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  ؟ما مع ى اإليمان باهلل    س:

؛ ال ذي لم يهسَب  بودٍّ ولم  هد الت ،دي  الجازمه من صميم القلن بدجدد  اته  ج:

، والظْ اهر فليس فدْ ه  ، واآلَخر فليس بْعده شْْْْيء  ل فليس  بْله شْْْْيء  ن ْبه، هد األو  يهعقْ 

  ، ْْمد  ؛  ي دم  أالد  صْ
، الي ْْيء  ، والباطنه فليس دونه شْ ْْيء  پ ڀ ڀ ڀ ڀ شْ

 .[4-3]اإلخال : ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 .هه وصَاتَ ه وأسما َ تَ ه وربدبي  تَ وتداليده بإلَّلي  
 

 

 
 

 

ما معنه اإليما   بْْْْ )اإليما (؛ فقال: )ساااًل هخَر يتعل        كر الم،نِّف  

 (. باهلل  

 (.هد الت ،دي  الجازمه )ثم  أجاُ دنه بقدله:  

د الت ،دي   ((  يد  الزم؛ فإ   تَسير )اإليما الجازمو يد )   ٌَ ؛ بي نه ابن تيمي  ملط    :بمجر 

 ٌٍ ُ  تَسْْْيره شْْْرًدا بأن ه الحَيد يف كتاُ  اإليما « من وجدٍه متتلَ ؛ أ   اإليما  ال ي،ْْْ

وهذا الت ،ْْْْدي   ،  الت ،ْْْْدي  فقط؛ فليس هد ت،ْْْْديًقا مهلًقا؛ بل ت،ْْْْدي   مت،ْْْْد   

ن الث ابل ال   تَيق   ويهشار إليه بْ )الَجزم(.،  ذي ال يت ي رالمت،د  هد الت ،دي  المه

ن؛ ال  هد الت ،ْدي  الجازمه )ف يف )اإليما (:  فقدل الم،ْنِّ َتيق  اْسن المه ( أي الث ابل الر 

هَل  الت ،دي .  مه
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 االكتَاء يف بيا  القيقٌ )اإليما ( أن ه الت ،دي . فِمن الغلط:

اإليْما :   أنْ ه ْ ال:    ْجاء دْند ابن جرير يف  تَسْْْْيره« دن ابن مسْْْْعددٍ   :ـقال ـقاـئٌق  ـفإن

ْْدي  ْْعف    «الت ،ْ ْْناده ضْ ن ٌ«  ويف إسْ  ْْ ، لكن جاء مَْثله دن داود بن أبي َهند يف كتاُ  السْ

تن    ناوكذل  لد راجع،  وإْسناده الْسن   اإليما : الت ،ْدي «  اهلل بن أالمد أن ه  ال:   لعبد كه

 يقدلد : )اإليما : الت ،دي (!  نجدهم  الل  ٌ

ْتن الكالم  أ   ْهذه األ دال الْمأثدرة دن بعض    والجواب: لف، والمنقدْلٌ يف كه السْْْْ 

راد بَ  : المه ِّ
َّلا إثبات معناه يف الل  ٌ أن ه الت ،ْْْْدي ؛ فأصْْْْل )اإليما ( يف له ٌ العرُ:  العربي

ْْ )اإليما (: فالت ،ْْدي   ،  ت  الت ،ْْدي ، والت ،ْْدي  متَاوَ  ردي ٌ لْْْْ ا بادتبار الحقيقٌ الشْْ  أم 

 الكا ن فيَّلا هد الت ،دي  الجازم.

ْْنِّف:  وهذا   ه إله القلن؛ كما  ال الم،ْ ْْدي  الجازم َمرد  ْْميم القلنمَ )الت ،ْ (  ن صْ

جتمَ  ن  منه ثابل  فيه.يعني مَن مه  ع القلن وأصله وخال،ه ووسهه؛ فَّلد متمكِّ

ه ال  أشياَء:أربعة   إله   ،نِّف  موهذا الت ،دي  الجازم رد 

لها -    : وجدد اهلل.أوَّ

 ألدهي ٌ اهلل.وثانيها:  -

 ربدبي ٌ اهلل.وثالثها:  -

 أسماء اهلل وصَاتهه.ورابعها:  -

ْْ َّلذه األربعٌ: أ  تفاإليما  باهلل يتعل   بالت ،ْْْدي  الجازم بَ  ى جازًما بدجدد اهلل،  ،ْ دِّ

 وألدهي ته، وربدبي ته، وأسما ه وصَاته.

بدبي ْته) ْيًدا  ْبل َ كر    (وجدد اهلل)وَدَرج أْهل العلم دله َ كر   ُِّ  (ره ؛ أل   اإليْما  ْبالر 
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ُ؛ إال  وْله و  ،يتد  ف دله كدْنه مدجدًدا؛ ْفإ   المْعدوم ال ي،ْْْْلُ أ  يكد  َربْذا ال يكد  ر

َْْاته -؛ فَّلم يذكرو  وجدده لتعل   ما بعده  وجدد   ْْما ه وصْ  -  مَن ربدبي ته وألدهي ته وأسْ

   .به

ر الم،ْْنِّف وجدد اهلل    ْْ َْْب  بوْْدٍّ )بقدله:    ثم  فس ( أي لم يكن  بله  ال ذي لم يهس

ل وليس  بْله شْْْْيء   ْْاد؛ ْله؛ فَّلد األو  ْناَوب  موْْ ن ْبه)ْ ال:  ،  مه ( أي لم يهتَبع بنظيٍر  ولم يهعقْ 

 .ر وليس بعده شيء  ؛ فَّلد اآلَخ وَمثيٍل له  

لـفإنَّ ِمن أســـــماء اهلل ل الْ    ،واآلخر، والظْ اهر  ،: األو  ذي ليس  بْله  والْباطن؛ فَّلد األو 

، وهد الباطن  ذي ليس فد ه شيء  ، وهد الظ اهر ال  ذي ليس بعده شيء  ، وهد اآلخر ال  شيء  

   .ذي ليس دونه شيء  ال  

الداردة يف سْدرة الحديد ويف الحديث يف  صْحيُ مسْلٍم«   - وهذه األسـماء األربعة

 :جامعٌة ل وعين من اإلحاطة -دن أبي هريرَة يف تَسيرها  

ل واآلخر.أحدهما:   ✓ ماني ٌ؛ فَّلد األو   اإلالاطٌ الز 

 اإلالاطٌ المكاني ٌ؛ فَّلد الباطن والظ اهر.واآلخر:  ✓

ٌ ؛ منَّلم: ابن تيميْ   ْعدي يف   ٌَ  كر ْهذا جْماْد الحَْيد، وأبد دْبد اهلل ابن القيِّم، وابن سَْْْْ

افيٌ«.   شر  الكافيٌ الش 

ط الم،ْْْْنِّف هْنا ما يتعل   بدجدد ربِّْنا   دو  ما يتعل   بربدبي ْته وألدَهي ْته  ،  وبسَْْْْ

 وأسما ه وصَاته؛ ألن ه سيذكرها مَردًة فيما يهستقَبل.

ه َبي ن أ   القيقٌْ )اإليمْا    إنْ  اء؛ هي اإليمْا  بدجدده،  ْف اهلل( ترجع إله أربعٌْ أشْْْْْي ْب

ر هنا ما يتعل   بدجدد اهلل ،  وبربدبي ته، وألدهي ته، وأْسما ه وْصَاته ، وأدَر  ثم  فْس 
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َْات؛ ألنْ ه  ِّْْ بدبيْ ٌ واألسْْْْْماء وال،ْْ ا يرجع إله األلدهيْ ٌ والر  دن بْيا  ْما يتعل   بْبا يَّْلا ممْ 

 .(1)  سيذكرها فيما يهستقَبل

 

 

  

 

بليدم   الَجر، وكا  بعد التامسإله هنا تمام المجلس  (1)  ، سْْنٌربيٍع اآلَخرمن    الث اين والعشْْرين  السْْ 

تهه:   ثالٍل وأربعين  ٌ  وتسع   بعد األربعمْا ٌ واأللف، ومد  ًٌ.  ودشرو ساد  د يق
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  ؟ةما هو توحيد اإللهيَّ   س:

العبْادة الظْ    هد إفراد اهلل    ج:  َنو  ،اًل مد وداًل    اهرة والبْاطنٌْبجميع أنداْ 
ه
  ي

 .كا   نا مَ نًكا   دى اهلل  ما س  دن كلِّ   العبادة

 .[23]اإلسراء:  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  :كما  ال  

 .[36ساء:]النِّ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  :و ال   

 .]طه[  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  :و ال  

 . ل  من اآليات  وميره 

 . اهللال   إله إأال    به شَّلادة ْل فَ وهذا  د وَ 
 

 

 
 

 

فإن ه    ؛ره مَن اإليما  باهللب  َ كسْْاااًل هخر يتعل   بما سْْ    ،ْْنِّف  الم  كر

م المت بْ َبي ن يف جدابْه المتقْدِّ   : ٌٍ أ   اإليمْا  بْه يْدور دله أشْْْْيْاَء أربعْ   اإليمْا  بْاهللعلِّ  

اال  عبثم  َأت،  ي ته، وأسْْْماؤه وصَْْْاتهلدهي ته، وأبدبوجدده، ور م  السْْْ  دن مَردات   المتقدِّ

بْتدً ا بْما يرجع إله تدالْيد األم ره ما  ن َ ككتَيًْا بما سْْْْب  مَ ي ٌ؛ ملدهتعلِّْقات اإليْما  به؛ مه

 تعل   بدجدد اهلل يف جدابه دن القيقٌ اإليما  باهلل.

ا سْ  ط القدل فيما يتعل    ما هد اإليما  باهلل أل فيما ْسلف: )فإن ه لم  ( أجاُ دنه، وَبْسَ

ي ٌ تل  األمدر األربعٌ إجمااًل بقدله يف ق  بثم  أْلح،  يهناسْْْن المقام  بما  بْْْْْْْْ )وجدد اهلل(



162 
   

 

وهد ما  ؛  يقع هنا إله تَ،ْيل ما بجثم  ر،  (ي ته، وأسْما ه وصَْاتهلدهته، وأي  بدبورهخره: )

َات بدبي ٌ، واألسماء وال،ِّ  (.ما هد تداليد اإللَّلي ٌ )فقال هاهنا:    ،يتعل   باأللدهي ٌ، والر 

ا ه.هد إفراد اهلل بح  و)التَّوحيد( شرع   قِّ

 :و)حق  اهلل( ثالثة أنواع  

لها:  ✓  ي ٌ.األلدهال    أوَّ

بدبي ٌ.وثانيها:  ✓  ال   الر 

َات.وثالثها:  ✓  ال   األسماء وال،ِّ

ْْأ مَن ْهذه الحقدى الث الْثٌ ا دله دْباده؛ فَي    ؛ ْفإ   هلل  الت دالْيدأنداْ    :ونشْْ القْذ

حيحين«    اْلدْيث مْعا  بن جْبٍل يف  ال،ْْْْ 
 
ْدِري يـَا ُمـعالُ ْ ال ْله:    ♀  أ   الن بي ؛ َأتـَ

ا.  لفأثب ،؟«الِعَبادِ  َما َحق  اهلل َعَلى  هلل القذ

ض  وهذا الح   ال يتم ه له إال  بالت داليد؛ ت،ْْْديًقا لقدل اهلل  له عج - لهصأي ال يت -ح 

  :﴿اهلل  ]اإلخال [ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ْْإ    ف أك؛   ٌْْ اآلي والْْ دالْْ ر يف  ْْه،  ، ذي ت

تعل قَ  ٌديِّن ْما تكد  فْيه ْهذه األاَلْ أي لم يهب  -َّْلا  مه م  ج-  يْ  ميع أفرادْها؛ فيكد  أاْلًدا يف ؛ لتعه

 ي ته، وأالًدا يف أسما ه وصَاته.بدبي ته، وأالًدا يف رلدهأ

 ٍْ ٌ  باألد  فَقسْْمٌ )الت داليد( ثالثٌ أندا ردثابت ٌ الشْْ  م  المعنه الم:  رهاَّلشْْ ومَن أي ٌ،  ل  تقدِّ

اْنه؛ وهد ه  اهلل  إفراد  الت دالْيدَ أ      بْي ه،  بحقِّْ بهد يف ا  وأ   القْ  ٌ، واألدبلر  ٌ، واألسْْْْْماء  لدهيْ  يْ 

َات ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ر سْْْدرة اإلخال ؛ فقال:  ديف صْْْ   ي تهدوأ   اهلل َ َكر أال،  وال،ِّْْْ

م  جميع األنداْ.  ي ٌتعل   األالد، مذ، وال]اإلخال [  ﴾ٻ  لَتعه

مين موَ ك ً ا؛ فيه تَر هذه األنداْ الث الثٌ شْْا ع  يف كالم المتقدِّ   م أبي الاتمٍ  كالد يفدَج رِّ
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ٌٍ بعدهم.  ،ابن اَلب ا ، وأبي دبد اهلل ابن َمنْده  يف جماد

ْْبته  ََّلرت نسْ ْْه ددة    ٌَ ه إله ابن تيمي  وشْ ندا به؛ فإ    ôالحَيد ودلماء الد  ؛ ألن َّلم ده

هٌ   ِّْْ التلل يف تداليد األهلدهي ٌ لم يكن دظيًما دند األوا ل، وزاد يف أواخر القرو  المتدس

ٌ، ثم  يف هذه األ ْْد  ببيانهَّلفنعدها إله يدمنا؛  ما ب  م  ََّلر  وإ امٌ الح  ض الن اهوْ ْْه ٌ فيه؛ فشْ ج 

 كا  ما  كروه مدجدًدا يف كالم ميرهم.  كالمَّلم فيه وإ 

نٌ  اهلل يف الح ِّ وأهله؛ فإ   الح   لم يزل مدجدًدا يف األ ٌوهذه سْْْه ٍ   رر يف  َّلظ  وإ   ؛م 

مه بحسن  أكثر مَن ظَّلدره فيما تق  ٌ إله إظَّلاره.الحاجد 

ٌٍ مَن المتالَين َّلا إن ما  كرها َمن  هاأ   هذه المسا ل وأشب  مَن  فما يقع يف كالم جماد

د  دلمْاءَ سْْْْ وي  -رهْا  ك  رينن المم  م  ٌ المعرفٌْ بكالم تن  ،ملط  محض    -  تْأخِّ ج مَن  َلْ 

ْْ ؛  األوا ل ًٌ يف دكما صْ ين رسْْْال  اهلل( لم  ه إال  ددى أ   شْْْروط )ال إلن ف بعض الم،ْْْنَِّ

روط ر، وأ   العلماء األوا ل ال يعرفد  هذه الشْْْ    فقد سْْْب  أ    !يذكرها إال  بعض َمن تأخ 

 بِّهٍ نن بن مهْ ، ووَ  كرته ل  مَن كالم الحْسن الب،ْريِّ 
ِّ
   ، والحافِ دبد ال ني

ِّ
ما    المقدْسي

 يِّن أ   هذا األمر معرو،  دند األوا ل.يهب

ل يف أنداْ الت دالومَثلَْ  د، وه  ْه د ملِّ مْا تراه مكْذا يف كْ ْي ًرا دْن قي المحقر  رين يف قِّ أخِّ ْت

يانٌ ك لكن    ،د يف كالم األوا لدَج لَِّّلا، ْسداء كا  يف باُ الترب أو اله لن؛ فإن ه يه أبداُ الدِّ

رين الت ه يبإْشادته وإظَّلاره يف الم  ينَّلض ناهض   ر َدلظتأخِّ مه أ   هذا مَن كيْسه  ن  َمن َ ،ْه

 د يف كالم األوا ل.دَج  يه وأن ه ال

  ٌ  .وسيأيف لَّلذا نظا ره متتلَ

د َْ  ٌ ٌ؛ لجالْل د األلدهيْ  دأ الم،ْْْْنِّف بتدالْي ه أدظم  ْ وابْت إنْ  ًٌ  لووأ  ،ًرادره؛ ْف ه ردْاْي
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ًٌ مَن َ َسيمَ  َات.قه؛ فَّلد ميودناي بدبي ٌ، وتداليد األسماء وال،ِّ م  دله تداليد الر   د 

 لدهي ٌ(؛ فكالهما م،در.اليد األو)تد  ،ي ٌ(لَّلويهقال فيه: )تداليد اإل

  داًل    اهرة والْباطْنٌبجميع أنداْ العْبادة الظْ    هد إفراد اهلل  )وأْجاُ دْنه بقدْله:  

 َنو  ،اًل مدو
ه
 (.كا   نا مَ نًكا   دى اهلل  ما س دن كلِّ   العبادة  ي

 :ي تظم فيه ثالثة أركان    وهذا الحد  الذي لكره لـ )توحيد اإللهيَّة(

 ََرد.الما:  أحده ✓

 ََرد.الموثانيها:  ✓

 ََرد به.الموثالثها:  ✓

ا   ْتاطَْن ْبالعْبادةالُمفرِدـفصمَـّ م -  : ْفإنْ ه العْبد؛ ألنْ ه المه ذي يههلَْن مْنه  ؛ فَّلد الْ  -  كْما تْقد 

كَر يف هذا الن دْ.  إفراد ما  ه

ا الُمفَرد:   اًلا  نِّف مالم،ْ   ذي له الت داليد؛ كما  ال؛ فَّلد ال  ▐فَّلد اهلل  وأمَّ ْ،رِّ

 (.هد إفراد اهلل  )به:  

ا الُمفَرد به:   َيَّلا دن ميره.نفَّلد جميع أنداْ العبادة، وال يتحق   إفرادها إال  بوأمَّ

 .،نِّف  المل  هذا مذكدر  يف كالم  وك

ذَكر ِمن ح:ـائق العلوم والف ونواألنفع في ه الْدوًدا  -  مـا يـُ ا يهسْْْْم  تكد     : أ -  ممْ 

 َْْ بْْ دَجزةً رًة ممتت،ْْ تهعْْاُ  فْْإن َّلْْا   اله دل؛ 
 
يدطي اوي«  ؛  كره السْْْْ  الر  ألنَّ ؛  يف  تْْدريْْن 

رها لَّلا، وتقرين،ْْ تسَّْْليل ت  :الحدودالم:صـود ِمن بيان الح:ائق ب دليَّلا؛ فإ ا   يقا،اإل د 

تبَرة دنَّلا  .مَّلاَّلداَى  ل  دن ف  ؛طالل العبارة المه

ة( شــــر  إ   :  الهري  األوف  يف بْناء الْحدودَوْف     فيهْقال ا)توحـيد اإللهيَـّ هد إفراد اهلل    عـ 
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 .(1)  بالعبادة

 بعبادته فإن ه يهحقِّ  تداليد اإللَّلي ٌ. فإ ا أفرد العبد رب ه  

ى ْما  كره م  ر الم،ْْْْنِّف ثالل هْياٍت كو  ْْاًرا  هته،ْْْْدِّ اًل وْما  كرتْهه اخت،ْْ مَن بْيا   د 

 :عبادةإفراد اهلل بال، وأن ه يرجع إله  تداليد األلدهي ٌ

  ر ( أي َأم[23]اإلسْْْْراء:  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ: ) دله  ولى:  فاآلية األ

 أال  نعبد إال  إي اه. 

؛ مايته  ؛
 ديني
؛
 .األمره   :هفالقواء المذكدر يف اآليٌ  واء  شردي

 فإنَّ )قضاء اهلل( نوعان:

.ي؛ كرد واء   أحدهما:   - ؛
 دنَي

. واء  دينواآلخر:  -
؛
 شردي
؛
 ي

 

ه؛ ْفإ   اله دل: ط- دو  تَ،ْْْْْيلٍ  -د  َيَرده دلْيه إجْمااًل وْهذا الْح    (1) ا َيَعْين الْحدود  دلْه ؛ كْما ممْ 

اوي«. يدطي  يف  تدرين الر    كره الس 

د  شْيًئا م فَمن ًفا له َفْليعأراد أ  َيحه : بيا ه الحقا  ،  دودنَّ م:صـود الحألجازة فيه؛  دله الد  َر حرِّ

 .هذا البيا  فوعَ يه وتهديلهَّلا 

ا بادتبار الت َ،ْْيل ر أفرادف   ،ْْنِّف     الم: فإوأم    بالظ َّلدر والبههد  والقدل العبادة  سْْ 

.ه بإجماله دن تَ،يله يف الحنوالعمل؛ ومثل هذا يهسَت   دِّ

ه َ ككْما أ ا يلزم من اإلفرادنْ  ادة، ْفذ  ر ْم العْب ه، وهد )ر مكْب ابَلَْ ادة دن ْكلِّ َنْق دى اهلل   ي العْب ا سَْْْْ ْم

نوْْْْْما يلزم أو َتت رك  ، دو هي  ن حـيثـيانـِها مبى بَتفكيُ  والح:يـ:ة،  ( ]شْْْْر  برْنامج التعليم    .م 

 المستمر[.
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 اين.مَن الث    لمذكدر يف اآليٌوا

ْْاء:]النِّ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ: ) دله  واآلية الثَّانية:   (؛ وهد  [36س

دوه.أي و  ( ڳ ڳ ڳ : )فمعنه  دله  ؛  ظاهر  يف األمر بالت داليد  الِّ

ادة( إ ا و ع يف القره  وميره يهراد ْبهاسْْْْ فْ  ه  تدالْيد اهلل  :  م )العْب  يف   ؛ كقدْل

ْدر سْدرة البقرة:   دوهوأي    [21]البقرة:  ﴾ڱ ڱ ں ں﴿صَْ ؛ جاء هذا دن ابن الِّ

 وميره.  ◙  دب ا ٍ 

  دي   ره الب؛  ك«دالْيدالت  ْما ورد يف القره  من العْبادة فمعْناه    ْكل   :  ْبل ْ ال ابن دبْ ا ٍ 

 يف  تَسيره«.

 (.[14: ]طه  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ: ):  دله واآلية الثَّالثة

هٺ دْله: )يف  وداللتـها:   ٌ يف  دْله:  ر تدالْيد اإللَّلكالعْبادة بْعد  ر  بْ مأ  (؛ ْفإنْ  يْ 

 (. ڀ ڀ ڀ ڀ )

اْلعْ  ْدْله   ٌ  ْْ اإلْلَّْلي ْْد  ْتداْلي وْجدُ  ْدْله    ٌ  ْْ دال ْْات  اآلي وأ ْفَّْلاالء  ْْاد،  ََْرد  ب اهلل    وايْه

 َّلم.بعبادتَ   ▐

إله إال    ال(؛ يعني أ   ْشَّلادة   اهللال   إله إأال   به ْشَّلادة لفَ وهذا  د وَ )ثم   ال الم،ْنِّف:  

م أ   معْناْها:  الْيد اهلل ْبالعْبادة؛ لَمْ هي تد  اهلل   وْهذا يقتوْْْْي أ  ؛  ال معبدَد ال ؛ إال  اهللا تْقد 

 ل َّلا هلل والده.تكد  أدمال العبد الباطنٌ والظ اهرة ك

ل م الدصدل«؛ فقال:  وأشار إله هذا  الم،نِّف يف  سه

 ْْْ َدت الَْْ ْد  َْْ ْْ  َو  الشْْْ ٌه  َْْ ظ ْْْ َ َْْ ل اَدهْ هه  َْْ  َّل

 

 َّلْْ فَْ  
َ
الْْ ي ْْله  بَْي َْْ سْْ اَدهْ   َْْ ع  ْْ َوالسْْ ْدَز  ََْ 
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 .دله تداليد اإللَّلي ٌ  أال  إله إال  اهللأي  د اشتملل شَّلادة  
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  ؟ةتوحيد اإللهيَّ  ما هو ضد    س:

 :وهد نددا   ؛ركالشِّ   :هضد    ج:

 .ٌي  ينافيه بالكلِّ   ؛ره أكبَ   شرك   -

 .هينايف كمالَ   ؛أص ره   وشرك   -
 

 

 
 

 

ا بل م      ،ْْْْنِّف  ي ن الممْ  ٌفيْما تْقد  دْفه بسْْْْااٍل يتعل   ْبه؛  َأر  ،تدالْيد اإللَّليْ 

 (.د  تداليد اإللَّلي ٌ ما هد ض)فقال:  

) دِّ  له م فعتان: -  مالًبا -  والتَّعريف بـ )الضِّ

كَر ضْْْْ َّلكْمال اسْْْْتيوْْْْا  وفأـحدهـما:    * ا ْله؛ ْفإ   ْما درفْ م ْما  ه ا  تَْ دذ ًَْ تدالْيد  مَن  ه هن

ركبمعرفٌ     وضداله ل م  يت  هي ٌدلاأل ادر:الشِّ  ، ويف  ل   ال الش 

 

 

اأْلَ   نه   ْْ ي َْْ ب َْْ ت َْْ ت ا  َْْ ه دِّ
اءه َوبَوَْْْْْ َْْ ي ْْْ  شْْْ

جر دن الْمذمدم منَّلْما؛ فإ ا درفَل أ    الحْ واآلخر:   *  ث  دله المْمدو  منَّلْما، والز 

رك(   رك(، وأ   )الشِّْ ه )الشِّْ د  ه )اضْ )الت داليد( ضَْ االدتناء    ل   ل  دلهلت داليد( = اَلمد 

رك والَر مذل  أيًوا دله الحماًل به، والماًل دليه ودبالت داليد؛ إ با  رار منه.ن الشِّ

ي ٌ المذكدرة ال تتت دِّ روالوِّْْْْ د؛ ألنداْ الت داليد  ل ه ضْْْْ ك كص  بتداليد اإللَّلي ٌ؛ فالشِّْْْْ
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 كلَِّّلا.

رٌع موه نلَ ُم:ابِ  ن التَّوحيد يكونق  نوع  مفك  ك ُيضاده:ن الشِّ

هفتداليد اإللَّلي ٌ يه   ○  ك اإللَّلي ٌ.رش :واد 

بدب  ○ هي ٌ يه وتداليد الر  بدبي ٌ.رش  :واد   ك الر 

َات يه   ○ َات.رش :واد هوتداليد األسماء وال،ِّ  ك األسماء وال،ِّ

رك.فالت داليد يف ك ه الشِّ ٍْ مَن أنداده َضد   لِّ ند

رع  يه خطاَب ف  عٌ تابِ هو م عليه المص ِّفذي َجرى  والَّ  رك( إ ا أهطلَ    ؛الشَّ فإ   اسم )الشِّ

رْ يهراد به  ْْ رك ال  :  يف خهاُ الش ِّْْ   كما أ   )الت داليد( إ ا أهطلَ  فيه   ؛ذي يتعل   باأللدهي ٌالش

 .تداليد األلدهي ٌ:  يهراد به  فإن ه

ٌره مَن المقْابَ كفمْا   ار المعَّل  ْل ادتْب ُ  ْب رْ؛  صْْْْحي إنْ  دد يف خهْاُ الشْْْْ  كَر إ   هْف ا  ه

ال ه ْف رك( فْي ٌرشْْْْ :  مراد ْبه)الشِّْْْْ ٌ والعبدديْ  ا ك األلدهيْ  من    ؛ أل   أدظم ْما و ع مَن النْ 

 .(1) عل   بههد ما تَ   ركالشِّ 

تارًة يذكرو  الحقا   فيه   -أو ميره مَن أبداُ الَعلم   -  والم،ْنَِّد  يف باُ االدتقاد

 

(1)   : هذا األمر بالعبادة يهراد   ،[21]البقرة:  ڱ ڱ ں ں:  ▐ دل اهلل    فمثال 

 تداليد األلدهي ٌ. :به

ٌ جابٍر يف الجِّ الن بيِّ  ومثال    ال:  فَأهل  بالت داليد«؛    ♀: ما يف  صْْحيُ مسْْلٍم« يف  ،ْْ 

ْْري  ل ، لب ي (؛ فَّلذا إهالل  بتداليد  د األلدهي  ييعني تدال ٌ؛ ألن ه  ال: )لب ي  الل َّلم  لب ي ، لب ي  ال ش

 األلدهي ٌ.

ا: ُدوا اهللَ الديث أبي مالٍ  األشْجعيِّ دن أبيه يف  صْحيُ مسْلٍم«:    وم ه أيضـ  «؛ فالمراد َأْن ُيَوحِّ
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رْ، وإ  ار خْهاُ الشْْْْ  ادتْب ٌٍ مَن أْهل ميرْها؛ ْكالدا ع يف كالم جمْ ْكاْنل تقع دله    ْب اْد

رك)هد إفراد اهلل بالعبادة، وأ      (الت داليد)  الَعلم: أ    ذي  فَّلذا ال  ؛  هد دددة ميره معه  (الشِّْْْ

ا وإْ  كْا    دل كروه ال يهعتَبر ملهًْ ادة  لت دالْي د العْب ْ  أهَخر مير تدالْي رك كمْا أ   ل  ؛أندا   لشِّْْْْ

ْ  أهَخر مير شْ  رْهد بادتبار المعَّلدد يف خه ذي  كروهادة؛ فإ   هذا ال  ك العبرأندا   ؛ اُ الْش 

  أهريد به تداليد العبادة واإللَّلي ٌ واأل
رك( إ ا أهطلَ أ   )الت داليد( إ ا أهطلَ    لدهي ٌ، وأ   )الْشِّ

 د  هذا الن دْ.أهريد به ض

ن دله د ذْل ؛ لئال  تَ لفكه أن َّلم  ن المتكلِّمين يفجْل بت ليط أالٍْد معْ ٍم ْب ْب اُ   هْذا الْب

ردي ٌ، وأدرضدا د؛ ألن َّلم أشيًئا دو  شيءٍ   كروا   داهاا سم  خذوا بالحقيقٌ الش 
(1). 

 

 به: تداليد األلدهي ٌ.

رْ فالمراد به: تداليد األلدهي ٌ.  فيكد  )الت داليد( إ ا أهطلَ  يف خهاُ الش 

رْ فالمراد به: شْْ رك( إ ا أهطل  يف خهاُ الشْْ  ]شْْر  برنامج التعليم    .ك األلدهي ٌروكذل  )الشِّْْ

 المستمر[.

ًٌ؛ ألن ه ا   (1) َتَبًعا للتهاُ   ،ْْْْر دله بعض الحقيقٌتومن هنا تكد  دبارة الم،ْْْْنِّف صْْْْحيح

. رديِّ
 الش 

ردي  له أسرار  يف اال 
 تَ،ار.والتهاُ الش 

ْما بمعنًه وااْلدٍ  ْبادتْباَر الدضَْْْْع الْعامِّ   المداالة( و)الت َدلِّي(:ْنا لكم: أ   )كْما  كر لكن ْبادتْبار ، هه

رْ   من اإلسْْْْالم؛ يعني إمدادَ   تَمل دله التروجشْْْْفإ   )الت َدلِّي( مت،ْْْْد   فيه بما ي  :خهاُ الشْْْْ 

ار وإدانتَ   َ ينيِّ دله  ل  مَن محب ٌَّلم وتقديتَ الك  دين المامنين. دينَّلم وكراهي ٌ َّلم ألجل الحامل الدِّ

رعيِّ     هذا الل َِ  َ، أ؛ أي أ  تعرِمن أعظم َمدارك العلم  وَمعرفة مواـضع األلفا  يف الخطاب الـشَّ

رْ ل ْ  يف الشْْْْ  م معنا: أْقعنًه دو  معنًه؛ كْما تممدضْْْْد ْ   ير   )الن َد  رديِّ مدضْْْْد
( يف التهاُ الشْْْْ 
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رك نوعان:  ،نِّف  المثم  َ كر   أنَّ الشِّ

 (.ٌي  لِّ الكيه بافني  ؛ره أكبَ   ك  رش)أحدهما:  

 (.هايف كمالَ نيه   ؛أص ره   ك  روش)واآلخر: 

رك(والَقسمٌ المذكدرة لْ )ال  .هي بادتبار َ ْدره  شِّ

رك( باعتبار َقْدره  نوعان: فـ )الشِّ

رأحدهما:   -  ك األكرب.الشِّ

 

 للتروج يف الجَّلاد دو  ميره.

يتكل م      بعض َمن ؛ فإانتَعَل بََّلا كثيًرا يف مسْْا ل العلدم وألَاظ الَتل  ؛فإ ا درفَل هذه القاددةَ 

، وال ت  عوْْْْلعلدم ييف ا رديِّ
ًٌ دله مير مد عَّلْا الشْْْْ  ن مَن رمتلَظْ رديِّ  ك 

دِّهْا إله مدضْْْْعَّلْا الشْْْْ 

.،واالستدراك دليه إال  بمالالظٌ ت رديِّ
، التهاُ الش   ر 

يذا دندهْصاًل كل هذا أع   طالن العلم جولد أ بدوام   ه  ل  إال  نمكَاد، وال يتَلنَبهل يف العلم واْس؛  لِّ

رْ؛ مَن َكثرة القراءة للقره  الكريم ْْال بتْهاُ الشْْْْ  ٌ ، والع♀نن الن بيِّ  سْْْْول  االتِّ،ْْ اْي ْن

 َّلما.َظبح

ٍن ْ ال:  كْقوْ د روى ابن أبي اْلاتٍَم يف  م ْمٌ الجر  والت ْعدْيل« دن دْبد اهلل بن َوهْْ ن مَن دِّ نْ ا َنْعجَْ

َْ ْماْلٍ  من القره « يعني من اسْْْْتنْباْطه؛  فسْْْْأل ل البْيَل لم  ْخختَْه دن  ْل   فْقاْلل: ْكا  إ ا دْنا أَنْز

لٌ كا  له ف ل  إال  القره «؛ فألجل دواميكن له شه  .َّلال،ِّ  م  شديد 

؛ فإ  الََّلاللي 
ٌَ َيْين ٍد سَيا ه بنه ده ن ٌ.لوام صد ن ه كا  كذل  ألجلومثلهه أيًوا: أبد محم   ته بالس 

ا: أبد بكٍر ابنه  ٌَ زخومثلهَّلما أيْوً ين ميأتيني بحديثي  ن ه كا  يقدل:  َمن؛ فإ    يم ن تعاَرْضَ

ٌ الن بيِّ  ال  بكْمال المعرْفٌ بسْْْْلِّف بينَّلْما «؛ أي أجمع بينَّلْما؛ وال يمكْنه  ْل  إأهؤْف   .♀ نْ 

 ]شر  برنامج التعليم المستمر[.
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رواآلخر:  -  ك األص ر.الشِّ

 يَّة وغيرها:وقِسمة الح:ائق اإليمان

رْ.،تارًة يكد  م  ○ اًلا به يف خهاُ الش   ر 

 .ْرٌ الش  ء أدل  وتارًة يهستنَبط باستقرا  ○

ا ِمن قسمة )التَّو  قرا َّلا. مَن استناتج  :  ع  حيد( ثالثة أنوافما لكرناه ننف 

رك( إلى أكب ا قِســـــمة )الشــــِّ وليس مَن    ،مَن الت ،ْْْْريُ ْبه  ْناتج  ْفإنْ ه    :أو ألــــغرَ   روأمَـّ

رك األص ر يف أالاديَث؛ منَّلا:   كَر الشِّ  استقرا ه؛ فقد  ه

   هوميره   أالمْْدً مْْا رواه  
 
الن بي َعَلْيُكمُ  ْْال:    ♀  أ     ٍُ ا َأخــَ ا  مــَ  ٍَ َأْخَو : إِنَّ 

ْرُك األَ   .«ْلَغرُ الشِّ

 ْْ اد ودند الحاكم وميره مَن الديث شْ ْْدل    عد  ا نَ كن  أن ه  ال:    بن َأْو ٍ د  دله دَّلد رسْ

ك  ،«األصْْ ره   ركه ياء الشِّْْ الرِّ  أ     ♀اهلل   فع؛ فإن ه أضْْافه إله  ومَثل هذا له اله م الر 

 َّلد
ِّ
 .♀  د الن بي

ر منه )أص ره 
كَ  (.ره )أكبَ   :( فإن ه يهقابَله منهوما  ه

ن َّلا تكد  مدجددًة ليسل يف كالم األوا ل فقط؛  بأ  تي  كرته ل ال  وهذه مَن المسا ل  

رْ  ْْ فيزدم أ      ،لكن يجَّلل َمن يجَّلل داللته دله  ل   ،بل تكد  مدجددًة يف خهاُ الشْ

رك إله أكَبَر وأصْ رَ  ر! وهذا مل  تقسْيم الشِّْ ٌ وإن ما يف كالم َمن تأخ   ؛ط  ليس يف كالم األ م 

رْ بذ،ْْريُ بَ د ها إله الت  رالَقسْْمٌ من أ   هذه  ا درفَل ملَم رك  كَّلا يف خهاُ الشْْ  ر الشِّْْ

رك األكرب.ذي ياألص ر ال    قابَله الشِّ

رْ يف  األص ررك  دن الشِّ ب ر  لم يهعو قابَله    خهاُ الش  َعل مه رك ال،  ير(، وال جه ْْ )الشِّ بْ
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رك الكبير(،    :يف كالم أهل الَعلم رك  ن ما  الدا: )أكَبر، وأصْ إو)الشِّْ ر(، ولم يقدلدا: )الشِّْ

رك ال،ْ  ير( تي تدل   تعظيًما له؛ أل   هذا الباُ مَن باُ )أفعل الت َوْيل( ال  ؛  الكبير، والشِّْ

ت ت الر    به؛ بتال، لد  ب ي الت َّلاوال ين ر؛ شْْ   فيهكَن؛  سْْتل  شْْيٍء منَّلا مه ن، وأ   كدله تَاوه

امع ددم المباالة به وكأن ه شْْيء  هَ؛ فإن ه ينشْْأ الينئٍذ يف نأهخبَر دنه بأن ه صْْ ير   ،  يِّن  س السْْ 

ا  ذي يدل   بتال، ما يهدرثه )أفْعل الت َوْْْْْيل(؛ الْ    ، أو ددله )أفْعل الت َوْْْْْيل( يف المْ إم 

.يدل  دليَّلا يف الذ    مِّ

رك األكرب    ر الم،نِّفكو د   ي ٌيهنافيه بالك)أ   الشِّ ،  ل قه بأصلهعأي يهنايف الت داليد؛ لت  (لِّ

رك األكرب يهنايف أصل الت داليدهذا معنه  دل بعوَّلم:  و  .إ   الشِّ

ي ٌيهنافيه بالك)فقدل الم،نِّف:   ًٌ نه مبايَ ( أي يهنايف أصله، ويهبايَ لِّ ًٌ تام   .ن

رك األص روأم    ( أي يهنايف كمال الت داليد.هايف كمالنيه )ر أن ه كفذ  ا الشِّ

رك األصْْْ ر رك األكرب والشِّْْْ ا ال،ْْْلل المَاوتٌ بين ما يتعل   به الشِّْْْ ت  اوَتَ  ؛فلم 

   :داليدالت  فاة  انيف مه   َ ْدرهما

ل تعل قه بأصْْْل الت داليد أن ه يهنافيه؛ أي ال يبقه الت داليده   ○ رك األكرب ال،َْْْ مع    فالشِّْْْ

روجدد   ك األكرب.الشِّ

ا  ○ ،  لكن ه تداليد  نا ص    ،د الت داليد معهدَج فإن ه يهنايف كماله؛ فيه   رك األصْْْْ رالشِّْْْْ   وأم 

 .(1)  ن اإلشراكفات مَن كماله ما فات بَقْدر ما وَ ع م

 

رك األكربأ    ،ْْنِّف  المر  كو د    (1) نَافَيه بالكلِّ  )   الشِّْْ ل قه  عت؛ لأي ينايف الت داليد (ٌي  يه

رك األص َر )بأصله، وأ  ل قه بكمال الت داليد.عت(؛ لهيهنَايف كمالَ    الشِّ
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تفال تل؛ فَلف األثرل   اختعختال، المه رك األكَبر مه ا كا  الشِّْْْ نافل قه  عم  ًيا له أصْْْله الت داليد صْْْار مه

رلِّي ٌ، ولبالك ِّْْ ا كا  الش تم  ه  ك األصْْ ره مه نافًَيا لكماله  الت داليد  كماله عل قه ]شْْر  برنامج التعليم    .صْْار مه

 المستمر[.


