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الحؿددهلل ر را العددنلؿقـ وصددؾك ار ومددؾؿ عؾددك عسددهلل ورمددقلف كسقـددن
محؿهلل وعؾك آلف وصحسف أجؿعقـ.
أمن بعهللُُ :
فنن ار -عز وجؾ -لؿ ي ُؼؾ لـسقف -صؾك ار عؾقدف ومدؾؿ -فدنعؾؿ إٓ يف
أمر عظقؿ وأعظؿ أمر يف هذا الهلليـ هق هذ الؽؾؿة العظقؿة كؾؿة التقحقدهلل
كؿن مقليت -إن شنء ار عز وجدؾ -الؽدم عؾقفدن فدنر -عدز وجدؾ -يؼدق
ٓ إِ َل َف إِ َّ
لـسقفَ ﴿ :فن ْع َؾ ْؿ َأ َّك ُف َ
ام َت ْغ ِػ ْر ل ِ َذ ْكسِ َؽ﴾ [محؿهلل ]91 :كجعدؾ الؽدم -
ار َو ْ
ٓ ُ
بنذن ار عز وجؾ -عؾك هذ أيدة ومعـدك كؾؿدة التقحقدهلل يف فؼدراب ر د
الؽم -بنذن ار.
الػؼرة إولك يف عظدؿ قدهللر عؾدؿ التقحقدهلل :أجدؾ عؾدؿ شدرعل هدق عؾدؿ
التقحقهلل ويتضح ذلؽ بلمقر؛ مـفن :أن التقحقهلل أو أمر دعت إلقدف الرمدؾ -
صؾك ار عؾقفؿ ومؾؿ -كؿن بقـتف كصقص الؼرآن والسـة فؾدؿ دهلل ُ الرمدؾ
إلك شلء قسؾ التقحقهلل؛ ٕن التقحقهلل هق أصؾ الدهلليـ وأمنمدف ومدـ دٓ دؾ
ِ
قدهللرا
عظؿ عؾؿ التقحقهلل أكف أعظؿ عؿؾ يؾؼك بف العسهلل ربف فم عؿدؾ أعظدؿ ً
عـهلل ار -عز وجؾ -مـ التقحقهلل ومـفن أن جؿقع مقر الؼرآن كؿن ذكدر ابدـ
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الؼقؿ -رحؿف ار عنلك -يف "مهللارج السدنلؽقـ" متضدؿـة لـدقعل التقحقدهلل؛
ٕن الؼرآن أقسن أربعة:
أولفن :الخد عدـ ار وأمدؿن ف وصدػن ف وأفعنلدف وهدق قحقدهلل الؿعرفدة
واإلثسنب يهللخؾ فقف قحقهلل الربقبقة وإمؿنء والصػنب.
الثنين مدـ أقسدن مدقر الؼدرآن :أن يقجدهلل فقفدن الدهللعقة لعسدندة ار وحدهلل
و رك عسندة من مقا أو إمر بلكقا مـ العسنداب أو الـفل عـ الؿخنلػنب
ففذا هق قحقهلل اإللقهقة وهق مستؾز لتقحقهلل الؿعرفة ومتضؿـ لف.
الثنلث :الخ عـ إكرا ار ٕهؾ التقحقهلل ومدن فعدؾ دؿ يف الدهللكقن ومدن
يؽرمفؿ بف يف أخرة ففذا جزاء التقحقهلل.
الرابع :الخ عـ أهؾ الشرك ومن فعؾ ار ؿ يف الهللكقن مـ الـَّؽن ومن
يـز

ؿ يف أخرة مدـ العؼدنا والقبدن ففدذا جدزاء مدـ خدرج عدـ حؽدؿ

التقحقهلل.
ٓ إِ َل د َف إِ َّ
الػؼددرة الثنكقددة :يف قددق ارَ ﴿ :فددن ْع َؾ ْؿ َأ َّك د ُف َ
العممددة
َّ
ار﴾ قددن
ٓ ُ
السددعهللي -رحؿددف ار عددنلك :-هددذا العؾددؿ الددذي أمددر ار بددف وهددق العؾددؿ
بنلتقحقهلل فرض عقـ عؾك كؾ إكسنن ٓ يسؼط عـ أحهلل بؾ كؾ مضدطر إلقدف
وروى أبق كعقؿ يف ِ
الحؾقة عدـ مدػقنن بدـ ُع َق ْقـدة -رحؿدف ار -أكدف ُمد ؾ عدـ
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ٓ إِ َلد َف إِ َّ
فضؾ العؾؿ فؼدن  :ألدؿ سدؿع قق َلدف حدقـ بدهللأ بدف ﴿ َفدن ْع َؾ ْؿ َأ َّكَّد ُف َ
ار
ٓ ُ
ام َت ْغ ِػ ْر ل ِ َذ ْكسِ َؽ﴾؟ فلمر بنلعؿؾ بعهلل العؾؿ.
َو ْ
وقهلل جعؾ السخنري -رحؿف ار عنلك -يف الصحقح كم مػقنن رجؿة
لسددنا مددـ أبددقاا كتدنا العؾددؿ يف صددحقحف فؼددن  :بددنا ِ
العؾددؿ قسددؾ الؼددق
ٓ إِ َلد َف إِ َّ
والعؿدؾ لؼددق ارَ ﴿ :فدن ْع َؾ ْؿ َأ َّكد ُف َ
ار﴾ فسددهللأ بدنلعؾؿ مددـ هـدن كددنن
ٓ ُ
العؾؿ بنلتقحقهلل الذي أمر ار بف عسند أعظؿ من يـسغدل أن يفدتؿ بدف كدؾ مسدؾؿ
ومسؾؿة فقػفؿ التقحقهلل ومعـن ويجتـ من يخؾ بنلتقحقهلل أو يـؼصف وهدذا
يشؿؾ جؿقع الـنس.
أمددن لنل د العؾددؿ فقحتددنج مددع حؼقددؼ عؾددؿ التقحقددهلل أن يددتػطـ ويـتسددف
لؾؿعنين السنلؾة التدل ذكرهدن أهدؾ السدهلل بؿعـدك التقحقدهلل فدنهؿ كشدروهن يف
كت العؾؿ كؽت الػؼف والتػسدقر وقدهلل يؼرأهدن مدـ ٓ يدهللري بؿدن فقفدن مدـ
اإلشؽن فقـؼؾفن ظنكن أهن صدقاا مدع أهدن مدـ أخطدنء أهدؾ السدهلل يف ففدؿ
التقحقهلل فؾذا مـػرد -إن شنء ار عنلك -يف فؼرة قندمة يف شرح معـك كؾؿة
التقحقهلل والتهلللقؾ عؾك هذا الؿعـك مـ الؼرآن والسـة.
الػؼرة الثنلثة :يف بقنن معـك كؾؿدة التقحقدهلل "ٓ إلدف إٓ ار" هدذ الؽؾؿدة
العظقؿة معـنهن آعتؼند واإلقرار أكف ٓ يستحؼ العسندة إٓ ار والتزا ذلؽ
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والعؿؾ بدف آعتؼدند واإلقدرار أكدف ٓ يسدتحؼ العسدندة إٓ ار والتدزا ذلدؽ
والعؿؾ بف هدذ الؽؾؿدة كؾؿدة التقحقدهلل "ٓ إلدف إٓ ار" لفدن ركـدنن الدركـ
إو  :هددق الـػددل يف ققلـددن ٓ" :إلددف" وهددق يسطددؾ الشددرك بجؿقددع أكقاعددف
ويقج الؽػر لؽؾ من يعسهلل مـ دون ار.
الددركـ الثددنين :اإلثسددنب يف ققلـددن" :إٓ ار" ففددق يثسددت أكددف ٓ يسددتحؼ
العسندة إٓ ار ويقج العؿدؾ بدذلؽ هدذا هدق معـدك التقحقدهلل الدذي ا ػدؼ
عؾقف أصحنا رمق ار -صؾك ار عؾقف ومؾؿ -والتنبعقن وأ ؿة اإلمم
ولؿ يخنلػ يف هذا الؿعـدك إٓ أهدؾ السدهلل الدذيـ كشد قا ذلدؽ مدـ الجفؿقدة
والؿعتزلة ومـ حهللا حهللوهؿ مـ أهؾ السهلل .
الػؼرة الرابعة :يف التهلللقؾ عؾك هدذا الؿعـدك مدـ الؼدرآن اعؾدؿ أن معـدك
كؾؿة التقحقهلل مسقـ بحؿهلل ار يف الؼرآن أعظؿ السقنن ود عؾدك معـدك كؾؿدة
التقحقهلل آينب يف كتنا ار مـفن ققلف عنلكَ ﴿ :فؿـ ي ْؽ ُػر بِنل َّطن ُغ ِ
قب َو ُي ْممِ ْـ
َ َ ْ
ِ
ِ ِ
ام َت َْؿ َسد َ
ددر
ددؽ بِدددن ْل ُع ْر َوة الد ُ
ددق ْث َؼك﴾ [السؼدددرة ]652 :فؼقلدددفَ ﴿ :ف َؿدددـ َي ْؽ ُػد ْ
بِدددنر َف َؼدددهلل ْ
ِ
﴿و ُي ْدممِ ْـ بِدنرِ﴾
بِنل َّطن ُغقب﴾ هق معـك الركـ إو الـػل "ٓ إلف" وققلفَ :
هق معـك الركـ الثنين اإلثسدنب "إٓ ار" وذلدؽ أن الطدنغقب هدق الؿعسدقد
مـ دون ار فؽؾؿة التقحقهلل قج أن يؽػر بؽؾ من يعسهلل مدـ دون ار -عدز
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وجؾ -وهذا هق الؼسدؿ إو مـفدن :الـػدل و حصدر العسدندة يف ار وحدهلل
"ٓ إلف إٓ ار".
﴿وإِ ْذ
ومـ إدلة عؾك أن هذا هق معـك كؾؿة التقحقدهلل قدق ار عدنلكَ :
ٓ ا َّل ِدذي َف َ ِ
َقن َ إِبرا ِهقؿ َٕبِ ِ
قف َو َق ْقمِ ِف إِ َّكَّـ ِل َب َرا ٌء مِ َّؿن َ ْع ُسدهللُُ َ
ون إِ َّ
ط َركدل﴾ [الزخدر::
َْ ُ
 ]62 62فؼقلف﴿ :إِ َّكَّـ ِل َب َرا ٌء مِ َّؿن َ ْع ُسهللُُ َ
ون﴾ هق معـك الـػل يف الركـ إو "ٓ

إلف" وققلدف﴿ :إِ َّ
ٓ ا َّل ِدذي َف َط َركِدل﴾ هدق معـدك اإلثسدنب يف الدركـ الثدنين "إٓ
ار".
دلت كصقص الؼرآن عؾك أمر آخر وهق أن الؽػنر الذيـ دعتفؿ الرمؾ
صؾك ار عؾقفؿ ومؾؿ -إلك هذ الؽؾؿدة قدهلل ففؿدقا معـدك كؾؿدة التقحقدهللوردوهن عؾك الرمؾ -عؾقفؿ الصدمة والسدم  -رد الدرافض لفدذ الؽؾؿدة؛
ٕن الؽػدددنر عؾؿدددقا أن إقدددرارهؿ بؽؾؿدددة التقحقدددهلل مدددق

عؾدددقفؿ دددرك

الؿعسقداب مـ دون ار وإفراد ار وحهلل بنلعسندة.
مـ إدلة عؾك ذلؽ :أن الؽػنر قهلل عرفقا معـك كؾؿدة التقحقدهلل أن هدقد
عؾقف الصمة والسم  -لؿن دعن ققمف إلدك كؾؿدة التقحقدهلل بؼقلدف﴿ :ا ْع ُسدهللُُ واار َمن َل ُؽؿ م ْـ إِ َل ٍف َغ ْق ُر ُ ﴾ [إعرا ]25 ::فؼقلدفَ ﴿ :مدن َل ُؽدؿ مد ْـ إِ َل ٍدف﴾ هدذا الـػدل
َ
"ٓ إلددف" وققلددفَ ﴿ :غ ْق ُددر ُ ﴾ هددذا اإلثسددنب "إٓ ار" أجنبددف ققمددف جددقاا
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ِ ِ
ار َو ْحدهللََ ُ َو َك ََدذ َر َمدن َك َ
َدنن
العنر :لؿعـك كؾؿة التقحقهلل فؼنلقاَ ﴿ :أج ْ َتـََن لـَ ْع ُسهللََ َ
نؤ َكَن﴾
َي ْع ُس ُهللُ آ َب ُ

[إعرا]27 ::

فعؾؿقا أن "ٓ إلف إٓ ار" عـل رك الؿعسقداب مـ

دون ار وإفراد ار وحهلل بنلعسندة.
ومددـ إدلددة عؾددك أن الؽػددنر قددهلل عؾؿددقا معـددك كؾؿددة التقحقددهلل :أن كػددنر
قريش لؿن دعنهؿ الـسدل -صدؾك ار عؾقدف ومدؾؿ -لفدذ الؽؾؿدة ردوهدن رد
دؿ َكَدن ُكُقا إِ َذا قِ َ
ار َي ْسد َت ْؽسِ ُر َ
ون
قدؾ َل ُف ْ
العنر :قدن عدنلك﴿ :إِ َّك َُّف ْ
دؿ َٓ إِ َلد َف إِ َّٓ ُ
قن َأ ِـََّّدن َل َت ِ
َو َي ُؼق ُل َ
َدنر ُكُقا آل ِ َفتِـََدن﴾ [الصدنفنب ]52 55 :فعؾؿدقا أن هدذ الؽؾؿدة سطدؾ
عسندة آلفتفؿ وكؾ من عسهلل مـ دون ار عنلك؛ ولفذا فنهؿ لؿن دعدنهؿ الـسدل
صدؾك ار عؾقدف ومدؾؿ -لؼددق  ٓ" :إلدف إٓ ار" أجدنبق قدن ؾقـَ ﴿ :أ َج َعد َدؾأل ِف َة إِ َلفن و ِ
احهللًً ا﴾ [ص.]5 :
َ ً َ
قن ابـ كثقر يف بقنن معـك هذ أية :أي أزعؿ أن الؿعسدقد واحدهلل ٓ إلدف
إٓ هق أكؽروا ذلؽ و عجسقا مدـ درك الشدرك فدنهؿ قدهلل ؾؼدقا عدـ آبدن فؿ
عسندة إوثنن فؾؿن دعنهؿ الـسل -صؾك ار عؾقف ومؾؿ -إلك خؾع ذلؽ مـ
قؾق ؿ وإفراد ار بنلقحهللاكقة عجسقا وقنلقاَ ﴿ :أجع َؾ أل ِف َة إِ َلفن و ِ
احهللًً ا﴾.
َ ً َ
َ َ
وقهلل روى الط ي مس قق الؿشركقـ هذ الؽؾؿة فدروى بسدـهلل عدـ
ابـ عسنس -رضل ار عـفؿن -أن كػنر قريش اشتؽقا الـسل -صؾك ار عؾقدف
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ومؾؿ -لعؿف أبل لنل

وقنلقا :إن ابـ أخقؽ يشتؿ آلفتـدن ويؼدق ويؼدق

فهللعن أبق لنل الـسدل -صدؾك ار عؾقدف ومدؾؿ -وقدن  :يدن ابدـ أخدل مدن بدن
ققمؽ يشتؽقكؽ؟ فؼن -صؾك ار عؾقف ومدؾؿ« :-إين أريدهللهؿ عؾدك كؾؿدة
هلليـ لفؿ ن العرا و هللفع لفدؿ دن العجدؿ الجزيدة» فؼدنلقا :كؾؿدة واحدهللة
َلـُ ْعطِ َقـَّ َؽ َفن وأبقؽ وعشر كؾؿنب قن « :ققلقا ٓ إلدف إٓ ار» فؼدنمقا ِغ َضدن ًبن
واحهللً ا فعؾؿدقا مدـ معـدك كؾؿدة ٓ إلدف إٓ ار أهدن
وقنلقا :أجعؾ ألفة إلف
ً
سطؾ جؿقع ألفة وأن ٓ يعسهلل إٓ ار وحهلل .
قؾـن :إن هذا الؿعـك هق الذي دعت الرمؾ -عؾدقفؿ الصدمة والسدم -
الـددنس إلقددف ومضددك عؾددك هددذا الػفددؿ صددحنبة رمددق ار -صددؾك ار عؾقددف
ومؾؿ -ومـ صنر عؾك هجفؿ وأدلتف -كؿن رى -واضحة يف الؼرآن.
مــؼؾ -إن شنء ار عنلك -من يسقـ أن هذا هق معـك كؾؿدة التقحقدهلل مدـ
كددم أهددؾ العؾددؿ بنلتػسددقر وكركددز عؾددك كددم شددقر الؿػسددريـ ابددـ جريددر
الط ي فنكف -فقؿن أعؾؿ -أكثر الؿػسدريـ عـنيدة بؿعـدك كؾؿدة التقحقدهلل يف
أيددنب التددل ورد فقفددن ذكددر هددذ الؽؾؿددة يف جؿقددع الؼددرآن حتددك إكددف يػسددر
فسرهن يف كظن َر أخرى -رحؿة ار عؾقدف -فسدر -
أينب يف كؾ مرة كلكف من َّ
مػصدم
ً
ػسدقرا
مجؿم عنمن وفسدرهن
ً
ػسقرا
رحؿف ار عنلك -هذ الؽؾؿة
ً
ً
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كسددقم مددـ كممددف -بددنذن ار عددنلك -الؿجؿددؾ ثددؿ كسددقـ ذلددؽ بؽممددف
الؿػصؾ.
فؿـ كم الط ي الؿجؿؾ يف معـك كؾؿة التقحقهلل ققلف عـدهلل آيدة غدنفر:
ٓ إِ َل َف إِ َّ
﴿ َ
ٓ ُه َق﴾ [غدنفر ]5 :قن  ٓ :معسقد بحؼ جقز عسند ف و صؾح إلقهة لف
إٓ ار وكد َّدرر هددذا يف مقاضددع مددـ ػسددقر لميددنب التددل وردب فقفددن كؾؿددة
ٓ إِ َل َف إِ َّ
﴿و َأن َّ
ٓ ُه َق﴾ [هقد ]91 :بؼقلفٓ :
التقحقهلل حقث فسر آية مقرة "هقد" َ
معسقد يستحؼ إلقهة عؾك الخؾؼ إٓ ار الذي لف الخؾؼ وإمر فدنخؾعقا
إكهللاد وألفة وأفردوا لف العسندة.
ٓ إِ َلد َف إِ َّ
وقن عـهلل آية مقرة "لف"َ ﴿ :
ٓ َأ َكَدن َفن ْع ُسدهللْْ كِل﴾

[لدف]91 :

ٓ معسدقد

جقز أو صؾح لف العسندة مقاي فلخؾص العسندة لدل دون كدؾ مدن ُعسدهلل مدـ
دوين والؿقاضع كثقرة الحؼقؼة كثقرة جهللًً ا يف التػسقر فػسر كؾؿة التقحقدهلل
يف هذ أينب بلهن عـل إفراد ار عنلك وحهلل بنلعسندة وقهلل يؼتصر الط ي
عـهلل كممف عؾك معـك كؾؿة التقحقهلل عؾك أن الؿراد ن الـفدل عدـ الشدرك يف
ٓ إِ َل َف إِ َّ
ار َ
ٓ ُه َدق﴾ معـدن  :الـفدل
العسندة كؿن قن عـهلل آية مقرة "السؼرة"ُ ﴿ :
عـ أن ُيعسهلل شلء غقر ار الحل الؼقق ثؿ قن  ٓ :إلف مقا ٓ معسدقد مدقا
يعـل :وٓ عسهللوا شدق ًن مدقا اقتصدر عؾدك أن معـنهدن الـفدل عدـ الشدرك يف
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العسندة بتمز من بقـ إخمص العسندة و رك الشرك فؾذا قرن بقـ إمريـ يف
مقاضع أخرى مـ ػسقر .
ٓ إِ َلد َف إِ َّ
فؼددن عـددهلل آيددة مددقرة "غددنفر" ﴿ َ
ٓ ُهد َدق﴾ ٓ :معسددقد بحددؼ جددقز
عسند ف و صؾح إلقهة لف إٓ ار ثؿ قن  ٓ :شدركقا يف عسند دف شدق ًن مدقا
ٓ إِ َل َف إِ َّ
﴿ار َ
ٓ ُه َق﴾ :ار الذي ٓ صؾح العسندة
وقن عـهلل آية مقرة "الـؿؾ"
ُ
إٓ لف ثؿ قن  :وٓ شركقا بف شلء ففذا جنك مـ ػسقر الط ي الؿجؿؾ
لؽؾؿة التقحقهلل.
أمن ػسقر الؿػصؾ لؽؾؿة التقحقهلل فؼهلل كص فقف عؾك أن كؾؿة التقحقدهلل
لؿن كنن معـنهن من مؿعت امدتقى يف القصدػ بنلشدرك جؿقدع مدـ أشدركقا
الؿخؾقققـ يف العسندة مقاء كنن همٓء الؿخؾقققـ الذي أشركقا يف العسدندة
مـ ذوي الؿؽنكة العؾقة كنٕكسقنء والؿم ؽدة وإولقدنء الصدنلحقـ أو كدنكقا
ٓ إِ َل َف إِ َّ
﴿ار َ
ٓ ُه َق﴾
مـ غقرهؿ ويف هذا يؼق الط ي عـهلل آية "آ عؿران"
ُ
مددن خمصددتف :أن ذلددؽ خ د مددـ ار أن اإللقهقددة خنصددة بددف وأن العسددندة ٓ
صؾح وٓ جقز إٓ لدف فغقدر جدن ز لعسدند عسدندة غقدر ؛ إذ كدنن كدؾ معسدقد
مؼقؿدن عؾدك عسدندة وثدـ
مقا مؾؽف وكؾ معظؿ غقر فخؾؼف معر ًفن مـ كنن ً
أو صددـؿ أو شددؿس أو قؿددر أو إكددس أو مؾددؽ أو غقددر ذلددؽ مددـ إشددقنء التددل
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كنكت بـق آد مؼقؿة عؾك عسند ف أكف مؼقؿ عؾدك ضدملة بصدر :العسدندة إلدك
غقر .
فتحصؾ مـ مجؿق كممدف -رحؿدف ار عدنلك -الؿجؿدؾ والؿػصدؾ:
أن معـك كؾؿة التقحقهلل إفراد ار بنلعسندة وأن العسندة ٓ صؾح إٓ ر وحهلل
ففق الؿستحؼ لفن دون من مقا ؛ ٕن من مقا عدنلك ففدق خؾؼدف ومؾؽدف فدم
يجقز أن ُيجعؾ لف أي شلء مـ العسنداب مقا ًء أكنن ذلدؽ الدذي ُجعؾدت لدف
العسندة مـ اإلكس الؿؽرمقـ كنٕكسقنء والصنلحقـ أو كدنن مدـ الؿم ؽدة أو
كنن مقى ذلؽ مـ أي معسدقد أقدن الؿشدركقـ عؾدك عسند دف مدـ هـدن ذهد
الط ي إلك أن مـ عسدهللوا مدـ دون ار مدـ الؿدممـقـ مدقت ؤون كؿدن تد أ
الؿم ؽددة وعقسددك -عؾددقفؿ الصددمة والسددم  -مددـ عنبددهلليفؿ يددق الؼقنمددة
﴿و َي ْدق َ َي ْح ُش ُدر ُه ْؿ َو َمدن َي ْع ُسدهللُُ َ
ون مِدـ
وذلؽ من ذكر عـهلل آية مقرة "الػرقنن" َ
ِ ِ
َدنن يـس ِغدل َلـََدن َأن َّك َّت ِ
َّخ َدذ مِدـ
﴿مد ْس َحن َك ََؽ َمدن َك َ َ َ
ُدون ار﴾ [الػرقنن ]92 :إلك ققلدفُ :
ُدوكِ َؽ مِ ْـ َأ ْول ِ َقن َء﴾ [الػرقنن ]91 :أن الؿم ؽة وعقسك ومـ ُعسهلل مـ دون ار مدـ
الؿممـقـ هؿ الذيـ يت ءون أن يؽقن لفؿ ولل غقر ار.
فـص هـن عؾك أن الذي يجق هذا الجقاا هؿ الؿعسدقدون ذو الؿؽنكدة
العؾقة مـ الؿم ؽة أو إكسقنء أو الصنلحقـ والصنلحقن هؿ الذيـ أرادهدؿ
الط ي يف ققلف بعهلل ذكر إكسقنء :ومـ عسهللوا مـ دون ار مـ أمقر الؿممـقـ
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مؿك الط ي همٓء الصنلحقـ الذي عسهللوا مدـ دون ار عدنلك بلولقدنء ار
كؿن يف آية مدقرة "هدقد" التدل ذكدر ار عدنلك فقفدن مصدقر مدـ ا خدذ مدع ار
دؽ ا َّل ِ
شددركنء .بؼقلددفُ ﴿ :أ ْو َل ِد َ
ددذي َـ َخ ِسد ُدروا َأك ُػ َسد ُدف ْؿ َو َض َّددؾ َع دـْ ُْفؿ َّمددن َكَددن ُكُقا
َي ْػ َت َُر َ
ون﴾

[هدقد]69 :

قسؿ الط ي الؿعسقديـ مـ دون ار إلك قسؿقـ :أحهللهؿ

إصـن التل صقر عهلل ًمن ويصقر عنبهللوهن إلك الـنر.
الثددنين :مددـ الؿعسددقديـ أولقددنء ار الددذيـ يسددؾؽ ددؿ إلددك الجـددة أمددن
عنبهللوهؿ فقسؾؽ ؿ غقر مسدؾؽفؿ؛ إذ يصدقرون إلدك الـدنر ويف هدذا يؼدق
إلفدن
الط ي -رحؿف ار عنلك -يف ػسقر آية "هقد" :فسؾؽ من كنن يهللعقن ً
مـ دون ار غقر مسؾؽفؿ؛ ٕكف مؾؽ ؿ إلك جفـؿ وصنرب آلفتفؿ عدهلل ًمن؛
ٕهن كنكت يف الهللكقن حجنرة أو خش .
ثؿ قن يف الؼسدؿ الثدنين مدـ الؿعسدقديـ -وهدذا هدق الؿفدؿ :-أو كدنن ر
ولددل فسددؾؽ بددف إلددك الجـددة وذلددؽ غقددر مسددؾؽفؿ يعـددل غقددر مسددؾؽ مددـ
عسهللوهؿ مـ دون ار.
مراد بنلقلل هـن :مدـ ُعسدهلل مدـ دون ار مدـ إكسقدنء والصدنلحقـ الدذيـ
كنكقا عؾك الحؼ ولؽـ قق مؿـ أحسقهؿ مؾؽقا غقر مسؾؽفؿ فغؾقا فقفؿ
حتك وصؾقا إلك حهلل الشدرك وقدهلل أوضدح الطد ي ذلدؽ بؿدن روا عدـ ابدـ
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ِ
الح ْسدـََك ُأ ْو َل ِ َ
دؽ َعـْ َْفدن
إمحنم عـهلل آية "إكسقنء" ﴿إِ َّن ا َّلذي َـ َم َس َؼ ْت َل ُفؿ مـََّّدن ُ
ُم ْس َعددهللُُ َ
ون﴾

[إكسقددنء]979 :

فػددل بقددنن هددمٓء الددذيـ يسعددهللهؿ ار عددـ الـددنر مددـ

الؿعسقديـ مـ دون ار يروي الط ي -رحؿف ار عنلك -قق ابـ إمدحنم
رحؿف ار عنلك -أي عقسدك ابدـ مدريؿ وعزيدر ومدـ عسدهللوا مدـ إحسدنروالرهسنن الذيـ مضقا عؾك لنعة ار فن خذهؿ مـ بعهللهؿ مـ أهؾ الضملة
أربن ًبن مـ دون ار بذلؽ كعر :أن الط ي -رحؿة ار عدنلك -اجتفدهلل هدذا
آجتفند العظقؿ يف بقنن معـك كؾؿة التقحقهلل وأوضدح أن معـنهدن يف الؼدرآن
ٓ معسقد بحؼ إٓ ار وأهن عـل حصر امتحؼنم العسندة ر وإفدراد عدنلك
ن دون من مقا ووجقا خؾع كؾ معسقد مع ار مقاء كدنن مدـ الؿم ؽدة
أو إكسقنء أو الصنلحقـ أو غقرهؿ مؿـ صرفت لفؿ العسندة مدـ الؿشدركقـ
وأن هذا هق مسعث الرمؾ -صؾك ار عؾقفؿ ومؾؿ -أمؿفؿ إلقف فنهؿ إكؿدن
دعقهؿ إلفراد ار بنلعسندة.
لؿنذا لؿ هلل ُ الرمؾ أقدقامفؿ إلدك اإلقدرار بدنر -عدز وجدؾ -وأكدف هدق
خنلؼفؿ ورازقفؿ؟
الجقاا واضح يف الؼرآن :وهق أن الؿشركقـ كدنن ُم ِؼدريـ أن ار عدنلك
هق ر ؿ ومهللبر أمقرهؿ لؽـفؿ كنكقا يجعؾقن معف عنلك شري ًؽن يف العسدندة
﴿و َل د ِـ
وإدلددة عؾددك هددذا كثقددرة يف الؼددرآن مـفددن ققلددف  -سددنرك و عددنلكَ :-
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ددؼ
﴿و َلدد ِـ َم َددل ْل َت َُفؿ َّمدد ْـ َخ َؾ َ
ار﴾ [الزخددرَ ]12 ::
َم َددل ْل َت َُفؿ َّمدد ْـ َخ َؾ َؼ ُف ْ
ددؿ َل َق ُؼددق ُل َّـ ُ
ِ
ار ُق ْؾ﴾ [الزمرَ ﴿ ]51 :و َلد ِـ َم َدل ْل َت َُفؿ َّمدـ َّك ََّّدز َ مِد َـ
َّ
الس َؿ َقاب َوإَ ْر َض َل َق ُؼق ُل َّـ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ار ُقد ِؾ﴾ [العـؽسدقب ]25 :ثدؿ
َّ
الس َؿنء َمن ًء َف َل ْح َقن بِف إَ ْر َض م ْـ َب ْعهلل َم ْق َفدن َل َق ُؼدق ُل َّـ ُ
أية الجنمعة يف مقرة "يقكس" ﴿ ُق ْؾ مـ ير ُز ُق ُؽؿ مـ السؿ ِ
نء َوإَ ْر ِ
ض َأ َّمدـ
َ َّ َ
َ َْ
ِ
ِ
ِ
دت مِد َـ
الؿق َ
الس ْؿ َع َوإَ ْب َص َنر َو َمـ ُي ْخ ِدر ُج َ
الؿقدت َو ُي ْخ ِدر ُج َ
الح َّدل مد َـ َ
َي ْؿؾ ُؽ َّ
ار َف ُؼ ْؾ َأ َفدمَ َ َّت ُؼ َ
الحل َو َمـ ُيهللََ ب ُر إَ ْم َر َف َس َق ُؼق ُل َ
دقن﴾ [يدقكس ]59 :فنلرمدؾ -
َ
قن ُ
عؾقفؿ الصمة والسم  -لؾسدت مدـ هدمٓء الدذيـ يؼدرون أن ار هدق ر دؿ
لؾست مـفؿ أن يػردو بنلعسدندة؛ أمدن الربقبقدة ففدذ إمدؿ مؼدرة دن كؿدن ٓ
يخػك عؾك مدـ لمدؾ آيدنب الؼدرآن؛ ولفدذا كدنن مدـ ظدـ أن التقحقدهلل الدذي
جنءب بف الرمق -عؾقفؿ الصمة والسم  -هق قحقهلل الربقبقة غقر عدنر:
وٓ عنلؿ بحؼقؼة التقحقهلل الذي دعت إلقف الرمؾ -عؾقفؿ الصمة والسم .
ففذا من يتعؾؼ بسقنن معـك كؾؿة التقحقهلل مدـ خدم آيدنب الؼدرآن ومدـ
خم ػسقر هذا العؾؿ الؽسقر مـ عؾؿنء التػسدقر وهدق الدذي يسدؿك بشدقر
الؿػسددريـ -رحؿددف ار عددنلك -أبددق جعػددر ابددـ جريددر الط د ي -رحؿددة ار
عنلك عؾقف.
بددذلؽ قددهلل كؽددقن فسددركن كؾؿددة التقحقددهلل مددـ خددم كصددقص الؼددرآن
والـصقص يف الؼرآن كثقرة و تسدع معنكقفدن يف الؼدرآن عؾدؿ كسقدر مدـ العؾدق
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العظقؿة التل يـسغل أن يحرص عؾقفن لنل العؾؿ بلن يعر :معـك التقحقهلل
مـ الؼرآن ومثؾ من ذكركن كم ابـ جرير وكذلؽ كم ابـ كثقر مدـ أحسدـ
من يؽقن يف معنين هذ أينب التل فقفن كؾؿة التقحقهلل يف الؼرآن.
يسؼك أن بقنن معـك كؾؿدة التقحقدهلل يف أحنديدث الـسدل -صدؾك ار عؾقدف
ومؾؿ -الؿصهللر الذي مـلخذ مـف بقدنن معـدك كؾؿدة التقحقدهلل مدـ أحنديدث
الـسددل -صددؾك ار عؾقددف ومددؾؿ -هددق صددحقح مسددؾؿ مسددؾؿ بددـ الحجددنج -
رحؿف ار عنلك -كؿن عؾؿ لؿ يسقا أبقا ًبن كنلسخنري وغقر عؾك الحهلليث
لؽـ يـسغدل لطنلد العؾدؿ أن يدتػطـ ٕمدر مفدؿ يف صدحقح مسدؾؿ وهدق أن
دؾؿن يسددقم إحنديددث مددق ًقن غنيددة يف الهللقددة كؿددن م د ى -إن شددنء ار
مسد ً
عنلك -كقػ أكف فسر معـك كؾؿة التقحقهلل بدنيراد الروايدنب التدل يؽدقن فقفدن
كؾؿة التقحقهلل ٓ إلف إٓ ار ثؿ يقرد بعهللهن رواية سقـ معـك ٓ إلف إٓ ار مـ
كػددس حددهلليث رمددق ار -صددؾك ار عؾقددف ومددؾؿ -وهددذا يف الحؼقؼددة عؾددؿ
عظقؿ جهللا وٓ أعؾؿ كتن ًبن مـ كت السـة اعتـك بسقنن معـك التقحقهلل أجؾ مـ
عـنيددة اإلمددن الؿسددؾؿقـ -رحؿددة ار عددنلك عؾقددف -مددع أكددف لددؿ يسددقا لؽددـ
يؼق  :ين لنل العؾؿ اكظر هدذا الحدهلليث واكظدر الحدهلليث الدذي بعدهلل فنكدف
يسقـ لؽ معـك التقحقدهلل كؿدن مدلعطقؽ -إن شدنء ار عدنلك -الـؿدنذج عؾدك
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هذا مؿن أورد -رحؿف ار عنلك -مـ الـصقص ويـسغدل لطنلد العؾدؿ أن
يهللقؼ يف بقنن هذ الـصقص.
فؿددـ ذلددؽ أن اإلمددن مسددؾؿ -رحؿددف ار عددنلك -مددنم حددهلليث عؿددر -
رضل ار عـف -الؿشفقر الذي فقف أن ج يدؾ مدل الـسدل -صدؾك ار عؾقدف
ومؾؿ -عـ اإلمم فلجنبف بؼقلف« :اإلمم أن شدفهلل أن ٓ إلدف إٓ ار »..
الحهلليث .ثؿ روى مسؾؿ هذا الحهلليث مـ لريؼ أبل هريرة بؾػدظ «اإلمدم
أن عسهلل ار وٓ شرك بف شلء» فػسر كؾؿة التقحقهلل ٓ إلف إٓ ار القاردة يف
الؾػظ إو بؿن ب َّقـ معـنهدن يف الؾػدظ الثدنين مدـ أهدن عسدندة ار وحدهلل دون
شددريؽ ثددؿ مددنم مسددؾؿ -رحؿددف ار عددنلك -حددهلليث عؿددر مرفق ًعدن« :بـددل
اإلمم عؾك خؿس :شفندة أن ٓ إلف إٓ ار» ثؿ روا مدـ لريدؼ ابدـ عؿدر
بؾػظ «بـل اإلمم عؾك خؿس عؾك أن يقحهلل ار» ويف لػظ «بـدل اإلمدم
عؾك خؿدس عؾدك أن يعسدهلل ار ويؽػدر بؿدن دوكدف» فػسدر كؾؿدة ٓ إلدف إٓ ار
القاردة يف حدهلليث عؿدر بؿدن بد َّقـ الؿدراد مـفدن يف الؾػظدقـ أخدريـ مدـ أهدن
قحقهلل ار يف عسند ف والؽػر بؿن دوكف مـ الشركنء وإكهللاد.
ومـ ذلؽ أكف منم حهلليث ابـ عسنس -رضل ار عـفؿن -يف قدهللو وفدهلل
عسهلل الؼقس وفقف أن الـسل -صؾك ار عؾقف ومؾؿ -قن لفؿ« :آمركؿ بدلربع:
اإليؿددنن بددنر شددفندة أن ٓ إلددف إٓ ار» ثددؿ مددنم مسددؾؿ هددذا الحددهلليث مددـ
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لريؼ أبل معقهلل بؾػظ «آمركؿ بلربع اعسهللوا ار وٓ شركقا بف شلء» فػسدر
كؾؿة ٓ إلف إٓ ار القاردة يف الؾػظ إو بلهدن عـدل عسدندة ار دون شدريؽ
القاردة يف الؾػظ الثنين.
وهؽذا روى -رحؿف ار -حهلليث ابـ عسنس يف بعدث الـسدل -صدؾك ار
عؾقف ومؾؿ -معن ًذا -رضل ار عـف -إلك القؿـ وفقف ققلدف« :فدندعقهؿ إلدك
شفندة أن ٓ إلف إٓ ار» ثؿ منقف بؾػظ« :فؾقؽـ أو من دهللعقهؿ إلقدف عسدندة
ار -عز وجؾ -فنذا عرفقا ار فلخ هؿ »..الحهلليث فػسر كؾؿدة التقحقدهلل
القاردة يف الؾػظ إو بؿن ورد يف الؾػدظ الثدنين مدـ أهدن عسدندة ار وأن مدـ
حؼؼ ذلؽ ففق الذي قهلل عر :ار عنلك.
مسؾؿن روى حهلليث لنرم بـ أشدقؿ أن الـسدل -صدؾك ار
ومـ ذلؽ أن
ً
عؾقف ومؾؿ -قن « :مـ قن ٓ إلف إٓ ار وكػدر بؿدن يعسدهلل مدـ دون ار حدر
منلف ودمف »..الحهلليث ثؿ منقف مسؾؿ بؾػظ «مـ وحهلل ار» فسقـ أن قحقدهلل
ار الددقارد يف الؾػددظ الثددنين يددراد ؿددن يف الؾػددظ إو وهددق أن يـطددؼ إو
كؾؿة التقحقهلل ويؽػر بؿن عسهلل مـ دون ار فسعهلل أن وضح مسؾؿ -رحؿدف ار
عنلك -مـ خم الـصقص الؿتؼهللمة أن معـك كؾؿة التقحقدهلل هدق عسدندة ار
دون شريؽ روى حهلليث معنذ -رضل ار عـف -الذي فقف :أن هدذا الؿعـدك
العظقؿ لؽؾؿة التقحقهلل هق حؼ ار إعظؿ عؾك عسند حقث قن -صدؾك ار
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عؾقف ومؾؿ« :-هؾ هللري من حؼ ار عؾك العسند؟ فنن حؼ ار عؾك العسند أن
يعسهللو وٓ يشرك بف شلء».
فتلمؾ كقػ ب َّقـ مسؾؿ -رحؿف ار عنلك -بؿن منقف مـ هذ الـصدقص
أن معـك كؾؿة التقحقهلل هق عسندة ار وحهلل والؽػر بؿن عسهلل مـ دوكف عنلك
وأن هذا هق حؼ ار إعظدؿ عؾدك عسدند وبدذلؽ الدذي كؼؾـدن مدـ روايدنب
مسؾؿ يف بقنن معـك كؾؿة التقحقهلل يتضدح الؿعـدك الؿؼصدقد دذ الؽؾؿدة يف
كصقص السـة بعهلل أن ا ضح الؿؼصقد ن يف كصقص الؼرآن -بحؿهلل ار.
اإلخقة يؼقلقن إللؼنء إم ؾة يرمؾ مما عؾك القا س.
{لطددرح إمد ؾة أو إللؼن فددن إلددك الشددقر الرجددنء إرمددن السددما عؾددك
ً
رجنٓ وكسن ًء يؾؼك السما عؾك القا س -إن شنء
القا س 7556565651
ار -يطسع ويعرض عؾك الشقر}.
كليت أن لذكر شروط كؾؿدة التقحقدهلل عؾؿـدن أن معـدك كؾؿدة التقحقدهلل
مددـ خددم كصددقص الؼددرآن والسددـة هددذ الؽؾؿددة ٓ شددؽ أهددن كؾؿددة ؼددن
بنلؾسنن دون أن ي

عؾقفن شلء بؾ هدل أعظدؿ الؽدم وٓ بدهللََّّ أن يؽدقن

قن ؾفن قن ًؿن بشرولفن العظقؿة وشروط ٓ إلف إٓ ار مدسعة جؿعفدن الـدنظؿ
بؼقلف:
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عؾؿ يؼقـ وإخمص وصهللقؽ مع

محسددددددة واكؼقددددددند والؼسددددددق لفددددددن

عؾدؿ" يعـدل أن مدـ شدروط ٓ إلدف إٓ ار العؾدؿ
فؼقلدف -رحؿدف ارٌ " :-
العؾؿ بؿنذا؟ العؾؿ بؿعـنهن الذي مؿعتف أن حتك يؽقن قن دؾ ٓ إلدف إٓ ار
إذا كطؼفن بؾسنكف كنل ًؼدن لشدلء يعؾدؿ معـدن ولفدذا قدن ار عدنلك﴿ :إِ َّ
ٓ َمدـ
َش ِفهللََ بِن ْل َحؼ َو ُه ْؿ َي ْع َؾ ُؿ َ
قن﴾ [الزخر.]12 ::
يؼق السغقي :وهق يعؾؿقن بؼؾق ؿ من كطؼت بف ألسـتفؿ فشفندة الحؼ
هل ٓ إلف إٓ ار أعظؿ الحؼ ٓ إلف إٓ ار فنذا كطؼ دن بؾسدنكف فدم بدهللََّّ أن
مسدؾؿن
عنلؿن ن بؼؾسف ولفذا قن -صؾك ار عؾقف ومدؾؿ -كؿدن روى
ً
يؽقن ً
مـ حهلليث عثؿنن -رضل ار عـف« :-مـ مدنب وهدق يعؾدؿ أكدف ٓ إلدف إٓ ار
عنلؿن بؿعـك الؽؾؿة التدل كطدؼ دن ولفدذا إذا
دخؾ الجـة» فم بهللََّّ أن يؽقن ً
لؼـ الرجؾ الذي دخؾ اإلمم كؾؿة التقحقهلل ٓ بهللََّّ أن ُي َسق ُـ لفن معـنهن؛ ٕكف
إذا قن ٓ إلف إٓ ار وهق رجؾ أعجؿل ٓ يهللري منذا عـدل هدذ الؽؾؿدة ٓ
بهللَّ أن جؿ لف ويقضح لف معـك ٓ إلف إٓ ار العؾؿ هق الؿـنيف لؾجفؾ ن.
َّ
الشرط الثنين :القؼقـ أصؾ القؼقـ مـ قدقلفـَ " :ي ِؼدـ الؿدنء يف اإلكدنء إذا
امتؼر" فنلقؼقـ هق امتؼرار هدذا إمدر العظدقؿ يف الؼؾد بحقدث ٓ يتطدرم
إلقف الشدؽ وفقدف الحدهلليث العظدقؿ الدذي روا مسدؾؿ أن الـسدل -صدؾك ار
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عؾقف ومؾؿ -كؿن يف حهلليث أبدل هريدرة -رضدل ار عـدف -قدن « :مدـ لؼقدت
وراء هذا الحدن ط يشدفهلل أن ٓ إلدف إٓ ار مسدتقؼـًن دن قؾسدف فسشدر بنلجـدة»
فهلل عؾك أن قن ؾ ٓ إلف إٓ ار ٓ بهللََّّ أن يؽقن مستقؼـًًن ن فلمن إذا كنن شدن ًكًن
أو مر ن ًبن كنلؿـنفؼقـ فنهن ٓ ـػعف.
مخؾصدن يريدهلل
الشرط الثنلث :اإلخمص بلن يؽقن قن ؾ ٓ إلدف إٓ ار
ً
خنلص دن مددـ قؾسددف»
ار عددنلك ددن وفقددف الحددهلليث «مددـ قددن ٓ إلددف إٓ ار
ً
واإلخمص يـدنيف الشدرك؛ ٕن الؿـدنفؼقـ يؼقلقهدن وهدؿ غقدر صدندققـ غقدر
مخؾصقـ.
الشرط الرابع :الصهللم بلن يؽقن قن ؾ ٓ إلدف إٓ ار صدند ًقن بدلن يـطدؼ
بؾسنكف وقهلل صهللم قؾسدف مدن كطدؼ بدف لسدنكف ولفدذا كدذا ار الؿـدنفؼقـ حدقـ
﴿ومِد َـ الـَّ ِ
َّدنس َمدـ َي ُؼدق ُ
قنلقهن؛ ٕهؿ كنكقا كنذبقـ يف كطؼفدن قدن عدنلكَ :
آمـََّّن بِنرِ وبِن ْلقق ِ ِ
أخ ِر َو َمن ُهؿ بِ ُؿ ْدممِـ ِق َـ﴾ [السؼدرة ]1 :أن هدذ الؽؾؿدة ﴿آ َمـََّّدن
َ َْ
َ
بِنرِ وبِن ْلقق ِ ِ
أخ ِر﴾ هل كؾؿة حؼ لؽـ ار حؽؿ عؾقفؿ بلهؿ غقر مدممـقـ
َ َْ
لؿنذا حؽؿ عؾقفؿ بلهؿ غقر مدممـقـ مسنشدرة؟ ٕن هـدنك شدرط أو أكثدر مدـ
﴿ومِ َـ الـَّ ِ
َّنس َمدـ َي ُؼدق ُ
شرط قهلل اختؾ فنختؾ شرط بقـتف أية التل بعهللهن َ
أخ ِر ومن ُهؿ بِؿ ْدممِـ ِقـ ي َخ ِ
آمـََّّن بِنرِ وبِن ْلقق ِ ِ
دند ُع َ
ار َوا َّل ِدذي َـ آ َمـُُدقا َو َمدن
َ َْ
َ ُ
ُ
َ َ
َ
قن َ
ٓ َأك ُػسفؿ ومدن ي ْشدعر َ ِ
َي ْخهللََ ُع َ
ار َم َر ًضدن
قن إِ َّ َ ُ ْ َ َ َ ُ ُ
ون فدل ُق ُؾدقبِ ِفؿ َّم َدر ٌض َف َدزا َد ُه ُؿ ُ
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ِ
قؿ بِ َؿن َكَن ُكُقا َي ْؽ ِذ ُب َ
قن﴾
َو َل ُف ْؿ َع َذ ٌ
اا َأل ٌ
﴿آمـََّّن بِنرِ وبِن ْلقق ِ ِ
أخر﴾ بللسـتفؿ كنكقا كنذبقـ ولفذا قن ارَ ﴿ :و َمن ُهدؿ
َ َْ
َ
بِ ُؿ ْممِـ ِق َـ﴾ لعهلل وجقد شرط الصهللم يف ققلفؿ.
[السؼدرة]97 - 1 :

فهلل عؾك أهؿ حقـ قنلقا:

ولفذا قن -صؾك ار عؾقدف ومدؾؿ« :-مدـ قدن ٓ إلدف إٓ ار صدهلل ًقن مدـ
قؾسف» فنذا هق كطؼ بد ٓ إلف إٓ ار ولؿ يؽـ صند ًقن مـ قؾسدف فنهدن ٓ ـػعدف
عؾؿ يؼقـ وإخمص وصهللقؽ م ًعن محسة محسة يعـل يؽقن قن ؾ هذ الؽؾؿة
مح ًسن لفن ومح ًسن لؿن ي

عؾقفن مـ درك الؿعسدقداب مدـ دون ار فلمدن إذا

كنن يؼق ٓ إلف إٓ ار بؾسنكف لؽـف إذا ُأمر ب ك الشرك الذي ٓ بهللََّّ مـ ركف
لؿـ قن ٓ إلف إٓ ار أبك ذلدؽ وأبغدض مدـ دعدن إلدك ذلدؽ فنكدف يف هدذ
الحنلددة ٓ يؽددقن مح ًسددن ولددـ يحؼددؼ هدذا الشددرط فددم بد َّدهللَّ مددـ محسددة الؽؾؿددة
ومحسة من دلت عؾقف ومحسة أهؾفن الؼن ؿقـ ن.
عؾؿ يؼقـ وإخمص وصهللقؽ مع

محسة واكؼقند ......

بلن يـؼند لؿن دلت عؾقف هذ الؽؾؿة العظقؿة فقؽقن عـهلل اكؼقند وعؿؾ
ٓ أن يـطؼفن بؾسنكف غقر مـؼند لؾعؿؾ الذي يتقجد لؿدـ قدن ٓ إلدف إٓ ار
ثؿ قن " :والؼسق لفن" بلن يؼسؾ هذ الؽؾؿة ويؼسؾ من ي

أيضن مـ
عؾقفن ً

رك الشرك فؾفذا مـ حؼؼ هذ الشروط فنكف يؽقن محؼ ًؼن لد ٓ إلف إٓ ار.
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تيتي مسيلة :هل امملة مللسلنلو مل مللحدلن ملل

س سلوطو ح

مإلفصمح ا م نى كنلة س إله إس مهلل؟ ه ضرهم ذلك؟
ٓ يضرهؿ؛ ٕهدؿ يؼقؿدقن معـنهدن وإن لدؿ يسدتطقعقا التعسقدر بللسدـتفؿ
وقهلل مللت مؿنحة شقخـن ابـ بنز -رحؿف ار عدنلك -عدـ العدنمل الدذي ٓ
يستطقع أن يػصح عـ معـك كؾؿة التقحقهلل بلهن عـدل الـػدل واإلثسدنب وأن
الـػل معـن كػل الؿعسدقداب مدـ دون ار واإلثسدنب هدق إفدراد ار بنلعسدندة
فؼن  ٓ :يضرهؿ؛ ٕهؿ إذا كنن محؼ ًؼن لد ٓ إلف إٓ ار فنهؿ يف هدذ الحنلدة
قن بد ٓ إلف إٓ ار وإن لؿ يستطع أن يػصح عـ معـك هدذ الؽؾؿدة بدؾ إن
عظقؿن أشهلل مدـ بعدض مدـ يسدتطقع
بعض العنمة يؼقمقا بد ٓ إلف إٓ ار ققن ًمن
ً
أن يػصح بؿعـنهن وٕجؾ ذلؽ يـسغل أن تلمؾ هذ الؿسللة -مسللة العؾدؿ
وأيضن مدن ذكركدن مدـ ركدـ
العظقؿ بؿعـك ٓ إلف إٓ ار وشروط هذ الؽؾؿة
ً
الـػل واإلثسنب الؿتعؾؼ ذ الؽؾؿة.
كددليت إلددك الػؼددرة الخنمسددة :وهددل أن كثقد ًدرا مددـ الـددنس عددرض ل مددن
الؿجدهللد شدقر اإلمدم محؿدهلل بدـ عسدهلل القهدنا -رحؿدة ار عدنلك عؾقدف-
الذي جهللد ار عنلك بف مـ درس مـ معدنلؿ التقحقدهلل يف الؼدرن الثدنين عشدر
عظقؿن يف بقنن التقحقهلل والتحذير مـ الشرك وقهلل ب َّقـ
وكػع ار عنلك بف كػ ًعن
ً
اإلمن الؿجهللد -رحؿف ار عنلك -معـك هذ الؽؾؿة وكنن السدن ؾ يف كثقدر
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مـ السؾهللان لؿعـك كؾؿة التقحقهلل غقر هذا الؿعـك الذي مؿعت فؽنن اإلمن
الؿجهللد -رحؿف ار عنلك -كؿن ذكر الؿصـػقن يف مقر ف قهلل لؼل عهلل ًدا مدـ
عؾؿنء الؿسؾؿقـ خنرج بؾهلل فنكف قهلل رحؾ -رحؿف ار عدنلك -إلدك بغدهللاد
وإلك السصرة وإلك إحسنء وإلك مؽة وإلك الؿهلليـة وأخذ الحهلليث عدـ
عؾؿددنء الحددهلليث وعؾددك رأمددفؿ شددقر الحددهلليث يف وقتددف العممددة الؿحددهلل
محؿهلل حقنة السـهللي -رحؿة ار عنلك عؾقف -وقرأ -رحؿة ار عدنلك عؾقدف
وعؾك غقر مـ الؿحهللثقـ -الؽت الستة كنمؾة ومسدـهلل اإلمدن أحؿدهلل كنمؾدة
وأخذ إجنزة ن فؾؿن كنن القضع السن هلل يف كجدهلل ويف غقرهدن مدـ السؾدهللان يف
حؼقؼة التقحقهلل هق الؿعـك الؿقجقد عـهلل الؿتؽؾؿقـ -كؿن مقليت قضدقحف-
أكؽر الشقر محؿهلل بـ عسهلل القهنا -رحؿف ار عنلك -هذا الؿعـك الذي قهلل
أكؽر السؾػ قسؾف فنن السؾػ الصنلح -رحؿفؿ ار عنلك -وعؾؿنء إمدة
مـ بعهللهؿ لؿن قن أهؾ الؽم يف التقحقهلل الؿعـك السنلدؾ الدذي فسدروا بدف
كؾؿة التقحقدهلل أكؽدر ذلدؽ عؾدقفؿ السدؾػ أيؿدن إكؽدنر ضدؾ ّؾقهؿ وبدهللّّ عقهؿ
وأوضحقا أهؿ لؿ يػفؿقا حؼقؼة معـك التقحقهلل الذي بعث ار عنلك رمقلف
بف -صؾك ار عؾقف ومؾؿ.-
الشقر محؿهلل بـ عسهلل القهنا -رحؿدف ار -ؾؼدك عدـ شدققخف إولدقـ
أن معـك كؾؿة التقحقهلل هق اإلقرار بلن ار هق الدرا الؼدندر عؾدك آخد ا

ر
محاضات | قل هذه سبيل
سلسلة

وهذا هق الؿعـك الذي جرى عؾقف الؿتؽؾؿقن مـ الؿعتزلدة والجفؿقدة ومدـ
بعهللهؿ وكنن هدذا هدق السدن هلل يف مـطؼتدف ويف عدهللد مدـ السؾدهللان فؾفدذا قدن
كؾؿتف الؿشفقرة مـ قن مـ عؾؿنء العرض مدـ مشدنيخف أو مدـ مشدنيخفؿ
بلكف يػفؿ معـك كؾؿة التقحقهلل فؼهلل كدذا لؿدنذا قدن الشدقر هدذ الؽؾؿدة؟
ٕن الؿعـددك السددن هلل عـددهللهؿ لددقس معـددك ٓ إلددف إٓ ار الددذي دلددت عؾقددف
الـصقص وكنن عؾقف مدؾػ إمدة الصدنلح بدؾ هدق الؿعـدك الؿقجدقد عـدهلل
الجفؿقة وعـهلل الؿعتزلة.
حتك يتسقـ هذا ٓ بهللََّّ مـ قضقح هذ الؿسللة ً
أوٓ يف كدم الؿتؽؾؿدقـ
الؿعتزلة وغقرهؿ -ثؿ كقضح مققػ عؾؿنء السؾػ وعؾؿنء إمة مـ هذاالؿعـددك الددذي اخ عددف الؿتؽؾؿددقن لفددذ الؽؾؿددة وبعددهلل ذلددؽ يتضددح مددراد
الشقر -رحؿف ار عنلك -بنكؽنر هذا الؿعـك الؿقجقد يف بق تف.
اعؾؿ أن الؿتؽؾؿقـ مـ الؿعتزلة والجفؿقة ومـ جنراهؿ قهلل ذهسقا إلدك
أن معـك كؾؿدة التقحقدهلل هدق إفدراد ار عدنلك بنلربقبقدة وأن الرمدؾ -عؾدقفؿ
الصمة والسم  -إكؿن أ دت بدهللعقة هدمٓء إلدك أن يؼدروا بدلن ار عدنلك هدق
ر ؿ والحؼ أن الؿرء يعج غنية العج

كقػ يظـقن أن هدذا هدق معـدك

كؾؿة التقحقهلل الذي جنءب ن الرمدؾ مدع صدريح ػصدقؾ ار عدنلك لدهللعقة
ُقحن إِ َلك َق ْقمِ ِف َف َؼن َ َين َق ْدق ِ ا ْع ُسدهللُُ وا
الرمؾ فؼن -عز وجؾَ ﴿ :-ل َؼهللْْ َأ ْر َم ْؾـََن ُك ً
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ار َمن َل ُؽؿ م ْـ إِ َل ٍف َغ ْق ُر ُ ﴾
َ

[إعرا]51 ::

فـدقح -عؾقدف الصدمة والسدم  -لؾد
ٌ

مـ ققمف أن يػردوا ار بنلعسندة ولؿ يطؾ مـفؿ أن يؼروا أن ار ر ؿ؛ ٕهؿ
مؼددرون أن ار عددنلك هددق ر ددؿ فطؾد مددـفؿ -عؾقددف الصددمة والسددم  -أن
ار َمدن َل ُؽدؿ مد ْـ إِ َل ٍدف َغ ْق ُدر ُ ﴾
يػردوا ار عنلك بنلعسندة هذ الؽؾؿة ﴿ا ْع ُس ُدهللُ وا َ
قنلفن جؿقع إكسقنء ولفذا قن عنلك﴿ :وإِ َلك َع ٍ
نه ْؿ ُهدق ًدا َقدن َ َيدن َق ْدق ِ
ند َأ َخ ُ
َ
ٍ
﴿وإِ َلددك َث ُؿددق َد
ار َمددن َل ُؽددؿ مد ْـ إِ َلددف َغ ْقد ُدر ُ ﴾ [إعددرا ]25 ::وقددن عددنلكَ :
ا ْع ُسددهللُُ وا َ
ِ
ار َمن َل ُؽؿ م ْـ إِ َل ٍف َغ ْق ُر ُ ﴾ [إعدرا ]25 ::وقدن
َأ َخ ُ
نه ْؿ َصنل ًحن َقن َ َين َق ْق ِ ا ْع ُسهللُُ وا َ
ار َمدن َل ُؽدؿ مد ْـ إِ َل ٍدف
﴿وإِ َلك َمهللْْ َي َـ َأ َخ ُ
عنلكَ :
دنه ْؿ ُشد َع ْق ًسن َقدن َ َيدن َق ْدق ِ ا ْع ُسدهللُُ وا َ

﴿و َمن َأ ْر َم ْؾـََن مِـ َق ْسؾِ َ
دؽ مِدـ
َغ ْق ُر ُ ﴾ [إعرا ]15 ::وقن عنلك يف جؿقع الرمؾَ :
ٓ ُك ِ
ٓ َأ َكَن َفن ْعسهللُُ ِ
ٓ إِ َل َف إِ َّ
ُقحل إِ َل ْق ِف َأ َّك ُف َ
َّر ُمق ٍ إِ َّ
ون﴾ [إكسقنء.]65 :
ُ

فنلرمؾ -عؾدقفؿ الصدمة والسدم  -طؾد مدـفؿ أن يػدردوا ار عدنلك
بنلعسندة؛ ٕن هذ إمؿ -كؿن ؼهلل  -ؼر أن ار عنلك هق ر ؿ ولفدذا قدن
ٍ
ِ
ددة رم ً ِ
اج َتَـ ِ ُسددقا
عددنلك ً
ار َو ْ
أيضددنَ :
﴿و َل َؼددهللْْ َب َع ْثـََددن فددل ُكُددؾ ُأ َّم َّ ُ
ددقٓ َأن ا ْع ُسددهللُُ وا َ
اج َتَـ ِ ُسددقا
ال َّطددن ُغ َ
﴿و ْ
قب﴾ [الـحددؾ ]52 :اعسددهللوا ار مػددرديـ لددف العسددندة عددنلك َ
قب﴾ وقؾـدن إن معـدك "الطدنغقب" هدق الؿعسدقد مدـ دون ار إذا كدنن
ال َّطن ُغ َ
ار﴾ هق إٓ ار ركـ اإلثسنب يف كؾؿدة التقحقدهلل
راضل فؼقلفؿ﴿ :ا ْع ُسهللُُ وا َ
قب﴾ هق الـػل يف ققلؽ ٓ إلف والـصقص الهللالة عؾدك أن
اج َتَـ ِ ُسقا ال َّطن ُغ َ
﴿و ْ
َ
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﴿و َلد ِـ
الؽػنر يؼدرون بدلن ار عدنلك هدق ر دؿ قدهلل ذكركنهدن كؼقلدف عدنلكَ :
مد َدل ْل َتَفؿ م دـ َخ َؾ َؼفددؿ﴾ ﴿و َل د ِـ مد َدل ْل َتَفؿ م دـ َخ َؾد َدؼ السددؿق ِ
اب َوإَ ْر َض﴾
َّ َ َ
َ ُ َّ ْ
َ
َ ُ َّ ْ
ُ ْ
جقا ؿ واحهلل أن ذلؽ ر -عز وجؾ.
فؿـ عج ٓ يـؼضل؛ أن يليت همٓء الؿستهللعة لقؼقلقا :إن معـدك كؾؿدة
التقحقهلل هق إثسنب أن ار عنلك هق قدندر عؾدك آخد ا ويعقدهلل معـدك كؾؿدة
التقحقهلل لؾربقبقة التل آمـ ن الؿشركقن فؾفذا قدن أهدؾ العؾدؿ :إن هدمٓء
لؿ يػفؿقا حؼقؼة التقحقهلل الذي بعثت بف الرمؾ -عؾقفؿ الصمة والسم -
وهذا مراد شقر اإلمم محؿهلل بـ عسدهلل القهدنا -رحؿدف ار عدنلك -حدقـ
قن يف السق ة التل كنن فقفن هذا الؿعـك :أكؽؿ لؿ ػفؿقا التقحقهلل الدذي بعدث
ار ؿ رمؾف -عؾقفؿ الصمة والسم .
وقهلل مؾؽ الؿتؽؾؿقن يف ؼرير التقحقهلل مسؾ ًؽن مستهلل ًعن حقث ربطقا بؿدن
مؿق دلقؾ الحهللو وقنمقا بسرد مجؿقعة مـ الؿصطؾحنب الؿتعؾؼدة بدف
كنٕعراض وإجسن والجقاهر ولفن معنين عـدهللهؿ وقدنلقا :إن مدـ عدر:
التقحقددهلل عؾددك هددذ الؿصددطؾحنب وعؾددك هددذا الؼددهللر فنكددف قددهلل يؽددقن قددن
بنلتقحقهلل الذي جنءب بف الرمؾ -عؾقفؿ الصمة والسم  -وبنجؿدن أهدؾ
العؾؿ الـسل -صؾك ار عؾقف ومؾؿ -لدؿ يدهلل ُ مطؾ ًؼدن إلدك هدذا الـدق ولفدذا
أكؽر أهؾ العؾؿ عؾقفؿ منذا قنلقا؟ كؾ هذا مـ آبتهللا ومـ غققدر التقحقدهلل
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الذي جنء بف الرمق -صؾك ار عؾقف ومؾؿ -إلك هذا الؿعـك السنلؾ الدذي
أحهللثتؿق فألجؾ ذلؽ عهللََّّ أهؾ العؾؿ هذا التصر :مـ الؿتؽؾؿدقـ عدهللو
دنبم لؾتقحقددهلل الؿعؾددق عـددهلل
إحددهللا ًثن وابتددهللا ًعن يف معـددك التقحقددهلل وعددهللو مؼد ً
الؿسؾؿقـ.
ولفن من قن اإلمن ابـ ُم َريج الشنفعل -رحؿف ار عنلك -حقـ ُم ؾ مدن
التقحقهلل قن  :قحقهلل أهؾ العؾؿ وجؿنعة الؿسدؾؿقـ أشدفهلل أن ٓ إلدف إٓ ار
ددهللً ا رمدددق ار و قحقدددهلل أهدددؾ السنلدددؾ الخدددقض يف إعدددراض
وأن محؿد ً
وإجسن وإكؿدن بعدث الـسدل -صدؾك ار عؾقدف ومدؾؿ -بنكؽدنر ذلدؽ روا
الفروي يف ذ الؽم وققا السـة يف كتنا الحجة.
مراد بـ ُم َريج -رحؿف ار عنلك -ذ مـ جعؾقا معـدك التقحقدهلل مر س ًطدن
بنثسنب الربقبقة وذهسقا يف التدهلللقؾ عؾقدف هدذا الؿدذه يف إثسن دف بؿدن مدؿق
دلقددؾ الحددهللو

كؿددن أكؽددر ابددـ ُمد َدريج -رحؿددف ار عددنلك -هددذا التػسددقر

أيضن اإلمن عثؿنن بـ مدعقهلل الدهللارمل فنكدف أورد كدم
لؾتقحقهلل فؼهلل أكؽر ً
الؿتؽؾؿ الشفقر بشر الؿريسدل يف معـدك التقحقدهلل فؾؿدن ذكدر وذكدر عسنرا دف
قددن  :إن لددؿ يقحددهلل ار -عددز وجددؾ -إٓ مددـ قددن

ددذ التخددنلقط فؿددن يف أمددة

محؿهلل -صؾك ار عؾقف ومدؾؿ -مقحدهلل يعـدل أكؽدؿ قدهلل ابتدهللعقا قحقدهللًً ا إن
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كنن هذا هق التقحقهلل عـهللكؿ فعؾك هذا لقس يف الؿسؾؿقن مقحهلل؛ ٕن هدذا
معـك مستهلل أ قتؿ بف بم برهنن وٓ دلقؾ.
مـتشرا زمـ الشقر
هذا الؿعـك الذي كنن عؾقف الؿتؽؾؿقن هق الذي كنن
ً
محؿهلل بـ عسهلل القهنا وكنن عؾقف الشققخ إولقن فؾؿن درس عؾك عؾؿنء
الحددهلليث -كؿددن قؾـددن -أدرك أن هددذا الؿعـددك الؿـتشددر لؾتقحقددهلل هددق الؿعـددك
الذي ذمف السؾػ الصنلح وأكؽرو عؾك الؿتؽؾؿقـ فؾذا قن الشقر محؿدهلل
فقؿـ كشرو مـ عؾؿنء العنرض :أكؽدؿ لدؿ ػفؿدقا التقحقدهلل الدذي بعدث ار
عددنلك بددف رمددقلف -صددؾك ار عؾقددف ومددؾؿ -والسددس أهددؿ كددنكقا يـشددرون
الؿعـك الذي قرر الؿتؽؾؿقن مـ الؿستهللعة إذ جدهلل الشدقر محؿدهلل -رحؿدف
ار عنلك -يف كشر الؿعـك الصحقح الذي دلت عؾقدف الـصدقص وكدنن عؾقدف
السؾػ الصنلح -رضل ار عدـفؿ -يف معـدك التقحقدهلل واعتـدك عـنيدة كسقدرة
بسقنن معـك التقحقهلل واكظر عسنرة الشقر محؿهلل بـ عسدهلل القهدنا يف كتسدف يف
معـك كؾؿة التقحقهلل جهللهن عسنرة الط ي التل كؼؾـنهن قسؾ قؾقؾ لؽ.
فنكددف يؼددق يف معـددك ٓ إلددف إٓ ار ٓ :معسددقد بحددؼ إٓ ار هددذ عسددنرة
الط ي يف التػسقر هل كػس عسنرة الط ي وعسدنرة أهدؾ العؾدؿ السدنبؼقـ -
رحؿة ار عنلك عؾدقفؿ -لفدذا قدن الشدقر فدقؿـ فسدروا كؾؿدة التقحقدهلل يف
بق تف بتػسقر الؿتؽؾؿقـ بلكؽؿ لؿ ػفؿقا التقحقهلل الدذي جدنءب بدف الرمدؾ -
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صؾك ار عؾقفؿ ومؾؿ -حقـ زعؿتؿ أن الؿراد بؽؾؿة التقحقهلل أن يؼر العسدهلل
بلن ار عنلك هق ربف وٓ شؽ أن هذا -كؿن قؾـن -لقس بصقاا بؾ الؿعـدك
الذي دلت عؾقف الـصقص لؽؾؿة التقحقهلل هق إفراد ار بنلعسندة.
مسؼ قؾـن إلك جفقؾ همٓء الؿتؽؾؿقـ ابـ ُم َريج كؿن كؼؾـن مـ كممدف
أيضن اإلمن الهللارمل -رحؿف ار عنلك -وأكؽدر إ ؿدة السدنبؼقن
وجفؾفؿ ً
أبق حـقػة ومنلؽ -رحؿفؿ ار -عؾدك عؿدرو بدـ عسقدهلل الؿعتزلدل الدذي هدق
أيضدن
أو مـ فتح لؾـنس الؽم يف التقحقهلل ذ الطرم وأكؽر هذا الؿعـك ً
اإلمن الشنفعل عؾك ابـ عؾل الؿعتزلل وقن  :إكف يخنلػف يف كؾ شلء حتدك
يف ققلف لؽؾؿة التقحقهلل؛ ٕن معـك كؾؿة التقحقهلل عـهلل الشدنفعل يختؾدػ عدـ
معـنهن عـهلل هذا الؿعتزلل.
ولفذا قن شقر اإلمم ابـ قؿقة -وهذ مسدللة مفؿدة لطنلد العؾدؿ-
ٕن هـنك مـ يفنجؿ الشقر محؿهلل بـ عسدهلل القهدنا فقؼدق  :إن محؿدهلل بدـ
عسهلل القهنا قن كؾؿة من قنلفن أحهلل قسؾف هذا غقدر صدحقح هدذ الؽؾؿدة يف
أن مـ فسر كؾؿة التقحقهلل بلهن عـل الؼهللرة عؾك آخ ا وأن هذا هق الذي
دعت إلقف الرمؾ قهلل قن شقر اإلمم -رحؿف ار عنلك -يف درء عدنرض
الـؼؾ والـؼؾ بلن مـ فسر كؾؿة التقحقدهلل بلهدن عـدل الؼدهللرة عؾدك آخد ا
فنكف لدؿ يعدر :التقحقدهلل الدذي بعدث ار بدف رمدؾف هدذ كػدس عسدنرة الشدقر
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محؿهلل -رحؿف ار عنلك -كػس العسنرة التدل قنلفدن الشدقر محؿدهلل بدـ عسدهلل
القهنا قهلل قنلفن شدقر اإلمدم قسؾدف وٓ شدؽ يف ذلدؽ؛ ٕكدف مدـ يظدـ أن
كقحن أرمؾ إلك قق كفمٓء لقؼروا بلن ار هق ر ؿ ومؽث فقفؿ ألػ مدـة
ً
إٓ خؿسقـ عن ًمن ففق لدؿ يػفدؿ التقحقدهلل الدذي دعدن إلقدف كدقح كدقح يؼدق :
ار َمن َل ُؽؿ م ْـ إِ َل ٍف َغ ْق ُر ُ ﴾ هذا هق مقضق الهللعقة.
﴿ا ْع ُسهللُُ وا َ
وهؽذا الـسل -صؾك ار عؾقف ومؾؿ -حقـ دعدن الؿشدركقـ إلدك قدق ٓ
دؿ َكَدن ُكُقا إِ َذا قِ َ
ٓ إِ َلد َف إِ َّ
دؿ َ
ار
قدؾ َل ُف ْ
إلف إٓ ار منذا قدنلقا؟ قدن عدنلك﴿ :إِ َّك َُّف ْ
ٓ ُ
قن َأ ِـََّّدن َل َت ِ
ون َو َي ُؼق ُل َ
َي ْس َت ْؽسِ ُر َ
َدنر ُكُقا آل ِ َفتِـََدن﴾ [الصدنفنب ]52 55 :ففؿدقا مدـ كؾؿدة
التقحقددهلل أهددن عـددل ددرك ألفددة ددرك الؿعسددقداب مددـ دون ار وإفددراد ار
عنلك وحهلل بنلعسندة -كؿن ذكركن -يف كصقص الؼرآن التل ؼهللمت.
بـن ًء عؾقف كعر :السس

من الذي ر

التػسقر مـ قسؾ أهؾ السهلل ؟ ر

عؾدك ػسدقر كؾؿدة التقحقدهلل هدذا

عؾقف أمر بنلغ الخطقرة وهدق أكدف صدنروا

إذا رأوا مـ يصر :العسندة لغقر ار -عز وجؾ -كؿـ يهللعقا أصحنا الؼسقر
ويذبح لفؿ مـ دون ار عز وجؾ يؼقلقن :همٓء لقسدقا بؿشدركقـ .لؿدنذا؟
قددنلقإ :ن معـددن كؾؿددة التقحقددهلل اإلقددرار بددلن ار هددق الددرا الؿددهللبر وهددمٓء
يؼرون أن ار عنلك هق الرا الؿهللبر.
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قن أهؾ العؾؿ :لؿن ظــتؿ أن معـك كؾؿة التقحقهلل هق اإلقرار بلن ار هدق
الؿهللبر وأكف هق الخنلؼ ر

عؾك ذلؽ أكؽؿ رأيتؿ الشرك فؾدؿ ػفؿدقا أكدف

هق حؼقؼة الشرك؛ ٕن عـهللكن مسللة قنعهللة كسقرة يف العؼقهللة مـ عر :معـك
اإليؿنن عر :معـك الؽػر ومدـ خ َّؾدط ولدؿ يعدر :معـدك اإليؿدنن ٓ بدهللََّّ أن
يخؾط يف معـك الؽػر مـ عر :التقحقهلل الدذي بعدث ار بدف رمدق -صدؾك
ار عؾقف ومؾؿ -والرمؾ جؿقعفؿ؛ مقعر :معـك الشرك فدنن جفدؾ معـدك
التقحقهلل فسقجفؾ الشرك ولفدذا كدنكقا يدرون هدمٓء يعسدهللون الؼسدقر عسدندة
ويذبحقن ٕهؾفدن ويدهللعقهؿ مدـ دون ار ويؼقلدقن كؾؿدة التقحقدهلل معـنهدن
اإلقرار بلن ار هق الخنلؼ وهمٓء وإن فعؾدقا مدن فعؾدقا ففدؿ مؼدرون أن ار
عنلك ر ؿ.
فؼن أهؾ العؾؿ :إن الؿشدركقـ السدنبؼقـ بدـص الؼدرآن يؼدرون بدلن ار
ر ؿ وأكف عنلك هق مهللبر أمرهؿ وأكف هق خنلؼفؿ فؾق كنن هدذا هدق معـدك
ٓ إلف إٓ ار لؿن ردهن الؿشركقن عؾك الرمؾ؛ ٕهؿ كنكقا يؼرون ن.
مـ أجؾ ذلؽ ر

عؾك الؿعـك الخنلئ لؽؾؿة التقحقهلل أن الشرك إذا

رأو قنلقا إن أهؾف لقسقا بؿشركقـ لؿنذا؟ لؿن ذكدرب مدـ أن مدـ اضدطرا
عـهلل معـك التقحقهلل ٓ بهللََّّ أن يضطرا عـهلل معـك الشرك.
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أعج مـ هذا أهؿ قنلقا :أن مـ قن ٓ إلف إٓ ار فنكدف ٓ يؽػدر مطؾ ًؼدن
حتك لق أكؽر القق أخر وأكؽر الجـدة والـدنر قدن اإلمدن الؿجدهللد محؿدهلل
عسهلل القهنا -رحؿف ار :-كقػ ؼقلقن هذا وقهلل كص الػؼفنء عؾك أن مثدؾ
كنقم عـ الؿؾة؛ ٕن مـ أكؽر القدق أخدر فنكدف يؽػدر
كػرا ً
هذ إمقر عهلل ً
قنلقا :فنهؿ يؼقلقن ٓ إلف إٓ ار قن  :كؼضقا ٓ إلف إٓ ار بجحدهللهؿ القدق
أخددر جحددهللهؿ الجـددة جحددهللهؿ السعددث جحددهللهؿ الـددنر قددنلقا ٓ :وإن
أكؽددروا القددق أخددر فف دؿ يؼقلددقن ٓ إلددف إٓ ار وٓ إلددف إٓ ار معـنهددن أن
التهللبقر والخؾؼ عـهلل ار وهؿ يؼقلدقن أن الؿدهللبر هدق ار وإن أكؽدروا القدق
أخر فخنلػقا بدذلؽ إجؿدن أهدؾ العؾدؿ -رحؿفدؿ ار عدنلك -يف أن مدـ
أكؽددر هددذ إمددقر الؿعؾقمددة مددـ الددهلليـ بنلضددرورة؛ فنكددف يؽػددر خنصددة وأن
أول ؽ الذيـ كنكقا يجحدهللون بدزمـ الشدقر كدنكقا يعؾؿدقن أهدن مؿدن جدنء بدف
الرمق -صؾك ار عؾقدف ومدؾؿ -وكدنن الشدقر يـسدف عؾدك هدذا بدلن يؼقلدقا
بلهؿ لؿ يؽقكقا يجفؾقن مثؾ هذا إمر بدؾ قدهلل كدنكقا يعؾؿدقن أن هدذا مؿدن
جنء بف الـسل -صؾك ار عؾقف ومؾؿ.-
لذلؽ عؾؿ أن مـ الخطر الؽسقر أن يجفؾ معـك التقحقهلل؛ ٕكف إذا جفؾ
معـك التقحقهلل الحؼقؼل وقع الشرك أمن كنظر الـدنس ولدؿ يدهللروا أكدف شدرك؛
ٕكف إذا قن إن معـك ٓ إلف إٓ ار اإلقرار بدلن ار هدق الدرا الؿدهللبر فؿفؿدن
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فعؾ الـنس مـ هذ الشركقنب فنهؿ يؼقلقن وإن فعؾقهن فدنهؿ يؼدرون بدلن
ار عنلك هق الؿهللبر؛ لؽـ لق عؾؿقا أن معـنهن إفدراد ار عدنلك بنلعسدندة كؿدن
دلت عؾقف الـصقص مـ الؼرآن والسدـة وكدم الطد ي -رحؿدف ار -الدذي
مؼـن ومنقف عـ غقر مدـ أهدؾ العؾدؿ ومدن فسدر بدف الـسدل -صدؾك ار عؾقدف
ومؾؿ -يف كػدس إحنديدث التدل مدنقفن مسدؾؿ أن معـدك ٓ إلدف إٓ ار هدق
عسندة ار وحهلل دون شريؽ؛ إذا عؾؿ الـنس هدذا الؿعـدك فدنهؿ إذا رأوا مدـ
يصر :العسندة لغقر ار عنلك أكؽروا ذلؽ عؾقف قنلقا :وقعت يف الشرك أمن
إذا كددنكقا يظـددقن أن معـددك ٓ إلددف إٓ ار هددق إثسددنب أن ار هددق الددرا فددنهؿ
يؼقلقن ويثستدقا أن ار عدنلك هدق الدرا وإن وقدع مدـفؿ مدن وقدع مدـ صدر:
العسندة لغقر ار.
بـن ًء عؾقف عؾؿ عظؿ قهللر هذا العؾدؿ العظدقؿ عؾدؿ التقحقدهلل أعظدؿ عؾدؿ
مـ عؾق الشريعة عؾك اإللمم هق عؾؿ العؼقهللة وهق الذي ققلـدن أن الـسدل
صددؾك ار عؾقددف ومددؾؿ -إن إكسقددنء جؿق ًع دن -عؾددقفؿ الصددمة والسددم -يسهللءون بف وهق الذي كنن يلمر -صدؾك ار عؾقدف ومدؾؿ -مدـ يرمدؾفؿ إلدك
السؾهللان بلن يسهللءوا بف فؼن لؿعنذ« :إكؽ ليت قق ًمن أهؾ كتنا فؾقؽـ أو مدن
دددهللعقهؿ إلدددقفؿ شدددفندة أن ٓ إلدددف إٓ ار وأين رمدددق فدددنن هدددؿ ألدددنعقا؛
فلعؾؿفؿ أن ار اف ض عؾقفؿ خؿس صؾقاب  ...إلك أخر الحهلليث».
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فلو مدن يسدهللأ بدف هدق هدذا التقحقدهلل العظدقؿ وهدق الدذي يجد أن يعرفدف
الؿسددؾؿقن وأن يؾؼـددق صددسقنهؿ وأن يتعؾؿددف الؿسددؾؿ ٕكددف ضددؿنكة عظقؿددة
لعهلل الشرك لؽـ إذا ُجفؾ معـك التقحقهلل وقع الشرك والـنس ٓ يهللرون أكف
شرك كسل ار أن يثستـن بنلؼق والثنبدت وأن يؼسضدـن بنلتقحقدهلل والسدـة إكدف
عؾك كؾ شلء قهللير -وار عنلك أعؾؿ -وصؾك ار ومؾؿ عؾك كسقـن محؿدهلل
وآلف وصحسف ومؾؿ.
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