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س :ما مع ى اإليمان باهلل ؟
؛ الذي لم هيس َب بودٍّ ولم

ج :هد الت،دي الجاز هم من صميم القلن بدجدد اته
َ
واآلخر فليس بعْده شْْْْيء ،والظْاهر فليس فد ْه
هيعقْن بْه ،هد األول فليس بلْه شْْْْيء،
الي يدم أالد صْْْمد ،ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
شْْْيء ،والباط هن فليس دونه شْْْيء ،؛
ﭞ ﭟﭠﭡ ﭢﭣ

[اإلخال

.]4-3:

وتداليده بإلَّليتَه وربدبيتَه وأسما َه وصَاتَه.

كر الم،نِّف 

ً
هخر يتعل بْْْْ (اإليما )؛ فقال( :ما معنه اإليما
سااال َ

باهلل .) 
ثم أجاُ دنه بقدله( :هد الت،دي الجاز هم).
و يد (الجازم) يد الزم؛ فإ تَسير (اإليما ) بمجرد الت،دي  :ملط؛ بينه ابن تيمي ٌَ
ٍ
ٍ
متتلٌَ؛ أ اإليما ال ي ُْْْ،تَسْْْيره شْْْر ًدا بأنه
وجده
الحَيد يف كتاُ اإليما » من
التْْْْ،دي فقط؛ فليس هد تْْْْ،دي ًقا مهل ًقا؛ بل تْْْْ،دي متْْْْ،د
المت،د

 ،وهذا التْْْْ،دي

(الجزم).
المت َيقن الثابل الذي ال يت ير ،و هيشار إليه بْ َ
هد الت،دي ه

المتَيقن؛ ال
فقدل المْ،نِّف يف (اإليما )( :هد التْ،دي الجاز هم) أي الثابل الراسْن ه
همه َل الت،دي .
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ِ
فمن الغلط :االكتَاء يف بيا القيقٌ (اإليما ) أنه الت،دي .
فـإن قـال قـائ ٌـق :جْاء دنْد ابن جرير يف تَسْْْْيره» دن ابن مسْْْ ٍ
ْعدد أنْه ْال :اإليمْا :
التْْْ،دي » ويف إسْْْناده ضْْْعف ،لكن جاء مَ ْثله دن داود بن أبي َهند يف كتاُ السْ ْنٌ»
لعبد اهلل بن أالمد أنه ال :اإليما  :التْ،دي » وإسْناده السْن ،وكذل لد راجعنا كهتن
الل ٌ نجدهم يقدلد ( :اإليما  :الت،دي )!
والجواب :أ هْذه األ دال المْأثدرة دن بعض السْْ ْلف ،والمنقدلٌْ يف هكتْن الكالم
المراد بََّلا إثبات معناه يف الل ٌ أنه التْْْْ،دي ؛ فأصْْْْل (اإليما ) يف هل ٌ العرُ:
العربي :ه
ِّ
َ
متَاوت ،أما بادتبار الحقيقٌ الش ْرديٌ لْْْْ ْ (اإليما ) :فالتْْ،دي
التْْ،دي  ،والتْْ،دي
الكا ن فيَّلا هد الت،دي الجازم.
وهذا التْْْ،دي الجازم َمرده إله القلن؛ كما ال المْْْ،نِّف( :مَن صْْْميم القلن)
َ
جتمع القلن وأصله وخال،ه ووسهه؛ فَّلد متم ِّكن منه ثابل فيه.
يعني من هم َ
وهذا الت،دي الجازم رده الم،نِّف 

إله أربعة أشيا َء:

 َّأولها :وجدد اهلل. وثانيها :ألدهيٌ اهلل. وثالثها :ربدبيٌ اهلل. ورابعها :أسماء اهلل وصَا هته.فاإليما باهلل يتعل بالتْْْ،دي الجازم بََّلذه األربعٌ :أ تْْْ،دِّ ى جاز ًما بدجدد اهلل،
وألدهيته ،وربدبيته ،وأسما ه وصَاته.
و َد َرج أهْل العلم دله َكر (وجدد اهلل) يْدً ا بْل َكر ( هربدبيتْه)؛ أل اإليمْا بْالر ُِّ
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رُ إال ولْه
يتد ف دله كدنْه مدجد ًدا؛ فْإ المعْدوم ال يْْْْ،لُ أ يكد َر ذبْا ،وال يكد
؛
وجدد؛ فَّلم يذكرو وجدده لتعل ما بعده  -مَن ربدبيته وألدهيته وأسْْْما ه وصَْْْاته -
به.
ثم فسْْر المْْ،نِّف وجدد اهلل  بقدله( :الذي لم هيسْْ َب بوْْدٍّ ) أي لم يكن بله
همن َ
ٍ
بنظير
ْاوب موْْْْا ؛د لْه؛ فَّلد األول وليس بلْه شْْْْيءْ ،ال( :ولم هيعقْن بْه) أي لم هيت َبع
؛ فَّلد َ
اآلخر وليس بعده شيء.
و َمثي ٍل له
ـإن ِمن أســـمـاء اهلل :األول ،واآلخر ،والظْاهر ،والبْاطن؛ فَّلد األول الْذي ليس بلْه
ف َّ
شيء ،وهد اآلخر الذي ليس بعده شيء ،وهد الظاهر الذي ليس فد ه شيء ،وهد الباطن
الذي ليس دونه شيء.
ٍ
مسْلم»
وهذه األسـماء األربعة  -الداردة يف سْدرة الحديد ويف الحديث يف صْحيُ
دن أبي هرير َة يف تَسيرها  -جامع ٌة ل وعين من اإلحاطة:
✓ أحدهما :اإلالاطٌ الزمانيٌ؛ فَّلد األول واآلخر.
✓ واآلخر :اإلالاطٌ المكانيٌ؛ فَّلد الباطن والظاهر.
كر هْذا جمْادٌْ؛ منَّلم :ابن تيميْ ٌَ الحَيْد ،وأبد دبْد اهلل ابن الق ِّيم ،وابن َسْْ ْعْدي يف
شر الكافيٌ الشافيٌ».
َ
وألدهيتْه
وبسْْ ْط المْ ْْ،نِّف هنْا ما يتعل بدجدد ر ِّبنْا  ،دو ما يتعل بربدبيتْه
َ
وأسما ه وصَاته؛ ألنه سيذكرها مَرد ًة فيما هيستق َبل.
فْإنْه َبين أ القيقٌْ (اإليمْا بْاهلل) ترجع إله أربعٌْ أشْْْْيْاء؛ هي اإليمْا بدجدده،
وأدر
وبربدبيته ،وألدهيته ،وأسْما ه وصَْاته ،ثم فسْر هنا ما يتعل بدجدد اهلل َ ،
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والَْْ ْْ،ات؛ ألنْه
دن بيْا مْا يتعل ببْا يَّلْا ممْا يرجع إله األلدهيٌْ والربدبيٌْ واألسْْ ْمْاء ِّ
سيذكرها فيما هيستق َبل (.)1

( )1إله هنا تمام المجلس التامس ،وكا بعد الَجر يدم السْبل الثاين والعشْْرين من ربي ٍع َ
اآلخر ،سْْنٌ
ٍ
ثالل وأربعين بعد األربعمْا ٌ واأللف ،ومد هته :سادٌ وتسع ودشرو د يقًٌ.
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س :ما هو توحيد اإلله َّية؟
ج :هد إفراد اهلل  بجميع أنداْ العبْادة الظْاهرة والبْاطنٌْ ً
دال ودم ًال ،ونَ هي
العبادة دن ِّ
كا نًا َمن كا .
كل ما سدى اهلل
كما ال

 :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ [اإلسراء.]23:

و ال

 :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ [النِّساء.]36:

و ال

 :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ [طه].

ومير ل من اآليات.
ه
وهذا د َو َف ْل به شَّلادة أال إله إال اهلل.

ً
سْْااال هخر يتعل بما سْْب َكره مَن اإليما باهلل؛ فإنه
كر المْْ،نِّف 
َبين يف جدابْه المتقْدِّ م المتع ِّل بْاإليمْا بْاهلل أ اإليمْا بْه يْدور دله أشْْْْيْا َء أربعْ ٌٍ:
وجدده ،وربدبيته ،وألدهيته ،وأسْْْماؤه وصَْْْاته ،ثم َأتبع السْ ْاال المتقدِّ م دن مَردات
متع ِّلقْات اإليمْا به؛ همبتْد ًا بمْا يرجع إله تداليْد األلدهيٌ؛ مكتَ ًيْا بما سْْْْب مَن َكره ما
تعل بدجدد اهلل يف جدابه دن القيقٌ اإليما باهلل.
فإنه لما سْأل فيما سْلف( :ما هد اإليما باهلل ) أجاُ دنه ،و َب َسْط القدل فيما يتعل
ً
إجماال بقدله يف
بْْْْْْْ (وجدد اهلل) بما هيناسْْْن المقام ،ثم أ ْلح بقيٌ تل األمدر األربعٌ
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هخره( :وربدبيته ،وألدهيته ،وأسْما ه وصَْاته) ،ثم رجع هنا إله تَْ،يل ما بقي؛ وهد ما
والَ،ات ،فقال هاهنا( :ما هد تداليد اإللَّليٌ ).
يتعل باأللدهيٌ ،والربدبيٌ ،واألسماء ِّ
و(التَّوحيد) شرعا هد إفراد اهلل بح ِّقه.
و(حق اهلل) ثالثة أنواع:
✓ َّأولها :ال األلدهيٌ.
✓ وثانيها :ال الربدبيٌ.
والَ،ات.
✓ وثالثها :ال األسماء ِّ
ونشْْْْأ مَن هْذه الحقدى الثالثٌْ :أنداْ التداليْد؛ فْإ هلل  ال ذقْا دله دبْاده؛ فَي
الْديْث معْا بن جبْ ٍل يف الْ ْْ،حيحين» أ النبي ♀ ْال لْهَ :يـا ُمعـا ُل؛ َأتـَدْ ِري
العب ِ
ِ
اد؟» ،فأثبل هلل ال ذقا.
َما َحق اهلل َع َلى َ
وهذا الح ال يتمحض  -أي ال يت هلص  -جع هله له إال بالتداليد؛ تْْْ،دي ًقا لقدل اهلل
:

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾ [اإلخال

]؛ فْْإ اهلل كر يف اآليٌْْ أال ْديتْْه ،وال ْذ،

همتعل َقَّلْا  -أي لم هيب ِّين مْا تكد فيْه هْذه األَالْديٌْ -؛ لت هعم جميع أفرادهْا؛ فيكد أالْدً ا يف
ألدهيته ،وأالدً ا يف ربدبيته ،وأالدً ا يف أسما ه وصَاته.
َ
فقسْْمٌ (التداليد) ثالثٌ أندا ٍْ ثابتٌ باألدلٌ الش ْرديٌ ،ومَن أش َّْلرها :المعنه المتقدِّ م
بيْانْه؛ وهد أ التداليْدَ إفراد اهلل بح ِّقْه ،وأ القْه هد يف الربدبيٌْ ،واأللدهيٌْ ،واألسْْ ْمْاء
والَْْ،ات ،وأ اهلل َ كَر أالديته يف صْْدر سْْْدرة اإلخال
ِّ
ﭕ﴾ [اإلخال

؛ فقال﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

] ،والذ ،متعل األالديٌ ل َت هعم جميع األنداْ.

َ
ٍ
الاتم
دجد يف كالم أبي
و كر هذه األنداْ الثالثٌ شْْا ع يف كالم المتقدِّ مين متَ ِّر ً ا؛ ف هي َ
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ٍ
جمادٌ بعدهم.
ابن َالبا  ،وأبي دبد اهلل ابن َمنْده ،يف
ه
وشْْْ ََّلرت نسْْْب هته إله ابن تيمي ٌَ الحَيد ودلماء الدددة ô؛ ألنَّلم هدندا به؛ فإ
المتدسْْهٌ
دظيما دند األوا ل ،وزاد يف أواخر القرو
التلل يف تداليد األهلدهيٌ لم يكن
ِّ
ً
يف هذه األمٌ ،ثم ما بعدها إله يدمنا؛ فنَّلض الناهوْْْد ببيانه وإ امٌ الحجٌ فيه؛ ه
فشْ ْ ََّلر
كالمَّلم فيه وإ كا ما كروه مدجد ًدا يف كالم ميرهم.
وهذه سْْْنٌ اهلل يف الح ِّ وأهله؛ فإ الح لم يزل مدجددا يف األمٌ؛ وإ ظَّلر يف ر ٍ
ً
ه
أكثر مَن ظَّلدره فيما تقدمه بحسن الحاجٌ إله إظَّلاره.
ٍ
جمادٌ مَن المتالَين مَن أ هذه المسا ل وأشباهَّلا إنما كرها َمن
فما يقع يف كالم
كرهْا  -ويسْْ ْمد دلمْا َء من الم ِّ
تْأخرين  -ملط محض ،نتج مَن َلٌْ المعرفٌْ بكالم
األوا ل؛ كما صْْْنف بعض المْْْ،نَِّين رسْْْال ًٌ يف دددى أ شْْْروط (ال إله إال اهلل) لم
يذكرها إال بعض َمن تأخر ،وأ العلماء األوا ل ال يعرفد هذه الشْْروط! فقد سْْْب أ
ٍ
َ
ني المقدس ِّْي ما
ه
ْريَ ،
كرت ل من كالم الحسْن البِّ ،
وو ْهن بن من ِّبه ،والحافِ دبد ال ِّ
هيب ِّين أ هذا األمر معرو ،دند األوا ل.
ومَ َثلْه هْل يف أنداْ التداليْد ،وكْذا يف كْ ِّل مْا تراه مقر ًرا دنْد مح ِّققي الم ِّ
تْأخرين يف
دجد يف كالم األوا ل ،لكن
أبداُ الدِّ يانٌ ك ِّلَّلا ،سْداء كا يف باُ الترب أو الهلن؛ فإنه هي َ
ينَّلض ناهض بإشْادته وإظَّلاره يف الم ِّ
تأخرين الته يظن َمن َ هْ،ر َدلمه أ هذا مَن كيسْه
دجد يف كالم األوا ل.
وأنه ال هي َ
وسيأيف لَّلذا نظا هر متتلٌَ.
وابتْدأ المْ ْْ،نِّف بتداليْد األلدهيٌْ؛ لجاللٌْ َْدره؛ فْإنْه أدظم ْد ًرا ،وأوله ردْايْ ًٌ
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َ َ
والَ،ات.
يميه؛ فَّلد مقدم دله تداليد الربدبيٌ ،وتداليد األسماء ِّ
ودناي ًٌ من َ س َ
و هيقال فيه( :تداليد اإللَّليٌ) ،و(تداليد األلدهيٌ)؛ فكالهما م،در.
وأجْاُ دنْه بقدلْه( :هد إفراد اهلل  بجميع أنداْ العبْادة الظْاهرة والبْاطنٌْ ً
دال
ودم ًال ،ونَي العبادة دن ِّ
كل ما سدى اهلل
ه

كا نًا َمن كا ).

وهذا الحد الذي لكره لـ (توحيد اإلله َّية) ي تظم فيه ثالثة أركان:
✓ أحدها :الم َ
َرد.
َرد.
✓ وثانيها :الم َ
َرد به.
✓ وثالثها :الم َ
المتْا َطْن بْالعبْادة  -كمْا تقْدم -؛ فَّلد الْذي هيه َلْن منْه
المفرِد :فْإنْه العبْد؛ ألنْه ه
فـص َّمـا ُ
إفراد ما ه كَر يف هذا الندْ.
فرد :فَّلد اهلل ▐؛ فَّلد الذي له التداليد؛ كما ال المْ،نِّف مِّْ ،ر ًالا
الم َ
وأما ُ
َّ
به( :هد إفراد اهلل .)
فرد به :فَّلد جميع أنداْ العبادة ،وال يتحق إفرادها إال بنَيَّلا دن ميره.
الم َ
وأما ُ
َّ
وكل هذا مذكدر يف كالم الم،نِّف .
واألنفع فيمـا ُيـذكَر ِمن ح:ـائق العلوم والف ون  -ممْا هيسْْْْمه الْدو ًدا  :-أ تكد
ألن
دجز ًة؛ فْْإنَّلْْا هتعْْاُ بْالهدل؛ كره السْْ ْيدطي يف تْْدريْْن الراوي»؛ َّ
متتْ ْْ،ر ًة م َ
َ
الم:صـود ِمن بيان الح:ائق بالحدود :تسَّْْليل تْ،درها لَّلا ،وتقرين اإليقا ،دليَّلا؛ فإ ا
المتبَرة دنَّلا؛ َ
داى ل دن فَّلمَّلا.
طالل العبارة ه
ف هيقْال َو ْف الهري األوف يف بنْاء الحْدود :إ (توحيـد اإلله َّيـة) شــــرعـا هد إفراد اهلل
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بالعبادة (.)1
فإ ا أفرد العبد ربه  بعبادته فإنه هيح ِّق تداليد اإللَّليٌ.
ٍ
ْارا مَن بيْا
و كر المْ ْْ،نِّف ثالل هيْات هتْْْْ،دِّ ى مْا كره مهد ًال ومْا كر هتْه اختً ْْْ،
تداليد األلدهيٌ ،وأنه يرجع إله إفراد اهلل بالعبادة:
فاآلية األولى :دله

 ( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ [اإلسْْْْراء )]23:أي َأمر

أال نعبد إال إياه.
األمر.
ديني؛ ماي هته:
فالقواء المذكدر يف اآليٌ واء
ه
شردي ؛
؛
فإن (قضاء اهلل) نوعان:
َّ
 أحدهما :واء در ؛ي كدنَ ؛ي.شردي.
 واآلخر :واء دين ؛ي؛
( )1وهْذا الحْد َي َر هد دليْه إجم ً
ْاال  -دو تَْْْ،يْ ٍل  :-طد هلْه؛ فْإ الهدل ممْا َي َعيْن الحْدود؛ كمْا
كره السيدطي يف تدرين الراوي».
فمن أراد أ َي هحد شْيئًا مع ِّر ًفا له َف ْليح َر
َ
وتهدي هلَّلا ي َ
وعف هذا البيا .
ه

دله الدجازة فيه؛ أل َّن م:صـود الحدود :بيا ه الحقا ،

وأما بادتبار التَْْ،يل :فإ المْْ،نِّف 

فسْْر أفراد العبادة بالظَّلدر وال هبهد والقدل

والعمل؛ ومثل هذا هيس َت نه بإجماله دن تَ،يله يف الحدِّ .
كمْا أنْه َ كر مْا يلزم من اإلفراد بْالعبْادة ،فْذكر مقْابَ َلْه ،وهد (نَي العبْادة دن ك ِّْل مْا َسْْْدى اهلل
) ،والح:ي:ـة ُيكتَفى ببيـانِهـا من حيـث هي ،دو
المستمر].

كر مْا يلزم أو َتتوْْْمن[ .شْْْْر برنْامج التعليم
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والمذكدر يف اآليٌ مَن الثاين.
واآلية ال َّثانية :دله

 ( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ [النِّسْْاء)]36:؛ وهد

ظاهر يف األمر بالتداليد؛ فمعنه دله

 ( :ﮖ ﮗ ﮘ ) أي و ِّالدوه.

فْاسْْ ْم (العبْادة) إ ا و ع يف القره وميره هيراد بْه :تداليْد اهلل ؛ كقدلْه

يف

َصْدْ ر سْدرة البقرة﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ [البقرة ]21:أي و ِّالدوه؛ جاء هذا دن ابن
دبا ٍ ◙ وميره.
بْل ْال ابن دبْا ٍ  :كْل مْا ورد يف القره من العبْادة فمعنْاه التداليْد»؛ كره الب دي
يف تَسيره».
واآلية ال َّثالثة :دله

 ( :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ [طه.)]14 :

وداللتهـا :يف دلْه ( :ﭞ )؛ فْإنْه أمر بْالعبْادة بعْد كر تداليْد اإللَّليٌْ يف دلْه:
( ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ).
فَّْلْاالء اآليْْات دال ٌْ دْلْه وجْدُ تْدالْيْْد اإللَّْلْي ٌْ دْلْه الْعْبْْاد ،وأ هيَْ َْردوا اهلل

▐ بعبادتََّلم.

ثم ال المْ،نِّف( :وهذا د َو َفل به شَّْلادة أال إله إال اهلل)؛ يعني أ شَّْلادة ال إله إال
اهلل هي تداليْد اهلل بْالعبْادة؛ لَمْا تقْدم أ معنْاهْا :ال معبد َد ال ؛ إال اهلل؛ وهْذا يقتوْْْْي أ
تكد أدمال العبد الباطنٌ والظاهرة كلَّلا هلل والده.
وأشار إله هذا الم،نِّف يف هسلم الدصدل»؛ فقال:
َو َ ْدْ َال ْ َد ْت ْ هه َل ْ َْ ْ َظ ْ هٌ الشْْْ ْ ََّل ْا َد ْه

َفْ َّْلْ َي َسْْ ْبَْيْ هْل ا ْل ََْ ْد َز َوالسْْ ْ َع ْا َد ْه
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أي د اشتملل شَّلادة أال إله إال اهلل دله تداليد اإللَّليٌ.
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س :ما هو ضد توحيد اإلله َّية؟
ج :ضدهِّ :
الشرك؛ وهد نددا :
 شرك أك َب هر؛ ينافيه بالك ِّليٌ. -وشرك أص هر؛ ينايف كما َله.

لمْا بين المْ ْْ،نِّف 

فيمْا تقْدم تداليْد اإللَّليٌَْ ،أردفْه بسْْْ ٍ
ْاال يتعل بْه؛

فقال( :ما هد ضد تداليد اإللَّليٌ ).
(الضدِّ )  -مال ًبا  -له م فعتان:
والتَّعريف بـ ِّ
* أحـدهمـا :كمْال اسْْْْتيوْْْْا وفَّلم مْا ه كَر ضْْ ْدذ ا لْه؛ فْإ مْا در ْف َتْه هن ًَْا مَن تداليْد
األلدهيٌ يتم وضداله ل بمعرفٌ ِّ
الشرك ،ويف ل

ال الشادر:

َوبَ َوْْْْْدِّ َه ْا َت ْ َت ْ َب ْي ْ هن ْاألَ ْشْْْْْ َي ْا هء
درفل أ
* واآلخر :الحْث دله الممْدو منَّلمْا ،والزجر دن المْذمدم منَّلمْا؛ فإ ا
َ
ِّ
(التداليد) َضْده ِّ
(الشْرك) ضْده (التداليد) = َالمل
(الشْرك) ،وأ

ل دله االدتناء

أيوا دله الحذر من ِّ
الشرك والَرار منه.
بالتداليد؛ إ با ًال دليه ودم ًال به ،والمل
ً
والوْْْدِّ يٌ المذكدرة ال تتتص بتداليد اإللَّليٌ؛ ِّ
فالشْْْرك كله ضْْْد؛ ألنداْ التداليد
ِّ
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ك ِّلَّلا.
فكق نوع من التَّوحيد يكون ُم:ابِ َله نو ٌع من ِّ
الشرك ُيضاده:
○ فتداليد اإللَّليٌ هيواده :شرك اإللَّليٌ.
○ وتداليد الربدبيٌ هيواده :شرك الربدبيٌ.
والَ،ات.
والَ،ات هيواده :شرك األسماء ِّ
○ وتداليد األسماء ِّ
فالتداليد يف ك ِّل ند ٍْ مَن أنداده َضده ِّ
الشرك.
(الشرك) إ ا هأطلَ
الشرع؛ فإ اسم ِّ
خطاب َّ
وا َّلذي َجرى عليه المص ِّف هو متابِ ٌع فيه
َ
يف خهاُ الشْْرْ هيراد بهِّ :
الشْْرك الذي يتعل باأللدهيٌ؛ كما أ (التداليد) إ ا هأطلَ فيه
فإنه هيراد به :تداليد األلدهيٌ.
فمْا كره مَن المقْا َبلٌْ صْْْْحيُ بْادتبْار المعَّلدد يف خهْاُ الشْْ ْرْ؛ فْإنْه إ ا ه كَر
ِّ
(الشْْ ْرك) فيْه فْالمراد بْه :شْْ ْرك األلدهيٌْ والعبدديٌْ؛ أل أدظم مْا و ع مَن النْا من
ِّ
الشرك هد ما َتعل به (.)1
والمْ،نَِّد يف باُ االدتقاد  -أو ميره مَن أبداُ َ
العلم  -تار ًة يذكرو الحقا فيه
( )1فمثال :دل اهلل ▐ :ﮜﮝ ﮞ ﮟ [البقرة ،]21:هذا األمر بالعبادة هيراد
به :تداليد األلدهيٌ.
ْلم» يف ٍ ٌْ ،
ومثال :ما يف صْْحيُ مسْ ٍ
بي ♀ ال :ف َأهل بالتداليد»؛
جابر يف ِّ
الج الن ِّ
يعني تداليد األلدهيٌ؛ ألنه ال( :لبي اللَّلم لبي  ،لبي ال شْْري ل  ،لبي )؛ فَّلذا إهالل بتداليد
األلدهيٌ.
وم ه أيضـا :الديث أبي مال ٍ
ٍ
مسْلم»َ :أ ْن ُي َو ِّحدُ وا اهللَ»؛ فالمراد
األشْجعي دن أبيه يف صْحيُ
ِّ
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بْادتبْار خهْاُ الشْْ ْرْ ،وإ كْانْل تقع دله ميرهْا؛ كْالدا ع يف كالم جمْاد ٌٍْ مَن أهْل
َ
العلم :أ (التداليد) هد إفراد اهلل بالعبادة ،وأ ( ِّ
الشْْرك) هد دددة ميره معه؛ فَّلذا الذي
كروه ال هيعت َبر مل ًهْا وإ ْ كْا للتداليْد أنداْ هأ َخر مير تداليْد العبْادة؛ كمْا أ ل ِّ
لشْْ ْرك
أنداْ هأ َخر مير شْرك العبادة؛ فإ هذا الذي كروه هد بادتبار المعَّلدد يف خهاُ الشْرْ؛
أ (التداليد) إ ا هأطلَ هأريد به تداليد العبادة واإللَّليٌ واأللدهيٌ ،وأ (ال ِّشْرك) إ ا هأطلَ
هأريد به ضد هذا الندْ.
ف هكن دله دل ٍم بْذلْ ؛ لئال َتعجْل بت ليط ٍ
أالْد من المتك ِّلمين يف هْذا البْاُ بْأنَّلم
ْ
ٍ
شيء؛ ألنَّلم أخذوا بالحقيقٌ الشرديٌ ،وأدرضدا دما سداها (.)1
كروا شي ًئا دو
به :تداليد األلدهيٌ.
فيكد (التداليد) إ ا هأطلَ يف خهاُ الشرْ فالمراد به :تداليد األلدهيٌ.
ِّ
(الشْرك) إ ا هأطل يف خهاُ الشْرْ فالمراد به :شْرك األلدهيٌ[ .شْْر برنامج التعليم
وكذل
المستمر].
( )1ومن هنا تكد دبارة المْْْ،نِّف صْْْْحيحًٌ؛ ألنه ا تْْْْ،ر دله بعض الحقيقٌ َت َب ًعا للتهاُ
ردي.
الش ِّ

والتهاُ الشردي له أسرار يف اال تَ،ار.

كمْا كرنْا لكم :أ (المداالة) و(الت َد ِّلي) :بْادتب َ
ْار الدضْْْ َع العْا ِّم ههمْا بمعنًه واال ٍْد ،لكن بْادتبْار
خهاُ الشْْْرْ :فإ (التد ِّلي) متْْْْ،د فيه بما يشْْْ َ
تمل دله التروج من اإلسْْْْالم؛ يعني إمدا َد
َ
يني دله ل مَن محبٌ دينَّلم وكراهيٌ دين المامنين.
الكَار وإدان َتَّلم وتقدي َتَّلم ألجل الحامل الدِّ ِّ
 ،أ هذا اللَِ
رعي ِمن أعظم َمدارك العلم؛ أي أ تعر َ
َ
ومعرفة مواضـع األلفا يف الخطاب ال َّشـ ِّ
ردي مدضْْْْدْ
مدضْْْْدْ يف الشْْْرْ لمعنًه دو معنًه؛ كمْا تقْدم معنا :أ (النَير) يف التهاُ الشْْْ ِّ
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أن ِّ
الشرك نوعان:
ثم َ كر الم،نِّف َّ 
أحدهما( :شرك أك َب هر؛ ينافيه بالك ِّليٌ).
واآلخر( :وشرك أص هر؛ هينايف كما َله).
َ
والقسمٌ المذكدرة لْ (ال ِّشرك) هي بادتبار َ دْ ره.
فـ ِّ
(الشرك) باعتبار َقدْ ره نوعان:
 أحدهماِّ :الشرك األكرب.
للتروج يف الجَّلاد دو ميره.
كثيرا يف مسْْا ل العلدم وألَاظ َ
التل ؛ فإ بعض َمن يتكلم
درفل هذه القادد َة؛
فإ ا
َ
َ
انتَعل بََّلا ً
َ
ردي
ردي ،وال تتمكن من ر ِّدهْا إله مدضْْْْعَّلْا الشْْْ ِّ
يف العلدم يوْْْع لَظْ ًٌ دله مير مد عَّلْا الشْْْ ِّ
ردي.
واالستدراك دليه إال بمالالظٌ ت،ر ،التهاُ الش ِّ
ولد أ طالن العلم جعل هذا أص ًْال ك ِّل ذيا دنده؛ َلنَ هبل يف العلم واسْتَاد ،وال يمكنه ل إال بدوام
َ
ِّ
بي ♀ ،والعنْايٌْ
االتْْْْ،ال بتهْاُ الشْْْرْ؛ من كَثرة القراءة للقره الكريم ولسْْْنن الن ِّ
بحَظَّلما.
و ْد روى ابن أبي الْاتَ ٍم يف مقْدِّ مٌْ الجر والتعْديْل» دن دبْد اهلل بن َو ْهْ ٍ
ن ْال :كنْا َن ْع َجْن مَن
ْل لم
نَزْ َْ مْالْ ٍ من القره » يعني من اسْْْْتنبْاطْه؛ فسْْْْألنْا أختَْه دن لْ فقْالْل :كْا إ ا دخْل البي َ
ال،لٌ كا له فَّلم شديد.
يكن له هش ل إال القره »؛ فألجل دوام ِّ
أيوا :أبد محم ٍد سَيا ه ب هن هد َي ْين ٌَ ال ََّلاللي؛ فإنه كا كذل ألجل دوام صلته بالسنٌ.
ومث هله ً
ومث هلَّلما أي ًوْا :أبد ٍ
بكر اب هن خزيم ٌَ 

؛ فإنه كا يقدلَ :من يأتيني بحديثين م َ
تعار َضْين

ه ِّ
بي ♀.
فْأؤلف بينَّلمْا »؛ أي أجمع بينَّلمْا؛ وال يمكنْه لْ إال بكمْال المعرفٌْ بسْْْنٌْ الن ِّ
[شر برنامج التعليم المستمر].

172

 واآلخرِّ :الشرك األص ر.
وقِسمة الح:ائق اإليمان َّية وغيرها:
○ تار ًة يكد م،ر ًالا به يف خهاُ الشرْ.
○ وتار ًة هيستن َبط باستقراء أدلٌ الشرْ.
فما لكرناه ننفا ِمن قسمة (التَّوحيد) ثالثة أنواع :ناتج مَن استقرا َّلا.
وأ َّمـا قِســـمـة ِّ
ـغر :فْإنْه نْاتج مَن التْْْْ،ريُ بْه ،وليس مَن
(الشـــرك) إلى أكبر أو ألـــ َ
َ
استقرا ه؛ فقد ه كَر ِّ
أالاديث؛ منَّلا:
الشرك األص ر يف
اٍ َع َل ْيك ُُم:
ٍ َمـا َأ َخـ ُ
وميره أ النبي ♀ ْْال :إِ َّن َأ ْخ َو َ
مْْا رواه أالمْْدً
ه
ِّ
الش ْر ُك األَ ْلغ َُر».
ودند الحاكم وميره مَن الديث شْ ْداد بن َأ ْو ٍ أنه ال :كنا َنعد دله دَّلد رسْْْدل
الش ْ ه
الرياء ِّ
رك األص ْ هر» ،ومَثل هذا له هالكم الرفع؛ فإنه أضْْافه إله
اهلل ♀ أ ِّ
بي ♀.
دَّلد الن ِّ

وما ه كَر منه (أص هر) فإنه هيقابَله منه( :أك َب هر).
كرت ل بأنَّلا تكد مدجدد ًة ليسل يف كالم األوا ل فقط؛
وهذه مَن المسا ل التي
ه

بل تكد مدجدد ًة يف خهاُ الشْ ْرْ ،لكن يجَّلل َمن يجَّلل داللته دله ل  ،فيزدم أ
تقسْيم ِّ
الشْرك إله أك َب َر وأصْ َر ليس يف كالم األ مٌ وإنما يف كالم َمن تأخر! وهذا ملط؛
درفل من أ هذه َ
القسْْمٌ مردها إله التْْ،ريُ بََّلا يف خهاُ الشْْرْ بذكر ِّ
الشْْرك
لَما
َ
األص ر الذي يقابَله ِّ
الشرك األكرب.
الشرك األص ر يف خهاُ الشرْ بْ ْ ِّ
ولم هيعبر دن ِّ
(الشرك ال ،ير) ،وال هج َعل همقابَله

173

يف كالم أهل َ
(الشْرك الكبير) ،وإنما الدا( :أك َبر ،وأصْ ر) ،ولم يقدلداِّ :
العلمِّ :
(الشْرك
تعظيما له؛ أل هذا الباُ مَن باُ (أفعل التَوْيل) التي تدل
الكبير ،وال ِّشْرك ال ْ،ير)؛
ً
دله تَاوت الرتن ،وأ كل شْ ٍ
ْيء منَّلا همسْْتكَ ؛ن فيه ش ْ ؛ر ال ينب ي التَّلاو به؛ بتال ،لد
ه
ٍ
الينئذ يف نَس الس ْامع ددم المباالة به وكأنه شْْيء ه ِّين،
هأخبَر دنه بأنه ص ْ ير؛ فإنه ينشْْأ
بتال ،ما هيدرثه (أفعْل التَوْْ ْيْل)؛ الْذي يدل إما دله (أفعْل التَوْْ ْيْل) يف المْد  ،أو
يدل دليَّلا يف الذ ِّم.
و د كر الم،نِّف أ ِّ
الشرك األكرب ( هينافيه بالك ِّليٌ) أي هينايف التداليد؛ لتعلقه بأصله،
وهذا معنه دل بعوَّلم :إ ِّ
الشرك األكرب هينايف أصل التداليد.
فقدل الم،نِّف ( :هينافيه بالك ِّليٌ) أي هينايف أصله ،و هيبايَنه مبا َين ًٌ تام ًٌ.
وأما ِّ
الشرك األص ر فذكر أنه ( هينايف كماله) أي هينايف كمال التداليد.
الشْْْرك األكرب ِّ
فلما الْْْ،لل المَاوتٌ بين ما يتعل به ِّ
والشْْْرك األصْْْ ر؛ َتَاوت
َ دْ رهما يف همنافاة التداليد:
○ ِّ
الْْْ،ل تعلقه بأصْْْل التداليد أنه هينافيه؛ أي ال يبقه التداليده مع
فالشْْْرك األكرب َ
وجدد ِّ
الشرك األكرب.
○ وأما ِّ
دجد التداليد معه ،لكنه تداليد نا ص،
الشْْْرك األصْْْ ر فإنه هينايف كماله؛ ف هي َ
فات مَن كماله ما فات ب َقدْ ر ما و َ ع من اإلشراك (.)1

( )1و د كر المْ ،نِّف 

أ ِّ
الش ْرك األكرب ( هينَافَيه بالك ِّليٌ) أي ينايف التداليد؛ لتعلقه

بأصله ،وأ ِّ
الشرك األص َر ( هينَايف كما َله)؛ لتعلقه بكمال التداليد.
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َ
المتعل اخت َلف األثر؛ فلما كا ِّ
الشْْرك األك َبر همتعلقه أصْْ هْل التداليد صْْْار همناف ًيا له
فالختال ،ه
الشْْرك األصْْ هر همتعل هقه ه
بالك ِّليٌ ،ولما كا ِّ
كمال التداليد صْْار همنافَ ًيا لكماله[ .شْْر برنامج التعليم
المستمر].

