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   ؟غررك األلما هو الشِّ   س:

 .راد به اهلل  اخل يف تحسين العمل المياء الد  هد يسير الرِّ   ج:

اهلل     حس يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس :   ْْال 

 .]الكَّلف[

 و ال الن 
 
ٍُ َخ ا أَ مَ   ٍُ وَ ْخ أَ :  ♀  بي  سْه ف  «،رُ غَ لـْ األَ   كُ رْ الشـِّ  :مُ كُ يْ لَ عَ   ا

    ل دنه ئَ

ْْ    ثم  «،  اءُ يَ الرِّ :  فقال ا مَ لِ   ؛هُ تَ اَل لــَ  نُ يِّ زَ يُ ي فَ لِّ صــَ يُ فَ   ُق ُج الرَّ   ومُ :ُ يَ :  ♀  ره بقدلهفس

 «.هِ يْ لَ إِ   ق  ُج رَ  رِ ظَ نَ   نْ ى مِ رَ يَ 

 .وميرها  ،واألمانٌ،  والكعبٌ  ،واألنداد  ،كالحلف باآلباء؛  ف ب ير اهلللَ الحَ   ن  ل ومَ 

 هَ مَّ صُ  بِ اَل وَ ،  مْ كُ ائِ آبَ وا بِ فُ لِ ْح  تَ اَل :  ♀ ال  
 «.ادِ َد نْ األَ  بِ اَل وَ  ،مْ كُ اتِ

 «.ةِ بَ عْ الكَ  بِّ رَ وَ : واولُ قُ  نْ كِ لَ وَ  ،ةِ بَ عْ الكَ وَ : واولُ :ُ  تَ اَل :  ♀و ال  

 «.اهللِ  بِ الَّ وا إِ فُ لِ ْح  تَ اَل :  ♀و ال  

 «.ا َّ مِ  َس يْ لَ فَ   ةِ انَ مَ األَ بِ   َف لَ َح   نْ مَ :  ♀و ال  

ٌٍ   «،كَ رَ ْش أَ   وْ أَ   رَ فَ كَ   ْد :َ فَ  اهللِ  رِ يْ غَ بِ   َف لَ َح   نْ مَ :  ♀و ال    «.كَ رَ ْش أَ وَ :  ويف رواي

 (.ما شاء اهلل وشئَل : ) دل  ومنه

  ْال الن 
 
ــَ مـَ   ْق بَـ   ؟!ادًّ نِـ   ي هللِ  ِ تَ لْ عَ َج أَ :  ذي  ْال لْه  لْ لْ  لَ   ♀  بي  اهللُ   اءَ ا شــ

 «.هُ َد ْح وَ 

  (، دله اهلل ودلْي   أْنا داْخل  )و  (، اهلل وأْنلْما لي إال  )و(،  لدال اهلل وأْنل: ) دل  ْنهومَ 
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 .ونحد  ل 

ــَ مَ :  واولُ :ُ  تَ اَل :  ♀ ال    مَّ ثُ   اهللُ   اءَ ا شــَ مَ : واولُ قُ  نْ كِ لَ وَ  ،نٌ اَل فُ   اءَ شــَ وَ  اهللُ   اءَ ا ش

 «.نٌ اَل فُ   اءَ َش 

 .لدال اهلل وفال   :  ، وال يجدزفال     لدال اهلل ثم  دز  ويج  : ال أهل العلم
 

 

 
 

 

ا بل رك      ،ْْنِّف  ي ن المم  ل مَن الشِّْْ رك   -فيما سْْلَف الن دْ األو  وهد الشِّْْ

اال الث اين المَأت ،-  األكرب رك؛ فقال:  بعه بالس  ر)تعلِّ  بَقسمٌ الشِّ  (.؟ص رك األما هد الشِّ

ومن  )( الت ه  ال:  اخل يف تحسْْْْين العملياء الد  هد يسْْْْير الر  )ثم  أجاُ دنه بقدله:  

 ( إله هخر كالمه.واألنداد  ،كالحلف باآلباء؛  الحلف ب ير اهلل  :لل 

رك األص ر( بَذك  يا .ر أنداده؛ وهذا مَن طرا   البفَبي ن )الشِّ

يء(:    فإنَّ )ح:ي:ة الشَّ

ه.تهبي ن تارًة بح ✓  دِّ

 وتهبي ن تارًة بأنداده. ✓

ردي ٌ   تا  صْْحيحتا  يف بيا  القا   األالكام الشْْ  يف اإليما  والت داليد  وكالهما جاد 

 .(1)  وميرهما
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ا وسـبق أن رك األلـغر( شـرع  ل شْْيٍء مَن ال ِّ اهلل ل يره يهنايف  عهد ج  عرفَت أنَّ )الشـِّ

 ن اإلسالم.كماله، ال يترج به العبد م

رك األصْْْْ ر؛ ومْنه ْما  كره الم،ْْْْنِّف هْنا    وْهذه هي الحقيْقٌ الْجامْعٌ ألنداْ الشِّْْْْ

ْْريحه به يف  دله:   ْْير  )بت،ْ ( ف ب ير اهلللَ الحَ   ن  ل ومَ )( إله  دله:  اخلياء الد  الرِّ هد يسْ

 ر.كإله هخر ما  

رك األص رر أنداْ  َ ك     وابتدأ ياء(  الشِّ ياء  يسير الر  )يف  دله:    ؛بْْْ )يسير الرِّ

 (.راد به اهلل  اخل يف تحسين العمل المالد  

ا اء( شــــرـع  ـي ار العْبد د  و)الرِّ ه،    هلَْ مهد إظَّْل ا  فيحْمدوه دلْي ٌ  هوهلتْه ليراه النْ  ؤْي : الر 

 بالعين.

ماْ باأل:  هوهلته هد )الت سميع(،   هونظيره    . الس 

ه   حيحين«:    ♀وهمْا مجمددْا  يف  دْل ِه،   ىائَ ى رَ ائَ َمْن رَ يف  ال،ْْْْ  بـِ اهللُ 

َع اهللُ بِهِ  َع َسمَّ  .«وَمْن َسمَّ

 ه للن ا .لمد  العبد يهظََّلر دعا  يف كفيجتمَ   ■ 

ْْل ْبه معرفته   ■  راده بْما يح،ْْ ره ليروه ْبأدينَّلم، وْتارًة  فْتارًة يهظَّلَ ؛  َّلم ْلهويَرتْ ا  يف مه

 َّلم.ره ليسمعده بآ انَ يهظَّلَ 

رك األص ر:  كو د    (.ياءيسير الرِّ )ر الم،نِّف أ   مَن الشِّ

رك األصْْ ر، وإن ما ال  وظاهر كالمَ  ياء ال يكد  مَن الشِّْْ رك  ه: أ   الرِّ ذي يكد  مَن الشِّْْ

 ه.األص ر هد يسيره 

الكين«وْهذا    ْْ ه ابن القيِّم يف  ْمدارج السْْ َْ إْماْثٌ الل   و  ْما جرى دلْي ْْا  ا َّل ْ د  يف م،ْْ
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ٌ  م، وت«يها الشْْْ   عدين أهل العبعه جماد    ، وابن  اسْْْمٍ لم؛ منَّلم: ابن سَْْْ
 
،  العاصْْْمي

 والم،نِّف يف هذا الكتاُ.

ركَ فَّل ياء(، وإن ما يجعلد  الشِّْ رك األصْ ر هنا )الرِّ )يسْير    األصْ رَ   م ال يجعلد  الشِّْ

ياء(.  الرِّ

؛ لَم اد بن َأوْ وميره مَن الديث ش  ا رواه الحاكمه وما  كروه مرجد   ا  كن  ؛ أن ه  ال:  ٍ د 

ِّْْ الرِّ   أ     ♀دله دَّلد رسْْْدل اهلل    عد  نَ  ياء ك«األصْْْ ره   ركه ياء الشْ ل ه ؛ فجعلدا الرِّ

 .ًكا أص رَ رش

ا القا لد  بْْْْْْ )اليسْْير(: فَّل ياء شْْ ل  ما  م يجعلد  موأم  ا ما َكثهرو،  أصْْ رَ   رًكان الرِّ   أم 

 فإن َّلم ال يجعلدنه كذل .

ا ت د به ابن القيِّم دن جمَّلدر أهل الَعلم.وهذا القدل هد مم   َر 

ذْل  سْْْْليمْا ه صْْْْ  ذ  بنه   ر   ْب د«؛ ْف د اهلل يف  تيسْْْْير العزيز الحمْي ر أ   ْمذْهن  كدْب

ْْ   الجمَّلدر ياء ش ا ابن القيِّم وَمن،  ك  أصْْ ررأ   الرِّ فإن َّلم  هبدا هذا المذهن؛ أ      عهبت  وأم 

ياء. رك األص ر هد يسير الرِّ  الشِّ

ي ٌالكيَبأ   مق،ددهم:      وادتذر لَّلم شيتنا ابن دثيمين  .ي ٌ ال الكمِّ

ياءأ   َمن  ال بأ      :وبيا   دله رك األصْْ ر هد يسْْير الرِّ راده بذل   الشِّْْ ي ته يف : كيَفمه

ال يكد  هلل   لكن منه ْشيء  يْسير    ،هلل هله مل العامل؛ فيكد  دمن ه يكد  يْسيًرا يف دأ  ؛العمل

ي ٌ يف أدمال العبد ليس مَن ْشعار أهل اإلْسالم،  ْشديد الكمِّ   ياءالرِّ ؛ أل   كد   ▐

م ليسدا مَن أهل اإليما .  وإن ما هذه الال المنافقين، وهه
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 .(1)  ر  السن  لَّلمذوهذا د

ياء مبيا  كيف    ر الم،نِّف  كو  ركد  الرِّ  نية  وحديثين:  ن الشِّ

مح جخ حخ الت ه ْ ال: )(  [110: ]الكَّلف  يت جث مث ىث يث : ):  دْله  ـفاآلـية

رك ك[110:  ]الكَّلف  مخ جس  ِّْْ ْْتدل  بَ ،  لِّه(؛ وهذه اآليٌ هي يف الشْ ْْتدل   َّلا مواسْ دله ن اسْ

ياء؛ ألن ه م الُ لإلنْسا   ندرَ الرِّ رك، وي لن و دده يف العمل الْ،  ج  فيَّلا؛ فَّلد مَن أفراد الْشِّ

 

   إئ دن  كْا ْه؛ فقْال:  بَ نٍل يه مَْ كالَمَّلم دله َمحْ   يميَن  ثابن دنْا  ل شْْْْيتو ْد اَلمْ    (1)

ي ٌمق،ددهم هد الكيَي ٌ، ال الك  .مِّ

ْياء: يعني القلْيل الم ا الكعتفيقدلد : يسْْْْير الرِّ ٌ ْبألِّ  بعْمٍل يف كيَي ْته، أمْ  يْ    لٍ ْملِّ ديكد  يف ْك   مِّ

 ل ٌ.تَرج  من المفَّلذا م

يكمم الَّلف ل قه بالعبد، ال بادتبار عَده بْْْْْ )اليسْير( بادتبار تصْو، وك  أصْ ررن ه شْأاء بدا دله الرِّ

 إ ا كا   لياًل يف دمل العامل. ك  أص رره بالعمل؛ فيقدلد : هد شعل قت

ا: إ ا ْكا  ْله أدْمال  ل ْقه ْبالعْمل نَسْْْْه؛ فْقالدعل ْقه ْبالْعاْمل، ال ْبادتْبار تعظروا إلْيه ْبادتْبار تم نَّلف

، وإ ا كا  دمله كرويف هذه األدمال يسيره َرياٍء فَّلذا ش  .ربك  أكرل ه رياًء فَّلذا شك  أص ره

ير بادتبار الن ظر إله العامل؛ بأ  يكد  يسيًرا  سكمدا بالين َّلم الَّلم؛ ألل كالممودله هذا ينب ي ال

ه كإَدًبا لَّلا جميًعا؛ فدستيف أدماله، ال م  .ًكا أكربرًكا ششرن ه يكد  كافًرا مل َّلا رياًء فإن ه إ ا كانل أدماله

يأوالتَّح:يق:  كم دله الش   النِّسبٌ إليه، دو  خارٍج دنه.ن ما يكد  بء إ   الحه

ياء( بالن ظر إله أصلأ فالمختار  .ك  أص رره هد ش   )الرِّ

ٌ ، و د تجمَ عه دبارة  مبت  نومودبارة ابن القيِّم   َْْل د بََّلا دن الجمَّلدر؛ كما صْ ين ر   ْْ ر   بذل  الشْ

ْْليما ه بن ْْير العزيز الحميد«؛ ف  سْ ْْأ  ر أ   مذهن الجمَّلدركذدبد اهلل يف  تيسْ ياء شْ ْْ ر ر   الرِّ   .ك  أصْ

 عليم المستمر[.]شر  برنامج الت  
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ياء.ن أدل  لَّلا ملَّلا َمن َجعوهد المذكدر يف اآليٌ، ولَّلذا َجع  ٌ الرِّ

 ر الديثين:كثم   

ٍُ َخ ا أَ مَ   ٍُ وَ ْخ أَ  : )♀ دله  :  أالدهما  (.«رُ غَ ْل األَ   كُ رْ الشِّ  :مُ كُ يْ لَ عَ   ا

 (.«هُ تَ اَل َل  نُ يِّ زَ يُ ي فَ لِّ َص يُ فَ  ُق ُج الرَّ   ومُ :ُ يَ  )  :الديث:  واآلخر

ل دند ابن ماَج  الديث   سند أالمد«، وكالهما  ، والحديث الث اين يف  مهْ والحديث األو 

 السن.

م أ   الم،ْنِّف     ر  سَّْلل  من كتابه، وهذا أو الحديث يف مداضَْع مزك دَتر  وتقد 

تي  كرها ليس فيَّْلا  كه الديثًْا مدضْْْْدًدا، ولم يقع هذا مْنه؛ فاألالاديث ال  ما لم يكن ما َتر

   ن المدضددات.شيء  م

ْْتمل دله  أالاديَث   الم،ْْنِّف   ركثم    ٍْ أخرى م  تش رك األصْْ ر أندا ِّْْ ؛  ن الش

ما شْْْاء   دل:  )(، وواألمانٌ،  والكعبٌ  ،واألنداد  ،كالحلف باآلباء؛  ف ب ير اهلللَ الحَ )  وهي

   (، أو  دل: )ما شاء اهلل وشاء فال (، و دل: )لدال اهلل وفال (.َل ئوش  اهلل

ل   هَـ مَّ صُ  بِـ اَل وَ ،  مْ كُ ائِ آبَـ وا بِـ فُ لِ ْح  تَ اَل :  ♀ ال  ):  فـحديثـها األوَّ
  . ( الْحديث «مْ كُ اتِ

  رواه أبد داودَ 
 
 .والن سا ي

  .(ةِ بَ عْ الكَ وَ : واولُ :ُ  تَ اَل  : )♀ دله  والحديث الثَّاين: 
 
 .رواه الن سا ي

الــث:   ــَّ الث ْْه  والحــديــث  )♀ دل تَ اَل  :  إِ فُ لِ ْح   ــِ الَّ وا  ب داودَ   .(«اهللِ   أبد   رواه 

 والن سا ي.

ابع:   ه  والحـدـيث الرَّ رواه أبد    .(«ا َـّ مِ   َس يْ لَ فَ   ةِ انَـ ـمَ األَ بِـ   َف لَ َح   نْ مَ  : )♀ دْل

 .ف  عإسناده ض، ويف داودَ 
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  . ( «كَ رَ شـْ أَ   وْ أَ   رَ فَ كَ   ْد :َ فَ  اهللِ  رِ يْ غَ بِ   َف لَ َح   نْ مَ  : )♀ دله  والحديث الخامس:  

ٌٍ )، ثم   ال:  والتِّرمذي   رواه أبد داودَ   .رواها أالمده   .(«كَ رَ ْش أَ وَ :  ويف رواي

ادس:   ــَّ ه  والـحدـيث الســ رواه ابن    .(؟!«ادًّ نِـ   ي هللِ  ِ تَ لْ عَ َج أَ  لرْجٍل: )  ♀ دْل

 .هْ ماَج 

ابع:   ــَّ ه  والحـدـيث الســ ــَ ـمَ :  واولُ :ُ  تَ اَل  : )♀ دْل ــَ وَ   اهللُ   اءَ ا شــ (  «نٌ اَل فُ   اءَ شــ

 .رواه أبد داودَ   .الحديث

  ٌ ا موكل َّلا أالاديث ثابت ْْ ؛ إم  ْْن، سْ حيُ أو الحسْ  ْْ ف  لَ دى ما تعل   بالحَ ن جنس ال،ْ

   .ف  عفَيه ض  باألمانٌ

ْْ رى يف تما جو ، أهل الع،ْ ٌٍ بعده: )تلم أن َّلم إ ا  كروا الديًثا ثم  أر  كما   -  (ويف رواي

ه، ال مَن  :  فمعناه -ف هنا  فعل الم،ْنِّ ٌٍ لَّلذا الحديث نَسَْ ؛ فإ ا كا   الديٍث هخرويف رواي

 .ويف الديٍث ميرهيقدلدا:    ن الديٍث هخر فيلزمَّلم أ م

ويف )دبد اهلل يف  تيسْير العزيز الحميد«، وأ   هذا الت ركين   بنه   أشْار إله هذا سْليما ه 

 ٌٍ ٌٍ م( يتترواي م دليه،  ن الحديث المص  بجمل .ال بحديٍث هخر متقدِّ  ستَقلٍّ

 وأشرته إله  ل  بقدلي:

اأْلَ )وَ  ي  َْْ ف اله  َْْ ق ْْه ي  )
ٌٍ
َْْ َرَواي ي 
َْْ رْ ف َْْ  ث

 

َفَّلْ   ٍْْث  َدي الَْْ َد  ْْْ هه َبع ْْْ مَن  َ
رْ   ي َْْ  تهْقَت،ْْ

رك األصْ رره إ ا درفَل ما سْب  َ ك  رك األكرب والشِّْ ا يتعل   بالشِّْ تعلم    فينب ي أ   ؛ه مم 

 وما يَرت ا  فيه.ما يشرتكا   

ل   ا األلق األوَّ رك األكرب واألص ر -فصمَّ  :أمور    فهو سبعة -  وهد ما يشرتك فيه الشِّ

لها:   *  ل شيٍء مَن ال ِّ اهلل ل يره.ا  َجعنم  أن َّلما يتوأوَّ
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م.تحريمَّلما؛ فكالهما موالثَّاين:   *  حر 

اـلث:    * ََ والثَـّ ْْاء:]النِّ  ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴿:  را ؛ فقدْله  أن َّلْما ال يه   [48سْْ

عل الموْارْ  ؛ فإ   )أ ْ األصْ رو  األكرب  م  عي ََ   أي يه،ْاما   -كا   يهسْبَ   ﴾ہ ہ ﴿( مع ال

ًكا به(؛ فتكد  الن كرة  ر)إ   اهلل ال ي َر شْْ   :فتقدير الكالم؛  ًكا(ر: )شْْ تقديرهيف م،ْْدٍر؛   -

ي؛ وهذا ي ًٌ يف سياى النَ   َيد العمدم.وا ع

ٌ  والقدل ب رك كعمدم اآلْي هيف الشِّْْْْ ُ  القدلين، وهد أالْد    لِّْ ْْ   ٌَ لي ابن تيميْ  دهد أصْْ

ٌ  م اره جمْادْ د، واخْت قين؛  ن المالحَْي المن بن السْْْْنٍ :  منَّلمحقِّ د الر  ة ديد   يف     دْب ر 

 دالم
 
ٍُ له، وابن  اسٍْْم العاصْْمي عدي يف جدا دين«، وابن سَْْ دله كتاُ    يف  الاشْْيته  الِّ

 الت داليد«.

ابع:    * فينْْدرجْْا  يف  دل اهلل  ظأن َّلمْْا  والرَّ ؛    ﴾ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿:  لم 

 .[13]لقما :

 فيكد :أن َّلما ينقسما  دله االدتقاد والقدل والعمل؛  والخامس:    *

.ادتقاد  ك  أكربرش ✓  ي؛

.ك  أكربروش ✓
؛
   دلي

.ك  أكرب دمروش ✓
؛
 لي

 ويكد  أيًوا:

.رش ✓  ك  أص ر ادتقادي؛

✓ .
؛
 وشرك  أص ر  دلي

.رك أص ر دوش ✓
؛
 ملي
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ادس:    *  لجأ   منَّلما الوالسَّ
 
 َوالت  ي

 
 :فيكد ؛  ي

.لك  أكرب جرش ✓
؛
 ي

.لرك  أص ر جوش ✓
؛
 ي

 ويكد  أيًوا:

.َأكرب خك   رش ✓
؛
 ي

.َك  أص ر خروش ✓
؛
 ي

رك التكوَمن   رك األصْْْ ر هد الشِّْْْ  َر أ   الشِّْْْ
 
ه؛ أل   مَن أكثر  : أكثره راده بذل فم  ي

رك ياء:  ذي يتَهال    الشِّْ رك األصْ ر  روهد شْ   ،الرِّ ياء؛  ك  أصْ ر، ال أ   الشِّْ ينح،ْر يف الرِّ

 
 
رك التَي  أص ر.  ويكد  منه  ،أكرب  يكد  منه  فالشِّ

دِّ دله الَبكْ  يف    ٌَ ابن تيمي    :نص  دله هذا  .«ريِّ الر 

ابع:   * َُ استحقاى فادلَ والسَّ سرا .دخدل الجن ٌ،  َم  ، وتحريَّلما العذا  وال،دَل الته

رك األكرب ْْااْلن الشِّْْْْ ، ويحرم دلْيه  ا؛ فال يترج منَّلْ اريف النْ    سْْْْتَح ؛ للْعذاُم  ف،ْْ

 .سرا  الت ام  دخدل الجن ٌ، ويح،ل له الت

رك األصْْْ ر ِّْْ ا صْْْاالن الشْ د  بالعذاُ، ورفإن ه م  وأم  مل دليه الجنٌ  إله  ب ما اله تَدد  رِّ

دٍ  ل َمن ْيدخلَّْلا  ؛ أي الَأمَْ ار ثم  يَ فيهعْ   ،ْيدخلَّْلا مع أو  ُ يف النْ  ِ؛ تره ذ  ج منَّْلا، ويكد  ْله ال

ْْارة ْْرا  الت ام    ؛مَن الَتسْ سْ ْْرا   بَقْدر ما و ع منه مَن    ،فال يتَحق   فيه الته سْ لكن يقع له خه

رك.  الشِّ

ا األلق الثَّاين  ا:مِ  فهو -  ى بينَّلماروهد الَ -وأمَّ  ن سبعة وجوه  أيض 

لها:    *    بأصل الت داليد، واألص ر يتعل   بكماله.أ   األكرب يتعل  أوَّ
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 .هنه أو بعَو ل ه، واألص ر يهحبَط ما يهقارَ أ   األكرب يهحبَط العمل كوالثَّاين:    *

ه مسلًما،  دن العبد بالك  (إلسالم)اأ   األكرب يزول معه اسم والثَّالث:    * لِّي ٌ فال يهسم 

 .(اإلسالم)فال يزول معه اسم    ؛بتال، األص ر

ابع: وال  * ا األص رحره أ   األكرب يَ رَّ م دخدلَّلا  ره فَيح  م معه دخدل الجنٌ  إله األبد، وأم 

 .إله َأَمدٍ 

ا األصْْْ روالخامس:     * ه، و د  فينقهع دذابه   أ   األكرب ال ينقهع دذاُ صْْْاالبه، أم 

ُ.تكد  له السنات  مااليات  فال يهع  ذ 

ادس:     * ا األص رأ   األكرب يهتل د صاالبه يف الن ار، وأوالسَّ  .(1)  فال يهتل د صاالبه  م 

 

اد ! فإن قال قائٌق:  (1) ابع هد نَس الدجه التامس ال ذي هد نَس الدجه الس   الدجه الر 

الجواب ا متتلَ   :ـف ابع يتعل   ْبدخدل الجأ   الْمأخْذ فيَّْل الر  ؛ ْف الْعذاُ، ف  ٌ، والتْامس يتعل   ْب نْ 

اد   يتعل   بالتلدد يف الن ار. والس 

لِّ  به الح ْدَرك ال ذي ده : فالمأخذ والمه ؛ ولذل  ينتج منَّلا أشياءه ف 
 كم متتلَ

خمثال   ٌ وجدده العْْذاُ؛ فْْإدل دله الج: ال يلزم مَن تحريم الْْد  ه كمْْا يف نْْ  ر دخدلْْه ه  ْْد يهاخ  نْْ 

؛ و ل  لكمال    «،َياِء بَِخْمِس ِماَئِة َعام  َيْدُخُق الُفَ:َراُء الَج ََّة َقْبَق األَْغ ِ الحديث:   فَّلنا ال،ْل لَّلم تأخير 

 راء.قصَات الَ

رك األصْْْ  ر فادل الشِّْْْ م دليه دخدل الجويهح  ركذل   د يهاخ  لن ٌ تحريًما أر  ر ألجل ما و  يذا؛ فيتأخ 

 فيه.

ا مٌ، بتال،  وددم الت تليد يف األصْْْْ ر  وكذل : الت تليد يف الن ار لألكرب يتعل   بدار العذاُ الد 

ُه الق دلنا: )األكَبر ال ينقهع دذابهه(؛ فإ ًكا أكَبَر ال ينقهع  رك شْْْْشْْْْر؛ فإ   المربن ه يندرج يف هذا: دذا

؛ فإرله ْش ه أبًدا، بتال، َمندذابهه يف  رب دين ال ذين يهعدن ه ك يره من المك  أصْ ره بد  دله ْسيِّ الِّ ئاتََّلم  ذ 
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ابع:     * ا األص ر   سرا   مهلَ أ   األكرب معه خوالسَّ  .قي د  سرا   مفمعه خ  ، وأم 

ْرىو ََ ََّلرت العنايٌ به يف د  باُ الَجمع وال قه؛ الت ه  ال دبد الح ِّ لشْه ََ نْ  م ال  السْ 
 
  باطي

افعي ٌ  مَ  - ق-ن فقَّلاء الشْْ  ََ ْرى(: )ال ََ تشْْابَ   ه: الَجْمع وال َّلات،  أي الجمع بين المسْْا ل المه

 والت َري  بين المسا ل المتتلَات.

 .ثله يف َدلم االدتقادويهحتاج لم

ع  مم االدتقاد الن افعٌ: معرفٌ الَروى بين مسا ل االدتقاد، ومعرفٌ الجلفَمن أبداُ د

رك األكرب واألص ر جكما سب     ومنهنَّلا،  بي  .ً ارًعا وفمره يف الشِّ

 

 

  

 

 م  ينقهع دنَّلم هذا العذاُ.يف  بدرهم، ث

ا بعده ل  واالٍد من هذه األوجه يتَتلَففك ه دم  ْدَركه  عليم المستمر[.]شر  برنامج الت   .مه
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   ؟يف هذه األلفا   (ثمَّ )و  (الواو)ما الفر( بين   س:

ٌَ والت    نٌيقتوْي المقارَ   (الداوْْْْْ )العهف ب  أل     ج: ما شْاء اهلل  : )ن  الفيكد  م  ؛سْدي

ٌَ نً ر ا  (وشْْئَل  ْْ )بتال، العهف ب،  َّلاا بَ يً مسْْدِّ   بمشْْيئٌ اهلل  العبد  ا مشْْيئ ٌَ   (ثم  ْْْْ   المقتوْْي

ٌ    العبد  مشْيئٌ  بأ     فقد أ ر    ؛(ئَل شْ   ما شْاء اهلل ثم  : )فمن  ال  ؛ٌبعي  للت    ،  لمشْيئٌ اهلل  تابع

 .[30]اإلنسا :  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ:  كما  ال  ؛ بعدهاال تكد  إال  

 .ٌي  قوكذل  الب

 

 
 

 

ا  ل م    ،ْْْْنِّف  ر المك مْ  اال المتقْدِّ لم  ْالدا:  أ   أهْل الع  يف جداُ السْْْْ 

ْْااٍل يتعل   ببيا  الَ  بعهَأت  ،(لدال اهلل وفال   :  ، وال يجدزفال     لدال اهلل ثم  :  دزجوي) ى ربسْ

( يف هْذه األلَْاظى بين )الداو( و)ثرمْا الَ)بينَّلمْا؛ فقْال:   م الم  ( يعني األلَْاظَ ؟م    تقْدِّ

اب .ك  اال الس     رها يف الس 

ْْ )العهف ب)ثم  أجاُ دنه بأ     ٌَ   (الداوْْْ ٌَ والت    يقتوْي المقارن (؛ فإ ا  ال القا ل:  سْدي

ى بين مشيئٌ اهلل ومشيئٌ العبد!( فقد ساهلل وشئَل )ما شاء    د 

ن الت سْديٌ؛ فتكد  مشْيئٌ   (؛ فإن َّلا تقتوْي الت عقين والت راخي، وال تتوْم  بتال، )ثم 

ًٌ لَّلا؛ فإ ا  ال العبد: )ما شْاء اهلل ثم  شْئل(  ًٌ دنَّلا، تابع ًٌ دن مشْيئٌ اهلل، مرتاخي العبد نازل

 ًٌ ًٌ ثابت ٌ  دنَّلا، ال تبلٌ َ ْدرها.َّلا  ن لك  ،أي أ   ل  مشيئ رتاخي ٌ  لمشيئٌ اهلل، مه  تابع
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) ا )ثم  ل.فتقتوي نزول ر  فْ )الداو( تقتوي الت سديٌ، أم   تبٌ الث اين دن األو 

ٌ  مشْْيئٌ اهلل    ▐فمشْْيئٌ اهلل   ، ومشْْيئٌ العبد تابع ٌ  ظاهرة    مقَّلدرة   مالب

كم اهلل   : )ما شاء اهلل،  بحه ى بين المشيئتين!  وإ ا  ال أالد    وشئل( فقد َسد 

( أي ال تتحق    [30]اإلنسْْا : ڃ ڃ چ چ چ چ ڇه اهلل  ل  بقدله: )َو د ن

  ل .  ▐لكم مشيئٌ إال  بمشيئٌ اهلل  

ْْنِّف:   ين؛  كتي دله هذا الت ري ٌ األلَاظ ال  ( أي وكذل  بقٌي  قوكذل  الب)و دل الم،ْ

ْْاء فال     ،(فال   ال اهلل ثم   دمثل: )ل ْْاء اهلل ثم  ش يكد     (؛ فاألصْْل: أ فَّلي كقدل : )ما ش

( بينَّلما، ال بإيراد )الداو(.َ ك  ر  ل  بإيراد )ثم 

 يف األدمال الظ اهرة. ق  هذا:حوم

ا األعمال الباط ة ض هلل والده؛ فال ي،ْ تفإن َّلا ت  وأمَّ اهُ  فيَّلا العمح  ( أيوًْ ْْ )ثم  ؛  ف بْْْ

لله دله اهلل ثم  دلي (؛ فَّلذا ال يجدزكقدل العبد: ) ُِّ  دلي أهل الع -  تدك  ؛ -  لميف أصْْْ

ل دمْ أل   الت د زه جره ويهظََّلر دمدِّ  أوالعْمل الْباطن هلل واْلده؛ ْفإ   العْبد يهَ  ،ل  ْباطن  كْ 

   هلل دو  المتلد ين.

ل( مير )الت دكيل(:  و)الت دك 

ق(  ■  الْ الْ    -  فــــــــ )التَّوكـي اُ الدْك ه ْب اءذي يتعل   ْب د الَقَّْل يف األدمْال  يكد     -  ٌ دْن

ٌ   د؛ وهةالظ اهر  .سا 

ا )التَّوك ق(  ■   .هيتتص  باهلل والدف  ،باطن    َّلد دمل  ف  وأمَّ

 
  


