
  

احلمددهلل ر  ا ااملددوال الااوددسال الااىددسر  اددب اءددامل الني  ددو  الااا ددال 
 ني  نو حممهلل ال اب آاه الصح ه ال ام .

 

 

 

 

 

 
 
 

ا  ون أن خومل ااشاك ل يكون فقط  اب من ضمُلف  -هٰدذا احلهلليث 
إميونيه القّل يق نه، بل جيب أن خيومل ااشاك كل أحهلل، فإذا كون إمور 

خوفه  اب نيفىه ال اب ذ يته فغريه  - ا ه ااىسر-ااوحهللين إبااه م 
أخومل مو )): -َصاَّب هللُا َ َاْ ِه اَلَ اَّمَ -أحّق هبٰدذا اخلومل؛ هلٰدذا قول اانيب 

. يملين: أءهلل مو أخومل  ا كم من األمو  ((أخومل  ا كم ااشاك األصغا
ااشاك األصغا، الذاك أن ااشاك األصغا خيفب كثريًا الل يتنّ ه اه 

ااشاك يف أميت )): -َصاَّب هللُا َ َاْ ِه اَلَ اَّمَ -اإلنيىون، كمو قول اانيب 
 اة أخفب من دب ب اانماة ااىودا   اب ااوفوال ااومو  يف ااا

. الهٰدذا خفي جهلّلًا يملىا إد اكه اليوملب ت  نه، الل ميكن أن ((ااظامو 
يتوقب منه اإلنيىون إل بشهللال احلذ  الدالار ااااق ة الكثاال ال تغفو  

 -َ ِضَي هللُا َ ْنهُ -الال تملوذال بور من ااشاك، الاذاك او  أل أبو بكا 
اانجوال من هٰدذا ااشاك  ن    ل  -َصاَّب هللُا َ َاْ ِه اَلَ اَّمَ -  ول هللا 

أن تقول: اااهم إين أ وذ بك أن أءاك بك الأنيو ))ااهللق ق اخلفي قول: 
 -َصاَّب هللُا َ َاْ ِه اَلَ اَّمَ -. القهلل فّىا اانيب ((أ ام، الأ تغفاك او ل أ ام

.الااايو : هو أن يململ ااململ ((ااايو ))ااشاك األصغا يف هٰدذا احلهلليث بد
و  نهلل هللا    الجل الطاً و ااضوته الابتغو  ألجل أن يُاى، ل طاً و ا

 -َصاَّب هللُا َ َاْ ِه اَلَ اَّمَ -اوجهه، إمنو ألجل أن يااه اااائي، التفىري اانيب 
هو تفىري بواثول، الإمنو ذكا ااايو  دالن غريه  ((ااايو ))ااشاك األصغا بد

 من ااشاك األصغا ألنيه أخطاهو الأكثاهو انيتشو ًا 
 

، فإن اانوس ل يتن هون إا ه؛ خلفوئه الاختسطه الكونيه ل يظها. الأقاهو تن ّدًهو
الأمو تملايفه ااملور ااذي ينتظم ااوو  فهو مو تقهلّلر من أن كل ال  اة تفضي 
إىل ااشاك األكرب فإهنو من ااشاك األصغا. اليف هٰدذا احلهلليث: أنيه ين غي 

الاألكرب  اإلنيىون أل ياكن إىل مو  نهلله من اخلري، الأن حيذ  ااشاك األصغا
مج مًلو، الأن اخلومل ل يكون فقط من ااشاك األكرب بل حىت األصغا، فهو 
أالىل بشهللال اخلومل؛ اكونيه خيفب  اب اإلنيىون، خبسمل األكرب فإنيه ظوها 

ذكا اخلومل من ااشاك  - ا ه ااىسر-القهلل حيرتز منه اإلنيىون، الإبااه م 
وَر﴾.ااشاك األكرب يف أظها صو ه األكرب: ﴿اَلاْجُنْ يِن اَلَبيِنَّ َأْن نيَدمْلُ هلَل اأَلْصنَ 

ذكا ااشاك األصغا  -َصاَّب هللُا َ َاْ ِه اَلَ اَّمَ -الهي   ودال األصنور، الاانيب 
يف أخفب صو ه الهي ااايو ، الهبٰدذا نيملام أن ااشاك األكرب الااشاك األصغا 
يشرتكون يف الجوا اخلومل من ااوقوع ف همو، اليشرتكون يف الجوا احلذ  

 منهمو
 : و ي ااحهلليثااملىن اإلمج

ال محته بأمته النيوحه هلم فإنيه حيذ هم من ااظهو  مبظها  اكمول ءفقته 
اامل ودال اقوهلل حتو ل ثنو  اانوس ألنيه ءاك يف اامل ودال ، الهو الإن كون ءاكًو 

 أصغا فخطاه  ظ م ألنيه حي ط ااململ ااذي قو نيه .
 منو  ة احلهلليث اا وا :

  ول هللا ) ، مع كمول  امهم إذا كون ااشاك األصغا ُُموفوً  اب أصحوا 
القوال إميوهنم ، فك ف ل خيوفه د المو فوقه د من هو دالهنم يف ااملام الاإلميون 

 مبااتب .
اليف احلهلليث" أي احلهلليث ااذي  الاه أمحهلل الااطرباين الاا  هقي أن   ول هللا 
صاب هللا  ا ه ال ام قول ألصحوبه: "أخومل مو أخومل  ا كم ااشاك 

هللا  ا ه ال ام يقول أليب بكا ال ما الاىودات األصغا"، ااا ول صاب 
ااهوجاين الاألنيوو ، ااذين باغوا ااقّمة يف ااّتوح هلل الاإلميون الاجلهود يف    ل 
هللا، المع هذا ااا ول خيومل  ا هم، فمن يأمن بملهلل هؤل ؟: "أخومل مو 
أخومل  ا كم ااشاك األصغا"، فىئل  نه فقول: "ااايو " هذا دا ل  اب 

بة يف األما، الااايو  مملنوه: أن اإلنيىون يتوّنع أمور اانوس اهتمور ااوحو
 بواتقوى، الااململ ااووحل، الإتقون ااوسال، الغري ذاك، من أجل أن ميهللحوه، 

 
 
 

 الهددددددددددو اانددددددددددوس يددددددددددااه أن اإلنيىدددددددددون حيددددددددددب أن اااؤيددددددددددة مددددددددددن فواايدددددددددو 
دددددددددددمملة ميدددددددددددهللحوه، أن أجدددددددددددل مدددددددددددن ااودددددددددددوحل ااملمدددددددددددل يملمدددددددددددل  أن الااىُّ
  مادددددددددده اليىددددددددددمملون كسمدددددددددده يىددددددددددمملون اانددددددددددوس أن اإلنيىددددددددددون حيددددددددددب

دددددددمملة األ مدددددددول، مدددددددن يُددددددداى ادددددددو فواايدددددددو  الميهللحونيدددددده،  يىدددددددمع ادددددددو الااىُّ
 .منهو
 : احلهلليث فوائهلل من
 الذاددددددددددك ، األصددددددددددغا ااشدددددددددداك يف ااوقددددددددددوع مددددددددددن اخلددددددددددومل ءددددددددددهللال -1

   الجهل من
 . ءهلليهللاً  ختوفوً  القو ه من ختومل)  ااا ول أن/  األالل

 فمددددددددن ااكددددددددومال ااوددددددددوحلل يف القو دددددددده مددددددددن ختددددددددومل)  أنيدددددددده/  ااثددددددددوين
 . أالىل بوا من دالهنم

  اددددددددب خيددددددددومل مددددددددو أخددددددددومل الأنيدددددددده ، ااايددددددددو  مددددددددن اخلددددددددومل الف دددددددده -2
 الاان ادددددددددة ااايو دددددددددة حدددددددددب  ادددددددددب جم وادددددددددة اانفدددددددددوس ألن ، ااودددددددددوحلل

 . ال ومه هللا  امه من إل اخلاق قاوا يف
 ااشددددددددداك نيفىدددددددده  اددددددددب خيددددددددومل أن اإلنيىدددددددددون  اددددددددب ين غددددددددي أنيدددددددده -3

 مدددددددددددن ااودددددددددددوحلل  ادددددددددددب ُموفدددددددددددوً  األصدددددددددددغا كدددددددددددون فدددددددددددإذا ، األكدددددددددددرب
 خيدددددددددددومل أن اإلنيىدددددددددددون ف ن غدددددددددددي ، إميدددددددددددوهنم كمدددددددددددول مدددددددددددع ااودددددددددددحوبة

 . بور المملافته إميونيه انقوون األكرب
 . الأصغا أكرب إىل ينقىم ااشاك أن -4

 مددددددددددددن هددددددددددددو مددددددددددددو يف بددددددددددددور هللا غددددددددددددري يىددددددددددددوي أن هددددددددددددو:  األكددددددددددددرب
  هللا خووئص

 إىل يوددددددددل المل ءدددددددداك أنيدددددددده اانوددددددددو  يف أتددددددددب مددددددددو هددددددددو:  الاألصددددددددغا
 : ب نهمو الاافاق . األكرب حهلل
 مدددددددددن خيدددددددددا  ل الاألصدددددددددغا ، ااادددددددددة مدددددددددن خيدددددددددا  األكدددددددددرب ااشددددددددداك* 

  اااة
 خيادددددددددهلل ل الاألصدددددددددغا ، ااندددددددددو  يف صدددددددددوح ه خيادددددددددهلل األكدددددددددرب ااشددددددددداك* 

 . دخاهو إن ف هو صوح ه
 حيددددددددددد ط الاألصدددددددددددغا ، األ مدددددددددددول مج دددددددددددع حيددددددددددد ط األكدددددددددددرب ااشددددددددددداك* 

 . قو نيه ااذي ااململ
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عن محمود بن لبيد أن رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم قال : )إن أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك األصغر( قالوا وما الشرك األصغر 

 يا رسول هللا؟ قال )الرياء(
 رواه االمام احمد
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 : أحوال هلو ااايو  هبو اتول إذا اامل ودال -5
 م طل فهذا ، األصل من اانوس ماا وال اامل ودال  اب اا و ث يكون أن -أ

 ، ااشاك  ن ااشاكو  أغىن أنيو:  تملوىل هللا قول) : )  اانيب قول ، اامل ودال
 مىام  الاه ( الءاكه تاكته غريي ف ه مملي أءاك  مسً   مل من

 يف اه احلومل يكون أن:  مبملىن ، أثنوئهو يف اامل ودال مشو كوً  يكون أن -ا 
 ختاو ل اامل ودال فهذه ، اامل ودال أثنو  يف ااايو  طاأ مث ، ر اإلخس  أماه
 : حواتل من

 حول بكل صح ح فأالهلو ، بآخاهو اامل ودال أالل يات ط ل أن/  األالىل احلواة
 ، هبو يتوهللق أن يايهلل ، لاير موئة  نهلله  جل:  مثواه ، بوطل الآخاهو ،

 اخلمىل يف ااايو   ا ه طاأ مث خواوة صهللقة منهو خبمىل فتوهللق
 بوطاة صهللقة ااثوني ة الاخلمىون ، مق واة صح حة صهللقة فوألالىل ، اا وقي

 . بوإلخس  ف هو ااايو  لختسط
 ح نئذ   اإلنيىون خياو فس ، بآخاهو اامل ودال أالل يات ط أن/  ااثوني ة احلواة

 : أماين من
 يؤثا ل فإنيه ، اليكاهه  نه يملاض بل ، إا ه يىكن الل ااايو  يهللافع أن* 

 . ء ئوً 
 ألن ، اامل ودال مج ع ت طل فح نئذً  ، يهللافمله الل ااايو  هذا إىل يطمئن أن* 

 . بآخاهو مات ط أالهلو
 ألهنو ، ي طاهو الل  ا هو يؤثا ل فإنيه ، اامل ودال انيتهو  بملهلل ااايو  يطاأ أن* 

 . صح حة متت
 ِإنَّ : }اانددددددوفقل يف تملددددددوىل هللا يقددددددول اانددددددوفقل، صددددددفوت مددددددن ااايددددددو -6

 قَدددددوُموا ااوَّدددددسالِ  ِإىَل  قَدددددوُموا اَلِإَذا َخدددددوِدُ ُهمْ  اَلُهدددددوَ  اّللََّ  خُيَدددددوِدُ ونَ  اْاُمنَدددددوِفِقلَ 
 تملدددددوىل الهللا({ 142)قَِاددددد سً  ِإلَّ  اّللََّ  يَدددددْذُكُاالنَ  اَلل اانَّدددددوسَ  يُددددددَااُؤالنَ  ُكَىدددددوىَل 
 َ دددددنْ  ُهدددددمْ  ااَّدددددِذينَ ( 4) اِْاُمَوددددداِّلَ  فَدَويْدددددل  : }تملدددددوىل قدددددول ااددددداائل، توّ دددددهلل

 بواويددددددل، هللا فو ددددددهللهم({ 6)يُدددددددَااُؤالنَ  ُهددددددمْ  ااَّددددددِذينَ ( 5)َ ددددددوُهونَ  َصددددددسِ ِمْ 
 إىل اذه ددددددوا: "ااق ومددددددة يددددددور اامدددددداائل يقددددددول هللا أن احلددددددهلليث يف الجددددددو 
 ".ج ا ً   نهللهم جتهللالن هل ااهللني و يف تاا الهنم كنتم ااذين

 
 
 
 

 هللا صدددددددداب ااندددددددديب ألن ااشدددددددداك، مددددددددن اخلددددددددومل ف دددددددده احلددددددددهلليث فهددددددددذا-7
 ال اددددددددددب الاألنيودددددددددو ، ااهدددددددددوجاين  دددددددددودات  ادددددددددب خوفددددددددده ال دددددددددام  ا ددددددددده

 يف هدددددددددددذا كدددددددددددون الإذا دالهندددددددددددم، مبدددددددددددن فك دددددددددددف األمدددددددددددة، هدددددددددددذه أفضدددددددددددل
 بواشددددددددددداك فك دددددددددددف اااّدددددددددددة مدددددددددددن خُيدددددددددددا  ل اادددددددددددذي األصدددددددددددغا ااشددددددددددداك

 -بور الاامل وذ -األكرب
 الان الجددددددددددّل،  دددددددددد ّ  ر اان ددددددددددة إخددددددددددس  الجددددددددددوا  اددددددددددب دا ددددددددددل ف دددددددددده-8

 دني دددددددددو مطدددددددددومع أال ااندددددددددوس ثندددددددددو  أال ااندددددددددوس مدددددددددهلل  يقودددددددددهلل ل اإلنيىدددددددددون
 الجددددددددده يايدددددددددهلل الجدددددددددّل،  ددددددددد ّ  ر اان ّدددددددددة خيادددددددددص الإمندددددددددو ااودددددددددوحلة، بأ مواددددددددده

 .بوطل فملماه ااايو  أجل من َ ِمل فإن هللا،
 .ااشاك من اخلومل  اب يهللل احلهلليث فهذا-9

 اإلنيىدددددددددون حيدددددددددب أن:-ذكانيدددددددددو كمدددددددددو -ءددددددددداك المملندددددددددوه ااايدددددددددو  أن -11
 .هبو  ا ه فُ ثنوا ااطو ة  اب اانوس يااه أن

 جدددددددددددل هللا الإمندددددددددددو ااندددددددددددوس، يملامددددددددددده ل خفدددددددددددي، ءددددددددددداك ااايدددددددددددو  أن -11
 .ااقاوا يف ألنيه يملامه، ااذي هو ال س
 .أمته  اب ال ام  ا ه هللا صاب ااا ول حا -12
 .الأصغا أكرب إىل ااشاك تقى م -13
 .ااشاك من ااايو  ا ت و  -14
 .حكمه خفي  مو ااملام أهل  ؤال الجوا -15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 صاب هللا  اب ني  نو حممهلل ال اب آاه الصح ه ال ام .ال .....  ا امهللاال

عن محمود بن لبيد أن رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم قال : )إن أخوف ما أخاف عليكم 

الشرك الأصغر( قالوا وما الشرك الأصغر يا 

 رواه الامام احمد (رسول هللا؟ قال )الرياء
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 امحد العراقي أبوأعدَّها 

 (15)رقم  سلسلة العقيدة اإلصدار

اختبر نفسك لبيان مدى المسلم أخي المناقشة: 

 استفادتك من المطوية

 عليكم، أخاف ما أخوف: الآتية الكلمات اشرح. أ

 .الرياء

 .إجماليا شرحا الحديث اشرح. ب

 .المأخذ ذكر مع الحديث من فوائد أربع استخرج. ج

 .الشرك من الخوف لباب الحديث مناسبة وضح. د

 

w
w
w
.a
lu
k
a
h
.n
e
t

w
w
w
.a
lu
k
a
h
.n
e
t

www.alukah.net


