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 شرح األصول الستة

 من رشح األصول الستة  اثلاينتفريغ ادلرس 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

احلمد هلل رب العاملني، وأشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوهل  
 صىل اهلل عليه وىلع آهل وصحبه ومن وااله أما بعد: 

أخذنا يف درس األمس املقدمة يف مقدمة األصول الستة وكيف افتتح املؤلف رساتله باتلعجب  
وضوح هذه األصول ومع ذلك غلط فيها كثري من أذكياء العالم وعقالء بين آدم إال أقل  مع

القليل فهذه األصول الستة اليت أراد املؤلف أن يذكرها هنا أصول واضحة وظاهرة ملن تدبر فيها  
 ها وملن وفقه اهلل لفهمها ومعرفتها وهذه األصول: وتأمل 

 يقول املؤلف رمحه اهلل تعاىل: 

إخالص ادلين هلل تعاىل وحده ال رشيك هل، وبيان ضده اذلي هو الرشك باهلل، األصل األول:  
ثم ملا صار ىلع  وكون أكرث القرآن يف بيان هذا األصل من وجوه شىت بكالم يفهمه أبدل العامة،

مة ما صار أظهر هلم الشيطان اإلخالص يف صورة تنقص الصاحلني واتلقصري يف حقوقهم، أكرث األ
 .وأظهر هلم الرشك باهلل يف صورة حمبة الصاحلني وأتباعهم 

هذا هو األصل األول وهو أصل األصول، وقاعدة ادلين، وهو إخالص ادلين هلل تعاىل وحده ال  
أن اهلل خلقنا لعبادته وال تسىم العبادة عبادة إال   رشيك هل، وقد تقدم معنا يف القواعد األربع

مع اتلوحيد وقلنا يف رشح الكم املؤلف وال تسىم العبادة عبادة إال مع اتلوحيد  هلذه العبارة  
 معنيان:
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املعىن األول أن يكون موحداً واملعىن اثلاين أن يكون خملًصا هلل وذكرنا األدلة ىلع ذلك فكذلك  
 املتقدم ذكرهما : املعنيان م يف إخالص ادلين هلل تعاىل وحده ال رشيك هل هنا يف معىن هذا الالك

يفرده بالعبادة وأن ال يرصف شيئا منها  بأن  وذلكأن يكون الشخص ممن أخلص ادلين هلل _1
 مرسل.   لغري اهلل ال ملك مقرب وال نليب

القصد من وراء عبادته الرياء  أن يكون خملصاً هلل يف ذات العبادة وأال يكون املعىن اثلاين  _2
 أو حب اثلناء والسمعة وحنو ذلك. 

 .  ادلين هلل وحده ال رشيك هل إخالصاألصل األول :  قوهل 

ص اتلنقية واإلخالص هلل أن يقصد املرء بعبادته اتلقرب إىل اهلل تعاىل واتلوصل إىل دار  اإلخال 
كرامته؛ فيكون خملًصا هلل تبارك وتعاىل فال يعبد مع اهلل إهلا غريه ال ملًًك مقربًا وال نبيًا مرساًل 

سمعة واثلناء  رياء وال  ألجل حب اليعمل العمل وأيًضا يف ذات العبادة أن يكون خملصاً هلل ال 
ِ َربِّ الَْعالَِمنَي )وحنو ذلك } ( اَل رَشِيَك هَلُ َوبَِذلَِك  162قُْل إِنَّ َصاَلِِت َونُُسِِك َوحَمَْياَي َوَمَماِِت ّلِِلَّ

ُل الُْمْسلِِمنيَ  وَّ
َ
نَا أ

َ
مِْرُت وَأ

ُ
 (.163-162{ )األنعام:أ

ك بني األنبياء وبني املخالف  هذا هو األصل األول وهو أصل األصول، وقاعدة ادلين، وهو املعرت
من أممهم فاألنبياء يريدون أن يصححوا هذا األصل اذلي خلق اهلل اخللق من أجله، وربط 

 سعادتهم به، واملخالفون من قومهم استنكروا أن تكون العبادة هلل وحده. 

 ادلين هلل وحده ال رشيك وبيان ضده اذلي هو الرشك إخالصقال املؤلف يف األصل األول:  
 . باهلل
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وقد تقدم معنا اإلشارة إىل ما هو اتلوحيد، وما هو الرشك، والشيخ حممد بن عبد الوهاب انلجدي  
 رمحه اهلل يقول يف معىن اتلوحيد يف كشف الشبهات

اهلل بالعبادة وهو يشري إىل توحيد األلوهية اذلي بعث اهلل به رسله أو بعثت الرسل    إفراداتلوحيد:   
ف أعم من هذا وهو أن اتلوحيد إفراد اهلل بما خيتص به والرشك عكسه أن  هناك تعري، وتلحقيقه

 .  يرصف شيئا مما هو خمتص باهلل لغري اهلل

 إذاً ،  معرفة اتلوحيد، وبيان ضدهوهو  أصل من أصول اإلسالم    مادام أن هذا هو األصل األصيل وو
  من يعرفه بتعريفلماء  حنتاج إىل معرفة ما هو اتلوحيد وما هو الرشك وقلنا اتلوحيد من الع

لعبادة وهذا تركزي ىلع اتلوحيد اذلي بعثت به الرسل ومن العلماء من يقول اتلوحيد إفراد  ا  توحيد 
اهلل بما خيتص به والرشك ىلع العكس   إفرادأنواع اتلوحيد فاتلوحيد ، فيشمل اهلل بما خيتص به

قَاَل:  عبِد اهللِ )ابن مسعوٍد( عنمن ذلك أن يرصف شيئا مما هو خمتص باهلل لغري اهلل وهلذا 
 ِ ِ ن ْن ََتَْعَل ّلِِلَّ

َ
ْعَظُم ِعْنَد اهللِ؟ قَاَل: »أ

َ
نِْب أ يُّ اذلَّ

َ
لُْت َرُسوَل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعلَْيِه وََسلََّم أ

َ
ا َوُهَو  َسأ دًّ

 رواه ابلخاري ومسلم. َخلََقَك«

ية أو الربوبية أو األسماء والصفات  فمن رصف شيًئا مما هو خمتص باهلل لغريه سواء اكن يف األلوه
فقد أرشك باهلل تبارك وتعاىل والرشك منه ما هو أكرب ومنه ما هو أصغر وسنذكر الفوارق بينهما  
يف كتاب اتلوحيد إن شاء اهلل وأيضاً إذا أراد املسلم أن يعرف ما يضاد اتلوحيد وهو اإلرشاك باهلل 

رشاكً أصغر فلتعلم أن الرشك منه الظاهر اجليل   تبارك وتعاىل وقد يكون رشاكً أكرب وقد يكون
ْصَنامَ ومنه اخليف وهلذا قال خليل الرمحن عليه السالم: }

َ
ْن َنْعبَُد اأْل

َ
( 35{ )إبراهيم:َواْجنُْبيِن َوَبيِنَّ أ

َلِيلِ  »
ْ
َمُن ابْلاََلَء َبْعَد اخل

ْ
ْن  َواَكَن إِبَْراهِيُم اتلَّْيِِمُّ َيُقوُل يِف قََصِصِه: َمْن يَأ

َ
ِحنَي َيُقوُل" َواْجنُبيِْن َوَبيِنَّ أ

ِِب َوقَْوِِم«
َ
ْصناَم" َكَما َعَبَدَها أ

َ
 (. 9/368)تفسري القرطيب َنْعبَُد اأْل
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قال إبراهيم اتليِم من يأمن ابلالء بعد إبراهيم إذا اكن إبراهيم قد خاف الرشك واإلرشاك باهلل  
رشك ىلع بعض بين إرسائيل وهم مع نيب اهلل  فمن يأمن ابلالء بعده وكذلك قد خيف بعض صور ال

 (. 138{ )األعراف:اْجَعْل نَلَا إِلًَها َكَما لَُهْم آلَِهة   موىس حيث قالوا: }

وخيف بعض صور الرشك ىلع بعض الصحابة حني قال بعضهم وهم حدثاء عهد باإلسالم )اجعل 
بل املسلم وطالب العلم ىلع نلا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط( فإًذا من األهمية بمًكن أن يق 

حتقيق هذا العلم ودراسته وال يقول كما يقول ابلعض اتلوحيد فهمناه أعطونا مواضيع جديدة  
هذا من جهله ألنه وإن عرف اتلوحيد وعرف ما يضاده ىلع وجه اإلمجال لكن قد ختىف عليه  

اهلل عليه   صىلبعض صور الرشك وهلذا كما تقدم بعض خاصة موىس وبعض صحابة رسول اهلل 
 قد وقع من بعضهم ما وقع مما تقدم ذكره فكيف يأمن بعد ذلك املسلم ىلع نفسه من ابلالء.وسلم  

كذلك أيضاً يقول بعض السلف ما جاهدت نفيس يف يشء أشد يلع من نييت وهذا يشري إىل أن   
سمعة  اإلخالص قد يتفلت من صاحبه وقد يقع يف الرياء وأن يعمل العمل ألجل حب اثلناء وال

، وحنو ذلك وإذا  قرأ طالب العلم يف أخبار املرائني وبعض الصور اخلفية يرى العجب العجاب
صالته وقال  فقطع يذكر أن اعرابياً اكن يصيل فأخذ بعض القوم يمدحونه ويمدحون عبادته 

ن هات  لفال  مهوأيًضا صائم؛ فهذا معناه أن َثمَّ رياء كذلك أيضاً شخص أىت إيله شخص فقال لغال
وليست سجادة العام األول فقال  من احلج  السجادة يلصيل عليها السجادة اليت أتينا بها هذا العام  

هل الرجال أفسدت عملك؛ فهو أراد أن يفهم الرجل أنه ممن حج بل حيج لك اعم فهذا يدل ىلع أن  
يشعر بعض األمور قد ختىف ىلع بعض انلاس وقد يعمل العمل وقد يدخل عليه ما يفسده وهو ال  

وال يدري كذلك يقول بعض العلماء من خفايا الرياء أن يذم املرء نفسه ىلع املأل يلمدح ويثىن  
عليه فقد يذم نفسه من أجل أن يمدحوه فيقع يف الرياء وهو أراد أن يهرب منه فإًذا معىن ذلك 

حيتاج إىل معرفة واهتمام بهذا األصل األصيل وألجل هذا األ  صل أرسل  أن هذا حيتاج إىل دراسة و
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اُغوَت اهلل الرسل وأنزل الكتب }  َ َواْجَتنِبُوا الطَّ ِن اْعبُُدوا اّلِلَّ
َ
ٍة َرُسواًل أ مَّ

ُ
{  َولََقْد َبَعْثَنا يِف لُكِّ أ

إذا اكن هذا هو األصل األصيل وقاعدة ادلين فعىل املسلم أن يعرف ما هو اتلوحيد  و    (36)انلحل:
وحيد هو إفراد اهلل بما خيتص به وما يضاده من اإلرشاك  قد قلنا يف معىن اتلو  يضاده ،وأن يعرف ما  

 باهلل، وهو أن يرصف شيئاً مما هو خمتص باهلل لغري اهلل.

أكرث القرآن يف بيان هذا األصل من وجوه شىت بكالم  وكونيقول املؤلف عن هذا األصل:  
أول دعوة الرسل ومفتاح دعوتهم   فهو، وكون أكرث القرآن يف بيان هذا األصل يفهمه أبدل العامة

كما يف اآليات واألحاديث الكثرية وهو أول ما يدخل به املرء يف اإلسالم وآخر ما خيرج به من  
 .  أمر أن يكون آخر ما يقوهل يف ادلنيا أن يقول ال هلإ إال اهللفقد  ،ادلنيا

ِ ريض اهلل عنه َعْن ُمَعاذِ بِْن َجَبٍل  مِِه   قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلِلَّ ُ َعلَْيِه وََسلََّم: »َمْن اَكَن آِخُر الَكَ َصىلَّ اّلِلَّ
بُو َداُود 

َ
َنََّة« َرَواهُ أ

ْ
ُ َدَخَل اجل  اَل إهَِلَ إاِلَّ اّلِلَّ

ويقول املؤلف وكونه أكرث القرآن يف بيان هذا األصل إًذا أكرث القرآن يف بيان هذا األصل بل   
ِك  "  العالمة بن القيم رمحه اهلل تعاىل يقول: ْ ِن الرشِّ

ْ
فَالُْقْرآُن ُُكُُّه يِف اتلَّوِْحيِد وَُحُقوقِِه وََجَزائِِه، َوِِف َشأ

ْهلِِه وََجَزائِِهمْ 
َ
 (.442/ 4" مدارج السالكني )وَأ

فالقرآن إما خرب عن أسماء اهلل وصفاته أو دعوة إىل عبادته هذا يف اتلوحيد أو إلزام بطاعة اهلل  
اتلوحيد ومكمالته أو إخبار عن كرامة اهلل ألهل توحيده وطاعته  تبارك وتعاىل وهذا من حقوق  

وهكذا قل أيضا يف جانب الرشك   ؤه وما فعل بهم يف ادلنيا وما يكرمهم به يف اآلخرة وهذا جزا 
يقرتف   ملناملعصية أو يف اجلزاء  منإما أن يكون يف اتلحذير منه وإما أن يكون يف اتلحذير 

عليه من العقوبة عند اهلل تبارك وتعاىل فإًذا أكرث القرآن إن لم  ويقع يف ذلك اذلنب وما يكون  
 نقل القرآن ُكه يف بيان اتلوحيد. 
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أي تارة باألمر باتلوحيد وتارة بانليه وكون أكرث القرآن يف بيان هذا األصل من وجوه شىت قال  
ان هذا األصل  عن الرشك وتارة ببيان حماسن اتلوحيد وما ألهله عند اهلل إىل غري ذلك فحصل بي

من وجوه شىت بكالم يفهمه أبدل العامة يعين ال حيتاج يف فهمه إىل قوة بالغة وال إىل عظيم إدراك 
حىت حيصل هل فهم هذه املعاين بل من يفهم اللغة العربية يفهم املقصود بكل بساطة من وراء  

َ َواَل ترُْشِ هذه اآليات واملراد منها كقوهل تعاىل: } فيفهم القارئ هلذه اآلية    { ُكوا بِِه َشيًْئاَواْعبُُدوا اّلِلَّ
وإن اكن من العامة أن هذه اآلية تأمر بالعبادة وتنىه عن الرشك باهلل تبارك وتعاىل ولو لم يتعلم 
ويطلب العلم لكنه يفهم من هذه اآلية أن هذه اآلية تأمر بعبادة اهلل وتنىه عن اإلرشاك به  

َ اَل يَ سبحانه وتعاىل } َك بِِه َويَْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك لَِمْن يََشاءُ إِنَّ اّلِلَّ ْن يرُْشَ
َ
{ يعلم أن هذه حتذر  ْغِفُر أ

ِ َغرْيَ ُمرْشِكنَِي بِهِ من الرشك وأن الرشك من  أعظم ما عيص اهلل به } ِ   ُحَنَفاَء ّلِِلَّ َوَمْن يرُْشِْك بِاّلِلَّ
رْيُ  َماءِ َفَتْخَطُفُه الطَّ نََّما َخرَّ مَِن السَّ

َ
يُح يِف َمًَكٍن َسِحيٍق فََكأ ْو َتْهوِي بِِه الرِّ

َ
{ فإًذا يفهم أن هذه اآلية   أ

حتذر من الرشك، ومع هذا الوضوح، واجلالء، وابليان، يف هذه اآليات، وِف آيات كثرية مع هذا يقع  
يف الرشك وهو ال يشعر أو غري آبه بذلك ألنه لم يقرأ هذه اآليات قراءة فاهم أو قراءة متدبر ملا  

حيرص ىلع إقامة لفظة أو اتلربك أو الشفاء  ي قرأ وإنما كما تقدم يقيم حروفه ويضيع حدوده و
وحنو ذلك وال حيصل منه اتلدبر ملا تدل عليه هذه اآليات فيقرأ هذه اآليات ثم بعد ذلك يدعو  
  غري اهلل ويستغيث بغري اهلل ويقول يا علياه أو يا حسيناه أو يا بدوي ويدعوا العيدروس ويدعو 
فالنا وفالنا من األموات واألويلاء وحنو ذلك، ويقع يف الرشك وهو ربما ال يشعر أنه قد وقع  
باإلرشاك يف اهلل سبحانه وتعاىل ألنه لم يقرأ تلك اآليات مع وضوحها قراءة تدبر وتأمل؛ فحصل  

تقدم ذكره،    هل عدم إتقان هذا األصل وقاعدة ادلين بسبب عدم اتلدبر ملا يقرأ، وإنما يقرأها ىلع ما
 إقامة أللفاظها، وألجل اتلربك، وحنو ذلك.  



 

8 
 

 شرح األصول الستة

مع ذلك  وومما يؤكد هذا أن اآليات يف اتلوحيد وما يضاده واضحة ظاهره ملن قرأها وتدبرها أيضاً 
كثري من املسلمني ال يفهمون معىن اتلوحيد وال يفهم ما يضاده وهلذا لو قيل بلعضهم ما معىن ال  

أنا لم أتعلم أو يفرسها تفسريًا خاطًئا فيقول معىن ال هلإ إال قال أدري أو  هلإ إال اهلل؟ ربما قال ال
اهلل أي ال خالق إال اهلل أو ال قادر ىلع االخرتاع إال اهلل فانظر إىل هذا اجلفاء مسلم ويؤمن  
بالقرآن وبانليب صىل اهلل عليه وسلم ثم جيهل معىن هذا األصل األصيل اذلي ألجله أرسل اهلل 

 معىن اتلوحيد وما يضاده.  جيهل أنزل الكتب الرسل و

ثم ملا صار ىلع أكرث األمة ما صار أظهر هلم الشيطان اإلخالص يف وهلذا قال املؤلف رمحه اهلل: 
 .  صورة تنقص الصاحلني واتلقصري يف حقوقهم

اهلل  أي ملا صار من اإلعراض عن تعلم هدي رسول اهلل صىل ثم ملا صار ىلع أكرث األمة ما صار 
عليه وسلم ومن فشو اجلهل ومن ظهور علماء السوء اذلين ينرشون الشبه فلما صار ىلع أكرث 

أظهر هلم الشيطان اإلخالص يف صورة تنقص    ؟ األمة ما صار من هذا احلال املزري ما اذلي حصل
من  الصاحلني واتلقصري يف حقوقهم وهذا هو دأب الشيطان أاعذنا اهلل وإياكم منه فإنه يأِت للمؤ

إىل ابلدعة   ويأِتويظهر هل الطاعة بثوب قبيح تنفر منه انلفس، وتزهد فيه، وتنرصف عنه، 
واملعصية والرشك فيكسوها أمجل احللل ويبهرجها ويزخرفها بأحسن الزخارف حىت يقبل عليها  
من ضعف إيمانه ولم يرسخ إيمانه أما أهل اإليمان واملعرفة فإنهم ال تغرهم هذه املظاهر بل  

ون إىل األمور بابلصرية فيفرقون بني احلق وابلاطل والعربة كما قال العالمة ابن القيم  ينظر
   .باحلقائق واملعاين ال باأللفاظ واملباين:

ََقائِِق   قال العالمة ابن القيم رمحه اهلل: " ْحًَكِم َواحلْ
َ
َل اأْل َورِ َتَبدُّ ْسَماءِ َوالصُّ

َ
وَْجَب َتْبِديُل اأْل

َ
َولَْو أ

ء  َنَفَع الُْمرْشِكنَِي تَْسِمَيتُُهْم  لََفَسدَ  يُّ يَشْ
َ
ائُِع، َواْضَمَحلَّ اإْلِْساَلُم، وَأ َ لَْت الرشَّ يَانَاُت، َوُبدِّ ْت ادلِّ

ٍء َنَفَعُهْم تَْسِمَيةُ  يُّ يَشْ
َ
لَِهيَِّة وََحِقيَقتَِها؟ وَأ ء  مِْن ِصَفاِت اإْلِ ْصَناَمُهْم آلَِهًة َولَيَْس فِيَها يَشْ

َ
رْشَ  أ اِك  اإْلِ
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ِ َوِصَفاتِِه تَْسِمَيةُ  ْسَماءِ اّلِلَّ
َ
لنَِي حِلََقائِِق أ ٍء َنَفَع الُْمَعطِّ يُّ يَشْ

َ
ِ؟ وَأ بًا إىَل اّلِلَّ ِ َتَقرُّ ....   َذلَِك تَْْنِيًها؟ بِاّلَِلَّ

 ( 3/532إىل آخر الكمه رمحه اهلل" أعالم املوقعني عن رب العاملني )

مة ما صار أظهر هلم الشيطان اإلخالص يف صورة تنقص  ثم ملا صار ىلع أكرث األفيقول املؤلف: 
أظهر هلم الشيطان اإلخالص اذلي ورد يف الكتاب والسنة واذلي  .  الصاحلني واتلقصري يف حقوقهم

من إخالص اتلوحيد هلل وأال ترصف العبادة لغري اهلل ال مللك واجلماعة يدعو إيله أهل السنة 
ء اهلل أظهر هلم أن هذا اإلخالص وهذا اتلوحيد أن هذا  مقرب وال نليب مرسل وال لويل من أويلا

ظهر  ليس إال تنقص الصاحلني فمن يدعو إىل حتقيق اتلوحيد ونبذ الرشك بكل صوره وأنواعه يُ 
هذا يف أن هذا ليس إال تنقًصا للصاحلني هؤالء يتنقصون الصاحلني واألويلاء وال حيبونهم وال  

فهذا من كيد الشيطان أظهر اإلخالص أنه ليس هذا  يؤدون حقوقهم وينفرون عنهم وحنو ذلك 
 !.  واتلقصري يف حقوقهم للصاحلني  هو اإلخالص واتلوحيد وإنما هذا اتلنقص

 وأظهر هلم الرشك باهلل يف صورة حمبة الصاحلني وأتباعهم.  : قوهل

باألويلاء    نغري اهلل ويستغيثو  نمن انلاس ويدعو  يقعبمعىن أن الرشك الواضح اجليل يقع فيه  من  
 .  أن هذا ليس رشاكً أبداً وأن هذا ليس من الرشك يف يشءالشيطان وغري ذلك ويظهر هلم 

 إًذا وما هذا؟ 

   .فيقول هذا هو حمبة الصاحلني  

وانلذور هلم هذا ليس رشاًك بل هذا هو   ئحمن دون اهلل وتهيئة اذلبا  ؤهمفاالستغاثة باألموات وداع
ني فهذا من مكر الشيطان وكيده أدخل الرشك وعبادة الصاحلني ىلع كثري ممن  حمبة الصاحل

ينتسب إىل دين اإلسالم أدخله عليهم يف قالب حمبة الصاحلني واألنبياء والتشفع بهم وأن هؤالء 
فهذا من مكر الشيطان وكيده  ، والذ بهم، هلم جاه عند اهلل ومْنلة وأنه ينتفع بذلك من داعهم
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السجود والركوع وحنو ذلك  نظر هؤالء يه    يفرشاًك وال عبادةً لغري اهلل وإنما العبادة  وال يسميها    
لكن الرشك ليس ، فنقول السجود والركوع ورصف هذه العبادات لغري اهلل رشك، لغري اهلل

  ،منحرًصا يف السجود والركوع لغري اهلل بل كذلك باالستغاثة واذلبح وانلذر لغري اهلل تبارك وتعاىل
نداًدا من دون اهلل تبارك  أهلؤالء حمبة الصاحلني تكون باتباعهم وال تكون باختاذهم  ولونق

بهم والسري    االقتداءوتعاىل فإذا كنتم حتبون الصاحلني فمحبتهم واجب رشيع لكن حمبتهم تعين  
  من ا وسائط بني انلاس وبني اهلل تبارك وتعاىل وال أن يدعو وا بسريهم واقتفاء أثرهم ال أن يتخذ

دون اهلل فهؤالء اذلين وقعوا يف االرشاك وسموا ذلك حمبة للصاحلني لم يفرقوا بني حب الصاحلني  
وأن حيبوا هلل وبني أن حيبوا مع اهلل تبارك وتعاىل فاحلب هلم يف اهلل هذا واجب رشيع أما حبهم  

نواع الرشك  مع اهلل بأن جيعل هذا الويل رشيًكا هلل ويرصف هل يشء من العبادة فهذا من أعظم أ
   .األكرب باهلل تبارك وتعاىل 

إًذا فهذا هو األصل األول اإلخالص إخالص ادلين هلل وحده ال رشيك أن يعرف املسلم ماذا يعين  
اإلخالص وماذا يعين اتلوحيد وأن يعرف ما يضاده وأن القرآن أو أكرث القرآن جاء يف بيان هذا  

اضحة جلية يفهمها أبدل العامة ومع ذلك هذا  األصل واآليات اليت تبني اتلوحيد وما يضاده و
جيهل  هو؟  ما  ومعرفة اتلوحيد  جيهل  األصل األصيل وقاعدة ادلين كثري ممن ينتسب إىل اإلسالم   و

ما يضاد اتلوحيد بل صار يقع يف الرشك من أوسع أبوابه وال يسميه باسمه بل يسميه بغري اسمه  
هو تنقص الصاحلني واتلقصري يف   وإنما حيد بل وينفر من اتلوحيد اخلالص وأن هذا ليس اتلو

وهذا    ،حقهم من اتلعظيم  وإعطاؤهمحمبة الصاحلني  بغري اسمه وأنه    سماهواإلرشاك باهلل  ،  حقوقهم
 .  يبني لك أهمية معرفة هذا األصل وما يتفرع عنه 

 نكتيف بهذا القدر واحلمد هلل رب العاملني.
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 ادلرس اثلاين ىلع  تمارين

 : إخالص ادلين هلل وحده ال رشيك هل يشمل معنيني اذكرهما.   1س 

 : ما معىن اتلوحيد وما معىن الرشك؟  2س

 :كيف اكن لك القرآن أو أكرثه يف بيان اتلوحيد وما يضاده؟   3س 

 : كيف عرفنا أن كثرياً من انلاس لم يفهم اتلوحيد وما يضاده مع وضوح األدلة يف بيانهما؟   4س 

 عىن قول املؤلف :ثم ملا صار ىلع أكرث األمة ما صار؟ :ما م 5س 

 :ما معىن أظهر هلم الشيطان اإلخالص يف صورة تنقص الصاحلني؟   6س 

 :ما معىن أظهر هلم الشيطان الرشك باهلل يف صورة حمبة الصاحلني وأتباعهم؟  7س 

 :ما الفرق بني حب الصاحلني يف اهلل وحبهم مع اهلل؟  8س 


