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والصفا ؟
س :ما ضد توحيد األسماء ِّ
جَ :ضده :اإللحاد يف أسماء اهلل وصَاته وآياته؛ وهد ثالثٌ أندا ٍ :
األول :إلحاد المشْْْْركين الذين َددَ لدا بأسْْْْماء اهلل

دما هي دليه ،وسْْْْمدا بََّلا

أوثا َنَّلم فزادوا و َن َقْْ،دا؛ فاشْْتقدا (الالت) من (اإلله) ،و(ال هعزى) من (العزيز) ،و( َمنَا َة)
من (المنا ).
المشْ ِّبَّلٌ الذين هيك ِّيَد صَْات اهلل
الثاين :إلحاد ه

و هيشْ ِّبَّلد َنَّلا بَْ،ات خلقه؛ وهد

َ
برُ العا َلمين ،وهاالء جعلده بمنزلٌ
مقابَل إللحاد المشْركين؛ فأولئ َسْد هوا
المتلدى ِّ
األجسام المتلد ٌ وشب هَّلده بََّلا

.

الثالث :إلحاد النَاة المع ِّهلٌ؛ وهم سما :
 سْْم أثبتدا ألَاظ أسْْما َهٍ
رالمٌ ،دليم بال ٍ
دلم ،سْْْْميع بال سْْْْم ٍع ،بْْْْ،ير بال بٍْ ْْْ،ر ،دير بال
(رالمن راليم بال
ٍ
درة)! و َأ ْط َردوا بقيتَّلا كذل .
 ،و َنَدا دنه ما توْْمنته من صَْْات الكمال؛ فقالدا:

َ
الم ْحض
 و سْْْم صْْْرالدا بنَي األسْْْماء و همتوْْْمناتَّلا بالك ِّليٌ ،ووصَْْْده بال َعدَ م َاسم له وال صَ ٌَ!
الذي ال َ
كبيرا.
سبحا اهلل وتعال دما يقدل الظالمد الجاالدو الملحدو
ذ
دلدا ً
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ [مريم].
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ [الشدرى].

312

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ [طه].

كر المْ ْ،نِّف 

سْْ ً
آخر هيت ِّمم به ما تقدم َكره مما يتعل باألسْْْماء
ْااال َ

والَْْْ،ات )؛ أل األشْْْياء َيبَين كمالَّلا
والَْْْ،ات؛ فقال( :ما ضْْْد تداليد األسْْْماء ِّ
ِّ
بأضْْْْدادها ،فلما َفرغ المْْْ،نِّف مَن تجليٌ هذا الباُ مب ِّينًا طريقٌ أهل السْْْنٌ يف تداليد
َ
وتنَيرا دنه.
تحذيرا منه،
المقابَل له؛
األسماء ِّ
ً
ً
والَ،ات؛ كر ضده ه
والَْْْ،ات؛ فقال( :اإللحاد يف أسْْْماء اهلل وصَْْْاته
ثم بين ضْْْد تداليد األسْْْماء ِّ
وآياته)؛ وهد المذكدر يف دله

 ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾ [األدراِّ.]180:

واإللحاد يف أسماء اهلل  هد الميل بََّلا دما يجب فيَّلا.
فكل مي ٍل بأسماء اهلل أو صَاته دما يجب فيَّلا فَّلد إلحاد.
فأفراد ما َيذ هكره المْ،نَِّد يف أبداُ االدتقاد ،ويشْ َت َرطد سْالم ٌَ اإلثبات منه؛ وهد
التكييف والتمثيل ،وكذل التحريف والتعهيل = كهلَّلا مما يندرج يف اسم (اإللحاد).
وألـق (اإللحاد) :الميل دما يجب شْر ًدا؛ سْدا ًء كا يف باُ األسْماء وال َِّْ،ات ،أو
يف باُ اآليات ،أو يف ميرها من األالكام الشرديات.
ِّ
المتأخرين اس ًما لنَي التال َ ؛ فإ ا كروه فإنَّلم يريدو نَي وجدد
ثم صار يف هد ْرِّ
اهلل  ،وال يتتَص اإللحاد به؛ فَّلد فرد مَن أفراده.
فصار لـ (اإللحاد) مع يان:
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شردي؛ وهد الميل دما يجب شر ًدا.
 أحدهما:
؛
اصهالالي؛ وهد إنكار التال
 واآلخر:
؛

.

َ
ردي؛ فإ َمن هينكَر وجدد التال َ ما ل
والمعن االصْْهالالي منتظم يف المعن الش ْ ِّ
.
دما يجب شر ًدا مَن إثباته
واشْْْْتَّلر إطالى اسْْْْم (اإللحْاد) دل إنكْار التْال ؛ ألنْه مَن أفظع وأشْْْْنع وجده
يف النَد  ،وال يكْاد يدجْد يف

اإللحْاد؛ فْإ إثبْات وجدد الر ُِّ ▐ مغرو
طبقات َ
التل أم ًٌ بعد هأم ٌٍ َمن هينكَر وجدد التال إال الشْْْا الَا منَّلم ،فألجل شْْْنادٌ
هذا الند وبشادٌ هجرم أولئ هش ََّلر اسم (اإللحاد) دل هذا المعن .
َ
وأ ْع َرٍ ال ـَّاس بمـا جـاء يف َّ
الشـــريعـة ههم العلمْاء؛ فْالعلمْاء ههم أ ْدر مَن ميرهم دل
ردي العا ِّم ،أو بأفراده المتجدِّ دة،
إبهال جميع أندا اإللحاد ،سْْدا ًء ما تعل بالمعن الشْ ِّ
اصهالالا؛ وهد إنكار التال .
ومنَّلا ما هس ِّمي إلحا ًدا
ً
فمن أرد أ ينتَع يف هذه الباُ فعليه بم،نَات أهل َ
العلم.
ه
َ

ِ
ِ
بم َضــــا َّدة المالحـدة الم كِرين الخـالِق ▐ :العالمٌْْ
ومن جملـة َمن ُع ي ُ
دبد الرالمن بن ناصْْْر بن َسْ ْعدي  ؛ فَّلد أشْ ْ ََّلر العلماء كتاب ًٌ وتْْْ،ني ًَا يف
مَر ًدا ،وكذل له
همدافعٌ هذه المقالٌ لما راجل يف القر الماضْْْي؛ فْْْ،نف فيَّلا شْْْي ًئا َ
كالم كثير متناثَر.
أردت أ تنتَع فيمْا يحْْْْ،ل بْه الرد دل أولئْ فْا رأ مْا كَتبْه هد وميره مَن
فْإ ا
َ
العلمْاء المح ِّققين ،وأمْا من لم يبلٌ هْذه المرتبٌْ مَن رسْْْْد َْدمْه يف معرفٌْ َ
العلم فْإنْه
َ
ه
َ
المبتْدَ دٌْ؛ ف َيقعد يف شْْ ْ ٍّر
هيتَتدِّ دليْه ودل َمن َتبَعْه أ يع َل بََّلم شْْْْيء من األ دال ه
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ٍ
كثير.
و كر الم،نِّف 

والَ،ات ثالثٌ أندا ٍ .
أ اإللحاد الدا ع يف األسماء ِّ

وهذا الس ْاال والجداُ خرج فيه المْ ،نِّف دن اددته التي كرها يف همقدِّ مته؛ وهد
أنه يعتني ببيا أ دال أهل السنٌ واال ِّتبا  ،دو أ دال أهل األهداء واالبتدا .
والحامق له على لل  :شدة الحاجٌ إليه.
والنْادر ال يقْد يف الك ِّليٌْ؛ أي أ وجدد هْذا يف سْْْ ٍ
ْاال أو سْْْْاالين ال يقْد يف أ
المْ ،نِّف سْْار دل هخهته التي اخهتَّلا؛ أنه يقت َْ ،ر دل بيا كالم أهل الس ْنٌ واال ِّتبا ،
ويرتك كالم أهل األهداء واالبتدا .
ٍ
ٍ
منَعٌ يراها ،و هيقدِّ ر ل لنَسه.
خالِّ األصل؛ ألجل
َ
شيء
فالعالَم د َي ْجنُ إل
َ
أدلم بنَ َسْه فيما يَعل ،وال يقتوْي هذا َدْ،م َته
فإ ا َخرج العالم دن أصْ ٍل ك ٍّل ٍّي فَّلد ه
مَن التهأ ،لكن يقتوي األدُ معه بسااله دنه.
فإ َبين وجه ما فعل ،وأ الحامل له هد كذا وكذا مما هتس ِّدمه الحاجٌ ،أو الورورة،
أو يكد له دذر فيه ال يعلمه النا ؛ ه بَل منه.
وإ هسْْ ْئَْل فْأجْاُ بجَّلْال ٌٍْ أو َزلْ ٍل َب ِّي ٍن؛ فَّلد كغيره مَن النْا

الْذين هتح ََِ هالرم هتَّلم،

و هيبين ملهَّلم.
ِ
كثير:
وهذا الباب غَلط فيه ٌ
○ َ
فمن النا َمن َجعل العلماء يف رتبٌ المع،دمين؛ وهذا خهأ.
○ و ْا َبلَّلم طْا ٌَْ أخرى ممن جعلدا َسْْ ْرت هالرمٌْ العلمْاء همن َتَّل ًكْا ،وجعلدا أنَسَّْْْْلم
أوصيا َء دل العلماء هيحاكَمد أفعا َلَّلم!
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وتدسْْْط بين الها َتين طا ٌَ بْْْ،يرة؛ تعلم أ العالَم له ما له مما يَعله ،وللعبد أ
يسأله دن وجه ما فعله ليستَيد ل  ،ويعرِّ طريقته.
و َمن َال َزم العلماء وصاال َبَّلم وداَل معَّلم؛ َدرِّ هذا مَن ت،رفَّلم ،و َمن لم يكن له
أخذ متين دنَّلم يقع يف هذه المقاالت الرديٌ.
والم:صـــود :أ تعلم أ مْْ،نِّف هذا الكتاُ خرج دن األصْْْل الذي كره؛ ألجل
شْْْْدة الحْاجٌْ لْذكر مْذاهْب هاالء المتْال ََين الْذين و عدا يف اإللحْاد يف األسْْْْمْاء
والَ،ات؛ فذكر أنَّهم ثالثة أنواع:
ِّ
دما هي دليه ،وسْْْمدا بََّلا
األول( :إلحاد المشْْْركين الذين َددَ لدا بأسْْْماء اهلل
َّ
أوثا َنَّلم فزادوا ونقْْ،دا؛ فاشْْتقدا (الالت) مَن (اإلله) ،و(ال هعزى) مَن (العزيز) ،و( َمنَا َة)
مَن (المنا )).
وال َّثاين( :إلحاد المشْ ِّبَّلٌ الذين هيك ِّيَد صَْْات اهلل

و هيشْ ِّبَّلد َنَّلا بَْْ،ات َخ ْلقه)

الَْْْ،ات اإللَّليٌ ،ال( :وهد مقابَل إللحاد المشْْْْركين؛ فأولئ َسْْْدوا
أي هيثبَتد هكنْ َه ِّ
َ
برُ العْْا َلمين ،وهاالء جعلده بمنزلٌْْ األجسْْْْْام المتلد ٌْْ وشْْْْب هَّلده بََّلْْا
المتلدى ِّ
).
وال َّثالث( :إلحاد النَاة المع ِّهلٌ؛ وهم قِسمان):
األول :الذين (أثبتدا ألَاظ أسْْْما َه  ،ونَدا دنه ما توْْْمنته مَن صَْْْات
ال:ســـم َّ
ٍ
رالمٌ)،
الَْ ْ،ات؛ فيقدلد ( :راليم بال
الكمال)؛ فَّلم هيثبَتد األسْْْماء ،ولكنَّلم َينَد
ِّ
و(سميع بال سم ٍع) ،و(دليم بال ٍ
دلم).
وال:سـم ال َّثاين :الذين (صْرالدا بنَي األسْماء و همتوْمناتََّلا بالك ِّليٌ) أي ما اشْتملل
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َ
اسم له وال صَ ٌَ)؛ وهاالء
الم ْحض الذي ال َ
دليه من الكماالت؛ ال( :ووصَده بال َعدَ م َ
َ
الجَّلميٌ.
ههم
والصفا ن ََّوعوا طرائ:هم يف ت:سيمه:
والمتك ِّلمون يف باب اإللحاد يف األسماء ِّ
○ فمنَّلم من َ سمه هذه َ
القسمٌ.
َ
○ وم هم من َ سمه سم ًٌ هخ َ
ماسي ًٌ؛ كابن الق ِّيم يف بدا ع الَدا د».
َ
ِ
نَسْْْْه يف الْ ْْ،داد
وأحســــن مـا ُلكر يف ت:ســــيم (اإللحـاد) :مْا كره ابن الق ِّيم ه
رسلٌ» ،و الكافيٌ الشافيٌ»؛ ف َ:سمه ثالثة أقسام:
الم َ
ه
األول :جحد معانيَّلا.
َّ 
المسم بََّلا.
 وال َّثاين :إنكار ه
 وال َّثالث :التشري فيَّلا.
فَّلذه َ
القسْْمٌ ألندا (اإللحاد يف األسْْماء وال َِّْْ،ات) أالسْْن َم ً
أخذا ،و َأ ْسْْ َلم مَن
االدرتا

.

فكالم ابن القيم يف َ
القسْْ ْمٌْ الثالثيٌْ المْذكدر يف الكْافيٌْ والشْْ ْافيٌْ» و الْ ْْ،داد
ِّ
المرسْلٌ» أالسْْن مَن كالمه يف َ
القسْْمٌ ه
التماسْيٌ التي كرها يف بدا ع الَدا د» ،مع أ
ه َ
كالمه يف بدا ع الَدا د» أطدل دبار ًة!
وهذا مما يدل دل أ العالَم النظار المتَ ِّجر بالعلم د يكد له يف المسْْألٌ دال
َ
وس َبر مأخذه فيَّلا.
عرِّ أالسن أ داله لمن نظر فيَّلا َ
أو أكثر ،و هي َ
ٍ
جملٌ مَن كتبه؛ فإنه تار ًة يذكر ً
دال و هيق ِّديه ،ثم يرجع دليه
وو ع هذا من ابن الق ِّيم يف
َ
َ
المتَ ِّجر الذي
آخر بالقد والتدهيٌ له؛ و ل لكمال دلمه؛ فإ دلمه كالنَّلر ه
يف مدض ْ ٍع َ
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يتجدد بتجدد َن ْبعه.
وو ع مَث هلْه لشْْْْي َ
ٍ
الجر ،يف جمْاد ٌٍْ
تْه ابن تيميْ ٌَ الحَيْد ،وكْذلْ ألبي الَوْْْْل ابن
آخرين مَن المحققين الذين يكد ألالدهم دال أو أكثر يف المسألٌ.
فال هيعْد مث هْل هْذا اضْْْْهرا ًبْا؛ وإنمْا الْاملْه دل الد د فيْه هد تجْدد العلدم ،وتَجر
ال هََّلدم دنده.
المحق مَن دة األدلٌْ
المحرر ه
و َيبين لْ للنْاظر يف كالمْه؛ أنْه يكد يف كالمْه ه
ونه،د البيا ما ال يكد يف ميره.
فليكن لْ منْ دل

ه ك ٍْر فيمْا يمر دليْ من أ دال المح ِّققين ،وأ هْذا ال هي َعْد

اضهرا ًبا ،وإنما هد َتجدد العلدم.
وو ع هْذا يف مسْْْْا َْل لشْْْْيتنْا ابن دثيمين ل َمن َي َ
عرِّ كتبْه القْديمٌْ والجْديْدة؛ فْإنْه
ربما كر شْْْْي ًئا يف الكتب القديمٌ ثم رجع يف كتبه الجديدة بتوْْْْعيف ل القدل وبيا
ددم صحته.
امب فيمْا دنْد اهلل  ال تقف رمبتْه
وهذا دليْل دل أ صْْْْاالب العلم
الحي الر َ
ِّ
وال تنتَّلي َنَّلمته منه دند ش ٍ
ْيء؛ فال يزال يجدِّ د فيه َ
الَ َكر ،و هيق ِّلب فيه النظر لال ِّطال دل
ه
ْ َ
َضنا ن الذخا ر مَن اإلفادات يف أبداُ الترب والهلب.
هميما ،رام ًبا ،الري ًْ،ا دل ما ينَعه ،ال
وهكذا يجب أ يكد ملتمس العلم؛ جا ذدا،
ً
َ
تنتَّلي نََّلمته إل الدٍّ  ،وال ينقوْْي فَ ْكره إل مد ٍ
العلم؛
ف يقف فيه ويظن أنه د اسْْتد
ه
فمن ظن أنه دالم فَّلد جاهل.
َ
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س :هق جميع أنواع ال َّتوحيد متالزم ٌة ف ُي افيها ك َّلها ما ُي ايف نوعا م ها؟
فمن أشرك يف ند ٍ منَّلا فَّلد مشرك يف البقيٌ.
ج :نعم هي متالزمٌ؛ َ
َ
اهلل:
مثال ل  :ددا هء مير اهلل ،وساا هله ما ال َي ْقدر دليه إال ه
 فدداؤه إياه دبادة  -بل من العبادة َ -صْ ْرفَّلا لغير اهلل مَن دو اهلل؛ فَّلذا شْْْرك يفاإللَّليٌ.
خير أو دفع شْْْر َ
 وسْْْااله إياه تل الحاج ٌَ مَن جلب ٍمعتقدً ا أنه ادر دل
ٍّ

وْْْاء

مت،رِّ مع اهلل يف مل هكدته.
ل  :هذا شرك يف الربدبيٌ؛ اليث ادتقد أنه
ِّ
ثم إنه لم َيدْ هده هذا الدداء من دو اهلل إال مع ادتقاده أنه يسْْْمعه دل ال هبعد وال هقرُ
يف أي و ٍ
ل كا ويف َأ ِّي مكا ٍ  ،و هيِّ ،رالد بذل .
ِّ
ً
محيهْا بجميع
ْمعْا
 وهد شْْْْرك يف األسْْْْمْْاءوالَْْ ْْ،ات؛ اليْْث َأثبْْل لْه سْْْ ً
ِّ
يحجبه ه ْرُ وال هب ْعد.
المسمددات ،ال ه
الش ه
رك يف اإللَّليٌ ِّ
فاستلزم هذا ِّ
والَ،ات.
الشر َك يف الربدبيٌ واألسماء ِّ

لمْا فرغ المْ ْْ،نِّف 

مَن بيْا أندا التداليْد الثالثٌْ :اإللَّليٌْ ،والربدبيٌْ،

والَْ ْ،ات؛ أورد سْْ ً
ْااال يف تحقي تالزمَّلا ،وبه ختم ما يتعل باإليما باهلل
واألسْْْماء ِّ
الستٌ؛ فقال( :هل جميع أندا التداليد متالزمٌ
الذي هد الركن األول من أركا اإليما ِّ
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ف هينافيَّلا كلَّلا ما ينايف ند ًدا منَّلا ).
فمن َأشْْْْرك يف ند ٍ منَّلْا فَّلد مشْْْ َْرك يف
ثم أجْاُ دنْه بقدلْه( :نعم هي متالزمٌْ؛ َ
البقيٌ).
أي أنه إ ا ه دِّ ر أ أالدً ا و ع يف شْ ٍ
ْيء هد مَن ش ْرك األلدهيٌ؛ فإنه يتوْْمن ويسْ َ
ْتلزم
الش َ
ِّ
والَ،ات.
رك يف الربدبيٌ ،ويف األسماء ِّ
َ
يسْتلزم ِّ
الشْرك يف األلدهيٌ،
وكذا لد و ع يف شْر ٍك يتعل يف الربدبيٌ؛ فَّلد يتوْمن أو
والَ،ات.
أو يف األسماء ِّ
وكذل إ ا و ع يف شْر ٍك يتعل باألسْماء وال َِّْ،ات؛ فَّلد يتوْمن أو يس َ
ْتلزم ال ِّشْرك
يف اإللَّليٌِّ ،
والَ،ات.
والشرك يف األسماء ِّ
فأندا التداليد َ
ٍ
ببعض؛ ألنَّلا جمي ًعا تتعل بح ِّ اهلل.
بعوَّلا
آخذ ه
ِّ
الحق أنواعـا
وج ْعـ ُق للـ
فقْد درف َ
ْل  -فيمْا س ب ب ب ب  -أ التداليْد هد إفراد اهلل بح ِّقْهَ ،
أن كـ َّق واحـد م هـا
والَْْ ْْ،ات  -ال يع ي َّ
ثالثـة  -هي الربدبيٌْ ،واأللدهيٌْ ،واألسْْ ْمْاء ِّ
َ
مجتمعٌ يف ال ِّ اهلل ؛ فمْا َيهرأ دليَّلْا من كم ٍ
ْال يف
مســــت ًِّ :ال عن اآلخر؛ بل هي كلَّلا
اآلخر ْين ،وكْذا مْا يهرأ دليَّلْا مَن ْد ٍ يف واالْد يكد ْد ًالْا يف
واال ٍْد يكد بْه كمْال يف
َ
اآلخر ْين.
َ
ِّ
بالشْ ْرك؛ وأ العبد إ ا أشْْ َْرك يف ند ٍ مَن
ومَن جملتَه ما كره المْ ْ،نِّف مما يتعل
أندا التداليد فإ شركه يكد متع ِّل ًقا ببقيٌ أنداده.
وم َّثـق للـ بحْال َمن ددْا مير اهلل ▐؛ فْإ َمن ددْا مير اهلل  وا ع يف
شْْ ْرك األلدهيٌْ؛ أل الْددْاء هد العبْادة؛ كمْا جْاء هْذا يف الْديْث النعمْا بن بشْْْ ٍ
ْير
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¶؛ أ النبي ♀ ْال :الـدعـاء هو ِ
الع َبـا َد ُة» .رواه األربعٌْ ،وإسْْْْنْاده
َ ُ ُ َ
صحيُ.
خالَّ،لا ،و هلبَّلا ،وماي هتَّلا.
(بل) هد  -كما ال الم،نِّف ( -من العبادة) أي
ه
وهذا المعن تداردت دليه اآليات ال هقرآنيٌ واألالاديث النبديٌ يف إثبات مكانٌ الدداء
وخالَّ،لا و هلبَّلا؛ ف هيسم ( هم ذتا).
مَن العبادة ،وأنه ماي هتَّلا
ه
ور َوي يف لْ
ه
العب ِ
ِ
ادة»؛ وهذا الحديث ضْْْْعيف روايًٌ ،وأما معناه دراي ًٌ فَّلد صْْْْحيُ؛ فإ الدداء بالٌ
َ
َدنْه خْال َص َ
هْذا المبلٌ مَن ك َ
العبْادة و هلبَّلْا ومْاي َتَّلْا ،ودلْل دل لْ آيْات رآنيٌْ،
َ
ْذي أ النبي ♀ ْْال :الــد َعـا ُء ُم
الْْديْْث دنْْد التِّرمْ ِّ

ه
وأالاديث نبديٌ.
َ
األلدهيٌ.
مير اهلل ▐ فإنه يكد د أشرك به شرك
فإ ا ددا أالد َ
وتدجَّله إل دداء مير اهلل ▐ وإ كا شركًا يف األلدهيٌ؛ فإنه م َ
أيوا
شتمل ً
دل شْرك الربدبيٌ؛ أل تدجه العبد إليه يجعله يعتقد فيه التْ،رِّ ،وأ له إرادةً ،ولد لم
يكن َ
شرك يف األلدهيٌ هي َ
يعتقد فيه ل َلما تدجه إليه؛ فكما هي َ
شرك يف الربدبيٌ.
أيوْْ ْا يعتقْد أ لْه مَن األالدال مْا هيْ َ
درك بْه العبْده اآلمْال؛ ف هيثبَْل لْه أندا ًدْا مَن
وهد ً
ال َِّْ،ات التي هي هلل ؛ كادتقاده إالاط َته ،و َسْم َعه ،و ه در َته ،وإدان َته ،وإماث َته؛ فيقع
والَ،ات.
فيما يقع فيه من شرك األسماء ِّ
باُ مَن أبدابه؛ فال هبد أ هي َ
الشرك يف ٍ
فمن و ع يف نَد ٍ مَن أندا ِّ
قار
َ

ميره
ل الند َ ه

يف ٍ
فبعوَّْلا يأخذ
والَْ،ات؛ ه
باُ آخر ،سْداء تعل باأللدهيٌ ،أو بالربدبيٌ ،أو باألسْماء ِّ
ٍ
ببعض.

321

ٍ
وأبداُ ِّ
الربا بوْْْْع
الشْْ ْرك كثيرة ،و د صُْْْْ دن ابن مسْْْْعدد ◙ أنه الِّ :
ٍ
وسْبعد با ًبا ،وال ِّشْرك ه
روايٌ دنه :بَوْع وسْبعد »؛ والمراد بذل :
مثل ل » ،وجاء يف
التكثير.
ْاُ منَّلْا شْْ ْرك الربدبيٌْ ،وتْار ًة يغلَْب يف ب ٍ
وتْار ًة يغلْب يف ب ٍ
ْاُ منَّلْا شْْ ْرك األلدهيٌْ،
وتار ًة يغلب يف ٍ
والَ،ات.
باُ منَّلا شرك األسماء ِّ
ٍ
واالد مَن هذه األبداُ فإنه يتوْْمن ويسْ َ
ْتلزم الد د يف ِّ
وإ ا و ع ِّ
الشْرك
الشْرك يف
اآلخر ْين.
يف النددين
َ
وبََّلذا يكد الم،نِّف د فرغ من الركن األول مَن أركا اإليما ؛ وهد اإليما باهلل،
ثم س هيتبَعه ما يتعل بالركن الثاين؛ وهد اإليما بالمال كٌ (.)1

( )1إل هنا تمام المجلس العاشْر ،وكا بعد العْ،ر يدم األالد الثالث والعشْرين من شَّْلر ربي ٍع اآلخر،
ٍ
ثالل وأربعين بعد األربعمْا ٌ واأللف ،ومد هته :سادٌ وخمس ودشرو د يق ًٌ.
سنٌ

