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 املُقد ِّمة
احلمد هلل رب ِّ العاملني، والعاقبة للمتقني، وال ُعدوان إال على الظاملني، والصالة والسالم على 

 .أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني
 :أمَّا بعد

لشذذيا االسذذالم دمحم  ذذا عبذذد الومحذذاب ذذذذ رخذذه   ذذذذ للشذذيا " القواعذذد األر ذذ "فهذذ ا شذذرس لرسذذالة 
 .عبد القادر  ا دمحم اجلنيد ذذ حفظه   تعاىل ذذ

 . عد صالة الفجر( محذ 6441/ 4/ 61: ) وقد كان ا تداء شرحها يف يوم اجلمعة
 .وزاد فيها ما تيسَّر و عد كتا يت للشرس، ودفعه إليه، راجعه،

 :وكتب ذلك

 . علي  ا يوسف احلدادي
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 منت الكتاب وشرحه
احلمد هلل رب ِّ العاملني، والصالة والسالم على مجي  األنبياء واملرسلني، وعلى آل ُكل ٍّ 

 .وصحا تهم وأتباعهم مِّا املؤمنني
 :وبعد

القواعد »يف رسالته العظيمة النافعة  فقد قال اإلمام دمحم بن عبد الوهاب ــ رمحه هللا ــ
 :«األربع

 بسمميحرلا نمحرلا هللا ] 
أسأل هللا الكرمي ربَّ العرش العظيم أْن يتوالك يف الدنيا واآلخرة، وأْن جيعلك مبارًكا أينما  
كنت، وأْن جيعلك ِمَِّّن إذا ُأعطِّي َشكر، وإذا ابُتلِّي صََب، وإذ أْذَنب اسَتغفر، فـننَّ هـءال  

 . [ث عنوان السعادةالثال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الشرح

 :بدأ املُصن ِّف ــ رمحه هللا ــ رسالته هذه أبمرين
 .البسملة :األوَّل

 .نَّها النيب ملسو هيلع هللاىلصومح ه ُسنَّة الرسائل، وقد س

مِّا حديث ا ا عباس ذذ رضي   عنهما ذذ عا أيب  (7" )صحيحه"حيث أخرج البخاري يف 
: سفيان  ا حْرب ذذ هنع هللا يضر ذذ أنَّه جاء يف كتاب رسول   ملسو هيلع هللاىلص ال ي  عثه إىل محِّرقل عظيم الرُّوم

يمِّ ))   .بِّْسمِّ اَّللَِّّ الرَّمْحَنِّ الرَّحِّ

َرْقَل َعظِّيمِّ الرُّومِّ مِّْن   .َساَلٌم َعَلى َمنِّ اتَـَّبَع اهلَُدى: ُُمَمٍَّد َعْبدِّ اَّللَِّّ َوَرُسولِّهِّ إََِّل هِّ

ُ َأْجَرَك َمرَّتـَْْيِّ، فَنِّْن تـََولَّْيَت : َأمَّا بـَْعدُ  ، َأْسلِّْم َتْسَلْم، يـُْءتَِّك اَّللَّ ْساَلمِّ فَنِّّن ِّ َأْدُعوَك بِّدَِّعايَةِّ اإلِّ
ي َِّْي، فَنِّنَّ َعَليْ  ر الرسالة... (( َك إِّْْثَ اأَلرِّيسِّ  .إىل آخِّ

دن  «القواعد األر  »وقد كانت رسالة 
ُ
تُرَسل إىل األُمراء والعلماء وأئمة املساجد، وإىل أمحل امل

 .والُقرى والبوادي، فُتقرأ عليهم
 .  فَجَرت   لك جمَرى الرسائل، فأخ ت ُسنَّتها
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 .ع قرا هتاالدعا  لقارئها، ولُِّمستمِّ  :والثاّن
 .ومح ه عادٌة للُمصن ِّف ذذ رخه   ذذ يف كثري مِّا كتبه

ودعاء أئمة أمحل السُّنة واحلديث لُِّقرَّاء ُكتبهم يف أوائلها، أو يف أثنائها، مشهوٌر معروف، فعَله 
 .كثُر

 : وِمَِّّن فعَله

 .«عتقاد أئمة احلديثا»االمام أ و  كر االمساعيلي الشافعي ذذ رخه   ذذ يف رسالته  أوَّاًل ــ

 .«شرس السُّنة»االمام أ و احلسا الربهباري احلنبلي ذذ رخه   ذذ يف كتا ه  واثنًيا ــ

 .«أصول السُّنة»االمام ا ا أيب زَمنِّني املالكي ذذ رخه   ذذ يف كتا ه  واثلثًا ــ

 .«ة السَّلف أصحاب احلديثعقيد»االمام أ و عثمان الصا وين ذذ رخه   ذذ يف كتا ه  ورابًعا ــ

 :ومِّن فوائد هذا الدعا 

 .إيناس طالب العلم، وحتسني الكالم َله، ألجل أْن يُقبِّل على ما يَقرأ مِّا العلم، وَيهتمَّ  ِّه

 [.أسأل هللا الكرمي ربَّ العرش العظيم ]  :وقول املُصن ِّف ــ رمحه هللا ــ
ذذذنة  دعذذذاٌء هلل، وتوسذذذٌل إليذذذه سذذذبحانه ،مسائذذذه وصذذذفاته، وأمثلتذذذه كثذذذرية يف نصذذذو  القذذذرآن، والسُّ

 .النَّبوية، وآاثر الصحا ة
 .ومشروع ابلقرآن، والسُّنة، واالمجاع

 [.أْن يتوالك يف الدنيا واآلخرة ]  :وقوله ــ رمحه هللا ــ 
ذذذريِّ علذذذى اللريذذذو الذذذ ي يُرضذذذيه عنذذذك، ومحذذذو  :أي يتذذذوال  يف الذذذدنيا، ،ْن يُوف ِّقذذذَك لِّلاعتذذذه، والسَّ

 .عليه النيب ملسو هيلع هللاىلص وأصحا ه ال ي كان
ك، وَيكفيَك ما أمهَّك، ويُبارَِّ  لك فيما أعلا  َر لك أمور معاشِّ  . ويُيس ِّ

 .،ْن تُنعَّم يف قرب ، وُتكَرم جبنَّته، ورضاه، والنَّظر إليه سبحانه: ويتوال  أيًضا يف اآلخرة
ُ } : وقد قال ذذ جلَّ وعال ذذ  .{الَّذِّي نـَزََّل اْلكَِّتاَب َوُهَو يـَتَـَوَلَّ الصَّاِلَِِّّْي إِّنَّ َولِّي َِّي اَّللَّ
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ــَوفَّ ِّ } : وقذذال يوسذذف ذذذذ عليذذه السذذالم ذذذذ شذذاكرًا لِّر  ِّذذه وداعيًذذا ــَرةِّ تـَ َيا َواآْلخِّ نـْ ــدُّ ــَت َولِّي ِّــي يفِّ ال أَْن
لصَّاِلَِِّّْي   .{ُمْسلًِّما َوَأِلِّْق ِّ ِبِّ

 [.أينما كنت  وأْن جيعلك مباركا]  :وقوله ــ رمحه هللا ــ
أْن جيعَل فيذك  ركذًة يف أي ِّ مكذان كنذت فيذه،  ركذًة لِّنفسذك، فتكذون لَِّّذا يعمذل  لاعذة    :أي

رته  .حيثما كنت إىل أْن يَتوفَّا ، و ركًة لِّغري ، فينتف   ك كل َما جالسك يف أْمر ُدنياه وآخِّ
الرَّاسذذخني األثبذذات، حيذذث  وأقذذرُب النذذاس إىل محذذ ا احلذذال مُحذذم أمحذذل العلذذم والفقذذه يف شذذريعة  ،

حني الترافذات  ُصذح ِّ
ترامحم أكثر اخللو عماًل  شريعة  ، وأعظذم الناشذريا ألحكامهذا، وأ ذرز امل

النذذذذاس، وأوائذذذذل الذذذذرَّادَّيا لِّضذذذذالالت أمحذذذذل البذذذذدع واألمحذذذذواء، وُمنكذذذذرات أمحذذذذل الفسذذذذاد والُفجذذذذور 
ُجون، وتغريبات أمحل االحلاد والزَّندقة

 .وامل
 .ًحا، وأحسنهم مشورة، وَيلمئا الناس إليهم أعظم مِّا غريمحموأصدق الناس ُنص

هذد
َ
إِّّن ِّ َعْبـُد } : وقد قال نيبُّ   عيسى  ا مرمي ذذذ عليذه السذالم ذذذ ُلتنِذا لِّر  ِّذه سذبحانه ومحذو يف امل

َ اْلكِّتَــاَب َوَجَعلَــ ِّ نَبِّيَــا َوَجَعلَــ ِّ ُمَبارًَكــا أَيْــَن َمــا ُكْنــُت َوَأوْ  لصَّــاَلةِّ َوالزََّكــاةِّ َمــا اَّللَِّّ آََتّنِّ َصــاّنِّ ِبِّ
 .{ُدْمُت َحَيا 

ُصن ِّف ذذ رخه   ذذذذ لُِّقذرَّاء كتا ذه : وَلمَّا كانت الربكة مِّا  ، ذذ واليت محي
النَّماء والزايدة ذذ طلبها امل

م  .مِّا   ر  ِّه ورهب ِّ
ــْد )) :  ذذذذ أنَّذذه قذذال، عذذا سذذا   ذذا أيب اجلَْعذذد، عذذا جذذا ر ذذذذ هنع هللا يضر(1165)وقذذد أخذذرج البخذذاري  َق

ـَلٍة، َْ ـَر َف ََيـْ ََ َمَعنَـا َمـاٌ   ََـَر ِّ الَعْصـُر، َولَـْي  رَأَيـُْت ِّ َمَع النَّبِّ ِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوقَـْد َح
ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم بِّهِّ، فََأْدَخَل َيَدُه فِّ  َ النَّبِّ : يهِّ َوفـَرََّج َأَصابَِّعُه، ْثَّ قَالَ َفُجعَِّل يفِّ إََِّنٍ  فَُأِتِّ

ــَن اَّللَِّّ » ــُة مِّ ــْْيِّ َأَصــابِّعِّهِّ، «َحــيَّ َعَلــى َأْهــلِّ الُوُ ــو ِّ، البَـرََك ــْن بـَ ــُر مِّ ــُت املَــاَ  يـَتَـَفجَّ َلَقــْد رَأَْي ، فـَ
 . فـَتَـَو َّأَ النَّاسُ 
َابِّرٍ  ُتْم يـَْوَمئٍِّذ؟ قَالَ : قـُْلُت جلِّ  .((َئٍة أَْلًفا َوَأْرَبَع مِّا: َكْم ُكنـْ

ـــى َشــكر، وإذا ابُتلِّـــي َصــَب، وإذ أْذنَـــب ]  :وقولــه ــــ رمحـــه هللا ــــ وأْن جيعلـــك ِمَِّـّـن إذا ُأعطِّ
 [.استغفر، فننَّ هءال  الثالث عنوان السعادة 

 :أْن ُيكرِّمَك فَيجعلكَ  :أي
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ذا مِّذا عنذد لَِّّا إذا أنَعم   عليه  نعمذةٍّ دِّينيذة أو دنيويذة َشذكر َ  عليهذا  قلبذه، ،ْن يَ  ــــ عتقذد أهَّ
 . ، وحَصلت  فضله

رًا وعلًنا  .وَشكر َ  عليها  لسانه، ،ْن ََيمده عليها سِّ
 .وَشكره جبوارحه، ،ْن َيصرفها يف اخلري، وإليه، وُنصرته

ولَِّّا إذا ا تُلِّي يف دِّينذه أو  َدنذه أو مالذه أو أمحلذه أو عِّرضذه أو غذري ذلذك صذرَب ا تغذاًء ل جذر،  ــــ
 .ا  قضاء  ورضً 
 .ولَِّّا إذا أَذَنب استغفر ر َّه مِّا مح ا ال َّنب ــــ

 .وَما حقَّو مح ه الثالث، وكان مِّا أمحلها، فَسَيسعد يف ُدنياه وُأْخراه
وقد أَمر   هبا يف مواض  عديذدة مِّذا كتا ذه، وأثذى علذى أمحلهذا، وتكذاثرت فيهذا آايت القذرآن، 

 .وُنصو  السُّنة النَّبوية
، عذا محذ ه (1: " )الوا ذل الصَّذي ِّب"ل االمام ا ا قي ِّم اجلوزية ذذ رخه   ذذ يف أوَّل كتا ه وقد قا

 :الثالث دعوات، وسبب اجلم   ينها
 بسمميحرلا نمحرلا هللا »

 .وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
رُجذذو االجا ذذة أْن يتذذوالكم يف الذذدنيا واآل

َ
خذذرة، وأْن ُيسذذبِّك علذذيكم   سذذبحانه وتعذذاىل املسذذؤول امل

نعَمذذذذه ةذذذذامحرة وابطنذذذذة، وأْن جيعلكذذذذم لَّذذذذا إذا أنَعذذذذم عليذذذذه َشذذذذكر، وإذا ا تُلِّذذذذي صذذذذرب، وإذا أْذنَذذذذب 
 .استغفر

فإنَّ محذ ه األمذور الثالثذة عنذوان سذعادة العبذد، وعالمذة فالحذه يف دنيذاه وُأخذراه، وال يَنفذك عبذٌد 
 امحذ.«األطباق الثالث عنها أ ًدا، فإنَّ العبد دائم التقلُّب  ني مح ه

 .ُُثَّ  َسط ذذ رخه   ذذ شرحها
 :قلت

ذذيَّما يف  ُصذذن ِّف ذذذذ رخذذه   ذذذذ لذذه هبذذا، السِّ
ذذد جاجذذة شذذديدة إىل محذذ ه الذذدعوات، الذذيت دعذذا امل ُوح ِّ

وامل
ر ، وكثذرة الشُّذَبه  ديا، وقِّلَّة تدريس التوحيد، وَضعف التح ير مِّا الش ِّ ُوح ِّ

مح ه األزمان، لِّقلَّة امل
ر  والبدع والضَّالالتح ر ، وتزايد وتلاول ومتكني دعاة الش ِّ  .ول التوحيد والش ِّ
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ذذذر  والبِّذذذدع،  فهذذذو جاجذذذة إىل أْن يتذذذواله  ، فذذذيحفَد عليذذذه توحيذذذده إىل لاتذذذه، وَيكفيَذذذه َشذذذرَّ الش ِّ
 .ودعاهتما، وتلبيسهم

ه، فيَذذذذنَفَعهم وجاجذذذذة أْن يكذذذذون ُمبارًكذذذذا حيثمذذذذا كذذذذان، ومذذذذ  كذذذذل َمذذذذا جذذذذالس، ويف سذذذذفره وإقامتذذذذ
ذذذر ، ويُبذذذني ِّ َ ذذذم التوحيذذذد  ذذذا الش ِّ َبهم مِّ ذذذا َخلذذذل، ويُذذذرمح ِّ م َ ذذذم مذذذا حصذذذل فيذذذه مِّ ابلتوحيذذذد، وُيصذذذح ِّ

د ِّيا عليه ُوحِّ
ر ، وأحكامهما، ويُثب ِّت إخوانه امل  .والش ِّ

ذذًدا ال ُمشذذرًِّكا، وعرَّفذذه التوحيذذد  وحقيذذٌو  ِّذذه أْن َيشذذُكر ر  ِّذذه علذذى علائذذه العظذذيم، حيذذث جعلذذه ُموح ِّ
ر ، وأدلََّتهما، وأمحلهما  .مِّا الش ِّ

وقد قال الكرمي يوسف ذذ عليذه السذالم ذذذ لِّلسذجينني معذه، ُلتنِذا لِّر  ِّذه وشذاكرًا علذى نعمذة التوحيذد 
ذذر  ذذا الش ِّ اَق َويـَْعُقــوَب َمــا َكــاَن لَنَــا َأْن } : والسذذالمة مِّ ََ يَم َوإِّْســ ــَراهِّ لَّــَة آَِبئِـّـي إِّبـْ َواتَـّبَـْعــُت مِّ

َّللَِّّ  ـــَر النَّـــاسِّ اَل ُنْشـــرَِّك ِبِّ ـــا َوَعَلـــى النَّـــاسِّ َوَلكِّـــنَّ َأْكثـَ َن ـــلِّ اَّللَِّّ َعَليـْ َْ ـــْن َف ـــْن َشـــْيٍ  َذلِّـــَك مِّ  مِّ
 .{َيْشُكُروَن 

ذا أقذَرب النذاس إليذه، ومُحذم أمحلذه وعشذريته وقبيلتذه  د على متسُّكه  توحيده حىت مِّ ُوح ِّ
وقد يُبتَلى امل

ركيات، فقد يَزداد البالء عليه أكثذر، ويُذؤذى وأمحل  لده، فكيف إذا دعامحم إليه، وكانوا أمحل شِّ 
ه   على ما يناله مِّا أذى  .أشد ويُنب ، فُمناسب أْن يُدَعى َله ،ْن ُيصرب ِّ

نذذه الذذ َّْنب، إذ كذذلُّ ا ذذا آدم خلَّذذاء، وخذذريمحم َمذذا يتذذوب، فناَسذذب أْن  ومحذذو أيًضذذا كغذذريه َيصذذل مِّ
ستغفِّريا

ُ
 .يُدَعى له ،ْن يكون مِّا امل

ديا وأفضلهم، وقد كان كثري االستغفار يف يومه وليلتهوالنيب ملسو هيلع هللاىلص ُوح ِّ
 . محو إمام امل
َواَّللَِّّ إِّّن ِّ أَلَْسـتَـْغفُِّر اَّللََّ َوأَتُـوُب إِّلَْيـهِّ يفِّ )) : عنذه ملسو هيلع هللاىلص أنَّذه قذال( 1637)حيث أخرج البخاري 

 .((اليَـْومِّ َأْكثـََر مِّْن َسْبعَِّْي َمرًَّة 
، َوإِّّن ِّ أَلَْســتَـْغفُِّر هللَا يفِّ )) : عنذذه ملسو هيلع هللاىلص أنَّذذه قذذال( 4734)ج مسذذلم وأخذذر  ْلــبِّ َغــاُن َعَلــى قـَ إِّنَّــُه لَيـُ

اَئَة َمرٍَّة   .((اْليَـْومِّ مِّ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :ْثَّ قال اإلمام دمحم بن عبد الوهاب ــ رمحه هللا ــ
 :اعلم أرشَدك هللا لطاعته] 

 .أْن َتعبد هللا وحَده ُُملًِّصا له الد ِّين: أنَّ اِلنِّيفيَّة مِّلَّة إبراهيم
نْ } : كما قال تعاَل  . {ََ إِّالَّ لِّيَـْعُبُدونِّ َوَما َخَلْقُت اجلِّنَّ َواألِّ

فنذا عَرفت أنَّ هللا خلقك لِّعبادته، فاعلم أنَّ العبادة ال ُتسمَّى عبادة إال مع التوحيد،  
 .كما أنَّ الصالة ال ُتسمَّى صالة إال مع الطهارة

رك يف العبادة فَسد ، كاِلَدث إذا دخل يف الطهارة  . فنذا دخل الش ِّ
رك إذا  خالط العبادة أفَسدها، وأحَبط العمل، وصار صاحبه مِّن فنذا عَرفت أنَّ الش ِّ

 .اخلالدين يف النار
مِّن هذه الشبكة، وهي الشرك  عَرفت أنَّ أَهمَّ ما عليك معرفة ذلك، لعلَّ هللا أْن ُُيل َِّصك ِّ

َن َذلَِّك لَِّمْن ال يـَْغفُِّر َأْن ُيْشَرَك بِّهِّ َويـَْغفُِّر َما ُدو  إِّنَّ اَّللََّ } : ِبهلل، الذي قال هللا تعاَل فيه
 . {َيَشاُ  

 . [وذلك مبعرفة أربع قواعد ذَكرها هللا تعاَل يف كتابه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الشرح

 [. هللا لطاعتهاعلم أرشَدك ]  :قول املُصن ِّف ــ رمحه هللا ــ
ُهمة اليت يَنبغي للمتعل ِّم أْن ُيصغَِّي إليها، وَيهتمَّ لِّشأها" اعلم"

 .كلمة يُؤَتى هبا عند األشياء امل
ُصذذذن ِّف ذذذذذ رخذذذه   ذذذذذ  عذذذد محذذذ ه الكلمذذذة يَتعلذذذو ،عظذذذم أمذذذور الذذذد ِّيا، ومحذذذو التوحيذذذد، 

ومذذذا قذذذرَّره امل
 .ه أشدَّ اعتناء، وُيصَغى إليه حقيقة االصغاءفحقيٌو أْن يُهتمَّ  ِّه أشدَّ امحتمام، ويُعَتى  ِّ 

ُ } : ومِّا قَبيل ذلك قول   تعاىل  .  {فَاْعَلْم أَنَُّه اَل إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ
 : أنَّ اِلنِّيفيَّة مِّلَّة إبراهيم]  :وقوله ــ رمحه هللا ــ

ََ إِّالَّ َوَما َخَلقْ } : أْن َتعبد هللا وحَده ُُملًِّصا له الد ِّين، كما قال تعاَل ْن ُت اجلِّنَّ َواألِّ
 . [.{لِّيَـْعُبُدونِّ 
 : اعلم أنَّ احلنيفية اليت محي مِّلَّة إ رامحيم ذذ عليه السالم ذذ محي :أي

 .أْن َتعبد   وحَده ُُملًِّصا له الد ِّيا
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أْن تكذذذذون عباداتذذذذك كلهذذذذا هلل وحذذذذَده، ال ُتشذذذذرِّ  فيهذذذذا معذذذذه أحذذذذًدا، وُمبتغيًذذذذا هبذذذذا وْجَهذذذذه  :يعــــ 
 .ال رايء فيها وال مُسعةسبحانه، 

ذر سذذورة الذذ َّارايت ََ إِّالَّ َوَمــا َخَلْقــُت اجلِّــنَّ وَ } : ومِّذا دالئذذل ذلذذك قذذول   تعذذاىل يف أواخِّ نْــ األِّ
 .{ لِّيَـْعُبُدونِّ 

 :ووْجه كون هذه هي اِلنِّيفي ِّة
ـْومِّ } : مأنَّ إ رامحيم ذذ عليه السالم ذذ قال لقومذه املشذركني ابهلل يف عبادتذه كمذا يف سذورة األنعذا ََيقـَ

إِّّن ِّ َوجَّْهُت َوْجهَِّي لِّلَّذِّي َفَطَر السََّماَوا ِّ َواأْلَْرَض َحنِّيًفا َوَما ( 87)إِّّن ِّ َبرِّيٌ  ِمَِّّا ُتْشرُِّكوَن 
ـــَن اْلُمْشـــرِّكَِّْي  ْوُمـــُه قَـــاَل َأُيَـــاجُّوّن ِّ يفِّ اَّللَِّّ َوقَـــْد َهـــَدانِّ َواَل َأَخـــاُ  َمـــا ( 87)َأََن مِّ ـــُه قـَ َوَحاجَّ

ـَع َرِ ِّ ُكـلَّ َشـْيٍ  عِّْلًمـا َأفَـاَل تـَتَـذَكَُّروَن تُ  ًئا َوسِّ وََكْيـَف ( 78)ْشرُِّكوَن بِّهِّ إِّالَّ َأْن َيَشـاَ  َرِ ِّ َشـيـْ
ـــأَ  ـــْيُكْم ُســـْلطَاًَن َف ـــز ِّْل بِّـــهِّ َعَل ـــا َعْ يـُنَـ َّللَِّّ َم ـــا َأْشـــرَْكُتْم َواَل َ َـــاُفوَن أَنَُّكـــْم َأْشـــرَْكُتْم ِبِّ يُّ َأَخـــاُ  َم

ُتْم تـَْعَلُموَن اْلفَ  أْلَْمنِّ إِّْن ُكنـْ  .{( 78)رِّيَقْْيِّ َأَحقُّ ِبِّ
ذذه مذذ    غذذريَه يف عبادتذذه، وأنَكذذر ذلذذك علذذيهم، وحذذاجَّهم  ذذا إشذذرا  قومِّ فتَذذربَّأ ذذذذ عليذذه السذذالم ذذذذ مِّ

 .فيه، وأخرَبمحم أنَّه توجَّه إىل   وحَده جبمي  عباداته
قبُِّل على   تعاىل و : واِلَنيف هو

ُ
له، الثا ذُت امل جانُِّب لكذل مذا ُيسذخِّ

ُ
حَده جبمي  عباداته، امل

 .املستقيم على ذلك إىل لاته
ذذ ا أَمذذر   ابت ِّبذذاع محذذ ه املِّلَّذذة، فقذذال سذذبحانه ــَن } : و ِّ ــا َكــاَن مِّ يَم َحنِّيًفــا َوَم ــَراهِّ لَّــَة إِّبـْ ــاتَّبُِّعوا مِّ َف

 .{اْلُمْشرِّكَِّْي 
ـٌن َواتَـّبَـَع َوَمـْن أَ } : وأْثى على أمحلها، فقذال تعذاىل ْحَسـُن دِّينًـا ِمَِّـّْن َأْسـَلَم َوْجَهـُه َّللَِِّّّ َوُهـَو ُُمْسِّ

يَم َحنِّيًفا  َراهِّ  .{مِّلََّة إِّبـْ
ذذم عليهذذا، فقذذال سذذبحانه يُم يـَُهــودََِّي } : وأكذذَ َب اليهذذود والنصذذارى يف زعمِّهذذم أهَّ ــَراهِّ َمــا َكــاَن إِّبـْ

 .{ًما َوَما َكاَن مَِّن اْلُمْشرِّكَِّْي َواَل َنْصَرانَِّيا َوَلكِّْن َكاَن َحنِّيًفا ُمْسلِّ 
ٍُ ُمْسـَتقِّيٍم  } :وأَمَر سذبحانه رسذوله دمذًدا ملسو هيلع هللاىلص أْن يقذول للنذاس ـَرا قُـْل إِّنَـّ ِّ َهـَداّنِّ َرِ ِّ إََِّل صِّ

يَم َحنِّيًفا َوَما َكاَن مَِّن اْلُمْشرِّكَِّْي  َراهِّ  .{دِّيًنا قَِّيًما مِّلََّة إِّبـْ
ََ إِّالَّ لِّيَـْعُبُدونِّ } : كما قال تعاَل]  : ــوقوله ــ رمحه هللا ْن  . {َوَما َخَلْقُت اجلِّنَّ َواألِّ
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فنذا عَرفت أنَّ هللا خلقك لِّعبادته، فاعلم أنَّ العبادة ال ُتسمَّى عبادة إال مع التوحيد،  
 . [.كما أنَّ الصالة ال ُتسمَّى صالة إال مع الطهارة

ََ إِّالَّ لِّيَـْعُبــُدونِّ َوَمــا َخَلْقــُت اجلِّــنَّ وَ }  :إذا َعرفذذت  قذذول   تعذذاىل: أي ــ ْن أنَّ   ذذذذ جذذلَّ  { األِّ
ذذذذا االنذذذذس واجلذذذذا إال ألجذذذذل عبادتذذذذه وحذذذذَده،  َصذذذذْرف مجيذذذذ   وعذذذذزَّ ذذذذذذ   َخلقذذذذك وَخلذذذذو غذذذذري  مِّ

 .العبادات َله سبحانه، وعدمِّ إشرا  غريه معه يف شيء مِّنها
مُّ  فاعلم م  ذلك شيًئا ُمهِما حتتاج إليه يف عبادتك لِّر  ِّك، وال تقوم عبادتك إال عليه، وال تصِّ

 :إال  ِّه، أاَل ومحو
 .«أنَّ العبادة ال تكون عبادة هلل، وال يكون صاحبها عا ًدا هلل تعاىل، إال م  التوحيد»

 :ووْجه ذلك
 .إفراد   وحَده جبمي  العبادات :التَّوحيد هوأنَّ 

  م وال تَن ر إالَّ له، وال َتلوف إالَّ له، وأيا يكون طوافك فال ُتصل ِّ وال َتصوم وال حَتج وال تَ 
ُعظَّمة، ال حول قرب أحدٍّ مِّا اخلَْلو وضرَيه، وال تتوجَّه  عبادة الدُّعاء 

مح ا؟ إنَّه حول الكعبة امل
وَتصرُِّفها إالَّ إليه وحَده، فتستغيث  ِّه وحَده، وتستعي   ِّه وحَده، وَتللب املذََدد والَعون 

رة مِّنه وحَده، وَتسألُه وحَده تفريج الُكَرب وإزالَتها، وال َتلُلب شفاعة أحدٍّ لك يوم والنُّص
ه ْنه، وال َتدْع جَبلب أي ِّ نف ٍّ أو دف  أي ِّ ُضر ٍّ إالَّ إايَّ  .القيامة إالَّ مِّ

رك هو  .َصْرُف العبادة أو شيءٍّ مِّنها لِّغري   :والش ِّ
ولو كانت عبادة واحدة ذذ لغري   فهو ُمشرِّ ، ومِّا  فَما َصَرف عبادته أو شيًئا مِّنها ذذ حىت

ر ، ال يا مُحم أمحل النَّار خالديا فيها أ ًدا  .أمحل الش ِّ
 :وعليه

ذذرًكا  فالذذ ي ال يُفذذرِّد َ  وحذذَده جبميذذ  عباداتذذه يكذذون مشذذرًكا، ويكذذون صذذرفُه العبذذادة لغذذري   شِّ
 .وكفرًا

، ويكذون قذد حقَّذو العبذادة الذيت خلقذه   ألجلهذا، وَما أفَرد ر َّذه جبميذ  عباداتذه، فهذو عا ذٌد هلل
 .وأنزل هبا كتبه، وأرَسل ل مر هبا مجي  ُرسله
ُخلِّص هلل دِّينه، ال َيصرِّف عبادته إال لِّر  ِّه

 .وامل
 .أْن َتصرِّف العبادة هلل وحده، ا تغاء وْجهه :ألن  اإلخالص هو
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ذذرًكا ال توحيذذًدا، وَمذذا صذذرفها لغذذري   فذذال يكذذون قذذد عبَذذد  ،  ذذل عبَذذ د غذذريه، وتكذذون عبادتذذه شِّ
ًدا ُُملًِّصا  .ويكون ُمشرًِّكا ال ُموح ِّ

 :قال املُصن ِّف ــ رمحه هللا ــ وهلذا
 . [.فاعلم أنَّ العبادة ال ُتسمَّى عبادة إال مع التوحيد] 

ذحتها مجيًعذا، وال تقذوم إال عليذه، وال ت نفذ  إال وشرُط إفرادِّ   وحَده جبمي  العبادات شذرٌط لصِّ
ذذذم، وال تنفذذذ  عنذذذد   إال  ِّذذذه،  َداللذذذة الذذذنَّص  ثذذذل َشذذذرطِّ اللهذذذارة للصذذذالة، حيذذذث ال تصِّ  ِّذذذه، مِّ

 .واالمجاع املذُستفيَضني
ذذذا غذذذري طهذذذارة فذذذال يُعتذذذرب مذذذا فعلذذذه صذذذالة،  ذذذل عبثًذذذا  وَمذذذا أتَذذذى جبميذذذ  أقذذذوال وأفعذذذال الصذذذالة مِّ

 .وابطاًل 
رك يف]  :وقوله ــ رمحه هللا ــ العبادة فَسد ، كاِلَدث إذا دخل يف  فنذا دخل الش ِّ

 . الطهارة
رك إذا خالط العبادة أفَسدها، وأحَبط العمل، وصار صاحبه مِّن  فنذا عَرفت أنَّ الش ِّ

 .اخلالدين يف النار
رك  عَرفت أنَّ أَهمَّ ما عليك معرفة ذلك، لعلَّ هللا أْن ُُيل َِّصَك مِّن هذه الشَّبكة، وهي الش ِّ

ال يـَْغفُِّر َأْن ُيْشَرَك بِّهِّ َويـَْغفُِّر َما ُدوَن َذلَِّك لَِّمْن  إِّنَّ اَّللََّ } : تعاَل فيه ِبهلل، الذي قال هللا
 . {َيَشاُ  

 . [.وذلك مبعرفة أربع قواعد ذَكرها هللا تعاَل يف كتابه
ذذذحَّة مجيعهذذذا، كذذذان نقيضذذذه ومحذذذو  :أي ذذذا كذذذان إفذذذراد   وحذذذَده جبميذذذ  العبذذذادات شذذذرطًا يف صِّ فلمَّ

ذذر  األ ذذا عبادتذذه ولذذو كانذذت عبذذادة  :الــذي هــوكذذرب، ذذذذ الش ِّ تشذذريك غذذري   مذذ    يف شذذيء مِّ
ًدا جلميعها  .واحدة ذذ ُمبلاًل وُمفسِّ

ر  جلمي  عبادات فاعله يف سورة األنعام َذلِـَّك } : حيث قال   سبحانه يف تقرير إفساد الش ِّ
ُهْم َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن ُهَدى اَّللَِّّ يـَْهدِّي بِّهِّ َمْن َيَشاُ  مِّْن عَِّبادِّهِّ َولَ   .{ْو َأْشرَُكوا َِلَبَِّط َعنـْ

ْبلِّـَك لَـئِّْن َأْشـرَْكَت } : وقال ذذ جلَّ وعال ذذ يف سورة الزُّمر ـْن قـَ َي إِّلَْيـَك َوإََِّل الَـّذِّيَن مِّ َوَلَقْد ُأوحِّ
رِّيَن َبلِّ اَّللََّ فَاْعُبْد وَ  َبَطنَّ َعَمُلَك َولََتُكوَننَّ مَِّن اخْلَاسِّ َْ  .{ُكْن مَِّن الشَّاكِّرِّيَن لََي

د الصالة ابلنَّص واالمجاع: كما أنَّ احلََدث ذذ ومحو  .نواقض الوضوء ذذ يُفسِّ
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الَ تـُْقَبُل َصـاَلُة َمـْن )) : ، عا النَّيب ملسو هيلع هللاىلص أنَّه قال(441)، ومسلم (661)وقد أخرج البخاري 
 .((َأْحَدَث َحَّتَّ يـَتَـَو َّأَ 

 .((اَل تـُْقَبُل َصاَلٌة بَِّغْْيِّ طُُهوٍر )) : أيًضا عنه ملسو هيلع هللاىلص أنَّه قال (444)وأخرج مسلم 
ذذا ابب التقريذذب وزايدة التوضذذيم، وإال  ُصذذن ِّف ذذذذ رخذذه   ذذذذ ابلصذذالة وَشذذرطِّ اللهذذارة مِّ

وَمثَّذذَل امل
ذذر  ابالتفذذاق، والصذذالة ذذا دون توحيذذد ُكفذذر وشِّ ذذا غذذري  فشذذرط التوحيذذد أعظذذم، ألنَّ العبذذادة مِّ مِّ

 .طهارة معصية عند مجامحري العلماء
 :قلت

ذذذا محذذذو أحذذذد  ذذذا عبادتذذذه إ َّ ذذذا ُحبذذذوطِّ عبذذذادات َمذذذا أشذذذَر  مذذذ    غذذذريه يف شذذذيء مِّ ومذذذا تقذذذدَّم مِّ
ر  األكرب الشديدة األليمة  .عقوابت الش ِّ

 :وَله أيًضا عقوابت ُأخرى
ًَا   :فمِّن عقوِبته الشديدة األليمة أي

ال يا حرَّم   عليهم دخول اجلنَّة، وجعل مأوامحم النَّار، و ئس أنَّ صاحَبه مِّا الظاملني 
ُ َعَلْيهِّ اجْلَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر } : املصري، حيث قال   سبحانه َّللَِّّ فـََقْد َحرََّم اَّللَّ إِّنَُّه َمْن ُيْشرِّْك ِبِّ
 .{َوَما لِّلظَّالِّمَِّْي مِّْن أَْنَصاٍر 

ًئا َدَخَل اجْلَنََّة، )) :  أنَّه قالعا  النيب ملسو هيلع هللاىلص( 56)وأخرج مسلم  هللِّ َشيـْ َمْن َماَ  اَل ُيْشرُِّك ِبِّ
ًئا َدَخَل النَّاَر  هللِّ َشيـْ  .((َوَمْن َماَ  ُيْشرُِّك ِبِّ
ًَا   :ومِّن عقوِبته الشديدة األليمة أي

ويَذُتب منه، وكان لَِّّا  أنَّه ال يُذْغَفر لصاحبه إذا مات ومحو ُمستمِّر على فِّعله، و  يُقلِّ  عنه،
إِّنَّ اَّللََّ اَل يـَْغفُِّر َأْن ُيْشَرَك بِّهِّ َويـَْغفُِّر َما } : ضلَّ ضالاًل  عيًدا، حيث قال   ذذ جلَّ وعال ذذ

َّللَِّّ فـََقْد َ لَّ َ اَلاًل بَعِّيًدا   .{ُدوَن َذلَِّك لَِّمْن َيَشاُ  َوَمْن ُيْشرِّْك ِبِّ
ُ َأْن يـَْغفَِّرُه إِّالَّ رَُجٌل ََيُوُ  ُمْشرًِّكا )) :  أنَّه قالوثَبت عا النيب ملسو هيلع هللاىلص  .((ُكلُّ َذْنٍب َعَسى اَّللَّ
" ) الناسا واملنسوخ يف القرآن العزيز وما فيه مِّا الفرائض والسُّنا"أخرجه أ و ُعبيد يف 

بَّان (4473)، وأ و داود (451 -4745)، والبَذزَّار (9364)، واحلاكم (1593)، وا ا حِّ
 .، وغريمحم(4763
َََّه بَّان، واحلاكم، وال محيب، واأللباين، والوادعي :وص  .ا ا حِّ
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 ".رجال إسناده موثَّقون: "، وقال الشوكاين"رواه البَذزَّار ورجاله ثقات: "وقال ا يثمي
 (:459/ 64" )التمهيد"وقال احلافد ا ا عبد الرَب املالكي ذذ رخه   ذذ يف كتا ه 

 امحذ.«المجاعِّ على أنَّ َما مات ُمشرًِّكا فليس يف املشيئة، ولكِّنَّه يف النار، وع اب  ُمَقيٌَّد اب»
 :قلت

ر  األصغر، ومحو الرايء، وذلك ،ْن يُرائَِّي  ر  آَخر َيلرأ على العبادات، ومحو مِّا الش ِّ ومُحنا  شِّ
 .العبد ابلعبادة اليت يقوم هبا

د العبادة اليت حصل فيها  .ومح ا الرايء يُفسِّ
، (694" ) حديثه عا إمساعيل  ا جعفر املدين"يث أخرج علي  ا ُحْجرٍّ السعدي يف ح

" ) شعب االميان"، واللفد له، والبيهقي يف (46163و  46161" ) املسند"وأخد يف 
َما  إِّنَّ َأْخَو َ )) : ، وغريمحم، عا دمود  ا لَبيد ذذ هنع هللا يضر ذذ أنَّ رسول   ملسو هيلع هللاىلص قال(1464

ْرُك اأْلَْصَغرُ  ْرُك اأْلَْصَغُر؟ قَالَ : قَاُلوا« َأَخاُ  َعَلْيُكُم الش ِّ الر ََِّيُ ، إِّنَّ : ََي َرُسوَل اَّللَِّّ َوَما الش ِّ
ْعَماهلِِّّمْ  ْعَمالُِّكْم يفِّ : اَّللََّ يـَُقوُل يـَْوَم ُُتَاَزى اْلعَِّباُد أبَِّ ُتْم تـَُراُ وَن أبَِّ َيا،  اْذَهُبوا إََِّل الَّذِّيَن ُكنـْ نـْ الدُّ
 .((فَاْنظُُروا َهْل ُتُِّدوَن عِّْنَدُهْم َجَزاً  

َََّه  .أ و عبد    ا ُمفلم :وص
 .املُن ري، والربكوي احلنفي، والشوكاين، واأللباين، وا ا ابز :وجوَّده
 .ا ا َحَجر العسقالين، والرُّابعي الصنعاين :وحسَّنه

 .ُمقبل الوادعي :ونصَّ على ثبوته
 ". رواه أخد ورجاله رجال الصَّحيم: "، وقال ا يثمي"رجاله ثقات: "لديا العراقيوقال زيا ا

َََْن الشُّرََكا ِّ : قَاَل هللاُ تـََباَرَك َوتـََعاََل )) : عا النَّيب ملسو هيلع هللاىلص أنَّه قال( 4591)وأخرج مسلم  َأََن َأ
، َمْن َعمَِّل َعَماًل َأْشَرَك فِّيهِّ َمعِّي ْركِّ رَْكُه  َعنِّ الش ِّ  .((ََْْيِّي، تـَرَْكُتُه َوشِّ

ر  األكرب على العبادة، وعلى العبذد، وعلذى عمذوم الذبالد والعِّبذاد عذَرف  وَما عَرف خلورة الش ِّ
ُهمَّات اليت جيب أْن يتعلَّمها ويَعرفها محو

 : معه أنَّ أمحمَّ امل
ر   .  التوحيد وانقضه الش ِّ

 :رينوَدفَعه هذا العلم، ودفعته هذه املعرفة إَل أم
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تعلُّم التوحيد، ومعرفة أنواعه، وأدلَّتِّه، وما يتعلَّو  ِّه مِّا مسائل وأحكام، لِّيعمل  ِّه،  :األوَّل
ُحق ِّقني له

 .ويكون مِّا أمحله امل
ر  ،نواعه، وأسبا ه، ووسائله، وأدلَّتِّه، حىت ال يَق  فيه، فال يُغفر له،  :والثاّن معرفة الش ِّ

 .اروََيبِّط عمله، ويكون مِّا أمحل الن
وَما َعَرف التوحيد، وكان مِّا أمحله، وحقَّقه، فال ُدَّ أْن يكون عنده خوف مِّا ُمضاد ِّه، 

ديا كإ رامحيم ذذ عليه السالم ذذ، حيث  ُوح ِّ
ر   نوعيه، كما محو حال أئمة امل وُمضعِّفه، ومحو الش ِّ

َّ َأْن نـَْعُبَد اأْلَْصَناَم َرب ِّ إِّنَـّ } : دعا ر َّه فقال  .{ُهنَّ َأْ َلْلَن َكثِّْيًا مَِّن النَّاسِّ َواْجنـُْب ِّ َوَب ِّ
 .وألنَّ َما خاف مِّا الشَّر ال َيسلم مِّنه إال مبعرفته، ُث اجتنا ه

 (:634-63/636" )جمموع الفتاوى"كما يف   -رخه    -وقد قال االمام ا ا تيمية 
َدمحم، لِّكمال معرفتهم ابخلري والشَّر، و  ا كان الصحا ة ذذ مهنع هللا يضر ذذ أعظَم إميااًن وجهاًدا لَِّّا  ع»

وكمال دبَّتهم للخري، و ُغضهم للشَّر، لَِّما علِّموه مِّا ُحسا حال االسالم واالميان والعمل 
الصاحل، وقُذْبم حال الكفر واملعاصي، و  ا يُوجد َما ذاق الفقر واملرض واخلوف أحر  

 . على الغِّى والص ِّحة واألْما لَِّّا   َي ق ذلك
دُّ : " ا يُقالو  دُّ يُظهُِّر ُحسَنه الض ِّ د ِّمحا تتبنيُّ األشياء: "، ويُقال"والض ِّ ، وكان عمر  ا "و ضِّ

، وال َُيدُع ِّ اخلِّبُّ )) : اخللاب ذذ هنع هللا يضر ذذ يقول  .((لْسُت ِبِِّّبٍ 
الشَّر، فالقلب السَّليم احملمود محو ال ي يُريد اخلري ال الشَّر، وكمال ذلك ،ْن يَعرف اخلري و 

 امحذ.«فأمَّا َما ال يَعرف الشَّر، ف ا  نقٌص فيه، ال مُيدس  ِّه
  :وهذا هو سبب قول املُصن ِّف ــ رمحه هللا ــ

عَرفت أنَّ أَهمَّ ما عليك معرفة ذلك، لعلَّ هللا أْن ُُيل َِّصَك مِّن هذه الشَّبكة، وهي  ]
رك ِبهلل  . [.الش ِّ

ا، ويَق  فيها الصَّيد على حني غِّرَّة ومسَّامحا ذذ رخه   ذذ َشَبكًة، ألنَّ   .الشََّبكة ُيصلاد هبِّ
ذذر  ابهلل يف عبادتذذه قذذد أوقذذ  ذذيعة الرافضذذة،  والش ِّ ذذا الش ِّ النذذاَس فيذذه دعذذاُة أمحذذلِّ البذذدع والضَّذذالل مِّ

والصُّوفية، وأضراهبم، وصاُدومحم إليه، مبا َنسجوه حوله مِّا ُشَبهِّ، وتلبيسات، وأحاديث ضذعيفةٍّ 
دالالتٍّ ابطلة، وكذ بٍّ علذى   ورسذوله، وعلذى أمحذل العلذم والفِّقذه، وروَّجذوا لذه ومك و ة، واست

تقني، ونيل شفاعتهم
ُ
 .ابسم دبَّةِّ آل  يت رسول   ملسو هيلع هللاىلص، وعِّبادِّ   الصاحلني، وأوليائِّه امل
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 : ْث خَتم املُصن ِّف ــ رمحه هللا ــ هذه املُقد ِّمة بقول
 [. .قواعد ذَكرها هللا تعاَل يف كتابهوذلك مبعرفة أربع ] 

ذذذر  ابهلل يف  ذذذا الش ِّ ذذذي العبذذذد وُ ل ِّصذذذه مِّ نذذذه ذذذذذ رخذذذه   ذذذذذ  تبيذذذني القواعذذذد الذذذيت حَتمِّ ومحذذذ ا ُشذذذروٌع مِّ
م، وَمكرمحِّم الُكبَّار هم، وإضال ِّ  .عبادته، وَشبكةِّ أمحلِّه ودعاته، وحبائلِّهم، وتلبيساهتم، وتدليسِّ

 . عدة ،وضم عبارة، وأقصرِّمحا، ُُثَّ َي كر أدلََّتها مِّا القرآن العزيزفي ُكر ذذ رخه   ذذ القا
ُصن ِّف ذذ رخه   ذذ، ومِّنها مح ه الرسالة   ِّكر أدلَّة الشريعة، على 

وتتميَّز عامة كتب ورسائل امل
 .ما يُقر ِّره فيها مِّا قواعد ومسائل، م  االكثار مِّنها

 :وهذه املِّيزة
ُب القارئ لِّكُ  ــ 8 رعية، ُتكسِّ تبه ورسائله القبوَل واللمأنينة، ،نَّ مسائلها ُمقرَّرة ابلنُّصو  الش ِّ

ه، وال  علمٍّ أو قول جديد ُُمرتَع  .ومشهورة فيها، و  أيت  شيء جديد مِّا عند نفسِّ
ُبه أيًضا الثقَة مبُصن ِّفها، وأنَّه َيسري على جادة أمحل العلم مِّا السَّلف الصاحل أمحل  ــ 2 وُتكسِّ
ة واحلديث يف تقرير العلم، وتوضيم مسائله، وتبيني أحكامه، إذ يُقر ِّرون ذلك وِّْفو أدلَّة السُّن

 .القرآن والسُّنة النَّبوية، وما عليه الصحا ة ذذ مهنع هللا يضر ذذ، ال َخرجون عا ذلك
ُر ابطل أمحل البدع واألمحواء ال يا كَ  وا على مح ا االمام ذذ رخه   ذذ، وشوَّ  ــ 3 محوا وَتكسِّ

 .دعوته، وتدَمُغه فإذا محو زامحو
 : إذ سيقول كل عاقل نبيهٍّ ُمنصِّفٍّ ُمريد للحو وُمعظ ِّم

قد قرأان ُكتب مح ا االمام فلم نَذَر فيها إال كالم   تعاىل، وكالم رسوله ملسو هيلع هللاىلص، وكالم أئمة مح ه "
قتَدى

ُ
م يف الد ِّيا، و  نَذَره يَدُعنا إال إىل  األُمَّة مِّا الصحا ة والتا عني، وغريمحم مِّا األئمة امل هبِّ

التَّمسُّك مبا جاء يف القرآن والسُّنة مِّا عقائد وأحكام ومعامالت على طريقة السَّلف 
م معتقدان  الصاحل، وعلى رأسهم الصحا ة ذذ  مهنع هللا يضر ذذ، وَيتجُّ علينا هبا، ويُبني ِّ خلأان هبا، وُيصح ِّ

 .هبا
" املصارعة"ة يقول العالمة ُمقبل  ا محادي الوادعي ذذ رخه   ذذ يف كتا ه ويف أتكيد مح ه املِّيز 

( :433:) 
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ا دعوة مباركة، وأنت إذا قرأت يف كتا ه » كتاب "أمَّا دعوة الشيا دمحم  ا عبد الومحاب فإهَّ
 جتده كما قلنا َيستدِّل آبية قرآنية، وحديث نَبوي، سواء أكان يف ابب تعليو احلُروز" التوحيد

والعزائم، أْم كان يف ابب دعاء غري  ، أْم كان يف ابب التح ير مِّا  ناء القِّباب على القبور، 
 امحذ.«وقد نف     دعوته االسالم واملسلمني

ُصن ِّف ذذ رخه   ذذ يف مح ه الرسالة قد  سلها أكثر يف كتا ه 
ومح ه القواعد األر   اليت ذَكرمحا امل

 .، واختصرمحا مُحنا«بهاتكشف الشُّ »: املات  النفيس
ر ، ويُعَرف هبا  وومَسها ذذ رخه   ذذ ابلقواعد، ألنَّه يُرج  إليها يف َفهم التوحيد ونقيضه الش ِّ

صه ُشرِّ ، ويُبى عليها فقه مح ا الباب، وجَتَم  َشتاتَه وتُلخ ِّ
د مِّا امل ُوح ِّ

 . امل
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 

 

 :ْثَّ قال اإلمام دمحم بن عبد الوهاب ــ رمحه هللا ــ
 : القاعدة األوَل]  

رُّون أبنَّ هللا تعــاَل هــو اخلــالق الــرَّزاِّق أْن تعلــَم أنَّ الكفــار الــذين قــاتلهم رســول هللا   ُمقِّــ
لهم يف اإلسالم  .املُدب ِّر، وأنَّ ذلك ع يُدخِّ

ـَن السَّـَما ِّ َواأْلَْرضِّ َأمَّـْن ََيْلِّـُك السَّـْمَع َواأْلَْبَصـاَر } : والدليل قوله تعاَل ُقْل َمـْن يـَـْرزُُقُكْم مِّ
ُقـْل َوَمْن ُُيْرُِّج اِْلَيَّ مَِّن اْلَمي ِّتِّ َوُُيْرُِّج ا ُ فـَ ـَن اِْلَـي ِّ َوَمـْن يُـَدب ُِّر اأْلَْمـَر َفَسـيَـُقوُلوَن اَّللَّ ْلَمي َِّت مِّ

 . [{َأَفال تـَتـَُّقوَن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الشرح

ُصن ِّف ذذ رخه 
  ذذ مح ه القاعدة العظيمة لِّيُبني ِّ السَّبب ال ي ألجله  َعث   رسوله ذَكر امل

شركني مِّا قبيلته قريش، وقبائل العرب اأُلخرى
ُ
 .دمًدا ملسو هيلع هللاىلص إىل الناس، وعلى رأسهم امل

م، ومالكهم، وخالقهم، ورازقهم،  ومح ا السَّبب ليس محو كوهم ال يُؤمنون ،نَّ   محو رهبُّ
ُتصر ِّف فيهم ويف السموات واألرض مبا شاء،  ل مُحم 

وُمد  ِّر أمورِّمحم، وُدييهم، وُليتهم، وامل
 .يؤمنون   لك

ُقْل َمْن يـَْرزُُقُكْم مَِّن السََّما ِّ َواأْلَْرضِّ َأمَّْن ََيْلُِّك السَّْمَع َواأْلَْبَصاَر  } : دليل قوله سبحانه
ُ فـَُقْل  َوَمْن ُُيْرُِّج اِْلَيَّ مَِّن اْلَمي ِّتِّ  َوُُيْرُِّج اْلَمي َِّت مَِّن اِْلَي ِّ َوَمْن يَُدب ُِّر اأْلَْمَر َفَسيَـُقوُلوَن اَّللَّ

ََّاَلُل فََأَّنَّ ُتْصَرُفوَن ( 38)َأَفاَل تـَتـَُّقوَن  ُ رَبُُّكُم اِْلَقُّ َفَماَذا بـَْعَد اِْلَق ِّ إِّالَّ ال  .{َفَذلُِّكُم اَّللَّ
ُتْم تـَْعَلُموَن ُقْل لِّ }  :وقوله ذذ جلَّ وعزَّ ذذ َسيَـُقوُلوَن َّللَِِّّّ ُقْل ( 78)َمنِّ اأْلَْرُض َوَمْن فِّيَها إِّْن ُكنـْ

َسيَـُقولُوَن َّللَِِّّّ ُقْل ( 78)َأَفاَل َتذَكَُّروَن  ُقْل َمْن َربُّ السََّماَوا ِّ السَّْبعِّ َوَربُّ اْلَعْرشِّ اْلَعظِّيمِّ 
ُتْم ُقْل َمْن بَِّيدِّهِّ َملَ ( 78)َأَفاَل تـَتـَُّقوَن  ُكوُ  ُكل ِّ َشْيٍ  َوُهَو جيُِّْي َواَل جُيَاُر َعَلْيهِّ إِّْن ُكنـْ
ُروَن ( 77)تـَْعَلُموَن  ََ  .{( 77)َسيَـُقوُلوَن َّللَِِّّّ ُقْل فََأَّنَّ ُتْس

ََ  } :وقوله ذذ تبار  وتقدَّس ذذ َولَئِّْن َسأَْلتَـُهْم َمْن َخَلَق السََّماَوا ِّ َواأْلَْرَض َوَسخََّر الشَّْم
ُ فََأَّنَّ يـُْءَفُكوَن َوالْ   .{َقَمَر لَيَـُقوُلنَّ اَّللَّ
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َولَئِّْن َسأَْلتَـُهْم َمْن نـَزََّل مَِّن السََّما ِّ َماً  فََأْحَيا بِّهِّ اأْلَْرَض مِّْن بـَْعدِّ  } :وقوله ذذ تبار  امسه ذذ
 ُ َا لَيَـُقوُلنَّ اَّللَّ  .{َمْوهتِّ

 ملسو هيلع هللاىلص إىل الناس؟ إذن ما محو السبب ال ي ألجله  َعث   رسوله دمًدا
 :واجلواب

 : أنَّ السَّبب هو
كوهم ُيشركون م    غريه يف عبادته، حيث َيصرفون العبادة أو  عضها لغري   مِّا 
 .املالئكة، أو األنبياء، أو الصاحلني، أو األصنام، أو األحجار، أو األشجار، أو غريمحا

ر  ابهلل، والتشريكِّ لغري   م    يف عبادته أو فُبعَِّث رسول   ملسو هيلع هللاىلص  لَِّينَهامُحم عا مح ا الش ِّ
 .شيء مِّنها، وأَيُمَرمُحم إبفراد   وحَده ابلعبادة، وصرفِّ مجي  العبادات لَه سبحانه وحَده

ًئا } : حيث قال ذذ جلَّ وعال ذذ  .{َواْعُبُدوا اَّللََّ َواَل ُتْشرُِّكوا بِّهِّ َشيـْ
ُه } : ار  امسه ذذوقال ذذ تب ََى رَبَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا إِّالَّ إَِّيَّ  .{َوَق

َْي َلُه الد ِّيَن ُحنَـَفاَ  َويُقِّيُموا } : وقال ذذ عزَّ مِّا قائل ذذ َ ُُمْلِّصِّ َوَما أُمُِّروا إِّالَّ لِّيَـْعُبُدوا اَّللَّ
 .{الصَّاَلَة َويـُْءُتوا الزََّكاَة َوَذلَِّك دِّيُن اْلَقي َِّمةِّ 

ا وَصل أ و سفيان  ا حرب ذذ هنع هللا يضر ذذ إىل  الد الشام، قُبيل إسالمه، دعاه ملك الرُّوم محِّرقل وَلمَّ 
 (( َماَذا َيَُْمرُُكْم؟ )) :  إىل جملسه، ُث سأله عا رسول   ملسو هيلع هللاىلص، وقال له

ًئا، َواتْـرُُكوا َما يـَُقوُل آَِبؤُُكْم، َوَيَُْمُرََن اْعُبُدوا اَّللََّ َوْحَدُه َوالَ ُتْشرُِّكوا بِّهِّ شَ : يـَُقولُ ))  :فقال يـْ
َلةِّ  ْدقِّ َوالَعَفا ِّ َوالص ِّ لصَّاَلةِّ َوالزََّكاةِّ َوالص ِّ  .((ِبِّ

 (.7)رواه البخاري 
ًئا  )): ويَعين  قوله ملسو هيلع هللاىلص َ َوْحَدُه َوالَ ُتْشرُِّكوا بِّهِّ َشيـْ  .((اْعُبُدوا اَّللَّ

اداتكم هلل وحَده، وال ُتشركوا معه أحًدا مِّا املخلوقني يف شيء مِّنها، ال اصرفوا مجي  عب :أي
يف عبادة الدعاء، وال عبادة النَّ ر، وال عبادة اللواف، وال عبادة ال َّ م، وال عبادة الصالة، 

 .وال عبادة احلج، وال غريمحا مِّا العبادات
ركهم ابهلل يف عبادته، وإشراكِّهم فيها غريه  معه سبحانه، يقول   تعاىل لِّنبي ِّه ويف توضيم شِّ

 : الكرمي دمدٍّ ملسو هيلع هللاىلص يف سورة اجلِّا
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َد َّللَِِّّّ َفاَل َتْدُعوا َمَع اَّللَِّّ َأَحًدا َوأَنَُّه َلمَّا قَاَم َعْبُد اَّللَِّّ َيْدُعوُه َكاُدوا َيكُ }  ونُوَن َوَأنَّ اْلَمَساجِّ
َا َأْدعُ  و َرِ ِّ َواَل ُأْشرُِّك بِّهِّ َأَحًدا ُقْل إِّّن ِّ اَل َأْملُِّك َلُكْم َ َرا َواَل َرَشًدا ُقْل َعَلْيهِّ لَِّبًدا ُقْل إَِّّنَّ

ًَا مَِّن اَّللَِّّ َورَِّسااَلتِّهِّ  ًدا إِّالَّ َباَل ََ َد مِّْن ُدونِّهِّ ُمْلَت  .{ إِّّن ِّ َلْن جيَِّْيّنِّ مَِّن اَّللَِّّ َأَحٌد َوَلْن َأجِّ
 ه اآلايت الكرميات أْن ُيشرِّ  معه أحًدا يف عبادة الدعاء، فَنهاه وزَجَره ر ُّه سبحانه يف مح

 .{َفاَل َتْدُعوا َمَع اَّللَِّّ َأَحًدا } :  حيث قال له
ال تدعوا معه أي  أحدٍّ حىت ولو عظُم وَجلَّ  ني اخللو، فكان مَلًكا ُمقرَّاًب، أو نبيِا  :أي

 .ُمرَساًل، أو ولِّيِا صاحلًا
ر  مِّا قومه إبفراد   تعاىل وحَده  عبادة الدعاء، حيث قال فَصدَع ملسو هيلع هللاىلص   ني أةهر أمحل الش ِّ

 :أي{ َيْدُعوُه } رسوله دمحم ملسو هيلع هللاىلص : أي{ َوأَنَُّه َلمَّا قَاَم َعْبُد اَّللَِّّ }  :  سبحانه عا ذلك
جتمَّعوا وتظامحروا عليه لِّيُبلِّلوا  :أي {َكاُدوا َيُكونُوَن َعَلْيهِّ لَِّبًدا }  يُفرده وحَده  عبادة الدعاء

 : احلو ال ي جاءمحم  ِّه، ويُلفئوا نوره، وأعظُم مح ا النور وأكربُه وأجلُّه
أنَّ العبادة حو هلل وحَده، ال جيوز أْن ُيصَرف مِّنها شيء لغريه، ال دعاء، وال ذ م، وال ن ر، 

 .وال طواف، وال غري ذلك
ويُتِّمَّ مح ا األمر ال ي  َعث ألجله رسوله، ويَنصَر نبيَّه على َما فأىب   إال أْن يُتِّمَّ نوره، 

 .انوأه
َا َأْدُعو َرِ ِّ َواَل ُأْشرُِّك بِّهِّ َأَحًدا } : ُُثَّ أَمره سبحانه أْن يقول  م  . {ُقْل إَِّّنَّ
 : فدَّلت هذه اآلية اجلليلة

ر   ِّه سبحانه  .على أنَّ َصرف عبادة الدعاء لغري   شِّ
 : تبار  وتقدَّس ذذ يف سورة فاطر وقال ذذ
ُ رَبُُّكْم َلُه اْلُمْلُك َوالَّذِّيَن َتْدُعوَن مِّْن ُدونِّهِّ َما ََيْلُِّكوَن مِّْن قِّْطمٍِّْي إِّْن َتْدُعوُهْم }  َذلُِّكُم اَّللَّ

ُعوا َما اْسَتَجابُوا َلُكْم َويـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َيْكُفرُ  رْكُِّكْم َواَل يـُنَـب ُِّئَك اَل َيْسَمُعوا ُدَعا َُكْم َوَلْو َسِّ وَن بِّشِّ
ْثُل َخبٍِّْي   .{مِّ

ُ رَبُُّكْم َلُه اْلُمْلُك }  له ُملك كل شيء، له ُملك السماوات واألرض، وما  :أي{ َذلُِّكُم اَّللَّ
 .فيهاَّ، وما  ينُهاَّ 
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الرُّسل محؤالء ال يا تدعوهم معه، مِّا املالئكة، أو  :أي{ َوالَّذِّيَن َتْدُعوَن مِّْن ُدونِّهِّ } 
{ َما ََيْلُِّكوَن مِّْن قِّْطمٍِّْي }  :واألنبياء، أو األولياء والصاحلني، أو غريمحم، ما محو حا م

 .الغِّشاء األ يض الرَّقيو ال ي َُييط  نواة التمرة: والقِّلمري محو
م ما ميلكون مِّا قِّلمري { َعا َُكْم إِّْن َتْدُعوُهْم اَل َيْسَمُعوا دُ }  :ُُثَّ قال سبحانه  عد إخباره أهَّ

م ما  ني مجاداتٍّ ال تَعقل، أو أموات ال َيدرون عمَّا يدعومحم، أو مالئكة مشغولني  ألهَّ
م، وحىت لو مسعوا فما محي النتيجة ُعوا َما اْسَتَجابُوا َلُكْم }  : لاعة رهب ِّ  .{َوَلْو َسِّ

ء، وَما يدعوهم م  ُُثَّ قال سبحانه يف شأن محؤالء ال يا ُيشركون م    غريه يف عبادة الدعا
رْكُِّكْم }  :   .{َويـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َيْكُفُروَن بِّشِّ

ََكم سبَانه يف هذه اآلية  :ف
ر  وكفر  .،نَّ دعاءمحم م    غريه شِّ
ال أحَد يُنب ِّئك أصدق : أي {َواَل يـُنَـب ُِّئَك مِّْثُل َخبٍِّْي }  :ُُثَّ ختم مح ه اآلايت  قوله سبحانه

ر  وُكفر، وجالِّ محؤالء املدُعو ِّيا معه، و يانِّ مِّا   العليم ا خلبري ُجكم دعاء غريه معه، وأنَّه شِّ
م أيًضا سيتربؤون يوم القيامة ويُعاُدون َما دعامحم معه سبحانه  .ضعفهم، وأهَّ

ْيه  :ومبَِّّا تقدَّم َو
ب نفسه إىل االسالم، وَتراه ُيصل ِّي ويصوم  يُعَلم أنَّ قوَل وَزعم  عض وََيج ويُزك ِّي َما يَنسِّ

 .ويقرأ القرآن
ومحو م  ذلك َيصرِّف  عض العبادات لغري  ، كالدعاء، واالستغاثة، والنَّ ر، وال َّ م، 

 .واللواف، أو غريمحا مِّا العبادات
 : وَتسمعه يدعو غري   قائاًل 

اخنا "، "فاعِّيشيًئا هلل اي رِّ "، "أغثنا ايَجيالين"، "َمَدد اي َ دوي"، "فر ِّج عنَّا اي رسول  "
اعلينا الولد اي فاطمة " ، "أجران مِّا النار اي حسني"، "رُدَّ عنَّا رَيَك اي شاذيل"، "ايعيدروس
 ".الزَّمحراء

  :ْثَّ هو َيزعم بعد ذلك
ر  د، وليس مبُشرِّ ، وال مِّا أمحل الش ِّ  .أنَّه ُمسلِّم ُموح ِّ

 : ويقول ألهل التوحيد والسُّنة
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ر  ، و،نَّنا قد وقعنا يف ما وقذ  فيذه الكفذار يف زَمذا النذيب ملسو هيلع هللاىلص، وتذا كيف حتكمون علينا ابلش ِّ
ُد  ِّر
ميت املالك امل

ُ
حيي امل

ُ
 .َلْسَنا مثَلهم، تا نؤمِّا ابهلل، وأنَّه اخلالو الرَّزق امل

 :ويُقال رَدا عليهم، واختصارًا لَِّما تقدَّم
 كانوا يؤمنون مبا ذَكرو ، و  يكونوا هب ا االميان ُمسلمني،  ل كفارًا إنَّ الكفار يف زمِّا النَّيب ملسو هيلع هللاىلص

 .ومشركني،  نص ِّ القرآن، ونص ِّ السُّنة النَّبوية، وإمجاع أمحل العلم
واحتذذذاجوا إىل أْن يُذذذدعوا إىل الذذذدخول يف االسذذذالم، فبَعذذذث    ذذذم رسذذذواًل، ومحذذذو دمحم صذذذلى   

، ومحو القرآن الكرمي، وقاتلهم رسول   ملسو هيلع هللاىلص وأصحا ه على َتر ِّ عليه وسلم، وأنَزل عليهم كتاابً 
م ركهم مح ا ابهلل رهب ِّ  .شِّ

َّللَِّّ إِّالَّ َوُهْم ُمْشرُِّكوَن } : وقد قال سبحانه عا مح ا االميان وأمحله  .{َوَما يـُْءمُِّن َأْكثـَُرُهْم ِبِّ
ر  يف ا  .لعبادةفعندمحم االميان ابلر و ية، ولكا عندمحم الش ِّ

ـــا } )) : عذذذا ا ذذذا عبذذذاس ذذذذذ هنع هللا يضر ذذذذذ يف قولذذذه( 64364" )تفسذذذريه"وأخذذذرج ا ذذذا أيب حذذذاو  يف  َوَم
َّللَِّّ إِّال َوُهــــْم ُمْشــــرُِّكوَن  ــــُرُهْم ِبِّ ــــَمَوا ِّ  {يـُــــْءمُِّن َأْكثـَ َتْســــَأهُلُْم َمــــْن َخَلَقُهــــْم؟ َوَمــــْن َخَلــــَق السَّ

يَـُقوُلونَ  ُ، َفَذلِّكَ : َواأَلْرَض؟ فـَ َرُه  اَّللَّ ََيـْ  .((إَِّيَانـُُهْم، َوُهْم يـَْعُبُدوَن 
ذذذا طذذذريقني آَخذذذريا ( 65515و  65514" )تفسذذذريه"وأخرجذذذه تذذذوه ا ذذذا َجريذذذر اللذذذربي يف  مِّ

 .يَثبت هبما ويتقوى
 -65516" )تفسذذذذذذذريه"، وا ذذذذذذذا َجريذذذذذذذر يف (64361" )تفسذذذذذذذريه"وأخذذذذذذذرج ا ذذذذذذذا أيب حذذذذذذذاو  يف 

َّللَِّّ إِّال َوُهــْم ُمْشــرُِّكوَن َوَمــا يـُــْءمِّ } )) : عذذا جمامحذذد أنَّذذه قذذال( 65511 ــُرُهْم ِبِّ إَِّيَــانـَُهْم  {ُن َأْكثـَ
َنا : قـَْوهُلُمُ  ُ َخالُِّقَنا، َويـَْرزُقـَُنا، َوَيِّيتـُ  .((اَّللَّ

 .ومحو أثَر صحيم له طُرق عديدة ،سانيد صحيحة
َّللَِّّ إِّالَّ َوُهْم مُ } )) : وصمَّ عا قتادة أنَّه قذال يفِّ إَِّيَـاهِِّّْم َهـَذا، { ْشرُِّكوَن َوَما يـُْءمُِّن َأْكثـَُرُهْم ِبِّ

َبَأَك َأنَّ اَّللََّ رَبُُّه، َوُهَو الَّذِّي َخَلَقُه، َوَرزََقُه، َوُهـَو  ُهْم إِّالَّ أَنـْ نـْ ُمْشـرٌِّك إِّنََّك َلْسَت تـَْلَقى َأَحًدا مِّ
 .(( «يفِّ عَِّباَدتِّهِّ 

 (.65519 -65517" )تفسريه"أخرجه ا ا َجرير يف 
 .ا مجاعة آخرِّيا مِّا التا عنيوثبت تو ذلك أيًضا ع
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ذذر ، وأنَّذذه  نذذه محذذ ا االميذذان، مذذ  إشذذراكه غذذري   معذذه يف عبادتذذه، ُحكذذم عليذذه ابلش ِّ فَمذذا حصذذل مِّ
 .ُمشرِّ ،  َداللة مح ه اآلية، وغريمحا

ميذذت واالقذذرار  توحيذذد الرُّ و يذذة، ومحذذو توحيذذد   ،فعالذذه، ابالميذذان ،نَّذذه 
ُ
حيذذي امل

ُ
اخلذذالو الذذرَّازق امل

ل الكفذذار الذذ يا كذذانوا يف زَمذذا املا ل النذذاس اليذذوم يف االسذذالم، كمذذا   يُذذدخِّ ُذذد  ِّر، ال يُذذدخِّ
لذذك امل

 .النَّيب ملسو هيلع هللاىلص يف االسالم
وحصول الصالة والصوم والزكاة واحلج وقراءة القرآن وذِّكر   وغريمحا مِّا العبادات، م  وجود 

ذذر  ابهلل يف عبادتذذه حذذىت ولذذو كذذان يف ع ل يف االسذذالم، ألنَّ الش ِّ بذذادة واحذذدة ال يَنفذذ ، وال يُذذدخِّ
ر  َُيبِّط مجي  أعمال العبذد الصذاحلة، لقذول   تعذاىل ُهْم } : وجود الش ِّ َولَـْو َأْشـرَُكوا َِلَـبَِّط َعـنـْ

 .{َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن 
ْبلِّــَك لَــئِّ } : وقولذه سذذبحانه ــْن قـَ ــَي إِّلَْيــَك َوإََِّل الَّــذِّيَن مِّ ــَبَطنَّ َعَملُــَك َوَلَقــْد ُأوحِّ َْ ْن َأْشــرَْكَت لََي

رِّيَن   .{َولََتُكوَننَّ مَِّن اخْلَاسِّ
ال معبذذود جذذو " :وأنَّــه، "ال إلذذه إال  : " ذل إنَّ كفذذار قذذريش كذذانوا يعلمذذون معذذى كلمذذة التوحيذذد

 ". جتوز عبادته إال   وحَده
 .بادة أو شيء مِّنهانَفي، ومحي تنفي استحقاق مجي  املعبودات م    للع "ال إله"فذذ
 .إثبات، ومحي تُثبِّت استحقاق   وحَده فقط للعبادة جبمي  أنواعها "إال هللا"و 

 : وأنَّ هذه الكلمة تقتَي
ذذا العبذذادات لغذذري   فقذذد خذذالف "إفذذراد   وحذذَده جبميذذ  العبذذادات" ، وأنَّ َمذذا صذذَرف شذذيًئا مِّ

 .ُمقتضامحا
ادة غذري  ، وأنَّذذه ال جيذوز  ذم أْن ُيشذذركوا مذ    أحذذًدا أنَّذذه جيذب علذيهم تذذْر  عبذ :ففهمـوا مِّنهـا

ال : "النُّلذو هبذ ه الكلمذة: يف شيء مِّا عبادته، و ِّ ا امتنعوا عا النُّلو هبا، ألنَّ املللذوب محذو
ذذا معذذى، ومحذذو"إلذذه إال   تذذْر  صذذْرف العبذذادات لغذذري   تعذذاىل، : ، مذذ  العمذذل مبذذا دلَّذذت عليذذه مِّ

 .هبا وإفراده سبحانه
َوقَـاَل اْلَكـافُِّروَن } : فقذال سذبحانه"  "وقد أوضم   ذذ جلَّ وتقدَّس ذذ ذلك عنهم يف سورة 

ًدا إِّنَّ َهَذا َلَشْيٌ  ُعَجاٌب  ََة إِّهَلًا َواحِّ ٌر َكذَّاٌب َأَجَعَل اآْلهلِّ  .{َهَذا َساحِّ
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ُ إِّنَـُّهـــْم َكـــانُوا إِّذَ } : وقذذذال ذذذذذ تبذذذار  امسذذذه ذذذذذ عذذذنهم يف سذذذورة الصذذذافات ا قِّيـــَل هَلـُــْم اَل إِّلَـــَه إِّالَّ اَّللَّ
َتَِّنا لَِّشاعٍِّر ََمُْنوٍن  ُوَن َويـَُقوُلوَن أَئِّنَّا لََتارُِّكو آهلِّ  .{َيْسَتْكَبِّ

ذذذذنة واحلذذذذديث، وكذذذذالم أمحذذذذل اللغذذذذة " ال إلذذذذه إال  "فمعذذذذى  ذذذذرع، وإمجذذذذاع أمحذذذذل السُّ  نصذذذذو  الشَّ
 .والتفسري، راج  إىل توحيد األلومحية والعبادة

 .ا حديث ا ا عباس، عا معاذ  ا جبل ذذ مهنع هللا يضر ذذ الصَّحيم يؤكد ذلكوأيضً 
أنَّ النيب ملسو هيلع هللاىلص قال لِّمعاذ  ا جبل ذذ هنع هللا يضر ذذ حني  عثه إىل ( 7674)أخرج البخاري حيث 
، فـَْلَيُكْن َأوَّلَ )) : اليما ُدوا  إِّنََّك تـَْقَدُم َعَلى قـَْوٍم مِّْن َأْهلِّ الكَِّتابِّ َما َتْدُعوُهْم إََِّل َأْن يـَُوح ِّ

 .((اَّللََّ تـََعاََل 
فـَْلَيُكْن َأوََّل َما َتْدُعوُهْم إِّلَْيهِّ عَِّباَدُة )) (:65)ومسلم ( 6419)ويف لفد آخر عند البخاري 

 .(( -َعزَّ َوَجلَّ   -هللاِّ  
ًما َأْهَل كَِّتاٍب، فَنَِّذا إِّنََّك َسَتْأِتِّ قـَوْ )) : أيًضا( 65)ومسلم ( 6451)ويف لفد للبخاري 

ُ، َوَأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل اَّللَِّّ  تَـُهْم، فَاْدُعُهْم إََِّل َأْن َيْشَهُدوا َأْن الَ إَِّلَه إِّالَّ اَّللَّ ئـْ  .((جِّ
 (:617/ 43أو  463/ 46" )تفسريه"وقال االمام ا ا َجرير اللربي ذذ رخه   ذذ يف 

ال معبود جو ٍّ جتوز عبادته، وتصلم األُُلومَحة له إال   ال ي مح ه  :ليقو  {اَل إَِّلَه إِّالَّ ُهَو } »
الصفات صفاته، فادعوه أيُّها الناس ُُملِّصني له الد ِّيا، ُُملِّصني له اللاعة، ُمفردِّيا له 
 امحذ.«األُُلومحة، ال ُتشركوا يف عبادته شيًئا سواه، مِّا وَثاٍّ، وصنم، وال جتعلوا له نِِّدا وال َعْداًل 

رون معى كلمة   ر  مِّا أمحل مح ا الزمان يُفس ِّ  . توحيد الر و ية": ال إله إال  "ينما أمحل الش ِّ
 : فيقولون إنَّ معناها

 ".ال خالو وال رازق إال   أو ال قادر على االخرتاع إال  "
نذه كذانو  م  نص القذرآن يف مواضذ  عديذدة مِّ ديا، ألهَّ ا يُقذر ِّون ومح ا املعى جيعل كفار قريش موح ِّ

ُد  ِّر، كما تقدَّم
ميت امل

ُ
حيي امل

ُ
 .ويؤمنون  ر و ية  ، وأنَّه اخلالو الرازق امل

ذذر ، وانمحيذذك أْن  فكيذذف يَفهذذم َمذذا يَذذدع ِّي االسذذالم التوحيذذد، وانمحيذذك أْن َُيق ِّقذذه، ويَعذذرف الش ِّ
 ".ال إله إال  "جَيتنبه، وكفار قريش أعلم مِّنه مبعى 

تيسذذذري العزيذذز احلميذذذد يف شذذذرس  "ان  ذذذا عبذذد   ذذذذذ رخذذذه   ذذذذ يف كتا ذذذه وقذذد قذذذال العالمذذة سذذذليم
 (:11:  " )كتاب التوحيد
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ذا ألَذذه إالمَحذذة، : وقذال الل ِّيذذيب» عبَذذد : أيااللذذه فعَّذال مبعذذى مفعذذول، كالكتذاب مبعذذى املكتذذوب، مِّ
 .عبادة، ومح ا كثري جِدا يف كالم العلماء

ـنهم عبذود، خالفًذا لِّمذا يَعتقذده ُعبَّذاد القبذور، وأشذبامحهم، يف معذى أنَّ االلذه محذو امل :وهو إمجـا  مِّ
ذذم إذا قالومحذذا  :أنَّــهااللذذه،  اخلذذالو، أو القذذادر علذذى االخذذرتاع، أو تذذو محذذ ه العبذذارات، ويظنذذون أهَّ

هب ا املعى، فقد أتوا مِّا التوحيد ابلغاية القصوى، ولو فعلوا ما فعلوا مِّا عبادة غري   كدعاء 
ذذذات، األمذذذوات، و  ُلِّمَّ

االسذذذتغاثة هبذذذم يف الُكذذذرابت، وسذذذؤا م قضذذذاء احلاجذذذات، والنذذذ ر  ذذذم يف امل
ذا أنذواع العبذادات، ومذا شذعروا  وسذؤا م الشذفاعة عنذد رب ِّ األرض والسذموات، إىل غذري ذلذك مِّ

عرب يشاركوهم يف مح ا االقرار، ويعرفون أنَّ   محذو اخلذالو القذادر علذى أنَّ إخواهم مِّا كفار ال
 امحذ.«االخرتاع، ويعبدونه ،نواع مِّا العبادات

ذذذذذذ  646- 646:  " )تقريذذذب التدمريذذذة"وقذذذال العالمذذذة ا ذذذا عثيمذذذني ذذذذذ رخذذذه   ذذذذذ يف كتا ذذذه 
 (:ُمتصرًا
ال : "، فيجعلون معنامحذا"ال إله إال  " ويظنون أنَّ مح ا محو التوحيد املللوب، وأنَّ مح ا معى»

 ".قادر على االخرتاع إال  
 :ومعلوم أن مح ا خلأ مِّا وجهني

م   جيعلذذوا هلل  :األوَّل أنَّ محذذ ا الذذ ي قذذرَّروه قذذد أقذذرَّ  ِّذذه املشذذركون الذذ يا قذذاتلهم النذذيب ملسو هيلع هللاىلص، فذذإهَّ
 .شريًكا يف أفعاله

ديا ،  ل مُحم مشركون  َداللة الكتاب والسُّنة واالمجاع املعلوم ابلضذرورة وم  مح ا   يكونوا موح ِّ
 .مِّا دِّيا االسالم

أنَّه ال قادر على االخذرتاع  :أيهب ا التفسري ال ي ذَكروه، " ال إله إال  "أنَّ تفسريمحم  :الثاّن
غذريه، فقذد شذهد أْن إال  ، يَقتضي أنَّ َما أقذرَّ ،نَّ   وحذَده محذو القذادر علذى االخذرتاع دون 

 .ال إله إال  ، وعَصم دمه وماله
: ومعلوم أنَّ تفسريمحا هب ا املعى ابطل ُُمالف لِّما عَرفه املسلمون مِّنها، فذإن تفسذريمحا الصَّذحيم

 .أْن ال معبود حو إال  ، مح ا محو ال ي يعرفه املسلمون مِّا معنامحا،  ل واملشركون
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مِّذا محذؤالء املتكل ِّمذني، وأنَّ غايذة مذا " ال إلذه إال  "وأفقذه مبعذى فتبنيَّ  ذ لك أنَّ املشذركني أعلذم 
ذا التوحيذذد ُتكل ِّمذذون مِّ

ذذر ، وال : يُقذرره محذؤالء امل ذا الش ِّ توحيذد الر و يذة الذذ ي ال ُخل ِّذص االنسذذان مِّ
 .يُعَصم  ِّه دمه وماله، وال َيسَلم  ِّه مِّا اخللود يف النار

ذذا أمحذذل الت أْن : صذذوف، فكذذان غايذذة مذذا عنذذدمحم مذذا التوحيذذدوقذذد سذذلك محذذ ا املسذذلك طوائذذف مِّ
 .َيشهد املرء أنَّ   ربُّ كل شيء، ومليكه، وخالقه

ذذا التوحيذذد، ومحذذي غايذذة ال يكذذون هبذذا الرجذذل  ومعلذذوم أنَّ محذذ ه الغايذذة محذذي مذذا أقذذرَّ  ِّذذه املشذذركون مِّ
 امحذ.«مسلًما، فضاًل عا أْن يكون مِّا أولياء   تعاىل وسادة خلقه

 :قلت
ذذذر ولَِّّذذذا  َضذذذاد لِّنصذذذو  الشذذذريعة مذذذ  الصذذذوفية وأمحذذذل " ال إلذذذه إال  "يُفس ِّ

ُ
هبذذذ ا املعذذذى الباطذذذل امل

 :الكالم مِّا األشاعرة وأضراهبم أيًضا
مجاعة التبليك، ومحي أيًضا مجاعة صوفيه معاصرة، وقادهتا وكثري مِّا أتباعها قد ابيعوا عدًدا مِّذا 

 .اللُّرق الصوفية
 :وخالصة هذه القاعدة

قرار  توحيد الر و ية وحَده ال يُدخل يف االسالم، ألنَّ كفار قريش كانوا يُقِّرون  ِّه،  ذنص ِّ أنَّ اال
ذذذنة واالمجذذذاع، ولِّكفذذذرمحم  َذَعذذذث   فذذذيهم  ُتعذذذد ِّدة، ومُحذذذم كفذذذار  َداللذذذة القذذذرآن والسُّ

آايت القذذذرآن امل
  .رسوله دمًدا ملسو هيلع هللاىلص، وأنَزل عليهم كتا ه القرآن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :ْثَّ قال اإلمام دمحم بن عبد الوهاب ــ رمحه هللا ــ
 .ا إليهم إال لطلب الُقربة والشفاعةما دعوَنهم وتوجهن: أهَّم يقولون: القاعدة الثانية]

ـْن ُدونِـّهِّ َأْولِّيَـاَ  َمـا نـَْعبُـُدُهْم إِّالَّ لِّيـَُقر ِّبُـوََن إََِّل اَّللَِّّ } : فدليل الُقربة قوله تعاَل َوالَّذِّيَن ا ََُّذوا مِّ
نَـُهْم يفِّ َما ُهْم فِّيهِّ َُيَْتلُِّفوَن إِّنَّ اَّللََّ ال  .{يـَْهدِّي َمْن ُهَو َكاذٌِّب َكفَّاٌر  زُْلَفى إِّنَّ اَّللََّ ََيُْكُم بـَيـْ

َفُعُهْم َويـَُقولُـوَن } : ودليل الشـفاعة قولـه تعـاَل َُـرُُّهْم َوال يـَـنـْ ـْن ُدونِّ اَّللَِّّ َمـا ال َي َويـَْعبُـُدوَن مِّ
 . {َهُءال ِّ ُشَفَعاُؤََن عِّْنَد اَّللَِّّ 
 . شفاعة َمنفِّية، وشفاعة ُمثَبتة: والشفاعة شفاعتان
 .ما كانت ُتطَلب مِّن َْي هللا فيما ال يَقدر عليه إال هللا: يةفالشفاعة املَنفِّ 

َ يـَـْوٌم ال بـَْيـٌع } : والدليل قوله تعاَل ْبـلِّ َأْن َيَِْتِّ َناُكْم مِّْن قـَ ََي أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوا أَْنفُِّقوا ِمَِّّا َرزَقـْ
 .{نَ فِّيهِّ َوال ُخلٌَّة َوال َشَفاَعٌة َواْلَكافُِّروَن ُهُم الظَّالُِّمو 

 .اليت ُتطَلب مِّن هللا: والشفاعة املُثَبتة هي 
ـي هللا قولـه وعملـه بعـد اإلذن، كمـا قـال : والشافع ُمكَرم ِبلشفاعة، واملشـفو  لـه َمـن ر ِّ

 . [.{َمْن َذا الَّذِّي َيْشَفُع عِّْنَدُه إِّالَّ ِبِِّّْذنِّهِّ } : تعاَل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الشرح

 : بعد أْن قرَّر املُصن ِّف ــ رمحه هللا ــ
ذذر ، و ذذنيَّ نذذوع  نهذذا لغذذريه سذذبحانه شِّ أنَّ العبذذادة حذذوو هلل وحذذَده، وأنَّ صذذْرفها أو صذذْرف شذذيء مِّ

ر  القوم ال يا  ُعِّث فيهم رسول   ملسو هيلع هللاىلص ، و ُعِّث الزالته دعوًة وجهاًدا، وأنَّه يف ابب توحيذد شِّ
العِّبادة، املشهور  توحيد األلومحية، أَتى هب ه القاعدة، ودلَّل عليها مِّا نصو  القرآن، لِّتعلُّقِّها 
مبذذا تقذذدَّم، ولِّسذذببٍّ ُمهذذم ٍّ جذذِدا يتعلَّذذو ،محذذل اجلامحليذذة، وأمحذذل زمانِّذذه، وَمذذا قبلذذه، وَمذذا يف زماننذذا 

 .أيًضا
 :والسَّبب هو

ُصذذذن ِّف ذذذذذ رخذذذه   ذذذذذ، وقبلذذذه، إذا أنكذذذَرت علذذذيهم صذذذْرفهم  عذذذض 
أنَّ أمحذذذل محذذذ ا الزَّمذذذان، وزَمذذذا امل

ذذذذدد، والذذذذ َّ م، والنَّذذذذ ر، 
َ
العبذذذذادات كالذذذذدعاء واالسذذذذتغاثة واالسذذذذتعانة وطلذذذذب الغذذذذوث والفذذذذرَج وامل
ذذا العبذذادات، للرُّسذذل واألنبيذذاء، أو ألوليذذاء   الصذذاحلني، و يَّنذذت َ ذذم أنَّ فِّعلهذذم محذذ ا   وغريمحذذا مِّ
ر  وكفر، وتكاثَذَرت يف النَّهي عنه ُنصو  القرآن والسُّنة النَّبوية  .شِّ
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 :أجابوك
م أمحل ُذنوب وآاثم كثرية، ويف إمياهم َضعف كبري ونقص، واألنبياء واألوليذاء مكذانتهم عنذد  ،هَّ

ذذم سذذبحانه،   عظيمذذة، وجذذامحهم كبذذري، فريجذذون  ذذ لك أْن يكونذذوا واسذذلة يف  ذذا رهب ِّ تقذذريبهم مِّ
 .وأْن َيشفعوا  م عنده

وإذا أتمَّْلذذت جذذواهبم محذذ ا، وجذذدت أنَّذذه نفذذس اجلذذذواب الذذ ي أجذذاب  ِّذذه ُمشذذركوا قذذريش وقبائذذذل 
العرب ال يا  ُعِّث فيهم رسذول   ملسو هيلع هللاىلص، حذني أنَكذر علذيهم ملسو هيلع هللاىلص صذْرفهم العبذادة أو شذيء منهذا 

 .م سبحانه، وأمَرمحم إبفراد   وحَده جبمي  العباداتلغري رهب ِّ 
ذذا القذذرآن قذذول   ذذذذ عذذزَّ وجذذل ذذذذ ــَك اْلكِّتَــاَب   }: ودليذذُل أنَّ ذلذذك محذذو جذذواهبم مِّ ــا إِّلَْي َزْلَن إَِّنَّ أَنـْ

ِْلَق ِّ فَاْعُبدِّ اَّللََّ ُُمْلًِّصا َلُه الـد ِّيَن َأاَل َّللَِِّّّ الـد ِّيُن اخْلَـالُِّص َوالَـّذِّيَن  ـْن ُدونِـّهِّ َأْولِّيَـاَ  َمـا ِبِّ َـُذوا مِّ ا َّ
ــوَن  ــْم فِّيــهِّ َُيَْتلُِّف ــا ُه ــنَـُهْم يفِّ َم ــُدُهْم إِّالَّ لِّيـَُقر ِّبُــوََن إََِّل اَّللَِّّ زُْلَفــى إِّنَّ اَّللََّ ََيُْكــُم بـَيـْ إِّنَّ اَّللََّ اَل نـَْعُب

 .{يـَْهدِّي َمْن ُهَو َكاذٌِّب َكفَّاٌر 
َفُعُهْم َويـَُقوُلوَن َهـُءاَل ِّ َويـَْعبُ } : وقوله ذذ تبار  وتقدس ذذذ َُرُُّهْم َواَل يـَنـْ ُدوَن مِّْن ُدونِّ اَّللَِّّ َما اَل َي

انَُه  ََ َا اَل يـَْعَلُم يفِّ السَّـَماَوا ِّ َواَل يفِّ اأْلَْرضِّ ُسـْب َوتـََعـاََل ُشَفَعاُؤََن عِّْنَد اَّللَِّّ ُقْل أَتـُنَـب ُِّئوَن اَّللََّ مبِّ
 .{َعمَّا ُيْشرُِّكوَن 

ــُدُهْم إِّالَّ لِّيـَُقر ِّبُــوََن إََِّل اَّللَِّّ زُْلَفــى َمــ}  :فقذذو م ــَد اَّللَِّّ } : ، وقذذو م{ا نـَْعُب ْن { َهــُءاَل ِّ ُشــَفَعاُؤََن عِّ
ذذذا  ، ويرجذذذون هبذذذا  نهذذذا َ ذذذم تقذذذريَبهم مِّ ذذذا صذذذْرفهم العبذذذادة أو شذذذيء مِّ ذذذم أرادوا مِّ ةذذذامحران يف أهَّ

 .شفاعَتهم َ م عنده سبحانه
 :الء ال يا يُعَبدون م     تشريكهم معه يف عبادة الدعاء ل وأخرَب سبحانه أنَّ محؤ 

ــْن ُدونِّ اَّللَِّّ } : عِّبذذاٌد ُملوقذذون كالذذدَّاعني َ ذذم مذذ   ، فقذذال ذذذذ جذذلَّ وعذذال ذذذذ إِّنَّ الَّــذِّيَن تَــْدُعوَن مِّ
 .{عَِّباٌد َأْمثَاُلُكْم 

ا فعلذوه، حيذث   َيصذذرفوا ووةيفذة العِّبذاد محذي العبذذادة، وليسذت أْن يُعبَذدوا مذذ   ، ومحذ ا محذو مذذ 
نذه، كمذا قذال ذذذ  عباداهتم إال هلل وحَده، يرجون   لك رخته، وخذافون ع ا ذه، ويللبذون الُقذرب مِّ

ـْن ُدونِـّهِّ فَـاَل } : جلَّ وعزَّ ذذ عنهم وعمَّا يدعومحم يف سورة االسراء قُـلِّ اْدُعـوا الَـّذِّيَن زََعْمـُتْم مِّ
َُّر ِّ َعْنُكْم وَ  يَلَة أَيُـُّهْم ََيْلُِّكوَن َكْشَف ال تَـُغوَن إََِّل َرّب ُِِّّم اْلَوسِّ اَل َيْوِّياًل ُأولَئَِّك الَّذِّيَن َيْدُعوَن يـَبـْ

َرُب َويـَْرُجوَن َرمْحََتُه َوَُيَاُفوَن َعَذابَُه إِّنَّ َعَذاَب رَب َِّك َكاَن َُمُْذورًا   .{َأقـْ
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ذذر  يف عبذا نذه الش ِّ ذذا ََيصذل مِّ دة  ،  صذذرفها أو صذْرف شذذيء وَلمَّذا كذان أكثذذر مذا يَذذتحجَّج  ِّذه مِّ
مِّنهذا ل نبيذذاء، أو األوليذذاء، أو  َمذا مجيًعذذا، محذذو رجذاء شذذفاعتهم َ ذذم عنذد   يذذوم القيامذذة، ذَكذذر 
ُصذذذن ِّف ذذذذذ رخذذذه   ذذذذذ عذذذدَّة أمذذذور تتعلذذذو ابلشذذذفاعة، َمذذذا عرفهذذذا َعذذذرف ُسذذذْخف عقذذذول محذذذؤالء، 

امل
ذذنة  ذذلوا وشذذديد جهلهذذم، و ُعذذَدمحم عذذا العمذذل ابلقذذرآن والسُّ النَّبويذذة، وأنَّذذه ال ََيصذذل َ ذذم ولذذا َُيص ِّ

هب ه األفعال إال نقيض قصذدمحم، ولذا يَذزدادوا مِّذا   إال  ُعذًدا، وَسذَيكُفر يذوم القيامذة  عبذادهتم 
 .مح ه األنبياء واألولياء

ذذر  اال يذذة والعبذذادة مذذ   ُصذذن ِّف ذذذذ رخذذه   ذذذذ يف ابب شِّ
ذذا أمحذذل زمذذان امل فتلذذا و حذذال املشذذركني مِّ

 .ال املشركني يف زَما النيب ملسو هيلع هللاىلص مِّا جهة الفِّعل واملقصد،  َداللة القرآن م  الواق ح
ر  اجلمي  كان يف توحيد العبادة املشهور  توحيد األلومحية  .وشِّ

ذذنهم َمذذا  ذذا يصذذرفها للمالئكذذة، ومِّ ذذنهم مِّ وتعذذدَّدت عنذذدمحم اآل ذذة الذذيت َيصذذرفون العبذذادة َ ذذا، فمِّ
ذنهم يصرفها ل نبيا ء، ومِّنهم َما يصرفها للصاحلني، ومِّنهم َما يصرفها ل صنام واألحجار، ومِّ

 .َما يصرفها للنار، ومِّنهم َما يصرفها لغريمحم
ُد  ِّر فهو واحد

ميت املالك امل
ُ
حيي امل

ُ
 .وأمَّا االله اخلالو الرازق امل

ُوَن َويـَُقولُـوَن إِّنَـُّهْم َكانُوا إَِّذا قِّيَل هَلُْم اَل } : حيث قال سبحانه يف شذأهم ُ َيْسـَتْكَبِّ إِّلَـَه إِّالَّ اَّللَّ
ِْلَق ِّ َوَصدََّق اْلُمْرَسلَِّْي  َتَِّنا لَِّشاعٍِّر ََمُْنوٍن َبْل َجاَ  ِبِّ  .{أَئِّنَّا لََتارُِّكو آهلِّ

أفرِّدوا   وحَده جبمي  العبادات، : يَعرفون أنَّ معنامحا" ال إله إال  : "فكانوا إذا قيل َ م قولوا
 .ركوا عبادة غريهوات

ولكذذذنهم اسذذذتكربوا وأ َذذذوا إال البقذذذاء علذذذى َصذذذرف العبذذذادة آل ذذذتهم،  ذذذل ويتبجَّحذذذون يف اجلذذذواب، 
ُ َما َأْشرَْكَنا َواَل آَِبُؤََن }: حيث قال سبحانه عنهم  .{َسيَـُقوُل الَّذِّيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاَ  اَّللَّ

نبِيا أو ولِيا صاحلًا أو صنًما أو شجرًا أو انرًا، وكلُّ َما دعا م    غريه، سواء دعا مَلًكا أو 
أو دعا َما دعا مِّا اخللو، فإنَّه قد جعله إ ًا له م    سبحانه، شاء أْم أىَب، رضِّي أْم   

 .يَرض، عقِّل أْم   يَعقِّل
َوالَّذِّيَن } : و  ا َلمَّا ذَكر   ذذ جلَّ وعال ذذ عباده الصاحلني يف سورة الفرقان، قال يف صفاهتم

 .{اَل َيْدُعوَن َمَع اَّللَِّّ إِّهَلًا آَخَر 
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َواَل َتدُْ  َمَع اَّللَِّّ إِّهَلًا آَخَر اَل إَِّلَه إِّالَّ ُهَو ُكلُّ َشْيٍ  َهالٌِّك إِّالَّ }  :وقال يف سورة القصص
 .{َوْجَهُه َلُه اِْلُْكُم َوإِّلَْيهِّ تـُْرَجُعوَن 

آَخر م   ، وك لك مثله ال ي يدعو اجلَيالين، أو  فال ي َيدعو البدوي قد جعله له إ ًا
الت ِّيجاين، أو العيدروس، أو الشاذيل، أو املريغين، أو الزَّيلعي، أو الر ِّفاعي، أو ا ا علوان، أو 

 .نفيسة، أو را عة العدوية
لَّلب، أو أو يدعو رسول   ملسو هيلع هللاىلص، أو احلسني  ا علي  ا أيب طالب، أو العباس يا عبد ا
ُ
مل

 .زينب  نت احلسني
 .شاءوا أْم أَ وا، مح ا ُحكم   تعاىل يف كتا ه القرآن يف كل َما دعا معه غريَه مِّا اخللو

 :واألمور اليت أشار إليها املُصن ِّف ــ رمحه هللا ــ يف ِبب الشفاعة ثالثة
 : األْمر األوَّل

ذذا أنَّ الشذذفاعة ُملذذك هلل وحذذَده، ومذذا كذذان ُملًكذذا هلل،  نذذه سذذبحانه وحذذَده، ولذذيس مِّ فإنَّذذه يُللَذذب مِّ
 .غريه، حىت ولو كان نبِيا ُمرَساًل، أو َملًكا ُمقرَّاًب، أو ولِِّيا صاحلًا

ًئا َوال }  :حيذذث قذذال تعذذذاىل ـــْن ُدونِّ اَّللَِّّ ُشــَفَعاَ  قُـــْل َأَولَــْو َكـــانُوا ال ََيْلُِّكــوَن َشـــيـْ َــُذوا مِّ َأمِّ ا َّ
 .{شََّفاَعُة مجِّيًعا يـَْعقُِّلوَن ُقْل َّللَِِّّّ ال
 .{َواَل ََيْلُِّك الَّذِّيَن َيْدُعوَن مِّْن ُدونِّهِّ الشََّفاَعَة } : وقال ذذ جلَّ وعال ذذ
 : األْمر الثاّن

ذذا املالئكذذة أو الرُّسذذل واألنبيذذاء أو األوليذذاء والصذذاحلني أو  أنَّ َمذذا أذِّن لَذذه   تعذذاىل ابلشذذفاعة مِّ
ذذذد غذذذريمحم، ال َيشذذذفعون ألحذذذد إال إذا ر  ُوح ِّ

ذذذي   عذذذا املشذذذفوع لذذذه، و  ال يرَضذذذى إال عذذذا امل ضِّ
ال ي ال َيصرف العبادة إال له وحَده سبحانه، وأمَّا َما أشَر  معه غريه فيها أو يف شيء مِّنهذا 

 .فال يَرَضى عنه أ ًدا
ََى }  :حيث قال ذذ جلَّ وعزَّ ذذ  .{َواَل َيْشَفُعوَن إِّالَّ لَِّمنِّ اْرَت

ًئا إِّالَّ مِّْن بـَْعـدِّ َأْن }  : ذذوقال ذذ جلَّ وعال وََكْم مِّْن َمَلٍك يفِّ السََّماَوا ِّ اَل تـُْغ ِّ َشَفاَعتـُُهْم َشيـْ
ُ لَِّمْن َيَشاُ  َويـَْرَ ى   .{َيََْذَن اَّللَّ

َفُع الشََّفاَعُة عِّْنَدُه إِّالَّ لَِّمْن َأذَِّن َلُه } : وقال تعاىل  .{َواَل تـَنـْ
 .{َمْن َذا الَّذِّي َيْشَفُع عِّْنَدُه إِّالَّ ِبِِّّْذنِّهِّ } : وقال ذذ تبار  وتقدَّس ذذ
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ا محو مِّا ابب التكرمي  م، وليس متليًكا للشفاعة  .وإْذنُه سبحانه لِّبعض عباده ابلشفاعة إ َّ
  :األْمر الثالث

نذذه، ويف  ذا الشذذروط الذذيت جيذذب أْن تتذذوفر يف الشذذاف  حذذىت أيذن   لذذه ابلشذذفاعة، ويَقبلهذذا مِّ أنَّ مِّ
 :فوع َله حىت يَرَضى   ابلشفاعة َله وأيذناملش

 .أْن يكوان مجيًعا لَِّّا ال ُيشرِّ  م    غريه يف شيء مِّا عبادته
ذذذر ،  ذذذل محذذذو موعذذذود ابخللذذذود يف النَّذذذار، وُدرَّمذذذة عليذذذه  ألنَّ   ال يَرضذذذى عذذذا صذذذاحب محذذذ ا الش ِّ

 . اجلنَّة، ومجي  عباداته حا لة، وال يَغفر   َله
َي َلُه قـَْواًل } : سبحانه حيث قال َفُع الشََّفاَعُة إِّالَّ َمْن َأذَِّن َلُه الرَّمْحَُن َوَر ِّ  .{يـَْوَمئٍِّذ اَل تـَنـْ

وقد َدلَّ على أنَّ شفاعة النَّيب ملسو هيلع هللاىلص يوم القيامة ال ينا ا إال َما   ُيشر  م    يف عبادته 
ٍ  َدْعَوَتُه، َوإِّّن ِّ )) : مأحًدا، قوله ملسو هيلع هللاىلص الصَّحي تَـَعجََّل ُكلُّ َنبِّ ٍ  َدْعَوٌة ُمْسَتَجابٌَة، فـَ لُِّكل ِّ َنبِّ

ْن أُمَّيتِّ اَل  ُمَّيتِّ يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ، َفهَِّي ََنئَِّلٌة إِّْن َشاَ  هللاُ َمْن َماَ  مِّ  اْختَـَبْأُ  َدْعَوِتِّ َشَفاَعًة ألِّ
ًئا  هللِّ َشيـْ  .((ُيْشرُِّك ِبِّ

 .  ، مِّا حديث أيب محريرة ذذ هنع هللا يضر ذذ(655)سلم أخرجه م
ُصل ِّني األر عني على املي ِّت املسذلم إال إذا كذانوا 

وَدلَّ أيًضا على أنَّ   ال يَقبل شفاعة ودعاء امل
 :لَّا ال ُيشرِّ  م    أحًدا يف عبادته

يَـُقوُم َعَلى َجَنازَتِّهِّ َأْربـَُعوَن رَُجاًل، اَل َما مِّْن رَُجٍل مُ )) : قول النَّيب ملسو هيلع هللاىلص الصَّحيم ْسلٍِّم ََيُوُ ، فـَ
ًئا إِّالَّ َشفََّعُهُم هللاُ فِّيهِّ  َّللَِّّ َشيـْ  .((ُيْشرُِّكوَن ِبِّ

 . ، مِّا حديث ا ا عباس ذذ هنع هللا يضر ذذ(549)أخرجه مسلم  
ٌّ َعْنُكْم   }: وقال تعاىل ِّ ََ  .{َواَل يـَْرَ ى لِّعَِّبادِّهِّ اْلُكْفَر إِّْن َتْكُفُروا فَنِّنَّ اَّللََّ 

 .{فَنِّْن تـََولَّْوا فَنِّنَّ اَّللََّ اَل َيِّبُّ اْلَكافِّرِّيَن  } :وقال ذذ عزَّ وجل ذذ
 :واخلالصة

 :أنَّ الشفاعة قد ذَكرمحا   تعاىل يف كتا ه القرآن العزيز، ومحي شفاعتان
 .الشفاعة املُثَبتة أو اجلائزة :األوَل

 .اليت ُتللب مِّا   تعاىل مالِّكهاومحي الشفاعة 
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ـــدعَو الطالـــب فيقـــول اللهذذذم شذذذف ِّ  يفَّ يذذذوم القيامذذذة مالئكتَذذذك أو ُرسذذذَلك أو عبذذذادَ   :كـــأن ي
 .املؤمنني، اللهم اجعلين لَِّّا َيدخل يف شفاعة الشافعني يوم القيامة

لَذذذه يذذذوم فصذذذاحبها   َيصذذذرف عبذذذادة الذذذدعاء إال هلل وحذذذَده، حيذذذث   يللذذذب شذذذفاعة الشذذذافعني 
 .القيامة إال مِّا ر  ِّه سبحانه

وقِّيل   ه الشافعة ُمثبَذَتة أو جائزة ألنَّ الشريعة أثبَتت جوازمحا، وأثبَتت حصو ا يوم القيامة إذا  
ذذذَديا ال ُيشذذذركان ابهلل شذذذيًئا وال أحذذذًدا، وأذِّن   َ مذذذا، وثبَذذذت  ُذذذذشفَّ  فيذذذه موح ِّ

كذذذان الشذذذاف  وامل
 .لت َلهنفعها يوم القيامة لَِّما حص

 .الشفاعة املَنفِّيَّة أو املَُرَّمة :الثانية
 .ومحي الشفاعة اليت ُتللب مِّا غري   تعاىل فيما ال يَقدر عليه إال  

ذذا املذذوتى، كذذأْن يذذدعَو اللالذذب اآلن فيقذذول اي رسذذول   اشذذف  يلِّ يذذوم القيامذذة عنذذد : كللبهذذا مِّ
لد، اي أولياء   الصذاحلني اشذفعوا يل عنذد   أْن  ، اي  دوي اشف  يلِّ عند   أْن يرزقين الو 

 .َيشفَيين مِّا املرض
ا دعاٌء وصْرٌف لعبادة الدعاء لغري   تعاىل، وتشريٌك لِّمخلوقني م    يف شيء  وحقيقتها أهَّ

ر  ابهلل وُكفر  .مِّا عبادته، ومح ا شِّ
 .، وقبلهومح ه الشفاعة محي اليت كان عليها املشركون يف زَما الرسول ملسو هيلع هللاىلص

ذذذذا مالئكذذذذةٍّ وأنبيذذذذاء  نهذذذذا ملعبذذذذوداهتم مِّ ذذذذم  صذذذذرفهم العبذذذذادة أو شذذذذيء مِّ وكذذذذانوا يَعتقذذذذدون أيًضذذذذا أهَّ
 .وصاحلني وغريمحم، سيحصلون على شفاعتهم، وستكون عبادهتم  م سبًبا يف نيلهم شفاعتهم

حَتصل لَِّما طلبها، ألنَّه قد أشَر   وقِّيل  ِّ ه الشفاعة َمنفيَّة أو ُدرَّمة ألنَّ الشريعة نَفت أنْ 
ًدا ال ُيشرِّ  م     ُشفَّ  فيه موح ِّ

م    غريه يف عبادته، ومِّا شروط الشفاعة أْن يكون امل
 .غريه يف شيء مِّا عبادته

ر  ابهلل يف عبادته، وَمنفِّيو نفعها يوم القيامة لَِّما فعلها ا شِّ  . وُحر َِّمت ألنَّ حقيقتها أهَّ
ر أو الكتا ة إليه إْن كان غائبًا أْن َيشف  َله وأمَّا طل ب االنسان ابلقول مِّا غريه احَلي ِّ احلاضِّ

عند آَخر يف أْمرٍّ مِّا أمور الدنيا ومحو قادر على الشفاعة َله، فجائز ابلقرآن، والسُّنة النَّبوية، 
 .واالمجاع

 :وخالصة هذه القاعدة
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ملسو هيلع هللاىلص آل تهم كانت ألجل وساطتهم  م،  أنَّ عبادة الكفار ال يا  ُعِّث فيهم رسول  
م خلقون ويرزقون ويَُد  ِّرون، وينفعون وَيُضرُّون،  وشفاعتهم عند  ، وتقريبهم مِّنه، وليس ألهَّ

 . ويتصرفون يف الكون
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :ْثَّ قال اإلمام دمحم بن عبد الوهاب ــ رمحه هللا ــ
 : والقاعدة الثالثة] 

َمن : كة، ومِّنهمَمن يَعبد املالئ: أنَّ النَّب   ظهَر على ُأَنٍس ُمتفر ِّقْي يف عبادهتم، مِّنهم
َمن يَعبد الشمَ : َمن يَعبد األشجار واألحجار، ومِّنهم: يَعبد األنبيا  والصاِلْي، ومِّنهم

 . والقمر
 . وقاتلهم رسول هللا  ، وع يُفر ِّق بينهم

َنٌة َوَيُكوَن الد ِّيُن ُكلُّ } : والدليل قوله تعاَل  .{ُه َّللَِِّّّ َوقَاتُِّلوُهْم َحَّتَّ ال َتُكوَن فِّتـْ
َُ َواْلَقَمـــُر ال } : ودليــل الشــمَ والقمــر، قولــه تعــاَل ــْم ــْن آََيتِـّـهِّ اللَّْيــُل َوالنـََّهــاُر َوالشَّ َومِّ

ُه تـَْعُبُدوَن  ُتْم إَِّيَّ َِّ َوال لِّْلَقَمرِّ َواْسُجُدوا َّللَِِّّّ الَّذِّي َخَلَقُهنَّ إِّْن ُكنـْ  .{َتْسُجُدوا لِّلشَّْم
ُذوا اْلَمالئَِّكَة َوالنَّبِّي َِّْي َأْرَِبِبً } : ودليل املالئكة، قوله تعاَل  .{َوال َيَُْمرَُكْم َأْن تـَتَّخِّ
ُ ََي عِّيَسى اْبَن َمْرمَيَ أَأَنْـَت قـُْلـَت لِّلنَّـاسِّ ا َِّّـُذوّنِّ } : ودليل األنبيا ، قوله تعاَل َوإِّْذ قَاَل اَّللَّ

اَنكَ  ََ َقٍ  إِّْن ُكْنُت قـُْلُتُه  َوأُم َِّي إِّهَلَْْيِّ مِّْن ُدونِّ اَّللَِّّ قَاَل ُسْب ََ ِلِّ ِبِّ َما َيُكوُن ِلِّ َأْن َأُقوَل َما لَْي
َك إِّنََّك أَْنَت َعالَُّم اْلغُُيوبِّ  ي َوال َأْعَلُم َما يفِّ نـَْفسِّ  .{فـََقْد َعلِّْمَتُه تـَْعَلُم َما يفِّ نـَْفسِّ

تَـغُــو } : ودليــل الصــاِلْي، قولـــه تعــاَل ــيَلَة أَيُـُّهـــْم ُأولَئِّــَك الَّـــذِّيَن يَــْدُعوَن يـَبـْ َن إََِّل َرّب ِِّّـــُم اْلَوسِّ
َرُب َويـَْرُجوَن َرمْحََتُه َوَُيَاُفوَن َعَذابَُه   .{َأقـْ
ُتُم الالََّ  َواْلُعزَّى َوَمَناَة الثَّالَِّثَة اأُلْخَرى } : ودليل األشجار واألحجار، قوله تعاَل َرأَيـْ  .{َأفـَ
رجنــا مـع النَّــب   إَل ُحنـْي وَــن ُحـَداث  عهــد خ: )) وحـديث أِ واقِّـٍد الليثــي ل قـال

ْدرة يَعكفون عنـدها، ويَنوطـون ّبـا أسـلَتهم، يُقـال هلـا ذا  أنـواُ،  بُكفر، وللمشركْي سِّ
ــــدرٍة فقلنــــا ــــا ذا  أنــــواُ، كمــــا هَلــــم ذا  أنــــواُ : فَمــــَررَن بسِّ (( َي رســــول هللا اجعــــل لََن

 . [.اِلديث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الشرح

 :أشار املُصن ِّف ــ رمحه هللا ــ يف كالمه هذا اَل أمرين
  :األْمر األوَّل

 :معبوداهتم، و ُعث إليهم مجيًعاأنَّ النَّيب ملسو هيلع هللاىلص ةهر يف َزَماٍّ كان أمحله متفرقني ومتنوعني يف 
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ألمذذَرمحِّم  صذْرف مجيذذ  عبذاداهتم اللذذهٍّ واحذد، ومحذذو   ذذذ عذذزَّ وجَّذل ذذذذ خذالو محذذ ه املعبذذودات،  ــــ 8
 .وخالو مجي  املخلوقات العلوية والسُّفلية

ر  ابهلل ال ي كانوا عليه، حيث كذانوا َيصذرفون عبذاداهتم للمخلوقذات الذيت ــــ 2  وَهيهِّم عا الش ِّ
 .ذُكِّرت، وغريمحا

رًا ًئا   }: حيث قال سبحانه آمِّرًا وزاجِّ  . {َواْعُبُدوا اَّللََّ َواَل ُتْشرُِّكوا بِّهِّ َشيـْ
ُنْـذِّرَُكْم بِـّهِّ َوَمـْن } : وقال ذذ جلَّ وعذال ذذذ يف شذأن نبي ِّذه ملسو هيلع هللاىلص مذ  قومذه ـَي إَِِّلَّ َهـَذا اْلُقـْرآُن ألِّ َوُأوحِّ

ٌد َوإِّنَّ ِّ َبرِّيٌ  بـََلَغ أَئِّنَُّكْم لَتَ  َا ُهَو إَِّلٌه َواحِّ ًَة ُأْخَرى ُقْل اَل َأْشَهُد ُقْل إَِّّنَّ ْشَهُدوَن َأنَّ َمَع اَّللَِّّ آهلِّ
 .{ِمَِّّا ُتْشرُِّكوَن 

ـيَ  ابْـَن } : وقال ذذ تبار  وتقدَّس ذذذ ـْن ُدونِّ اَّللَِّّ َواْلَمسِّ َمـْرمَيَ ا ََُّذوا َأْحَبارَُهْم َورُْهَبانـَُهْم َأْرَِبًِب مِّ
انَُه َعمَّا ُيْشرُِّكوَن  ََ ًدا اَل إَِّلَه إِّالَّ ُهَو ُسْب  .{َوَما أُمُِّروا إِّالَّ لِّيَـْعُبُدوا إِّهَلًا َواحِّ

ـَْي لَـُه الـد ِّيَن ُحنَـَفـاَ  َويُقِّيُمـوا الصَّـاَلَة } : وقال ذذ عزَّ شذأنه ذذذ ـُروا إِّالَّ لِّيَـْعبُـُدوا اَّللََّ ُُمْلِّصِّ َوَمـا أُمِّ
 . {لزََّكاَة َوَذلَِّك دِّيُن اْلَقي َِّمةِّ َويـُْءُتوا ا

وَلمَّا وَصل أ و سفيان  ا حرب ذذ هنع هللا يضر ذذ إىل  الد الشام، قُبيل إسالمه، دعاه ملك الرُّوم  
 (( َماَذا َيَُْمرُُكْم؟ )) :  محِّرقل إىل جملسه، ُث سأله عا رسول   ملسو هيلع هللاىلص، وقال له

ًئا، َواتْـرُُكوا َما يـَُقوُل آَِبؤُُكْم اعْ : يـَُقولُ ))  :فقال  .((ُبُدوا اَّللََّ َوْحَدُه َوالَ ُتْشرُِّكوا بِّهِّ َشيـْ
 (.7)رواه البخاري 

} : وحني دعا النَّيب ملسو هيلع هللاىلص الناس إىل َصرف العبذادة اللذه واحذد، ومحذو   سذبحانه، قذالوا ُمنكذريا
ًدا إِّنَّ  ََة إِّهَلًا َواحِّ  . {َهَذا َلَشْيٌ  ُعَجاٌب  َأَجَعَل اآْلهلِّ

ُصن ِّف ذذ رخه   ذذ أيًضا يف مح ه القاعدة
 :وقد ذََكر امل

 عذذذذذض َمذذذذذا كذذذذذانوا يَعبذذذذذدوهم مذذذذذ   ، كاألنبيذذذذذاء، واملالئكذذذذذة، والصذذذذذاحلني، والشذذذذذمس والقمذذذذذر، 
 .واألحجار واألشجار

ؤالء  بعض آايت القرآن الكرمي، وحديث نَبوي ٍّ ص  .حيمودلََّل على عبادهتم  ِّ
  :األْمر الثاّن
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أنَّ رسول   ملسو هيلع هللاىلص قد ساوى  ني محؤالء القوم ال يا  ُعِّث إليهم، وتنوَّعت معبوداهتم، و  يُفذر ِّق 
ذذذَر ملسو هيلع هللاىلص  دعوتذذذه إىل عبذذذادة   وحذذذَده، وَهيِّذذذه عذذذا   يذذذنهم يف احلُكذذذم، فكلهذذذم ُمشذذذرِّ ، وكلهذذذم أُمِّ

 . عبادته، وقاتَل ملسو هيلع هللاىلص مجيَعهم على ذلكاالشرا   ِّه يف شيء مِّا 
ذا املذؤمنني نَـٌة َوَيُكـوَن } : حيث قال سبحانه آمِّرًا له ولَِّما معذه مِّ َوقَـاتُِّلوُهْم َحـَّتَّ اَل َتُكـوَن فِّتـْ

ٌْي  َا يـَْعَمُلوَن َبصِّ تَـَهْوا فَنِّنَّ اَّللََّ مبِّ  .{الد ِّيُن ُكلُُّه َّللَِِّّّ فَنِّنِّ انـْ
 : لفتنة يف هذه اآليةواملُراد ِب

ر  ابهلل يف عبادته، محك ا قال أمحل التفسري  .الش ِّ
عنذذد محذذ ه ( 144-167/ 66" )تفسذذريه"وَ  يَذذ كر االمذذام ا ذذا َجريذذر اللذذربي ذذذذ رخذذه   ذذذذ يف 

 .اآلية غري مح ا التفسري
}  )): لإبسناد صحيم، عذا قتذادة أنَّذه قذا( 61379:ذذ رقم 169/ 66)ُُثَّ أخرج ذذ رخه   ذذ 

َنٌة  ـرك: يقول {َوقَاتُِّلوُهْم َحَّتَّ اَل َتُكوَن فِّتـْ َوَيُكـوَن الـد ِّيُن ُكلُّـُه }  قاتلوهم حـَّت ال يكـون شِّ
 .((، عليها قاتل َنبُّ هللا  ، وإليها َدعا "ال إله إال هللا: "حَّت يُقال{ َّللَِِّّّ 

/ 4" )زاد املسذذري يف علذذم التفسذذري"  ذذذذ يف كتا ذذه و  يَذذ كر الفقيذذه ا ذذا اجلذذوزي احلنبلذذي ذذذذ رخذذه 
 .اختالفًا عند مح ه اآلية( 466

 : حيث قال
َنٌة } : قوله تعاىل» ر  :أي {َوقاتُِّلوُهْم َحَّتَّ ال َتُكوَن فِّتـْ  . شِّ

َّللَِِّّّ َوَيُكـوَن الـد ِّيُن ُكلُّـُه } : حىت ال يُفنت الناس فتنة ُكفر، وَيُدل  عليه قوله تعذاىل: وقال الزَّجاج
 امحذ.«{

ذذد ِّيو خذذان احلسذذيين الًبخذذاري القِّنَّذذوجي ذذذذ رخذذه   ذذذذ يف كتا ذذه  فذذتم البيذذان يف "وقذذال العالمذذة صِّ
 (:671-674/ 1" )مقاصد القرآن

َنٌة } » ر ، قاله ا ا عباس، وقيل  الء قاله احلسا، وقذد : أي {َوقَاتُِّلوُهْم َحَّتَّ اَل َتُكوَن فِّتـْ شِّ
 امحذ.«ابلكفر فسَّرمحا مجهور السَّلف

 :قلت
ر  والُكفر، " الء: "وقول احلسا البصري ذذ رخه   ذذ ، ليس  قول آَخر،  ل ُمراده  الء الش ِّ

 .وفتنة أمحل التوحيد فيه
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ر ، كما فعل االمام ا ا  ريا يف عداد مِّا فسَّروا الفتنة ابلش ِّ ُفس ِّ
و ِّ ا عدَّه غري واحد مِّا امل

 .، وغريه"تفسريه"جرير اللربي يف 
 (:17-11/ 4" )تفسريه" ل قال احلافد ا ا كثري ذذ رخه   ذذ يف 

َنٌة }  )): وقال الضَّحا ، عا ا ا عباس» حَّت ال : يع  {َوقَاتُِّلوُهْم َحَّتَّ ال َتُكوَن فِّتـْ
رك   .((يكون شِّ
أ و العالية، وجمامحد، واحلسا، وقتادة، والرَّ ي   ا أنس، والسُّدي، وُمقاتِّل  ا : وك ا قال

 .َحيَّان، وزيد  ا أسلم
َحَّتَّ ال } )) :  لَغين عا الزُّمحري، عا ُعروة  ا الزُّ ري وغريه ما علمائنا: وقال دمحم  ا إسحاق

َنٌة   .((حَّت ال يُفنت مسلم عن دينه  {َتُكوَن فِّتـْ
) ): قال الضحا ، عا ا ا عباس يف مح ه اآلية، قال {َوَيُكوَن الد ِّيُن ُكلُُّه َّللَِِّّّ } : وقوله

 .((ُُيَلص التوحيد هلل 
 .((ال إله إال هللا : أْن يُقال {َوَيُكوَن الد ِّيُن ُكلُُّه َّللَِِّّّ } )) : وقال احلسا وقتادة، وا ا ُجَرْيج

رك، وَُيلع ما دونه مِّن )) : وقال دمحم  ا إسحاق ويكون التوحيد خالًِّصا هلل، ليَ فيه شِّ
 .((األنداد 

ال يكون مع دينكم كفر  {َوَيُكوَن الد ِّيُن ُكلُُّه َّللَِِّّّ }  )): موقال عبد الرخا  ا زيد  ا أسل 
)). 

أُمِّر  أْن أقاتل الناس )) : وَيشهد له ما ثَبت يف الصَّحيحني عا رسول   ملسو هيلع هللاىلص أنَّه قال
ال إله إال هللا، فنذا قالوها، عصموا مِّ  دما هم وأمواهلم إال ِبقها، : حَّت يقولوا
 .((م على هللا ــ عزَّ وجلَّ ــ وحساّب

ُسئِّل رسول هللا   عن الرجل يُقاتِّل )) : ويف الصَّحيحني عا أيب موسى األشعري قال
َمن قاتل : "شجاعة، ويُقاتِّل محِّيَّة، ويُقاتِّل رََِّيً ، أيُّ ذلك يف سبيل هللا ــ عزَّ وجلَّ ــ؟ فقال

 ." ((هو يف سبيل هللا ــ عزَّ وجلَّ ــلتكون كلمة هللا هي العليا، ف
تَـَهْوا } : وقوله  قتالكم عمَّا مُحم فيه مِّا الُكفر، فُكُفوا عنه، وإْن   تعلموا  :أي {فَنِّنِّ انـْ

ٌْي }  واطنهم،  َا يـَْعَمُلوَن َبصِّ  .{فَنِّنَّ هللَا مبِّ
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ََُفوٌر فَنِّْن ََتبُوا َوَأقَاُموا الصَّالَة َوآتـَُوا الزَّكَ } : كما قال تعاىل  َ اَة َفَخلُّوا َسبِّيَلُهْم إِّنَّ اَّللَّ
يٌم   .{رَحِّ

 امحذ.«{فَنِّْخَواُنُكْم يفِّ الد ِّينِّ } : ويف اآلية اأُلخرى
 :(646:  )" تفسريه"وقال العالمة السعدي ذذ رخه   ذذ يف 

 ال َتُكوَن َوقَاتُِّلوُهْم َحَّتَّ } : وأمَّا خلا ه للمؤمنني عندما أمَرمحم مبعاملة الكافريا، فقال»
َنٌة  رٌ  وَصدو عا سبيل  ، ويُ عنوا ألحكام االسالم،  :أي {فِّتـْ َوَيُكوَن الد ِّيُن ُكلُُّه َّللَِِّّّ } شِّ
فه ا املقصود مِّا القتال واجلهاد ألعداء الد ِّيا، أْن يُدَف  شرُّمحم عا الد ِّيا، وأْن يَُ بَّ عا  {

 امحذ.«لعايل على سائر األدايندِّيا   ال ي خلو اخللو له، حىت يكون محو ا
 (:677/ 4" )تفسريه"وقال االمام ا ا أيب َزَمنِّني املالكي ذذ رخه   ذذ يف 

َنٌة } » ر ، ومح ه يف ُمْشرِّكِّي العرب خاصَّة { َوقَاتُِّلوُهْم َحَّتَّ اَل َتُكوَن فِّتـْ َوَيُكوَن الد ِّيُن  } شِّ
 امحذ.«االسالم :يَع ِّ { ُكلُُّه َّللَِِّّّ 
 :قلت
ُصن ِّف ذذ رخه   ذذ مِّا تقرير مح يا األمريا أْن يُبني ِّ لَنا ولَِّما يَقرأ رسالَته مح ه أو وأر 

اد امل
 :َيستم  لِّقراءهتا مِّا أمحل  الده، وما حو ا، وعموم الناس، وأمحل زَمنه، وَما أييت  عد ذلك

ال فْرق  ني َما أنَّ نصو  الشريعة مِّا آايت قرآنية وأحاديث نبوية قد  يَّنت وحَكمت ،نَّه 
َيصرف العبادة أو شيء مِّنها ملِّخلوق صاحل، له فضل ومكانة عند  ، أو لِّمخلوق ليس  

َديا، أو مجادات كاألصنام واألحجار، أو حيواانت كالبقر، أو  اٍّ أو إنسانٍّ فاسِّ ك لك كجِّ
هلل، نبااتت كاألشجار و عض الزُّمحور، أو انر، أو غريمحا مِّا املخلوقات، فكلهم ُمشرِّ  اب

ر ، ألنَّ العبادة حوو خالِّص هلل وحَده، وهب ا َقَضى  وكلهم تنلبو عليه أحكام أمحل الش ِّ
 .وَحكم، وأرسل رسوله دمًدا ملسو هيلع هللاىلص، ومجي  الرُّسل

ُه } : حيث قال سبحانه ََى رَبَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا إِّالَّ إَِّيَّ  .{َوَق
ُه َذلَِّك الد ِّيُن اْلَقي ُِّم إِّنِّ اِْلُكْ } : وقال ذذ جلَّ وعال ذذ  .{ُم إِّالَّ َّللَِِّّّ َأَمَر َأالَّ تـَْعُبُدوا إِّالَّ إَِّيَّ
َا أُمِّْرُ  َأْن َأْعُبَد اَّللََّ َواَل ُأْشرَِّك بِّهِّ إِّلَْيهِّ َأْدُعو َوإِّلَْيهِّ َمَآبِّ } : وقال ذذ تبار  امسه ذذ  .{ُقْل إَِّّنَّ
َ اْلبَـي َِّناُ  ُقْل إِّّن ِّ هِّ } : وقال ذذ عزَّ وجلَّ ذذ يُت َأْن َأْعُبَد الَّذِّيَن َتْدُعوَن مِّْن ُدونِّ اَّللَِّّ َلمَّا َجاَ ّنِّ

 .{مِّْن َرِ ِّ َوأُمِّْرُ  َأْن ُأْسلَِّم لَِّرب ِّ اْلَعاَلمَِّْي 
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َ َواْجَتنُِّبوا الطَّا} : وقال تعاىل ُهْم َمْن َوَلَقْد بـََعثْـَنا يفِّ ُكل ِّ أُمٍَّة َرُسواًل َأنِّ اْعُبُدوا اَّللَّ نـْ َُوَ  َفمِّ
ََّاَلَلُة  ُهْم َمْن َحقَّْت َعَلْيهِّ ال نـْ ُ َومِّ  .{َهَدى اَّللَّ

عند ( 16-16: " )كشف الشُّبهات"وقد قال املصنف ذذ رخه   ذذ يف كتا ه الناف  املات  
 :الكالم على مح ه القاعدة

يه املشركون يف زماننا وَعَرفت أنَّ التوحيد ال ي َجحدوه محو توحيد العبادة، ال ي ُيسم ِّ »
 .، وكانوا يدعون   سبحانه وتعاىل لياًل وهارًا "االعتقاد"

َما يدعو املالئكة، ألجل صالحهم، وقُرهبم مِّا   لِّيشفعوا له، أو يدعو رجاًل  :ْثَّ مِّنهم
 . صاحلًا مِّثل الَّالت، أو نبيِا مثل عيسى

ر  ودعامحم إىل إخال  العبادة هلل وحَده،  وَعَرفت أنَّ رسول   ملسو هيلع هللاىلص قا تَلهم على مح ا الش ِّ
َلُه َدْعَوُة اِْلَق ِّ َوالَّذِّيَن َيْدُعوَن } : ، وقال{َفاَل َتْدُعوا َمَع اَّللَِّّ َأَحًدا } : كما قال   تعاىل

يُبوَن هَلُْم بَِّشْيٍ    . {مِّْن ُدونِّهِّ اَل َيْسَتجِّ
 قاتَلهم ليِّكون الدعاء كلُّه هلل، والنَّ ر كلُّه هلل، واالستغاثة كلُّها وحَتقَّقت أنَّ رسول   ملسو هيلع هللاىلص

 . ابهلل، ومجي  أنواع العبادات كلُّها هلل
لهم يف االسالم، وأنَّ قصَدمحم املالئكة، واألنبياء،  وَعَرفت أنَّ إقرارمحم  توحيد الرُّ و ية   يُدخِّ

 . ب إىل     لك محو ال ي أحلَّ دماءمحم وأموا مواألولياء، يُريدون شفاعَتهم والتقرُّ 
 امحذ.«عرفت حينئ  التوحيد ال ي َدعت إليه الرُّسل، وأىَب عا االقرار  ِّه املشركون

ُصن ِّف ذذ رخه   ذذ يف تقرير تنوع معبودات الناس زَما 
وأمَّا النُّصو  الشرعية اليت ذكرمحا امل

م  :  كانوا َيصرفون عبادهتم أو  عض عبادهتم ملخلوقات ُُمتلفة، فهي  النَّيب ملسو هيلع هللاىلص، وأهَّ
َِّ َواَل }  :قولذه تعذذاىل :أوَّاًل  ــْم َُ َواْلَقَمــُر اَل َتْســُجُدوا لِّلشَّ ــْم ــْن آََيتِّــهِّ اللَّْيــُل َوالنـََّهــاُر َوالشَّ َومِّ

ُه تـَعْ   .{ُبُدوَن لِّْلَقَمرِّ َواْسُجُدوا َّللَِِّّّ الَّذِّي َخَلَقُهنَّ إِّن ُكنُتْم إَِّيَّ
 :وقد َدلَّ 

ذَد َمذا يَعبذدمها  َهُيه تعاىل عا السُّذجود للشذمس والقمذر، وأْمذرُه ابلسذجود لَذه وحذَده، أنَّذه قذد ُوجِّ
 .معه، ومِّا العبادات اليت كانت ُتصرف َ ما عبادة السُّجود

ُ اْلكِّتَـاَب َواِلُْ }  :قوله تعذاىل :واثنًيا َة ْثَّ يـَُقـوَل لِّلنَّـاسِّ  َما َكاَن لَِّبَشـٍر َأْن يـُْءتِّيَـُه اَّللَّ ْكـَم َوالنـُّبـُـوَّ
ــتُ  َــا ُكنـْ ــُتْم تـَُعل ُِّمــوَن اْلكِّتَــاَب َومبِّ َــا ُكنـْ نِّي ِّــَْي مبِّ ــْن ُدونِّ اَّللَِّّ َوَلكِّــْن ُكونُــوا َرِبَّ ْم ُكونُــوا عِّبَــاًدا ِلِّ مِّ
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ـــَة َوالنَّبِّي ِّـــَْي أَ  ـــُذوا اْلَماَلئَِّك ـــرَُكْم َأْن تـَتَّخِّ ـــُتْم َتْدُرُســـوَن َواَل َيَُْم ـــَد إِّْذ أَنـْ ـــرِّ بـَْع ْلُكْف ـــرُُكْم ِبِّ ْرَِبًِب َأَيَُْم
 .{ُمْسلُِّموَن 

 :وقد دلَّت هذه اآلية
 .على أنَّ محنا  َما ا َّ  املالئكة واألنبياء أراباًب وآ ة م   ،  صرفه العبادة أو شيًئا مِّنها َ م

ثذذل محذذ ه اآليذذة قولذذه ذذذذ تبذذار  وتقذذدَّس ذذذذ  ــ} : ومِّ ــْن ُدونِّ اَّللَِّّ ا ََّــُذوا َأْحَب ــانـَُهْم َأْرَِبًِب مِّ ارَُهْم َورُْهَب
ـا ُيْشـ انَُه َعمَّ ََ ـًدا اَل إِّلَـَه إِّالَّ ُهـَو ُسـْب ـُروا إِّالَّ لِّيَـْعبُـُدوا إِّهَلًـا َواحِّ يَ  اْبَن َمْرمَيَ َوَمـا أُمِّ رُِّكوَن َواْلَمسِّ

} . 
ـَنُكْم َأالَّ نـَْعبُـَد إِّالَّ ُقْل ََي َأْهَل اْلكَِّتابِّ تـََعاَلْوا  }: وقوله ذذ عزَّ وجذلَّ ذ نَـنَـا َوبـَيـْ إََِّل َكلَِّمٍة َسَواٍ  بـَيـْ

ـــ ـــنِّْن تـََولَّـــْوا فـَُقوُل ـــْن ُدونِّ اَّللَِّّ َف ـــا َأْرَِبًِب مِّ ًَ ـــَنا بـَْع َُ ـــَذ بـَْع ًئا َواَل يـَتَّخِّ ـــيـْ وا اَّللََّ َواَل ُنْشـــرَِّك بِّـــهِّ َش
َنَّ ُمْسلُِّموَن   .{اْشَهُدوا أبَِّ

ــَي وَ }  :قولذذه تعذذاىل :واثلثًــا ــُذوّنِّ َوأُم ِّ ُ ََي عِّيَســى اْبــَن َمــْرمَيَ َ أَنــَت قُلــَت لِّلنَّــاسِّ ا َِّّ إِّْذ َقــاَل اَّلل 
َقـْد  َقٍ  إِّن ُكنُت قـُْلتُـُه فـَ ََ ِلِّ ِبِّ اَنَك َما َيُكوُن ِلِّ َأْن َأُقوَل َما لَْي ََ إِّهَلَْْيِّ مِّن ُدونِّ اَّلل ِّ قَاَل ُسْب

ي َوالَ  َك إِّنََّك أَنَت َعالَُّم اْلغُُيوبِّ  َعلِّْمَتُه تـَْعَلُم َما يفِّ نـَْفسِّ  .{َأْعَلُم َما يفِّ نـَْفسِّ
 :وقد دلَّت هذه اآلية

ذا النذاس َمذا ا ذ َّه إالمًحذا مذ   ، فأشذرَكه  على أنَّ عيسى  ا مرمي ذذ عليذه السذالم ذذذ نذيبو، وأنَّ مِّ
 .معه يف عبادته

ثذذل محذذ ه اآليذذة قولذذه ذذذذذ تبذذار  وتقذذدَّس ذذذذ َـــُذوا أَ } : ومِّ ـــْن ُدونِّ اَّللَِّّ ا َّ ْحبَــارَُهْم َورُْهبَــانـَُهْم َأْرَِبًِب مِّ
ـا ُيْشـ انَُه َعمَّ ََ ـًدا اَل إِّلَـَه إِّالَّ ُهـَو ُسـْب ـُروا إِّالَّ لِّيَـْعبُـُدوا إِّهَلًـا َواحِّ يَ  اْبَن َمْرمَيَ َوَمـا أُمِّ رُِّكوَن َواْلَمسِّ

}. 
ـنْ   } :قوله تعاىل :ورابًعا َُّـر ِّ َعـْنُكْم  ُقلِّ اْدُعـوا الَـّذِّيَن زََعْمـُتْم مِّ ُدونِـّهِّ فَـاَل ََيْلُِّكـوَن َكْشـَف ال

ــَرُب َويـَْرُجــوَن َرمحَْ  ــيَلَة أَيُـُّهــْم َأقـْ تَـغُــوَن إََِّل َرّب ِِّـّـُم اْلَوسِّ تَــُه َواَل َيْــوِّياًل ُأولَئِّــَك الَـّـذِّيَن يَــْدُعوَن يـَبـْ
 .{َوَُيَاُفوَن َعَذابَُه إِّنَّ َعَذاَب رَب َِّك َكاَن َُمُْذورًا 

 :ت هذه اآليةوقد دلَّ 
 .على وجود مِّا أشَر  م    الصاحلني يف  عض العبادات، كعبادة الدعاء

ًَا  :وأِبنت أي
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أنَّ محؤالء الصاحلني ال يا ُعبِّدوا م    فُصذرِّفت َ ذم عبذادة الذدعاء، ال َيصذرفون عبذادة الذدعاء 
م وحَده، رجاء رخته، وخوفًا مِّا ع ا ه  .إال هلل رهب ِّ

َ  َواْلُعزَّى َوَمَناَة الثَّالَِّثَة اأْلُْخَرى }  :اىلقوله تع :وخامًسا ُتُم الالَّ َرأَيـْ  .{َأفـَ
 .َصنم :وَمَناةشجرة،  :والُعزَّىصخرة،  :والَّال 

ذا إىل احُلجَّذاج القذادمني مِّذا جهذة اللذائف  والَّالت يف األصل ليس َجَجر،  ذل كذان رجذاًل َُيسِّ
ذذا  إبطعذذامهم، فيَذلُذذتُّ  ذذم السَّذذويو ويُلعمهذذم ه، وكذذان جيلذذس جبذذوار أو علذذى صذذخرة كبذذرية، فلمَّ إايَّ

 .مات عبدوه، وم  مرور األايم حتولَّت العبادة إىل مح ه الصَّخرة
 .وكانت الَّالت يف اللائف

 .وأمَّا الُعزَّى، فكانت لِّقريش، وكانت مح ه الشجرة يف غا ة فيها شيلانة
 .كانت يف طريو احُلجَّاج  ني مكة واملدينةوأمَّا َمَناة، فكانت تُعظ ِّمها األْوس واخلْزرَج، و 

وكانت مجيعهذا يف اجلامحليذة تُعبذد مذ   ، وُيشذَر  هبذا يف عبادتذه، فتُّصذرف َ ذا العبذادة أو شذيء 
 . مِّنها

ُ َعَلْيــهِّ   )) :حذذديث أيب واقِّذذد الليثِّذذي ذذذذ هنع هللا يضر ذذذذ قذذال :وسادًســا  َخَرْجَنــا َمــَع َرُســولِّ َاَّللَِّّ َصــلَّى َاَّللَّ
ْدرٌَة يـَْعكُفوَن عِّْنَدَها، َويـَُنوطُوَن ّبَِّ  ا َوَسلََّم إََِّل ُحنَـْْيٍ َوََُْن ُحَداَثُ  َعْهٍد بُِّكْفٍر، َولِّْلُمْشرِّكَِّْي سِّ

ــا ُقْلَن ــْدرٍَة، فـَ ــَرْرََن بِّسِّ ، َفَم ٍُ ــَوا َــا َذاُ  أَنـْ ــاُل هَل تَـُهْم، يـَُق ََ ــلِّ ــا َذاَ  : َأْس ــْل لََن ََي َرُســوَل َاَّللَِّّ اِّْجَع
ٍُ أَ  َوا ٍُ َكَما هَلُْم َذاُ  أَنـْ َوا  .احلديث ((نـْ

ومحو ةامحر يف عبادة كفار اجلامحلية ل شجار،  دليل ُعكوفهم عليها، وتعليو أسلحتهم عليها، 
 .يرجون نفعها و ركتها

، (6446)، والليالسي (46533و  46957)وحديث أيب واقد ذذ هنع هللا يضر ذذ قد أخرجه أخد 
، (43-67" )السُّنة"، واملروزي يف (4693)، والرتم ي ( 71" )سُّنةال"وا ا أيب عاصم يف 

 .، وغريمحم(66691" )السُّنا الكربى"والنسائي يف 
َََّه ناوي،  :وص

ُ
بَّان، وا ا َحَجر العسقالين، وا ا َحَجر ا يتمي، وامل الرتم ي، وا ا حِّ

 . واأللباين، وغريمحم
 :وخالصة هذه القاعدة
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لعبادة أو شيء مِّنها لِّغري    ني أْن ُتصَرف لِّعبدٍّ صاحل كاملالئكة، ه ال فْرق يف صْرف اأنَّ 
والرُّسل واألنبياء، واألولياء والصاحلني، أو عبدٍّ فاسو أو كافر، أو شيلان، أو َصَنم، أو 

 .شجر، أو انر، أو حيوان كالبقر، أو كوكب، أو ََنم
ر ، وفاعل ذلك ُمشرِّ   .فصرفها َ م أو لِّغريمحم شِّ

ر  ليس له عالقة  نوع املعبودات، وصالحها مِّا عدمه،  ل تعلُّقه  صْرف ألنَّ  احلُكم ابلش ِّ
 .العبادة اليت محي حوو خالِّص هلل لغريه، وتشريكه فيها م   

و  ا ذَكر   يف القرآن ا اذ املالئكة واألنبياء والصاحلني أراباًب وآ ة يف عدَّة آايت، لَِّّا َيُدلُّ 
 . أثَر الختالف املعبودات اليت ُتصَرف َ ا العبادة م   على أنَّه ال

َنُكْم َأالَّ نـَْعُبَد إِّالَّ  } :فقال ذذ جلَّ وعزَّ ذذ نَـَنا َوبـَيـْ ُقْل ََيَأْهَل اْلكَِّتابِّ تـََعاَلْوا إََِّل َكلَِّمٍة َسَواٍ  بـَيـْ
ََُنا بـَعْ  َذ بـَْع ًئا َواَل يـَتَّخِّ  .{ًَا َأْرَِبًِب مِّْن ُدونِّ اَّللَِّّ اَّللََّ َواَل ُنْشرَِّك بِّهِّ َشيـْ

ُ ََيعِّيَسى اْبَن َمْرمَيَ أَأَْنَت قـُْلَت لِّلنَّاسِّ ا َُِّّذوّنِّ َوأُم َِّي  } :وقال ذذ تبار  وتقدَّس ذذ َوإِّْذ قَاَل اَّللَّ
ََ ِلِّ ِبَِّ  اَنَك َما َيُكوُن ِلِّ َأْن َأُقوَل َما لَْي ََ قٍ  إِّْن ُكْنُت قـُْلُتُه فـََقْد إِّهَلَْْيِّ مِّْن ُدونِّ اَّللَِّّ قَاَل ُسْب

ُم اْلغُُيوبِّ َما قـُْلُت هَلُْم إِّالَّ  َك إِّنََّك أَْنَت َعالَّ ي َواَل َأْعَلُم َما يفِّ نـَْفسِّ  َعلِّْمَتُه تـَْعَلُم َما يفِّ نـَْفسِّ
َ َرِ ِّ َورَبَُّكْم   .{َما َأَمْرَت ِّ بِّهِّ َأنِّ اْعُبُدوا اَّللَّ

يَ  اْبَن َمْرمَيَ َوَما أُمُِّروا ا ََُّذوا َأحْ  } :وقال سبحانه َبارَُهْم َورُْهَبانـَُهْم َأْرَِبًِب مِّْن ُدونِّ اَّللَِّّ َواْلَمسِّ
انَُه َعمَّا ُيْشرُِّكوَن  ََ ًدا اَل إَِّلَه إِّالَّ ُهَو ُسْب  .{إِّالَّ لِّيَـْعُبُدوا إِّهَلًا َواحِّ

َة ْثَّ يـَُقوَل لِّلنَّاسِّ  َما َكاَن لَِّبَشٍر َأْن يـُْءتَِّيُه اَّللَُّ  } :وقال ذذ جلَّ وعال ذذ  اْلكَِّتاَب َواِْلُْكَم َوالنـُّبـُوَّ
تُ  َا ُكنـْ ُتْم تـَُعل ُِّموَن اْلكَِّتاَب َومبِّ َا ُكنـْ نِّي َِّْي مبِّ ْم ُكونُوا عَِّباًدا ِلِّ مِّْن ُدونِّ اَّللَِّّ َوَلكِّْن ُكونُوا َرِبَّ

ُذوا اْلَماَلئَِّكةَ  ُتْم  َتْدُرُسوَن َواَل َيَُْمرَُكْم َأْن تـَتَّخِّ ْلُكْفرِّ بـَْعَد إِّْذ أَنـْ َوالنَّبِّي َِّْي َأْرَِبًِب َأَيَُْمرُُكْم ِبِّ
 .{ُمْسلُِّموَن 

اللُهمَّ اَل َُتَْعْل ))  :، وغريه، عا النيب ملسو هيلع هللاىلص أنَّه قال(7619)وجاء يف حديث أخرجه أخد 
َد قـََْبِّي َوثـًَنا، َلَعَن هللاُ قـَْوًما ا ََُّذوا قـُُبوَر أَنْبِّ   .((َيائِّهِّْم َمَساجِّ
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 .ا ا تيمية، وغريه :ونصَّ على ثبوته
َََّه  .األلباين، وأخد شاكر، وغريمها :وص

 .ومحو نصو صريم يف أنَّ قرب أفضل الناس ذذ ومحو النيب ملسو هيلع هللاىلص ذذ َيصري وثًنا إذا ُعبِّد م   
ر  على َما َصرف  يؤك ِّد كاآلايت السا قة عدم أثَر اختالف املعبودات علىو  احلُكم ابلش ِّ

 .العبادة أو شيء مِّنها لغري  ، كائًنا َما كان املصروفة َله
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :ْثَّ قال اإلمام دمحم بن عبد الوهاب ــ رمحه هللا ــ
ــن األوَّلــْي، ألنَّ األوَّلــْي ُيشــركون يف : القاعــدة الرابعــة]   ــرًكا مِّ أنَّ ُمشــرِّكِّي زماننــا أَلــً شِّ

دة ركهم دائم يف الرَّخا  والش ِّ دة، وُمشرِّكوا زمانِّنا شِّ  .الرَّخا  وُُيلِّصون يف الش ِّ
ــا َ َّــاُهْم إََِّل } : والــدليل قولــه تعــاَل ــَْي لَــُه الــد ِّيَن فـََلمَّ فَــنَِّذا رَكِّبُــوا يفِّ اْلُفْلــكِّ َدَعــُوا اَّللََّ ُُمْلِّصِّ
 .[.{اْلبَـر ِّ إَِّذا ُهْم ُيْشرُِّكوَن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الشرح

 :مِّن األمور املُتعل ِّقة ِبلشرك

ر   عضه أغلد مِّا  عضــــ أوَّاًل   .أنَّ الش ِّ

رًكا مِّا  عض واثنًيا ــــ  .أنَّ  عض أمحله أغلد وأكثر شِّ

 .ومح ا األْمران معلومان مِّا نصو  الشريعة، واتريا الناس، وواقعنا اليوم

ر  يتفاوتون  سبب واثلثًا ــــ  .ه يف ع اب النار، وسبب ما دونه مِّا ُذنوبأنَّ أمحل الش ِّ

الت كرة ،حوال "وقد قال الفقيه أ و عبد   مشس الد ِّيا الُقرطيب املالكي ذذ رخه   ذذ يف كتا ه 
 (:991:  " )املوَتى وأمور اآلخرة

 امحذ.«وال شك يف أنَّ الكفار يف ع اب جهنم متفاوتون كما قد ُعلِّم مِّا الكتاب والسُّنة»

ُتقد ِّمة، ودلََّل عليه  نص ٍّ وق
ُصن ِّف ذذ رخه   ذذ يف مح ه القاعدة أحد مح ه األمور امل

د ذَكر امل
 .مِّا القرآن

يعةِّ الرافضةِّ، وُغالةِّ الصُّوفية،  ف َكر أنَّ  ر  يف زمانه ذذ ومحو احلال أيًضا يف زمنَِّنا ذذ كالش ِّ أمحل الش ِّ
 :وأضراهبم

رًكا يف ابب العبادة مِّا أمحل ر  األوَّلِّني ال يا  ُعِّث فيهم رسول   صلى    أغلد شِّ الش ِّ
 .عليه وسلم، وليس يف ُعموم الكفر
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ألنَّ كفار اجلامحلية كانوا يُنكرون رسالة النيب دمحم ملسو هيلع هللاىلص، وك َّ وه وآذوه وقاتلوه، ويُنكرون الَبعث، 
 .وعندمحم كفرايت ُأخرى

ثله، ونبَّه عليه و عد تقرير ذلك، وجدت شيخنا العالمة  دمحم أمان اجلامي ذذ رخه   ذذ ذَكر مِّ
 .، فاحلمد هلل على فضله(95-51: " )القواعد األر  "يف شرحه على 

ركهم َِّلً شِّ  :ووْجه 

ثَلهم، ُيشرِّكوَهم  أنَّ قلوهَبم حال الشدائد وعند الرَّخاء، ويف الُعسر والُيسر، ُمعلَّقة مبخلوقنَي مِّ
 .دعاءم    يف عبادة ال

اي  دوي، اي : "، وآَخر يُنادي"اي حسني، اي زمحراء، اي عباس: "ف ا  حينها َيدعو فيُنادي
 .اي را عة، اي شاذِّيل، اي تِّيجاينِّ  اي زينب،: ، وتلَك تُنادي"عيدروس، اي َجيالين، اي رِّفاعِّي

ركهم إَذْن دائم يف احلالني  .فشِّ

ر  األوائل حال الشدائد َيدع م  ينما كان أمحل الش ِّ م وخالَقهم وحَده، فإذا َكشَف ما هبِّ ون رهبَّ
رجعوا إىل إشرا  غريِّه مَعه يف عبادته، فدَعوه م   ، حيث قال سبحانه عنهم يف سورة 

َْي َلُه الد ِّيَن فـََلمَّا َ َّاُهْم إََِّل اْلبَـر ِّ إَِّذا ُهمْ }  :العنكبوت  فَنَِّذا رَكُِّبوا يفِّ اْلُفْلكِّ َدَعُوا اَّللََّ ُُمْلِّصِّ
 .{ُيْشرُِّكوَن 

رِّ َتْدُعونَُه }  :وقال ذذ عزَّ شأنه ذذ يف سورة األنعام َْ يُكْم مِّْن ظُُلَما ِّ اْلبَـر ِّ َواْلَب ُقْل َمْن يـَُنج ِّ
َها َومِّْن   نـْ يُكْم مِّ ََرًُّعا َوُخْفَيًة لَئِّْن َأْ َاََن مِّْن َهذِّهِّ لََنُكوَننَّ مَِّن الشَّاكِّرِّيَن ُقلِّ اَّللَُّ يـَُنج ِّ   ُكل ِّ َت

ُتْم ُتْشرُِّكوَن   .{َكْرٍب ْثَّ أَنـْ

رِّ َ لَّ َمْن َتْدُعوَن }  :وقال ذذ تبار  وتقدَّس ذذ يف سورة االسراء َْ َُّرُّ يفِّ اْلَب َوإَِّذا َمسَُّكُم ال
ْنَساُن َكُفورًا  ُه فـََلمَّا َ َّاُكْم إََِّل اْلبَـر ِّ َأْعَرْ ُتْم وََكاَن اإْلِّ  .{إِّالَّ إَِّيَّ
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َتُكْم إِّْن َأََتُكْم َعَذاُب اَّللَِّّ َأْو أَتـَْتُكُم السَّاَعُة }  :وعال ذذ يف سورة األنعاموقال ذذ جلَّ  ُقْل َأرَأَيـْ
ُف َما َتْدُعوَن إِّلَْيهِّ إِّْن َشاَ   ُه َتْدُعوَن فـََيْكشِّ ُتْم َصادِّقَِّْي َبْل إَِّيَّ َر اَّللَِّّ َتْدُعوَن إِّْن ُكنـْ ََيـْ َأ

 .{َوتـَْنَسْوَن َما ُتْشرُِّكوَن 

هم لَه وحَده يف حالة  وقد أَْلَزَم   ذذ جلَّ وعزَّ ذذ يف مح ه اآلايت وأشبامحها املشركني إبخالصِّ
دة والُعسر، وتركِّهم لِّدعاء غريه، ،ْن َيرتكوا إشراكهم مَعه غريَه يف عبادته أو شيء مِّنها  .الش ِّ

ُصن ِّف ذذ رخه   ذذ مح ا القاعدة أيًضا يف كتا ه 
و  77: " )ف الشُّبهاتكش"وقد ذَكر امل

 :فقال( 75

ر  أمحل زماننا ،مريا» ر  األوَّلني أَخفُّ مِّا شِّ  :فاعلم أنَّ شِّ

أنَّ األوَّلني ال ُيشركون، وال يدعون املالئكة، أو األولياء، أو األواثن م    إال يف  :أحدمها
دة فُيخلِّصون هلل الدعاء  .الرَّخاء، وأمَّا يف الش ِّ

 .األوَّلني يدعون م    أانًسا ُمقرَّ ني عند   أنَّ  :األْمر الثاّن

 إمَّا أنبياء، وإمَّا أولياء، وإمَّا مالئكة، أو يدعون أشجارًا أو أحجارًا ُمليعة هلل ليست  عاصية،
وأمحل زماننا يدعون م    أانًسا مِّا أفَسو الناس، وال يا يدعوهم محم ال يا ََيكون عنهم 

 .والسَّرقة، وتْر  الصالة، وغري ذلك الفجور، مِّا الز ِّان،

ي، مثل اخلَشب واحَلَجر أمحون لَِّّا يَعتقد فيَما : وال ي يَعتقد يف الصاحل أو ال ي ال يَعصِّ
 امحذ.«ُيشامَحد فِّسقه وفساده، وُيشَهد  ِّه

 (:79: )وقال أيًضا 

 : فَما َفهِّم مح ه املسألة اليت وضَّحها   يف كتا ه، ومحي»

 يا قاتلهم رسول   ملسو هيلع هللاىلص يدعون  ، ويدعون غريه يف الرَّخاء، وأمَّا يف الضُّر ِّ أنَّ املشركني ال
م دَّة فال يدعون إال   وحَده، ال شريك لَه، ويَنسون ساداهتِّ  .والش ِّ
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ر  األوَّلني ر  أمحل زماننا وشِّ  .تبنيَّ َله الفْرق  ني شِّ

ستعان ولكْا أيا َما يَفهم قلُبه مح ه املسألة
ُ
 امحذ.«فهًما جيًدا راسًخا، و  امل

 :قلت

يعة الرافضة، وُغالة الصوفية، وأتباعِّهم مِّا أمحل اللُرق، كالشاذِّلية،  وَما قرأ ُكتب الش ِّ
ية، واألخدية، والر ِّفاعية، واحملمدية، والبدوية، والدُّسوقية،  والقادِّرية، والنَّقَشبندِّية، والسَّنوسِّ

ُصن ِّف ذذ رخه   ذذ،  ل سيجد عندمحم شرِّكيَّات وُكفرايَّت وغريمحا، وجد صِّدق ما قا
له امل

لَِّّا ذُكِّر عا ُكفَّار قريش  .عديدة أكرب حىت ِّ

 :وخالصة هذه القاعدة
ر  العبادة مِّا املشركني األوائل ال يا  ُعِّث فيهم رسول    ريا أغلد يف شِّ ُتأخ ِّ

أنَّ املشركني امل
اكهم م    غريه يف عبادة الدعاء يق  يف احلالني مجيًعا، يف حال الرَّخاء، ويف ملسو هيلع هللاىلص، ألنَّ إشر 

دة كخشية الغَرق يف البحر ال يدعون إال    دة،  ينما كان األوائل يف حال الش ِّ حال الش ِّ
 . وحَده، كما جاء يف القرآن يف آايت عِّدَّة

ل   ذذ جلَّ وعال ذذ أْن ينف  هبا ، وأسأ"القواعد األر  "وهب ا أكون قد أهيت شرس مح ه 
ستم ، إنَّه جواد كرمي، واس  الفضل والعلاء، مسي  جُميب

ُ
 . الشارس والقارئ وامل
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