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 شرح تجريد التوحيد للمقريزي
 لفضيلة الشيخ العالمة : سليمان بن ناصر العلوان " حفظه هللا "

 

 تفريغ :

 أحد طلبة العلم بجدة

 

 مراجعة وتصحيح /

 أبو عبد هللا   ،    أبو المهند

 

   كتب بالكمبيوتر على نفقة بعض المحسنين فجزاهم هللا خيرا 
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ْحَمِن الره  ِ الره  ِحيمِ بِْسِم َّللاه
     

يد ى تجر، عل سليمان بن ناصر العلوان حفظه هللافهذا شرح لفضيلة الشيخ العالمة / 

دة قد لم بجالتوحيد المفيد لإلمام المقريزي ، وكان أحد اإلخوة الفضالء من طلبة الع

ه نقص ان فيكفرغه بخط يده وأوصله إلينا األخ الفاضل / أبو سليمان ولكن هذا التفريغ 

 تابتهط وأخطاء إمالئية ليست بالكثيرة ، فتبرع بعض المحسنين بتكلفة كقليل وسق

سقط ، ال البالكمبيوتر ، وقمنا بعد ذلك بمراجعته وإعادة سماعه وتصحيح الخطأ ، وإكم

ا من د فرغن، وق وبذلنا فيه جهدا  ، وكنا نرى أن ال نخرجه حتى يأذن لنا الشيخ حفظه هللا

حاح ، ولكن بعد إل 6.23هـ في الساعة 1429/  3 / 15صبيحة يوم األحد مراجعته 

لشيخ خرجت لمال أكبير من اإلخوة وفقهم هللا رأينا أن نخرجه لتعم الفائدة ، وقد رأينا أع

 لم يبذل فيها مثل ما بذلنا ، وهللا الموفق والهادي إلى سواء السبيل ،،،

 ،،، ثيراكلم تسليما  وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وس

 

 

 

 إخوانكم /

 أبو عبد هللا و أبو المهند 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -حفظه هللا  –قال الشيخ سليمان العلوان 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين : ) 

ادر المقريزي يُكنى هذا كتاب تجريد التوحيد المفيد للعالمة أحمد بن علي بن عبد الق
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بأبي العباس وقيل : بأبي محمد البعلبكي األصل و قد ولد بمصر بعد الستين وسبعمائة 

وقد قيل أنه ولد سنة سٍت وستين وسبعمائة ، تمذهب على الفقه الحنفي ثم تحول  ُسنَيّاتب  

ا  بأنه كان إمام –رحمه هللا  –عنه إلى الفقه الشافعي وقد ذكر عنه الحافظ ابن حجر 

وقد كان يميل إلى الحديث وقد محبا  ألهل السنة والجماعة بارعا  متقنا  ضابطا  دينا  

والعمل به حتى نسب إلى أهل الظاهر وقد أثنى عليه غير واحٍد من أهل العلم ويمكن 

وقد  له كافية   ترجمة   الكتاب ففي أوائلنطيل الحديث عنه مراجعة ذلك في التراجم. فال 

   ( أربعين وثمانمائة .توفي سنة خمٍس و

يخ / ] وها نحن نورد لك ترجمة موجزة لإلمام المقريزي من مقدمة الكتااب بتحقياق الشا

 علي العمران [.

ترجمة موجزة لإلمام المقريزي 
(1)

    

 -اسمه ونسبه :

قاي تأحمد بن علي بن عبد القاادر بان محماد بان إباراهيم بان محماد بان تمايم المقريازي ، 

نفي ة ؛ الحاس ، وقيل أبو محمد البعلبكي األصل ، المصري المولد والوفاالدين   أبو العب

 الشافعي .

  مولده :
ة قال الحافظ ابن حجار : إناه رأى بخاط المقريازي ماا يادل علاى أن سانة والدتاه هاي سان

 ( .  766ست وستين وسبعمائة . ) 

 نشأته وطلبه للعلم : 

باي حنيفاة حسنة . وحفاظ كتاباا  فاي ماذهب أنشأ نشأة   ))قال الحافظ ابن حجر رحمه هللا : 

ه الشيخ شمس الدين ابن الصائغ األديب المشهور ، ثم لماا تر وز عارع وجااتبعا  لجدّه ألّم 

قتاه ، العشرين ، ومات أبوه سنة ست وثمانين تحول شافعيا  ، وسمع الكثير مان مشاائخ و

ة ر في عادقه وبرع ، ونظكالبرهان األمدي ، والبلقيني ، والهيثمي والزين العراقي . وتف

 . ((فنون ، وأولع بالتاريخ فجمع منه شيئا  كثيرا  

 من صفاته وأخالقه : 

،  عرض عليه قضاء دمشق مرارا  في أوائل الدولاة الناصارية ، فاامتنع مان قبولاه

 رة .ال لضروإكان منقطعا  في  داره ، مالزما  للعبادة والخلوة ، قلَّ أن يتردد إلى أحٍد 

 لعلماء عليه :من ثناء ا

محباا   ،خيَّارا   كاان إماماا  بارعاا  مفتياا  متقناا  ضاابطا  ديناا   ))قال الحافظ ابن حجار : 

صحبة ألهل السنة ، يميل إلى الحديث والعمل به ، حتى نسب إلى أهل الظاهر ، حسن ال

ة الشاايخ اإلماااام العااالم البااارع عماااد ))، وقااال ابااان ترااري بااردي :  ((حلااوة المحاضاارة 

لمقاام عان ا, وبالجملة فثناء العلماء عليه كثيار يضايق  ((خين ، وعين المحدثين ... المؤر

 استيفائه .

 وفـاتــه :

                                                

 ائدة . هذه الترجمة لم يذكرها الشيخ فقط ذكر ما بين األقواس في البداية وإنما ذكرناها للف( 1)
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توفي في يوم الخميس سادس عشر شهر رمضان سنة خمس وأربعين وثمانمائة . 

 عن نحو ثمانين سنة رحمه هللا تعالى .

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقد قال غير كتب وأفضلها في توحيد اإللهية ال يعتبر كتاب تجريد التوحيد المفيد من أنفع

 واحااد بأنااه أول كتاااب أفاارد فااي توحيااد اإللهيااة
(2)

. والكتااب المؤلفااة فااي توحيااد األسااماء 

والصفات كثيرة  جدا  . بينما الكتب المؤلفة المفردة في توحيد اإللهية كثرت في تصانيف 

قصااد اإلفااراد وإال فااال . وأ لاايال  المتااأخرين ، بينمااا ال تراهااا فااي تصااانيف المتقاادمين إال ق

 بتوحيد اإللهية . يخلو كتاب من كتب أئمة السلف من تقريرٍ 

مان وفإن توحيد اإللهية هو األصل الذي أرسلت به الرسال ، وأنزلات مان أجلاه الكتاب ، 

دت سيوف الجهاد ، وفيه افترقت الناس إلى شقي وسعيد وماا أرسال هللا  ساوال  رأجله ُجر 

 كم منن للنه رينرهأن اعبدوا هللا ما ل ال لتقرير هذا التوحيد . قال تعالى : وال بعث نبيا  إ

 ل تعالى : وقا اروتولقد بعثنا في كل أمنة سسنو أ أن اعبندوا هللا واجتنبنوا ال ن   ،

 . الباطنةوال واألفعال الظاهرة والعبادة : اسم جامع لكل ما يحبه هللا ويرضاه من األقو

وت : ابتعادوا واتركاوا واكفاروا بالطااغوت والطااغأي :    اروتاجتنبوا الو قوله : 

 مشتق من الطريان وهو مجاوزة الحد .

والطواغياات كثياارون . وصاافة الكفاار بالطاااغوت كمااا قااال شاايخ اإلسااالم محمااد باان عبااد 

كهنننا وأن أن تعتقننند ب نننالن عبننناوة رينننر هللا وأن تتر)  :الوهااااب                رحماااه هللا

 . ( وتعاويهم وأن ر أهلهاتبغضها وأن تكف

                                                

   .كما نقله عنه الشيخ : علي العمران في تحقيقه لتجريد التوحيد المفيد  –حفظه هللا  –وقد ذكر هذا الشيخ بكر أبو زيد ( 2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 5 

م مسالم فال يستقيم إسالم عبٍد حتى يكفر بالطاغوت كما هو صريُح القرآن  وصاحيح اإلماا

. 

ي اإلمام مسلم من طريق الفزاري عن أباي مالاك األشاجعي عان أبياه أن النباصحيح ففي 

 : َم مالنهه )  قال ابهه  وحسنومنهه ومن قنا    للنه ل  هللا وكفنر بمنا يعبند منن وون هللا َحنره

 ( .  على هللا عز وجل

وهناا  )في مسائل كتااب التوحياد   -رحمه هللا  – قال شيخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب

أ للندمن أعظم ما يبين معنى   لله ل  هللا فإ ل بنالمنا  وم نه لنم يععنل النتلفه بهنا عاصنما

    وحندهعوا ل  هللابنل و  كوننه   يند قراس بنال إلاو  معرفة معناها مع لفظها بل و  

 ، د منن وون هللاشري  له بل   يحرم ومه و  ماله حتى يضيف للنى للن  الكفنر بمنا يعبن

 وينا أجلهنا ،فيا لها من مسائل ما أعظمهنا ، و يحرم ومه و  ماله ملفإن ش  أو توقف 

 ( .للمنازع ما أق عها  له من بيان ما أوضحه وحعة

 معظاام معلومااات هااذا الكتاااب ماان كتااب اإلمااامين المؤلااف رحمااه هللا تعااالى : ] اسااتقى

تعاالى  ماه هللاالعالمين :  شيخ اإلسالم ابن تيمية رحماه هللا وتلمياذه العالماة ابان القايم رح

ي فبوال  قالكتاب  وقد لقيا الكتاب وتنسيقه وتأليفه .وقد أبدع المؤلف رحمه في ترتيب هذ

 عصرنا هذا [. إلى أوساط العلماء منذ أن ُكتبَ 

ة بتوحياد مان أجال العناياوهذا الكتاب لتدريسه من أجل أهمية هذا البااب ،  اختيارد تم وق

َماا نا، و أتبااعهمل ه ، والجاادة المتبوعاة عناد ُرُسااإللهية واقتاداء  بأنبيااء هللا و راه فاي هاذا ل 

ة ومان بتوحياد اإللهيا االعتنااءفاي هاذا الجاناب ، ومان ق لاة  االنحرافااتالعصر من كثرة 

 ت البادع .وفشات المنكارات فعظاامه ، وتنوعالوانامان شاأنه حياث  هار الشاار  بأالتقليال 

 الخطب .

 التاهّم  هذا كله ناتج عن اإلعراض عن هذا التوحيد ، وعن معرفته والعناية بحقوقه ومكو

يد  ، وقد كان حياتاه  فاي آخاروبهذا األمر في مبدأ دعوته وال غرابه في ذلاك ولكان  يُش 

ى هاذا حاجاه إلاية هذا األمر وأن اإلنسان مهما بلغ من العلم فإناه بتنبيه  وإعالما  على أهم

 حق التوحيد د هللاتوحيد اإللهية . وال يتصور اإلنسان أنه إذا لم يعبد قبرا  وال وثنا  فقد وحَّ 

فني  نحنن بيينر ماوامنل القبنوس رينر معبنووةلم ممان يقاول : ) اكما يتصاوره أغبيااُء العا

 ( . بالونا

 وطاعاة ، وتعظيم المخلوقين بلون آخر كفر القبور من تأليه غير هللا ، فيه ما هو شر من

ا أحال هللا ماوتحاريم  ،ما حارم هللا  استحاللوفي  ،فيما حرم هللا  ،والرهبان      األحبار 

مسلمين م بالد الوفي التولي ألعداء هللا وفي إسال ،ما            أنزل هللا  وفي الحكم برير

م إساالوبال  ،وفي التخلي عن نصرة المسلمين مع القدرة علاى ذلاك  ،لليهود والنصارى 

و أعاان دياانهم فيهااودوهم  أبناااء المساالمين إلااى اليهااود والنصااارى والمشااركين ليفتنااوهم

 .يكون هو كفر أكبر أو دون ذلك هو قد ا وفي غير ذلك ممينصروهم 
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لنبياين خاتم ا قين ، وصلى هللا وسلم على نبينا محمدالحمد هلل رب العالمين ، والعاقبة للمت

 ، وعلى آله 

 

يا  ريم وتأساااسااتفتح المؤلااف رحمااه هللا تعااالى كتابااه بالبسااملة ، اقتااداء  بكتاااب هللا الكاا (1)

 بن هللا كاتباته ومراسالته . ففي صحيح البخاري من حديث الزهري عن ُعبَيدب بالنبي 

دفعاه و س رضي هللا عنهما في الكتاب الذي كتبه رسول ابن عتبه عن ابن عبا عبد هللا

سنوله عبند هللا وس سم هللا الرحمن النرحيم منن محمندبإلى عظيم الروم وفيه : )  دحية 

 ( . للى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم ... للى آخر الحديث

 الماا  إع ( . حياث اساتفتح هاذا المكتاوب بالبساملة بسم هللا النرحمن النرحيمالشاهد قوله ) 

 بسنيتها . 

زُل غاْب الشاعر ُشاأو غياره ماا لام يَ  شاعرا  تشرع كتابة البسملة في كل مكتوب سواء كان 

ي نظم ماجن أو غلٌو أو شيء من المحرمات ، فإذا كان الشعر في نصرة  أهل اإلسالم وف

 له .كتب الفقه والعقيدة ونحو ذلك فال بأس أن تكتب بسم هللا الرحمن الرحيم في أو

ن النرحم ببسم هللا لي با    يبدأ ) كل أمر   بحديث في هذا الباب بعض المؤلفين ويستدل

بكي الُساالخطيب في الجامع ووقد رواه  باالتفاقر ضعيف وهذا الخبالرحيم فهو أق ع ( 

طبقاااات الشاااافعية وفاااي إسااناده ابااان الَجنَااادي وهاااو ضااعيف الحاااديث ، وفاااي الخبااار  فااي

. حمند ( ) كل أمر  لي با    يبندأ بالخبر حديث : أيضا  . والمحفو  في هذا ال اضطراب

 على إرساله وهو المحفو  ، أما األول فهو منكٌر جدا وال يصح . 

، وقااد جمااع بينهمااا وال بااأس علااى  والحمدلااةبالبسااملة   تعااالى ابتاادأالمؤلااف رحمااه هللا

وبهاذا  ةتااربهاذا  االساتفتاحالصحيح في الجمع بينهماا ماا لام يُتخاذ ذلاك عاادة ، و األولاى 

لسانة فاي المنطاوق وا مكتاب يختلاف عان المنطاوق ، وإذا اجمع بينهما فاال باأس وال تارة

 
(1) 
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يساتفتح ُخَطبَاه كماا فاي صاحيح اإلماام مسالم حاديث  هكاذا كاان النباي  بالحمدلاة البُداءة

وفي حديث عاصم ابن ُكلَيب عن أبيه عن  مد عن أبيه عن جابر بن عبد هللا جعفر بن مح

اءقال : )  النبي أن  أبي هريرة  ( رواه  كهل خ بة ليس فيها تشهد فهي كالينِد الَعنْامأ

فااي المكتااوب علااى  اخااتالف ولااو اقتصااروأبااو داوٍد وفااي صااحته عيسااى الترمااذي  أبااو

ُر عليهاتارة  البسملة لكان مصيبا  ألن النبي  ففاي حاديث  بالحمدلاةناى ا وإذا ثكان يَْقتَص 

يعلمننا  كنان سسنو  قال : )  بن مسعود ن اسحاق الَسبيعي عن أبي األحوص عأبي إ

لنه الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره  ))كما يعلمنا السوسة من القرآن  الحاجةخ بة 

ونعول بناهلل منن شنروس أنفسننا ومنن سنيمات أعمالننا منن يهندي هللا فنال مضنل لنه ومنن 

أن محماادا  عبااده أشااهد و )) وفااي روايااة   (( يضننلل فننال هنناوي لننه وأشننهد أن   للننه ل  هللا

 رواه أهل السنن وغيرهم وإسناده صحيح.     ((ورسوله 

((   )) ينتفاع  مُّ الفوائد ((   )) باديع الفرائاد)) وبعد ((   )) فهذا كتاب جَ وصحبه أجمعين

 به ((   )) من أراد اللـهَ والداَر اآلخرةَ ((   . 

 

فاء بعد ن من شيء بعد ، ويجب اإلتيان بالوفي بعض النسخ ] أما بعد [ ، أي مهما يك (1)

 أما بعد على رأي أكثر النحوين .

 وأجاز جماعة البداءه بدون الفاء ، واإلتيان بالفاء أحسن . 

 ة فوائادهه ودََرَسه علام كثارأ  فقد وافق الوصف الموصوف ، فمن تأمل في الكتاب وقَرَ  (2)

 رسلت به الرسل .وغزارة علمه والسيما أنه يتحدث عن التوحيد الذي أُ 

بماا  ءةواألداء وبالبادا وإبداعهُ يتمثل في كثرة المعلوماات وبتنوعهاا وبحسان العارض (3)

عماال أكماا أناه رحماه هللا قسام التوحياد إلاى  يحتاجه المسلم وال يسترني عناه طرفاة عناه

ل جااوارح و أعمااال قلااوب ، والمساالم بحاجااة إلااى األماارين ، فااإن اعتقااد بقلبااه ولاام يعماا

َل بجوارحه ولم يعتقد بقلبه  فهو مناف بجوارحه  . ٌق خالصلم يُحكم بإسالمه ، وإذا َعم 

 أي ينتفع بالكتاب . (4)

د ال من قصهللا نصٌب ، والدار اآلخرة : عطف على لفظ الجاللة ، فال ينتفع بالكتاب إ (5)

مان  رضاا   عبعمله وجه هللا وأراد بقراءته وقراءة أمثالاه الادار اآلخارة ، ال يرياد باذلك ال

 ى النورخرج نفسه من  لمات الجهل إلعروض الدنيا وال متاعا  زائال ، يقصد بذلك أن يُ 

وبياة ، وأن يعرف التوحيد الذي أرسلت باه الرسال ، فاإن الرسال ماا أرسالوا بتوحياد الرب

 فإن المشركين كانوا مقرين به .

نااه وجااد فااي ماان أبناااء هااذا العصاار يكفاارون بتوحيااد الربوبيااة كمااا أ علااى وجااود فئاا م

وبياة كالاذين بمن يكفرون ببعض نوعيات توحيد الر المشركين الذين في عهد الرسول 

كماا أن هناا  طوائاف مان  قالوا : ) مطرنا بنوء كذا وكذا ( فهاذا كفاٌر بتوحياد الربوبياة .

الباد أن نقارر كال أناواع  المشركين وغيرهم يكفرون بتوحياد األساماء والصافات وحينئاذٍ 

اإللهيااة ألنااه يسااتلزم اإليمااان بتوحيااد الربوبيااة وتوحيااد  العنايااة بتوحياادالتوحيااد وتكااون 

(1)  (2)  (3)  (4)  

(5)  
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ال يتصف بصفات الكمال من السمع والبصر  رب معبوداألسماء والصفات ، إذ ال يُعقل 

واإلرادة والعلم والقادرة والحيااة والرحماة والرضاب والفارح ونحاو ذلاك مان صافات هللا 

لنيس  مثيل وتنزيها  بال تعطيل ألن هللا جل وعاال جل وعال التي يجب إثباتها إثباتا  بال ت

وهاذه   وهنو السنميع البرنير  وال في صفاته وال في أفعاله ال في ذاته  كمثله شيء

ردٌ علاى الممثلاة   ليس كمثله شيء فقوله جل وعال :  على المعطلة والممثلةاآلية ردٌ 

 ردٌ على المعطلة .  البرير وهو السميع وقوله 

أسأُل العون على العمل  يد ((   )) وهللاَ ف) سميته ((   )) كتاَب ((   )) تجريد التوحيد الم)

 به((   . 

 

ك غياُر وقد شرح شيخ اإلسالم ابن تيمية رحماة هللا تعاالى هاذه اآلياة فاي مجلاد ، ذكار ذلا

ء والموجاود فاي كالماه مان المطباوع شاي - رحماه هللا -واحٍد ممان تارجم ألباي العبااس 

 .لفرائد ار في تفسير هذه اآلية وفي توضيح معناها وكثرة ما فيها من الفوائد وبديع كثي

 أي سميت هذا الكتاب . (1)

 ب ويجوز على الحكاية .صكتاب على الن (2)

َماان يَُجاارد و ال نجاارد التوحيااد إال هلل (3) صاارف ، فااال ن تجريااد التوحيااد المفيااد ، التوحيااد ل 

و يناذر أكأن يساجد لاه أو يطيعاه دون هللا ،  عبد المخلوقـن شيء منه للمخلوقين ، فإن م

 له أو يذبح له فهذا مشر  وال َعَرف التوحيد . 

فارد أال إذا إفإن التوحيد مصدر وَحدَ يُوحدُ توحيادا  فهاو موحاد ، وال يسامى العبادُ موحادا  

 هللا بأفعاله .

 الحـق واإليـمـان سـبيل أعـني  واحدٍ  في واحـدا   كـن حـدٍ افلو

 هللا : لفظ الجاللة نصب ، أسأُل : فعل مضارع . (4)

ن أدلاة ما هفياماا هاذا الكتااب ، لماا فاي العون على العمال باه ، أي علاى العمال ب هللا أسأل

ه يابالكتااب والسانة ، علاى مالحظاات يسايره ذكرهاا المؤلاف ساوف ياأتي إن شااء هللا التن

 عليها .

 أنفع الكتب في هذا الجانب .لكن في الجملة هذا الكتاب نافٌع ومفيد ومن 

 

 

 
 

 

 

 

 

(1)  (2)  (3)  (4)  
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الرب مصدر رب فه   (( )) )) اعلم   أن هللا سبحانه هو رُب كل شيء    ومالكه    وإله

العاالمين  بُّ ا)) ر  سب العنالمين )) فهو راٌب فمعنى قوله تعاالى :        ((  يَرب ربا

(( باده القائم بتربيتهم وإصاالحهم لع ((   )) فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد

 .                         دنياالمتكفل بصالحهم من خلق ورزق وعافية وإصالح دين و

 

 الجازم بعد تصور الشيء على حقيقته . االعتقادعلم : من العلم وهو ا (1)

شايء  باأن هللا رب كال االعتقاادرب كل شيء هاذا مان توحياد الربوبياة ، فاال باد مان  (2)

 ومن اعتقد أن مع هللا إلهٌ آخر فهو مشر  .

 .  هلل مل  السموات واألسض أ  له اليلق واألمر ومالكه ، قال تعالى :  (3)

يهما فتح فباليأله  أله عظيما  وإجالال   ، يُقال :الذي تألهه القلوب محبتا  وت: هو واإلله  (4)

، رب   عالمينالحمد هلل سب ال عال :  عبادة  وفي معنى قوله جليعبد هة  إذا عبَد إال

 وى هذا ا يعنالعالمين : قيل الرب هنا بمعنى المالك ، كما يقال : فالن رب الدابة ماذ

ذكره  ى الذيأي مالك  الدابة .ويطلق الرب بالمعن الدابةيعني بأنه المالك ، فالن رب 

 . ((مربي العالمين  ))المؤلف رحمه تعالى بمعنى 

 ال يجوزفال ، ا ُعرف باأللف والالم وإذا أطلق فال يطلق إال على هللا جل وعالرب إذ (5)

ب رلدار ، إنما يطلق الرب مضافا ، يقال : رب الدابة ، رب ا (( الرب زيد))  أن تقول  

ية   حماالمتاع ، حيث يقيد يتضح المقصود من اإلطالق . فال يكون في اإلطالق لْبسٌ 

 لمقام التوحيد .

قيل .   نسب العالمي   تعالى  بضم الَراء . فمعنى قوله ((يَُرُب  )): وقوله  (6)

و الخالق : ه الربوقيل .  اإللهالرب بمعنى :  وقيل كما سبق .الرب بمعنى : المالك 

 وإصالحهم. لعبادة القائم بتربيتهم  دالموج

ل ي فيحممعان عدةوال مانع أن يشمل اللفظ كل هذه المعاني فإن اللفظ الواحد يشتمُل على 

ه توحيدوها إلى مقام واحد هو معرفة الرب ميعها فهي متالزمة ومترابطة وأخيتعلى ج

 ون غيره .د

هة  ه إالله يألصدر أمظيما  وإجالال  اإللهية تقدم أن اإلله هو الذي تألهه القلوب محبة  وتعو

توحيد و لهيةحيد اإلا تو وهذبالفتح فيهما إي أله يأله: إذا عبد يعبد عبادة  فال بد أن تعبد هللا

 بأفعال العباد .             اإللهية هو إفراد هللا 

 ولصفات اء واتوحيد اإللهية وتوحيد الربوبية وتوحيد األسم خذنافإن قال قائل من أين أ

 المعتزلة واألشاعرة و كما قال ذلك بعض متأخري 

 بهاي استفتح هللا جل تحة الكتاب الفالجواب : هذا كله مأخوذٌ من القرآن الكريم ، وفي فات

إذا قلنا هنا الرب   الحمد هلل سب العالمين قوله تعالى : كتابة جميع أنواع التوحيد . 

بمعنى المربي أو المالك فهذا توحيد الربوبية ، وإذا قلنا الرب بمعنى المعبود فهذا توحيد 

وهلل  والصفات ، قال تعالى : هذا توحيد األسماء   الرحمن الرحيم اإللهية ، قوله : 

(1)  
(2)  (3)  (4)  (5)  

(6)   

 ا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 10 

فهاتان آيتان من كتاب   األسماء الحسنى فاوعوه بها ولسوا الاين يلحدون في أسمائه

حته إلى هللا جل وعال اشتملنا على جميع أنواع التوحيد . والحقيقة أن القرآن كله من فات

 . خاتمته يقرر هذا األصل ويقرر التوحيد بأنواعه




 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كاااون العبااااد يتخذوناااه سااابحانه محبوباااا  ومألوهاااا  ((   )) ويفردوناااه بالحاااب     واإللهياااة)) 

 .. (( .                         ءوالخوف                       والرجا

 

 - :ألن العبادة ال تصح إال مع الحب والتأله كما قال ابن القيم رحمه هللا (1) 

 قـطـبان همـا عـابـده ذل مـع  حبه ـةُ ياغـ الـرحمـن وعـبادة

 حـتى قامـت القـطـبان مـادار  دائــرٌ  وعليهما فـلك العـبادة  

 والـشـيـطان   والنفس بالهـوى ال  رسـولـه أمـر باألمـر ومـدارهُ 

المؤلف رحمه هللا لم يقصد بذلك الحصر . بل قصد التنبيه إلى مهمات من توحيد  (2)

به وبين خلقه ،  يوسفراد هللا جل وعال بها قوله فتفرد هللا بالحب فال تالعبادة التي يجب إ

(1)  (3)  
(4)  

(2)  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 11 

ب الرسول ، لكن نح وغيُر هللا يَُحُب تبعا  لمحبة هللا ، فنحن نحب هللا ونحب الرسول 

، فإن الحب  ن من المؤمنين تبعا  لمحبة هللاحب أولياء هللا نحب الصالحين تبعا  لمحبة هللا

هللا من أحب في هللا وأبرض في إبراهيم وملة  ى من أوثق عروالبرض في هللافي هللا 

عن القاسم  ذماريفي حديث يحيى بن حارث ال ل اإليمانوأعطى هلل ومنع هلل فقد استكم

فيه كالم  والقاسم بن عبد الرحمنعن أبي أمامه في سنن أبي داود ، بن عبد الرحمن

 ألهل العلم رحمهم هللا.

سان من اإلن إال هللا وال ترجوا إال هللا ، فقد يخاف افخ ت(( فال قوله )) والخوف (3)

ل ال يخواقض التوحيد المخلوق كأن يخاف أن يبطَش به أو يخاف من السبع وهذا ال ين

راتب هذا مون وجله من ربه ، إال إذا خاف المخلوق بقلبه ووجل منه أعظم م بالتوحيد ،

ما  كال التوحيد الواجب ومن ذلذلك ما يناقض التوحيد ومن ذلك ما يناقض كم فمن

 . يناقض كمال التوحيد المستحب

 فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عمال  صالحا    قوله )) الرجاء ((  (4)

 

 

 
 

 

 

 

 

 والنذر .... (( .                           والتوبةاإلخبات   و)) 

 

عالى تقال  إفراد هللا عز وجل بذلكقوله اإلخبات ، هو الخشوع ، يجب الخشوع هلل و (1)

 : قد أفلح المؤمنون * الاين هم في صالتهم خاشعون  ن والخشوع قيل : يكو

اء شي إن ا من أعمال القلوب ، وسوف يأتهبالجوارح ويكون بالقلب بخالف الخشية: فإن

 بذلك .   هللا ذكر ذلك كله مفصال  بأدلته وما يتعلق 

دي ُمريد بين ي تتوب للمخلوق كما تفعلهُ الصوفيه حين يتوب الفال  والتوبة قوله :  (2)

 عائشة ري أنشيخه يحلُق رأسهُ بين يدي شيخه توبة  له فإن قال قائل كما جاء في البخا

معنى الرجوع ب: ( فالتوبة هنا  أتوب هلل ولرسوله رضي هللا عنها قالت :           ) 

 . وله رسأمر رجع إلىأي أرجع إلى أمر هللا وأ

(1)  (2)  (3)  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 12 

 يه الشارع .: هو إلزام المكلف نفسه بعبادة لم يوجبها علوالنذر  الناس ( قوله : 3)

: )  قال وفي صحيح البخاري من حديث القاسم عن عائشة رضي هللا عنها أن النبي 

 ( . رهال يعفمن ناس أن ي يَع هللا                 فلي عه ، ومن ناس أن يعرَي هللا 

بذلك  لوفاءاطاعة يجب عليه الوفاء بذلك ، وإذا نذر نذر معصية فال يجب  فإذا نذر نذر

 وفهل يكفر عن يمينه  اتفاقاإجماعا  بل             ال يجوز الوفاء بذلك 

ن سلم أمقوالن ألهل العلم ، أصحهما : الكفارة كما في حديث عقبة في صحيح اإلمام 

 .(  كفاسة الناس كفاسةه يممنقال : )  النبي 

و ألحسين لللبدوي أو لعلي أو للحسن أو فمن نذر لألولياء ونذر لألموات كأن يقول : 

ف ادة وصر، ألن النذر عبأكبر   ا  لفالن عليَّ نذر أنذر له وألجله فهذا مشرٌ  شرك

وفاء بالنذر ، الأثنى هللا عليهم ب  يوفون بالناس العبادة للمخلوق شر  ، قال تعالى : 

 ( وهذا  فلي عهمن ناس أن ي ع هللا:                )  قال   وا ناوسهموليوف وقوله : 

نذر العبد الذي ال يعرف ربه وال يعرف التوحيد وال يعرف ما أرسلت به الرسل ي

 لي عليَّ ول لعقيما يقول هلل علىَّ نذر ، أو  والرائبين ويقول للبدوي عليَّ نذرلألموات 

ر   شرٌ  شولو قال للنبي علىَّ نذر لكان م أكبر . نذر أو للحسن علىَّ نذر هذا شر 

 أكبر فال فرق .

باحا  من صار مقربيفال يتصور اإلنسان أنه إذا نذر لألولياء أو للصالحين أو لألنبياء أو ال

ء ألنبيااشركين صار محرما  فال فرق بين أن تنذر أو تعبد منذر لألشرار والإذا ، و

 المشركين .والمرسلين أو أن تعبد األشرار و

   د سبه لنهومن يدعوا مع هللا آله آخر   برهان له به فإنما حسابه عن قال تعالى : 

 سماهم هللا جل وعال كافرين .  يفلح           الكافرون

فااإن التوحيااد حقيقتااه : أن تاارى  وكاال ونحااو هااذه األشااياء  ، ت)) والطاعااة والطلااب وال

الخيار قطع االلتفات عن األسباب والوسائط ، فاال تارى األمور كلها من هللا تعالى رؤية ت

                         والشر إال منه تعالى ((  .
 

والطاعة والطلب ونحو هذه األشياء أي كلها يجب صرفها هلل ويجب إفراد هللا جل  (1)

 لنهم كانوا يساسعون في وعال بها ، فقد قال هللا جل وعال عن بعض أنبيائه ورسوله 

و  تدعوا من وون هللا ما  وقال   الييرات ويدعوننا سربا وسهبا وكانوا لنا خاشعين

 بهذا أمرنا هللا جل وعال .    فاستقم كما أمرت وقوله :     ينفع  و  يضرك

عن  إذا انقطعت أطماع عبدٍ 

 الورى
 رجــاءهُ  الكـريم بالـرب تعلـق 

 ـا ءهُ يوضـ وجهـه أنـوارهعلـى   وقـناعـة   عـزة   فأصبـَح حـرا  

الخلق أطماع  في علقـت وإن

 نفسه
 عـناءهُ  وطـال باعـد ما يرجـوات 

 صـفاءهُ  الصفاء ـلخ في ولـو صح فال ترجوا إال هللا في الخطب 

(1)  
(2)  

(2)  
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 وحده

 قلب عنبال تااللتفافيجب التعلق باهلل ورؤية األمور كلها من هللا وهذه الرؤية تقطع  

ل اهلل جعلق بن ال مانع من فعل األسباب بالجوارح ولكن القلب متلك األسباب والوسائط ،

خذ ن أتأشخص أريد  لو قال وعال  وفي أشياء من األسباب ال يجوز فعلها أصال  ، كما

 ة بينيسطوا بيني وبين هللا أو أريد أن أتخذ محمد بن عبد هللا  واسطةصاحب القبر 

ائه ى أنبيال علعند ربه واصطفاه هللا جل وع وبين هللا ألنه لم يعص هللا قط ، وهذا مقرب

يج وتفر ورسله ، فأنا أريد أن أجعله واسطة فأسأله إغاثة اللهفات وإزالة الكربات

  أشفعل هللاالملمات ، أو أريد أن أجعله أن يشفع لي عند ربه جل وعال ، فأقول يا رسو

إذا فبك ، رشفع لي عند رسول هللا أ لي عند ربك فأنا ال أسأله مباشره ، ولكن أقول يا

 يا مني أورح ارسول هللا أو يا ياغفر لرسول هللا  قال         يا رسول هللا اشفع لي أو يا

 ماع . أكبر باإلجا  رسول هللا أُريد كشف الكروب وإزالة الخطوب فهذا مشرٌ  شرك

ي عند شفع ليولكن أريد أن يقربني إلى الرب وأن  رسول هللا الوإذا قال أنا ال أسأل 

 ،د ربك لي عن رسول هللا اشفع لي ، ولكن أقول : يا رسول هللا أشفع الرب ، فال أقول يا

ل العلم قال بعض أهاء . فرسول هللا َسْل هللا لي            المرفرة ، أو َسْل هللا لي الشف ويا

 ،  كبر  األوال يصل إلى حد الشر : هذا ليس بالشر  األكبر بل هو من البدع العظيمة ،

 ولم أل هللان يسراد منه أألنه لم يسأل الميت ولكن أعتقد أن هذا الميت حيٌّ في قبره ، فأ

 . يسأله 

 اوى .من الفت في المجلد األولابن تيمية رحمه هللا تعالى ذكره شيخ اإلسالم لرأى  وهذا

جة لحاطلب اكون المرء يسأل الميت وي بين انه شرٌ  أكبر فإنه ال فرق القو  الثاني :

معوا لن تدعوهم   يس منه أو يطلب منه أن يقضي حاجته عند ربه ، قال تعالى : 

و    وقوله :  وعاءكم ولو سمعوا ما استعابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم

ستطيع النفع . هل هل ينفع و ال ي               تدعوا من وون هللا ما   ينفع  و  يضرك

 ركين . أي المش  فإن فعلل فإن  للاأ من الظالمين يملك ضر : يضرو ال يستطيع أن 

ه ، طلب منما أ و اهر هذه اآلية وما قبلها تفيد أن سؤال األموات شرٌ  أكبر ولو قال أنا

ملمات يج الولكن أطلب منه أن يشفع لي عند ربه ، أو يسأل هللا لي قضاء الحاجات وتفر

عن   ينزلالالبدع العظيمة ومن الشر  الذي و من نا بأنه ليس بشر  أكبر ، فه، ولو قل

ليهم والترليظ فيه وإعالم الناس بما أوجب هللا ع هكارنالشر  األصرر . ويجب إ

 . هللا عنه فال ينبري الجهل بذلك وتحذيرهم عما نهاهم 

هلل  نمخلوقا أي أن الخير والشر (: فال ترى الخير والشر إال منه تعالى ):  المؤلف قول

أي   هللا ال يأتي في كالم هللا وال في كالم رسول الشر ومن هللا جل وعال عالءجل و

الم ال في كوفي كالم هللا  إلى هللاإضافة الشر وحده  ال يأتيإضافة الشر وحده هلل ، 

 . رسوله 
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ه من م وغيرذلك شيخ اإلسالببل ال يرد ذكر الشر إال على أحد ثالثة وجوه ، كما أفاد 

 ين نقول : أكابر المحقق

 .  هللا خالق كل شيء دخوله في عموم المخلوقات كما قال تعالى :  أو أ :

 .  من شر ما خلق إضافته إلى السبب كقوله تعالى :  ثانيا :

أ : ألسض أم أساو وأنا   ندسي أشرٌّ أسيد بمن في ا تعالى:  كقوله فاعله يحذف أن ثالثا

 .  بهم سبهم سشداأ 

الت ي مفعوسما  يتضمن الشر إنما يرد هذا فى في أسماء هللا الحسنى اتروال يمكن أن 

 شر ليس للي وال: )  قوله معنى وال في صفاته وحينئٍذ يتضح  أسمائههللا تعالى ال في 

 في أسمائك وال في صفاتك . ال يدخل ال( ، أي 

 د غلط( أي ليس من مخلوقاته ، فق والشر ليس للي : )  ومن  ن أن معنى قوله : 

 م . ل عظين الشر غير مخلوق هلل ، وهذا  الإبينا  ، ألن بعض الطوائف تقول :  غلطا  

 فإن قال قائل : جاء في أسماء هللا المنتقم ويتضمن الشر !! 

د  فقهللاأسماء  من أسماء هللا ، ومن جعل المنتقم اسما  من اسمان المنتقم ليس إفنقول : 

 غلط ، وإن قالته بعض الطوائف . 

عزيزه لو  :   على وجه اإلثبات ، قال جل وعالفإن المنتقم لم يرد في كتاب هللا إال

 .لم يرد اسما  وال يصح جعله اسما  كما ذكر ذلك أكابر المحققين   انتقام

 وأسماء هللا تحتها صفات ، وتحتها معاني .

 مشتقـةٌ قـْد حمـلـت لمـعـان    كلها مـدحٍ  صـاف أو أسمـائه

 كـفـٌر معـاذَ هللا  مـن كفـران    إنــه فـيـها إللحـادوا إيـا 

  وحـقـيـقـةُ اإللحـاد فـيها
 والتعطيل باإلشـرا  الميل

 والنكـران  

 .هللا  جعله اسٌم من اسماالخالصة أن المنتقم ليس أسما  في أسماء هللا وال يصح 
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لاومهم() والرضاا عان هللا تعاالى  كاية الخلاق وتار وتار  شا) وهذا المقام يثمر التوكل  

                        والتسليم لحكمه (

 

ن تارى األمار أأي مقام التوحيد الذي هو إفاراد هللا بالعباادة ،   وهاا المقام قوله :  (1)

 والوسائط . األسبابعن  االلتفاتكلها من هللا رؤية تقطع 

إلياه ،  علياه وتفاويض األماور واالعتماادهللا أي التوكال علاى    يثمر التوكنل قوله  (2)

قايس ناا ماا أفال يلتفات إلاى المخلاوقين ال يمناة  وال يساره . قاال ابان عقيال رحماه هللا : ) أ

نظاار اعنااد أبااواب المساااجد وال فااي الحااج )) لبيااك اللهاام لبيااك ((  االزدحااامإيماااني عنااد 

 ين تُل امُ فإن بعض النااس حا. ين يفزع قلبي عند حدوث النكبات والشدائد (أإيماني وأقيسه 

 جاال ، وحااين تحادث لااه مصاايبة يفازع قلبااه إلااى المخلاوقين ، وال يلتفاات إلااى هللا ملمااةباه 

 وعال وال يفزع إلى هللا جل وعال . 

النار قاال  حين أُلقي في وإبراهيم   وعلى هللا فتوكلوا لن كنتم مؤمنين قال تعالى : 

يال لاه : ) حاين ق فت إلى المخلاوقين ، ونبيناا محماد ( لم يلت حسبنا هللا ونعم الوكيل: ) 

كافينا  يل ( أيإن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا  وقالوا حسبنا هللا ونعم الوك

 دونا .عاطيع تخليصنا من توهو الذي يس أمرناهو الذي نفوض إليه   ونعم الوكيل هللا 

لااى ياارد هللا نفعااه مااا اسااتطاعوا ، وع ولااو اجتمااع الجاان واإلنااس علااى نفااع الرجاال ، ولاام

ن عاني عان اباصاناإلضرار به ولم يرد هللا ضره ، ما استطاعوا ذلك وفي حديث حنش ال

ده هللا تجاا أحفااظيااا غااالم إنااي أعلمااك كلمااات أحفااظ هللا يحفظااك )) :  النبااي  أنعباااس 

ن على أ عواتماجباهلل وأعلم أن األمة لو  فاستعن استعنتهللا وإذا  تجاهك إذا سألت فاسأل

  لام علاى أن يضارو اجتمعاواإال بشيء قاد كتباه هللا لاك ، ولاو ينفعو  بشيء لم ينفعو  

ى رواه أباو عيسا (( يضرو  إال بشيء قد كتبه هللا عليك رفعت األقاالم وجفات الصاحف

 .سمه التوكل : هذا حديث حسن صحيح هذا المقام اوقال

ستطيعون يمعلق باهلل ويعلم أن الخلق ال  وتر  الشكاية للخلق وتر  لومهم ألن القلب (3)

: بياد هللا جلب نفع لم يرده هللا وال يستطيعون دفع شيء عنه لم يارده هللا جال وعاال األمار

 قل لن يريبنا ل  منا كتنهللا هللا لننا وهنو مو ننا وعلنى هللا فليتوكنل المؤمننون   فانحن

هللا  ىنتوكال علاو بجوارحنااعا  التاي أذن هللا جال وعاال بهاا شارنفعل األسباب الموجاودة 

دح فاي بان تيمياة رحماه هللا تعاالى: تار  األساباب بالكلياة قاجل وعال قال شايخ اإلساالم ا

 .شر  في التوحيد  دون هللا مقام التوحيد واالعتماد على األسباب

وعارف حقيقتاه وآمان بالقضااء خياره عن هللا تعاالى ألن مان عارف التوحياد  اوالرض (4)

عان هللا جال وعاال ألن  اإيمان وقوة توكل على هللا جل وعال ورض وشره أعطاه هذا قوة

قااادار هللا وإن لااام يعتااارض بلساااانه أبعاااض النااااس غيااار راض عااان هللا ويعتااارض علاااى 

لماذا أناا أبتلاى بالمصاائب و لمااذا  بلسان حاله فهو دائما  يتسخط لماذا أنا فقير و اعترض

لدنيا وتهيأ له األسباب وأنا الذي أطياع هللا أنا كذا و لماذا فالن الذي يعصي هللا تسخر له ا

وتكثر مصائبي ونحو ذلك هذا من ضعف اإليماان ماا أعطاى هللا فاالن ترلق أمامي الدنيا 

(1)  (2)  (3)  (4)  
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ويعطي الدنيا من يحب  ه فإن هللا يعطي اإليمان من يحبالدنيا وهو يحبه ما دام عاصيا  ل

وال علاى برضاه ، وينبراي أن ومن ال يحب ، والدنيا ليسات معياارا  علاى محباة هللا للعباد 

نبياا (  نعرف ذلك وأن نرضى عن هللا ) رضيت بااهلل رباا ، وباإلساالم ديناا ، وبمحماد 

ون راضاين ، بال نكا واعتقادنااينبري أن نقول هذا باللسان وال نعقل هذا بحقيقاة قلوبناا  ال

يكن ليصايبنا  ونعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطائنا لم عن هللا في كل الحاالت 

فاإن أول ماا خلاق هللا القلام  ة في درجاتنا وتكفير من سايئاتنا  . )، وأن ما أصابنا هو رفع

سواه أحمند ورينره بسنند  (قال له أكتب ، قال ما أكتب و قال أكتب ما هو كاائن إلاى ياوم القياماة 

  .  قوي

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لاه سابحانه   ه مان عبااده ألَّاتعاالى لعبااده والت الربوبية منه)) وإذا عرفت ذلك   ، فاعلم أن 

                        . (( والتأله من عباده له سبحانه

 

 أي الرضا عن هللا والتسليم لحكمه . (1) 

أن هللا جل وعال خلقهم وأوجدهم وخلق السموات واألرض قال تعالى : بالربوبية منه  (2)

 مون * سيقولون هلل قل أفال تاكرون * قل من قل لمن األسض ومن فيها لن كنتم تعل

سيقولون هلل قل أفال تتقون * قل من بيده سب السموات السبع وسب العرش العظيم * 

تعلمون * سيقولون هلل قل فأنى ملكوت كل شيء  وهو يعير و  يعاس عليه لن كنتم 

معه من لله  للاأ  لبون * ما اتيا هللا ولد  وما كانارون * بل أتينهم بالحق ولنهم لكتسح

(1)  (2)  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 17 

لم الغيهللا الاههللا كل لله بما خلق ولعال بعضهم على بعض  سبحن هللا عما يرفون * ع

 . وة فتعلى عما يشركوناوالشه

لعن وما خلقل ا  :فالربوبية منه تعالى ، ونحن بدورنا أن نفرد هللا بالعبادة . قال تعالى 

على اإلنس  ليعبدون ، فقدم الجنأي ما أوجدت الجن واإلنس إال   واإلنس ل  ليعبدون

ومجاهد  ابن عباس هدون كما قالحإال ليو  ل  ليعبدون ألنهم قبل اإلنس . قوله : 

 حيد و التومر هللا جال وعال به هأر يمرهم وأنهاهم ، وأعظم أمإال آلوجماعة وقيل : 

 بكم الاي خلقكميأيها الناس اعبدوا س  مر بالتوحيد . قال تعالى :ولهذا في القرآن أول أ

 ول ، وأ ربكم وألهمية التوحيد صار أول أمر في القرآن األمر بالتوحيد اأي وحدو

  نتم تعلمونفال تععلوا هلل أنداواأ وأ نهي في القرآن هو النهي عن الشر  في قوله : 

 مثيل والشبيه .الند هو النظير وال

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 وبينه عز وجل  (( .                        )) كما أن الرحمة هي الُوْصلَة بينهم 

 

ْئ عبناوي نَب ِن إذا أطاعوه رحمهم ، وإذا خالفوا أمره انتقم وعااقبهم قاال جال وعاال :  (1)

مااْن ل    وأن عنناابي هننو العننااب األلننيم أي ل مااْن أطاااعني   أن ِنني أنننا الغفننوس الننرحيم

باان علااي عاان عاان هااالل  ن حااديث فُلاايح باان سااليمانعصاااني ، وفااي صااحيح البخاااري ماا

كاال أمتااي ) مرحومااون (  )):  قااال قااال رسااول  عطاااء باان يسااار عاان أبااي هرياارة 

اعني دخال مان أطا ))قالوا  يا رسول هللا ومن يأبى و قال :  ((يدخلون الجنة إال من أبى و 

 محسنينلن سحمة هللا قريهللا  من ال أي استحق رحمة هللا ورحمهم قال تعالى :  ((الجنة 

  بشايء  اتصال: هي كل شايء والوصلة استحق العذاب . (( ومن عراني فقد أبى:  قال

  فما بينهما وصله

 

 

(1)  
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 )) واعلم   أن أنفس األعمال   وأجلها قدرا    توحيد هللا تعالى  (( .                        
 

 تنبيها  ألهمية ما سوف يأتي . ( واعلم )قوله :  (1)

قولاااه : ) أن أنفاااس األعماااال ( النفااايس مااان كااال شااايء أشااارفه وأعظماااه وأفضاااله .  (2)

 واألعمال جمع عمل .

 قوله : ) وأجلها قدرا  ( أجلها عطٌف على أنفس . (3)

ة أول دعاو قوله : ) توحيد هللا تعالى ( فالتوحيد هو أهم المهمات وآكد الواجباات وهاو (4)

حياد هاو م وآخار ماا يخارج باه مان الادنيا فالتوالرسل . وأول ما يدخل به العبد في اإلساال

ااد يوحااد توحياادا   هااو فأول أماار وآخااره والتوحيااد هااو أعاادل العاادل ، والتوحيااد مصاادر وحَّ

 موحد هلل تعالى . 

 وقد اختلفت عبارات األئمة في تعريف التوحيد : 

يادل ال وقال صاحب المنازل : )) التوحيد تنزيه هللا عن المُحادَث (( وهاذا لايس بشايء ، 

جهااد هذا على التوحيد الذي بُعثت به الرسل وأنزلت من أجله الكتاب ومان أجلاه شارع ال

 وافترق الناس به إلى شقي وإلى سعيد .

ياٌر مان فإن تنزيه هللا عن المحادثات هاو ناوع مان أناواع توحياد الربوبياة الاذي أقار باه كث

لرسال ذي بعثت به االمشركين ، فالتوحيد الذي ذكره صاحب المنازل ليس هو التوحيد ال

 . وحينئٍذ يصبح هذا التعريف غير صحيح .

ادة إلااى زياا وقااال الُجنَيااد : )) التوحيااد إفااراد القااديم عاان المُحاادَث (( وهااذا تعريااٌف يحتاااج

ذا شاارح وتوضاايح . فااإن هااذا اإلفااراد نوعااان ، ألنااه يقااول إفااراد القااديم عاان المحاادث وهاا

 اإلفراد نوعان :

(1)  (2)  
(3)  (4)  
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، فاإن  ال يمثلعتقاد بحيث يثبت أسماء هللا وصفاته وال يشبّه وإفرادٌ في اال النوع األو  :

 تمثيل صفات هللا بصفات خلقه قدٌح وطعٌن في هذا اإلفراد .

باة واإلنا إفراد القديم من المحدث في العبادة من التأله والحاب والخضاوع النوع الثاني :

 والتوكل والخوف والنذر والذبح ونحو ذلك . 

لتوحياد االمعنى واضحا ، غير أن اللفظ قد ال يعيه الابعض وبماا أن وبهذا التفصيل يكون 

كال لهو الذي أرسلت به الرسل وأنزلت من أجله الكتب ينبري أن يكون تعريفاه واضاحا  

 أحد . 

فااإن الحاجااة كلمااا اشااتدت فااي معرفااة شاايء وكلمااا دعاات إليااه الضاارورة واسااتجابت لااه 

 الفطرة ينبري أن يكون واضحا  ال لبس فيه . 

  للننه ريننره أن اعبنندوا هللا مننالكم مننن التوحيااد : هااو إفااراد هللا بالعبااادة ، قااال تعااالى : 

و التوحياد ههذا   مالكم من لله ريره أي وحدوا هللا قوله:   أن اعبدوا هللا  وقوله: 

أن  أي وحاادوا ربكاام . وقااال تعااالى:   يننا أيهننا الننناس اعبنندوا سبكننم ، وقااال تعااالى: 

باادة والعباادة أي أفردوه بالع  أن اعبدوا هللا  قوله :   واجتنبوا ال اروت اعبدوا هللا

ذا نة (( ها: هي اسم جامع لكل ما يحبه هللا ويرضاه من األقوال واألفعال الظاهرة والباط

 تعريف شيخ اإلسالم وجماعة من أهل العلم لمعنى العبادة .

 وقد قيل لن التوحيد ثالثة أنواع : 

لاه وهاو األصال الاذي أرسالت باه الرسال وأنزلات مان أج توحيد اإللهية : : النوع األو 

 الكتب ، وهو إفراد هللا بالعبادة. 

الاارزق ووهااو إفااراد هللا وتوحيااده بأفعالااه ماان الخلااق  النننوع الثنناني : توحينند الربوبيننة :

 واإلحياء واإلماتة والتدبير ونحو ذلك . 

هااا ن هلل أسااماء وصاافات يجااب اإليمااان بأل النننوع الثالننث : توحينند األسننماء والرننفات :

 اوعوه بهناوهلل األسنماء الحسننى فن وإثباتها ، ويحرم تحريفها واإللحاد بها قال تعالى: 

 . 

 ،س فيهاا هذه األنواع للتوحيد هي المشهورة بين أهل السنة والجماعة ، وهي أنواع ال لب

ره أن لقاايم رحمااه هللا وغياابينمااا ذكاار اإلمااام اباان ا دل عليهااا كتاااب هللا وساانة رسااوله 

 التوحيد نوعان : 

 توحيد في المعرفة واإلثبات . النوع األو  :

 توحيد في الطلب والقصد . النوع الثاني :

 فأدخل األقسام واألنواع الثالثة السابقة في قسمين وجعلها في قسمين .
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    )) غير أن التوحيد له قشران  (( .                     

 

و ه قشر وهالقشر في اللرة : هو غشاء الشيء ، فهنا قال بأن التوحيد قشران ، وبما أن (1)

كار ذمال مماا غشاء إذا  نفهم من أن توحيدا  وراء ذلك لفظ العبارة أن توحيدا  وراء ذلك أك

 ألنه َعبر هنا بالقشر وال يمكن يعبّر إال بمعنى تدل عليه اللرة . 

ي حيااء فايد له قشران ( هذا الكالم كلاه ألباي حاماد الرزالاي فاي اإلقوله: ) غير أن التوح

ات أوائله ، قد رجعت إليه فاإذا المؤلاف قاد نقلاه بحروفاه ، قاد تصارف فاي بعاض العباار

ين وال تصاارفا  يساايرا  ال يخاال بااالمعنى ، ولاام أرى هااذه العبااارة ألحااد ماان األئمااة السااابق

المؤلف   ألنتيمية وابن القيم عليهما رحمه هللا استقاها أحدٌ من األئمة المحققين أمثال ابن

 ثااني هاوحين قال إن التوحيد له قشران جعل القشر األول هو القول باللساان ، والقشار ال

حا  اعتقاد القلب وجعل شيء وراء ذلك وفوقه هو اللبااب ، وإن كاان قصادُ المؤلاف واضا

 ،نظرا   ح ، إال أن في قولهوالمعنى الذي يريد أن يوصله إلى أفهام الناس هو معنى واض

مان  ألننا حين نرجع معنى القشر في اللرة هو غشاء الشايء نجاد أن عقيادة القلاب ليسات

 عات إلياهدالرشاء بخالف لفظ اللسان هذا األمر األول . واألمر الثاني : أن األصل الذي 

ماه ن ماا ساألالرسل هو ما سماه المؤلف بالقشرة ، وذلك أن تقول بلسانك ال إله إال هللا ، 

 المؤلف بلباب التوحيد يدخل ضمنا  ومعنا  في القشر .

ويارد فااي عباارات بعااض المتااأخرين تقسايم الاادين إلاى قشااور ولباااب وتااره يقولااون عاان 

ور القشور بما قال عنه هناا المؤلاف ، شايء مهام وشايٌء أهام ، وتااره يعبارون عان القشا

ألمار اه ، مع لتفات إليه وصرف الهمة إليبالشيء التافه الذي ال قيمة له ، أو ال ينبري اال

 . قد يكون جاء في كتاب هللا أو في سنة رسوله هللا 

يجااب تعظيمااه  والتوحيااد أكباار ماان ذلااك وكاال شاايء جاااء عاان هللا أو عاان رسااول هللا 

 وتكريمه وتشريفه وإجالله .

 لياا  فاالكالتوحيد يكون بالقلب واللسان وعمل الجوارح ، إذا أختل شيء من ذلك اخاتالال  

  لجانس يحكم للمارء باإلساالم ، فلاو لفاظ واعتقاد ولام يعمال لكاان هاذا كاافرا  ، ألناه تاار

ي هذا فتباعهم العمل مطلقا  وهذا كافر باتفاق أهل السنة خالفا  لرالة الجهمية والمرجئة وأ

ل انه وعماالعصر ممن ال يَُكف ر بتار  جانس العمال فليهناه إتّبااع الجهمياة . وإذا قاال بلسا

 بجوارحه ولم يعتقد بقلبه فهو لم يدخل في اإلسالم ، هذا منافق خالص .

(1)  
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 األول  : أن تقول بلسانك ال إله إال هللا   .                        

 

 قوله ) األول ( أي القشر األول . (1)

رسل ن الير أقوله ) أن تقول بلسانك ال إله إال هللا ( وهذا هو الذي دعت إليه الرسل غ (2)

، فااإن  حاين ياادعون لمعنااى ال إلاه إال هللا ال يرياادون ماان البشاارية أن تلفاظ بهااا دون عماال

تهم الرير كانوا يعرفون المعنى ، وأن المارء ألنهام عارب ، وكال نباي يخاطاب قوماه بلرا

مااة فهام يعرفاون خطابااه ويعرفاون الماراد ماان كالماه : وماا دعااا نباي قوماه إلااى هاذه الكل

 ة دون أنوال معناهاا وال ذُكار عان أحاٍد قاط أناه قاال نعتقاد هاذه الكلماافاستشاكلوا حقيقتهاا 

 نعمل أو نلفظ دون أن نعتقد ، هذا لم يقع في كالمهم أبدا .

وال أدل من ذلك ما جاء في الصحيحين مان رواياة الزهاري عان ساعيد بان المسايب عان 

أباي أمياة   ابانوعناده عباد هللا أبيه قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة . أتااه رساول هللا 

حنا  لن  بهنا عنند يا عم قل   لله ل  هللا كلمنة أ:              )  وأبو جهل . فقال النبي 

ياة الجاهل ( فقال له قرناء السوء : أترغب عان ملاة            عباد المطلاب ، وهام فاي هللا

عناي ين هاذا فإ وهم في وحل الشر  والوثنية يعرفون أن أبا طالب إذا قال : ال إله إال هللا

 أن يتبرأ عن ملة عبد المطلب . 

قصاود ، ألن ال إله إال هللا تناقض ملة عبد المطلاب ، فهام يفهماون الخطااب ويفهماون الم

ام أحمااد فأعاادا . يوضااح هااذا أيضاا  مااا جاااء فاي مسااند اإلماا فأعااد عليااه           النبااي 

ك ء عن رجل مان بناي مالارحمه هللا من طريق شيبان النحوي عن أشعث ابن أبي الشعثا

وا   للنه يا أيها الناس قولبسوق ذي المجاز يتخللها ويقول :  )  قال رأيت رسول هللا 

و أباو صااب  وها( وإذا رجل يتبعه ويقول يا أيها الناس : ال تسمعوا لهاذا ال ل  هللا تفلحوا

                   كاااان يخاطااااب األمااام والشاااعوب بهااااذه الكلماااة وتلقائيااااا   لهاااب هاااذا الرجاااال . النباااي 

وثاان و يفهمون المقصود من معناها ما قال يا محمد هذه الكلمة هال تعناي تار  عباادة األ

الحاااب وهاال هااذه الكلمااة تعنااي إفااراد هللا باااالحكم و وهاال هااذه الكلمااة تعنااي إفااراد هللا ب

 ي إفارادوالخضوع والرهبة والعبادة و يعلمون تلقائيا  أن هذه الكلمة بما وضعت لاه تقضا

 هللا بالعبادة . 

 جل وعال إله : اسم جنس دخلت عليها ال فتنفي كل ما تعنيه سوى هللا    لله وقوله : 

. 

االسم الشريف بدل من الخبر المحذوف المقدر بحق ، أي ال إله     لله ل  هللا قوله : 

ألن عبّااد القباور  ((لناا  ))حٌق إال هللا ، خالفا  لمن قال بأن الخبر المقدر المحذوف تقاديره 

لهم إله وهي اآللهة ، أو من قال ال إله موجود ، ألن اآللهه الموجودة كثيرة ، قاال تعاالى 

(1)  (2)  
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 : ألله مع هللا أسباب  متفرقون   :ال بد أن نقدر الخبر المحاذوف بحاق . ولاو قاال قائال

 ال إله موجود حق إال هللا لكان مصيبا  المهم أن يأتي بالحق .

باد كال شايء يع  لل  بأن هللا هو الحق وأن ما يندعون منن ووننه الباطنل قال تعالى: 

 من دون هللا فهو من الباطل .

 . ال هللاولهذا نقول من محاسن التوحيد إفراد هللا بالعبادة ، حيث أن العبد ال يعبد إ

د ووسااائل الشاار  كثياارة ، لكاان ماان أعظمهااا أن العبااد يكااون ذلاايال  للمخلااوق ، التوحياا

ي وحااده ذل العبودياة للبشاار إلاى الاذل هلل الواحاد القهااار . وهاذا الاذل ال يكفايخرجاك مان 

ول: حتى تضيف إليه الحب ، ذٌل مع حب فهما ركنا العبودياة . فاالمؤلف جعال القشار األ

يارة ال شاياء كثأن تقول بلسانك ال إله إال هللا وهذه الكلمة تحتها معاني تحتها جمل تحتها أ

 غنى للموحد عنها 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )) ويسمى هذا القول توحيدا  ((  ))وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى   (( .                        

 

قوله: )) ويسمى هذا القول توحيدا  (( ألنه يدخل به فاي اإلساالم لكان الباد أن يضايف  (1)

ل ال إله إال هللا واليهودي يقول: إلى ذلك الشهادة بأن محمدا  رسول هللا فإن النصراني يقو

ال إله هللا لكنهماا ال يشاهدان باأن محمادا  رساول هللا . كال الرسال جااءت باال إلاه إال هللا ، 

(2)  (1)  
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وكل أمة تؤمن برسولها ، فيقول ال إله إال هللا اليهودي في وقت موسى رسول هللا ، وفي 

محمادا  لاو قاال شاخٌص ال إلاه وقت عيسى ال إله إال هللا عيسى رسول هللا ، بعد بعثه نبينا 

إال هللا عيسى رسول هللا أوال إله إال هللا أو أشهد بأنه ال إلاه إال هللا وأن عيساى رساول هللا 

أو موسى رسول هللا ، لكان هذا مرتدا  عن الدين أو غير داخل في اإلسالم فإن قالهاا قبال 

، وإن قالهاا بعاد الادخول أن يدخل في اإلسالم نقول إن هذه الجملة ال تدخلك في اإلساالم 

في حديث  في اإلسالم نحكم عليه بالردة ، فيستتاب ثالثا فإن تاب وإال قتل . ألن النبي 

( فااإذا شااهد أن ال إلااه إال هللا وأن  مننن بنند  وينننه فقتلننوه اباان عباااس فااي البخاااري قااال: )

ه وأن محمااد رسااول هللا دخاال فااي اإلسااالم ، وحينئااٍذ يجااب عليااه أن يااؤدي مااا أماار هللا باا

 يجتنب ما نهى هللا عنه .  

 ه .فإن النصارى يقولون بأن هللا ثالث ثالثه ، حيث جعلوا المسيح إله وأمه إل (2)

ال قابيارا . اإللهة عند النصارى ثالثاة : هللا وعيساى وأماه ، تعاالى هللا عان قاولهم علاوا  ك

لهم  للنن  قننووقالننل اليهننوو عزيننز  ابننن هللا وقالننل النرنناس  المسننيح ابننن هللا تعااالى: 

م أحباسه بأفواههم يهضاهمون قو  الاين كفروا من قبل قاتلهم هللا أنى يؤفكون * اتياوا

أ  أ من وون هللا والمسيح ابن مريم وما أمروا ل  ليعبدوا للها    لله  واحداأ وسهبانهم أسبابا

لننه منن   فهذا شر  ال يرفره هللا إال بالتوبة قال تعالى:  ل  هو سبحانه عما يشركون

 .  يشرك باهلل فقد حرم هللا عليه العنة ومأواه الناس وما للظالمين من  أنراس

،  فالمؤلف جعل هذه الكلماة تنااقض التثلياث الاذي تعتقاده النصاارى وهاي أكبار مان ذلاك

ة تنفاي وأرى أن في عبارة المؤلف نقصا  فإن هذه الجملة أكبر مان ذلاك ، فاإن هاذه الكلما

شر  اليهود وال شر  النصاارى وال شار  قاريش و ال غيارهم ، الشر  من أصله ، ال 

 تقتضي إفراد هللا بالعبادة . 

وهااذا التوحيااد الااذي سااماه المؤلااف مناااقض للتثليااث هااو مناااقض أيضااا  لشاار  المجااوس 

ا دث خيرهالقائلين بإسناد حوادث الشر إلى الظلمة وحوادث الخير إلى النور ، فإن الحوا

  شنيء هللا خنالق كنل هللا جل وعال فاهلل خالقها قاال تعاالى: وشرها يجب إسنادها إلى 

 إسناد الخير إلى النور والشر إلى الظلمة هذا توحيد المجوس .

 هذه الكلماة باراءة مان توحياد النصاارى وباراءة مان توحياد المجاوس وباراءة مان توحياد

ملكاه و لاك تالمشركين الذين يقولون )) لبياك اللهام لبياك لبياك ال شاريك لاك إال شاريك ها

 ومالك (( . 
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 )) وهذا التوحيد يصدر أيضا  من المنافق الذي يخالف سره جهره   (( .                        

 

 المناافق أي باعتبار باأن المناافق يلفاظ بلساانه ماا ال يعتقاد بقلباه ، وقاد عارف المؤلاف (1)

 الذي يخالف سره جهره .

ل ن األصلكلمة ال تطلق حقيقة على من قالها إال من اعتقدها وما دلت عليه ألولكن هذه ا

 فيمن لفظ بها أنه يعتقد ما دلت عليه ما لم يتبين خالف ذلك .

ومن هنا حرص أهل العلم علاى ذكار أركاان وشاروط لهاذه الكلماة وقاد ذكار الشايخ عباد 

 ،يمكان تاداخل بعضاها الرحمن بن حسن آل الشيخ رحماه هللا سابعة شاروط لهاذه الكلماة 

 وفي بعضها تفصيل أيضا  ليس على اإلطالق لكن أذكر قوله 

ل وعااال العلاام . بمعناهااا ومااا دلاات عليهااا ماان النفااي واإلثبااات ألن هللا جاا الشننرط األو  :

  يعلام معناهاا وهاو اليقول: )) فاعلم أنه ال إله إال هللا (( فإن اإلنسان إذا قال ال إله إال هللا

باادة راءة ماان الشاار  وال ماان المشااركين وال يتباارأ ماان عباادة القبااور وال عوال يعلاام الباا

توحيااد باألوثااان وال يعاارف أن هللا وحااده ال شااريك لااه ال يعرفااه ال بتوحيااد اإللهيااة وال 

د مان مجار الربوبية وال بتوحيد األسماء والصافات ، إذا  أي معناى قاال و ماا اساتفدنا شايا  

 هو أكبر من الدنيا وما فيها .  اللفظ الذي ال يجعل عقيدة ومعنى ،

 اليقين .  الشرط الثاني :

 الصدق .  الشرط الثالث:

(1)  
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 اإلخالص .  الشرط الرابع :

 المحبة .  الشرط اليامس :

 االنقياد .  الشرط الساوس :

 القبول .  الشرط السابع :

أ : أ ثامنا ناه ماع أ ، وهو الكفر بما يعبد من دون هللا جل وعاال وزاو بعض أهل العلم شرطا

إله  لت " اليمكن إضافة ذلك إلى القبول . فإن من قبل هذه الكلمة تبرأ من غيرها ، فإذا ق

 " تقتضاي هاذه الكلمااة بماا وضااعت فياه البااراءة مان كال معبااود ساوى هللا ياادل علاى ذلااك

حنا  لن  بهنا أيا عم قل   لله ل  هللا كلمة حين قال لعمه : )  الحديث السابق أن النبي 

ل ءة مان كا( عرفها أبو جهل وهو على الكفر وابن أبي أمية ، أن هذه الكلمة برا عند هللا

 معبود سوى هللا جل وعال .

 
)) والقشر الثااني : أن ال يكاون فاي القلاب مخالفاة   ، وال إنكاار لمفهاوم هاذا القاول   بال 

 ( .                        يشتمل القلب على اعتقاد ذلك  . والتصديق به ، وهذا توحيد عامة الناس (
 

توحياد تقدم أن القشر في اللرة : هو غشااء الشايء ، وال أرى كماا سابق تسامية هاذا ال (1)

عود في يقشرا  ، ألنه هو األصل الذي أرسلت به الرسل ، ألن اللباب الذي ذكره المؤلف 

م يقطاع هللا ثااألصل إلى ما سماه قشرا  ، ألن اللباب في نظاره أن يارى األماور كلهاا مان 

ل با نباي االلتفات عن الوسائط ، وهل الكلمة إال هي دالة ومؤكدة لهاذا المعناى بادليل ال
ه ، باعتصاام كل الرسل يدعون لهذه الكلمة ، فهي دالة بحقيقتها إلى االلتجاء إلاى هللا واال

 اء هللامع أن في قوله يقطع االلتفات عن الوسائط إجماال  سوف أفسار هاذا اإلجماال إن شا

 حين نمر به  . 

ألوثااان بحيااث يقااول ال إلااه إال هللا بلسااانه وفااي القلااب التجاااء إلااى أصااحاب القبااور وا (2)

 واإللهية أو اعتقاد أن للكون خالقين أو أن هنا  مدبرا  مع هللا ونحو ذلك . 

ذه منكر لها بحيث يقول بلسانه ويعتقد بقلبه خالف ما دلت عليه هذه الكلمة ، فهو بقلبه (3)

 جااوس فهااوكلمااة ويعتقااد أن مااع هللا آلهااة أخاارى ، أو يعتقااد عقياادة التثليااث أو عقياادة المال

 ي الاادر يقولهااا إذا  ليُعصاام دمااه ومالااه أو ليفسااد علااى المساالمين دياانهم فااإن المنااافقين فاا

لاه إال إاألسفل من النار وهم شٌر من المشركين واليهود والنصاارى فهاوالء يقولاون : ال 

 قلاوبهم اإلسالم وقاد يشاهدون أن محمادا  رساول هللا لكان فاي خلَّجاات هللا ويتسترون باسم

حماد م     واعتقاداتهم ال يعتقدون هذه الكلمة وال ما دلات علياه وال يعتقادون صادق       

  إماا  ،وال ما جاء به فهوالء منافقون ُخلَّص فهم دخلوا فاي اإلساالم لما رب وأغاراض

فااي  لكااي تعصاامدمائهم وأمااوالهم أو لكااي ليبقااوا إلفساااد دياان المساالمين أو لتشااكيكهم أو

 بالدهم هذا في وقت عز المسلمين .

(2)  (1)  (3)  

(4)  
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ن والمااؤم أمااا إذا اخااتلط الحاباال بالناباال فاااهلل المسااتعان ، المنااافق اآلن يعاازز ويكاارم !!

 يتستر بدينه .

المعرفاة أي أن حقيقة هذا القشر أن يشتمل القلب على اعتقاد هذه الكلمة والتصاديق و (4)

 سمى المؤلف هذا القشر هو توحيد عامة الناس .. وقد 

تا عليه د ما دلتقدم أن العبد يدخل في اإلسالم بالنطق بالشهادتين ، ويبرأ من النفاق باعتقا

اد ر فاي عاد، فإذا قال بلسانه ولم يعتقد بقلبه فهاو مناافق شاٌر مان الكاافر ولكناه فاي الظااه

 المسلمين ما لم يتبين خالف ذلك . 

باه فهاذا تقاد بقلقلبه ولم يلفظ بلسانه لم يدخل في اإلسالم ، فإذا قاال بلساانه واعولو اعتقد ب

ياااء هاو الموحااد ولايس هنااا  شاايء وراء ذلاك ألن التوحيااد يتفاااوت ، كماا أن توحيااد األنب

 والمرسلين يتفاوت أيضا  .

يااء ، فإن أولي العزم من الرسل أعظام توحيادا  هلل مان غيارهم ، والرسال أعظام مان األنب

أولااى العاازم ماان الرساال أعظاام ماان غياارهم ، أولااو العاازم خمسااة علااى حسااب الترتيااب و

وهاو أفضالهم وأعظمهام  الزمني نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخااتمهم نبيناا محماد 

ان حيدا  كاتوحيدا  ، ألن التفاضل إنما يكون بحسب التوحيد وكل  ما كان اإلنسان أقوى تو

 ب :أعظم توحيدا  من عامة الناس . إذا  مراتأقرب إلى هللا جل وعال ، واألنبياء 

نااس ، الرسل أعظام النااس توحيادا  فهام أعظام مان األنبيااء واألنبيااء أعظام مان عاماة ال 

مار عوبعد ذلك الناس يتفاوتون في التوحيد ، فتوحياد أباي بكار أعظام مان غياره وتوحياد 

 أعظم ممن جاء بعده .
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ن يرى األمور كلها من هللا تعالى  ، ثم يقطع االلتفاات عان الوساائط  ، ولباب التوحيد : أ

 وأن يعبده سبحانه عباده يفرده بها ، وال يعبد غيره .                        

 

ر كلهاا اللباب في اللرة : هو الخالص . يقول المؤلف عن هذا اللبااب باأن يارى األماو (1)

عباد يهاا وال الوسائط وأن يعبده سبحانه عباادة يفارده ب من هللا تعالى ثم يقطع االلتفات عن

هاذا  له أعادإغيره قوله: )) وأن يعبده عبادة يفرده بها وال يعبد غيره (( هذا من معنى ال 

 (( من هللا المعنى الذي جعله هو اللباب إلى القشر األول . وقوله )) أن يرى األمور كلها

 القلب إال هللا .هذا يعود إلى القشر الثاني وهو عقيدة 

ي تعاالى فا وقد قال شيخ اإلساالم رحماه هللا تعاالى فيماا نقلاه عناه ابان القايم رحماه هللا (2)

 ((  أصالهللاالمدارج قال:            )) كمال التوحيد هو أن ال يبقى في القلب شيء لرير 

 وهذا من معاني ال إله إال هللا .

هاو ال لوساائط (( فاي كالماه إجماال وتعمايم ووقـول المؤلف : )) ثم يقطع االلتفات عن ا

ائاف يقصد بذلك إسقاَط األسباب ، ألن هذا ليس من التوحيد في شايء وإن كاان كاالم طو

ة مان من المتصوفة يقتضي            ذلك ، فالمتصوفة يجعلاون إساقاط األساباب الظااهر

 رسل . سلت به الأجّل  معاني التوحيد ، وهذا في حقيقته جهل في التوحيد وجهل فيما أر

ق فيحماال قااول المؤلااف : )) ثاام يقطااع االلتفااات عاان الوسااائط (( التااي تااؤدي إلااى التعلاا

ر أكبار بالمخلوقين ، على أن التعلق بالمخلوق ليس كفرا  على اإلطالق فبعض التعلق كف

وشر  أكبر ، وبعض التعلق شر  أصرر وبعض التعلاق مان المعاصاي فََجْعاُل هاذا هاو 

 .اللباب فيه نظر 

ذه هاا دون فإناا نعلاام أن دعااوة األنبياااء والمرساالين مشاتملة علااى الاادعوة إلااى ال إلااه إال هللا

ة الصاوفي الرموز ودون هذه العبارات التي فيها نوع تعمق وتقعر . وترد كثيرا  في ألفا 

 فية .، ألني كما قلت لكم إن الكالم كله اآلن للرزالي ، والرزالي عنده تأثر بالصو

 ، ها مان هللاال إله إال هللا في تطبيقها والعمل بمقتضاها أن يرى األمور كل ألن من معاني

ه يكمال هذا مان معااني       ال إلاه إال هللا فاإذا اختال شايء مان ذلاك نقاص توحياد وبكمالا

وحياد تالتوحيد ، فال معنى لجعل هذا هو اللبااب الخاالص للتوحياد ثام إناه يجعال هاذا هاو 

 لعباد فايبله هو توحيد العامة وما قبله هو الذي يدخل باه اخاصة الخاصة ، واألول وما ق

 ة أقسااماإلسالم ، وفي الجملة هذا شبيه بقول صاحب المنازل حين قسم التوحيد إلى ثالثا

 -فقال :

 هو توحيد العامة الذي يصح بالشواهد أي باألدلة والبراهين . القسم األو  :

 جب أو يثبت بالحقائق . هو توحيد الخاصة وهو الذي ي التوحيد الثاني :

هااو توحيااد القااائلين بالق اادَم وهااو توحيااد خاصااة الخاصااة . وهااو الااذي  التوحينند الثالننث :

يشااخص إليااه أهاال الرياضااة وأرباااب األحااوال وإليااه قصااد أهاال التعظاايم وعليااه تصااطلم 
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اإلشارات ثم لم ينطق عنه لسان أي لم يمكن يعبر عنه لسان بعبارة جامعة ولم تشار إلياه 

 . عبارة

حاة مان وقد زعم صاحب المنازل: أنه أالح منه الئحة أي أن هللا جال وعاال أالح مناه الئ

 مناه أسرار طائفة من أهل صفوته ، فإن هذا التوحيد الذي هاو لخاصاة الخاصاة أالح هللا

عرفاون يالئحة أي أعطى هللا جل وعال منه طائفة من صفوة خلقه ، وإال فعامه النااس ال 

هد ا جهاال عظاايم بالتوحيااد ، وقولااه عاان التوحيااد الااذي يصااح بالشااواهااذا التوحيااد .  وهااذ

ا لرسل كماواألدلة واآليات والبراهين هو توحيد العامة ، هذا هو التوحيد الذي جاءت به 

 الكين .في المجلد الثالث من مدارج الس -رحمه هللا  -أشار إلى هذا اإلمام ابن القيم

د المتكلمااين وإن كااان تعريااف الرزالااي قولااه عاان توحيااد خاصااة الخاصااة هااذا هااو توحياا

للتوحيااد أوضااح ماان تعريااف صاااحب المنااازل . وتعريااف المؤلااف مسااتقى ماان تعريااف 

لتوحياد الرزالي ، غير أن هذه التقسيمات مما تباعد في بعض األحايين من معرفة وفهام ا

ه با جااءت على حقيقته ألن التوحيد كما قلت لكم لما كانت الحاجة إليه داعية ، وهو الذي

 الرسل ينبري أن يكون المعنى واضحا فكل شيء تحتاجاه األماة يكاون معنااه أوضاح مان

 غيره . التوحيد واضح . 

ن للبااب عاافتقسيم التوحيد إلى قشرين : قشر باللسان وقشر بالقلب ثم جعل لبابا  وإخراج 

 القشر هذا غير صحيح كما سبق .

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

الهوى   فكل من اتباع هاواه فقاد اتخاذ هاواه معباوده  قاال  ويخرج عن هذا التوحيد   اتباع

 .                           أفرءيل من اتيا للهه هواه تعالى:           

 

كااان وأي إلااى مااا يناقضااه أو إلااى مااا ينااافي كمالااه الواجااب ، والمؤلااف عماام العبااارة  (1) 

 األولى به التفصيل .

م أهل البادع وهام قسامان : بدعاة تصال إلاى الشار  درجات فمنهم المشركون ، ومنه (2)

األصااارر وبدعاااة دون ذلاااك ، ومااانهم أهااال المعاصاااي وهااام صااانفان : أصاااحاب الكباااائر 

(1)  (2)  
(3)  
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وأصحاب الصرائر ، وكال هاؤالء أهال أهاواء أصاحاب القسام األول المشاركون كفاار ، 

خاارج والقساام الثاااني أهاال الباادع ليسااو بكفااار باالتفاااق إال إذا كاناات البدعااة بدعااة كباارى ت

 صاحبها من اإلسالم وأصحاب الكبائر ال يَُكفَرون اتفاقا .

اسام  فإن اإلنسان يتبع هواه في معصية أو في بدعة ال تخرجاه مان اإلساالم فيبقاى يحمال

 التوحيد في الجملة وال يحمل اسم التوحيد الخالص .

أفرءيل   في هذا اإلطالق نظر ، ألن ليس كل من يهوى شيئا  يعبده واستدالله باآلية (3)

لاذي ايقاال : إن معناى اآلياة علاى الصاحيح أن هللا جعال المعباود   من اتينا للهنه هنواه

 يعبده هو ما يهواه ، ولم يجعل ما يهواه يعبده . ففرق بين العبارتين .

بال يقاال:  والمؤلف أخطأ في عبارته حين قال: فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودا  .

ل منن أفرءين هاو ماا يهاواه فنقاول حينئاٍذ فاي معناى قولاه تعاالى : كل من اتخذ معباودا  ف

 ةاتيا للهه هواه وأضله هللا على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على برره رشاو

 لام يجعالإن معنى هذه اآلية أي أن المخلوق جعل المعبود الذي يعبده هو ما يهاواه ، و 

 تعميمه العبارة .ما يهوى معبودا  ، حينئٍذ يتضح غلط المؤلف في 

 

 

 
 

 

 

 

وإذا تأملت   عرفت أن عاباد الصانم لام يعباده إنماا عباد هاواه ، وهاو ميال نفساه إلاى ديان 

آبائااه فيتبااع ذلااك    المياال  ، ومياال الاانفس إلااى المألوفااات أحااد المعاااني التااي يعباار عنهااا 

 بالهوى   .                        

 

 أي فيما سبق تقريره وذكره . (1)

ذا هاو والهوى : هو ميل الانفس إلاى المألوفاات فحاين ألاف ديان آبائاه ماال إلياه والميال ها

 الهااوى ويمكاان توضاايح كااالم المؤلااف ، ألن المؤلااف رحمااه هللا يجماال فااي هااذه القضااايا

 الكبيرة .

ال اه (( يقافيقال في قوله : )) وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده إنما عباد هاو (2)

بنفع أو  ود عليهد الوثن أو الصنم أو المخلوق إال باعتقاده أنه يجلب له فائدة تعألنه ال يعب

أي  دفع ضر . فهو فاي حقيقاة األمار عابادٌ لمصالحته بحياث هاو علاى أتام اساتعداد لعباادة

ن مخلااوق يحصاال لااه منااه نفااع ، وبالتااالي هااو عاباادٌ للهااوى ، فكاال شاايء يهااواه يفعلااه دو

 مراعاة ألمر هللا وال لنهيه .

(1)  
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ن ماإال أن ميل النفس منه ما هو شر  أكبر ، ومنه ما هو شر  أصرر ومناه ماا هاو  (3)

لنفس ن ميل االكبائر ، ومنه            ما هو من الصرائر ، ومنه ما هو من المباحات ، فإ

ل باحات . إلى المال إذا لم يشرله عن طاعة هللا ، وميل النفس إلى الزوجات هذا من المب

لصاالحة انبياء والمرسلين وهذا ميل نفس ، وإذا مالت النفس إلاى المارأة هذا من سنن األ

 الجميلة هل يعتبر إذا مال إليها عبدها و 

ي لحة التاكال إذا لم تصده عن طاعة هللا فهذا من األمور الطيبة ، وهذا مان األماور الصاا

رأة والمااتعينااه علااى عبااادة ربااه ألن )) الاادنيا متاااع وخياار متاعهااا الزوجااة الصااالحة (( 

ن اإلنساا الصالحة من سعادة العبد في هذه الحياة وفي هذه الدنيا فإن ليس كل شيء يهاواه

ا ، يعبده ، فإن اإلنسان قاد يهاوى المباحاات وقاد يهاوى المكروهاات فيكاون فعلاه مكروها

 ك .وقد يهوى الكبائر فيكون فعله كبيره وقد يهوى الشر  فيكون مشركا  إذا فعل ذل

 
 

 

 

 

 

 

 

 ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق  ((                        )) 

 
 السخط: أي الرضب وهذا الكالم ُمْجَمل ويحتاج إلى شرح وتقيد .  (1)

لمحمود فإن السخط على الخلق منه ما هو محمود ، ومنه ما هو مذموم ، ومنه ما هو مباح وا

ر ذا فلينظروه ومنه المحرم . ومن أراد فهم همنه المستحب ومنه الواجب ، والمذموم منه المك

كيف يتعامل مع الخلاق فكاان يرضاب فاي ماوطن الرضاب ويادع ذلاك  في سيرة رسول هللا 

على  حين ال حاجة إليه ، والرضب والسخط على الخلق في غير موطنه ال يُخرج عن التوحيد

 اإلطالق كما عمم العبارة المؤلف .

ا ينافي التوحيد بالكلية ، ومن السخط على الخلق ما ينافي فمن الرضب والسخط على الخلق م

كماله الواجب منه ما ينافي كماله المستحب ، والمؤلف رحمه هللا جعل السخط على الخلق من 

المخرجات عن هذا التوحيد دون تفصيل وكان األولى بمثله أن يفصل وال يعمام وأن يقياد وال 

وعان ناواقض  لهياةرة ، مقامات التحدث عان توحياد اإليُطلق وال سيما في هذه المقامات الكبي

هذا التوحيد ، فإن بعض الناس يتقيد بظواهر كالم العلماء ويجعل من التوحيد ما ليس توحيادا  

، وماان النااواقض مااا لاايس ناقضااا  وإذا ثباات أنااه ماان النااواقض . ففيااه تفصاايل ال يمكاان األخااذ 

لى الخلق من المخرجات عان هاذا التوحياد ، باإلطالق وال األخذ بالعموم ، فإذا قيل السخط ع

كانت هاذه العباارة فاي الجملاة محال نظار . ألنناا نعلام أن بعاض الساخط علاى الخلاق هاو مان 
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يَّه هذا السخط ، فلهذا أقول  التوحيد وليس من مخرجاته ، والمؤلف رحمه هللا ما أشار إلى نوع 

: 
يس لانبيااء والمرسالون وهاذا أن يساخط علاى الخلاق كلهام بماا فاي ذلاك األ النوع األو  :

بمؤمن أيا  كانت دوافعه وأهدافه ونيته .

يتاه أن يسخط على الخلاق حياث لام يقوماوا بخدمتاه ولام يقوماوا علاى رعا النوع الثاني :

شاد بنياان يفهذا ال يليق بالمؤمن وإن كان له حق ينبراي القياام باه ألن الماؤمن للماؤمن كال

نااى عاانهم عان عاادم القيااام بخدمتاه ، هااذا ماان بعضاه بعضااا  فااإذا ساخط علاايهم وهااو فاي غ

 الخطأ ولكن ليس من نواقض التوحيد .

منكر  أن يسخط على الخلق حيث تنتشر البدع والمنكرات والجهاالت وال النوع الثالث :

خط لها ، فهذا السخط من مقامات التوحيد ، حيث يرضب لما يرضب هللا ويسخط لماا يسا

ط هللا ويسخط بماا يساخ ضاه هللا ويرضاه رسول هللا هللا ، فالمؤمن الذي يرضى بما ير

 . ويسخط رسول هللا 
دي وهنا  أمور مباحة من أنواع السخط كأن يسخط على شريكه أو على ابنه حيث لم يؤ

 لعباد أنلاألمر على الوجه المطلوب أعني األمور الدنيوية فهذا السخط مباح ، فال يمكن 

دَ  ال والواجاب  من الشخص فهاذا ال يناافي التوحياد وال كمالاهيتقرب به إلى هللا . وإذا ُوج 

 كما له المستحب . 

لقياام اومن المحتمل أن المؤلف رحمه هللا يقصد بقولاه : )) الساخط علاى الخلاق (( بعادم 

 بحقه ورعايته وااللتفات إليه وتعظيمه ونحو ذلك .

خط سحيد ولكن لو ومن كمال التوحيد أن يتخلى عن ذلك ولكن ال يخرج به ذلك عن التو

 على الخلق حيث لم يعظموه كما يعظمون هللا فهذا ينافي التوحيد بالكلية .

رج عان وكما أن المؤلف أْجَمَل في قوله )) السخط على الخلق (( أجمل في قوله )) ويخا

لتوحياد هذا التوحياد (( فهناا  أشاياء تناافي التوحياد المطلاق وهناا  أشاياء تناافي مطلاق ا

افي شاياء تنالفرق بين األمرين ، كما أن هنا  أشياء تنافي اإليمان وهناا  أ،فينبري نفهم ا

 كمال اإليمان الواجب وهنا  أشياء تنافي كمال اإليمان المستحب .
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 وااللتفات إليهم                         

 

علايهم  عتماادأي ويخرج عن هذا التوحيد االلتفات إلى الخلاق ، ولعلاه يعناي باذلك اال (1) 

الناااس  بالقلااب والتعلااق بهاام ، فااإن التعلااق برياار هللا أعظاام مفسااد للاادين وللقلااب ، وأعظاام

الباد ، وخذالنا المتعلقون بريار هللا المؤملاون ماا ساواه . وهاذا التعلاق يوجاب لاه الضارر 

بَّ به وال بد .   له ، وما تعلق قلب برير هللا إال ُعذ   عكس ما أمَّ

  والهللاد أن تعلاق قلباك باااهلل وال تلتفات إلاى غياره وال تأمال سااوى وحقيقاة تجرياد التوحيا

حيااث  تتوكاال علااى غياار هللا وال ترجااوا إال هللا وحااده وهااذا ماان أعظاام مقامااات التوحيااد .

فاي  باالرير يتعلق القلب باهلل ال يتعلق بريره ، فإن التعلق بريره مضر وال باد ساواء تعلاق

 ر ذلك . طلب مال أو جلب نفع أو دفع ضر أو غي

أمل وعال ت تأمل فيما ذكر هللا جل وعال عن األنبياء والمرسلين من كمال التعلق باهلل جل

حيااد فاي حاال الخليال علياه وعلااى نبيناا أفضال الصاالة والتساليم حااين دعاا قوماه إلاى التو

رهاة  على الكياد لاه وجمعاوا الحطاب بُ  اضاقوا به ذرعا وجمعوا عددهم وُعدَدهم وأجمعو

 اهيم والوقدوه ويقذفوا باه خليال الارحمن فحاين أوقادوا الناار وقاذفوا بهاا إبارمن الزمن لي

 .يمكن الوصول إليها من قرب لتأجج نارها وعظمتها رجعوا باعتبار أنه قد احترق 

 بياه والإبراهيم حاين ألقاي فاي الناار لام يلجاأ إلاى مسااومتهم ولام يلجاأ إلاى االستنصاار بأ

درة علااى نصاارته ولاام يلجااأ إلااى جبرياال واألثاار بقومااه وال بقبيلتااه وعشاايرته وهااي قااا

ا  (( هذالمشهور )) أن جبريل أعترض له في الهواء فقال : ألك حاجة قال : أما إليك فال

ه األثر ال أصل له والصاوفية يحتجاون باه علاى تار  األساباب ماع أناه يمكان أن يحاتج با

 على تعلق إبراهيم باهلل ولكن ال أصل له .

لنار لم يذكر هللا عنه سوى أنه قاال: )) حسابنا هللا ونعام الوكيال (( إبراهيم حين ألقي في ا

علق قلبه باهلل ، كما في البخاري من حديث ابن عباس وقال : )) حسبنا هللا ونعام الوكيال 

حاين قاالوا لاه إن النااس قاد جمعاوا لكام  قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالهاا محماد 

حسبنا هللا ونعم الوكيل (( وهذه حقيقة التوحياد أن ال تعلاق فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا 

قلبك برير هللا ولو ُوجدَت الشدائد فاإن هللا يجعال لعباده المخلاص الماؤمن المتعلاق باه مان 
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كل هم فرجا ومن كال ضايق مخرجاا ويرزقاه مان حياث ال يحتساب ، أنات حاين تساتنجد 

شك ألناه يحباك وأنات تؤمال برير هللا ممن تحبه ويحبك هو سوف يسعى في نصرتك بال 

 فيه خيرا  .

ر  هاذا هل يمكن أن تتصور أو تعتقد أن تلجأ إلى هللا فيخذلك وتلجأ إلاى المخلاوق فينصا

 ال يمكن أن يقع أبدا  .

وض إذا  إذا لجأ المخلوق إلى المخلوق وهو قادر على نصرته فسوف ينصره فكيف لو فا

عادوه  شيء فحينئٍذ ينصار عباده ويخازي أمره إلى هللا وهللا على كل شيء قدير ال يعجزه

نهياه  لكن هذا يتطلب من المخلوق أن يوحد هللا حق التوحيد وأن يؤدي أماره وأن يجتناب

وماان  فاال يلتفات إلاى الخلاق . فاأعظم شايء يحاول بيناك وباين هللا هاو التعلاق باالمخلوقين

َل إليه وال بد .   تعلق بشيء دون هللا ُوك 

حياث لق باألوثاان واألصانام واألحجاار والتعلاق بالصاور بوبعض التعلق كفر أكبر كالتع

 يجااد فااي تصااده عاان هللا وقااد يعباادها دون هللا . فهااذا يُعااذّب بهااا فااي الحياااة الاادنيا وسااوف

 اب األكبرولنايقنهم من العااب األونى وون العا اآلخرة ما هو أشد وأنكى قال تعالى:  

  يتخيال الشايطان ويعباده دون هللاال تستعجب أن يوجاد مان يعباد الصاورة فهناا  مان ، 

وهنا  مان يعباد األشاجار واألحجاار ، وهناا  مان يعباد الصاور دون هللا ويعشاق صاور 

،  النساء والمردان ويؤلهها ويخضع لها ويستعد للتنازل عن كال شايء دون هاذه الصاور

     هذا التعلق برير هللا نتج من خلو القلب عن محبة هللا كما قيل :

 أعرف أن قبل هـواها أتاني

 الهوى
 فتمكــنا خـاليا   قـلبا   فصـادف 

نفاذ اع أن يإذ لو صادف قلبا  معمورا  بالتقوى معماورا  باإليماان ألوقفاه مكاناه ولماا اساتط

متاازج إلااى قلبااه ألن هااذا القلااب معمااور بااالتقوى والقلااب المعمااور بااالتقوى ال يمكاان أن ي

 برير هللا ونحو ذلك .بريره من عشق الصور أو عشق المردان أو التعلق 

العامال  قادَّم هناا المعماول علاى  وعلى فتوكلوا لن كنتم منؤمنين هللا جل وعال يقول: 

ؤمنين مافمعنى هذا إن كنتم   لن كنتم مؤمنين إلفادة الحصر وأتى بعد ذلك بالشرطية 

 موحاادين فااال تتوكلااوا علااى غياار هللا . فااإن تااوكلتم علااى غيااره فقااد خااذلتم وصاارتم ماان

 شركين .الم

 والتوكاال علااى غياار هللا مراتااب : منااه مااا هااو كفاار أكباار ومنااه مااا هااو دون ذلااك وكمااال

  يبااليالالتوحيد وكمال اإلخالص أن ال يبقى في القلب شيء لرير هللا جل وعاال وحينئاٍذ 

متاه بأذية البشر وال يسخط على البشر حين يتعرضون له باألذى أوحين يتخلفون عن خد

تنهللا هللا لننا قل لنن يرنيبنا ل  منا ك يعلم أن هذا من هللا جل وعال :  بما يجب عليهم ألنه

 .  هو مو نا وعلى هللا فليتوكل المؤمنون
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 )) فإن من يرى الكل من هللا كيف يسخط على غيره   ((

 

أي  وهذا فيه إجمال كما سبق قد تقدم إيضااحه وأحسان ماا يحمال علياه كاالم المؤلاف (1) 

ل وعاال الخير والشر من هللا )) الكل (( يحمل على الخير والشر من هللا جافإن من يرى 

 اء هللا، وتقدم أن الخير والشر مخلوقان من هللا جال وعاال ، وأن الشار ال يادخل فاي أسام

 وال في صفاته وإنما يدخل في أفعاله .

 وتقدم الحديث على المنتقم وأنه ليس اسما من أسماء هللا جل وعال .

ى الكل من هللا الخير والشر من هللا كيف يساخط علاى غياره حاين يتعرضاون فإن من ير

من باألذى أو يتخلفون عن طاعته ولو فيما أوجب هللا علايهم ألن كماال التعلاق بااهلل عادم 

 االلتفات واالعتماد على المخلوقين .

إذا انقطعاااااات أطماااااااع عبااااااٍد عاااااان 

 الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااورى

 

 

 

 تعلااااق بالااااـرب الكااااـريم رجاااااءه

 
 ة  وقـناعاااااااـة  فأصااااااابح حااااااارا  عاااااااز

 

 

 علاااااى وجهاااااه أناااااواره وضاااااياءه 

 
 وإن َعلُقاااْت باااالخلق أطاااـماع نـفاااـسه

 

 

 

 تباعااد مااا يرجااوا وطااال عــااـناءه

 
فااااااال ترجااااااوا إال هللا فااااااي الخطااااااب 

 وحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااده

 

 

ولاااااو صاااااح فاااااي خااااال الصاااااـفاء  

 صااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااافاءه

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .   أو يأمل سواه و   وهذا التوحيد مقام الصديقين
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 بننل هللا   ، هننو مننو كم فنننعم المننولى ونعننم النرننير هللا جاال وعااال  الُمأماال هااو (1)

كاال أي نعاام المو  حسننبنا هللا ونعننم الوكيننل هللا جاال وعااال هااو المؤماال ،   مننو كم

 عن هللا والمفوض إليه أمرنا فإن طلب األمل من المخلوقين واالعتماد عليهم من العوائق

 جل وعال .

 عالى : قسم التوحيد إلى ثالثة أقسام : فإن المؤلف رحمه هللا ت (2)

 التوحيد باللسان والتوحيد بالقلب .

ذا  (( وهاهاو الاذي يادخل باه إلاى اإلساالم حاين يقاول )) ال إلاه إال هللا التوحيد باللسان :

 الذي سماه المؤلف مناقض للتوحيد وتقدم مناقشته في ذلك . 

 سامى هاذاإنكاار لمفهاوم هاذا القاول و أن ال يكون في القلاب مخالفاة وال التوحيد الثاني :

 التوحيد هو توحيد عامة الناس ، وهذا التوحيد هو الذي جاءت به الرسل.

يفصال  والتوحيد الذي سماه توحيد الصديقين ، ومقام الصديقين هو ما أجمل المؤلف ولام

 فيه .  

وراء توحياد والوتقدم أن من قال ال إله إال هللا وشهد أن محمدا  رسول هللا فقد أتى بمطلق 

م ال قيق مقاذلك مكمالت لهذا المقام . وأن الناس يتفاوتون في التوحيد . ويتفاوتون في تح

 إله إال هللا .

لاذين ان ، أو خالفا  ألهل اإلرجاء الذين يقولون : إن اإليمان قاول باللساان واعتقااد بالجناا

يقولاون  السانة والجماعاةيقولون : إن إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل ، فأهل 

كان وحياد ول: اإليمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل باألركان ، وأن التوحيد هاو الت

يااء واألنب الناس يتفاضلون في تحقيقه والقيام بحقه وأن الرسل أكمال مان األنبيااء توحيادا  

 . أكمل من عامة الناس والناس فيما بعد ذلك يتفاوتون في التوحيد وفي تحقيقه

فاي  يماا يقاعفالتوحيد: هو ال إله إال هللا وشهادة أن محمدا  رساول هللا ولكان التفاضال يقاع 

مال بماا والع القلوب من اإليمان باهلل واإليماان برساول هللا وحاب هللا وحاب رساول هللا 

 . جاء عن هللا وتحقيق ما جاء عن رسول هللا 
 

 
 

 

 شركون  .وال ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره الم

 

 أراد أن يقرر بهذا أن ما تقدم ذكره هو توحيد اإللهية . (1)

ألنااه ال داعااي أن نقاارر توحيااد الربوبيااة ، ألن هااذا أقاار بااه المشااركون والخصااومة بااين 

الرسل وبين أممهم كانت في توحياد اإللهياة ولام يكان فاي توحياد الربوبياة وإن وجاد عان 

فهاو يناازع فاي  أناا ربكام األعلاى  عاون : أناس ينكارون توحياد الربوبياة كماا قاال فر
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توحيد الربوبية ولكنه في الجملاة يعلماون أن هللا هاو رب كال شايء ومالكاه وخالقاه وأناه 

المحي المميت ، وقد قيل إن فرعون كان مقرا  بذلك ولكنه يكابر ، يعلم أنه ليس بخالق ، 

ا  ولكنه مستكبر ، كما قاال من الذي أوجده و هل هو أوجد نفسه و فيقين أنه يعلم أن له رب

أ وعلننوا هللا عنااه وعاان أمثالااه:  . إذا  كااانوا   وجحنندوا بهننا واسننتيقنتها أنفسننهم للمننا

مسااتيقنين بااأن هللا رب كاال شاايء وخالقااه باادليل أن فرعااون حااين أدركااه الراارق أدعااى 

  ويناسك وآِلهتن  اإليمان باهلل حين ال ينفعه اإليمان ، وقد قيل فاي قاول هللا جال وعاال 

قيل: وإالهتك فإن فرعون كان يعبد عجال  في السر فهو يعلم أناه لايس بإلاه . وهاو حقيقاة 

يعتقد ليس بإله بدليل كيف يُقَتَّل بعض أصحابه وأتباعاه وال يساتطيع إحيااءهم وال الادفاع 

 عنهم هل هذا إله !!

ينماا بة والمؤلف رحمه هللا تعالى حين تحدث عن توحيد اإللهياة عبَّار عناه بعباارات عاما

ة ياد إلهياتقدم أن جماعة من أهل العلم قاالوا عان أقساام التوحياد بأناه توحياد ربوبياة وتوح

 وتوحيد األسماء والصفات . ووضحوا كل قسم وكان هذا التقسيم واضحا  جليَّا  .

أتي إن بينما المؤلف رحمه هللا تعالى : أجمل بعض أنواع توحيد اإللهية ماع أناه ساوف يا

ل في بعض القضايا ويشير إلى أدلتها وإلى الحديث عنها .شاء هللا أنه يف  ّض 

 فإن هذا الكتاب ُمؤلف في توحيد اإللهية خاصة .

بياة: هاو وقوله: )) وال ريب أن هذا التوحيد لم ينكره المشاركون (( ماا هاو توحياد الربو 

بوبياة : الر حيادإفراد هللا جل وعال بأفعالاه . وتوحياد اإللهياة : هاو إفاراد هللا بأفعالاك . تو

كون ه المشرهو االعتقاد بأن هللا هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت  وهذا لم ينكر

كاذا ، وإن وجدت جزئيات قد وجد خلل في اعتقادهاا كالاذين يقولاون: مطرناا بناوء كاذا و

حين ) قال: ) هذا كفر بالربوبية . كما في الصحيحين عن حديث زيد بن خالد أن النبي 

ة ؟! فعر على لثر سماء كانل من اللينل . قنا : هنل تندسون منالا قنا  سبكنم الليلنصلى ال

 : قلنا : هللا وسسوله أعلم قنا : قنا : أصنبح منن عبناوي منؤمن بني وكنافر فأمنا منن قنا

 م رنا بنوء كاا وكناا فهناا كنافر بني منؤمن بالكوكنهللا ، وأمنا منن قنا  م رننا بفضنل هللا

 ( .   ( وسحمته فهاا مؤمن بي كافر بالكوكهللا

 فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فله حالتان :

ر أكباار أن يعتقااد أن النااوء مااؤثر دون هللا وفيااه ماان يعتقااد ذلااك وهااذا كفاا الحالننة األولننى:

 باالتفاق .

ال أن إناز أن يقول مطرنا بنوء كذا وكذا أي بسبب هذا الناوء وهاو يعتقاد الحالة الثانية :

لشار  سبب فاي نازول المطار فهاذا ال يصال إلاى ا المطر من ق بَل  هللا ، ولكن يجعل هذا

 األكبر ، غير أنه جعل سببا  ما ليس بسبب فصار شركا  أصرر .
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بل أقروا بأنه سبحانه وحده خاالقهم وخاالق الساموات واألرض ، والقاائم بمصاالح العاالم 

 كله  ، وإنما أنكروا توحيد اإللهية والمحبة  .

 

و هاالمشااركون بااأن هللا خااالقهم وخااالق السااموات واألرض وأن هللا جااال وعااال أقاار ا (1) 

ت والممي القائم بمصالح العالم كله أي هو المدبر للكون وهو الرازق للبشرية وهو المحي

ع ا الواقاوهو الحكم الذي يجب التحاكم إليه وإلى شرعه وإن كانوا ال يطبقون هذا في دنيا

. 

م : عالى عانهه ويحبون األنداد كحب هللا أو أشد كما قال هللا تحيث يعبدون مع هللا غير (2)

 تاهلل لن كنا لفي ضال  مبين * لل نسويكم برب العالمين  خلاق  وهام لام يساووهم فاي

 وال رزق وال إحياء وال إماتة وإنما سووهم في المحبة والتعظيم .
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 كما قد حكى هللا تعالى عنهم  .

 

ي ا أشار إلاوله : )) قد حكى هللا عنهم (( هذا يكثر في كالم أهل السنة والجماعة كمق ( 1)

يمياة تهذا البخاري في صحيحة قال: كما حكى هللا عن يعقوب كما يرد هذا في كالم ابان 

كاياة  ، الاذين يجعلاون القارآن ح وكالم ابن القيم وليس هذا من مذهب األشاعرة فاي شايء

كلام ت(( أي  ن يقول المؤلف وغيره           )) وقد حكاى هللا عانهمعن كالم هللا ، ألنه حي

أماا  ره عانهمهللا حكاية عنهم فااهلل هاو الماتكلم ففياه إثباات صافة الكاالم هلل ولكان فيماا يخبا

ياؤول  األشاعرة فال يثبتون صفة الكاالم هلل جال وعاال . بال يجعلاون القارآن حكاياة وهاذا

آن لك طوائف من األشاعرة حياث يقولاون باأن القارإلى القول بخلق القرآن كما صرح بذ

 الم هللاكامخلوق ، يريدون بذلك نفي صافة الكاالم عان هللا ، إذ لاو قاالوا: باأن القارآن هاو 

لام  أن هللاباألثبتوا صفة الكاالم ولكان حاين قاالوا باأن القارآن حكاياة عان كاالم هللا ، قاالوا 

وا  ولهم علاقا باالخرس تعاالى هللا عان يتكلم . حينئٍذ نفوا صفة الكاالم عان هللا ووصافوا هللا

 كبيرا .

 عان وقد أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات صفة الكالم هلل جل وعال ومن نفي صافة  

كاالم صافة ال هللا بعد إقامة الحجة عليه وإزالة الشبهة فهو كافر ، ألن هللا جل وعال أثبات

   ، ليمناوكلم هللا موسى تك :  له وهذا من األدلة القطعية ومنكرها كافر ، قال تعالى

 كثيرة .  واألدلة على هذا  منهم من كلم هللا    ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه سبه

وهام  يبقى الحديث عان قضاية أخارى حينئاٍذ ل اَم لام يكفار أهال السانة والجماعاة األشااعرة

 الرضاا عان يقولون بنفي صفة الكالم عن هللا ، ونفي صافة الرضاب عان هللا ونفاي صافة

ي أن هاذا يعناهللا ، ونفي صفة المحبة عن هللا ، ويقولون بأن القرآن حكاية عن كالم هللا و

 القرآن مخلوق و 

 رين باأنفالجواب: أن أهل السنة مختلفون في كفر األشاعرة . خالفا  لمن ذكر من المتأخ

 الجماعةالسنة وأهل السنة ال يكفرون األشاعرة فهذا النقل مرلوط . صحيٌح أن أكثر أهل 

 ال يكفرون األشاعرة لكن هنا  طوائف تكفر األشاعرة ألمور :

ذلاك .  يثبتاان األمر األول : أنهم ال يثبتون علو هللا على خلقه وهذا كفر ألن النقل والعقل

 واألدلة في هذا قطعية .

(1)  
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 بعاد يماافوحين حكى ابن القيم مقاالت العلماء في كفر من أنكر علاوا هللا علاى خلقاه قاال 

 يحكى قول النعمان وجماعة قال : 

 للنعمـان يعـقـوب واأللـفـا   قـال وبـعـده النعمان وكذلك

 مـكان فـوق السماء وفـوق كل  سبحانـه بعـرشـه يقرَّ  مـن لم

ويقـرَّ بأن هللا فـوق العـرش 

 ال 
 األذهـان اجـس هـو عليه تخفـى 

 زمـــانم إمــا نمــ در  هلل  تكـفـيره  في شـك فهو الذي ال

 ،وينكاارون أخبااار اآلحاااد وهااذا فااي الجملااة كفاار ، ويلحاادون فااي كثياار أساامائه وصاافاته 

مااا مويقولااون عاان القاارآن بأنااه مخلااوق ، وال يثبتااون صاافة الكااالم هلل , ولهاام غياار ذلااك 

 يَُكفَرون به .

، فااال  الااذين لاام يقولااوا بتكفياارهم قااالوا: ألن لهاام شاابهة  أقااوى ماان شاابهة غياارهم وتااأويال

 يُكفرون إال بعد منا رتهم وإقامة الحجة عليهم والبيان لهم .

جاة اماة الحفإن قال قائل : لمااذا ال نكفارهم فاي الجملاة وال نحكام علاى أعياانهم إال بعاد إق

 عليهم و

ن مانقول: ألنهم مراتاب متفاوتاة ، فابعض األشااعرة ينكار علاو هللا علاى خلقاه وطوائاف 

ن نثبات خلقه وفيه طوائف ال يصرحون بإنكار العلو فيقولاواألشاعرة تثبت علو هللا على 

 العلو في الجملة ثم يفوضون . 

شاعريا  فالسبب وجود شبه لهم امتنعت طوائف من أهل العلم عن تكفيرهم لكن لو ناقشنا أ

لم لام ياتك وقال أنا ال أثبات علاو هللا علاى خلقاه وأقاول باأن القارآن مخلاوق وأقاول باأن هللا

كفار ينئاٍذ يليه وأزلنا عنه الشبهة ، ولام يبقاى لاه شابهة وال تأويال ساائغ فحوأقمنا الحجة ع

لعلاو . ابذلك ألن أهل السنة في الجملة يقولون بكفر من أنكار العلاو واألشااعرة ينكارون 

ك ، ويقولون بكفر من قال القارآن مخلاوق ، كماا هاو قاول الجهمياة واألشااعرة تقاول باذل

مان  اد وجملاة واألشااعرة تقاول باذلك ويقولاون بكفارويقولون بكفر من أنكر أخباار اآلحا

 أنكاار أو نفااى صاافة عاان هللا كمااا قالااه أحمااد ومالااك وجماعااة واألشاااعرة ينفااون عشاارات

 ار أنهااالصفات عن هللا جال وعاال ، ولكان لهام تأويال باعتباار أنهاا أخباار اآلحااد وباعتبا

 عن تكفيرهم . يستلزم كذا ويقتضي كذا فلهذا توقف جماعات بل أكثر أهل السنة 
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ومنن النناس منن يتينا منن وون هللا أننداو يحبنونهم كحنهللا هللا  والناين آمننوا  في قوله 

أ هلل . فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين  ، كما قال هللا تعاالى:   أشد حبا

 كفروا بنربهم  الحمد هلل الاي خلق السموات واألسض وجعل الظلمات والنوس ثم الاين

 أي يسوون غيره به ....   يعدلون
 

يااد المؤلااف رحمااه هللا ذكاار هااذه اآليااة ليبااين أن شاار  المشااركين كااان فااي إنكااار توح( 1)

 التعظيم والمحبة .

حينئااٍذ فقياال: يحبااونهم أي يحبااون أناادادهم وأوثااانهم كمااا يحبااون هللا  يحبننونهم  قولااه: 

لمحباة افتكاون محباة هللا ثابتاة لهام لكان فاي هاذه يكون قاد أثبات هللا جال وعاال لهام محباة 

 شركا  . 

 ة .ذه اآليالقول الثاني : يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون ربهم هذا التقدير الثاني له

وا ساوقد رجح شيخ اإلسالم وطوائف من المحققاين القاول األول ألنهام إنماا ذُماوا حاين  وَّ

  جل وعال .محبة األوثان واألنداد والمخلوقين بمحبة هللا

 : في تفسيرها قوالن ألهل العلم أيضا    والاين آمنوا أشد حباأ هلل قوله: ( 2)

حبونهاا التي ي والذين آمنوا أشد حبا  هلل من أصحاب األنداد ألندادهم وآلهتهم :القو  األو 

كين رحبة المشموالذين آمنوا أشد حبا  هلل من  القو  الثاني :  ويعظمونها دون هللا تعالى .

 لألنداد هلل .

م  ، ألنهاوال يعني هذا أنهم لو أثبتوا التعظيم هلل والمحبة صااروا ماؤمنين مخلصاين هلل( 3)

 ، ريار هللاكانوا يتحااكمون لريار شارع هللا ، وكاانوا بناذرون لريار هللا ، وكاانوا ياذبحون ل

فنرون يك وهنم وكانوا ينكرون الرحمن ويقولون وما الرحمن كما قال هللا تعاالى عانهم: 

دَّى ولكن ملخص شركهم كان في هذا الجانب الذي لو آمنوا باه وأقاروا باه أل  بالرحمن

 بهم األمر إلى اإليمان بريره .

ريار هللا ينذر ل فإن العبد اآلن حين يعظم هللا ويحب هللا ولكنه ال يحكم بشرع هللا ، أو لكنه

 جال لمحباة هللاشار  وال ينفعاه دعاواه أو لكنه يذبح لريار هللا أو يعباد قبارا  أو وثناا  فإناه م

 وعال .

 .  ثم الاين كفروا بربهم يعدلون الشاهد من سياق اآلية قوله تعالى: ( 4)

 وقااد قااال اباان جرياار وغيااره فااي تفسااير قولااه جاال وعااال : )يعاادلون ( أي يجعلااون لااه( 5)

 )ل مجاهاد: وقاا واألصنام واألوثاان ، واألنداد إياه فيعبدون معه اآللهة عبادتهم شريكا  في

 ( أي يشركون . يعدلون

دة وهذه اآلية تأتي على جميع الكفار والمشاركين مان اليهاود والنصاارى والمجاوس وعبا

ع فاياألوثان وغيرهم من طوائف الكفر فكلهام قاد عادلوا بااهلل غياره غيار أن الكفار يتنا  وَّ

 محمااد هااذه الطوائااف المنحرفااة فاابعض الطوائااف يكااون كفاارهم بعاادم اإليمااان بنبينااا 
وبعاض الطوائاف يكاون كفارهم بعباادة القباور واألوثاان وبعاض الطوائاف يكاون كفارهم 

بالتثليث وبعض الطوائف يكون كفرهم بعاادة الهاوى والشايطان وبعاض الطوائاف يكاون 

 كفرهم بتحكيم غير شرع هللا . 

(1)  (2)  
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ياف مبايناة . وقد علام هللا سابحانه وتعاالى عباادة ك  وهم برهم يعدلون وقال هللا تعالى 

الشاار  فااي توحيااد األلهيااة  ، وأنااه تعااالى حقيااق بااإفراده وليااا    وحكمااا   وربااا ، فقااال هللا 

أ فنناطر السننموات واألسض تعااالى:  أفغيننر هللا أبتغنني  وقااال   قننل أريننر هللا اتيننا وليننا

 .  قل لرير هللا أبغي قال   حكما
 

ابان اختياار الشايخين ابان تيمياة وأي في المحبة والتعظايم علاى القاول الصاحيح وهاو  (1)

 القيم عليهما         رحمه هللا . 

ننا لفني كتناهلل لن  ويمكن إضاافة بعاض األدلاة فاي هاذا المقاام فيقاال: وقاال هللا تعاالى : 

ف مان وهذه اآلية أصرح مما ذكر المؤلا  ضال  مبين *       لل نسويكم برب العالمين

ق وال بااه أنهاام لاام يسااووهم باااهلل فااي خلااق وال رز اآليااات السااابقة ، ألن األماار المقطااوع

 إحياء وال إماتة وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم .

لاولي فاي فالشر  يناقض التوحيد وأنه تعالى حقيق باإفراده ولياا  الاولي ضاد العادو , ا (2)

لي هاو اللرة: ضد العدو، فإذا قيل فالن وليك بمعنى أناه لايس بعادو  وهاو الناصار ، الاو

 لناصر ، ويقال الولي المتولي للشيء .ا

 كما يقال: فالن ولي المرأة الفالنية ، أي المتولي ألمرها .

 كفار لاى غيار هللاأي وهللا حقيق بإفراده وليا  وحكما  فال تتحاكم لريار هللا فاإن التحااكم إ (3)

 أي أن سم هللالبالربوبية وكفر باإللهية وكفر باألسماء والصفات أيضا  . إذ لو أثبتوا هذا ا

 هللا هو الحكم لتحاكموا إليه حينئٍذ كفروا بجميع أنواع التوحيد .

 أي نصيرا  ومعينا  . (4)

 ا  (( أيابتري االبتراء بمعناى الطلاب ابتراي بمعناى أطلاب : )) أفريار هللا ابتراي حكما (5)

دل كام أعاح قاضيا  يحكم بيني وبينكم ، فليس ألحد أن يتعدى حكام هللا أو يتجااوزه ألناه ال

أ أفحكنم العاهلينة يبغنون ومنن أحسنن منن هللا ح من حكم هللا جل وعال قال تعاالى:  كمنا

فالتحااكم  أي ماا الحكام إال هلل حصار .  لن الحكنم ل  هلل وقال تعاالى:   لقوم يوقنون

تشاريع . ماراد اللرير هللا كفر بااهلل جال وعاال وإذا قلناا باأن التحااكم لريار هللا كفاٌر ، أي ال

رق يااث الااذين يسااتبدلون شاارع هللا بريااره . فيلرااون حكاام قطااع اليااد والحكاام علااى السااابح

ر ذلاك والحكم على الزاني ويعتاضون عن ذلك بأنظمة إما بعقوبة ماليه أو بساجن أو بريا

ل ، فإن بعاض المنحارفين عان شارع هللا ال يقيماون الحادود حاين التراضاي ولاو باساتكما

،  وا الحدزاني المحصن أن الميل في المكحلة ، ما أقامالشهود فلو شهد أربعة على هذا ال

حياث يقولااون للماارأة: أأنات راضااية و فااإن كانات راضااية سااقط الحاد ، فيجعلااون الرضااا 

اناات عالمااة علااى سااقوط وتريياار شاارع هللا ، فيعاااقبون هااذا الرجاال بعقوبااة ماليااة ، إذا ك

اناي ال ألمار فقاط ماع الزالمرأة رافضة تتقاضى عقوبة مالية ، وإذا كانت موافقاة يكاون ا

 مع المزني بها ، يعتاضون عن ذلك بالسجن .

واألماار أكباار ماان ذلااك حااين يتحاااكمون إلااى أنظمااة ومواثيااق هيئااة األماام إلبطااال الجهاااد 

وإبطال شرع هللا بالكلية ، كما هو واقاع كثيار مان المجتمعاات الجاهلياة فاي هاذا العصار 

وهاذا الُمشاارع يقااول الحكاام لااي : يُشاارع   لن الحكننم ل  هلل فاإن هللا جاال وعااال يقااول : 

(1)  

(2)  
(3

)  

(4)  
(5)  
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للناس في الضحى وينسخ في المساء فاال يتحااكمون إلاى شارع هللا ال فاي األعاراض وال 

فال وسبن   في األموال وال في الشؤون اإلدارية وال في غيرها . وهللا جل وعال يقول : 

أ ممنا قضنيل   يؤمنون حتى يحكموك فيمنا شنعر بيننهم ثنم   يعندوا فني أنفسنهم حرجن ا

ومننن لننم يحكننم بمننا أنننز  هللا فأولمنن  هننم  وهللا جاال وعااال يقااول   ويسننلموا تسننليما

ف باأللف والالم : فال يحتمل حينئٍذ إال األكبر .  الكافرون  الكفر هنا ُعّر 

عان أبياه عان عبااس فاي قولاه  سوقد روى عبد الرزاق عن معمر عن عبد هللا بن طاوو

فار . أي كقال : هي   يحكم بما أنز  هللا فأولم  هم الكافرونومن لم  هللا جل وعال : 

 أن اآلية على إطالقها .

وكااافر  ،فااإن الحاااكم برياار شاارع هللا كااافر بتاار  الحكاام بمااا أناازل هللا ، وكااافر بالتشااريع 

ساماء وحياد األبالحكم بهذا            التشريع ، وكفره بتوحيد اإللهية وتوحياد الربوبياة وت

 ث يعتاض عن شرع هللا بالقوانين الوضعية وآراء اليهود والنصارى .والصفات حي

 ويمكن أن نقسم الحكم برير ما أنزل هللا إلى مراتب :

 ،م هللا أن يعتقاد أن حكام القاانون أفضال مان حكام هللا ، أو أن يجحاد حكا المرتبة األولنى:

هاو  الكفار بهاذاهذا كافر باإلجماع حتى المرجئة يوافقاون علاى هاذا الكفار ولكانَّ حصار 

 الجهمية والمرجئة. مذهب غالة

 جماع .أن يستحل ذلك وهذا كسابقه كفر حتى عند المرجئة وكفر باإل المرتبة الثانية :

لااى هااذا عأن يقاتاال علااى هاذا األماار ، أن يحكاام برياار شارع هللا ويقاتاال  المرتبنة الثالثننة :

 رجااء ،بعاض طوائاف أهال اإل األمر فهذا كفر              أكبر ، ويوافق على هذا الكفر

 ألن القتال يقولون عالمة على االستحالل .

 كام هللاحأن يحكام بريار شارع هللا ماع اعتقااده أن شارع هللا أفضال وأن  المرتبة الرابعة :

اى شارع هللا إماا موافقاة  لاداعي الهاوى وال و شايطان أأفضل ولكن لشهوة غلبته فحينئٍذ نحَّ

ل  يعطامم الجاهلياة أو لريار ذلاك وحينئاٍذ يلراي شارع هللاموافقة ألنظمة ومواثيق هيئة األ

ع فاي الجهاد ويلري العقوباات المترتباة علاى الساارق والزاناي ويلراي التحااكم إلاى الشار

يلراون والشؤون اإلدارية واالقتصادية ، فيجعلون التحاكم إلى الرارف التجارياة وشابهها 

ل ون التحاااكم إلااى نظااام العمااالتحاااكم فااي شااؤون العماال والعمااال إلااى شاارع هللا ويجعلاا

 والعمال وهو نظام جاهلي في أكثر مواده .           

زم حاهذا كفر أكبر بإجمااع أهال العلام كماا نقال اإلجمااع علاى ذلاك إساحاق واإلماام ابان 

ان خجنكيز  والحافظ ابن كثير رحمه هللا في المجلد الثالث من البداية والنهاية في ترجمة

  .  ومن لم يحكم بما أنز  هللا فأولم  هم الكافرون : لعموم قول هللا جل وعال

(( هاااذا ال يصاااح عناااه رواه الحااااكم فاااي  كفنننر وون كفنننروالماااروي عااان ابااان عبااااس )) 

عان ابان عبااس . وهشاام ابان حجيار  سالمستدر  من طريق هشام بن ُحجير عن طااوو

عفه ابن أحمد ويحيى            وطوائف ، وقد ُخولاف فاي اإلسا ناد فارواه عباد ضعيف ضَّ

أوثاق مان هشاام  سعن أبيه في غير ما رواه هشاام . وعباد هللا بان طااوو سهللا بن طاوو

فرواية هشام منكرة ال يحتج بها . على أنه لاو صاح هاذا األثار قاد نزلاه جماعاة مان أهال 
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العلم على قضايا خاصة ليسات مان قضاايا التشاريع وليسات فاي قضاايا االساتبدال ، إنماا 

ا التار  بادافع الهاوى ال فاي قضاايا التشاريع ألن التشاريع بحاد ذاتاه هي في بعاض قضااي

 كفر .

لقاول اوهذا النوع ينازع فيه كثير من المتأخرين ويقولون: كفار دون كفار ويجعلاون هاذا 

رون عانهم بماا ويحاامون الخاوارج أي أنه كفر من أقوال ال  عان الحكاام المشارعين ويعاذّ 

رون عن أهل العلم وحماة التوحي افع كون الدقد ي األمر األو : ولهاا أسباب منها :،  ديعذّ 

 هو الهوى والشياطين .

وجااه قااد يكااون الاادافع هااو الجهاال بحقيقااة المسااألة وعاادم تصااورها علااى ال األمنر الثنناني :

 األكمل .  

 هللا ال قد يكون الدافع هو اإلرجاء فإن بعض الطوائف المنحرفة عن شرع األمر الثالث :

 العمل مطلقا  . وهذا هو مذهب غالة الجهمية والمرجئة .تكفر في تر  جنس 

ذي هاذا الا قد يكون الدافع هو التأويال . أي أنهام متاأولون فاي هاذه القضاية األمر الرابع :

د بلغ ووصال إلياه علمهام واجتهاادهم ، فحينئاٍذ يعاذرون باذلك إذا كاان عان محاض اجتهاا

ب الخاااوارج وهااام وعااان محاااض تأويااال ، ولكااان لااايس لهااام حاااق رماااي اآلخااارين بماااذه

 أهل العلم. أكابر عن المنقول وباإلجماع هللا معتصمون بكتاب

والحااديث عاان هااذه القضااية يطااول ذكااره . وقااد قااال هللا جاال وعااال عاان المااؤمنين وعاان 

ثنم يتنولى  ويقولون آمننا بناهلل وبالرسنو  وأطعننا المنافقين ، قال تعالى عن المنافقين: 

اي دُ هللا جال وعاال نفاى اإليماان عمان   المؤمنينفريق منهم من بعد لل  وما أولم  بن ع 

 وسسنوله وللا وعنو للنى هللا إلى التحاكم إلى شرع هللا فأبى يوضح ذلاك قاـوله:          

 : ، وبينماا قاال هللا جاال وعاال عان المااؤمنين  لنيحكم بيننهم للا فرينق منننهم معرضنون

نا نا وأطعبينهم أن يقولوا سمع لنما كان قو  المؤمنين للا وعوا للى هللا وسسوله ليحكم

 كمونيتحاا الاذين المناافقين حاين نفاى هللا جال وعاال الفاالح عاـن  وأولم  هم المفلحنون

دعو إلاى ياشرع هللا أثبت الفالح لمان سامعوا داعاي هللا  إلى التحـاكم ويأبـون شرعه لرير

      اإليمان والتوحيد والتحاكم

 لشرع هللا جل وعال األمثال . فقالوا )) سمعنا وأطعنا (( فال يضربون

فال وليَّ وال َحَكم وال َربَّ إال هللا ، الاذي مان عادل باه غياره فقاد أشار  فاي ألوهيتاه ولاو 

 وحد ربوبيته  .

 

و   أي فمن حكم برير شرع هللا فقد أشر  باهلل جل وعال ولهذا قال هللا جل وعال :  (1) 

أن ماان عاادل بااه غيااره بالتحاااكم لرياار  هااذا يؤيااد كااالم المؤلااف  يشننرك فنني حكمننه أحنندا

سامى الحااكم    و  يشنرك فني حكمنه أحندا شرعه فقد أشر  في اإللهية ألن هللا قال: 

عين في هذا العصر ، حاين  والمشر  بحكم هللا مشركا  وأي شر  أعظم من شر  الُمَشّر 

يبطلاااون شااارع هللا وال يكتفاااون باااذلك يعتاضاااون عااان ذلاااك بااا راء اليهاااود والنصاااارى 

مون هذا الشرع فاي المجتمعاات اإلساالمية وال يكتفاون   والعلمانيين وال يكتفون بذلك يَُحّك 
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بذلك ، يحمون هذه القوانين وال يكتفون بذلك يبطشون ويقتلون لمن ناصاحهم أو تعارض 

 لقوانينهم وأنظمتهم الجاهلية . 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤمنها وكافرها  . فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخالئق
 

رسل واإليمان بتوحيد الربوبية فرض وجحده وإنكاره كفر باإلجماع غير أن ال (1)

لخالق ا هو والكتب السماوية لن تأتي لدعوة الناس لهذا فقد كان الناس مقرين بأن هللا

اءت جالرازق المدبر وأنه هو المحي والمميت وأنه القادر على كل شيء ، فالرسل 

 اس إلىا النلهية الذي هو إفراد هللا بالعبادة ولم يأتي عن نبي قط أنه دعبتوحيد اإل

لرازق الخالق هو ا اإليمان بأن هللا هو الخالق ، وإنما يحتج هللا جل وعال على العباد بأنه

 إنسها افرهاوالمدبر على أن يفردوه بالعبادة ، فلهذا اجتمعت الخالئق كلها مؤمنها وك

قيل   لعالميناالحمد هلل سب  في توحيد الربوبية . وقوله تعالى:  وجنها ذكرها وأنثاها

وهذه  لخالقالرب هنا بمعنى المالك وقيل الرب هنا بمعنى مربي العالمين وقيل بمعنى ا

أي   عالمينالحمد هلل سب ال األمور كلها من توحيد الربوبية وقيل بمعنى المعبود : 

 . معبود العالمين وهذا توحيد اإللهية

توحيد الربوبية ليس هو األصل الذي يدخل به العبد في اإلسالم ، فلو آمن بتوحيد 

الربوبية وجعل مع هللا إله آخر لكان بذلك كافرا  باإلجماع كما أنه لو آمن بتوحيد اإللهية 

وأفرد هللا بالعبادة غير أنه جحد توحيد الربوبية لكان كافرا  باالتفاق ، بيد أن توحيد 

(1)  
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ستلزم توحيد الربوبية كما أن توحيد الربوبية يتضمن توحيد اإللهية ، وكذلك لو اإللهية ي

آمن بتوحيد اإللهية وتوحيد الربوبية وكفر باألسماء والصفات لم يكن بذلك مسلما  فلو 

ه بالذكر واعتقد أن هللا هو الخالق الرازق المدبر ولم يعبد مع هللا  أفرد هللا بالعبادة وخصَّ

 نه قال ال أثبت صفات هللا جل وعال وال أسمائه لكان بهذا كافرا  .إله آخر غير أ

مالك  عن المشركين ولهذا قال  وهم يكفرون بالرحمن قال تعالى عن المشركين : 

و ها فهوغيره من أزال صفة عن هللا فقد كفر ، أي من جحد صفة من صفات هللا وأنكر

ة لنقلياوهذه الصفة جاءت األدلة  كافر ، فالجهمية ينكرون ، علو هللا ، على خلقه

خلقه   علىلو هللاعبتقريرها واألدلة العقلية على اإليمان بها ، وهم ال يتوقفون عند إنكار 

بل  فهم ينكرون استواء هللا على العرش وال يثبتون هلل جل وعال الصفات مطلقا

 يحرفونها فهم قد عطلوا هللا جل وعال عن أسمائه وصفاته .
طوائاف أخاارى تمثال صافات هللا بصاافات المخلاوقين ، وقاد قااال نعايم بان حماااد كماا أن هناا  

الخزاعي           وغيره )) من شبه هللا بخلقه فقد كفر (( ونظم هذا اإلمام ابن القيم رحمه هللا 

 في النونية :

 لسااانا نشااابه وصااافه بصااافاتنا

 

 

 

 إن المشاااااابه  عاباااااادُ األوثااااااان  

 كااال وال نخلياااه مااان أوصاااافه 

 

 

 

 

 لمعطاااااَل عابااااادُ البهتاااااان  إن ا

ماااان شاااابه الاااارحمن العظاااايم  

 بخلقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه

 

 

 

 

 

فهاااااااااو الشااااااااابيه لمشااااااااار  

 نصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااراني

 

 

أو عطااااااال الااااااارحمن عااااااان 

 أوصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااافه

 

 

فهااااااااو الكفااااااااور ولاااااااايس ذا  

 اإليمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان  

 
إن اختال  .فال بد من اإليمان بتوحيد اإللهية وتوحيد الربوبية وتوحيد األساماء والصافات 

 شيء من ذلك لم يكن الرجل مسلما . 
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 وتوحيد اإللهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين  .
 

رساال ألن المشااركين قااد آمنااوا بتوحيااد الربوبيااة فااي الجملااة ، ومفاارق الطاارق بااين ال (1) 

هياة ياد اإللوأتباعهم وبين أعدائهم هو فاي توحياد اإللهياة ، فاإن األنبيااء كلهام جااءوا بتوح

قارر مان ذلك ولم يذكر هللا في القارآن عان نباي مان األنبيااء أناه جعال ي ودعوا الناس إلى

هم خلق السموات واألرض أو من أنزل المطر أو من أنبات النباات ، وإنماا يحتجاون علاي

  تعاالى: بهذا التوحيد على وجوب اإليمان باهلل وأن من فعل هذا فيجب اإليمان به ، قال

  ا هللاأن اعبندو   ، ا هللا واجتنبنوا ال ناروتولقد بعثنا في كل أمة سسو  أن اعبدو

 أي أفردوا هللا جل وعال بالعبادة وخصوه بذلك .

فلو َعبَدَوا هللا وعبدوا معه غيره لم يكونوا مؤمنين ، كما قاال هللا جال وعاال عان طوائاف 

قيال: إن اإليماان فاي هاذه   وما ينؤمن أكثنرهم بناهلل ل  وهنم مشنركون من المشركين 

أي وماا يصادق   وما يؤمن أكثرهم باهلل ل  وهنم مشنركون هو مجرد التصديق  اآلية

أكثرهم باهلل إال ويشركون بعد ذلك ألنه ال يجتماع اإليماان والكفار األكبار فاي آٍن واحاد ، 

إذا  ال يمكن أن يكون اإليمان هو اإليماان الشارعي ألن هاذا اإليماان هاو اإليماان اللراوي 

أي بمصاادق لنااا باادليل أنهاام يقولااون فااي   مننا أنننل بمننؤمن لننناو كمااا فااي قولااه تعااالى: 

(( ،  لبي  اللهم لبي  لبي    شري  ل  لبي  ل  شري  هو ل  تملكه وما ملن تلبيتهم: )) 

هاو اإليماان الشارعي ولكان   ومنا ينؤمن أكثنرهم وقيل: إن اإليمان فاي قولاه تعاالى : 

فااي قلااوبهم ، ولهااذا ال يجتمااع إيمااان حااين يؤمنااون يكفاارون بعااد ذلااك فااال يسااتقر اإليمااان 

وكفر أكبر . ال يمكن هاذا أبادا ، ال يمكان فاالن فياه إيماان وماؤمن بااهلل وموحاد هلل ولكناه 

عنده شر  أكبر ، هذا ال يمكن أبدا  ، وال يجتمع في قلب  العبد إيمان مطلق وكفر أكبر ، 

ناقصاا  ، وعلاى حساب يجتمع في العبد إيمان باهلل وشر  أصرر لكان هاذا اإليماان يكاون 

وجود الشر  في قلبه ينقص اإليمان غير أن الشر  األكبر ياذهب اإليماان بالكلياة ، ألن 

الشر  األكبر يوجب الخلود في النار ، غير أنه قد يجتمع توحيد الربوبية وكفر أكبر كما 

ولننمن سننألتهم مننن خلننق السننموات واألسض  اجتمااع هااذا فااي المشااركين قااال تعااالى: 

(1)  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 47 

يعتقدون بأن هللا هو الذي خلق السماوات واألرض وأنزل من السماء ماء   هللاليقولون 

ويعتقدون بأن هللا هو محي الماوتى وأناه علاى كال شايء قادير ، وأناه هاو المعباود الحاق 

لكن يشاركون معاه غياره بادليل أنهام إذا أصاابتهم نكباه أو وقعاوا فاي شاده لجئاوا إلاى هللا 

وللا رشيهم مو   كالظلنل وعنوا هللا ميلرنين لنه  لى: مخلصين له الدين ، كما قال تعا

هللا جال   الدين فلما نعاهم للى البر فمنهم مقترد وما يعحد بآياتنا ل  كنل ختناس كفنوس

وعال أخبر أنهم إذا غشيهم موج من البحر وإذا غشيتهم الظلمات وإذا ماجت بهم البحاار 

ن لاه الادين فاي هاذا دليال أنهام يعلماون وإذا وقعوا في الملمات والشدائد دعوا هللا مخلصي

َب الرسال ، مان  أن هللا هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل ولكانهم يعتقادون إماا َكاذ 

أسباب كفرهم أنهم يعتقدون كذب الرسل ، وأن هللا ما بعث إليهم بشرا  يادعوهم إلاى هللا ، 

لون: هذه وساائط ماع هللا كماا وأنا ال نعلم صدقه وأنه يفترى على هللا الكذب ، أو أنهم يقو

غيار أن هاذا التوحياد ال يادخلهم فاي   ما نعبدهم ل  ليقربونا للى هللا زلفنى قال عنهم: 

اإلسالم وال ينفعهم وال يخلصهم من عذاب هللا جل وعال وإن كاانوا يعتقادون باأن هللا هاو 

 المعبود الحق ولكن يعبدون معه غيره .

 ه ومعه غير يعلمون أن هللا هو المعبود الحق لماذا يعبدونفإن قال قائل: لو كانوا فعال  

فاي  د مستقرفنقول إذا  ما الجواب: أنهم يخلصون هلل في زمن الشدة لو لم يكن هذا االعتقا

م ذات : ثنفوسهم ما أخلصوا هلل في زمن الشدة ، ألنهم ما جاءتهم رسل في زمن الشدة بال

 فاي ومستقرا   بعد ، لكن هذا كان مستقرا  في نفوسهمدعوهم إلى هللا ف منوا ثم تريروا فيما 

 قلوبهم ، ولكن الذي يمنعهم من إفراد هللا بالعبادة هي أمور:

َب الرسل وهذا ال ينفعهم وليس عذرا  لهم بل هام كفاا األمر األو : فاي  ر ال شاكاعتقاد َكذ 

 ذلك .

 األطماع الدنيوية . األمر الثاني:

ساول رهاو الحاق وأناه  ت يهود ألنهم يعملون أن النبي الحسد كما صنع األمر الثالث :

د فقط وى الحسمن ق بَل  هللا ويعلمون ما هم عليه من الباطل ولكن ال يمنعهم من االنقياد س

. 

 ومن ذلك أيضا  حب الرياسة ، ومن ذلك أيضا  المكابرة واإلعراض كما قاال هللا عانهم 

يمكاان أن نجااد رجااال  بلرتااه دعااوة الرساال إذا  ال   والنناين كفننروا عمننا أننناسوا معرضننون

وأنزلاات عليااه الكتااب وقرأهااا أن يكااون معتقاادا  بااأن اآللهااة هااي التااي تنفااع وتضاار وهااي 

المعبودة حقا دون هللا جل وعال بل يجعلون هلل نصيبا ولآللهاة نصايبا . وهاذا واضاح مان 

الباااب .  وماان اتفاقااات أهاال العلاام المنقولااة فااي هااذا كتاااب هللا وماان ساانة رسااول هللا  

وجحننندوا بهنننا  وسااايأتي إن شااااء هللا زياااادة توضاااح لهاااذا القضاااية فقاااد قاااال هللا تعاااالى: 

أ وعلوا فلما جاءتهم سسلنا بالبينات فرحوا بما  قال تعالى:   واستيقنتها أنفسهم للما

أي أن هللا لما بعث رسله وأنزل كتبه وتلقت البشرية هاذه الادعوات ،   عندهم من العلم

فرحننوا بمننا  قاهااا بااالقبول وماانهم ماان عارضااها ، ماانهم ماان عااارض بااالعلم ماانهم ماان تل
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وهذا العلم لو كان علما  نافعا  لدلهَّم على الحق وألرشدهم إلى اإلذعان   عندهم من العلم

بما جاءت به الرسل ، فإن ماا جااءت باه الرسال يوافاق العقاول الساليمة ، فلهاذا ال يصاح 

ال بالعقال إذ لاو كاان هاذا فعاال عااقال  لوحاد هللا وصف المشر  بالعاقال وال وصاف الضا

 وأفرده وآمن باهلل ، فإن حقيقة العقل اإليمان بما جاءت به الرسل ، ولهاذا سامى النباي 
أبا الحكم سماه أبا جهل ، لو كان عنده شيء من الحكمة وشيء من العقل آلمن بااهلل وأي 

بين األمرين فدل هاذا أنهام لايس بعقَّاال  فرق بين اإليمان باهلل وعبادة اآللهة ، وأي مماثلة

أي مان البهاائم وال يمكان وصاف    بنل هنم أضنل سنبيال أصال  كما قال هللا جال وعاال 

 المشر  بالعقل أبدا  .

تى حعقل معيشي يمكن وصفه بالعقل المعيشي و أما وصفه بالعقل المطلق فهذا ال يصح 

مكن يوصاف رجال بالعقال ووفارة العاصي بحسب عصيانه للرب بنقص عقله ، ألنه ال ي

بد ربه العقل وكمال العقل وهو يعلم أن هذا الطريق غلط ومع ذلك يفعل ، فال يعصي الع

و أا يتفاق إال لنقص في العقل فلو رأينا رجال  يقتحم النار هل يمكن وصافه بالعقال كاٌل منا

أن  لناارتتفق آرائنا مع آراء غيرنا أن اإلنساان حاين يارى مااء ويارى ناار ويانرمس فاي ا

هذا يوصاف باالجنون ، كاذلك الاذي يسالك طرياق أصاحاب الساعير ال يمكان أن يوصاف 

 بالعقل وكل بحسبه فالذي يقتحم طريق أهل السعير باالكفر والشار  واإلعاراض عان هللا

الليال  فهذا ليس فيه شيء من العقل . والاذي ياؤمن بااهلل ويوحاده غيار أناه يعصاي هللا فاي

 عقله ، إذا  أكمل الناس عقال  أكثرهم توحيدا  . والنهار فبحسب عصيانه ينقص
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ولهذا كانت كلمة اإلسالم ال إله إال هللا   ، فلو قال ال رب إال هللا لما أجزأه عند المحققاين 

  . 
 

ين ، وهي كلمة اإلخالص وهي العالمة والكلماة الفارقاة باين الماؤمنين وباين المشارك (1)

لاى كلمة أرسلت الرسل وأنزلت الكتاب وافتارق النااس فيهاا إلاى شاقي وإومن أجل هذه ال

و لشاريف هااسعيد )) فال إله (( ال: نافية للجنس ، إلاه: اسامها ، إال: أداة حصار ، االسام 

ن هللا لل  بأ أعرف المعارف بدل من الخبر المحذوف المقدر بحق كما قال هللا تعالى: 

 .  طلهو الحق وأن ما يدعون من وونه البا

 وجااه ذلااك ألن الاارب يطلااق علااى معنااى الخااالق الموجااد لعبااادة وعلااى معنااى المالااك ( 2)

فاي   فاذلكالمربي لعبادة وهذا لم يجحده المشركون ولم ينكروه ، فاإذا قيال: ال رب إال هللا

ئال ول القامعنى ال خالق إال هللا وهذا توحيد الربوبية الذي أقر به المشاركون . بخاالف قا

بادة ، فمان  بالعهللا ففيه إبطال لدين المشركين وعباداتهم الشركية وفيه إفراد هللا ال إله إال

تارف باه كماا يع قال ال إله إال هللا أي ال موجود إال هللا فقد غلط ، ويعتقد حذاق المتكلماين

ع إال ال صاان حذاقهم في مصنفاتهم وكتبهم أن المرء منهم إذا قال ال موجود إال هللا أو أنه

 و الجاهالهافقد أثبت غاية التوحيد والمتكلمون يعتبرون هاذا هاو العاالم وفاي الحقيقاة هللا 

 الذي ال يفهم شيئا  مما جاءت به الرسل .

 فاي معناىوقد غال بعض جهلة العباد الذين يعتقدون في التوحيد أنه هو توحيد الربوبياة و

وجاود  ول : الومانهم مان يقا كلمة اإلخالص أنه ال موجود إال هللا فقالوا : ال هَو إال هَو ،

ه باوجااءت  إال هلل أو ال موجود إال هللا ويجعلون هذا غاياة التوحياد الاذي نازل باه القارآن

 هللا الرساال . باال فيااه طوائااف ماان االتحاديااة يقولااون :أن ال هااو إال هااو . وال موجااود إال

لااى عفاات أحساان ماان ال إلااه إال هللا وهااذا فااي الحقيقااة مااذهب االتحاديااة الفراعنااة وقااد وق

كاُر العابادين و ))  كاُر  هللاهللامصنف لهؤالء الجهال يقولون فيه )) ال إله إال هللا (( ذ   (( ذ 

كاُر المحققاين فجعال كلماة اإلخاالص التاي جااءت باه  لرسال االعارفين .و )) هَو هَو (( ذ 

( الذي وأنزلت من أجلها الكتب هذا من ذكر العابدين ، وجعل ذكر المحققين )) هو هو (

ن و ذكر الصوفية والمالحدة والمعرضين عما جاءت به الرسل ، ولهذا ترى طوائف مه

 المنحرفين عن شرع هللا ومن المنحارفين عماا جااءت باه الرسال يارددون فاي ذكارهم ))

النفاي  هَو هَو (( ومنهم من يقول )) إال هو هو (( فاإذا ساألته قاال أخشاى أن أماوت علاى

 دون اإلثبات وهذا جهل محض .

هذا القول عن هؤالء الجهلة األغبياء المعرضين عما جاءت به الرسل كاٍف عن  وذكر

ه ، فإن مثل هذا مناقضة لما أجمع عليه المسلمون ، ولما اتفق عليه عقالء البشرية ،  ردّ 

فلو أن أمراء  موحدا  مخلصا  هلل قال                      )) ال إله (( ثم توفي لم يضره ذلك 

 جل وعال يوفق عبده المؤمن الموحد على أن يتم كلمة اإلخالص ، فإن من ، على أن هللا

مات على ال إله إال هللا دخل الجنة كما في سنن أبي داود من حديث صالح ابن أبي 

من كان آخر كالمه من قال: )  َعريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل أن النبي 

 بد من قول ال إله إال هللا وال يصح قول ال رب ( إذن ال الدنيا   لله ل  هللا وخل العنة

(1)  (2)  
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إال هللا وكل الرسل يفتتحون دعوتهم )) أن اعبدوا هللا مالكم من إله غيره  (( وليس في 

القرآن آية بخالف هذا المعنى ، فالقرآن كله من فاتحته إلى خاتمته في تقرير توحيد 

مال  يوم الدين * لياك نعبد ولياك * الرحمن الرحيم *  الحمد هلل سب العالمين اإللهية 

قل أعول برب             االفلق  هذا في توحيد اإللهية ، في خاتمة القرآن   نستعين *

*   وبعد ذلك * قل أعول برب الناس    . هذا خالصة توحيد اإللهية 

ال عو جل وقد ذكر شيخ اإلسالم رحمه هللا في التحفة العراقية عن بعض السلف أن هللا

آن م القرال علجمع علم األولين واآلخرين في القرآن بالنسبة للتوحيد ، وجمع هللا جل وع

 اك نستعين *لياك نعبد ولي في فاتحة الكتاب وجمع هللا جل وعال ذلك في قوله تعالى  

 . 

هذه  توضيح هذا أنه ال يمكن أن يخرج شيء عن هذه العبودية وال يصح شيء إال في

ا هية كماإلل صح توحيد الربوبية وال توحيد األسماء والصفات إال بتوحيدالعبودية فال ي

أنه ال  على  لياك نعبد ولياك نستعين * سبق تقرير ذلك فجماع األمر            

قد يوجد  ،يتصور وجود شخص يفرد هللا بالعبادة ويخلص له فال يؤمن بتوحيد الربوبية 

ف بعض األسم ة ، الجملاء والصفات يؤمن باألسماء والصفات بمن يوحد هللا ولكن يحّر 

ف بدافع أنه لو أثبتنا له األسماء والصفات لشبهنا الخالق بال ن مفأتي  مخلوقولكن يحّر 

 ن ضعفمقبل جهله في هذه القضية فألحد في أسماء هللا وصفاته ، على أن هذا ناتج 

 على ن هللاعبكل ما جاء  اإليمان بتوحيد اإللهية . فإن حقيقة اإليمان تقتضي اإليمان

 . على مراد رسول هللا  مراد هللا وبكل ما جاء عن رسول  هللا 

في  تأمل تأمل في الصحابة ، بل تأمل في األعراب الذين يؤمنون في عهد النبي 

ن كالمهم ال ترى في شيء من عباراتهم وال م األعاجم الذين يؤمنون على عهد النبي 

الطت إذا خوصفات وال لرير ذلك ، ألن اإليمان إذا دخل القلوب استنكارا  لألسماء وال

 في ية والبشاشته القلوب آمن بكل ما جاء به عن هللا فال ينحرف ال في توحيد الربوب

ف توحيد األسماء والصفات إنما يأتي االنحراف إما من ضعف التصديق أو من ضع

ن أاعرة الجهمية وعلى األش اإليمان أو من ضعف التوحيد فلهذا نستطيع أن نحكم على

من هذا اإلعراض عن توحيد األسماء والصفات ناتج من ضعف التوحيد في قلوبهم و

 ضعف توحيد اإللهية في نفوسهم ومن قلة التصديق بما جاءت به الرسل .

كان يؤمن بذلك ويتلقى هذا دون أي إشكال  إذ إن األعرابي الذي يؤمن في عهد النبي 

يعون اللرة العربية يؤمنون بهذه األمور دون أي إشكال بدليل أن  واألعاجم الذين ال

كان يعلمهم قراءة آية الكرسي دبر كل صالة ، وال ذكر عن أحٍد يستشكل ما  النبي 

معنى يا رسول هللا )) الحي القيوم (( ما معنى )) وهو العلي العظيم (( ما هو العلو و 

ذات ... ، ما كان يقع هذا في قلوبهم لسالمة علو قدر ، علو شرف ولكن ال نؤمن بعلو ال

فطرهم . يأتي االنحراف من انحراف الفطرة ، والحديث السابق صحيح جاء من رواية 

من قرأ آية الكرسي وبر كال قال: )  الحميري عن ابن زياد عن أبي أمامة أن النبي 
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عمل اليوم ( حديث صحيح رواه النسائي في  صالة   يمنعه وخو  العنة ل  الموت

 والليلة صححه ابن حبان وابن عبد الهادي وجماعة من أهل العلم .

( وهذا  آنلنها تعد  ثلث القر((  قل هو هللا أحديقول ألصحابه في ))  وكان النبي 

أ كما جاء عنه في الرحيحين الاي يقرأ قل)  متواتر عن رسول  هو هللا  والرجل أيضا

 يء منشا صفة الرحمن وال ذكر عن أحٍد استنكار ( قال إنه أحد بعد الفاتحة وسوسة

 ذلك كانوا مؤمنين مقرين ُمَسلّ مين بما جاء عن هللا .

إنما يتأتى االنحراف عما تقدم أو بسبب ما تقدم من أشياء تؤدي بهم إلى االنحراف 

واإلعراض عما جاءت به الرسل وكٌل بحسبه ، منهم من يخرجه ذلك عن اإلسالم 

في البدع العظيمة والذميمة ومنهم من يوقعه في االنحراف ، ولهذا ومنهم من يوقعه 

أكابر أئمة السلف يكفرون الجهمية القائلين بنفي علو هللا على خلقه وبنفي صفة الكالم 

عن هللا و بدعوى أن القرآن مخلوق والذين ال يثبتون هلل صفة الرحمن وال صفة المحبة 

هل السنة يكفرونهم لذلك أشار إلى هذه وال صفة الرضب وال صفة الرضا، أئمة أ

 القضية اإلمام ابن القيم رحمه هللا تعالى في نونيته فقال :

ولقاااد تقلاااد كفااارهم خمساااون 

 فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي

 

 

 

عشاااااار ماااااان العلماااااااء فااااااي 

 البلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادان

 
والاللكااااااائي اإلمااااااام حكاااااااه 

 عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانهم

 

 

 باال قااد حكاااه قبلااه الطبرانااي 

 
لسنة اأهل  ي في شرح أصول اعتقادوكما بين هذا أهل السنة كما تراه في كتاب الاللكائ 

في وخاري والجماعة ، وفي اإلبانة البن بطه وفي كتاب خلق أفعال العباد لإلمام الب

يمية تابن  كتاب السنة للخالل ، وفي كتاب الشريعة لآلجري ، وفي مؤلفات شيخ اإلسالم

 وابن القيم على الجميع رحمة هللا تعالى .

ن لون عاعرة وأنهم ينكرون علو هللا على خلقه يقووقد تقدم الحديث أيضا  عن األش

ال رضب والقرآن بأنه حكاية وينفون صفة الكالم عن هللا وال يثبتون الرحمة وال ال

بات لى إثعالرضا ويثبتون هلل سبع صفات ال غير . وال أدري ما هو الدليل الذي دلهم 

سل ه الرم لما جاءت بالسبع ودلهم على نفي ماعدا السبع و! فهذا دليل على مكابرته

ك  لى ذلعوعلى تهافت وضحالة عقولهم ، حيث يثبتون هلل سبع صفات يقولون دل الدليل 

 طيب الدليل الذي دل على إثبات السبع هو ا الذي دل على إثبات ما عداها 

ل على لذي داحين يدل الدليل على إثبات الحياة هلل جل وعال كما يقرون بذلك ، الدليل 

((  لرحيماة هو بعينه الدليل الذي دل على إثبات صفة الرحمة )) الرحمن إثبات الحيا

فهذا  ،هذا  فالدليل الذي دل على هذا هو الذي دل على هذا . ولكن يثبتون هذا وينكرون

مون العقل على  ال ولنقل ادليل على فساد أصولهم التي يسيرون عليها وذلك أنهم يقدّ 

ون بأخبار اآلحاد ، .. نرجع  لما قصد بالذات . يقّر 
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 فتوحيد األلوهية هو المطلوب من العباد 
 

ول الدخ ليس معنى كالمه أن توحيد الربوبية غير مطلوب ، بل اإليمان به شرط في (1) 

مطلوب لى الفي اإلسالم ، لكن األصل أن العبد مؤمن به ولم ينازع في ذلك إذا  نرجع إ

 هو ية إذا  بعض أراذل البشرية أو أكثر البشرية الذي هو توحيد اإللهالذي ينازع فيه 

ن ة الذيلدهريالمطلوب بالذات ، ألن هذا لم ينكروه ، ولكن حين نأتي نناقش المالحدة وا

كن أن ال يم ، إذ ال يثبتون وجود هللا جل وعال فال بأس حينئٍذ أن نناقشهم باإليمان باهلل

جب اإذا  من الو ادة ،دة وهم ال يقرون بهذا الذي يجب إفراده بالعبنناقشهم بإفراد هللا بالعبا

 ف تجعلطوائ علينا أن نقنع هؤالء بوجود هللا ، ففيه طوائف ال تقر بوجود هللا ، وفيه

لكون عين المخلوقات هو عين وجود هللا أو عين هللا ، ومن الطوائف من يجعلون ل

 ية وغيرهم .خالقين ، خالق النور وخالق الظلمة كالثانو

إذا  نحن في هذه الحالة يستوجب علينا أن نقنع وننا ر هؤالء وأن نجادل هؤالء بالتي 

هي أحسن لنجعلهم يقرون بوجود هللا . فإن أقروا بوجود هللا فال يمكن أن هللا جعل وعال 

الذي هو الموجود في اعتقادهم أن يُخلي العبادة من رسول مرسل ومن عبادته ، ألن 

ءت بهذا فإذا أقر باهلل أقر بالرسول وإذا أقّر بالرسل ، آمن بالقرآن الذي جاءت الرسل جا

(1)  
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عهم وأن ننا رهم وأن نجادلهم  به الرسل ، إذا  يستوجب علينا إذا رأينا هؤالء أن نُخّض 

بهذا التوحيد . فال يمكن لنا أن نناقش شخصا  ال يؤمن بوجود هللا فنقول يجب عليك أن 

الصحيح أن يقول لو أقررت بوجود هللا ألقررت بالعبادة . إذا  يتطلب  تفرد هللا بالعبادة

 منا األمر أن نجادلهم بإثبات وجود هللا جل وعال . 

ضه ، وهل يعقل أن هذه البشرية أوجدت برير موجدو! لوال قلوٌب حساكل وعقول مري

 . إللهيةاوحيد تلكن يوجد بما أنه يوجد ال بد أن نخرج هؤالء ثم بعد ذلك ننتقل معهم إلى 

ئٍذ ة حينفإذا أردنا أن ننا ر أناس يكفرون بتوحيد اإللهية ويقرون بتوحيد الربوبي

 تمعاتيستوجب علينا هذا األمر الذي جاءت به الرسل كذلك نرى فيه طوائف من المج

أن  خر يظنآإله  من يقر باهلل ويؤمن باهلل ويعتقد أن هللا هو المعبود حقا ولكن يجعل معه

الم ي العفقربه إلى هللا ، وأن هذا يحبه هللا كما يوجد هذا في طوائف كثيرة هذا يُ 

 اإلسالمي . حيث أنهم يعبدون هللا يصلون ويصومون ويزكون ويدعـون 
 
 

 

 
 

ولون يق خرآمعه إله هللا جل وعال ويسجدون هلل وينذرون هلل ويذبحون هلل ولكن يجعلون 

ا رون بمب ويقل هللا ويؤمنون بما جاء في الكتاال إله إال هللا ويشهدون أن محمدا  رسو

لماء ء أعمالهم ولهذا أسباب منها: عالرسل ، ولكن زين لهم الشيطان سو جاءت به

ا أيها الاين ي  على هؤالء دينهم كما قال تعالى: اللة الذين يلبسونعاة الضالسوء ، ود

سبيل  ن عنالباطل ويردوآمنوا لن كثيراأ من األحباس والرهبان ليأكلون أموا  الناس ب

ن ة قاعدواللالرسل ، فإن هؤالء أعني علماء ض فهؤالء يصدُّونهم عما جاءت به هللا 

رون له م على كل صراط مستقيم وهم من أسباب انحراف طوائف من البشرية يُفّس 

نوا اتقوا هللا يأيها الاين آم القرآن على غير تفسيره يقولون إن هللا جعل وعال يقول: 

 عن طريق ويقولون عن هذه الوسيلة: بأنها هي التقرب إلى هللا  لليه الوسيلة اتغوواب

اد ن وعبّ ألوثااألولياء والصالحين ، وترى هذا كثيرا  في مؤلفات عبّاد القبور وعبّاد ا

إنما  ،ذاته البشر ، يفسرون الوسيلة بالتقرب إلى المخلوق فيقولون ما نعبد المخلوق ل

ون  بدهللا دعونال يمكن أن  أولياء هللا ، فهذا يقربنا إلى هللا ، إذ نعبده ألنه ولي من

 واسطة ألننا نحن أحقر أن نسأل هللا بدون واسطة . 

وقد يدعون من ليس وليا  كالبدوي مثال  ، يقال أن البدوي هذا الذي يُعبد اآلن من دون هللا 

د في الدعاء أو يجتهد في ، ويخلص له بعض الناس ما ال يخلص هلل ، وإذا أراد أن يجته

وقصته يقال أنه أعرابي جلف بال أاليمين قال: " والبدوي " هذا البدوي تعرفون حكايته 

في المسجد وكان بعض الناس يعتقد أن من بال في المسجد ولم يصبه شيء أنه ولي من 

 أولياء هللا ، يتصورون أن الولي يجوز أن يبول في المسجد ، فهنا جهلوا أن الولي ال

يبول في المسجد ال ولي وال غيره ، ال يجوز أن يبول في المسجد ، فهم يعتقدون أن 
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الرجل إذا بال في المسجد ولم تصبه العقوبة ، ونحن نقول لو كان وليا  ما بال في 

 المسجد ، ولو بال هذا الولي في المسجد لكان آثما كان عاصيا  هلل وعاصيا  للرسول هللا 

ن دون هللا وقيل غير ذلك في حكايات كثيرة ذكرت في هذا البدوي ثم بعد ذلك عبدوه م

 وسواء كان البدوي ولي أو أعرابي جلفا  أو طاغوتا  أو غير ذلك ال تصح عبادته .

م يكن لوآخر عبد البدوي لم يكن في كفرهما فرق !  لو أن شخصا  عبد النبي محمد 

ا بد هذالذي عبد هذا والذي ع ألحد أن يقول إن الذي عبد البدوي أعظم كفرا  أقول

 بين منهيم وكالهما مخلدان في النار ! ال فرق بين من يعبد محمدا  وبين من يعبد إبرا

أن  نسانيعبد األشجار واألحجار أو يعبد البدوي . ال فرق بين ذلك ، فال يتصور اإل

 حين فالالالصالذي َعبَد األولياء والصالحين صار شركه أعظم بكثير ممن عبد األنبياء و

ريد يمدا  فرق بين ذلك . فلو أن رجال  قال والبدوي لصار مشركا  ، ولو رجل قال ومح

بي ( والنشر  (القسم لكان مشركا  فال وجه للتفريق ، )) من حلف برير هللا فقد كفر أو أ

  ( :فينبري فهم هذا ووعيه وضبطه .   تحلفوا بآبائكمقال ) 
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كما هو قول سيبويه وهو الصحيح وهو قول جمهور      ولهذا كان أصل هللا اإلله

أصحابه إال من شذ منهم    وبهذا االعتبار الذي قررنا به اإلله وأنه المحبوب الجتماع 

 صفات الكمال فيه .

   

لذي هو ا هله هو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجالل واإللاإل( وقد تقدم أن 1)

واإلله إذا  ْعبد ،دَ يَ قال أله يأله إذا َعبَ وعبادة  ، ي ما  وإجالال  ألهه القلوب محبة  وتعظت

ل فيه ير يدخالتنكبّعرف باأللف والالم ال ينقدح الذهن إال إلى هللا جل وعال وإذا قيل إله 

 الن هذا أألمر ، وإذا قيل اإلله عّرف باأللف والالم فالذي استقر عليه ا اآللهة وغيرها

علم . هل الأيطلق إال على هللا جل وعال ولهذا يجوز التسمي بعبد اإلله عند طوائف من 

 اء هللان أسمموقد قرأت لبعض المتأخرين ال يرى التسمي بعبد اإلله ألن اإلله ليس اسما 

ف إوال سيّما أنه استقر   وللهكم لله واحد جل وعال وهللا جل وعال يقول:  ذا ُعّر 

بود بحق ه المعلمألوم ال يطلق إال على هللا جل وعال فإذا قيل: اإلله إذا  هو اباأللف والال

لذي فهو من صفات هللا جل وعال بل اإلله من أخص صفات هللا جل وعال ألنه هو ا

هذا واإلله  بهللاتألهه القلوب محبة  وتعظيما  وإجالال  وكما فسر غير واحد من أهل العلم 

 لى هللاإإال  عا  من التسمية بعبد اإلله ألن الذهن ال ينقدحواضح ولذلك ال أرى أي مان

والالم فقيل:  التنكير ، وإذا عرف باأللف   ألله مع هللا واالشترا  يقع في التنكير 

إذا أردت فهللا   علىاآللهة )) أجعل اآللة إلها واحدا  (( فال يقال اإلله وال يطلق اإلله إال

 ه .أن تعبّر عن اآللهة تقول: إل

ي عالى ف توهذا الكالم بحروفه موجود في بدائع الفوائد لإلمام ابن القيم رحمه هللا (2) 

إلله هو اه وأن اإلل المجلد الثاني فهو الذي ذكر هذا الكالم وما بعده وبيَّن أن أصل هللا هو

 الجامع لصفات الكمال ونعوت الجالل .

ذ ول: إلعبودية أركان من جهة نقأي الحب مع الذل ، ما هي أركان العبودية و ل (3)

ودية أركان العبودية: الحب والخوف والرجاء ومن جهة أخرى نقول: إن أركان العب

حبا  كون مالحب مع الذل ألن اإلنسان قد يكون ذليال  لشخص لكن ال يحبه يبرضه وقد ي

حد الوا ال هلللشخص لكن ال يكون ذليال  له ، فإذا اجتمع الحب مع الذل فال يجوز صرفه إ

 القهار .

 قـطـبان همـا عـابـده ذل مـع  حبه غـايـةُ  الـرحمـن وعـبادة

 حـتى قامـت القـطـبان مـادار  دائــرٌ  وعليهما فـلك العـبادة  

 والـشـيـطان   والنفس بالهـوى ال  رسـولـه أمـر باألمـر ومـدارهُ 

 
نى والصاافات العلياا وهااو الااذي كاان هللا هااو االسام الجااامع  لجمياع معاااني األسااماء الحسا

 ينكره المشركين .

(1)  

(2)  (3)  

(1)  (2)  
(3)  
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ويحتج الرب سبحانه عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحياد ألوهيتاه ، كماا قاال هللا تعاالى: 

  قل الحمده هلل وسالم على عبناوه الناين اصن فى آهلل خينر  أمنا يشنركون   * أمنن خلنق

ائق لات بهعنة منا كنان لكنم السموات واألسض وأنز  لكم من السماء ماء فأنبتنا به حند

 .   أن تنبتوا شعرها ألله  مع هللا بل هم قوم  يعدلون 
 

ان االسم الشريف اسم كان ، هو االسم ضمير فصل ، واالسم خبر ويجوز أن تقول ك (1)

ول ، تقا والجملة فاي محال نصاب خبار كاان خبر هو واالسم هللا هو االسم  تجعل هو مبتدأ

 االسم . كان هللا هو االسم أو هو

مان فهام مع أنهام يقولاون )) هللا (( ولكانهم ال يفهماون حقيقاة اللفاظ وماا وضاع لاه ، و (2)

َرارا  أن النبي  أن النباي  والحديث في الصحيحين منهم وعقل يكابر في ذلك ألنه تقدم م 

  ( :لمنه أحنا كيا عم قل   ل  للنه هللا حين عاد عمه أبا طالب وقد حضرته الوفاة قال 

 م لنهللا ( ،بها عند هللا قا  له عبد هللا بن أبي أمية وأبو جهل أتررهللا عن ملة عبد الل  
رار ماع فهموا أن معنى هذه الكلمة تقتضي اإلتيان على بنيان الشر  من أصله وأنه ال قا

دة ماا الشر  ، ال قرار مع وجود هذه الكلماة للشار  ، فهاي تقتضاي إفاراد هللا ونفاي عباا

الندنيا  للن  بنأنهم اسنتحبوا الحيناة في ذلك ويجاادلون بالباطال  عداه ، ولكنهم يكابرون

 . على اآلخرة وأن هللا   يهدي القوم الكافرين 

بوبياة وهذا كثير في القرآن وذلك أن هللا جال وعاال يحاتج علاى المشاركين بتوحياد الر (3)

لقايم ابان ا لاكعلى توحيد              اإللهية ، ولهذا قال: غير واحد من أهال العلام ذكار ذ

ثم  لربوبيةفي المدارج ، وذكر ذلك غيره قال: فإن أول ما يتعلق به القلب يتعلق بتوحيد ا

ن ماالناوع  يرتقي إلى توحيد اإللهية ، ولهذا يدعو هللا جل وعال عبادة فاي كتاباة إلاى هاذا

 جم ويحاتالتوحيد ، أو بهذا النوع من التوحيد إلى النوع اآلخر الذي هاو المقصاود األعظا

ن خلنق منولنمن سنألتهم  عليهم بتوحيد الربوبية على توحياد اإللهياة تأمال فاي قولاه هللا 

م أي فااأنى يصاارفون عاان عبااادة هللا وهاا  السننموات واألسض ليقننولن هللا فننأنى يؤفكننون

 مقرون بأن هللا هو الخالق الرازق وهذا عجب .

آهلل خينر  اوه الناين اصن فىقل الحمده هلل وسنالم  علنى عبن تأمل في قوله هللا تعالى:  (4)

 احتج هللا عليهم بتوحيد الربوبية . أما يشركون 

صحيح في و ال ألله مع هللا  (( أي يشركون ، ما معنى قوله تعالى:  يعدلون))  (5)

خلق ه أي يكفعل معنى هذه اآلية أي أإله مع هللا يفعل كفعله ، فإذا لم يكن معه إله يفعل

ات ذدائق ويصنع كصنعه وينزل من السماء ماء ، وبينت به ح كخلقه ، ويوجد كإيجاده ،

 بهجة كيف تعبدون معه آلة  أخرى و

ل قلوبهم أي يشركون هذا دليل على فساد عقولهم وحساك بل هم قوم  يعدلون  قوله: 

 نسأل هللا العفو والعافية .

من غير تقييد أي هل مع هللا آله آخر  ((أإله مع هللا  ))ومن قال في معنى اآلية أي 

بالفعل فلم يأتي بشيء ولم يأتي بكبير علم ، بل أتى بما يُقربه المشركون ، وال أقام 

(5)  

(4)  
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الحجة على أحد ، فلو كان المعنى على            ما زعم هذا القائل )) أإله مع هللا (( أي 

ُمَسلّ ُموَن هم هل مع هللا إله آخر دون أن يُقَيّ د هذا بالفعل ، يفعل كفعله فما أتى بشيء ، هم 

 مقرون بهذا ، إذا  لو قال هل مع هللا إله آخر يفعل كفعله لكان حينئٍذ مصيبا  .

إلهه مع هللا يقول : أي أ ألله مع هللا  وبعض حذاق المتكلمين يقول على قوله تعالى: 

 أأسباب   ثيرة كو وهل يوجد إله مع هللا و! وهو يعلم علم اليقين أن المعبودات دون هللا 

مقرين أو  قد كانوا  أجعل اآللهة لله واحد  متفرقون خير أم هللا الواحد القهاس 

 كانوا يعبدون اآللهية .

يد فهذا لم يأتي بشيء هل يوجد إله مع هللا بدون ق ألله مع هللا  فحينئٍذ تفسَّر هذه اآلية 

عون من وونه ما يد لل  بأن هللا هو الحق وأن ولم يأتي بالتوحيد الحق فاآللهة كثيرة 

ا من  وهذهللاوالمعبودات دون هللا كثيرة ، ومن ال يعبد هللا أكثر ممن يعبد  الباطل 

باب ، د القالمسلمات ، لكن عبادات غير هللا تختلف ، فيه من يعبد القبور وفي من يعب

وائف ن الطوفيه من يعبد األوثان ، وفيه من يعبد المادة وفيه من ال يعبد شيء فيه م

          ن    اليهودية ، فيه من الطوائف النصرانية ، فيه من الطوائف الملحدة ، فيه م

 الثانوية ، فيه من يعبد هللا ويعبد معه غيره .

 داء فيالسو فأهل التوحيد في أهل الشر  كالشعرة البيضاء في الجلد األسود أو كالشعرة

 الجلد األبيض . التوحيد عزيز الذي يعرفه قليل .

ا  إله يخلق أي يفعل كفعله ، أي هل هن ألله مع هللا  ا  الصحيح في قوله تعالى: إذ

لمن سألتهم من و كخلق هللا ،           ال يوجد ، إذا كان ال يوجد بإقرار المشركين : 

 إذا كيف تعبدون معه غيره و!  خلق السموات واألسض ليقولن هللا 

 كاان  عقاال  لون ، إذا  ال عقاول لهام ، إذ مان آتااه هللاوهذا دليل عقلي واضح ، لو كانوا يعق

 عليه أن يميز بين الحق وبين الباطل .

وما ترني اآللهة عان أصاحابها و! شاخص يعباد البادوي ، شاخص يعباد القباور ، شاخص 

 يعبد األوثان ، ماذا ترني عنه شيئا  و! . 

 وعان حكام هللا  شخص يشر  بحكم هللا ويحكم برير شارع هللا ، يعتااض عان شارع هللا

أ لقنننوم يوقننننون  ُم فاااي البشااارية آراء اليهاااود  ومنننن أحسنننن منننن هللا حكمنننا آراء وفَااايَُحّك 

 النصارى وآراء العلمانيين وحثالة عقول البشرية و!  

اقال لو كان هذا عنده ذرة مان العقال كماا يوصاف اآلن فاي اإلعاالم وفاي غياره فاالن بالع

،  ع هللا، لاو كاان هاذا عااقال  ، ألطاا س بالعاقال، هذا فاالن الجاهال ولاي ويحكم بالطاغوت

 وحين أطاع الشيطان ُعل َم أنه سفيه .

ن ألاهلل ، وإذا كان يحكم برير شرع هللا ولو كان يعتقد أن شرع هللا أفضل لكاان مشاركا  با

 لمشاركينهذا االعتقاد ال ينفعه وال يخلصه من عاذاب الساعير ، العبارة بالعمال لام ينفاع ا

رع شم برير هللا هو الخالق الرازق المدبر حين عبدوا غير هللا ، والذي يحك اعتقادهم بأن

لاردة لكفار وااهللا كالذي يحكم بالقوانين كالذي يعبد القبور واألوثان ، ال فارق بينهماا فاي 

 عن اإلسالم .
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ر نفاع ويضاإذ قال لنا شخص أناا ال أعتقاد و نقاول: يقاول المشار  أناا ال أعتقاد أن فالناا  ي

 و  اسااطة أجعلااه واسااطة ، وأي فاارق بااين هااذا وهااذا ، وهللا جاال وعااال يقااول: لكنااه و

  فرونومن لنم يحكنم بمنا أننز  هللا فأولمن  هنم الكنا           ،يشرك في حكمه أحدا 
ات ء والصافوقد تقدم أن الحكم برير شرع هللا كفر باإللهية وكفر بالربوبية وكفر باألساما

. 

هياة : يد اإللأن هذا من توحيد الربوبية ، وجه كونه كفرا  بتوح وجه كونه كفرا  بالربوبية:

لحكم هللا ا أنه يجب إفراد هللا بالحكم ، ووجه كونه كفرا  باألسماء والصفات أن من أسماء

م العظايم . فهاذا وقاد كفار بهاذا االسا لن الحكنم ل  هلل  ، فاهلل هو الَحكم وإليه الُحكام    

 ا  .أنواع التوحيد وأنه أخس شركا  من المشر  وأعظم كفردليل على أنه كافر بجميع 

 والسيما حين يفرضون هذه األنظمة على البشرية المظلوماة ويحكماونهم بريار شارع هللا

م إال لناا ، وهاؤالء يقولاون: إن الحكا لن الحكم ل  هلل  جل وعال ، هللا جل عال يقول : 

 فاي المسااء ، ومااذا يعناي هاذا !!يحكمون في الصباح ويشرعون في الصباح وينسخون 

أنهام  هذا منازعة هلل في ربوبيته وألوهيته وتوحياد األساماء والصافات . وأعظام مان ذلاك

 يفرضون هذه األنظمة على البشرية .

ألنه لو حكم برير شرع هللا لكان كافرا  . إذا استبدل يعني استبدل غير شرع هللا صار هذا 

مااع هللا جاال وعااال فاجتمعاات فيااه جميااع أوصاااف كفاارا  آخاار ، وإذا فاارض صااار ُمشاارع 

كااافرون بتاار  الشاارع  ومننن لننم يحكننم بمننا أنننز  هللا فأولمنن  هننم الكننافرون  الكفاار ، 

وكافرون باستبدال الشرع وكافرون بالحكم بالشرع المنسوخ ، ومن لم يوافقهم على ذلك 

ا ُخلااق إال فمصاايره السااجن أو القتاال ولكاان ال ضاارر علااى العبااد فااي ذلااك ألن اإلنسااان ماا

إلفراد هللا بالعبادة ومواجهة هذه االنحرافاات فاي المجتماع فاإذا قُتال مان أجال ديناه صاار 

 شهيدا  وأجره على هللا .

مااااااااااان رام نيااااااااااال العاااااااااااز 

 فليصاااااااااااااااااااطبر علاااااااااااااااااااى

 

 

 

لقااااااااااء المناياااااااااا واقتحاااااااااام 

 المضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايق  

 
فااااااإن تكاااااان األيااااااام رنقاااااان 

 مشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااربي

 

 

 

 

وثلمااااااان حااااااادي باااااااالخطوب 

 الطاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوارق  

 
ن فماااااا غيرتناااااي محناااااةٌ عااااا

 خليقتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي 

 

 

 

 

و ال حاااااولتني خدعااااااةٌ عاااااان 

 طرائقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي

 
 لكننااي باااٍق علااى مااا يساارني

 

 

ويرضااااااب أعاااااادائي ويرضااااااي  

 أصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادقي
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فأباان سابحانه  أل ه  منع هللا  وكلما ذكر تعالى من آياتاه جملاة مان الجمال قاال عقيبهاا 

توحيد اإللهية ال الربوبية " على  وتعالى بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات

أن منهم من أشر  في ربوبيته كما يأتي بعد ذلك إن شاء هللا تعالى   وبالجملة فهو تعالى 

 يحتج على منكري اإللهية بإثباتهم الربوبية . 
   

بعاد  دون اليااءباعقيبها بالياء أي بعدها . واألكثر يقال عقبة بالباء الموحدة بعد القاف ( 1) 

يااء أي ف ، وجوز بعضهم عقيبه بالبااء بمعناى بعاده قاال عقبهاا وهاذا األكثار بادون الالقا

 بعده .  

وكمااا وضااحت ذلااك فيمااا قباال حااين كااانوا يقولااون مطرنااا بنااوء كااذا وكااذا وهااذا كفاار  (2)

 الى: بتوحيد الربوبية ، وكما تقدم أنهم يجحادون بعاض أساماء هللا وصافاته كماا قاال تعا

 . وهم يكفرون بالرحمن 
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 والملك   هو اآلمر   الناهي   .  
 

تعاالى:  وكماا قاال المل  القندوس  الملك اسم من أسماء هللا تعالى كما قال تعالى:  (1)

  فتعالى هللا المل  الحق  :وكما قال تعالى  مل  ينوم الندين  ء الن  ينوم م وقاد قُار 

َء  النندين  الة ، ملااك جاااءت فااي ساانن أبااي داود فااي كتاااب صاا لنندين مِلننِ  يننوم ا وقُاار 

 االستسقاء من طريق يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي هللا عنها عان

لخبار حين خطب الناس لالستساقاء ، قاال أباو داود رحماه هللا تعاالى عقاب هاذا ا النبي 

ذا وإن هاا الندين  مِلنِ  يننوم وهاذا حاديث غريااب إساناده جيااد ، وأهال المديناة يقاارءون 

 الحديث حجةٌ لهم .

أ ينماا قاروهذه القراءة هي قراءةُ ابن كثير ونافع ، وأبي عمرو ، وابن عامر ، وحمازة .ب

 . ماَِل  يوم الدين  عاصم والكسائي 

 والملك أبلغ من المالك فكل َمل ٍك مالك ، وليس كل مالك ملكا .

  جال وعاال(( فإن هللامل  هو اآلمر الناهي ال الملك قال عنه المؤلف رحمه هللا تعالى: ))

 بااد بمااهو الملك وله الُملك والخلق كلهم تحات تصارفه وقهاره ، هللا جاال وعاال ياأمر الع

 ينفعهم وينهاهم عما يضرهم .

 لقرآن هواأعظم أمر هو األمر بالتوحيد  ومن هنا كان أول أمر في  قولـه )) اآلمر (( (2)

بمعنااى  والعبااادة هنااا يننا أيهننا الننناس اعبنندوا سبكننم  لى: األماار بالتوحيااد كمااا قااال تعااا

 التوحيد ، اعبدوا: أي وحدوا ربكم.

ر قولااـه )) الناااهي (( أعظاام نهااي هااو النهااي عاان الشاار  ، فااإن الشاار  يخااالف الف طاا (3)

 ويخالف الشارائع ، ويخاالف ماا جااءت باه الرسال ، وهناا كاان أول نهاي فاي القارآن هاو

 اد من هم و!األند فال تععلوا هلل أنداواأ وأنتم تعلمون  عالى: النهي عن الشر  ، قال ت

 األنداد هم النظراء ، المثالء ، الشبهاء والشركاء .

 ر صاحبهالشر  األكبر هو تسوية غير هللا باهلل فيما هو من خصائص هللا ، الشر  األكب

أواه النناس ه العنة ومنلنه من يشرك باهلل فقد حرم هللا علي مخلد في النار ، قال تعالى: 

 . وما للظالمين من أنراس 

(3)  (2)  (1)  
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 مننن و  تنندع مننن وون هللا مننا   ينفعنن  و  يضننرك فننإن فعلننل فإننن  للاأ  وقااال تعااالى: 

 ن يشناء لن هللا   يغفر أن يهشرك به ويغفر ما وون لل  لم وقال تعالى:  الظالمين 

. 

( جاء  ناسمن وون هللا نداأ وخل المن مات وهو يدعوا أنه قال: )  وقد تواتر عن النبي 

 من حديث ابن مسعود ومن حديث جابر وفي أحاديث كثيرة .

 وأعظم ذنب عصي هللا جل وعال به هاو الشار  ، فاال يجتماع شار  أكبار ماع التوحياد ،

كما ال يجتمع الضب والحوت ، حين تضع الضب في مكان الحوت يهلك الضب ، وحين 

 الحوت فالحوت ال يعيش إال فاي المااء ، والضاب التضع الحوت في مكان الضب يهلك 

 يعيش إال خارجه . فال يجتمعان أبدا  ، ال بد أن يبقى أحدهما .

و ماا النوع الثاني من أنواع الشر : هو الشر  األصرر ، وأحسن ما قيل في تعريفاه: ها

،  ألكبرا سماه الشارع شركا  ولم يصل إلى األكبر وقد قيل في تعريفه: ما كان وسيلة إلى

ى ويمكن جمع التعاريفين فيقاال: الشار  األصارر: ماا ساماه الشاارع شاركا  ولام يصال إلا

 األكبر ، أو كان وسيلة إليه .

الشاار  األصاارر ماان حيااث العمااوم أكباار ماان الكبااائر ، وماان حيااث األفااراد فيااه تفصاايل 

إال ر صاحب الشر  األصرر ال يخلد في النار ، لكنه معرض للوعيد ، فال يخلد فاي الناا

أصااحاب الشاار  األكباار والكفاار المخاارج عاان الملااة فاااليهود والنصااارى والمشااركون 

 والدهريون والكفار مخلدون في النار .

رفار ناه ال يُ أما الشر  األصرر فصاحبه ال يخلد في النار ، وقد قيل: إنه البد من عذابه فإ

 .له من أول وهلة ، كما هو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا 

 شاء ويغفر ماوون لل  لمن ي وذهب الجمهور إلى أنه داخل في قوله هللا جال وعال: 

فنر أن يهشنرك لن هللا   يغ ، وهذا هو األصح ، ألنه إذا ثبت دخوله في قوله هللا تعاالى: 

 ا فاي سااياق، فلايس ثَامَّ دليال فااي إخراجاه ، فانحن ال ندخلاه أوال  فاي هااذا اآلياة ألنها بنه 

 يشناء  ويغفنر منا وون للن  لمنن بر ، فحينئٍذ يبقى داخال  في قوله تعاالى: الشر  األك

 ألن هللا حكم على المشر  بالخلود في النار . 

كبار ، وهذا من األمر المقطاوع باه ، ولام يارد لفاظ الشار  فاي القارآن ، إال وياراد باه األ

 . وإنما جاء ذكر الشر  األصرر في السنة والمتواترة عن رسول هللا 
الشر   وذكر بعض أهل العلم نوعا  ثالثا  ألنواع الشر  فقال الشر  الخفي والصحيح أن

إن فاانوعاان:             أكبار وأصارر ، والخفاي منااه ماا هاو أكبار ومنااه ماا هاو أصارر ، 

بعض أنواع الشر  الخفي كفر أكبر         ال نزاع فيه .
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تركهم سدى  معطلين ال يؤمرون وال ينهون ، وال الذي ال يخلق خلقا  بمقتضى ربوبيته وي

يثابون                 وال يعاقبون  .فإن الملك هو اآلمر الناهي ، المعطي المانع ، الضار 

 النافع ، المثيب المعاقب   .  
 

نهاى يأي ال يؤمر وال  أيحسهللا اإلنسان أن يترك سد   يدل على هذا قوله تعالى:  (1)

حسنبتم أف ذلك أن يخلق الخلق سدى معطلين عن التكليف ، قال تعاالى:  ، فاهلل ينزه عن

ب   هننو سلأنمنا خلقننناكم عبثنا وأنكننم للينننا   ترجعنون * فتعننالى هللا الملنن  الحنق   للننه 

نند سبنه عومن يدعوا مع هللا لله آخر   برهان له به فإنما حسابه    ،العرش الكريم 

 . سب ارفر واسحم وأنل خير الراحمين  وقل   ،لنه   يفلح الكافرون 

وأن  ،ومن مقتضى اسمه الحكيم وصفه الحكمة هلل جل وعال أن يأمر العبااد وأن ينهااهم 

األمام  يرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين ، فال يمكان أن يُخلاي هللا جال وعاال أماة  مان

حصال وبعد ذلك ي وال جيال  من األجيال من رسول يبلرهم رساالت ربه فيأمرهم وينهاهم

أي إال  ومنننا خلقنننل العنننن واإلننننس ل  ليعبننندون  الثاااواب والعقااااب ، قاااال تعاااالى:  

 عدهم .بليوحدون ، وقيل: إال آلمرهم وأنهاهم كما هو قول طائفة من التابعين ومن جاء 

 لنهاي عانوال تنافي بيناه وباين الاذي قبلاه ، فإناه مان األمار األمار بالتوحياد ومان النهاي ا

 الشر  .

أي ياوم  ين مِلِ  ينوم الند وهذا من لوازم اسم هللا الملك ، وحين قال هللا جال وعال  (2)

 الجزاء والحساب ، ُعل َم من ذلك وجود ثواب وعقاب .

مالن   : هذه الكلمة الواحدة ، وعلاى القاراءة األخارى  مل  يوم الدين  فقوله تعالى: 

ني القارآن ن هذا يحتاج منا إلى تأمل فاي معاافيها جميع أنواع التوحيد ، ولك يوم الدين 

و هالملك  ، وتأمل في هذه الكلمات العظيمة والجمل الكبيرة ، حين نقول َمل ك ونقول بأن

فهاذا  ال مسمىباآلمر الناهي إذا  هذا ال بد من توحيد الربوبية ، إذا ال يمكن أن نقول اسم 

 كفٌر اتفاقا .

ن الناااهي فهاذا فااي توحياد اإللهيااة حياث يااؤمرو وحاين نقااول باأن معنااى الملاك هااو اآلمار

 بالتكاليف وينهون عما نهاهم هللا عنه .

توحياد ووحين نقول )) يوم الدين (( وهو يوم الجازاء والحسااب فهاذا فياه توحياد اإللهياة 

ة فياه جنا الربوبية معا  ، حيث أن هللا جل وعال حين قاال مالاك ياوم الجازاء والحسااب إذا  

ل ، اب ، وعلى أي أسااس الجناة والناار و! علاى ماا أماروا باه مان قباونار فيه ثواب وعق

يااع ونهااوا عنااه ماان قباال وتوحيااد األسااماء والصاافات الملااك فهااذه الجماال اليساايرة فيهااا جم

 أنواع التوحيد ، هي فيها التوحيد كله لمن تأمل .

 

(2)  (1)  
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ثاة: ) الارب ولذلك جاءت اإلستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق باألسماء الحسنى الثال

 والمك واإلله (  .  
 

ن لرحمن ابيجوز الرب بالرفع ، والرب بالكسر ، الرب كما قال اإلمام أو العالم عبد ا (1)

ااج  فاي كتاباه )) اشاتقاق أساماء هللا الحسانى (( قاال: الارب المصالح للشايء  إسحاق الزجَّ

ب رالادار وهاذا  ومصدر الرب الربوبية ، وكل من ملك شيئا  فهاو رباه ، يقاال: هاذا رب

ا رب الضيعة أي هذا مالك الدار وهاذا مالاك الضايعة ، وكماا يقاال: هاذا رب الداباة وهاذ

 مؤلاف والالسيارة ، وهذا رب كذا أي مالك كذا ، فالرب هنا بمعنى المالك . لكن يقول ال

وهاذا ال  يقال الرب معرفا  باأللف والاالم مطلقاا  إال هللا عاز وجال ألناه مالاك كال شايء ،

 ف فيه بين أهل العلم .خال

ال ابان فإذا عرف الرب باأللف والالم فال يجاوز إطالقاه إال علاى هللا جال وعاال ، وقاد قا

ضايف . أُ األثير أيضا : وال يطلق غير مضاف إال على هللا تعالى ، وإذا أطلق على غياره 

 وقال نحو ذلك أكابر أهل العلم .

ف بااأللف وا ال  ، فالاالم ال يجاوز إطالقاه إال علاى هللافهم متفقاون علاى أن الارب إذا ُعاّر 

ف ف باألليجوز أن تقول: الرب زيد أو الرب صالح وتقول أنا أقصد كذا وكذا ، ألنه ُعّر  

لادار ، اوالالم فال يصدق إال على هللا جل وعال ، إنما يطلق على المخلوق مضافا  كارب 

هااذا بهاام وتضاارعوا إليااه رب الدابااة ، رب الضاايعة ، وقااد دعااا األنبياااء علاايهم السااالم رب

قاال هللا ، و سبننا للمننا  أنفسننا  االسم العظيم فقد قاال هللا جال وعاال عان آدم وحاواء 

ِ ارفننر لنني ولوالنندي  تعااالى عاان نااوح:           وقااال تعااالى عاان إبااراهيم وإساااماعيل:   سب 

  سبنا تقبنل مننا لنن  أننل السنميع العلنيم  دعياة أ. والقارآن ملايء بمثال ذلاك تأمال فاي

جااد هااذا تاألنبياااء والمرساالين المااذكورة فااي القاارآن ، أو فيمااا ذكاار هللا عاانهم فااي القاارآن 

 واضحا  بيّ نا  .

تقادم   . كباألسماء الحسنى الثالثه الرب والملأي جاءت االستعاذة  ل  والم قوله:  (2)

ءة وقاارا،  فتعننالى هللا الملنن  الحننق  وكااذلك قولااه:  الملنن  القنندوس  قولااه تعااالى: 

 (( وهي أبلغ من )) مال ك  يوم الدين (( .  َمل ك  يوم الدين الجمهور ))

ألجنااس قوله: )) واإلله (( كما قال أهل اللرة الزمخشاري وغياره: اإللاه مان أساماء ا (3)

فاإللاه  كالرجل والفرس ، يقع على كل معبود بحق أو باطل ثم َغلََب على المعبود بحق ،

ف باأللف وا ه ن سايبويلالم ال يصاح إطالقاه إال علاى هللا جال وعاال ، وقاد تقادم عاإذا ُعّر 

 لجالل ،وأكابر أصحابه أن أصل هللا اإلله وأن اإلله هو الجامع لصفات الكمال ونعوت ا

ا طالقاه ر جااز إوأن اإلله هو الذي تأله القلوب محبة  وتعظيماا  ، وخوفاا  ورجااء ، وإذا نُّك 

أ واحدا   تعالى: على هللا وعلى غيره كما قال هللا  ال تعاالى: وكما ق أجعل اآللهة للها

 ، ويخلاق كخلقاه ُعل َم أن اآللهة كثيرة ، لكن ليس إلاه ماع هللا يفعال كفعلاه ، ألله مع هللا 

 ويرزق كرزقه ، ليس إله مع هللا يستحق العبادة ، فعبادة ما دونه 

(1)  
(2)  (3)  
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لي الكبير باطل وأن هللا هو العلل  بأن هللا هو الحق وأن ما يدعون من وونه ال باطله 

                       :قااال تعااالى للهكننم للننه  واحنند و  الباطاال كثياارة بواآللهااة المعبااودة

 . جدا  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم   . قل أعول برب الناس  فإنه لما قال: 

 م ، وأمرهم ونهاهم و   .  فبقي أن يقال: لما خلقهم هل كلفه
 

 الفاطر هو المبدي ، أي الذي ابتدأ الشيء على غير مثال سابق .( 1) 

وما خلقل العن واإلننس  الخلق يطلق على معنى اإليجاد وعلى معنى التقدير ، فقوله: 

  :الخلاق هناا بمعناى اإليجااد باالتفاااق وقولاه تعاالى  تبناسك هللا أحسنن اليننالقين  أي

رين فقوله: أحسن ا فيها جميع أنواع التوحيد أيضا  ، أعوذ:  قل أعول برب الناس  لمقدّ 

(2)  

(1)  
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(( فيهااا توحيااد اإللهيااة وتوحيااد األسااماء  بننرب الننناساسااتعاذة هااذا التوحيااد اإللهيااة .)) 

والصفات .ألن الرب من صفات هللا جل وعال ، ورب الناس أي خاالقهم وموجادهم ، إذا  

 هذا فيه توحيد الربوبية .

أيحسننهللا  يقااال هااذا أمااٌر ضااروري أن هللا جاال وعااال مااا تاار  عبااادة ساادى معطلااين  (2)

ر والنهاي ، إذ ال بد من األما أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا    ،اإلنسان أن يترك سد  

  وما خلقل   ما هنا نافيه ،  وما خلقنل العنن واإلننس ل  ليعبندون  لعباادة لأي إال

 وتعظيمه وخوفه             ورجاءه .ولتوحيد هللا ولمحبته 

عباد إله يخلق ويرزق ، ويحيى ويميت ، ينفع ويضر ، ويثياب ويعاقاب ، أال يساتحق أن ي

 !!  وهو الل يف اليبير د من ذلاك ، حرٌي بالمرء أن يفرد هللا بالعبادة ، وهو المستفي

ال تتصاور  نني الحميند يا أيها الناس أنل الفقراء للنى هللا وهللا هنو الغ هللا غني عنك 

 أنك بالشر  تضر هللا ، أنت حصب جهنم .

 وعاد  إن أفردت هللا بالعبادة نفعت نفسك ، إن أشاركت ماع هللا إلاه آخار فااهلل جال وعاال

ه ووعد أمثالك من المشركين المتنكبين عن الصاراط المساتقيم المعرضاين عماا جااءت با

فاي  وأعاد لهام ساعيرا ، هاذا ملعاون الرسل جهانم وبائس المصاير ، إن هللا لعان الكاافرين

بند   يعندون لن هللا لعن الكافرين وأعده لهنم سنعيرا * خالندين فيهنا أ الدنيا واآلخرة ، 

أ و  نرننيرا * يننوم تقلننهللا وجننوههم فنني الننناس يقولننون يننا ليتنننا أطعنننا هللا وأ طعنننا وليننا

ن هنم ضنعفي* سبننا آتالرسو  * وقالوا سبنا لنا أطعنا ساوتنا وكبراءنا فأضلونا السنبيال 

أ كبيرا   . من العااب والعنهم لعنا

 

 
 

 

. فلماا   أ  لنه اليلنق واألمنر  فأثبات الخلاق واألمار .   مل  النناس  قيل نعم فجاء 

قيل ذلك ، قيل: فإذا كان ربا  موجدا  وملكا  مكلفا فهل يحب ويرغب إليه ، ويكاون التوجاه 

 إليه غاية الخلق واألمر و   
 

 الخلق واألمر و! مل  الناس  من أين أخذنا من  (1)

 لوقون .إذا  فيه إثبات الخلق لوجود الناس ، إذا  فيه أناس مخ مل  الناس  قوله : 

 .  ألمر أ  له اليلق وا وقد تقدم أن من معاني الملك اآلمر الناهي يفسر ذلك قوله: 

فااي كاال  ": أي هلل " الخلااق " وهااذا عااام " لااه  أ  لننه اليلننق واألمننر قولااه تعااالى:  (2)

أ أن لنما أمنره للا أ المخلوقات ، ويشمل أفعال العباد ، " واألمر " قال تعالى:  ساو شنيما

 فال راد ألمره وال معقب لحكمه . يقو  له كن فيكون 

 أمر كوني قدري ، واآلخر أمر شرعي ديني . واألمر قسمان:

(2)  (1)  
(3)  
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 في هذه اآلية مئات الفوائد أذكر بعضها: أ  له اليلق واألمر  وفي قوله: 

فياه رياة ، وفيه إثبات توحيد الربوبياة ، وفياه إثباات توحياد اإللهياة ، وفياه الارد علاى القد

وساائر  الرد على المجوس ، وفيها التفريق بين الخلق واألمار ، فيهاا الارد علاى الجهمياة

 عن عالى هللاالم هللا مخلوقا  تالطوائف المنحرفة التي ال تفرق بين الخلق واألمر فتجعل ك

وفيه  ،مر أمر قولهم علوا  كبيرا  ، فإن هللا فرق بين الخلق وبين األمر فالخلق خلق ، واأل

أ أن يقنو  لنما أمره للا أساو شيم أيضا  إثبات صفة الكالم هلل جل وعال ، قال تعالى:   ا

أ  وقااال هللا تعااالى:  اسك د مننن المشننركين اسننتعولن أحنن   ،وكلننم هللا موسننى تكليمننا

اتنننا ولمننا جنناء موسننى لميق   ،منننهم مننن كلننم هللا    ، فنأجره حتننى يسننمع كننالم هللا

 . وكلمه هللا 

فقااد  أي الجاواب: فاإذا كااان رباا  موجاادا  وملاك مكلفاا  فيجااب أن يحاب وأن يرغااب إلياه (3)

 المعاروف ،جبلت النفوس ، على حب من أحسان إليهاا ، إال أهال الكفاران فاال يشاكرون 

 الوال يضعون صنائع المعروف مواضعها  ، حاين يصانع المخلاوق إلياك معروفاا  يسايرا  

ال  جال وعايساوي نعمة  مان ن عَام هللا علياك ، تثناي علياه وتمدحاه وتحااول أن تكافئاه . هللا

الاذي أعطااا  ساامع وأعطااا  بصاار والقااوة وأوجااد  ماان العاادم وأعطااا  اإلرادة والعقاال 

ال حاين صي هللا وتستعمل هذه المخلوقات لمعاصي هللا ، هللا جال وعاوالقدرة ومع هذا تع

خلقااك وأوجااد  لتعبااده ، وأناات مااا شااكرت هللا جاال وعااال باال كفرتااه حااين صاارفت هااذه 

 الااذي الجااوارح إلااى عبااادة القبااور واألوثااان وطاعااة المخلااوقين دون هللا جاال وعااال . إذا  

 ا شاكر هللاوأن يفارده بالعباادة وإال مايعتقد بأن هللا هو الرب الموجد يجاب علياه أن يحباه 

 بل كفره.

 
 

أي ماألوهم ، ومحبااوبهم   ، الاذي ال يتوجاه العبااد المخلاوق المكلااف   للنه الننناس  قيال

 العابد إال له ، فجاءت اإللهية خاتمة وغاية ، وما قبلها كالتوطئة لها .  
 

هم ومحبااوبهم فيكاون مااألوهأي هناا تفسايريه هنااا ، ويجاوز أن تقااول أي هاو ماألوههم  (1)

 خبر لمبتدأ محذوف ، ومألوههم تفسيرية كما سبق وهذا واضح إعرابه .  

ه إال لاال إلاه  ومن لم يوحد هللا ويفرده بالعبادة فلايس هللا بإلهاه ، وإن كاان فاي الحقيقاة (2)

 إلهاه و كان هللالهللا ، لكنه تر  اإلله الحق وعبد معه غيره ، فلم يكن هللا في الحقيقة إلهه 

الحقيقاة وعاال و لعبده وأفرده بالعبادة ، وإن كان في حقيقة األمر ال إلاه للعبااد إال هللا جال

 لمعنااى الأن الااذي يعبااد غياار هللا إنمااا يعبااد ال شاايء )) يعبااد ماان ال ينفعااه وال يضااره (( ا

 يجلب له نفعا  وال يدفع عنه ضرا  .

أو  ، أو يعباد الهاوى مس المرنير الناس منأواكم وبن وإال فهو يضره حيث يورثه لظى 

 يعبد ال شيء كالدهرين وأمثالهم ، إذا  ال بد أن نوحد هللا وأن نعبده .

(2)  (1)  
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كلهام  العبااد في القلوب فاقه ال يمكن سدها إال بإفراد هللا بالعبادة ، ما من قلاب مان قلاوب

باادة ، فاإذا ده بالعإال وفيه          فاقة ، هاذه الفاقاة ال يمكان سادها إال بتوحياد هللا ، وإفارا

ذه هافاي ساد  وحد العبد ربه وأفرده بالعبادة سد هذه الفاقة وكٌل بحسبه . فالنااس يتفااوتون

ة . ياره تاارالفاقة فمن الناس ال يبقي شعبة لريار هللا جال وعاال ، ومان النااس هلل تاارة ولر

 . توحيدهوه فالناس يتفاوتون في التوحيد واالعتقاد وصدق اللجوء إلى هللا واالعتماد علي

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

وهاتان السورتان   أعظم عوذةٍ فاي القارآن ، وجااءت اإلساتعاذة بهماا وقات الحاجاة إلاى 

 ذلك  .  
 

 .  قل أعول برب الناس و   قل أعول برب الفلق أي  (1)

رب الفلنق قل أعول ب ))ألم تر آيات أنزلل الليلة لم يهر  مثلهن قط : )  ولذلك قال  (2) 

ر ( وهذا الخبر جاء في صحيح اإلمام مسلم مان طرياق جريا ((قل أعول برب الناس  (())

  آينات ألم تنرقال: )  أن النبي  عن بَيَان عن قيس ابن أبي حازم عن عقبة بن عامر 

فسااه إذا اشااتكى يقاارأ علااى ن ( ، ولهااذا كااان النبااي أنزلننل الليلننة لننم يهننر  مننثلهن قننط 

  قنل أعنول بنرب النناس و    قل أعول برب الفلق ات بالمعوذات وينفث ، والمعوذ

 وهذا الحديث متفق على صحته من طريق ابن شهاب عان عاروة   قل هو هللا أحد و 

 عن عائشة رضي هللا عنها .

فاالستعاذة بهاتين السورتين مشروعة دبر كل صالة ، مشروعة في الصباح والمساء  (3)

 ))وبعض العلماء يرى مشروعية قراءة المعاوذتين و، مشروعة حين يشتكي عند النوم ، 

عناااد الناااوم مطلقاااا  ولاااو لااام يشاااتكي ، فهاتاااان الساااورتان المساااميتان  (( قنننل هنننو هللا أحننند

قننل  باالمعوذتين حياث يسااتعيذ بهماا العباد ماان شار شااياطين اإلناس والجان. قااال تعاالى: 

 ،             أي من شر كال ذي شار مان العبااد   * من شر ما خلق أعول برب الفلق

قل أعول برب الناس * مل  الناس * لله الناس * من شنر الوسنواس الينناس * الناي 

(2)  (1)  
(3)  
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: الجان ، النااس كماا هاو   يوسوس في صدوس الناس * من العنة والناس * من الجناة 

 معروف . 

 ل ، كماواالستعاذة مشروعة في مئات المواطن ، فإن العبد حين يدخل الخالء ، ماذا يقو

كاان  حيحين من حديث قتادة عان عباد العزياز بان صاهيب عان أناس أن النباي في الص

ت ( ، واالساتعاذة مشاروعة فاي حااال اللهم لني أعول بن  منن اليبنث واليبائنثيقول: ) 

 متعددة .

ن لنصال ما إذا  هذا يتطلب منا إلى أن ندرس السنة ، وأن نقرأ الكتب المؤلفة فاي األذكاار

ام . وماان أنفااع هااذه الكتااب: كتاااب األذكااار لإلماا  خاللهااا إلااى معرفااة ساانة رسااول هللا

بعاض  النووي . مع مراعاة التنباه لابعض األحادياث الضاعيفة التاي يُوردهاا ، فإناه ياورد

عماال األحاديث الضعيفة ، ويقول يعمل بالفضائل أو باألحاديث الضاعيفة فاي فضاائل األ

 وفي هذا نظر . 

ر فاع وأكثاابن القايم رحماه هللا تعاالى وهاو أن ويطالع بعد ذلك كتاب الوابل الصيب لإلمام

 ث وأكمالفائدة من كتاب األذكار النووي إال أن كتاب األذكار للنووي أشمل وأكثر أحادي

رحاا  ، معلومات وكتاب ابان القايم أكثار تحقيقاا  وأعماق علماا  وأقاوى أسالوبا  ، وأحسان ط

 فرحم هللا الجميع .

 
 أنه يفعل الشيء وما فعله  .   وُخيّل إليه وهو حين سحر النبي 

 

ياد بان هاو لب أي االستعاذة: وهاو يتحادث اآلن عان االساتعاذة ؛ والاذي َساَحَر النباي  (1)

األعصم ، وقصة سحره جاءت في الصحيحين من حديث هشام بان عاروة عان أبياه عان 

، ذيب وقاابلوه بالتكا عائشة رضي هللا عنها وقد أنكار كثيار مان المتكلماين ساحر النباي 

لن   ، فإنااه ذلااك يكااون تصااديقا  لقااول الكفااار وقااالوا: إنااه ال يجااوز أن يُسااحر النبااي 

ا ولننني أللننن  ينن قااالوا: وهااذا كمااا قااال فرعااون لموسااى:   تتبعننون ل  سجننالأ مسننحوسا

 .  موسى مسحوسا

 والعواب عن لل  بوجوه : 

لاام بااالقبول وقااابلوه ثابتااا  قااد تلقاااه أهاال الع أن الحااديث فااي سااحر النبااي  الوجننه األو :

بالتسليم           وقاد خّرجاه الشايخان فاي صاحيحيهما مان طارق كثيارة ، عان هشاام بان 

 أن سحر النبي  الوجه الثاني:عروة عن أبيه عن عائشة                 رضي هللا عنها . 

ال يؤثر على تبليغ الرسالة ، وهذا مان األمار المتفاق علياه باين أهال العلام كماا قاال هللا 

لن تتبعننون ل   أن قولااه تعااالى:  الوجننه الثالننث:.   لن هننو ل  وحنني  يننوحى تعااالى: 

، يقولون ذلك على وجه االساتهزاء والاتهكم ، وعلاى وجاه صاد النااس   سجالأ مسحوسا

اإلنساان يُساحر عن إتباع الحق ، والتلبيس عليهم ، وال شك أن كالمهم كذب ، ألن كاون 

(1)  
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 ني أنه مسحورا  على وجه اإلطالق ، وال سايما أن ساحر في لحظة من اللحظات ال يع

كاان هااذا علاى وجاه االباتالء واالمتحااان  يختلاف عان ساحر غياره ، حااين ساحر النباي 

ولو  وهذا ال يؤثر على عقله وال على التبليغ وال على الرسالة ألن هللا جل وعال يقول: 

وهااذا ال   ق عننا منننه النوتينتقنو  عليننا بعننض األقاوينل * ألخننانا مننه بناليمين * ثننم ل

يمكن أن يقع بخلل في التبليغ ، بخالف ساحر غياره فإناه لايس بمعصاوم قاد يهاذي بماا ال 

 يدري وقد يقول ما ال يعتقد فإنه ليس بمعصوم .

فعال فقاط أناه كاان يخيال إلياه ي أن الساحر أناواع ، ومجارد ساحر النباي  الوجه الرابع:

 الشيء وال يفعله .
ر وقاع سحره كثيرون مان النااس ولام يساتفض هاذا األمار ، فعُلام أن هاذا األماولهذا لم يشعر ب

رت رباعيته وشج وجهه ، كما سقط عن الفرس وتاألم  على وجه االبتالء واالمتحان ، كما ُكس 

اء األنبينأي النااس أشاد باالء و قاال: )  ساعد بان وقااص للنباي  من جراء ذلاك وكماا قاال

بالءه  على حسهللا وينه فإن كان في وينه صالبة زيد فيفاألمثل فاألمثل ، ويتبلى الرجل 

  ( والحديث رواه أبو عيسى وقال هذا حديث حسن صحيح . ول  خفف عنه ا بتالء

 
 وأقام على ذلك أربعين يوما   .  

 

د مسااحورا  أربعااين يومااا  ، جاااء هااذا فااي روايااة أبااي ضاامرة عناا أي وأقااام النبااي  (1) 

 ك الحافظ ابن حجر ، وفي صحة هذه اللفظة نظر . اإلسماعيلي كما أشار ذل

 ،فقد جاء الخبر في الصحيحين من ُطرق ، عن هشام بن عروة ، رواه عيسى بن ياونس 

 كاذلك لامورواه أبو    شامة ، ورواه ابان نميار ، ولام ياذكر واحاد مانهم أربعاين يوماا  ، و

ياه م بن عروة عان أبيذكر واحد منهم ستة أشهر كما ذكر ذلك وهيب في روايته عن هشا

حمه عن عائشة ، جاء هذا في مسند اإلمام أحمد وصحح هذه الرواية الحافظ ابن حجر ر

 هللا في فتح الباري ، وفي ذلك نظر .

 فلااو دام سااحره سااتة أشااهر ، السااتفاض األماار ولتااواتر ولجاااء نقلااه عاان جمااعٍ عظاايم ماان

ائشاة ع، وتفارد بالنقال عان  الصحابة ، فحين تفردت به النقل عائشة لقربها مان النباي 

تاه انات فترعروة وتفرد بالنقال عان عاروة  هشاام ، ُعل اَم أن األمار ماادام كثيارا  ، وإنماا ك

 قصيرة ، هللا أعلم بتحديدها . 
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 كما في الصحيح   .

وكانت عقد السحر إحدى عشرة عقدة ، فأنزل هللا المعوذتين إحدى عشارة آياة ، فانحلات 

 آية عقدة  .             بكل
 

إن كان يقصد كما فاي صاحيح البخااري أو صاحيح مسالم فهاذا غلاط ، فلايس هاذا فاي  (1)

ام الصحيح . وإن كان يقصد كما في الصحيح أن الضمير يعود على الساحر ال علاى األيا

ه فنقول كما في الصحيحين وإن كان يقصد كما في الصحيح أي في الحديث الصحيح ففيا

 يث ليس بصحيح في تحديد األيام . الروايات شاذة .نظر الحد

ناد ابان جاء هذا عند البيهقي في دالئل النبوة من حديث ابن عباس وجااء ذلاك أيضاا  ع (2)

 سعد في الطبقات وال يصح من ذلك شيء .

وفااي ذلااك نظاار ، ففااي الحااديث السااابق حااديث جرياار عاان بيااان المخاارج فااي صااحيح  (3)

زلنل ألنم تنر  آينات أنقاال: )  ي حاازم عان عقباة أن النباي اإلمام مسلم عن قيس بن أبا

 .  قنل أعنول بنرب النناس   ، قنل أعنول بنرب الفلنق ( ،  الليلة لنم ينر  منثلهن قنط

وليس في شيء من طرق هذا الحاديث تقيياد ذلاك بالساحر ، أو رباط ذلاك بوقاوع الساحر 

نحلات زل هاذه اآلياات اوالحديث الوارد حديث ابن عباس المتعلاق بقضاية أن هللا حاين أنا

 بكل آية عقدة هذا غير صحيح ولم يثبت في ذلك خبر يمكن االعتماد عليه .
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 ((   . اإللهوتعلقت اإلستعاذة في أوائل القرآن باسمه : )) 
 

لعباادة تقدم أن االستعاذة باهلل جل وعال عباادة مان أجال العباادات ، وأن صارف هاذه ا (1)

ن ، أو عال شر  كأن يقول: )) أعوذ بعزيز هذا الوادي (( كفعل المشاركيلرير هللا جل و

أو ))  يقول: )) أعاوذ باالنبي مان شار الشايطان الارجيم (( أو يقاول: )) أعاوذ بالبادوي ((

ل جن هللا مبعلي (( أو )) بالحسن (( أو )) بالحسين ((  من كذا وكذا ، العياذ هو الطلب 

 كذا . واهلل أي التجأ إلى هللا في أن يعصمني من كذا وعال ، إذا قال العبد : أعوذ ب

 فالعياااذ طلااب لاادفع المكاااروه ، بخااالف اللياااذ فإنااه طلاااب للمحبااوب يقااول المؤلاااف: ))

 االستعاذة في أوائل القرآن باسمه اإلله (( . 

 ، وإجاالال   تقدم عن أكثر أهل اللرة أن هللا أصله اإلله الذي تألهاه القلاوب محباة وتعظيماا

ف والاالم فاال ف بااألل: أله يأله إلهة  أي عبد يعبد عبادة  . وتقدم أيضا  أن اإلله إذا ُعّر  يقال

ق علاى يصح إطالقه إال على هللا ، فإنه كان يطلق علاى اإللاه بحاق وبريار حاق ، ثام أُطلا

 لباطل .ااإلله الحق بخالف الُمنَكَّر ، كما إذا قيل إله ، فإنه يطلق على الحق وعلى 

 عاالى: تحمه هللا تعالى يشير إلى استفتاح سورة القارآن باالساتعاذة كماا قاال والمؤلف ر

ل العلام . أي إذا أردت قراءة القرآن على رأي أكثار أها فإلا قرأت القرآن فاستعا باهلل 

 وهذه االستعاذة مستحبة عند جمهور أهل العلم منهم األئمة األربعة .

راءة إي إذا شاارعت فااي القاا فاسننتعا بنناهلل  فننإلا قننرأت القننرآن وقياال فااي قولااه تعااالى: 

 فاساتعذ ، وهاذا منقاول عان طائفاة مان الصاحابة والتاابعين وبعاض أهال العلام والصاحيح

إذا أردتام  أي يا أيهنا الناين آمننوا للا قمنتم للنى الرنالة  القول األول . كقوله تعالى: 

العادل وإذا  وا يجاب علايكمأي قبل أن تقول لل قلتم فاعدلوا  القيام ، ومثل قوله تعالى: 

ونظياره  ،أي إذا أردت قاراءه القارآن   القنرآن فإلا قرأت تلفظتم يكون الكالم بعدل . 

على الصحيح ما جاء في الصحيحين وغيرهما حديث شعبة عن عبد العزيز بان صاهيب 

بننث اللهننم لننني أعننول بنن  مننن الي ))كننان للا وخننل اليننالء قننا : )  عاان أنااس: أن النبااي 

أيضاا :  أي إذا أراد أن يدخل الخاالء ولهاذا نظاائر .وقاال بعاض أهال العلام ( ((ئث واليبا

  هر فإنبأن االستعاذة واجبة بينما حكى الطبري وغيره اإلجماع على السنية ، وهذا األ

وهاي  لالساتحباب لألدلاة الدالاة علاى ذلاك  فاسنتعا بناهلل وعاال  جال هللا قاول األمر فاي

 كثيرة .

ل م يُبسامعاذة في بداية السور وفي أوساطها ، يستعيذ في بداية الساور ثاإذا تستحب االست

 وفي األوساط يقتصر على االستعاذة .
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ال ووهي لجوٌء إلى هللا جل وعال كاي يعصامه مان الشايطان الارجيم ، كاي ال يشارل بالاه 

 يشوش على  أفكاره .

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الكمال فيه ، ومناجاة العبد لهذا )) اإلله (( الكامل  وهو المعبود وحده  ، إلجتماع صفات

 ذي األسماء الحسنى  .
 

 وقد تقدم تقرير ذلك .  (1) 

ثبااات إوالعلمااء متفقااون علااى  وهلل األسننماء الحسنننى  دليال األسااماء قولااه تعاالى:  (2)

ئفاة طا األسماء بل والمسلمون متفقون على إثبات األسماء لكانَّ هاذا اإلثباات يختلاف عان

 إلى طائفة . 
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علام ،  لايم باالفالمعتزلة تقول: نثبت اسم هللا العليم ، نثبت اسم هللا الساميع لكان يقولاون ع

 سميع بال سمع .

سم ثبات االأهل السنة والجماعة أتباع الرسل يقولون نثبت األسماء ونثبت معانيها ، فإن إ

ى هذا زيد ل األعلإذا قيل وهلل المثبال معنى ال فائدة منه تعالى هللا عن ذلك علوا  كبيرا ، ف

 وهو اسم بال شخص قيل هذا ضرٌب من الجنون .

الاارحمن  فااإذا كنااا نساامي هللا جاال وعااال بالسااميع ، البصااير ، العلاايم ، الحكاايم ، الاارحيم ،

لااى إالعزيااز الكااريم ، ونقااول هااذه أسااماء غياار دالااة علااى معاااني فهااذا فااي الحقيقااة يااؤول 

  .تعطيل هللا جل وعال عن صفات الكمال ونعوت الجالل تعطيل هللا جل وعال أو هو 

ل ، ال تعطيااوأهاال الساانة والجماعااة كمااا يثبتااون هلل األسااماء إثباتااا  بااال تمثياال وتنااـزيها  باا

 يثبتون هلل جل وعال الصفات وأن هللا جل وعال يرحم ويرضب ويفرح ، ويحب ويرضى

. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

، في أن يعيذ عباده الاذي يناجياه بكالماه مان الشايطان   والصفات العليا  ، المرغوب إليه

الحائل بينه وبين مناجاة رباه  ، ثام انساحب التعلاق باسام )) اإللاه (( فاي جيماع الماواطن 

 الذي يقال فيها )) أعوذ باهلل من الشيطان الرحيم ((  .
 

( والحاديث متفاق علاى صاحته ،  لنهنا صنفة النرحمنجاء ذكر الصفات فاي حاديث )  (1)

 وفي حديث ابن عباس األثر الاذي رواه عباد الارزاق بساند صاحيح حاين سامع حاديثا  فاي

 الصفات .

تااب أو وقد أنكر أبو محمد رحمه هللا ، أي اإلمام ابن حازم ، ورود لفاظ الصافات فاي الك

د مان السنة ،  وهذا خالف اإلجمااع المتفاق علياه باين أهال السانة ، وهاذا اإلجمااع مساتم

 . ويل            الصحابة الكتاب والسنة وأقا
واإلمام ابن حزم ال يقصد من وراء ذلك إال تعظايم الكتااب والسانة ولاو ثبات عناده شايء 

من ذلك لََما عارضه ، وإن كان الشايء قاد يثبات عناده فيتأولاه علاى خاالف وجهاه بادافع 
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نصرة مذهب أهل الحديث ، ونصارة الحاق ، ونحاو ذلاك ، وإنماا نعتبار الرجال بأصاوله 

ينتمي إليها ، وقد ُعل َم عن أبي محمد رحماه هللا تعظايم الكتااب والسانة وانتمائاه إلاى  التي

 ذلك ، وإن زل قدمه في مواضع من األسماء والصفات عفا هللا عنه .

لباطنل لل  بأن هللا هو الحق وأن ما يدعون من ووننه ا المرغوب إلى اإلله الحق:  (2)

 .   وأن هللا هو العلي الكبير

ويفازع  إن العباد حاين يساتعيذ بااهلل جال وعاال فإناه يرغاب إلاى هللا ، ويطلاب مان هللاف (3)

 بينهماا ويلجأ إلى هللا في أن يعيذه من الشيطان الارجيم ، لكاي ينااجي رباه دون أن يحاول

 رب .  حائل ، واالستعاذه تدفع الشيطان فإن الشيطان ينخنس حين يسمع ذكر ويبتعد ويه

اع عند دخول الخالء والحديث في الصحيحين وجاءت عند الجم وقد جاءت االستعاذة (4)

ل ال باوالحديث متفق عليه ، وجاءت االستعاذة في ماواطن كتعادده بلرات مبلاغ التاواتر ، 

لشاريعة يكاد يخلوا أمر من األمور إال وقد جاء فيه ذكار مان األذكاار ، وهاذا مان كماال ا

االسااتعاذة جاااءت فااي أكثاار وشاامولها ، وكاال موضااع علااى حساابه ومااا يناساابه ، لكاان 

 المواضع . 

اهلل بوة إال قفإن العبد حين يخرج من بيته يقول: )) بسم هللا توكلت على هللا وال حول وال 

ن أباي (( وهذا جاء عند أبي داود وغيره من رواية ابُن جريج عان إساحاق بان عباد هللا با

 هللابسنم  ))ه فقنا : للا خنر  الرجنل منن بيتن: )  قال قال رساول هللا  طلحة عن أنس 

ألناه (  ((ديل قد كهفيل ووقيل وهه  ))يهقا  له:  ((توكلل على هللا   حو  و  قوة ل  باهلل 

ض أمره إلى هللا جل وعال ، ومن فوض أمره إلى هللا  ل وعاال جتعلق باهلل جل وعال وفوَّ

وقاي ف اي وكفاه كل شيء ، فتتنحى له الشياطين فيقول شيطان آخر: كيف لكم برجال قاد كُ 

ا ب فاي هاذوُهدي ، ثم إذا ذهب إلى المسجد وأراد أن يدخل ذكار هللا فاال يازال العباد يتقلا

دخال  الذكر ، ليكون على وجه الدوام معصوما  من الشيطان الرجيم ، حتاى يرجاع ، فاإذا

يار بيته ذكر هللا أيضاا  كماا فاي صاحيح اإلماام مسالم مان حاديث ابان جاريج عان أباي الزب

 قننا  للا وخننل الرجننل بيتننه فنناكر هللا قااال: ) اباان عبااد هللا أن النبااي المكااي عاان جااابر 

 ((م المبيل أوسكت ))للا وخل بيته ولم ياكر هللا قا  الشي ان: و ((  مبيل لكم  ))الشي ان 

 ( . ((أوسكتم الميل والعشاء  ))وللا لم ياكر هللا عند طعامه قا : 

و روهااا  أبا  وتاارة  يتعلَّااق بوصاف يكاون مكوالاذكر تاارة  يكااون واجباا  وتاارة  يكااون مساتح

ناا ذا أدخلإمحرما  ، ال لذاته ، ولكان لتعلقاه بالوصاف الاذي قاام باه ، فالاذكر يكاون واجباا  

 بذلك القرآن فإنه أصل الذكر قراءة الفاتحة في الصالة واجبة وهي ذكر . 

جااب ، لركااوع واوإذا قلنااا المااراد بالااذكر التساابيح واالسااتعاذة ونحااو ذلااك ، فالااذكر فااي ا

 والذكر في السجود واجب . 

ل نهاي وعلى الوجه األول قراءة القرآن في الركوع منهٌي عنها ، قيال نهاى تحاريم ، وقيا

ة ، الفاتح تنزيه ، وهكذا األمر في السجود وتارة يكون الذكر مستحبا  كقراءة السورة بعد

 لحماد هللق سابحان هللا واوكالتسبيح في الركوع فيما زاد على الواجب ، وكالتسبيح المطل

 وال إله إال هللا وهللا أكبر هذا كله مستحب . 
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ناه ه لكان ألوتارة يكون مكروها  ، كذكر هللا عند قضاء الحاجة ، فهنا الذكر لام يكاره لذاتا

 تعلَّق       بالوصف . 

لى قول وقد يكون الذكر محرما  كقراءة القرآن في الركوع وكقراءة القرآن في السجود ع

 قال بالتحريم ، وقيل النهي للتنزيه .  من

 لاذكر فايوكما لو اشترل بذكر هللا عن قاراءة الفاتحاة فاي الصاالة السارية ، ألناه َوَضاع ا

 غير موضعه . 

 صالة ، وقد يكون الذكر مبتدعا ، كما لو زاد على المشروع في األذكار الواردة دبر كل

 ي غير موضعه صار مبتدعا  . فهو ذكر ويقصد به التعظيم لكنه حين وضع الذكر ف

 والمقصود توضيح معنى االستعاذة وأنه ال يصح صرفها إال إلى هللا .  

 

 
 

 

ألن اسام هللا تعاالى هاو الرايااة لألساماء   ، ولهاذا كاان كاال اسام بعاده ال يتعارف إال بااه  ، 

 فنقول: هللا هو السالم   ، المؤمن   ، المهيمن  .

ف غيرها  ، وغيرها ال يعرفها  . فالجاللة تعّر 
 

 وهو دال على جميع األسماء الحسنى والصفات العليا .  (1)

لعزيز امهيمن ، تقول هللا هو السميع ، العليم ، الحكيم ، الكريم ، السالم ، المؤمن ، ال (2)

 ، الجبار ، المتكبر .

 ال سم هللا واولكن ال يصح أن تقول الكريم العزيز هو هللا ، األسماء األخرى تتعرف باهلل

 .  يتعرف بها ، تقول هللا الكريم ، وال تقول الكريم هللا إال باعتبار معنى آخر

مااا هااو السااالم و هااو السااالم ماان كاال عيااب وماان كاال نقااص لكمالااه فااي ذاتااه وصاافاته  (3)

 وأفعاله .

ن عبده من الظلم ،  (4)  .  و  يظلم سب  أحدا الذي يؤّم 

أعماالهم هم ، فهو بمعنى الرقيب الذي هو الشاهد على خلقاه بالشاهد على خلقه بأعمال (5)

. 

صاف وهاذا حيث ال يقال هللا اسم الرحمن الرحيم ، قاد يقاال هللا هاو الكاريم بمعناى الو (6)

ريم ، اسم ثاني من أسماء هللا جل وعال فنصف هللا جال وعاال ونسامي هللا جال وعاال باالك

صال فاي ا علاى أن هاذا االسام أي هللا هاو األفال يقاال هللا اسام الارحمن الارحيم ، فادل هاذ

ك ، أسااماء هللا ساابحانه ، وسااائر األسااماء تضاااف إليااه فيقااال الاارحمن ، الاارحيم ، الملاا

 القدوس ، كلها من أسماء هللا تعالى . 

ا ماء م األساولهذا ال ترى هذا االسم العظيم أُطلق علاى غيار هللا جال وعاال ويمكان أن نُقَّس 

 إلى ثالثة أقسام :  

(1)  (2)  

(3)  (4)  (5)  
(6)  
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 ك . قسم ال يصح إطالقه إال على هللا ، كاسم هللا وكالخالق ونحو ذل لقسم األو :ا

حكم قسم مشتر  يصح إطالقه على هللا ويصح إطالقه علاى المخلاوق كاال القسم الثاني :

. 

 الحكم: اسم من أسماء هللا جل وعاال ويصاح إطالقاه علاى المخلاوق فاإن بعاض الصاحابة

ى باسم الَحَكم كالَحكَ   اسمه . م بن َعْمرو الرفاري ولم يرير النبي تََسمَّ

ي فني الرجنل الناي يتسنمى بنأبفإن قيل في الحديث المشاهور الاذي رواه أحماد وغياره ) 

لفنوا فني لن قنومي للا اخت ))حين قا  لنه :  ((ما أحسن هاا  )):  الحكم ، قا  له النبي 

 ...( فما ل  من الولد ((فما أحسن هاا  ))قا :  ((شيء فحكمل لهم فرضي كال الفريقين 

 أنت أبو شريح (  قال: ) الحديث النبي 

الجواب: أن الرجل حاين لاوحظ فياه الوصاف ، وأطلاق علياه علاى معناى الوصاف فكاان 

 من ذلك . الوصف منعه النبي  ايسمونه بالحكم ، لكونه يُرضى بحكمه والحظو

 مان ، حكايم أيضاا   نباي وحين لم ياُلحظ ذلك في الحكم بان عمارو الرفااري لام يرياره ال

 أسماء هللا جل وعال والمخلوق يسمى بحكيم .

إلجمااع االذي ال يصح إطالقه إال على المخلوق دون هللا جل وعاال ، ألن القسم الثالث: 

ي فام يثبات منعقد أن أسماء هللا توقيفية ، فال يصح تسامية هللا باسام لام يسامي باه نفساه ولا

 السنة الصحيحة .

س اس ال يصح فاي األساماء والصافات ، وبعاض المتكلماين يُادخل القيااوالصحيح أن القي

 في األسماء  والصفات ، وفي هذا نظر .

ي باه ، فإن هذا الباب باب توقيفي المقصود توضايحه ، أن هاذا االسام هللا ال يصاح التسام

 وال ترى هذا االسم العظيم مطلقا  على غير هللا .

ي  تارى فااآللهة كانوا يسامون األوثاان آلهاة ، وال حتى العرب األُول الذين كانوا يعبدون

 ا سبكنم األعلنىأنن حتى فرعون ما قال أناا هللا . قاال:  ((هللا  ))كالمهم شيئا  أنهم يسمونها 

  قال ما علمل لكم من لله ريري . 

 يطلق اإلله وال يطلق لفظ هللا .
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هم مان أثبات معاه خالقاا  آخار إن لام يقولاـوا إناه والذين أشركوا به تعاالى فاي الربوبياة مان

 مكافٌ  له  وهم المشركون ومن ضاهاهم من القدربة  .
 

 حيث أثبتوا خالقا  للخير وخالقا  للشر ، ولكنهم ال يقولون بالتكافؤ .  (1)

نهاام هاام الاذين يجعلااون العباااد هاام الخاالقين ألفعااالهم خيرهااا وشاارها الزم هاذا القااول أ (2)

ر على أن يخلق فعل نفسه فمن الزمه أنالخالقون  فسه ه يخلق نألنفسهم ، ألن العبد إذا قَد 

 ، وهذا هو إشرا  في الربوبية كما يوضحه المؤلف رحمه هللا .

 وحينئٍذ قبل أن نذكر كالم المؤلف نقول: 

 نفاة القدس نوعان :

ماهم لذين سه وهم االذين أخرجوا أفعال العباد عن خلق هللا تعالى وتقدير ال ائفة األولى:

 السلف مجوس هذه األمة .

وفااي الباااب أحاديااث مرفوعااة وال يصااح منهااا شاايء . وساايأتي إن شاااء هللا تحقيااق هااذه 

 ب .  ذا الباهالمسألة حين يشير المؤلف رحمه هللا تعالى إلى األحاديث واآلثار الواردة في 

 ون الشاردالخيار مان هللا  طائفاة نفات تقادير الشار دون الخيار ، فجعلاوا ال ائفة الثانية :

 الخلاق ،وفإنه من العبد وهذا في الحقيقة نفي بأن يكون هللا وحده هاو المتفارد بالتصارف 

 وهاذا الماذهب الخبيااث راجاع إلاى مااذهب المجاوس القاائلين بوجااود خاالقين خاالق للخياار

 قت لخاالوخالق للشر ، فإن من جعل العباد خالقين ألفعالهم فال شك في كفره ، وأنه مثبا

 جل وعاال مع هللا ، ومن جعل الخير من هللا دون الشر فهذا لم يُثبت التصرف المطلق هلل

 بية .  ، حيث يتصرف هللا جل وعال في شيء دون شيء وهذا كفٌر أيضا  وهذا كفٌر بالربو

د وقد تقدمت اإلشاارة مارارا  إلاى أن بعاض المشاركين األوائال قاد يكفارون بابعض توحيا

 اا وكاام رنا بنوء كديث زيد بن خالد في الصحيحين حين قالوا: ) الربوبية ، كما في ح

ل جاا( فاإن مان قااال مطرناا بنااوء كاذا وكااذا وزعام أن المطاار ناازل بساابب الناوء دون هللا 

 رر .شر  أص وعال فهذا كافٌر بالربوبية ، وهذا كفٌر أكبر ، ومن جعله سببا  مع هللا فهذا

 

 
 

ية الكاملة المطلقة الشاملة تبطال أقاوالهم   ، ألنهاا تقتضاي وربوبيته سبحانه للعالم الربوب

 ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات واألفعال  .
 

(1)  

(2)  

(1)  
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هم معنااى كالمااه أن الربوبيااة التااي هااي مقتضااية إليجاااد العااالم وخلقهاام والتصاارف فااي (1)

 تبطل قول القدرية المجوسية بنوعيهم .

شار ، دون ال  للخير دون الشر ، أو التي تنساب الخيار إلاى هللاالطائفة األولى: تثبت خالقا  

مطلقاة املة الفهذا يعني عدم إيمانهم بالربوبية المطلقة الشاملة ألن من آمن بالربوبياة الشا

، فهاذا  الشار   لم يقل بأن للمخلوق قُْدَره  على خلق فعله ، ولم يقل بأن الخير من هللا دون

 عا أبدا . يناقض هذا وال يمكن أن يجتم

ن نقاول ستطيع أفال يمكن أن يجتمع إيمان بالربوبية إيمانا  مطلقا مع قول القدرية فحينئٍذ ن

طائفاة أن القدرية كفار ببعض توحيد الربوبياة علاى القاول علاى الطائفاة األولاى وعلاى ال

 ،إللهياة االثانية أيضا  ، وقد سابق الحاديث أيضاا  مارارا  أن الرسال ماا جااءت إال بتوحياد 

حيااد ألن أممهاام كااانوا مااؤمنين ومقاارين بتوحيااد الربوبيااة ، وأنااه ال مااانع ماان تقرياار تو

ف التاي الربوبية ، بل من الضروري أن نقرر للمالحدة والدهرين والثانوية وهذه الطوائا

 قد ال تُقرُّ بوجود هللا أو تقرُّ بوجود هللا وتثبت مع هللا خالقا  آخر . 

 بوبية ثم ننتقل معهم إلى توحيد اإللهية . النقاش مع هؤالء في توحيد الر

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وحقيقااة قااول القدريااة المجوسااية:   أنااه تعااالى لاايس ربااا  ألفعااال الحيااوان   وال تتناولهااا 

ربوبيتاه ، إذ كياف بتناااول مااال ياادخل تحات قدرتاه ومشاايئته وخلقاه    وشاار  األمام كلااه 

 نوعان   .
 

 وهذا الزم قولهم .  (1)

 قصده بأفعال الحيوان أفعال العباد . (2)

ألن أفعال العباد لو كانت داخلاه تحات مشايئة هللا وقدرتاه وتصارفه لكاان هاو الموجاد  (3)

والخالق لها ، فمقتضى كالمهم أن أفعال العباد ال تدخل تحات قهاره وال تصارفه ، ألنهام 

(1)  
(2)  

(4)  (3)  
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ب هلل الخيار دون هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم ، وحتى على الطائفة األخارى التاي تنسا

 الشر ، لو كانت داخله تحت قدرته وتصرفه لكان ما هو دون العباد . 

خلوقاا  م( أنه ليس المعنى أن الشار لايس  والشر ليس للي : )  وقد تقدم أن معنى قوله 

 لك .

 مائك والفإن الشر مخلوق هلل باإلجماع ال نزاع ، وإنما المعناى الشار ال يادخل ال فاي أسا

 في صفاتك .

 ين .المحقق وقد تقدم نسبة هذا ، إلى شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أكابر

" خبار  " شر  " مبتدأ وساق االبتداء بالنكرة ألنها أضيفت إلى معرفاة ، و " نوعاان (4)

 المبتدأ 

  بااهللهللاتقدم أن الشر  باهلل أعظم ذنب عصي هللا به ، والشر  األكبر : هو تسوية غيار 

 فيما هو من خصائص هللا .

وقااد جاااء فااي الصااحيحين وغيرهمااا ماان طريااق منصااور عاان أبااي وائاال عاان َعْماارو باان 

ن تععنل أ: )  أي الذنب أعظام عناد هللا ، قاال  شرحبيل عن عبد هللا قال سألت النبي 

 ( . هلل نداأ وهو خلق 

 والند: هو النظير والمثيل والشبيه . 

ر فقاد كفا ا يساتحقه هللا جال وعاال مان اإللهياة أو الربوبياةفمان جعال هلل نادا  مان خلقاه فيما

كتاب بإجماع المسلمين ، وقد نقل اإلجماع غير واحد بل هذا إجماع ضروري دل عليه ال

 ، بل دل عليه كل كتاب والسنة .

 

 
 

 

 

 

 

شر  في اإللهية ، وشر  في الربوبية   فالشار  فاي اإللهياة والعباادة  هاو الرالاب علاى 

 الشرا  . وهو شر  عباد األصنام ، وعباد المالئكة ، وعباد الجن   .أهل ا
 

 بوبية .فإن شر  األمم يرجع إلى أمرين إلى التشريك في اإللهية ، والتشريك في الر (1)

  وقد تقدم أيضا أن بعض المشركين ينكار بعاض أساماء هللا جال وعاال كماا قاال تعاالى:

 ن كفااٌر أكباار ، وهااذا كفااٌر بتوحيااد األسااماءوالكفاار بااالرحم  وهننم يكفننرون بننالرحمن

 والصفات . 

(1)  (2)  

(3)  
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 ه تعاالى:تنسيق المؤلف هذا يسمى عند أهل البالغة من اللف والنشر المرتَّب منه قول (2)

 فمنهم شقي وسعيد * فأما الاين شنقوا   هاذا لاف ونشار مرتاب . فياه ناوع آخار مان

م تبنيض وجنوه وتسنوو ينو البالغة يسمى لف ونشار غيار مرتاب ، ومان قولاه تعاالى: 

 هذا لف ونشر يسمى غير مرتب . وهذه أساليب  وجوه * فأما الاين اسووت وجوههم

 بالغية تستعمل كٌل في موطنه .

الشاايطان قااد تالعااب بالمشااركين كاال قااوم علااى قاادر عقااولهم ، ماانهم ماان تالعااب بااه  (3)

وهاذه  يعباد الجانوأغواه وجعله يعبد الشيطان يتمثل الشيطان أماماه فيعباده ، ومانهم مان 

م ، وقاد تكاون بطااعتهم  جال دون هللا العبادة قد تكون باالساتعاذة بهام ، وقاد تكاون يتََخاْيله 

 وعال . 

عابادا   لام يكان فال يتصور اإلنسان أنه إذا أُطلقت العبادة أنه يسجد لهم ، فإذا لم يسجد لهم

 لهم .

ألوثاان العباادة بعباادة ا فإن بعض الناس حين جهل مقاام التوحياد ، وشاأن التوحياد يتخيال

وهاذا  فحين ال توجاد القباور فاي بلاد ، يشايدون بمقاام التوحياد ، ولاو ُوجاد وثنياات أخارى

 يَْنتُج عن الجهل بمقام التوحيد .

عاداء فإن نواقض اإلسالم كثيرة وليست محصورة في عبادة القبور واألوثان ، التاولي أل

 فاي ، من نواقض اإلسالم وهي موجودةٌ هللا ومظاهرة المشركين على المسلمين هذه ردة 

 كثير من البالد .

 السحر كفٌر أكبر في أصح قولي العلماء وهو موجود بكثرة .

يهاود تحكيم غير شرع هللا وإحالل القوانين الوضاعية محال الشارع ، و اساتقطاب آراء ال

ى عا إلد والنصارى والحكم فيها بين الناس ، وتعطيل الحكم بما أنزل هللا بل البطش بمن

التحاكم إلى شرع هللا هذا كفر أكبر

 لاى قادرهومنهم من أغواه الشيطان أيضا  بعبادة المالئكة ، الشايطان يتعامال ماع النااس ع

الء عقااولهم ، فهااؤالء أغااواهم بعبااادة الشااياطين ، وهااؤالء أغااواهم بعبااادة الجاان ، وهااؤ

واهم ر ، وهااؤالء أغااأغااواهم بعبااادة المالئكااة وهااؤالء أغااواهم بعبااادة األشااجار واألحجااا

 بعبادة الشمس والقمر .

ن آمنوا ليس له سل ان على الاي فالشيطان يتعامل مع هؤالء على قَْدر عقولهم ، لكن ))

  . ((وعلى سبهم يتكلون 

 جال هللاإال أن أهل التوحيد في أهل اإلشارا  كالشاعرة البيضااء فاي الجلاد األساود ، قاال 

ولن ت ننع أكثننر مننن فنني األسض  ال تعااالى: ، قاا  وقليننل مننن عبنناوي الشننكر وعااال 

 .  يضلوك عن سبيل هللا

هل فأهل التوحيد في كل زمن وفي كل جيل منذ  هور الشر  أقل من أهل اإلشرا  ، فأ

كفارة التوحيد منذ  هور الشر  أقل بكثير من أهل اإلشارا  والكثارة ألهال اإلشارا  وال

 . وأهل الحق أقل من أهل الضالل الفجرة ، وكذلك أهل السنة أقل من أهل البدعة ،

 . حينئٍذ ال ينظر اإلنسان إلى الهالك كيف هلك ، ولكن ينظر إلى الناجي كيف نجا
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وعباد المشايخ والصالحين األحياء واألموات ، الذين قالوا: إنما نعبادهم ليقربوناا إلاى هللا 

هم مان هللا وكرامناه لهام قارب وكراماة ، كماا وينالنا بسبب قرب زلفى ويشفعوا لنا عنده  .

هااو المعهااود فااي الاادنيا ماان حصااول الكرامااة والزلفااى لماان يخاادم أعااوان الملااك وأقاربااه 

 وخاصته .

 لاه وتانصوالكتب اإللهية كلها من أولها إلى آخرهاا تبطال هاذا الماذهب وتارده وتقابّ ُح أه

أولهام  م متفقون علاى ذلاك مانعلى أنهم أعداء هللا تعالى وجميع الرسل صلوات هللا عليه

 له .إلى آخرهم وما أهلك هللا تعالى من أهلك من األمم إال بسبب هذا الشر  ومن أج
 

هاذا )) ويشفعوا (( الواو حرف عطف على ليقربونا ، ولهذا نصاب الفعال بعادها ، و (1) 

ال  -أي فاااإن المشاااركين  -معناااى الواساااطة فاااي اصاااطالح المشاااركين فهااام ال يقصااادون 

 ماا ن بضرورة الواسطة بين هللا وباين عباادة بإرساال الرسال ، ألن هللا جال وعااليقصدو

اجتنبنوا ولقد بعثنا في كنل أمنة سسنو  أن أعبندوا هللا و أخلى أمة وال جيال  من رسول 

 .  ال اروت

إنمااا يعنااون بالواسااطة الضاارورية هااي جعاال المخلااوق واسااطة فااي جلااب المنااافع ودفااع 

 والنصر ، ودفع األذى وهذا شر  باالتفاق .المضار ، من جلب الرزق 

(1)  
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ل   والنناين اتينناوا مننن وونننه أولينناء مننا نعبنندهم قااال هللا تعااالى عاان حااال المشااركين: 

و هنهندي منن يليقربنا للى هللا زلفى لن هللا يحكم بينهم فيمنا هنم فينه ييتلفنون لن هللا   

 كفار صيرة مبالرة أي شديد الكفر .  كالب كفاس

إزالااة جاال وعااال أن ماان جعاال بينااه وبااين هللا وسااائط يسااألهم إغاثااة اللهفااات وفااأخبر هللا 

لااب الكرباات ، وتفااريج الملمااات ويطلاب ماانهم الماادد والارزق ، والولااد واإلنجاااب ، ويط

اق أهال منهم النصر ودفع الكروب ، فإنه مشر  باهلل وهذا الشر  من النوع األكبار باتفا

ين زعمتم من قل اوعوا الا ل هللا جل وعال أيضا  : العلم ال نزاع بينهم في ذلك . وقد قا

ئط وكال مان جعال بيناه وباين هللا وساا  وونه فال يملكون كشف الضر عنكم و  تحنويال

 كالوسائط التي تكون بين الملو  والرعية فإنه مشر  كما تقدم .

 

 

 
 

 
 

 وأصله الشر  في محبة هللا تعالى  .
 

نوا فااي إيجاااد خااالق مااع هللا ياارزق ويخلااق وياادبر إنمااا كااافااإنهم لاام يكونااوا مشااركين  (1)

ماا كمونهاا مشركين حيث يحبون األنداد واآللهة كما يحباون هللا ويعبادونها دون هللا ويعّظ  

 يعظمون هللا . 

ي عقال وهذا كما تقدم مرارا  مناقض لما جاءت باه الرسال ، ومنااٍف للفطار الساليمة ، وأ

ون التراب ب ون الفقير باالرني عند هؤالء حين يسوُّ لمطلاق ارب األرض والسماء ، ويسوُّ

ترياار و، والمملااو  بالمالااك ، والمخلااوق       بالخااالق ، هااذا دليااٌل علااى فساااد عقااولهم 

 فطرهم .

لهيااة وقااد تقاادم أيضااا  أن ماان جعاال هلل ناادا  ماان خلقااه فيمااا يسااتحقه هللا عااز وجاال ماان اإل

خرة ، نيا واآلفي النار ، وأنه ملعون في الدوالربوبية أنه كافر بإجماع األمة . وأنه مخلد 

ول مان وقد نقل اإلجماع على هذا غير واحد من أهل العلم وتراه مبسوطا  فاي المجلاد األ

 .فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا ، وهذا أمٌر واضح ال يكابر فيه أحد 

،  كه برباهنفساه هاو إشاراالشر  تقدم مرارا  أنه أعظم الظلم ، أعظام ُ لام َ لَاَم العباد باه 

ال وأعظاام ذنااب ُعصااي هللا بااه هااو الشاار  ، وهااو الااذنب الااذي ال يرفااره هللا جاال وعااال إ

،  كال عاام بالتوبة ، فلو أن العبد قام الليل كله وصاام النهاار كلاه وأنفاق كال مالاه ، وحاج

ر نذلى الوصام كل عام ، وأدى زكاة ماله وهو مقيم على عبادة القبور واألوثان ، مقيم ع

 لرير هللا مقيم على الذبح لرير هللا لم ينفعه كل ما تقدم .

(1)  
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 فإن الشر  يحابط األعماال كماا أن الحادث يانقض الوضاوء ويفساد الصاالة ، فاال يجتماع

يُل هذا أو هذا يطرد هذا .   إيمان وشر  أكبر أبدا  ، فهذا يُز 

 جادهم ورزقهااموأي عقال عناد المشاركين وهام يعبادون معاه غياره ، هللا الاذي خلقهام وأو

 يسامع الوهو الذي يحييهم ويميتهم ثم يحييهم . وماع هاذا ال يعبادون هاذا ، يعبادون الاذي 

 وال يبصر وال يرني عنهم شيئا . 

ار ه مان آثاوهلل المثل األعلى لو أن المرء له عبد مملو  يعمل له بكرة  وعشيا وماا يكتساب

 .حرقه وإما أن يبطش به العمل يبذله لرير سيده ماذا يصنع به السيدو! إما أن ي

وتعمال لاي  أنا سيد  وتعمل عندي ، وأنا الذي أنفق عليك أكال  وشربا  ، وغذاء  وكساوة  ،

خص وتبذل المال لريري !! هذا يستحق البطش ، وكل عاقل يستقبح هذا العمل ، وكل ش

 يستقبح هذا العمل ألنه  لم عظيم وفساد في العقل والتصور .

 حييهم ،ي خلقهم ، ورزقهم ، وأوجدهم ، وأحياهم وسوف يميتهم ثم كيف ال يعقلون أن هللا

لام  ومع هذا يأكلون رزقه ويشركون به !! يسكنون أرضاه ويعبادون فيهاا غيار هللا هاذا 

 عظيم .

 
ِ هللا والهاِ  قال تعالى:  هللا  ْم َكحه يَن َءاَمنهواْ وِمْن النَاِس َمْن يهتِياه ِمْن وهوِن هللاِ أَْنَداواأ يهِحبُّونَهه

أ هلل  ب ا فأخبر سبحانه : أنه من أحب مع هللا شايئا  غياره كماا يحباه ، فقاد  أََشدُّ             حه

اتخذ ندّا  من دونه ، وهذا على أصح القولين في اآلياة : أنهام يحباونهم كماا يحباون هللا   ، 

ْدُل   المذكور في قوله تعالى:               . ن كفروا بربهم يعدلون ثم الاي وهذا هو الع 
 

لمحبااة اأراد المؤلاف رحمااه هللا تعااالى بهااذه اآليااة أن يبايّن أن شاار  هااؤالء واقااع فااي  (1)

 اتة .والتعظيم وأنه ليس بالتشريك باهلل في الخلق وال الرزق وال األحياء وال اإلم

 تقدم أن فيها قولين:   يحبونهم كحهللا هللا وقوله جل وعال 

 .بون أندادهم كما يحب المؤمنون ربهم وهذا قول أكثر المفسرين يح القو  األو :

هم هاام ولكاانليحبااون األنااداد كمااا يحبااون هللا وحينئااٍذ تكااون محبااة هللا ثابتااة  القننو  الثنناني:

خ يساوون األوثاان بمحباة هللا وهاذا القاول هاو األ هار وهاو قاول الزجااج واساتظهره شااي

 اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .

هذا اآلية .  والاين آمنوا أشد حباأ هلل وله تعالى: وق

 فيها أيضا  قوالن ، وهما مركَّبان على القولين في اآلية السابقة :

وثااان والااذين آمنااوا أشااد حبااا  هلل ماان أصااحاب األنااداد ألناادادهم ، وماان أهاال األ األو :

 ألوثانهم .

 ،بااة هلل فااالمؤمن يُخل ااُص المح والااذين آمنااوا أشااد حبااا  هلل ماان المشااركين بااه ، الثنناني :

 والمشر  هلل نصيب من هذه المحبة ولألنداد نصيب أكبر .

لتوباة  إال بافتكون محبة هللا لهم ثابتة ولكن فيها شر  ، وهذا الشر  مما ال يرفاره هللا (2)

. 

(1)  

(2)  (3)  
(4)  
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غياره والعدل: أي المثل ، قيل العدل هو اإلشرا  ، أي يشركون باه كماا قالاه مجاهاد  (3)

 .  ثم الاين كفروا بربهم يعدلون الى: قال تع

 أي يشركون ، وقال غير واحد يعدلون أي في المحبة والعظيم . (4)

 
 

 

 

 

 

والمعنى على أصح القولين : أنهم يعدلون به غيره فاي العباادة فيساوون بيناه وباين غياره 

 في الحب والعبادة  .
 

اهرة ضاااه ماان األقااوال واألفعااال الظااوالعبااادة: هااي اساام جااامع لكاال مااا يحبااه هللا وير (1)

 والباطنة . 

ا ال هاهنااوقااد ذكاار اإلمااام اباان القاايم رحمااه هللا تعااالى فااي كتابااه: )) الجااواب الكااافي (( قاا

 ها .أربعة أنواع في  الحب ، يجب التفريق بينها وإنما ضل من ضل بعدم التمييز بين

ن بااه ، فااإب هللا والفااوز بثوامحبااة هللا ، وهااذه ال تكفااي وحاادها فااي النجاااة ماان عااذا األو :

لمحبااة المشااركين يحبااون هللا وكااذلك اليهااود والنصااارى ُعباااد الصااليب يحبااون هللا فهااذه ا

ماورا  أغير كافياة فاي النجااة مان عاذاب هللا والفاوز بثواباه ، فاال باد أن يضايف إلاى ذلاك 

 أخرى . 

 ، حباون هللاالنصاارى يألننا نعلم أن المشركين يحبون هللا ، وأن اليهود ، يحبون هللا وأن 

 وأن هذا غير نافع لهم ، إذا  الذي يوضح هذا النوع الثاني من أنواع الحب .

لكفار امحبة ماا يحباه هللا وهاذه هاي التاي تدخلاه فاي اإلساالم وتخرجاه مان  النوع الثاني:

ده هاو إفاراوحينئٍذ إذا حب ما يحبه هللا ، فإن أعظم شيء يحبه هللا ماا هاو و! هاو التوحياد 

 ظيمه والتأله له ، وأعظم شيء يبرضه الشر  . وتع

إذا  هااذه المحبااة حقااا  هااي التااي تدخلااه فااي اإلسااالم وتخرجااه عاان الكفاار ، وهااي العالمااة 

الفاصلة في التفريق بين المسلمين وباين المشاركين ، فاإن المشاركين ال يحباون ماا أحاب 

ا المحبة ، وكٌل يقاول أناا هللا ، لو أحبوا ما أحب هللا لما عبدوا معه غيره ، وكل يدعي هذ

، أنااا أحااب هللا ، وأحااب أولياااء هللا وهااو مقاايم علااى شااركه  أحااب هللا وأحااب الرسااول 

 وضالله .
 أتحاااب أعااااـداء الحبياااب وتـدَّعااااـي

 

 

 

 إمااااـكان   حااااـبا  لااااـه مااااـا ذا  فااااـي

 
 أحـباباااااـه  جاهاااااـدا   تعاااااادي وكاااااـذا

 

 

 أياااـن المحاااـبة ياااـا أخاااـا الشاااـيطان   
 

(1)  
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سال الرسال تحب ما يحب هللا ، وأن تبرض ما يبرضه هللا ، هللا جل وعال أر حقيقة المحبة أن 

 مان أحاب هللاوأنزل الكتب في إيضاح وبيان توحيد اإللهية ، الاذي هاو معناى ال إلاه إال هللا ، ف

قنل  يه وسنته ، ، وليتبع هد حقا  فليوحد هللا ، ومن أحب هللا حقا  فليتبع وليؤمن برسول هللا 

 .   بون هللا فاتبعوني يحبكم هللالن كنتم تح

 اليهود والنصارى يقولون )) نحن أبناء هللا وأحباءه (( .

 ب ية المحنة وآية المحبة .  قل لن كنتم تحبون هللا  هذه اآلية تسمى 

ض ذلك تابرآية المحنه: أي هي المحك ، وهي االختبار الحقيقي ألولياء هللا وألعدائه ، كا

 طوسااائ هللا عبااد قباارا  وال وثنااا  وال تنااذر لااه ، وال تجعاال بينااك وبااينمااا يبرضااه هللا فااال ت

 و  ـبين المل كونـت التي طـوسائـكال
ين إال ال تسااتعوالحجاااب وال تنااذر إال هلل ، وال تااذبح إال هلل ، وال تتوكاال إال علااى هللا ، و

 سبقنننل لن صنننالتي ونسنننكي ومحيننناي وممننناتي هلل  ،  بااااهلل ، وال تحكااام إال بشااارع هللا

ُر لهذا  العالمين *   شري  لـه وبال              أمرت  أسسلنا وما  أي وكل الرسل أُم 

 .  من سسو  ل  نوحي لليه أنه   لله ل  أنا قبل  من

لم ماام مساال بد من توحيد هللا وال بد من البراءة مماا يعباد مان دون هللا ، وفاي صاحيح اإل

له ل  من قا    لقال: )  جعي عن أبيه أن النبي من حديث الفزاري عن أبي مالك األش

الاذي  ( إذا هللا وكفر بما يعبد من وون هللا حرم مالنه وومنه وحسنابه علنى هللا عنز وجنل

ر هللا يدَّعي محبة هللا ولو صالى ، وصاام ، وزكاى وحاج ، وهاو يعباد غيار هللا ويناذر لريا

إن فاافهااذا كااذب فااي دعااواه ،  ويساأل األمااوات والرااائبين إزالااة الكاروب وتفااريج الهمااوم

 المحب لماا يحاب مطياع ، ال يتخلاف عان طاعتاه ، وال يتخلاف عان امتثاال أماره ، وهاذه

وتهم المحبة تعظيم في قلب العبد ، وتقل ، والنااس يتفااوتون فاي ذلاك ، وعلاى حساب تفاا

 يزداد إيمان هذا وينقص إيمان هذا .

م يلاايهم ثانبيااء  هلل هام الرسال ثام يلايهم األوقاد تقادم أن أكمال النااس إيماناا  بااهلل ، وتوحياادا  

ضال فاأبو بكار أف ،أعظم إتّ بَاعاا  وتوحيادا  مان أتبااع األنبيااء قابلهم  أتباعهم وأتباع نبينا 

 نا محمادرجل بعد األنبياء والمرسلين وهكذا الصحابة على حسب منازلهم . فإن أتباع نبي

 مد أفضل من أتباع غيره ، فقد شرفوا بشرف نبينا مح   . 
ت لاذي  هاراهللا هللا في توحيد هللا ، وفي الدعوة إلى التوحيد ، والسيما فاي هاذا العصار 

ب اادَ ، باال عُ  فياه معااالم الشاار  ، وبُن يَاات القباااب علااى القبااور ، وُعبَااد األولياااء والصااالحون

 المشركون وَعبدة األوثان من دون هللا جل وعال . 

ياث تحاب ي من لوازم محبه ما يحباه هللا جال وعاال بحالَحب هلل وفيه ، وه النوع الثالث:

لمارء ال ن يحاب ازيدا  هلل وفي هللا ، ال تحبه من أجل أطماع دنيوياه ، ال تحباه إال هللا )) أ

بقادر  يحب إال هللا (( ، فإن أحاب الرجال لمصالحة دنيوياة أو لجمالاه أو لريار ذلاك ُعاذب

بك مان الحاب لريار هللا يكاون عاذا ذلك وال بُدَ ، وكٌل بحسبه علاى قادر ماا تصارف شايء

 بهذا والبد .
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فما في األرض أشقـى مـن 

 محٍب 
 المـذاق   حلـو وإن وجـد الهـوى 

 أو نحاان نحااب أولياااء هللا ماان أجاال حاابهم هلل ، وناابرض أعااداء هللا ماان أجاال عااداوتهم هلل

 رض فايلابلشرعه أو ألوليائه ، وكٌل بحسبه ، ولهذا أوثق ُعرى اإليمان الحب فاي هللا وا

أ يؤمنون باهلل واليوم اآلخر يواوون من حاو هللا قال تعالى:  هللا وسسوله    تعدوا قوما

  :وقال تعالى هم أوليناء يا أيها الاين آمنوا   تتياوا اليهوو والنراس  أولياء بعضن

آلن وا يا أيهنا الناين آمننوا   تتيناوا عندوي وعندوكم أوليناء  وقال تعالى:  بعض 

هللا  يرا  من الناس يسارعون في محبة وماوالة اليهاود والنصاارى ويتولاونهم دونترى كث

، ويرفعون أعالمهم ويعظمون أوامرهم ، ويتحاشاون غضاهم ومخالفاة أمارهم مان أجال 

نيويّاه دمصالح دنيوية ال يعود أمرها بنفع ال علاى اإلساالم وال علاى المسالمين ، مصاالح 

اء ين أوليبنده سواء فال لعلته دواء ، الذي ال يفرق لذواتهم وحواشيهم ، من كان الناس ع

ريااد أن يهللا وبااين أعااداء هللا فهااذا ال يعاارف اإليمااان وال يعاارف التوحيااد ، وهااذا كالااذي 

 يجمع بين الماء والنار ، والضب والحوت في مكان واحد . 

 نوفي سنن أبي داود من طريق يحيى بن حارث الذماري عن القاسم بن أبي عباد الارحم

ع هلل منن أحنهللا فني هللا وأبغنض فني هللا ، وأع نى هلل ومنن: )  عن أبي أمامة أن النباي 

( .  ءأنا فرط بين هنؤ ء وهنؤ : )  ( وفي البخاري وغيره يقول  فقد استكمل اإليمان

اء  وأعاادهللإذا  ال بااد ماان التمااايز والتباااين بااين المااؤمنين وبااين الكااافرين ، هااؤالء أعااداء 

ام يح اإلماعداء لإلسالم وألهل اإلسالم ، وأعداء لإلنسانية ولهذا في صحلرسول هللا ، وأ

   تبننداوا واليهننوو والنرنناس  بالسننالم وللا: )  مساالم ماان حااديث أبااي هرياارة قااال 

 ( . لقيتموهم في طريق فاض روهم للى أضيقه

م عليااه عاادو هلل قااد تلطخاات يااده باادماء المساا  لمينبعااض الناااس يُقااال فيااه ماارض حااين يَْقااد 

ين ناه ، وحايستقبله بالب شرى والتهاني والهدايا ويعظماه وينتادب أناساا  يساتقبلونه ويعظمو

سالمين يطلب منه ولي من أولياء هللا جلسة   لفترة ساعة أو نصف ساعة لعالج أماور الم

 يرفض ، أو يولي غيره يعتذر عنه .

جهال القلاوب والهذا من عدم التمييز بين المؤمنين والكافرين ، ومن ضعف التوحياد فاي 

 باااذلك ، حقيقاااة معرفاااة ال إلاااه إال هللا أن نحاااب أوليااااء وأن نعظمهااام وأن نناصااارهم 

بعضهم من  أنصار بعض أما المنافقون  المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 

 .  بعض

من الضروري أن نحب هؤالء وأن نعظمهم ، وأن نحترمهم ، وبعض الناس حين يادخل 

أتي و جالس على كرسيه يمد إليه أطراف األصابع وهو جالس ، وحين يعليه ولي هلل وه

 العاادٌو هلل يسااتقبله عنااد الباااب ، وهااذا كثياار فااي أصااحاب المناصااب والرياسااات الااذين 

لماادة عبادون اييعرفون شيئا  من عقيدتهم ، وال من دينهم ، وال من معااني ال إلاه إال هللا . 

 السالمة والعافية . لها يوالون وعليها يعادون نسأل هللا
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ه  فاي هاذالمحبة مع هللا ، وهي المحبة الشركية وهي تساوية المخلاوق بااهلل النوع الرابع:

 المحبة .

يال مقال ابن القيم : وبقي قسم خامس: ليست مماا نحان فياه وهاي المحباة الطبيعياة وهاي 

و عاام ونحاللطاإلنسان إلى  ما يالئمه أو ما يالئم طبعة كمحبة العطشان للمااء ، والجاائع 

 ذلك .

د ربه كيف  ماا  بتعد عنيبالتفريق بين هذه األنواع يفقه العبد التوحيد ، ويعرف كيف يُوّح 

بقلنهللا  ينوم   ينفنع منا  و  بننون ل  منن أتنى هللا   :هللا  رساول يرضب هللا ويرضب

ش ال غاالقلب السليم هذا هو قلب الموحاد وهاو القلاب أيضاا  الاذي ال غال فياه ، و  سليم

وحياد وال حسد وال بري وال عادوان وال ريااء . ولكان الاذي يادخل باه فاي اإلساالم هاو الت

والبراءة من الشر  وما دون ذلك مراتب .
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تناهلل لن كننا لفني ضنال  مبنين * لل نسنويكم   ألصانامهم الناار في المشركين قول وكذلك

 . برب العالمين 
 

ن * وبننرزت العحننيم للغنناوي ه اآليااة يوضاح المعنااى أكثاار ، قااال تعاالى: ماا قباال هااذ (1) 

ا وقينل هنم أينن منا كننتم تعبندون * منن وون هللا هنل ينرنرونكم أو ينترنرون * فكبكبننو

ن فيها هم والغاوون * وجننوو لبلنيس أجمعنون * قنالوا وهنم فيهنا ييترنمون * تناهلل ل

هام ف ومنا أضنلنا ل  المعرمنون * كنا لفي لنال  مبنين * لل نسنويكم بنرب العنالمين * 

نا السبيال * وقالوا سبنا لنا أطعنا ساوتنا وكبراءنا فأضلو الذين يلبسون الحق بالباطل: 

أ كبينرا *  هبنانهم اتيناوا احبناسهم وس   ،سبنا ءآتهم ضعفين من العااب والعننهم لعننا

أ من وون هللا والمسيح ابنن منريم ومنا أمنروا ل  ليعبندوا لل أ واحنداأ  أسبابا   هنو ل للنه هنا

أ منن  . وقولاه تعاالى:  سبحانه عما يشنركون  ون واتيناوا احبناسهم وسهبنانهم أسبابنا

حلياال مااا قااالوا هاام يخلقااون وال يرزقااون وال يحيااون وال يميتااون ، أطاااعوهم فااي ت هللا 

أ منن وون هللا  الحرام وتحريم الحاالل فساماهم هللا مشاركين           ل ينا قن  ، أسبابنا

  وه شنيما بنأهل الكتاب تعالوا للنى كلمنة سنواء بينننا وبيننكم أ  نعبند ل  هللا و  نشنرك 

أ من وون هللا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسنلمون أ أسبابا لاه وقو   يتيا بعضنا بعضا

ي فااي أ ومننا المسننيح ابننن مننريم ومننا أمننروا ل  ليعبنندوا ...  تعااالى فااي اآليااة السااابقة 

 التعظيم والطاعة . الحب و

حاالل فمن أنواع الشر  األكبر طاعاة األحباار والرهباان فاي تحليال الحارام ، وتحاريم ال

 كفعل المشرعين في هذا العصر وأتباعهم . 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ومعلوم قطعا  أن هذه التسوية   لم تكن بينهم وبين هللا في كونه ربهم وخالقهم فإنهم كاانوا 

قرين بأن هللا تعالى وحده هو ربهام وخاالقهم وأن األرض ومان فيهاا كما أخبر هللا عنهم مُ 

له وحده ، وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ، وأنه سابحانه هاو الاذي بياده 

 ملكوت كل شيء وهو يجير وال يجار عليه  .
 

(1)  

(1)  

(2)  
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 . لل نسويكم برب العالمين أي قوله تعالى:  (1)

ه إال )) ال إل الذين يعتقدون أنهم إذا فسروا وقالوا عن معنىحينئٍذ نفهم غلط المتكلمين  (2)

ه وقاادروا ا ال إلااهللا (( ال يخلااق وال ياارزق إال هللا أنهاام قااد أثبتااوا غايااة التوحيااد ، إذا قااالو

اءت بااه الخباار المحااذوف بأنااه موجااود ، ال إلااه موجااود إال هللا فقااد أتااوا بااالمعنى الااذي جاا

الق يااد خاصااة الخاصااة ، أن يثبتااوا أن هللا هااو الخااالرسال ويساامون هااذا التوحيااد هااو توح

 الرازق المدبر !!

حباة  لقلاوب مأما أن هللا هو المعبود الذي تألهه القلاوب وأناه هاو اإللاه الحاق الاذي تألهاه ا

 وتعظيما  ورجاء  وخوفا  ومحبة هذا ال يعرفون شيئا  منه و! 

 قعاون فاييد العاماة ، ولاذلك يوقد يسمون هذا توحيد العامة بل قد ال يسمون هذا وال توح

 الشر  .

ل والشر  اآلن قائم فاي كثيار مان األرض بأساباب علمااء الساوء ودعااة الضااللة والجها

 .بالتوحيد والعقيدة وعدم العناية بهذا المعنى الصحيح لمعنى ال إله إال هللا 

ن اإلنساا فإن بعض الناس ال تكون دراسته وال تعاليمه إال على منهج األشااعرة . إذا قارأ

وحفااظ الجااوهرة فقااد حاااز قصااب التوحيااد ، ومااا علاام أنااه قااد حاااز الجهاال كلااه والضااالل 

 العظيم .

عنى ال وهذا يستدعي من العلماء وطلبة العلم إلى مضاعفة الجهود في دعوة الناس إلى م

  بنأن هللا هنو لل إله إال هللا ، وتوضيح المعنى الحق وأنه ال إله حق إال هللا قال تعالى: 

 ، بال ولهذا تكرر هذا المعنى فاي القارآن كثيارا    لحق وأن ما يدعون من وونه الباطلا

ن مااالقاارآن كلااه ماان فاتحتااه إلااى خاتمتااه فااي تقرياار هااذا المعنااى الحااق . ومااع هااذا ُوجااد 

 يعارض ويجهل على القلوب غشاوة نسأل هللا السالمة والعافية .

ا أيهنا ين لى: عناى ال إلاه إال هللا قاال تعااونسأل هللا الثبات على التوحيد والعقيدة وعلاى م

 .  الاين آمنوا اتقوا هللا حق تقاته و  تموتن ل  وأنتم مسلمون

ن كثير م ولهذا المؤلف رحمه هللا تعالى أطال في تقرير هذه المعاني , ولهذا يتكرر شيء

و ل ، ولارسهذا الكالم لكن المصلحة داعية لهذا ، ألن هذا هو التوحيد الذي أرسلت به ال

رضاوا رآن ألعأن عباد القبور وعباد األوثان تمعَّنوا في هذه المعاني الكبيرة وتادبروا القا

ن أعظم موعلموا وعرفوا أن عبادة المقبورين وعبادة األموات وسؤالهم دون هللا أن هذا 

ماون الضالل ومن أقبح الظلام ومان أعظام الشار  . ولكانهم ال يعاون وال يعقلاون وال يفه

الاذي  أي مان البهاائم ، ألن العاقال حقاا هاو  بنل هنم أضنل سنبيال جل وعال قاال: وهللا 

فطارة   ،يستطيع أن يميز بين الحق وبين الباطل ولو لم تنـزل كتب ، ولو لم تُرسل رسال 

لقاه خو الاذي مستقرة  ، اإلنسان مفطور أن ال يعبد حجرا  وال وثنا  ، يعبد هللا جل وعاال ها

 أوجده .

لات وكل شيء ما خلقك وال رزقك وال نفعاك ، حينئاٍذ كياف يعباده و وأنز الحجر والشجر

 الكتب وجاءت الرسل ومع هذا يخالفون الكتب والرسل والفطر .
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وإنمااا كاناات هااذه التسااوية بياانهم وبينااه تعااالى فااي المحبااة والعبااادة  ، فماان أحااب غياار هللا 

ا يحاب هللا ويخافاه ويرجاوه :  فهاذا هاو الشار  الاذي ال تعالى ، خافه ورجاه وذل لاه كما

 يرفره هللا  .
 

الحااب  إي أنهاام يسااوون غياار هللا تعااالى باااهلل فااي المحبااة والعبااادة وقااد تقاادم تقساايم (1) 

 وتقسيمه واضح وجلي يوضح لك ما كان هلل وما كان لريره .

ذي ن الشاار  الخفااي الااتقاادم عناادنا أن الصااحيح أن الشاار  نوعااان ال ثالااث لهمااا ، وأ (2)

 األكبار جعله بعض العلماء قسما  ثالثا  منه ما هو أكبر ومنه ماا هاو أصارر ، وأن الشار 

 مراتب وأن الشر  األصرر مراتب .

والشر  األكبر كله بسائر أنواعه ال يرفاره هللا جال وعاال إال بالتوباة ، وهاو تساوية غيار 

لننه منن يشنرك بناهلل فقند حنرم  ل وعاال: هللا باهلل فيما هو من خصائص هللا ، قال هللا جا

لن هللا   يغفنر  وقاال تعاالى:  هللا عليه العنة ومأواه الناس وما للظنالمين منن أنرناس 

أي مادون الشر  يرفر هللا جل وعال لمان  أن يهشرك به ويغفر ما وون لل  لمن يشاء 

لاة ، والاذي يعذباه ال يشاء من عباده منهم من قد يعذبه ومنهم من قد يرفر لاه مان أول وه

(1)  
(2)  
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يخلَّد في النار ، ألنه ال يخلَّد في النار إال الكفرة ، المشركون ، اليهود ، النصارى هؤالء 

 مخلدون في النار .

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فكيااف بماان كااان غياار هللا أقاارب عنااده منااه   ، وأحااب إليااه وأخااوف عنااده    وهااو فااي 

 مرضاته أشد سعيا  منه في مرضاة هللا   و
 

ةٍ أو (1) أن  شاده يارى كما هو واقع من كثير من أغبياء العالم ، الذين حاين يقاع فاي ُمل امَّ  

ح حتاى البدوي أقرب منه إلى هللا ، فلذلك إن كان في آخر سااعة مان الليال انتظار الصابا

  اهلل شاريذهب ويتوسد قبر البدوي ليسأله إغاثة اللهفات وتفريج الكروب وهذا والعياذ با

 رفره هللا إال بالتوبة .أكبر ال ي

ا وكذا لعظيم كذاولذلك بعض األغبياء إذا قيل له احلف باهلل كاذبا  لم يبالي ويقول وهللا  (2)

ن أع خشاية وهو  كاذب ، وإذا قيل له احلف بالبدوي كاذبا  أو احلف بعلي كاذبا  لام يساتطي

 يصيبه البدوي أو غيره بسوء . 

قبور وعباد األوثان ، وحينئٍذ ينبري لإلنسان أن يكثر وهذا واضح في كثير من عباد ال (3)

من دعاء هلل جل وعال بالثبات أن يثبته هللا على التوحيد وعلى العقيدة ويسأل هللا الساالمة 

والعافيااة وأن يعاارف فضاال هللا عليااه ، حيااث جعلااه ماان أهاال التوحيااد مااا جعلااه ماان أهاال 

اتقنوا   :فاسنتقم كمنا أهمنرت  ت: اإلشرا  المخلدين في النار ، ولكن أهام شايء الثباا

 ولهذا قال لبيد:  هللا حق تقاته و  تموتن ل  وأنتم مسلمون 
 الحماااااد هلل إن لااااام ياااااأتني أجلاااااي

 

حتاااااى اكتسااااايت مااااان اإلساااااالم  

 ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارباال
 ويقول ابن القيم رحمه هللا تعالى: 

(1)  (2)  

(3)  
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 وهللا ماااا خاااوفي الاااذنوب فإنهاااا

 

 لعلاااى سااابيل العفاااو والرفاااران   

 
ساااالخ القلاااب لكنماااا أخشاااى ان

 عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان

 

 

 

 تحكااايم هاااذا الاااوحي والقااارآن  

 
ورضاااااااااا  بااااااااا راء الرجاااااااااال 

 وخرصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااها

 

 

 ال كاااااااان ذا  بمناااااااة المناااااااان   

 
   

 

 
 

 

 

 

 

 فإذا كان المسوي بين هللا وبين غيره في ذلك مشركا  فما الظن بهذا   و

 !  ها فعياذا  باهلل من أن ينسلخ القلب من التوحيد واإلسالم كانسالخ الحية من قشر
 

ي فايقصد بهذا ، الذي كان غيار هللا أقارب عناده مناه وأحاب إلياه وأخاوف عناده وهاو  (1)

 مرضاته أشد سعيا  منه في مرضاة هللا .

قولاه وهذا يستدعي منا أن نضاعف الجهاود فاي التأمال فاي التوحياد ، وال نقاول كماا ت (2)

لااى نسااان بحاجااة إالعامااة وبعااض المتمعلمااة نحاان نعاارف التوحيااد فااال داعااي لتعلمااه ، اإل

وز لياه الفاالتوحيد إلى أن يفارق الحياة حتى ياوافي هللا جال وعاال بهاذا التوحياد ، الاذي ع

 والنجاة أو يترتب عليه عقاب وعذاب إذا كان مخالفا  لذلك . 

لتوحياد وال يسأم اإلنسان من تقريره ولكن يراعي مصالح الناس من تقرير التوحياد ألن ا

باة فياه قريره مرارا  في عباادة القباور واألوثاان ، فياه شار  محليس محصورا  كما تقدم ت

شر  تعظايم فياه شار  تساوية فياه شار  طاعاة ، فياه شار  تحكايم قاوانين ، هاذه أماور 

 موجودة في المجتمع ألنه البد من الحديث عنها ومضاعفة الجهود حولها .

ن ا ، فاإلنسااوكذلك يستدعي أن نتعرف على نواقض اإلساالم لكناي نحاذرها ونبتعاد عنها

 يتعرف على هذه األمور لئال يقع فيها لينذر غيره ومن بلغ ليحصل البيان . 

كال مساالم ماأمور يااتعلم التوحيااد وتعلام مااا يناقضاه ، ومااأمور باادعوة النااس إلااى التوحيااد 

هنل هناه سنبيلي اوعنوا للنى هللا علنى برنيرة أننا ومنن  الحق وإلاى ذلاك ، قاال تعاالى: 

قياال: ادعاوا هلل ، وقياال ادعااوا إلااى طريااق هللا . أي  وا للننى هللا اوعنن وقولااه:  اتبعنني 

الطريق الحق . وهو التوحيد وكٌل بحسبه ، العلماء وطلبة العلم هؤالء في المرتباة العلياا 

في بيان هذا المقاام وفاي توضايحه ، ودعاوة النااس إلياه ، والنااس مراتاب فاي ذلاك حتاى 

وبناتها وجيرانها ومن ترتبط باه ، التوحياد لايس  المرأة في بيتها مأمورة توضحه ألبنائها

محصورا  في الرجال دون النساء ، التوحيد مطلوب من كل العالمين مطلاوب مان جمياع 

(1)  

(2)  
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قياال: إال ليوحاادون ،  ومننا خلقننل العننن واإلنننس ل  ليعبنندون  الخلااق أن يوحاادوا هللا 

 وقيل: إال آلمرهم وأنهاهم .

 

 
 

 

 

 هذا أحد أنواع الشر  .وهو يظن أنه مسلم موحد ف

 ، واألدلااة الدالااة علااى أنااه تعااالى يجااب أن يكااون وحااده هااو المااألوه تبطاال هااذا الشاار  

 وتدحض ُحجج أهله  .
 

قبح ك أن يساتوأنا قُلت أن اإلنسان لو فَقُه معنى االسم الشاريف )) هللا (( الساتدعى ذلا (1)

معااجم  إللاه ماا هاو نرجاع إلاىالشر  ، وأن يوحد هللا جال وعاال ، فااهلل أصاله اإللاه ، وا

ألهاه تاللرة ، نرجع إلى كتاب العلمااء ، نرجاع إلاى لراة العارب ماا هاو اإللاه و هاو الاذي 

 ن يبتعادأالقلوب محبة  وتعظيما  ، فلو أحب هللا وعظمه حق التعظيم ، الستدعى ذلك إلاى 

 عن تعظيم غير هللا ، وعن اإلشرا  به .

كاان لقبااور لفااإن هااذه المعاااني قااد تَُمارُّ علااى عباااد ا وهاذا يسااتدعي أيضااا  التأماال والتادبر ،

م يمرون عليها كمرورهم بوادي ُمَحسار حاين يقفلاون ويرجعاون مان المزدلفاة ، أو أعظا

 وأسرع فال يعون وال يتدبرون .

 نحن حين نتدبر القرآن نجد فيه كل شيء:

فتااااااادبر القااااااارآن إن رمااااااات 

 الهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادى

 

 

 فااااالعلم تحاااات تاااادبر القاااارآن   

 

 
 -الشاعر : ولكن كما قال

ومااااان العجائاااااب والعجائاااااُب 

 جماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااةٌ 

 

قاااااارب الشاااااافاء ومااااااا إليااااااه  

 وصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااول

 
 يقرأ القرآن ويشر  باهلل !!

كاااالعيس فااااي البيااااداء يقتلهااااا 

 الظماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااأ

 

والماااااااااء فااااااااوق  هورهااااااااا  

 محماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااول

 
 لشار  ((اأما قوله )) واألدلة الدالة على أنه يجب أن يكون وحده هو الماألوه تبطال هاذا 

 الشر  من أوله إلى آخره من فاتحته إلى خاتمته . بل القرآن كله يبطل هذا

 ولياك الحمد هلل سب العالمين * الرحمن الرحيم * مال  يوم الدين * لياك نعبد 

قل أعول   هذه اآلية تأتي على الشر  من أصله ، وخاتمة القرآن قال تعالى:  نستعين

ي ، ن أعوذ بالبدووهؤالء يقولو قل أعول برب الناس  وبعد ذلك  برب الفلق 

عوذ أوأعوذ بعبد القادر الجيالني، وأعوذ بزينب ، أعوذ بعلي ، أعوذ بالحسن ، 

  ذا .  وضح هبالحسين ، أعوذ برسول هللا من األموات ، وهذا شر  أكبر ، والقرآن كله ي

 أي أهل اإلشرا  . (2)
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 تعاالى ، فهاو آياة شااهدة وهي أكثر من أن يحيط بهاا إال هللا تعاالى ، بال كال ماا خلقاه هللا

بتوحيده ، وكذلك كال ماا أمار باه ، فخلقاه وأماره وماا فطار علياه عباادة وركباه فايهم مان 

العقاول: شاااهد بأنااه هللا ال إلااه إال هااو ، وأن كاال معبااود سااواه باطاال . وأنااه هااو هللا الحااق 

 المبين تقدس وتعالى: 

وواعجباااااااا  كياااااااف يُعصاااااااى 

 اإللاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه

 

 

 

 أم كيااااااف يجحااااااده الجاحاااااادُ 

 وهلل فاااااااااي كااااااااال تحريكاااااااااةٍ  

 

 

 

 

 وتسااااااااااكينٍة أباااااااااادا  شاااااااااااهد 

 وفاااااي كااااال شااااايء لاااااه آياااااةٌ  

 

 

 (2)تاااااادل علااااااى أنااااااه واحاااااادُ  

 
 

(1)   لل  بأن هللا هو الحق وأن ما يدعون من وونه الباطل . 

 وهذا األبيات تنسب البن المعتز ، وقيل ألبي العتاهية . (2)

 ومما يُْذكر أيضا  وينسب ألبي نواس:

األرض  تأماااال فاااااي ريااااااض

 وانظاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار

 

 

 

 إلااى آثااار مااا مصاانع الملياااكُ 

عيااااااااااااوٌن ماااااااااااان لجاااااااااااايٍن  

 شاخصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتٌ 

 

 

 

 

 بأحااداٍق هااي الااذهُب الساابيكُ 

علااااااااى قُُضااااااااب  الزبرجااااااااد   

 شاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهداتٌ 

 

 

 باااااأن هللا لااااايس لاااااه شاااااريُك  

 . إذا   أي ال في خلقه وال في رزقه وال في عبادته ، كما أنه ليس له شاريك يخلاق ويارزق 

م إناه مقاايك فاي العباادة وهاذا واضاح فليتأمال العباد هاذا المقاام فينبري أن ال يكون له شر

 عظيم . 
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 والنوع الثاني من الشر  ، الشر  به تعالى في الربوبية   . 
 

 تقدم أن شر  األمم نوعان: شر  في اإللهية وشر  في الربوبية .  (1)

،  لربوبياةاإللهياة ثام ثناى بتوحياد بدأ المؤلف رحمه هللا تعالى بإجمال ما جاء في توحيد ا

ناه وسوف يرجع المؤلف رحمه هللا تعالى مرة أخرى إلاى الحاديث عان توحياد اإللهياة أل

 اب .هو المقصود األعظم لدعوة الرسل ، وألنه هو المقصود أيضا  في تأليف هذا الكت

أهال  قوله )) والنوع الثاني مان الشار  (( تقادم أن الشار  بمعناى الكفار عناد طائفاة مان

لمن يشناء  لن هللا   يغفر أن يشرك به ويغفر ما وون لل  العلم ، لقول هللا جل وعال: 

  ،  اساتدلواوقالوا : بأن الكفر داخل في هذه وإال اآلية فيقتضاي باأن الكفار دون الشار 

 أيضا  بأدلة من الكتاب والسنة ومن حيث النظر . 

م يكنن لن  شركا  ، وذلاك لقولاه تعاالى: والقول الثاني: أن كل شر  كفر ، وليس كل كفرٍ 

 جال فالعطف هناا يقتضاي المراايرة ، ألن هللا الاين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 

ارى ، فأهل الكتاب كفار  وهم اليهود والنص من أهل الكتاب والمشركين  وعال قال: 

لوا رايرة . قاعطف هللا جل وعال المشركين على أهل الكتاب فالعطف عندهم يقتضي الم

ماان  فهاذا دليال علاى مراايرة الشار  عان الكفار ألن الشار  هاو تساوية غيار هللا بااهلل هاو

ال  لياة حياثخصائص هللا ، قالوا: وأما الكفر فهو الديانة بديانة أخرى أو تار  الادين بالك

لكفار يعبد معه غيره . وال يلزم مان هاذا أن يكاون الشار  أعظام مان الكفار ، فقاد يكاون ا

كناه لن الشار  ، فالاذي يادين بادبن باإلساالم ويعباد ماع هللا إلاه آخار هاذا مشار  أعظم ما

تاارف أخااف كفاارا  مماان لاايس لااه دياان أصااال  ، ال يعبااد هللا أصااال  وأخااف كفاارا  مماان ال يع

بهاذا  ال يُقاروبوجود هللا وال بوحدانية هللا ، وال يشهد بالكتب المنزلة وال بإرساال الرسال 

ين بايرياد أن إله إال هللا وأن محمد رسول هللا ، ولكنه قاد يجهال وأصال  ، هذا يشهد أن ال 

 هللا وسائط كما بين الملو  وحجابهم وكالهما كافران .

ماااء وهااذا التفريااق بااين الشاار  وبااين الكفاار ال يترتااب عليااه حكاام فااي اآلخاارة ، ألن العل

ر ، مجمعااون علااى أن الكفااار مخلاادون فااي النااار وعلااى أن المشااركين مخلاادون فااي النااا

 لمرتد .لوحتى بالنسبة ألحكام الدنيا كالنكاح ونحو ذلك ، ال يترتب عليه حكم بالنسبة 

نااه لفااان بأفلااو أن مساالما  ارتااد لليهوديااة أو للنصاارانية كالمساالم إذا ارتااد بالشاار  لكاان يخت

ن أهاال يجااوز نكاااح الكتابيااة وال يجااوز نكاااح المشااركة ، نكاااح الكتابيااة جااائز باالتفاااق أل

ءت به دين في الجملة ، وإن كان أهل الكتاب يحرفون الكتب ويحرفون ما جا الكتاب لهم

 الرسل والمشركون ال كتاب لهم . 
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كشر  من جعل معه خالقا  آخر ، كالمجوس وغيرهم ، الذين يقولاون: باأن للعاالم َربَّاين  

: خاالق الشار أحدهما  ، خالق الخير ، ويقولون له بلسان الفارسية ، )) يزدان (( واآلخر

 ، ويقولون له المجوس بلسانهم )) أهرمن ((  . 
 

خاالقين  الشر  في الربوبية معلوم االمتناع بإجماع النااس كلهام وذلاك باعتباار إثباات (1)

الم متماثلين في كل شيء وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن هنا  خالقا  خلق بعاض العا

حدثاة مأو حركاات النفاوس وأثبتاوا أماورا  ، وقالت الفالسفة الدهرية فاي حركاة األفاال  

 بدون إحداث هللا لها . 

للنه للاأ  ما اتيا هللا من ولد ومنا كنان معنه منن وقد رد هللا جل وعال على هؤالء فقال: 

ومنا  تأمال فاي قاول هللا جال وعاال  لاههللا كل لله بما خلق ولعال بعضهم علنى بعنض 

ه ن مع هللا إلنفي وهذا يفيد العموم ، أي ما كاإلـه نكرة ُسبقت بمن وبال كان معه من لله 

وعلاى  يخلق أو يرزق أو يحيي أو يُميت وهذا رد على الفالسافة الدهرياة وعلاى الثانوياة

القاا  قين ، خالمجوس وعلى غيرهم الذين يثبتون مع هللا خالقا  آخر ، إذ يجعلون للعالم خال

فاي كال  الم يجعال خاالقين مثمااثلينللنور وخالقاا  للظلماة ، ولكان لايس هناا  أحادٌ فاي العا

 شيء . 

 يجوز أن تقول أَحدُهما ويجوز أن تقول أحدَهما . (2)

 وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن لهؤالء في الظلمة قولين:  (3)

 القول األول: أنها محدثة وحينئٍذ تكون مخلوقه فالمخلوق كيف يخلق و! 

الء نوياة وهاؤإال الشار ، إذ لام يقال أحاد مان الثاالقول الثاني: أنهاا قديماة ولكنهاا لام تفعال 

القين خالمجوس بأن الظلمة تخلق الخير والشر . صحيح أنهم مشركون بقولهم بأن للعالم 

 لكنهم يقولون بأن الظلمة محدثة . 

نئاٍذ ر ، فحيوطائفة أخرى تقول: بأن الظلمة قديمة مع هللا جل وعال لكنها ال تفعل إال الشا

 ناس . تها وصفاتها ومفعوالتها عن النور ، إذ النور أتم بإجماع التكون ناقصة في ذا

 

 
 

 

 

 

 

 وكالفالسفة ومن تبعهم الذين يقولون بأنه لم يصدر عنه إال واحد بسيط .
 

ولاون ألنهم يقولون بأن الواحد ال يصدر عنه إال واحاد ، وهاؤالء متناقضاون حياث يق (1)

 نه ما هو مختلف في صفاته وأقداره .إن الواحد البسيط ال يمتنع أن يصدر ع

(1)  
(2)  

(3)  
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ماع جوهذا تناقض فاسد ، ألن صدور المختلفات عما ال يصدر عنه إال واحد بال واساطة 

د بين النقيضين وهذا ضالل عظيم، فليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء ال واح

 وال غيره إال هللا جل وعال . 

ر عناه ا جهل وضاالل ألنناا نعلام أناه صادفقولهم: بأنه لم يصدر عنه إال واحد بسيط ، هذ

 أكثر من واحد . 

  ثالثاةونعلم أيضا  أنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء ال واحد وال اثنان وال

ناان وهاذا وال اث وال أربعة              إال هللا ، أما غير هللا فال يصدر عنه شيء  ال واحاد

 القول يرجع إلى إيجاد خالق مع هللا .

فااي  قااد تقاادم أنهاام يقولااون ، إن الواحااد البساايط ال يمتنااع أن يصاادر عنااه مااا هااو مختلاافو

اقض صاافاته وأقااداره وهااذا ينااافي قااولهم بأنااه لاام يصاادر عنااه إال واحااد ، ففااي كالمهاام تناا

 واضطراب . 

أنهام ووهذا التناقض عند المتكلمين يطلعك على ضاللهم وحدثهم في هذا الباب وغياره ، 

 والتمثيل معرضين عما جاءت به الرسل .  يتكلمون بالتخييل

 وقد اعترف عقالئهم بفساد هذا المسلك وضالل هذا المذهب وقد قال بعض المتكلمين :
 نهاياااااة إقااااادام العقاااااول عقاااااال

 

 وأكثاار سااعي العااالمين ضاااللُ  

 
وأرواحناااااا فاااااي وحشاااااة مااااان 

 جسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااومنا

 

 وغايااااااة دنيانااااااا أذى  ووبااااااالُ  

 
ولااام نساااتفد مااان بحثناااا طاااول 

 عمرناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

ى أن جمعااااان فياااااه قيااااال ساااااو 

 وقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالوا

 
 وقال آخر :

لعمااااري لقااااد طفاااات المعاهااااد 

 كلهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 

 

وساااايرت طرفااااي بااااين تلااااك 

 المعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالم

 
فلااااام أرى إال واضاااااعا  كاااااف 

 حاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائرٍ 

 

 

علاااااى ذقاااااٍن أو قارعاااااا  سااااان  

 ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادم  

 
ماوت وقال آخر )) يا ليتني أموت على عقيدة إحادى عجاائز نيساابور (( ، ألن العجاوز ت

خااارجون عمااا جاااءت بااه الرساال ومتناقضااون فااي أقااوالهم علااى أصاال الفطاارة وهااؤالء 

ي اقضون فوأفعالهم ، فلكل واحد منهم طريقة في إثبات الصانع في إثبات الخالق ، ثم يتن

هذه الطريقاة بحياث يصالون إلاى نتيجاة تاؤدي إلاى االضاطراب فاي األصال األول الاذي 

ي قاد باأللرااز ، التايصدرون عنه ، على رعونة هذه الطريقة وصعوبتها وأشبه ما تكون 

العاام  ال يفهمها الكثير بخالف ما جاءت به الرسل ، فإنه واضح جلاي ال لابس فياه يفهماه

ت إلياه كما يفهمه الخاص ، ألن حاجة األمة إليه ضرورية ، ال حياة للناس بدون ما جااء

حاراف ، الرسل . أما علوم هؤالء المتكلمين فالجهل بها علم والعلم بها جهل وضالل وان

 إال بدافع الرد عليهم وبيان تناقضهم واضطرابهم .
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وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس   ، وأن مصدر هذا العالم عن العقل 

     الفعَّال ، فهو رب كل ما تحته ومدبره  .
 

 . أي بدون خلق هللا إياها ، ألنهم يجعلون مع هللا خالقا  آخر (1) 

ه َعادَم ، م يسابق لالاوهذا قول المالحدة القائلين ب ق دم العالم وأبديته ، وأناه قاديم ماع هللا  (2)

 باال لاام ياازل     وال ياازال ، ويقولااون عاان الحااوادث بأنهااا مسااتندة إلااى أسااباب اقتضاات

بارون إيجادها أي إيجاد هذه الحوادث . األسباب اقتضت إيجاد هذه الحوادث وهاي ماا يع

علوناه والنفوس ، ويقولون بأن العاالم كلاه مفعاول لشايء يسامونه العقال ويج عنه بالعقول

 هو رب الكائنات .

العقل عندهم هذا هو العقل األول حتى ينتهي األمر إلى عشرة عقولو! يجعلونه هو رب 

الكائنااات ومبااادع الساااماوات واألرض ، لكناااه الزم للواجاااب بنفساااه ، ومعلاااول لاااه ، ثااام 

ا العقل األول حتى ينتهي إلى العقال العاشار الاذي يفايض عناه يذكرون بعض اللوازم لهذ

العلاام والنبااوة وعنااه َصاادََر القاارآن ، ألن القاارآن عناادهم ال شااك أنااه مخلااوق ، وأن هللا ال 

يوصف بالكالم أصال  ويقولون عن هذه العقول هي المالئكة ، وقد يقول طائفة مانهم باأن 

يض الذي يفيضه جبريل على حساب اصاطالحهم العقل الفعَّال هو جبريل ، ولكنَّ هذا الف

(1)  
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وزعمهم ال يحصل لكل أحاد بال بحساب اساتعداد القوابال فعنادهم هناا  مان فياه اساتعداد 

لتقبل هذا الفيض ، وهنا  من ليس عنده استعداد لتقبل هذا الفايض هاذا يرجاع أيضاا  إلاى 

كتساب ال يقولون أن النبوة عندهم  مكتسبة ، ألنها تصدر عن هذا العقل الفعال ، وهذا اال

 بأنه يحصل لكل أحد ، بل يحصل لفئة عندها قابلية وتحرم الفئة األخرى لعدم القابلية .

 لارد علاىلوهذه العلوم كلها علوم ضالل ، ولوال أن المؤلف رحمه هللا تعالى أشاار إليهاا 

لرد اجه لى وعالفالسفة وبيان مذاهبهم ما تعرضنا لها ، إذ ال يستفيد منها طالب العلم إال 

يعلام  عليهم وبياان ضااللهم     وتناقضاهم ، وكاي يحماد هللا أيضاا  علاى هاذه النعماة وكاي

هال أأنهم على ضالل بسبب هذه التناقضات واأللرااز التاي ال يفهمهاا الحااذق مان حاذاق 

از وال العلم ، فلذلك دعوة الرسل جاءت واضحة  جليَّه ال لبس فيهاا وال غماوض وال ألرا

 كل أحاد ألن الحاق مان قبال هللا عاز وجال وضارورة أن يفهماه كال أحادغير ذلك يفهمها 

أن  : العامي يسمع دعوة الرسل يفهمها طالب العلم يفهم ناهياك عان العلمااء قاال تعاالى

 .  اعبدوا هللا مالكم من لله ريره 

نعارف  التعرف على الخالق ليس بهذه الطرق ، واألحاجي واأللراز والتمثيل والتخييل ،

ناه أ لنباي ل وعال بأفعاله ، هللا جل وعال فطر العباد على معرفته كما تواتر عن اهللا ج

ن ( ونعاارف هللا جاال وعااال بمااا تعاارف بااه إلينااا ماا كننل مولننوو يولنند علننى الف ننرةقااال: ) 

راده مخلوقاتاه وأفعالااه ، فهاذا هااو اإللاه الحااق الاذي يجااب علاى جميااع النااس عبادتااه وإفاا

 بالعبادة . 

ء المتكلماااين كياااف لااام يهتااادوا إلاااى الصاااواب بسااابب تناقضاااهم وأناااا أعجاااب مااان هاااؤال

 واضطراباتهم حياث يقاررون المساألة وياذكرون لهاا أصاوال  وفاي النهاياة يانقض آخرهاا

 .  أولها ، فهم يعلمون ها التناقض ، يعلمون وأنه باطل لم يأتي به كتاب وال سنة

وعاة مانهم علاى صحيح أن بعض الحذاق منهم رجع عن هذه الضالالت ولكان بقاي مجم

هذا الضالل وعلى هذا االنحراف ، وهم متفااوتون فاي الضاالل بعضاهم أشاد مان بعاض 

، وكاال ماان  ولكاان هااذا جاازاء كااّل ماان أعاارض عاان كتاااب هللا وعاان ساانة رسااول هللا 

 أعرض عن الكتاب وعن السنة فمصيره إلى هذا االنحراف وإلى هذا الضالل .

ي تهاا تشافالكالمياة والمنااهج الفلسافية فماا رأي ولهذا يقول الرازي: )) لقد تأملات الطارق

الرحمن  عليال  وال تروي غليال  ، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في اإلثبات  

 لنيس كمثلنه وأقارأ فاي النفاي   للينه يرنعد الكلنم ال ينهللا  و  على العرش استو  

ل معرفتاي (( ومان جارب مثال تجربتاي عارف مثا و  يحي ون به علما    ، شيء 

 ليس المعنى أن اإلنسان يبحث ليجرب ، من عوفي فليحمد هللا جل وعال .
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وهذا شر من شر  عباد األصنام والمجوس والنصارى ، وهو أخبث شر  في العاالم  ،  

إذ يتضمن من التعطيل وجحد إلهيته سبحانه وربوبيته ، واستناد الخلق إلى غيره سبحانه 

 وباٌب يُدخل منه إليه ضمنه شر  أمة من األمم وشر  القدرية مختصر من هذا  .مالم يت
 

ن ين يقولاوأي كالم الفالسفة أن مصدر هذا العالم عن العقل الفعال ، وقد تقدم عن الذ (1)

ن شار  مبأن هذه العقول هي المالئكة ، وطائفة تقول العقل الفعال هو جبريل وهذا شٌر 

 والنصارى . عباد األصنام والمجوس

 لماذا صار هذا شرا  من شر  عباد األصنام والمجوس والنصارى و!

اد شر  عبّ  ألن هؤالء يثبتون خالقا  واحدا  ، وهؤالء يثبتون خالقين ، ومع ذلك يقعون في

دينون ين ال ياألصنام والقبور ، وبعضهم ال يعرف ربا  فيعبد المادة والحياة كالمالحدة الذ

 بدين .

  -تضمن أمرين:ألنه ي (2)

حاد مان تضمنه للتعطيل وجحاد إلهياة هللا سابحانه وتعاالى وربوبيتاه وكال وا األمر األو :

 هذه التضمنات كفر مستقل .

يء مان أنه يقتضي إسناد الخلق إلى غير هللا جل وعاال وهاذا راجاع إلاى شا األمر الثاني:

تاب لام لات علايهم الكالكفر بتوحيد الربوبية ، وشر  األمم الذين بعثات إلايهم الرسال ونز

 يتضمن أكثره شيئا  من هذا .

ثباات إلى ماذا يرجع هذا و! إلى شر  وإلاى كفار الفالسافة ، فاإن المجاوس يقولاون بإ (3)

خااالقين يرجااع هااذا إلااى المجااوس وكفاار الفالساافة شاابيه بكفاار المجااوس وشاار  القدريااة 

ور وخاالق مختصر من شر  المجوس فاإن المجاوس يقولاون بإثباات خاالقين ، خاالق النا

 الظلمة .

 ويسندون حوادث الخير إلى النور ، وحوادث الشر إلى الظلمة . 

 والقدرية طائفتان : 

ردة عان والاذين أخرجاوا أفعاال العبااد عان خلاق هللا وتقاديره وهاذا كفاٌر  ال ائفة األولى:

 ه .تم من ردالدين ، ألن هذا إثبات خالق مع هللا ، ومن أثبت خالقا  مع هللا فال يشك مسل

 ،ن الشار طائفة نفت تقدير الشر دون الخيار ، فجعلات الخيار مان هللا دو ال ائفة الثانية:

 وهذا راجع أيضا  إلى مذهب المجوس .

(1)  
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ية ء القدروالبن تيمية رحمه هللا كالم جميل ذكره رحمه هللا تعالى في الفتاوى حول هؤال

الل ال: )) إن أهاال الضااالخائضااين فااي هااذا المقااام بالضااالل المتكلمااين فيااه برياار علاام قاا

 الخائضين في القدر انقسموا إلى ثالث فرق ، مجوسية ومشركية وإبليسية .

نكاروا التهام أالفرقة األولى المجوسية: الذين كذبوا بقدر هللا ، وإن آمناوا باأمره ونهياه فر

 العلم والكتاب ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته .

الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا األمار والنهاي قاال هللا جال الفرقة الثانية المشركية: 

 وقا  الاين أشنركوا لنو شناء هللا منا أشنركنا و  آبااننا و  حرمننا منن شنيء  وعال: 

 . فمن أحتج على تعطيل األمر والنهي بالقدر فهو من هؤالء 

 ،الاارب  تناقضااا  ماانالفرقااة الثالثااة اإلبليسااية: الااذين أقااروا باااألمرين ولكاان جعلااوا هااذا م

 وطعنوا في حكمته وعدله تعالى هللا عن قولهم علوا  كبيرا  .

تضى ما وأهل السنة والجماعة والفرقة الناجية يؤمنون بالقدر خيره وشره ، وذلك من مق

ن هللا واإليمان بالقدر هاو اإليماان باأ جاء في الكتاب وتواترت به النصوص عن النبي 

وأن هللا  ملون بعلماه القاديم الاذي هاو موصاوف باه أزال  وأبادا  .تعالى عليم بما الخلاق عاا

لشااملة اجل وعال كتب ذلك في اللوح المحفو  ، ويؤمنون أيضا  بقدرته ومشايئته النافاذة 

 .

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 . بالمجوس ، كما ثبت عن ابن عمر و ابن عباس  ولهذا شبههم الصحابة 
ع مرفوعااا أنهاام مجااوس هااذه األمااة  ، وكثياارا  مااا يجتمااوقااد روى أهاال الساانن فاايهم ذلااك 

 الشركان في العبد  .
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  .قوله ) قد روى أهل السنن ( الصحيح أنه لم يروي هذا الحديث كل أهل السنن  (1)

ياه وإنما رواه أبو داود من طريق عباد العزياز بان أباي حاازم عان أبياه عان ابان عمار وف

 بن عمر .انقطاع ، سلمة ابن دينار لم يسمع من ا

ضاا  قال علي بان الماديني لام يسامع سالمة مان أحاد مان الصاحابة إال جنادبا ، والحاديث أي

 ،رواه أحمد من طريق عمر بن عبد هللا مولى غفره عن ابن عمر مرفوعا  وفياه ضاعف 

 قال ابن معاين عان عمار بأناه ضاعيف وقاد رجاح الادارقطني رحماه هللا تعاالى فاي العلال

 وقفه على ابن عمر .

 ابن ماجة أيضا  من حديث جابر وفيه لين . ورواه

وقاد  ،واآلثار الواردة بأن القدرية مجوس هذه األمة ال يثبت في رفاع شايء منهاا حاديث 

 . وهي موجودة في دواوين أهل اإلسالم المشهورة .  صحت عن الصحابة 

 خالقاا  و ووجه المشابهة بين القدر به والمجاوس ، أن المجاوس أثبتاوا خاالقين خالقاا  للشار

طائفااة وللخياار . والقدريااة قااالوا: بااأن أفعااال العباااد خارجااه عاان خلااق هللا وعاان تقااديره ، 

 لمجوس .اأخرى قالت . كما تقدم أن الخير من هللا دون الشر ، وهذا مطابق لما تُقَرره 

 يقصد بالشركين شر  في اإللهية وشر  في الربوبية . (2)

قعون فاي بأن هللا هو الخالق والرازق المدبر يوقد تقدم أن بعض المشركين الذين يقرون 

  شار بعض شر  الربوبية كنسبة المطر إلى األنواء . وتقدم أن الحكم برير ما أنازل هللا

  في الربوبية ، وكشر  هؤالء المجوس وكشر  الفالسفة وكشر  القدرية هذا كله شر

 في الربوبية .

ث لهياة كماا وقاع مان المشاركين حياوقد يقع هذا الشر  مع الشر  اآلخر الشار  فاي اإل

ر ينساابون نساابة المطاار إلااى األنااواء ويحكمااون برياار شاارع هللا ومااع هااذا يعباادون القبااو

 واألوثان ويدعونهم دون هللا جل وعال .

 

 

 

 

 

 

وينفرد أحدهما عن اآلخر  ، والقرآن الكريم ، بل الكتب المنزلة من عناد هللا تعاالى كلهاا 

  لياك نعبد  ذا اإلشرا   ، كقوله: مصرحة بالرد على أهل ه
 

وهذا واضح أي ال ترابط بين القولين ، ال يلزم أنه إذا أشر  في هذا أشر  في هذا ،  (1)

ينفرد أحدهما عن اآلخر ، فاإن كفاار قاريش كاانوا مقارين فاي الجملاة بتوحياد الربوبياة ، 

بااه ولكاانهم كااانوا وإذا ُوجااد شاار  فااي توحيااد الربوبيااة فهااو يسااير فااي جانااب مااا آمنااوا 

ماا دعااهم إلاى توحياد الربوبياة  مشركين بتوحيد اإللهية ، ولهذا حاين بُعاث إلايهم نبيناا 

(1)  

(2)  
(3)  
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دعاهم إلى توحيد اإللهية وحين يذعنون لتوحيد اإللهية فإناه يقتضاي هاذا اإليماان بتوحياد 

الربوبية .

ركين ر  المشاوهذا واضح: فإن القرآن كله من أوله إلى آخره يقرر التوحيد ويبين ش (2)

وعاال  ويبين فساد عقولهم وانحراف مناهجهم ، بل الكتاب كلهاا المنزلاة مان عناد هللا جال

نننس ل  ومننا خلقننل العننن واإل تقاارر هااذا األصاال ، وتُّبَيّ نااه ألن هللا جاال وعااال يقااول: 

ح لهم هذا المق ليعبدون  صد األكبار أي منذ خلق البرية ، كيف يخلقهم لعبادته وال يوّض 

 و!

 ا محال ، وال يمكن أن يقع و!هذ

 م الكتابفإن هللا جل وعال حين خلقهم لراية وهي العبادة أرسل إليهم الرسال وأنازل علايه

 ذا دليالهايوضحون لهم هذا المقام حتى ال يحتجوا فيما بعد ، أنه لم يأتيهم رسال ، ولكان 

 أصننحاب وقننالوا لننو كنننا نسننمع أو نعقننل مننا كنننا فنني علااى فساااد عقااولهم ، قااال تعااالى: 

 . السعير 

د اقأي في االعت -تقدم أن طائفة من العلماء قالوا: بأن هللا جل وعال جمع علم األولين  (3)

وعال   جلواآلخرين في القرآن ، وجمع هللا علم القرآن في فاتحه الكتاب ، وجمع هللا-

لماذا   عبدلياك ن  ، لياك نعبد ولياك نستعين  علم فاتحة الكتاب في قوله تعالى: 

نا نبري ليلكن  قدم المعمول على العامل و الجواب: إلفادة الحصر ، أي فال تعبد إال هللا

 ألقوالمن ا أن نفهم العبادة ، تقدم توضيحها وهي: اسم جامع لكل ما يحبه هللا ويرضاه

 واألفعال الظاهرة والباطنة .

م ل إما إنه هللاو ينذر لرير في كل صالة وهو يذبح لرير هللا أ لياك نعبد  الذين يقول: 

أنه  سل أويفهم حقيقة العبادة وإال أنه مستكبر عن العبادة ومعارض لما جاءت به الر

 جاهل .  

 وجه إلى آخر ، ويتتقتضي أن اإلنسان يفرد هللا بالعبادة ال يعبد معه إلها   لياك نعبد  فـ

 هللا جل وعال بأفعاله وأقواله وإراداته .

ال األفع  فييوحد هللا باألفعال لكن يشر  في األقوال ، وطائفة توحد هللافإن بعض الناس 

 واألقوال وتشر  في اإلرادات .

أشر    فقدفشر  النية واإلرادة والقصد بحر ال ساحل له فمن أراد بعمله غير وجه هللا

 به ، وهذا الشر  قد يكون شركا  أكبر وقد يكون شركا  أصرر .

إله  أن ال أشهد م ، ما هو اإلسالم و! نحن نعلم أن الناس يقولونلكن نلفظ دائما  باإلسال

 الم .اإلس إال هللا وأن محمدا  رسول هللا ويدافعون عن اإلسالم . ولكنهم ال يفهمون

يف سالم كهو االستسالم هلل بالتوحيد ، والذي فهم اإلسالم وعرف معنى اإلاإلسالم: 

 للهفاتاوالصالحين و! كيف يسألهم إغاثة يعبد معه غيره و! كيف يستنجد باألولياء 

يف و! ك وإزالة الكربات و! كيف يدعوهم دون هللا جل وعال و! كيف يطلب منهم المدد

ء يفزع إليهم و! كيف يخاف من األموات والرائبين و! كيف يتوكل على األوليا

 والصالحين و! كيف يعبد القبور و! كيف يطوف حول القبور و! 
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 تسالم هلل بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة ، والبراءة من الشر  وأهله .هو االس اإلسالم:

ومن استسلم هلل وعبد معه غيره صار مشركا  ، وهو وفي الحقيقة لم يستسلم حقيقة 

ل   االستسالم ، ومن تر  عبادة هللا مع علمه بما أوجب هللا عليه فهذا مستكبر كإبليس 

إبليس كان عنده أعلم باهلل ويصدق بذلك   رين لبليس أبى واستكبر وكان من الكاف

 فبعزت  ألروينهم أجمعين  ويعلم بوجود الجنة والنار هللا جل وعال ذكر عنه قال:  

 يقسم بعزة هللا ، و تعلمون بمعنى العزة و! العزة تقتضي أن هللا جل وعال ال يرام جنابه

   -، كما قال ابن القيم في معاني العزة وهي ثالث معاني:

وهااااااو العزيااااااز فلاااااان ياااااارام 

 جناباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه

 

 

 

أنّااااااااااى ياااااااااارام جناااااااااااب ذو 

 السااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالطان  

 
وهاااااااااو العزياااااااااز القااااااااااهر 

 الراااااااااااااااااااااااااالب لااااااااااااااااااااااااام

 

 

 

 

 يرلبااااه شاااايٌء هااااذه صااااافتان  

وهااااااو العزيااااااز بقااااااوةٍ هااااااي  

 وصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااافه

 

 

 فااااالعز حينئااااٍذ ثااااالث معاااااني 

 
إذا  لم يكن كفره عن عدم تصديق أو عن عدم علم ، كان   فبعزت  وإبليس يقول:   

 والاين كفروا عما اناسوا معرضون  إعراض واستكبار كما قال تعالى: كفره عن 

 فال يخلّ ص العبد من عذاب هللا مجرد العلم أو مجرد التصديق ، هللا جل وعال يقول عن

أ وعلوا  آل فرعون   . وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم للما

   

 

 

 

فإناه ينفاي شار  الخلاق  ليناك نسنتعين و فإنه ينفي شر  المحباة واإللهياة  ، وقولاه:  

 والربوبية  ، فتضمنت هذه اآلية تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة  .
 

محباة  تقتضي إفراد هللا جل وعاال بكال شايء ، تقادم أن اإللاه هاو الاذي تألهاه القلاوب (1)

للن  بنأن هللا  لى: وتعظيما                 وإجالال  ، هو المألوه أي هو المعباود ، قاال تعاا

 . هو الحق وأن ما يدعون من وونه الباطل وأن هللا هو العلي الكبير 

(2)   ليناك نعبند  فاي توحياد اإللهياة و  ليناك نسنتعين اتحاة فاي توحياد الربوبياة وف

 الكتاب تضمنت جميع أنواع التوحيد .

سااماء ، وتوحيااد األ نحاان اآلن عرفنااا توحيااد اإللهيااة وتوحيااد الربوبيااة ماان فاتحااة الكتاااب

 . الرحمن الرحيم  والصفات ، من قوله: 

ة هااذه حقيقاا والمسالم يااؤمن بكال مااا جاااء عان هللا تعااالى وبكاال ماا جاااء عاان رساول هللا 

ن يكنون أوما كان لمنؤمن و  مؤمننة للا قضنى هللا وسسنوله أمنراأ  االنقياد قال تعالى: 

 . ضل ضال أ مبينا  لهم الييرة من أمرهم ومن يعري هللا وسسوله فقد

(1)  (2)  

(3)  
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ون مي يقارؤهذا ل َمن َعق َل وفهم ، وإال فانحن نعلام أن مئاات اآلالف مان العاالم اإلساال (3)

شاركون هذه اآلية ويرددونها في اليوم أكثر من أربعين مرة وهم يعبدون معاه غياره ، وي

 ،معه إلها  آخر بادعوى الواساطة وبادعوى الشافاعة ، وبادعوى أنهام أفضال مناا واقارب 

 مننا نعبنندهم ل  وأن هللا ال يمكاان سااؤاله باادون واسااطة وهااذا معظاام شاار  المشااركين 

َماْن َعقَاَل وفهام عان هللا أماره ، وإال م ليقربونا للى هللا زلفى   جارد القاراءة بادون، إذا  ل 

 فهم ال ينفع .

بل بعض المشركين الاذين وافاوا هللا جال وعاال بالشار  وهام حصاب جانهم لهاا واردون 

 عنى ) ال إله إال هللا ( من بعض المنسوبين والمحسوبين إلى اإلسالم .أفهم لم

والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين من حاديث الزهاري عان ساعيد بان المسايب عان 

باي أمياة أوعناده عباد هللا بان  أبيه قال: ) لما حضرت أباا طالاب الوفااة أتااه رساول هللا 

 اج لك بها عند هللاكلمة أح (ال إله إال هللا  )ا عم قل :           ي وأبو جهل فقال له النبي 

 فقال قرناء السوء: أترغب عن ملة                 عبد المطلب و! 

يااه عبااد عرفااا أن معنااى ) ال إلااه إال هللا ( يبطاال مااا عليااه عبااد المطلااب ، مااا هااو الااذي عل

جال  ن هللاا وساؤالها دوالمطلب و! هو عبادة القبور واألوثان واالستنجاد بها والفزع إليه

يسأل علاي  ،وبعض الناس يقولون: ) ال إله إال هللا( ويسأل غير هللا يسأل البدوي  وعال .

ؤالء بن أباي طالاب ، يساأل عباد القاادر الجيالناي ، يساأل زيناب ، يساأل غيار ذلاك إذا  ها

ملاة  رأ مانتباالمشركون أعرف منهم بمعناها ، فإنهم يعرفون إذا قاال: ) ال إلاه إال هللا ( ي

 لمطلااب ،عباد المطلااب ، وهاؤالء يقولااون: ) ال إلااه إال هللا ( وال يتبارؤون ماان ملاة عبااد ا

يصلون ويصومون ويزكون ويتولاون أعاداء هللا ويساتنجدون بهام ويحكماون بريار شارع 

هللا جال وعاال ، مشااركون أعارف مان بعااض المسالمين بعاض المشااركين أعارف بعااض 

 يقاول ال ، وهذا واضح من هاذا الادليل ، فاإن بعاض النااس المسلمين بمعنى ال إله إال هللا

 إله إال هللا ويعبد غير هللا . إذا  ال تنفعه ال إله إال هللا .

 وتقدم مرارا  أن الحديث يكون عن النوع ال عن العين وهذا واضح .
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 لفا   .وأنه ال يجوز إشرا  غيره معه ، ال في األفعال   ، وال في األ
 

حو ذلك .كالسجود لريره وكالطواف لريره وكالذبح لريره ون ) ال في األفعال (قوله  (1) 

 حكماة و! كالحلف بريره ، بدعاء غيره أيضا   ،كالذي يقول: يا رسول هللا اغفر لي ما (2)

 هذا مشرٌ  الشر  األكبر .

ن بعاض ألن دعاا رساول هللا وقد تقدم مرارا  أنه ال فرق بين من دعا البادوي دون هللا وما

ن الناس يلبس عليه الشايطان ويروياه ويضاله عان ساواء السابيل ، ويقاول: هناا  فارق باي

 ي و! وبين دعاء البدوي و! تجعلون الذي دعا الرسول كالذي دعا البدو دعاء الرسول 

 .  نقول: نجل ما هو أعظم من ذلك ، الذي دعا األشجار واألحجار كالذي دعا الرسول

 ل فرق فإن من دعا األشجار واألحجار فإنه مشر  شركا  أكبر ، ومن دعا الرساو وال
 فإنه مشر  شركا  أكبر ، ومن دعا البدوي فإنه مشر  شركا  أكبر ، ال فرق .

 اغفار فالاذي يقاول ياا رساول هللا ال يقال: هذا أخف عذابا  من هذا ، ألنه سأل الرساول 

طاوف ا بدوي اغفر لي ، كله شر  أكبر ، والاذي يلي كالذي يعبد الحجر وكالذي يقول ي

كالااذي يطااوف حااول قباار الباادوي ال فاارق بااين ذلااك كلااه شاار  أكباار  حااول قباار النبااي 

 والذي يقول والنبي كالذي يقول والبدوي ، ال فرق بين هذا وال هذا .

لرجال: لوقد تقدم أن بعض أنواع الحلف برير هللا يصل إلى الشر  األكبر ، كماا لاو قيال 

ا  يمتناع وي كاذبااحلف باهلل كاذبا  ، يحلاف بااهلل كاذباا  وال يباالي ، وإذا قيال لاه احلاف بالباد

أصااابه  وال يحلااف بالباادوي إال إذا كااان صااادقا ألنااه يعتقااد أنااه إذا حلااف بالباادوي كاذبااا  

 البدوي بسوء ويقطع عنه الرزق ، ويقطع عنه

د ان يعتقى شر  في الربوبية إذا كاإلنجاب ، ويقطع عنه باب التوفيق وال يوفق ، هذا حت

 جال أن البدوي يستطيع يمنع عنه الرزق هاذا مشار  بشار  الربوبياة الاذي ال يرفاره هللا

 وعال كاإللهية .   

   

(1)  (2)  
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 وال في اإلرادات   .
 

 كمااا تقاادم تقريااره ، إذا  ماان الضااروري أن نعاارف اإلسااالم ، وأن نتأماال فااي معنااى (1)

  وأنتم مسلمون يا أيها الاين اتقوا هللا حق تقاته و  تموتن ل      اإلسالم ،          

.

ي ففا تأمل القارآن ، وإلاى تأمال أحادياث رساول هللا  إلى الناس ندعو أن الضروري فمن

 ذلك بيان واضح.

جهال وأنا اعتقد أن بعض الشر  يقع بسبب سوء الفَهم للقرآن ، فإن بعاض النااس حاين ي

 ر  ، ألن بعض الناس يشر  ويقصد تعظيم هللا .القرآن يقع في الش

ياك نعبد ل إذا  لو فُهم القرآن وفهم ما جاءت به الرسل وفهم معنى قوله جال وعال: 

ع  و  و  تدع من وون هللا ما   ينف معنى قوله تعالى:  هموف  ولياك نستعين 

 ال وعال قوله هللا جوفهم معنى  و  تدعوا مع هللا لله آخر  وقوله   يضرك ... 

ن لكافروفلح ايومن يدعوا مع هللا لله آخر   برهان له به فإنها حسابه عند سبه لنه   

 ريك شده ال  وح، ألدى به هذا إلى االبتعاد عن عبادة القبور . واإلقبال على عبادة هللا

 وفي مله وهذا يستدعي منا أن نجتهد في دعوة الناس ، وفي توجيههم ، وفي إعالمه

 دعوتهم إلى الرجوع إلى القرآن وإلى السنة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 
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 فالشر  به في األفعال   .
 

ن تقاادم أن الشاار  بااه يكااون باالعتقاااد ، ويكااون بااالجحود ويكااون باالسااتخفاف ويكااو (1)

ألفعال باإلعراض واإلباء واالستكبار ، وكما أن الشر  يكون في هذه األمور يكون في ا

 كبر .صنام وكالطواف حول القبور وقوله: )) فالشر  به األفعال (( أي األكالسجود لأل

كل شايء ووقد تقدم أن الشر  األكبر هو تسوية غير هللا باهلل فما هو من خصائص هللا ، 

لتكاذيب ثبت أنه عبادة فصرفه لرير هللا شر  أكبر ، وال وجاه لاربط ذلاك ، باالجحود أو ا

عتقاد ون بااللعناد ، فالكفر يكون بالقول ويكون بالفعل ويكأو االعتقاد أو االستخفاف أو ا

د وحصر الكفر باألخير ليس له وجه وقاد ُعارف هاذا عان غاالة الجهمياة والمرجئاة . وقا

زياد ركاان ياتفق أهل السنة القائلون بأن اإليمان قول باللسان واعتقااد بالجناان وعمال باأل

م تنفاع كفر أكبر سواء اعتقد أن األصنابالطاعة وينقص بالمعصية . أن السجود لألصنام 

وساب  أو لم يعتقد، وأن الطواف حول القبور على وجه التعبد شر  أكبر ، وأن ساب هللا

عتقاد ، سبا  صريحا  كفر أكبر دون ربط ذلك بالتكذيب أو االستخفاف أو اال رسول هللا 

 فمجرد هذا القول كفر أكبر ما لم يكن جاهال  أو مكرها  .

ئاة جااء ينكارون وجاود شايء اسامه كفار األفعاال ، فاال يكفار بالفعال عناد المرجأهل األر

جماعة سواء سجد للصنم أو طاف حول القبر حتى يعتقد وهذا باطل باتفاق أهل السنة وال

. 

اع أهال وأهل األرجاء أيضا  يقولون ال يكفر بتر  جنس العمل مطلقا  ، وهذا باطال بإجما

شايخ اناة ، وآلجري في الشريعة ، واإلمام ابن بطه في اإلبالعلم كما نقل اإلجماع اإلمام ا

 اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا تعالى في كتاب اإليمان .

 

 
 

 

 

 

 

 

كالسجود لريره سبحانه  ، والطواف برير البيت المحرم   ، وحلق الرأس عبودية 

 وخضوعا  لريره  .
 

وقااال  هلل فنال تندعوا منع هللا أحندا وأن المسنناجد  الساجود لرياره كفار قاال تعاالى:  (1)

ومن يدعوا مع هللا لله آخر   برهان له به فإنما حسابه عند سبنه لننه   يفلنح  تعالى: 

(1) 

(2) (3) (1) 
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و  تندعوا منن وون هللا منا   ينفعن  و  يضنرك فنإن فعلنل  وقاال تعاالى:  الكافرون 

أو للقبار الفالناي دون ربط ذلك باالعتقااد مجارد الساجود للاولي  فإن  للا من الظالمين 

 أو للصنم هذا كفر أكبر . 

 بار الحسانكما لو طاف بقبر البدوي أو بقبر عبد القادر الجيالني أو بقبار زيناب أو بق (2)

 كله كفر أكبر . أو قبر الحسين أو طاف حول قبر النبي 

 وأهل السنة مجمعون على التكفير بهذه األفعال خالف غالة الجهمية والمرجئة .

 حلق الرأس أنواع:ألن  (3)

ب أمار حلقه عبودية هلل ، كحلقه في مناسك الحج والعمارة ، هاذا حلاق واجا النوع األو :

 هللا جل وعال به .

ذكاار  حلقااه علااى وجااه التشاابه بااالخوارج ، وفااي الصااحيح أن النبااي  النننوع الثنناني:

 الخااوارج ، وذكاار ماان ساايماهم حلااق الاارأس قااال: )) ساايماهم التحليااق (( ، أي يحلقااون

 روؤسهم ، والذي يحلق رأسه تشبها  بالخوارج فهذا مبتدع ، وفعله محرم . 

 هذا و تبردا  أحلق مباح، كأن يحلقه تأذيا  بالشعر أو عدم قدرة على النظافة  النوع الثالث:

 حلٌق مباح .

ة ، حلق كفر وشر  كأن يحلقه بين يدي شيخه توبة لاه وخضاوعا  وعبوديا النوع الرابع:

خضاوعا  ر إليه المؤلف رحمه هللا تعالى بقوله: )) وحلق الرأس عبودياة ووهذا الذي أشا

 لريره (( وهذا موجود عند غالة الصوفية .

 

 
 

 

 

 

 

 .  وتقببيل األحجار غير الحجر األسود الذي هو يمينه تعالى في األرض
 

ن عباد ورد عند اإلمام ابن عدي في الكامل ، والخطيب في تاريخ برداد ، عن جابر با (1)

ساحاق بان إ( وهذا في إساناده  الحعر األسوو يمين هللا في األسضقال: )  هللا أن النبي 

ل فال وقد أحسن ابن العربي حين قال: هذا حديث باطبشر الكاهلي وهو متهم  بالوضع . 

 وقد أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية . يلتفت إليه.

ن ابان بة من طريق إبراهيم الخوزي عن عطاء عاوقد جاء هذا الخبر موقوفا  عند ابن قتي

صاح عباس ، وإبراهيم الخاوزي متارو  الحاديث قالاه اإلماام أحماد وغياره ، فاالخبر ال ي

 مطلقا  ال مرفوعا  وال موقوفا  .

(1) 
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حاال موقاد فسار جماعاة ماان أهال العلام معناى قولااه: )) هاو يميناه (( باأن المااراد مناه أناه 

ل ن المشاكلتفسير فرعا  على التصحيح وتاارة يكاون لبياااالستالم والتقبيل ، وتارة يكون ا

حتااى ال يتوهمااه جاهاال أو آخاار يعتقااد صااحته علااى خااالف وجهااه الصااحيح ، كمااا تعتقااد 

 الحلولية في هذا الحديث .

ألحجااار وعلاى ُكاٍل نحاان نقاول باأن الخياار ال يصاح ال موقوفاا  وال مرفوعااا  ، وأن تقبيال ا

 ة تقبيالد لهاا كفار ، وهللا جال وعاال لام يشارع لعباادمحرم بإتفاق أهل العلام ، وأن الساجو

 شيء من األحجار سوى الحجر األسود .

يث فااي ، والحااد ، واألماار كمااا قااال عماار  فاانحن نقبلااه طاعااة هلل وإتباعااا  لرسااول هللا 

لني ضنراأ  أي   تعلنهللا ـ وهللا لني ألعلم أن  حعر   تضر و  تنفعالصحيحين:          ) 

أ ـ ولو  أني سأيل سسو  هللا و  تعلهللا لي نفع  ( . يقبل  ما قبلت  ا

دفع  لنفع أووالتقبيل حينئٍذ يجلب نفع الحسنات ، ولكن ليس في تقبيله االستناد على جلب ا

لااون الضاار ، باعتبااار معنااى آخاار كمااا يتصااوره ُعباااد القبااور وُعباااد األوثااان ، حيااث يقب

فع ت أو يده يجلب لهم نفعا  غير الحسنااألحجار أو حتى الحجر األسود ، فيعتقدون فيه أن

نفعاا   عنهم ضرا  ، ولهذا تراهم يقبلاون كال األحجاار ، يعتقادون أن أحجاار الكعباة تجلاب

 وتدفع ضرا  .

نعتقاد أناه ، و ونحن نقبل الحجر األسود إتباعا  لشرع هللا واقتفااء ألثار سانة رساول هللا 

لخطاياا ااألسود والركن اليماني يحطان يجلب لنا الحسنات ، وأن استالم الركنين الحجر 

حطا ، كما جاء في مسند أحمد بسند قوي .

 
 

 أو تقبيل القبور واستالمها والسجود لها  .
 

وهااذه فتنااةٌ عماات فأعماات ورزيااة بلراات فااي هااذا العصاار مبلرهااا فتاارى كثياارا  ماان  (1)

 سااجدون لهااا ،المنتساابين لإلسااالم يطوفااون حااول القبااور ويقبلونهااا ، رجاااء بركتهااا وي

 والكيّ س منهم من يعتقد أن الدعاء مستجاب عند قبر الولي .

 كبر .أالطواف حول القبور تقدم ، والسجود للقبور تقدم ، وعبادة القبور كل هذا كفر 

ق أمااا تحااري الاادعاء عنااد قبااور الصااالحين فهااذا بدعااة ، يقولااون: )) قباار فااالن التريااا

ون أن الاادعاء عنااد القباار مسااتجاب ، وقااد يفتنااالمجاارب (( ، وقااد يخياال إلاايهم الشاايطان 

 فيستجاب حقيقة  إذا دعوا عند هذا القبر .

لة مان وال يعني أن هذا مشروع أو أن هذا مباح أو أن هذا ليس ببدعة ، هاذا بدعاة ووساي

 وسائل الشر  .

 

(1) 
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 فيها   ، فكيف من من اتخذ قبور األنبياء والصالحين مساجد يصلى هلل وقد لعن النبي 

ِليهاَك  اتخذ القبور أوثانا  تعبد من دون هللا تعالى  ، فهذا لم يعلم معنى قول هللا تعالى: 

 .   نَْعبهده 
 

اء هللا وهم اليهود والنصارى ، أي لعن اليهود والنصارى كما في الحديث اآلتي إن ش (1)

الحيهم فعل اليهود والنصارى مع صتحذيرا  لألمة أن تفعل مع نبيها وصالحي األمة مثل 

قباور  لعان مان اتخاذ ، فإن هذا الفعل محرٌم ووسيلةٌ من وسائل الشر  فإذا كاان النباي 

 األنبياء والصالحين مساجد فكيف بمن اتخذ القبور أوثانا  تعبد من دون هللا .

وهاذا مخالفااة صاريحة لمااا جااءت بااه الرساال ، بال هااذا منااقض لمااا جااء فااي الكتاااب  (2)

تاه انت مهموالسنة والفطر الصحيحة السليمة . وما بعث هللا نبيا وال أرسل رسوال  إال وك

 دعوة الناس إلى توحيد هللا وإفراده بالعبادة وخلع عبادة األوثان واألنداد .

: عاال يقاولوهؤالء يقرؤون القرآن وال يفهمون وال يعون ما أُريد به منهم ، هللا جل و (3)

  لِيهاَك نَْعبهده  د منها .وهم يقرؤون هذه السورة ليال  ونهارا  وال يعون المرا 

  لِيهاَك نَْعبهنده   :م المعماول علاى العامال بقصاد الحصار الَمعماول  العامال:  اَك لِيهن قُاد 

 ..  نَْعبهده 

(2) (3) 
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 لِيهاَك نَْعبهده َولي اَك نَْستَِعين  بادون معاه إال باك . وهام يع أي ال نعبد إال إيا  وال نساتعين

 إله آخر ولكن الشيطان يخيّ ل إليهم أن هذا ليس هو العبادة .

 على كفار قريش و!! فَيُقَال: وأي فرق بين ما تفعلونه وبين ما أنكره النبي 

 ال فرق بين األمرين بل قد يكون هذا الكفر شرا  مما كان عليه األمر من قبل .

ل جاا فااي الشاادة ، ويعلمااون أن هللا فااإن المشااركين ماان قااريش يلجئااون إلااى هللا جاال وعااال

ينماا بوعال هو الذي ينجي من  لمات البار والبحار فيتركاون عباادة األوثاان فاي الشادة ، 

بل قاد  ،هؤالء يستريثون باألموات والرائبين ، ويطوفون حول القبور في الرخاء والشدة 

ئاون  ، يلجيلجئون إلى هذه األمور في الشدة أعظم مماا علياه المشاركون مان لجاوؤهم هلل

ء شار  هاؤالففي الشدة إلى األوثان ، والمشركون يلجئون إلى هللا في             الشادة ، 

 أغلظ من شر  المشركين بهذا االعتقاد . 

 

 
 

 

لعَن هللا اليهوو والنراس  اتياوا قبوس أنبيائهم أنه قال: )  وفي الصحيح    عنه 

(   . مساجد
 

أن  ، من حاديث الزهاري عان ُعبياد هللا بان عباد هللا بان عتباةصوابه وفي الصحيحين  (1)

ااا نُااز عائشااة                 رضااي هللا عنهااا وعبااد هللا باان عباااس  ل برسااول هللا قاااال: لَمَّ

ى لعننة هللا علنطفق يطرح خميصة علاى وجهاه فاإذا اغاتم بهاا كشافها فقاال وهاو ذلاك: ) 

ن مااومسالم أيضاا  ورواه البخاااري ( .  اليهنوو والنرناس  اتيناوا قبننوس أنبينائهم مسناجد

 .حديث أبي هريرة 
جد علاى وقد صرح أكثر أهل العلم بتحريم اتخاذ القبور مساجد ، وبتحريم بنااء المساا (2)

 القبور لما في ذلك من الرلو والتدرج إلى الوقوع في الشر  .

واترة دياث متاوقالت طائفة: بكراهية ذلك وهذه الكراهية محمولة على التحريم فاإن األحا

لنباي افي تحريمه لذلك ، والظن بأهل العلم أنهم ال يكرهاون ماا حرماه  عن رسول هللا 

 . إال إذا كان باعتبار كراهية التحريم ، وال يخالفون ما تواترت به النصوص 

ساوا علاى لعن اليهود والنصارى ألنهم غيَّاروا ماا جااءت باه رسالهم وبادلوا ولبَّ  فالنبي 

وأناه  وأناه ماا جااء باه بمثال هاذه األباطيال لم أن نبي اليهود هو موسى الناس ونحن نع

 كان ينهاهم ويزجرهم عن ذلك لكن هؤالء غيروا وبدلوا وحرفوا .
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ذا مان ينهى عن ذلك أشد النهي ألن دين األنبياء واحاد وها ونحن نعلم أيضا  أن عيسى 

نبياااء باور األبادَّلوا واتخااذوا قأصاول التوحياد ، لكاان أتباعاه الاذين أتااوا فيماا بعااد غيَّاروا و

والصالحين مساجد .

ا  هللا يا لل ق على أن نبي النصارى لم يمت أصال إنما رفعه هللا إليه عيسى قال تعالى: 

 . عيسى لني متوفي  وسافع  لليه 

سار وسوف ينزل في آخر الزمان ، ويقتل المسيح الدجال ، ويضاع الجزياة ويقاتال ، ويك

متفق على صحته . الصليب ، والحديث

 

 
 

 

 

 

لن من شراس الناس من تدسكهم الساعة وهم أحياء والاين وفيه عنه أيضا  ، ) 

.   ( يتياون القبوس مساجد
 

خاره أي يعني بذلك في صحيح البخاري ، وهذا الخبار رواه البخااري معلقاا دون )) آ (1)

 أيضا  (( .

عان أباي األحاوص عان عباد هللا أن ورواه مسلم من طرياق شاعبة عان علاي بان األقمار  

ام أحماد فاي ( ورواه اإلما   تقوم الساعة ل  على شراس الناسقال:            )  النبي 

مساانده ماان طريااق عاصاام باان بهدلااة عاان أبااي وائاال عاان اباان مسااعود باااللفظ الااذي ذكااره 

ر باوالمؤلف: )) إن من شرار الناس مان تادركهم السااعة وهام أحيااء والاذين يتخاذون الق

 مساجد (( . وقد حسن إسناده شيخ اإلسالم ابن تيمية والحافظ الذهبي .

حاريم تالشاهد من هذا الحديث: )) والذين يتخاذون القباور مسااجد (( فهاذا دليال علاى  (2)

أ يهماا طاراتخاذ القبور           مساجد ، وأنه ال يجتماع فاي ديان اإلساالم مساجد وقبار فأ

 رم الصالة في مسجد فيه قبر .على اآلخر وجب إزالته ولهذا تح

م ، واختلف الفقهاء فيمن صلى ، هل تبطل صالته ويجب عليه اإلعاادة أم تصاح ماع اإلثا

 قوالن للفقهاء . 

ي حماد وأباأن الصالة باطلة ويجب عليه إعادتها أبدا ، وهذا مذهب اإلمام أ القو  األو :

 محمد ابن حزم عليهما رحمه هللا . 

مهاور مام الشافعي ومالك وطائفاة مان أهال العلام بال هاو قاول الجذهب اإل القو  الثاني:

هااذا وإلااى صااحة            الصااالة ، قالاات طائفااة بالكراهيااة وقالاات طائفااة مااع التحااريم 

 اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا تعالى تصح مع التحريم .

(2) 
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 ، ألن  يصاالي أصااال  ولكاان ينبرااي لإلنسااان وإن قلنااا بااالقول األول أو القااول الثاااني أن ال

 النزاع في صحة الصالة وليس في ابتداء الصالة .

ون ابتااداء أن تصاالي فااي مسااجد فيااه قباار ، لكاان لااو صااليت هاال تصااح أم ال  فهام ال يجااوّز 

،  تصح قوالن ، لكن ابتداء ال تصلي أصال  وال تادخل هاذا المساجد ، ولاو صاليت وحاد 

 لو مع جماعة .فصالتك وحد  أولى من صالتك في مسجد فيه قبر و

قااد  حماياة لمقااام التوحياد ، وألن اإلنساان إذا صالى فااي مساجد فياه قبارالسنبهللا فني للن : 

عتقدون ييكون ذلك ذريعة إلى تعظيم هذا القبر ، وألن الذين يضعون القبور في المساجد 

مساجد أن الصالة في هذا المسجد أولى من الصاالة فاي غياره ، وأنهاا قاد تقبال فاي هاذا ال

 في غير ، وأن الدعاء مستجاب ألن هذا المسجد فيه هذا الولي . ماال تقبل

رى قياة ، تاولهذا نحن نرى كثرة القبور في العالم اإلسالمي ، وال سايما فاي الابالد اإلفري

 فااي بعااض الاابالد المحسااوبة والمنسااوبة لإلسااالم آالف القبااور الموجااودة فااي المساااجد

مسااجدا  ضااعوا علااى قبااره قبااة ، وبنااوا عليااهتعظيمااا  لهااا ، فااإذا تُااْوفي ماان يظنونااه وليااا و

 وجعلااوه ماازارا  ومطافااا  أعظاام ماان الطااواف حااول البياات العتيااق ، والااذي يتعاارض لهااذا

 الولي يالقي من البطش الشيء الكثير أو ما ال يمكن وصفه .

لاه وترى اآلالف مان الجهلاة والطاوام يطوفاون حاول هاذا القبار ويصالون لهاذا القبار ، و

 دون يرجون نفع هذا الولي وبركته .ينذرون وعليه يسج

ماال فواجااب أهاال العلاام والاادين بيااان التوحيااد ، وبيااان مااا جاااءت بااه الرساال فااإن هااذا الع

عاال ومناقض لما أرسلت به الرسل وما نزلت به الكتب ، وهاذا العمال باطال ، وهللا جال 

يمة سالأرسل الرسل وأنزل الكتاب لبياان التوحياد وبياان ماا هاو موافاق للفطار والعقاول ال

لعقااول وهااؤالء خااالفوا مااا جاااءت بااه الرساال وخااالفوا                 الفطاار ، وخااالفوا ا

 الصحيحة .

ياب طوأي عقل عناد رجال يعباد القباور ، لاو كاان هاذا عااقال  يازعم أناه ينجاب لاه ولادا ، 

ل قباره أطلب منه أن يمد يده ليعطيك ماال  ، أطلب من هذا الولي الذي تعبده وتطوف حو

 لاك وأناهذه وله تنذر أن يمد يده وأن يعطيك ماال  ، لو كنت تزعم أنه يقدر على وتصلي ل

ذل لاه عنده قدرة على هبة األوالد والرزق وجلب النفع ودفع الضر وأنات فقيار اآلن وتبا

 ماال  و!! لو كان هذا غنيا  دون هللا ما احتاج إلى مالك !!!

لاولي عقاول أيضاا  ، اطلاب مان هاذا افهؤالء اآلن خالفوا ماا جااءت باه الرسال وخاالفوا ال

 ال و!! واطلب منه رياال  واحد أو فلسا  وانظر هل يستطيع أن يجلب لك هذا الدراهم أم

لقيامنة ولو سمعوا ما استعابوا لكم ويوم ا لن تدعوهم   يسمعوا وعاءكم قال تعالى: 

هاؤالء  يعناي الارب جال وعاال نفساه باذلك لكان  يكفرون بشرككم و  ينبمن  مثنل خبينر

 ُمتبٌر ما هم فيه وباطل  ما كانوا يعملون . 
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لن من كان قبلكم كانوا يتياون القبوس مساجد أ  فال تتياوا : )  وفيه أيضا  عنه

(  . القبوس مساجد فإني أنهاكم عن لل 
 

ى ماان هااذا الخباار ماان أفااراد مساالم دون البخاااري ، رواه اإلمااام مساالم رحمااه هللا تعااال (1)

ريق زيد بن أباي أنيساة عان عمارو بان مارة عان عباد هللا بان الحاارث عان جنادب قاال ط

خلينل  لني أبرأ للى هللا أن يكون لي مننكمقبل أن يموت بخمس يقول:  )  سمعت النبي 

تينااأ منن ملو كننل و، فإن هللا قد اتياني خليالأ كما اتيا لبراهيم                   خليالأ ، 

اجد قبنوس مسنت أبا بكر خليال ، أ  ولن من كان قبلكم كانوا يتيناون الأمتي خليالأ ْ تيا

 ( .   ، أ  فال تتياوا القبوس مساجد فإني أنهاكم عن لل 

صاارى الشاهد من سياق الحاديث قولاه: )) أال وإن مان كاان قابلكم (( أي مان اليهاود والن

 والمنحرفين عما جاءت به رسلهم .

ه عناد هاذ (( أي أنهم يدعون هللا عند هذه القبور ويصلون )) كانوا يتخذون القبور مساجد

مون هذه القبور ، وال يُشَرط أن يبناوا علاى هاذه القباور . فكال ى مان تحار القبور ، ويعّظ 

 مسااجدا   العباادة عناد قبار الاولي أو عناد قبار الرجال الصاالح أو عناد قبار النباي فقاد اتخاذه

نه أعظم ألوعلى القبر مسجدا  فاألمر أعظم  سواء بني عليه مسجدا  أو لم يبنى ، وإذا بني

 ما بنى مسجدا  إال ألنه يعظمه ويُألههّ  دون هللا .

من  كن غالببناء المساجد على القبور بحد ذاته ليس شركا  وليس كفرا  ناقال  عن الملة ول

ع هاو واقا يبنى المساجد على القباور أو يبناى القبااب علاى القباور يعبادها دون هللا . وهاذا

أو  القبور لكثير في العالم اإلسالمي ممن يتخذ القبور في المساجد أو يبني المساجد علىا

 يضع القباب على القبور . 

ذا أنهام ( ال يعناي ها كانوا يتياون القبوس مسناجد: ) ولكن ينبري التنبه أن معنى قوله 

د  فقااهللادون  يبنااون علااى القباار مسااجدا  ، قااد يبنااون وقااد ال يبنااون ، فااإذا اتخااذوه معبااودا  

 اتخذوه مسجدا  . 

 ألمر .اقوله: )) أال فال تتخذوا (( ، ال ناهية هنا ولهذا ُجزَم الفعل بعدها لعظيم 

نهاي وقاال ال قوله: )) أال فال تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عان ذلاك (( أكاد النباي 

عااض الاارد علااى بذلااك قباال أن يمااوت بخمااس تنبيهااا  لمقااام التوحيااد وتعظيمااا  لشااأنه ففيااه 

ي بلاد الجهال كالذي يعتقد عدم التنبيه علاى قضاايا التوحياد وعلاى التحاذير مان الشار  فا

 يعج فيه الصالحون واألخيار .

نبه أعظم مجتمع وأطهر مجتمع وأعظم مجتمع يعرف َربَه ومع  فنحن نعلم أن النبي 

الخلف عن السلف   ذلك ينبههم على أمر التوحيد كي يعلموه من يأتي بعدهم وكي يتداوله
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و!  ، ومع هذا التنبيه العظيم ُوجد من يتخذ القبور مساجد ، فكيف لو لم ينبه النبي 

فكيف تضع هذه األمة مع وجود هذا التنبيه العظيم ُوجد من يخالف نهيه ويرتكب ما نهى 

 إذا  نحن بحاجة إلى التنبيه ، قضايا التوحيد والسيما هذه المسألة ، فإن عنه النبي 

 القباب التي حول القبور في العالم اإلسالمي كثيرةٌ جدا  . 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساِت القبوس والمتياين : )  وفي مسند اإلمام أحمد وصحيح ابن حبان عنه وه لعن هللا زه

 (  . عليها المساجد والسر 
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  زائراتبلفظ ) لعن هللاالحديث الذي فيه ) والمتخذين عليها المساجد والسرج ( جاء  (1) 

ين والمتخاذ (( جاء بريار الزياادة ) لعن هللا زوارات القبور القبور ( والحديث الذي فيه ))

عليها المساجد والسرج ( .

م اه اإلماا) لعن هللا زائرات القبور والمتخذين عليها المسااجد والسارج ( روهذا الحديث: 

حيحه صالترمذي وابن ماجه وابن حبان فاي أحمد رحمه هللا تعالى وأبو داود والنسائي وا

، وأباو صاالح  . من طريق محمد بن ُجحادة عن أبي صالح عن ابان عبااس عان النباي 

بن اع من اهو باذان قال عنه اإلمام مسلم )) أبو صالح اتقى الناس حديثه وال يثبت له سم

 عباس (( .

 يأتي .(( له شواهد سوف )) لعن هللا زائرات القبور  والش ر األو :

هااا (( قولااه )) والمتخااذين علي والمتخااذين عليهااا المساااجد والساارج)) والشنن ر الثنناني:

فااي تحااريم اتخاااذ  المساااجد (( هااذه اللفظااة متااواترة ، تااواترت النصااوص عاان النبااي 

 القبور على المساجد والعكس . 

 . قوله: )) والسرج (( االتفاق قائم على تحريم إيقاد المقابر وجعل السرج عليها

 طلقا  .مولكن قالت طائفة: بالتحريم و قالت طائفة: بالكراهية ولم يرخص أحدٌ بالجواز 

وفعال  إنما رخص طائفة أهال العلام للحاجاة والضارورة وهاذا واضاح مان فعال النباي 

لااة الصااحابة ، كااأن نريااد أن ناادفن الرجاال لاايال  فااال مااانع ماان أن نستصااعب سااراجا  لدال

ر ماا نحتااج إلياه دون فاتح المجاا الطريق دون تنوير كل المقبرة ر كال ل لتناوي. وإنما نُنَّو 

 حماه هللاالمقبرة قوله: ) لعان هللا زائارات القباور ( ، روى اإلماام أباو عيساى الترماذي ر

ن أباي عاتعالى عن قتيبة ابن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عمر ابن أبي سلمه عان أبياه 

ح ( قال أبو عيسى هذا حديث حسن صاحي سلعن زواسات القبو)  هريرة أن رسول هللا 

. 

 ورواه ابن حبان في الصحيح بلفظ )) لعن هللا زائرات القبور (( .

 وأهل العلم مختلفون في حكم زيارة النساء للقبور على ثالثة أقوال: 

يناا التحريم ،، لحاديث أباي هريارة ولحاديث أم عطياة فاي الصاحيحين )) نه القو  األو :

 لم يُعزم علينا (( .عن اتباع الجنائز و

 مان بااب قالوا: إذا كانت المرأة منهياة عان اتبااع الجناائز فاألن تنهاى عان زياارة المقاابر

 أولى .

 قولها: )) ولم يعزم علينا (( أجابوا عنه بوجهين:

 أن هذا  نها . الوجه األو :

 )) ولم يعزم علينا (( أي :لم تُأكَّد النهي علينا . الوجه الثاني :

    تعالى الكراهية دون التحريم ، وهذه رواية عن اإلمام أحمد رحمه هللا ني: القو  الثا

ا  ، ناع مطلقامُ الجواز بادون كراهاة ، إذا أُمنات الفتناة فاإذا لام تاؤمن الفتناة القو  الثالث : 

 وهذا هو قول الجمهور . 
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 ين ابانخوالقول األول: أقوى وهو تحريم زياارة النسااء للمقاابر مطلقاا  وهاو اختياار الشاي

ارة وزوا زيجتميمة وابن القيم رحمهما هللا تعالى وينبري التنبه لما قاله الجمهور ، حيث 

كياف لرجاال فالنساء للمقابر قالوا: إذا أُمنات الفتناة ، واآلن الفتناة ماا أُمنات علاى بعاض ا

مي علااى النساااء ، فاانحن ناارى كثياارا  ماان الرجااال واألغبياااء فااي كثياار ماان العااالم اإلسااال

ن أن حول القبور ويعظمون القباور ، وإذا ذهباوا للمقاابر جلساوا يادعون يعتقادو يطوفون

   الدعاء مستجاب عند هذا القبر .

اءة ترى بعض األغبياء والجهلة يقرأ بعض سور من القارآن عناد هاذا القبار والسايما قار

حاديث ، كال  ((ياس  ))حاديث صاحيح وال يثبات فاي  ((ياس  ))سورة يس ، وال يصح فاي 

ضال ضعيفة مطلقاا  بادون اساتثناء ، كال حاديث ورد فاي ف ((يس  ))يث الواردة في األحاد

 عناد االحتضاار أو فاي غيار ذلاك كلهاا ضاعيفة ال يصاح فيهاا ((ياس  ))يس أو فاي قاراءة 

 حديث فكيف بقراءتها عند القبور .

يم رن والتحاقراءة القرآن عند المقابر من البدع ، هذه عبادة ، واألصل في العبادة الابطال

 حتى يثبت دليل ، فإذا لم يثبت دليل فاألصل البطالن .

 من أحدث فنيقال: )  وفي الصحيحين من حديث القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي 

 ( . أمرنا هاا           ما ليس منه فهو سو

ن عناد البدعة هي اإلحداث في الادين بادون دليال ، وأيُّ دليال عنادهم حاين يقارؤون القارآ

 .المقابر 

علاام إذا ( فاانحن ن   تتينناوا قبننري عيننداأ و  بيننوتكم قبننوساقااال: )  نحاان نعلاام أن النبااي 

المقاابر  قارآن فايقرأنا القرآن في البيت ما اتخذنا البيات قبارا  ، فَعُل اَم النهاي عان قاراءة ال

 فينبري التنبه لهذه القضية .

القبار  حين وعاظ عناد بي وإنما يجوز تالوة بعض اآليات تبعا  للوعظ عند القبر ألن الن

 في حديث علي ، والحديث في الصحيحين ، تال بعض اآليات )) وأما مان أعطاى وأتقاى

ب علااى هاذا البخاااري قاال: باااب موعظاة المحاادث عناد ال قباار (( إلاى آخار اآليااات ، وبَاوَّ

 وقعود أصحابه حوله .

أياه ويساتمع لروالموعظة عند القبر مشروعة في بعض األحيان للعالم الذي ينظار لقولاه 

دليال  ويجلسون وينصتون ، أما االستمرار في ذلك والمداومة على الوعظ عند القبار فاال

 عليه .

ن واآلخار والثااني دخل مرارا  المقابر ُمتَّب عاا  لجناازة فاال ألننا نعلم علم اليقين أن النبي 

 . كه سنةة وتروالثالث . والعاشر ولم يعظ عند القبر ، فوعظ تارة وتر  تارة ، ففعله سن

،  ليه أحدإوكذلك ألهل العلم والفضل الذين ينظر لقولهم ليس آلحاد الناس الذي ال يلتفت 

ماا إذا الناس يتحدثون وهذا قاائم وهاذا جاالس وهاذا فاي شارل آخار وال يلتفتاون لرأياه ، إن

ن لرأياه يفعل حينئٍذ ينصاتون لاه ويساتمعو وعظ العالم الذي ينظر لقوله كما كان النبي 

 ويجلسون ويستفيدون من ذلك .
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 ا ذلاك ،وبعض أهل العلم ما يرى الوعظ عند القبر مطلقا  . يقول: ألن الصاحابة ماا فعلاو

 وفعال  لم ينقل عن صحابي قط أنه كان يعظ عند القبر

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(   . اشتد رضهللا هللا على قوم اتياوا قبوس أنبيائهم مساجد)  وقال 
 

ي فاالحاديث رواه مالاك فاي الموطاأ ، والمؤلاف رحماه هللا لام يخرجاه وابان ساعد هذا  (1)

، وعطااء بان يساار  الطبقات من طريق زيد ابن أسلم عان عطااء بان يساار عان النباي 

 تابعي وليس بصحابي فالحديث مرسل صحيح .

ث ورواه ابن عجالن عن زيد بن أسلم مرسال ، ولم ياذكر عطااء واألول اصاح ، وللحادي

ن رواه اإلمام أحمد والحميدي في مسانده مان طرياق حمازة بان المريارة الكاوفي عا شاهد

ري اللهنم   تععنل قبنقاال: )  سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أباي هريارة عان النباي 

أ يعبد ، اشتد رضهللا هللا على قوم اتياوا قبوس أنبيائهم مساجد  ( .  وثنا

 ، والحديث إسناده جيد . وحمزة بن المريرة قال عنه ابن معين ليس به بأس

(1) 
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مساجد  والحديث يدل على ما دلت عليه األحاديث السابقة أناه ال يجتماع فاي ديان اإلساالم

ى وقباار ، فأيهمااا طاارأ علااى اآلخاار وجااب إزالتااه وهدمااه ، وماان ذلااك القباااب المبنيااة علاا

 القبور يجب هدمها ، وهي بالهدم أولى من مسجد الضرار .

ة مان إزالا إزالة المسجد وقد بنى المسجد على القبار وتمكنااهنا مسألة ، إذا لم نتمكن من 

 القبر ، هل البد أن نزيل المسجد أو يجوز حينئٍذ أن نزيل القبر و 

ك ختاار ذلاالصحيح من أقاويل العلماء أنه يجاوز حينئاٍذ إزالاة القبار وإبقااء المساجد كماا ا

  يفتاتنلك ، بشارط أن الشيخ اإلسالم ابن تيمية رحماه هللا تعاالى ألناه هاو الاذي أمكان باذ

فضال مان بهذا المسجد بحيث يعتقد أنه سبق أن صار فيه قبر ولي ، فحينئٍذ الصاالة فياه أ

 ذا وهااذا  غياره ، فحينئاٍذ يحاارم إزالاة القباار بال يجااب إزالاة المسااجد وإذا ُخشايت الفتنااة بها

وجب إزالتهما معا  ، حسما  لمادة الشر  واإلحداث في الدين .

ئٍذ إننا حينشيء من ذلك وأمكن إزالة القبر وقد بُني المسجد على القبر فأما إذا لم يحصل 

 نزيل القبر ونبقي المسجد .

 

 
 

 

 

لن من كان قبلكم كانوا للا مات فيهم الرجل الرالح بنوا على قبره مسعداأ : )  وقال

(  . وصوسوا فيه تل  الروسة أولم  شراس اليلق عند هللا
 

ن المثنى على صحته ، قال اإلمام البخاري رحمه هللا ، حدثنا محمد بهذا الخبر متفق  (1)

ا قااال حاادثنا يحيااى عاان هشااام قااال أخبرنااي أبااي عاان عائشااة أن أم حبيبااة وأم ساالمة ذكرتاا

سالم مفقاال الحاديث . ورواه  كنيسة رأينها بأرض الحبشة فيهاا تصااوير فاذكرتا للنباي 

ى يدل على تحريم الصور ، ويدل عل من حديث يحيى بن سعيد عن هشام بمثله والحديث

تحريم بناء المساجد على القبور . 

بناى  ونستفيد من ذلاك أن تحاريم بنااء المسااجد علاى القباور متاواتر وقاد قيال إن أول مان

ن فاي المساجد على القبور ووضع القبااب علاى القباور ، وأشاهر هاذا األمار هام العُبياديو

مية ، ومانهم انتشار الشار  فاي الابالد اإلساالمصر بحادود سانة ثالثمائاة واثنتاين وساتين 

 ة  لماا  وعمت البدع وإلى زماننا هذا ونحن نرى آثار العبيدين الاذين ينتسابون إلاى فاطما

كاانوا ، و وزورا  ، فلم يثبت لهم نسب ، بل هام روافاض أعاداء هلل وأعاداء لرساول هللا 

 ُعبادا  للقبور وعبادا  لألوثان .

 ق عند هللا (( .قوله: )) أولئك شرار الخل
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لااى ألن هاؤالء جمعااوا باين أماارين عظيماين التعلااق بالصاور والتماثياال وبنااء المساااجد ع

لمسناجد هلل وأن ا القبور وتعظيمها دون هللا وتأليهها من دون هللا وهللا جل وعال يقاول: 

 .فال تدعوا مع هللا أحدا 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بور ـ ثالثة أقسام .والناس في هذا الباب ـ أعني زيارة الق
 

 وضح معنى قوله في هذا الباب قال: أعني زيارة القبور . (1)

 قوله: ثالثة خبر للناس . (2)

تصاار شاارع المؤلااف رحمااه هللا تعااالى فااي بيااان أحااوال الناااس بالنساابة لزيااارة القبااور واق

 -رحمه هللا تعالى على  ثالثة أنواع :

 عون لهم .الذين يزورون المؤتى فيد النوع األو :

 . كالذين يزورون الموتى يدعون بهم كأن يقول للميت: ادع هللا لي النوع الثاني:

الااذين ياازورون المااوتى فياادعونهم ، حيااث يقولااون يااا فااالن اغفاار لااي  النننوع الثالننث:

 وارحمني وارزقني ماال              ونحو ذلك .

ن دهم ، ألة الموتى للادعاء عناوالمؤلف رحمه هللا تعالى لم يذكر القسم الرابع: وهو زيار

 .بعض الجهلة يعتقد أن الدعاء عند القبر الفالني أولى من الدعاء بعيدا  عنهم 

ساالم وهذه األقسام التي ذكرها المؤلف رحمه هللا تعالى هي موجودة فاي فتااوى شايخ اإل

م فاي لقايبن اابن تيمية رحمه هللا تعالى في المجلد األول وموجودة أيضا  في زاد المعاد ال

 يخه شايخشاالمجلد األول ، وموجودة أيضاا  فاي إغاثاة اللهفاان لإلماام ابان القايم نقاال  عان 

باين  لى غاايراإلسالم ابن تيمية رحمه هللا ، غير أن شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا تعاا

فصايل هذه األقسام جعل بعضها شركا  أكبر وبعضها بدعة وبعضها مشروعا  ، وإليكم الت

. 
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 ـ قوم يزورون الموتى فيدعون لهم وهذه هي الزيارة الشرعية   .

ـ وقوم يزورونهم  يدعون بهم وهؤالء هم المشركون  ، وجهلة العوام والطرام من 

 غالتهم .
 
 

 ومن الضروري أن نعرف المقصود من هذه الزيارة . (1)

لاادعاء اإلحسااان إلااى المياات با المقرنند الثنناني:تااذكر اآلخاارة واالتعااا  .  المقرنند األو :

 واالسترفار له .

الوجاه  إحساان الزائار إلاى نفساه بإتبااع السانة ألن زياارة المقاابر علاى المقرند الثالنث :

قباور ، نادب إلاى ذلاك وأمار أمتاه أن يازوروا ال المشاروع سانة ،             فاإن النباي 

 .ما جاء به ديننا  ونهاهم أن يقولوا هجرا ، أي قوال  سيئا يتنافى           

 -ومن وجه آخر نقو  لن زياسة القبوس على ثالثة أنواع:

زياااارة محرماااة ، كالزياااارة المتضااامنة لمحااارم مااان نياحاااة ونحوهاااا ، أو  الننننوع األو :

 متضمنة لبدعة ، أو شر  فهذه الزيارة ال ينازع مسلم في النهي عنها .

فعال عاء لاه كرا  ، للرقة علياه ال للادالمباحة ، كزيارة القريب وإن كان كافوع الثاني: الن

حين زار قبر أمه وبكى ، والحديث في صحيح اإلمام مسلم . النبي 

ل لهاذا المشروعة ، وذلك للدعاء لهم واالسترفار ولكن ال يجاوز شاد الرحاالنوع الثالث: 

الررض للحديث المشهور المروي في الصاحيحين مان طرياق سافيان عان الزهاري عان 

الحرام  : ) ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد المسجديرة عن النبي سعيد عن أبي هر

 والمسجد األقصى ( . ومسجد الرسول 

ن أبي وجاء في الصحيحين أيضا  من طريق عبد الملك بن عمير عن قََزَعةَ مولى زياد ع

 بنحو حديث أبي هريرة . سعيد الخدري عن النبي 

أي يزورون األموات .  (2)

(1) 
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لوهيااة والمحباة وفااي بعاض النسااخ هاؤالء هاام المشاركون وجهلااة عاض النسااخ فاي األب فاي (3)

 العوام والطوام من غالتهم . 

اع رم بإجماقوله )) يدعون بهم (( كأن يقول للميت ادعُ هللا لي أو ادعُ لناا رباك وهاذا محا

 المسلمين .

ا منووننه والناين تندعون منن  وقد جعله جماعة مان العلمااء شاركا  أكبار لقولاه تعاالى: 

ينوم يملكون من ق مير * لن تدعوهم   يسمعوا وعائكم ولو سمعوا ما استعابوا لكنم و

بوننا للنى ما نعبدهم ل  ليقر ولقوله تعالى عن المشركين:  . القيامة يكفرون بشرككم 

حسابه عنند  ومن يدع مع هللا لله آخر   برهان له به فإنما ولقوله تعالى:   هللا زلفى

 ، وغير ذلك من األدلة العامة .يفلح   الكافرون   سبه لنه 

 وكون هذا شر  أكبر هو  اهر كالم المؤلف هنا .

وى وفاي بينما ذكار شايخ اإلساالم ابان تيمياة رحماه هللا تعاالى فاي المجلاد األول مان الفتاا

ر  مواضع من مؤلفاته بأن هذا من البدع المحرماة باإلجمااع ولام يجعلاه يصال إلاى الشا

 نه لم يدع نفس الميت وال طلب منه الفعل .األكبر أل

وذكار هااذا صاااحب كتاااب )) صاايانة اإلنسااان (( وقااد ذكاار هااذا فااي مواضااع ماان كتابااه ، 

ماام وذكر أن هذا النوع مان البادع التاي ال تصال إلاى حاد الشار  األكبار , وذكار هاذا اإل

ماان العااالم أو عااالم نجااد عبااد اللطيااف باان عبااد الاارحمن باان حساان آل شاايخ فااي مواضااع 

 ين .مؤلفاته من ذلك الرسائل والمسائل ، وأشار إلى ذلك غير واحد من أكابر المحقق

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 124 

 
 

 ـ وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم  .
 
 

و أاجبرناي  كأن يقول يا رسول هللا اغفر لي وارحمناي ، أو أُرزقناي ولادا  أو مااال  أو (1) 

ر الن اغفان وليا  أو غيره ، يذهب للميت فيقول: يا فيقول ذلك لميت من األموات سواء ك

ن  ياا فااللي ، يا فالن ارحمني يا فالن أنا في حسبك وفي كفايتك ، يا فاالن ارزقناي ولادا  

اشف مريضي هذا شر  أكبر بإجماع المسلمين .

 وهؤالء حين يدعون األموات يعتقدون أنهم يجلبون النفع ويدفعون الضر .

 يائهم وجهلتهم بحديث قاد اختلقاوه وهاو مشاهور فاي مصانفات عباادوقد يستدل بعض أغب

و لاخر )) القبور واألوثان وهو: )) إذا أعيتكم األمور فعليكم بأصاحاب القباور (( أو بااآل

وقااد  َحسَّاان أحاادكم  نااه بحجاار لنفعااه ذلااك (( وهااذان الخبااران كااذب علااى رسااول هللا 

 رورة ماني وبطالن هذا مما يُعلام بالضاُوضعا إلحياء دين المشركين وملة َعْمُرو بن لُح

 دين المسلمين .



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أ يهعبد)  : وقد قال النبي  (    . اللهم   تععل قبر يوثنا

التوحيد أعظم حماية تحقيقا   وهؤالء هم المشركون في الربوبية .  وقد حمى النبي 

 .  لياك نعبد تعالى:  لقوله
 
 

(1) 

(1) 

(2) 

(3) 
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 لحديث ، والحديث عنه .قد تقدم تخريج ا (1)

 يشركون في الربوبية وفي اإللهية أيضا  . (2)

 ما الشر من قوله )) حمى (( إلى ما سيأتي إن شاء هللا تعالى من كالم المؤلف )) وأ (3)

لقيم م ابن افي اإلرادات والنيات إلخ ...( هذا كله منقول بحروفه من الجواب الكافي لإلما

 رحمه هللا .

 جانب التوحيد (( . حمى النبي قوله: )) وقد 

لاك ة علاى ذوذلك عما يشوبه من األقوال واألفعال التي تنافي التوحيد أو تُضعفه ، واألدل

ْبند  ، عَ   ت روني كما أطرت النرناس  ابنن منريم ، لنمنا أننا : ) متواترة من ذلك قوله 

 رياق الزهاري( وهذا الخبر رواه البخاري في صحيحه مان ط فقولوا: عبد هللا وسسوله

ائه عن إطر نهى النبي  عن ُعبيد هللا عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب عن النبي 

 راء .واإلطراء هو مجاوزة الحد ، لئال يؤول بهم هذا األمر إلى ما هو أعظم من اإلط

 عاالى: تفإن اليهود والنصارى اتخاذوا أحباارهم ورهباانهم أرباباا  مان دون هللا كماا قاال 

أ من وون هللا والمسيح ابن مريم وما أمنروا لاتياوا أحب دوا   ليعبناسهم وسهبانهم أسبابا

 يحلاااون لهااام الحااارام فيساااتحلونه.   للنننه وحنننداأ   للنننه ل  هنننو سنننبحانه عمنننا يشنننركون

 مة .ويحرمون عليهم الحالل فيحرمونه واألحاديث في حماية مقام التوحيد كثيرة وعظي

 ن تحقيقمفا  من ذلك ، ألن حماية مقام التوحيد هو وقد ذكر المؤلف رحمه هللا تعالى طر

البتعااد عمااا . فمان تحقيااق التوحياد ا  ليناك نعبنند وليهناك نسنتعين قولاه تعاالى:           

و أالكلياة بيشوُب التوحيد من األقوال واألفعال ، سواء كانت هاذه األقاوال تناافي التوحياد 

 ه وكثياارة ويبتعااد عاان الباادع صااريرهاتنااافي كمالااه الواجااب ، فيبتعااد عاان الشاار  قليلاا

ماا مه حاذا  باوكبيرها ، ويبتعد عن كبائر اإلثم ، وهنا  مرتبة ُعليا )) أن يدع ماا ال باأس 

 به بأس (( . 

اس والناااس يتفاااوتون فااي تحقيااق مقااام التوحيااد ، فالناااس لاايس علااى مرتبااة واحاادة ، الناا

 ية .الطاعة وينقص بالَمعصيتفاوتون في ذلك ، كما أن اإليمان يزيد وينقص ، يزيد ب

ان كار كإيماوالناس بتفاوتون في اإليمان ، إيمان آحاد الناس كإيمان أبي بكار و! وإيماان ب

بيناا محماد نو! ال يستوون . أكمل الناس إيمانا  وتوحيدا  مان المخلاوقين هاو  نبينا محمد 

 ذا  مان هاإيماناا   وهو أفضل أولي العزم باإلجماع ، وال يعني هذا أنه إذا قيل هذا أكمال

فااوتون لكان النااس يت أن اآلخر فيه نقاص فاي إيماناا  أو فياه طعان فاي إيماناه هاذا  غلاط .

 تقول هؤالء مؤمنون ، وبعضهم أقوى إيمانا  من بعض .

وفااي عقياادة أهاال الساانة والجماعااة أن اإليمااان قااوٌل وعماال ، قااول القلااب واللسااان وعماال 

الفاا  لراالة الجهمياة والمرجئاة الاذين يقولاون: القلب واللسان والجوارح ، يزيد وينقص خ

بااأن اإليمااان مجاارد التصااديق ، أو الااذين يقولااون بااأن اإليمااان مجاارد المعرفااة أو الااذين 

يقولون: بأن اإليمان قول باللسان واعتقاد دون العمال باألركاان ، أو الاذين يقولاون: قاول 
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ان انتفاى كلااه كااالخوارج واعتقااد وعماال لكان ال يزيااد وال يانقص فااإذا انتفااى بعاض اإليماا

 والمعتزلة .

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حتى نهى   عن الصالة في هذين الوقتين   لكونها    ذريعة إلى التشبه بعُبَّاد الشمس 

 الذين يسجدون لها في 

هاتين الحالتين   وسد الذريعة بأن منع من الصالة بعد العصر والصبح   .
 

 .أي  (1) 
 ع الشمس وقبل غروبها .أي قبل طلو (2)

 أي الصالة في هذا الوقت . (3)

وقد جاء في الصحيحين من حديث هشاام بان عاروة عان أبياه عان ابان عمار قاال قاال  (4)

وا برننالتكم طلننوع الشننمس ، و  رروبهننا ، فإن:          ) رسااول هللا  هننا ت ننع   تحننره

 ( .  بين قَْرني شي ان

مة بن عمار قال حدثنا شداد بن َعْباد  هللا ويحياى وفي صحيح اإلمام مسلم من طريق عكر

صنلي صنالة قاال لاه: )  ابن أباي كثيار عان أباي أماماه عان َعْمارو بان عبساة أن النباي 

 ـنرتفنع حتنى ت لنع الشنمس حتنى ت ـنالربح ثم اقرر عن الرنالة حتنى ت لنع الشنمس ، 

(1) (2) 

(4) 

(3) 

(5) 
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الحاديث ، وذكار . فإنها ت لع حين ت لع بين قرني شي ان ، وحينما  يسعد لها الكفاس ( 

 في صالة العصر كما ذكر في صالة الصبح .

الذريعة ، ما هي الذريعة و (5)

م هللا أو رسااوله  م شاايئ الذريعااة: مااا كاناات وساايلة وطريقااا  إلااى الشاايء . فااإذا حاارَّ ا  حاارَّ

 ن القاربالطرق والوسائل الموصلة والمفضية إلى هذا الشيء تحقيقا  للتحريم ، ومنعا  ما

 م لئال يالبسه وبواقعه .من ذلك المحر

واقعاة فلو أُبيحت الوسائل والطرق المفضية إلاى المحارم لكاان هاذا مررياا  للنفاوس فاي م

 المحرمات ، وهذا ينافي التحريم ويناقضه .

 والمتأماال فااي أحكااام الشااريعة وأساارارها وغاياتهااا ومقاصاادها ياارى أن هااذا األماار ال

طاارق فااال تارى محرماا  ، إال ونُهيات ال يتنااقض ، وأناه موجاود فااي هاذا الشارع لكمالاه ،

 الموصلة إليه .

م الزنا هال أبااح وساائله و! حارم وساائله كاالنظر ، هللا جال و  عاال حارمهللا جل وعال حرَّ

 ربا النسيئة هل أباح وسائله و! ال ، حرم وسائله كربا المفضل .

الة عان الصا قوله: )) وسد الذريعة بأن منع من الصالة بعد العصار والصابح (( ، النهاي

 والخبر في الصاحيحين ، وفاي حاديث أباي في هذين الوقتين جاء في حديث ابن عباس 

وهاو فاي البخااري  والخبر في الصحيحين ، وفي حاديث أباي هريارة  سعيد الخدري 

 وغيره .

 ولكاان يُسااتثنى ماان ذلااك ذوات األسااباب يجااوز صااالة تحيااة المسااجد فااي هااذين الااوقتين ،

فاي هاذين الاوقتين كصاالة الكساوف وقضااء الفوائات وركعتاي ويجوز صالة مالاه سابب 

 ،الوضوء وصالة االستخارة إذا كان يفاوت وقتهاا وركعتاي القادوم مان سافر ونحاو ذلاك 

اختاار ووهذا مذهب اإلمام الشافعي رحمه هللا تعالى ورواية عان أحماد رحماه هللا تعاالى 

م . هال العلا تعالى وجماعاة مان أهذا القول شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم رحمهما هللا

د نهااى عاان الصااالة فااي هااذين الااوقتين لكااون ذلااك ذريعااة إلااى التشاابه بعبااا ألن النبااي 

ة تادل الشمس ، وإذا فعلهما اإلنسان لسبب زال هذا المحذور ، وفي البااب أحادياث كثيار

 على الجواز .

يفااة ومالااك وذهااب بعااض الفقهاااء إلااى منااع ذوات األسااباب فااي هااذين الااوقتين كااأبي حن

زوا بعاض الصاور كقضااء الفوائات ، وأجااز  ورواية عن أحماد رحمهام هللا وهاؤالء جاوَّ

 اإلمام أحمد صالة الكسوف دون تحية المسجد ، وقد اختلفوا في مسائل متعددة .

 وع وعنادفيه قول ثالث: أنه يجوز الصالة بعد الفجر وبعد العصر وال ينهى إال عند الطلا

 ئفة من الصحابة وأهل الظاهر .الرروب كما هو مذهب طا

فيه قول رابع: يحرم بعد الفجر ويجاوز بعاد العصار حتاى تصافر الشامس والمقصاود أن 

. سد الذريعة بأن منع من الصالة أي فيما ليس له سبب بعد العصر والصبح النبي 
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.   التصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس
 

(  نهممنن تشنبهه بقنوم فهنو منقاال: )  ونحن منهيون عن التشبه بالمشركين ، النبي  (1)

 رواه اإلمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن ثوبان عن حسان بان عطياة عان أباي منياب

( . من تشبهه بقوم فهو منهمقال: )  الجرشي عن ابن عمر أن النبي 

فاار ي االقتضاااء: إسااناده جيااد ، و اااهره يقتضااي كقااال شاايخ اإلسااالم رحمااه هللا تعااالى فاا

و ماان التشاابه بهاام ، وأقاال أحوالااه التحااريم.  ألجاال االبتعاااد عاان مشااابهة الكفااار فيمااا هاا

يار وال خصائصهم أو بما جاء النص به ، ولو فعله بعض المسلمين فإن النهي بااٍق ال يتر

 يتبدل .

ياار لااه بعاض المساالمين ال يتربأناه نهااى عاان كاذا وكااذا وفع إذا ورد الحاديث عاان النبااي 

ين الحكاام ، إنمااا قااال جماعااة ماان أهاال العلاام كمالااك وغيااره ماان األكااابر ، إذا اشااتهر باا

لاى ن اَي عالمسلمين زال التشبه ، مقصاوده باذلك إذا لام يكان هاذا مبناٌي علاى دليال ، إنماا بُ 

واقعهاام وعلااى إلحاااق النظياار بنظيااره أيضااا  لاايس مقصااود مالااك فسااقة المساالمين إنمااا 

تفاض واشتهر بين خيارهم وعدولهم .اس
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وأما السجود لرير هللا   فقال عليه الصالة: والسالم )) ال ينبري ألحد أن يسجد ألحد إال 

 هلل ((    .
 

ه تقاادم الحااديث عاان السااجود لرياار هللا ، وأن السااجود لألشااخاص أو للقبااور علااى وجاا( 1)

ة ثبتات وكال عبااد سناجد هلل فنال تندعوا منع هللا أحندا وأن الم التعظيم أنه شر  أكبر  

 لنننه مننن باادليل شاارعي فصاارف هااذه العبااادة لرياار هللا فهااذا شاار  أكباار ، قااال تعااالى: 

قااال و  يشننرك بنناهلل فقنند حننرم هللا عليننه العنننة ومننأواه الننناس ومننا للظننالمين مننن أنرنناس

ون أي مااا د  مننن يشنناءلنه هللا   يغفننر أن يشننرك بننه ويغفننر مننا وون للنن  ل تعااالى: 

ارج الشر  ، وأما الشر  فهاو غيار داخال فاي المرفارة ، فهاذه اآلياة فيهاا رد علاى الخاو

ي ماان أ لنه هللا   يغفننر أن يهشنرك بنه ويغفننر منا وون للن   وردٌ علاى غاالة المرجئاة 

غفنر منا وي ردٌ على الخوارج والمعتزلة قولاه:  ويغفر ما وون لل   الكبائر ، قوله: 

 ية .فيه أنُاس ال يرفر لهم هذا ردٌ على المرجئة وغالة الجهم  ون لل  لمن يشاءو

نا هذا الخبر رواه ابن حبان بنحوه وذلك في صحيحه مان طرياق أباي أساامة قاال حادث (2)

 . عن النبي  محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص عن أبي سلمة عن  أبي هريرة 
 لنو كننل آمنراأ َميل عان محماد بان عمارو بلفاظ ) ورواه الترمذي من طريق النظار بان ُشا

سان ح( قال أبو عيسى: هاذا حاديث  أحداأ أن يسعد ألحد ألمرت المرأة أن تسعد لزوجها

غريب مان هاذا الوجاه محماد بان عمارو صادوق ، إذا تفارد بأصال لام يوافقاه غياره ففاي 

 حديثه نظر ، وقد وثقه جماعة ، وصحح له الترمذي وابن حبان وجماعة .

ن لهذا الحديث شواهد تدل على أن له أصال ، وأن محمد بن عمارو قاد ضابطه ، ما ولكن

شااواهده حااديث معاااذ عنااد أحمااد وفيااه ضااعف ، وحااديث قاايس باان سااعد عنااد أبااي داود ، 

ْشااَرة  وحااديث عائشااة عنااد أحمااد واباان ماجااه ، وحااديث أنااس عنااد أحمااد والنسااائي فااي ع 

 لى أن للحديث أصال .النساء ، فهذه الشواهد يقوي بعضها بعضا  وتدل ع

 

 

(1) (2) 
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وال ينبري في كالم هللا ورسوله إنما يستعمل للذي هو في غاية االمتناع   كقوله تعالى  : 

  وما ينبغي للرحمن أن يـتـيـا ولداأ    :وقوله تعالى ،  وما علمناه الشعر وما

وقوله  ينبغي لهم  وما تنزلل به الشياطين * وما وقوله تعالى:       ينبغي لــه 

 .   ما كان ينبغي لنا أن نتيا  من وون  من أولياء  تعالى: 
 

لكان فاي  ،ترد لفظه ينبري وال ينبري في ُعرفنا لما يحسن تركه أو لما ال يحسن فعله  (1)

 اصطالح الشرع لما يمتنع في غاية االمتناع أو للذي هو في غاية االمتناع .  

ل نبراي حمايو أعظم وأبلغ من اللفظ الصادر من لفظ التحريم ، فال إذا قيل: ال ينبري . فه

 ألفا  الشرع على اصطالحات الفقهاء والمتأخرين أو على أعراف الناس .

 فاي ينبري أن نرجع للفظ المعروف شرعا  وقد أشار إلى هاذه القضاية المؤلاف رحماه هللا

 قوله .

ى اآلن جاناب التوحياد (( إلا لنبي وأنا قلت فيما سبق إن من قول المؤلف: )) قد حمى ا

 والكالم كله لإلمام ابن القيم رحمه هللا في الجواب الكافي .

ل هااذا كقولااـه تعااالى أي نظياار قااول هللا تعااالى ، ألن النظياار يعاارف بنظيااره، فااإذا قياا (2)

تارد  نبراي لامالكالم مجردا  ، قيل        ما دليله قيل ها  الدليل حتى تعرف أن لفظاه ال ي

 إال لما هو يمتنع غاية االمتناع . كالم هللا وال في كالم رسوله في 

 أي هذا يمتنع غاية االمتناع وال يمكن وجوده . (3)

 غاية االمتناع . أي هذا يمتنع في حق نبينا محمد  (4)

 وهذا كله لما يمتنع غاية االمتناع .    (5)

 

 
 

 

 

 

، الشر  به في اللفظ  ،   ليهاَك نْعبهده  عالى  : ومن الشر  باهلل تعالى المباين لقوله ت

من حلف أنه قال: )  كالحلف              بريره   كما رواه اإلمام أحمد وأبو داود عنه 

 .(      صححه الحاكم وابن حبان   بغير هللا فقد أشرك 
 

(1) (2) 

(3) 

(5) 

(4) 

(1) (2) 

(3) 

(5) 

(4) 
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نة قد تكون كليه المباي ولكن هذه  ليهاَك نْعبهده  كل شر  فهو يباين قول هللا جل وعال:  (1)

وحياد افي التوقد تكون دون ذلك ، ألن هذه المباينة إما أن يكون العمل شركا  أكبر فهذا ين

لشار  بالكلية وإما أن يكون شاركا  أصارر فهاذا ينااقض شايئا  مان التوحياد فهاو أقال مان ا

 األكبر ، ولكن صاحبه معرٌض للوعيد فينافي كمال التوحيد الواجب .

 لشر  في الفعل يحدثنا المؤلف هنا عن الشر  في اللفظ .تقدم ا (2)

لحسان أو كالحلف بالبدوي أو عبد القادر الجيالني أو الحلف بعلي بن أبي طالاب أو با (3)

 بالحسين أو بالست زينب أو الحلف بمن هو أجل وأعظم من هؤالء كاالحلف برساول هللا

 ل يحلف بالنبي كله شر  ال فرق بين رجل يحلف بالبدوي وال بين رج . 

ياره صار أمرهم أخف ممان حلاف بر الجهلة واألغبياء يتصورون أنه إذا حلفوا بالنبي 

 . ، يقولون: هذا نبي  وقد يقولون عن مثل هذا الكالم هذا تنقص لرسول 
فنقااول لهاام: إن الااذي حكاام بااأن هااذا العماال هااو شاار  هااو ماان تشااركون بااه صاالوات هللا 

بأحاٍد  ( فاال يجاوز الحلاف ن حلف بغير هللا فقد كفر أو أشركم: ) وسالمه عليه ، قال 

لشار  اغير هللا ، الحلف عبادة ، وصرف العبادة لرير هللا شر  غير أن هذا الشر  مان 

ألكبار األصرر إذا كان في اللفظ ، وإذا اقترن باه مان التعظايم ونحاو ذلاك قاد يصال إلاى ا

 كما تقدم توضح ذلك فيما سبق .

 لجواب الشرط .الفاء رابطة  (4)

ن ابان عاورواه الترمذي أيضا  كلهم من طريق الحسن بن ُعبيد هللا عن سعد بن عبيدة  (5)

 عمر .   

 

 
 

 

 

 

قال: ابن حبان أخبرنا الحسن بن سفيان ثنا عبد هللا بن عمر الجعفي ثنا عبد الرحيم بن 

ند ابن عمر سليمان عن الحسن بن عبيد هللا النخعي عن سعد بن عبيدة قال: كنت ع

ويحك ال تفعل :  رضي هللا عنهما فحلف رجٌل بالكعبة فقال: ابن عمر رضي هللا عنهما

 .   (( من حلف بغير هللا تعالى فقد أشرك ))                يقول:إني سمعت رسول هللا 
 

والحاااديث رواتاااه ثقاااات ، وأخشاااى أن يكاااون هاااذا الحاااديث مختصااارا  مماااا جااااء فاااي  (1)

يق الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمار رضاي هللا عنهماا ،  أن ابان الصحيحين من طر

(1) 
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أ  لن هللا : ) عمر أدر  عمر ابن الخطاب في ركب ويحلف بأبياه فنااداهم رساول هللا 

 ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفا فليحلف باهلل ـ هاا حرر ـ أو ليرمل ( .

 حالفا  فليحلف باهلل أو ليصمت .فال يجوز الحلف بأحٍد من البشر ، من كان 

 ويحتمل أن يكون هذا محفو اا  واألول حاديٌث آخار ، وأخشاى أن يكاون األول مختصارا  

 من هذا الحديث المتفق على صحته .

ي وقاد رواه أيضااا  مالااك ، فااي الموطااأ عاان ناافع عاان اباان عماار بنحااوه ورواه البخاااري فاا

 صحيحه من طريق اإلمام مالك .

جااود وعاان  ( فااأخبر النبااي  لن هللا ينهنناكم أن تحلفننوا بآبننائكم)  : تأماال فااي قولااـه 

ز ، ثام باين أن الحلف باآلبااء ال يجاو السبب ألنهم كانوا يحلفون ب بائهم فأخبرهم النبي 

ال: آلباء قحكما  عاما  وتشريعا  لكل األمة لئال يظن  اٌن إن النهي مقصور على الحلف با

أ فليحنف (( ولام يقال ورساوله: ) )) فمن كاان حالفاا  فليحاف بااهلل  اهلل أو بنفمنن كنان حالفنا

     ( فإن الحلف برير هللا شر  .        ليرمل
 

 
 

 

36 

 

 

أنه  :  ومن اإلشرا  قول القائل ألحٍد من الناس: ما شاء هللا وشئت كما ثبت عن النبي 

 . ((اء هللا وحده أجعلل هلل ندا ؟ قل ما ش )) قال ((ما شاء هللا وشئت  ))قال له رجل 

   لمن شاء منكم أن يستقيم هذا مع أن هللا سبحانه قد أثبت للعبد مشيئة كقوله تعالى: 

. فكيف بمن يقول: أنا متوكل على هللا وعليك  .
 

 لمسند ))في نسخة المؤلف )) أجعلتني هلل ندا (( والصحيح في هذا الخبر واللفظ في ا (1)

دال قل ما ش  وشائت (( عان قولاه )) ماا شااء هللا اء هللا وحد (( نهاه النباي أجعلتني هلل ع 

 ألن المعطوف بالواو يكون مساويا  للمعطوف عليه .

عان  وهذا الحديث رواه اإلمام أحمد عن طريق األجلاح بان عباد هللا عان يزياد بان األصام

 ابن عباس ورواته ثقات .

يس لااعجلااي ، وقااال أبااو حاااتم وفاي األجلااح باان عبااد هللا خااالف ، وقااد وثقااه ابان معااين وال

 بالقوي يكتب حديثه وال يحتج به .

 وقال يحيى القطان: في نفسي منه شيء .

(1) 

(2) 
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 وقال النسائي: ضعيف ليس بذلك .

هم ، وتوسط فيه ابن عدي رحمه هللا فقال: له أحاديث صالحة يروي عنه الكوفيون وغير

حاديث تقيم الا  ، وهاو عنادي مساولم أجد لاه حاديثا  منكارا  مجااوزا  للحاد ال إسانادا  وال متنا

 صدوق .

 وقد صحح هذا الحديث غير واحٍد من أهل العلم .

ذا لكاان ها نحن نعلم أن النهي فيما سبق ألجل وجود الواو ، فلو قال: ما شاء هللا ثام شائت

َّ أتى بالواو المفيدة للعطف والمساواة جاء النهي عن ذلك .  جائزا  ، لكن لما

 تابعة لمشيئة هللا ليس له مشيئة مستقلة .لكن مشيئة المخلوق  (2)

 توكل عمالبل نهى غير واحٍد من أهل العلم لو قال: توكلت على هللا ثم عليك ، ألن ال (3)

فاإن  باالواو قلبي ال ينفع فيه اإلتيان بثم هذا قول طائفاة مان المحققاين ، فكياف لاو إذا أتاى

ول ماا ليك أولى من المناع مان قاالمنع من باب أولى والمنع من قول: توكلت على هللا وع

 شاء هللا وشئت بوجود مشيئة للعبد وألن التوكل عمل قلبي ال ينقسم .

 
 

وأنا في حسب هللا وَحَسبك  ، ومالي إال هللا وأنت ، وهذا من هللا ومنك  ، وهذا من 

 بركات هللا وبركاتك   . وهللا لي في السماء وأنت لي األرض  .
 

 اية هللا وكفايتك .أي أنا في كف (1)

 أي ثم منك لو قال هذا لكان جائزا  . (2)

بركاات  ألنه أتى بالواو ، ولو قال هذا من بركاتك دون عطٍف ، يعني لم يقل هاذا مان (3)

بان  ن أُسايدهللا وبركاتك ، قال هذا من بركاتك فقط لكان هذا جائزا  ، والادليل علاى ذلاك أ

حته . آل أبي بكٍر (( هذا الحديث متفاق علاى صا حضير قال:  )) ما هي بأول بركاتكم يا

ا قاال هاذ ففيه أن المخلوق له بركة ، فلذلك لو قال هذا من بركتك يا فالن جااز ، لكان لاو

لكن لو  ،يمتنع  من بركات هللا وبركاتك ُمنع لماذا و  ألن أتى بالواو المفيدة للمساواة فهذا

 يق ومراعاة األلفا  في ذلك .أتى بها مفردة لكان هذا جائزا  ، فينبري التفر

 ويمكن أن نقول تنقسم األلفا  من حيث الصحة والفساد إلى أقسام:

مخلوق  أو الحلف بأي اللفظ الفاسد شرعا  من كل وجه ، كالحلف بالنبي  القسم األو :

 فهذا يمنع منه صاحبه ولو كان قصد صاحبه سليما  فال عبرة بالمقاصد حينئٍذ .

(  النهي عنه وزجره عن ذلك كما لو حلف شخص وقال: ) بأمي وأبياللفظ الفاسد يجب 

ن يقصد الحلف بذلك وجب النهي عنه ولو قال أنا قصدي كذا وقصدي كذا يجب النهي ع

 ذلك ، ولو حلف شخص باألمانة وجب النهي عن ذلك .

 ا  ك ماورداللفظ السليم شرعا  فهاذا يُقَارون علياه وال وجاه لمان نهاى عان ذلا القسم الثاني:

ب ي الكتاافااحتمال أنه قد يقصد به كذا ويقصد به كذا فما دام أنه سليم شرعا  وجاء ذكره 

والسنة فال وجه للنهي عن ذلك . 

(1) (2) 

(3) 
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ة ياه كيفياااللفاظ المتاردد بينهماا ، المحتمال للصاحة والفسااد فهاذا يُراعاي ف القسنم الثالنث:

 االستخدام .

ينبرااي نااه يُمنااع منااه وإال فااال ، ووقااد يُقااال: إذا كااان يوصاال إلااى المحاارم فااي الرالااب فإ

 التفصيل في هذه القضية مع مراعاة المقاصد في األلفا  المحتملة .

 
 

 

 

ما شاء هللا : منوازن بين هذه األلفا  الصادرة من غالب الناس اليوم وبين ما نهى عنه 

 إيا  نعبد  وشئت ثم انظر أيها أفحش و! يتبين لك أن قائلها أولى بالبعد من 

ندا  فهذا قد  لقائل تلك الكلمة وأنه إذا كان قد جعل رسول هللا  وبالجواب من النبي 

 جعل من ال يدانيه هلل ندا   .
 

ال هللا وهي قولهم أنا متوكل علاى هللا وعلياك ، وأناا فاي حساب هللا وحسابك ، وماالي إ (1)

 أنات لايوي في الساماء وأنت وهذا من هللا ومنك . وهذا من بركات هللا وبركاتك ، وهللا ل

 في األرض .

دال  (( مع ع)) ما شاء هللا وشئت (( فقال )) أجعلتني هلل  ألن الرجل حين قال للنبي  (2)

فساار  : )) أجعلتنااي هلل عاادال (( ألنااهأن قااول الرجاال لاايس كفاارا  أكباار لكاان قااال النبااي 

ذا إلياك ، لى هللا وعالشيء بما يؤول إليه . قارن بين ذلك وبين قول الناس اليوم توكلت ع

حماياة وممتنع فكيف بحق من ال يدانيه فهذا من تحقيق التوحيد  كان هذا في حق النبي 

ن نساان إجناب التوحيد ويجب على العبد إذا رأى مثل هذه األلفا  أن ينكرها وال يقال اإل

ي الاذوالناس ما يقصدون . و ولو لم يقصدوا قد يقول قائال الاذي يحلاف باالنبي لام يقصاد 

ا يجاب يحلف بالبدوي ال يقصد والذي يحلف بعبد القادر الجيالناي ال يقصاد وال ياؤثر هاذ

النهي عن اللفظ الفاسد باتفاق العلماء .
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هي السجود والتوكل ، واإلنابة ،   لياك نعبد وبالجملة فالعبادة المذكورة في قوله: 

والحلف والتسبيح ، والتكبير ، والتهليل ، والتقوى ، والخشية ، والتوبة والنذور ، 

والتحميد ، واالسترفار ، وحلق الرأس خضوعا  وتعبدا  ، والدعاء كل ذلك محض حق هلل 

قد أذنب ذنبا  ، فلما وقف  تعالى   ، وفي مسند اإلمام أحمد ) أن رجال  أتي به للنبي 

 ((عرف الحق ألهله  ))    : بين يديه قال اللهم إني أتوب إليك وال أتوب إلى محمد فقال 

 . ( وخرجه الحاكم من حديث الحسن عن األسود بن َسريع وقال حديث صحيح 
 

الظااهرة  تقدم أن العبادة: اسم جاامع لكال ماا يحباه هللا ويرضااه مان األقاوال واألفعاال( 1)

 والباطنة وتقدم أن ركني العبادة الحب مع الذل والخضوع .

 قطـبـان همـا عـابـده ذل مـع  حـبه  غـايـةُ  الـرحمـن وعبادة

 القطبان قامــت حـتى دار مــا  دائـــرٌ  وعليهما فلك العـبادة

 والشيـطان والنفـس بالهــوى ال  ومـداره باألمـر أمــر رسوله

جود وهذا على وجه التمثيل ال على وجه الحصر ، فإن الركوع للمخلاوق بمنزلاه السا (2)

  هاذا ،مخلاوق تعظيماا  لاه كماا لاو ساجد لاه ، ال فارق باين هاذا وال، فلو أن مخلوقا  ركع ل

 ضار لكاانوكذلك الذبح لو ذبح للجن متقرب إليهم كاأن يجلباوا لاه النفاع أو يادفعوا عناه ال

 حصر .. فنفهم من هذا أن المؤلف ما قصد ال ولألصنام لألوثان سجد لو هذا مشركا  كما

الَّم من طريق محمد بن مصاعب قاال حادثنا َسا هذا الحديث رواه اإلمام أحمد والحاكم (3)

)) صاحابي بن مسكين والمبار  بن فضالة عن الحسن البصاري عان األساود بان ساريع 

 جليل (( .

حمد ال محمد بن مصعب الراوي عن ابن مسكين المبار  هو القُرقُساني قال عنه اإلمام أ

 ابان خاراش: منكار بأس به ، وقال ابن معين ليس بشايء . وقاال النساائي: ضاعيف وقاال

 الحديث هذه العلة األولى .

ي ماان العلاة الثانيااة : قاال علااى بان المااديني واباان مناده والباازار لام يساامع الحسان البصاار

ن مان األسود بن سريع ، ولكن جاء في التاريخ الكبير للبخاري ما يدل على سماع الحسا

دلات  ث يادل علاى ماااألسود في الجملة . ولهذا أثبت بعض أهل العلم سماعه وهذا الحدي

 عليه األحاديث السابقة التوبة إلى هللا جل وعال وإلى أحد من المخلوقين .

 عناد مشاايخهم وعظماائهم وزعماائهم موقد تقدم أن طوائف من الصوفية يحلقون روؤسه

 توبة .توبة بين أيديهم توبة لهم وهذا من الشر  األكبر الذي ال يرفره هللا إال بال
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  في اإلرادات والنيات ، فذلك البحر الذي ال ساحل له   وقل من ينجو منه   وأما الشر

 .   لياك نعبد فمن نوى بعمله غير وجه هللا تعالى فلم يقم بحقيقة قوله 
 

إن النيات: جمع نية ، تطلق على القصد وعلى عازم القلاب علاى أمار مان األماور ، فا (1)

 حق .بالذي هو تجريد القصد طاعة  للمعبود  كانت لرير هللا فهذا شر  ينافي اإلخالص

يس وذلك لحب كثير من النفوس على حب الظهاور ، والتصانُّع للنااس والتحلاي بماا لا (2)

ه مثَال هاذفيهما ، والتطلع إلى ثنااء النااس وتعظايمهم لاه ، فاإن النفاوس متاى ماا تطلَّعات ل

لاو لاذات الضاعيفة واألغراض الدنيئة اكتسبت الرياء ، وحاولت صرف الناس إلى هاذه ا

 ية .عن طريق التصنُّع  لهم ومراءاتهم والعمل من أجلهم نسأل هللا السالمة والعاف

عجااب ، ألن تحقيق العباادة يمناع مان الريااء ، كماا أن تحقياق االساتعانة يمناع مان اإل (3)

عنه ،  دا  ياء وبعوالسيما إذا علم العبد أن مصير الرياء إلى النار أكسبه ذلك نُْفَرة  عن الر

ونس وقد جاء في صحيح اإلمام مسلم رحمه هللا تعالى من طريق ابن جريح قال حدثني ي

ه أهال فقال له نافلوا ل بن يوسف عن سليمان بن يسار قال تفرق الناس عن أبي هريرة 

سامعت  ،نعام  فقاال أباو هريارة  الشام أيها الشيخ حدثنا حديثا  سامعته مان رساول هللا 

هت: ) يقول رسول هللا  ي به ، لن أو  الناس يقضي يوم القيامة عليه ، سجل استشهد فأ

ملنل قنا : فأتى به فعرفنه نعمنه فعرفهنا قنا : فمنا ع  ـأي قهتل في سبيل هللا في الظاهر  ـ

ل . ثم قاتلل في  حتى استشهدت قا  هللا له: كابل ولكن  قاتلل لمن يقا  جريء فقد قي

الاذي  . الحديث بطوله وفيه الرجالالناس ... ((  أمر به فسحهللا على وجهه حتى أهلقي في

 مان عطاه هللاتعلم العلم وقرأ القرآن ليقال هو قارئ فألقى في النار والثالث الرجل الذي أ

 أصناف المال فأنفقها لَيَقَال هو جواد فألقى في النار .

ذلاك  ففي هذا دليل على أن الرياء حابط ، وأن عمل الُمرائي غير مقباول . ويضااف إلاى

 العقاب فإنه يعاقب على ذلك ألن هؤالء الثالثة ُعق بوا على هذه األعمال .

  بأن العمل لغير هللا له حا ت :ويمكن أن نقول: 
ن ماصادر هاذا أن تكون أعماله مرادا  بها ُمَراءة المخلوقين فهاذا شار  ، وال ي الحالة األولى:

ل ويحاج ويتصادق ويقارأ و! مان أجا مسلم أصال  حيث ال يعمل هلل إنما يصلي ويصوم ويزكاي

 الناس هذا ال يصدر من مسلم .

فاي   إشاكالأن يعمل هلل ثم يعرض له الرياء في أثناء العمل فاإن دفعاه فاال الحالة الثانية:

صاالة ، هذا ، وإن استرسل معه فقد قال جماعة: يكون حكمه كحكم قطع النية في أثناء ال

 .  ة أولها لزم حينئٍذ اإلعادة وإال فالفإن كانت العبادة ال يصح آخرها إال بصح

خرهاا آوقالت طائفة من أهل العلم يجازى على أصل نيته ، هاذا فاي العباادة التاي يارتبط 

نيااة بأولهااا . فأمااا مااا ال ارتباااط فيااه كااالقراءة فإنااه يجااازي علااى اإلخااالص وتنقطااع ال

 الصالحة بوجود الرياء .

إلخاالص تكون نيته لريار هللا ثام يعارض لاه اعكس هذه المسألة وذلك أن  الحالة الثالثة:

 والعمل هلل .

(1) (2) 

(3) 
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قاد جااء فمشاركة الرياء من أصل العمل إلى نهايتاه فهاذا العمال حاابط ،  الحالة الرابعة:

في صحيح اإلمام مسلم من حاديث العاالء بان عباد الارحمن بان يعقاوب الحرقاي ماوالهم 

ن الشرك عى: أنا أرنى الشركاء قا  هللا تعالقال: )  عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي 

تركتننه  ـننأي صنناس العمننل كلننه سيناء وسننمعة  ـن، منن عمننل عمننالأ أشننرك معني فيننه ريننري 

 (  .وشركه 

ه ابتراي باهذا دليل على حبوط هذا العمل وأن هللا جل وعال ال يقبل إال ماا كاان خالصاا  و

أ و  يشنرك بعبناو وجهه    ة سبنه أحندفمن كان يرجنوا لقناء سبنه فليعمنل عمنالأ صنالحا

 . وما أمروا ل  ليعبدوا هللا ميلرين له الدين وقال تعالى: 

يخلاط  وقاعدة الرياء في العبادات مرايرة لقضية التشريك في العبادات فاإن بعاض النااس

ا مابين األمرين وال سواء، كأن يفعل عباادة هلل مان أجال تحصايل عباادة أخارى مان ذلاك 

نكم منيا معشر الشباب منن اسنت اع قال: )  النبي  أن رواه الشيخان عن ابن مسعود 

ننه الباءة فليتزو  فإنه أرض للبرر وأحرن للفر  ، ومن لم يست ع فعليه بالرنوم فإ

( . له وجاء

فاااألمر بالصاايام هنااا ألجاال حفااظ الفاارج وألجاال حفااظ الماارء ماان الوقااوع والولااو  فااي 

 المعاصي .

فهذا مباح  لدنيويةابتراء ما عند هللا والمنفعة ا الحالة الثانية: أن يكون الباعث على العبادة

منن أحنهللا أن يبسنط لنه فني سزقهنه في حديث أناس فاي الصاحيحين ))  ، فمن ذلك قوله 

لصالحة ا(( ولكن الثواب ال يكون إال على قدر النية  سحمه   وينسئ له في أثره فليرل 

اهاد مان ر اآلخارة كاأن يجولكن لو كانت إرادة العباد مقصاورة علاى الادنيا دون هللا والادا

 أجل المرنم أو ال يتعلم إال من أجل الو يفة فهذا مأزور غير مأجور .



 
 

 

 

 

 هي الحنيفية  .   لياك نعبد فإن 
 

معمول على أي نفرد  وحد  بالعبادة ، فإن تقديم ال   لياك نعبد معنى قوله تعالى :  (1)

 عباد  والذكور ونفيه عما عداه فكأناه يقاول: نالعامل يفيد الحصر ، وهو إثبات الحكم الم

 نعبد غير  .

 ولياك نستعين  ى: نساتعين باك وال نساتعين بريار  ، فاالمرائي لام يحقاق قولاه تعاال 

 .  وليهاك نستعين والمعجب بعمله لم يحقق قوله تعالى   لياك نعبد

(1) 
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 ب .اإلعجا انة تباعده عنفإن تحقيق العبد للعبودية تُباعده عن الرياء ، وتحقيقه لإلستع

 فإن قيل ما الفرق بين الرياء واإلعجاب و! 

مان ففالجواب: أن الرياء من باب اإلشرا  بالخلق والعجب مان بااب اإلشارا  باالنفس ، 

  ليناك نسنتعين خارج عان الريااء ومان حقاق قولاه:   ليناك نعبند حقق قولاه:          

 خرج عن اإلعجاب .

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملة إبراهيم التي أمر هللا بها عباده كلهم ، وال يقبل من أحٍد غيرها ، وهي حقيقة  

أ فلن يهقبل منه وهو في اآلخرِة من الياسرين اإلسالم     ومن يبتغ رير اإلسالم وينا

فاستمسك بهذا األصل ورد ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه تحقق معنى الكلمة 

 اإللهية   .

مشر  إنما قصد تعظيم جناب هللا تعالى وإنه لعظمته ال ينبري الدخول عليه إال فإن قيل ال

بالوسائط والشفعاء كحال الملو  ، فالمشر  لم يقصد االستهانة بجانب الربوبية ، وإنما 

وإنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخل بي عليه   لياك نعبد قصد تعظيمه وقال 

ائل    .، فهو الراية ، وهذه وس
 

قولااه: )) ورد مااا أخرجااه (( أي مااا أحدثااه ومااا ابتدعااه أهاال االبتااداع والشاار  تحقااق  (1)

معنااى الكلمااة اإللهيااة ، وعلااى قاادر تحقيااق العبااد لهااذه الكلمااة العظيمااة يساالم لااه دينااه ماان 

(1) 

(2) 
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االبتداع ومن الشر  ، فإن حقيقة العبادة أن تبرأ من كل بدعة ومن كل شار  وأن تبتعاد 

 عن ذلك .

 إن العباوة   ترلح ل  بأمرين:ف

 . هو معنى ال إله إال هللا وهو إفراد هللا بالعبادة واإلخالص له األمر األو :

حقاق يوقاد  هاو معناى شاهادة أن محمادا  رساول هللا ، والمتابعاة للرساول  األمر الثاني:

م أيكننم كليبلننو العبااد اإلخااالص هلل ولكنااه يبتاادع ، فالعماال حينئااٍذ مااردود ، قااال تعااالى: 

 . أخلصه وأصوبه ، فالخالص ما كان هلل ، والصواب ما كان على السنة  أحسن عمال

ه ماا وقد يرائي العبد ويكون العمل صوابا َ  ، أي هاذا العمال موافاق للسانة ولكان صااحب

عماال ل مان األأراد به هللا وال الدار اآلخرة فيكون عمله مردودا  فإن هللا جل وعال ال يقبا

 . خالصا  صوابا  ، والخالص ما كان هلل ، والصواب ما كان على السنةإال ما كان 

 افي ، ثاموهذا كله مان كاالم اإلماام ابان القايم رحماه هللا تعاالى أورده فاي الجاواب الكا (2)

ذا هالام كاان أورد اإلمام ابن القيم رحمه هللا تعالى عدة أسئلة وأجاب عليهاا مان قولاه )) ف

 لى          آخره (( .القدر موجبا  لسخط هللا ...إ

تقدم تقرير معنى الواسطة في اصطالح المشاركين فهام ال يقصادون بضارورة الواساطة 

طة بااين هللا وبااين عباااده بإرسااال الرساال ، وإنمااا يرمااون إلااى شاايء آخاار ويعنااون بالواساا

 الضرورية هي جعل المخلوق العاجز الفقيار واساطة فاي جلاب المناافع ودفاع المضاار ،

تاي ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الملمات يقولون هاذه الواساطة ال فيدعون األموات

وهااذا  أماار هللا بهااا وهااذه الوساايلة التااي أمرنااا بتطبيقهااا وهااذا ماان أعظاام أنااواع الشاار  ،

الشار  هااو المااذكور فااي القاارآن عاان المشااركين حيااث أثباات المشااركون وسااائط بااين هللا 

ذين الرعياة ، بحياث يكوناون هام الا وباين خلقاه كالوساائط التاي تكاون باين الملاو  وباين 

وهاذا  يرفعون إلى هللا حاوائج خلقاه وهاذا مان الشار  األكبار الاذي ال يناازع فياه مسالم ،

شنرك بنه ويغفنر لن هللا   يغفر أن يه  الذي ال يرفره هللا جل وعال إال بالتوبة قال تعالى: 

شنرك لننه منن ي : ، وهذا الموجب للخلود في النار قال تعاالى ما وون لل  لمن يشاء 

ذي ذكاره وهاو الا باهلل فقد حرم هللا عليه العنة ومأواه الناس وما للظالمين منن أنرناس 

لناين وا هللا عن المشركين الاذين أخبار هللا عانهم أنهام حصاب جهانم ، كماا قاال تعاالى: 

ا هنم منيننهم فيباتياوا من وونه أولياء ما نعبدهم ل  ليقربونا للى هللا زلفنا لن هللا يحكنم 

لكفار ، كفار صيرة مبالراة أي شاديد ا فيه ييتلفون لن هللا   يهدي من هو كالب كفاس 

 شديد الطريان ، شديد البعد  عن شرع هللا ، وعن الفطر السليمة .

هااذا  فااإن الشاار  ينااافي الفطاار وينااافي العقااول أيضااا  ، فااإن العقاال السااليم ياادل علااى قاابح

ه و! دون هللا جل وعال و! كيف يبعاد مخلاوق مثلاالشر  ، كيف يعبد األحجار واألشجار 

 كيف يعبد من ال يسمع وال يبصر وال يرني عن صاحبه شيئا .
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فلم كان هذا القدر موجبا  لسخط هللا تعالى وغضبه ، ومخلدا  في النار وموجبا  لسفك دماء 

يشرع هللا تعالى لعباده  أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم و! وهل يجوز في العقل أن

التقرب إليه بالشفعاء والوسائط فيكون تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط و أم ذلك قبيح 

.    في الشرع ، والعقل يمتنع أن تأتي به شريعة من الشرائع و
 

لسمع العقل وابالذي عليه أهل السنة والجماعة أن التوحيد هو إفراد هللا بالعبادة ثابت  (1) 

 ،األدلااة ماان الكتاااب والساانة شاااهدةٌ بااذلك ومصاارحة ، والشاار  قباايح بالعقاال والساامع و

ين حاال إذا واألدلة كتابا  وسنة  صريحةٌ في ذلك ، لكن العقاب ال ياتم علاى تار  التوحياد إ

تى نبعنث وما كنا معابين ح يأتي الشرع وتقوم الحجة ، والدليل على ذلك قولـه تعالى: 

اد هللا. إذا جاءت ا سسو    جال لرسل فقاد قامات الحجاة علاى النااس فمان امتثال فقاد وحَّ

و أع هللا وعال وأفرده بالعبادة ، فإن أبى واستكبر وعبد األوثان والقباور وطااف حولهاا ما

 دون هللا جل وعال فهذا مشر  ألنه كابر بما جاءت به الرسل .

فار ، الفعال هاو الك وال يشترط في كفار هاؤالء أن يعتقادوا أو يجحادوا شارع هللا ، مجارد

 مجرد أن يرتكب المرء ناقض من النواقض فإناه يكاون بهاذا العمال . قاد كفار ، بصارف

 النظر عن اعتقاده أو جحوده أو تكذيبه ونحو ذلك .

فقال: أنا ما أقصد ، لكن يعلم أن الساب حارام  فلو أن شخصا  سب هللا أو سب الرسول 

فهاذا كاافر ، ولاو قاال: أناا ماا أقصاد  سول ويعلم أن هذا السب واقع على هللا وعلى الر

كااذا أو أقااول كااذا أو ال أعتقااد أو ال أجحااد ، وال يشااترط فااي كفاار هااذا أن يعتقااد حاال هااذا 

العمل ، فلو لم يعتقد حل هذا العمل ،  ألنه يعلام أن هاذا حارام فهاذا كفار ، كماا لاو طااف 

(1) 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 141 

النظر عن اعتقاده ، كما  حول القبر متقربا  لصاحب هذا القبر متعبدا  له فهذا كفر بصرف

 أن المشر  مشر  ولو قال اعتقد أن الشر باطل هل ينفعه و!          ما ينفعه .

اى شارع هللا واعتااض عاان شارع هللا باالقوانين الوضاعية وحكام باين الناا اس كاذلك مان نحَّ

 ، وفارض ب راء  اليهود والنصارى ، وأقام هذه القوانين مقام الشرع ، وغيَّر كل الشارع

فضال ، أوانين على الناس ، نقول هذا كاافر مشار  ، وإن قاال أناا أعتقاد أن شارع هللا الق

ياه ال كما أن المشر  حين يقول أناا أعتقاد أن الشار  باطال ولكان أعباد القبار وأتقارب إل

 ينفعه هذا االعتقاد وال ينفعه هذا القول .

 رع هللاشام يحكام بريار هذا ال ينفعه أن يعتقد أن حكم هللا أفضل من حكم المخلوق ، ما دا

أي   هلللن الحكنم ل   ويفرض هذه األنظمة والقوانين على البشر هللا جل وعال يقول: 

فألمن  هنم  ومن لم يحكم بما أننز  هللا  وال يشر  في حكمه أحدا  ما الحكم إال هلل ! 

ن وارد عن ابوالكفر إذا ُعرف باأللف والالم ال يحتمل إال األكبر ، واألثر ال  الكافرون

فرد به عباس )) كفر دون كفر (( ضعيف قد تقدم تضعيفه مرارا  ، وأن هشام بن ُحَجير ت

 عن طاووس عن ابن عباس .

اووس طاوهشام ضعَّفه أحمد ويحيى وجماعة ، وقد خولف فيه أيضا  ، خالفه عبد هللا بان 

 .وهو أوثق منه ، فروى هذا عن أبيه عن ابن عباس قال )) هي به كفر (( 

نااع  المقصااود أن الشاار  والكفاار ال يشااترط فيااه اعتقاااد الماارء ، قااد يمنااع ماان تكفيااره مااا

 كالجهل والتأويل هذا باٌب آخر .

لمرجئاة اأما اشتراط االعتقاد في التكفير أو االستحالل أو الجحد فهاذا مان ماذاهب غاالة 

 والجهمية .
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لن هللا   يغفر أن  سائر الذنوب و كما قال تعالى وما السر في كونه ال يرفر من بين 

 .  يشرك به ويغفر ما وون لل  لمن يشاء ومن يشرك باهلل فقد افتر  لثما عظيما

قلنا الشر  شركان  شر  متعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله  ، وشر  في 

ه وتعالى ال شريك له في عبادته        ومعاملته   ، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحان

ذاته وال في صفاته   .
 

 ثم أورد سؤال  . (1)

 وكل نوع تحته أنواع . (2)

) شار  هذا جواب عن األسئلة الواردة في كالم المؤلف رحمه هللا تعاالى فاي قولاه: ) (3)

ياال متعلااق بااذات المعبااود وأساامائه وصاافاته (( كالتعطياال أي تعطياال أسااماء هللا ، وتعط

 .يل المصنوع عن صانعه وتعطيل الصانع عن كماله الثابت له ونحو ذلك صفاته وتعط

ور ، كالااذبح لألمااوات والرااائبين والنااذر لهاام ، والطااواف حااول القبااور والسااجود للقباا (4)

 ودعاء أصحاب القبور فهذا شر  في العبادة .

ياة ياد اإللهال ينفعه هذا اإلعتقاد ، فإن اإلنسان لو أثبت األسماء والصافات وكفار بتوح (5)

يااد ياة وتوحكاان هاذا كاافر         فالبااد ، وال توحياد للعباد حتاى يُقاار ويعمال بتوحياد اإلله

 الربوبية وتوحيد األسماء والصفات .

 وقد تقدم أن هذه األنواع واردة في سورة الفاتحة .
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ن  وسنشبع الكالم فيه فأما الشر  الثاني: فهو الذي فرغنا من الكالم فيه وأشرنا إليه اآل

  إن شاء هللا  تعالى  .

وأما الشر  األول: فهو نوعان أحدهما شر  التعطيل . وهو أقبح أنواع الشر    ، 

أ   لعلي   وقال لهامان وما سب العالمين  كشر  فرعون في قوله:  ابن لي صرحا

أ  أبلغ األسباب * أسباب السموات   فأطلع للى لله موسى ولني أللنه  . كالبا
 

 وهو شر  العبادة (1)

نااه أي فيمااا بعااد ، ألنااه هااو األصاال الااذي أرساالت بااه الرساال ، فلااذلك تقاادم الحااديث ع (2)

 وسوف يأتي إن شاء هللا الحديث عنه أيضا  مرة  أخرى .

 ونتحدث اآلن عن الشر  المتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفات وأفعاله .

ا خيار وباين هللا وساائط حاين يُقار بصافات هللا وال يجادهألن المشر  الذي جعال بيناه  (3)

 من المعطل الجاحد لصفات هللا ، وفي كٍل شٌر وشر  .

ينه ال يعني هذا أنه غير مشر  الكل مشركون الكل خارجون عن الدين لكن الذي جعل ب

لناافي اوبين هللا وسائط يعظم باذلك أو قاصادا  باذلك تعظايم رباه ، هاذا خياٌر مان المشار  

 فات هللا جل وعال الجاحد لكماله ، والكل مشركون .لص

 فهو معطل ، والتعطيل أنواع  (4)

 الصرح ما هو و! الصرح هو القصر العالي الشاهق . (5)

(6)  أسباب السموات  . أي طرق السماوات وأبوابها 

ن فياه ألم يصنع فرعون هذا و! إال ألن موساى كاان يادعوه إلاى أن هللا فاي الساماء ، ف (7)

 هللا جال وعال فوق سماواته مستوى على عرشه ، وهذا مما أجمع عليه المسلمون .

ل هللا ج والسمع والعقل والفطرة يدالن على أن هللا جل وعال فوق سماواته فهذا مما فطر

نبياااء وعاال علياه عباادة وال يخاالف فاي ذلااك إال مان اجتالتاه الشاياطين عان فطرتاه . واأل

و!  فأطلع للى لله موسى ما معنى قول فرعون متفقون على ذلك ، وإال 

ل وعاال جايريد بذلك أن يَّطلع إلى إله موسى أو يبني لاه صارحا  هاماان كاي ينكار أن هللا 

ء . في السماء . فدل هذا على أن موساى يادعوه إلاى الخاوف مان هللا الاذي هاو فاي الساما

 وهذا واضٌح جدا وال يكابر فيه إال قلٌب أغلف .

قال غيار مسلمون إجماعا  ضروريا  على أن هللا جل وعال فوق سماواته ، قد نوقد أجمع ال

واحد من أهال العلام اإلجمااع علاى كفار مان أنكار أن يكاون فاوق ساماواته مساتوى علاى 

وفاي   ثنم اسنتو  علنى العنرش عرشه ، ألن هللا جل وعال في سابعة مواضاع يقاول: 

 ثم استو  على العرش النرحمن وقال:     الرحمن على العرش استو  سورة طه 

 : وهذا االستواء حقيقي ، قال ابن القيم في النونية ، 

 واأللـفـا  للنعمـان يعـقـوب  وبعـده قال النعمان وكــذلك

 مكـان فـوق السماء وفـوق كل  سـبحانـه بعرشــه يقر لم مـن

ويُقـرَّ بأن هللا فـوق العـرش 

 ال 
 هـواجـس األذهان عليـه تخفـى 

(1) 

(2) 

(3) 
(4) (5) 

(6) 

(7) 
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 در  مـن إمـام زمـان للـــه  تكفيره  في شـك فهـو الـذي ال

ما كابر فيألنه مكذٌب للكتاب ، مكذب للسنة ، جاحدٌ لإلجماع المنعقد الصحيح في هذا ، م

 فطر هللا عليه عباده ، هذه األمور كلها واضحة في هذا الباب .

 فالذي ينكر علو هللا على خلقه من هو إمامه و!

أ لعلنني أبلننغ األسننباب * أسننباب فهااو الااذي قااال لهامااان إمامااة فرعااون   ابننن لنني صننرحا

 . السموات فأطلع للى لله موسى 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

والشر  والتعطيل متالزمان ، فكل مشر  معطل  ، وكل معطل مشر    .
 

ن يسجد أي ومشبه في آٍن واحد ، فألنه قد عطل هللا عما يستحق وشبهه بالمخلوق حي (1) 

ريره وينذر لريره ويذبح لريره .ل

تبصار  ألنه أشر  مع هللا إله آخر وشبهه بالمعادومات والجماادات التاي ال تسامع وال (2)

 وال ترني عن صاحبها شيئا  .

 

 

 
 

 

 

 

 

(1) (2) 
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لكن الشر    ال يستلزم أصل التعطيل   بل قد يكون المشر  مقرا  بالخالق سبحانه 

 التوحيد . وصفاته ، ولكنه ُمعطل حق

 -وأصل الشر  وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل ، وهو ثالثة أقسام :

 أحدهما: تعطيل المصنوع عن صانعه .

 الثاني: تعطيل الصانع عن كماله الثابت له . 

الثالث: تعطيل معاملته عما يحب على العبد من حقيقة التوحيد ومن هذا شر  أهل 

ة القائلين يقدم العالم وأبديته ،  وأن الحوادث بأسرها الوحدة  ، ومنه شر  المالحد

 مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها ، يسمونها العقول والنفوس  .   
 

 أي الذي هو عبادة القبور . (1)

 الذي هو جحد صفات هللا أو إنكار وجود هللا جل وعال . (2)

نه لق سابحار واألوثان هم مقرون بالخاألننا نرى كثيرا  من المشركين الذين يعبدون القبو

 الم و الوصفاته ولكنه معطل حق التوحيد . وهل هذا التوحيد الذي أقر به يدخله في اإلس

 يدخله في اإلسالم .

 فلم يقم بحقيقة العبودية هلل الواحد القهار . (3)

جاود وأهل الوحدة: هم القائلون بأن الوجود واحد ، ويجعلون وجود الخاالق هاو عاين  (4)

نادهم المخلوقات ، فكل ما يتصف به المخلوق من ُحسن أو قُاْبح فإنماا هاو المتصاف باه ع

 هو عين الخالق .

هم  عنادهللاومن كالمهم: ليس إال هللا ، وعلى هذا عباد األشجار واألوثان لام يعبادوا غيار 

 تعالى هللا عن قولهم علوا  كبيرا .

ال هللا إ ثامَّ الن ُعبَّاد العجل مصايبون إذا كاان وقد ذُكر عن المنتمين لهذا المذهب القول بأ

، فإن عباد العجل مصيبون على اصطالحهم يقولون ، وأن موساى أنكار علاى هاارون ، 

 إنكاره عليهم عباده العجل .

وذكر عن جماعة عن هؤالء القول: بأن فرعاون مان كباار المحققاين ، وأناه مصايب فاي 

 وجود .دعواه الربوبية ، هذا مذهب غالة أهل ال

 يضا  .أوأنه لم يكن هذا العالم معدوما  أصال  ، بل لم يزل وال يزال ، وهذا كفر  (5)

وقد تقدم الحديث عن قول الفالسفة بأن العالم كله مفعول لشايء يسامونه العقال األول  (6)

، ويجعلونااه هااو رب الكائنااات ومباادع السااموات واألرض ولكنااه الزم للواجااب بنفسااه 

(1) 

(3) 

(2) 

(4) 

(5) 

(6) 
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قول والنفوس عندهم هي المالئكة وال يجعلاونهم بمرتباة واحادة ، وهاذا والعومعلول له . 

 كله كفر .

   
 ومنه شر  معطله األسماء والصفات كالجهمية  .

 

لصفات الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان ، وقد أخذ بدعته وهي تعطيل األسماء وا (1) 

 من الجعد بن درهم .

: ة ، قاالن زيد رحمه هللا تعالى في قوله عن الجهمياومن جميل ما نُقل عن اإلمام حماد ب

: و! قال )) مثل الجهمية مثل رجل قيل له: في دار  نخلة قال: نعم ، قيل له: فلها ُخوص

ال ،  و! قاال ال ، قيل له: فلها سعف و! قال: ال قيل: فلها كرب ، قال: ال ، قيل: فلها جاذع

 نخلة  في دار  (( . قيل له: فلها أصل و! قال: ال ، قيل له :  ال

ب ضى ويرضاهؤالء الجهمية قيل ألكم رب و! قالوا: نعم ، قيل له يد و! قالوا: ال قيل: ير

عرشاه  و! قالوا: ال ، قيل فال رب لكم ، ألن الرب الذي ليس في العلاو ولام يساتوي علاى

 وال يرضى وال يرضب وال يرحم وال يحب وليس له شيء من الصفات هذا ليس برب .

ر وال عتاب إباراهيم علاى أبياه حاين قاال: )) ياا أبات لام تعباد ماا ال يسامع وال يبصاولهذا 

مشاركين يرني عنك شيئا (( عابه ألنه لم يقل آزر وأنت ربك ال يسمع وال يبصر . فاإن ال

 ال يبصاروكانوا مقرين بذلك ولذلك لم يحاتج علاى إباراهيم باذلك )) ل اَم تعباد ماا ال يسامع 

 وال يرني عنك شيئا (( .

مع وال  يسمع ويبصر ويرني عان صااحبه شايئا  ، أماا هاؤالء الاذين يعبادون رباا  ال يساهللا

 يبصر هذا ليس برب ، والرب لم يتصف بصفات السلبية .

 هللا لااه صاافات الكمااال ونعااوت الجااالل ، وكاال صاافة وصااف هللا بهااا نفسااه أو وصاافه بهااا

 عطيال ، ألنل وتنزيهاا  باال تيجب علينا إثبات هذه الصفة .إثباتا  بال تمثيا رسوله محمد 

وهنو  ال في ذاته وال فاي صافاته وال فاي أفعالاه .   ليس كمثله شيء هللا جل وعال: 

 .  السميع البرير

 ليس كمثله شيء   ، ردٌ على الممثلة وهو السميع البرير  ة .ردٌ على المعطل 

إذا   ، فما وجه إثبااتودعوى أن إثبات صفات يستلزم إثبات صفات المخلوقين هذا باطل 

 هللان حيااة سبع صفات ، فما وجه إثبات الحياة والقدرة إذا  يلزم مان إثباات الحيااة أن تكاو

 كحياة فالن و!

ماان  وكمااا يرياادون ويثبتااون صاافة الحياااة والقاادرة فنلاازمهم بإثباتهمااا إثبااات مااا عااداهما

إثباات  هاو ماا يقتضايهاألسماء والصفات الثابتة في الكتاب والسنة وما يقتضه إثبات هاذا 

 اآلخر ، وما يستلزم هذا هو يستلزم  لآلخر ، وينبري التنبه لذلك . 

 

(1) 
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 والقرامطة   ، وغالة المعتزلة  .
 

ذا القرامطة حركة باطنية تنسب إلى حمادان بان األشاعث ، يلقاب بقارمط ، وحقيقاة ها (1)

  بالنار .المذهب اإللحاد ، وال يؤمنون بالمعاد والعقاب وال بالجنة وال

لمين ، وقد دخلوا مكة سنة ثالثمائاة وسابعة عشار ، واقتلعاوا الحجار األساود وقتلاوا المسا

 ولم يسترد منهم إال سنة ثالثمائة وتسعة وثالثين .

 ولهم معتقدات وأفكار كفرية يطول ذكرها والحديث عنها في هذا المقام .

ل باان عطااء ، وقصاته فااي وأماا المعتزلاة فقاد باادء فكارهم فاي البصاارة علاى ياد واصا (2)

اعتزال مجلس الحسن البصري مشهورة ويعتمد هذا الماذهب علاى أصاول خمساة تادور 

  -عليها عقائدهم:

 القارآن التوحيد ، وهو في حقيقته تعطيل أسماء هللا وصافاته والقاول بخلاق األصل األو :

 ونفي الرؤية في اآلخرة  ، هذا هو توحيد المعتزلة .

والقاول  المعتزلة فالمقصود من ذلك نفاي األساماء والصافات عان هللاإذا قيل التوحيد عند 

 بخلق القرآن ، وأن هللا ال يُرى في اآلخرة هذا توحيد المعتزلة .

 العدل ، العدل محمود ، لكن ما هو العدل و! األصل الثاني:

و ها كن  مالالعدل كٌل يحبه ، هللا أثنى على العدل ، وأمر بالعدل ، والفطر تحب العدل ، 

 العدل عند المعتزلة و!  

 العدل عند المعتزلة يقصدون به نفي القدر وأن العباد خالقون ألفعالهم .

كان ل وهللا خلقكنم ومنا تعملنون  وقاال   هللا خنالق كنل شنيء وهللا جل وعال يقول: 

هؤالء من الصم البكم الذين ال يعقلون ، وهذا واضح .

  إنفاذ الوعد والوعيد األصل الثالث:

صاحاب أالقول بمنزلة بين المنزلتين ألصحاب الكبائر ، هام يارون تخلياد  األصل الرابع:

 الكبائر في النار .

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ويقصدون به الخروج على  األصل اليامس:

السلطان الجائر ، وينكرون شرط القرشية في اإلمامة فهذه هي األصول الخمسة 

 للمعتزلة .
 

 
 
 

 

 النوع الثاني شر  التمثيل  .
 

عبود وأسمائه وصفاته شر  متعلق بذات الم:  النوع األو ( تقدم أن الشر  شركان 1)

ته ، وإن كان صاحب هذا ومعاملمتعلق في عبادته شر  النوع الثاني : وأفعاله  ، 

(2) (1) 
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من   والنوع األو يعتقد أنه سبحانه وتعالى ال شريك له في ذاته وال في صفاته النوع

كقول  النوع األو  : شرك التع يلهذين النوعين الشر  المتعلق بذات المعبود شركان 

وقد تقدم أن هذا النوع أقبح أنواع الشر  وهذا   أنا سبكم األعلى فرعون حين قال : 

تعطيل الصانع  النوع الثاني:تعطيل المصنوع عن صانعه . :  النوع األو ثالثة أقسام : 

تعطيل معاملته عما يحب على العبد من حقيقة  النوع الثالث:ت له . عن كماله الثاب

 . التوحيد

 شر  التمثيل .     والنوع الثاني :

لناا قإذا  هذان النوعان ـ شار  التعطيال وشار  التمثيال ـ مان ناوعي الشار  األول الاذي 

 بأنه متعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله .

 و التمثيل و!قوله: )) التمثيل (( ما ه

مثلنه كلنيس  التمثيل: ذكر مماثل للشيء ، وهللا جل وعال نفى عن نفساه المماثال فقاال: 

ء وهو ليس كمثله شي للتأكيد  ليس  كمثله  والكاف أُتي بها هنا في قوله:  شيء 

 . السميع البرير 

ردٌ على الممثلة . ليس كمثله شيء  فقوله جل وعال 

 ى: ردٌ على المعطلة قال ابن القيم رحمه هللا تعال البرير  وهو السميع وقوله 

 إن المشـبه عابـدُ األوثــــان    لسنا نشبه وصفـه بـصـفاتـنا

 البهتان  دُ إن المـعـطـل عـابــ  أوصافــه كـال وال نخـليه من

 العظيم مـن شـبه الرحمـن

 بخلقه 
 نصران   فـهـو الشبـيه لمـشـر  

 عـن الـرحمـن أو عطل

 أوصافه
 اإليمـان   ذا ولـيـس فهو الكفـور 

 

 
 

 

 

 

وهو شر  من جعل معه تعالى إلها آخر ، كالنصارى في المسيح  ، واليهود في عزيز  

. 
 

 حيث يقولون إن هللا ثالث ثالثة ، هللا والمسيح وأمه . (1)

هور عناد وهاذا المشاحيث يقولون بأن العزيز هو ابن هللا ، العزيز قيل عنه: بأنه نباي  (2)

 ن زكريااكانات فترتاه باين داوود وساليمان وباي لاألكثر ، وأنه نبي من أنبياء بني إسارائي

 ويحيى .

(1) (2) 
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يحفاظ  وقد قيل: إنه لم يكن يحفظ فاي بناي إسارائيل أولماا لام  يبقاى فاي بناي إسارائيل مان

ال  النباوة التوراة ألهمه هللا حفظها فسردها على بني إسرائيل ، وقيال: إناه لايس بنباي ألن

 ان عبادا  كاتثبات إال بادليل إماا مان الكتااب أو السانة أو ماا أخاذ منهاا كاإلجمااع قاالوا: بال 

 صالحا  حكيما  .

آخر ،  هللا جل وعال ذكر شر  هؤالء في مواضع من القرآن ، أي الذين جعلوا معه إلها  

لمسيح س  اوقالل اليهوو عزيز ابن هللا وقالل النرا كاليهود والنصارى فقال تعالى: 

نننى ابننن هللا للنن  قننولهم بننأفواههم يضنناهؤون قننو  النناين كفننروا مننن قبننل قنناتلهم هللا أ

   يؤفكون
معنى قاتلهم هنا : أي لعنهم .

 أنى يؤفكون : أي أينما وجدوا وحيث ما حلوا .

ك ماع فهذا نوع من أنواع شر  التمثيل ، وهذا النوع هو أعظم نوع نُقال فاي إثباات شاري

 . هللا جل وعال

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور ، وحوادث الشر إلى الظلمة  ، وشر  

 القدرية المجوسية مختصر منه   وهؤالء أكثر مشركي العالم  ، وهم طوائف جمة  .
 

تاون ومع عظمة هذا الشر  وغلظ شركهم وعظايم فعلهام وكبيار قاولهم إال أنهام ال يثب (1)

الهم  شريكا  مساويا  له مان كال وجهاه بال ال يوجاد أحاد مان المشاركين علاى عظايم أقاوهلل

 وكبير أفعالهم من يثبت هلل عز وجل مساويا  له من كل وجه في كل الصفات .

 لظلماة ،حتى القائلون من المجوس بوجود إلهين إلاه الناور وإلاه للظلماة قاد اختلفاوا فاي ا

 -م هي قديمة و! وذلك على قولين :هل هي محدثة          مخلوقة و! أ

 بأنها محدثة مخلوقة . القو  األو :

(1) 

(2) (3) (4) 
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ألن  ،الناور  بأنها قديمة ، لكنها لم تفعل إال الشر ، فحينئٍذ هاي ناقصاة عان القو  الثاني:

 له مساويا   إله النور عندهم أعظم من إله الظلمة فعلى عظيم شركهم لم يجعلوا إله مع هللا

 ، وإن كاان كفارهم مان أعظام أناواع الكفار ومان أغلاظ ألاوان فاي كال الصافات واألفعاال

 الشر  .

 دَّث عانغير أنه ال يوجد أحدٌ في الناس من يثبت إله مع هللا مان كال وجاه نحان اآلن نتحا

وشار   شر  التمثيل والمؤلف رحمه هللا تعالى مثَّل اآلن بثالثة أناواع: شار  النصاارى

 اليهود وشر  المجوس .

ن لهاء إلى من و مختصر من شر  المجوس ، حيث تقول القدرياة: باأيعود الضمير ا (2)

 ق للناورالخير من هللا دون الشر ، وهذا راجٌع إلى قول المجاوس باأن للعاالم خاالقين خاال

 وخالق للظلمة .

خيار هؤالء ال فرق شر  القدرية ال فرق بينه وبين شار  المجاوس الاذين يقولاون باأن ال

 منه .من هللا والشر          ليس 

ن خلاق عاوهنا  طائفة من القدرية: النوع الثاني من القدرية: من يخرجون أفعاال العبااد 

 هللا وتقديره .

راد يحتمال أن يعاود الضاامير فاي قولاه: )) وهااؤالء (( أي إلاى القدرياة ولكنااه غيار ماا (3)

كثاار قطعااا  ، قولااه )) وهااؤالء أكثاار مشااركي العااالم (( أي الواقعااون فااي شاار  التمثياال أ

 كي العالم .  مشر

حادة وهم طوائف متنوعة تختلف عباداتهم وأهوائهم ومقاصدهم وإن كانات النتيجاة وا (4)

 وهي الشر  باهلل جل وعال .

 

 
 

 منهم من يعبد أجزاء سماوية  ، ومنهم من يعبد أجزاء أرضية  .
 

 دون هللا ، أو مع هللا ال يترير الحكم .  (1)

 ،الرابع  خ اإلسالم رحمه هللا تعالى في الفتاوى في المجلدوأعظم من ذلك ما ذكره شي (2)

 أن منهم من يصنف في دين المشركين والاردة عان اإلساالم ، كماا صانف الارازي كتاباه

 في عبادة الكواكب واألصنام ، وأقام األدلة على ُحسن ذلك ومنفعته ورغب فيه .

 قاد يكاون المسلمين ، وإن كاانوقال الشيخ رحمه هللا تعالى وهذه ردة عن اإلسالم بإتفاق 

 تاب من ذلك وعاد إلى اإلسالم .

زي وقد استدل بقاول شايخ اإلساالم )) وهاذه ردة (( ، بعاض المتاأخرين علاى تكفيار الارا

 وإصدار الحكم عليه بعينه وفي هذا نظر .

فإن شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا تعالى من أبعد الناس عن تكفيار المعاين الجاهال أو 

أول حتى تقوم عليه الحجة ، وقد صرح بذلك فاي مواضاع مان كتباه ، وصارح أيضاا  المت

(1) (2) 
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في مواضع بإسالم الرازي ولكناه ذماه علاى اشاتراله بعلاوم المتكلماين وبالفلسافة التاي ال 

 يجني صاحبها منها شيئا  .

 بل الرازي هو القائل:

ـقَـال العقـول إقـدام نهايـة  ضـالل  العالمين سـعـي وأكـثـر  ع 

من  وحشةٍ  في وأرواحـنا

 جسومنا
 ووبــال أذى دنـيانـا وغـايـة 

 طـول بحثنا مـن نستفد ولم

 عمرنا
 

سـوى أن جمعـنا فيه قيل 

 وقـالوا

يال  ، روي غلاتُ لقد تأملت الطرق الكالمية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليال  ، وال 

،   الرحمن على العرش استو  بات ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أَقرأُ في اإلث

 لليه يرعد الكلم ال يهللا   وأَقرأُ في النفي ليس كمثله شنيء   ، ون بنه و  يحي ن

 ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي (( .   علما

محتمال وحينئٍذ نقول يجب رد كالم شيخ اإلسالم رحماه هللا تعاالى الصاريح إلاى كالماه ال

نة كفياار النااوع غياار تكفياار العااين وهااذا متفااق عليااه بااين أهاال الساافياازول اإلشااكال ألن ت

قون بين النوعين .  بخالف الخوارج والمعتزلة ، الذين ال يفّر 

ا  ، ين مطلقاوال يعني هذا أيضا  أن شيخ اإلسالم ابن تيمياة رحماه هللا تعاالى ال يكفار المعا

ياين لاى التععحجة فهذا كافر فهذا باطل أيضا  ، فالذي يعمل مكفرا  أو يقوله وتقوم عليه ال

 فال إفراط في هذا الباب وال  تفريط . 

علمااء ألن بعض المتأخرين يرلو في التكفير حتى آل بهم األمار إلاى تكفيار جماعاة مان ال

 لاذهبي ،ابسبب التأويل ، أمثاال اإلماام الناووي واإلماام العاز بان عباد الساالم ، والحاافظ 

ئل بعاض األخطااء فاي المساائل العلمياة والمساا والحافظ ابن حجر بسبب ما وقع لهم مان

 العملية .

بان وقد جاء في البخااري مان طرياق اإلماام مالاك رحماه هللا تعاالى عان ابان ديناار عان ا

ه اإلماام ( وروا أيما سجل قا  ألخيه يا كافر فقد بناء بهنا أحندهماقال: ) عمر أن النبي 

 مر .عر العمري عن نافع عن ابن مسلم رحمه هللا تعالى من طريق    ُعبيد هللا بن عم

ينرم   قاال: )  وقد جاء في الصحيحين أيضا  ، واللفظ للبخاري عن أبي ذر عان النباي 

 .(  سجل سجالأ بالفسوق و  يرميه بالكفر ل  استدت عليه لن لم يكن صاحبه كال 

مان  ومن شأن أهل العلم والورع عدم التعجل في إصدار األحكام حتى تثبت الحجاة التاي

كام على ار األحخالفها كان كافرا  تارة ، أو فاسقا  تارة  أخرى أو مبتدعا  أما التعجل بإصد

 كل مان وقاع فاي مكفار ثام ساحب هاذا علاى تكفيار العلمااء واألئماة بسابب األخطااء فهاذا

 ضالل .

لاى أهال وأقبح منه وأعظم جرما  تكفير من يعذر هؤالء األئمة ففيه فئة من المحساوبين ع

الل كفرون من يعذر هؤالء األئمة فمان لام يجااريهم فاي تكفيارهم كفاروه وهاذا ضاالعلم ي

عظيم ، وهذه نزعة من نزعات الخوارج والمعتزلة .
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م أحماد وقد كان أئمة السلف يكفرون مقاالت الجهمياة ، وكاان كثيار مانهم بماا فايهم اإلماا

فااي  ة رحماه هللايتاورع ويبتعاد عان تكفيار أعيااانهم كماا ذكار ذلاك شايخ اإلسااالم ابان تيميا

لعقال المجلد الثالث في الفتاوى ، وذكر ذلك في المنهاج ، وذكار ذلاك فاي درء تعاارض ا

 والنقل .
 ية علميةفكيف يمن يكفر أهل السنة بعدم تكفير الجهمية أو أصحاب المقاالت واألخطاء الكفر

ماا جااء  لايهم أنإيَّل أو عملية فال يعرفون العذر بالتأويل ، ال يفرقون بين النوع والعين ، ويُخَ 

ن هاذا أعن السلف بأن من قال كذا فقد كفار ، أو أجماع العلمااء علاى مان فعال كاذا فقاد كفار ، 

 يصدق على العين من كل وجه .

يحا  سبا  صر صحيح أن هنا  مسائل ال يعذر أحد في الجهل فيها كسب هللا أو سب الرسول 

ساب  صور الجهل أو عاذر مان ساب هللا أو، ألن الجهل ال يتصور في هذه المسائل ال يمكن ت

ت عبدي ،قد يقع خطأ في اللسان فيعذر فيه ، فهذا واضح كالرجل الذي )) قال: أن الرسول 

 ه أصال  .فهذا ال يمكن تصور : أنا جاهل بسب هللا أو سب الرسول  وأنا ربك (( ، أما يقول

ر لكان لبحث قض  تصاور هاذا لمان طااف حاولالعاذر بالجهال مجاال آخار، لكان ي يةولو تُصّو 

االت ، كمقاا أو سااجد للقبااور أو دعااا غياار هللا جااال وعااال، أو كفاار بالمسااائل العمليااة القبااور،

الجهمية وبعض مقاالت الفالسفة والقرامطة ونحو ذلك .

 ومن هؤالء من يزعم أن معبوده أكبر اآللهة  .
 

باد ياه مان يعو أكبار اآللهاة ففأي أن اآللهة المعبودة كثيرة عندهم ، ولكن من يعبُده ها (1) 

دات ذه معباوهاالبدوي ويعبد هللا و! ويعبد عبد القادر الجيالني ويعباد القبار الفالناي ، كال 

 عندهم .

تاك ولهذا لما قيل لبعضهم من يتصرف فاي الكاون و! قاال: سابعة !!! قيال مان تعاده لرغب

 ا  . كبيرن شركه علوا  ورهبتك وما أكبرهم قال: البدوي ، جعله أكبر من هللا تعالى هللا ع

 فهؤالء يجعلون معبوداتهم أكبر اآللهة .

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 
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ومنهم يزعم أنه إله من جملة اآللهة   . ومنهم من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه 

أقبل عليه واعتنى            به  . ومنهم من يزعم أن معبوده األدنى يقربه إلى األعلى 

 وقاني   .الف
 

  إلاه إالالأي المعبود دون هللا جل وعال ، أو مع هللا ، وهذا بسبب سوء فهمهم لمعنى  (1)

 .هللا ، ال إله  براءة من كل معبود سوى هللا لكن ال يفهمون ال إله إال هللا 

عاذر وقد يكون هذا الجهل ناتجا  عن إعاراض ، إذا كاان الجهال ناتجاا  عان إعاراض فاال ي

 -الجهل نوعان:أحد ، ألن 

الذي يكون منش  جهله اإلعراض عما جاءت به الرسال واإلعاراض عماا  النوع األو :

رل ، ويشات جاء في الكتاب والسنة فال يرفع بذلك رأسا ، وال يصري لحجج هللا وال لبيناته

من و عال: بدنياه عن البحث عن الحقيقة فهذا ال يعذر ، هذا كافر . قال هللا تعالى جل و

الناين و . وقاال هللا جال وعاال :  ممن لكر بآيات سبه ثم أعنرض           عنهنا أللم 

ل منا كننا وقالوا لو كنا نسمع أو نعق . وقال هللا تعالى:  كفروا عما أناسوا معرضون 

 . في أصحاب السعير 
الاذي  الاذي منشا  جهلاة هاو عادم العلام ، أو التأويال و نحاو ذلاك فهاذا هاوالنوع الثاني: 

 ر مع الترليط عليه في تفريطه ، أو في جهله .يعذ

 اخل ذلاكألننا نالحظ كثيرا  من النااس ، إذا أراد أن يُتااجر أو يبياع أو يشاتري عارف ماد

لقضاية ي هذه افوالمخارج ، وإذا أراد أن يعبد هللا ال يفهم من ذلك شيئا  ، وينبري الترليظ 

 ألن هذا أصل الدين .

و خاص كبيرا ، بعض الناس يازعم أناه إذا خاص هاذا القبار أ تعالى هللا عن ذلك علوا   (2)

 . ه ورزقههذا المعبود دون هللا بالعبادة وتبتل إليه تبتيال أقبل عليه الميت واعتنى ب

 ه األدناىألنه يزعم ال يمكن عبادة الفوقاني بدون واسطة فيتقرب إلى األدنى كي يقرب (3)

 باون إلاى األماوات بادعائهم وساؤالهمإلى األعلى ، وهذا شر  مشركي قاريش حاين يتقر

 يحكننم مننا  نعبنندهم ل  ليقربونننا للننى هللا زلفننى لن هللا وطلااب الشاافاعة ماانهم ، يقولااون 

ر .أي شديد الكف بينهم فيما هم فيه ييتلفون لن هللا   يهدي من هو كالب كفاس 

(1) 

(2) (3) 
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ة إلى هلل سبحانه وتعالى ، والفوقاني إلى يقربه إلى من هو فوقه   ، حتى تقربه تلك اآلله

 فتارة تكثر الواسائط وتارة تقل   .
 

 كل واحد يقرب الثاني إلى من هو فوقه . (1)

قاول أويمكن أن يقال: من أسباب ضالل هؤالء ، وال أقاول هاو السابب الحقيقاي ، ال   (2)

هم السبب الرئيسي فهو من أسباب ضالل هؤالء ، وبعدهم عما جاءت به الرسل ومخاالفت

آباءننا  لننا وجندنا للفطرة هو: الجهال بحقيقاة دعاوة الرسال والتقلياد لآلبااء قاال تعاالى: 

 والهوى وراء ذلك ، وقد قال أبو تمام : على أمة 

بالـدين فــوق عـبـادة األصنامتطـويفها في األهــواء وعـبـادة

لاى بال وال عوكثير مان هاؤالء ال يعتماد فاي معرفاة ديناه علاى الكتااب وال علاى السانة ، 

 العقل الصحيح وما تُوصل إليه الفطرة .

ويعتمدون في ذلك على ما يسمعه من الحكايات والخوارق وأكثرهاا كاذب محاض ، وماا 

صح من ذلك لم يكن حجة  على شركه وال على كفاره والشاياطين تضال هاؤالء وغيارهم 

 بمثل هذه الحكايات والخوارق الشيطانية .

 ،هااو وأعظاام المنجيااات ماان هااذه الضااالالت واالنحرافااات الفهاام لحقيقااة دعااوة الرساال ، 

 .وعال  هللا جل لىالفهم لمعنى ال إله إال هللا هو أعظم شيء يخلّ ص من الشر  ويقرب إ

قاال  ولكان يعبادون معاه غياره ، ماا فهماوا القارآن ، ليناك  نعبند  هم يقارؤون القارآن 

 ا يفيد و!تقديم المعمول على العامل ماذ لياك  نعبد  تعالى: 

 الرياااء يفيااد الحصاار ، أي ال نعبااد غياار  وال نسااتعين إال بااك ، فالعبااادة تباعااد العبااد عاان

ئااٍذ مطلقااا وعاان الشاار  مطلقااا ، واالسااتعانة تباعااد عاان اإلعجاااب باألعمااال مطلقااا ، حين

 يكون الدين كله هلل .

لاق خمان  هاذه هاي الراياة وما خلقل العن واإلنس ل  ليعبدون  هللا جل وعال يقول: 

 الجن           واإلنس ، ففرطوا في هذه الراية وعبدوا معه غيره .

 لتوحيد ، ولهذاأي إال آلمرهم وأنهاهم وأعظم أمٍر أَمر هللا به هو ا ل  ليعبدون  قوله: 

نهاي  وأعظام  ينا أيهنا النناس أعبندوا سبكنم كان أول أمر بالقرآن هو األمر بالتوحياد 

لشار  ي عن الشر  ولهذا كان أول نهي في القرآن هو النهاي عان انهى هللا عنه هو النه

 فال تععلوا هللا أنداواأ وأنتم تعلمون   (( :أي في نفي ا أنداواأ قوله )) لمثيل عن هللا جل

 وعال بأي وجه من الوجوه .

(1) 

(2) 
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على من أشر  به تعالى في  فإذا عرفت هذه الطوائف   وعرفت اشتداد نكير الرسول 

فعال واألقوال واإلرادات كما تقدم ذكره! انفتح لك باب الجواب عن السؤال   فنقول: األ

اعلم أن حقيقة الشر  تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبه المخلوق بالخالق   أما األول فإن 

 المشر  شبه المخلوق بالخالق في خصائص اإللهية  
 

 أي وهذه االنحرافات وهذه الشركيات . (1)

 در موجباا  مؤلف رحمه هللا أورد سؤاال  فيما سبق حين قاال: ) فلماا كاان هاذه القاألن ال (2)

 لسااخط هللا تعااالى وغضاابه ومخلاادا  فااي النااار وموجبااا  لساافك دماااء أصااحابه واسااتباحت

شافعاء حريمهم وأموالهم ، وهل يجوز في العقل أن يشرع هللا جال وعاال التقارب إلياه بال

 ل يمتناعتفيد بالشرع فقاط أم ذلاك قبايح بالشارع والعقاوالوسائط فيكون تحريم هذا إنما اس

الفطارة أن تأتي به شريعة من الشرائع ... ( وقاد تقادم أن الشار  قبايح بالشارع والعقال و

ن باين ماويمتنع أن تأتي به شريعة من الشرائع ، ثم قاال: ) وماا السار فاي كوناه ال يرفار 

 شاء يونغفر ما وون لل  لمن  لن   يغفر أن يشرك به سائر الذنوب كما قال تعالى: 
  المؤلف حين قدّم هذه المقدمة قال: ) انفتح لك باب الجواب عن هذا السؤال ( .

ن ضابط تقدم أن تعريف الشر  هو: تسوية غير هللا باهلل فيما هو من خصائص هللا وأ (3)

ب رالشاار  األكباار: هااو كاال عبااادة يتقاارب بهااا العبااد لرياار هللا جاال وعااال علااى وجااه التقاا

ه ق وتشابّ والتعبد لهذا الرير فإن هذا شر  أكبر فمن حقيقة الشر  تشابيه الخاالق باالمخلو

لمخلاوق االمخلوق بالخالق كي يتعا م ويتكبر عن عبادة هللا وهذا األمر مراتاب )) تشابه 

مااام بالخاالق مراتاب ((: مناه الكفار األكبار ومناه األصارر ومناه الكباائر وفاي صاحيح اإل

ء بان عباد الارحمن بان يعقاوب الحرقاي ماوالهم عان أبياه عان أباي مسلم من حديث العاال

فمننن نننازعني بشننيء منهمننا  سوائنني والكبرينناء لزاسي العظمننة) قااال: هرياارة أن النبااي 

 .  ورواه ابن ماجه وغيره(  ألقيته في الناس

ه باح لا، إذا ذ إذا نذر له فقد شبهه بالخالق ، إذا توكل عليه دون هللا فقاد شابهه بالخاالق (4)

إذا جعلاه  شبهه بالخالق ، إذا طاف على قبره شبهه بالخالق ، إذا سجد له شبهه بالخالق ،

لتوباة اا ساأله بين هللا واسطة فقد شبهه بالخالق ، إذا سأله الشفاعة فقد شابهه بالخاالق ، إذ

ات المعادومفقد شبهه بالخالق ، إذا عطل هللا أيضا  عن أسماءه وعن صفاته فقاد شابه هللا ب

 ذا تابع أيضا  لشر  التمثيل .   ، وه

 

 
 

(1) 

(2) 

(3) (4) 
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) وهي التفرد بملك الضر  والنفع والعطاء والمنع ( فمن علق ذلك بمخلوق   فقد شبهه  

 بالخالق تعالى وسّوى بين التراب ورب األرباب   فأي فجور وذنب أعظم من هذا  .
 

 الُضر بالضم: المرض والَضر بالفتح: مقابل النفع .  (1)

لاك ذرجا المخلوق بجلب المنافع ودفع المضار وسأل األموات ومن ال يقدر علاى  أي (2)

 من هذه األمور .

ه وبعض المتأخرين ال يرى إطالق هذه الصفة )) رب األرباب (( ولكان الصاحيح أنا (3)

عاة دي وجماال مانع من ذلك جاءت في كالم األكابر أمثال اإلمام ابن القيم وابن عبد الهاا

ل جارب هاؤالء هاو هللا  أأسبناب متفرقنون خينر  وهللا جل وعاال قاال:  من علماء نجد

الم لن الك وعال والمؤلف رحمه هللا ذكرها هنا وقد نقلها عن ابن القيم في الجواب الكافي

خير أو م أو تأهنا ال يزال تابعا  لكالم ابن القيم في الجواب الكافي بتصرف بسير إما بتقدي

 ا  . إيضاح يسير أو بترتيب أيض

وهذا  ويزاد على ذلك ويقال: وأي مخالفة لما جاءت به الرسل وللفطرة أعظم من هذا (4)

آن في مناقضة صريحة لما جاءت به الرسل ولما نزلت به الكتب ، هللا جل وعال في القر

والنناين تنندعون مننن وونننه مننا يملكننون مننن ق ميننر * لن تنندعوهم    مواضااع يقااول: 

نبمن  ما استعابوا لكنم وينوم القيامنة يكفنرون بشنرككم و  ييسمعوا وعائكم ولو سمعوا 

ن وون مو  تدع  ومع هذا يعبدون معه غيره وهللا جل وعال يقول:           مثل خير 

ا مننوالنناين اتينناوا مننن وونننه  وهللا جاال وعااال يقااول:  هللا مننا   ينفعنن  و  يضننرك 

ننا للنى ما نعبدهم ل  ليقربو : وهللا جل وعال يقول عن المشركين يملكون من ق مير 

منن يندع و وهللا جل وعاال يقاول:  هللا زلفى لن هللا يحكم بينهم فيما هم فيه ييتلفون 

. ماع كال  مع هللا لله آخر   برهان له به فإنما حسابه عند سبه لنه   يفلنح الكنافرون 

ذا هااألصال وماع  هذه األدلة الصريحة ، والقرآن كلاه مان فاتحتاه إلاى خاتمتاه يقارر هاذا

لهياة حيد اإليشركون به أو معه إله آخر ، الفاتحة كلها في التوحيد وفيها جميع أنواع التو

 لهياة هاذا توحياد اإل الحمند هلل سب العنالمين  والربوبية وتوحيد األسماء والصافات 

اتحاة توحياد األساماء والصافات الف النرحمن النرحيم  توحيد الربوبياة  سب العالمين 

ل أعول ق وحيد يها أنواع التوحيد ، هللا جل وعال افتتح كتابه بالتوحيد ، وختم كتابه بالتف

رير هللا االستعاذة عبادة وهؤالء صرفوا العبادة ل قل أعول برب الناس   برب الفلق 

وحياد جل وعال ، ولهذا أقول: أعظم بيان يجب بياناه للنااس فاي هاذا العصار هاو بياان الت

عانة لمجتمعااات التااي يكثاار فيهااا الجهاال وتكثاار فيهااا عبااادة القبااور واالسااتوالساايما فااي ا

ذين باألولياااء والصااالحين والطااواف حااول قبااورهم واالسااتنجاد بهاام والبيااان للصااوفية الاا

ضاا  يزعمون أن األولياء يتصرفون في الكون أو يعلمون الرياب كماا تزعماه الرافضاة أي

 في أوليائهم وتارة  في شياطينهم .

اعلم أن من خصائص اإللهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي ال نقص فيه و  

بوجه من الوجوه   وذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده عقال  وشرعا  وفطرة   فمن 

(1) (2) 

(3) (4) 

(1) 

(2) 

(3) 
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جعل ذلك لريره فقد شبه الرير بمن ال شبيه له ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم: أخبر من 

 فره أبدا   .كتب على نفسه الرحمة أنه ال ير
 

ن ماأي الكمال المطلق هلل جل وعال من جميع الوجوه فال نقص في ذلك فاي أي وجاه  (1)

 الوجوه لن هللا جل وعال ال شبيه له وال نظير له بأي وجه من الوجوه .

 ونحاان نعلاام أن التوحيااد دل عليااه الساامع والعقاال والفطاارة كمااا أن الشاار  دل علااى (2)

 لعقل والفطرة .بطالنه وعلى قبحه الشرع وا

لنهااي ألن اال: نافياه ، والنفاي أبلاغ مان  لن هللا   يغفنر أن يشنرك بننه  قاال تعاالى:  (3)

 النفي يتضمن النهي وزيادة ، يتضمن النهي عن الشر  ويقتضي عدم مرفارة مان أشار 

حاب معه إله آخر ولهذا أخبر هللا جل وعال عن المشركين أنهم حصب جهنم ، وأنهم أص

ا تلفننح وجننوههم الننناس وهننم فيهنن نهاام الظااالمون ، وأنهاام فااي جهاانم خالاادون السااعير وأ

نننة لنننه مننن يشننرك بنناهلل فقنند حننرم هللا عليننه الع أي: عابسااون وقااال تعااال:   كننالحون

 . ومأواه الناس وما للظالمين من أنراس 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ب والذل فمن أعطاهما ومن خصائص اإللهية: العبودية التي ال تقوم إال على ساقي الح 

لريره فقد شبهه باهلل سبحانه وتعالى في خالص حقه   وقبح هذا مستقر في العقول 

 والفطر   .
 

أي ومن خصائص توحيد األلوهية الذي هو: إفراد هللا بأفعال العباد . وتقدم أن االله  (1)

هو المستحق للعبادة هو المألوه المعبود الذي تألهه القلوب محبة  وإجالال  وتعظيما  وأنه 

ال إله غيره وال رب سواه والعبودية هي الراية المحبوبة هلل المرضية له التي خلق الخلق 

قيل أي: إال ليوحدون كما  وما خلقل العن واإلنس ل  ليعبدون  لها كما قال تعالى: 

(1) (2) 
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ن هو قول ابن عباس وطائفة من المفسرين وقيل: إال آلمرهم وأنهاهم ، وال تنافي بي

األمرين. فإن أعظم أمر هو األمر بالتوحيد وأعظم نهي النهي عن الشر  ولهذا الرسل 

وهذا تقتضي إفراد  أن اعبدوا هللا ما لكم من لله ريره  يفتتحون دعوتهم لقومهم بـ 

هللا بالعبادة والنهي عن اإلشرا  به ، وقد تقدم أن التوحيد يعرف حسنه بالسمع والعقل 

 والفطرة . 

لشر  يعرف قبحه بالسمع والعقل والفطرة ، وسوف يأتي إن شاء هللا مزيد من وأن ا

 ذلك ما هي  العبادة و

العبادة كما عرفها شيخ اإلسالم رحمه هللا تعالى في كتاب العبودية: اسم جامع لكل ما 

يحبه هللا تعالى ويرضاه من األقوال واألفعال الظاهرة والباطنة ، فمن صرف شيئا  من 

بادة لرير هللا فقد أشر  ، وأصل معنى العبادة: الذل يقال: هذا طريق معبَّد أي: هذه الع

مذلل والعبادة المأمور بها ال تقوم إال على أمرين أشار إليها المؤلف رحمه هللا تعالى 

 وهما:  

الذل والحب وال يكفي أحدهما عن اآلخر فإن اإلنسان قد يخضع ويذل آلخر مع برضه 

ا  وال يخضع له فهذا وذا  ليس عابدين له ، فالشخص يحب ولده له ، وقد يحب شخص

وال يذل له ، ويذل آلخر مكرها  أو طمعا  في شيء وال يحبه ، فمن جمع بينهما لرير هللا 

أي جمع الحب والذل لرير هللا فقد شبه المخلوق بالخالق وهذا من أعظم أنواع الشر  

الكتب فإن العبد حين يكون ذليال  للمخلوق  المنافية لما جاءت به الرسل ونزلت من أجله

 محبا  للمخلوق هذا من أعظم المناقضة لما جاءت به الرسل .

أي الشر  وقد جاءت األدلة مقرره لما استقر في الفطر وإن كانت الشياطين قد  (2)

اجتالت كثيرا  من العباد ، فعبدوا غير هللا جل وعال ، والقول بأن الشر  معلوم بالسمع 

عقل والفطرة هذا هو قول أهل السنة والجماعة الذين يقولون بالتحسين والتقبيح وال

العقليين خالفا  لألشاعرة ، فحينئٍذ نقول بأن حسن التوحيد معلوم بالسمع والعقل والفطرة 

وقبح الشر  معلوم بالسمع والعقل والفطرة وكثيرا  ما يقول هللا جل وعال عقب تقرير 

وقد نفى هللا جل وعال العقل عن أهل الشر    تاكرونأفال    أفال تعقلون ذلك 

وقالوا لو  وأخبر عن المشركين أنهم يعترفون بذلك وهم في السعير كما قال هللا عنهم: 

 . كما نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير
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أكثر الخلق واجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا  لكن لما غيرت الشياطين فطر  

باهلل ما لم ينزل به   سلطانا    كما روى ذلك عن هللا أعرف الخلق به وبخلقه عموا عن 

قبح الشر  حتى  نوه حسنا  ومن خصائص األلوهية السجود فمن سجد لريره فقد شبهه 

 به   .
 

(2) 

(1) 
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عاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن  وهذا قد جاء في صحيح اإلمام مسلم من طريق (1)

أنه قال ذات يوم  مطرف بن        عبد هللا بن الشخير عن عياض بن حمار عن النبي 

ل  لن سبي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هاا كل ما   في خطبته: )) 

تالتهم نحلته عبداأ حال  ، ولني خلقل عباوي حنفاء كلهم ولنهم أتتهم الشياطين فاج

أ   عن وينهم وحرمل عليهم ما أحللته لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنز  به سل انا

 الحديث .((   .....

وحينئٍذ عمي المشركون عن قبح هذا الشر  و نوه حسنا  فإن من زين له سؤ عمله يظن 

ائبين القبيح حسنا  ، والحسن قبيحا  ، وأي عقل عند المشركين وهم ينادون األموات والر

 ويطوفون حول القبور وينذرون لألموات والرائبين ويذبحون لهم وهم ال يسمعون 

  ولو سمعوا ما استعابوا لهم ويوم القيامة يكفرون بشرككم و  ينبم  مثل خبير
زيادة  على هذا أنهم يالحظون هذا أمرا  حسيا  معقوال  أنهم ال يجلبون لهم نفعا  وال يدفعون 

 أغنت آلهتهم عنهم حين هزموا في معار  كثيرة مع النبي  عنهم ضرا  ، فما
المشركون حين صادموا هذه الدعوة وهم يعبدون غير هللا ماذا أغنت عنهم آلهتهم ، وقد 

شوكتهم وأراهم ضعفهم فهم يَدَعون ما يسمع ويبصر ويرني عن صاحبه  كسر النبي 

ئا  ، هم يعلمون أن الميت ال شيئا  إلى ما ال يسمع وال يبصر وال يرني عن صاحبه شي

يعطيهم ماال  فال يرني الفقير وال ينصر الضعيف ومع هذا يدعونهم من دون هللا 

ويرجونهم خوفا  وطمعا  فهذا دليل على فساد عقولهم وأي عقل عند من يدعو غير هللا 

ن جل وعال ولهذا نعلم أن قبح الشر  مستقر في العقول والفطر وهذا ال ينازع فيه أحد م

أهل السنة وال غير أهل السنة ممن آتاه هللا عقال  ويميّز به هذا وذا  .

فإذا تقرب العبد لرير هللا بالسجود له أو بالطواف على القبر فقد أشر  باهلل وشبه  (2)

المخلوق بالخالق وقد تقدم أن السجود قد يكون على وجه التحية فيكون محرما  باالتفاق 

ة فيكون كفرا  باالجماع وتقدم القول: كل عبادة ثبتت بدليل وقد يكون على وجه العباد

صحيح فصرفها لرير هللا على وجه التعبد شر  أكبر هذا في األمور المحتملة ليس في 

كل أمر ، فإن األمور الصريحة التي ال تحتمل أمرين ال يصح هذا القيد ) على وجه 

مرتدا  عن الدين دون تقييد ذلك التعبد ( فإن هذا باطل فإن المرء لو سجد لصنم لكان 

بدعوى التعبد له ألن هذا ال يحتمل أمرين هذا يقال في القاعدة السابقة على الوجوه 

المحتملة وأيضا  أجمع العلماء أن ما ثبت أنه عبادة وفُعل لرير هللا على وجه التعبد أنه 

التعبد ال يكون شر  أكبر هذا ال نزاع فيه ولكن ال يعني هذا أن ما لم يفعل على وجه 

شركا  أكبر حينئٍذ نقول ويمكن جعله ضابطا  للشر  األكبر : إن كل من صرف شيئا  من 

أنواع العبادات المأمور بها لرير هللا سواء كانت من جنس األقوال أو األفعال أو 

لنه من يشرك باهلل فقد حرم هللا عليه العنة ومأواه  األعتقادات فإنه مشر  باهلل تعالى 

فاحذر من هذا الشر  فإنه أعظم ذنب عصي هللا به   اس وما للظالمين من أنراسالن

وقد جاء في الصحيحين في طريق منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبل عن 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 161 

أن تععل هلل نداأ أي الذنب أعظم عند هللا قال: )  عبد هللا ابن مسعود قال: سألت النبي 

للكفر عند طائفة من أهل العلم فكل مشر  كافر  ( وقد تقدم أن الشر  مراير وهو خلق 

 وليس كل كافر مشركا  وقالت كائفة أخرى: بعدم المرايرة وأنهما مترادفان . 

أو أنكر البعث فإن  والقول بالتراير قول قوي جدا  فإن من سب هللا أو سب الرسول 

هللا أو نذر لرير  كافر ومن دعا غير هللا أو سجد للصنم أو طاف على القبور أو ذبح لرير

 هللا فإنه مشر  .

 كنين لم يكن الاين كفروا من أهل الكتناب والمشنركين منف يدل على هذا قوله تعالى: 
. 

ن ل دها هللا جل وعال غاير بين الكفر وبين الشر  ، يدل علاى هاذا أيضاا  اآلياة التاي بعا

 . الاين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في ناس جهنم 
قادم أن توعال غاير بين الكفر وبين الشر  ، ألن الشر  مأخوذ من التسوية وقاد هللا جل 

ال فارق  الشر  هو تسوية غير هللا باهلل فيما هو من خصاائص هللا ، وكالهماا فاي الناار ،

 في النتيجة وفي النهاية ، المشر  مخلد في النار والكافر مخلد في النار .

غير  سبا  صريحا  يسمى هذا كافرا  ، ومن دعا لكن يسمى من سب هللا أو سب الرسول 

 هللا يسمى مشركا  ، ولذلك يسمى اليهود والنصارى كفارا  .

 

 

 
 
 

 

 

 

00 

00 

00 

00 

00 

ومنها التوكل ، فمن توكل على غيره فقد شبهه به   ، ومنها التوبة فمن تاب لريره فقد 

 شبهه به   .
 

التفات  ل العبد مادام فيه عالئق الشار  ومتاى مااالتوكل: عمل القلب ، وال يصح توك (1) 

فاتاه قادر التالعبد إلى غير هللا نقاص باذلك االلتفاات توكلاه علاى هللا ، وقاد يازول بالكلياة ب

وات لى األمععلى الرير أو بقدر التفاته إلى     الرير وقد اتفق العلماء على أن من توكل 

األكباار وقااد تجتمااع فااي العبااد فااي رجاااء المطلااوب ماان رزق ونحااوه أنااه مشاار  الشاار  

 وصف الشر  والكفر في آن واحد  . 

(1) (2) 
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 عنهاا التوبة تأتي بمعنى الرجوع وهذه تكون هلل ولريره ، ومنه قول عائشة رضي هللا (2)

 بت (( .)) ماذا أذن حين قالت:(  كما في البخاري وفي غيره ) أتوب إلى هللا ورسوله 

أكبار  ة فاي هاذا البااب فصارفها لريار هللا شار وأما التوبة بمعنى العباادة وهاي المقصاود

علايَّ  فيقاول ياا رساول هللا أتاوب إلياك ، أو تاب في قباره كأن يأتي الشخص إلى النبي 

أحاد  فهذا شر  أكبر ، وال يلزم من ذلك أن يتوب إلاى الميات فلاو قاال: ياا فاالن يخاطاب

وق به المخلا، وحينئاٍذ يشااألحياء ، تُْب عليَّ بمعناى العباادة فإناه مشار  بااهلل جال  وعاال 

 بالخالق .

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومنها: الحلف باسمه تعظيما  فمن حلف بريره فقد شبهه به   .
 

م زال الكاالياتقدم أن هذا الكالم كله من كالم اإلمام ابن القايم فاي الجاواب الكاافي وال  (1)

راير في ى قد يُ مه هللا تعالتابعا  لإلمام ابن القيم في الجواب الكافي ، وإن كان المؤلف رح

موضاع دون موضاع أو يزياد بعاض األلفاا  اليسايرة أو يانقص بعاض األلفاا  اليساايرة ، 

 لكن الكالم لم يترير كله لإلمام ابن القيم رحمه هللا تعالى .

الم عان قوله: )) ومنها الحلف باسمه تعظيما  فمان حلاف برياره فقاد شابهه باه (( تقادم الكا

شر  أوعال ، وذكر النصوص في ذلك ، وأن من حلف برير هللا فقد الحلف برير هللا جل 

 باهلل جل وعال ، وأن منه الشر  األكبر ومنه األصرر .

أو الولي حيا  أو ميتا  من الشار  باأللفاا  وهاو شار   فالحلف برير هللا كالحلف بالنبي 

تقاد التساوية فإناه أصرر ، وإذا كان الحالف يحلف بالمخلوق تعظيما  مثل تعظايم هللا أو يع

(1) 
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مشرٌ  الشر  األكبر وهو الذي أراده ابن القيم رحمه هللا تعالى هنا حاين قاال: )) ومنهاا 

 الحلف باسمه تعظيما (( .

 وهنا  فرق بين الشر  باللفظ ، والشر  على وجه التعظيم .

الشاار  باااللفظ شاار  أصاارر والشاار  علااى وجااه التعظاايم شاار  أكباار ، فلااذلك ال يصااح 

رجال ل باأن الحلاف باالنبي أو الحلاف بالبادوي شار  أصارر ، ألناه إذا قيال للإطالق القو

 يمكن أن يع ، والاحلف باهلل كاذبا  حلف باهلل كاذبا  وإذا قيل: احلف بالبدوي كاذبا  ال يستط

شابهه  يحلف بالبدوي كاذبا  فهذا مشر  الشر  األكبر ألنه معظم للمخلوق أعظم هاذا ماا

 ولام تعظايم الخاالق ، ألناه تجارأ علاى أن يحلاف بااهلل كاذباا   هذا عظم المخلوق أعظم مان

ال  جل وعيتجرأ على أن يحلف بالمخلوق كاذبا  فهذا من الشر  األكبر الذي ال يرفره هللا

 إال بالتوبة .

ريح ومن القواعد المهمة في باب األحكاام الشارعية أن مان األقاوال واألفعاال ماا هاو صا

د أن ي الساجوعدة تصلح لهذه المسألة ولما قبلها كما تقادم فاالداللة على الكفر ، وهذه القا

 لك .من األقوال واألفعال ما هو صريح الداللة على الكفر . فحينئٍذ يكفر المرء بذ

و سااب فااإن ماان قااال أو فعاال مااا هااو ُكفاار َكفَاار بااذلك ، فااإذا سااب اإلنسااان هللا جاال وعااال أ

العتقاد أو بذلك الجحد أو نسأله عن اسبا  صريحا  فإنه كافر بذلك ، ال يشترط  الرسول 

ل ، وال يتصاور فياه الجها ماذا تقصد ، بل تقدم أن سب هللا عز وجل وسب رساول هللا 

اء وأن السااب الصااريح ال يتصااور فيااه وال التأوياال فيكفاار بااذلك مطلقااا  وهااذا ماان األشااي

 الصريحة .

هاذا القااذورات ف وكذلك من األشياء الصريحة التي يكفار بهاا المارء إلقااء المصاحف فاي

باذلك  مرتد عن الدين ، هذا من الشيء الصريح الذي ال نزاع فيه ، وال يشترط أن يقصد

 أشياء أخرى .

د ر بالجحافالكفر تختلف أنواعه ، ولكن يكفر بشيء واحد منها فقد يكفر اإلعتقاد وقاد يكفا

 وع هاذهبمجما ، وقد يكفر باالستحالل ، وقد يكفر بالفعل ، وقد يكفار باالتر  ، وقاد يكفار

 األمور أو ببعضها .

 لاه وكالحلف بالمخلوق تعظيماا   فمن الكفر باألقوال سب هللا عز وجل أو سب الرسول 

 ادات من، ومن الكفر باألفعال السجود لألصنام والطواف على القبور ومن الكفر باالعتق

معاا  ا  مجأحسن من حكمه ، ومن الكفر بالجحد كأن يجحد أمراعتقد أن حكم غير النبي 

تاار  كعليااه وماان الكفاار باالسااتحالل أن يسااتحل أماارا  متفقااا  عليااه ، وماان الكفاار بااالتر  

إلجمااع االصالة ، ألن تر  الصالة بالكلية كفر باإلجماع ، ال نازاع فاي ذلاك ، كماا نقال 

ي ، ونقل اإلجماع إسحاق ، و جماع نقل اإلاإلمام عبد هللا بن شقيق ونقل اإلجماع الَمرَوز 

يح م ابن حزم وغيرهم من أهال العلام رحمهام هللا تعاالى ، واإلجمااع مجازى ، صاحاإلما

 في هذه القضية أن الصحابة ليس بينهم خالف في كفر تار  الصالة .
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ألن  ،فقول أهل اإلرجاء أو قول غاالة المرجئاة ، ألن المرجئاة أقساام غاالة وغيار غاالة 

،  ماور لكان ليساات مكفارة بااذاتهابعاض المرجئاة وهاام غيار الراالة يقولااون يكفار بهااذه األ

 الجحد .ولكن ألنها دالالت على عدم التصديق لكن غالة المرجئة يقولون: ال يكفر إال ب

ل وهذا ليس له أصال فاي الكتااب وال فاي السانة، واإلجمااع منعقاد علاى خاالف هاذا القاو

 ة علااىالااالشااذ الااذي ال يادل عليااه ال كتااب وال ساانة وال إجماااع وال عقال . األدلااة كلهاا د

 من األلفا  واألقوال الصريحة . هاا النوع األو خالف هذا القول الباطل ، 

ن عال ، لكامناه ماا هاو محتمال الداللاة فالباد حينئاٍذ مان تبايّ ن مان قصاد الفا النوع الثاني:

 هللاد لريار ينبري التنبه ليس هذا مطَّردا  من كل مسألة من ذلك السجود كما تقدم فقاد يساج

 عن اإلسالم .تعبَّدا  فيخرج 

را  كاان كاافلوقد يسجد تحية فيكون آثما  باالتفاق ولكن لو سجد للصانم متجهاا  لريار القبلاة 

أن  مرتادا  ، ألن هااذا غياار محتماال ، فهنااا  فاارق بااين أن يسااجد للصاانم ، الصاانم ال يمكاان

سجد ييسجد للصنم تحية هذا كفر غير محتمل ، لكن السجود للرجل الكبير قد يتصور أن 

 هذا يختلف عن هذا .تحية ف

 فيه . أي السجود للصنم ـ على هذا الوجه غير محتمل وهذا ال إشكال ـفإن هذا السجود 

رات ومن المحتمل أيضا  إلقاء المصاحف فاي الناار ، تقادم أن إلقااء المصاحف فاي القااذو

 كفر باإلجماع وهذا كفر غير محتمل .

تماال ، يحتماال أنااه مسااتخف ماان الكفاار المحتماال أن يلقااي المصااحف فااي النااار فهااذا مح

 بالمصحف قرينة ذلك أن يكون غالف المصحف جيدا  .

 فماذا يعني أن يلقيه في النار ، هذا مستخف .

قاه فقاد يحتمال ها النوع الثاني:  ذا بنااءأن يكون المصحف قد بليت أوراقاه وأراد أن يحّر 

ق المصااحف . فقاد يكاون عنادي مصاحف قاد  على أن عثمان  بَليات أمر بتحريق وحارَّ

ار فاي النا أوراقه فأردت أن أضعه في النار إذا  ال يمكن التكفير ب أَن من ألقاى المصااحف

ألرض ، فنقول هذا مستهين بالمصحف ، فقد يريد أن يحرقه لئال يمتهن ولئال يُداس في ا

 بإجمااع ولئال تطأه األقدام وقرينة ذلك أن يكون المصحف قد بليات أوراقاه فهاذا ال يكفار

 .المسلمين 

 .ولكن ينبري التنبه والتركيز على قضية ما كان محتمل وبين ما لم يكن محتمال  

تعباد ألن بعض الناس يقول كل عبادة ثبتت هلل جال وعاال فصارفها لريار هللا علاى وجاه ال

شر  أكبر ، وماعدا ذلك شر  أصرر وهاذا باطال ، ألن هاذا صاحيح أناه شار  أكبار ، 

 جه التعبد يكون شركا  أصرر .لكن ال يعني أن ما لم يُفعل على و

ل ، فإن اإلنسان لو أُساتأجر علاى أن يساجد لهاذا الصانم فساجد طمعاا  فاي المنصاب والماا

 ل .ذا العمطبعا  ما عبد الصنم عبادة  يقصر التعبد له أال يكفر بذلك و! يكون مرتدا  به

 لمرتباةلاى افإذا أتى المسؤول وأمر من تحت  يده أن يساجد لهاذا الصانم علاى أن يُعَيناه ع

ألكبار االفالنية ... و! أو على أن يصرف له معاشه فنقول في هذه الحالة: مشر  الشر  

 ، ولو قال أنا ما عبدت الصنم .
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 ومنها الذبح له : فمن ذبح لريره فقد شبهه به   .
 

فااإن  ،فاإذا ذباح العباد لحاي أو مياات متقرباا  لاه فإناه مشاار  ومشابه للمخلاوق بالخاالق  (1)

انحر  وفرلي لرب   الذبح هلل قربة وصرف هذه القربة لرير هللا شر  أكبر قال تعالى: 

  :وقال تعالى   ه لنقل لن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هلل سب العنالمين   شنري

 . 

 ماام مسالمفي صاحيح اإل إذا  ُعل َم أن من نسك لرير هللا فقد أشر  به ، وفي حديث علي 

لى أن الذبح ( غير أن صيرة اللعن ال تدل ع لعن هللا من لبح لغير هللاقال: )  أن النبي 

 كفر وإنما نأخذ الكفر من األدلة األخرى المتقررة في هذا الباب .

أكبر  ومن قال أن الذبح لرير هللا على وجه التقرب غير شر  أكبر فقد غلط بل هو شر 

 ناقل عن الملة . 
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نها حلق الرأس إلى غير ذلك   .هذا في جانب التشبيه   وأمافي جانب التشبه  فمن وم

تعا م وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه ورجائه ومخافته فقد تشبه باهلل ونازعه في ربوبتية 

 وهو حقيق بأن يهينه هللا غاية الهوان ، ويجعله كالذر تحت أقدام خلق ه   .
 

لق حذلك ألن هللا تعالى قيَّد حلق الرأس بالخضوع والتعبد ، و تقدم أن ابن القيم رحمه (1)

 -الرأس له حاالت:

اجاب و وهاو هللأن يحلقه تعبدا  هلل كأن يحلقه بعد النسك فهذا الحلاق عباادة  الحالة األولى:

 من واجبات الحج والعمرة .

ح هذا مبا، فأن يحلق رأسه على وجه التبرد وإزالة القاذورات ونحو ذلك  الحالة الثانية:

. 

ارج أن يحلااق رأسااه تشاابها  بااالخوارج فهااذا محاارم ألنااه ماان ساايما الخااو الحالننة الثالثننة:

 التحليق .

 أن يحلق رأسه توبة  لشيخه ومريده فهذا مشر  الشر  األكبر . الحالة الرابعة:

( ألكبار (إذا  يُقيد هذا النوع فيقال: )) حلق رأس على وجه الخضوع والتعبد هو الشر  ا

. 

يه لوق وتشابتقدم قول ابن القيم رحمه هللا تعالى بأن حقيقة الشر  تشبيه الخالق باالمخ (2)

 المخلوق          بالخالق .

وحااين ذكاار المؤلااف رحمااه هللا تعااالى بعااض جوانااب التشاابيه ، شاارع اآلن يتحاادث فااي 

 جوانب التشبه .

 تعاا م والتكباركما جاء هذا مصرحا  به في جاامع أباي عيساى وصاححه الترماذي وال (3)

 .مراتب ، منه ما هو كفر أكبر ومنه ما هو أصرر ، ومنه ما هو من كبائر الذنوب 

ة اإللهيا لكن الذي يبتري أن نعلمه أن من جعل هلل ندا  من خلقه فيما يستحقه عز وجل مان

 والربوبية فإنه كافر بإتفاق أهل العلم .

 اوى .مه هللا في مواضع من الفتوقد أشار إلى هذه القضية شيخ اإلسالم ابن تيمية رح
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يقو  هللا عز وجل: العظمة لزاسي والكبرياء سوائي ، أنه قال: )  وفي الصحيح عنه 

 (  . فمن نازعني في واحد  منهما عابته
 

ث هذا الحديث رواه اإلمام مسلم رحمه هللا تعالى من طريق عمار بان حفاص بان غياا (1)

ي دثنا أبو إساحاق عان أباي مسالم األغار عان أباي ساعيد وأباعن أبيه عن األعمش قال: ح

مننن العننز لزاسه والكبرينناء سوائننه ف)  هرياارة رضااي هللا عنهمااا قاااال قااال رسااول هللا 

فاي  ( هذا لفظه في صحيح اإلماام مسالم رحماه هللا تعاالى والحاديث جااء ينازعني عابته

 عان األعارج عان أباي مسند اإلمام أحمد وغيره من طريق سفيان عن عطاء ابن السائب

من نازعني الكبرياء سوائي والعظمة لزاسي فقال قال هللا تعالى: )  أن النبي  هريرة 

 ( . واحداأ منهما أوخلته جهنم

ة ي وجماعوجاء هذا الخبر بألفا  أخرى ، قد رواه أبو داود أيضا  ، وابن ماجه والطيالس

. 

لشر  .اائه ومخافته ورجائه فهذا من فالتعا م المؤدي إلى محاوله استعباد الناس وإطر

م ، والتكباار الااذي ال يقتضااي منازعااة هللا جاال وعااال فااي ألوهيتااه وال ربوبيتااه هااذا محاار

ع نفساه وحقيق بأن يهينه هللا جل وعال غاية الهوان ويذله وأن يخفضاه حاين أراد أن يرفا

 و يتكبر حٌق على هللا أن ال يرتفع شيء من الدنيا إال وضعه هللا .

عباد وجاه الت هذه القبيل حبه أن يتمثل الناس له قياما  ، يحب أن يقوم له الناس ال علاىمن 

 ولكن على وجه اإلكرام فهذا محرم . 

منن أحنهللا أن قاال: )  عن معاوياة وغياره أن النباي  ( 3)وقد جاء في صحيح اإلمام مسلم

أ فليتبوأ مقعده من النناس ((  تمثال لاه النااس قياماا  أماا إذا أحاب أن ييتمثل له الرجا  قياما

 . على وجه التعظيم والتكبر والخوف والرجاء فهذا شر  باهلل جل وعال

 

 
 

 

                                                

هذا الحديث لم أجده في مسلم وإنما وجدته في مسند اإلمام أحمد وسنن أبي داود والترماذي ومصانف ابان ( 3) 

  الشيخ حفظه هللا تعالى . أبي شيبة وغيرهم ولعله سبق لسان من 

(1) 
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وإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده من أشد الناس عذابا  يوم القيامة لتشبهه باهلل 

 في مجرد           الصنعة  ، فما الظن بالمتشبه باهلل في الربوبية واإللهية و   .

أ يوم القيامة المروسون يقا  لهم: أحيوا ما خلقتم: )  ما قال ك (  أشد الناس عاابا

يقو  هللا عز وجل: ومن أللم من لههللا ييلق كيلقي  أنه قال: ) وفي الصحيح عنه 

 ( فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها .فلييلقوا لسة فلييلقوا     شغيرة 
 

ن فاعلاة المخلوق بالخالق ، إذا كان مجرد تصوير فهذا ملعاو هذا إذا لم يقصد مساواة (1)

اماة ، وم القييا، وقد توعده هللا جل وعال بالنار وأنه من أشد النااس عاذابا  ، وأناه يقاال لاه 

 أحيوا ما خلقتم .

وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من طرياق ابان فضايل وساوف يشاير إلياه المؤلاف  (2)

 قنا  هللاقاال: )  أبي زرعة عن أبي هريرة عان النباي  رحمه هللا تعالى عن عمارة عن

 ـنأي   أحند أللنم ممنن لهنهللا ييلنق كيلقني  ـنتعالى ومن أللم ممن لههللا ييلق  كيلقني 

ظم ا هو أع( فنبه بهذه األمور اليسيرة على م فلييلوا لسة فلييلقوا حبة فلييلقوا شعيرة

 منها .

 جل وعاال و لتعظم دون هللا فإنه مشر  باهللومن صنع هذه التصاوير لتعبد من دون هللا أ

أ ينننوم القيامنننة المرننوسون: ) ، وقااد قاااال   ( بهاااذا اللفااظ جااااء فاااي أشنند النننناس عنناابا

الصحيحين من حديث ابن مسعود وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمار أن النباي 

  (  :تمالاين يرنعون الروس يعابون يوم القيامة يقا  لهم: أحيوا ما خلققال ) . 

 والمؤلف رحمه هللا تعالى جمع حديثين في سياق واحد .
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وكذلك من تشبه به تعالى في االسم الذي ال ينبري إال له كملك الملو  ، وحاكم الحكام ، 

 وقاضي القضاة ، ونحوه   .

لن أخنع األسماء عند هللا سجل  تسمى أنه قال: )  وقد ثبت في الصحيح عن النبي 

أريه سجل عند هللا سجل  تسمى ( وفي لفظ )  هان شاه   مل  الملوك   مال  ل  هللابشا

 ( . مل  األمالك

وبالجملة فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشر    ، ولذلك كان من  ن أنه إذا تقرب إلى 

 غيره بعبادة ما يقربه ذلك الرير إليه تعالى فإنه يخط    لكونه شبهه به 
 

جاء فاي الصاحيحين مان طرياق أباي الزنااد عان األعارج عان أباي هريارة أن ألنه قد  (1)

 ( . لن أخنع أسم عند هللا سجل تسمى مل  األمالك   مال  ل   هللاقال: )  النبي 

ي عظيم عند هللا ، وإذا كان يقصد بذلك التعا م والتكبر فإناه م  جال ناازع هللفمجرد التسّم 

 وعال في ربوبيته وعظمته .

د كبر ، فقاتقدم أن هذا مراتب ، فإن مجرد التشبه باللفظ ال يعني أن األمر شر  أ وقد (2)

ماار يكاون األمار شاركا  أكبار وقااد يكاون أصارر ، وقاد تكااون كبيارة مان الكباائر ، ألن األ

يفسَّر بما يؤول إليه .

 تكبار عانفإننا نعلم أن التكبر قاد يكاون مان الكباائر ، وقاد يكاون مان الكفار األكبار كاأن ي

 ذا .رع هللا ، كأن يستكبر عن االنقياد ونحو ذلك وقد يجتمع في العبد وصف هذا وهش

ن عبَّاد القبور يذكر ل (3) ا الميات نا أن هاذوهذا كما تقدم أنه معلوم بالسمع والعقل ، َمْن م 

ميات ال ا و! الوهبة ولدا  و! أو أنه رزقه و! أو مد يده أعطاه رياال  واحدا  و! مان يثبات هاذ

 وال يحي وال يميت وال يجلب نفعا  وال يدفع ضرا  . يرزق 

هاذا  ولهاذا عبااد القباور مشاركون مان وجاوٍه كثيارة ، فاإنهم يعتقادون النفاع والضار . فاي

كفيار تالميت ومجرد هذا كفر ولو لم يفعله ، فكياف إذا فعلاه و!! علاى أناه ال يصاح رباط 

جلااب  ر هللا باأنهم يعتقادونعبااد القباور والاذين يطوفاون حاول القبااور والاذين يادعون غيا

 المنافع ودفع المضار ، مجرد الفعل كفٌر .

أن  د العبادفإن من قال أو فعل ما هو ُكفر ، َكفََر باإلنفااق ، وال يشاترط فاي ذلاك أن يقصا

ساالم شايخ اإل يكون كافرا  ، فإن هذا ال يشاؤوه أحدٌ إال ما شاء هللا كما وضح هذه المسألة

 لى في الصارم المسلول في حكم شاتم الرسول .ابن تيمية رحمه هللا تعا

 
 

 

وأخذ ما ال ينبري أن يكون إال له ، فأشر  معه سبحانه فيه غيره ، فبخسه سبحانه حقه ، 

 فهذا قبيح عقال  وشرعا  . ولذلك لم يشرع ، ولم يرفره فاعلمه  .
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هااذه  لمننن يشنناء  لن هللا   يغفننر أن يشننرك بننه ويغفننر مننا وون للنن  ألن هللا قااال:  (1)

اآلية فيها فوائد ، فيها ردٌ على كثير من الطوائف المنحرفة والضالة .

 يرفار في هاذا دليال علاى أن الشار  ال لن هللا   يغفر أن يشرك به  فقوله جل وعال: 

 ولو كان العبد يصلي ويصوم ويزكي ويحج .

حكمنه  و  يهشنرك فني : وقد تقدم أن الحكم بريار شارع هللا أناه مان الشار  لقولاه تعاالى

 شرع هللا ، فهو داخل في هذه اآلية ، من الشر  الذي ال يرفر ، فالذي يحكم برير أحدا 

 بالقوانين الوضعية كالذي يعبد قبرا  أو وثنا  ال فرق بينهما .

مان  وتعذير بعض الناس عن هؤالء المشرعين بأنهم ال يعتقدون أن هاذه القاوانين أفضال

 شرع هللا .

لاى كقاول المشار  إذا قاال: أناا أعتقاد أن الشار  باطال ، وال أفضال هاذا الشار  عنقول 

 عبادة هللا ، هل ينفعه و ! ال ينفعه وال يرني عنه شيئا  .

لحكم لريار َصْرُف ا لن الحكم ل  هلل  ويقول:  و  يشرك في حكمه أحدا  هللا قال : 

وقاد تقادم   هللا فأالم  هنم الكنافرون ومن لم يحكم بما أنز  هللا        شر  ، ويقول: 

 ن الشر تقرير ذلك مرارا  ، وأن القوانين الوضعية الموجودة في عالمنا الحاضر كلها م

لاذين فيهاا ردٌ علاى الخاوارج ، بخاالف الخاوارج ا  ويغفر منا وون للن  األكبر قوله: 

 علاى فياه ردٌ   اءلمنن          يشن  يقولون إن أصحاب الكبائر مخلدون في الناار قولاه:

 المرجئة أيضا  ، والمرجئة طوائاف كماا تقادم الحاديث عان بعضاهم ، لكان غالاب مرجئاة

د :  إن ال العبقهذا العصر غالة .يقولون: ال يكفر العبد إال باالستحالل أو باالعتقاد ، إذا 

،  سب هللا وسب رسوله كفر ، وإن الطواف حول القبور كفر وإن السجود لألصانام كفار

  وسابهذا داللة على عدم التصديق . نقول هذا من المرجئة . وإذا قال : إن ساب هللا ألن

 ال يكفر ما لم يستحل . فنقول هذا من غالة المرجئة . رسول هللا 
 

 
 

 

 

 

واعلم أن الذي  ن أن الرب سبحانه ال يسمع له ، أوال يستجيب له إال بواسطة تُطلعه 

 .    ن باهلل  ن السوء على ذلك ، أو تسأل ذلك منه فقد
 

 قع .قوله: )) اعلم (( فعل أمر ، من العلم وهو حكم الذهن الجازم المطابق للوا (1)

ألن ووالعلاام بمثاال هااذه األمااور ماان الواجبااات ، كااي يعااَي عاان هللا أمااره ويجتنااب نهيااه ، 

 الجهل بذلك يوقعه بما حرم هللا ، ويؤدي به إلى أن يدع ما أمر هللا به .

 طلق على معاني:والظن ي
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أنهام  أي يساتيقنون  الناين يظننون أنهنم مالقنوا سبهنم يطلق على اليقين كقوله تعالى: 

 ين أنهاممالقوا ربهم ، ويصلح إطالق اليقين هنا على معناى العلام ، أي يعلماون علام اليقا

 مالقوا ربهم .

 ويطلق الظن على تجويز أمرين أحدهما أقوى من اآلخر . 

أو  وهو التردد في الشيء كالذي يظن أي يشك أن الارب ال يسامع لاهويأتي بمعنى الشك 

ار ناه إنكايستيقن أن الرب ال يسمع له . فهذا  قد  ن باهلل  ن السوء ، وهذا الظن كفار أل

 لسمع هللا . وإنكار لقدرة هللا ، بل هذا الظن يتضمن ثالث مفاسد :

 نفي صفات الكمال المطلق عن هللا . المفسدة األولى:

 أنه يناقض أسماء هللا وصفاته . فسدة الثانية:الم

 أنه تنقص لمقام األلوهية والربوبية . المفسدة الثالثة:

عمالاه وكذلك من  ن أن هللا جل وعاال ال يساتجيب لاه: أي إذا دعااه أو ال يجازياه علاى أ

ل عاجن يادعو إذا عبده إال بواسطة تُْطلعه علاى ذلاك أو تقرباه زلفاى إلاى هللا ، فاإذا أراد أ

لاى زلفاى إ بينه وبين هللا واسطة تطلعه على ذلك وإذا أراد أن يعباد هللا عباد غياره ليكاون

 هللا ، فهذا قد  ن باهلل  ن السوء ، وهذا شر  باهلل رب العالمين .

 وكل مشر  مسيء للظن برب العالمين ، وليس كل مسيء للظن مشركا  .

 

 
 

 

 

 

إال بإعالم غيره له وإسماعه فذلك نفي لعلم هللا  فإنه إن  ن   أنه ال يعلم ، أوال يسمع

 ولسمعه وكمال إدراكه ، وكفى بذلك ذنبا   .
 

 سواء كان الظن هنا بمعنى اليقين ، أو بمعنى التردد . (1)

ون أننا   أم يحسب فإن هذا الذنب تكذيب هلل رب العالمين ، فإن هللا جل وعال يقول:  (2)

سامع ياآلية إثبات صفة السامع هلل جال وعاال ، وأن هللا في هذه   نسمع سرهم ونعواهم

ياات السر وما أخفى ، ويسمع دبيب النمال . كماا أن علماه محايط بكال شايء ، ويعلام الكل

لهااا والجزئيااات وهااذا ممااا أجمااع عليااه المساالمون ، فهااذا مسااتقر فااي الفطاار التااي لاام تجتا

ر ونحننن قننالوا لن هللا فقينن لقنند سننمع هللا قننو  النناين الشااياطين ، وقااال تعااالى أيضااا  : 

يء لتعلمنوا أن هللا علنى كنل شن سمعهم وهو فوق سماواته مستٍو على عرشه   أرنياء

ي تعاولن  قد سمع هللا قو  الت ، وقال تعالى:   قدير وأن هللا قد أحاط بكل شيء علما

قااد: حاارف   فنني زوجهننا وتشننتكي للننى هللا وهللا يسننمع تحاوسكمننا لن هللا سننميع يرننير

 قيق هنا .تح
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وهللا يسنننمع  فياااه إثباااات صااافه السااامع هلل جااال وعاااال ، وبعااادها   قننند سنننمع وقولاااه 

 وهذا مما اتفق عليه أهل العلم .  تحاوسكما

ر ، باال بصا خالفا  للمعتزلة فإنهم يقولون: إن هللا عليم بال علم ، سميع باال سامع ، بصاير

سامع ،  يقاال إن هللا ساميع باال وهذا باطل وال يصح تصوره في العقل ، ألنه ال يمكان أن

ال بصاير با وال عليم بال علم ، فكيف كان عليم إذا كان بال علم وال رحيم بال رحمة ، وال

 بصر ، هذا ال يمكن أن يقال به .

 والكتاب والسنة يردان هذا القول أي يبيّ نان بطالنه .

 اط بكل شيء .فإن هللا جل وعال سميع ويسمع ، بصير ويبصر ، عليم ويعلم وعلمه أح

وهاااااو العلااااايم أحااااااط علماااااا  

 بالااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذي

 

 

 

فااااي الكااااون ماااان سااااٍر وماااان 

 إعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالن

 
 وبكااال  شااايٍء علماااه سااابحانه

 

 

 فهاااو العلااايم ولااايس ذا نسااايان 

 
 .    يضل سبي و  ينسى وقال تعالى: 

 
 

 

 

 

فُهُ   عليهم فقد أساء  الظن وإن  ن أنه يسمع ويرى ولكن يحتاج إلى من يُلَيّ نُهُ ويُعَّط 

بأفضال ربه وبره وإحسانه وسعة جوده   ، وبالجملة فأعظم الذنوب عند هللا تعالى إساءة 

 الظن به    ولهذا يتوعدهم في كتابه على إساءة الظن به أعظم وعيد ، كما قال تعالى: 
 .   الظانين باهلل لن السوء عليهم وائِرةه           السوء

 

،  هم بحاجاة إلاى مان يساترحمهم ويساتعطفهم بالشافاعةكأحوال الملو  ونحاوهم ، فاإن (1)

َكام والمصاالح ألن ن هام ينساوألنهم ال يعلمون عواقب األمور ، وألنهم قد تخفى عليهم الح 

ساامع ويجهلااون ويعتااريهم مااا يعتااري سااائر البشاار .فالااذي يظاان أن هللا ال يساامع أو أنااه ي

 فاي كماالخاالق ، وهاذا يقتضاي نويرى ولكنه يحتاج إلاى مان يُليّ نُاه فقاد شابه المخلاوق بال

 ل شارعا  القدرة عن هللا تعالى ، ويقتضي أيضا  عدم غناه المطلق عن كل أحد ، وهذا باط

 بأفضاال وعقال  وفطرة  . وهذا أيضا  كماا أشاار إلياه المؤلاف فاي قولاه )) فقاد أسااء الظان

 ربه وبره وإحسانه وسعة جوده (( .

األماور  القدرة عن هللا ، ويقتضي أن هللا يشارعوفوق هذا كما تقدم يقتضي نفي كمال  (2)

 ويقدرها بدون حكمه .

 ا ، فاالفإن من معاني أسماء هللا الحكيم الذي يعلام باواطن األماور و واهرهاا ، وعواقبها

 يعزب عنه شيء في األرض وال في السماء .
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 ،باهلل  نولو قيل: فإن من أعظم الذنوب عند هللا ألنه قد تقدم أن كل مشر  مسيء للظ (3)

 وأن إساءة الظن ال تستلزم الشر  .

إن كان شركا  وفقد يسيء الظن باهلل بأنه ال ينصر أولياءه وال يعلي كلمته فحينئٍذ لم يكن م

ر  هذا كفارا  ، وهاذا علاى القاول الصاحيح باالتفريق باين الشار  وباين الكفار ، فكال مشا

 كفننروا مننن أهننل الكتننابلننم يكننن النناين  كااافر ولاايس كاال كااافر مشااركا  لقولااه تعااالى: 

 وكإنكااار المعاااد . والشاار  فااالكفر كسااب هللا وكسااب الرسااول  والمشنركين منفكننين 

علاى  كأن يدعو مع هللا إله آخر ، وكأن يسجد للصنم ، وكأن يذبح للصنم ، وكاأن يطاوف

 القبور ولكن بالجملة فمن أعظم الذنوب عند هللا إساءة الظن به .

ين ويعنناب المنننافقين والمنافقننات والمشننرك وعااال يقااول:  قباال هااذه اآليااة هللا جاال (4)

وء فكل مشر  وكل منافق قاد  ان بااهلل  ان السا  والمشركات الظانين باهلل لن السوء

ه ، ألنهام يتهماون هللا جال وعاال فاي حكماه وشارع  الظانين باهلل لنن السنوء وقوله: 

م وائنرة عليه هللا بقوله:  والمؤمنين فوعدهم ويظنون أن هللا لن ينصر رسوله محمدا  

 أي بالعذاب والهال  .  السوء

 
 .  وأهعده لهم جهنهم وساءت مريرا ورضهللا هللا عليهم   ولعنهم    

أئ فكا  آلهة دون هللا تريدون * فما  نكم برب   :وقال تعالى عن خليله إبراهيم 

 .   العالمين 
 

فة ، وأهاال الساانة الجماعااة كمااا يثبتااون هلل صاا فيااه إثبااات صاافة الرضااب هلل جاال وعااال (1)

ل شاأنه هللا ج الرحمة يثبتون هلل صفة الرضب ، إثباتا  بال تمثيل وتنزيها  بها تعطيل ، ألن

وهنو  ال فاي ذاتاه وال فاي صافاته وال فاي أفعالاه  لنيس كمثلنه شنيء  وعاز سالطانه 

 ردٌ  لسنميع البرنير وهنو ا رد على الممثلة  ليس كمثله شيء   السميع البرير 

لاوق نا المخعلى المعطلاة الاذين يقولاون إذا أثبتناا هلل الرحماة وأثبتناا هلل الرضاب فقاد شابه

بالخالق ، تعالى هللا عن قولهم علوا  كبيرا  .

ا ه ،  ناووهذا في الحقيقة يقتضي التشبيه ، هم فروا اآلن مان التشابيه ووقعاوا فاي التشابي

 . ات المخلوق ففروا من هذا فوقعوا فيما فروا منهأن صفات هللا تشابه وتماثل صف

 ولهذا قيل المعطل يعبد عدما  ، والمشبه يعبد وثنا  .

 يقول ابن القيم رحمه هللا في ذكر عقيدة أهل السنة الجماعة .

 إن المـشـبه عـابـد األوثــان    لسنا نـشـبه وصفـه بصفاتـنا

 البهـتان   عـابـد لإن المـعـطـ  أوصافـه  كـال وال نخـلـيه من

 العظيم الرحمـن شـبه مـن

 بخلقه 
 نصـران   بمـشـر  الشبـيـه فهو 

 اإليمـان   ذا ولـيس الكفـور فهـو  أو عطل الرحمـن عـن

(1) (2) 

(3) 
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 أوصافـه

 أي لعن الظانين باهلل  ن السوء . (2)

 ريار للتقأتي ) أئفكا  ( : الهمزة هنا لالستفهام اإلنكاري التوبيخي ، ألن الهمازة قاد تا (3)

 الهمزة هنا للتقرير.  ألم نشرح ل  صدسك

 واإلفك في اللرة: هو الكذب والباطل ، وقيل اإلفك: أسوُء الكذب .

 والمعنى أتعبدون آلهة من دون هللا من أجل اإلفك .

 . فما لنكم برب العالمين  فقدم المفعول من أجله على المفعول به 

 

 
 

 

 

إذا عبدتم معه غيره  ، و ننتم أنه يحتاج في االطالع على أي: فما  نكم أن يجازيكم 

 ضرورات عباده لمن يكون بابا  للحوائج إليه ونحو ذلك و.
 

لنه منن يشنرك  وضح هللا جل وعال جزاء هؤالء المشركين في مواضع من القرآن  (1)

اإلنساان لاو  ، فإن باهلل فقد حرم هللا عليه العن ة ومأواه الناس وما للظالمين من أنراس 

كان يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعبد معه غيره ذهبت أعماله أدراج الرياح .

قولاه فإن هذا الشر  يحبط األعمال كالحدث يبطل الصالة ، ال تصح الصالة بالحادث ، ل

 ( :  والحديث في الصاحيحين ،  يقبل هللا صالة أحدكم للا أحدث حتى يتوضأ )  كاذلك

 الشر  يبطل األعمال .

فااإن الشاار  يناااقض أصاال اإليمااان ، يناااقض مااا جاااءت بااه الرساال ومااا نزلاات ماان أجلااه 

 الكتب .

د من بن ، ال فإن الذي يدخل به العبد في اإلسالم أشياء كثيرة ، ال بد من النطق بالشهادتي

 لعباد مانااعتقاد أركان اإليمان ، ال بد من العمل بأركان اإلساالم ، لكان الاذي يخارج باه 

 شترط أن تكون شعب متعددة .اإلسالم ال ي

فار ال الكفار، ألن قصاد الك يقصاد لام ولاو اإلساالم، مان به يخرج اإلنسان يفعله واحد شيءٌ 

 يكاد يريده أحد .

باااهلل  إذ ال يتصااور شااخص يقااول أريااد أن أكفاار إال المالحاادة الزنادقااة والااذين ال يؤمنااون

 أصال  .

بعنند  تهزاون   تعتنناسوا قنند كفننرتمقننل أبننا هللا وآياتننه وسسننوله كنننتم تسنن قااال تعااالى: 

. ما قصدوا الكفر ، لكن قصدوا االستهزاء ، وقصدوا الفعل .  ليمانكم

 ففرق بين قصد الفعل وبين قصد الكفر .

(1) 
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هاو  وقصد الفعل هو الكفر إذا كان الفعل مما يكفر به الشخص وكال مان قاال أو فعال ماا

 ين .العالم ، إذ ال يشاء هذا أحدٌ من كفٌر صريح كفر بذلك ، وإن لم يقصد أن يكون كافرا  

  إلاهوبعض الناس يتصور أن الرجل إذا نطق بالشهادتين ال يمكن تكفيره ولو عبد مع هللا

لزم آخر وهاذا باطال بالكتااب والسانة واإلجمااع ، األصال فاي النطاق بالشاهادتين أن تسات

لتاا د يفهام ماا البراءة من كل معباود ساوى هللا ، لكان بعاض النااس ينطاق بالشاهادتين وال

 عليه من إبطال الشر  .

 فال إله: تقتضي البراءة من كل معبود سوى هللا .

 ال إله: نافيا  جميع ما يعبد من دون هللا .

لكن يقول ال إله إال هللا ويعبد البدوي ، يقول ال إله إال هللا ويطوف حول قبر عبد القادر 

ملمة قال يا علي أو يا حسن أو يا حسين الجيالني ، يقول ال إله إال هللا وإذا ألمت به 

 وهذا كله من الشر  األكبر 

شنرك بنه ويغفنر لن هللا   يغفر أن ي الذي ال يرفره هللا جل وعال إال بالتوبة قال تعالى: 

 .  ما وون لل  لمن يشاء

 ال: ريره فقاولهذا ذكر هللا جل وعال مثال  في القرآن مطابقا  لحال المشركين المتعلقين ب

منن فاجتنبوا الرجس من األوثان واجتنبوا قنو  النزوس * حنفناء هلل رينر مشنركين بنه و

 حيق سنيشرك باهلل فكأنما خره من السماء فتي فه ال ير أو تهوي به الريح في مكان  
. 
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م وضعفهم وهذا بخالف الملو  فإنهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزه

 وقصور علمهم عن إدرا  حوائج المضطرين   .
 

-الملو  محتاجون للوسائط ألسباب : (1) 

 عدم الكمال المطلق . السبهللا األو :

يحيط  عدم اإلحاطة ببواطن األمور و واهرها ، بل ال يمكن للمخلوق أن السبهللا الثاني:

 وال بظواهر األمور ناهيك عن بواطن األمور .

 العجز والضعف . السبهللا الثالث:

 قصور العلم عن إدار  حوائج المضطرين .  السبهللا الرابع:

 وأشياء كثيرة المستلزمة للضعف البشري .
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فأما من ال يشرله سمٌع عن سمع     ،وسبقت رحمته غضبه    ، وكتب على نفسه 

 الرحمة    ، فما تصنع الوسائط عنده و. 

ه وبين هللا تعالى فقد  ن به أقبح  ن    ومستحيل أن يشرعه لعباده فمن اتخذ واسطة بين

 بل ذلك يمتنع في العقول والفطر .
 

ختلف تمليارات البشر يسألون هللا جل وعال في آن واحد ال يشرله سمع عن سمع وال  (1)

، قاال  عليه األصوات ، وال تشتبه عليه ، يعلم سؤال هذا ودعاء هاذا دون أن يفلتاه شايء

وقاال  و  يحي نون بشنيء منن علمنه   وسع كرسنيه السنموات واألسض  عالى: ت

 . لتعلموا أن هللا على كل شيء قدير وأن هللا قد أحاط بكل شيء علما تعالى: 

لرحماة الحديث في ذلك في الصحيحين ، وهذا مما اتفق عليه أهل العلم مثل السمع وا (2)

 والرضب .

ناال ت، ورحماة هللا جال وعاال ال   هللا قرينهللا منن المحسننينلن سحمنة  قال تعالى:  (3)

مخلاد  الكفرة والمشركين بحيث يكونون من الناجين ، هذا ال يقول به مسلم فاإن المشار 

 في النار .

 ، رحماة هللا إذا كانت هذه عظمة هللا ، وهذه قادرة هللا ، إذا كاان هاذا سامع هللا ، وهاذه (4)

 فما تصنع الوسائط عنده و!!

يضااا  إذا عرفنااا عجااز المخلااوق ، وضااعف المخلااوق ، وفقاار المخلااوق ، وعاادم قاادرة وأ

 المخلوق ، فكيف نلجأ إلى المخلوق ونَدعُ ربَّ المخلوق و!

النرزاق  لن هللا هنو وقاال:   وعلى هللا فتوكلوا لن كننتم منؤمنين هللا جل وعال قال: 

 .  لو القوة  المتين

و الاذي يُعاز ، وهاو الاذي يُاذل ، وهاو الاذي يُرناي ، وهافاهلل هو الذي يرزق ، وهو الاذي 

عا  نفسه نفليُْفقر ، وهو الذي ينفع ، وهو الذي يضر . وأما المخلوق فال يستطيع أن يجلب 

فساه نناهيك عن أن ينفعك وال يستطيع أن يجلب لريره ضرا  ناهيك عن أن يدفع ذلك عن 

.

ن لايس أ، وأنه محتاج إلى غيره ، و ن  ألنه  ن أن هللا ال يسمع وال يرى وال يبصر (5)

 ظن بااهللله الكمال القدرة من حيث اإلطالق ، وغير ذلك من اللوازم التي تستلزم سوء ال

 جل وعال .

 ثم أكَّد المؤلف رحمه هللا تعالى على مسألة مهمة فقال: واعلم . (6)

 
 

 

(1) (2) (3) 
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قبيح في نفسه    كما قررناه  واعلم أن الخضوع والتأله   الذي يجعله العبد لتلك الوسائط

السيما إذا كان المجعول له ذلك عبدا  للملك العظيم الرحيم القريب المجيب ومملوكا  له 

 . ضرب لكم مثالأ من أنفسكم  كما قال تعالى: 
 

الحاب ، وتقدم أن الخضوع بمعنى الذل ، التأله هو العبادة . وتقادم الحاديث عان الاذل  (1)

 ال هلل الواحد القهار .وأنهما ال يجتمعان إ

ر هماا لريافإن العبد قد يذل لمخلوق لكن ال يحبه ، وقد يحبه ولكان ال ياذل لاـه . فمان جمع

 هللا فقد شبه المخلوق بالخالق .

 وقد تقدم قبح الشر  عقال  وفطرة  . (2)

ة : فاي ساورهذه األمثال المذكورة في القرآن ال يعقلهاا إال العاالمون ، كماا قاال تعاالى (3)

ض وقااد كااان بعاا وتلنن  األمثننا  نضننربها للننناس ومننا يعقلهننا ل  العننالمون  العنكبااوت 

ين .  السلف يبكي إذا قرأ مثال  ولم يفهمه ويقول لست من العالم 

و أد معناى وقد ذكر هللا في القرآن بضعة  وأربعين مثال ، والمقصود من هذه األمثال تأكيا

ن قول من المحسوس أو أحد المحسوسين مابيان غاية ، وتقريب الشيء من الشيء والمع

 اآلخر أو غير ذلك .

ساب والناس يتفااوتون فاي معرفاة األمثاال والمقصاد مان المثال ، وفوائاد المثال ، علاى ح

 ه عناياةعلومهم وفهومهم وإيمانهم ، وعنايتهم بهذا الشيء ، فاإن العباد إذا جعال مان نفسا

 ل في القرآن .بهذا العلم تحصل له شيء كثير عظيم والسيما األمثا

ألمثاال ولإلمام ابن القيم شرح على األمثال في القرآن وهو مطبوع في كتاب مساتقل )) ا

ب فاي كتاا في القرآن (( وابن القيم ما ألفه كتابا  مساتقال  ولكان اساتخرج فيماا بعاد ووضاع

 ه ليعقالمستقل ، فحرٌي بطالب العلم أن يقارأ هاذا الكتااب وأن يتأمال فياه ، وأن ينظار فيا

 هللا أمره .  عن

 

 
 

 

 

 

 

(1) (2) 

(3) 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 179 

تيافونهم في ما سزقناكم فأنتم فيه سواء    ، ءيمانكم من شركاهل لكم من ما ملكل أ 

أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه فكيف     كييفتكم أنفسكم

، تجلعون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به ، وهو اإللهية التي ال تنبري لريري 

 وال تصلح لسواي ، فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري وال عظمني حق تعظيمي .

يا أيها  وبالجملة فما قدر هللا حق قدره من عبد معه من  ن أنه يوصل إليه قال تعالى: 

أ....     الناس ضرب َمثل  فاستمعوا له    لن الاين تدعون من وون هللا لن ييلقوا لبابا
 .اآلية 

 

 ل يشارككم عبيدكم في أموالكم فأنتم وهم في ذلك سواء .أي ه (1)

 قال اإلمام البروي رحمه هللا تعالى وغيره : (2)

 أي تخاافون أن يشااركوكم فااي أماوالكم ويقاسااموكم ، كماا يخاااف الحار شااريكه الحار فااي

 المال يكون بينهما أن يتفرد فيه بأمر دونه .

ه على بل وعال ن هذا دليُل قياس ، احتج هللا جوقد ذكر اإلمام ابن القيم رحمه هللا تعالى أ

ا من المشركين حيث جعلوا له من عبيده وملكه شركاء فأقـام عليهم حجة  يعرفون صحته

 نفوسهم وال يحتاجون فيها إلى غيرهم .

موا ، كي تعقلوا عن هللا أمره وتتقون فيم (3)  ا بعد .فاستمعوا له: أي انصتوا وتفَهَّ

ر  ، م ، وهو من أعظم األمثلة الواردة في القرآن لقطاع عاروق الشاوهذه المثل عظي (4)

مبطال  فحقيق على كل إنسان أن يتأمل هذا المثال ، ويتادبره ، ويعياه ويعارف معنااه فإناه

 لكل شر  .

 قدر علاىفاآللهة التي يعبدها المشركون من دون هللا لن تقدر على خلق ذباب واحد وال ت

 ذي عليها من الطيب ونحوه .مقاومته لو سلبها شيئا  من ال

 وقد ذكر اإلمام ابن القيم رحمه هللا تعلى عن هذا المثل وقال:

تقبايح وهذا المثل مان أبلاغ مان ماا أنزلاه هللا سابحانه فاي بطاالن الشار  ، وتجهال أهلاه و

 .عقولهم والشهادة على أن الشياطين تتالعب بهم أعظم من تالعب الصبيان بالكره 

 -( : الم لوبضعف ال الهللا وقوله ) 

،  الطالب: هو الصنم ، والمطلوب: الذباب وهاذا قاول ابان عبااس وطائفاة مان المفسارين

 وقيل الطالب : العابد ، والمطلوب: الصنم ونحوه .

لعابااد والصااحيح أن اللفااظ يتناااول هااذا وذا  ، فعاااجٌز متعلااق بعاااجز ، ففيااه تسااوية بااين ا

هللا  ما قدسوا ز ولهذا قال جل وعال والمعبود الباطل ، أو بدون حق في الضعف والعج

 .  حق قدسه لن هللا لقوي           عزيز
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 .     قدسوا هللا حق قدسه لن هللا لقوي عزيز ما إلى أن قال:  

أ قبضته   يوم القيامة  وقال تعالى:  وما قدسوا هللا حق قدسه    واألسض جميعا

 ت بيمينه .والسماوات م ويا
 

ه دعوا سوايأي ألن من قدر هللا حق قدره لم يعبد معه غيره ، ولم يتوكل إال عليه ولم  (1)

. 

ن ساالم أتقدم أن حقيقة العبادة هي فعل األوامر واجتناب النواهي ، أو على قول شايخ اإل

 ة .باطنالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه هللا ويرضاه من األقوال واألفعال الظاهرة وال

(2)  أ قبضته وما قدسوا هللا حق قدسه   واألسض جميعا
 حق: نصب بالنصب على أنه نائب مفعول مطلق .

 واألرض: الواو هنا للحال ، األرض: مبتدأ والخبر قبضته .

أ قبضته قوله:  (3) ن وكلتا يدي : فيه إثبات اليد هلل جل وعال ، وهلل يدا  واألسض جميعا

فاإن  ،وال يصاح تفساير الياد بالنعماة   بنل ينداه مبسنوطتان لى: ربي يمين كما قال تعا

حينما قاال هللا   ولن تعدوا نعمة هللا   تحروها نعم هللا متعددة قال تعالى:              

ال يمكن تفسير اليد أو اليدين هنا بالنعمة . بل يداه مبسوطتان  جل وعال: 

(1) 

(2) (3) 
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ي فقد جاء ليه الصحابة والتابعون وأهل السنة ، وفإثبات اليدين هلل جل وعال مما أجمع ع

)  قال: الصحيحين من طريق الزهري عن سعيد ابن المسيَّب عن أبي هريرة أن النبي 

قنو : أننا وي وي السماء بيمينه ثم ي ـأي يوم القيامة  ـيقبض هللا تباسك وتعالى األسض 

 .  المل  أين ملوك األسض (

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 .  (2) الى عما يشركونوتع (1)نه اسبح

 فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشر  معه الضعيف الذليل .

: ساابح هللا جال وعاال نفسااه عماا يقولاه ويفعلااه  سنبحانه قاال هللا تعاالى جاال وعاال  (1) 

 المشركون .

لصالة ، اوتقدم أن الشر  يكون باأللفا  ، ويكون باألفعال ، وقد يكون بالتر  كتر   (2)

ة و  وأقيمنوا الرنال سمى ذلك شركا  ، وهذا  اهر القارآن ، قاال تعاالى:  النبي  فإن

ر ح اإلمام مسلم من حديث ابن جريح عن أباي الزبياوفي صحي. تكونوا من المشركين 

فنر تنرك بنين الرجنل وبنين الشنرك أو الكقال: )  عن جابر بن عبد هللا أن النبي  الملكي

 ( . الرالة

المقصاود ف باأللف والالم سواء كان هذا في كالم هللا أو كالم رساوله والكفر إذا ُعرف 

 به األكبر ، وال يصح حمل ذلك على األصرر إال بنص صريح في ذلك .

لاو لام وقد تقدم أيضا  أنه ال يشاترط فاي فعال الشار  االساتحالل ، فاإن االساتحالل كفار و

 . ا المحرمكفر ، ولو لم يفعل هذيفعل شيئا  ، فإن العبد إذا استحل محرما  مجمعا  عليه 

يال و التأوأأما الشر  فبمجرد الفعل يكفر العبد بذلك ، ما لم يمنع مان ذلاك ماانع اإلكاراه 

 الذي له وجه في اللرة والعلم أو الجهل المعتبر .

 فليس كل جهل معتبرا . 
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هم راجعاا  إلاى واعلم أناك إذا تأملات جمياع طوائاف الضاالل والبادع وجادت أصال ضاالل

 شيئين .

 أحدهما:  نهم باهلل  ن السوء .

 . (1)الثاني: أنهم لم يقدروا الرب حق قدره 

المؤلف رحمه هللا تعالى يرى أن االنحراف القائم في كثيار مان أهال الضاالل والبادع  (1)

 يرجع إلى أمرين :

 األمر األول:  نهم باهلل  ن السوء .

  بهنمسالناين يظننون أنهنم مالقنوا  ين كقولاه تعاالى: وقد تقدم أن الظن يطلق على اليق

فاي  ويطلق على تجويز أمرين أحدهما أقوى من اآلخر ، ويأتي بمعنى الشك وهو التردد

ظنانين ويعاب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ال الشيء وقد قال تعالى: 

ءت م وأعد لهم جهننم وسناباهلل لن السوء عليم وائرة السوء ورضهللا هللا عليهم ولعنه

 قد كان  ن هؤالء أنهم يتهمون هللا جل وعاال فاي حكماه ويظناون بالرساول   مريرا
 وأصحابه أن يقتلوا وأن تذهب دولتهم وال يكون لهم أثر .

قد يكون  ،وأهل العلم يختلفون في تقعيد أسباب الضالل: وقد يقال بأن هذه األمور نسبية 

يااة كااذا وكااذا ، ولكاان يكااون ماان أسااباب الضااالل عنااد ماان أسااباب الضااالل عنااد القدر

 األشاعرة كذا وكذا مرايرا  ألسباب الضالل الموجودة عند القدرية .

 ولكن في الجملة أسباب الضالل عند كل طائفاة ال تختلاف طائفاة عان أخارى ، هاي عادة

 أمور:

 . قلة الفهم لكالم هللا عز وجل وكالم رسوله  األمر األو :
ماا كتعظيم الرأي ، وتعظايم العقال حياث يعطاى فاوق قدراتاه وفاوق طاقتاه  األمر الثاني:

 صنعت المعتزلة واألشاعرة حين قدموا العقل على النقل .
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م لا، ولاو  ونحن نعلم أن العقول تتفاوت يتفاوت إدراُكها ، يتفاوت تنظيرها بتفاوت فهمهاا

 تتفاوت العقول ما اختلف البشر .

حراف صد عن الحق ، وهو من أعظم أسباب الضالل و االنالهوى ، فإنه ي األمر الثالث:

 في األمور العقدية وغيرها .

أو  ،وهذه األمور تقل عناد أُنااس وتكثار عناد آخارين ، وال يمكان تطبيقهاا علاى كال فارد 

إتهااام كاال فاارد منحاارف بمثاال هااذه األمااور ، لكاان هااي فااي الجملااة ماان أسااباب الضااالل 

 واالنحراف .

هم انحارافهم إلاى األمارين اللاذين ذكرهماا المؤلاف األول:  انوقد يرجع ضالل هاؤالء و

 باهلل  ن السوء ، فمقٌل من ذلك ومستكثر .

 حنق قندسه لن منا قندسوا هللا الثاني: أنهم لم يقدروا هللا حق قدره كما قال هللا جل وعال: 

أ ومننا قنندسوا هللا حننق قنندسه واألسض جمي , وكمااا قااال تعااالى:   هللا لقننوي  عزيننز  عننا

 .بضته يوم القيامة والسموات م ويات  بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ق
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قلم يقدره حق قدره من  ن أنه لم يرسل رسوال  ، وال أنزل كتابا  ، بل تار  الخلاق سادى  

 وخلقهم عبثا 
 

 هللا وصاافاتهفاإن هاذا طعان فااي حكماة هللا عاز وجاال وفاي قدرتاه وهااذا جهال بأساماء  (1) 

عبندوا هللا اولقد بعثنا في كل أمة سسنو أ أن  وآثارها ، وهذا جهل بالتاريخ قال تعالى: 

 .  واجتنبوا ال اروت

 ولقد بعثنا: أي أرسلنا وأوجدنا .

 في كل أمة: أي في كل طائفة وجماعة .

 رسوال: والرسول: بشر أُوحي إليه بشرع جديد وأُمر بتبليره .

 أي يأمرهم بعبادة هللا ، ويأمرهم باجتناب الطاغوت . أن اعبدوا هللا:

اطنة رة والبوالعبادة: هي اسٌم جامع لكل ما يحبه هللا ويرضاه من األقوال واألفعال الظاه

. 

جااوب ماع أي وحادوا هللا ، والفطار تت  أن اعبندوا هللا وقد قيل في معنى قوله تعاالى: 

 التوحيد .

ن حذرهم م جل وعال األرض من رسول يدعوهم إلى هللا ويوحينئٍذ ال يمكن أن يُْخل ي هللا

ن حتنى وما كنا معابي بطش هللا وعقابه وانتقامه ممن عصاه وخالف أمره وقال تعالى: 

  . نبعث سسو أ 

 فمن  ن أن هللا جل وعال لام يرسال رساوال فقاد  ان بااهلل  ان الساوء ، ومان  ان أن هللا

 فقد  ن باهلل  ن السوء .  جل وعال ما أنزل كتابا  على الرسول

قاد ولساوء ، وبالجملة من اعتقد أنَّ هللا تر  الخلق سدى وخلقهم عبثا  فقاد  ان بااهلل  ان ا

م علننيهم وائننرة السننوء ورضننهللا هللا علننيهم ولعنننه توعااد هللا جاال وعااال هااؤالء بقولااه: 

ا جااء ماوهاؤالء لام يؤمناوا بااهلل ولام يؤمناوا ب  وأعد لهم جهنم وساءت          مرنيرا

 .  أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم للينا   ترجعون عن هللا وقد قال تعالى: 

 أفحسبتم: معشر الجن واإلنس .

ار واإلبصا أنما خلقناكم: أي أوجدناكم حين لم تكونوا شيئا ، أوجدناكم وجعلناا لكام السامع

 واألفئدة ، لم نوجدكم عبثا .

ة ، قااال ، كااال باال خلقناااكم لحكمااه وأوجاادناكم لرايااأفحساابتم أيضااا  أنكاام إلينااا ال ترجعااون 

مارهم آل. أي إال ليوحادون ، وقيال: إال   وما خلل العن واإلننس ل  ليعبندون تعالى: 

 وأنهاااهم وهااذا قااول مجاهااد وطائفااة ماان المفساارين ، والقااول األول هااو قااول اباان عباااس

 وطائفة من المفسرين ، وال تنافي بين القولين .

هلل أي ال ياؤمر وال ينهاى فمان  ان باا  أيحسنهللا اإلنسنان أن يهتنرك سند  وقال تعالى: 

 ذلك فقد  ن باهلل  ن السوء .

(1) 
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 وان هللافاهلل جل وعال ما تر  خلقه سدى وما خلقهم عبثا ، خلقهم ليعبدوه فمن اتباع رضا

 وأطاع هللا وأمتثل ما جاءت به الرسل ومات على ذلك فقد فاز فوزا  عظيما  .

لاى صراط المساتقيم وأغاواه الشايطان وأضاله واتباع هاواه وآثار دنيااه عومن تنكب عن ال

 دينه فقد ضل ضالال  مبينا .

 وبعد ذلك يحصل الجزاء والحساب فمن أطاع فله الجنة ومن عصى فله النار .

ن باوقد جاء في صحيح اإلمام البخاري رحمه هللا من طريق فليح بن ساليمان عان هاالل 

ة ل  كل أمتي يدخلون العنقال: ) أن النبي  ي هريرة علي عن عطاء بن يسار عن أب

ي منن أطناعني وخنل العننة ومنن عرنان قالوا: يا سسو  هللا ومنن ينأبى ، قنا : من أبى 

 ( . فقد أبى

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وال قدره حق قدره من نفى عموم قدرته ، وتعلقها بأفعال عباده من طاعااتهم ومعاصايهم 

 قدرته  . ، وأخرجها عن خلقه و
 

 اة القادروذلك كالقدرية الذين يخرجون أفعال العباد عان خلاق هللا وتقاديره وهاؤالء نفا (1)

  وعانشر القدرية . وفيهم من نفى تقدير الشار دون الخيار فقاالوا عان الخيار بأناه مان هللا

 الشر بأنه من العبد .

 وهذا نفٌي ألََن يكون هللا هو المتفرد بالتصرف والخلق .

(1) 
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لق ، خااهب المجاوس القاائلين بوجاود خاالقينالماذهب الخبياث راجاٌع إلاى ماذ م أن هاذاوقد تقد

 للخير وخالق للشر .

 مان هللا والقدرية منهم من يقول بأن العبد يخلق فعل نفسه ، ومانهم مان يقاول باأن: الخيار

وهام  والشر ليس منه ، ومن قاال ذلاك فقاد  ان بااهلل  ان الساوء وال قادر هللا حاق قادره ،

قننوي  لمننا قنندس هللا حننق قنندسه لن هللا  القاارآن ، ويقاارءون قااول هللا جاال وعااال:  يقاارءون

أ قب ويقرءون قول هللا جل وعال:   عزيز ضنته وما قندس هللا حنق قندسه واألسض جميعنا

دهم وفاي ولكن هذا أمٌر نظري وال يطبقونه عمليا  في واقعهام ، وفاي عقائا  يوم القيامة

 قدون أنهم على الحق وأنهم على الصواب .أعمالهم وفي سلوكهم ، وقد يعت

 فال تظن أن أهل البدع والضالل ال يستدلون بأدلة ، ومن  ن ذلك فقد أخطأ .

ن فما من صاحب بدعة وال صاحب باطل إال وله منزع من دليل ، وهاذا المنازع قاد يكاو

 .ناتجا  عن شبهه ، وقد يكون ناتجا  عن هوى ، وقد يكون ناتجا  عن أشياء أخرى 

لبشار فحين جاءت الرسل بالدالالت والبينات والحجج والواضحة التي يؤمن على مثلها ا

ل هللا ج ، انتدب لمعارضتهم بعض أغبياء العالم وفرحوا بما عندهم من العلم ، كما أخبر

تونن  و  يأ وعال بذلك عنهم فهؤالء يستدلون بأدلاة ولهام شابه ، وكماا قاال جال وعاال: 

 .  وأحسن          تفسيرا بمثل ل  جمناك بالحق

ه التنبيا ما يأتي صاحب بدعة ببدعة إال فاي القارآن ماا يبطلهاا ويبايّ ن عوارهاا ، المقصاود

أو أنَّ  على أن صاحب الباطل قد يأتي بدليل ، وحينئٍذ ال يتصور المرء أناه علاى الحاق ،

 لقوله حظا  من النظر .

ل وعاال وهذا يقتضي نفاي قادرة هللا جا فهذه أقوال فاسدة دل الشرع والعقل على فسادها .

وهاذا  فإذا كاان الخيار مخلوقاا  هلل والشار غيار مخلاوق يقتضاي نفاي قادرة هللا علاى ذلاك ،

ل نفساه يقتضي أيضا  إيجاد خالق ماع هللا إذا كاان الشار غيار مخلاوق هلل والعباد يخلاق فعا

ا  ن خالقاون خالقيفهذا يقتضي إيجاد خالق مع هللا كما تزعمه الثانوية والمجوس حيث يثبت

 للنور وخالقا  للظلمة .

 ولايس هنااا  طائفااة ماان الطوائاف وال فاارد ماان األفااراد يقاول بااأن خااالق الظلمااة مساااوي

لون خالق النور ويقدمونه وهم مشركون في هذا حياث جعلاو ا ماع لخالق النور ، بل يفّض 

 هللا خالقا  آخر .

ا خلنق ولعنال لله للاأ لاههللا كل لله بم ما اتيا هللا من ولد  وما كان معه من قال تعالى: 

ننا يرننفون * عننالم الغيننهللا والشننهاوة فتعننالى عمننا  بعضننهم علننى بعننض سننبحان هللا عمه

 .   يشركون

 جعله هللا جل وعال شركا وهذا واضح وأدلته كثيرة وال ينازع فيه مسلم .
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: إناه يعاقاب عباده علاى ماا لام يفعلاه   بال وال قدر هللا حق قدره أضداد هؤالء الذين قاالوا

 يعاقبه على فعله هو سبحانه  . 
 

ومنا  وهذا ضالل وانحراف ، وقد دل السمع والعقل على فساده ، فقاد قاال تعاالى :  (1) 

ين حتنى وما كننا معناب . وقال تعالى:   و  يظلم سب   أحدا وقال تعالى:   للمناهم

 . نبعث سسو 

لظلنم اينا عبناوي لنني حرمنل لقدسي الذي رواه مسالم ، يقاول هللا تعاالى: ) وفي الحديث ا

م الظلام علاى  على نفسي وجعلته بينكم محرما فال تظالموا فساه ، ن( فااهلل جال وعاال حارَّ

لاه (( لام يفع ونهى العباد عن التظالم فيما بينهم فمن قاال )) باأن هللا يعاقاب العباد علاى ماا

 هللا عن ذلك علوا  كبيرا  .  فقد وصف ربه بالظلم ، تعالى

 ومن ذلك أيضا  من قال: بأن هللا جل وعال يعاقبه على فعله سبحانه .

وهااذا يوجااد فااي كثياار ماان طوائااف الجبريااة حيااث يساالبون العبااد اختياااره وقدرتااه ،  (2)

ن ماويجعلونه مجبورا  على حركاته من جنس حركات الجمادات فيجعلونه يفعل ما يفعل 

  .ادة ، ويعذبه هللا على ذلك تعالى هللا عن قولهم علوا  كبيرا  المعاصي بدون إر

(2) 

(1) 
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ورا  ومن هؤالء من يقول بأن العبد ليس بفاعل حقيقة ولكنه كاسب فيجعلاون الكساب مقاد

لاه مكان قبوللعبد ، ويثبتون له قدرة ال تأثير لهاا علاى المقادور ، وهاذا كاالم متنااقض ال ي

 عقال  .

عال لاه فالمتنااقض ، والقاول باأن العباد مجباور ، وأناه ال وأول من ُحف ظ عنه هاذا الارأي 

 أصال  وليس بقادر هو الجهم بن صفوان .

 

 

 

 
 

 

 

 
 

وإذا استحال في العقول أن يجبر السيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه ، فكيف يصدر هاذا 

 من أعدل العادلين و  

 رحمته  قدره حق قدره من نفىوقول هؤالء شٌر من أشباه المجوس القدرية األذلين ، وال 
 

، ولفااظ  فقولااه: )) وإذا اسااتحال فااي العقااول (( لاام يقاال بأنااه اسااتحال فااي دنيااا الواقااع (1) 

 المحال هو ما ال يقبله العقل وال يصح في الشرع .

ا فاي وقد عبر المؤلف رحمه هللا تعالى باساتحالته فاي العقاول ، ألناه يوجاد شايء مان هاذ

ي فااة والظلمااة والطراااة والمجاارمين لكاان المؤلااف قااال اسااتحال دنيااا الواقااع ماان الجبااابر

 العقول وهذا تعبيٌر جيد ، والخطاب ألصحاب العقول السليمة .

ٌل أما أصاحاب العقاول المارجاة التاي ال تعاي شايء مان ذلاك فهام أهاٌل للتناقضاات ، وأها

ذا هاي لالنحرافات ، وأهٌل للتجاوزات ولبئس الخطاب مع هاؤالء . ولقاد أجااد المؤلاف فا

 حين قال: )) وقول هؤالء شٌر من أشباه المجوس القدرية األذلين (( .

حاد ه فقاد ألفإن هللا جل وعال قد أثبت لنفسه الرحمة ، فمان نفاى عان هللا ماا أثبتاه لنفسا (3)

 وكابر ، وجادل بما تواترت أدلته . فإن هللا هو أرحم الراحمين .

ضاالين ذلك كصنيع األشاعرة والمؤولة ال ومن ذلك من فسر الرحمة بإرادة األنعام ونحو

. 

ياذكرون والذي اتفق عليه الصحابة والتابعون أنهم يثبتون هلل جل وعال صفة الرحماة ، و

 بعد ذلك لوازمها وآثارها .

فمن فسر الرحمة بإرادة اإلنعام قبل أن يثبت الصفة وجعل الاالزم هاو المعناى المقصاود 

ومن هؤالء مـن قال: بأن الرحماة رقاة القلاب وهاذه  من الصفة فقد قال ماال علم لـه بن ،

(1) 

(3) 
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ال تكون إال في المخلوق ، فحين نثبت الرحمة لرب العالمين فقد شبهنا المخلوق بالخاالق 

 وهذا ضرٌب آخر من ضروب االنحراف .

علاوه وسبب ضاللهم وانحرافهم في هذا الباب هو أنهم ما قادروا هللا حاق قادره ، حياث ج

ي ال فااي ذاتااه وال فااي صاافاته وال فاا  لننيس كمثلننه شننيء يقااول: كسااائر خلقااه . وربنااا 

ثالثاا  ، أصال  .  فهم شبهوا أوال  ثم عطلوا ثانيا  ثم شابهوا  وهو السميع البرير أفعاله 

 جال ضاللهم من التشبيه ثم عطلوا حيث سالبوا الصافة ثام بعاد ذلاك شابهوا أي شابهوا هللا

 وعال الجمادات وبالمعدومات .

هام ومن غرائب فهام هاؤالء وعجائاب أمارهم أن  الرحمن الرحيم ال يقول: هللا جل وع

لااك . يثبتااون هلل حياااة ، ويقولااون أن هااذه الحياااة ليساات كحياااة المخلااوق ونجياابهم علااى ذ

 فنقول: ما هو الدليل الذي دلكم على إثبات صفة الحياة و! وحين يجيبون.

 باات صافةهو الدليل الذي دل علاى إث فنقول: أن الدليل الذي دلكم على إثبات صفة الحياة

 الرحمة .

مخلوق فمن قال أن هذه الحياة ليست كحياة المخلوق ، فيقال وهذه رحمة ليست كرحمة ال

سات ، ومن الذي قال: بأن هاذه الرحماة هاي كرحماة المخلاوق ، وقاال باأن هاذه الحيااة لي

 كحياة المخلوق هذا باطل ال يقوله  عاقل .

زيها بال ثيل وتنياة والقدرة ، ونثبت الرحمة والمحبة ، إثباتا  بال تمفنثبت هلل جل وعال الح

 تعطيل .

 األوثـان   عـابـــدُ  المشـبّ ه إن  لسـنا نشـبّ ه وصفـه بصفاتنـا

ـل إن  أوصافـه كـال وال نخليـه مـن  البهـتان   عابــدُ  المـعـّط 

 العظيم مـن شبّ ـه الـرحمن

 بخلقه
 نصـران   لمـشـر ٍ  الشبيـه فهـو 

 عـن الـرحمن أو عـطَّل

 أوصافه
 اإليمان   ذا وليـس الكفـور فـهـو 
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 ومحبته    ورضاه   
 

كلاام ي ، ولام فاإن الجهمياة ينفاون محبااة هللا ، ويقولاون: باأن هللا لام يتخااذ إباراهيم خلايال   (1)

 موسى تكليما .

ياده كرت مقالتاه فاي اآلفااق ، انتادب لارد زعم ذلك إمامهم الجعد بن درهم ، وحاين اشاته

لام  وضاالله أئماة الهادى ومصاابيح الادجى فبيَّناوا هاذا الضاالل وهاذا االنحاراف ، وحاين

قاام  ،يجدي فيه هاذا األمار وكاابر فيماا دلات علياه األدلاة السامعية وتجاوبات معاه الفطار 

 عليه خالد القسري ، وقام في الناس خطيبا وقال: 

ن ه زعام أوا تقبل هللا ضحاياكم ، فإني مضحٍ بالجعد بن درهام ، فإنا)) يا أيها الناس ضح

قيم رحمه ابن ال هللا ما اتخذ إبراهيم خليال  وال كلم موسى تكليما  (( وإلى هذا المعنى أشار

 هللا في نونيته بقوله: 

 القـربـان   يـوم ذبـائح قسـري  وقد ضحـى بجعد خالـد الــ 

 الــدان   الكليم موسـى كـال وال  لهخلي لـيـس إبـراهيم قـال إذ

 صاحـب كل الضحية شـكر

 سنةٍ 
 قـربـان   أخــي مــن هلل در  

هورة ، وأسانيد قتل خالد القسري للجعد بن درهم فيها جهالاة ، غيار أن هاذه الحكاياة مشا

د ياب العهاوقد رواها باإلسناد اإلمام الدرامي رحمه هللا في الرد على الجهمياة ، وهاو قر

ساانيد لك ، وتارة الشهرة واالستفاضة وتلقي الحفا  لمثل هذه األمور مرني عان األمن ذ

. 

حاق  والمقصود البيان ألن من نفاى رحماه هللا ومحبتاه ورضااه وغضابه فإناه ماا قادر هللا

 قدره .

ساه ثبات لنفأوالطريق الصحيح في هذا الباب: أن نثبت هلل ما أثبته لنفسه ، هللا جال وعاال 

يحبهم  بة ، وأثبت هللا جل وعال لنفسه المح  الرحمن الرحيم           الرحمة ، قال 

 جل وعال ، وأثبت هللا  قل لن كنتم تحبون هللا فاتبعوني يحببكم هللا وقال   ويحبونه

  هسضي هللا عننهم وسضنوا عنن وقال:   وسضوان  من هللا أكبر لنفسه الرضا فقال 

وب رينر المغضن وقال:   رضهللا هللا عليه لرضب فقال: ، أثبت هللا جل وعال لنفسه ا

 ، من الذي غضب عليهم و! هو هللا جل وعال .   عليهم

 ( . لنه سحمته سبقل رضبهقال: )  وفي الصحيحين أن النبي 

(1) 
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وغضبه ، وحكمته مطلقا وحقيقة فعله ، ولم يجعل له فعال  اختياريا  ، بل أفعاله مفعوالتاه 

 عنه   منفصلة 
 

 فهذا ما قدر هللا حق قدره بل ضل سواء السبيل . (1)

 وأفعال هللا نوعان: الزٌم ومعتدي .

كالهماا وفالالزم: مثل االستواء والنزول ونحو ذلك ، والمتعدي مثل: الخلق ونحو ذلك . 

 حاصل بمشيئة هللا وقدرته وهي قائمة به وهو متصف بها .

س زلااة واألشااعرة والمتكلمااين بااأن الخلاق هااو نفااوقاد قالاات الجهميااة وطوائاف ماان المعت

العقال والمخلوق ، وليس هلل صنع وال خلق إال المخلوقات نفسها . وهذا باطل دل الشرع 

 على فساده .

وق ، فالخلق غير المخلوق ، فخلق هللا للسماوات واألرض وغيرهما فعاٌل لاه غيار المخلا

ق غيار أن الخلابافعاال  اختيارياا  ، ونقاول:  واألفعال قائمة باهلل تعالى ، فنثبت هلل جل وعال

ى بينهما فما قدر هللا جل وعال حق قدره .  المخلوق ومن سوَّ

ق هللا جاال وعااال بااين خلقاا  أ  لننه اليلننق واألمننر قااال هللا تعااالى:  ه وأمااره ، ، فقااد فاارَّ

 تاابعونوالفعل غير المفعول ، والخلق غير المخلوق ، هذا الذي أجمع عليه الصحابة وال

 ، واتفق عليه أهل السنة والجماعة . 

هو ميز ، فواألدلة على هذا كثيرة وكما تقدم حتى العقل دل على هذا . والعقل فيه حاسة ت

 يميّ ز بين الحق والباطل .

د عناه فقا فمن قال بأن هللا جل وعال ليس له فعل اختياري ، بل أفعاله ومفعوالته منفصالة

ياة ه الجهم، وقال ودان بما دانت ب ه جل وعال ومشيئتجهل جهال  عظيما  ، ونفى قدرة هللا

 وغالة المعتزلة واألشاعرة .
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اَل فاي مخلوقاات أو جعلاه  وال قدره حق قدره من جعال لاه صااحبة وولادا      أو جعلاه يَح 

عين هذا الوجاود . وال قادره حاق قادره مان قاال: إناه رفاع أعاداء رساوله وأهال بيتاه    ، 

هم الملااك ، ووضااع أولياااء رسااوله وأهاال بيتااه ، وهااذا يتضاامن غايااة القاادح فااي وجعاال فااي

 الرب ، تعالى هللا عن قول الرافضة   .  
 

لد ولم يولد قل هو هللا أحد * هللا الرمد * لم ي الصاحبة : الزوجة قال جل وعال (  1)

  * ولم يكن له كفواأ أحد 
إن هللا فامن قال ذلاك فماا قادر هللا حاق قادره كقول االتحادية وقول أهل وحدة الوجود ف( 2)

وسننع كرسننيه السننماوات  جاال وعااال فااوق سااماواته مسااتٍو علااى عرشااه قااال تعااالى 

ه جميع لفل  وهو العلي العظيم أي ال يثقله قال تعالى  واألسض و   يؤووه حفظهما 

 . أنواع العلو علو الذات وعلو القدر وعلو الشرف 

 تمل النصاب ، ويحتمال الخفاض عطفاا  علاى رساوله ولكال منهمااقوله: )) أهل (( يح (3)

 وجه صحيح .

،  باا  وسانةهللا جل وعال يرفع أولياءه ، ويخفض أعداءه هذا الذي دلت عليه األدلة كتا (4)

 يد عبادهوهذا الذي يقتضيه النظر والعقل الصحيح ، فإنه يستحيل في العقول أن يرفع الس

دَ عبده المطيع وهو بحاجة إلياه  العاصي ويقربه بدون حاجٍة إليه و!  نحاو ذلاكو, وأن يُْبع 

ب من كان تحت أمره وتحت سيطرته ويطيعه وال يعصيه ، ويباعد مان  ان كافالعاقل يقّر 

صاحاب أيتخلف عن أمره إذا بعثه في حاجة لم يمتثل أو تأخر ، هاذا حارٌي باإلبعااد عناد 

 العقول . 

 الملاك . جل وعال يرفع أعداء رساوله ويجعال فايهمفما قدر هللا حق قدره من قال بأن هللا 

 : و يضااع أولياااء رسااوله فهااذا غايااة التاانقص باااهلل رب العااالمين ، قااال هللا جاال وعااال

دل  ، أفاال تعقلاون ، فاإن العقال  أفنععل المسلمين كالمعرمين * منالكم كينف تحكمنون

ي ربنا جل وعال بين المسلمين   والمجرمين .على فساد هذا ومعاذ هللا أن يسّو 

فإن هللا جل وعال يرفع أولياءه ويخفض أعداءه . 

 

 
 

 

 

وهذا مشتق من قول اليهاود والنصاارى فاي رب العاالمين إناه أرسال ملكاا   الماا  فاادعى 

النبوة وكذب على هللا ومكث زمنا  طويال  يقول أمرني بكذا ونهاني عن كذا ويستبيح دماء 

(3) 
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رب تعلاى يظهاره ويؤياده ويقاايم األدلاة والمعجازات علااى أنبيااء هللا وأوليااءه وأحباباه والاا

صاادقه ويقباال بقلااوب الخلااق وأجسااادهم إليااه ويقاايم دولتااه علااى الظهااور والزيااادة ويااذل 

 أعداءه أكثر من ثمان مئة عام .

 فوازن بين قول هؤالء وقول إخوانهم من الرافضة تجد القولين سواء   .

لموتى ، وال يبعث من في القبور ، ليبين لعباده وال قدره حق قدره من زعم أنه ال يحيى ا

 الذي كانوا فيه يختلفون ، ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين   .
 

 ،ومشااابهة الرافضااة لليهااود ال تقتصاار علااى هااذا الموضااع ، وال علااى هااذا التشااابه  (1)

 فاألمر أكبر من  ذلك ، وأوجه التشابه كثيرة جدا  .

هب الرافضي أو الادين الرافضاي قاد وضاعه اليهاود ومان أوجاه وال عجب في ذلك فالمذ

ف التشااابه أن الرافضااة يضاااهون اليهااود الااذين قااذفوا مااريم بناات عمااران بالفاحشااة بقااذ

 ن إلاى هللاعائشة أم المؤمنين المبرأة في كتاب هللا ومن ذلاك اليهاود ينسابون النادم والحاز

دة ماان ينساابون الباادء هلل وهااو عقياا وأن هللا ال يعلاام مااا ساايؤول إليااه األماار ، والرافضااة

 عقائدهم وهذا يقتضي نسبة الجهل هلل تعالى .

 وأوجه التشابه بين هذا المذهب الملعون وبين قول اليهود واضح .

ضنرب وأولم ير  اإلنسان أنا خلقناه من ن فة فإلا هو خريم مبين *  قال تعالى:  (2)

 اآليات .  ملنا مثالأ ونسي خلقه قا  من يحي العظام وهي سمي

منن  ينا أيهنا النناس لن كننتم فني سينهللا وقال تعالى: في الرد على المشككين فاي البعاث 

البعنث فإننا خلقننناكم منن تنراب ثننم منن ن فننة ثنم منن علقننة ثنم منن مضننغة ميلقنة وريننر 

تبلغنوا لميلقة لنبين لكم ونقر في األسحام ما نشاء للى أجل مسمى ثم نيرجكم طفالأ ثنم 

 .  أشدكم

ومن قاال  لة عقلية وسمعية بأن هللا جل وعال يُحيي الموتى ويبعث من في القبور ،هذه أد

، قاال  بأن هللا ال يحاي الماوتى أو ال يبعاث مان فاي القباور فقاد  ان الساوء ، وكفار بقولاه

لمننتم زعنم الناين كفننروا أن لنن يبعثنوا قننل بلنى وسبني لتبعنثن ثننم لتنبنمن بمنا ع تعاالى: 

 .  ولل  على هللا يسير

رنيم أولنم ينر  اإلنسنان أننا خلقنناه منن ن فنة فنإلا هنو خ مل في قول هللا جل وعاال تأ

لاذي ا، إذا  مـن   مبين * وضرب  لنا مثال ونسي خلقه قا  من يهحي العظام وهي سميم

 أحيا  و! ومن الذي أوجد          

تراب ثم  منيا أيها الناس لن كنتم في سيهللا من البعث فإنا خلقناكم  قال هللا جل وعال: 

منا  من ن فة ثم من علقة ثم من مضغة ميلقة ورير ميلقة لنبين لكم ونقر في األسحنام

 .  نشاء للى أجل  مسمى ثم نيرجكم طفالأ ثم لتبلغوا أشدكم

نه فاي هللا جل وعال يخاطب عباده بذلك ويكلمهام بماا يعقلاون وبماا يعاون ، وبماا يشااهدو

        .         شيء أم هم اليالقونأم خلقوا من رير  أنفسهم قال تعالى 
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 وبالجملة فهذا باٌب واسع   

 

 وهو باب عظيم حرٌي بطالب العلم أن يتأمله وأن ينظر فيه : ( 1) 

فااااإن تاااانج منهااااا تاااانج ماااان ذي 

 عظيمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة

 

 

 وإال فاااااإني ال إخالاااااك ناجياااااا   

 

 
نه وعظم يقينه وتقرب لرباه جال وعاال ، ومن آمن باهلل ، وتأمل في هذا الباب ازداد إيما 

بما أمكن ، فإن هللا جل وعال َحكٌم عدل ، فااهلل أحكام الحااكمين وأرحام الاراحمين وأعادل 

والفطر تتجاوب مع من كان أرحم الاراحمين   و  يظلم سب  أحدا العادين قال تعالى: 

حساان أعظام مان وأعدل العادلين ، فقد ُجبلت النفوس على حب مان أحسان إليهاا ، وأٌي أ
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كونه خلقك ورزقك ، وجعلك ساميعا  بصايرا ، وأرسال إلياك رساوال  ، وأنازل إلياك كتاباا  

ووعد  باإلثابة إن طلعت ، وتوعد  بالعقاب إن عصيت . أي عدٍل أعظم من هذا .  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م اعهند للنيكم ألن والمقصود: أن كل من عبد مع هللا غيره فإنه عبد شيطانا  ، قال تعالى: 

  لنه لكم عبدو مبين    بابني آوم أن   تعبدوا الشي ان
 

ادة هنااا بمعنااى: أن ال تطيعااوا الشاايطان فالعباا قياال  أن   تعبنندوا الشنني ان فقولااه:  (1)

أ من وون هللا بمعنى الطاعة كما قال تعالى:   والمسيح اتياوا أحباسهم وسهبانهم أسبابا

 .  يعبدوا هللا ميلرين لهابن مريم وما أمروا ل  ل

 اتياوا أحباسهم  م علاى بحيث يطيعونهم في تحليل الحرام وتحريم الحالل ويتاابعونه

أ مننن وون هللا والمسننيح ابننن مننريم ... ذلاك . :   جاال وقااد أماارهم هللا  وسهبننانهم أسبابننا

تحاريم وعال بطاعته وتوحيده فاجتالتهم الشياطين عن ذلك فأطاعوهم في تحليل الحرام و

 الحالل .

 نعبند ل  هللا قل يا أيها الكتاب تعنالوا للنى كلمنة  سنواء بينننا وبيننكم أن   وقال تعالى: 

أ من وون هللا فإن تولنوا فقولن أ أسبابا وا وا اشنهدو  نشرك به شيما و  يتيا بعضنا بعضا

 . بأنا مسلمون

هد على ذلك ادة حقيقية وقد شبأن العب  أن   تعبدوا ل  الشي ان وقد فسرت هذه اآلية 

 الواقع .

(1) (2) 
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د في بعاض الابالد العربياة ، وذكارت ذلاك الصاحف ، ونشار عبار  فمنذ بضعة أعوام ُوج 

وسااائل اإلعااالم أن هنااا  ، جماعااات يعباادون الشاايطان حقيقااة فيتصااورونه ويتمثلوناااه 

 ويعبدونه .

 فهذا يبين لنا أن اآلية تشمل النوعين .

تعبادوه  بمعناى أن ال تطيعاوا الشايطان وبمعناى أن ال  ي انأن   تعبندوا الشن فقولـه: 

 بحيث تساتجيبون ألماره وتركعاون لاه وتساجدون وتاذبحون لاه ، وتناذرون لاه وتتخيلوناه

 وتتصورونه وتجعلونه إلها  دون هللا أو مع هللا .

ن مننلن الشني ان لكنم عندو فاتينناوه عندوا لنمنا يندعوا حزبنه ليكوننوا  قاال تعاالى:  (2)

لنه لكم  يا أيها الاين آمنوا   تتبعوا خ وات الشي ان وقال تعالى:   السعيرأصحاب 

 . عدو مبين

 

 

 
 

 

 

 

فما عبد أحدٌ أحدا  مان بناي آدم كائناا  مان كاان إال وقعات عبادتاه للشايطان فيساتمتع العاباد 

ماع هللا بالمعبود في حصول غرضه ، ويسمتع المعبود بالعابد في تعظيمه لـه ، وإشراكه 

ويوم يحشرهم جميعا    يامعشر  تعالى ، وذلك غاية رضى الشيطان ولهذا قال تعالى: 

وقنا  أولينااهم منن  أي من إغاوائهم وإضااللهم وقاال   العن قد استكثرتم من اإلنس

اإلنس سبننا اسنتمتع بعضننا بنبعض     وبلغننا أجلننا الناي أجلنل لننا    قنا  النناس مثنواكم    

 .    ما شاء هللا لنه سب  حكيم عليم خالدين فيها ل

فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي ألجله كان الشر  أكبر الكباائر عناد هللا ، وأناه ال يُرفار 

 برير التوبة منه ، وأنه موجب للخلود في العذاب العظيم .
 

 يعني الجن وأوليائهم من اإلنس الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا . (1)

 لحسن: وما كان استمتاع بعضهم ببعض إال أن الجن أمرت وعملت اإلنس .قال ا (2)

 قيل الموت . (3)

ة والجماع أي مأواكم ، فيه إثبات صفة القول هللا جل وعال وهذا اتفق عليه أهل السنة (4)

 ر .ة والنا، خالفا  للجهمية ومن وافقهم . وفيه إثبات البعث والجزاء ، وفيه إثبات الجن

دم أن الشار  األكبار ، هاو: تساوية غيار هللا بااهلل فيماا هاو مان خصاائص هللا ، وقد تقا (5)

وأنه يخالف الفطر ، ويخالف العقول ، وأن هللا جل وعال ال يرفره إال بالتوبة قال تعاالى: 

 لن هللا   يغفر أن شرك به ويغفنر مناوون للن  لمنن يشناء   وأن مان لقاي هللا باه فإناه

(1) 

(2) 

(5) 

(3) (4) 
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لنه من يشرك باهلل فقد حرم هللا عليه العنهة ومنأواه النناس  الى: مخلدٌ في النار ، قال تع

 . وما للظالمين من أنراس

 

 
 

 

 

 

 

 

 

وأنه ليس تحريمه وقبحه لمجرد النهي عنه فقاط    بال يساتحيل علاى هللا سابحانه وتعاالى 

 .     أن يشرع عبادة إله غيره   كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جالله
 

ر  حياث وهذا األمر تقدم تقريره مرارا  ، وأن الفطرة والعقول قد دلت على قبح الشا (1)

 يعبد حجرا  ال يجلب له نفعا  وال يدفع عنه ضرا  .

منااافع هللا جال وعاال آتاا  السامع ، وآتاا  البصاار ، وأعطاا  العقال لتمياز وتقاارن باين ال

 بطاعاة هللا وتوحياده وحينئاٍذ تعاارضوالمضاار ، وأرسال إلياك الرسال ، وأمارت الرسال 

 عاان هااذا و! وتسااتبدل الااذي هااو خياار بالااذي هااو أدنااى فتعبااد غياار هللا وتعبااد األشااجار

 واألحجار ، وتفزع إلى األولياء والرائبين واألموات .

ال وهللا جل وعال أمار  بعبادتاه وهاو الساميع البصاير ، فعبادت مان ال يسامع وال يبصار 

 مثل هاذاابرة عظيمة ومخالفة كبيرة للفطر والعقول ، فحرٌي بيرني عنك شيئا  ، وهذه مك

ة ، العقليا الذي عبد غير هللا أن يصلى نار جهانم ، وأن يخلَّاد فيهاا، حياث كاابر فاي األدلاة

اساتجاب ووكابر في األدلة السمعية ، وكابر في الفطر ، وكابر فيما دلت علياه العقاول ، 

 لمجرد النهي عنه فقط . لداعي الشيطان والهوى ، فقبح الشر  ليس

 لو قال المؤلف بل يمتنع على هللا أن يشرع عبادة إلٍه غيره .  (2)

هللا جاال تقادم أن المساتحيل: مااا يمتناع عقاال  وشاارعا  ، والشار  يمتناع عقااال  وشارعا  و (3)

 ر ، والوعال لم يشرع لعبادة ذلاك ، وهاذا ال يمكان أن يقاع البتاة ، ألن هاذا مخاالف للفطا

ولكان حياث  المؤلف أن هذا يمتنع عن قدرة هللا فهذا ال يقوله أحدٌ مان البشار ، يعني كالم

ن عاه ينهاى أن هللا أعلمنا أنه يأمر بالتوحيد ، وأن الفطر تتجااوب ماع ذلاك ، وأعلمناا بأنا

ه باادة إلاعالشر  وأن الفطرة تستقبح هذا ، فحينئٍذ يمتناع أن هللا جال وعاال يشارع لعبااده 

 أن يشرع رحمه هللا تعالى بأنه )) يستحيل على هللا سبحانه وتعالىغيره ، وعبر المؤلف 

 عبادة إله غيره ، كما يستحيل عليه ما يناقض أو صاف كماله ونعوت جالله (( .

 

(1) 

(2) (3) 
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 واعلم    أن الناس
 

مار فاي قوله: )) واعلام (( مان العلام ، وهاذا أمار، واألمار فاي كاالم هللا للوجاوب واأل (1)

للوجااوب ، واألماار فااي كااالم عامااة الناااس لاللتماااس والطلااب . وفااي  ل كااالم الرسااو

 المراقي قال: 

 المطلـوب  أو للـنـدب وقـيـل  للـوجـوب  األكثر لـدى وافعل

 للـنـدب وأمـر مـن أرسـلـه  الرب  أمـر للوجـوب وقـيـل

 ائجاه ،ء حوإال أن المؤلف رحماه هللا تعاالى ال يطلاب طلباا  دنيوياا  ، وال يطلاب فاي قضاا

ساانة  إنمااا يااأمر بااأمر يتعلااق بأصااول الاادين ، يااأمر بااأمر دل عليااه كتاااب هللا ودلاات عليااه

 ، ودل عليه العقل  الصحيح . رسول هللا 

هللا به  ما أُمرفمن علم هذه المسائل فهم التوحيد ، وفهم معاني القرآن وأدر  شيئا  كثيرا  م

. 

 العلم هو: إدرا  الشيء على ما هو عليه .

 وهذا الفصل الذي ذكره المؤلف رحمه هللا تعالى هو موجود بحروفاه ماع تصارف يساير

ص هاذا في مادارج الساالكين لإلماام ابان القايم رحماه هللا تعاالى وقاد تقادم أن المؤلاف لخا

 ، وزاد الكتاب من كالم اإلمام ابن القيم في الجاواب الكاافي ومادارج الساالكين وغيرهماا

 ا الكتاب ملخص من ُكتب اإلمام ابن القيم .على ذلك شيئا  يسيرا ، فهذ

وحياد وقد تقدم الحديث عن فوائد الكتااب وأناه مان الكتاب المهماة المساتقلة فاي توضايح ت

ساتفاد اه هللا العبادة ، وأنه من أوائل ما ُكتب في هذا الباب ، وتقدم أيضا  أن المؤلف رحم

ئماة ريقاة األقله عن غيره ، وهاذه طكثيرا  من كالم من سبقه ، فما لم ينقله عن ابن القيم ن

 يستفيدون ممن سبقهم .

 تقدم االستدرا  عليه في بعض المسائل .

فاي  أي عامة الناس ويدخل فيهم الجن فإنهم مخااطبون ، ماؤمنهم فاي الجناة وكاافرهم (2)

  . وما خلقل العن واإلنس ل  ليعبدون النار ، وقد قال تعالى: 
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 واالستعانة به   . في عبادة هللا  
 

لعباادة العبادة تطلق على التوحيد وتطلق على الدين ، ومن أجمع ما قيل فاي تعرياف ا (1)

 طنة .أنها اسم جامٌع لكل ما يحبه هللا ويرضاه من األقوال واألفعال الظاهرة والبا

 وأسكان العباوة اثنان:

 الذل لثاني:الركن ا       غاية الحب                                  الركن األو :

 قطـبـان همـا عـابـده ذل مـع  حـبه  غـايـةُ  الـرحمـن وعبادة

 القطبان قامــت حـتى دار مــا  دائـــرٌ  وعليهما فلك العـبادة

 والشيـطان والنفـس بالهــوى ال  ومـداره باألمـر أمــر رسوله

 والرجاء . ومن وجه آخر يقال أركان العبادة ثالثة: الحب والخوف

،  فمن عبد هللا باالخوف وحاده فهاو حاروري ، ومان عباد هللا بالرجااء وحاده فهاذا مرجا 

و وماان عبااد هللا بالحااب وحااده فهااو زنااديق ، وماان عبااد هللا بالحااب والخااوف والرجاااء فهاا

 مؤمن موحد .

 وشروط العبادة اثنان :

عاالى:  ، قاال تاإلخالص هلل رب العالمين ، واإلخالص هاو إرادة وجاه هللا الشرط األو :

 لنمننا ن عمكننم لوجننه هللا   :وقااال تعااالى ، رننين لننه ومننا أمننروا ل  ليعبنندوا هللا ميل

 .  الدين

تاابع نبياه  فعمله مردود ، ومان المتابعة ، فمن أخلص هلل ولم يتابع نبيه  الشرط الثاني:

  اهرا  ولم يخلص هلل رب العالمين فعمله باطل .

يناك نعبند ل ال الذل هلل تعالى ، وتفويض األمر إليه قاال تعاالى: االستعانة تقتضي كم (2)

لاى عوتقديم المعمول على العامال يفياد الحصار ، وكاون العباادة قادمت   ولياك نستعين

ساتعانة االستعانة فهذا من بااب تقاديم الراياات علاى الوساائل ، وقاد يكاون مان بااب أن اال

بعد التعميم . جزء من العبادة من غير عكس ، فجاء التخصيص

 

 

 
 

 

 

 -على أربعة أقسام :

(1) (2) 

(1) 
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أجلها وأفضلها: أهل العبادة واالستعانة باهلل عليها   فعبادة هللا غاية مرادهم   وطلبهم منه 

أن يعينهم عليها و يوفقهم للقيام بها نهاية مقصودهم   ، ولهاذا كاان أفضال مايساأل الارب 

 تعالى: اإلعانة على مرضاته 
 

مه لمؤلف رحالناس في عبادة هللا واالستعانة به ينقسمون إلى أربعة أقسام بدأ ا أي أن (1)

 هللا تعالى بأولها .

 تقدم تعريف العبادة واالستعانة . (2)

بهام  ألن هللا جل وعال ما خلق الخلق من قلة فيستكثر بهم ، وال من ضعف فيستنصار (3)

يها فيا وما ذه الراية هي أكبر من الدن، وال من وحشة فيستأنس بهم ، إنما خلقهم لراية وه

لعنن اوما خلقل  وهي عبادته وتوحيده وإخالص العمل له ، كما تقدم في آية الذاريات 

 .  واإلنس ل  ليعبدون

 قال ابن عباس أي يوحدون ، وقال مجاهد وغيره إال آلمرهم وأنهاهم . 

ذلااك  ماتهااا ويتفاااوتون فاايوالناااس يتفاااوتون فااي تحقيااق منزلااة هااذه العبوديااة وتحقيااق مقا

 فاراد هللاتفاوتاا  كبيارا  ، وذلاك علاى حساب ماا يقاوم بقلاوبهم وتباشاره جاوارحهم ، ولكانَّ إ

 ياره كااأنغبالعباادة شارٌط لإلساالم . فماان أفارد هللا بالعباادة فهااو المسالم ، ومان عبااد معاه 

هد أن شإن يطوف على القبور ، أو يدعو هللا تارة والبدوي تارة أخرى فهذا ليس بمسلم و

 ال إله إال هللا وأن محمدا  رسول هللا .

 فااق العباادنهايااة: خباار ، ألنااه ال حااول وال قااوة إال باااهلل ، وهللا جاال وعااال هااو الااذي يو (4)

و ين ، فهاويعينه على القيام بهذه العبودية العظيمة ، فال يسترني العباد عان رباه طرفاة عا

  نستعين لياك نعبد ولياك وله تعالى: يعبد هللا جل وعال ويسأله اإلعانة وهذا صريح ق

لراياات يال أن افكل عابد هلل مستعين به ، وليس كل مستعين باهلل عابدا  له . قد تقدم قبال قل

 قدمت في هذه اآلية على الوسائل .

لاك ذاإلعانة: نصب على أنه خبر كان ألن من أحب العبادة ولم يعمال لام يجادي عناه  (5)

حاارم يأن يساأل هللا اإلعانااة وحينهاا قاد يوفااق فيجااب ، وقاد  شايئا  ، فكاان ماان الضاروري

ديه ألسباب ولكن حرٌي بمن طرق الباب وسأل هللا بصدق ولجأ إلى مواله وتضرع بين ي

 عاالى: تأن يلهمه رشده وأن يعينه على عبادته وأن يوفقه لخيري الادنيا واآلخارة ، قاال 

 أي ماان النبيااين والصااديقين  ماهنندنا الرننراط المسننتقيم * صننراط النناين أنعمننل علننيه

 المرضاوب  رير المغضوب علنيهم و  الضنالين والشهداء والصالحين ، قال تعالى: 

تهم الضاالين: النصاارى ومان صافاعليهم: هم اليهود ومن صفاتهم يعلمون وال يعملون . 

 يعملون وال يعلمون فهم يعبدون هللا على جهل .

 
ينا معنال ، وهللا أنني أحبن  فنال تندع أن بان جبال  فقاال: ) لمعااذ  وهو الذي علمه النبي 

 (   . تقو  في وبر كل صالة: اللهم أعني على لكرك وشكرك وحسن عباوت 
 

(2) (3) 

(4) (5) 

(2) 
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 أي علمه سؤال الرب اإلعانة على مرضاته .( 1)

ن حباان وهذا الحديث رواه اإلمام أحمد وأبو داود والنسائي ، والحاكم وصححه ، واب (2)

. عن المقرئ قال حدثنا حيوة بان شاريح قاال سامعت عقباة بان مسالم وصححه من ُطرق 

ن بان معااذ عاالتُجيببي يقول حدثني أبو               عبد الارحمن الُحبُلاي عان الُصانابحي 

 جبل وهذا إسنادٌ صحيح .

ن يؤخاذ ما قوله: )) يا معاذ وهللا إني أحبك (( فيه جواز الحلف على األمور المهمة ، بال

 الحلف على األمور المهمة ، وفيه جواز الحلف من غير استحالف .هذا مشروعية 

الااذي  قولااه: )) إنااي أحبااك ((: فيااه أن ماان أحااب أخاااه فليعلمااه وليقاال لااه أخااوه أحبااك هللا

 أحببتني فيه .

صاالة  قوله: )) فال تدع أن تقول في دبر كل صالة (( أي فال تتر  أن تقول في دبر كال

 ، يحتمل هذا أحد معنيين:

طائفاة  أن يقول بعد السالم ، فيطلق الادبر علاى ماا بعاد الشايء وهاذا قاول عنى األو :الم

 من فقهاء الشافعية والحنابلة وغيرهم . 

ولام  أن دبر الشيء هو آخر جزء منه ، فإن دبار الحياوان آخار جازء مناه المعنى الثاني:

يخ شالعبااس ايار أباي يفارقه ، وحينئٍذ يقول هذا الدعاء بعد التشهد قبل السالم ، وهذا اخت

 اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا والصواب هو القول الثاني في المسألة .

 قوله: )) كل صالة (( : يشمل الفرض و النفل .

ماان  قولاه: )) اللهاام أعنااي علاى ذكاار  (( سااأل هللا اإلعاناة علااى مرضاااته ، والاذكر أعاام

 التسبيح والتهليل .

 .  ن شكرتم ألزيدنكملم قوله: )) وشكر  ((: قال تعالى: 

 قولااه: )) وحسااان عبادتااك (( وإحساااان العبااادة أن يضاااع العبااادة مواضاااعها ، وأن يقاااوم

 بشروطها وأركانها وواجباتها ، وأن يخلص في ذلك هلل رب العالمين .

ن سابب فإذا وضع العبادة في غير موضعها فإنها غير مقبولة ، كماا لاو أنشاأ تطوعاا  بادو

دين فاإن هذا العمل مردود ، وكما لو أراد أن يصوم في يومي العيفي أوقات النهي ، فإن 

 هذا العمل مردود ألنه وضع العبادة في غير موضعها .

ي فاي وحين يضع العبادة في موضعها ال بد أن يقوم بشروطها وأركانها لو أراد أن يصال

 مثل هذا الوقت وهو غير وقت نهي ولكن يصلي بدون وضاوء نقاول إن صاالته باطلاة ،

وسامعة  أو صلى لرير القبلة فإن صالته باطلة ، ولو عمل بذا وذا  ولكن قاام مقاام ريااء

 ناه غياركأن يقال فالٌن عابد ، فالن مديم للركاوع والساجود والطاعاة هلل فعملاه ماردود أل

 مخلص هلل أراد أن يُقال وقد قيل .

ام ح اإلماديث في صاحيوهذا أحد الثالثة الذين أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ، والح

هو عاالم  . ومن قرأ القرآن ليقال هو قارئ ، وعلَّم ليقال مسلم ، من حديث أبي هريرة 

 ، ومن قاتل ليقال هو شجاع ، ومن بذل المال ليقال هو سخي .
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 فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته تعالى   .
 

لى: هللا تعا  في المدارج عن شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمهوقد ذكر ابن القيم رحمه هللا( 1) 

 أيتاه فايرقال:              )) تأملت انفع الدعاء فاإذا هاو ساؤال العاون علاى مرضااته ثام 

  )) لياك نعبد ولياك نستعين فاتحه الكتاب 

 عاالى ت وقد تقدم أن تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر ، وأن أفضال ماا يُساأل الارب

م عليهاا المؤمنين والطلب من الرب أن يعيانه مراد غاية العبادة اإلعانة على مرضاته ألن

صن بر وأمنر أهلن  بالرنالة وا ويوفقهم على القيام بهاا نهاياة مقصاودهم . قاال تعاالى: 

 أدوماه كثير من الناس قد يقوم بالعبادة ولكن ال يواصال ، وأحاب العمال إلاى هللا عليها 

ل الت يساأهللا جال وعال بذلك فالزم العبادة وثابر عليها فهاو فاي هاذه الحاا ومن ألح على

ر  هللا جاال وعااال اإلعانااة ، ويلااح علااى هللا جاال وعااال بقولااه: )) اللهاام أعنااي علااى ذكاا

 وشكر  وحسن عبادتك (( ، فحرٌي أن يوفقه هللا جل وعال حتى يوافي الارب جال وعاال

 وهو على ذلك. 
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باال هااؤالء القساام الثاااني: المعرضااون عاان عبادتااه واالسااتعانة بااه فااال عبااادة لهاام وال ويقا

 استعانة ، بل إن سأله تعالى ـ أحدهم واستعان به فعلى حظو ه وشهواته   .
 

ن وهؤالء المعرضون يتفاوتون فاي هاذا اإلعاراض ، ففايهم الكفاار وفايهم مان هاو دو (1)

 ذلك .

كنر ومنن أللنم ممنن ل  رياب أناه كاافر قاال تعاالى: فمن أعرض عن العبادة بالكلياة فاال

ينات ومن أللم ممن لكر بآ وقال تعالى في اآلية األخرى:   بآيات سبه فأعرض عنها

، عماا   والناين كفنروا عمنا أنناسوا معرضنون وقاال تعاالى:   سبه ثم أعنرض عنهنا

ال وأساماعهم فاأنذروا: أي عما جاءتهم به الرسل ونزلت به الكتاب ، معرضاون بقلاوبهم 

 يصرون لنصح الناصحين ، وال لتعليم المعلمين .

يمان كان اإلوقد تقدم أن العبادة: )) اسم جامع لكل ما يحبه هللا ويرضاه (( ويشمل هذا أر

 ، ويشمل هذا أركان اإلسالم ، ويشمل هذا كل الطاعات .

ن ألالعمل ،  وقد تقدم في الدروس الماضية ]نقل[ إجماع المسلمين على كفر تار  جنس

هذا معرض عن عبادته و االستعانة به .

السانة  وقد حكى اإلمام الشافعي رحمه هللا إجماع  الصاحابة والتاابعين وبعادهم مان أهال 

 علااى أن اإليمااان قااول وعماال ونيااة فااال يجاازى واحااد دون اآلخاار . حيااث إذا تَااَر  جاانس

 القول أو تر  جنس العمل فإنه يعتبر كافرا  .

إن سااأله تعاااالى أحاادهم واساااتعان بااه فعلاااى حظو ااه وشاااهواته (( حياااث  قولااه : )) بااال

ل لهاذا يستخدمون الدين وال يخدمون الدين وينبري أن نفرق بين من يخدم هاذا الادين يعما

 الدين ، وبين من يستخدم هذا الدين لمصالحه وحظو ه .
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م واتهفكثير من فجار عصرنا من الحكام وأشباههم يستخدمون هذا الدين لحظو هم وشه

هواتهم وال يعملون لهذا الدين وال يخدمون هذا الادين ، فاإن جااء ماا يخاالف رغبااتهم وشا

 اعتذروا عان العمال باذلك بالمصالحة والحكماة وغيار ذلاك ، ويسامون هاذا إصاالحا  وأن

ا في األسض وللا قيل لهم   تفسدو السياسة ال تسير إال بمثل هذه األمور ، قال تعالى: 

 .  مرلحون * أ  لنهم هم المفسدون ولكن    يشعرونقالوا لنما نحن 

 هللا فليست بسياسة . والسياسة التي ال تبنى على كتاب هللا وعلى سنة رسول 



 
 

وهللا سبحانه وتعاالى يساأله مان فاي الساماوات واألرض ، ويساأله أوليااؤه وأعاداؤه فيماد 

مع هذا أجااب ساؤاله وقضاى حاجتاه هؤالء          وهؤالء    وأبرض خلقه إليه إبليس و

 ومتعه بها   .
 

كننال نمنند هننؤ ء وهننؤ ء مننن ع نناء سبنن  ومننا كننان ع نناء سبنن   كمااا قااال تعااالى:  (1)

أي منقوصا قاله قتادة وغيره ، وقال الحسن وغيره أي ممنوعا .  محظوسا

 ،  سبنني فننأنظرني للننى يننوم يبعثننون * قننا  فإننن  مننن المنظننرين وذلااك حااين قااال:  (2)

اسااتجاب هللا جاال وعااال دعاااءه وأعطاااه طلبااه وقضااى حاجتااه ولكاان ال يعنااي هااذا أن ماان 

 قُضيت حاجتاه وأجياب دعااؤه أناه علاى عمال صاالح ، كاال ، فاإن هللا جال وعاال باين فاي

لاي عمحكم كتابه أنه يمد هؤالء وهؤالء وجاء في مسند اإلمام أحمد مان حاديث علاي بان 

ن منمنا قاال: )  أن النباي  باي ساعيد الخادري الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عان أ

منا أن لمسلم يدعو بدعاء ليس فيه لثم و  ق يعة سحنم ل  أع ناه هللا بهنا لحند  ثنالث: 

 تععنل لننه وعوتننه ، ولمننا أن يرننرا عنننه مننن السننوء مثلهننا ينندخرها لننه للننى يننوم يلقنناه
. ((هللا أكثر  )) قا : (( للاأ نكثر )) قالوا:

يعنة منا منن مسنلم يندعو بندعاء لنيس فينه لثنم و  ق : )  ين قولاه فإن قيل ما الجماع با

ه ( وبين قول المؤلف )) وأبرض خلقه إليه إبليس وماع هاذا أجااب ساؤاله وقضاى لا سحم

 حاجته و!((

 فالجواب: 

عناي أن يأن إبليس سأل اإلنظار وهذا لايس حراماا  ، فمان ساأل هللا أمارا  مبااح فأجياب ال 

اعتااه وسااداد ، فقااد يكااون هااذا عونااا  علااى معصاايته . وتركااا  لطهااذا فيااه خيااٌر لااه وتوفيااق 

 وزيادة  في غيه .

 يساتجاب وبين أن هللا جال وعاال أجااب إبلايس فمان دعاا هللا باإثم ال فال تنافي بين قوله 

 ال يكاوندعاؤه ولكن قد  يلح على هللا في أماٍر مبااح فيساتجيب هللا جال وعاال لاه ذلاك ، و

 ة في الطاعة .هذا سببا  للخير وال زياد
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ولكن لما لم تكن عونا  على مرضاته كانت زيادة  في شقوته وبعده ، وهكذا كال مان ساأله 

 تعالى واستعان به على ما لم يكن عونا  له على طاعته كان سؤاله مبعدا  له عن هللا   .
 

 ال الاذيا الماكمن سأل هللا الرزق والمال والثروة فاساتجاب هللا لاه ذلاك فاساتعان بهاذ (1)

وفاي  عراض ،َمنَّ هللا عليه به في الصد عن سبيل هللا وفي قتل األبرياء ، وفي انتها  األ

تخدمه مساندة أئمة الكفر على دعاة اإلصالح والمسلمين ، أو ما هاو دون ذلاك ، كاأن يسا

ونااا  عفااي المعاصااي والمنكاارات ، أو أن يبااذل هااذا المااال فيمااا حاارم هللا عليااه وأن يكااون 

اني ل المعاصي على معاصيهم وحفظا  لمعاقلهم المحرماة ، كاأن يبذلاه فاي دعام األغاأله

 ال وساألودعم األندية الرياضية وما يتعلق بذلك وحينئٍذ إذا ألاح العباد علاى رباه جال وعا

هللا ، وإذا  لى طاعةهللا تعالى ماال  أو رزقا  أن يُقيده ، وأن يسأله رزقا  حالال  يستعين به ع

ر ل  ه هذا المال ال يسخط وال يجزع ، فلربما قد دفع عنه مكروها  .ما قُدّ 
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فليتدبر العاقل هذا ، وليعلم أن إجابة هللا لسؤال بعض السائلين ليست لكرامته عليه    بال 

قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هالكاه   ، ويكاون منعاه منهاا حماياة لاه وصايانة    

. 
 

 فقد يجيب هللا جل وعال الكافر حين يدعوه فتنة  واختبارا  . (1)

ذا هيكون في فيسأله هللا المال فيكون هذا هو سبب هالكه ، فيسأل هللا جل وعال شيئا  ف (2)

 عطبه .

 يماة وفهامومن تأمل في اآليات واألحاديث الواردة فاي القادر َعل اَم هاذه األسارار العظ (3)

كن ليريب  فما أصاب  لم يكن ليي م  وما أخ أك لم ي: ) . قال هذا الباب فهما  عميقا  

 منا أصناب منن مرنيبة فني األسض و  ( . قال تعالى:  ، سفعل األقالم وجفل الرحف

ن أي ماان قباال أ  فنني أنفسننكم ل  فنني كتنناب مننن قبننل أن نبرأهننا لن للنن  علننى هللا يسننير

 نخلقها .

 .   لناقل لن يريبنا ل  ما كتهللا هللا وقال تعالى: 

ارة ولاايس معنااى هااذا االستسااالم للقاادر ، فااالمؤمن الااذي ياادفع القاادر بالقاادر ، ياادفع حاار

 ويدفع النار ،الشمس بإتقاءها ، ويدفع برودة الشتاء بإتقاءها ، ويدفع الموت باالتقاء عنه 

باالبتعاد عنها ، يدفع السقوط من مكاٍن عالي بالتحرز ، يدفع القدر بالقدر .

 اج بالقدر على فعل المعاصي فهذا ضالل عظيم أما االحتج

  مـراد هللا تفـنى كميٍت  عـنـد
 تسجي النفس مـراد وعند

 وتلحمُ 

خـالف األمر تحتج  وعند

 بالقضاء
 

الرحمـن بالجبر  علـى  هيرا  

 تزعمُ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 والمعصوم من عصمه هللا واإلنسان على نفسه بصيرة    
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صاانه هللا مان ذلاك وهاو يجهال حقيقاة األمار إذا رآه سابحانه وعالماة هاذا أناك تارى مان 

يقضي حوائج غيره يسيء  نه به تعالى وقلبه محشو بذلك وهو ال يشعر ،  وأمارة ذلاك 

 حمله على األقدار وعتابه في الباطن لها   .
 

ومن كان باهلل أعرف كاان عان هاذه األماور أبعاد ، ومان أعارض عان ذكار هللا وعان  (1)

احتوشتة أسباب الضاللة وحلات فاي داره، فأورثتاه لظاى وعااش فاي   هدي رسول هللا

 عناء، واإلنسان على نفسه بصيرة.

 قضااء فإنه إذا سأل هللا فصانه هللا جال وعاال عان ذلاك ولام يساتجيب دعائاه وساأل هللا (2)

سايما حوائجه فما استجيب له فإنه يعترض على القدر ويسيء الظن باهلل جال وعاال ، وال

ب هاذا ى غيره قد قُضيت حاجته وما علم أن هللا جل وعال منعها عنه لحكماه وأجااإذا رأ

 لحكمة .

مااور وماان فهاام معنااى اساام هللا الحكاايم أدر  شاايئا  ماان ذلااك ، فااالحكيم هااو الااذي يضااع األ

دعوا منا منن مسنلم ين: )  مواضعها ، وهو الذي يعلم السر وما أخفى ، وقاد تقادم قولاه 

عننل لننه  يعننة سحننم ل  أع نناه هللا بهننا لحنند  ثننالث: لمننا أن تهعبنندعاء لننيس فيننه أثننم و  ق

وا: قنال وعوته ولما أن يررا عنه من السوء مثلها ولما أن يدخرها له للنى ينوم يلقناه

عائااه كلمااا أي كلمااا أكثاارتم ماان د (( ((هللا أكثننر  ))قننا :  ـننأي نكثننر مننن النندعاء  ـننللاأ نكثننر 

 استجاب لكم ربكم والدعاء هو العبادة . 

 قد روى أهل السنن من حديث ذر عن يُسيع الحضرمي ويقاال الكنادي عان النعماان بانو

  لكنم وقا  سبكم أوعوني أسنتعهللا ( وقرأ  الدعاء هو العباوةقال: )  بشير أن النبي 

. 

تادع وأنت تسأل هللا جل وعال في عباادة عظيماة ولكان احاذر اساتبطاء اإلجاباة فتتحسار ف

 الدعاء .

خر لك خيرا  عظيما  ما لم تسأل واعلم أن هللا جل و قطيعة  ثما  أوإعال حين ال يجيبك قد ادّ 

 رحم ، كما تقدم في األمور الثالثة .

ن باد هللا ورد في الحديث اآلخر )) الدعاء مخ العبادة (( رواه أحمد وغيره وفي إسناد عب

لهيعة وهو سيء الحفظ .

 و ) الدعاء هو العبادة ( أعم وأشمل معنى .
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فأمنا اإلنسنان للا منا  ولقد كشف هللا تعالى هذا المعنى غاية الكشف    في قولاه تعاالى: 

ابننتاله سبننه فأكرمننه ونعمننه فيقننو  سبنني أكننرمن * وأمننا للا مننا ابننتاله فقنندس عليننه سزقننه 

 .     فيقو  سبي أهانن * كال
 

 أي ولقد بين هللا هذا المعنى غاية البيان( 1)

لايس معناى : الاـ)ما( هناا ، صالة تسامى عناد النحااة زائادة ، و  تالهللا ما اب قوله:  (2)

ا م ، فهاذالزائد عند النحاة الذي ال قيمة له وال فائدة من وجوده كماا يتصاوره ذلاك بعضاه

 غلط ال يقوله أحدٌ من النحاة وال من غيرهم .

 ودائما  تعرب )) ما (( بعد )) إذا (( بالصلة أي زائد . 

 مــا بــعــد إذا زائــده  ذ فـائـده يا طالـب العلم خـ

س ولنن أن لنن نقند : أي ضايق علياه رزقاه ، كقولاه تعاالى  فقدس عليه سزقنه قوله: 

 بمعنى أن تضيق عليه .  عليه

د نقلاه لكين وقاوتقدم أن هذا الكالم كله لإلمام ابن القيم رحمه هللا تعالى ، في مادارج الساا

 ول .كالم موجود في مدارج السالكين في المجلد األعن ابن القيم رحمه هللا وهذا ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أي: ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته ، فقد أكرمته    ، وماذا  لكرامته علّي ، ولكنه 

ابتالء مني وامتحان له أيشكرني فأعطيه فوق ذلك ، أم يكفرني فأسالبه إيااه وأحولاه عناه 

 لريره و    .
 

ا أبعاض يكون هذ ن نرى ثريا  غنيا  منعما ، ال يعني هذا أنه حبيٌب إلى هللا قدفحينئٍذ حي (1)

 العباد إلى هللا .

(2) 
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ال وعاال هللا جا فنحن نعلم أن أثرياء العالم هم من اليهود وهم أعداء هللا , ولكنه ابتالء من

 وامتحان .

لحاة ن أباي طوقد جاء في الصحيحين من طريق همام قال حدثنا إسحاق بن عبد هللا اب (2)

لن ال: ) قا أن النباي  قال حدثني          عبد الرحمن بن أبي َعْمَرة عان أباي هريارة 

أ ثالثة من بني لسنرائيل أبنرَ  وأقنرَع وأعمنى ، فنأساو هللا أن يبتلنيهم فبعنث للني  هم ملكنا

 ،فأتى األبر  ، فقا : أي شنيء أحنهللا            للين  ؟! قنا : لنون حسنن وجلند حسنن 

أ  وياههللا عني الاي قند قناسني النناس بنه ، قنا : فمسنحه فناههللا عننه قناسه فنأع ي لوننا

أ . قا : فأي الما  أحهللا للي  ؟! قا : اإلبل أو البقر  أ وجلداأ حسنا   (( ش    لسحاق ))حسنا

 ، فأع ي ناقةأ عهَشراء ، وقا : باسك هللا ل  فيها .

اههللا عنني النناي قنا : فنأتى األقنرع فقننا : أي شنيء أحنهللا للينن  ؟! قنا : شنعر حسننن وين

أ ، فقننا : أي المننا   قناسني الننناس  بننه ، فمسننحه فناههللا عنننه قنناسه وأهع نني شنعراأ حسنننا

 يها .فأحهللا للي  ؟! قا : البقر أو اإلبل ، فأع ي بقرةأ حامالأ ، قا  باسك هللا ل  

أبرنر قا : فأتى األعمى ، فقا : أي شيء أحهللا للين  ؟! قنا : أن ينرو هللا للني  برنري ف

ي نم فنأع سحه فرو هللا لليه برره ، قا : فأي الما  أحهللا للي  ، قا : الغبه الناس ، فم

هنتج      هاان ، وولهَد هاا ، فكان لهاا واو  من اإلبنل ولهن منن البقنر ،  اا واو  شاةأ والداأ فأ

 ( . ولهاا واو  من الغنم

أ ،لَ مَ ثم لن هللا جل وعال أساو أن يبتليهم ، فبعث هللا جنل وعنال للنيهم الشاهد: ))  فنأتى  كنا

أي صوسة األبر  حين كان به البر  ، وفي هيمته من  ـاألبر  في صوسته وهيمته 

 فقنا : سجنل مسنكين قند انق عنل بني الحبنا  فني سنفري ، فنال ـنالفقر والالة ونحو للن  

،  والما  بالغ لي اليوم ل  باهلل ثم ب  أسأل  بالاي أع اك اللون الحسن والعلد الحسن

بنر  ألم تكن غ به في سفري ، فقا : الحقوق كثيرة ، فقا : كأني  أعرف  ، أبعيراأ أتَبَله 

أ لال  ، فقا : لنما وسثل    كنابراأ اا المناهيقاسك الناس ، فقيراأ فأرناك هللا ، فتنكهر أيضا

أ فريرك هللا للى ما كنل .  عن كابر ، فقا : لن كنل كالبا

و قنا  لببنر  ، فنرو علينه مثنل مناسوأتى األقرع في صوسته وهيمتنه فقنا  لنه مثنل منا 

أ فريرك هللا للى ما كنل .  عليه األبر  ، فقا : لن كنل كالبا

 ، أسنأل  قند انق عنل بني الحبنا  ، فنال بنالغ لني ، ل  بناهلل ثنم بن فقا : ثم أتى األعمى ،

فنو  ،بالاي سو علي  بررك ، شاةأ أتبلهغ بها في سفري قا : خا ما شمل ووع ما شنمل 

د سضني جهدك على شيء أخاته هلل ، قا : أمسن  علين  مالن  فإنمنا ابتلينتم ، فقنهللا   أ

 صاحبي  (( .   هللا عن  وسيط على 

لا منا لفأمنا اإلنسنان  هذا معنى قول المؤلف فاي تفساير اآلياة حاين قاال هللا جال وعاال: 

 .  ابتاله سبه فأكرمه ونعمه فيقو  سبي أكرمن

لكناه وته ، فقاد أكرمتاه ، وماا ذا  لكرامتاه علاّي ، أي ليس كل من أعطيته ونعمته وخول

 ولاه عناهابتالء مني وامتحان له أيشكرني فأعطيه فوق ذلك ، أم يكفرني فأسالبه إيااه وأح

لريره .
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ناه وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه ، وجعلتاه بقادر ال يفضال عناه فاذا  مان هوا

يكاون فحان مني له أيصبر فأعطياه أضاعاف ماا فاتاه و أم يتساخط عليَّ ولكنه ابتالء وامت

 حظه السخط   .

وبالجملة فأخبر تعالى أن اإلكرام واإلهانة ال يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره ، 

فإنه سبحانه يوسع على الكافر ال لكرامته ، ويقتّ ر على المؤمن ال لهوانه عليه    ،  وإنما 

يكاارم ماان عباااده بااأن يوفقااه لمعرفتااه ومحبتااه وعبادتااه واسااتعانته    ، يكاارم ساابحانه ماان 

 فراية سعادة األبد في عبادة هللا واالستعانة به عليها. 
 

أخالقكنم  لن هللا قسم بيننكمقال: )  وفي هذا المعنى جاء الحديث المشهور أن النبي  (1)

 نني   يحننهللا ، و  يع ، كمننا قسننم بينننكم أسزاقكننم ، ولن هللا يع نني المننا  مننن يحننهللا ومننن

 ( . اإليمان ل  من يحهللا

 حماه هللارواه الحاكم ورواته ثقات ، وقد أُعل باالوقف ، وهاذا قاول اإلماام الادار قطناي ر

 . في كتابه العلل . فقد صحح وقفه على عبد هللا بن مسعود 

(1) 

(2) 
(3) 
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هااا علي فهاذا هاي الكراماة الحقيقااة ، وهاذه هاي الساعادة األبديااة ، فاألصاول التاي تبناى (2)

 السعادة هي ثالثة لكل واحٍد منها ضد:

 التوحيد وضده الشر  . األو :

 السنة وضدها البدعة . الثاني:

 الطاعة وضدها المعصية . الثالث:

 .  تعينلياك نعبد ولياك نس وهذه السعادة الدنيوية واألخروية جمعت في آية واحد  (3)

 الشارائعووسر الخلق واألمار والكتاب  وقد قال ابن القيم رحمه هللا تعالى في المدارج ))

حتى قيل:  ،والثواب والعقاب انتهى إلى هاتين الكلمتين وعليهما مدار العبودية والتوحيد 

وجماع  أنزل هللا مائة كتااب وأربعاة كتاب جماع معاينهاا فاي التاوراة واإلنجيال والقارآن ،

ي ، وجماع معاان معاني هذه الكتب الثالثاة فاي القارآن وجماع معااني القارآن فاي المفصال

 (( .  لياك نعبد ولياك نستعين المفصل في الفاتحة في 

ا وهااذا اجتهاااد منااه رحمااه هللا ، ولاام يثباات فااي األدلااة الصااحيحة عاادد الكتااب وبعااض هااذ

كبيار والكالم استنباط ، والمقصاود بياان ماا تضامنته هاتاان الكلمتاان مان عظايم المعااني 

 ادة كما تقدم توضيحها .الفوائد ، وقد دلت اآلية على أصول السع

 

 
 

 

 القسم الثالث: من له نوع عبادة بال استعانة   وهؤالء نوعان    أحدهما أهل القدر    .
 

باه  الساتعانةتقدم قول المؤلف رحمه هللا تعالى: اعلم أن الناس في عباادة هللا تعاالى وا (1)

كر ما ها ، وذالستعانة باهلل عليعلى أربعة  أقسام ، وذكر القسم األول وهم أهل العبادة وا

ن يقابل هاذا القسام وهام: المعرضاون عان عبادتاه واالساتعانة باه ، شارع اآلن يتحادث عا

 القسم الثالث: وهم من له نوع عبادة بال استعانة .

اهرة تقاادم أن العبااادة اساام جااامع لكاال مااا يحبااه هللا ويرضاااه ماان األقااوال واألفعااال الظاا

 والباطنة .

الستعانة وأن ا  عينتلياك نعبد ولياك نس االستعانة في قوله تعالى:  وتقدم الحديث عن

 .لوسائل اجزء من  العبادة ، وتقديم العبادة على االستعانة من باب تقديم الرايات على 

ي كاال هااذا القساام ماان الناااس لهاام نااوع عبااادة وال يلاازم ماان ذلااك أن تتمثاال فاايهم العبااادة فاا

را  ا  و ااهبادة في كل جوانباه واساتقام علاى العباادة باطناجوانبهم ، ألن من تمثلت فيه الع

اناب ل فاي جوأدَّى به هذا األمر إلى االستعانة باهلل فهؤالء فيهم شيء من العبادة على خلا

ي بعاض أخرى ، فمن هذه الحيثية صار فيهم شيء من العبادة بال استعانة ، وهذا كثير فا

د اناب مان توحياد الربوبياة ومان توحياالطوائف المنحرفاة ، فقاد أضالهم الشايطان فاي جو

 اإللهية ومن توحيد األسماء والصفات وفي كثير من شؤون الحياة .

(1) (2) (3) 
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 الذين لهم نوع عبادة بال استعانة . (2)

 . يره وشرهاإليمان بالقدر ركن من أركان الدين ، فال إيمان لمن ال لم يؤمن بالقدر خ (3)

درة : )) هااو قاادرة الاارحمن (( ومعنااى قااوالقاادر قااال عنااه اإلمااام أحمااد رحمااه هللا تعااالى

ى فااي الاارحمن أي ال يمنااع ماان قاادر هللا شاايء . وقااال اإلمااام اباان القاايم رحمااه هللا تعااال

 -نونيته:

 حـار الـذي القدر وحقيقة

 الورى 
 شـأنـه هـو قـدرة الـرحمن في 

ابـن عقيل ذا من  واستحسن

 أحمدٍ 
 الربـاني الـرضـا عـن حكـاه لما 

 القلـوبَ  شفى اإلمـام وقال

 بلفظةٍ 
 ذات اختصار وهـي ذات بـيـان   

 ااال فاااي بااااب القااادر طوائاااف كثيااارون مااان الجهمياااة ، والقدرياااة والجبرياااة والمعتزلاااة 

 واألشاعرة وغيرهم .

ا ، فلهم أقوال فاي بااب القادر غريباة ، وأقاوال يلعان بعضاها بعضاا  ويانقض آخرهاا أولها

 مشهور عنهما في هذا الباب : والطائفة المسماة بالقدرية نسبة إلى أمرين

 أن العبادة يخلقون أفعالهم . والثاني:أن الخير من هللا دون الشر .  أحدهما:

لقدرية اولهم أقوال كثيرة في هذا الباب ، والمؤلف رحمه هللا تعالى أشار إلى ضرب من 

 لهم نوع عبادة بال استعانة .

 

جميع مقدوره من األلطاف ، وأناه لام يباق فاي القائلون بأنه سبحانه وتعالى قد فعل بالعبد 

مقدروه إعانة له على الفعل ، فإنه قد أعاناه بخلاق اآلالت وساالمتها وتعرياف الطرياق ، 

 وإرسال الرسول وتمكينه من          الفعل ، فلم يبق بعدها إعانة مقدورة يسأله إياها    .
 

يرا  نااا ، توضاايحا  للمعنااى وتفسااوتتمااةُ هااذا الكااالم ماان الماادارج ضاارورٌي ذكرهااا هاه (1)

باين  ـاؤالء إشاارة إلاى قاول ها ـللمذكور ، قال ابن القيم رحمه هللا تعالى: )) بل قد ساوى 

ختاااروا أولياااءه وأعدائااه فااي اإلعانااة ، فأعااان هااؤالء كمااا أعااان هااؤالء ، ولكاان أولياااءه ا

فَّق وانه قد هللا سبحألنفسهم اإليمان ، وأعدائه اختاروا ألنفسهم الكفر ، من غير أن يكون 

 ،هااؤالء بتوفيااق زائااد أوجااب لهاام اإليمااان ، وخااذل هااؤالء بااأمر آخاار أوجااب لهاام الكفاار 

     راط    وطريق السالمة من هؤالء هو معرفة القدر على ماا جااء فاي الكتااب والسانة باال إفا

د فقاطط ، وال تفريط تفهمه فهما  دقيقا  ، وتتعرف علياه معرفاة  تأصايلية  باال وكاس وال شا

 خاض في هذا الباب أناس يظنون المعرفة فضلوا سواء السبيل .

فالقدر يؤمن به وال يحتج باه ، فمان لام ياؤمن بالقادر شاابه المجاوس ومان احاتج باه شاابه 

المشركين ، ولو كان االحتجاج بالقدر مقبوال  لقُبل من إبليس وغيره من المتمردين ، ولو 

(1) 
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لاق ، ولام تقطاع ياد ساارق وال أقايم حاد علااى ذي كاان حجاة للعبااد لام يُعاذَّب أحاد مان الخ

 جريمة .

هاو  ومن األمور التي بفهمها ومعرفتها يحصل التخلُّص مان ماذاهب القدرياة المنحارفين

لين ، اإليمان بما جاءت به الرسل وفهام ذلاك ، ومان ذلاك دراساة تااريخ األنبيااء والمرسا

ظاايم ته وقاارأ التاااريخ الع، فماان نظاار فااي سااير والساايما إمااامهم وخاااتمهم نبينااا محمااد  

 الوارد عنه فإنه يسهل عليه حينئٍذ فهم هذا الباب ومعرفته .

ربهم  ومن نظر في هذا الباب بقراءة كتب المتكلمين والمنحرفين وكتب الذين يشكون في

 وال يعرفونه معرفة  تامة فإنه ال ريب أنه يتخبط . 

ئز أماوت علاى عقيادة إحادى عجااوقد اعترف عقالئهم بذلك ، وقاال أحادهم: )) ياا ليتناي 

 نيسااابور (( حيااث أن العجااائز األصاال فاايهن أنهاانَّ علااى الفطاارة ، وهااذا خاااض فااي علاام

أساباب  الكالم وأراد التخلص منه فلم يستطع وعلقت به الشبه ، واالنحرافات و احتوشته

ار ألصاحابه ومان تحات ياده نظرياات إبليسايه فضال ساواء الساب يل الضاللة ، وجعال يُنَّظ 

 ل ربه ، و قسا قلبه ولكنه في نهاية المطاف اعترف بذلك .فجه

 الطرق كلها مرلقة إال الطريق الذي كانت عليه الرسل وعليه إتباعهم . 

 

 

 

 وقد قال الرازي: )) 

 

لقد تأملت الطرق الكالمية والمناهج الفلسفية فماا رأيتهاا تشافي علايال  وال تاروي غلايال  ، 

لليه يرعد الكلنم ال ينهللا والعمنل  ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في اإلثبات  

 و  يحي نون بنه علمنا    ، لنيس كمثلنه شنيء  قرأ فاي النفاي  وأ الرالح يرفعه 

)) ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي 

 وقال اآلخر الشهرستاني: 

  كلها   المـعـاهد تـأملت لـقـد
وسـيرت طـرفي بين تلك 

 المـعالم  

 كـف فلم أرى إال واضعا  

 حائـر
 

 علـى ذقـٍن أوقـارعا  سـن نادمٍ 

 الدالة على نقض مذاهب أهل القدر في هذا العقل .ومن األدلة 

 ضـاللُ  العالمين سعـي وأكـثـر  عقال   العقـول إقـدام نهـايـة 

وأرواحـنا في وحشه من 

 جسومنا
 

 ووبـالُ  أذى دنـيـانـا وغـايـة

 طـول بحثنا مـن نستفد ولم

 عمرنا 
 قـيل وقـالوا فيه جمعـنا سـوى أن 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 214 

ال  عقال لاه العقل الذي خلقه هللا لنا ، والناس يتفاضلون بتفاضل وتكامل عقولهم ، فمن ال

واإلقادام ،  قيمة له ، صفاء العقل ينتج منه قوة العلم ، الثبات فاي ماواطن الحاق ، القاوة ،

 الشجاعة ، التمييز .

 ز بين الحق والباطل .وهذا هو المراد ، التميي

لنقال اوال يعني هذا تقديس العقل كما تصنعه المعتزلاة واألشااعرة ، حياث يقدموناه علاى 

لباطال ، اق وباين َمعَاذ هللا ، فالنقل مقدٌم على العقل ، ولكن العقل هو الذي يميّ از باين الحا

ر مان أكثا فمن كان عقله سليما  كان صفاء الحق أ هر له من غيره ، وكان إداراكه للحق

 إدرا  غيره ، وفهمه أعمق من فهم غيره .

د ماذاهب لاه فساافالعقل نميّ ز به بين الحق وبين الباطل ، فمان أتااه هللا عقاال  َعل اَم مان خال

 أهل القدر ، وَعل َم تناقضهم .

أن قولاون بافكونهم يقولون بأن الخير من هللا دون الشر هذا فاسد بالنقل والعقال وكاونهم ي

 فعل نفسه هذا باطل عقال  وشرعا  . العبد يخلق

 وقد كان أئمة السالف يسامون القدرياة مجاوس هاذه األماة ، وقاد وردت فاي ذلاك أحادياث

، وال يصح من المرفوع شيء ، وجاءت موقوفاة علاى جماع مان  مرفوعة إلى رسول 

 الصحابة ، تقدم بيانها والحديث عنها .

ظلماة ون خالقين خالق للنور وخاالق للووجه مشابهة القدرية للمجوس ، أن المجوس يثبت

 جال هللاوال يسوون  بينهما ، فيقدمون خالق النور على خالق الظلماة ، فخاالق الناور هاو 

ن هللا عاا وعاال ، وحينئاٍذ جعلاوا ماع هللا خالقاا  آخار وهماا ال يساتويان فاي نظارهم ، تعاالى

لاأ لناههللا كنل معه منن للنه لما اتيا هللا من ولد وما كان  قولهم علوا  كبيرا  . قال تعال: 

 . لله بما خلق ولعال بعضهم على بعض سبحان هللا عما يرفون

وبااين  والقدريااة يقولااون: إن الخياار ماان هللا والشاار ماان غيااره ، فهااذا وجااه التشااابه بياانهم

 جاال هللا  هللا خننالق كنل شننيء المجاوس ، وال فاارق باين المااذهبين ألبتاه . قااال تعاالى: 

ؤمن ياالشر ، والقادر كماا تقادم ياؤمن باه وال يحاتج باه ، فمان لام  وعال خلق الخير وخلق

 بالقدر شابه المجوس ، ومن احتج بالقدر شابه المشركين .

 -ومن ثمرات اإليمان بالقدر :

وة  أنه طريق التخلص من شر  المجوس ، وأنه يزيد في اإليمان ويكتسب في ذلك ق  -1

لام  ما أخطئهويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وثباتا  وشجاعة  وإقداما  على الحق ، ألنه 

 يكن ليصيبه .

 والقدرة على مواجهة الصعاب واالبتعاد عن الجزع.  -2

ه ه ويقينااكتساب التوكل واليقين ، ومن كان إيمانه بالقدر خياره وشاره أتام كاان توكلا  -3

 أكمل .

ر لاه ساوف يأتياه ، -4  لاى مادحإوأن التطلاع  اإلخالص هلل رب العالمين ألناه يعلام ماا قُادّ 

اآلخرين ال يجدي وال يرني عن صاحبه شيئا . 

 أنه طريق التخلص من أمراض القلوب من الحسد وغيره.  -5
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اء ، عدم اليأس من مواجهة الصعاب واإليمان بانتصار الحق ولو تكالاب علياه األعاد -6

ه صوات أهلفإن وعد هللا حق ، ومهما تمهدت ُسبل الضالل ومهما قويت شوكته وعلت أ

، فإن الحق سوف ينتصار وساوف يكسار شاوكة أهال الباطال ، وساوف ياذل أهال الفسااد 

 ويرغم أنوفهم .

 إحسان الظن باهلل جل وعال وقوة الرجاء وفيه غير ذلك .   -7

 

 

 

 

 

 

وهؤالء مخذولون ، موكولون إلى أنفسهم ، مسدود عليهم طريق االستعانة والتوحيد    ، 

)) اإليماان بالقادر نظاام التوحياد فمان آمان بااهلل وكاذَّب  ي هللا عنهماا:قال ابان عبااس رضا

 بقدره نقض تكذيبه توحيد ((   .
 

إلى باهلل و ولو كان لهم نصيب وحظ من العبادة ، ألن العبادة التي ال تؤدي إلى التعلق (1)

ب ذا الباهاالستعانة به وإلى تفويض األمر إليه فهي عبادة ناقصة ، والناس يتفاوتون في 

ف ، كمااا هاام يتفاااوتون فااي خلقهاام ورزقهاام وإخااالف أشااكالهم وتباااين طبااائعهم ، واخااتال

 بشراتهم وألوانهم .

ب بقادرة فها (2) يب ذا التكاذفمن آمن باهلل: أي صدق باهلل ، وآمن بوحدانيته وربوبيته وكاذّ 

اهلل ل  بنهم وما ينؤمن أكثنر ينقض اإليمان باهلل ، وينقض التوحيد المسبق ، قال تعالى: 

 .  وهم مشركون
أحمد في  ن اإلماموقول عبد هللا بن عباس )) اإليمان بالقدر نظام التوحيد ... (( رواه عبد هللا ب

لثاوري اكتاب السنة ، واآلجري والاللكائي وابن بطه في اإلبانة ، وغيرهم من طريق سافيان 

عباس رضي هللا عنهما عن عمر بن محمد رجل من ولد عمر بن الخطاب عن رجل عن ابن 

 ، وهذا إسناد فيه إبهام وال يصح .

 وقد صح عند أبي داوود وابن ماجه وأحمد وغيرهما من طريق أبي سنان عن وهب ابن

لنو  )قاال:  خالد عن ابن الديلمي فيما يرويه عن ابان مساعود وأُباي بان كعاب أن النباي 

أ في سبيل هللا ما قبله هللا تعال لنم أن س ، وتعى من  حتنى تنؤمن بالقندأنفقل ِمثل أحد  لهبا

در ( وهاذه حقيقاة اإليماان بالقاا منا أصناب  لنم يكنن ليي من  ومنا أخ نأك لنم يكنن ليرنيب 

 خيره وشره .

قننل لننن  وقااد تقاادم أن القاادر قاادرة هللا بمعنااى ال يمنااع ماان قاادر هللا شاايء ، قااال تعااالى: 

ر كلما زاد تعلقه باهلل جل وعال ، ، كلما زاد إيمان العبد بالقد  يريبنا ل  ما كتهللا هللا لنا

(1) 

(2) 
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وتظهر ثمرات اإليمان بالقدر ، ويُقدم على الحق ويناصر الحق بقدر اإلمكان ، وال يؤثر 

 الدنيا وال المنصب وال الجاه على الحق ألنه مؤمن بالقدر ، وأنه ما قُدر له سوف يأتيه .

م الاادنيا علااى نصاارة الحاا مننا و ق قااال تعااالى: ولكاان حااين يضااعف اإليمااان بالقاادر ، يُقاادّ 

ى أصاب من مريبة في األسض و  في أنفسكم ل  في كتاب من قبنل نبرأهنا لن للن  علن

القارآن و  وكأين منن وابنة   تحمنل سزقهنا هللا يرزقهنا وليناكم أي نخلقها   هللا يسير

 في قول كله من أوله إلى آخره يقرر هذا المعنى ، وهذا توحيد الرسل ، وهذا كله مذكور

ال بك .إأي ال نعبد إال إيا  وال نستعين   لياك نعبد ولياك نستعين  جل وعال: هللا

 بعاد ن شاء هللاإفالعبادة متعلقة بتوحيد اإللهية واالستعانة متعلقة بتوحيد الربوبية وسيأتي 

د علاى قليل الحديث عان األساباب ، وأن مباشارة األساباب ال تناافي التوكال ، يتوكال العبا

 يفعل األسباب المؤدية إلى الررض ، والمؤدية إلى المطلوب .  ربه جل وعال

لتوحياد احذر الحذر الحذر أن تعتمد على األسباب فإن االعتماد على األسباب يقادح فاي ا

 ، وتر  األسباب بالكلية يقدح في التوحيد . 

 ياد أنالتعلق باألسباب ضرٌب من الشر  ، ألناه تعلاق بريار هللا جال وعاال وحقيقاة التوح

سااباب تفااوض أماار  إلااى هللا ، وأن تعتمااد علااى هللا وأن تتوكاال علااى هللا مااع مباشاارة األ

 ومزاولتها بالجوارح دون القلب .
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النوع الثاني: من لهم عبادة وأوراد لكم حظهام نااقص مان التوكال واإلساتعانة ، لام تتساع 

المقاادور كااالموات الااذي التااأثير لااه ، باال قلااوبهم الرتباااط األسااباب بالقاادر ، وأنهااا باادون 

كالعدم الذي ال وجود لاه    ، وأن القادر كاالروح المحار  لهاا ، والمعاول علاى المحار  

األول ، فلم تنفذ بصائرهم من السبب إلى المسبب ، ومن اآللة للفاعل ، فقل نصايبهم مان 

 اإلستعانة .

ونصاايب ماان الضااعف وهااؤالء لهاام نصاايب ماان التصاارف بحسااب اسااتعانتهم وتااوكلهم 

والخذالن بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم ، ولو توكل العبد علاى هللا حاق توكلاه فاي إزالاة 

 جبل عن مكانة ألزاله     .
 

 باادة وحاظهذا القسم من الناس لهم عبادة وأوراد لهم عبادة وأذكار ، لهم حاظ مان الع (1) 

،  نقاص التوكال واالساتعانةمن الذكر ، ولكن هذا الحظ فيه نقاص . وهاذا الانقص بسابب 

 ه .ل وجود الفلم تتسع قلوبهم الرتباط األسباب بالقدر ، وأنها بدون المقدور كالعدم الذي 

لمعناى والمؤلف رحمه هللا في هذه الجملة أسقط كلماة  مهماة  فاي هاذا الساياق جعلات ا (2)

زالة إه في يترير ويصبح محل نظر ، المؤلف يقول )) ولو توكل العبد على هللا حق توكل

)) ولاو  جبل عان مكاناه ألزالاه (( ولفاظ اإلماام ابان القايم رحماه هللا تعاالى فاي المادارج:

( زالاه (توكل العبد على هللا حق توكله في إزالاة جبال عان مكاناه كاان ماأمورا  بإزالتاه أل

 والفرق بين المعنيين واضح و اهر .

حمه رالقيم  الته (( ، واإلمام ابنفالمؤلف رحمه هللا تعالى حذف لفظه )) كان مأمورا  بإز

لاى لتوكال عهللا تعالى          ذكرها ، وبدونها يترير المعناى بال ويفساد ، ألن لايس مان ا

ما يمكن ، أو م هللا في شيء أن يحاول إزالة ما ال يمكن إزالته إال إذا كان مأمورا  بإزالته

 في دنيا الواقع إزالته .

ى سااعد علاا  بإزالتاه (( أي: مماا يجاوز إزالتاه ، ومماا يفابن القيم يقول: )) وكاان ماأمور

 ذلك األمر الواقع . 

 قال النا م:

 نــار جــذوة متطلب في المـاء  ومكلف األيام ضـد طـباعها  

ناى وهذا القيد )) وكان مأمورا  بإزالته (( أهملاه المؤلاف وهاو ضاروري فاي صاحة المع

 ر ، وأنوكاان ماأمورا  بإزالتاه (( معناى آخا ويحتمل قاول ابان القايم رحماه هللا تعاالى: ))

 المأمور يقصد به المشروع ، وهذا يشمل غير معنى أيضا  .
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فإن قيل: ما حقيقة االستعانة عمال و   . قلنا هي التي يعبر عنها بالتوكل وهي حالة للقلب 

ع ، وأناه ماا تنشأ عن معرفة هللا تعالى   . وتفارده باالخلق واألمار والتادبير والضار والنفا

 شاء كان ، وما لم يشأ لم  يكن ، فتوجب اعتمادا  عليه وتفويضا  إليه وثقة  به .
 

 نة (( .لفظ ابن القيم رحمه هللا في المدارج )) فإن قلت ما معنى التوكل واالستعا (1)

ل ( وقد قااسئل اإلمام أحمد رحمه هللا تعالى عن التوكل فقال: )) التوكل عمل القلب ( (2)

  علاى هللاعلماء بأن التوكل ال ينقسم إلى أقساام ألناه عمال القلاب ، فاال يصاح التوكال إالال

ْلتُاك  ((توكلات علياك  ))جل وعال ، وال يصاح أن تقاول للمخلاوق  ( ألن (بال تقاول: )) وكَّ

 لقهاار .التوكل هو التفويض واالعتماد وهذا على وجاه اإلطاالق ال يصاح إال هلل الواحاد ا

لنى هللا ومن يتوكل ع وقال تعالى:   لى هللا فتوكلوا لن كنتم مؤمنينوع قال تعالى: 

 . وتوكل على الحي الاي   يموت  وقال تعالى:  فهو حسبه

ل توكل عموقد منع غير واحد من العلماء أن تقول: )) توكلت على هللا ثم عليك (( ألن ال

 .ية للترتيب والتراخي القلب وال يصح في هذا الباب اإلتيان بـ)) ثم (( المقتض

لتوكال اوال بأس أن تقول )) ما شاء هللا ثام شائت (( ، والمشايئة تختلاف عان التوكال ألن 

وكلات تعمل القلاب وال يصاح إال هللا ، وفياه مان أجااز هاذه المساألة وأجااز أن تقاول: )) 

 ل علاىعلى هللا ثم عليك (( وهذا فياه  نظار ، ألن التوكال عمال القلاب ، فاال يصاح التوكا

َركه المخلوق ، فال يصرف التوكل إال لرب العالمين ، وهاذا مان الخصاائص التاي ال يَْشا

 فيها المخلوق ولو أتى بـ)) ثم (( .

ا  ا تحقيقاوعلى أقل تقدير في هذا الباب فاألحوط االمتنااع عان هاذه اللفظاة واالبتعااد عنها

د تكاون قالتي  ا من األلفا لمقام التوحيد ، وتأدبا  واستبراء  للسان والقلب مما يؤثر عليهم

 فا  أمرٌ غير مقصودة للمتكلم والمتحدث ، ولكن مراعاة ذلك أمٌر مطلوب ، والتأدب باألل

 مطلوب .

 

 

 

 

 

 

 

 

فتصير نسبة العبد إليه تعالى كنسبة الطفل إلى أبويه فيما ينوبه من رغبتاه ورهبتاه ، فلاو 

تج  إلاى غيرهماا . فاإن كاان العباد ماع دهمه ما عسى           أن يدهمه من اآلفات لم يل

 هذا االعتماد من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة   .
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 وأعظاام التوكاال هااو التوكااال فااي الهدايااة ، وتجرياااد التوحيااد ، ومتابعااة الرساااول  (1)
 والتوكل في جلب الرزق ، وجهاد أهل الباطل .

ره فعال وحده ال شريك له وال يضا وحقيقة التوكل وسره هو اعتماد القلب على هللا تعالى

ده ع اعتماامااألسباب مع خلو القلب من االعتماد عليها كما ال ينفعه قوله توكلت على هللا 

 على غيره وركونه إلى ما سواه . والناس يتفاوتون في هذا الباب .

مطالاب والمهم في هذا الباب أن يجتهد المسلم في الوصول إلى أعلى المقامات وأسمى ال

اباك لما َعلات درجتاه فاي هاذا البااب كلماا ازداد قرباك مان رب العاالمين ، وعظام ثو، فك

 وعلت مرتبتك ، وعظم قدر  , واالجتهااد فاي أعماال الجاوارح دليال إلاى الوصاول إلاى

 المطلوب . 

فااال يتصااور الماارء أنااه بمجاارد هااذا يصاال إلااى أعلااى المقامااات دون عماال الجااوارح ماان 

 جبات وتر  المحرمات ومن فعل الطاعات .التقرب إلى هللا جل وعال بالوا

ي وقد جاء في الحديث القدسي رواه البخااري وغياره مان طرياق خالاد بان مخلاد القطاوان

 قنا  هللاقاال: )  أن النبي  عن سليمان بن بالل عن شريك عن عطاء عن أبي هريرة 

أ فقد آلنته بالحرب وما تقرب للىه عبدي بشيء  أحن ا يه ممنهللا للنتعالى: من عاو  لي وليا

ه كنننل افترضننته عليننه ، و  يننزا  عبنندي يتقننرب للننيه  بالنوافننل حتننى أحبننه ، فننإلا أحببتنن

 سمعه الاي يسمع به ، وبرره الاي يبرنر بنه ، وينده التني ينب   بهنا ، وسجلنه التني

 الحديث   يمشي عليها ، ولمن سألني ألع ينهه ولمن استعال بي ألعيانه ... (

ه ، عباادة لالمرتباة إال بالتوكال علاى هللا واالساتعانة باه وإخاالص الإذا  ال نصل إلاى هاذه ا

ين ، وحينئٍذ تدر  إرجاء كثير من النااس حا وإعمال الجوارح بطاعته وطاعة رسوله 

 .يقول التقوى هاهنا وهو مالزم لفعل المنكرات والمعاصي ، أيُّ تقوى هاهنا و! 

عاض بوتأمر بفعل الطاعات حين قاال فإن التقوى الحقيقية تمنع وتقي من فعل المعاصي 

يس : هاذا لاالعلماء المتأخرين إن الناس َكثير فيهم اإلرجاء . استدر  عليه آخرون وقالوا

ة وهذا بصحيح ، ألن اإلرجاء فرقة كسائر الفرق بالنسبة ألهل السنة أقل كفرق األشاعر

 فيه نظر .

ة ، عناد كثيار مان العاما الصواب: الكالم األول هو الصواب ، ألن اإلرجاء موجود حتى

فحااين يالزمااون المعاصااي وياادعون بعااض الطاعااات ويقااول: التقااوى هاهنااا و! كااأنهم 

 فظيا  ،ليشيرون إلى أن اإليمان هو مجرد اعتقاد وهذا غلط وعلى أقل تقدير يكون الرلط 

 لعاماةا  فاي اوهذا يعتبر إرجاء لفظيا  ، وعلى أقل تقدير نجعله بمنزلة إرجااء الفقهااء ، إذ

 شيء من اإلرجاء على هذا االعتبار .

وأمٌر آخر: حين يفعل المعاصي ويحتج بالتقوى بأنها في القلب هاذا هاو ماذهب المرجئاة 

الذين يقولون ال يضر مع اإليمان ذنب ، كأنه يقول: ال يضر هذا العمال ، وال تضار هاذه 

يضار ، طياب أي  المعصية ألن التقوى هاهنا و! مادام فيه تقوى هاهنا فإن هاذا الاذنب ال

تقوى هاهنا و! فإن حقيقة التقوى أن تفعل المأمور وتجتنب المحظور ، أن تعمال بطاعاة 
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هللا على نور من هللا ترجاوا ثاواب هللا ، وأن تتار  معصاية هللا علاى ناور مان هللا تخشاى 

 عقاب هللا ، هذه حقيقة التقوى . ومنه نعرف أن كثير من العامة فيهم إرجاء .

في عصارنا موجاود فاي كثيار مان المحساوبين علاى العلام محساوبين علاى  وهذا اإلرجاء

التصنيف ، محسوبين على األمة اإلسالمية ، وفايهم مان هام محساوب علاى السالف وهام 

فون اإليمان بأنه قول وعمل ، قول القلب واللسان وعمل بالقلاب واللساان و  الجاوارحيعّر 

لقااى ال يكفاار بااه اإلنسااان ، فلااو أ ويقعااون فااي اإلرجاااء . حيااث يقولااون: أن مجاارد الفعاال

لاى عالمصحف في القاذورات فال يكفر لمجارد الفعال ، ألن هاذا داللاة علاى التكاذيب أو 

ساجد  الجحد أو على االستحالل . حين يعباد الصانم يقولاون ال يكفار ، مان عباد صانما  أو

اه واعتاض عنه باالقوان عية ين الوضالرير هللا أو حكم برير شرع هللا وأبطل شرع هللا ونحَّ

 فال يكفر حتى يستحل ووو

 رجاء ،سبحان هللا ، لو استحل لكفر ولو لم يفعل ، فمجرد الفعل كفر وهذا ضرٌب من اإل

 يقولون: إن الفعل ليس هو مجرد الكفر ألنه داللة على كذا أو داللة على كذا .

د القاول مجر  قل أبِاهلل وآياته وسسوله كنتم تستهزاون قد كفرتم هللا جل وعال قال: 

روا بعند ولقند قنالوا كلمنة الكفنر وكفن هو الكفر ، ومناط الكفر هاو القاول ، قاال تعاالى: 

أو  مجرد القول هو الكفار ، ومنااط الكفار هاو القاول دون ربطاه باالساتحالل  لسالمهم

 بالجحد أو بعقيدة القلب أو برير ذلك .

 تكفير ،ه لكن ليست هي مناط الصحيح أن هذه األفعال دالة على فساد القلب ، ومالزمة ل

ااوالقلاوب لعاالم الريااوب فمجارد القااول ومجارد الفعاال هاو الكفاار . رف فحاين يااأتي مان يعّ 

ى اإليمااان بااالتعريف السااابق ، وهااو تعريااف أهاال الساانة ويقااول إذا عبااد صاانما  أو ألقاا

اء المصحف في القااذورات ال يكفار ألن هاذا دليال علاى كاذا أو دليال علاى كاذا هاذا إرجا

ذا ن يقاول: بأنااه ال يكفار تاار  جاانس العمال مطلقاا  هااذا إرجااء آخار وهاام يقولاون هااوحاي

ب غاالة بكثرة وحين يقولون: ال يكفر أحد بأعمال الجوارح هذا إرجاء أيضا  بل هذا مذه

ل المرجئااة هااذا مااذهب الجهميااة فااإنهم يقولااون: ال يكفاار أحااد بعماال حتااى يجحااد أو يسااتح

 .  والحديث عن هذه القضية يطول ذكره
 

 

  ومن يتِق هللا يععل له ميرجنا * ويرزقنه منن حينث   يحتسنهللا ومنن يتوكنل علنى هللا

 أي كافيه . فهو حسبه 
 

  هللاومنن يتنِق  التقوى: فعل المأمور واجتناب المحظور   ومن يتق هللا قوله:  (1)

ي كارب فا قال ابان عبااس: )) ينجياه مان كال  يععل له ميرجا فعل الشرط ،          

 الدنيا واآلخرة (( ولكن ال يتأتَّى جواب الشرط إال بتأتّ ي فعل الشرط .

رهاا فإذا وجدت التقوى جعل هللا له من كال هام فرجاا ، وإذا لام توجاد التقاوى وضاعف أث

 فإنه يتخلف الجواب أو يتخلف شيء منه، أو يضعف أثره .

(1) 
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 :ويرزقه من حيث   يحتسهللا  قوله: 

 عل، هذا جواب الشرط وهذا ال يتحقق إال بتحقق فعل الشرط.ويرزقه: عطف على يج

ث أي من حيث ال يرجو وال يأمل ، وقيل من حيا  ويرزقه من حيث   يحتسهللا  قوله:

ء وفنني السننما فااالرزق ماان عنااد هللا قااال تعااالى: ال ياادري والمعنااى قريااب ممااا قبلااه ، 

بحاث تفاال   القنوة المتنين لن هللا هو النرزاق لو وقال تعالى:   سزقكم وما توعدون

 عن الرزق عند المخلوقين .

عن  إذا انقطعت أطماع عبدٍ 

 الورى
 رجــاؤه الكـريم بالـرب تعلـق 

 وضـيـاءه أنـواره وجهـه علـى   وقـنـاعـة   عـزة   حـرا   فأصبح

 أطماع بالخلـق علقت وإن

 نـفسه
 عـناءه وطـال ما يرجـو تباعـد 

خطب فال ترجوا إال هللا في ال

 وحده
 

 الصـفا ولو صح في خـل

 صـفاءه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القسم الرابع: من له استعانة بالعبادة ، وتلك حالة من شهد تفرد هللا بالضر والنفاع ، ولام 

وهاذا ال عاقباة لاه ساواء .  يدر ما يحبه ويرضاه  فتوكل علياه فاي حظوضاه فأساعفه بهاا 

ق ، أو نحو ذلك ، فذلك حظه من دنياه وآخرته كانت أمواال  أو رياسات أو جاها  عند الخل

. 
 

لنم أن وأع))  وهذا هو القسام األخيار مان األقساام التاي أشاار إليهاا المؤلاف فاي قولاه: (1)

 . (( الناس في عباوة هللا وا ستعانة به على أسبعة أقسام

جازء ة وقد تقدم أن العبادة المطلقة تتضمن االستعانة مان غيار عكاس ، وأن االساتعان (2)

 من العبادة . من غير عكس .

واالستعانة تكون من المخلص ، ومن غير المخلص ، وصاحب الشهوات قد يساتعين باه 

 على ذلك وهذا ال يقربه من هللا .

(1) 

(3) (4) 

(2) 
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 للا اسنتعنل)  :وحقيقة االستعانة أن تستعين باهلل ثقة  به واعتمادا  عليه ، وقد قال النبي 

ده مان حاديث ابان عبااس رضاي هللا عنهماا وإسانا ( رواه الترماذي وغياره فاستعن  باهلل

 صحيح .

ظاه )) ويحتمل قراءة هذه الكلمة )) ولم يَدُر (( وحينئاٍذ مان الضاروري أن نضايف لف (3)

 ويرضاه (( . ((أي هللا  ))مع (( فتصبح العبارة )) ولم يَدُر مع ما يحبه 

ضاااه (( يحباه هللا ويروهاذه اللفاظ هاو الموجااود فاي مادارج السااالكين )) ولام يَادُر مااع ماا 

 حبااه هللاويسااتقيم قااول المؤلااف )) ولاام يَااْدر  مااا يحبااه هللا ويرضاااه (( أي ولاام يعاارف مااا ي

حاث عماا ويرضاه ، ولم يصري لذلك ولم يبالي بهاذا األمار فلاه اساتعانة باال عباادة فاال يب

 يرضي هللا فيعمل ، وال يبحث عما يرضب هللا فينتهي .

ال نمند كن طاه ذلك بسبب استعانته كما تقادم فاي قولاه تعاالى: أي أن هللا جال وعال أع (4)

 أي ممنوعا  .  هؤ ء وهؤ ء من ع اء سب  وما كان ع اء سب  محظوسا

ماور هذه األ وال تقول هذه األمور ال تستلزم اإلسالم ، كونه يشهد تفرد هللا بالضر والنفع

ال تستلزم اإلسالم وال تستلزم محبه هللا وال رضاه .

 لاو أقَارّ الضروري يحقق مقام العبودية من إفراده بالعبادة ، والعمل بمقتضى ذلاك ، ف من

 هلل بأنه النافع الضار ، وأنه المستحق للعبادة ولم يعمل لم يكن مسلما  .

ال وفلو عبد الصنم وقال: أنا أعرف أن عبادة األصنام شار  ، وأعارف أن هاذا ال يضار 

 ن هاذا العناد الاوزير الفالناي والملاك الفالناي فنقاول إينفع ولكن لحّظ  من حظاو  الادنيا 

لاك ذيعفيه من كفره ، كذلك الذي يحكم برير شرع هللا ويبطل شرع هللا ، ويضاع موضاع 

كاام القااوانين الوضااعية ويحكاام باا راء اليهااود والنصااارى وباا راء العلمااانيين وياارفض الح

 كاام هللاحول: أنااا اعتقااد أن بشاارع هللا وياابطش بماان طالبااه بااذلك ، فااال ينفعااه حينئااٍذ أن يقاا

 أحسن من حكم الطاغوت .

كالاذي  إذا كنت تعتقد أن حكم هللا أحسن من حكم الطاغوت لمااذا تحكام بريار شارع هللا و

 ا .يقول أنا اعتقد أن عبادة األصنام باطلة ويعبد األصنام ، ال فرق بين هذا وهذ

كمنه حو  يشرك فني  عالى فاهلل جل وعال سمى هذا مشركا  وسمى هذا مشركا  ، فقال ت

  لكنافروناومن لم يحكم بما أنز  هللا فألمن  هنم  سماه هللا جل وعال مشركا  ،   أحداأ 

ف باأللف والالم فال يحتمل إال األكبر .  الكفر إذا ُعّر 

ه وال يرنااي عاان هااؤالء ترقيااع أتباااعهم لهاام بااأن هااذا كفاار دون كفاار أو غياار ذلااك ماان شااب

 هؤالء .
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.  واعلم أن العبد ال يكون متحققا  بعبادة هللا تعالى إال بأصالين أحادهما متابعاة الرساول 
 إخالص العبودية  . والناس في هذين األصلين أربعة أقسام: والثاني:

 

ذلاك  وال يكفي أحدهما دون اآلخر، ويطلق عليهما بعض العلماء شرطين ويُعبَّار عان (1)

  لشرط: هو ما يلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود .بشروط العبادة، وا

دارج م، والمؤلف رحمه هللا تعالى نقل هذا األصل من  األصل األول: متابعة الرسول 

  السالكين ، وجاء في المدارج حين تحادث عان هاذين األصالين البادء بمتابعاة الرساول
ص علاى ألئماة اآلخارين تقاديم اإلخاالوالتثنية باإخالص العبودياة ، بينماا جااء فاي كاالم ا

 المتابعة وهذا هو األصل .

 (( : قوله: )) أحدهما ، متابعة الرسول 

اجتنااب وهذا معني شهادة أن محمدا  رسول هللا ، طاعته فيما أمر وتصاديقه فيماا أخبار و

 .  يوحى لن هو ل  وحي   ما عنه نهى وزجر وأن ال يعبد هللا إال بما شرع قال تعالى: 

ادة فالعبااادة ال تساامى عبااادة حتااى يتااوفر فيهمااا شاارطان أساساايان ، مهمااا كااان حجاام العباا

 ومهما وَجدَ العابد في ذلك من التعب . 

 المتابعة . الشرط األو :

اإلخالص هلل جل وعال . الشرط الثاني:

 ، ه إال هللاواإلخالص هلل: هو إفراده بالعبودية وإرادة وجهه ، وهذا معنى شاهادة أن ال إلا

 .  لياك نعبد ولياك نستعين وهذا معنى            

 أي ال نعبد إال إيا  ، وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر .

 فإذا أتى بأحد هذين األمرين لم يأتي بالعبودية الحقيقية .

(1) (2) 
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الص فالبد أن يضيف إلى اإلخالص المتابعة ، إخالص بدون متابعة أو متابعة بادون إخا

 . غير مقبول

ع نرجااع إن شاااء هللا تعااالى إلااى الحااديث عاان هااذين األصاالين ألن المؤلااف رحمااه هللا فاا رَّ

 عليها .

يانهم دأي مؤمنهم وكافرهم ، والجن مخاطبون بالدين ورسولنا هو رسولهم وديننا هو  (2)

جنااة ، ومااؤمنهم فااي ال  ومننا خلقننل العننن واإلنننس ل  ليعبنندون قااال تعااالى:          

فألمن   وأنا منا المسلمون ومنا القاسن ون فمنن أسنلم نار ، قال تعالى: وكافرهم في ال

وا سشدا * وأما القاس ون فكانوا لعهنم ح با  .  تحره

 
 

أهل اإلخالص والمتابعة   ، فأعمالهم كلها هلل وأقاوالهم ، ومانعهم وإعطااؤهم وحابهم  -1

اء  وال شااكورا ، َعاادُّوا الناااس وبرضااهم كاال ذلااك هلل تعااالى   ، ال يرياادون ماان العباااد جااز

كأصااحاب القبااور ال يملكااون ضاارا  وال نفعاااا  وال موتااا  وال حياااة  وال نشااورا      ، فإناااه 

 اليعامل أحدا  من الخلق إال لجهله باهلل ، وجهله بالخلق.   
 

لطائفاة جمعوا بين اإلخالص والمتابعة ، وهؤالء هام أهال هللا وحزباه وأوليااءه وهام ا (1)

 ورة والفرقة الناجية .المنص

   لنما ن عمكم لوجه هللا   نريد منكم جزاءأ و  شكوس قال تعالى:  (2)

مون ال يصاو وفال يعطون إال هلل وال يمنعون إال هلل ، وال يتصدقون إال هلل ، وال يصالّون 

م ، فاإن فع ا يفعلاون مالاوا فإنإال هلل ، وال يَدَعون األشياء رهبة  من الخلق أو خوفا  من ذمّه 

الهم باللينل الناين ينفقنون أمنو ذلك هلل ، وإن تركوا فإنما يتركون ذلك هلل ، قال تعاالى: 

و   والنهاس سراأ وعالنية فلهم أجرهم عند سبهم و  خنوا علنيهم و  هنم يحزننون * قن

من فواألذى ينتج هذا من قلة اإلخالص ،  معروا ومغفرة خير  من صدقة يتبعها أل  

ح النااس هلل لم يُدلي بمعروفاة علاى اآلخارين ، ومان كاان مرائياا  ومحباا  لمادكان مخلصا  

 ، فحاين ولثنائهم فهاذا الاذي يادلي بمعروفاة علاى اآلخارين ألناه ماا باذل إال جلباا  لمادحهم

رون فاي الثنااء علياه فحينئا رون في خدمته ويُقَّص  رون في مدحه ويُقَّص  ذلاك  ٍذ يظهاريُقَّص 

 هللال مناع ورفاته ألنه ما فعل هلل ، وال باذل هلل وال أعطاى هلل على فلتات لسانه وعلى تص

إنما أعطى ليثنى عليه بذلك وليكتسب ثناء  ومدحا  من المخلوقين .

لعالئاق بحيث ال يملكون ضرا  وال نفعا  ، اليأس من الناس هو الاذي ياؤدي إلاى قطاع ا (3)

هللا  قرب أيضا  ، ومن عرفبهم ، ومن كان باهلل أعرف كان إليه أقرب وإلى اإلخالص أ

فاراد وعرف المخلوق لم يلتفت إلى المخلوقين أصال  ، وبذل جهده واساتفر  طاقتاه فاي إ

 هللا جل وعال بالعبودية .

فماان صاالَّى مااراءة  للمخلااوقين أو تصاادق طلبااا  لماادحهم فإنااه جاهاال باااهلل وجاهاال باااهلل  (4)

نفعااا  وال ياادفع عنااك ضاارا  ،  وجاهاال بحقيقااة المخلااوق . فااإن هااذا المخلااوق ال يجلااب لااك

(1) 

(2) 

(3) 
(4) 
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ويماادحك فااي هااذا اليااوم ويااذمك فااي الرااد ، إذا  كيااف تتصاانَّع لهااذا المخلااوق وتعماال لهااذا 

 المخلوق ، وكذلك من عرف هللا جل وعال وأن بيده الضر والنفع لم يلتفت إلى غيره .
 

 
 

 

مناه    وهاو الاذي واإلخالص هو العمل الذي ال يتقبل هللا من عامٍل عماال  صاوابا  عارياا  

 ألزم عباده به إلى الموت   .
 

 ون إخالصواإلخالص هو إرادة وجه هللا وال يقبل هللا من عامل عمال  إال به فعمل بد (1)

 مردود على صاحبه، وإخالص بدون متابعة مردود على صاحبه .

واإلخالص عزيز وهو شااق علاى كثيار مان النفاوس ، فاإن النفاوس تحاب المادح وتحاب 

ء وتحاااب العلاااو فاااي األرض ، وال يكسااار جمااااح هاااذه التطلعاااات إال اإلخاااالص ، الثناااا

 واإلخالص ينتج عن التقوى وعن الخوف من رب العالمين ، فمن خاف عقابه أخلص له

حاث عان ، ومن رجا ثواباه أخلاص لاه أماا الاذي ال يخااف عقاباا  وال يرجاوا ثواباا  فإناه يب

 هم فيرضاايهم بلعنااة رب العااالمين وماانرضااا المخلااوقين ويتطلااع إلااى ماادحهم وإلااى ثنااائ

أرضااى الناااس بسااخط هللا سااخط هللا عليااه وأسااخط عليااه الناااس وماان أرضااى هللا بسااخط 

لقلاب الناس وهذا ال يتأتَّى إال عن إخالص وعن صدق مع هللا جل وعال وعن تقوى فاي ا

ى علا فإن هللا جل وعال يرضى عنه ويرضي عنه الناس ، و ال يمكن للعالمين أن يطبقاوا

 مدح رجل واحد وال على ذم رجٍل واحد .

تاى حتأمل في حال الرسل فلهم معارضون ولهم أعداء مناوئون ، تأمل في حال أتبااعهم 

باي كانوا يعترضون علاى بعاض أحكاام الن بعض المنتسبين إلى اإلسالم في عهد النبي 

 . ويعترضون على سنته 

 قاول: ))نك لم تعدل (( واآلخر الذي يتأمل في الخارجي الذي يقول: )) اعدل يا محمد فإ

َضااا المخلاوق غاياة ال تادر  ، فعلااى  أن كاان ابان عمتاك ... (( وغياار ذلاك مان األدلاة فَر 

 ادق والالعبد حينئٍذ أن يسعى في طاعة هللا وفيما يرضي هللا وحينئاٍذ يحباه كال ماؤمن صا

 ك .يبرضه إال ناقص اإليمان أو من كان في قلبه مرٌض أو نفاق أو غير ذل

خلاص أي اإلخالص هو الذي ألزم هللا جل وعال به عبااده إلاى الماوت فاال يمكان أن ت (2)

لاانفس تااارة وترائااي تااارة  أخاارى ، فإنااه يقباال حينئااٍذ إخالصااك وتُعاقااب علااى الرياااء ، وا

حينئاٍذ وتحتاج إلى مجاهدة وإلى مصابرة وإلى مثابرة ، فإن الرياء قد يطارأ علاى الانفس 

 عليه مجاهدة الهوى وذلك بالعلم واإليمان . يجب عليه دفعة ويجب

ذا ُمادح مااوالعلم حين يُفكّر  المرء وينظار فاي ثنااء المخلاوقين ، لنفتارض أناه أُثناي علياه 

اد و ال ذا اساتفاستفاد و! ما استفاد شيئا  ، ولو استفاد في الوقت الحاضر ، لكن فيما بعد ما

 يستفيد شيئا  .

(1) 

(2) 
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ة مان المرجاوَّ  ما آتاه هللا جل وعال من العقل ما هي الفائادةزيادة  على ذلك يتأمل بعلمه وب

ومن  وراء هذا و! وبعد ذلك يتأمل في الحساب والعقاب وما يترتب على ذلك من الثواب

َل هلل لتتابعت األلسن على مدحه ، عالوة   لك فيه  على ذالجزاء ... بينما لو أخلص هلل وَعم 

دح ال يمادح ومان أخلاص هلل مادح ، وحاٌق ثاواب عظايم وأجاٌر عظايم ، ومان أحاب أن يما

نوا لسلف كاااعلى هللا أن ال يرتفع شيء من أمر الدنيا إال وضعه هللا . ومن هنا كان أئمة 

ال قايحرصون على اإلخالص وال يراؤون الناس بأعمالهم ألن الرياء نوع مان النفااق ، 

لصااحابة االثابتااة عاان  وفااي األدلااة  يننرااون الننناس و  ينناكرون هللا ل  قلننيالأ  تعااالى: 

أروع األمثلة في هذا الباب .

لاورعين وتأمل هذا في حال أئمة التابعين ومن جاء بعدهم إلى يومنا هذا من المخلصين ا

. 

 وا هللاعمر بن عبد العزيز رحمه هللا تعالى ورد عناه أناه قاال: )) وددت أن الخلاق أطااع

َض بالمقاريض (( .   وأن لحمي قد قُّر 

 لام ينسابإلمام الشافعي أنه قال: )) وددت أن الناس أخذوا عني هذا العلم وويُروى عن ا

 إليَّ منه       شيء (( .

الة وفي صحيح اإلمام مسلم أن حصين بن عبد الرحمن قاال: )) أماا إنّ اي لام أكان فاي صا

 ( . قاال(ولكني لُد غت (( ، حين قيال لاه: )) أيكام رأى الكوكاب الاذي انقاضَّ البارحاة و! 

عباادة بن عبد الرحمن: )) أنا أما إني لم أكن في صاالة (( نفاى عان نفساه تاوهم الحصين 

 لئال يُمدح بما ليس فيه .

لاثَّم كفار فتتأمل في حال عبد هللا بن المبار  حين ُوضع ماٌل كثير لمن قتل رئيس وقائد ال

لم يُعلم عليه و عبد هللا بن المبار  وقتله ولم يعلم به أحد سوى من رآه وناشده هللا أن يكتم

 بذلك حتى مات . 

حباوس موتأمل في حال عبد هللا بن المبار  حين فقاد أحاد طلبتاه فساأل عناه ، فقيال: إناه 

حاد ، أفي دين ، فذهب إلى غريمه وقضى عنه دينه وناشده أن يكتم عليه وال يخبر باذلك 

نات أأيان وكان المال أكثر من عشر آالف درهم ، وحين خرج فسأل عنه عبد هللا ، قاال: 

لياه و! قال: كنت محبوسا  في دين فأتى رجال صاالح فقضاى ذلاك عناي ، قاال: أال تادلنا ع

 لنكافئه ونجازئه ، قال: ال أعرفه .

لادنيا ايراعون اإلخالص في مثل هذه األمور ، وهذه الجوانب الكبيرة التي هي أكبر من 

الثناااء ولرياااء والماادح ومااا فيهااا ، ألنهاام يعلمااون أن العماال ال يقباال إال باااإلخالص وأن ا

اأ فنني تلنن  الننداس اآلخننرة نععلهننا للنناين   يرينندون علننو يااذهب وال يبقااى ، قااال تعااالى: 

 . األسض و  فساوا والعاقبة للمتقين
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  ليبلوكم أيكم أحسنه عمال قال تعالى: 
 

ماا قال الفضيل بن عيااض :  )) أخلصاه وأصاوبه (( فسائل عان ذلاك فقاال: الخاالص  (1)

 كان هلل ، والصواب ما كان على السنة .

 لام ن خالصاا  فإن العمل إذا كان خالصا  ولم يكن صوابا  لم يقبل ، وإذا كان صوابا  ولام يكا

 يقبل ، فال يقبل العمل إال إذا كان خالصا  صوابا  .

ر فإن الكثي ولم يَقُْل أكثر عمال  ،  أحسن عمال وتأمل في السر في قول هللا جل وعال: 

بدون إخالص ال ينتفع به صاحبه .

ل باادا  ، تأمل في حال الخوارج فإنهم أكثر من الصحابة قياما  وأكثار صاياما  وأكثار اجتها

( وهااذا  تحقننرون صننالتكم مننع صننالتهم وصننيامكم مننع صننيامهم:         ) قااال النبااي 

ن ماون : )) يمرقارواه الشايخان وغيرهماا لكان مااذا قاال  الحديث متواتر عن النباي 

ي هدياه فا اإلسالم كما يمرق السهم من الرمية (( افتقدوا أمر مهم وهاو المتابعاة للنباي 

عمااال وساايرته وطريقتااه عوضااا  عاان أن يقتلااوا أهاال األوثااان قتلااوا أهاال اإلسااالم إذا  األ

ن أل تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من اإلخالص وبما في الجوارح من المتابعة للنبي 
ن ني عن العبد وعن شركه جاء هذا في صحيح مسلم من حديث العاالء باهللا جل وعال غ

غنااى قااال: قااال هللا تعااالى: )) أنااا أ عبااد الاارحمن عاان أبيااه عاان أبااي هرياارة أن النبااي 

 الشركاء عن الشر  من عمل عمال  أشر  معي فيه غيري تركته وشركه (( .

 لكثاارة ،ألن الُحسان غيار ا هللا جال وعاال قااال: )) أحسان عماال  (( ولاام يقال أكثار عمااال  ،

ر يكام أكثاالحسن: هو اإلتقان والقيام بالشيء على الوجه المطلاوب أماا لاو قاال: ليبلاوكم أ

 عمال  ، فقد يكون كثيرا  ولكنه ال خير فيه وال بركه .

 

 

 
 

 

 

 
 

، وأحساان      أيهنم أحسنن عمنالأ  ا منا علنى األسض زيننةأ لهنا لنبلنوهملننا جعلنن وقاال 

لصه وأصوبه فالخالص أن يكون هلل والصواب أن يكون على وفق سانة رساول العمل أخ

 . هللا 

(1) 

(1) 

(2) 
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عمنل فمنن كنان يرجنوا لقناء سبنه فلي وهذا هو العمل الصالح المذكور فاي قولاه تعاالى: 

 .    عمالأ صالحا
 

 لنبلوهم: أي ليختبرهم .   (1) 

 اإلحسان: هو القيام بالشيء على الوجه المطلوب .

د تقاادم عمااال ماان مساامى اإليمااان ، وفيااه أنااه ال يصااح اإلسااالم إال بالعماال ، قااوفيااه أن األ

 ح .تعريف اإليمان بأنه قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوار

لرنالح الليه يرعد الكلم ال ينهللا والعمنل  وأيضا  هو المذكور في قول هللا جل وعال  (2)

نس جاراط العمل وقد أجمع المسلمون على أن تاار  . ويؤخذ من هذا أيضا  اشت  يرفعه

 العمل كافر .

 وماان هنااا أجمااع الصااحابة علااى كفاار تااار  الصااالة ، حكااى إجماااعهم عبااد هللا باان َشااقيق

 العُقيلي وإسحاق وابن حزم وغيرهم .

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أ ممن أسلم وجهه هلل وهو مح وهو العمل الحسن في قوله تعالى:   سنومن أحسنه وينا

   . 
 

أ  قوله:  (1) ، ممان: أي  ديناا : أي عقيادة  وَمْنهجاا  أي ال أحاد أحسان ،  ومن أحسننه ويننا

 . من الذي ، أسلم وجهه: أي انقاد واستسلم ألوامر هللا وأوامر رسوله 

(1) 
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فال وسب    يؤمنون حتى يحكموك فيما   فاالنقياد شرط لقبول العمل ، قال تعالى:

أ مما قضيل ويسلموا تسليما شعر بينهم ثم   يع ، إذا  اإلنقياد  دوا في أنفسهم حرجا

 شرط لقبول العمل .

.يؤخذ منه أيضا  شرطية اإلخالص في قبول العمل   ممن أسلم وجهه هلل وقوله: 

أي في عمله .  وهو محسن وقوله: 

رآن الق هذا الصواب ،  وهو محسن هذا الخالص ، قوله:   أسلم وجهه هلل  وقوله 

دل ياالعظيم فيه معاني عظيمة ، وفياه فوائاد كثيارة وهاو كلاه يادل علاى اإلخاالص ، كلاه 

 لنظاار فاايعلااى التوحيااد ، المهاام أن نُااولي القاارآن عنايااة فااي التأماال والتاادبر ، والتفكاار وا

عظمته محاولة استنباط واستخراج المعاني والفوائد من ألفا ه وكنوره . 

جال  ول هللاقارحمه هللا تعالى في كتابه الفوائاد حاين تحادث علاى  وقد أفاد اإلمام ابن القيم

جاران ، أفاد أن ه وقا  الرسو  يا سب لن قومي اتياوا هاا القرآن مهعوسا  وعال: 

 مان أهمالالقرآن أنواع بخالف ما يتخيَّله الكثير بأن مان قارأ حروفاه فقاد أدى واجباه ، و

 لهجر .قراءة حروفه فهذا هو الذي هجر القرآن حق ا

 -هعران القرآن أنواع:

 هجران تالوته . النوع األو :

م مان هجران العمل به ، وهجران العمل به أعظم من هجران تالوته ، فكا النوع الثاني:

يظلام وو يكاذب قارئ للقرآن والقرآن يلعنهُ ، يقرأ أال لعنة هللا على الظالمين الكاذبين وها

 . ويفتري الكذب على هللا وعلى الرسول 
 هجران التحاكم إليه . النوع الثالث:

 هجران التشافي به ، وفيه غير ذلك . النوع الرابع:

 
 

 (    . كل عمل ليس عليه أمرنا فهو سو: ) في قوله    وهو الذي أمر به النبي 
 

 .  أي: والعمل الصالح المشهور الذي يكون على وفق سنة النبي (  1)
ن ع مسلم في صحيحه من طريق عبد هللا بن جعفر الزهري  وهذا الخبر رواه اإلمام (2)

منن  قاال: ) سعد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي هللا عنهاا أن النباي 

عد ( .وجاء في الصحيحين من طريق إبراهيم بن سا عمل عمالأ ليس عليه أمرنا فهو سو

رننا منن أحندث فني أمال: ) قا عن أبيه عن القاسم عن عائشة رضي هللا عنهاا أن النباي 

 ( . هاا ما ليس منه فهو سو

(2) 
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ين والبدعة: هي اإلحداث فاي الادين بادون دليال ، ويقاال: هاي عباارة عان طريقاة فاي الاد

مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلو  عليها المبالرة في التعبد هلل سبحانه .

حابة و فاي عهاد الصاأ ومن القواعد في هذا الباب: كل أمر انعقد ساببه فاي عهاد النباي 

 ولم يفعلوه مع إمكانية فعله فعمله بدعة ، سواء كان وسيلة أو غاية .

 فإن قيل يلزم من هذا أن تكون وسائل الدعوة توقيفية ، فيقال:

  لن وسائل الدعوة نوعان:
 نوع غير توقيفي . -2نوع توقيفي .                             -1

ال: إن الادعوة توقيفياة فقاد غلاط ، ومان أطلاق القاول فقا فمن أطلق القول فقال بأن وسائل

 وسائل الدعوة غير توقيفية فقط غلط .

 -والرواب في هاا التفريل فيقا :

لاام فووجااد مقتضاااها  إذا كاناات هااذه الوساايلة وجااد سااببها فاي عهااد النبااي  لننوع األو :ا

عاة تبار بدلوسيلة يعيفعلها مع القدرة على فعلها وتركها فحينئذ يجب تركها والعمل بهذه ا

 ، ألنه إحداث في الدين بدون دليل .

ذه تكاون ها أن تكون هذه الوسيلة لم يقم مقتضاها ولام يارد ساببها فحينئاذ ال النوع الثاني:

 الوسيلة توقيفية كمكبرات الصوت واألشرطة الدينية وغير ذلك .

كبارات لدينياة وموقد يرد سببها ويقوم مقتضاها وال يمكن فعلها يدخل في ذلك األشرطة ا

 الصوت      وغير ذلك .

 إذا  العمل المبتدع مردود على صاحبه .

 
 مسألة ، فهل يثاب المبتدع على بدعته ؟

 أطلق القول في ذلك جماعة من العلماء فقالت طائفة: بأن المبتدع ال يثاب بدعته .

 وقرأت كالما  لبعض المتأخرين فقال: بأن المبتدع يثاب على بدعته .

 ثاب عليهاب: ال هذا وال ذا  ، الصواب التفصيل في هذه القضية فيقال: إن العمل ال يوالصو

اب يكاون أحد ألنه عمل مبتدع ، والبدعة ال يثاب عليهاا صااحبها ولكان قاد يُثااب ، وهاذا الثاو

 على االجتهاد ال على البدعة ولكن هل هذا يتأتى في حق كل أحد و

وسااع ألن تهاااده ناتجااا  عاان اسااتقرار لألدلااة وعاان بااذل الالجااواب: ال ، ألنااه ال بااد أن يكااون اج

ض عاان الشاارع وإعااراض عاان األدلااة اعاارهااو بااذل الوسااع ، أمااا إذا كااان عاان إ االجتهاااد

ن هذا ومصادمة للنصوص فهذا مأزور غير مأجور ، واجتهاده باطل ويُرد عليه اجتهاده ، أل

 ليس أهال  لالجتهاد .

لحاق جتهااد واساتفر  وساعه وطاقتاه فاي الوصاول إلاى ايثاب على االجتهاد من كان أهاال  لال

 يثاب على هذه البدعة . فهذا الذي يَْقدر عليه فيثاب على هذا االجتهاد وال
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وكل عمل بال متابعة فإنه ال يزيد عامله إال بعدا  من هللا ، فاإن هللا تعاالى إنماا يُعباد باأمره 

 .   ال باألهواء واآلراء 
 

رع فاي شاوهذا كالم جميل وال خالف فيه باين أهال العلام ، فااهلل جال وعاال يُعباد بماا  (1) 

 كتابه أو على ألُسن رسله ، فالعبادة يشترط فيها شرطان:

 اإلخالص . الشرط األو :

 المتابعة . الشرط الثاني:

 وال يمكن التمثيل ببدعة أو بدعتين المهم أن نفهم القواعد .

اث نها إحادأالنبوي ، وهذه بدعة ، ونفهم وجه كونها بدعة باعتبار  فقد نمثل ببدعة المولد

 حابة وفي عهد الص في الدين بدون دليل وباعتبار أن هذا انعقد سببه في عهد النبي 

علاي  من أبي بكر أو من عمر أو مان عثماان أو مان فلم يفعلوه ، وهل أنتم أحب للنبي 

  أو من بقية الصحابة  األمر .حتى تحدثوا هذا 

ذه هاد ناتقن ونفهم أن هذا األمر أحدثه الفاطميون بحدود عام ثالثمائه واثنتين وستين ، وق

 القضية ونضبط أولها وآخرها .

 لكن يرد علينا محدثات أخرى كيف نفهمها و وكيف نعيها و وكيف نتعامل معها و!

م علاى ع أن نحكاإذا  من الضروري أن نطبّ ق وأن نفهم القواعد في هذا الباب حتى نستطي

 كل مسألة بأنها بدعة أو غير بدعة .
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. وهاام     الضاارب الثاااني: ماان ال إخااالص لااه وال متابعااة ، وهااؤالء شاارار الخلااق -2

المتزينااون بأعمااال الخياار يااراءون بهااا الناااس ، وهااذا الضاارب يكثاار فاايمن انحاارف عاان 

قار والعباادة ، فاإنهم يرتكباون البادع الصراط المستقيم من المنتسبين إلى الفقه والعلم والف

 والضالل والرياء والسمعة ، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا   .
 

ين وال هؤالء هم المنافقون وهؤالء هم شر البرية ، ال يخلصاون أعماالهم لارب العاالم( 1)

د يقومون بالعمل في الظااهر علاى الوجاه المطلاوب فقاد يصالُّون علاى غيار طهاارة ، وقا

على رون للناس بالصيام وهم ال يصومون وقد يجاهدون ويقاتلون على غير ُسنة ويتظاه

 غير طريقة مراءاة للناس وجلبا  لمدحهم وصرف األنظار إليهم .

 خاالص باالإوهذا يق ل في الحقيقة في أهل العلم ، ألنه قد يُوجد في أهال العلام مان لاه  (2)

ل جدا  إخالص له وال متابعة فهو قلي متابعة أو متابعة مع ضعف في اإلخالص أما من ال

 ى الصادقفي المنسوبين إلى الفقه والعلم ، ألن العلم يجرهم إلى اإلخالص ويؤول بهم إل

ماا عمع هللا جل وعال ، لكن هذا يكثر في أهل النفاق وفاي أهال الجهال وفاي المعرضاين 

 .  الأ يراءون الناس و  ياكرون هللا ل  قلي جاءت به الرسل ، قال تعالى: 
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  تحسبن الاين يفرحنون بمنا أتنوا ويحبنون أن  وفي أضراب هؤالء نزل قوله تعالى: 

 .     يحمدوا بما لم يفعلوا فال تحسبنهم بمفاسة  من العااب ولهم عااب  أليم

الضرب الثالث: من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعاة األمار   ، كجهاال  -3

 اد ، والمنتسبين إلى الزهد والفقر ، وكل من َعبَدَ هللا على غير مراده    . العب
 

يم وقد جاء في الصحيحين بيان سبب نزول هذه اآلياة ففيهماا مان طرياق ابان أباي مار (1)

أخبرنااا محمااد باان جعفاار قااال حاادثني زيااد باان أساالم عاان عطاااء باان يسااار عاان أبااي سااعيد 

ى إلا كان إذا خارج رساول  ن على عهد رسول :)) أن رجاال  من المنافقي الخدري 

َم رساول هللا  الرزو تخلّفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خاالف رساول هللا  عتاذروا ا فاإذ قَاد 

ن بما أتنوا   تحسبن الاين يفرحو إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم  يفعلوا فنزلت 

 اآلية .  ويحبون أن يحمدوا .... 

 أيضا  رأي ابان عبااس رضاي هللا عنهماا يخاالف هاذا وعلاى كالٍ  وقد جاء في الصحيحين

ر ماان تااوفر فيااه هااذان األمااران ال إخااالص لااه وال متابعااة أو يتخلااُف عاان العماال ويعتااذ

هذه  ة ، وأنبالكذب ، ويحب أن يُحمد بما لم يفعل فال ريب أن له حظا  كبيرا  من هذه اآلي

 جل وعال في سورة براءة .الخصلة هي من خصال المنافقين الذين ذمهم هللا 

 . أي له إخالص ولكنه ال يتابع رسول هللا  (2)
تابعة موهذا يكثر في أُناس ويقل في آخرين ، وقد يكون هذا صادرا  عن اجتهاد وعن  (3)

 لمشايخهم         وعلمائهم ، وقد يكون صادرا  عن إعراض وعان ضاالل وعان اكتسااب

ه غيار ترعة ، فال يلزم من كل عمل أن يكون صااحباألموال بهذه الطريقة المبتدعة المخ

 مخلص ، فقد يكون مخلصا  هلل وقد يكون غير مخلص .

والمؤلف يتحدث عن من هو مخلص فاي أعمالاه ، غيار أن هاذا العمال علاى غيار سانة ، 

لنيس  من أحدث في أمرنا هاا ما: ) فهذا العمل مردود على صاحبه كما تقدم في قوله 

 عليه من حديث عائشة رضي هللا عنها . ( متفق منه فهو سو

 
 

 

 

والشأن ليس في عبادة هللا فقط ، بل في عبادة هللا كماا أراد هللا    ، ومانهم مان يمكاث فاي 

.    خلوته تاركا  للجمعة ويارى ذلاك قرباة    ، ويارى مواصالة صاوم النهاار بالليال قرباة  

 وأن صيام يوم الفطر قربة ، وأمثال ذلك . 
 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) (3) 
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ماراءون في هذا قال بعض العلماء: خلق هللا جل وعال أقواماا  لطاعتاه ونااره وهام الو (1)

لرساال بأعمااالهم حيااث يعملااون وإلااى النااار ، وخلااق هللا أقوامااا  لطاعتااه وجنتااه وهااؤالء ا

 ،أشااباهه ووأتباااعهم إلااى يااوم الاادين ، وخلااق هللا أقوامااا  ال لطاعتااه ولناااره وهااذا كااإبليس 

بال أن قتلوا قطاعته ولجنته وهؤالء أطفال المسلمين والذين أسلموا ووخلق هللا أقواما  ال ل

رساول  يعملوا كاألصيرم واسمه عمرو بن ثابات حاين شاهد أن ال إلاه إال هللا وأن محمادا  

أحمد وغيره بساند  ( الحديث رواه َعِمَل قليالأ وأهِجر كثيرا: )  هللا قُتل فدخل الجنة ، قال

 جيد .

الة ى أنه إذا َوَصَل إلاى مرتباة ساقطت عناه التكااليف وهاؤالء غاألن بعض هؤالء ير (2)

ى أي حتاا  واعبنند سبنن  حتننى يأتينن  اليقننين الصااوفية ، ويتااأولون قااول هللا جاال وعااال: 

الم يحصل لك من العلم ما تسقط عنك به التكاليف ، وهاذا مان أعظام أناواع التحرياف لكا

يعة قد أنه يساعه الخاروج عان شارهللا وهذا خروج عن الشريعة ، وتحلل منها ، ومن اعت

بتدع ضاال فهو مرتد بإجماع المسلمين ، ومن تر  الجمعة تقربا  هلل فهذا م نبينا محمد 

.

 فهو مبتدع ضال ، ومن رأى أن صيام يوم الفطر قربه فهو مبتادع ضاال خاارج عماا (3)

إال وه أجمع عليه         المسلمون ، فمثل هذا يجاب إعالماه فاإن رجاع عان غيّ اة وضاالل

 ،وجب تعزيزه وضربه حتى يفيء إلى الحق ويرجع إلى السنة فليس كل مجتهد مصايبا  

ساند ب: )) كام مان مرياد للحاق لام       يصابه (( رواه الادارمي وغياره قال ابن مسعود 

 قوي .

حاين  واضاح جادا  إخالصاهم هلل جال وعاال فاي ذلاك الثالثة الذين أتوا إلى بيوت النباي 

قاد  ساول هللا رفأُخبروا بعمله فكاأنَّهم تقاالّوه وقاالوا: أينناا مان  النبي سألوا عن عبادة 

أصاوم فما أنا غفر هللا ما تقدم من ذنبه وما تأخر فال داعي أن يعمل كثيرا  ، قال أحدهم: أ

 جال هللوال أفطر ، وقال اآلخر: أماا أناا فاال أتازوج النسااء ،  ان أن تار  الازواج قرباة 

عاا  دإلمام أحمد رحمه هللا: )) من دعاا  إلاى غيار الازواج فقاد وعال ومن جميل كالم ا

يء (( إلى غير اإلسالم (( وقال رحمه هللا تعاالى: )) ليسات العزوباة مان اإلساالم فاي شا

 (( . وقال اآلخر: )) أما أنا فأقوم الليل وال أنام (( وفي رواية )) ال آكل اللحم

 ى: ذهااب إلاايهم فااي أماااكنهم قااال تعااالأُخباار بخباار هااؤالء الثالثااة و فحااين أتااى النبااي 

كار مبادرة في إنكاار المنكار وخشاية أن ينتشار مثال هاذا الف  وععلل للي  سبي لترضى

 كذا وكذا .وإلى هؤالء في أماكنهم ، وقال: أنتم الذين قُلتم كذا  الساذج ، بادر النبي 

الف ماا أرادوا فيه التثبيت حين سألهم عان قاولهم ، وخشاية أن يكاون فُهام قاولهم علاى خا

قال: )) أناتم الاذين قلاتم كاذا وكاذا وكاذا (( وهاذا هاو المطلاوب حاين يبلراك عان رجال ال 

تذهب إليه وتبادره باإلنكار تأكَّد قبل ذلك ، قد يكون فُهم قوله علاى وجاه غيار الحاق ، أو 

ا: زيد في كالمه ، أو أن هذا مكذوب عليه قال: )) أنتم الذين قلاتم كاذا وكاذا وكاذا (( قاالو
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نعم ، قال: أما أنا فأصوم وأفطر ، وأنام وأقوم ، وأتزوج النساء (( وفي رواية: )) وآكال 

 اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني (( هذا حديث متفق على  صحته .

  تعاالى: فاإلخالص ال يأتي بدون المتابعة ، وليس الشأن في كثرة العبادة كماا تقادم قاال

 .  ليبلوكم أيكم أحسن عمالأ 

وتقدم الحديث عن الخوارج )) تحقارون صاالتكم ماع صاالتهم وصايامكم ماع صايامهم ، 

ن عمال غير أنهم يمرقاون مان اإلساالم كماا يمارق الساهم مان الرمياة (( إذا  ال مقارناة باي

 الخوارج وبين عمل الصحابة ، لكن هؤالء على غير سنة وعلى غير هدى من هللا .

 لمشاروعةجب هللا علياه ، ويجتهاد فاي أداء السانن االمهم أن يقوم المرء بالواجب وبما أو

 في ذلك .  متابعة للنبي 

قاول فلو أن امرأ أراد أن يحيي أو أن يقوم يصلي ما باين صاالة الفجار وطلاوع الشامس ن

رجاا  هذه العبادة جميلة ولكنه وضعها في غير موضعها فصار فاي هاذا العمال مبتادعا  خا

 تطاوع بعاد العصار إلاى غاروب الشامس فنقاول هاذا، كما لاو أراد أن ي عن سنة النبي 

كفاي وال يشفع في ذلك إخالصهم . فإن اإلخالص ال ي العمل مبتدع وخالف سنة النبي 

البد أن فوالمتابعة وحدها ال تكفي  وحده فالبد أن تضيف إلى اإلخالص المتابعة للنبي 

وال مادحا   وال شكورا  ، تضيف إلى المتابعة اإلخالص ال تريد رياء  وال سمعة  وال جزاء  

 من الخلق .

 

 
 

 

الضاارب الرابااع: ماان أعمالااه علااى متابعااة األماار لكنهااا لرياار هللا تعااالى   ، كطاعااات  -4

 .   المرائين وكالرجل يقاتل رياء وسمعة وحمية وشجاعة 
 

ُماراءة هؤالء يعملون أعماال  موافقة للشرع يقصادون باذلك ماراءة المخلاوقين وهاذه ال (1)

  -نواع:أ

 مان إذا كانت واقعة في كل األعمال في الواجباات والسانن ونحاو ذلاك فهاذا ال يصادر إال

منااافق خااالص وهااذا فااي الاادر  األساافل ماان النااار . فماان كااان يصاالي الفاارائض مااراءة  

 للمخلوقين وال يؤدي فرضا  إال مراءة  للمخلوقين فهذا كفر ونفاٌق أكبر .

 في بعض المستحبات ، يخلص تارة ويرائي تارة ومن كان يخلص في الواجبات ويرائي

بطاال فهااذا لااه إخالصااه وعليااه وزره غياار أن العماال إذا كااان مرتبطااا  أولااه باا خره فإنااه ي

 بالمراءاة . 

فإذا أنشاء الصالة مراءة  للمخلوقين ثم أخلص بعد الركعة األولى فإن هذه الصاالة باطلاة 

ين ثم طرأ عليه بعد ذلاك شايء مان الريااء وال تصح ، ولكن إذا قرأ القرآن هلل رب العالم

(2) 

(1) 
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فرائااى المخلااوقين فلااه أجاار إخالصااه وعليااه وزر رياااءه ، وإذا أنشاااء القااراءة مااراءة 

 للمخلوقين ثم ندم بعد ذلك وقرأ إخالصا  هلل فعليه وزر الرياء وله إخالص ما عمل .

 هاي هللان كلماة فهذا يقاتل في سبيل الشيطان وال أجر له على ذلك ألناه ماا قاتال لتكاو (2)

 العليا .

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .   وللمرنم   ، ويحج ليقال   ، ويقرأ ليقال   ، ويَْعلَُم ويُعَلّ م ليقال
 

 القتال للمرنم فيه تفصيل: (1)

منن قاتنل  )قاال:  إذا كان ال يقاتل إال من أجل المرنم فقط فهاذا ال أجار لاه ، فاإن النباي 

الرجال و( حاين ُسائل الرجال يقاتال للاذكر  فهنو فني سنبيل هللا لتكون كلمة هللا هي العلينا

ب بجاوا  يقاتل للمرنم والرجل يقاتل ليُرى مكاناه ، أي ذلاك فاي سابيل هللا و! أتاى النباي

ى صاحته ( متفق علا من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فهو في سبيل هللاجامع فقال: ) 

 .من حديث أبي موسى األشعري 
الكلياة ألجل هللا جل وعاال ومان أجال المرانم فهاذا يانقص ثواباه وال يبطال ب وأما من قاتل

عان  وعليه يُحمل الحديث المشهور الذي رواه مسلم من طريق أبي عبد الارحمن الُحبلاي

 مننا مننن رازيننة تغننزوا فنني سننبيل هللاقااال: )  عبااد هللا باان عماارو باان العاااص أن النبااي 

نمنوا تنم وبقني لهنم الثلنث ، ولن قناتلوا ولنم يغفيريبون الغنيمة ل  تععلوا ثلثي أجرهم 

 ال( فهذا محمول على مان قاتال ولاه قصاد فاي المرانم ألن التشاريك فاي ذلاك  لهم أجرهم

بأس به ولكنه يُنَقّ ص الثواب .

جاره أ يانقص وأما من قاتل لتكون كلمة هللا هي العُليا ونال بعد ذلك شايئا  مان الرنيماة فاال

 ه المسألة الخالفية .أبدا  ، هذا الصحيح في هذ

(1) (2) (3) (4) 
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راد  إنماا أيحج ليقال يحج كل عام فهذا ال أجر له ألنه لم يرد بحجة ابتراء مرضااة هللا (2)

منن و بحجة ليقال فالن يحج في كال عاام ويعتمار فاي العاام أرباع مارارا ، قاال تعاالى: 

 اءوماان لاام يفعاال ذلااك ابتراا  يفعننل للنن  ابتغنناء مرضنناة هللا فسننوا نؤتيننه أجننراأ عظيمننا

مرضاة هللا فعليه وزر عظيم وذنب كبير .

 يقرأ القرآن ويعلم الناس ليقال هو عالم هو حافظ هو واعظ هو بليغ .( 3)

ى عليه ماء ليثنأي يتعلم ويُعلم ليقال فالن يطلب العلم ، ال يدع حلق الذكر ، يالزم العل (4)

 بذلك .

 

 

 
 

 

 

وما أهمروا ل  ليعبدوا هللا ميلرين  ى: فهذا أعمال صالحة لكنها غير مقبولة ، قال تعال

فلم يؤمر الناس إال بالعبادة على المتابعاة واإلخاالص فيهاا ، .     لـه الدين        حنفاء

 .   لياك نعبد ولياك نسعين والقائم بهما هم أهل 
 

عملاه والشر  في اإلرادات والنيات هو البحر الذي ال ساحل لاه ، وكال عامال يرياد ب (1)

قااٌل ياار وجااه هللا ورضااوانه فإنااه مشاار  ، وأهاال الرياااء يتفاااوتون فااي هااذا اإلشاارا  فمُ غ

أن  ومستكثر ، وقد جاء في صحيح مسلم مان حاديث العاالء عان أبياه عان أباي هريارة 

ك معني أنا أرنى الشركاء عن الشرك من عمل عمنالأ أشنرقال قال هللا تعالى: )  النبي 

 ( .  فيه ريري تركته وشركه

فاي صاحيح اإلماام مساالم مان طرياق ساليمان بان يسااار قاال تفارق النااس عان أبااي وجااء 

: ، قاال  فقال له نافل أهل الشام أيها الشيخ حدثنا حديثا  سمعته مان رساول هللا هريرة 

تشنهد لنه أو  الناس يقضى يوم القيامة عليه سجنل اسيقول: )  نعم سمعت رسول هللا 

فه نعمه فعرفها فقا شنهدت ،  : فما عملل فيها ، قا : قاتلنل فين  حتنى استفأتي به فعره

تنى حقا : كابل ولكن  قاتلل ألن يهقا  جريء فقد قيل ، ثم أهمر به فسنحهللا علنى وجهنه 

م جال وأعظاأ( هذه عبادة أعظم العبادات ، الجهاد في سابيل هللا عباادة مان  أهلقي في الناس

ل ون هللا جل وعال يميّ ز العبادات ، هذا قاتل في الظاهر إلعالء كلمة هللا ولك ا في ميحّص 

نل منا  وكماا قاال تعاالى:   ينوم تبلنى السنرائر الصدور ، كماا قاال تعاالى:  ي فنوحر ِ

تبيَّن فيما بعد أنه قاتل ليقال هو جريء .  الردوس

(1) 
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فياك  : قاتلاتأتى به ربنا جل وعال فعرفه أوال  بالنعم فعرفها ، قال: فما عملت فيها ، قاال

مار باه ، قال: كاذبت ولكناك قاتلات ليقاال هاو جاريء فقاد قيال فاي الادنيا ، ثام أحتى قُتلت 

فسااحب علااى وجهااه حتااى أُلقااي فااي النااار ، هااذه عبااادة ماان أعظاام العبااادات ولكنااه حااين 

 صرفها لرير هللا وفي غير مرضاته أُلقي في جهنم .

 ه مانوالرجل اآلخر: رجل عمله من أعظم األعمال وعبادتاه مان أعظام العباادات وقربتا

فاه نعماه فعرفها فماا  ا ، قاالأعظم القرب تعلَّم العلم وعلماه وقارأ القارآن ، فاأتي باه ، فعرَّ

 عملت فيها و!

ل: لام ليقااقال: تعلمت العلم وعلَّمتاه وقارأت فياك القارآن ، قاال: كاذبت ولكنَّاك تعلمات الع

 عالم ، وقرأت القرآن ليقال قارئ (( .

 الفصااحةو بلياغ ويتظااهر أماام النااس بالبالغاة ويعظ ويرشد ، ويعلّ م ليقاال: هاو عاالم ها

اار قباال ذلااك ، يعااظ  وسااياق األحاديااث ، والحااديث عاان العلاام بطالقااه ، وقااد يكااون َحضَّ

 اء هللاويحاضر ليقال هو طليق هو جرئ ، قد ينطق بالحق ويتكلم بالحق ليقال فالن ما ش

 عليه ، قال كلمة الحق وذلك ليمدح ويثنى عليه       بذلك .

 س ويثناىم سارية من سواري المسجد يعلّ م القرآن ليقال هو ال يتخلاف عان تعلايم النااالز

 عليه بذلك ويمدح في ذلك .

لوا من عمنل  وقدمنا للى ما عم هذه أعمال تكون يوم القيامة هباء  منثورا  ، قال تعالى: 

. جههفال يقبل من العمل إال ما كان خالصا  وابتري به و  فععلناه هباءأ منثوسا

فا الرجل الثالث: )) هو رجل وسَّاع هللا علياه وأعطااه مان أصاناف الماال ، فاأُتي باه ه فعرَّ

إال  نعمه فعرفها ، قاال: فماا عملات فيهاا ، قاال: ماا تركات مان سابيل تحاب أن ينفاق فيهاا

 سحب علىأنفقت فيها لك ، قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ، ثم أمر به ف

 ي في النار (( .وجهه ثم أُلق

 ، وجاه هللالوهذا الضرب قد ال ينفقون إال أمام الناس ، إذا أتيت إلى الرناي تساأله صادقة  

  يساتحقتعرض عليه مشروعا  خيريا  لم ينفاق ولام يباذل ، وإن باذل باذل شايئا  يسايرا  ، ال

مام األماراء ، ألين الذكر ، وإذا أتيته تسأله            أمام الناس وأمام المأل ، أمام المسئو

ون أو بلاغ مليا، أمام الوزراء أمام األكابر في نظره قال: كم    تريد ... و! وكتب شيكا  بم

 ا و!ثم ماذ مليوني لاير أو أكثر ليقال تبرع فالن ابن فالن بمبلغ وقدره كذا وكذا قد قيل

 خساارت الاادنيا واآلخاارة و خساارت المااال الااذي كااان باإلمكااان أن تنفقااه فااي غياار ذلااك ،

 وخسرت اآلخرة بالرياء والسمعة فقد قيل ثم ماذا و! 

 يسحب على وجهه ويُلقى في النار . 

ياك ل أهل  الناس لم يؤمروا إال بالعبادة مع المتابعة واإلخالص فيها والقائمون بذلك هم

 .  نعبد ولياك نسعين
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عها وأحقهاا باإليثاار والتخصايص لهم في أفضل العبادة وأنف    لياك نعبد ثم أهل مقام 

 أربعة طرق ، وهم في ذلك أربعة أصناف   .
 

 ة باه علاىتقدم الحديث عن هذه المقامات ، وأن الناس فاي عباادة هللا تعاالى واالساتعان (1)

 فاإن هللا جال ،أربعة أقسام وأجل هذه األقسام وأفضلها أهل العبادة واالستعانة باهلل عليها 

ق معناى ومنزلاه العباد عنَّاد رباه بقادر ماا يحقا  نعبد وليناك نسنتعينلياك  وعال يقول: 

ظام م أو أعهاتين الكلمتين ، فإن الناس يتفاوتون في تحقياق مقاام هااتين الكلمتاين كتفااوته

في خلقهم وأشكالهم ونحو ذلك .

قاد يكاون ووهذه الطرق قد تكون منهجا  لفئة وطائفة ، وقد يكاون منهجاا  لفئاة معيناة ،  (2)

عاان  تطبيااق       فرديااا  ، فااال يمكاان نساابة هااذا إلااى فئااة وإلااى جماعااة ، ولكاان يُعاارفال

 أشخاص وعن فئام تتباعد أقطارهم وتتباين غاياتهم ومرامهم .

وهذه الطرق في بعضها انحراف وابتعاد عن السنة وفاي بعضاها صاواب فياه شايء مان 

فصايل فلايس كال الدخن ، وفي شيء منها حق محض ، وفي شايء منهاا محال اجتهااد وت

ضاره من َعبَد هللا وآثر رضاه على غيره صار مصايبا  مان كال وجاه ، فاإن الشايطان ال ي

واب ة مان أبابأيهما  فر من اإلنسان بإفراط أو تفريط ، والشيطان يفتح للعبد أبواباا  كثيار

 الخير ليدر  بذلك بابا  واحدا  من أبواب الشر يفسد عليه ما سبق .

رص علاى العباادة لايس هاو هاذا نهاياة األمار ولايس هاذا هاو والحرص على الخير والحا

 الدين كله ، فكم من مريد للخير لم يصبه .

ائهم واألمة بحاجة إلى أناس يحبون الخير ويؤثرونه ويقدمونه على شاهواتهم وعلاى أهاو

ون به وفي نفس الوقت يتقيدون بقيود الشرع وبضوابطه ، وينطلقون من العلم الذي يميز

ة الناجيا ين الباطل فهؤالء هم غرة المسلمين وهم الطائفة المنصورة والفرقةبين الحق وب

 وهم يتفاوتون في تطبيق هذا المنهج المبني على العلم والعمل .

 الة: ألن العلم بدون عمل ال ينفع ، والعمل بدون علم ال ينفع ، وأنات تقاول فاي كال صا

 . رير المغضوب عليهم و  الضالين

ن هللا هم اليهود معهم علم ولم يعملوا به ، والضاالين النصاارى يعبادو والمرضوب عليهم

 ين .على جهل ، فأنت في كل صالة تسأل هللا أن يجنّ بك طريق هاتين الملتين الضالت

(1) 

(2) 
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ادناا وقد قال بعض السلف: )) من فسد من علمائنا ففيه شبه مان اليهاود ومان فساد مان عب

 ففيه شبه من النصارى (( .

قيقة حثل فيه ال م المسلمين أن تتمثل فيه حقيقة اإلسالم وحقيقة التقوى ، تتمواألصل في عَ 

م ي فساادهالعلم والدعوة والعمل ، فال يجاري أهل األهواء في شهواتهم وال أهل الفساد ف

 وإن ناله بسبب هذا أذى وضرر ، فهذا َسَرَعان ما يزول . 

 ي نبيناا هاان علياه األمار ، فقاد أوذوإذا َعل َم أن هذه هي سانة هللا جال وعاال فاي عبااده 
ك وحبس في شعب أبي طالب ثالث سنين ، وأُخرج من مكة وذهب إلى المدينة، وقبل ذل

كاة ذهب حين ذهب إلى الطائف، قذفه أهل الطائف بالحجارة وحين أراد أن يرجع إلاى م

لم يستطع إال حين دخل في جوار المطعم بان عادي وقاد جااء فاي حاديث حمااد بان سالمه 

د وأخفنل لقد أوليل في هللا ومنا يهنْؤل  أحنقال: )  ن ثابت البناني عن أنس أن النبي ع

  لي طعام في هللا وما يياا أحد ، ولقد أتل علي  ثالث ما بين يوم وليلة وما لي ولعيال

 ( رواه اإلمام أحمد وغيره بسند صحيح . ما يواسي لبط بال 

ك نعبد ليا وفي بعض أهل مقام   اك نستعينلياك نعبد ولي وهؤالء حقا  هم أهل مقام 

 . انحراف بسبب الرلو في التطبيق والمجاوزة في العمل 

الص وهذا ال يعني كما سابق تقرياره مارارا  عادم إخاالٍص فاي ذلاك ، فإناه ال يكفاي اإلخا

 ن عمالليبلوكم أيكم أحس وحده حتى يضاف إلى ذلك المتابعة ألن هللا جل وعال يقول: 

 راط وال تفريط .بال إف 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .   الصنف األول: عندهم أنفع العبادات وأفضلها: أشقها على النفوس وأصعبها
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ها ، أي عند هذه الطبقة باأن أنفاع العباادات وأفضالها هاو أشاقها علاى النفاوس وأصاعب (1)

وهااذا ماان جهلهاام يظنااون أن المشااقة مطلوبااة لااذاتها ، وأن البحااث عنهااا مطلااب شاارعي 

ب إلااى هللا ويرفااع الاادرجات ويُعلااي المقامااات وهااذا شااطط فااي القااول وانحاارايُ  ف فااي قَااّر 

 التطبيق وسوء فهم للشرع .

ى هؤالء أوتوا العمل فقط وليس لهام نصايب مان العلام فاأغواهم الشايطان وأضالهم وأعما

أن وبصائرهم فكانوا يبحثون عان المشاقة بادعوى أن المشاقة أبعاد األشاياء عان الهاوى ، 

 لنباي ألمر هو حقيقة التعبد وقاد يساتدلون باأن األجار علاى قادر المشاقة كماا قاال اهذا ا
 ( . لنما أجرك على قدس نرب  لعائشة: ) 

يرياد  وهذا ضالل وانحراف ، ألن األجر على قدر المشقة في تطبيق السنة فإن المرء قد

 ل عماال  أن يعم يطبق السنة المشروعة ، فيناله بتطبيقها مشقة فيؤجر على ذلك ، أو يريد

به ا  ويصايواجبا  كأن يحج فتناله مشقة في الحج أو يصوم صياما  مساتحبا  أو صاياما  واجبا

في ذلك عطش وجوع فيؤجر على ذلك وهذا الذي أصابه عطش وجوع أكثر أجرا  ممان 

 لم يصبه شيء من ذلك .

 لااو فاايوأمااا كااون اإلنسااان يبحااث عاان المشااقة بااذاتها فهااذا ابتااداع فااي الاادين وضااالل وغ

فضال التطبيق وشطط صوفي، ولذلك الذي أوتي العلم والعمل أوتي العلام واإليماان هاو أ

و يماان وهاوأرفع درجة من الذي أوتي اإليمان دون العلم ، والعلم هو الذي يقوده إلاى اإل

ل مان الذي يُبَصر بمواطن الزلل ، ومن ثَمَّ صاار العلام أفضال مطلاوب ونفال العلام أفضا

كم والناين يرفع هللا الناين أمننوا منن ام والحج والعمرة ، قال تعالى: نفل الصالة والصي

ظايم وقاال يرفعهم في الادنيا بالاذكر الجميال وفاي اآلخارة بااألجر الع  أهتوا العلم وسجات

 ل .وليس سواء عالم وجهو  قل هل يستوي الاين يعلمون والاين   يعلمون تعالى: 

 نباي س لكال علام ، إنماا هاو للعلام الماوروث عان الفالعلماء هم ورثاة األنبيااء وهاذا لاي
 الذي يورث الخشية ويورث التقوى .

ناصاب وأما العلم الذي ياورث الابالدة وياورث الرفلاة أو التكساب باالعلم والبحاث عان الم

 هللا ، والو ائف بالعلم فهذا ضالل وانحراف ، وهذا يُورث قساوة  فاي القلاوب وبعادا  عان

 . نما ييشى هللا من عباوة العلماءل هللا جل وعال يقول: 

ا ن أطلبهاوهلل در بشٍر الحافي حين قال: )) ألن أطلب الدنيا بدف ومزمار أحب إلّي من أ

 بالدين (( .

 
 

 

 قالوا ألنه أبعد األشياء من هواها   ، وهو حقيقة التعبد    .
 

(1) (2) 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 242 

راتب ملهوى ، والهوى فهم يعللون بذلك وهذا فيه نظر ، بل هذا هو الذي يقرب من ا (1)

ة نفس تاار، ولوال أن نفوسهم تهوي هذا األمر ما ركنوا إليه وسارعوا إلاى فعلاه ، فاإن الا

 ، تهااوى شاايئا  فتصاايره دينااا  تهااوى الزهااد فتصاايره دينااا  تهااوى اإلفااراط فتصاايره دينااا  

خاارين والمعيااار فااي ذلااك الكتاااب والساانة بااال إفااراد وال تفااريط والناااس يتعاااملون مااع اآل

ختباار أي ت  ينوم تبلنى السنرائر واهرهم وياوم القياماة تبلاى السارائر ، قااال تعاالى: بظا

ن هلل أي ُمياز ، وحينئاٍذ يساتبين ماا كاا  وحرنل منا فني الرندوس وتميز ، وقال تعالى: 

ن تل لتكاووما كان لريره ، ما كان للنفس لحظو ها وشهواتها وبين ما كان هلل ، )) من قا

 هو في سبيل هللا (( . كلمة هللا هي العليا ف

 وهذا فيه نظر ، ألن العبادة ال تسمى عبادة  إال بشرطين أو أصلين :  (2)

 اإلخالص هلل جل وعال . األمر األو :

ل باباادة ، متابعة السنة إذا اختل واحدٌ من أحد هاذين األمارين فاال تسامى ع األمر الثاني:

 تطبيق .هذا ضرب من الجهل وضرب من االنحراف وهذا من حيث ال

ي فاوال ينفي هذا أن يكون ما قاموا باه هاو مشاروع فاي الجملاة ، فاإن الصاالة مشاروعة 

الجملة وال إشكال في هاذا وال خاالف ، ولكان حاين يضاعون الصاالة فاي غيار موضاعها 

 نقول أن العمل هذا في هذا الموطن غير مشروع .

شاروعة ولكنااك كماا لاو شارع يتطااوع فاي أوقاات النهااي بادون سابب فنقااول أن الصاالة م

وضعت هذه الصالة في غير موضعها فهذا العمل مبتدع وهذا الصانيع خاروج عان سانة 

 سيد األولين واآلخرين .

كثار يوقد جاء عن سعيد بن المسيب بسند صحيح عند البيهقي وغيره: )) أنه رأى رجاال  

ل: جامن الصالة بعد طلوع الفجر فزجره سعيد عن ذلك وخوفه باهلل جل وعاال فقاال  الر

ة فاة السانأيعذبني هللا على الصالة و!  قال: ال يعذبك على الصالة ولكن يعذبك علاى مخال

 . )) 

ال تبعاوا واوقد تواتر النقل عن الصحابة والتابعين وتتابعت كلماتهم  في ذلك يقولاون: )) 

 تبتدعوا فقد كفيتم (( .

 
 

 

 

أفضال األعماال أحمزهاا ((  واألجر على قدر المشقة ، ورووا حاديثا  لايس لاـه أصال: ))

 أي أصعبها      وأشقها   .
 

أفضنل  أنه قال: ) وهؤالء المنحرفون عن الصراط المستقيم يرون حديثا  عن النبي  (1)

( أي أصعبها وأشقها . األعما        أحمزها

 يقال: َحُمَز الرجل: من باب َ ُرَف أي أشتد .

(1) 
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ه أصل لر إلى ذلك المؤلف في قوله: )) ليس وقد أشا وهذا األثر ال أصل له عن النبي 

وكثيار  (( وهذا قول ابن القيم رحمه هللا تعالى في مدارج الساالكين حياث أن هاذا الفصال

 من الفصول المتقدمة مأخوذة من مدارج السالكين .

 وهااؤالء يبتااادعون فاااي الاادين ويكاااذبون علاااى الرساااول األمااين ترويجاااا  لبااادعهم وتأييااادا  

 س المشقةاألجر على قدلعائشة )  هم ، ولو أنهم احتجوا بقول النبي لضالالتهم وانحراف

 ن شايئا  ( لكان هذا أخف أمرا  فيبقى الحوار معهم في فهم النص غير أن هاؤالء ال يعرفاو

 من األحاديث الصحيحة وليست هذه بضاعتهم فهم يروون األحاديث الموضوعة ويبناون

ال: ) أنه قا الصوفية حين يرون عن النبي عليها األحكام الشرعية كما صنع ذلك غالة 

واألدلااة  ( وهااذا خباار موضااوع علااى رسااول هللا  مننن حننج ولننم يزسننني فقنند جفنناني

الصحيحة تخالف هذا وتناقضه .

نأناه قاال: )  وكما صنع ذلك عباد القبور حاين ياروون حاديثا  عان رساول هللا  َن لنو حسه

 ي الكتاب الموضاوعة وجااء فاي كتاب( وهذا األثر مروي فأحدكم لنه بحعر لنفعه لل  

المين غالة الصوفية بدعوى التعلق باهلل وحسن التوكل ونحو  ذلك ، وهذا شر  برب الع

 . 

وال تنفع  يقول للحجر األسود الذي نزل من الجنة )) وهللا إني ألعلم إنك ال تضر عمر 

ه .  يقبلك ما قبلتك (( والحديث متفق على صحت ولوال أني رأيت رسول هللا 

 

 
 

 

 

 

وهؤالء هم أرباب المجاهدات والجور على  النفوس   ، قالوا: وإنما تستقيم النفوس بذلك   

، إذا طبعهااا الكساال والمهانااة واإلخااالد إلااى الراحااة   ، فااال تسااتقيم إال بركااوب األهااوال 

 وتحمل المشاق   .
 

 أخاذون الانفس بماا المجاهدات لكن على غيار السانة ، والجاور علاى النفاوس حياث ي (1)

وأن  ،تشتهي وال تريد بدعوى أن هذا أبعد عان الهاوى وأن هاذا األمار هاو حقيقاة التعباد 

 أفضل العبادات وأقربها إلى هللا هو أشقها على النفوس وأصعبها .

 ى . وهذا فيه نظر ،  بل يصبحون فيما بعد كالمنبت ال أرضا  قطع وال  هرا  أبق (2)

( وهاذا إذا طبعها (( والموجود في مدارج السالكين )) إذ طبعها (في بعض النسخ ))  (3)

 أصح .

(1) (2) 
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هاا علاى وهؤالء استطاعوا مجانبة الكسل والتخلص من هوة اإلخالد إلى الدنيا وإيثار (4)

قاول اآلخرة غير أنهم وقعوا في الشاطح الصاوفي واإليراال فاي التطبياق واإلفاراط فاي ال

 والعمل وهذا غاية الشيطان ومراده .

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والصنف الثاني: قاالوا: أفضال العباادات وأنفعهاا التجارد والزهاد فاي الادنيا والتقلال منهاا 

 غاية اإلمكان ، واطراح اإلهتمام بها وعدم اإلكتراث لما هو منها   .
 

ال قاوهؤالء قد يحتجون بأحاديث فقاد جااء فاي البخااري قاال حادثنا علاي بان الماديني  (1)

د بن عبد الرحمن الطوفاوي عن سليمان األعمش قال حدثني مجاهد عان عبا حدثنا محمد

ن  ررينهللا كن في الدنيا كأأخذ بمنكبي وقال: )  هللا بن عمر رضي هللا عنهما أن النبي 

ر ( ، وكااان اباان عماار رضااي هللا عنهمااا يقااول: )) إذا أمساايت فااال تنتظاا أو عننابر سننبيل

خذ من صحتك لمرضك ومان حياتاك لموتاك الصباح وإذا أصبحت فال تنتظر المساء ، و

. )) 

أ أ لو كان لي مثله قال: )  أن النبي  وجاء في البخاري أيضا  من حديث أبي هريرة  حد  لهبا

 ( . شيء أسصده ِلَدينر عليه ثالث وعندي منه شيء ل  ما يسرني أن   يم

 أَْرُصدُه: بفتح الهمزة وسكون الراء .

وراء  العامة على الزهد في الدنيا والتقلل منها ويدعون ماافهؤالء يحتجون ببعض النصوص 

 ذلك ، وهذا ضرب آخر من ضروب االنحراف .

(1) 
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 باب التايوكثيرا  ما أقرر لكم ما هي األسباب التي أدت بالخوارج إلى االنحراف ، وهي األسا

هي  وما أدت بالمرجئة إلى االنحراف ، وما هي  األسباب التي أدت بالمعتزلة إلى االنحراف

طائفاة  األسباب التي أدت باألشاعرة إلى االنحراف وبالجملة ما هي أسباب االنحراف في كل

 ، أطلقت على هذا في مواضع متعددة ، وتحدثت عن ذلك في شرح صحيح البخاري وغيره .

 وملخص ذلك أن بعض الطوائف وبعض األفراد ، وحتى بعض المنسوبين إلاى السانة يتنااول

يثين مجموعة من األحاديث فيتناول حاد  ماعدا ذلك ، فيرد عن النبيبعض األحاديث ويدع 

ليصال  الشرع من حياز واحاد وال يحااول الجماع باين هاذا وذا  البقية فيتناولأو ثالثة ويهجر 

 إلى نتيجة إيجابية ، وهذا ضرب من االنحراف .

 ن أصاحابوهذا االنحراف قد يقع فيه بعاض المنساوبين إلاى السانة كماا وقاع فياه جماعاات ما

 فاي نناا نساتطيع أن نضارب ماثال  ن نضع هذه القاعادة فاي الميازان  فإالمذاهب األخرى ، وحي

 ذلك .

فاي قضاية كشاف المارأة لوجههاا وفااي قضاية صاالة الجماعاة وغيار ذلاك ،  وإن كااان ال 

لبياان  يمكن مقارنة هذه المسائل بقضايا التصوف والمعتزلة واألشاعرة ونحو ذلك ، لكن

صنالة : ) لي والفهام الصاحيح للنصاوص ياأتي بعاض النااس فيأخاذ بقولاه التطبيق العم

 ( وهذا حاديث متفاق علاى صاحته . وسجةالعماعة تفضل صالة الفا بسبع وعشرين       

( وقد جاء الخبر من حديث ابن عمار ومان حاديث أباي  بيمس وعشرين وسجةوفي رواية ) 

 . هريرة ومن حديث جماعة من الصحابة
اد ئمة الساابقين باأن صاالة الجماعاة مساتحبة وهاؤالء أهال علام وأهال اجتهاقال بعض األ

ال قاوقد يعذرون ما ال يعذر من جاء بعدهم ، لكن ما عذر من جااء مان المتاأخرين حاين 

فاي وجاوب صاالة الجماعاة  بهذا القاول وهجار أكثار مان ثالثاين نصاا  عان رساول هللا 

رج يحة كحديث أبي الزنااد عان األعافأخذ بهذا المشتبه وتر  األحاديث الصحيحة الصر

ثنم  لقند هممنل أن آمنر بالرنالة فتقنامقال: )  عن أبي هريرة في الصحيحين أن النبي 

(  مآمر برجل فيؤم الناس ثم أخالف للى سجا    يشهدون الرالة فأحرق علنيهم بينوته

 واألحاديث األخرى الصحيحة الصريحة في هذا الباب .

رأة وجههااا فناارى بعااض طلبااة العلاام وبعااض المشااايخ حااين نااأتي إلااى قضااية كشااف الماا

 يأخذون بحديث وقد يكاون ضاعيفا  ، وقاد يأخاذ بحاديث ثااني وحاديث ثالاث ولكان يادعون

 عشرات األحاديث الواردة في هذا الباب ويدعون األصل في هذه القضية .

عناد الترماذي بساند صاحيح: ))  واألصل أن المرأة عورة كما فاي حاديث ابان مساعود 

هم مان رأة عورة (( فيخرقون هذا األصل بناء  علاى ماا تارجح لاديهم مان األدلاة ، وفايالم

هااو ماان أهاال العلاام وماان أهاال االجتهاااد وفاايهم ماان هااو دخياال علااى هااذا العلاام فيسااترل 

ك اجتهااادات األئمااة ليشاابع رغبتااه وشااهوته ككثياار ماان الصااحفيين والعلمااانيين وغياار ذلاا

ريااد القضااية ليااروج بدعتااه وضاااللته وهااو ال ي ويحااتج بالعلماااء ، أهاال االجتهاااد فااي هااذه

 الحق أصال  في هذه القضية وإال لَُوفق للصواب في أشياء كثيرة .
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جهها وفيأخذون بحديث ورواية: )) سفعاء الخدين (( يقولون هذا دليل على كشف المرأة 

 ، وهذه رواية جاءت في صحيح اإلمام مسلم من طريق عباد الملاك بان أباي ساليمان عان

 عن جابر . عطاء

))  بينما الحديث رواه اإلمام مسلم من طريق ابن جريح عن عطاء عن جابر بدون لفظاه

 سفعاء        الخدين (( )) امرأة من سطة الناس (( .

 لملاك و!وقد سئل اإلمام أحمد رحمه هللا تعالى أيهما أرجح في عطاء ابن جاريج أم عباد ا

حديث  ة والحديث الذي جاء في الصحيحين منفقال: ابن جريج إذا  رواية عبد الملك شاذ

 ابن عباس بدون هذه اللفظة .

وعلى فرض صحتها فيه أحاديث أخارى تفياد وجاوب ترطياة المارأة وجههاا فلمااذا نأخاذ 

 ببعض األحاديث وندع مئات األحاديث و!!

 المنهج الصحيح في التعامال فاي مثال هاذه القضاايا محاولاة الجماع باين النصاوص وعادم

فظ أتي فايحديث وتر  أحاديث ، فحينئٍذ يكون اإلنساان ميَّااال  وفياه ميال للزهاد يااألخذ بح

ور أن كل األحاديث الواردة في الزهد ، ولو أن الناس أطبقوا على منهجه الذي هو يتصا

ال و هاذا هاو الاادين لضااعت األماة بأساارها ، فهاو يفهام حااديثا  وال يربطاه بواقاع النبااي 

 . بواقع الصحابة 

يااركن فااي  و! هاال كااان النبااي  نااا الزهااد وعلمنااا الااورع ألاايس هااو النبااي الااذي علم

اد وال المسااجد وال يخاارج منااه أصااال  و! وال يخااتلط بالناااس وال يحتااك بهاام وال يقاايم الجهاا

 يُعلم الناس وال يقوم على ذوي الحاجات من الفقراء والمساكين . 

 الزهد حق ولكن ما هو حد الزهد و!

 حد الورع و! الورع دين ولكن ما هو

لنباي اهذا هو المطلوب ، ربط هذه األحاديث بتعامال  فربط هذه األحاديث بهدي النبي 

         . هو المطلوب 

ماا كان أزهد الناس وكاان يبحاث عان الماال وينفقاه فاي مرضااه هللا جال وعاال ك النبي 

 قولاه تقدم من الحديث )) أرصده لدين ((  )) وجعَل رزقي تحت  ل رحماي (( كماا ي
من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان ابن عطية عن أبي منياب الجرشاي 

وحنده    هللا بعثل بالسنيف حتنى يهْعبَندَ قال: )  عن ابن عمر رضي هللا عنهما أن النبي 

 ( رواه  اإلماام أحماد رحماه هللا تعاالى بساند الشري  له وجعنل سزقني تحنل لنل سمحني 

 .خ اإلسالم رحمه هللا تعالى في االقتضاء   إسناده جيد بأس به وقد قال عنه شي

رشاد يقوم على حاجات الناس وكان يخاالط النااس ويعلام النااس وي ومع هذا كان النبي 

ذا الناس ويحلم على الناس وكان يصل أقارباه وأرحاماه وإن كاانوا مشاركين كماا جااء ها

 في البخاري وغيره .
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هاذا  زماون فايل أعداء هللا ليكون الدين كله هلل والمنهوكان يجاهد ويقيم علم الجهاد ويقات

العصار يقولااون إن الجهاااد فااي الشاريعة جهاااد دفااع ال جهاااد طلاب وهااذا انحااراف عظاايم 

اد ويكااد يطباق كثيااٌر ، أو معظام اإلعالميااين والصاحفيين فااي هاذا العصاار علاى أن الجهاا

 جهاد دفع ال جهاد طلب ألسباب:

 ن تيمياهالء ، ومع هذا يتحدثون عن الدين كما يتحادث اباإما لجهلهم وهذا الكثير على هؤ

ي فااوكمااا يتحاادث اإلمااام أحمااد وكمااا يتحاادث األكااابر ماان أهاال العلاام ، فيقااوم اإلعالمااي 

ال والقناوات الفضاائية وعبار الصاحف فيتحاادث عان الادين وأن اإلساالم ال ياأمر بالجهاااد 

جهال و الشارع . وهاو مان أيقاتل األعداء إنماا يادافع عان الانفس وهاذا هاو الادين وهاذا ها

 الناس بأحكام دينه . 

عالى: واألمة مجمعة على جهاد الطلب كما هي مجمعة على جهاد الدفع . ما معنى قوله ت

 يا أيها الاين آمنوا قاتلوا الاين يلونكم من الكفناس  ى: وماا معناى قولاه تعاال  قناتلوا

 يندينون ا حنرم هللا وسسنوله و الاين   يؤمنون بناهلل و  بناليوم اآلخنر و  يحرمنون من

  . وين الحق من الاين أتوا الكتاب حتى يع وا العزية عن يد  وهم صاررون

ل أمرت أن أقاتنفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما: )  ما معنى قوله 

 ( .  الناس حتى يشهدوا أن   لله ل  هللا وأنى سسو  هللا

جهااد  يرة الصحابة ، في سيرة التاابعين ، كاانوا يجاهادونوفي س تأمل في سيرة النبي 

 طلب ليكون الدين       كله هلل .

كين للا لقينتم عندوك منن المشنرفي حديث سليمان بن بريدة عن أبيه في مسالم: )  قال 

عهنم فاوعهم للى ثالث خال  أو خرا  فأيتهن ما أجابوا فأقبنل مننهم أو كنف عننهم ، او

ن إعوهم ، ( ثم أمره بعد ذلك أن يد ابوا فأقبل منهم وكف عنهم ...للى اإلسالم لن هم أج

 مارهم أنأأجابوا فبها ونعمت لهم ما للمسلين وعليهم ما على المسالمين ، فاإن لام يجيباوا 

لاك إن امتنعوا عان ذ حتى يع وا العزية عن يد  وهم صاررون  يدعوهم إلى الجزية 

 قوتلوا حتى يكون الدين كله هلل (( . 

ا ضرب من صور االنهزامية الموجودة في عصرنا ، ولو سكت الجاهال لساقط كثيار هذ

ِلَما ترف  و  تقولوا من الخالف ، ولو حاول أن يتعلم لََما َضل وأََضل ، وربنا يقول: 

 . ألسنتكم الكاب هاا حال  وهاا حرام لتفتروا على هللا الكاب

ع ال يااأمر بجهاااد الطلااب وهااو وأي كااذب أعظاام ماان كااون اإلنسااان يتحاادث يقااول الشاار

نماا إمشروع بالكتاب والسنة واإلجماع ومن نسب هذا القاول إلاى ابان تيمياه فقاط غلاط ، 

هاذا  هو كالم ُمْجمل ذكره في الفتاوى فهمه بعاض المتاأخرين علاى ماا يرياد ، ولام يقارن

 ساألةالكالم بكالم ابن تيميه في المواضع األخرى الصريحة ، وحتاى لاو زل فاي هاذه الم

 ابن تيمية أو من هو أجل منه فال سمع وال طاعة .
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 ، وهااذا اإلجماااع المنعقااد فااي عصاار الصااحابة هااذا كتاااب هللا وهااذه ساانة رسااول هللا 

لتابعين وهذا جهاد الصحابة ما هو و! وهذا جهاد ا وعصر التابعين ، وهذا جهاد النبي 

 ما هو !! 

بعض ذا البااب ، الاذين يساتدلون باوالمقصود التنبيه على ضالل هؤالء المنحرفين فاي ها

 األحاديث ويدعون األحاديث األخرى .

 يأتون إلى أحاديث الزهد فيقولون الدين كله زهد .

كاان ياة اإلمويقولون إن أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منهاا غا

 واطراح االهتمام بها وعدم االكتراث لما هو منها .

 ن العلامويهملون العلم وقد ينعون علاى أهال العلام ويقولاون: هاذا لايس زما ويَدَعون العلم

 هذا زمن التمسك يتمسكون بجهلهم وينحرفون عن الصراط المستقيم .

 أعترضت والتنبيه أيضا  على القضية األخرى التي أشرت إليها فيما سبق أن اإلنسان إذا

هاذه  يستعين بأهل العلام ومثالعنده النصوص يحاول أن يجمع بينها على قدر إال مكان و

يلقاهنا ل   وما يلقاهنا ل  الناين صنبروا ومنا األمور ال يوفق لها إال العلماء الراسخون 

فماان أخااذ بحااديث دون األحاديااث األخاارى فقااد ضاال سااواء الساابيل ماان   لو حننه عظننيم

الضروري أن تنظر في هذا الحديث وتقرن بيناه وباين األحادياث األخارى حتاى يحصال 

لم وال ك إصالح المجتمع وألن بعض الناس ينسب إلى اإلسالم أنه ال يعين على العفي ذل

 يعين على التعلم وهذا انحراف آخر ورب آخر مان أناواع االنحاراف يصاورون اإلساالم

 األخرى في نظر اآلخرين بأنه إسالم فقط مجرد الزهد ومجرد العبادة وال يعنى باألشياء

غلاط  جارات اآلخرين فاي اإلباداعات وال غيار ذلاك وهاذاوال اإلحداث وال اإلبداع وال م

 وضرب أيضا  في االنحراف فمقل ومستكثر .
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ثاام هااؤالء قساامان فعااوامهم  نااوا أن هااذا غايااة    فشاامروا إليااه وعملااوا عليااه وقااالوا هااو 

 ورأسها .أفضل من درجة العلم والعبادة   . ورأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة 
 

 أي ليس هذا األمر وسيلة جعلوه غاية . (1) 

هااا هااو أي أن الزهااد فااي الاادنيا والتقلاال منهااا وإطااراح االهتمااام بهاوعاادم اإلكتااراث ل (2)

دة درجااة أعظاام ماان درجااة العلاام والعبااادة وهااؤالء ياارون الزهااد فااي الاادنيا غايااة كاال عبااا

 ورأسها .

 ما هو سبب األنحراف و

لاى مثال ن اللجؤ إلى الزهد واللجؤ إلى العبادة بادون علام ياؤدي إواضح هو قلة علمهم فإ

 هذا األنحراف وأكثر وحينئٍذ نعرف أهمية العلم في حياتنا ومجتمعنا .

جاوا علام فخرومن جميل ما قاله اإلمام مالك وغيره )) إن قوما  ابتروا العبادة وأضاعوا ال

 بأسيافهم (( . على أمة محمد 

  يز رحمه هللا: )) ما يفسده الجاهل أكثر مما يصلحه (( .وقال عمر بن عبد العز

أنهام  وكما تقدم يتمثل هذا ويتكون عناد هاذه الشخصاية فيجعال هاذا هاو الادين ، وقاد تقادم

 يسااتدلون  بأدلااة ، وأشاارت إلااى بعااض أدلااتهم ولكاانهم يفهمونهااا علااى مااا يرياادون وعلااى

عه الل يضعونه فاي غيار موضاحسب ما يعتقدون ، فهم يعتقدون ثم يستدلون وهذا االستد

 بسبب جهلهم .

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

وخواصهم رأوا هذا مقصودا  لريره   ، وأن المقصود به عكوف القلب على هللا تعالى   ، 

واالسترراق في محبته ،واإلنابة إليه ، والتوكل عليه حقيقة التوكال واالشاترال بمرضااته 

 لسان   .، فرأوا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب وال

(1) (2) 

(3) 

(1) 

(2) 
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 أي ليس براية ولكنه مقصود لريره . (1) 

 أي المقصود من الزهد ليعكف القلب على هللا جل وعال . (2)

لاى عوهذا جميل لو أنهم يضمون إلى ذلك العلام ، يضامون إلاى ذلاك تقاديم الواجباات  (3)

، ال هااذه الجمعيااة التااي يعتقاادونها صااوابا  ، ويضاامون إلااى ذلااك جهاااد أعااداء هللا جاال وعاا

ويضاامون إلااى ذلااك إرشاااد األمااة والنااأي بهااا عاان مزالااق الضااالل واالنحااراف ، ولكااٍل 

 .  ولكٍل وجهة هو موليها  َمْشَربه وطريقته ، 

ء يجب وقد ال يتأهل لهذا المنصب العظيم كل شخص ، فلمثل هذا أهل العلم ، ولكن هؤال

اتهم ن عبااداتهم وخلاوربطهم بالعلم على قدر طاقتهم وعلى حسب إمكانياتهم ، حيث تكاو

 موافقة للشريعة ال وكس فيها وال شطط .

 وألن هؤالء يشوهون صورة اإلسالم في نظار اآلخارين والسايما أن بعضاهم يادعوا إلاى

 التعبد هذا وأن هذا هو اإلسالم ، ولهذا أصبح اإلسالم في نظر كثير من الناس هو مجرد

اويال لماانيون وقاد يحتجاون بمثال أقوالخلوات ففصلوا الدين عن السياسة وفارح باذلك الع

 هؤالء الجهال على علمانيتهم .

: هاذا فإذا رأى العالم يتحدث عن السياسة يتحدث عن الجهاد يتحادث عان االقتصااد قاالوا

مور لاايس ماان شااأنك ولاايس هااذا ُعشااه ، اشااترل بااالعلم والتعلاايم واشااترل بتفقيااه الناااس بااأ

صصون بما ال يعنيك ، لهذا أُناس متخ الحيض وبأمور الصالة وأمور الصيام وال تشترل

. 

ا ، يدعو فهم يعزلون الدين عن السياسة ، وهذه َعْلَمنه قد تكون مبطنه وقد تكون صريحة

ذوا إليهااا كثياار ماان العصاارانين المنحاارفين وأصااحاب الفكاار االعتزالااي الجديااد الااذين أخاا

ولام  هذا إلاى هاذاأسوأ ما في المذاهب األخرى وأسوأ ما في الحضارة الجديدة ، فضموا 

روا أنفسهم فيأخذوا أحسن ما قيل عن المتأخرين وأحسن ما هو  ديد في جيحاولوا أن يطّو 

 عصرنا فهم جمعوا أسوأ ما قيال فاي القاديم وأساوأ ماا هاو موجاود فاي عصارنا نساأل هللا

 السالمة والعافية . 

ن ال يمكاعباادة و العلم يدعوا إلى العمل ، والدين دين سياسة دين اقتصاد ، ديان علام ديان

ى عاازل هااذا عاان هااذا ، ونحاان نقااول دائمااا  ونقاارر بااأن الملاال كلهااا والشاارائع اتفقاات علاا

اتفقات  الكليات الخمس منها الدين ، العرض ، النسل ، العقل ، المال ، هذه الضاروريات

، ثام  عليها الرسل ، فأين العلمانيون عن ذلك و! وأيان المتحادثون عان السياساة عان ذلاك

ن علاى اصاطالح هاؤالء و! بالصاحفيين وبالسياسايين الاذين يسامونهم سياسايي ماذا نصنع

 وهم يتحدثون عن اإلسالم باالنهزامية الحقيقية ويجارون الررب في كل شيء .

 فحين يتحدث الررب عن اإلرهاب يقولون اإلسالم يحارب اإلرهاب وال يذكرون مسامى

 اإلرهاب ، وال حدود اإلرهاب هذا غير صحيح .

هم م ال يحااارب إرهابااا  ، مااا هااو الاادليل علااى أن اإلسااالم يحااارب اإلرهاااب لكااناإلسااال

شاياء أيتخيلون أشياء في عقولهم المكتثة بالضاالل المنحرفاة بعلاوم الرارب ثام يحااربون 

 وهمية ال حقيقة لها في دنيا الواقع .
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مادح للم يأتي ذكر اإلرهاب ال في الكتاب وال في السنة إال في موضع واحاد علاى وجاه ا

رهبون بنه وأعدوا لهم ما است عتم من قوة ومن سباط الييل ت قال تعالى:               

 . عدو هللا وعدوكم

 كيف تقولون بأن اإلسالم يحارب اإلرهاب و!

كاون تأنا أعرف وأعي ماذا يقصدون وماذا يعنون و! يعنون بذلك بعض األشياء التي قاد 

مون و!في نظري مخالفة اإلسالم ، لكن كيف ت  عّم 

خصصوا حتى يحصل النقاش والحوار على هذا التخصيص وحتى يُنظر في هاذا األمار 

 ، هل يوافق الشرع أوال يوافق الشرع و

 غير أن هؤالء يتباكون على الررب حين ُضرب ، نسأل هللا السالمة والعافية .

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادروا إليااه ولااو فاارقهم وأذهااب ثاام هااؤالء قساامان ، فالعااارفون   إذا جاااء األماار والنهااي باا

 جمعيتهم   .
 

له ولفظ العاارف لام يكان مساتعمال  فاي عصار الصاحابة والتاابعين وإنماا شااع اساتعما (1)

احة في حين كثُر المتصوفة في العالم اإلسالمي وتلقى ذلك عنهم بعض العلماء ، وال مش

باين وين ماا هاو حاق الحقيقة في االصطالح وفي صياغة اللفظ حتى يُفهم المعنى فنميز ب

ن عااماا هااو باطال ، وإن كناات أرى االبتعاااد عان هااذا اللفااظ حياث مااا يقااال عان العااالم أو 

ا  أغنانالزاهد بأنه عارف ، ألن للصوفية مرزى حول هذا اللفظ والسيما أن هللا جل وعال

بلرتنا وباالصطالحات الشارعية الموجاودة فاي عصار الصاحابة وعصار السالف نتعامال 

 لتعامل باأللفا  الصوفية .بها أولى من ا

 قوله: )) ثم هؤالء قسمان ((

 يشير إلى خواصهم ، فالخواص فيهم عارفون وفيهم منحرفون .

(1) (2) 
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علااى  ألن لهاؤالء رصاايدا  ماان العلاام وهاذا الرصاايد أدى بهاام إلااى تقاديم األماار والنهااي (2)

ه الجمعيااة الوهميااة ، وقااد تكااون هااذه الجمعيااة حقيقيااة جمعيااة شاارعية حيااث يخلااوا برباا

ويجمااع قلبااه وينيااب إلااى هللا جاال وعااال ، ولكاان ماان الضااروري أن تكااون هااذه الجمعيااة 

هلنن  يقااول: )  منضاابطة ضاامن الضااوابط الشاارعية بااال إفااراط وال تفااريط ألن النبااي 

 ( الحديث رواه مسلم أي الرالون المتعمقون في األشياء .  المتن عون

زها مطل  رع .قا  حتى نضبطها بضوابط الشوحينئٍذ ال ننكر الجمعية مطلقا  وال نجّو 

اذ ق ، فمعاهذه األلفا  مجملة يُقصد بها تارة المعنى الباطل وتارة يقصد بهاا المعناى الحا

ز هللا أن ننكاار إنكااارا  كليااا  فننكاار ونكااذب مااا لاام نحاايط بااه علمااا  ومعاااذ هللا أن ذلااك  نجااّو 

 تجويزا  كليا  فنوافق هؤالء المنحرفين في ضاللهم وشطحاتهم .

 

 
 

 

 

 

 

 

 

والمنحرفون منهم يقولون المقصود من القلب جمعيته    ، فإذا جاء ماا يعرفاه عان هللا لام 

 يلتفت إليه ويقولون :   

 هـو مـن باألوراد يطالـب

 غافل  
ردُ  أوقاتـه فكيف بقلـب كل   و 

 

ذا م هاوسبب انحرافهم الجهل وتقليد األعمى ، فهم ُجهال ويقلادون مشاايخهم فاأدى بها (1)

 إلى االنحراف ، والتقليد دائما  ما يكون هو سببا  من أسباب االنحراف .

وهااؤالء يتواجاادون اآلن فااي عالمنااا الحاضاار ، ويتواجاادون فااي بعااض الاابالد فمقاال  (2)

 ومستكثر .

كان لهؤالء في الجملة ومن حياث الناحياة النظرياة يادعون إلاى التمساك بالكتااب والسانة 

لعارف اولون: فالن يعنون شيخهم وعارفهم ، ألنهم يسمونه حين يأتي التطبيق العملي يق

 ، هو أعلم منك بالكتاب وأعلم منك بالسنة .

تاى حطيب أين الدعوى السابقة إلى الكتاب والسنة و! هي دعوى نظرية ومثل هاذا كثيار 

ه فااي بعااض المنسااوبين إلااى الساانة ، يقااول الواجااب إتباااع الكتاااب والساانة ، حااين تناقشاا

ر إلاى سألة فقهية يحتج لك بقول فاالن وفاالن بأناه أعلام مناك ، فرجاع األماوتباحثه عن م

 هذا الشيخ ، فقد احتج عليه أيضا  بمن هو أعلم من شيخه ماذا يقول و! 

(1) 

(2) 
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 تج علياكإن احتج عليك باإلمام الشافعي فاحتج عليه بمن هو أعلم اإلماام الشاافعي إن احا

ابعين م أحماد حتاى يصال األمار إلاى التاباإلمام أحمد فاحتج عليه بمن هاو أعلام مان اإلماا

 . حتى األمر إلى الصحابة حتى يصل إلى رسول هللا 

سنننة علننيكم بسنننتي وقااال: )  حينئاٍذ تنقطااع حجااة كاال مان احااتج عليااك بالتقليااد ، النباي 

لسانن ( رواه أهال ا اليلفاء الراشدين المهديين ، تمسنكوا بهنا وعضنوا عليهنا بالنواجنا

 بسند صحيح .

ي لمانهج هاو مانهج صاحيح قاد يوجاد فياه بعاض االنحرافاات التطبيقياة عناد الاذلكن هذا ا

باإفراط  يدعون إلى التمسك بالكتاب والسنة ألن الشيطان كما تقدم ال يضر بأيهما  فار ،

ل باه وهاذا آ أو تفريط ، هذا آل به األمر إلى تقليد العلماء والمشايخ وتر  الكتاب والسنة

ر إلاى لى أن يفهم من الكتااب والسانة علاى فهماه دون النظاالذي يعتصم بالكتاب والسنة إ

 .فهم الصحابة والتابعين وهذا ضرٌب آخر من االنحراف ، وموجود في واقعنا اآلن 

سلف فهم ال إذا  نريد التوسط ، ال إلى هؤالء وال إلى هؤالء ، نتمسك بالكتاب والسنة على

 وب فاإذاالدليل الموصال إلاى المطلا الصالح دون تقليدهم ، بمعنى أن نجعل العالم بمنزلة

 وصل إليه تسترني عنه بالذهاب إلى ذلك دون تقليده .

ذا إوألناه  فالواحد من هؤالء ال يقوم إلى الصالة حين يُنادى بهاا محتجاا  بأناه فاي جمعيتاه

 قام من جمعيته إلى الصالة تفرقت جمعيته فال يستطيع معاودتها فيما بعد .

فارق أنه إذا بقي علاى جمعيتاه أفضال مان قياماه إلاى الصاالة يويزعم الواحد من هؤالء ب

هااذه الجمعيااة ، وهااذا انحااراف عظاايم وهااؤالء ياادعون الواجبااات بساابب هااذه الجمعيااة 

قة وياادعون الفاارائض التااي أوجبهااا هللا بساابب هااذه الجمعيااة وهااؤالء بهااذا االعتبااار فساا

ذا ماان الهااوى ومبتدعااة حيااث ياادعون مااا أوجااب هللا ماان أجاال التمشااي مااع شااهواتهم وهاا

 المذموم .

 األصـنام عـبادة فـوق بالـديـن  تطـويفها في األهـواء وعـبادة
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 ثم هؤالء قسمان:

ماانهم يتاار  الواجبااات والفاارائض لجمعيتااه    ، وماانهم ماان يقااوم بهااا     ويتاار  الساانن 

 والنوافل    وتعلم العلم النافع لجمعَّيته   .  
 

 ير إلى المنحرفين .يش (1)

ل القسم األول: وهاذا حارام بإجمااع المسالمين وسابب هاذا االنحاراف كماا سابق الجها (2)

لم والتقليااد األعمااى والجهاال بمساامى الاادين ، وهااذا ياادعونا إلااى وجااوب ربااط الناااس بااالع

 وهدي الصحابة . وهدي النبي 

 يقوم بالواجبات والفرائض . (3)

 ل المطلقة .يدع السنن الرواتب والنواف (4)

 حيااث إذا فاار  ماان أداء الواجااب تاار  الراتبااة وذهااب يشااترل بهااذه الجمعيااة ، وهااذا (5)

 هذا و هل فعله الصحابة و ضرب من االنحراف أيضا  هل فعل النبي 

 دياة هحثنا على النوافل وحثنا على الرواتب وحثناا علاى قياام الليال تأمال فاي  النبي 
ربعاا  أي ركعتين بعد الظهر ويتطوع تطوعاا  مطلقاا  ، كان يصلي أربعا  قبل الظهر ويصل

قاال:  قبل العصر كما في حديث أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بان ضامرة عان علاي 

ة علاى يحث األم يصلي أربعا  قبل العصر (( وهذا إسناده جيد، وكان النبي  )) كان 

ا  قنبنل المغنرب ثنم صلوا قبل المغنرب ، صنلوا قأداء ركعتين قبل صالة المررب قال: ) 

ري فاي ( كراهية أن يتخذها النااس سانة ، وهاذا الحاديث رواه البخاا في الثالثة لمن شاء

يصاالي ركعتااين بعااد المراارب ويصاالي  صااحيحه ورواه غيااره أيضااا  ، ثاام كااان النبااي 

 ركعتين بعد العشاء ، ويصلي ركعتين قبل صالة الفجر مان حاديث أم حبيباة فاي صاحيح

ه بهننه لنمن حافه على ثنتي عشرة سكعة في اليوم والليلة بهني )   :اإلمام مسلم يقول 

 ( واألحاديث في مثل هذا كثيرة جدا  . بيل  في العنة
وهااؤالء يتعااامون عاان مثاال هااذه النصااوص ، مجاارد أن يفاار  الماارء ماان أداء الفاارض الااذي 

ن نحاج هؤالء أوجبه هللا جل وعال عليه يذهب يقول إذا  أشترل بجمعيتي فإذا  من الضروري أ

فمنن اهتند  فلنفسنه ومنن  لنرد هؤالء إلى رشدهم ، قال تعالى:  بكتاب هللا وسنة رسوله 

(1) 

(2) (3) (4) 

(5) 
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هلك ولكن انظر ، وال تنظر إلى الهالك كيف   ضل لنما يضل عليها و  تزسوا وازسة أخر 

. إلى الناجي كيف نجا

عان أباي  سالمةبان وقااص الليثاي عان أباي وقد جااء فاي حاديث محماد بان عمارو عان علقماة 

لنى عافترقل اليهوو على لحد  وسبعين فرقة وافترقل النرناس  قال: )   هريرة أن النبي

 ( . اثنين وسبعين فرقة وسوا تفترق هاه األمة على ثالث وسبعين فرقة

ال: قاعان هاذه الفرقاة  وجاء في حديث عبد الرحمن بن زياد األفريقي حين ُسئل النباي 

هاا أناا علياه وأصاحابي (( وهاذه الرواياة ضاعيفة ولكان معنا)) هم من كان على مثال ماا 

 صحيح .

ماعاة وجاء في حديث معاوية عند أبي داود وغيره قبال مان هام ياا رساول هللا قاال )) الج

)) 

 و  يزالنون إذا  االنحراف أمر ضروري وسوف يقع فاي هاذه األماة واالخاتالف واقاع 

رقاة هذه األمة على ثالث وسابعين ف وكما تقدم سوف تفترق  ميتلفين ل  من سحم سب 

كلهم في النار إال واحدة ، من هم و! هم الجماعة .

  لننه منن يعنوبين لنا المخرج في حاديث العربااض بان ساارية ))  وقد ذكر لنا النبي 

بعندي  منكم فسير  اختالفا كثيراأ فعليكم بسنتي وسنة اليلفناء الراشندين المهنديين منن

ة بالنواجنا وليناكم ومحندثات األمنوس ، فنإن كنل محدثنة بدعنوا عليهنا ضتمسكوا بها وع

 (( . وكل بدعة ضاللة
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والحق: أن الجمعية حظ القلب ، وإجابة داعي هللا حق الارب ، فمان آثار حاق نفساه علاى 

 حق ربه فليس من العبادة في شيء   .   
 

قولاه:  أي والصواب في هذه القضايةوهذا في الجملة كالم جيد ، فقوله: )) والحق ((  (1)

 مطلقاا   )) أن الجمعية حظ القلب (( وهذا ليس على إطالقه ، ألن حظ القلب ال ينهى عنه

ثااة ألنااه قااد يكااون مربوطااا  بحااق ماان حقااوق هللا جاال وعااال فالجمعيااة قااد يجتمااع فيهااا ثال

  -أمور:

 حظ القلب . -1

 وحظ النفس  -2

 وحظ الرب  -3

 افال والبق بحيث ال يؤدي إلى تر  واجبات وال إلى تر  ُسانن ونوإذا  كانت مقيدة بما س

ال لعبااد إليؤدي إلى تر  العلم ، ألن العلم ضروري في هذه األماة ، وال قاوام للابالد وال 

ت وقااد تااواتر  قننل هننل يسننتوي النناين يعلمننون والنناين   يعلمننون بااالعلم قااال تعااالى: 

األدلة في العلم .

عين ومنه ما هو فرض كفاية ومنه ما هو مستحب وفي صاحيح والعلم منه ما هو فرض 

 قال  اإلمام مسلم من حديث أبي معاوية عن األعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
أ للى العنهة: )  أ سهل هللا له به طريقا أ يلتمس فيه علما  ( . من سل  طريقا

 -ومما يروى عن اإلمام الشافعي أنه قال:

 مـن الجـفا اصبر على ُمـر

 معلم
 فإن رسـوب العلم في نـفـراتـه 

 التعلم ُمـر ومـن لم يـذق

 ساعة  
 حـياتـه طـول الجهل تجـرع ذل 

 فكـبر علـيـه أربـعـا  لـوفاته  وقت شبابه التعليم فـاتـه ومـن

 بالعلم وهللا الفـتى وذات

 والتقـى
 لـذاتـه اعـتـبار ال يكـونا لم إذا 

قياد يق أن الجمعياة حاظ القلاب (( هاذا صاواب فاي الجملاة لكان إذا  قول المؤلف: )) والح

 ذلك ، فيه أيضا  شيء من حظ النفس ومن حظ الرب جل وعال .

ب حق الار قوله: )) وإجابة داعي هللا حق الرب (( بحيث التقيد باألوامر والنواهي ، هذا

مار ذا األفاي ها ، فإذا أُضيف هذا إلى ما سبق وقيدت الجمعية بإجابة داعي هللا فال إشكال

. 

ق لكن المؤلف أراد أن يوصل معلومة مهمة قال: )) فمان آثار حاق نفساه (( ولاو كاان حا

 النفس متعلقا  بحق من حقوق هللا .

 قوله: )) على حق ربه (( الذي هو األصل األمر والنهي .

(1) 
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 ناهقال بأقـوله: )) فليس من العبادة في شيء (( على واقع هؤالء المنحرفين ، لكن حين يُ 

دة بماا ب المقياال مانع من الجمعية المقيدة باألوامر والنواهي المقيدة بأداء السنن والرواتا

 وساليما  ، المقيدة بما كان عليه الصحابة حينئٍذ يصبح المعناى صاحيحا   كان عليه النبي 

رياار ، وال إشاكال فياه ، غياار أن المؤلاف رحمااه هللا تعاالى تكلام عاان واقاع معااين وعان تق

 فة موجودة في دنيا الواقع يبين مالها وما عليها علمي عن طائ

ر فيهاا قوله:)) فليس مان العباادة فاي شايء (( تقادم أن العباادة ال تسامى عباادة حتاى يتاوف

 أمران أساسيان: اإلخالص واإلتباع .

 والعبادة دون أتباع ليست عباادة ، قاد تكاون صاالة لكان حاين تضاعها فاي غيار موضاعها

ن كانات ال تسمى في الحقيقاة عباادة وإ لذي كان يؤديه النبي وتؤديها على غير الوجه ا

 في أصلها عبادة .
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصنف الثالث: رأوا أن أفضل العبادات  ما كان فيه نفع متعٍد    ، فرأوه أفضل من النفاع 

م القاصر ، فرأوا خدمة الفقراء واالشاترال بمصاالح النااس وقضااء حاوائجهم ومسااعدته

(    اليلنق عينا  هللا وأحنبهم للنى هللا أنفعهنم لعيالنه ) بالجاه والمال والنفع أفضل لقوله 

. قالوا: وعمل العابد قاصر على نفسه وعمل النّفّااع متعادٍّ إلاى الريار ، فاأين أحادهما مان 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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اآلخر و    ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب   

. 
 

 م .النفع المتعدي في الجملة أفضل من النفع القاصر ، وهؤالء يعممون هذا الحك (1)

ة وهذا الخبر رواه أبو يعلى في مسنده والبزار وغيرهما من طرياق يوساف بان عطيا (2)

وساف بان قال ، وهذا إسنادٌ ضعيٌف جدا  وي قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك أن النبي 

 حكي االتفاق على ضعف هاذا الخبار ، وهاذا الصاواب ، فإناهعطية مترو  الحديث وقد 

 ال خالف بين أهل الحديث في نكارة هذا الخبر .

 ولكن ال ريب أن النفع المعتادي أماره عظايم وشاأنه كبيار ، وقاد قالات خديجاة رضاي هللا

: قالات ( لقد خشيل علنى نفسنيحين أخبرها عن الوحي وما لقي وقال: )  عنها للنبي 

 ال يخزياه هللاوالسابب أن  ) كال وهللا ماا يخزياك هللا أبادا  (        هللا عنها :خديجة رضي 

أبااد عللاات فقااال: )) إنااك لتصاال الاارحم وتحماال الكاال وتكسااب المعاادوم وتقاارئ الضاايف 

 وتعين على نوائب الحق (( وهذا متفق على صحته .

أفضال  ء على نفسهوهذا التعميم فيه نظر ، فإن بعض العبادات التي يقتصر فيها المر (3)

 ن النفاعمامن العبادات المتعدية ، وهؤالء عمموا القول بأن النفاع المتعادي أفضال مطلقاا  

القاصاار ، ولاام يراعااوا بعااض العبااادات التااي يقتصاار فيهااا الماارء علااى نفسااه كالصاايام 

ذه هاوالصالة وغير ذلك ، فإنها أفضل بكثير من بعض النفع المتعدي والسيما أن بعاض 

 ن .األمور أركا

ي عاباد الاذوذلك ألن النفع متعٍد ، ونفع العالم متعدي إلى اآلخرين فكان فضله علاى ال (4)

 نفعه قاصر كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب .

وهذا جزء من حديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من طريق عاصم بن رجااء بان 

 رداء وهاذا إسانادٌ ضاعيف وفياهحيوه عن داود بن جميل عان كثيار بان قايس عان أباي الاد

 اختالف .

ل م العاماولكن ال ريب أن العالم أفضل من العابد ، وهذا لايس لكال عاالم ، إنماا هاو للعاال

 الذي جمع مع العلم العبادة .

العلام صافاته وفأضاف على عبادة العابد شيئا  آخر وهو العلم العلم باهلل و العلام بأسامائه و

تدفعاه  ا لم بصاحبه خشية فاي القلاب تدفعاه إلاى قاول الحاق ،والعلم إذ بسنة رسول هللا 

الرسول  وخيانة إلى نفع اآلخرين فهذا ليس          بعلم . فإن العلم المؤدي إلى خيانة هللا

  لااى إوخياناة األماة واالكتساااب بهاذا العلام المناصااب والرياساات فهاذا لاايس بعلام وهاو

 الضر أقرب منه إلى النفع .

 .  نهما ييشى هللا من عباوة العلماءل قال تعالى: 

يم إنمااا: أداة حصاار تثباات الموجااود وتنفااي المفقااود ، وإذا حصاار الفعاال بإنمااا يجااب تقااد

 علماء .بالنصب ، والفاعل هو ال  لن ما ييشى هللاَ  المفعول على الفاعل:          
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يااراث ن ورثااوا موالمعناى: إنمااا يخشاااه حااق الخشااية هاام العلماااء العاااملون ، العلماااء الااذي

 وهؤالء الذين يجب عليه من البيان مثل ما وجب على األنبياء . محمد 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر النعم: )  لعلي  وقد قال  مه  (   . ألن يهدي هللا ب  سجالأ واحداأ خير  ل  من حه
 

م يوقال  وهذا الخبر متفق على صحته من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي  (1) 

سسنوله ألع نين الراينة رنداأ سجنالأ يحنهللا هللا وخيبار ، وقاد وقعات فاي السانة الساابعة : ) 

ا (( هاذ ينهيفتح هللا على يد( فيه إثبات صفة المحبة هلل جل وعال ))  ويحبه هللا وسسوله

 حوا رندوافبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يع اها ، فلما أصبعلم من أعالم النبوة ، )) 

ف (( ألن الااذين يعطااي هااذه الرايااة قااد ُوصاا كلهننم يرجننوا أن يع اهننا  علننى سسننو  هللا

 بوصف عظيم وكبير يحب هللا ورسوله ويحبه هللا ورسوله .

ااْب إنمااا الشااأن أن تَُحااْب ، فقااال: ))  (( فيااه  أيننن علنني بننن أبنني طالننهللاولاايس الشااأن أن تُح 

 ا .ده في تحصيلهاإليمان بالقدر حيث حصلت لمن لم يسعى ولم ينالها من سعي وبذل جه

فقالوا: هو يشكي عينيه ، فدعا به فبصق بعينيه ودعا له وبرأ كأن لم يكان باه وجاع ، فياه 

إثبااات معجاازات األنبياااء ودالئاال النبااوة )) وأعطاااه الرايااة (( فيااه حماال األلويااة إلقامااة 

(1) 
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أمره أن يرازوهم بعاد الادعوة وهاذا هاو جهااد طلاب ولايس هاذا جهااد  الجهاد ، والنبي 

 دفع .

ر إلاى في جهاد الطلب متواتر فإن أمة اإلساالم يادعون أماة الكفا واألحاديث عن النبي 

م إلاى ن ندعوهاإلسالم فإن أجابوا فلهم مالنا وعليهم ما علينا ، إن امتنعوا وجب علينا ، أ

لادين دفع الجزية ويجب عليهم الرضوخ لاذلك ، فاإن امتنعاوا وجاب عليناا قتاالهم ليكاون ا

 الفتنة: الشر  والكفر .  وقاتلوهم حتى   تكون فتنة لى: كله هلل قال تعا

الييل )  :فما دام سلطان غير سلطان هللا يعبد في األرض فالجهاد قائم ، وقد قال النبي 

ج باه ( والحديث متفق على صحته ، وقاد احات معقوو في نواصيها اليير للى يوم القيامة

هااد قطاع الجاد قائم إلاى أن تقاوم السااعة وال يناإلمام أحمد رحمه هللا تعالى على أن الجه

 أبدا  إال حين العجز عن تطبيقه والعمل  بمقتضاه .

ا مننوأعنندوا لهننم  وفااي هااذه الفتاارة يجااب اإلعااداد للتأهااب إلااى قتااال العاادو قااال تعااالى: 

 .   است عتم من قوة ومن سباط الييل ترهبون به عدو هللا وعدوكم

 لكفار مطلب من مطالب الشريعة .ترهبون أي تخيفون ، فإخافة ا

 وما يرد في الصحف الخضراء واإلعاالم المرئاي والمساموع مان كاون اإلساالم ال ياأمر

ليهم عء يجب بالقتال ابتداء  فهذه انهزامية أمام اإلعالم الرربي وجهل بالدين ، فمثل هؤال

ن يمثلاوالسكوت وعدم الخاوض فيماا ال يعنايهم ، وهاؤالء يتحادثون عان اإلساالم وهام ال 

جتهااد اإلسالم وال في  واهرهم ، ويتحدثون عن اإلسالم كما يتحدث عنه أكاابر أئماة اال

ال ا وقد قفي كل عصر ، فيقولون: أحل هللا كذا وحرم كذا ، وما أحل هللا كذا وال حرم كذ

هللا  و  تقولوا لما ترنف ألسننتكم الكناب هناا حنال  وهناا حنرام لتفتنروا علنى تعالى: 

عدي .والجهاد من النفع المت   لاين يفترون على هللا الكاب   يفلحون الكاب لن ا

 )) (( فيااه الاادعوة قباال القتااال حتننى تنننز  بسنناحتهم ثننم أوعننوهم للننى اإلسننالمقولااه: )) 

حاديث ، (( هذا هو الشااهد مان ساياق الوأخبرهم بما يعهللا من حق هللا تعالى فيه فو هللا 

 فاع المتعادي أفضال مان القاصار ، وهاذا فاي بعاضوهذا هو الشااهد لقاول هاؤالء باأن الن

 صورة صحيح ولكن ليس على إطالقه ، وسيأتي إن هللا أن األفضل أن كل شايء بحسابه

ه ألن لكاال شاايء و يفتااه قولااه: )) فااو هللا (( فيااه جااواز الحلااف ماان غياار اسااتحالف وفياا

ي مان أ((  لنمن يهندي هللا بن  سجنالأ واحندامشروعية الحلف لتأكيد األماور المهماة .  )) 

ر لن  خينالكفار ويدخل في ذلك هداية الفاسق والمنحرف وكٌل بحسبه وكٌل لاه أجاره . )) 

ر النعم مه مان ذرات  ال فذرة(( َمثََّل ب ُحُمر النعم ألنها كانت أنفس أموال العرب ، وإ من حه

 اآلخرة خير من الدنيا وما فيها . 
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ان له من األجر مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص مان : ) من دعا إلى هدى  كوقال 

(    . وقاال: ) إن  إن هللا ومالئكتاه يصالون معلماي الخيارأجورههم  شائيا (   ، وقاال: ) 

العالم ليسترفر له من في السموات ومن في األرض حتى الحيتان فاي البحار والنملاة فاي 

 جحرها (   .
 

 طريق إسماعيل بن جعفر عان العاالء بان عباد هذا الخبر رواه مسلم في صحيحه من (1)

ن منن وعنا للنى هند  كنان لنه منقاال: )  أن النباي  الرحمن عن أبيه عن أباي هريارة 

ن األجر مثل أجوو من تبعه   ينقص لل  من أجوسهم شنيما ، ومنن وعنا للنى ضنالله كنا

 ( . عليه من اإلثم مثل آثام من تبعه   ينقص لل  من آثامهم شيما

ن ( فيااه أن النفااع المتعاادي أعظاام ماان النفااع القاصاار أل مننن وعننا للننى هنند : ) فقولااـه 

ي ال أ  ومنن أحسنن قنو أ ممنن وعنا للنى هللا الدعوة من النفع المتعادي ، قاال تعاالى: 

أحد أحسن قوال  ممن دعا إلى هللا .

 ماان هللاوهاذا األجاار والثاواب لاام يارد فااي العبَّاااد ، وهاذا الخباار رواه الترماذي رحمااه  (2)

ن عان طريق سلمة بن رجاء قال حدثنا الوليد بن جميل قال حادثنا القاسام بان عباد الارحم

اتم حا، وهاذا خبار ال يصاح فياه عادة علال ، وقاد قاال اإلماام أباو  أبي أمامة عان النباي 

 رحمه هللا تعالى الوليد يروي مناكير عن القاسم ، والقاسم  مختلٌف فيه .

رحمه هللا تعالى من طريق محماد بان يزياد الواساطي قاال هذا الحديث رواه الترمذي  (3)

حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوه عن قيس بن كثير ويقال كثير بن قيس ـ عن أبي الادرداء 

وأعله الترمذي باالنقطاع ، ورواه أباو داود وابان حباان وجماعاة مان طرياق عاصام بان 

بان جميال وكثيار بان رجاء عن داود بن جميل عن كثير بن قيس عان الادرداء وفاي داود 

قيس كالم والخبر ضعيف قد جاء في إساناده اضاطراب ، واألحادياث فاي فضال العلمااء 

كثيرة قد كتب العلماء في ذلك مؤلفات متعددة وأبرزوا من خاللها فضائل العلم وفضاائل 

العلماء وأهمية العلم وأهمية العلماء وبينوا في هذه الكتب صفات العالم الذي جاء الفضل 

ذكروا آداب المتعلم فحري بطالاب العلام أن ينظار فيهاا وأن يقرأهاا ومان أمثال هاذه فيه و

(2

) 
(1) 

(3) 
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الكتب كتاب الجامع للخطيب البردادي وكتااب جاامع بياان العلام وفضاله لإلماام ابان عباد 

البر ، وينظر أوائل كتاب مفتاح دار السعادة لإلمام ابن القيم فقد أطال الحديث عان العلام 

وجاللة قدرهم وبياان فنازلتهم والعلام تقادم أناه لايس ألي العلام وعن العلماء وعن فضلهم 

، وهذا الفضل ليس لكل عالم إنماا هاو للعاالم الاذي  إنما للعلم الموروث عن رسول هللا 

يبلغ ماا ائتمناه هللا علياه وال يخاون األماناة وال الرساالة التاي أمار بتبليرهاا فاإذا كاتم العلام 

ا  للظلمة وجعل الفتاوى حساب الطلاب وصايّ ر العلام واعتاض عن الدين بالدنيا وصار بوق

خادما  للسياساة فهاذا إلاى اإلجارام أقارب مناه إلاى التقاوى والعلام ، ومان جميال ماا ذكاره 

 الشيخ عبد العزيز الجرجاني رحمه هللا تعالى أنه قال: 

 رجال  عن موقف الذل أحجما ارأو  انقباض وإنما فيك يقـولـون لي

هان  داناهم مـن الناس أرى

 عندهم
 عـزة النفس أكرما  أكـرمته ومـن 

 الـذم أعـتـد الصيانة مرنما مـن  جانبا   بعرضـي منحازا   ومـا زلت

 الظما تحتمل الحـر نـفـس ولكـن  مشرب قلت قد أرى هـذا قيل إذا

  يستفزني  لي الح بـرق كـل ومـا
أهـل األرض أرضاهم  كل وال

 منعما

 سلَّما لي صـيرتـه طـمـع بـدا  ن كلماإن كا العلم حق أقـض ولم

 ألُخـدما لكن القيت مـن ألخـدم  مهجتي العلم ولم أبتذل في خـدمة

 أحـزما كان الجـهـل فإتـباع إذا    ذلـة   وأجنيه غـرسا   بـه أأشقـى

 ولـو عظموه في الـنـفوس لعظما  صانهم صانـوه العلم أهل ولـو أن

ما حـتى ُمَحيَّاهُ باألطـمـاع  ودنـسوا جـهـارا   أذلـوه ولكن  تجـهَّ

 وهذه األبيات توجد في معجم األدباء لياقوت الحموي رحمه هللا .
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قالوا: وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله ، وصاحب النفع ال ينقطاع عملاه ماادام نفعاه 

 الذي تسبب  فيه   .
 

  حديث العالء عان أبياه عان أباي هريارة جاء في صحيح اإلمام مسلم رحمه هللا من (1)

م  ينتفنع للا مات ابن آوم انق ع عمله ل  من ثالث صندقة  جاسينة وعلنقال: )  أن النبي 

 . د وفاته( ، فهذا دليل أن العلم النافع يبقى أجره وثوابه بع فيه وولد  صالح يدعو له

اع جاهاال وهااذا بإجماا وبالجملااة فااالعلم أفضاال ماان العبااادة ، فعااالم عابااد أفضاال ماان عابااد

ذكار المسلمين وال خالف بينهم في ذلك ، ولكن ينبري أن نتعارف علاى صافات العاالم ، أ

 -جملة  من صفات العالم:

وتون اس يتفاأن تتمثل فيه حقيقة العلم من المعرفة واإلدرا  والفهم ، والن الرفة األولى:

ر ي لاه إدرا  فاي أكثافي العلم ، مانهم المتخصاص فاي علام مان العلاوم ، ومانهم مان الاذ

 العلوم الشرعية . 

مار ، ثأن يعمل بعلمه على قادر اساتطاعته ، فعلام باال عمال كالشاجر باال  الرفة الثانية:

بادناا وقد قال بعض السلف: )) من فسد من علمائنا ففيه شبه مان اليهاود ومان فساد مان عُ 

 ففيه شبه من النصارى (( . 

، فاإن  لاذي يحملاه وإلاى هاذا العلام الاذي يحفظاهأن يدعو إلى هاذا الحاق ا الرفة الثالثة:

 الدعوة إلى هللا جل وعال وهي مهمة الرسل وأتباعهم إلى يوم الدين . 

ق وال أنهاام يُخشااون ربهاام ساارا  وعالنيااة فااال يقولااون علااى هللا غياار الحاا الرننفة الرابعننة:

يتحدثون بالباطل ، إن عجز أحادهم عان قاول الحاق وخااف علاى نفساه ساكت ولام ينطاق 

 الباطل .ب

نة : الاذين جااء الثنااء علايهم فاي كتااب هللا عاز وجال وفاي ساومن صفات هؤ ء العلمناء

شاهادته ب، وقرن هللا جل وعال شاهادتهم بشاهادة المالئكاة وشاهادة المالئكاة  رسول هللا 

بااذلون جال وعااال ، أنهاام ال يخونااون هللا وال يخونااون الرساول وال يخونااون أماناااتهم باال ي

ن عناه في حماية هذا الدين في الذب عن أهله ويحملون هذا العلام وياذبوجهدهم وطاقتهم 

 تحريف الرالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين .  

ال : أنهاام ال يحساادون أحاادا  علااى مااا آتاااهم هللا ماان فضااله وومننن صننفات هننؤ ء العلمنناء

 يراءون الناس بأعمالهم وال يحبون أن يحمدوا عالم يفعلوا . 

هذه  : أنهم يتحدثون بالحق وقت الحاجة ويرون أن المهمة فيهؤ ء العلماءومن صفات 

 األوقات أكبر من غيرها . 

 أنهم يبلرون العلم إلى من ال يعلمه . ومن صفات هؤ ء العلماء:

 : أنهم ال يكتمون الحق وهم يعلمون .ومن صفات هؤ ء العلماء

 لتواضع سمة من سماتهم .أنهم يتواضعون لربهم فا ومن صفات هؤ ء العلماء:

أنهاام ال ينافسااون الناااس علااى دنياااهم ، وال يبيعااون ذمااتهم  ومننن صننفات هننؤ ء العلمنناء:

للسالطين وال لريرهم من أجل دنيا فانية ، فإن العاالم يجاره علماه إلاى أن يعلام أن القليال 

(1) 
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ا فااي يكفيااه للتاازود إلااى اآلخاارة ولاايس بحاجااة إلااى الماليااين إال إذا اكتساابها بحااق وأنفقهاا

مرضاة هللا فحينئٍذ يجمع بين العلم والعمل كما صنع ذلك عبد الرحمن بن عوف وجماعة 

 من الصحابة . 

أنهااام ال يعتااادون علاااى األبريااااء وال يساااتعلون بمناصااابهم علاااى  ومنننن صنننفات العلمننناء:

 اآلخرين .

مال أنهم يواجهون االنحرافات في المجتماع بعزيماة الصاادقين وتح ومن صفات العلماء:

 تقين .الم

ن هنة وبايأنهم ال يداهنون في دين هللا وال يخلطون بين المدا ومن صفات هؤ ء العلماء:

 المداراة .

سدين أنهم ال يبررون جرائم أهل الطريان ويجعلون من المف ومن صفات هؤ ء العلماء:

 في األرض مصلحين ودعاة  ناصحين .

 هرهم .أنهم يصلحون بواطنهم و وا ومن صفات هؤ ء العلماء:

ساتحق الاذي ي هذا هو العالم الذي تتطلع إليه األنظار وتعقد عليه اآلمال ، وهذا هو العالم

تادين أن يقتدى به وينظر لقوله وفعله فحين يتحدث عن المساائل الشارعية يتحادث عنهاا ب

 . وصالح وتقوى لرب العالمين وينظر ما يرضي هللا وما يرضي رسول هللا 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األنبياء عليهم الصالة والسالم إنما بُعثوا باإلحسان إلى الخلاق   ، وهادايتهم   ، ونفعهام و

علااى  فااي معاشااهم ومعااادهم   ، لاام يبعثااوا بااالخلوات واالنقطاااع   ، ولهااذا أنكاار النبااي 

أولئااك النفاار الااذين هّمااوا باإلنقطاااع والتعبااد وتاار  مخالطااة الناااس   . ورأى هااؤالء أن 

 لق أفضل من الجمعية على هللا بدون ذلك   التفر  لنفع الخ
 

لمتعادي يريد بهذا الكالم أن يذكر ُحجج أصحاب الصنف الثالث الذين يفضلون النفع ا (1)

 على النفع القاصر .

(1) (2) 

(3) (4) 

(5) 
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 ال( وهااذا (قولااـه: )) واألنبياااء علاايهم الصااالة والسااالم إنمااا بُعثااوا باإلحسااان إلااى الخلااق 

 ماا كاال وهللا: )  ي هللا عنهاا حاين قالات للنباي خالف فيه ، وقد تقادم قاول خديجاة رضا

 يخزيك هللا أبد إنك لتصال الارحم وتحمال الكال وتكساب المعادوم وتقارئ الضايف وتعاين

 ( متفق على صحته . على نوائب الحق

هم أي بادعوتهم وتاوجيههم وتاوعيت  ولنن  لتهندي للنى صنراط  مسنتقيم قال تعالى:  (2)

قلننا  ،الدين النرنيحة : )  قال  يم بن أوس الداري وبذل النصح لهم ، وفي حديث تم

 يحه .( رواه مسلم في صح لمن ، قا : هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم

 وهااذا صااريح الكتاااب وصااريح األحاديااث ، فاألنبياااء يبااذلون جهاادهم فااي نفااع الناااس (3)

 وجلب ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم .

 و ُهَجيَرهم ولم يكن هذا هو سبيلهم وال دعوتهم .أي لم يكن هذا ه (4)
ا وهذا الخبر جاء في الصحيحين ، رواه البخاري مان طرياق محماد بان جعفار قاال أخبرنا (5)

زواج أقاال جااء ثالثاة رهاٍط إلاى بُياوت   حميد بن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالاك

  ن رساول هللاتقالوهاا ، فقاالوا: أيُناا مافلم يجدوه فسألوا عن عبادته فأخبروا فكأنهم   النبي
 ر ، وقاالقد غفر هللا له ماا تقادم مان ذنباه وماا تاأخر ، فقاال بعضاهم: أماا أناا فأصاوم وال أفطا

  لنبايأُخبار ا اآلخر: أما أنا فال أتزوج النساء ، وقال أحدهم: أما أناا فاأقوم وال أناام ، وحاين
أننا قا : أمنا ،ا: نعم وكاا قالوالاين قلتم كاا م أنت)) ؤالء ذهب إليهم في أماكنهم وقال:بخبر ه

 (( . وأصوم وأف ر ، وأنام وأقوم ، ومن سرهللا عن سنتي فليس منيفأتزو  النساء ،

 وهذا الخبر رواه مسلم في صحيحه من طريق حماد بان سالمه عان ثابات البنااني عان أناس 
ال  ال بعضاهمآكل اللحم ، وقا وفيه: )) قال بعضهم: أنا ال أتزوج النساء ، وقال بعضهم: أنا ال

 أنام على فراش (( .

ثاار تعباد وإيوهذا دليل إنما أتى به المؤلف رحمه هللا تعاالى ليباين أن االنقطااع عان الخلاق وال

وات عتاضوا عن المباحات وعان الطيباات فاي الخلااالخلوات ليس محمودا  ، فإن هؤالء حين 

وهااذا  أعرضااوا عاان المباحااات تعباادا  هللبااأن هااؤالء  ، ولكاان قااد يقااال أنكاار علاايهم النبااي 

ه لاابتداع ، بخالف من أعرض عن المباحات اشترال بما هو أنفع فهاذا شايء آخار وهاذا 

 حكم .

قاع ون أن يويقال أيضا  : بأنه قد يشترل المرء بالعبادات القاصارة دون النفاع المتعادي ود

،  نع هاؤالءهلل بذلك كما صافي االنحراف أو أن يحرم ما أحل هللا أو يدع المباحات تعبدا  

 .فصنيع هؤالء الرهط يختلف تماما  عمن اقتصر على المباحات دون النفع المتعدي 

وهذا الحديث محله فيمن لام يتازوج ولام يأكال اللحام وأعارض عان الطيباات وأوغال فاي 

فهذا هاو  ،بعض العبادات كأن يصوم وال يفطر ، ويقوم وال ينام تعبدا  هلل جل وعال بذلك 

رل نحراف عما جاءت به الرسل وهذا هو الشطح الصوفي المنهي عنه ، أما حين يشتاال

ه بهاذا المرء بالعبادات القاصرة ويعرض عن العبادات المتعدية فال يمكن االحتجااج عليا

 الخبر . 
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متعادي قال أصحاب هذا القول: أي الذين ال يازال الحاديث والكاالم لمان يارى أن النفاع ال

قتاه صر وهذا في الجملة جيد ولكن ليس على إطالقه فكل شيء في وأفضل من النفع القا

ذا أفضل وال يمكن أن يقال بأن النفاع المتعادي أفضال مان النفاع القاصار مان كال وجاه ها

وجاه  غلط كما أنه ال يمكن أن يقال بأن النفاع القاصار أفضال مان النفاع المتعادي مان كال

 هذا غلط .

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م والتعليم ونحو هذه األمور الفاضلة   .قالوا: ومن ذلك العل

الصنف الرابع   : قاالوا أفضال العباادة العمال علاى مرضااة الارب سابحانه واشاترال كال 

وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت وو يفته    ، فأفضل العبادات في وقت الجهاد ، الجهاد 

ر  إتمااام صااالة ، وإن آل إلااى تاار  األوراد ماان صااالة اللياال وصاايام النهااار ، باال ماان تاا

 الفرض كما في حالة األمن     .
 

جاة لماء بحاعالعلم من النفع المتعدي والتعليم من النفع المتعدي فإن األمة بحاجة إلى  (1)

ح إلى معلمين يبصرون الناس ويعلمونهم الحالل والحارام ويرشادونهم إلاى ماا فياه صاال

 دينهم ودنياهم .

لون في هذه القضية  (2) فضال وال يقولون بقاول أصاحاب القاول األول باأن أوهؤالء يفّص 

قااول بالعبااادات وأنفعهااا أشااقها فهااذا غلااط ألن المشااقة غياار مقصااودة لااذاتها وال يقولااون 

ال وأصااحاب الصاانف الثاااني: بااأن أفضاال العبااادات وأنفعهااا التجاارد والزهااد فااي الاادنيا ، 

القاول  تعاٍد ويطلقاونيقولون بقول الصنف الثالث: بأن أفضل العبادات ماا كاان فياه نفاع م

 دون تفصيل ، أصحاب القول الرابع يفصلون في هذه القضية .

أوجااب عبااادات وحااث علاى أداء الفضااائل فحااث علااى  والادليل علااى هااذا أن النباي  (3)

الااذكر وحااث علااى الجهاااد وحااث علااى الصااالة ، وحااث علااى الصاايام وحااث علااى صاالة 

(1) 

(4) 

(2) 

(3) 
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األماور ال يمكان أن نحملهاا علاى األرحام ، وحث على البر ، وحث على اإلحسان وهذه 

التعارض وال يمكن أن نقول بأن هذا أفضل من هذا مطلقا  . فالحل الصحيح والقول الذي 

تدل علياه األدلاة النقلياة والعقلياة أن أفضال العباادة العمال علاى مرضااة الارب وأداء كال 

ا هاو عبادة على وجهها وعلى و يفتها ، فإن اشترال كل وقت بماا هاو مقتضاى ذلاك وبما

 و يفته هذا أفضل األعمال .

ي ففي حالة الخوف يجوز تر  إتمام الصالة وفي حالة الخوف يجوز قصر الصالة ف (4)

 أصح قولي العلماء .

 قال بعض العلماء: في صالة الخوف بأن الصالة ال تقصر إال في السفر .

لاة ياه األدوقال بعض العلماء: بأنه يجوز قصر الصالة في الحضار ، وهاذا الاذي تادل عل

صاالة الخاوف ركعاة  كحديث ابن عباس رضي هللا عنهما في مسلم حين فرض النباي 

تطع أن واحدة ، حملاه اإلماام أحماد رحماه هللا تعاالى علاى ماا إذا التقاى الجيشاان ولام يسا

 يؤدي الصالة فإنه حينئٍذ يصليها قصرا  .

 بات .كثير من المتسحإذا  أفضل العبادات في وقت الجهاد هو الجهاد وإن آل إلى تر  

وعاان نالجهاد نوعان: جهاد طلب وجهاد دفع ، وقد تقدم الحديث عن ذلك ، وجهاد الدفع 

جاب منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاياة ، فاإذا داهام العادو باالد المسالمين و

 علااى المساالمين مناهضااة هااذا العاادو ومقاومتااه ، فااإن قاماات الكفايااة بهااؤالء فهااذا هااو

ن لام تقام الكفايااة فيجاب علاى مان حااولهم مان المسالمين مناصارتهم ويصاابح المطلاوب وإ

الجهاد فاي حقهام فارض عاين فاإن قامات بهام الكفاياة وإال وجاب علاى مان ورائهام وهاذا 

لن و إجماع من أهل العلام حكااه البراوي والقرطباي وغيرهماا ألن هللا جال وعاال قاال: 

يل هللا وما لكم   تقناتلون فني سنب وقال تعالى:   استنرروكم في الدين فعليكم النرر

اآلية .  والمستضعفين من النساء والرجا  والولدان ... 

اود دوالجهاااد يكااون باللسااان ويكااون باللسااان ويكااون بالمااال ويكااو بااالنفس فااي ُساانن أبااي 

جاهنندوا : ) والنسااائي ماان طريااق جماااد باان ساالمه عاان حميااد الطوياال عاان أنااس قااال 

 منا . ( وهذا على قدر طاقة كل واحدٍ  كم          وألسنتكمالمشركين بأموالكم وأنفس

اجاة ونحن اآلن في وقت جهااد ، فاي وقات قتاال األمريكاان الحاربيين لابالد المسالمين بح

لنااا إلااى تقرياار هااذه المسااائل ومعرفتهااا والحااديث عنهااا وبحاجااة إلااى دعاام إخواننااا بأموا

ن وصاامة عااار علينااا معاشاار وأنفساانا علااى قاادر طاقتنااا والتخلااف عاان مناصاارة المساالمي

اصارة المسلمين والحادود المصاطنعة الحادود الجررافياة الوهمياة ال تحاول بينناا وباين من

ن أن ( وجااء فاي الصاحيحي المسنلم أخنو المسنلميقاول: )  إخواننا المسلمين فإن النباي 

د للا مثل المؤمنين في تواوهم وتراحمهم وتعناطفهم كمثنل العسند الواحنقال: )  النبي 

( والمتخلاف عان مناصارة شتكى منه عضنو تنداعى لنه سنائر العسند بنالحمى والسنهر ا

 المسلمين متخلف عن أداء فرض عظيم من الفروض .
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عاان  أمااا حااين يُناصاار بعااض المنسااوبين للمساالمين أعااداء هللا لقتااال المساالمين فهااذه ردة

 ساتان أوأفراناإلسالم ، فكل دولة وكل فرد قاتل مع األمريكان ضد إخواننا المسلمين في 

قاول: وعال ي في الشيشان فإنه مرتد عن هذا اإلسالم وكافر باهلل العلي العظيم ألن هللا جل

 ومن يتولهم منكم فإنه منهم   آلية ، اذكر ذلك اإلمام ابن جرير في تفسيره على هذه

م محماد وذكر ذلك اإلمام ابن حزم وقال ال يختلف في ذلك اثنان ، وذكر ذلك شيخ اإلسال

رة بن عبد الوهااب رحماه هللا تعاالى فاي ناواقض اإلساالم العشارة قاال فاي أحادها: مظااه

المشركين على المسلمين ، وال عذر ألحد في ذلك .

ودعااوى اإلكااراه فااي ذلااك غياار صااحيحة ، ألنااه لاايس ماان اإلكااراه أن تبقااى نفسااك علااى 

 ة ، هللاحساب غير  ، وليس من اإلكراه أن تبقاى علاى منصابك فاي ذهااب دولاة إساالمي

كفاار وهاؤالء يتجااوبون ماع ال  ل  من أكره وقلبنه م منمن باإليمنان جل وعال يقول: 

عائر قبل أن يقع اإلكراه علايهم ، يتجااوبون ماع الكفاار فاي التحاالف معهام فاي تعطيال شا

اإلسالم وفي قتال المسلمين تحت غطاء اإلرهاب ، ما هو هذا اإلرهاب و!

 يساتولونوإرهاب األمريكان الذين يقتلون أبناء المسالمين  ال نعرف إرهاب في العالم إال

 على ديارهم .

ار نعلم ضربهم للسودان وحصارهم لليبيا واآلن يدعمون الروس لقتاال الشيشاان والحصا

د على العراق وقتل األبرياء فاي فلساطين ودعام المجارم شاارون فاي االساتيالء علاى باال

 المسلمين أليس هذا إرهابا  و!

ب فنة من إخوان القردة والخنازير في أمريكاا تحادث اإلعاالم عان اإلرهااحين ُضرب ح

 وعن حكم قتل األبرياء ومن قبل ال يعرفون حكم قتل األبرياء و

وال يعرفااون اإلرهاااب ويتحاادثون عاان اإلرهاااب ماان منطلااق كفااري ويتحاادثون عاان قتاال 

القتاال فلساطين واألبرياء في الدفاع عن إخوانهم ، أما حين يأتي الحاديث عان القتاال فاي 

مان  في الشيشان والقتال فاي كشامير والقتاال فاي الادول اإلساالمية فهام ال يعرفاون شايء

 ذلك .

 لسانة إالفاإلرهاب تقدم الحديث عنه مرارا  وأنه لفظ مجمل ولم يرد في الكتااب وال فاي ا

 على وجه المدح .

ا مافصايل ، مناه لفاظ مجمال يحتااج إلاى ت  ترهبون به عدوا هللا وعندوكم قال تعالى: 

بلاه هو حق ومنه ما هو باطل ، فقتال المسالمين تحات غطااء محارباة اإلرهااب هاذا ال يق

عاقل ناهيك عن مسلم .

فاهلل هللا في مناصرة المسلمين ، كٌل على حسبه وكٌل بقدر طاقتاه وال يجاوز التخلاف عان 

فاي العاالم  ذلك فهاؤالء يريادون إساالمنا ، يريادون ديارناا ، حاين  هارت جبهاات القتاال

اإلسالمي في كشمير وفي الفلبين وفي الشيشان وفي أفرانستان هذا أزعج العاالم الررباي 

وخشااوا ماان إتحاااد هااؤالء وتكااوين دولااة إسااالمية حقيقيااة تحكاام بشاارع هللا وتحمااي أبناااء 

المساالمين فأعاادوا العاادة لتفريااق هااؤالء ولقااتلهم قباال أن تضاارب أمريكااا، فحااين ضااربت 

غطاااء قتاال اإلرهااابيين والاادفاع عاان أوطاننااا . وإال فهاام ماان قباال أمريكااا اتكااأوا علااى 

يتحااادثون عااان ذلاااك مناااذ أن حطمااات األصااانام فاااي أفرانساااتان وهااام يتجهاااون بأنظاااارهم 
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وتفكيرهم وسياستهم في كيفية القضاء على هذه الدولة التي أخذت تحمي أبنااء المسالمين 

هاذا اإلساالم الحقيقاي ،  وتظهر شاعائر اإلساالم وتحكام بشارع هللا جال وعاال فخشاوا مان

 ألنهم يعرفون اإلسالم الذي يوجد في البالد األخرى ، إسالم وهمي .

وماات صحيح أن األفراد يمثلون اإلسالم في قطاع كبير فاي العاالم اإلساالمي ولكان الحك

مام ، ال تمثل اإلسالم ، يحكماون بريار شارع هللا ، ينطاوون تحات أنظماة وألوياة هيئاة األ

غ الادين يحاربون اإلسالم في الداخل في منع الدعاة والمصالحين مان تبليايلرون الجهاد ، 

 لبلادياتمن الدعوة من الخطابة ومن غير ذلك ، فيه أنظمة كنظام العمل والعمال ونظام ا

هارت  ونظام الوزارات ونظام الُشرَط هذه أنظمة غربية ال تمت لإلسالم بصلة . فحين 

ث عان عال خافوا منها ، والمقصود مان ذلاك الحاديهذه الدولة التي تطبق شرع هللا جل و

 الجهاد والقتال مع المجاهدين على قدر اإلمكان وعلى األقل مناصرتهم بالمال .

 
 واألفضل في وقت حضور الضيف: القيام بحقه واالشترال به   .

 واألفضل في أوقات السحر: االشترال بالصالة والقرآن والذكر والدعاء   .

 ي وقت األذان: تر  ما هو فيه من األوراد واالشترال بإجابة المؤذن   . واألفضل ف
 

ال ففي هذا الوقت االشترال بالضيف أفضل من االشاترال بالاذكر وأفضال مان االشاتر (1)

ا ا وأهمهابريره ، ففي هذا الوقت أفضل من االشترال ما لم تتزاحم الواجبات فيقدم أفضله

. 

أبي األحاوص عان أباي َحَصاين عان أباي صاالح عان  وقد جاء في الصحيحين من طريق

 .(  من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفهقال: )  أبي هريرة أن النبي 

د وقد جاء في البخاري ومسلم عن طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عب (2)

يبقى ثلث  دنيا حينينز  سبنا للى السماء القال: )  هللا األغر عن أبي هريرة أن النبي 

الليننل اآلخننر فيقننو : مننن ينندعوني فأسننتعيهللا لننه ، مننن يسننألني فأع يننه مننن يسننتغفرني 

 ( . فأرفر له

ن وقتاه فاإلشترال في وقت السحر بالصالة والدعاء أفضل من االشترال بريره بما لم يحي

. 

ا كال يوالسحر: يطلق على ما بعد منتصف الليل ، وربنا جل وعال ينزل إلى الساماء الادن

 مصاليا   ليلة حين يبقى ثلث الليال اآلخار ، فحاري بالمسالم فاي هاذا الوقات أن يكاون قائماا  

ا كار وفيهاذيجمع بين الصالة وقراءة القرآن والذكر والدعاء ، فالصالة فيها قراءة وفيهاا 

 سنتغفرونيكانوا قليالأ من الليل ما يهععون وباألسحاس هم  دعاء ، قال هللا جل وعال: 

 . 

والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين من طريق مالاك عان ابان شاهاب عان عطااء  (3)

للا سنمعتم الننداء فقولنوا مثنل قاال: )  بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن النباي 

(1) 

(2) 

(3) 
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( وهاذا علاى وجاه االساتحباب عناد الجمهاور وقاال جماعاة بأناه واجاب  ما يقو  المؤلن

ثَل ما يقول المؤذن فإذا فر  المؤذن من الجملة تتابعه بعاد ذلاك إال فاي  والسنة أن تقول م 

الحيعلتااين ، فااي الصااحيح أن تقااول: )) ال حااول وال قااوة إال باااهلل (( لحااديث عماار فااي 

صحيح اإلمام مسلم فيحمل المطلق على المقيد كما قال في المراقي:

 ذا  علـى مطلقٍ  وحمـل

 وجـب
 والسـبب حـكـمٌ  اتحـد فيهما إنْ  

 لماء: يقول هذا تارة ويقول هذا تارة .وقال بعض الع

صالة ة والوإذا فر  المؤذن من آذانه يستحب أن تقول: )) اللهم رب هذا الدعوة التام

ي جاء ف ( فقد(القائمة آت محمدا  الوسيلة والفضيلة وأبعثه مقاما  محمودا  الذي وعدته 

ر منكدعن ابن ال البخاري قال: حدثنا علي بن عياش قال حدثنا: شعيب ابن أبي حمزة

ب هذه الدعوة رقال: )) من قال حين يسمع النداء اللهم  عن جابر بن عبد هللا أن النبي 

دته لذي وعدا  االتامة والصالة القائمة آت محمدا  الوسيلة والفضيلة وأبعثه مقاما  محمو

 حلت له شفاعتي يوم القيامة (( . 
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قات الصلوات الخماس: الجاد واالجتهااد فاي إيقاعهاا علاى أكمال الوجاوه    واألفضل في أو

. 
 

ضااة ال يزال الحديث عن الصنف الرابع الذين يقولون أفضال العباادة العمال علاى مر (1)

الرب سبحانه وتعالى وإشارال كال وقات بماا هاو مقتضاى ذلاك الوقات وبماا هاو مقتضاى 

فضال فاي وقات الجهااد الجهااد ، وأن األ و يفته ، وقد تقدم الحديث عن أفضال العباادات

 في وقت حضور الضيف القيام بحقه ، وأن األفضل في وقات الساحر االشاترال بالصاالة

اد والقاارآن والااذكر والاادعاء ، وأن األفضاال فااي وقاات األذان تاار  مااا هااو فيااه ماان األور

 واالشترال بإجابة المؤذن ومتابعته .

كمال أس: الجد و االجتهاد في إيقاعهاا علاى قوله: )) واألفضل في أوقات الصلوات الخم

 الوجوه (( .

واه : )) ماان فقااه الرجاال أن يقباال علااى صااالته وقلبااه فااار  (( روقااد قااال أبااو الاادرداء 

 البخاري في صحيحه معلقا  واإلسناد صحيح .

و تهاا ونحاوقوله: )) االجتهاد في إيقاعها على أكمال الوجاوه (( أي باأداء أركانهاا وواجبا

نياة دة العيي هذا الوقت يفّر   قلبه ويسخر جهده ويباذل طاقتاه فاي أداء هاذه العبااذلك ، فف

 على أكمل الوجوه ، فإن الصاالة فارض عاين وأدائهاا فاي المساجد واجاب فتفرياغ الانفس

ات ألداء هااذه الواجبااات أفضاال العبااادات فااي هااذا المقااام فااإن الصااالة هااي أفضاال العباااد

جال  عاز وح هاو أفضال العباادات المالياة ، وقاد قارن هللاالبدنية ، كما أن التقارب هلل بالاذب

ب  فرل لر وكقوله تعالى:   قل لن صالتي ونسكي بينهما في مواضع كقوله تعالى: 

وغير ذلك من األدلة .  وانحر

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(1) 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 272 

 

 والمبادرة إليها في أول الوقت   ، والخروج إلى المسجد وإْن بَعُدَ   .
 

 أي العمنل: ) الصحيحين من حاديث ابان مساعود قاال ُساأل رساول هللا  وقد جاء في (1)

 ( الحديث . الرالة لوقتها ...( قال: )  أفضل؟

لصاالة فاي : )) الصالة لوقتها (( فقيل المعناى أداء اوقد اختلف العلماء في معنى قوله 

ي فاة الوقت سواٌء كان في أوله أو في أوسطه أو فاي آخاـره ، المقصاود أن تاؤدي الصاال

لين * فويل  للمرن الوقت فال تؤخرها إلى آخر وقتها أو بحيث يخرج وقتها قال تعالى: 

 أي يأخرونها عن وقتها .  الاين هم عن صالتهم ساهون

 وقال طائفة من العلماء: الصالة لوقتها أي في أول وقتها واستدلوا بأدلة:

يار أن غ(  لرنالة فني أو  وقتهنااقاال: )   ما جاء عند الترمذي أن النبي الدليل األو :

 هذه الرواية ضعيفة شاذة ال يمكن االعتماد عليها .

أمار  نبي أمر وشرع وندب إلى اإلبراد ، واستدلوا بأن ال واستدلوا أيضا  : بأن النبي 

لصالة في أداء ا باإلبراد في شدة الحر فَعلم من هذا أنه لو لم يكن فيه حرَّ أن المبادرة إلى

ا أخار كاان يباادر بصاالة المرارب ، وإذ أفضل ، واستدلوا أيضاا  باأن النباي أول وقتها 

كفيارا  تعبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما صالة المررب إلى أن تشتبك النجوم نحار بدناه 

لظهار احيث كانوا يباادرون باأداء صاالة  لهذا العمل ، واستدلوا أيضا  بعمل الصحابة 

 جاار فااي أول وقتهااا ، بخااالف العشاااء فااإن النبااي وبااأداء صااالة العصاار والمراارب والف
 أخرها إلى شطر الليل وقال: ) إنه لوقتها لوال أن أشق على أمتي ( .

فضالية أ: ) الصالة لوقتها ( أي أداء الصالة في الوقت ونأخذ والصحيح في قول النبي 

 أول الوقت من األدلة األخرى .

ل ي الصاالة فاي البيات فاإن هللا عاز وجااأي أن هاذا مان أفضال العباادات حياث ال ياؤد (2)

بياوت  هامَّ بتحرياق ، والنباي   في بيوت ألن هللا أن ترفع وياكر فيها اسنمه يقول: 

  قال النباي المتخلفين عن صالة الجماعة والحديث متفق على صحته قال أبو هريرة 
 سجا    لف للىلقد هممل أن آمر بالرالة فتقام ثم آمر سجالأ فيؤم الناس ثم أخاقال: ) 

( .   يشهدون الرالة فأحرق عليهم بيوتهم

( لذرياة (وقد جاء في رواية مساند اإلماام أحماد رحماه هللا )) لاوال ماا فيهاا مان النسااء وا

 وهذا الرواية ضعيفة شاذة ال تصح .  

حتاى  ويستحب الخروج إلى المسجد في أول الوقت ليؤدي الراتبة ويشترل بقراءة القرآن

 ة ، وألن هذا أدعى إلى حضور القلب وادعى إلى الخشوع .تقام الصال

لن قاال: )  قوله: )) وإن بَعُدَ (( جااء فاي الصاحيحين مان حاديث أباي موساى أن النباي 

( . وجاء في صحيح مسلم من طريق عدي  أعظم الناس أجراأ في الرالة أبعدهم ممشى

(1) (2) 
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منْن ت هنر فني قاال: )  أن النباي  بن ثابت عن أبي حاازم األشاجعي عان أباي هريارة 

بيتننه ثننم مشننى للننى بيننل  مننن بيننوت هللا ليقضنني فريضننة مننن فننرائض هللا كانننل خ وتنناه 

 ( . أحدهما تحط خ يمة واألخر  ترفع وسجه 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واألفضل في أوقات ضرورة المحتاج: المبادرة إلى مساعدته بالجاه والماال والبادن     ، 

اعدة المحتاج وإعانة الرفقة ، وإيثار ذلاك علاى األوراد والخلاوة    واألفضل في السفر: مس

. 
 

 ماا كاال وهللا: ) ، وقد تقادم قاول خديجاة رضاي هللا عنهاا للنباي  وهذا هدي النبي  (1)

 الضايف وتعاين م وتحمال الكال وتكساب المعادوم وتقارييخزيك هللا أبدا إنك لتصل الرح

ماال باادرة إلاى مسااعدة المحتااجين بالجااه وال( متفق علاى صاحته فالم على نوائب الحق

 والبدن صفة من صفات األنبياء والمرسلين .

وقد جاء في صحيح مسلم من طريق أبي معاوية محمد خازم الضرير عن األعماش عان 

منن نفنس عنن منؤمن كربنةأ منن كنرب قاال: )  أن النباي  أبي صالح عن أباي هريارة 

(1) 

(2) 
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القيامة ، ومن يسنر علنى معسنر يسنر هللا علينه  الدنيا نفس هللا عنه كربة من كرب يوم

 ( . في الدنيا واآلخرة

لواجب والمبادرة إلى قضاء حوائج العباد منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب ، وهذا ا

 نوعان منه ما هو عيني ومنه ما هو كفائي .

واألفضاال فااي الساافر مساااعدة المحتاااج فماان عاازم علااى الساافر ُشاارع لااك مساااعدته  (2)

أ فقند رنز )  يل مهمته فإن كان غازيا  فقد قال النبي وتسه كاان  ( وإن منن جهنز رازينا

ت به د انقطعقحاجا  أو معتمرا  فالدَّال على الخير له مثل أجر فاعله ، وإن كان ابن سبيل 

باك  اهلل ثامبالحبال فال بال  له اليوم في الوصول إلى بلدة والذهاب إلى أهله وعشرته إال 

لاك ذساعدته يعتبار هاذا واجباا  ويجاوز باذل الزكااة فاي هاذه الصاورة ومان فحينئٍذ تجب م

 إعانة األصاحاب فاي تساهيل مهماتهم وقضااء نهماتهم ، ويشارع إيثاار ذلاك علاى األوراد

ثرون ينؤ والخلوة ألن هذا ليس وقته فهذا الوقت وقت مساعدة ووقت إيثار قاال تعاالى: 

 أي: حاجة .  على أنفسهم ولو كان بهم خراصة

 

 
 

 

 

 

 

 

واألفضل في وقت قاراءة القارآن جمعياة القلاب ، والهماة علاى تادبره والعازم علاى تنفياذ 

 أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك   .
 

وذلااك حتااى يحصاال ضاابطه وفهمااه ووعيااه ومعرفااة أوامااره ونواهيااه وحااين يحصاال  (1)

جندوا فينه القرآن ولو كنان منن عنند رينر هللا لو أفال يتدبرون انتفاع القلب قال تعالى: 

قاال ابان  ،  أفال يتدبرون القنرآن أم علنى قلنوب أقفالهنا وقال تعالى:   اختالفا كثيراأ 

القيم رحمه هللا تعالى: 

 رمـت إن فتدبر القرآن

 الهــدى  
 الـقــرآن تـدبـر تحـت فالعلم 

ؤكادة ، والفائادة مان تادبر القارآن فهام وتدبر القرآن منه ما هو واجب ومنه ما هاو سانة م

المعاني وخشية الرب واالنتفاع ومعرفة األوامر والنواهي وحصول الفهم وانتفاع القلاب 

فجمعية القلاب وقات قاراءة القارآن مان أفضال العباادات وأعظام القُارب فهاذه العباادة مان 

باأمر أو مان  أسمى المطالب وأعظم المقامات فإن العبد إذا جاءه كتاب من سلطان ياأمره

عالم له قدره في قلبه تمعن في هذا الكتاب وقرأه قراءة تدبر وتفهم ألفا ه وتفهم معانية ، 

(1) 
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ولعله يعيده ثانية وثالثة و رابعة ولعله يقرأه على اآلخرين إن كان فياه مادح لاه وثنااء أو 

 إيجاد منصب وغير ذلك .

مان  وامار والناواهي أولاىوقراءة كالم الارب جال وعاال بالتأمال والتادبر والنظار فاي األ

ه لحصل ل قراءة كتاب السلطان بهذه الطريقة ، ولو أن العبد فر  قلبه حين قراءة القرآن

ماان اإليمااان أضااعاف أضااعاف مااا هااو عليااه , فااإن القاارآن شاافاء لمااا فااي الصاادور ونااور 

ا نز  من ألم يأِن للاين آمنوا أن تيشع قلوبهم لاكر هللا وم وهدى ورحمة قال تعالى: 

كثينراأ والحق و  يكونوا كالاين أوتوا الكتاب من قبل ف ا  عليهم األمند فقسنل قلنوبهم 

  . منهم فاسقون

ني هجار وقاد تقادمت اإلشاارة إلاى كاالم اإلماام ابان القايم رحماه هللا تعاالى فاي تعاداد معاا

ا هاا وقا  الرسو  يا سب لن قومي اتياو القرآن حين تحدث على قوله هللا جل وعال: 

لعمال قال هجر القرآن أنواع فذكر: هجر تالوته وهجر تدبره وهجر ا  قرآن مهعوساأ ال

بر ، جر التادبه وهجر التحاكم إليه وهجر التشافي به ، فإذا قرأه ولم يتدبره فقد وقع في ه

ور ذه األماوإذا قرأه وتدبره ولم يتحاكم إليه رفع في هجر التحااكم إلياه ، وإذا فعال كال ها

 قع في هجر التشافي بالقرآن .ولم يتشافى به و

س والكثير يعتقد أن هجر القرآن هو هجر تالوته وهذا غلط ، هو ضرب مان الهجار ولاي

 هو الهجر كله .

 
 

 

 واألفضل في وقت الوقوف بعرفة االجتهاد في التضرع والدعاء والذكر   .

تهليال والتحمياد ، واألفضل في أيام عشر ذي الحجة اإلكثار من التعبد السيما التكبيار وال

 وهو أفضل من الجهاد غير المتعين   .
 

مان فإن االجتهاد في هذا الوقت بالدعاء والاذكر أفضال مان قضااء حاوائج اآلخارين و (1)

ح مسلم قراءة القرآن ومن االشترال بأمٍر يمكن تأخيره عن هذا الوقت ألنه جاء في صحي

 قاال: )  فاي صافة حاج النباي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عباد هللا

حتننى أتننى الموقننف فععننل ب ننن ناقتننه القرننواء للننى الرننيرات  ثننم سكننهللا سسننو  هللا 

أ يدعو حتى رربنل الشن (  مسوجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يز  واقفا

 . 

 فالدعاء في هذا الوقت من أفضل القُرب وأفضل األعمال .

الك عان زيااد ابان أباي زيااد عان طلحاة بان ُعبياد هللا بان وقد جاء في الموطأ من رواية م

أفضل الدعاء وعاء يوم عرفة ، وأفضنل منا قلنل أننا والنبينون قال: )  كريز أن النبي 

(1) 

(2) 
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( وهاذا حاديث مرسال وال يصاح إال مرساال  ،  من قبلي   للنه ل  هللا وحنده   شنري  لنه

عن جده وال يصح أيضا  .وله شاهد عند الترمذي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه 

وقد جاء في البخاري من طريق شاعبة عان ساليمان عان مسالم البطاين عان ساعيد بان  (2)

 هللامنا منن أينام العمنل الرنالح فنيهن أحنهللا للنى قاال: )  جبير عن ابن عباس أن النبي 

 ي سبيل هللا، قالوا: يا سسو  هللا و  العهاو ف ((أي   العشر  ))تعالى من العمل في هاه 

للن   ؟! قا  و  العهاو في سبيل هللا ل  سجل خر  يياطر بنفسنه ومالنه فلنم يرجنع منن

ل ( و اهر األحاديث واألدلة أن العمل في أيام عشار ذي الحجاة أفضال مان العما بشيء

 في العشر األواخر من رمضان ، وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على أقوال:

فااي عشاار ذي الحجااة أفضاال ماان العماال فااي العشاار هااذا القااول بااأن العماال  القننو  األو :

 .أن العمل في العشر األواخر من رمضان أفضل  القو  الثاني:األواخر من رمضان. 

فاي  التفصيل وهو أن العمل في ليالي العشر من رمضان أفضل من العمل القو  الثالث:

 ي نهاارليالي العشر من ذي الحجة والعمل في نهار عشر ذي الحجة أفضل من العمال فا

وهاذا  العشر األواخر من رمضان وهذا اختيار شيخ اإلساالم ابان تيمياة رحماه هللا تعاالى

 تعنالى ما من أيام العمنل الرنالح فنيهن أحنهللا للنى هللاقال: )  فيه نظر أيضا  ألن النبي 

وقد قال  ( ، فإن قال قائل في العشر األواخر من رمضان ليلة القدر ، من العمل في  هاه

وبضاعة  أي خير من عبادة ثالثة وثمانين عاما    ليلة القدس خير من ألف شهر تعالى: 

أشهر فكيف تفضلون عشر ذي الحجة على العشر األواخار مان رمضاان وفاي ذلاك ليلاة 

 القدر و 

لاك فالجواب: أن هذا هو مقتضى النصوص ، وما جاء من تفضيل ليلة القدر فيقال عان ذ

ر مان ار أفضل من ليالي العشار والنهاار مان األواخاإن ليالي العشر من ذي الحجة والنه

 رمضان وليلة القادر فايمن وافقهاا هاي أفضال مان أياام عشار ذي الحجاة فالتفضايل واقاع

لليالي على من وافق ليلة القدر ألن التفضيل جاء  بخصوصها ، ما جاء التفضيل بعموم ا

ي أياام نئٍذ األفضال فا، وهذا قاله جماعة من أهل العلم وهو الصواب في هذه القضية وحي

عشر ذي الحجة أو أن أيام عشر ذي الحجة أفضل من العشر األواخر من رمضان ومن 

سايما وافق ليلة القدر فإن هذه الليلة هي أفضل من عشر ذي الحجة وقاول المؤلاف: )) ال

هليال يار والتالتكبير والتهليل والتحميد (( : الروايات الاواردة فاي اإلكثاار فايهن مان التكب

م لتحميد ال يصح منها شيء وحديث أبي هريرة وفياه يعادل صايام كال ياوم منهاا بصاياوا

ا ظر ، هاذنسنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر هذا رواه الترمذي وغيره وفي صحته 

الخبر ضعيف وال يصح ، والمحفو  في الباب حديث ابن عباس المتقدم .

ين (( ألن الجهاااد المتعااين كالاادفاع عاان قـولااـه: )) وهااو أفضاال ماان الجهاااد غياار المتعاا

األوطاان والاادفاع عاان األعااراض والاادفاع عاان األمااوال والاادفاع عاان أراضااي المساالمين 

وعن حرماتهم من الواجبات العينية المجمع عليها وهي أفضال مان المساتحبات باالتفااق 

فياه )  ي وهذه الواجبات تتفاوت مراتبها ، ثم إن الحديث أثار إلى مسألة مهمة قال النبا

( وفيه أن الجهاد غير المتعين  ل  سجل خر  يياطر بنفسه وماله فلم يرجع بال  بشيء
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إذا خرج بنفسه وماله فلام يرجاع مان ذلاك بشايء أناه أفضال مان العمال فاي العشار وهاذا 

 صريح  الخبر .

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

تكاااف واألفضال فاي العشاار األواخار ماان رمضاان لازوم المساااجد والخلاوة فيهااا ماع االع

واإلعراض عن مخالطة الناس واالشترال بهم حتى إنه أفضل مان اإلقباال علاى تعلايمهم 

 العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء
 

ألواخار فقد ذهب اإلمام مالك ووافقه على ذلك أكثار األئماة أن االشاترال فاي العشار ا (1)

طتهم تعلايم النااس ومان مخاالواالعتكاف والخلوة واإلقبال على قراءة القرآن أفضال مان 

ان كان في كان في العشر األواخر من رمضان يعتكف وكان يخلو بربه وك ألن النبي 

النااس  يكثر من تاالوة القارآن واإلجتهااد فاي العباادة ولام يكان ياذهب إلاى القياام بخادمات

 ى ومانواالشترال بمخالطتهم ونحو ذلك لكن ال مانع في هذه الحالة مان جااء يساتفتي يفتا

جاااء يطلااب إعانااة ويسااتطيع أن يعينااه بحيااث يرساال غيااره وينيااب اآلخاارين فليفعاال ذلااك 

وعان  ويجتهد في ذلك لكن ال يجعل هذا هو همه وغايته ألن هذا يشرل عن قراءة القرآن

خار مان العبادة لكن ما جاء يطلب لزم إعانته وتسهيل مهمته واالعتكاف في العشار األوا

 -جوه :رمضان أفضل من العمرة وذلك لو

 .  أن هذا هو هدي النبي  الوجه األو :

 . أن هذا هو هدي الصحابة وزوجات النبي  الوجه الثاني:
لوباة أن هذا أكثر مشاقه ، واألجار علاى قادر المشاقة ألن المشاقة غيار مط الوجه الثالث:

 لذاتها ولكن إذا كان يعمل عمال  هذا وضعه وفيه مشقة فهو أفضل من غيره .

( والحديث في الصاحيحين لام  عمرة في سمضان تعد  حعة)  أن قوله  :الوجه الرابع

لن عمنرة فني سمضنان ابتداء  وإنما قاله للمرأة التي فاتها الحج فقال لهاا: ))  يقله النبي 

(( فكان هذا دليال  على أن من فاته الحج وكان حريصا  على أداءه فإناه يعتمار  تعد  حعة

(1) 
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يمكان أن نأخاذ مناه مشاروعية العمارة فاي رمضاان  في رمضان فتعدل عمرته حجاة وال

 مطلقا ، أو أن العمرة في رمضان تعدل حجة مطلقا  وذلك ألمور: 

ماوا مان أن الصاحابة لام يفه األمنر الثناني:لم يعتمر في رمضان أن النبي  األمر األو :

ري هذا الخبر العموم وإال لبادروا إلى العمال ، وفهام الصاحابة للنصاوص ، مان الضارو

 ن نتعاماال معااه فااي الداللااة والتطبيااق ونحااو ذلااك ، حيااث ننظاار فهاام الصااحابة وعملهاامأ

 باألدلة ألنهم حين لم يطبقوا هذا كأنهم فهموا الخصوصية في من فاته الحج .

أنااه لااو قياال بااأن العماارة فااي رمضااان مشااروعة كمااا هااو قااول طائفااة ماان  األمننر الثالننث:

مرأة عمااوم هااذا الخباار وأنااه ال يخااتص بااالالعلماااء كالبخاااري وجماعااة بناااء  علااى األخااذ ب

لعمارة قدم االعتكاف على ا فيقال أن االعتكاف في العشر أفضل من العمرة ألن النبي 

لشاهور أنهاا كبقياة ا المناههللا األو :والعمرة في رمضان فيها ثالثة ماذاهب ألهال العلام: 

 وهذا قول طائفة من فقهاء الشافعية وغيرهم .

رة في رمضاان مشاروعة وفيهاا فضال خااص وأنهاا تعادل حجاة أن العم الماههللا الثاني:

 للحديث المتفق على صحته المتقدم وهذا قول الجمهور .

بان أن العمرة في رمضان مشاروعة لمان فاتاه الحاج ، وإلاى هاذا أشاار ا الماههللا الثالث:

لجملاة اتيميه رحماه هللا قاال فاي الفتااوى ولام يكان قـولاـه صاريحا  فاي هاذه المساألة وفاي 

إذا  فضل فاي العشار األواخار مان رمضاان االعتكااف فاي المسااجد قاد كاان النباي فاأل

 دخلت العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشده مئزره .
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واألفضاال فااي وقاات ماارض أخيااك المساالم أو موتااه : عبادتااه وحضااور جنازتااه وتشااييعه 

 وتقديم ذلك على خلواتك وجمعتك   .

نزول النوازل وأذى الناس لك ، أداء واجاب الصابر ماع خلطتاك لهام   واألفضل في وقت 

. 
 

عية فاي وهذا ال إشكال فيه ألن الخلوة والجمعية تقادم التفصايل فيهاا والضاوابط الشار (1)

 لصاحيحيناذلك حين يُقال باستحبابها فإنه يُقال في عياادة المسالم باإليجااب وقاد جااء فاي 

حننق قااال )  ساايب عاان أبااي هرياارة أن النبااي ماان طريااق اباان شااهاب عاان سااعيد باان الم

ق حا ( ومنها عياادة الماريض وإتبااع الجناائز ، وقولاه  المسلم على المسلم خمس ....

 المساالم علااى المساالم هااذا علااى الوجااوب ويحتماال أنااه علااى األعيااان ، ويحتماال أنااه علااى

ى إلاا الكفايااة ، وقااد يقااال بالتفصاايل: فااإن كااان أخااو  المساالم مماان لااه حااق عليااك ويتطلااع

لياه عزيارتك وإلى رؤيتك ويأنس بذلك وقد تكون زيارتك ساببا  لشافاءه وإدخاال السارور 

م وعلااى أهلااه فتكااون عيادتااه ماان فااروض األعيااان وإال فيقااال بااالوجوب الكفااائي إذا قااا

المسلمين سقط هذا اإليجاب عن اآلخرين والمسلم أخو المسلم   بعيادته وزيارته بعض

رهاا ه وحضاور جنازتاه وتشاييعه ويُقادم ذلاك علاى الخلاوة وغي، يُشرع له عيادته وزيارت

 وحين تتعارض الواجبات يُقدم األهم فاألهم .

  وصنابروا يا أيها الاين آمنوا اصبروا إذا لم تؤثر عليه الخلطة ، وقد قال تعالى:  (2)

  تتقنواولن تربروا و ، وقال تعالى:   واصبر وما صبرك ل  باهلل ، وقال تعالى:  

  . لنه من يتق ويربر فإن هللا   يضيع أجر المحسين وقال تعالى: 

ففي وقت نزول النوازل وتكالب األعداء وخذالن األصادقاء فاأداء واجاب الصابر أفضال 

ماان أداء كثياار ماان الواجبااات األخاارى ألن هااذا يبعااث علااى العماال ويبعااث علااى الثبااات 

جال وعاال قاال تعاالى: عان الماؤمنين ياوم  ويبعث على زيادة اليقاين وزياادة اإليماان بااهلل

ولما سأ  المؤمنين األحزاب قالوا هاا منا وعندنا هللا وسسنوله وصندق هللا  األحزاب: 

وتصااديقا  وثباتااا  وتسااليما  ألواماار هللا وأواماار إيمانااا    وسسننوله ومننا زاوهننم ل  وتسننليما

سااومات علاى عقيدتاه بخاالف مان إذا أصايب أعطاى الدنياة فاي دنياه وقَّب اَل الم رسوله 

وفكره ومنهجه ، تأمل في حال السحرة حين كانوا سحرة أول النهار وبعد ذلك آمنوا باهلل 

لنن  وأذعنوا ألوامر هللا وقالوا آمنا برب هارون وموسى فوعدهم فرعون بالقتل قاالوا: 

ات والاي ف رنا فأقضني منا أننل قناض لنمنا تقضني هناه نؤثرك على ما جاءنا من البين

مااا هاي سااعات ودقااائق فتعااين ماا تساامع ، إذا  حاين يحاـصل لااك أذى   اة الندنيا الحين

وجعلنننا منننهم أئمننة  وامتحااان واختبااار فماان الضااروري أن تصاابر فااإن وعااد هللا حااق 

(1) 

(2) 
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قيل للشافعي رحمه هللا الرجال يبتلاى   نونميهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤ

أم حسنبتم أن تندخلوا  ن حتى يبتلى . وقاال تعاالى: قبل أن يمكن أو يمكن و قال: ال يمك

العننة ولمنا ينأتكم مثنل النناين خلنوا منن قنبلكم مسننتهم البأسناء والضنراء وزلزلنوا حتننى 

أم حسنبتم أن    يقو  الرسو  والاين آمنوا معه متى نرر هللا أ  لن نرنر هللا قرينهللا

والحاق ال باد لاه مان   ابرينتدخلوا العنة ولما يعلم هللا الاين جاهدوا مننكم ويعلنم الرن

مننا كننان هللا لينناس المننؤمنين علننى مننا أنننتم عليننه حتننى يميننز  ابااتالء واختبااار وامتحااان 

 .   اليبيث من ال يهللا 

 وممتحـن منصـور والحـق

 فـال  
 الرحمـن سـنة فـهـذي تعجـب 

بان د في ذات هللا وحبس في الشعب ثالثة أعوام وجاء في حاديث حماا وقد أُوذي النبي 

ي هللا فنلقند أهولينل فني هللا ومنا يهنؤل  أحند وأهخفنل : ) قال  سلمه بن ثابت عن أنس 

  منا لمنا بنين ينوم وليلنة ومنا لني ولعينالي طعنام  أتل عليه ثنالثوما يياا أحد ، ولقد 

( رواه اإلمام أحمد في مسنده بسند صحيح . يواسي لبط بال 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الاذي ال يخاالط النااس والمؤمن الذي يخالط ا

 وال يصبر على  أذاهم   .
 

(1) 
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هااذا لفااظ حااديث رواه الترمااذي وغيااره ماان طريااق شااعبة عاان سااليمان األعمااش عاان  (1) 

 قاله . أن النبي  يحيى بن وثاب عن شيخ من أصحاب النبي 

 ضااي هللا عنهمااا ، وقااد جاااءقااال الااذهبي كااان شااعبة ياارى أن هااذا الشاايخ هااو اباان عماار ر

 مصرحا  به عند ابن ماجه والطبراني وقاد جااء فاي صاحيح اإلماام مسالم مان حاديث أباي

يف المنؤمن القنوي خينر وأحنهللا للنى هللا منن المنؤمن الضنعقال: )  أن النبي  هريرة 

ل وفي كل  خير احر  على ما ينفع  واستعن باهلل و  تععنز فنإن أصناب  شنيء فنال تقن

 . (اء فعل شكاا وكاا لكان كاا وكاا ولكن قل قَدهس هللا أو قَدس هللا وما  لو أني فعلل

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وخلطتهم في الخير وأفضل من عزلتهم فيه   ، وعزلتهم في الشر خير من خلطتهم فيه ، 

 فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله وقلله فخلطتهم خير من اعتزالهم .

لمطلق ، واألصناف التي قبلهم أهل التعبد المقيد    ، فمتى خارج وهؤالء هم أهل التعبد ا

أحدهم عن الفرع الذي تعلق به من العبادة وفارقاه يارى نفساه كأناه قاد نقاص ونازل عان 

عبادته     فهو يعبد هللا تعالى على وجه واحد ، وصاحب التعبد المطلق لايس لاه غارض 

 مرضاه هللا تعالى   . بعينه يؤثره على غيره ، بل غرضه تتبعفي تعبٍد 
 

( ألن المخالطة في الخير والتوجيه والتوعية أفضل من العزلة ألن النااس بحاجاة إلاى مان 1)

ههم ويعلمهاام ويرشاادهم فلااو أن األفاضاال والعلماااء وطلبااة العلاام والاادعاة والمصاالحين  يُااَوّج 

ى المخالطة من كل اعتزلوا الناس فمن للناس و من لتوجيهم و من لتعليمهم و فإيثار العزلة عل

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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وجه هذا غلط وإيثار المخالطة على العزلاة مان كال وجاه هاذا غلاط فياه تفصايل خلطاتهم فاي 

 الخير أفضل من عزلتهم فيه وعزلتهم في الشر خير من خلطتهم فيه .

 قد تقدم شرح هذه األصناف .  (2)

 الذين عندهم أنفع العبادات وأفضلها هي األشق واألصعب .  فالرنف األو :

 الذين يقولون بأن أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد .  رنف الثاني:ال

 الذين يرون أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعٍد . الرنف الثالث:

هااو مااا جاااء فااي هااذا التفصاايل ، وهااذا التفصاايل هااو أصااح مااا قياال فااي  الرنننف الرابننع:

ى جوه وعلالعبادات على أكمل الوالمسألة ، وهؤالء هم أهل التعبد المطلق الذين يُؤدون ا

حسااب مااا تقتضاايه الحاجااة وعلااى حسااب مااا يقتضاايه الشاارع وتقتضاايه األدلااة الثابتااة 

ث ( حيا واألصنناا التني قنبلهم أهنل التعبند الم لنققوله: )  الصحيحة عن رسول هللا 

 اب وحاينيعبدون هللا جل وعال تعبدا  مطلقا  يعبدوناه فاي هاذا البااب دون غياره مان األباو

 لك.اح نفوسهم لباب ولوجه من الوجوه يفضلونه على غيره ، قد تقدم الحديث عن ذترت

ذا هاوهذا واضح من طريقتهم ومن تأمل هذا البااب رأى أن هاذا هاو واقاع القاوم وأن  (3)

نقاص  هو الواقع فإن من رأى أن هذا الباب أنفاع مان غياره بحياث إذا فارقاه رأى أناه قاد

 بدون دليل وعلى حساب األدلاة األخارى وهاذا ضاربٌ  ألنه يفضل هذا الباب على اآلخر

 من الجهل .

ليهاا ى سايره إوحينئٍذ فال يزال متنقال  في منازل العبادة كلما ُرفعت له منزلة َعمل علا (4)

إذا ولدياه ، فيكثر من ذكر هللا ومن الصالة ومن العبادة وإذا جاء وقت بر الوالدين بر بوا

َل أرح  جال امه ، وإذا جاء وقات الجهااد جاهاد فاي سابيل هللاجاء وقت صلة األرحام َوص 

تال أو قوعال مع أداء فروض األعيان وأداء الواجبات األخرى ، إذا كان الوقت ليس فيه 

 فيه جهاد أشترل بقراءة القرآن وفي الذكر وفي العبادة المطلقة      

  اك نعبندلين الى: وهكذا يتقلب وال يزال متنقال  في منازل العبودية وهذا معنى قوله تعا

 وهاذا كلماا ُرفعات لاه منزلاه عمال علاى  لياك نسنتعين أي على الوجه الذي يرضيك 

 سيره إليها .
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إن رأيااات العلمااااء رأيتاااه معهااام    ، وكاااذلك فاااي الاااذاكرين والمتصااادقين    ، و  أربااااب 

اء الجامع للسائر إلى هللا في كل طريق الجمعية وعكوف القلب على هللا    ، فهذا هو الرذ

 والوافد عليه مع كل فريق   .

بحضوره هال مانكم أحادٌ أطعام  وقول النبي  واستحضر هنا حديث أبي بكر الصديق 

اليوم         مسكينا  و قال أبو بكر: أنا قاال: )) هال مانكم أحاد أصابح الياوم صاائما و قاال 

اد اليوم مريضا  قاال أباو بكار: أناا . قاال هال مانكم أحاد أبو بكر: أنا . قال هل منكم أحد ع

تبع اليوم جنازة و قال أبو بكر: أنا ... (( الحديث   . هاذا الحاديث روي عان طرياق عباد 

 قاال: )) كاان رساول هللا  الرني بن أبي عقيل ثنا يرانم بان ساالم عان أناس   بان مالاك 

ال أباو بكار: أناا قاال: مان تصادق جالسا  في جماعة من أصحابه فقال من صاام الياوم و قا

اليوم و قال أبو بكر: أنا ، قال: من عاد اليوم مريضا  و قال: أبو بكر: أنا ، قال: فمن شهد 

 اليوم جنازة و قال: أبو بكر: أنا . قال: وجبت لك (( يعني الجنة   .
 

 يجالس العلماء ويخالطهم ويحضر مجالسهم ليستفيد من علومهم وفهومهم . (1)

تااااراه فااااي الااااذاكرين  أي ال تفقااااده فااااي مكااااان يرضااااي هللا ويرضااااي رسااااول هللا  (2)

 والمتصدقين .

لباه ة يجماع قوالمعنى من هذا الباب أنه إذا أراد أن يقرأ القرآن وأراد أن ياؤدي العبااد (3)

ذا على ذلك وليس المعنى على الطريقة الصوفية حيث يجتمع فئام من الناس مان أجال ها

 له .الررض وهذا ال أصل 

(1) (2) 

(3) (4) 

(5) (6) 

(7) 
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ماان  وحااّرٌى بمثاال هااذا السااائر أن يُوفااق ألنااه أدى العبااادات علااى الوجااه المطلااوب ، (4)

 لشدة ((عرف هللا في الرخاء عرفه في الشدة ، )) تعرف إلى هللا في الرخاء يعرفك في ا

 ، رواه الترمذي وغيره من حديث ابن عباس وإسناده صحيح .

 تعااالى قااال فااي صااحيحه ماان طريااق مااروانهااذا الخباار رواه اإلمااام مساالم رحمااه هللا  (5)

ث ، فهاذا الحادي الفزاري عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم األشجعي عن أباي هريارة 

: حين قال هذا فاي كال مارة يقاول أباو بكار الصاديق يسمى حديث أبي هريرة أن النبي 

ؤلاف لم( وا ما اجتمعن في امرئ ل  وخنل العننة : ) أنا ، وفي آخر الحديث قال النبي 

 رحمه هللا تعالى أغفل عزوه إلى مسلم واشترل بذكر بعض الطرق الواهية .

 وهذا الطريق موجود في التمهيد لإلمام ابن عبد البر رحمه هللا تعالى . (6)

ان يضاع كاوهذا اإلسناد مترو  قال اإلمام ابن حبان رحمه هللا تعاالى: يرانم بان ساالم  (7)

 الحديث على أنس 

  ث عن أنس فكذب ، وجزم بضعفه أبو حاتم وابن عدي وجماعة .وقال ابن يونس َحدَّ 

ي فلو وقف المؤلف على حديث أبي هريرة في مسلم السترنى به عن هاذا الطرياق الاواه

 وعن االشترال بذكر بعض الطرق الواهية . 

ويرنم بن سالم وإن تُكلم فيه لكن تابعه سلمة بن وردان   . ولاه أصال صاحيح مان حاديث 

أن  ن محمد بن شاهاب عان حمياد بان عباد الارحمن بان عاوف عان أباي هريارة مالك ع

من أنفق زوجين في سبيل هللا    نووي في العنة : ينا عبند هللا هناا قال: )  رسول هللا 

خير ، فمن كنان منن أهنل الرنالة ننووي منن بناب الرنالة ، ومنن كنان منن أهنل العهناو 

ة وعى من باب الردقة ومن كان منن نهووي من باب العهاو ، ومن كان من أهل الردق

: يا سسو  هللا ما على من يدعى من أهل الريام وهعى من باب الريان ، فقا  أبو بكر 

هناه األبنواب ضنروسة ، فهنل يندعى أحند منن هناه األبنواب كلهنا ؟ قنا : نعنم وأسجننو أن 

 (   .  تكون منهم
 

يس لم فياه كاالم عظايم ولاأن يرانم بان ساا الوجنه األو :ويجاب عن هذا مان وجاوه ،  (1) 

و ماتهم الكالم في يرنم من حيث سوء الحفظ أو أن الخالف فيه يسير الكالم فيه عظايم فها

 بالوضع بل قال ابن حبان رحمه هللا: كان يضع الحديث على أنس .

ياه كاالم فسالمة أيضاا   الوجنه الثناني:قوله:  أيضا  )) لكن تابعة سلمة بن وردان (( وهاو 

ى  تعالأن متابعة سلمة جاءت في مسند أحمد رحمه هللا الوجه الثالث:ه . فال ترني متابعت

سند أحمد مولم يجعله أبا بكر ولهذا ذكر هذا الخبر في  وجعل القائل )) أنا (( هو عمر 

كار في فضائل عمر وهذا غلط من سلمه بن وردان وقد أخطأ فيه ألن الصواب أناه أباو ب

ا تفارد ريرة ، وقد تقدم ، وسلمة ال يحتج بخبره إذجاء صريحا  في مسلم من حديث أبي ه

 فكيف إذا خالف .

(1) 

(2) 

(3) 
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 مان أي صانف مان أصاناف نقوله: )) من أنفق زوجين (( والماراد باذلك إنفااق شايئي (2)

 المال من نوع  واحد ، ويأتي إن شاء هللا زيادة بيان على هذه المسألة .

 هللاب ثاواب ا هو أعم منه أي في طلقوله: )) في سبيل هللا (( قيل المراد الجهاد ، وقيل م

 وهذا األقرب .

ر فاي في هذا دليل على تعدد أبواب الجنة وهي ثمانية جاء هذا صريحا  في حديث عم (3)

وفيه  صحيح اإلمام مسلم ، وفي هذا دليل على فضل أبي بكر ، وفيه ردٌ على الرافضة ،

،  الجبرياةالرد علاى القدرياة و اإليمان بالقدر ، وفيه أن األعمال من مسمى اإليمان وفيه

 وفيه غير ذلك من الفوائد .

 

 
 

 

هكااذا رواه عاان مالااك موصااوال  مسااندا  يحيااى باان يحيااى ومعاان باان عيسااى وعبااد هللا باان 

مياد المبار  ، ورواه يحيى بن بكير وعبد هللا بن يوسف عن مالك عن ابن شاهاب عان حُ 

نفااق أ. ومعنااى قولااه: )) ماان  (2)دا  ، ولاايس هااو عنااد القعنبااي مرسااال  وال مساان(1)مرسااال  

 زوجين (( يعني شيئين مان ناوع واحاد نحاو درهماين أو ديناارين أو فرساين أو قميصاين

، أو صااام (5)، أو مشااى فاي سابيل هللا تعااالى خطاوتين (4)، وكاذلك مان صاالى ركعتاين (3)

 .   (6)يومين ونحو ذلك 
 

 وغياره ، وقاد ثبات مان حاديثوالخبر ثابت محفو  من حديث مالك ، رواه البخاري  (1)

 غير فقد رواه شعيب عند البخاري عن الزهري فهذه متابعة لمالك على رفعه .

ورواه يااونس وصااالح ومعماار عاان الزهااري روى ذلااك عاانهم مساالم فااي صااحيحه وجاااء 

ه الخبر في الصحيحين من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سالمة ابان عباد الارحمن أنا

 الحديث  سمع أبا هريرة 

ه هللا وهاذا الكااالم الااذي ذكااره المؤلااف منقااول مان التمهيااد لإلمااام اباان عبااد الباار رحماا (2)

 تعالى وقد أشار إلى نحو هذا القول اإلمام ابن عبد البر رحمه هللا تعالى .

معنى  قوله: )) من أنفق درهمين أو دينارين أو فرسين أو قميصين (( هذا واضح هذا (3)

نف والماراد مان ذلاك إنفااق شايئين مان أي صا (( سابيل هللا من أنفق زوجين في )) قوله 

 من أصناف المال من نوع واحد .

كعااة مااا كااان يتطااوع بر ففيااه نظاار ألن الصااالة ال تااؤدي إال بهااذه الطريقااة والنبااي  (4)

ي مسالم فا واحدة وإنما جاء جواز هذا في الوتر . )) الوتر ركعة من آخر الليل (( . رواه

 صحيحه .
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نما هاذا في سبيل هللا خطوتين ولم يصل إلى الراية لم يكن هذا هو المطلوب إ لو مشى (5)

طاوة خمقصود إلى وسيلة إلى غاية ، والمقصود من ذلك أن يُؤدي الراية ولكن إذا مشاى 

جد أجر عليها ، إذا مشى خطوة أخرى أجر عليها ، وكذلك الذي يخطوا خطوة إلى المسا

 (( من أنفاق زوجاين ))  قوله من لكن ليس المعنى فيرفع بها درجة وتحط بها عنه خطيئة

  ألن هذا ال يسمى أيضا  إنفاقا  إنما هذه عبادة ووسيلة إلى غاية

م وقاد وهذا فيه نظر ولو كان هذا هو المقصود لطبقاه الصاحابة والتاابعون وأهال العلا (6)

أ :      ) قال النباي  أ ويف نر يومنا تفاق م(  أفضنل الرنيام صنيام واوو ، كنان يرنوم يومنا

 على صحته . 

ول يصوم تقول عائشة رضي هللا عنها حتى نقول ال يفطر ويفطر حتى نقا وكان النبي 

ال يصااوم وهااذا صااحيح أيضااا  ، إذا ال يشاارع أن يصااوم يااومين متتااابعين بقصااد تطبيااق 

ذلك بامعنى من أنفق زوجين ، ولكن لو صام يومين متتاابعين بقصاد التعباد هلل جال وعاال 

ع مشروع ، إنماا ينهاى عان ذلاك صايام ياومي العيادين فيحارم صاومهما بإجماافهذا أمرا  

ج المسلمين وكذلك على الصحيح وهو قول الجمهور ينهى عن صايام أياام التشاريق للحاا

 وغيره على أصح قولي العلماء .

بار ، عمال الأوإنما أراد ـ وهللا أعلم ـ أقل التكرار ، وأقل وجوه المداومة على العمل من 

 .(1)الثنين أقل الجمع ألن ا

 ،( 5) ، وصاحب الخلاق باال نفاس (4) صحب هللا بال خلاق ، (3) أين وقع نفع (2) فهذا كالريث

ل نفساه وإذا كاان ماع خلقاه عاز (6)مع هللا عزل الخالئق مع البين ، وتخلى عنهم  إذا كان

 م أُنسهمن الوسط وتخلى عنها ، فما أغربه بين الناس ! وما أشد وحشته منهم ! وما أعظ

 . (7)باهلل وفرحه به ، وطمأنينته وسكونه إليه 
 

 هذا من حيث الناحية الشرعية ، ومن حيث الناحية اللروية فأقل الجمع ثالثة . (1)

قلت أي المتصف باألوصاف المتقدمة فإنه يدور مع األمر حيث دار ويدور معه حياث اسات (2)

 مضاربه فهذا كالريث .

بعة يحصال  ومطبقا  للسنة كلما عظم نفعه ألنه مع اإلخالص والمتاكلما كان المرء مخلصا   (3)

 في ذلك اإلقتداء أكثر وأكثر ويحصل بذلك االنتفاع أكثر وأكثر .

 وهااذه منزلااة اإلحسااان ، وهااي أعظاام منااازل العبوديااة حيااث يقااوم بالعبوديااة عاان معرفااة (4)

 وانقطاع عن الخلق وتعلق برب العالمين .

 باهلل جل وعال .ألن النفس معلقة  (5)

ول ولكان وهذا كله منقول من قوله )) فهذا كالريث (( من مدارج السالكين المجلاد األ (6)

أباي  المؤلف رحمه هللا فصل بين كالم ابن القيم الساابق فاي الصانف الراباع باذكر حاديث

له: )) وذكر حديث أنس ، ثم أتبعه بشيء من التخريج ثم أتبعه بتفسير معنى قو هريرة 

 التمهياد أنفق زوجين (( وهذا كله من كالم اإلمام ابان عباد البار رحماه هللا تعاالى فايمن 

 ولكن فيه شيء من التصرف .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 287 

ماات كلمااا عظاام توحيااد الماارء وكلمااا أزداد يقينااه وتعلقااه باااهلل جاال وعااال ، كلمااا عظ (7)

 عبوديته وتعلقه باهلل وحينها إذا كان مع الخلق فهو بال نفس .

أهال  وتشتد وحشته ، فالمسلم غريب بين الكفاار والساني غرياب باين وحينئٍذ تشتد غربته

وال  البدع ، والمتمسك بالدين غريب بين أهال المعاصاي وهاذه الررباة مراتاب متفاوتاة ،

يعنااي هااذا االنقطاااع عاان الخلااق باال يجااب التوجيااه والتوعيااة وبااذل الجهااد فااي إصااالح 

ي غربااة الاادين ، وقااد جاااء فاا اآلخاارين والساايما فااي مثاال هااذه األزمااان الااذي اشااتدت فيااه

الم بدء اإلسنقال: )  أن النبي  صحيح اإلمام مسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر 

أ ف وبى للغرباء أ وسيعوو رريبا  ( . رريبا

أ : )  فقااـوله  فااون مااا ( فالناااس كااانوا ال يعرفااون التوحيااد وال يعر بنندء اإلسننالم رريبننا

ائف قومه عداوة عظيمة ، وحين ذهب إلى الطمن  جاءت به الرسل ، فلذلك لقي النبي 

أوذي وضرب بالحجارة ، وحين أراد أن يرجع إلى مكة لم يرجاع حتاى دخال فاي جاوار 

ي ديان المطعم بن عدي إلى أن هاجر من مكة إلى المدينة وبدأ الناس بعد ذلك يادخلون فا

ولكان  تمعاتهللا أفواجا ، وهذا الدين حين  هر وتم سوف يكون غريبا  في كثير من المج

ماان  وهلل الحماد والمنَّاة ال تاازال طائفاة علاى الحااق منصاورين ال يضارهم ماان خاذلهم وال

ق الم الحاخالفهم حتى يأتي أمر هللا تبار  وتعالى ، ففي هاذه الررباة التاي خفيات فيهاا معا

 واندرسات معاالم التوحياد مان الضااروري أن نواجاه هاذه االنحرافاات بعزيماة الصااادقين

اق الاين أهتنوا ولل أخا هللا ميث بيان الحق ألن هللا أمر بذلك قال تعالى: وتحمل المتقين ب

وماان الضااروري أن ينالااك شاايء ماان األذى ماان   الكتنناب لتبيننننه للننناس و  تكتمونننه

ومنا  جراء بيان الحاق ونحاو ذلاك فعلياك بالتحمال فماا ُخلاق المارء للحيااة قاال تعاالى : 

  . خلقل العن واإلنس ل  ليعبدون

مـن رام نـيل العز فليصطبر 

 على 
 لقاء المـنـايـا واقتحام المضايـق 

 رنقن فإن تكـن األيـام

 مشـربي
 الطـوارق بالخطوب وثلمن حـدي 

 عـن محنة غـيرتـني فما

 خليقـتي
 حولتني خـدعـة عـن طرائقي وال 

  لكـنـني بـاٍق علـى ما يسرني 
 ويـرضي أعـدائي ويرضب

 أصادقي

يااء ررياد ال ون في هذا المقام وحين تقوم هذا المقام مخلصا  هلل جل وعال ال تالمهم أن تك

 ،  هللاوال سمعه وال مدحا  من اآلخرين وأن تكاون فاي ذلاك مقتفياا  ومتبعاا  آثاار رساول 
ك إال ومن جميل كالم سفيان رحمه هللا تعالى أناه قاال : )) إن اساتطعت أن ال تحاك رأسا

 بأثر فافعل (( .
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 واعلاام أن الناااس فااي منفعااة العبااادة وحكمتهااا ومقصااودها طاارق أربعااة  ، وهاام فااي ذلااك

 .(1)أربعة أصناف 
 

م سبن  و  يزالنون ميتلفنين ل  منن سحن االختالف أمٌر كوني قدري فقد قال تعالى:  (1)

أ كثيننراأ فعلنني: ) وقااال النبااي   ولننال   خلقهننم كم لنننه مننن يعنن  مننن  فسننير  اختالفننا

اجا تي وسنة اليلفاء الراشدين المهدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنوبسن

هال ( الحاديث رواه أ ولياكم ومحدثات األمنوس فنإن كنل محدثنة  بدعنة وكنل بدعنة  ضناللة

السنن وغيرهم من حديث العرباض بن سارية وإسناده جيد .

أباي سالمه عان أباي وقد جاء في حديث محمد بن عمرو بن علقمة بن وقااص الليثاي عان 

س  افترقل اليهوو على لحد  وسبعين فرقنة وافترقنل النرناقال: )  هريرة أن النبي 

ي على اثنتين وسبعين فرقة وسوا تفترق هاه األمة  على ثالث وسبعين فرقة كلهنا فن

ان هنم منن كنمان هام قاال: )  ( في رواية عبد الرحمن بان زيااد حاين ُسائل النباي  الناس

يااد ( وهاذه الرواياة شااذة . وعباد الارحمن بان ز علينه الينوم وأصنحابيعلى مثل منا أننا 

 ضعيف الحديث .

اعاة وفي رواية معاوية عند أبي داود وغياره )) هام الجماعاة (( والساند صاحيح ، والجم

 وعليه الصحابة . هم من كان على مثل ما عليه النبي 

فهاؤالء  ( كلها في الناس)  قال: وقد طعن في هذا الخبر كثير من المتأخرين ألن النبي 

ا باه م يحيطاواعتقدوا أن المقصود التخليد في النار وحين أنكروا هذا الخبر وكاذَّبوا بماا لا

 علما  ، وهذا خطأ من وجوه:

 أنه ال يصح تضعيف األحاديث الصحيحة بمثل هذه الطرق . الوجه األو :

 على علم غيره . أن من جهل شيئا  ال ينبري أن يجعل جهله حجة   الوجه الثاني:
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فق ماع أن هذا الخبر صحيح ، وقد صححه األكابر من الحفا  ومعناه يتوا الوجه الثالث:

 . المعاني األخرى في كتاب هللا وفي سنة رسول هللا 

ي هاذا فا( لايس معناى هاذا أنهاا مخلادة فاي الناار ،  كلهنا فني النناس ل  واحندة: ) وقوله 

دع رق منحرفاة عان الصاراط المساتقيم ، وأهال الباالحديث بياان وإشاارة إلاى أن هاذه الفا

ع ا بإجمااالذين ال تخرجهم بدعتهم عن اإلسالم مثل أهل الكبائر ال يخلدون في النار وهاذ

هاام ( هااؤالء أهاال الحااق وهاام أهاال الساانة و ل  واحنندة: ) أهاال الساانة والجماعااة وقولااه 

رفااوا عتلااف فيااه هااؤالء الطائفاة المنصااورة والفرقااة الناجيااة هااداهم هللا جاال وعااال لمااا اخ

 الحق واتبعوه وعرفوا الباطل واجتنبوه .

ال إالناس في باب منفعة العباادة والحكماة والتعليال مراتاب كلهام علاى ضاالل وانحاراف 

ى فعال طائفة واحدة وهم أهل السنة الذين يؤمنون بالقدر خيره وشره وال يحتجون باه علا

عاض ء لحكمة ومنفعة وإن جهال ذلاك بالمعاصي ويعتقدون بأن هللا جل وعال خلق األشيا

نناكم أفحسنبتم أنمنا خلق الناس ، فجهل هؤالء ليس حجة على علم اآلخرين قال تعاالى: 

 . أيحسهللا اإلنسان أن يترك سد  ، وقال تعالى:   عبثا وأنكم للينا   ترجعون

البااب  وهؤالء حين جهلوا هذا الباب كذبوا به وكابروا في المنقاوالت والمعقاوالت وهاذا

 قد دل عليه النقل والعقل فال داعي للمكابرة .
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َكاام والتعلياال ، الااذين يااردون األماار إلااى نفااس المشاايئة و صاارف الصاانف األول: نفاااة الح 

ببا  ساا، فهااؤالء عناادهم القيااام بهااا لاايس إال لمجاارد األماار ماان غياار أن يكااون  (1)اإلرادة 

محااض جاااة ، وإنمااا القيااام بهااا لمجاارد األماار ولسااعادة فااي معاااش وال معاااد وال سااببا  لن

 .    (2)المشيئة 
 

 ،للمراد  وهؤالء يقولون ليس في الكون معصية ألبته إذ الفاعل مطيٌع لإلرادة موافق (1) 

ة غيار وقد قال أحدهم      )) إن كنت قد عصيت أمره فقد أطعت إرادته ، ومطياع اإلراد

 .  ملوم (( وهو في الحقيقة غير مذموم

 وقاد زعاام أهاال هااذا الماذهب بااأن اإلرادة والمشاايئة والمحبااة فاي حااق الاارب ساابحانه هااي

كال ماا واحدة ، فمحبته هي نفس مشيئته ، وعليه فكل ما فاي الكاون فقاد أراده وشااءه ، و

ذهب ، وهاذا الما شاءه فقد أحبه ، ولذلك هؤالء يحبون ما يبرضه هللا ويبرضاه رساوله 

ن الصااحابة رضااوان هللا علاايهم والعقاال الصااحيح يسااتبيمااردود بالكتاااب والساانة وإجماااع 

حباة جعال المفساد هذا المذهب ألننا نعلم أن هللا جال وعاال أراد كفار إبلايس ولام يحبَّاه ، ف

ان مرادفه ومالزمة للمشيئة هاذا مان أعظام أناواع الضاالل واالنحاراف ، والمشايئة نوعا

هااهم نأن ينتهاي العبااد عماا وهللا جل وعال ال يحب إال ماا أمار باه وشارع لعبااده ويحاب 

 جال عنه ، فجعل اإلرادة والمشيئة والمحبة فاي حاق الارب سابحانه واحادة هاذا كفار بااهلل

ين باوعال ألن هذا يقتضي أن يحب هللا جل وعال الكفر والضاالل وهاذا يقتضاي التساوية 

 الحق وبين الباطل ويقتضي التسوية بين التوحيد وبين الشر  . 

ألمار مان ية فهؤالء يزعمون أن القيام بهذه األمور ليس إال لمجرد اوهؤالء هم الجبر (2)

ن وال باي غير أن يكون هذا سببا  لسعادةٍ في معااش وال معااد ألنهام ال يفرقاون باين الخلاق

 األمر وال فرق عندهم في نفس األمر بين المأمور والمحظور .

 ياام بهااالناار إنماا الق وهؤالء يؤدون األوامر وهام يعتقادون أنهاا ليسات بسابب للنجااة مان

لمجرد األمر ومحض المشيئة ، وحاين نعارف أصاول هاذا الماذهب ال نساتررب صادور 

مثاال هااذه األقااوال ماان جماعااات ماانهم وهاام يتناقضااون فااي تقرياار هااذه األصااول وتتباااين 

لعان آراءهم وتختلف عقولهم ويورد كل واحد منهم على اآلخر ما ينقض أصله ، أقاوال ي

 وال يفسق بعضها بعضا ويضلل بعضها اآلخر . بعضها بعضا  ، وأق

سوله ونحن نعلم من دين اإلسالم بالضرورة أن كل قول يخالف كتاب هللا ويخالف سنة ر

 اوب ماع بل يخالف ما جاءت الرسل فإنه يُعلم فساده بالسمع والعقل ، فإن الفطارة تتجا

أن باحيد نقاول عناه ما جاء به الشرع وتستنكر ما نهى عنه الشرع وحين نتحدث عن التو

أولاه  الفطرة تتجاوب معه وال يمنع من هذا أن يكون الشرع قد جاء باه والقارآن كلاه مان

ما أن كإلى آخره يقرر التوحيد ويبين فضله وجزاء أهله ، والفطر تتجاوب مع هذا الحق 

عقال الفطر بما وضع فيها ال تتجاوب مع الشر  والظلم فإن الشار  مساتنكر بالشارع وال

  ة ، فقد فطر العباد على قبح الشر  وعلى مضرته .  والفطر

هاؤالء يسااوون باين الشاار   -وأصاحاب هاذا المااذهب يكاابرون فااي هاذه األماور لسااببين:

  -والتوحيد والباطل والحق ، وسبب هذا أمران :
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 الجهل بما جاءت به الرسل ونزلت فيه الكتب .  األمر األو :

 لى أسباب: ترير الفطر وهذا يرجع إ األمر الثاني:

ضاات فاي التقليد األعمى حيث يقلدون علمائهم بدون دليل وهم يرون التناق السبهللا األو :

 أقوالهم غير أنهم يسيئون الظن بعلومهم ثقة بمشايخهم .

 عدم البحث عن الحقيقة . السبهللا الثاني:

س الناا الرلو في مشايخهم وعلمائهم ، فإن الرلاو هاو الاذي أوقاع كثيار مان السبهللا الثالث:

 في الشر  األكبر وفي البدع والضالالت واالنحرافات .

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حكمه تعود ، وال ل (2)، وال لعلة هي المقصودة به  (1)كما قالوا في الخلق:لم  يخلق لراية 

لناار ، وليس في المخلوقات أساباب تكاون مقتضايات لمسابباتها ، ولايس فاي ا (3)إليه منه 

 الماء قوة اإلغراق وال التبريد   . ، وال في (4)سبب لإلحراق 
 

باانص  هااذه األمااور مكااابرة للمعقااوالت ، فقااولهم بااأن هللا لاام يخلااق لرايااة هااذا مااردود (1)

ق الجان ، فالراياة مان خلا  وما خلقل العن واإلننس ل  ليعبندون القرآن ، قال تعالى: 

ال اه ماان األقااوواإلنااس هااي العبااادة ، والعبااادة هااي اساام جااامع لكاال مااا يحبااه هللا ويرضاا

ة ، المتابعاواألفعال الظاهرة والباطنة ، والعبادة ال تسمى عبادة إال باأمرين: اإلخاالص و

ومن وجه آخر ال تسمى عبادة إال إذا توفر فيها أصالن الحب والذل .

 قـطـبان همـا عـابـده ذل مـع  حبه غـايـةُ  الـرحمـن وعـبادة

 حـتى قامـت القـطـبان رمـادا  دائــر   وعليهما فـلك العـبادة  

 والـشـيـطان   والنفس بالهـوى ال  رسـولـه أُمـر باألمـر ومـدارهُ 
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جهلهام  وهذا باطل أيضا  وبطالنه يعلم بالشرع والعقل ، والمصيبة أن هؤالء يجعلون (2)

أيحسننهللا  حجااة علااى علاام غياارهم يكااابرون فااي المعقااوالت والمحسوسااات قااال تعااالى: 

 قال غير واحد من المفسرين: أي ال يؤمر وال ينهى .  اإلنسان أن يترك سد 

نعلمهاا  وهذا باطل أيضا  فإن هللا جل وعال خلق لراية ولعلة مقصوده وخلق لحكمه قد (3)

 وقد نجهلها فإن المخلوقات كثيرة جدا  . 

ت وخلاق نحن نعلم أن هللا خلق اإلنس والجان لعبادتاه ، وقاد خلاق هللا جال وعاال الحيواناا

بناا جال رعلى اختالف أشكالها واختالف مسمياتها وهي تُقَدَّر باآلالف وما خلاق  الطيور

ر وهذه وعال هذا عبثا ، وال خلق ذلك سدى ، خلق هللا جل وعال هذه الدواب وهذه الطيو

 والبحر الحشرات وهذه المخلوقات العظيمة التي نعلم بعضها ونجهل كثيرا  منها في البر

 وغاية . خلقها ورزقها وذلك لحكمه

ده روهذا باطل حيث يقولون ليس في النار سبب لإلحراق وحكاية مثل هذا ترني عن  (4)

 و الألن هذا مكابرة في المعقوالت ، ضع ياد  فاي الناار وانظار هال يحصال ألام للياد أم 

 ،وهل يحصل إحراق للورق حاين تضاعه فاي الناار أم ال و فهاذه مكاابرة فاي المعقاوالت 

 هل العقليكابرون في األمور العقلية والمصيبة أنهم يزعمون أنهم أوكثير من المتكلمين 

 وما عندهم من الحجج ما يستطيعون مجاراة أهل الحق به . 

 حــــيران لمـقـلـدٍ  بهـا أنى  عندهم عـنـد التنا ـر حجة ما

  وإنما الـدلـيل إلى ال يفـزعـون
 إلى مفـزعهم في العـجـز

 السلطان

هاا يقادمون العقال علاى النقال ، وهام ياأتون باأمور عقلياة يضاحك منوالمصيبة أن هاؤالء 

صاابيان أهاال التوحيااد حيااث يقولااون لاايس فااي النااار ساابب لإلحااراق وال فااي الماااء قااوة 

ر ، اإلبصاا اإلغراق وال التبريد ، ويقولون ليس في األدوية قوة الدواء وال في العين قاوة

 ا  بشايءوعندهم أن الارب لام يفعال شايئ وال في األذن قوة السماع وال في األنف قوة الشم

مال ذلاك يح وال شيئا  لشيء ، فليس فاي أفعالاه بااء الساببية وال الم التعليال ، والاوارد مان

 على باء المصاحبة والم العاقبة .
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 فااي نفااس األماار بااين فاارق وال ،( 1) واألماار الخلااق بااين فاارق ال سااواء عناادهم األماار وهكااذا

 . (2)ور والمحظور المأم
 

ق وهذه مكابرة ومناقضة لما جاءت باه الرسال ونزلات باه الكتاب ، هللا جال وعاال فا (1) رَّ

ا أهمنره للا لنمن وقال تعاالى:   أ  له اليلق واألمر بين الخلق وبين األمر قال تعالى: 

أ أن يقو  له كن فيكون ق هؤالء بين الفعل والف  أساو شيما عال وال باين ا، وحينها ال يفّر 

الفعل والمفعول وفي نفس األمر ال   يفرقون بين المأمور والمحظور .
ال  والسبب فاي ذلاك أن األفعاال فاي نظارهم ال تنقسام فاي نفساها إلاى حسان وقبايح فهاؤالء (2)

ع قال والساميفرقون بين الحسن والقبيح ولذلك ال يفرقون بين األمر والنهي فهل يستويان و الع

 وفياه التفرياق باين األمار وباين النهاي فاال ياأمر هللا جال وعاال بشايء إال والفطر تتجاوب ماع

جل  مصلحة ومصلحته تقضي على المفسدة ، وإن وجد مفسدة فهي نزر يسير ، وال ينهي هللا

 وعال عن شيء إال ومفسدته تفضي على مصلحته .

رناة قد يكون في بعض األوامر وفي بعض النواهي شيء من المصالح لكان ال يمكان مقا

عن   هللا)) نهانا رسول  ما نهى هللا عنه بما يستحسنونه ويفعلونه قال رافع بن خديج 

،  ي صاحيحهفاأمٍر كان لنا نافعا  وطواعية هللا ورسوله أنفع لنا (( هذا الخبار رواه مسالم 

ن ذلاك في بعض األوامر بل في كثير من األوامر مصالحةٌ محققاهٌ ال مفسادة فيهاا البتاة ما

ة ات مفسدالعدل وغير ذلك هذه مصالح ال مفسدة  فيها البتة ، وفي بعض المنهي التوحيد ،

 ال مصلحة فيها البتة كالشر  والظلم ونحو ذلك .

يسنألون  عنن اليمنر والميسنِر قهنْل  الخمر ماذا قال هللا عناه و قاال هللا جال وعاال عناه: 

و ! كاال بال هاي دنيوياة  لكن هاذه المناافع هال هاي دينياة  فيهما أثم  كبير ومنافع للناس

باعتبار التكسب والتجارة وإال فهو مفسدةٌ محضة ، الخمر ما خامر العقال والخمار يفساد 

العقول ، إذا  األصل في هذا أن نقول ما أمر هللا به فمصلحته راجحة على مفسدته ، وماا 

 نهااى هللا عنااه فمفساادته راجحااة علااى مصاالحته وإْن ُخيَّاال لاابعض الجهااال واألغبياااء أن
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المصلحة تقتضي فعل كذا وكذا فمعاذ هللا أن يكون عقل آحاد الناس أصوب مماا جااء باه 

الكتاب وجاءت به األدلة السمعية . 

 وقد تقدم أن هؤالء يكابرون في المحسوسات التي ال يجهلها األطفال .

 

 
 

ي تضاولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا من غير أن يقوم بالماأمور صافة تق

،  (2)حساانه و ال بااالمنهي عنااه صاافة تقتضااي قبحااه ولهااذا األصاال لااوازم وفااروع كثياارة 

 . (3)وهؤالء غالبهم ال يجدون حالوة العبادة وال لذتها وال يتنعمون  بها 
 

ال ومن غير أن يقوم األمر بالتوحيد صفة تقتضي حسان التوحياد ، ومحاسان التوحياد  (1)

ر أن يقاوم باالنهي عان الشار  صافة تقتضاي قابح بالمنهي عنه صفة تقتضي قبحه من غي

 الشر  .

ين واألفعال في نظرهم ال تنقسم فاي نفساها إلاى حسان وقبايح وال فارق فاي نفاس األمار با

الكتااب بالصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم وهاذا القاول فاساد ، يُعلام بطالناه 

قال ره بالنتوحيد يعلم فضاله وخياوالسنة والفطرة فالشر  يعلم بطالنه بالنقل والعقل ، وال

ى بين الشر  والتوحيد فال عقل له وهو أجهل العباد وأضلهم   .والعقل ، ومن سوَّ

 وهذا الكالم كله منقول من مدارج السالكين . (2)

كرهااا فقولااه: )) ولهااذا األصاال لااوازم وفااروع كثياارة (( هااذه اللااوازم والفااروع الكثياارة ذ

 يَْحُسْن في ،لى في مفتاح دار السعادة وفي طريق الهجرتين اإلمام ابن القيم رحمه هللا تعا

 حق طالب العلم مراجعتها والنظر فيها فهمها .

ن ونهاا بادوالسبب أنهم ال يجدون حالوة العباادة وال لاذتها وال يتنعماون بهاا ألنهام يؤد (3)

ن ن يكاوأ محبة فقد تقدم قولهم في الباب ، بأن القيام بهاا لايس إال لمجارد األمار مان غيار

 ماار ومحااضسااببا  لسااعادةٍ فااي معاااش وال معاااد وال سااببا  لنجاااة إنمااا القيااام بهااا لمجاارد األ

لك الذل يصاحب ذالمشيئة والذي ال يؤدي العبادة محبة هلل وامتثاال  ألمره واجتنابا  لنهيه و

 فإنه ال يجد لذة العبادة حتى يلج الجمل في سم الخياط . 
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يف ة والصيام والزكاة والحاج والتوحياد واإلخاالص ونحاو ذلاك تكاالولهذا يسمون الصال

كليفا  لام ، ولو سمى مدعي محبة ملك من الملو  أو غيره ما يأمره به: ت (1)أي كلفوا بها 

 . (3). وأول من صدرت عنه هذه المقالة: )) الجعد بن درهم ((  (2)يعد محبا  له 
 

ا العباد ال يؤديهافاال لجنة وال لنار وال سببا  للسعادة  ألنها في اعتقادهم أنها ليست سببا   (1)

 أمار هللا محبة هلل ، وال ريب أن هذه األمور أمر هللا جل وعال بها ولكن نحن حاين نمتثال

جارد  نحاب مجل وعال محبة  هلل فنحب هللا من كل قلوبنا ومحبة للعبادة ألن هللا يحبهاا فاال

أمر  ال ياف فنحب هللا ونحب أمره ونعتقد أن هللاالعبادة دون محبة هللا فهذا ضالل وانحرا

ع هذا األمر إال لحكمه وغاية .   بشيء إال وفيه مصلحة ومنفعة وال ُشر 

لعبد ء محبة اباعتبار أن أحدهم يقول إني أفعله بُكْلفه ومشقة ولهذا ينكر كثير من هؤال (2)

ة هلل األوامار محبا نولربه ألن ال يؤدي األمر إال لمجرد محض األمر والمشايئة فاال ياؤد

ماا جل وعاال فلهاذا ينكار كثيار مان هاؤالء محباة العباد لرباه، وزعماوا أناه يحاب ثواباه و

 يخلقه له من النعيم وهذا إنكار لألدلة النقلية والعقلية والفطرة.

 ، وفي حديث سهل بن سعد في الصاحيحين أن النباي   يحبهم ويحبونه قال تعالى: 
 ( .  ولهالراية رداأ سجالأ يحهللا هللا وسسوله ويحبه هللا وسسألع ين قال يوم خيبر:  ) 

 محباة ولامحيث زعم أن هللا جل وعال لم يتخذ إباراهيم خلايال  أي أنكار الخلاة وأنكار ال (3)

ى بااه خالااد القسااري حااين بلرااه هااذا القااول الخبيااث ا لااذي يكلاام موسااى تكليمااا  ، وقااد ضااحَّ

وا تق ، وقاال:يناقض ما جاءت به الرسل وما نزلات باه الكتاب  بال هللا ياا أيهاا النااس ضاحَّ

لام ولام يك ضحاياكم فإني مضحٍ بالجعد بن درهم فإناه زعام أن هللا لام يتخاذ إباراهيم خلايال  

   الى:موسى تكلم موسى تكليما  ، وشكر الضحية كُل ُسني قال ابن القيم رحمه هللا تع

خالـدُ  بجعد وألجل ذا ضحى

 الـ 
 انالقربــ قسري يـوم ذبـائـح 

 الـداني الكليم مـوسـى وال كـال  خليلـه لـيس إبـراهيم إذ قـال

 صاحب كل الضحية شـكر

 سـنةٍ 
 قـربـان   أخــي مــن هلل در  

لوهاا ول وقابوقد تقدم الحديث عن إسناد هذه الحكاية وأن العلمااء تلقاوا هاذا الحكاياة باالقب

ر ، د فيه نظالرد على الجهمية والسنبالتسليم ورواها اإلمام الدارمي رحمه هللا تعالى في 

ذا غيار هاوالعهد بهذه القصة قريب بالنسابة إلساناد الادرامي وأساانيد أئماة اإلساالم فمثال 

 بعيد .

م فاإن إقاماة تعزياارات علاى أهال الباادع والمنحارفين الاذين يشوشااون علاى النااس عقائااده

يار الماؤمنين وأفكارهم أمر مطلوب شرعا  كما صنع عمر بن الخطاب مع صابيغ فاإن أم

  َجلَد صبيرا  ، والنبي  عمر 
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ا ميقاتل  ( ولهذا لنا آخاوها وش ر ماله عْزمةأ من عْزمات سبنايقول في مانع الزكاة: ) 

ذي بتادع الانع الزكاة مع أن الضرر قد ال يتجاوزه ويتجاوز نفرا  يسايرا  ، فكياف بهاذا الم

ن ألاك وأحماد فاي رواياة عنهماا يتجاوز ضرره اآلالف من  البشر ، وقد ذهاب اإلماام ما

دعتاه ا  مان بالمبتدع يُقتل أن المبتدع إذا ثبتت عليه البدعاة ويادعوا إليهاا فاإن يقتال تخلصا

 ،كام آخار حوشره وحفظا  لعقائد المسلمين وأفكارهم أما إذا لم يدعوا إلاى بدعتاه فهاذا لاه 

لطان فلاايس لكاان يجااب مناصااحته وتوجيهااه ودعوتااه ، وطبعااا  الااذي يقاايم الحاادود هااو الساا

 ماع ولمااآلحاد في الناس أن يقيم الحد دون السلطان لما يسببه هذا من الفوضى في المجت

 يسااببه هااذا األماار ماان دعااوى االبتااداع فااي كاال شااخص فهااذا يقاايم الحااد وهااذا يقاايم الحااد

 فيحصل فوضى وفساد عظيم ال تُحمد عقباه .

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رب وال قوم بالين يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل ال يالصنف الثاني: القدرية النفاة ، الذ

 . (1)يرجع إليه ، بل يرجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته 
 

 -ألهل الكالم في علة الخلق وحكمه مذاهب ثالثة: (1)

ف منهم من نفى الحكماة وزعماوا أن هاذا يفضاي إلاى الحاجاة ، تأمال كيا الماههللا األو :

 هذا في تصورهم واعتقادهم أنه يفضي إلى الحاجة . قالوا وكيف نفوا الحكمة ألن

لااوا أسااماء هللا وصاافاته باادعوى أن هااذا يفضااي إلااى  وتأماال فااي حااال المشاابهة حااين عطَّ

التشبيه فهم عطلوا أوال  ثم شبهوا ثانيا  حيث شبهوا هللا جل وعال بالجمادات والمعادومات 
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، لايس كمثلاه شايء رد   ليس كمثله شيء وهو السنميع البرنير هللا عز وجل يقول: 

ردا  علاى المعطلاة ، المعطلاة يعتقادون أن مان   وهنو السنميع البرنير على الممثلة ، 

أثبت هلل األسماء والصفات فقد شبهوا المخلوق بالخالق فأدى بهم إلاى التعطيال، والمشابه 

 .يقولون يدٌ كيدي وقدٌم كقدمي فيكيفون خشية التعطيل لكنهم في الحقيقة أنهم عطلوا 

 األوثـان   عـابـــدُ  المشـبّ ه إن  لسـنا نشـبه وصفـه بصفاتنـا

ـل إن  أوصاف ـه   مـن نُخل يـه وال كـال  البهـتان   عابــدُ  المـعـّط 

 العظيمَ  مـن شبَّـه الـرحمنَ 

 بخلق ه  
 نصـران   لمـشـر ٍ  الشبيـهُ  فهـو 

 عـن الـرحمنَ  أو عـطَّل

 أوصاف ه  
 اإليمان   اذ وليـس الكفـورُ  فـهـو 

فعهاام نيقولااون إن هللا يخلااق ويااأمر لحكمااه ولكان تعااود إلااى العباااد وهااو  المناههللا الثنناني:

ن أهال ماواإلحسان إليهم ، فلم يخلق ولم يأمر إال لذلك ، وهذا ماذهب المعتزلاة وآخارين 

 البدع والضالل .

عبدوه ليمذهب من أثبت حكمة  تعود إلى الرب بحسب علمه فقالوا خلقهم  الماههللا الثالث:

جاد مناه وليحمدوه وليثنوا عليه ، فمن ُوجد ذلك منه وهم المؤمناون فهام خلقاه ومان لام يو

 ذلك فليس مخلوقا  هلل .

م  خاالقهوأهل السنة متفقون على أن هللا خلق لحكمة ومصلحة والعباد فاعلون حقيقة وهللا

متفقاون وشاره ، ووخالق  أفعالهم ، وأهل السنة متفقون أيضا  على اإليماان بالقادر خياره 

ة وهااي أيضاا  علاى أن الفعاال غيار المفعاول فحركااات العبااد واعتقااداتهم أفعاااٌل لهام حقيقا

 مفعولة هلل ومخلوقة له .

يئته وهذا كله على الحقيقة ال علاى وجاه المجااز ، والاذي قاام باالرب علماه وقدرتاه ومشا

 والذي قام بهم هو فعلهم وكسبهم وحركاتهم .

 

 
 أنهاا بمنزلاةوعبادات شرعت أثمانا  لما ينالاه العبااد مان الثاواب والنعايم ، أن ال (1) فعندهم

 . (2)استيفاء األجير              أجره 
 

وال  وم باالربفعندهم أي القدرية النفاة الذين يثبتون نوعاا  مان الحكماة والتعليال ال يقا (1) 

 يرجع إليه .  

لام فسااده وسايأتي إن شااء هللا تعاالى ينبري أن نتصور هذا القول علاى حقيقاة حتاى نع (2)

الرد على هذا القول الفاساد ، هاؤالء يقولاون إن العباادات شارعت ولام تشارع لريار ذلاك 

ُشاارعت أثمانااا  لمااا ينالااه العبااد ماان الثااواب والنعاايم ، وأن هااذه األعمااال بمنزلااة اسااتيفاء 

الباطال ياأتون  األجير أجره ال فرق باين هاذا وذا  وقاد يساتدلون بأدلاة كماا تقادم أن أهال

بحجج وبيّ نات ولكن َسَرعان ما تذوب هذه الحجج أما الحق وَسَرعان ما تضمحل وتبطل 
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 قال تعاالى:          وقل جاء الحق وزهق الباطل لن الباطل كان زهوقا قال تعالى: 

فاال ياأتي صااحب باطال بباطال إال   و  يأتون  بمثل ل  جمناك بالحق وأحسنن تفسنيرا

آن ما يبطله وينقضه ويبين فساده وعواره .وفي القر

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا بمنا كننتم ونوووا أْن تلكم العنة أوسثتموهن قالوا: ولهذا يجعلها سبحانه عوضا  كقوله: 

نننتم اوخلننوا العنننة بمننا ك     هننل تعننزون ل  مننا كنننتم تعملننون  (1)        تعملننون

، وفاي الصاحيح إنماا هاي   (2) غينر حسنابلنما يوفي الرابرون أجنرهم ب   تعملون

ثواباا  ألناه و، قاالوا: وقاد ساماها جازاء  وأجارا   (3)أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها 

لاوال فشيء يثوب إلاى العامال مان عملاه ، أي: يرجاع إلياه ، قاالوا: ويادل علياه الموازناة 

 . (4)تعلق الثواب باألعمال عوضا  عليها لم يكن للموازنة معنى 
 

بباء   يقولونفهم يجعلون الباء باء المعاوضة وال يجعلون الباء باء السببية كما تقدم ال (1)

تفق ديث المالسببية ويقرون بأن الباء باء المعاوضة مع أن باء المعاوضة منفيّ ة بنص الح

قضايه  (( وقاد تقادم مارارا  التأكياد علاىلن يدخل العننة أحند  مننكم بعملنه  على صحته ))

ماة وهاي أن أهاال البادع يأخاذون باادليل ويعرضاون عان األدلااة األخارى وال يحاااولون مه

خارى الجمع بين األدلة المتعارضة في نظرهم يستقلّون بادليل ويعرضاون عان األدلاة األ

 ويجعلون هذا الدليل حجة على األدلة األخرى .

 هذا كالم هللا وهو حق لكن الشأن في الفهم . (2)
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ال قا صحيح اإلمام مسلم من حديث أباي ذر الرفااري أن النباي  يستدلون ما جاء في (3)

  ( . لنما هي أعمالكم أحريها لكم ثم أوفيكم لياهافيما يروي عن ربه جل وعال ) 

حاضرا  في كتاب   يغاوس صغيرة و  كبيرة ل  أحراها ووجدوا ما عملوا قال تعالى: 

 . و  يظلم سب  أحد

كان ماا ن بدليل ويعرضون عن األدلاة األخارى ، الموازناة حاق لوقد تقدم أنهم يستقلّو (4)

ى لهام هو الدليل على أن الموازنة منبعثة وناتجة من كاون الجناة عوضاا  عان العمال ، أنا

ر بااذلك و باال دون هااذا خاارط القتاااد ، فحااين نثباات الموازنااة وحااين نثباات الجاازاء واألجاا

عماال باه واأل بها والعمل العبد ماأموروالثواب فال يعني هذا طبعا  هذه األشياء ، هللا أمر 

 جال الصالحة من اإليمان وتار  جنس العمال كاافر كماا تقادم تقرياره مارارا  ، وذكار هللا

ب وعال في مواضع من كتابه بأن العمل سبب لدخول الجنة وليس عوضاا  ، هاذا كلاه يجا

 لعباادةون اأن نؤمن به لكن النزاع مع هؤالء أنهم يجعلون الجنة عوضا  عن العمل ويقول

هاذا هااو وشارعت أثماناا  لماا ينالااه العباد مان الثااواب وأنهاا بمنزلاة اساتيفاء األجياار أجاره 

 الباطل في كالمهم وسيأتي إن شاء هللا تعالى الرد عليهم .

 

 
 

 

جزاء ألبتااة ، فالجبريااة لاام تجعاال لألعمااال ارتباطااا  بااال (2)متقابلتااان  (1)وهاتاان الطائفتااان 

زت أن يعذّ ب  م مان أفناى عماره فايوجوَّ ،  مخالفتاه هللا من أفناى ُعَماره فاي الطاعاة ويُانعّ 

علياه  والقدرياة أوجبات (3)وكالهما سواء بالنسبة إليه ، والكل راجع إلى محض المشيئة 

ى ، وأن وصول الثواب إل(4)سبحانه رعاية المصالح ، وجعلت ذلك كله بمحض األعمال 

نَّاا فضااله ت، فجعلااوا (5)ة  الصاادقة عليااه بااال ثماان العبااد باادون عملااه فيااه تنقاايص باحتمااال م 

 لى عملهسبحانه على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد ، وأن إعطاء ما يعطيه أجرة  ع

ء ي الجازاأحب إلى العبد من أن يعطيه فضال  منه بال عمل ولم يجعلوا لألعماال تاأثيرا  فا

 ألبتة 
 

 أي الجبرية والقدرية . (1)

ضااها بعضااا  ، ولكاان ال يعنااي هااذا أن كاال كالمهاام باطاال ، ففااي كااالم أقااوال يلعاان بع (2)

الجبرية في الرد على القدرية كالم حق ، وفي كالم القدرية في الرد على الجبرية حاق ، 

وفي كثير من كالمهم باطل ، فنحن نقبل الحق الاذي ماع هاؤالء والحاق الاذي ماع هاؤالء 

ونأتي بالحق الذي دلت عليه الكتب ودل ونرد الباطل الذي مع هؤالء والذي مع هؤالء ، 

عليااه القاارآن ودلاات عليااه الساانة ، فااال يعنااي هااذا أننااا حااين نقاايّ م الجبريااة ماان الطوائااف 

المبتدعة والقدرية من الطوائف المبتدعة أنهم ال يصدر عنهم إال باطل ، كما أنه ال يعني 

أصاول أهال السانة أن الرجل حين ينتسب إلى السنة ال يصدر عنه إال حق ، األصال فاي 
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والجماعة حق ال تتعارض ، ولكن التعارض ينتج من الفهوم ومان التطبياق ، وقاد يكاون 

في المنتسب ألهل السنة شيء من الباطل وشيء من الهوى وشيء من التجاوز لماا أمار 

هللا جل وعال به ، فال يعني هذا أن الرجل حين ينتسب إلى السنة أن نقبل كل ما عنده فقد 

المه باطل لكان السانة حاق ، فاالبطالن أتاى مان تطبياق هاذا علاى دنياا الواقاع يكون في ك

بسبب ضعف الحديث أو عدم القدرة على إيصال المعلومات إلى اآلخرين أو بسبب الفهم 

الخاط  أو بريار ذلاك مان األشاياء التاي يساتدل بهاا علاى بطاالن القاول وألن أهال السانة 

خهم بخاالف الرافضاة الاذين يادَّعون العصاامة يعتقادون أن ال عصامة لعلماائهم وال لمشااي

 ألئمتهم . 

 ألمار والوقاد تقادم قاولهم أناه ال يفرقاون باين األمار والنهاي وال باين الخلاق وال باين ا (3)

فااي  يعتقادون كمااا تقاادم فااي قااولهم بااأن النااار ساابب لإلحااراق وال فااي الماااء قااوة لإلغااراق

 كالمهم باطل كثير يخالف المنقوالت والمعقوالت .

 فالجنة عوضا  عن العمل وليس العمل سببا  لدخول الجنة . (4)

 قاسوا المخلوق على الخالق . (5)

 

صالة أن األعماال أساباب مو (2).عن الصراط المساتقيم ، وهاو:  (1)والطائفتان منحرفتان 

را  لجزائه ، واألعمال الصالحات من توفيق هللا تعالى وفضله ، وليست قَدْ  (3)إلى الثواب 

د ، أن تكااون شااكرا  علااى أحاا (5)، باال غايتهااا إذا وقعاات علااى أكماال الوجااوه  (4)وثوابااه 

 األجزاء القليلة من نعمة سبحانه .

فلو عذب أهال ساماواته وأهال أرضاه لعاذبهم وهاو غيار  االم لهام ، ولاو رحمهام لكانات 

 . (6)رحمته لهم خيرا  لهم من أعمالهم 
 

ا  علاى ية تخفيفاَجبَرية بالفتح إذا قرنت بالقدرأي الجبرية والقدرية وال بأس بأن يقال ال (1)

 اللسان ، وإال فاألصل الَجْبرية بالسكون .

 أي الصراط المستقيم . (2)

تفااات أو العقااااب أيضاااا  إال إذا قيّ ااادت األعماااال بالصاااالح وتاااوفرت فيهاااا الشاااروط وان (3)

 الموانع .

تاار حياتااه دون أن يفألنااه لااو وضااعت نعمااة ماان نعاام هللا فااي مقابلااة عماال العبااد طااول  (4)

 ودون أن يقصر لما ساوى عمله نزرا  يسيرا  من هذه النعمة .

 ط .أي إذا وقعت العبادة على أكمل الوجوه على ما نحن فيه من التقصير والتفري (5)

وهااذا جاازء ماان حااديث رواه أبااو داود وغيااره ماان طريااق ساافيان عاان أبااي ساانان عاان  (6)

وسانده جياد ، وقاد سالكت  بن كعاب عان النباي وهب بن خالد عن ابن الديلمي عن أُبي 

الجبرية في هذا الخبر مسلكا  غريبا  حيث قالوا: كل ممكن عدٌل والظلم هاو الممتناع لذاتاه 

فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لكان متصارفا  فاي ملكاه والظلام تصارف القاادر فاي 

جعاا  إلاى محاض غير  ملكه وذلك مستحيل علياه سابحانه وزعماوا أناه لماا كاان األمار را

المشيئة لم تكن األعمال ساببا  للنجااة فكانات رحمتاه للعباادة هاي المساتقلة بنجااتهم فكانات 
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لاون جاناب الحماد وهاذا  رحمته خيرا  من أعمالهم ، وهاؤالء يراعاون جاناب الملاك ويعّط 

َكام أي الحكماة فاأنكرو  ابخالف القدرية حيث عطَّلوا جانب التوحياد وزعماوا العادل والح 

 خبر وقابلوه        بالتكذيب . هذا ال

ي فاتعاالى  وقد هدى هللا أهل السنة للحق لما اختلف فياه هاؤالء فقاال ابان القايم رحماه هللا

ه علاى بيان الحق في هذه المسالة قال رحماه هللا تعاالى: )) المقصاود أن مان حقاه سابحان

ه كلاه يكاون حبا كل أحد من عبيده أن يرضى به ربا  وباإلسالم ديناا  وبمحماد رساوال  وأن

عصااايه هلل وبرضاااه فاااي هللا ، وقولاااه هلل وتركاااه هلل وأن ياااذكره وال ينسااااه ويطيعاااه وال ي

ن ماك نفساه ويشكره وال يكفره وإذا قام بذلك كله كانت نعم هللا عليه أكثر من عمله بل ذل

ى نعاام هللا عليااه حيااث وفقااه لااه ويسااره وأعانااه عليااه، وجعلااه ماان أهلااه، واختصااه بااه علاا

ا  شاكر أباديستدعى شكرا  آخر عليه وال سبيل له إلى القياام بماا يجاب هلل مان ال غيره، فهو

وب وقام ه المطلفنعم هللا تطالبه بالشكر وأعماله ال تقابلها ، هذا إذا قام بالشكر على الوج

لتقصاير اوالعبد ال بد له مان  بالعبادة على الوجه الذي يرضي هللا ويرضي رسوله هللا 

 ى تطالب بالشكر وأعماله، فنعم هللا تعال
 اتاه كلهااذان طاعفديوان النعم وديوان الاذنوب يساتنفوذنوبه وغفلته وتقصيره قد تستنفذ عمله 

،  باه سايده هذا وأعماله العبد مستحقه عليه بمقتضاى كوناه عبادا  مملوكاا  مساتعمال  فيماا ياأمره

س لاه لاه كماا أناه لايبموجب العبودية فليس لاه شايء مان أعما مملوكه وأعماله مستحقةفنفسه 

بال  الحقيقاة ذرة من نفسه فال هو مالك لنفسه وال صفاته وال أعماله وال لما بيده من المال فاي

ماله ثم  لكه أعظم استحقاقا  من سيد اشترى عبدا  بخالصعليه لماكل ذلك مملو  عليه مستحق 

عماال باد مان األفليس لك في نفسك وال في كسبك شيء فلو عمل هاذا الع دى إليَّ قال أعمل وأ

ى مااا عماال فإنااه كلااه مسااتحق عليااه لساايده وحااق ماان حقوقااه عليااه ، فكيااف بااالمنعم المالااك علاا

 ،الوجاوه  الحقيقة الذي ال تعد نعمة وحقوقه على عبده وال يمكن أن تقابلها طاعاتاه بوجاه مان

تكان  فلو عذبه سبحانه لعذبه وهو غيار  االم لاه وإذا رحماه فرحمتاه خيار لاه مان أعمالاه ولام

رف ته وال عأحد عيش ألب  فضل هللا ورحمته ومرفرته ما هنأ، فلوال ألبتهأعماله ثمنا  لرحمته 

 هللايم رحماه أحدٌ خالقه وال ذكره وال آمان باه وال أطاعاه ... (( إلاى آخار كاالم اإلماام ابان القا

 تعالى .
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لنن )  :ماع قولاه   ملونوتل  العنة التي أوسثتموها بما كنتم تع وتأمل قوله تعالى: 

لحاديث تجاد اآلياة تادل علاى أن الجناان باألعماال ، وا (1)(  يدخل أحد مننكم العننة بعملنه

 .(2)ينفي دخول الجنة باألعمال ، وال تنافي بينهما 
 

حديث  : ) لن يدخل أحدٌ منكم الجنة بعمله ( هذا الحديث متفق على صحته منقوله  (1)

 أبي هريرة
(2) 

 والعقل حـتى لـيـس يلـتـقيان  نـص لفـٍظ وارٍد  إذا تـعارض

 ويظنه فاسـدٌ  إما فالعقل

 الـرائي
 صـحـيحا  وهــو ذو بطـالن 

 ما قالـه المعصــوم بالبرهــان  أو أن ذا  الـنص ليس ثـابـتٍ 

أن يعااارض كتاااب هللا جاال وعااال إال فااي أحااد  ال يمكاان لاانص صااحيح ماان كااالم النبااي 

 أمور:

إذا  ال حجة في هذا النص حيث نجعله معارضا  للقرآن أو أن غير ثابت  أن يكون النص

هذا النص ثابت فحينئٍذ نتهم العقل وأن هذا العقل فاسد ويظنه الرأي صحيحا  وهو ذو 

بطالن ، وإذا تعارض فيما يظهر للشخص وطالب العلم آية من كالم هللا وحديث من 

نهما يدل عليه العقل والنقل ، وإنما يتأتى فال بد أن هنا  جمعا  بي  حديث رسول هللا

التعارض في تصور بعض الناس ال في حقيقة الشيء ألن هللا جل وعال يقول عن السنة 

 ىلن هو ل  وحي يوح  الذي يقوله النبي   أو يفعله لن هو ل  وحي يوحى   فال

بين أدلة يمكن أن يكون هنا  تعارض بين الكتاب والسنة وال يكون هنا  تعارض 

الكتاب ، وقد قال غير واحد من األكابر منهم ابن خزيمة وغيره: )) ال تأتوني بنصين 

أن أُؤلف بينهما (( وقـد صـنـف العلماء إال واستطعت  متعارض ـ أي في الظاهر ـ

األحاديث المتعارضة في الظاهر فكيف بدعوى   ومصنفات في اختالف علـوم الحـديث

بتعارض القرآن بعضه مع بعض وإنما ينتج التعارض  تعارض القرآن والسنة أو

 واالضطراب في الفهوم ال في حقائق األمور .

اد هاذا لفساففقوله: )) وال تنافي بينهما ((: وهذا واضح فاال تناافي بينهماا وإن وجاد تناافي 

 العقااول وفساااد التصااور وقااد تقاادم شاايء ماان اإلشااارة إلااى أسااباب فساااد العقااول وأسااباب

 التصور .
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واستحقاق  (2)، فالمنفيُّ باء الثمنية  (1)ألن توارد النفي واإلثبات ليس على محل واحد 

الجنة بمجرد األعمال ردا  على القدرية المجوسية التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء  

 . (3)متضمن لتكرير المنة 
 

حمال وتعاارض هاذا يلم يرد النفي واإلثبات في مكان واحد حتى يصبح بينهماا تناافي  (1)

 على وجه وهذا ويحمل على وجه فيزول حينئٍذ التعارض . 

 ياة فاال يمكان( بعملاه المنفاي هناا بااء  الثمن لن يدخل العنة أحد  منكم بعمله: ) قوله  (2)

 م .أن تكون الجنة ثمنا  للعمل كما تزعمه الطوائف المنحرفة كما تقدم تقرير قوله

دت فاي سون الخالق علاى المخلاوق والبااء المثبتاة التاي وروالسبب في قولهم أنهم يقي (3)

انوا كننجنزاءأ بمنا  القارآن هاي بااء  السااببية ، فالعمال سابب لاادخول الجناة فقولاه تعااالى: 

ناة فهاو أي بسبب أعمالهم فلو تخلَّف عن العمل لم يادخل الجناة وإذا دخال الج   يعملون

ثمن والثاواب عاوض عان الماال بسبب عمله وليس في الجنة عوضا  عن عملاه كماا أن الا

هذا ال يمكن أن يقال به ألبته .
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والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية ، ردا  على القدرية الجبرية الذين 

وال هي أسباب لها ، وإنما غايتها أن تكون  (1)يقولون: ال ارتباط بين األعمال وجزائها 

 أمارة .

وية هي أن عموم مشيئة هللا وقدرته ال تنافي ربط األسباب بالمسببات والسنة النب

 . (2)وارتباطها بها 

 . (3)وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا  من الحق 
 

ن يقاول القدرية طوائف كثيرون منهم من يقول إن الخير من هللا دون الشر ، ومنهم م (1)

بااب  باب األسماء والصافات ويختلفاون فايبأن العبد يخلق فعل نفسه ، وهم يختلفون في 

م ثاالحكماة التعليل والحكمة ومنهم من ال يثبت التعليل والحكمة ومنهم من يثبت التعليل و

ر أصال  آخر في هذا الباب ، وانبعثت منه القدرية الجبرية فهم طوائف ك كما  ثيرون ،يُقّر 

 تقدم أقوال يلعُن بعضها بعضا  .

ماه هللا سياق قول أهل السانة فاي هاذا البااب ، قاال ابان القايم رحوقد جاء في المدارج  (2)

هم وأعماال تعالى: )) وهم الفرقة الوسط المثبتاون لعماوم مشايئة هللا وقدرتاه وخلقاه العبااد

هاا وترتيب ولحكمته التامة المتضمنة ربط األساباب بمسابابتها وانعقادهاا بهاا شارعا  وقادرا  

 فعاال هللابه أهل السنة والجماعاة وال يُخرجاون عان أعليها عاجال  وآجال  وهذا كله يؤمن 

َكَمَها ومصالحها فهم يؤمنون بما يلي:   وال عن شرعة ح 

 صي .األمر األول: يؤمنون بالقدر خيره وشره غير أنهم ال يحتجون بالقدر على المعا

  تفـنى كميتٍ  عـنـد مـراد هللا
 تُسجـي وعند مـراد النفس

مُ   وتُلح 

 تحتجُ  ـراألم خـالف وعند

 بالقضا
 

 بالجبر  هيرا  على الرحمـن

 تـزعـمُ 

 ،لمخلاوق اويؤمنون أيضا  بأن أفعال العباد مخلوقة هلل ، ويؤمنون أيضا  باأن الخلاق غيار 

مشاايئة يؤمنااون أيضااا  بااأن هللا خااالق أفعااال العباااد والعباااد لهاام قاادرة وإرادة ومشاايئة و

،   لعالميناتشااون ل  أن يشاء هللا سب  وما المخلوق تابعة لمشيئة هللا ، قال تعالى: 

تضاامنة ويؤمنااون أيضااا  بعمااوم مشاايئة هللا وقدرتااه ، ويؤمنااون أيضااا  بحكمتهااا التامااة الم

لربط األسباب بالمسببات وانعقادها بها شرعا  وقدرا  .

س ل  وستفترق هاه األمة علنى ثنالث وسنبعين فرقنة كلهنا فني الننا: ) قد تقدم قوله  (3)

ه ( تقدم أن هاذه الواحادة هاي الجماعاة ، وتقادم أن هاذا الخبار صاحيح وقاد صاحح واحده

 الترمذي وغيره من أهل العلم .

ة بالكلي فقولـه: )) وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا  من الحق (( أي لم تتر  الحق

 فحينئٍذ ال نرفض كل شيء تقرره هذه الطوائف المنحرفة . 

كتبهم عن ما عنادهم مان الحاق فهاذا شايء وماا أقارره شايء  وال يعني هذا أننا نبحث في

آخر ، ففي كتب أهل السنة غنى عن كتب أهل البدع ونحن مكتفون بكالم ربنا وسنة نبينا 
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  وبكالم أهل السنة عما جاء في كتب أهل البادع وأهال الضاالل فاإنهم لام يساتفيدوا مان

أن هاذه العلاوم ال تُسامن وال تُرناي كتبهم ، وقد اعترف بذلك عقالئهم وتواتر النقل عنهم ب

 عن صاحبها شيئا  ، وإنها َمَزلة أقدام َمَضلة أفهام قال الرازي :

ـقَال العقـول إ قـدام نهايـة ))  ضــالل العالمـين سـعـي وأكثُر  ع 

وأرواحـنا في وحشة من 

 جسومنا
 ووبــال أذى   دنــيانـا وغايـة 

طـول  بحثنا مـن نستفد ولم

 عمرنا 
 وقال قيل فـيـه جمعـنا أن ـوىس 

ال  ، وي غلي تُرلقد تأملت الطرق الكالمية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليال  وال

  ستو الرحمن على العرش ا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن ، أقرأ في اإلثبات 

 ، لليه يرعد الكلم ال يهللا والعمل الرالح يرفعه   :أقرأ في النفي ، س كمثله لي

 ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي (( .  و  يحي ون به علما  شيء 

 وقال الشهرستاني:

 المعاهد طفت لعمري لـقـد

 كلها
 

وسيّرت طـرفي بين تلك 

 المـعـالم

 كـف واضعا   إال أرى فلم

 حائـٍر 
 نـادمٍ  سـن قـارعـا   أو ذَقَـنٍ  على 

،  لفطرةالى عقائد إحدى عجائز نيسابور (( أي على وقال أحدهم: )) يا ليتني أموت ع

 لقدريةالم اتريرت فطرهم ، ولذلك ال يرتقي علم الكالم أحد فيفلح ، إذا  ما يرد في ك

 والجبرية ليس كله باطال  ففيه حق وفيه باطل .
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ما اختلفوا فيه . بل أنواعا  فهدى هللا أهل السنة ل (1)فإنها ارتكبت ألجله من نوعا  الباطل 

 من الحق بإذنه . 
 

ل بباطال أهل السنة حين يردون الباطل ال يردونه بباطل ، يردونه بحق فال نرد الباط (1)

ياساة معاذ هللا ، كصنيع المنهزمين في مجاال الفكار وفاي مجاال اإلعتقااد وفاي مجاال الس

 إلعاالمة وأماام امن النماذج في هذا الوقت الحاضر في االنهزامية أمام الحضارة الرربيا

اء األبريا الرربي حين تحدث اإلعالم الرربي عن المسلمين بأنهم إرهابيون وأنهام يقتّ لاون

وباطال  وأنهم يسطون على البالد األخرى ، انهزم أمام هذا الكالم المجمل الذي فياه حاق

لاب ، طبعض المحسوبين على اإلسالم فقال إن اإلسالم ال يهاجم أحدا  وليس عناده جهااد 

 لجهاد كله في اإلسالم جهاد دفع و! ا

تاااريخ انهزاميااة ومخالفااة لمااا أجمااع عليااه المساالمين ومخالفااة للكتاااب والساانة ومخالفااة لل

 وفي حياة الصحابة كلهم .  الثابت المتمثل في حياة النبي 

 باي هي غزوة تبو  وكانت طلبا  وليست دفاعا  ، وتاوفي الن آخر غزوة غزاها النبي 

نا وال ، إذا  ال ننهازم ال فاي أفكارناا وال فاي عقائاد ذا غازوات الصاحابة على ذلك وهك

ال عماا  جااء باه في أعمالناا وال فاي سالوكنا وال فاي تصارفاتنا وال فاي سياسااتنا وال نتنصَّ

 الشرع .

فحااين توصااف بالمجساام ال تنفااي التجساايم مطلقااا  فااإن أهاال الباادع يصاافون أهاال الساانة 

ن أع هاؤالء تقاول: ال لسانا مجسامين ، وهام يعتقادون بالتجسيم فاال ترتكاب شاططا  كصاني

اال فااي قضااي ة المجساام هااو الااذي يثباات األسااماء والصاافات فحينئااٍذ تقااع فااي الباطاال ، فّص 

 والتجسيم ، ما هو التجسايم و ومان هاو المجسام و ومتاى يطلاق علاى الرجال بأناه مجسام 

 وهل يُعتبر إثبات األسماء والصفات تجسما  و

 قبل أهل البدع ، فصل في مسألة التعطيل . وحين توصف بالمعطل من

وحين توصف بالخارجي وهم يقصدون بالخارجي الذي يكفر المرتدين ، فصال فاي هاذه 

 القضية ، ال تتنكر لهذا الوصف الذي يقصدون به إنكار الحق .

 وحين توصف بأنك رافضي ألنك تحب آل البيت فال تتنكر لفضل أهل البيت .

نااك ال ترلااوا فااي آل البياات فااال تتنكاار عاان هااذا الوصااف وحااين توصااف بأنااك ناصاابي أل

ل وبيّ ن المقصود بالناصبي .  وفّص 

 فالتفصيل في مقام الجدال هو الطريق األسلم لحل القضية .

م لاافحااين يقااال عنااك بأنااك إرهااابي و ال تقاال اإلسااالم يحااارب اإلرهاااب كااذبت ، اإلسااالم 

 يحارب اإلرهاب. 

رهاب و ولكن ما هو المقصود باإل  عدوا هللا وعدوكمترهبون به  هللا جل وعال قال: 

لة وما هي ماهية اإلرهاب و وما هي حدود اإلرهاب و ثام ننتقال إلاى نقطاة أخارى ومساأ

 مهمة مان هاو المرهاب و وماا حادود إرهاباه و وماا هاي الادوافع وراء اإلرهااب و فلايس

 نهزامية .المقصود الحديث عن هذه القضية من كل وجه المقصود الحديث عن اال
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الجهال وفإن أهل السنة ال يرتكبون الباطل حين يردون الباطل بل يردون الباطال بالسانة 

 لات نوعاا  بالعلم والبدعة بالسنة والشر  بالتوحيد ، فكل طائفة من الطوائاف المنحرفاة فع

ياه فختلفاوا امن الحق ارتكبت ألجله نوعا  من الباطل بل أنواعا  فهدى هللا أهال السانة لماا 

بإلنه وهللا  فهد  هللا الاين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق ن الحق بإذنه قال تعالى: م

 .  يهدي من يشاء للى صراط مستقيم

 لحاق إلاىفسل ربك الهداية واسأله التثبيات ، نساأل هللا جال وعاال الهداياة والثباات علاى ا

 الممات .
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لعلاوم اوا أن فائدة العبادة رياضاة النفاوس واساتعدادها لفايض الصنف الثالث: الذين زعم

  (1)المعارف عليها 

الصنف الثالث وهو ما قبل األخير وهم الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفاوس  (1)

تقدم أن العبادة المأمور بها هي التي تتضامن معناى الاذل ومعناى الحاب ، وأن العباادة ال 

 ر شروطها وأركانها .تسمى عبادة إال بتوف
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طنة ة والباوالعبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه هللا ويرضاه من األقوال واألفعال الظاهر

. 

والبااد أن يتااوفر فااي العبااادة أصااالن ، األصاال األول: اإلخااالص هلل جاال وعااال . األصاال 

الماأمور  الثاني: متابعة السنة ، وبدون هذين األمرين أو أحدهما ال يقبل العمل ، والعبادة

بها هي التي تضمنت معنى الذل ومعنى الحب ، حيث ياؤدي العباادة محباة  هلل جال وعاال 

 وذال  وانكسارا  بين يديه ، قال ابن القيم رحمه هللا تعالى: 

 وعباااادة الااارحمن غاياااة حباااه

 

 

 

 مااااع ذل عابااااده همااااا قطبااااان

 وعليهماااا فلاااك العباااادة دائااار 

 

 

 

 

 مااا دار حتااى قاماات القطبااان

 باااألمر أماار رسااولهومااداره  

 

 

ال باااااااااااااااالهوى والااااااااااااااانفس  

 والشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايطان

 
مع ال يجتحبه ففإن العبد قد يحب شخصا  وال يكون ذليال  له ، وقد يكون ذليال  له وال ي

 رير هللالمحبة هذان األمران إال في عبادة هللا وإفراده بالتوحيد ، فإذا ُصرف الذل وال

 المين .أصبح العبد مشركا  موحدا  للمخلوق دون رب الع

ة فيه طوائف من أهل البدع من الصاوفية وغيارهم يزعماون أن فائادة العباادة هاي رياضا

 تعدادا  النفوس  فيؤدون العبادة لهاذا المعناى ويقوماون بهاا بحثاا  عان رياضاة النفاوس واسا

 ءلفاايض العلااوم والمعااارف عليهااا ، وهااذه العبااادة علااى هااذا الوجااه غياار مقبولااة فهااؤال

 العتباارا الحركاات والساكنات وأدوا العباادة بهاذا المعناى وبهاذا ايتصورون أنهام إذا أدو

 أنهم قد قاموا بالمطلوب وحصال للانفس الرياضاة المرجاوة فاي نظارهم واساتعدت حينئاذٍ 

 اللفيض العلوم والمعارف عليها حيث يحصل له من انشراح الصدر والفهم والفيض ماا 

 يحصل               برير ذلك . 

 
 
 

 

 

 

 

 

قواها من قوى النفس السبعية والبهيمية ، فلو عطلت العبادة اللتحقت بنفوس  وخروج

، فتصير قابلة النتقاش  (2)، فالعبادة تخرجها إلى مشابهة العقول  (1)السباع والبهائم 

 . (3)صور المعارف فيها 
 

لثواباه  فهم يرون وجوب العبادة وشرعيتها لكان ال يُؤدونهاا محباة  هلل وذلاال  وال طلباا   (1) 

وهربا  عن عقابه وال يعبدون هللا جل وعال بالمحبة والخاوف والرجااء ، يعبادون هللا جال 

وعااال ليتااأتى لهاام هااذا األماار وتحصاال لهاام رياضااة النفااوس واسااتعدادها لفاايض العلااوم 

والمعارف عليها وخروج قواهاا مان قاوى الانفس الَسابُعية        البهيمياة ، فهاذه الَسابُعية 
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تااؤدي األواماار ونحاان نااؤدي األواماار لاائال تلتحااق نفوساانا بنفااوس السااباع والبهيميااة ال 

 والبهائم ، فهذا زعمهم .

ان فاي كافإن العقل المفكر هذا الذي يؤدي هذه العباادة غيار أن هاذا العقال نااقص فلاو  (2)

م إلاى هذا العقل كمال وتوقد ذهن وقابلية لما جاءت به الرسل ونزلت باه الكتاب ألرشاده

باد . وماا مان ع  ليناك نعبند وليناك نسنتعين هم إلى معنى قوله تعالى: الصواب وأرشد

يخرج عن الحق إال لهوى في النفوس أو نقص في العقول أو اإلعاراض عماا جااءت باه 

الرسل والهوى يتمثل باألطماع الدنيوية وبالتقليد ونحو ذلك .

 هللال إال بطاعااة أن المعااارف ال تحصاا الوجننه األو :وهااذا ال يتااأتى لهاام ماان وجااوه:   (3)

 االبتداعأن انشراح الصدور واتساعها ال تكون ب الوجه الثاني:جل وعال وامتثال أمره . 

اكر هللا الناين آمننوا وت منمن قلنوبهم بناكر هللا أ  بن والخروج عن الحق ، قال تعالى: 

 .  ت ممن القلوب

نشااراح افااال يحصاال لااه أن ماان لاام يااؤدي العبااادة محبااة هلل وذال  بااين يديااه  الوجنه الثالننث:

الصدر ، وإن وجد شيء مان ذلاك فهاو نسابي سارعان ماا ياذهب ويضامحل وينقلاب هماا  

 وغما  .

 أبااى هللا جاال وعااال إال أن يااذل ماان عصاااه وخااالف أمااره وهااؤالء قااد أضاالتهم الشااياطين

لنه  ومن يع  عن لكر النرحمن نقنيض واحتوشتهم أسباب        الشقاوة ، قال تعالى: 

أ فهو  . له قرين شي انا

هاذا وشابه هؤالء قوٌم في عصرنا يقولاون باأن الصاالة رياضاة وليسات بعباادة، الصاالة ب

ماره ثاال  ألاالعتبار هي رياضة ، ولكن ال نؤديها من أجل الرياضة ، نؤديها عبادة هلل امت

 ن تتضامنواجتنابا  لنهيه ومحبة هلل وخوفا  ورجاء وال يصح تسامية الصاالة عباادة إال حاي

 ى الااذل ومعنااى الحااب ، والناااس يتفاااوتون فااي هااذا كتفاااوتهم فااي خلقهاام وأشااكالهممعناا

 وألوانهم وطبائعهم ، وقد يجد لذة اإليمان وقد ال يجد ذلك .

م باإلساالوكلما قوي إيمانه وقوي توحيده كلما وجاد هاذه اللاذة ، وكلماا رضاي بااهلل رباا  و

ن والساعادة ذة العباادة وحاالوة اإليماانبيا  كلماا وجاد هاذه الساعادة ووجاد لا دينا  وبمحمد 

ضادها  تُنال ، بأسباب بالتوحيد الذي ضده الشر  وبالسانة ضادها البدعاة وبالطاعاة التاي

 المعصية . 

 
من الفالسفة  (2)، أحدهما : من يقرب من اإلسالم والشرائع  (1)وهذا يقوله طائفتان 

 . (3)القائلين بقدم العالم وعدم الفاعل المختار 
 

صدر هاذا أي يصدر هذا القول وهذا اإلعتقاد وهذا التصور للعبادات المأمور بها ، ي (1) 

 عن طائفتين.

ئع ت والشرالفظ ابن القيم رحمه هللا تعالى في مدارج السالكين )) من يقرب إلى النبوا (2)

 (( ولم يذكر اإلسالم .
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بااوات ل يقربااون ماان النوالمؤلااف رحمااه هللا تعااالى لاام يقاال ماان أهاال اإلسااالم إنمااا قااا  (3)

 والشرائع وهذا في بعض الجوانب وليس في كل الجوانب .

ن لاه  وقد زعم أرسطو صاحب منطق اليونان بأن العالم المفعاول قاديم ماع هللا وأناه مقاار 

 في الزمان ، وقد أشار إلى قولهم ابن القيم رحمه هللا تعالى في النونية فقال:
 لساااانا نقااااـول كمااااا يقااااـول الملااااـحد الااااـ

 

 

 

 

 زنـديااااااـق صاحااااااـب منطااااااق اليونااااااـان

 

 باااااـدوام هاااااـذا العاااااالم المشاااااهود والااااااـ 

 

 

 

 

 أرواح فااااااااااي أزل لـيااااااااااـس بـفـااااااااااـان

 
 هاااااااـذه مقااااااااالت المــالحاااااااـدة األُلاااااااى

 

 

 كفاااااااـروا بخالاااااااـق هاااااااـذه األكـاااااااـوان 

 

 بالناار وقد ذكر الرزالي كفر الفالسفة في مسائل منها: إنكارهم حشر األجسااد والتعاذيب

حصارون الجنة، ومنهاا قولاه: إن هللا ال يعلام الجزئياات وتفصايل الحاوادث ويوالنعيم في 

ى تقاادم علاامعلام هللا جاال وعاال فااي الكلياات ، ومنهااا قااولهم إن العاالم قااديم وأن هللا تعاالى 

ماه خاره كالآالعالم بالرتبة كتقدم العلة على المعلول ولم يزاال في الوجود متسااويين إلاى 

 لفالسفة (( .هللا في كتابه )) تهافت ا

اهماة فة البروالفلسفة باللرة اليونانية: محبة الحكمة والحكمة قولياه وفعلياة ، ومان الفالسا

 الهنود الذين ينكرون النبوة وال يقولون بها أصال  .

 

 
 

 

 

 

، ويقرب إلى الفالسفة فإنهم  (1)والطائفة الثانية: من تفلسف من صوفية اإلسالم 

 . (2)الستعداد النفوس للمعارف العقلية ومخالفة العوائد  يزعمون أن العبادات رياضات
 

بمعنااى ادعااى الحكمااة وأدعااى المعرفااة وصااار ذلااك بفلساافة ، وهااؤالء يقربااون إلااى  (1)

 الفلسفة . 

لاى وقد نازع بعاض أهال العلام فاي نسابة هاؤالء إلاى اإلساالم ، وفاي نسابة الصاوفية إ (2)

لقاول وفية اإلسالم (( وقال أصاحاب هاذا ااإلسالم حيث قال المؤلف رحمه هللا )) من ص

 ليس في اإلسالم صوفية .

وتعقااب بعااض المعلقااين علااى ماادارج السااالكين هااذا القااول ، ونااازع اباان القاايم فااي هااذا 

اإلطالق ، وفي هذه المنازعة نظر ألن هذا ناتج من سوء فهم من هاذا المعلاق ، ألن ابان 

م ال يقصد أن اإلسالم فيه صوفية ولكن القيم رحمه هللا تعالى حين قال من صوفية اإلسال

يقصد من المنسوبين إلى اإلسالم ، وأن هذه الصوفية لم تخرجهم عن اإلسالم إلاى دائارة 

الكفر ، ويقصد أيضا  من المنسوبين إلى اإلسالم بصرف النظر هل هذه النسابة صاحيحة 
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ى الصاوفية ، وأنهاا أم باطلة ، وهو ال يريد تقرير أن الصوفية من اإلسالم أو أن ندعو إل

مااذهب ماان جملااة المااذاهب المنسااوبة إلااى اإلسااالم علااى أن التصااوف أنااواع منااه مااا هااو 

منسوب إلى لبس الصوف ولبس الشيء الخشن وتاارة ينساب بعاض العبااد والزهااد إلاى 

 التصوف .

وقااد نسااب إلااى التصااوف بعااض أئمااة الهاادى ومصااابيح الاادجى حيااث جاااء عصاار ماان 

 من ُعرف بالزهد والورع ولبس الشيء الخشن .العصور ينسب إلى التصوف 

الصانف الثااني ماان كاان متصااف ببدعاة وهاذه البدعااة ال تخارجهم عاان اإلساالم ، فيصااح 

لااة حينئااٍذ إطااالق ماان صااوفية اإلسااالم أي المنسااوبين إلااى اإلسااالم أو الااذين هاام ماان جم

 المسلمين ألن النسبة قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة .

لقباور رالة غالة في األسماء والصفات غالة في العبادات حيث يعبادون اومن الصوفية ال

ذا إويعبدون أصحابها ويلجئون إلى األوليااء ، وطوائاف مانهم يزعماون ساقوط التكااليف 

وصاال إلااى مرحلااة ماان العلاام والمعرفااة ، وطوائااف ماانهم يزعمااون أن العبااادة رياضااة 

ت إللهاماالنفوس للمعارف العقلية وا كصنيع هؤالء الذين يقولون هذا القول وذلك لتستعد

 وللفيض الحاصل لها من هذا الصنيع وفيهم غير ذلك .

وال فااي عصاار الصااحابة  وبالجملااة فلفااظ التصااوف لاام يكاان معروفااا  فااي عصاار النبااي 

ولاى وحين وجد بعد ذلك لزم التفصيل فمنه ما هو حق ومنه ما هاو باطال وهاذا الحاق األ

ذا ن هذا اللفظ ال أصل لـه عان السالف والسايما أن هااإلعراض عن تسميته بالتصوف أل

 اللفظ أصبح وصفا  ألهل البدع والضالل   والمنحرفين . 

 ،وإذا كان إطالق التصوف باعتباار أن فاي اإلساالم تصاوف كماا أن فاي اإلساالم صاالة 

ان هاذا كاكما أن في اإلسالم عبادة ، كما أن في اإلساالم ذكار فهاذا اإلطاالق غلاط ، وإذا 

رجهم طالق باعتبار أن هؤالء من جملة المسلمين فهذا صحيح إذا كان التصوف ال يخاإل

 ك .عن حيّ ز اإلسالم إلى حيّ ز الكفر فالتصوف منه ما هو كفر ومنه ما هو دون ذل

و أوهذا يجرنا إلى الحديث عن مسألة أخارى وهاي قضاية النقاد فحاين يرياد طالاب العلام 

 وفر فيه عدة أمور: العالم نقد اآلخرين ال بد أن تت

كما صنع  أن يفهم المقصود من الكالم حتى ال يُس  إلى نفسه ويظلم غيره ، األمر األو :

 كثير ممن يعلق على مدارج السالكين وعلى بعض كتب أئمة الهدى .

دلاة زيال األالعلم ، والعلم بواقع الحاال وبتصاور المساألة علاى حقيقتهاا وبتن األمر الثاني:

ي ع الادليل فاي غيار موضاعه وال الهادى فاي محال الباطال وال الباطال فامنازلها فاال تضا

ي الضارور مكان الهدى ، والسيما حين يريد نقد األكابر ممن آتاهم هللا علما  وفهماا فمان

ياة أن تبذل جهد  فتستفر  طاقتك في البحث ومحاورة اآلخارين لتصال إلاى نتيجاة إيجاب

 لجهل .اا وفهمها واستيعابها فهذا ضرب من وأما مجرد المبادرة برد األقوال دون تمعنه

ومن صنف أو كتب فقد عارض عقلاه علاى اآلخارين ، فلينظار اإلنساان مااذا يعارض و! 

 وأما بالنسبة بالردود على اآلخرين فهذا يشترط فيه شروط:

 العلم . الشرط األو :
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 اإلخالص . الشرط الثاني:

 العدل . الشرط الثالث:

 اإلنصاف .  الشرط الرابع:

 الرحمة: حيث ترحم اآلخرين وال يكن قصد  التشافي وإشاباع النفاوس الشرط اليامس:

 وهواها .

 

 
 

 

 

 

 ثم من هؤالء من ال يوجب العبادة إال بهذا المعنى   .
 

عقلياة أي يوجب العبادة باعتباار أن العباادات رياضاات الساتعداد النفاوس للمعاارف ال (1)

 كابرة وهذه مناقضة لما جاءت به الرسل .ومخالفة العوائد وهذا ضالل وهذه م

ادة أماار هللا جاال وعااال بالعباا  واعبنند سبنن  حتننى يأتينن  اليقننين هللا جاال وعااال يقااول: 

تضمن كانت ت والعبادة ال يمكن تسميتها عبادة إال إذا كان فيها إخالص وفيها متابعة ، إذا

معنى الذل ومعنى المحبة وإال فال يصح تسميتها عبادة .

ت أي اعبد ربك على الوجه المطلاوب المشاروع حتاى تماو  حتى يأتي  اليقين قوله: 

والمقصود باليقين هو الموت ، المنية ، المنون .

هاذا فومن أدَّى العبادات علاى وجاه يقصاد مناه رياضاة النفاوس دون محباة هللا والاذل لاه 

 عمل مردود وهذه العبادة غير مقبولة وهذا الفاعل آثم .

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 
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 . (2)، بقي متحيرا  في حفظ أوراده ، واالشترال بالوارد عنها  (1)فإذا حصل لها ذلك 
 

 أي حصل للنفوس شيء من ذلك . (1)

أي عان العباادات وشاابهها وهاذا ضااالل وانحاراف وكال ماان أعارض عمااا جااءت بااه  (2)

من ومن يعن  عنن لكنر النرح الرسل ونزلت به الكتب فله شيء من ذلك ، قال تعالى: 

أ فهو له قرين . نقيض له شي انا

أي عان طاعاة الارحمن   عن لكر النرحمن أي يعرض ، قوله:   ومن يع  قوله: 

أ  وعن عبادة الرحمن قـوله:  نس أي المقصود بالشيطان هنا اسم الج  نقيض له شي انا

شيطانا  من الشياطين ومتمردا  من المالعين .

ذا تكلام ه فهو كظلاه حيثماا توجاه توجاه معاه ، وحينهاا إال يفارق  فهو له قرين قولـه: 

تكلم بالباطل ، وإذا ساكت ساكت عان الحاق ، وإذا مشاى مشاى فاي غضاب الارحمن وإذا 

جلس جلس في طاعة الشيطان فقد استحوذ عليه الشيطان وأغواه .

وتأمل في حال النااس فاي هاذا العاالم تارى جموعاا  غفيارة مان هاذا الضارب ممان تسالط 

فاي  شيطان وأغواهم وال إشكال أن أكثر ساعي العاالمين ضاالل فنسابة المسالمينعليهم ال

 جانب الكافرين كالشعرة البيضاء في الجلد األسود .

 العااالم اآلن وماان يعاايش فااوق الكاارة األرضااية يتجاااوز سااتة مليااارات ، مليااار مساالمون

ة ل السنيهم أهوالبقية كفرة فجرة ، هؤالء المسلمون فيهم الصالحون وفيهم الطالحون ، ف

يهم فاوفيهم أهل البدع والضالل واالنحراف ، فايهم أهال الطاعاة وفايهم أهال المعصاية ، 

 لمسلمينأهل الخير وفيهم أهل الشر وهؤالء قد دخل فيهم من هو منافق يريد إفساد دين ا

ودخاال فاايهم جماعااات ماان الزنادقااة ، فاايهم ماان هااو محسااوب علااى اإلسااالم ولاايس ماان 

 اإلسالم في شيء . 

 اإلسالم ما هو و! ما هو اإلسالم و!

 اإلسالم ليس كلمة تقال باللسان والدعاوى ال ترني عن أصحابها شيئا  . 

اإلسااالم : االستسااالم هلل بالتوحيااد واالنقياااد لااه بالطاعااة والبااراءة ماان الشاار  وأهلااة ، 

د رساول اإلسالم يعني العمل بمدلول الشاهادتين شاهادة أن ال إلاه إال هللا وشاهادة أن محما

هللا ، وكم من يقول هذه المقالة وهو يعباد غيار هللا يطاوف حاول القباور يناادي غيار هللا ، 

وكم ممن يقول ال إله إال هللا ويشهد أن محمدا  رسول هللا وال يعمل بشيء من ذلك ويتر  

جنس العمل مطلقا  ، وفياه مان يقاول هاذه الكلماة وينطاق بهاا لايال  ونهاارا  وال يصالي وال 

وال يزكااي وال يحااج . وكاام مماان يقااول هااذا وهااو يحكاام برياار شاارع هللا ، يحكاام يصااوم 

بالطاغوت ، يحكام باالقوانين الوضاعية ، يظااهر المشاركين علاى المسالمين ، وفايهم مان 
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يقول ذلاك وهاو يتعااطى الساحر والشاعوذة وفايهم مان يقاول ذلاك وفاي تصاوره واعتقااده 

 ليس مجرد قول . ضالالت وانحرافات ال ينطق بها المسلم اإلسالم

ان نحن نعرف معنى اإليمان بأنه قاول وعمال ، قاول القلاب واللساان وعمال القلاب واللسا

 والجوارح .

ال ونياة و ومن جميل ما قاله اإلمام الشافعي رحمه هللا تعالى قال: )) اإليمان قاول وعمال

ن يجزئ واحد دون اآلخر (( وحكى على ذلك إجماع الصحابة والتاابعين وأهال السانة ما

ساالم ثّ ال اإلبعدهم الباد أن تتمثال فيناا حقيقاة اإلساالم ، تتمثال فيناا حقيقاة اإليماان حاين نم

ساالم حقيقة أمام نظر اآلخرين والمصيبة أنه يتحادث اآلن عان اإلساالم مان ال يعارف اإل

 ،وهو الذي يمثّ ل اإلساالم فاي نظار اآلخارين وهاذه مان المصاائب العظيماة فاي عصارنا 

تولنوا ولن ت سابابا  ولكان هلل األمار مان قبال ومان بعاد قاال تعاالى: نحن نعرف أن لهذا أ

أ ريركم ثم   يكونوا أمثالكم  .  يستبد  قوما

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومنهم من يوجب القيام باألوراد وعدم اإلخالل بها وهم صنفان أيضا : أحدهما من يقول 

 .   (1)بوجوبها حفظا  للقانون ، و بطا  للناموس 
 

ا . أي ماان يقااول بوجااوب أداء األواماار وبوجااوب القيااام باااألوراد وعاادم اإلخااالل بهاا (1) 

 لوق لربواإلنسان والعبد مأمور ، مأمور إن لم يمتثل أمر رب العالمين أمتثل أمر المخ

لاف عان العالمين ، إن لم يطع الخالق أطاع المخلوق ، وال يمكن ألحد مان البشار أن يتخ

 ع .هذا المأمور في دنيا الواق
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تأماال فااي الااذين يخرجااون عاان أواماار هللا فااي تحكاايم شاارعة و اتباااع اإلسااالم وشاارائع 

ر اإلسالم يخرجون عان ذلاك إلاى طاعاة الشاياطين وإلاى طاعاة العبياد وإلاى طاعاة الكفاا

 وإلى االنضمام إلى أنظمة هيئة األمم وشبهها .

كان هاؤالء يخرجون من طاعة رب المخلوق إلى طاعة المخلوق ، فهاو ماأمور ماأمور ل

قل مناه هربوا مان الارق الاذي ُخلقاوا لاه فبُلاوا بعباادة الهاوى والشايطان وهاذا األمار مسات

ون دالمرء ومستكثر ، منهم من يطيع المخلوق في كل شيء ، ومنهم من يطيع في أشياء 

 أخريات ، فهو مأمور مأمور . 

وهااو  لااذي أمرنااإذا  ينبراي أن نطيااع ويجاب علينااا أن نمتثال أماار رب العاالمين فإنااه هاو ا

  لنق واألمنرأ  له الي الذي نهانا ، وبيده األمر كله وإليه يرجع األمر كله قال تعالى: 

أ أن يقننو  لننه كننن فيكننون وقااال تعااالى:  لمين وهااو رب العااا  لنمننا أمننره للا أساو شننيما

ومليكهم .

محباة   والهذا الصنف يقولون بوجوب القيام بااألوراد وعادم اإلخاالل بهاا لايس محباة  هلل 

لنااموس ضابطا  لوللعبادة ، ال طلبا  للجنة وال هربا  من النار ، يقولون بذلك حفظا  للقانون 

ي ونحان ، وهذا متمثل في عصرنا يقولون: إن العالم ال يمكان أن يقاوم إال باأوامر وناواه

 من و  نوافقه على هذا وأن البشرية ال تنضبط إال بأوامر ونواهي ولكن أمر من و ونهي

لوضاعية اوإذا كنا نأمر الناس بأوامر الطواغيات واألوامار  أوامر هللا وأوامر رسوله ب

ي هيئاة والنواهي الوضعية واالنضمام إلى هيئة األمم وشبهها بما يسمى يهيئة العادل وها

م الظلاام والجهاال فإننااا نااأمر بالفوضااى نااأمر بالشاارود عاان الحقيقااة نااأمر بالتفلاات وعااد

 االنضباطية . 

بااألمر  بعض البالد بهذه األمور لكن فيه أمر ونهي ، لكن الناس ال ينضابطونقد تستقيم 

بب والنهي إال بتطبياق الشارع ، وماا يصايبهم اآلن مان الفاتن والحاروب والتفلات هاو بسا

 اإلعراض عن شرع هللا واإلعراض عن التمسك بالسنة .

ا   يرنااي شاايئومجاارد التساامي باإلسااالم دولااة إسااالمية وهااي تحكاام برياار شاارع هللا هااذا ال

والدعاوى وإن راجت على جماوع مان البشارية ال تاروج علاى أهال العلام وأهال الفضال 

وأهل اإليمان وإن راجت على كال البشارية وعلاى المخلاوقين فاوراء ذلاك حسااب وجناة 

 ونار والوقوف بين يدي حكم عدل ال يظلم وال يُظلم عنده أحد .

لومااة دين كلااه هلل وتعاايش البشاارية المظواألمااة بحاجااة إلااى العااودة إلااى رشاادها ليكااون الاا

،  المقهورة تحت بساط العدل ومظلة األمان ، تعايش علاى حكام هللا وشارع هللا عاز وجال

ينف منا لكنم ك وقاال تعاالى:   أتستبدلون الاي هو أوننى بالناي هنو خينر قال تعالى: 

 أفال تعقلون !!  تحكمون
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وجبونها حفظا  للوارد ، وخوفا  من تدرج النفس بمفارقتها إلى حالتها األولى واآلخرون: ي

فهذه نهاية إقدامهم في حكمة العبادة وما شرعت ألجله وال تكاد تجد في   (1)من البهيمية 

 كتب المتكلمين على طريق السلو  غير طريق من هذه الطرق الثالثة أو مجموعها .

 . (2)الجمع بين الخلق واألمر والقدر والسبب والصنف الرابع: هم القائلون ب
 

قادم أن وهؤالء ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا  ، وقاد ت (1)

باادة عالعبادة المأمور بها هي تتضمن معنى الذل ومعنى الحب ، وأناه ال يصاح تساميتها 

ضاابطا  وبهااا حفظااا  للقااانون  إال بهااذا االعتبااار وبهااذا المعنااى ، وماان أدى العبااادة وقااام

ماان  للناااموس أو حفظااا  للااوارد وخوفااا  ماان تاادرج الاانفس بمفارقتهااا إلااى حالتهااا األولااى

 البهيمية فهو ضال وعملة مردود علياه ، وجماعاات مان هاذا الضارب يقوماون بااألوراد

لون بها خشية مشابهة النفس البهائم ويقلاون لاو عطلات العباادة النساحق س ت النفاووال يُّخ 

ر تفااش صاوالسباع والبهائم فالعبادة تخرجها إلى مشابهة العقول وحينئاٍذ تصاير قابلاة الن

 المعارف فيها .

لخليلاين جاء في المدارج والصانف الراباع: هام الطائفاة المحمدياة اإلبراهيمياة أتبااع ا (2)

هاا بالعارفون باهلل وحكمته فاي أماره وشارعة وخلقاه وأهال البصاائر فاي عبادتاه وماراده 

 الء قائلون بالجمع بين الخلق واألمر . وهؤ
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ولااايس المعناااى أنهااام يساااوون باااين الخلاااق واألمااار فهاااذا لااايس قاااوال  للطائفاااة المحمدياااة 

الخلق صافة فا  أ  له اليلق واألمر اإلبراهيمية ، ألن هللا جل وعال فرق بينهما فقال: 

 من صفات هللا .

 ة األمرلوق . واألمر في إثبات صفوقد تقدم أن الفعل غير المفعول وأن الخلق غير المخ

 هلل جل وعال .

 نهاا بمااوالمعنى في قول المؤلف بالجمع: أي أنه ال يجعلون األمر واحادا  بال يجمعاون بي

 يقتضيه المقام ويقتضيه العلم و الشرع والعقل وبما تتجاوب معه الفطرة .

نهم ماأن جماعاات  هؤالء يتجاوبون مع ما تمليه عليه شياطينهم ويناقضون الفطار ، تقادم

نهماا ، ال يفرقون بين األمر والنهاي وال باين التوحياد والشار  ويزعماون أن هللا ساوى بي

 تقدم الرد عليهم فيما مضى . 

ماان  قولااه: )) والقاادر والساابب (( جميااع مااا يخلقااه هللا جاال وعااال ويقاادره بأسااباب ، لكاان

فعلاه يومان األساباب ماا األسباب ما يخرج عن قادرة العباد ومنهاا ماا يكاون مقادورا  لاه ، 

 العبد ، ومنها ما ال يفعله .

 ك كثيارةوبالجملة: فما فعل هللا جل وعال بأسباب يمكن طلبه بطلب األساباب ، وأمثلاه ذلا

لمأمور اكالحياة والموت ودفع الحر والبرد ، ودفع الجوع والعطش ، والعبد يفعل السبب 

ن أوقاد دلات األحادياث الصاحاح  به ويتوكل على هللا جل وعال فيماا يخارج عان قدرتاه ،

 األسباب من قدر هللا جل وعال .

 
، ومعنى كونه سبحانه  (1)فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبنٌي على معرفة حقيقة اإللهية 

 . (2)إلها  
 

لفطار ، اوهذا صحيح وهذا الذي دلت عليه األدلة كتابا  وسنة  وهو الذي تتجاوب معه  (1)

 غايتها مبنٌي على معرفة حقيقة اإللهية . فإن سر العبادة و

 اإلله هو المألوه بمعنى المعبود محبة  وتعظيما  وخوفا  ورجاء  . (2)

تاراع ضل في هذا البااب طوائاف مان المتكلماين فقاالوا: عان اإللاه بأناه القاادر علاى االخ

عاوا وقاد وق ويفسرون كلمة اإلخالص ال إله إال هللا بمعنى ال قاادر علاى االختاراع إال هللا

تاراع لاى االخفي الشر  األكبر حين جهلوا معنى اإلله ، ألنه إذا فُسر اإلله بأنه القادر ع

 ادر علااىفحينئااٍذ تصاابح عبااادة المخلااوق والذلااة لااه ال بااأس بهااا ألن ال إلااه إال هللا ال قاا

انحااراف واالختااراع ، ولاايس المعنااى إال إلااه إال هللا ال معبااود بحااق إال هللا وهااذا ضااالل 

 يم ، ومن أسباب وقوع طوائف من المتكلمين في الشر  األكبر .عظ

وقد ضل في هذا الباب جماعة من المعتزلة واألشاعرة والكرامياة فيفسارون إال الاه بأناه 

القادر على االختراع وال يدخلون توحيد العباادة فاي مسامى التوحياد وال يجعلاون أخاص 

 وخوفااا  ورجاااء  ، ويكااابرون فااي تقاادير معاااني اإللااه هااو المعبااود المااألوه محبااة  وتعظيمااا  

الخبر بحق في قولنا: )) ال إله إال هللا (( وهذا ناتج عن جهلهم بمعاني القرآن وبما جاءت 
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به الرسل وبما دعت عليه الرسل ، والذي جاءت به الرسل أن اإلله هاو الماألوه المعباود 

إلخااالص هااو )) حااق (( محبااة  وتعظيمااا  وخوفااا  ورجاااء ، وأن الخباار المقاادر فااي كلمااة ا

لل  بأن هللا هو الحق وأن منا يندعون منن ووننه الباطنل وأن  بنص القرآن قال تعالى: 

وللهكنم للنه  وقاال تعاالى:   فاعبنده وتوكنل علينه قاال تعاالى   هللا هو العلي الكبير

ليناك نعبند وليناك  وقاال تعاالى:   يا أيها النناس اعبندوا سبكنم وقوله تعالى:   واحد

  قل أعول برب النناس وقال تعالى:   قل أعول برب الفلق وقال تعالى:   نستعين

. 

 وغير ذلك من األدلة الدالة والموضحة لهذا المعنى .

 

 
 

 

 

 

 

وأن العبادة موجب اإللهية وأثرها ومقتضاها وارتباطها كارتباط متعلق الصفات 

القدرة ، واألصوات بالسمع واإلحسان بالصفات ، وكارتباط المعلوم بالعلم ، والمقدور ب

 . (1)بالرحمة ، والعطاء بالجود 

فعندهم من قام بمعرفتها على النحو الذي فسرناها به لرة  وشرعا  ، مصدرا  وموردا  

استقام له معرفة حكمة العبادات وغايتها ، وَعل َم أنها هي الراية التي خلقت لها العباد ، 

 .  (2)لكتب وخلقت الجنة والنار ولها أرسلت الرسل ، وأنزلت ا

  (3) وما خلقل العن واإلنس ل  ليعبدون وقد صرح سبحانه وتعالى بذلك في قوله: 

أن  نأيحسهللا اإلنسا  ، فالعبادة هي التي وجدت ألجلها الخالئق كلها ، كما قال تعالى:

، وقال غيره:  (5)، قال الشافعي رحمه هللا: ال يؤمر وال ينهى (4)أي مهمال   يترك سد 

ال يثاب وال يعاقب ، وهما تفسيران صحيحان فإن الثواب والعقاب مترتب على األمر 

،  (7)، وحقيقة العبادة امتثالهما (6)والنهي، واألمر والنهي هو الطلب للعبادة وإرادتها 

    ويتفكرون في خلق السموات واألسض سبنا ما خلقل هاا باطالأ  ولهذا قال تعالى: 

. 
 

ات ود واألصوفإذا قيل اإلله فهو المعبود وال ينفك هذا عن هذا إال كانفكا  العطاء عن الج (1)

 اته .عن السمع واإلحسان عن الرحمة ، فهذا من متعلقاته ومن موجباته ومن آثاره ومقتضي

 مصلحة قالتقدم أن الحكمة من الخلق هي العبادة ، وأن هللا جل وعال ما خلق إال لحكمة و (2)

لاه  مفمن عرف ما جااءت باه الرسال اساتقا  وما خلقل العن واإلنس ل  ليعبدون تعالى:  

.معرفة حكمة العبادات وغايتها

(8) 
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قااال العبااادة هااي الرايااة التااي خلااق لهااا الخلااق كلهاام ومعنااى يعباادون: أي يوحاادون ، و (3)

 ياد ومانتوحجماعة إال آلمرهم وأنهاهم وال تنافي باين األمارين ، فمان األوامار األمار بال

 النواهي النهي عن الشر  .

 وهذا قول ابن عباس وقتادة . (4)

 وهذا منقول عن مجاهد رواه عنه عبد ابن حميد وابن المنذر . (5)

 فال تنافي بين هذه األقوال ف خريتها ترجع إلى أمر واحد . (6)

ي ، ر والنهاألمأي األمر والنهي وهذه هي حقيقة العبودية ، فإن حقيقة العبادة امتثال ا (7)

ومان شارد عان ذلاك ولاو أدى العباادات الظااهرة فاال تسامى عباادة  صاحيحة حتاى يمتثاال 

 األمر والنهي .

(8)   ما خلقل هاا باطالأ  عاال وفيه إثبات صفة الخلاق هلل جال وعاال ومان أسامائه جال

 األرضالخالق وهللا جل وعال هو الخالق العليم ، فهؤالء يتفكرون في خلق الساماوات و

دياة وأن فاي العبو والنهاي يقولون: ربنا ما خلقت هاذا بااطال  وحقيقاة هاذا أن يتمثال األمار

 هيا . نمتثل األمر والنهي في حياتنا وفي عباداتنا فال نخالف أمر هللا وال نرتكب ن

وخلق هللا   (1)  :. وما خلقنا السموات واألسض وما بينهما ل  بالحق وقال تعالى: 

 .  (2) بالحق ولتعز  كل نفس بما كسبل السموات واألسض

فأخبر هللا تعالى أنه خلق السماوات واألرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه 

، فإذا كانت السماوات واألرض إنما خلقت لهذا ، وهو غاية الخلق فكيف يقال: إنه ال 

ال يتكدر عليهم  غاية له وال حكمة مقصودة و أو إن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى

، أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضا  لمخالفة العوائد  (3)الثواب بالمنة 

،  (6)، وبين ما دل عليه صريح الوحي  (5)، وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه األقوال  (4)

ع له، ، الجامعة لكمال محبته مع الخضو (7)علم أن هللا تعالى خلق الخلق لعبادته 

. (8)واالنقياد ألمره 
 

 أي بالعدل وبالحق المتضمن أمرة ونهيه وثوابه وعقابه . (1)

م ه كيف ياتفيه إثبات البعث وفيه إثبات الجزاء والحساب وفيه إثبات األمر والنهي ألن (2)

ة ي وحقيقالجزاء  والحساب ، وهؤالء إلى الجنة وهؤالء إلى النار إال بسبق أوامر ونواه

 ة امتثالهما . العباد

 كقول القدرية وقد تقدم الرد عليهم . (3)

ل بهاذا كما هو قول الصوفية وقد تقدم أنهم طوائف ولكان مان اعتقاد هاذا االعتقااد وقاا (4)

 فهو أضل من حمار أهله .

 أي األقوال المنحرفة واألقوال الضالة وهذه األصناف األربعة . (5)

 السابقة . وهو القسم الرابع فقط دون األقسام (6)

بهام  فإن هللا جل وعال ما خلق الخلق من قلة فيستكثر بهم ، وال من ضعف فيستنصار (7)

 وال من وحشة فيستأنس بهم خلق هللا جل وعال الخلق لعبادته .
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ى هاذه فإذا تخلف أحد هذين األمرين المحبة مع الخضوع واالنقيااد لألوامار فاال تسام (8)

ذا هالمارء والنااس يتفااوتون فاي مانهم ماا هاو مسالوب العباادة عباادة ، وال يصاح توحياد ا

 بالكلية ومنهم من هو ناقض ومنهم استوفى هذا ، وهم مراتب متفاوتة .

 جال ه فااهللجتناب نواهياة هللا وإفراده بالمحبة وطاعته وامتثال أوامره وافالعبادة هي محب

وعاال  اه هللا جالوا بالعباادة ، فمان أطااع جاازوماوعال خلق الجان واإلناس للعباادة أي ليق

ا لها هللا بجنة عرضها السماوات واألرض ، ومن أبى وعصاى فقاد خلاق هللا الناار وخلاق

ء أهلها  ، وقد جاء في البخاري من حديث فليح بن ساليمان عان هاالل بان علاي عان عطاا

!!  كنل أمتني يندخلون العننة ل  منن أبنىقاال: )  أن النباي  بن يساار عان أباي هريارة 

 (   عني وخل العنة ومن عراني فقد أبى؟ قا : من أطا هللا ومن يأبىسسو   قالوا: يا

تخلاف  ومفهوم هذه اآلياة أن مان  وأطيعوا هللا والرسو  لعلكم ترحمون وقال تعالى: 

 قرينهللا لن سحمة هللا فال تناله الرحمة ، قال تعالى:  عن جنس الطاعة هلل أو للرسول 

 . من المحسنين
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، وإنما يحب  (1)فأصل العبادة محبة هللا ، بل إفراده تعالى بالمحبة ، فال يحب معه سواه 

، ألن محبتهم من تمام محبته  (2)ما يحبه ألجله وفيه ، كما يحب أنبياءه ورسله ومالئكته 

ي ، وإذا كانت المحبة له ه (3)، وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادا  يحبهم كحبه 

، فعند اتباع  (4)حقيقة عبوديته وسرها ، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه 

 األمر والنهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة .
 

لى وقاد السبب أنه ليس في الوجود ما يستحق أن يحب لذاته مان كال وجاه إال هللا تعاا (1) 

اده حل ى الحب وأصل العبادة إفرتقدمت اإلشارة إلى أن العبادة تتضمن معنى الذل ومعن

 وعال بالمحبة .

 والصالحين من عباد هللا نحب هؤالء ونواليهم . (2)

ن أناواع ما وقد أشار العالمة ابن القيم رحمه هللا تعالى في الجواب الكاافي إلاى أربعاة (3)

محبة  :أحدهاالحب وذكر أنه يجب التفريق بينها وإنما ضل من ضل بعدم التمييز بينها . 

 لمشاركينهللا تعالى وهاذه ال تكفاي وحادها فاي النجااة مان عاذاب هللا والفاوز بثواباه فاإن ا

ه هاي  وهذهللامحبة ما يحبه  لثاني:وعبَّاد الصليب واليهود وغيرهم يحبون هللا تعالى .   ا

لمحباة االتي تدخله في اإلسالم وتخرجاه مان الكفار ، وأحاب النااس إلاى هللا أقاومهم بهاذه 

قينااه ي، والناااس يتفاااوتون فااي هااذه المرتبااة وكلمااا قااوي إيمااان العبااد وزاد وأشاادهم فيهااا 

ل وقاد قاا وقويت محبة هللا في قلبه ، كلما قويت محبة ماا يحباه هللا وبراض ماا يبرضاه هللا

لينه ممنا لثالث من كنه فيه وجد حالوة اإليمان ، أن يكون هللا وسسوله أحهللا : ) النبي 

هللا  ل أنقاهبه ل  هلل ، وأن يكره أن يعوو في الكفر بعد لسواهما ، وأن يحهللا المرء   يح

يحاب  ( وهذا الخبار متفاق علاى صاحته ، فقولاه: )) وأن منه كما يكره أن يلقى في الناس

اخلاة ا غيار دالمرء ال يحبه إال هلل (( خرجت بذلك المحبة الدنيوية والمحبة الطبيعية ألنه

 وال هللا وفيااه وهااي مان لااوازم محبااة مااا يحبااه الحااب هلل القسننم الثالنث:فاي هااذا  التقياايم . 

محباة  وهاي الالمحباة ماع هللا القسم الرابنع:تستقيم محبة ما يحبه هللا إال بالحب فيه وله . 

ون ددا  مان ناالشركية ، وكل من أحب شيئا  مع هللا ال هلل وال مان أجلاه وال فياه فقاد اتخاذه 

إلاى ماا  مما نحن فيه وهي ميل اإلنساان المحبة الطبيعية وهي ليس القسم اليامس:هللا . 

 يالئم طبعه كمحبة الزوجة والولد والماء للعطشان ونحو ذلك .

فاي  ال تكتقدم قبال قليال باأن أصال العباادة إفاراده تعاالى بالمحباة ، وتقادم أن محباة هللا (4)

 باة التايوحدها في النجاة من عذاب هللا والفوز بثوابه ألن المشركين يحباون ربهام والمح

 تدخلااه فااي اإلسااالم وتخرجااه ماان الكفاار هااي محبااة مااا يحبااه هللا ، وأحااب الناااس إلااى هللا

 وأقربهم إليه .
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 رين:أقومهم في هذه المحبة والمحبة له وهي حقيقة عبوديته وسرها ال تتحقق إال بأم

 ي يحبنبكم هللاقل لن كنتم تحبون هللا فناتبعون األمر األول: بإتباع األوامر ، قال تعالى: 

 .

نئاٍذ  فحياألمر الثاني: اجتناب النواهي ، ألناه حاين يجتناب النهاي محباة هلل وخوفاا  مان هللا

 تتحقق العبودية وتتبين حقيقة المحبة .

حبنون تقنل لن كننتم  وحين ادعى قوم محبة هللا جل وعال امتحنهم هللا جل وعال بقولاه: 

وعاال  ن أن يخبرهم هللا جلوحين ادعى آخرون وطلب آخرو  هللا فاتبعوني يحببكم هللا

لون فنني لن هللا يحنهللا النناين يقنات بأحاب األعماال إليااه كاي يُؤدونهااا قاال هللا جال وعااال: 

أ كأنهم بنيان مرصو  بودية ، فنخلص من هاتين اآليتين إلى أن حقيقة الع  سبيله صفا

وحقيقة المحبة هلل جل وعال تتمثل بأمرين عظيمين: 

 .اجتناب النواهي  األمر الثاني:.                إتباع األوامر األمر األو :

لااف والنااس يتفااوتون فاي تطبياق األوامار واجتنااب الناواهي فمقال ومساتكثر ، وهاذا يخت

النباي  على حسب إيمانهم ويقينهم ألن الناس يتفاوتون في اإليماان فاال يمكان جعال إيماان

 مال ، ده فاإليماان قاول وعكإيمان غيره ، وال جعل إيمان أبي بكر كإيماان مان جااء بعا

 قول القلب واللسان وعمل القلب اللسان والجوارح ، يزيد وينقص . 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

قل لن كنتم  علما  عليها وشاهدا  لها كما قال تعالى:  ولهذا جعل سبحانه اتباع رسوله 

 (2)تعالى  فجعل اتباع رسوله مشروطا  بمحبتهم هلل  (1) تحبون هللا فاتبعوني يحببكم هللا

 . (3)، وشرطا  لمحبة هللا لهم ، ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع 
 

ألن المحبة التي تدخل في اإلسالم وتخرج عن الكفر هي محبة ماا يحباه هللا وهللا جال  (1)

وقاال   وأطيعنوا هللا والرسنو  وعال يحب محباة رساوله وطاعاة رساوله قاال تعاالى: 
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ومن يعص هللا وسسوله ويتعده  وقال تعالى:   وأطيعوا الرسو وأطيعوا هللا  تعالى: 

واألدلة في هذا كثيرة .  حدووه يدخله ناساأ خالداأ فيها

الى ، ألن محبته مان تماام محباة هللا تعا ونحب الرسول  ألننا حين نطيع الرسول  (2)

 هللا كال وجاه إالوقد تقدم اإلشارة إلى أنه ليس في الوجود ما يساتحق أن يحاب لذاتاه مان 

 تعالى .

ف شارط ، قال إن: حار  قل لن كنتم تحبنون هللا فناتبعوني يحبنبكم هللا  فقوله تعالى( 3)

  قنل لن كننتم تحبنون هللا فنناتبعوني جاازم ، كناتم: فاي محال شارط جاازم فعال الشارط 

واب يحبابكم: مجازوم ألناه جا  فناتبعوني يحبنبكم هللا الفاء: واقعاة فاي جاواب الشارط 

 لب وال يتحقق فعل الشرط إال بتحقق جوابه ، ووجود المشاروط بادون تحقاق شارطهالط

 ممتنع .

 

 

 

 

 
 

 

 

، وال يكفى ذلك حتى يكون هللا   (1)فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول 

، ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهو اإلشرا   (2)ورسوله أحب إليه مما سواهما 

 . (3)يرفره هللا  الذي ال

قل لن كان آبااكم وأبنااكم ولخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموا   قال تعالى: 

لليكم من هللا وسسوله  (4)اقترفتموها وتعاسة تيشون كساوها ومساكن ترضونها أحهللا 

 .  (5) وجهاو في سبيله فتربروا حتى يأتي هللا بأمره وهللا   يهدي القوم الفاسقين
 

هاا من المحبة قد تنتفي من كل وجه ، وقد ينتفي بعضها وتر  طاعة الرساول  وهذه (1)

لواجااب ماا يناافي أصاال اإليماان ومنهااا ماا ينااافي كمالاه الواجااب، ومنافااة كمااال اإليماان ا

 مراتب فالمعصية أخف من الكبيرة ، والكبيرة أخف من البدعة .

ى طاعاة المخلاوق فليسات علاى هاواه ، وعلا بحيث يقدم طاعاة هللا وطاعاة رساوله  (2)

ال المحبااة محبااة مجاارده كلمااة تقااال باللسااان ، فاادعاوي اللسااان البااد أن تتمثاال فااي أعماا

 الجوارح حتى تكون المحبة حقيقية .
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ن ية فكل متقدم القسم الرابع من أنواع المحبة وهي المحبة مع هللا وهي المحبة الشرك (3)

لاك ذلايس مان وفقاد أتخاذه نادا  مان دون هللا  أحب شيئا  ماع هللا ال هلل وال مان أجلاه وال فياه

محباة والمحبة الطبيعية وهي ميل اإلنسان إلاى ماا يالئماه و يالئام طبعاه كمحباة الزوجاة 

 الولد ونحو ذلك .

 )) أحَب (( بالنصب خبر كان( 4)

 العشايرة أي من قدم محبة هللا اآلباء ومحبة األبناء ومحباة اإلخاوان واألزواج ومحباة (5)

لاى وع على محبة هللا وقدم هذه األمور على طاعاة هللا وعلاى طاعاة رساوله واألموال 

وال د واألماالقتال في سبيل هللا ، فإن بعض الناس يعتذر عان القتاال فاي سابيل هللا بااألوال

 عاداء هللاأوالتجارة وهذا ليس عذرا  وال مسوغا  لتر  القتال في سبيل هللا وتار  مجاهادة 

هام لات فايهم حقيقاة اإليماان وحقيقاة التقاوى خرجاوا عان بالدحين تمث ، فإن الصحابة 

ى: ال تعاالوعن أوطانهم وتركوا أموالهم مهاجرين في سبيل هللا يقاتلون في سابيل هللا ، قا

 الناين  وما لكم   تقاتلون في سبيل هللا والمستضعفين من الرجا  والنسناء والولندان

أ وايقولون سبنا أخرجنا من هاه القرية الظالم أهل  جعنل لنناهنا واجعنل لننا منن لندن  ولينا

سنبيل  من لدن  نريرا * الاين آمنوا يقاتلون فني سنبيل هللا والناين كفنروا يقناتلون فني

أ  ة اآلبااء ، فمن قدم محب  ال اروت فقاتلوا أولياء الشي ان لن كيد الشي ان كان ضعيفا

 فهاو فاي سابيل هللا واألوالد واألموال على طاعة هللا وعلى طاعة رساوله  وعلاى الجهااد

 ضال ولينتظر أمر هللا جال وعال ، وهللا ال يهدي القوم الفاسقين . 

 
 (1)وكل من قدم قول غير هللا على قول هللا ، أو حكم به ، أو حاكم إليه ، فليس ممن أحبه 

. 
 

مذهباه  فمن قدم قول المخلوق أو قول شيخه أو قول إمامه أو قول عالمه أو الرأي في (1)

،  ة كاذباةقول الحاكم علاى قاول هللا فهاو ال يحاب هللا ، وإن ادعاى محباة هللا فهاذا محبا أو

ادعااى وماان تحاااكم إلااى أقااوال البشاار أو َحكَّاام القااوانين الوضااعية وفرضااها علااى العباااد و

اام ام الطاااغوت ويَُحّك  ين القااوان محباة هللا فهااو كاااذب فاي دعااواه ، وماان زعام أنااه حااين يَُحّك 

عاقال حكم هللا أحسن من حكم الطاغوت فهو كااذب فاي دعاواه ، ألن الالوضعية يعتقد أن 

 .غيرها  ال يُؤثر األدنى على األعلى وال يُؤثر الباطل على الحق وال يُؤثر النار على
م غير شارع هللا بال ويابطش عيفحين يدَّ   مان دعااب أن حكم هللا أحسن حكمه باللسان وهو يُحّك 

ع ا ال يمنااغوت وهو كذاب وحتى لو اعتقد هاذا اإلعتقااد فهاذإلى التحاكم إلى شرع هللا فهذا ط

 قاال تعاالى:  من تكفيره وردته ، ألن هللا جل وعال سماه منافقا  وسماه مشركا  وسماه كافرا  ،

ن ول فهاذا دليال علاى أن مان حكام بريار شارع هللا بأناه مشار    و  يشرك في حكمه أحندا

 .  أطعمتموهم لنكم للاأ لمشركون
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ن قبلن  منألم تر للى الاين يزعمون أنهم امنوا بمنا أننز  للين  ومنا أننز   ل تعالى: وقا

ضنلهم يريدون أن يتحاكموا للى ال اروت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشي ان أن ي

 .   نومن لم يحكم بما أنز  هللا فأالم  هم الكافرو وقال تعالى:   ضال أ بعيدا

ين بشاارع هللا جاال وعااال فااإذا أضاااف إلااى هااذا تنظاايم القااوان مناااط الكفاار هااو تاار  الحكاام

ث الوضاعية فهااذا كفاار آخاار ، وإذا أضااف إلااى هااذا الحكاام بهاذا الشاارع المباادل فهااده ثااال

-مناطات في كفره :

 تر  حكم هللا . المناط األو :

شارع  تبديل شرع هللا ، حيث يقنن هذه القوانين الوضاعية ويعتااض عان المناطق الثاني:

 بها .هللا 

ن ياه اثنااأن يحكم بهذا الشرع المبادل ، وهاذا مان الكفار الاذي ال يختلاف ف المناط الثالث:

عشر  الثالث كما ذكره اإلمام ابن حزم وحكاه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية المجلد

. 

ف باأللف والاالم فاال يحتمال إال األكبار ، وقاد قاال ابان عبااس ها  ي كفار ،والكفر إذا عّر 

 عان سرواية )) هي به كفر (( رواه عبد الرزاق عن معمر عان عباد هللا بان طااوو وفي

ه فقاد أبيه عن ابن عباس واألثر المشهور عن ابن عباس )) كفر دون كفر (( ال يثبت عن

رواه الحاكم وغيره من طريق هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس وهاذا معلاول 

  -بعلتين:

حجياار فهااو ساايء الحفااظ ، وقااد ضااعفه أحمااد ويحيااى العلااة األولااى: ضااعف هشااام باان 

 وجماعة .

لفاا  بياه مخاالعلة الثانية: المخالفة وقد رواه عبد هللا بن طاووس وهو أوثق من هشام عن أ

 لما رواه هشام ، فيحكم لرواية هشام بالشذوذ .

م قول أحد ، أو حكمه أو طاعته على قوله   منه ،  نا   (1)لكن قد يشتبه األمر على من يقدّ 

فيطيعه ، ويحاكم إليه ويتلقَّى  أنه ال يأمر ، وال يحكم ، وال يقول إال ما قاله الرسول 

 . (2)أقواله كذلك فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك 

، وعرف أن غير من اتبعه أولى به مطلقا  أو  وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول 

، وال إلى قول من هو  لتفت إلى قول الرسول في بعض األمور كمسألة معينة ، ولم ي

 . (3)أولى به فهذا يُخاف عليه 
 

         .أي على قول هللا أو على قول الرسول ( 1)

وهذا الباب فيه تفصيل فإن من بذل جهده وطاقتاه ووثاق بهاذا الشايخ وبهاذا العاالم لماا  (2)

يُقادم قولاه باعتباار أناه مطياع هلل  ُعل م عنه من العلم والصادق ماع هللا وقاول الحاق وحينئاذٍ 

م لشرع هللا فحينئٍذ يعتبر هذا معذورا  ولو قادم قاول العاالم علاى قاول هللا جال وعاال  وُمحّك 

ألناه يعتقاد باأن العاالم يقاول بقاول هللا وهاذا الاذي يقادر علياه ألناه  وعلى قول الرسول 

وهاذا محماول علاى مان  ليس له قدره على النظر في األدلة الشرعية والموازناة بينهماا ،
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بذل جهده وطاقته ووثاق بهاذا الشايخ ويعلام أناه ال يتحااكم إال إلاى شارع هللا وال يقاول إال 

 بالحق . 

ألن هذا عرف الحاق وأعارض عناه متعمادا  وعناده القادرة إلاى الوصاول إلاى معرفاة  (3)

لى ع ، فإذا قدم قول غير الرسول  الحق وإلى معرفة قول هللا ومعرفة قول الرسول 

ذا مان قول الرسول أو قدم قول هذا العالم على قول الرب جل وعال فهذا يُخاف عليه وها

ه ومنا كنان لمنؤمن و  مؤمننة للا قضنى هللا وسسنول الضالل واالنحاراف قاال تعاالى: 

  اأمراأ أن يكون لهم الييرة من أمرهم ومنن يعنص هللا وسسنوله فقند ضنل ضنال أ مبينن

منن ينأبى ومتي يدخلون العنة ل  من أبى قنالوا: ينا سسنو  هللا كل أ : ))وقد قال النبي 

يح (( رواه البخاري من حديث فلا !! قا : من أطاعني وخل العنة ومن عراني فقد أبى

 .بن سليمان عن هالل بن علي عن عطاء عن أبي هريرة 
ل: اقاوقد قال ابن عباس لمن عارضه برأي أبي بكر وعمر وهما هما في العلم والادين ، 

ال أباو بكار وتقولاون قا )) وهللا ما أراكم منتهين حتى يعذبكم هللا ، أقول قال رسول هللا 

 وعمر (( رواه اإلمام أحمد والخطيب وجماعة .

ن إلاى وقال اإلمام أحمد رحمه هللا تعالى: )) عجبت لقاوم عرفاوا اإلساناد وصاحته ياذهبو

ه أو ن عنن أمنره أن ترنيبهم فتننفليحناس الناين يينالفو رأى سفيان وهللا تعاالى يقاول: 

ولاه أن يقاع أتدري ما الفتنة و! الفتنة: الشر  ، لعلة إذا رد بعض ق  يريبهم عااب  أليم

 في قلبه شيء من الزيغ فيهلك ((.

وكل ما يُتَعلل به من عدم العلم ، أو عدم الفهم ، أو عدم إعطاء آلة الفقه في الدين ، أو 

فهي كلها  أو بأن ذلك المتقدم كان أعلم مني بمراده االحتجاج باألشباه والنظائر ، 

 . (1)تَعَلاُلت ال تفيد 
 

ين ، ه فاي الاديريد بهذا بأن من تعلل بعدم العلم أو عدم الفهم ، أو عدم إعطاء آلاة الفقا (1)

هاذا غيار ف أو االحتجاج باألشباه والنظائر ، أو بأن ذلك المتقدم كان أعلام مناي بماراده 

وأعاارض عان ذلااك تقليادا  لألئمااة  نااه يقادر علااى الوصاول إلااى الرساول مجادي ماادام أ

ضالل األربعة أو غيرهم ، وإعراضا  عما جاء في الكتاب أو في السنة فهذا ضرب من ال

نااس قاد والتعلل بعدم العلم أو بعدم الفهم غير مجدي وغير مفيد ، هاذا وإن كاان بعاض ال

ع ه يساتطييشتبه عليه األمار ولكان ماا دام أنا يُعذر بمثل هذا حين تتعارض عنده األدلة أو

ر ويدع ذلاك اعتماادا  علاى رأي فاالن أو اآلخا أن يصل إلى الحق ويصل إلى الرسول 

 فهذا ضرٌب من الضالل .

واألئمة األربعة رحمهم هللا ينهون عن تقليدهم وينهون عان اتبااعهم ، وحاين قارر اإلماام 

قياال لااه :أتأخااذ بااذلك غضااب عليااه  ول الشااافعي رحمااه هللا تعااالى ساانة ماان ساانة الرساا

الشافعي غضبا  شديدا  قال: )) هل رأيتني خرجت من بيعة ، أو رأيت فاي وساطي زناارا  
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وتقول أتأخذ به ((  ، هل رأيتني نصرانيا  أوال أنتسب لهذا الدين ، أقول قال رسول هللا 

ول األئمة األربعاة أو وهذا من األمور والُمَسلمات فال وجه لالعتذار عن العمل بالسنة لق

 بقول فالن أو اآلخر ومن جميل ما ذكره بعض أهل العلم من الشعر قال:

 بقـولنا بـدون نـص يُـقـبـل  وقـول أعـالم الهـدى ال يُعمل

 الـقـديم والحـديــث وذا  في  بالحـديـث األخـذ دليـل فيه

 ال يـنـبري لمـن لـه إســالمُ   اإلمـام قـال أبــو حـنـيفة

  تـعرضـا حـتى بأقـوالي أخـذٌ 
 والكتاب على الحـديث

 والمـرتضى

 قـال وقـد أشـار نحـو الحجرة    إمــام دار الهـجـرةٍ  ومـالكٌ 

 سـوى الـرسـول ومنه مـردودٌ   قـبـول كـل كـالٍم مـن ذو

 قـولي مخـالـفـا  لمــا رويتموا  والشافـعـي قـال إن رأيـتموا

 مـن الحـديث فاضربوا

 الجـدارا
 األخــبـارا المخـالـف بقـولي 

 بـل أصـل ذلك اطلـبـوا قلته ما  تكـتـبوا ال لهـم وأحمـدُ قـال

 بها فـإن فـيـهـا منفعه وأعمـل  األربـعة   الهـداة مقاالت اسمــع

  بالنبي يكتفون والمـنـصـفـون  تعصبي ذي لكـل لـقـمـعـها
نة فااي هااذه القضااية ويوجبااون األخااذ بالكتاااب والساا وال ياازال أهاال العلاام يكااررون القااول

 ،ويضللون من أعرض عن ذلك محتجا  بقول فالن أو اآلخر ألناه ال حجاة فاي قاول أحاد 

 .له وال في طاعة أحد ، وال في اجتهاد  أحد ، إنما الحجة في كالم هللا وكالم رسو
إذا  و ال يعاذر إالوالمعرضون عن ذلاك أقساام مانهم الجاهال وقاد تقادم الحاديث عناه ، فها

عارض ييجعله  اقتدى بمن يراه عالما  ورعا  تقيا  ، ولم يظهر له من أدلة الكتاب والسنة ما

 .عن قول العالم ويتَّبع كتاب هللا وسنة رسوله 
ذا هاطالاب العلام ، فهاذا إذا اجتهاد وباذل وساعه ، وتارجح عناده أن قاول  الضرب الثاني:

 ة أخرى فهذا معذور أيضا  .العالم هو الصواب بأن يستدل بأدل

ل وأََخااذَ بقااو ماان يسااتطيع الوصااول إلااى هللا والوصااول إلااى الرسااول  الضننرب الثالننث:

ل  وقااوالعاالم ولايس عناد هاذا العااالم مان األدلاة ماا يجعلاه يأخااذ بقاول العاالم دون قاول هللا

 فهذا ضال وهذا يخاف عليه . الرسول 

أو يعتقد فاي نفساه أن هاذا الادليل غيار صاريح أن يدع دليال  لدليل آخر ،  الضرب الرابع:

وأن هنا  ما يعارضه ، وهذا العالم يورد من األدلة األخرى ماا تعاارض هاذا الفهام ، أو 

يعتقد أن فهمك للكتاب غير صاحيح ألن هاذا العاالم أفهام مناك للقارآن وهاو يعتقاد أن هاذا 

فاي هاذه القضاية أنااه العاالم لاو أخطاأ ألبتعاد عان قولاه وأعارض       عناه ، ولكان يعتقاد 

أصاب في هذا الفهم ، وأن فهم فالن غير صحيح وإن استدل بدليل فهذا قد يكون معذورا  
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عند هللا جل وعال إذا بذل جهده واساتفر  طاقتاه ولكان يبقاى أن اإلنساان يقارر ماا يعلماه 

 هو الحق وال يبالي بمخالفة من خالفه فإن الحق أبلج والباطل لجلج .

 

 
 

 

 

 

 

 

 

مع اإلقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم ، إال أن ينازع في هذه القاعدة فتسقط  هذا

 مكالمته ، وهذا هو داخٌل تحت الوعيد   .
 

ر بجاواز يعني ال يشافع لاه ماا تقادم فكوناه يتعلال بعادم العلام وبعادم الفهام وماع هاذا يقا (1)

 هذه كلها تعلالت ال تفيد . الخطأ على غير النبي 

ك عي باذلزع في هاذه القاعادة كاأن يادَّعي عادم الخطاأ فاي أقاوال علمائاه كماا تادَّ أما إذا نا

م بالقوا  ية .عد الكلالرافضة فهذا تسقط مكالمته وال حاجة إلى مجادلته ألنه غير ُمَسّل   

ة ن العصامفإن الرافضة يدَّعون العصمة ألئمتهم ، وأما أهل الحق وأهل السنة فاال يادَّعو

ُزون ال هاو  خطأ على أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان وعلى علي وعلى منألحد فَيَُجو 

يخطاى  ، فكال مان دون الرساول  دون هؤالء وال يزعماون العصامة لريار الرساول 

 ويصيب يعلم ويجهل فمستقل ومستكثر .
تفاق ايس حجاة علاى العبااد فكام مان مساألة واتفاق األئمة األربعاة علاى رأي لايس إجماعاا  ولا

هاور بهاا والصاواب ماع غيارهم ، وال يتهياب طالاب العلام مان مخالفاة الجماألئمة على القول 

ير ذلك غمادام يحمل الحق ويحمل الدليل الواضح الذي قد يكون خفي على األئمة األربعة أو 

ة أن األئمابا، ولكان ال يمكان أن نتعلال ر عنهم بعدم القول أو العمل بذلكمن األعذار التي يعتذ

ء نحااج هاؤالفنه يقال أيضا  وهل األئمة األربعة أفهم ممن سابقهم و األربعة أفهم من فالن ، أل

 .  فدونه ينقطع كل قول وتبطل كل حجة وتعليل بمثل هذه األمور حتى نصل إلى الرسول 

دون ومن أقبح أنواع التعصب التعصب لرأي إمامك ومذهبك الذي تنتسب إليه بادون دليال وبا

جاادل  ألهل العلام فاي فضال إماماك وجاللاة قادره تمعرفة مأخذ الحجة ، مجرد أن تحفظ قوال  

 عنه بالباطل .

ياال عفالذين يتعصبون لمذهب أبي حنيفة يحتفظون بقاول بعاض أقاوال األئماة: )) باأن النااس 

غا  لمثال هاذا التعصاب األعما ى وهاذا على أبي حنيفاة فاي الفقاه (( وهاذا لايس عاذرا  وال مساّو 

 الضالل البعيد .

(1) 
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ئاة مان ي يتعصبون لمذهب مالك ، هذا ليس للجميع إنماا هاذا للابعض وفوأتباع المذهب المالك

ناي الناس فبعض المنتسبين لمذهب مالك يتعصبون لماذهب مالاك بحجاة أن مالكاا  هاو الاذي عُ 

أ أعلنم منن عنالم الم: ) بقوله  (  ديننةيوش  أن يضرب الناس أكبناو اإلبنل و  يعندون عالمنا

 ابان جاريج عان أباي الزبيار عان أباي صاالح عان أبايرواه اإلمام أحمد والترمذي من طريق 

تبااع وأ الخبار .هللا تعاالى وقاف هاذا ، وقد رجاح اإلماام أحماد رحماه  عن النبي  هريرة 

ل بااي وأن هللا جاال وعااال جمااع لااه بااين  لفقااه ااإلمااام الشااافعي يحتجااون بااأن الشااافعي ُمطَّ

موا قرشاايا  وال قااادموها ( ف ( وهاااذا الخبااار ضاااعيوالحااديث ، ويساااتدلون بحاااديث: )) قااادّ 

 وأحاديث كثيرة يحتجون بها في هذا الخبر ، ليست في محل النزاع .

 جمع هللا لاه وأتباع اإلمام أحمد يقولون بأن اإلمام أحمد من أعلم الناس بالحديث وبعلله ،

 بين الفقه والحديث ويحفظ من األحاديث ما ال يحفظه هؤالء األئمة .

يكاون  ن الحق مع أحمد وقاد يكاون الحاق ماع الشاافعي وقادوهذه التعلالت ال تفيد فقد يكو

 مع مالك وقد يكون الحق مع أبي حنيفة .

لقضاية افحين تنظر في مسألة مس المرأة فنحن نعلم أن األئمة األربعة مختلفون في هاذه 

ان كاافقااال أبااو حنيفااة رحمااه هللا تعااالى بااأن مااس الماارأة ال ياانقض الوضااوء مطلقااا  سااواء 

 هوة .بشهوة أو برير ش

 وة .بينما قال اإلمام الشافعي بأن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا  بشهوة وبدون شه

بينماا قااال اإلمااام مالااك إن ماس بشااهوة انااتقض وضااوءه وإال فاال ينااتقض الوضااوء وعاان 

واب أحمد رحمه هللا تعالى روايات ثالث توافق مذهب كل واحد من هؤالء األئمة والصا

 ة رحمه هللا تعالى .في هذه القضية مع أبي حنيف

ذ وحااين نأخااذ بهااذه القضااية فااي مااذهب أبااي حنيفااة ال يمنااع فااي المسااألة األخاارى أن نأخاا

 بالقول الراجح الذي قد يوافق مذهب أحمد كقضية نقض الوضوء مان أكال لحام الجازور

ا ب فنأخذ فاي هاذه القضاية فاي ماذهب أحماد، وإن كناا ال ننتساب لماذهب معاين وال نتعصَّ

 دور مااع الحااق حيثمااا دار، وكااون اإلنسااان يعاايش فااي بلااد يرلااب عليااهلمااذهب معااين ، فناا

ب ال نتعصاالتمذهب ال يعني هذا بأنه ينتسب إليهم أو أنه يقلد ، فنحن ال ننتسب لمذهب و

لمااذهٍب علااى آخاار ، إنمااا ناادور مااع الحااق حيثمااا دار علااى حسااب القاادرة وعلااى حسااب 

 االجتهاد وعلى حسب البحث في النصوص .

يار لياه الكثعقام رجٌل اآلن وأراد أن يجمع أقوال أبي بكر وينشا  ماذهبا  لقاام فكما أنه لو 

ر وحشاادها ونظَّاا وأنكااروا عليااه وهااو أبااو بكاار ، ولااو أن رجااال  اآلن جمااع أقااوال علااي 

ي أو عليها واستخرج األوجه منها وجعل هذا مذهبا  أتصور أن الناس يقولون عنه رافض

للنااس أو  العلم والقدر والجاللة فكيف حينئاٍذ نساّو  ب يقولون عنه بأنه شيعي وهو علي 

 أو باره ضااال  نأمر الناس بتّ باع هذه الماذاهب وإلازام النااس بهاا ، والاذي ال يتبعهاا قاد نعت

 جاهال  أو مشوشا  أو غير ذلك من األعذار .

العامي صحيح أنه ليس له مذهب ، مذهبه مذهب مفتيه ، لكن طالاب العلام الاذي تاوفرت 

لة االجتهاد والقادرة علاى اساتخالص المساائل مان مظَّانهاا ، وعناده حفاظ أكبار قادر فيه آ
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ممكن من األحاديث ومعرفة بالفقه وأصوله ومعرفة باللرة وتوابعها فهذا يجتهاد وال يقلّ اد 

 أحدا  ، وإن انتسب لبعض المذاهب فال يقلدهم .

م يقاول باأن أكال لحا أرجع فأقول إن مذهب أحمد في هذه القضية أصاح مان غياره ، فإناه

الجزور ينقض الوضوء لحديث جابر بن سمره فاي صاحيح مسالم ، وحاديث الباراء عناد 

قض األربعااة ، بينمااا ذهااب أبااو حنيفااة ومالااك والشااافعي إلااى أن أكاال لحاام الجاازور ال ياان

ن الوضوء مستدلين بحديث شعيب ابن أبي حمزة عن ابن المنكدر عان جاابر قاال: )) كاا

اتم حاضوء مما مسات الناار ... (( وهاذا الخبار معلاول ، أعلاه أباو آخر األمرين تر  الو

 وأبو داود وابن حبان وجماعة ، وحكموا عليه بأنه مختصر .

 أكل من كتف شاة ولم يتوضأ . الصواب: أن النبي 

وحين ننظر فاي قضاية أخارى لام يقال بهاا أحاد مان األئماة األربعاة وهاي قضاية الطاالق 

باأن  الجمياع ة ، فقد أتفق األئمة األربعة كلهم رواية واحد عنبالثالث وجعلها        واحد

 المارأة من طلق زوجته بالثالث كأن يقول أنت طالق بالثالث ، أو أنت طالق البتة ، فاإن

  فرق .الحينئٍذ تبين منه سواٌء طلَق في الحيض أو طلق في طهر مسَّها فيه أو غير ذلك 

ال أنت ه إذا قك اإلمامان ابن تيمية وابن القيم فإنبينما ذهب اإلمام ابن حزم وتبعه على ذل

الق طالق ألبته أو أنت طاالق باالثالث أو قاال أنات طاالق وطاالق و طاالق أو قاال أنات طا

 طالق طالق أو غير ذلك تعتبر واحدة فقاد جااء فاي صاحيح اإلماام مسالم مان طرياق عباد

قااال: )) كااان  الاارزاق عاان معماار عاان عبااد هللا باان طاااووس عاان أبيااه عاان اباان عباااس 

ة وأبي بكر وسنتين من خالفة عمار طاالق الاثالث واحاد الطالق على عهد رسول هللا 

 (( وهذا هو الصواب وهو الحق .

رفر تبار اساتفلوا أن المرء قال سبحت ثاالث وحمادت هللا ثالثاا  واساترفرت هللا ثالثاا  ، أيع

 ثالثا  أو واحدة و يعتبر واحد .

طهار بواحدة  حقك أن تطلّ ق بالثالث ، السنة أن تطلّ ق طلقة فإذا قال طلقت ثالثا  ليس من

 ة .الثاني لم تمسها فيه، أو حامٌل قد استبان حملها فتنتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم تطلّ ق

رت واساترف إذا قال طلقت ثالثا  أو أنت طالق ألبته تعتبر واحده كما لاو قاال سابحت ثالثاا  

 ن هذه القضية يطول .ثالثا  وحمدت هللا ثالثا  والحديث ع

 
 

 

 

 

فإن استحل مع ذلك ثلَب من خالفه ، وقْرض عرضه ودينه بلسانه أو انتقل من هذا إلى 

 . (1)عقوبته ، أو السعي في أذاه ، فهو من الظلمة المعتدين ونواب المفسدين 
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قل هاذا  نه هللاوهذا كله تابع لكالم اإلمام ابن القيم رحمه هللا تعالى ، فإن المؤلف رحم (1)

 الفصل من مدارج السالكين .

الفه ، خوهذا  هر في كثير من المتعصبين والمقلدة ، وقد وجد فيهم من يستبيح دماء من 

ووجاد فايهم مان يساعى فياه إلاى الساالطان لحبساه وضاربه فحاين عجاز هاؤالء عان إقامااة 

 إلاى الحجة على اآلخرين وعن مجااراة اآلخارين بالحجاة ، وقارع الحجاة بالحجاة لجئاوا

 السلطان ولجئوا إلى القوة .

 حــــيران لمـقـلـد أنى بهـا  عندهـم عـنـد التنا ر حجة   ما

  وإنمـا الـدليل إلى ال يفزعــون
إلى  مفـزعهم الـعجـز في

 السلطان

نة بااع السافهذا المقلد الذي يُقّ ر بجاواز الخطاأ علاى غيار المعصاوم ، ولكان يعتاذر عان إتّ  

ج االحتجااوالعلم أو عدم الفهم أو عدم إعطاء آلة الفقه فاي الادين ،  وعن قبول الحق بعدم

جماع ماع باألشباه والنظائر أو بأن ذلك المتقادم كاان أعلام بماراد الرساول فهاذا مبطال ، و

ه فهو هذه األمور استحالل عرض من خالفه أو انتقل من هذا إلى عقوبته والسعي في أذا

 من المتعدين ونواب المفسدين .

نى كثير من األئمة بمثل هؤالء المقلدة والحساد ، وقد أشاار إلاى هاذه القضاية ابان وقد عا

 القيم رحمه هللا تعالى في النونية قال: فصل في حال العدو الثالث
 أو حاساااـٍد قاااـد باااات يرلاااي صااادره  

 

 

 

 وتاااااي كالمـرجاااااـل الماااااـآلنابعاااااـد

 
 لاااو قلااات هاااـذا البحاااـر قاااال مكاااذبا  

 

 

 يعااااانهااااـذا الـسااااـراب يكااااـون بالق 

 
 أو قلاات هااذي الشاامس قااال مباهتااا  

 

 الشـماااـس لااام تطـلّاااـع إلاااى ذا اآلن 

 
 أوقلااااـت قااااـال هللا قااااـال رساااااـوله

 

 غضااااـب الخااااـبيث وجااااـاء بالكتمااااان 

 
أو حاااااااااااـرف القااااااااااارآن عاااااااااااـن 
ه    موضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوع 

 

 تحـريااااـَف كااااـذاٍب علااااـى القاااارآن 
 

 

بأن الرحال ال تشد  وحين أفتى ابن تيمية رحمه هللا تعالى بأن طالق الثالث واحده وأفتى

وأن هذا بدعة ، ألن الرحال ال تشد إال إلى ثالث مساجد ، ومع ذلك ال  إلى قبر النبي 

تشد الرحال إليها أي إذا كانت بقعة تقصد لذاتها ، قام عليه أعداءه وخصوصه وسعوا به 

إلى السلطان وجرت بينهم وبين ابن تيمية منا رات ومكاتبات ، وحين انتصر سلطان 

حق لجئوا إلى السلطان وإلى الحكام وإلى السب والشتم ، وهذا ال يعجز عنه أحد وفي ال

عصرنا هذا ألوان وألوان من هذا القبيل حين يعجزون عن مجاراة أهل الحق وعن إقامة 

 الحجة على اآلخرين يلجئون إلى السب والشتم والثلب واستحالل األعراض بأنه 

د أو يقولون عنه بأنه جاهل ألن الكالم رخيص سعره يُشوش أو بأنه مفس خارجي أو بأنه

، والهذيان بمثل هذا ال يعجز عنه أحد ، وحين يعجزون عن إقاماة مثال هاذه األماور فاي 

دنيا الواقع ، وحين يعجزون عن إقناع الناس بمثل هذه األماور يساعون باه إلاى السالطان 

أو قااد يقولااون لااه بأنااه يُكفاار  بأنااه يُألااب الناااس عليااك ، وقااد يقولااوا بأنااه ال ياادعوا لااك ، 
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ويستحل عرضك ، وقد يقول بأنه ال يرى لك بيعه وغير ذلك من حجج ناواب إبلايس فاي 

 األرض .

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، وقيام  (2)التحقق بما يحب هللا ورسوله ويرضاه  (1)واعلم أن للعبادة أربع قواعد وهي: 

 . (3)ذلك بالقلب واللسان والجوارح 
 

 مال الحبتقدم تعريف العبادة ، وأن العبادة المأمور بها هي تتضمن كمال الذل مع ك (1) 

 ، ويتضمن معنى الذل مع معنى الحب .

، فخارج  وهذا أمر ضروري حيث تتحقق مان األمار بأناه يحباه هللا ويحباه رساوله  (2)

 .  بذلك االبتداع في الدين ألن البدعة ال يحبها هللا وال يحبها رسوله
لسااان وهاذا معنااى اإليماان ، فاإليمااان عناد أهاال الساانة قاول وعماال ، قاول القلااب ، وال (3)

 وعمل القلب واللسان والجوارح .  
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إليماان وقال بعض أهل السنة بأن اإليمان قوٌل وعمل ونية ، وقال بعض أهل السنة بأن ا

ع هاي ترجااألماور ، ف قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمٌل باألركان ، وال تنافي باين هاذه

 إلى أن اإليمان قول وعمل .

ياه شايء إال أن قول من قال أن اإليمان قاول باللساان واعتقااد بالجناان وعمال باألركاان ف

 من القصور حيث أخرج أعمال القلوب .

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

،  (2)، فأصحاب العبادة حقا  هم أصحابها  (1)فالعبودية: اسم جامع لهذه المراتب األربع 

، وأخبر رسوله عن ربه من أسمائه  (3)فقول القلب: هو اعتقاد ما أخبر هللا عن نفسه 

، وقول اللسان: اإلخبار عنه بذلك ،  (4)وصفاته وأفعاله ومالئكته ولقائه وما أشبه ذلك 

والدعاء إليه ، والذب عنه ، وتبيين بطالن البدع المخالفة له ، والقيام بذكره تعالى وتبليغ 

 .أمره   
 

ول بعااد ذلااك قااول القلااب وعملااه ، والثالااث قاا وهااي التحقااق ممااا يحبااه هللا ورسااوله  (1)

 اللسان وعمله ، الرابع عمل الجوارح .

ن هم والاذيهم الذين تتمثل فيهم هذه األمور ويؤدون العبادة بقلوبهم وألسنتهم وجاوارح (2)

لاى علعباادة هم أن يقوماوا بايقولون عن اإليمان بأنه قول واعتقااد ال يمكان لهام وال ألمثاال

 الوجه المطلوب .

 ك .ما أخبر هللا جل وعال عن نفسه من األسماء والصفات وعظمته وقدرته ونحو ذل (3)

ين ماان األسااماء والصاافات واألفعااال ماان اإليمااان بالمالئكااة والكتااب والرساال والنبياا (4)

 واإليمان بالبعث والقدر خيره وشره ونحو ذلك.
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وعمل القلب: كالمحبة له ، والتوكل عليه ، واإلنابة والخوف ، والرجاء واإلخالص ، 

والصبر على أوامره ونواهيه ، وأقداره ، والرضا به وله وعنه ، والمواالة فيه ، 

والمعاداة فيه ، واإلخبات إليه ، والطمأنينة به ، ونحو ذلك من أعمال القلوب التي 

جوارح ومستحبُها إلى هللا تعالى أحب من مستحب فرُضها آكد من فرض أعمال ال

 . (1)أعمال الجوارح 

 . (2)وأما أعمال الجوارح 
 

 وهذا ليس إطالقه فقد تكون أعمال الجوارح آكد من أعمال القلوب . (1)

اء وأعمال الجوارح مان اإليماان وقاد اتفاق الصاحابة والتاابعون ومان بعادهم مان علما (2)

افر فاال اإليمان ، واتفقوا على أن تار  جنس العمال مطلقاا  كاالسنة على أن األعمال من 

 يجرئ التصديق بالقلب والنطق باللسان حتى يكون عمٌل بالجوارح .

ن وقااد حكااى الشااافعي رحمااه هللا إجماااع الصااحابة والتااابعين وماان بعاادهم مماان أدركهاام أ

 جازي جاانساإليماان قاوٌل وعمال ونيااة فاال يجارئ واحاادٌ مان الثالثاة مان اآلخاار أي فاال ي

 القول عن جنس اإلعتقاد وال يجزئ جنس اإلعتقاد عان جانس عمال الجاوارح فاإذا اختال

 جنس واحد من هؤالء يصبح الرجل كافرا  ال مسلما  .

: يقولاون وذكر الخالل في السنة عن اإلمام الحميدي رحمه هللا قاال: )) أُخبارت أن قوماا  

ل ماان ذلااك شاايء حتااى يمااوت أو إن ماان أقاار بالصااالة والزكاااة والصااوم والحااج ولاام يفعاا

ن أيصلي مسند  هره مساتدبر القبلاة حتاى يماوت فهاو ماؤمن ماا لام يكان جاحادا  إذا علام 

 فاار باااهللتركااه ذلااك فااي إيمانيااة إذا كااان يُقاار بااالفروض واسااتقبال القبلااة . فقلاات: هااذا الك

 ، وفعاال المساالمين قااال هللا جاال وعااال:  الُصااراح وخااالف كتاااب هللا وساانة رسااوله 

 .  فاء ويقيموا الرالة ويؤتوا الزكاة ولل  وين القيمةحن
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رد علااى قااال حنباال قااال: اإلمااام أحمااد رحمااه هللا تعااالى: )) ماان قااال هااذا فقااد كفاار باااهلل و

و تار  ما جاء به (( وقال سفيان بن عيينة رحماه هللا تعاالى: )) المرجئاة سام الرسول 

ن ماألن ركاوب المحاارم متعمادا   الفرائض ذنبا  بمنزلاه ركاوب المحاارم (( ولايس ساواء

غير استحالل معصية ، وتر  الفرائض من غير جهل وال عذر هو كفر وبياان ذلاك فاي 

 بشرائعه . بلسانه ولم يعملوا أمر آدم وإبليس وعلماء اليهود الذين أقروا ببعثه النبي 

وقااال إسااحاق: )) غلااات المرجئااة حتااى صاااار ماان قااولهم: إن قوماااا  يقولااون ماان تااار  

وات المكتوبااات ، وصااوم رمضااان ، والزكاااة ، والحااج وعامااة الفاارائض ماان غياار الصاال

م أنهام شك فايه جحود هللا ، ال نكفره ، يرجى أمره إلى هللا إذا هو مقٌر (( فهؤالء الذين ال

 مرجئة .

 
كالصالة ، والجهاد ،وصلة األرحام، ونقل األقدام إلى الجمع والجماعات ، ومساعدة 

التزام   لياك نعبد ،ونحو ذلك فقول العبد في صلواته: (1)إلى الخلق العاجز واإلحسان 

 . (2)أحكام هذه األربعة وإقرار بها 

اهدنا الرراط  طلب اإلعانة عليها والتوفيق لها  ، وقوله:   لياك نستعينو وقوله: 

متضمن لألمرين على التفصيل   ، وإلهام القيام بهما ، وسلو  طريق   المستقيم

 السالكين إلى هللا تعالى .
 

ت أبا وقد جاء في الصحيحين عن طريق شعبة قال أخبرنا الوليد بن العيزار قال سمع (1)

هللا ؟  أي العمنل أحنهللا للنى: )  عمرو الشيباني عن عبد هللا بن مسعود قال سألت النباي 

قلنل ثنم أي  ((ين بنر الوالند ))قلل ثنم أي ؟! قنا :  ((الرالة على            وقتها  ))قا : 

 ( .  ((العهاو في سبيل هللا  ))قا : 

ألعمال افهذه جملة من األعمال وال يعني هذا أن من تر  عمال  أصبح كافرا  ، ألن تر  

صاالة منها ما ينافي أصل اإليمان كتر  الصالة ، وقد أجمع الصحابة على كفار تاار  ال

يماان األعمال ما ينافي تركه اإل حكى إجماعهم العقيلي وإسحاق وجماعة من األئمة ومن

عتبار يالواجب وال ينافي أصل اإليمان كتر  بر الوالدين وصلة األرحام ونحو ذلاك مماا 

 كبيرة من الكبائر .

ال: وقاد تقدم قول بعض السلف حين ذكر إنزال الكتاب قا لياك نعبد  قال هللا تعالى  (2)

 : في قولاه في الفاتحة ، وعلم الفاتحةجمع هللا علم هذه الكتب في القرآن ، وعلم القرآن 

 . لياك نعبد ولياك نستعين

 ليناك نعبنند   العبوديااة بالتاازام بااأن ال تعبااد هللا إال بمااا شارع علااى ألساان رسااله والتاازام

المتمثلة بقول اللسان وعمله وعمل القلب واللسان والجوارح .

  والتوكل عليه .فإنه ال يمكن أداء هذه العبادات إال باالستعانة باهلل (3)

(3) 

(4) 
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 ال: أي دلناااا وأرشااادنا ، الصاااراط: أي الطرياااق المساااتقيم الاااذي   اهننندنا قاااـوله:  (4)

صاالحين اعوجاج فيه وهو طريق من أنعم هللا عليهم من النبيين والصديقين والشاهداء وال

باادة قاال والتوكل مقرون بالع  لياك نعبد وكل شيء أمر هللا به فهو عبادة وهو معنى: 

  هنو علينه لقل هو سبي   للنه  وقال:                    فاعبده وتوكل عليه  الى: تع

 . وعليه توكلل ولليه أنيهللا وقال تعالى عن شعيب:   توكلل ولليه متاب

 
 

 

 (3)، وصلى هللا على من ال نبي بعده  (2)، والحمد هلل وحده  (1)وهللا الموفق بمنه وكرمه 

 . (6)، ووارثيه وحزبه  (5)وصحبه ،    (4)، وآله 

 . (8)الوهاب  (7)ثم الكتاب بعون هللا الملك 
 

ن  العالمي أي هو الموفق لسلو  طريق السالكين ، وهو الموفق للقيام بالعبودية هلل رب (1)

 ألكارمين، وهو الموفق لتأليف هذا الكتاب وجمعه فله المنة فهو أجود األجودين وأكارم ا

 وة إال باهلل رب العالمين .، وال حول وال ق

قضنني و ثاام خااتم المؤلااف الكتاااب بقولااه: )) والحمااد هلل وحااده (( باادليل قولااه تعااالى  (2)

  وقااال تعاالى فاي آخار ساورة الصااافات:  بيننهم بنالحق وقينل الحمند هلل سب العنالمين

  سبحان سب  سب العزة عما يرفون وسالم علنى المرسنلين والحمند هلل سب العنالمين
 ُشرع َختُْم األعمال بالحمدله .فَي

 . نولكن سسو  هللا وخاتم النبيي قال تعالى:  (3)

 وهم أهل بيته ويدخل في ذلك أزواجه . (4)

صاح أمؤمنا  به ومات على ذلك ، ولو تخللت رده في  الصحابي: هو من لقي النبي  (5)

 قولي العلماء .

 نسأل هللا أن يجعلنا من حزبه . (6)

فاي  أي النافاذ األمار فاي ملكاة ، وقيال احتاواء الشايء والقادرة علاى التصارف الملك: (7)

 الشيء بال ممانعة وال مدافعة .

د الوهااب فاي اللراة: هاو المعطاي باال عاوض ، وهاو فاي أساماء هللا تعاالى الاذي يجااو (8)

هاذين بالعطاء أو المتفضل بالعطاء من غير طلب للثواب من أحد ومناسابة خاتم الكتااب ب

لمنة ا: أن الملك: هو المتصرف في الشيء فإذا أعطا  شيء ويسر لك أمرا  فله االسمين

 وله الكرم . 

والوهاب: ألنه أعطا  ذلاك باال عاوض ، ومان غيار طلاب للثاواب مان أحاد ولكان علياك 

 بالشكر وعليك االعتراف بهذه النعم العظيمة حيث تطيعه سرا  وجهرا  . 
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 ماه وال يكتماون الحاق وهام يعلماون وأصاحابفأصحاب العلام يباذلون علمهام لمان ال يعل

راأ وعالنية سالاين ينفقون أموالهم بالليل والنهاس  األموال يبذلون أموالهم قال تعالى: 

وكاٌل علاى ثرار مان ثراور   فلهم أجرهم عنند سبهنم و  خنوا علنيهم و  هنم يحزننون

بجاهه .اإلسالم ، هذا بعلمه ، وهذا بعبادته وهذا بدعائه وهذا بماله وهذا 

القاول  أن يرزقنا في ذلك اإلخالص في وإلى هنا تم شرح هذا الكتاب نسأل هللا جل وعال

 والعمل .

 
 

 

 

 

جزى هللا خيرا  كل من 

أعان على نشر هذا 

الشرح المبار  وساعد 

 فيه إخراجه
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	هاتين الحالتين   وسد الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح   .
	لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس   .
	وأما السجود لغير الله   فقال عليه الصلاة: والسلام (( لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله ))    .
	ولا ينبغي في كلام الله ورسوله إنما يستعمل للذي هو في غاية الامتناع   كقوله تعالى  :  وما ينبغي للرحمن أن يـتـخـذ ولداً    ، وقوله تعالى:  وما علمناه الشعر وما ينبغي لــه       وقوله تعالى:  وما تنزلت به الشياطين * وما ينبغي لهم  وقوله تعالى:  م...
	ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى  :  إيَّاكَ نعْبُدُ   ، الشرك به في اللفظ  ، كالحلف              بغيره   كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه  أنه قال: ( من حلف بغير الله فقد أشرك )      صححه الحاكم وابن حبان   .
	قال: ابن حبان أخبرنا الحسن بن سفيان ثنا عبد الله بن عمر الجعفي ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فحلف رجلٌ بالكعبة فقال: ابن عمر رضي الله عنهما : ويحك لا تفعل إني سمعت رسول الله ...
	ومن الإشراك قول القائل لأحدٍ من الناس: ما شاء الله وشئت كما ثبت عن النبي  :  أنه قال له رجل (( ما شاء الله وشئت )) قال (( أجعلت لله ندا ؟ قل ما شاء الله وحده )) .
	هذا مع أن الله سبحانه قد أثبت للعبد مشيئة كقوله تعالى:  لمن شاء منكم أن يستقيم   . فكيف بمن يقول: أنا متوكل على الله وعليك  .
	وأنا في حسب الله وحَسَبك  ، ومالي إلا الله وأنت ، وهذا من الله ومنك  ، وهذا من بركات الله وبركاتك   . والله لي في السماء وأنت لي الأرض  .
	وازن بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم وبين ما نهى عنه من: ما شاء الله وشئت ثم انظر أيها أفحش ؟! يتبين لك أن قائلها أولى بالبعد من  إياك نعبد  وبالجواب من النبي  لقائل تلك الكلمة وأنه إذا كان قد جعل رسول الله  نداً فهذا قد جعل من لا يدان...
	وبالجملة فالعبادة المذكورة في قوله:  إياك نعبد  هي السجود والتوكل ، والإنابة ، والتقوى ، والخشية ، والتوبة والنذور ، والحلف والتسبيح ، والتكبير ، والتهليل ، والتحميد ، والاستغفار ، وحلق الرأس خضوعاً وتعبداً ، والدعاء كل ذلك محض حق لله تعالى   ، وفي ...
	وأما الشرك في الإرادات والنيات ، فذلك البحر الذي لا ساحل له   وقل من ينجو منه   فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى فلم يقم بحقيقة قوله  إياك نعبد   .
	فإن  إياك نعبد   هي الحنيفية  .
	ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ، ولا يقبل من أحدٍ غيرها ، وهي حقيقة الإسلام   ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه وهو في الآخرةِ من الخاسرين  فاستمسك بهذا الأصل ورد ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه تحقق معنى الكلمة الإلهية   .
	فإن قيل المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله تعالى وإنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك ، فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجانب الربوبية ، وإنما قصد تعظيمه وقال  إياك نعبد  وإنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخل بي عليه ، فهو ا...
	فلم كان هذا القدر موجباً لسخط الله تعالى وغضبه ، ومخلداً في النار وموجباً لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم ؟! وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط فيكون تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط ؟ أم ذلك قبيح في ال...
	وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب ؟ كما قال تعالى  إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما  .
	قلنا الشرك شركان  شرك متعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله  ، وشرك في عبادته        ومعاملته   ، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه وتعالى لا شريك له في ذاته ولا في صفاته   .
	فأما الشرك الثاني: فهو الذي فرغنا من الكلام فيه وأشرنا إليه الآن  وسنشبع الكلام فيه إن شاء الله  تعالى  .
	وأما الشرك الأول: فهو نوعان أحدهما شرك التعطيل . وهو أقبح أنواع الشرك   ، كشرك فرعون في قوله:  وما رب العالمين  وقال لهامان  ابن لي صرحاً   لعلي أبلغ الأسباب * أسباب السموات   فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً  .
	والشرك والتعطيل متلازمان ، فكل مشرك معطل  ، وكل معطل مشرك   .
	لكن الشرك   لا يستلزم أصل التعطيل   بل قد يكون المشرك مقراً بالخالق سبحانه وصفاته ، ولكنه مُعطل حق التوحيد .
	وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل ، وهو ثلاثة أقسام :-
	أحدهما: تعطيل المصنوع عن صانعه .
	الثاني: تعطيل الصانع عن كماله الثابت له .
	الثالث: تعطيل معاملته عما يحب على العبد من حقيقة التوحيد ومن هذا شرك أهل الوحدة  ، ومنه شرك الملاحدة القائلين يقدم العالم وأبديته ،  وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها ، يسمونها العقول والنفوس  .
	ومنه شرك معطله الأسماء والصفات كالجهمية  .
	والقرامطة   ، وغلاة المعتزلة  .
	الأصل الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ويقصدون به الخروج على السلطان الجائر ، وينكرون شرط القرشية في الإمامة فهذه هي الأصول الخمسة للمعتزلة .
	النوع الثاني شرك التمثيل  .
	(1) تقدم أن الشرك شركان النوع الأول : شرك متعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله  ، النوع الثاني : شرك متعلق في عبادته ومعاملته ، وإن كان صاحب هذا النوع يعتقد أنه سبحانه وتعالى لا شريك له في ذاته ولا في صفاته والنوع الأول من هذين النوعين الشرك المت...
	والنوع الثاني : شرك التمثيل .
	وهو شرك من جعل معه تعالى إلها آخر ، كالنصارى في المسيح  ، واليهود في عزيز  .
	والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور ، وحوادث الشر إلى الظلمة  ، وشرك القدرية المجوسية مختصر منه   وهؤلاء أكثر مشركي العالم  ، وهم طوائف جمة  .
	منهم من يعبد أجزاء سماوية  ، ومنهم من يعبد أجزاء أرضية  .
	ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة  .
	ومنهم يزعم أنه إله من جملة الآلهة   . ومنهم من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه أقبل عليه واعتنى            به  . ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقاني   .
	والفوقاني إلى يقربه إلى من هو فوقه   ، حتى تقربه تلك الآلهة إلى لله سبحانه وتعالى ، فتارة تكثر الواسائط وتارة تقل   .
	فإذا عرفت هذه الطوائف   وعرفت اشتداد نكير الرسول  على من أشرك به تعالى في الأفعال والأقوال والإرادات كما تقدم ذكره! انفتح لك باب الجواب عن السؤال   فنقول: اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبه المخلوق بالخالق   أما الأول فإن المشرك شبه المخ...
	( وهي التفرد بملك الضر  والنفع والعطاء والمنع ) فمن علق ذلك بمخلوق   فقد شبهه بالخالق تعالى وسوّى بين التراب ورب الأرباب   فأي فجور وذنب أعظم من هذا  .
	واعلم أن من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه   وذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده عقلاً وشرعاً وفطرة   فمن جعل ذلك لغيره فقد شبه الغير بمن لا شبيه له ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم: أخبر من كتب على نفسه الرحمة أ...
	ومن خصائص الإلهية: العبودية التي لا تقوم إلا على ساقي الحب والذل فمن أعطاهما لغيره فقد شبهه بالله سبحانه وتعالى في خالص حقه   وقبح هذا مستقر في العقول والفطر   .
	(1) أي ومن خصائص توحيد الألوهية الذي هو: إفراد الله بأفعال العباد . وتقدم أن الاله هو المألوه المعبود الذي تألهه القلوب محبةً وإجلالاً وتعظيماً وأنه هو المستحق للعبادة لا إله غيره ولا رب سواه والعبودية هي الغاية المحبوبة لله المرضية له التي خلق الخلق ...
	وأن الشرك يعرف قبحه بالسمع والعقل والفطرة ، وسوف يأتي إن شاء الله مزيد من ذلك ما هي  العبادة ؟
	العبادة كما عرفها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب العبودية: اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة ، فمن صرف شيئاً من هذه العبادة لغير الله فقد أشرك ، وأصل معنى العبادة: الذل يقال: هذا طريق معبَّد أي: مذلل والع...
	الذل والحب ولا يكفي أحدهما عن الآخر فإن الإنسان قد يخضع ويذل لآخر مع بغضه له ، وقد يحب شخصاً ولا يخضع له فهذا وذاك ليس عابدين له ، فالشخص يحب ولده ولا يذل له ، ويذل لآخر مكرهاً أو طمعاً في شيء ولا يحبه ، فمن جمع بينهما لغير الله أي جمع الحب والذل لغير...
	(2) أي الشرك وقد جاءت الأدلة مقرره لما استقر في الفطر وإن كانت الشياطين قد اجتالت كثيراً من العباد ، فعبدوا غير الله جل وعلا ، والقول بأن الشرك معلوم بالسمع والعقل والفطرة هذا هو قول أهل السنة والجماعة الذين يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين خلافاً لل...
	لكن لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق واجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به   سلطاناً   كما روى ذلك عن الله أعرف الخلق به وبخلقه عموا عن قبح الشرك حتى ظنوه حسناً ومن خصائص الألوهية السجود فمن سجد لغيره فقد شبهه به   .
	(1) وهذا قد جاء في صحيح الإمام مسلم من طريق عاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن مطرف بن        عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار عن النبي  أنه قال ذات يوم في خطبته: (( إلا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا كل مالٍ نحلته عبداً حلال ، وإن...
	وحينئذٍ عمي المشركون عن قبح هذا الشرك وظنوه حسناً فإن من زين له سؤ عمله يظن القبيح حسناً ، والحسن قبيحاً ، وأي عقل عند المشركين وهم ينادون الأموات والغائبين ويطوفون حول القبور وينذرون للأموات والغائبين ويذبحون لهم وهم لا يسمعون  ولو سمعوا ما استجابوا...
	(2) فإذا تقرب العبد لغير الله بالسجود له أو بالطواف على القبر فقد أشرك بالله وشبه المخلوق بالخالق وقد تقدم أن السجود قد يكون على وجه التحية فيكون محرماً بالاتفاق وقد يكون على وجه العبادة فيكون كفراً بالاجماع وتقدم القول: كل عبادة ثبتت بدليل صحيح فصرفه...
	والقول بالتغاير قول قوي جداً فإن من سب الله أو سب الرسول  أو أنكر البعث فإن كافر ومن دعا غير الله أو سجد للصنم أو طاف على القبور أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله فإنه مشرك .
	ومنها التوكل ، فمن توكل على غيره فقد شبهه به   ، ومنها التوبة فمن تاب لغيره فقد شبهه به   .
	ومنها: الحلف باسمه تعظيماً فمن حلف بغيره فقد شبهه به   .
	ومنها الذبح له : فمن ذبح لغيره فقد شبهه به   .
	ومنها حلق الرأس إلى غير ذلك   .هذا في جانب التشبيه   وأمافي جانب التشبه  فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه ورجائه ومخافته فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبتية وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان ، ويجعله كالذر تحت أقدام خلقِهِ  .
	وفي الصحيح عنه  أنه قال: ( يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي ، فمن نازعني في واحدٍ منهما عذبته )  .
	وإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده من أشد الناس عذاباً يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد           الصنعة  ، فما الظن بالمتشبه بالله في الربوبية والإلهية ؟   .
	كما قال  : ( أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون يقال لهم: أحيوا ما خلقتم ) وفي الصحيح عنه  أنه قال: ( يقول الله عز وجل: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا     شغيرة ) فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها .
	وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلا له كملك الملوك ، وحاكم الحكام ، وقاضي القضاة ، ونحوه   .
	وقد ثبت في الصحيح عن النبي  أنه قال: ( إن أخنع الأسماء عند الله رجلٌ تسمى بشاهان شاه   ملك الملوك لا مالك إلا الله ) وفي لفظ ( أغيظ رجل عند الله رجلٌ تسمى ملك الأملاك ) .
	وبالجملة فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك   ، ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه ذلك الغير إليه تعالى فإنه يخطئ   لكونه شبهه به
	وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له ، فأشرك معه سبحانه فيه غيره ، فبخسه سبحانه حقه ، فهذا قبيح عقلاً وشرعاً . ولذلك لم يشرع ، ولم يغفره فاعلمه  .
	واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه لا يسمع له ، أولا يستجيب له إلا بواسطة تُطلعه على ذلك ، أو تسأل ذلك منه فقد ظن بالله ظن السوء   .
	فإنه إن ظن   أنه لا يعلم ، أولا يسمع إلا بإعلام غيره له وإسماعه فذلك نفي لعلم الله ولسمعه وكمال إدراكه ، وكفى بذلك ذنبا   .
	وإن ظن أنه يسمع ويرى ولكن يحتاج إلى من يُلَيِّنُهُ ويُعَطِّفُهُ   عليهم فقد أساء الظن بأفضال ربه وبره وإحسانه وسعة جوده   ، وبالجملة فأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به    ولهذا يتوعدهم في كتابه على إساءة الظن به أعظم وعيد ، كما قال تعالى:  الظ...
	وغضب الله عليهم   ولعنهم    وأُعدَّ لهم جهنَّم وساءت مصيرا ( .
	وقال تعالى عن خليله إبراهيم :  أئِفكاً آلهة دون الله تريدون * فما ظنكم برب العالمين    .
	أي: فما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره  ، وظننتم أنه يحتاج في الاطلاع على ضرورات عباده لمن يكون بابا ًللحوائج إليه ونحو ذلك ؟.
	لكن يقول لا إله إلا الله ويعبد البدوي ، يقول لا إله إلا الله ويطوف حول قبر عبد القادر الجيلاني ، يقول لا إله إلا الله وإذا ألمت به ملمة قال يا علي أو يا حسن أو يا حسين وهذا كله من الشرك الأكبر
	وهذا بخلاف الملوك فإنهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين   .
	فأما من لا يشغله سمعٌ عن سمع     ،وسبقت رحمته غضبه    ، وكتب على نفسه الرحمة    ، فما تصنع الوسائط عنده ؟.
	فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالى فقد ظن به أقبح ظن    ومستحيل أن يشرعه لعباده بل ذلك يمتنع في العقول والفطر .
	واعلم أن الخضوع والتأله   الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح في نفسه    كما قررناه لاسيما إذا كان المجعول له ذلك عبداً للملك العظيم الرحيم القريب المجيب ومملوكاً له كما قال تعالى:  ضرب لكم مثلاً من أنفسكم  .
	هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء ، في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء   تخافونهم كخيفتكم أنفسكم    أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه فكيف تجلعون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به ، وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ، ولا تصلح لسواي ، فم...
	وبالجملة فما قدر الله حق قدره من عبد معه من ظن أنه يوصل إليه قال تعالى:  يا أيها الناس ضرب مَثلٌ فاستمعوا له    إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً....(    الآية .
	إلى أن قال:  ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز    .
	وقال تعالى:  وما قدروا الله حق قدره    والأرض جميعاً قبضته   يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه .
	فالانقياد شرط لقبول العمل ، قال تعالى:  فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما  ، إذاً الإنقياد شرط لقبول العمل .
	هجران القرآن أنواع:-
	والصواب في هذا التفصيل فيقال:-



	أن يكون النص غير ثابت إذاً لا حجة في هذا النص حيث نجعله معارضاً للقرآن أو أن هذا النص ثابت فحينئذٍ نتهم العقل وأن هذا العقل فاسد ويظنه الرأي صحيحاً وهو ذو بطلان ، وإذا تعارض فيما يظهر للشخص وطالب العلم آية من كلام الله وحديث من حديث رسول الله  فلا بد...
	لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد (1) ، فالمنفيُّ باء الثمنية (2) واستحقاق الجنة بمجرد الأعمال رداً على القدرية المجوسية التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداءً متضمن لتكرير المنة (3) .
	والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية ، رداً على القدرية الجبرية الذين يقولون: لا ارتباط بين الأعمال وجزائها (1) ولا هي أسباب لها ، وإنما غايتها أن تكون أمارة .
	والسنة النبوية هي أن عموم مشيئة الله وقدرته لا تنافي ربط الأسباب بالمسببات وارتباطها بها (2) .
	وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعاً من الحق (3) .
	فإنها ارتكبت لأجله من نوعاً الباطل (1) . بل أنواعاً فهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه .
	وخروج قواها من قوى النفس السبعية والبهيمية ، فلو عطلت العبادة لالتحقت بنفوس السباع والبهائم (1) ، فالعبادة تخرجها إلى مشابهة العقول (2) ، فتصير قابلة لانتقاش صور المعارف فيها (3) .
	وهذا يقوله طائفتان (1) ، أحدهما : من يقرب من الإسلام والشرائع (2) من الفلاسفة القائلين بقدم العالم وعدم الفاعل المختار (3) .
	والطائفة الثانية: من تفلسف من صوفية الإسلام (1) ، ويقرب إلى الفلاسفة فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس للمعارف العقلية ومخالفة العوائد (2) .
	ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادة إلا بهذا المعنى   .
	فإذا حصل لها ذلك (1) ، بقي متحيراً في حفظ أوراده ، والاشتغال بالوارد عنها (2) .
	ومنهم من يوجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها وهم صنفان أيضاً: أحدهما من يقول بوجوبها حفظاً للقانون ، وظبطاً للناموس (1) .
	والآخرون: يوجبونها حفظاً للوارد ، وخوفاً من تدرج النفس بمفارقتها إلى حالتها الأولى من البهيمية (1)  فهذه نهاية إقدامهم في حكمة العبادة وما شرعت لأجله ولا تكاد تجد في كتب المتكلمين على طريق السلوك غير طريق من هذه الطرق الثلاثة أو مجموعها .
	والصنف الرابع: هم القائلون بالجمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب (2) .
	فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبنيٌ على معرفة حقيقة الإلهية (1) ، ومعنى كونه سبحانه إلهاً (2) .
	وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات ، وكارتباط المعلوم بالعلم ، والمقدور بالقدرة ، والأصوات بالسمع والإحسان بالرحمة ، والعطاء بالجود (1) .
	فعندهم من قام بمعرفتها على النحو الذي فسرناها به لغةً وشرعاً ، مصدراً ومورداً استقام له معرفة حكمة العبادات وغايتها ، وعَلِمَ أنها هي الغاية التي خلقت لها العباد ، ولها أرسلت الرسل ، وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار (2) .
	وقد صرح سبحانه وتعالى بذلك في قوله:  وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون  (3) ، فالعبادة هي التي وجدت لأجلها الخلائق كلها ، كما قال تعالى:  أيحسب الإنسان أن يترك سدى  أي مهملا (4)، قال الشافعي رحمه الله: لا يؤمر ولا ينهى (5) ، وقال غيره: لا يثاب ولا ...
	وقال تعالى:  وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق  (1) .:  وخلق الله السموات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت  (2) .
	فأخبر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه ، فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا ، وهو غاية الخلق فكيف يقال: إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة ؟ أو إن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة (3)...
	فأصل العبادة محبة الله ، بل إفراده تعالى بالمحبة ، فلا يحب معه سواه (1) ، وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه ، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته (2) ، لأن محبتهم من تمام محبته ، وليست كمحبة من اتخذ من دونه أنداداً يحبهم كحبه (3) ، وإذا كانت المحبة له هي حقيقة ...
	ولهذا جعل سبحانه اتباع رسوله  علماً عليها وشاهداً لها كما قال تعالى:  قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله  (1) فجعل اتباع رسوله مشروطاً بمحبتهم لله تعالى (2) ، وشرطاً لمحبة الله لهم ، ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع (3) .
	فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول  (1) ، ولا يكفى ذلك حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما (2) ، ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهو الإشراك الذي لا يغفره الله (3) .
	قال تعالى:  قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب (4) إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين  (5) .
	وكل من قدم قول غير الله على قول الله ، أو حكم به ، أو حاكم إليه ، فليس ممن أحبه (1) .
	لكن قد يشتبه الأمر على من يقدِّم قول أحد ، أو حكمه أو طاعته على قوله (1) ، ظناً منه أنه لا يأمر ، ولا يحكم ، ولا يقول إلا ما قاله الرسول ( فيطيعه ، ويحاكم إليه ويتلقَّى أقواله كذلك فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك (2) .
	وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول  ، وعرف أن غير من اتبعه أولى به مطلقاً أو في بعض الأمور كمسألة معينة ، ولم يلتفت إلى قول الرسول  ، ولا إلى قول من هو أولى به فهذا يُخاف عليه (3) .
	وكل ما يُتَعلل به من عدم العلم ، أو عدم الفهم ، أو عدم إعطاء آلة الفقه في الدين ، أو الاحتجاج بالأشباه والنظائر ، أو بأن ذلك المتقدم كان أعلم مني بمراده  فهي كلها تَعَلُلات لا تفيد (1) .
	هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم ، إلا أن ينازع في هذه القاعدة فتسقط مكالمته ، وهذا هو داخلٌ تحت الوعيد   .
	فإن استحل مع ذلك ثلبَ من خالفه ، وقرْض عرضه ودينه بلسانه أو انتقل من هذا إلى عقوبته ، أو السعي في أذاه ، فهو من الظلمة المعتدين ونواب المفسدين (1) .
	وحين أفتى ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن طلاق الثلاث واحده وأفتى بأن الرحال لا تشد إلى قبر النبي  وأن هذا بدعة ، لأن الرحال لا تشد إلا إلى ثلاث مساجد ، ومع ذلك لا تشد الرحال إليها أي إذا كانت بقعة تقصد لذاتها ، قام عليه أعداءه وخصوصه وسعوا به إلى السل...
	واعلم أن للعبادة أربع قواعد وهي: (1) التحقق بما يحب الله ورسوله ويرضاه (2) ، وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح (3) .
	فالعبودية: اسم جامع لهذه المراتب الأربع (1) ، فأصحاب العبادة حقاً هم أصحابها (2) ، فقول القلب: هو اعتقاد ما أخبر الله عن نفسه (3) ، وأخبر رسوله عن ربه من أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه وما أشبه ذلك (4) ، وقول اللسان: الإخبار عنه بذلك ، والدعاء ...
	وعمل القلب: كالمحبة له ، والتوكل عليه ، والإنابة والخوف ، والرجاء والإخلاص ، والصبر على أوامره ونواهيه ، وأقداره ، والرضا به وله وعنه ، والموالاة فيه ، والمعاداة فيه ، والإخبات إليه ، والطمأنينة به ، ونحو ذلك من أعمال القلوب التي فرضُها آكد من فرض أعم...
	وأما أعمال الجوارح (2) .
	كالصلاة ، والجهاد ،وصلة الأرحام، ونقل الأقدام إلى الجمع والجماعات ، ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق (1)،ونحو ذلك فقول العبد في صلواته:  إياك نعبد  التزام أحكام هذه الأربعة وإقرار بها (2) .
	وقوله:  وإياك نستعين  طلب الإعانة عليها والتوفيق لها  ، وقوله:  اهدنا الصراط المستقيم  متضمن للأمرين على التفصيل   ، وإلهام القيام بهما ، وسلوك طريق السالكين إلى الله تعالى .
	والله الموفق بمنه وكرمه (1) ، والحمد لله وحده (2) ، وصلى الله على من لا نبي بعده (3) ، وآله (4) ،   وصحبه (5) ، ووارثيه وحزبه (6) .
	ثم الكتاب بعون الله الملك (7) الوهاب (8) .

