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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
الولــد لــيس  عــن الصــاحبة و احلمــد اهللا الواحــد األحــد الفــرد الصــمد تنــزه عــن كــل نقــص وعيــب و 

ام املوحـــدين وســـيد األولـــني وهـــو الســـميع البصـــري ، مث الصـــالة والســـالم علـــى إمـــ كمثلـــه شـــيء
  ... وم الدين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إىل ينيين وعلى آله وأصحابه الطيبواآلخر 
  ،، أما بعد

العلـــم ب ل العلـــم مث رتبتهـــا أقصـــد qـــا تقريـــفهـــذه فوائـــد يف بـــاب التوحيـــد مجعتهـــا مـــن كتـــب أهـــ
  لطالبيه وبيان احلق لقاصديه .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خليل الفي السهلي  
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  الفائدة األولى/ تعريف التوحيد
  . أمساء وصفاتهو إفراد اهللا سبحانه وتعاىل مبا خيتص به من ربوبية وألوهية و 

ــــَمَوات{:  قــــال تعــــاىل نَـُهَمــــا فَاْعبُــــْدُه َواْصــــَطِربْ لِِعَباَدتِــــِه َهــــْل تـَْعَلــــُم لَــــهُ  َربُّ السَّ  ِ◌َواَألْرِض َوَمــــا بـَيـْ
ّيا   ٦٥مرمي}مسَِ

  
  الفائدة الثانية/ أقسام التوحيد
  : ينقسم التوحيد إىل ثالثة أقسام

  : توحيد الربوبية القسم األول
  ل وعال باخللق وامللك والتدبري.وهو إفراد اهللا ج

   ٩٦تالصافا}َواللَُّه َخَلَقُكْم َوَما تـَْعَمُلونَ { : قال تعاىل
  ٤٢النور}َواَألْرضِ  َولِلَِّه ُمْلُك السََّمَواتِ { : وقال تعاىل

َصاَر َوَمْن ُخيْـرُِج اْحلَـيَّ ُقْل َمْن يـَْرزُُقُكْم ِمْن السََّماِء َواَألْرِض أَمَّْن َميِْلُك السَّْمَع َواألَبْ : { وقال تعاىل
فَــَذِلُكْم *  ِمـْن اْلَميِّــِت َوُخيْــرُِج اْلَميِّـَت ِمــْن اْحلَــيِّ َوَمـْن يـُـَدبـُِّر اَألْمــَر َفَسـيَـُقوُلوَن اللَّــُه فـَُقــْل أَفَـال تـَتـَُّقــونَ 

  ٣٢-٣١يونس}ونَ اللَُّه َربُُّكْم احلَْقُّ َفَماَذا بـَْعَد احلَْقِّ ِإالَّ الضَّالُل َفأَنَّا ُتْصَرفُ 

  : توحيد األلوهية القسم الثاين
  . هو إفراد اهللا بالعبادة

  ٥٦الذاريات}َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواِإلنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدونِ {:  قال تعاىل

  ٣٦النحل}َوَلَقْد بـََعثْـَنا ِيف ُكلِّ أُمٍَّة َرُسوالً َأْن اُْعُبُدوا اللََّه َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ { : وقال تعاىل

: (حق اهللا على العباد أن يعبدوه   عليه وسلم قالهللاوعن معاذ رضي اهللا عنه أن الرسول صلى ا
  .١وال يشركوا به شيئاً)
   : توحيد األمساء والصفات  القسم الثالث

هــو إثبــات مــا أثبــت اهللا لنفســه مــن األمســاء والصــفات، ونفــي مــا نفــاه عنــه مــن الصــفات علــى 
   . غري تعطيل وال تكييف وال متثيل وال حتريف الوجه الالئق به من

  َولِّلِه اَألْمسَاء احلُْْسَىن فَاْدُعوُه qَِا َوَذُرواْ الَِّذيَن يـُْلِحُدوَن ِيف َأْمسَآئِِه َسُيْجَزْونَ قال تعاىل : {
  

                                                 
  )١٥٢) مسلم (٢٨٥٦البخاري ( -١
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   ١٨٠ألعرافَما َكانُواْ يـَْعَمُلوَن }ا
  ١١الشورىِميُع الَبِصُري}قال تعاىل : {لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَّ و 

  ٤اإلخالص}وَملَْ َيُكْن َلُه ُكُفواً َأَحدٌ { : وقال تعاىل

 المحتویات
 لم یتم العثور على إدخاالت لجدول محتویات.

  
  الفائدة الثالثة / التوحيد أول واجب على العبيد 

اللَّــــُه َواْســــتَـْغِفْر لِــــَذنِبَك َولِْلُمــــْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمنَــــاِت َواللَّــــُه يـَْعَلــــُم فَــــاْعَلْم أَنَّــــُه َال إِلَــــَه ِإالَّ { : قــــال تعــــاىل
  ١٩حممد}ُمتَـَقلََّبُكْم َوَمثْـَواُكْم 

 َوَلَقْد بـََعثْـَنا ِيف ُكلِّ أُمٍَّة رَُّسوالً َأِن اْعُبُدواْ الّلَه َواْجَتِنُبواْ الطَّاُغوَت َفِمـنـُْهم مَّـْن َهـَدى{ : قال تعاىلو 
ــــــــالَلُة َفِســــــــريُواْ ِيف اَألْرِض فَــــــــانظُُرواْ َكْيــــــــَف َكــــــــاَن َعاِقَبــــــــُة  ــــــــْت َعَلْيــــــــِه الضَّ ــــــــْن َحقَّ اللّــــــــُه َوِمــــــــنـُْهم مَّ

ِبنيَ    ٣٦النحل}اْلُمَكذِّ

 قال اليمن حنو معاذاً  وسلم عليه اهللا صلى النيب بعث ملا : رضي اهللا عنهما قال عباس ابنعن 
  .١)تعاىل اهللا يوحدوا أن إىل تدعوهم ما أول فليكن بالكتا أهل من قوم على تقدم إنك:(له

  
  الفائدة الرابعة / ثمرات التوحيد

  . التوحيد اخلالص يثمر األمن التام يف الدنيا واآلخرة - ١
  ٨٢األنعام}الَِّذيَن آَمُنوا وَملَْ يـَْلِبُسوا ِإميَانـَُهْم ِبظُْلٍم أُْولَِئَك َهلُْم اَألْمُن َوُهْم ُمْهَتُدونَ { : تعاىلقال  

  . ، وُيكفر به السيئات التوحيد يغفُر اهللا به الذنوب - ٢
ومن لقيين بقراب األرض خطيئة ال (  : ي عن أيب ذر رضي اهللا عنه يرفعهففي احلديث القدس 

  .٢)لقيته مبثلها مغفرة يشرك يب شيئاً 
  . التوحيد يدخل صاحبه اجلنة - ٣

                                                 
 )٧٣٧٢البخاري ( -١
  )٧٠٠٩مسلم ( -٢
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من قال أشهد أن ال إله ( : لى اهللا عليه وسلمال رسول اهللا صق : رضي اهللا عنه قالعن عبادة 
وكلمته  وأن عيسى عبد اهللا ورسوله ، ورسوله، وأن حممدًا عبده  إال اهللا وحده ال شريك له

 .١)العمل من  أدخله اهللا اجلنة على ما كان ، واجلنة حق والنار حق ، ألقاها إىل مرمي وروح منه
مات  قال : منعن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ويف حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه 

  . ٢ال يشرك باهللا شيئاً دخل اجلنة)
  . التوحيد مينع دخول النار بالكلية إذا كمل يف القلب - ٤
( إن اهللا حرم على النار  : ففي حديث عتبان رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .٣اهللا ): ال إله إال اهللا يبتغي بذلك وجه  من قال
  . التوحيد السبب األعظم لنيل شفاعة املصطفى صلى اهللا عليه وسلم -٥

 القيامـة يـوم بشـفاعتك النـاس أسـعد مـن اهللا رسـول يا قيل : قال أنهرضي اهللا عنه  هريرة أيب عن
 احلـديث هـذا عـن يسـألين ال أن هريـرة أبا يا ظننت لقد ( : وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال
 مــن القيامــة يـوم بشــفاعيت النـاس أســعد ، احلـديث علــى حرصــك مـن رأيــت ملـا ، كمنــ أول أحـد
  .٤)نفسه أو خالصا من قلبه اهللا إال إله ال قال
  

كـن موحـداً حتـى من أفـرد اهللا فـي الربوبيـة ولـم يفـرده فـي األلوهيـة لـم ي / الفائدة الخامسة
   يفرده في األلوهية

ُمِقـرُّون بــأن اهللا تعـاىل هــو اخلـالق املــدبر، عليـه وســلم صــلى اهللا  فالكفـار الـذين قــاتلهم رسـول اهللا
قُـْل َمـْن يـَـْرزُُقُكْم ِمـْن السَّـَماِء َواَألْرِض { : ، والدليل قوله تعاىل وأن ذلك مل يدخلهم يف اإلسالم

َت ِمـْن اْحلَـيِّ َوَمـْن يُـَدبـُِّر اَألْمـَر أَمَّْن َميِْلُك السَّْمَع َواألَْبَصاَر َوَمْن ُخيْرُِج احلَْيَّ ِمْن اْلَميِِّت َوُخيْرُِج اْلَميِّـ
  ٣١يونس}َفَسيَـُقوُلوَن اللَُّه فـَُقْل أََفال تـَتـَُّقونَ 

  
  من أقرَّ بتوحيد الربوبية لزمه اإلقرار بتوحيد األلوهية الفائدة السادسة /

                                                 
 )١٤٩مسلم ( -١
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الـَِّذي ،َن ِمـن قـَـْبِلُكْم َلَعلَُّكـْم تـَتـَُّقونَ يَا أَيـَُّها النَّاُس اْعُبُدواْ َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكـْم َوالـَِّذيقال تعاىل:{  
ُكـْم لَّ  رِْزقـاً  َجَعَل َلُكـُم اَألْرَض ِفرَاشـاً َوالسَّـَماء بِنَـاء َوأَنـَزَل ِمـَن السَّـَماِء َمـاًء فَـَأْخرََج بِـِه ِمـَن الثََّمـرَاتِ 

  ٢٢-٢١البقرة}َفالَ َجتَْعُلوْا لِّلِه أَنَداداً َوأَنُتْم تـَْعَلُمونَ 
 النـاس خلـقُ  هـو الـذي الرُّبوبيـة بتوحيـد علـيهم واحـَتجَّ  ُ◌، عبادتـه وهـو ، م بتوحيد األلوهيةفأمره

  وإنباتُ  املطر وإنزالُ  الرياح وتسخري ، فيهما وما واألرضِ  السماءِ  وخلقُ  ، واآلخرين األولني
 يعلمـون ممـن غـريه معـه ُيشـركوا أن qـم قـيليـ فال ، ادـالعب رزق يـه اليت الثمرات وإخراج ، النبات

: األلوهيـــــة يدـتوحــــ إلثبـــــات ريـالفطــــ فـــــالطريق ، غــــريه مــــن وال ، ذلـــــك مــــن شـــــيًئا يفعــــل مل أنــــه
  .الربوبية بتوحيد عليه االستدالل

  
  )الفائدة السابعة/ معنى (ال إله إال اهللا

  . ال معبود حبق إال اهللا : معناها
  ٣٠لقمان}َما َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه اْلَباِطلُ َذِلَك بَِأنَّ اللََّه ُهَو احلَْقُّ َوَأنَّ { : قال تعاىل

َوَمْن َأَضلُّ ِممَّْن َيْدُعو ِمْن ُدوِن اللَِّه َمْن ال َيْسـَتِجيُب لَـُه ِإَىل يـَـْوِم اْلِقَياَمـِة َوُهـْم َعـْن { : وقال تعاىل
  ٥األحقاف}ُدَعاِئِهْم َغاِفُلونَ 

  
  الفائدة الثامنة / أركان ال إله إال اهللا

  : حيد (ال إله إال اهللا) ركنانلكلمة التو 
  . هو نفي األلوهية عمن سوى اهللا : النفي األول/
  . هو إثبات األلوهية هللا وحده سبحانه وتعاىل : اإلثبات الثاين/

... فَمـــْن َيْكُفـــْر بِالطَّـــاُغوِت َويـُـــْؤِمْن بِاللَّـــِه فـََقـــْد اْسَتْمَســـَك بِـــاْلُعْرَوِة اْلـــُوثـَْقى ال { : قـــال اهللا تعـــاىل
يٌع َعِليمٌ     ٢٥البقرة}انِفَصاَم َهلَا َواللَُّه مسَِ

  
  الفائدة التاسعة/ شروط ال إله إال اهللا

  ، املنايف للجهل بذلك . وإثباتاً  أي مبعناها املراد منها نفياً  : العلم -١
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ــاِت َواللَّــُه يـَْعلَــمُ فَــاْعَلْم أَنَّــُه َال إِلَــَه ِإالَّ اللَّــُه َواْســتَـْغِفْر لِــَذنِبَك َولِْلُمــ{ : قــال اهللا تعــاىل  ْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَن
   ١٩حممد}ُمتَـَقلََّبُكْم َوَمثْـَواُكمْ 

  وعن عثمان رضي اهللا عنه قال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : (من مات وهو يعلم
  .١أنه ال إله إال اهللا دخل اجلنة)

  . أي املنايف للشك : اليقني -٢
َا اْلمُ { : قال تعاىل ْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه ُمثَّ ملَْ يـَْرتَابُوا َوَجاَهُدوا بِـَأْمَواهلِِْم َوأَنُفِسـِهْم ِيف ِإمنَّ

   ١٥احلجرات}َسِبيِل اللَِّه أُْولَِئَك ُهْم الصَّاِدُقونَ 
إلـه إال أشـهد أن ال ( : صلى اهللا عليـه وسـلمقال رسول اهللا  : قال وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه

  .٢)شاك فيهما إال دخل اجلنةعبد غري اهللا وأين رسول اهللا ال يلقى اهللا qما 
   ملا اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه . : القبول - ٣

رُِكوا آِهلَِتَنا َويـَُقوُلوَن أَئِنَّا لََتا* ِإنـَُّهْم َكانُوا ِإَذا ِقيَل َهلُْم ال إَِلَه ِإالَّ اللَُّه َيْسَتْكِربُوَن { : قال اهللا تعاىل
ال يبهم وسببه هو استكبارهم عن قول:، فجعل اهللا تعاىل علة تعذ ٣٦-٣٥الصافات}ِلَشاِعٍر َجمُْنونٍ 

  ، ومل يثبتوا ما أثبتته. ، فلم ينفوا ما نفته ، وتكذيبهم من جاء qا إله إال اهللا
  .: ملا دلت عليه املنايف لرتك ذلك االنقياد - ٤

   ٥٤الزمر}وا ِإَىل رَبُِّكْم َوَأْسِلُموا َلهُ َوأَنِيبُ { : قال تعاىل
نَـُهْم ُمثَّ ال جيَُِدوا ِيف أَنُفِسِهْم : { تعاىلوقال  َفال َورَبَِّك ال يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ ُحيَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ

  ٦٥الزمر}َحَرجاً ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليماً 

  .٣يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعاً ملا جئت به)(ال  : صلى اهللا عليه وسلموقال 
   . ، وهو أن يقوهلا صدقاً من قلبه يواطئ قلبه لسانه : املنايف للكذب الصدق - ٥

َوِمْن النَّاِس َمْن يـَُقوُل آَمنَّا بِاللَِّه َوبِاْليَـْوِم اآلِخِر َوَما ُهْم { : عن املنافقني فقالأخرب اهللا سبحانه 
   ٩-٨البقرة}اِدُعوَن اللََّه َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَما َخيَْدُعوَن ِإالَّ أَنُفَسُهْم َوَما َيْشُعُرونَ خيَُ * ِمبُْؤِمِنَني 

ما من أحد يشهد أن : ( وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .١ى النار)ال إله إال اهللا وأن حممداً عبده ورسوله صدقاً من قلبه إال حرمه اهللا عل

                                                 
 )١٤٥مسلم ( -١
  )١٤٧مسلم ( -٢
  صحيح بإسناد احلجة كتاب يف رويناه صحيح حديث هذا:  أربعينه يف النووي قال -٣
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  . : وهو تصفية العمل بصاحل النية عن شوائب الشرك اإلخالص - ٦
يُن اْخلَاِلصُ { : قال تعاىل    ٣الزمر}َأال لِلَِّه الدِّ

: (إن اهللا  ويف الصحيح عن عتبان بن مالك رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .٢وجه اهللا) : ال إله إال اهللا يبتغي بذلك حرم على النار من قال

، وبغض  ، وألهلها العاملني امللتزمني لشروطها وملا اقتضته ودلت عليه: هلذه الكلمة  احملبة - ٧
  . ما ناقض ذلك

   ١٦٥البقرة}َوالَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبّاً لِلَّهِ { : قال تعاىل 
ال يؤمن ( : ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمق : رضي اهللا عنه قالوعن أنس بن مالك 

  .٣أحدكم حىت أكون أحب إليه من والده وولده والناس أمجعني)
  

  الفائدة العاشرة/ فضل ال إله إال اهللا
   :أmا سبب مانع للخلود يف النار ملن استحق دخوهلا  -١

 : ... وخيـرج مـن النـار مـن قـال( : أن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال جاء يف حـديث الشـفاعة
  .٤ قلبه وزن ذرة من خري)ال إله إال اهللا ويف

  : نسألجلها خلقت اجلن واإل -٢
  ٥٦الذاريات}َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواِإلنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدونِ { : قال تعاىل 

  : ألجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب -٣
ـــــــِه أَنَّـــــــ{ : قـــــــال تعـــــــاىل  ُه ال إِلَـــــــَه ِإالَّ أَنَـــــــا َوَمـــــــا أَْرَســـــــْلَنا ِمـــــــْن قـَْبِلـــــــَك ِمـــــــْن َرُســـــــوٍل ِإالَّ نُـــــــوِحي إِلَْي

  ٢٥األنبياء}فَاْعُبُدونِ 

  :هي أفضل احلسنات  -٤
 إذا عملـت سـيئة فاتبعهـا حسـنة( : قال ، أوصين: يا رسول اهللا  قال أبو ذر رضي اهللا عنه قلت

  .٥)هي أفضل احلسنات : قال ؟ قلت يا رسول اهللا أمن احلسنات ال إله إال اهللا : متحها قال
                                                                                                                                               

  )١٢٨البخاري ( -٤
 ٤تقدم خترجيه ص -١
  )١٥البخاري ( -٢
 )٤٤البخاري ( -٣
 )٢٢١٠٤أمحد ( -٤



  ١٠                                             الفوائد اجللية يف توحيد رب الربية                             

  : ذكر اهللا عز وجل بههي أفضل ما  -٥
ال إلــه إال اهللا  :وخــري مــا قلــت أنــا والنبيــون مــن قبلــيكمــا قــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم : (.. 

  .١)له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ،وحده ال شريك له
  هي أثقل شيء يف امليزان : -٦

عليـه السـالم لم : (أن نوحـاً : عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـ عن عبد اهللا بن عمـر رضـي اهللا عنـه
آمرك بال إله إال اهللا فإن السماوات السبع واألرضني السبع لو وضعت يف  :  عند موتهقال البنه 

ن الســماوات الســبع أولــو  ، ال اهللاإووضــعت ال إلــه اال اهللا يف كفــة رجحــت qــن ال إلــه  ، كفــة
  .٢)ال اهللاإواألرضني السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن ال إله 

ســيخلص رجــل مــن : فقــد قــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم : (..   حــديث صــاحب البطاقــةويف
 كل سجل مد البصـر  ، فينشر عليه تسعة وتسعني سجالً  ؛ أميت على رؤوس اخلالئق يوم القيامة

 : فيقــول .ال يــا رب : فيقـول ؟ أظلمــك كتبـيت احلــافظون ؟ مـن هــذا أتنكـر شــيئاً  : مث يقـول لــه ،
 ، بلى إن لك عندنا حسـنة : فيقول . ال يا رب : فيبهت الرجل ويقول ؟ نةأفلك عذر أو حس

عبـــده  فيخـــرج لـــه بطاقـــة فيهـــا أشـــهد أن ال إلـــه إال اهللا وأن حممـــداً  ، وإنـــه ال ظلـــم عليـــك اليـــوم
 ؟! يـــا رب مـــا هـــذه البطاقـــة مـــع هـــذه الســـجالت : فيقـــول . أحضـــر وزنـــك : فيقـــول ، ورســـوله
فطاشــــــت ،اقة يف كفةـة والبطـــــــكفــــــ الت يفـع السجـــــــفتوضــــــ : الـقــــــ . إنــــــك ال تظلــــــم : فيقــــــول

  .٣يء بسم اهللا الرمحن الرحيم )ال يثقل ش:و قال . السجالت وثقلت البطاقة
  وهي أعلى شعب اإلميان : -٧

(اإلميان بضع وسبعون  : صلى اهللا عليه وسلم : قال رسول اهللا عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
  .٤..)ال إله إال اهللا : ولأو بضع وستون شعبة فأفضلها ق

  : هي سبب لتفريج الكربات -٨
  فمن فضائلها أmا السبب األعظم لتفريج كربات الدنيا واآلخرة ودفع عقوبتهما ، وكذا ملا 

                                                 
  ) ٣٢٧٤صحيح اجلامع ( -١
  )١١٥٤مسند عبد بن ُمحيد ( -٢
  )٧١٨٢أمحد ( -٣
 )١٦٢سلم (م -٤
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فـََناَدى ِيف الظُُّلَمـاِت َأْن ال إِلَـَه ِإالَّ أَنْـَت ُسـْبَحاَنَك ِإينِّ  { كان يونس عليه السالم يف بطن احلوت
  ٨٧األنبياء}الظَّاِلِمنيَ  ُكنُت ِمنْ 

وخـرج مـن اإلسـالم الرتكابـه  ، مـن النـاس مـن يقـول ال إلـه إال اهللا /الفائدة الحادية عشرة 
   ناقضاً من نواقض اإلسالم

يف شـيء  ال خالف بني العلماء كلهم أن الرجل إذا صّدق رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمفإنه 
، وكــذلك إذا آمــن بــبعض القــرآن وجحــد بعضــه   الموكّذبــه يف شــيء أنــه كــافر مل يــدخل يف اإلســ
، أو  ، أو أقر بالتوحيد والصالة وجحد وجوب الزكاة كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصالة

َقــْد أنــاس يف زمــن النــيب ا مل ، وملــ ، أو أقــر qــذا كلــه وجحــد احلــج أقــر qــذا كلــه وجحــد الصــوم يـَنـْ
َولِلَّـِه َعلَـى النَّـاِس ِحـجُّ اْلبَـْيـِت َمـْن اْسـَتطَاَع إِلَْيـِه  يف حقهـم {صلى اهللا عليه وسلم للحـج أنـزل اهللا

  ٩٧آل عمران}َسِبيالً َوَمْن َكَفَر فَِإنَّ اللََّه َغِينٌّ َعْن اْلَعاَلِمنيَ 

  
  معنى العبادة  / الفائدة الثانية عشرة

  للعبادة معنيان : 
  املعىن األول : التعبد .
  ماً .حمبًة وتعظي هو التذلل هللا مبا شرع

  املعىن الثاين : املتعبد به .
  . سم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنةاهي 
  : الصالة  ذلك مثال

، وهي من األعمـال الظـاهرة الـيت  فإن املصلي يتذلل هللا بالصالة حمبًة وتعظيماً هذا باملعىن األول
  . املعىن الثاينبحيبها اهللا وهذا 

  
  حكم العبادة  /لفائدة الثالثة عشرة ا

   . العبادة واجبة على كل مكلف حىت يرتفع عنه التكليف لوجود مانع من موانع التكليف
   ٩٩احلجر}َواْعُبْد َربََّك َحىتَّ يَْأتَِيَك اْلَيِقني: { قال تعاىل

  قال بعض أهل العلم :
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يسـأله  يـه يف الـربزخ عبوديـة أخـرى ملـَّافال ينفك العبد من العبودية ما دام يف دار التكليـف بـل عل
  ويلتمسان ؟ ) صلى اهللا عليه وسلم من كان يعُبد ؟ وما تقول يف رسول اهللا امللكان (

كلهــم إىل السـجود فيســجد يـوم يــدعو اهللا اخللـق  وعليــه عبوديـة أخــرى يـوم القيامــة  منـه اجلـواب .
دخلـوا دار الثـواب والعقـاب انقطـع  االسـجود فـإذويبقى الكفار واملنافقون ال يستطيعون  املؤمنون

التكليــف هنــاك ، وصــارت عبوديــة أهــل الثــواب تســبيحاً مقرونــاً بأنفاســهم ال جيــدون لــه تعبــاً وال 
  . ١نصباً 

  
  أركان العبادة  / الفائدة الرابعة عشرة
  للعبادة ثالثة أركان :

  .احلب ، الرجاء ، وخلوف 
  قال بعض السلف :

اهللا عز وجل ثالثة : احملبـة ، واخلـوف ، والرجـاء وأقواهـا احملبـة وهـي علم أن ُحمركات القلوب إىل ا
مقصودة لذاwا ألmا تُراد يف الدنيا واآلخرة ، خبالف اخلوف ، فإنه يزول يف اآلخرة ... واخلوف 
املقصود منه : الزجر واملنع من اخلروج عن الطريق ، فاحملبة تُلقي العبد يف السري إىل حمبوبه وعلى 

ســريه إليهــا ، واخلــوف مينعــه أن خيــرج عــن الطريــق ، والرجــاء يقــوده ،  فها وقوwــا يكــونقــدر ضــع
له العبودية بدونه ، وكل أحد  صلال حت عبد أن يتنبه له ،  فإنهفهذا أصل عظيم جيب على كل 
  . ٢جيب أن يكون عبداً هللا ال لغريه

ِــُم اْلَوِســيَلَة أَيـُُّهــْم أُولَـــِئَك الـَّـِذيَن يَــدْ { : عنــد قولــه تعــاىلبعــض املفســرين  قــال ِّqُعوَن يـَْبتَـغُــوَن ِإَىل َر
ــَرُب َويـَْرُجــوَن َرْمحََتــُه َوَخيَــاُفوَن َعَذابَــُه ِإنَّ َعــَذاَب َربِّــَك َكــاَن َحمْــُذوراً  الوســيلة إليــه فابتغــاء  ٥٧اإلســراء}أَقـْ

اؤهـــا  احلـــب ، طلـــب القـــرب منـــه بالعبوديـــة واحملبـــة فـــذكر مقامـــات اإلميـــان الثالثـــة الـــيت عليهـــا بن
  .٣واخلوف ، والرجاء

  
  شروط العبادة  / الفائدة الخامسة عشرة

                                                 
  ١٠٤/ص١مدارج السلكني ج -١
 ٩٥/ص١حمموع الفتاوى ج -٢

 ٣٥/ص٢مدارج السالكني ج -٣
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  . اإلخالص واملتابعة : للعبادة شرطان
ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمالً َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَغُفوُر}: قال تعاىل     ٢امللك{الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْحلََياَة لَِيبـْ

  اهللا : همحقال الفضيل بن عياض ر 
؟ فقـــال : إن العمـــل إذا كـــان  ، مـــا أخلصـــه وأصـــوبه يـــا أبـــا علـــي : قـــالوا ، هـــو أخلصـــه وأصـــوبه

مل يُقبل ، وإذا كان صواباً ومل يكن خالصاً مل يُقبل حىت يكـون خالصـاً  بًا◌ً ومل يكن صوا اً خالص
  .١صواباً ، واخلالص ما كان هللا ، والصواب أن يكون على السنة

  
  طرق الشيطان إلفساد العبادة / عشرة الفائدة السادسة

  فسد عليك العبادة :يللشيطان مخس طرق ل
  . ك على أن يكون عملك لغري اهللا وعالج ذلك بإخالص العمل هللاجياهد -١
 مبعرفـة هديـه والعمـل صـلى اهللا عليـه وسـلم جياهدك على االبتداع وعالج ذلـك مبتابعـة النـيب -٢
 . به
  . لك حبضور القلب واستشعار معاين التعبد يف العبادةجياهدك على الغفلة وعالج ذ -٣
 .سر بينك وبني اهللا  جتعل عبادتكك أن لهدك على أن تسمع بعبادتك وعالج ذجيا -٤
جياهدك على أن تعجب بعبادتك وتغرت qا وعالج ذلك أن تعلـم أن فعلـك للعبـادة بتوفيـق  -٥

  . يف العبادةاهللا وأن تنظر إىل تقصريك 
  

  عالمات قبول العبادة /  لسابعة عشرةالفائدة ا
  من عالمات قبول العبادة :

التوفيق للعلم النافع والعمل الصاحل .                                                                     -١
   ١٧حممد}َوالَِّذيَن اْهَتَدْوا زَاَدُهْم ُهًدى َوآتَاُهْم تـَْقواُهمْ { قال تعاىل : 
 . للمهتدين جزاءين : العلم النافع ، والعمل الصاحل فذكر 
  تيسر األمور. -٢
  ٦-٥الليل َق بِاحلُْْسَىن }َفَأمَّا َمن أَْعَطى َواتـََّقى * َوَصدَّ { قال تعاىل : 

                                                 
 ١٧١/ص١إعالم املوقعني ج -١
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أتــى بأســباب  تــرك كــل شــر ألنــهميســراً لــه  نســهل عليــه أمــره ، وجنعلــه ميســراً لــه كــل خــري ، أي 
 . اليسر ، فيسر اهللا له ذلك

 ولذة بعد الفراغ من العبادة . وجود انشراح يف  الصدر -٣
   ٢٨الرعد}الَِّذيَن آَمُنواْ َوَتْطَمِئنُّ قـُُلوبـُُهم ِبذِْكِر الّلِه َأالَ ِبذِْكِر الّلِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ { قال تعاىل :

   إن يهاف أقول أوقات يب ليمر نه(إ : قال بعض الصاحلني عندما وجد لذة الطاعة وحالوwا
  .١)طيب عيش لفي إmم هذا مثل يف اجلنة أهل كان

  
  حال من عبد غير اهللا عشرة / الفائدة الثامنة

  من عبد غري اهللا وزعم أنه ال يعبدهم فله ثالثة أحوال :
أن يكــون جــاهالً حبقيقــة العبــادة فحينئــٍذ يبــني لــه حقيقــة العبــادة وأنــه مــن صــرف شــيئاً  : األول

  . شرك باهللامنها لغري اهللا فقد أ
  أن يفسرها تفسرياً خاطئاً فحينئٍذ ُبني له معناها الصحيح وأنه ال جيوز صرفها لغري اهللا. : الثاين
أن يعلــــم حقيقتهــــا وأن صـــرفها لغــــري اهللا شــــرك مث ُيصــــر فهـــذا معانــــد مكــــابر ال تنفعــــه  : ثالثالـــ

  . اآليات والنذر
  

  أياً كان معبوده كل من عبد غير اهللا فهو مشرك  عشرة / الفائدة التاسعة
ــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ألن  مــن يعبــد املالئكــة  هممــن علــى أنــاس متفــرقني يف عبــاداwمهــر ظالن

، ومــنهم مــن يعبــد  جار، ومــنهم مــن يعبــد األحجــار واألشــ يــاء والصــاحلنيبومــنهم مــن يعبــد األن
 : ل قولـه تعـاىل؛ والـدلي ومل يفـرق بيـنهم صلى اهللا عليه وسـلموقاتلهم رسول اهللا  الشمس والقمر

يُن ُكلُُّه لِلَّهِ { َنٌة َوَيُكوَن الدِّ   ٣٩األنفال}َوَقاتُِلوُهْم َحىتَّ ال َتُكوَن ِفتـْ

ـــْمُس َواْلَقَمـــُر َال َتْســـُجُدوا { ودليـــل الشـــمس والقمـــر قولـــه تعـــاىل:ِ  ـــُل َوالنـََّهـــاُر َوالشَّ َوِمـــْن آيَاتِـــِه اللَّْي
  ٣٧فصلت}ن ُكنُتْم ِإيَّاُه تـَْعُبُدونَ لَِّه الَِّذي َخَلَقُهنَّ إِ لِلشَّْمِس َوَال لِْلَقَمِر َواْسُجُدوا لِ 

ودليــل  ٨٠آل عمــران}َوال يَــْأُمرَُكْم َأْن تـَتَِّخــُذوا اْلَمالِئَكــَة َوالنَِّبيِّــَني أَْربَابــاً {:  ودليــل املالئكــة قولــه تعــاىل
ــُذوِين َوأُمِّــي ِإَهلـَـْنيِ ء َوِإْذ قَــاَل اللَّــُه يَــا ِعيَســى ابْــَن َمــْرميََ األنبيــاء قولــه تعــاىل : { أَنــَت قـُْلــَت لِلنَّــاِس اختَِّ

                                                 
  ٧٢/ص١إغاثة اللهفان ج -١
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ــهُ  ــْد َعِلْمَت ــُه فـََق ــُت قـُْلُت ــْيَس ِيل ِحبَــقٍّ ِإْن ُكن ــوَل َمــا َل  ِمــْن ُدوِن اللَّــِه َقــاَل ُســْبَحاَنَك َمــا َيُكــوُن ِيل َأْن أَُق
  ١١٦املائدة}َعالَُّم اْلغُُيوبِ  تـَْعَلُم َما ِيف نـَْفِسي َوال أَْعَلُم َما ِيف نـَْفِسَك ِإنََّك أَْنتَ 

ـــَرُب { : ودليـــل الصـــاحلني قولـــه تعـــاىل ِـــْم اْلَوِســـيَلَة أَيـُُّهـــْم أَقـْ ِّqأُْولَئِـــَك الـَّــِذيَن يَـــْدُعوَن يـَْبتَـغُـــوَن ِإَىل َر
  ٥٧اإلسراء}َويـَْرُجوَن َرْمحََتُه َوَخيَاُفوَن َعَذابَه

-١٩الـنجم}َوَمنَـاَة الثَّالِثَـَة اُألْخـَرى*ْم الـالََّت َواْلُعـزَّىرَأَيـْتُ أَفـَـ{ : يل األحجار واألشجار قوله تعاىلودل
٢٠  

إىل حنـني : (خرجنـا مـع النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم  قـال وحديث أيب واقد الليثي رضـي اهللا عنـه
 يقــال هلــاا أســلحتهم ، وينوطــون qــ وحنــن حــدثاء عهــد بكفــر وللمشــركني ســدرة يعكفــون عنــدها

، اجعــــل لنــــا ذات أنــــواط كمــــا هلــــم ذات  رســــول اهللا: يا ، فقلنــــا ، فمررنــــا بســــدرة ذات أنــــواط
  .١...)أنواط

  
  الفائدة العشرون / أقسام الشرك

  : الشرك قسمان
  . : شرك أكرب خمرج من امللة وهو صرف شيء من العبادة لغري اهللا األول

  . مثاله : السجود لغري اهللا تعظيماً للمسجود له
  . ع وصف شرك ومل يكن خمرجاً من امللة: وهو ما أطلق عليه الشار  الثاين

  . مثاله : احللف بغري اهللا
  

  الفائدة الحادية والعشرون / أنواع الشرك األصغر
  : الشرك األصغر نوعان

  . كيسري الرياء:  : شرك خفي األول
  الثاين : شرك ظاهر : وهو أقوال وأفعال ، فاألقوال كقول ما شاء اهللا وشئت ، واألفعال

  . فعهدوحنوها لرفع البالء و واخليط كلبس احللقة 
  

                                                 
   )٢١٨١الرتمذي ( -١
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اً وذلك بحسب ما يقـوم الشرك األصغر قد يرتقي ويصبح أكبر  والعشرون / الفائدة الثانية 
  بقلب المرء

  . ، فإن اعتقد من حلف به بأنه مساٍو هللا فهذا شرك أكرب : احللف بغري اهللا شرك أصغر مثاله
  

  الفائدة الثالثة والعشرون / خطورة الشرك
  . الشرك سبٌب لضالل العبد يف الدنيا واآلخرة -١

   ١١٦النساء}َوَمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فـََقْد َضلَّ َضالالً بَِعيداً {:  والدليل قوله تعاىل
  . الشرك األكرب حيبط مجيع األعمال -٢

ُهْم َمــا َكــانُوا يـَْعَمُلــونَ {:  قــال تعــاىل ــْو َأْشــرَُكوا حلََــِبَط َعــنـْ َوَلَقــْد أُوِحــَي : { تعــاىلوقــال  ٨٨األنعــام}َوَل
  ٦٥الزمر}إِلَْيَك َوِإَىل الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلَك لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولََتُكوَننَّ ِمْن اْخلَاِسرِينَ 

  . الشرك األكرب سبب للخلود يف النار وحرمان اجلنة -٣
َم اللَّـــُه َعَلْيـــِه اْجلَنَّـــَة َوَمـــْأَواُه النَّـــاُر َوَمـــا لِلظَّـــاِلِمَني ِمـــْن ِإنَّـــُه َمـــْن ُيْشـــرِْك بِاللَّـــِه فـََقـــْد َحـــرَّ {:  قـــال تعـــاىل

  ٧٢املائدة}أَنَصارٍ 

: (مــن مــات ال  وعــن جــابر بــن عبــد اهللا رضــي اهللا عنــه أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال
  .١، ومن مات يشرك باهللا شيئاً دخل النار) يشرك باهللا شيئاً دخل اجلنة

  . ك أعظم الظلمالشر  -٤
  ١٣لقمان}يَا بـَُينَّ ال ُتْشرِْك بِاللَِّه ِإنَّ الشِّْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ {:  قال تعاىل حيكي قول لقمان البنه

  . أن اهللا تعاىل بريء من املشركني ورسوله صلى اهللا عليه وسلم -٥
ــْوَم {:  قــال تعــاىل احلَْــجِّ اَألْكــَربِ َأنَّ اللَّــَه بَــرِيٌء ِمــْن اْلُمْشــرِِكَني َوأََذاٌن ِمــْن اللَّــِه َوَرُســولِِه ِإَىل النَّــاِس يـَ

  ٣التوبة}َوَرُسولُهُ 

  . الشرك يطفئ نور الفطرة -٦
يُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثـَرَ قال تعاىل:{ َها ال تـَْبِديَل ِخلَْلِق اللَِّه َذِلَك الدِّ   ِفْطَرَة اللَِّه الَِّيت َفطََر النَّاَس َعَليـْ

  ٣٠الروم}ال يـَْعَلُمونَ النَّاِس 

  . الشرك األكرب يبيح الدم واملال -٧

                                                 
  )٢٧٩مسلم ( -١
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أمرت أن أقاتـل النـاس حـىت : ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ماعن ابن عمر رضي اهللا عنه
فـــإذا فعلـــوا  ؛ ويؤتـــوا الزكـــاة ، ويقيمـــوا الصـــالة ، رســـول اهللا يشـــهدوا أن ال إلـــه إال اهللا وأن حممـــداً 

   .١)ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحساqم على اهللا
  

  والعشرون / الفرق بين الشرك األكبر واألصغر الفائدة الرابعة
  . ، واألصغر ال خيرج من اإلسالم الشرك األكرب ُخيرج من اإلسالم -١
  . صاحبه يف النار إن دخلها، واألصغر ال خيلد  الشرك األكرب خيلد صاحبه يف النار -٢
، والشــرك األصــغر ال حيــبط مجيــع األعمــال وإمنــا حيــبط  الشــرك األكــرب حيــبط مجيــع األعمــال -٣

  . العمل الذي خالطه الرياء والعمل للدنيا
  . ، واألصغر ليس كذلك الشرك األكرب يبيح الدم واملال -٤
فــال جيــوز للمــؤمنني موالتــه ولــو   ، الشــرك األكــرب يوجــب العــداوة بــني صــاحبه وبــني املــؤمنني -٥

، بــل صــاحبه ُحيــب ويــواىل  ، وأمــا الشــرك األصــغر فإنــه ال مينــع املــواالة مطلقــاً  كــان أقــرب قريــب
  .بقدر ما فيه من الشرك األصغر ، ويبغض ويعادى  بقدر ما معه من التوحيد

  
  الفائدة الخامسة والعشرون / أسباب الوقوع في الشرك

  : وعواقبهاجلهل حبقيقة الشرك  -١
 (خرجنـا مـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم إىل حنـني : عن أيب واقد الليثي رضي اهللا عنه قـال

 يقـال هلـا  ، وللمشركني سدرة يعكفون عندها وينوطون qا أسلحتهم ، وحنن حدثاء عهد بكفر
 ات أنـواطاجعل لنـا ذات أنـواط كمـا هلـم ذ : يا رسول اهللا ، فقلنا ، فمررنا بسدرة : ذات أنواط

، قلـتم والـذي نفسـي بيـده كمـا  ، إmا السـنن ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : اهللا أكرب
ــــه الســــالم :  ــــت بنــــو إســــرائيل ملوســــى علي ــــاَل ِإنَُّكــــْم قـَــــْوٌم {قال اْجَعــــل لَنَــــا ِإَهلــــاً َكَمــــا َهلـُـــْم آِهلَــــٌة َق

  .٢)نب سنن من كان قبلكملرتك ١٣٨األعراف}َجتَْهُلونَ 
يـتعلم  ان وإن كان عاملاً قد خيفى عليه بعض أنواع الشرك ،وهذا يوجب على اإلنسـان أناإلنسف

  ويعرف حىت ال يقع يف الشرك وهو ال يدري ، وأنه إذا قال : أنا أعرف الشرك وهو
                                                 

  )١٣٤) مسلم (٢٥البخاري ( -١
  )٢١٨١الرتمذي ( -٢
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اجلهل املركب شـر ، و  ، ألن هذا جهل مركب ال يعرفه كان ذلك من أخطر ما يكون على العبد
، وأمــا اجلاهــل جهــالً مركبــاً  اجلاهــل جهــالً بســيطاً يــتعلم وينتفــع بعلمــهألن  مــن اجلهــل البســيط ؛

  . فإنه يظن نفسه عاملاً وهو جاهل فيستمر فيما هو عليه من العمل املخالف للشريعة
  : قلة اخلوف من الشرك -٢

  ٣٥إبراهيم}ْصَنامَ َواْجنُْبِين َوَبِينَّ َأْن نـَْعُبَد األَ : {قال تعاىل حكاية عن إبراهيم اخلليل عليه السالم 

  ) ؟ قال إبراهيم التيمي: (من يأمن البالء بعد إبراهيم
:  فــــإذا كــــان اخلليــــل إمــــام احلنفــــاء الــــذي جعلــــه اهللا أمــــة وحــــده وابــــتاله بكلمــــات فــــأمتهن وقــــال

ــرَاِهيَم الَّــِذي َوىفَّ { ، وكســر األصــنام واشــتد نكــريه علــى  ، وأمــر بــذبح ولــده فامتثــل أمــر ربــه }َوِإبـْ
ك ومع ذلك خياف أن يقع يف الشرك الذي هو عبادة األصنام لعلمه أنه ال يصرفه عنه أهل الشر 

قـال الرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم : (إن أخـوف مـا .  إال اهللا qدايته وتوفيقه ال حبوله هو وقوتـه
  . ١: الرياء) قال  ؟ : وما الشرك األصغر يا رسول اهللا أخاف عليكم الشرك األصغر. قالوا

ىل ن خيافه صلى اهللا عليه وسلم على أصحابه الذين وحدوا اهللا بالعبادة ورغبوا إليه وإإذا كاو 
، وما أنزله  ، وعرفوا ما دعاهم إليه نبيهم كفر بهما أمرهم به من طاعته فهاجروا وجاهدوا من  
، فكيف ال خياف من ال نسبة له إليهم يف علم  اهللا يف كتابه من اإلخالص والرباءة من الشرك

؟! وقد أخرب صلى اهللا عليه وسلم عن أمته بوقوع الشرك   عمل مما هو أكرب من ذلكوال
: (ال تقوم الساعة حىت تلحق قبائل من أميت  األكرب فيهم بقوله يف حديث ثوبان اآليت ذكره

وقد جرى ما أخرب به صلى اهللا عليه وسلم  .٢، وحىت تعبد قبائل من أميت األوثان) املشركني
، واألحاديث  وى يف أكثر األقطار حىت اختذوه دينًا مع ظهور اآليات احملكماتوعمت به البل

إِنَُّه َمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فـََقْد َحرََّم اللَُّه {:  الصحيحة يف النهي عنه والتخويف منه كما قال تعاىل
ْجَس ِمْن اَألْوثَاِن َواْجَتِنُبوا قـَْوَل الزُّوِر * فَاْجَتِنُبوا الرِّ {:  وقال،  ٧٢ملائدةا}َعَلْيِه اْجلَنََّة َوَمْأَواُه النَّارُ 

َر ُمْشرِِكَني ِبهِ    ٣١-٣٠احلج}ُحنَـَفاَء لِلَِّه َغيـْ

  : حب لذة احلمد والثناء واملدح - ٣
  فمن الناس من يفعل الطاعة لينال ثناء الناس ومحده كمن يقاتل لُيقال أنه شجاع ، والعاقل  

  ه زين .  يطمع يف مدح اهللا فمدح اهللا كل
                                                 

 )٢٤٣٥٠أمحد ( -١
  )٤٢٥٤أبو داوود ( -٢
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  : الفرار من الذم - ٤
، وكان الواجب  ومن الناس يفعل الطاعة ليفرَّ من ذمهم كمن يقاتل حىت ال يُقال عنه أنه جبان

  . عليه أن يفرَّ من ذم اهللا فذم اهللا كله شني
  : الطمع فيما يف أيدي الناس - ٥

ء رجل إىل النيب : (جا ويشهد هلذا ما جاء يف حديث أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه قال
فأي ذلك يف  ، ويقاتل رياء ، ، ويقاتل محية شجاعة: الرجل يقاتل  صلى اهللا عليه وسلم فقال

؟ قال صلى اهللا عليه وسلم : (من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل  سبيل اهللا
  .١اهللا)
  : الغلو يف الصاحلني - ٦
 َوَال  آِهلََتُكمْ  َتَذُرنَّ  َال  َوقَاُلوا{:  تعاىل اهللا قول يف عنهما اهللا رضي عباس ابن عن الصحيح فيف

 قوم نـم صاحلني رجال أمساء هذه:  قال، ٢٣نوح}َوَنْسرًا َويـَُعوقَ  يـَُغوثَ  َوَال  ُسَواًعا َوَال  َود$ا َتَذُرنَّ 
 افيه جيلسون واـكان اليت جمالسهم إىل انصبوا أن:  قومهم إىل الشيطان أوحى هلكوا فلما ، نوح

  . بدتعُ  ، لمـالع يـونس كـأولئ هلك إذ حىت دـتعب ومل ففعلوا ، بأمسائهم ومسوها أنصابا
  عليهم طال مث متاثيلهم صوروا مث قبورهم على عكفوا ماتوا ملا:  السلف من واحد غري قال

  . فعبدوهم األمد
  ابن أطرت النصارى كما تطروين ال(:  قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن عمر وعن
  .٢)ورسوله اهللا عبد:  فقولوا . عبد أنا إمنا مرمي
 الغلو قبلكم كان من أهلك فإمنا ، والغلو إياكم(:  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال:  وقال

  .٣يف الدين)
  
  

  الفائدة السادسة والعشرون / موافقة المشركين في الظاهر تدعو لموافقتهم في الباطن 
  ١٠٨التوبة}ِفيِه أََبدا ال تـَُقمْ : { قال تعاىل

                                                 
 ) ٥٠٢٨مسلم ( )١٢٣اري (بخال -١
  )١٦١٩)  مسلم (٣٤٤٥البخاري (  -٢
  )٣٣٠٥أمحد ( -٣
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(نـذر رجـل علــى عهـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وســلم   : عـن ثابـت بـن الضـحاك رضــي اهللا عنـه قـال
، فقـال  : إين نـذرت أن أحنـر إبـًال ببوانـة صـلى اهللا عليـه وسـلم فقـالالنـيب ، فـأتى  أن ينحر إبًال ببوانة

 : قـال ، ال : ا قـالو ؟ وثـان اجلاهليـة يعبـدهـل كـان فيهـا وثـن مـن أرسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم : 
فإنـه  ، أوف بنـذرك:  صـلى اهللا عليـه وسـلم قال رسول اهللاف ، ال : قالوا ؟ هل فيها عيد من أعيادهم

  .١)فيما ال ميلك بن آدم وال ، نذر يف معصية اهللابال وفاء 
، mـى اهللا رسـوله أن يقـوم  مننيلما كان مسجد الضرار مما اختذ العاصي ضـراراً وكفـراً وتفريقـاً بـني املـؤ ف

، فهــذا املســجد  ، فــدل علـى أن كــل مكــان يعصـى اهللا فيــه أنـه ال يقــام فيـه فيـه مــع أنـه صــالته فيـه هللا
، لكنــه حمـل معصــية فــال تقـام الصــالة فيــه.. وقريـب مــن ذلــك النهـي عــن الصــالة عنــد  متخـذ للصــالة

 فهذا باعتبار الـزمن والوقـتر للشمس ، وقتان يسجد فيهما الكفا طلوع الشمس وعند غروqا ألmما
  . باعتبار املكاناحلديث هذا  ، و
 ، الشـرك مشـاعر مـن مشـعراً  صـار باهللا وشركاً  إليها تقرباً  آلهلتهم املشركون فيه يذبح الذي املكان فإن
 الظـاهرة واملوافقـة ، مشـعرهم يف وشـاركهم باملشركني تشبه فقد هللا قصدها ولو ذبيحة املسلم ذبح فإذا

ـــيهم وامليـــل الباطنـــة املوافقـــة إىل تـــدعوى  يف الكفـــار مشـــاqة عـــن الشـــارع mـــى الســـبب هـــذا ومـــن،  إل
 الظاهر يف هلم املوافقة عن للمسلمني إبعاداً  qم خيتص ما ومجيع ولباسهم وهيئاwم وأعيادهم شعارهم
 . مإليه والركون للميل قريبة وسيلة هي اليت
  

  إذا دخل القلب صعب إخراجه الفائدة السابعة والعشرن / الشرك
؟ فـإن هـذه األصـنام بقيـت مـن يـوم  فانظر إىل آثار الشرك وعروقه إذا علقت مىت تزول وتنمحـي

، فالشــرك إذا وقــع عظــيم  عبــدت مــن دون اهللا حــىت بعــث حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم وكســرها
وسراً وجهراً أخذ ألف  ، فإن نوحاً مع كمال بيانه ونصحه ودعوته إياهم ليالً وmاراً  رفعه وشديد

،  ، ومــع ذلــك أغــرق اهللا أهــل األرض كلهــم مــن أجلــه ســنة إال مخســني عامــاً مــا أجابــه إال قليــل
  . ومع ذلك تلك األصنام اخلمسة ما زالت حىت بعث حممد صلى اهللا عليه وسلم وكسرها

ول ، كيـف أن أصـناماً عبـدت علـى وقـت أ فيفيدك عظيم الشرك إذا خالط القلوب صعب زواله
  . الرسل وما كسرها إال آخرهم

  

                                                 
  )٣٣١٣أبو داوود ( -١
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  مشركي زماننا أشد شركاً من مشركي قريش  / الفائدة الثامنة والعشرون
، ومشـــركوا زماننـــا شـــركهم دائـــم يف الرخـــاء  ألن األولـــني يشـــركون يف الرخـــاء وخيلصـــون يف الشـــدة

  . والشدة
ـا َجنَّـاُهْم ِإَىل اْلبَــرِّ ِإَذا فَـِإَذا رَِكبُـوا ِيف اْلُفْلـِك َدَعـْوا اللَّـ{:  والدليل قوله تعاىل يَن فـََلمَّ َه ُخمِْلِصـَني لَـُه الـدِّ

  ٦٥العنكبوت}ُهْم ُيْشرُِكونَ 

  
  قاعدة األسباب العشرون /الفائدة التاسعة و 
  : األسباب نوعان

ـــت عـــن طريـــق الشـــرع كالعســـل النـــوع األول / أســـباب معلومـــة ـــيت ثبت ، أو عـــن طريـــق  : وهـــي ال
  . بب فيها ظاهراً ال ادعاء كالدواء املسهل للبطن وحنوهالتجربة والقدر وكان الس

  . : وهي األسباب اليت مل تثبت ال عن طريق الشرع أو القدر النوع الثاين / أسباب موهومة
  

وال قــدراً فهــو مشــرك كــل مــن اتخــذ ســبباً لــم يجعلــه اهللا ســبباً ال شــرعاً   / الثالثــون الفائــدة
  شركاً أصغراً 
تلــبس ليتقــى qــا مــن العــني ، فهــذه مل يــأمر qــا الشــرع بــل mــى عنهــا،  لــيتاخليــوط ا :مثــال ذلــك 

ب بولــيس فيهــا ســبب ظــاهر يستشــفى بــه ، فمــن لبســها متعلــق qــا فقــد أشــرك ، ألنــه تعلــق بســ
  . موهوم

  
مــن اتخــذ األســباب المعلومــة واعتمــد عليهــا فقــد أشــرك وقــد  / الثالثــونو  الفائــدة الحاديــة

  بحسب اعتماده عليها وتعلقه بها يكون شركاً أكبراً أو أصغراً 
مثال ذلـك : العسـل قـد حـث الشـارع علـى االستشـفاء بـه ، فمـن شـربه لكنـه مل يعتقـد أنـه جمـرد 

  . حبسب اعتقاده أو أكرباً  أصغراً  سبب بل جعله فوق السبب فقد أشرك شركاً 
  الواجب فعله عند مباشرة األسباب / لفائدة الثانية والثالثونا

   . منها سبباً إال ما ثبت أنه سبب شرعاً أو قدراً : أال جيعل  أوالً 
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ــ ، بــل يعتمــد علــى مســببها ومقــدرها مــع قيامــه باملشــروع منهــا وحرصــه علــى  : أال يعتمــد عليهــا اً ثاني
  . النافع منها

 اعنهـ ة بقضـاء اهللا وقـدره وال خـروج لـه: أن يعلم أن األسباب مهما عظمت وقويت فإmا مرتبطـ اً ثالث
.  
  

  الرد على الشبه / لثة والثالثونالفائدة الثا
  : يكون من وجهني الشبه الرد على

  . : جواب عام جممل صاحل لكل شبهة الوجه األول
ــأن   وهــو التمســك بــاحملكم ورد املتشــابه إليــه حــىت يكــون حمكمــاً أو التوقــف يف معناهــا واإلميــان ب

. قـــال تعـــاىل:  الم اهللاكـــالم اهللا ال يتنـــاقض وأن كـــالم النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ال خيـــالف كـــ
ـــَزَل َعَلْيـــَك اْلِكتَـــاَب ِمْنـــُه آيَـــاٌت ُحمَْكَمـــاٌت ُهـــنَّ أُمُّ اْلِكتَـــاِب َوُأَخـــُر ُمَتَشـــاqَِاٌت َفَأمَّـــا { ُهـــَو الَّـــِذي أَنـْ

نَـِة َواْبِتغَـاَء تَأْ  ِويلِـِه َوَمـا يـَْعلَـُم تَْأِويلَـُه ِإالَّ اللَّـُه الـَِّذيَن ِيف قـُلُـوqِِْم َزيْـٌغ فـََيتَِّبُعـوَن َمـا َتَشـابََه ِمْنـُه اْبِتغَـاَء اْلِفتـْ
وقـال  ٧آل عمـران}َوالرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلِم يـَُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربـَِّنا َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ أُْولُـوا األَْلبَـاب

ـــــذين يتبعـــــون مـــــا تشـــــابه منـــــه فأولئـــــك اصـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم : ( ـــــتم ال ـــــذين مســـــإذا رأي اهللا  ىل
  .١)فاحذروهم
  . : جواب مفصل يرد به عن كل شبهة بعينها الوجه الثاين

وهذا ال يكون إال ملن له علم واطالع بكتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسـلم  قـال 
َناَك بِاحلَْقِّ َوَأْحَسَن تـَْفِسرياً {:  تعاىل   ٣٣نالفرقا}َوال يَْأُتوَنَك ِمبََثٍل ِإالَّ ِجئـْ

  . : هذه اآلية عامة يف كل حجة يأيت qا أهل الباطل إىل يوم القيامة قال بعض املفسرين
: أنه ال ينبغي لإلنسـان أن يـدخل يف جمادلـة أحـد  لكن ها هنا أمر جيب التفطن له وهو : تنبيه

 معرفـة ، ألنه إذا دخل يف غري ، ويكون مستعداً لدحرها واجلواب عنها إال بعد أن يعرف حجته
   صارت العاقبة عليه إال أن يشاء اهللا كما أن اإلنسان ال يدخل يف ميدان املعركة مع

  العدو إال بسالح و شجاعة .
  معنى حديث أسامة وما شابهه من األحاديث والثالثون / الفائدة الرابعة

                                                 
 )٦٩٤٦) مسلم (٤٢٧٣البخاري ( -١
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 : (بعثنــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم إىل احلرقــة مــن عــن أســامة بــن زيــد رضــي اهللا عنــه قــال
 فلما غشـيناه قـالأنا ورجل من األنصار رجالً منهم ، وحلقت  فهزمناهم ، جهينة فصبحنا القوم

: فلمـا قـدمنا بلـغ ذلـك  . وطعنته برحمي حىت قتلته. قـال . فكف عنه األنصاري : ال إله إال اهللا
:  ال قلـت؟ قـ : ال إلـه إال اهللا : يـا أسـامة أقتلتـه بعـدما قـال النيب صلى اهللا عليه وسـلم فقـال يل

: فمـا زال  ؟ قـال : أقتلته بعـدما قـال ال إلـه إال اهللا : فقال ً◌، قال يا رسول اهللا إمنا كان متعوذا
  .١يكررها علي حىت متنيت أين مل أكن أسلمت قبل ذلك اليوم)

، ولكـن  : ال إلـه إال اهللا فهـو مسـلم ومعصـوم الـدم ليس فيه دليل على أن كـل مـن قـالث احلدي
ــك ينظــر يف حالــه حــىت  : ال إلــه إال اهللا ه جيــب الكــف عمــن قــالفيــه دليــل علــى أنــ ، مث بعــد ذل

 ، ٩٤النســاء}يَــا أَيـَُّهــا الَّــِذيَن آَمُنــوا ِإَذا َضــَربـُْتْم ِيف َســِبيِل اللَّــِه فـََتبَـيـَُّنــوا{:  يقــول تعــاىل؛ألن اهللا  يتبــني
ني أن األمر كان خالف مـا  ، وهذا يدل على أنه إذا تب فأمر اهللا تبارك وتعاىل بالتبني أي التثبت

لـو  ، و  ، فـإذا بـان منـه مـا خيـالف اإلسـالم قتـل كان عليه فإنه جيب أن يعامل مبا يتبني من حالـه
. وعلـى كـل حـال فـإن حـديث أسـامة  مل يكن فائـدة لألمـر بالتثبـتكان ال يقتل مطلقاً إذا قاهلا

مشــــرك يعبــــد األصــــنام  : ال إلــــه إال اهللا وهــــو رضــــي اهللا عنــــه لــــيس فيــــه دليــــل علــــى أن مــــن قــــال
  . واألموات واملالئكة واجلن وغري ذلك يكون مسلماً 

  
  معنى حديث عتبان وما شابهه من األحاديث والثالثون / الفائدة الخامسة

: ال إلـه إال اهللا يبتغـي بـذلك  : (إن اهللا حرم على النار من قـال عن عتبان رضي اهللا عنه مرفوعاً 
  .٢وجه اهللا)

  : ٍن عند أهل العلمهلذا احلديث عدة معا
  : معىن هذه األحاديث من قال هذه الكلمة وأدى حقها وفريضتها. املعىن األول/ قال احلسن

 وهذا قول اإلمام البخاري،  املعىن الثاين/ إن ذلك ملن قاهلا عند الندم والتوبة ومات على ذلك
.  

  . مر والنهي: كان هذا قبل أن تنزل الفرائض واأل املعىن الثالث/ قال ابن املسيب

                                                 
 )٢٨٨مسلم ( -١
 )١٥٢٨) مسلم (٥٠٨٦البخاري ( -٢



  ٢٤                                             الفوائد اجللية يف توحيد رب الربية                             

  :  قال بعض احملققني : تنبيه
قد يتخذ أمثال هذه األحاديث املبطلة واملباحية ذريعة إىل طرح التكاليف ورفع األحكام 

، وهذا  ، ورمبا يتمسك qا املرجئة وإبطال األعمال معتقدين أن الشهادة وعدم اإلشراك كاف
. ويوجب أن يكون  اجر السمعيةاالعتقاد يستلزم طي بساط الشريعة وإبطال احلدود والزو 

 التكليف بالرتغيب يف الطاعات والتحذير عن املعاصي واجلنايات غري متضمنًا طائًال بل
يف واالنسالل عن قيد الشريعة واحلكمة والسنة والولوج ي االخنالع عن ربقة الدين وامللة يقتض

  . اخلبط واخلروج عن الضبط
  

  عن حديث (أسألك بحق السائلين)الجواب  السادسة والثالثون / الفائدة
  : اجلواب عنه من وجهني

، فال حيـتج بـه ألن يف إسـناده عطيـة العـويف وهـو ضـعيف جممـع علـى  : احلديث مل يثبت الوجه األول
  . ضعفه كما قال بعض احملدثني

، وحـق  ، وإمنا فيـه التوسـل حبـق السـائلني عمومـاً  : أنه ليس فيه توسل حبق شخص معني الوجه الثاين
فهــو  وجبــه علــى نفســه ومل يوجبــه عليــه أحــد، وهــو حــق أ الســائلني اإلجابــة كمــا وعــدهم اهللا بــذلك
  . توسل إليه بوعده الصادق ال حبق خملوق

  
  حكم التوسل بجاه النبي صلى اهللا عليه وسلم / الفائدة السابعة والثالثون

  التوسل بالنيب صلى اهللا عليه وسلم ال جيوز ألمور :
  . ى اهللا عليه وسلم ال ميلك لنفسه نفعاً والضراً األول : ألنه صل
 قُـل الَّ أَْملِـُك لِنَـْفِسـي نـَْفعـاً ، وقـال : {٢١اجلـن}َرَشـداً  ُقْل ِإينِّ َال أَْمِلُك َلُكْم َضرّاً َوَال قال تعاىل : {

  ْريِ َوَما َمسَِّينَ السُّوُء ِإْن أَنَاْ َوالَ َضرّاً ِإالَّ َما َشاء الّلُه َوَلْو ُكنُت أَْعَلُم اْلَغْيَب َالْسَتْكثـَْرُت ِمَن اخلَْ 
  ١٨٨األعراف}ِإالَّ َنِذيٌر َوَبِشٌري لَِّقْوٍم يـُْؤِمُنونَ 

  الثاين : ألنه صلى اهللا عليه وسلم ال ميلك نفعاً وال ضراً ألقاربه األقربني فكيف مبن هم أبعد
 قام ٢١٤الشعراء}األقربني تكعشري  وأنذر{ اآلية هذه نزلت ملا(:  قال رضي اهللا عنه هريرة أيب عن
 بين يا. النار من أنفسكم نقذواأ!  لؤي بن كعب بين يا(:  فنادى وسلم عليه اهللا صلى النيب
 عبد بين يا. النار من أنفسكم أنقذوا!  هاشم بين يا. النار من أنفسكم أنقذوا!  مناف عبد
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 ال فإين ، النار من فسكن أنقذي!  حممد بنت فاطمة يا. النار من أنفسكم أنقذوا!  املطلب
  .١)ببالهلا سأبلها رمحاً  لكم أن غري ، شيئا اهللا من لك أملك

، أمـا السـائل فـال  ألن جاهه ومكانته صلى اهللا عليـه وسـلم إمنـا تنفعـه هـو عنـد اهللا سـبحانه الثالث :
  . ينتفع إال بعمله هو وجهده وجاهه ومنزلته عند اهللا سبحانه وتعاىل

  
  حكم التوسل بحق المخلوق لثالثون /وا الفائدة الثامنة
  : ال جيوز ألمرين

، وإمنــا هــو الــذي يتفضــل ســبحانه علــى املخلــوق  : أن اهللا ســبحانه ال جيــب عليــه حــق ألحــد األول
، فكــون املطيــع يســتحق اجلــزاء هــو اســتحقاق فضــل وإنعــام ولــيس هــو اســتحقاق مقابلــة كمــا  بــذلك

  . يستحق املخلوق على املخلوق
، فـإذا توسـل بـه  حلق الذي تفضل اهللا به على عبده هو حق خاص به ال عالقـة لغـريه بـه: أن ا الثاين

  ً◌. ، وهذا ال جيدي شيئا غري مستحقه كان متوسًال بأمر أجنيب ال عالقة له به
  

  حماية النبي صلى اهللا عليه وسلم لجانب التوحيد والثالثون / الفائدة التاسعة
  جانب التوحيد بكل وسيلة ومن ذلك :لقد محى النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  الرتغيب يف التوحيد ببيان فضائله ومثراته : - ١
من مات ال ( : عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  .٢يشرك باهللا شيئاً دخل اجلنة)
  : ب من الشرك ببيان عواقبه وآفاتهيالرته - ٢

 شيئا باهللا يشرك مات من: ( وسلم عليه اهللا صلى النيب: قال  قال رضي اهللا عنه جابر عن
  .٣)النار دخل

  : يان عظيم خوفه صلى اهللا عليه وسلم على أمته من الشركب - ٣

                                                 
  )٥٢٢مسلم ( -١
  )٢٧٩) مسلم (١١٨١البخاري (-٢
  )٢٧٩) مسلم (١١٨١البخاري ( -٣
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 عليكم أخاف ما أخوف إن( : قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن لبيد بن حممود نع
 هلم وجل عز اهللا يقول الرياء : قال ؟ اهللا رسول يا األصغر الشرك وما قالوا.  األصغر الشرك

ل  ه فانظروا الدنيا ىف تراءون كنتم الذين إىل اذهبوا بأعماهلم الناس يجز  إذا القيامة يوم
 عليه اهللا صلى اهللا رسول علينا خرج:  قال رضي اهللا عنه سعيد أيب عنو .١)جزاء عندهم جتدون
  املسيح من يعند عليكم أخوف هو مبا أخربكم أال ( فقال الدجال املسيح نتذاكر وحنن وسلم

 من يرى ملا صالته فيزين يصلى الرجل يقوم أن ياخلف الشرك : فقال.  بلى قلنا قال.  الدجال
  .٢)رجل نظر
  : لة معامل الشركاإرسال الدعاة إلز  - ٤
 ما على أبعثك أال طالب أيب بن يعل يل قال(  : قال ياألسد اهلياج أيب عن وائل أيب نع

 إال مشرفاً  قرباً  وال طمسته إال متثاالً  تدع ال أن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ليهع بعثين
  .٣)سويته

 الكعبة له يقال وكان ، اخللصة ذو له يقال بيت اجلاهلية يف كان قال اهللا عبد بن جرير عن
 من يحيمر  أنت هل (:  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يل فقال ، ميةاالش الكعبة أو ، اليمانية
 من وقتلنا افكسرن الـق ، أمحس من فارس ومائة مخسني يف إليه فنفرت قال ، اخللصة يذ

  .٤)وألمحس لنا فدعا ، فأخربناه ، فأتيناه ، عنده وجدنا
   :التحذير من أفعال املشركني  - ٥

 مخيصة يطرح طفق وسلم عليه اهللا صلى اهللا برسول نزل ملا:  تقال رضي اهللا عنها عائشةعن 
  على اهللا لعنة ( كذلك وهو فقال ، وجهه عن كشفها qا اغتم فإذا ، وجهه على له

  . صنعوا ما حيذر.  ٥) مساجد أنبيائهم قبور اختذوا والنصارى اليهود
  : تصحيح املفاهيم - ٦

                                                 
  )٢٣٦٣٠أمحد ( - ١
 )٤٢٠٤ن ماجه (اب -٢
 )٢٢٨٧مسلم ( -٣
  )٣٦١١البخاري ( -٤
  )  ١٢١٥) مسلم (٤١٧٩البخاري ( -٥
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 تنددون إنكم فقال وسلم عليه اهللا صلى النيب أتى يهودياً  أن( – جهينة من امرأة - قتيلة عن
 وسلم عليه اهللا صلى النيب فأمرهم. والكعبة وتقولون وشئت اهللا شاء ما قولونت تشركون وإنكم

  .١)شئت مث اهللا شاء ما( : ويقولون.  )الكعبة ورب ( : يقولوا أن حيلفوا أن أرادوا إذا
 ، طرية ال( : يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت:  قال رضي اهللا عنه هريرة أيب عن

  .٢) أحدكم يسمعها الصاحلة الكلمة : قال ؟ الفأل وما قالوا الفأل وخريها
 صفر وال عدوى ال( : وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول : قال قال عنه اهللا يرض هريرة يبأ نع
 البعري فيأيت الظباء كأmا الرمل يف تكون يإبل بال فما اهللا رسول يا:  أعرايب فقال.  هامة وال

  .٣)األول أعدى فمن : قالف.  فيجرqا بينها فيدخل األجرب
  : الدعاء على من عمل عمالً من أعمال املشركني - ٧

( لعن اهللا من   عليه وسلم يقول :عنه قال : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عن علي رضي اهللا
  .٤ذبح لغري اهللا )

  : ني واألمر مبخالفتهمعن مشاqة املشرك النهي - ٨
 املشركني خالفوا :( وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال : قال رضي اهللا عنه عمر ابن عن

  .٥) اللحى وأوفوا الشوارب أحفوا
   :سد الذرائع املفضية للشرك  - ٩

 عيدا يقرب  تتخذوا ال: ( وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال : قالرضي اهللا عنه  هريرة أيب عن
  .٦)تبلغين صالتكم فإن يعل فصلوا كنتم وحيثما قبورا بيوتكم جتعلوا وال
 أطرت كما تطروين ال: ( قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن رضي اهللا عنه عمر عن

  .٧)ورسوله اهللا عبد أنا فإمنا السالم عليه مرمي ابن عيسى النصارى
  : بيان صور الشرك -١٠

                                                 
 )٣٧٨٩النسائي ( -١

  )٥٩١٩) مسلم (٥٣٨٧البخاري ( -٢
 )٥٩١٩) مسلم (٥٣٨٧البخاري ( -٣
  )٥٢٤٠مسلم ( -٤
 )٦٢٥مسلم ( -٥
  )٨٧٩٠أمحد ( -٦
  )١٥٤أمحد ( -٧



  ٢٨                                             الفوائد اجللية يف توحيد رب الربية                             

  .١)شرك والتولة والتمائم الرقى إن( : وسلم عليه اهللا صلىومن ذلك قوله 
  :عمال من أعمال املشركني على من عمل اإلنكار -١١
 من حلقة يده يف رجالً  رأى وسلم عليه اهللا صلى النيب أن عنه اهللا رضي حصني بن عمران عن

 فإنك ، اً وهن إال تزيدك ال فإmا انزعها:   فقال ، الواهنة من:  قال ؟  هذه ما:   فقال ، صفر
  .٢) أبدا أفلحت ما عليك وهي مت لو

  غيب فيه ببيان فضله وثوابهاحلث على اإلنكار والرت  -١٢
  .٣)رقبة كعدل كان إنسان عن متيمة قطع من( : قال رمحه اهللا جبري بن سعيد عن
  

  الفائدة األربعون / التوحيد أعظم معروف أمر به والشرك أعظم منكر نهي عنه
َنكُ {:  قال تعاىل ْم َوأُوِحَي ِإَيلَّ َهَذا اْلُقْرآُن ُقْل َأيُّ َشْيٍء َأْكبَـُر َشَهادًة ُقِل الّلِه َشِهيٌد بِْيِين َوبـَيـْ

َا ُهوَ   إِلَـٌه َواِحٌد ألُنِذرَُكم ِبِه َوَمن بـََلَغ أَئِنَُّكْم لََتْشَهُدوَن َأنَّ َمَع الّلِه آِهلًَة ُأْخَرى ُقل الَّ َأْشَهُد ُقْل ِإمنَّ
  ١٩األنعام} َوِإنَِّين بَرِيٌء ممَِّّا ُتْشرُِكونَ 

َعثْـَنا ِيف ُكلِّ أُمٍَّة رَُّسوًال َأِن اْعُبُدوْا الّلَه َواْجَتِنُبوْا الطَّاُغوَت َفِمنـُْهم مَّْن َهَدى َوَلَقْد بَـ تعاىل : {وقال 
الّلُه َوِمنـُْهم مَّْن َحقَّْت َعَلْيِه الضَّالَلُة َفِسريُوْا ِيف اَألْرِض َفانظُُروْا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة 

ِبنيَ    ٣٦النحل}اْلُمَكذِّ

نَّ الشِّْرَك َلظُْلٌم َوِإْذ قَاَل لُْقَماُن ِالْبِنِه َوُهَو يَِعظُُه يَا بـَُينَّ َال ُتْشرِْك بِاللَِّه إِ { وقال تعاىل :
  ١٣لقمان}َعِظيمٌ 

 الناس أقاتل أن أمرت ( : قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أنرضي اهللا عنه  عمر ابن عن
 فإذا ، الزكاة ويؤتوا ، الصالة ويقيموا ، اهللا رسول حممداً  وأن اهللا إال إله ال أن يشهدوا حىت
  .٤)اهللا على وحساqم ، اإلسالم حبق إال وأمواهلم دماءهم مين عصموا ذلك فعلوا

 
 
 

                                                 
  )٣٨٨٥أبو داوود ( -١
  )٣٥٣١ابن ماجة ( -٢
  )٢٣٤٧٣ابن ايب شيبة ( -٣
 )١٣٥) مسلم (٢٥البخاري ( -٤


