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   ؟فا توحيد األسماء والصِّ   ما ضد    س:

 : ٍ وهد ثالثٌ أندا؛  اإللحاد يف أسماء اهلل وصَاته وآياته  :هد  َض   ج:

َّلا  ا بَ دوسْْْْم    ،ا هي دليهدم    لدا بأسْْْْماء اهلل دَ ذين دَ : إلحاد المشْْْْركين ال  لاألو  

  ( اةَ نَمَ )و  (،العزيز)من    (ىز  العه )و  (،اإلله)من    (تالال  )دا  شْْتق  اف  ؛،ْْداقَ َّلم فزادوا ونَ أوثانَ 

 (.ا المن )من  

وهد    خلقه؛َّلا بْ،َات َّلدنَ ْشبِّ ويه   َد  ْصَات اهلل كيِّ ذين يه َّلٌ ال  بِّ شْ : إلحاد المه اينالث  

ُِّ   ا المتلدَى وه د  فأولئ  ْسَ   ؛إللحاد المْشركين  ل  مقابَ  وهاالء جعلده بمنزلٌ    ،مينالعالَ  بر

  .َّلا  ده بَ َّله األجسام المتلد ٌ وشب  

 سما :م  هو  ؛لٌَاة المعهِّ الث: إلحاد الن الث  

:  فقالدا   ؛نته من صَْْات الكمالا دنه ما توْْم  دَونَ   ،ه  أثبتدا ألَاظ أسْْما َ    سْْم   -

ٌٍ   راليم    رالمن  )  بال   دير   ،ب،ْْْْرٍ   بال ب،ْْْْير    ،سْْْْمعٍ  بال  سْْْْميع    ،بال دلمٍ   دليم    ،بال رالم

 .تَّلا كذل دوا بقي  رَ طْ أَ و  (! درةٍ 

 توْْْم  األسْْْماء ومه   بنَيالدا  صْْْر    و سْْْم   -
ض  حْ م المَ دَ بالعَ  ، ووصَْْْدهٌي  َّلا بالكلِّ ناتَ

ٌَ   ذي ال اسمَ ال    !له وال صَ

 .اا كبيرً االدو  الملحدو  دلدذ المد  الجا يقدل الظ  سبحا  اهلل وتعال  دم  

 .]مريم[ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ

 .درى[]الش   ٹ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
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 .]طه[ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ
 

 
 

 

ْْنِّف   ْْاااًل آخَر يهت     كر الم،ْ مسْ م َ ك  مِّ ْْماء  به ما تقد  ا يتعل   باألسْ ره مم 

َات؛ فقال:   ِّْْ ْْد  )وال،ْ ِّْْ   ما ضْ ْْماء وال،ْ ْْياء َيبَين كمالَّلا   َاتتداليد األسْ (؛ أل   األشْ

ا َفر،  بأضْْْْدادها ن يِّ بيٌ هذا الباُ ملجغ الم،ْْْْنِّف مَن تفلم  ٌ يف تداليد  نًا طريقٌ أهل السْْْْ 

َات قابَل له؛ تحذيًرا منه، وتنَيًرا دنه.ك ؛  األسماء وال،ِّ ه المه  ر َضد 

 ْْ َات؛ فقال:  ثم  بي ن ضْ اإللحاد يف أسْْْماء اهلل وصَْْْاته  )د  تداليد األسْْْماء وال،ِّْْْ

 .[180]األدراِّ:  ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿:  (؛ وهد المذكدر يف  دله  وآياته

 ا يجب فيَّلا.م  َّلا ديل بَ هد الم  يف أسماء اهلل    اإللحادو

 فَّلد إلحاد.  ا يجب فيَّلام  بأسماء اهلل أو صَاته د  لٍ يل  مفك

د  يف أبداُ االدتقاد، ويشْتَ ذكه فأفراد ما يَ  ٌَ رَ ره الم،ْنَِّ وهد  ؛  اإلثبات منه  طد  سْالم

ا يندرج يف اس =  الت كييف والت مثيل، وكذل  الت حريف والت عهيل ل َّلا مم   .م )اإللحاد(كه

َات، أو  م  (: الميل دوأـلق )اإللحاد ا يجب ْشرًدا؛ ْسداًء كا  يف باُ األْسماء والْ،ِّ

ردي ات.يف باُ اآليات، أو يف ميرها م  ن األالكام الش 

رين اس ْرِّ المتأخِّ ي وجدد  َ؛ فإ ا  كروه فإن َّلم يريدو  ن الَ التي  َنًما لثم  صار يف ده

 .د  مَن أفرادهر؛ فَّلد ف، وال يتَتص  اإللحاد بهاهلل  

 مع يان:)اإللحاد(   لـ  فصار
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   :ا يجب شرًدا.أحدهما ؛ وهد الميل دم  ؛
 شردي

  :؛ وهد إنكار التال واآلخر
؛
 .  اصهالالي

 
 
 نتظَ م  والمعن  االصْْهالالي

ِّ
ردي   ما ل   ؛ فإ   َمن يهنكَر وجدد التالَ م  يف المعن  الشْْ 

   .اته  ا يجب شرًدا مَن إثبدم  

إنْكار الْتال ؛ ألنْ ه مَن أفظع وأشْْْْنع وجده     دلاسْْْْم )اإللْحاد(    شْْْْتَّلر إطالىاو

  ُِّ ات وجدد الر  إ   إثْب د ، وال يكْاد يدجْد يف   ▐اإللحْاد؛ ْف مغرو   يف النَ 

ًٌ   أطبقات الَتل ٌٍ   م     بعد أهم 
ا   َمن يهنكَ  ْْ ْْنادٌ  ،  منَّلمالَا      ر وجدد التال  إال  الشْ فألجل شْ

ََّلر اسم )اإللحاد( دل  هذا المعن .وبشادٌ  د   الن هذا   رم أولئ  شه  جه

ريـعةوَأعْ  م أْ در مَن ميرهم دل    َرٍ ال َـّاس بـما ـجاء يف الشــــَّ م العلْماء؛ ْفالعلْماء هه هه

   إبهال جميع أندا  اإللحاد، سْْداًء ما تعل   بالمعن 
ِّ
ردي دة،  ، أو بأفراده المالعامِّ   الشْْ  تجدِّ

ي إلحاًدا اصهالاًلا  ومنَّلا مِّ  .وهد إنكار التال ؛  ما سه

ات أهل الَعلم.يلينتَع يف هذه الباُ فع  فَمن أرد أ  ،نَ   ه بمه

ُع ِي بمُ  الم كِ وِمن جملـة َمن  ة المالحـدة  ادَّ مٌْْ  :  ▐ق  رين الخـالِ ضــــَ العال 

عدي دبد َْْ ْْر بن سْ المن بن ناصْ ْْ ؛ فَّلد أ    الر  ا يف شْ ًَ ْْني ًٌ وت،ْ ََّلر العلماء كتاب

دافعٌ هذ ا راجل يف القر  الماضْْْي؛ ف،ْْْن ف فيَّلا شْْْيًئا مَرَ   همه ًدا، وكذل  له  المقالٌ لم 

 .ر  تناثَ كالم  كثير  م

إ ا أردَت أ  د    ْف ه الر  ْْل ْب ا َكت  تنتَع فيمْا يح،ْْ ا رأ ْم ه هد وميره مَن  دل  أولْئ  ْف ْب

قينالعلْماء   حقِّ ه ،  المه دْمه يف معرْفٌ الَعلم ْفإنْ  ا َمن لم يبلٌ ْهذه المرتْبٌ مَن رسْْْْد   َْ وأمْ 

ِّ دلْيه ودل  َمن َتبَْعه أ يهَتت بْتدَ يعَل  بَ   د  رٍّ قعد  يف شْْْْ ْدٌ؛ فيَ َّلم شْْْْيء  مَن األ دال المه



314 
   

 

 .كثيرٍ 

َاتأ       الم،نِّف  ر كو   .أندا ٍ ثالثٌ    اإللحاد الدا ع يف األسماء وال،ِّ

اال والجداُ خ مته؛ وهد  كتي  ج فيه الم،ْْنِّف دن  اددته ال  روهذا السْْ  قدِّ رها يف مه

نٌ  واالتِّ   . دو  أ دال أهل األهداء واالبتدا  ،با أن ه يعتني ببيا  أ دال أهل الس 

ة الحاجٌ إليه.شوالحامق له على لل :     د 

ادر ال يْقد  يف الك ٌ؛ أي أ   ووالنْ  ْقد  يف أ    جدد ْهذا يف سْْْْااٍل أو سْْْْاالين ال يلِّيْ 

ه   نٌ  واالتِّبا ،  ،َْْ أن ه يقت  ؛ه تَّلاتي اخته ال  الم،ْْنِّف سْْار دل  خه ر دل  بيا  كالم أهل السْْ 

 ويرتك كالم أهل األهداء واالبتدا .

 يراها، ويهق  نُ إل  شيٍء خالَِّ جْ فالعالَم  د يَ 
ٌٍ ر  األصل؛ ألجل منَع   ل  لنَسه.دِّ

ٍّ فَّلد أدلمه ج العالَم دن أصٍْل كا َخرفإ 
ه  ه فيما يَعل، وال يقتوْي هذا َد،ْمتَ بنَْسَ   لٍّي

   مَن التهأ، لكن يقتوي األدُ معه بسااله دنه.

ا تهس  هد كذا وكذا وأ   الحامل له ،لعَبي ن وجه ما ف فإ  مه الحاجٌمم  رورة،    ،دِّ أو الو 

  هبَل منه.  ؛ر  فيه ال يعلمه الن ا ذأو يكد  له د

ئَْ   وإ  ْْه ٌٍ أو َزلْ سْْ رمته فَّلد كغيره مَن النْ ا  الْ    ؛ٍل َبيِّنٍ ل ْفأْجاُ بجَّْلاْل ِ اله ََ َّلم،  ذين تهح

 ي ن ملهَّلم.ويهب

 :وهذا الباب َغِلط فيه كثيرٌ 

 .تبٌ المع،دمين؛ وهذا خهأ  ل العلماء يف رفَمن الن ا  َمن َجع  ○

ٌ  أخرى  ○ َْ رتجعلن  م  م  وْ اَبلَّلم ْطا  نتَ   دا سَْْْْ رْمٌ العلْماء مه ا، وجعلدا أنَسَّْْْْلم  اله َّلكًْ

 َّلم!مد  أفعالَ حاكَ دل  العلماء يه   أوصياءَ 
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ٌ  ب،ْْْيرة   ط بين اله ا َتين طا َ ا يَعله، وللعبد أ ؛  وتدسْْْ    تعلم أ   العالَم له ما له مم 

 يسأله دن وجه ما فعله ليستَيد  ل ، ويعرِّ طريقته.

فَّلم،ِّ هذا مَن تَدر؛  َّلم وداَل معَّلمبَ االم العلماء وصوَمن اَلزَ  وَمن لم يكن له  ،  ر 

دخأ  ي ٌ.ذ  متين  دنَّلم يقع يف هذه المقاالت الر 

ره؛ ألجل  كذي  ج دن األصْْْل ال  ر،ْْْنِّف هذا الكتاُ ختعلم أ   م  أ والم:صـــود:  

 ْْ ذشْْ ة الحْاجٌْ ْل اْل  ر مْذاهْب هاالء المتْالَ كد  ذين و عدا يف اإللحْاد يف األسْْْْمْاء  َين 

َات؛    :ر أنَّهم ثالثة أنواع  كفذوال،ِّ

ل:   ْْركين ال  )األوَّ ْْماء اهلل دَ ذين دَ إلحاد المشْ ْْم    ،ا هي دليهدم    لدا بأسْ َّلا  ا بَ دوسْ

   (ىز  العه )و  (،اإلله)ن  مَ   (تالال  )دا  شْْتق  اف  ؛،ْْداقفزادوا ونَّلم  أوثانَ 
  ( اةَ نَمَ )و  (،العزيز)ن  مَ

 (.(ا المن )ن  مَ 

(  َخْلقهَّلا ب،َْْات  َّلدنَ شْْبِّ ويه   َد  صَْْات اهلل  كيِّ ذين يه َّلٌ ال  بِّ شْْ إلحاد الم)والثَّاين: 

َات اإللَّل نَْه ال،ِّْْْْ ا  ود  فأولئ  سَْْْْ   ؛إللحاد المشْْْْركين  ل  وهد مقابَ )ي ٌ،  ال:  أي يهثبَتد  كه

ُِّ   المتلدَى  المتلد ٌْْ وشْْْْب    ،مينالعْْالَ   بر ْْام  بمنزلٌْْ األجسْْْ بَ َّله وهاالء جعلده  َّلْْا  ده 

.) 

 (:سمانم قِ هو  ؛لٌالمعهِّ َاة  إلحاد الن )والثَّالث: 

ل:  ال: ن صَْْْات  نته مَ ا دنه ما توْْْم  دَون  ،ه  أثبتدا ألَاظ أسْْْما َ )ذين  ال  ســـم األوَّ

َات؛ فيقدلد :    ،تد  األسْْْماءم يهثبَ َّل(؛ فالكمال ِّْْ ٌٍ   راليم  )ولكن َّلم َينَد  ال،ْ (،  بال رالم

 (.بال دلمٍ   دليم  )(، وسمعٍ   بال  سميع  )و

 توْم  األسْماء ومه   يَبنالدا  صْر  )ذين  ال  سـم الثَّاين: وال:
( أي ما اشْتملل  ٌي  َّلا بالكلِّ ناتَ
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ٌَ  ذي ال اسمَ ض ال  حْ م المَ دَ بالعَ  ووصَدهدليه مَن الكماالت؛  ال: ) وهاالء  ؛ (له وال صَ

م الجَّلَمي ٌ.  هه

عوا  فا  َنوَّ  طرائ:هم يف ت:سيمه:والمتكلِّمون يف باب اإللحاد يف األسماء والصِّ

مه هذه الَقسمٌ.  فمنَّلم  ○  َمن َ س 

مه    وم هم  ○ ًٌ َمن َ س  ماَسي  ًٌ خه  .ابن القيِّم يف  بدا ع الَدا د«؛ كسم

داد   كمْا    وأحســــن مـا ُلكِر يف ت:ســــيم )اإللحـاد(: ه يف  ال،ْْْْ  ره ابن القيِّم نَسْْْْْه

افيٌ«؛   رَسلٌ«، و الكافيٌ الش   :َ:سمه ثالثة أقسام  فالمه

   :ل  د معانيَّلا.حجاألوَّ

  :سوالثَّاين  َّلا.م   بَ إنكار المه

  :الت شري  فيَّلا.والثَّالث 

َلم مَ فَّلذه الَقسْْمٌ ألندا  )اإللحاد يف األسْْماء وال َات( أالسْْن َمأخًذا، وَأسْْْ ن  ،ِّْْ

 .االدرتا 

داد   الْمذكدر  يْ ٌ  سْْْْْمٌ الث الثيف القَ يِّم  ابن الق  كالمف افْيٌ« و ال،ْْْْ   ْْ يف  الْكافْيٌ والشْْ

رسَْْ  ماسْْ   لٌ«المه     مع أ  ،كرها يف  بدا ع الَدا د«تي  ال    ي ٌأالسْْن مَن كالمه يف الَقسْْمٌ الته

 !دبارةً ل  طدأكالمه يف  بدا ع الَدا د«  

ا يد ر بالعتَل   دل  أ   العالَم الن ظ ار الموهذا مم  لم  د يكد  له يف المسْْألٌ  دال   جِّ

 مأخذه فيَّلا.ر فيَّلا وَسَبر  ظن نمأو أكثر، ويهعَرِّ أالسن أ داله لَ 

ٌٍ مَن ك يهبه؛ فإن ه تارًة يذكر  داًل ويهقتوو ع هذا من ابن القيِّم يف جمل ثم  يرجع دليه  ،  دِّ

تَ يف مدضٍْْع آخرَ  ر ال  بالقد  والت دهيٌ له؛ و ل  لكمال َدلمه؛ فإ   َدلمه كالن َّلر المه ذي  جِّ
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د بتيتج د َنْبعه.جد   د 

ْْل ابن الجرٍ الحَ  ٌَ ه ابن تيميْ  ه لشْْْْيتَْ وو ع مَثلْه  ٌٍ    ،ْيد، وْكذْل  ألبي الَوْْ يف جْماْد

قين ال  آخرين مَن الم  ذين يكد  ألالدهم  دال  أو أكثر يف المسألٌ.حق 

ا اْلامْله دل  الد د  فْيهاضْْْْهرابًْاْهذا    فال يهْعد  مْثله  د العلدم، وتجْ هد ت  ؛ وإنْم  ر َد  ج 

َّلدم دنده. َه  ال

اظر يف كالمْه ه يكد  يف كال  ؛وَيبين  لْ  للنْ  حق   مَن  أنْ  ر المه حر  ٌ  مْه المه ة األدلْ  د 

 ونه،د  البيا  ما ال يكد  يف ميره.

ْكٍر فيمْا ييفل د   ن أ دال المر  دلْي  ممكن  ْل  مْن  دل   ه قين، وأ   هْذا ال يهعَْ حقِّ

د العلدم.  اضهراًبا، وإن ما هد َتجد 

ْْاْ َل لشْْْْيتْنا ابن دثيمين لَ  الْقديْمٌ والْجدْيدة؛ ْفإنْ ه    تْبهِّ كعرَ ن يَ موو ع ْهذا يف مسْْ

تبه الجديدة بتوْْْْعيف  ل  القدل وبيا   ر شْْْْيًئا يف الكتب القديمٌ ثم  رجع يف ككب ما  ر

ته.ددم ص  ح 

 وهذا دلْيل  دل  أ   صْْْْاالب الع
ِّ
امَب   لم الحي ال تقف رمبْته    فيْما دْند اهلل   الر 

ََ ته منه دند ْشيٍء؛ فال يزال يهجمَ َّلْ وال تنتَّلي نَ  د فيه ال لِّب فيه الن ظر لالطِّال  دل  َكر، ويهقدِّ

خا ر مَن اإلفادات يف أبداُ الترب واله لب.  نا نَض   الذ 

ا،  م؛  لعال  لتمسيكد  م  وهكذا يجب أ  ا دل  ما ينَعه، ال  هميًماجادذ ، رامًبا، الريْ،ً

، وال ينقوْْي فَكْ تنتَّلي َنَّلمته إل  ال ؛  الَعلم ه  د اسْْتد   ن  أن  ه إل  مد ٍف يقف فيه ويظره دٍّ

 .فَّلد جاهل    م  فَمن ظن  أن ه دال
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  ؟ا م ها ايف نوع  ها ما يُ يها كلَّ اف يُ ف  وحيد متالزمةٌ هق جميع أنواع التَّ   س:

ٌ    ج:  .ٌيف البقي    ك  مشرمنَّلا فَّلد   أشرك يف ند ٍ   فَمن  ؛نعم هي متالزم

 : اهلله دليه إال    ردَ قْ ه ما ال يَ وسااله   ،مير اهلل دداءه   :مثال  ل 

ر -  العبادة  بل من   -  اه دبادة  فدداؤه إي   - َْْ ْْرك    ؛ن دو  اهلللغير اهلل مَ   َّلافصْ يف   فَّلذا شْ

 .ٌاإللَّلي  

ْْااله إ - ٌَ   اهي  وسْ ْْرٍّ   ن جلب خيرٍ مَ   تل  الحاج ْْاء   ه  ادر  ا أن  دً معتقَ  أو دفع شْ دل   وْ

 .دتهمع اهلل يف ملكه   ِّ  ه مت،رِّ اليث ادتقد أن    ؛ٌبدبي  يف الر    هذا شرك    : ل 

رُ  عد والقه ه يسْْْمعه دل  البه  مع ادتقاده أن  داء من دو  اهلل إال  ه هذا الد  ده دْ ه لم يَ إن    ثم  

 .الد  بذل رِّ ،ويه ،  مكا ٍ  يِّ كا  ويف أَ  و ٍل   يف أيِّ 

ِّْْ   وهد شْْْْرك    - ا بجميع  ا محيهًْْ ثبْْل لْه سْْْْمعًْْ اليْْث أَ   ؛َْاتيف األسْْْْمْْاء وال،ْْ

 .د  عْ وال به  ُ  رْ به  ه ال يحجه   ،المسمددات

 .َاتٌ واألسماء وال،ِّ بدبي  يف الر    كَ رٌ الشِّ لَّلي  يف اإل  ركه فاستلزم هذا الشِّ 

 

 
 

 

ا فرغ الم ٌ،  اإللَّل:  مَن بْيا  أندا  الت دالْيد الث الْثٌ    ،ْْْْنِّف  لْم  بدبيْ  ٌ، والر  يْ 

َات ِّْْ ْْماء وال،ْ ْْاااًل يف تحقي  تالز دأور  ؛واألسْ م ما يتعل   باإليما  باهلل تمَّلا، وبه خسْ

ل مال   كن األو  ت ٌ؛ فقال: ذي هد الر  ٌ  هل جميع أندا  الت  )ن أركا  اإليما  السِّ   داليد متالزم
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 (. ا منَّلاَّلا ما ينايف نددً ا كل  يَّلافنيه ف

ه:   ه بقدْل ٌ  )ثم  أجْاُ دْن يف   مشَْْْْرك  منَّلْا فَّلد    شْْْْرك يف ند ٍ أَ   فَمن  ؛نعم هي متالزمْ

 .(ٌالبقي  

ر أ   أالًدا و ع يف شْْيٍء هد مَن شْْ  ن ويسْْتلزَ ؛  ي ٌك األلدهرأي أن ه إ ا  هدِّ م  فإن ه يتوْْم 

ركَ  بدبي ٌ  الشِّ َات.ويف األسماء    ،يف الر   وال،ِّ

بدبي ٌروكذا لد و ع يف شْ  ن أو يسْتلزَ   ؛ٍك يتعل   يف الر  ٌ فَّلد يتوْم  رك يف األلدهي    ، م الشِّْ

َات.  أو يف األسماء وال،ِّ

َاتروكذل  إ ا و ع يف شْ  ن أو يسْتلزَ   ؛ٍك يتعل   باألسْماء وال،ِّْ رك  فَّلد يتوْم  م الشِّْ

َات. رك يف األسماء وال،ِّ    يف اإللَّلي ٌ، والشِّ

 َّلا ببعٍض؛ ألن َّلا جميًعا تتعل   بح ِّ اهلل.ا  الت داليد آَخذ  بعوه فأند

ا    لـل  الحقِّ   ُق وَجعْـ ،  هقِّْ أ   الت دالْيد هد إفراد اهلل بح  -  سببببببببببب  فيْما    -  فْقد درْفَل  أنواعـ 

ٌ، واأللدههي    -ة   ثالثـ  بدبيْ  َْاتالر  ِّْْ ٌ، واألسْْْْمْاء وال،ْْ ا   قَّ كـ ال يع ي أنَّ    -  يْ  واحـد  م ـه

ٌ  يف ال ِّ اهلل  َّلا مجتمَ ل  ؛ بل هي كِ:الًّ عن اآلخرســــتم ن كْماٍل يف هرأ دليَّْلا م؛ فْما يَ ع

ا يف دٍ  يف وااْلد يكد   ْ دوْكذا ْما يهرأ دليَّْلا مَن  ْ ،  يكد  ْبه كْمال  يف اآلخَرْين  وااْلدٍ  اْلً

 اآلخَرْين.

رك؛ وأ   العبد إ ا أشَْْْرك يف ندٍ  مَن  ره اما  ك  هومَن جملتَ  ِّْْ ا يتعل   بالشْ ْْنِّف مم  لم،ْ

ًقا ببقكه يكد  مرأندا  الت داليد فإ   ش  ي ٌ أنداده.تعلِّ

ق لـل  وا ع  يف   ؛ ْفإ   َمن دْدا مير اهلل  ▐بحْال َمن دْدا مير اهلل    ومثَـّ

ادة؛ كمْا جْاء هْذا  ك األلدهرشْْْْ  دْاء هد العْب د  ٌ؛ أل   اْل ث الن عمْا  بن بيْ   شْْْْيرٍ يف الْدْي
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¶ 
 
عـَ  ْال:    ♀  ؛ أ   الن بي د  اَدةُ   اءُ اـل اده    .«ُهَو الِعبـَ رواه األربعٌْ، وإسْْْْْن

  ُ  .صحي

ب  أي خال،ه (  العبادة  من  ) -  كما  ال الم،نِّف -هد   (بل)  َّلا.َّلا، ومايته َّلا، وله

داء  وهذا المعن  تداردت دليه اآليات   رآني ٌ واألالاديث الن بدي ٌ يف إثبات مكانٌ الد  القه

ب  َّلا وخال،ه بادة، وأن ه مايته مَن الع ا)َّلا؛ فيهسم    َّلا وله تذ  .(مه

وَ  التِّرمْْذيِّ   الْْديْْث  ي يف  لْْ   وره    دنْْد 
 
الن بي اُء ُم     ْْال:    ♀  أ    عــَ الــد 

ًٌ،  «الِعَبادةِ  ًٌ ؛ وهذا الحديث ضْْْْعيف  رواي ا معناه دراي ُ   وأم  ٌ   فَّلد صْْْْحي داء بال ؛ فإ   الد 

ب َّلْا ومْايتَ   َص ه خْالَ هْذا المبلٌ مَن َكدنَْ  وله ل دل   لْ  آيْات   رآنالَعبْادة  ٌ  َّلْا، ودلْ  ،  يْ 

  ٌ  .وأالاديثه نبدي 

 ك األلدَهي ٌ.رشك به  فإن ه يكد   د أشر  ▐فإ ا ددا أالد  ميَر اهلل 

َّله إل  دداء مير اهلل دوت ل  أيًوا  شتمَ فإن ه م  ؛أللدهي ًٌكا يف اركا  ش وإ  ▐ج 

بدبي ٌ؛ أل   تردل  شْ  ه العبد إليه يجعله يعتقد فيه الت ،ْ دك الر  ِّ، وأ   له إرادًة، ولد لم  ج  ر 

ه إليه؛ فكما يهشَرك يف األلدهدا تد فيه  ل  َلميكن يعتقَ  بدبي ٌ.ج   ي ٌ يهشَرك يف الر 

ا يعتْقد أ   ْله مَن األال ًْْ دَرك ْبه العْبده وهد أيوْْ ا مَن  اآلْمال؛ فيهثبَْ   دال ْما يْه ل ْله أندادًْ

َات ال   فيقع    ؛هه، وإماثتَ ، وإدانتَ هه، و هدرتَ عَ مه، وسَْ ؛ كادتقاده إالاطتَ تي هي هلل  ال،ِّْ

َات.  سماءع فيه من شرك األما يقفي  وال،ِّ

رك ٍُ مَن أبدابه  فَمن و ع يف َندٍ  مَن أندا  الشِّ ه  ميره      ل  الن د َ يهقارَ   فال بهد  أ   ؛يف با

ٍُ آخر، سْداء  تعل   باأللدهيف  َات؛ فبعوْه با بدبي ٌ، أو باألسْماء وال،ِّْ َّلا يأخذ  ي ٌ، أو بالر 

 ببعٍض.
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رك كثيرة   ُ  دن ابن مسْْْْعدٍد  وأبداُ الشِّْْْْ ْْ  با بوْْْْع  الرِّ  أن ه  ال:    ◙، و د صْْ

ٌٍ دنه« ل   رك مثله والْشِّ ،  اوْسبعد  بابً  والمراد بذل : ؛  «ع  وْسبعد بَوْ    :، وجاء يف رواي

 الت كثير.

ٍُ منَّْلا شْْْْ وْتا بدبيْ ٌررًة يغْلب يف ْبا ٍُ منَّْلا شْْْْ وْتارًة يغلَْ ،  ك الر  ٌ رب يف ْبا ،  ك األلدهيْ 

ٍُ منَّلا ش َات.روتارًة يغلب يف با  ك األسماء وال،ِّ

ن ويسْْتلزَ وإ ا و رك يف واالٍد مَن هذه األبداُ فإن ه يتوْْم  رك   ع الشِّْْ م الد د  يف الشِّْْ

 يف الن ددين اآلخَرْين.

ل مَن أركا  اإليما غ مرم،نِّف  د فَّلذا يكد  الوبَ  كن األو  ،  وهد اإليما  باهلل؛  ن الر 

كن الث اينثم  سيهتبَ   .(1)  وهد اإليما  بالمال كٌ؛  عه ما يتعل   بالر 

 

 
  

 

،  شَّْلر ربيٍع اآلخرمن    الث الث والعشْرين   األالد الع،ْر يدم، وكا  بعد  العاشْرإل  هنا تمام المجلس   (1)

تهه:بعد األربعمْا ٌ واأللف ثالٍل وأربعين  سنٌ ٌ    ، ومد  ًٌ   ساد  .وخمس ودشرو  د يق


