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الرحيم الرحمن الله بسم) 5(ص
التوحيد كتاب
روحه: - الله قدس الوهاب، عبد بن السإلما: محمد شيخ قال

الرحيم الرحمن الله بسم
مججن لججه ببججدائع وجججوده وجججوب على يستدل الذي لله الحمد
أنشججأ والمثال، النظائر عن وصفاته، ذاته، فأي المنزه الفأعال،

و سإججبحانه أحمججده مثقججال، علمججه عججن يعججزب فأل الموجودات،
والضججلل، الزيغ شبه عنا وأزاح السإلما، لدين هدانا إذ أشكره،
لججه موحجد شجهادة لججه، شجريك ل وحده الله إل إله ل أن وأشهد

0 والصال الغدو، فأي
بججدين جاءنججا نججبي ورسإججوله، عبججده محمدا سإيدنا وأشهد: أن

علججى صججِل اللهججم زلل؛ عذب من به، جاءنا مما فأارتوينا قويم،
وآل، صججحب، خير هم الذين وأصحابه محمد، آل وعلى محمد،
0 تسليما وسإلم
تنبغججي ل الججذين الصججدقاء، بعججض منججي طلججب بعد: فأقججد أما

ًا، أجمع أن مخالفتهم،  أربع، مسائل على يشتمل مؤلف
0 المشرك من المسلم، بهن يتميز أربع، وقواعد) 6(ص

أرسإججل بججل هملً، يتركنججا لم وصورنا، خلقنا، الذي الولى: أن
الجنججة، فأججي فأهججو أطججاع فأمججن ربنججا، من كتاب معه رسإولً، إلينا
أرسإجلنا تعجالى: (إنجا قجوله والجدليل النار؛ فأِي فأهو عصى، ومن
ً إليكم ًا رسإول رسإججولً) فأرعججون إلججى أرسإججلنا كما عليكم شاهد

يججدخله ورسإججوله اللججه يطججع تعالى: (ومن ] وقال15[المزمل: 
العظيم، الفوز وذلك فأيها خالدين النهار تحتها من تجري جنات
ًا يججدخله حدوده ويتعد ورسإوله الله يعِص ومن ًا نججار فأيهججا خالججد
0] 14 ،13مهين) [النساء:  عذاب وله



مخلصججين وحده، ليعبدوه إل الخلق خلق ما سإبحانه الثانية: أنه
الجججن خلقججت تعججالى: (ومججا قوله ذلك، على والدليل الدين، له

إل أمججروا ] وقججال: (ومججا56ليعبججدون) [الججذاريات:  إل والنس
ويؤتججوا الصججلة ويقيمججوا حنفججاء الدين له مخلصين الله ليعبدوا
]5القيمة)[البينة: دين وذلك الزكاة

تقبججل؛ ولججم بطلت، عبادتك، فأي الشرك دخل إذا الثالثة: أنه
تعججالى: قوله والدليل الشرك، إل العفو له يرجى ذنب كل وأن

ليحبطججن أشججركت لئن قبلك من الذين وإلى إليك أوحى (ولقد
تعالى: (إن ] وقال65الخاسإرين) [الزمر:  من ولتكونن عملك

ومججن يشججاء لمججن ذلك دون ما ويغفر به يشرك أن يغفر ل الله
ً ضججل فأقججد بججالله يشججرك ًا) [النسججاء:  ضججلل ] وقججال116بعيججد

ومججأواه الجنججة عليه الله حرما فأقد بالله يشرك من تعالى: (إنه
] 72أنصار) [المائدة:  من للظالمين وما النار

غيججر فأججي النسججان يعتقد الشرك: أن هذا نوع ومن)جج 7(ص
سإاحر، أو كاهن، أو صالح، أو نبي، أو إنسان، أو نجم، من الله،

جلججب علججى بججذاته يقججدر ذلججك: أنججه غيججر أو حيوان، أو نبات، أو
اللججه قججال فأقججد مضرة، دفأع أو به، اسإتغاث أو دعاه، من منفعة

ومججا لهججا ممسججك فأل رحمججة مججن للنججاس اللججه يفتح تعالى: (ما
تعججالى: (وإن ] وقال2بعده) [فأاطر:  من له مرسإل فأل يمسك

راد فأل بخيججر يردك وإن هو إل له كاشف فأل بضر الله يمسسك
0] 107لفضله) [يونس: 

ل أن وجججب الصججفة، بهذه وجّل عّز القلب: أنه فأي تبين فأإذا
قججال ولذلك هو؛ إل يدعى ول به، إل يستعان ول به، إل يستغاث

اللججه وعلججى مولنا هو لنا الله كتب ما إل يصيبنا لن تعالى: (قل
0] 51المؤمنون) [التوبة:  فأليتوكل
ًا وقال بعيسججى، يستغيثون الذين الكتاب، لهل تعالى: موبخ
والجججوع: القحججط، عليهججم الله أنزل لما السلما عليهما وعزير،

الضججر كشججف يملكججون فأل دونججه مججن زعمتججم الذين ادعوا (قل
ربهججم إلججى يبتغججون يججدعون الججذين أولئججك تحججويل، ول عنكججم

عججذاب إن عذابه ويخافأون رحمته ويرجون أقرب أيهم الوسإيلة
0] 57 – 56محذورا) [السإراء:  كان ربك



إنمججا إلّي يوحى مثلكم بشر أنا إنما : (قل لنبيه تعالى وقال
ً فأليعمل ربه لقاء يرجوا كان فأمن واحد إله إلهكم ًا عمل صججالح

ًا) [الكهف:  ربه بعباده يشرك ول تعالى: (قججل ] وقال110أحد
ًا لنفسي أملك ل ًا ول نفع  ولو الله شاء ما إل ضر

مسججني ومججا الخير من لسإتكثرت الغيب أعلم كنت)جج 8(ص
]188يؤمنججون) [العججراف:  لقوما وبشير نذير إل أنا إن السوء

0
لغير والذبح والنذر، والصلة، الشرك: التوكل، هذا نوع ومن

[هججود: عليججه) اليججة وتوكججل تعالى: (فأاعبده الله قال فأقد الله؛
يمججوت) ل الججذي الحججي علججى تعججالى: (وتوكججل ] وقججال123

المؤمنججون) فأليتوكججل الله تعالى: (وعلى ] وقال58[الفرقان: 
ولحججم والججدما الميتة عليكم تعالى: (حرمت ] وقال51[التوبة: 
علججي ذبججح قججوله: (ومججا بججه) إلججى اللججه لغيججر أهججل وما الخنزير

وانحججر) لربججك تعججالى: (فأصججِل ] وقججال3النصججب) [المائججدة: 
ومحيججاي ونسججكي صججلتي إن تعججالى: (قججل ] وقججال2[الكوثر: 
0] 162العالمين) [النعاما:  رب لله ومماتي
أحججل مججا وتحريم الله، حرما ما الشرك: تحليل هذا نوع ومن

ورهبانهم أحبارهم تعالى: (اتخذوا قال فأقد ذلك، واعتقاد الله،
ًا ليعبججدوا إل أمججروا ومججا مريججم ابن والمسيح الله دون من أرباب
ًا ًا إلهج ]31يشجركون) [التوبجة:  عمجا سإجبحانه هجو إلجه ل واحجد

رسإول فأقال عبدوهم، ما الله، رسإول يا حاتم، بن وقال: عدي
عليهججم وحرمججوا ؟ فأأطججاعوهم الحججراما لهججم أحلوا : " أما الله

0"  عبادتهم قال: فأتلك قال: بلى؛ ؟ فأأطاعوهم الحلل
وذلججك: أنهججم وعبججادهم؛ ورهبججانهم: علمججاؤهم، وأحبججارهم،

ًا، اتخذوهم : ربنججا يقولججون بججل ربججوبيتهم، يعتقدون ل وهم أرباب
وتحريججم الله، حرما ما تحليل فأي أطاعوهم ولكنهم الله، وربهم

ًا أطاع فأمن عبادة، ذلك الله وجعل الله، أحل ما ًا، إنسججان عالمجج
ًا، أو حرما ما تحليل أو الله، أحل ما تحريم فأي غيره، أو عابد

ًا، اتخججذه فأقججد بقلبججه، ذلك واعتقد الله،)جج 9ص( كالججذين: ربج
ًا ورهبانهم أحبارهم اتخذوا 0 الله دون من أرباب



ًا ذلك: أن ومن الميتججة محمد، قالوا: يا المشركين، من أناسإ
وأصججحابك أنججت قتلججك تجعل كيف قالوا قال: الله؛ ؟ قتلها من

ً ًا الله وقتل ؟ حلل ممجا تجأكلوا تعجالى: (ول قوله فأنزل ؟ حرام
ليوحججون الشججياطين وإن لفسجق وإنججه عليجه الله اسإم يذكر لم

لمشججركون)، إنكججم أطعتمججوهم وإن ليجججادلوكم أوليججائهم إلججى
0] 121[النعاما: 

المشججهورين قبججور علججى الشججرك: العتكججاف هججذا نوع ومن
لن زيارتهججا، إلججى الرحججال وشد الولية، أو الصحبة، أو بالنبوة،
فأيعكفججون ودعججاءه، وبركتججه، الصججالح، الرجججل يعرفأججون الناس

وتججارة: يسججألون فأتارة: يسججألونه؛ ذلك؛ ويقصدون قبره، على
0 قبره عند الله ويدعون وتارة: يصلون عنده؛ الله

دء هجذا كان ولما فأفجي البجاب؛ هجذا  النجبي سإجد الشجرك، ب
اليهججود اللججه مججوته: " لعججن مججرض فأججي قججال أنججه الصججحيحين،

صججنعوا، مججا " يحججذر مسججاجد أنبيججائهم قبججور اتخذوا والنصارى،
يتخججذ أن كججره ولكججن قججبره، لبججرز ذلججك عائشججة: ولججول قججالت

ًا 0 مسجد
ًا، قبري تتخذوا وقال: " ل فأججإن كنتججم، حيث علّي وصلوا عيد

زائرات الله : " ولعن " وقال تبلغني صلتكم
" والسججرج المسججاجد، عليهججا والمتخججذين القبججور،)جج 10ص(

ًا قبري تجعل ل قال: " اللهم أنه  عنه الموطأ وفأي " يعبججد وثن
0

أن  اللججه رسإججول قال: بعثني علي، عن مسلم، صحيح وفأي
ًا أدع ل ًا قبر ً أدع ول سإويته، إل مشرفأ فأججأمر طمسته؛ إل تمثال

الميججت، صججورة علججى الممثلججة الصججور، مججن التماثيججل بمسججح
يحصججل الشججرك فأإن قبره، فأوق المشرف الشاخص، والتمثال

0 بهذا أو بهذا،
ًا عنه: أن الله رضي عمر وبلغ الشجججرة، إلججى يججذهبون قومجج

0 بقطعها فأأمر تحتها، أصحابه  النبي بايع التي
وعنججده دانيججال بتستر: قبر ظهر موسإى: أنه أبو إليه وأرسإل
وأنهججم المسججلمين، أخبججار وفأيه سإيكون، ما أخبار فأيه مصحف،



عمججر، إليججه فأأرسإججل فأمطججروا، القججبر، عججن كشججفوا جججدبوا، إذا
ًا، عشججر ثلثججة النهججار فأججي يحفر يأمره: أن بالليججل ويججدفأنه قججبر

0 به فأيفتنون الناس، يعرفأه لئل منها، بواحد
يبججن لججم وإن ورسإوله، الله حرما مساجد: مما القبور واتخاذ

المسججاجد وبنججاء مسججاجد، القبور اتخاذ كان ولما مسجد، عليها
ًا، عليها الصججحابة، عهججد علججى شججيء، ذلججك مججن يكججن لم محرم

0 والتابعين
وهي فأيها، دفأن التي المغارة السلما: فأي عليه الخليل وكان

إلى ول إليه، الرحال الصحابة تشد ول يدخلها، أحد ل مسدودة،
  عنه الصحيحين فأفي المقابر، من غيره
مسججاجد، ثلثججة إلججى إل الرحججال تشججد قججال: " ل)جج 11ص(

" فأكججان هججذا ومسجججدي القصججى، والمسجد الحراما، المسجد
يرجعون، ثم فأيه، يصلون القصى، المسجد إلى منهم يأتي من

حججتى مسججدودة وكججانت غيرهججا، ول الخليججل، مغججارة يججأتون ل
الرابعججة، المائججة أواخججر فأججي الشججاما، علججى النصججارى اسإججتولى

البلد: اتخججذه المسججلمون فأتججح ولما كنيسة، مكان ذلك وجعلوا
ًا، الناس بعض 0 ذلك ينكرون العلم وأهل مسجد

يقصدونها، الولون السابقون يكن وأمثالها: لم البقاع، وهذه
الشججياطين فأيهججا توجججد ولهذا الشرك؛ محل فأإنها يزورونها، ول

ًا، لهججم يتلججون النسججان، صججورة على واحد، غير رآهم وقد كثير
عججن غججائبون النججس، مججن رجججال أنهججم فأيظنججون الغيب، رجال

تعالى: (وأنه قال رجالً، يسمون والجن جن، هم وإنما البصار،
ًا) فأزادوهم الجن من برجال يعوذون النس من رجال كان رهق

0] 6[الجن: 
وأمثالهججا: ينججافأي الخرافأات، هذه من السإلما، فأي حدث وما

ًا به الله بعث ما للججه الدين وإخلص التوحيد، كمال من  محمد
0 الشيطان يفتحها التى الشرك، أبواب وسإد وحده،

ومعرفأججة والخلص، التوحيججد، عن أبعد كان من ولهذا: يوجد
ًا أكثر السإلما،  محمد سإنة فأالعارفأون الشرك؛ لموضع تعظيم

إلججى بججذلك: أقججرب الجهججل وأهججل والخلص، بالتوحيججد، أولججى



فأججي يوجججد ممججا أكثر الرافأضة فأي يوجد ولهذا والبدع؛ الشرك،
ًا، وأكثر غيرهم، من أجهل لنهم غيرهم؛  شرك

ًا؛)جج 12ص( ويخربججون المشججاهد، ولهججذا: يعظمججون وبججدع
وأمججا جماعججة؛ ول جمعججة، فأيهججا يصلون ل فأالمساجد المساجد،

0 الحج من أولى زيارتها يرون حتى المشاهد: فأيعظمونها،
ًا أكمل كان  محمد لدين الرجل: أتبع كان وكلما للججه توحيججد
ًا بحسججب دينججه عججن نقص متابعته، عن أبعد وإذا لدينه؛ وإخلص

ل مججا والبججدع الشججرك، مججن فأيه عنه: ظهر بعده كثر فأإذا ذلك؛
أمججر إنمججا واللججه ، الرسإججول لتبججاع منه، أقرب هو فأيمن يظهر

يعمر تعالى: (إنما فأقال عمارتها، وذلك المساجد، فأي بالعبادة
نفججس وأمججا اللججه، مشاهد يقل ] ولم18الله) [التوبة:  مساجد

كمججا بنججاء، وذلججك والفججاجر، البر، يبنيه أن فأيجوز المساجد، بناء
ًا لله بنى : " من قال ًا له الله بنى مسجد 0"  الجنة فأي بيت

بالقججاهرة، كالججذي أكثرهججا: كججذب؛ أو المشججاهد، من كثير ثم
إلى يحمل الرأس: لم فأإن عنه، الله رضي الحسين رأس على

بججويه؛ دولججة: بنججي فأججي حججدث إنما مشهد: علي، وكذلك هناك،
وعلججي: إنمججا شججعبة؛ بججن المغيرة قبر وغيره: هو الحافأظ، قال

المججارة بقصججر معاويججة، ودفأججن بالكوفأججة؛ المججارة بقصججر دفأججن
ًا بمصججر، المارة بقصر العاص، بن عمرو ودفأن بدمشق؛ خوفأجج

0 الخوارج تنبشهم أن المقابر، فأي دفأنوا إذا عليهم
ًا، عملك كان إذا الرابعة: أنه المسألة ًا، يكن ولم صواب خالصجج

ًا، كان وإذا يقبل؛ لم ًا، يكن ولم خالص  لم صواب
ّد: أن فأل يقبل؛) 13ص( ًا، يكون ب محمد شريعة على خالص

، وعبجادهم، الكتجاب، أهججل علمججاء فأجي سإججبحانه، قجال ولجذلك
ضججل الججذين أعمججالً، بالخسججرين ننججبئكم هججل وقرائهججم: (قججل

ًا) يحسججنون أنهججم يحسججبون وهم الدنيا الحياة فأي سإعيهم صججنع
ٍذ تعالى: (وجوه ] وقال104 – 103[الكهف:  خاشججعة، يومئجج

ًا تصججلى ناصبة، عاملة ] وهججذه4 – 2حاميججة) [الغاشججية:  نججار
فأججي اجتهججد مججن كل بل خاصة، الكتاب أهل فأي اليات: ليست

ًا وليس قراءة، أو عمل، أو علم، فأهججو:  محمججد لشججريعة موفأق



محكججم فأججي تعججالى، اللججه ذكرهججم الذين أعمالً، الخسرين من
وأخلق، زهججد، وفأيججه وفأطنججة، ذكججاء، لججه كان وإن العزيز، كتابه
باتبججاع إل العججذاب، مججن والنجاة السعادة، يوجب العذر: ل فأهذا

وقججوة البججدن، قججوة بمنزلججة الججذكاء، قوة وإنما والسنة؛ الكتاب
وليججس قويججة، وإرادة علميججة، فأضججائل يججؤتى فأالججذي الرادة،
ًا 0 وبدنه جسمه، فأي يؤتى: قوة من بمنزلة للشريعة، موافأق

رضججي الخججدري سإججعيد أبججي عججن البخاري، صحيح فأي وروي
قججوما، فأيكم يقول: " يخرج  الله رسإول سإمعت قال عنه، الله

وعلمكججم صيامهم، مع وصيامكم صلتهم، مع صلتكم تحقرون
مججن يمرقججون حنججاجرهم، يجاوز ل القرآن، يقرؤون علمهم، مع

يججرى فأل النصل فأي ينظر الرمية، من السهم يمرق كما الدين،
ًا، ًا، يرى فأل القدح فأي وينظر شيئ فأل الريججش فأججي وينظججر شججيئ
ًا، يرى 0"  الفوق فأي ويتمارى شيئ
رسإججول سإججمعت قججال البخججاري، صحيح فأي وروى)جج 14ص(
السإججنان، حججدثاء نججاس، الزمججان، آخججر فأي يقول: " يأتي  الله

مججن يمرقججون البريججة، خيججر قججول مججن يقولججون الحلما، سإفهاء
إيمججانهم يجججاوز ل الرميججة، مججن السججهم يمججرق كمججا السإججلما،
ًا قتلهججم فأججي فأججإن فأاقتلوهم، لقيتموهم، فأأينما حناجرهم، أجججر

آخججر فأي : " يكون الله رسإول " وقال القيامة يوما قتلهم لمن
تسججمعوا لججم بمججا الحججاديث مججن يأتون كذابون، رجال الزمان،

" يفتنججونكم ول يضججلونكم، ل وإيججاهم، فأإيججاكم آباؤكم، ول أنتم،
0 هريرة أبو رواه

إل قبلججي أمة فأي الله بعثه نبي من : " ما الله رسإول وقال
ويقتججدون بسجنته، يأخجذون وأصججحاب حواريججون، أمتججه مججن لجه

يفعلججون، ل ما يقولون خلوف، بعدهم من تخلف إنها ثم بأمره،
ومججن مججؤمن، فأهججو بيده جاهدهم فأمن يؤمرون، ل ما ويفعلون
مججؤمن، فأهججو بقلبججه جاهدهم ومن مؤمن، فأهو بلسانه جاهدهم

مسججعود ابججن " رواه خججردل حبججة اليمججان من ذلك وراء وليس
0 عنه الله رضي



علججى قائمججة أمتي، من طائفة تزال : " ل الله رسإول وقال
اللججه يججأتي حججتى خالفهم، من ول خذلهم، من يضرهم ل الحق،
: " وقججال عنه، الله رضي معاوية " رواه ذلك على وهم بأمره

ومن الله، رسإول " قيل: يا أبى من إل الجنة يدخلون أمتي كل
أبججى فأقد عصاني ومن الجنة، دخل أطاعنى قال: " من ؟ يأبى

 عنه، الله رضي هريرة أبو " رواه
يججؤمن قججال: " ل  النججبي عججن عمججر، ابججن وعججن)جج 15ص(

ًا هواه يكون حتى أحدكم، 0"  به جئت لما تبع
رسإججوله على الله أنزل ما علم طلب الواجب، تبين: أن وقد

 عليججه كججان كمججا بذلك، أراد ما ومعرفأة والحكمة، الكتاب، من
إليججه يحتججاج مججا فأكججل سإبيلهم، سإلك ومن والتابعون، الصحابة،

ًا ورسإوله، الله، بينه فأقد الناس، ًا بيان ًا، شافأي أصول فأكيف كافأي
فأججي نظججر الرسإججول، بينججه مججا عججرف إذا ثججم واليمان، التوحيد،

والسججنة الكتججاب، علججى فأعرضججت بها، أرادوا وما الناس، أقوال
مججع الميججزان، فأإنه للرسإول، موافأق هو الذي الصريح، والعقل
0 الهدى سإبيل فأهذا الكتاب،
بدعة تبدع فأعكسه: أن والجهل، والبدع، الضلل، سإبيل وأما

ًا الرسإول، به جاء ما تجعل ثم وتأويلتهم، رجال، بأراء لهجا، تبعج
تجججدهم وهؤلء أصلوه، ما وفأق على وتأويله، ألفاظه، تحرف و

ول الرسإججول، بججه جججاء مججا علججى يعتمججدون المججر: ل نفججس فأي
حجججة وجعلججوه قبلوه، منه وافأقهم ما ولكن الهدى، منه يتلقون

عججن الكلججم يحرفأون كالذين تأولوه؛ منه، خالفهم وما عمدة، ل
0 أماني إل الكتاب يعلمون ل كالذين فأوضوه، أو مواضعه؛
فأيمججا والحججديث، القججرآن، تفسير فأي ينظر منهم: إنما وكثير
عمججدتهم يكججن منهججم: لججم وكثير المذهب؛ على موافأقة يقوله،

مججن اللججه ذكرهججم كالججذين أصججلً، نججص اتبججاع المججر، نفججس فأي
يعلمون؛ وهم الكذب، الله على يفترون اليهود: الذين

افأججترى مججا صججدق ظججن بعججدهم: مججن مججن جاء ثم)جج 16ص(
أورثوا الذين تعالى: (وإن قال كما منهم، شك فأي وهم أولئك،
0] 14مريب) [الشورى:  منه شك لفي بعدهم من الكتاب



حججذو قبلكججم، كججان من سإنن " لتتبعن  عنه الصحيحين فأفي
يججا " قججالوا لججدخلتموه ضججب جحججر دخلوا لو حتى بالقذة، القذة

دليجل فأهجذا " ؟ قجال: " فأمجن ؟ والنصجارى اليهججود الله رسإول
مججن المججة، هججذه فأي يكون الكتاب، أهل به الله ذما ما أن على

آياتنججا تعالى: (سإججنريهم الله قال شوهد، حق هذا فأيه، يشبههم
يكججف لججم أو الحق أنه لهم يتبين حتى أنفسهم وفأي الفأاق فأي

مججا تججدبر ] فأمججن53شهيد) [فأصججلت:  شيء كل على أنه بربك
0 كثيرة أمور ذلك من وقع قد رأى: أنه رسإوله، به الله أخبر

عليججه وليججس  الرسإججول فأعله ما بشيء، الدين فأي زاد ومن
عنججه: اللججه رضججي أنس عن نقص؛ فأكأنما والتابعون، الصحابة،

اللججه فأيشججدد أنفسكم، على تشددوا قال: " ل  الله رسإول أن
ًا فأإن عليكم، عليهججم، اللججه فأشججدد أنفسججهم، علججى شددوا قوم
مججا ابتججدعوها، رهبانيججة والججديار، الصججوامع فأججي بقايججاهم فأتلججك
قال:  النبي عن عنها، الله رضي عائشة " وعن عليهم كتبناها
إنججي ! فأججوالله ؟ أصججنعه شججيء عججن يتنزهججون قججوما بججال " مججا

0"  خشية لله وأشدهم لعلمهم،
أزواج بيججوت إلججى رهط، ثلثة قال: جاء مالك، بن أنس وعن
 أخبروا، فألما  النبي عبادة عن يسألون  الله رسإول

د ، النجبي من نحن قالوا: وأين تقالوها، كأنهم)ج 17ص( وق
أنجا أحججدهم: أمججا فأقججال ؟ تجأخر ومججا ذنبججه مججن تقدما ما له غفر

ول الججدهر، أصججوما أحججدهم: أنججا وقججال أرقججد؛ ول الليل، فأأصلي
 النججبي فأجججاء أتزوج؛ ول النساء، أعتزل الخر: أنا وقال أفأطر؛
لخشججاكم إني والله، أما ؟ وكذا قلتم: كذا، الذين " أنتم فأقال؛
وأرقججد؛ وأصججلي، وأفأطججر؛ ولكنججي: أصججوما، لججه، وأتقججاكم للججه،

" رواه منججي فأليججس سإججنتي، عججن رغججب فأمججن النسججاء، وأتزوج
وعججن0"  بججه فأخذوا دنياكم بأمر أعلم : " أنتم وقال البخاري؛

آيججات منه الكتاب عليك أنزل الذي تل: (هو  النبي عائشة: أن
فأججي الججذين فأأمججا متشججابهات وأخججر الكتججاب أما هججن محكمججات

: " ] قججال7عمججران:  منه) [آل تشابه ما فأيتبعون زيغ قلوبهم
فأأولئججك المحكججم، ويججتركون المتشججابه، يتبعون الذين رأيتم إذا



عمججر ابججن " وعججن فأاحججذروهم الزيججغ، اللججه: أهججل سإمى الذين
فأسججمع  اللججه رسإججول إلججى قججال: هججاجرت عنهمججا، اللججه رضي
فأقججال: الغضججب، وجهه فأي فأخرج آية، فأي اختلفا رجلين صوت
علججى واختلفأهججم سإججؤالهم، بكججثرة قبلكم، كان من هلك " إنما

وإذا اسإججتطعتم، مججا منججه فأججأتوا بشججيء، أمرتكججم فأججإذا أنبيائهم،
0"  فأاجتنبوه شيء، عن نهيتكم

لججه فأإن بعدي، أميتت قد سإنتي، من سإنة أحيا : " من وقال
مججن ينقججص أن غيججر مججن بهججا، عمججل مججن أجور مثل الجر، من

 ل ضللة، بدعة، ابتدع ومن شيء، أجورهم
مثججل الثججم، مججن عليه كان ورسإوله، الله، يرضاها)جج 18ص(
" رواه شججيء أوزارهججم مججن ذلججك ينقججص ل بهججا، عمل من آثاما
صجحيح فأجي وروى عنججه؛ اللججه رضجي المازني، الحارث بن بلل

ن الله رسإول قالت: قال عائشة عن ومسلم، البخاري، : " م
بججن عمر عن " وروى رد فأهو منه ليس ما هذا أمرنا فأي أحدث

لعائشججة: " إن قججال  الله رسإول أن عنه، الله رضي الخطاب،
ًا، وكانوا دينهم فأرقوا الذين مججن والهججواء البججدع أصججحاب شيع
0"  المة هذه

 اللججه رسإجول بنجا قجال: صجلى سإجارية، بجن العربجاض وعجن
منهججا وذرفأججت القلججوب، منهججا وجلججت موعظة، فأوعظنا الصبح،

مججودع، موعظججة كأنهججا اللججه، رسإججول قائججل: يججا وقججال العيججون،
والطاعججة والسججمع اللججه، بتقججوى " أوصججيكم قججال فأأوصججنا؛
ًا، وإن لميركم، ًا فأسججيرى منكججم، يعججش من فأإنه حبشي اختلفأجج

ًا، مججن المهججديين الراشدين الخلفاء وسإنة بسنتي، فأعليكم كثير
كججل فأإن المور، ومحدثات وإياكم بالنواجذ، عليها عضوا بعدي،
0"  ضللة بدعة

حسججن وقججال: حججديث والترمججذي؛ داود، أبي سإنن فأي وروي
قججال: عنهمججا، اللججه رضججي عمججر بن الله عبد عن وروي صحيح؛

وسإججبعين اثنتين على إسإرائيل بنو : " تفرقت الله رسإول قال
فأججي كلهججم ملججة، وسإبعين ثلث على المة هذه وسإتفترق ملة،



قججال: " مججن ؟ اللججه رسإججول يججا هي من " قالوا واحدة إل النار،
الله عبد " قال وأصحابي اليوما، عليه أنا بما عمل

اللججه، كتججاب الحججديث أحسججن مسججعود: إن ابججن)جج 19ص(
جابر رواه محدثاتها؛ المور وشر ، محمد هدي الهدي وأحسن
ًا  0 الله رسإول إلى مرفأوع
عن العور، الحارث أخي ابن عن الطائي، المختار أبي وعن
يخوضججون النججاس فأإذا بالمسجد، قال: مررت العور، الحارث

فأقلججت: يججا عنججه، اللججه رضججي علي على فأدخلت الحاديث، فأي
؟ الحججاديث فأججي خاضججوا قججد الناس أن ترى أل المؤمنين، أمير

رسإججول سإججمعت قججال: فأججإني قلت: نعججم؛ ؟ فأعلوها قد قال: أو
رسإججول يججا المخرج فأما قلت فأتنة، سإتكون إنها يقول: أل  الله
بعججدكم، مججا وخججبر قبلكججم، مججا نبججأ فأيججه اللججه، قال: كتاب ؟ الله

جبججار مججن تركججه مججن بالهزل، ليس الفصل هو بينكم، ما وحكم
0 الله أضله غيره من الهدى ابتغى ومن الله، قصمه
الصججراط وهججو الحكيججم، الججذكر وهججو المججتين، اللججه حبل وهو

اللسججن، به تلتبس ول الهواء، به تزيغ ل الذي وهو المستقيم،
تنقضججي ول الججرد، كججثرة علججى يخلججق ول العلماء، منه يشبع ول

قججالوا: (إنججا حججتى سإججمعته إذ الجججن تنتججه لم الذي وهو عجائبه،
ًا سإمعنا ًا، قرآن قال ] من2 – 1الرشد) [الجن:  إلى يهدي عجب

صججراط إلججى هججدي إليججه دعا ومن أجر، به عمل ومن صدق، به
0 مستقيم

ًا بسببه يصير يعنى: ل الهواء؛ به تزيغ قوله: ل ضججالً؛ مبتدع
 به يختلط أي: ل اللسن؛ به تلتبس وقوله: ل

قججال بالباطججل؛ الحججق ويلتبس يشبه، بحيث غيره،)جج 20ص(
0] 9[الحجر:  لحافأظون)، له تعالى: (وإنا

ًا، بججدأ الججدين : " إن وقججال ًا وسإججيعود غريبجج بججدأ، كمججا غريبجج
من بعدى من الناس أفأسد ما يصلحون الذين للغرباء، فأطوبى

ن وقججال جده؛ عن أبيه عن طلحة " رواه سإنتي تمسججك : " م
هريججرة؛ أبو شهيد" رواه مائة أجر فأله أمتي، فأساد عند بسنتي

منكججم ترك من زمن فأي : ": إنكم النبي عن هريرة أبي وعن



مججا بعشججر عمججل مججن زمججان يأتي ثم هلك، به الله أمر ما عشر
0 غريب " حديث نجا به الله أمر

ًا،  اللججه رسإول لنا قال: خط مسعود، بن الله عبد وعن خطجج
ًا خط " ثم الله سإبيل قال: " هذا ثم وعججن يمينججه، عججن خطوط

يججدعو شيطان منها سإبيل كل على سإبل، وقال: " هذه شماله
ًا صججراطي هججذا وقججرأ: (وأن إليه، تتبعججوا ول فأججاتبعوه مسججتقيم

تتقون)  لعلكم به وصاكم ذلكم سإبيله عن بكم فأتفرق السبل
0] 153[النعاما: 

زل اللججه رسإججول قال: قججال هريرة، أبي وعن القججرآن : " ن
وأمثججال؛ ومتشابه؛ ومحكم، وحراما؛ وجوه: حلل، خمسة على

وآمنججوا بججالمحكم؛ واعملججوا الحججراما؛ وحرمججوا الحلل؛ فأججأحلوا
اللججه رضججي عبججاس ابججن " وعججن بالمثججال واعتبروا بالمتشابه؛

ر الله رسإول قال: قال عنهما، غيججه، بيججن ثلثججة: أمججر : " الم
إلججى فأكلججه فأيه، اختلف وأمر فأاتبعه؛ رشده، بين وأمر فأاجتنبه؛

0"  تعالى الله
"  النججبي موسإججى: عججن أبي عن الصحيحين وفأي)جج 21ص(
طيججب، طعمهججا الترجججة، مثججل القرآن، يقرأ الذي المؤمن مثل

التمرة، مثل القرآن، يقرأ ل الذي المؤمن ومثل طيب؛ وريحها
القججرآن، يقججرأ الججذي المنججافأق ومثل لها؛ ريح ول طيب، طعمها

ل الذي المنافأق ومثل مر؛ وطعمها طيب، ريحها الريحانة، مثل
" فأبين: أن لها ريح ول مر، طعمها الحنظلة، مثل القرآن، يقرأ
0 ومنافأقين مؤمنين، القرآن، يقرؤون الذين فأي

المرسإججلين؛ هي: باتبججاع والخرين، الولين سإعادة كانت وإذا
المرسإججلين، بآثججار أعلمهم بذلك الناس أحق المعلوما: أن فأمن

لهججا، المتبعججون وأفأعججالهم، بأقوالهم، فأالعالمون لذلك؛ واتبعهم
الناجية، وهم: الطائفة ومكان؛ زمان كل فأي السعادة أهل هم
0 المة هذه من والحديث، السنة وهم: أهل ملة؛ كل أهل من

المججبين؛ البلغا بلغججوا وقججد المججبين؛ البلغا والرسإججل: عليهججم
ًا كتابه، عليه الله أنزل  الرسإل: محمد وخاتم بيججن لمججا مصدق

ًا الكتجاب، من يديه جميجع علجى فأهجو: المهيمجن عليجه؛ ومهيمنج



الخلججق أنصججح وكججان وأكملججه، وأتمججه بلغا أبين بين وقد الكتب؛
ًا بالمؤمنين وكان الله، لعباد ًا، رؤوفأ وأدى بلججغ: الرسإججالة، رحيم

اليقين، أتاه حتى الله وعبد جهاده، حق الله فأي وجاهد المانة،
ًا، وأعظمهججم الخلججق، فأأسإعد درجججة: أعظمهججم وأعلهججم نعيمجج
ًا ًا وموافأقة له؛ اتباع  علم

0 أعلم وتعالى سإبحانه والله وعملً؛) 22ص(
تعالى:  الله رحمه وقال
الله بعبادة الول: المر وقاعدته: أمران؛ السإلما، دين أصل
فأيججه، والمججوالة ذلججك، علججى والتحريججض لججه؛ شججريك ل وحججده
اللججه، عبادة فأي الشرك عن  الثاني: النذار0 تركه من وتكفير

0 فأعله من وتكفير فأيه، والمعاداة ذلك، فأي والتغليظ
خججالف مخالفججة: مججن فأأشججدهم أنواع؛ ذلك فأي والمخالفون

الشرك، ينكر ولم وحده، الله عبد من الناس ومن الجميع؛ فأي
 ومنهجم:0 يكفرهجم ولجم عجاداهم، أهله: ومنهم: مجن يعاد ولم
وزعم كفرهم،  ومنهم: من0 يبغضه ولم التوحيد، يحب لم من
ولججم الشججرك، يبغججض لججم  ومنهججم: مججن0 للصالحين مسبة أنه

 ومنهججم:0 ينكججره ولججم الشججرك، يعرف لم  ومنهم: من0 يحبه
0 ينكره ولم التوحيد، يعرف لم من

ًا النواع أشد ومنهم: - وهو لكججن بالتوحيد، عمل من – خطر
 ومنهججم:0 يكفرهججم ولم تركه، من يبغض ولم قدره، يعرف لم

ولم أهله، يعاد ولم قدره، يعرف ولم وكرهه، الشرك، ترك من
اللججه ديججن من النبياء، به جاءت ما خالفوا وهؤلء: قد يكفرهم؛
0 أعلم والله وتعالى، سإبحانه

ًا: قدس وله) 23ص( ضريحه:  ونور روحه، الله أيض
الرحيم الرحمن الله بسم
الدنيا فأي يتولك أن العظيم، العرش رب الكريم، الله أسإأل
صججبر، ابتلججي وإذا شججكر، أعطجي إذا ممن يجعلك وأن والخرة،

0 السعادة الثلث: عنوان هذه فأإن اسإتغفر، أذنب وإذا
أن إبراهيججم، ملججة الحنيفيججة لطججاعته: أن اللججه أرشججدك اعلم

ًا اللجه تعبد النجاس، جميجع اللجه أمجر وبجذلك الجدين، لجه مخلصج
إل والنججس الجججن خلقججت تعججالى: (ومججا قججال كما لها، وخلقهم



لعبججادته، خلقك الله عرفأت: أن ] فأإذا56ليعبدون) [الذاريات: 
أن كمججا التوحيججد، مججع إل عبججادة، تسججمى ل العبججادة فأاعلم: أن

فأججي الشججرك دخل فأإذا الطهارة؛ مع إل صلة، تسمى ل الصلة
قججال كمججا الطهججارة، فأججي دخججل إذا كالحججدث فأسججدت، العبادة،

شججاهدين اللججه مسججاجد يعمججروا أن للمشركين كان تعالى: (ما
هججم النججار وفأججي أعمججالهم حبطججت أولئججك بالكفر أنفسهم على

خججالط إذا الشججرك عرفأججت: أن ] فأججإذا17خالججدون) [التوبججة: 
فأي الخالدين من صاحبه وصار العمل، وأحبط أفأسدها، العبادة
أن اللجه لعجل ذلجك، معرفأجة عليجك مجا أهجم عرفأجت: أن النجار؛

بمعرفأججة وذلججك بججالله، الشججرك وهي الشبكة، هذه من يخلصك
0 كتابه فأي الله ذكرها قواعد، أربع
رسإججول قججاتلهم الججذين الكفار الولى: أن القاعدة)جج 24ص(
المميججت، المحيججي الججرازق، الخالق، هو الله مقرون: أن  الله

والججدليل السإججلما، فأججي ذلك يدخلهم ولم المور؛ لجميع المدبر
يملججك أمججن والرض السماء من يرزقكم من تعالى: (قل قوله

الميججت ويخججرج الميججت مججن الحي يخرج ومن والبصار السمع
تتقججون) أفأل فأقججل اللججه فأسججيقولون المججر يدبر ومن الحي من

0] 31[يونس: 
إل إليهم، وتوجهنا دعوناهم يقولون: ما الثانية: أنهم القاعدة

لكججن منهججم، ل اللججه مججن ونريججد والشججفاعة، القربججة، لطلججب
تعالى: قوله القربة، فأدليل بهم، الله إلى والتقرب بشفاعتهم،

اللججه إلى ليقربونا إل نعبدهم ما أولياء دونه من اتخذوا (والذين
تعججالى: (ويعبججدون قججوله الشفاعة، ودليل ]،3زلفى) [الزمر: 

شججفعاؤنا هؤلء ويقولون ينفعهم ول يضرهم ل ما الله دون من
0]18الله) [يونس:  عند

مثبتججة؛ وشججفاعة شججفاعة: منفيججة؛ والشججفاعة: شججفاعتان؛
يقججدر ل فأيما الله، غير من تطلب التي هي المنفية، فأالشفاعة

أنفقججوا آمنججوا الججذين أيها تعالى: (يا قوله والدليل الله؛ إل عليه
ول خلججة ول فأيججه بيججع ل يججوما يججأتي أن قبججل مججن رزقنججاكم ممججا

] والمثبتججة،254الظججالمون) [البقججرة:  هم والكافأرون شفاعة
والشججافأع: الله؛ إل عليه يقدر ل فأيما الله، من تطلب هي: التي



وعملججه، قججوله الله رضي له: من والمشفوع بالشفاعة؛ مكرما
القيوما الحي هو إل إله ل تعالى: (الله قوله والدليل الذن؛ بعد
فأي وما السموات فأي ما له نوما ول سإنة تأخذه ل) 25ص(

]255بججإذنه) [البقججرة:  إل عنججده يشججفع الججذي ذا مججن الرض
فأججي متفرقيججن أنججاس علججى ظهججر  النبي الثالثة: أن القاعدة0

يعبجد مجن ومنهجم والقمججر؛ الشجمس يعبد منهم: من عباداتهم؛
يعبد ومنهم: من والصالحين؛ النبياء يعبد ومنهم: من الملئكة؛
بينهججم؛ يفججرق ولججم ، اللججه رسإججول وقاتلهم والحجار؛ الشجار
ويكججون فأتنججة تكججون ل حججتى تعججالى: (وقججاتلوهم قججوله والدليل

0] 39[النفال:  لله) الية كله الدين
الليججل آيججاته تعججالى: (ومججن قججوله والقمججر، الشججمس فأججدليل
للقمججر ول للشججمس تسجججدوا ل والقمججر والشججمس والنهججار

]37تعبدون) [فأصلت:  إياه كنتم إن خلقهن الذي لله واسإجدوا
ًا يحشرهم تعالى: (ويوما قوله الملئكة، ودليل يقججول ثججم جميع

ولينججا أنججت سإججبحانك قججالوا يعبدون، كانوا إياكم أهؤلء للملئكة
مؤمنون) [سإججبأ: بهم أكثرهم الجن يعبدون كانوا بل دونهم من
40 – 41 [0

ابججن عيسججى يججا اللججه قججال تعججالى: (وإذ قججوله النبياء، ودليل
اللججه دون مججن إلهيججن وأمججي اتخججذوني للناس قلت َءأنت مريم
كنججت إن بحجق لجي ليس ما أقول أن لي يكون ما سإبحانك قال

أن يججأمركم ] وقججوله: (ول116علمتججه) [المائججدة:  فأقججد قلتججه
ًا والنججبيين الملئكججة تتخذوا أنتججم إذ بعججد بججالكفر أيججأمركم أربابجج

تعالى:  قوله الصالحين، ] ودليل80عمران:  مسلمون) [آل
يملكججون فأل دونججه مججن زعمتججم الججذين ادعوا (قل)جج 26ص(

0] 56تحويلً) [السإراء:  ول عنكم الضر كشف
اللت تعججالى: (أفأرأيتججم قججوله والحجججار، الشجججار، ودليججل
] وحججديث20 – 19الخججرى) [النجججم:  الثالثة ومناة والعزى،

حنيججن، إلججى  اللججه رسإججول مججع قججال: خرجنججا الليثي، واقد أبي
عنججدها، يعكفججون سإججدرة، وللمشركين بكفر، عهد حدثاء ونحن

بسججدرة، فأمررنججا أنواط، ذات لها يقال أسإلحتهم، بها وينوطون
ذات لهججم كمججا أنججواط، ذات لنججا اجعججل اللججه، رسإججول فأقلنا: يججا



ه اللججه رسإول فأقال؛ أنواط؛ قلتججم السججنن، إنهججا أكججبر، : " الل
(اجعججل "، لموسإججى إسإرائيل بنو قالت كما بيده، نفسي والذي

ًا لنا مججا متبر هؤلء إن تجهلون، قوما إنكم قال آلهة لهم كما إله
0] 139 – 138يعملون) [العراف:  كانوا ما وباطل فأيه هم

ًا أغلججظ زماننججا، مشججركي الرابعججة: أن القاعججدة مججن شججرك
فأججي ويشججركون الشججدة، فأي لله يخلصون الولين لن الولين،
والشججدة؛ الرخججاء فأججي دائم، زماننا: شركهم ومشركي الرخاء؛
مخلصين الله دعوا الفلك فأي ركبوا تعالى: (فأإذا قوله والدليل

يشججركون) [العنكبججوت: هججم إذا الججبر إلى نجاهم فألما الدين له
تعجالى: (ومجن قججوله والجدليل عابجد؛ هجذا: الجداعي ] فأعلى65

يججوما إلججى لججه يسججتجيب ل مججن اللججه دون من يدعوا ممن أضل
سإبحانه ] والله5غافألون) [الحقاف:  دعائهم عن وهم القيامة
0 وسإلم وصحبه آله وعلى محمد، على الله وصلى أعلم،

ًا: رحمه وله) 27ص( تعالى:  الله أيض
الرحيم الرحمن الله بسم

كتججابه، محكججم فأججي اللججه ذكرهججا قواعججد، أربججع بعد: فأهذه أما
بيججن بهججا ويميججز اللججه، إل إلججه ل أن الرجججل: شججهادة بهججا يعرف

إليهججا وأصججغ اللججه؛ يرحمججك فأتججدبرها، والمشركين؛ المسلمين،
0 النفع عظيمة فأإنها فأهمك؛

كججانوا  الله رسإول زمن فأي الكفار أن ذكر، الله الولى: أن
ملججك ذلججك، فأججي يشججاركه ل الججرازق، الخججالق، الله يقرون: أن

سإججبحانه وأنججه هججو؛ إل يججرزق ل وأنججه مرسإججل؛ نججبي ول مقرب،
النبيججججاء، جميججججع وأن والرض؛ السججججماوات بملججججك منفججججرد

0 وأمنه قهره تحت له، والمرسإلين: عبيد
بعض وسإألك يجحدونه، ول الكفار، به مقر هذا فأهم: أن فأإذا

حججق فأججي تعججالى، قججوله عليججه فأججاقرأ ؟ دليلججه عججن المشركين،
سإيقولون تعلمون، كنتم إن فأيها ومن الرض لمن الكفار: (قل

ورب السججبع السججموات رب مججن قججل تججذكرون، أفأل قججل للججه
بيججده مججن قججل تتقججون، أفأل قججل لله سإيقولون العظيم، العرش
 كنتم إن عليه يجار ول يجير وهو شيء كل ملكوت



ّنى قججل للججه سإججيقولون تعلمججون،)جج 28ص( تسججحرون) فأججأ
مججن يرزقكججم مججن تعالى: (قججل ] وقال89 – 84[المؤمنون: 

الحججي يخججرج ومن والبصار السمع يملك أمن والرض السماء
فأسيقولون المر يدبر ومن الحي من الميت ويخرج الميت من
0] 31تتقون) [يونس:  أفأل فأقل الله

والنبيججاء، الملئكججة، فأججي يعتقججدون الثانيججة: أنهججم القاعججدة
فأججي تعججالى، اللججه قججال تعججالى، اللججه من قربهم لجل والولياء،

ًا يحشرهم الملئكة: (ويوما فأي يعتقدون الذين يقججول ثم جميع
ولينججا أنججت سإججبحانك قججالوا يعبدون، كانوا إياكم أهؤلء للملئكة

مؤمنون) [سإججبأ: بهم أكثرهم الجن يعبدون كانوا بل دونهم من
المسيح (ما النبياء فأي يعتقدون الذين ] وقال: فأي41 – 40
كانا صديقة وأمه الرسإل قبله من خلت قد رسإول إل مريم ابن

ّنججى انظججر ثججم اليججات لهججم نججبين كيججف انظججر الطعججاما يججأكلن أ
ًا لكججم يملججك ل مججا الله دون من أتعبدون قل يؤفأكون، ول ضججر

ًا) [المائججدة:  فأججي يعتقججدون الججذين فأججي ] وقججال76 – 75نفع
أيهججم الوسإججيلة ربهم إلى يبتغون يدعون الذين الولياء: (أولئك

0] 57رحمته) [السإراء:  ويرجون أقرب
فأججي ذكججر – العلججى العلججي – اللججه أن الثالثة: وهججي القاعدة

الله من التقرب لطلب إل الصالحين، دعوا ما الكفار أن كتابه،
إل المر يدبر بأنه: ل مقرون فأهم وإل الشفاعة؛ وطلب تعالى،

فأجاقرأ ذلجك، علجى الجدليل المشجرك طلب فأإذا تقدما؛ كما الله
 يضرهم ل ما الله دون من تعالى: (ويعبدون قوله عليه
اللججه) عنججد شججفعاؤنا هججؤلء ويقولججون ينفعهججم ول)جج 29ص(

نعبدهم ما أولياء دونه من اتخذوا ] وقال: (والذين18[يونس: 
فأيججه هججم فأيمججا بينهججم يحكججم الله إن زلفى الله إلى ليقربونا إل

] فأججإذا3كفار) [الزمر:  كاذب هو من يهدى ل الله إن يختلفون
هججذه ثلث عرفأججوا الكفججار وتحققججت: أن المسألة، هذه فأهمت

ول يججرزق ول يخلججق، ل الولججى: أنججه بهججا؛ وأقججروا المسججائل،
لجه؛ شجريك ل وحجده، اللجه إل المر، يدبر ول يرفأع، ول يخفض،

مججن قربهججم لجججل والنبيججاء، بالملئكججة، يتقربججون الثانية: أنهم
بيججد والضججر، النفع أن معترفأون، أنهم والثالثة؛ وصلحهم؛ الله،



اللججه، مججن للتقججرب والنبيججاء، الملئكججة، مججن الرجاء ولكن الله
0 عنده والشفاعة

ًا هذا، فأتدبر ًا، تدبر بعججد سإججاعة نفسججك، علججى واعرضججه جيججد
ًا الرض، أهججل مججن يعرفأججه، مججن أقججل فأما سإاعة؛ مججن خصوصجج
فأججاعرف، العجججب، ورأيججت هججذا، فأهمججت ! فأججإذا العلججم يججدعى

الله رسإول زمن فأي الذين وهي: أن الرابعة، وحقق: المسألة
 ًا، يشججركون ل يوحججدون، وتججارة يشججركون، تججارة بججل دائمجج

السججراء فأججي كججانوا فأججإذا والشججياطين، النبيججاء، دعججاء ويتركون
الشججديد، واللججم الضججر، أصججابهم وإذا فأيهججم؛ واعتقدوا دعوهم،
والصالحين، النبياء، وعرفأوا: أن الدين؛ لله وأخلصوا تركوهم،

ًا، يملكون ل ًا.ً ول نفع ضر
للججه يخلصججون كججانوا الوليججن، الكفججار أن فأججي أحججد شك فأإذا
 البحر فأي الضر مسكم قوله: (وإذا عليه فأاقرأ الحيان، بعض

الجبر إلجى نججاكم فألمجا إيجاه إل تجدعون مججن ضججل)جج 30ص(
ًا) [السإججراء:  النسان وكان أعرضتم تعججالى: ] وقججال67كفججور

ًا ربه دعا ضر النسان مس (وإذا نعمججة خججوله إذا ثججم إليججه منيب
ًا للججه وجعججل قبل من إليه يدعوا كان ما نسي منه ليضججل أنججداد
ً بكفججرك تمتججع قججل سإججبيله عججن النججار) أصججحاب مججن إنججك قليل

0] 8[الزمر: 
تججارة، للججه الججدين النججار: يخلججص أصججحاب مججن هو الذي فأهذا

إن أرأيتكججم تعالى: (قججل وقال تارة؛ والنبياء للملئكة، ويخلص
كنتججم إن تججدعون اللججه أغيججر السججاعة أتتكم أو الله عذاب أتاكم

شججاء إن إليججه تججدعون مججا فأيكشججف تججدعون إيججاه بججل صادقين،
علجى اللجه ] وصلى41 – 40تشركون) [النعاما:  ما وتنسون
0 وسإلم وصحبه، وآله، محمد،

ًا: الشيخ وقال)جج 31ص( أجججزل الوهججاب، عبد بن محمد أيض
والثواب:  الجر له الله

الرحيم الرحمن الله بسم
المرسإججلين، سإججيد علججى الله وصلى العالمين، رب لله الحمد

ًا، لججك أكتججب أن – اللججه رحمججك – سإججألت المتقيججن؛ وإماما كلمجج
به؟ الله ينفعك



عنججد من  محمد به جاء ما إلى به: اللتفات أوصيك ما فأأول
إليججه يحتججاج مججا بكل الله، عند من جاء فأإنه وتعالى، تبارك الله

ًا يترك فألم الناس، أمرهم إل جنته، وإلى الله، إلى يقربهم شيئ
ًا ول به، نهججاهم، إل عججذابه، إلججى ويقربهم الله، من يبعدهم شيئ

القيامججة؛ يججوما إلى خلقه، على الحجة الله فأأقاما عنه؛ وحذرهم
ًا بعثججه بعد الله، على حجة لحد فأليس عججّز اللججه قججال ، محمججد
كمججا إليججك أوحينججا المرسإلين: (إنججا من إخوانه وفأي فأيه، وجّل،
للناس يكون قوله: (لئل بعده) إلى من والنبيين نوح إلى أوحينا
ًا اللججه وكججان الرسإججل بعججد حجججة الله على ًا) اليججة عزيججز حكيمجج

0] 165 – 163[النساء: 
به:  الناس أمر ما وأول الله، عند من به جاء ما فأأعظم

وإخلص لججه، شججريك ل وحججده بعبادته الله، توحيد)جج 32ص(
فأأنججذر، قججم المججدثر، أيها وجّل: (يا عّز قال كما وحده، له الدين
ّبر) [المدثر:  وربك ّبر) أي؛ قوله: (وربك ] ومعنى3 – 1فأك فأك
لججه؛ شججريك ل وحججده لججه العبججادة وإخلص بالتوحيد، ربك عظم
وغيرهججن، والحججج، والصججوما، والزكاة، بالصلة، المر قبل وهذا
الشججرك عن فأأنذر) أي: أنذر ومعنى: (قم السإلما؛ شعائر من
الزنا، عن النذار وهذا: قبل له؛ شريك ل وحده، الله عبادة فأي

الكبججار الججذنوب من ذلك وغير الناس، وظلم والربا، والسرقة،
0

ولجلججه وأفأرضججها، الججدين، أصججول هججو: أعظججم الصل، وهذا
إل والنس الجن خلقت تعالى: (وما قال كما الخلق، الله خلق

وأنججزل الرسإججل، اللججه أرسإل ] ولجله56ليعبدون) [الذاريات: 
ً أمججة كججل فأججي بعثنججا تعالى: (ولقججد قال كما الكتب، أن رسإججول
تفججرق ] ولجلججه36الطججاغوت) [النحججل:  واجتنبججوا الله اعبدوا
0 وكافأر مسلم، بين الناس،
ًا: بججه يشرك ل موحد، وهو القيامة، يوما الله وافأى فأمن شججيئ

أعبد من كان وإن النار، بالشرك: دخل وافأاه ومن الجنة؛ دخل
هججو: الججذي اللججه، فأإن الله، إل إله قولك: ل معنى وهذا الناس،
ويتوكل منه، ويخاف الشر، ودفأع الخير، لجلب ويرجى، يدعى،



بمعرفأججة: أربججع – اللججه رحمججك – فأعليك هذا، عرفأت فأإذا عليه،
0 التكرار خشية فأتركناها، نحوها، قلت: تقدما قواعد؛

ًا: رحمه وقال) 33ص( تعالى:  الله أيض
بيججن المسججلم، بهجن يميز الدين؛ قواعد من قواعد هذه: أربع

0 المشركين مذهب من المسلمين، مذهب
رسإججول قججاتلهم الذين المشركين، هؤلء الولى: أن القاعدة

المميججت، المحيي، الرازق، الخالق، هو الله مقرون: بأن  الله
يخلصججوا لججم إذ إقرارهججم، ينفعهججم ولم النافأع؛ الضار، – المدبر
مججن تعججالى: (قججل قججوله ذلججك، على والدليل وحده؛ لله الدعاء

ومججن والبصججار السمع يملك أمن والرض السماء من يرزقكم
دبر ومجن الحجي مجن الميجت ويخجرج الميجت من الحي يخرج ي
] وقججوله31تتقججون) [يججونس:  أفأل فأقججل الله فأسيقولون المر

سإججيقولون تعلمججون كنتم إن فأيها ومن الرض لمن تعالى: (قل
ّنى لله) إلججى ]89 – 84تسججحرون) [المؤمنججون:  قججوله: (فأججأ

والرض السججموات خلججق مججن سإججألتهم تعججالى: (ولئججن وقججوله
أرادنججي إن اللججه دون مججن تججدعون ما أفأرأيتم قل الله ليقولون

ي أو ضجره كاشجفات هجن هل بضر الله هجن هجل برحمجة أرادن
0] 38رحمته) [الزمر:  ممسكات
ل اللججه دون مججن زعمتججم الججذين ادعججوا تعججالى: (قججل وقججال
لهججم ومججا الرض فأججي ول السججموات فأججي ذرة مثقججال يملكججون

 فأيهما
]22ظهيججر) [سإججبأ:  مججن منهججم ومججاله شججرك من)جج 34ص(

قطميججر، من يملكون ما دونه من تدعون تعالى: (والذين وقال
] وقججال14 – 13دعججاءكم) [فأججاطر:  يسججمعوا ل تججدعوهم إن

خلقججوا مججاذا أرونججي الله دون من تدعون ما أرأيتم تعالى: (قل
قججوله: (وكججانوا السججموات) إلججى فأجي شرك لهم أما الرض من

0] 6 – 4كافأرين) [الحقاف:  بعبادتهم
اتلهم الجذين المشركين، هؤلء الثانية: أن القاعدة رسإجول ق

التقججرب، لجججل إل بعبججادتهم، قصججدوا مججن قصججدوا مججا  اللججه
أن عججن نفسججه وجججّل: نججزه عججّز وأنه الله، إلى منهم والشفاعة

ل وهججو: أن بججالخلص؛ أمرنججا بججل شفيع، أو ولي دونه من يتخذ



والججدليل بججه؛ إل نسججتعين ول نسججتغيث، فأل واسإججطة؛ لججه يجعل
مججا أوليججاء دونججه مججن اتخججذوا تعججالى: (والججذين قوله ذلك، على

تعججالى: ] وقججال3زلفي) [الزمججر:  الله إلى ليقربونا إل نعبدهم
هؤلء ويقولون ينفعهم ول يضرهم ل ما الله دون من (ويعبدون
مججن اتخججذوا تعالى: (أما ] وقال18الله) [يونس:  عند شفعاؤنا

ًا يملكون ل كانوا أولو قل شفعاء الله دون قل يعقلون، ول شيئ
ًا) الية الشفاعة لله 0] 44 – 43 [الزمر جميع

منهججم: أنججاس، إلججى أرسإججل  الله رسإول الثالثة: أن القاعدة
والشججياطين؛ والكهنججة، والسحرة، الجمادات، الصناما يعبد من

الكجل، بيجن يفجرق فألجم والصالحين؛ الملئكة، يعبد ومنهم: من
َا، قاتلهم بل  أن إلى بينهم، فأرق ول جميع
قجوله ذلجك، علججى والجدليل للججه؛ كلجه الججدين كججان)جج 35ص(

كشججف يملكجون فأل دونجه مججن زعمتم الذين ادعوا تعالى: (قل
ربهججم إلججى يبتغججون يدعون الذين أولئك تحويل، ول عنكم الضر

عججذابه) ويخججافأون رحمتججه ويرجججون أقججرب أيهججم الوسإججيلة
ًا يحشرهم تعالى: (ويوما ] وقال57 – 56[السإراء:  ثم جميع

أنججت سإججبحانك قجالوا يعبدون، كانوا إياكم أهؤلء للملئكة يقول
تعججالى: (ويججوما ] وقججال41 – 40دونهججم) [سإججبأ:  مججن ولينججا

ًا نحشججرهم أنتججم مكججانكم أشججركوا للججذين نقججول ثججم جميعجج
تعبججدون) إيانا كنتم ما شركاؤهم وقال بينهم فأزيلنا وشركاؤكم

0] 28[يونس: 
 النججبي قاتلهم الذين المشركين، هؤلء الرابعة: أن القاعدة

وحججده، يججدعونه بججل واسإججطة، لله يجعلوا لم الضر، أصابهم إذا
ركبوا تعالى: (فأإذا قوله ذلك، على والدليل الدين، له مخلصين

إذا البر إلى نجاهم فألما الدين له مخلصين الله دعوا الفلك فأي
مججس تعججالى: (وإذا ] وقججوله65يشججركون) [العنكبججوت:  هججم

إذا رحمججة منججه أذاقهم إذا ثم إليه منيبين ربهم دعوا ضر الناس
تعالى: (وإذا ] وقوله33يشركون) [الروما:  بربهم منهم فأريق

نجججاهم فألما الدين له مخلصين الله دعوا كالظلل موج غشيهم
محمججد على الله ] وصلى32مقتصد) [لقمان:  فأمنهم البر إلى

0



ًا، وله) 36ص( تعالى:  الله رحمه أيض
الرحيم الرحمن الله بسم
اللججه تعبججد أن إبراهيججم، ملججة الحنيفيججة اللججه: أن رحمك اعلم
ًا لهججا، وخلقهججم النججاس، جميججع الله أمر وبذلك الدين، له مخلص

ليعبدون) [الججذاريات: إل والنس الجن خلقت تعالى: (وما قال
56 [0

ل العبججادة أن فأججاعلم؛ لعبججادته؛ خلقججك اللججه عرفأت: أن فأإذا
صججلة، تسججمى الصججلة: ل أن كما التوحيد؛ مع إل عبادة تسمى

فأسججدت، العبججادة، فأججي الشججرك دخججل فأججإذا الطهججارة؛ مججع إل
كججان تعججالى: (مججا قججال كمججا الطهججارة، فأججي دخججل إذا كالحججدث

أنفسججهم علججى شججاهدين اللججه مسججاجد يعمججروا أن للمشركين
خالدون) [التوبججة: هم النار وفأي أعمالهم حبطت أولئك بالكفر

17 [0
ًا الله، غير دعا فأمن مججن اللججه، إل عليججه يقدر ل ما منه، طالب

قججال كمججا اللججه، عبججادة فأججي أشرك فأقد ضر، دفأع أو خير، جلب
له يستجيب ل من الله دون من يدعوا ممن أضل تعالى: (ومن

النججاس حشججر وإذا غججافألون، دعججائهم عن وهم القيامة يوما إلى
]6 – 5كافأرين) [الحقججاف:  بعبادتهم وكانوا أعداء لهم كانوا
قطميججر، من يملكون ما دونه من تدعون تعالى: (والذين وقال

لكججم اسإججتجابوا مججا سإججمعوا ولو دعاءكم يسمعوا ل تدعوهم إن
 مثل ينبئك ول بشرككم يكفرون القيامة ويوما
0] 14 – 13خبير) [فأاطر: ) 37ص(

قججال: يججا فأمن شرك، الله غير دعاء وتعالى: أن تبارك فأأخبر
أو: يججا القادر؛ عبد أو: يا عباس؛ بن الله عبد أو: يا الله؛ رسإول

ًا محججوب؛ ى حجاجته يقضجي أنجه زاعمج أنجه أو تعجالى، اللجه إل
الججدما، يهججدر الججذي الشججرك فأهججو إليه، وسإيلته أو عنده، شفيعه

اللججه، لغير ذبح وكذلك: من ذلك، من يتوب أن إل المال، ويبيح
أو اللججه، غيججر رجججا أو اللججه، غيججر على توكل أو الله، لغير نذر أو

إل عليججه يقججدر ل فأيما الله، بغير اسإتغاث أو الله، غير إلى التجأ
ًا: شرك فأهو الله، 0 أيض



فأيججه: (إن اللججه قججال فأهو: الذي الشرك، أنواع من ذكرنا وما
ومججن يشججاء لمججن ذلك دون ما ويغفر به يشرك أن يغفر ل الله

ًا افأترى فأقد بالله يشرك ًا) [النساء:  إثم الذي ] وهذا48عظيم
بججإخلص وأمرهججم العججرب، مشججركي  اللججه رسإججول عليه قاتل

0 لله العبادة
هججو اللججه أن تعلججم أولهججا: أن قواعججد؛ أربججع ويتضح: بمعرفأججة

المججدبر النججافأع، الضججار، المميججت، المحيججي، الججرازق، الخججالق،
مججن تعججالى: (قججل قججوله ذلججك، علججى والججدليل المججور؛ لجميججع
والبصججار السججمع يملججك مججن أما والرض السججماء مججن يرزقكم

يدبر ومن الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يخرج ومن
] وقججوله31تتقججون) [يججونس:  أفأل فأقججل الله فأسيقولون المر

سإججيقولون تعلمون، كنتم إن فأيها ومن الرض لمن تعالى: (قل
 السبع السموات رب من قل تذكرون، أفأل قل لله
أفأل قججل للججه سإججيقولون العظيججم، العججرش ورب)جج 38ص(

عليججه يجار ول يجير وهو شيء كل ملكوت بيده من قل تتقون،
تسجججحرون) فأجججأنى قجججل للجججه سإجججيقولون تعلمجججون، كنتجججم إن

0] 89 – 84[المؤمنون: 
إلججى توجهججوا ثججم بهججذا، أقروا وأنهم القاعدة، هذه عرفأت إذا
مججا يقولججون، وهججي: أنهججم الثانيججة؛ فأاعرف: القاعججدة الله، غير

من نريد الله، عند الشفاعة لطلب إل ودعوناهم، إليهم، توجهنا
تعججالى: قوله ذلك، على والدليل بشفاعتهم؛ لكن منهم، ل الله

هؤلء ويقولون ينفعهم ول يضرهم ل ما الله دون من (ويعبدون
ول السموات فأي يعلم ل بما الله أتنبئون قل الله عند شفعاؤنا

] وقوله18يشركون) [يونس:  عما وتعالى سإبحانه الرض فأي
ليقربونججا إل نعبججدهم مججا أولياء دونه من اتخذوا تعالى: (والذين

إن يختلفججون فأيه هم ما فأي بينهم يحكم الله إن زلفي الله إلى
0] 3كفار) [الزمر:  كاذب هو من يهدي ل الله

منهججم وهججي: أن الثالثججة؛ فأاعرف: القاعدة هذا، عرفأت فأإذا
وأمججه، عيسججى، مثججل بالصججالحين، وتعلق الصناما، من تبرأ من

المسججيح وأمه: (مججا عيسى فأي اعتقد فأيمن الله قال والولياء؛
كانا صديقة وأمه الرسإل قبله من خلت قد رسإول إل مريم ابن



أنججى انظججر ثججم اليججات لهججم نججبين كيججف انظججر الطعججاما يججأكلن
ًا لكججم يملججك ل مججا الله دون من أتعبدون قل يؤفأكون، ول ضججر

ًا ] وقججال76 – 75العليججم) [المائججدة:  السججميع هججو والله نفع
ًا ورهبانهم أحبارهم تعالى: (اتخذوا الله) دون من أرباب

الججذين تعججالى: (أولئججك ] وقججال31[التوبججة:  اليججة)39ص(
رحمتججه ويرجججون أقرب أيهم الوسإيلة ربهم إلى يبتغون يدعون

ًا) [السإججراء:  كججان ربك عذاب إن عذابه ويخافأون ]57محججذور
ولججم الصججالحين، عبد ومن الصناما، عبد من : قاتل والرسإول

0 لله كله الدين كان حتى منهم، أحد بين يفرق
فأججي للججه يخلصججون الوليججن وهججي: أن الرابعججة؛ القاعججدة

ركبججوا تعججالى: (فأججإذا قججال كما يشركون، ما وينسون الشدائد،
إذا البر إلى نجاهم فألما الدين له مخلصين الله دعوا الفلك فأي
الججدعاء زماننا: يخلصون ] وأهل65يشركون) [العنكبوت:  هم
شججرك فأججاعرف: أن هججذا، عرفأججت فأججإذا الله، لغير الشدائد فأي

ي كجانوا الجذين المشركين، مجن أخجف  اللجه رسإجول زمجان فأ
الشججدائد؛ فأججي للججه أولئججك: يخلصججون لن زماننججا، أهججل شججرك

0 أعلم والله والرخاء؛ الشدة، فأي مشائخهم، وهؤلء: يدعون
ًا، وله روحه:  الله قدس أيص

الرحيم الرحمن الله بسم
الكتججاب هججذا إليججه يصججل من الوهاب: إلى عبد بن محمد من

ًا: وبركججاته، اللججه ورحمججة عليكم سإلما المسلمين؛ من خصوصجج
بججن اللججه وعبججد وابنججه العججديلي، القججادر وعبججد عبيججد، بن محمد

بججن وعلججي تركججي؛ بججن وحميدان عضيب، بن الله وعبد سإحيم،
0 الله عبد بن وصالح الخيل، أبا ومحمد زامل،

ًا أرسإججل وتعالى، تبارك الله بعد: فأإن أما)جج 40ص(  محمججد
ى بجه اللجه فأهجدى الرسإجل، مجن فأجترة حين على إلينا الجدين إل

هججو: وزبججدته، وأكججبره ذلججك وأعظججم التججاما، والشججرع الكامججل،
عججن والنهججي لججه؛ شججريك ل وحججده بعبججادته للججه، الججدين إخلص

الملئكججة، مججن دونججه، مججن أحججد يججدعى ل وهججو: أن الشججرك؛
ً والنبيين، ول للججه، إل يسجد ل ذلك: أن فأمن غيرهم؛ عن فأضل

إل الخيججر لجلب ول هو، إل الضر، لكشف يدعى ول له؛ إل يركع



وجميججع لججه، إل يذبججح ول بججه، إل يحلججف ول لججه، إل ينججذر ول هو،
قول: ل معنى وهذا له، شريك ل وحده له؛ إل تصلح العبادة: ل

أمر وهذا عليه؛ المعتمد المقصود، هو المألوه، فأإن الله؛ إل إله
عججرف فأمن عرفأه، من عند عظيم كبير يعرفأه، ل من عند هين
الشججيطان، بهججم لعب قد الخلق، أكثر عرف: أن المسألة، هذه

الصججالحين، حججب قججالب، فأججي وأخرجه بالله، الشرك لهم وزين
0 وتعظيمهم
الولى: أن عظيمتين؛ قاعدتين، على هذا: ينبني فأي والكلما

اللججه، يعرفأججون  اللججه رسإججول قججاتلهم الججذين الكفار، أن تعرف
ديججن علججى ويزعمججون: أنهججم ويعتمرون؛ ويحجون، ويعظمونه،

يججدبر ول ويرزق، يخلق، ل يشهدون: أنه وأنهم الخليل؛ إبراهيم
يرزقكججم مججن تعالى: (قججل قال كما له؛ شريك ل وحده الله، إل

0] 31والرض) [يونس:  السماء من
فأاعرف:  كله؛ بهذا يشهدون الكفار عرفأت: أن فأإذا

الصججالحين، يججدعون وهججي: أنهججم الثانيججة؛ القاعدة)جج 41ص(
إلى ينتسب من وكل وغيرهم؛ وعزير، وعيسى، الملئكة، مثل

ًا؛ سإججماه هججؤلء، من شيء أو يخلججق، أنججه بججذلك، يعنججي ول إلهجج
ويقولججون: (مججا اللججه؛ عنججد شججفعاؤنا يقولون: هججؤلء بل يرزق؛

فأججي ] واللججه3زلفججى) [الزمججر:  اللججه إلججى ليقربونججا إل نعبدهم
يسججمونه، والججذي السججر؛ لغتنا: فأيه فأي يسمى الذي هو لغتهم،

وإل ويضججر؛ وينفججع، يججدعى، بذلك: أنه يعنون الفقراء: شيخهم؛
معنججى ذلججك وليججس والججرزق؛ بالخلق، بالتفرد لله مقرون فأهم

0 المرجو المقصود: المدعو، الله بل الله،
ي الجذين الكفجار، مجن أضجل زماننجا، فأي لكن: المشركين فأ

إنمججا الكفججار، أحججدهما: أن وجهيججن؛ مججن ، اللججه رسإججول زمججن
الشججدائد، فأججي وأمججا الرخججاء؛ فأججي والملئكججة، النبيججاء، يججدعون

فأججي الضججر مسججكم تعالى: (وإذا قال كما الدين، لله فأيخلصون
 والثججاني: أن0]جج 67إياه) [السإراء:  إل تدعون من ضل البحر

ًا، يدعون زماننا، مشركي ! والملئكة يوازنون: عيسى، ل أناسإ
0



الشججرك من الرض مل عليكم: ما يخفي فأل هذا، عرفأتم إذا
قججبر: إلججى وهذا قبر: نبي؛ إلى يأتي هذا الصناما؛ عبادة الكبر،

وهججذا صججالح؛ قججبر: رجججل إلججى وهذا وطلحة؛ كالزبير، صحابي،
يذبججح: وهججذا لججه؛ ينججذر وهججذا غيبتججه؛ وفأججي الضراء، فأي يدعوه،
وهججذا والخججرة؛ الججدنيا، مضججرة مججن عليججه يججدخل وهججذا للجججن؛

0 والخرة الدنيا، يسأله: خير
جنججس , مججن الشججرك هججذا تعرفأون: أن كنتم فأإن)جج 42ص(

الججبر مل قد , و السإلما من الرجل يخرج , الذي الصناما عبادة
ًا إن , حتى ذاع , و شاع , و البحر , و , يقججوما يفعلججه ممن كثير

العبادة: فأمججا , و الصلح إلى ينتسب , و النهار يصوما , و الليل
بججالله كفر هذا لهم: أن تبينوا و ؟ الناس فأي تفشوه , لم بالكم

0 السإلما عن , مخرج
, أخججواتهم , تزوجوا بلدة أهل , أو الناس بعض أن أرأيتم: لو

ً عماتهم أو الخر اليوما , و بالله يؤمن لمن أفأيحل منهم، , جهل
؟ العمججات , و الخججوات حججرما الله أن يعلمهم ل ؟ يتركهم , أن
اليججوما الناس يفعله مما أعظم نكاحهن تعتقدون: أن كنتم فأإن

, فأاعلموا: عنها غيبتهم فأي , و الصحابة , و الولياء قبور , عند
, و اللججه إل إلججه ل أن شهادة ل , و السإلما دين تعرفأوا لم أنكم
إن , و كتابه فأي الله بينها , التي اليات من تقدما مما هذا دليل

؟ عنه العراض , و ذلك كتمان لكم , فأكيف: يحل ذلك عرفأتم
ل و للنججاس لتججبيننه الكتججاب أوتججوا الذين ميثاق الله قد: (أخذ و

0[ 187عمران:  ] آل تكتمونه)،
هي , كما جهل , و عندكم: هزوا بالقرآن السإتدلل كان فأإن

حكججم بججاب فأي: القنججاع, فأججي , فأانظروا تقبلونه ل , و عادتكم
النسججان أن ذكر , التي الهائلة المور من فأيه ذكر ما و المرتد،

, النبيججاء فأججي , مثل: العتقاد دمه حل , و ارتد , فأقد فأعلها إذا
, ومثججل: اللججه بيججن , و بينججه جعلهججم: وسإججائط , و الصججالحين و

 من كان , فأإذا الماء فأي المشي , و الهوى فأي الطيران
, و , العرج , مثل: السائح منكم المور هذه فأعل) 43ص(

, فأجي: القنجاع صجرح قد , و , ووليته , تعتقدون: صلحه نحوه



إل إلججه ل شججهادة: أن معنججى تعرفأججوا لم فأاعلموا: أنكم بكفره؛
0 الله

هججذه أن , مججن الغلججو مججن شججيء هججذا كلمججي فأججي بججان فأإن
ًا، كانت , لو الفأاعيل فأعججل وأن السإججلما، مجن تخججرج فأل حرامج

النبيججاء، قبججور وعند والبحر، البر، فأي الشدائد، فأي زماننا أهل
0 إليه وأرشدونا الصواب، لنا بينوا هذه؛ من والصالحين: ليس

أن و فأيججه؛ ريججب ل , الججذي الحججق هو هذا لكم: أن تبين إن و
الرجججال؛ , و النسجاء تعليمججه , و النجاس فأجي , إشاعته الواجب

أقججر , و اللججه إلججى تججاب , و عليججه الواجب أدى الله: من فأرحم
عسججى و لججه؛ ذنب ل , كمن الذنب عن التائب فأإن نفسه؛ على

, و يرضججى و يجججب , لمججا إخواننججا , و إيججاكم و يهججدينا اللججه: أن
السلما.ً

ًا: رحمه قال و له:  كلما , بعد تعالى الله أيض
و التوحيججد؛ , و الشججرك فأججي فأهو: الكلما النوع: الثاني؛ أما و

هججذا علججى الكلما و الصججما؛ الداهيججة , و العظمى هو: المصيبة
ًا الجاهل: يتحمل هذا على الرد , و النوع , فأيججه كلمه , و مجلد
, و يبكججي تارة المؤمن قرأه الله: إذا رحمه القيم ابن قال كما
!!.ً يضحك تارة
, قججوله: الولجى كلمجتين؛ علجى منه لكن: أنبهك و)جج 44ص(

الشججرك , و السإججلما من الخروج , إلى قبلهما من , نسبا إنهما
ًا لنا قالوا: اجعل , لما موسإى قوما أفأيظن: أن الكبر؛ , كما إله

رسإججول أصججحاب أفأيظججن: أن ؟ السإججلما من , خرجوا آلهة لهم
مثل هذا لهم: أن فأحلف أنواط؛ ذات لنا قالوا: اجعل لما  الله
ًا لنا موسإى: اجعل قوما قول ؟ السإججلما مججن خرجججوا , أنهم إله

قال: و , فأنهاهم بآبائهم يحلفون سإمعهم لما  النبي أيظن: أن
؟ السإلما من أشرك)) أنهم: خرجوا فأقد الله بغير حلف ((من

الشججرك بين يفرق , فألم تحصر ل التي الدلة من ذلك غير إلى
, و الجاهججل بيججن يفججرق لججم , و غيره , من الملة عن , المخرج

0 المعاند
اللججه؛ إل إله يقول: ل ل المشرك , قوله: إن الثانية الكلمة و
ًا فأيا , كتب بحمل الشاما من جاء , و العلم يدعى رجل من عجب



يعججرف ل و الكفججر؛ مججن السإججلما يعججرف ل أنججه تكلججم: إذا فألما
بيججن: , و عنججه اللججه , رضججي الصججديق بكججر أبججي الفججرق: بيججن

الكذاب.ً مسيلمة
ًا أن , و اللججه إل إلججه ل أن يشهد مسيلمة علم: أن أما محمججد

, الرافأضججة غلة علم: أن ؟! أما يصوما و يصلي , و الله رسإول
كججذلك ؟! و , يقولونهججا عنججه اللججه , رضججي علججي حرقهم الذين

كججذلك: الججذين و القججرآن؛ يكججذبون , و عائشججة الذين: يقذفأون
العلم أهل أجمع , ممن هؤلء غير و غلط؛ جبرائيل أن يزعمون

, السإلما إلى ينتسب منهم: من كفرهم؛ على
كلهججم , و , كججاليهود إليججه ينتسججب ل  ومنهججم: مججن)45ص(

معرفأجة أقججل لججه مججن عنججد بيججن هجذا و اللجه؛ إل إلجه يقولون: ل
0 تبيان إلى يحتاج أن , من بالسإلما

حكججم معنججى: بججاب , فأمججا يقولونها , ل المشركون كان إذا و
الججذين هججل ؟ مججذهب كججل مججن الفقهججاء ذكججر ؟! الججذي المرتججد
ذكر الذي هل ؟ يقولونها ل مرتدين، وجعلوهم الفقهاء، ذكرهم

بعضججهم: وقججال ؟ والنصججارى اليهججود، مججن أكفر العلم: أنه أهل
ي: القنجاع، فأي وذكرهم كافأر؛ فأهو أتباعه، كفر فأي شك من فأ
يقولججون: ل ل أيظنهججم عربي، وإمامهم: ابن المرتد؛ حكم باب
يعبججدون: ابججن وهججم الشججاما، مججن أتججى ؟! لكن: هججو الله إل إله

ًا قبره على جاعلين عربي؛ أهججل أعنججي ولسججت يعبججدونه، صنم
وإن الحجق، علجى طائفجة تجزال ل بجل وكل؛ حاشا كلهم، الشاما
ّلت، 0 واغتربت ق

دعججى  اللججه رسإججول اسإججتدلله: أن العجججاب؛ لكججن: العجججب
وكججذلك بمعناهججا، يطججالبهم ولم الله؛ إل إله قول: ل إلى الناس

منهججم وقنعججوا العججاجم، بلد فأتحججوا ، اللججه رسإججول أصججحاب
مججا يتصججور الكلما: من هذا يقول فأهل كلمه؛ آخر إلى بلفظها،

0؟!  يقول
بقججوله: دعججاهم وكججذبه، كلمججه، نقض الذي أولً: هو فأنقول،

عبججادة بترك إل منهم يقنع لم كان فأإذا الوثان، عباده ترك إلى
وهججو: بمقتضاها، بالعمل إل ينفع، ل بها النطق أن تبين الوثان،

 ونحن المطلوب؛ هو وهذا الشرك، ترك



الزبيججر، قجبر على المجعولة الوثان، عن نهينا إنما)جج 46ص(
0 وغيره الشاما، فأي وغيرهما، وطلحة،

القبججور، أهججل دعججاء وإن الوثججان، مججن هججذا قلتم: ليججس فأإن
كججون مججع الشججرك، مججن ليسججت الشججدائد، فأججي بهم والسإتغاثة
ون اللججه رسإججول عهججد فأي الذين المشركين فأججي للججه : يخلص

وبينكججم: كلما وبيننججا فأهججذا: كفججر؛ أوثانهم، يدعون ول الشدائد،
0 وغيرهم الحنابلة والخرين، الولين، من العلماء،

إل إلججه قول: ل أن وتبين وشرك، كفر، ذلك أقررتم: أن وإن
الججذي وهو المطلوب، هو فأهذا الشرك، ترك مع إل ينفع ل الله،

إل يخججرج ل أنججه وزعمتججم فأيججه، النكيججر أكثرتم الذي وهو نقول،
وجججه العامججة: ل أمثججال فأججي كمججا القججول، وهججذا من: خراسإان؛

وسإججب ظججاهر، خطججأ بل صواب، أقول ل رجال؛ بنت ول سإمح،
ًا: متناقض، وهو الله؛ لدين ًا، بعضه يكذب أيض إل يصججدر ل بعض
0 الناس أجهل هو ممن

مجججرد إل العججاجم، مججن يطلبوا لم الصحابة دعواه: أن وأما
يفججرق ل قججول: مججن فأهججذا بمعناها، يعرفأوهم ولم الكلمة، هذه
الججدرك فأجي هججم الججذين المنججافأقين، وديججن المرسإلين، دين بين

والمنججافأقين المججؤمنين: يقولونهججا، فأججإن النججار؛ مججن السإججفل
بمعناها، قلوبهم معرفأة مع المؤمنين: يقولونها، لكن يقولونها،

غيججر مججن يقولونهججا، والمنججافأقون، بمقتضاها، جوارحهم، وعمل
وأكبر المصائب، أعظم فأمن بمقتضاها؛ عمل ول لمعناها، فأهم

 الفرق، يعرف ل الجهل: من
0 والمنافأقين الصحابة،  بين)47ص(

بججل زماننججا؛ أهججل فأججي يظنججه ول النفججاق، يعججرف هذا: ل لكن
زمججانه: فأصججلح وأمججا وأصججحابه، ، الله رسإول زمان يظنه: فأي

البججدع، عججن وبلججدانه: ينزهججون زمججانه، كججان ! وإذا ذلججك بعججد
؟! ويججا والنفججاق بالشججرك فأكيججف خراسإان، أهل من ومخرجها

الصججحابة بقدر أجهله ! وما الله على أجرأه ما القائل، هذا ويح
إل إلججه ل معنججى النججاس يعلمججون أنهججم: ل ظن ! حيث وعلمهم

0 الله



الفقججه، مسائل على بها يستدلون الجاهل: أنهم هذا علم أما
ً رضججي عمججر الصججحيحين: أن فأفججي الشرك؛ مسائل عن فأضل

: " قججوله لجججل الزكاة، مانعي قتال عليه أشكل لما عنه، الله
قالوها، فأإذا الله، إل إله يقولوا: ل حتى الناس، أقاتل أن أمرت

بكججر: فأججإن أبو " قال بحقها إل وأموالهم، دماءهم مني عصموا
إل إلججه حججق: ل منججع من الزكاة، منع كان فأإذا حقها؛ من الزكاة

؟ الوليججاء ودعججاء ؟ للجججن والذبججح ؟ القبججور بعبادة فأكيف الله،
0؟! المشركين دين هو مما وغيرهم،
المسججتقيم، الصججراط فأي: اقتضاء الدين، تقي الشيخ وصرح

جهججة: أنهججا من جهتين؛ من حراما، فأالذبيحة للجن، ذبح من بأن
فأهججي: مرتججد، ذبيحججة جهججة: أنهججا ومججن بججه؛ اللججه لغيججر أهل مما

ذبحها، عند الله سإمى ولو ويقول؛ ذكاة؛ غير من مات، كخنزير
اسإججم ذكر إن قال: إنه من على ورد للجن، ذبحها نيته كانت إذا

 مع منها الكل حل الله،
0 التحريم) 48ص(

إلججى محمججد علججى صّل قوله: اللهم من عنه، سإألت وأما: ما
النكججار كججان لججو بعيججدة، غيججر ذكر، التي المحامل فأهذه؛ آخره؛
علججى هججو إنمججا والنكججار صججنفها؛ الججذي الميججت، الرجججل علججى

عامججة يزعججم: أن كججان فأإن يسمعون؛ الذين والعامة، الخطباء،
فأهججذا التأويججل، هججذا يفهججم منهججم رجججل كججل القججرى، هججذه أهل

ل الججتي المعججاني، إل قصججدوا ما يعرف: أنهم كان وإن مكابرة؛
شجرك؛ أنجه تجبين ولجو عليهم، النكار من يمنع لم لله، إل تصلح
ًا معنى قصد أولً، قالها الذي لكون 0 صحيح
ً أن لو كما نكججاح أن عاميججة، إلججى كتججب العلججم؛ أهل من رجل

أخواتهم، يتزوجون وجعلوا ظاهره؛ منه فأفهموا حلل؛ الخوات
أن تججبين ولججو عليهججم، النكججار مججن يمنع لم وعامتهم؛ خاصتهم،

الدين، فأي الخوات أراد القائل لكون الخوات، نكاح حرما الله
وهججذا أخججتي؛ لسججارة: هججي – السججلما عليججه – إبراهيم قال كما

عججن الكلججم تحريججف لججه انفتججح ولكججن: مججن اللججه، بحمججد واضح
0 عريض طويل باب له انفتح مواضعه،

ًا، وله) 49ص( تعالى:  الله رحمه أيض



الرحيم الرحمن الله بسم
علمججاء مججن إليججه يصججل مججن الوهاب: إلى عبد بن محمد من

إمججاما سإججنة بهججم وأحيججا الججدين، غربججة بهججم اللججه أنججس السإلما،
الخججوان، معشر عليكم سإلما العالمين، رب ورسإول المتقين،

0 وبركاته الله ورحمة
أشججياء بسججبب عظيمججة، فأتنججة عنججدنا جججرى قججد بعد: فأإنه أما
عليهججا، نشججؤوا الججتي العججادات مججن العججواما، بعججض عنهججا نهيججت

ذلججك، وتوابججع الله، غير مثل: عبادة الكبير؛ عن الصغير وأخذها
وعبادتهججا، القبججور، علججى القبججاب وبنججاء المشججاهد، تعظيججم من

غايججة ورسإججوله اللججه بينججه ممججا ذلججك، وغيججر مسججاجد، واتخاذهججا
: " قال كما المر ولكن المعذرة؛ وقطع الحجة، وأقاما البيان،

ًا، السإلما بدأ ًا وسإيعود غريب 0"  بدا كما غريب
دين إنكار على وسإاعدهم عاداتهم؛ العواما: قطع عظم فألما

إذ – عنججه النججاس أبعججد مججن وهججو العلججم، يججدعى من الله: بعض
وفأتججح اللججه؛ بسججخط النججاس فأأرضجى – اللجه يخشى من العالم
إخلص عججن وصججدهم لهججم، وزيججن بججالله، الشججرك بججاب للعواما
وهججذا والصالحين؛ النبياء، تنقيص من وأوهمهم: أنه لله؛ الدين
عيسجى أن ذكجر لمجا  اللجه رسإجول علجى جرى الذي هو بعينه،
 شيء؛ المر من له ليس مربوب، السلما: عبد، عليه
وهكججذا وأمججه؛ المسججيح، سإب النصارى: إنه قالت)جج 50ص(

 اللججه رسإججول أصججحاب حقججوق عججرف الرافأضججة: لمججن قججالت
 0 الله رسإول بيت أهل رموه: ببغض فأيهم، يغل ولم وأحبهم،
ومججا ورسإججوله، اللججه ذكججره مججا لهم، ذكرت لما هؤلء، وهكذا

الججدين بإخلص المر من الطوائف، جميع من العلم، أهل ذكره
اتخججاذ فأججي قبلنججا، مججن الكتججاب أهججل مشججابهة عججن والنهي لله،

ًا والرهبججان، الحبججار، لنججا: تنقصججتم قججالوا اللججه؛ دون مججن أربابجج
ولججو لججدينه، ناصججر تعججالى واللججه والولياء؛ والصالحين، النبياء،

0 المشركون كره



مججن العلججم، أهججل كلما مججن ذلججك، فأججي مستندي أذكر أنا وها
نصججر ثم البصيرة، بعين تدبرها من الله فأرحم الطوائف، جميع
0 لئم لومة ذلك فأي تأخذه ولم ودينه؛ وكتابه ورسإوله، الله،

لما الله، رحمه الدين، الشيخ: تقي فأقال الحنابلة، كلما فأأما
ممججن وخلفائه ، النبي زمن فأي كان الخوارج: فأإذا حديث ذكر
العظيمججة، عبججادته مججع منججه، مرق من السإلما، إلى انتسب قد

ى المنتسب فأيعلم: أن د والسجنة، السإجلما، إل ًا؛ يمجرق ق أيضج
فأججي كججالغلو تعججالى؛ اللججه ذمججه الججذي منها: الغلو، بأمور، وذلك
أبججي بججن علججي فأججي الغلججو بججل عججدي؛ كالشججيخ المشائخ، بعض

ونحوه.ً المسيح، فأي الغلو بل طالب؛
فأيجه وجعجل صجالح، رجل أو نبي، فأي غل من فأكل)ج 51ص(

ًا يقججول: يججا بججأن اللججه، دون من يدعوه أن مثل اللهية، من نوع
فأججي أنججا أو حسججبي؛ أنججت أو أجرنججي؛ أو فألن: أغثنججي؛ سإججيدي
اب فأجإن صجاحبه، يسجتتاب وضجلل، شرك، هذا فأكل حسبك؛ ت

إله معه يجعل ل وحده، ليعبد الرسإل أرسإل الله فأإن قتل؛ وإل
أو الملئكججة، مثججل أخججرى، آلهججة اللججه مججع يجعلون والذين آخر،

يكونججوا لججم غيرهججم، أو الصججالحين، أو العزيججر، أو المسججيح،
يقولججون: يججدعونهم، كججانوا وإنمججا وتججرزق؛ تخلق يعتقدون: أنها

يججدعى أن الرسإل: تنهججى الله الله) فأبعث عند شفعاؤنا (هؤلء
0 انتهى اسإتغاثة، دعاء ول عبادة، دعاء ل الله، دون من أحد

جعججل مججن المرتد: إن حكم باب أول فأي فأي: القناع، وقال
ًا فأهو: كافأر يدعوهم، وسإائط، الله وبين بينه 0 إجماع

شجرح: درر فأجي الشجيخ: قاسإجم، فأقجال الحنفيجة، كلما وأمجا
قججبر إلججى يججأتي بججأن العججواما، أكججثر من يقع النذر: الذي البحار؛
عججوفأي أو غججائبي، رد إن سإججيدي، قججائلً: يججا الصججلحاء، بعججض

أو الطعججاما، أو الججذهب، مججن حاجتي: فألججك قضيت أو مريضي،
ًا، باطججل وكججذا، كججذا، الشججمع، النججذر منهججا: أن لوجججوه؛ إجماعجج

المججر، فأججي يتصججرف الميت ظن ومنها: أنه يجوز؛ ل للمخلوق،
ول بجذلك، النججاس ابتلججي قجال: وقجد أن إلى هذا: كفر؛ واعتقاد

0البدوي أحمد الشيخ؛ مولد فأي سإيما



رقججص رأى فأتاويه: إذا فأي الماما: البزازي، وقال)جج 52ص(
ًا المساجد، فأي هذا، زماننا صوفأية، العججواما، جهججال بهم مختلط
يعرفأججون ل بججل والحججراما؛ والحلل القججرآن، يعرفأججون ل الججذين

هججؤلء يقول، الحمير، نهيق يشبه نهيق، لهم واليمان، السإلما،
ًا دينهم محالة: اتخذوا ل ًا، لهججو والحكججاما، للقضججاة، فأويججل ولعبجج

0 قدرتهم مع هذا، يغيرون ل حيث
الشججاما: أبججو محججدث المججاما، فأقججال الشججافأعية، وأمججا: كلما

وهججو – والحججوادث البججدع إنكار على كتاب: الباعث فأي شامية،
وقججع هججذا: مججا مججن نبين لكن – حمدان وابن الشارح، زمن فأي
وهججو السإججلما، لشججريعة النابذين العواما، جهال من جماعة فأيه
حقيقتججه الججذي الفقججر، إلججى المنتسبين من الطوائف، يفعله ما

واعتقججادهم الجانب، النساء مواخات من اليمان، من الفأتقار
0 لهم مشائخ فأي

الطججرق، قججال: وبهججذه أن إلججى الكلما، اللججه رحمججه وأطججال
وغيرهججا؛ الصناما، عبادة من الكفر، ظهور مبادئ وأمثالها: كان

للعامججة، الشججيطان تزييججن مججن به، البتلء عم قد هذا: ما ومن
كججل فأجي مخصوصججة، مواضججع وسإرج والعمد، الحيطان، تخليق

ًا منامه فأي رأى أنه حاٍك لهم يحكى بلد، شججهر ممججن بهججا: أحججد
ويرجججون قلججوبهم، فأججي المججاكن تلججك وقججع يعظججم ثججم بالصلح
بيججن مججا وهججي لهججا، بالنذر حوائجهم، وقضاء لمرضاهم، الشفاء
مججن اللججه صججانها مدينة: دمشججق، وفأي وحائط؛ وشجر، عيون،
0 متعددة مواضع ذلك،
رسإول عن الصحيح الحديث – الله رحمه – ذكر ثم) 53ص(
قججال: " أنججواط ذات لنا معه: اجعل من بعض له قاله لما  الله
موسإججى قوما قال كما بيده، محمد نفس والذي قلتم أكبر، الله

ًا لنا اجعل 0 الله ورحمه كلمه " انتهى آلهة لهم كما إله
 كلمججه هججذا كان إذا المستقيم، الصراط فأي: اقتضاء وقال

جرة، قصجد مجرد فأي عنجدها، والعكجوف السإجلحة، لتعليجق ش
0 ونحوها بالقبور بعينه، منها: الشرك أعظم هو بما فأكيف

كتاب: فأي بكر: الطرطوشي، أبو فأقال المالكية، وأما: كلما
أنججواط؛ ذات الشجججرة، حججديث ذكججر لمججا والبججدع، الحججوادث



يقصدها شجرة، أو سإدرة، وجدتم، الله: أينما رحمكم فأانظروا
والشججفاء الججبرء، ويرجججون شججأنها، مججن ويعظمججون النججاس،

وذكججر فأاقطعوهججا؛ أنججواط، فأهججي: ذات قبلهججا؛ مججن لمرضججاهم،
إنه قججوله وفأيه الصحيح، سإارية بن العرباض حديث مججن : " فأ
ًا فأسججيرى منكججم يعججش ًا، اختلفأجج وسإججنة بسججنتي فأعليكججم كججثير

وإيججاكم بالنواجججذ، عليهججا عضججوا المهججديين، الراشججدين الخلفاء
0"  ضللة بدعة كل فأإن المور، ومحدثات

أعججرف مججا قال: والله أنه الدرداء أبي عن البخاري، فأي قال
ًا، محمد أمر من ًا يصججلون أنهججم إل شيئ  وروى: مالججك،0 جميعجج
 أعرف قال: ما أنه الصحابة، بعض عن الموطأ فأي
ًا) 54ص( 0 بالصلة النداء إل الناس، عليه أدركت مما شيئ
0000 يبكججي وهججو بدمشججق، أنججس، علججى دخلت الزهري؛ قال

ًا أعججرف فأقال: مججا وهججذه الصججلة؛ هججذه إل أدركججت، ممججا شججيئ
- فأانظروا الله؛ رحمة – الطرطوشي قال قد: ضيعت؛ الصلة،
وظهججر الحججق، طمججس الزمججن، ذلججك فأي كان الله: إذا رحمكم
ظنججك فأمججا القبلججة؛ إل القديم المر من يعرف ما حتى الباطل،
المستعان.ً ؟! والله هذا بزمانك

أعزهججم – العلججم أهججل مججن الكلما هججذا الواقف: على وليعلم
بعججث سإججبحانه اللججه الولججى: أن مسألتين؛ فأي الكلما أن – الله

ًا العبججادة، فأججي أحججد، معججه يجعججل ل لله، الدين لخلص  محمد
غيججر ول شجججر، ول حجججر، ول قبر، ول نبي، ول ملك، ل والتأله،
ّظججم مججن وأن ذلججك؛ فأهججو: يشججبه بججالله، بالشججرك الصججالحين ع

0 منهم السلما: برئ عليه وعيسى النصارى؛
وإن البججدع، وتججرك ، اللججه رسإول سإنة اتباع والثانية: وجوب

إلججى محتججاجون العججواما وليعلججم: أن العواما؛ أكثر بين اشتهرت
العلماء؛ كلما ونقل المسائل، هذه تحقيق من العلم، أهل كلما

اللججه: فأي تأخذه ولم ودينه، ورسإوله، الله، نصر من الله فأرحم
وصجحبه، وآلجه، محمد، على الله وصلى أعلم، والله لئم؛ لومة

0 وسإلم
ًا: رحمه وله) 55ص( عنه:  وعفا تعالى، الله أيض



الرحيم الرحمن الله بسم
لججدينه وإيججاهم اللججه هججدانا المسلمين، من إليه يصل من إلى

ملججة وإيججاهم ورزقنججا المسججتقيم، صججراطه وسإججلوك القججويم،
وبركججاته اللججه ورحمة عليكم سإلما وإبراهيم؛ الخليلين: محمد،

0
فأتنججة تكججون ل حججتى تعججالى: (وقججاتلوهم اللججه بعججد: قججال أما

تعالى: (واعتصججموا ] وقال39لله) [النفال:  كله الدين ويكون
ًا الله بحبل تعججالى: ] وقال103عمران:  تفرقوا) [آل ول جميع

ًا) إلى به وصى ما الدين من لكم (شرع أقيمججوا قوله: (أن نوح
كل على  فأيجب0] 13[الشورى:  فأيه) الية تتفرقوا ول الدين

هججل خلقه، الذي ربه كلما يتأمل والنار: أن الله، يخاف إنسان،
لقججوله ؟  النبي دين بغير الله يدين أن الناس، من لحد يحصل

ويتبججع الهججدى له تبين ما بعد من الرسإول يشاقق تعالى: (ومن
0]ج 115[النسجاء:  تجولى) اليجة مججا نجوله المؤمنين سإبيل غير

د؛ النججبي وديججن محمججد اللججه، إل إلججه معرفأججة: ل وهججو : التوحي
0 بمقتضاهما والعمل الله؛ رسإول

مججن قيججل: منهججم يقولونهججا؛ النججاس قيل: كججل  فأإن)56ص(
اللججه، إل يرزق ول الله، إل يخلق ل أنه معناها، ويحسب يقولها،
يعمججل ل ومنهم: مججن معناها؛ يفهم ل ومنهم: من ذلك؛ وأشباه

ذلك: من من وأعجب حقيقتها؛ يعقل ل ومنهم: من بمقتضاها؛
منججه: مججن وجججه؛وأعجججب من وأهلها وعاداها، وجه، من عرفأها
يججا وأعججدائها، أوليائها، بين يفرق ولم أهلها، إلى وانتسب أحبها،

ديججن فأججي مختلفججتين، طائفتججان، العظيججم! تكججون اللججه سإبحان
إل الحججق بعججد (فأمججاذا واللججه الحججق! كل، علججى وكلهججم واحججد،

].32ًالضلل) [يونس: 
والقتججال؛ التكفيججر، إل حججق، والججدين زين، قيل: التوحيد فأإذا

حكججم: التكفيججر، ويرتفع الرسإول، ودين بالتوحيد، قيل: اعملوا
عججن والعججراض بججه، التوحيججد: القججرار حججق كان فأإن والقتال،
ً أحكامه، الكفججر، واللججه: عيججن فأهذا ومعاداته، بغضه، عن فأضل

سإجيرة فأليطجالع شجيء ذلجك مجن عليججه أشججكل فأمن وصريحه؛



عليكججم، عائد والسلما وأصحابه؛ وسإلم، عليه الله صلى محمد
 وبركاته.ً الله ورحمة بدا، كما
ًا: رحمه وله) 57ص( تعالى:  الله أيض

الرحيم الرحمن الله بسم
اللججه، عبججد بن الوهاب، إلى: عبد الوهاب، عبد بن محمد من

وبركاته:  الله ورحمة عليكم، سإلما عيسى؛ بن
الوالججد وأبلغججوا هججو؛ إل إلججه ل الذي الله، إليكم وبعد: فأنحمد

هججذه جهججة مججن الشججيء، بعججض عليججه نفسججي وفأججي السججلما،
بعججد ثججم الجميججل، الظججن فأيججه ظننججا عنا، حبسها لما المكاتيب،

النججاس؛ على يقرؤنها السفهاء، بعض أعطاها سإمعنا: أنه ذلك،
ًا: أن واعتقد المحبة؛ فأيه أعتقد وأنا وهججو: وعقلً؛ غايججة، له أيض

المحبة، هذه ويكدر بالذى، يعقبه أود فأل علينا، إحسان صاحب
والجل.ً العاجل، فأي منفعة بل

ًا وذكر يججرى: أن كججان فأججإن الخججاطر، يشوش عنه: كلما أيض
عجن والنهجي بجالمعروف، المجر بجاب مجن ويعتقده، ديانة، هذه

الله وأشهد بجهالة، أتيت الذي آت الحمد: لم ولله فأأنا المنكر،
مججن المر: كلمة هذا فأي دونه ممن أو منه، أتاني وملئكته: إن

إمججاما كججل قججول وأتججرك والعيججن، الججرأس علججى لقبلنهججا الحق،
ل فأججإنه وسإججلم عليججه اللججه صججلى اللججه رسإول حاشا به، اقتديت
يفارق.ً

الشججيطان، أوليججاء مكججاتيب كججانت فأججإن الحججق؛)جج 58ص(
لمججا الله، دين فأي - ليجادل إليهم أوحى الذي كلمهم، وزخرفأة

أفأئججدتكم، إليها أصغت و - غرته دينه يظهر أن يريد الله أن رأى
الكتججب، مججن غيرها فأي أو كلها، أو فأيها، مما حجة، لي فأاذكروا

عنهججا، أجججاوبه لججم فأججإن وافأقكججم؛ ومن أنتم، عليه تقدرون مما
وأن الحججق؛ اللججه: أنججه هججداه مججن كججل يعلم بين، فأاصل بجواب

علي.ً فأانكروا الباطل، هي تلك،
تقججدرون، ل مججا الواضحة، الكثيرة الحجج من وكذلك: عندي

لكججم وكيججف منهججا، واحججدة حجججة عججن تجيبججوا أن هججم، ول أنتم،
العلججم أهججل تزعمون: أن كنتم وإن ورسإوله؛ الله جند بملقات



أشججهرهم، ومججن موجججودة، كتبهم فأهذه عليه، أنا ما خلف علي
يشججذ لججم المر، هذا على وكلهم أحمد، َ: الماما كلما وأغلظهم

واحججدة، كلمججة منهججم يججأِت ولججم الحمججد، ولله واحد، رجل منهم
هججذا، أمركججم فأي والسنة الكتاب، يعرف لم لمن أرخصوا أنهم

ً يوجبوه.ً أن عن فأضل
سإجججادات فأهجججؤلء معكجججم، المتجججأخرين زعمتجججم: أن وإن

رججب، و: ابجن القيجم؛ و: ابجن تيمية؛ وقادتهم: ابن المتأخرين،
الشججافأعية: الججذهبي؛ ومججن هججذا؛ فأججي مستقل مصنف له عندنا
أن مججن هججذا: أكججثر إنكججار فأججي وكلمهججم وغيرهججم؛ كججثير، وابن

اللججه رحمججه القيججم ذكره: ابججن أحمد الماما كلما وبعض يحصر؛
شيخ أدلة ومن فأراجعه؛ الحكمية، الطرق فأي
ًا ورهبانهم أحبارهم السإلما: (اتخذوا) 59ص( دون من أرباب

بهججذا بعججده، الئمججة و  اللججه رسإول ] فأسرها31الله) [التوبة: 
ًا، اللججه سإججماه الذي وهو الفقه، تسمونه الذي واتخججاذهم شججرك

ًا، ًا.ً ذلك فأي المفسرين بين أعلم ل أرباب اختلفأ
هججذه يعججرف: أن العلججم، اللججه رزقججه مججن والحاصججل: أن

العامججة، علججى وقرأتموهججا بهججا، وفأرحتم أتتكم، التي المكاتيب،
تعججالى: قججال كمججا علمججاء، أنهججم تظنججون الججذين هججؤلء عند من

يججوحى والجججن النججس شججياطين عججدوا نبي لكل جعلنا (وكذلك
قججوله: (ولتصججغى غرورا) إلى القول زخرف بعض إلى بعضهم

 ججج112[النعججاما:  بججالخرة) اليججة يؤمنججون ل الججذين أفأئججدة إليه
العلجججوما مجججن عنجججدكم، ونحوهجججا اليجججات، ] لكجججن: هجججذه113

ل شججهادة: أن لتفهمججون هذا: أنكم من بل: أعجب المهجورة؛
الخججرج، فأججي تعبججد الججتي الوثججان، هججذه تنكرون ول الله، إل إله

وأنججا: ل العلججم؛ أهججل بإجمججاع الكججبر، الشرك هي التي وغيره،
وحدي.ً هذا أقول
ًا: رحمه وله تعالى:  الله أيض

الرحيم الرحمن الله بسم
الخججوان؛ وجميججع إلى: نغيمججش، الوهاب، عبد بن محمد من
 وبعد: إن وبركاته، الله ورحمة عليكم، سإلما



هو، إل إله ل الذي الله، إليكم فأنحمد ؟ عنا سإألتم) 60ص(
الدنيا فأي عليكم، و علينا الله أتمها وعافأية، بخير، ونخبركم: أنا

َله: ما والحمد وسإرنا الخرة؛ و مججن الخبججار، مججن عنكم، بلغنا ل
أعظججم وهججذا: هججو ، محمد لدين والتباع الحق، على الجتماع

عسججى الخججرة، و الججدنيا خيججري بيججن لصاحبه، المجموع النعم،
عليه.ً الثبات ويرزقنا لذلك، وإياكم يوفأقنا الله: أن
بعضججكم تعالى: (وجعلنا الله قول تنسوا إخواني: ل يا ولكن،
]20بصججيرا) [الفرقججان:  ربججك وكججان أتصججبرون فأتنججة لبعججض

ل وهججم آمنججا يقولججوا أن يججتركوا أن النججاس وقججوله: (أحسججب
صججدقوا الذين الله فأليعلمن قبلهم من الذين فأتنا يفتنون.ً ولقد

].3ً - 2الكاذبين) [العنكبوت:  وليعلمن
ّد الججدين، هججذا اتبججع من تحققتم: أن فأإذا الفتنججة؛ مججن لججه لبجج

الخججرة؛ و الججدنيا بخيججر قليججل، عججن أبشججروا ثججم قليلً، فأاصبروا
فأججي آمنججوا والججذين رسإججلنا لننصر تعالى: (إنا الله قول واذكروا

] وقججوله: (ولقججد51الشججهاد) [غججافأر:  يقوما ويوما الدنيا الحياة
وإن المنصججورون، لهججم إنهججم المرسإججلين، لعبادنا كلمتنا سإبقت
-جج 171الغالبون) [الصافأات:  لهم جندنا تعججالى: ] وقوله173 

اللججه كتججب الذليججن، فأججي أولئك ورسإوله الله يحادون الذين إن
].ً 21 - 20عزيز) [المجادلة:  قوي الله إن ورسإلي أنا لغلبن

مججن وصججرتم هججذا، علججى الصججبر اللججه رزقكم فأإن)جج 61ص(
إيججاه، النججاس تججرك مججع اللججه، بججدين تمسججكوا الججذين الغربججاء،
دأ نججبيكم فأيججه قججال ممججن كنتججم إن طججوبى، ثججم فأطوبى، : " ب
ًا، السإلما ًا وسإيعود غريب يا " قيل للغرباء فأطوبى بدأ، كما غريب
فأسججد إذا يصججلحون قججال: " الججذين ؟ الغربججاء مججن الله، رسإول
اللججه ! جعلنججا عظيمججة مججن لهججا ! ويججا نعمة من لها " فأيا الناس
حوضه، وأوردنا لوائه، تحت وحشرنا الرسإول، أتباع من وإياكم
اللججه، أمججان فأي أنتم ثم الدنيا؛ فأي بدينه تمسك من يرده الذي

والسلما.ً  وحفظه،
ًا: رحمه وله تعالى:  الله أيض

الرحيم الرحمن الله بسم



سإججلما يحيججى، بججن أحمججد إلججى الوهججاب، عبججد بججن محمججد من
وبركاته.ً الله، ورحمة عليكم،

أنهججا ينبغججي فأل سإججليمان، مراسإججلة قبججل من ذكرت وبعد: ما
هججذا، بغججايته يججأتي ول يحلم؛ فأمثلك خالف، لو أولً: أنه تغضبك؛

ًا: أنك منه؛ أكثر ول قصججد، فأيججه مججاله كلمه أن عرفأت، إذا وثاني
والججذي بالنيججات؛ فأالعمال مخطأ صار ولو الدين، فأي الجهد إل

عليججك ونحن: ملزمون عليك؛ جهل ولو له، مقصده: يغتفر هذا
فأيهججا لزمة: تتلشججى لزمتهم ودينك، ونبيك، وربك، جيدة؛ لزمًة

 الواقعة، وهذه: الفتنة لزمة؛ كل
العلم أهل مازال التي الفروع، مسائل فأي ليست) 62ص(

إل إله أن: ل شهادة فأي هذه ولكن نكير؛ غير من فأيها يختلفون
بالطاغوت.ً  والكفر الله،
الخاصججة، هججم المججر، هججذا فأججي عادانججا الججذي يخفججاك: أن ول

عبيججد، وابججن والمججويس، إسإججماعيل، هججذا: ابججن بالعامة؛ ليسوا
القنججاع، فأججي حكججى الذي السإلما، دين إنكار كتبهم: فأي جاءتنا

لججم مججن أن المججذاهب، كججل من المرتد: الجماع حكم باب فأي
وخاطبناهم العبارات، لهم ونقلنا وكاتبناهم، كافأر؛ فأهو به، يدن

ًا؛ إل ذلك زادهم وما أحسن، هي بالتي أهججل وزعمججوا: أن نفور
ًا عرفأوا لما ارتدوا، العارض، تفهم: أن ! وأنت التوحيد من شيئ

أخيك، عليك: نصر فأالواجب فأيه، بغيرك الكتفاء يسعك، ل هذا
ًا، ًا.ً  أو ظالم مظلوم
الله، عند ل تعذر، فأل ومعرفأة، عليك: بفهم، الله تفضل وإن

الصججواب كججان فأججإن المججر؛ هذا فأي الدخول من خلقه، عند ول
صججرح مججن وعججداوة اللججه، إلججى عليك: الججدعوة فأالواجب معنا،
معنججا أو معهججم، الصججواب كججان وإن ورسإججوله؛ اللججه، دين بسب
بعججض فأججي غلججو معنججا أو الباطججل؛ من وشيء الحق، من شيء
أهججل عبارات وترينا ونصيحتنا، منك: مذاكرتنا، فأالواجب المور
حججررت إذا كججان وإن الحججق؛ إلججى بججك يردنا أن الله لعل العلم،

ًا فأيهججا وأن الختلف، مسججائل مججن أنها إذا المسألة، عنججد خلفأجج
أخرى.ً  مسألة فأتلك المالكية، أو الشافأعية، أو الحنفية،



تأمججل مججن نعججذرك ول عظيججم، بالجملة: فأجالمر و)جج 63ص(
فأججي تبين ثم العلم، أهل كلما على تعرضه ثم وكلمهم، كلمنا،
مججن أو منججا ورسإججوله، اللججه حاد من وعداوة الحق، إلى الدعوة
والسلما.ً  غيرنا،

تعالى.ً الله رحمه الوهاب، عبد بن الشيخ: محمد وسإئل
له ويسر صدره، له الله شرح الشيخ، يقول السائل: ما قال
معرفأجة مجن علينجا يججب فأيما علّي، أشكلت مسائل فأي أمره،
التعريججج قليججل وأراك الربوبيججة، اللهيججة، مججوجب كججان إذا الله،

؟.ً اللهية تقرير عند عليها،
ًا: كججون علّي ويشكل هججل بججه؛ أقججروا العججرب، مشججركي أيض

ولججم التقليججد، فأججي توغلججوا أما ؟ لوضوحه معرفأة غير من يكون
شججيء هججذا زعمهججم: أن أما ؟ للعبججادة الموجبة للحقيقة يلتفتوا
؟.ً  الحال كيف أما ؟ الرب يرضاه

ًا: كلمة مججن الججدين، جميججع علججى محتويججة كونها التوحيد، أيض
المقصججودات، جميع نافأية وأنها الرسإل، وإرسإال الكتب، إنزال

مججن بججذلك فأتسججمى القصد، حدها إذ الباطلة، باللهة المسماة
فأججي والواحججد مقهججورة، مربوبججة لنها: مخلوقججة اسإتحقاق، غير

و معناهججا فأججي الناس تكلم وإن الخلق؛ فأي هو: الواحد القصد،
ًا، يفيد ل معرفأة غير من مجردة ألفاظها وأن عملها، لكججن شججيئ
 الكبرى، الشفاعة حديث فأي نظرت

ًا ربججك يبعثججك أن سإبحانه: (عسى قوله عند)جج 64ص( مقامجج
ًا) [السإراء:  ربججه، بججإذن أمته من العصاة ] وإخراجه79محمود

مشججكل " هججذا اللججه إل إلججه ل قججال فأيمججن لي قال: " أذن حتى
ًا، علي التوحيججد كلمججة كججان إذا معرفأتججه، عن فأهمي وقاصر جد
كجان مجن  وإخراججه العمل، مع بالمعرفأة وتقييدها الغاية، هي
اللججه جزاك – فأأنت إيمان؛ من خردل حبة مثقال أدنى قلبه فأي

ًا 0 أضل ول أضل ل الكلما، هذا معنى لي بين – خير
بجيججد فأهمججي ما الربوبية، فأي الفهم عن غافأل وأخبرك: أني

بعجض لي واتضح معرفأتها، من شيء لي بان فأحين اللهية، فأي
اسإججتعبد مججا فأيصججل المثججل: إن بضججرب اللهيججة فأججي المعرفأججة
غالب وأظن له، قبيل أنه مع عريعر، ملك كبر لجل إل لعريعر،



يتهاون أو يعتبرها، ول الربوبية، يرى ل من وفأيهم كذلك، الناس
ًا، اللججه فأجججزاك بعضججهم، مججن تسججمعه وهججذا بهججا، صججرح خيججر

0 بالجواب
فأأجاب: 

عليكججم سإججلما حسججن، الخأ؛ إلججى الرحيم، الرحمن الله بسم
الشججكال، مججن ذكججرت مججا وبعججد: سإججرني وبركاته، الله ورحمة

يخفججاك: أن ول الربوبيججة، توحيججد فأججي الفكججرة إلججى وانصرافأك
كلججه، يترك ل كله، يدرك ل ما ولكن أطول، إلى يحتاج التفصيل

مججن إل اللهيججة فأججي يغلط ول فأهو: الصل الربوبية، توحيد فأأما
منججه: (ولئججن بمسألة أقر فأيمن تعالى، قال كما حقه، يعطه لم

 فأأنى الله ليقولن خلقهم من سإألتهم
0] 87يؤفأكون) [الزخرف: ) 65ص(

مججن والتوكججل نتججائجه، مججن التوكل المر: أن لك يوضح ومما
النابججة تصججدر وقججد المججؤمنين؛ ودرجججات الدين، مقامات أعلى

قججال كمججا بالربوبيججة، معرفأتججه بسججبب الججوثن عابد من والتوكل
ًا ربه دعا ضر النسان مس تعالى: (وإذا ]8إليه) [الزمججر:  منيب

ًا، بالخلص سإبحانه عبادته وأما فأل والرخججاء، الشججدة فأججي دائم
الخر، واليوما بالله اليمان وكذلك اللهية، نتيجة وهي يعرفأونها
والرضجا، الصجبر وأمجا ذلجك؛ وغيجر والرسإجل بجالكتب، واليمان

والخججوف، والمحبججة، والتفججويض، والنابججة، والتوكيل، والتسليم
هججو: اللهية، توحيد وكذلك الربوبية، توحيد نتائج فأمن والرخاء،

ل بالتفكر، إل يعرف ل وأمثاله وهذا الربوبية؛ توحيد نتائج أشهر
0 العبارة وفأهم بالمطالعة،

الججذين قججوله: (إن مثل أحدهما أفأرد بينهما: فأإن الفرق وأما
اللهيججة؛ توحيد ] فأهو30اسإتقاموا) [فأصلت:  ثم الله ربنا قالوا

إل إلججه ل أنججه قوله: (فأاعلم مثل اللهية، توحيد أفأرد إذا وكذلك
كججل فأسججرت بينهمججا قرن فأإن ذلك؛ ] وأمثال19الله) [محمد: 

0 والمسكين كالفقير، معانيها، بأشهر لفظة
إذا اللهيججة يعرفأوا لم الجاهلية: كيف أهل من ذكرت ما وأما
فأهججو: ؟ ذلججك غيججر أو ؟ كججذا أو ؟ كججذا هججو هل ؟ بالربوبية أقروا

0 وغيره ذكرت، ما لمجموع



أعلججم أنججه يدعى ممن وسإمعت، رأيت، ذلك: ما من وأعجب
 ثم بمجلدات، الحديث ويشرح القرآن، ويفسر الناس،

تفسججيره، فأجي ويججذكر ويستحسججنها، البردة يشرح)جج 66ص(
مججن خججرج مججا عججرف مججا ! ويموت شرك للحديث: أنه وشرحه

اس مجن بكجثير أعججب العججاب؛ العججب ! هذا: هجو رأسإه ل ن
ًا، ول جنة، يعرفأون ول لهم، كتاب ًا؛ ول رسإولً، ول نار وأمججا إلهجج

مججن قالهججا مججن وإخججراج كلججه، الدين تجمع الله، إل إله كون: ل
ذلك.ً فأي إشكال فأل ذرة، مثقال أدنى قلبه فأي كان إذا النار،

بعضججه ذهب إذا يلزما ول يتجزأ، اليمان المسألة: أن وسإر
يقول: العمججال فأالذي الخوارج، مذهب هذا بل كله، يذهب أن

من يقول: يخرج الذي و الحق، فأقوله الله، إل إله من: ل كلها،
الحق، فأقوله ذرة، مثقال اليمان من قلبه وفأي قالها، من النار

عججن الغفلججة وبسججبب التجججزي، مججن لججك، ذكججرت ممججا السججبب
العمجال أن زعمهجم، فأجي وأصجحابه حنيفجة، أبو التجزي: غلط

ًا: قدس وله والسلما اليمان، من ليست ونججور روحه، الله أيض
ضريحه.ً

وكفججي، لله الحمد نستعين وبه الرحيم، الرحمن الله بسم
اصطفي.ً الذين عباده على وسإلما
الخلججق خلججق تعججالى اللججه أن اللججه، رحمججك بعججد: فأججاعلم أما

ًا، به يشركوا ول ليعبدوه، الجججن خلقججت تعججالى: (ومججا قال شيئ
هي:  ] والعبادة56ليعبدون) [الذاريات:  إل والنس

كما فأيه، والمم النبياء بين الخصومة لن التوحيد،) 67ص(
ً أمججة كججل فأججي بعثنججا تعالى: (ولقد قال اللججه اعبججدوا أن رسإججول

].ً 36الطاغوت) [النحل:  واجتنبوا
اللوهيججة، وتوحيججد الربوبيججة، توحيد أصول؛ والتوحيد: ثلثة

والصفات.ً والسإماء، الذات، وتوحيد
بججه أقججر وهججو: الججذي الربوبيججة، الول: توحيججد الصججل
السإججلما، فأججي أدخلهججم ول ، اللججه رسإول زمن فأي المشركون

وهججو: وأمججوالهم، دمججاءهم، واسإججتحل ، اللججه رسإججول وقججاتلهم
يرزقكم من تعالى: (قل قوله عليه، والدليل بفعله، الله توحيد

يخججرج ومججن والبصججار السججمع يملججك أمن والرض السماء من



المججر يججدبر ومججن الحججي مججن الميججت ويخججرج الميت من الحي
] وقججوله: (قججل31تتقججون) [يججونس:  أفأل فأقل الله فأسيقولون

أفأل قججل لله سإيقولون تعلمون، كنتم إن فأيها ومن الرض لمن
العظيججم، العججرش ورب السبع السموات رب من قل تذكرون،

شججيء كججل ملكججوت بيده من قل تتقون، أفأل قل لله سإيقولون
قججل للججه سإججيقولون تعلمججون، كنتججم إن عليه يجار ول يجير وهو

هججذا علججى ] واليججات89 – 84تسحرون) [المؤمنججون:  فأأنى
ًا، كثيرة تذكر.ً أن من وأشهر تحصر، أن من أكثر جد

فأيججه وقججع الججذي فأهججو اللوهيججة، توحيججد الثاني: وهججو والصل
العبججاد، بأفأعججال الله توحيد وهو وحديثه، الدهر قديم فأي النزاع

والسإججججتعانة، والخشججججية، والخججججوف، والرجججججاء، كالججججدعاء،
 والنذر، والنابة، والمحبة، والسإتعاذة،

والتعظيججم، والتججذلل، والخشوع، والرغبة، والذبح،)جج 68ص(
لكم) أسإتجب ادعوني ربكم تعالى: (وقال قوله الدعاء، فأدليل

مججن دليججل عليججه النججواع، هججذه مججن نوع ] وكل60[غافأر:  الية
القرآن.ً 
وتجريججد وحججده، تعججالى للججه الخلص تجريججد العبججادة وأصججل
تججدعوا فأل للججه المساجد تعالى: (وأن قال ، للرسإول المتابعة

بججالله تعججالى: (فأججآمنوا ] وقججوله18أحججدا) [الجججن:  اللججه مججع
لعلكججم واتبعججوه وكلماته بالله يؤمن الذي المي النبي ورسإوله

رسإججول مججن قبلججك من أرسإلنا ] (وما158تهتدون) [العراف: 
] وقججوله25فأاعبججدون) [النبيججاء:  أنا إل إله ل أنه إليه نوحي إل

يسججتجيبون ل دونججه مججن يدعون والذين الحق دعوة تعالى: (له
ضججلل) فأججي إل الكججافأرين دعججاء قججوله: (ومججا بشيء) إلى لهم

يججدعون مججا وأن الحججق هججو الله بأن ] وقوله: (ذلك14[الرعد: 
آتججاكم تعججالى: (ومججا ] وقججوله62الباطل) [الحججج:  هو دونه من

] وقججوله7فأججانتهوا) [الحشججر:  عنججه نهاكم وما فأخذوه الرسإول
ويغفججر اللججه يحببكججم فأاتبعوني الله تحبون كنتم إن تعالى: (قل

].31ًعمران:  رحيم) [آل غفور والله ذنوبكم لكم
كمججا والصججفات، والسإماء الذات، توحيد الثالث: وهو الصل

يولججد، ولججم يلججد لججم الصججمد، الله أحد، الله هو تعالى: (قل قال



ًا له يكن ولم السإماء (ولله تعالى أحد) [الخلص].ً وقوله كفو
الذين وذروا بها فأادعوه الحسنى

يعملججون) كججانوا مججا سإججيجزون أسإمائه فأي  يلحدون)69ص(
وهججو شججيء كمثلججه تعججالى: (ليججس ] وقججال180[العججراف: 

].11ًالبصير) [الشورى:  السميع
أكبر؛ أنواع: شرك ثلثة وهو الشرك؛ التوحيد ضد واعلم: أن

خفي.ً وشرك أصغر، وشرك
يغفججر ل اللججه تعججالى: (إن قوله الكبر، الشرك على والدليل

بججالله يشججرك ومن يشاء لمن ذلك دون ما ويغفر به يشرك أن
ً ضل فأقد ًا) [النسججاء:  ضلل تعججالى: (وقججال ] وقججوله116بعيد

يشججرك من إنه وربكم ربي الله اعبدوا إسإرائيل بني يا المسيح
مججن للظججالمين وما النار ومأواه الجنة عليه الله حرما فأقد بالله

].72ًأنصار) [المائدة: 
أنواع.ً وهو: أربعة

تعالى: (فأإذا قوله عليه، والدليل الدعوة، الول: شرك النوع
إلججى نجججاهم فألما الدين له مخلصين الله دعوا الفلك فأي ركبوا
فأسججوف وليتمتعججوا آتينججاهم بمججا ليكفروا يشركون، هم إذا البر

 0] 66 – 65 يعلمون) [العنكبوت
والججدليل والقصججد، وهججى: الرادة النيججة، الثاني: شرك النوع

نججوف وزينتهججا الججدنيا الحيججاة يريججد كان تعالى: (من قوله عليه،
ليججس الججذين أولئججك يبخسججون، ل فأيها وهم فأيها أعمالهم إليهم
كججانوا مججا وباطججل فأيها صنعوا ما وحبط النار إل الخرة فأي لهم

].16ً – 15يعملون) [هود: 
قججوله عليججه والدليل الطاعة، الثالث: شرك النوع)جج 70ص(

ًا ورهبججانهم أحبججارهم تعججالى: (اتخججذوا اللججه دون مججن أربابجج
ًا ليعبججدوا إل أمروا وما مريم ابن والمسيح ًا إلهجج إل إلججه ل واحججد

ل الججذي  ] وتفسججيرها31يشججركون) [التوبججة:  عما سإبحانه هو
اللججه معصججية فأججي والعبججاد، العلمججاء هججو: طاعججة فأيججه، إشججكال
بججن لعججدي  اللججه رسإول فأسرها كما إياهم، لدعاؤهم سإبحانه،

عبججادتهم أن لججه فأججذكر نعبججدهم لسججنا فأقججال سإججأله لمججا حججاتم،
المعصية.ً فأي طاعتهم



تعالى: (ومن قوله عليه والدليل المحبة، الرابع: شرك النوع
ًا الله دون من يتخذ من الناس والذين الله كحب يحبونهم أنداد
ًا أشد آمنوا أن العججذاب يججرون إذ ظلمججوا الذين يرى ولو لله حب
ًا لله القوة هججم قججوله: (ومججا العذاب) إلى شديد الله وأن جميع

0] 167: 165النار) [البقرة:  من بخارجين
قججوله عليه، والدليل الرياء، وهو أصغر، الثاني: شرك والنوع

ً فأليعمججل ربججه لقججاء يرجججو كججان تعالى: (فأمججن ًا عمل ول صججالح
ًا) [الكهف:  ربه بعبادة يشرك ].110ًأحد

رك  قججوله عليه والدليل خفي، الثالث: شرك والنوع " الش
السججوداء الصججفاة علججى النمججل دبيب من أخفي، المة هذه فأي
م قججوله الليججل" وكفججارته ظلمة فأي أن بججك أعججوذ إن : " الله

ًا بك أشرك أعلججم ل الذي الذنب من وأسإتغفرك أعلم، وأنا شيئ
ً."

أنواع.ً  خمسة وهو الملة، من يخرج كفر والكفر: كفران؛
قجوله عليجه، والجدليل التكجذيب، الول: كفر النوع)ج 71ص(

ًا الله على افأترى ممن أظلم تعالى: (ومن بججالحق كذب أو كذب
0] 68للكافأرين) [العنكبوت:  مثوى جهنم فأي أليس جاءه لما

والججدليل التصججديق؛ مججع والباء السإتكبار، الثاني: كفر النوع
إبليس إل فأسجدوا لدما اسإجدوا للملئكة قلنا قوله: (وإذ عليه،

0] 34الكافأرين) [البقرة:  من وكان واسإتكبر أبى
عليججه، والججدليل الظججن، كفججر وهججو الشك، الثالث: كفر النوع

أن أظججن مججا قججال لنفسججه ظالم وهو جنته ودخل)تعالى:  قوله
ًا، هذه تبيد ربجى إلجى رددت ولئجن قائمجة السججاعة أظن وما أبد

ًا لجدن ًا، منها خير أكفججرت يحججاوره وهججو صججاحبه له قال منقلب
رجلً) [الكهججف: سإواك ثم نطفة من ثم تراب من خلقك بالذي

35 –37 [0
تعجالى: قجوله عليجه والجدليل العجراض، الرابجع: كفجر النجوع
0] 3معرضون) [الحقاف:  أنذروا عما كفروا (والذين
تعالى: (ذلك قوله عليه، الدليل النفاق، الخامس: كفر النوع

يفقهججون) ل فأهججم قلججوبهم علججى فأطبججع كفججروا ثججم آمنججوا بأنهم
وهججو: كفججر الملججة، مججن يخرج ل أصغر وكفر ]،3[المنافأقون: 



قريججة مثل اللججه تعججالى: (وضججرب قججوله عليججه، والدليل النعمة؛
ًا رزقها يأتيها مطمئنة آمنة كانت فأكفججرت مكججان كججل مججن رغد
النسججان ] وقججوله: (إن112اللججه) [النحججل:  فأأذاقها الله بأنعم

]34كفار) [إبراهيم:  لظلوما
ونفججاق اعتقججادي، نفاق فأهو: نوعان، النفاق، وأما)جج 72ص(

عملي.ً
تكججذيب أو الرسإول، تكذيب أنواع، فأهو: سإتة العتقادي فأأما
بججه جاء ما بغض أو الرسإول، بغض أو الرسإول، به جاء ما بعض

الكراهيججة أو الرسإججول، ديججن بانخفججاض المسججرة أو الرسإججول،
أهججل مججن صججاحبها السججتة، النواع فأهذه الرسإول؛ دين لنتصار
 0 والنفاق الشقاق من بالله نعوذ النار، من السإفل الدرك
وإذا كذب، حدث إذا أنواع، فأهو: خمسة العملي، النفاق وأما
أخلججف؛ وعد وإذا خان، ائتمن وإذا غدر، عاهد وإذا فأجر، خاصم
محمجد، سإجيدنا علجى اللجه وصجلى أعلجم، وتعالى سإبحانه والله
ًا وسإلم وصحبه آله وعلى ًا.ً تسليم كبير

ًا: رحمه وسإئل وتوحيججد الربوبيججة، توحيد عن تعالى، الله أيض
 ؟ الصفات وتوحيد اللوهية،

فأججي كمججا الكفججار بججه أقججر الججذي الربوبية: هو فأأجاب: توحيد
يملججك أمن الرض و السماء من يرزقكم من تعالى: (قل قوله

الميججت ويخججرج الميججت مججن الحي بخرج ومن والبصار السمع
تتقججون) أفأل فأقججل اللججه فأسججيقولون المججر يدبر ومن الحي من

0]31[يونس: 
 من وحده لله العبادة فأهو: إخلص اللوهية، توحيد وأما

الججذي هو العرب، كلما فأي الله لن الخلق؛ جميع)جج 73ص(
لكججن اللهججة، إلججه هججو اللججه يقولججون: إن وكججانوا للعبادة، يقصد

وغيرهججم؛ والملئكججة، الصالحين، مثل أخرى، آلهة معه يجعلون
عنده.ً  لنا ويشفعون هذا، يرضى الله يقولون: إن

وقججد الججدين؛ غربججة لججك جيدة: تججبين معرفأة هذا، عرفأت فأإذا
بطلن علججى الربوبيججة، بتوحيد بإقرارهم سإبحانه عليهم اسإتدل

ل سإججواه مججن وجميججع وحججده، المججدبر هو كان إذا لنه مذهبهم،



مججع غيججره، معججه ويججدعون يججدعونه، فأكيف ذرة، مثقال يملكون
0 بهذا إقرارهم

توحيججد ول الربوبيججة، توحيد يستقيم الصفات: فأل توحيد وأما
أنكججر ممججن الكفار: أعقججل لكن بالصفات، بالقرار إل اللوهية،
0 أعلم والله الصفات،
ًا وقال تعالى:  الله رحمه أيض
وتجنججب لججه، شججريك ل وحججده اللججه الحنيفيججة: عبججادة أصججل
ًا) بججه تشججركوا ول اللججه تعالى: (واعبدوا قال كما الشرك، شججيئ

كججان فأججإن والشججرك؛ الكفججر: الكججبر، ] ومغلججظ36[النسججاء: 
غجالب مججن يقججع مججا مثججل مسججتكبر، فأهججو اللججه، عبد ما النسان

وعبججد الله، عبد كان فأإن والصلة؛ بالوضوء، التهزى من البدو،
مثججل العبججاد، مججن كثير من يقع ما مثل مشرك، فأهو غيره، معه

 رقة فأيهم ولكن وجنسهم، النصارى،
سإد من  النبي من جرى ما وعرفأت هذا، عرفأت فأإذا

ى كجونه مثل الذرائع،)ج 74ص( طلجوع عنجد الصجلة عجن نه
للسججترة، يصججمد ل أن المصججلي ونهججى غروبها، وعند الشمس،

صججلى إذا القيججاما، عججن المججأمومين ونهججى النججار، يسججتقبل وأل
ًا، الماما 0 ذلك وغير بالجلوس وأمرهم جالس
المججاما، جلججس إذا بجالجلوس أمججر النسججان: أنججه عججرف فأإذا

لعظمائهم، الكفار يفعله لما المشابهة، لجل بالركن، والخلل
والخضجوع، والقيجاما التكجبر، مجن النجاس مجن يججري لما ونظر
الحقوق، من له يجب وما ربه، وعرف نفسه، عرف ذلك، وغير
0 هذا من شيء فأي واقع لعله

ًا ترك ما  النبي وعرف: أن ول بججه، أمرهم إل أمته ينفع شيئ
ًا أصججل أن يعججرف كججونه وكججذلك عنججه، نهججاهم إل يضججرهم شججيئ

فأجارق وهججو: الجذي وغيرهججم، الصجالحين، فأجي عتقادإال الشرك
0 عنده وقاتلهم قومه،  النبي

تعالى:  الله رحمه وقال
مراتججب؛ فأيججه: سإججبع عليججه وجججب بججأمر، العبججد اللججه أمججر إذا

الفعججل؛ علججى الثالثججة: العججزما الثانية: محبته؛ به؛ الولى: العلم
ًا المشججروع علججى يقججع الخامسة: كججونه الرابعة: العمل؛ خالصجج



ًا؛ السججابعة: يحبطججه؛ مججا فأعججل مججن السادسإججة: التحججذير صججواب
0 عليه الثبات
الشججرك؛ عن ونهى بالتوحيد، أمر الله النسان: أن عرف إذا

 أو الربا؛  وحرما0 البيع أحل الله عرف: أن أو
لجوليه وأحجل اليتيم، مال أكل حرما الله عرف: أن)جج 75ص(
ًا، كججان إن بججالمعروف، يأكججل أن يعلججم أن عليججه وجججب فأقيججر

عنججه، المنهججي ويعلججم يعرفأججه، أن إلججى عنججه ويسأل به المأمور
0 يعرفأه أن إلى عنه ويسأل

التوحيججد، وهججي: مسججألة الولججى، بالمسججألة ذلججك واعتججبر
0 والشرك

ولكججن باطججل، والشججرك حججق، التوحيججد أن الناس: علم أكثر
وبججاع الربججا، حججرما اللججه وعججرف: أن يسججأل؛ ولججم عنججه، أعرض

وجججواز اليججتيم، مججال أكججل وعرف: تحريم يسأل؛ ولم واشترى
0 يسأل ولم اليتيم مال ويتولى، بالمعروف؛ الكل

لقججوله: كرهججه، من وكفر الله، أنزل ما الثانية: محبة المرتبة
]9أعمججالهم) [محمججد:  فأججأحبط الله أنزل ما كرهوا بأنهم (ذلك
بججه، جاء ما وأبغض أبغضه، بل الرسإول، يحب الناس: لم فأأكثر

0 أنزله الله أن عرف ولو
الناس: عرف من وكثير الفعل؛ على الثالثة: العزما، المرتبة

ًا يعزما، لم ولكن وأحب، 0 دنياه تغير من خوفأ
عمججل أو عزما الناس: إذا من وكثير الرابعة: العمل؛ المرتبة

العمل.ً ترك غيرهم أو شيوخأ من يعظمه من عليه وتبين
ًا الخامسة: أن المرتبة ًا، يقججع ل عمل، ممن كثير فأجإن خالصجج

ًا، وقع ًا يقع لم خالص 0 صواب
حبوط من يخافأون الصالحين السادسإة: أن المرتبة

ل وأنتججم أعمالكم تحبط تعالى: (أن لقوله العمل،)جج 76ص(
0 زماننا فأي الشياء أقل من ] وهذا2تشعرون) [الحجرات: 

سإججوء مججن والخججوف الحججق، علججى السججابعة: الثبججات المرتبة
الجنججة، أهججل بعمججل يعمججل مججن منكججم : " إن لقججوله الخاتمة،

ًا: مججن " وهذه النار أهل بعمل له ويختم يخججاف مججا أعظججم أيض
الججذي حججال فأي فأالتفكر زماننا؛ فأي قليل وهى الصالحون؛ منه



كججثير شججيء علججى يججدلك وغيججره، هججذا فأججي النججاس، من تعرف
0 أعلم والله تجهله؛
ًا، وله تعالى:  الله رحمه أيض

الرحيم الرحمن الله بسم
عبججاده، علججى اللججه فأرض الذي التوحيد الله: أن رحمك اعلم

اللججه إل تججدعو فأل عبادتججك، هججو: توحيججد والصججوما، الصججلة قبل
تعججالى: قججال كمججا غيره؛ ول  النبي تدعو ل له، شريك ل وحده
ًا) [الجن:  الله مع تدعوا فأل لله المساجد (وأن ] وقججال18أحد

واحجد إله إلهكم أنما إلّي يوحى مثلكم بشر أنا إنما تعالى: (قل
ً فأليعمل ربه لقاء يرجو كان فأمن ًا عمل بعبادة يشرك ول صالح
ًا) [الكهف:  ربه 0] 110أحد

صججفة  اللججه رسإججول قججاتلهم الججذين المشججركين واعلججم: أن
الصجججناما، معجججه ويجججدعون اللجججه، يجججدعون إشجججراكهم: أنهجججم

يقولججون: هججؤلء والملئكججة؛ وأمججه، عيسججى، مثججل والصالحين؛
هو:  سإبحانه، الله يقرون: أن وهم الله؛ عند شفعاؤنا

قوله فأي عنهم الله ذكر كما المدبر؛ الضار، النافأع،) 77ص(
يملججك أمججن والرض السججماء مججن يرزقكججم مججن تعججالى: (قججل

[يججونس: الميججت) اليججة مججن الحي يخرج ومن والبصار السمع
31 [0

وتعلقهججم الصججالحين، دعاءهم وعرفأت: أن هذا؛ عرفأت فأإذا
قججاتلهم  النبي وأن الشفاعة، إل نريد يقولون: ما أنهم عليهم،

هججذا وعرفأججت: أن للججه؛ كلججه الدين ويكون لله، الدعاء ليخلصوا
لمججن الله ويغفر والصوما، الصلة من أفأرض الذي التوحيد، هو

ًا؛ كجان ولجو جهلجه، لمجن يغفجر ول القيامجة، يجوما بجه أتجى عابجد
لمججن اللججه يغفججر ل الججذي بججالله، الشججرك هججو ذلك أن وعرفأت؛

أن مججع النفججس، وقتججل الزنججا، مججن أعظججم اللججه عند وهو فأعله،
0 الله من التقرب به يريد صاحبه

ًا هذا: عرفأت مع ثم مججع – النججاس أكججثر وهججو: أن آخججر، أمججر
والوشججم، سإججدير، فأججي العلمججاء، يسججمعون – الدين هذا معرفأة

يضججر ول ينفع ما نعرف الله، موحدون قالوا: نحن إذا وغيرهم،
ل أنهججم وعرفأججت يضرون، ول ينفعون ل الصالحين وأن الله، إل



عرفأت: الربوبية؛ توحيد الكفار، توحيد إل التوحيد، من يعرفأون
ًا عليك، الله نعمة عظم يججواجه الججذي تحققججت: أن إذا خصوصجج
فأججي خالججد أنججه بججه، يعمل ولم عرفأه أو التوحيد؛ عرف ول الله،
مججن تعججالى: (إنججه قججال كمججا النججاس، أعبججد مججن كججان ولو النار،

النججار) [المائججدة: ومأواه الجنة عليه الله حرما فأقد بالله يشرك
وسإلم وصحبه، وآله، محمد، على الله وصلى أعلم، الله ] و72

0
ًا: تقريب وله)جج 78ص( والنقججل، بالعقججل، التوحيججد، الله أيض

0 المصرفأة والدلة والئمة،
إلججى تلجججأ عقلججه: أنججك فأي الذي النسان العقل: فأكون فأأما
الغائب؛ تطلب ول الحاضر، وتطلب الميت؛ إلى تلجأ ول الحي،

أكثر القرآن النقل: فأفي وأما الفقير؛ تطلب ول الغني وتطلب
متعلقججة النججاس يعججرف: أن مججا مثججل والئمججة مثلً؛ أربعيججن من

ومعلججوما: أنججه الئمججة؛ أكججبر مججن ويقججال العلماء، باتباع قلوبهم
0 السلما عليهما وإبراهيم، محمد،
ًا) للنججاس جاعلججك تعالى: (إني قال فأكما إبراهيم، فأأما إمامجج

ًا، الله جعله ] لما124[البقرة:  التوحيججد، فأججي أنججه معلججوما إمام
ًُا، لججه أوقججدوا قومه، من عليه جرى وما مججن الطيججر مججر إذا نججار

0 فأيها سإقط فأوقها
هججو الصججالحين، دعججوة ؟ بججه مرسإججل هو شيء فأأي  ومحمد

شججينة، قال ل ؟ عنها سإاكت هو أو ؟ يقيمها أو ؟ بهدمها مرسإل
وأمججا عنججدها، إل وقججومه هججو تفارق أنه: ما ؟! ومعلوما زينة ول

على يدل فأهو رأيت ما كل له، سإاحل ل فأبحر المصرفأة، الدلة
0 الوحدانية

تعالى:  الله رحمه وقال
فأهججم ويفهمهن يتأملهن، إنسان لكل ينبغى قواعد، أربع هذه
0 الجوارح على عملهن يفيض قلب،

الصلة ألفاظ من علم ما على مات إذا لنساناالولى: 
مججن وينجيججه ؟ الجنة به يدخل دين معه هل فأقط،)جج 79ص(

0 ؟ ل أما ؟ النار



توجججد هي هل ونحوها، المقامات، عند الحوادث الثانية: هذه
؟ الراشججدين وخلفججائه ؟  النججبي زمججن فأججي منهججا شججيء أو ؟

0 ؟ ل أما ؟ عليهم المثنى والقرون
مججن والتججوجه، القصججد، من عندها، يفعلونه الذي الثالثة: هذا

هججو هججل اللهفججات، وإغاثججة الحاجججات، وقضججاء الدعوات، إجابة
اللت، عنججد ، النججبي مبعث قبل ؟ العرب مشركوا يفعله الذي

0 ؟ ل أما ؟ بسواء سإواء ومناة، والعزى،
ويحبججط يكفر هل مؤمن، مسلم، وهو هذا، فأعل الرابعة: من

إلججى فأججانظر، الولججى، عليك أشكلت فأإن ؟ ل أما ؟ بذلك إيمانه
سإججمعت أدري، ل هججاه، وقوله: هججاه، القبر، فأي الملكين سإؤال
ًا، يقولججون الناس توجججد، قلججت الثانيججة: إن مثلهججم؛ هتججفأقل شججيئ
فأعليججك القصججد؛ غيججر القصججد، قلججت الثالثة: إن الثبات؛ فأعليك

المججة؛ إجمججاع أو سإنة، أو كتاب من الصحيحة، بالدلة التفريق،
مججا فأعججل ولججو الكفججر؛ عججن السإججلما: يحميججه قلت، الرابعة: إن

أعلججم والله وغيره؛ القناع، من المرتد، حكم باب فأطالع فأعل،
0

تعالى:  الله رحمه وقال
الرض بقراب أتيتنى : " لو قوله فأي الحديث، فأي لي ظهر
 التوحيد، جللة على فأيه: تنبيه هذا أن " الخ، خطايا

الشججرك، فأججي ذكججر كما التمثيل، نوع من هذا وأن)جج 80ص(
أشججركوا (ولججو النبيججاء فأججي تعججالى، قججوله فأججي الله، عند وكبره
التوحيججد ] لكججون88يعملججون) [النعججاما:  كججانوا ما عنهم لحبط
0 الحسنات يحبط الشرك أن كما الخطايا، يكفر

ًا، وقال تعالى:  الله رحمه أيض
المسججألة المسججائل، هججذه يعججرف عبججد: أن كل على الواجب

يأمرنججا، لججم هملً، يتركنججا لججم ورزقنا خلقنا، الذي الولى: الرب
الجنججة، فأججي فأهججو أطججاعه مججن رسإولً، إلينا أرسإل بل ينهنا؛ ولم

تعججالى: (إنججا قوله ذلك على والدليل النار؛ فأي فأهو عصاه ومن
ً إليكم أرسإلنا ًا رسإول فأرعججون إلججى أرسإججلنا كمججا عليكججم شاهد

ًا فأأخججذناه الرسإججول فأرعججون فأعصججى رسإججولً، وبيلً) اليججة أخججذ
0] 16 – 15[المزمل: 



عنججد مججن الرسإججول هذا به جاء ما أعظم الثانية: أن المسألة
غيجره، أحجد عبجادته فأجي معجه يشرك أن يرضى ل الله أن الله،

تججدعوا فأل للججه المسججاجد تعالى: (وأن قوله ذلك، علي والدليل
ًا) [الجن:  الله مع 0] 18أحد

يجججوز ما الله، ووحد الرسإول، صدق من الثالثة: أن المسألة
للججه، المحججادة مججن يتججوب، حتى ورسإوله، الله، حاد من يواد له

ًا تجد تعالى: (ل قوله ذلك، على والدليل ورسإوله، يؤمنون قوم
كجانوا ولجو ورسإججوله اللججه حجاد مجن يججوادون الخجر واليوما بالله

فأجي كتجب أولئجك عشجيرتهم أو إخجوانهم أو أبنجاءهم أو آبجاءهم
 من تجري جنات ويدخلهم منه بروح وأيدهم اليمان قلوبهم

ورضججوا عنهم الله رضى فأيها خالدين النهار تحتها)جج 81ص(
المفلحججون) هججم اللججه حججزب إن أل اللججه حججزب أولئججك عنججه

].22ً[المجادلة: 
الججذي ورسإججوله، ودينججه بمعنى: معبوده؛ ربه، يعرف لم فأمن
فأي عنه سإئل به، يعمل ولم الدنيا، فأي بدلئله إليه، الله أرسإله
الملئكججة : ضججربته القججبر فأججي يعرفأه لم ومن يعرفأه؛ فألمالقبر

أطججاقوا مججا والنججس، الجججن عليهججا اجتمع لو حديد، من بمرزبة
.0ً حملها

سإججئل عليججه، ومججات الججدنيا، فأي به وعمل بدليله، عرفأه ومن
العبججد الحججديث: " إن فأججي ذكججر فأإنه بالحق، فأيجيب القبر، فأي

عججن الملئكججة سإججألته قججبره، فأي وضع إذا الموقن، أو المؤمن،
السإججلما، ودينججي اللججه فأيقول: ربججي نبيه، وعن دينه، وعن ربه،

واتبعنججا، وصججدقنا، فأأجبنا، والهدى، بالبينات جاءنا محمد، ونبيي
ًا، له: نم فأيقال البينججات، وأعظججم مججؤمن، أنججك علمنججا قد صالح
كنتججم تعججالى: (وإن قججال كما الله، كتاب الرسإول؛ به جاء الذي
وادعججوا مثلججه مججن بسججورة فأأتوا عبدنا على نزلنا مما ريب فأي

0] 23صادقين) [البقرة:  كنتم إن الله دون من شهداءكم
يقججول: هججاه، ذلججك، عججن سإججئل إذا والمرتججاب، المنافأق، وأما
ًا يقولججون النججاس سإججمعت أدري، ل هججاه، فأتعججذبه فأقلتججه؛ شججيئ

قبججل دينكججم فأججي تفقهججوا ذلججك؛ مججن الحججذر، فأالحذر، الملئكة،
0 محمد على الله وصلى الموت،



ًا: عن وسإئل) 82ص( فأأجاب:  مسائل أيض
ًا بعجث سإجبحانه، اللجه الولى: أن التوحيجد، بتحقيججق  محمجد

اللفاظ.ً فأي حتى وجه، بكل الشرك ونفى وتجريده،
تتضججمن كلهججا، تعججالى اللججه شججرعها الججتي العبادة الثانية: أن

ًا للججه، كله الدين إخلص إل أمججروا تعججالى: (ومججا لقججوله تحقيقجج
ديججن ] فأججإن5حنفججاء) [البينججة:  الججدين له مخلصين الله ليعبدوا

قال كما والخرين، الولين به أمر الذي الله، هو: دين السإلما،
محسن) وهو لله وحهه أسإلم من (بلى – وهي: الثالثة – تعالى

الخلص؛ يقتضججى بمججا الججوجه، إسإججلما ] وفأسججر112[البقججرة: 
الصلن: جمججاع وهذان به؛ المأمور الصالح، والحسان: العمل

قججال كمججا شرع، بما بل بالبدع، نعبده ول الله، إل نعبد ل الدين؛
ً فأليعمججل ربججه لقججاء يرجججو كججان تعالى: (فأمججن ًا عمل ول صججالح

ًا) [الكهف:  ربه بعبادة يشرك 0] 110أحد
شججهادة: الشهادتين، تحقيق هما الصلين، هذين الرابعة: أن

ًا وشهادة: أن الله؛ إل إله ل أن فأججالولى: اللججه؛ رسإججول محمججد
ول بحججب، ل غيججره، القلججب يتججأله فأل اللوهيججة، إخلص تتضمن
تصججديق والثانية: تتضمن إكراما؛ ول إجلل، ول رجاء، ول خوف

حرما، ما إل حراما فأل أمر؛ فأيما وطاعته به، أخبر فأيما الرسإول
0 شرع ما إل دين ول
سإججورة فأججي المشججركين، تعججالى اللججه ولهججذا: ذما)جج 83ص(

الله، يحرمه لم ما حرموا لكونهم وغيرهما، والعراف، النعاما،
ًا أرسإججلناك تعججالى: (إنججا قججال فأيججه، يأذن لم ما وشرعوا شججاهد
ًا ًا، ومبشججر ًا ونججذير ًا بججإذنه اللججه إلججى وداعيجج ًا) وسإججراج منيججر

ومن أشرك، فأقد الله غير إلى دعا ] فأمن46 – 45[الحزاب: 
يججؤل والمبتججدع والشرك: بدعججة، ابتدع، فأقد إذنه بغير الله دعا
ًا ورهبانهم أحبارهم تعالى: (اتخذوا قال كما الشرك، إلى أربابجج
ل الججذين تعججالى: (قججاتلوا ] وقججال31اللججه) [التوبججة:  دون مججن

اللججه حججرما مججا يحرمججون ول الخججر بججاليوما ول بججالله يؤمنججون
0] 29الحق) [التوبة:  دين يدينون ول ورسإوله



ويتضججمن والنقيججاد، السإتسججلما، السإججلما: يتضججمن ولفججظ
لججم ومججن مشججرك؛ فأهججو ولغيججره، لججه، اسإتسلم فأمن الخلص،
0 مستكبر فأهو له، يستسلم
ًا:  وقال أيض

الول: دعاء النوع الزمان: أنواع؛ هذا فأي يفعل الذي الدعاء
0 رسإوله به الله بعث الذي له، شريك ل وحده الله

ًا، معه ويدعو الله، يدعو الثاني: أن النوع ًا، أو نبي ويقججول: ولي
أنا لكن الله؛ إل يضر، ول ينفع، أعلم: ما فأأنا وإل شفاعته، أريد

فأعلججه الججذي فأهججذا لججي؛ يشججفع لعله الصالح، هذا وأدعو مذنب،
 الله رسإول وقاتلهم المشركون،

ًا، اللججه مججع يججدعوا ول يتركوه؛ حتى)جج 84ص( لطلججب ل أحججد
0 نفع ول شفع،

أو بنبيججك، إليججك أتوسإججل إنججى يقول: اللهججم أن الثالث، النوع
ًا، فأهذا: ليس الصالحين؛ أو بالنبياء، عنججه؛ الناس نهينا ول شرك

وغيرهجم: أنهجم يوسإجف، وأبجي حنيفجة، أبي عن المذكور ولكن
0 فأيه وغيرنا نحن، نختلف مما ليس لكن كرهوه،
ًا وقال الله:  رحمه أيض
، النججبي قججراءة جهججل، أبججي اسإججتماع فأججي السججيرة، فأي ذكر
خججوفأه: أن منعججه، الذي وذكر حق، يقول: هذا معروف، وكلمه

ًا يصججيروا ًا أن والواقججع: لججو منججاف؛ عبججد لبنججي تبعجج مججن واحججد
أن خججوف إل اتبججاعه، يججدع ول حججق، الدين هذا أن يقر الملوك،

 0 تعذره النفوس لوجدت ملكه، يزول
مخافأججة مكة، أهل عامة على إقرارهم يخفون الثانية: كونهم

منطقه شيطان، مطوع فأكل الزمان، هذا أهل وأما يتبعوه، أن
يفعلون: هم الذي والشرك ورسإوله، الله دين التوحيد الله: أن

0 لقولهم يعي أحد ول الشيطان؛ دين
ًا؛ وقال لججه اللججه أجججزل الوهججاب، عبججد بججن محمد الشيخ أيض

حساب:  بغير الجنة وأسإكنه والثواب، الجر
 وأن الله، إل إله ل أن شهادة معرفأة فأي هذه: كلمات

ًا)جج 85ص( فأيهججا، زماننججا أهججل غلججط وقد الله، رسإول محمد
تلتبججس ذلججك، على بأدلة يأتون وقد معانيها، دون لفظها وأثبتوا



وذلججك الدين، فأي معرفأة له ليس ومن المسكين، الجاهل على
0 المهالك أعظم إلى يفضى
أن يشججهدوا حججتى الناس أقاتل أن " أمرت  قوله ذلك فأمن

" وأمججوالهم دمججاءهم منججي عصججموا قالوهججا، فأإذا الله، إل إله ل
بهججا أحججق شججفاعته: مججن عن سإئل لما  قوله وكذلك الحديث،

ًا الله إل إله ل قال قال: " من ؟ القيامة يوما " قلبججه مججن خالص
ن وقوله " الجنججة دخججل اللججه إل إلججه ل كلمججه آخججر كججان : " م
ل قججال مججن النججار، علججى حرما الله عتبان: " فأإن حديث وكذلك

0"  الله وجه بذلك يبتغي الله، إل إله
أو بعضها، أو الجاهل، هذا رآها إذا الصحيحة، الحاديث وهذه
واسإججتفزه عينججه، وقججرت نفسججه، طججابت غيججره، مججن سإججمعها

الجاهججل هججذا يظنججه كمججا المججر وليججس ذلججك، علججى المسججاعد
نججذر أو بججه، حلججف أو له، ذبح أو الله، غير دعا أنه فألو المشرك،

ًا، ذلك يَر لم له، ًا، ول شرك ًا، ول محرم عليججه أنكججر فأججإذا مكروه
اشججمأز، اللججه، أمر بما والعمل لله، التوحيد ينافأي ما بعض أحد

0 الله رسإول وقال الله، رسإول بقوله: قال وعارض ونفر،
قال لما قال، كما المر كان فألو الحال، حقيقة يدر وهذا: لم

ًا، منعوني لو الردة: والله أهل فأي عنه الله رضي الصديق عناق
لقاتلتهم  الله رسإول إلى يؤدونه كانوا عقالً، قال أو

إل إلججه ل يقولوا لم أنهم الجاهل هذا أفأيظن عليه،)جج 86ص(
0 ؟ الله

الخججوارج: " فأججي  اللججه رسإول بقول الجاهل، هذا يصنع وما
ًا قتلهججم فأججي فأإن فأاقتلوهم، لقيتموهم أينما قتلهججم، لمججن أجججر

الجاهججل: أن هججذا " أفأيظججن السماء أديم تحت قتيل شر فأإنهم
ل يقولججوا لججم أنهججم هذا،  الله رسإول فأيهم قال الذين الخوارج

" – يقججل: منهججا  ولججم–"  المة هذه : " فأي وقال ؟ الله إل إله
صججيامهم، مججع وصججيامه صججلتهم، مججع صججلته أحدكم يحقر قوما

0"  حناجرهم يجاوز ل القرآن يقرؤون قراءتهم، مع وقراءته
المسجججد، فأي موسإى أبو رآهم لما الذكر، حلقة أهل وكذلك

– الحديث – مائة هللوا مائة، يقول: سإبحوا رجل حلقة كل فأي



إل أردنججا مججا قالوا: والله  الله رسإول صاحب عليهم أنكر فألما
 اللججه رسإججول إن يصججبه، لججم للخيججر مريججد من قال: كم الخير؛
ًا " أن حدثنا قججال أو حلججوقهم، يجججاوز ل القججرآن، يقججرؤون قوم

كججان فأما أكثرهم، فأيكم يكون أن أدري الله: ل " وأيم تراقيهم
يججوما  اللججه رسإول أصحاب يطاعنون أولئك رأوا حتى قليلً، إل

أنهججم المشججرك، الجاهججل هججذا أفأيظججن الخججوارج؛ مع النهروان،
0 ؟ ويكبرون ويهللون يسبحون لكونهم يشركون
فأججي يجاهججدون  اللججه رسإججول عصر على المنافأقون، وكذلك

 اللججه رسإججول مججع ويصججلون وأنفسججهم، بججأموالهم، الله، سإبيل
 الله قال معه، ويحجون الخمس، الصلوات

مججن السإججفل الجدرك فأجي المنجافأقين تعججالى: (إن)جج 87ص(
ل يقولججوا لججم أنهججم الجاهججل، هذا ] أفأيظن145النار) [النساء: 

هججذا أفأيظن يقتل، الحق بغير النفس قاتل وكذلك ؟ الله إل إله
ًا يقلها لم وأنه الله، إل إله ل يقل لم أنه الجاهل قلبه من خالص

؟
وأخفججى عبججاده، مججن شججاء مججن قلب على طبع من فأسبحان

إل هججم (إن والججدواب، البهججائم مسججلك وأسإججلكه الصواب، عليه
هججؤلء قججال ] حججتى44سإبيل) [الفرقان:  أضل هم بل كالنعاما
يكفججر ل أمها من قبلتنا والفقه العلم، إلى ينتسب ممن الجهلة،

0
ًا قصد لله: فأمن كلها اللهية وإثبات نفي الله، إل إله فأل شيئ

مرسإجل، نجبي أو مقجرب، ملجك أو نججم، أو شججر، أو قجبر، من
ًا اتخذه فأقد ضر، وكشف نفع، لجلب مكججذب الله؛ دون من إله

0 قتل وإل تاب فأإن يستتاب، الله، إل إله بل
أن لعلم وإني التبرك؛ إل أقصد لم المشرك، قال: هذا فأإن

أرادوا مججا إسإججرائيل بنججي له: إن فأقل ويضر، ينفع الذي هو الله
البحر: (فأأتوا جاوزوا لما أنهم عنهم، الله أخبر كما أردت، ما إل

لنججا اجعججل موسإججى يججا قالوا لهم أصناما على يعكفون قوما على
ًا تجهلون) اليتين قوما بقوله: (إنكم آلهة) فأأجابهم لهم كما إله

0] 139 – 138[العراف: 



إلججى  اللججه رسإججول مع قال: خرجنا الليثي واقد أبي وحديث
سإدرة وللمشركين بكفر، عهد حدثاء ونحن حنين،

لهججا يقال أسإلحتهم، بها وينوطون عندها، يعكفون)جج 88ص(
لنججا اجعججل اللججه، رسإججول فأقلنا: يججا بسدرة، فأمررنا أنواط، ذات
ه  اللججه رسإججول فأقججال أنججواط، ذات لهم كما أنواط، ذات " الل
بنججو قججالت كمججا بيججده، نفسججي والججذي قلتججم السججنن، إنها أكبر،

ًا لنا (اجعل لموسإى إسإرائيل سإججنن آلهججة) لججتركبن لهم كما إله
والعججزى) اللت تعججالى: (أفأرأيتججم " وقججال قبلكججم كججان مججن

يلججت وغيججره: كججان عباس، ابن عن الصحيح ] وفأي19[النجم: 
0 قبره على فأعكفوا فأمات، للحاج، السويق
وأنججا والحجججر، الشجججر، فأي يقول: هذا المشرك، هذا فأيرجع

الشججفاعة، منهم أريد وأولياء، أنبياء، صالحين، أناس فأي اعتقد
القربة منهم وأريد الملوك، عند الحاجة ذو يشفع كما الله، عند
سإججبحانه أخججبر كمججا بعينججه، الكفججار ديججن له: هذا فأقل الله؛ إلى

ليقربونججا إل نعبججدهم مججا أولياء دونه من اتخذوا بقوله: (والذين
مججا الله دون من ] وقوله: (ويعبدون3زلفى) [الزمر:  الله إلى

اللججه) عنججد شججفعاؤنا هججؤلء ويقولججون ينفعهججم ول يضججرهم ل
0] 18[يونس: 

ًا ذكر وقد ًا؛ المسيح، يعبدون أناسإ اللججه: هججؤلء فأقججال وعزير
كمججا عججذابي، ويخججافأون ترجونهججا، كما رحمتي، يرجون عبيدي،

مججن زعمتججم الججذين ادعججوا سإججبحانه: (قججل الله وأنزل تخافأونه؛
تحججويلً) اليججتين ول عنكججم الضججر كشججف يملكججون فأل دونججه

ًا يحشرهم تعالى: (ويوما ] وقال57 – 56[السإراء:  ثم جميع
 قالوا يعبدون، كانوا إياكم أهؤلء للملئكة يقول

0] 41 – 40[سإبأ:  سإبحانك) اليتين) 89ص( 
آخرهججا: إلججى أولهججا مججن السججماوية، والكتججب بججل والقججرآن،

اللججه أعججداء وأنهججم أهلججه، وكفججر الججدين، هججذا ببطلن مصججرحة
ول لهججم، يغفر ل سإبحانه وأنه الشيطان، أولياء وأنهم ورسإوله،

ً يقبل يشججرك أن يغفججر ل اللججه تعالى: (إن قال كما منهم، عمل
تعججالى: ] وقججال48يشاء) [النساء:  لمن ذلك دون ما ويغفر به

ًء فأجعلنججاه عمججل مججن عملججوا مججا إلججى (وقججدمنا ًا) هبججا منثججور



ًا للججه تجعلججوا تعججالى: (فأل ] وقججال23[الفرقججان:  وأنتججم أنججداد
عبججاس: ل وابججن مسججعود، ابججن ] قججال22تعلمججون) [البقججرة: 

وقججال الله، معصية فأي تطيعونهم الرجال، من أكفاء له تجعلوا
ًا للججه قال: " أجعلتنججي وشئت، الله شاء : ما للنبي رجل ؟ نججد

أخججاف مججا لصحابه: " أخوف  " وقال وحده الله شاء قل: ما
0"  فأقال: " الرياء عنه " فأسئل الصغر عليكم: الشرك

الصججناما، بعبججادة مفتونججون الرض، أهججل وبالجملججة: فأججأكثر
إبراهيججم ملججة أتبججاع الحنفججاء، إل ذلك من يتخلص ولم والوثان،

ذكججر كما نوح، قوما قبل من الرض، فأي وعبادتها السلما، عليه
والكتججب وحجابتهججا، وسإججدانتها، ووقوفأهججا، كلهججا، وهججي اللججه،

الحنفججاء: إمججاما قال الرض، طبق عبادتها، شرائع فأي المصنفة
اللججه قص ] كما35الصناما) [إبراهيم:  نعبد أن وبني (واجنبني

الموحججدين من واتباعهم الرسإل وأنجى القرآن، فأي عنهم ذلك
0

الرض: أهل أكثر وأنهم كثرتهم معرفأة فأي وكفى) 90ص(
ألججف: تسججعمائة كججل مججن النججار بعججث أن  النججبي عججن صججح ما

ًا) إل الناس أكثر تعالى: (فأأبى الله قال وتسعون، وتسعة كفور
يضججلوك الرض فأججي من أكثر تطع ] وقال: (وإن89[السإراء: 

ولججو النججاس أكججثر ] وقال: (ومججا116الله) [النعاما:  سإبيل عن
0] 103بمؤمنين) [يوسإف:  حرصت

تكججون وأن دينججه، وإكمال توحيده، إظهار سإبحانه أراد ولما 
بعججث السججفلى، هججي كفججروا الججذين وكلمججة العليججا، هججي كلمتججه
ًا كججل فأججي زال وما العالمين، رب وحبيب النبيين، خاتم  محمد

ًا، جيل ًا، عيسججى، وإنجيججل موسإججى، توراة وفأي مشهور مججذكور
زهججرة وبنججي كنانججة، بنججي بيججن الججدرة، تلججك اللججه أخججرج أن إلى

0 السبل أقوما إلى وهداه الرسإل، من فأترة حين على فأأرسإله
مججا مبعثججه، قبل نبوته، على والدللت اليات، من  له فأكان

إبراهيججم، أبججى دعوة : " أنا قوله ذلك فأمن عصره، أهل يعجز
خججرج أنججه وضعتني حين رأت، التي أمي ورؤيا عيسى، وبشارة

0"  الشاما أرض من له: بصرى أضاءت نور منها



الفيججل، عججاما الول، ربيع من عشر الثاني الثنين، ليلة  وولد
وسإججقط انشقاقه سإمع حتى مولده، ليلة كسرى إيوان وانشق

اللججه، آيججات مججن آيججة اليججوما إلججى بججاٍق وهججو شرفأة، عشرة أربع
وغاضت ذلك، قبل تخمد ولم فأارس، نار وخمدت

ي عظيمة، بحيرة وكانت بحيرة: سإاوة،)ج 91ص( مملكجة فأ
أكججثر وهججي السفن، فأيها تسير وهمدان، العجم، عراق العراق،

لججم كأن ناشفة، يابسة مولده، ليلة فأأصبحت فأراسإخ، سإتة من
" " سإججاوة مكججان بنججي حتى ذلك، على واسإتمرت ماء، بها يكن

اليوما.ً إلى وباقية
بقججوله: اللججه أخججبر كمججا الشججياطين، علججى الشهب وأرسإلت

ًا اللججه ] وأنبته9للسمع) [الجن:  مقاعد منها نقعد كنا (وأنا نباتجج
ًا، ًا وأحسججنهم مججروة، قججومه أفأضججل وكججان حسن وأعزهججم خلقجج
ًا، ًا، وأعظمهم جوار ًا، وأصججدقهم حلم قججومه سإججماه حججتى حججديث
والخصججال الصججالحة، الحججوال مججن فأيججه اللججه جعل لما المين،

0 المرضية
الراهججب بحيرا فأرآه مرتين، الشاما، أرض من بصرى ووصل
مججع فأججرده بججرده، وأمججر ، اللججه رسإججول أنه عمه وأخبر فأعرفأه،

ًا نجد فألم به، لعمه: احتفظ وقال غلمانه، بعض مججن أشبه قدم
طججالب، أبججى كفالججة واسإتمرت قدمه، من بالمقاما الذي القدما

يكججن فألججم قججومه، وديججن الوثان، إليه وبغضت مشهور، هو كما
0 ذلك من إليه أبغض شيء

النقججل: أما والنقل، العقل من  الله رسإول أنه على والدليل
اللججه ذلججك: تججرك مججن القججرآن؛ عليه العقل: فأنبه وأما فأواضح،

فأججي عليججه، ونبه الله، حق فأي يناسإب ل نهى، ول أمر، بل خلقه
علججى اللججه أنججزل مججا قججالوا إذ قدره حق الله قدروا قوله: (وما

 به جاء الذي الكتاب أنزل من قل شيء من بشر
ًا موسإججى )92ص( قراطيججس تجعلججونه للنججاس وهججدى نججور

ًا وتخفون تبدونها آبججاؤكم) ول أنتججم تعلمججوا لججم ما وعلمتم كثير
0]91[النعاما: 
خيججر يكججون أن إمججا اللججه، رسإججول الرجل: إني قول أن ومنها
ذلججك بيججن والتمييججز وأكججذبهم، شججرهم، يكججون أن وإمججا الناس،



أنججبئكم بقججوله: (هججل ذلك على ونبه كثيرة؛ بأمور يعرف سإهل،
أثيججم) اليججات أفأججاك كججل علججى تنزل الشياطين، تنزل من على

كفججى بقوله: (قل الله ] ومنها: شهادة223-جج 221[الشعراء: 
ًا بالله ]43الكتاب) [الرعد:  علم عنده ومن وبينكم بيني شهيد

0 الية فأي كما كتبهم، فأي بما الكتاب أهل ومنها: شهادة
الجذي القجرآن - هجذا العقليجة اليجات أعظجم ومنهجا: - وهجي

من ذلك، وجه نعلم لم إن ونحن مثله، من بسورة الله تحداهم
أهججل عججداوة بشججدة معرفأتنججا مججن نعلمهججا فأنحججن العربية، جهة

واسإججتعجازهم هججذا، وتكريججره وفأصحائهم، علمائهم، له، الرض
تكججذيبه، علججى حرصججهم شججدة علججى لججذلك، يتعرضججوا ولججم به،

وهو: إخبججاره ذكرنا ما ومنها: تماما الناس؛ على الشبه وإدخال
القيامة؛ يوما إلى مثله، بسورة يأتي أن أحد يقدر ل أنه سإبحانه

مججن أعطججوا وما عصر، كل فأي أعدائه كثرة مع ذكر، كما فأكان
0 والعلوما والكمال، الفصاحة،

ومنهججا: النججاس؛ أضججعف كججانوا ولججو اتبعججه، من ومنها: نصرة
النججاس أكججثر كججانوا ولججو الججدنيا، فأي وعقوبته عاداه، من خذلن

يقرأ ول يخط، ل أمي رجل ومنها: أنه وأقواهم؛
من أحد ذلك ادعى ول العلماء، عن أخذ ول  الخط،)93ص(

الججذي بالعلم، هذا: أتى ومع وبهتانهم؛ كذبهم، كثرة مع أعدائه،
قبلججه مججن تتلججوا كنججت تعالى: (وما قال كما الولى، الكتب فأي

المبطلجججون) ارتجججاب ل إذا بيمينجججك تخطجججه ول كتجججاب مجججن
].ً 48[العنكبوت: 

تعالى:  الله رحمه وقال
ًا الله سإنة: بعثه أربعين بلغ ولما ًا)، (بشير ًا ونذير إلى (وداعي

ًا بإذنه الله قججالت اللججه، إل إله بل قومه أتى منيرا) ولما وسإراج
ًا اللهة قريش: (أجعل ًا) قال إله محمد الترمذي: حدثني واحد

مججروان، بججن وزيججد قتججادة، بججن عمججرو بن عاصم عن صالح، بن
ًا، سإججنين ثلث  اللججه رسإججول قالوا: قاما وغيرهم، ثججم مسججتخفي

عججاما، كل الموسإم يوافأي سإنين، عشر فأدعا الرابعة، فأي أعلن
بهججا وتملكججوا تفلحججوا، الله إل إله ل قولوا الناس فأيقول: " أيها

ًا كنتم متم فأإذا العجم، بها لكم وتدين العرب، الجنججة فأججي ملوك



كججذاب، صججابئي فأججإنه تطيعججوه، يقججول: ل وراءه، لهججب " وأبججو
0 الرد أقبح عليه فأيردون
الججدين علججى دينه الله وأظهر هاجر، بالهجرة، الله أمره ولما

نبي، فأي اعتقد من بين يميز ولم المشركين، جميع وقاتل كله،
التوحيججد، النجاس يعلججم ومجازال حججر؛ ول شججر، ول ولجي، ول

اللججه أزال حججتى مريججد، شججيطان الشرك: كججل دعاة من ويقمع
وعن الجمال؛ سإاطع التوحيد من للناس وبان والجهال، الجهل
 خيرنا يا الله، رسإول قال: قال: أناس: يا أنس
أيهججا : " يا فأقال سإيدنا، وابن وسإيدنا خيرنا، وابن )94ص(

فأججوق ترفأعججوني أن أحب ما ورسإوله، الله عبد محمد أنا الناس
0"  وجّل عّز الله أنزلني التي منزلتي
بنججي وفأججد فأججي قججال: انطلقججت الّشججّخير، بججن اللججه عبد وعن
اللججه فأقججال: " السججيد سإججيدنا، فأقلججت: أنججت  النبي إلى عامر،
تطرونججي قججال: ل  الله رسإول عمر: أن " وعن وتعالى تبارك

فأقولججوا عبججد أنججا إنمججا مريججم، ابن المسيح النصارى أطرت كما
".ً ورسإوله الله عبد

ًا  ومازال ًا التوحيد، هذا لصحابه معلم الشججرك، من ومحذر
هججو بما أخبركم فأقال: " أل الدجال، يتذاكرون وهم أتاهم حتى

رسإول يا قالوا: بلى ؟ الدجال المسيح من عندي عليكم أخوف
فأيزيججن فأيصججلي الرجججل، يقججوما الخفججي، قججال: " الشججرك الله،

تحلفججوا قججال: " ل وحججتى "، رجججل نظججر مججن يججرى لمججا صلته،
فأليججرض، بججالله له حلف ومن فأليصدق، بالله حلف من بآبائكم،

أحججدكم يقججل قججال: " ل " وحتى الله من فأليس يرض، لم ومن
وفألن الله لول تقولوا " ل قال " وحتى فألن وشاء الله شاء ما

قججال: " " وحججتى أمججتي و عبدي أحدكم يقل قال: " ل " وحتى
".ً كفر أو أشرك فأقد الله بغير حلف من

قال: حتى والعمال، القوال فأي بالله، الشرك من وحذرهم
وأنججا فأجأجيب، ربجي، رسإججول يجأتيني أن يوشجك بشججر، أنا " إنما
كان تركه ومن والنور، الهدى فأيه الله، كتاب تارك



كتججاب الحججديث قججال: " خيججر " وحججتى الردي  على)95ص(
بدعججة وكل بدعة، محدثه وكل ، محمد هدى الهدى وخير الله،

عنججد النهججي يججترك لججم أنججه النار" وحتى فأي ضللة وكل ضللة،
ل قججال: " اللهججم حججتى الشججرك، هججذا من لنا والتحذير الموت،

ًا قبري تجعل قبججور اتخذوا قوما على الله غضب اشتد يعبد، وثن
ذبججاب، فأججي رجججل الجنججة قال: " دخل " وحتى مساجد أنبيائهم
0 " الحديث ذباب فأي رجل النار ودخل

الرجججل: قججول هججو قيججل الله، بنعمة الكفر عن حذرهم وحتى
كقججوله: الريججح بعضججهم: هججو وقال آبائي، عن ورثته مالي، هذا

تقججي السإججلما شججيخ ذكر ولما ذلك؛ ونحو حاذق، والملح طيبة،
ل أن يشججهدوا حججتى النججاس أقاتل أن الحاديث: " أمرت الدين

" أمججرت الصججحيحين فأججي عمر ابن حديث " وكذلك الله إل إله
ًا وأن اللججه، إل إلججه ل أن يشججهدوا حتى الناس، أقاتل أن محمججد

الصججلة " قججال: إن الزكاة ويؤتوا الصلة، ويقيموا الله، رسإول
ووافأقججه لعمججر، الصججديق قججال كما حقها من والزكاة حقها، من

شججرع قججد قالهججا إذا أنه ذلك ويكون ذلك، على وسإائرهم عمر،
بطلت.ً وإل العصمة، فأي

ليعلجم وقجت، فأجي الحجديثين، مجن واحد كل  النبي قال وقد
صججار ثججم عنججه، الكججف وجججب قالهججا إذا الكججافأر المسلمون: أن

ًا القتال يحصججل العصمة تماما ليعلم: أن الشهادتين، إلى مجرد
علججى يعصججمهم فأل القججرار مجججرد وأمججا شججبهة يقججع لئل بذلك،

حتى الصحابة، لبعض وقعت كما الدواما،
عمر.ً ووافأقه عنه، الله رضى الصديق جلها )96ص(

الحججد اللججه، إل إلججه ل أن المنججازل: شججهادة صججاحب وقججال
هججو هججذا أحججد، كفوا له يكن ولم يولد، ولم يلد لم الذي الصمد،
وبججه القبلججة، نصججبت وعليه العظم، الشرك نفى الذي التوحيد
الكفججر، دار مججن اليمان دار وانفصلت والموال؛ الدماء حقنت

بعججد السإتدلل، بحسن يقوموا لم وان للعامة الملة به وصحت
شججهادة، بصججدق والريبججة، والحيججرة الشججبهة، مججن يسججلموا أن

يصججح الججذي العامججة، توحيججد وهججذا القلججب، قبججول صججحيحها
ويوجججد بالسججمع، ويجججب والصججنائع، الرسإججالة وهججي بالشواهد،



رب للججه والحمججد الشواهد، مشاهدة على وينمو الحق، بتبصير
العالمين.ً

ًا: الشيخ وقال روحه.ً الله قدس الوهاب، عبد بن محمد أيض
ًا الله سإنه: بعثه أربعين  الله رسإول بلغ لما ًا)، (بشير ونججذير

ًا ًا بإذنه الله إلى (وداعي ًا) ونججذكر وسإراج ًا ذلججك قبججل منير شججيئ
قتادة: ذكججر قال بعثته، قبل عليه كانت وما الجاهلية، أمور من
الهججدى، علججى كلهججم قججرون، عشججرة ونوح، آدما بين كان أنه لنا

ًا، لهججم اللججه فأبعث ذلك بعد اختلفوا ثم الحق؛ من وشريعة نوحجج
فأججي عبججاس، ابججن قججال الرض؛ لهججل أرسإججل رسإول أول وكان
] قججال213واحججدة) [البقججرة:  أمججة النججاس تعالى: (كججان قوله
السإلما.ً  على
تعظيججم بجججه الشجججيطان كجججادهم مججا أول وكجججان )97ص(

آلهتكججم تذرن ل (وقالوا كتابه فأي ذلك الله ذكر كما الصالحين،
ًا تذرن ول ًا ول ود ًا) [نججوح:  ويعوق يغوث ول سإواع ]23ونسججر

فأجججزع شججهر، فأججي فأمججاتوا صججالحون، قججوما الكلبي: هؤلء قال
خمسة لكم أعمل أن لكم رجل: هل لهم وقال أقاربهم، عليهم

أصججناما، خمسججة لهم فأنحت قالوا: نعم، ؟ صورهم على أصناما،
لهم.ً ونصبها
كججان صججورهم صججورنا أصججحابهم: لججو قججال حججديثه، غير وفأي
عمججه، وابججن أبججاه، يججأتي الرجججل فأكججان العبججادة؛ إلى لنا أشوق

الخججر، القججرن جججاء ثججم الول، القججرن ذهججب حججتى فأيعظمججه،
فأقججالوا: مججا الثججالث، القججرن جججاء ثم الول من أشد وعظموهم

فألمججا فأعبججدوهم؛ شفاعتهم؛ يرجون وهم إل هؤلء، أولونا عظم
ًا، الله بعث الصججناما، هججذه المججاء وأهبط أغرق، من وأغرق نوح
نضججب فألمججا جججدة، أرض إلججى قذفأها حتى أرض، إلى أرض من

وارتهججا، حتى عليها الريح فأسفت الشاطىء، على بقيت الماء،
اللججه، شججاء مججا السإلما على وبقوا الرض، وذريته نوح عمر ثم
الشرك.ً  فأيهم حدث ثم

اللججه بعبججادة يججأمرهم رسإولً، فأيها الله ويبعث إل أمة من وما
مثلهججا يخلججق لم التي فأمنهم: عاد الشرك؛ عن وينهاهم وحده،

ًا الله بعث البلد؛ فأي ناحيججة فأججي وكانوا السلما، عليه لهم: هود



الريججح عليهم الله فأأرسإل فأكذبوه وعمان، اليمن بين الجنوب،
ًا الله ونجى فأأهلكتهم،  بعث ثم معه؛ ومن هود

الشججاما بيججن بالشمال، وكانوا ثمود، إلى صالحا الله )ص98(
] فأأرسإل17الهدى) [فأصلت:  على العمى (فأاسإتحبوا والحجاز

ًا الله ونجى فأأهلكتهم؛ صيحًة عليهم الله ثججم معججه؛ ومججن صالح
إذ الرض وأهجل السجلما، عليجه إبراهيجم إليهجم ذلك: أخرج بعد
ًا زوجتججه، سإججارة، عمججه ابنججة إل فأكذبوه كفار، كلهم ذاك ولوطجج

ًا، ًا وجعله قدره، ورفأع الله فأأكرمه أيض فأي وجعل للناس، إمام
 0 والكتاب النبوة ذريته

قججال كمججا الرض، فأي التوحيد يعدما إبراهيم: لم ظهور ومنذ
يرجعججون) لعلهججم عقبججه فأججي باقيججة كلمججة تعججالى: (وجعلهججا

السجلما، عليه أحدهما: إسإحاق ابنان، له ] وكان28[الزخرف: 
والثججاني: إسإججحاق؛ بن يعقوب وإسإرائيل إسإرائيل، بني أبو وهو

وأمججه وقصججته العججرب، أبججو وهججو السججلما، عليججه إسإججماعيل
فأججي هججو وكججان مكججة، فأججي السججلما عليججه وضعها لما مشهورة،

فأصججار العججرب، أرض فأي السلما، عليه إسإماعيل فأنشأ الشاما،
ومكة.ً البيت ولية ولولده له

فأيهججم: نشججأ حججتى إسإججماعيل، ديججن علججى بعججده يزالججوا فألججم
ًا وكججان مكججة، فأملججك قمعججة، بن لحى، عمروبن فأيهججم، معظمجج
يعبججدون ورآهججم الشججاما، إلججى فأسججار والججدنيا؛ الججدين، بسججبب
أهججل بهم اقتدى ثم مكة، لهل وزينه ذلك، فأاسإتحسن الوثان،
السججير فأقججال: عجججل فأأتججاه، الجججن، مججن رئي له وكان الحجاز،
فأيهججا تجججد جججدة، ائججت والسججلمة، بالسججعد تهامة، من والظعن

ًا  إلى العرب ادع ثم تهب، ول تهامة فأأوردها معدة، أوثان
0 تجب عبادتها )99ص(

الحججج: دعججا حضججر فألمججا حملهججا، ثججم فأاسإججتثارها، جدة، فأأتى
فألججم واحد، قبيلة كل فأي فأفرقها فأأجابوه، عبادتها، إلى العرب

وقججال: " رأيججت فأكسججرها،  اللججه رسإججول بعججث حتى تعبد تزل
سإججيب مججن أول " وكججان النججار فأججي قصججبه يجر عامر بن عمرو

أهججل وكججان الوثججان، ونصججب إبراهيججم، ديججن وغيججر السججوائب،
مثججل: تعظيججم إبراهيججم، ديججن مججن بقايججا فأيهم ذاك، إذ الجاهلية



وكججانت البججدن؛ وإهججداء والعمججرة، والحججج به، والطواف البيت،
لججك، هججو شججريك إل لججك شججريك ل إهللها: لبيك فأي تقول نزار

ملك.ً  وما تملكه
مكة بين بقديد البحر، سإاحل على أصنامهم: مناة أقدما ومن

ًا أشد أحد يكن ولم والمدينة، والخججزرج؛ الوس، من له تعظيم
ًا  الله رسإول فأبعث اللت اتخججذوا ثججم الفتججح، عاما فأهدمها علي

ً أصججله وكججان بالطججائف، ًا، رجل للحججاج، السججويق يلججت صججالح
رسإججول بعججث ثقيججف أسإججلمت فألمججا قبره؛ على فأعكفوا فأمات،

وكججانت العججزى، اتخججذوا ثججم فأهججدمها، شججعبة بن المغيرة  الله
ًا عليها وبنوا نخلة، بوادي فألما الصوت، منه يسمعون وكانوا بيت

فأعضججدها، فأأتاهججا، الوليد، بن خالد بعث مكة،  الله رسإول فأتح
ّنيججه، هججو الثالثة: إذ عضد فألما سإمرات، ثلث وكانت نافأشججة بج

رأيججت إنججي سإججبحانك، ل عزى: كفرانك، يا خالد، فأقال شعرها،
0 حممة هي فأإذا رأسإها، فأفلق ضربها ثم أهانك، قد الله
الملئكججة، علججى يتعلججق العججرب: مججن مججن وكان )100ص(

الجججن؛ يدعو منهم: من وكان ملح، بنو وهم شفاعتهم، يريدون
يججدعو مججن النججاس، وكان وأمه؛ عيسى النصارى: تدعوا وكانت
ًا ًا الشججرك أنججواع أول وهججو ذكرنا؛ ما غير صالحين، أناسإ وقوعجج
مججن وغيرهججا، العججرب، أرض وامتلت تقججدما، كمججا الرض، فأججي

غيججر يقصججدونه، قوما: شيء لكل وكان بالله؛ والشرك الوثان،
0 الخرين عند كان ما

ًا اللهججة قججالوا: (أجعججل بالتوحيد،  الله رسإول بعث فألما إلهجج
ًا  اللججه رسإججول فأتح ] ولما5عجاب) [ص:  لشيء هذا إن واحد
ًا، وسإجتين البيت: ثلثمائجة حول وجد مكة، يطعجن وجعججل صجنم

كان الباطل إن الباطل وزهق الحق ويقول: (جاء وجوهها، فأي
ًا) [السإراء:  بهججا أمر ثم رؤوسإها، على تساقط ] وهي81زهوق

0 وحرقت المسجد من فأأخرجت
اللت: - فأي الصحابة بعض وقال

من ينصركم وكيفمهلكها الله إن اللت تنصروا ل
ينتصر ليس



لدى تقاتل فألمفأاشتعلت بالسد حرقت التي إن
هدر أحجارها
0 محمد على الله وصلى
ًا: بوأه وقال والصديقين:  النبيين، منازل الله أيض
الرحيم الرحمن الله بسم
وبيان الله، إل إله ل أن بيان: شهادة فأي كلمات، هذه

وهججو العبيججد، علججى اللججه حججق هججو الذي التوحيد، )101ص(
ًا الله فأرحم رمضان، وصوما والزكاة، الصلة، من أفأرض امججرء

ًا، جنجة وراءه أن وعجرف نفسه، نصح وججّل عجّز اللجه وإن ونجار
أعمججال رأس وجد ذلك، عن سإأل فأإن أعمالً، منهما لكل جعل
فأهججو القيامججة، يججوما بججه أتى فأمن تعالى؛ الله الجنة: توحيد أهل
ًا، الجنة، أهل من 0 الجبال مثل الذنوب من عليه كان ولو قطع

ذلك، على مات فأمن بالله، النار: الشرك أهل أعمال ورأس
والصججدقة والنهججار، الليججل اللججه بعبججادة القيامججة يججوما أتججى فألججو

ًا؛ النار أهل من فأهو والحسان، يبنججى الججذين كالنصججارى، قطعجج
الليججل ويتعبججد الججدنيا، فأججي ويزهججد البريججة، فأججي صومعة أحدهم

ذلججك، عججن اللججه تعججالى بججالله، بالشرك ذلك خلط لكنه والنهار،
فأجعلنججاه عمججل مججن عملججوا ما إلى وجّل: (وقدمنا عّز الله قال
ًا) [الفرقان:  هباًء كفجروا الجذين تعالى: (مثجل ] وقال23منثور

ل عاصججف يججوما فأججي الريججح بججه اشججتدت كرمججاد أعمالهم بربهم
0] 18شيء) [إبراهيم:  على كسبوا مما يقدرون
ًا، الله فأرحم يعجض أن قبججل العظيججم، المجر لهججذا تنبججه امججرء
سإبيل) الرسإول مع اتخذت ليتني ويقول: (يا يديه، على الظالم

0] 27[الفرقان: 
الصججراط إلججى المسججلمين وإخواننججا يهججدينا، اللججه: أن نسججأل

طريججق يجنبنججا وأن عليهججم، اللججه أنعم الذين صراط المستقيم،
 ولم علموا الذين العلماء، وهم عليهم، المغضوب

الجهججال، العبججاد وهججم الضججالين، وطريق يعملوا، )102ص(
قلبججه يحضججر بججه: أن دعججا من أحوج وما الدعاء، هذا أعظم فأما
وأن يهججديه، أن تعججالى، الله يدي بين بها، قرأ إذا ركعة، كل فأي



فأججي الججذي الججدعاء هججذا يسججتجيب ذكر: أنججه قد الله فأإن ينجيه؛
0 حاضر قلب من النسان، به دعا إذا الفاتحة،

وهججي: كلمججة الججوثقى؛ هجي: العجروة اللججه، إل إلججه فأنقول: ل
اللججه جعلهججا وهي: الججتي إبراهيم؛ ملة وهي: الحنيفية، التقوى؛

لجلهججا خلقججت وهججي: الججتي عقبججه؛ فأججي باقيججة كلمججة وجّل، عّز
أرسإججلت ولجلهججا والسججماوات؛ الرض قامت وبها المخلوقات؛

الجججن خلقججت تعججالى: (ومججا اللججه قال الكتب؛ وأنزلت الرسإل،
بعثنججا تعالى: (ولقد ] وقال56ليعبدون) [الذاريات:  إل والنس

ً أمة كل فأي الطاغوت) [النحل: واجتنبوا الله اعبدوا أن رسإول
مججع باللسججان، وأما: التلفججظ الكلمة؛ هذه ] والمراد: معنى36

تحججت وهججم يقولونهججا، المنافأقين فأإن ينفع؛ فأل بمعناها، الجهل
0 النار من السإفل الدرك فأي الكفار،

اللججه سإججوى عمججا اللهيججة الكلمة: نفي هذه معنى فأاعلم: أن
حججق فأيهججا ليججس له، شريك ل وحده، لله وإثباتها وتعالى، تبارك
حججق فأيهججا ليججس لججه، شججريك ل وحججده، لله كلها وإثباتها لغيره،
تعججالى: (إن قججال كمججا مرسإل، لنبي ول مقرب، لملك ل لغيره،

ًا، الرحمججن آت إل والرض السججموات فأججي مججن كججل لقججد عبججد
ًا) [مريججم: القيامججة يججوما آتيه وكلهم عدا، وعدهم أحصاهم فأججرد

يقوما تعالى: (يوما ] وقال95 – 93
ًا والملئكة الروح )103ص( لججه أذن من إل يتكلمون ل صف

ًا) [النبأ:  وقال الرحمن كججل تججأتي تعالى: (يوما ] وقال38صواب
0] 111[النحل:  نفسها) الية عن تجادل نفس

إل الخلججق يخلججق ل معروف، فأهذا الله، إل خالق قيل: ل فأإذا
وإذا مرسإججل؛ نججبي ول مقججرب، ملججك ذلججك فأججي يشاركه ل الله،

فأكذلك؛ الله، إل إله قيل: ل فأإذا فأكذلك؛ الله، إل يرزق قيل: ل
تسأل كما الله، معنى عن واسإأل هذا، فأي الله، رحمك فأتفكر

0 والرازق الخالق، معنى عن
هججذه تفسججير هججو هججذا هججو: المعبججود؛ الله، معنى واعلم: أن

ًا، عبد فأمن العلم، أهل بإجماع اللفظة، ًا اتخذه فأقد شيئ من إله
وحججده، وهججو: اللججه واحججد، إلججه إل باطل، ذلك وجميع الله، دون

ًا علوا وتعالى، تبارك 0 كبير



تنكججر، ل ظججاهرة، بججأنواع أمثلها لكني كثيرة؛ والعبادة: أنواع
الرض، علججى وجهه يضع أن لعبد، يجوز فأل ذلك: السجود؛ من

ًا، لنججبي ول مقججرب، لملججك ل لججه، شريك ل وحده، لله إل سإاجد
0 لولي ول مرسإل،
كمججا وحججده؛ لله إل يذبح أن لحد، يجوز فأل ذلك: الذبح؛ ومن

صجلتي إن تعجالى: (قجل قوله فأي القرآن، فأي بينهما الله قرن
لججه) شججريك ل العججالمين، رب للججه وممججاتي ومحيججاي ونسججكي
وقججال: (فأصججِل هو: الذبججح؛ ] والنسك،163 – 162[النعاما: 

 لهذا، ] فأتفطن2وانحر) [الكوثر:  لربك
قججبر، أو جنى، من الله، لغير ذبح من اعلم: أن و )104ص(

الصحيح، الحديث فأي  الله رسإول لعنه وقد له؛ سإجد لو فأكما
".ً  الله لغير ذبح من الله قال: " لعن

اللججه يدعون المؤمنون، كان كما العبادة: الدعاء؛ أنواع ومن
ًا، ليلً، وحده، هججذا أن أحججد، يشك ل والرخاء؛ الشدة، فأي ونهار

النججاس فأججي حدث فأيما ج الله رحمك ج فأتفكر العبادة؛ أنواع من
هجذا: يريجد والرخجاء؛ الشجدة، فأجي اللجه، غيجر دعجاء من اليوما،
ًا، عمججن لججه، بمججا عليججه فأيججدخل غيججره، أو قججبر، عند فأيأتي سإفر
بعبججد فأيسججتغيث البحر؛ أو البر، فأي تلحقه: الشدة، وهذا ينهبه؛

أن الولياء، من ولي أو النبياء، من نبي أو شمسان، أو القادر،
الشدة.ً  هذه من ينجيه

هججو: المعبججود؛ الله، أن تعرف، كنت الجاهل: إن لهذا فأيقال
ًا، تججدعو فأكيججف العبججادة؛ مججن الدعاء وتعرف: أن ًا، مخلوقجج ميتجج

ًا ّقيججوما، ! وتترك: الحي، ؟ عاجز الرحيججم، الججرؤف، الحاضججر، ال
ولكججن الله، بيد المر إن ج المشرك هذا ج يقول ! فأقد ؟ القدير

شججفاعته، وتنفعنجي اللجه، عنججد لجي يشججفع الصجالح، العبجد هجذا
الشرك.ً  من ذلك: يسلمه أن ويظن وجاهه؛

قاتلهم الذين الصناما، عباد الجاهل: المشركون، لهذا فأيقال
كلهججم ونسججاءهم، وأبنججاءهم، أمججوالهم، وغنججم  اللججه رسإججول

وإنمججا المججر، يججدبر الججذي الضججار، النججافأع، هو الله يعتقدون: أن
 قال كما الله، عند الشفاعة من أردت، أرادوا: ما



ول يضججرهم ل ما الله دون من تعالى: (ويعبدون )105ص(
] وقججال18الله) [يونس:  عند شفعاؤنا هؤلء ويقولون ينفعهم

ليقربونججا إل نعبججدهم مججا أولياء دونه من اتخذوا تعالى: (والذين
هججو اللجه، يعجترفأون: بجأن فأهم ] وإل3زلفى) [الزمر:  الله إلى

بقججوله: عنهججم، اللججه أخججبر كمججا الضججار، النافأع الرازق، الخالق،
السججمع يملججك أمججن والرض السججماء مججن يرزقكججم مججن (قججل

الحججي من الميت ويخرج الميت من الحي يخرج ومن والبصار
دير ومن تتقجون) [يجونس: أفأل فأقجل اللجه فأسجيقولون المجر ي
31 ً.[

بعججد يعرف: أن الذي لنفسه، الناصح العاقل، اللبيب فأليتدبر
ًا، جنة، الموت الججذي بججالله، ويعرف: الشرك الموضع؛ هذا ونار

ذلججك دون ما ويغفر به يشرك أن ليغفر الله فأيه: (إن الله قال
فأقججد بججالله يشججرك مججن ] وقال: (إنججه48يشاء) [النساء:  لمن
هججذا بعد ] فأما72النار) [المائدة:  ومأواه الجنة عليه الله حرما

أنهججم الكفججار، عن حكى قد وجّل، عّز الله كان إذا بيان، البيان،
يججدبر الججذي المميت، المحيي، الرازق، الخالق، هو مقرون: أنه

فأيهججم: التقججرب، يعتقججدون الججذين مججن أرادوا وإنمججا المججر؛
تعالى.ً  الله عند والشفاعة

تعججالى: (قججل كقججوله هذا، فأيها الله ذكر القرآن، فأي آية وكم
للججه) إلججى سإججيقولون تعلمججون، كنتججم إن فأيها ومن الرض لمن

(ولئن ] وكقوله؛89  ج84تسحرون) [المؤمنون:  قوله: (فأأنى
وسإخر والرض السموات خلق من سإألتهم

]61الله) [العنكبججوت:  ليقولن والقمر الشمس )106ص(
مججن الرض بججه فأأحيججا ً مججاء السماء من نزل من سإألتهم (ولئن

مججن ذلججك ] وغيججر63[العنكججوت:  الله) اليججة ليقولن موتها بعد
وحججده، للججه بهججذا أقججروا أنهججم عنهم، بها الله أخبر التي اليات،
غيججر ل الشججفاعة، إل فأيهم، يعتقدون الذين من أرادوا ما وأنهم
ذلك.ً 

فأججي يعتقججدون أولئججك، المشججركين: أن بعججض احتججج فأججإن
الصججالحين؛ نعتقججد: فأججي ونحن وخشب؛ حجارة، وهي الصناما،

ًا، له: والكفار قيل مثججل الصججالحين، فأججي يعتقججد مججن منهم أيض



واللت، العزير، مثل الولياء، وفأي مريم، بن وعيسى الملئكة،
ذلججك وجججّل، عّز الله وذكر وغيرهم؛ الجن، من وناس، والعزى،

ليشججفعوا الملئكججة، فأججي يعتقججدون الججذين فأي فأقال كتابه، فأي
ًا يحشرهم لهم: (ويوما اكم أهجؤلء للملئكجة يقجول ثجم جميع إي

كججانوا بججل دونهججم مججن ولينججا أنججت سإججبحانك قالوا يعبدون كانوا
] وقججال:41  ججج40مؤمنججون) [سإججبأ:  بهم أكثرهم الجن يعبدون

].ً 28ارتضى) [النبياء:  لمن إل يشفعون (ول
فأججي تغلججوا ل الكتججاب أهل عيسى: (يا فأي اعتقد فأيمن وقال

ابججن عيسججى المسججيح إنمججا الحق إل الله على تقولوا ول دينكم
منججه) اليججة وروح مريججم إلججى ألقاهججا وكلمتججه الله رسإول مريم

يملججك ل مججا اللججه دون من أتعبدون ] وقال: (قل171[النساء: 
ًا لكم ًا ول ضر ] فأإذا76العليم) [المائدة:  السميع هو والله نفع
قيل الرسإل، أفأضل من وهو مريم، بن عيسى كان
يملججك أن وغيججره، القججادر، بعبججد فأكيف هذا، فأيه )107ص(

ًا، ًا أو ضر !.ً  ؟ نفع
فأل دونه من زعمتم الذين ادعوا الولياء: (قل حق فأي وقال
يججدعون الججذين أولئججك تحججويلً، ول عنكججم الضججر كشف يملكون
رحمتججه ويرجججون أقججرب أيهججم الوسإججيلة ربهججم إلججى يبتغججون

ًا) [السإججراء:  كان ربك عذاب إن عذابه ويخافأون  ججج56محذور
الملئكججة، يججدعون أقججواما، السججلف: كججان من طائفة ] قال57

ًا، عبيججدي، أنتججم كما عبيدي، الله: هؤلء فأقال والمسيح، وعزير
عججذابي، ويخججافأون رحمجتي، أنتججم ترججون كما رحمتي، يرجون

ًا: تفكججر اللججه فأرحم عذابي؛ تخافأون كما اليججة هججذه فأججي امججرء
فأيهججم، اعتقججدوا الججذين وعرف: أن فأيه؛ نزلت وفأيما العظيمة،

عنده.ً  والشفاعة الله، إلى التقرب أرادوا إنما
الكفججار، أن تعرف، كلمتين: الولى: أن على يدور كله، وهذا

المججر، يدبر الذي الرازق، الخالق هو سإبحانه الله يعرفأون: أن
والثانيججة: تعججالى؛ اللججه إلى بهؤلء، أرادوا: التقرب وإنما وحده؛

ًا، منهم أن تعرف أن النبيججاء، مججن أنججاس، فأججي يعتقججدون أناسإجج
هججم، فأصججاروا والوليججاء؛ والعزيججر، مثججل: عيسججى، والصالحين،

ًا، والشجججر، الحجججر، مججن الصججناما، فأجي يعتقدون والذين واحججد



فأججي الججذين: يعتقججدون بيججن يفرق لم  الله رسإول قاتلهم فألما
فأججي الججذين: يعتقججدون وبيججن والحجججر، الخشججب، مججن الوثججان،
فأججي يعتقججدون، هججذا، زماننججا أهججل أن على والصالحين؛ النبياء،

على الحجارة،
عليها.ً  الذي والشجر القبور، )108ص(

ذلججك، بعججد وقججال اللججه؛ ديججن مججن ليججس وأنججه هججذا، تججبين إذا
أصحاب كان له: إذا أول.ً.ً.ً فأقل من نعرفأه بين، المشرك: هذا

الشججرك ومججن التعلججم، بعججد إل هججذا، يعرفأججوا لججم  اللججه رسإول
تعلججم، بل هججذا عرفأججت وأنججت سإججنين؛ بعد إل عرفأوها ما أشياء،
أن بعجد إل هججذا، يعرفأجوا النبيججاء: لججم ! بججل منهجم أعلجم فأجأنت
 محمججد الخلججق، لعلججم تعججالى، اللججه قججال تعججالى، الله علمهم

اعلم وللمجججؤمنين لجججذنبك واسإجججتغفر اللجججه إل لإلجججه أنجججه (فأ
ال19والمؤمنجات) [محمجد:  إليجك أوحجى تعجالى: (ولقجد ] وق

من ولتكونّن عملك ليحبطن أشركت لئن قبلك من الذين وإلى
 ججج65الشاكرين) [الزمججر:  من وكن فأاعبد الله بل الخاسإرين،

66 ً.[
السججلما، عليججه إبراهيججم الخليججل بججال فأمججا نبينا، هذا كان فأإذا
إبراهيم بها تعالى: (ووصى قال ؟ أنبياء وهم أولده، بها يوصي

إل تمججوتن فأل الججدين لكججم اصطفى الله إن بني يا ويعقوب بنيه
يعظه وهو لبنه لقمان (قال ] و132مسلمون) [البقرة:  وأنتم

]13عظيججم) [لقمججان:  لظلججم الشججرك إن بالله لتشرك بني يا
بججال فأمججا منججه، المسججلمين علججى يخججاف ل أمججر، هججذا كان فأإذا

قال: حيث ؟ أنبياء وهم بنيه، وعلى نفسه، على يخاف الخليل،
ًا البلججد هججذا اجعل (رب الصججناما) نعبججد أن وبنججي واجنبنججي آمنجج

].ً 35[إبراهيم: 
ليخججرج كتججابه، أنججزل لما الحكيم، العليم بال وما )109ص(

وكججثر المججر، هججذا فأججي جعلججه النور، إلى الظلمات، من الناس،
وأعاد وأبدى منه، وحذر المثال، فأيه وضرب وبينه، فأيه، الكلما

مججن عليهججم يخججاف ول تعلججم، بل يفهمججونه النججاس، كججان فأإذا ؟
؟ فأيججه كتججابه أكججثر جعججل العججالمين، رب بججال فأمججا فأيه، الوقوع



فأأصججمهم خلقججه، مججن شججاء مججن قلججب علججى طبع من فأسبحان
أبصارهم.ً  وأعمى
إل إلججه من ما أن وعرف بالسإلما، عليه الله مّن من يا وأنت

سإججواه، مججا تججارك وأنا الحق، هو قلت: هذا إذا أنك تظن ل الله؛
ًا، فأيهججم أقججول ول للمشركين، أتعرض ل لكن تظججن: أن ل شجيئ
ّد بل: ل السإلما، فأي الدخول به لك يحصل ذلك بغضججهم، من ب

أبججوك قججال كمججا ومعججاداتهم؛ ومسججبتهم، يحبهججم، مججن وبغججض
دون مججن تعبججدون وممججا منكم برءاء معه: (إنا والذين إبراهيم،

حججتى أبججدا والبغضججاء العججداوة وبينكججم بيننا وبدا بكم كفرنا الله
يكفججر تعججالى: (فأمججن ] وقال4وحده) [الممتحنة:  بالله تؤمنوا

الججوثقى) بججالعروة اسإتمسججك فأقججد بججالله ويججؤمن بالطججاغوت
ً أمججة كججل فأججي بعثنا تعالى: (ولقد ] وقال256[البقرة:  رسإججول

].ً 36الطاغوت) [النحل:  واجتنبوا الله اعبدوا أن
لكججن: ل الحججق، علججى وهججو  النججبي اتبججع رجل: أنا يقول ولو

علججي مججا وأمثاله، جهل، أبا أتعرض ول والعزى، اللت، أتعرض
بعض مجادلة وأما إسإلمه؛ يصح لم منهم؛

أمججروا مججا الطججواغيت، هججؤلء بججأن المشججركين، )110ص(
فأإن مكابر؛ مشرك إل يقوله، ل فأهذا به، رضوا ول بهذا، الناس
ول عليهججم، ترأسإججوا ول بالباطججل، النججاس أموال أكلوا ما هؤلء
ً رأوا وإذا بهججذا؛ إل قربوا، من قربوا ًا: اسإججتحقروه، رجل صججالح
ًا، رأوا وإذا ًا، مشججرك ًا كججافأر وأحبججوه، قربججوه، الشججيطان، تابعجج

ًا ذلك وعدوا بناتهم، وزوجوه ! !.ً  شرفأ
يحضججر لججو فأججإنه كججذب، ذلججك قججوله أن القائججل: يعلججم وهججذا
فأنخيججت شدة، يقول: جاءتنى المشركين بعض ويسمع عندهم،
هذا يقول أن يجسر لم فأخلصني؛ له، فأنذرت السيد، أو الشيخ،

فأججي وأشججاعه هججذا، قال لو بل الله؛ إل ينفع ول يضر، القائل: ل
لقتلججوه؛ قتلججه، علججى قججدروا لججو بل الطواغيت؛ لبغضه الناس،

هججذه، فأدعواهم وإل مكابر، مشرك، إل هذا، يقول وبالجملة: ل
بآبججائهم، الججتي الكفريججة، السججوالف وذكرهم الناس، وتخويفهم

تعججالى: قججال كمججا حججالهم، عججرف مججن ينكججره ل مشهور، شيء
0] 17بالكفر) [التوبة:  أنفسهم على (شاهدين



لمججن عججبرة فأيهججا اللججه، كتججاب مججن آية بذكر الكتاب، ولنختم
فأججي الضججر مسججكم الكفججار: (وإذا حججق فأججي تعالى، قال اعتبر،
عججن ] فأججذكر67إيججاه) [السإججراء:  إل تججدعون مججن ضججل البحججر

لجه وأخلصجوا غيجره، تركججوا الشجدة، ججاءتهم إذا الكفججار: أنهججم
اللججه غيججر نخوا والضر، الشدة، جاءتهم زماننا: إذا وأهل الدين؛

ذلك.ً عن وتعالى سإبحانه
من وغيرها، الية، هذه فأي تفكر الله: من فأرحم )111ص(

تعججالى؛ اللججه فأليحمد بالمعرفأة، عليه الله من: مّن وأما اليات؛
اللججه قججال عمججا العلججم، أهججل فأليسججأل شججيء، عليه أشكل وإن

اللججه قججال اللججه، على رد رد، إن لنه بالنكار، وليبادر ورسإوله،
مججن إنا عنها أعرض ثم ربه بآيات ذكر ممن أظلم تعالى: (ومن

].ً 22منتقمون) [السجدة:  المجرمين
وقججع الكبر، الشرك أنواع من أشياء، الله: أن رحمك واعلم

قوله ذلك، من له، يفطن لم جهالة، على المصنفين، بعض فأيه
 البردة: ج فأي
الحججادث حلججول عنججد سإواك به ألوذ من مالي الخلق أكرما يا

العمم
مججن وهججذا كججثيرة؛ أشججياء وغيججره هججذا، الهمزية: جنس وفأي
وإن وحججده؛ للججه إل تصججلح ل التي العبادة، من هو الذي الدعاء،
وصججلحه، وعلمججه القائججل، هذا بجللة المشركين؛ بعض جادلك
أصججحاب وأجججل، منججه لججه: أعلججم فأقل ؟ هذا بجهله: كيف وقال

حيججن العججالمين، علججى وفأضججلهم اللججه، اختججارهم الذين موسإى،
ًا لنججا اجعججل موسإججى قالوا: (يا آلهججة) [العججراف: لهججم كمججا إلهجج

وعلمهم، جللتهم، مع إسإرائيل، بني على هذا خفي ] فأإذا138
 ؟ ظنك: بغيرهم فأما وفأضلهم؛

 محمد أصحاب وأعلم، الجميع من الجاهل: أصلح لهذا وقل
أنججواط، ذات لنججا الله: اجعججل رسإول يا قالوا بشجرة، مروا لما
 أن  الله رسإول فأحلف أنواط، ذات لهم كما
لنججا (اجعججل لموسإى إسإرائيل بنو قالت هذا: كما )112ص(
ًا عظيمتان.ً  هذا: عبرتان آلهة) فأفي لهم كما إله



تججبرك أو شجرة، فأي اعتقد من أن صرح،  النبي الولى: أن
ًا، اتخذها قد بها: أنه يعرفأججون  اللججه رسإججول فأأصججحاب وإل إلهجج

أمرهججم إذا  النججبي أن ظنججوا وإنمججا تججرزق، ول تخلججق، ل أنهججا
بركة.ً  فأيها صار بها، بالتبرك

النججاس، أعلججم هججو فأيمن يقع قد الشرك، الثانية: أن والعبرة
دبيججب مججن أخفججى قيججل: الشججرك كما يدري، ل وهو وأصلحهم،

عليججك أشكل فأإذا نعرفأه؛ بين الجاهل: هذا قول بخلف النمل؛
وإنكججارهم العلججم، أهججل كلما مججن بيججانه وأردت شججيء، هذا من

كلما وأعنججي موجججود؛ فأهججو اللججه، حرمججه الججذي الشججرك، جنس
غيرهم؛ من أردت وإن الحنابلة، من أردت إن هذا، فأي العلماء

أعلم.ً  والله
تعالى:  الله رحمه وقال
" أن تعالى، الله رحمك اعلم الله، إل إله معنى: ل فأي فأصل

مججن الغاليججة، والشججريفة العاليججة، " هججي: الكلمججة الله إل إله ل
ال عصجم، فأقجد بهجا اعتصجم ومجن سإجلم، فأقجد بها اسإتمسك ق

دون مججن يعبد بما وكفر الله، إل إله ل قال : " من الله رسإول
وجّل.ً  ّ عز الله على وحسابه ودمه، ماله حرما الله،

 ومعنى، لفظ لها الله، إل إله ل يفصح: أن والحديث
بهججا نطقججوا فأرقججة فأججرق؛ ثلث فأيها الناس ولكن )113ص(

نججواقض ولهججا بججه، وعملججوا معنججى لهججا أن وعلمججوا وحققوهججا،
فأاجتنبوها.ً 

بججالقول، ظججواهرهم فأزينججوا الظججاهر، فأي بها وفأرقة: نطقوا
يعملججوا ولججم بهججا، نطقججوا والشججك.ً وفأرقججة الكفججر واسإججتبطنوا

فأججي سإججعيهم ضججل (الججذين فأهججؤلء بنواقضججها، وعملوا بمعناها،
ًا) [الكهججف: يحسججنون أنهججم يحسججبون وهججم الججدنيا الحياة صججنع
104 ً.[

ًا؛ المؤمنون وهم هي: الناجية، الولى، فأالفرقة والثانيججة، حق
اللججه: إل إلججه فأل هججم: المشججركون؛ والثالثججة، هم: المنججافأقون؛

بحجججارة ورمججوه التكججذيب، منجنيججق عليججه نصبوا ولكن حصن،
مججع وتركهججم المعنججى، فأسججلبهم العدو، عليهم فأدخل التخريب،
صججوركم إلججى ينظججر ل اللججه الحججديث: { إن وفأججي الصججورة؛



معنججى: ل } سإلبوا وأعمالكم قلوبكم إلى ينظر ولكن وأبدانكم
بججالحروف، وقعقعججة باللسججان، لقلقججة معهججم فأبقي الله، إل إله

يحججرق، ل النججار ذكججر أن فأكمججا الحصن، مع ل الحصن ذكر وهو
ل السججيف وذكججر يشججبع، ل الخججبز وذكججر يغججرق، ل المججاء وذكججر
يمنع.ً  ل الحصن ذكر فأكذلك يقطع،
والمعنى: والقول: صدف، والمعنى: لب، القول: قشر، فأإن

بالصدف يصنع ؟! وماذا اللب فأقدان مع بالقشر يصنع ماذا در؛
الججروح بمنزلة معناها، مع الله، إل إله !.ً ل ؟ الجوهر فأقدان مع
بهججذه ينتفججع ل فأكذلك الروح، دون بالجسد ينتفع ل الجسد، من

معناها.ً فأعالم دون الكلمة
ومعناهججا، بصجورتها الكلمجة بهججذه أخجذوا  الفضجل)114ص(

وبججرز بججالمعنى، وبججواطنهم بالقول، ظواهرهم بصورتها فأزينوا
هججو إل إلججه ل أنججه اللججه (شججهد بالتصججديق القججدما شججهادة لهججم

ًا العلججم وأولججوا والملئكججة العزيججز هججو إل إلججه ل بالقسججط قائمجج
].18ًعمران:  [آل الحكيم)،
معناهججا، دون بصججورتها الكلمججة هججذه العججدل: أخججذوا وعججالم

ل فأيمججن بالعتقاد بالكفر، وبواطنهم بالقول، ظواهرهم فأزينوا
لهججم اللججه يجعججل لججم مظلمججة، مسججودة فأقلوبهم ينفع، ول يضر

ًا فأي يبقون القيامة ويوما والباطل، الحق بين به يفرقون فأرقان
ل ظلمججات فأججي وتركهججم بنججورهم اللججه (ذهججب كفرهججم ظلمججة

].17ً[البقرة:  يبصرون)،
ودينججاره، ودرهمه، لهواه، عابد وهو الله، إل إله قال: ل فأمن
مججن (أفأرأيججت ؟ لمججوله القيامججة يججوما جوابه يكون ماذا ودنياه،

عبججد تعس الدينار، عبد ] " تعس23هواه) [الجاثية:  إلهه اتخذ
أعطججى إن الخميلججة، عبججد تعججس الخميصة، عبد تعس الدرهم،
فأل شججيك وإذا وانتكججس، تعججس سإججخط، يعججط لججم وإن رضججي،
".ً  انتقش

ل اللسججان منججك مسججكنها كججان فأججإن الله، إل إله قلت: ل إذا
منججك مسججكنها كججان وإن منججافأق؛ فأجأنت الثمججرة، فأججي لها ثمرة

ًا تكججون أن وإيججاك مججؤمن، فأججأنت القلججب، دون بلسججانك مؤمنجج



إلهججي القيامججة، عرصججات فأججي الكلمة هذه عليك فأتنادى قلبك،
 لي رعى ول بحقي، اعترف فأمات سإنة، وكذا كذا صحبته

الكلمججة: تشججهد هججذه فأإن رعايتي؛ حق حرمتي، )115ص(
عليك.ً  أو لك،

الجنججة؛ تججدخلهم حججتى بججالحتراما، لهججم الفضل: تشهد فأعالم
(فأريججق النار تدخلهم حتى لهم: بالجتراما، تشهد العدل، وعالم

].ً 7[الشورى:  السعير)، فأي وفأريق الجنة فأي
منبججت فأججي غرسإججتها إن السججعادة؛ اللججه: شجججرة إل إلججه ل

الصججالح، بالعمل ورعيتها الخلص، ماء من وسإقيتها التصديق،
وأينعججت أوراقهججا، واخضججرت سإججاقها، وثبججت عروقهججا، رسإخت
ربهججا)، بججإذن حيججن كججل أكلهججا (تججؤتى أكلهججا وتضججاعف ثمارهججا،

].ً 25[إبراهيم: 
والشججقاق، التكججذيب، منبججت فأي الشجرة، هذه غرسإت وإن

السججيئة، بالعمججال وتعاهججدتها والنفججاق، الريججاء، بماء وأسإقيتها
هجر، هجير ولفحها العذر، غدير عليها وطفح القبيحة، والقوال

وتقطعججت سإاقها، وانقشع أوراقها، وتساقطت ثمارها، تناثرت
ممججزق كججل ومزقتهججا القججذر، عواصججف عليهججا وهبججت عروقها،
ًء فأجعلنججاه عمججل مججن عملججوا مججا إلججى (وقججدمنا ًا)، هبججا منثججور

].ً 23[الفرقان: 
أركججان تمججاما: بقيججة مججن معه بد فأل هذا، المسلم تحقق فأإذا

خمس، على السإلما الصحيح: " بنى الحديث فأي كما السإلما،
ًا وأن الله، إل إله ل أن شهادة الصججلة، إقاما الله، رسإول محمد
 رمضان، وصوما الزكاة، وإيتاء

ومن سإبيل، إليه اسإتطاع من الحراما، البيت  وحج)116ص(
وآلججه محمد على الله " وصلى العالمين عن غني الله فأإن كفر

وسإلم.ً  وصحبه
" فأأجججاب: اللججه إل إلججه عججن: معنججى: " ل الله، رحمه وسإئل

الكفججر بيجن الفارقججة هجي الكلمججة، هجذه أن اللجه، رحمجك اعلم
وهججي: الججوثقى، وهججي: العججروة التقوى، وهي: كلمة والسإلما،

لعلهججم عقبة فأي باقية السلما: (كلمة عليه إبراهيم جعلها التي
مججع باللسججان المججراد: قولهججا ] وليس28يرجعون) [الزخرف: 



فأججي الكفججار تحت وهم يقولونها المنافأقين فأإن بمعناها، الجهل
ويصججومون، يصججلون، كججونهم مججع النججار، مججن السإججفل الججدرك

ومحبججة ومحبتهججا بججالقلب، المراد: معرفأتهججا ولكن ويتصدقون؛
عليججه اللججه صججلى قججال كمججا ومعاداته، خالفها من وبغض أهلها،
ًا الله إل إله ل قال " من وسإلم روايججة: " صججادقا " وفأي مخلص

يعبججد بمججا وكفر الله، إل إله ل قال لفظ: " من " وفأي قلبه من
أكججثر جهالة على الدالة الدلة من ذلك غير " إلى الله دون من

الشهادة.ً بهذه الناس
عمججا اللوهيججة نفججي وإثبججات؛ نفججي، الكلمججة، هذه واعلم: أن

محمججد عججن حججتى المخلوقججات، مججن وتعججالى، تبارك الله سإوى
عججن فأضل جبرائيل، حتى الملئكة، وعن وسإلم عليه الله صلى

هججذه ذلك: فأتأمججل فأهمت إذا والصالحين؛ الولياء، من غيرهم،
 محمد، عن ونفاها لنفسه، الله أثبتها التي اللوهية،

مججن غيرهما عن فأضل السلما، عليهما وجبرائيل )117ص(
خردل.ً حبة مثقال لهم يكون وأن والصالحين، الولياء،

تسججميها الججتي هججي اللوهية، هذه فأاعلم: أن هذا، عرفأت إذا
الججذي معناه: الججولي فأالله والولية؛ زماننا: السر، فأي العامة،

وتسججمية والشججيخ؛ يسججمونه: الفقيججر، الججذي وهججو السججر؛ فأيججه
جعججل الله أن يظنون، وذلك: أنهم هذا؛ وأشباه العامة: السيد،

إليهججم، يلتجىء النسان أن يرضى منزله، عنده الخلق لخواص
اللججه؛ وبيججن بينججه، واسإججطة ويجعلهم بهم، ويستغيث ويرجوهم،

هججم: وسإججائطهم؛ زماننججا: أنهججم فأججي الشججرك أهل يزعم فأالذي
فأقججول اللججه، هججو والواسإججطة اللججه، الولججون، يسججميهم الججذين

للوسإائط.ً إبطال الله، إل إله الرجل: ل
الول: بأمرين؛ فأذلك تامة، معرفأة هذا، تعرف أن أردت إذا 
وسإلم، عليه الله صلى النبي قاتلهم الذين الكفار أن تعرف أن

نسججاءهم، وسإججبى دمججاءهم، واسإججتحل أمججوالهم، وغنم وقتلهم،
ول اللججه، إل ليخلججق أنه وهو الربوبية؛ لله: بتوحيد مقرين كانوا

قججال كمججا اللججه، إل المججر يججدبر ول يميججت، ول يحيي، ول يرزق،
يملججك أمججن والرض السججماء مججن يرزقكججم مججن تعججالى: (قججل

الميججت ويخججرج الميججت مججن الحي يخرج ومن والبصار السمع



تتقججون) أفأل فأقججل اللججه فأسججيقولون المججر يدبر ومن الحي من
].31ً[يونس: 

 أن تعرف وهي: أن مهمة؛ عظيمة، وهذه: مسألة
هججذا ومع به، ومقرون كله، بهذا شاهدون الكفار )118ص(
وكججانوا وأمججوالهم؛ دماءهم، يحرما ولم السإلما، فأي يدخلهم لم

ويججتركون ويتعبججدون، ويعتمججرون، ويحجججون، أيضا: يتصججدقون،
وجّل.ً عّز الله من خوفأا المحرمات، من أشياء

دمججاءهم، وأحججل كفرهججم، هججو: الججذي الثججاني، المججر ولكججن
أنه: وهو اللوهية، بتوحيد الله يشهدون ل وهو: أنهم وأموالهم؛

ول لججه، شججريك ل وحججده اللججه إل يرجججى ول اللججه، إل يججدعى ل
مقرب، لملك ل لغيره، ينذر ول لغيره، وليذبح بغيره، يستغاث

ذبججح ومججن كفججر، فأقججد بغيججره، اسإججتغاث فأمججن مرسإججل، نبي ول
هذا.ً وأشباه كفر؛ فأقد لغيره، نذر ومن كفر، فأقد لغيره،

رسإججول قججاتلهم الججذين المشركين، أن تعرف هذا: أن وتماما
وعيسججى، الملئكججة، يججدعون كججانوا وسإججلم عليه الله صلى الله

ًا، إقرارهججم مججع بهذا، الله فأكفرهم الولياء، من وغيرهم وعزير
إلججه ل عرفأت: معنى فأإذا المدبر؛ الرازق، الخالق، هو الله بأن
اسإججتغاث أو ندبه، أو ملكا، أو نبيا، نخا من وعرفأت: أن الله؛ إل
عليججه قججاتلهم الججذي الكفر، هو وهذا السإلما، من خرج فأقد به،

وسإلم.ً عليه الله صلى الله رسإول
هجو اللجه أن نعججرف المشججركين: نحججن مججن قائججل قجال فأجإن
ونحن الصالحين: مقربون، هؤلء لكن المدبر؛ الرازق، الخالق،

 بهم، ونستغيث عليهم، وندخل لهم، وننذر ندعوهم،
نفهججم: فأنحججن وإل والشججفاعة، الجججاه، بذلك  نريد)119ص(
ي دين هذا، فأقل: كلمك المدبر؛ هو الله أن وأمثجاله؛ جهجل، أب

ًا، يدعون: عيسى، فأهم يقولججون: والوليججاء، والملئكججة، وعزيججر
] وقججال:3زلفججى) [الزمججر:  اللججه إلججى ليقربونججا إل (مانعبججدهم

هؤلء ويقولون ينفعهم ول يضرهم مال الله دون من (ويعبدون
].18ًالله) [يونس:  عند شفعاؤنا

ً هذا تأملت فأإذا ًا، تأمل للججه يشججهدون الكفار عرفأت: أن جيد
فأهججم والتججدبير، والججرزق، بججالخلق، التفرد وهو الربوبية، بتوحيد



يقربججونهم يقصججدون: أنهججم والولياء والملئكة، عيسى، ينخون
الكفججار، وعرفأججت: أن عنججده؛ لهججم ويشججفعون زلفججى، الله إلى

ًا فأججي ويزهججد والنهار، الليل، يتعبد منهم: من النصارى؛ خصوص
عججن صججومعة فأججي معججتزل منهججا، عليه دخل بما ويتصدق الدنيا،

بسججبب النججار، فأججي مخلججد للججه، عججدو هججذا: كججافأر، ومججع الناس،
لججه، ويذبججح يججدعوه الوليججاء، مججن غيججره أو عيسى، فأي اعتقاده

وتججبين بمعججزل؛ عنججه النججاس مججن كثيرا لك: أن وتبين له؛ وينذر
ًا، السإججلما وسإججلم: " بججدأ عليه الله صلى قوله لك: معنى غريبجج

".ً بدأ كما غريبا وسإيعود
اسإججه وآخره، أوله دينكم بأصل إخواني: تمسكوا الله، فأالله،
وأحبوا واعرفأوا: معناها؛ الله؛ إل لإله أن وهو: شهادة ورأسإه،
واكفججروا بعيججدين؛ كججانوا ولججو إخججوانكم، واجعلججوهم أهلهججا،

أو عنهججم، جادل أو أحبهم، من وابغضوا وعادوهم، بالطواغيت،
 ماعلي قال أو يكفرهم، لم

هججذا كججذب فأقد بهم، الله ماكلفني قال أو منهم، )120ص(
الكفججر عليججه وفأججرض بهججم، اللججه بل: كلفججه وافأترى؛ الله، على
اللججه، فأججالله، وأولده؛ كججانوا: إخججوانه، ولو منهم؛ والبراءة بهم،

شيئا؛ به تشركون ل ربكم، تلقون لعلكم دينكم، بأصل تمسكوا
بالصالحين.ً  وألحقنا مسلمين، توفأنا اللهم

كفججر لججك: أن تبين كتابه، فأي الله ذكرها الكلما: بآية ولنختم
قجاتلهم الجذين كفجر مجن أعظجم زماننجا، أهجل مجن المشركين،

مسججكم تعججالى: (وإذا قججال وسإججلم، عليه الله صلى الله رسإول
]67[السإججراء:  إياه) اليججة إل تدعون من ضل البحر فأي الضر
تركججوا الضججر، مسهم إذا أنهم الكفار، عن تعالى، الله ذكر فأقد

بججل بهججم؛ يسججتغيثون ول يججدعونهم، فأل والمشججائخ، السججادات،
ويوحججدونه؛ بججه، ويسججتغيثون لججه، شريك ل وحده، لله يخلصون

الرخاء: أشركوا.ً جاء فأإذا
يججدعي بعضججهم ولعججل زماننا، أهل من المشركين ترى وأنت

مسججه وإذا وعبججادة؛ واجتهججاد، زهججد، وفأيججه العلججم، أهججل من أنه
القججادر، وعبججد مثججل: معججروف؛ اللججه، بغيججر يسججتغيث الضججر،

والزبيججر؛ الخطججاب، بججن مثججل: زيججد هؤلء، من وأجل الجيلني؛



فأججالله وسإججلم عليه الله صلى الله مثل: رسإول ذلك، من وأجل
يسججتغيثون وأعظججم: أنهججم ذلججك، مججن وأعظججم المسججتعان؛

وإدريججس، مثججل: شمسججان؛ المججردة، والكفججرة، بججالطواغيت،
أعلم.ً والله وأمثالهم؛ ويوسإف،

تعالى:  الله رحمة وقال )121ص(
الله، إل إله ل أن شهادة معرفأة، فأرض الله: أن رحمك اعلم

عججن يبحججث العبد: أن على فأيجب والصوما؛ الصلة، فأرض قبل
والصجوما؛ الصجلة، عجن بحثجه، وججوب مجن أعظجم ذلك، معنى

نكججاح تحريججم من بالطاغوت: أعظم واليمان الشرك، وتحريم
ل أن بالله: شججهادة اليمان مراتب فأأعظم والعمات؛ المهات،

الله.ً إل إله
منهججا ليججس لله، كلها اللهية العبد: أن يشهد أن ذلك، ومعنى

عبججادة، علججى الله حق هي بل لولي، ول لملك، ول لنبي، شيء
كلما فأججي واللججه زماننا: السر؛ فأي تسمى التي هي واللوهية،

الججذي والسججيد، زماننججا: الشججيخ، فأججي يسججمى الذي هو العرب،
الججذي هججذا النسججان: أن عججرف فأججإذا بججه؛ ويسججتغاث به، يدعى

الصججحابة، بعججض قبر أو وأمثاله، شمسان، فأي كثيرون، يعتقده
مججن نججبي فأججي اعتقججد من وأن لله، إل تصلح ل التي هو: العبادة

قججد يكججن لججم فأهججذا آخججر، إلها الله مع وجعله كفر، فأقد النبياء،
الله.ً إل إله ل أن شهد

غيججر فأيججه مايعتقججد كل من تبرأ بالطاغوت: أن الكفر ومعنى
غير أو حجر، أو شجر، أو أنسى، أو جنى، من الله،
وتبغضججه، والضججلل، بججالكفر، عليججه وتشججهد  ذلك؛)122ص(
اللججه، إل أعبججد ل أنججا قججال مججن فأأما أخوك؛ أو أبوك أنه كان ولو
فأهذا ذلك، وأمثال القبور، على والقباب السادة، أتعرض ل وأنا

يكفججر ولججم بججالله، يججؤمن ولججم اللججه، إل إلججه ل قججول فأججي كاذب
بالطاغوت.ً

فأججي واجتهججاد طويججل، بحججث إلججى يحتججاج يسججير، وهججذا: كلما
صججلى رسإججوله بججه اللججه ماأرسإججل ومعرفأة السإلما، دين معرفأة

قوله: فأي العلماء، قال عما والبحث وسإلم عليه الله صلى الله
بججالعروة اسإتمسججك فأقججد بججالله ويججؤمن بالطاغوت يكفر (فأمن



رسإوله، الله ماعلمه تعلم فأي ] ويجتهد256الوثقى) [البقرة: 
هججذا، عججن أعججرض ومججن التوحيد؛ من أمته، الرسإول علمه وما

اللججه يعججذره لججم الججدين، علججى الدنيا وآثر قلبه، على الله فأطبع
أعلم.ً والله بالجهالة،

مانصججه: اعلججم ضججريحه، ونججور روحججه، اللججه أيضا: قدس وله
نفججي، إلججه ل وإثبات؛ نفي، الله، إل إله ل معنى الله: أن رحمك

المنفججي أنججواع؛ أربعججة وتثبججت أنواع؛ أربعة تنفي إثبات؛ الله إل
والرباب.ً والنداد، والطواغيت، اللهة،

أنت ضجر، دفأجع أو خيجر، جلجب من بشيء قصدته ما فأالله فأ
ترشججح أو راض، وهججو عبججد، والطججواغيت: مججن إلهججا، متخججذه
حديدة.ً أبو أو تاج، أو مثل: شمسان؛ للعبادة،

أو أهل، من السإلما، دين عن والنداد: ماجذبك
لقججوله فأهججو: نججد، مججال، أو عشججيرة، أو  مسججكن،)123ص(

يحبججونهم أنججدادا اللججه دون مججن يتخججذ مججن الناس تعالى: (ومن
].165ًالله) [البقرة:  كحب

لقججوله مصدقا، وأطعته الحق، بمخالفة أفأتاك والرباب: من
والمسيح الله دون من أربابا ورهبانهم أحبارهم تعالى: (اتخذوا

سإججبحانه هججو إل إله ل واحدا إلها ليعبدوا إل أمروا وما مريم ابن
].31ًيشركون) [التوبة:  عما

اللججه؛ إل ماتقصججد القصججد: كونججك أنججواع، وتثبججت: أربعججة
حبججا أشججد آمنججوا وجّل: (والججذين عّز لقوله والمحبة؛ والتعظيم،

تعجالى: (وإن لقجوله والرججاء؛ ] والخجوف،165لله) [البقججرة: 
راد فأل بخيججر يردك وإن هو إل له كاشف فأل بضر الله يمسسك

الرحيججم) الغفججور وهججو عبججادة مججن يشججاء مججن به يصيب لفضله
].107ً[يونس: 

عليججه يكججبر ول اللججه، غيججر من العلئق هذا: قطع عرف فأمن
وعليججه نبينججا علججى إبراهيججم، عججن الله أخبر كما الباطل، جهامة
قججومه؛ مججن وتججبريه الصناما، بتكسيره والسلما، الصلة أفأضل
والججذين إبراهيججم فأي حسنة أسإوة لكم كانت تعالى: (قد لقوله
الله دون من تعبدون ومما منكم برءاء إنا لقومهم قالوا إذ معه



تؤمنججوا حججتى أبدا والبغضاء العداوة وبينكم بيننا وبدا بكم كفرنا
].3ًوحده) [الممتحنة:  بالله

أرشججدك ضججريحه: اعلججم ونور روحه، الله أيضا: قدس وقال
 وأوجب لعبادته، خلقك الله الله: أن

معرفأة: عليك، عبادته أفأرض ومن طاعته؛ عليك )124ص(
تعججالى: قوله لذلك، والجامع وعمل؛ وقول، علما، الله، إل إله ل

]103 عمججران تفرقججوا) [آل ول جميعججا اللججه بحبججل (واعتصموا
أوحينججا والججذي نوحججا بججه وصي ما الدين من لكم وقوله: (شرع

الججدين أقيمججوا أن وعيسججى وموسإى إبراهيم به وصينا وما إليك
].13ًفأيه) [الشورى:  تتفرقوا ول

, الفارقججة التوحيججد , هي: كلمة لعباده الله وصية فأاعلم: أن
, جهل , سإججواء النججاس ذلك: افأترق فأعند , والسإلما؛ الكفر بين
ًا؛ , أو بغيا أو قججول وفأق على المة لذلك: اجتماع والجامع عناد

هججذه فأيججه) وقججوله: (قججل تتفرقججوا ول الججدين أقيمججوا (أن اللججه
اتبعنججي) [يوسإججف: ومججن أنا بصيرة على الله إلى أدعوا سإبيلي

108ً.[
, وأقربججه: أن التوحيججد عججرف , إذا أحججد كججل فأالواجب: على

, وواله؛ نصره من وينصر , ولسانه؛ بيده , وينصره بقلبه يحبه
بلسججانه , ويخذله بقلبه يبغضه , وأقربه: أن الشرك عرف وإذا

هججذه: والقلججب؛ , واللسججان , باليد , وواله نصره من , ويخذل
فأيهججم: الله قال من سإلك فأي يدخل ذلك فأعند المرين؛ حقيقة

]103عمران:  تفرقوا) [ال ول جميعا الله بحبل (واعتصموا
يكججون أن التوحيججد: لبججد , أن المججة بيججن خلف فأنقججول: ل

, والعمججل القججول هو , الذي واللسان العلم؛ هو , الذي بالقلب
بشيء أخل فأإن والنواهي؛ تنفيذ: الوامر هو الذي
أقججر , فأججإن مسججلما الرجججل يكججن , لججم هججذا من )125ص(

, , كفرعججون , معانججد , فأهججو: كججافأر بججه يعمججل , ولججم بالتوحيججد
ًا بالتوحيججد عمل وإن وإبليس؛ ًا يعتقججده ل , وهججو ظججاهر , باطنجج

ًا فأهو: منافأق أعلم.ً والله الكافأر؛ من , أشر خالص
وتوحيججد: توحيججد: الربوبيججة؛ نوعججان؛ اللججه: وهججو رحمججه قججال

وأمججا ,والمسلم؛ الكافأر به , فأأقر توحيد: الربوبية أما اللوهية؛



فأينبغججي , والسإججلما؛ الكفججر بين , فأهو: الفارق توحيد: اللوهية
, وهذا.ً  هذا بين يميز مسلم: أن لكل

, , الرازق الخالق هو الله , أن ينكرون ل الكفار ويعرف: أن
والرض السججماء من يرزقكم من تعالى: (قل الله قال المدبر؛

ويخرج الميت من الحي يخرج ومن والبصار السمع يملك أمن
أفأل فأقججل اللججه فأسججيقولون المججر يججدبر ومججن الحي من الميت

خلججق مججن سإججألتهم ] وقججال: (ولئججن31[يججونس:  تتقججون)اليججة
اللججه) ليقججولن والقمججر الشججمس وسإججخر والرض السججموات

].61ً[العنكبوت: 
, ل قولك , عرفأت: أن بذلك يقرون الكفار لك: أن تبين فأإذا
ًا يصيرك ل الله؛ إل يدبر , ول الله إل يرزق , ول يخلق , مسججلم
, السإججماء فأهججذه بمعناها؛ العمل , مع الله إل إله تقول: ل حتى
يخصه.ً  معنى , له منها واحد كل

, مخلوقججاته جميججع أوجججد , فأمعناه: الججذي قولك: الخالق أما
لما , فأمعناه: أنه قولك: الرازق وأما عدمها؛ بعد
, فأهو المدبر وأما أرزاقهم؛ , عليهم الخلق أوجد )126ص(

, وتصججعد بتججدبيره الرض إلججي السماء من الملئكة تنزل الذي
,وتصججرف , بتججدبيره السججحاب ويسججير بتججدبيره؛ السججماء إلججى

, علججى يججدبرهم الذي , هو خلقه جميع ,بتدبيره, وكذلك الرياح
بتوحيججد , متعلقججة الكفججار بها يقر , التي السإماء فأهذه يريد؛ ما

الربوبية.ً
وتعججرف اللججه؛ إل إلججه قولججك: ل فأهججو توحيججد: اللوهيججة، وأما
فأقولججك: بالربوبية، المتعلقة السإماء معنى عرفأت كما معناها،

للججه وتثبتهججا كلهججا، فأتنفي: اللوهية وإثبات؛ نفي، الله، إل إله ل
يقججال والسججيد.ً الججذي زماننا: الشيخ، فأي فأمعنى: الله، وحده؛
منفعة؛ أنهم: يجلبون فأيهم يعتقد ممن غيرهما: سإر؛ أو فأيهما،

كججان نبيا غيرهم، أو هؤلء، فأي اعتقد فأمن مضرة؛ أو: يدفأعون
الله.ً دون من إلها اتخذه فأقد غيره، أو

وأمججه، مريم، ابن عيسى فأي اعتقدوا إسإرائيل: لما بني فأإن
ابججن عيسججى يججا اللججه قال تعالى: (وإذ قال إلهين؛ الله سإماهما

اللججه دون مججن إلهيججن وأمججي اتخججذوني للناس قلت ءأنت مريم



كنججت إن بحججق لججي مججاليس أقول أن لي مايكون سإبحانك قال
إنججك نفسججك مججافأي ولأعلم نفسي مافأي تعلم علمته فأقد قلته
أن علججى هججذا: دليججل ] فأفي116الغيوب) [المائدة:  علما أنت
ي اعتقد من فأقجد: مضجرة، دفأجع أو منفعجة، لجلجب مخلجوق، فأ

 هذا النبياء، فأي العتقاد كان فأإذا إلها؛ اتخذه
أولى.ً دونهم فأما حاله، )127ص(

أو قججبر، على مسح أو شجر، أو بحجر، تبرك من وأيضا: فأإن
ذلجك: أن علجى والجدليل آلهجة؛ فأقجد: اتخجذهم بهجم، يتبرك قبة

ذات لنججا وسإلم: اجعل عليه الله صلى للنبي قالوا لما الصحابة
قال: " اللججه التبرك، بذلك يريدون أنواط، ذات لهم كما أنواط،

بنججو قججالت كمججا بيججده، نفسججي والججذي قلتججم السججنن، أكبر: إنها
قججوما إنكججم قال آلهة لهم كما إلها لنا لموسإى: (اجعل إسإرائيل
قججال يعملون، ماكانوا وباطل فأيه ماهم متبر هؤلء إن تجهلون،

العججالمين) [العججراف: علججى فأضلكم وهو إلها أبغيكم الله أغير
138 – 140ً.[

إسإججرائيل، بنججي بقججول أنواط، ذات فأي الصحابة فأمثل: قول
ذكرنا، مما شيئا فأعل من أن على هذا: دليل فأفي إلها؛ وسإماه

إلها.ً اتخذه فأقد
اللججه وهججو لججه، إل العبججادة تصججلح ل الذي هو: المعبود، والله
وكذلك: مججن فأقد: عبده؛ له، ذبح أو الله، لغير نذر فأمن وحده؛

ول لينفعججك مججا اللججه دون مججن تدع الله: (ول قال الله غير دعا
]106الظججالمين) [يججونس:  مججن إذا فأإنججك فأعلججت فأججإن يضرك

بينججه، جعججل " وكذلك: مججن العبادة مخ الحديث: " الدعاء وفأي
 عبده فأقد الله، إلى تقربه أنها وزعم واسإطة، الله وبين

مججن تعججالى: (ويعبججدون فأقججال الكفار، عن ذلك الله ذكر وقد
شفعاؤنا هؤلء ويقولون ينفعهم ول يضرهم مال الله دون
تعججالى: (والججذين ] وقججال18الله) [يونس:  عند )128ص(

زلفججى) اللججه إلججى ليقربونا إل نعبدهم ما أولياء دونه من اتخذوا
وسإججائط، الملئكججة الججذين: جعلججوا عن ذكر ] وكذلك3[الزمر: 

إيججاكم أهججؤلء للملئكججة يقول ثم جميعا يحشرهم (ويوما فأقال،



كججانوا بججل دونهججم مججن ولينججا أنججت سإبحانك قالوا يعبدون، كانوا
].41ً – 40مؤمنون) [سإبأ:  بهم أكثرهم الجن يعبدون
تججبرؤوا وأنهجم ذلجك، عججن نزهججوه الملئكة سإبحانه: أن فأذكر

يججأمرونهم الججذين للشججياطين، كججانت عبججادتهم وأن هججؤلء، من
وسإجائط، الصججالحين الججذين: جعلججوا عججن سإججبحانه وذكججر بذلك،
يملكججون فأل دونججه مججن زعمتججم الججذين ادعوا تعالى: (قل فأقال

الججى يبتغون يدعون الذين أولئك تحويل، ول عنكم الضر كشف
إن عججذابه ويخججافأون رحمته ويرجون أقرب أيهم الوسإيلة ربهم

سإبحانه: ] وذكر57 – 56محذورا) [السإراء:  كان ربك عذاب
ل وأنهم أنفسهم؛ عن ول أحد، عن الضر كشف يملكون ل أنهم

أقرب، أيهم الوسإيلة ربهم إلى يبتغون وأنهم أحد؛ عن يحولونه
إلججه ل معنججى لججك فأهذا: يبين عذابه؛ ويخافأون رحمته، ويرجون

الله.ً إل
مريججم؛ بججن عيسججى فأججي المعتقججدين عرفأججت: حججال فأججإذا

وحججالهم الصالحين؛ فأي والمعتقدين الملئكة، فأي والمعتقدين
عججن فأضججل نفعججا، ول ضججرا لنفسججهم يملكججون أنهججم: ل معهججم،

سإججبيل؛ أضججل دونهججم فأيمججن اعتقججد مججن عرفأججت: أن غيرهججم،
أعلم.ً والله الله، إل إله ل معنى لك فأحينئذ: يتبين

حرمة.ً الشيخ: أهل مذاكرة )129ص(
مججن منكججم جاءنججا من كل عنها سإألنا الله، إل إله لهم: ل قال

! ومعناهججا معنججى مالها لفظة أنها إل عندهم، وجدنا ول مطوع،
ًا مسلم فأهو قالها ! ومن لفظها لكجن معنى، لها يقولون ! ووقت
! ملكه فأي له شريك ل معناها

لبججد فأقججط، باللسججان ليسججت اللججه، إل إلججه نقججول: ل ونحججن
جاءت التي وهي بقلبه؛ معناها يعرف أنه بها، لفظ إذا للمسلم

له.ً الرسإل ماجاءت فأالملك وإل الرسإل، لها
الشججرك؛ ومسألة التوحيد، مسألة الله شاء إن لكم أبين وأنا

الظهججر، صججلى الرجججال مججن والذي قبة، فأيه تعرفأون: المشهد
ركعججتين، لعلججي وركججع قفجاه، الكعبة وولى القبر، واسإتقبل قاما

قججالوا: ؟ فأهمتججم أأنتججم شججرك، لعلججي وصلته توحيد، لله صلته
لغيره.ً وصلى لله، صلى مشركا، هذا وصار فأهمنا،



والصججلة: والمججال؛ البججدن، فأي عبده، على حق سإبحانه ولله
إذا للجه؛ حجق المجال فأجي والزكجاة البجدن؛ زكجاة للجه، زكيجت فأ

وزكاتججك توحيد، لله فأزكاتك القبة، عند تقسمه بشيء وخرجت
وإن توحيججد، للججه ذبحت الدما: إن سإفك كذلك شرك؛ للمخلوق

صججلتي إن تعججالى: (قججل قججال كمججا شججركا، صججار لغيججره ذبحت
لججه) شججريك ل العججالمين رب للججه وممججاتي ومحيججاي ونسججكي
أنواع من التوكل، كذلك الدما؛ ] والنسك: سإفك162[النعاما: 
وإن توحيدا؛ صار الله على توكلت إن العبادة،

قججال شججركا، صججار القبججة، صججاحب علججى توكلت )130ص(
].123ًعليه) [هود:  وتوكل تعالى: (فأاعبده

العبادة؛ مخ الدعاء تفهمون: أن كله: الدعاء؛ ذلك من وأكبر
مججع تججدعوا فأل للججه المساجد تعالى: (وأن الله قال قالوا: نعم؛

اللججه، يججدعو مججن هنججا تفهمون: أن ] أنتم18أحدا) [الجن:  الله
اللججه يججدعو الججذي القادر، عبد ويدعو الله، ويدعو الزبير، ويدعو
؟ هججذا فأهمتهججم مشججركا، صججار غيججره دعججا وإن مخلص؛ وحده،

بيننججا الججذي فأهججذا فأهمتمججوه، إن الشيخ: هججذا قال قالوا: فأهمنا؛
الناس.ً وبين

منهججم؛ يريدون ويدعونهم، أصناما، يعبدون قالوا: هؤلء فأإن
لهم: فأقل بجاههم؛ ونبغي صالحون، وهم مذنبون، عبيد، ونحن

صججالح، والعزيججر صججالحة، وأمججه السججلما، عليه الله نبي عيسى
وأنهججم عنهججم، اللججه يججدعونهم: أخججبر والججذين كججذلك؛ والملئكة
وشفاعة.ً قربة، بجاههم، إل ماأرادوا، منهم ماأرادوا
تعججالى: (ويججوما قججوله فأججي الملئكججة، فأججي اليججات عليه واقرأ

الكتججاب قوله: (ياأهل النبياء، ] وفأي40[سإبأ:  يحشرهم) الية
الصالحين: (قججل ] وفأي171[النساء:  دينكم) الية فأي تغلوا ل

فأججرق ] ول56[السإججراء:  دونججه) اليججة من زعمتم الذين ادعوا
وسإلم.ً عليه الله صلى بينهم

ال " مجن وسإجلم عليه الله صلى قوله عن وسإئل إل إلجه ل ق
"  صادقا الله
" مججامعنى دخججل الخججر: " مخلصججا والحججديث )131ص(

حديث: البطاقة، وأيضا ؟ بينهما والفرق ؟ والخلص ؟ الصدق



الخلص، مججن تضججمنت لمججا السجججلت، بتلججك رجحججت كونهججا
؟ ذلك فأي مامعنى: الصدق والصدق؛
الله:  رحمه فأأجاب

والخلص، الصججدق، أحمججد المججاما ذكر ولما كبيرة؛ المسألة
فأججي الفهم: التفكججر إلى يقربهما ولكن القوما؛ ارتفع قال: بهما

إلججى يرجججع فأيهججا، فأججالخلص الصججلة، مثل العبادة، أفأراد بعض
, والعججادة والطبججع، الريججاء، مجن كجثيرا، يخالطهجا عمجا إفأرادهجا
المشججروع؛ الوجه على إلي: إيقاعها , يرجع , والصدق وغيرها

عنججد رزق البطاقججة: أنججه , وحججديث لججذلك النججاس أبغضججه ولججو
أن مججع بججالخواتيم؛ والعمججال الوجه؛ ذلك , على قولها الخاتمة

أعلم.ً , والله إشكال بقية على
ًا: الشججيخ وقججال اللججه , رحمججه الوهججاب عبججد بججن محمججد ايضجج
تعالى: 
الرحيم الرحمن الله بسم

ما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول فأيها , خالف هذه: أمور
للمسلم غنى ل مما ,و الميين ,و الجاهلية: الكتابيين أهل عليه
معرفأتها.ً  عن

الشياء تتبين وبضدها الضد حسنة يظهر فأالضد
ًا: عدما , وأشدها فأيها ما فأأهم )132ص( القلب إيمان خطر

إلججي انضججاف فأججإن وسإلم عليه الله صلى الرسإول به جاء , بما
كمججا الخسججارة؛ , تمججت الجاهليججة أهججل عليه ما اسإتحسان ذلك
هججم أولئججك بججالله وكفججروا بالباطججل آمنججوا تعالى: (والذين قال

].52ًالخاسإرون) [العنكبوت: 
, فأججي الصججالحين بإشججراك يتعبججدون الولججى: أنهججم المسألة

قججال , كمججا اللججه عنججد شججفاعتهم , يريدون , وعبادته الله دعاء
ينفعهججم ول يضججرهم ل مججا اللججه دون مججن تعججالى: (ويعبججدون

تعججالى: ] وقججال18الله) [يونس:  عند شفعاؤنا هؤلء ويقولون
اللججه إلي ليقربونا إل نعبدهم ما أولياء دونه من اتخذوا (والذين

رسإججول فأيها , خالفهم مسألة ] وهذه: أعظم3زلفى) [الزمر: 
ديججن أنججه , وأخججبر بججالخلص , فأأتى وسإلم عليه الله صلى الله
العمججال مججن يقبل ل , وأنه الرسإل جميع به أرسإل , الذي الله



حججرما , فأقججد يستحسججنونه مججا فأعججل من أن وأخبر؛ الخالص؛ إل
, هججي: الججتي المسججألة وهججذه النججار؛ , ومججأواه الجنججة عليه الله

وقعججت وعنججدها , وكججافأر؛ مسججلم , بيججن لجلهججا النججاس تفججرق
تعججالى: (وقججاتلوهم قججال , كمججا الجهججاد شرع , ولجلها العداوة

].39ًلله) [النفال:  كله الدين ويكون فأتنة تكون ل حتى
تعججالى: قال , كما دينهم فأي متفرقون الثانية: أنهم المسألة

دنيججاهم فأي ] وكذلك32فأرحون)[الروما:  لديهم بما حزب (كل
بقججوله: الججدين فأججي بالجتماع , فأأتى الصواب هو ذلك , ويرون

 نوحا به وصى ما الدين من لكم (شرع
وموسإى إبراهيم به وصينا وما إليك أوحينا والذي )133ص(

]13فأيججه)[الشججورى:  تتفرقججوا ول الججدين أقيمججوا أن وعيسججى
منهججم لسججت شيعا وكانوا دينهم فأرقوا الذين تعالى: (إن وقال

بقججوله: (ول مشججابهتهم عججن ] ونهانا159شيء) [النعاما:  فأي
البينات) [آل جاءهم ما بعد من واختلفوا تفرقوا كالذين تكونوا

, بقججوله: الججدين فأججي التفججرق عججن ] ونهانججا105عمججران: 
].103ًعمران:  تفرقوا) [آل ول جميعا الله بحبل (واعتصموا
, وعججدما عنججدهم المججر ولججي مخالفججة الثالثججة: أن المسججألة

فأخالفهم , ومهانة؛ ,ذل والطاعة , والسمع , فأضيلة له النقياد
جججور علججى بالصججبر وأمججر وسإججلم عليججه اللججه صججلى الله رسإول
ذلك فأي , وغلظ , والنصيحة لهم والطاعة بالسمع وأمر الولة

ذكججر فأيمججا بينهججا جمججع , التي الثلث , وهذه وأعاد فأيه , وأبدى
, أن ثلثججا لكججم يرضى الله قال: " إن أنه الصحيحين , فأي عنه

جميعا الله بحبل تعتصموا , وأن شيئا به تشركوا ول الله تعبدوا
يقججع " ولججم أمركججم اللججه وله مججن تناصججحوا , وأن تفرقوا , ول
الثلث بهججذه الخلل بسبب , إل , ودنياهم الناس دين فأي خلل
بعضها.ً , أو

فأهو: , أعظمها: التقليد؛ أصول على مبني دينهم الرابعة: أن
قججال وآخرهججم, كمججا , أولهججم الكفججار , لجميججع الكبرى القاعدة

قججال إل نججذير من قرية فأي قبلك من أرسإلنا ما تعالى: (وكذلك
على وإنا أمة على آباءنا وجدنا إنا مترفأوها



تعججالى: ] وقججال23مقتدون) [الزخرف:  آثارهم )134ص(
عليججه وجججدنا ما نتبع بل قالوا الله أنزل ما اتبعوا لهم قيل (وإذا

السججعير) عججذاب إلججي يججدعوهم الشججيطان كججان لججو أو آباءنججا
أن بواحججدة أعظكججم إنمججا بقججوله: (قججل ] فأأتججاهم21[لقمججان: 

جنججة) مججن بصججاحبكم مججا تتفكججروا ثم وفأرادى مثنى لله تقوموا
تتبعججوا ول ربكججم مججن إليكم أنزل ما ] وقوله: (اتبعوا46[سإبأ: 

].3ًتذكرون) [العراف:  ما قليل أولياء دونه من
, بجججالكثر , الغجججترار قواعجججدهم أكجججبر مجججن الخامسجججة: أن

بطلن علججى , ويسججتدلون الشججيء صججحة علججى بججه ويحتجججون
فأججي , وأوضحه ذلك بضد , فأأتاهم أهله , وقلة , بغربته الشيء

, بالمتقجدمين القجرآن.ً السادسإجة: الحتججاج مججن موضجع غيجر
بهججذا سإججمعنا ] (مججا51الولى: [طه:  القرون بال كقوله: (فأما

].24ًالولين) [المؤمنون:  آبائنا فأي
الفأهججاما فأججي قججوى , أعطججوا بقججوما السججابعة: السإججتدلل 

ذلججك اللججه فأججرد , والجججاه؛ , والمججال الملججك , وفأججي والعمججال
[الحقججاف: فأيججه) اليججة مكنججاكم إن فأيما مكناهم بقوله: (ولقد

فألمججا كفروا الذين على يستفتحون قبل من (وكانوا ]وقوله26
] وقججوله: (يعرفأججونه89بججه) [البقججرة:  كفروا عرفأوا ما جاءهم

].146ً[البقرة:  أبناءهم) الية يعرفأون كما
إل يتبعججه لججم , بججأنه الشججيء بطلن علججى الثامنة: السإتدلل

الرذلججون) [الشججعراء: واتبعججك لججك , كقوله: (أنججؤمن الضعفاء
الله بيننا) فأرده من عليهم الله من ] وقوله: (أهؤلء111
بالشججاكرين) [النعججاما: بأعلم الله بقوله: (أليس )135ص(
53ً.[

الذين أيها بقوله: (يا فأأتى العلماء، بفسقة التاسإعة: القتداء
ًا إن آمنوا النججاس أمججوال ليجأكلون والرهبججان الحبججار مجن كججثير

] وبقججوله: (ل34اللججه) [التوبججة:  سإججبيل عن ويصدون بالباطل
مججن ضججلوا قججد قججوما أهواء تتبعوا ول الحق غير دينكم فأي تغلوا
ًا وأضلوا قبل ].ً 77السبيل) [المائدة:  سإواء عن وضلوا كثير

أهلججه، أفأهججاما، بقلججة الدين، بطلن على العاشرة: السإتدلل
].ً 27الرأي) [هود:  كقوله: (بادي حفظهم، وعدما



أنتججم كقوله: (إن الفاسإد، بالقياس عشر: السإتدلل الحادية
].ً 10مثلنا) [إبراهيم:  بشر إل

قبلججه: وما لهذا والجامع الصحيح؛ القياس عشر: إنكار الثانية
والفارق.ً  الجامع، فأهم عدما

أهل كقوله: (يا والصالحين، العلماء، فأي عشر: الغلو الثالث
الحججق) إل اللججه علججى تقولججوا ول دينكججم فأججي تغلججو ل الكتججاب

].ً 171[النساء: 
وهججي: قاعججدة، علججى مبنججي تقججدما، ما كل عشر: أن الرابعة

آتاهم عما ويعرضون والظن، الهوى، فأيتبعون والثبات؛ النفي،
 الله

بعدما الله، اتباع عن عشر: اعتذارهم الخامسة
] (يججا88غلججف) [البقججرة:  كقوله: (قلوبنا  الفهم،)136ص(

ًا نفقه ما شعيب اللججه، ] فأأكججذبهم91تقججول) [هججود:  ممججا كثير
والطبججع: بسججبب قلججوبهم؛ علججى الطبججع بسججبب ذلججك أن وبيججن

كفرهم.ً 
بكتججب اللججه، مججن أتججاهم عمججا عشججر: اعتياضججهم السادسإججة

الججذين مججن فأريججق قججوله: (نبججذ فأي ذلك، الله ذكر كما السحر،
واتبعججوا يعلمون ل كأنهم ظهورهم وراء الله كتاب الكتاب أوتوا

].102ً – 101سإليمان) [البقرة:  ملك على الشياطين تتلو ما
كفججر كقوله: (وما النبياء، إلى باطلهم عشر: نسبة السابعة

ًا كان ] وقوله: (ما102سإليمان) [البقرة:  ًا) ول يهوديجج نصججراني
].ً 67 [آل: عمران

إبراهيم إلى ينتسبون النتساب، فأي عشر: تناقضهم الثامنة
اتباعه.ً  ترك إظهارهم مع

بعججض بفعجل الصجالحين، بعجض فأجي عشر: قجدحهم التاسإعة
والنصججارى، اليهود، وقدح عيسى، فأي اليهود كقدح المنتسبين،

وسإلم.ً  عليه الله صلى محمد فأي
أنهججا وأمثججالهم، السججحرة، مخاريق فأي العشرون: اعتقادهم

نسججبوه كمججا النبيججاء، إلججى ونسججبته الصججالحين، كرامججات مججن
لسليمان.ً 
والتصدية.ً  بالمكاء، والعشرون: تعبدهم الحادية



ًا دينهم اتخذوا والعشرون: أنهم الثانية ًا.ً  لهو ولعب
غرتهججم؛ الججدنيا الحيججاة والعشججرون: أن الثالثججة )137ص(

, كقججوله: (نحججن رضججاه علججى , يدل منها الله عطاء فأظنوا: أن
ً أكثر ًا أموال ].35ًبمعذبين) [سإبأ:  نحن وما وأولد

إليه سإبقهم , إذا الحق فأي الدخول والعشرون: ترك الرابعة
ًا الضعفاء يدعون الذين تطرد الله: (ول , فأأنزل , وأنفة , تكبر

].55ً– 52ربهم) [النعاما: 
, بسججبق بطلنججه علججى والعشججرون: السإججتدلل الخامسججة

ًا كان , كقوله: (لو الضعفاء إليججه) [الحقججاف: سإججبقونا مججا خير
11ً.[

عقلوه ما بعد , من الله كتاب والعشرون: تحريف السادسإة
يعلمون.ً وهم

إلججي , ونسججبتها الباطلة الكتب والعشرون: تصنيف السابعة
يقولججون ثججم بأيديهم الكتاب يكتبون للذين , كقوله: (فأويل الله
]79الله) [البقرة:  عند من هذا

مججع الججذي , إل الحق من يعقلون ل والعشرون: أنهم الثامنة
]91علينا) [البقرة:  أنزل بما , كقوله: (نؤمن طائفتهم

تقجوله بمجا يعلمجون ل ذلجك مجع والعشجرون: أنهجم التاسإجعة
مججن الله أنبياء تقتلون بقوله: (فألم عليه الله نبه , كما الطائفة

].91ًمؤمنين) [البقرة:  كنتم إن قبل
لما أنهم– الله آيات عجائب من الثلثون: - وهي )138ص(

مججن عنججه اللججه نهججى مججا , وارتكبججوا بالجتمججاع الله وصية تركوا
فأرحون.ً لديهم بما حزب صار: كل الفأتراق؛
معججاداتهم– أيضججا اللججه عجائب من والثلثون: - وهي الحادية

الكفار دين , ومحبتهم العداوة , غاية إليه انتسبوا , الذي الدين
مججع فأعلججوا , كمججا المحبة , غاية نبيهم , وعادوا عادوهم , الذين

, واتبعجوا موسإججى بجدين أتجاهم لما وسإلم عليه الله صلى النبي
فأرعون.ً آل دين من , وهي السحر كتب

, يهججوونه ل من مع كان , إذا بالحق والثلثون: كفرهم الثانية
شججيء علججى النصججارى ليسججت اليهججود تعالى: (وقالت قال كما

].113ًشيء) [البقرة:  على اليهود ليست النصارى وقالت



, كمججا دينهججم مججن , أنججه أقججروا مججا والثلثون: إنكارهم الثلثة
ملججة عججن يرغججب تعججالى: (ومججن , فأقججال الججبيت حججج فأي فأعلوا

].130ًنفسه) [البقرة:  سإفه من إل إبراهيم
, فأأكذبهم الناجية أنها تدعي فأرقة كل والثلثون: أن الرابعة

صججادقين) [البقججرة: كنتججم إن برهججانكم هججاتوا بقوله: (قججل الله
وهججو للججه وجهججه أسإلم من بقوله: (بلى الصواب بين ] ثم111

].112ًمحسن) [البقرة: 
(وإذا , كقجوله العجورات بكشججف والثلثون: التعبججد الخامسة

].28ًفأاحشة) [العراف:  فأعلوا
, كما الحلل بتحريم والثلثون: التعبد السادسإة )139ص(

بالشرك.ً تعبدوا
,أربابججا , والرهبججان الحبججار باتخججاذ والثلثون: التعبد السابعة

الله.ً دون من
تعججالى: , كقججوله الصججفات فأججي والثلثججون: اللحججاد الثامنججة

].22ًتعملون) [فأصلت:  ما كثيرا يعلم ل الله أن ظننتم (ولكن
, كقججوله: (وهججم السإججماء فأججي والثلثججون: اللحججاد التاسإججعة

].30ًبالرحمن) [الرعد:  يكفرون
فأرعون.ً آل , كقول الربعون: التعطيل

إليه.ً النقائص والربعون: نسبة الحادية
المجوس.ً  الملك: كقول فأي والربعون: الشرك الثانية
القدر.ً والربعون: جحود الثالثة

الله.ً على والربعون: الحتجاج الرابعة
بقدره.ً الله شرع والربعون: معارضة الخامسة
إل يهلكنججا , كقولهم: (وما الدهر والربعون: مسبة السادسإة

].24ًالدهر) [الجاثية: 
, كقوله غيره إلي الله نعم والربعون: إضافأة السابعة

].83ًينكرونها) [النحل:  ثم الله نعمة  (يعرفأون)140ص(
الله.ً بآيات والربعون: الكفر الثامنة

بعضها.ً والربعون: جحد التاسإعة
شيء.ً من بشر على الله أنزل ما الخمسون: قولهم



قججول إل هججذا القججرآن: (إن فأججي والخمسون: قولهم الحادية
].25ًالبشر) [المدثر: 

تعالى.ً الله حكمة فأي والخمسون: القدح الثانية
, فأججي , والباطنة الظاهرة الحيل والخمسون: أعمال الثالثة

اللججه) [آل ومكججر , كقججوله: (ومكججروا الرسإججل به جاءت ما دفأع
الكتججاب أهججل مججن طائفججة تعالى: (وقالت ] وقوله54عمران: 

عمججران: النهججار) [آل وجججه آمنججوا الذين على أنزل بالذي آمنوا
72ً.[

, دفأعه إلي به , ليتوصلوا بالحق والخمسون: القرار الرابعة
الية.ً فأي قال كما

(ول فأيهججا , كقججوله للمججذهب والخمسون: التعصب الخامسة
].73ًعمران:  دينكم) [آل تبع لمن إل تؤمنوا

ًا السإججلما اتبججاع والخمسون: تسججمية السادسإة , كمججا شججرك
الكتججاب اللججه يججؤتيه أن لبشججر كججان تعالى: (مججا قوله فأي ذكره

اللججه) دون مججن لي عباد كونوا للناس يقول ثم والنبوة والحكم
].80ً– 79عمران:  [آل
عجججن الكلججم والخمسججون: تحريجججف السجججابعة )141ص(

مواضعه.ً
بالكتاب.ً اللسنة والخمسون: لي الثامنة

, , بالصجججباة الهجججدى أهجججل والخمسجججون: تلقيجججب التاسإجججعة
والحشوية.ً

الله.ً على الكذب الستون: افأتراء
بالحق.ً والستون: التكذيب الحادية
إلججي فأزعججوا بالحجججة غلبججوا إذا والسججتون: كججونهم الثانيججة
فأي ليفسدوا وقومه موسإى قال: (أتذر , كما للملوك الشكوى

].127ًالرض) [العراف: 
فأججي ,كما الرض فأي بالفساد إياهم والستون: رميهم الثالثة

الية.ً
, كمججا الملججك ديججن بانتقججاص إياهم والستون: رميهم الرابعة

قججال ] وكمججا127وآلهتججك) [العججراف:  تعججالى: (ويججذرك قججال
].26ًدينكم) [غافأر:  يبدل أن أخاف تعالى: (إني



كمججا الملججك آلهججة بانتقاص إياهم والستون: رميهم الخامسة
الية.ً فأي

قججال كمججا الججدين بتبججديل إيججاهم والستون: رميهججم السادسإة
الفسججاد) الرض فأججي يظهججر أن أو دينكججم يبججدل أن أخاف (إني

].26ً[غافأر: 
الملك بانتقاص إياهم والستون: رميهم السابعة )142ص(

].ً 127وآلهتك) [العراف:  , كقولهم: (ويذرك
, الحججق مججن عنججدهم بمججا العمججل والستون: دعججواهم الثامنة

إياه.ً  تركهم ] مع91علينا) [البقرة:  أنزل بما كقوله: (نؤمن
يججوما , كفعلهججم العبججادة فأججي والسججتون: الزيججادة التاسإججعة
عاشوراء.ً

بعرفأات.ً الوقوف , كتركهم منها السبعون: نقصهم
ًا الواجب والسبعون: تركهم الحادية  ورع
الرزق.ً من الطيبات بترك والسبعون: تعبدهم الثانية
الله.ً زينة بترك والسبعون: تعبدهم الثالثة

علم.ً  بغير الضلل إلى الناس والسبعون: دعاؤهم الرابعة
شججرعه، تركهم مع الله، محبة والسبعون: دعواهم الخامسة

[آل: عمججران الله) اليججة تحبون كنتم بقوله: (إن الله فأطالبهم
31 [

العلم.ً مع الكفر، إلى إياهم والسبعون: دعاؤهم السادسإة
نوح.ً  قوما كفعل الكبار، والسبعون: المكر السابعة

فأججاجر، عججالم إمججا أئمتهم والسبعون: أن الثامنة )143ص(
منهججم فأريججق كججان قججوله: (وقججد فأججي كمججا جاهججل، عابججد وإمججا

– 75أميون) [البقرة:  قوله: (ومنهم الله) إلى كلما يسمعون
78ً.[

كقججولهم: (لججن الكاذبججة، الماني والسبعون: تمنيهم التاسإعة
ًا إل النججار تمسججنا ] وقججولهم: (لججن80معججدودة) [البقججرة:  أيامجج
ًا كان من إل الجنة يدخل ].111ًنصارى) [البقرة:  أو هود

الناس.ً  دون من الله أولياء أنهم الثمانون: دعواهم
 مساجد وصالحيهم، أنبيائهم، قبور والثمانون: اتخاذ الحادية



عججن ذكججر كما مساجد، أنبيائهم، آثار والثمانون: اتخاذ الثانية
عمر.ً

 القبور على السرج والثمانون: اتخاذ الثالثة
ًا.ً والثمانون: اتخاذها الرابعة أعياد

القبور.ً عند والثمانون: الذبح الخامسة
النججدوة، كججدار المعظمين، بآثار والثمانون: التبرك السادسإة

حججزاما: بعججت بججن لحكيم قيل كما يده، تحت كانت من وافأتخار
التقوى.ً إل المكارما فأقال: ذهبت ؟ قريش مكرمة

بالنواء.ً والثمانون: السإتسقاء السابعة
بالحساب.ً  والثمانون: الفخر الثامنة )144ص(

النساب.ً فأي والثمانون: الطعن التاسإعة
التسعون: النياحة.ً

بالنسججاب، الفخججر فأضججائلهم، أجججل والتسججعون: أن الحاديججة
ذكر.ً  ما فأيه الله فأذكر

ًا، الفخر فأضائلهم أجل والتسعون: أن الثانية بحججق، ولججو أيض
عنه.ً فأنهي

تعصججب عنججدهم، منججه بججد ل الججذي والتسججعون: أن الثالثججة
ًا، منها هو من ونصر لطائفته، النسان ًا، أو ظالم فأأنزل مظلوم

أنزل.ً ما ذلك فأي الله
غيججره، بجريمججة الرجججل أخججذ دينهججم والتسججعون: أن الرابعججة

] 15أخرى) [السإراء:  وزر وازرة تزر الله: (ول فأأنزل
فأقججال: " غيججره، فأججي بمججا الرجل والتسعون: تعيير الخامسة

"  جاهلية فأيك امرء إنك ؟ بأمه أعيرته
اللججه فأججذمهم الججبيت، بوليججة والتسججعون: الفأتخججار السادسإة

].ً 67تهجرون) [المؤمنون:  سإامرا به بقوله: (مستكبرين
الله فأأتى النبياء، ذرية بكونهم والتسعون: الفأتخار السابعة

].134ً[البقرة:  كسبت) الية ما لها خلت قد أمة بقوله: (تلك
أهل كفعل بالصنائع، والتسعون: الفأتخار الثامنة

الحرث.ً أهل على  الرحلتين،)ص145(
ي الجدنيا والتسجعون: عظمجة التاسإجعة كقجولهم: قلجوبهم، فأ

عظيججم) القريججتين مججن رجججل علججى القججرآن هججذا نججزل (لججول



اليججة.ً فأججي كمججا اللججه، علججى ].ًالمائججة: التحكججم31[الزخججرف: 
تطججرد بقججوله: (ول فأأتججاهم الفقراء، المائة: ازدراء بعد الحادية

بعد ] الثانية52[النعاما:  والعشي)، بالغداة ربهم يدعون الذين
الججدنيا، وطلججب الخلص، بعججدما الرسإججل اتبججاع المائججة: رميهججم

شججيء) اليججة مججن حسججابهم مججن عليججك بقججوله: (مججا فأأجججابهم
] وأمثالها.52ً[النعاما: 
المائة: الكفر بعد الرابعة بالملئكة؛ المائة: الكفر بعد الثالثة

بعججد بججالكتب.ً السادسإججة المائة: الكفججر بعد بالرسإل.ً الخامسة
المائججة: بعججد اللججه.ً السججابعة عججن جججاء ما عن المائة: العراض

اللججه.ً بلقججاء المائججة: التكججذيب بعججد الخر.ً الثامنة باليوما الكفر
عججن الرسإججل به أخبرت ما ببعض المائة: التكذيب بعد التاسإعة

الخججرة) ولقاء بآياتنا كذبوا قوله: (والذين فأي كما الخر، اليوما
الججدين) يججوما بقججوله: (مالججك ] ومنها: التكذيب147[العراف: 
شججفاعة) [البقججرة: ول خلة ول فأيه بيع ] وقوله: (ل4[الفاتحة: 

يعلمججون) [الزخججرف: وهججم بالحق شهد من ] وقوله: (إل254
86ً.[

 والطاغوت؛ بالجبت المائة: اليمان بعد العاشرة
ديجججن المائجججة: تفضجججيل بعجججد عشجججر  الحاديجججة)146ص(

المائججة: بعججد عشججر الثانيججة المسججلمين؛ ديججن على المشركين،
مججع الحق المائة: كتمان بعد عشر بالباطل.ً الثالثة الحق لبس
هي: القول الضلل، المائة: قاعدة بعد عشر به.ً الرابعة العلم
المائججة: التنججاقض بعججد عشججر علججم.ً الخامسججة بل اللججه علججى

لما بالحق كذبوا تعالى: (بل قال كما الحق، كذبوا لما الواضح،
بعججد عشججر ].ً السادسإججة5مريججج) [ق:  أمججر فأججي فأهججم جججاءهم

بعجد عشجر بعجض.ً السجابعة دون المنزل ببعض المائة: اليمان
المائججة: بعججد عشججر الرسإججل.ً الثامنججة بيججن المائججة: التفريججق

المائججة؛ بعججد عشججر علم.ً التاسإججعة به لهم ليس فأيما مخالفتهم
بعججد بمخالفتهم.ً العشججرون التصريح مع السلف، اتباع دعواهم

والعشججرون به.ً الحادية آمن من الله سإبيل عن المائة: صدهم
بعججد والعشججرون والكافأرين.ًالثانيججة الكفر، المائة: مودتهم بعد

والسججابعة والسادسإججة، والخامسججة، والرابعججة، والثالثة، المائة،



والكهانججة، والطيججرة، والطرق، المائة: العيافأة، بعد والعشرون
واللججه العيججدين؛ بيججن التزويج وكراهية الطاغوت، إلى والتحاكم

أعلم.ً
ًا: رحمة وقال )147ص( فأججي ما بعض تعالى: ذكر الله أيض

الولى: مججا الفوائد؛ من السيرة، فأي المذكورة الجاهلية، قصة
بيججان: مججن ونسججر؛ ويعججوق، ويغججوث، وسإججواع، ود، قصججة، فأججي

مججن المشججركون، بهججا أدلججى التي الشبهة وإزالة بالله؛ الشرك
دعجججوة وقجججولهم: ليجججس والشجججفاعة؛ الججججاه، قجججولهم: نريجججد

النججافأع هو الله أن نعلم نحن وقولهم؛ الصناما؛ مثل الصالحين،
وقول محمد؛ أمة من فأهم أشركوا، ولو وقولهم: هؤلء الضار؛

قصتهم.ً  هذا: يكشفه فأكل أصغر؛ شرك شياطينهم: هذا
سإججبب وأنهججا مبتججدعها، قصججد صججح ولو البدع، الثانية: مضرة

الغلو.ً الرابعة: كججون من السإلما.ً الثالثة: التحذير عن للخروج
يزيججد.ً الخامسججة: التحججذير والباطججل ينقص، القلوب فأي الحق
يتعمججد.ً لججم الكججاذب يكججون وقججد العلمججاء، علججى الكججذب مججن

عبججدت وإنمججا لججذاتها؛ تعبججد لججم الصججناما معرفأة: أن السادسإة،
يكون قد الصناما، وعبادة الردة، الصالحين.ً السابعة: أن لجل
بقبججور الفتنة من الصالحين.ً الثامنة: التحذير بعض فأعل سإببها

".ً  قبورهم على لقوله: " عكفوا الصالحين،
ُد الججردة أسإججباب مججن التاسإججعة: أن النبججوة.ً عججن المججد بعجج

فأججي عشر: ما العلم.ً الحادية أسإبابها: نسيان من العاشرة: أن
الحراما.ً الثانية البلد فأتنة من التحذير من لحى، بن عمرو قصة

عشر:  الشاما.ً الثالثة أهل فأتنة من عشر: التحذير
العمجال.ً الرابعجة من عمرو، أعطى لما  التفطن)148ص(

مججن أعطججى عشر: مججا الكمال.ً الخامسة من أعطى عشر: ما
لججه.ً النججاس طاعججة مججن أعطججى عشججر: مججا الملججك.ً السادسإججة

وتنججزل الوليججاء، بين: كرامججات للفرق عشر: التفطن السابعة
الشياطين.ً 

وقججت، كججل زيججادته الباطججل، علمججات مججن عشر: أن الثامنة
برؤيججة عشججر: العججبرة التاسإعة نقصانه، و ثقله الحق، وعلمات

الصججالحين صور كون النار.ً العشرون: اللطيفة، فأي له  النبي



الرسإل.ً الحادية خاتم إل يكسرها ولم الرسإل، أول عليها يبعث
وعبججادة بالشججرك، يقصججدوا لججم الكفججار أن معرفأة والعشرون؛

الوثججان بعججض والعشججرون: كججون الخيججر.ً الثانيججة إل الصججناما،
والعشججرون: تفرقهججم، بعججض.ً الثالثججة مججن أعظججم عنججدهم

عبادتهججا.ً الرابعججة وفأججى أوثججانهم، تعظيججم فأججي واختلفأهججم،
يقولون: مختلف، قول وفأى مريج، أمر فأي والعشرون: كونهم

آلهتنججا بعججض ويقولججون: (اعججتراك هو؛ يدبر ل الله، بيد المر إن
 العبادات والعشرون: فأعلهم ].ً الخامسة54بسوء) [هود: 

الحججق غير بالله تعالى: (يظنون قوله عن الله، رحمه وسإئل
ظججن بالله ] وقوله: (الظانين154 الجاهلية) [آل: عمران ظن

السوء)
بربكججم ظننتججم الججذي ظنكججم ] وقججوله: (وذلكججم6[الفتججح: 

 سإوء معنى ] ما23أرداكم) [فأصلت: 
ًا يعمل ؟.ً وقوله: (من بالله الظن )149ص( به) يجز سإوء

فأجي إياه البخارى معنى: إدخال وما ؟ معناه ] ما123[النساء: 
 ؟ الطب كتاب

" أذى يصجيبه مسجلم مجن " مجا أورده الذي وكذلك: الحديث
المشججهور هججو كمججا المكروهججات، " بجميع " الذى فأسرتم فأإن
ول نصججب، مججن المسججلم، يصججيب الخر: " ما اللفظ معنى من

مججا " على " فأعطف: " الذى أذى ول حزن، ول هم، ول وصب،
الجذي المجراد: المسجلم هججل المغايرة، يقتضى والعطف تقدما،

؟.ً  ل أما ؟ بالكلية شرك منه يصدر لم
وخججوفأه، للمخلججوق، التصججنع الشججرك قولهم: مججن معنى وما

؟.ً  ورجاؤه
 ؟ الصغر أو ؟ الكبر به: الشرك المراد وهل

ًا بى ظن إن بى، عبدى ظن عند وقوله: " أنا وإن فألججه، خيججر
ًا بى ظن  ؟ معناه " ما فأله شر

ظججن الحججق غيججر بججالله تعججالى: (يظنججون قججوله فأأجججاب: أمججا
الله : (الظجانين الجاهليجة) وقجوله بسجط السجوء) فأقجد ظجن ب

بأشججياء فأسججره وقججد أحججد، وقعججة على الهدى، فأي عليها الكلما



وصججواب؛ عقججل، أنهججا إل نظججن ول ونعتقججدها، نقولهججا، كججثيرة،
ًا.ً تأمل كلمه فأتأمل جيد
ًا يعمل قوله: (من وأما لهججا البخججارى بججه) وإدخججال يجز سإوء

الججتى المججراض، هججذه البخججارى: أن فأمججراد الطججب، كتججاب فأي
 المؤمن عن بها الله يكفر هى: مما العبد، يكرهها

سإوءا يعمل قوله: (من لن بها، ويطهره سإيئاته، )150ص(
فأججي هججذا وأمججا: إدخججاله والخججرة؛ الدنيا جزاء فأي به) عاما يجز

مججاهو البججاب، فأججي العلم: يذكرون وأهل فأواضح، الطب، كتاب
واسإتطرادا.ً تعلقا هذا، من أبعد

وأمججا عججاما، " فأهججو أذى يصججيبه مسججلم مججن قوله: " مججا وأما
فأمن: عطف والهم؛ والنصب، الوصب، " على عطف: " الذى

وفأججي العججرب، كلما فأججي جججدا كججثير وهججو الخججاص، علججى العججاما
كلمنا.ً
منججه يصججدر لججم الججذي المسججلم فأججي هججذا سإؤالكم: هججل وأما
؟.ً بالكلية شرك

يجدري، ل وهججو المججؤمن، من يصدر الذي الشرك فأنقول: أما
ل أن فأججأرجو ورسإججوله، اللججه أمججر اتبججاع فأججي مجتهججدا كججونه مع

الوعد.ً من هذا يخرجه
كحلفهججم البججاب، هججذا مججن أشججياء الصججحابة مججن صججدر وقججد
محمججد؛ وشججاء اللججه وقولهم: ماشججاء بالكعبة، وحلفهم بآبائهم،

اتبعججوه، الحق لهم بان إذا ولكن أنواط؛ ذات لنا وقولهم: اجعل
والعادات.ً الباء لمذهب الجاهلية حمية فأيه يجادلوا ولم

المججور الشججرك مججن يفعججل وهججو السإججلما، يججدعى الذي وأما
من له يتيسر ولم بجهالة، يفعلها الذي النسان وأما العظاما؛

علججى اللججه أنزله الذي العلم يطلب ولم ينصحه، )151ص(
ماحججاله.ً أدري فأل هججواه، واتبججع الرض، إلججى أخلججد بل رسإوله،

مراده: فألعل للمخلوق؛ التصنع الشرك قال: من من قول وأما
فأهججذا جججدا، كججثير وهججو يسمى: الرياء؛ الذي الله بطاعة التصنع
صاحبها.ً لها يفطن ل أمور فأي صحيح
أن يحملججك الججذي به: الخوف فأالمراد ؟ المخلوق خوف وأما
مججن خوفأججا عليك، الله ماحرما وتفعل عليك، الله مافأرض تترك



العبججد يخججرج المراد: الذي فألعل ؟ وأما: الرجاء المخلوق؛ ذلك
كججثيرة المججور هججذه وكججل بوعججده، والثقة الله على التوكل عن

جدا.ً
فأهججذا ؟ الكججبر أو الصغر، الشرك به المراد قولك: هل وأما

أو فأيخججافأه، لمخلججوق يتصججنع وقججد الحججوال، بججاختلف يختلججف
ويتوغجل ذلجك، يتزايججد وقد الصغر، الشرك فأي فأيدخل يرجوه،

الكبر.ً الشرك إلى يصل حتى فأيه،
الله:  رحمه وسإئل

الججذي هججو ؟ الرض فأججي والضججرب ؟ اللحيججة عقججد معنى عن
شججفعا ظهججرت يعدها: إن ثم خطوطا، يخط بعضهم نعرف: أن

وتفسججير: " الجبججت ؟ ذلك غير أما فأكذا وترا ظهرت وإن فأكذا،
ردتججه وحججديث: " مججن ؟ الشججيطان مارنججة الشججيطان؛ " برنججة
إل طيججر ل تقول: - اللهججم أن ذلك وكفارة أشرك، فأقد الطيرة
أن مججع ؟ اللفججظ بهذا الشرك ذلك يزول كيف أما " الخ، طيرك
فأائدة أو يفيد، ل وحده واللفظ باطنة، مخامرة الطيرة

ومججامعنى ؟ والطعججن ومامعنى: الفخر، ؟ قليلة )152ص(
؟.ً والرحمة الروح، بين وماالفرق ؟ بالعبد الله مكر

الله:  رحمه فأأجاب
يقتضي: أنه ما فأي: الداب، ذكر لكن أعلمه، اللحية: ل عقد
التكبر.ً وجه على الحرب، فأي الناس بعض يفعله شيء

يخججط، النججاس بعججض إن حتى جدا مشهور فأهو الضرب، وأما
كججل فأججي عججاما للذهن: أنججه يبدو والذي فأذاك، خطه وافأق فأمن
ِدمَا، النبي ذلك وخط الخط، أنواع يعرفأه.ً من يوجد ل ُع

السلف، عادة بل الحسن، مقصود أعرف الشيطان: ل ورنة
السججامع، يكججون وقججد أفأججراده، ببعججض العججاما، اللفججظ يفسرون
ي كجثير وهذا أفأراده، من ليس ذلك يعتقد: أن ججدا، كلمهجم فأ

له.ً التفطن ينبغي
" الخ.ً تقول أن ذلك الطيرة: " وكفارة فأي وقوله

اللججه: عبججد قال كما فأيه، إثم منها: مال أنواعا؛ فأالطيرة: تعم
القلججب فأججي وقججع فأججإذا بالتوكججل؛ يججذهبه اللججه ولكججن إل، ومامنا
فأججإن يضره؛ لم وقال، خالفه، بل به، يعمل ولم وكرهه، شيء،



فألجو الكفجارة؛ فأجي وأتجم أبلججغ، فأهججو شجيئا الحسججنات قال: من
تاب ثم الظاهر، أو الخفي، الشرك من الطيرة، تلك قدرنا: أن

فأكذلك.ً التوبة، طريق على الكلما وقال: هذا منه،
يججذكر فأالحساب: الذي بالحساب؛ وأما: الفخر )153ص(
تقججرر إذا نسميها: المراجججل؛ التي السالفين، الباء مناقب عن
بعمججل افأتخججاره فأكيججف عنججه؛ منهي بعمله، النسان فأفخر هذا،
؟! غيره

زماننججا: فأججي بججالموجود فأفسججر النسججاب، فأججي وأما: الطعن
من منهم، الناس: ليس بعض ويقول قبيلة، إلى إنسان ينتسب

منهم.ً أنه الظاهر بل بينة؛ غير
عليججه أنعججم وأغضججبه، عصججاه، إذا فأهججو: أنججه اللججه، وأما: مكر

عليه.ً رضاه من أنها يظن بأشياء
ولعلججه: فأججرق أعرفأججه، فأل والرحمة، الروح، بين وأما: الفرق

مواضع.ً فأي بالرحمة فأسر الروح، لن لطيف،
الله:  رحمه وسإئل

صججحيح، هججو هججل نسيه، ثم القرآن، حفظ الوعيد: فأيمن عن
للموصجلي: خطجه فأجي الوهاب، عبد أيضا: نبهني ؟ ذلك غير أما

لججه شججريك ل وحده الله إل إله ل أن قوله: أشهد مارضيت أنك
أيضججا، شججيء فأيها لي بان ول فأيها، أفأكر إني حتى مشيئته، فأي

" إليججك نفسي أسإلمت إني " اللهم النووي عند المذكور سإوى
 خيرا الله جزاك معناه، لي بين الخ،

عنججد ثججابت نسججيه، ثججم القججرآن، حفظ فأيمن الجواب: الوعيد
ثججم منججه، شججيئا أو القججرآن، حفظت قد كنت فأإن الحديث؛ أهل

الخطبة:  فأي قوله وأما إليه؛ تعود أن فأودي نسيته،
فأججي شججريك ل وحججده اللججه إل إلججه ل أن أشججهد )154ص(

لللوهيججة، هججذا ؟ عليك يخفى ! كيف فأعجب وإراداته، مشيئته،
الكفار.ً به أقر الذي الربوبية، توحيد الخطبة فأي والمذكور

آخججره، " إلججى إليججك نفسججي أسإلمت إني قوله: " اللهم وأما
لطيفججة.ً فأججروق بينهمججا كان ولو والتوكل، الخلص، إلى فأترجع
أعلم.ً والله

الله:  رحمه وسإئل



حججد وعججن ؟ أفأضججل أيهما الشاكر والغنى الصابر، الفقير عن
؟ الشكر وحد الصبر

والشججاكر: كججل فأالصججابر والفقججر، الغنججى مسألة فأأجاب: أما
قججال كمججا وأفأضججلهما: أتقاهمججا، المججؤمنين؛ من: أفأضججل منهما

].13ً[الحجرات:  أتقاكم)، الله عند أكرمكم تعالى: (إن
المشججهور إل علججم عنججدي الشججكر: فأل وحد الصبر، وأما: حد

اللججه تطيججع والشججكر: أن الجججزع، الصبر: عدما أن العلماء؛ بين
أعطاك.ً التي بنعمته
مانصه:  تعالى، الله رحمهم الشيخ: محمد، ابنا قال

الرحيم الرحمن الله بسم
الوهججاب؛ عبججد بججن الشيخ: محمد ابني الله وعبد حسين، من

الله سإلمه الحفظى، أحمد بن محمد الله، فأي جناب: الخأ إلى
بالباقيات واسإتعمله الفأات، من تعالى

وبركاته الله ورحمة عليكم السلما الصالحات، )155ص(
للحمججد وهججو هو، إل إله ل الذي إليك، الله نحمد بعد: فأإنا أما
نججبيه علججى والسججلما، والصلة، قدير؛ شيء كل على وهو أهل،

الفضل أولى وأصحابه، آله وعلى النذير، البشير محمد وحبيبه،
وفأهمنججا كتابك، إلينا الله وصل وقد المستطير، والعلم الشهير،
الججذي الدين، هذا على وتذكر: أنك خطابك؛ حسن من ماحواه،

ل وأنك ماسإواه، عبادة وترك لله، الدين إخلص من عليه، نحن
فأواق.ً قدر ولو التوحيد، عن والتخلف بالشراك ترضى

أفأججرض وهججذا: هججو وعليججك، علينججا مججن الججذي للججه فأالحمججد
واسإججتقاما الججدين، بهذا انتفع ومن الخلق؛ جميع على الفرائض،

العججزة، ولججه الخرة؛ فأي و الدنيا، الحياة فأي البشرى فأله عليه،
الحججديث: عججن وفأججي الفججاخرة؛ والملبججس والجججاه، والرفأعججة،

اللججه قال: " إن عليه، وسإلمه الله صلوات المصدوق، الصادق
".ً آخرين به ويضع أقواما، الدين بهذا ليرفأع

التوحيججد، فأججي عليججه: التفقججه ونحضججك بججه، نوصججيك والججذي
حقيقججة لججك تججبين فأإنهججا اللججه، رحمججه شيخنا مؤلفات ومطالعة
الشججرك: الججذي وحقيقججة رسإججوله؛ بججه اللججه بعث الذي التوحيد،

فأاعله على الجنة وأن يغفره، ل أنه وأخبر ورسإوله، الله حرمه



فأججي الشججأن، كججل والشججأن عملججه، حبججط فأعلججه من وأن حراما،
يكججون وبججه رسإججوله، به الله بعث الذي التوحيد، معرفأة: حقيقة

 كثيرا وذلك: لن وأهله؛ للشرك مفارقا مسلما، الرجل
وقججد يججبينه، لججم التوحيججد ذكججر إذا المصججنفين، مججن )156ص(

مججن ومنهججم المشججركون؛ به أقر الذي الربوبية، بتوحيد يفسره
, حقججا كججان وإن وذلججك , والصججفات؛ الججذات يفسججره: بتوحيججد

إل إلججه معنججى: ل هو , الذي العبادة توحيد من المراد هو فأليس
الله.ً

توحيججد فأججي , بالشراك الشرك المصنفين: يفسر من وكثير
طوائججف مججن , وغيرهججم العججرب كفججار بججه أقججر , الذي الربوبية

خلججق مججن سإججألتهم تعججالى: (ولئججن قججال , كمججا المشججركين
اللججه) ليقججولن والقمججر الشججمس وسإججخر والرض السججموات

وهججو شجيء كجل ملكوت بيده من ] وقال: (قل61[العنكبوت: 
للجججه) , سإجججيقولون تعلمجججون كنتجججم إن عليجججه يجججار ول يجيجججر

على تدل التي اليات من ذلك غير ] إلي89– 88[المؤمنون: 
, بينهججم الخلف , وإنمججا الربوبية بتوحيد المشركين: يقرون أن

, اللهيججة توحيججد فأججي هججو وسإججلم عليه الله صلى الرسإول وبين
, بمججرد موحجدين يصججيروا لجم ولهججذا العبججادة؛ توحيد هو الذي

, المتججأخرون أحججدثه بما تغتر أن فأإياك الربوبية؛ بتوحيد القرار
وأشباهه.ً حجر: الهيتمي؛ , كابن وابتدعوه
لكل تبيانا أنزله ,الذي الله كتاب على الصل هذا فأي واعتمد

عليججه كججان مججا وعلى للمؤمنين؛ وبشرى ورحمة , وهدى شيء
, ول بإحسججان لهججم , والتججابعين أصججحابه , مججن الصالح السلف

, الججدين أصججول , فأي المضلة البدع , من بعدهم حدث بما تغتر
فأاتبعوه مستقيما صراطي هذا تعالى: (وأن قال , كما وفأروعه

سإبيله) عن بكم فأتفرق السبل تتبعوا ول
السإججلما أصججل تعججرف: أن ] وبهذا153 [النعاما: )157ص(

ًا , وأن اللججه إل إله ل أن شهادة , وتحقيججق اللججه رسإججول محمججد
له.ً شريك ل , وحده الله إل تعبد ل الله: أن إل إله ل أن شهادة

أمر فأيما يطاع أن الله: هو رسإول محمد أن شهادة وتحقيق
, ومججن المتبججع الماما هو , ويكون وزجر عنه نهي عما , وينتهي



, وأفأعججاله: أقججواله فأعلججى , ويججترك؛ كلمججه مججن , فأيؤخذ سإواه
وما المقبول؛ , فأهو قوله وافأق فأما , والفأعال؛ القوال تعرض
, وصججلى معمججر بججن ناصججر بن حمد وكاتبه المردود؛ فأهو خالفه

محمد.ً على الله
, تعججالى اللججه رحمججه معمججر بن ناصر بن الشيخ: حمد وسإئل

, والمنفية.ً المثبتة الشفاعة بين الفرق عن
المنفية , والشفاعة المثبتة الشفاعة بين الفرق فأأجاب: أما

حقيقججة يعججرف , لججم يعرفأهججا لججم , ومججن عظيمة مسألة , فأهي
ًا لهججا , عقججد تعالى الله رحمه والشيخ , والشرك؛ التوحيد , بابجج

تعججالى: اللججه , وقججول الشفاعة , فأقال: باب التوحيد كتاب فأي
مججن لهججم ليججس ربهم إلي يحشروا أن يخافأون الذين به (وأنذر

, وعقبججه اليججات سإججاق ] ثججم51شفيع) [النعاما:  ول ولي دونه
الدين.ً الشيخ: تقي بكلما

حقيقججة لججك , يتججبين فأيججه النظججر , وأمعججن البججاب راجع فأأنت
تأمججل وإذا نفججاه؛ , ومججا القرآن أثبته ما بين , والفرق الشفاعة
الشججفاعة؛ نفججي , فأججي كججثيرة آيججات فأيه القرآن: وجد النسان

,  كثيرة وأيات
, الشججفاعة نفججي فأيهججا الججتي فأاليات إثباتها؛ فأي )158ص(
قججوله: شججفيع) ومثججل ول ولججي دونه من لهم قوله: (ليس مثل

خلججة ول فأيججه بيججع ل يججوما يأتى أن قبل من رزقناكم مما (أنفقوا
ولي من دونه من لكم ] وقوله: (ما254شفاعة) [البقرة:  ول
للججه ] وقججوله: (قججل4تتججذكرون) [السجججدة:  أفأل شججفيع ول

اليات.ً من ذلك غير ] إلي44جميعا) [الزمر:  الشفاعة
تعججالى: قججوله , فأمثججل الشججفاعة إثبات فأيها التي اليات وأما
مججن إل شججيئا شججفاعتهم تغنججى ل السموات فأي ملك من (وكم

] وقوله: (ول26ويرضى) [النجم:  يشاء لمن الله يأذن أن بعد
(: ول ] وقججوله23لججه) [سإججبأ:  أذن لمن إل عنده الشفاعة تنفع

تنفع ل ] وقوله: (يومئذ28ارتضى) [النبياء:  لمن إل يشفعون
]109قججول)[طججه:  لججه ورضي الرحمن له أذن من إل الشفاعة

اليات.ً من ذلك غير إلي



المشركون يطلبها التي هي؛ القرآن؛ نفاها فأالشفاعة: التي
أو وسإججلم عليججه الله صلي النبي قبر إلي , فأيأتون الله غير من
, بججه فأيستغيث , والصالحين؛ الولياء يظنونه: من من قبر إلي

عنججد لججه , شججفع ذلك فأعل أذا أنه , لظنه الله إلي به ويستشفع
حاجججة , أو دنيويججة حاجججة أراد , سإواء حاجته الله , وقضي الله

قججوله: (ويقولججون فأججي المشركين عن الله حكى , كما أخروية
الكفججار ] لكججن: كججان18اللججه) [يججونس:  عنججد شججفعاؤنا هججؤلء

وأمججا الدنيوية؛ الحاجات قضاء , فأي بهم , يستشفعون الولون
المشججركون وأمججا لججه؛ , جاحججدين بججه , فأكانوا: مكججذبين المعاد

, والخرة؛ الدنيا , حوائج الله غير من اليوما: فأيطلبون
عليججه , ويسججتدلون اللججه إلججي بججذلك ويتقربججون )159ص(

ولهججم غضب وعليهم ربهم عند داحضة (حجتهم الباطلة بالدلة
].16ًشديد) [الشورى:  عذاب
, بججإذنه سإججبحانه , فأقيججدها القرآن أثبتها الشفاعة: التي وأما

إل أحججد عنججده يشججفع فأل لججه؛ المشججفوع عججن , ورضاه للشافأع
أن للشججفعاء يججأذن , ول مرسإل نبي , ول مقرب ملك , ل بإذنه

يرضججى سإججبحانه: ل وهججو , وعمله؛ قوله رضي لمن إل يشفعوا
التوحيد.ً إل

النججاس أسإججعد أن وسإججلم عليججه اللججه صججلى الرسإججول وأخججبر
, اليججوما منججه طلبهججا فأمججن , والخلص؛ التوحيد بشفاعته: أهل

ل المشججركين أخججبر: أن قججد سإبحانه والله القيامة؛ يوما حرمها
بحيججث توحيججده؛ جرد من تنفع وإنما الشافأعين؛ شفاعة تنفعهم

سإججبحانه: ل وهججو , ومعبججوده؛ , هججو: إلهججه وحججده الله يكون أن
ًا كان ما , إل العمل من يقبل للججه تعججالى: (أل قججال , كما خالص
].3ًالخالص) [الزمر:  الدين
, هججي: المنفيججة الشججفاعة لججك: أن , تبين اليات تأملت فأإذا

, وأمججا اللججه غيججر من اليوما , ويطلبونها المشركون يظنها التي
كمججا والخلص؛ التوحيججد لهججل فأهججي: الججتي الشفاعة: المثبتة؛

مات من نائلة شفاعته أن وسإلم عليه الله صلى الرسإول أخبر
ًا بالله يشرك , ل أمته من أعلم.ً , والله شيئ



ًا: الشيخ وسإئل )160ص( , معمججر بججن ناصر بن , حمد أيض
الخ.ً ".ً.ً ؟ عليك السائلين بحق قوله: " أسإألك عن

إني الصلة: اللهم إلي الخارج قول عن السؤال فأأجاب: أما
جججواز علججى دليججل فأيججه ليس ,فأهذا عليك السائلين بحق أسإألك

بججه , فأاسإججتدل النججاس بعججض توهم قد , كما بالمخلوق السؤال
هججو وإنمججا , والصججالحين؛ النبيججاء , بججذوات التوسإججل جواز على

ً نفسه على أوجبه , بما تعالى الله سإؤال ًا , فأضل , لنججه وكرم
تعججالى: (وإذا قجال سإجألوه, كمججا , إذا السججائلين يجيب: سإججؤال

دعججان) إذا الججداعي دعوة أجيب قريب فأإني عني عبادي سإألك
].186ً[البقرة: 

المججؤمنين) نصججر علينججا حقججا تعججالى: (وكججان قججوله ونظيججره
اللججه علججى إل الرض فأججي دابججة مججن ] وقوله: (وما47[الروما: 

المؤمنين) , [النبيججاء: ننجي ] وقوله: (وكذلك6رزقها) [هود: 
صججح إن ذلك فأي الوارد الحديث فأي العلماء ذكره ما ].ً هذا88

السججؤال بججاب مججن فأهو صحته تقدير , وعلى ضعيف فأهو , وإل
, واللججه المخلججوقين بججذوات السججؤال باب من , ل الله بصفات

أعلم.ً
الشيخ:  بن الله عبد بن سإليمان الشيخ سإئل
, أو وسإججلم عليججه اللججه صججلى النججبي بجججاه التوسإل يجوز هل
؟.ً الدعاء فأي والصالحين والمرسإلين النبياء من غيره

الكتاب به جاء , الذي المشروع فأأجاب: التوسإل
وتعججالى سإججبحانه الله إلي , هو: التوسإل والسنة )161ص(

رب بجلل اللئقججة والصججفات , والسإججماء الصججالحات بالعمال
توسإججلوا أنهم المؤمنين عباده عن حاكيا تعالى , كقوله البريات

ًا سإمعنا إننا أعمالهم: (ربنا بصالح إليه أن لليمججان ينججادي منادي
].193ًعمران:  [آل فأآمنا) الية بربكم آمنوا

إلججي أووا الججذين الثلثججة قصججة مججن الصحيحين فأي ثبت وكما
بصجالح اللجه إلجي , فأتوسإجلوا الصجخرة عليهم , فأانطبقت الغار

الحججديث فأججي وسإلم عليه الله صلى كقوله , الحديث؛ أعمالهم
صججحيحه فأي حبان وابن شيبة أبي وابن أحمد الماما رواه الذي

أنزلتججه , أو نفسججك به سإميت لك هو اسإم بكل (أسإألك وغيره؛



ًا علمته , أو كتابك فأي علم فأي به أسإتأثرت , أو خلقك من أحد
عندك).ً الغيب

وغيججره: " اللهججم الججترمزي رواه الذي الصحيح الحديث وفأي
بججديع المنججان، أنججت، إل إلججه ل الحمججد، لججك بججأن أسإججألك إنججي

" وفأججي ياقيوما ياحي والكراما، الجلل ياذا والرض، السماوات
رحمان يا ياالله وحسنه: " أسإألك الترمذي رواه الذي الحديث
ذلك.ً وأمثال " الحديث، وجهك ونور بجللك
الججتي الوسإججيلة مججن وهججو فأيه، نزاع ل مشروع، أمر كله فأهذا

اللججه اتقججوا آمنججوا الججذين تعججالى: (ياأيهججا قججوله فأي بها الله أمر
اللججه إلججى التوسإل ] وكذلك35الوسإيلة) [المائدة:  إليه وابتغوا
وبدعاء حياته، فأي وشفاعته وسإلم عليه الله صلى النبي بدعاء
مسججتحب، كلججه فأهججذا حياتهم، فأي والصالحين النبياء من غيره
توسإل كما
وسإججلم عليججه اللججه صججلى النججبي بججدعاء الصحابة )162ص(

المطلججب، عبد بن العباس بدعاء وتوسإلوا حياته، فأي وشفاعته
السإججود بججن يزيججد وبججدعاء وسإججلم عليججه اللججه صججلى النججبي عججم

الجرشي.ً
أسإألك إني يقول: اللهم كمن المخلوقين، بجاه التوسإل وأما

لججم فأهججذا ذلججك، ونحججو وسإججلم عليه الله صلى محمد نبيك بجاه
النهي على العلماء وأكثر وسإلم عليه الله صلى النبي عن ينقل
ولججو إجماعا، بدعة تعالى: أنه الله رحمه القيم ابن وحكى عنه،
فأل وتعججالى، سإججبحانه الله عند جاه لهم والصالحون النبياء كان

وجاههم.ً بذواتهم التوسإل جواز ذلك يقتضى
ول إليهم، نفعه يعود أمر والدرجات، الجاه من لهم الذي لن
لنججا المجججازي واللججه لهم، ومحبتنا لهم باتباعنا إل ذلك من ننتفع
ذلك.ً على

فأل والطاعججة باليمان التوسإل عدما مع بذواتهم التوسإل وأما
بمججا يتوسإججل لججم إن بججالمخلوق المتوسإججل ولن وسإججيلة، يكججون
واتباعه بمحبته أو للمتوسإل الدعاء من به المتوسإل من يحصل

؟! يتوسإل شيء فأبأي



كتججاب: فأججي تعججالى، اللججه رحمججه تيميججة بن السإلما شيخ قال
السججلف، كلما مججن ماأمكنني وأكشف أبحث مازلت السإتغاثة،

فأججي بالصالحين منهم: التوسإل أحد جوز هل والعلماء، والئمة،
فأتيا على وقفت ثم وجدته، فأما منهم، أحد ذلك فأعل أو الدعاء،
بأنه أفأتى السلما، عبد بن محمد أبي للفقية

وسإلم عليه الله صلى النبي بغير التوسإل ليجوز )163ص(
صججح إن بججه التوسإججل فأجججوز وسإججلم عليه الله صلي بالنبي وأما

ذلك.ً فأي الحديث
وأبججي حنيفججة أبججي عججن شرح: الكرخججي، فأي القدوري وذكر
الشججيخ كلما , انتهججى بالنبيججاء الله يسأل أن يجوز ل أنه يوسإف
, لنججه تجوز ل بخلقه القدوري: المسألة قال تعالى؛ الله رحمه

ًا معنى تجوز , فأل الخالق على للمخلوق حق ل , انتهى.ً , وفأاق
, الول: مججا بججأمور بججالمخلوقين المسألة أجاز من احتج وقد
رسإججول قججال , قججال الخججدري سإججعيد أبي عن أحمد الماما رواه
الصججلة إلججى بيتججه مججن خججرج وسإلم: " من عليه الله صلى الله

ممشججاي وبحججق عليججك السائلين بحق أسإألك إني فأقال: اللهم
" الحديث.ً هذا

, وفأيججه العججوفأي عطيججة إسإججناده فأججي الحججديث فأالجواب: إن
, زرعججة , وأبججو , وهشججيم , والثوري أحمد الماما , ضعفه كلما
, وقججال: ل حبججان , وابججن , والنسججائي , والجوزجاني حاتم وأبو
معيججن: صججالح؛ ابججن , وقججال التعجججب على إل حديثه كتب يحل
, ثبججوته تعججالى.ً وبتقججدير اللججه شاء إن ثقة كان سإعيد ابن وقال

أن عليججه السججائلين حججق , فأججإن المسججتحب التوسإججل هججو: مججن
, لججه , فأالسججؤال يججثيبهم أن لججه المطيعيججن , وحججق يجيبهججم
وإثابته.ً الجابة لحصول سإبب والطاعة

من وصححه المستدرك فأي الحاكم رواه والثاني: ما
أبيججه , عججن أسإلم بن زيد بن الرحمن عبد حديث )164ص(
قججال: " وسإججلم عليه الله صلى النبي , عن عمر , عن جده عن
لمججا محمججد بحججق أسإججألك , قججال: رب الخطيئة آدما اقترف لما

" الحديث.ً لي غفرت



زيججد بن الرحمن عبد , لن سإاقط الحديث هذا فأالجواب: إن
معين، ,وابن , وأحمد , ضعفه: مالك بالتفاق ضعيف أسإلم بن

, حججاتم , وأبججو سإعد وابن داود، وأبو زرعه، وأبو المديني، وابن
علججى الجججوزي: أجمعججوا ابججن , قججال حبججان , وابن خزيمة وابن

 ضعفه
وهججو: أسإججلم بججن زيججد بن الرحمن عبد به تفرد ترى كما فأهذا

ذكججر لمججا المسججتدرك تلخيججص فأججي الججذهبى الحافأظ هو.ً وقال
الججذهبي: أظنججه قججال صججحيح، فأقججال: هججذا الحديث هذا الحاكم

قصججة ذكر وجّل عّز الله , لن للقرآن مخالف هو , ثم موضوعا
توسإججل أنججه اللججه يججذكر , ولججم وتوسإججله وتوبته السلما عليه آدما

وسإلم.ً عليه الله صلى بالنبي
, وابججن والليلججة اليوما فأي والنسائي الترمذي رواه ما الثالث

" أن حنيججف بن عثمان عن الترمذي وصححه والبيهقي شاهين
ً فأقججال: ادع وسإلم عليه الله صلى النبي أتي البصر ضرير رجل
صججبرت شججئت وإن دعججوت شججئت , فأقال: إن يعافأيني أن الله
, وضوءه فأيحسن يتوضأ أن , فأأمره , قال: فأادعه لك خير فأهو

بنبيججك إليججك وأتججوجه أسإججألك إنججي الججدعاء: اللهججم بهذا ويدعوه
هججذه حاجتي فأي ربي إلي بك توجهت , إني الرحمة نبي محمد

غريججب صججحيح حسن حديث " هذا فأي فأشفعه , اللهم لتقضى
 إل نعرفأه ل

, هججذا الخطمي غير , وهو جعفر أبي حديث من )165ص(
التوسإججل جججواز علججى يججدل بعضهم: هججذا , وقال الترمذي لفظ

غير.ً ل وسإلم عليه الله صلى بالنبي
اللججه رضججي عمججر ذكججره الذي هو التوسإل هذا والجواب: إن

أنهججم فأججذكر عنججه، اللججه رضججي بالعبججاس اسإتسججقى لمججا عنججه
ثججم السإتسججقاء فأججي وسإججلم عليججه اللججه صججلى بالنبي يتوسإلون

, هججو: دعججاؤه بججه وتوسإججلهم مججوته بعججد العبججاس بعمججه توسإلوا
لججم , وهججذا تعججالى اللججه إلججى وسإججيلتهم , فأيكون معه ودعاؤهم

, موته بعد وسإلم عليه الله صلى النبي حق فأي الصحابة يفعله
مغيبه.ً فأي ول



لهججم شججافأعا هججذا مثل فأي كان وسإلم عليه الله صلى والنبي
فأي فأشفعه العمى: " اللهم حديث فأي قال , ولهذا لهم داعيا

اللججه , فأسججأل لججه شفع وسإلم علي الله صلى النبي أن " فأعلم
فأيه.ً يشفعه أن

صججريح , فأججإنه هججذا صحة , علم الحديث هذا تأمل قلت: من
, فأقججال: " إن يعججافأيني أن اللججه فأقال: ادع أتاه العمى أن فأي

قججال: فأججادعه لججك؛ خيججر فأهججو صبرت شئت , وإن دعوت شئت
, وأن له دعى وسإلم عليه الله صلى النبي أن على دليل "فأهذا

صججلى دعججاءه يسججتجيب , بأن فأيه يشفعه أن ربه سإأل العمى
المسألة.ً  هذه حكم فأي كاٍف وهذا وسإلم؛ عليه الله

, سإججؤاله بجاهه: غير , أو المخلوق بذات التوسإل واعلم: أن
, لججي اغفججر يقول: اللهم أن بجاهه , أو بذاته ودعائه.ً فأالتوسإل

, وسإلم عليه الله صلى محمد بنبيك الجنة , وأدخلني وارحمني
أو

,ونحججو وسإججلم عليججه الله صلى محمد نبيك بجاه )166ص(
بشرك.ً ليس بدعة , فأهذا ذلك

اسإججألك اللججه رسإججول يقججول: يججا أن , هججو ودعججاؤه وسإججؤاله
بججك اسإججتجرت , أو عني , فأرج شديد كرب فأي أنا ,أو الشفاعة

ينقل أكبر , وشرك كفر , فأهذا ذلك , ونحو , فأأجرني فألن من
الججدعاء , لن لغيججره اللججه حججق صججرف ,لنججه الملججة عن صاحبه
غيججر عبججد , ومن عبده , فأقد دعاه , فأمن لله إل يصلح ل عبادة

تحصر.ً أن من أكثر هذا على , والدلة أشرك , فأقد الله
أو بالمخلوق، التوسإل بين يفرق ول يميز ل الناس من وكثير
وإيججاك اللججه وفأقنججا ذلججك فأججافأهم وسإججؤاله، دعججائه، وبين بجاهه،
المسالك أحسن لسلوك
ذلججك نحو وجد , وهي: إذا الثانية المسألة جواب يظهر وبهذا

أعلججم , واللججه ل أما محمججل لججه , هججل العلماء بعض تصنيف فأي
وسإلم.ً وصحبه وآله محمد نبينا على الله وصلى

اللججه , رحمه سإعود ,بن محمد ,بن العزيز : عبد الماما وقال
تعالى: 
الرحيم الرحمن الله بسم



اللججه: محمججد فأججي الخأ جناب , إلي سإعود بن العزيز عبد من
مججن , وجعله الشرار جميع من الله , سإلمه الحفظي أحمد بن

لئججم لومججة اللججه فأي تأخذهم ل , الذين البرار الصالحين عباده
الفجار.ً  من
هو إل إله ل , الذي الله إليك أحمد بعد: فأإني أما )167ص(
وخيرتججه صفوته على يصلي أن وأسإأله أهل؛ والثناء للحمد وهو
آلججه , وعلججى إنبججائه على , وأمينه أنبيائه خير , محمد خلقه من

أعدائه.ً  رقاب , على قاطعة سإيوفأا كانوا , الذين وصحبه
لطيججف مججن تضججمنه، مججا وفأهمنججا كتججابكم؛ إلينججا وصججل وقججد

نحججن والمنججة، الحمججد فألله ؟ الحوال عن سإألت فأإن خطابكم،
وسإججائر يزيججدنا، أن اللججه نسججأل بججال، وأسإججر حججال، أحسججن فأي

والفأضال.ً  النعم، من إخواننا
وإخلصججكم اليمانيججة، الججدعوة هججذه اتباعكم، من ذكرت وما

ًا الوحدانية، له لمن والتوحيد، الدعوة، حججاله كججانت لمججن فأهنيئجج
عججاد السإججلما، لن والمهالججك؛ الشججرك، من الله وأنقذه كذلك،

ًا الزمججان هججذه فأججي الصججادق بججه أخججبر كمججا بججدا، كمججا غريبجج
اللججه: أن نسأل وغيره؛ مسلم، صحيح فأي ثبت كما المصدوق،

ما السنة من يحيون أنهم ذكر الذين الغرباء، من وإياك، يجعلنا
الناس.ً  أمات

مججا فأججأعظم ؟ كتابججك فأججي الوصججية طلججب ذكججرت: مججن ومججا
اللججه، إل إلججه ل أن الصججلين: شججهادة هججذين به: تحقيق نوصيك

ًا وأن ينفججع ول السإججلما؛ أصل وذلك: لنهما الله؛ رسإول محمد
ً تحقيقهمججا، بججدون عمل، يقبل ول علم، ًا؛ وعملً، قججول واعتقججاد
فأججي والخرين، الولين بها الله أوصى التى التقوى، أصل وهما

أوتوا الذين وصينا تعالى: (ولقد بقوله كتابه،
الله) [النساء: اتقوا أن وإياكم قبلكم من الكتاب )168ص(

131 ً.[
منها: أنهججا بتفاسإير؛ السلف، من فأسرها من التقوى، وفأسر
اللججه؛ ثججواب ترجججو اللججه، مججن نججور علججى اللججه، بطاعججة العمججل

اللججه؛ عقججاب تخججاف اللججه، مججن نور على الله، معصية واجتناب
هذا.ً  به: اسإتحضار نوصيك ما فأأعظم



ممجن قول أحسن جلله: (ومن جل قال الله، إلى الدعوة ثم
ًا وعمججل اللججه إلججى دعججا المسججلمين) مججن إننججى وقججال صججالح

علججى اللججه إلججى أدعججوا سإججبيلى هذه ] وقال: (قل33[فأصلت: 
أبججى بججن لعلججي  ] وقال108اتبعنى) [يوسإف:  ومن أنا بصيرة
ًا، رجل بك الله يهدى لن الله عنه: " فأو الله رضى طالب واحد

".ً النعم حمر من لك خير
ول تخججف، فأل أهلهججا، مججن وكنججت التقججوى، هججذه حققت فأإذا
كنججت، حيججث معججك اللججه: أنججه مججن البشججرى وردت وقد تحزن؛
ًا ًا، ناصر ًا، ومعين اتقججوا الججذين مججع اللججه تعالى: (إن قال وحافأظ

فأمن معك، الله كان ] وإذا128محسنون) [النحل:  هم والذين
بعضججهم: مججن قججال وكما ؟ ترجو فأمن عليك، كان وإذا ؟ تخاف
الججتى الفئة معه: فأمعه الله كان ومن معه؛ الله كان الله، اتقى

يضل.ً ل الذي والهادى يناما، ل الذي والحارس تغلب، ل
المسججتقيم، صججراطه إلججى وإيججاكم يهججدينا، اللججه: أن نسججأل

الله ورحمة عليكم، والسلما النعيم؛ جنات برحمته، ويدخلنا
وبركاته.ً  )169ص(

خججداما لحججد خطججر جججوابه، من المؤمنين فأرغا: أمير ما وبعد
علججى غايتهججا: ثنججاء لطيفة، بكلمات يذيل أن المسلمين، علماء
ًا اللججه، دين فأي وترغيب الله، بنعمة وتحدث الله، فأيهججا، مراعيجج

فأيمججل؛ يطججل ولججم ودل، قججل ما الكلما المثل: خير فأي قيل ما
وبحره.ً المبتدى، روى على اتفقت وقد

له:  الله غفر فقال

فأججي الكون حياة فأعم
والنجججججججد الغججججججور

فأججي الحججق بججرق تججألق
الثمججر من أنواع يوانع النججججججدى العجججججارض

الرغجججججججججججججججججججججد
الشججججججار وأورقجججججت

مججن القطار وأعقبتبهججججججججا وانتضججججججججدت
النججججججججد طيججججججججب

مججن النججوار وأشججرقت
ًا مسججامعورده زهجججججججججججججججججججر فأججوق جهججر

الملججججججد أغصججججججانها
بالججذكر الطيار وغردت

بعججد الخصججب علججىالججججججججججج تطججججججججججرب
بالشجججججكر المحجججججل

الكائنججات خطيججب وقاما
مشججروبها ومطعومهالربهجججججججججججججججججججججججججا

الججججججوردى طيبهججججججا
محيجججى الحيجججا فأجججذاك

العفججو جنججاه ونرجججواربيعهجججججججا القلجججججججوب
الخلججججد جنججججة فأججججي

ثمار من نجنى نحن فأها
ًا تجد فأذقه غراسإجججججججججججججججججججججه ألججذ طعمجج

الشجججججججهدى مجججججججن
ًا كنت فأإن إلججى مشججتاق

الوفأجججججى وحظهجججججمالجنججججججججججا ذلججججججججججك
المجججججدى وجججججدهم

اللججه ديججن الججوحى هججو
أهلججججججججه عصججججججججمة



نيججججل يرتجججججى بججججه
والرفأججججد الرغججججائب

فأججي والنججاس ينتجججى به
عنججججد قبججججل ومججججنهلكجججججججججججججججججججججاتهم

اللحججد وفأى الحتضار
المججن بججه )170ص(

باغا كل من يحتمى بهالحشججر وفأججى الدنيا فأي
حقجججججججججججججججججد وذى

تحقن به الدنيا تصلح به
مججن حججازا ما يجد ولمالجججججججججججججججججججججججججدما

والجنججججججد المججججججال
أركجججان زعزعجججت بجججه

قججاله قججد كمججا أرانججا وقيصججججججر كسججججججرى
الوعججججججد صججججججادق

السججالكين فأججي ومثلهما
عججن زادت نعججم علججىطريقهججججججججججججججججججججم

والعججججججد الحصججججججر
يرتضجججيه حمجججد فأللجججه

الخلجججق إلجججه أميجججنلنفسجججججججججججججججججججججججه
العقججججججد واسإججججججطة

الرسإول بعث فأأعظمها
بججججالقول وتوحيججججدهمحمججججججججججججججججججججججججد

والقصججججد والفعججججل
ديججن السإججلما إلى دعانا

الغوايججة بعججد وأنقججذناإلهنججججججججججججججججججججججججججا
بالرشجججججججججججججججججججد

الضججللة بعججد بججه هججدانا
طججاغا كججل من وأمكنناوالعمجججججججججججججججججججججى

ومعتجججججججججججججججججججججد
الجججذي وأعطانجججا حبانجججا

سإججوى تدعو ل ممالكوهمنجججججججججا فأجججججججججوق
الفججججججرد الواحججججججد

واتسججقت بالنصر وأيدنا
المصججادر عنججد يثبتنججالنججججججججججججججججججججججججججججا

كججججججججججججججججججججالورد
بأن نعمته إتماما فأنسأله

التجريججد قججدما علججى.ً
ويسججججتهدي يهججججدى

للججه قججاما عبججد فأججوز فأيججا
ًا من أمضى يرى بعزماجاهجججججججججججججججججججججججد

الهنجججججدى الصجججججارما
نصجججججر فأجججججي وججججججدد

ًا الشججججججريعة ومجا يسر فأيما لخالقهصججججججارم
يبججججججججججججججججججججججدى

المصججطفى هججدى وتابع
ًا الطهجججججججر ذى دين عن بإعراضهمخلصججججججج

والمجججججججد الجججججججود
المحججروما حسججرة ويججا

واختجججار خجججاب وقجججدربججججججججججه رحمججججججججججة
السججعد على النحوس

الكججثير الخيججر فأججاته لقد
الوفأججججى وتسججججليمه درى ومججججججججججججججججججججا

حججججججد بل الكجججججججثير
اللججه حمججد بعججد ومججن

أهججججججل وأصججججججحابهصججججججججلته أزكججججججججى
والزهججججد السججججوابق

خيججر المصججطفى علججى
وآلجججججججججه النجججججججججاما

اللججه رحمججه سإججعود، بججن محمججد بججن العزيججز الماما: عبد قال
السإججلما، ديججن ظججاهر على الله عبد رجل عن سإئل وقد تعالى،

ًا دينه فأي يقلد ول المقبحات ويترك بالواجبات، يأتى من أحد
فأيججه كان إن بل المشهورة، المذاهب هذه  أرباب)171ص(

مججن سإجأل وإل بهججا، عمججل والسنة الكتاب أدلة فأي النظر أهلية
 ؟ ل أما ناج، هذا فأهل العلماء، من وجده

اللججه رسإججول علججى والسلما والصلة لله، الحمد فأنقول: بعد
كتابججة: فأججي تعججالى اللججه قال وسإلم، آله وعلى عليه، الله صلى
عليهججم اللججه أنعججم الججذين مع فأأولئك والرسإول الله يطع (ومن



أولئججك وحسججن والصججالحين والشججهداء والصججديقين النبيين من
].69ً[النساء:  رفأيقا)،

الوليججن مججن ورسإججوله، الله أطاع من أن سإبحانه الله فأأخبر
وهججذا الثججواب، جزيججل ويحصل العذاب، من ناج فأهو والخرين،

لكججن فأيججه، اختلف ل الحمججد، وللججه المججة، بين عليه مجمع أمر
كتججاب فأججي بما بالعمل القول وتصديق ذلك، تحقيق فأي الشأن

والسججلما، الصججلة أفأضججل اللججه مججن عليججه رسإججوله، وسإنة الله،
الصججالح: والسججلف ، نججبيهم بعججد أحججدثوا النججاس وذلججك: لن

وأشججده: ذلججك فأأقبججح الحسججنة، البدع من أنها زعموا محدثات،
والمججوات، الحياء، من بالصالحين، والسإتغاثة الله، غير دعوة
الحاجججات، وسإججؤالهم الشججدائد، وكشججف الفوائججد، جلججب فأججي

عنده.ً  ويقربوهم الله، عند لهم ليشفعوا
السإججلما، بججدين علينججا اللججه يمججن أن قبججل نفعله، وكذلك: كنا

عنججد وصججار البلد، مججن كججثير فأي ذلك اشتهر حتى وغيرنا، نحن
أنكره ومن ومحبتهم، الصالحين، تعظيم غاية هو الناس، غالب
وخرجوه.ً  كفروه، عليهم

أسإكنه الوهاب، عبد بن الشيخ: محمد ظهر فألما )172ص(
هججو هججذا أن وأخججبر ذلججك، عججن المججآب: نهانججا يججوما الجنججة اللججه

فأعججل هججو وأنججه منججه، بالتوبججة إل اللججه، يغفججره ل الججذي الشرك،
وغيرهم.ً  العرب، من الوثان، عبدة المشركين،

سإججلف وإجماع والسنة، الكتاب، من القطعية، بالدلئل وأتانا
اللججه مججع تججدعوا فأل للججه المسججاجد تعججالى: (وأن كقججوله المة،

ًا) [الجن:  مججن يدعوا ممنن أضل تعالى: (ومن ] وقوله18أحد
دعججائهم عججن وهم القيامة يوما إلى له يستجيب ل من الله دون

بعبججادتهم وكججانوا أعججداء لهججم كججانوا النججاس حشر وإذا غافألون،
ادعججونى ربكججم تعالى: (وقججال ] وقال6-5كافأرين) [الحقاف: 

جهنم سإيدخلون عبادتى عن يستكبرون الذين إن لكم أسإتجب
].ً 60[غافأر:  داخرين)،
هججذا عرفأنا: أن فألما معروفأة، كثيرة المعنى هذا فأي واليات

عنججه، تنهججى الكتب، وأنزل الرسإل، الله بعث الذي الشرك، هو
وأن لججه، شريك ل وحده له، الدعوة وإخلص الله، بعبادة وتأمر



الشججرك مججن تبرأنججا اللججه، إل إلججه ل شججهادة: أن تحقيق هو هذا
الشججدائد، فأي بهم والسإتغاثة الله، غير دعوة ومن وأهله، بالله

له.ً  شريك ل وحده لله الدعوة وإخلص الفوائد، وجلب
فأججي الججتى والقبججاب، الوثججان، وأزلنا: جميججع ذلك، فأعلنا فألما
ورمونججا وبججدعونا، وخرجونا، وكفرونا، ذلك، الناس أنكر بلداننا،

 بالله، فأاعتصمنا واحد، قوس عن بعداوتهم
ديججن وفأججى اللججه، فأججي وجاهججدناهم عليه، وتوكلنا )173ص(

وأمججوالهم، وديججارهم أرضججهم، وأورثنا عليهم، الله فأنصرنا الله،
لول لنهتدى كنا وما لهذا، هدانا الذي فأهو ذلك، على لله والحمد

بالحق.ً  ربنا رسإل جاءت لقد الله، هدانا أن
عبد الكبرى: من المسألة جواب فأي فأنقول ذلك، عرفأتم إذا
للججه بأنواعهججا العبججادة جميججع وأخلججص لججه، شججريك ل وحده الله

اللججه إل يججدع ولججم بججالله، إل يسججتغث فألججم لججه، شججريك ل وحده
ولججم وحججده، للججه إل ينججذر ولججم وحججده، للججه إل يذبح ولم وحده،
ذلججك من عرف بما وعمل الله، دين عن ويذب عليه، إل يتوكل
المذاهب هذه يعرف لم وإن شك، بل ناج فأهو اسإتطاعته، بقدر

المشهورة.ً 
اللججه رحمججة الحصججين اللججه عبججد بججن العزيز الشيخ: عبد قال

 تعالى: ج
الرحيم الرحمن الله بسم

والكبريججاء والعججز والبقججاء بالكمججال المتفججرد للججه الحمججد
والنظججراء، الشججباه عججن المنزه والسإماء بالصفات الموصوف

السججعادة، مججن القضججاء بحكججم بريتججه، فأججي علمججه سإججبق الججذي
ًا يجعلججه ولم ديننا، لنا وأكمل والشقاء؛ وتفضججل، علينججا، ملتبسجج

ًا، السإلما لنا فأرضى ونججؤمن ونشججكره، ذلججك، على فأنحمده دين
وسإججلم، اللججه وصلى ونستغفره؛ إليه، ونتوب عليه، ونتوكل به،

محمججد الغججراء؛ والشججريعة البيضججاء، بالمحجججة المبعججوث، على
 التقياء، وأصحابه آله وعلى والنبياء؛ الرسإل، أفأضل

ًا صلة )174ص( البعججث يوما إلى متلزمين دائمين، وسإلم
والجزاء.ً 



اللججه يحبججه ما لكل جامع، اسإم هى التى العبادة بعد: فأإن أما
جهججة مججن العبججاد، جميججع لها الله خلق التى الغاية هى ويرضاه،

خلقججت تعججالى: (ومججا قال كما ورضاه، ومحبته تعالى، الله أمر
أرسإججل ] وبهججا56ليعبججدون) [الججذاريات:  إل والنججس الجججن

وحججده، لله بأنواعه كله الدين وذلك: أن الكتب؛ وأنزل الرسإل،
شججئ منه للخلق ليس وعظمته، بجلله مختص لله، كله والمر
جنججس غيججر تعالى، لله حق بل ولى، ول نبى، ول ملك، ل البتة،
المخلوق.ً  حق

أوجبهججا الجتى بعبجادته، وإفأجراده تعججالى: فأتوحيججده، حقه فأأما
تعججالى لججه وإخلصججها بهججا، ليعملججوا وخلقهم عباده، على تعالى

ل بما والدعاء وعليه؛ له وحصرها غيره؛ عن نفيها بعد وتقدس،
ًا الله، إل ودفأعه جلبه، على يقدر يججدعى يجوز: أن ل به؛ مختص
عليججه؛ والتوكججل فأيججه، ورجججاؤه وتعججالى؛ تبججارك غيره؛ ذلك فأي

والنابججة، الشججر، دفأججع أو الخيججر، لجلججب والنججذر، النسججك، وذبح
والتسججبيح، كالسجججود، بجللججه، مختججص للججه، كلججه والخضججوع

والتهليل.ً والتكبير
مججن يججدعون والججذين الحججق دعوة هجوتعالى: (ل سإبحانه قال

ليبلججغ المججاء إلى كفيه كباسإط إل بشيء لهم يستجيبون ل دونه
ضججلل) [الرعججد: فأججي إل الكججافأرين دعاء وما ببالغه هو وما فأاه
ًا) اللججه مع تدعوا فأل لله المساجد تعالى: (وأن ] وقال14 أحججد

مججن تججدع وسإججلم: (ول عليججه الله صلى لنبيه ] وقال18[الجن: 
 ل ما الله دون
تعججالى ] وقججال106يضرك) [يونس:  ول ينفعك )175ص(

ًا لكم أملك ل إني خلقه: (قل لفأضل ًا، ول ضججر إنججي قججل رشججد
ًا) [الجججن: دونججه مججن أجججد ولن أحد الله من يجيرني لن ملتحججد
21-22 [

ًا لنفسي أملك ل تعالى: (قل وقال ًا ول نفع شججاء مججا إل ضججر
مسججني ومججا الخيججر مججن لسإججتكثرت الغيب أعلم كنت ولو الله

]188يؤمنججون) [العججراف:  لقوما وبشير نذير أنا إل إن السوء
رب للججه ومماتي ومحياي ونسكي صلتي إن تعالى: (قل وقال

المسججلمين) أول وأنججا أمججرت وبججذلك لججه شججريك ل العججالمين،



عليججه) وتوكججل تعججالى: (فأاعبججده ] وقال163– 162[النعاما: 
واتبججاع بججه، جججاؤوا وبما بهم، النبياء: اليمان ].ًوحق123 [هود
ومججوالتهم، وتججوقيرهم، وتعزيرهججم، معهججم، أنججزل الججذي النججور

والنججاس والبنيججن، والمججال، النفججس، علججى محبتهججم وتقججديم
بمججا واليمان هديهم، ذلك: اتباع فأي التصديق وعلمة أجمعين؛

بلغججوا وأنهججم بمعجزاتهججم، واليمججان ربهججم، عنججد مججن به جاؤوا
صججلى محمججد وأن المة، ونصحوا المانة، وأدوا ربهم، رسإالت

الججتي شججفاعتهم، وإثبججات وأفأضججلهم، خاتمهم، وسإلم عليه الله
فأيهججا، لهم ربهم إذن بعد من وهي كتابه، فأي سإبحانه الله أثبتها
الججذي المحمود، المقاما وأن التوحيد؛ أهل من عنه يرضى ممن
وسإججلم.ً عليججه اللججه صججلى محمججد كتججابه؛: لنبينججا فأججي الله ذكره

 واليمان عنهم، والترضي أوليائه: محبتهم، حق وكذلك
ًا دعاهم لمن ليجلبوا عبادتهم ل بكرامتهم؛ )176ص( ل خير

ل سإججوءا عنهججم ويدفأعوا وتعالى؛ تبارك الله إل جلبه، على يقدر
بجللججه مختصججة، عبججادة لنه الله، إل رفأعه، أو دفأعه، على يقدر

إن لكم أسإتجب ادعوني ربكم تعالى: (وقال الله قال سإبحانه،
داخرين) [غافأر: جهنم سإيدخلون عبادتي عن يستكبرون الذين

بججن النعمججان وروى نفسججه؛ إلججى وأضججافأها عبادة، ] فأسماه60
وسإججلم: " إن عليججه اللججه صججلى اللججه رسإججول قال: قججال بشير،
وسإججلم: عليه الله صلى الله رسإول قرأ " ثم العبادة هو الدعاء
عججن يسججتكبرون الججذين إن لكججم أسإججتجب ادعوني ربكم (وقال

حسججن وقال: حديث والترمذي، داود، أبو رواه " الية، عبادتي
صحيح.ً
ا فأهجو، دعجوة، أو دعجاء، مجن القرآن، مافأي وكل بمعنجى: إم

تعججالى: (وإذا وكقججوله الحديث، هذا فأي كما أعطكم، اسإألوني
دعججان) إذا الججداع دعججوة أجيججب قريب فأإني عني عبادي سإألك
واجتنججاب الوامججر، امتثججال بمعنججى ] وإمججا186[البقججرة:  اليججة

وعملججوا آمنججوا الججذين قججوله: (ويسججتجيب فأججي كمججا المنججاهي،
أحججد علججى يججثيبهم ] أي26ويزيججدهم) [الشججورى:  الصججالحات
مججن وبين الله، بين واسإطة، ذلك فأي يتخذوا أن ل التفسيرين،

بيججن كالواسإججطة المطلججوب، حصججول فأججي سإججيما ول دعججاهم،



اللججه قججال الججذين المشججركين، دين ذلك فأإن ورعيته؛ السلطان
مثقججال يملكون ل الله دون من زعمتم الذين ادعوا فأيهم: (قل

شججرك مججن فأيهمججا لهججم ومججا الرض فأي ول السموات فأي ذرة
 ] وقال22[سإبأ:  ظهير) الية من منهم وماله

فأل دونجه مجن زعمتجم الجذين ادعجوا تعالى: (قل )177ص(
] 56ً) [السإراء:  تحويل ول عنكم الضر كشف يملكون
والنبيججاء، الملئكججة، يججدعون لنهم عنهم، ذلك الله ذكر وإنما

إليهججم؛ ويلتجججؤون ويرجججونهم، لهججم، محبة صورهم، ويصورون
فأفرقججة مختلفججة؛ بطرق وذلك فأيه، دعوهم فأيما لهم، ليشفعوا

واسإججطة بل ورجججائه، اللججه، دعاء مباشرة أهلية لنا قالت: ليس
قججالت: النبيججاء، وفأرقججة لعظمته؛ عنده، لنا وتشفع إليه، تقربنا

فأاتخججذوا عنججده، ومنزلججة اللججه، عنججد وجاهججة ذووا والملئكججة،
زلفججى؛ اللججه إلججى ليقربججوهم لهججم، حبهججم أجججل مججن صججورهم،

كل على قالت: إن وفأرقة الله، دعاء فأي قبلة وفأرقة: جعلتهم
ً والنبياء، الملئكة، صور على مصورة، صورة ً وكيل بأمر موكل
ذلججك قضججى إليججه، وتبتججل ورجججائه، دعائه، على أقبل فأمن الله،

بجأمره؛ نكبججة أصججابته وإل اللججه، بجأمر منججه، طلججب مججا الوكيججل،
اللججه إل عليججه يقججدر ل فأيمججا اللججه، غيججر يججدعو فأالمشرك: إنمججا

زعمه فأي له يحصل لما منه، ويرجوه فأيه إليه ويلتجىء تعالى،
النفع.ً من

أن إمججا أربججع، مججن خصججلة فأيججه وجدت فأيمن إل يكون ل وهو
ًا ًا، يكجن لججم فأجإن داعيججه، منججه يريجد لما يكون: مالك كججان مالكج

ًا؛ ًا، كان يكن، لم فأإن شريك ًا، يكججن لججم فأجإن ظهيججر كججان ظهيججر
ًا؛ ًا غيره، عن الربع المراتب سإبحانه: هذه الله فأنفى شفيع نفي
ًا، ً مرتب غيججره، عججن فأنفى: الملك الدنى؛ إلى العلى من متنقل

وقعت لجلها التى والشفاعة، والمظاهرة، والشركة،
الحمد تعالى: (وقل بقوله والمخاصمة،  العداوة،)178ص(
ًا يتخذ لم الذي لله يكججن ولم الملك فأي شريك له يكن ولم ولد
ًا) [السإراء:  وكبره الذل من ولي له بيده من ] (قل111تكبير

]88عليججه) [المؤمنججون:  يجججار ول يجير وهو شيء كل ملكوت



وتنججزع تشججاء مججن الملججك تؤتي الملك مالك اللهم وقوله: (قل
] 26عمران:  تشاء) [آل ممن الملك

]16القهججار) [غججافأر:  الواحججد للججه اليوما الملك وقوله: (لمن
ًا لنفججس نفججس تملججك ل وقوله: (يوما للججه) يومئججذ والمججر شججيئ
]4الججدين) [الفاتحججة:  يججوما ] وقججوله: (مالججك19[النفطججار: 

ًا) إل تسججمع فأل للرحمججن الصججوات وقججوله: (وخشججعت همسجج
ل اللججه دون مججن زعمتم الذين ادعوا ] وقوله: (قل108[طه: 

لهججم ومججا الرض فأججي ول السججموات فأججي ذرة مثقججال يملكججون
عنده الشفاعة تنفع ول ظهير، من منهم وماله شرك من فأيهما

] 23 – 22له) [سإبأ:  أذن لمن إل
البتججة، للمشججرك فأيهججا نصججيب ل مججا وتعججالى سإججبحانه فأأثبت

السر يعلم الذي سإبحانه، عنه رضي لمن بإذنه وهي: الشفاعة
السججماء؛ فأججي ول الرض فأججي شججيء عليججه يخفججى ول وأخفججى،

الله: أربنججا رسإول يا عنهم، الله رضي الصحابة قالت لما ولهذا
وتعالى: (وإذا تبارك الله أنزل ؟ فأنناديه بعيد أما فأنناجيه، قريب
دعججان) إذا الججداع دعججوة أجيججب قريب فأإني عني عبادي سإألك
اللججه دون مججن اتخججذوا تعججالى: (أما ] وقججال186[البقرة:  الية

ًا يملكون ل كانوا أولو قل شفعاء قل يعقلون، ول شيئ
ًا) [الزمججر:  الشفاعة  لله)179ص( ] وقججال:44– 43جميع

مججن لهججم ليججس ربهم إلى يحشروا أن يخافأون الذين به (وأنذر
].ً 51[النعاما:  شفيع) الية ول ولى دونه

اللججه، علججى ولسججانه، قلبججه، اجتمججع مججن الموحججد: إل فأليججس
ًا وخججوفأه، بمحبتججه، لعبادته، المقتضية ألوهيته، تعالى له مخلص

الججدعاء وحصججر عليججه، والتوكل به، والسإتعانة ودعائه، ورجائه،
والمجوالة وحججده، اللجه إل عنججه دفأعجه أو جلبه، على يقدر ل بما
ًا هذا، وأمثال فأيه، والمعاداة ذلك، فأي حججق: بيججن بالفرق، عالم

ًا والولياء، النبياء، من والمخلوق، الخالق، الحقيججن، بيججن مميز
ومعرفأتججه؛ وذكججره وشججهادته، القلججب، علججم فأججي وذلك: واجب

ًا، القلب، حال وفأى ومحبتججه، وإرادتججه، وقصججده، وعبججادته، أيض
وطاعته.ً  وموالته،



معنججى وأن اللججه، إل إله ل أن شهادة معنى، تحقيق من فأهذا
اللججه، كحججب التى بالمحبة، القلوب، تألهه الولين: ما عند الله

والتوكججل، واللتجججاء، والرجاء، والخضوع، والجلل، والتعظيم،
له.ً  النسك وذبح بالله، مختص هو بما والدعاء
ًد اللججه دون مججن يتخججذ مججن النججاس تعججالى: (ومججن قججال أنججدا

ًا أشد آمنوا والذين الله كحب يحبونهم ]165لله) [البقججرة:  حب
إذ مججبين، ضلل لفى كنا إن (تالله الله كحب أحبوه لمن وقالوا

 ] وهم: ما98-97العالمين) [الشعراء:  برب نسويكم
فأي ول الذات، فأي ول الصفات، فأي به سإاووهم )180ص(

مججن قججوله: (قججل فأجي اليججة، فأججي عنهم الله حكى كما الفأعال،
] وقوله: (قججل31[يونس:  والرض) الية السماء من يرزقكم

[المؤمنججون: تعلمججون) اليججات كنتججم إن فأيهججا ومن الرض لمن
84-89 ً.[

ًا هو، الله إل إله بأنه: ل لله، والشاهد قلبججه، فأي وقائلها: نافأي
ًا الخلججق، مججن سإججواه مججا كججل ألوهيججة ولسججانه، اللوهيججة ومثبتجج

ًا فأيكججون بججالحق، المعبججود اللججه وهججو لمستحقها، عججن: معرضجج
ً المخلوقجججات، جميجججع ألوهيجججة الرض رب عبجججادة علجججى مقبل

عبججادته، فأججي القلججب، يتضججمن: اجتمججاع وذلججك والسججماوات،
سإججواه، مججا ذلججك فأججي ومفججارقته تعججالى، اللججه علججى ومعاملته،

ًا، فأيكون ومعرفأتججه وإرادتججه، وشهادته وقصده، علمه فأي مفرق
ًا يكججون بحيججث والمخلججوق، الخججالق، بين ومحبته، بججالله، عالمجج

ًا ًا له، ذاكر عنهججم، منفججرد لخلقججه، مبججاين تعججالى وأنججه به، عارفأ
وصفاته.ً  وأفأعاله بعبادته،

ًا فأيكون ًا، له، محب علججى ل عليجه، متجوكل بغيره، ل به مستعين
ًا غيره، دفأعججه، أو إيجاده، على يقدر ل بما غيره دعاء عن ممتنع

لغيججره، تعالى، بجلله مختص هو ما يجعل فأل الله؛ إل رفأعه، أو
نسججتعين) وإيججاك نعبججد فأججي: (إيججاك المعنججى هججو المقججاما، وهذا

لججه يشججهد التى تعالى، ألوهيته خصائص من ] وهذا5[الفاتحة: 
وهججدايته لعبيججده، تعججالى رحمتججه أن كمججا المؤمنججون؛ عباده بها

 السماوات وخلق إياهم،



مججن اليججات، مججن فأيهمججا وما بينهما، وما والرض، )ص181(
والكججافأر، معرفأتها: المؤمن فأي يشترك التى ربوبيته، خصائص

قججوله: فأي بها معترف اللعنة، عليه إبليس حتى والفاجر، والبر
] وقججوله: (رب36يبعثججون) [الحجججر:  يججوما إلى فأأنظرنى (رب
أجمعيججن) ولغججوينهم الرض فأججي لهججم لزينججن أغججويتنى بمججا

].ً 39[الحجر: 
ربججه، اللججه فأيججه: بججأن يعججرف الججذي الخطججاب، هججذا وأمثججال
تعججالى يججده فأججي شججئ، كججل ملكججوت وأن ومليكججه، وخججالقه،
فأيججه، وطعنججه الحججق، عججن وتكججبره، بعناده، كفر وإنما وتقدس،

المشججركون وكججذلك محججق، وقججاله، ادعججاه، فأيمججا وزعمه: أنججه
يعترفأون.ً  بها له وهم تعالى، ربوبيته الولون: يعرفأون

ًا عّز الله قال الججذي ربهججم، عججن يسألهم أن  نبيه وجّل: آمر
فأججإذا كلهججا؛ أمورهم ويدبر ويميتهم، ويحييهم، ورزقهم، خلقهم،
مججع يدعوا فأل بألوهيته، يخص أن به: اسإتحق واعترفأوا عرفأوه،

ويرجونهججا، يججدعونها، الججتى اللهججة تلك يتركوا بل آخر، إلها الله
مججن يرزقكججم مججن زلفى: (قل الله إلى لتقربهم لها، وينسكون

الحججى يخججرج ومن والبصار السمع يملك أمن والرض السماء
الرض لمججن تعالى: (قل ]: وقال31[يونس:  الميت) الية من

-84للججه) [المؤمنججون:  سإججيقولون تعلمججون كنتججم إن فأيها ومن
والرض السججموات خلججق من سإألتهم تعالى: (ولئن ] وقال85

].ً 61الله) [العنكبوت:  ليقولن والقمر الشمس وسإخر
سإبحانه: خالق الله بأن واعترفأوا أقروا، قد فأهم )182ص(

المعطى، الضار، النافأع، وأنه ومالكها، وموجدها، كلها، الشياء
وحججده هو، إل باسإط ول قابض، ول سإواه، رازق ل الذي المانع،

عذاب أتاكم إن أرأيتكم تعالى: (قل قال ذلك، فأي له شريك ل
بججل صججادقين، كنتججم إن تججدعون الله أغير الساعة أتتكم أو الله
مججا وتنسججون شججاء إن إليججه تججدعون مججا فأيكشججف تججدعون إيججاه

] 41– 40تشركون) [النعاما: 
مخلصججين الله دعوا كالظلل موج غشيهم تعالى: (وإذا وقال

[لقمججان: مقتصججد) اليججة فأمنهججم البر إلى نجاهم فألما الدين له
له مخلصين الله دعوا الفلك فأي ركبوا تعالى: (فأإذا ] وقال32



]65يشركون) [العنكبججوت:  هم إذا البر إلى نجاهم فألما الدين
ول يجيججر وهججو شججيء كججل ملكججوت بيججده من تعالى: (قل وقال
– 88لله) [المؤمنجون:  سإيقولون تعلمون، كنتم إن عليه يجار
لبيججه) اليججات قججال إذا إبراهيججم، نبججأ عليهججم ] وقال: (واتل89

] 82– 69[الشعراء: 
حججديث مججن والترمججذي، مسججنده، فأججي أحمججد المججاما وروى
قججال: وسإججلم عليججه اللججه صلى الله رسإول منذر: أن بن حصين

وواحججد الرض، فأججي سإججتة سإججبعة، قال؛ " ؟ تعبد كم حصين "يا
قججال: " ؟ ورهبتججك لرغبتك تعد الذي قال: " فأمن السماء، فأي

وسإججلم: عليه الله صلى الله رسإول له فأقال السماء، فأي الذي
فأقججال: " فأأسإلم، بهن الله ينفعك كلمات، أعلمك حتى " أسإلم

" نفسي شر وقني رشدي، ألهمنى " اللهم قل
بهججا، واعترافأهم تعالى، ربوبيته معرفأتهم  فأبمجرد)183ص(
آلهججة اللججه مججع جعلهم مع السإلما، فأي تدخلهم ولم تنفعهم، لم

لهم وتشفع زلفى، الله من لتقربهم ويرجونها، يدعونها، أخرى،
ولهججذا ومعججاملته؛ عبادته، فأي مشركين فأبذلك: كانوا الله، عند

لجك، هجو شججريك إل لجك، شجريك تلججبيتهم: ل فأجي يقولون كانوا
ملك.ً وما تملكه
اللججه قججال الججذي المشججركين، ديججن سإججبحانه، الله وصف وقد

ومججأواه الجنججة عليججه اللججه حججرما فأقد بالله يشرك من فأيه: (إنه
ال: (إن72أنصار) [المائدة:  من للظالمين وما النار اللجه ] وق

يشججاء) [النسججاء: لمن ذلك دون ما ويغفر به يشرك أن يغفر ل
لئججن قبلك من الذين وإلى إليك أوحى تعالى: (ولقد ] وقال48

اللجه الخاسإججرين.ً بججل مججن ولتكجونن عملجك ليحبطججن أشججركت
] وقججوله:66 – 65الشججاكرين) [الزمججر:  مججن وكججن فأاعبججد

اللججه إلى ليقربونا إل نعبدهم ما أولياء دونه من اتخذوا (والذين
المبطججل، علججى المحججق تعججالى ] وسإججيظهر3زلفججى) [الزمججر: 

بينهم يحكم الله تعالى: (إن قال كما غدا، الفريقين بين بحكمه
صججحيحي: البخججاري، ] وفأججي3يختلفون) [الزمر:  فأيه هم فأيما

قال: سإججألت عنه، الله رضي مسعود، بن عبدالله عن ومسلم،
قججال: " ؟ أعظججم الججذنب أي وسإلم عليه الله صلى الله رسإول



ًا لله تجعل أن قججال: " أن أي، قلججت: ثججم " قججال خلقك وهو ند
" معك يطعم أن مخافأة ولدك تقتل
جارك حليلة تزاني قال: " أن أي، قلت: ثم قال )184ص(

ًا اللججه مججع يججدعون ل (والججذين تصديقها الله " فأأنزل آخججر) إلهجج
أن وسإججلم عليججه اللججه صججلى النججبي ] فأججبين68[الفرقان:  الية

واتخججاذهم النججداد، جعججل هو الذي بالله، الذنب: الشرك أعظم
 إليه ليقربوهم خلقه من

اللججه صججلى النججبي أن هريججرة، أبججي عججن مسلم، صحيح وفأي
ًا، لكججم يرضججى اللججه قججال: " إن وسإلم عليه ول تعبججدوه أن ثلثجج

ًا، به تشركوا ًا اللججه بحبججل تعتصموا وأن شيئ تفرقججوا، ول جميعجج
بيججن: وسإجط، اللججه " فأجدين أمركججم اللججه وله من تناصحوا وأن

أكججبر، شججرك عنججه.ً والشججرك: شججركان، والجججافأي فأيه، الغالي
ًا، بيججانه تقججدما وهججو: الججذي مججوجب للعمججال، محبججط فأهججو آنفجج

إلججى والرجججوع منه، بالتوبة إل النيران، فأي والخلود للخسران،
السإلما.ً دين

عن مسلم، فأفي: صحيح والسمعة، كالرياء، وشرك: أصغر،
وسإججلم عليججه اللججه صججلى النبي عن عنه، الله رضي هريرة أبي

مججن الشججرك، عججن الشججركاء أغنججى تعالى: أنا الله قال: " قال
وشججركه" ومنججه: الحلججف تركتججه غيري، فأيه أشرك عملً، عمل
عمججر، ابججن حججديث مججن داود، وأبو أحمد، الماما روى الله؛ بغير
ومججا الله رجل: ماشاء قال أنه وسإلم عليه الله صلى النبي عن

ًا لله قال: " أجعلتني شئت، " وحججده اللججه شججاء قججل: مججا ؟ نججد
ً مسنده: أن فأي أحمد الماما وروى ًا، أذنب قد به، أتى رجل ذنب

وسإججلم عليججه اللججه صججلى النججبي يدي بين وقف فألما أسإير، وهو
فأقججال: النججبي محمد، إلى أتوب ول إليك، أتوب إني قال: اللهم

وسإلم: " عرف عليه الله صلى
"  لهله  الحق)185ص(

بججل الججذنوب، كسججائر المشيئة، تحت الصغر: ذنب والشرك
بججه) يشججرك أن يغفججر ل اللججه قججوله: (إن لعمججوما أكبرهججا، هججو

يكفججر " ولكججن: ل أعظججم الججذنب ] وحديث: " أي48[النساء: 
فأعلهججا يسججتحل لججم إذا السإلمية، الملة عن يخرج ول مرتكبها،



المججؤمنين كتوسإججل الصججالحة، بالعمججال التوسإججل إل يبججق فألججم
ًا سإججمعنا إننا قولهم: (ربنا فأي بإيمانهم، لليمججان) ينججادي مناديجج

المنطبقججة الصججخرة، أصججحاب ] وكتوسإججل193عمججران:  [آل
الصالحة، بأعمالهم الله إلى توسإلوا النفر، وهم: الثلثة عليهم،

صججحيحه؛ فأججي البخججاري رواه ربهم، إلى وتحببهم تقربهم، التي
ويزيدهم الصالحات وعملوا آمنوا الذين أنه: يستجيب وعد لنه
فأضله.ً من

اللججه قال العلى، وصفاته الحسنى، بأسإمائه تعالى وكسؤاله
]180بهججا) [العججراف:  فأادعوه الحسنى السإماء تعالى: (ولله

لججك بججأن أسإججألك إنججي السنن: " اللهججم فأي المأثورة وكالدعية
والرض، السماوات بديع المنان، الحنان، أنت، إل إله ل الحمد،

ذلك.ً " وأمثال والكراما الجلل ذا يا
اللججه اتقججوا آمنججوا الججذين أيهججا تعججالى: (يججا قججوله معنججى وهذا
تقججرب الججتي القربة ] فأإنها35الوسإيلة) [المائدة:  إليه وابتغوا

كما الصالحة، وهي: العمال منه، فأاعلها وتقرب الله، إلى
أبججي حججديث مججن صججحيحه، فأججي البخججاري روى )186ص(

الله قال: " قال وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عن هريرة،
ًا، لي عادى تعالى: من إلججى تقججرب ومججا بالحرب، آذنته فأقد ولي

عبججدي يججزال ومججا عليججه، افأترضججت مما إلى أحب بشيء عبدي
الججذي سإمعه أحببته: كنت فأإذا أحبه، حتى بالنوافأل إلي يتقرب
ورجلججه بها، يبطش التي ويده به، يبصر الذي وبصره به، يسمع
لعيذنه اسإتعاذني ولئن لعطينه، سإألني ولئن بها، يمشي التي

بتمامه.ً " الحديث
أمججر، همججه إذا وسإججلم عليججه الله صلى الله رسإول كان ولهذا

كمججا وجججّل، عججّز الله إلى التقرب أعظم فأإنها الصلة، إلى فأزع
] 45والصلة) [البقرة:  بالصبر تعالى: (واسإتعينوا قال

وبيججن بينججه واسإججطة ليجعل يبتغي، بمخلوق الوسإيلة وليست
فأجي عنججه اللججه نهجى مججا عيجن هججذا لن إليجه، به يتقربون خلقه،

بنوا قالت ما وهو الرسإل، وأرسإل الكتب، بقبحه وأنزل اليات،
موسإججى: اجعججل يججا عليه، وسإلمه الله صلة لموسإى، إسإرائيل

ًا لنا  إليه به قصدهم: يتقربون فأإن آلهة؛ لهم كما إله



باتفججاق عنججه، منهججي فأهججو بمخلججوق، اللججه على القساما وأما
علججى ؟ تحريججم أو تنزيججه، نهججى عنججه، منهججي هججو وهججل العلماء؛
الوليججد، بججن بشججر قججال تحريججم؛ كراهججة أصججحهما: أنججه قججولين،
ل تعججالى، اللججه رحمججه حنيفججة أبو قال يقول؛ يوسإف أبا سإمعت

 عرشك، من العز وأكره: بمعاقد به، يدعوإل أن لحد ينبغي
العججز: يوسإججف: معاقججد أبو وقال خلقك؛ حق  وهو)187ص(
أنبيائججك بحججق أو فألن؛ وأكججره: بحججق هججذا؛ أكججره فأل اللججه، هججو

اللججه: رحمججه قججال الحججراما؛ والمشججعر الججبيت، وبحججق ورسإلك؛
بفلن، يقول: أسإججألك فأل لهذا، تجوز ل المخلوق بحق المسألة

علججى للمخلوق حق لنه: ل ذلك، ونحو أنبيائك، أو بملئكتك، أو
الخالق.ً 
كسججبوا مججا عنهججم يغنججي ول جهنججم ورائهم تعالى: (من وقال

ًا) الية لججه أقججاما وحججده، ربه العبد والى ] فأإذا10[الجاثية:  شيئ
ًا المججؤمنين، عبججاده وبيججن بينججه الموالة وعقد الشفعاء، من ولي

ًا اتخججذ مججن بخلف اللججه؛ فأي أولياءه فأصاروا دون مججن مخلوقجج
الباطلة: الشركية الشفاعة أن كما لون؛ وذاك لون، فأهذا الله،
نججوع؛ بالتوحيججد، تنججال إنمججا التى الثابتة، والشفاعة: الحق نوع؛
بججالله؛ الشججرك وأهججل التوحيججد، أهججل بيججن فأرقان، موضع وهذا
 مستقيم صراط إلى يشاء من يهدي والله

المهمججات، فأي غيره، الله مع يدعون به: الذين اسإتدل ومما
الوسإيلة: " اللهججم ويقولون: المراد والموات، القبور، أهل من
محمججد: يججا الرحمة؛ نبي محمد، بنبيك إليك وأتوجه أسإألك، إني

شفعه اللهم لتقضى، هذه حاجتي فأي ربي، إلى بك أتوجه إني،
بججن عثمججان عججن مججاجه، وابججن والحججاكم، الترمججذي، " رواه فأي

وسإجلم، عليه الله صلى النبي إلى ضرير رجل قال: جاء حنيف،
لججك، اخترت شئت فأقال: " إن يعافأيني، أن لي الله فأقال: ادع

دعوت شئت وإن خير، وهو
ويصججلي يتوضججأ، أن فأججأمره قججال: فأججادعه،  لججك)188ص(

الحاكم: صحيح.ً  " قال الدعاء بهذا ويدعو ركعتين،
رحمجه الوهجاب، عبجد بجن للشيخ: محمد دليل الحديث، وهذا

 لوجوه عليه، ل تعالى، الله



ووردت منكججر، اخججتراع بل النزاع، محل غير فأي الول: أنه 
عليهججا، السججتور وإلقججاء القبججور، عمججارة وهو بحرمته، الحاديث

حجر ابن حتى العلم، أهل قال كما كبائر كلها وهذه وتسريجها،
نار.ً أو غضب، أو بلعنة، اتبع ما حدها: كل إن وغيره؛ الهيتمي،

أن عنججه، اللججه رضججي هريرة أبي عن ومسلم، البخاري، روى
اليهججود، اللججه قججال: " قاتججل وسإججلم عليه الله صلى الله رسإول
اليهججود، اللججه " ولمسججلم: " لعججن مساجد أنبيائهم قبور اتخذوا

"  مساجد أنبيائهم قبور اتخذوا والنصارى،
اللججه رضججي البجلججي، اللججه عبد بن جندب صحيحه: عن وفأي

يمججوت أن قبججل وسإججلم عليه الله صلى النبي سإمعت قال عنه،
منكججم لججي يكججون أن اللججه إلجى أبججرأ يقول: " إني وهو بخمس،

ولججو خليلً، إبراهيججم اتخذ كما خليلً، اتخذني قد الله فأإن خليل،
ًا كنت ً أمتي من متخذ مجن وإن أل خليلً، بكجر أبجا لتخذت خليل
تتخججذوا فأل أل مساجد، أنبيائهم قبور يتخذون كانوا قبلكم، كان

" ذلك عن أنهاكم فأإني مساجد، القبور
وعبججد عنها، الله رضي المؤمنين أما عائشة  وعن)189ص(
اللججه برسإججول نججزل قال: لما عنهما، الله رضي عباس، بن الله

وجهججه، علججى لججه خميصججة يطججرح طفق وسإلم، عليه الله صلى
علججى اللججه كججذلك: " لعنججة وهججو فأقججال، كشججفها، بهججا اغتم فأإذا

ذلججك " ولججول مسججاجد أنبيججائهم قبججور اتخذوا والنصارى، اليهود
ًا، يتخذ أن خشي أنه غير قبره، لبرز عليه.ً  متفق مسجد

اللجه عبجد عجن جيجد، بإسإناد مسنده، فأي أحمد، الماما وروى
وسإججلم عليججه اللججه صججلى النبي أن عنه، الله رضي مسعود، بن

أحيججاء، وهججم الساعة تدركهم من الناس، شرار من قال: " إن
رضججي عبججاس، ابججن " وعججن "، مسججاجد القبور يتخذون والذين

وسإججلم عليججه اللججه صججلى اللججه رسإججول قال: " لعن عنهما، الله
" رواه والسججرج المسججاجد، عليهججا والمتخججذين القبور، زائرات
قججبر، عنججد للججه سإجججد من حال وهذا السنن وأهل أحمد، الماما
أوضججاع عججن وعججدل دعججاه، أو نفسججه، للقججبر سإجججد بمن فأكيف

وضججعوها والطغججاما، الجهججال، أوضججاع تعظيججم إلججى الشججرع،
بهججا وطججابت لهججم، فأسججهلت عليهججم، إبليججس بتلججبيس لنفسهم



مججن الشرع، عنه نهى بما وإكرامها القبور، تعظيم من قلوبهم،
عليهججا، والتوكججل إليهججا، واللتجججاء ورجائهججا، بججدعائها، عبادتهججا،

بالحوائجج: يججا المججوتى وخطجاب فأيهججا؛ الرقاع وكتب لها، والنذر
وجعججل ترابهججا، وأخججذ وكججذا؛ كججذا بججي مججولي: افأعججل يا سإيدي،
ًا، عليها الخرق وتحليتهججا، وتقبيلهججا، عليهججا، السججرج وإيقججاد تبرك

علججى الخججرق ذلججك: إلقججاء إلججى وينضججاف إليهججا، الرحججال وشد
 الشجر،

عبججد اقتججداء: بمججن لهججا؛ والنججذر والذبح،  ودعاؤها)190ص(
نكججر أو عججاب، لمججن عنججدهم، الويل كل والويل والعزى؛ اللت،

وسإججلم عليججه الله صلى الله رسإول سإنة بين جمع عليهم.ً ومن
الججذي وبيججن أصججحابه، عليه كان وما ونهى، أمر وما القبور، فأي

ًا أحدهما اليوما: رأي الناس أكثر عليه ًا للخر، مضاد له، مناقض
ًا؛ يجتمعان ل بحيث المهمججات: شججرك عنججد المقبججور ودعججاء أبد
قول سإبب كان وإن تقدما؛ فأيما أدلته ذكرنا وقد وجّل، عّز بالله
ًا لله تجعلوا وجّل: (فأل عّز الله تعلمججون) [البقججرة: وأنتججم أنداد
عليججه اللججه صججلى اللججه رسإول إلى اليهود، من خبر ] مجيء22

تجعلججون أنكم لول أنتم، القوما وقوله: نعم والمسلمين، وسإلم
ًا؛ لله اللججه صججلى فأقال فألن، وشاء الله شاء فأتقولون: ما أنداد

ًا قال قد إنه وسإلم: " أما عليه لله تجعلوا (فأل الله " وأنزل حق
ًا) الية الججدين الحججديث: جلل أخججرج ] وممن22[البقرة:  أنداد
ي المنثور، الدر فأي السيوطي، – قتيلجة وعجن اليجة؛ تفسجير فأ

عليه الله صلى النبي إلى يهودي قالت: أتى – جهينة من امرأة
اللججه شججاء تقولون: مججا وتشركون، تنددون، فأقال: إنكم وسإلم

عليججه اللججه صججلى النججبي فأجأمرهم وتقولجون: والكعبجة؛ وشئت؛
رواه شججئت؛ ثججم اللججه، شاء وما الكعبة؛ يقولوا: ورب أن وسإلم

اليهججودي: قججول وسإججلم عليه الله صلى النبي أقر النسائي.ًوقد
إذ ؟ الله غير المهمات عند نادى من حال فأكيف شرك، هذا إن
تحت داخل هو
ًا الله دون من يتخذ من الناس قوله: (ومن )191ص( أنداد

].ً 165الله) [البقرة:  كحب يحبونهم



زعججم وإن اللججه، حب من أكثر معتقده، أحدهم وهؤلء: يحب
فأججإنه بججذلك؛ عليه الحال: تشهد فأشواهد الله، كحب يحبه ل أنه

ًا، تعالى بالله ويحلف الله، بيت من أعظم القبر يعظم ول كاذبجج
يحلججف ول محججل، أي فأججي تعججالى بالله ويحلف بمعتقده؛ يحلف

نهججاهم مججا وبيججن بججه، اسإججتدلوا ما بين جامع فأل يعتقده؛ بمعتقد
تعجالى.ً الثجاني: أن اللجه عافأجاه الوهجاب، عبجد بجن عنه: محمد

اللججه غيججر يججدعى ل أنججه تعالى، الله رحمه للشيخ دليل الحديث
المسججئول: اللججه إليك؛ أتوجه إني مسألة: اللهم فأإن وجّل، عّز
ونهججايته عنججده، المصججطفى بحججبيبه إليججه تججوجه وإنما وجّل، عّز

ًا، حبيبنا ووسإطه: يا سإبحانه؛ سإؤاله إلججى بججك نتوسإل إنا محمد
لنا.ً  فأاشفع ربك،

صججلتنا: فأججي كقولنججا قججوله؛ فأججي معين، لخاص خطاب، فأهذا
وكاسإتحضججار وبركججاته؛ اللججه ورحمججة النججبي، أيهججا عليك السلما

لسججانه، يهججواه بمججا فأيخاطبه قلبه، فأي ومبغضه محبه، النسان
إليك ومعناه: أتوجه العامة، دون الخاصة، لسان فأي كثير وهذا

فأججي قججال ولهذا الدعاء؛ على المشتملة وشفاعته، نبيك، بدعاء
جوازه.ً على متفق وهذا فأي؛ شفعه الحديث: اللهم تماما
الججدعاء، منه يطلب الحي السنة: أن مضت وقد )192ص(
السإتغاثة، بلفظ كان سإواء عليه، يقدر ما سإائر منه يطلب كما
المسججتغيث السإججرائيلي، عججن اللججه قججص مججا ومنججه بغيرهججا؛ أما

شججيعته مججن الذي قوله: (فأاسإتغاثه فأي القبطي، على بموسإى
]15[القصججص:  موسإججى) اليججة فأججوكزه عججدوه مججن الذي على

والطججواف بالنبيججاء، الموقججف، أهججل مججن المججة وكاسإتشججفاع
الموقججف أهججل مججن اللججه إلججى يشججفعوا يسججألونهم: أن عليهججم،

ول بججه، يسججتغاث فأل الميججت، أو الغججائب، عامة.ًوأما: المخلوق
لقججوله موافأججق وهججذا البتججة؛ اللججه إل عليه يقدر ل ما منه يطلب
غايججة ] وإنمججا154 لله) [آل: عمججران كله المر إن (قل تعالى؛
صلى هو فأيه، نبيه يشفع أن وجّل، عّز الله عند الشفاعة طلب

بنججص القرار، دار إلى الدار، هذه من انتقل قد وسإلم عليه الله
بعمجه أصججحابه اسإتسجقى المة.ً ولهذا وإجماع والسنة، الكتاب

فأججي لهججم يججدعو وسإججألوه: أن المطلججب، عبججد بججن العبججاس



مالججك بججن أنس عن البخاري، أخرجه القحط، عاما السإتسقاء،
إذا السإتسججقاء، المججاما الناس سإؤال فأي: باب عنه، الله رضي

اللججه صججلى أنه مع عنده، ولوقفوا قبره، إلى يأتوا ولم قحطوا؛
حيججاة مججن أعلججى برزخيججة، حيججاة قججبره فأججي حججي وسإججلم عليججه

الشهداء.ً
النججبي على: أن بإحسان، لهم والتابعون الصحابة، اتفق وقد
ًا، ل مجوته، بعجد يسجأل ل وسإجلم عليجه اللجه صجلى ول اسإجتغفار
ًء،  ول دعا

التوقيف، على مبناها عبادة، الدعاء فأإن غيرهما؛ )193ص(
العبججادة، مججن هججذا كججان ولججو والبتداع، الهوى، على ل والتباع،

أعلججم أصججحابه ولكان وسإلم، عليه الله صلى الله رسإول لسنه
له.ً وأتبع بذلك

فأاسإتغفروا جاؤك أنفسهم ظلموا إذ أنهم تعالى: (ولو وقوله
]64[النسججاء:  اللججه) اليججة لوجججدوا الرسإول لهم واسإتغفر الله

مخصججوص للسإججتغفار، وسإججلم عليججه اللججه صججلى لججه فأإتيججانهم
ول الصججحابة، مججن أحججد يفعلججه لججم ولهججذا الججدنيا، فأججي بوجججوده
أعلججم وهججم مججدلهماتهم، وكججثرة احتيججاجهم، شججدة مع التابعين،
ًا وأحججرص رسإججوله، وسإنة الله، كتاب بمعانى مججن لملتججه اتباعجج
للججدعاء القججبر عنججد الوقوف وعن عنه، ينهون كانوا بل غيرهم؛
وهم والشافأعي؛ وأحمد، حنيفة، وأبو مالك، الماما منهم عنده؛

فأجي عليها وسإلم عليه الله صلى نص قد التي القرون، خير من
" يلججونهم الججذين ثججم يلججونهم، الججذين ثم قرني، قوله: " خيركم

ًا أو اثنججتين أذكججر أدري عمججران: ل قججال رواه قرنججه، بعججد ثلثجج
صحيحه.ً فأي البخاري

بغيججر تعججالى، الله إلى للوسإيلة دليل أنه زعموا الثالث: أنهم
صججرحوا لنهم أصلً، فأيه دليل فأل وسإلم، عليه الله صلى محمد

نسألك، إنا نقول: اللهم أن لنا يجوز فأل فأارق، مع يقاس ل بأنه
آخججره؛ إلججى نوح، يا الله، رسإول يا نوح، برسإولك، إليك ونتوجه

إبراهيججم، بخليلججك إليك، ونتوجه نسألك، إنا نقول: اللهم أن ول
عيسى.ً بروحك ول موسإى، نقول: بكليمك أن ول آخره، إلى



الصججلة عليججه نججوح فأججي الجججامع نقول: إن  ونحن)194ص(
والسلما: الخلججة الصلة عليه إبراهيم، وفأي والسلما: الرسإالة؛

مججع والسججلما: الكلما الصججلة عليججه موسإى، وفأي الرسإالة؛ مع
اللججه، روح والسلما: كججونه، الصلة عليه عيسى وفأي الرسإالة؛
ول يججرد، أولً: لججم لنججه، هججذا، لنججا فأليججس الرسإالة؛ مع وكلمته،

ًا: إنما يرد؛ لم شيء فأعل إلى لنا حاجة عنججد القيججاس، أبيججح ثاني
وجججد فأجإذا نججص؛ فأيججه يوجججد لججم حكم فأي للحاجة به، يقول من

إلججى بنججا حاجججة ول بججه، يقججول من عند القياس، يحل فأل النص،
ًا مخترع؛ هو قوله فأجي وأنججه الشجرك، فأجي ورد مججا مججع خصوص
النمل.ً دبيب من أخفى المة، هذه

اللججه، غيججر العبججد ينججادي هي: أن ليست الوسإيلة، الرابع: أن
ل ممججن اللججه، إل وجودهججا علججى يقججدر ل الججتي حججاجته، ويطلب

ًا، لنفسجه، يملك ًا، ول نفعج ًا، ول ضجر ًا، ول حيجاة، ول موتج نشجور
ًا الذباب يسلبهم (وإن ] بججل73منه) [الحججج:  يستنقذوه ل شيئ
أكبر ارتكابهم بعد تقدما، ما مع دليلهم، وجعلوا بالله، شرك هذا

" أعينججوني اللججه عباد وسإلم: " يا عليه الله صلى قوله المناكر،
".ً احبسوا الله عباد وقوله: " يا

عججن المعججاني وإخججراج والضججلل، الجهججل، جملججة مججن وهججذا
معنججى إذ أصججلً، بوسإججيلة هججذه وجوه.ً الول: أن من مقاصدها،

وهججذا وجججّل، عججّز اللججه إلى العمال من به يتقرب الوسإيلة: ما
ًا، أراد إذا العبد، السفر: أن أذكار فأي ورد لنه بقربة، ليس عون

بمعنى: 
دابتججه، انفلتججت أو متججاعه، حمججل من أعيى إذا  أنه)195ص(
ًا، الله جعل فأقد أو الملئكججة، مججن أو الجججن، صججالحي مججن عباد

هججو) إل ربججك جنججود يعلججم (ومججا سإواه جنده من يعلمه، ل ممن
الجججور؛ أعظم من المهمات، كل فأي ] واسإتعماله31[المدثر: 

اللججه رسإججول قول خاصة: امتثال به الحديث ورد فأيما أراد وإن
قربة.ً  الرادة بهذه يكون فأقد وسإلم، عليه الله صلى
قطججر مججن الجيلنججي، القججادر عبججد ينججادي فأيججه: أن دللججة ول

ول النبيججاء، ل غيججره، ينججادي ول قججبره، عنججد من ول بل شاسإع،
صججلى اللججه رسإول قال كما يقول، العبد غايته: أن إنما الولياء،



ًا نججادى " وإذا اللججه عبججاد " يججا وسإججلم عليه الله باسإججمه، شخصجج
ًا، ونادى وسإلم عليه الله صلى الله رسإول على كذب فأقد معين

وقيججاما وسإكون، حركة كل فأي ذلك وليس بندائه، يؤمر لم من
ًا أراد إن ذلججك، لججه أبيح وإنما وقعود؛ متججاعه، حمججل علججى عونجج
انفلتت.ً  أو الدابة، وعلى

الول: فأججرواه أمججا صججحيحين؛ غيججر الحججديثين الثججاني: أن
عنججه؛ اللججه رضي عتبة عن منقطع، بسند الكبير، فأي الطبراني

وفأججي السججني، لبججن النججووي عججزاه الدابججة، وحججديث: انفلت
ول الحديث؛ عدي: منكر ابن قال حسان، بن إسإناده: معروف

المتقججدما الحججديث فأججي ول ضججعفهما، مججع الحججديثين، فأججي دليل
ورجائهججا، دعائهججا، مججن القبججور؛ عبججاد يفعله شيء على قبلهما،

عنججد فأيها، من بذكر والهتف لها، والنذر والذبح، عليها، والتوكل
 الشدائد

دينكججم لكججم أكملت قال: (اليوما الله الثالث: أن )196ص(
بفضججله أكملججه، أن ] فأبعججد3نعمتي)[المائججدة:  عليكم وأتممت
ل مججا ونقيججس منه، ليس ما فأيه نخترع أن لنا يحل فأل ورحمته،

عليه.ً يقاس
عججن الضججابط، رواه: العدل، ما الصحيح، الحديث الرابع: أن

المتكلججم بالحديث فأكيف: يعمل علة؛ ول شذوذ، غير من مثله،
؟ الججتزاما ول تضججمن، ول مطابقججة، دللججة عليه يدل ل فأيما فأيه،
البهتان.ً هو فأهذا

ونسبوا يعتقدونه، من بذكر مواقفهم، عمروا الخامس: أنهم
بفلن، السإججتغاثة مججن له، وقع ما يذكر أحد وكل إليهم، الفأعال

بيججده الذي أحد: (سإبحان قال فأإذا شدته، وكشف أنجده، ومن
عظيججم) بهتججان هججذا ] (سإججبحانك83شيء) [يججس:  كل ملكوت
أوليججاء معلججوما: (إن وقججالوا الجماعججة، عليه ] قامت16[النور: 

] 62يحزنون) [يونس:  هم ول عليهم خوف ل الله
واللججه خردلججة، ملكججوت منهم، أحد بيد وليس قال: نعم، فأإذا

مججا دونججه من تدعون والذين الملك له ربكم الله يقول: (ذالكم
] والقطميججر: القشججرة13قطميججر) [فأججاطر:  مججن يملكججون
ولو دعاءكم يسمعوا ل تدعوهم (إن النواة على تكون اللطيفة،



بشججرككم) يكفججرون القيامججة ويججوما لكججم اسإججتجابوا مججا سإمعوا
0] 14[فأاطر: 

 وهو والنصاف، العلم، يدعى فأيهم: من كان فأإذا
عبججاد فأججي نزلت الية، يقول: هذه الصدر؛ واسإع )197ص(

ونسججر، وسإججواع، الصججناما: ود، لججه: نعججم؛ قيججل فأججإذا الصججناما؛
وهجي: التجوابيت، علججى الخجرق، وهجذه صججالحين؛ رجال أسإماء

أهججل قججرر وقججد صججالحين؛ رجججال وأسإججماء الصججناما، عباد فأعل
نججؤدي أن إل يحججل ول السججبب؛ علججى يقصججر ل العاما العلم: أن

0 المانة
أن يأمركم الله يقول: (إن تعالى فأإنه المانة، قيل: أدوا فأإذا
مفتاح فأي نزلت نقول: هذه ] فأل58المانات) [النساء:  تؤدوا
عبججاد فأججي نزلججت نقول: هذه ل كذلك بها؛ نحتج فأل الكعبة، باب

وفأججي بمشججركين؛ ونقججول: لسججنا فأعلهججم، ونفعججل الصججناما،
إني، وجّل، عّز الله البرية: " قال سإيد عن القدسإية، الحاديث

وأرزق، غيججري، ويعبججد أخلججق، عظيججم، نبأ فأي والنس، والجن،
شججعب فأججي والججبيهقي " أخرجججه: الترمججذي، سإججواي ويشججكر
المجة فأيجيجب: بجأن عنجه؛ الله رضي الدرداء، أبي عن اليمان،
هججذا مججن يلججزما ضججللة، على تجتمع ل والمة هذا، على مطبقة
0 الثار وتسفيه المة تضليل

علججى فأكججذب هججذا، علججى مطبقة المة عليه: أّما: إن فأيجاب
كججل فأججي الفروع، كتب وهذه هذا، على بمطبقة وليست المة،

غيججر يججدعى فأيهججا: أنججه ليس والتفسير، الحديث وكتب مذهب،
ول يجججوز، ول ينبغججي، ول يستحب، ول يسن، ول وجّل، عّز الله

إلججى ترشد العلماء وأقوال والحاديث، البينات، اليات بل يباح؛
تعججالوا لرسإججوله: (قججل يقول تعالى والله محقق؛ شرك هذا أن
عليكم ربكم حرما ما أتل
] ويقججول:151شججئيا) [النعججاما:  بججه تشججركوا  أل)198ص(

].ً 23إياه) [السإراء:  إل تعبدوا أل ربك (وقضى
مخلوقججاته، مججن بشئ إليه التوسإل فأي اختلف السادس: قد

يجججوز ل فأتججاويه: إنججه فأججي السججلما، عبججد بججن محمججد أبججو فأقججال
وتوقف غيرهم، ول النبياء، ل مخلوقاته، من بشئ إليه التوسإل



لججم وإنججه حججديث، ذلججك فأججي ورد لعتقاده: أنججه ، نبينا حق فأي
وأصججحابه، حنيفججة أبججى وتقدما: قول الحديث؛ هذا صحة يعرف

تعالى.ً  الله رحمهم
لججه ويجعلججون يعتقدونه، ممن أولدهم يشترون السابع: أنهم

المعتقججد ذلك إلى ينتسب لمن جعلوا المولود، جاء وإذا النذور،
ًا، لمججن زوايججا يجعلججوا الشججيطان: أن إليهججم أوحججى وقججد طعامجج

, كالعلوانيججة ذلك إلى أنفسهم ينسبون جماعة وفأيها يعتقدونه،
سإلطان من بها الله أنزل ما , وأسإماء , والرفأاعية , والقادرية

ماكم تعجالى: (هجو قال , بل قبجل) [الحجج: مجن المسجلمين سإ
هججذا , وفأججي , والنجيججل , كججالتوراة المنزلججة الكتججب ], فأججي78

خير.ً هو أدني, بالذي هو الذي , فأاسإتبدلوا القرآن
, النججذور أهلججه , نججذر المعتقججد مججن المشتري هذا مرض وإذا

, ولججم شججدته , ويكشججف سإقمه , ليشفي به يستغيث يزل ولم
ًا الولد منه المشتري يكون هذا: أن فأعلهم فأي يلتزموا يزل ميت

القادر عبد أولدهم: من مكة أهل يشتري بل البلدة؛ تلك , فأي
زبيد؛ فأي , المدفأون الجبرتي , ومن الجيلني

فأججي يصججوركم الججذي تعالى: (هججو قوله  ويجهلون)199ص(
عمججران: الحكيججم) [آل العزيججز هججو إل إله ل يشاء كيف الرحاما

الشيء.ً يملك ممن الشراء ] فأإن6
عليهم غلبت قد فأهم , والجهال؛ العلماء فأي سإار المر وهذا
والمقاصججد, ولججم المججراد تفهم , من عقولهم , وسإلبت العوائد
عججن اللججه , صججانهم الئمججة مججن أحد فأروع كتاب فأي هذا يجدوا

ً يكججون , ل تقدما مما به اسإتدلوا , فأما الوصمة هذه علججى دليل
, الجنججان أعلججى فأججي , أنهم حالهم , المعلوما بالموات التوسإل
, أما مججآله أيججن يججدرى , ول حججاله يعلججم ل , ممن غيرهم فأكيف
ً يكون كيف ؟ المهمججات , فأججي تعالى الله غير دعاء , على دليل

هججذا بهججذا؟! (سإججبحانك لهججا , ويسججتدل الوسإيلة ويقال: المراد
مواضعه.ً  عن للكلم ] وتحريف16عظيم) [النور:  بهتان

, الشججرك لهججل , نصججب اللعيججن الشججيطان تججبين: أن فأبهججذا
ًا ًا , ويعبدونها يعظمونها قبور إلججي يوحى ثم الله؛ دون من أوثان

ًا , واتخاذهججا عبادتها عن نهى من أوليائه: أن – , وجعلهججا أعيججاد



ًا– هذه والحالة , وسإججبها؛ حقهججا , وغمصججها انتقصها , فأقد أوثان
, ومججا , وعقوباتهم قتالهم , فأي المشركون الجاهلون فأيسعي

توحيده بإخلص أمروهم أنهم , إل المشركين هؤلء عند ذنبهم
ذلججك: بتعطيلججه.ً فأعنججد , وقججالوا بججأنواعه الشرك عن , ونهوهم

, يؤمنججون ل , فأهججم قلججوبهم , واشججمأزت المشججركون غضججب
,  , والرتب المقامات أهل انتقصوا وقالوا: قد

ل زعمهم: أنهججم وفأي والعتب، الويل فأاسإتحقوا )200ص(
الجهججال، نفججوس فأججي ذلججك ويسججري قججدر، ول لهججم، حرمججة

الولياء، وحب والدين، العلم إلى ينتسب ممن وكثير والطغاما،
المرسإلين.ً وأتباع

الغججزار والجرائججم والكبججائر، وبالعظائم، ذلك: عادونا، بسبب
دعوا وعمجا عنجا، النجاس ونفروا إلينا، قبيح كل ونسبوا رمونا، ن
أنهججم وزعمججوا علينجا، وظجاهروهم الشججرك، أهجل ووالججوا إليججه،
وكتابه.ً ورسإوله دينه، وأنصار الله، أولياء

المتقججون) إل أوليججاؤه إن أوليججاءه ذلك: (وماكانوا الله ويأبى
بججه، جججاء وبمججا بججه، العارفأون له، الموافأقون ] له،34[النفال: 
يعطججوا، لججم بمججا المتشججبعون ل إليججه، والداعون به، والعاملون
وهججديه، دينججه، عن الناس يصدون الذين الزور، ثياب اللبسون

].ً 45عوجا) [العراف:  (ويبغونها وسإنته
]104صججنعا) [الكهججف:  يحسججنون أنهججم يحسججبون (وهججم
والوليججاء، النبيججاء، وتعظيججم بججه؛ والعمججل واحججترامه، باتبججاعه،

مججايكرهونه؛ وتجنججب يحبججونه، فأيمججا لهججم واحترامهم: متابعتهم
هججديهم، ومججن منهججم، وأبعججدهم لهججم، النججاس وهججم: أعصججى

موسإججى، مججع واليهججود المسججيح، مججع كالنصججارى ومتججابعتهم،
علي.ً مع والرافأضة
ونصججرة وبمحبتهججم، بهججم، أولججى كججانوا التوحيججد: أيججن وأهججل

قججول، بججالحق، وأولججى ومنهاجهم؛ وهديهم، وسإنتهم، طريقتهم،
فأالمؤمنون الباطل؛ أهل من وعمل،

والمنججافأقون بعججض؛ أوليججاء والمؤمنات: بعضهم )201ص(
بعض.ً من والمشركات: بعضهم والمشركون والمنافأقات



أغناه وتفهمه، وتدبره، قلبه، بكلية الله كلما إلى أصغى ومن
وعججن اللججه، ذكججر عججن يصججد الججذي وشركه، الشيطان اتباع عن

وإلى إليه، أصغى من وكذلك القلب، فأي النفاق وينبت الصلة،
باقتبججاس وعمججل بهمججا، نفسججه وحججدث بكليته، الرسإول حديث
والشججرك، البججدع، عججن أغنججاه غيججره، من ل منه، والعلم الهدى،
مججن هجي الججتي والخيجالت، والشطحات، والتخرصات، والراء،

والبؤسإاء.ً الهواء، وتخيلت والنفوس، الشيطان، وسإاوس
مضججرة بل ينفعه، ل بما يتعوض أن بد فأل ذلك، عن بعد ومن
وخشججيته، وذكججره، اللججه، بمحبججة قلبججه، َعّمججر من أن كما عليه؛

ذلججك، من خل وإذا الصور، عشق عن أيضا أغناه عليه، والتوكل
فأجالمعرض واسإججتعبده، ملكججه، اسإتحسجنه شجيء أي هواه، عبد
والمعججرض أبججى، أما شاء مشرك، الشيطان، عابد التوحيد، عن
أبى.ً أما شاء مبتدع، السنة، عن

حيججان واسإججمه السإدي، الهياج أبي عن صحيح: مسلم، وفأي
عنججه، الله رضي طالب، أبي بن علي لي قال: قال حصين، بن
وسإججلم عليه الله صلى الله رسإول عليه مابعثني على أبعثك أل
أدع ل أن
سإججويته؛ إل مشججرفأا قججبرا ول طمسججته، إل  تمثججال)202ص(

مع قال: كنا الهمداني، شفي بن ثمامة عن أيضا؛ صحيحه وفأي
فأضججالة فأأمر لنا، صاحب فأتوفأى الروما، بأرض عبيد، بن فأضالة
معت فأسجوى، بقبرة ال: سإ عليجه اللجه صجلى اللجه رسإجول فأق
والتجابعون، الصجحابة، وفأعله به، أمر وقد بتسويتها، يأمر وسإلم

المجتهدون.ً والئمة
بهججدما يججأمرون بمكججة، الئمججة الما: رأيت فأي الشافأعي، قال
إل مشججرفأا قججبرا ل قججوله: " و الهدما، ويؤيد القبور على مايبنى
صججلى مسججلم: " نهججى صحيح فأي الذي جابر، " وحديث سإويته

علجى أسإسجت " ولنهجا القبجور على البناء عن وسإلم عليه الله
فأبنججاء بتسويتها؛ وأمره عليها، البناء عن لنهيه الرسإول، معصية
غيججر بناء وسإلم عليه الله صلى ومخالفته معصيته، على أسإس

مججن وأولججى قطعججا، الغاصب بناء من بالهدما أولى وهو محترما،
المفسججدة إذ شججرعا؛ بهججدمه المججأمور الضججرار، مسجججد هججدما



وهججو التكلن، وعليججه المسججتعان، والله للتوحيد؛ حماية أعظم،
وصججحبه وآلججه محمججد، علججى اللججه وصججلى الوكيل، ونعم حسبنا
وسإلم.ً
شرحا تعالى، الله رحمه حسن بن الرحمن الشيخ: عبد قال
تعالى:  الله رحمهما الشيخ: محمد، جده، لكلما

الرحيم الرحمن الله بسم 
أمججران؛ وقاعدته السإلما، دين تعالى: أصل الله رحمه قوله

علججى والتحريججض لججه، شججريك ل وحده الله بعبادة الول: المر
 تركه من وتكفير فأيه، والموالة ذلك،
تحصججر، أن من أكثر القرآن فأي هذا قلت: وأدلة )203ص(

بيننججا سإججواء كلمججة إلججى تعالوا الكتاب ياأهل تعالى: (قل كقوله
بعضججا بعضججنا يتخذ ول شيئا به نشرك ول الله إل نعبد أل وبينكم

تعججالى اللججه ] أمججر64 [آل: عمججران اللججه) اليججة دون من أربابا
دعججا الججذي الله، إل إله ل معنى إلى الكتاب، أهل يدعو نبيه: أن

وغيرهم.ً العرب إليه
إل نعبجد بقجوله: (أل فأفسجرها اللجه؛ إل إلجه هجي: ل والكلمجة

عمججا العبججادة نفي وهو إله، معنى: ل فأيه نعبد؛ الله) فأقوله: أل
سإججوى عمججا العبججادة نفججي وهو إله، معنى: ل وقوله الله؛ سإوى
فأأمره الخلص؛ كلمة فأي هو: المستثنى الله، وقوله: إل الله؛

عمججن ونفيهججا وحده، عليه العبادة قصر إلى يدعوهم تعالى: أن
وأنهجا العبججادة، هي اللهية أن يبين كثير، الية هذه ومثل سإواه؛

أل ربججك تعالى: (وقضى قال كما الله، لغير شيء منها يصلح ل
ووصججى؛ قضججى: أمججر ] معنججى،23إيججاه) [السإججراء:  إل تعبججدوا
إلججه، معنججى: ل تعبدوا) فأيه وقوله: (أل واحد؛ ومعناهما قولن؛

الله.ً معنى: إل إياه) فأيه وقوله: (إل
قججالوا إذ الرسإججل، دعججوة وهججو العبججادة، توحيججد وهججذا: هججو
غيججره) [المؤمنججون: إلججه مججن مججالكم الله اعبدوا لقومهم: (أن

منججه، والججبراءة رأسإججا، العبادة فأي الشرك نفى من بد ] فأل32
السججلما، عليه إبراهيم، خليله عن تعالى، قال كما فأعله، وممن

الججذي إل تعبججدون، مما براء إنني وقومه لبيه إبراهيم قال (وإذ
بد ] فأل27-26فأطرني) [الزخرف: 



الله.ً دون من يعبد ماكان عبادة من البراءة من )204ص(
دون مجن وماتجدعون السججلما: (وأعجتزلكم عليججه عنجه وقجال

بججالبراءة وأهلججه، الشججرك، ] فأيجججب: اعججتزال48الله) [مريم: 
أسإججوة لكججم كججانت تعججالى: (قججد قججوله فأي به صرح كما منهما،
منكججم بججرآء إنا لقومهم قالوا إذ معه والذين إبراهيم فأي حسنة
العججداوة وبينكم بيننا وبدا بكم كفرنا الله دون من تعبدون ومما

] والججذين4وحده) [الممتحنججة:  بالله تؤمنوا حتى أبدا والبغضاء
جرير.ً ابن ذكره كما هم: الرسإل، معه

مججن اللججه، رحمججه شججيخنا ماذكره، جميع الية: تتضمن وهذه
لهججل والمججوالة الشججرك، ونفججي التوحيججد، علججى التحريججض

مجن فأجإن له، المنافأى الشرك بفعل تركه، من وتكفير التوحيد،
يجتمعججان، ل ضججدان فأإنهمججا التوحيججد، تججرك فأقججد الشرك، فأعل

التوحيد.ً انتفى الشرك، وجد فأمتى
أنججدادا للججه أشججرك: (وجعججل مججن حججال فأججي تعالى، قال وقد
النججار) أصحاب من إنك قليل بكفرك تمتع قل سإبيله عن ليضل

فأججي الشججركاء وهججم النججداد، تعالى: باتخججاذ ] فأكفره8[الزمر: 
بنفججي إل موحججدا، يكججون فأل كثيرة، اليات هذه وأمثال العبادة،
فأعله.ً من وتكفير منه، والبراءة الشرك،

فأججي الشججرك عججن الثججاني: النججذار تعالى، الله رحمه قال ثم
مججن وتكفيججر فأيججه، والمعججاداة ذلججك، فأججي والتغليججظ الله، عبادة
 الرسإل، دين وهو بهذا؛ إل التوحيد مقاما يتم فأل فأعله،

تعججالى: قججال كمججا الشججرك، عججن قججومهم  أنججذروا)205ص(
واجتنبججوا اللججه اعبججدوا أن رسإججول أمججة كججل فأججي بعثنججا (ولقججد

قبلججك مججن أرسإججلنا تعالى: (وما ] وقال36الطاغوت) [النحل: 
فأاعبججدون) [النبيججاء: أنججا إل إلججه ل أنه إليه نوحي إل رسإول من
وقججد بالحقججاف قومه أنذر إذ عاد أخا تعالى: (واذكر ] وقال25

اللججه) إل تعبججدوا ل أن خلفججه ومججن يججديه بيججن مججن النججذر خلججت
].21ً[الحقاف: 

اللججه يحبججه مججا لكل جامع اسإم العبادة الله؛ عبادة قوله: فأي
والظاهرة.ً  الباطنة والعمال القوال من ويرضاه،



والسججنة، الكتاب، فأي موجود وهذا ذلك؛ فأي قوله: والتغليظ
ول مججبين، نججذير منججه لكججم إنججي اللججه الى تعالى: (فأفروا كقوله
مججبين) [الججذاريات: نججذير منججه لكم إنى آخر إلها الله مع تجعلوا

عليججه اللججه صججلى النبي على جرى لما التغليظ، ] ولول50-51
هو كما العظيم، الذى من ماجرى، قريش من وأصحابه وسإلم
وعيججب دينهججم، بسججب بججادأهم فأججإنه مفصججل، السير فأي مذكور
آلهتهم.ً

تعججالى: قججال كمججا فأيججه؛ تعججالى: والمعججاداة الله قوله: رحمه
واحصججروهم وخججذوهم وجججدتموهم حيججث المشججركين (فأاقتلوا
كجثيرة هجذا فأجي ] واليجات5مرصد) [التوبجة:  كل لهم واقعدوا

كلججه الججدين ويكججون فأتنججة تكون ل حتى كقوله: (وقاتلوهم جدا،
أهججل تعججالى ووسإججم ] والفتنججة: الشججرك39للججه) [النفججال: 

من يحصى ل فأيما بالكفر الشرك،
هججو وهججذا أيضججا، تكفيرهججم مججن بججد فأل اليججات؛ )206ص(

إل معناهججا، يتججم فأل الخلص، كلمججة اللججه، إل إلججه مقتضججى: ل
الحججديث فأججي كمججا عبججادته، فأجي شججريكا للججه جعججل مججن بتكفير

اللججه دون مججن يعبد بما وكفر الله إل إله ل قال الصحيح: " من
يعبججد بمججا " فأقوله: وكفججر الله على وحسابه ودمه، ماله، حرما
إل والمججال الججدما معصوما يكون فأل للنفي، الله: تأكيد دون من

وماله.ً دمه يعصم لم تردد، أو شك، فألو بذلك،
قيججدت اللججه، إل إلججه لن: ل التوحيججد، تماما المور: هي فأهذه

والصججدق، والخلص، بججالعلم، ثقججال؛ بقيججود الحججاديث، فأججي
هججذا باجتماع إل موحدا، المرء يكون فأل الشك، وعدما واليقين،

والمججوالة، فأيججه، والمعججاداة ومحبتججه، وقبججوله، واعتقججاده، كله،
ذلك.ً يحصل الله، رحمه شيخنا، ماذكره فأبمجموع

أنججواع، ذلججك فأججي تعججالى: والمخججالف اللججه رحمججه قججال ثججم
الشججرك فأقبججل الجميججع، فأججي خججالف مججن مخالفججة، فأأشججدهم
حججال هججو كمججا بججاطل، واعتقججده التوحيججد، وأنكججر دينا، واعتقده

معرفأة من والسنة، الكتاب عليه دل بما وسإببه: الجهل الكثر،
الهججواء، واتبججاع والتنديججد، الشججرك، مججن ينججافأيه ومججا التوحيججد،
أعججداء مججن أمثججالهم، مججن قبلهججم مججن كحججال البججاء، ومججاعليه



والبهتججان، والججزور، بالكججذب، التوحيججد، أهججل فأرمججوا الرسإججل،
([الشججعراء: يفعلججون كذلك آباءنا وجدنا (بل وحجتهم والفجور؛

74ً.[
ناقضججوا قججد بعده، والذي الناس، من النوع وهذا )207ص(

مججن تضججمنته ومجا لججه، وضعت وما الخلص، كلمة عليه مادلت
الججذي السإججلما، ديججن وهججو سإواه، دينا الله يقبل ل الذي الدين،

كمججا عليججه، دعوتهم واتفقت ورسإله، أنبيائه، جميع به الله بعث
كتابه.ً فأي عنهم الله قص فأيما يخفى ل

ولججم وحججده، اللججه عبججد مججن النججاس الله: ومن رحمه قال ثم
لججم مججن أن المعلججوما أهله.ًقلججت: ومججن يعاد ولم الشرك، ينكر
عرفأججت: أن وقججد بججه؛ يأت ولم التوحيد، يعرف لم الشرك ينكر

المججذكور بالطاغوت والكفر الشرك، بنفي إل يحصل ل التوحيد
الية.ً فأي

يكفرهججم؛ ولججم عاداهم من تعالى: ومنهم الله رحمه قال ثم
نفي من الله، إل إله ل عليه، دلت بما يأت أيضا: لم النوع فأهذا

إجماعججا، البيججان بعججد فأعله، من تكفير من تقتضيه وما الشرك،
الكافأرون) وقججوله، أيها يا و(قل الخلص، سإورة مضمون وهو
القججرآن، كفر من يكفر لم بكم) ومن الممتحنة: (كفرنا آية فأي
يوجبه.ً وما التوحيد، من الرسإل، به ماجاءت خالف فأقد

يبغضه؛ ولم التوحيد، يحب لم من الله: ومنهم رحمه قال ثم
هججو لنججه موحججدا، يكججن لججم التوحيد، يحب لم من فأالجواب: أن

لكججم قال: (ورضججيت كما لعباده، تعالى الله رضيه الذي الدين،
وعمججل الله، به رضي بما رضي ] فألو3دينا) [المائدة:  السإلما

لعدما المحبة، من ولبد لحبه، به
بمحبججة إل إسإججلما فأل بججدونها، السإججلما حصججول )208ص(

اللججه، الخلص: محبججة اللججه، رحمه السإلما، شيخ قال التوحيد؛
وبالمحبججة فأل، ل ومججا دينججه، أحب الله أحب فأمن وجهه؛ وإرادة
التوحيد.ً ثججم شروط من الخلص، كلمة ماتقضيه عليها يترتب

يحبه.ً ولم الشرك، يبغض لم من تعالى: ومنهم الله رحمه قال
مججن اللججه، إل إلججه ل نفتججه مججا ينججف فألم كذلك، كان قلت: ومن

فأهججذا منججه، والججبراءة اللججه، دون مججن يعبججد بما والكفر الشرك،



مججاله، ول دمججه، يعصججم ولججم أصل، شيء فأي السإلما من ليس
المتقدما.ً الحديث، عليه دل كما

ينكججره ولججم الشرك، يعرف لم من الله: ومنهم رحمه وقوله
يكججون ول ينفججه؛ لججم ينكججره، ولججم الشرك، يعرف لم قلت: من

وكفرهججم، فأعله، وممن منه، وتبرأ الشرك، نفى من إل موحدا،
الله، إل لإله عليه، دلت مما شيء يحصل ل بالشرك، وبالجهل

مججن فأليججس ومضججمونها، الكلمججة، هججذه بمعنججى يقججم لججم ومججن
عججن ومضججمونها، الكلمة، بهذه يأت لم لنه شيء، فأي السإلما

وهججذا وانقيججاد؛ وقبججول، ومحبججة وإخلص، وصججدق ويقيججن، علم
ل فأهججو الله، إل إله ل قال وإن شيء، ذلك من معه ليس النوع،
ماتضمنته.ً ول عليه، مادلت يعرف
ولم التوحيد، يعرف لم من تعالى: ومنهم الله رحمه قال ثم

لججه خلقججوا بما رأسإا يرفأعوا لم قبله، كالذي ينكره.ً فأأقول: هذا
 الحال، وهذه رسإله، به الله بعث الذي الدين، من
بججل كالنعاما إل هم فأيهم: (إن الله قال من حال )209ص(
]44[الفرقان:  سإبيل)، أضل هم

مججن – خطججرا النججواع أشججد وهججو – الله: ومنهم رحمه وقوله
ولججم تركججه، مججن يبغججض فألججم قدره، يعرف ولم بالتوحيد، عمل

لججم لنججه خطججرا، النججواع أشد الله: وهو رحمه فأقوله يكفرهم؛
مججن توحيجده، يصججحح بمجا يجيجء فألجم بجه، ماعمجل قدر يعرف
يقتضججى: التوحيججد، أن علمت لما منها، لبد التي الثقال، القيود

قيججاما مع وتكفيرهم، أهله، ومعاداة منه، والبراءة الشرك، نفي
مججن عليه بما يجيء لم وهو بحالة، يغتر قد فأهذا عليهم، الحجة
وإثباتا.ً نفيا، الخلص، كلمة عليها دلت التي المور،

وكرهججه، الشججرك، تججرك من الله: ومنهم رحمه قوله وكذلك
يعججرف لججم لكججن قبلججه، الذي من أقرب فأهذا قدره؛ يعرف ولم
اليججات عليججه مججادلت لفعججل قججدره، عرف لو لنه الشرك، قدر

الججذي إل تعبججدون، ممججا بججراء الخليل: (إنني كقول المحكمات،
وممججا منكم برآء ] وقوله: (إنا27 – 26فأطرني) [الزخرف: 

العججداوة وبينكججم بيننججا وبججدا بكججم كفرنججا اللججه دون مججن تعبدون
].4ًأبدا) [الممتحنة:  والبغضاء



مججن كججذلك، يكججون أن مججن وتركه الشرك، عرف لمن بد فأل
وأهلججه، الشججرك، وبغججض والمعبججود، العابججد من والبراء، الولء،

كججثير أحججوال علججى الغججالب همججا وهذان: النوعججان، وعداوتهم؛
الجهل من منهم فأيقع السإلما، يدعى ممن
, ومججا الخلص بكلمججة التيان يمنع , ما بحقيقته )210ص(

ًا بججه يكججون , الججذي الججواجب الكمال على اقتضته , فأمججا موحججد
الدين.ً بحقيقة , الجاهلين المغرورين أكثر

فأجي بجه , ووصجفهم الشجرك أهججل كفجر الله عرفأت: أن فأإذا
يعمججروا أن للمشجركين كججان , كقججوله: (مجا المحكمججات اليات

]17بججالكفر) [التوبججة:  أنفسججهم علججى شججاهدين اللججه مسججاجد
السنة.ً  وكذلك
والسججنة التوحيد تعالى: فأأهل الله , رحمه السإلما شيخ قال

, أمججروا فأيمججا , يطيعججونهم أخججبروا فأيمججا الرسإججل ,يصججدقون
عنججه , وينفججون بججه , ويعملججون , ويفهمججونه قالوا ما ويحفظون

, الجججاهلين , وتأويججل المبطليججن , وانتحججال الغججالين تحريججف
ًا خالفهم من ويجاهدون ًا اللججه إلججى , تقرب مججن للجججزاء , وطلبجج

أمججروا مججا بيججن يميزون , والغلو: ل الجهل وأهل منهم؛ , ل الله
, ول عليهججم كججذب , ومججا عنهم صح ما بين , ول عنه , ونهوا به

جهججال هججم بججل طاعتهم؛ يتحرون , ول مرادهم حقيقة يفهمون
لغراضهم.ً , معظمون به أتوا لما

النججوعين هججذين حججال , يشججبه السإججلما شججيخ ذكره قلت: ما
, تيميججة ابججن السإلما شيخ , تكلم حدثت مسألة بقي الخيرين؛
اللججه رحمججه ذكججره , لسججبب ابتججداء , المعيججن تكفير وهو: عدما

عليججه الحجة إقامة , قبل تكفيره فأي التوقف له , أوجب تعالى
صلى النبي , أن بالضرورة نعلم تعالى: ونحن الله رحمه , قال

ًا يدعو , أن لحد يشرع لم وسإلم عليه الله , المججوات مججن أحد
ل

بلفججظ ول غيرهججم؛ , ول الصججالحين , ول النبيججاء )211ص(
, لميت لمته: السجود يشرع لم أنه , كما بغيرها ول السإتغاثة

المججور هججذه عججن نهججى نعلم: أنه بل ذلك؛ , ونحو ميت إلي ول
صججلى , ورسإوله الله حرمه , الذي الشرك من ذلك , وأن كلها



الرسإججالة بآثار العلم ,وقلة الجهل ولكن: لغلبة وسإلم عليه الله
, حججتى بججذلك تكفيرهججم يمكججن , لججم المتأخرين من كثير , فأي
, انتهججى.ً قلججت: فأججذكر يخججالفه , ممججا الرسإججول به جاء ما يبين

, عليهججم الكفججر إطلق عججدما لججه أوجججب , مججا تعالى الله رحمه
أمججة صار قد فأإنه والصرار؛ البيان بعد , إل خاصة التعيين على

فأججي الشرك عن لهم , بنهيه كفره , من العلماء من لن وحده؛
لشيخنا: جرى كما قال؛ ما بمثل يعاملهم أن يمكن , فأل العبادة
, دعججوته ابتججداء , فأي تعالى الله , رحمه الوهاب عبد بن محمد

ًا يدعون سإمعهم إذا فأإنه مججن خيججر الخطاب: قال: الله بن زيد
ًا الكلما , بليججن الشججرك نفي على لهم , تمرينا زيد إلجي , نظججر

اللججه وصججلى أعلججم؛ سإججبحانه , واللججه النفججرة , وعدما المصلحة
ًا: قججدس وسإلم.ً وله وصحبة آله , وعلى محمد سإيدنا على أيض
نصه:  , ما اللهية تقرير , فأي ضريحه , ونور روحه الله

الرحيم الرحمن الله بسم
 سإيد على الله , وصلى العالمين رب لله الحمد

وسإججلم أجمعيججن، وصججحبه آلججه وعلى  المرسإلين،)212ص(
قججولً، الخلق، على وأفأرضها شهادة، أعظم ً.ً اعلم: أن تسليما
ًا، وعملً، اختصاصججه مججن لنفسججه، بججه اللججه شججهد مججا واعتقججاد

ًا، أزلً، خلقه، جميع دون باللهية، اللججه تعججالى: (شججهد قال وأبد
ًا العلم وأولوا والملئكة هو إل إله ل أنه إل إلججه ل بالقسط قائم
فأججي بججه الشججهادة ] فأكججرر18 الحكيم) [آل: عمران العزيز هو

بججذلك، لججه العلججم: شججهدوا وأولى ملئكته، أن وأخبر الية؛ هذه
يشججهدوا أن إلى ودعاهم الشهادة، بهذه عباده وأخبر وعل؛ جل
يججوما إلججى ليجمعنكججم هججو إل إلججه ل تعججالى: (اللججه قججال بهججا، له

ًا) [النسججاء:  الله من أصدق ومن فأيه ريب ل القيامة ]87حججديث
]8الحسنى) [طججه:  السإماء له هو إل إله ل تعالى: (الله وقال
والخججرة) الولججى فأججي الحمججد لججه هججو إل إله ل الله (وهو وقال

] 70[القصص: 
فأقال: (وما جميعهم، الرسإل الشهادة، بهذه بعث وأخبر: أنه

أنججا إل إلججه ل أنججه إليججه نججوحي إل رسإججول مججن قبلججك من أرسإلنا
كقججوله: وأمثالها، الية، هذه فأي ] فأبين25فأاعبدون) [النبياء: 



] أن32غيجره) [المؤمنجون:  إلجه مجن مجالكم اللجه اعبجدوا (أن
تججألهه الججذي المججألوه، هججو فأججإن: اللججه، العبججادة؛ هججي اللهيججة،
ًا، محبة، القلوب، ًا، وتذللً، وتعظيم إليه، ورغبة وتوكلً، وخضوع
ًا، ورهبة، ًء، وخوفأ  العبادة أنواع من ذلك وغير ورجا
كل خالق هو إل إله ل ربكم الله تعالى: (ذالكم وقال

وكيججل) شججيء كججل علججى وهججو فأاعبججدوه  شججيء)213ص(
مججن الشججهادة، هججذه تضججمنته تعججالى: مججا ]وبيججن102[النعاما: 

لبيججه، قججال أنه السلما، عليه خليله عن بقوله، والثبات، النفي
فأججإنه فأطرنججي الججذي إل تعبججدون، ممججا بججراء وقججومه: (إننججي

يرجعججون) لعلهججم عقبججه فأججي باقيججة كلمججة وجعلهججا سإججيهدين،
عنهججا اللججه؛فأعججبر إل إلججه هججي: ل ]والكلمججة28-26[الزخججرف: 

فأججي الشججرك مججن الكلمججة، هججذه نفته ما فأنفى بمعناها، الخليل
الججذي واسإججتثنى الله، دون من يعبد ما كل من بالبراءة العبادة،
شججيء العبججادة مججن يصججلح ل الججذي سإججبحانه، اللججه وهو فأطره،
مججن فأصلت ثم آياته أحكمت كتاب تعالى: (الر قال كما لغيره،

] فأقججوله: (أل2-1اللججه) [هججود:  إل تعبججدوا أل خبير، حكيم لدن
فأججي المسججتثنى الله) هو وقوله: (إل إله، معنى: ل تعبدوا) فأيه

سإوى عما اللهية اليات: نفي هذه وفأي العظيمة؛ الكلمة هذه
ًًا الله، ًا، نفي وحججده، لججه اللهيججة وأثبججت للجنججس، النافأيججة بل عام
 سإواه ما كل دون

قججال القججرآن؛ فأججي الكلمججة: كججثيرة هججذه معنججى فأي واليات
] فأقججوله:23إياه) [السإراء:  إل تعبدوا أل ربك تعالى: (وقضى

بقوله: لنفسه وأثبتها لغيره، العبادة اسإتحقاق تعبدوا) نفى (أل
]40إياه) [يوسإججف:  إل لتعبدوا أن تعالى: (أمر إياه) وقال (إل

إلججى الكتججاب، أهججل يججدعو أن وسإججلم عليججه الله صلى نبيه وأمر
 والثبات، النفي، تضمنته: من وما الكلمة، هذه معنى

كلمة إلى تعالوا الكتاب أهل يا تعالى: (قل فأقال )214ص(
] فأتضججمنت64عمران:  الله) [آل إل نعبد أل وبينكم بيننا سإواء
سإججوى عمججا اللهيججة نفي " من الله إل إله " ل معنى الية، هذه
ومعنججى: (تعججالوا) أي: سإواه ما كل دون بالعبادة، وتفرده الله؛

اللججه توحيججد فأججي وأنتججم نحججن، نكججون أن إلججى وأقبلججوا، هلمججوا،



ًا به نشرك بقوله: (ول تعالى، قرر ثم ذلك، على مجتمعين شيئ
ًا بعضججنا يتخججذ ول ًا بعضجج عمججران: اللججه) [آل دون مججن أربابجج
عليججه اللججه صججلى اللججه رسإول دعا التي الكلمة: هي ]وهذه64

لهججم: " وقججال بهججا، ويعملوا يقولوها، أن والعرب قريشا وسإلم
وتججدين العججرب، بهججا تملكججون كلمة تفلحوا؛ الله إل إله ل قولوا
ًا بها وتكونون العجم، بها لكم " فأقالوا: (أجعججل الجنة فأي ملوك

ًا اللهة ًا إله سإججمعنا ] (وما5عجاب) [ص:  لشيء هذا إن واحد
فأججي نشججؤوا ] وذلججك: أنهججم7الخججرة) [ص:  الملججة فأججي بهججذا

لحججي عمروبججن اسإججتخرجها حيججن الصججناما، عبججادة بعججد الفترة،
قججوما عبدها التي وهي: الصناما القبائل؛ فأي وفأرقها الخزاعي،

عنججد فأصججار والصججناما؛ الوثججان، عبججادة وكججثرت فأعبدوها، نوح،
ًا وسإتون ثلثمائة الكعبة يعبججدونه كججانوا مججن صججورة علججى صنم

ل ممججا وغيرهججا الخلصججة، وذا ومنججاة، والعججزى، اللت، وعبججدوا
 الله، إل إله معنى: ل ولذلك: أنكروا كثرة، يحصى

تججرك إلى وسإلم عليه الله صلى النبي دعاهم  لما)215ص(
نفتججه، مججا ينفججوا أن فأججأبوا الله، دون من يعبدونه كانوا ما عبادة

وحججده للججه العبججادة يخلصججوا وأن والصججناما، الوثان، عبادة من
يقولهججا أن عججن طججالب، أبا الكلمة: نهوا هذه معنى ولمعرفأتهم

" يججا وسإججلم عليججه اللججه صلى الله رسإول له قال لما موته، عند
أبججو لججه " قال الله عند بها لك أحاج كلمة الله، إل إله ل قل عم

؟ المطلججب عبججد ملة عن أمية: أترغب أبي بن الله وعبد جهل،
ما لمعرفأتهم وأنكرها، الله، غير عبادة لترك قالها لو أنه علموا
إذا كانوا تعالى: (إنهم الله قال والثبات؛ النفي، من عليه دلت
آلهتنججا لتججاركوا أئنججا ويقولون يستكبرون، الله إل إله ل لهم قيل

] 36– 35مجنون) [الصافأات:  لشاعر
أولئك، فأي كثر كما فأيهم، الشرك كثر فألما المة؛ وأما: هذه

علججى المشججاهد، وبنيججت وعبدت؛ القبور، على المساجد وبنيت
يقولججون: صاروا وعبدت، الصالحين من باسإمه، بنيت من اسإم

ًا، واتخججذوه قلججوبهم، فأججي قججاما قججد والشججرك الله، إل إله ل دينجج
مججادلت وأنكروا الله، غير عبادة من الكلمة، هذه مانفته فأأثبتوا

الخلص.ً من عليه



نفتججه ما أثبتوا بكونهم العظيمة، الكلمة هذه مدلول فأعكسوا
على الله حق هو الذي الخلص من أثبته ما ونفوا الشرك، من

مججادلت عكججس اعتقد وقد الله، إل إله قائلهم: ل فأيقول عباده،
 كلمة، يقول والضلل، الجهل غاية وهذا عليه؛

ول مججانفت، يعججرف فأل والثبات، النفي، تتضمن )216ص(
مججذاهبهم، فأججي ويقرئونججة يقرؤونججة، فأيمججا وهججم هججذا مججاأثبتت،
هذا.ً مثل يجهلون ل العلوما، من يتعاطونه وماكانوا
فأسججبحان الطججولى؛ المعقول: اليججد علم فأي له منهم، وكثير

توحيججد مججن الرسإججل؛ إليججه مججادعت ذلججك من جهلوا ! كيف الله
فأججي صججريح هججو كما عنه، أممهم نهوا الذي الشرك ونفي الله،

لفهججم؛ وفأججق إن فأهججم، أدنججى لججه مججن علججى يخفججى ل القججرآن،
ووضججعوا والعمججل، بججالقبول التوحيججد، موضع الشرك؛ فأوضعوا
وعداوته.ً إليه، دعا من على بالنكار الشرك، موضع التوحيد،

عليججه اللججه صججلى النججبي بججه مججاأخبر معنججى، لك فأبهذا: يتبين
ًا، السإلما قوله: " بدأ من وسإلم ًا وسإيعود غريب " بججدا كمججا غريب

الكججثرون، عليها التي الغربة، هذه من أعظم للسإلما غربة فأل
– اللججه رحمهججم – العلمججاء ذكر وقد المتأخرة؛ القرون هذه فأي
وبيجان اللجه، إل إلجه معنجي: ل فأجي والجماعجة، السجنة أهل من

أوجججب الذي بمعناها، اليقيني مايفيد: العلم أثبتته، وما مانفته،
والثبات.ً النفي من وماتضمنته معرفأته، تعالى الله

ل أن قججوله: شججهادة الفأصججاح، فأي المظفر، الوزير: أبو قال
ًا الشججاهد، يكججون يقتضججي: أن الله، إل إله إل إلججه ل بججأنه عالمجج

]19اللججه) [محمججد:  إل إلججه ل أنه تعالى: (فأاعلم قال كما الله؛
 بعد: (إل) من مرتفع الله قال: واسإم

غيججره يستحقها فأل اللهية، له الواجب حيث: أنه )217ص(
هججذه تعلججم: أن أن ذلججك، فأججي الفائججدة قججال: وجملججة سإججبحانه؛
فأإنججك بججالله، واليمان بالطاغوت، الكفر على مشتملة الكلمة،

كفججر ممججن كنججت تعججالى، للججه اليجاب وأثبت اللهية، نفيت لما
بالله.ً وآمن بالطاغوت،



إل إله ل أي – فأدللتها فأي: البدائع؛ الله رحمه القيم ابن قال
إلججه؛ قولنججا: اللججه دللججة مججن أعظججم اللهيججة، إثبات على – الله

بمعناه.ً انتهى البتة، هذا فأي أحد وليستريب
محبججة القلججوب، تججألهه هججو: الججذي اللججه: واللججه، رحمه وقال
ًا، وإكرامججا؛ وإنابججة، وإجلل، ًا، وذل، وتعظيمجج ًا وخضججوع وخوفأجج
كلججه ذلججك ليصججلح له، ودعاء منه، وسإؤال عليه، وتوكل ورجاء،

ًا أشرك فأمن لله؛ إل الججتي المججور، هججذه مججن شيء فأي مخلوق
ًا ذلججك كججان اللهيججة، خصائص من هي فأججي إخلصججه، فأججي قججدح

بحسجب المخلجوق، عبوديججة مججن فأيه وكان الله؛ إل إله قوله: ل
تفسججيره: ل فأججي القرطبي، الله عبد وقال: أبو ذلك، من مافأيه

هو.ً إل معبود أي: ل الله، إل إله
هو: المعبججود، الله: الله، رحمه تيمية ابن السإلما، شيخ قال

أن يستحق هو: الذي والمألوه، المألوه؛ هو الله، فأإن المطاع؛
الججتي الصججفات، مججن بججه اتصججف بمججا هججو، يستحق وكونه يعبد؛

لججه المخضججوع الحججب، غايججة المحبججوب، هججو يكون تستلزما: أن
الخضوع.ً غاية
هو: المحبوب الله، تعالى: فأإن الله رحمه وقال )218ص(

لججه، وتججذل لججه، وتخضججع بحبهججا، القلججوب تججألهه الججذي، المعبججود
فأججي وتججدعوه شججدائدها، فأججي إليججه وتنيججب وترجججوه، وتخججافأه،
وتطمئججن إليججه، وتلجججأ مصججالحها، فأججي عليججه وتتوكججل مهماتهججا،

وبهججذا وحججده، للججه إل ذلججك وليججس حبججه؛ إلججى وتسججكن بذكره،
اللججه، هم: أهل أهلها، وكان الكلما، أصدق الله، إل إله كانت: ل
إذا ونقمتجه؛ غضجبه، وأهجل أعجداؤه، لهجا، والمنكرون وحزبه؛ فأ
يصججححها لججم وإذا وذوق؛ وحججال، مسججألة، كججل بها صح صحت،
وأعماله.ً علومه، فأي له، لزما فأالفساد العبد،

ًا، انتفججاء أي: انتفججى اللججه، إل البقاعي: لإله وقال أن عظيمجج
هججو: العلججم، هججذا فأججإن العظججم؛ الملك غير بحق، معبودا يكون
ًا، يكون وإنما الساعة؛ أهوال من المنجية الذكرى، أعظم علمجج

ًا، كان إذا والعمججل الذعججان، مججع كان إذا نافأعا، يكون وإنما نافأع
عججن ذكرنججاه، الججذي وهججذا صججرف؛ فأهو: جهججل وإل تقتضيه؛ بما



السججنة أهججل كلما فأججي هججو: الموجججود والبقاعي، السإلما، شيخ
جميعهم.ً

بججه مججاأخبر السإججلما، غربججة علججى يدل ذلك: فأمما عرفأت إذا
المججة، هججذه فأي الشرك وقوع من وسإلم عليه الله صلى النبي

أمتي من فأئاما تعبد ثوبان: " وحتى حديث من الصحيح فأي كما
النججبي عججن مسججعود، بن الله عبد عن داود أبو " وأخرج الوثان

السإججلما: لخمججس رحى قال: " تدور أنه وسإلم عليه الله صلى
أو وثلثين، سإت و أ وثلثين،

وإن هلك، من فأسبيل يهلكوا، فأإن وثلثين، سإبع )219ص(
ًا تسعين يقم دينهم، لهم يقم ممججا أو بقي، قلت: أمما قال عام

".ً مضى قال: " مما ؟ مضى
الملججوك، مججن جججرى، مججا وشدتها، السإلما، يبين: غربة ومما

اللججه، رحمججه تيمية ابن السإلما شيخ على والرؤسإاء، والقضاة،
إلججى دعججاهم لمججا عليججه، النكججار وشججدة والحبس، العداوة، من

أمثاله وعن عنه، تقدما الذي ومعناها، الله، إل إله ماتضمنته: ل
فأججي وضججللت، واهيججة، بشججبهات عليججه، ردوا وقد العلماء؛ من

السنة، فأي: منهاج تعالى الله رحمه عليهم رد متناهية؛ الضلل
علججى الججرد فأي السإتغاثة، وكتاب المستقيم، الصراط واقتضاء

الفلسإججفة، مججن جميعهججم، البججدع، أهججل علججى البكري: ورد ابن
والشاعرة.ً والمعتزلة، كالجهمية، والمتكلمين،

أبحججاثهم، كججثرت وإن كلهججم، هججؤلء اللججه: أن رحمججه وذكججر
الخلص: كلمججة عليه مادلت يعرف من منهم فأما ومصنفاتهم،

الشججرك، ول أثبتته، الذي التوحيد، يعرفأوا " فألم الله إل إله " ل
فأي القيم، ابن ولتلميذه: العلمة كلمه؛ هذا: معنى نفته، الذي
الكججثيرة، المصنفات البدع، أهل على والرد التوحيد، أنواع بيان

وكتججاب: الصججواعق اللهفججان، أحسججنها: إغاثججة فأمججن المفيججدة،
والمعطلة.ً الجهمية على الرد فأي المرسإلة،

الرد فأي المنكي، الهادي: الصارما عبد وللحافأظ: ابن
عنهججم؛ أخججذوا كثير، أصحاب ولهم السبكي؛  على)220ص(

جهلججة، أنججاس أيججدي فأي كتبهم، صارت بعدهم، المد طال فألما
الججى فأرجعججوا إليهججا، يلتفتوا فألم الموقوفأة، الكتب خزائن وفأي



الشرك وكثر المبتدعة، من مضى ممن قبلهم، من عليه ماكان
مججا إل التوحيججد مججن يعرفأججون وصججاروا: ل والمصار؛ القري فأي

فأيهججا؛ واللحججاد الججرب، صججفات تأويججل مججن الشججاعرة، تججدعيه
إلججى والبججدع؛ الشججرك، وعججم العلم، نسي حتى كذلك، فأصاروا
أنكججر عججالم ذاك، إذ يعرف ل فأإنه عشر، الثاني القرن منتصف
ًا، المة.ً هذه آخر فأي صار مما بدعة، أو شرك

من عظيمة، ونعمة الله، من فأضل صدر: شيخنا، الله فأشرح
مججاعرف: الحججق، مججن فأعججرف الزمججان، هججذا آخر فأي تعالى بها

المحكمججات؛ اليججات بتججدبره وأصحابة، تيمية، ابن السإلما شيخ
والثججار؛ والمسججانيد، والسججنن، ومسججلم، وصحيحي: البخججاري،

وسإججلم، عليججه اللججه صججلى اللججه رسإججول عليججه ماكججان ومعرفأججة
والئمججة وأئمتهججا، المججة، سإججلف عليه وما وأتباعهم؛ والتابعون،

ومججن الربعججة، كالئمججة والفقهاء؛ والتفسير، الحديث، أهل من
يناقضها.ً وما والسنة، ينافأيه، وما التوحيد، له فأتبين عنهم أخذ

يججتركوا منهججا: أن قججرب ومججا قريتججه، أهججل مججن الناس، فأدعا
والحجججار، الشجججار، وعبادة والطواغيت، القبور، أرباب عبادة

نجججد، قججرى فأججي وقججع هججذا: قججد وكل ذلك؛ ونحو للجن، والذبح
 ذلك: كرهوا أنكر فألما كالبوادي؛ وغيرها،

وهي: حريمل، عنها، قريته أهل وطرده منه،  ذلك)221ص(
الشججرك، عن وينهى السإلما، دين إلى العيينة: يدعو فأي وصار

أهججل: الدرعيججة؛ ومن منهم، ذلك: طائفة وقبل الوثان، وعبادة
قججوله، أنكججر قججد رآه لمججا العيينججة، أمير نطاق ضاق ذلك بعد ثم

العججداوة: أهججل لججه نصججب وقججد الغفيججر، والجججم الكججثير، الخلق
بلججده من ينتقل أن فأأمره والحاضر؛ والبادي والمصار، القرى،

عنه.ً
وإخوانه، وأولده، سإعود بن عند: محمد فأي: الدرعية، وصار
الججدعوة، لهججذه قبججول لهجم فأصجار جمجاعته، من العيان وبعض

قصججدهم وكججل وبعيججدهم؛ قريبهم، الناس، عداوة على فأصبروا
من وقتل خالفهم، من وكثرة قلتهم، على الله فأثبتهم بالحرب،

واللججه سإجال، بينهم الحرب وصارت فأصبروا، أعيانهم، من قتل



مججذكور عججدوهم، وبين بينهم وماجرى قلوبهم؛ ويقوي يحميهم،
التاريخ.ً فأي

فأيهججم يكججن لم حتى والبادية، نجد، فأي الدين هذا الله فأأظهر
هججذا أبججداه بمججا شججبهة، كججل أبطججل اللججه لن ويجادل، ينازع من

المسججلمين؛ أيججدي فأججي صججارت التي ومصنفاته، ببيانه، الشيخ،
لججه ممججن منهججم، القليججل وقبلها المصار، فأي دعوته وانتشرت

يقبل ولم رأسإا، بذلك يرفأع لم من بخلف ماينفعه، إلى التفات
النعمججة هججذه علججى الحمججد فأللججه الكججثرون؛ وهججم اللججه، هججدى

السإججلما دين حقيقة معرفأة إلى هدي من سإعادة فأيا العظيمة؛
واتبعه.ً

كلمججا الله، رحمه القيم ابن وجدت: للعلمة  وقد)222ص(
نقلججه يتعيججن والمعطلة، الجهمية على المرسإلة، الصواعق فأي
تعالى:  الله رحمه قال اليه، الحاجة وشدة فأائدته، لعظيم هنا،

فأصل: 
نججوعي عججرف بججه: مججن ينتفججع القججدر؛ جليججل النفججع، عظيججم
والتوحيججد: القصججدي، الخججبري؛ العلمججي، القججولي، التوحيججد،
أحد) الله هو سإورة: (قل الول على دل كما العملي؛ الرادي،

علججى دل الكججافأرون) وكججذلك ياأيهججا سإورة: (قججل الثاني وعلى
الله آمنا قوله: (قولوا الول، ا ب إلجى أنجزل ومجا إلينجا أنجزل وم

الكتاب ياأهل الثاني: (قل ] وعلى136[البقرة:  إبراهيم) الية
به نشرك ول الله إل نعبد أل وبينكم بيننا سإواء كلمة إلى تعالوا

عليججه اللججه صججلى النججبي كججان ] ولهججذا64 شججيئا) [آل: عمججران
المغججرب؛ وسإنة الفجر، سإنة فأي السورتين، بهاتين يقرأ وسإلم
سإججنة: فأججي بججاليتين، ويقججرأ ركعججتي: الطججواف؛ فأي بهما ويقرأ

والعملي.ً العلمي، التوحيد، لتضمنهما الفجر،
ومبججاينته للججرب، الكمججال أسإاسإججه: إثبججات العلمي، والتوحيد

والتوحيججد والتمثيججل؛ والنقججائص، العيججوب، عججن وتنزيهه لخلقه،
والرجججاء، والخججوف، بججالحب، القصججد، أسإاسإه: تجريد العملي،
القلب، والعبوديجة والسإجتغاثة، والسإتعانة، والنابة، والتوكل، ب
وحده.ً لله والجوارح، واللسان،

على كتبه، به وأنزل رسإله، به الله ومدار: مابعث



بهمججا الله: أقومهم إلى وأقرب التوحيدين،  هذين)223ص(
ًا، عليهم، وسإلمه الله صلوات الرسإل ولهذا: كانت وعمل؛ علم
العججزما، أولججوا وسإججيلة، إليججه وأقربهججم اللججه، إلجى الخلججق أقرب

علججى وأكرمهججم آدما، ولججد وخججاتمهم: سإججيد وأقربهم: الخليلن؛
وتوحيده.ً عبوديته، لكمال الله؛

مجداره، وعليهمجا الجدين، رحجى قطجب همجا الصلن، فأهذان
البيججان، غايججة سإججبحانه: بينهمججا واللججه المججور؛ أهم من وبيانهما

والمثججال والنظريججة، والفطريججة والنقليججة، العقليججة، بججالطرق
بحيججث التنججوع، كججل بإثباتهما سإبحانه: الطرق ونوع المضروبة؛

بمنزلججة: لهما، السليمة والفطر الصحيحة، القلوب معرفأة صار
والقمججر، للشججمس، بهججا، آفأججة ل الججتي المبصججرة، العيججن رؤيججة

هججذه بمنزلججة للبصججيرة، فأججذلك والسججماء؛ والرض والنجججوما،
للبصر.ً
كججان العلمججي، التوحيججد: الخججبري، علججى التأويججل تسلط فأإن

وانمحجت أسإجهل، القصجدي، التوحيجد: العملجي، علجى تسليطه
ولهذا: كججان والشرك؛ التعطيل، معالم وقامت التوحيد، رسإوما

صججاحبه؛ عججن أحججدهما ينفججك ل متلزميججن، والتعطيججل الشرك،
معطججل، كججل إماما فأهو المشتركين: فأرعون؛ المعطلين وإماما

الموحججدين: إبراهيججم، إمججاما أن كما القيامة، يوما إلى ومشرك،
السلما.ً عليهما ومحمد
قجوما صجورها التي الصناما، عبادة سإبب ذكر أيضا: لما وقال

 يوحي الشيطان، زال وما الصالحين؛ صور على نوح،
البنججاء، إليهججم: أن ويلقججي القبججور، عبججاد  إلججى)224ص(

مججن: النبيججاء، القبججور، أهججل محبججة مججن عليهججا، والعكججوف
هججذه من ينقلهم ثم عندها: مستجاب؛ الدعاء وأن والصالحين؛

فأججإن اللججه؛ علججى بججه والقسججاما بججالمقبور، الدعاء إلى المرتبة،
مججن بأحججد يسججأل أو عليججه؛ بججه يقسم أن من الله: أعظم شأن

وعبججادته، دعججائه، إلى منه نقلهم عندهم، ذلك تقرر فأإذا خلقه؛
القناديججل عليججه تعلججق وثنججا قججبره واتخججاذ الشججفاعة، وسإججؤاله
عنده.ً ويذبح إليه ويحج ويقبل ويستلم به ويطاف والستور،



إلججى النججاس دعججاء إلججى منججه عنججدهم: نقلهججم ذلك تقرر فأإذا
فأججي لهججم أنفججع ذلججك ورأوا: أن ومنسكا؛ عيدا، واتخاذه عبادته،
ديججن مججن بالضججطرار علججم هججذا: قججد وكججل وأخراهججم؛ دنياهم،

عليججه اللججه صججلى رسإججوله بججه اللججه بعث لما مضاد أنه السإلما،
الله.ً إل يعبد وأل التوحيد، تجريد من وسإلم
عججن نهججى مججن إلججى: أن منججه نقلهججم عنججدهم، ذلك تقرر فأإذا
منزلتهججم، عججن وحطهججم العاليججة، الرتججب أهل تنقص فأقد ذلك،

المشججركون، وغضججب قججدر، ول لهججم، حرمججة ل أنججه وزعججم
وحججده اللججه ذكججر تعججالى: (وإذا قججال كمججا قلججوبهم، واشججمأزت

مججن الججذين ذكججر وإذا بججالخرة يؤمنون ل الذين قلوب اشمأزت
].45ًيستبشرون) [الزمر:  هم إذا دونه

وكججثير والطغججاما، الجهججال، من كثير، نفوس فأي ذلك وسإرى
التوحيججد، أهججل عججادوا حججتى والججدين، العلججم إلججى ينتسججب ممن

أهل ووالو عنهم، الناس ونفروا بالعظائم، ورموهم
اللججه، أوليججاء أنهججم وزعمججوا وعظموهم،  الشرك،)225ص(

إن أوليججاءه كججانوا (ومججا ذلججك اللججه ويأبى ورسإوله، دينه وأنصار
اللججه رحمججه كلمججه، ] انتهججى34المتقون) [النفال:  إل أولياؤه
تعالى.ً

إن لججه فأاسإججتمعوا مثججل ضججرب النججاس تعججالى: (ياأيهججا وقال
وإن له اجتمعوا ولو ذبابا يخلقوا لن الله دون من تدعون الذين

الطججالب ضججعف منججه يسججتنقذوه ل شججيئا الججذباب يسججلبهم
عزيججز) لقججوي اللججه إن قججدره حججق اللججه ماقججدروا والمطلججوب،

].74ً-73[الحج: 
فأمججن – باسإججتماعه كلهم الناس أمر الذي المثل، فأتأمل: هذا

الشججرك، إبطججال تضججمن كيججف – أمججره عصججى فأقد يسمعه لم
وأحلهججا، وأحسججنها، عبججارة، وأوجججز برهججان، بأصججح وأسإججبابه،

فأججي كلهم اجتمعوا لو المشركين: أنهم آلهة جميع على وسإجل
المعاونججة، بججأبلغ وعججاونه، بعضججا، بعضججهم وسإججاعد واحد، صعيد

عججن وعجزهججم، ضججعفهم، بين ثم واحد؛ ذباب خلق عن لعجزوا
اللججه هججذا مججن أضججعف إلججه فأأي إياه؛ الذباب مايسلبه اسإتنفاذ



حجق العزيجز القجوي قجدر فأهل الطالب؛ عابده ومن المطلوب،
؟ شأنها هذا آلهة معه أشرك من قدره،

الشججرك، أهججل وبيججن: إفأججك التوحيججد، حجججة سإججبحانه فأأقججاما
ولججم غمججوض، يعترهججا لججم وأحسنها، اللفاظ، بأعذب واللحاد،

تنقيججص، ول زيججادة يزربهججا ولم تعقيد، يعبها ولم تطويل، يشبها
متوهم، يتوهم مال واليجاز، والفصاحة، الحسن فأي بل: بلغت

 منها، معناها فأي أبلغ يكون أن ظان، يظن ول
الشججريف، العظيججم الجليججل المعنججى مججن  وتحتهججا)226ص(

أعلججم، واللججه انتهججى، اللفججاظ؛ مججن أجل ماهو النفع، فأي البالغ
محمد.ً على الله وصلى

فأججي ضججريحه: عمججا ونججور روحججه، اللججه قجدس وسإئل: أيضججا،
قججال قال: " مججن أنه وسإلم عليه الله صلى النبي عن الصحيح،

ودمججه، مججاله حججرما اللججه، دون من يعبد بما وكفر الله، إل إله ل
".ً وجّل عّز الله على وحسابه

ومفتججاح السإججلما، هي: كلمة الله، إل إله ل أن فأأجاب: اعلم
وهي: الكلمة التقوى، وكلمة الوثقى، العروة وهي السلما، دار

عقبججة فأجي باقيججة السججلما، عليججه الخليججل، إبراهيججم جعلهججا التي
سإججوى عمججا اللهية، فأي الشرك ومعناها: نفي يرجعون؛ لعلهم
باللهية.ً  تعالى الله وإفأراد الله،

كالمحبججة، العبججادة، بججأنواع القلججب، هججي: تججأله واللهيججة،
والخججوف، والرجججاء، والسإججتعانة، والججدعاء، والججذل، والخضوع،

اللججه ذكججر الججتي العبادة، أنواع من ذلك وغير والرهبة، والرغبة،
ًا، العزيججز، كتابه فأي ًا أمججر ربهججم بهججا يعبججدوا أن للعبججاد، وترغيبجج

وحده.ً 
القجوال مجن ويرضجاه، اللجه يحبجه مجا لكل جامع وهي: اسإم

ل العبججادة، أفأججراد مججن فأججرد وكل والباطنة؛ الظاهرة والعمال،
فأقججد الله، لغير صرفأه فأمن وحده؛ الله إل به يقصد أن يستحق
ًا.ً  له وجعل لغيره، يصلح ل الذي الله، حق فأي أشركه أنداد

بأربججاب الكججبر، الشججرك بهججذا البلججوى عمت  وقد)227ص(
ًا، ذلك واتخذوا والحجار، والشجار، القبور، الله زعموا: أن دين

قججال كما الله، يغفره ل الذي وهو: الشرك ويرضاه، ذلك يحب



]48[النسججاء:  بججه) اليججة يشججرك أن يغفججر ل اللججه تعججالى: (إن
الجنججة عليججه اللججه حججرما فأقد بالله يشرك من تعالى: (إنه وقال

].ً 72النار) [المائدة:  ومأواه
إياه) إل تعبدوا أل ربك التوحيد: (وقضى هذا معنى فأي وقال

اللججه؛ إل إلججه معنججي: ل وهججذا ووصى؛ ] أي: أمر،23[السإراء: 
الخلص، كلمججة فأججي إلججه، معنججى: ل تعبججدوا) هججو فأقججوله: (أل

ونظججائر اللججه، إل إله ل فأي السإتثناء، معنى هو إياه، وقوله: إل
بعضه.ً  سإنذكر كما كثير، القرآن فأي الية هذه

أحججدا) اللججه مججع تججدعوا فأل للججه المسججاجد تعالى: (وأن وقال
أو ملججك، مججن مججدعو، كججل يتنججاول عاما، نهي ] وهذا18[الجن: 

ًا) نكججرة غيرهما، أو نبي، وهججي النهججي، سإججياق فأججي فأإن: (أحججد
ربي أدعوا إنما تعالى: (قل كقوله كثير، الية هذه وأمثال تعم؛

ًا به أشرك ول فأججي الججذي معججاذ، حججديث ] وفأي20[الجن:  أحد
يشججركوا ول يعبججدوه أن العبججاد على الله حق " فأإن الصحيحين

ًا به ًا: " من " وفأيهما شيئ ًا، للججه يججدعو وهججو مات أيض دخججل نججد
".ً النار

 الذي هو: التوحيد، تعالى، لله العبادة وإخلص
ًا المشججركون،  جحججده)228ص( ًا؛ قججديم قججال ولمججا وحججديث

أحيججاء مججن وغيرهججم لقججومه، وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
اللهججة " قججالوا: (أجعججل تفلحوا الله، إل إله العرب: " قولوا: ل

ًا إلها امشوا أن منهم المل وانطلق عجاب، لشيء هذا إن واحد
فأججي بهججذا سإججمعنا ما يراد، لشيء هذا إن آلهتكم على واصبروا

].7ً – 5اختلق) [ص:  إل هذا إن الخرة الملة
لكججن العبججادة، توحيججد وأنججه اللججه، إل إلججه معنججى: ل فأعرفأججوا

وحججده) اللججه لنعبججد هججود: (أجئتنججا قججوما عججن قججال كما جحدوه،
المججة: (إنهججم هججذه مشججركي عن تعالى ] وقال70[العراف: 

أئنججا ويقولججون يسججتكبرون، اللججه إل إلججه ل لهججم قيججل إذا كججانوا
] عرفأججوا:36 – 35مجنون) [الصافأات:  لشاعر آلهتنا لتاركوا

وأن العبججادة، فأججي الشججرك تججرك اللججه، إل إلججه ل من المراد ان
أو نبي، أو ملك، من يعبدونه، كانوا مما ج سإواه ما عبادة يتركوا
ذلك.ً  غير أو حجر، أو شجر،



اللججه بعث الذي السإلما، دين هو: أصل لله، العبادة فأإخلص
لنججبيه تعججالى قجال الخلججق، سإججر وهججو كتبجه، به وأنزل رسإله، به

أشرك ول الله أعبد أن أمرت إنما وسإلم: (قل عليه الله صلى
تعجالى: (ومجن ] وقجال36مجآب) [الرعجد:  وإليجه أدعوا إليه به

بججالعروة اسإتمسججك فأقججد محسججن وهججو اللججه إلججى وجهججه يسلم
العمججال : إخلص هججو الججوجه، ] فأإسإججلما22الوثقى) [لقمان: 

تعالى.ً  لله كلها والظاهرة، الباطنة،
 القصد وتوحيد العبادة، وتوحيد اللهية، توحيد هو وهذا

اسإتمسجججك فأقجججد كجججذلك، كجججان ومجججن  والرادة؛)229ص(
نفججي مججدلولها فأججإن اللججه؛ إل إلججه وهججي: ل الججوثقى، بججالعروة
وحججده، للججه العبججادة وإخلص منججه، والججبراءة وإنكاره، الشرك،

وجهججي وجهججت السججلما: (إنججي عليججه الخليججل، قججول معنى وهو
ًا والرض السموات فأطر للذى المشججركين) مججن أنججا ومججا حنيف

].ً 79[النعاما: 
لعبججاده يججرض لم الذي الله، دين هو الذي الخلص، هو وهذا

ًا ًا اللججه قججال: (فأاعبججد كما سإواه، دين للججه أل الججدين، لججه مخلصجج
وقججد العبججادة، هججو ] والججدين3 – 2الخججالص) [الزمججر:  الدين

بعججض وهججو بالدعاء، تفسيره، فأي جرير، ابن جعفر فأسره: أبو
مججخ " الججدعاء أنججس حججديث من السنن، فأي كما العبادة، أفأراد

" أي: العبججادة هججو " الدعاء بشير بن النعمان " وحديث العبادة
ًا العبججادة أنواع من يجمع معظمها: وذلك: أنه سإججنذكرها، أمججور

تعالى.ً  الله شاء إن
ًا الله أعبد أن أمرت إنى تعالى: (قل وقال الججدين) له مخلص

ًا أعبد الله ] وقال: (قل11[الزمر:  دينججي) [الزمججر: لججه مخلص
الججدين) [غججافأر: لججه مخلصججين اللججه تعالى: (فأججادعوا ] وقال14
العبججادة، دعججاء بنوعيه، هو: الدعاء الية، هذه فأي ] والدعاء14

.ً  المسألة ودعاء
حنفججاء) الججدين له مخلصين الله ليعبدوا إل أمروا وقال: (وما

وقججد له، المنكر الشرك، عن الراغب ] والحنيف: هو5[البينة: 
شامل بتفسير الله، رحمه القيم، فأسره: ابن



المقبججل اللججه: فأقججال: الحنيججف إل إله  لمدلول: ل)230ص(
الججذي هججو التوحيد، وهذا سإواه؛ ما كل عن المعرض الله، على

آخرهم.ً  إلى أولهم من الرسإل، أعداء أنكره
(واتخججذوا تعججالى قججال كمججا بالشرك، ضللهم تعالى بين وقد

ًا يخلقججون ل آلهججة دونججه مججن يملكججون ول يخلقججون وهججم شججيئ
ًا لنفسهم ًا ول ضر ًا يملكججون ول نفع ًا) ول حيججاة ول موتج نشجور

الله دون من تدعون ما أرأيتم تعالى: (قل ] وقال3[الفرقان: 
السججموات فأججي شججرك لهججم أما الرض مججن خلقججوا مججاذا أروني
صججادقين) كنتم إن علم من أثارة أو هذا قبل من بكتاب ائتوني

هججو: توحيججد اليججة، هججذه فأججي المججذكور ] وهججذا4[الحقججاف: 
بججه أقججروا بججل يجحججدوه، لم والمم العرب، ومشركوا الربوبية؛

اللهية.ً  من جحدوه فأيما عليهم، حجة فأصار لله،
دون مججن يججدعوا ممججن أضل الية: (ومن هذه بعد قال ولهذا

دعججائهم عججن وهججم القيامججة يججوما إلججى لججه يسججتجيب ل من الله
اللججه دون مججن تعالى: (ويعبدون ] وقال5غافألون) [الحقاف: 

ًا به ينزل لم ما من للظالمين وما علم به لهم ليس وما سإلطان
ًا، كججثيرة المعنججى هججذا فأي ] واليات71نصير) [الحج:  بججل جججد

مطابقججة، التوحيججد، هججذا علججى يدل آخره، إلى أوله من القرآن
ًا، ًا.ً  وتضمن والتزام

إلى أولهم من المرسإلين، به بعث الذي الدين وهو
أنججذر إذ عججاد أخا تعالى: (واذكر قال كما  آخرهم،)231ص(

أل خلفججه ومججن يججديه بيججن مججن النذر خلت وقد بالحقاف قومه
قبلهججا، ومجا اليججة، هججذه ] فأججدلت21الله) [الحقاف:  إل تعبدوا
العبادة، له يخلصوا أن عباده، من أراد تعالى: إنما الله أن على
ًا لججه يجعلججوا أن ونهججاهم أعمالهم، وهي عبججاداتهم، فأججي شججريك

تعججالى: قججال تقججدما؛ كمججا غيججره، يسججتحقها ل الججتي وإراداتهججم،
ًا) [النساء:  به تشركوا ول الله (واعبدوا تعججالى: ] وقال36شيئ
المخبججتين) [الحججج: وبشججر أسإججلموا فألججه واحججد إلججه فأججإلهكم

تشججرك ل أن البيت مكان لبراهيم بوأنا تعالى: (وإذ ].ًوقال34
ًا بي السجججود) والركججع والقججائمين للطججائفين بيججتي وطهججر شيئ

ي الشرك عن ] والمراد: تطهيره26[الحج:  ولهجذا العبجادة، فأ



ربججه عند له خير فأهو الله حرمات يعظم ومن تعالى: (ذلك قال
مجن الرججس فأجاجتنبوا عليكجم يتلجى مجا إل النعاما لكم وأحلت
ومججن بججه مشججركين غير لله حنفاء الزور، قول واجتنبوا الوثان
بججه تهوى أو الطير فأتخطفه السماء من خر فأكأنما بالله يشرك
تعالى، الله بين ] وقد31-30[الحج:  سإحيق)، مكان فأي الريح

اللججه، إل إلججه الخلص: ل كلمججة معنججى القرآن، من مواضع فأي
صججراطه وهججو سإججواه، أحد إلى معناها بيان فأي عباده يكل ولم

صججراط هججذا اعبججدوني تعججالى: (وأن قججال كمججا المسججتقيم،
لبيججه إبراهيججم قججال تعججالى: (وإذ ] وقججال61مستقيم) [يججس: 

 الذي إل تعبدون، مما براء إنني وقومه
فأججي باقيججة كلمججة وجعلها سإيهدين، فأإنه فأطرني )232ص(

معنجى: عجن ] فأعبر28– 26يرجعون) [الزخرف:  لعلهم عقبه
معنججى: إل عججن تعبججدون) وعججبر ممججا بججراء بقوله: (إنني إله، ل

الله، إل إله ل معنى، فأطرني) فأتبين: أن الذي بقوله: (إل الله،
العبججادة وإخلص اللججه، سإجوى مججا كجل عبجادة مجن هو: الججبراءة

لمجن بيجن، واضججح وهججذا تقججدما؛ كمجا تعجالى، لله أنواعها بجميع
مججن علججى إل يخفى ول فأطرته، تتغير ولم بصيرة، له الله جعل

لجم (ومجن والضجلل والبدع، الشركية، بالعوائد بصيرته، عميت
ًا له الله يجعل تعججالى، ] وقججال40نججور) [النججور:  من فأماله نور

سإججواء كلمججة إلججى تعججالوا الكتججاب أهل يا معناها: (قل بيان فأي
ًا به نشرك ول الله إل نعبد أل وبينكم بيننا بعضججنا يتخججذ ول شججيئ

ًا ًا بعضجج ] والمعنججى: أي64عمججران:  اللججه) [آل دون مججن أربابجج
والعزيججر، مريججم، بججن كالمسججيح غيججره، أو نججبي مججن كججان بعض

اللججه، وقججوله: إل إله، نعبد) معنى: ل قوله: (أل وفأي ونحوهما؛
دعججا الججذي هججو التوحيججد، وهذا الخلص كلمة فأي المستثنى هو

مججن وغيرهججم، الكتججاب، أهججل وسإججلم عليه الله صلى النبي إليه
اللججه إلى أدعو سإبيلي هذه تعالى: (قل قال كما والجن، النس
مججن أنججا ومججا اللججه وسإججبحان اتبعنججي ومججن أنججا بصججيرة علججى

]108[يوسإف:  المشركين)،
عججن الكلمججة، هججذه معنججى فأي تعالى، قال وقد )233ص( 

اللججه) إل يعبججدون ومججا اعججتزلتموهم الكهججف: (وإذ أصججحاب



إلججه، اعججتزلتموهم) معنججى: ل قججوله: (وإذ ] فأفججي16[الكهف: 
تعالى: وقال الخلص؛ كلمة فأي المستثنى الله) هو (إل وقوله

دونججه مججن ندعو قوله: (لن قاموا) إلى إذ قلوبهم على (وربطنا
ًا) [الكهف:  وأن هججي: العبججادة؛ اللهيججة، بهذا: أن ]فأتقرر14إله

ًا صرف من ًا، لله جعله فأقد الله، لغير شيئ فأججي كله والقرآن ند
وذكججر تسججتلزمه، ومججا تقتضيه، وما الله، إل إله معنى: ل تقرير
الججذي البيان، هذا ومع الشرك أهل وعقاب التوحيد، أهل ثواب
فأي المة، هذه من المتأخرين فأي الغلط بيان: كثر فأوقه ليس
فأظججن الخائضججين، المتكلمين وسإببه: تقليد الكلمة، هذه معنى

ولهججذا تعالى، الله وجود إثبات الله، إل إله معنى: ل أن بعضهم
إلججه: ل وقججالوا؛ اللججه، إل إلججه فأججي: ل المحججذوف الخججبر قججدروا

المشججركون، بججه أقججر تعججالى: قججد ووجججوده اللججه؛ إل موجججود،
معناها: قدرته أن ظنوا وطائفة الكلمة، هذه لمعنى الجاحدون

عظيججم مججن يشججاهد ومججا بالفطرة، وهذا: معلوما الختراع على
فأيهمججا ومججا والرض، السججماوات كخلججق تعالى، الله مخلوقات

عليججه الكليججم: موسإججى اسإججتدل وبججه المخلوقججات؛ عجججائب من
العجالمين، رب قجال: (ومججا لمجا فأرعجون، على والسلما الصلة

قججال مججوقنين، كنتججم إن بينهما وما والرض السموات رب قال
الوليججن) آبججائكم ورب ربكججم قججال تسججتمعون، أل حججوله لمججن

] 26– 23[الشعراء: 
أنججزل ما علمت إسإرائيل: (لقد بني سإورة وفأي )234ص(

اللججه، يعججرف بصائر) فأفرعون والرض السموات رب إل هؤلء
ًا مكابرة، جحده، ولكن أعججداء فأرعججون: مججن غيججر وأمججا وعنججاد

فأججأقروا ونحججوهم، العججرب، ومشججركي قججومهم، مججن الرسإججل،
خلججق من سإألتهم تعالى: (ولئن قال كما وربوبيته، الله، بوجود

العليججم) [الزخججرف: العزيججز خلقهن ليقولن والرض السموات
اللججه) ليقججولن خلقهججم مججن سإججألتهم تعججالى: (ولئججن ] وقججال9

مججا جحججدوا لمججا السإلما، فأي ذلك يدخلهم ] فألم87[الزخرف: 
أفأرادهججا بجميججع العبججادة، إخلص مججن الله، إل إله عليه: ل دلت
ًا: لله يدعو وهو مات الصحيح: "من الحديث وفأي وحده لله نججد

وحجده) اللجه لنعبجد هود: (أجئتنجا قوما قول " وتقدما، النار دخل



وربججوبيته، بوجججوده، أنهججم: أقججروا علججى ] دليججل70[العراف: 
دون وحججده، للججه العبججادة يجردوا أن أبوا لكنهم يعبدونه، وأنهم

الرسإججل فأالخصججومة: بيججن معججه يعبججدونها كججانوا الججتي آلهتهججم
الخججتراع: فأججإن على وقدرته الرب، وجود فأي ليست وأممهم،
شججيء كل رب وأنه الرب، وجود على والعقول: دلتهم الفطر،
وإنمججا شججيء؛ كججل فأججي والمتصرف شيء، كل وخالق ومليكه،

كمججا اللججه، دون من يعبدونه كانوا ما ترك الخصومة: فأي كانت
تعالى: (ولقد قال
ًا  أرسإلنا)235ص( أل مججبين، نججذير لكججم إنججي قومه إلى نوح

-25أليججم) [هججود:  يججوما عذاب عليكم أخاف إني الله إل تعبدوا
واتقججوه اللججه اعبدوا لقومه قال إذ تعالى: (وإبراهيم ] وقال26

اللججه دون مججن تعبججدون إنمججا تعلمججون، كنتم إن لكم خير ذالكم
ًا ًا وتخلقون أوثان يملكججون ل الله دون من تعبدون الذين إن إفأك
ًا لكم إليججه لججه واشججكروا واعبججدوه الججرزق الله عند فأابتغوا رزق

علججى ومججا قبلكججم مججن أمججم كججذب فأقججد تكججذبوا وإن ترجعججون،
فأججي ] فأالشججرك18-16المبين) [العنكبوت:  البلغا إل الرسإول
ًا النججاس، فأي البلوى، به عمت الذي هو العبادة، ًا، قججديم وحججديث

كججان كيججف فأججانظروا الرض فأججي سإججيروا : (قل تعالى قال كما
] وقد42مشركين) [الروما:  أكثرهم كان قبل من الذين عاقبة
القرون مأخذ المة: تأخذ هذه أن وسإلم عليه صلى النبي أخبر

ًا قبلها، ًا بشبر، شبر أعججداء مججن كثير ولهذا: أنكر بذراع؛ وذراع
إخلص إلججى دعاهم من على وقبلها، الزمنة، هذه فأي الرسإل،
مججن المكذبججة، المججم جحججدته وجحججدوا: مججا وحججده، لله العبادة

مسججبتهم فأججي الرسإججل، أعداء من سإلف، بمن واقتدوا التوحيد؛
الخطججأ إلججى ونسججبته للججه، العبججادة إخلص إلججى دعججاهم مججن

" كمججال "جججابن كج منهم، كثير كلما فأي ذلك رأينا كما والضلل،
وأتججى وضلله، جهله فأي كمل وقد والضلل، بالشرك المشهور

المحال.ً بأمحل كلمه فأي
عبججد يقججول؛ أنججه الثقججات، بأخبججار عنه اشتهر  وقد)236ص(

فأججي يشعره: أنه وما ينفع، سإمعه ومع يسمع، قبره، فأي القادر
وشججرك شججنيع، قججول وهججذا المججوات؛ كحال رفأات، الن، قبره



حاسإججة، وصججحت قوته، كملت قد الذي الحي أن ترى أل فأظيع؛
لججم فأرسإججخين، أو فأرسإججخ، مسافأة من ينادي لو وبصره، سإمعه
مسججافأة مججن ميججت يسججمع فأكيف ؟ ناداه من نداء سإماع يمكنه
قججوته، ذهبججت وقججد أكججثر؛ أو ذلججك، دون أو شججهرين، أو شججهر،

تحيلججه مججا أعظججم مججن هججذا ؟ حواسإججه وبطلججت روحه، وفأارقته
يبطلججه، مججا وجججّل، عججّز اللججه كتاب وفأي الفطر وتنكره العقول،

من تدعون والذين الملك له ربكم الله تعالى: (ذالكم الله قال
دعججاءكم يسججمعوا ل تججدعوهم إن قطميججر، من يملكون ما دونه
بشججرككم يكفججرون القيامججة ويوما لكم اسإتجابوا ما سإمعوا ولو
وعل: جججل الخججبير ] فأأخبر14-13خبير) [فأاطر:  مثل ينبئك ول
فأهججؤلء ممتنعججة دعججاهم لمججن واسإتجابتهم ممتنع، سإماعهم أن

فأججي أتوا عليه، ونشؤوا الشرك، فأي اسإتغرقوا لما المشركون،
وقججال إخبججاره؛ فأججي الخججبير يصججدقوا ولم بالمستحيل، أقوالهم

ًا يخلقججون ل اللججه دون مججن يججدعون تعالى: (والذين وهججم شججيئ
يبعثون) [النحججل: أيان يشعرون وما أحياء غير أموات يخلقون،

بطلن علججى دليججل أمججوات، تعججالى: أنهججم ] فأججذكره21– 20
بهججذا: جهججل تعججالى يججبين شججعورهم، عججدما وكججذلك دعججوتهم،
كتابه فأي وجّل عّز فأأحق وضلله؛ المشرك،

لكججن المشركون كره ولو الباطل، وأبطل  الحق،)237ص(
ي المجوات شجركهم: نزلجوا عظجم لمجا هؤلء، الغيجب، علجم فأ
تخفججى ومججا العيججن خائنججة يعلججم الججذي الغيججوب، علما منزلججة

عمججا وتعججالى سإججبحانه العججالمين، بججرب وشججبهوهم الصججدور،
ًا يخلججق ل مججا تعالى: (أيشركون الله قال يشركون؛ وهججم شججيئ
ًا لهججم يسججتطيعون ول يخلقججون، ينصججرون) أنفسججهم ول نصججر

الملحججدة: مججا هججؤلء عنججد ] وليججس192– 191[العججراف: 
النهججي فأيهججا التي والسنة، الكتاب، أدلة عن العامة، به يصدون

حجججر بججن أحمججد قججولهم: قججال إل العبججادة، فأججي الشججرك عججن
بالصججالحين، التوسإججل يجججوز فألن، وقججال فألن، قججال الهيتمججي،

ليسججوا وأمثججاله، فأنقول: هججذا الفاسإدة العبارات من ذلك ونحو
فأججي مججا الحجججة بججل عذابه؛ من وتخلصكم الله، عند تنفع بحجة
وما عنه، الثابتة وسإلم عليه الله صلى رسإول وسإنة الله، كتاب



مالك الماما قاله ما أحسن وما وأئمتها، المة سإلف عليه أجمع
بججه نزل ما نترك رجل، من أجدل رجل جاءنا الله: وكلما رحمه

؟!  لجدله وسإلم عليه الله صلى محمد على جبرائيل،
ابججن كججان فأججإن شيئين؛ على يطلق ذلك: فأالتوسإل عرف إذا
ليججس فأهججذا الصججالح، بالرجججل الله سإؤال وأمثاله: أرادوا حجر،

ترك لما جاز ولو جوازه، على يدل ما الشريعة فأي
المهججاجرين، مججن الولججون، السججابقون  الصججحابة)238ص(

عليججه اللججه صججلى بججالنبي عنهججم: التوسإججل الله رضي والنصار،
إذا حيججاته، فأججي بججدعائه يتوسإججلون كججانوا كمججا وفأاته، بعد وسإلم

اللججه رضي الخطاب بن المؤمنين: عمر أمير عن وثبت قحطوا
بمحضر الرمادة، عاما المطلب، عبد بن بالعباس خرج أنه عنه،
إذا كنججا إنا عمر: اللهم فأقال يستسقون، الولين، السابقين من

نبينججا، بعججم إليججك نتوسإل وإنا فأتسقينا، بنبينا إليك نتوسإل أجدبنا
اللججه يسججأل يججديه فأرفأججع عباس، يا يديك قال: ارفأع ثم فأأسإقنا،
بغيججره؛ ول وسإلم عليه الله صلى النبي بجاه يسأله ولم تعالى؛

ًا، التوسإل هذا كان ولو أحرص.ًفأججإن وعليه أسإبق، إليه كانوا حق
هججو فأهججذا بججه، والسإتشفاع الميت، بالتوسإل: دعاء أرادوا كانوا

كججثيرة القرآن فأي بطلنه على والدلة بعينه؛ المشركين شرك
ًا، شجفعاء اللجه دون مجن اتخججذوا تعالى: (أما قوله ذلك فأمن جد
ًا يملكون ل كانوا أولو قل الشججفاعة للججه قججل يعقلججون، ول شيئ

ًا ترجعججون) [الزمججر: إليججه ثججم والرض السموات ملك له جميع
يججأذن الججذي هججو والرض، السماوات ملك له ] فأالذي44-جج 43
إل عنججده يشججفع الججذي ذا تعججالى: (مججن قال كما الشفاعة، فأي

].255ًبإذنه) [البقرة: 
تغنججى ل السججموات فأججي ملججك مججن تعججالى: (وكججم وقججال 

ًا شفاعتهم ويرضججى) يشججاء لمججن اللججه يأذن أن بعد من إل شيئ
 القوال، فأي الخلص، إل يرضى ل ] وهو26[النجم: 

بججه صججرح كمججا والظججاهرة؛ الباطنججة، والعمججال، )239ص(
وغيججره؛ هريججرة، أبججي حججديث فأججي وسإلم عليه الله صلى النبي
تعججالى: فأقججال الشججفعاء، اتخججاذ المشججركين علججى تعالى وأنكر

هؤلء ويقولون ينفعهم ول يضرهم ل ما الله دون من (ويعبدون



ول السموات فأي يعلم ل بما الله أتنبئون قل الله عند شفعاؤنا
].ً فأبين18يشركون) [يونس:  عما وتعالى سإبحانه الرض فأي

الشججفاعة وأن المشججركين، شرك هذا الية: أن هذه فأي تعالى
شرك، هذا وأن وجهها، غير من سإألوها لما حقهم، فأي ممتنعة

يشججركون) عمججا وتعالى تعالى: (سإبحانه بقوله عنه، نفسه نزه
مججن اتخججذوا تعالى: (والججذين وقال ؟ بيان البيان هذا فأوق فأهل
يحكججم الله إن زلفى الله إلى ليقربونا إل نعبدهم ما أولياء دونه
كججاذب هججو مججن يهججدي ل اللججه إن يختلفون فأيه هم ما فأي بينهم

يقربججوهم غيججره: أن مججن بطلبهججم ] فأكفرهججم3كفار) [الزمر: 
اللججه، غيججر دعججوة عججن النهي على الدلة تقدما: بعض إليه.ً وقد
بججالله، شججرك وأنججه الضججلل، غايججة فأي وأنه ذلك؛ فأي والتغليظ

ًا الله مع يدع تعالى: (ومن قال كما به، وكفر برهججان ل آخر إله
الكافأرون) [المؤمنججون: يفلح ل إنه ربه عند حسابه فأإنما به له

همججا الججذين بالوحيين، التمسك النجاة: فأعليه أراد ].ً فأمن117
 تعالى: (وأن قال كما الطريق، عنه: بنيات وليدع الله، حبل
ًا صراطي هذا )240ص( السبل تتبعوا ول فأاتبعوه مستقيم

تتقججون) لعلكججم بججه وصججاكم ذالكججم سإججبيله عججن بكججم فأتفججرق
وسإججلم: عليججه اللججه صججلى النججبي مثججل ] وقججد153[النعججاما: 

ًا وخط المستقيم، الصراط شججماله، وعججن يمينججه، عججن خطوط
إليججه يدعوا شيطان سإبيل كل وعلى السبل، هي وقال: " هذه

مسججعود؛ بججن اللججه عبججد عججن وغيججره، الصحيح، فأي " والحديث
والسججنة، الكتججاب أدلججة وعججارض الهججدى، عججن زاغا مججن وكججل

شيطان.ً  فأهو الهواء، أهل بزخرف
إلججى الججدعاة، أولئججك به عارض تأمل: ما إذا فأصل: والعاقل،

النججاس دعججا مججن وغيره، كمال، كابن عبادته، فأي بالله الشرك
يعلججم: أن فأالعاقججل، له، شريك ل وحده لله العبادة إخلص إلى

الول: أنهجم كجثيرة.ًالمجر أمجور علجى اشتملت قد معارضتهم،
فأيججه نزلججت وما العبادة، توحيد من الرسإل، به جاءت ما أنكروا

الحقيقججة: إنمججا فأججي فأهججم التوحيججد، هججذا مججن اللهيججة، الكتججب
اللججه.ً المججر عنججد من عليهم، المنزلة والكتب الرسإل، عارضوا

ونصجرته، الكجبر، الشجرك قبجول معارضجتهم، الثاني: تضجمنت



وقججد عنججه؛ بججالنهي كتبججه وأنججزل رسإججله، الله أرسإل وهو: الذي
أنكججروا الحقيقججة: قججد فأججي فأهم والكتب، الرسإل، جميع خالفوا

والخرين الولين، من إليه، ودعا التوحيد، بهذا دان من على
ًا: معارضججتهم، تضججمنت الثججالث: وقججد  المر)241ص( أيضجج

أعججداء أسإججوة الشججرك، وأنكججر التوحيججد، إلججى دعججا مججن مسججبة
مججبين) ضججلل فأججي لنججراك (إنججا قججالوا إذ نججوح، كقججوما الرسإججل،

وإنججا سإججفاهة فأججي لنججراك هود: (إنججا قوما ] وقال60[العراف: 
قجال: مججن مججن ] وقججول،66[العججراف:  الكججاذبين مججن لنظنك

إفأك إل هذا وسإلم: (إن عليه الله صلى للنبي العرب، مشركي
ًا جججاؤوا فأقججد آخججرون قججوما عليججه وأعججانه افأججتراه ًا) ظلمجج وزور

المنكريججن هججؤلء، كلما فأججي والججزور، ] فأججالظلم4[الفرقججان: 
تنججاولت فأقججد منصججف، عاقججل كججل يعرفأججه ظاهر، للتوحيد: أمر
الوليججن مججن بججه، وعمججل السإججلما، إلججى دعججا من مسبتهم: كل

فأقججد الحق، من به جاء بما رسإولً، كذب من أن كما والخرين،
النبيججاء؛ قصججص فأججي تعججالى، اللججه ذكججره كما المرسإلين، كذب
لهم.ً فأهو: عدو الرسإل، به جاءت ما أنكر فأمن

, , أيضجججا: الكجججذب معارضجججتهم المرالرابجججع: وتضجججمنت 
أعججداء ذلججك, أسإججوة فأججي القججول , وزخججرف والفأججك,والبهتججان

عججدوا نججبي لكججل جعلنا فأيهم: (وكذلك الله قال , الذين الرسإل
القججول زخرف بعض الى بعضهم يوحي والجن النس شياطين

ًا) [النعججاما:  الشججرك إلججي داعيججة كججل حججال ] فأهججذه112غرور
اللبيب: ما تأمل فأإذا والخرين؛ الولين , من عبادته بالله, فأي
قججال كمججا , وجججدها , والكججاذيب الفشر من به , وأتوا زخرفأوه

لججم جججاءه إذا حججتى ماء الظمآن يحسبه بقيعة تعالى: (كسراب
ًئا يجججده سإججريع واللججه حسججابه فأوفأججاه عنججده اللججه ووجججد شججي

الحساب)
].39ً [النور: )242ص(

البينات المحكمات , لليات أولئك الخامس: معارضة والمر
التوحيججد ينافأي ما وبيان , والبرهان؛ البيان غاية فأي هي , التي

, ل المتججأخرين من أناس بقول , فأعارضوا والتنديد الشرك من
بججن , فأيقولججون: قججال الججدين أصول , فأي عليهم العتماد يجوز



أن: ريججب ول فألن؛ , قججال البيضججاوي , قججال الهيتمججي حجججر
, وأدري هججؤلء مججن المعطلة: أعلججم من , وأمثاله الزمخشري

تفسججير , وفأججي هججؤلء كخطججأ اخطؤوا , لكنهم العلم فأنون فأي
, وليسججوا يخفججى ل , مججا العججتزال دسإججائس , من الزمخشري

منه.ً بأعلم
: الكتاب نصوص بها , يعارض بحجة حال: فأليسوا كل وعلى
, الحنيججف الججدين مججن , وأئمتها المة سإلف عليه , وما ,والسنة

, الرسإججل , وديججن السججلما عليججه الخليججل إبراهيججم ملة هو الذي
بججه وصججى مججا الججدين من لكم فأيه: (شرع تعالى الله قال الذي

ًا, والججذي وموسإججى إبراهيججم بججه وصججينا ومججا إليججك أوحينججا نوحجج
المشججركين علججى كبر فأيه تتفرقوا ول الدين أقيموا أن وعيسى

, للحق المعارضون ] , فأأولئك13إليه) [الشورى:  تدعوهم ما
فأيهججم: (وكججذلك الله قال بمن شبه وأمثالهم: فأيهم ذكرنا ممن

إنججا مترفأوهججا قججال إل نججذير مججن قريججة فأججي قبلك من أرسإلنا ما
أولججو , قججال مقتججدون آثججارهم علججى وإنججا أمججة على آباءنا وجدنا
بججه أرسإججلتم بما إنا قالوا آباءكم عليه وجدتم مما بأهدى جئتكم

أصجابوا تقدير: أنهججم على ]وهذا24– 23كافأرون) [الزخرف: 
فأي
, عليهججم , وكججذبوا أخطؤوا , ولعلهم عنهم  النقل)243ص(

أعلم.ً والله
سإججلف , وإجمججاع , والسججنة الكتججاب بالجماع: ثلثججة؛ والدلة

حجججة العلماء بعض الصحيح: فأعند القياس وأما المة, وأئمتها؛
ًا يخالف لم , إذا ًاأو خالف فأإن سإنة؛ , ول كتاب ًا نص , لججم ظججاهر
ًا العلمججاء عليججه أجمع الذي هو , وهذا حجة يكن ًا , سإججلف وخلفجج

الفقه.ً  أصول كتب , فأي ذلك ,وتفصيل
الصججحيح: " الحججديث فأججي وسإججلم عليججه الله صلى قوله وأما
يصجح , ل عظيجم " فأهجذا: شجرط اللجه دون مجن يعبد بما وكفر

مججن يكججن , لججم يوجججد لججم , وأن بوجوده إل الله إل إله قول: ل
ل معنججى هو هذا لن , والمال؛ الدما الله, معصوما إل إله ل قال
الججذي بججالمعنى؛ التيججان , بججدون القججول ينفعه فألم الله؛ إل إله

,فأججإذا فأعلججه وممن منه , والبراءة الشرك ترك , من عليه دلت



مججن وعججادى منججه وتججبرأ اللججه، دون مججن يعبد ما كل عبادة أنكر
, معنججى وهذا , والمال؛ الدما , معصوما مسلما ذلك: صار فأعل
الله ويجؤمن بالطجاغوت يكفجر تعجالى: (فأمجن اللجه قول فأقجد ب

عليججم) سإججميع واللججه لهججا انفصججاما ل الوثقى بالعروة اسإتمسك
].256ً[البقرة: 

ثقال بقيود الصحيحة الحاديث , فأي الله إل إله ل قيدت وقد
ً بجميعهججا التيججان مججن , لبد ً , قججول ًا, وعمل , فأمججن , واعتقججاد

" فأإن الصحيح فأي ,الذي عتبان ذلك: حديث
يبتغى الله، إل إله ل قال من النار على حرما  الله)244ص(

" "، قلبججه مججن آخججر: " صججدقا حججديث " وفأججي اللججه وجججه بذلك
ًا هججذه تنفججع فأل شججاك، غيججر قلبه، بها " مستيقنا قلبه من خالص

العلججم مججع لججه، اجتمعججت إذا القيججود، بهججذه إل قائلهججا الكلمججة
يجدعون الججذين يملجك تعججالى: (ول قال كما ومضمونها بمعناها،

يعلمججون) وهججم بججالحق شججهد مججن إل الشججفاعة دونججه مججن
وسإججلم عليججه اللججه صججلى لنججبيه تعججالى ] وقججال86[الزخججرف: 

الزيججادة، يقبججل ] فأمعناها19الله) [محمد:  إل إله ل أنه (فأاعلم
العمل.ً وصلح العلم، لقوة

ًا الكلمججة، هججذه معنججى بحقيقججة العلججم مججن فألبد ينججافأي علمجج
مججن ولبججد معناهججا، يعججرف ل وهججو يقولهججا، مججن بخلف الجهل،
مججن ولبد التوحيد؛ من عليه دلت فأيما للشك، المنافأي اليقين،

وهججو يقولهججا، الناس من كثيرا فأإن للشرك، المنافأي الخلص،
وعمججل اعتقججده، من ويعادي معناها، وينكر العبادة، فأي يشرك

المنججافأق، حججال بخلف للكججذب، المنافأي الصدق، من ولبد به،
بألسنتهم تعالى: (يقولون قال كما صدق، غير من يقولها الذي

المنججافأي القبججول، مججن ] ولبد11قلوبهم) [الفتح:  فأي ماليس
لمججا المحبججة، مججن ولبججد بهججا، وليعمل يقولها، من بخلف للرد؛
بجذلك، والفجرح ذلجك؛ وغير والخلص، التوحيد، من عليه، دلت

بهججا، بالعمججل النقيججاد من ولبد المرين، هذين لخلف المنافأي
ديججن هججو وهججذا والتزامججا؛ وتضججمنا، مطابقججة، عليججه ومججادلت
سإواه.ً دينا الله يقبل ل الذي السإلما،



ًا الرجل: ترى أيها وأنت )245ص( العلججم، يدعى ممن كثير
ونحججوه، كمججال كججابن اللججه، إل إلججه ل مدلول عكس قد والفهم،

فأججي الشججرك من الله، إل إله ل مانفتة فأيثبتون الطواغيت، من
ًا، الشرك ذلك ويعتقدون العبادة، عليججه دلججت مججا وينكججرون دينجج

إليججك أنزلنا تعالى: (إنا قال وقد أهله، ويشتمون الخلص، من
ًا اللججه فأاعبججد بججالحق الكتججاب الججدين للججه أل الججدين، لججه مخلصجج

].3ً-2الخالص) [الزمر: 
ُنججوا، قد الذين الناس، من النوع وهذا ِت ُنججوا، ُفأ َت َفأ يسججتجهلون و

أعججداء مججن سإجلف مجن أسإججوة بهجم، ويستهزؤون السإلما، أهل
اللججه ذكججر هؤلء: (وإذا أمثال فأي تعالى، الله قال وقد الرسإل،

الججذين ذكر وإذا بالخرة يؤمنون ل الذين قلوب اشمأزت وحده
].45ً[الزمر:  يستبشرون)، هم إذا دونه من

حسججن، بججن الرحمججن الشيخ: عبد السإلما، أيضا: شيخ وقال
تعالى:  الله رحمه

بنججي فأججي الججذي الجهمججي، علججى أوردنججاه، ما بيان فأي الكلما
ياس.ً
التوفأيججق: وبججالله فأججأقول اللججه، إل إله ل معنى فأي الكلما أما

لنفسججه، بهججا اللججه شججهد فأهججى: الججتي العظيمة، الكلمة هذه أما
تعججالى: قججال كما خلقه، من العلم وأولوا ملئكته، له بها وشهد
العلم وأولوا والملئكة هو إل إله ل أنه الله (شهد

الحكيججم) [آل: العزيججز هو إل إله ل بالقسط  قائما)246ص(
اسإججلما ليصججح السإلما، هي: كلمة الله، إل إله ] فأل18 عمران

والنقيججاد وقبججوله، عليججه، ودلججت لججه، ماوضعت بمعرفأة إل أحد
وكلمججة للشججرك، المنججافأي الخلص، وهججي: كلمججة بججه؛ للعمججل
إل قائلهججا تنفججع فأل بججالله، الشرك من قائلها تقي التي التقوى،
سإبعة.ً بشروط

ًا بمعناها، الول: العلم ًتا؛ نفي وهو: كمال الثاني: اليقين، وإثبا
المنججافأي الثججالث: الخلص، والريب؛ للشك المنافأي بها، العلم

الخججامس: المحبججة النفاق؛ من المانع الرابع: الصدق، للشرك؛
السججادس: بججذلك؛ والسججرور عليججه، دلججت ولمججا الكلمججة، لهججذه

ليقبلهججا لكججن يعرفأهججا، مججن يقولهججا فأقد للرد، المنافأي القبول،



ًا، إليها، دعاه ممن ًا، تعصب السججابع: كثير؛ من وقع قد كما وتكبر
ًا الواجبججة وهي: العمال بحقوقها، النقياد ًا للججه، إخلصجج وطلبجج

لمرضاته.ً
للجنججس، نافأيججة فأل اللججه، إل إلججه فأقولججك: ل ذلججك عرفأت إذا
وتقصججده القلججوب، تججألهه الذي وهو بالعبادة، المألوه هو والله
الموات، عبد من كحال ضر، دفأع أو نفع، حصول فأي إليه رغبة

وخججبر: ل، بالعبججادة؛ معبججود: مججألوه فأكججل والصناما؛ والغائبين،
مججن اسإججتثناء الله، وقوله: إل تقديره: حق، محذوف، المرفأوع،

هججي وحججده، وعبججادته الحججق، هو سإبحانة فأالله المرفأوع، الخبر
اللججه قججال الكلمججة، هججذه فأججي بل، منتفيججة غيججره وعبججادة الحق،

الحق هو الله بأن تعالى: (ذلك
]62الباطل) [الحججج:  هو دونه من مايدعون  وأن)247ص(

الججدعاء، صججرف علججى: أن اليججة فأججدلت باطل؛ سإواه ما فأإلهية
باطل.ً لغيره، عنه العبادة مخ هو الذي

فأمججن أفأرادها، من الدعاء لن العبادة؛ هي اللهية فأتبين: أن
يججدل كلججه، والقججرآن باطل، فأهو تعالى، لغيره شيئا منها صرف

قججال تعججالى: (وإذ قججال كمججا العبججادة، هججي اللهيججة، علججى: أن
فأطرنججي) الججذي إل تعبدون، مما براء إنني وقومه لبيه إبراهيم

اللججه، سإججوى معبججود كل من البراءة ] فأذكر27-26[الزخرف: 
باقيججة كلمججة قال: (وجعلها ثم فأطره، من عبادة إل يستثن ولم
اللهيججة عن فأعبر الله؛ إل إله ] أي: ل28عقبه) [الزخرف:  فأي

والثبات.ً النفي، فأي بالعبادة،
أحدا) [الجن: به أشرك ول ربي أدعوا إنما تعالى: (قل وقال

كلمججة فأججي الله معنى: إل ربي) هو أدعو إنما ] فأقوله: (قل20
كلمججة فأججي أحدا) هو: المنفججي به أشرك وقوله: (ول الخلص،
الججبراءة علججى دلججت اللججه، إل إله ل فأتبين: أن إله؛ بل الخلص،

اللججه وقججال الله، سإوى ما كل حق فأي العبادة، فأي الشرك من
الدين) [الزمججر: له مخلصا الله أعبد أن أمرت إنى تعالى: (قل

هو: العبادة.ً ] والدين،11



إليججه به أشرك ول الله أعبد أن أمرت إنما تعالى: (قل وقال
يوحى مثلكم بشر أنا إنما ] (قل36مآب) [الرعد:  وإليه أدعوا

] أي: 110واحد) [الكهف:  إله إلهكم أنما إلي
اللهية، فأانتفت وحده، إلله اللهية تصلح ل الذي )248ص(

بعضججا، بعضه والقرآن: يبين الله؛ ماسإوى كل حق فأي وبطلت
الله إل إله ل بمعنى دعوتهم، يفتتحون والرسإل: إنما ويفسره،

قججوما ] (يججا32غيججره) [المؤمنججون:  إلججه من مالكم الله (اعبدوا
85 ،73 ،65 ،59غيره) [العراف:  إله من مالكم الله اعبدوا
].84ً ،61 وهود

لمججا هججود، قججوما قججال ولهججذا هي: العبادة؛ اللهية، فأتبين: أن
أجئتنججا (قججالوا غيججره)، إلججه مججن مالكم الله اعبدوا قال: (ياقوما

؟70آباؤنججا) [العججراف:  يعبججد ماكججان ونججذر وحده الله لنعبد  [
أن أبجوا لكنهجم اللجه، عبادة من يستنكفوا لم بالية: أنهم فأتبين

اللججه، إل إلججه ل نفيتججه مججا ينفججوا فألم وحده، لله العبادة يخلصوا
مادعججاهم قبججولهم لعججدما العججذاب، مججن بهم وقع ما فأاسإتوجبوا

إذ عججاد أخجا تعججالى: (واذكججر قجال كما العبادة، إخلص من إليه،
خلفججه) ومجن يديه بين من النذر خلت وقد بالحقاف قومه أنذر

]21اللججه) [الحقججاف:  إل تعبججدوا ( أل جميعهججم الرسإججل وهججم
الرسإل.ً عليه اجتمعت الذي الخلص، معنى: كلمة هو وهذا

الله) هججو: إله) وقوله: (إل معنى: (ل تعبدوا) هو فأقوله: (أل
بحمججد معناهججا تحقيججق فأهذا: هججو الخلص؛ كلمة فأي المستثنى

العبججادة، فأججي الشججرك عن أممهم جميعهم الرسإل وإنذار الله؛
هججذه فأججي ذكرنججاه فأمججا لججه؛ شججريك ل وحججده لله يخلصوها وأن

ولله شاٍف؛ واٍف، كاٍف، معناها، فأي اليات،
والمنة.ً  الحمد)249ص(

اللججه رحمه القيم، ابن العلمة قال العبادة: فأقد تعريف وأما
الشافأية:  الكافأية فأي

همججا عابججده ذل مججع
قطبججججججججججججججججججججان

الرحمجججن وعبجججادة
قججامت حججتى مججادارحبججججججججه غايججججججججة

القطبججججججججججججججججججان
فألجججججك وعليهمجججججا
دائججججججر العبججججججادة



والنفجججس بجججالهوى ل
والشجججججججججججججججيطان

المر ومداره أمجر ب
رسإجججججججججججججججججوله

كججان إذا حصولها، مع العمل يصلح التي العبادة، فأذكر: أصل
غايججة فأججي للججه، المحبججة وهما: غاية قطبيها، فأذكر السنة، على
الصججل، هذا يبطل وبه الشرك، بدخول تفوت والغاية له؛ الذل
فأفسججد لججه، يججذل أن ولبد معبوده، يحب أن لبد المشرك، لن

بانتفججاء إل فأيهمججا الغايججة تحصججل ول فأيه، الشرك بوجود الصل
جميججع تصججلح وبهججذا وحده؛ لله والتذلل المحبة وقصر الشرك،
العبججادة فألك بقوله: وعليهما المراد وهي المشروعة، العمال

السنة.ً بمتابعة إل تصلح ول العمال، هي والدائر دائر،
قججوله فأججي اللججه، رحمججه عيججاض بن الفضيل قول معنى وهذا

] قججال: أخلصججه2عمل) [الملك:  أحسن أيكم تعالى: (ليبلوكم
قججال: إن ؟ وأصججوبه ماأخلصججه، علججي، أبججا قججالوا: يججا وأصججوبه؛

ًا، كان إذا العمل ًا، يكججن ولججم خالصجج كججان وإذا يقبججل، لججم صججواب
ًا، ًا، يكن ولم صواب ًا يكججون حججتى يقبججل لججم خالص ًا؛ خالصجج صججواب

 والصواب: ماكان لله؛ والخالص: ماكان
السنة.ً على )250ص(

وهججي: اللهيججة، توحيججد فأهججي: ثلثججة؛ التوحيججد، أقسججاما وأمججا
الباطنججة، وأقججواله العبد، بأعمال تعلق فأهي تقدما؛ كما العبادة،

اسإججم تيميججة: العبججادة ابججن السإججلما، شججيخ قال كما والظاهرة،
والعمججال، القججوال مججن ويرضججاه، اللججه مججايحبه لكججل جججامع،

فأهجو اللجه، لغيجر شجيئا منهجا صجرف فأمجن والظجاهرة؛ الباطنجة
الكتججب وأنزلججت الرسإججل، أرسإججلت الذي هو فأهذا بالله؛ مشرك
من حق فأي والخرة، الدنيا عقوبات عليه وترتبت عنه، بالنذار

منه.ً يتب لم
القصججد، وحججده: توحيججد للججه كججان إذا التوحيججد، هججذا ويسمى
المججم؛ مججن المشججركون جحججده وهو: الذي والرادة؛ والطلب،

بججه، بججالمر وسإججلم عليججه اللججه صججلى محمدا نبينا الله بعث وقد
التمسججك إل المشججركون فأججأبى الشرك؛ من ينافأيه عما والنهي

عليه الله صلى فأيجاهدهم أسإلفأهم ومن عهدوه الذي بالشرك



كمججا وحججده، لله العبادة إخلص وعلى الشرك، هذا على وسإلم
هذا الكافأرون وقال منهم منذر جاءهم أن تعالى: (وعجبوا قال

المل (وانطلق قوله واحدا) إلى إلها اللهة أجعل كذاب، سإاحر
يججراد) لشججيء هججذا إن آلهتكججم علججى واصججبروا امشوا أن منهم
].6ً-4[ص: 

اللججه والقرار: بججأن العلم، وهو الربوبية، الثاني: توحيد النوع
جميعهم، خلقه لمور المدبر وهو ومليكه، شيء كل رب تعالى

 السماء من يرزقكم من تعالى: (قل قال كما
قججوله: والبصار) إلى السمع يملك أمن والرض )251ص(

تتقججون) [يججونس: أفأل فأقججل اللججه فأسججيقولون المر يدبر (ومن
تعلمججون، كنتججم إن فأيهججا ومججن الرض لمججن ] وقججال: (قججل31

تسججحرون) قججوله: (فأججأنى تذكرون) إلى أفأل قل لله سإيقولون
كججثير، القرآن فأي اليات هذه ] وأمثال89 – 84[المؤمنون: 

اليات.ً عليه دلت كما المشركون، به أقر النوع: قد وهذا
يوصججف وهججو: أن والصفات؛ السإماء، الثالث: توحيد والنوع

اللججه صججلى رسإججوله بججه ووصفه نفسه، به وصف بما تعالى الله
إلججى سإججبحانه بهججا تعججّرف التي الكمال، صفات من وسإلم عليه

النفججي: أقسججاما، وهذا وعظمته، بجلله يليق مال وينفي عباده،
فأججي: الكافأيججة تعججالى، اللججه رحمججه القيججم ابججن العلمججة ذكرهججا

الشافأية.ً
ًا والجماعججة، السججنة فأأهججل ًا: يثبتججون سإججلف هججذا للججه وخلفجج
تمثيججل، بل إثباتججا وعظمتججه، اللججه بجلل مججايليق علججى التوحيد،
العلججم هججو: توحيججد قبله، والذي النوع، وهذا تعطيل، بل وتنزيها

والعتقاد.ً
فببي؛ تعببالى، اللببه رحمببه القيببم، ابببن ذكره فقد التوحيد، تعريف وأما
بقوله:  الشافية، الكافية

يانجللبن الركنينجكحيد 
ً.

ذلججك ركنججا والخلص فأالصدق
ثججان مججراد يزاحمججه فأل التجججججججججججججججججججججججججججججججججججو

ً.
المراد توحيد الخلص وحقيقة

ً.
ول كسجججججل ل الجهجججججد

متجججججججججججججججججججججججوان
وهججو الرادة توحيججد والصججدق

بجججججججججججججججججججججججججججججججججججذل
 



فأقال:  المتابعة توحيد ذكر ثم
 )252(ص

العظم الطريق فأتوحيد
 السجججججججججججججججججججلطان

لىججججججججالمث نةجججججوالس
الكهاججججججججججججججججججججججلس

الحجججق طريجججق أعنجججي
واليمجججججججججججججججججججججان

ٍد ًا كججن فألواح فأججي واحججد
واحججججججججججججججججججججججججججد

الخلص، اللججه، رحمججه تيميججة ابججن السإججلما، شججيخ ذكر؛ وقد
فأقججال: الخلص: محبججة اللججه، رحمججه القيججم، ابن ماذكره بمثل
وجهه.ً وإرادة الله،

واعتقجاده، معرفأتجه، يجججب الججذي النججافأع، العلم وأما: أقساما
العلمججة: ذكرها أقساما، وهو: ثلثة ذكره، ماسإبق فأهو: يتضمن

قال:  الشافأية، فأي: الكافأية الله، رحمه القيم، ابن
عججن خلججوا رابع من

الروغجججججججججججججججان
ثلثججة أقسججاما والعلم

مالهججججججججججججججججججججججا
السإجججماء وكجججذلك

للرحمجججججججججججججججن
اللججه بأوصججاف علججم

وفأعلججججججججججججججججججججه
المعاد يوما وجزاؤه

الثجججججججججججججججججججان
الججذي والنهججي والمر

دينجججججججججه هجججججججججو

محمججد، علججى اللججه وصججلى أوردنججاه، عمججا الجواب وبهذا: تم
وسإلم.ً وصحبه، آله وعلى
تعالى:  الله رحمه أيضا وله

تنفججع ل اللججه، إل إلججه الخلص: ل كلمة الله: أن رحمك اعلم
اللججه، سإججوى عمججا اللهيججة نفججي وهججو معناها، بمعرفأة إل قائلها،

بجميججع تعججالى، اللججه وإفأججراد العبججادة، فأي الشرك من والبراءة
إلججى تعججالوا الكتججاب ياأهججل (قججل تعججالى قال كما العبادة، أنواع
ًا بججه نشججرك ول الله إل نعبد أل وبينكم بيننا سإواء كلمة ول شججيئ
ًا بعضا بعضنا يتخذ ]64 الله) [آل: عمران دون من أرباب
نحججن وبينكججم) أي: نسججتوي بيننا ومعنى: (سإواء )253ص(

كله.ً الشرك وترك الله، على العبادة قصر فأي وأنتم
الججذي إل تعبدون، مما براء السلما: (إنني عليه الخليل وقال

عقبججة) فأججي باقيججة كلمججة وجعلهججا سإججيهدين، فأججإنه فأطرنججي



وهو الله؛ إل إله معنى: ل حقيقة هو ] فأهذا،28-26[الزخرف: 
للججه العبججادة وإخلص اللججه، دون مججن يعبججد مججا كججل من البراءة
ومججافأي اليججات، هججذه عليه دلت الذي معناها، وهذا: هو وحده؛
بهججا، العلججم لججه حصججل فأقججد وعلمججه، ذلججك، تحقق فأمن معناها؛
مججن العلم، إلى ينتسب من حتى الناس، أكثر عليه لما المنافأي

بمعناها.ً الجهل
وذلججك عليججه، دلججت لمججا القبول من له فألبد ذلك، عرف فأإذا
ًا لن الرد، ينافأي يقبلهججا، ل معناهججا، ويعججرف يقولها، ممن كثير
عرفأججوا فأججإنهم وأمثججالهم، العججرب، و قريججش، مشججركي كحججال
حلل وأموالهم، دماؤهم، فأصارت يقبلوا، لم لكن عليه، مادلت

ل لهم قيل إذا كانوا تعالى: (إنهم قال كما فأإنهم التوحيد؛ لهل
لشججاعر آلهتنججا لتججاركوا أئنججا ويقولججون يسججتكبرون، اللججه إل إلججه

اللججه، إل إلججه ل ] عرفأججوا: أن36 – 35مجنججون) [الصججافأات: 
الله.ً دون من يعبدونه ماكانوا ترك توجب

تعججالى: قججال كمججا للشرك، المنافأي الخلص، من أيضا ولبد
ًا الله أعبد أن أمرت إنى (قل لن وأمججرت ، الججدين، لججه مخلصجج

ًا أعبجد اللجه قجوله: (قجل المسلمين) إلى أول أكون لجه مخلصج
 ] وفأي15 – 11دونه) [الزمر:  من ماشئتم فأاعبدوا ديني
يبتغججي اللججه، إل إلججه ل قججال عتبان: " مججن  حديث)254ص(

" الله وجه بذلك
لقائلهججا يحصججل فأل لضججدها، المنافأية المحبة، من أيضا بد ول

ونفججي الخلص، مججن عليججه دلججت مججا بمحبججة إل وقبول معرفأة،
قججال كمججا فأل، ل، ومججن دينججه، أحججب اللججه أحججب فأمججن الشرك،

ًا اللججه دون مججن يتخججذ مججن الناس تعالى: (ومن يحبججونهم أنججداد
ًا أشد آمنوا والذين الله كحب ] فأصججارت165لله) [البقرة:  حب

للججه ووالججوا ولججدينه، للججه فأججأحبوا خاصججة، ولججدينه للججه محبتهججم
وفأججي اللججه أبغضججه مججن وأبغضججوا الله، أحبه من فأأحبوا ولدينه؛

وجججب: أن " ولهججذا والبغججض الحججب إل الججدين الحديث: " وهل
مججن العبججد إلججى أحججب وسإججلم عليججه اللججه صججلى الرسإول يكون

اللججه، إل إلججه شججهادة: أل فأإن أجمعين؛ والناس ووالده، نفسه،
ًا أن شهادة تستلزما كمججا متججابعته، وتقتضي الله، رسإول محمد



اللججه يحببكججم فأججاتبعوني اللججه تحبججون كنتم إن تعالى: (قل قال
ًا ] ولبد31 ذنوبكم) [آل: عمران لكم ويغفر النقيججاد، من أيض

حرمجه مجا وترك الله، فأرضه بما بالعمل الله، إل إله لحقوق: ل
ًا فأإن الشرك، ينافأي وهو ذلك، والتزاما ، الله يججدعى ممن كثير

والسإججلما بججذلك يبججالي ول والنهججي، بججالمر يسججتخف الججدين،
لججه وينقاد تعالى، لله وجوارحه، بقلبه، العبد يسلم حقيقته: أن

 تعالى: (بلى قال كما والطاعة، بالتوحيد
عنججد أجججره فأله محسن وهو لله وجهه أسإلم من )255ص(

اللججه إلى وجهه يسلم تعالى: (ومن ] وقال112ربه) [البقرة: 
]22الججوثقى) [لقمججان:  بججالعروة اسإتمسججك فأقججد محسن وهو

اللججه شرعه ما ومتابعة الخلص، من فأيه لبد العمل، وإحسان
ًا: لقائل بد ول ورسإوله بمعناهججا، من: اليقيججن الكلمة، هذه أيض
ًا الحديث فأي كما والريب، للشك، المنافأي الصحيح: " مستيقن

تنفعججه، ل فأإنهججا كججذلك، يكن لم " ومن فأيها شاك غير قلبه، بها
ًا: مججن قبره.ً ولبد فأي الميت حديث: سإؤال عليه دل كما أيضجج

المنججافأقين: عججن تعججالى، قججال كمججا للكججذب، المنججافأي الصدق،
]11قلججوبهم) [الفتججح:  فأججي ليججس مججا بألسججنتهم (يقولججون

بمججا ويعمججل ويقبلججه، الكلمججة، هججذه معنججى فأالصججادق: يعججرف
قلبججه فأيصججدق الججدين، واجبججات مججن قائلهججا يلججزما ومجا تقتضيه،
الشججروط، هججذه اجتمعججت إذا إل الكلمججة، هذه تصح فأل لسانه،
ًا: رحمه التوفأيق.ً وقال وبالله لججه: جججواب فأججي تعالى، الله أيض
إلججه بمعنى: ل الناس، أكثر جهل معرفأتك من ذكرت، ما وسإرنا

ًا، بها تكلموا وإن الله، إل لمججور فأانتبه معنى، أنكروها فأقد لفظ
إل والنفججاق، الكفججر، مججن العبججد يسججلم ل سإججبعة، أو سإججتة،

والعمل باجتماعها: وباجتماعها،
ًا؛ العبججد يكججون  بمقتضججاها،)256ص( مججن لبججد إذ مسججلم

ًا، للسان، القلب مطابقة ًا، وعملً، علم ومحبججة، وقبولً، واعتقاد
ًا.ً فأل مججن ولبججد للجهججل؛ المنججافأي بهججا، العلججم مججن ّبججد وانقيججاد

للكذب، المنافأي الصدق، من ّبد للشرك؛ول المنافأي الخلص،
المنججافأي اليقيججن، مججن ّبججد ول والمنججافأقين؛ المشركين، بخلف

مججدلولها، فأججي شججاك وهججو يقولهججا، فأقججد والريججب؛ للشججك،



مججن ولبججد للكراهججة، المنافأيججة المحبججة، مججن ّبججد ول ومقتضاها؛
كحججال يقبلججه، ول معناهججا، يعججرف فأقججد للججرد، المنافأي القبول،

ًا، العرب.ً ولبد مشركي للشججرك، المنججافأي النقيججاد، مججن أيضجج
للسإججلما، المصججححة وحقوقهججا، ولوازمهججا، مقتضججياتها، لججترك

ًا، منججه ووقججع ذكرتججه، مججا تحقججق فأمججن واليمان؛ صججرف موقعجج
مججن بصججيرة علججى وصار الله؛ إل إله معنى: ل تعلم إلى الهمة،
وقججال التوفأيججق وبججالله واسإتقامة؛ وهدى، ونور، وفأرقان، دينه،

ًا: الشيخ تعججالى: زعججم اللججه رحمججه حسن، بن عبدالرحمن أيض
فأي دخل الله، إل إله ل فأي بإل، المستثنى لديه: أن علم ل من

الول: وجججوه؛ مججن بين، خطأ وهذا ل؛ اسإم فأي المنفي، عموما
جملججة، فأججي والثبات النفي، فأاجتماع الثبات، يناقض النفي أن

 ل وهما النقيضين، بين جمع
ل الثججاني: أن بينهمججا الجمججع فأيمتنججع يجتمعججان، )257ص(

إل اسإججمها فأائججدة تتم فأل ولبد؛ وخبر، اسإم لها للجنس، النافأية
و" نفججي، فأججج"جججل" حججرف للفائدة، المتم الجزء والخبر بخبرها،

" وهججو المقججدر، والخججبر الفتججح، علججى معها مبني " اسإمها، إله
هججو اللججه بججأن تعالى: (ذلججك قوله فأي كما الصحيح، " على حق

السإم؛ فأي قيد المعنى، فأي وصف ]والخبر؛62الحق) [الحج: 
الحق الله وفأائدته: إخراج بحق، ليس ما اللهية من خص وقد
ظججاهر وهججذا حقيقتججه، بانتفججاء المنفججي، لتخصيص المنفي، من

حقيقججة فأججي المقيججد الخججبر، مججن فأالسإتثناء فأهم، أدنى له لمن
يعبد ما وكل دونه، من يعبد ما دون تعالى، الله وهو المستثنى،

ًا النفي فأيكون النفي، بحرف المنفي، هو دونه، من على منصب
بججدليل ينتججف، لججم فأثججابت الحججق، وأمججا بحججق، ليججس مججألوه كل

قججال (وإذ قججوله وهججي اليججة، لججه.ً الثججالث: أن المثبججت الوصف
فأطرنججي الجذي إل تعبجدون، ممججا براء إنني وقومه لبيه إبراهيم

-26عقبججه) [الزخججرف:  فأججي باقية كلمة وجعلها سإيهدين، فأإنه
ًا بمعناها، ] فأأتى28 ًا، نفي جججرى مججا مججدلولها، فأي فأيجري وإثبات
مسججلم: أن قلججب فأججي يجوز فأل الله، إل إله وهو: ل الدال، فأي

فأطججره، الججذي معبوده، من تبرأ السلما، عليه إبراهيم أن يعتقد



مججن اعتقججاده يقع ل (إل) هذا بقوله أثبته براء) ثم بقوله: (إنني
ومعناها.ً الكلمة، هذه عرف مسلم،

أن بججه، اللججه ويجدان اعتقجاده، يجب الذي والحق )258ص(
اللججه سإججوى يعبدونه، كانوا ما كل من تبرأ السلما، عليه الخليل

فأاسإججتثناه وبحمده؛ سإبحانه، وحده، للعبادة المستحق سإبحانه،
غيججره، ويعبدون الله، يعبدون كانوا لنهم معبوداتهم، من تعالى

كمججا التوحيججد، آيججات فأججي ظاهر هو كما هذا، على يدل والقرآن
لقججومه: (أئفكججا قججال أنججه السلما، عليه الخليل عن تعالى، قال
العججالمين) [الصججافأات: برب ظنكم فأما تريدون، الله دون آلهة
وأدعجوا اللجه دون مجن وماتجدعون ]وقجال: (وأعجتزلكم86-87

الكهجججف: (وإذ أصجججحاب عجججن ] وقجججال48ربجججي) [مريجججم: 
الجاهججل ] لكججن16الله) [الكهججف:  إل يعبدون وما اعتزلتموهم

اللججه يجعججل لججم (ومن لجهله يتعصب أكثرهم تجد ولهذا أعمى،
ًا له محمد.ً على الله ] وصلى40نور) [النور:  من فأماله نور

ًا وله تعالى:  الله رحمه أيض
الرحيم الرحمن الله بسم

على الله وصلى للمتقين، والعاقبة العالمين، رب لله الحمد 
عبججد أجمعيججن.ً مججن وصججحبه آلججه وعلى محمد المرسإلين، سإيد

اللججه كرمججه المكججرما: فأيصججل، إلى: المججاما حسن، بن الرحمن
والتنديججد، واللحججاد، الشججرك أهججل شججبه مججن وحمججاه بالتوحيد،

وبركاته الله ورحمة عليكم سإلما
معنججى " لهججا اللججه إل إلججه " ل أن وبعججد: فأججاعلم )259ص(

الجذي وهجو واليمجان، السإلما، أهل قلوب به يستضيء عظيم،
وخلقهججم آخرهججم، إلججى أولهججم مججن الرسإججل، جميع به الله بعث

الكلمججة.ً هججذه معنججى آخره: يججبين إلى أوله من والقرآن لجله،
العلمججاء، ذكره وما معناها، من القرآن عليه دل ما بعض ونذكر

فأي الله، رحمه كثير، ابن العماد كلما فأدونك السإلما؛ أئمة من
السججورة، هججذه أن الكججافأرون) ذكججر أيها يا سإورة: (قل تفسير
آمججرة وهي المشركون، يعمله الذي العمل، من البراءة سإورة

ًا وأن بالخلص، وسإججلم عليه الله صلى الله رسإول دعوا قريش
هججذه اللججه فأججأنزل سإججنة؛ إلهه ويعبدون سإنة، أوثانهم عبادة إلى



أعبد فأقال: (ل بالكلية، دينهم من يتبرأ أن فأيها وأمره السورة،
مججا عابججدون أنتججم (ول والنججداد، الصناما، من تعبدون) يعني ما

الله، إل إله السإلما: ل كلمة كانت ولهذا وحده؛ الله أعبد) وهو
الله.ًقلت: فأججدلت غير يعبدون والمشركون الله؛ رسإول محمد
أصججناما عبججادة مججن الججبراءة الكريمججة.ً علججى السججورة هججذه

أن وسإججلم عليه الله صلى نبيه الله فأأمر وأوثانهم؛ المشركين،
فأججي موجججودة كججانت التي وأصنامهم المشركين، دين من يتبرأ

عججن اللججه أخججبر وقججد وغيرهججا؛ ومنججاة، والعزى، الخارج: اللت،
وقججومه: (مججا) ذا لبيججه، قججال أنججه السلما، عليه إبراهيم، خليله
بعججداوة ] فأصججرح77– 70[الشججعراء:  (تعبججدون) اليججات كنتم

 الخارج؛واسإتثنى فأي موجودة وهي بأعيانها، أصنامهم
كججانوا لنهججم العججالمين، معبججوداتهم: رب مججن )260ص(

المعبججود الصججناما.ً فأاسإججتثنى معججه يعبججدون لكنهم الله، يعبدون
قججال أنججه تعججالى فأججأخبر لججه، إل العبججادة تصججلح ل الججذي الحججق،

] وأخججبر86تريدون) [الصججافأات:  الله دون آلهة لقومه: (أئفكا
فأطرنججي الججذي تعبججدون.ًإل مما براء لقومه: (إنني قال أنه عنه
-26عقبججه) [الزخججرف:  فأججي باقية كلمة وجعلها سإيهدين، فأإنه
عنهججا فأعججبر الحججق، أهججل " بإجمججاع اللججه إل إله ] وهي: " ل28

الخججارج، فأججي يعبججدونها كججانوا الججتي معبججوداتهم، مججن بججالبراءة
قوله: " ل فأي النفي معنى تعبدون) هو مما براء فأقوله: (إنني

كججاٍف وهكذا الله معنى: إل فأطرني) هو الذي " وقوله: (إل إله
الله.ًوهذا إل معنى: لإله الله عرفأه قد الذي لمثلك، البيان فأي

قججال كمججا المشججركون، حججتى يعرفأججه الكلمججة، هذه فأي المعنى
يسججتكبرون) اليججة الله إل إله ل لهم قيل إذا كانوا تعالى: (إنهم
عبججادة ترك على علم الله، إل إله ل أن ] عرفأوا35[الصافأات: 

وكججل وأصججنامهم، أوثججانهم، مججن يعبججدونها، كججانوا الججتي آلهتهم،
الت كمجا الرسإجل، أعجداء حجتى معناها، يعرفأون الفرق عجاد: ق
آبائنججا) [العججراف: يعبججد كججان مججا ونججذر وحده الله لنعبد (أجئتنا

مججا عبججادة تججرك منهججم أراد أنججه كفرهم، شدة على ] عرفأوا70
مججا كججل نفججت اللججه، إل إله ل بهذا: أن فأتبين آباؤهم، يعبده كان



حججدوث حيججن من وثن، ومن صنم، من الله، دون من يعبد كان
تقوما أن إلى نوح، قوما فأي الشرك

يسلمونه، العلم أهل المعنى: أكثر وهذا الساعة )261ص(
والمتكلمججون، والمعتزلججة، والرافأضججة، الخوارج، حتى يعرفأونه،

فأجي اختلفججوا وإنمججا تريجدي؛ ومجا وكرامجي، أشجعري، كجل مجن
أنججاس حججق فأججي هججذا أن يظججن فأبعضهم الله؛ إل إله بل العمل،

الفلسإججفة، الشججرك.ً وأمججا حقيقججة عليهججم فأخفججي فأبانوا؛ كانوا
بججل يسججلمونه، ول المعنى، بهذا يقولون ل فأإنهم التحاد، وأهل

فأججي منججه ليوجججد كلججي، اللججه، إل إلججه بل المنفججي يقولججون: إن
ًء المثبت؛ وهو المنفي، فأهو الله، وهو فأرد، إل الخارج، علججى بنا

ًا، النججاس أشججد بججه صاروا الذي مذهبهم، قججولهم: إن وهججو كفججر
ًا، ذلك، من يخرجوا فألم المطلق؛ الوجود هو الله، ًا ول صنم وثن

اللججه بججأن القججائلين الوجود، وحدة أهل هذا: قول قولهم وشبيه
والمثبججت كلي، المنفي، فأيقولون: إن بعينه؛ الوجود هو تعالى،

الطججائفتين، عنججد فأججرق ول بعينه؛ الوجود " هو الله بقوله: " إل
شججيء كججل والمعبججود؛ العابججد، بيججن ول والمخلوق، الخالق، بين

هججذا قول حقيقة وهو والوثان، الصناما، حتى الله، هو عندهم،
سإواء.ً الرجل

مججا الله، بحمد عرفأت فألقد الله؛ وفأقك واقبله، قولي، فأخذ 
إل الخارج فأي منه يوجد ل كلي، المنفي قولهم: إن من أرادوه

أن الطائفة، هذه ادعته ما مثل هذا ويدعي فأرد؛
لتقريججر توضججع لججم الكلمة " وهذه " ل خبر  تقدير)262ص(

وتجريججد منججه والججبراءة الشججرك لنفججي وضججعت وإنمججا الوجججود؛
ودعججوة البينججات، المحكمججات اليججات عليججه دلججت كمججا التوحيججد
ل " موجججود؛ " ل خججبر آخرهججم.ً وتقججدير إلى أولهم من الرسإل
قججولهم: إن علججى الله، لعنهم الطائفتين، مذهب على إل يجري

كلججي، قوله: إنه معنى فأهذا الله، إل وجود فأل الموجود، هو الله
عليه دلت الذي المعنى، فأغير فأرد؛ إل الخارج، فأي منه يوجد ل

دون مججن تعبججد الججتى المعبججودات جميججع نفججى من الله، إل لإله
السججلما: عليه المسيح قال كما حقيقتها، هو إنما والمنفي الله؛
] 116بحق) [المائدة:  لي ليس ما أقول أن لي يكون (ما



بل والمنفججي باطججل؛ فأهججو الله، سإوى معبود كل ريب: أن ول
هججو بججإل، والمسججتثنى الباطلججة، المعبججودات هججو اللججه، إل إلججه

الحججج: (ذلججك سإورة فأي تعالى، قوله هذا، على ويدل سإبحانه،
] وقججال6[الحججج:  المججوتى) اليججة يحيي وأنه الحق هو الله بأن
مججن يججدعون مججا وأن الحق هو الله بأن السورة: (ذلك آخر فأي

لقمججان: (ذلججك سإججورة فأي ] وقال62الباطل) [الحج:  هو دونه
الباطججل) [لقمججان: دونججه مججن يدعون ما وأن الحق هو الله بأن
دونججه مججن يججدعون ما وأن الحق هو الله بأن ].ً فأقوله) ذلك30

الحججق) هججو هججو اللججه بأن ].ً فأقوله: (ذلك30الباطل) [لقمان: 
مججن يدعون ما وقوله: (وأن الحق، " وهو " الله المستثنى: إل

هو دونه
إل هججذا بعججد ومججا إلججه، بل المنفججي  الباطججل) هججو)263ص(

كلمججة معنججى فأججي عليهم، الشك وإدخال الجهال، على التلبيس
كججل بججه جججاء مججا بججدفأعه والمنقججول، المعقججول فأكابر الخلص،

ًا لنججا اللججه رسإججول.ً نسججأل جهججل بججه نستضججيء ولكججم: علمجج
الحججديث: " وفأججي الزائغيججن؛ وزيغ المضلين، وضلل الجاهلين،

الصججديق بكججر أبججو كججان " وقججد هججديتني إذ بعججد قلبي لتزغا رب
ل المغججرب: (ربنججا من الخيرة الركعة فأي يقرأ عنه، الله رضي

أنججت إنججك رحمججة لججدنك مججن لنججا وهججب هديتنا إذ بعد قلوبنا تزغا
الحق، بيان فأي كاف الله بحمد ] وهذا8 الوهاب) [آل: عمران

وصججحبه وآلججه محمججد، نبينججا علججى اللججه وصلى الباطل؛ وبطلن
ًا، أجمعين.ً وله مشاركة:  مع أيض

الرحيم الرحمن الله بسم
بججن وإبراهيم حسين، بن وعلى حسن، بن الرحمن عبد من 

اللججه رزقنججا الخججوان، من الكتاب هذا إليه يصل من إلى سإيف،
عليكججم، سإججلما واليقيججن؛ واليمججان، الججدين، فأججي الفقججه وإياهم
فأججي اللججه، بتقججوى نوصججيكم وبركججاته.ً وبعججد: فأإنججا اللججه ورحمة
بججه اللججه أنعججم مججا ونذكركم والعلنية، والسر والشهادة، الغيب
ًا؛ لكم رضيه الذي السإلما، دين من وعليكم، علينا، قال كما دين

تعالى)اليوما



نعمججتي عليكججم وأتممججت دينكججم لكججم  أكملججت)264ص(
ًا) [المائدة:  السإلما لكم ورضيت اللججه يقبل ل الذي ] وهو3دين

ًا أحد من ًا السإلما غير يبتغ تعالى: (ومن قال كما سإواه دين دين
الخاسإججرين) [آل: عمججران مججن الخججرة فأي وهو منه يقبل فألن
وإنمججا بججالقول، والتلفججظ الججدعوى، بمجرد السإلما ] وليس85

بالربوبيججة، له والذعان والخضوع، بالتوحيد، لله معناه: النقياد
يكفججر تعججالى: (فأمججن قججال كمججا سإججواه، مججا كججل دون واللهيججة،

الججوثقى) اليججة بججالعروة اسإتمسك فأقد بالله ويؤمن بالطاغوت
ًا للدين وجهك ] وقال: (فأأقم256[البقرة:  اللججه فأطججرت حنيف

قججوله: (كججل اللججه) إلججى لخلججق تبديل ل عليها الناس فأطر التي
تعالى: (وما ] وقال32– 30فأرحون) [الروما:  لديهم بما حزب
[البينججة: حنفججاء) اليججة الججدين له مخلصين الله ليعبدوا إل أمروا

اه إل تعبجدوا أل أمر لله إل الحكم ] وقال: (إن5 الجدين ذلجك إي
رسإله، به الله بعث الذي الدين ] وهو40[يوسإف:  القيم) الية

مججن قبلججك مججن أرسإججلنا تعججالى: (ومججا قججال كما كتبه، به وأنزل
]25فأاعبججدون) [النبيججاء:  أنججا إل إله ل أنه إليه نوحي إل رسإول
إله إلهكم أنما إلي يوحى مثلكم بشر أنا إنما تعالى: (قل وقال
للمشججركين) [فأصججلت: وويل واسإتغفروه إليه فأاسإتقيموا واحد

ًء، محبًة، القلوب، تألهه ] والله: الذي6 ًا، ورجا وتوكلً، وتعظيم
 والظاهرة الباطنة، العبادة، أنواع من ذلك ونحو واسإتعانة،

بيججانه، تقدما كما باللهية، الله إفأراد هو فأالتوحيد )265ص(
ًا والمشججركين الشججرك مججن بججالبراءة إل ذلججك يحصججل ول باطنجج

ًا، عليججه الحنفججاء، إمججاما عججن ذلججك تعججالى اللججه ذكججر كما وظاهر
ممججا بججراء إننججي وقججومه لبيه إبراهيم قال بقوله: (وإذ السلما،

ممججا بريججء إنججي قوما ]وقوله: (يا26[الزخرف:  تعبدون) الية
والرض السججموات فأطججر للججذي وجهججي وجهججت إني تشركون،

ًا ] فأتأمل: كيف79– 78المشركين) [النعاما:  من أنا وما حنيف
إلججه معنججى: ل حقيقة هو وهذا المشركين، من بالبراءة ابتدأهم

معرفأججة غيججر مججن باللسججان، قولهججا بمجرد ل ومدلولها، الله، إل
وإثبججات الشججرك، نفي من الخلص، كلمة تضمنته لما وإذعان،
بألسججنتهم، المنافأقين: يقولونها أشباه من والجاهلون التوحيد؛



ًا تجججد ولهججذا بمقتضاها؛ عمل ول لمعناها، معرفأة غير من كججثير
إل يججدعى ول اللججه، إل يعبد له: ل قيل إذا باللسان، يقولها ممن
اللججه ذكججر تعججالى: (وإذا قججال كمججا القول، هذا من اشمأز الله،

الججذين ذكر وإذا بالخرة يؤمنون ل الذين قلوب اشمأزت وحده
لنججبيه تعججالى ] وقججال45يستبشرون) [الزمر:  هم إذا دونه من

ًا للدين وجهك أقم وسإلم: (وأن عليه الله صلى محمد ول حنيف
ول ينفعججك مججال اللججه دون مججن تججدع ول المشركين، من تكونن
-105الظججالمين) [يججونس:  مججن إذا فأإنججك فأعلججت فأججإن يضرك
مججا كججل عججن المعججرض الله، على هو: المقبل ] والحنيف،106

فأاعبدون) تعالى: (فأإياي قال وقد سإواه؛
الحصر، المعمول: يفيد ] وتقديم56 [العنكبوت: )266ص(
الله، رحمه كثير، بن وأشباهها.ً قال: العماد الية، هذه فأي كما
سإججفه مججن إل إبراهيججم ملججة عججن يرغب قوله: (ومن معنى فأي

المخالفين المشركين، على ] فأيها: الرد130نفسه) [البقرة: 
غيججره، معججه يججدع فألججم ربه، توحيد جرد فأإنه الحنفاء، إماما لملة

وخججالف سإججواه، معبججود كل من وتبرأ عين، طرفأة به أشرك ول
فأججي عنججه ذلججك الله ذكر كما أبيه، من تبرأ حتى قومه، ذلك فأي

عسججى ربي وأدعوا الله دون من تدعون وما قوله: (وأعتزلكم
ًا، ربي بدعاء أكون ل أن مججن يعبججدون ومججا اعججتزلهم فألمججا شقي

اعتزالهم بذكر بادأهم ] وكيف49– 48[مريم:  الله) الية دون
ً سإججورة فأججي كمججا معبججوداتهم، بججاعتزال عليججه عطججف ثججم أول

]16اللججه) [الكهججف:  إل يعبدون وما اعتزلتموهم الكهف: (وإذ
ًا نبيه الله أرشد التوحيد.ً وقد حقيقة هو وهذا اللججه صلى محمد
ويتأسإججوا ذلججك، فأججي بخليلججه يأتموا والمؤمنين: أن وسإلم، عليه
معه والذين إبراهيم فأي حسنة أسإوة لكم كانت فأقال: (قد به،
كفرنا الله دون من تعبدون ومما منكم برآء إنا لقومهم قالوا إذ

ًا والبغضاء العداوة وبينكم بيننا وبدا بكم بججالله تؤمنججوا حججتى أبد
]4وحده) [الممتحنة: 

جهججاد الله إبراهيم: شرع ملة هو الذي العظيم، الصل ولهذا
كما كافأة المشركين فأقال: (وقاتلوا المشركين،



المتقيججن) مججع اللججه أن واعلمججوا كافأججة  يقاتلونكم)267ص(
يججدي بيججن بالسججيف، الحججديث: " بعثججت ] وفأججي36[التوبججة: 
اللججه هذا: حذر " ومع له لشريك وحده الله يعبد حتى الساعة،

إليهم، الركون من المؤمنين وعباده وسإلم عليه الله صلى نبيه
ًا إليهججم تركججن كججدت لقد ثبتناك أن فأقال: (ولول ً شججيئ إذا قليل

علينجا لجك تجججد ل ثجم الممججات وضججعف الحيججاة ضجعف لذقناك
ًا) [السإراء:  الذين إلى تركنوا تعالى: (ول ] وقال75-74نصير

الظلججم: وأظلججم ]؛113 [هججود النججار) اليججة فأتمسججكم ظلمججوا
عظيججم) لظلججم الشججرك تعججالى: (إن قججال كمججا بججالله؛ الشججرك
عججدوي تتخذوا ل آمنوا الذين تعالى: (ياأيها ] وقال13[لقمان: 
الججذين المعلوما: أن ومن ]؛1[الممتحنة:  أولياء)الية وعدوكم

مججن ليسججوا تججوليهم، عججن التحججذير فأججي اليججة هججذه فأيهم نزلت
علججى أوجججب تعججالى اللججه أن ريب ول النصارى؛ من ول اليهود،
لهم، العداوة وإظهار مشرك، كل من البراءة المؤمنين، عباده

إليهم.ً والركون موالتهم، المؤمنين على وحرما والبغضاء،
تخلججق آلهتهججم يقولججون: إن ل العججرب، مشججركي أن ومعلوما

التججأله، فأججي هججو وشججركهم: إنمججا دعاها؛ من أمر وتدبر وترزق،
اللججه دون مججن يتخذ من الناس تعالى: (ومن قال كما والعبادة،

ًا ًا أشججد آمنججوا والججذين اللججه كحب يحبونهم أنداد للججه) اليججة حبجج
دون من يدعوا ممن أضل تعالى: (ومن ] وقال165[البقرة: 

عججن وهم القيامة يوما إلى له ليستجيب من  الله)268ص(
تعالى: ] وقال6 ،5[الحقاف:  الثانية، غافألون) والية دعائهم

لهججم يسججتجيبون ل دونججه مججن يججدعون والججذين الحججق دعوة (له
ومججا ببججالغه هججو وما فأاه ليبلغ الماء إلى كفيه كباسإط إل بشيء
تعججالى: ] وقججال14ضججلل) [الرعججد:  فأججي إل الكججافأرين دعججاء

تججدعوهم إن قطميججر، من يملكون ما دونه من تدعون (والذين
القيامججة ويججوما لكم اسإتجابوا ما سإمعوا ولو دعاءكم يسمعوا ل

]14 ،13خججبير) [فأججاطر:  مثججل ينبئججك ول بشججرككم يكفججرون
وما المشركين، دين وأنه العبادة، فأي الشرك بيان فأي واليات
وضججياع ضججللهم، وبيججان عليهججم، الججرد مججن القججرآن تضججمنه

لججدينه الموفأججق اللججبيب ويكفججي تحصججر؛ أن مججن أعمالهم: أكثر



يعججرف لججم مججن وأمججا المحكمججات؛ اليات من ذكرناه، ما بعض
والججبراهين الواضججحة، الدلة فأهم عن لعراضه الشرك، حقيقة

مججن يكججن لم كذلك، كان ومن التوحيد، يعرف فأكيف القاطعة،
مسججلم.ًوأمججا انججه وزعججم وصلى، صاما، وإن شيء، فأي السإلما

مججن اللججه، ذكر إلى قلبه وأصغى للسإلما، صدره الله شرح من
النججداد، لخلججع المتضججمن التوحيد، بيان فأي المحكمات، اليات

عابججديها: عججرف ومججن منهججا، والججبراءة الله، دون من تعبد التي
بعثنا تعالى: (ولقد قال كما المرسإلين، دين
ً أمججة كججل  فأججي)269ص( واجتنبججوا اللججه اعبججدوا أن رسإججول

حججده، العبججد به تجاوز ] والطاغوت: ما36الطاغوت) [النحل: 
ًا، العبججد ازداد مطججاع.ً وكلمججا أو متبوع، أو معبود، من لمججا تججدبر

اللججه يحبهججا الججتي العبادة، أنواع من كتابه، فأي تعالى الله ذكره
ًا صرف من أن عرف ويرضاها، ، عبده، من اللججه لغير منها شيئ
يجوحى مثلكجم بشجر أنجا إنمجا تعالى: (قل قال كما أشرك، فأقد
أنججواع ] ويجمججع110[الكهججف:  واحد) اليججة إله إلهكم أنما إلي

القوال، من ورسإوله، الله، يحبه ما بأنها: كل تعريفها، العبادة،
وعقلتمججوه، ذلججك، فأهمتججم والباطنججة.ًإذا الظججاهرة، والعمججال،
كججثير مججن اليججوما، يقججع مججا الدين، فأي المصائب من علمتم: أن

أهججل مججن يججأتونهم الججذين هججؤلء، مججع السإججلما، يججدعى ممججن
بججأنواع وتقصججد تعبججد، الججتي الوثان يعلمون: أن وهم الشمال،
مججن عنججدهم، الشججرك: يقججع وأن بلدهججم؛ فأي موجودة العبادة،
مثججل لججه؛ كراهة ول نفرة، منهم يحصل ول والعمال؛ القوال،

بججه اللججه بعججث مججا عرفأججوا أنهججم منهججم، يعججرف ل الججذين هججؤلء
يغفججره ل الججذي الكججبر، الشججرك وأنكججروا توحيده، من رسإوله،

زوجججوهم بججل وإعظججامهم؛ منهججم: إكرامهججم، الواقججع بججل اللججه؛
هذا، من أبين ركون ! وأي هذا من أعظم موالة فأأي نساءهم؛

اللججه، شججرع الججذي ذلججك كججان هججل ؟ والبغضاء لهم العداوة أين
ًا عباده، على وأوجبه بعججد والنججاس ؟ فأبججانوا كججانوا بأنججاس خاص
القرون أولئك

ًا ولججه ؟ الشرك كان أما ؟ صلحوا  قد)270ص( قججدس أيضجج
روحه:  الله



الرحيم الرحمن الله بسم
القصججيم أهججل من الخوان إلى حسن، بن الرحمن عبد من 

اللججه وفأقنججا وبعججد: اعلمججوا وبركججاته؛ اللججه ورحمة عليكم سإلما
اللجه تفهمجون: أن بججه؛ والعمجل النججافأع، العلججم لمعرفأة وإياكم،
مججا عبججادة وتججرك بالعبادة، بتوحيده نجد، أهل على مّن سإبحانه
فأيهججا، بالقيججاما نجججد أهججل الله خص عظيمة، نعمة وهذه سإواه؛

ذمهججا قججدرها.ً والغفلججة عرف ما لكن العامة، على الخاصة من
النججار، مججن بالله نعوذ النار، أهل صفة أنها وذكر كتابه، فأي الله

أهججل ] وذما179الغججافألون) [العججراف:  هججم (أولئججك بقججوله
معيشججة لججه فأججإن ذكججرى عججن أعججرض بقوله: (ومججن العراض،

الججتي العبججادة، تعرفأججون ول القججرآن؛ ] وهججو124ضنكا) [طججه: 
آخججره، إلججى أوله، من والقرآن القرآن؛ من إل لها، الله خلقكم

لحججد يصججح " ول اللججه إل إلججه الخلص: " ل كلمججة لكججم يججبين
الشججرك نفي من الكلمة، هذه عليه دلت ما بمعرفأة إل إسإلما،

وإخلص ومعججاداته، فأعلججه، وممججن منججه، والججبراءة العبججادة، فأي
ذلك فأي والموالة له؛ شريك ل وحده، لله العبادة

هججذه فأيهججا، تعججالى اللججه بيججن الججتي اليججات،  فأمن)271ص(
بججراء إننججي وقججومه لبيه إبراهيم قال تعالى: (وإذ قوله الكلمة،

كلمججة وجعلهججا سإججيهدين، فأججإنه فأطرنججي الججذي إل تعبججدون، مما
وقججد الله؛ إل إله ] وهي: ل28-26عقبه) [الزخرف:  فأي باقية
ًا، المشججركون يعبججده كان مما بالبراءة قوله، افأتتح ولججم عمومجج

شججيء يصججلح ل الججذي تعالى، وهو: الله فأطره، الذي إل يستثن
فأجي الكلمججة، هججذا لمعنى البيان، تعالى له.ً ونوع إل العبادة من

الكتججاب ياأهججل تعججالى: قججل كقججوله حصرها، يتعذر كثيرة، آيات
اللججه) [آل إل نعبججد أل وبينكججم بيننججا سإججواء كلمججة إلججى تعججالوا

فأفسججرها بالجمججاع، الله؛ إل إله هي: ل ] والكلمة،64عمران: 
ًا، سإواء، فأيها نكون وبينكم) أي بيننا بقوله: (سإواء وعملً، علمجج

ًا، وقبولً، ًا) بججه نشججرك ول اللججه إل نعبججد فأقال: (أل وانقياد شججيئ
أثبتتججه: ما نعبد) وأثبت بقوله: (أل الله، إل إله نفته: ل ما فأنفي

إيججاه) إل تعبججدوا أل الله) وقال: (أمججر بقوله: (إل الله، إل إله ل
له؛ وخلقهم عباده، به الله أمر أمر، أعظم ] فأهذا40[يوسإف: 



إل إلججه : ل نفتججه الججذي الشججرك، تعبججدوا) نفججي قوله: (أل فأفي
إل إلججه أثبتتججه: ل الججذي إيجاه) هججو: الخلص، وقججوله: ( إل الله؛
إيجاه) [السإجراء: إل تعبجدوا أل ربجك تعالى: (وقضى وقال الله،
معنججى: فأججي ما النفي، من تعبدوا) فأيه (أل أمر ] قضى: أى23

 الثبات، هو إياه) هذا (إل وقوله إله، ل
إلججه أثبتتججه: ل الذي وقال الله؛ إل إله أثبته: ل  الذي)272ص(

أشججرك ول اللججه أعبد أن أمرت إنما تعالى: (قل وقال الله؛ إل
وسإججلم، عليه الله صلى به أمر الذي هو ] فأهذا36به) [الرعد: 

الشرك، من وتخليصها العبادة، وهو: إخلص إليه، الناس ودعا
ًا وفأعلً، قولً، ذلججك، وسإججلم عليججه اللججه صلى فأعل وقد واعتقاد
هججو: وهججذا، الجهججاد، حجق عليججه وجاهججدهم إليججه، النججاس ودعججا

أنمججا إلي يوحى إنما تعالى: (قل قال كما السإلما، دين حقيقة
] بيججن108مسججلمون) [النبيججاء:  أنتججم فأهججل واحججد إلججه إلهكم

يصججلح ل كلها، والعمال السإلما، هو اللهية، توحيد تعالى: أن
ودعججوة الملججة، وهججو: أسإججاس التوحيججد؛ بهججذا إل شججيء، منهججا

وحقججوقه.ً وقججد الصل، هذا لوازما من كله، والدين المرسإلين؛
وليتججذكر آيججاته ليججدبروا مبججارك إليك أنزلناه تعالى: (كتاب قال

عججرف بججه، وتذكر القرآن، تدبر ] فأمن29اللباب) [ّص:  أولوا
قججال كمججا المججة، لهججذه اللججه أكملججه الذي السإلما، دين حقيقة

نعمججتي عليكججم وأتممججت دينكججم لكججم أكملججت تعججالى: (اليججوما
ًا) [المائدة:  السإلما لكم ورضيت بججه، ننصحكم ] هذا: ما3دين

وآلججه، محمججد، على الله وصلى التوفأيق، وبالله إليه، وندعوكم
وسإلم.ً وصحبه،

ًا،  وله)273ص( تعالى:  الله رحمه أيض
الرحيم الرحمن الله بسم
بججن محمججد الخوان: الميججر إلي حسن، بن الرحمن عبد من
الحسججاء، أهل وأعيان مبارك، بن اللطيف والشيخ: عبد أحمد،

وجنبنا والسنة؛ بالكتاب، العتصاما وإياهم، الله رزقنا وعامتهم،
مججا لمعرفأججة وإيججاهم ووفأقنججا والهواء؛ البدع، أهل سإبل وإياهم

ورحمججة عليكججم سإججلما والهججدى؛ النور من رسإوله، به الله بعث
النصججيحة هججو الكتاب، هذا على الباعث وبعد: فأإن وبركاته الله



وأوصججيكم: وعامتهم، المسلمين ولئمة ولرسإوله، ولكتابه لله،
نفججي مججن تضججمنته ومجا اللججه؛ إل إلججه أل شججهادة عليججه دلت بما

لججه، شريك ل وحده لله العبادة وإخلص الله؛ سإوى عما اللهية
التوحيد، من رسإله به الله بعث ما يخالف دين كل من والبراءة

إلهكججم أنما إلي يوحى مثلكم بشر أنا إنما تعالى: (قل قال كما
]6واسإتغفروه)[فأصلت:  إليه فأاسإتقيموا واحد إله
مثججل صججاعقة أنججذرتكم فأقججل أعرضججوا تعججالى: (فأجإن وقال 

 ومن أيديهم بين من الرسإل جاءتهم إذ وثمود، عاد صاعقة
]14 ،13اللججه) [فأصججلت:  إل تعبججدوا أل  خلفهججم)274ص(

فأججي الشججرك عججن النهججي معناهججا: تتضججمن فأي وما الية، وهذه
وغيرهم؛ الرافأضة من المشركين، ومن منه، والبراءة العبادة،
غنجاء فأل العظيم، الصل هذا آخره: يقرر إلى أوله من والقرآن

ًا بججه والعمججل معرفأتججه، عججن لحججد ًا.ً قججال باطنجج بعججض وظججاهر
كنتججم مججاذا والخججرون، الولججون عنهمججا يسأل السلف: كلمتان

إنججي تعججالى: (قججل وقججال ؟ المرسإججلين أجبتججم ومججاذا ؟ تعبدون
ًا الله أعبد أن أمرت أول أكججون لن وأمججرت الججدين، لججه مخلص

شججهادة: أل مضججمون هججو ] وهذا12 ،11المسلمين) [الزمر: 
شججهادة: أن إليججه.ً ومضججمون الشججارة تقدمت كما الله؛ إل إله

ًا ًا بججه والرضججى اتباعه، وجوب الله، رسإول محمد ورسإججولً، نبيجج
عليججه اللججه صججلى بججه جججاء لمججا المخالفججة والهواء البدع، ونفي
والنقيججاد ومحبتججه وقبوله، ذلك معرفأة عن لحد غناء فأل وسإلم

ً له، ًا وعملً، قول ًا.ً  باطن وظاهر
ًا، تعالى:  الله رحمه وله: أيض

الرحيم الرحمن الله بسم
الشججثري، الخججوان: صججالح إلججى حسن، بن الرحمن عبد من
عليكججم سإججلما تعججالى، اللججه سإلمهم وإخوانهم، محمد، بن وزيد

السججلما، إبلغكججم الخججط وبركاته.ً وبعد: فأمججوجب الله ورحمة
 عن والسؤال

الحججق عججرف ممججن وإيججاكم اللججه جعلنججا  الحججال،)275ص(
الكتججاب، أنججوار وأوصيكم: بتججدبر بشكرها؛ النعم وقابل فأاتبعه،

دونهججا ليججس الظهيججرة، نحججر فأججي الشمس، من أظهر هي التي



مججدلولته، فأي والتفكر التوحيد، دوال سإيما ل سإحاب، ول قتر،
فأيمججا التفطججن ثم ومقتضايته، ومكملته، وملزوماته، ولوازمه،

ومبطلته.ً نواقضه من وينافأيه يناقضه
والتأييد، للصبر وفأق من إل منه يسلم ول شديد، به فأالخطر

الوعججد قلبججه: آيججات وخججالط السججديد، والقججول الحميد، والفعل
الريججب تجلججو الججتي وصججفاته، بأسإججمائه، اللججه وعججرف والوعيد،
شججيطان كججل عججن بهججا واعتصججم مريججد، كججل قلب عن والشك،

الغفور وهو ويعيد، يبدىء هو إنه لشديد، ربك بطش (إن مريد،
]16– 12يريد) [البروج:  لما فأعال المجيد، العرش ذو الودود،
بمججا الله (إن والبسيط، المركب؛ بالجهل البلوى، عمت فأقد

التحفججظ فأججي اللججه، ] فأججالله120 محيط) [آل: عمران يعلمون
وإيججاكم اللججه جعلنججا الججذنب، مججن السإتغفار بكثرة القلب، على
وأعماله.ً  أقواله لله وأخلص الجهالة، ظلمة من نجا ممن

ويعتقججده، التوحيججد، يعججرف تعججالى: عمججن اللججه رحمه وسإئل
يحججدث أن لججه هل ونحوه، البغوي، كتفسير التفسير، فأي ويقرأ

؟ ل أو النحو، فأي يقرأ لم ولو العلم، من وحفظه، سإمعه، بما
ًا أن المعلوما  فأأجاب: من)276ص( مججن العلمججاء، من كثير

الهججم، هججو مجا طلججب دأبهججم، كججان إنمجا والفقهججاء، المحجدثين،
لسججانه؛ صججلح مججا منججه الرجججل فأيأخججذ لغيججره، يججراد إنما والنحو
ًا العلم، من علمت ما فأانشر هججو الججذي التوحيججد، علججم خصوص

رغب لمن الظهيرة، نحر فأي كالشمس المحكمات، اليات فأي
عليه.ً وأقبل وأحبه فأيه،

كما والسنة، بالكتاب، مذموما، العلم، كتمان عرفأت: أن وقد
والهججدى البينججات مججن أنزلنججا ما يكتمون الذين تعالى: (إن قال
ويلعنهججم اللججه يلعنهم أولئك الكتاب فأي للناس بيناه ما بعد من

إلجى عبججاده، تعججالى اللججه أرشججد ] وقد159اللعنون) [البقرة: 
يكفهججم لججم تعالى: (أو قال وقد يتدبره، لم من وذما كتابه، تدبر

وذكججرى لرحمجة ذلك فأي إن عليهم يتلى الكتاب عليك أنزلنا أنا
0] 51يؤمنون) [العنكبوت:  لقوما

صججلى النججبي قججراءة سإمعوا لما أنهم نصيبين، جن عن وأخبر
الطججائف: مججن منصججرفأة نخلة، بوادي للقرآن، وسإلم عليه الله



ّلو ًا سإججمعنا إنا قومنا يا قالوا منذرين، قومهم إلى (و أنججزل كتابجج
ًا موسإى بعد من وإلججى الحججق إلججى يهججدي يججديه بيججن لما مصدق

لكججم يغفر به وآمنوا الله داعي أجيبوا قومنا يا مستقيم، طريق
عنهججم، تعالى ] وأخبر31 – 29[الحقاف:  ذنوبكم) الية من
النججس يفعلججه كان الذي الشرك، أنكروا أنهم الجن، سإورة فأي
ًا.ً نزلوا إذا بهم، السإتعاذة من الجن، مع وادي

 الشرك، أنكر أنه سإليمان، هدهد تعالى: عن وأخبر
تعالى: (فأمكث قال الطير، جملة من  وهو: طائر)277ص(
بنبججأ سإججبأ مججن وجئتججك بججه تحججط لججم بما أحطت فأقال بعيد غير

ولهججا شججيء كججل مججن وأوتيججت تملكهم امرأة وجدت إني يقين،
الله دون من للشمس يسجدون وقومها وجدتها عظيم، عرش
ل فأهجم السجبيل عججن فأصججدهم أعمجالهم الشججيطان لهججم وزيجن

السججموات فأججي الخبججء يخججرج الججذي للججه يسجدوا أل يهتدون،
] 25– 22[النمل:  والرض) الية

من يفعلونه، رآهم بما السلما، عليه سإليمان الهدهد، فأحدث
أكججثر فأليت العبادة، أنواع من نوع والسجود الله؛ لغير السجود

وعرفأججوا فأأنكروه، الهدهد؛ عرف ما الشرك، من عرفأوا الناس
غججرس مججن وسإججبحان التوفأيججق، وبججالله فأججالتزموه؛ الخلص
عنججه، شججاء مججن وأضججل خلقججه، من شاء من قلب فأي التوحيد،

 وعدله وحكمته بعلمه
ًا وقججال اللججه رحمججه حسججن، بججن الرحمججن الشججيخ: عبججد أيضجج
تعالى: 

حقيقججة فأججي وفأهمهججا، تججدبرها، لمججن النفججع، فأائججدة: عظيمججة
فأي: كتاب الله رحمه القيم ابن العلمة قال والمتابعة؛ التوحيد

سإججبحانه اللججه المائججة: أن بعججد والثلثججون الرابع الوجه المفتاح؛
المسججتلزمة ومرضججاته، لمحبتججه الجامعججة لعبججادته، خلقه، خلق

ًا، للعباد ونصب لمعرفأته، وهججو: أن – بججه إل لهججم كمججال ل علمجج
ولذلك ومحبته، مرضاته وفأق على واقعة كلها، حركاتهم تكون
 العبد، فأكمال شرائعه، وشرع كتبه، وأنزل رسإله، أرسإل

حركاته: موافأقة تكون أن به، إل له كمال ل  الذي)278ص(
ً رسإجله اتبجاع جعجل ولهجذا ويرضجاه؛ اللجه يحبجه لمجا علجى دليل



يحببكججم فأاتبعوني الله تحبون كنتم إن تعالى: (قل قال محبته،
] 31عمران:  رحيم) [آل غفور والله ذنوبكم لكم ويغفر الله

بجالله، نطجق نطجق الصجادق: إن المحججب العلماء، بعض قال
سإججكن وإن اللججه، فأبججأمر تحججرك وإن للججه، سإججكت سإججكت وإن

اللججه؛ ومججع وبالله، لله فأهو الله، مرضاة على اسإتعانة فأسكونه
العلججم، إلججى اللججه خلججق أحوج المقاما، هذا صاحب ومعلوما: أن

السججكون ول غيرهججا، مججن لله المحبوبة الحركة له تتميز ل فأإنه
العلججم، إلجى حججاجته فأليسججت بالعلم، إل غيره، من له المحبوب

بججل كمججال، صججفة نفسه فأي لنه لذاته، العلم طلب من كحاجة
 والشراب الطعاما إلى كحاجته العلم، إلى حاجته

بججالعلم لمريججديهم العججارفأين، شججيوخأ وصججاة اشججتدت ولهججذا
يعججدون كججانوا حججتى يفلججح، لم العلم يطلب لم من وأن وطلبه،

عججن سإججئل وقججد – النججون ذو قججال السججفلة؛ مججن له، علم ل من
ول تعجالى، اللجه إلجى الطريجق يعجرف ل فأقجال: مجن – السفلة
 يتعرفأه
مججن أعطججى وقججد الرجججل، إلججى نظرتججم يزيججد: لججو أبججو وقال

تنظججروا حججتى به، تغتروا فأل الهواء، فأي يترفأع حتى الكرامات،
ومعرفأججة الحججدود، وحفججظ والنهججي، المججر عنججد تجججدونه، كيججف

عليجه سإجهل الحجق، طريق علم حمزة: من أبو وقال الشريعة؛
 بمتابعة إل الله، إلى دليل ول سإلوكه؛

أقججواله، فأججي وسإججلم عليججه الله صلى الله  رسإول)279ص(
وأحواله.ً وأفأعاله،
علججى السإلما الزاهد: ذهاب الصوفأي فأضل، بن محمد وقال

وصججنف: يعلمججون؛ بمججا يعملججون صججنف: ل أصججناف؛ أربعججة يججد
يعملججون؛ ول يعلمججون، وصججنف: ل يعلمججون؛ ل بمججا يعلمججون

التعلم.ً من الناس وصنف: يمنعون
شججيء أضججر فأهججو عمل، بل علم له من الول، قلت: الصنف

ومحسنة.ً نقيصة، كل فأي لهم، حجة فأإنه العامة؛ على
الظججن يحسججنون الناس فأإن الجاهل، الثاني: العابد والصنف

الصججنفان، وهججذان جهله، على به فأيقتدون وصلحه، لعبادته به
فأتنججة، قججوله: احججذروا فأججي السججلف، بعججض ذكرهما اللذان هما



مفتججون، لكججل فأتنة فأتنتهما فأإن الجاهل، والعابد الفاجر، العالم
العلمججاء كججان فأججإذا وعبادهم بعلمائهم، يقتدون إنما الناس فأإن

الفتنججة وعظمججت بهمججا، المصججيبة جهلججة: عمججت والعباد فأجرة،
والعامة.ً الخاصة على

هججم وإنمججا عمججل، ول لهججم، علججم ل الثججالث: الججذين الصججنف
الرض؛ فأججي إبليججس الرابججع: نججواب الصججنف السائمة؛ كالنعاما

فأججي والتفقججة العلججم، طلججب عججن النججاس يثبطججون وهم: الججذين
يحولججون فأججإنهم الجججن، شياطين من عليهم أضر فأهؤلء الدين،

وطريقه.ً الله هدى وبين القلوب، بين
هذا ذكرهم الذين هم الصناف، الربعة فأهؤلء

علججى كلهججم، وهججؤلء تعججالى؛ الله رحمه  العارف،)280ص(
الجداعي العججالم يلقججى ومجا هلكة، سإبيل وعلى هار، جرف شفا
علججى إل والمحاربججة، الذى مججن يلقججاه مججا ورسإججوله، اللججه إلججى

من يستعمل كما سإخطه، فأي يشاء من يستعمل والله أيديهم،
] ول27بصججير) [الشججورى:  خبير بعباده (إنه مرضاته فأي يحب

الخيججر فأعاد بالعلم؛ إل وطريقتهم، الطوائف، هذه سإر ينكشف
الجهججل إلججى بحججذافأيره والشججر ومججوجبه، العلم إلى بحذافأيره،
انتهى.ً وموجبه؛
الرحيم الرحمن الله بسم
سإججلمه اللطيججف، عبججد البن إلى حسن، بن الرحمن عبد من

الوجه وبعد: هذا وبركاته؛ الله ورحمة عليكم سإلما تعالى، الله
اقججرأه فأججأنت والمتابعة، التوحيد، تحقيق فأي رأيت، ما أنفع من

أعلم.ً والله باله، على وصار عقله، من سإعادة فأيا الماما، على
تعالى:  الله رحمه تركي، بن الماما: فأيصل  قال)281ص( 

الرحيم الرحمن الله بسم
هججذا إليججه يصججل مججن إلججى سإججعود، بججن تركججي بججن فأيصل من

القبائججل؛ ووجججوه وعلمججائهم، اليمججن، أشججراف مججن الكتججاب،
إخلص ورزقهججم الجبججار، غضججب ومججن النججار، مججن الله سإلمهم
النججبي محمججد سإججبيل لتبججاع ووفأقهججم القهججار، للواحججد العبججادة
منهم، المقربين وأصحابه، آله، وعلى عليه، الله صلى المختار،
ًا، وسإلم والبرار، وبركاته.ً الله ورحمة عليكم سإلما تسليم



ابججن الشججيخ: صججالح جهتكججم مججن إلينا وصل قد بعد: فأإنه أما
مختصرة؛ إليكم: نصيحة معه أكتب أن فأأحببت الجوني، سإعيد
الحججاديث مججن " وهججو النصججيحة الحججديث: " الججدين وفأججي

غيججره، بججه وينصججح العبججد، بججه يستنصججح مججا فأججأعظم الصحيحة،
عليه.ً والصبر بالحق، والتواصي له، والعمل بالله، اليمان

العمججال، عليججه تنبنججي الججذي وأسإاسإججه السإججلما، دين فأأصل
بجميع العبادة هو: إخلص والفأعال، القوال به وتصح

القلججب، علججى منقسججمة وهي تعالى، لله  أنواعها)282ص(
ًا، يكون ول والجوارح؛ واللسان، فأججي الشججرك بججترك إل مخلصجج

منه.ً والبراءة العبادة،
تجريججد أعظمهججا الججتى الخمسججة، العمججال: الركججان وأفأضل
تعججالى: (شججرع قججال والتنديججد، الشججرك، من والبراءة التوحيد،

ًا به وصى ما الدين من لكم وصججينا ومججا إليك أوحينا والذي نوح
فأيججه) تتفرقوا ول الدين أقيموا أن وعيسى وموسإى إبراهيم به

الرسإججل، مججن العزما أولوا هم الخمسة ] وهؤلء13[الشورى: 
أهججواءهم) تتبججع ول أمججرت كمججا واسإتقم فأادع قال: (فألذلك ثم

].ً 17– 15[الشورى:  اليات
هججذه (قججل وسإججلم عليه الله صلى محمد لنبيه تعالى، وقال 

وسإججبحان اتبعنججي ومججن أنججا بصججيرة على الله إلى أدعوا سإبيلي
وسإججبيل ] فأسججبيله،108المشركين) [يوسإف:  من أنا وما الله

قججال: ولهذا الخلص؛ إلى والدعوة الشرك، عن اتباعه: النهي
المشركين).ً من أنا (وما

عنججه نهججى ومجا ذلك، من عباده به وصى تعالى: ما بين وقد 
من بعده ومن نوح، رسإوله عن فأأخبر العبادة، فأي الشرك من

مالكم الله لقومهم: (اعبدوا قالوا أنهم السلما، عليهم الرسإل،
اللججه) إل تعبججدوا ] (أل85 ،73 ،59غيره) [العججراف:  إله من

ًا ] وقال2[هود:  ولمتججه: وسإججلم عليججه اللججه صججلى لنججبيه خطاب
ًا) وبالوالدين إياه إل تعبدوا أل ربك (وقضى إحسان

تعججالى؛ اللججه رحمهم العلماء ] قال23 [السإراء: )283ص(
واحد.ً بمعنى وهما أمر، وقيل؛ (قضى) وصى،



ًا الله أعبد أن أمرت إني تعالى: (قل وقال الججدين، له مخلص
]12 ،11المسجججلمين) [الزمجججر:  أول أكجججون لن وأمجججرت
عمججل وكججل عمججل، لكججل شججرط لنه وهو: الخلص، والسإلما،

فأججي كمججا بججالخلص، السججلف، علمججاء فأسججره وقد إليه، مفتقر
محسججن) [البقججرة: وهو لله وجهه أسإلم من تعالى: (بلى قوله
محسججن) وهججو اللججه إلججى وجهججه يسججلم ] وقججوله: (ومججن112

والحسججان، الخلص، الججوجه، ] قججالوا: إسإججلما22[لقمججان: 
فأججي السججنة، وكججذلك آخججره، إلججى أولججه من والقرآن والمتابعة؛

الصلين.ً هذين تقرير
هجرتججه، قبججل وسإججلم عليججه الله صلى النبي سإيرة تدبر ومن
والئمججة، وأتباعهم، والتابعون، الصحابة، عليه كان وما وبعدها،

ًا أحججد مججن اللججه يقبججل ل الججذي السإلما، دين عرف: حقيقة دينجج
الزمنججة، هججذه فأججي عنججه، المنحرفأيججن لججه: كججثرة وتججبين سإواه؛

ثلث علججى الثلثججة: افأججترقت القججرون بعججد المججة فأججإن وقبلهججا؛
فأججي والقرامطة العاجم، دول ظهور بعد وذلك فأرقة، وسإبعين

وظهججرت والمغججرب؛ مصججر فأججي القججداح، عبيد وبني المشرق؛
الشرك.ً وظهر البدع، أصول من وغيرها، الفلسفة،

وعظججم الغربججة، اشججتدت حتى السإلما، عقد ينحل قرن وكل
ًا، المعروف وعاد الفأتراق، ًا، والمنكر منكر  ونشأ معروفأ

النججاس وجهججل الكججبير، عليه وهرما الصغير،  عليه)284ص(
وسإججيدهم: إمججامهم، بججه وبعث الرسإل، إليه دعت الذي التوحيد
نهججى الججذي الشججرك، فأي ووقعوا وسإلم، عليه الله صلى محمد

يتبعججون (إن القربات أفأضل من ظنوه حتى ورسإوله، عنه، الله
الهججدى) ربهججم مججن جججاءهم ولقججد النفججس تهججوى وما الظن إل

] 23[النجم: 
عججذاب مججن الخلص لها وطلب نفسه، نصح من على فأيجب

أنججواع بجميع وحده، لله بالخلص خلصها، فأي يسعى أن الله،
ويطلججب والجججوارح؛ واللسججان، القلججب، موردهججا الججتي العبادة،
تحتها من تجري جنات به ويدخل النار، من به ينجو الذي العلم،
أعماله.ً معه وتنفعه إيمانه، به ويصح النهار،



عن الله ذكره وما الرسإل، مع المم من جرى ما عرف ومن
عليججه اللججه صججلى محمججد نبينججا مججع اليهججود من جرى وما الكثر،
عججن يصججدفأه ول الججدين، لهججذا المخالفين بكثرة يغتر لم وسإلم،
تعججالى: قججال كما المزخرفأين، الملحدين زخرف المبين، الحق
لفاسإججقين) أكججثرهم وجججدنا وإن عهججد مججن لكثرهم وجدنا (وما

حرصججت ولججو النججاس أكثر تعالى: (وما ] وقال102[العراف: 
جاءهم اليهود: (فألما حال فأي ] وقال103بمؤمنين) [يوسإف: 

]89الكججافأرين) [البقججرة:  علججى اللججه فألعنة به كفروا عرفأوا ما
أنججه وسإججلم عليججه اللججه صججلى النبي عن الصحيح، الحديث وفأي

حججتى بالقججذة، القججذة حذو قبلكم، كان من سإنن قال: " لتتبعن
 الله: اليهود رسإول يا " قالوا لدخلتموه ضب جحر دخلوا لو

هججم أنهججم ؟" يعنججي " فأمججن قججال ؟  والنصججارى)285ص(
مججن فأسججد الله: من رحمه عيينة، بن سإفيان قال ولهذا المراد؛
شبه فأفيه عبادنا، من فأسد ومن اليهود، من شبه فأفيه علمائنا،

الثلثججة القججرون مججن الثججاني، القرن فأي وهو هذا النصارى؛ من
هؤلء فأيها التي ؟ القرون من بعدهم بمن الظن فأما المفضلة،
يججؤمرون، ل مججا ويفعلون يفعلون، ل ما يقولون الذين الخلوف،

ًا: " ل أنس حديث وفأي الحديث، بنص الناس على يأتي مرفأوع
" وجججّل عججّز ربكججم تلقججوا حججتى منججه، شر بعده والذي إل زمان

وسإلم.ً  عليه الله صلى نبيكم من سإمعته
وقبلهججا، الزمججان، هججذه فأي السإلما، غربة اشتدت لما ولهذا

إل يعبد وقال: ل المرسإلين، بدعوى دعا من إلى: أن المر عاد
لججه: تنقصججت قيججل عليججه؛ إل يتوكججل ول هججو، إل يدعى ول الله،

ذكججر فأيهججم: (وإذا اللججه قججال مججن فأأشبهوا والصالحين؛ النبياء،
ذكججر وإذا بججالخرة يؤمنججون ل الذين قلوب اشمأزت وحده الله

أمججر ].ً وقججد45يستبشججرون) [الزمججر:  هججم إذا دونه من الذين
كتججابه، مججن كججثيرة، مواضع فأي له، العبادة بإخلص تعالى، الله

ًا يجدعوا أن وأمتججه، وسإججلم عليججه الله صلى نبيه ونهى مججن أحججد
فأججإن يضرك ول ينفعك ل ما الله دون من تدع فأقال: (ول دونه،
] وقال: (فأل106[يونس:  الظالمين) الية من إذا فأإنك فأعلت



ًا الله مع تدع ]213المعججذبين) [الشججعراء:  من فأتكون آخر إله
ًا الله مع تدع وقال: (ول إله ل آخر إله

أن نهيججت إنججي (قل ] وقال88هو) [القصص:   إل)286ص(
ربججي) مججن البينججات جاءني لما الله دون من تدعون الذين أعبد

مججن تججدعون الججذين أعبد أن نهيت إني ] وقال: (قل66[غافأر: 
اليات: ] وهذه56[النعاما:  أهواءكم) الية أتبع ل قل الله دون

وقججد بالله، شرك الله لغير صرفأه وأن عبادة، الدعاء أن تحقق
ًا) إلججى اللججه مججع تججدعوا فأل لله المساجد تعالى: (وأن قال أحججد

ًا)[الجن به أشرك ول ربي أدعوا إنما قوله: (قل ]20-18 أحد
ًا اللججه مججع يدع وقال: (ومن فأإنمججا بججه لججه برهججان ل آخججر إلهجج

] فأبين117الكافأرون) [المؤمنون:  يفلح ل إنه ربه عند حسابه
تعججالى: (ومججن قججال كمججا كفججر، غيججره دعججوة الية: أن هذه فأي

يججوما إلججى لججه يسججتجيب ل مججن اللججه دون من يدعوا ممن أضل
لهججم كججانوا الناس حشر وإذا غافألون، دعائهم عن وهم القيامة
تعالى: ] وقال6 ،5كافأرين) [الحقاف:  بعبادتهم وكانوا أعداء

لهججم يسججتجيبون ل دونججه مججن يججدعون والججذين الحججق دعوة (له
ومججا ببججالغه هججو وما فأاه ليبلغ الماء إلى كفيه كباسإط إل بشيء

].14ًضلل) [الرعد:  فأي إل الكافأرين دعاء
والوعيججد الكيججد، النهججي مججن اليججات، هججذه فأججي فأتدبروا: مججا

النهججي: البليد.ً وهججذا على حتى يخفى، ل الذي والبيان الشديد،
تعالى: قال كما دونهم، فأمن النبياء من مدعو كل يتناول عاما،
فأل دونه من زعمتم الذين ادعوا (قل
أولئججك تحججويلً، ول عنكججم الضججر كشججف  يملكججون)287ص(

ويرجججون أقججرب أيهججم الوسإيلة ربهم إلى يبتغون يدعون الذين
ًا كان ربك عذاب إن عذابه ويخافأون رحمته [السإججراء: محججذور

مريججم، بججن يدعو: المسيح فأيمن اليات، هذه ].ً نزلت57 ،56
ًا، وأمه، المفسرين؛ أقوال من الصحيح، على والملئكة، وعزير
عبيججدي، أنتججم كمججا عبيججدي، هججؤلء اللججه، يقججول أكثرهم؛ وعليه

كمججا عججذابي، ويخججافأون رحمججتي، ترجججون كما رحمتي، يرجون
عذابي.ً  تخافأون



لكنهججم أحيججاء، والملئكججة، مريججم، بججن أن: المسججيح ريب ول
وأما: العزيججر، بشيء؛ لهم يستجيبون ول دعاهم، عمن غافألون
اليججة: بهذه فأبطل غائب، ول ميت، يدعى فأل ماتا، فأقد ومريم،

كقججولهم: نججدعوهم، معبججوديهم، فأججي المشركون، ادعاه ما كل
ًا، لهم لن فأججي اليججة، هججذه ونظججائر شججفاعتهم؛ وترجججى صججلح

والصججالحين، النبيججاء، دعججا مججن علججى الججرد فأججي كججثير، القججرآن
ونحوهم.ً والملئكة

اللججه، آيججات فأججي يجادل من وجود من بد فأل البيان، هذا ومع
فأل كفججروا الججذين إل اللججه آيججات فأي يجادل تعالى: (ما قال كما

مججن والحزاب نوح قوما قبلهم كذبت البلد، فأي تقلبهم يغررك
بالباطججل وجججادلوا ليأخججذوه برسإججولهم أمججة كججل وهمت بعدهم

تعججالى: (وإن ] وقججال5 ،4[غججافأر:  الحججق) اليججة بججه ليدحضوا
 وإن ليجادلوكم أوليائهم إلى ليوحون الشياطين

].121ًلمشججركون) [النعججاما:  إنكججم  أطعتمججوهم)288ص(
اللججه آيججات فأججي يجادلون أعداء، من للحق لبد تعالى: أنه يخبر

ًا وبينججاته، وحججججه، وإلججى إليهججم الصججغاء وعججن عنهججم، تحججذير
عبججاده، علججى الحجججة تعججالى فأأقججاما طججاعتهم، وعججن شبهاتهم،

شججاء فألججو البالغججة الحجة فألله (قل وأظهر وبين، وأنذر، وحذر،
].ً 149أجمعين) [النعاما:  لهداكم
فأفجي الحجق، أهجل علجى الباطجل، أهجل يلقيهجا شجبهة، وكجل
بمثججل يأتونك تعالى: (ول قال كما يبطلها، وما والسنة، الكتاب

ًا)[الفرقان:  وأحسن بالحق جئناك إل ].ً 33تفسير
أبججا الرحمججن، عبججد بججن اللججه، الشججيخ: عبججد  سإئل)289ص(

تعريججف فأججي فأضججلكم، داما قججولكم تعالى.ً ما الله رحمه بطين،
؟ الخلص وتعريججف ؟ وأنواعه العبادة، توحيد وتعريف العبادة،

أو مطلججق، هججو وهل ؟ والخصوص العموما، من الثلثة، بين وما
أمرنججا الججذي الطججاغوت معنججى ومججا ؟ اللججه معنى وما ؟ وجهي

أمججا العججالمين؛ رب للججه فأأجججاب: الحمججد ؟ بججه والكفر باجتنابه،
أي: معبججد، بعيجر يقجال؛ الججذل؛ فأهجي: مجن اللغجة، فأجي العبججادة
وكذلك القداما، وطأته وقد مذللً، كان إذ معبد، وطريق مذلل،
ًا، الدين وأمججا فأذل؛ أي: ذللته، فأدان، دنته، يقال الذل، من أيض



تعريفهججا، فأججي عبججاراتهم، اختلفججت فأقججد الشججرع، فأججي تعريفهججا
ًا، بججه أمر هي: ما بقولهم، طائفة واحد.ً فأعرفأها والمعنى شججرع

بأنهججا: طائفة وعرفأها عقلي؛ اقتضاء ول عرفأي، اطراد غير من
اللججه رحمججه العبججاس، ابو وقال الخضوع؛ كمال مع الحب كمال

القججوال من ويرضاه، الله يحبه ما لكل جامع، اسإم تعالى: هي
 والظاهرة الباطنة، والعمال،

وأداء الحديث، وصدق والحج، والزكاة،  فأالصلة،)290ص(
والمججر بالعهججد، والوفأججاء الرحججاما، وصلة الوالدين، وبر المانة،

والمنججافأقين، الكفججار، وجهججاد المنكججر، عججن والنهي بالمعروف،
مججن والمملججوك، والمسججكين، واليججتيم، الجججار، إلججى والحسان
ذلججك، وأمثججال والقججراءة، والذكر، والدعاء، والبهائم، الدميين،

والنابججة اللججه وخشججية ورسإججوله، اللججه حب العبادة.ً وكذلك من
لنعمتججه، والشججكر لحكمججه، والصججبر لججه، الججدين وإخلص إليججه،

مججن والخوف لرحمته، والرجاء عليه، والتوكل بقضائه، والرضا
انتهى.ً العبادة فأي داخل كله فأالدين ذلك؛ وأمثال عذابه،
مججع التججاما، الحججب فألن الخضججوع، مججن بججالحب عرفأها ومن

هججو فأالعبد، له؛ والنقياد المحبوب، طاعة يتضمن التاما، الذل
العبججد محبججة فأبحسججب لمحبججوبه، والخضوع الحب، ذلجه الذي

يتضججمن لججه وذلججه لربججه، العبججد فأمحبججة طججاعته، تكججون لربججه،
تتضججمن بهججا، المججأمور والعبججادة لججه؛ شججريك ل وحججده عبججادته
بغايججة لله، الذل غاية تتضمن فأهي الحب، ومعنى الذل، معنى

تعالى:  الله رحمه القيم ابن قال كما له؛ المحبة
القلجججب خضجججوع مجججع

 والركججججججججججججججججججان
غيجججر العبجججادة ليجججس

يرتضججى ل مججا وبغججض المحبججججججة توحيججججججد
 بجنجججججججججججججججججججججان

وفأاقججة نفججس والحججب
 يحججججججججب فأيمججججججججا

ذي اللججه وجججه والقصد
الحسججججججججججججججججججان

اتباعججك نفججس ووفأاقه
 أمجججججججججججججججججججججججره

 
خضججوع مججع المحبججة، العبججادة: بتوحيججد  فأعججرف)291ص(

ًا، أحب فأمن والجوارح؛ القلب، قلبججه تعبججد فأقججد له، وخضع شيئ
ول عبججادة، الخضججوع عججن المنفججردة، المحبججة تكججون فأل لججه،



للعبججادة، والخضججوع: ركنججان فأالمحبة عبادة؛ محبة بل الخضوع
مججع لنسججان خضججع فأمججن الخججر، بدون عبادة أحدهما يكون فأل

ًا يكن لم له، بغضه ًا، أحب ولو له؛ عابد لججم لججه، يخضع ولم شيئ
ًا يكن أحدهما يكفي ل ولهذا وصديقه؛ ولده، يحب كما له؛ عابد
العبجد إلجى أحججب اللجه يكون أن يجب بل تعالى، الله عبادة فأي
ل بججل شججيء، كججل مججن عنججده أعظججم يكون وأن شيء، كل من

سإبحانه.ً الله إل التاما والذل الكاملة، المحبة يستحق
بأنواع سإبحانه الله هو: إفأراد العبادة، فأتوحيد ذلك، عرف إذا

ًا، المطلوبججة العبججادة نفس وهو تعريفها، المتقدما العبادة شججرع
فأي ورد ما عباس: كل ابن قال ولهذا الخر؛ دون أحدهما ليس

الججذي التوحيججد وهججذا: هججو التوحيد؛ فأمعناه العبادة، من القرآن
وأمججا المشججركون، بججه القججرار عججن وأبججى الرسإججل، إليججه دعت

ًا كونهججا مججن أعجم فأهجي هججي، حيججث من العبادة ًا توحيجد عمومج
ًا، يكججون اللججه عبججد مججن كججل وليس لله، عابد موحد فأكل مطلق
ًا؛ كججونه مججع اللججه، يعبججد المشججرك: إنججه عججن يقججال ولهذا موحد
ًا، مججا وسإججلم: (أفأرأيتججم عليججه الله صلى الخليل قال كما مشرك

رب إل لججي عججدو فأججإنهم القججدمون، وآباؤكم أنتم تعبدون، كنتم
براء السلما: (إنني عليه ] وقال77– 75العالمين) [الشعراء: 

سإيهدين) [الزخرف فأإنه فأطرني الذي إل تعبدون، مما
معبججوديهم، من ربه الخليل ] فأاسإتثنى27 ،26:جج )292ص(

قوله فأي النفي معنى قيل: ما الله.ًفأإن يعبدون أنهم على فأدل
] قيججل: إنمججا3أعبد) [الكافأرون:  ما عابدون أنتم سإبحانه: (ول

ينجف ولجم والثبجوت؛ الوصجف، علجى الجدال السإجم عنهم، نفى
القيم، ابن نبه وقد والتجدد؛ الحدوث، على الدال الفعل، وجود
الفوائد، بدائع فأي اللطيف، المعنى هذا على تعالى، الله رحمه

الكججافأرون) وأمججا أيها يا (قل سإورة على كلمه انجر فأقال: لما
باسإججم إل حقهججم فأججي النفججي يججأت لم أنه وهو الرابعة، المسألة
الفاعل وباسإم تارة، المستقبل بالفعل جاء جهته وفأي الفاعل،
أخرى.ً

المقصججود وهججي: أن بديعججة، لحكمججة – أعلججم واللججه – وذلججك
فأأتى وقت؛ كل وفأي وجه، بكل معبوديهم، من براءته العظم،



فأججي أتججى ثم والتجدد؛ الحدوث، على الدالة الفعل، بصيغة أولً،
الوصججف، علججى الدالججة الفاعججل، اسإم بصيغة بعينه، النفي، هذا

فأججي وأفأاد مني؛ يقع ل هذا الول: أن النفي فأي فأأفأاد والثبوت؛
غيججر قال: عبججادة فأكأنه شأني، ول وصفي، ليس هذا أن الثاني
ً تكججون ل اللججه، ًا ول لججي، فأعل لمنفييججن، بنفييججن، فأججأتى وصججف

بالنفي.ً مقصودين
الوصججف، علججى الججدال بالسإججم أتججى فأإنمججا حقهججم، فأججي وأما

للججه، للعابججد اللزما الثججابت، أي: الوصف الفعل؛ دون والثبوت،
ًا الوصف، هذا فأليس عنكم، منتف وإنما لكم، ثابت

يشججرك لججم بالعبججادة، وحججده الله خص لمن  يثبت)293ص(
ًا؛ فأيها معه وإن عابججديه، من فألستم غيره، عبدتم لما وأنتم أحد

ويعبججد اللججه، المشججرك: يعبججد فأججإن الحيان، بعض فأي عبدتموه
اعججتزلتموهم الكهف: (وإذ أهل عن تعالى، قال كما غيره، معه
إل اعتزلتم: معبججوديهم، ] أي16الله) [الكهف:  إل يعبدون وما

معبججوديهم: عن المشركين، قول وكذا تعتزلوه، لم فأإنكم الله،
كانوا ] فأهم3زلفى) [الزمر:  الله إلى ليقربونا إل نعبدهم (وما

الفعججل، عنهججم ينججف لججم غيججره، معججه ويعبججدون اللججه، يعبججدون
يكججن لجم اللججه، غيجر عبد من لن الوصف، ونفي منهم، لوقوعه

ًا البديعة، النكتة ًبها.ً فأتأمل: هذه موصوفأا الله، عبادة على ثابت
ول عبججده، وإن لله، عابد بأنه يوصف ل طيها: أنه فأي تجد كيف

إليججه وتبتججل بكليتججه، إليججه انقطع من إل عبادته، على المستقيم
ًا بججه يشججرك ولم غيره، إلى يلتفت لم تبتيلً، عبججادته، فأججي أحججد
ًا فأليس غيره، به وأشرك عبده، إن وأنه ًا ول لله، عابد لججه؛ عبد
أحد هي التي الجليلة، العظيمة، السورة، هذه أسإرار من وهذا

بعججض فأججي جججاء كمججا القرآن، ربع تعدل التي الخلص، سإورتي
اللججه، منحججه مججن إل يدركه، ول أحد، كل يفهمه ل وهذا السنن،

اللججه رحمججه كلمججه انتهججى والمنججة، الحمججد فأله عنده، من فأهما
فأججي للججه، العبججد يخلججص فأحقيقتججه: أن الخلص، تعججالى.ً وأمججا

 هي: الحنيفية، وهذه، ونيته؛ وإرادته، وأفأعاله، أقواله،
الله أمر التي وسإلم، عليه الله صلى إبراهيم ملة )294ص(
السإججلما وهي: حقيقة غيرها، أحد من يقبل ول كلهم، عباده بها



ًا السإلما غير يبتغ (ومن مججن الخرة فأي وهو منه يقبل فألن دين
مججن الججتي إبراهيججم، ملججة ] وهججي85عمججران:  الخاسإرين) [آل

ملججة عججن يرغججب (ومججن السججفهاء أسإججفه مججن فأهججو عنها، رغب
تظججاهرت ].ًوقججد130نفسججه) [البقججرة:  سإججفه مججن إل إبراهيم

الخلص، اشججتراط على المة، وإجماع والسنة، الكتاب، دلئل
كججان مججا إل منهججا، يقبل ل الله وأن الدينية؛ والقوال، للعمال،

ًا، يجتهججدون الصججالح، السلف كان ولهذا وجهه؛ به وابتغى خالص
الشياء، أعز الخلص ويرون نياتهم، تصحيح فأي الجتهاد، غاية

لججه، يججب ومجا بجالله، لمعرفأتهججم وذلجك النفجس؛ على وأشقها
عليهجم؛ لسجهولته العمجل، يهمهججم ول وآفأاتهججا؛ العمال، وبعلل
المبطلججة الشججوائب، مججن وخلوصه العمل، سإلمة يهمهم وإنما

النيججة اللججه: أمججر رحمججه أحمد الماما له.ً قال والمنقصة لثوابه،
ًا، عالجت الثوري: ما سإفيان وقال شديد؛ مججن علججي أشججد شيئ
: تخليججص إسإججباط بججن يوسإججف وقججال علججي؛ تتقلججب لنها نيتي،
الجتهججاد؛ طججول مججن العججاملين علججى أشججد فأسججادها، من النية،
مججن أشججق شججيء النفججس علججى الله: ليس عبد بن سإهل وقال

بججن يوسإججف وقججال نصججيب؛ فأيججه لهججا ليججس لنججه و الخلص،
فأججي اجتهججد وكججم الخلص، الججدنيا، فأججي شججيء الحسججين: أعججز

 قلبي، عن الرياء إسإقاط
مججن علججى فأيجججب آخر، لون على فأيه ينبت  وكأنه)295ص(

مججن وتخليصججها نيتججه، بتصججحيح اهتمججامه يكججون أن نفسججه نصح
بالنيججات، العمججال لن شججيء، بكججل اهتمججامه فأججوق الشججوائب،

العمججوما، مججن الثلثججة، بيججن مججا وأمججا نججوى مججا امرىججء ولكججل
قججدمنا: أن فأقججد ؟ مطلججق أو وجهججي، هججو وهججل والخصججوص،

ًا العبادة، توحيد من أعم هي، حيث من العبادة ًا، عمومجج مطلقجج
ًا، المطلوبة العبادة وأن ودل العبججادة؛ توحيججد نفججس هججي شرع
مججن أعججم العبججادة، توحيججد اللججه: أن رحمججه القيججم ابججن كلما

قال:  حيث الخلص،
الحججق سإججبيل أعنججي

 واليمجججججججججججججججججان
ًا كججن فألواحججد فأججي واحججد

منجججك العبجججادة حيجججد واحججججججججججججججججججججججججججد
 للرحمججججججججججججججججججن

التوحيججد ينوع وثاني هذا
شجججريعة بغيجججر تعبجججدتجججججججججججججججججججججججججججججججو

 اليمجججججججججججججججججججان
ًا لغيججره تكججون ل أن عبججد
 ول



وفأي سإر فأي جإحسان
 إعلن

واليمججان بالسإلما فأتقوما
كجججججالركنين ججججججوحيدوالجججججججججججججججججججججججججججججج

 للبنيججججججججججججججججججججان
ركنججا والخلص والصججدق

التججججججججججججج ذلجججججججججججك قال:  أن إلى

ثان مراد يزاحمه فأل د توحيججد الخلص وحقيقججة
ً ل الجهججد لالمججججججججججججججججججججججججججججرا ول كسججل

 متجججججججججججججججججججججوان
الرادة توحيجججد والصجججدق

العظججم الطريججق حيدبجججججججججججججذ وهجججججججججججججو
السجججججججججججججججججلطان

لسججالكها المثلججى والسججنة
فأتججججججججججججججججججججججججججججججو  

التوحيججد، ذلججك ركنججا والخلص، الله: والصدق، رحمه فأقوله
 ركنه والصدق العبادة، ركني أحد الخلص، جعل
بعججض فأججي وقججال ذكر؛ بما الصدق وفأسر الخر، )296ص(

اللججه: أن رحمججه فأعرفأنا للخلص؛ جامع الصدق، كلمه: ومقاما
ًا إل يذكر ولم الخلص، من أعم العبادة، توحيد ًا؛ عمومجج مطلقجج

أحججد كججان بججه: إذا المججراد أن فأالظججاهر، الججوجهي، العموما وأما
بيججن الججذي والعمججوما وجججه؛ مججن وأخص وجه، من أعم الشيئين
ل مطلججق، والخلص، العبججادة، توحيججد وبيججن العبججادة، مطلججق
 وجهي
والخضججوع، بالمحبججة، القلججوب، تججألهه فأهو: الججذي الله، وأما

والرهبججة، مججن: الرغبججة، ذلججك، وتوابججع والرجججاء؛ والخججوف،
والسجججود؛ والنججذر، والذبججح، والججدعاء، والسإججتغاثة، والتوكججل،

بمعنججى: إلججه، فأهججو والباطنججة؛ العبججادة: الظججاهرة أنججواع وجميع
قجال اللججه، معنى هذا اللغة: أن أهل وأجمع أي: معبود؛ مألوه؛

قولنججا: قججال: ومنججه عبادة، عبد أي إلهة، بالفتح، الجوهري: أله
مججألوه، لنججه مفعججول، بمعنججى فأعججال، علججى إلججه، وأصججله؛ الله،

مججؤتم لنه بمعنى: مفعول، فأعال؛ كقولنا: إماما، معبود، بمعنى
 رؤبة قال والتعبد؛ والتأله: التنسك، التعبيد؛ والتأليه، قال، به؛

 تأله.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً انتهى من واسإترجعن سإبحن
ومنججه: عبججادة؛ عبججد، وألوهة، إلهة، القاموس: أله، فأي وقال

لفججظ: فأي يعني قولً؛ عشرين على فأيه، واختلف الجللة؛ لفظ
بمعنى: مألوه؛ وأصله: إله، قال، الجللة؛



ًا، اتخججذ مججا  وكججل)297ص( قججال، متخججذه؛ عنججد ألججه معبججود
مججن: العلمججاء، وجميججع انتهججى؛ والتعبججد، والتججأله: التنسججك،

يفسججرون: وغيرهججم، والفقججه، الحججديث، وشججراح المفسججرين،
المتكلميججن، أئمة بعض ذلك فأي غلط بأنه: المعبود.ًوإنما الله،
عظيمججة، زلججة وهججذه الخججتراع؛ علججى القادر هو الله، أن فأظن
بطلنججه؛ لججه تججبين العاقججل، العججامي تصججوره إذا فأججاحش، وغلط
المشججركين، عججن اللججه حكاه ما يستحضر لم القائل، هذا وكأن

وغيرهججم، العرب، مشركي أن يعلم ولم كتابه؛ من مواضع فأي
ذلججك مججع وهججم الخججتراع، علججى القججادر هججو اللججه، بججأن يقججرون

ً الشججياء: أن أبعجد ومجن مشركون؛ التلفججظ مجن يمتنجع، عججاقل
ً به، ويعترف بمعناها، يقر بكلمة ًا، ليل ًا ونهار ًا؛ سإر هججذا وجهججار

 عقل من مسكة أدنى له من يفعله، ل ما
هججو بججالله، المججراد تعالى: ليس الله رحمه العباس، أبو قال
المتكلميججن، أئمججة مججن ظنه من ظنه كما الختراع، على القادر
أقججر من وأن الختراع، على القدرة هي اللوهية، أن ظن حيث
إلججه شهد: أل فأقد غيره، دون الختراع، على القادر هو الله بأن
قججال كمججا التوحيججد؛ بهججذا يقججرون كانوا المشركين فأإن الله؛ إل

ليقججولن والرض السججموات خلججق مججن سإججألتهم تعالى: (ولئججن
إن فأيها ومن الرض لمن تعالى: (قل ] وقال38الله) [الزمر: 

قل لله سإيقولون تعلمون، كنتم
]وقججال89-84[المؤمنججون:  تذكرون) اليات  أفأل)298ص(

مشججركون) [يوسإججف: وهججم إل بالله أكثرهم يؤمن تعالى: (وما
106[

؟ والرض السججماوات خلججق مججن عبججاس: تسججألهم، ابن قال
غيره.ً  يعبدون هذا، مع وهم فأيقولون: الله؛

بججه يحصججل ل لكججن الججواجب، التوحيججد مججن التوحيججد، وهججذا
أكججبر هججو الججذي الشججراك، عججن بمجججرده يخلججص ول الججواجب،

فأل الججدين، للججه يخلص أن بل: لبد الله؛ يغفره ل الذي الكبائر،
تججألهه الججذي هو: المججألوه، والله، لله، دينه فأيكون إياه، إل يعبد

انتهى.ً أله؛ بمعنى ل مألوه بمعنى إله فأهو القلوب؛



المعبججود، هججو وأنه الله، معنى على القرآن، دل: صريح وقد
بججراء إننججى وقججومه لبيه إبراهيم قال تعالى: (وإذ قوله فأي كما
كلمججة وجعلهججا سإججيهدين، فأججإنه فأطرنججى الججذي إل تعبججدون، مما

المفسججرون: هججى ] قججال28-26عقبججه) [الزخججرف:  فأي باقية
قججال عقبججه) أى: ذريتججه؛ فأي (باقية الله إل إله ل التوحيد، كلمة

والمعنججى: ويوحججده؛ اللججه، يعبججد مججن ذريتججه، فأي يزال ل قتادة،
باقيججة كلمججة سإواء، معبود كل من والبراءة الموالة، هذه جعل
عججن بعضججهم وأتبججاعهم، النبيججاء، يتوارثهججا إبراهيججم، ذريججة فأججي

بعبادته، الله موالة الله.ً فأتبين: أن إل إله كلمة: ل وهى بعض،
تبين إذا الله، إل إله معنى: ل هو سإواه، معبود كل من والبراءة

المتقججدما العبججادة، أنججواع من شيئا، الله لغير صرف فأمن ذلك،
 كالحب، تعريفها،

والتوكل، والدعاء، والرجاء، والخوف، والتعظيم، )299ص(
إلهججا، واتخججذه الغيججر، ذلججك عبد فأقد ذلك، وغير والنذر، والذبح،

ذلك فأعله تسمية من فأر وإن حقه، خالص فأي الله مع وأشركه
حقججائق عاقججل: أن كججل عنججد ومعلججوما وشججركا؛ وعبججادة تألهججا،

والربججا، سإججمى: الزنججا، فألججو أسإججمائها؛ بتغيججر تتغيججر ل الشججياء،
كونها: زنا، عن السإم، تغيير يخرجها لم أسإمائها، بغير والخمر،

ذلك.ً ونحو وخمرا، وربا،
نفسججه، فأججي لقبحججه حججرما إنمججا الشججرك، المعلججوما: أن ومن
ًا وكونه بججالمخلوقين، وتشججبيهه وتنقصججه، الججرب، مسبة متضمن

كتسججميته: توسإججل، اسإججمه، بتغييججر المفاسإججد، هججذه تججزول فأل
ذلججك؛ ونحججو لهججم، وتججوقيرا للصججالحين، وتعظيمججا وتشججفعا،

أما شاء الزانى: زان، أن كما أبى؛ أما شاء فأالمشرك: مشرك،
أبى.ً أما شاء والمرابى: مراب، أبى؛

باسإججم الربا، أمته: يستحلون من طائفة أن  النبي أخبر وقد
علججى وذمهججم اسإججمها، غير آخر باسإم الخمر، ويستحلون البيع؛
لججم الحقيقججة، مجع ل السإجم، مججع الحكجم: دائججرا كجان فألو ذلك؛

أدما، لبنججى الشججيطان مكائججد أعظججم وهذه: من الذما؛ يستحقوا
الصججالحين، تعظيم قالب فأي الشرك، لهم أخرج وحديثا؛ قديما



ونحججو وتشججفعا، إيججاه: توسإججل، بتسميته اسإمه وغير وتوقيرهم؛
السبيل.ً سإواء إلى الهادى والله ذلك؛

وتقديره طغا، من مشتق فأهو الطاغوت؛ وأما: تعريف 
ًا، الججواو قلبججت ثججم  طغججوت،)300ص( النحويججون، قججال ألفجج

أهججل جميججع الواحججدى: قججال قججال زائججدة؛ والتاء وزنه: فأعلوت،
ًا، يكجون اللجه، دون مجن عبجد مجا الطجاغوت: كجل اللغجة، واحجد
ًا، إلججى يتحججاكموا أن تعالى: (يريدون قال ويؤنث؛ ويذكر، وجمع

فأججي ] فأهججذا60بججه) [النسججاء:  يكفروا أن أمروا وقد الطاغوت
أوليججاؤهم كفججروا الجمججع: (والججذين فأججي تعججالى وقججال الواحججد،

]257الظلمات) [البقرة:  إلى النور من يخرجونهم الطاغوت
يعبججدوها) أن الطججاغوت اجتنبججوا المؤنث: (والذين فأي وقال

ًا، يكججون الفلججك، أسإججماء ] قال: ومثلججه: فأججي17[الزمر:  واحججد
ًا، ًا وجمعجج ًا؛ ومججذكر عبيججدة، وأبججو الليججث، قججال: قججال ومؤنثجج

مججن عبججد مججا الطججاغوت: كججل اللغة، أهل وجماهير والكسائى،
والشججيطان، الطججاغوت: الكججاهن، الجججوهرى، وقججال الله؛ دون
السججلف، مجن واحججد وغيججر مالك، وقال الضلل؛ فأي رأس وكل

طاغوت.ً فأهو الله، دون من عبد ما والخلف: كل
عنهمججا، اللججه رضججى عبججاس وابججن الخطججاب، بن وقال: عمر

كججثير، قججال: ابججن الطاغوت: الشججيطان؛ المفسرين، من وكثير
ًا، قوى قول وهو الجاهليججة، أهججل عليججه مججا يشمل: كل فأإنه جد
وقججال بهججا؛ والسإتنصججار إليهججا، والتحججاكم الوثججان، عبججادة مججن

والطججاغوت) بججالجبت تعالى: (يؤمنون الله قول عند الواحدى،
فأهو الله، دون من معبود ] كل51[النساء: 

عطية رواية فأي عباس ابن قال وطاغوت؛  جبت،)301ص(
يكونون الذين الصناما، والطاغوت: تراجمة الجبت: الصناما؛ ج

فأججي ججج وقججال النججاس؛ ليضججلوا الكذب عنها يعبرون أيديهم، بين
فأججي ججج وقججال الناس؛ ليضلوا الكذب عنها يعبرون أيديهم، رواية
بعض وقال الساحر؛ والطاغوت الكاهن، ج: الجبت الوالبي واية

إلججى يتحججاكموا أن سإججبحانه: (يريججدون قججوله فأججي ججج السججلف
وقججال الشججرف؛ بججن كعججب إنججه ] ججج60الطججاغوت) [النسججاء: 

لكونهمججا السإججم، هججذا اسإججتحقا وإنما أخطب، بن بعضهم: حيي



وإغوائهمججا الطغيججان، فأججي ولفأراطهمججا الضججلل، رؤسإججاء مججن
كججان مججن فأكججل اللججه، معصججية فأي لهما اليهود ولطاعة الناس،

تعججالى: اللججه رحمججه كججثير ابججن قال طاغوت، فأهو الصفة، بهذه
ما ذكر ] لما60([النساء:  الطاغوت إلى يتحاكموا أن (يريدون
الشرف، بن كعب إلى التحاكم، طلب من فأي نزلت قيل: إنها

ذلججك مججن أعججم قججال: واليججة ذلك، وغير الجاهلية، حاكم إلى أو
مججا إلى وتحاكم والسنة، الكتاب عن عدل لمن ذامة فأإنها كله،

ههنا.ً  بالطاغوت المراد وهو الباطل؛ من سإواهما
اسإججم اللججه: أن رحمهججم كلمهججم مجمججوع مججن فأتحصججل
فأججي رأس وكججل اللججه، دون مججن معبججود كججل يشمل الطاغوت،

ًا: كجل ويشجمل ويحسجنه؛ الباطل، إلى يدعو الضلل، مجن أيضج
لحكججم المضججادة الجاهليججة، بأحكاما بينهم، للحكم الناس، نصبه
ًا: الكججاهن، ويشججمل ورسإججوله؛ اللججه، وسإججدنة والسججاحر، أيضجج

 بما وغيرهم، المقبورين، عبادة إلى الداعين الوثان،
الموهمة: للجهال، المضلة الحكايات من  يكذبون)302ص(
وأنججه وقصده، إليه، توجه من حاجة يقضى ونحوه، المقبور، أن

ليوهمججوا الشياطين، فأعل من أو كذب، هو مما وكذا، فأعل: كذا
فأيوقعوهم قصده، من حاجة يقضى ونحوه المقبور، أن الناس،

وأعظمها: كلها، النواع هذه وأصل وتوابعه؛ الكبر، الشرك فأي
أعلم.ً  وتعالى سإبحانه والله الكبر؛ فأهو: الطاغوت الشيطان؛

ًا  وقال)303ص( تعالى:  الله رحمه أيض
الرحيم الرحمن الله بسم

وآلجه، محمجد، علجى اللجه وصجلى العجالمين، رب للجه الحمجد
رسإججالة، علينججا ورد بعججد: فأقججد أما الطاهرين؛ الطيبين وصحبه،

اللججه متعنججا حسن، بن الرحمن الشيخ: عبد العلمة، شيخنا من
بقججوله: السججؤال، مخججرج أخرجهججا للفأججادة، متضججمنة بوجججوده،
ًا التعريجف ويكجون ؟ معنجى: العبجادة مجا عرفأونا، ًا، جامعج مانعج
للحججق المثبتججة، واللهيججة الخلص، بكلمة المنفى، الله وكذلك
؟ وتعالى سإبحانه

عرفأهججا فأقججد العبججادة، تعريججف التوفأيق: أما وبالله فأالجواب،
علججى فأوائججده، فأججي الله، رحمه الوهاب، عبد بن شيخنا: محمد



الخصججومة لن التوحيججد؛ هى العبادة، بأن التوحيد، كتابه: كتاب
التجججرد أن فأججدل: علججى اللججه، يعبد لم به، يأت لم من وأن فأيه،
عبادة.ً  يسمى فأل وإل العبادة، فأي منه لبد الشرك، من

يحبججه مججا لكججل جججامع العبادة: اسإم الدين، تقى الشيخ وقال
الغاية فأهى والفأعال؛ القوال، من ويرضاه، الله
وأنجزل الرسإججل، أرسإجل وبهججا تعالى، له  المحبوبة)304ص(

مججالكم الله لقومه: (اعبدوا السلما، عليه نوح قال كما الكتب؛
وذلججك: وصججالح؛ ] وكذلك: هود،32غيره) [المؤمنون:  إله من
هججو الحق، والله وباطل؛ بحق، معبود كل على يطلق الله، أن

].19ًالله) [محمد:  إل إله ل أنه تعالى: (فأاعلم الله قال الله؛
إخلص علججى مبنججى لنججه اللهيججة، النوع: توحيججد هذا ويسمى

يستلزما وذلك له؛ شريك ل وحده، لله المحبة وهو: أشد التأله،
مبنججى لنججه الرادة، وتوحيججد العبججادة، وتوحيججد العبججادة، إخلص

علججى مبنججى لنه القصد، وتوحيد بالعمال، الله وجه إرادة على
اللججه قال وحده؛ لله العبادة لخلص المستلزما القصد، إخلص

الخججالص) الججدين للججه أل الججدين، لججه مخلصا الله تعالى: (فأاعبد
].ً 3 ،2[الزمر: 

فأججي تعججالى، للججه مخلصججا ولسججانه، قلبه، جمع فأالموحد: من
ودعججائه، ورجججائه، وخججوفأه، بمحبتججه، لعبادته، المقتضية اللهية،

علججى يقججدر ل بما الدعاء، وحصر عليه، والتوكل به، والسإتغاثة
والمعجاداة ذلجك، فأجي والمججوالة وحجده؛ الله إل دفأعه، أو جلبه،
مججن والمخلججوق، الخججالق، حججق إلججى ناظرا أمره، وامتثال فأيه،

ًا والولياء، النبياء، علججم فأججي واجججب وذلججك الحقيججن؛ بين مميز
 ومعرفأته، وذكره، وشهادته، القلب،

" ل تحقيق من وهذا وطاعته، وموالته،  ومحبته؛)305ص(
".ً  الله إل إله

بالمحبججة القلججوب، تججألهه مججا الولين، معنى: "الله" عند لن
تعججالى: قججال والخضججوع؛ والجلل، والتعظيم، الله، كحب التى

ًا الله دون من يتخذ من الناس (ومن الله) كحب يحبونهم أنداد
مججع الججتى المحبججة غيججر لله، التى ] فأالمحبة165[البقرة:  الية



الله عجن تعجالى، الله قال الله، ضجلل لفجى كنجا إن الكفجار: (ت
].ً 97: 98العالمين) [الشعراء:  برب نسويكم إذ مبين،

ًا يقولها، أن الله، إل إله شهادة: أل فأمعنى ولسانه، قلبه نافأي
المعبججود الله وهو لمستحقها، ومثبتها سإواه، ما كل عن اللهية
يتججألههم ل المخلوقات، جميع عن بقلبه، معرضا فأيكون بالحق،
الرض رب عبججادة علججى مقبل اللججه، إل عليججه يقججدر ل فأيمججا

ومعاملته، عبادته فأي القلب إرادة يتضمن، وذلك والسماوات،
ًا سإججواه؛ مججا كل ذلك فأي ومفارقته علمججه فأججي فأيكججون: مفرقجج
الخججالق بيججن ومحبتججه، ومعرفأتججه وإرادتججه، وشججهادته وقصججده

ًا يكون بحيث والمخلوق، ًا له، ذاكرا بالله، عالم وأنججه بججه؛ عارق
وصجفاته؛ وأفأعجاله، بعبججادته، عنهججم، منفرد لخلقه، مباين تعالى

ًا ويكون ًا له، محب علججى ل عليججه، متججوكل بغيججره، ل بججه، مستعين
غيره.ً 
] 5نستعين) [الفتحة:  وإياك نعبد معنى: (إياك هو وهذا

لعبيده، رحمته أن كما اللهية، خصائص من  وهى)306ص(
ا والرض، السجماوات وخلقجه إيجاهم، وهجدايته مجن فأيهمجا، وم
معرفأتهججا: فأججي يشججترك الججتى الربوبيججة، خصججائص مججن اليججات

اللججه، لعنججه إبليججس حججتى والفججاجر، والججبر، والكججافأر، المججؤمن،
] وقوله:39أغويتنى) [الحجر:  بما قوله: (رب فأي بها معترف

شججئ كججل بأن ] مقر14يبعثون) [العراف:  يوما إلى (أنظرنى
وطعنججه الحججق، عن وتكبره بعناده، كفر وإنما سإبحانه، يده فأي

لججه بهججا وهم ربوبيته، يعرفأون الولون، المشركون وكذلك فأيه،
مججن تعالى: (قججل قوله فأي عنهم، ذلك الله ذكر كما معترفأون،

مججن ] وغيرهججا31[يججونس:  والرض) الية السماء من يرزقكم
هججو شججريك إل لك، شريك تلبيتهم: ل فأي يقولون وكما اليات؛

لك.ً 
اللججه، غير إلى القبال من ضده، وارتكب التوحيد، ترك فأمن
إلججى والتجججأ اللججه، مججن إل يمكن ل فأيما ورجائه، عليه، بالتوكل

ً الغير، ذلك ًا بقلبججه، عليججه مقبل ً شججفاعته، طالبجج عليججه، متججوكل
ًا ًا فأيها، إليه راغب ًا عليججه، المتعيججن المطلججوب هو ما تارك متعلقجج
المشججركين، فأعججل بعينججه، هججذا فأججإن لجلججه، المخلججوق علججى



فأصار العتقاد، بهذا إل الوجود، فأي فأتنة نشأت ول واعتقادهم؛
ًا، الكونية.ً  بالرادة شقي

الكونيججة: والرادة المخلوق، إيجاد فأي الدينية: أصل والرادة
 لها، إل ييسر فأل الشقاوة، عليه كتبت فأيمن أصل
يزالجججون تعجججالى: (ول قجججال بهجججا، إل يعمجججل  ول)307ص(

]119 ،118خلقهم) [هود:  ولذلك ربك رحم من إل مختلفين،
هججي التي الدينية، الرادة تعارض ل وهي الكونية، فأهي: الرادة

خلقججت تعججالى: (ومججا قججوله ذلججك فأمن المخلوقات، إيجاد أصل
ل وقد يعبدون، ] فأقد56ليعبدون) [الذريات:  إل والنس الجن

فأججي لججه" وكمججا خلججق لما ميسر فأكل وقوله: "اعملوا يعبدون؛
الكونيججة، الرادة بيججن الفججرق، يتججبين فأبهججذا القبضججتين؛ حججديث

الدينية.ً  والرادة
الشججيخ: شججيخنا، عرفأججه، فأقججد وأنواعه، الشرك، تعريف وأما
التوحيججد، فأججي: كتججاب اللججه، رحمججه الوهججاب، عبججد بججن محمججد

ًا: الشرك وأكبره وخفيه، وجليه، وأقسامه العبادة، فأي خصوص
ًا: الشرك وأصغره، تجججده ل عسججاك ممججا العبججادة، فأي خصوص
ًا النججافأع، اليمان فأإن المطولت؛ الكتب من غيره، فأي مجموع

ًا.ً  الشرك بترك إل يوجد ل مطلق
وهججو: نوعججان، الربوبيججة، فأججي فأمنهججا: الشججرك أنججواعه، وأما
فأي إبراهيم حاج الذي وشرك فأرعون؛ كشرك التعطيل، شرك
عطججل مججن شججرك ومنججه عربججي، ابججن طائفججة شرك ومنه ربه؛

ومنججه: الجهميججة، غلة مججن وأوصججافأه، سإججبحانه، الججرب أسإججماء
ًا الله مع جعل من شرك كشججرك ربججوبيته يعطججل ولججم آخر، إله

ثلثة.ً  ثالث جعلوه الذين النصارى،
تشبيه ومنه وصفاته؛ أسإمائه، فأي الثاني: الشرك النوع

وهججو كيججدي؛ يقججول: يججد، كمن بالمخلوق،  الخالق)308ص(
المشبهة.ً  شرك

كالريججاء، والعبادة؛ اللهية، توحيد فأي الثالث: الشرك والنوع
بججن شججيخنا: محمججد قججال وقججد الناس؛ لجل والعمل والسمعة،

الكبججائر؛ من أكبر الصغر، الشرك الله: إن رحمه الوهاب، عبد
ونحوه.ً  وشئت، الله شاء كقول: ما اللفاظ، فأي الشرك ومنه



وأصججغر؛ أكججبر، نوعان، تيمية: الشرك ابن السإلما شيخ قال
الكججبر، علججى مججات ومججن الجنججة؛ لججه وجبت منهما، خلص فأمن

الصغر، بعض له وحصل الكبر، من خلص ومن النار؛ له وجبت
لكججن الكججبر، مججن خلججص ومن الجنة؛ دخل راجحة، حسنات مع
علججى وذلججك النججار؛ دخججل سإججيئاته، به رجحت حتى الصغر، كثر

أعلم.ً  والله والختصار؛ الشارة، سإبيل
ًا:  وأجاب أيض

المججراد: هججل ؟ العبودية تعريف العبادة، تعريف وقولك: هل
واسإم العبودية، من ؟.ً فأالعبادة: أخص واحد معناهما

فأجي: اللجه، رحمجه القيجم، ابن قال عاما؛  العبودية)309ص(
وخاصة.ً  عامة، العبودية: نوعان، المدارج؛

كلهججم والرض، السججماء أهججل العامججة: عبوديججة فأالعبوديججة
القهججر، وهججي: عبوديججة وفأججاجرهم، وبرهم، وكافأرهم، مؤمنهم،
آِت إل والرض السموات فأي من كل تعالى: (إن قال والملك،
ًا الرحمن وكافأرهم.ً مؤمنهم، فأيه يدخل ] فأهذا93[مريم:  عبد
الوامر، واتباع والمحبة، الطاعة، الثاني: فأعبودية النوع وأما

تحزنججون) أنتججم ول اليججوما عليكججم خججوف ل عباد تعالى: (يا قال
الرض علججى يمشججون الججذين الرحمججن ] (وعباد68[الزخرف: 

ًا) [الفرقان:  ].ً 63هون
ًا: الشيخ وسإئل عججن بطيججن، أبا الرحمن عبد بن الله عبد أيض

عججن النهججي يفيججد ل وحده، الله بعبادة المر يقول: إن من قول
 ؟ الشرك عن النهي من لبد بل الشرك،

اللججه لكلما الهاضم الله، على الكاذب الجاهل، فأأجاب: قول
يفيججد ل وحججده، اللججه بعبججاده المججر قوله: إن من منه، أريد عما

فأهجذا الشجرك، عجن النهجي مجن لبجد بجل الشجرك، عجن النهجي
برأيججه، القججرآن فأججي قججال فأيمن الشديد والوعيد ضال، مخطئ

ابججن قججال ! وقججد وأخطججأ برأيججه قججال بمججن فأكيججف أصججاب؛ ولو
 بالعبادة، المر من القرآن فأي ورد ما عباس: كل

المفسججرين، جميججع هججذا وعلججى التوحيججد؛  فأمعناها)310ص( 
والعلماء.ً 



ربكجم سإجبحانه: (اعبجدوا قججوله الجاهججل: إن هججذا قول فأعلى
]5نعبد) [الفاتحججة:  ] وقوله: (إياك21خلقكم) [البقرة:  الذي

] وقججوله: (ومججا92فأاعبججدون) [النبيججاء:  ربكججم وقججوله: (وأنججا
] وقججوله:56ليعبججدون) [الججذاريات:  إل والنججس الجججن خلقججت
النهججي يفيججد ل ذلججك، ] ونحججو56فأاعبدون) [العنكبوت:  (فأإياي

التوحيججد؛ هججي بهججا، المججأمور العبججادة كججانت فأججإذا الشججرك؛ عن
وهججو سإججواه، عمججن ونفيهججا باللهيججة، اللججه إفأججراد هججو والتوحيد،
وحججده، للججه العبججادة حقيقتها: إثبججات التي الله؛ إل إله معنى: ل

ومججا واضججح، أمججر وهججذا فأيهججا، سإججبحانه الله عن الشركة ونفي
ذكرناه.ً  بما قوله بطلن تبين فأقد إيضاح، إلى يحتاج

 ؟ تثبت وما تنفي، وما ؟ الله إل إله معنى: ل عن وسإئل
معنججى النسان: معرفأججة على واجب الله: أول رحمه فأأجاب

وسإججلم عليججه اللججه صججلى لنججبيه تعججالى، اللججه قججال الكلمة، هذه
الذين يملك ] وقال: (ول19الله) [محمد:  إل إله ل أنه (فأاعلم
إل إلججه بل بججالحق) أى شججهد مججن إل الشججفاعة دونه من يدعون

بججه شججهدوا مججا ] بقلججوبهم،86يعلمون) [الزخججرف:  (وهم الله
ثججم الكلمجة؛ هججذه معنججى الفرائض: معرفأجة فأأفأرض بألسنتهم؛

والتججأله المعبججود؛ هججو فأججالله، بمقتضججاها؛ والعمججل بهججا التلفججظ
الله، سإوى عمن اللهية نفت الله؛ إل معبود ومعناها: ل التعبد،

وحده.ً  لله  وأثبتها)311ص(
العبجادة؛ هجي واللهيجة، المعبججود، هجو اللججه، عرفأت: أن فأإذا

مججن ويرضججاه، تعججالى اللججه يحبججه ما لكل جامع، والعبادة: اسإم
ًا جعل فأمن المطاع؛ المعبود هو فأالله، والفأعال؛ القوال شججيئ

والججدعاء، كالسجود، وذلك، مشرك، فأهو الله، لغير العبادة من
ذلججك وغيججر والرجججاء، والخوف، كذلك: التوكل، والنذر؛ والذبح،

سإججبحانه اللججه وإفأججراد والباطنججة، الظججاهرة، العبججادة، أنواع من
معنججى: ل وهو التوحيد، حقيقة هو سإواه، عمن ونفيها بالعبادة،

الله.ً  إل إله
قلبججه: مججن أخرجت ويقين، بصدق، الله، إل إله قال: ل فأمن

ًا؛ محبججة اللججه، سإوى ما كل وخشججية، ومهابججة، وإجللً، وتعظيمجج
لما كراهة ول الله، يكرهه لما محبة قلبه، فأي يصير فأل وتوكلً؛



عليججه اللججه صججلى فأيججه قججال الججذي الخلص، حقيقة وهذا يحبه،
ًا الله، إل إله ل قال " من وسإلم الجنججة، دخججل قلبه، من مخلص

".ً  النار عليه الله حرما أو
ًا، البصري: إن للحسن قيل إل إلججه ل قججال يقولون: مججن ناسإ

حقهججا، فأججأدى اللججه، إل إلججه قال: ل من فأقال، الجنة، دخل الله،
يقولهججا إنمججا اللججه، إل إلججه ل يقججول مججن وغالب وفأرضها.ً.ً.ً إلخ؛

ًا، الخلص يعججرف فأل قلبججه، اليمان: بشاشججة يخالط ولم تقليد
عنججد عنهججا يصججرف أن عليججه يخشججى ذلججك، يعرف ل ومن فأيها،

 القبور، فأي يفتن من وغالب الموت،
النججاس الحديث: " سإمعت فأي كما هؤلء،  أمثال)312ص(

ًا يقولون بججالقول وإيججاكم، يثبتنججا اللججه: أن " نسججأل فأقلتججه شججيئ
أعلم.ً  والله الخرة؛ وفأي الدنيا، الحياة فأي الثابت،

ًا، ولججم قالهججا، وعمججن اللججه، إل إلججه معنى: ل عن وسإئل: أيض
ًا، ودعا قالها، من وهل الله، دون من يعبد بما يكفر ًا، أو نبيجج وليجج
؟ قالها ولو والمال، الدما، هو: مباح أو ؟ تنفعه

أهججل جميججع " عنججد اللججه إل إلججه "ل الله: معنى رحمه فأأجاب
يفسججرون: اللججه، كلهججم، والفقهججاء التفسججير، وعلمججاء اللغججة،

بأنهججا: بعضججهم، فأعرفأهججا العبادة، وأما والتأله: التعبد؛ بالمعبود؛
ًا، به أمر ما عقلججي؛ اقتضججاء ول عرفأججي، اطجراد غيجر مجن شرع

فأججي فأيججدخل بالطاعججة، العبججادة، تفسججير السلف، عن والمأثور
ومنججدوب، واجججب مججن المحظججور، وتججرك المججأمور، فأعججل ذلك

مكروه.ً  و محرما من عنه، المنهى وترك
ًا فأمن كالجدعاء، اللجه، لغيجر العبجادة، أنجواع مجن جعجل: نوعج

إل إلججه ول مشججرك؛ فأهججو ذلك، وغير والنذر، والذبح، والسجود،
سإججواه؛ معبججود كججل من والبراءة وحده، لله العبادة الله: إثبات

يعبد بما الكفر معنى لن دونه؛ من يعبد بما معنى: الكفر وهذا
 معنى وهذا بطلنه، اعتقاد منه، البراءة دونه، من

 تعالى: (فأمن قوله فأي بالطاغوت، الكفر
اسإتمسججك فأقججد بججالله ويججؤمن بالطججاغوت  يكفججر)313ص(

].ً 256الوثقى) [البقرة:  بالعروة



قججوله فأججي كمججا اللججه، سإججوى معبججود لكججل والطاغوت: اسإججم
ً أمة كل فأي بعثنا تعالى: (ولقد واجتنبججوا اللججه اعبدوا أن رسإول

وسإججلم عليججه اللججه صججلى النبي ] وقول36الطاغوت) [النحل: 
يعبججد بمججا وكفججر اللججه، إل إله ل قال " من الصحيح الحديث فأي
" فأقججوله: " الله على وحسابه ودمه، ماله، حرما الله، دون من

إيضججاح؛ زيججادة هججذا " الظججاهر: أن الله دون من يعبد بما وكفر
الله.ً  دون من يعبد بما الكفر متضمنة الله، إل إله ل لن

, الكججبر الشججرك يفعججل ذلججك , ومججع الله إل إله قال: ل ومن
, وتفريج الحاجات قضاء , وسإؤالهم , والغائبين الموتى كدعاء

, مشجرك , فأهجذا , والذبائججح بالنجذور إليهم , والتقرب الكربات
] و(مججن48به) [النساء:  يشرك أن يغفر ل و(الله أبى؛ أما شاء

النججار) [المائججدة: ومأواه الجنة عليه الله حرما فأقد بالله يشرك
كافأر.ً  فأعله, فأهو , ومن شرك فأهو هذا ] ومع72

مججا لججه يججبين , حتى كافأر فألن يقال الشيخ: ل قال كما ولكن
, البيججان بعججد أصججر فأججإن وسإلم عليه الله صلي الرسإول به جاء

حججتى تعالى: (وقاتلوهم وقال , وماله؛ دمه , وحل بكفره حكم
للججه) [النفججال: كلججه الججدين (ويكججون فأتنة) أي: شججرك تكون ل

, لجججل الله, قوتلججوا دون من يعبد بلد: وثن فأي كان ] فأإذا39
هذا
, حتى الشرك ,وترك , وهدمه لزالته , أي  الوثن)314ص(

لله.ً كله الدين يكون
تعججالى: (فأججإذا قججوله فأججي , كما دينا الله سإماه والدعاء: دين

الججدين) [العنكبججوت: لججه مخلصججين اللججه دعججوا الفلك فأي ركبوا
بالسيف " بعثت وسإلم عليه الله صلي , وقال ] أي: الدعاء65
لججه" فأمججتى شججريك ل وحججده اللججه يعبد , حتى الساعة يدي بين
مسججلول , فأالسججيف اللججه لغيججر مصروفأا العبادة من شيء كان
أعلم.ً , والله عليه

, علججى النججبي إنكججار , عججن بطيججن أبا الله الشيخ: عبد وسإئل
عليك.ً.ً الخ.ً بالله قال: نستشفع من

عليججه اللججه صججلي النججبي إنكججار , مججن عنججه سإألت فأقال: وما
قججوله: ينكججر , ولججم عليججك بالله قال: نستشفع من على وسإلم



علججى بججك قججوله: نستشججفع معنى , لن الله على بك نستشفع
الججداعي: لن يغيثنججا؛ أن اللججه تدعو , أن منك , أي: نطلب الله

اللججه: أن مججن , نطلججب عليججك بججالله ومعنججى: نستشججفع شافأع؛
يشفع سإبحانه فأالله لنا؛ , وتستسقي لنا تدعو , أن منك يطلب

أحد.ً إلى هو يستشفع ول إليه
قججوله: "ل , بعججد عليججه أشججار , الججذي الحججديث وأمججا: آخججر

على الله إن ذلك؛ من أعظم الله , شأن أحد على به يستشفع
, بأصججابعه , هكججذا وأرضججه سإججماواته على عرشه , وإن عرشه
, سإججماواته فأججوق عرشججه لفججظ: " وإن القبججة" وفأججي مثججل

فأوق وسإماواته
وقججوله القبججة؛ مثججل بأصابعه " وقال ,هكذا  أرضه)315ص(
" الحديث.ً بي يستغاث ل الخر: " إنه الحديث فأي

لجججانب الحمايججة بهذا أراد وسإلم عليه الله صلي النبي فأكأن
عليججه يقججدر , فأيمججا بججالمخلوق السإججتغاثة كججانت , وإن التوحيججد

الججذي علججى شججيعته من الذي تعالى: (فأاسإتغاثه , كقوله جائزه
, واسإججتغثت عججدو عليججك أقبججل ] وإذا15عدوه) [القصص:  من

, والسإجججتغاثة بهجججم , فأهجججذا: اسإجججتغاثة , ليعينجججوك بأصجججحابك
, جائزة.ً عليه يقدر , فأيما بالمخلوق

, الكعبججة ,بحججق اللججه سإججؤال , عن الله , رحمه وسإئل: أيضا
رب؛ يجا , عليجك , ومجدينته محمد وبحق رب؛ يا عليك وطوافأي

, , والملئكججة جبرئيججل وبحججق رب؛ يججا , عليججك القججرآن وبحججق
, , والبججدال , والقطججاب , والقمر , والشمس , والنار والجنة
, وغيرها؟ والوتاد

أصججل ل , باطل ذكرتم , التي الشياء بهذه فأأجاب: السؤال
, وصججفاته , بأسإمائه سإبحانه , سإؤاله هو " إنما والمشروع له؛
أعلم.ً والله المشهورة؛ الحاديث فأي كما

, حسججن ,بججن الرحمججن عبججد , بججن اللطيججف الشيخ: عبد قال
تعالى:  الله رحمه

الرحيم الرحمن الله بسم
 الجامعة لعبادته؛ الخلق خلق الله الله: أن رحمك اعلم



, , وتعظيمججه لججه , والخضججوع , ومحبتججه  لمعرفأته)316ص(
, هججو وهججذا لججه؛ الججوجه , وإسإججلما عليججه , والتوكل إليه والنابة
, السججماوية الكتججب جميججع , فأججي به , المأمور المطلق اليمان
تعججالى: اللججه معرفأة باب فأي , ويدخل النبوية الرسإالت وسإائر
بججه وصججف , بمججا سإبحانه , فأيوصف , والصفات السإماء توحيد
بججه وصججفه , وبمججا الجلل , ونعججوت الكمال صفات , من نفسه

إل يوصججف , ول ذلججك يتجاوز , ل وسإلم عليه الله صلى رسإوله
والسنة.ً الكتاب فأي ثبت بما

غيججر , مججن بججه اليمججان , يجب والسنة الكتاب فأي ما وجميع
تعالى الله قال تمثيل؛ ول تكييف غير , ومن تعطيل ول تحريف
كلهججا ] فأأسإججماؤه180الحسججنى) [العججراف:  السإماء " (ولله
, المطلججق , والجلل المطلججق الكمال على تدل , لنها حسنى

أثبتججه , ومججا لنفسججه الججرب أثبتججه مججا فأنثبت الجميلة؛ والصفات
, ول فأيججه نلحججد , ول نعطلججه , ل وسإججلم عليه الله صلي رسإوله

, الصججفات تعطيل فأإن المخلوق؛ بصفات الخالق صفات نشبه
, كذلك: كفر.ً  فأيها والتشبيه عليه: كفر؛ دلت عما

, رجججل سإججأله , لمججا اللججه , رحمججه أنججس بججن مالججك قال وقد
؟ اسإتوى ] كيف5اسإتوى)[طه:  العرش على فأقال: (الرحمن

, إجلل الرحضاء علته , حتى الله رحمه مالك على ذلك فأاشتد
اللججه: رحمججه قججال ثججم ذلججك؛ فأججي الخججوض , من له , وهيبة لله

, واجججب بججه , واليمججان معقججول غير , والكيف معلوما السإتواء
 الله رحمه يريد بدعة؛ عنه والسؤال

الكيفية.ً  عن  تعالى: السؤال)317ص(
الثبججات يجمججع , لنججه الصفات جميع فأي الجواب: يقال وهذا

بججه, , اليمججان ومعرفأتججه , بججالله اليمججان فأججي ويدخل والتنزيه؛
, , والتكججوين الخلججق , لجميججع ,الشججاملة العامججة وبربججوبيته
, , والتيسججير التججدبير , لجميججع , الشججاملة , العامججة وقيججوميته
قيامها , فأي الله إلي , مفتقرة بأسإرها فأالمخلوقات والتمكين؛
هججي كما , وأفأعالها؛ , وأرزاقها , وسإكناتها , وحركاتها , وبقائها
تعالى: (يا , قال , وإبداعها , وإنشائها خلقها , فأي إليه مفتقرة

, إن الحميججد الغنججي هججو والله الله إلي الفقراء أنتم الناس أيها



بعزيججز) اللججه علججى ذلججك , ومججا جديججد بخلججق ويأت يذهبكم يشأ
].17ً ,16 ,15[فأاطر: 

الججذي اللهيججة بتوحيججد العبججد : إيمججان بججه اليمان فأي ويدخل
تضججمنت: نفججي فأقججد اللججه؛ إل إلججه الخلص: ل شججهادة تضمنته

كججل , من تعالى سإواه , عما أنواعها , بجميع العبادة اسإتحقاق
, الججواجب الكمججال وجججه , على ذلك وأثبت , ومربوب؛ مخلوق

أفأججراد مججن فأججرد , فأججي لججه شججريك فأل تعالى؛ , لله والمستحب
, , بالربوبية , المستقل , المستحق الحق الله هو , إذ العبادة
, والبقاء.ً , والغنى , والعز والملك
نفعججا لنفسه يملك , ل خاضع مربوب: معبد سإواه: فأقير وما
السجفه؛ , وأسإجفه الظلجم أظلجم , من سإواه فأعبادة ضرا؛ , ول

التوحيججد؛ هججذا , فأججي بججالله أشججرك مججن على كله: راد والقرآن
,  , آمر , والتنديد الشرك أهل جميع لمذهب مبطل

, إليججه , والنابججة للججه الججوجه إسإججلما فأي  ومرغب)318ص(
أصججل , فأي العبادة , ومعنى عبادته فأي , والتبتل عليه والتوكل

كججان , إذا معبججد ومنه: طريق , والخضوع؛ الذل اللغة: لمطلق
الشاعر:  قال , كما القداما وطأته , قد مذلل

معبد مور فأوق وظيفا وظيفا واتبعت ناجيات عتاقا تبارى
, المحبججة لكمججال العبادة: الجامعججة , فأي الشارع واسإتعملها

قججال , كمججا فأيهججا لججه الخلص وأوجججب والخضوع؛ الذل وكمال
لججه مخلصججا اللججه فأاعبججد بججالحق الكتججاب إليك أنزلنا تعالى: (إنا

,2الخججالص) [الزمججر:  الججدين للججه , أل الججدين ] وهججذا: هججو3 
والعبججادة الكتججب؛ بججه , ونزلت الرسإل به جاءت , الذي التوحيد

, إل عبججادة تسمى ول , وأبطلها؛ , أفأسدها الشرك خالطها إذا
المججر مججن القججرآن فأججي جججاء عبججاس: مججا ابن قال التوحيد؛ مع

, انتهى.ً التوحيد به يراد , إنما الله بعبادة
, ورضججيه, الله شرعه , كل: ما الشرعية العبادة فأي ويدخل

, اللججه كمحبججة والظججاهرة؛ , الباطنججة , والعمججال القججوال مججن
, إليججه , والنابججة عليججه , والتوكل , وطاعته , وإجلله وتعظيمه
, ورهبججا, وصججدق , رغبججا , وسإججؤاله وطمعججا , خوفأججا ودعججائه
, الرحججاما , وصججلة بججالعهود , والوفأججاء المانججة , وأداء الحججديث



, , والمسججكين , والمملججوك , واليججتيم الجججار علججى والحسججان
, العبادات أجل من , فأإنهما , والنذر النحر , وكذا السبيل وابن

, الرأس , وحلق تعالى ببيته الطواف , وكذا الطاعات وأفأضل
,  الواجبات سإائر , وكذا وعبودية تعظيما

 والمستحبات.ً )319ص(
, ول لججه شججريك ل , وحججده يعبدوه العباد: أن على الله فأحق
, التوحيججد هججذا , ينججافأي العبججادة فأي والشرك شيئا؛ به يشركوا

, أوليججائه خججواص حججال ذكججر , لمججا تعججالى قججال كمججا ويبطلججه؛
عبججاده مججن يشججاء من به يهدى الله هدى رسإله: (ذلك ومقربي

] 88يعملون) [النعاما:  كانوا ما عنهم لحبط أشركوا ولو
بتعريججف وسإججلم عليججه اللججه صججلى النججبي عرفأججه قد والشرك

قال: يا , أنه عنه الله رضي مسعود ابن حديث فأي , كما جامع
وهججو نججدا لله تجعل قال: " أن ؟ أعظم الذنب , أي الله رسإول
, والشبيه.ً  المثل " والند خلقك

بججه أشرك , فأقد الله , لغير العبادات , من شيئا صرف فأمن
, بالخججالق المخلوق شبه , لنه , وينافأيه التوحيد , يبطل شركا
, ولما الطلق على الكبائر أكبر كان , ولهذا مرتبته فأي وجعله

السججلما: عليججه الخليججل قال , كما تعالى به الظن سإوء من فأيه
العججالمين) بججرب ظنكججم , فأمججا تريججدون اللججه دون آلهججة (أئفكججا

].87ً ,86[الصافأات: 
أن ظنكججم , أي: فأمججا اللججه رحمججه القيججم ابججن قججال: العلمججة

بأسإججمائه, ظننتم وما ؟ غيره عبدتم , وقد لقيتموه إذا يجازيكم
عبودية إلي ذلك أحوجكم , حتى النقص من , وربوبيته وصفاته

, عليججم شججيء بكججل أنججه , من أهله هو ما به ظننتم فألو ؟ غيره
مججا , وكججل سإججواه مججا كل عن غني , وأنه قدير شيء كل وعلى
, وأنججه خلقججه علججى بالقسججط قججائم , وأنججه عليججه فأقيججر سإججواه

 المتفرد
, والعججالم غيججره فأيججه يشججركه , ل خلقججه  بتججدبير)320ص(

, والكججافأي خلقججه مججن خافأيججة عليه تخفى , فأل المور بتفاصيل
يحتججاج , فأل بججذاته والرحمججن معيججن؛ على يحتاج , ل وحده لهم
يستعطفه.ً من على رحمته فأي



, فأججإنهم الرؤسإججاء مججن , وغيرهججم الملججوك بخلف وهججذا
, والججذي , وحججوائجهم الرعيججة أحججوال يعرفأهججم محتاجون: من

, يسججترحمهم مججن , علججى حججوائجهم قضججاء علججى يعينهججم
ضججرورة الوسإججائط إلججى , فأاحتججاجوا بالشججفاعة ويسججتعطفهم

علمهم.ً , وقصور , وضعفهم لحاجتهم, وعجزهم
, شججيء كججل عججن بججذاته , الغني شيء كل على فأأما: القادر

كججل رحمته وسإعت , الذي الرحيم , الرحمن شيء بكل العالم
ربججوبيته بحق , تنقص خلقه وبين بينه الوسإائط , فأإدخال شيء

أن يسججتحيل , وهججذا السوء ظن به , وظن , وتوحيده , وإلهيته
, وقبحججه: مسججتقر والفطر العقول فأي , ويمتنع لعباده يشرعه

, انتهى.ً  قبيح كل , فأوق السليمة العقول فأي
, , ونجججاته , وسإعادته , وفألحه العبد هذا: فأصلح عرفأت إذا

بهججذه اللججه إفأراد , فأي , ونجاته , , وسإعادته , ونعيمه وسإروره
– أصججلها وهو – , منها لعباده شرعه بما إليه , والنابة العبادات

هججذا: سإججر تقدما؛ , كما , والخضوع الذل , وكمال المحبة كمال
, وكمال الحب كمال من الله عبادة فأي , ولبد وروحها العبادة

, مججن عنججده منزلججة , وأقربهججم إليه الله خلق , فأأحب الخضوع
بججذكر– سإججبحانه– عليججه , وأثنججى والعبوديججة المحبججة بهججذه قججاما

أوصافأه
أبغججض الشججرك ذلججك: كججان أجججل , فأمججن  العل)321ص(

, , والنابججة , والخضججوع المحبججة هججذه ينقص , لنه إليه الشياء
به.ً أشرك من , وبين بينه ذلك ويجعل والتعظيم؛

تعالى, بينه التسوية يتضمن , لنه به يشرك أن يغفر ل والله
العبججادة أنواع من ذلك , وغير والتعظيم المحبة فأي غيره وبين

أنججدادا اللججه دون مججن يتخججذ مججن النججاس تعججالى: (ومججن , قججال
]165لله) [البقججرة:  حبا أشد أمنوا والذين الله كحب يحبونهم

, اللججه يحججب كما الله دون من شيئا أحب من سإبحانه: أن أخبر
لمعبوديهم: (تالله المشركين قول معنى , وهذا ندا اتخذه فأقد
العجججالمين) بجججرب نسجججويكم , إذ مجججبين ضجججلل لفجججي كنجججا إن

فأي , ل المحبة, والتأله فأي تسوية ] فأهذه98 ,97[الشعراء: 
الحق إلهة لغير ذلك صرف فأمن , والصفات؛ , والفأعال الذات



مقتججه , فأاسإججتحق وسإججيده مالكه عن , وأبق عنه أعرض , فأقد
أحبابه.ً , منزل كرامته دار عن , وطرده وبغضه

للطعججاما الجائع , كمحبة طبيعية , محبة أنواع والمحبة: ثلثة
والنوع التعظيم؛ يستلزما ل وهذا ذلك؛ , وغير للماء , والظمآن

, الطفججل لولججده الوالججد , كمحبججة وإشفاق رحمة الثاني: محبة
الثججالث: محبججة والنوع التعظيم؛ تستلزما ل أيضا وهذه ونحوها؛

, أو علججم , أو صناعة فأي المشتركين محبة وهي , وألفة؛ أنس
الخججوة وكمحبججة لبعججض؛ بعضججهم سإفر , أو تجارة , أو مرافأقة
مججن بعضججهم للخلججق تصججلح المحبة: الججتي فأهذه بعضا؛ بعضهم
يكون , ل فأيهم ووجودها بعض؛

رسإججول كججان ولهذا سإبحانه؛ الله محبة فأي  شركا)322ص(
أحججب , وكان والعسل الحلوى يحب وسإلم عليه الله صلي الله

, الججذراع إليججه اللحججم أحججب , وكججان البججارد الحلو إليه الشراب
وكججانت نسججاءه يحججب وسإججلم عليه الله صلي الله رسإول وكان

الصديق.ً إليه أصحابه, وأحبهم يحب , وكان إليه أحبهن عائشة
أحب ومتى وحده لله إل تصلح ل , التي الخاصة المحبة وأما
العبودية محبة فأهي الله؛ يغفره , ل شركا , كان غيره بها العبد

, الطاعججة , وكمججال , والتعظيم , والخضوع للذل , المستلزمة
اللججه بغيججر تعليقهججا يجججوز , ل المحبججة فأهذه غيره؛ على وإيثاره

ً , فأيها الله وبين آلهتهم بين المشركون سإوى التي , وهي أصل
إذا , الججذي المججؤمن العبججد كلما , وآخر الرسإل دعوة أول وهي
, المحبججة بهججذة , وإقججراره , بججاعترافأه الجنججة دخججل عليها مات

بها.ً الرب وإفأراد
مجن بجه يخجرج مجا , وآخجر السإلما فأي به يدخل ما أول فأهي

وجميججع لها؛ , واللت كالدوات العمال وجميع الله؛ إلى الدنيا
وتحصينها وتكميلها لتحصيلها , وأسإباب إليها وسإائل المقامات

, وروح السججعادة رحججى فأهججي: قطججب والعلججل؛ الشججوائب مججن
, الكتججاب اللججه أنججزل , ولجلها السإلما شجرة , وسإاق اليمان

والحديججد لها؛ , ومفصل عليها ودال إليها هاد فأالكتاب والحديد؛
خلقججت ولجلهججا فأيهججا غيججره اللججه مججع , وأشرك عنها خرج لمن



, وحججده للججه أخلصججوها الججذين , أهلهججا دار فأالجنة والنار؛ الجنة
 فأيها أشرك من دار والنار لها؛ وأخلصهم

فأيهججا؛ اللججه وبيججن بينججه , وسإججوى غيججره اللججه مججع )323ص(
ً , علما واجب بها فأالقياما تصججحيح هججو وتصججحيحها وحالً؛ وعمل
 الله إل إله ل أن شهادة

يتيقظ ونجاتها: أن سإعادتها، وأحب نفسه، نصح لمن فأحقيق
علججومه، وأجججل عنججده الشججياء أهججم وتكججون المسججألة، لهججذه

عنهججا والسججؤال عليهججا، والمدار فأيها، كله الشأن فأإن وأعماله،
عمججا أجمعين، لنسألنهم ربك تعالى: (فأو قال كما القيامة؛ يوما

السججلف: من واحد غير ] قال93 ،92يعملون) [الحجر:  كانوا
وعججن عنها، كله السؤال فأإن حق؛ وهذا الله؛ إل إله ل قول عن

عنهمججا يسججأل العاليججة: كلمتججان أبججو قججال وحقوقهججا؛ أحكامهججا
المرسإججلين أجبتججم ماذا ؟ تعبدون كنتم والخرون: ماذا الولون

والسججؤال نفسجها، عنها يعبدون: السؤال كانوا عما فأالسؤال ؟
والطريقججة الوسإججيلة عججن المرسإججلين: سإججؤال أجججابوا ذا عمججا

فأعججاد إليهججا، دعججوهم لما الرسإل وأجابوا سإلكوها، هل المؤدية،
إليها.ً  كله المر

عليججه ويعججض الخناصججر، عليه تثنى أن حقيق شأنه، هذا وأمر
النامججل، بججأطراف يؤخذ ول الجمر، على فأيه ويقبض بالنواجذ،

ومجا العظجم؛ المطلجوب هجو يجعجل بل فأضلة، على يطلب ول
علينججا يمججن أن المسججؤول واللججه فأضلة، على يطلب إنما سإواه

من حظنا يكون أن بالله ونعوذ وحالً؛ وعمل علما ذلك، بتحقيق
محمد.ً على الله وصلى حكايته؛ مجرد ذلك،
ًا  وسإججئل)324ص( عبججد بججن اللطيججف الشججيخ: عبججد أيضجج

علججى يجججب مججا تفصججيل عججن تعججالى، اللججه رحمهمججا الرحمججن،
المعججاداة، مججن فأيججه، يجججب ومججا وأنواعه، التوحيد من النسان،
معرفأججة علججى تتوقججف التفاصججيل، فأأجاب: معرفأججة ؟ والموالة
لن توحيد؛ كله فأالدين التفصيلية؛ أدلتها من الشرعية، الحكاما
ًا تعبججده وأن بالعبججادة، اللججه إفأججراد التوحيججد الججدين؛ لججه مخلصجج

القججوال مججن ويرضججاه، الله يحبه ما لكل جامع، والعبادة: اسإم
القلججب، قججول ذلجك فأججي فأيججدخل والباطنة؛ الظاهرة والعمال،



المحظججورات، وتججرك الجججوارح؛ وعمل اللسان، وقول وعمله؛
قججوله فأسججر ولججذلك العبججادة؛ مسججمى فأججي داخججل والمنهيججات،

مججن والججذين خلقكججم الججذي ربكججم اعبدوا الناس أيها تعالى: (يا
لن العبجادة، فأجي ] بالتوحيجد21تتقون) [البقرة:  لعلكم قبلكم

عباس.ً  ابن تفسير وهو فأيه، الخصومة
أقججواله يخلججص أن العبججد، علججى عرفأت: أن عرفأت: هذا، إذا

أشججرك فأقججد لغيره، ذلك من شيئا صرف من وأن لله، وأعماله
إذا بالكليججة، زال وربمججا وإيمانه، توحيده ونقص ربه؛ عبادة فأي

اللججه؛ مسججبة وتضججمن به، والعدل بربه، التسوية شركه اقتضى
ويقدس تعالى، الرب ينزه ولهذا يتضمنهما؛ الكبر الشرك فأإن

تعججالى: كقججوله كتججابه؛ من مواضع فأي الشرك، ذلك عن نفسه
] (سإججبحان68يشركون) [القصججص:  عما وتعالى الله (سإبحان

والحمججد المرسإججلين، على وسإلما يصفون، عما العزة رب ربك
العالمين) رب لله
أنججا ومججا الله ] (وسإبحان182:جج 180 [الصافأات: )325ص(

الكتججب تفاصججيلها ] ومحججل108المشججركين) [يوسإججف:  مججن
ومسججتحباتها؛ وواجباتها، الشرعية، الحكاما بيان فأي المصنفة،

وسإججيرها؛ عملهججا أو وعلمهججا، القلججوب، معرفأة فأي كانت سإواء
السججنة أهل صنف وقد العلمى؛ وهى: التوحيد فأالول: العقائد؛

تيميججة ابججن السإججلما شججيخ أحسججنها: كتججب مججن مصججنفات، فأيها
وسإججيرها، القلججوب أعمججال علججم وهججو الثججانى، وأما الله؛ رحمة

رحمه القيم ابن فأيه القول بسط فأقد السلوك؛ المسمى: علم
وأمججا الهجرتيججن؛ وفأججى: سإججفر شرح: المنازل؛ فأي تعالى، الله

تحصر؛ أن من أكثر فأيها فأالمصنفات الظاهرة، الجوارح أعمال
عالم من ما إذ تتعذر؛ العبادة تفاصيل جميع وبالجملة: فأمعرفأة

تعالى.ً  الله إلى العلم ينتهى حتى منه، أعلم هو من وفأوقه إل
وفأججى الواجبججات؛ أوجججب مججن فأهى والمعاداة، الموالة، وأما

فأججي والبغججض اللججه، فأججي اليمان: الحججب عرى " أوثق الحديث
وينشججأ المعاداة: البغججض؛ وأصل الموالة: الحب؛ " وأصل الله

حقيقجة فأجي يجدخل مجا والججوارح، القلجوب، أعمججال من عنهما



وكالجهججاد، والمعاونججة، والنس، كالنصرة، والمعاداة؛ الموالة،
العدو.ً  ضد والولي العمال؛ من ذلك ونحو والهجرة،
ًا وسإئل اللججه، إل إله معنى: ل عن اللطيف، الشيخ: عبد أيض
فأأجاب: 

 الرحيم الرحمن الله بسم )326ص(
وبعججد: اصججطفى؛ الذين عباده على وسإلما وكفى، لله الحمد

وإعرابها، الخلص، كلمة معنى فأي الجاهلين، بعض خاض فأقد
ل أن فأنقول: اعلججم عليه؛ السكوت يسع ل وجهل، بخلط، وأتى

ديججن وأصججل الججوثقى، والعجروة التقججوى، كلمجة هى الله، إل إله
وموضججوعها، بمنطوقهججا، دلت قد السلما؛ دار ومفتاح السإلما،

كججل مججن والبراءة تعالى، غيره عن اللهية اسإتحقاق نفى على
وجججه علججى اللهيججة اسإججتحقاق وإثبات وفأعل، قول سإواه، معبود

تعالى.ً  لله الكمال
وخبرهججا واسإججمها، مججن: ل، يسججتفاد النفججى، فأججالول: وهججو

النفججى بعد الثبات لن السإتثناء؛ من والثبات: يستفاد المقدر؛
يقججرن القججرآن، طريقججة وهذه بدونه، الثبات من أبلغ المتقدما،

ًا، والثبات النفى بين ل المقصود لن الموضع، هذا فأي كما غالب
ويججؤمن بالطججاغوت يكفججر تعججالى: (فأمججن قججال بهما، إل يحصل

ً أمججة كججل فأججي بعثنا ] وقال: (ولقد256بالله) [البقرة:  رسإججول
] وقججال:36الطججاغوت) [النحججل:  واجتنبججوا اللججه اعبججدوا أن

] وقججال: (كتججاب23إياه) [السإججراء:  إل تعبدوا أل ربك (وقضى
الله) إل تعبدوا أل خبير، حكيم لدن من فأصلت ثم آياته أحكمت
أل أمججر لله إل الحكم يوسإف: (إن نبيه عن ] وقال2 ،1[هود: 
معنى: هو ] وهذا40القيم) [يوسإف:  الدين ذلك إياه إل تعبدوا

الله.ً  إل إله ل
فأججي القججرآن الله: وطريقة رحمه القيم ابن قال )327ص(
اللججه، سإوى ما عبادة فأينفى بالثبات، النفى يقرن أن هذا، مثل

ليججس المحججض والنفي التوحيد؛ حقيقة هو وهذا عبادته، ويثبت
إل التوحيججد، يكججون فأل النفججي بججدون الثبججات وكججذلك بتوحيججد،
ًا انتهى.ً  الله، إل إله ل حقيقة وهذا والثبات، للنفى متضمن



بعض وقرر والختصاص؛ الحصر، الكلمة، هذه أفأادت ولذلك
الججتى اليججات، مججن شابهها وما الطيبة، الكلمة لهذه المحققين،

وآكججد أبلججغ، ذلك أن الله، غير عن والعبادة اللهية بنفى ابتدأت
إل كريججم أو: ل زيد، إل رجل ومنه: ل والختصاص؛ الثبات، فأي
إثباتهججا أفأاد المستثنى، غير عن الصفة نفي إفأادته مع فأإنه زيد،
غيججر مججن الثبججات، بمجججرد يتأتى ل الذي الكمال، وجه على له،

النفججى بيججن ولن كريججم؛ زيججد أو رجججل؛ تفيججده: زيججد فأل نفججي،
وعبججادة الشججرك من براءة فأل وجه، كل من تلزما هنا والثبات

سإوى معبود كل من بالبرءاة إل توحيد ول بتوحيده، إل الله غير
يتصججور ول العمججل، تتضججمن فأهججي العلججم، تضججمنت وكمججا الله،
والعمججل، العلججم مججع إل بمججدلولها وإتيان وإذعان شهادة، وجود
اللغويين، من العلم، أهل عبارات عليه تدل قررناه، الذي وهذا

وغيرهم.ً  والمفسرين
ًا معبود، لكل وضع والله مججن: مشججتق لنه باطلً، أو كان حق
ال بمعنى: العبادة؛ اللهة، ي ق إلهجة، يجأله، القجاموس: ألجه، فأ

ًا، عبد من وكل عبادة؛ يعبد، وألوهية: عبد، إلها، اتخذه فأقد شيئ
 اسإم غيره: إله، وقال انتهى؛

بمعنججى واللججه، معبججود؛ كججل علججى يقججع جنججس، )328ص(
السإججلما: اللججه، شججيخ قال ج المكتوب بمعنى كالكتاب المألوه،

ًا، وإنابجة، وذل محبجة، القلجوب، تألهه الذي هو وتجوكل، وتعظيمج
ًا، مججن وغيرهمججا رجب، وابن القيم، ابن قال وكذا ورجاء؛ وخوفأ

ًا صار والتفخيم، التعريف، وبعد العلم؛ أهل جججل ربنججا على علم
ًا تعججالى قججال المعججارف؛ أعرف سإيبويه: هو قال وعل، متمججدح

ًا) [مريججم:  لججه تعلججم بذلك: (هل أنججه علججى ] والججدليل65سإججمي
رؤبة:  قول العبادة، بمعنى
ِه الغانيات در لله ّد  تأله من واسإترجعن سإبحنالُم

وإلهتججك) [العججراف: (ويججذرك عبججاس ابججن وقججرأ تعبد، يعنى
الصججل: فأي فأهو التعبيد، وأما ومعنى؛ وزنا ] أى: عبادتك،127

الشاعر:  قال كما التذليل،
ًا تبارى مور فأوق وظيفا وظيفا وأتبعت ناجيات عتاق

 معبد



هججى الصججطلح، وفأججى المذلل؛ هو: الطريق المعبد، والمور
قال الحب، وهو العظم، الركن وجود من فأيها بد ل لنه أخص،

الكافأية: ج فأي
 قطبان هما عابده ذل مع حبه غاية الرحمن وعبادة

أن يتجججبين وبهجججذا المجججدار؛ عليجججه الجججذي الس، والقطجججب،
نفججى ل تعججالى، غيججره عججن العبججادة اسإججتحقاق المقصود: نفججى

للحججس مكججابرة وجججوده نفججى فأإن لسواه؛ والتعبد التأله وجود
 لهم ليكونوا آلهة دونه من تعالى: (واتخذوا قال والنص،

ًا) [مريم:  )329ص( اللججه دون آلهججة ] وقال: (أئفكا81عز
مججن يس: (ءأتخججذ صاحب عن ] وقال86تريدون) [الصافأات: 

اختلف علججى معبججوداتهم ] فأسججمى23آلهججة) [يججس:  دونججه
واشججتهرت وانتشججرت، وجججدت اللججه غير وعبادة آلهة، أجناسإها

شججيئا، عبججد مججن تقججدما: أن وقد نوح؛ قوما عهد من الرض، فأي
أيهججا يججا تعججالى: (قججل قججوله عليججه، ويججدل إلهججا؛ اتخججذه فأقججد

]1الكافأرون)[الكافأرون: 
" : " موجججود الخججبر وقججدر الغبيججاء، بعججض هنججا غلججط وقججد

يمكججن، ول يوجججد، ل قججدره: " ممكججن" ومعنججاه: أنججه وبعضججهم
السإججم: بهججذا أريججد ولو بمعنى: الله؛ جهل وهذا آخر؛ إله وجود
والصججواب: أن وهلة، أول من النفي صح لما وحده، الحق الله
كججون فأججي وقومهم، الرسإل بين النزاع الخبر: " حق" لن يقدر

ًا، آلهتهم أو هججدى لعلججى إياكم أو تعالى: (وإنا قال ً؛ باطل أو حق
ولم فأيها، نزاع الله: فأل إلهية ] وأما24مبين) [سإبأ:  ضلل فأي

بالربوبية.ً  يعترف ممن أحد ينفها
ًا، حججق وأصججنامهم، أنججدادهم، إلهيججة زعمججوا: أن لكججن أيضجج

غيججره) إلججه مججن مججالكم الله (اعبدوا رسإلهم لهم ولذلك: قالت
ذلججك جحججد مججن منهججم ] وبججادر85 ،73 ،65 ،59[العراف: 

ًا اللهة بقوله: (أجعل ًا) [ص:  إله هججذه إلججى دعججى ] لما5واحد
تسججميتها، لبطججال المسججتلزما عبادتهججا، إبطال فأأنكروا الكلمة،

 به ارتاضت قد عندهم، مستفيض وهذا
بججل ومعلججم، موقججف إلى فأيه يحتاجون ل ألسنتهم، )330ص(

النبي دعاه لما طالب لبى جهل أبو قال الوضع، بمجرد عرفأوه



 فأعججرف ؟ المطلججب عبججد ملة عن الخلص: أترغب كلمة إلى
المطلججب عبججد عبججده مججن وإلهيججة عبججادة تبطججل بعربيتججه: أنهججا

إفأججراده المقصججود لن قلججب؛ قصر ل إفأراد، قصر وهذا وقومه،
وإسإتحقاقها.ً  باللهية

ًا هججذا على النفي فأيكون " وهججو: " حججق الخججبر، علججى منصججب
إذا إل تقججدما، مججا يفيججد ممكججن: ل أو وتقديره: موجود، المقدر،
يسججتقيم فأحينئججذ موجججود، حق إله وقيل: ل بحق؛ السإم وصف
قلنا.ً  ما إلى ويرجع الكلما،
علججى معهججا يبنججى واسإمها للجنس، هى: النافأية " هذه، و" ل
" أداء " إل و تقريججره، مججر مججا والخججبر المشججهور، علججى الفتح،

فأيججه، والعامججل مرفأججوع، وهو المستثنى، هو بعدها وما اسإتثناء،
وعنججد البصججريين، عنججد منججه بججدل لنججه الخججبر؛ فأججي العامججل هو

وهججو بججدلً، يكججون ثعلب: كيف قال نسق؛ عطف الكوفأيين: هو
أن لبججد والمتبججوع، التججابع أن يريججد منفججي، ومتبججوعه مججوجب،
ًا يتوافأقججا ًا، نفيجج عمججل فأججي منججه بججدل بججأنه عنججه، وأجيججب وإثباتجج

البدليججة؛ يمنججع ل واليجججاب، النفججي فأججي وتخالفهمججا العامججل،
بججدل غيججر فأججي ذلك، اشتراط محل بأن الزهرى، وأجاب: خالد

البعض.ً 
منه، للمستثنى مغاير المستثنى يعلم: أن قالوه، قلت: وبما

ًا؛ معنى، من وأضلهم الله، خلق أجهل فأمن ولفظ
فأي والمستثنى المنفي، فأي المثبت  فأهم: دخول)331ص(

دخججول: اللججه يقول، ما يعقل من يتوهم فأكيف منه؛ المستثنى
مججن التججوهم هججذا بعججد ؟! وهججل " المنفججي اسإم: " ل فأي الحق

فأججي كما " بمعنى: غير، " إل ترد وقد ؟ إليه ينتهى أمد الضلل،
]22لفسدتا) [النبياء:  الله إل آلهة فأيهما كان تعالى: (لو قوله

ًا، الموصججوف كججان وذلججك: إن حججديث ويؤيججده، شججبهه؛ أو جمعجج
" غيججرك إلججه وبحمججدك.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً ول اللهججم السإتفتاح: " سإججبحانك

مججا مغايرة وهى: تفيد المحل، هذا " فأي " إل "، "غير وعاقبت
زيججد؛ غيججر رجججل قلججت: جججاءنى إذا كما بالذات، بعدها لما قبلها
به.ً  دخلت الذي غير بوجه كقولك: خرجت الصفات، وفأى



فأارسإججى، لرجل رسإالة، إلّي رفأع فأاعلم: أنه ذلك، عرفأت إذا
وضججلل، بخلججط وأتججى اللججه، إل إلججه معنججى: ل علججى فأيهججا تكلم

افأتتح ذلك: أنه من المقاما؛ هذا فأي العلم، أهل عليه ما يخالف
وهججذه الجهججات؛ بجميججع المتوحججد للججه بقججوله: الحمججد رسإججالته

بجأنه والقججول المعتقجد، سإججوء إمجا أمريججن، بيججن العبارة: دائجرة
الجهججل وإمججا الحلججول؛ أهججل قججول هو كما مكان، كل فأي تعالى

" "مججن "الباء" بمعنى إن يقال؛ ول الحروف؛ ومعانى بالعربية،
نيابتهججا: فأججي ويشججترط " التبعيضججية؛ " من عن إل تنوب ل لنها
المججران، اجتمججع " وقجججد " مجن من يستفاد ل معنى تشرب أن
]6اللججه) [النسججان:  عبججاد بهججا يشججرب تعالى: (عينججا قوله فأي

الشاعر:  وقول
لجج متى ترفأعت ثم البحر بماء شربن )ص332(

والعتصاما؛ التمسك رسإالته: وبالله فأي قال ثم نئيج لهن خضر
يقججال: تمسججكت ول وأمره؛ وكتابه، بدينه، يكون إنما والتمسك

تليجق ول والثبجات؛ والخجذ بمعنى: اللتزاما، التمسك لن بالله،
اللغججة فأججي وضع الله رسإالته: إن فأي وقال ههنا؛ المعانى هذه

كذب العبارة وهذه البطلن؛ أو الحقيقة، بقيد ل فأقط، للمعبود
اللججه وقججررت: أن دلججت، بأجمعها، اللغة كتب فأإن اللغة، على

نطيججل فأل مواضعها، فأي تعرف ذلك وأدلة معبود، لكل موضوع
بذكرها.ً 

ًا: هذه يتصور، ل فأإنه المعنى، جهة من فأاسإدة، العبارة وأيض
ل كلما هججذا باطل، أو بحق موصوف ول مقيد، غير إله يوجد ول

فأججي القسججمة فأججإن ينقججل؛ أو اللغججة، إلججى ينسججب فأكيف يعقل،
الثججالث، وتجججويز باطججل؛ أو حججق، إمججا ثنائيججة، اللججه، مسججمى
فأججي مخبججول إل العبججارة هججذه يقول ول وشرعا، عقل مستحيل

ونقله.ً  حكايته، فأي جاهل عقله،
علججى " واقع الله إل إله " ل فأي الله، رسإالته: إن فأي وقال

منججه وهججذا عبججدها، مججن زعم باعتبار آلهة، وسإميت الحق؛ الله
أدنججى له من ذهن فأي يقع كيف مركبة، وظلمات عريض، جهل
ألهججة، يسججميها ورسإججوله اللججه وأن ذلججك، تجججويز وتفهججم، تعقل



ثججم والتسججمية، الزعججم، هججذا فأججي ويجججاريهم زعمهججم، باعتبججار
 وأموالهم، دماءهم، ويبيح بهذا، يكفرهم

تركججه، على ويرتب المؤمنين؛ لعباده ونساءهم، )333ص(
الدنيوية، والحكاما واليمان، السإلما من رتبه ما منه، والبراءة

ًا، جارى والخروية.ً ولو بججالحق، تختججص أسإججماء وسإماها قريش
ولمججا الكلمججة، هججذه مججدلول مججن واليمججان، التوحيد، حصل لما

عيججن المثبججت ] لن5واحججدا) [ص:  إلها اللهة له: (أجعل قالوا
لججدين تغييججر وهججذا الحججق؛ اللججه وهججو هججذا، زعم على المنفى،
زعمججه لمججا وتأييججد الخلص، كلمججة معنججى فأججي وإلحاد السإلما،

ل النججاس أكججثر (ولكججن باطججل ل حججق أنهججا مججن الصججناما، عبججاد
].ً 30 والروما: 40يعلمون) [يوسإف: 

كججل أتبججاع للطلججب، المججدعين جهلة على بهرجه ولذلك: راج
ركججن إلججى يلجججؤوا ولججم العلججم، بنور يستضيئوا لم الذين ناعق،
غججرض وأى بهججم، مججالت هبججت، ريججح فأججأى المعتقججد، فأججي وثيق

الضلل ومن الكور، بعد الحور من بالله فأنعوذ عصفهم، عرض
الرشاد.ً  بعد الغى ومن الهدى، بعد

بآيات الظالمين ولكن يكذبونك ل تعالى: (فأإنهم قوله ويرده
واسإججتيقنتها بهججا ] وقوله: (وجحدوا33يجحدون) [النعاما:  الله

بطلنهججا، يعرفأججون فأيها: أنهم ] فأإن14[النمل:  أنفسهم) الية
قججوله: سإججميت يبطججل وهججذا حق، أنها الباطن فأي يعتقدون ول

ل العبججادة قججوله: وأن ويبطججل عبجدها، مجن اعتقجاد باعتبار آلهة
حق.ً  أنها العابد، اعتقاد مع إل عبادة، تسمى

الكلي، للمفهوما وضع إله، رسإالته: إن فأي وقال )334ص(
يتقيججد ل الججذي هججو والكلججي، الباطججل، مججن مر ما تقرير به يريد

إل يوضججع لججم خاطئججة، كاذبججة، قضججية وهججذه بصججفة؛ ول بججذات،
ذهنية، إل توجد ل الكلية، والمعاني أفأراده، فأي الشايع للجنس

إثبججات فأججي المتكلميججن، مججن ضججل من ولذلك: ضل خارجية؛ ل
أن: علججى بنججاء الصججفات، بنفى وقال ذاته، ووجود الرب، وجود
أكججبر من وهذا الصفات، من بصفة يتخصص ول يتقيد، ل الكلى

فأي ما وجحد الجلي، الكفر إليهم جر الذي وإفأكهم، قواعدهم،
تكفيرهججم، السججلف: فأجي الصججفات.ً وكلما من والسنة، الكتاب



قيججل مججا أقل فأمن بذكره، نطيل ل مشهور، موجود وتضليلهم،
أهججل فأججي حكمججى الشججافأعى، إدريججس، بججن قول: محمد فأيهم،

العشججائر، فأي بهم ويطاف والنعال، بالجريد يضربوا الكلما: أن
وأقبججل والسججنة، الكتججاب تججرك مججن جزاء ويقال: هذا والقبائل،

الكلما.ً  علم على
ًا لقى أنه ضلل: جهم، وأصل فأجججادلهم السججمنية، مججن قومجج
قججال: ؟ إلهججا لك أن تزعم له: ألست فأقالوا والمنطق، بالكلما،

معته هجل ؟ رأيته قالوا: فأهل نعم؛ ؟ ذقتجه أو ؟ لمسجته أو ؟ سإ
ًا، أربعيججن الخججبيث فأتحير قال: ل؛ ثججم يعبججد؛ مججن يججدرى ل يومجج

لهججم: أنتججم وقججال النصججارى، حجججج جنججس مججن اسإتدرك: حجة
أو ؟ سإججمعتموها أو ؟ رأيتموهججا هججل الججروح، بوجججود تقولججون

قالوا:  ؟ ذقتموها أو ؟ لمستموها
البصار.ً  عن غائب روح هو قال: فأكذلك، ل؛ )335ص(

مموه؛ باطل، جهم، على أورده: السمنية الذي الكلما، وهذا
ومعناها؛ الكلمة، هذه وأصل لهم: السفسطائية؛ يقال وهؤلء،
يمكن ول يحس، ل يقال: ما أن الكلما، وحق المموهة؛ الحكمة

ًًا، يكون ل به، الحساس ّوهوا: بأن موجود هججو، يحسججه ل مججا فأم
ًا؛ يكون ل بحواسإه، ويدركه يفججرق ولججم الغججبي، فأارتبججك موجود
فأأجججاب بحاسإججته؛ هججو، يدركه ل وما إحساسإه، يمكن ل بين: ما
 0 المتقدما الفاسإد، بجوابه

لهججم: وقججال العبارتين، بين لفرق والنقل، للعقل، هدى ولو 
ويسججمع القيامججة، يججوما فأيججرى بججه، الحسججاس يمكن تعالى الله

وسإججمعته سإججمعه، بحاسإججة كلمججه موسإججى أدرك وقججد كلمججه،
بوجججود ضججرورة، والنسججان: يقججر خلقججه؛ من شاء وما ملئكته،

بعض كوجود العقل، بضرورة يعرف مما هو، بها يحس ل أشياء
ل مججادته، وهججو منججه، تكججون الججذي وأصججله بل والمم، الماكن،

0 غيره به يحس أن يمكن لكنه عاقل، ينكره ول هو، به يحس
آخججر؛ الحسججاس: نججوع وإمكججان النسججان: نججوع؛ فأإحساس 

الكلما وجججره وشججيعته؛ ضججل: جهججم، التفرقججة، عججدما وبسججبب
يقججول فأكيججف الدين؛ من والنسلخأ البواح، الكفر إلى المموه،



العلم أهل عند معنى، له يصح ول ؟ إليه يسبق لم بقول عاقل،
 هذا مثل فأي منطقية، عبارة ويعتمد واليمان

هنا ردوها أو المناطقة، سإلم: أن لو هذا الشأن، )336ص(
هذه صاحب عبارة أن مع محكية؛ ل مختلفة،  والصواب: أنها0

أول فأججي زعججم وهججو: أنججه أخججرى، جهججة مججن الرسإالة: فأاسإججدة
المشججركين آلهججة وأن الحججق؛ اللججه باسإججم المججراد أن رسإججالته،

ولكن عنه، هذا تقدما وقد فأيها، اعتقادهم باعتبار بذلك، سإميت
الكلججي؛ المعنججى التقييججد: ينججافأى فأججإن تناقضه؛ لبيان هنا، سإيق

يجعججل لججم (ومججن بعض فأوق بعضها وظلمات فأكلمه: تخريف،
ًا له الله 0] 40نور) [النور:  من فأماله نور
الكلججي، للمفهججوما اضطرب: وقججال: وضججع كلمه آخر وفأى 

مججا مخججالفته مججع وهججذا كالشججمس؛ فأججرد، إل منججه يوجد لم وإن
أن عليججه يلججزما منهججا: أنججه وجججوه، مججن قبيججح، غلججط فأهو تقدما،

معنججاه، فأججي اللججه لسإججم مسججاو، وأنججه المثبججت، عيججن المنفججي
مججا إلهيججة نفججى معججه يسججتقيم ول مججبين؛ ضججلل وهذا ومدلوله؛

زعجم علجى التوحيجد، علجى الطيبجة الكلمجة تدل ول الله، سإوى
مججع يبقججى توحيججد وأي نفججي، فأأي المثبت، هو المنفي لن هذا،

0 معنى اتحادهما
معبججودات سإجمى اللججه وأن ورده؛ هججذا، تقججدما: إبطججال وقد 

قججوله تقججدما، وقججد وإلهيتهججا؛ عبادتها، وأبطل المشركين: آلهة،
ًا) [مريججم: لهججم ليكونوا آلهة الله دون من تعالي: (واتخذوا عججز

]23[يس:  آلهة دونه من يس: (ءأتخذ صاحب عن ] وقوله81
 تغنى ل بأنها الحكم مع آلهة، فأسماها

ًا، عنهم )337ص( ًا وقال ينقذونهم، ول شيئ مججن على منكر
ينصرون) [يس: لعلهم آلهة الله دون من سإواه: (واتخذوا عبد
ًا قال أنه خليله: إبراهيم، عن ] وحكى74 آلهججة لقججومه: (أئفكجج

ًا، ] جعلهججا86تريدون) [الصافأات:  الله دون تسججميتها مججع إفأكجج
هججذه يسججمع مججن يقول، وكيف ؟ هذا مع تبقى شبهة فأأي آلهة،

المشركين: اعتقاد باعتبار آلهة، سإماها الله أن ويفهمها اليات
من بالله، فأنعوذ إله، لغيره يقال ول الحق، للله "إله" وضع أن

0 والعمى الجهل



نهججاري، كججوكب لكل وضعت الشمس المناطقة: إن وقول 
وحيججن آدما، وعلمهججا السإججماء، وضججع الججذي هو الله لن مردود،
المعروف، الكوكب هذا إل الخارج فأي يكن لم والوضع، التعليم

0 باطل وجوده، فأرض لو غيره، فأدعوى: دخول
المنججوي، الخججراج من وقع السإتثناء، رسإالته: إن فأي وقال 

كلمججة وهججو: أن مججر، الججذي العججتراض، عججن الجججواب بججه يريججد
للهجججة والبطجججال، النفجججي تفيجججد ل تقريجججره، علجججى التوحيجججد،

هججذا عين المثبت، وأن الله، دون من عبد ما ولكل المشركين،
0 منه المستثنى نفس والمستثنى، المنفي،

فأاسإتثنى بالنية، وقع والبطال، الخراج، جوابه: أن وحاصل 
ول نفججت، ما الله، إل إله ل بأن منه، وهذا: تصريح المنوي؛ من

ًا، أبطلت ول أخرجت، التوحيد على تدل لم وأنها بالنية؛ إل شيئ
 العريض الجهل وهذا باللفظ،

مججن بججه يقججل ولججم سإابق، إليه يسبقه لم الكبر، )338ص(
مججن ويفهمون يعرفأون، المشركون، حتى الكلما، معنى يعرف

ولججذلك للعبججادة؛ اسإججتحقاقها ونفججي آلهتهم، إبطال الكلمة هذه
ًا اللهة قالوا: (أجعل ًا) [ص:  إله أنججه النفججى، ] فأعرفأججوا5واحججد

المجراد وعرفأجوا اللجه، من المقصود معنى وعرفأوا اللفظ، من
عربججا؛ وكججونهم اللغججة، بمجججرد عرفأججوه هذا وكل السإتثناء، من

ًا يحسججن ول لغتهججم، يعججرف ل الججذي الفارسإججى، هذا فأجاء شججيئ
ًا ظلماء؛ فأي ولكنه وهرول، عشواء، خبط فأخبط منها،  شعر
بعض بنعي أصم قد كمله يصاخأ أن بأهل داع كل ما
ناحا من

والنحججاة مججايقول؛ يفهججم عاقججل، إليه يسبقه القول: لم وهذا
إل وحكمججه، لفظججه المججذكور، من السإتثناء أن مجمعون: على

بججل منججه، المستثنى فأي المستثنى يدخل لم قال السهيلى، أن
بعضججهم: وقججال قبلججه، لمججا مغايرا مستقل حكما أثبت السإتثناء
ومجذهب اللفجظ، مجن ل المجذكور، الحكجم مجن أخرج السإتثناء

مججن السإججم معججا، والحكججم اللفججظ مججن السإججتثناء الجمهور: أن
السإججم الممتنججع: إخججراج ومججن الحكججم، مججن والحكججم السإججم،

يعقججل ل فأججإنه الحكججم، فأججي تحتججه دخججوله مججع منججه، المسججتثنى



فأججي معه لدخل حكمه، فأي شاركه لو فأإنه البتة، حينئذ الخراج
معقول غير اسإتثناؤه فأكان جميعا، والسإم الحكم
مسججكوت المستثنى أن زعم، من القول: زعم هذا أهل ورد

 ذلك وأبطلوا وإثباتا، نفيا السإتثناء، قبل حكمه عن
زيججد، إل ماقججاما قلججت، إذا أنججك منهججا وجججوه؛ من )339ص(

لججم المفرغججة، السإججتثناءات من ذلك ونحو عمرا، إل وماضربت
"إل" كمججا بعججد لما أثبتت المذكورة، الحكاما السامع: أن يشك

إثبججات أفأهججم لمججا عنججه، مسكوت إنه قيل ولو غيره؛ عن سإلبت
لججم عنججه، مسكوتا كان لو "إل" ومنها: أنه بعد لما الفأعال هذه

هججذا علججى لنه الله، إل إله بقول: ل السإلما، فأي الرجل يدخل
كلمججة أعظججم فأهججذه للججه؛ اللهيججة يثبججت لججم الباطججل، التقججدير
للججه وإثباتهججا اللججه، سإججوى عمججا اللهيججة نفججي بالوضججع، تضمنت
مججن أعظججم اللهيججة، إثبججات علججى فأججدللتها الختصاص؛ بوصف

انتهججى البتججة، هججذا فأججي أحججد يسججتريب ول إله؛ قولنا: الله دللة
ًا.ً ملخص
فأججالول: وجججوه؛ مججن جهلججه ويبين الفارسإي، كلما يبطل وهو

له؛ خلفأا باللفظ والخراج باللفظ، السإتثناء أن على إجماعهم
الحكججم، فأججي قبلها لما مغايرة: إل، على متفقون والثاني: أنهم

"إل" قبججل عمججا الحكججم سإججلب علججى ومنهججا: اتفججاقهم واللفظ؛
ى ثجم فأتأمجل؛ بعجدها، لمجا وإثباته كأخواتهجا، أخجرى، بطامجة أت

الفأعججال مججن يقججدر بل الخبر، فأي تقدير إلى حاجة ل فأقال: إنه
الفاسإججد، أسإاسإججه على مبني وهذا والمكان؛ كالوجود، العامة،
الحججق، بججه: اللججه ويججراد "إله" يستعمل قوله: إن وهو الواهي،

"ل" اسإججم مججن عنججده يسججتفاد حقججا، فأكونه الطيبة، الكلمة فأي
تصججور مججن وكججل حقججا، الخبر يجعل أن إلى حاجة فأل وهو: إله،

 يعرف: أن تصور، أي المراد المعنى
الله دون من عبدت التي اللهة هذه كون المنفي )340ص(

كلمنا.ً فأي تقريره مر وقد القول؛ هذا فأساد ويعرف حقا،
مع معبوداتهم حقيقة فأي خالفهم، ومن الرسإل والنزاع: بين

ولكججن ينكججر؛ ل محسججوس أمر الوجود فأإن وجودها فأي ل الله،
أنهججم ويزعمججون والبججديهيات، بالحسيات، الكلما: يكذبون أهل



والسججنة، الكتججاب، ويسججمون: نصجوص والعقليججات، العلم، أهل
ضججللهم، مججن عجججب فأل قطعيات؛ المناطقة، وقواعد ظنيات؛

مججن رسإله عن الله حكى ما أحسن وما الكلمة؛ هذه معنى فأي
رسإله: (أفأججى به جاءت فأيما وشك بتوحيده، كذب لمن قولهم،

هججذا ] لن10والرض) [إبراهيججم:  السججموات فأجاطر شجك الله
البينات.ً وأبين الواضحات، وأوضح الظاهرات، أظهر من

النهار احتاج إذا شيء الذهان فأي يصح وليس
 دليل إلى

المعنججى، فأججي منججه المشتق مع يتحد المشتق قوله: إن وأما
لسإججيما العلججم، من قائلها إفألس على تدل جاهلية، عبارة فأهي
من: إلججه، مشتق قائل: الله بالجهل كفى واللغة؛ الصرف، علم

وضرب المعنى، فأي معه يتحد ول يوافأقه، ل وهو اللهة، من أو
الصججغر، الشججتقاق فأي هذا الشرف، من وشرف الضرب، من

وخججرق، خلججق، فأججي كمججا وأظهججر، ذلك، مثل الكبر، والشتقاق
معظججم فأججي التفججاق، علججى ذلججك فأجي المججدار فأجإن وأمثالهمججا،
التعميججر، من – الذات على دال وهو – عمرو واشتق الحروف؛

 محمد واشتق المصدر، وهو
والمعنججى، اللفظ فأي تفاوت وبينهما الحمد، من )341ص(
وبالجملة: واسإتقاما؛ الكلما، لصح وزيادة، يتضمنه قيل: إنه ولو
سإججبق مججا بعد وقال به؛ يتكلم ما يعرف ل من إل هذا، يقول فأل
سإججوى لمججا اللججه مفهججوما سإججلب المعنججى، وحاصل الهذيان من

معنى بين يفرق فألم فأقال: لما؛ الله، سإوى عما أراد كأنه الله،
والحالججة، الغايججة، هججذه إلى الجهالة، به بلغت ومن وعن؛ اللما،
والمقالة.ً البحث معه سإقط

التخليججط، هججذا تلمججذته: أن بعججض أو يزعججم، لججي: أنججه وذكر
كيججف العجججب، أعجججب من وهذا السإلما، شيخ كلما من مأخوذ
ومتانججة وعلمه، عقله وفأور مع والضلل، الجهل هذا إليه ينسب

فأله هذا، صح إن العلوما.ً ولكن فأي وامتيازه بحثه، وجودة دينه
يزعم: أنه العراقي، جرجيس، بن عن: داود لنا نقل سإلف، فأيه
وقفنججا فألمججا القيججم، وابججن تيمية، ابن بكلما شيخنا على يرد أنه



وبكلما ودينججه، بكلمججه اللججه، خلق أجهل من هو إذا كلمه، على
خلقه.ً من العلم أولى وبكلما نبيه،

كججان إبراهيم اليهود: إن قول وأعجب، هذين، قول من وأبلغ
عليهججم اللججه فأججرد نصججرانيا، كججان النصججارى: بججل وقججول يهوديا،

ًا إبراهيججم بقوله: (ماكان ًا ول يهوديجج حنيفججا كججان ولكججن نصججراني
قججوله: ] وأما67عمران:  المشركين) [آل من كان وما مسلما

والصججواب، الحق يظهر وهل هذه، فأي فأصدق لي، ظهر ما هذا
 من وأما والكتاب؛ بالسنة، اعتصم لمن إل

البججاب، نفسججه علججى سإجد فأقججد ذلك، عن أعرض )342ص(
تعججالى: وقججال والخطججاب؛ المججراد فأهججم عججن حجججابه وكشججف
لهججم) أحلججت طيبججات عليهججم حرمنججا هججادوا الججذين من (فأبظلم

].160ً[النساء:  الية،
ولئمججة وكتججابه، ولرسإججوله، للججه، تتضججمن: النصججيحة خاتمججة،

بصججيرة ل الججذين الطلبججة، جهججال سإيما ل وعامتهم، المسلمين،
رسإوله، على الله ماأنزل بحدود لهم معرفأة ول الله، بدين لهم

الول، القججرن فأججي مسججتقيما مازال المسلمين أمر فأاعلم: أن
أفأضججل فأججي الصججالح، السلف عليه ماكان على الثاني، والقرن
اللججه، معرفأججة وهججو: بججاب وأوجبهججا، وأشججرفأها، العلججم، أبججواب

ل وحججده عبججادته وفأججي: بججاب جللججه؛ ونعججوت كمججاله، بصججفات
له.ً شريك

فأججي قصر من المور، ولة مع المسلمين، أمور فأي دخل ثم
قججوما: واطلعججه، نظججره نججبيه شججرع فأججي وقل باعه، العلم باب

يعرفأوها، أن الحكاما عليهم وأبت يحفظوها، أن السنن أعيتهم
واسإتحسججنوها؛ اليونججان، منطق أهل من الوائل، علوما فأطلبوا
يعظموهججا؛ ولم الحكاما، من فأيهما وما والقرآن، السنة وتركوا

عبججد مججن تمكنا قد وكانا دؤاد، أبي وابن المريسي؛ منهم: بشر
لججديه وزينججا العباسإججي، الخليفججة المججؤمنين أمير الله: المأمون،

والفأكار.ً العقول، ميزان وأنه وحسناه، المنطق،
 من على امتاز أنه واعتقد واشتغل، المأمون، به فألهج

ومججا لججه، يجججب وما الله، معرفأة باب فأي سإبقه، )343ص(
ورفأججع برأيججه، الناس ألزما حتى ذلك، به زال وما عليه؛ يستحيل



وعججزل الوليججات، وولهججم طريقه؛ على وكان وافأقه، من شأن
بججه، المؤمنججون وابتلججى وشججرد، وحبججس، وأهججانه، خججالفه، مججن

وزيره إلى وكتب بلية؛ وأكبر محنة، أعظم السإلما على وجرى
والضججللة، بالجهالججة ويصفهم ويعيبهم، السنة، أهل ببغداد: يذما

فأهججم، ول نججور، ول علم، ول لهم، نظر ول وسإفلة، حشو، وأنهم
المثبججتين طريقججه علججى كججان ومججن أحمججد، المججاما بججذلك يعنججي

ويقججول مخلججوق غيججر الله، القرآن: كلما بأن القائلين للصفات،
حشججو مججن الكججبر، والسججواد العظججم، الجمهججور كتابه: إن فأي

ول رويججة، ول لهججم، نظججر ل ممججن العامججة، وسإججفلة الرعيججة،
وعمججى تعججالى، بالله جهالة أهل وبرهانه، العلم، بنور اسإتضاءة

السججنة إلججى انتسججبوا وأنهججم دينججه؛ حقيقججة عججن وضججللة عنججه،
الباطججل، أهججل سإججواهم مججن وأن الحججق؛ أهل وأنهم والجماعة،

ولسججان الكججذب، وأعلما الجهالججة، أوعيججة هججم وإنمججا والكفججر؛
ديججن أهججل من أعدائه، على والهائل أوليائه، فأي الناطق إبليس

مججوافأقته، علججى بامتحججانهم وزيجره، وأمججر الكلما، وأطجال الله؛
يحبججس، وأمججره: أن مخلججوق؛ القججرآن أن مججن مااعتقججد، علججى

القول.ً هذا عن امتنع بمن ويفعل، ويفعل،
بججن وأحمججد نججوح، بججن ومحمججد حنبل، بن أحمد بلغه: أن ولما
 بحملهم أمر رأيه، إلى الجابة من امتنعوا نصر،

غزواته؛ بعض فأي بطوس، وكان القيود، فأي إليه )344ص(
قبل المأمون فأمات إياه، يريه ل أن حنبل، بن الله: أحمد فأدعا

وابنججه المعتصم، أخوه امتحنهم، ثم بغداد، إلى فأردوا وصولهم،
العناية من محنة، أعظم والقرآن السإلما، على وجرى الواثق،
وقتججل بالسججياط، حنبججل بججن أحمد ضرب حتى اليونان، بمنطق

وهاجر.ً شرد، العلماء وبعض نصر، بن أحمد
, ومججا والمحججن البليججا , من أهله على المنطق جر ما فأتأمل
يسجتجيز فأكيجف , والفتجن؛ , والريجب التعطيل من فأيه أوقعهم

, وعلججوما المنطججق كتججب يقججرأ , أن ديججن , أو عقل أدنى له من
هججذا ؟! وهججل والقججرآن السنة بعلوما الشتغال ؟! ويدع اليونان
, العلججم لطلججب يوفأججق ل هذا ومثل القلوب؛ فأي زيغ إل الكتاب

تعجالى: قجوله , فأجي عينيجه ابجن قجال , وفأهمجه؛ اللجه كتاب من



الحججق) بغيججر الرض فأجي يتكججبرون الججذين آياتي عن (سإأصرف
القرآن فأهم ] أى: عن146[العراف: 

, نججبيه , وسإججنة اللججه كتاب ترك إلي وسإيلة , وأي ذريعة فأأي
عججن , والخذ المنطق من , وأقرب , أضر , وتوحيده ومعرفأته

,  دينه على الثبات الله , فأنسأل به الله دين , وخلط أهله
مججن يجعلنججا , وأن هدانا إذ بعد قلوبنا يزيغ ل وأن )345ص(

, وينفون وكتابه دينه عن ويذبون ينصرونه الذين وحزبه أوليائه
إنججه الزائغيججن؛ , وزيغ الجاهلين , وتأويل المبطلين تحريف عنه
, محمججد علججى اللججه وصلى قدير؛ شيء كل على وهو ذلك ولي
وسإلم.ً وصحبه وآله

تعالى:  الله , رحمه سإحمان بن سإليمان الشيخ قال
الرحيم الرحمن الله بسم

الحجججة , وأقججاما للسججالكين المحجججة أوضججح الججذي لله الحمد
شججريك ل , وحججده الله إل إله أل , وأشهد المكلفين جميع على
, والرضججين السججماوات , وقيججوما والخريججن الوليججن , إلججه لججه

ًا أن وأشهد , الميججن , الصججادق , وخليلججه ورسإوله عبده محمد
به , وفأتح الضللة من به , وهدى الجهالة من به الله علم الذي
وأدى الرسإججالة , وبلججغ غلفججا , وقلوبججا صججما , وآذانججا عميا أعينا

, اللججه فأصلى اليقين؛ أتاه حتى الله وعبد المة؛ , ونصح المانة
, الججدين يججوما إلججي بإحسججان تبعهججم , ومججن وصججحبة ألججه وعلى
كثيرا.ً تسليما وسإلم
, وبلغ الدين لنا أكمل , قد وتعالى سإبحانه الله بعد: فأإن أما

مججن لحججد , فأليججس المبين البلغا وسإلم عليه الله صلى رسإوله
يزيججد أن , ول اللججه به يأذن لم ما الله دين فأي يشرع أن الناس

دينكججم لكججم أكملت تعالى: (اليوما , قال الله أكمله أن بعد فأيه
]3دينا) [المائدة:  السإلما لكم ورضيت نعمتي عليكم وأتممت

وسإلم:  عليه الله صلى وقال
, ل كنهارها البيضاء, ليلها المحجة على " تركتم )346ص(

وسإججلم: " عليكججم عليججه اللججه صججلى " وقال هالك إل عنها يزيغ
, بعججدي مججن المهججديين الراشججدين الخلفججاء , وسإججنة بسججنتي



المججور ومحدثات , وإياكم بالنواجذ عليها , وعضوا بها تمسكوا
ضللة".ً بدعة , وكل بدعة محدثة كل , فأإن

يقربكججم شججيء مججن تركججت " ما وسإلم عليه الله صلى وقال
النججار مججن يبعججدكم شيء من , ول به حدثتكم وقد إل الجنة من
أحججدث وسإلم: " من عليه الله صلى " وقال به حدثتكم وقد إل

, , ومسججلم البخججاري " رواه رد فأهو منه ليس ما هذا أمرنا فأي
".ً رد فأهو أمرنا عليه ليس عمل عمل رواية: " من وفأي

الله صلى الله رسإول توفأي عنه: لقد الله رضي ذر أبو وقال
وفأججي علمججا؛ منه لنا ذكر إل جناحيه يقلب طائر وما وسإلم عليه

لسججلمان: لقججد , قججالوا المشججركين بعججض مسججلم: أن صججحيح
فأججإذا قججال: أجججل؛ ؟ الخججراءة حججتى شججيء كججل نججبيكم علمكججم
, ول يقتججدى المسلم: أن على فأالواجب , وعلمته هذا تحققت

قيل: - كما يبتدع؛ , ول يتبع ,وأن يبتدى
المحججدثات المججور وشججر الهدى على السالفات المور فأخير
البدائع

, البججدع عججن أصججحابه وسإججلم عليججه اللججه صججلى حججذر فأقججد
كججل مججن النجججاة فأيججه ,الذي بالتباع , وأمرهم المور ومحدثات

سإججبيل غيججر , واتبججاع الججدين فأججي الغلججو عججن , ونهججاهم محججذور
فأججي والغلججو " إيججاكم وسإججلم عليججه اللججه صججلى قججال المؤمنين؛

ذلك " إلي الدين فأي الغلو قبلكم من الذين أهلك الدين, فأإنما
المعنى؛ هذا فأي الواردة الحاديث من
اليهججود " افأججترقت وسإججلم عليججه الله صلى وقال )347ص(

ثنججتين علججى النصججارى , وافأججترقت فأرقججة وسإججبعين إحدى على
فأرقة وسإبعين ثلث على المة هذه , وسإتفترق فأرقة وسإبعين

؟ اللججه رسإججول يججا هججي " قججالوا: مججن واحدة إل النار فأي , كلها
وأصحابي".ً اليوما عليه أنا ما مثل على كان قال: " من

, الله بكتاب يعتصم نجاتها: أن , وأراد نفسه نصح من فأعلى
اللججه رسإول أصحاب عليه كان بما يتمسك , وأن رسإوله وسإنة
مججن ومجا السإججوة؛ , ويهججم القجدوة لنهم وسإلم عليه الله صلى
اللججه رضججي مسججعود بن الله عبد قال إليه؛ سإبقونا وقد إل خير

ًا منكم كان عنه: من الحي , فأإن مات قد بمن , فأليستن مستن



عليجه اللجه صجلى محمججد أصجحاب , أولئجك الفتنة عليه تؤمن ل
ًا المججة هججذه أبر , كانوا وسإلم ًا , وأعمقهججا قلوبجج , وأقلهججا علمجج
ًا فأخججذوا دينججه؛ نججبيه, ولظهججار لصحبة الله اختارهم , قوما تكلف

الصججراط علججى كججانوا , فأججإنهم فأضججلهم لهججم , واعرفأوا بهديهم
المستقيم.ً

, والنهججي البججدع كتججاب , فأججي وضججاح بن الماما: محمد وقال
, قال يحيى بن عمر , اخبرنا المبارك بن , أخبرنا: الحكم عنها

عبججد بججاب علججى نجلججس , قال: كنا أبيه عن يحدث أبي سإمعت
إلججي معه مشينا خرج , فأإذا الغداة صلة , قبل مسعود بن الله

أبو عليكم , فأقال: أخرج الشعري موسإى أبو فأجاءنا المسجد؛
, فألمججا خججرج حججتى معنججا فأجلججس قلنججا: ل؛ ؟ بعججد الرحمن عبد

ًا إليه خرج: قمنا رأيججت , إنججي الرحمن عبد أبا , فأقال: يا جميع
ًا آنفا المسجد فأي  أر , ولم أنكرته أمر
ًا؛ إل لله والحمد )348ص( قججال: إن ؟ هججو قججال: فأمججا خيججر

فأستراه.ً عشت
ًا حلقججا قومججا المسجججد فأججي قال: رأيججت ,ينتظججرون , جلوسإجج

, فأيقججول: حصججى أيججديهم , وفأججي رجججل حلقة كل , فأي الصلة
مائججة؛ , فأيهللون مائة فأيقول: هللوا مائة؛ فأيكبرون مائة؛ كبروا

؟ لهججم قلججت قال: فأماذا مائة؛ , فأيسبحون مائة سإبحوا فأيقول
أفأل قججال أمرك؛ , وأنتظر رأيك , أنتظر شيئا لهم قلت قال: ما
مججن يضججيع ل أن لهججم , وضججمنت سإججيئاتهم يعججدوا أن أمرتهججم

مججن حلقججة أتى , حتى معه , ومضينا مضى ثم شيء؛ حسناتهم
تصنعون أراكم الذي هذا , فأقال: ما عليهم , فأوقف الحلق تلك

, والتهليججل؛ التكججبير به , نعد , حصى الرحمن عبد أبا يا قالوا ؟
ل أن ضججامن , فأأنججا سإججيئاتكم قال: فأعدوا التحميد؛ و والتسبيح

شيء.ً  حسناتكم من يضيع
أصججحابه ! هججولء هلكتكججم أسإججرع , مججا محمججد أمة يا ويحكم

والججذي تنكسججر؛ لججم , وآنيتججه تبججل لججم ثيججابه , وهججذه متوافأرون
, أو محمججد ملججة مججن أهججدى , هي ملة لعلى بيده: إنكم نفسي

أردنججا , مججا الرحمججن عبد أبا يا قالوا: والله ضللة؛ باب مفتتحوا
صججلى رسإول إن يصبه؛ لم للخير مريد من قال: وكم الخير؛ إل



يجججاوز , ل القججرآن يقججرؤون قومججا " أن حججدثنا وسإلم عليه الله
عنهم تولى ثم منكم؛ أكثرهم لعل أدري الله: ل " وأيم تراقيهم
يججوما , يطاعنونججا أولئججك عامججة سإججلمة: رأينججا بججن عمرو , فأقال

, انتهى.ً الخوراج , مع النهروان
,  الله يكبرون إنما , وهم القوما هؤلء حال هذا كان فأإذا

بججاب مفتتحين كانوا , قد , ويسبحونه ويحمدونه )349ص(
ً عملوا , لنهم ضللة اللججه صججلى الله رسإول عليه يكن لم عمل
, الججدين فأججي الغلججو إلججي بهم , فأأفأضى أصحابه ول وسإلم عليه

أكججثرهم: , فأصججار السإججلما مججن مرقججوا , أن للحججد والمجججاوزة
النهروان.ً , يوما الخوراج مع الصحابة يطاعنون

فأاعلم: بيانه؛ تقدما , مما ذلك قبل ذكرته , وما هذا تبين فأإذا
, الغلججو مججن الخججوان بعض , من الزمان هذه فأي حدث قد أنه

, والوامججر الدينيججة المسججائل بعججض فأججي للحججد والمجججاوزة
مججن خطججأ , وبيججان إنكججاره مسلم كل على يجب , ما الشرعية

, يجججب حجججة , ول برهججان , ول بينة غير , من الدين فأي أحدثه
أئمججة مججن أحججد بهججا قال ول والقرآن؛ السنة , من إليها المصير

, وهججم الججدجا , ومصججابيح الهججدى معججالم هججم , الججذين السإججلما
إلي – , والحكاما الدين مراتب بيان فأي السإوة , وبهم القدوة

قال: -  أن
, المسججائل هججذه علججى الكلما فأججي الشججروع قبججل وأذكججر
فأججي العلمججاء ذكججره , ومججا اللججه إل إله ل , معنى عنها والجواب

, مفججتي حسن بن الرحمن عبد شيخنا: الشيخ ذكره , وما ذلك
يصججح ل , التي شروطها , من تعالى لله , رحمه النجدية الديار
, الشججروط هججذه لججه اجتمعججت إذا , إل النججاس مججن أحججد إسإلما
ً , علما بها وقال ًا؛ , وعمل السإججلما نججواقض وكججذلك , واعتقججاد

الوهججاب عبججد بججن السإججلما: محمججد شيخ ذكرها , التي العشرة
 , الذي الصل هو هذا , لن تعالى الله رحمه

أحكامها.ً عليه , وتبني المسائل هذه عليه تتفرع )350ص(
, والثقة:  العصمة , وبه التوفأيق , وبالله فأأقول
هججي اللججه، إل إلججه ل الخلص، كلمججة اللججه: أن رحمججك اعلججم
عليهججا اللججه وفأطججر والسججماوات، الرض بها قامت التي الكلمة



القبلججة، ونصججبت الملججة، أسإسججت وعليهججا المخلوقججات، جميججع
فأهججي العباد، جميع الله أمر وبها الجهاد، سإيوف جردت ولجلها
دعججا التي عبوديته، ومفتاح عليها، الناس فأطر التي الله فأطرة
دار ومفتججاح السإججلما، كلمة وهي إليها، رسإله ألسن على المم

فأججاعلم: أن هذا، عرفأت فأإذا والسنة؛ الفرض وأسإاس السلما،
والعمججل معناهججا، معرفأججة بعججد إل قائلهججا، تنفججع ل الله، إل إله ل

واليقيججن؛ والخلص، الصججدق، بعججد إل تنفعه ل وأنها بمقتضاها،
ًا لن النار.ً  من السإفل الدرك فأي يقولها، ممن كثير

ونطججق بالجنان، اعتقاد من الله، إل إله شهادة: أل فأي فألبد
لججم النججواع، هججذه من نوع اختل فأإن بالركان؛ وعمل باللسان،

ًا؛ الرجل يكن ًا، الرجل كان فأإذا مسلم ً مسلم بالركججان، وعامل
ينفعججه لججم ذلججك، يناقض اعتقاد، أو فأعل، أو قول، منه حدث ثم

أئمجة وكلما والسنة، الكتاب فأي ذلك وأدلة الله؛ إل إله قول: ل
تحصر.ً أن من أكثر السإلما،

 قال قتادة، عن بسنده صحيحه، فأي البخاري أخرج وقد
عليججه الله صلى النبي أن مالك، بن حدثنا: أنس )351ص(

قججال: " يججا – الرحججل على رديفه عنه، الله رضي ومعاذ، وسإلم
" معججاذ قججال: " يججا وسإعديك، الله، رسإول يا " قال: لبيك معاذ
ًا، وسإججعديك، الله رسإول يا لبيك قال أحججد مججن قججال: " مججا ثلثجج

ًا وأن الله، إل إله أل يشهد ًا الله، رسإول محمد قلبججه، من صدق
أخجبر أفأل اللجه، رسإجول " قال: يا النار عليه تعالى الله حرما إل

عنججد معججاذ بهجا " فأجأخبر يتكلوا قال: " إذا ؟ فأيستبشروا الناس
ًا.ً موته تأثم

ونحججوه: أنججه الحججديث، هججذا فأججي وغيججره، السإلما، شيخ قال
ًا مقيججدة، جاءت كما عليها، ومات قالها، فأيمن لقججوله: " خالصجج

التوحيججد: حقيقججة فأإن ويقين، بصدق فأيها، شاك " غير قلبه من
إل إلججه ل شججهد: أن فأمججن جملة؛ تعالى الله إلى الروح انجذاب

ًا الله، انججذاب هجو الخلص، لن الجنجة؛ دخجل قلبه، من خالص
ًا، توبة الذنوب من يتوب بأن تعالى، الله إلى القلب فأإذا نصوح
ذلك.ً نال الحالة تلك على مات



ل قججال مججن النججار، من يخرج الحاديث: بأنه تواترت قد فأإنه
يججزن ومججا شعيرة، يزن ما الخير من قلبه فأي وكان الله، إل إله

ًا وتواترت: بأن ذرة، يزن وما خردلة، إل إلججه ل يقول ممن كثير
علجى حجرما الله وتواترت: بأن منها؛ يخرج ثم النار، يدخل الله،
يصجلون، كجانوا فأهجؤلء آدما؛ ابن من السجود أثر تأكل أن النار،

إلججه ل قال، من النار على يحرما وتواترت: بأنه لله؛ ويسجدون
ًا وأن الله، إل إله أل وشهد الله، إل  محمد

الثقجال بجالقيود مقيججدة ججاءت لكن الله، رسإول )352ص(
ًا يقولهججا، من وأكثر الخلص؛ يعرف ل يقولها، من وأكثر تقليججد

عنججد يفتن من وغالب قلبه؛ بشاشة اليمان يخالط ولم وعادة،
" سإججمعت الحججديث فأي كما هؤلء، أمثال القبور، وفأي الموت،
ًا يقولون الناس هججو إنمججا هججؤلء، أعمججال " وغججالب فأقلتججه شيئ
قججوله مججن النججاس، أقججرب مججن وهججم بأمثججالهم، واقتججداء تقليججد

مقتججدون) آثججارهم علججى وإنججا أمججة على آباءنا وجدنا تعالى: (إنا
0] 23[الزخرف: 

بجإخلص، قالهججا إذا فأجإنه الحججاديث، بيجن منافأجاة وحينئذ: فأل
ًا الحال هذا فأي يكن لم تاما، ويقين فأججإن أصججلً؛ ذنب على مصر
كججل مججن إليججه أحب الله يكون أن يوجب ويقينه، إخلصه كمال

ًا شيء، لما كراهة ول الله، حرما لما إرادة قلبه فأي يبقى ل فأإذ
قبججل ذنججوب كانت وإن النار، على يحرما الذي هو وهذا الله أمر

وهججذه التوبججة، وهججذه الخلص، وهججذا اليمججان، هججذا فأججإن ذلك،
ًا له تترك اليقين: ل وهذا المحبة، يمحججوا كمججا عنه، محي إل ذنب

النهار.ً الليل
الكججبر، الشججرك مججن المججانع الكمججال، وجججه علججى قالهججا فأإذا

ويحججرما لججه، فأيغفججر أصججلً، ذنججب على مصر غير فأهذا والصغر،
الكججبر، الشججرك مججن به خلص وجه، على قالها وإن النار، على
ل الحسججنة فأهذه ذلك، يناقض بما بعدها يأت ولم الصغر، دون

كمججا الحسججنات، ميزان بها فأيرجح السيئات، من شيء يقاومها
 تنقص ولكن النار، على فأيحرما البطاقة، حديث فأي
مججن بخلف وهججذا ذنججوبه بقدر الجنة، فأي درجته )353ص(

ًا ومججات بحسججناته، سإججيئاته رجحججت فأججإنه ذلججك، علججى مصججر



الشججرك من بها وخلص الله، إل إله ل قال وإن النار، يستوجب
رجحت بسيئات، بعدها أتى بل ذلك، على يمت لم لكنه الكبر،

ًا، كان قولها حال فأي فأإنه توحيده؛ حسنة على أتى لكنه مخلص
نججار وقججويت فأأضججعفته، والخلص، التوحيججد لججك أوهنت بذنوب
فأججإن المسججتيقن، المخلججص بخلف ذلججك، أحرقت حتى الذنوب
ًا يكون ول سإيئاته، على راجحة إل تكون ل حسناته علججى مصججر
الجنة.ً  دخل ذلك على مات فأإن سإيئات،
فأيضججعف راجحة، بسيئة يأتى المخلص: أن على يخاف وإنما
السجيئات، جميججع مجن مججانع ويقيججن بجإخلص يقولهججا فأل إيمانه،

إن والصجغر، الكجبر الشجرك مجن عليجه ويخشجى مجن سإجلم فأ
تنضججم سإججيئات ذلججك إلى فأيضيف الصغر، من معه بقى الكبر،

السججيئات: فأججإن السججيئات؛ جججانب فأيرجججح الشججرك، هججذا إلججى
فأيمتنججع اللججه، لإ إلججه ل قججول فأيضعف واليقين، اليمان تضعف

من أو النائم، أو كالهاذى، بها المتكلم فأيصير بالقلب، الخلص
وحلوة.ً  طعم ذوق غير من القرآن، من بآية صوته يحسن

بعججدها يججأتون بججل واليقين، الصدق بكمال يقولوها لم فأهؤلء
وصججدق، يقيججن غيججر مججن يقولونهججا بججل ذلججك، تنقججص بسججيئات
 دخول من تمنعهم كثيرة، سإيئات ولهم ذلك، على ويموتون

اللسجان علجى ثقجل الجذنوب، كجثرت فأإذا الجنة، )354ص(
وثقججل الصججالح، العمججل وكججره قولهججا، عججن القلب وقسا قولها،
إلججى واطمججأن غيججره، بججذكر واسإتبشججر القججرآن، سإججماع عليججه

وكججره الباطججل أهججل ومخالطججة الرفأججث، واسإججتحلى الباطججل،
الحق.ً  أهل مخالطة
مججا وبفيه قلبه، فأي ليس ما بلسانه قال قالها، هذا: إذا فأمثل

ول بججالتحلى، اليمججان الحسججن: ليججس قججال عملججه، يصججدقه ل
فأمججن العمججال؛ وصججدقته القلججوب، فأججي وقر ما ولكن بالتمنى،

ًا قال ًا قال ومن منه، قبل خير ًا وعمل خير منججه؛ يقبججل لم شر
بكججثرة بكججر أبججو سإججبقهم المزنى: ما الله عبد بن بكر أبو وقال

قلبه.ً  فأي وقر بشئ ولكن صلة، ول صياما،
مججع اكتسججب بججل بموجبهججا، يقم ولم الله، إل إله ل قال فأمن

ًا، ذلك ًا وكان ذنوب ًا قولها، فأي صادق ذنججوب لججه لكججن بهججا، موقن



الصججغر الشججرك ذلججك إلججى وانضججاف ويقينججه، صججدقه أضعفت
ومجات الحسججنة، هججذه علججى السججيئات، هججذه فأرجحت العملى،

ًا ثججابت، وصججدق بيقيججن، يقولها، من بخلف الذنوب، على مصر
ًا يموت ل فأإنه ًا يكججون إمججا: إل الذنوب؛ على مصر علججى مصججر

رجججح ويقينججه، لصججدقه المتضججمن توحيده، يكون أو أصلً؛ سإيئة
حسناته.ً 
بالصدق يقولوها لم أنهم إما يقولها؛ ممن النار، يدخل والذي
قالوهججا، أو لرجحانهججا، أو للسججيئات، المنججافأيين التججاما، واليقيججن
ضججعف ثججم حسججناتهم، على رجحت سإيئات، ذلك بعد واكتسبوا

 ذلك، بعد يقولها لم ثم ويقينهم، صدقهم لذلك
ذلججك أضعفت قد الذنوب لن تاما، ويقين بصدق )355ص(

يقججوى هججؤلء: ل مثل من فأقولها قلوبهم، من واليقين الصدق،
انتهججى حسججناتهم، علججى سإججيآتهم فأترجججح السججيآت، محججو على

ًا.ً  ملخص
ل أن " شهادة الفأصاح: قوله فأي المظفر، أبو الوزير، وقال

ًُا الشجاهد يكون " يقتضى: أن الله إل إله اللججه، إل إلججه بل عالمجج
] قجال:19اللجه) [محمجد:  إل إله ل أنه تعالى: (فأاعلم قال كما

اللهيججة، لججه الواجب أنه حيث (إل) من بعد (الله) مرتفع واسإم
أن ذلججك، فأججي الفائدة قال: وجملة سإبحانه، غيره يستحقها فأل

واليمان بالطاغوت، الكفر على الكلمة: مشتملة هذه أن تعلم
كنججت سإبحانه، لله اليجاب وأثبت اللهية، نفيت لما فأإنك بالله،
بالله.ً  وآمن بالطاغوت، كفر ممن

ًا فأي: البدائع، وقال مخججرج المسججتثنى قال: إن من لقول رد
يكججون فأل وحكمججه، النفججي مججن مخرج هو بل قال المنفي، من

ً فأججي الرجججل يججدخل لججم كججذلك، كججان لججو إذ المنفججي، فأي داخل
للججه اللهيججة يثبججت لججم " لنججه اللججه إل إلججه بقججوله: " ل السإلما،

الله سإوى عما اللهية لنفي كلمة: تضمنت أعظم وهذه تعالى،
إثبججات علججى فأججدللتها الختصججاص؛ بوصججف لججه وإثباتهججا تعالى،

فأججي أحججد يستريب ول إله؛ قولنا: الله دللة، من اللهية: أعظم
بمعناه.ً  انتهى البتة، هذا

إل إله " ل تفسير، فأي القرطبى، الله عبد وقال: أبو



الزمخشججرى: وقججال هججو، إل معبود " أى: ل الله )356ص(
كججل علججى يقججع والفججرس، كالرجل، الجناس، أسإماء الله: من

بحق.ً  المعبود على غلب ثم باطل، أو بحق، معبود
هججو الله، فأإن المطاع؛ المعبود هو السإلما: الله، شيخ قال

أن يستحق وكونه يعبد؛ أن يستحق الذي هو والمألوه، المألوه؛
هو يكون أن تستلزما التى الصفات، من به اتصف بما هو يعبد،

قججال: فأججإن الخضججوع؛ غاية له المخضوع الحب، غاية المحبوب
وتخضع بحبها، القلوب تألهه الذي المعبود، المحبوب، هو الله،
شججدائدها، فأججي إليججه وتنيججب وترجججوه، وتخججافأه لججه، وتججذل لججه،

ي عليه وتتوكل مهماتها؛ فأي وتدعوه إليجه، وتلججأ مصجالحها، فأ
وحده.ً  لله إل ذلك وليس حبه، إلى وتسكن بذكره، وتطمئن

أهل أهلها وكان الكلما، " أصدق الله إل إله " ل ولهذا: كانت
فأججإذا ونقمتججه، غضججبه وأهل أعداؤه لها والمنكرون وحزبه، الله

العبد يصححها لم فأإذا وذوق، وحال، مسألة كل بها صح صحت
وأعماله.ً  علومه فأي له لزما فأالفساد
وإجللً، محبججة القلججوب تججألهه الججذي القيججم: اللججه ابججن وقال

ًا وإنابة ًا، وإكرام ً وتعظيم ًا وذل ًا وخضوع وتوكل.ًً  ورجاء، وخوفأ
لججه هيبججة يعصججى، فأل يطججاع الججذي هججو رجب: الله ابن وقال
ًا ومحبة وإجللً، ً عليه وتوكل ورجاء، وخوفأ  منه، وسإؤال

وجججّل؛ عججّز للججه إل كلججه ذلك يصلح ول له، ودعاء )357ص(
ًا أشرك فأمن مججن هججى الججتى المججور هججذه من شئ فأي مخلوق

ًا ذلك كان اللهية خصائص إل إلججه ل قججول فأي إخلصه فأي قدح
ذلك.ً  من فأيه ما بحسب المخلوق عبودية من فأيه وكان الله،

ًا انتفججاء انتفججى أى اللججه، إل إلججه البقاعى: ل وقال أن عظيمجج
ًا يكون هججو العلجم هجذا فأجإن العظجم، الملجك غيجر بحجق معبود
ًا يكججون وإنمججا الساعة، أهوال من المنجية الذكرى أعظم علمجج

ًا، كان إذا ًا يكون وإنما نافأع بما والعمل الذعان مع كان إذا نافأع
صرف.ً  جهل فأهو وإل تقتضيه،
بمعنججى كالكتججاب مفعججول، بمعنججى فأعال الطيبي: الله وقال

وهججذا قججال: الشججارح، عبججادة؛ أى: عبد إلهة، أله من المكتوب،
" اللججه إل إله فأدلت: " ل منهم؛ وإجماع العلماء، كلما فأي كثير



كججان، مججن كائنا تعالى، الله سإوى ما كل عن اللهية، نفى على
التوحيججد، هججو وهذا سإواه؛ ما كل دون وحده، لله اللهية وإثبات

آخره، إلى أوله من القرآن، عليه ودل الرسإل، إليه دعت الذي
مججن نفججر اسإججتمع أنه إلى أوحى الجن: (قل عن تعالى قال كما

ًا، قرآنا سإمعنا إنا فأقالوا الجن بججه فأآمنججا الرشججد إلى يهدى عجب
].ً 2 ،1أحدا) [الجن:  بربنا نشرك ولن

ًا مججدلولها، عججرف مججن إل تنفع ل الله، إل إله فأل ًا، نفيجج وإثباتجج
 من قالها، من وأما به؛ وعمل وقبله، ذلك، واعتقد

كلما فأججي تقججدما فأقججد وعمججل واعتقاد، علم، غير )358ص(
فأقججوله ريججب، بل عليه حجة فأهى صرف، جهل هذا العلماء: أن

لمضججمون وبيججان " أكيججد، لججه شججريك ل الحججديث: " وحججده فأي
النبيججاء قصججص فأججي وبينججه، ذلججك عججن أوضججح وقججد معناهججا؛

المبين.ً  كتابه فأي والمرسإلين،
مججن فأيججه وقعوا ما أعظم وما بحالهم، القبور عباد أجهل فأما

مشركى، فأإن الله؛ إل إله الخلص: ل لكلمة المنافأى الشرك،
ًا، الله، إل إله جحدوا: ل ونحوهم، العرب، وهججؤلء ومعنى، لفظ

ًا، بهججا، أقججروا المشججركون، كججالحب، معنججى، وجحججدوها لفظجج
ذلجك، وغيججر والججدعاء، والتوكجل، والرجاء، والخوف، والتعظيم،

لعبادة.ً  أنواع من
إذا أحدهم فأإن بمراتب؛ العرب، شرك على شركهم، زاد بل
أنججه ويعتقججدون تعججالى، اللججه لغير الدعاء أخلص شدة، فأي وقع

الوليججن، المشججركين حججال بخلف اللججه، مججن لهججم فأرجا أسإرع
يخلصججون فأإنهم الشدائد، فأي وأما الرخاء، فأي يشركون فأإنهم

اللججه دعججوا الفلججك فأججي ركبججوا تعالى: (فأإذا قال كما وحده، لله
يشركون) اليججة هم إذا البر إلى نجاهم فألما الدين له مخلصين

].ً 65[العنكبوت: 
بججالله، أجهججل الزمججان، هججذه مشججركى أن فأبهججذا: تججبين

فأتججح مججن انتهججى قبلهججم؛ ومججن العرب، مشركى من وبتوحيده،
معنى: ل فأي العلماء، بعض ذكره ما بعض فأهذا المجيد،

أو قلججب لججه كججان كفاية: (لمججن وفأيه الله، إل إله )359ص(
]37[ق:  شهيد)، وهو السمع ألقى



الرحمججن عبد شيخنا: الشيخ ذكر التى شروطها، فأصل: وأما
رحمججه فأقال الله؛ إل إله أل شهادة فأي منها لبد أنه حسن؛ ابن

تنفع ل شروط، من: سإبعة الله، إل إله أل شهادة فأي الله: لبد
باجتماعها.ً  إل قائلها،

فأهججو المعنججى، يعرف لم فأمن للجهل؛ المنافأى الول: العلم،
الناس من لن للشك؛ المنافأى الثانى: اليقين، بمدلولها؛ جاهل

الثججالث: معناهججا؛ مججن عليججه دلججت فأيمججا شججاك وهو يقولها، من
للججه، كلهججا أعمججاله يخلججص لججم فأإن للشرك، المنافأى الخلص،

ًا مشرك فأهو المنججافأى الرابججع: الصججدق، الخلص؛ ينججافأى شرك
لما قالوه، ما يطابق لم ولكنه يقولونها، المنافأقين لن للنفاق؛

ًا، قولهم فأصار يعتقدونه، للباطن.ً  الظاهر لمخالفة كذب
يقولهججا، من الناس من لن للرد، المنافأى الخامس: القبول،

ًا، إمججا إليججه، دعججاه ممن يقبل ل لكن معناها، معرفأته مع أو كججبر
ًا، فأتجججده القججول؛ مججن المانعججة السإججباب من ذلك غير أو حسد
السججادس: ويحبهم؛ الشرك، أهل ويوالي الخلص، أهل يعادى

وهججو يقولهججا، مججن النججاس مججن لن للشججرك؛ المنججافأى النقياد،
 بحقوقها، للتيان ينقاد ل لكنه معناها، يعرف

بشججرائع والعمججل والججبراء، الججولء، من ولوازمها )360ص(
وهججذه دنيججاه؛ تحصججيل أو هججواه، وافأق ما إل يلئمه ول السإلما،

انتهججى لضججدها؛ المنافأية السابع: المحبة، الناس؛ من كثير حال
الشيخ.ً  ذكره ما

هججى اللججه، إل إله ل وتحققت: أن وعرفأته، هذا، لك تبين فأإذا
كلمججة وهججى والسإلما، الكفر بين الفارقة وهى الخلص؛ كلمة

نفججى، الكلمججة، هججذه فأججاعلم: أن الوثقى؛ العروة وهى التقوى؛
وإثباتهججا المخلوقججات، مججن اللججه سإوى عما اللهية نفى وإثبات؛

هججذه باجتمججاع إل قائلهججا تنفججع ل وأنهججا لججه؛ شججريك ل وحده لله
وعمججل معناهججا، عججرف فأمججن ذكرهججا؛ تقججدما الججتى الشججروط،
ًا بها وتحقق بمقتضاها، ًا، وعملً، علمجج اسإتمسججك فأقججد واعتقججاد
السإججلما) [آل الله عند الدين فأيه: (إن الله قال الذي بالسإلما،
ًا السإلما غير يبتغ ] وقال: (ومن19عمران:  منه يقبل فألن دين

].ً 85عمران:  الخاسإرين) [آل من الخرة فأي وهو



وذكججر السإلما؛ العلم: نواقض أهل ذكر فأقد هذا، علمت فأإذا
أجمجع ولكجن: الجذي نجاقض؛ أربعمائجة مجن قريب بعضهم: أنها

العلما، الهججداة وعلججم السإلما، شيخ ذكره ما هو العلماء، عليه
وأنهججا السإججلما، نججواقض مججن الوهججاب، عبججد بججن الشيخ: محمد

عشرة.ً
السإججلما، نججواقض أن اعلججم اللججه، رحمججه فأقججال )361ص(

شججريك ل وحججده الله عبادة فأي الول: الشرك نواقض؛ عشرة
دون مججا ويغفججر بججه يشججرك أن يغفر ل الله تعالى: (إن قال له،

حججرما فأقد بالله يشرك من ] (إنه48يشاء) [النساء:  لمن ذلك
أنصججار) مججن للظججالمين ومججا النججار ومججأواه الجنججة عليججه اللججه

أو للجججن، يذبججح كمججن اللججه، لغيججر ] ومنججه: الذبججح72[المائدة: 
يججدعوهم، وسإججائط، اللججه وبيججن بينججه جعججل الثججانى: مججن للقبر؛

الثججالث: مججن إجماعججا؛ كفر عليهم، ويتوكل الشفاعة، ويسألهم
ك أو المشجركين، يكفر لم ي ش مجذهبهم صجحح أو كفرهجم، فأ

كفر.ً 
أن أو هديه، من أكمل  النبي هدى غير أن اعتقد الرابع: من

حكججم يفضججلون كالججذين حكمججه، مججن أحسججن غيججره حكججم
ًا أبغججض الخامس: من كافأر؛ فأهو حكمه، على الطواغيت، شججيئ

اسإججتهزأ السججادس: مججن كفر؛ به عمل ولو ، الرسإول جاء مما
قججوله والججدليل كفججر؛ عقججابه، أو ثججوابه، أو اللججه، ديججن من بشئ

تعتججذروا ل تسججتهزءون، كنتم ورسإوله وآياته أبالله تعالى: (قل
].ً 66 ،65إيمانكم) [التوبة:  بعد كفرتم قد

أو فأعلججه، فأمججن والعطججف؛ ومنه: الصججرف، السابع: السحر،
حتى أحد من يعلمان تعالى: (وما قوله والدليل كفر، به، رضى
] الثامن: مظاهرة102تكفر) [البقرة:  فأل فأتنة نحن إنما يقول

تعججالى: قججوله والدليل المسلمين، على ومعاونتهم المشركين،
 ل الله إن منهم فأإنه منكم يتولهم (ومن

: ] التاسإججع51الظالمين) [المائدة:  القوما يهدى )362ص(
 محمججد شججريعة عن الخروج يسعه الناس بعض أن اعتقد من
السججلما، عليججه موسإججى شججريعة عن الخضر: الخروج وسإع كما
كافأر.ً  فأهو



بججه؛ يعمججل ول يتعلمججه، ل اللججه، ديججن عججن العاشر: العراض
ثججم ربججه بآيججات ذكججر ممججن أظلججم تعججالى: (ومججن قوله والدليل
] ول22منتقمججون) [السجججدة:  المجرميججن من إنا عنها أعرض

إل والخائف، والجاد، الهازل بين النواقض، هذه جميع فأي فأرق
ًا، يكججون مججا أعظججم مججن وكلها المكره، يكججون مججا وأكججثر خطججر
ًا، نفسججه، علججى منها ويخاف يحذرها، أن للمسلم فأينبغى وقوع

 انتهى عقابه، وأليم غضبه، موجبات من بالله نعوذ
الفججرق، اللججه: عججن رحمه سإحمان بن سإليمان الشيخ وسإئل

الطلبي؟.ً الرادى والتوحيد الخبري، العلمي التوحيد بين
والصججفات؛ السإججماء توحيد الول: هو بينهما، فأأجاب: الفرق

مججا الله، رحمه القيم لبن وجدت ثم اللهية؛ توحيد والثانى: هو
بجه وأنزلجت الرسإجل، إليجه دعجت الجذي التوحيجد، لفظجه: وأمجا

وتوحيججد والثبججات؛ المعرفأججة، توحيد: فأججي فأهو: نوعان؛ الكتب،
والقصد.ً  الطلب فأي

وصفاته، وأسإمائه تعالى، الرب ذات حقيقة إثبات هو فأالول
وتكليمججه، وتكلمججه، عرشه على سإماواته فأوق وعلوه وأفأعاله،

وقججد وحكمه؛ وقدره قضائه عموما وإثبات عباده، من شاء لمن
 كما الفأصاح، حد النوع هذا عن القرآن أفأصح

وآخججر: وسإججورة: طججه، سإججورة: الحديججد، أول  فأي)363ص(
وسإججورة: عمججران، آل وأول السجججدة، وأول: تنزيججل الحشججر،
سإججورة: تضججمنته الثانى: ما النوع ذلك وغير بكمالها، الخلص،

كلمججة إلججى تعججالوا الكتججاب أهل يا (قل الكافأرون) و أيها يا (قل
سإورة: تنزيججل ] وأول64عمران:  [آل وبينكم) الية بيننا سإواء

وأول وآخرهججا ووسإطها، سإورة: يونس، وأول وآخرها، الكتاب،
سإور وغالب سإورة: النعاما، وجملة وآخرها، سإورة: العراف،

لنججوعى فأهججى: متضججمنة القججرآن، فأججي سإججورة كججل بل القرآن؛
التوحيد.ً 

ً نقول بل ًا: إن قول متضججمنة فأهججى القججرآن، فأججي آيججة كل كلي
اللججه عججن خججبر إما القرآن فأإن إليه، داعية به، شاهدة للتوحيد،
وإمججا الخججبري؛ العلمي التوحيد فأهو وأفأعاله؛ وصفاته، وأسإمائه



دونججه، مججن يعبججد مججا وخلع له، شريك ل وحده عبادته إلى دعوة
تعالى.ً الله رحمه كلمه آخر إلى الطلبي، الرادي التوحيد فأهو

وسإلم وصحبه وآله محمد على الله وصلى
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