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الاخلاصحقيقق ْع وقفات أولأت 
يضادهوما 

بعده;ض لا من عل واللام والصلاة وحدء، ئد الحمد 
نحمىهو الإسلام دين ل الهمة الآص_ول أء_ذللم إن 

كلعن والحذر والابتعاد انمادات، كل ذ تحال ف الإخلاص 
ونحووالعجب والسمعة الرياء من ؤينافيه الإخلاص بضاد ما 

عامةعند البدهية الأمور من يعتر هذا أن ومع ذلك، 
مقامق التفقه من مزيد إل نحتاج كم لكي بن، المسلم—

وتعالمه،يه التدكر إل نفتقن وكم يفاده، ا ومالإخلاص 
الفقهاءمن لوكان أنع اروددت يقول،: إل العلم،اء أحد الد ورحم 

أعإلهم،ل مقاصدهم الناس يعلم أن إلا شغل له ليس من 
علأق ما فإنه ، إلا ليس الت؛اُتط أعإل ل للمتدريس ويقعد 

((.ذللف. تضييع س إلا الناس س كثر 
سشيئا نحقق - القاريء أخي - المختصره المقالة هده ونمل 
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فيها،الإحلاص تعال الد ماثلا الكبم، الأصل هذا فقه 
باسمستعينا فافول ؤيافيه، الإخلاص عنالن مما لامه وال

تعال:

I صهة اJLflci
إقرارهو نه، الأهل معشر عندنا الإيإن، تعريف إن 

,الطاعة،يزيد ١الآركان، وعمل بالجان واعشاد باليان 
الإخلاصأن الماريء- أحي - واعلم بالعصيان، ؤينفص 

قدراوأعظمها الإيإن، تعريف ق المندرجة القلمؤب أعإل أهم 
أعالص وأهم آكد - عمؤما - القلمؤيب أعإل إن بل وشأئا، 

القلية;الأعإل عن - الق رخمه - تيمية ابن يقول الجايح، 
افمحه مغل الدين، وقواعد الإبمإن أصول من »دهي 

له،والشكت ف، الدين وإخلاص اف، عل دالتوكنر لرسوله، 
وهذ،. له. والرجاء منه، ، والخوفحكمه، عل والصبر 
•الدين• أنمة باتفاق الخلن، حح عل واجيه جيعها الأعال 

.V( • / ٢ • الفتاوى )وانغز /٥ ١ • الفتاوى 

اأأءالالقالوب،; أعإل عظم بيان ق القيم ابن ؤيفول 
اليهوإن و٠كمااه، ثح الخوارح وأعال الأصل، هي القلومب، 







يقولونكلهم النار دخلوا الذين الكبار فاهل ؤإلأ الشخص، 
صاحبقول ترجح كإ سيئاتم عل قولهم يترجح ول! التوحيد، 
.اJطاقةا( 

اسفغفر كلتا سنن، الي البغي حديغ تيمية ابن ذكر ثم 
ثمله_ الد فغفر الطريق عن الأذى أماؤل الذي والرجل • لها• 
لها،فغفر فلبها ل كان حالص بإي،ان الكلب سقت )افهذه I قال 

تفاضلفالأع،ال . لها. يغفر كبا ّفت، بغي كل فلمن وإلا 
مماجالسةأ/حا'ا. والإحلأل« الإيان من القلوب ماز يتفاضل 

،عوصدق إحلاص بدون الطاعة أداء أن نجد القابل ل و٠ 
للوعيدمتعرض ا صاحبهبل ثواب، ولا لها قيمه لا اف، 

زكالإنفاق العظام الأعإل من الطاعه هذه كانن، وإن الشديد، 
لحاء كأ الشرعي العلم ونيل الكفار، وقتال الحتر، وجوه 

ررإليقول; ه، الد، رسول، سمعنا قالI هررة أبا حدبثإ 
فعرفهيه، فأق استشهد رجل عليه القيامة يوم يقضى الناس أول، 

حصفالئ، ئاتالت، قال: فيها؟ عملت، فإ قال: فعرفها، نمنه 
فقدجريء ليقال،! ئاتاJنا ولكنالث، كذبن،، قال! اسشهديته، 

يدجلالنار، ف، أم، حك، وجهه ءل( محب به أم نم نل، 
قال;فعرفها، نمه فعرفه به فأق القرآذ وقرأ وعلمه العلم تعلم 
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القرآن،فٍك ونرأت رعالمته، العلم تعلمت، ئال: ءما،ن،؟ فإ 
ليقال:القرآن ونرأت عالر، ليقال: تعلمتن، ولكن كذبتؤ، قال 

jأم حتى وجهه عل قمح أربه ثم نيل، فقئ ماريء، 
بهفاق المال ؤ صتوفمن وأعهلاْ عليه، اف محبمع لرجل النار، 
منتركت، ما تال: فيها؟ عملمتؤ فإ تال: فعرفها، نمه فرفه 
كذبتؤ،فال: فيها^؛،، إلاأمقت، فيهاينفى أن تحب ميل 

علفسجنؤ به أر ثم قل، فقد جوادا ليقال: فعلتإ ولكنلمثؤ 
•ملم دوام النارء. j، أم حم، وجهه 

هإس1لإناا»م ■ة تم .٣ 

العلمإ،عبارا>ح، تنوعن، ففد ، وحد، الاخلاصن تعريف ما أ٠ 
ف،ذلالأح.

العناعق.ل يالقمي صيحاته الخز إفراد ب: يرفه من هناك ف٠ 
ملاحفلةعن الفعل تصفيه الإخلاص يقول: من هاك و* 

الخالوقن.

•شوب كل، من العمل، تصفيه الإخلاص الهروي:- يقول، ؤ* 
كلخرج لو يبال لا الدي هو المخلص بعضهم:- فول ر* 

عزاف تلبه،ع صلاح أحل من الناس، هلؤب، ق له يور 
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لكونهيراد والآول بياته، اكصود الراد عو فاكال لغره شيثا أراد 
ذاأو عارئا أو عال( ليصر لف نحالص أن نمد فإذا إليه. وميالة 

هنافهر ذللتا، ونحو وتصرفات مكاشفات صاحب، أو حكمة، 
((. . الأدنى الهللوبح ذلالثv إل له وميالة اث جعل بل ، اممه يرد لر 

٦٧الدر، 

عا1اببح للالفاعل |إن - ايد رخمه - الشاطئ يقول، ولذا 
عنهننلره وصرف فاعله إل وكله إذا إليه، ليس المسبب، بأن 
jوالس الأم ئ إذا فالمكلث الإخلاص، إل أقرب لكن 

عن،خالج دالمكا، الأمر سوى ما إل نغز غثر من ثب ال
ما، ؛خلافالعبودية، محوتف، واف ربه، فاثم؛حقوق، حنلونله، 

عتوجهإليه الالتفات عند فإنه وراءا0، السبب، إل التفتح إذا 
إلالتوجه يوامعلة بالمسبح، ربه إل تؤجهه نحار معلره، 

الإحلأءسا.3، الرتتن ؛،ن محاتفاوت ق ولاشلئح المببح، 

.«يوما. أر؛،لإن، ف أخلص »_ حكاية: الشاطئ ذكر ولما 
اس_:فال-رخمه 

والعوانبح[]النتاج المسببات ملاحظة ق ممرا وام »وهدا 
ببحالمت؛،ن فحالتهملاحظاما غطت، وربإ ، ايب، الأمث3، 
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ينسه،لا بالي وأته وتونقه، وفضله عليه افه ث مشاهدته • ب
فهومحر فكل . هو. مشيئته لا الد مشيئة عمله أوجب إب وأنه 
ومنته.الد فضل محول 

القسحظ من فيه وما فيه، وتقمثر وآفاته عيوبه مطالعة • ج 
فيهولJتجلان إلا الاعإل من عمل فنل الشيطان، ونصيب، 
عنه، المن سنل حظ، فيه وللنفس نل، نصيب 

هعنتلاحتلأس أهو ت فمال صلاته؟ ل الرجل الممات 
فكيفطرفه التفات، هازا كان فإذا المد(. صلاة من الش؛طان 

١^١٢؟!ما-وى إل فليه التفات 
القلب،إصلاح من به تمال افه أمر بإ النفس تدكبر د• 

التوفيق•س الراثب، ^^٠ 
علمنطو وهو قلبه عل اطلع إذا تعال، افه مقت وف خه 

•ارّثاء 
كقياموإخفاوها المشاهدة، ضر المادات من الإكثار د• 

قالاث. حشية من حانا والبكاء الت، دقة وصالليل، 

السالكثنعداؤج ق الشم ابن ذكرما العلاج عن الثلاثت الأنولع مذْ زن 
الثابي.الخز،



عملمن خيئه للرجل ثكوف أن يستحبون كانوا الخريي: 
ولاغار،ما.زؤجته به لاتعلم صالح 

لذوالتعبد التوحيد بتحقيق وذلك تعال، افه تعظيم نحميق ر■ 
العلا.وصفاته الحسنى بامإئه 

بأحوالهالأخر واليوم والقثروأهواله، ومكراته، ا،لوت تذكر ■ ح 
الولدان.لها تشيب الي 
منه.الاحتراز يتم حتى وخفاياه؛ ومداخله الرياء معرفة ط. 
.والاخرة. الدنيا ل الرياء عانة ل النفلر • ى 
1؛، بثيء ينمعوْ أن عل اجتمعوا لو الناس أن العبد يعلم ف٠ 

رسولوصية ق حاء كط . له. الذ كتبه قد ء بثي إلا ينفعوه 
عرفمى - السلف; بعض فال ولدا عباس، لأبن - هو - اش 

دفعق نفسك ،احاهد بعضهم: قال وك،ا استراح، الناس 
عندكالماس يكون أن عل واحرمحى عنك، الرياء أباب 

وجودهمين ادتك عبل تمرق ولا والصبيان، انم كالبه
الذبعلم وانغ عيمبما، غفلتهم أد ?»ا وعلمهم وعيبهم، 

.ا(وحده. 

تتهحلصت، المن القاتل: الفاروق عمر عن اه ورصي 
وسالماس، وبن بينه ما الذ كفاه ه، نفعل ولو الحذ، مح، 
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.شانه فيه ليس بإ تنين 
»ومنالومنن أمثر عبارة عل معلما - القيم ابن يقوو 

صدفيه ليس بإ التزين كان ئا . الاهء. شانه فيه ليس بإ تزين 
بخلافه،الباحلن j دم أرا للناص يظهر فإنه الخلص، 

ثابتهالقصد بنقيض العانه فإن فمده، بنقيض افه عامله 
إخلاصهثواب من له يعجل المخلص كان ولما وقدرا، شرعا 

بإللمتزين عجل الناس، قلوب ق والمهابه والجه الخلاوه 
باهلتهشان لأنه الناس؛ بين الد شانه أن عقوبته من فيه ليس 
t. العليا. وصفاته الحنى الرب امإء موجبا وهدا اس، عند 

v١٨/•الونمن; إعلام 

متع»من : س، نال، فكا الأجرة ل الرياء عامه وأما *
لم-لمالمخارى دوام اف؛ه« يرام يرام دمن به، اف منع 

ؤ،كا جهم نار بم تعر الذين أوائل من المرانثن أن كا 
-.ذكره تقدم وفد - هريرة أن حدبثا 

فعل، الرياء من به والتعوذ الإخلاص، عل باق الاستعانة • ك 
الرياءيقيه بان اش؛ إل والتضرع الدعاء من يكثر أن السلم 

:هأ، ، ٠٥١رم—ول عن ألحدبثا، j جاء كا ودواعيه، 
إذامي؛ عل دمأدللئح التمل، لينب من ؟■؛مر فيكم ٠الشرك 



إقاللهم ت مول ، وكآارْ الشرك صغار عنك أذم نمق 
((. أملم. لا ئ واستعمرك أعلم، وأنا بك أشرك أن بك أعد 

Yrr/Tالمغتر"الخامع صحح 
نحقيقهاق الإعانة اش نأل كئارْ الرياء علاج وأنولح 
٢١١١٢والتداوى 

ءتنيه_د1تمزالق . ٦

ْتا،،والسلامة الرياء من للتخلص الماد بعض بجتهد 
ل;فينزلقون ذللث،، ق يشتهلون لكمم 

امحادمد أحدهم فترى الريا؛ا« حول العمل »مك مسلك - أ 
الطاعههذه فيملث الرياء، عارض ه نفؤ، فتعرض الخثرا خمل 
يقللا وانحراف حْنأ هدا أن ولاشث، العارض، هذا من حويا 

بنالفضيل كشف، وفد والسمعة، الرياء من يقابله عا حعلرا 
العملررترك فقال.' الانحراف هذا عن - الد رخمه - عياض 

■؟-٣،_i؛، الإحاء انظر ت الرياء علاج ل التفصيل من للمزيد )١( 
والإخلاصللأثقر، ومقاصد مآ، ح-او-الك؛ن ومدانج 

,للعواشت 
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،^١١٢الماس أحل س والعمل ربماء، الماس لأجل 
.ممإ! اف سامك أن والإخلاص 

ألاف - رحه - كلامه )رومعمر ذلك; موصحا المرؤي قال 
نرا؛؛فهو التاس، ماْ أن نحائة لتركها مائة عل عزم مذ 

الخلوةل لصاا1ها لوتركها أما الماس، لآحر، العمل( ترك لأنه 
يكونأو واحة، زكاة أو فريضة، تكون أن إلا تح_ا >نهدا 
شرح.I أفضل. ذلك ق بالعبادة فالخين يه،ُ'' يفتدى عالما 

١١ ص النوينة/ الأدبم؛ن 

،y/٤٨ال—الكين •دايج ق المالة سْ ل القيم لأبن تفصيلا انفلر )١( 
. ٢٦١. ٢٠٨ص ار>ة j والخاسئ 

اللجةفرى وانفلر اصغر./ شركا الراء ص ه، الني، لأن )٢( 
١/٠٣٢ الفضل عبارة بيان j( عودة الق للاذناء الداثمت 

الناساجل ص انمل ترك إن الفضل تدل «لن الفتوى: 3، جاء حث 
الغاةمع المن عل ذللث، عل ادمل، ل . إمحللاد. عل لمس رباءا 

تركحالة للأنسان وير خإذا الاعإل،، حح ل الشريعة موافقة بتحري 
سمذا فلمي يضر، ما به يقلن لثلأ عليه بمب لا الذي العمل فيها 

عدالنوافل بعض لوترك ؤجكذا الشرعية، المياسة *ومن ل الرياء 
الواجبأما يه، الفتة أونحشى ضرء بإ يمدحوء أن حشية الناص بعمى 
باحممار.أم إلالدرشرعي• يمي أن له فليي 
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منمشرؤح ورد له لكن ،اومن -I الد رُهمه - تيمية ابن يقول ٠
حيثابماليه فإنه ذلك، ضر أو ليل، نيام أو الضحى، صلاة 
ينكونه لأجل المشرؤخ وردم يدغ أن له ثغي ولا كان، 

لاجتهاده هع لد مرا أنه قلبه من الد علم إذا الاس، 
قال_أأن إل - . الإخلاص. دات ومفالرياء من ملامته 

فميهرياة، ذلك أن زعمه بمجرد مشروع أمر عن نس دس 
؛وجوم ص عليه مردود 

الرياء،من حوئا عما يمي لا المنروعة الاعال أن أحلها: 
إظهارترك j فالقاي . فيها• الإحلاص وبما .رمر بل 

.رياق. إظهاره ل الفساد من أعظم الشروع 
وندالئريعة، أنكرته ما عل يفع إنإ الإنكار لأن اهاز: 

ولااكاص، قلوب أنقب أن أومر لر أإبي : ه، اه، رسول نال 
.أشق؛طومم،اأن 

الشركأهل أن إل يفضى هذا مثل وخ تإن امحالث؛ 
أمرابملهر ص رأوا إذا والدين، الخثر أهل عل ينكرون ال والف

الأمورإظهار الصدق أهل فيترك مراء، هدا : قالوامشروعا، 
•الخثر• غتُهلل لزلهم، من حذرا المنروعة 

علالعلعن ومو النافقين، شعائر من هذا مثل إن الرابع؛ 
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نلمزوفتعال: نال الشروعه، الأعإذ يظهر من 
إلامحيون لا والذين الصدقات، و الومين من الطوهمين 
عذايؤولهم ميمهم اف نخر ميمم مغرون جهذمحم 

١٧٠اكاوى: -  ٧٩الأية: التوبة، . -.؟٠١٠ألمي.
؛احتمحار

حضالانحراف،، هذا ق الك، المهذا أصحاب، تمادى ند و* 
وسمواولومهم، الماس ذم نمد إل الحد  ccوصل 

ؤيقؤلونعاليه، يلأمون ما يفعلون الذين وهم داااللأمية8رآأ 
فردواالمرائن، مقابلة ، ^١٧أرادوا الماؤلن، ق ْبون نحن 

المةأهل من الملوك أهل اف وهدى آخر، بمامحلل باءللهم 
ا،لرائضيئن ومطا فكانوا المتمم الصراط إلتزام إل والحاعة 

واللامين.

عدم، البعض محي فيها الخلط يقع قد الق الأمور وس - ب 
ذللئ،أشكل حيث، اكريلث،، مطلق و؛ين الرياء، ين المقرض 

١٦٠نصد الي العبادات، عل فحكموا العلم، أهل بعض عل 
ومنؤيتاجر، بمح كمن بالمعللأن، الشارع أقره أمرا العابد 

■jToتمة لأبن الفاوى : حالهم توصح j انغلر ١( 
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-القرال ولقد ونحوهما، الغنمت ينال ولكي الكفار تباهي 
ت-يل با ثوله تتوجر بجما، الفرق - الد رخمه 

زالرياء ناعية بين والمائة والمثرون اكاي !الفرق 
ثركالرياء أن اعلم فيها• الشريك قاعدة ين وبادة، العب

والإثمللمعصية وهوموجب طاعته، ل تعال الله •ع وتثرشؤ 
يهالأ٠ور انمل يعمل أن مالرياء، العبادة، تاللت، ل والبعللأن 
وأنتعال، افه وجه به ويقصد تعال، افه إل به ادشنمح_، 

بهيندفع أو نفعهم، إلته فمل بعضهم، أو اكاس يعظنه 
ضود'م•

الضطاعة لتحصيل محاهد كمن اكشرلمث، ٠^^^ ا أمو٠ 
ولايضره، لا فهدا الغنيمة، من الال، له وليحصل ؛الخيال، 

ففرقانمادة، j هدا له جعل افه لأن بالاحاع؛ عليه محرم 
الإمامليعفلمه أو ، هدا اس؛ النليمول حهاد0 ؛_ 

أنوبين وحرام، رياء ونحوه هدا المال، بيتا من عمياوه فيكثر 
العدوأموال جهة من والملاح والكولع المبايا لتحصيل تباهي 

أنالرياء أن سس_، رياء، ؛ لهذايقال ولا شنك، ند أنه •ع 
الخلق.من إلا تمح لا والرؤية حلقه، س اش غر لراه يعمل 

منوكدللنح المتجر، غرض حجه ل وثرك حج من وكدللئ، 
-٢١-







مقتضىعل وحده لد عاملا الخزاء له ليقع العامل قمار 
أنعلم لأنه إخلاصه، ق قادح غثر وذلك الشرعي، العلم 

مالا الد، وجه به نمد ما الموصل والعمل النجية، العبادة 
٢١٥/٢الوانئات: « . غره. به نحد 

الان بالإنالمختصة التقوس ))فحفلوظ أيما:- ويقول، 
لها،مناما بوصعه كان ما إلا العيادات، ح اجتإعها يمنع 

أماذلك،، أشبه ؤما والرياء والنوم والشرب، والأكل كالحديث 
الهدا العبادة؟ ق إليه القصد يقدح فكيف، فيه منافاة لا ما 

عنالعبادة نحد إفراد أن ل ينانع لا أنه غثر يقال،، أن ثبي 
الوامماُت،:.« أول. الدنيوية الأمور نمد 

النسيان،غاثه القرآن يتلو رحل عن تيمية ابن نئل وقد ءب 
النسيانومحاقه للمدراّة قراءته عل يؤجر فهل الثواب،، ورجاء 

فإنهتعال، ف القرآن قرأ »إذا اش-: رحمه - فأجاب لا؟ أم 
لئلايقراه أن بقراءته نمد ولو حالٍ، بكل ذلك عل يثاب، 

أداءبالقرآن نحد فإذا ، الدنوب، من القرآن ياذ نفإذ ينساه، 
منعنه مئ ما واجتناب، للقرآن، حففله دوام من عليه الواجب، 

.«يثاب. لا فكيف اتل طاعه تحد فقد ينساه، حتى إهماله 
tyrfwاكاوى: 

-٢٤-





سخاوهاكان سح لز وإن لد، فهو ؛التعبد تسخو تفنه رأى 
الفاصدينهصر،ماج أه(( . هذاعل ونز رياء، دهم عن

.٢٢٦، YY»_»< ٠١٠ثداُة.بن لأحد 

عدموالاشتباه، اللبز فيه ؤيقع سبق، مما قريب هو ومما - د 
لأجلالإمارة حب ليع، دالؤولأية، الونامة حب ين التمريهم، 
ذلك- الذ رحمه - الشم ابن أوصح وقد تعال، افه إل الدعوة 

افهإل للدعوة الإمارة وحب الرياسة، حب ين ااال٠رذ، ؛ فهال، 
النفسوتعظيم له، والضح افه أمر تعقلتم بن الفريإ هو 

مح1،له الحن، له المعغلم لد الناصح فإن حفلها، ق والعي 
وأنالعليا، هي اش كلمه تكوف وأن يعصئ، فلا رئه تجلي أن 

جتيغنأوامره العال يكول وأن لد كله الدين يكون 
الدعوةق خلقه وناصح عبؤديته، ل الد ناصح فقد نواهيه، 

ئبعلهأن وأ< يسال، يل الدين؛ ل الإمامه محب لهو الق، إل 
J_-U ، فإذايالشن، هو اقتدى ك،ا التقون، به يقتدي إماما

ولجليلا أعيمم ق يكون أن الد إل الداعي العبد هذا أحب 

وانفر ٣٣١، ٣٣•م/ )الإحاء( الأمل ل طولا الكلام مدا إل انظر ؛١( 
.٣٠• -  ٢٩ص؛لامحاص الد لحقوق ارعاية 

-٢٦-







تانيا:اممركاس
!عرض،وماس

يال،كإ به، اه عصي ذب اعظم تعال باش الشرك إف 
[.١٣لظلم الشرك ^إن ; وعلا، جل 

ثال:٣؟ الدب أي أعن س، الد، رّوو مثل وئا 
وسلم.الخاوي، روا• حلمكا( وهو ندا فّ نحمل أن 

يغفرلا اف تعال; اف يغفرء لا وحده الشرك فإن ولذا 
للاعإلمحبط فهو م ومن ، [ ٤٨ا،; ]المسي4ه يشرك أن 

يعملوزهكانوا ما عمم لخبط أشركوا ؤولو الحة; الم

وهوآم، شرك أحدهما 3مين، إل الشرك اإعالءاء ؤيممم 
تعال.اش لغر العبادة أنولع من نوعا العبد يمرير أن 

الأن.بمدد0 نحن ما وهو الآصغر، الشرك هو والاحر 
دراسةإل تحتاج المح، الهمة الوصوعات من الشرك وهدا 

-٢٩-



الق،رسول خافه حيث ، وعيد؛ وشدة لخطورته نظرا وافية، 
-عمم اس رصي - إيائا الأمة أكمل ، صحابته عل .، 

إلامه ينجو أحد يكاد فلا السالمن، من فيه ؤغ من ولكثرة 
.٠٥١١٣٥۶من 

الهمالموصؤع هدا عرض ل التوفيق تعال الد من وأرجو 
أهلكلام حع ق سعى مقل جهد وهر ، القراء للأخوة الخطثر 

التالية;العناصر خلال من الموضع هدا ل العلم 

تميفه:اولأ: 

زأس رما هوت بأنه الأصغر الشرك نمثف أن يمكن 
.الآىر(لا< الشرك حد إل مز وار شرك، أنه الصوص 

الشركسن ل صوايط اعتبارها يمكن معينة دلالات هناك و٠ 
الأكثر.من الأصغر 
ماأخوف ارإل ؛ ه، كقوله، علميه، النص صرح مما! 

الشركوما اف، رسول يا قالوا: الأصغن((، الشرك علميكم أخاف 
رواْاحاو.. ءالرياء((فال: الأصغر؟ 

٠،> ص اكوحتد تاب عل تاسم بن •مدارحمن الشخ حانثة ١^ )١( 
. TU/Yمثمتن ابن الشخ ناوي من الئس الجمؤخ وانظر 

-٣•-













رميه، الشرك اف عند الذنوب »وأعذللم مثلا: يقوو حيف 
،يشاء لن ذلك درن ما ويغفر به، يشرك أن يغفر لا سحانه 
•دجلأ«-لا، لخم ددئذ، جلل منه والشرك 

الالشرك يقاو: )اوقد المافة: من أصمح >عارة ؤيفوو 
وإنالقرآن، مقتضى عل أصغر ولا أممر لا ثيء مته يغفر 
شركلكن مال،، يموت الآصغر[ ]أي الشرك صاحب كان 

رآ<الخظن«. ؛، ٧٥يعد لحل وإن عليه، بمائب ل له؛ يغمر لا 
نحتالأصغر الشرك أن القيم ابن ■مارات من يفهم لكن 
ئهمرالشرك نجامة )رفأما ; _ اه رحمه - يقؤل حيث الشيثة، 
الشركفالغلظه ءتففة، ونعامة مغلفلة، نجاسة ئوصان; 

يه،يشرك أن يغفن لا اف فإن اف، يغفره لا الذي الأكبر 
رم.الرياءء. نمر الأصم الشرك والسن 

الرجاح )١( 
وانفلررالأ ١٤٦ص الاثام محاب )تلخص الكري > الرد )٢( 

سرواننلر ، ١ • ص بملن أي •موالرحن بن لعيالي الأنلهر التان 
. ٩٨ص التومد كتاب نمح الحمد العزيز 

غإنذلك ومع ،  ١٧٧ص الكاو الحواب وا> ، ١/٩٨ اللهفان إءا'ة )٣( 
ايلأمذ ذلك ذكر كا الكا; رنة >3، الثرك أن ض المم,>كد ابن 

الونمتن،/م'ك

٦٣..



ءت4>ا،«بالتويت إلا اف يغمْ لا الأير *الشرك يقون؛ ومرة 
والتصنعالرياء فكيبر الأصم الشرك راوأما يقول: أن إل 

لالمخلوق((لم.
أنقلالمألة، هذه ق مهئا كلاما عيي الالعلامه ذكر ويد 
اف ١٠١١^تعال؛ قوله ]يعي الأية عموم إل لحظ ءمن بعمه؛ 

أيحلشرك، دون شرلك تقص لر وأنه ، يشرك؛ه؟^ أن يغفر لا 
يعيبأن لابد بل يغفر، لا إنه ونال؛ الأصغر، الشرك فيها 

الغناولكن يعام،، أن لابد له يغفر لر من لأن صاحبه، 
يقولونوإنإ النار، ل بخلؤده ولا يكفرْ، مجكمون لا بأذا 

■الجة إل ماله ذلك بعد ثم شركه، يقدر عيابا يعدب 
الشركل يدخل لا الأصغر الشرك إن نال: من ا وأم

كمحتجونفإمم الشيئة نحت، هو ؤإنإ الأية، هدم ق الذكور 
الخفعله اف حن؛ محي باق يشرك من >ؤإئه تعال: بقوله 
أنالأئمة باحميع انه كإ : فيقؤلون [، ٧٢]الاثدْ; الناره ومأواه 
jيدخل لا وكدللخ، الأية، -طلخ، ل يدخل لا الأصغر الشرك 

.٣٣٩/١.دارجالامنر١(
انابقرجع )٢( 

٧٣--



لأن[ ٦٠]الزم: ضلملوه يمطن الثزف تعال؛ قوله 
قمحبطولا كلها، الاعإل ؤيثمل مضاف، مفرد هنا العمل 
الأين.الشرك إلا كلها الصالحة الآع،او 

اليواليتامت، الحنات< بض واقية الوازنة أن ئولم ؤيؤيد 
وبضمحنه •وازنة الأيرلأ الشرك لأن الأير، الشرك ون دص 
٢١١ينفع*.عمل معه يبقى لا فإنه ءيرْ 

رعروء{ءء laاJقJضااإاظه ثالأل 

حماكان وربا حلتا، ^١ يكون فد الأصم الشرك 
الأنوال،و ركون واليائ،، الإراداُن، ل كوذ أنه كا يلما، 

والأنمال.
بالطيور،التشاؤم وهو الخطير: ; الشرك هذا أمثلة من ن٠ 

المملرعن الشاؤغ فهمر وغثرها، والبقاع والألفافل، والأساء، 

الشدةتوصيح ق وجهوده العيي عبدالرحن الشيخ كت-اب عن ١( 
العييبعثها نوى عن اعلأم هذا نقل حيث البال، لبدالرزاق 

ذكركإ ،  ١٨٩،  ١٨٨ص -  ٠١٣٧٤صة الخصثن عبدالرخمن للشخ 
١ك٠ينالجمؤع كتاب ل محو كإ . الخلاف. هدا ^؛؟٠^١ ابن العلاعة 
٣٣، ٣٢/٢.

٨٣--



ومراف محي طائرهم إذ ^ألأ تعال! نال الطمثن، وذم 
[.١٣١]الأعراف; مالوذه لا أكثرهم 

صفر«ولا هامه ولا طثرة ولا عدوى ؛الأ ؛ .إ ال، وق
والترمذي.أمداود، دوام •ثوق »اسرةُ مرفوعا مسعؤد ابن وعن 
ومن. موهومة. اب بامحبؤتعلق تعال، بالي ظن سوء التطر إن 

التيل لا اكائم الشخص نفس هول إنا التشاؤم فإن ثم 
الؤمده يطيرْ الذي هو ؤإشراكه وحوئه فؤهمه منه، التئائم 

لرسولالمالمير الخكم بن ٌعاديت قال لما ولذا وسمعه، رآه ما 
بجدْثيء )رذللئ، فقال! يتهلرون. أناس ومنا I ه، الد، 

اس،رسول كان لقد ٠ لم مرواه بمدنكم(( فلا مسه ز أحدكم 
هوإنا الخس الفأل لأن الهلرة، ؤيكره المال محب، .، 
من،فيه بنر الد شر للقلب تعلق ودون تعال، يالاه ظن حن 

ماإل الفهلرة وموافقة ، النفوس وتقؤية والمرور المصلحة 
•يلائمها 
ردتهررمنر مما: ذلك، علاج بيان ل الاحاديئ جاءت وقد 
فال:ذك؟ كفارة فا : قالواأشرك((، فقد حاجته عن الطترة 

ولاثرك، إلا لجئ ولا محرك، إلا محر لا اللهم تقول: أن 
أحمد.رواْ .يرك((إله 

-٣٩-



عدالطثرة دكرت غال: عار بن عمة عن داود، ولأي 
فإذامسل،، ترد ولا المأل، ءاحسما ت فقال .، ايد، رسول 

إلابالحنان اي لا اللهم فالشل; يكرء ما أحدكم رأى 
إلانوة دلا حول ولا أنت، إلا البات دفع ولا أنت، 

الأصغرالشرك هدا شرك j والواقمن التثانمن هزلأء إذ ٠ ' 
صر،دفع أو نفع حصول ل سب الطثر أن لغلمم هو إنا 

ثلاثةالأسباب ق يعرف أن المكلف عل نع؛ز، فإنه ثم ومن 
أمولت

أوشرعا ب أنه سنا ما إلا سنا مما عبمل لا أن أسمد 
القدروأما عن4، ض ليمت، واله1يرة فدرا، 

ومنالمقصود، حصول ق معهودا ماديا صنا ليس اسر فإذ 
ؤإلغائه.الطر إدْلال من بد خلا ثم 

مسببهاعل يعتمد بل علميها، العبد يعتمد لا أن ثانهد 
مما.اكافر عل ؤحرصه مما، بالمثرؤع قيامه »ع ومقدرها 

فإماونؤيتء عهلمتؤ مها الأساب أن يعلم أن ثالتد 



_)*(,لها خرؤج ولا وثدره الد بقفاء مرسطة 
ينثرالخلف وت ا(لأهاظ، يرك الشرك، *ذا أمثلة من و٠ 

ذلك،من اكمحدير من الكفرة الاحادث ق جاء  liاف؛ 
فقداف يغير حلم، امن ; ه، نوله، وت شرك، بأنه ووصفه 

داود.رام احد، رواه أشرك! او كفر 
نحلفواأن ييياكم افه |إن ت هوؤ، عمر ابن حدين، وكذللئ، 

،أحرجاْ لمنن،| أو باق نليحلم، حالما كان من ياياتكم، 
أبورواء منا* فليس بالأمانة حلف، *من مرفوعا; بريده وعن 

ومنمرفوعا هريرة أي حدث من ذللن، كفارة حاءهمتؤ وند داود.، 
الخاويرواه افه* إلا إله لا ت فليقل والعرى ؛اللامحت، ، حلف

تعال:قوله ى عباس ابن عن ورد، ما الألفافد شرك ومن 
الدرصي قالا_ حسثإ [، ٢٢]القرة; أنداداه ف نحعلوا ^فلأ 

علالمل دييب من أحفى الشرك هو #الأنداد ءنه_ث 
وافهت تقول أن وهو الليل، ظلمة ز سوداء صخرة 

للعيييد الوالقول، \ام\.< الإسلام لشخ ال؛تاومح، انغلر )١( 
صمآ'ا.؛"ا.



لأتاظمحيا كلة لولا وتقول: وحياق، فلأن، يا وحياك 
وفولاللصوص، لأتى الدار ز البل ولولا اللصوص، 

لولات الرجل وتول وشئت، اف شاء ما لصاحب! الرجل 
ابن^١. . ^٠ كله محيا أافلأن« فيها نحعل لا وفلان، اف 
حاتم-أي 
لالشرك وهو الخم؛ الشرك الأصغر، الشرك من و٠ 

هداعن يقول عندما القيم ابن ايد ورحم والنيات، الإرادات 
يتجوتس وفل ك، احل لا الدي الحر »فدللث، الشرك: 

إلباكقري، غير شما ونوى اف، وجه غير سله أراد فمن 
وإرادته*.تيه j فقد"أيرك منه الخزاء و٠للب 

يسير•ارن ؛ ه، لقوله، الرياء ير يالشرك، هدا من و٠ 
ماجهابن رواه ثرك* الرياء 

الملةس الخرج الاكر الفاق ص فهذا الحض الرياء وأئا 
وقدوالحكم. العلوم جامع فا الد رجه لجب ابن ذلك ذكر كا 

ثركماه ومححما، شركا الرياء ه، اه، رمول سمى 
هوأحوفبإ أخثركم رألأ مرنؤئا معيد ايئ فعن الرانر، 

أالثركفال: بل. : قالواالدجال؟ المسح من عندي علكم 
نظرس يرى لما صلاته محزين محمل الرجل يقوم الخم؛ 



•احمد الرجو*رداْ 
المي،-مج نال: - عنه الد رصي - لمد بن محمود وعن 

،٧حامداصلاته نزين فيمحل، الرجل، *بمرم فقال؛ ه، 
خزبمن.ابن رداْ المراثر* شرك فذلك إليه، الرجل نقلو من يرك، 

ثدييعلاج إل تحاج عظيمه وآفه عضال، داء الرياء إن 
خواطرمدانعة ل ومحاهدما الإخلاص عل النفس وتمرين 

دفدهارا(ِعل بائد والامتعانة الرياء 

النفس،غوائل أم ءمحومن الرياء؛ عن الطم نال وكا 
صوالقمرين والعيال، العلياء به يبتل مكانيها، وبواطن 

نفوسهمقهروا مهعا فإنمم الاخرة، طريمح، لسلوك الخد ساق 
عجزتالثبهات، عن وصانؤها الثهواُن،، عن وفهلمؤها 

علالواقعان الغiاهرة، العاصي j العلمع عن نقومهم 
العلمبالخثرؤإظهار التذلاهر إل الامراحة نهللبنج الخواؤح، 
القبوللذة إل الجاهدة مثقة من محلنا فوجداتv والعمل، 

وفرحت،وتعال، نارك الخالق باطلاع تقنع ولر ، الخلن، عند 

مناصدوكتاب لالغزافي، الأحياء ل ومحلاجه وأحكامه الريا، انظر ]١( 
jySjM  الأشقر.صر

-٤٣-



،دحهم،فأحبت وحده، الق )حمده تقنع وب الناس، بحمد 
الحافل،ل وتقديمه وإكرامه وخدمته بمشاهدته ونبرمم 
الشهوات،وأعظم اللداتح، أعظم ذلك، ل النفس فأصابت 

عذهحياته وإن،ا وبم—ائته، تعال باس حياته أن يظن ؤبمر 
أست3د النافده، العقول دركها عن نصي المح، الخفية النهؤة 
عيالهس افه عند أنه يظن وهو التافق؛ن،، من الاه عند اسمه 

الصديقون،إلا مما لم يلا للنفي مكيدة وهذه القريإن، 
حبالصدفن رووس من عمج ما *آخر فل: ولذلك 
كلامهأم . الريا-انا(

حالصت،ألإض ءنه_: الد رصي الخهلارب٠ بن عمر يقول 
ومجنالناس، وي؛ن ييئه ما افه كفاه نفسه ولوعل الحمح، ق نيته 

افهلا<«.شانه فيه ليس بإ تنين 
فقدالشرك، لذا علاج إل ه، محمد، نبينا أرثد وفد 

رسولحهلبنا محال; انه الأشعري؛ مؤمى أيٍر حديث، ق حاء 
فإنهالشرك، هذا اتقوا الناس ألأأبما فقال! يوم ذات ه، الد، 

سوهوأحفى تقيه وكيفا له: فقيل اكمل« دسجؤ س أخفى 

. ٢/١٧٨ الونمن املأم ل العادة عل المتم ابن تعليق انفر 



بكتعود إنا اللهم ت اقولوا ت تال اش؟ رسول يا النمل دبيب 
رواْنمالمه8 لا لما وتستغفرك نعلمه شيقا بك نشرك أن 

٢١.)أحد 

٠٠٠

 )١(LJ• منغاب ل اخوذ الأصغروامثك. الشرك صور اعي الحث. ؛
بنمحمد للشيخ التؤحيد كتاب شمج الحميد المزير تيسثر كتاب 

يوسؤو٠ا عال محوله عند  iv./yكبر ابن نمير وانظر عيدالوهاب، 
[.١٠٦]يوش: ه مشركون وعم إلا ياف أكترمم 

-٤٥-






