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 مقدمة
إن احلؿد هلل، كحؿده، وكستعقـه، وكستغػره، وكعوذ سماهلل من رشور أكػسـا، ومن 

ؾمقئات أقمامًمـا، من هيده اهلل ومال مضل ًمه، ومن يضؾل ومال هادي ًمه، وأؿمفد أن ٓ إًمه إٓ 

 وأؿمفد أن حمؿدًا قمبده ورؾموًمه.اهلل وطمده ٓ رشيك ًمه، 

آل ] (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

 [.201قمؿران:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )

 [.2:]اًمـساء (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ے ۓ ۓ ﮲   ے ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

  [.72-70]إطمزاب:  (﮳ ﮴﮵  ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

، ورش ، وظمػم اهلدي هدي حمؿدومنن أصـدق احلديث يمتاب اهلل  أما بعد؛ 

 إمور حمدصماهتا، ويمل حمدصمة سمدقمة، ويمل سمدقمة ضالًمة، ويمل ضالًمة ذم اًمـار: وسمعد.

ًمشقخ اإلؾمالم اعمجدد حمؿد « اجلامع ًمعبادة اهلل وطمده»ومفذا شمعؾقق خمتٍم قمغم رؾماًمة 

، وقمغم آًمه وصحبه وسمارك قمغم حمؿد سمن قمبد اًموهاب رمحه اهلل شمعامم، وصغم اهلل وؾمؾم 

 أمجعلم.

 وكتب

 خالد بن حممود اجلهين

 هـ2/5/1435

 م.3/3/2014
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 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حمنذ بن عبذ الىهاب 

ومنن ىمقل: ومام اجلامع ًمعبادة اهلل وطمده؟ ىمؾت: ـماقمته سمامتثال أوامره، واضمتـاب 

 كواهقه. 

اًمتي ٓ شمصؾح إٓ هلل؟ ىمؾت: من أكواقمفا، اًمدقماء، ومنن ىمقل: ومام أكواع اًمعبادة 

وآؾمتعاكة، وآؾمتغاصمة، وذسمح اًمؼرسمان، واًمـذر، واخلوف، واًمرضماء، واًمتويمل، واإلكاسمة، 

واعمحبة، واخلشقة، واًمرهمبة، واًمرهبة، واًمتلًمه، واًمريموع، واًمسجود، واخلشوع، واًمتذًمل، 

 واًمتعظقم اًمذي هو من ظمصائص إًموهقة.

 ........................... الشــرح...............................................

أي إن ؾمئؾت قمن اًمتعريف  «:فإْ قٚى: فٌا اجلاًع هعبادٝ اهلل ٗحذٖ؟»ق٘هٕ: 

 .اجلامع ًمعبادة اهلل وطمده 

 .(2)اًمتذًمل واخلضوع: يؼال ـمريق معبد أي مذًمل :ًمغة العبادة:و

ًمؽل ما حيبه اهلل من  هي اؾمم ضمامع»قمرومفا ؿمقخ اإلؾمالم اسمن شمقؿقة ومؼال: ورشقما: 

 .(1)«إىموال، وإقمامل اًمظاهرة واًمباـمـة

 يسؿى قمبادة. فماهرة يماكت أو سماـمـة ومؽل ما حيبه اهلل من إىموال وإقمامل

إىموال اًمظاهرة: هي أىموال اًمؾسان: يماًمشفادشملم، واًمتسبقح، واًمتفؾقل، ورد و

 اًمسالم.

 وإىموال اًمباـمـة: هي أىموال اًمؼؾب،  يماًمقؼلم، واًمتصديق.

 .وإقمامل اًمظاهرة: هي أقمامل اجلوارح، يماًمصالة، و اًمصقام، واًمزيماة، واًمـذر

وإقمامل اًمباـمـة: هي أقمامل اًمؼؾب، يماخلوف، واًمرضماء، واعمحبة، واخلشقة، 

 واإلكاسمة.

 .«واخلضوع واخلوفقمبارة قمام جيؿع يمامل اعمحبة »وقمرومفا اسمن يمثػم، ومؼال: 

                                 
 «.قمبد»( اكظر: ًمسان اًمعرب، و شماج اًمعروس مادة 2)

 (20/249أكور اًمباز، و قمامر اجلزار، ـمبعة دار اًمووماء ) ( جمؿوع اًمػتاوى ًمشقخ اإلؾمالم اسمن شمقؿقة، حتؼقق1)

 (.2/234( اكظر: شمػسػم اسمن يمثػم )3)
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أي ذهلل  قمبده احلب   :يؼال هو هماية احلب مع هماية اًمذل:اًمتعبد »ىمال اسمن اًمؼقم: و

وـمريق معبد سمإىمدام أي مذًمل ويمذًمك اعمحب ىمد ذهلل احلب ووـمله وٓ شمصؾح هذه 

وٓ يغػر اهلل ؾمبحاكه عمن أرشك سمه ذم قمبادشمه ويغػر ما دون ذًمك  اعمرشمبة ٕطمد همػم اهلل 

 .«عمن ؿماء ومؿحبة اًمعبودية هي أرشف أكواع اعمحبة وهي ظماًمص طمق اهلل قمغم قمباده

 وٓ شمسؿى اًمعبادة قمبادة طمتى دمؿع سملم اعمحبة واًمذل.

واًمعرب اًمعبادة دمؿع أصؾلم: هماية احلب سمغاية اًمذل واخلضوع، »: اسمن اًمؼقمىمال 

شمؼول: ـمريق معبد أي مذًمل، واًمتعبد: اًمتذًمل واخلضوع، ومؿن أطمببته ومل شمؽن ظماضعا 

شمؽن قماسمدا ًمه، ومن ظمضعت ًمه سمال حمبة مل شمؽن قماسمدا ًمه طمتى شمؽون حمبا  ًمه، مل

 .«ظماضعا

 :للعبادةأركان : (1) فائدة
 : ال تصح إال بَاللعبادة ثالثة أزكاٌ 

، وهي روح اًمعبادة، ويمؾام حترك احلب ذم اًمؼؾب يمان أي ًمؾؿعبود  احملبة:أوهلا: 

 (   ڈ ژ ژ ڑ ڑ )أدقمى ًمإلظمالص، ىمال شمعامم: 

أي ومقام قمـد اهلل من اًمثواب، وهو يؼود اًمعبد إمم إظمالص اًمعبادة، ىمال  الجاىي: السجاء:

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ )شمعامم: 

 (   ۇئ ۇئ

، ىمال شمعامم: ، واخلوف زاضمر ًمؾعبد قمن معصقة اهلل أي من اهلل  الجالح: اخلوف:

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ )

 (   ۇئ

ىمال اًمسؾف: من قمبد اهلل سماحلب وطمده ومفو زكديق، ومن قمبده سماًمرضماء وطمده ومفو 

مرضمئ، ومن قمبده سماخلوف وطمده ومفو طمروري، ومن قمبده سماحلب واخلوف واًمرضماء ومفو 

                                 
 (.53( اكظر: روضة اعمحبلم وكزهة اعمشتؼلم، ٓسمن اًمؼقم، صـ )2)

 (.96-2/95( اكظر: مدارج اًمساًمؽلم، ٓسمن اًمؼقم )1)
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 .موطمدمممن 

 شروط العبادة: :(0فائذٝ )

 العبادة إال بشرطني: تصح ال 

اإلظمالص هو اًمتـؼقة، واعمراد سمه أن يؼصد اًمعبد و :هلل اإلخالص  الشسط األول:

 .، واًموصول إمم دار يمرمته سمعبادشمه وضمه اهلل  

 .ومنن اهلل ٓ يؼبل من اًمعؿل إٓ اخلـاًمص ًموضمفه ؾمبحاكه

[5اًمبقِّـة:]( ڱ ں ں ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ) قال تعاىل: 

َمر:] (ڎ ڎ ڈ ڈ) وَقال تعاىل:  [.3اًمز 

َمر:] (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ) وقال تعـاىل:  [.24اًمز 

 .موافقة الرشيعة الشسط الجاىي:

 . من اًمعؿل إٓ اعمواومق هلدي اًمرؾمولاهلل ال يؼبل وم

َمر:]( ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ) ىمال شمعامم:  [.24اًمز 

ۉ ې ې ې  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ)وىَمال شمعامم:  

 [.65]اًمـساء: (ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

كا هذا ما رِ من أطمدث ذم أمْ : » ىماًمت: ىمال رؾمول اهلل ،ريض اهلل قمـفا عائشةقمن و

 أي مردود قمؾقه. ،(1)«ًمقس مـه ومـفو رد

أي اًمعبادة هي   «:قوت: طاعتٕ باًتجاي أٗاًشٖ، ٗاجتِاب ُ٘إٓٚ»ق٘هٕ: 

 .كواهقه اًمنمقمقة، واضمتـاب  ٕوامر اهلل اإلذقمانآمتثال و

قمن  أي إن ؾمئؾَت  «:فإْ قٚى: فٌا أُ٘اع اهعبادٝ اهيت ال تصوح إال هلل؟»ق٘هٕ: 

  .أكواع اًمعبادة اًمتي ٓ جيوز رصومفا ًمغػم اهلل 

أي أكواع اًمعبادة يمثػمة، ومن أقمظؿفا  «:قوت: ًّ أُ٘اعٔا، اهذعاء»ق٘هٕ: 

                                 
 (.221صـ )( اكظر: اًمعبودية، ًمشقخ اإلؾمالم اسمن شمقؿقة، 2)

   (2728(، مسؾم  )1550ػق قمؾقه: رواه اًمبخاري )مت (1) 
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 اًمدقماء.

هْمَبُة إمم اًمدقماء ًمغة: و َدقَمْوُت اهللََّ َأْدقُموُه ُدقَماًء اسْمَتَفْؾُت إًَمْقِه  : يؼال:اهلل شمعامماًمرَّ

َماِل َوَرهِمْبُت ومِقاَم قِمـَْدُه ِمْن اخْلػَْمِ  ُن  ،سمِاًمس  َوَدقَمْوُت َزْيًدا َكاَدْيُتُه َوـَمَؾْبُت إىْمَباًَمُه َوَدقَما اعمَُْمذِّ

اَلِة وَمُفَو َداقِمي اهللَِّ  .اًمـَّاَس إمَم اًمصَّ

 .«اًمِعـَاَيَة واؾمتؿداده إياه اعَمُعْوَكةَ  اؾمتدقَماء اًمَعْبِد َرسمُه »ورشقما: 

ؤ ِمَن احلَْوِل َواًمُؼوة، َوهَو ؾِمَؿُة »ىمال اخلطايب:  َوطَمِؼْقَؼته: إفْمَفاُر آوْمتَِؼاِر إًَمقِه، واًمتؼَم 

 قَمغم اهلل 
ِ
يِة، َوومقِه َمْعـَى اًمثـَاء ًمِة اًمَبنَمِ ، وإَضاوَمُة اجلود، َواًمَؽَرِم اًمعبودية، واؾْمتِْشَعاُر اًمذِّ

 .«إًمقه

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )ىمال شمعامم: 

 (   ٹ ٹ ڤ ڤ

أي: قمن دقمائي  (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)ىموًمه: »ىمال اسمن يمثػم: 

 .«أي: صاهمرين طمؼػمين (ٹ ٹ ڤ)وشموطمقدي، 

قَماُء ُهَو اًمِعَباَدةُ »ىَماَل:  ، قَمِن اًمـَّبِيِّ  قَمْن اًمـ ْعاَمِن سْمِن سَمِشػمٍ و  .«اًمد 

 .«معـاه أكه معظم اًمعبادة، أو أومضل اًمعبادة»ىمال اخلطايب: 

 ائذٝ: حلٍ صشف اهذعاء هػري اهلل تعاىل:ف

 ًمه طمآن:  رصف اًمدقماء ًمغػم اهلل

: ًمؼوًمه شمعامم: رشكومقام ٓ يؼدر قمؾقه إٓ اهلل  رصف اًمدقماء ًمغػم اهلل  أحذٌٓا:

 (   ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ)

                                 
 «.دقمو»( اكظر: اًمؼاموس اعمحقط، ًمؾػػموز آسمادي، مادة 2)

 .«دقمو»( اكظر: اعمصباح اعمـػم، ًمؾػقومي، مادة 1)

 (.4( اكظر: ؿملن اًمدقماء، ًمؾخطايب، صـ )3)

 (.4( اكظر: ؿملن اًمدقماء، ًمؾخطايب، صـ )4)

 (.7/255( اكظر: شمػسػم اسمن يمثػم )5)

 (، وصححه إًمباين.28351(، وأمحد )3818(، وىمال: طمسن صحقح، واسمن ماضمه )1969( صحقح: رواه اًمؽممذي )6)

 (.5( اكظر: ؿملن اًمدقماء، صـ )7)
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 وٓ شمنميموا سمه ومقفا ؿمقئا، وًمؽن أومردوا ًمه اًمتوطمقد،»ىمال اًمطؼمي ذم شمػسػم أية: 

 .«وأظمؾصوا ًمه اًمعبادة

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ )شمعامم:  وًمهوىم

 (   ىئ ىئ ی ی

ٓ أضل ممن يدقمو أصـاما، ويطؾب مـفا ما ٓ  أي»ىمال اسمن يمثػم ذم شمػسػم أية: 

شمستطقعه إمم يوم اًمؼقامة، وهي هماومؾة قمام يؼول، ٓ شمسؿع وٓ شمبٍم وٓ شمبطش: ٕهنا مجاد 

 .«طمجارة صم

ـمؾب من طمي ومقام يؼدر قمؾقه همػم اهلل: يمؿن  رصف اًمدقماء ًمغػم اهلل  اهجاُٛ:

 قَمْبِد اهللَِّ سْمِن قُمَؿرَ حلديث أن يسؼقه، أو يطعؿه، أو كحو ذًمك: ٓ يشء ومقه: طمارض ىمادر 

َمِن اؾْمَتَعاَذ سمِاهللَِّ وَمَلقِمقُذوُه، َوَمْن ؾَمَلَل سمِاهللَِّ : »، ىَماَل: ىَماَل َرؾُموُل اهللَِّ ريض اهلل قمـفام

 .«وَمَلقْمُطوُه، َوَمْن َدقَمايُمْم وَمَلضِمقُبوهُ 

 .يمآؾمتـصار ـمؾب اًمـٍم ـمؾب اًمعونهي آؾمتعاكة  «:ٗاالستعاُٞ»ق٘هٕ: 

آؾمتعاكة دمؿع أصؾلم: اًمثؼة سماهلل، وآقمتامد قمؾقه، ومنن اًمعبد ىمد يثق »اسمن اًمؼقم:  ىمال

سماًمواطمد من اًمـاس، وٓ يعتؿد قمؾقه ذم أموره مع صمؼته سمه ٓؾمتغـائه قمـه، وىمد يعتؿد قمؾقه 

يؼوم مؼامه، ومقحتاج إمم اقمتامده قمؾقه، مع أكه همػم مع قمدم صمؼته سمه حلاضمته إًمقه، وًمعدم من 

 .«واصمق سمه

 ُ٘عاْ: االستعاُٞفائذٝ: 

: يمؿن يستعلم سمحي طمارض ىمادر قمغم آؾمتعاكة سمؿخؾوق ومقام يؼدر قمؾقه أحذٌٓا:

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ) محل متاقمه: ومفذا ضمائز: ًمؼوًمه شمعامم:

                                 
 (.13/666( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )2)

 (.7/175( اكظر: شمػسػم اسمن يمثػم )1)

 (، وصححه أمحد ؿمايمر.5365أمحد )(، و2671( صحقح: رواه أسمو داود )3)

 (.2/96( اكظر: مدارج اًمساًمؽلم )4)

 (.2/96( اكظر: مدارج اًمساًمؽلم )5)
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 (   ېئ 

آؾمتعاكة سمؿخؾوق ومقام ٓ يؼدر قمؾقه إٓ اهلل: يمؿن يستعلم سمحي أو مقت،  اهجاُٛ:

(   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ): ًمؼوًمه شمعامم: ؿمػائه: ومفذا رشكطمارض أو همائب قمغم 

 

، ويمرر: ًمالهتامم واحلٍم، (  ٿ)ىمدم اعمػعول وهو »ىمال اسمن يمثػم ذم شمػسػم أية: 

 .«قمؾقك، وهذا هو يمامل اًمطاقمةأي: ٓ كعبد إٓ إياك، وٓ كتويمل إٓ 

 .وهو إزاًمة اًمشدة  ،آؾمتغاصمة ـمؾب اًمغوث «:ٗاالستػاثٞ»ق٘هٕ: 

اًمػرق سملم آؾمتغاصمة واًمدقماء: أن آؾمتغاصمة ٓ شمؽون إٓ من اعمؽروب يمام ىمال و

ٱ )وىمال:  (   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)شمعامم: 

ٕكه  :آؾمتغاصمةواًمدقماء أقمم من (   ٻ ٻ ٻ ٻ

يؽون من اعمؽروب وهمػمه، ومعغم هذا قمطف اًمدقماء قمغم آؾمتغاصمة من قمطف اًمعام قمغم 

 .اخلاص

 :ُ٘عاْفائذٝ: االستػاثٞ 

آؾمتغاصمة سمؿخؾوق ومقام يؼدر قمؾقه: يمؿن يستغقث سمحي طمارض ىمادر قمغم  أحذٌٓا:

 إكؼاذه من مفؾؽة: ومفذا ضمائز: يماًمدقماء.

آؾمتغاصمة سمؿخؾوق ومقام ٓ يؼدر قمؾقه إٓ اهلل: يمؿن يستغقث سمؿقت، أو طمي  اهجاُٛ:

 (   چ چ چ چ ڇ)همائب قمغم إكؼاذه من اًمسُبع: ومفذا رشك: ًمؼوًمه شمعامم: 

أي من اًمضحايا واهلدايا وكحو ذًمك: وهو قمبادة قمظقؿة:  «:ٗربح اهكشباْ»ق٘هٕ: 

 (   ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)ىمال شمعامم: 

يلمره شمعامم أن خيؼم اعمنميملم اًمذين يعبدون همػم اهلل » ىمال اسمن يمثػم ذم شمػسػم أية:

                                 
 (.2/234( اكظر: شمػسػم اسمن يمثػم )2)

 (.2/203( اكظر: جمؿوع اًمػتاوى، ًمشقخ اإلؾمالم اسمن شمقؿقة )1)

 (.275( اكظر: شمقسػم اًمعزيز احلؿقد ذم رشح يمتاب اًمتوطمقد، ًمؾسقخ ؾمؾقامن سمن قمبد اهلل سمن قمبد اًموهاب، صـ )3)
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ويذسمحون ًمغػم اؾمؿه، أكه خماًمف هلم ذم ذًمك، ومنن صالشمه هلل وكسؽه قمغم اؾمؿه وطمده ٓ 

أي: أظمؾص ًمه (   ژ ژ ڑ ڑ)رشيك ًمه، وهذا يمؼوًمه شمعامم: 

 اعمنميملم يماكوا يعبدون إصـام ويذسمحون هلا، وملمره اهلل شمعاممصالشمك وذسمقحتك، ومنن 

سمؿخاًمػتفم وآكحراف قمام هم ومقه، واإلىمبال سماًمؼصد واًمـقة واًمعزم قمغم اإلظمالص هلل 

 .«شمعامم

 فائذٝ: اهزبح ُ٘عاْ:

ڇ ڇ ڍ ڍ )اًمذسمح ًمأليمل، أو ًمالدمار: ومفذا ضمائز: ًمؼوًمه شمعامم:  أحذٌٓا:

 (   ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

يـفى قمن ذسمائح يماكت شمذسمحفا ىمريش قمن إوصمان، ويـفى قمن ذسمائح »: قمطاء ىمال

 . «اعمجوس

: ًمؼوًمه شمعامم: اًمذسمح سماؾمم اهلل هلل: وهذا قمبادة هلل ٓ جيوز رصومفا ًمغػم اهلل  اهجاُٛ:

وىموًمه شمعامم:(   ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)

 (   ژ ژ ڑ ڑ)

 .«ًَمَعَن اهللُ َمْن َذسَمَح ًمَِغػْمِ اهللِ: »َرؾُموُل اهللِ  ، ىمال: ىمالوقمن قمكم 

ًمذسمح ًمغػم اهلل وماعمراد سمه أن يذسمح سماؾمم همػم اهلل شمعامم يمؿن ذسمح ا أما»ىمال اًمـووي: 

أو ًمؾؽعبة وكحو ذًمك ومؽل هذا  ،ًمعقسى صغم اهلل قمؾقفام أو اًمصؾقب أو عموؾمى أو ،ًمؾصـم

هذه اًمذسمقحة ؾمواء يمان اًمذاسمح مسؾام أو كٍماكقا أو هيوديا كص قمؾقه  حتل وٓ ،طمرام

ومنن ىمصد مع ذًمك شمعظقم اعمذسموح ًمه همػم اهلل شمعامم : اًمشاومعي واشمػق قمؾقه أصحاسمـا

 .«ومنن يمان اًمذاسمح مسؾام ىمبل ذًمك صار سماًمذسمح مرشمدا :واًمعبادة ًمه يمان ذًمك يمػرا

                                 
 (.381-3/382( اكظر: شمػسػم اسمن يمثػم )2)

 (.3/315( اكظر: شمػسػم اسمن يمثػم )1)

 (.2978( صحقح: رواه مسؾم )3)

 (.23/242( اكظر: رشح مسؾم )4)
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قًما: اًمـَّْذُر: ًُمَغًة: اإِلجْيَاُب، ُيَؼاُل: َكَذْرُت يَمَذا إَِذا َأْوضَمْبُت  «:ٗاهِزس»ق٘هٕ:  ، َورَشْ

عِ  ْ ِزَمًة سمَِلْصِل اًمنمَّ َٓ  . ُهَو إًِْمَزاُم اعُمَؽؾَِّف َكْػَسُه قِمَباَدًة مَلْ شَمُؽْن 

 (   پ ڀ)واًمـذر قمبادة قمظقؿة: ىمال شمعامم: 

يتعبدون هلل ومقام أوضمبه قمؾقفم من ومعل اًمطاقمات  أي»ىمال اسمن يمثػم ذم شمػسػم أية: 

 .«اًمواضمبة سملصل اًمنمع، وما أوضمبوه قمغم أكػسفم سمطريق اًمـذر

 فائذٝ: اهِزس ُ٘عاْ:

ُهَو َأْن َيُؼْوَل: هللِ قَمكَمَّ َكْذٌر، : أطمدمها: كزر مطؾق، وكذر هلل: وهو ىمسامن أحذٌٓا:

، َأْو َكْحُو َذًمَِك، َوىَمْد َمَدَح اهللُ  َأْو: هللِ ، َأْو: هللِ قَمكَمَّ َأْن َأُصْوَم َيْوَملْمِ
َ َريْمَعَتلْمِ قَمكَمَّ َأْن ُأَصكمِّ

  .(   پ ڀ)اعُمْووملِْمَ سمِاًمـَّْذِر، َوَهَذا َكْذٌر حَمُْؿْوٌد، ًمَِؼْوِل اهللِ ضَملَّ ؿَمْلُكُه: 

، َأْو: وَمَعكَمَّ َصْوُم كذر مؼقد:  اهكسٍ اهجاُٛ: ىَمنَّ شََمَصدَّ َٕ  ًٓ يَمَلْن َيُؼْوَل: إِْن َرَزىَمـَِي اهللُ َما

ـُمُه، ًَمِزَمُه َما َكَذَر ؾَمَواٌء، ىَماَل اسْمُن اعُمـِْذِر:  َوَأمْجَُعْوا َأنَّ يُملَّ َمْن ىَماَل: إِْن »ؿَمْفٍر، وَمنَِذا ُوضِمَد رَشْ

اَلِة يَمَذا، ؿَمَػى اهللَُ قَمؾِْقكِم، َأْو ىَمِدَم هَما ْوِم يَمَذا، َوِمَن اًمصَّ ِئبِي، َأْو َما َأؿْمَبَه َذًمَِك، وَمَعكَمَّ ِمَن اًمصَّ

گ گ )ًمَِؼْوِل اهللِ شَمَعامَم:  :، َوَهَذا َكْذٌر َمْؽُرْوهٌ «وَمَؽاَن َما ىَماَل، َأنَّ قَمَؾْقِه اًمَووَماُء سمِـَْذِرهِ 

ڻ ڻ ڻ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

ريض  ، وحلديث اسْمِن قُمَؿرَ (   ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

اَم ُيْسَتْخَرُج سمِِه ِمَن »، قَمِن اًمـَّْذِر، ىَماَل: ، ىَماَل: هَنَى اًمـَّبِي  اهلل قمـفام ُه َٓ َيُرد  ؿَمْقًئا، َوإِكَّ إِكَّ

 .«اًْمَبِخقلِ 

مثل أن يـذر ًمغػم اهلل صالة أو  سمغػم اهلل، أقمظم من احلؾف كذر ًمغػم اهلل: وهو اهجاُٛ:

                                 
 «.كذر»اكظر: ًمسان اًمعرب، مادة ( 2)

 (.391(، واعمطؾع، ًمؾبعكم صـ )24/475اكظر: يمشاف اًمؼـاع قمن متن اإلىمـاع، ًمؾبفويت ) (1)

 (.8/188اكظر: شمػسػم اسمن يمثػم )( 3)

 (.6/65اكظر: اًمؽاذم، ٓسمن ىمدامة ) (4)

 «.676»اكظر: اإلمجاع، ٓسمن اعمـذر، رىمم  (5)

 (.2639(، ومسؾم )6608رواه اًمبخاري )( متػق قمؾقه: 6)
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ومؿن كذر ًمغػم اهلل ومفو منمك أقمظم من رشك : صوما أو طمجا أو قمؿرة أو صدىمة

 .احلؾف سمغػم اهلل وهو يماًمسجود ًمغػم اهلل

وىمقل: : اخلوف اضطراب اًمؼؾب وطمريمته من شمذيمر اعمخوف «:ٗاخل٘ف»ق٘هٕ: 

 .اخلوف هرب اًمؼؾب من طمؾول اعمؽروه قمـد اؾمتشعاره

(   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ) :شمعامم : ًمؼوًمهومرض قمغم يمل أطمدوهو 

 

 اخل٘ف ُ٘عاْ: :فائذٝ

ظموف قمبادة: وهو اًمذي يؽون معه شمعظقم وذل ًمؾؿخوف مـه، وهذا ٓ  أحذٌٓا:

(   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ) : ًمؼوًمه شمعامم:يوز رصومه ًمغػم اهلل 

 

ُبع، أو قمدو، وكحوه: وهذا ٓ يشء ومقه:  اهجاُٛ: ظموف ـمبقعي: يماخلوف من اًمسَّ

سمه: وإكبقاء معصومون من اًمنمك: ومؼال شمعامم:  وصف موؾمى  ٕن اهلل 

 (   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ)

وهو اهلل واًمدار  ،اًمرضماء طماد حيدو اًمؼؾوب إمم سمالد اعمحبوب «:ٗاهشجاء»ق٘هٕ: 

 ،وىمقل: هو آؾمتبشار سمجود وومضل اًمرب شمبارك وشمعامم: ب هلا اًمسػمويطقِّ  ،أظمرة

 .وىمقل: هو اًمثؼة سمجود اًمرب شمعامم:وآرشمقاح عمطاًمعة يمرمه ؾمبحاكه

 .(: اهفشق بني اهشجاء ٗاهتٌين6فائذٝ )

و اًمرضماء  :وٓ يسؾك سمصاطمبه ـمريق اجلد وآضمتفاد ،اًمتؿـي يؽون مع اًمؽسل

 يؽون مع سمذل اجلفد وطمسن اًمتويمل.

                                 
 (.2/82( اكظر: جمؿوع اًمػتاوى )2)

 (.33/213( اكظر: جمؿوع اًمػتاوى )1)

 (.2/508)( اكظر: مدارج اًمساًمؽلم 3)

 (.2/507( اكظر: مدارج اًمساًمؽلم )4)

 (.37-1/36( اكظر: مدارج اًمساًمؽلم )5)

 (.1/37( اكظر: مدارج اًمساًمؽلم )6)
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واًمثاين يمحال من : إول يمحال من يتؿـى أن يؽون ًمه أرض يبذرها ويلظمذ زرقمفاوم

وهلذا أمجع اًمعارومون قمغم أن اًمرضماء : يشق أرضه ويػؾحفا ويبذرها. ويرضمو ـمؾوع اًمزرع

 ٓ يصح إٓ مع اًمعؿل.

 :(: اهشجاء ُ٘عا0ْفائذٝ )

قمغم كور من رضمل قمؿل سمطاقمة اهلل حمؿود: وهو ما يصحبه قمؿل: يمرضماء  أحذٌٓا:

ومفو راج عمغػرة اهلل شمعامم وقمػوه ، ورضمل أذكب ذكوسما صمم شماب مـفا: ومفو راج ًمثواسمه ،اهلل

ې ې ې ى ى ائ ): ىمال شمعامم: وإطمساكه وضموده وطمؾؿه ويمرمه

يت جث مث ىث يث  )وىمال شمعامم:(   ائ ەئ ەئ وئ وئ

 (   حج مج جح مح جخ حخ مخ جس حس

رضمل متامد ذم اًمتػريط واخلطايا ٓ يصحبه قمؿل: يم رضماء مذموم: وهو ما :اهجاُٛ

 ومفذا هو اًمغرور واًمتؿـي واًمرضماء اًمؽاذب. :يرضمو رمحة اهلل سمال قمؿل

يمػاية  وآقمتامد قمؾقه ػويض إمور إمم اهلل اًمتويمل هو شم «:ٗاهت٘كى»ق٘هٕ: 

 )ىمال اهلل شمعامم: وهو من أقمظم اًمعبادات اًمؼؾبقة: ، واًمرضا سمه طمسقبا وويمقال، وطمسبا

(   ڀ ڀ ڀ ڀ)، وىمال:  (   ی ی ی جئ حئ مئ

 .ومؼد ؿمّبفه سمه اهلل ومؿن شمويّمل قمغم همػم

اًمتويمل معـى يؾتئم من أصؾلم: من اًمثؼة، وآقمتامد، وهو طمؼقؼة » ىمال اسمن اًمؼقم:

وهذان إصالن ومها اًمتويمل، واًمعبادة ىمد  ،(   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ)

 .«ذيمرا ذم اًمؼرآن ذم قمدة مواضع، ىمرن سمقـفام ومقفا، هذا أطمدها

واًمـصف اًمثاين اإلكاسمة، ومنن اًمدين اؾمتعاكة  ،اًمتويمل كصف اًمدين»وىمال أيضا: 

                                 
 (.1/37اكظر: مدارج اًمساًمؽلم )( 2)

 (.325( اكظر: اًمداء واًمدواء، ٓسمن اًمؼقم، صـ )1)

 (.2/96( اكظر: مدارج اًمساًمؽلم )3)
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 .«وماًمتويمل هو آؾمتعاكة، واإلكاسمة هي اًمعبادة: وقمبادة

(   پ پ) ومـفا ىموًمه شمعامم: اًمرضموع، ًمغة:اإلكاسمة «:ٗاإلُابٞ»ق٘هٕ: 

 ِمْن َأمِره
ٍ
: َوىَمْوًُمُه  ،: َأي َراضِمِعلَم إمِم َما َأَمَر سمِِه، هَمػْمَ ظَماِرضِملَم قَمْن يشء

وهي هاهـا  ،: َأي شُموسموا إًِمقه واْرضِمُعوا(   ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ)

 .اًمرضموع إمم احلق

اًمرضموع إمم احلق إصالطما، يمام رضمع إًمقه اقمتذارا، واًمرضموع إًمقه ووماء، يمام  ورشقما:

 .رضمع إًمقه قمفدا، واًمرضموع إًمقه طمآ، يمام رضمعت إًمقه إضماسمة

ومؼد  اهلل ومؿن شماب ًمغػم (   ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ)شمعامم:  ىمال

 .ؿمبفه سمه 

 : ُ٘عاْاإلُابٞ فائذٝ: 

وهي إكاسمة اعمخؾوىمات يمؾفا، يشؽمك ومقفا اعمممن واًمؽاومر، إكاسمة ًمرسموسمقته،  أحذٌٓا:

 (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ) :واًمؼم واًمػاضمر، ىمال اهلل شمعامم

ومفذا قمام ذم طمق يمل داع أصاسمه رض، يمام هو اًمواىمع، وهذه اإلكاسمة ٓ شمستؾزم اإلؾمالم، سمل 

ٺ ٺ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ) :دمامع اًمنمك واًمؽػر، يمام ىمال شمعامم ذم طمق همٓء

 ومفذا طماهلم سمعد إكاسمتفم. (   ٺ ٺ ٿ

وهي شمتضؿن أرسمعة : إكاسمة أوًمقائه، وهي إكاسمة إلهلقته، إكاسمة قمبودية وحمبة اهجاُٛ:

أمور: حمبته، واخلضوع ًمه، واإلىمبال قمؾقه، واإلقمراض قمام ؾمواه، ومال يستحق اؾمم اعمـقب 

وذم اًمؾػظة : ؾػظة يدور قمغم ذًمكإٓ من اضمتؿعت ومقه هذه إرسمع، وشمػسػم اًمسؾف هلذه اًم

                                 
 (.224-1/223)( اكظر: مدارج اًمساًمؽلم 2)

 «.رضمع»( اكظر: ًمسان اًمعرب، مادة 1)

 (.2/433اكظر: مدارج اًمساًمؽلم )( 3)

 (.2/433اكظر: مدارج اًمساًمؽلم )( 4)

 (.326( اكظر: اًمداء واًمدواء، ٓسمن اًمؼقم، صـ )5)

 (.2/433( اكظر: مدارج اًمساًمؽلم )6)
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معـى اإلرساع واًمرضموع واًمتؼدم، واعمـقب إمم اهلل اعمرسع إمم مرضاشمه، اًمراضمع إًمقه يمل 

 وىمت، اعمتؼدم إمم حماسمه.

 .إيثار اعمحبوب، قمغم مجقع اعمصحوباعمحبة هي «:ٗاحملبٞ»ق٘هٕ: 

 فائذٝ: احملبٞ ثالثٞ أُ٘اع:

، وهذه ظماصة ًمؾؿحبوب شموضمب اًمتذًمل واًمتعظقموهي اًمتي حمبة قمبادة،  أحذٌٓا:

 .رشيما أيمؼم أرشك رصومفا ًمغػم اهلل، ومؿن  سماهلل

 حمبة ـمبقعة، يمؿحبة اًموًمد، واعمال، وإهل، وكحوه، وهذه ٓ يشء ومقفا. اهجاُٛ:

اًمثاًمث: حمبة حمرمة، وهي حمبة إؿمقاء اعمحرمة، يمؿحبة اعمعازف، واًمـظر إمم اًمـساء 

 وكحوه.

اخلشقة أظمص من اخلوف، ومنن اخلشقة ًمؾعؾامء سماهلل، ىمال اهلل «: ٗاخلشٚٞ»ق٘هٕ: 

 .ومفي ظموف مؼرون سمؿعرومة (   ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ) :شمعامم

ڱ ڱ ) :: ًمؼوًمه واخلشقة قمبادة ىمؾبقة ٓ جيوز رصومفا ًمغػم اهلل

ىئ ىئ ی ) :ومدح أهؾه ذم يمتاسمه وأصمـى قمؾقفم، ومؼال(   ڱ ڱ

 (   ی جئ حئی ی 

ظَْمَشايُمْم هللَِِّ َوَأشْمَؼايُمْم ًَمهُ »: ، ىمال: ىمال رؾمول اهلل وقمن أكس  َٕ  .«َأَما َواهللَِّ إيِنِّ 

 ): ىمال اهلل : اًمرهمبة هي اًمطؿع ومقام قمـد اهلل من اًمثواب «:ٗاهشغبٞ»ق٘هٕ: 

 (   ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ

 :اهشغبٞ ٗاهشجاءاهفشق بني فائذٝ: 

واًمرهمبة  ،ومنكه إذا رضما اًمٌمء ـمؾبه :ومفي صمؿرة اًمرضماء ،واًمرهمبة ـمؾب ،اًمرضماء ـمؿع

                                 
 (.3/23( اكظر: مدارج اًمساًمؽلم )2)

 (.2/508اكظر: مدارج اًمساًمؽلم ) (1)

 (.2208(، ومسؾم )5063( متػق قمؾقه: رواه اًمبخاري )3)

 (.1/56( اكظر: مدارج اًمساًمؽلم )4)

 (.1/55( اكظر: مدارج اًمساًمؽلم )5)
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ومن ظماف ؿمقئا هرب  ،ومؿن رضما ؿمقئا ـمؾبه ورهمب ومقه ،من اًمرضماء يماهلرب من اخلوف

 واعمؼصود أن اًمراضمي ـماًمب، واخلائف هارب.: مـه

اعمؽروه، وهي ضد اًمرهمبة  اًمرهبة هي اإلمعان ذم اهلرب من «:ٗاهشٓبٞ»ق٘هٕ: 

 . ر اًمؼؾب ذم ـمؾب اعمرهموب ومقهػْ اًمتي هي ؾِم 

(   چ چ) :شمعامم: ًمؼوًمه واًمرهبة قمبادة ىمؾبقة ٓ جيوز رصومفا ًمغػم اهلل  

  

ومنن اإلًمه هو :واًمتعبد آظمر مراشمب احلب :أصل اًمتلًمه اًمتعبد«:ٗاهتأهٕ»ق٘هٕ: 

وهو اًمذي شملهله  :ورضماء، وشمعظقام وـماقمة ًمه. سمؿعـى ملًموهاًمذي يلهله اًمعباد ذٓ، وظمووما 

 .أي حتبه وشمذل ًمه ،اًمؼؾوب

(   ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲)ىمال شمعامم: 

أي: هو إًمه من ذم اًمسامء، وإًمه من ذم إرض، يعبده أهؾفام، ويمؾفم 

يستحق أن يمًمه وُيعبد، واًمتلًّمه اإلًمه: هو اعملًموه اًمذي : وظماضعون ًمه، أذٓء سملم يديه

 .واًمتعّبد: يتضؿن هماية احلب سمغاية اًمذّل 

 .«أما اًمعبادة وآؾمتعاكة واًمتلًمه ومال طمق ومقفا ًمؾبنم سمحال»ىمال ؿمقخ اإلؾمالم: 

اًمريموع واًمسجود قمبادشمان سمدكقتان، ومها من  «: ٗاهسج٘د ،ٗاهشك٘ع»ق٘هٕ: 

ريمع ًمغػم اهلل أو ؾمجد : ومؿن اعمخؾوَق سمهاإلهلقة، ومؿن ؾمجد ًمغػمه ومؼد ؿمّبه ظمصائص 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ): ًمؼوًمه شمعامم: ًمغػم اهلل ومؼد أرشك ذم قمبادة اهلل همػمه

(   ژ ژ ڑ ڑ)وىمال شمعامم: (   ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

                                 
 (.2/508اكظر: مدارج اًمساًمؽلم ) (2)

 (.18-3/17( اكظر: مدارج اًمساًمؽلم )1)

 (.7/143( اكظر: شمػسػم اسمن يمثػم )3)

 (.2/185اإلؾمالم اسمن شمقؿقة )( اكظر: اًمـبوات، ًمشقخ 4)

 (.2/98( اكظر: جمؿوع اًمػتاوى )5)

 (.325( اكظر: اًمداء واًمدواء، ٓسمن اًمؼقم، صـ )6)
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گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )وىمال شمعامم: 

 .(   ڱ ں ں ڻ

اِم ؾَمَجَد ًمِؾـَّبِيِّ ريض اهلل قمـفام َأْورَم قَمْن قَمْبِد اهللَِّ سْمِن َأيِب و ، ىَماَل: عَمَّا ىَمِدَم ُمَعاٌذ ِمَن اًمشَّ

 :ؾََماىِمَػتِِفْم َوسَمَطاِرىَمتِِفْم، « َما َهَذا َيا ُمَعاُذ؟»، ىَماَل ِٕ اَم وَمَواوَمْؼُتُفْم َيْسُجُدوَن  ىَماَل: َأشَمْقُت اًمشَّ

وَماَل شَمْػَعُؾوا، وَمنيِنِّ ًَمْو يُمـُْت آِمًرا : »َك، وَمَؼاَل َرؾُموُل اهللَِّ وَمَوِدْدُت ذِم َكْػِِس َأْن َكْػَعَل َذًمَِك سمِ 

ََمْرُت اعْمَْرَأَة َأْن شَمْسُجَد ًمَِزْوضِمَفا َٕ  .«َأطَمًدا َأْن َيْسُجَد ًمَِغػْمِ اهللَِّ، 

اخلشوع ذم أصل اًمؾغة آكخػاض، واًمذل، واًمسؽون، ىمال  «:ٗاخلش٘ع»ق٘هٕ: 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ڻ ۀ ۀ ہ ) :شمعامم

أي ؾمؽـت، وذًمت، وظمضعت، ومـه وصف إرض سماخلشوع، وهو (   ۓ

ٱ ٻ ٻ ٻ ) :يبسفا، واكخػاضفا، وقمدم ارشمػاقمفا سماًمري واًمـبات، ىمال شمعامم

 (   ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

وىمقل: اخلشوع  :: ىمقام اًمؼؾب سملم يدي اًمرب سماخلضوع واًمذلرشقما واخلشوع

 .ؼقاد ًمؾحق، وهذا من موضمبات اخلشوعآك

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  )ىمال شمعامم: 

 (   وئ ۇئ ۇئ

اًمتذًمل ًمألمر شمؾؼقه سمذًمة اًمؼبول وآكؼقاد اًمتذًمل هو اخلضوع، «:ٗاهتزهى»ق٘هٕ: 

ومواـملة اًمظاهر اًمباـمن، مع إفمفار اًمضعف، وآومتؼار إمم اهلداية ًمألمر ىمبل  ،وآمتثال

 .اًمػعل، واإلقماكة قمؾقه طمال اًمػعل، وىمبوًمه سمعد اًمػعل

اًمتعظقم: معرومة «:ٗاهتعظٍٚ اهزٜ ٓ٘ ًّ خصائص األه٘ٓٚٞ»ق٘هٕ: 

                                 
 إًمباين. طمسـه(، و14472(، وأمحد )2853(، واسمن ماضمه )2259( طمسن: رواه اًمؽممذي )2)

 (.2/526( اكظر: مدارج اًمساًمؽلم )1)

 (.2/528( اكظر: مدارج اًمساًمؽلم )3)
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أن ٓ  : شمعظقم إمر واًمـفي، وهومـفا :وهو قمغم صمالث درضمات :اًمعظؿة، مع اًمتذًمل هلا

 .وٓ حيؿال قمغم قمؾة شموهن آكؼقاد ،وٓ يعرضا ًمتشدد همال :يعارضا سمؽمظمص ضماف

، ودقما اًمـاس إمم إـمرائه ذم اعمدح، واًمتعظقم، »ىمال اسمن اًمؼقم:  ومؿن شمعافمَم وشمؽؼمَّ

واخلضوع، واًمرضماء، وشمعؾقق اًمؼؾب سمه ظمووًما ورضماًء واًمتجاًء واؾمتعاكًة سمه، ومؼد شمشّبه سماهلل، 

ه هماية اًمذّل، وجيعؾه وكازقمه  رسموسمقته وإهلّقَته، وهو طمؼقق سملن هُيقـه اهللُ همايَة اهلوان، وُيِذًمَّ

 .«حتت أىمدام ظمؾؼه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.1/494اكظر: مدارج اًمساًمؽلم ) (2)

 (.326( اكظر: اًمداء واًمدواء، ٓسمن اًمؼقم، صـ )1)
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 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حمنذ بن عبذ الىهاب 

 (   ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ)ودًمقل اًمدقماء، ىموًمه شمعامم: 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ )وىموًمه شمعامم: 

(   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

(   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ)ودًمقل آؾمتعاكة ىموًمه شمعامم: 

 (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)ودًمقل آؾمتغاصمة ىموًمه شمعامم: 

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)ودًمقل اًمذسمح ىموًمه شمعامم: 

(   ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

(   پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)ودًمقل اًمـذر ىموًمه شمعامم: 

 ..................................... الشــرح.....................................

 أي اًمدًمقل قمغم أن اًمدقماء قمبادة. «:ٗدهٚى اهذعاء»ق٘هٕ: 

يعـي  ( ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ) ق٘هٕ تعاىل:»ق٘هٕ: 

اعمواضع اًمتي سمـقت ًمؾصالة وذيمر اهلل، ومال شمدقموا مع اهلل أطمدا، ىمال ىمتادة: يماكت اًمقفود 

واًمـصارى إذا دظمؾوا يمـائسفم وسمقعفم أرشيموا سماهلل، وملمر اهلل اعمممـلم أن خيؾصوا هلل 

 اًمدقموة إذا دظمؾوا اعمساضمد وأراد هبا اعمساضمد يمؾفا. 

: إرض ضمعؾت يمؾفا مسجدا ًمؾـبي  ٕن :وىمال احلسن: أراد هبا اًمبؼاع يمؾفا

اعمراد سماعمساضمد إقمضاء اًمتي يسجد قمؾقفا اإلكسان وهي ؾمبعة اجلبفة واًمقدان وىمقل: 

واًمريمبتان واًمؼدمان، يؼول: هذه إقمضاء اًمتي يؼع قمؾقفا اًمسجود خمؾوىمة هلل ومال 

 .شمسجدوا قمؾقفا ًمغػمه

شموطمقد اهلل وؿمفادَة أن ٓ إًمه إٓ أي  «:(ٱ ٻ ٻ ) ٗق٘هٕ تعاىل:»ق٘هٕ: 

                                 
 (.5/263( اكظر: شمػسػم اًمبغوي )2)
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 .اهلل

 وأهلة اًمتي َيْدقموهنا اعمنميمون أرسماسًما وآهلةأي  «: (ٻ پ پ پ) »ق٘هٕ: 

 .من دون اهلل

ٓ دمقب هذه أهلة اًمتي يدقموها همٓء  أي «: (پ ڀ ڀ ڀ ) »ق٘هٕ: 

  .اعمنميمون آهلًة سمٌمء يريدوكه من كػع أو دومع رضر 

ٓ يـػع داقمي أهلة دقماؤه إياها إٓ يمام أي  «: (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ) »ق٘هٕ: 

يـػع سماؾمط يمػقه إمم اعماء سمسُطه إيامها إًمقه من همػم أن يرومعه إًمقه ذم إكاء، وًمؽن ًمػمشمػع إًمقه 

 .سمدقمائه إياه وإؿمارشمه إًمقه وىمبضه قمؾقه

يماًمرضمل اًمعطشان يؿد يده إمم اًمبئر ًمػمشمػع اعماء  «: (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   ) »ق٘هٕ: 

 .إًمقه وما هو سمباًمغه

وما دقماء من يمػر سماهلل ما يدقمو من أي  «: (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ   ) »ق٘هٕ: 

.إٓ ذم همػم اؾمتؼامة وٓ هًدى، ٕكه ينمك سماهلل إوصمان وأهلة

أي اًمدًمقل قمغم أن آؾمتعاكة قمبادة. «:ٗدهٚى االستعاُٞ»ق٘هٕ: 

أي ًمك اًمؾفم َكخشُع وَكِذل  وكستؽلُم، إىمراًرا  «:(  ٿ ٿ) ق٘هٕ تعاىل:»ق٘هٕ: 

سموسمقة ٓ ًمغػمك  .ًمك يا َرسمـا سماًمر 

وإياك َرسمـا كستعلم قمغم قمبادشمـا أي «:(ٿ ٿ) ق٘هٕ تعاىل:»ق٘هٕ: 

إّياك وـماقمتـا ًمك وذم أموركا يمؾفا ٓ أطمًدا ؾمواك، إْذ يمان من يؽُػر سمك َيستعلم ذم أموِره 

                                 
 (.23/397( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )2)

 (.26/399( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )1)

 (.26/399( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )3)

 (.26/399( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )4)

 (.26/400 اًمطؼمي )( اكظر: شمػسػم5)

 (.26/406( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )6)

 (.2/257( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )7)
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معبوَده اًمذي يعُبُده من إوصمان دوَكك، وكحن سمك كستعلم ذم مجقع أموركا خمؾصلم ًمك 

 .اًمعبادة

 آؾمتغاصمة قمبادة.أي اًمدًمقل قمغم أن  «:ٗدهٚى االستػاثٞ»ق٘هٕ: 

شمستجػمون أي  «:(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ) ق٘هٕ تعاىل:»ق٘هٕ: 

 .وملضماب دقماءيمم سمه من قمدويمم، وشمطؾبون مـه اًمغوث واًمـٍم قمؾقفم

 أي اًمدًمقل قمغم أن اًمذسمح قمبادة. «:ٗدهٚى اهزبح»ق٘هٕ: 

يا حمؿد، هلمٓء اًمعادًملم  ىمل أي «:(ڭ ڭ ڭ ڭ) ق٘هٕ تعاىل:»ق٘هٕ: 

وإصـام، اًمذين يسلًموكك أن شمتبع أهواءهم قمغم اًمباـمل من قمبادة أهلة سمرهبم إوصمان 

 .وإوصمان إن صاليت وذسمحي

 .وطمقايت  أي «:(ۇ)»ق٘هٕ:  

 .ووومايت أي «:(ۇ) »ق٘هٕ: 

دون ما أرشيمتم سمه، أهيا اعمنميمون، من  ظماًمًصا هلل أي «:(ۆ ۆ ۈ )»ق٘هٕ: 

 .إوصمان

ذم يشء من ذًمك من ظمؾؼه، وٓ ًمٌمء مـفم ومقه أي   «:( ٴۇ ۋ ۋ ۅ )»ق٘هٕ: 

 .كصقب، ٕكه ٓ يـبغي أن يؽون ذًمك إٓ ًمه ظماًمًصا

 .وسمذًمك أمرين ريبأي   «:( ۅ ۉ )»ق٘هٕ: 

                                 
 (.2/262اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )( 2)

 (.1/171(، وشمػسػم اًمبغوي )23/409( شمػسػم اًمطؼمي )1)

 (.21/183( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )3)

 (.21/183( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )4)

 (.21/183)( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي 5)

 (.21/183( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )6)

 (.21/183( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )7)

 (.21/183( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )8)
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وأكا أّول من أىمرَّ وأْذقمن وظمضع من هذه إمة أي   «:( ۉ ې ې)»ق٘هٕ: 

 .ًمرسمه سملن ذًمك يمذًمك

 قمبادة. ـذرأي اًمدًمقل قمغم أن اًم «:ٗدهٚى اهِزس»ق٘هٕ: 

إن إسمرار اًمذين ينمسمون من يملس يمان  أي «:(   پ ڀ) ق٘هٕ تعاىل:»ق٘هٕ: 

مزاضمفا يماومورا، سمّروا سموومائفم هلل سماًمـذور اًمتي يماكوا يـذروهنا ذم ـماقمة اهلل

أي وخياومون قمؼاب اهلل سمؽميمفم اًمووماء سمام  «:(   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)»ق٘هٕ: 

 .كذروا هلل من سمّر ذم يوم يمان رّشه مستطػما، ممتّدا ـمويال وماؿمقا

                                 
 (.21/183( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )2)

 (.14/95( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )1)

 (.14/95( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )3)
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 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حمنذ بن عبذ الىهاب 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ )ودًمقل اخلوف ىموًمه شمعامم: 

(   ڤ ڤ

يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث )ودًمقل اًمرضماء ىموًمه شمعامم: 

  (   ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس حس

(   ی ی ی جئ حئ مئ )ودًمقل اًمتويمل ىموًمه شمعامم: 

(   ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ)ودًمقل اإلكاسمة ىموًمه شمعامم: 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )ودًمقل اعمحبة ىموًمه شمعامم: 

 (   ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

 (   ڱ ڱ ڱ ڱ )ودًمقل اخلشقة ىموًمه شمعامم: 

ې ې ى ى ائ  )ودًمقل اًمرهمبة واًمرهبة ىموًمه شمعامم: 

  (   ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

 الشــرح.......................................................................... 

 قمبادة.  خلوفأي اًمدًمقل قمغم أن ا «:ٗدهٚى اخل٘ف»ق٘هٕ: 

خيوومؽم سملوًمقائه  أي «:(   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ) ق٘هٕ تعاىل:»ق٘هٕ: 

إكام ذًمؽم اًمشقطان يعظِّم أمر ، وىمقل: اعمعـىمن اعمنميملم ًمؽمهبوهم، ودمبـوا قمـفم

 . ذم أكػسؽم ومتخاوموكهاعمنميملم، أهيا اعمـاومؼون 

يؼول: ومال ختاوموا أهيا اعمممـون اعمنميملم، وٓ أي «:( ٹ ٹ ٹ   )»ق٘هٕ: 

يعُظَؿن قمؾقؽم أمرهم، وٓ شمرهبوا مجعفم، مع ـماقمتؽم إياي ما أـمعتؿوين واشمبعتم 

ل ًمؽم سماًمـٍم واًمظػر، وًمؽن ظماومون واشمؼوا أن شمعصوين وختاًمػوا  أمري، وإين متؽػِّ

                                 
 (.428-7/426اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )( 2)
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 .أمري، ومتفؾؽوا

وًمؽن ظماوموِن دون اعمنميملم ودون مجقع ظمؾؼي،  أي «:( ڤ ڤ ڤ  )»ق٘هٕ: 

ىمي رؾموزم وما ضماءيمم سمه من قمـدي .أْن ختاًمػوا أمري، إن يمـتم مصدِّ

 قمبادة. رضماءأي اًمدًمقل قمغم أن اًم «:ٗدهٚى اهشجاء»ق٘هٕ: 

ىمل  أي «:(  يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت) ق٘هٕ تعاىل:»ق٘هٕ: 

هلمٓء اعمنميملم يا حمؿد: إكام أكا سمنم مثؾؽم من سمـي آدم ٓ قمؾم زم إٓ ما قمؾؿـي اهلل وإن 

اهلل يوطمي إزّم أن معبوديمم اًمذي جيب قمؾقؽم أن شمعبدوه وٓ شمنميموا سمه ؿمقئا، معبود 

 .واطمد ٓ صماين ًمه، وٓ رشيك

ومؿن خياف رسمه يوم ًمؼائه، ويراىمبه قمغم  أي «:(  يت جث مث ىث يث  )»ق٘هٕ: 

 .معاصقه، ويرضمو صمواسمه قمغم ـماقمته

 .ومؾقخؾص ًمه اًمعبادة، وًمقػرد ًمه اًمرسموسمقة أي «:(حج مج جح )»ق٘هٕ: 

وٓ جيعل ًمه رشيًؽا ذم قمبادشمه إياه، وإكام  أي «:(  مح جخ حخ مخ جس  )»ق٘هٕ: 

 .يؽون ضماقمال ًمه رشيًؽا سمعبادشمه إذا راءى سمعؿؾه اًمذي فماهره أكه هلل وهو مريد سمه همػمه

 أي اًمدًمقل قمغم أن اًمتويمل قمبادة. «:ٗدهٚى اهت٘كى»ق٘هٕ: 

إن يمـتم أي  (ی ی ی جئ حئ مئ ) ق٘هٕ تعاىل:»ق٘هٕ: 

ىمي كبقؽم صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم ومقام أكبليمم قمن رسمَّؽم من اًمـٍمة واًمظػر قمؾقفم، وذم  مصدِّ

همػم ذًمك من إظمباره قمن رسمه ومممـلم سملن رسمَّؽم ىمادر قمغم اًمووماء ًمؽم سمام وقمديمم من 

                                 
 (.7/428 اًمطؼمي )( اكظر: شمػسػم2)

 (.7/428( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )1)

 (.28/235( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )3)

 (.28/235( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )4)

 (.28/235( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )5)

 (.28/235( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )6)
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يمم ه وقمدوِّ .متؽقـؽم ذم سمالد قمدوِّ

  ة.أي اًمدًمقل قمغم أن اإلكاسمة قمباد «:ٗدهٚى اإلُابٞ»ق٘هٕ: 

وأىمبؾوا أهيا اًمـاس أي  ( ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ) ق٘هٕ تعاىل:»ق٘هٕ: 

إمم رسمؽم سماًمتوسمة، وارضمعوا إًمقه سماًمطاقمة ًمه، واؾمتجقبوا ًمه إمم ما دقمايمم إًمقه من شموطمقده، 

.وإومراد إًموهة ًمه، وإظمالص اًمعبادة ًمه

 أي اًمدًمقل قمغم أن اعمحبة قمبادة. «:ٗدهٚى احملبٞ»ق٘هٕ: 

من  أي ( چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ) تعاىل:ق٘هٕ »ق٘هٕ: 

 .اًمعدل :اًمـدّ ، واًمـاس من يتخذ من دون اهلل أكداًدا ًمه 

إكداد من ُدون اهلل،  أن اًمذين اختذوا هذهأي   ( ڌ ڎ ڎ  )»ق٘هٕ: 

 . حيبون أكدادهم يمحب اعمممـلم اهلل

أن اعمممـلم أؿمد طمًبا هلل، من متخذي  أي ( ڈ ژ ژ ڑ ڑ  )»ق٘هٕ: 

 .هذه إكداد ٕكدادهم

 أي اًمدًمقل قمغم أن اخلشقة قمبادة. «:ٗدهٚى اخلشٚٞ»ق٘هٕ: 

ٓ ختشوا اًمـاس أي (ڱ ڱ ڱ ڱ ) ق٘هٕ تعاىل:»ق٘هٕ: 

ذم شمـػقذ طمؽؿي اًمذي طمؽؿت سمه قمغم قمبادي، وإمضائه قمؾقفم قمغم ما أمرت، ومنهنم ٓ 

وٓ كػع إٓ سمنذين، وًمؽن اظمشوين دون يمل أطمٍد من ظمؾؼي، ومنن يؼدرون ًمؽم قمغم رض 

 .اًمـػع واًمرض سمقدي

 أي اًمدًمقل قمغم أن اًمرهمبة واًمرهبة قمبادشمان. «:ٗدهٚى اهشغبٞ ٗاهشٓبٞ»ق٘هٕ: 

                                 
 (.20/284( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )2)

 (.12/322( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )1)

 (.3/179اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )( 3)

 (.3/179( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )4)

 (.3/179( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )5)

 (.20/344( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )6)
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إن اًمذين  أي(ې ې ى ى ائ ) ق٘هٕ تعاىل:»ق٘هٕ: 

ؾمؿقـاهم، يعـي زيمريا وزوضمه وحيقى، يماكوا يسارقمون ذم اخلػمات ذم ـماقمتـا، واًمعؿل سمام 

 .يؼّرهبم إًمقـا

أهنم يماكوا يعبدوكه رهمبة مـفم ومقام يرضمون مـه من (ائ ەئ )»ق٘هٕ:  

 .رمحته وومضؾه

رهبة مـفم من قمذاسمه وقمؼاسمه، سمؽميمفم قمبادشمه وريموهبم أي(ەئ   )»ق٘هٕ: 

 .معصقته

يماكوا يعبدوكـا رهمبا ورهبا، وقمـى سماًمدقماء ذم هذا اعموضع: اًمعبادة، يمام واعمعـى أهنم 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ) :ىمال

 .(   ۇئ

ويماكوا ًمـا متواضعلم متذًمؾلم، وٓ أي ( وئ ۇئ ۇئ )»ق٘هٕ: 

 .يستؽؼمون قمن قمبادشمـا ودقمائـا

                                 
 (.28/512( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )2)

 (.28/512( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )1)

 (.28/512( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )3)

 (.28/512( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )4)

 (.28/511( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )5)
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 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حمنذ بن عبذ الىهاب 

(   ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب)ودًمقل اًمتلًمه ىموًمه شمعامم: 

 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ )ودًمقل اًمريموع واًمسجود ىموًمه شمعامم: 

(   ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ )ودًمقل اخلشوع ىموًمه شمعامم: 

﮻  ﮼ ﮷  ﮸ ﮹﮺  ، (   ۓ ﮲﮳  ﮴ ﮵﮶ 

 وكحوها. 

 ..................................... الشــرح.....................................

 أي اًمدًمقل قمغم أن اًمتلًمه قمبادة. «:ٗدهٚى اهتأهٕ»ق٘هٕ: 

أي (ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب) ق٘هٕ تعاىل:»ق٘هٕ: 

ويستوضمب مـؽم اًمعبادة، معبوٌد واطمٌد واًمذي يستحق قَمؾقؽم أهيا اًمـاس اًمطاقمَة ًمه، 

وربٌّ واطمد، ومال شمعبدوا همػَمه، وٓ شمنميموا معه ؾمواه، ومنّن من شُمنميموكه معه ذم قمبادشمؽم 

 .إياه، هو ظَمؾٌق من ظمؾق إهلؽم مثؾؽم، وإهلؽم إًمه واطمد، ٓ مثَل ًمُه َوٓ َكظػم

ود أي اًمدًمقل قمغم أن اًمريموع واًمسج «:ٗدهٚى اهشك٘ع ٗاهسج٘د»ق٘هٕ: 

 قمبادشمان.

يا أي (گ ڳ ڳ ڳ ڳ) ق٘هٕ تعاىل:»ق٘هٕ: 

 .صالشمؽم واؾْمُجُدوا ًمه ومقفا أهيا اًمذين صدىموا اهلل ورؾموًمه اْريَمُعوا هلل ذم

وذًموا ًمرسمؽم، واظمضعوا ًمه سماًمطاقمة، اًمذي أمريمم  أي(ڱ ڱ)»ق٘هٕ:  

  .رسمؽم سمػعؾه

                                 
 (.3/165( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )2)

 (.28/688( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )1)

 (.28/688( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )3)
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ًمتػؾحوا سمذًمك، ومتدريموا سمه ـَمؾباشمؽم قمـد  أي(ں ں)»ق٘هٕ: 

 .رسمؽم

 أي اًمدًمقل قمغم أن اخلشوع قمبادة. «:ٗدهٚى اخلش٘ع»ق٘هٕ: 

 .أي اًمقفود واًمـصارى(ہ ہ ھ ھ) ق٘هٕ تعاىل:»ق٘هٕ: 

 .هومقؼّر سموطمداكقت أي(ھ ھ ے  ) »ق٘هٕ: 

أهيا اعمممـون، يؼول: وما أكزل إًمقؽم من يمتاسمه أي (ے ۓ ۓ ) »ق٘هٕ: 

 .ووطمقه قمغم ًمسان رؾموًمه حمؿد 

وما أكزل قمغم أهل اًمؽتاب من اًمؽتب، وذًمك أي  (﮲ ﮳ ﮴  )»ق٘هٕ: 

 .اًمتوراة واإلكجقل واًمزسمور

 .ظماضعلم هلل سماًمطاقمة، مستؽقـلم ًمه هبا متذًمِّؾلمأي (﮵﮶  )»ق٘هٕ:  

ومون ما أكزل إًمقفم ذم أي(﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ )»ق٘هٕ:  ٓ حيرِّ

ًموكه، وٓ همػم ذًمك من أطمؽامه وطمججه ومقه، ًمَعَرٍض من  يمتبه من كعت حمؿد  ومقبدِّ

اًمدكقا ظمسقس ُيعطْوكه قمغم ذًمك اًمتبديل، واسمتغاء اًمرياؾمة قمغم اجلفال، وًمؽن يـؼادون 

ه، ويـتفون قمام هناهم قمـه ومقفا، ًمؾحق، ومقعؿؾون سمام أمرهم اهلل سمه ومقام أكزل إًمقفم من يمتب

 .ويمصمرون أمَر اهلل شمعامم قمغم َهَوى أكػسفم.

 أي من اًمعبادات.«:ٗحن٘ٓا»ق٘هٕ: 

 

 

                                 
 (.28/688( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )2)

 (.7/500( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )1)

 (.7/500( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )3)

 (.7/500)( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي 4)

 (.7/500( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )5)

 (.7/500( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )6)

 (.7/500( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )7)
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 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حمنذ بن عبذ الىهاب 

 ومؿن رصف ؿمقئا من هذه إكواع ًمغػم اهلل، ومؼد أرشك سماهلل همػمه.

اهلل سمه؟ ىمقل: شموطمقده سماًمعبادة، وىمد شمؼدم سمقاكه، وأقمظم هني ومنن ىمقل: ومام أضمّل أْمٍر َأَمَر 

هنى اهلل قمـه اًمنمك سمه، وهو أن يدقمو مع اهلل همػمه، أو يؼصده سمغػم ذًمك من أكواع اًمعبادة، 

ومؿن رصف ؿمقئا من أكواع اًمعبادة ًمغػم اهلل ومؼد اختذه رسما وإهلا، وأرشك مع اهلل همػمه، أو 

 ة.يؼصده سمغػم ذًمك من أكواع اًمعباد

 ..................................... الشــرح.....................................

 أي من اًمعبادات اعمتؼدمة. «:فٌّ صشف شٚئا ًّ ٓزٖ األُ٘اع»ق٘هٕ: 

 وًمو يمان مؾؽا، أو كبقا، أو وًمقا. «:هػري اهلل»ق٘هٕ: 

 أي رشيما أيمؼم خمرضما من اعمؾة. «:فكذ أششن باهلل غريٖ»ق٘هٕ: 

 أي إن ؾمئؾت. «:فإْ قٚى»ق٘هٕ: 

ًََش اهلل بٕ»ق٘هٕ:  ًٍْش َأ  سمه قمباده. أي أقمظم أمر أمر اهلل  «:فٌا أجّى أ

 أي إومراده سماًمعبادة، ومال ينمك معه أطمد همػمه. «:قٚى: ت٘حٚذٖ باهعبادٝ»ق٘هٕ: 

ڱ ڱ ں ں )أي إيضاطمه: ىمال شمعامم:  «:ٗقذ تكذَ بٚإُ»ق٘هٕ: 

ڳ ڳ )وىمال شمعامم:  (   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

(   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ)، وىمال شمعامم: (   ڳ ڱ ڱ ڱ 

. 

  أي ذم اإلهلقة. «:ٗأعظٍ ُٔٛ ُٟٔ اهلل عِٕ اهششن بٕ»ق٘هٕ: 

أي ومقام ٓ يؼدر قمؾقه إٓ اهلل: ومؿن دقما  «:ٗٓ٘ أْ ٙذع٘ ًع اهلل غريٖ»ق٘هٕ: 

ڃ ڃ ڃ چ )خمؾوىما سمٌمء ٓ يؼدر قمؾقه إٓ اهلل أرشك رشيما أيمؼم: ىمال شمعامم: 

 (   چ چ چ ڇ ڇ

يملن يذسمح ًمغػم اهلل، أو يـذر  «:أٗ ٙكصذٖ بػري رهم ًّ أُ٘اع اهعبادٝ»ق٘هٕ: 

 ًمغػم اهلل، أو يتويمل قمغم همػم اهلل، أو كحو ذًمك.
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ٕن  «:فٌّ صشف شٚئا ًّ أُ٘اع اهعبادٝ هػري اهلل فكذ اختزٖ سبا»ق٘هٕ: 

اًمرب هو اًمذي جيب إومراد اًمعبادة ًمه: ٕشمه هو اخلاًمق اعمدسمر اعماًمك: ومؿن دقما همػم اهلل ومؼد 

 اقمتؼد أكه يتٍمف ذم أمر اًمؽون، وسمذًمك يؽون منميما.

: ومدقماؤه إياه قمبادة ويمذا ًمه: أهمثـي، أو اومعل زم يمذا ومؼالاعمؼبور:  من دقما ًجاي:

رصومفا ًمه من دون اهلل: ٕن اًمدقماء هو اًمعبادة، ومفذا رشك ذم اإلهلقة، وؾمماًمه إياه شمؾك 

احلاضمة من ضمؾب ظمػم أو دومع رض مما ٓ يؼدر قمؾقه إٓ اهلل معتؼدا أكه ىمادر قمغم ذًمك، هذا 

 رشك ذم اًمرسموسمقة طمقث اقمتؼد أكه متٍمف مع اهلل شمعامم ذم مؾؽوشمه.

 ٕن اإلًمه هو اًمذي شمٍمف اًمعبادة ًمه. «:ٗإهلا» ق٘هٕ:

 أي رشيما أيمؼم. :«ٗأششن ًع اهلل غريٖ»ق٘هٕ: 

سمـوع  ومؿن ىمصد همػم اهلل  «:أٗ ٙكصذٖ بػري رهم ًّ أُ٘اع اهعبادٝ»ق٘هٕ: 

 من أكواع اًمعبادة أرشك رشيما أيمؼم.
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 :رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم حمنذ بن عبذ الىهاب 

وىمد شمؼدم من أيات ما يدل قمغم أن هذا هو اًمنمك اًمذي هنى اهلل قمـه وأكؽره قمغم 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ )اعمنميملم، وىمد ىمال شمعامم: 

 (   ۓ﮲  ﮳ ﮴﮵  ﮶﮷ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )وىمال شمعامم: 

(   ڈ ڈ

 وصغم اهلل قمغم حمؿد.

 ..................................... الشــرح.....................................

  أي اًمنمك ذم اًمعبادة. «:ٗقذ تكذَ ًّ اآلٙات ًا ٙذي عوٟ أْ ٓزا»ق٘هٕ: 

أي  «:ٓ٘ اهششن اهزٜ ُٟٔ اهلل عِٕ ٗأُلشٖ عوٟ املششكني»ق٘هٕ: 

ھ ے ے ) ، ىمال شمعامم:اعمنميمون يماكوا يؼرون سماًمرسموسمقة، وينميمون ذم إًموهقة

﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹  ﮺ ﮻  .(   ۓ ۓ 

 ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ) ٗقذ قاي تعاىل:»ق٘هٕ: 

اهلل ٓ يغػر اًمنمك سمه واًمؽػر، ويغػر ما دون ذًمك اًمنمك عمن يشاء من أهل  أي إن

 .(2)اًمذكوب وأصمام

 .ومن ينمك سماهلل ذم قمبادشمه همػمه من ظمؾؼهأي  ( ۓ ۓ ﮲ )»ق٘هٕ: 

وإكام ضمعؾه اهلل شمعامم  :ومؼد اظمتؾق إصمام قمظقاًم  أي ( ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ )»ق٘هٕ: 

وإومًؽا سمجحوده وطمداكقة اهلل، وإىمراره سملن هلل رشيًؽا من ظمؾؼه مػؽمًيا، ٕكه ىمال زوًرا  ذيمره

 .وصاطمبة أو وًمًدا

أن  أي ( چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ) ٗقاي تعاىل:»ق٘هٕ: 

                                 
 (.8/448( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )2)

 (.8/552( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )1)

 (.8/552( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )3)

 



 21                                                                                                                 شرح اجلامع لعبادة اهلل وحذه 

 .يسؽـفا ذم أظمرة

اًمذي يلوي إًمقه ويصػم ذم  -ومرضمعه ومؽاكه أي ( ڍ ڌ  )»ق٘هٕ: 

 .كاُر ضمفـم -معاده، من ضمعل هلل رشيًؽا ذم قمبادشمه

وًمقس عمن ومعل همػم ما أسماح اهلل ًمه، أي  (  ڎ ڎ ڈ ڈ)»ق٘هٕ: 

وقمبد همػم اًمذي ًمه قمبادة اخلؾق من أكصار يـٍموكه يوم اًمؼقامة من اهلل، ومقـؼذوكه مـه إذا 

  .أورده ضمفـم

ذم  اصمِن قمغم رؾموًمـا وكبقـا حمؿد  مأي اًمؾف «:ٗصوٟ اهلل عوٟ حمٌذ»ق٘هٕ: 

 .«َصاَلُة اهللَِّ: صَمـَاُؤُه قَمَؾْقِه قِمـَْد اعَماَلِئَؽةِ »اًمَعاًمَِقِة:  ىَماَل َأسُمواعمأل إقمغم: 

مت الشزح، واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات

                                 
 (.20/482( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )2)

 (.20/482) ( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي1)

 (.20/482( اكظر: شمػسػم اًمطؼمي )3)

 (.6/210( اكظر: صحقح اًمبخاري )4)
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 األسئوٞ ٗاملِاقشٞ

أجب عن « شرح اجلامع لعبادة اهلل وحده»يف ضىء دراستك لكتاب 

 األسئلة اآلتية:

 عسفَا شيخ اإلسالو ابً تينية وتلنيريُ.عسف العبادة لػة شسعا كنا  (1
 ما أزكاٌ للعبادة؟ (2
 ما ٍي شسوط  العبادة ؟ (3
 عسف كال مما يأتي: (4

 -اإلىابة -التوكل -السجاء -اخلوف -اليرز -االستػاثة -االستعاىة -الدعاء
 التعظيه. -الترلل -اخلشوع -التألُ -السٍبة -السغبة -اخلشية -احملبة
 عاء لػري اهلل تعاىل؟ما حله صسف الد (5
 االستعاىة ىوعاٌ. وضح ذلم. (6
 ما الفسق بني االستػاثة والدعاء؟ (7
 االستػاثة ىوعاٌ. وضح ذلم. (8
 الربح ىوعاٌ. وضح ذلم. (9

 اليرز ىوعاٌ. وضح ذلم. (11
 اخلوف ىوعاٌ. وضح ذلم. (11
 ما الفسق بني السجاء والتنين؟ (12
 السجاء ىوعاٌ. وضح ذلم. (13
 اإلىابة ىوعاٌ. وضح ذلم. (14
 احملبة ثالثة أىواع. وضح ذلم. (15
 ما الفسق بني السغبة والسجاء؟ (16
 اذكس األدلة على العبادات اآلتية مع شسحَا: (17

 -التوكل -السجاء -اخلوف -اليرز -الربح -االستػاثة -االستعاىة -الدعاء
 -اخلشوع -السجود -وعالسك -التألُ -السٍبة -السغبة -اخلشية -احملبة -اإلىابة
 التعظيه. -الترلل

 ما أعظه ما أمس اهلل بُ، وما ىَى عيُ؟ مع ذكس األدلة. (18
 ؟ مع ذكس األدلة.ما حله مً صسف العبادة لػري اهلل  (19

 

 


