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  ِبْسِم اِهللا الرْحَمِن الرِحْيمِ 

ُفِسَنا، ُشُرْورِ  ِمنْ  ِبهِ  َونـَُعْوذُ  َوَنْستَـْغِفُرُه، ُنُه،َوَنْسَتِعيْـ  َنْحَمُدُه، لِلِه، الَحْمدُ   َسيَئاتِ  َوِمنْ  أَنـْ
 الَ  َوْحَدهُ  اهللاُ  إال  إَلهَ  الَ  أنْ  وَأْشَهدُ  .َلهُ  َهاِدي َفالَ  ُيْضِللْ  َوَمنْ  َلُه، ُمِضل  َفالَ  اهللاُ  يـَْهِدهِ  َمنْ  أْعَمالَِنا،
  .َوَرُسْولُهُ  َعْبُدهُ  مًداُمحَ  أن  َوَأْشَهدُ  َلُه، َشرِْيكَ 

ُتمْ  ِإال َتُموُتن  َوال تـَُقاتِهِ  َحق  اللهَ  اتـُقوا آَمُنوا الِذينَ  ﴿يَاأَيـَها : ِعْمَرانَ  آلُ [ ُمْسِلُموَن﴾ َوأَنـْ
102.[  

ُهَما َوَبث  َزْوَجَها َهاِمنْـ  َوَخَلقَ  َواِحَدةٍ  نـَْفسٍ  ِمنْ  َخَلَقُكمْ  الِذي رَبُكمُ  اتـُقوا الناسُ  ﴿يَاأَيـَها  ِمنـْ
: النَساءُ [ رَِقيًبا﴾ َعَلْيُكمْ  َكانَ  اللهَ  ِإن  َواألْرَحامَ  ِبهِ  َتَساَءُلونَ  الِذي اللهَ  َواتـُقوا َوِنَساءً  َكِثيًرا رَِجاال

1.[  

 َلُكمْ  َويـَْغِفرْ  َأْعَماَلُكمْ  َلُكمْ  ِلحْ ُيصْ  ∃∃∃∃ َسِديًدا قـَْوالً  َوُقوُلوا اللهَ  اتـُقوا آَمُنوا الِذينَ  يَاأَيـَها﴿
  ].71 ،70: اْألَْحَزابُ [ َعِظيًما﴾ فـَْوزًا فَازَ  فـََقدْ  َوَرُسوَلهُ  اللهَ  ُيِطعِ  َوَمنْ  ُذنُوَبُكمْ 

  :بـَْعدُ  َأما

 ِلُكل ِه َوِعبَ  تـَْوِحيدِ  ِإَلى َيْدُعْوُهمْ  َداعٍ  قـَْومٍ  فَاْعَلْم رَِحَمَك اُهللا َأنَعاِة اَدتِِه، وَ اللِمَن الد
َنَة ُأْسَتاُذنَا أَبُو اْلَعباِس َحْرِمْيُن ْبُن َسِلْيٍم اللْمبـُْوِري اْألَْنُدْونِْيِسي رَِحَمُه اُهللا اْلُمتَـَوفى سَ اْلُمَعاِصرِْيَن 

َنُه َما َيْحَتاُج اْلُمْسِلُم ِإَلى ِكَتااللِه َوِعَباَدتِِه، َوأَلَف   تـَْوِحيدِ  َقْد َدَعا قـَْوَمُه ِإَلى ،)1434( بًا َضم
  .َواْعِتَقاِدِه َوالتْصِدْيِق ِبهِ  ِتهِ َمْعرِفَ 

 فَاْعَلمْ {: ىالَ عَ تَـ  الَ قَ  امَ كَ   هِ بِ  هُ ادَ بَ ى عِ الَ عَ تَـ  اهللاُ  رَ مَ أَ  دْ قَ وَ َمْعرَِفُة التـْوِحْيِد ِمَن اْألُُمْوِر اْلُمِهمِة، وَ 
   .]19: دٌ م حَ مُ [} اللهُ  ِإال  ِإَلهَ  َال  أَنهُ 
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 َأنِ  َرُسوًال  أُمةٍ  ُكل  ِفي بـََعثْـَنا َوَلَقدْ {: ىالَ عَ تَـ  اهللاُ  الَ قَ  ِه،بِ  مْ هُ مَ وْ قَـ  اْألَنِْبَياُء َوالرُسلُ  رَ مَ أَ وَ 
   .]36: لُ حْ الن [} الطاُغوتَ  َواْجَتِنُبوا اللهَ  اْعُبُدوا

َراِهيمَ {: قَاَل تـََعاَلىنِْبَياِء َوالرُسِل، َفَدْعَوُة التـْوِحْيِد َدْعَوُة اْألَ   اللهَ  اْعُبُدوا ِلَقْوِمهِ  قَالَ  ِإذْ  َوِإبـْ
رٌ  َذِلُكمْ  َواتـُقوهُ    . ]16: تُ وْ بُـ كَ نْ عَ الْ [} تـَْعَلُمونَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  َلُكمْ  َخيـْ

 أَلِيمٌ  َعَذابٌ  يَْأتِيَـُهمْ  َأنْ  قـَْبلِ  ِمنْ  قـَْوَمكَ  أَْنِذرْ  َأنْ  قـَْوِمهِ  ِإَلى نُوًحا َأْرَسْلَنا ِإنا{ :ىالَ عَ تَـ  الَ قَ وَ 
  .]3-1: حٌ وْ نُـ [} َوَأِطيُعونِ  َواتـُقوهُ  اللهَ  اْعُبُدوا َأنِ  ∃∃∃∃ ُمِبينٌ  َنِذيرٌ  َلُكمْ  ِإني قـَْومِ  يَا قَالَ  ∃∃∃∃

  .]45: لُ مْ الن [} اللهَ  ااْعُبُدو  َأنِ  َصاِلًحا َأَخاُهمْ  َثُمودَ  ِإَلى َأْرَسْلَنا َوَلَقدْ {: َوقَاَل تـََعاَلى

 َوَال  اْآلِخرَ  اْليَـْومَ  َواْرُجوا اللهَ  اْعُبُدوا قـَْومِ  يَا فـََقالَ  ُشَعْيًبا َأَخاُهمْ  َمْدَينَ  َوِإَلى{: َوقَاَل تـََعاَلى
  .]36: تُ وْ بُـ كَ نْ عَ الْ [} ُمْفِسِدينَ  اْألَْرضِ  ِفي تـَْعثـَْوا

ُرهُ  ِإلَهٍ  ِمنْ  َلُكمْ  َما اللهَ  اْعُبُدوا قـَْومِ  يَا قَالَ  ُهوًدا مْ َأَخاهُ  َعادٍ  َوِإَلى{: َوقَاَل تـََعاَلى  َأَفَال  َغيـْ
   .1]65: افُ رَ عْ اْألَ [} تـَتـُقونَ 

ٌر ِجدا، َوِلَهَذا قَاَل اْبُن أَِبي اْلِعز رَِحَمُه اُهللا ِفْي  َشْرِحِه "َوِمْثُل َهَذا اْألَْمِر ِفي اْلُقْرآِن َكِثيـْ
 َذِلَك أَنهُ  َوِمنْ  .َلهُ  اْألَْمثَالِ  َوَضْربِ  َوبـََيانِهِ  التـْوِحيدِ  َهَذا تـَْقرِيرِ  ِمنْ  َمْمُلوءٌ  َواْلُقْرآنُ ": اِويةِ َعَلى الطحَ 

  .اهـ. الله ِإال  َبدَ يـُعْ  َال  َأنْ  ُمْستَـْلزِمٌ  َذِلكَ  َوَأن  اللُه، ِإال  َخاِلقَ  َال  أَنهُ  َويـُبَـينُ  الربُوبِيِة، تـَْوِحيدَ  يـَُقررُ 

                                                           

َهْونَ  َوْحَدُه، اهللاِ  بِِعَباَدةِ  ِإال  يَْأُمُرْونَ  الَ  َواْألَنِْبَياءُ " :قَاَل أَبُو اْلَعباِس َأْمحَُد احلَْراِين َرِمحَُه اهللاُ  1  َوطَاَعةِ  اهللاِ  ِسَوى َما ِعَباَدةِ  َعنْ  َويـَنـْ
  ."الشَياِطْنيِ 
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  :رَِحَمُه اهللاُ ْبُن َسِلْيٍم اللْمبـُْوِري اْألَْنُدْونِْيِسي قَاَل أَبُو اْلَعباِس َحْرِمْيُن 

 ْوِحْيَد َأْصُل ُكلالتـ اِس، ِألَنِفْي َحَياِة الن ْوِحْيُد ُهَو َأْصٌل ُمِهم2َعَملٍ  التـ .  

ْسَالِميةُ  َوَقْد بـَيـَنتِ  َعُة اْإلِ  ةٍ الناَس ِإَلى َحَيا يـَُوصلُ  الِذي ُهوَ َأن اْلَعَمَل َمَع التـْوِحْيِد  الشرِيـْ
َثى َأوْ  ذََكرٍ  ِمنْ  َصاِلًحا َعِملَ  َمنْ {: طَيَبٍة َوَسَعاَدٍة َحِقْيِقيٍة ِفْي اْآلِخَرِة، قَاَل اهللاُ تـََعاَلى  ُمْؤِمنٌ  َوُهوَ  أُنـْ

َلُنْحِييَـنهُ    .]97: النْحلُ [} يـَْعَمُلونَ  َكانُوا َما بَِأْحَسنِ  َأْجَرُهمْ  َولََنْجزِيـَنـُهمْ  طَيَبةً  َحَياةً  فـَ

، اهللاِ  ةِ ي انِ دَ حْ وَ  فَ رِ عْ تَـ  نْ أَ  سَ يْ لَ ، وَ 3نَ يْ مِ الَ عَ الْ  قَ لَ خَ  اهللاَ  ن أَ  فَ رِ عْ تَـ وَ  مَ لَ عْ تَـ  نْ أَ  سَ يْ لَ  دُ يْ حِ وْ التـ وَ 
 ةِ ي انِ دَ حْ وَ بِ  نُ مِ ؤْ يُـ  لْ ، بَ هُ ب رَ  اهللاَ  ن أَ  نُ مِ ؤْ يُـ  اهللاُ  هُ نَ عَ لَ  سَ يْ لِ بْ إِ  ن ، ِألَ فـََقطْ  هُ اتَ فَ صِ وَ  هُ ائَ مَ سْ أَ  فَ رِ عْ تَـ  نْ أَ  سَ يْ لَ وَ 

 فَِبِعزِتكَ  قَالَ {: ىالَ عَ تَـ  اهللاُ  الَ ا قَ مَ كَ   هِ اتِ فَ صِ وَ  هِ ائِ مَ سْ أَ  رِ كْ ذِ بِ  اهللاَ  لَ أَ سَ  هُ ن أَ  لٍ يْ لِ دَ بِ  هِ َوُسْلطَانِ  اهللاِ 
  .4]82: ص[} َأْجَمِعينَ  َألُْغوِيـَنـُهمْ 

 مْ هُ وَ  مَ ل سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اهللاُ ل صَ  اهللاِ  لُ وْ سُ رَ  مْ هُ لَ اتَـ قَ  ْينَ يـ بِ رَ عَ الْ  ْينَ يـ لِ اهِ جَ الْ  نَ مِ  مُ وْ قَ الْ  كَ لِ ذَ كَ وَ 
 ِفيَها َوَمنْ  اْألَْرضُ  ِلَمنِ  ُقلْ {: ىالَ عَ تَـ  اهللاُ  الَ ا قَ مَ كَ   نَ يْ مِ الَ عَ الْ  ب رَ وَ  رُ بـ دَ مُ الْ وَ  قُ الِ خَ الْ  اهللاَ  ن أَ بِ  نَ وْ ر قِ مُ 

                                                           

ميَانِ  َأْصلُ  التـْوِحيدَ  ِإن " :قَاَل أَبُو اْلَعباِس َأْمحَُد احلَْراِين َرِمحَُه اهللاُ  بِِه، إال  َأَحدٍ  ِإْميَانُ  َيِصح  ِحْيِد، َوَال َواْلَعَمُل َال يـُْقَبُل ِإال بِالتـوْ  2  َوُهوَ  اْإلِ
  ".بِهِ  إال  َأَحدٍ  إْسَالمُ  َيِصح  َوَال  اْجلَنةِ  َمثَنُ  َوُهوَ  النارِ  َوأَْهلِ  اْجلَنةِ  أَْهلِ  بـَْنيَ  اْلَفارِقُ  اْلَكَالمُ 

، َوُهوَ وْ اْلَعاَلمُ  3  .تـََعاَىل  اهللاِ  ِسَوى َمْوُجْودٍ  ِلُكل  اْسمٌ  َن َمجُْع َعاملٍَ

 سَ يْ لِ بْ إِ  نْ مِ  اتٌ بَ ثْـ إِ  هِ يْ فِ . ]76: ص[} ِطنيٍ  ِمنْ  َوَخَلْقَتهُ  نَارٍ  ِمنْ  َخَلْقَتِين  ِمْنهُ  َخيـْرٌ  أَنَا قَالَ {: اَىل عَ تَـ  هُ لُ وْ ا قَـ ضً يْ ا أَ ذَ ى هَ لَ عَ  ل دَ  دْ قَ وَ  4
َعثُونَ  يـَْومِ  ِإَىل  فَأَْنِظْرِين  َرب {: بِْليسُ إِ  َوقَالَ  .هُ قَ لَ خَ  اهللاَ  ن أَ   اَألْرضِ  ِيف  َهلُمْ  ُألزَيـَنن  أَْغَويـَْتِين  ِمبَا َرب {: َوقَالَ ] 36: احلِْْجرُ [} يـُبـْ

ْسرَاءُ [} َعَلي  َكرْمتَ  الِذي َهَذا أَرَأَيـَْتكَ {: َوقَالَ  ،]39: احلِْْجرُ [} َأْمجَِعنيَ  َوُألْغِويـَنـُهمْ    . ]62: اْإلِ

   ".هِ َغريِْ  َوَخاِلقُ  َوَخالُِقهُ  رَبهُ  اللهَ  بَِأن  ِفيهِ  يُِقر  الِذي اخلِْطَابِ  ِمنَ  َهَذا َوأَْمثَالُ " :قَاَل أَبُو اْلَعباِس َأْمحَُد احلَْراِين َرِمحَُه اهللاُ 



~ 6 ~ 

 

www.ashhabulhadits.wordpress.com 

 َوَرب  السْبعِ  السَماَواتِ  َرب  َمنْ  ُقلْ  ∃∃∃∃ َتذَكُرونَ  َأَفَال  ُقلْ  لِلهِ  َسيَـُقوُلونَ  ∃∃∃∃ تـَْعَلُمونَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ 
 َوَال  ُيِجيرُ  َوُهوَ  َشْيءٍ  ُكل  َمَلُكوتُ  بَِيِدهِ  َمنْ  ُقلْ  ∃∃∃∃ تـَتـُقونَ  َأَفَال  ُقلْ  لِلهِ  َسيَـُقوُلونَ  ∃∃∃∃ اْلَعِظيمِ  اْلَعْرشِ 
  .]89- 84: نَ وْ نُـ مِ ؤْ مُ الْ [} ُتْسَحُرون فَأَنى ُقلْ  لِلهِ  َسيَـُقوُلونَ  ∃∃∃∃ تـَْعَلُمونَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  َعَلْيهِ  ُيَجارُ 

 نَ يْ نِ مِ ؤْ مُ الْ  نَ يْ مِ لِ سْ مُ الْ  نَ ي مِ نِ عْ يَـ  ةِ ي رِ بَ الْ  رِ يْ خَ  نْ مِ  مْ هُ لُ عَ جْ يَ  الَ  كَ لِ ذَ بِ  مْ هُ انَـ مَ يْ إِ وَ  مْ هُ اْعِتَقادَ  ن إِ 
  .5ىالَ عَ تَـ وَ  هُ انَ حَ بْ سُ  اهللاِ بِ 

ا م أَ ، وَ اهللاُ  ال إِ  ق حَ بِ َد وْ بُـ عْ مَ  الَ  اهُ نَ عْ مَ ، وَ "اللهُ  ِإال  ِإَلهَ  الَ " ةِ مَ لِ كَ   يْ فِ  نُ م ضَ تَ يَـ  دَ يْ حِ وْ التـ  ن إِ وَ 
 ُدوِنهِ  ِمنْ  َيْدُعونَ  َما َوَأن  اْلَحق  ُهوَ  اللهَ  بَِأن  َذِلكَ {: ىالَ عَ تَـ  اهللاُ  الَ ا قَ مَ كَ   لٌ اطِ بَ  تُهُ ادَ بَ عِ فَ  اهللاِ  ىوَ سِ 

   .6]62: ج حَ الْ [} اْلَكِبيرُ  اْلَعِلي  ُهوَ  اللهَ  َوَأن  اْلَباِطلُ  ُهوَ 

 نْ مِ  ادَ بَ عِ الْ  قَ لَ خَ  اهللاَ  ن أَ وَ  كِ رْ الش  نَ مِ  ةٌ اءَ رَ بَـ  هِ يْ ، فِ صِ الَ خْ اْإلِ  ةُ مَ لِ كَ " اللهُ  ِإال  ِإَلهَ  الَ " ةُ مَ لِ كَ فَ 
ْنسَ  اْلِجن  َخَلْقتُ  َوَما{: ىالَ عَ تَـ  الَ قَ ا مَ كَ ،  ةِ مَ لِ كَ الْ  هِ ذِ هَ  لِ جْ أَ    .]56: اتُ يَ ارِ الذ [} لِيَـْعُبُدونِ  ِإال  َواْإلِ

 ِمنْ  َأْرَسْلَنا َوَما{: ىالَ عَ تَـ  الَ ا قَ مَ ُكتًُبا كَ   لَ زَ نْـ أَ ُرُسًال وَ  اهللاُ  لَ سَ رْ ا أَ ضً يْ أَ  ةِ مَ لِ كَ الْ  هِ ذِ هَ  لِ جْ أَ  نْ مِ وَ 
  .7]25: اءُ يَ بِ نْ اْألَ [} فَاْعُبُدونِ  أَنَا ِإال  ِإَلهَ  َال  أَنهُ  ِإلَْيهِ  نُوِحي ِإال  َرُسولٍ  ِمنْ  قـَْبِلكَ 

                                                           

 َوَمِليُكُه، َورَبهُ  َشْيءٍ  ُكل  َخاِلقُ  اللهَ  بَِأن  ُمِقرينَ  َكانُوا اْألَْصَنامَ  يـَْعُبُدونَ  الِذينَ  فَاْلُمْشرُِكونَ " :قَاَل أَبُو اْلَعباِس َأْمحَُد احلَْراِين َرِمحَُه اهللاُ  5
 ."اْألَْصَنامِ  َكُعبادِ  َيُكونَ  أَنْ  َربَ أَقْـ  َكانَ  َحتِْقيِقهِ  ُمْنتَـَهى َهَذا َكانَ  َفَمنْ 

ْيعَ  ِإن " :قَاَل أَبُو اْلَعباِس َأْمحَُد احلَْراِين َرِمحَُه اهللاُ  6  َربـَها وُهوَ  لِلِه، َممُْلوَكةٌ  لِلهِ  َخمُْلوَقةٌ  َوَأْحَواِهلَا َوِصَفاَِا اْألَْعَيانِ  ِمنْ  اللهِ  ِسَوى َما مجَِ
رُهُ  َهلَا َرب  َال  َوُمَدبـُرَها، َوَمِليُكَها َهاَوَخاِلقُ   ُهوَ  بَلْ  ُمِعٍني، َوَال  َذِلكَ  ِمنْ  َشْيءٍ  ِيف  َلهُ  َشرِيكَ  َال  َواْألَْمُر، اْخلَْلقُ  َلهُ  ا،هلََ  ِسَواهُ  إلَهَ  َوَال  َغيـْ
 ِمنْ  ِفيِهَما َهلُمْ  َوَما اْألَْرضِ  ِيف  َوَال  السَماَواتِ  ِيف  َذرةٍ  ِمثْـَقالَ  َميِْلُكونَ  َال  اللهِ  ُدونِ  ِمنْ  َزَعْمُتمْ  الِذينَ  اْدُعوا ُقلِ {: ُسْبَحانَهُ  قَالَ  َكَما
ُهمْ  َلهُ  َوَما ِشْركٍ  َفعُ  َوَال  ∃ َظِهريٍ  ِمنْ  ِمنـْ   .}َلهُ  أَِذنَ  ِلَمنْ  إال  ِعْنَدهُ  الشَفاَعةُ  تـَنـْ

7  اِيناِس َأْمحَُد احلَْرْسَالمِ  َورَْأسُ " :َرِمحَُه اهللاُ قَاَل أَبُو اْلَعب ْيعَ  اهللاُ  بـََعثَ  َوَِا اهللاُ، ِإال  إَِلهَ  الَ  أَنْ  َشَهاَدةُ  ُمْطَلًقا اْإلِ  قَالَ  َكَما الرُسِل، مجَِ
 ِإال  رُسولٍ  ِمن قـَْبِلكَ  ِمن أَْرَسْلَنا َوَما{: تـََعاَىل  لَ َوقَا ،}الطاُغوتَ  َواْجَتِنُبوا اللهَ  اْعُبُدوا أَنِ  رُسوالً  أُمةٍ  ُكل  ِيف  بـََعثْـَنا َوَلَقدْ {: تـََعاَىل 
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 قـَْومِ  يَا{: ىالَ عَ تَـ  الَ ا قَ مَ كَ   هِ ل لِ  ةِ ادَ بَ عِ الْ  صِ الَ خْ إِ وَ  دِ يْ حِ وْ لتـ ا ةِ دَ يْ قِ عَ بِ  مْ هُ تَـ وَ عْ دَ  لُ سُ الر  أَ دَ بَ وَ 
ُرهُ  ِإلَهٍ  ِمنْ  َلُكمْ  َما اللهَ  اْعُبُدوا    .]59: افُ رَ عْ اْألَ [} َغيـْ

 وَ هُ ، وَ ةٍ نَ سَ  رَ شَ عَ  ثَ الَ ثَ  ةَ ك مَ بِ  مَ ل سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اهللاُ ل صَ  ي بِ ا الن هَ بِ  امَ قَ أَْيًضا  ةِ وَ عْ الد  هِ ذِ هَ بِ وَ 
 اوْ أُ دَ بْ يَـ  نْ أَ  مْ هُ رُ مُ أْ يَ وَ  هِ ابِ حَ صْ أَ  ةِ يَ بِ رْ تَـ  يْ فِ  مُ وْ قُ يَـ وَ  ،ةِ حَ يْ حِ الص  ةِ دَ يْ قِ عَ الْ وَ  دِ يْ حِ وْ ى التـ لَ إِ  اسَ و الن عُ دْ يَ 
َماُم ُمْسِلٌم ِفْي  َمايْ ا بـَيـَنُه فِ مَ ٍد كَ الَ ى بِ لَ إِ  وْ اٍد أَ بَ ى عِ لَ إِ  مْ هُ لَ سَ رْ َوأَ ، دِ يْ حِ وْ التـ بِ  اسِ لن لِ  مْ هُ تَـ وَ عْ دَ  َرَواُه اْإلِ
ُهَما، اللهُ  َرِضيَ  َعباسٍ  اْبنِ  َعنِ " َصِحْيِحهِ "  ِلُمَعاذِ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َعنـْ

 َأنْ  ِإَلى فَاْدُعُهمْ  ِجْئتَـُهْم، فَِإَذا ِكَتاٍب، لَ َأهْ  قـَْوًما َسَتْأِتي ِإنكَ «: الَيَمنِ  ِإَلى بـََعَثهُ  ِحينَ  َجَبلٍ  ْبنِ 
 اللهَ  َأن  فََأْخِبْرُهمْ  ِبَذِلَك، َلكَ  َأطَاُعوا ُهمْ  فَِإنْ  اللِه، َرُسولُ  ُمَحمًدا َوَأن  اللُه، ِإال  ِإَلهَ  الَ  َأنْ  َيْشَهُدوا

َلٍة، يـَْومٍ  ُكل  ِفي َصَلَواتٍ  َخْمسَ  َعَلْيِهمْ  فـََرضَ  َقدْ   َأن  فََأْخِبْرُهمْ  ِبَذِلَك، َلكَ  َأطَاُعوا ُهمْ  فَِإنْ  َولَيـْ
 ِبَذِلَك، َلكَ  َأطَاُعوا ُهمْ  فَِإنْ  فـَُقَراِئِهْم، َعَلى فـَتـَُرد  َأْغِنَيائِِهمْ  ِمنْ  تـُْؤَخذُ  َصَدَقةً  َعَلْيِهمْ  فـََرضَ  َقدْ  اللهَ 

َنهُ  لَْيسَ  فَِإنهُ  الَمْظُلوِم، َدْعَوةَ  َواتقِ  َأْمَواِلِهمْ  وََكَراِئمَ  فَِإياكَ    .8»ِحَجابٌ  اللهِ  َوبـَْينَ  بـَيـْ

                                                                                                                                                                                     

 الِذي ِإال  ∃ تـَْعُبُدونَ  مما بـَرَاءٌ  إِنِين  َوقـَْوِمهِ  ألَبِيهِ  إِبـْرَاِهيمُ  قَالَ  َوِإذْ {: اْخلَِلْيلِ  َعنِ  تـََعاَىل  َوقَالَ  ،}فَاْعُبُدونِ  أَنَا ِإال  إَِلهَ  الَ  أَنهُ  إِلَْيهِ  نُوِحي
 أَنُتمْ  ∃ تـَْعُبُدونَ  ُكنُتمْ  ما أَفـََرأَيـُْتم قَالَ {: َعْنهُ  تـََعاَىل  َوقَالَ  ،}يـَْرِجُعونَ  َلَعلُهمْ  َعِقِبهِ  ِيف  بَاِقَيةً  َكِلَمةً  َوَجَعَلَها ∃ َسيَـْهِدينِ  فَِإنهُ  َفَطَرِين 

 قَاُلوا ِإذْ  َمَعهُ  َوالِذينَ  إِبـْرَاِهيمَ  ِيف  َحَسَنةٌ  أُْسَوةٌ  َلُكمْ  َكاَنتْ  َقدْ {: تـََعاَىل  َوقَالَ  ،}اْلَعاَلِمنيَ  ب رَ  ِإال  يل  َعُدو  فَِإنـُهمْ  ∃ األَْقَدُمونَ  َوآبَاؤُُكمُ 
نَـَنا َوبََدا ِبُكمْ  َكَفْرنَا اللهِ  ُدونِ  ِمن تـَْعُبُدونَ  َوِمما ِمنُكمْ  بـَُرآءُ  ِإنا ِلَقْوِمِهمْ  َنُكمُ  بـَيـْ  ،}َوْحَدهُ  بِاللهِ  تـُْؤِمُنوا َحىت  أَبًَدا َواْلبَـْغَضاءُ  اَوةُ اْلَعدَ  َوبـَيـْ

  ".}يـُْعَبُدونَ  آِهلَةً  الرْمحَنِ  ُدونِ  ِمن َأَجَعْلَنا ِمن رُسِلَنا قـَْبِلكَ  ِمن أَْرَسْلَنا َمنْ  َواْسَألْ {: تـََعاَىل  َوقَالَ 

8  َب ِفْيهِ "َصِحْيِحهِ " َرِمحَُه اُهللا ِيفْ  احلَِْدْيُث َأْخَرَجُه اْلُبَخارِيةِ  قـَْبلَ  الَيَمنِ  ِإَىل  َوُمَعاذٍ  ُموَسى َأِيب  بـَْعثِ  بَابُ : "، َوبـَوالَوَداعِ  َحج" ،
  ". َكانُوا َحْيثُ  الُفَقرَاءِ  ِيف  َوتـَُرد  اَألْغِنَياءِ  ِمنَ  الصَدَقةِ  َأْخذِ  بَابُ : "َوبـَوَب أْيًضا

ْسَالمِ  َوَشرَائِعِ  الشَهاَدتـَْنيِ  ِإَىل  الدَعاءِ  بَابُ : "، َوبـَوَب النـَوِوي َرِمحَُه اهللاُ ِفْيهِ "َصِحْيِحهِ "ِيفْ  َوَأْخَرَجُه ُمْسِلٌم َرِمحَُه اهللاُ    ".اْإلِ
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 ،ايَ نْـ الد  اةِ يَ حَ  يْ ا فِ د جِ  ةٌ م هِ مُ  هُ تَ لَ زِ نْ مَ  ن أَ م وَ هِ مُ  نِ يْ ي الد فِ  دَ يْ حِ وْ التـ  ن أَ  مُ لَ عْ نَـ  حِ رْ ا الش ذَ هَ بِ وَ 
َنى بِ  لٌ صْ أَ  وَ هُ ٍد، وَ بْ عَ  ل ى كُ لَ عَ  ةِ ي اسِ سَ اْألَ  اتِ بَ اجِ وَ الْ  نَ مِ  وَ هُ وَ    .لٍ مَ عَ  ل كُ   هِ يـُبـْ

 َها، َويُْطَلبُ نْـ مِ  م ضَ تَ ا يَـ مَ  لُ مَ عْ يَـ  م ا ثُ اهَ نَ عْ مَ  فَ رِ عْ يَـ  نْ أَ  هُ نْ مِ  بُ لَ طْ يُ  ةِ مَ لِ كَ الْ  هِ ذِ هَ بِ  لُ وْ قُ يَـ  نْ مَ وَ 
   .9ى اهللاِ وَ سِ  ةٍ ادَ بَ عِ  ل كُ   رَ فُ كْ يَ وَ  اهللاَ  دَ بُ عْ َأْن يَـ أَْيًضا ِمْنُه 

  

  

                                                           

يَعُهمْ  لَ الرسُ  أَن  َعَلى ُمتِفُقونَ  اْلِمَللِ  أَْهلَ  ِإن " :قَاَل أَبُو اْلَعباِس َأْمحَُد احلَْراِين َرِمحَُه اهللاُ  9  يـَْفَعلُ  َمنْ  وََكفُروا اْألَْصَنامِ  ِعَباَدةِ  َعنْ  نـُُهوا مجَِ
 ْسَوةٌ أُ  َلُكمْ  َكاَنتْ  َقدْ {: تـََعاَىل  اللهُ  قَالَ  َكَما اللهِ  ِسَوى َمْعُبودٍ  وَُكل  اْألَْصَنامِ  ِعَباَدةِ  ِمنْ  يـََتبَـرأَ  َحىت  ُمْؤِمًنا َيُكونُ  َال  اْلُمْؤِمنَ  َوأَن  َذِلكَ 

نَـَنا َوبََدا ِبُكمْ  َكَفْرنَا اللهِ  ُدونِ  ِمنْ  تـَْعُبُدونَ  َوِمما ِمْنُكمْ  بـَُرآءُ  إنا لَِقْوِمِهمْ  قَاُلوا إذْ  َمَعهُ  َوالِذينَ  إبـْرَاِهيمَ  ِيف  َحَسَنةٌ  َنُكمُ  بـَيـْ  اْلَعَداَوةُ  َوبـَيـْ
 إال  ِيل  َعُدو  فَِإنـُهمْ  ∃ اْألَْقَدُمونَ  َوآبَاؤُُكمُ  أَنـُْتمْ } {تـَْعُبُدونَ  ُكْنُتمْ  َما أَفـَرَأَيـُْتمْ {: اْخلَِليلُ  َوقَالَ . }َدهُ َوحْ  بِاللهِ  تـُْؤِمُنوا َحىت  أَبًَدا َواْلبَـْغَضاءُ 

 ِين  َوقـَْوِمهِ  ِألَبِيهِ {: اْخلَِليلُ  َوقَالَ } اْلَعاَلِمنيَ  َربا بـَرَاءٌ  إنتـَْعُبُدونَ  ِمم ∃  ِذي إالهُ  َرِين َفطَ  الإَمامُ  َوُهوَ -  اْخلَِليلُ  َوقَالَ } َسيَـْهِدينِ  فَِإن 
 إين  ∃ ُتْشرُِكونَ  ِمما بَرِيءٌ  إين  قـَْومِ  يَا{ :-لَِقْولِهِ  تـَْعِظيِمهِ  َعَلى اْلِمَللِ  أَْهلُ  َواتـَفقَ  َواْلِكَتابَ  النبُـوةَ  ُذريِتهِ  ِيف  اللهُ  َجَعلَ  الِذي اْحلُنَـَفاءِ 

 .اهـ، احلَْْمُد لِلهِ  ."}اْلُمْشرِِكنيَ  ِمنَ  أَنَا َوَما َحِنيًفا َواْألَْرضَ  السَماَواتِ  َفطَرَ  لِلِذي َوْجِهيَ  جْهتُ وَ 


