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 متهيد
 

وعلى آله وصحبه ومن لسالم على خري املرسلني ، حممد بن عبداهللا احلمد هللا رب العاملني ، والصالة وا
 تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ... أما بعد:

ملا كان التوحيد مقصد خلق اهللا تعاىل للعباد ، كان لزامًا أن يعطى حقه من العناية واالهتمام ، قال تعاىل 
ل وأنزل الكتب إال إلعالء كلمة التوحيد ونبذ اهللا الرس "وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون" ، وما أرسل

الشرك وأهله. وملا بارك اهللا تعاىل بكتاب الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحه اهللا املسمى (كتاب التوحيد) 
وشرح بعدة شروحات رأينا مجع اخلالصة من أبرز شروحات املعاصرين من أهل العلم حىت خرجت لنا هذه 

 الورقات بفضل اهللا ومنه. 
، حيث مجع الزبدة من شرح الشيخ حممد حفظه اهللا تعاىل ذا مجع وتلخيص بدأه أخي/ أنس اليتامى فه

بن صاحل العثيمني رمحه اهللا تعاىل وشرح الشيخ صاحل بن عبدالعزيز آل الشيخ حفظه اهللا تعاىل وألقاها يف 
بن فوزان الفوزان  عدة دروس ، مث أضفت هلذين الشرحني ما استخلصته من فوائد من شرح الشيخ صاحل

ذه الشروحات الثالثة وأمسيته هلحفظه اهللا تعاىل ، وبذا رأى الكتاب النور والذي هو عبارة عن خالصة 
 (اخلالصة من شروحات كتاب التوحيد).

 أسأل اهللا أن يبارك يف هذا العمل وأن جيعله خالصاً لوجهه الكرمي واحلمد هللا يف البدء واخلتام والدوام.
 
 
 

 مر بن حممد اجلاسر الغامنكتبه/ ع
 ه ١٤٣٥شعبان  ٢١اجلمعة 

 م ٢٠١٤يونيو  ٢٠املوافق 
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 مقدمة

 
 ، قال ابن عباس (كان بني آدم ونوح عشرة قرون كلهم على التوحيد).األصل يف بين آدم التوحيد والشرك طارئ  •
 وهم .. وكذلك ظهر الشرك يف:أول ما حدث الشرك يف األرض يف قوم نوح ملا غلوا يف الصاحلني وصوروا صورهم مث عبد •

 قوم موسى عندما عبدوا العجل. .١
 النصارى بعد رفع املسيح على يد اليهودي (بولس) الذي أظهر اإلميان باملسيح وجلب التثليث وعبادة الصليب. .٢
 عهد إمساعيل عليه السالم عندما أتى عمرو بن حلي اخلزاعي باألصنام للحجاز. .٣
 طميني عندما بنوا املشاهد على القبور وعبدوها ، والصوفية عندما غلو بأصحاب الطرق.بعض املسلمني على يد الشيعة الفا .٤

على الدعاة الددين فيبعث على رأس كل مائة عام من جيدد الدين كما يف احلديث، وكذلك حديث (ال تكفل اهللا تعاىل حبفظ الدين  •
خالفهم حىت يأيت أمر اهللا تبارك وتعاىل وهم على ذلك) ومن تزال طائفة من أميت على احلق ظاهرين ال يضرهم من خذهلم وال من 

 هءالء اإلمام الدد الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحه اهللا تعاىل.
توحيد األلوهية وما يناقضه (كتاب التوحيد الذي هو حق اهللا على العبيد) من أعظم مءلفات الشيخ حممد بن عبدالوهاب، ألفه يف بيان  •

لنوع من التوحيد ألنه هو الذي يدخل يف اإلسالم وينجي من العذاب، أما الربوبية فقد أقر به املشركون ومل من الشرك، وخص هذا ا
 .. ويف هذا الكتاب: يدخلهم يف اإلسالم، قال تعاىل "ولقد بعثنا يف كل أمة رسوًال أن اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت"

و كان حسن اإلسناد أو هو ضعيف اإلسناد وله شواهد تقويه أو هو داخل مل يورد الشيخ يف الكتاب إال ما صح من األحاديث أ -١
 مما ترجم له الشيخ يف أبواب الكتاب. حتت أصل عام يشهد له الكتاب والسنة

 ما يستفاد من اآليات واألحاديث اليت أوردها فيه من مسائل العقيدة مما يعترب فقهاً لنصوص الباب.آخر كل باب يذكر الشيخ يف  -٢
 لكتاب:شروح ا -٣

 أول من شرحه حفيد املءلف: سليمان بن عبداهللا يف (تيسري العزيز احلميد) وتويف قبل إمتامه. - أ
 جاء بعده حفيده اآلخر الشيخ عبدالرمحن بن حسن فهذب الشرح وأمته ومسي (فتح اليد). - ب
ر عبدالرمحن بن قاسم يف اختصر هذا الشرح بعدة خمتصرات منها: خمتصر محد بن عتيق املسمى (إبطال التنديد) ، وخمتص - ت

 حاشيته ، وخمتصر سليمان بن محدان.
 له شروح كثرية معاصرة. - ث
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 م اهللا الرمحن الرحيمبس

 كتاب التوحيد

 : "وما خلقت اجلن و اإلنس إال ليعبدون" قول اهللا تعاىلو 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ى اهللا سبحانه وتعاىل.اهللا: ذو األلوهية والعبودية على خلقه أمجعني، ومل يتسم به أحد سو  •
فأشكل قوله تعاىل: "إن اهللا بالنـاس  ،اصة باملءمننياخلرمحة بالالرحيم: كما عرفوا عامة جلميع املخلوقات،  الرمحة عرفها بعضهم بالالرمحن:  •

 لرؤوف رحيم" فصار التعريف األمثل أن الرمحن: ذو الرمحة الواسعة، والرحيم: ذو الرمحة الواصلة.
 بسملة ألسباب:بدأ املءلف بال •

 اقتداًء بكتاب اهللا تعاىل. .١
 با.بتدئ كتبه ورسائله حيث كان ي ملسو هيلع هللا ىلصاقتداًء بسنة النيب  .٢
 كتبها سليمان عليه السالم مللكة سبأ. .٣

 مل يبدأ املءلف باحلمد هللا رب العاملني .. لسببني: •
 اكتفى بالبسملة وهي يف حد ذاتا كافية. .١
ط املءلف فيها أنه بدأ الكتاب بقوله: احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم يقول الشيخ عبدالرمحن بن حسن (عندي نسخة خب .٢

 على نبينا حممد).
 كتاب التوحيد

عليـه و ، اصـطالحاً : إفـراد اهللا عـز وجـل باأللوهيـة و الربوبيـة و األمسـاء و الصـفات، و  ا جعلـه واحـداً إذ مصدر وحد الشيء التوحيد لغة : •
 سام :ىل ثالثة أقإفينقسم التوحيد 

ومن أنكره ظاهراً أقر به باطناً مثل ، وهذا يف الغالب مل ينكره أحد ز وجل باخللق و امللك و التدبريتوحيد الربوبية : إفراد اهللا ع .١
 فرعون وكذلك الشيوعية يف عصرنا احلاضر.

 لرسل.، وهذا أنكره أكثر اخللق وما أثبته إال أتباع اوجل بالعبادة توحيد األلوهية : إفراد اهللا عز .٢
ســواًء كانــت صــفات األفعــال   الصــفاتو  كالســميع والبصــري  وجــل مبــا لــه مــن األمســاء توحيــد األمســاء و الصــفات : إفــراد اهللا عــز .٣

 .كالعلم والغضب أو صفات الذات كالوجه واليدين، وهذا أثبته أهل السنة واجلماعة
 و بعض أهل العلم جيعله قسمني :

 .يد الربوبية و األمساء و الصفاتتوحيد املعرفة و اإلثبات : و يشمل توح .١
 توحيد القصد و الطلب . .٢

(قولوا ال إله إال اهللا تفلحوا) قالوا: أجعل اآلهلة إهلاً واحداً إن هذا لشيء  ملسو هيلع هللا ىلصكفار قريش فهموا توحيد األلوهية عندما قال هلم النيب  •
يعلمون أن مقتضاها أن النعبد غريه خبالف عباد القبور اليوم  عجاب، فهم أبوا أن يقولوا ال إله إال اهللا مع اعرتافهم بتوحيد الربوبية أل�م

 فإ�م مل يفهموها.
يف باب األمساء والصفات: قد يشرتك اخلالق واملخلوق يف االسم واملع  ولكنه تتلف يف اخلصائص والكيفية، وهلذا نقول: نءمن با مـن  •

 طيل وال تكييف وال متثيل.غري حتريف وال تع
 

 " ا خلقت الجن و اإلنس إال ليعبدونوم: "قول اهللا تعالىو 
 حلق قوله (كتاب التوحيد) بذه اآلية ليبني أن املراد به إفراد اهللا بالعبادة وليس توحيد الربوبية.أ •
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 أن اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت"وقوله تعاىل
ً
: "وقضى وقول اهللا تعاىل،  : "ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال

"ربك أال تعبدوا إال إ
ً
 .ياه وبالوالدين إحسانا

 .أل�م ال يعيشون بال إيناسلك  غييب خمفي عنا , اإلنس : مسو بذخلقت : أوجدت , اجلن : عامل •
 اخللق ، ومع  يعبدون : يوحدون. إال ليعبدون : الالم للتعليل لبيان احلكمة من •
: اسم جامع لكل ما حيبه اهللا على أ�ا عرفها شيخ اإلسالمو  ا،لغة: الذل واخلضوع، فالطريق املعبد أي الذي ذللته األقدام بوطئه العبادة •

 .-كاخلشية واخلوف وغريها من أعمال القلوب–والباطنة  -كالصالة–واألعمال الظاهرة  -كالذكر–قوال ويرضاه من األ
وهــم مشــركون" ، قــال طائفــة مــن مــن أقــر بتوحيــد الربوبيــة فقــط دون األلوهيــة مل ينفعــه ذلــك ، قــال تعــاىل : "ومــا يــءمن أكثــرهم بــاهللا إال  •

 السلف : تسأهلم من خلق السماوات واألرض فيقولون اهللا وهم مع ذلك يعبدون غريه .
 

 : "ولقد بعثنا في كل أمة رسوالً أن اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت"وقوله تعالى
 ليه بشرع وأمر بالتبليغ.ملة الرسل واحدة رغم اختالف الشرائع فكلهم دعوا إىل التوحيد، والرسول: من أوحي إ •
 :معان ٤األمة يف القرآن تطلق على  •

 .الطائفة: كما يف هذه اآلية .١
 .مة قانتاً ": " إن إبراهيم كان أاإلمام .٢
 .امللة: " إنا وجدنا آباءنا على أمة " .٣
 .بعد أمة " أي بعد فرتة من الزمن : " وادكرالزمن .٤

 ه.اجتنبوا: أبلغ من الرتك فهي مبع  ترك الشيء ووسائل •
يف غـري طاعـة اهللا عـز  : (كل ما جتاوز به العبد حـده مـن متبـوع أو معبـود أو مطـاع وكـان راضـياً بـذلكالطاغوت: قال ابن القيم رمحه اهللا •

 : مثل األمراء اخلارجني عن طاعة اهللا عز وجل.املتبوع: مثل الكهان والسحرة ، واملعبود: مثل األصنام ، واملطاع، ف)وجل
 : أن التوحيد ال يتم إال بأمرين (النفي واإلثبات) كما أن النفي احملض تعطيل واإلثبات احملض ال مينع املشاركة.توحيدداللة اآلية على ال •

 
 : "وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحساناً"وقول اهللا تعالى

 .وكالمها مبع  واحد أي شرع ، وعن ابن عباس (أمر): يعين (وصى) كما قال جماهد قضى •
 يطلق القضاء على عدة معاٍن: •

 القضاء والقدر. .١
 احلكم والشرع كهذه اآلية. .٢
 اإلخبار: كقوله تعاىل: "وقضينا إىل بين إسرائيل يف الكتاب". .٣
 الفراغ: كقوله تعاىل: "فقضاهن سبع مساوات يف يومني". .٤

 . داللة اآلية على التوحيد كسابقتها أنه ال يتم التوحيد إال بأمرين (النفي واإلثبات) •
 :ضاء اهللا عز وجل ينقسم إىل قسمنيق •

 .ز وجل ومثاله هذه اآلية: قد يقع وقد ال يقع وال يكون إال فيما حيبه اهللا عقضاء شرعي -١
 : " وقضينا إىل بين إسرائيل يف عز وجل وفيما ال حيبه ، ومثاله: قول اهللا تعاىل: البد أن يقع ويكون فيما حيبه اهللاقضاء كوين -٢

 .ألرض مرتني "الكتاب لتفسدن يف ا
 :اجلواب أن احملبوب قسمانف ؟كيف يقضي اهللا عز وجل ما ال حيب  :فإن قيل -
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" 
ً
وقوله تعاىل: " قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ، وقول اهللا تعاىل: " واعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا

" 
ً
ى اهللا عليه و سلم عليه قال ابن مسعود : (من أراد أن ينظر إىل وصية حممد صل، أال تشركوا به شيئا

 " 
ً
وسلم التي عليها خامته فليقرأ قوله تعاىل: " قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أال تشركوا به شيئا

 " اآلية).
ً
 إىل قوله " وأن هذا صراطي مستقيما

 .حمبوب لذاته .١
 .حيب ملا فيه من املصلحة كالدواء : وهذا قد يكون مكروهاً لذاته ولكنحمبوب لغريه .٢

 :سام العبوديةأق •
 .جلميع اخللق املءمن والكافر وهي عبودية الربوبية "إن كل من يف السماوات واألرض إال آيت الرمحن عبداً": وهي عامة .١
 .: "وعباد الرمحن الذين ميشون على األرض هوناً"خاصة: وهي عبودية الطاعة ، قال تعاىل .٢
 .: "إنه كان عبداً شكوراً"ىل عن نوحعليهم السالم ، قال تعا: وهي عبودية الرسل خاصة اخلاصة .٣

 
 : " واعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئاً "وقول اهللا تعالى

 .مى هذه اآلية بآية احلقوق العشرةتس •
 .رب وال نيب مرسل وال حجر وال شجر: نكرة يف سياق النهي فتعم كل شيء ال ملك مقشيئاً  •
 ." والنفي "وال تشركوا به شيئاً": اإلثبات بقوله "واعبدوا اهللاداللة اآلية على التوحيد •

 
 : " قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أال تشركوا به شيئاً "وقوله تعالى

 .، فالتحليل حق للربوبية وكذلك التحرمي: ألن الرب له مطلق التصرف يف املربوبا حرم ربكم" ومل يقل ما حرم اهللا: "مقال تعاىل •
حمذوفاً دل على السياق تقديره (وصاكم أال تشركوا به شيئاً) ، وهلذا : كأن يف الكالم تشركوا به شيئاً"  يف قوله "أالقال ابن كثري رمحه اهللا •

 .ال يف آخر اآلية "ذلكم وصاكم به"ق
م "وبالوالدين إحساناً": حال حياتما، وحال موتما: بالدعاء هلما وإنفاذ عهدمها أي وصيتهما وصلة الرحم اليت ال توصل إال بما وإكرا •

 صديقهما.
 "النفس اليت حرم اهللا إال باحلق": أي النفس املءمنة، واملعاهدة بالذمة أو األمان فال تقتل إال بإحدى ثالث: قصاص أو زنا أو ردة. •

 
لوا : " قل تعاي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالىقال ابن مسعود : (من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى اهللا عليه و سلم عليه وسلم الت

 .وأن هذا صراطي مستقيماً " اآلية)أتل ما حرم ربكم عليكم أال تشركوا به شيئاً " إلى قوله " 
 .اً" ألن اخلرب أوسع من باب الطلب: "ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض(حممد): ال ينايف قوله تعاىلقوله  •
وص بشيء ويدل عليه أن أبا جحيفة سأل علي رضـي اهللا عنـه مل ي ملسو هيلع هللا ىلص) ليست وصيته مكتوبة ألن النيب ملسو هيلع هللا ىلصقوله (وصية حممد  •

لقرآن وما يف هذه الصحيفة ، : ال والذي فلق احلبة وبرأ النسمة إال فهماً يءتيه اهللا رجًال يف ابشيء؟) قال ملسو هيلع هللا ىلص(هل عهد إليكم النيب 
 .األسري وأن ال يقتل مسلم بكافر) : العقل وفكاكفقال: وما يف هذه الصحيفة؟ قال

، أي تعـوض عـن هـذه الكتابـة الـيت هـم بـا وخـتم عليهـا فلـم تتغـري أو تتبـدل : اليت كانت مـن آخـر مـا وصـى بـه وكأ�ـا كتبـتعناهولكن م •
 .ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
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: ، فقال يل: كنت رديف النبي صلى اهللا عليه و سلم على محار عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قالو

: حق اهللا حق العباد على اهللا ؟ قلت: اهللا ورسوله أعلم ، قال اد وما(يا معاذ أتدري ما حق اهللا على العب

 ، وحق العباد على اهللا أن ال
ً
 ،  على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا

ً
يعذب من ال يشرك به شيئا

 : ال تبشرهم فيتكلوا) أخرجاه يف الصحيحني .رسول اهللا أفال أبشر الناس ؟ قال: يا قلت
ى العبـاد ومـا حـق : (يـا معـاذ أتـدري مـا حـق اهللا علـ، فقال لـيعلى حمار  ملسو هيلع هللا ىلصت رديف النبي : كناهللا عنه قالعن معاذ بن جبل رضي و 

: حق اهللا على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيئاً ، وحق العباد على اهللا أن ال يعذب من العباد على اهللا؟ قلت : اهللا ورسوله أعلم ، قال
 .: ال تبشرهم فيتكلوا) أخرجاه في الصحيحينول اهللا أفال أبشر الناس؟ قال: يا رسال يشرك به شيئاً ، قلت

 يف أمرين: ركوبه احلمار وإردافه معاذ. ملسو هيلع هللا ىلصالنيب محار: فيه تواضع  على ملسو هيلع هللا ىلصالنيب رديف  •
 اموراً. ، خبالف املعتزلة الذين أوجبوا على اهللا تعاىلجبه اهللا عز وجل على نفسه تفضالً : وهذا حق أو وما حق العباد على اهللا •
 اهللا ورسوله أعلم: فيه تأدب طالب العلم بني يدي شيخه، كما أن طريقة السءال واجلواب إحدى طرق التعليم اليت تستدعي االنتباه. •
 .ة يف سياق النفي فتعم كل شيءوال يشركوا به شيئاً : نكر  •
 :اب : قطعاً ال ولكن جياب جبوابني ال يعذب ؟ اجلو فهل معناه أن من مل يشرك ومل يعبد اهللاقوله : أال يعذب من ال يشرك به شيئاً :  •

 .ف بالعبودية البد أن يكون عابداً أنه قال أول احلديث (حق العباد) ومن وص .١
 .وه وال يشركوا به شيئاً)أن هذا يف مقابل قوله : (أن يعبد .٢

يقـع حتـت املشـيئة إن شـاء عذبـه وإن شـاء السامل من العذاب هو من سلم من الشرك أكربه وأصغره، أما صاحب املعاصي والكبـائر فإنـه  •
 غفر له سبحانه وإن كان صاحبها مستحقاً للعذاب والعقوبة.

من حقق التوحيد الكامل: بفعل الواجبات وترك احملرمات وحتقيق املستحبات كان من السـبعني ألفـاً الـذين ال يـدخلون النـار، ومـن حقـق  •
ن كـان يـدخلها ألنـه مل يـأت بشـرك فيكـون خروجـه بعـد أن يعـذب وقـد تـرج برمحـة اهللا التوحيد ناقصـاً فإنـه يعصـم مـن اخللـود يف النـار وإ

 تعاىل أو شفاعة الشافعني فمآله اجلنة.
 (أفال أبشر الناس) : أي أأسكت فال أبشرهم ، فقال (ال تبشرهم) أي لئال يعتمدوا على هذه البشرى دون حتقيق معناها . قوله •
: (منعه من التبشري العام خوفاً من أن يسمع ذلك من ال خربة له وال علم فيغرت ويتكل ، وأخرب به النيب قال ابن الصالح رمخه اهللا تعاىل  •

 به اخلاصة من رآه على اخلصوص من أمن عليه االغرتار واالتكال من أهل املعرفة ، فإنه أخرب به معاذاً فسلك هذا املسلك فأخرب ملسو هيلع هللا ىلص
 ث عند وفاته خشية أن ميوت وعنده شيء من األحاديث مل يبلغه للناس.، كما أن معاذ أخرب بذا احلديأهًال لذلك)

لكـل مقــام مقــال وكمــا يف قـول علــي: (حــدثوا النــاس مبــا يعرفـون أتريــدون أن يكــذب اهللا ورســوله)، فــال يصـح أن تــأيت ملــن تعلــق بنصــوص  •
حة، وهلـذا يقـول ابـن مسـعود: (مـا أنـت مبحـدث الرجاء وختربه احلديث فيتكل، وكذلك يف مجيع العلم فإنه جيوز كتمان شـيء منـه للمصـل

 قوماً حديثاً ال تبلغه عقوهلم إال كان لبعضهم فتنة).
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 ** باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب **

وعن عبادة بن الصامت قال : قال رسول  : " الذين آمنوا ومل يلبسوا إميانهم بظلم " .وقول اهللا تعاىل

 عبده ورسوله وأن عيسى عبد اهللا  : (من شهد أن ال إله إالملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
ً
اهللا وحده ال شريك له وأن حممدا

ورسوله وكلمته ألقاها إىل مريم وروح منه واجلنة حق والنار حق أدخله اهللا اجلنة على ما كان من 

 العمل) أخرجاه .
 باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب

: "يـا أيهـا الـذين آمنـوا هـل أدلكـم علـى جتـارة تنجـيكم مـن عـذاب ألـيم  من ثبوت فضل الشيء أن يكـون واجـب كمـا قـال تعـاىل ال يلزم •
: (صالة اجلماعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعشرين درجة)  ملسو هيلع هللا ىلصتءمنون باهللا ورسوله ... ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون" ، وقال 

 .ةمع أ�ا واجب
 ه ألن النفس إذا رغبتها بالشيء أقبلت عليه.مناسبة الباب ملا قبله: بعد أن بني حقيقة التوحيد ناسب أن يذكر فضل •

 
 .آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ": " الذين وقول اهللا تعالى

هلم األمن: أي إما مطلق األمن أو األمن املطلق على حسب درجات العباد يف التوحيد وترك الذنوب: فاألمن املطلق هو الذي ليس معه  •
 عه شيء من العذاب حبسب ذنوبه.عذاب، وأما مطلق األمن وهو أن يكون م

: (لـيس األمـر كمـا تظنـون إمنـا املـراد الشـرك ، أمل ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقـال بة فقالوا: وأينـا مل يظلـم نفسـهملا نزلت هذه اآلية شق ذلك على الصحا •
 تسمعوا إىل قول الرجل الصاحل " إن الشرك لظلم عظيم ").

 :الظلم أنواع •
الشرك لظلم عظيم" ، وألنه ال يغفر إال بالتوبـة لقولـه تعـاىل "إن اهللا ال يغفـر أن  ، لقوله تعاىل "إنظلم الظلم هو الشرك باهللاأ .١

 يشرك به".
 ، وهذا ال يرتك منه شيئاً فالبد من القصاص إال أن يسمح املظلومون.ظلم اإلنسان غريه .٢
ذلك هـو اخلسـران املبـني" ،  ، لقوله تعاىل "قل إن اخلاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة أالظلم اإلنسان نفسه .٣

 اهللا غفره أو عذب به. فهذا حتت املشيئة إن شاء
 : (أولئك هلم األمن يف اآلخرة وهم مهتدون يف الدنيا).احلسن والكليب رمحهم اهللا تعاىل قال •
 .زاد اإلميان زاد األمن واالهتداءواألمن واالهتداء يكون حبسب اإلميان فكلما  •

 
: (من شهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأن عيسى  ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول اهللا وعن عبادة بن الصامت قال 

 .جنة على ما كان من العمل) أخرجاهعبد اهللا ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله اهللا ال
 .صديق باجلوارحعتقاد بالقلب والت: االعرتاف باللسان واالالشهادة •
 إذا جاءت شهادة أن (ال إله إال اهللا) وحدها يف النصوص فإن شهادة أن (حممداً رسول اهللا) تدخل فيها ضمناً. •
لـك يكـون : طاعته فيما أمر واجتناب ما �ى عنـه وزجـر وأن يعبـد اهللا مبـا شـرع ال بـاألهواء والبـدع ، فـنقض ذشهادة أن حممداً رسول اهللا •

 .البدع)بأمرين (املعاصي و 
 :وأن عيسى عبد اهللا ورسوله : تطرف يف عيسى طائفتني •

 .اليهود كذبوه فرد عليهم (ورسوله) .١
 .رى غلو فيه فرد عليهم (عبد اهللا)النصا .٢
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وعن أبي  وهلما يف حديث عتبان: (فإن اهللا حرم على النار من قال ال إله إال اهللا يبتغي بذلك وجه اهللا).

 أذكرك وأدعوك قال ملسو هيلع هللا ىلصسعيد اخلدري عن رسول اهللا 
ً
: (قال موسى عليه السالم يا رب علمني شيئا

به، قال: قل يا موسى: ال إله إال اهللا، قال: كل عبادك يقولون هذا ! قال: يا موسى ، لو أن السماوات 

السبع وعامرهن غريي واألرضني السبع يف كفة، وال إله إال اهللا يف كفة، مالت بهن ال إله إال اهللا) رواه ابن 

 واحلاكم وصححه . حبان
 قوله (عبده) ليس بنقص بل هو من صفات الكمال وهلذا مساه الرب بذلك يف أشرف املقامات: الوحي واإلسراء واإلنزال والتحدي. •
ملا قرأ جعفر بن أيب طالب رضي اهللا عنه اآليات عن قصة مرمي يف بيـان نشـأة عيسـى عليـه السـالم عنـد النجاشـي حبضـور البطارقـة وكبـار  •

رى، اعــرتف النجاشــي بــأن هــذا وحــي مــن اهللا ســبحانه وتعــاىل وقــال (هــذا هــو والــذي أنــزل علــى موســى تــرج مــن مشــكاة واحــدة) النصــا
 فأسلم.

، (وروح  وهي (كن) وليس املقصود أنه هو الكلمة : أطلق عليه كلمة اهللا ألن اهللا خلقه بالكلمةكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه)قوله (و  •
 :اهللا عز وجل أقسام لوقاته ولكنه أضافه إليه للتشريف وذلك أن املضاف إىلمنه) أي خلق من خم

 .) و(علم اهللا) فهذا ليس خملوقاً مع  ال يقوم بنفسه فهذا صفة هللا عز وجل (كالم اهللا .١
نـه قولـه تعـاىل هللا) ومعيناً قائمة بنفسها فهذا خملوق هو من باب إضافة املخلوق خلالقه تشريفاً ، ومثالـه (ناقـة اهللا) و (بيـت ا .٢

 وهي البتداء الغاية."روح منه" 
 :(أدخله اهللا اجلنة) : وهذا قسمنيقوله  •

 .امل مل يسبقه عذاب ملن أمت العملإدخال ك .١
 .ل ناقص مسبوق بعذاب ملن نقص عملهإدخا .٢

ر قبــل احلشــر)، ودار اجلــزاء (يــوم الــدور ثالثــة كمــا ذكــر ابــن القــيم رمحــه اهللا: دار الــدنيا (دار العمــل واالكتســاب)، ودار الــربزخ (دار القبــو  •
 القيامة وبعدها إىل جنة أو نار).

وهءالء يسمون (املخّيلة) وهم ومن أنكر بعض الفالسفة اجلنة والنار وقالوا: ذكرها األنبياء من باب الكذب للمصلحة حىت يعمل الناس  •
 إلينا ال ترجعون). تبعهم من املشركني توعدهم سبحانه بقوله (أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثاً وأنكم

 على ما كان من العمل: •
 أي ولو كان له سيئات دون الشرك، وذلك من فضل التوحيد، وهذا قول.  .١
 أي يدخل اجلنة وتكون منزلته حبسب عمله فأهل اجلنة يتفاوتون يف الدرجات، وهذا قول آخر. .٢

 صارى (وأن حممداً عبده ورسوله).يف احلديث الرباءة من املشركني (من شهد أن ال إله إال اهللا) واليهود والن •
 

 .ه إال اهللا يبتغي بذلك وجه اهللا): (فإن اهللا حرم على النار من قال ال إلولهما في حديث عتبان
 . إذا أتى ببقية الشروط واألركان: (احلج عرفة) يعينملسو هيلع هللا ىلص: الذي معه متام الشروط كقول النيب القول املراد هنا •
 .والصفات باللزوم لوهية باملطابقة والربوبية بالتضمن واألمساء: تدل على األكلمة ال إله إال اهللا •
 واحلديث حيتملهما :رمي النار يف النصوص على درجتنيحت •

 .اهللا له أو يكون من السبعني ألف إما أن يغفر: حترمي مطلق -١
 .يدخل النار لكن حيرم البقاء فيها: قد حترمي بعد أمد -٢
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: (قال اهللا تعاىل : يا ابن آدم لو أتيتني يقول ملسو هيلع هللا ىلص وللرتمذي وحسنه عن أنس: مسعت رسول اهللا

 ألتيتك بقرابها مغفرة) .
ً
 بقراب األرض خطايا ثم لقيتني ال تشرك بي شيئا

: ال رك وأدعوك به، قال: قل يا موسى: (قال موسى عليه السالم يا رب علمني شيئاً أذكقال ملسو هيلع هللا ىلصوعن أبي سعيد الخدري عن رسول اهللا 
مرهن غيري واألرضـين السـبع فـي كفـة، وال إلـه إال : يا موسى ، لو أن السماوات السبع وعاعبادك يقولون هذا ! قال قال: كل، إله إال اهللا

 ، مالت بهن ال إله إال اهللا) رواه ابن حبان والحاكم وصححه .اهللا في كفة
 أذكرك وأدعوك به: وهذا يدل على أن شهادة التوحيد ذكر ودعاء. •
، كمـا فيـه أن الفضـل نبهون على شيء مـن مسـائل التوحيـد: فيه دليل على أن أهل الفضل والرفعة قد ي اهللا)قال (يا موسى قل ال إله إال •

 بقول (ال إله إال اهللا) كاملة ال كما يقوله الصوفية من قول (اهللا اهللا) أو (هو هو).
 .ة هينة ولكنه أراد شيئاً تتص به: ليس معناه أ�ا كلمقال (كل عبادك يقولون هذا) •
 ، وهذا فيه إثبات صفة العلو هللا عز وجل.عز وجل : أي ساكنهن غري اهللاعامرهن غرييو  •
: فاألعمــال ال تتفاضــل بصــورها وعــددها وإمنــا تتفاضــل بتفاصــيل مــا يف القلــوب ... وتأمــل القــيم رمحــه اهللا يف حــديث البطاقــةقــال ابــن  •

جل منهـا مــدى البصــر فتثقــل البطاقـة وتطــيش الســجالت فــال حـديث البطاقــة الــيت توضـع يف كفــة ويقابلهــا تســعة وتسـعون ســجًال كــل ســ
 .وكثري منهم يدخل النار بذنوبه) يعذب ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة

 يف احلديث أن الذكر عبادة توقيفية ألن موسى طلب من اهللا أن يعلمه شيئاً يذكره به. •
 

: يــا ابــن آدم لــو أتيتنــي بقــراب األرض خطايــا ثــم لقيتنــي ال عــالى: (قــال اهللا تيقــول ملسو هيلع هللا ىلص: ســمعت رســول اهللا وللترمــذي وحســنه عــن أنــس
 تشرك بي شيئاً ألتيتك بقرابها مغفرة) .

 .ى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته": الذنب ولو صغرياً "بلاخلطايا •
ي ال يشوبه شرك ال يبقى ملءها أو ما يقارب ملئها ، قال ابن القيم : وال حيصل هذا لن نقص توحيده فإن التوحيد اخلالص الذ: بقراب •

معـه ذنــب ألنــه متضــمن حمبــة اهللا وتعظيمــه وخوفــه ورجائــه وحــده مـا يوجــب غســل الــذنوب ولــو كانــت قــراب األرض ، فالنجاســة عارضــة 
 .افع هلا قويوالر 

 فيه رد على اخلوارج الذين يكفرون بالكبائر. •
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 باب من حقق التوحيد دخل اجلنة بغري حساب **** 

 ومل يك من املشركني": "إن وقوله تعاىل
ً
 هللا حنيفا

ً
وقال: "والذين هم بربهم ال ،  إبراهيم كان أمة قانتا

 .يشركون"
 باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب

 .د دخول اجلنة بغري حساب وال عذابهذا الباب كاملتمم ملا قبله فمن فضل التوحي •
، أمـا البـاب السـابق فهـو يف فضـل التوحيـد ملـن تـرك الشـرك رك والبـدع واملعاصـي: ترك الشور: ختليصه وتصفيته من ثالثة أمحتقيق التوحيد •

 وعنده بعض املعاصي
 :وحتقيق التوحيد على درجتني •

 .لشرك والبدع واملعاصي وهذه واجبة: وهي كما سبق من ترك ااألوىل .١
 .ك ما ال بأس به حذراً مما به بأس: تر مستحبة .٢

 املوحدون على ثالث طبقات: •
 فسهم: سلموا من الشرك ومل يسلموا من الذنوب.الظاملون ألن .١
 السابقون باخلريات: سلموا من الشرك واملعاصي والبدع وحىت بعض املباحات واجتهدوا يف الطاعات. .٢
 األبرار املقتصدون: فعلوا الواجبات وتركوا احملرمات. .٣

 
 : "إن إبراهيم كان أمة قانتاً هللا حنيفاً ولم يك من المشركين"وقوله تعالى

 طلق (أمة) يف النصوص ويقصد با معاٍن:ت •
 القدوة يف اخلري كما يف قوله تعاىل: "إن إبراهيم كان أمة". .١
 مقدار من الزمن كما يف قوله تعاىل: "وقال الذي جنا منهما وادكر بعد أمة". .٢
 اجلماعة من الناس كقوله تعاىل: "إن هذه أمتكم أمة واحدة". .٣
 آباءنا على أمة". امللة كما يف قوله تعاىل: "إنا وجدنا .٤

 أي إمام وهو الذي مجع بني صفات الكمال البشري وصفات اخلري .: أمة •
 .من سار على سريه يكون غري مستوحشومسي أمة ألنه مقام أمة باالقتداء وألن  -

 .م الطاعة ، وهي واحلنيف متالزمان: القنوت هو دواقانتاً  •
 .اه) ، فاحلنيف : املائل عن الشركبل على اهللا املعرض عن كل ما سو : قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل : (هو املقحنيفاً  •
 .: تأكيداً الستمراره على التوحيدومل يك من املشركني •
 :ناء اهللا على خلقه يراد به أمرانث •

 .هذا الذي أث  اهللا عز وجل عليه حمبة .١
 .ذه الصفات اليت أث  اهللا عليهاأن نقتدي ب .٢

 
 شركون": "والذين هم بربهم ال يوقال

(الشـرك األكـرب واألصـغر والبـدع واملخالفــات  يـراد بـه الشـرك بـاملع  األعـم إذ حتقيـق التوحيـد ال يكـون إال باجتنـاب الشـرك بـاملع  األعـم •
 .بعمومها)
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كم رأى الكوكب الذي انقض : أيعن حصني بن عبد الرمحن قال: (كنت عند سعيد بن جبري فقال

صنعت؟ قلت: ارتقيت،  : فماذاإني مل أكن يف صالة ولكني لدغت، قال ا: أمالبارحة؟ فقلت: أنا، ثم قلت

دثنا عن بريدة بن : حقال: فما محلك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي، قال: وما حدثكم؟ قلت

، ولكن حدثنا ابن احلصيب أنه قال: ال رقية إال من عني أو محة، قال: أحسن من انتهى إىل ما مسع

: (عرضت علي األمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل ه قالأن ملسو هيلع هللا ىلصعباس عن النبي 

فع يل سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل يل: هذا موسى والرجالن والنبي وليس معه أحد إذ ر

 يدخلون اجلنة بغري حساب وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل يل: هذه أمتك
ً
، ومعهم سبعون ألفا

: فلعلهم الذين صحبوا رسول فقال بعضهم، فخاض الناس يف أولئك منزله خلوال عذاب) ثم نهض فد

 . وذكروا أشياء: فلعلهم الذين ولدوا يف اإلسالم فلم يش، وقال بعضهمملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
ً
، فخرج ركوا باهللا شيئا

: (هم الذين ال يسرتقون وال يتطريون وال يكتوون فأخربوه فقال عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أنت منهم، ثم  :أدع اهللا أن جيعلني منهم، فقال :توكلون) فقام عكاشة بن حمصن فقالعلى ربهم يو

 .: سبقك بها عكاشة)أدع اهللا أن جيعلني منهم ، فقال :قام رجل آخر فقال
 .بري وحصني بن عبد الرمحن تابعيانسعيد بن ج •
 ، الكوكب: الشهاب الذي يقذف به الشياطني.انقض: سقط  •
 .أنه كان يصلي فيحمد مبا مل يفعل ين مل أكن يف صالة): لئال يظنقوله(أما إ •
 .ية كما يف رواية مسلم (اسرتقيت): أي طلبت الرقارتقيت •
 ما محلك على ذلك؟: فيه أن السلف يطلبون الدليل على ما يفعلون ويقولون. •
 .عني معروفة ، واحلمة : كل ذات سم: الوله (ال رقية إال من عني أو محة)ق •
، فهو ليس من باب احلصر رُقيو  ملسو هيلع هللا ىلص: ال رقية أشفى وأوىل من رقية العني واحلمة وقد َرقي النيب طايب رمحه اهللا: مع  احلديثاخلقال  •

 بل من باب التوكيد.
 .٩إىل  ٣فرأيت النيب ومعه الرهط: الرهط من  •
 .اهللا تبارك وتعاىل إلقامة احلجة : يبعثهوالنيب وليس معه أحد •
 .ال يف قبورهم وال يف قيام الساعةظاهره دخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب : سبعون ألفاً من أميت ي •
 اختلف أهل العلم يف الكفار هل حياسبون أم يدخلون النار بدون حساب؟ •

الذي قرره شيخ اإلسالم بن تيمية أ�م يقررون بأعماهلم فقط فهم ال حسنات هلم يف اآلخرة، وما كان هلم من حسنات قـد جـزاهم اهللا 
 نها يف الدنيا ألنه تعاىل ال يظلم أحداً.ع

 .ريب فزادين مع كل ألف سبعني ألف): (فاستزدت  عنهوروى اإلمام أمحد والبيهقي من حديث أيب هريرة رضي اهللا •
 :صفات السبعني ألف •

 :ن من أحد أن يرقيهم ألسباب ثالثة: أي ال يطلبو ال يسرتقون .١
 .قوة اعتمادهم على اهللا عز وجل - أ
 .من التذلل لغري اهللا عز وجلوسهم لعزة نف - ب
 .ذلك من التعلق بغري اهللا عز وجل ملا يف - ت
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وجاء يف رواية مسلم (وال يرقون) : وهذه الرواية خطأ كما قـال شـيخ اإلسـالم رمحـه اهللا تعـاىل ، أمـا أن يرقيـه شـخص بـدون  -
 .عنها فلم مينعهم من ذلكرضي اهللا رقاه جربيل ورقته عائشة  ملسو هيلع هللا ىلصطلب فال بأس به وكذلك لو رقى غريه ألن النيب 

غالبــاً فلهــذا : أي ال يطلبــون مــن أحــد أن يكــويهم وذلــك ألن العــرب كانــت تعتقــد أن الكــي حيــدث املقصــود ال يكتــوون .٢
 .تتعلق قلوبم بالكي

 .التشاؤم مبرئي أو مسموع أو معلوم: هو ال يتطريون: الطرية .٣
ال فاتـه إال التطـري وأن مـن مل يتصـف بـذه األشـياء فالكمـ : انتفـاء هـذه األمـور يـدل علـى قـوة تـوكلهموعلى ربم يتوكلون .٤

 .فإنه ال جيوز
خبصوصها ألنه يكثر تعلق القلب با ، أما التداوي فهو مشروع وهو هذا احلديث ال يدل على ترك فعل األسباب وإمنا ذكر هذه الثالثة  •

ض األدويــة كالعســل اردة بالتــداوي والثنــاء علــى بعــإمــا واجــب أو مســتحب أو مبــاح ولــيس خارقــاً لتحقيــق التوحيــد وذلــك للنصــوص الــو 
 .واحلبة السوداء

 .هر عندي أنه خمصوص بذه الثالثة): (واألظخ صاحل آل الشيخ حفظه اهللا تعاىلقال الشي •
 :قوله (سبقك با عكاشة): حيتمل •

 .سبقك بذا السءال عكاشة .١
 .سبقك بذه املرتبة العالية عكاشة .٢

 ، أي بذه املرتبة العالية.حيث قال (سبقك با عكاشة) ملسو هيلع هللا ىلصجيرح السائل وهذا من خلقه فيه استخدام املعاريض ألن ال  •
 على طلبه. ملسو هيلع هللا ىلصيف احلديث مشروعية طلب الدعاء من أهل اخلري األحياء لقول عكاشة: ادع اهللا أن جيعلين منهم، وأقره النيب  •
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 ** باب اخلوف من الشرك **

 :ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء" ، وقال اخلليل عليه السالمبه  : "إن اهللا ال يغفر أن يشركوقوله تعاىل

؟ صغر) فسئل عنهويف احلديث : (أخوف ما أخاف عليكم الشرك األ، "واجنبني وبني أن نعبد األصنام"

 .فقال : (الرياء)
 باب الخوف من الشرك

شـيء ثـوري رمحـه اهللا : مـا جاهـدت نفسـي علـى ثلث بذا الباب ألن اإلنسان قد يظن أنه حقق التوحيد وهو مل حيققه ، قـال سـفيان ال •
 .أشد من جماهدتا على اإلخالص

 
 : "إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" .وقوله تعالى
 .الشرك وأنه ال يغفره اهللا عز وجلالتحذير من فيها  •
 من مثالب الشرك وخماطره: •

 ال يغفر: "إن اهللا ال يغفر أن يشرك به". .١
 هللا عليه اجلنة: قال تعاىل "إنه من يشرك باهللا فقد حرم اهللا عليه اجلنة ومأواه النار".حرم ا .٢
 جناسة املشرك معنوياً: قال تعاىل "إمنا املشركون جنس". .٣
حىت يقولوا ال إله إال اهللا، فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال (أمرت أن أقاتل الناس  ملسو هيلع هللا ىلصحالل الدم واملال: قال  .٤

 ا وحسابم على اهللا عز وجل).حبقه
 ؟القيامة أو البد أن يعذب صاحبه الشرك األصغر اختلف فيه أهل العلم هل يغفره اهللا عز وجل يوم •

إن شـاء وابن القـيم أنـه حتـت املشـيئة   -ورد عنه الروايتني– أكثر علماء الدعوة أنه ال يغفره اهللا عز وجل وذهب شيخ اإلسالم
رآن يطلـق علـى ، فتكون اآلية من باب العام الذي أريد بـه اخلصـوص ألن غالـب الشـرك يف القـغفر له وإن شاء عذب صاحبه

 .يشرك باهللا فكأمنا خر من السماء": "ومن باهللا فقد حرم اهللا عليه اجلنة"، وقوله : "إنه من يشركاألكرب كقوله تعاىل
 .ين يف النارن أصحاب الكبائر خالدهذه اآلية رد على اخلوارج واملعتزلة القائلني أ •

 
 ."واجنبني وبني أن نعبد األصنام" :وقال الخليل عليه السالم

 اخلليل: إبراهيم عليه السالم، واخللة أعلى درجات احملبة. •
 .ن صلبه وليس فقط إمساعيل وإسحاق: أي ذريته وما توالد مبين •
 .اجعلين يف جانب وهي يف جانب آخر : أبلغ من قوله (امنعين) ألن املع اجنبين •
 ، قال تعاىل "ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا".إبراهيم التيمي رمحه اهللا تعاىل: (ومن يأمن البالء بعد إبراهيم) قال •
 .إنسان أو غريه يعبد من دون اهللا : هو ما جعل على صورةالصنم •
قربي وثناً يعبد) ومل يقـل  ال جتعل: (اللهم ملسو هيلع هللا ىلص: فهو ما عبد من دون اهللا عز وجل على أي وجه كان ، فالوثن أعم ، قال أما الوثن •

 .صنماً 
 

 : (الرياء) .الشرك األصغر) فسئل عنه؟ فقال: (أخوف ما أخاف عليكم وفي الحديث
مـع كمـال علمهـم وقـوة  ملسو هيلع هللا ىلص: (فـإذا كـان الشـرك األصـغر خموفـاً علـى أصـحاب رسـول اهللا شيخ عبد الرمحن بـن حسـن رمحـه اهللاقال ال •

 .يف العلم واإلميان مبراتب)من هو دو�م  إميا�م ، فكيف ال تافه وما فوقه
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 دخل النار) رواه : (من مات وهو يدعو هللاقال ملسو هيلع هللا ىلص وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه أن رسول اهللا
ً
 ندا

 دخل اجلنة ومن لققال ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ، وملسلم عن جابر أن رسول البخاري
ً
يه : (من لقي اهللا ال يشرك به شيئا

 دخل النار)
ً
 .يشرك به شيئا

 :ينقسم إىل قسمنيالرياء  •
 .ه باطل مردود كمن يصلي ألجل أبيهيكون يف أصل العبادة فعمل .١
 :ى العبادة فهذا ينقسم إىل قسمنيعلأن يكون طارئاً  .٢

 .فال يضره ذلك أن يدافعه - أ
 :أن يسرتسل معه فهذا على قسمني - ب

 .ة على أوهلا كالصالة فكلها فاسدةأن تكون العبادة مبني )١
آخرها فالذي قبل الرياء صحيح وما بعده باطل ، كمن تصدق بعشرة دنانري مث دخل أن تكون العبادة منفصلة عن  )٢

 .ةعليه الرياء فتصدق بعشرة أخرى فاألوىل صحيحة والثانية باطل
 

 . نداً دخل النار) رواه البخاريمن مات وهو يدعو هللا: (قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه 
 :اختاذ الند على قسمني •

 .العبادة أو بعضها فهذا شرك أكرب جيعله شريكاً هللا تعاىل يف أنواعأن  .١
 .(ولوال اهللا وأنت) وكيسري الرياءما كان من نوع الشرك األصغر كقول الرجل (ما شاء اهللا وشئت) و  .٢

 .غر فال يلزم منه اخللود يف الناروعليه فإن كان الشرك أكرب فال يدخل اجلنة وإن كان أص -
 

 .يه يشرك به شيئاً دخل النار): (من لقي اهللا ال يشرك به شيئاً دخل الجنة ومن لققال ملسو هيلع هللا ىلصن رسول اهللا أولمسلم عن جابر 
 .ال يشرك به شيئاً: نكرة يف سياق الشرط فتعم، أو نكرة يف سياق النهي فتعم •
 :اهللا ال يشرك به شيئاً على قسمنيمن لقي  •

 .يدخل اجلنة مباشرة دون عذاب .١
 .اجلنة يعذب بقدر ذنوبه مث يدخل .٢

 :دخول النار •
 .مءبد: ملن أشرك شركاً أكرب .١
 .ن أشرك شركاً أصغر أو عصى: ممءقت .٢
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 ** باب الدعاء إىل شهادة أن ال إله إال اهللا **

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما: أن ،  وقول اهللا تعاىل: "قل هذه سبيلي أدعو إىل اهللا على بصرية"

 إىل اليمن قاللم ملا بعث مرسول اهللا صلى اهللا عليه و س
ً
 من أهل الكتاب فليكن عاذا

ً
: (إنك تأتي قوما

، فإن هم أطاعوك لذلك ) ويف رواية (إىل أن يوحدوا اهللاأول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال اهللا

فأعلمهم أن اهللا افرتض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن 

طاعوك لذلك فإياك وكرائم دقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد على فقرائهم ، فإن هم أاهللا افرتض عليهم ص

 .يس بينها وبني اهللا حجاب) أخرجاه، واتق دعوة املظلوم فإنها لأمواهلم
 باب الدعاء إلى شهادة أن ال إله إال اهللا

 .اإلميان ال يتم إال بالدعاء إليهن رمحه اهللا تعاىل توحيد اإلنسان بنفسه ذكر دعوة غريه إىل ذلك ألبعد أن ذكر الشيخ  •
 .غريه مبا دلت عليه : اعتقاده ونطقه وإخبارالشهادة •

 
 .سبيلي أدعو إلى اهللا على بصيرة" : "قل هذهوقول اهللا تعالى

 .من الشرع ملسو هيلع هللا ىلص: أي ما جاء به النيب سبيلي •
 :أي على علم ، فتضمنت هذه الدعوة :على بصرية •

 ه اهللا: فيه التنبيه على اإلخالص فإن بعض الناس إمنا يدعو لنفسه.: قال الشيخ رمحص (إىل اهللا)اإلخال .١
 : أي علم احلالل واحلرام كما جيب عليه أن يكون على علم مبا يدعو إليه لريد على الشبه وجييب السائل.العلم (على بصرية) .٢

، وهلـذا قـال تعـاىل للمالئكـة هـو يف ظـاهره مـنهمو مل يكـن مشـرك ف: ومل يقل (وما أنا مشـرك) ألنـه إذا كـان بيـنهم ولـوما أنا من املشركني •
 .طاب للمالئكة وإلبليس ألنه منهم(اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس) فوجه اخل

من أصول الدعوة (الرباءة من املشركني)، والكفر بالطاغوت مقدم على اإلميان باهللا "فمـن يكفـر بالطـاغوت ويـءمن بـاهللا فقـد استمسـك  •
 على من يوايل ويعادي لتحزب دون النظر إىل عقائدهم. بالعروة الوثقى" وهذا رد

 .وا مع الذين ... إنكم إذا مثلهم": "وال تقعدومن ذلك قوله تعاىل •
 

: (إنـك تـأتي قومـاً مـن أهـل الكتـاب فلـيكن أول مـا إلـى الـيمن قـال لما بعـث معـاذاً  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسول اهللا رضي اهللا عنهما وعن ابن عباس
علــيهم خمــس ، فــإن هــم أطــاعوك لــذلك فــأعلمهم أن اهللا افتــرض ) وفــي روايــة (إلــى أن يوحــدوا اهللاه إال اهللاتــدعوهم إليــه شــهادة أن ال إلــ

، فـإن هـم خـذ مـن أغنيـائهم فتـرد علـى فقـرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن اهللا افترض علـيهم صـدقة تؤ صلوات في كل يوم وليلة
 .يس بينها وبين اهللا حجاب) أخرجاهلمظلوم فإنها ل، واتق دعوة اطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهمأ

 .ذلك إىل اليمن سنة عشر من اهلجرة: و ملا بعث معاذاً  •
بعــث معــاذاً وحــده، وكــذلك أرســل الصــحابة كــل لوحــده كمــا بعــث عليــاً وأبــا  ملسو هيلع هللا ىلصفيــه العمــل خبــرب الواحــد فــالنيب  ملعــاذ ملسو هيلع هللا ىلصبعثــه  •

 عبيدة.
م ألن أهــل بــذلك ليكــون مســتعداً هلــ ملسو هيلع هللا ىلص أن يعلــم حــال املــدعوين فــأخربه النــيب : وهــذا فيــه تنبيــهإنــك تــأيت قومــاً مــن أهــل الكتــاب •

 .الكتاب عندهم علم وشبه
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وهلما عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يوم خيرب: (ألعطني 

 حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله يفتح اهللا على يديه) فبات
ً
 رجال

ً
الناس يدوكون ليلتهم  الراية غدا

كلهم يرجوا أن يعطاها ، فقال: (أين علي بن أبي  ملسو هيلع هللا ىلصأيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول اهللا 

طالب؟) فقيل: هو يشتكي عينيه ، فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق يف عينيه ودعا له فربئ كأن مل يكن به 

حتهم ثم ادعهم إىل اإلسالم وأخربهم مبا وجع فأعطاه الراية فقال: (أنفذ على رسلك حىت تنزل بسا

 خري لك م
ً
 واحدا

ً
ن محر النعم) جيب عليهم من حق اهللا تعاىل فيه، فواهللا لئن يهدي اهللا بك رجال

 : أي خيوضون.يدوكون
ء املءلف برواية (إىل أن فيه التدرج يف الدعوة بأن يبدأ باألهم فاملهم، فأمر بأن يعلمهم التوحيد أوًال فإن أطاعوا أمت بقية األمور، وقد جا •

 يوحدوا اهللا) ليبني أن مع  (ال إله إال اهللا) توحيد اهللا وإفراده بالعبادة.
 ؟واحلج يف حديث معاذ رضي اهللا عنهالصوم  ملسو هيلع هللا ىلص: ملاذا مل يذكر النيب إشكال •

 :اإلسالم رمحه اهللا تعاىل جبوابنيأجاب شيخ 
وإمنـــا جـــاء يف األحاديـــث  مث الصـــالة وهلـــذا مل يـــذكر وجـــوب احلـــج، وأول مـــا فـــرض الشـــهادتني أن ذلـــك حبســـب نـــزول الفـــرائض -١

 .املتأخرة
الصيام ملـن مل يكـن ، وتارة يذكر الصالة و ليت يقاتل عليها كالصالة والزكاة، تارة يذكر الفرائض اأنه يذكر يف كل مقام ما يناسبه -٢

 تعـاىل يف كتابـه القتـال عليهمـا، وهـذا التوجيـه ر اهللا، وأما الصالة والزكاة فلها شأن ليس كسائر الفرائض وهلـذا ذكـعليه زكاة ...
 .أوىل وأصح

قـول آخــر: أن هــذه هـي األركــان الظــاهرة أمــا الصـوم فعبــادة خفيــة بـني العبــد وربــه، واحلــج لـيس واجبــاً علــى كـل أحــد وإمنــا علــى  -٣
 املستطيع يف العمر مرة واحدة.

 
عليـه و سـلم قـال يـوم خيبـر: (ألعطـين الرايـة غـداً رجـًال يحـب اهللا ورسـوله  رضي اهللا عنـه أن رسـول اهللا صـلى اهللاولهما عن سهل بن سعد 

يرجـوا  كلهـم ملسو هيلع هللا ىلص، فلما أصـبحوا غـدوا علـى رسـول اهللا لتهم أيهم يعطاهاويحبه اهللا ورسوله يفتح اهللا على يديه) فبات الناس يدوكون لي
م يكـن ، فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كـأن لـوا إليه فأتي بهكي عينيه ، فأرسل: هو يشت، فقال: (أين علي بن أبي طالب؟) فقيلأن يعطاها

يجـب علـيهم مـن حـق اهللا تعـالى  على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهـم إلـى اإلسـالم وأخبـرهم بمـا أنفذ: (به وجع فأعطاه الراية فقال
 .ن حمر النعم) يدوكون : أي يخوضون، فواهللا لئن يهدي اهللا بك رجًال واحداً خير لك مفيه

 .م ومسي راية ألنه يُرى: الَعلَ الراية •
 .ب وهو مذهب أهل السنة واجلماعة: فيها إثبات أن اهللا عز وجل حيب وحيَ ب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسولهحي •
 يف احلديث مزيتني لعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه: •

 حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله. .١
 يفتح اهللا على يديه. .٢

 أخرب عما سيحصل يف املستقبل وقد حصل كما أخرب. ملسو هيلع هللا ىلصمات النبوة حيث أن النيب فيه عالمة من عال •
 .بالليل سواًء كان نوم أو مل يكن : املكثبات •
 فيه حرص الصحابة على الفضائل وأمور اآلخرة، حىت أن عمر بن اخلطاب يقول: ما متنيت اإلمارة إال هذه الليلة. •
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يعطاهـا رضـي الصـحابة مـع بـذهلم السـبب، مـع حصـوهلا ملـن مل يسـع هلـا ومنعهـا أن عليـاً  ملسو هيلع هللا ىلصفيه اإلميان بالقدر: فعنـدما أخـرب النـيب  •
 عمن سعى.

 .ل اإلمام عن رعيته وتفقد أحواهلم: فيه سءاأين علي بن أيب طالب؟ •
 .راية)إيل ال ملسو هيلع هللا ىلصمنذ دفع النيب وعند الطرباين قال علي رضي اهللا عنه : (فما رمدت وال صدعت : فربأ كأن مل يكن به وجع •
وبوضــوئه أمــر مشــروع، وهــذا خــاص بــالنيب ومــا انفصــل مــن جســده أمــا التــربك حبجرتــه أو قــربه فهــذا ال وبعرقــه  ملسو هيلع هللا ىلصالتــربك بريــق النــيب  •

 جيوز، كما أنه ال جيوز التربك بغريه.
 : وهذا هو الشاهد من هذا احلديث .مث ادعهم إىل اإلسالم •
 .اً، وذلك ليحذر من غدر أو خيانةاً فشيئأنفذ على رسلك: مأخوذ من رسل الناقة أي حليبها يدر شيئ •
 فيه دليل على مشروعية اهلدوء يف اجلهاد وترك العجلة ورفع األصوات ألن ذلك يدل على الشجاعة والثبات. •
 ادعهم إىل اإلسالم: هذا الشاهد من احلديث (باب الدعاء إىل شهادة أن ال إله إال اهللا)، ففيه دليل على وجوب الـدعوة إىل اإلسـالم، •

 واإلسالم: هو االستسالم هللا بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة واخللوص من الشرك وأهله.
 وهو الصادق املصدوق، وإمنا يءتى بالقسم للتوكيد واالهتمام بالشيء. ملسو هيلع هللا ىلصفواهللا: أقسم النيب  •
 .، وذكرها أل�ا مرغوبة عند العرب: أي اإلبل احلمراء خري لك من محر النعم •
 مــن األرض بأســرها وأمثاهلــا : وتشــبيه اآلخــرة بــأمور الــدنيا إمنــا هــو للتقريــب إىل األفهــام وإال فــذرة مــن اآلخــرة خــريقــال النــووي رمحــه اهللا •

 .معها
 يف احلديث أن الدعوة تكون قبل اجلهاد، قال تعاىل "وما كنا معذبني حىت نبعث رسوًال". •
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 ** باب تفسري التوحيد وشهادة أن ال إله إال اهللا **

وقوله: "وإذ قال إبراهيم ،  تعاىل: "أولئك الذين يدعون يبتغون إىل ربهم الوسيلة أيهم أقرب"وقول اهللا 

 تعبدون إال الذي فطرني " اآلية ،  ألبيه وقومه إنني براء مما
ً
وقوله: "اختذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا

 من دون اهللا " اآلية.
 باب تفسير التوحيد وشهادة أن ال إله إال اهللا

 الدعوة تتضمن اإلخالص والعلم ، فذكر يف هذا الباب العلم مبع  شهادة أن ال إله إال اهللا . أن سبق •
 ذكر (شهادة أن ال إله إال اهللا) بعد (تفسري التوحيد) من باب عطف الدال على مدلوله، فالشهادة تدل على التوحيد. •

 
 يهم أقرب": "أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أوقول اهللا تعالى

 : أن هــءالء الــذين تــدعو�م هــم أنفســهم يبتغــون إىل ربــم الوســيلة أي األمــر الــذي يوصــلهم إىل اهللا ويرجــون رمحتــه وتــافونمعــ  اآليــة •
 أو أمه أو عزيراً. ل من دعي وهو داع كعيسى ابن مرمي، فكيف تدعو�م وهم حمتاجون مفتقرون ، وهذا ينطبق على كعذابه

 سبب املوصل للمقصود، ويقصد با هنا الطاعة والقرب.الوسيلة: لغة هي ال •
 .من الشرك وهءالء مل يتربءوا منه : أن التوحيد يتضمن الرباءةمناسبة اآلية للباب •
أي –قر با كفر من أوهناك واسطة  -أي واسطة يف تبليغ الوحي وهم الرسل–يقول شيخ اإلسالم: هناك واسطة من جحدها فقد كفر  •

 .-يف رفع احلوائج من األصنام والقبوربني العباد وربم 
: احلــب وهــو ابتغــاء التقــرب إليــه والتوســل إليــه باألعمــال الصــاحلة والرجــاء هــذه اآليــة ذكــر املقامــات الثالثــة : (يفقــال ابــن القــيم رمحــه اهللا •

 .يقة التوحيد وحقيقة دين اإلسالم)واخلوف وهذا هو حق
 

 .ا تعبدون إال الذي فطرني " اآليةراء مم: "وإذ قال إبراهيم ألبيه وقومه إنني بوقوله
 ، ويقصد به قطع الصلة والبعد عن املتربأ منه.، وفيه اجلمع بني النفي واإلثبات: وهو التخلي براء •
 الفطر: ابتداء اخللق من غري مثال سابق. •
 :ل إال اهللا ... وهذا فيه فائدتانقال (إال الذي فطرين) ومل يق •

 .ونه خمتص باخللق وامللك والتدبريبالعبادة وهي كاإلشارة إىل علة إفراد اهللا  .١
 .نام أل�ا مل تفطركم حىت تعبدوهااإلشارة إىل بطالن عبادة األص .٢

"وجعلها كلمة باقية يف عقبه": بقيت يف عقبه وإن خالفها األكثر إال أنه يوجـد يف ذريـة إبـراهيم عليـه السـالم مـن التـزم بـا إىل أن بعـث  •
 األرمن التوحيد إىل أن تقوم الساعة.، ومل ختل ملسو هيلع هللا ىلصاهللا حممداً 

 
 .نهم أرباباً من دون اهللا " اآلية: "اتخذوا أحبارهم ورهباوقوله

 أو الشاهد من اآلية للباب: أ�ا دلت على مع  (ال إله إال اهللا) بأن ال يطاع إال اهللا سبحانه، وأن من أطاع أحداً يف حتليل ما حرم اهللا •
 باً ألن هذا حق هللا وحده.حترمي ما أحل اهللا فقد اختذه ر 

 .وهو العامل، والرهبان: مجع راهب وهم العباد : مجع حرباألحبار •
مي مـا : وهءالء الـذين اختـذوا أحبـارهم ورهبـا�م أربابـاً مـن دون اهللا حيـث أطـاعوهم يف حتليـل مـا حـرم اهللا وحتـر قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا •

 :أحل اهللا يكونون على وجهني
 .قدون حتليل ما حرم اهللا فهذا كفرلوا دين اهللا فيتبعو�م على هذا التبديل فيعتأن يعلموا أ�م بد .١
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 حيبونهم كحب اهللا " اآلية ، وقوله : "ومن الناس من يتخذ من دون اهللا أن
ً
ويف الصحيح عن النبي دادا

اهللا عز أنه قال: (من قال ال إله إال اهللا وكفر مبا يعبد من دون اهللا حرم ماله ودمه وحسابه على  ملسو هيلع هللا ىلص

 وجل).
ء هلـم حكـم أمثـاهلم أن يكون اعتقادهم وإميـا�م بتحـرمي احلـرام وحتليـل احلـالل ثابتـاً لكـنهم أطـاعوهم يف معصـية اهللا ... فهـءال .٢

 .من أهل الذنوب
 

 وقوله : "ومن الناس من يتخذ من دون اهللا أنداداً يحبونهم كحب اهللا " اآلية .
 .هو الشبيه املغالب: الند •
بـن عثيمـني والشـيخ صـاحل آل  ، وهـو الـذي رجحـه الشـيخحمبة األصنام مسـاوية حملبـة اهللا : جيعلوناهللا: الصحيح أن املع  حيبو�م كحب •

 ، فهم حيبون اهللا وحيبون معه غريه.الشيخ
 :أنواع احملبة •

 .احملبة هللا: وهذه ال تنايف التوحيد .١
  تنايف التوحيد.: اليت ال يءثرها املرء على حمبة اهللا وهذه الاحملبة الطبيعية  .٢
دم حمبة غريه وهذه تنايف : وهي أن تكون حمبة غري اهللا كمحبة اهللا أو أكثر حبيث لو تعارض حمبة اهللا وحمبة غريه قاحملبة مع اهللا  .٣

 .التوحيد
 

 .هللا عز وجل)له ودمه وحسابه على اوكفر بما يعبد من دون اهللا حرم ما: (من قال ال إله إال اهللا أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصنبي وفي الصحيح عن ال
 .ي ولكن الشيخ هنا يقصد صحيح مسلماألصل إذا قال يف (الصحيح) فهو البخار  •
 .من الناس من يعبد عيسى واملالئكة: أي بعبادة من يُعبد من دون اهللا ألن وكفر مبا يعبد من دون اهللا •
إال اهللا فإنـه مل جيعـل الـتلفظ بـا عاصـماً للـدم : (وهـذا مـن أعظـم مـا يبـني معـ  ال إلـه اىلقال الشـيخ عبـد الـرمحن بـن حسـن رمحـه اهللا تعـ •

 واملال بل وال معرفة معناها مع لفظها بل وال اإلقرار بذلك بل وال كونه ال يدعوا إال اهللا وحده ال شـريك لـه بـل ال حيـرم دمـه ومالـه حـىت
مــا  ن مسـألة ومـا أجلهـا ويـا لـه مـن بيـانيضـيف إىل ذلـك الكفـر مبـا يعبـد مـن دون اهللا ، فـإن شـك أو تـردد مل حيـرم مالـه ودمــه فيـا هلـا مـ

 .أوضحه وحجة ما أقطعها للنزاع
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 ** باب من الشرك لبس احللقة واخليط وحنوهما لرفع البالء و دفعه **

وعن ضره " اآلية ،  : "قل أفرأيتم ما تدعون من دون اهللا إن أرادني اهللا بضر هل هن كاشفاتقال تعاىل

 يف يده حلقة ملسو هيلع هللا ىلصنبي عمران بن حصني رضي اهللا عنه أن ال
ً
؟، قال: من صفر، فقال: ما هذه رأى رجال

) رواه أمحد 
ً
 ، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا

ً
من الواهنة، فقال: (انزعها فإنها ال تزيدك إال وهنا

 بسند ال بأس به.
 باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البالء و دفعه

 مع  التوحيد وبيان ضده وهو الشرك لزم أن يبني أشياء من الشرك األصغر واألكرب لتجنبها. مناسبة الباب: ملا بني الشيخ •
 .ليس كلها شرك أكرب بل فيها تفصيل: أي أن قال من الشرك •
 :بأن الشيء سبب أوًال يكون بأمريناحلق أن يءمن اإلنسان باألسباب وتأثرياتا لكن املسبب احلقيقي هو اهللا عز وجل وطريق العلم  •

 .ة الشرعية والعسل واحلبة السوداء: كالرقيبالشرع .۱
 .ر: كاألدوية (أي تثبت بالتجربة)بالقد .۲

 :احللقة واخليط ال تلو من أمور وعلى ذلك فإن من لبس •
 .نفسها فهذا شرك أكرب يف الربوبيةأن يعتقد أ�ا مءثرة بنفسها وأ�ا تدفع الضر ب .۱
 عـز وجـل يف جعـل  فهـذا شـرك أصـغر ألنـه لـيس بسـبب أصـًال فكأنـه شـارك اهللاأن يعتقد أ�ا جمـرد سـبب وأ�ـا تنفـع بـإذن اهللا .۲

 .الشيء سبب أوالً 
 .للشرك (الشيخ عدنان عبد القادر) أن يعلقها بغري اعتقاد فنقول أنه حمرم ألنه ذريعة .۳

 كرب .بعد أن ذكر الشيخ يف األبواب السابقة التوحيد ذكر هنا ضده وهو الشرك ، وبدأ بالشرك األصغر مث األ •
 .رب على حسب اعتقاد وحال من فعلها: كل أصناف الشرك األصغر قد تكون شرك أكفائدة •
 .وقوعه، أو دفعه: أي قبل وقوعه : أي عندلرفع البالء •

 
 .ضره " اآلية : "قل أفرأيتم ما تدعون من دون اهللا إن أرادني اهللا بضر هل هن كاشفاتقال تعالى
 .ملسألةمل دعاء العبادة أو دعاء ا: يشتدعون •
 .كاشفات: وهذا يشمل الدفع والرفع •
 : أي كافيين .قل حسيب اهللا •
: (فهذه اآلية وأمثاهلا تبطل تعلق القلب بغري اهللا جـل وعـال يف جلـب نفـع أو دفـع ضـر د الرمحن بن حسن رمحه اهللا تعاىلقال الشيخ عب •

 .هللا)وأن ذلك شرك با
 

: ه حلقــة مــن صــفر، فقــال: مــا هــذه ؟، قــال: مــن الواهنــة، فقــالًال فــي يــدرأى رجــ ملسو هيلع هللا ىلص بــن حصــين رضــي اهللا عنــه أن النبــيوعــن عمــران 
 .أبدًا) رواه أحمد بسند ال بأس به(انزعها فإنها ال تزيدك إال وهناً ، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت 

 .يدل أنه عمران نفسه رضي اهللا عنه: وورد ما رأى رجالً  •
 الذراع أو األصبع.حلقة: الشيء املستدير الذي يدار على العضد أو  •
 ُصفر: نوع من املعدن معروف. •
 أنه يدفع باحللقة.، وهو مرض عند العرب يعتقدون من الواهنة: أي وجع يف الذراع أو العضد •
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ع اهللا له) ويف 
َ
عة فال ود

َ
: (من تعلق متيمة فال أمت اهللا له ، ومن تعلق ود

ً
وله عن عقبة بن عامر مرفوعا

 يف يده خيط من احلمى رواية (من تعلق متيمة فقد أشر
ً
ك) ، والبن أبي حامت عن حذيفة أنه رأى رجال

 فقطعه وتال قوله: "وما يؤمن أكثرهم باهللا إال وهم مشركون".
، وفيـه دليـل علـى أن الرجـل ال ينكـر حـىت يعـرف مقصـود ام أمحـد رمحـه اهللا (وحيـك مـا هـذه): وهذا لإلنكار كما يف روايـة اإلمـما هذه ؟ •

 ًال أما الشر فينكر مباشرًة.صاحبه إن كان حمتم
 ففيه األمر باملبادرة بإزالة مظاهر الشرك بنشاط ودون تواين.انزعها: أي الرفع بشدة،  •
 :ما أفلحت أبداً: الفالح املنفي •

 .امل وهذا إن اعتقد أ�ا جمرد سبب: أي الفالح الكإما الفالح املطلق .۱
 .فع بذاتاوهذا إن اعتقد أ�ا تن : أي أصل الفالحأو مطلق الفالح .۲

 .تعني أن تعليقه هلا من جهة السببولكن بالنسبة لعمران رضي اهللا عنه فألنه صحايب 
 

 .لق تميمة فقد أشرك): (من تعلق تميمة فال أتم اهللا له ، ومن تعلق وَدعة فال ودَع اهللا له) وفي رواية (من تعوله عن عقبة بن عامر مرفوعاً 
 .قونه يرون أنه يدفع عنهم اآلفات)كانوا يعل  رز: (ختميمة كما قال املنذري رمحه اهللا، واللبهمن تعلق متيمة: أي علقها وتعلق با ق •
 فال أمت اهللا له: أي ال أمت اهللا له مقصوده وأصابه عكس ما أراد. •
 .خذ من البحر يعلقو�ا لدفع العني: واحدة الودع وهي أحجار تء الوَدعة •
 .: أي ال تركه يف دعة وسكونفال ودع اهللا له •
 والشرك. ملسو هيلع هللا ىلصفيه أن من تعلق متيمة أصابته مصيبتان: دعوة النيب  •

 
 .من أكثرهم باهللا إال وهم مشركون": "وما يؤ ده خيط من الحمى فقطعه وتال قولهوالبن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجًال في ي

 .من احلمى: من أجل احلمى لتربد عليه •
 .إال وهم مشركون) باأللوهيةكثرهم باهللا) أي بتوحيد الربوبية، ((وما يءمن أ •
يت فيها الشرك األكرب على : تالوة حذيفة فيها دليل على أن الصحابة يستدلون باآليات الوهاب يف املسائلقال الشيخ حممد بن عبد ال •

 .األصغر
 .له سلطة فاملأمور يطيع األمر ملسو هيلع هللا ىلصباللسان وحذيفة باليد ألن النيب أنكر  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  •
 ية من الشرك:من األدعية املأثورة للوقا •

 (اللهم إين أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي ال أعلم). .١
 (أعوذ بك من الشك والشرك والكفر والنفاق وسوء األخالق). .٢
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 ** باب ما جاء يف الرقى والتمائم **

اره فأرسل يف بعض أسف ملسو هيلع هللا ىلصيف الصحيح عن أبي بشري األنصاري رضي اهللا عنه: (أنه كان مع رسول اهللا 

 أن ال يبقني يف رقبة بعري قالدة من وتر أو قالدة إال قطعت).
ً
 رسوال

 باب ما جاء في الرقى والتمائم
ا اختلـف فيـه .. ومل يقل رمحه اهللا تعاىل أ�ا شرك ألن الرقى منها ما هو جائز ومنها ما هو شرك ، والتمائم منها ما أمجـع علـى كونـه شـركاً ومنهـا مـ

 .وسيأيت تفصيل ذلك
 .لشيء مل يءذن به شرعاً وال قدراً : شيء يراد منه متيم أمر خري أو متيم دفع ضر وذلك االتمائم •
 .الرقى: مجع رقية وهي القراءة •
 :واز الرقى عند اجتماع ثالثة شروط: أمجع العلماء على جقال السيوطي رمحه اهللا تعاىل :أوًال: الرقية •

 .فاتهاهللا تعاىل أو بأمسائه أو بصأن تكون بكالم  .١
 .أن تكون باللسان العريب .٢
 .ثر بنفسها بل بتقدير اهللا عز وجلأن يعتقد أ�ا ال تء  .٣

 أدلة جواز الرقى من القرآن:
 (ال رقية إال من عني أو محى): جاء االستثناء يف احلديث الذي أورده بريدة بن احلصني. .١
 رقى مرضى.أنه  ملسو هيلع هللا ىلصورد عن النيب  .٢
 .ملسو هيلع هللا ىلصرقى جربيل النيب  .٣
يسـألونه فقـالوا: كنـا يف اجلاهليـة لنـا رقـى نرقـي بـا وأدويـة نتـداوى بـا، فقـال: (اعرضـوا علـي رقـاكم ال  ملسو هيلع هللا ىلصجاؤوا إىل النيب  .٤

 بأس با مامل تكن شركاً).
 :انياً: التمائم: وهي على قسمنيث •

 .القرآن فهذه شرك أن تكون بغري .١
 :فهذه وقع فيها اخلالف بني السلف :أن تكون بالقرآن .٢

نـزل مـن القـرآن مـا هـو : "ونأ�ـا جـائزة واسـتدلوا بقولـه تعـاىل:  - بـن عمـرو بـن العـاصعائشة وعبـداهللا – قال بعضهم - أ
وباللســان العــريب مــع واشــرتطوا للجــواز شــروط ثالثــة هــي نفســها الــيت يف الرقــى: بــأن تكــون مــن القــرآن،  شــفاء ورمحــة"

 وضوحه يف القراءة، وأن يعتقد أ�ا سبب.
 : عنهما وعليه كثري من احملققنيرضي اهللا اختار ابن مسعود رضي اهللا عنه وابن عباس - ب

 .(إن الرقى والتمائم والتولة شرك): ملسو هيلع هللا ىلص و قوله، وهعموم النهي وال خمصص .١
 .فإنه يفضي إىل تعليق ما ليس كذلكسد الذريعة  .٢
 .علقه وذلك إذا دخل اخلالء وحنوه يءدي إىل امتهانه إذا .٣
 .ه هو وال أصحابه مع توفر الدواعيال فعلمل يأمر به ومل يرد ما يدل على إجازته له و  ملسو هيلع هللا ىلصكون النيب  .٤

 
بعـض أسـفاره فأرسـل رسـوًال أن ال يبقـين فـي رقبـة  فـي ملسو هيلع هللا ىلصاهللا : (أنه كان مع رسول شير األنصاري رضي اهللا عنهفي الصحيح عن أبي ب

 .قالدة من وتر أو قالدة إال قطعت)بعير 
 القالدة: ما أحاط بالعنق، والوتر: هو وتر القوس. •
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: (إن الرقى والتمائم والتولة ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول: مسعت رسوقالوعن ابن مسعود 

يم ،  شرك) رواه أمحد وأبو داود
َ
ك
ُ
 وعن عبد اهللا بن ع

ً
 وكل إليه) رواه أمحد : (من تعلق شيئمرفوعا

ً
ا

 .والرتمذي

رخص فيه بعض (التمائم): شيء يعلق على األوالد يتقون به العني ، لكن إذا كان املعلق من القرآن ف

 السلف، وبعضهم مل يرخص فيه وجيعله من املنهي عنه. منهم ابن مسعود رضي اهللا عنه.

(والرقى): هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خال من الشرك فقد رخص فيه رسول اهللا 

 صلى اهللا عليه و سلم من العني واحلمة.

 رأة إىل زوجها والرجل إىل امرأته.(والتولة): هي شيء يصنعونه يزعمون أنه حيبب امل
، ألن أهل اجلاهلية إذا احلولق الوتر أبدلوه بغريه وقلدوا به الدواب اعتقـاداً مـنهم : شك من الراوي واألول أرجحقالدة من وتر أو قالدة •

 أنه يدفع عن الدابة العني.
به اعتقاد فاسد حىت ولو كان من السيور أو اخلرز أو اخليوط سواء كانت الرواية (قالدة من وتر) أو (قالدة) فالكل ممنوع إذا كان يرتبط  •

 وغريها، أما القالئد اليت ال يقصد فيها مقصد شركي مثل قالدة اهلدي الذي يهدى للبيت العتيق فال حرج فيها.
 

 .حمد وأبو داودالتولة شرك) رواه أ: (إن الرقى والتمائم و ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول: سمعت رسو وعن ابن مسعود قال
وذلــك أن عبــداهللا بــن مســعود رأى علــى امرأتــه زينــب رضــي اهللا عنهــا خيطــاً يف عنقهــا، وقــال: ألنــتم يــا آل عبــداهللا أغنيــاء عــن الشــرك،  •

قالت: إن عيين كانت تطرف، فأذهب إىل فالن اليهودي فريقاها فتكف، قال رضي اهللا عنه: إمنا ذلك شيطان ينخسها بكفه فإذا رقي  
 يقول (إن الرقى والتمائم والتولة شرك). ملسو هيلع هللا ىلصال: مسعت رسول اهللا كف مث ق

: (ال بأس ملسو هيلع هللا ىلصهذا احلديث يدل على العموم أي كل الرقى وكل التمائم وكل التولة من الشرك ولكن خص الدليل الرقى فقط بقوله  •
 .كن شركاً) والباقي على عمومه باقبالرقى ما مل ت

 .به العني قونه على األوالد يتقون: شيء يعلالتمائم •
 .شرك ألنه ليس بسبب شرعي وال قدري، وهذا ج يزعمون أنه حيبب الزوجة لزوجها: شيء يعلقونه على الزو التولة •

 
 .اً وكل إليه) رواه أحمد والترمذي: (من تعلق شيئمرفوعاً وعن عبد اهللا بن ُعَكيم 

 أنه يدفع ويضر.وعلق قلبه به ظناً  اعتمد عليه وجعله مهه ومبلغ علمه: أي من تعلق شيئاً  •
 .نكرة يف سياق الشرط فتعم كل شيء :شيئاً  •
 .نقسم إىل شرك أكرب وأصغر كما سبقوهذا التعلق ي •
 .وكل إليه: أسند إليه وفوض •

 
، وبعضـهم لـم يـرخص فيـه لـق مـن القـرآن فـرخص فيـه بعـض السـلف: شيء يعلق على األوالد يتقون به العين ، لكن إذا كـان المع(التمائم)

 .. منهم ابن مسعود رضي اهللا عنههمنهي عنويجعله من ال
 .والحمة : هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خال من الشرك فقد رخص فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من العين(والرقى)
 .رأة إلى زوجها والرجل إلى امرأتههي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب الم: (والتولة)
 .الرقية والتفصيل يف التمائم جوازوقد سبق شروط  •
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وروى أمحد عن رويفع قال: قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: (يا رويفع لعل احلياة تطول بك 

 بريء منه)
ً
 أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن حممدا

ً
،  فأخرب الناس أن من عقد حليته أو تقلد وترا

، وله عن إبراهيم  سان كان كعدل رقبة) رواه وكيعإن : (من قطع متيمة منوعن سعيد بن جبري قال

 .مائم كلها من القرآن وغري القرآن: كانوا يكرهون التقال
قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا: (كل اسم جمهول فليس ألحد أن يرقى بـه فضـًال عـن أن يـدعو بـه ولـو عـرف معنـاه ألنـه يكـره الـدعاء بغـري  •

 ، فأما جعل األلفاظ األعجمية شعاراً فليس من دين اإلسالم).العربية وإمنا يرخص ملن ال حيسن العربية
 

: (يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو ي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: قال لوروى أحمد عن رويفع قال
 .عظم فإن محمداً بريء منه) تقلد وتراً أو استنجى برجيع دابة أو

 يف احلديث. ملسو هيلع هللا ىلصي، صحايب طال عمره وهذا علم من عالمات النبوة اليت أخرب عنها النيب بن ثابت األنصار  رويفع: هو رويفع •
 :: العرب تعقد حلاهم ألسباب منهامن عقد حليته •

 .االفتخار والعظمة .١
 .اخلوف من العني .٢

 مواطن النهي عن عقد اللحية: •
 وجترباً وقد �ينا عن التشبه بم. قيل: هي عادة عند الفرس كانوا يعقدون حلاهم يف احلروب تكرباً  .١
 من باب العبث يف الصالة وهذا مما يذهب اخلشوع.عقد اللحية يف الصالة  .٢
 ما يفعله أهل الرتف من جتعيد حلاهم وحتسينها وكدها وهذا الرتف املبالغ فيه قد �ينا عنه. .٣

 .أو تقلد وتراً: وهو كما سبق لدفع العني •
: "أن اهللا بريء وله تعاىلقرن بالرباءة من فاعله فهو من كبائر الذنوب وظاهره أنه كفر خمرج من امللة لق: وكله ذنب فإن حممداً بريء منه •

 .: (من غشنا فليس منا)ملسو هيلع هللا ىلصلرباءة هنا من هذا الفعل كقوله من املشركني ورسوله" ولكن قال أهل العلم أن ا
، فكيـف مبـن تعلـق علـى األمـوات يسـأهلم قضـاء احلاجـات وتفـريج قال عبدالرمحن بـن حسـن رمحـه اهللا: (وإذا كـان هـذا فـيمن تقلـدوا وتـراً  •

 الكربات).
 علة النهي يف رجيع الدابة أو العظم أ�ا طعام اجلن ودوابم فال يلوثها عليهم. •

 
 .إنسان كان كعدل رقبة) رواه وكيع : (من قطع تميمة منوعن سعيد بن جبير قال

 .ن له مثل إعتاق رقبة أي يف األجرمن النار أثيب بأ: أي كما أنه أعتق رقبة هذا املسلم كعدل رقبة •
 .ا ال يقال بالرأي فله حكم املرسلوهذا القول من سعيد بن جبري حممول على أنه مسعه من الصحابة رضوان اهللا عليهم ألن هذا مم •

 
 .مائم كلها من القرآن وغير القرآن: كانوا يكرهون التوله عن إبراهيم قال

 .له: أي وكيع •
 .ن أصحاب ابن مسعود رضي اهللا عنهم: أي النخعي مإبراهيم •
 .أي أصحاب ابن مسعود رضي اهللا عنه: كانوا •
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 و حنوهما **** باب من تربك بشجر أو حجر 

 وقول اهللا تعاىل: "أفرأيتم الالت والعزى" اآليات.
 باب من تبرك بشجر أو حجر و نحوهما

 .كةكثرة والنبوت ، مأخوذة من الرب : الربكة هي الالتربك •
باركـت علــى  :اً ، فـال جيـوز أن يقـولدلـت النصـوص أن الربكـة مـن اهللا جـل وعـال وهـو الـذي يبـارك ، وأنــه ال أحـد مـن اخللـق يبـارك أحـد •

فاهللا تعاىل هو من جيعـل الربكـة يف بعـض األشـياء كربكـة مـاء زمـزم واألنبيـاء علـيهم السـالم والكعبـة ، كمـا أن اهللا  الشيء أو أبارك فعلكم
 .من جيعل بعض األشياء شريرة كذلك كالشياطني وبعض الدوابتعاىل هو 

 فائدة: قال بعض العلماء (االعتماد على السبب شرك ، وترك األسباب قدح يف الشرع). •
 :الربكة أقسام •

 :بركة الزمة (معنوية): وهي أنواع .١
 .كة واملسجد األقصى واحلجر األسود: مثل مأمكنة - أ
 .حلجةكرمضان والعشر األول من ذي ا: أزمنة - ب
 .با فربكتها من جهة املع  : أن فيها اخلري الالزم الدائم وليس املع  التمسحومع  بركتها

 ملسو هيلع هللا ىلصأمــا قــرب النــيب  شــعورهم وعــرقهمك همأجســاداألنبيــاء ومــا انفصــل مــن ك  :ة (حســية): وهــي املنوطــة ببــين آدمبركــة متعديــ .٢
 من هذا وال جيوز التربك به. فليس

بأنبيــاء فقــد جــاء بــالتواتر القطعــي أن الصــحابة مل يكونــوا تــربك بأجســادهم والتمســح بــا وهــذا خمصــوص ومعــ  بــركتهم : أنــه جيــوز ال
 يتربكون بأيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما ولكن بركة الشيخني بركة عمل.

 .ثرة اخلري وثباته بالتوجه لآلهلةأ�م كانوا يرجون ك: مع  تربك املشركني •
 :لى قسمنيبالشجر واحلجر وحنومها عالتربك  •

أن يطلب بركتها ويتمسح با معتقداً أنه بذلك يتوسط له عند اهللا كـأن يعتقـد أن فيهـا أو حوهلـا روح رجـل صـاحل يقربـه إىل اهللا  .١
 .أي وسيلة إىل اهللا فهذا شرك أكربعز وجل 

قـط كالبـس التميمـة فهـذا أن يطلب بركتها ويتمسح با معتقداً أ�ا أسباب حلصول الربكة بدون اعتقاد ، يعين جعلها أسباب ف .٢
 .ليس سبباً مأذون به شرعاً سبباً  شرك أصغر ألنه اعتقد ما

 
 .اآليات"أفرأيتم الالت والعزى" : وقول اهللا تعالى

وقيل: هو اسم حلجر كبري أملس عليه نقوش كـانوا يتربكـون بـه ويطلبونـه قضـاء  : أي مشتقاً من اهللا أو اإللهالالت: فيها قراءتني: الالتْ  •
 .مات عكفوا على قربه وجعلوه صنماً : فهو رجل كان يلت السويق للحجاج (أي جيعل فيه السمن) فلما ، وأما قراءة الالتّ  اتاحلاج
 هـ. ٨بدمه يف السنة  ملسو هيلع هللا ىلص، وقد أمر النيب  ومن حوهلم من العرب من بين ثقيف ألهل الطائف : صنموالالت

أشـجار مـن السَّـمر وعنـدها بَِنيَّـة عليهـا أسـتار ، وهـي الـيت قـال  ٣عبـارة عـن ، وهـو   مكـة والطـائف: صنم يعبده قريش بنخلة بنيالعزى •
ليقولـوا (اهللا موالنـا وال مـوىل لكـم) ، وقـد هـدمها  ملسو هيلع هللا ىلصفيها أبو سفيان يوم أحد للصحابة (لنـا العـزى وال عـزى لكـم) فـوجههم النـيب 

(مل تفعـل شـيئاً) فـذهب مـرة أخــرى  فقـال لـه ملسو هيلع هللا ىلص خالـد بـن الوليـد وعنـدما ذهـب وقطـع األشـجار وانتهـى مـن هــدمها رجـع إىل النـيب
(تلـك العـزى) .. فـالواقع أن املشـركني  ملسو هيلع هللا ىلصووجد السََّدنة ففروا فخرجت له امرأة عريانة ناشرة شعرها فضربا بالسـيف فقـال لـه النـيب 

 يعبدون تلك الشياطني وهي اليت تكلمهم أحياناً فال الصنم يتكلم وال امليت.
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إىل حنني وحنن حدثاء عهد بكفر ، وللمشـركني  ملسو هيلع هللا ىلص: (خرجنا مع رسول اهللا وعن أبي واقد الليثي قال

: يـا رسـول اهللا ناسدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال هلا ذات أنواط ، فمررنا بسدرة فقل

: (اهللا أكـرب إنهـا السـنن قلـتم والـذي ملسو هيلع هللا ىلصل رسول اهللا اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط ، فقا

: "اجعل لنا إهلـا كمـا هلـم آهلـة ، قـال إنكـم قـوم جتهلـون" كما قالت بنو إسرائيل ملوسى بيدهنفسي 

 .صححهلرتكنب سنن من كان قبلكم) رواه الرتمذي و
،  خلــزرج يعظمو�ــا ويهلــون منهــا للحــج، وكــان بــني مكــة واملدينــة وكانــت األوس وا: مســي بــذلك لكثــرة مــا ميــ  عنــدها مــن الــدماء ومنــاة •

 .ملسو هيلع هللا ىلصأيب طالب رضي اهللا عنه بأمر النيب هدمها علي بن 
 .ثة األخرى: أي الذميمة واحلقريةالثال •
ليهـا يف : أن عباد هذه األوثان إمنا كانوا يعتقدون حصول الربكة منهـا بتعظيمهـا ودعائهـا واالسـتعانة بـا واالعتمـاد عمناسبة اآلية للرتمجة •

 .حصول ما يرجونه ويءملونه
 

، وللمشركين سدرة يعكفـون عنـدها وينوطـون إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر  ملسو هيلع هللا ىلصجنا مع رسول اهللا وعن أبي واقد الليثي قال: (خر 
: يــا رســول اهللا اجعــل لنــا ذات أنــواط كمــا لهــم ذات أنــواط ، فقــال رســول اهللا نــابهــا أســلحتهم يقــال لهــا ذات أنــواط ، فمررنــا بســدرة فقل

: "اجعـل لنـا إلهـا كمــا لهـم آلهـة ، قـال إنكـم قــوم قالـت بنـو إســرائيل لموسـىبيـده كمـا : (اهللا أكبـر إنهـا السـنن قلـتم والـذي نفســي ملسو هيلع هللا ىلص
 .صححهتجهلون" لتركبن سنن من كان قبلكم) رواه الترمذي و 

هــ) وهلـذا قـال (حـدثاء عهـد ٨أيب واقد الليثي: هو احلارث بن عوف من بين الليث ، أسلم يف نفس العام الذي كانت فيه غزوة حنني ( •
 ل بعض العلماء: أن من عاش يف بيئة فاسدة مث انتقل منها فإنه البد أن يبقى يف نفسه منها شيء.بكفر) ، ومن هذا قا

 .خرجنا: أي بعد غزوة الفتح •
 :ني شركاً بذات أنواط ألمور ثالثةصار اعتقاد املشرك •

 .يعظمو�ا .١
 .يعكفون عندها: والعكوف املالزمة والعبادة .٢
 .اء انتقال الربكة لألسلحةحتهم رج: أي يعلقون أسلينوطون با أسلحتهم .٣

 انتهوا ، ولو فعلوا ما طلبوا لكان شركاً أكرب ، لكن ملا قالوا وطلبوا ملسو هيلع هللا ىلصالصحابة رضي اهللا عنهم مل يفعلوا ما طلبوا ، وملا �اهم النيب  •
 .دون الفعل صار قوهلم شركاً أصغر

 ، فالعبادات توقيفية.  ملسو هيلع هللا ىلصرجع الصحابة للنيب يف احلديث أن من أعجبه شيء فال يستعجل حىت يعرضه على الكتاب والسنة كما  •
 إذا أعجبه شيء أو استنكر شيئاً فإنه يكرب أو يسبح. ملسو هيلع هللا ىلصعادة النيب  •
 (إ�ا السنن): أي الطرق املسلوكة يف التشبه مبا عليه الكفار ، فهذه تءدي للشرك. •
 فيه مشروعية القسم على الفتوى إذا حتققت من إصابة احلق. •
مثل طلب قوم موسى عندما طلبوا  ملسو هيلع هللا ىلصمع اتفاق املع  ، فالصحابة طلبوا ذات أنواط ومع هذا جعله النيب اختالف اللفظ ال يءثر  •

 آهلة ، وعلى هذا فكل من يعبد القبور حبجة التوسل قد وقع يف الشرك.
 نكر عليهم. ملسو هيلع هللا ىلصالشرعي شيئاً فهءالء مع كو�م صحابة إال أن النيب فيه أن حسن املقاصد ال يغري من احلكم  •
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 * باب ما جاء يف الذبح لغري اهللا ***

وقوله: "فصل لربك ،  وقوله تعاىل: "قل إن صالتي ونسكي وحمياي ومماتي هللا رب العاملني ال شريك له"

: لعن اهللا من ذبح لغري بأربع كلمات ملسو هيلع هللا ىلصوعن علي رضي اهللا عنه قال : (حدثني رسول اهللا ،  واحنر"

 ، لعن اهللاهللا ، لعن اهللا من لعن والديه ، لعن اهللا
ً
 . من غري منار األرض) رواه مسلم من آوى حمدثا

 باب ما جاء في الذبح لغير اهللا
 .الذبح: إراقة الدم •
 :الذبح لغري اهللا ينقسم إىل قسمني •

 . تقرباً وتعظيماً فهذا شرك أكربأن يذبح لغري اهللا .١
 .ور العاديةن امللة بل هو من األمأن يذبح لغري اهللا فرحاً وإكراماً فهذا ال ترج ع .٢

 :الذبح فيه جانبان: التسمية وذحبه لشخص •
 إذا ذبح باسم اهللا هللا (توحيد) . .١
 إذا ذبح باسم اهللا لغري اهللا (شرك يف العبادة) . .٢
 إذا ذبح بغري اسم اهللا هللا (شرك يف االستعانة) . .٣
 إذا ذبح بغري اسم اهللا لغري اهللا (شرك يف االستعانة والعبادة) . .٤

 
 .له"إن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هللا رب العالمين ال شريك : "قل وقوله تعالى
 .اء قبله كانت دعوتم إىل اإلسالم: أي من هذه األمة فإن مجيع األنبياهللا تعاىل (وأنا أول املسلمني) قال ابن كثري رمحه •
 ية وعملية.الصالة: العبادة املبتدئة بالتكبري املختتمة بالتسليم واليت تشمل على عبادات قلبية وقول •
 النسك: ما يذبح من بيمة األنعام على وجه التقرب والعبادة. •
 حمياي: ما أحيا فيه يف عمري من العبادة كله هللا تعاىل. •
 ممايت: ما أموت عليه هللا عز وجل فيموت على التوحيد. •
 رب العاملني: أي مالك العاملني وهي مجع عاَمل وهو ما سوى اهللا عز وجل من املخلوقات. •
: إن رجعنـاه لـألول فـالالم بات توحيد الربوبيـة ، قولـه "هللا": إثبات توحيد األلوهية ، وقوله "وحمياي وممايت" فيه إث"صاليت ونسكي" قوله •

 .وإن رجعناه للثاين فالالم للملك لالستحقاق
 

 .وقوله: "فصل لربك وانحر"
 .اهلدي والعقيقةأمور: األضاحي و  : يشمل كل ما ثبت مشروعيته يف الشرع وهي ثالثةواحنر •

 
: لعن اهللا من ذبح لغير اهللا ، لعن اهللا من لعن والديه ، لعـن اهللا مـن بأربع كلمات ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا حدثني (: وعن علي رضي اهللا عنه قال

 . من غير منار األرض) رواه مسلمآوى محدثاً ، لعن اهللا
 .رمحة العامة تشمل املسلم والكافرة ألن ال: الطرد واإلبعاد عن رمحة اهللا عز وجل ، واملراد الرمحة اخلاصاللعن •
 :واللعن هنا يراد به أحد أمرين •

 .أن تكون خرب .١
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ب ودخل النار رجل يف ذباب) قال: (دخل اجلنة رجل يف ذبا ملسو هيلع هللا ىلصوعن طارق بن شهاب أن رسول اهللا 

 ، قالوا: وكيف ذلك يا رسول اهللا؟ ، قال: (مر رجالن على قوم هلم صنم ال جيوزه أحد حىت يقرب له 
ً
شيئا

 فخلوا سبيله 
ً
 فقرب ذبابا

ً
فقالوا ألحدهما  قرب ، قال: ليس عندي شيء أقرب ، فقالوا له: قرب ولو ذبابا

 دون اهللا عز وجل فضربوا عنقه فدخل 
ً
فدخل النار ، وقالوا لآلخر : قرب ، قال : ما كنت ألقرب ألحد شيئا

 اجلنة) رواه أمحد.
 .إنشائية: أي اللهم العن .٢

 ألن الدعاء قد يستجاب وقد ال يستجاب .واخلرب أبلغ 
 لعن اهللا من لعن والديه: أي إما مباشرة أو أن يكون سبباً للعنهما كأن يلعن والدي رجل آخر فريد ذاك باملثل. •
 .من آوى حمدثاً: أي ضمه إليه ومحاه •

فيسـعى  كـاجلرائم  (أي احملـِدث) ث يف الدنياواإلحدا (أي احملَدث) واملع  أي رضي بالبدعة ، واحملدث يشمل اإلحداث يف الدين كالبدع
 ، فمن نصره ومحاه فهو أشد وأعظم . إلبطال حد من احلدود

 .. وللعلماء يف املراد با أقوال ثالثة: منار األرض: أي عالماتا •
قيامـة مـن سـبع املراسيم: أي أخرها عن مكا�ا أو قدمها ، ويف احلديث (من اقتطع شرباً من األرض بغري حق طوقه اهللا يوم ال .١

 أرضني) .. وهو املرجح عند الشيخ صاحل الفوزان حفظه اهللا تعاىل.
 أعالم احلرم الذي حيرم قتل صيده وتنفريه وقطع شجره ، أي املراد العالمات اليت تبني حد احلرم. .٢
 .العالمات اليت على الطرق وكانت معروفة ، وحالياً: اللوحات اإلرشادية اليت تسهل الطرق واملواصالت .٣

 
ب ودخـل النـار رجـل فـي ذبـاب) قـالوا: وكيـف ذلـك يـا رسـول الجنة رجل في ذبـا : (دخلقال ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا رسوعن طارق بن شهاب أن 

: لـيس عنـدي شـيء أقـرب ، ئاً ، فقالوا ألحدهما  قرب ، قـال: (مر رجالن على قوم لهم صنم ال يجوزه أحد حتى يقرب له شياهللا؟ ، قال
فقرب ذبابـًا فخلـوا سـبيله فـدخل النـار ، وقـالوا لآلخـر : قـرب ، قـال : مـا كنـت ألقـرب ألحـد شـيئاً دون اهللا عـز : قرب ولو ذبابًا هفقالوا ل

 .ربوا عنقه فدخل الجنة) رواه أحمدوجل فض
فيكــون حديثــه مرســل صــحايب ، ومراســيل الصــحابة  ومل يســمع منــه ملسو هيلع هللا ىلصطــارق بــن شــهاب: البجلــي األمحســي ، صــحايب أدرك النــيب  •

 ألن الصحايب ال يرسل إال عن صحايب مثله ، والصحابة كلهم عدول. مقبولة بال شك
 .دخل النار رجل يف ذباب: أي بسبب الذباب •
الصنم: ما عبد على صورة حيوان ، أما ما عبد على غري صورة حيوان كالشجر واحلجر والقرب فهذا يسمى وثناً ، فالوثن أعم من الصنم  •

 ال جتعل قربي وثناً يعبد). وهلذا قال عليه الصالة والسالم (اللهم
 :النار بسببني الرجل الذي قرب ذباباً فدخل النار ، وجه العلماء سبب دخوله •

 مــن أكــره وقلبــه مطمــئن : "إاليف شــرعنا فــال يءاخــذ لقولــه تعــاىل قيــل أنــه مكــره وكــان شــرع مــن قبلنــا املكــره مءاخــذ مبــا يفعــل أمــا .١
 .باإلميان"

: (ما عندي شيء أقرب) فكأنه يريد أن يقرب ولكن ليس عنده شيء فقرب ذبابـاً فـدخل ل أن هذا الرجل غري مكره فقد قالقي .٢
 .رالنا

 : هو مكره بدليل أن الرجل الذي مل يقرب ضربت عنقه فدل على أ�ما مكرهان ؟فإن قيل
 رب شيئاً ألحد دون اهللا عز وجل).: ألن الثاين ضربت عنقه ألنه أهان آهلتهم بقوله : (مل أكن ألقاجلواب
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: هي اسم جامع لكل با فهي داخلة يف تعريف العبادةهللا عز وجل بدليل أن اهللا عز وجل أمر : أن الذبح عبادة مناسبة الباب للتوحيد •
، وصـــرفه لغــري اهللا تعـــاىل مـــن أنــواع الشـــرك الـــيت ميارســها الـــبعض يف خمتلـــف  قـــوال واألفعـــال الظــاهرة والباطنـــةمــا حيبـــه اهللا ويرضـــاه مــن األ

 .األزمان
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 ** باب ال يذبح هللا يف مكان يذبح فيه لغري اهللا **

"... 
ً
 ،  وقول اهللا تعاىل: "ال تقم فيه أبدا

ً
وعن ثابت بن الضحاك رضي اهللا عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبال

؟) فقالوا: ال ، قال: (فهل ن أوثان اجلاهلية يعبدفقال: (هل كان فيها وثن م ملسو هيلع هللا ىلصببوانة ، فسأل النبي 

: (أوف بنذرك فإنه ال وفاء لنذر يف معصية ملسو هيلع هللا ىلص؟) قالوا: ال ، فقال رسول اهللا من أعيادهمان فيها عيد ك

 اهللا وال فيما ال ميلك ابن آدم) رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.

 
 باب ال يذبح هللا في مكان يذبح فيه لغير اهللا

 أن يكون هذا الباب لبيان سد الذرائع املفضية للذبح لغري اهللا. جاء الباب الذي قبله ببيان أن من الشرك الذبح لغري اهللا فكان مناسباً  •
 .على جهة النفي املتضمن على النهي: هذا قوله (ال يذبح هللا ...) •
 :ذبح ...): الباء دلت على معنينيقوله (مبكان ي •

 .املكان الذي يذبح فيه لغري اهللا : أي ال يذبح يفالظرفية .١
 .ملكان الذي يذبح فيه لغري اهللا : أي ال يذبح هللا يف جوارالاورة .٢

 
 .تعالى: "ال تقم فيه أبداً ..." وقول اهللا
 :الذي بناه املنافقون ألربعة أمورهذا يعود إىل مسجد الضرار  •

 .مضارة مسجد قباء .١
 .باهللا تعاىل ألنه يقرر فيه الكفرالكفر  .٢
 .التفريق بني املءمنني .٣
 .اإلرصاد ملن حارب اهللا ورسوله .٤

تعاىل "ملسجد أسس على التقوى بيثة تءثر يف األمكنة والبقاع خبثاً ، والنيات الصاحلة تءثر فيها بركة وخرياً ، وهلذا قال فيه أن النيات اخل •
 من أول يوم أحق أن تقوم فيه" وهو مسجد قباء لصالح نية أهله رضي اهللا عنهم.

 .سن ولكنهم املتطهرون من الذنوب)ور باملاء حل: قال أبو العالية رمحه اهللا تعاىل : (إن الطهله "واهللا حيب املطهرين"قو  •
 إشكال : ورد عن عمر رضي اهللا عنه وبعض الصحابة أ�م صلوا يف بعض الكنائس ؟ •

: أن النهـــي يف الـــذبح هللا يف مكـــان يـــذبح فيـــه لغـــري اهللا وعـــن الصـــالة يف مســـجد ضـــرار إمنـــا هـــو لعـــدم اغـــرتار املشـــركني اجلـــواب
م وهذا يكون إذا تشابت العبادة كالذبح والذبح والصالة والصالة أما إذا اختلفت العبادة يف بعبادتم وعدم تشبه املسلمني ب

عـــن صـــورها فـــال حيصـــل االغـــرتار والتشـــبه ، والصـــالة يف الكنـــائس ال حيصـــل لـــذلك الخـــتالف صـــورة الصـــالة عنـــد املســـلمني 
 .النصارى

 
ن أوثــان : (هــل كــان فيهــا وثــن مــفقــال ملسو هيلع هللا ىلصالنبــي  ببوانــة ، فســأل : نــذر رجــل أن ينحــر إبــالً ثابــت بــن الضــحاك رضــي اهللا عنــه قــالوعــن 

: (أوف بنذرك فإنه ال وفـاء لنـذر ملسو هيلع هللا ىلص: ال ، فقال رسول اهللا ؟) قالواان فيها عيد من أعيادهم: (فهل ك؟) فقالوا: ال ، قالالجاهلية يعبد
 .واه أبو داود وإسناده على شرطهمافي معصية اهللا وال فيما ال يملك ابن آدم) ر 

 مل جيب يف أصل الشرع. نذر: إلزام املكلف نفسه هللا شيئاً ال •
 ، وقيل: موضع بني مكة واملدينة. اهللا : موضع أسفل مكة دون يلملم : قال البغوي رمحهبوانة •
 : وهذا فيه الرجوع ألهل العلم قبل العمل للتأكد من مشروعيته.ملسو هيلع هللا ىلصفسأل النيب  •
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 صدار الفتوى ليعرف قصد السائل واحلال اليت تستلزم الفتوى.يف احلديث دليل على تثبت املفيت من السائل قبل إ •
: اســم ملــا يعــود مــن االجتمــاع العــام علــى وجــه معتــاد إمــا يعــود بالســنة أو األســبوع أو الشــهر ، واملــراد بــه هنــا العيــد عرفــه شــيخ اإلســالم •

 .املعتاد من اجتماع أهل اجلاهلية االجتماع
 :عن أمرين ملسو هيلع هللا ىلصسأل النيب  •

 ؟يها وثن من أوثان اجلاهلية يعبدف: هل كان الشرك .١
 ؟له: هل كان فيها عيد من أعيادهموسأ .٢

 :آدم): يشملقوله : (وال فيما ال ميلك ابن  •
 .لو قال نذرت أن أتصدق مبال فالن : كماما ال ميلكه شرعاً  .١
 .كما لو قال نذرت أن يولد يل ذكر  :ما ال ميلكه قدراً  .٢

 :يذبح فيه لغري اهللا وذلك ألمور نما يستفاد من الباب أنه ال يذبح هللا يف مكا •
 .التشبهيءدي إىل التشبه بالكفار ، والتشبه يءمث فاعله ولو مل يقصد  .١
 .يءدي إىل االغرتار بذا الفعل .٢
 .علهم هذا إذا رأوا من يفعل فعلهملئال يتقوى املشركون على ف .٣
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 ** باب من الشرك النذر لغري اهللا **

"وقول اهللا تعاىل: "يوفون بالنذر وخيا
ً
 كان شره مستطريا

ً
وقوله: "وما أنفقتم من نفقة أو ،  فون يوما

قال: (من  ملسو هيلع هللا ىلصويف الصحيح عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا ،  نذرمت من نذر فإن اهللا يعلمه"

 نذر أن يطيع اهللا فليطعه ومن نذر أن يعصي اهللا فال يعصه).
 باب من الشرك النذر لغير اهللا

 .عز وجل بل هو شرك جتب فيه التوبةقد إطالقاً وال جتب فيه كفارة كاحللف بغري اهللا النذر لغري اهللا ال ينع •
حصـول املقصــود عنــد النـذر لقــرب ال يــدل علـى جــوازه فقــد يكـون حصــول املقصــود ابـتالء وامتحــان مــن اهللا تعـاىل أو قــد يصــادف قضــاًء  •

 ، فاحذر من قوهلم (القرب الفالين جمرب).وقدراً 
 :النذر على قسمني •

 .علي أن أصلي عشر ركعات فهذا جائز: هللا كأن يقول: ذر مطلقن .١
: ملسو هيلع هللا ىلص: إن شفى اهللا مريضي فلله علي أن أتصدق مبائة دينار ، فهذا ذكر أهل العلم أنه مكروه لقوله نذر مقيد: كأن يقول .٢

تـه إال بالنـذر ن حاجا: (إن مـن ظـن أنـه ال حتصـل حاجـة مـقـال شـيخ اإلسـالم رمحـه اهللا تعـاىل(إمنا يستخرج به من البخيل) ، و 
 .فهذا اعتقاد حمرم)

 :والنذر املقيد له جهتان •
 .جهة الوفاء به فهذا واجب - أ
 .هة تقييده بذا القيد فهذا مكروهج - ب

 
 .: "يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيرًا"وقول اهللا تعالى

 : كل عبادة تصرف لغري اهللا تعاىل شرك أكرب .لقاعدةوا،  وجل  هذه اآلية سيقت يف مدح األبرار ومدحهم يقتضي أنه عبادة هللا عز •
فصار من ويشق عليه  هاألصل قد يعجز  اآليات الواردة يف مدح الوفاء بالنذر ال اإللزام ألن إدخال اإلنسان نفسه يف نذر غري واجب يف •

 أوىف بنذره حمل مدح.
 

 .أو نذرتم من نذر فإن اهللا يعلمه": "وما أنفقتم من نفقة وقوله
، كمـا أن اهللا تعـاىل قـرن النـذر بالنفقـة ل على أنه حمل إجزاء وأنـه عبـادة اآلية كسابقتها إذ تعليق الشيء بعلم اهللا تبارك وتعاىل دلي وهذه •

 واليت هي طاعة يف سبيل اهللا.
 

 . فال يعصه)ومن نذر أن يعصي اهللا : (من نذر أن يطيع اهللا فليطعهقال ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا وفي الصحيح عن عائشة رضي اهللا عنها أن رس
 النذر أنواع : •

 .نذر الطاعة: ينعقد وجيب الوفاء به .١
 .لوفاء به وعليه كفارة على الصحيح: ينعقد وحيرم انذر املعصية .٢
 .النذر املباح: خمري بني الوفاء به أو الكفارة .٣

فارة ألن النذر منعقد ، ومنهم من أمجع أهل العلم على أنه ال جيوز الوفاء بنذر املعصية ، واختلفوا يف الكفارة: فمنهم من أوجب الك •
أمر بالكفارة ، أما نذر �ى عن فعله ومل ييف هذا احلديث  ملسو هيلع هللا ىلصيرى أنه ليس عليه كفارة ميني لكونه غري منعقد ، كما أن النيب 

 الشرك فليس مبنعقد أصالً.
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 ** باب من الشرك االستعاذة بغري اهللا **

"وقول اهللا تعاىل: "وأنه كان رجال من اإلنس يعوذ
ً
وعن خولة بنت  ، ون برجال من اجلن فزادوهم رهقا

 فقال: أعوذ بكلمات اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصحكيم رضي اهللا عنها قالت: مسعت رسول اهللا 
ً
يقول: (من نزل منزال

 التامات من شر ما خلق ، مل يضره شيء حىت يرحل من منزله ذلك) رواه مسلم.
 باب من الشرك االستعاذة بغير اهللا

بادة فعلية مث ذكر النذر وهو عبادة قولية وكالمها يصاحبهما اعتقاد وتعظيم فناسب ذكر االستعاذة بعدمها ألنه ذكر الشيخ الذبح وهو ع •
 يتعلق با جانبان (القول واالعتقاد).

 .): (االستعاذة هي االلتجاء إىل اهللا وااللتصاق جبنابه من شر كل ذي شرتعاىلقال ابن كثري رمحه اهللا  •
 :راره ... وعليه فاالستعاذة قسمانهر وهو طلب العوذ وباطن وهو التوجه بالقلب وسكينته واضطاالستعاذة فيها عمل ظا •

وعال  أن عمل القلب ال يصلح إال هللا جلال جيوز صرفها لغري اهللا تعاىل وهي اليت جتمع العمل الظاهر والباطن ألنه باإلمجاع  .١
 ، فصرفها لغري اهللا شرك أكرب .

(فمــن وجــد ملجــأ أو : يقــدر عليــه ، ويــدل عليــه حــديث مســلمالظــاهر فيتوجــه للمخلــوق فيمــا  : وهــو أن يقصــد العمــلةجــائز  .٢
 .معاذ فليعذ به)

 
 .ون برجال من الجن فزادوهم رهقًا": "وأنه كان رجال من اإلنس يعوذوقول اهللا تعالى

 .خلري: مما يءمله من اذ: مما تافه من الشر ، واللياذالعيا •
 .. وهذا سبب نزول اآلية. ذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه: أعو نادوا بأعلى أصواتم زلوا وادياً كانت العرب إذا ن •
 .اخلوف يف القلوب والرهق باألبدان: أشد من جمرد اخلوف ، ألن رهقاً  •
 أل�م ملا آمنوا أخذوا يذكرون الشرك الذي وقع به قومهم. اآلية على حرمة االستعاذة باجلن دلت •

 
: أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما يقول: (من نزل منزًال فقال ملسو هيلع هللا ىلص: سمعت رسول اهللا ي اهللا عنها قالتولة بنت حكيم رضوعن خ

 .تى يرحل من منزله ذلك) رواه مسلمخلق ، لم يضره شيء ح
 .من نزل منزًال: يشمل املنزل الدائم أو املءقت •
 .ة ألنه ال جيوز االستعاذة مبخلوقلوقة كما زعمت املعتزل: أي الكونية و الشرعية ، فدل على أن كلمات اهللا غري خمكلمات اهللا •
 :قات اهللا عز وجل على ثالثة أقسام: وخملو من شر ما خلق •

 .شر حمض: كإبليس والنار .١
 .خري حمض: كاجلنة والرسل .٢
 .فيه خري وشر: كاإلنس واجلن وباقي احليوانات .٣

نــس وقــال أوليــاؤهم مــن اإلنــس ربنــا اســتمتع بعضــنا بــبعض .." .. قــال تعــاىل "ويــوم حيشــرهم مجيعــاً يــا معشــر اجلــن قــد اســتكثرمت مــن اإل •
 وفيها:
 استمتاع اإلنس باجلن: ختدمهم اجلن مبا يطلبون ويلبون استعاذاتم ويقضون حوائجهم. .١
 استمتاع اجلن باإلنس: أن اإلنس تضعون هلم ويعظمو�م وجيلو�م فيقعون بالكفر والعياذ باهللا. .٢
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 يث بغري اهللا أو يدعو غريه **** باب من الشرك أن يستغ

وقول اهللا تعاىل: "وال تدع من دون اهللا ما ال ينفعك وال يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظاملني ، وإن 

وقوله: "ومن أضل ،  وقوله: "فابتغوا عند اهللا الرزق واعبدوه"،  ميسسك اهللا بضر فال كاشف له إال هو"

 إىل يوم القيامة".ممن يدعو من دون اهللا من ال يستجيب له 
 باب من الشرك أن يستغيث بغير اهللا أو يدعو غيره

 .تغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة: االسسالم رمحه اهللاقال شيخ اإل •
، وهلـذا عطفـه علـى االسـتغاثة مـن بـاب  مكروب والدعاء أعم مـن االسـتغاثة الفرق بني االستغاثة والدعاء أن االستغاثة ال تكون إال من •

 ام على اخلاص.عطف الع
 -الثناء على اهللا سبحانه وتعاىل– ةودعاء العباد،  -طلب احلاجات من اهللا سبحانه وتعاىل- : (دعاء املسألةالدعاء ينقسم إىل قسمني •

 دعـاء عبـادة مسـتلزم: أن كل دعـاء مسـألة متضـمن لـدعاء العبـادة وكـل ) ، وذكر شيخ اإلسالم رمحه اهللاوجيتمع النوعان يف سورة الفاحتة
 ، فمن سأل اهللا البد أنه يتضمن أنه يعبده ، ومن عبد اهللا فهذا يلزم أنه ال يسأل غريه سبحانه. لدعاء املسألة

 .اهللا فيما ال يقدر عليه إال اهللا: إذا استغاث بغري تكون االستغاثة شرك أكرب •
 .ى الذي من عدوه"الذي من شيعته عل: "فاستغاثه يما يقدر عليه جائزة لقوله تعاىلاالستغاثة مبخلوق ف •

 
سك اهللا بضـر فـال كاشـف لـه : "وال تدع من دون اهللا ما ال ينفعك وال يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ، وإن يمسوقول اهللا تعالى

 .إال هو"
 .يف سياق النهي فتعم نوعي الدعاء : نكرةقوله "وال تدع" •
 .كالتعليل للحكم  ت عبادته ال يضرك ، وهذا القيد لبيان الواقع فهو: أي لو تركأي ال جيلب لك النفع ، وال يضرك :ما ال ينفعك •
 يعط العصمة من ذلك : والنيب $ حاشاه أن يقع يف الشرك ولكن هو ختويف عظيم ملن هو دونه ممن مل يعصم وملفإنك إذا من الظاملني •

 .من باب أوىل
وهذا كقوله تعاىل ال (وإن يردك) يف جانب اخلري ألنه من فعله ، قال يف الضر (ميسسك) ألن الضر ليس يف فعل اهللا بل يف مفعوالته وق •

 . األرض أم أراد بم ربم رشداً": "وإنا ال ندري أشر أريد مبن يفيف سورة اجلن
 .مقيد باملشيئة فهو مقرون باحلكمة: كل فعل قاعدة •

 
 .فابتغوا عند اهللا الرزق واعبدوه": "وقوله

 .، ومعظم املستغيثني يطلبون الرزقذكر اآلية ملا فيها من ذكر الرزق  •
زق كونه من عند اهللا عز أصل الكالم فابتغوا الرزق عند اهللا ، ولكن عند العرب أن تقدمي ما حقه التأخري يفيد احلصر ، فكأنه حصر الر  •

 .وجل وحده
 .جلوارحيكون: بالقلب واللسان وا إذا عدي الشكر بالالم فيكون إشارة إىل اإلخالص ، والشكر: واشكروا له •
يســتجلب الــرزق بعبــادة اهللا ســبحانه وتعــاىل فأمــا املعاصــي فتمنعــه ، وهلــذا قــال ســبحانه "ومــا خلقــت اجلــن واإلنــس إال ليعبــدون مــا أريــد  •

 منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن اهللا هو الرزاق ذو القوة املتني".
 

 .القيامة" ن ال يستجيب له إلى يوممن دون اهللا م : "ومن أضل ممن يدعووقوله
 .ال أحد أضل ممن يدعو من دون اهللا: أي ومن أضل •
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وروى الطرباني بإسناده: أنه كـان يف زمـن النبـي ،  وقوله: "أمن جييب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء"

من  ملسو هيلع هللا ىلصصلى اهللا عليه و سلم منافق يؤذي املؤمنني فقال بعضهم ، قوموا بنا نستغيث برسول اهللا 

 : (إنه ال يستغاث بي وإمنا يستغاث باهللا).ملسو هيلع هللا ىلصبي هذا املنافق ، فقال الن
من املعروف أن (من) يف العربية تستخدم للعاقل وهم يعبدون األشجار واألحجار والسبب أ�م ملا عبدوها نزلوها منزلة العاقل فخوطبوا  •

 .احلجة عليهممبقتضى ما يدعون ألنه أبلغ يف إقامة 
م عــن دعــاء العابــدين إيــاهم اهللا مــن ال يســتجيب لــه إىل يــوم القيامــة ، وهــم أي األصــنا: ال أحــد أضــل ممــن يــدعو مــن دون ومعــ  اآليــة •

 .غافلون
يف اآلية داللة على أن الدعاء عبادة فقد قال سبحانه يف أوهلا: "ومن أضل ممن يدعو من دون اهللا .." وختمها بقوله: "وكـانوا بعبـادتم   •

ين أســتجب لكــم إن الــذين يســتكربون عــن عبــاديت" ، وكــذلك عــن إبــراهيم عنــدما كـافرين" ، وكــذلك يف قولــه تعــاىل: "وقــال ربكــم ادعــو 
 قال: "وأعتزلكم وما تدعون من دون اهللا .." مث قال تعاىل: "فلما اعتزهلم وما يعبدون من دون اهللا".

 
 .يب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء": "أمن يجوقوله

 .السوء: ما يسوء املرء •
 إلنكار أو النفي.: االستفهام لأإله مع اهللا •

 
مـن  ملسو هيلع هللا ىلص قومـوا بنـا نسـتغيث برسـول اهللامنـافق يـؤذي المـؤمنين فقـال بعضـهم ،  ملسو هيلع هللا ىلص: أنه كان فـي زمـن النبـي الطبراني بإسنادهوروى 

 . يستغاث بي وإنما يستغاث باهللا): (إنه الملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  ذا المنافق ،ه
 .منافق: جاء يف بعض الروايات أنه عبداهللا بن أيب رأس املنافقني •
 النفاق: إظهار اخلري وإبطان الشر .. وهو قسمان: •

 اعتقادي: كفر أكرب وصاحبه يف الدرك األسفل من النار ، وهو أن يبطن الكفر ويظهر اإلسالم. .١
عملي: وهم مسلمون أصحاب عقيدة سليمة إال أ�م يتصفون ببعض صفات املنافقني كالكذب يف احلديث والغدر يف العهد  .٢

 تمرت ومل يتب منها قد تءول به إىل النفاق األكرب.وغريها ، وهذه إن اس
ســـبب النفـــاق: ملـــا اعتـــز اإلســـالم بعـــد اهلجـــرة صـــار النـــاس يريـــدون العـــيش مـــع املســـلمني وال يســـتطيعون إظهـــار الشـــرك فـــأبطنوا نفـــاقهم  •

 االعتقادي.
 يف احلديث داللة على أن إيذاء املسلمني من النفاق. •
 .نه أبو بكر الصديق رضي اهللا عنهأ: جاء يف بعض الروايات فقال بعضهم •
بـاب سـد الــذرائع مــن  ملسو هيلع هللا ىلصقـادر هنـا علــى اإلغاثـة إمـا بقتــل املنـافق أو زجـره ولكــن �ـاهم النـيب  ملسو هيلع هللا ىلص: الرســول أنـه ال يسـتغاث يب •

 .والتأدب يف اللفظ
فيما ال يقدر  ملسو هيلع هللا ىلص لتفات للنيبفكأنه حصل منهم نوع ا ملسو هيلع هللا ىلصوحقيقة االستغاثة على وجه الكمال إمنا هي باهللا جل وعال ال لنبيه  •

 .عليه
: (أهـل احلـديث ال يسـتدلون حبــديث قـال شـيخ اإلسـالم رمحـه اهللا تعــاىلبعـض أهـل العلـم ضـعف هــذا احلـديث ولكـن معنـاه صــحيح ، و  •

 .يف تأييده أو يف فرع من الفروع) ضعيف يف أصل من األصول بل
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 وهم خيلقون ، وال** باب قول اهللا تعاىل
ً
" ** : "أيشركون ما ال خيلق شيئا

ً
 يستطيعون هلم نصرا

ويف الصحيح عن أنس رضي اهللا عنه قال: (شج  ، وقوله: "والذين تدعون من دونه ما ميلكون من قطمري"

يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: "ليس لك من األمر  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 شيء").
 يخلقون ، وال يستطيعون لهم نصرًا" : "أيشركون ما ال يخلق شيئاً وهمباب قول اهللا تعالى

 يف هذا الباب ساق الشيخ األدلة يف بيان بطالن الشرك والدعوة إىل التوحيد. •
 .أيشركون: االستفهام لإلنكار والتوبيخ •
 ماال تلق: فيه بيان بطالن عبادتم لغري اهللا فالذي يستحق العبادة هو من تلق. •
 أي شيء ولو كان قليًال حقرياً كالذباب.لقون شيئاً: نكرة يف سياق النفي فتعم أي ال ت •
 "وال يستطيعون": ال ميلك املعبودون ، "هلم": للعابدين ، "نصراً": من عدو أو سبع أو ما يوجب اخلوف. •

 
 .عون من دونه ما يملكون من قطمير": "والذين تدوقوله

 االسم املوصول من صيغ العموم فيشمل كل ما عبد من دون اهللا. •
 .ائد من حيث اإلعراب يفيد التوكيدحرف ز  :من قطمري •
 :ة ثالث أشياء لبيان مقارنة الشيءذكر يف القرآن يف النوا •

 .-الغشاء الرقيق– اللفافة الرقيقة على النواة :القطمري .١
 .سلك يكون يف الشق الذي يف النواة: الفتيل .٢
 .النقرة اليت تكون على ظهر النواة: النقري .٣

ون اهللا تبــارك وتعـاىل ال ميلكــون هــذا الشــيء احلقـري ممــا ال حيتاجــه النـاس وال يطلبونــه ، فكيــف إذاً يطلبــون فـإذا كــان الــذين يُـدَعون مــن د •
 .ميلكو�امنهم أشياء ال 

 يف اآلية انتفاء شروط دعاء الشخص: •
 " ما ميلكون من قطمري": انتفى أن يكون مالكاً وهو الشرط األول. .١
 أن يسمع الداعي.وهو  رط الثاينالش انتفى"إن تدعوهم ال يسمعوا دعاءكم":  .٢
انتفى الشرط الثالث وهو القـدرة علـى اإلجابـة ممـا يوجـب بطـالن دعـائهم بانتفـاء هـذه الشـروط "ولو مسعوا ما استجابوا هلم":  .٣

 الثالثة.
 

لـت: فنز  ؟: كيـف يفلـح قـوم شـجوا نبـيهمرباعيتـه فقـال يـوم أحـد وكسـرت ملسو هيلع هللا ىلصشـج النبـي : (قـال عنـهالصحيح عـن أنـس رضـي اهللا  وفي
 ."ليس لك من األمر شيء")

 .اجلرح يف الرأس والوجه خاصة: اجلرح يف الرأس الشج •
هب منهـا : (املراد أ�ا كسـرت فـذن رباعيتان ، قال احلافظ ابن حجر: السنان املتوسطان يسميان ثنايا وما يليهما يسمياكسرت رباعيته •

 .فلقة ومل تقلع من أصلها)
م من البشر تصيبهم حمن الدنيا ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر ليتيقن أ�م خملوقون : (وليعلم أ�قال القاضي رمحه اهللا •

 .رهم ما لبسه على النصارى وغريهم)مربوبون وال يفنت مبا ظهر على أيديهم من املعجزات ويلبس الشيطان من أم
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رأسه من الركوع يف الركعة  يقول إذا رفع ملسو هيلع هللا ىلصوفيه عن ابن عمر رضي اهللا عنهما: أنه مسع رسول اهللا 

) بعدما يقول مسع اهللا ملن محده ربنا و لك احلمد . فأنزل 
ً
 وفالنا

ً
األخرية من الفجر: (اللهم العن فالنا

اهللا: "ليس لك من األمر شيء" ، ويف رواية: (يدعوا على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو واحلارث بن 

حني أنزل عليه: "وأنذر  ملسو هيلع هللا ىلصال: قام فينا رسول اهللا وفيه عن أبي هريرة رضي اهللا عنه ق،  هشام)

 ، 
ً
عشريتك األقربني" فقال: (يا معشر قريش ، أو كلمة حنوها ، اشرتوا أنفسكم ال أغني عنكم من اهللا شيئا

 ، يا صفية عمة رسول اهللا 
ً
ال أغني عنك من  ملسو هيلع هللا ىلصيا عباس بن عبد املطلب ال أغني عنك من اهللا شيئا

 ، و
ً
 يا فاطم اهللا شيئا

ً
 .)ة بنت حممد ، سليني من مايل ما شئت ، ال أغني عنك من اهللا شيئا

فائـدة: معصـية واحــدة يـوم أحـد وليســت مـن اجلميـع كانــت سـبباً هلزميــة املسـلمني ، فكيـف بنــا وقـد ارتكبنـا املعاصــي واملخالفـات الشــيء  •
 الكثري؟!.

 ن هو دونه من البشر؟!.ال ميلك لنفسه النفع والضر فكيف مب ملسو هيلع هللا ىلص"ليس لك من األمر شيء": فالنيب  •
اهللا منـه فـإن اهللا  فيما إذا رأى اإلنسان مبتلى باملعاصي ، فـال نسـتبعد رمحـةليستفاد من هذا احلديث أنه جيب احلذر من إطالق اللسان  •

 .قد يتوب عليه
 

: (اللهـم العـن يرة من الفجـرركوع في الركعة األخرفع رأسه من ال يقول إذا ملسو هيلع هللا ىلص: أنه سمع رسول اهللا عنهمارضي اهللا  وفيه عن ابن عمر
: (يدعوا على صفوان يس لك من األمر شيء" ، وفي رواية: "لده ربنا و لك الحمد . فأنزل اهللافالناً وفالنًا) بعدما يقول سمع اهللا لمن حم

 .الحارث بن هشام)بن أمية وسهيل بن عمرو و 
 .يف كتب أصول التفسريما هو متقرر : ال مانع أن يكون لسبب نزول اآلية سببان كفأنزل اهللا •
وقف سهيل بن عمرو يثبتهم ويقول (يا أهل مكة ال  ملسو هيلع هللا ىلص، وملا ارتد البعض بعد موت النيب  الء الثالثة أسلموا وحسن إسالمهموهء  •

 ).تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد
 .، وأما لعن الكافر عموماً فجائز لعن الكافر املعني ال جيوز هلذا احلديث وقيل جيوز •
 فغري مشروع عند مجهور أهل العلم.نازلة الل على مشروعية القنوت يف صالة الفجر عند النوازل ، أما القنوت لغري فيه دلي •
 فيه دليل على أن اإلنسان مهما بلغ من الضالل والكفر فال ييأس من هدايته. •

 
: (يا معشر قريش ، أو  شيرتك األقربين" فقال"وأنذر ع :عليه حين أنزل ملسو هيلع هللا ىلص: قام فينا رسول اهللا لقاوفيه عن أبي هريرة رضي اهللا عنه 

كلمة نحوها ، اشتروا أنفسكم ال أغني عنكم من اهللا شيئاً ، يا عباس بن عبد المطلب ال أغني عنـك مـن اهللا شـيئاً ، يـا صـفية عمـة رسـول 
 .)من اهللا شيئاً ت ، ال أغني عنك يا فاطمة بنت محمد ، سليني من مالي ما شئ عنك من اهللا شيئاً ، و ال أغني ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

 .لة الرجل من اجلد الرابع فما دون: قبيالعشرية •
بتنفيذ األوامر وإبالغ الرسالة ووقف على الصفا وخطب بالناس ، وهذا فيه  ملسو هيلع هللا ىلصملا نزل قوله تعاىل: "وأنذر عشريتك األقربني" بادر  •

 املبادرة إىل فعل األوامر.
 بعث بشرياً ونذيراً. ملسو هيلع هللا ىلصاإلخبار عن أمر سار ، والنيب  اإلنذار: اإلخبار والتحذير من وقوع مكروه ، البشارة: •
 فيه أن الداعية يبدأ بأهل بيته أوًال وخاصته .. وهلذا حكمة: •

 الشارع أمر بوقاية النفس مث األهل ألن هلم حقوقاً ال تقتصر على اإلنفاق وإعطاء املال بل أعظمها التوجيه واإلرشاد. .١
 ك أهله نقم عليه الناس.ألجل القدوة ، فمن أراد دعوة الناس وتر  .٢
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 فيه مشروعية أن يكون اخلطيب واملبلغ على مرتفع لرياه الناس ويبلغ صوته للحاضرين. •
 اشرتوا أنفسكم: أي افتدوها من عذاب اهللا بالدخول يف اإلسالم وتوحيد اهللا عز وجل. •
 حلني؟!.ال أغين عنكم من اهللا شيئاً: فإذا كان هذا النيب فكيف مبن هو دونه من أولياء وصا •
 .إلقرار: ال جيوز التعبري بغري اسم اهللا عز وجل وأما هنا فهذا يف باب األخبار ال من باب ا(يا عباس بن عبد املطلب)قوله  •
 .أهل العلم ألنه ال ينتفع باجلاه على أصح قويل ملسو هيلع هللا ىلصحترمي التوسل جباه النيب  •
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 ربكم قالوا احلق وهو العلي الكبري" ** إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال: "حىت ** باب قول اهللا تعاىل

قال: (إذا قضى اهللا األمر يف السماء ضربت  ملسو هيلع هللا ىلصويف الصحيح عن أبي هريرة رضي اهللا عنه عن النبي 

 لقوله ، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك ، "حىت إذا فزع عن قلوبهم 
ً
املالئكة بأجنحتها خضعانا

ي الكبري" فيسمعها مسرتق السمع ومسرتق السمع هكذا قالوا ماذا قال ربكم قالوا احلق وهو العل

بعضه فوق بعض ، وصفه سفيان بن عيينة بكفه فحرفها وبدد بني أصابعه ، فيسمع الكلمة فيلقيها إىل 

من حتته ثم يلقيها اآلخر إىل من حتته حىت يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن ، فرمبا أدركه الشهاب 

ها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة كذبة. فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا قبل أن يلقيها ورمبا ألقا

 وكذا: كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي مسعت من السماء).
 باب قول اهللا تعالى: "حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير"

، وتفســريها يف  هــو املتصــف بصــفات الكمــال واجلــالل ســتحق للعبــادة هــو اهللا جــل وعــال ألنــه: أن فيهــا برهانــاً علــى أن املمناســبة اآليــة •
 األحاديث اليت ذكرها يف الباب.

 .ل أ�ا تقطع عروق الشرك من القلبهذه اآلية قي •
 .عن قلوبم: أي أزيل الفزع عنهم حىت إذا فزع •
 .: "ومتت كلمة ربك صدقاً وعدًال"العدل يف األحكام، قال تعاىل: واحلق يف كالم اهللا تعاىل هو الصدق يف األخبار و قالوا احلق •

 
: (إذا قضـى اهللا األمـر فـي السـماء ضـربت المالئكـة بأجنحتهـا خضـعاناً قـال ملسو هيلع هللا ىلصن النبـي وفي الصحيح عن أبي هريـرة رضـي اهللا عنـه عـ

كم قالوا الحـق وهـو العلـي الكبيـر" فيسـمعها لقوله ، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك ، "حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال رب
مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض ، وصفه سفيان بن عيينة بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه ، فيسمع الكلمـة فيلقيهـا 

ل أن يلقيهـا وربمـا ألقاهـا إلى من تحته ثم يلقيها اآلخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن ، فربمـا أدركـه الشـهاب قبـ
 .تلك الكلمة التي سمعت من السماء)؟ فيصدق بقال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا: أليس قد مائة كذبة. فيقالقبل أن يدركه فيكذب معها 

 إذا قضى اهللا األمر: أي إذا تكلم بالوحي. •
 فيه إثبات صفة الكالم هللا تعاىل وأنه كالم يسمع تسمعه املالئكة. •
 اء: فيه إثبات صفة العلو هللا تعاىل.يف السم •
 فيه بطالن عبادة املالئكة أل�م مع مكانتهم خاضعني هللا تعاىل يضربون بأجنحتهم فكيف يعبدون من دونه؟!. •
 .ي حيصل ملن يسمع سلسلة على صفوان: احلجر األملس ، واملراد تشبيه الفزع احلاصل هلم أنه كالفزع الذصفوان •
 .يبلغ منهم كل مبلغ ينفذهم ذلك: أي أن الصوت •
 .أن اهللا سبحانه ال يقول إال احلق: قالوا ذلك لعلمهم ال ربكم؟ماذا ق •
 املسرتق: الذي يأخذ الشيء بسرعة وخفة. •
 .أو من كالم أيب هريرة ملسو هيلع هللا ىلصحيتمل أنه من كالم النيب : ومسرتق السمع هكذا بعضه فوق بعض •
 .تعاىل الثاين؟ واختار الشيخ بن عثيمني رمحه اهللا األبد أم يف وقتها فقطلبعثة إىل : هل املسرتقون انقطعوا بعد ااختلف أهل العلم •
عنـدما شـرح قولـه تعـاىل  ملسو هيلع هللا ىلصفيه وسيلة من وسائل التعليم وهـي ضـرب االمثلـة للطـالب والتصـوير هلـم مبثـال حمسـوس كمـا فعـل النـيب  •

 "وأن هذا صراطي مستقيماً" فخط اخلطوط على األرض.
 ان وأ�م يسمعون من الشياطني.والكه فيه إبطال لفعل السحرة •
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: (إذا أراد اهللا تعاىل أن يوحي باألمر ملسو هيلع هللا ىلصوعن النواس بن مسعان رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا 

 من اهللا عز وجل ، فإذا مسع ذلك 
ً
وتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال: رعدة شديدة خوفا

 فيكون أول
ً
من يرفع رأسه جربيل فيكلمه اهللا من وحيه مبا أراد  أهل السماوات صعقوا وخروا هللا سجدا

ثم مير جربيل على املالئكة كلما مر بسماء سأله مالئكتها: ماذا قال ربنا يا جربيل؟ فيقول جربيل: قال 

احلق وهو العلي الكبري ، فيقولون كلهم مثل ما قال جربيل فينتهي جربيل بالوحي إىل حيث أمره 

 اهللا عز وجل).
 رد على القرآنيني الذين رفضوا السنة ، فاحلديث شارح لآلية.يف احلديث  •
يفســر القــرآن بأربعــة أمــور علــى الرتتيــب: بــالقرآن ، والســنة ، وقــول الصــحايب ، ولغــة العــرب .. واختلفــوا يف قــول التــابعي وبعضــهم يــرى  •

 تفسريه.
 

ي أخـذت السـماوات تعالى أن يوحي باألمر وتكلم بالوح: (إذا أراد اهللا ملسو هيلع هللا ىلصل رسول اهللا : قالنواس بن سمعان رضي اهللا عنه قالوعن ا
: رعدة شديدة خوفـًا مـن اهللا عـز وجـل ، فـإذا سـمع ذلـك أهـل السـماوات صـعقوا وخـروا هللا سـجدًا فيكـون أول مـن يرفـع منه رجفة أو قال

هـا: مـاذا قـال ربنـا يـا جبريـل؟ فيقـول ئكـة كلمـا مـر بسـماء سـأله مالئكترأسه جبريل فيكلمه اهللا من وحيه بما أراد ثم يمر جبريـل علـى المال
 .الوحي إلى حيث أمره اهللا عز وجل): قال الحق وهو العلي الكبير ، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بجبريل
 أراد: فيه إثبات صفة اإلرادة هللا تعاىل .. وهي نوعني: •

 كونية: با تلق ويرزق وحييي ومييت ويقدر. .١
 يأمر عباده مبا يصلحهم وينهاهم عما يضرهم.شرعية دينية: با  .٢

 أن يوحي: الوحي هو اإلعالم بسرعة وخفاء .. وهو نوعني: •
 وحي اإلهلام: يكون بإهلام اهللا بعض خملوقاته ببعض األمور ن مثل "وأوحى ربك إىل النحل" ، ومثل "وأوحينا إىل أم موسى". .١
 وحي اإلرسال: الذي ينزل به جربيل على الرسل. .٢

 السماوات متعددة وأ�ا سبع طباق.فيه أن  •
 فيه إثبات العلو بأنواعه الثالثة: علو الذات والقد والقهر ، وأما املبتدعة فينفون علو الذات. •
، مع أن الواو ال تقتضي الرتتيب فيحتمل هذا أو  ون قبل السجود فإذا أفاقوا سجدوا: الصعق هنا واهللا أعلم يكصعقوا وخروا هللا سجداً  •

 هذا.
: هذا ظاهر يف أن السماوات ختاف اهللا عز وجل مبا جيعل اهللا تعاىل فيها من اإلحساس ومعرفة من خلقها ، وقد من اهللا عز وجلخوفاً  •

 ، فاجلمادات تدرك عظمة ربا وتسبحه. ر ذلك ابن القيم رمحه اهللا تعاىلقر 
 تعلم الغيب فتسأل.، وفيها أ�ا ال  فيه خوف املالئكة من اهللا عز وجل: جربيل ماذا قال ربنا يا •
 .ل اهللا عز وجل ولذلك مسي باألمني: قال احلق وهو العلي الكبري وال ترب املالئكة مبا قافيقول جربيل •
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 ** باب الشفاعة **

وقوله ،  وقول اهللا تعاىل: "وأنذر به الذين خيافون أن حيشروا إىل ربهم ليس هلم من دونه ويل وال شفيع "

".تعاىل: "قل هللا الشفاعة مج
ً
 يعا

 باب الشفاعة
 .فصار مع صاحب الطلب األصلي شفعاً : هو الزوج ، ألن الشافع طالب فعالش •
 سط للغري جبلب منفعة أو دفع مضرة: التو واصطالحاً  •

الشفاعة احلسنة: من يشفع عند السلطان لقضاء حاجة احملتاج يءجر على شـفاعته حلـديث (اشـفعوا تـءجروا ويقضـي اهللا علـى  .١
 ء).لسان نبيه ما شا

الشفاعة السيئة: هي اليت تكون يف حمرم وهلذا ملا شفع أسـامة بـن زيـد لتعطيـل حـد السـرقة يف املـرأة الـيت مـن بـين خمـزوم غضـب  .٢
وقال (أتشفع فحد من حدود اهللا؟ ، وأمي اهللا لو أن فاطمة بنت حممـد سـرقت لقطعـت يـدها) وقـال (إذا بلغـت  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 شفع).احلدود السلطان فلعن اهللا الشافع وامل
 موضوع الباب يف الشفاعة عند اهللا سبحانه وليس املقصود الشفاعة اللغوية بني الناس. •
قالوا "ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى" فبني اهللا قالوا "هءالء شفعاؤنا عند اهللا" و  وسبب ذكر الشفاعة يف كتاب التوحيد أن املشركني •

 .جل أن الشفاعة ال تكون إال بشروطعز و 
 طلب الشفاعة من األصنام وغريهم مل يفرقوا بني اخلالق واملخلوق .. ألمور: من •

 ملوك الدنيا حباجة للناس والوزراء فلو مل يقبلوا شفاعاتم لنفر وزراؤهم. .١
 ملوك الدنيا ال يعلمون عن أحوال الرعية فهم حباجة ملن يبلغهم حاجات الناس. .٢
  قلوبم إال بالوساطات.ملوك الدنيا لو علموا حباجات الناس قد ال تلني .٣

 خبالف اخلالق سبحانه فهم حمتاجون إليه ومن دعاه بإخالص استجاب له.
 :شفاعة الواردة يف القرآنال •

، كقوله تعاىل "ما للظاملني من محيم وال شفيع يطاع" ، "واتقوا يوماً  اها اهللا جل وعال عن أهل اإلشراك: وهي اليت نفمنفية .١
 .. وال يقبل منها شفاعة".

 .مثبتة: تكون ألهل اإلخالص بشروط .٢
 :شروط الشفاعة •

 ، لقوله تعاىل: "من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه". ل للشافع يف الشفاعة واملشفوع لهاإلذن من اهللا عز وج .١
 ، لقوله تعاىل: "وال يشفعون إال ملن ارتضى". الرضا عن الشافع واملشفوع .٢

 ت ال تغين شفاعتهم شيئاً إال من بعد أن يأذن اهللا ملن يشاء ويرضى".وجيمعهم قوله تعاىل: "وكم من ملك يف السماوا
 

 .ليس لهم من دونه ولي وال شفيع " الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم: "وأنذر به وقول اهللا تعالى
 وأمره بأن ينذر املءمنني أل�م من ميتثل ، وقد ترد األوامر أحياناً عامة وأحياناً خاصة. ملسو هيلع هللا ىلصاخلطاب للنيب  •
 .يل : أي نصري وال شفيع يتوسط هلمليس هلم من دونه و  •

 
 .تعالى: "قل هللا الشفاعة جميعًا"وقوله 
 .واملع : هللا وحده الشفاعة كلها: قدم اخلرب للحصر ، هللا الشفاعة •
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 ،  وقوله: "من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه"
ً
وقوله: "وكم من ملك يف السماوات ال تغني شفاعتهم شيئا

وقولـه: "قـل ادعـوا الـذين زعمـتم مـن دون اهللا ال ميلكـون ،  عد أن يأذن اهللا ملن يشاء ويرضى"إال من ب

 مثقال ذرة يف السماوات وال يف األرض".
 :الشفاعة تطلب من •

: "مــن يشــفع شــفاعة ء بعــض املســلمني لــبعض ، قــال تعــاىل، فهــذا جــائز وقــد تتحقــق وقــد ال تتحقــق ومنهــا دعــااألحيــاء  .١
 .حصل لعكاشة بن حمصن رضي اهللا عنهيطلبون منه الدعاء كما  ملسو هيلع هللا ىلصيت بعض الصحابة إىل النيب حسنة" وهلذا قد يأ

 .من هذا امليت من األموات ، فال جتوز وهي شرك أكرب أل�ا يف احلقيقة دعوة لغري اهللا وسءال .٢
 :أنواع الشفاعة •

 :ملسو هيلع هللا ىلصاخلاصة بالنيب  .١
ني واآلخـرين ، قـال تعـاىل: "عسـى أن يبعثـك ربـك الذي حيمده عليه األولـ شفاعة العظمى وهي املقام احملمودال - أ

 .مقاماً حمموداً"
 .الشفاعة يف أهل اجلنة أن يدخلوها - ب
 .نجو من النار بل تفف عنه العذابشفاعته يف عمه أيب طالب وهذه مستثناه ألنه مشرك ولذلك ال ي - ت

 :واعوجلميع املءمنني ... وهي أن ملسو هيلع هللا ىلصله  الشفاعة العامة .٢
 .ار أن ال يدخلهايف من استحق الن الشفاعة - أ
الشــفاعة يف مــن دخــل النــار أن تــرج منهــا ، وهــذه اتفــق عليهــا أهــل الســنة أمــا املعتزلــة واخلــوارج فــإ�م ينكــرون  - ب

 .ن أن فاعل الكبرية خملد يف النارالشفاعة يف أهل املعاصي أل�م يرو 
 .فيها أحد الشفاعة يف رفع درجات املءمنني وهذه مل ينازع - ت

ي عمه وبني قوله تعاىل: "فال تنفعهم شفاعة الشـافعني" ألن املقصـود أ�ـا ال تـنفعهم يف إخـراجهم مـن  ملسو هيلع هللا ىلصال تعارض بني شفاعته  •
 النار وهنا فقط تفف عنه العذاب وليس خبارج من النار.

 
 .من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه": "وقوله

 .فيها إثبات شرط اإلذن •
 

 .عد أن يأذن اهللا لمن يشاء ويرضى"م شيئاً إال من ب: "وكم من ملك في السماوات ال تغني شفاعتهوقوله
 .ىأي حىت املالئكة املقربني ال ميلكون الشفاعة إال من بعد أن يأذن اهللا ملن يشاء ويرض •
 وكم من ملك: أي كثري من املالئكة. •

 
 .ل ذرة في السماوات وال في األرض": "قل ادعوا الذين زعمتم من دون اهللا ال يملكون مثقاوقوله

 ، كما يف قوله تعاىل: "فمن شاء فليءمن ومن شاء فليكفر" فهو ليس أمراً بالكفر. ادعوا: األمر للتحدي والتعجيز قل •
 املدعو من دون اهللا سبحانه البد من أن تتوفر فيه أحد األحوال التالية: •

 أن يكون مالكاً للمطلوب منه .. "ال ميلكون مثقال ذرة". .١
هلم شرك يف السـماوات ، إيتـوين بكتـاب مـن قبـل هـذا أو أثـارة مـن علـم" ، "ومـا هلـم فيهمـا  أن يكون شريكاً يف امللك .. "أم .٢

 من شرك".
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قال أبو العباس: نفى اهللا عما سواه كل ما يتعلق به املشركون فنفى أن يكون لغريه ملك أو قسط منـه 

 هللا ، ومل يبق إال الشفاعة فبني أنها ال تنفع إال ملن أذن له ا
ً
لرب كما قال: "ال يشفعون إال ملن أن يكون عونا

ارتضى". فهذه الشفاعة التي يظنها املشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخرب النبـي 

  –: (أنه يأتي فيسجد لربه وحيمده ملسو هيلع هللا ىلص
ً
ثم يقال له: ارفع رأسك وقل تسمع وسل  –ال يبدأ بالشفاعة أوال

اهللا عليه و سلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: (من قال تعط واشفع تشفع). وقال أبو هريرة له صلى 

 من قلبه) فتلك الشفاعة ألهل اإلخالص بإذن اهللا وال تكون ملن أشرك بـاهللا. وحقيقتـه 
ً
ال إله إال اهللا خالصا

أن اهللا سبحانه هو الذي يتفضل على أهل اإلخـالص فيغفـر هلـم بواسـطة دعـاء مـن أذن لـه أن يشـفع 

ام احملمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك وهلذا أثبت الشـفاعة بإذنـه ليكرمه وينال املق

يف مواضع. وقد بني النبي صلى اهللا عليه و سلم أنها ال تكـون إال ألهـل التوحيـد واإلخـالص . انتهـى 

 كالمه.
 أن يكون معيناً للمالك .. "وما هلم منهم من ظهري". .٣
 "وال تنفع الشفاعة عنده إال ملن أذن له".أن يكون شفيعاً عند املالك ..  .٤

 بذا يبطل أن يكون دون اهللا مستحق للعبادة.
 ، وقد تكون اهلباءة اليت تطري يف اهلواء. مثقال ذرة: الذر هو صغار النمل •
 . يشاركون اهللا عز وجل يف ملكوته: أي الوما هلم فيهما من شرك •
 .من: زائدة لفظاً تفيد التوكيد •
 .ظهري: أي معنيوما هلم منه من  •

 
: نفى اهللا عما سـواه كـل مـا يتعلـق بـه المشـركون فنفـى أن يكـون لغيـره ملـك أو قسـط منـه أن يكـون عونـاً هللا ، ولـم يبـق إال قال أبو العباس

ي منتفيـة فهذه الشـفاعة التـي يظنهـا المشـركون هـ .نفع إال لمن أذن له الرب كما قال: "ال يشفعون إال لمن ارتضى"الشفاعة فبين أنها ال ت
سك وقل : ارفع رأثم يقال له –ال يبدأ بالشفاعة أوًال  –: (أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده ملسو هيلع هللا ىلصأخبر النبي يوم القيامة كما نفاها القرآن و 

: (مــن قــال ال إلــه إال اهللا بشــفاعتك؟ قــال: مــن أســعد النــاس بــو هريــرة لــه صــلى اهللا عليــه و ســلموقــال أ .تســمع وســل تعــط واشــفع تشــفع)
وحقيقتـه أن اهللا سـبحانه هـو الـذي يتفضـل علـى أهـل  .ذن اهللا وال تكون لمن أشرك باهللامن قلبه) فتلك الشفاعة ألهل اإلخالص بإ خالصاً 

فالشـفاعة التـي نفاهـا القـرآن مـا كـان فيهـا شـرك  .شـفع ليكرمـه وينـال المقـام المحمـوداإلخالص فيغفر لهـم بواسـطة دعـاء مـن أذن لـه أن ي
 .التوحيد واإلخالص . انتهى كالمه . وقد بين النبي صلى اهللا عليه و سلم أنها ال تكون إال ألهلبإذنه في مواضعهذا أثبت الشفاعة ول

 :واب أن اهللا جعل الشفاعة ألمرينإن اهللا عز وجل يستطيع أن يغفر للمشفوع مباشرة دون الشافع ، فاجل: إن قيل •
 .شفاعتهإكرام الشافع بقبول  .١
 . عز وجلظهور جاهه وشرفه عند اهللا .٢
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 : "إنك ال تهدي من أحببت" **** باب قول اهللا تعاىل

ب عن أبيه قال: ملا حضرت أبا طالب الوفاة ، جاءه رسول اهللا 
ّ
وعنده عبد  ملسو هيلع هللا ىلصيف الصحيح عن ابن املسي

اهللا بن أبي أمية وأبو جهل ، فقال له: (يا عم قل ال إله إال اهللا كلمة أحاج لك بها عند اهللا) فقاال له: 

، فأعادا فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد املطلب  ملسو هيلع هللا ىلصب عن ملة عبد املطلب؟ فأعاد عليه النبي أترغ

: (ألستغفرن لك ما مل أنه عنك) فأنزل اهللا عز وجل: "ما ملسو هيلع هللا ىلصوأبى أن يقول ال إله إال اهللا ، فقال النبي 

ال تهدي من أحببت  كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركني" وأنزل يف أبي طالب: "إنك

 ولكن اهللا يهدي من يشاء".

 
 باب قول اهللا تعالى: "إنك ال تهدي من أحببت"

يهـدي أحـداً إال : أنه إذا كان ال أحد يستطيع أن ينفع أحداً بالشفاعة واخلالص مـن العـذاب كـذلك ال يسـتطيع أحـد أن مناسبة الباب •
 ك ال جيوز أن يدعى.مل ميلك لعمه شيئاً فلذل ملسو هيلع هللا ىلص، فالنيب  بأمر اهللا عز وجل

 من أحببت: احملبة الطبيعية وليست الدينية. •
 :اهلداية تنقسم إىل قسمني •

 .ن أحببت ولكن اهللا يهدي من يشاء": ال ميلكها إىل اهللا عز وجل "إنك ال تدي مهداية التوفيق ، اإلهلام .١
جل ، قال تعاىل : "وإنك لتهدي إىل وللرسل مجيعاً ولكل داع إىل اهللا عز و  ملسو هيلع هللا ىلصهداية الداللة واإلرشاد : وهي للنيب  .٢

 صراط مستقيم" ، "ولكل قوم هاد".
 ؟أبا طالب وهو مشرك ملسو هيلع هللا ىلصف حيب النيب : كيإشكال •

 :اجلواب
 .من أحببت هدايته ال من أحببته هو: أن يكون التقدير .١
 .كمحبة االبن أباه ولو كان كافراً أن هذه حمبة طبيعية   .۲

 
بـن أبـي أميـة وأبـو  وعنـده عبـد اهللا ملسو هيلع هللا ىلصأبـا طالـب الوفـاة ، جـاءه رسـول اهللا مـا حضـرت : لصحيح عـن ابـن المسـّيب عـن أبيـه قـالفي ال
،  ملسو هيلع هللا ىلص؟ فأعاد عليه النبي أحاج لك بها عند اهللا) فقاال له: أترغب عن ملة عبد المطلب : (يا عم قل ال إله إال اهللا كلمة، فقال لهجهل

ا لـم أنـه عنـك) : (ألسـتغفرن لـك مـملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  ،ال إله إال اهللا  : هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقولفأعادا فكان آخر ما قال
ن أحببـت ولكـن اهللا : "إنـك ال تهـدي مـروا للمشركين" وأنزل في أبي طالـب: "ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغففأنزل اهللا عز وجل

 .يهدي من يشاء"
 ن وهو من كبار التابعني.ابن املسيب: هو سعيد بن املسيب بن َحَزن ، أبوه وجده صحابيا •
 ملا حضرت أبا طالب الوفاة .. حتتمل: •

أي عند االحتضار ملا قارب الوفاة وليس املع  عندما نـزل املـوت ألن الـروح إذا بلغـت الغرغـرة فـال توبـة كمـا جـاء يف احلـديث  .١
 (إن اهللا يقبل توبة العبد ما مل يغرغر).

 هذا استثناء أليب طالب وخاص به.حيتمل أنه حضرته الوفاة وبلغ نزع الروح فيكون  .٢
 على الدعوة خاصة مع أقاربه وصربه عليها. ملسو هيلع هللا ىلصفيه حرصه  •
 فيه بيان أسلوب من أساليب الدعوة وهو االستعطاف بقوله (يا عم) والرتغيب والرتهيب (أحاج لك با عند اهللا). •
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 .عند اهللا) روايات: (أشهد لك با: أذكرها حجة لك عند اهللا عز وجل كما جاء يف بعض الأحاج •
: أنا ، فغري الراوي استقباحاً للفظ املذكور وهـو مـن التصـرفات قوله (هو على ملة عبد املطلب): قال احلافظ: الظاهر أن أبا طالب قال •

 .احلسنة
 النظرة للعاصي البد أن تكون نظرة شفقة وعطف (ألستغفرن لك ما مل أنه عنك). •
 .ىل: "ما كان هللا أن يتخذ ولداً"ذلك ممتنع غاية االمتناع كقوله تعا(ما كان) يف القرآن و(ما ينبغي) تدل على أن  •
 فيه انه ال جيوز االستغفار للمشرك وإمنا تطلب له اهلداية وال جتوز مواالتم. •
طلـب فـإن : فيه معرفتهما ملع  (ال إله إال اهللا) أل�ما عرفا أن أبـا طالـب لـو قاهلـا لـربئ مـن ملـة عبـد املفأعادوا ملسو هيلع هللا ىلصفأعاد عليه النيب  •

 .الربوبية فقد أقروا با كما تقدمملة عبد املطلب هي الشرك باهللا يف ألوهيته ، فأما 
 .ه ضرر جليس السوء على الالس لهفي •
 فيه مشروعية عيادة املريض املشرك لدعوته. •
 قائدة: من قال (ال إله إال اهللا) حيكم بإسالمه ما مل يظهر منه ما يناقضها من قول أو فعل. •
 ونصرته له مل ينفعه ذلك لكونه مات على الكفر. ملسو هيلع هللا ىلصفأبو طالب مع فضله على النيب ديث أن األعمال باخلواتيم يف احل •
 فيه تفسري (ال إله إال اهللا) وأ�ا ترك عبادة غري اهللا وهلذا فهمها أبو جهل وصاحبه ال كما يقول القبوريون وغريهم. •
وامتناعــه كــان  ملسو هيلع هللا ىلصد املعرفــة والتصــديق فــأبو طالــب مل يســلم مــع معرفتــه صــدق النــيب فيــه الــرد علــى املرجئــة الــذين قــالوا إن اإلميــان جمــر  •

 للحمية اجلاهلية ، قال تعاىل: "فإ�م ال يكذبونك ولكن الظاملني بآيات اهللا جيحدون" .. وهلذا قال أبو طالب:
 من خري أديان الربية ديناً  ولقد علمت أن دين حممد
  مسحاً بذاك مبيناً لرأيتين لوال املالمة أو حذار مسبة
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 ** باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو يف الصاحلني **

يف الصحيح عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ، يف ،  وقول اهللا عز وجل: "يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم"

 وال
ً
 وال سواعا

ً
" قال: هذه أمساء قول اهللا تعاىل: "وقالوا ال تذرن آهلتكم وال تذرن ودا

ً
 يغوث ويعوق ونسرا

رجال صاحلني من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إىل قومهم أن انصبوا إىل جمالسهم التي كانوا 

 ومسوها بأمسائهم ففعلوا ومل تعبد حىت إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت.
ً
 جيلسون فيها أنصابا

ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا متاثيلهم ثم طال وقال ابن القيم: قال غري واحد من السلف: ملا 

 عليهم األمد فعبدوهم.
 باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين

السبب لغة: ما يتوصل به للشيء كقوله تعاىل "فليمـدد بسـبب إىل السـماء" أي حبـل ، وعنـد األصـوليني: مـا يلـزم مـن عدمـه العـدم وال  •
 ن وجوده وجود وال عدم لذاته.يلزم م

 .بين آدم يشمل الذكور واإلناث •
 .يسمى ثناًء (فأثنوا عليها شراً) : جماوزة احلد يف الثناء مدحاً أو قدحاً ، والقدحالغلو •
 :طلق يف الكتاب والسنة على معنيني: وهم من قام حبق اهللا تعاىل وحق عباده ، والصاحل يالصاحلني •

 .مقابل اإلفساد .١
 .يعمل السيئاتمقابل من  .٢

 .به هنا: من ترك الفساد والسيئاتواملراد 
: ملا كان التوحيد مبيناً بياناً واضحاً ال إشكال فيه ومجيع الرسل دعت إليه أراد الشـيخ بيـان سـبب وقـوع الشـرك فـذكر هنـا مناسبة الباب •

 أهم األسباب.
 :: ذكر يف القرآن أصلني من الشركفائدة •

 .يف الصاحلني كما سيأيتيف الغلو  : وكانشرك قوم نوح .١
 .ة وما تبعه يف الشرك يف األلوهية: وهو شرك من جهة التأثري والنظر يف الكواكب وهذا من جهة الربوبيشرك قوم إبراهيم .٢

 
 .ا أهل الكتاب ال تغلوا في دينكم": "يوقول اهللا عز وجل

 .. وهي: ياق النهي فيعم مجيع أنواع الغلو: فعل يف سال تغلوا •
 خاص: برفعهم فوق منزلتهم اليت أعطاها اهللا تعاىل هلم.الغلو باألش .١
 الغلو يف الدين: بالزيادة عن احلد املشروع يف العبادات مبقاديرها وكيفياتا. .٢

 .لوا عبادتكم يف املخلوقني وغريهمأي ال جتع: يف دينكم •
 :مفاسد الغلو •

 .أو حتتها إن كان قدحاً  تنزيل للمخلوق فوق منزلته إن كان مدحاً  .١
 .إىل عبادة هذا املغلو فيه يءدي .٢
 .يصد عن تعظيم اهللا عز وجل .٣

 يف اآلية دليل على أن الغلو يف الصاحلني من سنة اليهود والنصارى. •
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قال: (ال تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إمنا أنا عبد ، فقولوا: عبد  ملسو هيلع هللا ىلصوعن عمر أن رسول اهللا 

 اهللا ورسوله) أخرجاه.
 

اعاً وال يغــوث ويعــوق : "وقــالوا ال تــذرن آلهــتكم وال تــذرن وداً وال ســو اهللا عنهمــا ، فــي قــول اهللا تعــالى يفــي الصــحيح عــن ابــن عبــاس رضــ
: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسـون ونسرًا" قال

 .ى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدتتعبد حت فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم
 .مد فعبدوهم: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم األوقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف

 عكفوا: أي أطالوا البقاء يف املكان. •
(لعــن اهللا زائــرات القبــور  ملسو هيلع هللا ىلصج والبنــاء عليهــا ، قــال فيــه النهــي عــن مــا يفضــي إىل اىل الشــرك كــالعكوف عنــد القبــور وإضــاءتا بالســر  •

 لعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه دليل على ذلك (ال تدع قرباً مشرفاً إال سويته). ملسو هيلع هللا ىلصواملتخذين عليها املساجد والسرج) ، ووصيته 
 .ر حممول على الرفع ألنه خرب غييبهذا األث •
 .ي ال تدعوا عبادتا وانتصروا هلا: أال تذرن •
 .ظهر هلم بصورة هذا الرجل الصاحل : وذلك مبا يلقيه يف قلوبم من الوسوسة وغريها ورمباالشيطانأوحى  •
 فيه فضيلة العلم والعلماء وأن الشيطان ما جترأ إال بعد موتم. •
 فيه خبث الشيطان وتدرجه شيئاً فشيئاً حىت يدعو للكفر. •
 .وارأيتموها تذكرمت عبادتم فتنشط: حىت إذا ومسوها بأمسائهم •
 يف احلديث دليل على أن البدع ال جتوز وإن كان ظاهرها اخلري وإن كانت نية أصحابا اخلري ، وأ�ا تفضي إىل الشرك. •
 يقولون: إن البناء على القبور من باب احملبة للصاحلني.يف احلديث رد على عباد القبور الذين  •
  تداس وجيعل عليها نصائب يف طرفيها ليعرف حدها فقط.ترفع على األرض قدر شرب ألن ال ملسو هيلع هللا ىلصكانت القبور على عهد النيب  •
اس أمـــة واحــدة فبعـــث اهللا : "كـــان النــيـــد مث حصــل الشـــرك وهــذا قولـــه تعــاىلعلــى التوح قـــرون ١٠كــان بـــني آدم ونــوح عليهمـــا الســالم  •

 .النبيني"
: مـا عظــم أولنـا هــءالء إال وهــم م قــالواســت آثـاره ، ويف روايــة أ�ـ: يف روايــة للبخـاري (ونســخ) أي در حـىت إذا هلــك أولئـك ونســي العلـم •

 .يرجون شفاعتهم عند اهللا
 مسألة التصوير: يف الباب دليل ملن قال حبرمة التصوير .. فهم حرموها لعلتني: •

 أنه وسيلة للشرك. .١
فيــه مضـــاهاة خللـــق اهللا تعـــاىل ، وجـــاء يف احلــديث القدســـي (ومـــن أظلـــم ممـــن ذهــب تلـــق كخلقـــي فليخلقـــوا حبـــة أو ليخلقـــوا  .٢

 رية).شع
 فيه التحذير من نصب الصور وتعليقها السيما من يعظمه قوم أو فئة. •
 فيه أن درأ املفاسد أوىل من جلب املصاحل ، فقوم نوح عليه السالم نظروا ملصلحة جزئية مقارنة باملفسدة العظمى يف الشرك. •

 
 .عبد ، فقولوا: عبد اهللا ورسوله) أخرجاه ابن مريم إنما أنا تطروني كما أطرت النصارى : (القال ملسو هيلع هللا ىلص عمر أن رسول اهللاوعن 

 .ملدح والذم والفهم والعلم والعمل: جماوزة احلد يف املدح ، والغلو أعم ألنه يف ااإلطراء •
 :كما أطرت النصارى ابن مرمي)مع  الكاف يف قوله ( •
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 ملسو هيلع هللا ىلصاهللا وملسلم عن ابن مسعود أن رسول ،  : (إياكم والغلو فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو)ملسو هيلع هللا ىلصقال 

.
ً
 قال: (هلك املتنطعون) قاهلا ثالثا

 
 :ا ما شئتم سواه كما قال البوصريي: ال تقولوا كقوهلم (ابن اهللا) وقولو ظن بعضهم أن املع  .١

 واحكم مبا شئت فيه واحتكم  دع ما ادعته النصارى يف نبيهم
مــا قبلــه يف املعــ  وهــي قياســية ال للتمثيــل : أ�ــا للتمثيــل أي الــيت يكــون مــا بعــده مشــرتكاً مــع واملعــ  الثــاين وهــو الصــحيح .٢

 .ع  النهي عن مشابتهم يف الغلوالكامل فامل
الصــحيح تســميتهم بـــ (النصــارى) أل�ــا الــواردة يف الكتــاب والســنة ، كمــا أن املســيحيني تعــين أتبــاع عيســى عليــه الســالم وأمــا النصــارى:  •

  ، وبعضهم قال لقوهلم "حنن أنصار اهللا".النصارى فتسميتهم بذلك: نسبة ملنطقة (الناصرة) يف فلسطني
 اليهود: الصحيح تسميتهم بـ (اليهود) أل�ا الواردة يف النصوص واليت ارتـبط بـا اللعنـة والغضـب ، وال يسـمون بــ (إسـرائيل) ألنـه نـيب اهللا •

 .يعقوب ، أما (بين إسرائيل) فيجوز كون كثري منهم من أبناء يعقوب واألفضل تسميتهم بـ (اليهود)
 :فائدة: احلقوق ثالثة •

 .وهية والربوبية واألمساء والصفات: وهو ما تتص به من األلخالص هللا عز وجل .١
 .م وتوقريهم وتبجيلهم مبا يستحقون: إعانتهخاص للرسل .٢
 .حق مشرتك: اإلميان باهللا ورسله .٣
 .ه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيًال": "لتءمنوا باهللا ورسوله وتعزرو جيمعها قوله تعاىلو 

دون إفراط أو تفريط بالعبودية والرسالة .. وفيها: رد على الغالة يف حقـه ، ورد علـى مـن كـذب  ملسو هيلع هللا ىلصعبداهللا ورسوله: مجعت مدحه  •
 الرسالة.

 فيه أن من �ى عن شيء فإنه يذكر البديل الصاحل عنه إن كان له بديل. •
 البدعة: •

 شيئاً ال أصل له كاملولد والتربك باآلثار.حقيقية: إذا أحدث  .١
ضافية: إذا أحدث يف العبادة املشروعة وقتاً أو صفة مل تشرع ، كصوم النصف من شعبان وحتديد وقت لعبادة مشروعة دون إ .٢

 غريها.
 

 .فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو) : (إياكم والغلوملسو هيلع هللا ىلصقال 
 إياكم: كلمة حتذير. •
 .ثل هءالء فارموا وإياكم والغلو)يف حصى اجلمرات يف احلج (مب ملسو هيلع هللا ىلصهذا قاله  •
 :ني(أهلك من كان قبلكم) حيتمل معني •

 .هالك الدين: وذلك مبجرد الغلو .١
 .يه فالغلو يف الدين سبب إلهالكهم: وعلهالك األجسام .۲

 
 .قال: (هلك المتنطعون) قالها ثالثاً  ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا عن ابن مسعود أن رسولمسلم 
عـ  لكـالم أو األفعـال ، والتنطـع واإلطـراء والغلـو متقاربـة امل: الذين جـاوزوا احلـد يف ذلـك وهـو املتعمـق املتشـدق الـذين تكلفـوا ااملتنطعون •

 .جيمعها جماوزة احلد املشروع
 التنطع يكون يف: •
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 الكالم: وهلذا يقول علي رضي اهللا عنه (حدثوا الناس مبا يعرفون ، أن تريدون أن يكذب اهللا ورسوله). .١
والسنة الظاهرة البينة حبجة أن األدلة السمعية ظنية الثبوت  االستدالل: باتباع طريقة أهل الكالم واملنطق والعدول عن الكتاب .٢

 والعقلية قطعية فهلكوا بذا.
 العبادة: بالزيادة عن احلد املشروع. .٣

 فيه تكرار النصيحة حىت تثبت وترسخ يف قلوب السامعني ، وهلذا كررها ثالثاً. •
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 إذا عبده **** باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد اهللا عند قرب رجل صاحل فكيف 

كنيسة رأتها بأرض احلبشة وما فيها من  ملسو هيلع هللا ىلصيف الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول اهللا 

 وصوروا فيه 
ً
الصور ، فقال: (أولئك إذا مات فيهم الرجل الصاحل أو العبد الصاحل بنوا على قربه مسجدا

 فتنة القبور وفتنة التماثيل.تلك الصور أولئك شرار اخللق عند اهللا) فهؤالء مجعوا بني الفتنتني ، 

طفق يطرح مخيصة له على وجهه ، فإذا اغتم بها كشفها  ملسو هيلع هللا ىلصوهلما عنها قالت: ملا نزل برسول اهللا 

فقال وهو كذلك: (لعنة اهللا على اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد) حيذر ما صنعوا ، 

. أخر
ً
 جاهولوال ذلك أبرز قربه غري أنه خشي أن يتخذ مسجدا

 باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد اهللا عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده
ب عنــده وســيلة إىل عبادتــه ، ووســائل الشــرك حمرمــة أل�ــا تــءدي إىل الشــرك األكــرب وقــد رتــة الرجــل الصــاحل شــرك أكــرب و عبــادة اهللا عبــاد •

 .اللعن كما سيأيت ملسو هيلع هللا ىلصعليها النيب 
 .على سد كل ذريعة إىل الشرك ملسو هيلع هللا ىلصنيب الذكر وسائل الشرك وحرص يف هذا الباب  •

 
: (أولئـك إذا مـات الحبشة وما فيها من الصـور ، فقـالكنيسة رأتها بأرض  ملسو هيلع هللا ىلصالصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول اهللا في 

ء جمعـوا بـين فيهم الرجـل الصـالح أو العبـد الصـالح بنـوا علـى قبـره مسـجداً وصـوروا فيـه تلـك الصـور أولئـك شـرار الخلـق عنـد اهللا) فهـؤال
 .نة القبور وفتنة التماثيلالفتنتين ، فت

 أم سلمة: هي هند بنت أمية املخزومية القرشية ، أم املءمنني. •
 الكنيسة: هي معبد النصارى ، فإذا كان املعبد لرجل واحد مسي (صومعة). •
 .مبرض موته ملسو هيلع هللا ىلص عنها أخربت النيب أم سلمة رضي اهللا •
 .ثيل منصوبةلظاهر أ�ا جمسمة ومتا: وامن الصور •
 ، وهذا من حتريهم يف الرواية وحرصهم. الرجل الصاحل أو العبد الصاحل: شك من الراوي •
 . عز وجل عندها: أن الصور والقبور اليت فيها الكنائس من وسائل الشرك ، فال يعبد اهللاوجه الداللة من احلديث •
 .ذال فيه الكنائس كما يف احلديث ه: مكان العبادة ، فيدخاملسجد ، لغة •
 .ا من كالم شيخ اإلسالم رمحه اهللا: هذفهءالء مجعوا بني فتنتني •
أول من ب  على القبور يف اإلسالم هم الشيعة الفاطميون مث قلدهم الصوفية وغريهم ممن ينتسب لإلسالم ، ومل ينب علـى القبـور خـالل  •

 القرون األربعة املفضلة.
 ة وهم أحياء ، والذين يبنون املساجد على القبور) ، وسيأيت بإذن اهللا.جاء يف احلديث (إن من شرار اخللق من تدركهم الساع •

 
: (لعنة اهللا على ال وهو كذلكطفق يطرح خميصة له على وجهه ، فإذا اغتم بها كشفها فق ملسو هيلع هللا ىلص: لما نزل برسول اهللا ولهما عنها قالت

 . أخرجاهقبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً برز اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) يحذر ما صنعوا ، ولوال ذلك أ
 .: أي نزل به ملك املوت لقبض روحهملسو هيلع هللا ىلصملا نزل برسول اهللا  •
 أي فيه خطوط. مخيصة: كساء مربع له أعالم •
 .بق سواًء بنوا مسجداً أو ال: أمكنة للعبادة كما سمساجد •
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الشرك ، ومناسبة ذلك أنه خشي على أمته أن تفعل عند  يف هذه احلالة احلرجة مل يشتغل عن الدعوة إىل التوحيد وإنكار ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  •
 قربه ما فعل قبلها من األمم فلم يرتك الفرصة تذهب.

 علياً فقال: (ال تدع قرباً مشرفاً إال سويته). ملسو هيلع هللا ىلصورد األمر بإزالة القبور املبنية كما وصى النيب  •
 .رى أن األنبياء يدفنون حيث ماتواهلذه العلة واألخ : أي أخرج من بيته ، ومل يفعلولوال ذلك أبرز قربه •
 يف احلديث دليل على جواز لعن اليهود والنصارى على وجه العموم وكذلك أصحاب الكبائر ، خبالف لعن املعني. •
 :غري أنه خشي: فيها روايتان •

 .ملسو هيلع هللا ىلصَخشي: أي النيب  .١
 .أي الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم :ُخشي .٢

 :ادة القبور تكون على ثالثة أحوالعب •
 .ه للقرب نفسهتوجبال .١
 .بالتوجه لصاحب القرب .٢
 .ما حول القرب من األبنية وحنوها بالتوجه إىل .٣

 
 .أنه من كالم عائشة رضي اهللا عنها: الظاهر حيذر ما صنعوا •
 :ور مساجد يكون على إحدى ثالث صوراختاذ القب •

 .األنواعيسجد على القرب وهذا غري منتشر ألن الغالب أن القبور مصانة ، وهذا أفظع  .١
 .يصلي إىل القرب .٢
 .داخل بناء وهذا البناء هو املسجديتخذ القرب مسجداً بأن جيعل القرب  .٣

 ؟اختذ مسجداً حيث أنه داخل املسجداآلن  ملسو هيلع هللا ىلصهل قرب النيب : إشكال •
 :اجلواب: ال وذلك ألمور

 .ملسو هيلع هللا ىلصعلى القرب بل بين يف عهد النيب املسجد مل يب   .١
 .جد بل دفن يف بيتهمل يدفن يف املس ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب  .٢
 :اط بأكثر من جدار ... وبيان ذلكأن القرب ليس يف املسجد بل يف حجرة مستقلة وذلك أنه حم .٣

 .ألول يف عهد عائشة رضي اهللا عنهاحماط باجلدار ا - أ
بعد ذلك يف خالفة عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا مت بناء جدار آخر مثلث وزاويته جهة الشمال (عكس جهة القبلة)  - ب

حـىت ال يسـتقبله أحـد أن يكـون بـني مـن أراد اسـتقباله والقبلـة مي ، واحلكمـة مـن جعـل مثلـث وهذا خلـف اجلـدار القـد
 .الروضة قليًال وليس له باب كذلك زاوية ، وهذه الزاوية تزيد البعد بني القرب وبينها وقد أخذ من

 .بعد ذلك زيد جدار ثالث - ت
الثالث ممر سعته بني مرتين ومرت فال يصلي به أحد السعودية زيد سور حديد وجعل بينه وبني اجلدار واآلن يف الدولة  - ث

 .ال يفتح إال ملرور الناس للزيارةفلم يصبح مكاناً للصالة بل حكم املقربة وأمجع خارج املسجد و 
 :قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل
 وأحاطه بثالثة اجلدران  وأجاب رب العاملني دعاءه
 نيف عزة ومحاية وصيا  حىت غدت أرجاؤه بدعائه
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قبل أن ميوت خبمس ، وهو يقول: (إني  ملسو هيلع هللا ىلصوملسلم عن جندب بن عبد اهللا قال: مسعت رسول اهللا 

 ، ولو كنت 
ً
 كما اختذ إبراهيم خليال

ً
أبرأ إىل اهللا أن يكون يل منكم خليل ، فإن اهللا قد اختذني خليال

 ، أال وإن من كان قبلكم كانوا 
ً
 الختذت أبا بكر خليال

ً
 من أمتي خليال

ً
يتخذون قبور أنبيائهم متخذا

 مساجد أال فال تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك).

من فعله. والصالة وعندها من ذلك وإن مل  –وهو يف السياق  –فقد نهى عنه يف آخر حياته ثم إنه لعن 

) ، فإن الصحابة مل يكونوا ليبنوا حول قربه مسج
ً
 ينب مسجد وهو معىن قوله: (خشي أن يتخذ مسجدا

ً
دا

 كما قال 
ً
 بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا

ً
، وكل موضع قصدت الصالة فيه فقد اختذ مسجدا

).ملسو هيلع هللا ىلص
ً
 وطهورا

ً
 : (جعلت يل األرض مسجدا

: (إن من شرار الناس من تدركهم الساعة 
ً
وألمحد بسند جيد عن ابن مسعود رضي اهللا عنه مرفوعا

 حامت يف صحيحه.وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد) ورواه أبو 
 

 
يف زيارة القبور أن تزار من أجل السالم والدعاء هلـم بـاملغفرة والرمحـة ، واتعـاظ الزائـر بـأحوال املـوتى ، وال تـان القبـور وال هدي اإلسالم  •

 تداس.
ون لي منكم : (إني أبرأ إلى اهللا أن يكقبل أن يموت بخمس ، وهو يقول ملسو هيلع هللا ىلص: سمعت رسول اهللا ولمسلم عن جندب بن عبد اهللا قال

ان خليل ، فإن اهللا قد اتخذني خليًال كما اتخذ إبراهيم خليًال ، ولو كنت متخذاً من أمتي خليًال التخـذت أبـا بكـر خلـيًال ، أال وإن مـن كـ
 .لقبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك)قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد أال فال تتخذوا ا

 س سنني.وحيتمل مخ خبمس: أي خبمس ليايل •
 ، وأصله: نفي الشيء واالبتعاد عنه. أبرأ: وهي التخلي •
ي مل تثبت إال إلبراهيم ، وه ملسو هيلع هللا ىلصليس يف قلبه خلة ألحد إال اهللا عز وجل  ملسو هيلع هللا ىلص: أعظم احملبة وهي اليت تتخلل القلب فالنيب اخللة •

 ، واخللة ال تقبل االشرتاك. ملسو هيلع هللا ىلصوالنيب 
 آخر حياته ، ويوجد غريها من اإلشارات كثري. فيه فضل أيب بكر وإشارة إىل استخالفه ألن هذا يف •
 أال: حرف تنبيه ، وكرره للتنبيه. •
 :صنيعهم هذا خمرج على وجهني ملسو هيلع هللا ىلصنيب وإنكار ال: قال اخللخايل •

 .ياء تعظيماً وهذا هو الشرك اجلليأ�م يسجدون لقبور األنب .١
ذلك إىل عبـادة اهللا واملبالغـة يف تعظـيم األنبيـاء جيوزون الصـالة يف مـدافن األنبيـاء والتوجـه إليهـا حـال الصـالة نظـراً مـنهم بـ .٢

 .الشرك اخلفي ولذلك استحقوا اللعنوهو من 
 .يستحق اللعن وهو من كبائر الذنوب: عدم جواز التعبد هللا عز وجل عند قبور الصاحلني وأنه مناسبته •
 .ملوصلة إىل الشرك واحملرمات واجبوقد أمجع احملققون أن سد الذرائع ا •

 
: ك وإن لـم يـبن مسـجد وهـو معنـى قولـه. والصـالة وعنـدها مـن ذلـمن فعله –وهو في السياق  –في آخر حياته ثم إنه لعن ه فقد نهى عن

(خشي أن يتخذ مسجدًا) ، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدًا ، وكل موضع قصدت الصالة فيه فقد اتخذ مسجداً بل كل 
 .األرض مسجداً وطهورًا): (جعلت لي ملسو هيلع هللا ىلص داً كما قاليصلى فيه يسمى مسجموضع 
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 : (إن مـن شـرار النــاس مـن تـدركهم السـاعة وهــم أحيـاء والـذين يتخـذون القبــورابـن مسـعود رضـي اهللا عنــه مرفوعـاً  وألحمـد بسـند جيـد عــن
 .مساجد) ورواه أبو حاتم في صحيحه

 .الم شيخ اإلسالم رمحه اهللا تعاىلهذا كله إىل �اية الباب من ك •
: وهذه املساجد املبنية على قبور األنبياء والصاحلني أو امللوك وغريهم تتعني إزالتهـا بـدم أو غـريه وهـذا ممـا ال ه اهللاسالم رمحقال شيخ اإل •

 .ه خالفاً بني العلماء واملعروفنيأعلم في
جيـوز ، سـواء بـين فـال  –ري اجلنازة غ –الصالة عند القبور ال جتوز سواء صلي إليها وعندها رجاء الربكة أو مل يرج الربكة فلو صلى نافلة  •

 .على القرب أو ال
 املسجد هو املكان الذي يصلى فيه سواء قصد أم مل يقصد ، بين عليه أو مل ينب .. وعلى هذا فالتحرمي يشمل معنيني: •

 الصالة عند القبور وإن مل ينب مسجداً ، وهذا املراد من األحاديث. .١
 عنه. بناء املساجد فيها والقباب ، وهذا منهي .٢

بني قوله (إن من شرار الناس من تدركهم السـاعة وهـم أحيـاء) وقولـه (ال تـزال طائفـة مـن أمـيت علـى احلـق ظـاهرين ال : ما اجلمع إشكال •
 ؟يضرهم من خذهلم حىت تقوم الساعة)

لــق قبلهــا يرســل اهللا : إن املــراد باحلــديث الثــاين قــرب قيــام الســاعة ولــيس قيامهــا بالفعــل أل�ــا ال تقــوم إال علــى شــرار اخلاجلــواب
 .ارك وتعاىل ريح تقبض نفس كل مءمنتب

: (ال تقــوم الســاعة ويف األرض مــن يقــول: اهللا اهللا) ، ألن ذكــر اهللا والتوحيــد والعبــادة عمــارة لــألرض فــإذا فقــدت اســتحق ملسو هيلع هللا ىلصقــال  •
 أهلها العقوبة وحصل املوت العام.

إىل الشـرك قبــل وقوعــه ني مـن تقــوم علــيهم السـاعة فــذكر الذريعــة قــرن بـني مــن اختــذها مسـجداً وبــ ملسو هيلع هللا ىلص: أنــه قـال املصــنف يف املسـائل •
 .وذكر خامتته
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 تعبد من دون اهللا **
ً
 ** باب ما جاء أن الغلو يف قبور الصاحلني يصريها أوثانا

 يعبد ، اشتد غضب اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصروى مالك يف املوطأ: أن رسول اهللا 
ً
سلم قال: (اللهم ال جتعل قربي وثنا

والبن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن جماهد: ،  ر أنبيائهم مساجد)على قوم اختذوا قبو

 هلم السويق فمات فعكفوا على قربه.
ّ
ت

ُ
ل
َ
 "أفرأيتم الالت والعزى" قال: كان ي

 باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون اهللا
 .أو قدحاً  : هو جماوزة احلد مدحاً الغلو •
ايزة ال قبــور : جمــاوزة احلــد يف الصــفة الــيت ينبغــي أن يكــون عليهــا القــرب إذ صــفتها يف الشــرع واحــدة غــري متمــ هــذا البــابمعــ  الغلــو يف •

 .الصاحلني وال غريهم
 :الغلو يف القبور يكون على درجتني •

 .رك األكربلوسائل املءدية إىل الشالكتابة عليها أو رفعها أو البناء عليها أو اختاذها مساجد وغريها وهذه من ا .١
ارك : وينذر للقرب أو يذبح له أو يستشفع برتابه اعتقاداً أنه وسيلة عند اهللا تبـلة من الوسائل املقربة هللا تعاىلأن جتعل وسي .٢

 .وتعاىل وهذا من الشرك األكرب
واألنصار رضي اهللا عنهم من  : (ففي هذه القصة ما فعله املهاجرونقصة وجود جثة دانيال عليه السالمقال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل يف  •

ولعبـــدوه مـــن دون اهللا عـــز تعميــة قـــربه لـــئال يفتـــنت بـــه ومل يـــربزوه للـــدعاء عنـــده والتـــربك بـــه ولـــو ظفـــر بـــه املتـــأخرون جلالـــدوا عليـــه بالســـيف 
 .اهـوجل)

ســان أو حيــوان ، مــا عبــد مــن دون اهللا علــى صــورة إنالصــنم: الــوثن: مــا عبــد مــن دون اهللا مــن قــرب أو شــجر أو حجــر أو حنــو ذلــك ،  •
التمثــال: مــا كــان علــى صــورة إنســان فهــو داخــل يف معــ  الصــنم .. والشــارح رمحــه اهللا إذا ذكــر أحــدمها مشــل اآلخــر أمــا إذا ذكــرا مجيعــاً 

 فيقصد كل مبعناه كما سبق.
 

اتخــذوا قبــور أنبيــائهم قــوم : (اللهــم ال تجعــل قبــري وثنــاً يعبــد ، اشــتد غضــب اهللا علــى قــال ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا : أن رســروى مالــك فــي الموطــأ
 .مساجد)
مجـع قلبـه علـى اهللا : أصلها يا اهللا فحذفت ياء النداء ألجل البداءة باسم اهللا وعوض عنها امليم الدالة علـى اجلمـع ، فكـأن الـراوي اللهم •

 .يف اآلخر ألجل البداءة باسم اهللاوكانت 
  مصاناً هللا احلمد.، فدفن يف بيته وأصبح القرب كما سبق  ملسو هيلع هللا ىلصتجاب اهللا دعاء النيب وقد اس •
هلـذا احلـديث وسـبب الكراهـة أن هـذا اللفـظ قـد  ملسو هيلع هللا ىلص: زرت قـرب النـيب ا نقلـوه عـن مالـك أنـه كـره أن يقـالبعض أصحاب مالـك فيمـ •

رة ، كما أنه مل يرد دليل خاص على زيا القبور فال يفهم منه هذا املع  صار كثري من الناس يريد به الزيارة البدعية أما لفظ الزيارة لعموم
 وإمنا عموم زيارة القبور. ملسو هيلع هللا ىلصقرب النيب 

 من غري مكوث عنده وطول قيام وال تكرر للزيارة كما كان ابن عمر يفعل إذا جاء من سفر فقط. ملسو هيلع هللا ىلصاملشروع يف زيارة قرب النيب  •
 

 .عكفوا على قبرهلهم السويق فمات ف: كان يـَُلّت عن سفيان عن منصور عن مجاهد: "أفرأيتم الالت والعزى" قال والبن جرير بسنده
 ابن جرير: هو إمام املفسرين حممد بن جرير الطربي. •
 سفيان: حيتمل أنه سفيان بن عيينة ، وحيتمل سفيان الثوري وهو الذي رجحه الشارح. •
جماهد: هو جماهد بن جرب التابعي املعروف ، من أكرب تالميذ ابن عباس ، كـان يقـول (عرضـت املصـحف علـى ابـن عبـاس مـن أولـه إىل  •

 ره أقف عند كل آية وأسأله عن معناها).آخ



- ٥٥ - 
 

 وكذا قال أبو اجلوزاء

عن ابن عباس رضي اهللا عنهما: كان يلت السويق للحاج ، وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال: (لعن 

 رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زائرات القبور واملتخذين عليها املساجد والسرج) رواه أهل السنن.
 
 .شبهه مث يءكلمسن أو حن مث تلط بتمر أو ن الشعري حيمص مث يط: عبارة عالسويق •
 . لزومه: وهذا يعين لزوم القرب بتعظيمه واعتقاد الربكة والثواب والنفع والضر يفعكفوا على قربه •

 
 وكذا قال أبو الجوزاء

(لعـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم : وعن ابن عباس رضـي اهللا عنهمـا قـال: كان يلت السويق للحاج ، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما
 .المساجد والسرج) رواه أهل السنن زائرات القبور والمتخذين عليها

 أبو اجلوزاء: هو سفيان بن عبداهللا الربعي. •
 يف احلديث دليل على جواز لعن أصحاب الكبائر على العموم ، واللعن: هو الطرد من رمحة اهللا تعاىل. •
 :الزيارة للقبور على أقسام •

 .الرجل لالتعاظ و الدعاء للموتى: زيارة سنة .١
 .اء عندهم و قراءة القرآن و غريها: زيارتم للدعبدعة .٢
 .ستنجاد بم واالستغاثة وحنو ذلكواال: زيارتم لدعاء األموات شرك .٣
ة فقد تنوح وجتزع  ، وذلك أل�ا ضعيف بني أهل العلم رمحهم اهللا تعاىل وهي زيارة النساء للقبور ولو للزيارة على خالف: حمرمة .٤

 كما أ�ا عورة فال جيوز أن ختتلط بالنساء.
 .مام أمحد رمحه اهللا على الكراهةومن اختار التحرمي الشيخ بن عثيمني رمحه اهللا تعاىل ومذهب اإل

أنـه عـام للرجـال من اختار جواز زيارة النساء للقبور استدل حبديث (كنـت �يـتكم عـن زيـارة القبـور فزوروهـا فإ�ـا تـذكر بـاآلخرة) حبجـة  •
 والنساء .. ويرد عليه:

 قوله (فزوروها) خطاب للرجال وهذا ال تدخل فيه النساء. .١
 أن هذا احلديث عام وتصصه حديثنا. .٢

 استدل بعضهم بزيارة عائشة لقرب أخيها عبدالرمحن .. ويرد عليه: •
 فعل عائشة حممول على أ�ا مل يبلغها النهي. .١
 د الصحابة رضي اهللا عنهم.ولو بلغها فاحلجة بالنص ال باجتها .٢

 .أو �اراً تعظيماً وغلواً فيها : توقد عليها السرج ليالً السرج •
 ؟املقابر باألنوار يف هذا الزمان ما حكم إضاءة •

 :وذلك لألسباب التالية : الذي نرى أنه مينع �ائياً صاحل بن عثيمني رمحه اهللا تعاىل قال الشيخ حممد بن
 .عدم وجود الضرورة .١
 .ل وهي أنوار السياراتعندهم بدي .٢
 .يكون ذريعة للشرك وتعظيم القبور .٣

 .بإضاءتا أل�ا بعيدة عن القبور أما إذا كان يف املقربة حجرة يوضع فيها اللنب وحنوه فال بأس
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مـور يف بدايـة األمـر أل�ـم كـانوا حـديثي عهـد بشـرك فخشـي أن يرتسـب فـيهم شـيئاً مـن أ منع من زيارة القبور مطلقاً ملسو هيلع هللا ىلصفائدة: النيب  •
 اجلاهلية فمنعهم فلما عرفوا التوحيد أذن للرجال فقط ليتذكروا اآلخرة.
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 جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إىل الشرك** ملسو هيلع هللا ىلص**باب ما جاء يف محاية املصطفى 

وعن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا ،  وقول اهللا تعاىل: "لقد جاءكم رسول من أنفسكم"

 ، وصلوا علي فإن صالتكم تبلغني حيث كنت) : (ال جتعلوا بيوملسو هيلع هللا ىلص
ً
 وال جتعلوا قربي عيدا

ً
تكم قبورا

 رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات.
 التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك جناب ملسو هيلع هللا ىلصالمصطفى باب ما جاء في حماية 

 .ملصتفى من الصفوة وهو خيار الشيء: أصلها ااملصطفى •
 .ل له مانعاً مينع من يقرب حولهجع: من محى الشيء إذا محاية •
 .جناب: مبع  جانب •

 
 .وقول اهللا تعالى: "لقد جاءكم رسول من أنفسكم"

 .هنا اجلنس ، والثاين أوىل للعموم: قيل املراد العرب ويدل عليه "من أنفسكم" ، وقيل املراد مجيعها ويكون املراد بالنفس جاءكم •
 .: وهناك قراءة أخرى " أنَفسكم "من أنُفسكم •
يس الرســول: مــن أوحــي إيــه بشــرع وأمــر بتبليغــه ، وأمــا النــيب: مــن أوحــي إليــه بشــرع ومل يــءمر بتبليغــه ، واملــراد بــالتبليغ: اجلهــاد واإللــزام ولــ •

 املقصود تعليم الناس الشرع فهذا مأمور به كل من عنده علم.
يعة مـن قبلـه ، وقـد يـوحى إىل النـيب بـوحي خـاص ذكر شيخ اإلسالم أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع خبالف النيب حيث يبعـث بشـر  •

 يف بعض القضايا.
 .يه ما عنتم : أي صعب عليه مشقتكمعزيز عل •
 .م: احلرص بذل اجلهد إلدراك املقصود ، واملع  : بذل غاية جهده يف مصلحتكحريص عليكم •
الـذين معـه أشـداء قـال تعـاىل : "حممـد رسـول اهللا و رؤوف رحيم : الرأفـة : شـدة الرمحـة وأرقهـا ، وهـذا الوصـف بـاملءمنني أمـا الكفـار فقـد  •

 .على الكفار ..."
 إيراد اآلية: أن هذا الرسول الذي اتصف بذه الصفات ال ميكن أن يرتك األمة تقع يف الشرك ، ال بل يبالغ يف محاية التوحيد.سبب  •

 
وال تجعلـوا قبـري عيـداً ، وصـلوا علـي فـإن صـالتكم  : (ال تجعلـوا بيـوتكم قبـوراً ملسو هيلع هللا ىلصل رسـول اهللا : قـاوعن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال

 تبلغني حيث كنت) رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات.
 :لوا بيوتكم قبوراً) حتتمل معنينيالنهي يف احلديث (ال جتع •

 :دفن يف بيته ألمرين ملسو هيلع هللا ىلصيب ال تدفنوا فيها وهذا ظاهر اللفظ ، والن .١
 وقد ضعفه بعضهم. : (ما من نيب ميوت إال دفن حيث قبض)حديث - أ
 .: (غري أنه خشي أن يتخذ مسجداً)ما روي عن عائشة رضي اهللا عنها - ب

: (ال تعطلوها من الصالة فيها والدعاء والقراءة فتكون مبنزلة القبور) ويدل عليها ما جاء يف بعض الطـرق وقال شيخ اإلسالم .٢
 .كم يف بيتكم وال جتعلوها قبوراً)(اجعلوا من صالت

 .ثيمني: وكال املعنيني صحيحبن ع قال العالمة
 .اين كما هنا وهذا من وسائل الشرك: العيد اسم ملا يتكرر ويعود يف وقت معني ، وقد يكون زماين أو مكال جتعلوا قربي عيداً  •
، وصـالة  لى: ثناؤه عليه يف املأل األع: أي اللهم صل على حممد ، ومع  صالة اهللا على عبده كما قال أبو العالية رمحه اهللاوصلوا علي •

 املالئكة: االستغفار ، ومن اآلدميني: الدعاء.
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 جيئ إىل فرجة كانت عند قرب النبي وعن علي بن احلسني رضي اهللا عنه
ً
فيدخل  ملسو هيلع هللا ىلص: أنه رأى رجال

 .فيها فيدعوه فنهاه

 مسعته من أبي عن جدي عن رسول اهللا 
ً
 وال  ملسو هيلع هللا ىلصوقال أال أحدثك حديثا

ً
قال: (ال تتخذوا قربي عيدا

 فإن تسليمكم ليببيوتكم 
ً
 .لغني أين كنتم) رواه يف املختارةقبورا

 يف احلديث دليل على أنه ليس للصالة عند قربه خاصية. •
 

 فيها فيدعوه فنهاه. فيدخل ملسو هيلع هللا ىلصعند قبر النبي وعن علي بن الحسين رضي اهللا عنه: أنه رأى رجًال يجئ إلى فرجة كانت 
قبــري عيــداً وال بيــوتكم قبــوراً فــإن تســليمكم  قــال: (ال تتخــذوا ملسو هيلع هللا ىلصرســول اهللا عــن جــدي عــن وقـال أال أحــدثك حــديثاً ســمعته مــن أبــي 

 ليبلغني أين كنتم) رواه في المختارة.
 فرجة: أي نقب يف اجلدار. •
: مقولة (صلوا علي) تقتضي أن يقال : اللفظ هكذا وأشك يف صحته ألنال العالمة ابن عثيمني رمحه اهللا: قوصلوا علي فإن تسليمكم •

 .موا فإن صالتكم وتسليمكم ليبلغينتبلغين ، إال أن يقال هذا من باب الطي والنشر واملع  صلوا علي وسل فإن صالتكم
وال  ملسو هيلع هللا ىلصشــرح للحــديث الســابق حيــث أن إنكــار علــي بــن احلســني داللــة علــى عــدم جــواز تكــرار الزيــارة لقــرب النــيب يف هــذا احلــديث  •

 الدعاء عنده.
 خاصة الشرك ، وأن من أنكر فإنه مطالب بالدليل لتقوى احلجة. يف احلديث دليل على وجوب إنكار املنكر •
كتاب امسه (األحاديث اجلياد املختارة) مجع األحاديث اجلياد الزائدة على ما يف الصحيحني ، مءلفـه: أبوعبـداهللا حممـد تارة:  رواه يف املخ •

 بن عبدالواحد املقدسي احلنبلي.
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 وثان **** باب ما جاء أن بعض هذه األمة يعبد األ

 من الكتاب يؤمنون باجلبت والطاغوت"
ً
وقوله تعاىل: "قل ،  وقوله تعاىل: "أم تر إىل الذين أوتوا نصيبا

هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند اهللا من لعنه اهللا وغضب عليه وجعل منهم القردة واخلنازير 

 وعبد الطاغوت".
 باب ما جاء أن بعض هذه األمة يعبد األوثان

 يف الكتاب والسنة. ما جاء: أي •
 ، ألن األمة ال جتتمع على ضاللة. هم ال مجيعهم: نص على وقوع ذلك من بعضبعض •
 :األمة: و األمة تطلق على معنينيهذه  •

 .يع اإلنس واجلن املءمنون والكفاروهم مج :أمة الدعوة .١
 .وهم املراد بم يف هذه الرتمجة ملسو هيلع هللا ىلص: وهم الذين أجابوا دعوة النيب أمة اإلجابة .٢

: (إن الشــيطان قــد أيــس أن يعبــده دًال حبــديث: إن الشــرك ال ميكــن أن يقــع يف هــذه األمــة مســتبة البــاب: لــدحض شــبهة مــن قــالمناســ •
 :اجلواب عن هذا االستدالل جبوابنياملصلون يف جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم) .. و 

 . عز وجليسه اهللاء سالم ولكن مل يالشيطان ال يعلم الغيب فهو أيس ملا رأى ظهور اإل .١
الصـالة تنهـى عـن : فيه إشارة إىل أن أهل الصالة هم الذين ال تتأتى منهم عبادة الشيطان لقوله تعاىل : "إن قوله (املصلون) .٢

 .الفحشاء واملنكر"
 

 .الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت" : "أم تر إلى الذين أوتوا نصيباً منوقوله تعالى
 أي قد رأيت وعلمت يا حممد. ولكل من يصح توجيه اخلطاب إليه ملسو هيلع هللا ىلص، واخلطاب للنيب  : االستفهام للتقرير والتصحيبأمل تر •
، وهم اليهود حيث  ا�م فليس عندهم العلم الكامل به: أي أعطوا جزءاً من الكتاب ومل يعطوه كله بسبب عصيباً من الكتابأوتوا نصي •

 أعطاهم اهللا التوراة وتركوا العمل با.
 كالشرك والسحر وحنوها.  يف االعتقاد ملسو هيلع هللا ىلصألمر اهللا ورسوله  يه خمالفة: اسم عام لكل ما فاجلبت •
 .ه حده من متبوع أو معبود أو مطاع: كل ما جتاوز العبد بالطاغوت •
قال ابن القيم: (الطواغيت كثريون ، ورؤوسهم مخسة: إبليس لعنه اهللا ، ومن عبد وهو راٍض ، ومـن دعـا النـاس إىل عبـادة نفسـه ، ومـن  •

 ن الغيب ، ومن حكم بغري ما أنزل اهللا).ادعى شيئاً م
 .أوتوا الكتاب كفروا باهللا تعاىل : العلم قد ال يعصم صاحبه من املعصية ألن من الذينفائدة •
 .: (لتتبعن سنن من كان قبلكم)ملسو هيلع هللا ىلصابقة فسيقع هلذه األمة كما قال : أن هذا الشرك حصل من األمم السمناسبة اآلية للباب •
ء أهدى من الذين آمنوا سبيًال: وذلك عندما اسـتنجد كعـب بـن األشـرف وحيـي بـن أخطـب إىل املشـركني يف ويقولون للذين كفروا هءال •

 مكة على قتال املسلمني فقال اليهود للمشركني: أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيًال.
لــوا للمشــركني: أنــتم أهــدى مــن الــذين آمنــوا فــاليهود ملــا قيف دليــل علــى أن املوافقــة يف الظــاهر تســمى إميانــاً ولــو مل يــوافقهم يف البــاطن ،  •

 سبيًال هم يعلمون أن املسلمني أهدى ومع ذلك مساهم اهللا (يءمنون باجلبت والطاغوت).
 

 .القردة والخنازير وعبد الطاغوت" : "قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند اهللا من لعنه اهللا وغضب عليه وجعل منهموقوله تعالى
 فهذا استفهام للتقرير والتوبيخ. الذين اختذوا دينهم هزواً ولعباً على هءالء اليهود : رداً قل هل أنبئكم •
 .: أي بشر من ذلك جزاًء عند اهللامثوبة عند اهللا •
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"
ً
وعن أبـي سـعيد اخلـدري رضـي ،  وقوله تعاىل: "قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا

ن كان قبلكم حذو القذة بالقذة حىت لو دخلـوا جحـر قال: (لتتبعن سنن م ملسو هيلع هللا ىلصاهللا عنه أن رسول اهللا 

 ضب لدخلتموه) ، قالوا: يا رسول اهللا اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟) أخرجاه.
: (أن املسـخني كالمهـا طلحـة عـن ابـن عبـاس رضـي اهللا عنهمـاالقردة أصحاب السبت واخلنازير كفار مائدة عيسـى ، وعـن علـي بـن أيب  •

ملـا ثبـت يف صـحيح مسـلم عـن النـيب خوا قردة وشـيوخهم خنـازير) ، ونسـل هـءالء غـري موجـودين اآلن من أصحاب السبت فشبابم مس
 .إن كل أمة مسخت ال يبقى هلا نسل): (ملسو هيلع هللا ىلص

يف اآليـة داللـة علـى جـواز ذكــر معايـب املـردود عليـه حــىت تتـزي ويفحـم ، وفيهـا رد علــى مـن يقـول البـد مــن ذكـر حماسـن املبتدعـة فــاهللا  •
  معايبهم.تعاىل ما ذكر إال

 
 .على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدًا" : "قال الذين غلبواوقوله تعالى
كثري أل�م هم الـذين هلـم   قيل هم مسلموا ذاك الزمان وقيل كفارهم والذي رجحه ابن كثري رمحه اهللا أ�م كربائهم وحكامهم واختاره ابن •

 .الغلبة
 

: (لتتـبعن سـنن مـن كـان قـبلكم حـذو القـذة بالقـذة حتـى لـو دخلـوا جحـر الق ملسو هيلع هللا ىلصوعن أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 
 .خرجاه؟) أوه) ، قالوا: يا رسول اهللا اليهود والنصارى؟ قال: فمنضب لدخلتم

 لتتبعن: الالم: الم قسم ، والنون: توكيد بالنون الثقيلة. •
 .ع سنة وهي الطريقة ، وروي َسَنن: وهي مفردة أي سبيل: مجُسَننَ  •
 فهو خرب مبع  النهي. ن هذا احلديث للتحذير ال للتقريرأ وال شك •
 فهي تشبه ريشة السهم األخرى. حماذياً ، والقذة هي ريشة السهم : أيحذو القذة بالقذة •
 .م هادوا ورجعوا إىل اهللا عز وجل: أتباع موسى عليه السالم نسبة إىل يهوذا من أحفاد إسحاق أو أل�اليهود •
 :ليه السالمالنصارى: أتباع عيسى ع •

 .نسبة إىل بلدة تسمى الناصرة .١
 .من النصرة "من أنصاري إىل اهللا" وقيل .٢

 .عادات واألخالق اليت تتصل بالدين: أن كل كفر وشرك وقع يف األمم السالفة فسيقع يف هذه األمة بل حىت يف أمور الوجه الداللة •
 

ى لي األرض فرأيت مشـارقها ومغاربهـا وإن أمتـي سـيبلغ ملكهـا مـا قال: (إن اهللا زو  ملسو هيلع هللا ىلصولمسلم عن ثوبان رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 
زوى لي منها ، وأعطيت الكنزين: األحمر واألبيض وإني سألت ربي ألمتي أن ال يهلكها بسنة عامـة وأن ال يسـلط علـيهم عـدواً مـن سـوى 

ي أعطيتك ألمتك أن ال أهلكهـم بسـنة عامـة وأن أنفسهم فيستبيح بيضتهم ، وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاًء فإنه ال يرد وإن
ال أسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلـك بعضـاً ويسـبي بعضـهم 

 بعضًا).
يرفـع إلـى يـوم القيامـة وال تقـوم  ورواه البرقاني فـي صـحيحه ، وزاد: (وإنمـا أخـاف علـى أمتـي األئمـة المضـلين وإذا وقـع علـيهم السـيف لـم

الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي األوثان وإنه سيكون من أمتي كذابون ثالثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا 
 بارك وتعالى).خاتم النبيين ال نبي بعدي وال تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة ال يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر اهللا ت

 .ملسو هيلع هللا ىلصيف احلديث الكثري من دالئل النبوة من اإلخبار باألمور الغيبية اليت أخرب عنها النيب  •
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قها ر: (إن اهللا زوى يل األرض فرأيــت مشــاقــال ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا وملســلم عــن ثوبــان رضــي اهللا عنــه أن رســ

ألبـيض وإنـي سـألت : األمحر واما زوى يل منها ، وأعطيت الكنزينومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها 

 من سوى أنفس
ً
هم فيستبيح بيضـتهم ، ربي ألمتي أن ال يهلكها بسنة عامة وأن ال يسلط عليهم عدوا

 فإنه ال يرد وإني أعطيتك ألمتك أن ال أهلكهم بسـنة عامـة وإن ربي قال
ً
: يا حممد إني إذا قضيت قضاء

 من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اج
ً
تمع عليهم من بأقطارهـا حـىت وأن ال أسلط عليهم عدوا

)يكون بعضهم 
ً
 ويسبي بعضهم بعضا

ً
 .يهلك بعضا

: (وإمنا أخاف على أمتي األئمة املضـلني وإذا وقـع علـيهم السـيف مل ورواه الربقاني يف صحيحه ، وزاد

من أمتي باملشركني وحىت تعبد فئام من أمتـي يرفع إىل يوم القيامة وال تقوم الساعة حىت يلحق حي 

ن وإنه سيكون من أمتي كذابون ثالثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خامت النبيني ال نبي بعـدي وال األوثا

 .حىت يأتي أمر اهللا تبارك وتعاىل)تزال طائفة من أمتي على احلق منصورة ال يضرهم من خذهلم 
 .ملسو هيلع هللا ىلصثوبان: موىل رسول اهللا  •
حـــىت رأى األرض مشـــارقها ومغاربـــا وهـــذه مـــن  ملسو هيلع هللا ىلصرســـول اهللا ، أو املـــراد أن اهللا تعـــاىل قـــوى بصـــر  زوى: مجـــع لـــه األرض وضـــمها •

 عالمات نبوته أن اهللا زوى له األرض وأخربه عن أمر غييب فحصل ما أخرب به من فتوحات يف خالفة عمر.
 فرأيت: حيتمل رؤية منامية أو حقيقية. •
 أو العكس ففي املسألة قوالن. ، ب وغالب كنوز كسرى الفضة: الذهب والفضة ، فغالب كنوز قيصر الذهوأعطيت الكنزين •
 بأمته. ملسو هيلع هللا ىلصسألت ريب ألميت: هذا من شفقته  •
 .لقحط ، والعامة: أي مبهلكة عامة: اجلدب واأن ال يهلكها بسنة بعامة: السنة •
: أي مــا جيعــل علــى ط علــيهم الكفــار ، فيســتبيح بيضــتهم: أي ال يســلفيســتبيح بيضــتهموأن ال يســلط علــيهم عــدواً مــن ســوى أنفســهم  •

 .ويغلبهم وقاية من السهام واملراد يظهر عليهم الرؤوس
 .فإنه ال يرد: أي القضاء الكوين إذا قضيت قضاء •
،  اهللا علـيهم عـدواً مـن سـوى أنفسـهم : أي إذا وقـع مـنهم ذلـك فقـد يسـلط(حىت يكون بعضهم يهلـك بعضـاً ..) قيدت اإلجابة بقوله •

 وأما الدعوة األوىل فاستجاب اهللا تعاىل هلا مطلقاً.
قاين: هو أبوبكر حممد اخلوارزمي الربقاين ، كتابه يسمى باملسند الصحيح ، مجع فيه أحاديث الصحيحني وزاد عليهما ما صح عنده الرب  •

 من األحاديث.
 وزاد: يعين على رواية مسلم. •
: يهدمه زلة العامل ، قالإلسالم؟ قلت: ال : (قال يل عمر رضي اهللا عنه ، هل تعرف ما يهدم ااألئمة املضلني: وعن زياد بن جرير قال •

 .لدين أو من جهة الوالية يف احلكموجدال املنافق بالكتاب وحكم األئمة املضلني) ، وهم الذين اختذهم الناس أئمة من جهة ا
 .وقع منذ مقتل عثمان رضي اهللا عنه: وهذا إذا وقع عليهم السيف •
 .إىل أرضهم أو يلحقهم بالصفات فقطيلحق باملشركني فيذهب  : احلي وهم القبائل ، وهذا حيتمل أنيلحق حي من أميت باملشركني •
 .قال أبو السعادات: الفئام اجلماعات الكبرية: حىت تعبد فئام من أميت األوثان •
: وليس املراد من ادعى النبـوة مطلقـاً فـإ�م ال حيصـون كثـرة لكـون غـالبهم أنه سيكون من أميت كذابون ثالثون: قال ابن حجر رمحه اهللاو  •

ذكـر الثالثـني لبيـان احلـد  :وقـال الشـيخ بـن عثيمـني رمحـه اهللا عن جنون أو سوداء ، وإمنا املراد من قامت له شوكة وبـدا لـه شـبهة ، ينشأ
 .األدىن
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فهو يعترب جمدداً من الددين وليس  ملسو هيلع هللا ىلصخامت النبيني ، ونزول عيسى عليه السالم يف آخر الزمان ليعمل بشريعة حممد  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  •
  بشريعة جديدة.نبياً بعثه اهللا

 .ال يضرهم من خذهلم: أي مل ينصرهم وال من خالفهم •
، وهـم أهـل احلـديث أي الـذين  يف بعـض األزمنـة لكـن حجتهـا باقيـة هذه الطائفة موعودة بالنصر باحلجة والربهان ال بالسـنان فقـد تـزم •

 يتمسكون بالسنة كما ذكر ذلك اإلمام أمحد رمحه اهللا وغريه.
 .ت فقد دخل فيهم الطائفة املنصورةليل على أن اإلمجاع حجة ألن األمة إذا اجتمع: فيه دقال القرطيب •
 .نقطع ما دامت هذه الطائفة موجودةاحتج له اإلمام أمحد رمحه اهللا على أن االجتهاد ال ي •
 . شرار اخللق فعليهم تقوم الساعة: وذلك عندما تقبض نفس كل مءمن حىت ال يبقى إالحىت يأيت أمر اهللا •
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 باب ما جاء يف السحر **** 

وقوله: "يؤمنون باجلبت ،  وقول اهللا تعاىل: "ولقد علموا ملن اشرتاه ما له يف اآلخرة من خالق"

 والطاغوت" ، قال عمر: (اجلبت السحر والطاغوت الشيطان).
 باب ما جاء في السحر

سائله ، وملا كـان السـحر نوعـاً مـن أنـواع الشـرك عقـد لـه هـذا مناسبة الباب ملا قبله: ذكر الشيخ يف األبواب السابقة أنواعاً من الشرك وو  •
 الباب.

 .تكون فيه خفية وكذلك مسي السحور : ما خفي ولطف سببه ، ومنه مسي السحر آخر الليل ألن األفعال اليتالسحر لغة •
 :سحر يف الشرع إىل قسمنيينقسم ال •

ال  لك الشــيطان بشـيء مــن العبــادة فهـذا شــرك أكــرب ألنــهاسـتخدام الشــياطني واالســتعانة بـا حلصــول أمــر بواسـطة التقــرب لــذ .١
 .يتأتى ذلك إال بالشرك غالباً 

 .العطف وهذا حمرم ألنه عدوان وظلمأدوية وعقاقري تءثر على بدن املسحور وعقله وإرادته وميله وهو ما مسي بالصرف و  .٢
 السحر احملرم على نوعني: •

تءثر يف بدن املسحور بالقتل أو املرض أو اإلخالل بعقله أو بالتفريق بني سحر حقيقي: بعقد العقد ووضع العزائم والرقى اليت  .١
 الزوجني ، وهذا النوع أنكرته املعتزلة ولو كان كالمهم صحيحاً ملا أثر يف بدن املسحور من قتل أو مرض أو غريه.

قيقة ، كما فعل سحرة فرعون سحر ختييلي: خيال وشعوذة وهو ما يسمى بالُقمرة ، فالساحر تييل للناس شيئاً وهو ليس ح .٢
 حيث سحروا األعني فقط.

فيـه ثالثـة أقـوال والصـحيح أنـه يقتـل ردة هل قتلـه ردة أو حـداً أو تعزيـراً ...  : أفىت الصحابة رضي اهللا عنهم بقتله ، ولكنحكم السحر •
 .ن النوع الثاين فيقتل قتل الصائلإن كان من النوع األول ، وإن كان م

 يقوال إمنا حنن فتنة : "وما يعلمان من أحد حىته يكفر ولو بدون عمل لقوله تعاىللسحر الذي هو شرك أكرب أنالصحيح أن من تعلم ا •
 .فال تكفر"

 .اىل: "وال يفلح الساحر حيث أتى"السحر حمرم يف مجيع أديان الرسل عليهم الصالة والسالم ، قال تع •
 

 .خرة من خالق"اشتراه ما له في اآل: "ولقد علموا لمن وقول اهللا تعالى
 فالثمن التوحيد واإلميان باهللا وحده واملثمن هو السحر.اشرتاه: أي استبدل السحر بالتوراة ، ولقد علموا: أي اليهود ، ملن  •
: كـل مـن لـيس لـه يف اآلخـرة مـن خـالق فمقتضـاه أن عملـه حـابط باطـل ، لكـن إمـا أن ينتفـي النصـيب خالق: أي نصيب ، والقاعـدة •

 .أو ينتفي كمال النصيب فيكون فاسقون العمل كفراً انتفاًء كلياً فيك
 يف اآلية ثالثة أدلة على كفر الساحر: •

 "وما كفر سليمان ولكن الشياطني كفروا". .١
 "إمنا حنن فتنة فال تكفر". .٢
 ملن اشرتاه ماله يف اآلخرة من خالق". .٣
 .آمنوا واتقوا" فدل على أن السحر كفر ينايف اإلميان"ولو أ�م وأتبعها بقوله  -

 
 .يطان): (الجبت السحر والطاغوت الشمنون بالجبت والطاغوت" ، قال عمر: "يؤ وقوله

 .املقصود هم اليهود لعنهم اهللا •
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وعن أبي هريرة رضـي اهللا ،  وقال جابر: (الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان يف كل حي واحد)

رسول اهللا وما هن؟ قال: (الشـرك بـاهللا  قال: (اجتنبوا السبع املوبقات) قالوا: يا ملسو هيلع هللا ىلصعنه أن رسول اهللا 

والسحر وقتل النفس التي حرم اهللا إال باحلق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتويل يـوم الزحـف وقـذف 

 احملصنات الغافالت املؤمنات)

: (حد الساحر ضربة بالسيف) رواه الرتمذي ، وقال: الصحيح أنه موقوف.
ً
 وعن جندب مرفوعا

ن جبالة بن عبدة قال: (كتب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه: أن اقتلوا كـل سـاحر ويف صحيح البخاري ع

 وساحرة ، قال: فقتلنا ثالث سواحر).

 وصح عن حفصة رضي اهللا عنها أنها أمرت بقتل جارية هلا سحرتها فقتلت ، وكذلك صح عن جندب.

 .ملسو هيلع هللا ىلصقال أمحد: عن ثالثة من أصحاب النبي 
 .عنه فهو من باب التقسيم باملثال سيم عمر رضي اهللاوقد سبق تقسيم اجلبت ، وأما تق •

 
 .زل عليهم الشيطان في كل حي واحد): (الطواغيت كهان كان ينوقال جابر
 الكاهن: من ترب الناس عن املغيبات بسءاله الشياطني الذين يسرتقون السمع. •
 .جعون إليهوهذا كذلك من باب التقسيم باملثال وقد كان لكل حي من أحياء العرب كاهن ير  •

 
: (الشــرك بــاهللا (اجتنبــوا الســبع الموبقــات) قــالوا: يــا رســول اهللا ومــا هــن؟ قــال :قــال ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا وعــن أبــي هريــرة رضــي اهللا عنــه أن رســ

 .لغافالت المؤمنات)والسحر وقتل النفس التي حرم اهللا إال بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات ا
 ن؟: فيه داللة على تعليم الناس الشرك ليتقوه ، وعليهم أن يسألوا عن احملرمات عموماً ليتقوها.وما ه •
 .كون يف جانب وهو يف اجلانب اآلخر: ألن مع  الانبة أن تاجتنبوا: أبلغ من لو قال اتركوا •
 .بق صاحبها وجتعله يف هالك وخسارة: اليت تو السبع املوبقات •
 .أو األلوهية أو األمساء والصفات رك بالربوبية: يتناول الشالشرك باهللا •
 ، وعطفه على الشرك من باب عطف اخلاص على العام. يه نوعي السحر اللذين سبق ذكرمها: وظاهره أنه يدخل فالسحر •
 .املستأمن –املعاهد  –الذمي  –املءمن  :ل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق: والنفس احملرمة أربعة أنفسقت •
 .لسوء اخلامتة نعوذ باهللا من ذلك : وهو جمربقال ابن دقيق العيد :أكل الربا •
 ، ومثله الرجل. العفيفات عن الزنا البعيدات عنه :احملصنات: احلرائر ، والغافالت: املراد الرمي بالزنا ، و قذف احملصنات •

 
 .ربة بالسيف) رواه الترمذي ، وقال: الصحيح أنه موقوف: (حد الساحر ضوعن جندب مرفوعاً 

أن اقتلوا كـل سـاحر وسـاحرة ، قـال: فقتلنـا ثـالث  :(كتب عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه: يح البخاري عن بجالة بن عبدة قالوفي صح
 .سواحر)

 .سحرتها فقتلت ، وكذلك صح عن جندبوصح عن حفصة رضي اهللا عنها أنها أمرت بقتل جارية لها 
 .ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب النبي : عن ثالثة من قال أحمد
 ع ساحرة وهي اليت تتعاطى السحر.سواحر: مج •
 .هل يقتل ردة أو حداً أو تعزيراً  سبق أن فتوى الصحابة بقتل الساحر لكن اخلالف •
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يف هذه اآلثار داللة على أن الساحر ال يستتاب وإمنا يقتل ألن التوبة ال تزيل السحر مـن قلبـه بعـدما تعلمـه كمـا أنـه قـد يكـذب ، فـإن   •
 وبني اهللا سبحانه. كان صادقاً يف توبته فهي بينه
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 * باب بيان شيء من أنواع السحر **

قال أمحد: حدثنا حممد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العالء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه 

قال: (إن العيافة والطرق والطرية من اجلبت) ، قال عوف: العيافة: زجر الطري ،  ملسو هيلع هللا ىلصمسع النبي 

ق: اخلط خيط باألرض ، و
ْ
ر
ّ
 اجلبت: قال احلسن: رنة الشيطان. إسناده جيد.والط

 وألبي داود والنسائي وابن حبان يف صحيحه املسند له.

: (من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال: قال رسول اهللا 

 شعبة من السحر زاد ما زاد) رواه أبو داود وإسناده صحيح.
 سحرباب بيان شيء من أنواع ال

، كما أنه ملا بني حكم السحر والساحر كان  با الشرك األكرب : التنبيه أنه وقع لفظ السحر يف الشرع على أشياء وال يرادمناسبة الباب •
 مهماً أن يذكر شيئاً من أنواع السحر ، كما أراد الشيخ بذا الباب أن يبني أن ما حيصل من السحر هو ليس من باب الكرامات.

 
(إن : قـال ملسو هيلع هللا ىلصع النبـي دثنا محمـد بـن جعفـر حـدثنا عـوف عـن حيـان بـن العـالء حـدثنا قطـن بـن قبيصـة عـن أبيـه أنـه سـم: حـقـال أحمـد

لحســن: رنــة : قــال اْرق: الخــط يخــط بــاألرض ، والجبــت: زجــر الطيــر ، والطّــطــرق والطيــرة مــن الجبــت) ، قــال عــوف: العيافــةيافــة والعال
 .الشيطان. إسناده جيد

 .ابن حبان في صحيحه المسند لهئي و وألبي داود والنسا
 ، ويكون التشاؤم بأصواتا وأمسائها ومساراتا. يأيت إن شاء اهللا يف باب الطرية : زجر الطري للتشاؤم أو التفاؤل ، وهذاالعيافة •
عرفـة األمــور مل لــه النسـاء غالبـاً : اخلـط تــط علـى األرض ، يضـربون بـه علـى الرمــل علـى سـبيل السـحر والكهانـة ويفعالطّـْرق: فسـره عـوف •

 الغيبية اليت تأيت با الشياطني.
 .يافة وهي التشاؤم مبرئي أو مسموع: أعم من العالطرية •
 .اجلبت: (من) للتبعيض على الصحيحمن  •
، وهو يف معناه العام يشمل املزامري واألغاين  يفعل ذلك فقد أتى نوعاً من الكفرأي وحي الشيطان ومن صوت الشيطان : رنة الشيطان •

 الم باطل أو كفري.وكل ك
 .يستند منها إىل أمر ال حقيقة له : أنهوجه كون العيافة من السحر •

 
زاد) رواه (من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة مـن السـحر زاد مـا  :ملسو هيلع هللا ىلصل رسول اهللا : قاي اهللا عنهما قالوعن ابن عباس رض

 .أبو داود وإسناده صحيح
أو كهانـة ا زاد يف الـتعلم وصـل إىل آخـر حقيقتـه وهـو علـم التـأثري كمـا يسـمونه فيصـبح سـحراً : تعلم طائفة من علـم النجـوم وكلمـاقتبس •

 .على احلقيقة
 :وعلم النجوم ينقسم إىل قسمني •

، وهــو مبعــ  التنجــيم ، ومنــه  رضــية فهــذا حمــرم باطــل هلــذا احلــديث: أن يســتدل بــاألحوال الفلكيــة علــى احلــوادث األعلــم التــأثري .١
 صحف وهو حمرم وشرك باهللا تعاىل.األبراج اليت يف ال

 .ذا جائز وقد يكون واجباً أحياناً : ما يستدل به على اجلهات واألوقات فهعلم التيسري .٢
 زاد ما زاد: يعين كل ما زاد من االقتباس زاد من السحر فمقل ومستكثر. •
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ومـن د أشـرك : (من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سـحر فقـوللنسائي من حديث أبي هريرة

 وكل إليه)
ً
ضـه؟ هـي  ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابـن مسـعود أن رسـول اهللا ،  تعلق شيئا

َ
قـال: (أال هـل أنبـئكم مـا الع

قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوهلما عن ابن عمر رضي اهللا عنهما ، أن رسول اهللا ،  النميمة القالة بني الناس) رواه مسلم

.(
ً
 (إن من البيان لسحرا

 ا فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئاً وكل إليه).وللنسائي من حديث أبي هريرة: (من عقد عقدة ثم نفث فيه
 .ة بالشياطني وهو النفخ بريق خفيف: الذي فيه استغاثة واستعاذاملراد بالنفث •
 .ذه العقد قد تكون كبرية أو صغريةفائدة العقدة عند السحرة أنه ال ينحل السحر ما دامت هذه معقودة ، وه •
اجلملة ، ومناسبتها هنا أن النافخ يف العقد يريد الوصول حلاجتـه فيوكـل إىل هـذا الشـيء احملـرم أو  : سبقت هذهق شيئاً وكل إليهومن تعل •

 .ن ُسحر ذهب إىل السحرة وتعلق بمأنه م
 

 .بين الناس) رواه مسلم ؟ هي النميمة القالةقال: (أال هل أنبئكم ما الَعضه ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا وعن ابن مسعود أن رس
، وذكرهــا بأســلوب الســءال واجلــواب جللــب االنتبــاه وبيــان أمهيــة  بــار أعــم يف األمــور املهمــة وغريهــاملهمــة واألخاألنبــاء يف العضــه لألمــور ا •

 املوضوع.
 :العضه فيها روايتان •

 .الَعضه: مبع  القطع .١
 .العضه: مبع  التفريق .٢

 .وعمله على وجه احليلة أشبه السحر: ووجهه أنه يقصد األذى بكالمه قال يف الفروع •
 . ساعة ما ال يفسد الساحر يف سنة: يفسد النمام والكذاب يفكثريبن أيب   وعن حيىي •
 النميمة: هي نقل احلديث بني الناس على وجه الوشاية واإلفساد. •

 
 .قال: (إن من البيان لسحرًا) ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا ولهما عن ابن عمر رضي اهللا عنهما ، أن رس

 :لفصاحة والبالغة ، والبيان نوعان: االبيان •
 .ذي يشرتك فيه مجيع الناسالبيان ال .١
 .اليت تسيب العقول وتغري األفكار مبع  الفصاحة التامة .٢

 .يأخذ بلب السامع فيصرفه أو يعطفهووجه كونه سحراً أنه 
ات احلـق وإبطـال الباطـل فهـو : فينظر إىل أثره فإن كان املقصود منه رد احلق وإثبات الباطل فهو مذموم وإن كان املقصود منه إثبلسحراً  •

 .مودحم
: تأولته طائفة على الذم ألن السحر مذموم ، وذهب أكثـر أهـل العلـم ومجاعـة أهـل األدب أنـه مـدح ألن اهللا قال ابن عبد الرب رمحه اهللا •

: هـذا واهللا الســحر  تعـاىل مـدح البيــان ، قـال وقـد قــال عمـر بــن عبـد العزيـز لرجــل سـأله عـن حاجتــه فأحسـن املســألة فأعجبـه قولـه وقــال
 .احلالل. أهـ
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 باب ما جاء يف الكهان وحنوهم **** 

 فسأله عن  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ملسو هيلع هللا ىلصروى مسلم يف صحيحه عن بعض أزواج النبي 
ً
قال: (من أتى عرافا

(
ً
 ق ملسو هيلع هللا ىلصوعن أبي هريرة عن النبي ،  شيء فصدقه مل تقبل له صالة أربعني يوما

ً
ال: (من أتى كاهنا

 اود.فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد) رواه أبو د

 فصدقه مبا يقول 
ً
 أو كاهنا

ً
ولألربعة واحلاكم وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة: (من أتى عرافا

.
ً
 فقد كفر مبا أنزل على حممد) وألبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا

 باب ما جاء في الكهان ونحوهم
 ، وكلها أعمال شيطانية. يستخدم اجلن لغرضهكال منهما : أن الكاهن جيتمع مع الساحر يف أن  مناسبة الباب مع ما قبله •
ق كمـا الصحيح أن العراف اسم للكـاهن واملـنجم والرمـال وحنـوهم ممـن يتكلمـون يف معرفـة األمـور املغيبـة املاضـية أو املسـتقبلة بتلـك الطـر  •

 .قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا
 

ه لـم تقبـل لـه صـالة (من أتى عرافاً فسـأله عـن شـيء فصـدق :قال ملسو هيلع هللا ىلصن النبي ع ملسو هيلع هللا ىلصروى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي 
 .أربعين يومًا)

 .ولكن عند اإلمام أمحد رمحه اهللا : غري موجودة يف صحيح مسلملفظة فصدقه •
 .تاجممعون على أنه ال يلزمه إعاد: معناه أن ال ثواب له فيها وإن كانت جمزئة بسقوط الفرض عنه ... فإن العلماء قال النووي رمحه اهللا •

 
 .ما أنزل على محمد) رواه أبو داود: (من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بقال ملسو هيلع هللا ىلصن النبي عوعن أبي هريرة 

: (مـن أتـى عرافـاً أو كاهنـًا فصـدقه بمـا يقـول فقـد كفـر بمـا أنـزل علـى محمـد) هريـرةولألربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن أبـي 
 .عود مثله موقوفاً د جيد عن ابن مسوألبي يعلى بسن

 .)أوـ (لفظ كاهن والثالث مجع بينهما باحلديث األول بلفظ عراف والثاين ب •
فالكاهن: هو الذي تـرب عـن املغيبـات بسـبب مـا تلقيـه عليـه الشـياطني ، والعـراف: هـو الـذي إذا مجع يف النص بني (الكاهن والعراف)  •

 وما أشبه ذلك. ترب عن املغيبات بسبب احلدس والتخمني واخلط يف األرض
 :إتيان الكاهن على أقسام •

: أكـرب خمـرج مـن امللـة لقولـه تعـاىل اإلتيان مع التصديق هلم يف أمر غيب مطلق لكـن بـدون اعتقـاد أن الشـياطني ختـربهم فهـذا كفـر .١
 .السماوات واألرض الغيب إال اهللا""قل ال يعلم من يف 

 :الشياطني ختربهم فهذا له عقوبتان اإلتيان مع التصديق هلم يف أمر غيب نسيب مع اعتقاد أن .٢
 .ال تقبل له صالة أربعني يوماً  - أ
 :يدل على أن كفره كفر أصغر أمران يكفر كفر أصغر ، ومما - ب

 .ه مل تقبل له صالة أربعني يوماً): (فصدقيف بعض الروايات ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  )١
 .علم الغييب عن طريق اسرتاق السمعأن فيه نوع شبهة وهي أنه أخذ هذا ال )٢

ألجــل التهديــد أو أنــه يتوقــف فيــه فيقــال كفــر دون التفصــيل هــل هــو أكــرب أو أصــغر  رمحــه اهللا ام أمحــدوذهــب اإلمــ
 .التخويف

: ن احلكم السلمي رضي اهللا عنه قالدون التصديق فهذا حمرم ألجل سد الذرائع ، روى مسلم رمحه اهللا عن معاوية ب اإلتيان الرد .٣
 ، ورجح الفوزان أن صالته ال تقبل أربعني يوماً. لكهان فقال: ال تأتم)يأتون ا (قلت يا رسول اهللا وإن منا رجاالً 
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حر له 
ُ
حر أو س

َ
كهن له أو س

ُ
كهن أو ت

َ
طري له أو ت

ُ
ر أو ت

ّ
: (ليس منا من تطي

ً
وعن عمران بن حصني مرفوعا

 فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد) رواه البزار بإسناد جيد ورواه الطرب
ً
اني ومن أتى كاهنا

قال البغوي: العراف: الذي يدعي ،  بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله (ومن أتى) إىل آخره

معرفة األمور مبقدمات يستدل بها على املسروق ومكان الضالة وحنو ذلك. وقيل: هو الكاهن ، والكاهن: 

قال أبو العباس ابن هو الذي خيرب عن املغيبات يف املستقبل ، وقيل: الذي خيرب عما يف الضمري. و

 تيمية: العراف اسم للكاهن واملنجم والرمال وحنوهم ممن يتكلم يف معرفة األمور بهذه الطرق.

وقال ابن عباس ، يف قوم يكتبون (أبا جاد) وينظرون يف النجوم: ما أرى من فعل ذلك له عند اهللا من 

 خالق.

البن الصياد: (ماذا  ملسو هيلع هللا ىلصل ما مييز به صدقه من كذبه فجائز ، كما قا اإلتيان ألجل سءاهلم وامتحا�م واختباراً لباطنهم وعنده .٤
 .خبأت لك؟ قال: الدخ ، فقال: اخسأ فلن تعدو قدرك)

رجــح الشــيخ صــاحل الفــوزان حفظــه اهللا أن إتيــان الكــاهن مــع تصــديقه يكفــر كفــراً أكــرب خمــرج مــن امللــة ألنــه ال جيتمــع التصــديق بــالقرآن  •
 لظاهر من احلديث.والتصديق بالكهانة كما أنه ا

 :فائدة: اسرتاق السمع له ثالثة أحوال •
 .: وهذا كثري جداً ملسو هيلع هللا ىلصقبل بعثة النيب  .١
 .ملسو هيلع هللا ىلصعز وجل بكتابه لنبيه : مل حيصل وإن حصل فهو نادر يف غري وحي اهللا ملسو هيلع هللا ىلصبعد بعثة النيب  .٢
 .ع اسرتاق السمع لكنه أقل مما سبق: رجملسو هيلع هللا ىلصبعد وفاته  .٣

 
تطّير أو ُتطير له أو َتكهن أو ُتكهن له أو َسحر أو ُسحر له ومن أتى كاهناً فصدقه بما يقول  : (ليس منا منوعن عمران بن حصين مرفوعاً 

 .باس دون قوله (ومن أتى) إلى آخرهورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عفقد كفر بما أنزل على محمد) رواه البزار بإسناد جيد 
 .طري إن شاء اهللااب ما جاء يف الت: يأيت يف بمن تطري أو تطري له •
 .تكهن: ادعى علم الغيب وادعى أنه كاهن •
 .أو تكهن له: طلب من الكاهن •

 
وقيـل: هـو الكـاهن ، . ى المسـروق ومكـان الضـالة ونحـو ذلـك: الـذي يـدعي معرفـة األمـور بمقـدمات يسـتدل بهـا علـقال البغوي: العـراف

: العـراف اسـم وقـال أبـو العبـاس ابـن تيميـة. خبـر عمـا فـي الضـميرعـن المغيبـات فـي المسـتقبل ، وقيـل: الـذي ي : هو الذي يخبـروالكاهن
 .تكلم في معرفة األمور بهذه الطرقللكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن ي

 .لذي يستخدم علم التنجيم والتأثري: املنجما •
 لرمل أو يستخدم احلصى على الرمل.: الذي تط يف االرمال •
 .تب من األبراج يف الصحف والالتن أو ما يك: كالذين يقرؤون الكف أو الفنجاوحنوهم •

 
 .لك له عند اهللا من خالق: ما أرى من فعل ذجاد) وينظرون في النجوموقال ابن عباس ، في قوم يكتبون (أبا 

 :يكتبون أبا جاد: هو على قسمني •
 .حلساب اجلمل: جائز .١
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 ، وهي الطالسم اليت يكتبها الساحر. األرض من مصائب وغريها فهذا حمرمالنظر يف النجوم للتأثري ليستدلوا على ما حيدث يف  .٢
 .فراً أو ينتفي كماله فيكون فسقاً ، وقد سبق أنه قد يراد انتفاؤه كلياً فيكون العمل ك من اجلنة : نصيبخالق •
مون ويصلون ويتعبدون لربم أما هـءالء ميكن التفريق بسهولة بني املشعوذين ودجلهم واألولياء وكراماتم ، فاألولياء رجال صاحلون يصو  •

 فكذابون ال يعبدون اهللا تعاىل ، كما أن الكرامات جيريها اهللا تعاىل ال أ�م يسعون للشعوذة واستخدام الشياطني واألعمال الكفرية.
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 ** باب ما جاء يف النشرة **

أمحـد بسـند جيـد  سئل عن النشرة فقال: (هي من عمل الشيطان) رواه ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر: أن رسول اهللا 

ويف البخاري عن قتادة: قلت البـن ،  وأبو داود. وقال: سئل أمحد عنها؟ فقال: ابن مسعود يكره هذا كله

ر؟ قال:  ال بأس به ، إمنا يريدون بـه اإلصـالح 
َ
نش

ُ
ل عنه أو ي

َ
ح

ُ
املسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي

قـال ابـن القـيم: ،  أنه قال: ال حيل السحر إال ساحروروى عن احلسن ،  فأما ما ينفع فلم ينه عنه. انتهى

النشرة حل السحر عن املسحور وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه حيمل 

قول احلسن فيتقرب الناشر واملنتشر إىل الشيطان مبا حيب فيبطل عمله عن املسحور ، والثاني: النشرة 

 ألدوية املباحة فهذا جائز.بالرقية والتعوذات واألدعية وا
 باب ما جاء في النشرة

 كما فسرها ابن القيم رمحه اهللا تعاىل.  النشرة: لغة: التفريق ، واصطالحاً: حل السحر عن املسحور •
 :أو حممودة أل�ا تنقسم إىل قسمني(باب ما جاء يف النشرة) ومل يبني هل هي مذمومة  •

 .وية عند األطباءاملعروفة أو األد: بالقرآن واألدعية جائزة .١
 .ممنوعة: حل السحر بالسحر .٢

 
د. وقـال: سـئل أحمـد : (هـي مـن عمـل الشـيطان) رواه أحمـد بسـند جيـد وأبـو داو سـئل عـن النشـرة فقـال ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسـول اهللا جـابرعن 

 .عنها؟ فقال: ابن مسعود يكره هذا كله
 .ل السحر بالسحريف اجلاهلية وهي ح: وهذا سءال عما كان معهوداً عندهم هي من عمل الشيطان •
 .لشيطان أبلغ يف حترميها وتقبيحهانسبتها إىل ا •
: يعين أن تكون النشرة عـن طريـق التمـائم الـيت فيهـا القـرآن ألنـه مـر بنـا أن ابـن مسـعود كـان سئل أمحد فقال: ابن مسعود يكره هذا كله •

 .يع أنواع التمائم حىت من القرآنيكره مج
 .ملسو هيلع هللا ىلصورودها عن النيب دة فلم يكرهها لأما النشرة من القرآن واألدعية الوار 

 
؟ قـال:  ال بـأس بـه ، إنمـا يريـدون بـه أو يُنَشـر : رجـل بـه طـب أو يؤخـذ عـن امرأتـه أُيَحـل عنـهوفي البخاري عن قتادة: قلت البن المسيب

 ما ما ينفع فلم ينه عنه. انتهى.اإلصالح فأ
 .سليم والكسري جبرياللديغ  طباً من باب التفاؤل كما كانت العرب تسمي: أي سحر ومسي به طب •
 .يءخذ عن امرأته: حيبس عنها فال يتمكن من مجاعها •
: مـا ينفـع مـن النشـرة بـالتعوذات واألدعيـة والقـرآن والـدواء املبـاح ، أمـا النشـرة الـيت هـي السـحر فـإن ابـن يريد ابن املسيب رمحـه اهللا تعـاىل •

 .سيب أرفع من أن يقول أ�ا جائزةامل
 

 .: ال يحل السحر إال ساحرقالوروى عن الحسن أنه 
 .لطريق الشرعية املعروفة إال ساحريعين ال حيل السحر بغري ا •
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: حل بسحر مثله وهـو الـذي مـن عمـل الشـيطان وعليـه يحمـل قـول الحسـن ة حل السحر عن المسحور وهي نوعان: النشر قال ابن القيم
دعية واألدوية المباحة مسحور ، والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات واألفيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن ال

 .فهذا جائز
قال بعض الفقهاء كما يف قول مـذهب أمحـد أن حـل السـحر بالسـحر جـائز للضـرورة ، والصـواب أنـه غـري جـائز مطلقـاً ألن الضـرورة ال  •

 .ببذل الدين والتوحيد عوضاً عنها تكون جائزة
قــرأ علــى املســحور مــن كتــاب اهللا عــز وجــل ، كالفاحتــة واآليــات الــيت تتعلــق بــذكر الســحر وإبطالــه الــواردة يف ســورة النشــرة بالرقيــة: أن ي •

 األعراف ويونس وطه ، مع ما يرجوه املقروء عليه من اهللا تعاىل وتوكله عليه.
(أعيذك بكلمات اهللا التامة من كل  مثل (أعيذك بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق) ، ملسو هيلع هللا ىلصالتعوذات: األدعية الواردة عن النيب  •

 شيطان وهامة ومن كل عني المة) وغريها.
 األدوية: ما عرفت بالتجربة من احلذاق مع التعلق باهللا تعاىل يف الشفاء. •
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 ** باب ما جاء يف التطري **

وا طائركم وقول اهللا تعاىل: "قال،  وقول اهللا تعاىل: "أال إمنا طائرهم عند اهللا ولكن أكثرهم ال يعلمون"

 معكم".
 باب ما جاء في التطير

، وأصــل التطــري مــأخوذ مــن الطــري أل�ــم يف  يقــدم أو حيجــم ولــوال ذلــك مــا أقــدم : التشــاؤم أو التفــاؤل مبرئــي أو مســموع ممــا جيعلــهالتطــري •
 اجلاهلية كانوا يتشاءمون بالطيور يف طريا�ا.

 :الطرية قسمان •
 .و يضر استقالًال دون اهللا عز وجلشرك أكرب: إذا اعتقد أن هذا السبب ينفع أ .١
 .احلقيقة : إذا اعتقد أن هذا سبب يضر بأمر اهللا عز وجل وهو ليس سبباً يفشرك أصغر .٢

 :أحوال ٣املتطري ال تلو من  •
 .لتطري وقد يكون شرك أكرب أو أصغرأن يستجيب هلذه الطرية ويدع العمل وهذا من أعظم ا .١
 .ون من سابقه لكنه نقص يف التوحيدها ، وهذا أهأن ميضي يف قلق وهم وغم وتشى من تأثري  .٢
يف حـديث ابـن مســعود  حصـل يف قلبـه نـوع مـن التشـاؤم ولكنـه مضـى وتوكـل علـى اهللا فهــذا ال يكـاد يسـلم منـه أحـد كمـا جـاء .٣

 .نا إال ولكن اهللا يذهبه بالتوكل): (وما مرضي اهللا عنه
 :الطرية تنايف التوحيد من جهتني •

 .واعتمد على غريهتوكله على اهللا  أنه قطع .١
 .أنه تعلق بأمر ال حقيقة له .٢

 ؟فق عليه(الشءم يف الدار واملرأة والفرس) مت ملسو هيلع هللا ىلص: قال إشكال •
أجيـب عنـه بأجوبــة كثـرية أفضــلها مـا اختــاره اإلمـام مالــك وابـن القــيم وابـن رجــب رمحهـم اهللا تعــاىل ، قـال ابــن رجـب (إن هــذه 

رمــة فاختــذت أســباباً وليســت ويقرنــه بــا ...) أهـــ ، وأمــا الطــرية املذمومــة احملالــثالث أســباب يقــدر اهللا تعــاىل بــا الشــءم والــيمن 
 .بأسباب
 .ر أو زوجة أو دابة غري منهي عنه): (فرتك ما ال جيد اإلنسان فيه بركة دارجبوقال ابن 

 
 .عند اهللا ولكن أكثرهم ال يعلمون": "أال إنما طائرهم وقول اهللا تعالى

تم احلسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم مصيبة يطريوا مبوسى ومن معه ..." فهم إذا جاءهم البالء والقحط نزلت يف قوم موسى "فإذا جاء •
 .اجلدب قالوا هذا من موسى وأصحابهو 
 .نات والسيئات كل هذا من عند اهللا: أي ما يطري عنهم من عمل صاحل أو طاحل وأ�م يستحقون احلسأال إمنا طائرهم عند اهللا •

 
 .لى: "قالوا طائركم معكم"وقول اهللا تعا

نه منكم ومـن ويف أوهلا (إنا تطرينا بكم) أي تشاءمنا منكم فأجابم أتباع الرسل (طائركم معكم) أي مصاحب لكم فما حيصل لكم فإ •
 .أعمالكم فأنتم السبب
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قال: (ال عدوى وال طرية وال هامة وال صفر) أخرجـاه.  ملسو هيلع هللا ىلصوعن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 

: (ال عـدوى وال طـرية ويعجبنـي ملسو هيلع هللا ىلصوهلما عن أنس قال: قال رسول اهللا ،  زاد مسلم: (وال نوء وال غول)

وألبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قـال: ذكـرت ،  الفأل) قالوا: وما الفأل؟ قال: (الكلمة الطيبة)

 فإذا رأى أحد ملسو هيلع هللا ىلصالطرية عند رسول اهللا 
ً
كم ما يكره فليقل: اللهم فقال: (أحسنها الفأل وال ترد مسلما

 ال يأتي باحلسنات إال أنت وال يدفع السيئات إال أنت وال حول وال قوة إال بك).
 .زاد مسلم: (وال نوء وال غول) . طيرة وال هامة وال صفر) أخرجاه: (ال عدوى والقال ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا وعن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن رس

 .يس لنفي وجودهابنفسها ول : النفي لنفي تأثريهاال طرية •
 .تأثريها بنفسها وليس لنفي وجودها: النفي لنفي ال عدوى •
 .تقال املرض من املريض إىل الصحيح: انالعدوى •
و�ـى عـن القـدوم إىل األرض املوبـوءة ، ومـن   ؟(فـر مـن الـذوم فـرارك مـن األسـد) :ملسو هيلع هللا ىلصبني نفي العدوى هنـا وبـني قولـه  كيف جيمع •

 روج منها؟كان يف أرض فيها وباء �اه عن اخل
: أنه ال تأثري بنفسها ولكن هي سبب لالنتقال من شخص آلخر وقد يوجـد هـذا السـبب وقـد أجيب عنه بأجوبة كثرية ومنها -

، فكل شيء بتقدير اهللا تعاىل وهلذا قد يقرتب الصـحيح مـن  وابن رجب وابن مفلح وابن الصالح يتخلف ، اختاره ابن القيم
 املريض وال يتأثر.

نعقت قالوا: أ�ا تنعق فإذا وقع على بيت أحدهم و  يف اجلاهلية املعروض يتشاءمون به (البومة) : هي الطريل بعض العربوال هامة: يقو  •
 .به ليموت

، وقيـل: مـرض يف املعـدة يزعمـون أ�ـا  ابـن رجـب (ولعـل هـذا أشـبه األقـوال)العرب كانوا يتشاءمون من شهر صفر وقـال : قيل وال صفر •
 تعدي غري املصاب با.

 ، فالنجوم قد خترج وقت نزول املطر مثًال ولكنها ليست سبباً له وال موجدة للمطر. : كانوا يتشاءمون با ويتفاءلون: منازل القمرالنوء •
 : والعرب كانوا إذا سافروا أو ذهبوا مييناً ومشـاًال تلونـت هلـم الشـياطني بـألوان مفزعـة خميفـة فتـدخل يف قلـوبموال غول: مجع َغْولة أو غولة •

 .ال شك أنه يضعف التوكل على اهللا الرعب واخلوف فتجدهم يكتئبون ويستحسرون عن الذهاب إىل هذا الوجه وهذا
 

 .الفأل؟ قال: (الكلمة الطيبة) : وماى وال طيرة ويعجبني الفأل) قالوا(ال عدو  ملسو هيلع هللا ىلصل رسول اهللا : قاولهما عن أنس قال
 ، وعلى العموم هو تأميل اخلري. سبيل احلصر ثال ال على: وهذا على سبيل املالفأل الكلمة الطيبة •
يعجبه الفأل ألن التشاؤم سوء ظن باهللا تعاىل بغري سبب حمقق والتفاؤل حسن الظن به تبارك  ملسو هيلع هللا ىلص: وإمنا كان قال احلليمي رمحه اهللا •

 .سن الظن باهللا تعاىل على كل حالوتعاىل واملءمن مأمور حب
 .عليه بل تزيده طمأنينة وإقباالً  مما يشجع اإلنسان أل�ا تءثر وهذا ملا يف الكلمة الطيبة ليس من طرية بل •

 
اً فـإذا رأى : (أحسـنها الفـأل وال تـرد مسـلمفقـال ملسو هيلع هللا ىلصل اهللا : ذكـرت الطيـرة عنـد رسـو د بسند صحيح عن عقبـة بـن عـامر قـالوألبي داو 

 .حول وال قوة إال بك) أنت وال: اللهم ال يأتي بالحسنات إال أنت وال يدفع السيئات إال أحدكم ما يكره فليقل
 .حاجته فقد حصل له الشرك بالتطري : فإذا رددته عنوال ترد مسلماً  •
 .هذا الدعاء ليزيل عنه هذا األثر فمن وردت على قلبه الطرية فليقل •
 .ال يأيت باحلسنات: كل ما يستحسن وقوعه •
 .لسيئات: كل ما يسوء للمرء وقوعهال يأيت با •
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ً
: (الطـرية شـرك الطـرية شـرك ومـا منـا إال ... ولكـن اهللا يذهبـه وله من حديث ابـن مسـعود مرفوعـا

وألمحد مـن حـديث ابـن ،  بالتوكل) رواه أبو داود والرتمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود

عمر: (من ردته الطرية عن حاجته فقد أشرك) قالوا: فما كفارة ذلك؟ قـال: (أن تقولـوا: اللهـم ال خـري إال 

وله من حديث الفضل بن العباس: (إمنـا الطـرية مـا أمضـاك أو ،  طريك وال إله غريك)خريك وال طري إال 

 ردك).
صـححه : (الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إال ... ولكـن اهللا يذهبـه بالتوكـل) رواه أبـو داود والترمـذي و بن مسعود مرفوعاً وله من حديث ا

 .وجعل آخره من قول ابن مسعود
 .أصغر على حسب اعتقاد صاحبها أو : أي أكربالطرية شرك •
: حذف املستث  ملا يتضمنه قلبه شيء من ذلك ، وقال اخللخايل: وما منا إال وقد وقع يف قال املنذري فيه إضمار والتقدير :وما منا إال •

 .الة املكروهة وهذا من أدب الكالممن احل
 .الثقة باهللا وفعل األسباب ضار مع: وهو صدق االعتماد على اهللا يف جلب املنافع ودفع املبالتوكل •
 . ...): أي (وما منا إالمن كالم ابن مسعود رضي اهللا عنه وجعل آخره •

 
وال  : اللهم ال خير إال خيركفما كفارة ذلك؟ قال: (أن تقولوا :لطيرة عن حاجته فقد أشرك) قالوا: (من ردته اوألحمد من حديث ابن عمر
 .طير إال طيرك وال إله غيرك)

 .طريك: لن حيصل إال قضاؤك الذي قضيتهوال طري إال  •
 

 .لطيرة ما أمضاك أو ردك): (إنما اوله من حديث الفضل بن العباس
حىت يف تفكري اإلنسـان خـري بـال أي ما الطرية إال ما أمضاك أو ردك ال ما حدث يف قلبك ومل تلتفت إليه ، وال ريب أن السالمة منها  •

 .شك
فيمـا أراده ومنعـه مـن املضـي : هذا حد الطرية املنهي عنها أ�ا مـا حيمـل اإلنسـان علـى املضـي هللاشيخ عبد الرمحن بن حسن رمحه اقال ال •

ففيــه نــوع بشــارة فيســر بــه العبــد وال يعتمــد عليــه خبــالف مــا ميضــيه أو يــرده فــإن  ملسو هيلع هللا ىلصفيــه كــذلك ، وأمــا الفــأل الــذي كــان حيبــه النــيب 
 .ع اعتماد فافهم الفرق واهللا أعلمللقلب عليه نو 

 الباب بيان ما تعاجل به الطرية وهو ثالثة أمور:يف هذا  •
 األصل وهو التوكل على اهللا سبحانه وتعاىل. .١
 أن ميضي يف حاجته اليت أرادها وال يرجع عنها بسبب الطرية. .٢
(اللهــم ال يــأيت باحلســنات إال أنــت وال يــدفع الســيئات إال أنــت وال حــول وال قــوة إال  ملسو هيلع هللا ىلصالــدعاء الــذي أرشــد إليــه النــيب  .٣

 وكذلك (اللهم ال خري إال خريك وال طري إال طريك وال إله غريك).بك) ، 
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 ** باب ما جاء يف التنجيم **

 للشياطني 
ً
قال البخاري يف صحيحه: قال قتادة: خلق اهللا هذه النجوم لثالث: زينة للسماء ورجوما

 به. انتهى.وعالمات يهتدى بها فمن تأول فيها غري ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما ال علم له 

وكره قتادة تعلم منازل القمر. ومل يرخص ابن عيينة فيه ، ذكره حرب عنهما. ورخص يف تعلم املنازل 

 أمحد وإسحاق.
 باب ما جاء في التنجيم

 .لنجوم أو اعتقد تأثري علم النجوم: تعلم علم االتنجيم •
ليــه الســالم وهــم الصــابئة الــذين يعبــدون الكواكــب ويبنــون هلــا هــذا اعتقــاد قــدمي كــان يف قــوم (منــرود) الــذين بعــث إلــيهم اخلليــل إبــراهيم ع •

 اهلياكل وبيوت العبادة.
 :ينقسم علم النجوم إىل قسمني •

 :علم التأثري: وهذا ينقسم إىل قسمني .١
 بإمجاع املسلمني وهو اعتقاد الصابئة. علة مءثرة بنفسها فهذا كفر أكربأن يعتقد أن النجوم فا - أ
 .األمور املستقبلية فهذا شرك أصغروالشر من  أن جيعلها سبباً حلدوث اخلري - ب
 أن يستدل با على احلوادث املستقبلة وهذا من ادعاء علم الغيب والكهانة وهو كفر بإمجاع املسلمني. - ج
 :علم التيسري .٤

 .أل�ا عالمة على ذلك ال أ�ا سببأن يستدل بسريها على املصاحل الدينية كاجتاه القبلة فهذا جائز  - أ
لقمـر وهي تعلـم منـازل ا (قتادة وسفيان بن عيينة) ا على املصاحل الدنيوية فهذه كرهها بعض السلفأن يستدل بسريه - ب

ازل لتعلمـوا عـدد : "وقـدره منـلقوله تعـاىل (قول أمحد وإسحاق بن راهويه ورجحه الفوزان حفظه اهللا) والصحيح اجلواز
 .السنني واحلساب"

 

: زينة للسماء ورجومًا للشياطين وعالمـات يهتـدى بهـا فمـن تـأول فيهـا ه النجوم لثالثقال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق اهللا هذ
 .وتكلف ما ال علم له به. انتهى غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه

 :خلقت النجوم لثالثة أمور •
 .زينة للسماء ، قال تعاىل: "وزينا السماء الدنيا مبصابيح" .١
 .اً للشياطني"ىل: "وجعلناها رجومرجوماً للشياطني ، قال تعا .٢
 .عالمات يهتدى با ، قال تعاىل: "وعالمات وبالنجم هم يهتدون" .٣

 فمن تأول فيها غري ذلك أخطأ: أي اعتقد فيها غري ذلك من هذه األمور الثالثة فقد أخطأ. •
 أضاع نصيبه: أي من الدين فيكفر. •

 

 .رخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاقو  .ابن عيينة فيه ، ذكره حرب عنهما . ولم يرخصازل القمرتعلم منوكره قتادة 
 .ك فيها إال إذا اشتملت على حمظوروالصواب كما سبق عدم الكراهة ألنه ال شر  •
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: مدمن اخلمر وقاطع الرحم : (ثالثة ال يدخلون اجلنةملسو هيلع هللا ىلصل رسول اهللا وعن أبي موسى قال : قا

 .ر) رواه أمحد وابن حبان يف صحيحهومصدق بالسح
: (ثالثة ال يدخلون الجنة : مدمن الخمـر وقـاطع الـرحم ومصـدق بالسـحر) رواه أحمـد وابـن ملسو هيلع هللا ىلصل رسول اهللا وعن أبي موسى قال : قا

 حبان في صحيحه.
السحر له تأثري  وجه الشاهد (ومصدق بالسحر) ألن علم التنجيم نوع من السحر فمن صدق به فقد صدق بالسحر أما التصديق بأن •

 .فال يدخل يف ذلك
العلـم بنصـوص الوعيـد؟ ففيـه دخلون اجلنـة) مـع أن هـذه ال تصـل حلـد الشـرك األكـرب وهـو مـا يعـرب عنـه أهـل (ال يـ ملسو هيلع هللا ىلصما مع  قولـه  •

 :أقوال
 .مكفرة وهذا أدعى النزجار صاحبها ذهب بعض أهل العلم كأمحد أ�ا متر كما جاءت وال يتعرض هلا مع العلم أ�ا غري .١
الشـيخ بـن خلون دخـوًال مطلـق ال يسـبقه عـذاب (األقـرب) ، قـال بـه أن هذا نفي مطلق فيحمل على املقيد فيكون املع  ال يد .٢

 .عثيمني رمحه اهللا
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 ** باب ما جاء يف االستسقاء باألنواء **

وعن أبي مالك األشعري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا ،  وقول اهللا تعاىل: "وجتعلون رزقكم أنكم تكذبون"

هن: الفخر باألحساب والطعن يف األنساب قال: (أربع يف أمتي من أمر اجلاهلية ال يرتكون ملسو هيلع هللا ىلص

واالستسقاء بالنجوم والنياحة ، وقال: النائحة إذا مل تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال 

ب) رواه مسلم.
َ
ر
َ
 من قطران ودرع من ج

 باب ما جاء في االستسقاء باألنواء
 .ة السقيا إىل األنواء وهي النجوم: نسباالستسقاء باألنواء •
 :العرب يف اجلاهلية على قسمني •

 .نجوم واألنواء سبب يف نزول املطريعتقدون أن ال .١
 .علون النوء هو الذي يأيت باملطروقليل منهم جي .٢

 :الستسقاء بالنجومأنواع ا •
 :شرك أكرب .١

 .أن يدعوا األنواء بالسقيا -أ 
 .املطر إليها على أ�ا هي الفاعلةأن ينسب حصول  -ب 
 .أن اهللا تعاىل هو اخلالق الفاعل سبباً مع اعتقاده : أن جيعل هذه األنواءشرك أصغر .٢

: أن ذلك نوع من أنواع التنجيم وكذلك أن نسبة املطر هلذه األشياء يكون قلبه ملتفتاً عن اهللا عز وجل إىل غريه مناسبة الباب ملا قبله •
ري اهللا ولو كان ذلك الغـري شيئاً منها إىل غ ، فإن كمال التوحيد يوجب على العبد أن ينسب النعم مجيعاً إىل اهللا وحده وأن ال ينسب

 .سبباً 
 

 .ى: "وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون"وقول اهللا تعال
 .مة من عند اهللا بنسبتها إىل غريه: جتعلون شكر ما رزقكم اهللا من النعم ومن املطر أنكم تكذبون بأن النعاملع  •
 :الرزق هو العطاء ويشمل أمرين •

ني داهنو�م وجتعلــون شــكر مـا رزقكــم اهللا مــن العلـم والــوحي أنكـم تكــذبون فيــه ، قـال بــن عثيمــ: أي ختــافو�م فتـرزق العلـم .١
 .رمحه اهللا : وهذا ظاهر السياق

 .ذلك عن ابن عباس رضي اهللا عنهما املراد بالرزق املطر وقد صح .٢
 

: الفخر باألحساب والطعن ركونهنال يت : (أربع في أمتي من أمر الجاهليةقال ملسو هيلع هللا ىلصسول اهللا وعن أبي مالك األشعري رضي اهللا عنه أن ر 
قطـران ودرع مــن  : النائحــة إذا لـم تتـب قبـل موتهـا تقـام يــوم القيامـة وعليهـا سـربال مـنستسـقاء بـالنجوم والنياحـة ، وقـالواالاألنسـاب فـي 

 .َجَرب) رواه مسلم
 .الفهم ويثبت احلفظ: ليس للحصر وإمنا املراد التقسيم ألنه يقرب أربع •
 .جاهلية فهو مذموم ومنهي عنهسب للكل ما ين •
فال يصح أن يقال: الناس كلهم يف جاهلية كما قرر ذلك شيخ اإلسالم بن  ملسو هيلع هللا ىلصاجلاهلية: ما كانت قبل اإلسالم ، أما ببعثة النيب  •

 تيمية يف اقتضاء الصراط املستقيم ، ولكن قد تبقى أشياء من اجلاهلية يف املسلمني فيجب عليهم احلذر منها.
 .اإلنسان من شرف وسءدد: على وجه التكرب والرفعة ، واحلسب ما حيتسبه بالفخر باألحسا •
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صالة الصبح باحلديبية على إثر  ملسو هيلع هللا ىلصوهلما عن زيد بن خالد رضي اهللا عنه قال: (صلى لنا رسول اهللا 

مساء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال: (هل تدرون ماذا قال ربكم؟ ) قالوا: اهللا 

م ، قال (قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال: مطرنا بفضل اهللا ورمحته ورسوله أعل

 فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب).
أن النــاس مءمتنــون علــى  : القــدح فيهــا مــن غــري دليــل شــرعي أو حاجــة شــرعية ، فالقاعــدة الــيت ذكرهــا اإلمــام مالــكالطعــن باألنســاب •

 .عليه أثر شرعي فال بد من اإلثباتأسابم إال إن ترتب 
 .وهو طلب السقيا منهم : نسبة السقيا إىل النجوم ويشمل ما هو أعظم من ذلكاالستسقاء بالنجوم •
 الفالين ال أنه سبب للمطر. قال العلماء: لو قال رجل: سقينا يف نوء كذا ، فأتى بـ (يف) فال بأس ألن املع : سقينا يف وقت النجم •
 .يكون على سبيل النوح كنوح احلمامرفع الصوت بالبكاء على امليت قصداً و : النياحة •
قبل موتا: دليل على أنه عند املوت ال تقبل التوبة وذلك إذا بلغـت الـروح احللقـوم ، والتوبـة الصـحيحة هـي املسـتوفية للشـروط الثالثـة  •

 الندم على ما حصل ، والعزم على أن ال يعود إليه.التالية: اإلقالع عن الذنب ، و 
 تقام يوم القيامة من قربها وعليها سربال وهو الثوب السابغ كالدرع والقطران النحاس املذاب ، واملع  أن كل جلدها يكون جرباً مبنزلة •

 .بذا السربال صيبة بالصرب فغطيتالدرع وإذا اجتمع قطران وجرب زاد البالء . واحلكمة : أ�ا مل تغط امل
 

فلمــا  بالحديبيـة علــى إثـر ســماء كانـت مــن الليـلصـالة الصــبح  ملسو هيلع هللا ىلص: (صــلى لنـا رســول اهللا عـن زيــد بـن خالــد رضـي اهللا عنــه قـالولهمـا 
عبادي مؤمن بي وكافر فأما : أصبح من ) قالوا: اهللا ورسوله أعلم ، قال (قال ؟انصرف أقبل على الناس فقال: (هل تدرون ماذا قال ربكم

 .وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب): مطرنا بنوء كذا ؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال: مطرنا بفضل اهللا ورحمته فذلك مالمن ق
 .كان هناك ويسمى اآلن (بالشميسي)  : اسم بئراحلديبية •
 .ما ينتج عن السري والسماء املطر : اإلثرإثر مساء •
 راف إىل الناس واإلقبال إليهم بالوجه بعد الصالة.فلما انصرف أقبل على الناس: فيه مشروعية االنص •
 السءال طريقة يف التعليم جلذب االنتباه. •
 فيه مشروعية املوعظة والتعليم بعد الصالة. •
 أما بعد وفاته فيقال (اهللا أعلم). ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ورسوله أعلم: وهذا يف حياته  •
 فيه مشروعية صالة اجلماعة يف السفر كما هي مشروعة يف احلضر. •
 مشروعية قول (مطرنا بفضل اهللا ورمحته) عند نزول املطر. فيه •
 :الكافرون منهم نوعان •

 .كفر أصغر: من اعتقد أ�ا سبب للمطر .١
 .ربوبية وإالهية لغري اهللا عز وجل: من اعتقد املطر من الكواكب وأ�ا اليت تفضلت به ألنه اعتقاد كفر أكرب .٢

 .ر فهذا جائز ال أن يعتقد أنه سببنه وقت نزول املطولكن إن قال إذا طلع جنم كذا فسيأتينا املطر أل
رنـا بنـوء كـذا وكـذا الباء تأيت مبع  الظرفية (مبع  يف) "وإنكم لتمـرون علـيهم مصـبحني وبالليـل" أي يف الليـل ، فهـل جيـوز أن يقـول مط •

 ؟ويريد الظرفية
صـغر وكـل ملتع ألنه حيتمل مع  آخر وهـو شـرك أاألصل جواز قول مطر يف نوء كذا أي يف وقته ولكن لو عرب بالباء فاألظهر ا

 .لفظ حيتمل باطل فهو يرتك
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: (لقد صدق نوء كذا وكذا ، فأنزل اهللا هذه اآلية ا من حديث ابن عباس معناه ، وفيه: قال بعضهموهلم

 .واقع النجوم" إىل قوله "تكذبون")"فال أقسم مب
د صدق نوء كذا وكذا ، فـأنزل اهللا هـذه اآليـة "فـال أقسـم بمواقـع النجـوم" إلـى ولهما من حديث ابن عباس معناه ، وفيه: قال بعضهم: (لق

 قوله "تكذبون").
 .بق قلم وإال فاحلديث يف مسلم فقط: لعلها سوهلما •
 :أقسم: اختلف يف (ال)ال  •

 .ن كذب وسحر ، أقسم مبواقع النجوم: ال صحة ملا تزعمون من أن القرآقيل نافية واملنفي حمذوف تقديره .١
 .سم مبواقع النجوم وهذا هو الصحيحبعد مثبتة أقلتنبيه واجلملة ال ل .٢

: يف اآلية إشارة على أن من طهر قلبه من املعاصي كان أفهم للقرآن ألنه إذا كانت الصحف اليت يف أيدي املالئكة قال شيخ اإلسالم •
 .إال املطهرين فكذلك معاين القرآنمل ميكن اهللا من مسها 

 ذبون": معناه: أنكم تنسبون األمطار إىل األنواء فلذلك مسى اهللا تعاىل ذلك كذباً وباطًال."وجتعلون رزقكم أنكم تك •
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 حيبونهم كحب اهللا** باب قول اهللا تعاىل
ً
 ** ": "ومن الناس من يتخذ من دون اهللا أندادا

اهللا عنه  وعن أنس رضي،  وقوله: "قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم" إىل قوله: "أحب إليكم من اهللا ورسوله"

قال: (ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعني)  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا 

 أخرجاه.
 باب قول اهللا تعالى: "ومن الناس من يتخذ من دون اهللا أنداداً يحبونهم كحب اهللا"

 .لعبادات القلبية وذكر هنا احملبةشرع الشيخ رمحه اهللا يف ذكر ا •
 ظري والعديل.الند: الشبيه والن •
 :أقسام احملبة •

 :متعلقة باهللا عز وجل .١
، فهـذه البـد أن تكـون خالصـة هللا تعـاىل  ويكـون معهـا الرغـب والرهـب والطاعـة: وهـي الـيت تكـون يف القلـب حمبة عبادة -أ 

 أل�ا نوع من أنواع العبادة حيث يصحبها ذل وخضوع.
 .يف اهللا -ب 
 .ب وخوف وطمع وهذا شرك أكربب وره: حمبة املشركني آلهلتهم وما جيعلونه من رغمع اهللا -ج 
 ، وحب النفس للطعام والشراب. حملبة الطبيعية كحب الوالد للولد: امتعلقة بغري اهللا عز وجل .٢

 .ما اختاره شيخ اإلسالم رمحه اهللا: حيبون األنداد كحبهم هللا على الراجح أن تفسري اآلية •
 

 .كم من اهللا ورسوله"ن كان آباؤكم وأبناؤكم" إلى قوله: "أحب إلي: "قل إوقوله
 .اهللا عز وجل صارت سبباً للعقوبة فيه دليل على أن حمبة هءالء وإن كانت ليست حمبة عبادة إذا فضلت على حمبة •
ا قيل يف سبب نزول اآلية: أ�ا نزلت يف قوم من املسلمني كانوا يف مكة وآثروها على اهلجرة إىل املدينة من أجل أمواهلم وأقاربم فقدمو  •

 ه األشياء على حمبة اهللا ورسوله ، وقيل: إن أقاربم تعلقوا بم فرقت هلم قلوبم.حمبة هذ
 

 .ده ووالده والناس أجمعين) أخرجاه: (ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولقال ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا وعن أنس رضي اهللا عنه أن رس
ــ • فــال شــك أن هــذا نفــي ألصــل  إطالقــاً  ملسو هيلع هللا ىلصة الرســول النفــي يف احلــديث هــو كمــال اإلميــان الواجــب ، إال إذا خــال القلــب مــن حمب

 وكفر باهللا عز وجل. اإلميان
 :تكون ألمور ملسو هيلع هللا ىلصحمبة الرسول  •

 .ملسو هيلع هللا ىلصأنه رسول اهللا  .١
 .عبادته هللا تعاىل وتبليغ الرسالةملا قام به من  .٢
 .ملا آتاه اهللا من مكارم األخالق .٣
 .أنه سبب هلدايتك وتعليمك .٤
 .ألذىلصربه على ا .٥
 .س إلعالء كلمة اهللا تعاىلل والنفلبذله جهده باملا .٦

ليست دعوى تقال وإمنا تظهر يف طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخرب واجتناب ما �ى عنه وزجر وأن يعبـد اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصحمبة الرسول  •
 .مبا شرع
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: أن يكون اهللا ورسوله من كن فيه وجد بهن حالوة اإلميان: (ثالث ملسو هيلع هللا ىلصل رسول اهللا : قاوهلما عنه قال

اهما وأن حيب املرء ال حيبه إال هللا وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد إذ أنقذه اهللا منه أحب إليه مما سو

 .حالوة اإلميان حىت ...) إىل آخره: (ال جيد أحد كره أن يقذف يف النار) ويف روايةكما ي

ية اهللا وعن ابن عباس قال: (من أحب يف اهللا وأبغض يف اهللا وواىل يف اهللا وعادى يف اهللا فإمنا تنال وال

بذلك ولن جيد عبد طعم اإلميان وإن كثرت صالته وصومه حىت يكون كذلك وقد صار عامة مؤاخاة 

) رواه ابن جرير.
ً
 الناس على أمر الدنيا ، ذلك ال جيدي على أهله شيئا

 : املودة.تقطعت بهم األسباب" قالوقال ابن عباس يف قوله: "و
كـن فيـه وجـد بهـن حـالوة اإليمـان: أن يكـون اهللا ورسـوله أحـب إليـه ممـا سـواهما وأن : (ثـالث مـن  ملسو هيلع هللا ىلصولهما عنه قال: قال رسول اهللا 

يحـب المـرء ال يحبـه إال هللا وأن يكـره أن يعـود فـي الكفــر بعـد إذ أنقـذه اهللا منـه كمـا يكـره أن يقــذف فـي النـار) وفـي روايـة: (ال يجـد أحــد 
 حالوة اإليمان حتى ...) إلى آخره.

: (مع  حالوة اإلميـان االسـتلذاذ بالطاعـات وحتمـل املشـاق وإيثـار ذلـك علـى أغـراض الـدنيا وحمبـة العبـد هللا قال النووي رمحه اهللا تعاىل •
 .)ملسو هيلع هللا ىلصلك الرسول تعاىل بفعل طاعته وترك خمالفته وكذ

 .املنطوق يق املفهوم وهذه عن طريقدلت على انتفاء وجدان حالوة اإلميان عن طر : أتى با املصنف رمحه اهللا ألن األوىل ويف رواية •
: فيه الرد على الغالة الذين يومهون أن صدور الذنب شيخ عبد الرمحن بن حسن رمحه اهللا: قال الوله (كما يكره أن يقذف يف النار)ق •

؟! والصواب أنه إن مل يتـب كـان نقصـاً وإن تـاب فـال وهلـذا كـان املهـاجرون واألنصـار رضـي اهللا من العبد نقص يف حقه وإن تاب منه
 .صل كفار فهداهم اهللا إىل اإلسالمهذه األمة مع كو�م يف األعنهم أفضل 

قال العلماء: يف احلديث تكميـل احملبـة وتفريغهـا ودفـع ضـدها ، فتكميلهـا بـأن يكـون اهللا ورسـوله أحـب إليـه ممـا سـوامها ، وتفريغهـا أن  •
 نقذه اهللا منه كما يكره أن يقذف يف النار.حيب املرء ال حيبه إال هللا ، ودفع ما يضادها بأن يكره أن يعود يف الكفر بعد إذ أ

 
: (مــن أحــب فــي اهللا وأبغــض فــي اهللا ووالــى فــي اهللا وعــادى فــي اهللا فإنمــا تنــال واليــة اهللا بــذلك ولــن يجــد عبــد طعــم وعــن ابــن عبــاس قــال

ي علـى أهلـه شـيئًا) رواه داإليمان وإن كثرت صالته وصومه حتى يكون كذلك وقد صار عامة مؤاخاة الناس على أمر الـدنيا ، ذلـك ال يجـ
 .ابن جرير
 .، وبالكسر (الوالية) فهي اإلمارة: من األخوة واحملبة والنصرة وهي املرادة وواىل يف اهللا: الَوالية بالفتح •

 
 .: المودةتقطعت بهم األسباب" قال: "و وقال ابن عباس في قوله

 .املشركون لتنجيهم تتقطع بمبا  ومعناه صحيح وإن ضعفه بعضهم ، فإن مجيع األسباب اليت يتعلق •
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 ** "الشيطان خيوف أولياءه فال ختافوهم وخافون إن كنتم مؤمنني: "إمنا ذلكم قول اهللا تعاىل ** باب

،  وقوله: "إمنا يعمر مساجد اهللا من آمن باهللا واليوم اآلخر وأقام الصالة وآتى الزكاة ومل خيش إال اهللا"

وعن أبي ،   فإذا أوذي يف اهللا جعل فتنة الناس كعذاب اهللا"وقوله: "ومن الناس من يقول آمنا باهللا

: (إن من ضعف اليقني أن ترضي الناس بسخط اهللا وأن حتمدهم على رزق 
ً
سعيد رضي اهللا عنه مرفوعا

 اهللا وأن تذمهم على ما مل يؤتك اهللا ، إن رزق اهللا ال جيره حرص حريص وال يرده كراهية كاره).
 .إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فال تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين"باب قول اهللا تعالى: "

 .اليت أوجبها اهللا عز وجل القلبية لعباداتهذا يف بيان عبادة اخلوف ، ومناسبته لكتاب التوحيد أنه من ا •
 .تكز على شيئني مها اخلوف واحملبةذكر يف الباب الذي قبله احملبة وهنا اخلوف ألن  العبادة تر  •
ه يوصـلك إىل اليـأس وف العدل هو كما ذكره شيخ اإلسالم وابن القيم بأنه الذي يردك عن حمارم اهللا فقط وإن زدت على هذا فإناخل •

 .من روح اهللا
 :أقسام اخلوف •

 اخلوف الشركي وهو خوف السر ، يعين أن تاف يف داخله من هذا املخوف منه من أجل ما يرجوه أو تافه من أن ميسه سـراً  .١
 .و أنه ميلك ضراً أو نفعاً بشيء أ

 .أوجبه اهللا أو حرمه: أن تاف من خملوق يف امتثال واجب أو البعد عن حمرم مما اخلوف احملرم .٢
 .وف من العدو أو السبع أو حنو ذلك: كاخلاخلوف الطبيعي .٣

د املشـــركون املســـلمني بـــأ�م مـــن املشـــركني وذلــك بعـــد غـــزوة أحـــد ملـــا توعـــ أوليـــاءه الشـــيطان الـــراجح أن املعـــ  تـــوفكم: تــوف أوليـــاءه •
 .سريجعون ويقضون عليهم

 .ف يكون إما حمرم أو شركي كما سبق: هذا النهي للتحرمي ، أي بل امضوا فيما أمرتكم به من اجلهاد وهذا اخلو فال ختافوهم •
 

 ."ة وآتى الزكاة ولم يخش إال اهللا: "إنما يعمر مساجد اهللا من آمن باهللا واليوم اآلخر وأقام الصالوقوله
 .و ذلك أو العمارة احلسية بالبناء: إما العمارة املعنوية كالصالة والذكر وحنإمنا يعمر •
 :اخلشية أخص من اخلوف من وجهني •

 .هللا من عباده العلماء"اخلشية عن علم باملخشي واخلوف قد يكون من جهل "إمنا تشى ا .١
 .خلائفاخلوف فقد يكون بسبب ضعف ا اخلشية تكون بسبب عظمة املخشي خبالف .٢

 
 .اهللا جعل فتنة الناس كعذاب اهللا"من يقول آمنا باهللا فإذا أوذي في : "ومن الناس وقوله

رم اهللا عليـه خشـية مـن كـالم الشاهد قوله (جعل فتنة الناس كعذاب اهللا) بأن خاف منها وترك ما أوجبه اهللا عليـه أو أقـدم علـى مـا حـ •
 .الناس

ال ينفـع القـول مل ينفع هءالء قوهلم آمنا باهللا مـع عـدم صـربهم علـى أذى مـن عـاداهم يف اهللا فـفيه رد على املرجئة والكرامية ووجهه أنه  •
 .والتصديق بدون عمل

 
ترضي النـاس بسـخط اهللا وأن تحمـدهم علـى رزق اهللا وأن تـذمهم علـى مـا : (إن من ضعف اليقين أن ن أبي سعيد رضي اهللا عنه مرفوعاً وع

 .حرص حريص وال يرده كراهية كاره) هلم يؤتك اهللا ، إن رزق اهللا ال يجر 
 .ان يزيد بالطاعة وينقص باملعصية: أي من أسباب ضعف اإلميان ، والذي يضعفه هو ارتكاب احملرمات ألن اإلميمن ضعف اليقني •



- ۸٤ - 
 

قال: (من التمس رضا اهللا بسخط الناس رضي اهللا عنه  ملسو هيلع هللا ىلصوعن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا 

التمس رضا الناس بسخط اهللا سخط اهللا عليه وأسخط عليه الناس) رواه ابن وأرضى عنه الناس ، ومن 

 حبان يف صحيحه.
: أي إذا أعطوك شيء محدتم ونسيت املسبب وهو اهللا جل وعال فتجعل احلمد كله هلم متناسياً بذلك اهللا عز هللاحتمدهم على رزق ا •

، بـل  ذي أعطـاك ذلـك فـال يـدخل يف احلـديثذلك مث شكرت الوجل ، أما إن كان يف قلبك أن اهللا عز وجل هو الذي من عليك ب
 هو مطلوب كما يف احلديث (من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا).

 .م ومل يعطك ذهبت وشتمته: فلو أعطى شخصاً أو دراهوأن تذمهم على ما مل يءتك •
ىل ، أو بسبب ذنوبه ومعاصيه ، أو أن مصلحته يف موقف املءمن إذا حرم شيئاً أن يعتقد أن هذا املنع إما لكونه مقصر يف حق اهللا تعا •

 ذلك واهللا تعاىل أراد له اخلري.
 

: (من التمس رضا اهللا بسخط الناس رضي اهللا عنه وأرضى عنه الناس ، ومن الـتمس قال ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا وعن عائشة رضي اهللا عنها أن رس
 .ن في صحيحهه الناس) رواه ابن حبارضا الناس بسخط اهللا سخط اهللا عليه وأسخط علي

 .فقدم خوفهم على خمافة اهللا تعاىل: أنه التمس رضا الناس بسخط اهللا أي خوفاً منهم حىت يرضوا عنه مناسبته •
: (فمن حتقق أن كل خملوق فوق الرتاب فهو تراب ، فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب األرباب قال ابن رجب رمحه اهللا •

 .لوهاب إن هذا لشيء عجاب)امللك ا أم كيف يرضي الرتاب بسخط
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 : "وعلى اهللا فتوكلوا إن كنتم مؤمنني" **** باب قول اهللا تعاىل

وقوله: "يا أيها النبي حسبك اهللا ومن اتبعك ،  وقوله: "إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوبهم"

 وقوله: "ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه".،  من املؤمنني"
 ى: "وعلى اهللا فتوكلوا إن كنتم مؤمنين"باب قول اهللا تعال

 مناسبة الباب لكتاب التوحيد: أنه ملا كان التوكل عبادة هللا عز وجل وجب إخالصها له ومن صرفها لغريه فقد أشرك. •
 .قة به وفعل األسباب املأذون فيها: هو االعتماد على اهللا سبحانه وتعاىل يف حصول املطلوب ودفع املكروه مع الثالتوكل •
 :سام التوكلأق •

عليـه يف مغفـرة الـذنب أو دفـع : أن يتوكـل علـى أحـد املخلـوقني فيمـا ال يقـدر عليـه إال اهللا جـل جاللـه ، كـأن يتوكـل شرك أكرب .١
 .الضر

: أن يتوكل على املخلوق فيما أقدره اهللا جل وعال عليه وهذا من الشـرك اخلفـي ، ألنـه عبـادة قلبيـة حمضـة وعليـه لـو شرك أصغر .٢
 .ه نصيب من التوكلاهللا وعليك فإنه شرك أصغر وال جيوز توكلت على اهللا مث عليك ألن املخلوق ليس ل قال توكلت على

 .ولكن ال يعتمد عليها بل على اهللاوهذا غري الوكالة اجلائزة فإنه ال بأس با  •
 .رور وهذا يدل على احلصر والقصراآلية فيها تقدمي اجلار وال •
 .ن ال يصح إال بالتوكلجعل اإلميا فيها أن اهللا عز وجل •
 .هللا له خمرجاً وكفاه ورزقه ونصره: فلو توكل العبد على اهللا حق توكله وعادته السماوات واألرض ومن فيهن جلعل اقال بعض السلف •

 
 .الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوبهم": "إنما المؤمنون وقوله

 .فيقال له: اتق اهللا! فيجل قلبهيد أن يظلم أو يهم مبعصية : هذا الرجل ير إذا ذكر اهللا وجلت قلوبم: قال السدي رمحه اهللا •
 :ذا دليل الزيادة ، ودليل النقصان: فيه أن اإلميان يزيد وينقص وهإمياناً  زادتم •

 .يت من ناقصات عقل ودين من أحدكن): (ما رأملسو هيلع هللا ىلصقوله  .١
 .أن الزيادة مستلزمة للنقصان .٢

مــا ســبق فــدلت علــى أن هــذه العبــادات اخلمــس هــي أعظــم مقامــات أهــل وجــه الشــاهد (وعلــى ربــم يتوكلــون) وهــذا يفيــد احلصــر ك •
 .اإلميان

 
 .سبك اهللا ومن اتبعك من المؤمنين": "يا أيها النبي حوقوله

 .اهللا وكايف من اتبعك من املءمنني: كافيك احلسب: هو الكايف ، واملع  •
: "وقــالوا حســبنا اهللا ونعــم فــردوه باحلســب فقــال تعــاىله حيــث أوأثــ  علــى أهــل التوحيــد مــن عبــاد: احلســب هللا وحــده قــال ابــن القــيم •

: "وقالوا حسـبنا اهللا سـيءتينا اهللا مـن فضـله ورسـوله إنـا إىل اهللا راغبـون" فتأمـل  اهللا ورسوله ، ونظريه قوله تعاىلالوكيل" ومل يقولوا حسبنا 
 .ء هللا ورسوله وجعل احلسب له وحدهكيف جعل اإليتا

 
 .فهو حسبه"وقوله: "ومن يتوكل على اهللا 

 .توكل عليه : أن اهللا حسب منوجه مناسبة اآلية •
 .رجع إىل التأمل يف آثار الربوبيةإحداث التوكل يف القلب ي •
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وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال: (حسبنا اهللا ونعم الوكيل) قاهلا إبراهيم عليه السالم حني ألقي 

).حني قالوا له (إن الناس قد  ملسو هيلع هللا ىلصيف النار ، وقاهلا حممد 
ً
 مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم إميانا

حين  ملسو هيلع هللا ىلص: (حسبنا اهللا ونعم الوكيل) قالها إبراهيم عليه السالم حين ألقي في النار ، وقالها محمد وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال
 قالوا له (إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا).

 .ا ذلك مث تراجع أبو سفيان عن ذلكرجع للمدينة لقتال املسلمني فقالو وهذا ملا انصرف أبو سفيان من أحد فأراد أن ي •
 : وهذا ال جمال للرأي فيه فيكون له حكم املرفوع.قاهلا إبراهيم عليه السالم •
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: "أفأمنوا مكر اهللا فال يأمن مكر اهللا إال القوم اخلاسرون" وقوله : "ومن يقنط من قول اهللا تعاىل** باب 

 لون" **رمحة ربه إال الضا

سئل عن الكبائر فقال: (الشرك باهللا واليأس من  ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن عباس رضي اهللا عنهما: أن رسول اهللا 

 روح اهللا واألمن من مكر اهللا).
 .باب قول اهللا تعالى: "أفأمنوا مكر اهللا فال يأمن مكر اهللا إال القوم الخاسرون" وقوله : "ومن يقنط من رحمة ربه إال الضالون"

إلميـان وال يـتم التوحيـد إال عقده املءلف لآليتني مجيعاً التصاهلما واملراد أن اجلمع بني اخلوف والرجاء واجب من واجبـات اهذا الباب  •
 .بذلك

 . ناتج من ذهاب الرجاء من القلباألمن من مكر اهللا ناتج من عدم اخلوف واملراد خوف العبادة ، والقنوط من رمحة اهللا •
 .ه فلم ير أنه ميكر به فال رأي لهع اهللا علي: من وسقال احلسن رمحه اهللا •
 .لى الذنب يتم  على اهللا املغفرة: من األمن من مكر اهللا إقامة العبد عقال إمساعيل بن رافع •
 .يشعر: هو التوصل لإليقاع باخلصم من حيث ال املكر •
تكــون ئــه ودينــه فإ�ــا إن كانــت يف مقابلــة املكــر ف: ميكــر اهللا مبــن ميكــر بأنبيا عــز وجــل مطلقــاً بــل مقيــداً نقــولاملكــر ال يوصــف بــه اهللا •

 .حممودة تدل على عظمته وقوته
فيكـون اسـتدراجاً يف حقـه  : أن يستدرج العبد وميلي له حىت إذا أخذه مل يفلته فييسر له األمور حىت يظن أنه يف غاية املأمنومكر اهللا •

 لموا أن ذلك استدراجاً).: (إذا رأيتم اهللا يعطي العبد وهو مقيم على معاصيه فاعملسو هيلع هللا ىلص، قال 
 .لب ذلك املستدرج آمناً من كل جهةواملكر فيه استدراج وزيادة حبيث يكون ق •
 :تني)اختلف أهل العلم يف تقدمي اخلوف والرجاء والتحقيق أنه ال تلو من أمرين (حال •

 :حالة صحة العبد وسالمته .١
 .ات فإنه يساوي بني اخلوف والرجاءأن يكون مسارع يف اخلري  - أ
 .ب جانب اخلوف حىت يكف عن املعصية: يغلصيالعا - ب

 .ت أحدكم إال وهو حيسن الظن بربه): (ال ميملسو هيلع هللا ىلصيف حالة املرض املخوف: يغلب جانب الرجاء كما قال  .٢
 :هو سوء ظن باهللا عز وجل من وجهنيالقنوط من رمحة اهللا هو أشد اليأس و  •

 .طعن يف قدرة اهللا عز وجل .١
 .طعن يف رمحته سبحانه وتعاىل .٢

 
من روح اهللا واألمن من : (الشرك باهللا واليأس عليه و سلم سئل عن الكبائر فقال : أن رسول اهللا صلى اهللارضي اهللا عنهمان عباس وعن اب

 .مكر اهللا)
: كــل ذنــب ختمــه اهللا بنـار أو لعنــة أو غضــب أو عـذاب ، زاد شــيخ اإلســالم رمحــه اهللا حملققــون مــن العلمـاءضـابط الكبــائر كمــا ذكـره ا •

و قـال: لـيس منـا مـن فعـل كـذا أ ملسو هيلع هللا ىلص: ومـن بـرئ منـه رسـول اهللا شيخ عبد الرمحن بـن حسـن رمحـه اهللانفي إميان) وقال التعاىل (أو 
 .وكذا

 .ذهاب الرجاء من القلب اليأس من روح اهللا من الكبائر ألنه ناتج من •
 .مع  الرمحة وهو الفرج والتنفيس والروح قريب من •
 .وف من اهللا عز وجلاتج من عدم اخل: وهو ناألمن من مكر اهللا •
 .جييب كل سائل مبا يناسب حاله ملسو هيلع هللا ىلصه احلديث ال يفيد احلصر بل إن •
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وعن ابن مسعود قال: (أكرب الكبائر: اإلشراك باهللا واألمن من مكر اهللا والقنوط من رمحة اهللا واليأس 

 من روح اهللا) رواه عبد الرزاق.
 .أس من روح اهللا) رواه عبد الرزاقمن من مكر اهللا والقنوط من رحمة اهللا والي: اإلشراك باهللا واألوعن ابن مسعود قال: (أكبر الكبائر

: فصل هنا باعتبار الصفات ال بأصل املع  ، فالقنوط من رمحة اهللا يشمل جلب النعم ودفع من رمحة اهللا واليأس من روح اهللالقنوط  •
 .من باب عطف اخلاص على العامم الرمحة النقم وروح اهللا يطلق يف الغالب على اخلالص من املصائب ولذلك قد

ملا أراد أن يعلم أصحابه الكبـائر بـدأ بأمههـا وهـو الشـرك  ملسو هيلع هللا ىلصيف النصوص داللة على أن املعلم يبدأ باألهم فاألهم ألن رسول اهللا  •
 باهللا مث ذكر غريه.
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 ** باب من اإلميان باهللا الصرب على أقدار اهللا **

يهد قلبه" ، قال علقمة: هو الرجل تصيبه املصيبة فيعلم أنها من  وقول اهللا تعاىل: "ومن يؤمن باهللا

قال: (اثنتان يف الناس  ملسو هيلع هللا ىلصويف صحيح مسلم عن أبي هريرة: أن رسول اهللا ،  عند اهللا فريضى ويسلم

 هما بهم كفر: الطعن يف النسب والنياحة على امليت).
 باب من اإليمان باهللا الصبر على أقدار اهللا

وحيد: أن الصرب علـى أقـدار اهللا مـن مكمـالت التوحيـد ، وهـذا الكتـاب صـنف لبيـان التوحيـد ومكمالتـه ومـا يضـاده مناسبة الباب للت •
 وينقصه.

 .تكون يف القلب واللسان واجلوارح الصرب من العبادات اجلليلة اليت •
إظهار السخط من لطـم  : حبس اللسان عن التشكي وحبس القلب عن السخط وحبس اجلوارح عنالصرب لغة: احلبس ، واصطالحاً  •

 .د وغريهااخلدو 
 :أقسام الصرب •

 .صرب على طاعة اهللا عز وجل .١
 .معصية اهللا عز وجل نصرب ع .٢
 .صرب على أقدار اهللا عز وجل .٣

 .لى األقدار كما قرره شيخ اإلسالم: واجب ، وأفضلها الصرب على طاعة اهللا مث على معصيته مث عحكم الصرب •
 :: على قسمنيالرضاحكم  •

 .بفعله سبحانه الرضاعل اهللا عز وجل فيجب راجع إىل ف .١
 .مستحب وهو رتبة خاصة اهللا عز وجل: فهذا راجع إىل املصيبة .٢

 

 .لم أنها من عند اهللا فيرضى ويسلم: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعؤمن باهللا يهد قلبه" ، قال علقمة: "ومن يوقول اهللا تعالى
 من يءمن باهللا يهد قلبه" .. إذن اهللا تعاىل ينقسم إىل قسمني:قال تعاىل: "ما أصاب من مصيبة إال بإذن اهللا و  •

 إذن قدري كوين: كما يف هذه اآلية. .١
 إذن شرعي: كقوله تعاىل: "فهدى اهللا الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه من احلق بإذنه". .٢

 مسى اهللا تعاىل الصرب على املصيبة والرضى مبا قدر إميان. •
 .هيتمثل أمره وجيتنب �ي: يعظم اهللا جل وعال و يءمن باهللا •
 .يهد قلبه: يرزقه الطمأنينة •

 

 .عن في النسب والنياحة على الميت)في الناس هما بهم كفر: الط : (اثنتانقال ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا رس: أن وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة
خصــلة مــن خصــال  بــه كو�ــا مــن شــعب الكفــر ال يــدل علــى أن مــن قامــت بــه فهــو كــافر الكفــر األكــرب ولكــن تــدل علــى أنــه قامــت •

 .الكفار
فيـدل علـى الكفـر األكـرب مثـل (بـني الرجـل  )الـ (: أن الكفر يف النصوص إذا أتـى معـرف بـقاعدة عند شيخ اإلسالم رمحه اهللاوسبق ال •

 .ل (سباب املسلم فسوق وقتاله كفر)فيدل على أنه من خصال الكفر ال الكفر األكرب مث )ال(وبني الشرك) وإذا أتى منكر بدون 
 .عن باألنساب: أي عيبه ويدخل فيه أن يقال: هذا ليس ابن فالن مع ثبوت نسبهالط •
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 : (ليس منا من ضرب اخلدود 
ً
وعن وشق اجليوب ودعا بدعوى اجلاهلية) ، وهلما عن ابن مسعود مرفوعا

 قال: (إذا أراد اهللا بعبده اخلري عجل لـه بالعقوبـة يف الـدنيا ، وإذا أراد بعبـده ملسو هيلع هللا ىلصأنس أن رسول اهللا 

: (إن عظم اجلزاء من عظم البالء ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي ،  الشر أمسك عنه بذنبه حىت يوافى به يوم القيامة)

 ابتالهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط) حسنه الرتمذي.
ً
 ، وإن اهللا تعاىل إذا أحب قوما

بكــى علــى ابنــه إبــراهيم وقــال: (إن العــني  ملسو هيلع هللا ىلص ، ولــيس معــ  هــذا أن اإلنســان ال يتــأمل أو يبكــي فــالنيب النياحــة ســبق الكــالم عنهــا •
 لتدمع والقلب حيزن وال نقول إال ما يرضي الرب وإنا على فراقك يا إبراهيم حملزونون).

 :ناس حال املصيبة على أربعة مراتبال •
 .التسخط .١
 .الصرب .٢
 .أن ال يعرتض على احلكم وال يسخطه: أعلى مما سبق وضابطه الرضا .٣
 .الشكر .٤

 
 .وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية)د مرفوعاً : (ليس منا من ضرب الخدود ولهما عن ابن مسعو 

 .ألمور تدل على التسخط من املصيبةوهذه ا •
 .نه الغالب وإال فبقية الوجه مثله: خص الوجه لكو رمحه اهللا ابن حجر ضرب اخلدود: قال احلافظ •
 .اجلاهلية: كل دعوة منشءها اجلهلدعا بدعوى  •
 هللا: املراد بدعوى اجلاهلية: كل من تعصب إىل مذهب أو تعصب إىل قبيلة.قال ابن تيمية رمحه ا •
 .ئرالرباءة من هذه تدل على أ�ا من الكبا •

 
بذنبه حتـى اهللا بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا ، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه  : (إذا أرادقال ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا أن رسوعن أنس 

 .يوافى به يوم القيامة)
 .رها املصاب فإنه يعظم عنده الصربا فيه بيان حكمة اهللا عز وجل اليت إذا استحضهذ •
يصـب : (من يرد اهللا به خـرياً يصـب منـه) ، وهلـذا كـان بعـض السـلف يـتهم نفسـه إذا رأى أنـه مل ملسو هيلع هللا ىلصى البخاري عن النيب وقد رو  •

 ليست عالمة على اخلري. ، ويف هذا دليل على أن الصحة الدائمة لإلنسان ببالء أو مل ميرض أو حنو ذلك
 

مــن ســخط فلــه : (إن عظــم الجــزاء مــن عظــم الــبالء ، وإن اهللا تعــالى إذا أحــب قومــًا ابــتالهم فمــن رضــي فلــه الرضــا و ملسو هيلع هللا ىلصوقــال النبــي 
 .السخط) حسنه الترمذي

 ؟د املصيبة يثاب مع تكفري اخلطاياهل عن •
السـتغفار ، وعلـى هـذا لعمـل صـاحل كالصـرب والرضـا والتوبـة وا : إن ثوابـا تكفـري اخلطايـا فقـط إال إذا كانـت سـبباً قال ابن القـيم
 .حيمل احلديث

ط على اللسان واجلوارح : أن يقوم يف قلبه عدم حمبة ذلك الشيء وكراهته وعدم الرضا به واتام احلكمة فيه ، ويظهر أثر السخالسخط •
 .ويف القلب

 .قوله تعاىل: "أولئك هلم اللعنة"أبلغ وهي ك أل�ا تدل على استحقاقه لذلك فهي )عليه(: ومل يقل فله السخط •
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 ** باب ما جاء يف الرياء **

 وقول اهللا تعاىل: "قل إمنا أنا بشر مثلكم يوحى إيل أمنا إهلكم إله واحد " اآلية.
 باب ما جاء في الرياء

حيـد ومـا يضـاده مـن الشـرك األكـرب مناسبة الباب للتوحيد: أن فيه بيان نوع من أنـواع الشـرك ، وذلـك أن الكتـاب صـنف يف بيـان التو  •
 واألصغر ، ويف هذا بداية ذكر الشيخ للشرك اخلفي الذي يكون يف القلوب.

 الشرك على نوعني: •
 ما يكون يف األعمال الظاهرة كالذبح لغري اهللا واالستعانة بغريه.شرك ظاهر:  .١
 شرك خفي: ال يراه الناس وإمنا يكون يف القلوب كالرياء. .٢

 لرؤية بأن يعمل العمل لرياه الناس.الرياء مأخوذ من ا •
الفرق بني الرياء والسمعة: أن الرياء فيما يرى من األعمال والسمعة فيما يسمع من األقوال كالقراءة والذكر حبيث يكون قصد املتكلم  •

 أن يسمعه الناس.
 :الرياء على درجتني •

 . ألنه أظهر اإلسالم وأبطن الكفررياء املنافقني وهذا كفر أكرب .١
 .رك أصغر وهو منايف لكمال اإلميانمسلماً ولكن يرائي ببعض عمله فهذا ش يكون .٢

 :ال العبادة إذا طرأ عليها الرياءأحو  •
 .جل فالن فهذا شرك والعبادة باطلةأن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس فيصلي مثًال أل .١
 :هذه على أقسامأن يطرأ على العبادة ، ف .٢

فـإن كانـت العبـادة ال تتجـزأ كإطالـة السـجود يف فمنهم مـن قـال : ا فيه خالفوهذ أن يستمر معه ويتمكن فيه - أ
، ومنهم من قال يـءجر علـى قـدر مـا نـوى هللا عـز وجـل ، ومـنهم  لت العبادة وإال مل تبطل كالصدقةالصالة بط

 من يرى بطالنه.
 .اوز عن أميت ما حدثت به أنفسها)أن يدافع الرياء فال يءثر حلديث (إن اهللا جت - ب

 .أ عليه بعد العبادة فهذا ال يءثرطر أن ي .٣
حسنته وساءته سيئته : (من سرته ملسو هيلع هللا ىلصل ذلك دليل على إميانه كما قال وليس من الرياء أن يفرح اإلنسان بفعل الطاعة يف نفسه ب •

 .فذلك املءمن)
 

 .إلي أنما إلهكم إله واحد " اآلية: "قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى وقول اهللا تعالى
 .م جلميع أنواع الشرك ومنه الرياءاك هنا عاوالنهي عن اإلشر  •
 :قاء اهللا عز وجل على نوعنيل •

 .إنك كادح إىل ربك كدحاً فمالقيه"عام لكل إنسان "يا أيها اإلنسان  .١
 .والنعيم وتتضمن رؤية اهللا تعاىل : وهو لقاء الرضاخاص باملءمنني .٢

 اشتملت اآلية على شروط كون العمل صاحلاً (شروط قبول العمل): •
 خالص هللا عز وجل خبلو العمل من الشرك األكرب واألصغر.اإل .١
 أن يكون موافقاً للسنة خالياً من البدع واحملدثات. .٢
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: (قال اهللا تعاىل
ً
 أشـرك معـي فيـه عن أبي هريرة مرفوعا

ً
: أنا أغىن الشركاء عن الشرك ، من عمل عمال

: (أال أخرب،  ي تركته وشركه) رواه مسلمغري
ً
كم مبا هو أخوف عليكم عندي من وعن أبي سعيد مرفوعا

 املسيح الدجال؟ الشرك اخلفي ، يقوم الرجل فيصلي فيزين صالته ملا يرى من نظر الرجل) رواه أمحد.
 عن أبي هريرة مرفوعًا: (قال اهللا تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عمًال أشرك معي فيه غيري تركته وشركه) رواه مسلم.

 . سياق الشرط فتعمعمًال: نكرة يف •
 .بط اإلسالم كله أو هذا العمل فقط: وقد حيتركته وشركه •

 
؟ الشرك الخفي ، يقوم الرجل فيصلي فيزين صـالته خوف عليكم عندي من المسيح الدجال: (أال أخبركم بما هو أوعن أبي سعيد مرفوعاً 
 .) رواه أحمدلما يرى من نظر الرجل

ضرر الريـاء يف كـل عصـر وزمـن فهـو عـام ، أمـا الـدجال فضـرره علـى مـن يدركـه مـن األحيـاء ،   وجه كون الرياء أخطر من الدجال: أن •
بـني لنـا أوصـافه وحـذرنا منـه  ملسو هيلع هللا ىلصكما أن الدجال يوجد من هو معصوم من فتنتـه كمـن حفـظ أول سـورة الكهـف ، كمـا أن النـيب 

 دافعة واإلخالص.خبالف الرياء فهو يهجم على املرء يف عبادته وال ميكن التحرز منه إال بامل
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 ** باب من الشرك إرادة اإلنسان بعمله الدنيا **

وقول اهللا تعاىل: "من كان يريد احلياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهلم فيها وهم فيها ال يبخسون ، 

ويف الصحيح ،  أولئك الذين ليس هلم يف اآلخرة إال النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون"

: (تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد اخلميصة ملسو هيلع هللا ىلصأبي هريرة قال: قال رسول اهللا  عن

تعس عبد اخلميلة إن أعطي رضي وإن مل يعط سخط ، تعس وانتكس وإذا شيك فال انتقش ، طوبى 

لعبد أخذ بعنان فرسه يف سبيل اهللا أشعث رأسه مغربة قدماه وإن كان يف احلراسة كان يف احلراسة وإن 

 كان يف الساقة كان يف الساقة إن استأذن مل يؤذن له وإن شفع مل يشفع).
 باب من الشرك إرادة اإلنسان بعمله الدنيا

 باب من الشرك: أي األصغر ، إرادة اإلنسان بعمله الدنيا: أي من األعمال اليت شرعت لآلخرة. •
أن ميدح يف العبادة وال يريد النفع املادي ويف هذا البـاب ال يريـد  : أن الباب السابق يعمل رياء يريدوالفرق بني هذا الباب والذي قبله •

 .له ولكنه يريد شيئاً من الدنيا أن ميدح يف العبادة وال املراءاة ولكن يعبد اهللا خملصاً 
يف أن الريـاء يـراد  قال الشيخ صاحل الفوزان: أن هذا الباب والذي قبله جيتمعان يف العمل لغري اهللا وأ�ما من الشرك اخلفـي ، وتتلفـان •

 به اجلاه والشهرة ، وأما طلب الدنيا فرياد به الطمع والعرض العاجل وهذا قد حتصل له الدنيا أما املرائي فال دنيا وال أخرى.
 

اآلخرة إال  : "من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها ال يبخسون ، أولئك الذين ليس لهم فيوقول اهللا تعالى
 .عوا فيها وباطل ما كانوا يعملون"النار وحبط ما صن

 .أراد احلياة الدنيا بعمله الصاحلنزلت هذه اآلية يف الكفار لكن لفظها يشمل كل من  •
 .عجلنا له فيها ما نشاء ملن نريد": "من كان يريد العاجلة هذه اآلية خمصوصة بقوله تعاىل •
 .ال يبخسون: ال ينقصون •
 حممد بن عبدالوهاب يف بعض أجوبته ملا سئل عن هذه اآلية أ�ا تشمل أنواعاً:ذكر الشيخ  •

املشرك والكافر الذي يعمـل أعمـاًال صـاحلة يف الـدنيا فإنـه قـد جيـازى عليهـا يف الـدنيا ولكنـه يف اآلخـرة لـيس لـه جـزاء  .١
 أل�ا مل تنب على التوحيد.

 .-كمن يتعلم العلم الشرعي للوظيفة-ا املءمن يعمل من أعمال اآلخرة يريد با الطمع يف الدني .٢
مءمن عمل الطاحلات ال ألجل مطامع الدنيا وإمنا أراد اجلزاء عليها يف الدنيا كشفاء مرض أو دفع عني ، فهذا قصد  .٣

 سيء واملفروض إرادة اآلخرة مث اهللا تعاىل سيفتح عليه من الدنيا.
 فهذا داخل يف اآلية أيضاً. -صحاب األضرحةكدعاء املوتى وأ-من يعمل من الصاحلات مث يفسدها بالشرك  .٤

 
: (تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة إن ملسو هيلع هللا ىلصل رسول اهللا : قاوفي الصحيح عن أبي هريرة قال

أسـه مغبـرة أعطي رضي وإن لم يعط سـخط ، تعـس وانـتكس وإذا شـيك فـال انـتقش ، طـوبى لعبـد أخـذ بعنـان فرسـه فـي سـبيل اهللا أشـعث ر 
 .ن له وإن شفع لم يشفع)قدماه وإن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذ

 .، اخلميلة: الفراش الوثري لونه أسود فيه خطوط محراء مجيل : كساءتعس: خاب وهلك ، اخلميصة •
 .لدينار ملا حتركت مهته يف العملا: الذي يعمل العمل ألجل الدينار ولوال عبد الدينار •
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ويتـذلل هلـا وتضـع هلـا وتكـون منـاه وغايتـه فـدل هـذا علـى أنـه مـن الشـرك ألن العبوديـة درجـات .. فبني أن من الناس من يعبد الـدنيا  •
 .ألصغر ومنها عبودية الشرك األكربمنها عبودية الشرك ا

 .حيب وال يعطي الدين إال ملن حيب ي الدنيا ملن حيب وملن ال: واملعطي هو اهللا عز وجل ، واهللا عز وجل يعطإن أعطي رضي •
 ، وكلما متاثل للشفاء عاد إليه املرض. ست عليه األمور حبيث ال تتيسر له: أي انتكتعس وانتكس •
 .بته شوكة فال استطاع على إخراجها: أي إذا أصاا شيك فال انتقشإذ •
مسـرية مائـة عـام منهـا ختـرج ثيـاب أهـل اجلنـة ، وقيـل: هـي إطـالق يطلـق علـى ظلها  ال له ، وقيل أ�ا شجرة يف اجلنة: أطيب حطوىب •

 اجلنة نفسها.
 أو جلامه. عنان فرسه: مبقود فرسه •
 .ألمر ناجتاً عن طاعة اهللا عز وجل: فال يهتم لنفسه ما دام هذا اأشعث أغرب •
 .الرجل مقابل عبد الدينار والدرهمفيه ذكر هذا  •
 .فهو ليس بذي جاه وشرف عند الناس :يءذن لهع مل يشفع وإن استأذن مل إن شف •
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** 
ً
 ** باب من أطاع العلماء واألمراء يف حتريم ما أحل اهللا أو حتليل ما حرم اهللا فقد اختذهم أربابا

وتقولون: قال  ملسو هيلع هللا ىلصوقال ابن عباس: (يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ، أقول: قال رسول اهللا 

بل: (عجبت لقوم عرفوا اإلسناد وصحته يذهبون إىل رأي سفيان ، واهللا قال أمحد بن حن،  أبو بكر وعمر)

تعاىل يقول: "فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم" ، أتدري ما 

 الفتنة؟ الفتنة الشرك ، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع يف قلبه شيء من الزيغ فيهلك).
 مراء في تحريم ما أحل اهللا أو تحليل ما حرم اهللا فقد اتخذهم أرباباً باب من أطاع العلماء واأل

 .طيعاً هللا جل وعال فيما أحل وحرمهذا الباب واألبواب بعده يف بيان مقتضيات التوحيد ولوازم حتقيق الشهادتان بأن يكون م •
تابعـة لطاعـة اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصرسـوله ، حـىت طاعـة الرسـول طاعة العلماء واألمراء وهم أويل األمر يف اآلية وهي تابعة لطاعة اهللا عـز وجـل و  •

 .عز وجل فقط وهي من أنواع العبادةعز وجل ، فالطاعة االستقاللية هي هللا 
إذا اجتمعــا افرتقــا فيكــون معــ  الــرب املالــك اخلــالق الــرازق ، ومعــ  اإللــه املعبــود ، وإذا افرتقــا اجتمعــا وهــذا ألن الربوبيــة : الــرب واإللــه •

 .ة واأللوهية متضمنة للربوبيةلوهيمستلزمة لأل
 :احلالل وحتليل احلرام على درجتنييف حترمي  طاعة األحبار والرهبان •

 .طاعة هلم أو العكس فهذا شرك أكربيطيعهم يف تبديل فيعتقد ما حرمه اهللا عز وجل حالًال  .١
 رك األصغر.وهو من الش لعمل وهو يعلم أنه عاص فهذا حراميطيعهم يف حترمي احلالل والعكس من جهة ا .٢
 إن أطاعهم وهو ال يعلم أ�م خالفوا شرع اهللا بل ظن أ�م على حق فهذا معذور. .٣
 طاعتهم يف غري معصية اهللا تعاىل فهذا واجب ، فاهللا تعاىل أوجب طاعة أويل األمر وهي تشمل العلماء واألمراء. .٤

 
 .وتقولون: قال أبو بكر وعمر) ملسو هيلع هللا ىلصاهللا : قال رسول زل عليكم حجارة من السماء ، أقول: (يوشك أن تنوقال ابن عباس

 .السماء: أي عقوبة لكم حجارة من •
حــىت ال يهجــر  م يــرون أن األفضــل اإلفــرادوهــذا قالــه ابــن عبــاس ملــا قــال بوجــوب التمتــع بــاحلج فقيــل إن أبــا بكــر وعمــر رضــي اهللا عــنه •

 .ن املسألةث مبثل هذا بغض النظر ع: يوشك ... وهذا يف بيان عدم معارضة احلدي، فقال البيت
 .ر عليه بالتغليظ ملخالفته الدليل: وفيه ما يدل على أنه من بلغه الدليل فلم يأخذ به تقليداً إلمامه فإنه جيب اإلنكاقال يف فتح اليد •

 
أمـره : "فليحـذر الـذين يخـالفون عـن لى رأي سفيان ، واهللا تعالى يقـول: (عجبت لقوم عرفوا اإلسناد وصحته يذهبون إقال أحمد بن حنبل

يقــع فــي قلبــه شــيء مــن الزيــغ ؟ الفتنــة الشــرك ، لعلــه إذا رد بعــض قولــه أن لفتنــةأن تصــيبهم فتنــة أو يصــيبهم عــذاب ألــيم" ، أتــدري مــا ا
 .فيهلك)
 .سفيان: أي الثوري •
 .أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه: يطبع على قلبه فال يءمن قال أبو جعفر بن جرير عن الضحاك •
 :العجب نوعان •

 .يعجبه التيمن) ملسو هيلع هللا ىلص: (كان النيب ستحسانعجب ا .١
 .عجبت ويسخرون" وعليه الكالم هنا : "بلر: قال تعاىلعجب إنكا .٢

 الناس على أقسام يف أخذ العلم والعمل به: •
 من يستطيع االجتهاد املطلق بأن يأخذ من الكتاب والسنة ويستنبط األحكام وال يقلد أحداً كاألئمة االربعة. .١
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 من دون  ملسو هيلع هللا ىلصمسع النبي  وعن عدي بن حامت: (أنه
ً
يقرأ هذه اآلية: "اختذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا

اهللا" اآلية ، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم ، قال: أليس حيرمون ما أحل اهللا فتحرمونه ، وحيلون ما حرم 

 اهللا فتحلونه؟ فقلت: بلى ، قال: فتلك عبادتهم) رواه أمحد والرتمذي وحسنه.
املطلق ولكنه يستطيع الرتجيح بني أقوال أهل العلم بأن يعرف ما يقوم عليه الدليل ، فهذا  من ال يستطيع االجتهاد .٢

 يأخذ ما صح ويرتك ما خالف الدليل.
 من ال يستطيع الرتجيح فهذا يقلد ولكنه إن عرف قوًال ليس عليه دليل فال يأخذ به. .٣
 مئن إليه من أهل العلم.من ال يستطيع الثالثة كالعامي فهذا جيب أن يسأل أوثق من يرى ويط .٤

 
ًا مـن دون اهللا" اآليـة ، فقلـت لـه: إنـا لسـنا : "اتخـذوا أحبـارهم ورهبـانهم أربابـيقـرأ هـذه اآليـة ملسو هيلع هللا ىلص: (أنه سمع النبـي وعن عدي بن حاتم

اه أحمــد ادتهم) رو : فتلــك عبــحــرم اهللا فتحلونــه؟ فقلــت: بلــى ، قــال : ألــيس يحرمــون مــا أحــل اهللا فتحرمونــه ، ويحلــون مــانعبــدهم ، قــال
 .والترمذي وحسنه

 ، والغالب أن األحبار من اليهود والرهبان من النصارى. العلماء ، والرهبان: هم العباد : هماألحبار •
 .رب واإلله مبع  واحد إذا افرتقا: مع أن اآلية ذكر (أرباباً) فدل على أن الإنا لسنا نعبدهم •
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أنهم آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك  : "أمل تر إىل الذين يزعمون** باب قول اهللا تعاىل

** "
ً
 بعيدا

ً
 يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضالال

وقوله: "وإذا قيل هلم ال تفسدوا يف األرض قالوا إمنا حنن مصلحون" وقوله: "وال تفسدوا يف األرض بعد 

وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا ،  م اجلاهلية يبغون"وقوله: "أفحك،  إصالحها"

 ملا جئت به) قال النووي: حديث صحيح. ملسو هيلع هللا ىلص
ً
 قال: (ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعا

لطاغوت وقد أمروا باب قول اهللا تعالى: "ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى ا
 أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضالًال بعيداً"

 .غري شرع اهللا قدح يف أصل التوحيدأن التحاكم إىل : مناسبة الباب •
 .باطل وهو املراد بالطاغوت ها هنا: واآلية ذامة ملن عدل عن الكتاب والسنة وحتاكم إىل ما سوامها من القال ابن كثري رمحه اهللا •
 .ة وتوفيقاً بني املءمنني والكفار: اإلحسان بأن يسلموا من الفضيحنا إال إحساناً وتوفيقاً إن أرد •
جــزًال فاصــًال زاجــراً هلــم فهــم ال  يف قلــوبم : أي قــل هلــم يف أنفســهم أي يف شــأ�م وحــاهلم قــوًال بليغــاً وقــل هلــم يف أنفســهم قــوًال بليغــاً  •

 يستحقون الكالم اللني.
 .ب والسنة فأىب فإنه من املنافقني: فيه دليل أنه من دعي إىل حتكيم الكتاقال ابن القيم رمحه اهللا •
يف الباب وجوب حتكيم الكتاب والسنة يف كـل املنازعـات ، "فـإن تنـازعتم" عـام يشـمل املنازعـات احلقوقيـة والعقديـة والفقهيـة ويف كـل  •

 األمور وليس احلاكمية فقط.
 

 .ال تفسدوا في األرض بعد إصالحها": "و قالوا إنما نحن مصلحون" وقولهرض : "وإذا قيل لهم ال تفسدوا في األوقوله
 .م ومعنوي باملعاصي: حسي باهلداإلفساد يف األرض على نوعني •
: يعــين ال تعصــوا يف األرض ألن مــن عصــى يف األرض أو أمــر باملعصــية فقــد أفســد يف األرض ، ألن صــالح قــال أبــو العاليــة رمحــه اهللا •

 .و بطاعة اهللا ورسوله. أهـإمنا هاألرض والسماء 
ل علـى أن كـل معصـية فسـاد ومنه قوله تعاىل عن إخوة يوسف "قالوا تاهللا لقد علمت ما جئنا لنفسـد يف األرض ومـا كنـا سـارقني" فـد •

 .يف األرض
 .زل اهللا من أكرب الفساد يف األرض: أن التحاكم إىل غري ما أنمناسبة اآلية •

 
 .وقوله: "أفحكم الجاهلية يبغون"

 .جلهل الذي ال يب  على علم يبغون: أفحكم احكم اجلاهليةأف •
 .ازدادت معرفته حبسن أحكام اهللا : وهذا ليس لكل أحد بل (لقوم يوقنون) فكلما ازداد العبد يقيناً وإمياناً ومن أحسن من اهللا حكماً  •
 .ل فيما ليس يف الطرف اآلخر مشارك: من باب استعمال أفعل التفضيأحسن •

 
جئت به) قال النووي:  : (ال يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لماقال ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا أن رس مارضي اهللا عنه بن عمروعن عبد اهللا 
 .حديث صحيح

ال يءمن أحـدكم: نفـي لإلميـان الكامـل ولـيس نفيـاً لإلميـان كلـه ، حيـث أن مـذهب أهـل السـنة واجلماعـة أن الفاسـق ال يسـلب مطلـق  •
 لت اخلوارج واملعتزلة ، وال يعطى اإلميان املطلق كما قالت املرجئة.اإلميان حبيث يكون كافراً كما قا

 .ما يهواه وحتبه نفسه ومتيل إليه :اهلوى •
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وقال الشعبي: (كان بني رجل من املنافقني ورجـل مـن اليهـود خصـومة فقـال اليهـودي: نتحـاكم إىل 

أنهم يأخذون الرشوة ، فاتفقـا  حممد عرف أنه ال يأخذ الرشوة ، وقال املنافق: نتحاكم إىل اليهود لعلمه

 يف جهينة فيتحاكما إليه فنزلت: "أمل تـر إىل الـذين يزعمـون" اآليـة)
ً
وقيـل: نزلـت يف ،  أن يأتيا كاهنا

وقال اآلخر: إىل كعب بن األشـرف ثـم ترافعـا إىل  ملسو هيلع هللا ىلصرجلني اختصما فقال أحدهما: نرتافع إىل النبي 

: أكذلك؟ قال: نعـم فضـربه بالسـيف ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا عمر فذكر له أحدهما القصة فقال للذي مل يرض ب

 فقتله.
من األوامر  ملسو هيلع هللا ىلصفاإلنسان ال يكون مءمناً كامل اإلميان الواجب حىت تكون حمبته تابعة ملا جاء به الرسول : قال ابن رجب رمحه اهللا •

 .فيحب ما أمر به ويكره ما �ى عنهوالنواهي وغريها 
 .: "أفرأيت من اختذ إهله هواه"ىلاهلوى غالباً يطلق على الضالل كقوله تعا •

 
ه ال يأخذ الرشوة ، وقال : نتحاكم إلى محمد عرف أنجل من اليهود خصومة فقال اليهودي: (كان بين رجل من المنافقين ور وقال الشعبي

ألم تر إلى الذين يزعمون" : "تاً في جهينة فيتحاكما إليه فنزل: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة ، فاتفقا أن يأتيا كاهنالمنافق
 .اآلية)

 .املنافقني: من النافقاء وهو جحر الريبوع •
، وقيل: مأخوذ من الرِّشـاء وهـو احلبـل الـذي يتوصـل بـه إىل اسـتنباط املـاء مـن  هي املال املدفوع للتوصل إىل شيء: مثلثة الراء و الرشوة •

 البئر ، فكأن مقدم الرشوة يريد جذب احلكم لنفسه.
 

: إلى كعب بن األشرف ثم ترافعا إلى عمر فذكر له وقال اآلخر ملسو هيلع هللا ىلص: نترافع إلى النبي زلت في رجلين اختصما فقال أحدهما: نوقيل
 .: أكذلك؟ قال: نعم فضربه بالسيف فقتلهملسو هيلع هللا ىلصبرسول اهللا  أحدهما القصة فقال للذي لم يرض

 .بطرق متعددة فال يضر ضعف إسنادها: أ�ا رويت ذكر يف التيسري •
 ؟س هو اإلمام األعظمعمر رضي اهللا عنه وليكيف يقتل  •

 .ه مل ميلك نفسه لقوة غريته فقتلهقيل ألن عمر رضي اهللا تعاىل عن .١
 .من السلطة لشرفهم ما ليس لغريهم وقيل أن الصحابة هلم .٢
 .قيل القصة ضعيفة .٣

 :لة احلكم والتحاكم هلا أربعة صورمسأ •
والواضع له واملشرع  ذا التقنني من حيث وضعه كفر جل وعال وه: تشريع لتقنني مستقل يضاهي به حكم اهللامن حيث املشرع .١

ه والسان لذلك وجاعل هذا التشريع منسوباً إليه وهو الذي حكم بذه األحكام ، هذا املشرع كافر وكفره ظاهر ألنه جعل نفس
 .طاغوتاً فدعا الناس إىل عبادته

بدل الشريعة بذه القوانني فهو كافر ألنه مل يرغب بذا القانون  : فهذا قدثيمني رمحه اهللا يف القول املفيدقال الشيخ بن ع
لواضـع لـه معـذوراً مثـل أن عن شريعة اهللا عز وجل إال وهو يعتقد أنه خري للعباد والبالد مـن شـريعة اهللا ولكـن قـد يكـون ا

 .يغرر به
 :احلاكم بذا التشريع فيه تفصيل .٢

ن أهـل الـذنوب وال ه وهـو يعلـم أنـه عـاص فهـذا لـه حكـم أمثالـه مـإن حكم مرة أو مرتني أو أكثـر ومل يكـن هـذا ديدنـ - أ
 .يكفر حىت يستحل
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 :ناس بغري شرع اهللا فهذا فيه خالفحاكم ال حيكم بشرع اهللا بتاتاً وحيكم دائماً ويلزم ال - ب
بعض أهل العلم يكفـره مطلقـاً ككفـر الـذي سـن القـوانني وهـو الـذي رجحـه الشـيخ حممـد بـن إبـراهيم رمحـه اهللا  -١

عظــــم القــــانون وعظــــم احلكــــم والشــــيخ صــــاحل آل الشــــيخ حفظــــه اهللا ألنــــه ال يصــــدر يف الواقــــع إال ممــــن  تعــــاىل
 .بالقانون

 .لعلم من قال: ال يكفر حىت يستحلومن أهل ا -٢
 :ليتحاكم إىل القانون ففيه تفصيل من يذهب هو وخصمه: حال املتحاكمني .٣

يريـدون أن يتحـاكموا ك سـائغ وال يكرهـه فهـذا كـافر "إن كان يريد التحاكم للطاغوت وله رغبة يف ذلك ويرى أن ذلـ - أ
 .إىل الطاغوت"

 .اه بل أجرب على ذلك فهذا ال يكفرال يريده وال يرض - ب
يف القـانون لعلمـه أنـه يوافـق الشـرع ففيـه ومن ذهب للقوانني وقد علم أن احلق له يف الشرع فرفع األمر للقاضي 

يكن هلم ولو كان احلق له لقوله تعاىل يف املنافقني : "وإن خالف واألصح (الشيخ صاحل) أنه جائز وقيل يرتكه 
 .احلق يأتوا إليه مذعنني"

 :حممد بن إبراهيم رمحه اهللا تعاىلاليت حتكم بغري ما أنزل اهللا تعاىل فقد فصل فيها الشيخ  الدول .٤
األرض وكذلك إن كان إن كان خفياً ونادراً فاألرض أرض إسالم فيكون له حكم أمثاله من الشركيات اليت تكون يف  - أ

 .ظاهراً وينكر فالدار دار إسالم قليالً 
 .ان ظاهراً فاشياً فالدار دار كفرإن ك - ب

 .الشيخ صاحل آل الشيخ يف التمهيد: وهذا التفصيل هو الصحيح قال
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 من األمساء والصفات **
ً
 ** باب من جحد شيئا

ال علي: (حدثوا الناس مبا يعرفون ، ويف صحيح البخاري: ق،  وقول اهللا تعاىل: "وهم يكفرون بالرمحن"

ر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس: ،  أتريدون أن يكذب اهللا ورسوله؟)
َ
م

ْ
ع

َ
وروى عبد الرزاق عن م

 عن النبي 
ً
 انتفض ملا مسع حديثا

ً
 لذلك فقال: ما فرق هؤالء؟  ملسو هيلع هللا ىلص(أنه رأى رجال

ً
يف الصفات استنكارا

 ه؟) انتهى.جيدون رقة عند حمكمه ويهلكون عند متشابه
 باب من جحد شيئاً من األسماء والصفات

 :مناسبته لكتاب التوحيد من وجهني •
 .د العبادة توحيد األمساء والصفاتأن من براهني توحي .١
 .امللة ألنه تكذيب بالكتاب والسنةمن األمساء والصفات كفر وشرك خمرج عن  ءَجْحد شي أنّ  .٢

 :اجلحد اإلنكار وهو نوعان •
 .رإنكار تكذيب وهذا كف .١
 :إنكار تأويل وهو على قسمني .٢

 .غ يف اللغة العربية فهذا ال يكفرله مسو  - أ
 .كفر ألنه يف احلقيقة تكذيبليس له مسوغ فهو   - ب

 
 .وقول اهللا تعالى: "وهم يكفرون بالرحمن"

الرمحن فواهللا : أما الرحيم قال سهيل وهو من املشركني: اكتب باسم اهللا الرمحن للكاتب ملسو هيلع هللا ىلصوهذا ملا كان يوم صلح احلديبية فقال  •
 .ري ماهي ولكن اكتب: بامسك اللهمما أد

يف مكة وكان يصلي ويدعو يف سجوده (يا اهللا ، يا رمحن) فقال املشركون ملا مسعوه: انظروا إىل هذا يزعم  ملسو هيلع هللا ىلصكذلك ملا كان النيب  •
ياً مـا تـدعوا فلـه األمسـاء احلسـ " ،  دعوا الرمحن أأنه يعبد رباً واحداً وهو يدعو ربني: اهللا والرمحن ، فقال اهللا تعاىل: "قل ادعوا اهللا أو ا

 كما أن تعدد األمساء ال يدل على تعدد املسمى بل يدل على عظمته.
 .ا االسم ال املسمى: أي بذوهم يكفرون بالرمحن •
 .يسمى الرمحن أحد غري اهللا عز وجلالرمحن أبلغ يف اشتماله على صفة الرمحة من الرحيم وهلذا ال  •
 .امساً من أمسائه تعاىل فإنه يكفركر فيه أن من أن •

 
 )، أتريدون أن يكذب اهللا ورسوله؟: (حدثوا الناس بما يعرفون وفي صحيح البخاري: قال علي

: سبب هذا القول واهللا أعلم ما حدث يف خالفته من كثرة إقبال الناس على احلديث وكثرة القصاص وأهل الوعظ فيأتون ليديف فتح ا •
 .ال تعرف من هذا القبيلم بأحاديث يف قصصه

 .با لكان لذلك األثر السيء عليهم: أن بعض الصفات ال حتتملها أفهام العامة فيمكن إن حدثتهم مناسبته للباب •
 .ألمساء والصفات يصح معهم توحيدهموعامة الناس عندهم إميان إمجايل با •
 ؟فإن قيل هل ندع احلديث •

 .تقبلوا هذا احلديث ويطمأنوا إليهم ، بأن تنقلهم رويداً رويداً حىت ي: ال ولكن حدثهم بطريقة تبلغها عقوهلفاجلواب
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 يذكر الرمحن أنكروا ذلك فأنزل اهللا فيهم: "وهم يكفرون بالرمحن". ملسو هيلع هللا ىلصوملا مسعت قريش رسول اهللا 
الصفات  في ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  حديثًا عنوروى عبد الرزاق عن َمْعَمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس: (أنه رأى رجًال انتفض لما سمع 

 استنكاراً لذلك فقال: ما فرق هؤالء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه؟) انتهى.
وس بــن  ذ حممــد بــن شــهاب الزهــري ، ابــن طــاوس: عبــداهللا ، عــن أبيــه: طــاعبــدالرزاق: الصــنعاين ، معمــر: بــن راشــد األزدي مــن تالميــ •

 كيسان من أئمة العلم يف اليمن.
 .كاراً هلذه الصفةانتفض: استن •
 .بتها اهللا عز وجل لنفسه: ما خوف هءالء من إثبات هذه الصفة وقد أثما فرق هءالء •
احملكم: هو الذي يفهم معناه من لفظه وال حيتـاج إىل دليـل آخـر يفسـره ، املتشـابه: هـو الـذي ال يفهـم معنـاه مـن لفظـه وحيتـاج لـدليل  •

 آخر يفسره كالناسخ واملنسوخ ، والعام واخلاص.
جيدون رقة عند حمكمـه: ممـا يـدل علـى أن آيـات الصـفات مـن احملكـم وليسـت مـن املتشـابه ، وهلـذا يقـول شـيخ اإلسـالم: (مـا وجـدت  •

 أحداً من أهل العلم من السلف جعل آيات الصفات من املتشابه) على كثرة اطالعه وتتبعه.
 :إلحكام والتشابه على ثالثة أنواعوصف القرآن با •

 .قان "كتاب أحكمت آياته"كله حمكم: من اإلت .١
 .شاباً": أي يشبه بعضه بعضاً يف اإلتقان واجلودة واإلحكام قال تعاىل : "كتاباً متكله متشابه .٢
: "هـو الـذي أنـزل اشـتبه علمـه ويـدل عليـه قولـه تعـاىل: فرياد باحملكم ما اتضح معناه وباملتشابه مـا بعضه حمكم وبعضه متشابه .٣

 .ن أم الكتاب وأخر متشابات"مات هعليك الكتاب منه آيات حمك
عند أهل السنة أنه ال يوجد شيء من القرآن من املتشابه املطلق الذي ال يعلمه أحد بل قد جيهله بعض الناس ويعلمـه بعضـهم ، أمـا  •

 .مر الغيب فمتشابه على مجيع الناسبالنسبة للحقائق فما أخرب به من أ
 

 .هللا فيهم: "وهم يكفرون بالرحمن"ا ذلك فأنزل ايذكر الرحمن أنكرو  ملسو هيلع هللا ىلصولما سمعت قريش رسول اهللا 
مل تسمعه كل قريش ومل ينكره كل قريش بل بعضهم ولكن إذا أقرت األمة والطائفة على ذلك ومل تنكر صح أن ينسب هلم مجيعاً كما  •

ذنا : "وإذ أخــموســى عليــه الســالم كمــا قــال تعــاىل مــا فعلــه أســالفهم يف زمــن ملسو هيلع هللا ىلصنســب اهللا عــز وجــل إىل اليهــود يف زمــان النــيب 
 .ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور"
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 : "يعرفون نعمة اهللا ثم ينكرونها" **** باب قول اهللا تعاىل

وقال عون بن عبد اهللا: لوال فالن مل ،  قال جماهد ما معناه: هو قول الرجل: هذا مايل ورثته عن آبائي

بو العباس (بعد حديث زيد بن خالد) وقال أ،  وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آهلتنا،  يكن كذا

الذي فيه (وأن اهللا تعاىل قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر) احلديث ، وقد تقدم وهذا كثري يف 

 الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إىل غريه ويشرك به.
 باب قول اهللا تعالى: "يعرفون نعمة اهللا ثم ينكرونها"

 .وهو من الشرك األصغر يف األلفاظ أن إضافة النعم إىل غري اهللا عز وجل نقص يف كمال التوحيد: مناسبته لكتاب التوحيد •
 . عز وجل على نعمه مناف للتوحيدكذلك أن ترك شكر اهللا •
 .وتطلق أحياناً على رفع املكروهات: والنعمة تكون جبلب احملبوبات نعمة اهللا •
 أركان شكر النعمة ثالثة: •

 أما بنعمة ربك فحدث".التحدث با ظاهراً ، "و  .١
 االعرتاف با باطناً. .٢
 صرفها يف طاعة موليها ومسديها سبحانه وتعاىل. .٣

 
 .عن آبائي: هذا مالي ورثته قال مجاهد ما معناه: هو قول الرجل

 .عبد اهللا: لوال فالن لم يكن كذاوقال عون بن 
 :لوال فالن مل يكن كذا) على أقسامهذا القول ( •

 .ل ترك لنا عقيل من دار وال رياع)ال بأس به ومنه (وهمطابقة الواقع فهذا أن يكون جمرد إخبار عن  .١
 :أن يريد به السبب فله أحوال .٢

 : لوال الويل الفالين ما حصل كذا فهذا شرك أكرب .إطالقاً أن يكون سبباً خفياً ال تأثري له  - أ
ءثر بنفســه وأن ال يتناســى : جـائز بشــرط أن ال يعتقــد أن الســبب مــن ســبب صــحيح ثابــت بالشــرع أو بــاحلسأن يكـو  - ب

 .ملنعم احلقيقي وهو اهللا جل جاللها
 .بت شرعاً وال حساً فهذا شرك أصغرأن يضيفه إىل سبب ظاهر ولكنه مل يث - ت

 .لكان يف الدرك األسفل من النار) يف عمه أيب طالب : (لوال أنا ملسو هيلع هللا ىلصويدل على هذا التفصيل قول النيب  •
 إال وخذل . قال شيخ اإلسالم : ما من أحد تعلق مبخلوق •

 
 .وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا

 .�م يشركون باهللا عز وجل بآهلتهموهءالء أخبث ممن سبقهم أل •
 

: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر) الحديث ، وقد تقدم وهذا  د) الذي فيه (وأن اهللا تعالى قالوقال أبو العباس (بعد حديث زيد بن خال
 .ن يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك بهيذم سبحانه مكثير في الكتاب والسنة 

 .وقد سبق •
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 وحنو ذل
ً
 .ك مما هو جار على ألسنة كثريةقال بعض السلف هو كقوهلم كانت الريح طيبة ، واملالح حاذقا

 قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة ، والمالح حاذقاً ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرة.
 .يبة: وهذا يف السفن الشراعيةح طكانت الري •
 .ون الشيء إىل سببه وينسون اخلالق: جميد للقيادة ، فيضيفحاذقاً  •
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 وأنتم تعلمون" **** باب قول اهللا تعاىل
ً
 : "فال جتعلوا هللا أندادا

قال ابن عباس يف اآلية: (األنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء يف ظلمة الليل 

واهللا وحياتك يا فالن وحياتي ، وتقول: لوال كليبة هذا ألتانا اللصوص ولوال البط يف الدار  وهو أن تقول:

 
ً
ألتى اللصوص وقول الرجل لصاحبه: ما شاء اهللا وشئت وقول الرجل: لوال اهللا وفالن ال جتعل فيها فالنا

قال:  ملسو هيلع هللا ىلصل اهللا وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن رسو،  هذا كله به شرك) رواه ابن أبي حامت

 (من حلف بغري اهللا فقد كفر أو أشرك) رواه الرتمذي وحسنه وصححه احلاكم.
 باب قول اهللا تعالى: "فال تجعلوا هللا أنداداً وأنتم تعلمون"

 .يها تنديد وأ�ا من الشرك األصغر: أن جتعل غري اهللا نداً هللا ، ففيه أن األلفاظ فالتنديد •
 .تعمأنداداً: نكرة يف سياق النهي ف •
 .  وأنتم تعلمون أنه ال أنداد له: واملعوأنتم تعلمون •

 
: واهللا وحياتك يا سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول: (األنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة قال ابن عباس في اآلية

ص وقول الرجل لصاحبه: ما شاء اهللا وشئت وقول ر ألتى اللصو : لوال كليبة هذا ألتانا اللصوص ولوال البط في الداتي ، وتقولفالن وحيا
 .ا كله به شرك) رواه ابن أبي حاتم: لوال اهللا وفالن ال تجعل فيها فالناً هذالرجل

 الشرك منه ما هو نوع جلي واضح كالذبح لغري اهللا والنذر لغريه ، ومنها ما هو شرك خفي .. وهذا على قسمني: •
 نه ال يعلم ما يف القلوب إال اهللا سبحانه وتعاىل ومنه الرياء.شرك يف املقاصد والنيات ، فهذا خفي أل .١
 شرك خفي ال يعلمه كثري من الناس ، كالشرك يف األلفاظ دون اعتقاد .. وهو املذكور هنا. .٢

 .ر دبيب النمل على الصخرة امللساء: أي أثدبيب على صفاة سوداء •
 :فيه نوعني من الشرك •

 :غري اهللا وهو على قسمنينه حلف ب: ففيها شرك ألواهللا وحياتك .١
 .نزلة الرب جل وعال فهذا شرك أكربأن يعتقد احلالف أن املقسم به مب - أ
 .ك ويشرك باللفظ فقط فهو شرك أصغرأن ال يعتقد ذل - ب

 :لوال .. فيها أربعة أحوال .٢
 .األكمل: لوال اهللا ما حصل كذا - أ
 .ئزة: لوال اهللا مث فالنجا - ب
 .لوال فالن فيها األقسام السابقة - ت
 : وفالن .. الواو فيها تسويةاهللا لوال - ث

 .يساوي اهللا يف ذلك فهو شرك أكرب إن اعتقد أنه .١
 .إن مل يعتقد ذلك فهو شرك أصغر .۲

 
رواه الترمذي وحسنه وصححه : (من حلف بغير اهللا فقد كفر أو أشرك) قال ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا رضي اهللا عنه أن رسوعن عمر بن الخطاب 

 .الحاكم
 .وي أو مبع  الواوإما شك من الرا: فقد كفر أو أشرك •
 .احللف بصفات اهللا جائزة: وعزة اهللا •
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(
ً
 أحب إيل من أن أحلف بغريه صـادقا

ً
وعـن حذيفـة رضـي اهللا ،  وقال ابن مسعود: (ألن أحلف باهللا كاذبا

قال: (ال تقولوا ما شاء اهللا وشاء فالن ولكن قولوا ما شاء اهللا ثم شاء فالن) رواه أبو  ملسو هيلع هللا ىلصعنه عن النبي 

وجاء عن إبراهيم النخعي: أنه يكره : أعوذ باهللا وبك ، وجيوز أن يقول: باهللا ثم بك ،  حيحداود بسند ص

 ، قال: ويقول لوال اهللا ثم فالن ، وال تقولوا: لوال اهللا وفالن.

 :: (أفلح وأبيه إن صدق)ملسو هيلع هللا ىلصا ما ثبت يف صحيح مسلم من قوله أم •
 :أجيب عنها بأجوبة كثرية أقربا

 .تصحال أن هذه اللفظة شاذة  .١
 .أيت بيان ذلك يف الباب الذي يليهأن ذلك ملا كان أول اإلسالم مث نسخ وسي .۲

 
 .حب إلي من أن أحلف بغيره صادقاً): (ألن أحلف باهللا كاذباً أوقال ابن مسعود

 .أخف من سيئة الشرك وإن كان أصغر وذلك ألن الكذب كبرية فهي •
 

ء فالن) رواه أبو داود ما شاء اهللا وشاء فالن ولكن قولوا ما شاء اهللا ثم شا : (ال تقولواقال ملسو هيلع هللا ىلصوعن حذيفة رضي اهللا عنه عن النبي 
 .بسند صحيح
 .هللا وشاء فالن: وهذه سبق بيا�اما شاء ا •
: (مــا شــاء اهللا فشــاء فــالن) يف مرتبــة بــني الــواو ومث أل�ــا تفيــد الرتتيــب مثــل مث وختالفهــا بــأن مث للرتاخــي والفــاء للتعقيــب التعبــري بالفــاء •

 .بري بثم أوىل ألنه املوافق للسنة: فالظاهر أ�ا جائزة ولكن التعالشيخ بن عثيمني رمحه اهللا تعاىلقال  لذلك
 فيه توجيه أن من منع من شيء فإنه يذكر البديل الصحيح عنه إن كان له بديل. •

 
لوا: لوال اهللا ويقول لوال اهللا ثم فالن ، وال تقو  :أعوذ باهللا وبك ، ويجوز أن يقول: باهللا ثم بك ، قال : أنه يكره :وجاء عن إبراهيم النخعي

 .وفالن
 :واالستعاذة كذلك هلا نفس التقسيم •

 .بالواو ال جيوز .١
 .فمن وجد ملجأ أو معاذ فليعتذ به): (ملسو هيلع هللا ىلصبثم جائز لقوله  .٢
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 ** باب ما جاء فيمن مل يقنع باحللف باهللا **

ن حلف باهللا فليصدق ومن حلف له باهللا : (ال حتلفوا بآبائكم ، مقال ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن عمر أن رسول اهللا 

 .رواه ابن ماجة بسند حسن فلريض ومن مل يرض فليس من اهللا)
 باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف باهللا

 .حللف باهللا من تعظيم اهللا عز وجلمناسبته لكتاب التوحيد أن االقتناع با •
 

لف باهللا فليصدق ومن حلف له باهللا فليرض ومن لم يرض فليس : (ال تحلفوا بآبائكم ، من حقال  ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن عمر أن رسول اهللا 
 .رواه ابن ماجة بسند حسن من اهللا)
 :االقتناع باحللف باهللا ال تلو •

 .ية فيجب الرضا بذا احلكم الشرعيمن الناحية الشرع .١
رضـى يـا كيـف نمن الناحية احلسية إن كان موضع صدق فكذلك وإال فال جيب الرضا حبلفه ويدل عليـه قصـة القسـامة ( .٢

 .رسول اهللا بأميان اليهود)
 .اهللا ، فدل أنه من كبائر الذنوب : أي من مل يرض إذا حلف له فليس منفليس من اهللا •
 :بول عذر األخ .. فيءخذ منه أمرانفيه ق •

 .اً وأنت جتد هلا من اخلري حممالً : وال تظنن بكلمة خرجت من أخيك شر اس العذر: قال عمر رضي اهللا عنهالتم .١
 .التواضع لإلخوان واأللفة واحملبة فيه .٢
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 ** باب قول (ما شاء اهللا وشئت) **

 أتى النبي 
ً
ة: (أن يهوديا

َ
ل
ْ
ي
َ
ت
ُ
: ما شاء اهللا وشئت وتقولون: ولونفقال: إنكم تشركون تق ملسو هيلع هللا ىلصوعن ق

إذا أرادوا أن حيلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة وأن يقولوا: ما شاء اهللا ثم  ملسو هيلع هللا ىلصوالكعبة ، فأمرهم النبي 

 قال للنبي ،  ئت) رواه النسائي وصححهش
ً
 عن ابن عباس: أن رجال

ً
: ما شاء اهللا وشئت ، ملسو هيلع هللا ىلصوله أيضا

؟ ما شاء اهللا وحده)
ً
والبن ماجه عن الطفيل أخي عائشة ألمها قال: رأيت كأني ،  فقال: (أجعلتني هللا ندا

اهللا ، قالوا: وأنتم ألنتم  أتيت على نفر من اليهود قلت: إنكم ألنتم القوم لوال أنكم تقولون عزير ابن

القوم لوال أنكم تقولون: ما شاء اهللا وشاء حممد ، ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم ألنتم القوم 

لوال أنكم تقولون: املسيح ابن اهللا ، قالوا: وأنتم ألنتم القوم لوال أنكم تقولون: ما شاء اهللا وشاء حممد 

 فأخربته قال: (هل أخربت بها أ ملسو هيلع هللا ىلصأتيت النبي فلما أصبحت أخربت بها من أخربت ثم 
ً
؟) قلت: حدا

 رأى رؤيا أخرب بها من أخرب منكم وإنكم 
ً
نعم ، قال: فحمد اهللا وأثىن عليه ثم قال: (أما بعد فإن طفيال

قلتم كلمة كان مينعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فال تقولوا ما شاء اهللا وشاء حممد ولكن قولوا: ما شاء 

 ).اهللا وحده
 باب قول (ما شاء اهللا وشئت)

 .ة بالواو وأ�ا شرك أكرب أو أصغرسبق التفصيل يف أقسام التسوي •
 

َلة إذا  ملسو هيلع هللا ىلص: والكعبة ، فأمرهم النبي : ما شاء اهللا وشئت وتقولونولون: إنكم تشركون تقفقال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  : (أن يهوديًا أتىوعن قـُتَـيـْ
 .اهللا ثم شئت) رواه النسائي وصححه: ما شاء ولواأن يقولوا: ورب الكعبة وأن يقأرادوا أن يحلفوا 

 .قتيلة: بنت صفي صحابية مهاجرة •
 .: (صدقك وهو كذوب)ملسو هيلع هللا ىلصه قول النيب فيه قبول احلق من أي شخص كان ويدل علي •
نهـي هذه املسائل من الشرك األصغر والنهي فيها يأيت بالتدريج على حسب املصلحة وحال الناس يف ذلك الوقت كما هنا وكما يف ال •

جيـوز تـأخري : (أفلح وأبيه إن صدق) ، أما الشرك األكرب فال ملسو هيلع هللا ىلصاً أول البعثة وعليه حيمل قوله عن احللف باآلباء حيث كان جائز 
 .إنكاره أو السكوت عنه

 فيه أن املعلم إذا منع من شيء فإنه يوجه للبديل الصاحل. •
 

 .ني هللا نداً؟ ما شاء اهللا وحده): (أجعلتئت ، فقالوش : ما شاء اهللاملسو هيلع هللا ىلصقال للنبي  : أن رجالً وله أيضاً عن ابن عباس
 .م قول القائل (ما شاء اهللا وشئت)سبق تقسي •
 .عنه كل ذريعة عن الشرك وإن بعدت أن يقول ما شاء اهللا مث شئت حىت يقطع ملسو هيلع هللا ىلصمل يرشده النيب  •
ن إال أن يشاء اهللا رب : "وما تشاءو قال تعاىل عز وجل ،جيوز قولك ما شاء اهللا مث شئت ألن العبد له مشيئة ولكنها تابعة ملشيئة اهللا  •

 .العاملني"
 

كم تقولون عزير ابن : إنكم ألنتم القوم لوال أنكأني أتيت على نفر من اليهود قلت: رأيت  عن الطفيل أخي عائشة ألمها قالوالبن ماجه 
كم ألنتم القوم لوال أنكم : إنمررت بنفر من النصارى فقلت، ثم  : ما شاء اهللا وشاء محمدتم ألنتم القوم لوال أنكم تقولون: وأناهللا ، قالوا

: ما شاء اهللا وشاء محمد فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم تم ألنتم القوم لوال أنكم تقولون: وأنتقولون: المسيح ابن اهللا ، قالوا
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: (أما بعد فإن طفيًال رأى رؤيا ى عليه ثم قال؟) قلت: نعم ، قال: فحمد اهللا وأثنحداً : (هل أخبرت بها أفأخبرته قال ملسو هيلع هللا ىلصأتيت النبي 
ولكن قولوا: ما شاء  أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فال تقولوا ما شاء اهللا وشاء محمد

 .اهللا وحده)
بكر قبل البعثة مث ملا جاء اإلسالم أبطل األحالف ،  الطفيل: الطفيل بن عبداهللا بن َسخَرية األزدي ، وعبد اهللا بن َسخَرية حليف أيب •

مث مات عبداهللا بن سـخرية فتـزوج أبـو بكـر زوجتـه وهـي (أم رومـان) فأجنبـت عائشـة رضـي اهللا عنهـا وبـذلك صـار الطفيـل أخـاً هلـا مـن 
 أمها.

 .ثة إىل التسعة: من الثالالنفر،   وهي حق رؤيا منامهذه  •
 ن الرؤيا على ثالثة أقسام:ذكر ابن القيم يف كتاب (الروح) أ •

 رؤيا حق: وهو ما جيري على يد ملك الرؤيا فتكون واقعاً كما رآها .. كما يف هذا احلديث. .١
 من الشيطان: فرييه الشيطان ما يكدره يف منامه إذا ترك العبد أذكار النوم. .٢
مـه وهــو مــن أضــغاث حـديث نفــس: وذلــك أن اإلنسـان إذا أكثــر مــن ذكـر شــيء حــال اليقظــة فإ�ـا تعــرض لــه يف نو  .٣

 األحالم.
 .م من أبعد الناس عن الشرك األكربهذه املقولة من الصحابة حتمل على الشرك األصغر ألن الصحابة رضي اهللا تعاىل عنه •
 فيه أن من عادة اإلنسان أن يرى عيب غريه وال يرى عيب نفسه وإن كان عيبه أكرب. •
 فيه قبول احلق ممن جاء به. •
ايــة مينعـه احليــاء ، ولــيس مــن احليـاء إنكــار الباطــل ولكــن اسـتحى مــن أن ينهــى عنهــا دون أمـر اهللا عــز وجــل لــه : يف رو مينعـين كــذا وكــذا •

 .اإلنكار من اليهود تعني اإلنكار بذلك فلما وقع
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 ** باب من سب الدهر فقد آذى اهللا عز وجل **

ويف الصحيح عن ،  إال الدهر" وقول اهللا تعاىل: "وقالوا ما هي إال حياتنا الدنيا منوت وحنيا وما يهلكنا

قال: (قال اهللا تعاىل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل  ملسو هيلع هللا ىلصأبي هريرة عن النبي 

 والنهار) ويف رواية: (ال تسبوا الدهر فإن اهللا هو الدهر).
 باب من سب الدهر فقد آذى اهللا عز وجل

 أي يبغضه ويكرهه. يعود باإليذاء على اهللا جل وعال التوحيد وأنه: أن سب الدهر ينايف كمال مناسبته لكتاب التوحيد •
 .السب: أصله من التنغيص والشتم •
 :قت .. وسب الدهر على ثالثة أقسام: الزمان والو الدهر •

 .يوم حنس مستمر" ، "هذا يوم عصيب": "يف بنا من شدة احلر ومنه قوله تعاىليقصد اخلرب احملض دون اللوم فهذا جائز ، مثل تع .١
 .على أنه هو الفاعل فهذا شرك أكربأن يسب الدهر  .٢
ألن  وهو مـن الشـرك األصـغر أن يسب الدهر مع اعتقاده أن اهللا عز وجل هو الفاعل لكن يسبه ألنه حمل هلذا األمر ، فهذا حمرم .٣

 .اهللا جل وعال هو الذي يصرف الدهرحقيقة سبه تعود إىل اهللا سبحانه وتعاىل ألن 
 .ىل: "إ�م لن يضروا اهللا شيئاً": وال يلزم من األذية الضرر قال تعافقد آذى اهللا جل وعال •

 
 .موت ونحيا وما يهلكنا إال الدهر": "وقالوا ما هي إال حياتنا الدنيا نوقول اهللا تعالى

 .ن: إ�ا أرحام تدفع أو أرض تبلعوهو قول املشركني الذين يقولو  •
 . ال بأمر اهللا عز وجلطول السنني : أي هالكنا بسببوما يهلكنا إال الدهر •
 الرد على منكري البعث: •

إعـادة اخللــق أســهل مــن بدايتــه فالــذي خلـق قــادر علــى إعــادة خلقــك "وضــرب لنـا مــثًال ونســي خلقــه قــال مــن حييــي  .١
 العظام وهي رميم قل حيييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم".

فــرق بــني طــائع وعاصــي ، "أفحســبتم أمنــا خلقنــاكم عبثــاً  لــو مل يكــن بعــث ونشــور للــزم أن يكــون اخللــق عبثــاً ، وملــا .٢
وأنكـــم إلينـــا ال ترجعـــون" ، "أفنجعـــل املســـلمني كـــالرمني مـــالكم كيـــف حتكمـــون" ، فإنكـــار البعـــث اتـــام هللا ســـبحانه 

 بالظلم تعاىل عن ذلك وتقدس.
 : "الذين يظنون أ�م مالقوااليقني كقوله تعاىل نا ويطلق على: واملع  أ�م يف وهم ، فالظن يطلق على الوهم كما هإن هم إال يظنون •

 .ربم"
 .ن نسبة األشياء إىل اهللا جل وعالوفيه أن من خصال املوحدي •

 
ر أقلب الليل والنهار) وفي : يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهقال: (قال اهللا تعالى ملسو هيلع هللا ىلصن النبي وفي الصحيح عن أبي هريرة ع

 . هو الدهر)تسبوا الدهر فإن اهللا : (الرواية
 .املخلوق "ليس كمثله شيء"األذية هللا ثابتة ولكن ليست هي كأذية  •
 .ابن آدم يشمل الذكور واإلناث •
: الدهر ليس من أمساء اهللا عز وجل كما ذهب إليه ابن حزم رمحه اهللا تعـاىل ألنـه يكـون فيـه خـري وشـر وأمسـاء اهللا عـز وجـل وأنا الدهر •

 .ب الليل والنهار) فاملع : مدبر ومصرف الدهرجاء يف احلديث (أقلحس  ال نقص فيها ولكن معناه ما 
 .ها التصريح يف النهي عن سب الدهرالرواية في •
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 ** باب التسمي بقاضي القضاة وحنوه **

قال: (إن أخنع اسم عند اهللا رجل تسمى ملك األمالك ، ال  ملسو هيلع هللا ىلصيف الصحيح عن أبي هريرة عن النبي 

ويف رواية: (أغيظ رجل على اهللا يوم القيامة وأخبثه) ، ،  مثل شاهان شاه قال سفيان:،  مالك إال اهللا)

 قوله (أخنع) يعني أوضع.
 باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه

: أن مــن تســمى بــذا االســم فقــد جعــل نفســه شــريكاً مــع اهللا فيمــا ال يســتحقه إال اهللا جــل وعــال ، ألنــه ال يســتحق أن مناســبة البــاب •
 ، فالتسمي بذه األمساء يغضب اهللا عز وجل. ملك األمالك إال اهللا سبحانه أو يكون قاضي القضاة

 .ي بذلك لئال يصيبه العجب والغرورجيوز التسمي بقاضي قضاة البلدة الفالنية ألنه مقيد ولكن ال ينبغي التسم •
 :التسمي بشيخ اإلسالم •

و أبـو بكـر رضـي اهللا بـه خـري هـذه األمـة بعـد نبيهـا وهـ إن أريد الشيخ املطلق الذي يرجع إليه اإلسالم فال جيوز إن مل يتسـمى .١
 .عنه

 .ثر الطيب يف الدفاع عنه فال بأسإذا قصد أنه جدد اإلسالم وحصل له األ .٢
 :التسمي بآية اهللا •

 . مدح ألن كل شيء آية هللا عز وجلإن أريد املع  العام فال .١
 .بالغةفهذا يف الغالب يكون فيه م إن أريد املع  األخص وأنه آية خارقة .٢

 .ال حجة هللا على عباده إال الرسل التسمي حبجة اهللا ال تنبغي ألنه •
 

 .ملك األمالك ، ال مالك إال اهللا): (إن أخنع اسم عند اهللا رجل تسمى قال ملسو هيلع هللا ىلصن النبي في الصحيح عن أبي هريرة ع
 .أخنع: أوضع اسم •
 .صرحل: أي ال مالك على احلقيقة إال اهللا وهذا من أساليب اال مالك إال اهللا •
لك راجع للفائدة •

ُ
 .معاين يف قول عدد من حمققي اللغة: املْلك راجع لألعيان وامل

 
 .قال سفيان: مثل شاهان شاه

 .هو ابن عيينة •
 .ية: شاهان: أمالك ، وشاه: ملكوهذا باللغة الفارس •

 
 .وأخبثه) ، قوله (أخنع) يعني أوضع: (أغيظ رجل على اهللا يوم القيامة وفي رواية
 .جل وعال يف احلق يف هذه التسمية لغيظ وهو الغضب ، فدل على أنه من الكبائر ألنه جعل نفسه مماثًال هللا: من اأغيظ •
 .فيه إثبات الغيظ هللا عز وجل •
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 ** باب احرتام أمساء اهللا وتغيري االسم ألجل ذلك **

حلكم) فقال: إن : (إن اهللا هو احلكم وإليه املسو هيلع هللا ىلصوعن أبي شريح أنه كان يكىن أبا احلكم فقال له النبي 

قومي إذا اختلفوا يف شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كال الفريقني ، فقال: (ما أحسن هذا فمالك 

من الولد) قلت: شريح ومسلم وعبد اهللا ، قال: (فمن أكربهم؟) قلت: شريح ، قال: (فأنت أبو شريح). 

 رواه أبو داود وغريه.
 كباب احترام أسماء اهللا وتغيير االسم ألجل ذل

 :إحصاؤها: (إن هللا تسعاً وتسعني امساً من أحصاها دخل اجلنة) ، ومع  ملسو هيلع هللا ىلصقال  •
 .اإلحاطة با لفظاً  .١
 .فهمها معناً  .٢
 :جل وعال مبقتضاها وذلك من وجهني التعبد هللا .٣

 .أن تدعو با - أ
 .أن تتعرض هلا بعبادتك - ب

 :اء اهللا عز وجل تنقسم إىل قسمنيأمس •
 .ل : اهللا ، الرمحن ، رب العاملنيا غريه مثما ال يصح إال هللا جل وعال وال يسمى ب .١
 :لسميع ، البصري .. وهي على قسمني: الرحيم ، اغريه مثل يصح أن يسمى با .٢
 .ن لوحظت فيه الصفة منع التسمي بهإ  - أ
 .صفة جاز التسمي على أ�ا علم حمضمل تالحظ با ال  - ب

 
: إن قومي إذا اختلفوا في شيء  هو الحكم وإليه الحكم) فقالاهللا: (إن ملسو هيلع هللا ىلصال له النبي وعن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فق

اهللا ، قال: (فمن : شريح ومسلم وعبد ما أحسن هذا فمالك من الولد) قلت: (بينهم فرضي كال الفريقين ، فقال أتوني فحكمت
 .رواه أبو داود وغيره .أكبرهم؟) قلت: شريح ، قال: (فأنت أبو شريح)

 ح: هانئ بن يزيد الكندي.أيب شريح: امسه على الراج •
الكنية: ما صدر بأب وأم كـ (أيب عبداهللا) وتكون للتشريف والتكـرمي ، أمـا اللقـب فيكـون للمـدح والـذم ولكنـه يسـتخدم للـذم غالبـاً ،  •

 ومنه قوله تعاىل: "وال تنابزوا باأللقاب".
 .ى أن احلكم من أمساء اهللا عز وجلدل عل •
 حه بني قومه.: اإلشارة تعود إىل صالما أحسن هذا •
 .ملسو هيلع هللا ىلصسم وكذلك حكيم ومل يغريه النيب امسه ألنه لوحظ فيه الصفة ، وإال فهناك غريه من الصحابة بذا اال ملسو هيلع هللا ىلصغري النيب  •
 يف احلديث دليل على تعليم اجلاهل ، وإجياد البديل بعد النهي عن احملرم. •
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 ** ملسو هيلع هللا ىلص** باب من هزل بشيء فيه ذكر اهللا أو القرآن أو الرسول 

وعن ابن عمر وحممد بن كعب وزيد ،   تعاىل: "ولئن سألتهم ليقولن إمنا كنا خنوض ونلعب"وقول اهللا

بن أسلم وقتادة ، دخل حديث بعضهم يف بعض: (أنه قال رجل يف غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا 

 وال أجنب عند اللقاء ، يعني رسول اهللا 
ً
 وال أكذب ألسنا

ً
، فقال له  وأصحابه القراء ملسو هيلع هللا ىلصهؤالء أرغب بطونا

 ملسو هيلع هللا ىلص، فذهب عوف إىل رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصعوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق ألخربن رسول اهللا 

وقد ارحتل وركب ناقته فقال: يا  ملسو هيلع هللا ىلصليخربه فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إىل رسول اهللا 

أنظر إليه  رسول اهللا إمنا كنا خنوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق ، قال ابن عمر: كأني

سعة ناقة رسول اهللا 
َ
 بن

ً
وإن احلجارة تنكب رجليه وهو يقول: إمنا كنا خنوض ونلعب ،  ملسو هيلع هللا ىلصمتعلقا

 : "أباهللا وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ " ما يلتفت إليه وما يزيده عليه).ملسو هيلع هللا ىلصفيقول له رسول اهللا 
 ملسو هيلع هللا ىلصباب من هزل بشيء فيه ذكر اهللا أو القرآن أو الرسول 

 .ل التوحيد وهو كفر خمرج عن امللةتوحيد أن ذلك مناف ألصمناسبته لباب ال •
 .عارضته فهذا أشد من كفر اإلعراضرضه وهو املستهزئ كافر ملكفر إعراض ، وكفر معا: الكفر كفران •
 .ر إن اعتقد بل يكفر وإن مل يعتقدهذا االستهزاء ناقض باللسان وال يقال أنه يكف •
 : تلو من حالتنيلحية فالمن استهزأ بشعرية كاحلجاب أو ال •

 .هزاء بذه الشعرية فهذا كفر أكربأن يقصد االست .١
 .ألنه مل يستهزئ بدين اهللا عز وجلال يقصد الشعرية ولكن مبن قامت به أو بيئته فهذا من كبائر الذنوب ،  .٢

 :ب اهللا عز وجل أو رسوله أو كتابهاختلف أهل العلم هل تقبل توبة من س •
 .ال تقبل .١
 :سالمشيخ اإل .٢

 بة ملن سب اهللا عز وجل تقبل توبته لعموم األدلة وكذلك يستدل بذلك على قبول توبة الكافر وهم يسـبونبالنس - أ
 .اهللا عز وجل وينسبون له النقائص

وبالنســبة حلــق  تقبــل توبتــه وجيــب قتلــه ألنــه بالنســبة حلــق اهللا عــز وجــل قــد عفــا اهللا عنــه ملسو هيلع هللا ىلصمــن ســب الرســول  - ب
 .جيب قتله ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

 
 .تهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب""ولئن سأل :قول اهللا تعالىو 

 :ن اآلية نزلت يف املنافقني ألموررجح بعض أهل العلم أ •
 .أن السورة نزلت فيهم .١
 .اقها (املنافقون واملنافقات ..)سياق اآلية قبلها (حيذر املنافقون ..) وحل .٢

 .يء لكنهم داهنوا فصاروا يف حكمهمية هلذا الش: هءالء حضروا وصار عندهم كراهإن نعف عن طائفة منكم: قال بعض أهل العلم •
 

: ما رأينا مثل قرائنا رجل في غزوة تبوك: (أنه قال وقتادة ، دخل حديث بعضهم في بعض بن كعب وزيد بن أسلمومحمد  وعن ابن عمر
: كذبت له عوف بن مالك به القراء ، فقالوأصحا ملسو هيلع هللا ىلصهؤالء أرغب بطونًا وال أكذب ألسنًا وال أجبن عند اللقاء ، يعني رسول اهللا 

ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى  ملسو هيلع هللا ىلص، فذهب عوف إلى رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصولكنك منافق ألخبرن رسول اهللا 
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طع به عناء الطريق ، قال ابن : يا رسول اهللا إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقوقد ارتحل وركب ناقته فقال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
ه رسول : إنما كنا نخوض ونلعب ، فيقول لوإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول ملسو هيلع هللا ىلصليه متعلقاً بَنسعة ناقة رسول اهللا : كأني أنظر إعمر
 ." ما يلتفت إليه وما يزيده عليه)؟ هللا وآياته ورسوله كنتم تستهزئون: "أباملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

هـءالء مـن التـابعني فالروايـة و  دعامـة السدوسـي ، قتـادة بـن :وقتـادة : مـوىل عمـروزيد بن أسلم : القرظي من بين قريظة،حممد بن كعب •
 .نهم مرسلةعن ابن عمر مرفوعة وع

 .ذا احلديث جمموع من روايتهم كلهم: أي هدخل حديث بعضهم يف بعض •
ينبغــي للمســلم أن يبلــغ والة االمــور مقــاالت املفســدين واملنــافقني ودعــاة الســوء الــذين يريــدون تفريــق الكلمــة والتحــريش بــني املســلمني  •

 وهذا من اإلصالح والنصيحة كما فعل عوف بن مالك رضي اهللا عنه.
 .سعة: احلزام الذي يربط به الرحلن •
 :وصاف تنطبق على املنافقني أنفسهمهذه األ •

 .لنفسه) والكافر يأكل بسبعة أمعاءاملءمن يأكل مبعي واحد (ثلثه لطعامه وثلثه لشرابه وثلثه  .١
 .شهد إ�م لكاذبون"قني: "واهللا يقال اهللا تعاىل عن املناف .٢

 فيه أن من مل ينكر الكفر والشرك فإنه يكون كافراً ، ألن الذي تكلم يف هذا اللس واحد واهللا تعاىل نسب هذا للمجموع يف اآلية. •
 ميان".فيه أن نواقض اإلسالم ال يعذر فيها باملزح واللعب فهي ليست جماًال هلذا وإمنا يعذر املكره "إال من أكره وقلبه مطمئن باإل •
 يف احلديث دليل على وجوب الغلظة على أعداء اهللا ورسوله وأن اإلنسان ال يلني هلم خاصة من والة األمور والعلماء وحنوهم. •
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 : "ولئن أذقناه رمحة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا يل" **** باب ما جاء يف قول اهللا تعاىل

وقوله: "قال إمنا أوتيته على ،  ن عباس: يريد من عنديقال جماهد: هذا بعملي وأنا حمقوق به. وقال اب

 .علم عندي"
 باب ما جاء في قول اهللا تعالى: "ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي"

بوبيـة وإذا : فيه وجوب تعظيم اهللا عز وجل يف األلفاظ ، فإذا أضاف النعمة إىل عمله وكسـبه ففيـه نـوع مـن اإلشـراك بالر مناسبة الباب •
 .يل والرتفع يف جانب الربوبيةاالتعوزعم أنه مستحق لذلك ففيه نوع من أضافها إىل اهللا تعاىل 

 .ود إىل اإلنسان واملراد به اجلنس: الضمري يعولئن أذقناه •
 .اءت بعد ضراء ليحس بلذتا وحسنها: فالرمحة جمن بعد ضراء مسته •

 
 .اس: يريد من عنديابن عبوقال  قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به.

 .تحقاقه هلذا اإلنعام بفعله وجهدهأي نسب النعمة لنفسه وأنه جدير وحقيق هلا وأن اهللا عز وجل تفضل با عليه الس •
 .غري مستحق لشيء على اهللا جل وعالوالواجب أن يعلم أنه فقري  •
 :يدخل يف اآلية وصفان •

 .الً صمن ينسب الشيء لنفسه وال ينسبه إىل اهللا عز وجل أ .١
رين إذا أطـاع أن ينسبه إىل اهللا عز وجل ولكنه يرى أنه مستحق لذلك الشيء على اهللا عز وجل كما حيصل لبعض املغرو  .٢

 .اهللا عز وجل واتقاه
 

 ."قال إنما أوتيته على علم عندي" :وقوله
 :قصة قارون .. وفيها ثالثة أقوال وهذا يف •

 .ل قتادة: على علم بوجود املكاسبقا .١
 .على علم من اهللا أين له أهل آخرون:وقال  .٢
 .قول جماهد: أوتيته على شرف .٣

 
عث إليهم ملكاً : أبرص وأقرع وأعمى ، فأراد اهللا أن يبتليهم فبيقول: (إن ثالثة من بني إسرائيل ملسو هيلع هللا ىلصل اهللا وعن أبي هريرة أنه سمع رسو 

: فمسحه فذهب عنه ني الناس به قالذهب عني الذي قذر : لون حسن وجلد حسن ويفأتى األبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال
فأعطي ناقة عشراء وقال: بارك  –شك إسحاق  –: اإلبل أو البقر طي لوناً حسناً وجلدًا حسنًا قال: فأي المال أحب إليك؟ قالقذره فأع

 .اهللا لك فيها
ب عنه ، و ه , فمسحه فذه: شعر حسن ، و يذهب عني الذي قد قذرني الناس بقال فأتى األقرع ، فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال

 .أعطي بقرة حامال ، قال: بارك اهللا لك فيها
ه بصره ، قال فأي ؟ قال أن يرد اهللا إلي بصري ، فأبصر به الناس ، فمسحه فرد اهللا إليقال فأتى األعمى فقال: أي شيء أحب إليك

من البقر ، و لهذا  لهذا واد من اإلبل ، و لهذا واد : الغنم ، فأعطي شاة والدا ، فأنتج هذان وولد هذا ، فكانالمال أحب إليك؟ قال
 .واد من الغنم

: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري , فال بالغ لي اليوم إال باهللا ثم بك ، األبرص في صورته و هيئته ، فقال : ثم إنه أتىقال
 ! في سفري ، فقال: الحقوق كثيرة ، فقال له: كأني أعرفك ، بعيرا أتبلغ بهأسألك بالذي أعطاك اللون الحسن و الجلد الحين و المال 
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: (إن ثالثة من بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى ، يقول ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا وعن أبي هريرة أنه مسع 

 فأتى األبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد 
ً
فأراد اهللا أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا

  حسن ويذهب عني الذي قذرني
ً
 وجلدا

ً
 حسنا

ً
الناس به قال: فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لونا

 قال: فأي املال أحب إليك؟ قال: اإلبل أو البقر 
ً
فأعطي ناقة عشراء وقال: بارك اهللا  –شك إسحاق  –حسنا

 لك فيها.

 ذهب عني الذي قد قذرني الناس بهقال فأتى األقرع ، فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ، و ي

 فمسحه فذهب عنه ، و أعطي بقرة حامال ، قال: بارك اهللا لك فيها.

قال فأتى األعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد اهللا إيل بصري ، فأبصر به الناس ، فمسحه فرد 

اهللا إليه بصره ، قال فأي املال أحب إليك؟ قال: الغنم ، فأعطي شاة والدا ، فأنتج هذان وولد هذا ، فكان 

 ا واد من اإلبل ، و هلذا واد من البقر ، و هلذا واد من الغنم.هلذ

قال: ثم إنه أتى األبرص يف صورته و هيئته ، فقال: رجل مسكني قد انقطعت بي احلبال يف سفري , فال 

بالغ يل اليوم إال باهللا ثم بك ، أسألك بالذي أعطاك اللون احلسن و اجللد احلني و املال ، بعريا أتبلغ به يف 

سفري ، فقال: احلقوق كثرية ، فقال له: كأني أعرفك! أمل تكن أبرص يقذرك الناس فقريا , فأعطاك اهللا عز 

 وجل املال؟ فقال: إمنا ورثت هذا املال كابرا عن كابر ، فقال: إن كنت كاذبا فصريك اهللا إىل ما كنت.

ه مثل ما رد عليه هذا ، فقال: إن قال: و أتى األقرع يف صورته ، فقال له مثل ما قاله هلذا ، و رد علي

 كنت كاذبا فصريك اهللا إىل ما كنت.

قال: و أتى األعمى يف صورته ، فقال: رجل مسكني و ابن سبيل قد انقطعت بي اجلبال يف سفري ، فال 

بالغ يل اليوم إال باهللا ثم بك ، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها يف سفري ، فقال: قد كنت 

د اهللا إيل بصري ، فخذ ما شئت ، ودع ما شئت ، فو اهللا ال أجهدك اليوم بشيء أخذته هللا ، أعمى فر

 فقال: أمسك مالك ، فإمنا ابتليتم ، فقد رضي اهللا عنك وسخط على صاحبيك). أخرجاه.
كنت كاذبا : إن  ابر ، فقالهذا المال كابرا عن ك : إنما ورثتفأعطاك اهللا عز وجل المال؟ فقالألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا , 

 .فصيرك اهللا إلى ما كنت
كنت كاذبا فصيرك اهللا إلى ما  : إن  عليه مثل ما رد عليه هذا ، فقال قال: و أتى األقرع في صورته ، فقال له مثل ما قاله لهذا ، و رد

 .كنت
،  سفري ، فال بالغ لي اليوم إال باهللا ثم بك: رجل مسكين و ابن سبيل قد انقطعت بي الجبال في قال: و أتى األعمى في صورته ، فقال

: قد كنت أعمى فرد اهللا إلي بصري ، فخذ ما شئت ، ودع ما شئت ، فو رك شاة أتبلغ بها في سفري ، فقالأسألك بالذي رد عليك بص
 .صاحبيك). أخرجاهد رضي اهللا عنك وسخط على : أمسك مالك ، فإنما ابتليتم ، فقهدك اليوم بشيء أخذته هللا ، فقالاهللا ال أج
 .طيت: استقذروين و كرهوا خمالبه الناس قذرين •
، وهــي أنفــس األمــوال وهلــذا قــال تعــاىل: "وإذا العشــار عطلــت" أي عنــد قيــام الســاعة   بلــغ محلهــا عشــرة أشــهر أو مثانيــة: الــيتعشــراء •

 يرتكون األنفس من شدة اهلول.
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ه النــاس فــدل علــى : بصــرا أبصــر بــقــال: حســن أمــا األعمــى فقــاللــم يكتــف باجللــد أو بالشــعر بــل : فجلــد حســن ..... شــعر حســن •
 .قناعته و كفايته

 .ة والدا: قريبة الوالدة كصاحبيهشا •
 .الصورة يف اجلسم ، و هيئته يف الشكل و اللباس –: صورة األبرص يف صورته •
 شك إسحاق: املراد إسحاق بن عبداهللا بن أيب طلحة راوي احلديث. •
 نقطع وليس معه زاد.ابن سبيل: املسافر الذي ا •
 .احلبال يف سفري: احلبال األسبابانقطعت يب  •
 .صد لكنه مل يستطيع أن ينكر الرب وجه الشاهو : أنكر أن املال من اهللا و هكابرا عن كابر •
 .كابرا عن كابر: أي أبا عن جد •
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 " فلما آتاهما صاحلا جعال له شركاء فيما آتاهما " ** :** باب قول اهللا تعاىل
 اهللا تعالى: " فلما آتاهما صالحا جعال له شركاء فيما آتاهما " باب قول
 .النعم إىل نفسه مل حيقق التوحيد : أن شكر النعمة هللا جل وعال فيما أنعم به يقتضي أن تنسب إليه , فالذي ينسبمناسبة الباب •
 : غريب اآلية •

 .تغشاها: جامعها -
 .تعب وال إعياءغري : جتاوزت هذا احلمل اخلفيف من محلت محًال خفيفا -
 .ما أثقلت: اإلثقال يف آخر احلملفل -
 .واملراد صالح البدن وصالح الدين :آتيتنا صاحلاً  -

 ؟ىل آدم وحواء أو إىل جنس بين آدمالضمري يف اآلية يرجع إ •
سـياق اآليـة  وقول ابن عباس رضـي اهللا عنهمـا ويـدل عليـه كابن جرير  يرجع الضمري إىل آدم وحواء وعليه أكثر أهل التفسري -أ 

 كما يدل عليه:  هنا
أن اهللا سبحانه وتعاىل ذكر الضمري بلفظ التثنية وأول اآلية الشـك يف آدم وحـواء عليهمـا السـالم ، وأمـا آخـر اآليـة  .١

 قهو التفات إىل الذرية وهذا أسلوب معروف عند العرب.
 ليهما السالم.تفسري ابن عباس التايل صحيح مبجموع طرقه ويدل على أن املقصود آدم وحواء ع .٢
 أن عليه أكثر أهل العلم كما ذكر الشوكاين يف نيل األوطار. .٣
 حيث قال: (أوىل القولني: القول األول). –شيخ املفسرين  –أنه املع  الذي رجحه اإلمام أبو جعفر ابن جرير  .٤

 :نبياء باتفاق العلماءوأما قوله (جعال له شركاء فيما آتامها) والشرك ال يقع من األ -
: أن الشرك يف اآلية باملع  اللغوي وهي اشرتاك اثنني يف شيء فجعال هللا عز وجل شركاء فيما آتامها حيث مسيا ذلك ابفاجلو 

الولــد عبــد احلــارث واحلــارث هــو إبلــيس فيكــون قولــه (شــركاء فيمــا آتامهــا) مــن جهــة التشــريك يف الطاعــة ال يف العبــادة ، فكــل 
وحــواء ة الشــيطان أو طاعــة اهلــوى وذلــك نــوع تشــريك وهــو مــا حصــل مــن آدم معصــية شــرك يف الطاعــة ألن ســببها إمــا طاعــ

 .عليهما السالم ، قال تعاىل: "أفرأيت من اختذ إهله هواه"
 :جنس بين آدم واستشكل بأمور منها وقال بعضهم أن املراد -ب 

 :وشرك واألنبياء معصومون من الشركأن هذه معصية  .١
يبـدأ باملعصـية واحملـرم األنبياء منه أما شرك الطاعـة فلـه درجـات  األكرب معصومالعبادة وهو الكفر : أن الشرك يف بفاجلوا

 .عاصي الصغار جائزة على األنبياءوامل، وينتهي بالشرك األكرب 
بأكلــه مــن  علــى نفــي الشــفاعة بــل احــتج علــى نفيهــاقيــل لــو وقــع هــذا مــن آدم فلمــاذا مل حيــتج بــه يف حــديث الشــفاعة  .٢

 ؟الشجرة
ه وأكله من الشجرة أعظم ذنباً ألنه أمر من اهللا عز وجل مباشرة وأما هنا فالتسمية مل ينه عنها مباشرة : أن خمالفتاجلواب

 .نهي عنها من وجوب حق اهللا عز وجلوإمنا يفهم ال
 ؟يكون شرك يف الربوبية ل) وهذا ال ميكن آلدم وحواء عليهما السالم تصديقه ألنهأيِّ (ألجعلن له قرين قوله  .٣

، فهو خـاف أن يكـون لـه تـأثري  طن األم فتموت وميوت الولد أيضاً هل العلم أن املراد التهديد بأن يشق ب: ذكر أاجلواب
 بضربه أو قتله وليس خوف السر.

 أن اهللا تعاىل ختم اآلية بقوله "فتعاىل اهللا عما يشركون" وهذا لفظ مجع يراد به املشركون من بين آدم. .٤
 .ري وابن عثيمني رمحهم اهللا تعاىلفسري واملراد بين آدم منهم احلسن وابن كثوذهب طائفة من السلف إىل ضعف هذا الت -
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قال ابن حزم رمحه اهللا تعاىل: اتفقوا على حتريم كل اسم معبد لغري اهللا كعبد عمر وعبد الكعبـة ومـا 

بليس وعن ابن عباس يف معىن اآلية قال: (ملا تغشاها آدم محلت فأتاهما إ،  أشبه ذلك حاشا عبد املطلب

فقال : إني صاحبكما الذي أخرجكما من اجلنة لتطيعانني أو ألجعلن له قرني إبل فيخـرج مـن بطنـك 

 ثم محلت فأتاهما فذكر هلما 
ً
فيشقه وألفعلن ، خيوفهما ، مسياه عبد احلارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا

 تاهما") رواه ابن أبي حامت.فأدركهما حب الولد فسمياه عبد احلارث فذلك قوله: "جعال له شركاء فيما أ

 وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء يف طاعته ومل يكن يف عبادته.

. وذكر معناه عـن 
ً
" قال: أشفقا أن ال يكون إنسانا

ً
وله بسند صحيح عن جماهد يف قوله: "لئن آتيتنا صاحلا

 احلسن وسعيد وغريهما.
 .بة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلباسم معبد لغير اهللا كعبد عمر وعبد الكع: اتفقوا على تحريم كل قال ابن حزم رحمه اهللا تعالى

 العبودية على قسمني: •
 عبودية عامة: تشمل مجيع اخللق ، املءمن والكافر كلهم عباد هللا تعاىل. .١
 عبودية خاصة: عبودية التأله واحملبة ، وهذه خاصة باملءمنني. .٢

 :سمنيعبيد بغري اهللا عز وجل على ق: حكم التمسألة •
 .بغري عبد املطلب: حرام باإلمجاعالتعبيد  .١
 :يه خالف والصواب التحرمي والدليل: فبعبد املطلب .٢

 .ألن فيه تعبيد لغري اهللا عز وجل -أ 
ن بـاب اإلنشـاء وهلـذا قـال النـيب : فهذا من باب اإلخبار وليس مـ(أنا ابن عبد املطلب) :ملسو هيلع هللا ىلصما قول النيب أ -ب 

 .احد) وال جيوز التسمي بعبد منافو : (أنا بنو هاشم وبنو عبد مناف شيء ملسو هيلع هللا ىلص
أن عبـداملطلب لــيس هــذا هــو امسـه وإمنــا امســه (شــيبة احلمــد) ولكنـه كــان عنــد أخوالــه بـين النجــار وجــاء بــه عمــه  -ج 

 املطلب وكان لونه تأثر بالسواد بسبب السفر فظنوه عبداً للمطلب مملوكاً له.
مـــن الـــرواة يقولـــون إن مـــن مســـي بعبـــد املطلـــب خطـــأ : فـــاحملققون يف تســـمية بعـــض الصـــحابة عبـــد املطلـــبوأمـــا مـــا جـــاء  .٣

 .التسمية بعبد املطلب دون املطلب والصحيح أن امسه املطلب بدون التعبيد ولكنه نقل بالتعبيد ألنه شاعت
 

ني أو : (لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال : إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة لتطيعانفي معنى اآلية قالوعن ابن عباس 
ألجعلن له قرني إبل فيخرج من بطنك فيشقه وألفعلن ، يخوفهما ، سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتًا ثم حملت فأتاهما 

 .فيما أتاهما") رواه ابن أبي حاتم: "جعال له شركاء ولد فسمياه عبد الحارث فذلك قولهفذكر لهما فأدركهما حب ال
 .بادته: شركاء في طاعته ولم يكن في عوله بسند صحيح عن قتادة قال

 .كر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. وذ أشفقا أن ال يكون إنساناً  :وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: "لئن آتيتنا صالحاً" قال
 األيِّل: هو ذكر األوعال. •
يشرتط االعتقاد بالقلب حىت يكون مشركاً وإمنـا فيه داللة على أن من تكلم بالشرك أو فعله يسمى مشركاً ولو مل يقصده أو ينوه فال  •

 مبجرد القول أو الفعل.
 احلسن: البصري التابعي ، سعيد: بن املسيب التابعي. •
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 : "وهللا األمساء احلسىن فادعوه بها وذروا الذين يلحدون يف أمسائه" **قول اهللا تعاىل** باب 

كون ، وعنه: مسوا الالت من اإلله والعزى ذكر ابن أبي حامت عن ابن عباس "يلحدون يف أمسائه": يشر

 من العزيز.

 وعن األعمش: يدخلون فيها ما ليس منها.
 باب قول اهللا تعالى: "وهللا األسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه"

 .باب يتعلق بتوحيد السماء والصفاتهذا ال •
 .التأخري يفيد احلصرتقدمي ما حقه : فقدم اخلرب ، و وهللا األمساء احلس  •
 .بالغة يف احلسن �ايته: الاحلس  •
 :فادعوه با: يشمل نوعي الدعاء •

 .الرمحة فيتطلع إىل أسباب الرمحة : بأن يتعبد هللا مبا تقتضيه تلك األمساء ، فمثالً دعاء عبادة .١
 .الك متوسًال با إىل اهللا عز وجل: أن تقدمها بني يدي سء دعاء مسألة .٢

 :عما جيب فيها وهو أنواع هللا عز وجل هو امليل بااإلحلاد يف أمساء ا •
كما نفتها اجلهمية ، أو يءوهلا كما فعلت املعتزلة واألشاعرة بنفي   مساء أو مما دلت عليه من الصفاتأن ينكر شيئاً من األ .١

 املعاين.
 .با نفسه كتسمية النصارى له أباً تعاىل أمساء مل يسم أن يثبت هللا  .٢
 .تشبيهأن جيعلها دالة على ال .٣
 .ء لألصنام كتسمية الالت من اإللهأن يشتق من هذه األمساء أمسا .٤

 التوسل على قسمني: •
 توسل ممنوع: التوسل جباه خملوق أو حبقه ومنزلته أو بذاته ، وهذا إما شرك أو بدعة موصلة للشرك. .١
 توسل مشروع: وهو ما جاء به الكتاب والسنة .. وهذا أنواع: .٢

 بأمساء اهللا وصفاته. -أ 
ل بدعاء الصاحلني: إذا كان هذا الشخص الصاحل حي موجود فيطلب منه الدعاء ، كما استسقى عمر بدعاء العباس التوس -ب 

 وكما توسل معاوية بيزيد اجلُرشي.
 التوسل باألعمال الصاحلة: بدليل حديث أصحاب الغار الثالثة. -ج 

لتقـرب ، والوسـيلة: السـبب والطريـق الـذي يوصـل إىل اهللا تعـاىل املقصود بقوله تعاىل: "وابتغوا إليه الوسـيلة" ، التوسـل يف لغـة العـرب: ا •
 وإىل عبادته.

(إن هللا تسـعة وتسـعني امسـاً  ملسو هيلع هللا ىلصال يعلم عدد أمساء اهللا تعاىل إال هو حلـديث (أو اسـتأثرت بـه يف علـم الغيـب عنـدك) ، وأمـا قولـه  •
 رف معناها وعمل مبقتضاها...) فال يفيد احلصر وإمنا هذه وصفها ، أن من أحصاها دخل اجلنة أي عدها وع

 
 .الالت من اإلله والعزى من العزيز: سموا "يلحدون في أسمائه": يشركون ، وعنهذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس 

 .وعن األعمش: يدخلون فيها ما ليس منها
 األعمش: هو سليمان بن َمهران. •
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 ** باب ال يقال السالم على اهللا **

اهللا عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى اهللا عليه و سلم يف الصالة  ويف الصحيح عن ابن مسعود رضي

: (ال تقولوا السالم على ملسو هيلع هللا ىلصقلنا: السالم على اهللا من عباده ، السالم على فالن وفالن ، فقال النبي 

 اهللا فإن اهللا هو السالم).
 باب ال يقال السالم على اهللا

 .من تعظيم األمساء احلس اهللا هو مناسبة هذا الباب أن ترك السالم على  •
 :السالم على ثالث معان •

 التحية. .١
 .السالم من أمساء اهللا عز وجل .٢
 .السالمة من النقص واآلفات .٣

: ألن مع  السالم الذي يعطي السالمة ويرزقها ، فإذا كان كذلك فإن اهللا عز وجل هو الذي يفيض السالم ال يقال السالم على اهللا •
 .رميالسالمة فاهللا عز وجل هو الغين عن خلقه والنهي للتحوليس العباد هم الذين يعطون 

 :السالم عليك يا فالن يشمل معنيني: قولك •
املع  اسم السالم عليكم ، فالسالم هنا هـو اهللا عـز وجـل واملعـ  نزلـت بركـة اسـم السـالم علـيكم ويـدل عليـه عـدم إمتـام  .١

 .)(كرهت أن أذكر اهللا إال على طهرلرد السالم وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
ز وجـــل بـــدليل تنكـــريه (ســـالم مصـــدر مبعـــ  الســـالمة وهـــو املطلـــوب املـــدعو بـــه عنـــد التحيـــة فـــال يكـــون املـــراد اســـم اهللا عـــ .٢

 .عليكم)
 .ل ابن القيم والصواب يف جمموعهماقا -

 
، السالم على : السالم على اهللا من عباده في الصالة قلنا ملسو هيلع هللا ىلص: كنا إذا كنا مع النبي ح عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قالوفي الصحي

 .م على اهللا فإن اهللا هو السالم): (ال تقولوا السالفقال النبي صلى اهللا عليه و سلم فالن وفالن ،
 ، لورود ذلك يف بعض الروايات. فالن وفالن: أي جربيل وميكائيل السالم على •
مـنهم أ�ـا حتيـة ال حتـوي ذلـك املعـ  فجعلوهـا  : إمنا كانوا يقولون هذا مع كو�م موحدين عاملني حبق اهللا جل وعال ظناً قال أهل العلم •

صــد لكنــه لــيس صــحيحاً مــن حيــث : حتيــة اهللا مــن عبــاده ، وهــذا املعــ  وإن كــان صــحيحاً مــن حيــث القبــاب التحيــة كــأ�م قــالوا مــن
 .اللفظ

 .رمي كما سبق فال جتوز هذه الكلمةوهذا النهي للتح •
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 : اللهم اغفر يل إن شئت **** باب قول

قال: (ال يقل أحدكم اللهم اغفر يل إن  ملسو هيلع هللا ىلصيح عن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا ويف الصح

شئت ، اللهم ارمحني إن شئت ، ليعزم املسألة فإن اهللا ال مكره له). وملسلم: (وليعظم الرغبة فإن اهللا 

 ال يتعاظمه شيء أعطاه).
 باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت

شـئت) يفهـم  يد االفتقار واخلضوع والـذل هللا عـز وجـل والتضـرع إليـه ، وقـول القائـل (اللهـم اغفـر يل إنمناسبة الباب أن حقيقة التوح •
 .منه االستغناء عن ذلك

 .غفرة: سرت الذنب مع التجاوز عنهامل •
 .ال من أن يظهر فاقته وحاجته لربهحرم هذا اللفظ ألنه منايف ملا جيب على العبد يف جناب ربوبية اهللا جل وع •

 
، لي إن شئت ، اللهم ارحمني إن شئت: (ال يقل أحدكم اللهم اغفر قال ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا لصحيح عن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن رسوفي ا

 .فإن اهللا ال يتعاظمه شيء أعطاه) : (وليعظم الرغبةزم المسألة فإن اهللا ال مكره له). ولمسلمليع
 .: ليسأل سءال عازم ، سءال حمتاجليعزم املسألة •
 :رم وحمظور من جهتنيحماللفظ هذا  •

 .بأن اهللا له أحد يكرهه على الشيءأنه يشعر  .١
 .ينايف الذل واالفتقار هللا عز وجلأنه يشعر باستغناء العبد عن هذه املغفرة مما  .٢

بخل  مينعه وي: ليسأل ما شاء من قليل أو كثري (فإن اهللا ال يتعاظمه شيء أعطاه) أي ال يكون الشيء عظيماً عنده حىتليعظم الرغبة •
 .به سبحانه وتعاىل

 ؟ومسلم (ال بأس طهور إن شاء اهللا): ما رواه البخاري إشكال •
: أن هذا ليس دعاء بل هو من جهة اخلرب فافرتق عن أصـل املسـألة وقـال بعـض أهـل العلـم أن هـذا مـن جهـة التـربك كقولـه تعـاىل اجلواب

 ."خمرباً عن قول يوسف "ادخلوا مصر إن شاء اهللا آمنني
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 يقال عبدي وأمتي ** ** باب ال

قال: (ال يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل:  ملسو هيلع هللا ىلصويف الصحيح عن أبي هريرة أن رسول اهللا 

 سيدي وموالي ، وال يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل: فتاي وفتاتي وغالمي).
 باب ال يقال عبدي وأمتي

 .عز وجل يف ربوبيته وتعظيم أمسائهوهذا كله يف تعظيم اهللا  •
 

وال يقل أحدكم  : سيدي وموالي ،قل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل: (ال يقال ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا حيح عن أبي هريرة أن رسوفي الص
 .المي): فتاي وفتاتي وغعبدي وأمتي وليقل

 :ختلف أهل العلم يف ذلك على قولنيا •
 .النهي للتحرمي ألنه األصل .١
 :النهي للكراهة ألمور .٢

 .أنه من قبيل اآلداب -أ 
 .عليه السالم: "اذكرين عند ربك" قول يوسف جاء يف القرآن -ب 
 .ها ربا) ، (أن تلد األمة ربتها)جاء يف بعض األحاديث جتويز ذلك يف اللقطة (حىت جيد -ج 
 .بية املقصود با ما يناسب البشرالربو  -د 

: كـأن  لربوبيـة ال تتصـور فيهـاوهذا كله خمتص بالتعبيد أو الربوبية للمكلفني أما إضافة الربوبيـة إىل غـري املكلـف فـال بـأس ألن حقيقـة ا •
 .تقول رب الدار ورب املنزل

 .: (السيد اهللا)ملسو هيلع هللا ىلصالسيادة املطلقة فلله وحده قال : وهذه سيادة مضافة أما سيدي •
 :من اخلطأ قول السيدات •

 .للرجل "وألفيا سيدها لدى الباب" السيادة .١
 .اء عوان عندكم) أي مبنزلة األسري: (النسملسو هيلع هللا ىلصقال  .٢

 :إىل قسمني موالي: والوالية تنقسم •
 :لقة .. ووالية اهللا عز وجل قسمانال تصلح لغريه كالسيادة املط: هللا وحده والية مطلقة .١

 .دوا إىل اهللا موالهم احلق"عامة لكل اخللق ، "مث ر  - أ
 "ذلك بأن اهللا موىل الذين آمنوا".خاصة باملءمنني  - ب

 .لألمور والسيدة تكون لغري اهللا عز وجل ومعناها: الناصر واملتويل والية مقيدة مضاف .٢
عــن التشــريك يف وهــذا النهــي ألن مــن قالــه فقــد تشــبه بــاهللا عــز وجــل ولــو مــن حيــث الظــاهر وكــل هــذا حلمايــة جنــاب التوحيــد والبعــد  •

 .اللفظ
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 ** باب ال يرد من سأل باهللا **

: (من سأل باهللا فأعطوه ومن استعاذ باهللا ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال: قال رسول اهللا 

 فكافئوه فإن مل جتدوا ما تكافئونه فادعوا له فأع
ً
يذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا

 حىت تروا أنكم قد كافأمتوه) رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
 باب ال يرد من سأل باهللا

 :اختلف يف إجابة من سأل باهللا •
 .قيل حيرم عدم إجابته مطلقا .١
 .رده مطلقا ل تستحب إجابته و يكرهقيل بو  .٢
 :شيخ اإلسالم ، التفصيل .٣

 .قادرالسائل باهللا إذا توجه ملعني يف أمر معني فيحرم رده كأن يسأل باهللا أن تعينه و أنت  -أ 
 .سأل أشخاصا كثريين فتستحب إجابته: كأن يالسءال ليس ملعني -ب 
 .باهللا يعرف من الكذب تباح إجابتهإذا كان السائل  -ج 

 :حكم سءال الناس •
 .م إال للضرورةسءال املال: حير  .١
(أن ال يســألوا النــاس  ملسو هيلع هللا ىلصتعــاىل عــنهم أ�ــم بــايعوا النــيب  : فيكــره إال إذا دعــت احلاجــة لقــول الصــحابة رضــي اهللاغــري املــال .٢

 .)شيئا
 

: (من سأل باهللا فأعطوه ومن استعاذ باهللا فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن ملسو هيلع هللا ىلصل رسول اهللا : قاوعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال
 .أبو داود والنسائي بسند صحيحكم معروفاً فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه) رواه صنع إلي
قـال ؛ لقـد عـذت بعظـيم  : أعوذ بـاهللا منـك ،ملسو هيلع هللا ىلصللنيب  ون: ألنه استعاذ بعظيم و هلذا ( ملا قالت ابن اجلمن استعاذ باهللا فأعيذوه •

 .)احلقي بأهلك  –أو معاذ  –
ومــن ال جيــب فقــد (: ملسو هيلع هللا ىلصلقولــه  بابأ�ــا واجبــة و مــا عــداها فعلــى االســتح عــرس: اجلمهــور أن هــذا خــاص بوليمــة الإجابــة الــدعوة •

 عصى اهللا ورسوله).
ذلك  : و عالقته بالتوحيد أن من كافأك يكون يف قلبك ميل له و نوع تذلل و خضوع و ختليص القلب مننع إليكم فكافئوهو من ص •

 حىت ولو كان كافراً. على املعروف يكون باملكافأة
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 ** باب ال يسأل بوجه اهللا إال اجلنة **

سأل بوجه اهللا إال اجلنة :ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر قال: قال رسول اهللا 
ُ
 ) رواه أبو داود.(ال ي

 باب ال يسأل بوجه اهللا إال الجنة
 .نة: أن فيه تعظيم وجه اهللا عز وجل حبيث ال يسأل به إال اجلمناسبة الباب •

 
 .رواه أبو داود)  إال الجنةال ُيسأل بوجه اهللا: (ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول اهللا ابر قالعن ج

 .ت بالقرآن و السنة و إمجاع السلففيه إثبات صفة الوجه هللا عز وجل و هو ثاب •
ال باجلنـة كالنجـاة السـء  : أنه ال يسأل بوجه اهللا إال اجلنة ، و ال جيوز أن يسأل به غريها إال ما كـان وسـيلة إىل اجلنـة أو مـن لـوازماملراد •

 .من النار
 ؟(إن اهللا خلق آدم على صورته) :ملسو هيلع هللا ىلصقوله : شكالإ •

تفسري اجلهمية: إلنكارهم  نه منة الرمحن) هنا قال اإلمام أمحد أعلى صور ( ىلو : ال يقال الضمري يرجع إىل آدم للرواية األأوالً  -
 .الوجه

 :قال أهل العلم يراد به أحد معنيني -
رام مـا ال ينبغـي معـه تقبـيح أحسن صورة يف الوجه ، و ملا أضافه إىل نفسه اختص من اإلكـ على صورة اختارها و جعلها .١

 .الوجه
نـة علـى إن أول زمـرة تـدخل اجل( :ملسو هيلع هللا ىلصمـن ذلـك املماثلـة بـدليل قولـه  ن اهللا خلقه على صورة اهللا عـز وجـل و ال يلـزمأ .٢

 .صورة القمر ليلة البدر)
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 ** باب ما جاء يف اللو **

و قوله: "الذين قالوا إلخوانهم و " ، : "يقولون لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا هاهناو قول اهللا تعاىل

قال: (احرص على ما  ملسو هيلع هللا ىلصيف الصحيح عن أبي هريرة ، أن رسول اهللا ،  قعدوا لو أطاعونا ما قتلوا"

و كذا. ولكن ينفعك ، و استعن باهللا ، و ال تعجزن، و إن أصابك شيء فال تقل لو أنني فعلت كذا لكان كذا 

 قل: قدر اهللا و ما شاء فعل ، فإن لو تفتح عمل الشيطان).
 باب ما جاء في اللو

مناسبة البـاب للتوحيـد: أن اهللا عـز وجـل قـدر مقـادير اخلالئـق ، وجحـود القـدر ينـايف التوحيـد ألنـه كفـر بـاهللا سـبحانه وتعـاىل ، وكلمـة  •
 هذا من الكفر بالقدر.(لو) إذا جاء با اإلنسان يف سياق اجلزع والسخط فإن 

 :لو تستخدم على عدة أوجه •
 .""لو أطاعونا ما قتلوا :و هذا حمرم ، مثاله قوله تعاىل عيف االعرتاض على الشر  .١
 ."كانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوالو  " :يف االعرتاض على القدر و هذا حمرم ، مثاله قوله تعاىل .٢
 .هل يف الندم و التحسر و هذا حمرمأن تست .٣
 .)ملشركني (لو شاء اهللا ما أشركناتهل يف االحتجاج بالقدر على املعاصي فهذا باطل كقول اأن تس .٤
 .ان خرياً فخري و إن كان شراً فشرأن تستعمل يف التمين و حكمه على حسب املتمين إن ك .٥
ا اسـتدبرت أمري ملو استقبلت من : (ملسو هيلع هللا ىلص) و عليه حيمل قول النيب ، جائز (لو حضرت الدرس الستفدت يف اخلرب احملض .٦

 ، فهو يفيد اخلرب عن املستقبل وليس اجلزع من املاضي. ما سقت اهلدي)
 

 ".اهنايقولون لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا ه: "و قول اهللا تعالى
 .املنافقني يف غزوة أحدالضمري يعود إىل  •
أو اعـرتاض علـى القـدر أي لـو   ملسو هيلع هللا ىلصالنـيب : و هـذا قـد يكـون اعـرتاض علـى الشـرع العرتاضـهم علـى أمـر لو كان لنا من األمر شـيء •

 .من حسن التدبري ما خرجنا لنقتل كان
 

 ."نهم و قعدوا لو أطاعونا ما قتلواالذين قالوا إلخوا: "قولهو 
 هذه قاهلا عبداهللا بن أيب رأس املنافقني ، واإلشكال: كيف قال اهللا عز وجل: "إخوا�م" أي املءمنني؟ فهل يكون املنافق أخاً للمءمن؟ •

 يل: أخوة الظاهر ، أل�م يف الظاهر يعاملون معاملة املءمن وبواطنهم إىل اهللا.ق .١
 وقيل: إخوا�م يف النسب فعبداهللا بن أيب من قبيل األوس واخلزرج ، فهو من أهل املدينة ومن قبيل األنصار. .٢

 .ن اعرتاض على الشرع أو على القدرهذا كذلك قد يكو  •
 

، و إن أصابك شيء فال عك ، و استعن باهللا ، و ال تعجزناحرص على ما ينفقال: ( ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  في الصحيح عن أبي هريرة ، أن رسول
 ).فعل ، فإن لو تفتح عمل الشيطان : قدر اهللا و ما شاءلو أنني فعلت كذا لكان كذا و كذا. ولكن قلتقل 

فهـي قصود قوة اإلميان واإلرادة والتدبري والبدن ، وامل )املءمن الضعيف و يف كل اخلري ...املءمن القوي خري و أحب إىل اهللا من أوله ( •
 شاملة هلا مجيعاً.

 .ونة باحلرصنة مقر : فتكون االستعااستعن باهللا: الواو تقتضي اجلمعو  •
 .ن التكاسل و عدم احلزم و العزمية: أي ال تفعل فعل العاجز مال تعجزن •
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 ذكر أربع مراتب: •
 .احلرص على ما ينفع .١
 .االستعانة باهللا عز وجل .٢
 .ضي و عدم العجزامل .٣
 .ف املقصود فهو بأمر اهللا عز وجلإذا حصل خال .٤

 .نسان من احلسرة و الندم و احلزن: عمله هو ما يلقيه يف قلب اإلتفتح عمل الشيطان •
 .لكن قل قدر اهللا و ما شاء فعل)و : (ملسو هيلع هللا ىلصبالقدر لقوله  فيه أن حيتجله ان فيه ن ماال قدرة لإلنسإ: فائدة •
؟ قـال موسـى عليـه الصـالة و السـالم: (أخرجتنـا مـن اجلنـةموسى عليهمـا السـالم احـتج آدم بالقـدر فلمـا  : حديث حماجة آدم وفائدة •

 :ومونين على شيء قد كتبه اهللا علي؟) فاجلواب: أتلآدم عليه الصالة و السالمقال 
بـل علـى اخلـروج نفسـه ألن قال شيخ اإلسالم آدم عليه الصالة و السالم مل حيتج عليه موسى عليه الصالة و السالم باملعصـية  .١

 .الصالة و السالم على ذنب تاب منهموسى أبعد من أن يلوم آدم عليهما 
: أن آدم عليه الصالة و السالم احتج بالقدر بعد أن مضى و تاب من فعلـه خبـالف القيم ابن سقيم رمحه اهللا تعاىل ذهب ابن .٢

 .كني "لو شاء اهللا ما أشركنا"مستمر عليها مثل قول املشر  املعصية و هو من حيتج بالقدر على
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 ** باب النهي عن سب الريح **

قال: (ال تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي بن كعب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 

اللهم إنا نسألك من خري هذه الريح وخري ما فيها وخري ما أمرت به ، ونعوذ بك من شر هذه الريح 

 ا أمرت به) صححه الرتمذي.وشر ما فيها وشر م
: اللهم إنا نسألك من خير هذه ريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: (ال تسبوا القال ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا عن أبي بن كعب رضي اهللا عنه أن رس

 .ها وشر ما أمرت به) صححه الترمذيالريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما في
 .أفرده لكثرة وقوعه وللتنبيه عليهب لبيان حترمي سب الريح كما عقد قبله النهي عن سب الدهر فهذا من جنسه لكن هذا البا •
 .ثل األقسام يف النهي عن سب الدهراألقسام هنا م •
 .سب اهللا عز وجل: النهي للتحرمي ألن حقيقتها ال تسبوا الريح •
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ن اجلاهلية يقولون هل لنا من األمر من شيء قل إن : "يظنون باهللا غري احلق ظ** باب قول اهللا تعاىل

 األمر كله هللا" **

قال ابن القيم يف اآلية األوىل: فسر هذا الظن بأنه ،  وقوله: "الظانني باهللا ظن السوء عليهم دائرة السوء"

سبحانه ال ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل ، وفسر بأن ما أصابه مل يكن بقدر اهللا وحكمته. ففسر 

كار احلكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى اهللا عليه و سلم وأن يظهره على الدين كله. بإن

وهذا هو ظن السوء الذي ظنه املنافقون واملشركون يف سورة الفتح. وإمنا كان هذا ظن السوء ألنه ظن 

ديل الباطل على احلق غري ما يليق به سبحانه وما يليق حبكمته ومحده ووعده الصادق ، فمن ظن أنه ي

إدالة مستقرة يضمحل معها احلق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره حلكمة 

بالغة يستحق عليها احلمد بل زعم أن ذلك ملشيئة جمردة فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من 

 النار.
 لجاهلية يقولون هل لنا من األمر من شيء قل إن األمر كله هللا"باب قول اهللا تعالى: "يظنون باهللا غير الحق ظن ا

: أن مــن ظــن أن اهللا عــز وجـل يفعــل ال حلكمــة فهــو ظــن السـوء الــذي ظنــه أهــل اجلاهليــة ، وهـذا منــاف لكمــال التوحيــد وقــد مناسـبته •
 .للتوحيد يكون منافياً 

 .على االعتقاد وما يسبق إىل الذهن: الظن يطلق يظنون •
 .أهل اجلاهلية: فيه إنكار للحكمة وإنكار للقدروهذا الظن من  •
 :الظن باهللا عز وجل على نوعني •

 :أن يظن خرياً فله متعلقان .١
 .تعاىل بالكون فيجب إحسان الظن بهبالنسبة ملا يفعله تبارك و  - أ
: جيــب إحسـان الظـن بـاهللا عــز جـل لكـن بشـرط أن يوجـد لــديك السـبب الـذي يوجـب الظــن بـك بالنسـبة ملـا يفعلـه - ب

 .بد اهللا عز وجل على مقتضى شريعتهوهو أن تعاحلسن 
 .وجل ال حلكمة أو ظلماً فهذا حمرم: مثل أن يظن أن فعل اهللا عز سوء الظن .٢

 :هل لنا من األمر من شيء: أرادوا •
 .رفع اللوم عن أنفسهم .١
 .رتاض على القدراالع .٢

 .ه الحتجاجهم على قضاء اهللا وقدره: فال وجفقال تعاىل: "قل إن األمر كله هللا"
 

 .هللا ظن السوء عليهم دائرة السوء": "الظانين باوقوله
 .نافقات واملشركني واملشركات ..."واملراد بم الكفار واملنافقني كما قال قبلها "ويعذب املنافقني وامل •
 .ء: السوء احمليط بم من كل جانبدائرة السو  •

 
ا أصابه لم يكن بقدر اهللا صر رسوله وأن أمره سيضمحل ، وفسر بأن م: فسر هذا الظن بأنه سبحانه ال ينقال ابن القيم في اآلية األولى

. وهذا هو ظن لى الدين كلهففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى اهللا عليه و سلم وأن يظهره ع .وحكمته
 نه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته . وإنما كان هذا ظن السوء ألمنافقون والمشركون في سورة الفتحالسوء الذي ظنه ال
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وأكثر الناس يظنون باهللا ظن السوء فيما خيتص بهم وفيما يفعله بغريهم وال يسلم من ذلك إال من 

 عرف اهللا وأمساءه وصفاته وموجب حكمته ومحده.

ولو فتشت  فليعنت اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إىل اهللا وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء

 على القدر ومالمة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل 
ً
من فتشت لرأيت عنده تعنتا

 ومستكثر وفتش نفسك: هل أنت سامل؟

   فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة
ً
 وإال فإني ال إخالك ناجيا

عها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره وحمده ووعده الصادق ، فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل م
كفروا فويل للذين كفروا من أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك ظن الذين  

 .النار
من عرف اهللا وأسماءه وصفاته وموجب وأكثر الناس يظنون باهللا ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم وال يسلم من ذلك إال 

 .ته وحمدهحكم
فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى اهللا وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتًا على القدر 

 ؟ومستكثر وفتش نفسك: هل أنت سالمومالمة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل 
 وإال فإني ال إخالك ناجياً   ج منها تنج من ذي عظيمةفإن تن

 :اهللا تعاىل سوء الظن بثالثة أمورفسر السلف رمحهم  •
 .ل وقوعها من آثار عزة اهللا وقهرهإنكار القدر فإن تقدير األمور قب .١
 :ألن اسم احلكيم يتضمن ثالثة أمورإنكار احلكمة وذلك  .٢

 .مبع  حاكم .١
 .مبع  حمكم (متقن) .٢
 .لبالغةذو احلكمة ا .٣

 .رية وأنكره األشاعرة أل�م جربيةمعللة حلكمته سبحانه وهذا أنكره املعتزلة أل�م قدوهلذا يقول أهل السنة أن أفعال اهللا عز وجل 
، أي يغلب أهل الباطـل أهـل احلـق وهـذا  ق إدالة مستمرة يضمحل معها احلقأن يظن أن اهللا عز وجل يديل الباطل على احل .٣

 عز وجل ليمحص الذين آمنوا. من باب اختيار اهللا
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 ** باب ما جاء يف منكري القدر **
 باب ما جاء في منكري القدر

 هذا كالتفصيل للباب الذي قبله ألن إنكار القدر سوء ظن باهللا عز وجل. •
 .بالقدر وإنكاره كفر باهللا عز وجل: أنه ال يتم توحيد العبد حىت يءمن ومناسبته لكتاب التوحيد •
 .ضع الشيء على حنو ما يريده واضعهلتقدير وهو و : من االقدر لغة •

 .لقه لألعيان والصفات القائمة با: هو علم اهللا السابق باألشياء وكتابتها باللوح احملفوظ وعموم مشيئته جل وعال وخواصطالحاً 
 :اختالف الناس يف القدر •

 .كهار وال قدرة فيما يفعله أو يرت : العبد جمبور فليس له اختياجلربية اجلهمية .١
 .تعاىل مشيئة يف عمل العبد أو خلق: أثبتوا للعبد اختياراً وقدره ونفوا أن يكون هللا القدرية املعتزلة .٢

 .م اهللا عز وجل السابقوغالتم أنكروا عل
 

 : للعبد قدرة واختيار ولكنها مربوطة مبشيئة اهللا عز وجل.أهل السنة واجلماعة .٣
 :واألدلة

مبشـيئة اهللا عـز  : "مـنكم مـن يريـد الـدنيا ومـنكم مـن يريـد اآلخـرة" ولكنهـا مربوطـةعـاىلل علـى أن للعبـد إرادة قولـه تمـا يـد -أ 
 .يشاء اهللا رب العاملني": "وما تشاءون إال أن وجل ، قال تعاىل

 :جياب على اجلربية -ب 
 .مبا سبق من دليل الكتاب .١
 .إمجاع السلف .٢
 .ائع عبثاً لعاصي ظلماً وإثابة الط: لو كان العبد جمبوراً لكانت عقوبة االعقل .٣
 .يقع بغري اختيار كاالرتعاش وحنوه: اإلنسان يفرق بني ما يقع باختياره كاألكل والشرب وبني ما احلس .٤

 :اب على القدريةجي -ج 
 ."يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم" : "واهللا بكل شيء عليم" ،أما الغالة: فيقال هلم: قال تعاىل .١
 :غري الغالة .٢

 .شاء اهللا رب العاملني"ن إال أن ي: "وما تشاءو قوله تعاىل -أ 
 ؟عز وجل ملا سيقع من أفعال العباد: هل علم اهللا يقال هلم -ب 

: علـــى إن قـــالوا؟ فعــل العبـــد علـــى وفـــق مــا علمـــه اهللا : هـــل وقـــعروا وإن قـــالوا نعــم ، قلنـــا: ال ، كفـــإن قــالوا
 : قلنا إذا قد أراده.علمه فيكفرون وإن قالوا على وفقهخالفه فقد أنكروا 

 :استدلوا بقوله تعاىل: "واهللا خلقكم وما تعملون": هة اجلربيةاجلواب على شب •
 :فاجلواب
 .عز وجل أضاف العمل للعبد حجة عليكم ألن اهللا .١
 .ة وقدرة ومها خملوقان هللا عز وجلألن عمل العبد حاصل بإراد .٢

 :ة"يد الدنيا ومنكم من يريد اآلخر : "منكم من ير اجلواب على شبهة املعتزلة: استدلوا بقوله تعاىل •
 .ن إال أن يشاء اهللا رب العاملني": "ملن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءو ق مقيد مبشيئة اهللا عز وجل بقوله: أن هذا مطلاجلواب

 :مراتب القدر •
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 ثم 
ً
قال ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما: (والذي نفس ابن عمر بيده ، لو كان ألحدهم مثل أحد ذهبا

اإلميان أن تؤمن : (ملسو هيلع هللا ىلصالنبي منه حىت يؤمن بالقدر) ثم استدل بقول  أنفقه يف سبيل اهللا ما قبله اهللا

وعن عبادة بن ،  باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه وشره) رواه مسلم

الصامت رضي اهللا عنه: أنه قال البنه: يا بني إنك لن جتد طعم اإلميان حىت تعلم أن ما أصابك مل يكن 

يقول: (إن أول ما خلق اهللا القلم فقال  ملسو هيلع هللا ىلصأخطأك مل يكن ليصيبك ، مسعت رسول اهللا ليخطئك وما 

له: اكتب ، فقال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حىت تقوم الساعة). يا بني مسعت 

يقول: (من مات على غري هذا فليس مني). ويف رواية ألمحد: (إن أول ما خلق اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

قلم فقال له: اكتب ، فجرى يف تلك الساعة ما هو كائن إىل يوم القيامة). ويف رواية البن وهب: تعاىل ال

 : (فمن مل يؤمن بالقدر خريه وشره أحرقه اهللا بالنار).ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا 
 : أن اهللا يعلم كل شيء مجلة وتفصيًال.العلم .١
هاتــان املرتبتــان قبــل وقــوع رض خبمســني ألــف ســنة) .. و : (إن اهللا قــدر مقــادير اخللــق قبــل أن تلــق الســماوات واألالكتابــة .٢

 ، وجيمعهما قوله تعاىل: "أمل تعلم ان اهللا يعلم ما يف السماء واألرض إن ذلك يف كتاب إن ذلك على اهللا يسري". املقدر
 .املشيئة .٣
 .ارنة لوقوع املقدراخللق .. وهاتان املرتبتان مق .٤

 . يصدق عليه إنكار أي مرتبة منهاوإنكار القدر الذي بوب عليه الشيخ رمحه اهللا
 
: (والذي نفس ابن عمر بيده ، لو كان ألحدهم مثل أحد ذهبًا ثم أنفقه في سبيل اهللا ما قبله اهللا منه ال ابن عمر رضي اهللا تعالى عنهماق

ؤمن بالقدر خيره وشره) خر وت: (اإليمان أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلملسو هيلع هللا ىلصلنبي حتى يؤمن بالقدر) ثم استدل بقول ا
 .رواه مسلم
قال ذلك جواباً ملن اخربه أن أناساً من البصرة يقولون إن اهللا عز وجل مل يقدر فعـل العبـد وإن األمـر أنـف وأنـه ال يعلـم بأفعـال العبـد  •

 حىت تقع منه.
 .: يستلزم احلكم بكفرهمي اإلنفاققوله (ما قبله اهللا) أ •
فعالـه كلهـا خـري (والشـر ري ومنـه مـا هـو شـر وهـذا بالنسـبة لبـين آدم أمـا بالنسـبة لفعـل اهللا عـز وجـل فأدل على أن القدر منه ما هـو خـ •

 .ليس إليك)
 
: يا بني إنك لن تجد طعم اإليمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أنه قال البنه: عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنهو 

: ن أول ما خلق اهللا القلم فقال له: اكتب ، فقال: رب وماذا أكتب؟ قال: (إيقول ملسو هيلع هللا ىلص ل اهللاأخطأك لم يكن ليصيبك ، سمعت رسو 
يقول: (من مات على غير هذا فليس مني). وفي رواية  ملسو هيلع هللا ىلص. يا بني سمعت رسول اهللا مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة) اكتب

: اعة ما هو كائن إلى يوم القيامة). وفي رواية البن وهبس: اكتب ، فجرى في تلك الما خلق اهللا تعالى القلم فقال له: (إن أول ألحمد
 .حرقه اهللا بالنار): (فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أملسو هيلع هللا ىلصل رسول اهللا قا

 قال البنه: وهو الوليد بن عبادة. •
 .ما أخطأك مل يكن ليصيبك: ألن القضاء والقدر قد فرغ منه •
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بن كعب ، قلت: يف نفسي شيء من القدر  ويف املسند والسنن عن ابن الديلمي ، قال: (أتيت أبي

 ما قبله اهللا منك حىت تؤمن 
ً
فحدثني بشيء لعل اهللا يذهبه من قلبي ، فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا

بالقدر ، وتعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك وما أخطأك مل يكن ليصيبك ولو مت على غري هذا لكنت 

سعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني مبثل من أهل النار ، قال: فأتيت عبد اهللا بن م

 ) حديث صحيح ، رواه احلاكم يف صحيحه.ملسو هيلع هللا ىلصذلك عن النبي 
 :أول ما خلق اهللا القلَم: روي بالنصب والضم •

 .ن ليس من كل املخلوقات كما سيأيت: واملع  أول املخلوقات ، لكالرفع .١
 قال له: اكتب .. ق اهللا القلم أول ما: أن املع  حني خلالنصب: وعليه مجع من احملققني .٢

 :ملسو هيلع هللا ىلصابن القيم لقوله شيخ اإلسالم و  نه العرش كما رجح ذلكأهما قبل القلم أم العرش والراجح واختلف أهل العلم يف أي -
 .ني ألف سنة وكان عرشه على املاء)سماوات واألرض خبمس(قدر اهللا مقادير اخللق قبل أن تلق ال

 :عاىلقال ابن القيم رمحه اهللا ت -
 كتب القضاء به من الديان  والناس خمتلفون يف القلم الذي
 قوالن عند أيب العلى اهلمذاين  هل كان قبل العرش أو هو بعده
 قبل الكتابة كان ذا أركان  واحلق أن العرش قبل ألنه

أزمنـة ال يعلمهـا إال اهللا عـز : (وحنـن نعلـم أن اهللا عـز وجـل خلـق أشـياء قبـل هـذه املـدة بالشيخ بن عثيمـني رمحـه اهللا تعـاىلقال  -
 وجل ألنه تعاىل مل يزل وال يزال خالقاً).

 
هبه من القدر فحدثني بشيء لعل اهللا يذ في نفسي شيء من: سند والسنن عن ابن الديلمي ، قال: (أتيت أبي بن كعب ، قلتوفي الم

تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ما قبله اهللا منك حتى تؤمن بالقدر ، و : لو أنفقت مثل أحد ذهبًا قلبي ، فقال
: فأتيت عبد اهللا بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني غير هذا لكنت من أهل النار ، قالليصيبك ولو مت على 

 .ديث صحيح ، رواه الحاكم في صحيحه) حملسو هيلع هللا ىلصبمثل ذلك عن النبي 
 .الناس يشككون فيها ويتكلمون فيهابدعة القدر وهي أول البدع حدوثاً وصار  : ولعله كما حدثتيف نفسي شيء من القدر •
 تربأ منه كما يف احلديث السابق. ملسو هيلع هللا ىلص، كما أن اهللا توعده بالنار ، والرسول  على أنه من مل يءمن بالقدر كافر : دللو أنفقت •
 .يف احلديث داللة على وجوب الرجوع إىل أهل العلم عندما يعرض لإلنسان مشكلة  •
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 ** باب ما جاء يف املصورين **

: (قال اهللا تعاىل: ومن أظلم ممن ذهب ملسو هيلع هللا ىلصوعن أبي هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قال: قال رسول اهللا 

وهلما عن عائشة رضي اهللا ،  خيلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعرية). أخرجاه

 ي ملسو هيلع هللا ىلصعنها أن رسول اهللا 
ً
 وم القيامة الذين يضاهئون خبلق اهللا).قال: (أشد الناس عذابا

 باب ما جاء في المصورين
 . آدمي من حيوان أو مجاد أو غريه: تشكيل الشيء حىت يكون على هيئة صورة آلدمي أو لغريالتصوير •
 .الوعيد : أي منما جاء به •
 :مناسبته لكتاب التوحيد •

 .جهة املضاهاة خبلق اهللا عز وجل .١
 .حصل لقوم نوح عليه السالم رك كماأنه وسيلة من وسائل الش .٢

 
فليخلقوا ذرة أو : ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي : (قال اهللا تعالىملسو هيلع هللا ىلصل رسول اهللا : قابي هريرة رضي اهللا تعالى عنه قالوعن أ

 .حبة أو ليخلقوا شعيرة). أخرجاه ليخلقوا
 :من أظلم ممن منع مساجد اهللا"وبني النصوص األخرى كقوله تعاىل: "و  : أي ال أحد أظلم ، واجلمع بينهومن أظلم •

 .ألظلمية ، أي أ�ا يف مستوى واحداملع  أ�ا مشرتكة يف ا .١
 .العمل : أي ال أحد أظلم من هذا يف نوع هذااألظلمية نسبية .٢

 .مر واملراد با التحدي والتعجيز: الذر هو صغار النمل ، والالم لألفليخلقوا ذرة •
 :حكم التصوير •

 .وم وأنه يشمل حىت اآلالت احلديثةاديث باإلمجاع والظاهر العم: حمرم هلذه األحما له روح .١
 :ليس له روح كالنباتات .٢

 .ا شعرية): (ليخلقو جماهد: ال جيوز هلذا احلديث حيث قال - أ
 :واجلمهور على اجلواز - ب

 .خلقوا شعرية) للتعجيز ال للتعليلاألمر يف ذلك (فلي .١
فيهـا الـروح ولـيس بنـافخ) فعلـم أن النهـي عـن مـا  : (من صور صـورة يف الـدنيا كلـف أن يـنفخيف احلديث اآلخر .٢

 .ما كانت حياته بالنماء كاألشجار فيه روح وال يدخل فيه
 .ز باالتفاق كأن يرسم سيارة مثالً : جائمن اجلمادات تصوير ما يصنعه اآلدمي .٣

 
 .اهئون بخلق اهللا)لقيامة الذين يض: (أشد الناس عذاباً يوم اقال ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا ولهما عن عائشة رضي اهللا عنها أن رس

 .وهي هنا مضاهاة خلق اهللا عز وجل فيه التنبيه على علة حترمي التصوير •
 :مع أن الكفار أشد منهم .. اجلواب: (أشد الناس عذاباً) إشكال •

 :ضاهاة اليت هي كفر .. وهي نوعنيحيمل على امل .١
 .أن يصور صنماً ليعبد - أ
 .عم أ�ا أحسن من خلق اهللا عز وجليصور صنماً ويز  - ب

 .األخرى (إن من أشد الناس عذاباً)(من) ويدل عليه الرواية  لى تقديرع .٢
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يقول: (كل مصور يف النار جيعل له بكل صورة صـورها  ملسو هيلع هللا ىلصوملسلم عن ابن عباس ، مسعت رسول اهللا 

: (من صور صورة يف الدنيا كلـف أن يـنفخ فيهـا الـروح ،  نفس يعذب بها يف جهنم)
ً
وهلما عنه مرفوعا

سلم عن أبي اهلياج قال: قال يل علي: (أال أبعثـك علـى مـا بعثنـي عليـه رسـول اهللا ومل،  وليس بنافخ)

 إال سويته)) .ملسو هيلع هللا ىلص
ً
 مشرفا

ً
 : (أن ال تدع صورة إال طمستها وال قربا

 .الذين يضاهئون خبلق اهللا عز وجل األشدية نسبية أي الذين يصنعون األشياء ويبدعو�ا أشدهم عذاباً  .٣
 

 .ورة صورها نفس يعذب بها في جهنم): (كل مصور في النار يجعل له بكل صيقول ملسو هيلع هللا ىلصل اهللا سو ، سمعت ر ولمسلم عن ابن عباس 
 .وعيد منصباً على ذلك: أفاد أن ذلك التصوير وقع لشيء حتله النفس وهلذا كان النفس •

 
 .أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ) : (من صور صورة في الدنيا كلفولهما عنه مرفوعاً 

 .كن منه زيادة يف تعذيبهمر ال يتمأي كلف بأ •
 

: (أن ال تدع صورة إال طمستها وال قبراً ملسو هيلع هللا ىلص: (أال أبعثك على ما بعثني عليه رسول اهللا ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي
 مشرفاً إال سويته)) .

 .أيب اهلياج تابعي •
 .شركالتصوير وهي أنه من وسائل ال هذا فيه التنبيه على العلة الثانية من عليت حترمي •
 .أال أبعثك: البعث: اإلرسال بأمر مهم •
طمستها: طمسها بإتالفها أو بقطع رأسها حىت تصبح جمرد شكل بدون رأس ، ألن الصورة كلها تتم وتتكامل بـالرأس والوجـه ، فإمـا  •

 بتلطيخه أو إخفائه متاماً تطمس الصورة.
 .سائل الشرك كذلكمن و  : جعلته على ما تقتضيه الشريعة ، ومناسبة ذكر القرب أنهإال سويته •
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 ** باب ما جاء يف كثرة احللف **

 ملسو هيلع هللا ىلصوعن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال: مسعت رسول اهللا ،  وقول اهللا تعاىل: "واحفظوا أميانكم"

قال: (ثالثة ال  ملسو هيلع هللا ىلصوعن سلمان أن رسول اهللا ،  يقول: (احللف منفقة للسلعة ممحقة للكسب) أخرجاه

عذاب أليم: أشيمط زان وعائل مستكرب ورجل جعل اهللا بضاعته ال  يكلمهم اهللا وال يزكيهم وهلم

 يشرتي إال بيمينه وال يبيع إال بيمينه) رواه الطرباني بسند صحيح.
 باب ما جاء في كثرة الحلف

عظيم هللا ، فت: أن كثرة احللف ال جتامع كمال التوحيد ألنه ليس يف قلب احلالف من تعظيم اهللا ما يقتضي هيبة احللف بامناسبة الباب •
 .اهللا تعاىل من متام التوحيد

 .فهذا معفو عنه واملراد بعدم كثرة احللف ما كان معقوداً أما لغو اليمني •
ذكــر ســبحانه أن كثــرة احللــف مــن صــفات املنــافقني فقــال: "ولــيحلفن إن أردنــا إال احلســ  واهللا يشــهد إ�ــم لكــاذبون" ، قــال تعــاىل:  •

 سترتون با أمام الناس ليصدقوهم .. وهلذا قال سبحانه: "وال تطع كل حالف مهني"."اختذوا أميا�م جنة" أي سرتة ي
 

 .وقول اهللا تعالى: "واحفظوا أيمانكم"
 .وسيلة لتحقيق تعظيم اهللا جل وعالوهذا األمر للوجوب ألنه  •
 حفظ اليمني يف اآلية فسر بتفسريين: •

 النهي عن احللف إال إذا دعت احلاجة. .١
 حنث احلالف. حفظها بالكفارة إذا .٢

 
 .نفقة للسلعة ممحقة للكسب) أخرجاه: (الحلف ميقول ملسو هيلع هللا ىلصل اهللا : سمعت رسو رضي اهللا عنه قالوعن أبي هريرة 

 .نته رواية أمحد (اليمني الكاذبة): املراد به احللف الكاذب كما بياحللف •
 . عز وجلفعل الواجب من تعظيم اهللا: ألنه مل يمنفقة للسلعة: أي تروج السلعة ، ممحقة للربكة •

 
: (ثالثة ال يكلمهم اهللا وال يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل اهللا قال ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا وعن سلمان أن رس

 .بيمينه) رواه الطبراني بسند صحيحبضاعته ال يشتري إال بيمينه وال يبيع إال 
د جـاء يف احلـديث (مـا مـنكم مـن أحـد إال سـيكلمه ربـه لـيس بينـه وبينـه ال يكلمهم: أي كالم تكرمي وتنعيم فهذا حيرمونه أمـا غـريه فقـ •

 ترمجان).
 .التزكية مبع  التوثيق والتعديل :ال يزكيهم •
،   ملعصـية وليسـت مسـألة غلبـة الشـهوة: يعين من مشطه الشيب إذا خالطه ، وقلبه متعلـق بـالزىن فيكـون إذاً يف قلبـه حـب اأشيمط زان •

 ر اآلخرة واالستعداد للقاء اهللا.كما أنه يتطلع للموت والدا
 .لك ألن داعي االستكبار عنده ضعيف: الفقري كثري العيال ، وذل مستكرب: والعائلعائ •
 .بعده: (ال يشرتي إال بيمينه ...) ملسو هيلع هللا ىلص: أي جعل احللف باهللا بضاعته والتأويل بذا سائغ لقول النيب جعل اهللا بضاعته •
اسـتهانته  :كان كاذبـاً فيجمـع بـني أربعـة أمـورالف ألمر اهللا عز وجل "واحفظوا أميانكم" وإن  وهذه العقوبة ألنه إن كان صادقاً فهو خم •

 .أ�ا ميني غموس - أكله املال بالباطل - كذبه – باليمني
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قرني ثم الذين : (خري أمتي ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  : قالعمران بن حصني رضي اهللا عنه قال ويف الصحيح عن

 : فال أدرعمراننهم ثم الذين يلونهم ، قال يلو
ً
 ي أذكر بعد قرنه مرتني أو ثالثا

ً
؟ ثم إن بعدكم قوما

 .رون وال يوفون ويظهر فيهم السمن)يشهدون وال يستشهدون وخيونون وال يؤمتنون وينذ

قال: (خري الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم جييء قوم تسبق  ملسو هيلع هللا ىلص وفيه عن ابن مسعود أن النبي

 وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة وحنن صغار.،  )شهادة أحدهم ميينه وميينه شهادته
: (خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ، قال ملسو هيلع هللا ىلصوفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا 

ويخونون وال يؤتمنون وينذرون وال يوفون  عمران: فال أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثالثًا؟ ثم إن بعدكم قومًا يشهدون وال يستشهدون
 ويظهر فيهم السمن).

 .: (بعثت من خري قرون بين آدم)ملسو هيلع هللا ىلص املراد باخلريية املضافة إىل الناس عموماً ، قال •
 .ن املفضلة ثالثة وهذا هو املشهور: واليقني مرتني فالقرو ي أذكر بعد قرنه مرتني أو ثالثاً فال أدر  •
، وهذا هو الشـاهد للبـاب  م الصدق لقلة دينهم وضعف إسالمهمافهم بأمر الشهادة وعدم حتريه: الستخفيشهدون وال يستشهدون •

 فالشهادة من احللف كما قال تعاىل عن املنافقني: "قالوا نشهد إنك لرسول اهللا .." مث قال بعدها: "اختذوا أميا�م جنة".
 .لفهم عن الدار اآلخرة والعمل هلاوخت : لرغبتهم يف الدنيا ونيل شهواتم والتنعم باويظهر فيهم السمن •

 
 .هادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته): (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شقال ملسو هيلع هللا ىلصن النبي وفيه عن ابن مسعود أ

 .أي ال يبالون بالشهادة وباليمني :تسبق شهادة أحدهم ميينه •
 .اليمني ارة تسبق الشهادة وتارة يسبقواملع  لعدم الثقة بم ال يشهدون إال بيمني فت •

 
 .يضربوننا على الشهادة ونحن صغار : كانواوقال إبراهيم
 .هو إبراهيم النخعي •
: (فيه تأديب السلف ألوالدهم على تعظيم اهللا جل وعال فإن الشهادة والعهـد جيـب أن خ صاحل آل الشيخ حفظه اهللا تعاىلقال الشي •

ظـيم وف من لقائه واخلوف من الظلم فكانوا يءدبون أوالدهم على ذلك حىت يتمرنوا وينشئوا على تعيقرتنا بالتعظيم هللا جل وعال واخل
 .اهللا وتعظيم أمر اهللا و�يه)
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 ** ملسو هيلع هللا ىلص** باب ما جاء يف ذمة اهللا وذمة نبيه 

وعن بريدة قال: كان ،  وقوله تعاىل: "وأوفوا بعهد اهللا إذا عاهدمت وال تنقضوا األميان بعد توكيدها"

 ،  ملسو هيلع هللا ىلصسول اهللا ر
ً
 على جيش أو سرية أوصاه بتقوى اهللا ومن معه من املسلمني خريا

ً
إذا أمر أمريا

 وإذا 
ً
فقال: (اغزوا باسم اهللا قاتلوا من كفر باهللا ، اغزوا وال تغلوا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا وليدا

ابوك فاقبل منهم وكف عنهم لقيت عدوك من املشركني فادعهم إىل ثالث خصال أو خالل فأيتهن ما أج

ثم ادعهم إىل اإلسالم فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إىل التحول من دارهم إىل دار املهاجرين 

وأخربهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على املهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا 

كم اهللا تعاىل وال يكون هلم يف الغنيمة منها فأخربهم أنهم يكونون كأعراب املسلمني جيري عليهم ح

والفيء شيء إال أن جياهدوا مع املسلمني فإن هم أبوا فاسأهلم اجلزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم 

وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن باهللا وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن جتعل هلم ذمة اهللا 

نبيه ولكن اجعل هلم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن ختفروا وذمة نبيه فال جتعل هلم ذمة اهللا وذمة 

ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن ختفروا ذمة اهللا وذمة نبيه وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن 

تنزهلم على حكم اهللا فال تنزهلم على حكم اهللا ولكن أنزهلم على حكمك فإنك ال تدري أتصيب فيهم 

 حكم اهللا أم ال) رواه مسلم.
 ملسو هيلع هللا ىلصب ما جاء في ذمة اهللا وذمة نبيه با

، كمــا أن نقــض عهــد اهللا نقــص  ملسو هيلع هللا ىلصعظــيم اهللا عــز وجــل وتعظــيم رســوله مناســبة البــاب لكتــاب التوحيــد أن مــن كمــال التوحيــد ت •
 للتوحيد.

 .يلتزم صاحب الدين بدينه يف ذمته : الذمة العهد ومسي بذلك ألنه يلتزم به كماذمة اهللا •
 

 .وال تنقضوا األيمان بعد توكيدها"اهللا إذا عاهدتم : "وأوفوا بعهد وقوله تعالى
 .اليمني تعظيماً حلق اهللا جل وعال: فسر بالعقد وفسر باليمني فيجب الوفاء بالعقد وبعهد اهللا •
 .بالعقدة ألنه عقد بني املتعاهدين: شبه العهد ال تنقضوا •
يل أمـر املسـلمني والرعيـة ، ويشـمل العهـد الـذي بـني أفـراد هذا يشمل العهد الذي بني املسلمني والكفار ، ويشمل العهـد الـذي بـني و  •

 الناس بعضهم مع بعض.
 

: (اغزوا من معه من المسلمين خيرًا ، فقالإذا أمر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى اهللا و  ملسو هيلع هللا ىلص: كان رسول اهللا وعن بريدة قال
من المشركين فادعهم إلى ثالث تمثلوا وال تقتلوا وليدًا وإذا لقيت عدوك  باسم اهللا قاتلوا من كفر باهللا ، اغزوا وال تغلوا وال تغدروا وال

خصال أو خالل فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى اإلسالم فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من 
يهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعل

أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم اهللا تعالى وال يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إال أن يجاهدوا مع المسلمين فإن 
. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن وقاتلهمإن هم أبوا فاستعن باهللا هم أبوا فاسألهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ف

تجعل لهم ذمة اهللا وذمة نبيه فال تجعل لهم ذمة اهللا وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة 
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تنزلهم على حكم اهللا أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة اهللا وذمة نبيه وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم اهللا فال 
 .فيهم حكم اهللا أم ال) رواه مسلم ولكن أنزلهم على حكمك فإنك ال تدري أتصيب

 هو من ينظمها ويرسلها. ملسو هيلع هللا ىلصيف احلديث أن تكوين اجليوش والسرايا واجلهاد من صالحيات اإلمام فالنيب  •
 أقل.: وهذا للتنويع ال للشك فإن اجليش ما زاد على أربعمائة والسرية جيش أو سرية •
 .أي كونوا دائماً مستعينني باهللا :اغزوا باسم اهللا •
 .الغنيمة فيختص به وهو من الكبائروهو أن يكتم شيئاً من  من الُغلول :والُّ تغُ وال  •
 .وال تغدروا: الغدر اخليانة •
 .التشويه بقطع األعضاء عند أسرهم: وال متثلوا •

: "فمـن اعتـدى علـيكم فاعتـدوا املسـلمني وهـو األظهـر لقولـه تعـاىلظهـار قـوة أما إن كانوا هم يفعلون ذلك باملسلمني فقيـل ميثـل بـم إل
 .تدى عليكم" وقيل ال لعموم احلديثعليه مبثل ما اع

يف غـزوة  بـن الصِّـمة سـيد هـوازن : وال شيخاً وال راهباً وال شيخ فان إال أن يقاتلوا أو يرضوا على القتـال كمـا قتـل دريـدوال تقتلوا وليداً  •
 ألنه كان يعطي اآلراء للكفار. ه وعماهثقيف مع كرب 

 كذلك الرهبان الذين يف الصوامع ال يقتلون أل�م مشغولون مبا هم فيه ال يصدر منهم أذى للمسلمني. •
فيـــه أن القتـــال ال جيـــوز إال بعـــد الـــدعوة إىل اإلســـالم فـــال جتـــوز مفاجـــأتم وقتـــاهلم وهـــم مل يســـبق هلـــم دعـــوة مـــن املســـلمني ألن القتـــال  •

 خوهلم يف اإلسالم.مقصوده د
 .أي الدار اليت تصلح للهجرة إليها: حيتمل أن املراد با املدينة النبوية أو أ�ا للجنس إىل دار املهاجرين •
 اهلجرة يف اللغة: ترك الشيء ، ويف االصطالح: االنتقال من بالد الكفر إىل بالد املسلمني من أجل حفظ الدين. •
(ال تنقطـع اهلجـرة حـىت تنقطـع التوبـة ، وال تنقطـع التوبـة حـىت ختـرج الشـمس مـن مغربـا) .. وأمـا  اهلجرة باقية إىل قيام الساعة حلديث •

 (ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية) فاملراد اهلجرة من مكة أل�ا أصبحت دار إسالم. :ملسو هيلع هللا ىلصقوله 
لكتـاب فقطكمـا يف قولـه تعـاىل: "مـن اختلف العلماء يف اجلزيـة: هـل تءخـذ مـن كـل كـافر كمـا يف ظـاهر احلـديث؟ أم تءخـذ مـن أهـل ا •

(ُسنُّوا بم سنة أهل الكتاب)  :ملسو هيلع هللا ىلصالذين أوتوا الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون"؟ أم تءخذ من الوس أيضاً لقوله 
 ولفعل اخللفاء الراشدين؟

 ركني).قول مالك واختيار ابن القيم: تءخذ من كل كافر لعموم حديثنا هذا (إذا لقيت عدوك من املش .١
 قول أيب حنيفة: تءخذ من كل مشرك من العجم أما مشركي العرب فال يقبل منهم إال اإلسالم أو القتل. .٢
 قول الشافعي وظاهر مذهب اإلمام أمحد: خاصة بأهل الكتاب والوس فقط. .٣

 م للدخول فيه.احلكمة يف أخذ اجلزية: إتاحة الفرصة هلم ليتأملوا يف أحكام اإلسالم ويعيشوا حتت حكمه مما يدفعه •
 :لى حكم اهللا أو حكمنا؟ فيه خالف: هل ننزل الكفار عمسألة •

 .أم ال؟ فليس كل جمتهد مصيب قيل على حكمنا للحديث ألنه ال يدري أيصيب فيهم حكم اهللا .١
ألنــه ميكــن أن يتغــري احلكــم أمــا بعــد انقطــاع الــوحي فينزلــون علــى  ملسو هيلع هللا ىلصقيــل بــل علــى حكــم اهللا والنهــي خــاص يف عهــد النــيب  .٢

 . يكون صواباً إذا مل يتبني خطأهم اهللا واجتهادنا يف حكم اهللاحك
 : (وإن حصل االحرتاز بأن يقول ننزلك على ما نفهم من حكم اهللا ورسوله فهو أوىل ألنه قدقال الشيخ بن عثيمني رمحه اهللا -

 .يتغري االجتهاد ويأيت أمري آخر)
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 ** باب ما جاء يف اإلقسام على اهللا **

: (قال رجل و اهللا ال يغفر اهللا لفالن , فقال ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا عن جند بن عبد 

 ؟ إني قد غفرت له و أحبطت عملك) رواه مسلم.ناهللا عز و جل من ذا الذي يتأىل علي أن ال أغفر لفال

 خرته). آكلم بكلمة أوبقت دنياه ويف حديث أبي هريرة: (أن القائل رجل عابد , قال أبو هريرة: تو
 باب ما جاء في اإلقسام على اهللا

 .قد أساء األدب معه وأساء الظن به: أن من تأىل على اهللا عز وجل فمناسبة الباب •
 .حتلف عليه أن ال يفعل: أن حتلف على اهللا عز وجل أن يفعل أو اإلقسام على اهللا •
 :على اهللا عز وجل ينقسم إىل أقساماإلقسام  •

 : و اهللا ليشفعن اهللا نبيه يف اخللق يوم القيامة.نفي و إثبات فهذا ال بأس به مثل من ملسو هيلع هللا ىلصرسوله  أن تقسم مبا أخرب اهللا به و .١
: (واهللا ال ألنـس بـن النضـر ملـا قـال ملسو هيلع هللا ىلصأن يقسم على ربـه لقـوة رجائـه و حسـن الظـن بربـه فهـذا جـائز و الـدليل إقـرار النـيب  .٢

ع ذلك عفا أولياء املرأة يرد رد احلكم الشرعي فلما مسبكسرها قصاصا و هو مل  ملسو هيلع هللا ىلص) و قد حكم الرسول تكسر ثنية الربيع
رب أشـعث أغـرب مـدفوع بـاألبواب لـو : (ملسو هيلع هللا ىلص) و كـذلك قولـه علـى اهللا ألبـره إن من عباد اهللا مـن لـو أقسـم: (ملسو هيلع هللا ىلصفقال 
 .)لى اهللا ألبرهأقسم ع

 .كمال التوحيد و قد ينايف أصلهف لفيها التكرب و التجرب و رفعة هذا املتأيل نفسه حىت جيعل له على اهللا حقا , و هذا منا .٣
 

جل من ذا الذي يتألى ز و اهللا ال يغفر اهللا لفالن , فقال اهللا ع: (قال رجل و ملسو هيلع هللا ىلصل رسول اهللا : قاند بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قالعن ج
 .؟ إني قد غفرت له و أحبطت عملك) رواه مسلمنعلي أن ال أغفر لفال

 . آخرته)كلم بكلمة أوبقت دنياه و : تد , قال أبو هريرةالقائل رجل عابأن و في حديث أبي هريرة: (
: و اهللا ال يغفر اهللا لفالن , فتأىل هذا العابد و عظم نفسه و ظن أنه بعبادتـه اهللا جـل صاحلا و اآلخر فاسقا فقال الصاحلكان رجال  •

 .و جل و أن اهللا ال يرد شيئا طلبهو عال بلغ مقاما يكون متحكما بأفعال اهللا عز 
 .: حيلفيتأىل •
 .ي خسارة: آخرته ألنه دخل النار و دنياه ألن دنيا اإلنسان حقيقة هي ما اكتسب فيها عمال صاحلا و إال فهأوبقت دنياه و آخرته •
 .له بسبب هو من أكره األمور إليه : أن الرجل قد يغفرذكر الشيخ يف املسائل •
 لذي يكون وباًال على صاحبه خاصة يف الكالم على العصاة.يف احلديث دليل على وجوب التحفظ عند إنكار املنكر من الكالم ا •
 فيه ما أشار إليه املصنف: أن اجلنة أقرب إىل أحدنا من شراك نعله وأن النار مثل ذلك. •
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 ** باب ال يستشفع باهللا على خلقه **

فس : يا رسول اهللا نهكت األنفقال ملسو هيلع هللا ىلصعن جبري بن مطعم رضي اهللا عنه قال: جاء أعرابي إىل النبي 

جاع العيال و هلكت األموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع باهللا عليك و بك على اهللا. فقال النبي و

: ملسو هيلع هللا ىلص: (سبحان اهللا , سبحان اهللا) فما زال يسبح حىت عرف ذلك يف وجوه أصحابي ثم قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص

ذكر ) ومن خلقه ( وحيك ! أتدري ما اهللا؟ إن شأن اهللا أعظم من ذلك , إنه ال يستشفع باهللا على أحد

 احلديث رواه أبو داوود و هذا احلديث ضعيف.
 باب ال يستشفع باهللا على خلقه

جل ألنه جعل مرتبة اهللا أدىن من مرتبـة املشـفوع إليـه إذ اع باهللا على خلقه تنقص هللا عز و : أن االستشفمناسبة الباب لكتاب التوحيد •
أعظـم مـن نه أجـل و جل ال يشفع ألحد من خلقه إىل أحد ألأمرا , و اهللا عز و نده بل يأمره لو كان أعلى مرتبة ما احتاج أن يشفع ع

 .أن يكون شافعا
 
هلكت األموال و  : يا رسول اهللا نهكت األنفس و جاع العيالفقال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  : جاء أعرابي إلىن جبير بن مطعم رضي اهللا عنه قالع

) فما زال يسبح حتى عرف : (سبحان اهللا , سبحان اهللاملسو هيلع هللا ىلصالنبي  . فقالنستشفع باهللا عليك و بك على اهللافاستسق لنا ربك فإنا 
ع باهللا على أحد من ؟ إن شأن اهللا أعظم من ذلك , إنه ال يستشف: ( ويحك ! أتدري ما اهللاملسو هيلع هللا ىلصم قال النبي ذلك في وجوه أصحابي ث

 .هذا الحديث ضعيفواه أبو داوود و ذكر الحديث ر ) و خلقه
 �كت األنفس: ضعفت األنفس. •
: إن ويـح كلمـة تـرحم وويـل كلمـة وعيـد فمعـ  وحيـك إين أحـن  , و لكن بعض علماء اللغـة قـالواهي وويلك متقاربة يف املع : وحيك •

  كل هذه الكلمات تدل على التحذير.لك و أترحم عليك , و منهم من قال  
 .حد: وذلك لكما عظمته و كربيائهإنه ال يستشفع باهللا على أ •
 ملسو هيلع هللا ىلصقال النيب : أليس قد قول نستشفع باهللا عليك , فإن قيلإنه ال جيوز ألحد أن يناه صحيح و ديث فيه ضعف ولكن معهذا احل •

 ؟ من سأل باهللا فأعطوه
: إن السءال باهللا ال يقتضي أن تكون مرتبة املسئول بـه أدىن مـن مرتبـة املسـئول خبـالف االستشـفاع بـل يـدل واجلواب أن يقال -

 أي مـن سـألكمأعطـاه , علـى أن بعـض العلمـاء قـال: مـن سـألكم بـاهللا ( سـئل بـه على أن مرتبة املسئول به عظيمـة حبيـث إذا
 املع  األول أوضح.سءاال مبقتضى شريعة اهللا فأعطوه) و 

يف احلديث دليل على جواز طلب الـدعاء مـن األحيـاء الصـاحلني احلاضـرين ، أمـا األمـوات فـال جيـوز الطلـب مـنهم وهلـذا ملـا تـويف النـيب  •
 .ملسو هيلع هللا ىلصقربه يسأله االستسقاء وإمنا طلب عمر من العباس لقرابته منه  مل يذهب أحد إىل ملسو هيلع هللا ىلص
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 محى التوحيد و سده طرق الشرك ** ملسو هيلع هللا ىلص** باب ما جاء يف محاية النبي 

فقلنا: أنت  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد اهللا بن الشخري رضي اهللا عنه قال: انطلقت يف وفد بني عامر إىل رسول اهللا 

قلنا: و أفضلنا فضال و أعظمنا طوال , فقال: (قولوا بقولكم أو  سيدنا , فقال: (السيد اهللا تبارك و تعاىل) ,

 ). رواه أبو داوود بسند جيد.طانبعض قولكم و ال يستجرينكم الشي
 حمى التوحيد و سده طرق الشرك ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاء في حماية النبي 

 يد) فما الفرق؟جاء يف باب سابق (باب ما جاء يف محاية املصطفى جناب التوحيد) وهذا الباب (محى التوح •
 جناب التوحيد أي جانبه وهو بعض الشيء ، أما احلمى فهو ما حول الشيء. -

 
فقلنا: أنت سيدنا , فقال: (السيد اهللا تبارك  ملسو هيلع هللا ىلص : انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول اهللاهللا بن الشخير رضي اهللا عنه قالعن عبد 
 .). رواه أبو داوود بسند جيدطانال يستجرينكم الشيلوا بقولكم أو بعض قولكم و : (قو أعظمنا طوال , فقالفضلنا فضال و أ) قلنا: و و تعالى
 ه بعد فتح مكة. ٩وفد بين عامر: وذلك عام الوفود وهو العام  •
 ., و السءدد معناه العظمة والفخرالشرف أنت سيدنا: السيد ذو السءدد و  •
 املدح فيه حمذوران: •

 ده من دون اهللا.على املادح نفسه: فيغلو يف املمدوح حىت يعب .١
 يف حق املمدوح: فقد يعجب املمدوح يف نفسه ويرى لنفسه منزلة رفيعة فيفسد أعماله. .٢

 : ث أنه رد على قوهلم سيدنا لوجهنيسيدكم حي ملسو هيلع هللا ىلص: مل يقل السيد هو اهللا •
 .دة املطلقة هو اهللا عز و جلإرادة العموم املستفاد من (أل) و املع  أن الذي له السيا •
هـي مـن معـاين الصـمد كمـا فسـر , والسيد من أمسـاء اهللا تعـاىل و من جنس املضاف إليه ألن سيد كل شيء من جنسه  لئال يتوهم أنه •

) بــل أذن هلــم بــذلك عــن قــوهلم (أنــت ســيدنا ملسو هيلع هللا ىلصهم النــيب حلمــه و ســءدده , و مل يــنهبــاس الصــمد بأنــه الكامــل يف علمــه و ابــن ع
 جريهم الشيطان فيرتقوا من السيادة اخلاصة إىل السيادة العامة املطلقة.: قولوا بقولكم أو بعض قولكم , ملن �اهم أن يستالفق

) ال ا الفعل ال يوصف به إال اهللا , وقول العامة (أنت تباركت علينا: إن هذخرياته وهلذا يقولون: أي كثرت بركاته و تبارك: قال العلماء •
سـان إن كـان أهـال لـذلك , ) , و الربكـة يصـح إضـافتها إىل اإلنيئـكنه بالنسبة إىل اهللا عز وجل وإمنا يريـدون (أصـابنا بركـة مـن جميريدو 

ا هــذه بــأول بــركتكم يــا آل أيب مــة رضــي اهللا عنهــا الــذي ضــاع منهــا (قـال أســيد بــن احلضــري حــني نزلــت آيــة التــيمم بســبب عقــد عائشــ
 .بكر)

 .وأعظمنا طوال: والطول الغ  ويكون مبع  العظمة •
ا قـوًال منكـرا , جيـذبنكم إىل أن تقولـو معه , أي ال يستملينكم الشـيطان و جعله جيري مبع  جذبه و استجراه : وال يستجرينكم الشيطان •

 .تغلبنكم فيتخذكم جريا أي رسوال ووكيالً : إي ال يسوقال يف النهاية
 سد كل طريق يوصل إىل الشرك.محاية التوحيد و  ملسو هيلع هللا ىلصعلى التفسريين فمراد النيب و  •
يفهـم منـه اسـتغراق  الـالم ألن هـذا قـدال لبشـر أنـه السـيد هكـذا بـاأللف و ره كراهيـة شـديدة أن يقـ: يـدل علـى أن يكـقوله (السيد اهللا) •

 .معاين السيادة
ال الســيادة أهــل لــذلك , وقــد جــاء يف احلــديث: (و  لكــن بشــرط أن يكــون املوجــه إليــهجيــوز أن يقــال ســيدنا وســيد بــين فــالن وحنــوه , و  •

 .: (أنا سيد ولد آدم وال فخر)ملسو هيلع هللا ىلصغضبتم اهللا) , وقد قال فإنكم إذا قلتم ذلك أ تقولوا للمنافق سيد ,
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وعن أنس رضي اهللا عنه: أن ناسا قالوا: يا رسول اهللا يا خرينا وابن خرينا وسيدنا وابن سيدنا , فقال: 

(يأيها الناس قولوا بقولكم وال يستهوينكم الشيطان أنا حممد عبد اهللا ورسوله ما أحب أن ترفعوني 

 أنزلني اهللا عز وجل) رواه النسائي بسند جيد.فوق منزلتي التي 
اختلف العلماء يف حكم إطالق لفظ السيد على الناس ، فقـد جـاء النهـي يف هـذا احلـديث ، ووردت أحاديـث ذكـر فيهـا هـذا اللفـظ   •

 : (أنا سيد ولد آدم) وقوله عن احلسن واحلسني: (سيدا شباب أهل اجلنة)؟ملسو هيلع هللا ىلص كقوله
املخلــوق فــال يقــال إال يف حــق اهللا تعــاىل هلــذا احلــديث ، وأجيــب عــن األحاديــث حتــرمي إطــالق لفــظ (الســيد) علــى  .١

 األخرى بأ�ا متقدمة وهذا احلديث يف عام الوفود فيكون ناسخاً ، وهذا القول مروي عن اإلمام مالك.
 جيوز إطالقه لألحاديث الواردة وأجابوا عن هذا احلديث بأن النهي على كراهة التنزيه (أي مكروه). .٢
 خاف عليهم من الغلو.ملسو هيلع هللا ىلص الغلو ، فهنا النيب واز مطلقاً بال كراهة إال إذا خيف من اجل .٣
 أشار إليه الشارح إشارة: ال جيوز إطالق (السيد) على الشخص يف حضوره ومواجهته أما يف غيابه فال بأس. .٤

 
ال يها الناس قولوا بقولكم و يأسيدنا , فقال: ( وعن أنس رضي اهللا عنه: أن ناسا قالوا: يا رسول اهللا يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن

 .وق منزلتي التي أنزلني اهللا عز وجل) رواه النسائي بسند جيدرسوله ما أحب أن ترفعوني فنكم الشيطان أنا محمد عبد اهللا و يستهوي
 يف قولك ورسوله. ملسو هيلع هللا ىلصعبده ورسوله: فيه املنع من الغلو فهو عبد هللا تعاىل ، وفيه �ي عن احتقاره  •
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 األرض مجيعا قبضته يوم القيامة **باب ما جاء يف قول اهللا تعاىل وما قدروا اهللا حق قدره و **

, فقال: يا حممد , إنا جند  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن مسعود رضي اهللا عنه , قال: (جاء حرب من األحبار إىل رسول اهللا 

املاء على إصبع , أن اهللا جيعل السموات على إصبع , واألرضني على إصبع , و الشجر على إصبع , و

حىت بدت نواجذه  ملسو هيلع هللا ىلصوالثرى على إصبع , وسائر اخللق على إصبع , فيقول: أنا امللك , فضحك النبي 

 
ً
 لقول احلرب , ثم قرأ (وما قدروا اهللا حق قدره و األرض مجيعا قبضته يوم القيامة) اآلية. تصديقا

 .أنا امللك , أنا اهللا) ويف رواية ملسلم: (واجلبال والشجر على إصبع , ثم يهزهن فيقول:

ويف رواية للبخاري: (جيعل السموات على إصبع , واملاء والثرى على إصبع , وسائر اخللق على إصبع) 

 أخرجاه.
 باب ما جاء في قول اهللا تعالى وما قدروا اهللا حق قدره واألرض جميعا قبضته يوم القيامة

وهية ومكمالته ومنقصاته ، ويف هذا الباب ذكر األمساء والصفات ليتكامل مناسبة الباب: كتاب التوحيد كله يدور على توحيد األل •
هذا الكتاب فيشمل مجيع أقسام التوحيد فاأللوهية يتضمن الربوبية ومن مجلة توحيد الربوبية اإلميان باألمساء والصفات حيث أفردها 

 هنا لوجود من خالف فيها.
 .ظموا اهللا حق تعظيمهني: أي ما ع: الضمري يعود على املشركوما قدروا •
حيتمل أن تكون روا اهللا حق قدره يف هذه احلال و : حيتمل أن تكون الواو للحال , أي ما قدواألرض مجيعا قبضته يوم القيامة •

 .أقوى ألنه يعم هذه احلال وغريهاهذا تئناف لبيان عظمة اهللا عز وجل و لالس
 

اهللا يجعل السموات  : يا محمد , إنا نجد أن, فقال ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ر إلى رسول جاء حبر من األحباسعود رضي اهللا عنه , قال: (عن ابن م
: على إصبع , و الشجر على إصبع , والماء على إصبع , والثرى على إصبع , وسائر الخلق على إصبع , فيقولاألرضين على إصبع , و 

جميعا قبضته يوم قدروا اهللا حق قدره و األرض لقول الحبر , ثم قرأ (وما  حتى بدت نواجذه , تصديقاً  ملسو هيلع هللا ىلصأنا الملك , فضحك النبي 
 القيامة) اآلية.

 .)على إصبع , ثم يهزهن فيقول: أنا الملك , أنا اهللا الشجروفي رواية لمسلم: (والجبال و 
 .أخرجاه) صبع , وسائر الخلق على إصبعالثرى على إ(يجعل السموات على إصبع , والماء و : في رواية للبخاريو 

 .: النواجذ هي أقصى األضراسحىت بدت نواجذه  •
أما تفسري أهل , و أن السموات مطويات كطي السجل للكتب بيمينه مع  اآلية اليت ال حتتمل غريه و : هذا مث قرأ ..... اآلية •

يوم القيامة وقبله , وقول كه وتصرفه وهو خطأ ألن امللك والتصرف كائن ملفيقول بعضهم (قبضته) أي يف قبضته و التحريف , 
: هل أنتم أعلم يقال هلمقالوا أي بقسمه , ف "بيمينه": انطوى ذكر فالن والكة كما تقولهتالفة و أي  "السموات مطويات" بعضهم
؟ إن قالوا نعم كفروا وإن قالوا ال خصموا ح يف التعبري عن املعاين من اهللاإن قالوا ال , قلنا هل أنتم أفص؟ و ؟ إن قالوا نعم كفروامن اهللا
 .كان كالمه تعاىل أفصح الكالم وأصدقه وأبينه  ؟ فسيقولون ال , فإذاً لعباد اهللا ملسو هيلع هللا ىلصمن رسول اهللا  أنصح هل أنتم, و 

 إن قلوب بينصلى اهللا عليه و سلم عليه و سلم: ( لقولههذا احلرب , و  ملسو هيلع هللا ىلصوجل إلقراره إثبات األصابع هللا عز  :فوائد احلديثمن  •
أال ترى قوله تعاىل: "والسحاب املسخر بني السماء يلزم من البينية املماسة ،  ني) القوله (إصبعآدم بني إصبعني من أصابع الرمحن) و 

 .واألرض" والسحاب ال ميس األرض وال السماء وهو بينهما
 يقرأ هذه اآلية ويقبض بني أصابعه ويبسطها , فصار املنرب يتحرك ويهز. ملسو هيلع هللا ىلصمث يهزهن: أي هزاً حقيقيا , وكان الرسول  •
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: (يطوي اهللا السموات يوم القيامة , ثم يأخذهن بيده اليمىن , ثم يقول: وملسلم عن ابن عمر مرفو
ً
عا

أنا امللك ، أين اجلبارون؟ أين املتكربون؟ ثم يطوي األرضني السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا امللك 

يف كف  وروي عن ابن عباس قال: ما السموات السبع و األرضون السبع) ، أين اجلبارون؟ أين املتكربون؟

وقال ابن جرير حدثني يونس , أخربنا ابن وهب , قال: قال ابن زيد: ،  الرمحن إال كخردلة يف يد أحدكم

رس).ملسو هيلع هللا ىلصحدثني أبي قال: قال رسول اهللا 
ُ
 : (ما السموات السبع يف الكرسي إال كدراهم ألقيت يف ت

العرش إال كحلقة من يقول: (ما الكرسي يف  ملسو هيلع هللا ىلصقال: وقال أبو ذر رضي اهللا عنه: مسعت رسول اهللا 

 حديد ألقيت بني ظهري فالة من األرض).
 .له (واألراضي على إصبع)هذا ال ينايف قو و  ،أي األرض كلها على إصبع واملاء والثرى على إصبع: •

 
بارون؟ أين ، أين الج: أنا الملك ثم يأخذهن بيده اليمنى , ثم يقوليطوي اهللا السموات يوم القيامة , : (مسلم عن ابن عمر مرفوعاً ول

 ).ك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟: أنا الملالسبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول المتكبرون؟ ثم يطوي األرضين
 اخلرب كالمها معرفة فإن ذاك من طرق احلصر.ملة كال جزأيها معرفة , وإن كان املبتدأ و هذه اجلمث يقول أنا امللك: و  •
 .أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهمذلك الوقف حيشرون يف أين اجلبارون: االستفهام للتحدي , و  •
 اجلبار: يف حق املخلوق هو املتعايل على الناس بالقهر والغلبة والظلم والبطش ، أما يف حق اهللا تعاىل فهو املتعايل حبق. •
ى من أثبتها بالشذوذ ألنه قد حكموا علا و منهم من أسقطهف فيها الرواة فمنهم من أثبتها و ) اختلمث يأخذهن بشماله: كلمة (مشال •

بت يف أصل هذه التخطئة هو ما ثقتني يف روايتهما عن ابن عمر , ومنهم من قال إن ناقلها ثقة ولكنه قاهلا من تصرفه , و خالف ث
يقتضي أنه ليس هناك هذا نور على ميني الرمحن وكلتا يديه ميني) و املقسطون على منابر من قال: ( ملسو هيلع هللا ىلصصحيح مسلم أن الرسول 

) ألن املع  أن اليد ال تنايف (كلتا يديه ميني -بن عثيمني  – مشال حمفوظة فهي عنديلكنه إذا كانت لفظة ال ويد ميني , و يد مش
يءيد هذا قوله لوق ناقصة عن اليد اليم  , فقال: (كلتا يديه ميني) أي ليس فيها نقص و األخرى ليست كيد الشمال بالنسبة للمخ

 .يب وكلتا يديه ميني مباركة)آدم (اخرتت ميني ر يف حديث 
 

 .ف الرحمن إال كخردلة في يد أحدكم: ما السموات السبع و األرضون السبع في كوروي عن ابن عباس قال
السياق  ) ففيما ساقه املءلف إثبات الكف هللا تعاىل إن كانيف كف الرمحن: هكذا ساقه املءلف والذي يف ابن جرير (يف يد اهللا •

 .كف فقد ثبت يف أحاديث أخرى صحيحةات اليد أما الإال ففيه إثبحمفوظا و 
 .إال كخردلة: حبة نبات صغرية جدا •

 
ما السموات السبع في : (ملسو هيلع هللا ىلصل رسول اهللا : قاثني يونس , أخبرنا ابن وهب , قال: قال ابن زيد: حدثني أبي قالقال ابن جرير حدو 

 ).ي إال كدراهم ألقيت في تُرسالكرس
 .الكرسي: موضع القدمني •
 ، وقد يراد به القاع املستدير من األرض. حيمل عند القتال يتقي به السيف والرمح: شيء من جلد أو خشب الرتس •

 
من ما الكرسي في العرش إال كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فالة يقول: ( ملسو هيلع هللا ىلصل اهللا : سمعت رسو قال: وقال أبو ذر رضي اهللا عنه

 .األرض)
 ليست بشيء بالنسبة إىل فالة األرض.صغرية و  كحلقة من حديد: املراد حلقة الدرع وهي •



- ۱٤٥ - 
 

التي تليها مخسمائة عام وبني كل مساء ومساء مخسمائة بني السماء الدنيا و(: وعن ابن مسعود قال

ملاء مخسمائة عام , والعرش فوق اعام , وبني السماء السابعة والكرسي مخسمائة عام , وبني الكرسي و

 .عليه شيء من أعمالكم)عرش ال خيفى اهللا فوق الاملاء , و

ل تدرون كم بني السماء : (هملسو هيلع هللا ىلصوعن العباس بن عبد املطلب رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا 

األرض؟) قلنا: اهللا ورسوله أعلم , قال: (بينهما مسرية مخسمائة سنة ومن كل مساء إىل مساء مسرية و

لسابعة والعرش حبر بني أسفله مخسمائة سنة وكثف كل مساء مسرية مخسمائة سنة ، وبني السماء ا

وأعاله كما بني السماء واألرض واهللا تعاىل فوق ذلك وليس خيفى عليه شيء من أعمال بني آدم) 

 أخرجه أبو داود وغريه.
وعن ابن مسعود قال: (بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام وبين كل سماء وسماء خمسمائة عام , وبين السماء السابعة 

 سي خمسمائة عام , وبين الكرسي والماء خمسمائة عام , والعرش فوق الماء , واهللا فوق العرش ال يخفى عليه شيء من أعمالكم).والكر 
مل يعرف  كم الرفع ألن ابن مسعودال جمال للرأي فيها , فيكون له ح: هذا حديث موقوف لكنه من األشياء اليت عن ابن مسعود •

 .باألخذ عن اإلسرائيليات
احلديث فمعناه أن علو اهللا  ) إن صحا مخسمائة عام: ويف حديث آخر (إن كثف كل مساء مخسمائة عاماليت تليهلسماء الدنيا و بني ا •

 جل بعيد جدا.عز و 
يف حديث ابن مسعود ترتيب املخلوقات على ما يلي: أوًال األرض مث السماوات فوقها مث الكرسي مث فوقه حبر ما بني أعاله وأسفله  •

 ام مث فوقه عرش الرمحن واهللا تعاىل فوق ذلك علواً يليق جبالله.مخسمائة ع
 
رسوله أعلم , ا: اهللا و ) قلن؟ل تدرون كم بين السماء و األرضه: (ملسو هيلع هللا ىلصل رسول اهللا : قابن عبد المطلب رضي اهللا عنه قال عن العباسو 
كل سماء مسيرة خمسمائة سنة ، وبين السماء وكثف  من كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة بينهما مسيرة خمسمائة سنة و : (الق

) أخرجه السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعاله كما بين السماء واألرض واهللا تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم
 .أبو داود وغيره

 :تدرون: هل استفهامية يراد با هل •
 .التشويق •
 .التنبيه •
 . عز وجل وأنه سبحانه فوق كل شيءل على العلو العظيم هللا: هذا دلياهللا تعاىل فوق ذلكو  •
: إن قرنت باألقوال صار املراد با أعمال اجلوارح ، واألقوال للسان ، وإن أفردت تفى عليه شيء من أعمال بين آدم: أعمال وليس •

 ارح وأقوال اللسان وأعمال القلوب.مشلت أعمال اجلو 
 

 ين وصلى اهللا على نبينا محمد وأسأل اهللا أن يختم لنا ولكم بالتوحيد آمينواهللا اعلم .. والحمد هللا رب العالم
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