¢
رب العالؿقن ،وأشفد أن ال إلـٰه َإال اهلل ودده
الحؿد هلل ِّ
ال شريك له ،وأشفد َ
محؿـدً ا عدـده ورلـوله ـ َؾى اهلل
أن َ
ول َؾم عؾقه وعؾى آله و حده أجؿعقن..

األشجار واأللس يف الدـقان ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

السؾف لؼول اهلل گ﴿
مثل هـٰذا أيضا تػسقر َ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﴾ قال

ﰁ﴾[إبراهقم] فؽؾؿة ال َتودقد هبـٰذا الدِّ ين بؿثابـة األ ـل

غقر وادد﴿ العفد﴿ (ال إلـٰه َإال اهلل).

ﯹ ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ

وتػسقر العفد وال واب بـ( ال إلـٰه َإال اهلل) من أدسـن

الذي يدـى عؾقه دين اهلل گ.
وقول اهلل َ
جل وعال﴿ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ

أ َما بعد..
قــول اهلل -تدــارك وتعــالى -يف ل ـورة الـَدــل﴿ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﴾ فقه أن الشػعاء

ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾ مــن

الردؿـٰن -ال يتؽ َؾؿون
ومن جؿؾتفم الؿال ؽة -مال ؽة َ

يطالع كتب ال َتػسقر بالؿـلوور والؿـؼـول عـن ال َ ـحابة -

عـد اهلل -گ -ب َ
الشػاعة والؿال ؽة الذين يشػعون كثر

ﭫ وعن تابعقفم بندسان -يف معـى هـٰذه اآلية الؽريؿة،
يؼف جؾقا عؾى مؽاكة ال َتودقد يف قؾوب ال َ حــابة ر ِضـي
اهلل عـفم ،وعؾى عظقم عــايتفم بـه ،واهتؿـامفم بؿؼامـه،

كؿا يدل عؾقه قول اهلل عز وجل﴿

ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ

ﰊﰋﰌ ﰍﰎﰏ ﰐﰑﰒﰓﰔﰕ
ﰖ ﰗ ﰘ﴾[الـجم] وما جاء يف هـٰذه اآلية مطابق

وأ َكه أعظم الؿؼا د وأجؾفا عؾى اإلطالق؛ فؼـد كؼـل عـن

تؿا ًما لؿا جاء يف آية الـَدل من ذكر شرطي قدول َ
الشػاعة
وأهنا ال تؼدل إال بشرطقن قال﴿ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

عـز َ
جـل﴿
غقر وادد من ال َ حابة وال َتابعقن يف معـى قولـه َ

ﰋﰌ ﰍﰎﰏ ﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖ

ﮄ ﮅ﴾ أي قال﴿ ال إلـٰه َإال اهلل ،وقالوا﴿ هـي مـتفـى

ﰗ﴾ إذن اهلل َ
لؾشافع ورضا اهلل عن الؿشػوع له ،فال

ال َ واب؛ أي َ
أن (ال إلـٰه َإال اهلل) هي األلاس الـذي يدــى
عؾقه دين اهلل -تدارك وتعالى ،-وال واب إال ما بـي عؾى

تؽون َ
الشػاعة عـد اهلل َإال هبـٰذين﴿ بنذن اهلل گ لؾ َشافع
ورضا مـه -جل وعال -عن الؿشػوع له.
ومثل هـٰذا تؿا ًما قوله يف لورة الـَدل﴿

ﭷﭸﭹ

(ال إلـٰه َإال اهلل) ،وكل عؿل يدـى عؾى غقر هــٰذا األلـاس

ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾

ففو تداب ولقس ب واب؛ ألكـه لـقس قا ًؿـا عؾـى ألالـه

إذن اهلل َ
لؾشافع ﮄ ﮅ﴾ رضاه عن الؿشػوع له بؼوله

وعؿاده الذي ال ققام له َإال عؾقه ،فـ(ال إلــٰه َإال اهلل) عؾقفـا

ال واب ،وألاس ال َ واب التودقد ،فال

واب إال به،

ققام دين اهلل -جـل وعـال -وهـي يف الـدِّ ين كاأل ـول يف

وال ققام لؾدِّ ين إال عؾقه.

()20

()03

ﮤ

التػسقر وأجوده ،وأد ِّله عؾى مؽاكة (ال إلـٰه َإال اهلل) ومؽاكة
ال َتودقد لدى ال َ حابة ر ِضي اهلل عـفم ،وأ َكفا ألاس هــٰذا
الدِّ ين الذي ال ققام لؾدين إال عؾقه ،فؿن لم يلت يوم الؼقامة
بال َتودقد ،برئ من العفد ،ولم يؽن من أهل ال واب فـال
يـال شػاعة مفؿا كان تعدـده كؿـا قـال گ﴿ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯﮰ﴾[االنفطار  ]91:اشتؿؾت اآلية عؾـى وـالث
كؽرات يف لقاق الـَػي وكؾفا تػقد العؿوم؛ ألن الـَؽـرة إذا
جاءت يف لقاق َ
الشرط أو لقاق الـَفي أو لقاق الـَػي تػقد
العؿوم ،ﮫ ﮬ ﮭ﴾ أي كػس مفؿا عظم شلهنا وعؾت
أيضـــا مفؿـــا أد َدـــت ذلـــك لفـــا،
مؽاكتفـــا ،ﮮ﴾ ً
يسقرا ولو قؾقال ،ﮱ ﮲ ﮳﴾ فـاألمر
ﮯﮰ﴾ولو ً
ورضا مــه
بقده فال شػاعة عـد اهلل گ إال بنذن مـه لؾشافع ً
-تدارك وتعالى -عن الؿشػوع له.

يوضح هـٰذا الفهم لًية -ففم ال حابة ر ِضي اهلل عـفم

لًية -دديث أبي هريرة ﭬ يف حقح الدخاري (ح﴿)99
ِ
السالم ﴿-مـن ألـعد الــاس
أكه قال لؾـَدي -عؾقه ال َ الة و َ
بشػاعتك يوم الؼقامة؟ قال﴿ «م ْن قال َل إِلـه إَِل اُ َالِ اًـا
ِم ْن ق ْلبِ ِه» فؿن جاء يوم الؼقامة معـه ال َتودقـد واإلالـال
وتحؼقق (ال إلـٰه َإال اهلل) فاز برضا اهلل گ ودظِي بشـػاعة
()04

مؿـن يـلذن اهلل -
الشػعاء من األكدقاء والؿال ؽة وغقـرهم َ

يف بقان هـٰذا األلاس الذي هو أعظـم األلـس يف التلكقـد

تدارك وتعـالى -لفـم َ
بالشـػاعة .فــ(ال إلــٰه َإال اهلل) هـي

عؾى ال َتودقد وبقـان معــى كؾؿـة (ال إلــٰه َإال اهلل) وإيـراد

ألاس الدِّ ين.

اآليات الؼرآكقـة واألداديـث الـَدويـة التـي تدـ ِّقن ال َتودقـد

ومن أعظم الؿ ا ب والدؾ َقات يف الؿـتؿقن لإللالم

توضح معـاه لقـؼل هــٰمالء مـن التعؾؼـات الداطؾـة التـي
و ِّ
الضالل ،قال –عؾق ِه ال َ ـالة
و ؾت إلقفم من طريق دعاة َ
الســالم« ﴿-أ َْــوف مــا أَــاف للــى أماِــي ْاَّ ِ ــة
و َ
ا ْل ِضلين»[الصحيحة ح.]9811

-تدارك وتعالى -باطؾة ،وإذا ققل لفم﴿ ماذا ت ـعون؟

وأذكر مرة تحدَ وت إلى رجل من إدـدى الـدول دـول
هـٰذا الؿوضوع -كـت لؿعته يـدعو الـَدـي عؾق ِ
ـه ال َ ـالة
َ
ِ
فؾؿ ـا اكتفقــت مــن ذك ـر اآليــات
الس ـالم مــن دون اهللَ -
و َ

والؿـتسدقن له أن تودقدهم هلل گ قد أضاعه أ َؿة الضالل
ودعاة الداطل َ
لؾشػاعة تحت مػاهقم الاطئة لؾشػاعة،
ولفـٰذا يؿارلون مؿارلات شركقة كدقرة وتعؾؼات بغقر اهلل
قالوا﴿ كستشػع ،وكطؾب مـفم الشػاعة .ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ
يتوجفون
ﮭ ﮮ ﮯﮰ﴾[يونس ]91:يؿارلون عدادات َ

الؿوضحة لفــٰذا األمـر و َ
أن الـدعاء عدـادة ال
واألداديث
ِّ

هبا إلى غقر اهلل -تدارك وتعالى -فنذا لئؾوا عن ذلك قالوا﴿

ت رف َإال هلل َ
جل وعال ،قال لي﴿ ال أدد قال لي مثل هـٰذا

هـٰمالء شػعاؤكا ،يشػعون لـا عـد اهلل تدارك وتعالى .وهـٰذا

مؿا يدل عؾى أن قريدقن جدا من الخقر ودري قن
الؽالمَ .

الضالل وأشـعه عؾى اإلطالق.
أبطل الداطل وأضل َ

عؾقه وطامعقن يف فضل اهلل وكواله ويرجون جـَته ويخـافون

ويف هـٰذا الؿؼـام العظـقم الـذي هـو أعظـم الؿؼامـات
وأجؾفا عؾـى اإلطـالق تـله مفؿـة طؾدـة العؾـم الـَـافعقن
والدعاة إلى اهلل -تدـارك وتعـالى -الؿ ـؾحقن لت ـحقح

الضالل بالشدفات فلفسدت
عؼابه؛ لـٰؽن دالل عؾقفم أ ؿة َ



التَّوحيد
مُنتهى الصَّواب
كلمة
لفضيلة الشَّيخ الدُّكتور

عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر
حفظهمر اهلل تعرلى

عؾقفم ما أرادوا.
َالصة القول﴿ الؿسمولقة عظقؿـة والواجـب جسـقم،
وأعاكؽم اهلل جؿق ًعا وو َفؼؽم ولدَ د الطاكم وألفؿـا وإياكم

هـٰذه الؿػاهقم.
ولو ف َتش الؿػ ِّتش مـفا وكظر الـَاظر إلى بعض قرابته من

والسداد يف العؿل ،وهداكا إلقـه ـرا ًطا
ال َ واب يف الؼول َ

أب أو أ ِّم أو الال أو ع ِّم أو غقر ذلك لربؿا وجد َ
أن بعضفم

مستؼقؿا وأ ؾح لـا شلكـا ك َؾه إ َكه -تدارك وتعـالى -غػـور
ً
ردقم جواد كريم.

قد دالؾت عؾقه مثل هــٰذه الـدَ واالل الداطؾـة ،مؿـا يعظـم
الؿسمولقة واألماكة يف تحؼقق هـٰذا الواجب ك ًحا لؾـَاس؛



ك ًحا لألب واألم والعم والخال واألخ والؼريب والجـار
()05

راجعها الشيخ
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