ِ
َ
ا ْف َؼ َواظ ُد ْإ ْر َب ْع
ِّ
ُم َّؿ ِد ْب ِن َظبْ ِدا ْف َو َهاب
فؾشقخ ُ َ
ِ
اا
ه
َ
َر ُ ُ
شَرْحُ فَضِيلَة الشَّيخ

محَمَدُ بْنُ عَبْد اهللِ الحَمَد
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بسم اا افر ن افرحقم ،احلؿد ا رب افعادغ ،وصذ اا وشؾم وبارك ظذ
كبقـا ُمؿد ،وظذ آفه ،وصحبه أمجعغ.
ادتن:
ِ
يم َر َّب ا ْف َع ْر ِ
ش ا ْف َعظِق ِم َأ ْن َي َت َو َ
َي َع َؾ َك
اا ا ْفؽ َِر َ
ْ
ٓك ِيف افدُّ ْك َقا َوأخ َرةَ ،و َأ ْن َ ْ
أش َل ُل َ
ِ
ِ
كب
َي َع َؾ َك ِم َّ ْن إِ َذا ُأ ْظط َي َصؽ ََرَ ،وإِ َذا ا ْب ُت ِ َع َص َزَ ،وإِ َذا أ َذ َ
ُم َب َارـًا َأ ْيـ َََم ُــ َْتَ ،و َأ ْن َ ْ
اشت ْغ َػرَ .ؾ ِن َّن هم ِ
ث ُظـ َْو ُ
افس َعا َد ِة.
ٓال اف َّث ُ
َ ُ
ان َّ
ْ َ َ
افؼح:
احلؿد ا رب افعادغ ،وبه كستعغ ،وصذ اا وشؾم وبارك ظذ كبقـا ُمؿد،
وظذ آفه وصحبه.
وبعد،،،

ؾبغ أيديـا هذه افرشافة افـاؾعة فإلمام ادجدد ادصؾح ادبارك؛ صقخ اإلش م
ُمؿد بن ظبد افوهاب ر ه اا ر ًة واشعة وهذه افؼواظد يف بقان افتوحقد،
اػ ،وؿد
وبقان ما َيب ظذ ادسؾم أن حيذر مـه من افؼك باا ُش َ
بحاك ُه و َت َع َ
ٓك ِيف افدُّ كْقا و ِ
اؾتتح رشافته هذه هبذا افدظاال ادباركَ ( :أ ْن َي َت َو َ
أخ َرة َ ،و َأ ْن
َ َ
ُ
ٌ
مبارك يف
مبارك يف أهؾك،
َي َع َؾ َك ُم َب َارـًا َأ ْيـ َََم ُــ َْت) ،ـَم يف دظاال افؼـوت،
َْ
ٌ
مبارك يف شوؿك ،أيـَم ــت.
مسجدك،
ِ
ِ
اش َت ْغ َػر):
َي َع َؾ َك ِم َّ ْن إِ َذا ُأ ْظط َي َصؽ ََرَ ،وإِ َذا ا ْب ُت ِ َع َص َزَ ،وإِ َذا أ َذ َ
كب ْ
ؿوفهَ ( :و َأ ْن َ ْ
وظ َ﴿ :إِ َّن ِيف َذف ِ َك َٔي ٍ
ار َصؽ ٍ
ات فِؽ ُِّل َص َّب ٍ
ؿال اا َّ
ُور﴾ [ ،إبراهقم،]5 :
جل َ
َ
افصبار هو افذي إذا اب ُتع صز ،وافشؽور افذي إذا ُأظطي صؽر ،وؿد جاال يف
احلديث افذي رواه مسؾم أن افـبي ص َّذ اَّلل َظ َؾ ِ
>ظج ًبا ٕمر
قه َو َش َّؾ َم ؿال:
َ
َّ ُ
را فه ،وإن أصابته
ادممن ،إن أمره ـؾه فه خر ،إن أصابته رساال صؽر ؾؽان خ ً
را فه<  ،وـذفك إذا أذكب اشتغػر اا َّ
جل و َظ َ ،ؿال
رضاال صز ؾؽان خ ً
ِ
ِ
اش َت ْغ َػ ُروا
﴿وا َّفذ َ
تعاػَ :
اَّلل َؾ ْ
ين إِ َذا َؾ َع ُؾوا َؾاح َش ًة َأ ْو َط َؾ ُؿوا َأكْ ُػ َس ُف ْم َذـ َُروا َّ َ
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ِ
ف ِ ُذك ِ
كوا َظ َذ َما َؾ َع ُؾوا َو ُه ْم َي ْع َؾ ُؿ َ
ُوهبِ ْم َو َم ْن َي ْغ ِػ ُر ُّ
ون﴾ ،
افذك َ
ُوب إِ َّٓ َّ ُ
اَّلل َو ََلْ ُي ُّ
[آل ظؿران.]135 :
ؿوفهَ ( :ؾ ِن َّن هم ِ
ث ُظـ َْو ُ
افس َعا َد ِة):
ٓال اف َّث ُ
َ ُ
ان َّ

هذه افث ثة ُيستدل هبا ظذ

افسعادة ،ؾافسعقد من مجع هذه اخلصال افث ثة ،وهذا طاهر ،أن أـثر ما يليت
افـاس من افشؼاال إ َّما من افذكوب ،وإما من أهنم إذا ُأصقبوا بادصائب ؿـطوا
من ر ة اا ،وَل يصزوا وتضجروا ،وإما أهنم إذا ُأظ ُطوا افـعم َبطِروا
ِ
وأِشوا ،ؾفمٓال مجق ًعا فقسوا من افسعداال ،افسعقد من مجع هذه إمور
ُ
افث ث ،كسلل اا من ؾضؾه ،وأن َيعؾـا وإياـم ِمن إذا ُأظطي صؽر ،وإذا
أب ُتع صز ،وإذا أذكب اشتغػر ،وفقشؿؾـا بدظاال هذا افشقخ -ر ه اا تعاػ.-
ادتن:
اظتِ ِهَ :أ َّن ْ ِ ِ ِ
ِ
ُمؾِ ًصا َف ُه
اا ف ِ َط َ
ااَ ،و ْحدَ ُه ُ ْ
احلَـقػ َّق َة م َّؾ ُة إِ ْب َراه َ
ا ْظ َؾ ْم َأ ْر َصدَ َك ُ
قمَ :أ ْن َت ْع ُبدَ َ
﴿و َما َخ َؾ ْؼ ُت
ين ،وبذفك أمر اا مجقع افـاس وخؾؼفم فه ،ـ َََم َؿ َال َت َع َاػَ :
افدِّ َ
ٓ فِقعبدُ ِ
اْل َّن َوا ِ
ِْ
ون﴾[ ،افذاريات.]56:
كس إِ َّ َ ْ ُ
إل َ
افؼح:

ِ
ِ
ِ
ِ
قم َحـِق ًػا َو َما
ؿد ُأمركا أن كتبع مؾة إبراهقمُ ﴿ :ث َّم َأ ْو َحقْـَا إِ َفقْ َك َأن اتَّبِ ْع م َّؾ َة إِ ْب َراه َ
َان ِم َن ا ْد ُ ْ ِ
ـ َ
معرضا ظن افؼك.
غ﴾[ ،افـحل ،]123 :يعـي موحدً ا
ً
ؼـِ َ
مؼبل ظذ اا َّ
واحلـقف :هو ادؼبل ظذ اا ،ادعرض ظَم شواه ،ؾفو ٌ
جل و َظ َ
معرض ظَم شواه ،ؾ يؼك باا صق ًئا.
بتوحقده،
ٌ
ؾفذه احلـقػقة افتي هي مؾة إبراهقم ،هي افتوحقد افذي هو إؾراد اا تعاػ
بافعبادة.
ٓ فِقعبدُ ِ
اْل َّن َوا ِ
﴿و َما َخ َؾ ْؼ ُت ْ ِ
ون﴾ [ ،افذاريات:
كس إِ َّ َ ْ ُ
إل َ
ؿوفه( :ـ َََم َؿ َال َت َع َاػَ :
ٓ فقوحدون ،ؾاا َّ
 :)]56يعـي إ َّ
بحاك ُه
جل َ
وظ َ ما خؾؼـا إٓ فـعبده ُش َ
اػ،
اػ ،هذه احلؽؿة من خؾق اإلكس واْلن؛ أن يعبدوا اا ُش َ
بحاك ُه و َت َع َ
و َت َع َ
وٓ يؼـوا به صق ًئا.
ادتن:
اا َخ َؾ َؼ َك ف ِ ِع َبا َدتِ ِه؛ َؾا ْظ َؾ ْم َأ َّن ا ْف ِع َبا َد َة ٓ ت َُس َّؿى ِظ َبا َد ًة إِٓ َم َع
َؾ ِن َذا َظ َر ْؾ َت َأ َّن َ
ِ ِ
افص َة ٓ ت َُس َّؿى َص ًة إِٓ َم َع اف َّط َف َارة".
اف َّت ْوحقد ،ـ َََم َأ َّن َّ
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افؼح:
يؼول افعبادة ب توحقد باضؾة؛ مثل :افص ة ب وضوال ،ؾؾو أن رج ً يعبد
اا ،ويصع ،ويتصدق ،ويصوم رمضان ،ويعتؿر بقت اا ،وحيج ،وفؽـه
ُيؼك مع اا ؽره ،يعـي يعبد إموات ،يعبد إرضحة من دون اا َّ
جل
ِ
ْت َف َق ْح َب َط َّن
ِشـ َ
َ
وظ َ ؾفذه إظَمل افتي يؼوم هبا باضؾة؛ ؿال تعاػَ ﴿ :فئ ْن َأ ْ َ
َظ َؿ ُؾ َك﴾[ ،افزمر ،]65 :ؾنذا أِشك باا َّ
وظ َ ؾفذه افعبادة ٓ تُؼبل؛ وفذا
جل َ
ادؼـون افذين بعث إفقفم افـبي ص َّذ اَّلل َظ َؾ ِ
قه َو َش َّؾ َم ـاكوا ُيعظؿون افبقت،
َ
ُ
َّ ُ
وحيجون هلم ،وـاكوا يـذرون ا ،ويعبدون اا ،ويرون أن اا هو اإلفه
إظظم ،وفؽن ـاكوا يؼـون معه ؽره ،ؾؾم يؼبل اا َّ
وظ َ مـفم رص ًؾا
جل َ
وٓ ً
ظدٓ.
وفذا ؾافتوحقد ٓ بد يف ؿبول افعبادة مـه؛ وفذا ؿال اا َّ
وظ ََ ﴿ :م ْن َظ ِؿ َل
جل َ
ِ
ِ ِ
ظز َّ
وجل ٓ يؼبل إ ًذا
َصاحلًا م ْن َذـ ٍَر َأ ْو ُأكثَى َو ُه َو ُم ْمم ٌن﴾[ ،افـحل ،]97 :ؾاا َّ
افعبادة من ادؼك ،كسلل اا افعاؾقة ،ؿد جتد رج ً ـَم يوجد يف بعض
افبؾدان ،يؼوم افؾقل ،ويصوم افـفار ،وحيػظ افؼرآن ،وفؽـه إذا ُأصقب بؿصقبة

ِ
اصف مرييض ،يا
ْلل إػ رضيح افشقخ ؾ ن ،ؿال :يا صقخ أؽثـي ،يا صقخ
صقخ هب يل وفدً ا ،أكت وشقؾتي إػ اا ،أكا أشتشػع بك إػ اا ،ـؾه ِشك
كسلل اا افعاؾقة ،ؾ يؼبل اا َّ
وظ َ مـه ظؿؾه.
جل َ
ادتن:
َاحلدَ ِ
ِ
ث إِ َذا َد َخ َل ِيف اف َّط َف َا ِرة ،ـَم ؿال
افؼ ُك ِيف ا ْف ِع َبا َد ِة َؾ َسدَ ْ
ت ،ـ ْ َ
َؾن َذا َد َخ َل ِّ ْ
اجدَ اَّللِ َص ِ
َان فِؾْ ُؿ ْ ِ
تعاػَ ﴿ :ما ـ َ
اه ِدي َن َظ َذ َأك ُػ ِس ِف ْم بِا ْف ُؽ ْػ ِر
ؼـِ َ
غ َأ ْن َي ْع ُؿ ُروا َم َس ِ َّ
ِ
ت َأ ْظَم ُهل ْم َو ِيف افـ ِ
َّار ُه ْم َخافِدُ َ
ون﴾[ ،افتوبة.]17:
ُأ ْو َفئ َك َحبِ َط ْ َ ُ
افؼح:
إن اا ٓ يغػر أن ُيؼك به ،افؼك ٓ يغػره اا ،ومعـى ذفك أن من مات
مؼـًا ؾنكه ٓ ُيغػر فه ،ؾفو خافدٌ ُمؾد يف كار جفـم ،كسلل اا افعاؾقة ،فؽن يف
افدكقا إذا تاب ادؼك تاب اا ظؾقه؛ ؿال اا َّ
وظ ََ ﴿ :ؾ ِن ْن تَا ُبوا َو َأ َؿا ُموا
جل َ
افزـَا َة َؾ ِن ْخ َوا ُك ُؽ ْم ِيف افدِّ ِ
ين﴾[ ،افتوبة ،]11 :ؾادؼك إذا تاب يف
افص َة َوآت َُوا َّ
َّ
افدكقا تاب اا ظؾقه ،ؾاا يؼبل افتوبة .أما إذا مات مؼـًا باا َّ
جل و َظ َ ؾنن
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اا ٓ يغػر فه ،افزاين ،افسارق ،صارب اخلؿر حتت مشقئة اا ،إن صاال ظذبه،
وإن صاال ؽػر فه ،أما ادؼك ؾ ُيغػر فه إٓ أن يتوب يف حال احلقاة.
ادتن:
افؼ َك إِ َذا خا َف َط ا ْف ِعباد ِة َأ ْؾسدَ َها ،و َأحب َط ا ْفعؿ َل ،وص َار ص ِ
ِ
اح ُب ُه
َ
ََ َ َ
َ َْ
َ
َ َ َ
َؾن َذا َظ َر ْؾ َت َأ َّن ِّ ْ
ِ
ِ
اخلَاف ِ ِد َ ِ
ِم َن ْ
اا َأ ْن ُ َ
ُي ِّؾ َص َك
ين يف افـَّارَ .ظ َر ْؾ َت َأ َّن َأ َه َّم َما َظ َؾقْ َك َم ْع ِر َؾ ُة َذف َك َف َع َّل َ
ِ
ِمن َه ِذ ِه َّ ِ ِ
افؼ ُك بِاَّلل.
ْ
افش َبؽَةَ ،وه َي ِّ ْ
افؼح:
إ ًذا ٓ يشال أهم من ذفك أبدً ا ،اا َّ
 ٓ﴿:ك َْس َل ُف َك ِر ْز ًؿا﴾ ،
جل و َظ َ يؼول
﴿كَحن كَر ُز ُؿ َك وا ْفع ِ
اؿ َب ُة
[ضه ،]132 :يعـي ٓ كسلفك أن تطؾب افرزق:
َ َ
ْ ُ ْ
ِ
ظز َّ
وجل هو افذي يرزق ،أهم
فؾ َّت ْؼ َوى﴾ ،ضؾب افرزق من إشباب ،فؽن اا َّ
ما يف هذه افدكقا أن تعرف افتوحقد افذي ُخؾؼت ٕجؾه ،ؾفو أن ر ه اا
يذـر فـا افؼواظد حتى كعرف هذا افتوحقد.
ادتن:

ُ ِ
ِ
ا ْف َؼ ِ
َّ
اظدَ ُة إ ُ َ
اا َظ َؾقْ ِه
ذ
ص
ين َؿا َت َؾ ُف ْم َر ُشول اا
َ
وػَ :أ ْن َت ْع َؾ َم َأ َّن ا ْف ُؽ َّػ َار ا َّفذ َ
ُ
اا َت َع َاػ ُه ُو ْ
َو َش َّؾ َم ُم ِؼ ُّر َ
اخلَاف ِ ُق ،افرازق ،ادحقي ،ادؿقت ،ا ْدُدَ ِّب ُر ْلؿقع
ون بِ َل َّن َ
إمور ،و َأ َّن َذف ِ َك ََل يد ِ
ْخ َؾ ُف ْم ِيف ا ِ
إل ْش ِم؛ َوافدَّ ف ِ ُقل َؿ ْو ُف ُه َت َع َاػُ ﴿ :ؿ ْل َمن
ُْ
َ
ِ
افس ََم ِال َوإ َ ْر ِ
افس ْؿ َع وإ َ ْب َص َار َو َمن ُُي ِْر ُج ْ
احلَ َّي ِم َن
ض َأ َّمن َي ْؿؾ ُك َّ
َي ْر ُز ُؿؽُم ِّم َن َّ

ا ْ َدق ِ
ت َو ُُي ِْر ُج ا ْ َد َّق َت ِم َن ْ
اَّلل َؾ ُؼ ْل َأ َؾ َ َت َّت ُؼ َ
احلَ ِّي َو َمن ُيدَ ِّب ُر إ َ ْم َر َؾ َس َق ُؼو ُف َ
ون﴾،
ِّ
ون ّ ُ

[يوكس.]31:
افؼح:
هذه افؼاظدة ؾقفا أن افؽػار افذين بعث إفقفم افـبي ص َّذ اَّلل َظ َؾ ِ
قه َو َش َّؾ َم،
َ
ُ
َّ ُ
وؿاتؾفم ،وـ َّػرهم ،وـاكت بقـه وبقـفم اخلصومة افعظقؿة ،وافعداوة افعظقؿة،
ـاكوا ُيؼرون أن اا هو رهبم ،وأن اا هو افذي يرزؿفم ،وأن اا هو افذي
يـػع ويرض ،وهذا يف ٍ
آيات ـثرة من افؼرآن ،ـَم يف ؿوفه تعاػ يف هذه أية:
ِ
ِ
افس ََم ِال َوإ َ ْر ِ
افس ْؿ َع َوإ َ ْب َص َار َو َم ْن ُُي ِْر ُج
ض َأ َّم ْن َي ْؿؾ ُك َّ
﴿ ُؿ ْل َم ْن َي ْر ُز ُؿ ُؽ ْم م َن َّ
احلي ِمن ا ْ َدق ِ
ت َو ُُي ِْر ُج ا ْ َد ِّق َت ِم َن ْ
احلَ ِّي َو َم ْن ُيدَ ِّب ُر إ َ ْم َر َؾ َس َق ُؼو ُف َ
اَّلل َؾ ُؼ ْل َأ َؾ
ْ َ َّ َ ِّ
ون َّ ُ
َت َّت ُؼ َ
ون﴾[ ،يوكس ،]31 :من افذي يؼول( :اا)؟ ادؼـون ،يؼول ذفك أبو
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جفل ،ويؼوفه ُأمقة بن خؾف ،ويؼوفه افوفقد بن ادغرة ،ـؾفم يؼوفون اا،
﴿ َؾ ُؼ ْل َأ َؾ َت َّت ُؼ َ
بحاك ُه
ون﴾ ،يعـي أؾ تعبدون اا وحده ،وتسـون افؼك به ُش َ
اػ؟!!
و َت َع َ
﴿و َف ِئن ش َل ْف َتفم من خ َؾ َق افسؿو ِ
ات
َّ َ َ
َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ

وهذا يف ٍ
آيات ـثرة؛ ـؼوفه تعاػ:
اَّلل ُؿ ِل ْ
احلَ ْؿدُ ِ ََّّللِ َب ْل َأ ْـث َُر ُه ْم ٓ َي ْع َؾ ُؿ َ
ون﴾ [ ،فؼَمن،]25:
َوإ َ ْر َض َف َق ُؼو ُف َّن َّ ُ
ٌ
ِشيك يف ظبادته
يعـي ٓ يعؾؿون أن اا هو ادعبود وحده ،وأكه فقس معه
اػ.
ُش َ
بحاك ُه و َت َع َ
وؿوفه تعاػُ ﴿ :ؿ ْل من ير ُز ُؿ ُؽم ِمن افسؿو ِ
ات َوإ َ ْر ِ
اَّلل َوإِكَّا َأ ْو إِ َّيا ُـ ْم
ْ َ َّ َ َ
َ ْ َْ
ض ُؿ ِل َّ ُ
َف َع َذ ُهدً ى َأ ْو ِيف َض ٍل ُمبِ ٍ
غ﴾ [ ،شبل ،]24 :وؿوفه تعاػُ ﴿ :ؿ ْل َم ْن َر ُّب

ِ
افسبْ ِع َو َر ُّب ا ْف َع ْر ِ
ون ِ ََّّللِ ُؿ ْل َأ َؾ َت َّت ُؼ َ
ش ا ْف َعظِق ِم(َ )86ش َق ُؼو ُف َ
ون()87
افس َؿ َوات َّ
َّ
ُوت ـ ُِّل َ ٍ
َي ُار َظ َؾقْ ِه إِ ْن ـُـ ُت ْم َت ْع َؾ ُؿ َ
ون( )88
ُؿ ْل َم ْن بِ َق ِد ِه َم َؾؽ ُ
يشال َو ُه َو َُيِ ُ
ر َوٓ ُ َ
ْ
ون ِ ََّّللِ ُؿ ْل َؾ َلكَّى ت ُْس َح ُر َ
َش َق ُؼو ُف َ
ون([ ،﴾)89ادممـون ،]89 -86 :إ ًذا يدرـون أن

اا هو افرب ،وما ـاكوا يعتؼدون أن اف ت رب ،وٓ أن اف ُعزى رب من دون
اا ،وإكَم ـاكوا ـَم شقلتقؽم إن صاال اا يتخذوهنا واشطة بقـفم وبغ اا.

أن افـصارى يؼوفون أن اا رهبم ،افقفود يؼوفون أن اا رهبم ،حتى ـثر
اػ ،ؾرظون ا َّدظى افربوبقة،
من افوثـغ يعتؼدون أن اا هو رهبم ُش َ
بحاك ُه و َت َع َ
وفؽن ـَم ؿال اا َّ
ا﴾
اش َتقْ َؼـَتْ َفا َأكْ ُػ ُس ُف ْم ُطؾْ ًَم َو ُظ ُؾ ًّو ،
جل َ
وظ ََ :
﴿و َج َحدُ وا ِ َهبا َو ْ
[افـؿل ،]14 :اخلؾق مجق ًعا ُيؼرون أن اا هو رهبم ،وهو خافؼفم ،وهو رازؿفم
اػ ،وهذا ما يؽػي حتى ُيؼرون بافعبادة ا وحده وٓ يؼـون به
ُش َ
بحاك ُه و َت َع َ
صق ًئا.
ادتن:
ا ْف َؼ ِ
َاه ْم َوت ََو َّج ْفـَا إِ َفقْ ِف ْم إِٓ ف ِ َط َؾ ِ
اظدَ ُة افثَّاكِ َق ُةُ :أ َّ ُهن ْم َي ُؼو ُف َ
ب ا ْف ُؼ ْر َب ِة
ونَ :ما َد َظ ْوك ُ
ِ
ِ
ِ
افش َػ َ ِ
ين َّ َ
َو َّ
اَّت ُذوا ِم ْن ُدوكِ ِه َأ ْوف ِ َقا َال َما َك ْع ُبدُ ُه ْم
﴿وا َّفذ َ
اظةَ ،ؾدَ ف ُقل ا ْف ُؼ ْر َبة؛ َؿ ْو ُف ُه َت َع َاػَ :
إِ َّٓ فِق َؼربوكَا إِ َػ اَّللِ ُز ْف َػى إِ َّن اَّلل َحيؽُم بقـَفم ِيف ما ُهم ِؾ ِ
ُي َتؾِ ُػ َ
قه َ ْ
اَّلل ٓ
َّ
ُ ِّ ُ
َّ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ
ون إِ َّن َّ َ

َي ِدي من ُهو ـ ِ
َ ،]3و َدف ِ ُقل َّ
اظ ِة َؿ ْو ُف ُه َت َع َاػ:
َاذ ٌب َـ َّػ ٌار﴾[ ،افزمر:
افش َػ َ
َْ
َ ْ َ
ِ ِ
ِ
ون ِ
رض ُه ْم َوٓ َيـ ْ َػ ُع ُف ْم َو َي ُؼو ُف َ
﴿و َي ْع ُبدُ َ
اؤكَا
ي
ٓ
ا
م
اَّلل
ون
د
ن
م
ون َه ُمٓال ُص َػ َع ُ
ُ
َ
َّ
ُ
ْ
َ
َ
ُّ
ِ
ون اَّلل بَِم ٓ يع َؾم ِيف افسؿو ِ
ِ
ات َوٓ ِيف إ َ ْر ِ
ض ُشبْ َحا َك ُه َو َت َع َاػ
َّ َ َ
ظـ ْدَ َّ
اَّلل ُؿ ْل َأ ُتـَ ِّب ُئ َ َّ َ َ َ ْ ُ
َظ ََّم ُي ْ ِ
ؼـ َ
ُون﴾[يوكس.]18:
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افؼح:
افؼاظدة افثاكقة :أن همٓال ادؼـغ افذين يؼرون أن اا هو رهبم ،وفؽـفم
يعبدون معفم ؽره ،يعبدون اف ت واف ُعزى ومـاة ،وؽر ذفك من ادعبودات،
ؾتسلهلم :فَمذا إ ًذا تعبدون هذه إوثان من دون اا َّ
جل و َظ َ مادام تعتؼدون
أن اا هو افذي يـػع ،وهو افذي يرض ،وإػ ؽر ذفك ِما تؼدم من معـى
افربوبقة؟!! يؼوفون :كريد أن ُيؼربوكا إػ اا.
﴿وا َّف ِذي َن َّ َ
اَّت ُذوا ِم ْن ُدوكِ ِه َأ ْوف ِ َقا َال﴾ ،يعـي :آهلةَ ﴿ ،ما َك ْع ُبدُ ُه ْم﴾،
ؿال اا تعاػَ :
َِ ِ
ِ
اَّلل ُز ْف َػى﴾  ،زفػى يعـي:
يعـي :يؼوفون ما كعبدهم فقال﴿ ،إِ َّٓ ف ُق َؼ ِّر ُبوكَا إػ َّ
تؼري ًبا ،فقؼربوكا إػ اا تؼري ًبا ،و افزفػى بؿعـى :ادـزفة ،وافؼوة.
يعـي هم وشائط بقــا وبغ اا َّ
وظ َ مثل احلُجاب افذين يؽوكون ظـد
جل َ
بحاك ُه
ادؾوك ،يؼوفون كحن كسلل همٓال فقوصؾوا رؽباتـا ،ويؼربوكا إػ اا ُش َ
وظ َ﴿ :إِ َّن اَّلل ٓ َي ِدي من ُهو ـ ِ
اػ ،ؿال اا َّ
َاذ ٌب َـ َّػ ٌار﴾ ،وهذا يدل
جل َ
َّ َ َ ْ
َ ْ َ
و َت َع َ
ظذ أن ؿوهلم هذا اؾساال ظذ اا َّ
وظ َ ،وـذب ظذ اا ،اا َل َيعل بقــا
جل َ
﴿و َؿ َال َر ُّبؽ ُُم ا ْد ُظ ِ
ب َف ُؽ ْم﴾[ ،ؽاؾر،]60 :
وين َأ ْش َت ِج ْ
وبقـه واشطة ،ؿال تعاػَ :

ِ ِ
وؿال اا َّ
قب َد ْظ َو َة افدَّ ا ِع
جل َ
يب ُأ ِج ُ
﴿وإِ َذا َش َل َف َك ظ َبادي َظـِّي َؾ ِن ِّين َؿ ِر ٌ
وظ ََ :
إِ َذا د َظ ِ
ان َؾؾْ َق ْس َت ِجق ُبوا ِيل َو ْف ُق ْم ِمـُوا ِِب َف َع َّؾ ُف ْم َي ْر ُصدُ َ
ون [﴾،افبؼرة.]186 :
َ
ؾاا يسؿع ـ مـا ،وفقس ـؿؾوك افدكقا افذين حيتاجون إػ احلُجاب فقـؼؾوا
هلم حوائج اخلؾق ،ٓ ،اا َّ
جل و َظ َ يسؿع ـ مـا ،ويرى أؾعافـا ،ويسؿع
دظاال افعبد﴿ :إِ ْذ كَا َدى َر َّب ُه كِدَ ا ًال َخ ِػ ًّقا(َ )3ؿ َال َر ِّب إِ ِّين َو َه َن ا ْف َعظْ ُم ِمـِّي َو ْ
اص َت َع َل
افرأْ ُس َصقْ ًبا َو ََلْ َأ ُـ ْن بِدُ َظ ِائ َك َر ِّب َص ِؼ ًّقا( [ ،﴾)4مريم ،]4-3 :خػ ًقا :بصوت
َّ
خػي ،إػ أن أجاب اا َّ
اػ.
جل َ
وظ َ دظائه ُش َ
بحاك ُه و َت َع َ
ويف بطن احلوت يوكس ظؾقه افس م﴿ :و َذا افـ ِ
ُّون إِ ْذ َذ َهب م َغ ِ
اض ًبا َؾ َظ َّن َأ ْن َف ْن
َ
َ ُ
َك ْؼ ِد َر َظ َؾقْ ِه﴾ [ ،إكبقاال ،]87 :يعـي فن كُضقق ظؾقه يف بطن احلوت ،هذا
معـىَ (:ف ْن َك ْؼ ِد َر َظ َؾقْ ِه)  ،يعـي أكَّا فن كُضقق ظؾقه يف بطن احلوتُ ،ح ْس ُن ٍ
طن
ِ
ِ
باا َّ
لِإ إِ َّٓ َأك َْت
جل َ
وظ َ وهو يف بطن احلوتَ ﴿ :ؾـَا َدى ِيف اف ُّظ ُؾ ََمت َأ ْن ٓ َ َ
ِِ
اش َت َجبْـَا َف ُه َوك ََّجقْـَا ُه ِم َن ا ْف َغ ِّم َوـ ََذف ِ َك
ُشبْ َحاك ََك إِ ِّين ـ ُ
ُـت ِم َن اف َّظاد َ
غ( َ )87ؾ ْ
غ([ ،﴾)88إكبقاال.]88 -87:
ُكـ ِْجي ا ْد ُ ْم ِمـ ِ َ
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ظز َّ
وجل ما حيتاج إػ وشائط ،همٓال جعؾوا اف ت واشطة يؼرهبم إػ
إ ًذا اا َّ
اا ،افذين يعبدون احلسغ يؼوفون :احلسغ فه مـزفة ظـد اا ،ؾـحن كعبد
احلسغ ،وكؼول :يا حسغ؛ ٕن احلسغ يـؼل حوائجـا إػ اا!! تعاػ اا ظن
را ،وافذين يعبدون افسقد افبدوي افذي يسؿوكه بافسقد ،ـذفك
ذفك ً
ظؾوا ـب ً
يؼوفون :هذا يـؼل حوائجـا إػ اا ،وإ َّ
ٓ هو ظبد ا؛ وفذا ـان ادؼـون يف
تؾبقتفم يؼوفون :فبقك افؾفم فبقك ،فبقك ٓ ِشيك فك فبقك ،إٓ ِشيؽًا هو
فك-يعـي إٓ اف ت وافعزة ومـاة وهي فك-متؾؽه وما مؾك.
ادتن:
اظ ُة َص َػا َظ َت ِ
َو َّ
اظ ٌة ُمثْ َب َتة.
اظ ٌة َمـ ِْػ َّق ٌةَ ،و َص َػ َ
انَ :ص َػ َ
افش َػ َ
ِ
ِ
َت ُتطْ َؾب ِمن َؽ ِ ِ ِ
َؾ َّ
اا؛ َوافدَّ ف ِ ُقل
افش َػا َظ ُة ا ْ َدـ ِْػ َّق ُةَ :ما ـَاك ْ
ُ ْ ْ
ر اا ؾ َقَم ٓ َي ْؼد ُر َظ َؾقْه إِٓ ُ
كػ ُؼوا ِِمَّا ر َز ْؿـَا ُـم ِمن َؿب ِل َأ ْن يلْ ِيت يوم ٓ بقع ِؾ ِ
َؿو ُفه َتع َاػ﴿:يا َأَيا ا َّف ِذين آمـُوا َأ ِ
قه
َ ُّ َ
ْ ْ ْ
ْ ُ َ
َ َ َْ ٌ ٌَْ
َ
َ َ
اظ ٌة وا ْفؽ ِ
ون ُه ُم اف َّظ ِاد ُ َ
َاؾ ُر َ
ون﴾[ ،افبؼرة.]254:
َوٓ ُخ َّؾ ٌة َوٓ َص َػ َ َ

ِ
افش ِ
ِ
ِ
اؾ ُع ُمؽ ََّر ٌم بِ َّ
ب ِم َن ااَِ ،و َّ
َو َّ
وع
افش َػ َ
افش َػا َظةَ ،وا ْدَشْ ُػ ُ
اظ ُة ا ْدُثْ َب َت ُة :ه َي ا َّفتي ُتطْ َؾ ُ
ِ
اا َؿ ْو َف ُه َو َظ َؿ َؾ ُه َب ْعدَ ا ِ
إل ْذ ِن؛ ـ َََم َؿ َال َت َع َاػَ ﴿ :م ْن َذا ا َّف ِذي َيشْ َػ ُع
َف ُه َم ْن َر َ ُ
ِظـ ْدَ ُه إِ َّٓ بِ ِن ْذكِ ِه﴾[ ،افبؼرة.]255:
افؼح:
همٓال ادؼـون تعؾؼوا بافشػاظة ،واَّتذوا من دون اا صػعاال ،وزظؿوا أن
همٓال يوم افؼقامة إذا ُبعث افـاس صػعوا هلم ،هذا افذي مـفم ُيممن بافبعث،
وهم ضوائف ،وافذين ٓ يممـوا بافبعث يؼوفون :يشػعون فـا يف افدكقا ظـد اا
جل و َظ َ ذفك ،ؿال اا َّ
اػ ،ؾلبطل اا َّ
جل و َظ َ يف أية افتي
ُش َ
بحاك ُه و َت َع َ
ؿال ؾقفا افعؾَمال :إهنا تؼطع ظروق افؼك من افؼؾبُ ﴿ :ؿ ِل ا ْد ُظوا ا َّف ِذي َن َز َظ ْؿ ُت ْم
ُون ِمثْ َؼ َال َذر ٍة ِيف افسؿو ِ
ِ
ِ
ض َو َما َهل ُ ْم ِؾ ِ
ات َوٓ ِيف إ َ ْر ِ
اَّللِ ٓ َي ْؿؾِؽ َ
قف ََم
َّ َ َ
م ْن ُدون َّ
َّ
ِ ِ
ِش ٍك﴾[ ،شبل ،]22 :حتى مثؼال افذرة ما يشارـون ،يعـي بعض افـاس ٓ
م ْن ْ
يؿؾك افقال ،فؽـه يؽون ِشيؽًا ،ؾـػى اا َّ
جل و َظ َ أن يؽون أحدٌ ِشيؽًا
ِ
قفَم ِم ْن ِِش ٍك َو َما َف ُه ِمـ ُْف ْم ِم ْن َط ِف ٍ
ر﴾  ،يعـي من
فه ،ثم ؿال تعاػَ :
﴿و َما َهل ُ ْم ؾ ِ َ
ْ
اػ ،بؼقت افشػاظة ؾؼال تعاػ:
معغ ،ؾؾم ُيعـه أحد ظذ خؾؼه ُش َ
بحاك ُه و َت َع َ
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ِ
﴿وٓ تَـ َػ ُع َّ
اظ ُة ِظـ ْدَ ُه إِ َّٓ َد ْن َأ ِذ َن َف ُه﴾ ،ثم ذـر تعاػ حال اد ئؽة وـقف
افش َػ َ
َ
﴿ح َّتى إِ َذا ُؾ ِّز َع َظ ْن ُؿ ُؾ ِ
خضوظفم ا َّ
وهبِ ْم﴾  ،اد ئؽة افذين هم
وظ َ:
جل َ
َ
أظظم اخلؾق حتى إذا ُؾزع ظن ؿؾوهبم ،ـجزيل ظؾقه افس م افذي فه شتَمئة
جـاح ،وما بغ ـل جـاحٍ وجـاح ـَم بغ ادؼق وادغرب ،ؾنذا تؽؾم اا

بافوحي ؾزظوا وأصاهبم مثل افغقَ ﴿ :ؿا ُفوا َما َذا َؿ َال َر ُّب ُؽ ْم َؿا ُفوا ْ
احلَ َّق َو ُه َو
ِ
اػ.
ر)ُ ،ش َ
ا ْف َع ُّع ا ْفؽَبِ ُ
بحاك ُه و َت َع َ
* ؾافشػاظة ٓ بد ؾقفا من ِشضغ:
افؼط إول :أن يلذن اا فؾشاؾع؛ وفذا افشػقع ادشػع صاحب ادؼام
ادحؿود ،شقد إوفغ وأخرين ُمؿد ظؾقه افص ة وافس م ما يشػع إٓ بعد
اإلذن ،ظـدما يليت إفقه افـاس فقشػع هلم ظـد اا يف أن يػصل بقـفم ،يليت
ؾقسجد حتت افعرش ،ويػتح اا ظؾقه من ُمامده ما َل يػتح ظذ ٍ
أحد من ؿبؾه،
ُ
ثم ُيؼال> :يا ُمؿد ،ارؾع رأشك ،و ُؿل يسؿع ،واصػع تُشػع<  ٓ ،بد من إذن؛
وهذا إلطفار ـرامة افشػقع شواال ـان مؾؽًا أو كب ًقا أو رج ً صاحلًا ،حتى
افصاحلون يشػعون ،يشػع افرجل ٕؿاربه ،يشػع افرجل ٕصحابه ،يشػع

ٍ
رجل من هذه
ٕهل بقته؛ وفذا جاال يف مسـد أ د> :أكه يدخل اْلـة بشػاظة
إمة أـثر من بـي متقم<  ،صػاظة رجل واحد من أمة ُمؿد ص َّذ اَّلل َظ َؾ ِ
قه
َ
َّ ُ
َو َش َّؾ َم ،ؾفمٓال افشػعاال ُيظفر اا ـرامتفم ،و ُيظفر اا ؾضؾفم.
افؼط افثاين :أن يرىض اا ظن ادشػوع فه؛ أ َّ
ٓ يؽون مؼـًا ،إذا ـان مؼـًا
ؾ تُؼبل افشػاظة فه؛ يعـي أَيا افشػعاال ؿد أذن اا فؽم بافشػاظة ،فؽن ٓ
تشػعوا دؼك ،اصػعوا ٕهل افذكوب ،اصػعوا ٕهل افطاظة أن تُرؾع
ٕحد مؼك؛ حتى إن افـبي ص َّذ اَّلل َظ َؾ ِ
ٍ
قه َو َش َّؾ َم
درجاهتم ،وفؽن ٓ تشػعوا
َ
َّ ُ
ٓ يشػع ِٕب ضافب إ َّ
ٓ بتخػقف افعذاب ؾؼطُُ ،يػف ظن أِب ضافب افعذاب
بشػاظة افـبي ص َّذ اَّلل َظ َؾ ِ
قه َو َش َّؾ َم ،فؽـه يؽون يف افـار خافدً ا ُمؾدً ا ؾقفا.
َ
َّ ُ
ك ِيف افسؿو ِ
ؾن ًذا ٓ بد من ِشضغ ،ـَم جاال هذا يف افؼرآن﴿ :و َـم ِمن م َؾ ٍ
ات ٓ
َّ َ َ
َ ْ ْ َ
ِ
ِ
ِ
اَّلل َد ْن َي َشا ُال َو َي ْر َىض [﴾،افـجم.]26 :
ُت ْغـِي َص َػ َ
اظ ُت ُف ْم َصقْ ًئا إِ َّٓ م ْن َب ْعد َأ ْن َيلْ َذ َن َّ ُ
وافشػاظة تُعرف :بلهنا ضؾب اخلر فؾغر؛ ٕن افشػقع ضم صوته إػ صوت
ادشػوع فه ،صػع فه يعـي ضم صوته إػ صوت ادشػوع فه ،ؾفي ضؾب اخلر
فؾغر ،افتي تسؿى بافواشطة.
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ادتن:
ِ
ِ
اا َظ َؾقْ ِه َو َش َّؾ َم َط َف َر َظ َذ ُأك ٍ
غ ِيف
َاس ُم َت َػ ِّر ِؿ َ
ا ْف َؼاظدَ ُة افثَّاف َث ُةَ :أ َّن افـَّبِ َّي َص َّذ ُ
ِظباد ِاهتِمِ ،مـ ْفم من يعبدُ ا ْ َد ِئ َؽ َة ،و ِمـ ْفم من يعبدُ إَكْبِقاال وافص ِ ِ
غَ ،و ِمـ ُْف ْم
احل َ
َ َ َ َّ
َ ُ ْ َ ْ َ ُْ
َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُْ
افش ْؿ َس َوا ْف َؼ َؿ َرَ ،و َؿا َت َؾ ُف ْم َر ُش ُ
َم ْن َي ْع ُبدُ إ َ ْص َج َار َوإ َ ْح َج َارَ ،و ِمـ ُْف ْم َم ْن َي ْع ُبدُ َّ
ول
ِ
َّ
اا َظ َؾقْ ِه َو َش َّؾ َم َو ََلْ ُي َػ ِّر ْق َبقْـ َُف ْم.
ذ
ص
اا
َ
ُ
افؼح:
من ُصبه همٓال ادغسين ادؼـغ ،يؼوفون :أكتم تسؿون ما كػعؾه ِشك ،إذا
ذهبت إػ رجل وهو يعبد افرضيح من دون اا!! يعبد إموات من دون
اا!! تؼول فه :هذا ِشك ،يؼول ،ٓ :افؼك ظبادة إصـام ،أكا ما ظـدي
متثال ،وٓ وضعت متثال بغ يدي مثل افبوذيغ حتى تؼول إن هذا ِشك ،ؾبغ
ادمفف هبذه افؼاظدة أن ادؼـغ افذين بعث إفقفم افـبي ص َّذ اَّلل َظ َؾ ِ
قه َو َش َّؾ َم
َ
ُ
َّ ُ
ـان مـفم من يعبد اد ئؽة ،ومـفم من يعبد إكبقاال ،ومـفم من يعبد
إصجار ،ومـفم من يعبد افشؿس وافؼؿر ،فقس ـَم يظن همٓال أو يزظؿون،
يؼوفون :افؼك هو ؾؼط ظبادة إصـام يعـي أن تضع ً
متثآ وتسجد فه.

ؾافشقخ هـا يبغ إدفة افتي تدل ظذ أن ظبادة ؽر اا ِشك؛ حتى وفو ـاكت
ْلزيل ،حتى وفو ـاكت دحؿد ظؾقه افص ة وافس م ،حتى وفو ـاكت
ٌ
ِشك أـز.
فؾحسغ ،حتى وفو ـاكت فألصجار ،فؾشؿس ،فؾؼؿر ،هذا ـؾه
ُ ِ
َّ
اا َظ َؾقْ ِه َو َش َّؾ َم َو ََلْ ُي َػ ِّر ْق َبقْـ َُف ْم):ما ؾرق بقـفم
ذ
ص
ؿوفهَ ( :و َؿا َت َؾ ُف ْم َر ُشول اا
َ
ُ
ِ َ ِ ِ
ِ
ِ
اَّلل َوٓ بِا ْف َق ْو ِم
ين ٓ ُي ْممـُون ب َّ
ظؾقه افص ة وافس م ،ؿال تعاػَ ﴿ :ؿات ُؾوا ا َّفذ َ
ون ما حرم اَّلل ورشو ُفه وٓ ي ِديـ َ ِ
ِ
ين ْ
احلَ ِّق ِم َن ا َّف ِذي َن ُأوتُوا
ُون د َ
حي ِّر ُم َ َ َ َّ َ َّ ُ َ َ ُ ُ َ َ
أخ ِر َوٓ ُ َ
اْلزي َة َظن ي ٍد و ُهم ص ِ
ِ
اؽ ُر َ
ون﴾ [ ،افتوبةَ ،]29 :ل يممـوا
اب َح َّتى ُي ْع ُطوا ْ ِ ْ َ ْ َ َ ْ َ
ا ْفؽ َت َ
بافـبي ص َّذ اَّلل َظ َؾ ِ
أيضا ظـدهم ِشك ،ـَم جاال يف شورة افبقـة،
قه َو َش َّؾ َم وفؽن ً
َ
َّ ُ
أيضا
ظـدهم ِشك هم ،ؾافـصارى يعبدون ظقسى ظؾقه افس م ،وافقفود ً
يعبدون اف ُعزير ،ويف افعرب من ـان يعبد افشؿس ،وهذا ـثر يف ب د افقؿن،
يعبدون افشؿس ـَم يف ؿصة شبل ،ومـفم من يعبد اد ئؽة ،وؿال اا َّ
جل
ول فِؾْؿ ِئؽ َِة َأهم ِ
ٓال إِ َّيا ُـ ْم ـَاكُوا َي ْع ُبدُ َ
ون﴾ [ ،شبل ،]40 :إ ًذا
َ ُ
َ
وظ َُ ﴿ :ث َّم َي ُؼ ُ َ
ـاكوا يعبدون اد ئؽة ،ويعبدون إكبقاال ،ويعبدون اف ت ،من هو اف ت؟
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اف تٌ :
رجل صافح ،ـان ي ّؾت افسويق فؾحاج ،يعـي يطحن افطحغ
وحيؿصه ،و ُيضقف إفقه افسؿن ثم ُيطعم احلاج ،يؾت افسويق أي ُيؾط افسويق
بافسؿن ،و ُيطعؿه احلاج ،ؾؾَم مات ظؽػوا ظذ ؿزه ،إ ًذا اف ت رجل صافح،
اػ.
وفؽـفم ظبدوه من دون اا ُش َ
بحاك ُه و َت َع َ
ادتن:
ِ
ِ
ُون ِؾتْـَ ٌة َو َيؽ َ
وه ْم َح َّتى ٓ َتؽ َ
ُون افدِّ ي ُن ُـ ُّؾ ُه ِ ََّّلل﴾،
﴿و َؿاتِ ُؾ ُ
َوافدَّ ف ُقل َؿ ْو ُف ُه َت َع َاػَ :
[إكػال.]39:
افؼح:
افػتـة هي افؼك.
ادتن:
افش ْؿ ِ
﴿و ِم ْن آ َياتِ ِه اف َّؾقْ ُل َوافـ ََّف ُار َو َّ
َو َدف ِ ُقل َّ
افش ْؿ ُس َوا ْف َؼ َؿ ُر
س َوا ْف َؼ َؿ ِر؛ َؿ ْو ُف ُه َت َع َاػَ :
ِ
ِ
ؾش ْؿ ِ
ٓ ت َْس ُجدُ وا ف ِ َّ
اش ُجدُ وا ِ ََّّلل ا َّف ِذي َخ َؾ َؼ ُف َّن إِ ْن ُــ ْ ُت ْم إِ َّيا ُه
س َوٓ فؾْ َؼ َؿ ِر َو ْ
َت ْع ُبدُ َ
ون﴾[ ،ؾصؾت.]37:

ول فِؾْؿ ِئؽ َِة َأهم ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٓال
َ ُ
َو َدف ُقل ا ْ َد ئؽَة؛ َؿ ْو ُف ُه َت َع َاػَ :
ؼ ُه ْم َمجق ًعا ُث َّم َي ُؼ ُ َ
﴿و َي ْو َم َ ْ
حي ُ ُ
ون(َ )40ؿا ُفوا ُشبْ َحاك ََك َأك َْت َوف ِ ُّقـَا ِم ْن ُد ِ
وهنِ ْم َب ْل ـَاكُوا َي ْع ُبدُ َ
إِ َّيا ُـ ْم ـَاكُوا َي ْع ُبدُ َ
ون

ِْ
اْل َّن َأ ْـث َُر ُه ْم ِهبِ ْم ُم ْم ِمـ َ
﴿وٓ َيلْ ُم َر ُـ ْم َأ ْن َت َّت ِخ ُذوا
ُون([ ،﴾)41شبلَ ،]41-40:
غ َأ ْر َبا ًبا َأ َيلْ ُم ُر ُـ ْم بِا ْف ُؽ ْػ ِر َب ْعدَ إِ ْذ َأكْ ُت ْم ُم ْسؾِ ُؿ َ
ون﴾[ ،آل
ا ْ َد ِئ َؽ َة َوافـَّبِ ِّق َ
ِ
ِ
ِ
قسى ا ْب َن َم ْر َي َم
ظؿرانَ .]80:و َدف ُقل إَكْبِ َقاال؛ َؿ ْو ُف ُه َت َع َاػَ :
اَّلل َيا ظ َ
﴿وإِ ْذ َؿ َال َّ ُ
وين و ُأمي إِ َهل ِ ِ
ِ
كت ُؿؾْ َت فِؾـ ِ ِ
اَّللِ َؿ َال ُشبْ َحاك ََك َما َيؽ ُ
ُون ِيل َأ ْن
َأ َأ َ
غ م ْن ُدون َّ
َّاس َّاَّت ُذ ِ َ ِّ َ َ ْ
َأ ُؿ َ
ول َما َفقْ َس ِيل بِ َح ٍّق﴾[ ،افَمئدة.]116:
افؼح:
ِ
َّاس َّ ِ
وين َو ُأ ِّم َي إِ َهل ْ ِ
اَّت ُذ ِ
كت ُؿؾْ َت فِؾـ ِ
غ﴾ ،
قسى ا ْب َن َم ْر َي َم َأ َأ َ
َ
اَّلل َيا ظ َ
﴿وإِ ْذ َؿ َال َّ ُ
َ
وأيضا يف أية افتي ؿبؾفا:
[افَمئدة]116 :؛ ٕهنم يعبدون ظقسى ومريمً ،
غ َأ ْر َبا ًبا﴾ [ ،آل ظؿران ،]80 :أربا ًبا:
﴿وٓ َيلْ ُم َر ُـ ْم َأ ْن َت َّت ِخ ُذوا ا ْ َد ِئ َؽ َة َوافـَّبِ ِّق َ
َ
بؿعـى آهلة ،ؾافرب يليت يف افؼرآن بؿعـى اإلفه ،ويليت بؿعـى اخلافق ،ؾلربا ًبا هـا
بؿعـى آهلة.
ادتن:
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ِ
ودف ِ ُقل افص ِ ِ
ين َز َظ ْؿ ُت ْم ِم ْن ُدوكِ ِه َؾ َي ْؿؾِؽ َ
ُون
احل َ
غ؛ َؿ ْو ُف ُه َت َع َاػُ ﴿ :ؿ ِل ا ْد ُظوا ا َّفذ َ
َّ
َ َ
ِ
ِ
ون َيبْ َت ُغ َ
ين َيد ُْظ َ
ون إِ َػ َر ِّهبِ ُم
ـَشْ َ
افرض َظـ ُؽ ْم َوٓ َ ْ
حت ِوي ً ( ُ )56أ ْو َفئ َك ا َّفذ َ
ف ُّ ِّ
اب َر ِّب َك ـ َ
ون َر ْ َ َت ُه َو َُيَا ُؾ َ
ا ْف َو ِشق َؾ َة َأ ُّ َُي ْم َأ ْؿ َر ُب َو َي ْر ُج َ
َان
ون َظ َذا َب ُه إِ َّن َظ َذ َ
ورا([ ،﴾)57اإلرساال.]57-56:
َْ
ُم ُذ ً

افؼح:
هذا يف ظبادة افصاحلغ ،وهذا ـَم جاال ظن ابن مسعود ر

اا ظـه يؼول:

"كزفت يف ُأ ٍ
كاشا من اْلن ،ؾلشؾم اْلن ،وبؼي
كاس من اإلكس ،ـاكوا يعبدون ً
اإلكس ظذ ظبادهتم" ،ؿال اا َّ
ون َيبْ َت ُغ َ
وظ َُ ﴿ :أ ْو َف ِئ َك ا َّف ِذي َن َيد ُْظ َ
ون إِ َػ
جل َ
َر ِّهبِ ُم ا ْف َو ِشق َؾ َة﴾  ،يعـي همٓال ادعبودون افذين يدظوهنم همٓال ادؼـون
يبتغون إػ رهبم افوشقؾة ،يعـي يتؼربون إػ ااَ ﴿ :أ ُّ َُي ْم َأ ْؿ َر ُب َو َي ْر ُج َ
ون َر ْ َ َت ُه
اب َر ِّب َك ـ َ
َو َُيَا ُؾ َ
ورا﴾  ،إ ًذا كزفت هذه أية يف ظبادة
َان َ ْ
ون َظ َذا َب ُه إِ َّن َظ َذ َ
ُم ُذ ً
ـػارا ؾلشؾؿوا ،ؾلصبحوا يتؼربون إػ
افصاحلغ؛ يعـي ُأكاس من اْلن ـاكوا ً

اا بافعبادات ،باف ُؼرب ،وُياؾون اا ،ويرجون ر ته ،وهمٓال اإلكس
يعبدوهنم من دون اا.
ـافذين يعبدون احلسغ ،احلسغ يعبد اا َّ
وظ َ ويرجو ر ته ،وُياف
جل َ
ظذابه ،وهمٓال يعبدوكه من دون اا!! افذين يعبدون ظؾ ًقا ر
ابن أِب ضافب ،ظع ر

اا تعاػ ظـه

اا ظـه ُياف اا ويرجو ر ته ،ويبتغي إفقه

افوشقؾة يف افعبادة ،ويتؼرب إػ اا ،وٓ يرىض بعبادة همٓال ،وفؽـفم
يعبدوكه من دون اا.
ادتن:
ار َوإ َ ْح َج ِ
َو َدف ِ ُقل إَصْ َج ِ
َّت َوا ْف ُع َّزى( َ )19و َمـَا َة
ار؛ َؿ ْو ُف ُه َت َع َاػَ ﴿ :أ َؾ َر َأ ْي ُت ُم اف َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اا
افثَّاف َث َة إ ُ ْخ َرى([ ،﴾)20افـجمَ ،]20-19:و َحد ُيث َأ ِِب َواؿد اف َّؾقْث ِّي َر َ ُ
اا َظ َؾقْ ِه َو َش َّؾ َم إِ َػ ُحـ ْ ٍ
َح ُن ُحدَ َثا ُال َظ ْف ٍد
َغ َوك ْ
َظـ ْ ُه َؿ َالَ :خ َر ْجـَا َم َع افـَّبِ ِّي َص َّذ ُ
بِ ُؽ ْػ ٍرَ ،وفِؾِ ُؿ ْ ِ
ون ِظـ ْدَ َها َو ُيـ َِّو ُض َ
غ ِشد َْرةٌَ ،ي ْع ُؽ ُػ َ
ون ِ َهبا َأ ْشؾِ َح َت ُف ْمُ ،ي َؼ َال َهلَا
ؼـِ َ
َ ِ
ات َأكْو ٍ
ات َأكْو ٍ
اط ـ َََم َهل ُ ْم
اطَ ،ؾ َؿ َر ْركَا بِ ِسد َْر ٍة َؾ ُؼؾْـَاَ :يا َر ُش
اج َع ْل َفـَا َذ َ َ
ول اا ْ
َذ ُ َ
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اط ،ؾؼال رشول اا ص َّذ اَّلل َظ َؾ ِ
ات َأكْو ٍ
قه َو َش َّؾ َم> :اا أـز ،إهنا افسـن ،ؿؾتم
َ
َذ ُ َ
َّ ُ
وافذي كػيس بقده ـَم ؿافت بـو إرسائقل دوشى اجعل فـا إهلًا ـَم هلم آهلة<.
افؼح:
اف ت تؼدم ،واف ُعزى صجرة تُعبد من دون اا ،ومـاة صخرة يذبحون ظؾقفا
أيضا يف ظبادة إصجار ،ؾنن من افصحابة ر
افذبائح تؼر ًبا ،وهذا احلديث ً
اا ظـفم من ـان حديث ٍ
ظفد باإلش م.
ٌ
ؾحديث ظفدهم
َح ُن ُحدَ َثا ُال َظ ْف ٍد بِ ُؽ ْػ ٍر) :يعـي ما أشؾؿوا إٓ ؿري ًبا،
ؿوفهَ ( :وك ْ
ٌ
حديث ظفدهم بافؽػر.
باإلش م،
غ ِشدْر ٌة):مروا مع افـبي ص َّذ اَّلل َظ َؾ ِ
ؿوفهَ ( :وفِؾِ ُؿ ْ ِ
قه َو َش َّؾ َم وهـاك شدرة،
ؼـِ َ
َ
َ
َّ ُ
را أمر مؽة أزاهلا ،ؾقؼول هـا
مثل مارأيـا يف بعض افصور افتي جزى اا خ ً
مروا ظذ هذه افسدرة ؾوجدوا أن ادؼـغ ؿد ظؾؼوا ظذ هذه افسدرة أصقاال
رجاال افزـة ،ؿد ظؾؼوا ؾقفا تعافقق ،ؾؼافوا :يا رشول اا-هم ُحدثاال ظفد
بافؽػر ،-اجعل فـا ذات أكواط ،وإكواط يعـي تعافقق ،ـَم هلم ذات أكواط،
ؾؼال رشول اا صذ اا ظؾقه وشؾم:

>اا أـز ،إهنا افسـن ،ؿؾتم وافذي

كػيس بقده ـَم ؿافت بـو إرسائقل دوشى( :اجعل فـا إهلًا ـَم هلم آهلة َؿ َال إِ َّك ُؽ ْم
جت َف ُؾ َ
ون)[ ،إظراف ، ،<]138:ؾفـا ؿد أكجاهم اا من ؾرظون ،ورضب
َؿ ْو ٌم َ ْ
موشى بعصاه افبحر ،ؾاكػؾق ،ؾؽان ـل ؾرق ـافطود افعظقم ،وأكجاهم اا،
ورأوا من أيات افعظام ،ومع ذفك ظبدوا افعجل كسلل اا افعاؾقة وؿافوا
﴿اج َعل َفـَا إِ َهلًا ـ َََم َهل ُ ْم ِآهل َ ٌة﴾  ،ويف ؿول اا َّ
جل
دوشى فَم جاوز هبم افبحر:
ْ
ِ
ِ
َيس﴾[،ضه ،]88 :يعـي موشى ذهب
َ
لِإ ُم َ
وظ ََ ﴿ :ؾ َؼا ُفوا َه َذا إِ َهل ُ ُؽ ْم َو َ ُ
وشى َؾـ َ
يتطؾب ربه ظـد افطور ،وهذا إهله ؿد كسقه ،كسلل اا افعاؾقة ،وكسلل اا أن
يثبتـا وإياـم ظذ افتوحقد وافسـة.
ادتن:
ا ْف َؼ ِ
ؼـِي َزما َكـَا َأ ْؽ َؾ ُظ ِ
ِ
ِ
َ
َّ
ُ
غ
م
ن
أ
:
ة
ع
اب
افر
ة
اظ
ْ
ُ
دَ
غ؛ ٕ َ َّن إ َ َّوف ِ َ
ِشـًا ِم َن إ َ َّوف ِ َ
َ
َ
ُ
َّ
ْ
ُون ِيف افرخ ِ
ِ
افشدَّ ِةَ ،و ُم ْ ِ
ُي ْ ِ
االَ ،و ُُيْؾِ ُص َ
ؼـ َ
ون ِيف ِّ
ِشـ ُُف ْم َد ِائ ٌم ِيف
َّ َ
ؼـُو َز َما َكـَا ْ
افرخ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اال َو ِّ
غ َف ُه
ُمؾِ ِص َ
اَّلل ُ ْ
َّ َ
افشدَّ ة؛ َوافدَّ ف ُقل َؿ ْو ُف ُه َت َع َاػَ ﴿ :ؾ ِن َذا َرـ ُبوا يف ا ْف ُػؾْك َد َظ ُوا َّ َ
ز إِ َذا ُه ْم ُي ْ ِ
ؼـ َ
ُون﴾[ ،افعـؽبوت.]65:
ين َؾ َؾ ََّم ك ََّج ُ
افدِّ َ
اه ْم إِ َػ ا ْف َ ِّ
افؼح:
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يبغ افشقخ ر ه اا يف هذه افؼاظدة أن ادعارصين أصد ِشـًا من إوفغ،
إوفون من ادؼـغ ـاكوا إذا رـبوا يف افػؾك دظوا اا ُمؾصغ فه افدين،
﴿وإِ َذا َؽ ِش َق ُف ْم َم ْو ٌج ـَاف ُّظ َؾ ِل﴾[ ،فؼَمن،]32 :
ـَم يف هذه أية ،وـَم يف ؿوفه:
َ
ؽشقفم ادوج من ؾوؿفم ـلكه طؾة ،يعـي صار ادوج ـلكه شحابة ؾوؿفم يف
ٍ
غ َف ُه افدِّ ي َن َؾ َؾ ََّم
ُمؾِ ِص َ
اَّلل ُ ْ
بحر مت ضم ،ؾأن هم يف صدة ،ؾؼالَ ﴿ :د َظ ُوا َّ َ
اهم إِ َػ ا ْف ِ
ِ
ٍ
ار َـ ُػ ٍ
َي َحدُ بِآ َياتِـَا إِ َّٓ ـ ُُّل َخ َّت ٍ
ختار:
ور﴾ ،
َ ِّ
ك ََّج ُ ْ
ز َؾؿـ ُْف ْم ُم ْؼ َتصدٌ َو َما َ ْ
يعـي ؽدار؛ ٕكه ؽدر ،يؼول :يارب إلن أكجقتـي ٕظبدكك ،وٓ أِشك بك
صق ًئا ،ؾؾَم كجاه اا َّ
جل و َظ َ ؽدر ،كسلل اا افعاؾقة.
إ ًذا ـاكوا يف افشدائد ٓ يدظون إٓ اا ،وأما يف افرخاال ؾقعبدون معه ؽره،
وهمٓال ادعارصون يف افشدائد يدظون ؽر اا ،وإذا مرض أحدهم ذهب إػ
رضيح افشقخ ؾ ن ،يا صقخ ؾ ن اصػـي من هذا ادرض ،يا صقخ ؾ ن أكا َل
يلتقـي وفد ؾقدظوه من دون اا ،يا صقخ ؾ ن افدّ ين ثؼل ظع ،ؾػي افشدائد
يذهبون إػ همٓال إموات ويدظوهنم من دون اا ،إ ًذا هم يؼـون يف

افرخاال ويف افشدة ،أوفئك إوائل من ـػار ؿريش يؼـون ؾؼط يف افرخاال؛
وهلذا ؾفمٓال أؿبح ِشـًا مـفم.
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