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 املقدمة                                          
 أ ما بعد: ؛امحلد هلل والصالة والسالم عىل رسول هللا

للش يخ محمد بن عبد الوهاب  "التوحيد"فسنبدأ  ا ن شاء هللا حبول هللا وقوته برشح كتاب 

  .رمحه هللا

، وهو خصوصًا توحيد ال لوهية ؛التوحيدر فيه صاحبه عقيدة هذا الكتاب هو كتاٌب يقر   

ى توحيد ال لوهية ؛توحيد العبادة ى توحيد العبادة ،يسم  هذا التوحيد حصل فيه  ،ويسم 

ذلكل أ ل ف املؤل ف هذا  ؛وانترش الرشك بني الناس ،خلٌل كبرٌي يف زمن املؤلف رمحه هللا

ويبني  أ يضًا ما  ،ويبني  التوحيد اذلي بُعثت به الرسل ،الكتاب ليبني  احلق من الباطل

ه وما يفسده من الرشك ووجد انتشارًا  ،فتلق اه العلامء ابلقبول  ،فأ ل ف هذا الكتاب ؛يضاد 

 واسعًا ونفع هللا تعاىل به.

فالتوحيد ينقسم ا ىل ثالثة  ؛م التوحيد الثالثةهو أ حد أ قسا  - توحيد ال لوهية - هذا التوحيد

وس يأ يت تفصيل ذكل ا ن  ،وتوحيد أ سامء وصفات ،وتوحيد أ لوهية ،أ قسام: توحيد ربوبية

 شاء هللا.

بل يُنال ابلتدر ج ؛ مرة واحدة؛ أ ي: هممٌّ جدًا لطالب العمل أ ن يعمل أ ن العمل ال يُنال مجةل

 "؛ذهب عنه مجةل ؛ةلً من رام العمل مُج " :كام قال أ حد السلف ريض هللا عهنم ،شيئًا فشيئاً 

هذا  ،ولك فن ٍّ من فنون عمل الرشيعة هل طريقته يف التدرج ،ذلكل العمل ينال شيئًا فشيئاً 

 -فتوحيد العبادة ؛هل طريقته أ يضًا يف التدرج - وعقيدة التوحيد ابذلات - العمل هو عمل العقيدة

ذا أ تقن هذا الكتاب "،ثالثة ال صولـ "ب فيه َصح بأ ن يبدأ  طالب العمليُن - ال لوهية أ تقن  ؛فا 

وبعض أ هل "، التوحيد"مث بعد ذكل ينتقل ا ىل كتاب  ةتوحيد ال لوهي جانبًا ال بأ س به من

ل أ ن ينتقل ا ىل كتاب  ،قبل ذكل ة"القواعد ال ربعـ "العمل ينصح ب "؛ التوحيد"وأ ان أ فض 

ليف  كتاٌب جامٌع وانفٌع  ؛ فهوعمل توحيد ال لوهية :ه يف هذا العمل ابلتحديدفيه لك ما حيتاج ا 
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" كشف الش هبات" وهو كتاب أ يضًا انفع  :مث بعد ذكل يدرس ،وفيه خري كثري وامحلد هلل

عرفت  اليت ومه أ كرث الطوائف، وكذكل الش يعة ،يف كشف ش هبات الصوفية عبدة  القبور

لكن ينفع للشخص أ ن  ،عىل ش هبات القوم رد  و  الش هبات هذه فكشف ؛بعبادة القبور

مث بعد ذكل  ،الصواب أ ن يعرف الشخص التوحيد أ والً ف "؛التوحيد"يدرسه بعد كتاب 

  .يعرف الش هبات اليت يوردها أ هل الضالل عليه

هكذا يكون  ؛انفع ابلنس بة لطالب العمل وفه ؛مث بعد ذكل يدرس "نواقض اال سالم"

 عمل وهو توحيد ال لوهية.التدرج يف هذا ال

ٌق لعقيدة أ هل ؛ فيه "ملعة الاعتقاد": فيدرس طالب العمل :أ ما العقيدة بصفة عامة تطر 

مث بعد ذكل ينتقل ا ىل  ،الس نة وامجلاعة بطريقة خمترصة تناسب طالب العمل املبتدئ

تقان "الواسطية" اوية"مث ا ىل  ،ويدرسها اب  ل عىل خري كبري يف عمل  "؛الطح  فيكون قد حتص 

بن تميية ال "امحلوية"و "التدمريةـ "فكتُب العمل كثرية ك الاسزتادة؛ومن أ راد أ ن  ،الاعتقاد

  .رمحه هللا تعاىل

الكتاب الثاين من الكتب اليت يتدرج يعدُّ و  "،التوحيد"حنن الآن بصدد رشح كتاب و 

لكتاب من أ نفس الكتب اليت بي نت مسائل هذا اف وكام ذكران:  ،بدراس هتا طالب العمل

  .بل لعّل  أ نفس كتاب ُأفر د لهذا املبحث وهو توحيد ال لوهية ؛توحيد ال لوهية

ة الكتاب اليت معنا وقبل أ ن نبدأ  مب   ."التوحيد" :ولكمة "،" كتاب :نرشح لكمة؛ اد 

موضوعة يف لغة  - مادة كتب- : وهذه املادة (َكتَبَ ): مادهتا مأ خوذة من "كتاب" :لكمة

مس ى  ؛مباحث ومسائل متعل قة مبوضوع واحد فلام مجع مؤلف الكتاب ،العرب للجمع والضم  

  .وهو موضوع التوحيد ؛كتاابً  :كتابه

ى كتيبة ،ل نه ُُتمع فيه اللكامت واحلروف ؛الكتاب كتاابً مُسي و   ؛كام أ ن كتيبة اجليش تسم 

ى كتاابً يسمى  كذكل ؛ل هنا ُتمع أ فرادًا من اجليش  ل نه جيمع لكامت وحروف ؛الكتاب يسم 

 وهذا هو املقصود من الكتاب. ؛متناسقة مع بعضها تدل  عىل موضوع واحد
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د توحيداً  َد يوح    دَ فتقول: وح   ،أ ن ُتعل اليشء واحداً  :معناه ؛فهو مصدر ،التوحيد: وح 

   لغًة. هذا معىن التوحيد ؛لكمهتم واحدة وليست متفرقةأ ي: جعلوا  ؛القوم لكمهتم

فراد هللا تبارك وتعاىل بلك ما خيتص به أ ما املقصود ابلتوحيد ؛ من الناحية الرشعية: فهو ا 

 . وهذا عىل سبيل اال جامل

توحيد هللا س بحانه وتعاىل ينقسم ا ىل ثالثة أ قسام: توحيد ؛ ف عىل سبيل التفصيل أ ما 

  .توحيد أ سامء وصفاتو  ،توحيد أ لوهيةو  ،ربوبية

فراد هللا تبارك وتعاىل مبا خيتص  به من اخللق واملكل والتدبري أ ن تعتقد  ؛فتوحيد الربوبية: ا 

ة ابهلل  خيتصُّ هبا هللا؛ال ش ياء  هذه لك ؛املدب ر ،الرازق ،أ ن هللا هو اخلالق يه خاص 

ذا اعتقدت أ ن أ حدًا يشارك هللا س بحانه وتعاىل  ،ال يشاركه فهيا أ حد ،س بحانه وتعاىل فا 

 خلَق  ل ن د؛أ فسدت التوحي؛ نقضَت التوحيد ، يعينتكون قد أ رشكت؛ ف - مثالً  - يف اخللق

من اذلي خلق الساموات؟ من اذلي خلق ال رض؟ ؛ خاصٌّ ابهلل س بحانه وتعاىل اخللق

 ،ال يوجد ،هل هناك خالق أآخر؟ ال ميكن ،من اذلي خلق البرش؟ هللا س بحانه وتعاىل

اً  ؛هذا الفعل خاصٌّ ابهلل تبارك وتعاىل ابهلل س بحانه  هذا معىن أ ن يكون اليشء خاص 

  .وتعاىل

 من أ ين تعرف أ ن اليشء خاصٌّ ابهلل س بحانه وتعاىل؟ 

س تبني  كل أ ن اخللق مثاًل  ؛تعرفه من أ دةل الكتاب والس نة اليت س تأ يت معنا ا ن شاء هللا

تدبري هذا الكون والترص ف  ؛كذكل التدبري ،ال خيلُق معه غرُيه ،خاصٌّ ابهلل تبارك وتعاىل

املكل  ،ماكل ما يف هذه الساموات وال رض ؛ فهواملكلو  ،خاص ابهلل س بحانه وتعاىل ،فيه

 مكٌل هلل س بحانه نحن وما منكلف  ه؛حىت ما منلك ؛خاصٌّ به ،التام هذا هلل س بحانه وتعاىل

 ه يوجدفال جيوز كل أ ن تعتقد أ ن ؛هذا املكل التام خاص ابهلل س بحانه وتعاىل ،وتعاىل

ذا اعتقدت ذكل ،لهذا الكون مع هللا س بحانه وتعاىل أ و يوجد خالق أ و مدبر ماكل فقد  ؛ا 
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فراد هللا س بحانه وتعاىل ابخللق واملكل  :هذا يف توحيد الربوبية؛ أ رشكت معه غريه ا 

 .والتدبري

فراد هللا تبارك وتعاىل ابلعبادةاذلي هو توحيد العبادة توحيد ال لوهيةو  فعبادتك تكون  ؛: ا 

 تعتقد أ ن هللا س بحانه وتعاىل هو فقط؛ ف ل ن هذا أ مٌر خمتصٌّ ابهلل تبارك وتعاىل ؛هلل وحده

فا ذا عبدت  ،ال تعبد معه غريه ؛خاصةهلل  عبادتك؛ فتكون يس تحق منك العبادة اذلي

ٍّ ابهلل س بحانه وتعاىل، فقد أ رشكت معه غريه يف عبادتك ؛معه غريه   .يف يشء خاص 

 ابهلل س بحانه وتعاىل؟   اخلاص ما هو هذا اليشء

ذا ف  ؛جيب أ ن يكون هلل وحده وأ ال يكون لغريه معه ؛ فَتََعبُُّدكعبادتكهو  تكون موحدًا ا 

ذا عبدت غريه معه، و عبدت هللا وحده  .وهذا اذلي يسمى بتوحيد العبادة ؛تكون مرشاكً ا 

يعين أ ن تؤمن ابل سامء اليت مسى هللا  ؛التوحيد الثالث: هو توحيد ال سامء والصفات

تؤمن هبا وتصدق أ هنا هلل س بحانه ؛ ملسو هيلع هللا ىلصس بحانه وتعاىل هبا نفسه يف كتابه أ و يف س نة نبيه 

ال  ،تصفه هبا وال تنكرها ف  ؛وصف نفسه هبا  ،فتسميه هبا  ؛مبا أ نه مسى نفسه هبا  ،وتعاىل

 هذا يسمى توحيد ال سامء والصفات. ؛ال تكذب هبا، وُتحدها 

ذاً  هذه  ؛توحيد ال سامء والصفات ،توحيد ال لوهية ،أ قسام: توحيد الربوبية ة التوحيد ثالثا 

 .وأ ال ترشك معه غريه فهيا  ،جيب أ ن ختص  هللا س بحانه وتعاىل هبا  لكها أ ش ياء

  .هذه اللكامت يه تفسرٌي للكمة التوحيد

فراد هللا تبارك وتعاىل ابلربوبية وال لوهية وال سامء  :خفالصة ال مر أ ن التوحيد هو ا 

  .والصفات

فراد هللا تبارك وتعاىل بلك ما خيتص  به ؛ لكن عىل سبيل التفصيل أ فضل ؛أ و قل: هو ا 

فراد هللا تبارك وتعاىل ابلربوبية وال لوهية وال سامء والصفات ويه:   .ا 
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أ خذانه من اس تقراء أ دةل الكتاب  ة اليت تقدمت؛وحرص التوحيد هبذه ال نواع الثالث

وجدوا أ ن ما ورد يف الكتاب  ؛يعين بعدما اس تقرأ  العلامء أ دةل الكتاب والس نة ،والس نة

ُتدها يف سورة  هذه ال قسام الثالثة ولك ،ورد هبذه ال قسام الثالثة؛ والس نة من توحيد

ذن هللا  - رشحههذا معىن كتاب التوحيد اذلي سنبدأ  ب  ؛الفاحتة ويف غريها من السور اب 

 .تبارك وتعاىل

أ ن الناس عندما أ نزل هللا وتفهم هو أ ن تعرف  :خالصة ما يريد املؤلف من هذا الكتاب

آدم عليه السالم ا ىل ال رض اكنوا مجيعًا عىل التوحيد يعبدون لكهم  اكنوا ؛س بحانه وتعاىل أ

بقي الناس عىل هذا احلال ا ىل عرشة قرون ، و هللا س بحانه وتعاىل وال يعبدون معه غريه

وهذا لكه  - اكن يف قوم نوح قوٌم صاحلون، فقد مث بعد ذكل بدأ  الرشك يف قوم نوح  ،تقريباً 

وقال  قوَم نوح؛ جاء الش يطان هؤالء الصاحلون؛ عندما مات ،- س يأ يت معنا ا ن شاء هللا

اصنعوا هلم متاثيل يك تتذكروا عباداهتم وطاعاهتم وتعبدون هللا تبارك وتعاىل كام اكنوا  :هلم

مث ، - جيمتعون فيه وهو ماكن - صنعوا هلم متاثيل وجعلوها يف اندي القومو ففعلوا  ؛يعبدون

ن اءمه الش يطانجف ،بعد ذكل ذهب هذا اجليل وجاء جيل غريه  اكنوا أآابءمك وقال هلم: ا 

  .فبدأ  الرشك يف العبادة مع هللا س بحانه وتعاىل ؛فعبدوها  ؛يعبدون هذه الامتثيل

فاكنت دعوة الرسل  ،فأ رسل هللا س بحانه وتعاىل الرسل ؛مث بعد ذكل انترش وأ خذ يزيد

هل  !أ هيا الناساي "قال هلم:  ؛قومها ىل  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  ، عندما جاءيه التوحيد ا وأ صله قولوا ال ا 

ذًا جاءمه  ،(1)"ا ال هللا تفلحوا ولقد بعثنا يف لك أ مة } :قال هللا س بحانه وتعاىل ،لتوحيدابا 

تهف {،رسواًل أ ن اعبدوا هللا واجتنبوا الطاغوت  جاء يدعومه ا ىل  ؛لك رسول جاء ا ىل أ م 

ا خراج الناس من عبادة  ؛ ويهفأ صل دعوة ال نبياء يه التوحيد ،توحيد هللا تبارك وتعاىل

 

 ( عن طارق احملاريب.6562(، وابن حبان يف "حصيحه" )159أ خرجه ابن خزمية يف "حصيحه" )( 1)
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وس يأ يت تفصيل  ؛ال ولياء ا ىل عبادة هللا تبارك وتعاىل وحده ال رشيك هلو  القبورو  ال واثن

  .ذكل ا ن شاء هللا

الرشك اذلي هو انقض  - بعد أ ن انترش الرشك يف زمنه ؛هذا ما أ راده املؤلف رمحه هللا

أ راد أ ن يبني  للناس دعوة التوحيد اليت جاء هبا  ؛ادة القبور يف زمنهانترشت عب ،- للتوحيد

يَ  أ راد أ ن يبني  هلم مايه ادلعوة اليت جاء هبا  ،واحنرف الناس عهنا  ت،الرسل بعد أ ن نُس 

وأ خرج الناس  ،تنوير أ بصار الناس عىل يديه بفضل هللا تبارك وتعاىل ؛ فاكنملسو هيلع هللا ىلصالنيب  

  . به نفعًا عظميً من الرشك ا ىل التوحيد ونفع هللا

ذًا : دعوة الش يخ محمد بن عبد الوهاب يف ال ساس يه لنرش التوحيد   .ا 

 ما هو التوحيد؟ 

وهذا  ،هذا ما اكن يريده من الناس ؛عبادة هللا تبارك وتعاىل وحده وترك عبادة غريههو 

ليه   .ولهذا أ ل ف هذا الكتاب ؛ما دعا الناس ا 

 ." كتاب التوحيد " :وهذا ما أ ردان بيانه من معىن لكمة ،هذا املقصود من التوحيد
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   (بسم هللا الرمحن الرحمي)قال املصن ف رمحه هللا تعاىل: 

فقد اكن عليه الصالة والسالم يبدأ   ؛ ملسو هيلع هللا ىلصابلنيب  اقتداءً  ؛املؤلفون مؤلفاهتم ابلبسمةل يبدأ  

  .ذلكل يبدأ  املؤلفون هبا؛ رسائّل هبا 

  .معناها: أ بدأ  كتابيت بذكر امس هللا تبارك وتعاىل (الرمحن الرحميبسم هللا و)

ال أ ن امس  ؛كذكل (الرحمي، و)يتضمن صفة الرمحة ،: وهو امٌس هلل تبارك وتعاىل(الرمحن) ا 

وصفة  ،صفة هللا الرمحن عامة ؛يعين الصفة ،هللا الرمحن أ وسع معىن من امس هللا الرحمي

 هللا الرحمي خاصة ابملؤمنني. 

" لك أ مرٍّ ذي ابلٍّ ال يبدأ  فيه ، مهنا: ال يصح مهنا يشء ؛ما يذكره العلامء هنا من أ حاديثو 

" لك أ مرٍّ ذي ابلٍّ ال يبدأ  فيه ابمحلد هلل فهو  :أ و ،ببسم هللا الرمحن الرحمي فهو أ قطع"

 ال يصح مهنا يشء. ؛وما شابه من هذه ال حاديث ،"أ قطع 

 

   (امحلد هلل) :قال املؤلف رمحه هللا

أ ن تصف هللا س بحانه وتعاىل : يعين ،امحلد: قالوا معناه: وصف احملمود ابلكامل حمبًة وتعظميً 

 هذا معىن امحلد هلل. ؛بصفات الكامل حمبة هل وتعظميً هل

 

   (وصىل هللا عىل محمد وعىل أ هل وسمل: )قال املؤلف

 ،يه ثناؤه عليه عند املالئكة املقربني :- كام قال أ بو العالية الراييح - صالة هللا عىل نبيه

ال ل و : (وعىل أ هل) ،املالئكة املقربونمه واملل  ال عىل:  ،قال: ثناؤه عليه يف املل  ال عىل

ذا ذكر الصحب مع ال ل ،تطلق عىل ال قارب وتطلق عىل ال تباع فيكون املراد ابل ل:  ؛فا 

ذا مل يُذكر ال حصابأ قرابؤ ؛ أ ي: أ هل بيته فيكون املراد ابل ل: أ تباعه عىل  ؛ه من املؤمنني وا 
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فيكون معىن  ؛هنا املؤلف مل يذكر ال حصابو  ،ليشمل ال حصاب وال قارب وغريمه ؛دينه

 ال ل: أ تباعه عىل دينه.

  .يسل مه من النقائص ومن العيوب ؛يعين السالمة (:وسملوهل: )ق

 لكن املراد منه ادلعاء. ؛: فعل ماضٍّ (صىل هللا)و

 

   (كتاب التوحيد: )قال املؤلف رمحه هللا

م (تاب التوحيدك ) وقد رشحنا معىن  .فمي تقد 

 

 

 الرشك التوحيد و و العبادة  معىن  
ال ليعبدون }   :وقول هللا تعاىل : )رمحه هللا املؤلف قال   ((1) {وما خلقت اجلن واال نس ا 

 : فبدأ  هبذه الآية ؛التوحيديف هذه املقدمة معىن املؤلف  س يبني  

ال ليعبدون}   {.وما خلقت اجلن واال نس ا 

نه ؛لنا احلمكة اليت من أ جلها خلقنا  هللا تبارك وتعاىل يبني   س بحانه وتعاىل مل خيلق اجلن  فا 

ال لعبادته  مفا معىن العبادة؟ ؛أ وجدان لعبادته؛ واال نس ا 

 ؛ذلكل يسمى الطريق املعب د طريقًا معب داً  ؛والتذللالعبادة يف لغة العرب تأ يت مبعىن اخلضوع 

 .ل نه مذل ل تدوسه بأ رحيية

ذلكل قال بعض العلامء  ؛وغري ذكل من املعاين ؛عىل الطاعة :يف اللغةأ يضًا تطلق العبادة و 

طاعٌة مع  ؛ بلليست طاعة جمردة ل،يه الطاعة مع اخلضوع والتذل   :بأ ن معىن العبادة

 

 [ 56]اذلارايت:( 1)
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ذا أ طعت هللا س بحانه وتعاىل بأ داء الصالة ،خضوعٍّ وتذل ل تطيعه وأ نت خاضع  ؛فأ نت ا 

  .هذا معىن العبادة ؛متذلل هل

: امس جامع للك ما حيبه هللا ويرضاه من ال قوال وال عامل العبادة :وقال بعض العلامء

  .لك ما حيبه هللا ويرضاه ؛لكمة العبادة: امس جيمع لك ما ذكره هنا ف ،الظاهرة والباطنة

 أ ين ُتد هذا اذلي حيبه هللا ويرضاه؟ 

أ و هناان  ،أ مران به أ مر ا جياب أ و أ مر اس تحباب ؛لك ما رشعه هللا يف الكتاب والس نة

ذا أ مران به ،عنه ل ن هللا س بحانه وتعاىل ما أ مران به ا ال وهو حيبه  ؛طاعة: فف علُنا هل ا 

ال ل نه حيب لنا أ ن نرتكه ه؛ طاعة؛ ل نه ما هناان عنا هناان عنتركنا ملو  ،ويرضاه  ؛اليشء ا 

فعكل  ؛هذه عبادات؛ لك ما حيبه هللا ويرضاه من ال قوال وال عامل الظاهرة والباطنةف

ذًا فهو حيهب ؛يف الكتاب والس نة رك هبا ل ن هللا س بحانه وتعاىل قد أ م ؛للصالة عبادة  ا ا 

، ل ن هللا س بحانه وتعاىل أ مران هبا ؛ الزاكة عبادة ،الصيام عبادة، هذه عبادة ا؛ويرضاه

 ا.عىن ذكل أ نه حيهبا ويرضاهمف ؛أ مران هبا 

عبادة  "امحلد هلل" ،عبادة "س بحان هللا"كقولنا مثاًل  ،لك ما حيبه هللا ويرضاه من ال قوال

 .كيف عرفنا أ نه حيهبا ويرضاها؟ ل نه أ مران هبا يف القرأآن أ و يف الس نة ،حيهبا هللا ويرضاها 

الزاكة  ،احلج معل ظاهر، الصالة معل ظاهر ،الظاهرة: معل ظاهر ،وال عامل اكلصالة

  .معل ظاهر

 أ عامل قلبية ؛هذه أ عامل ابطنة ؛اكحلب واخلوف والرجاء والتولك   ؛ال عامل الباطنة :والباطنة

  .فهيي أ عامل ابطنة ؛يف داخّل ،يه يف قلبه ؛ال نراها من الشخص

ذًا  ؛أ مران ابلتولك عليه ،أ مران ابخلوف منه ،أ مران مبحبته ؛حيهبا هللا ويرضاها ل نه أ مران هبا  ا 

ذًا فلكها ؛هذه أ عامل حيهبا هللا ويرضاها    .داتعبا  ا 

 .امس جامع للك ما حيبه هللا ويرضاه من ال قوال وال عامل الظاهرة والباطنةفالعبادة: 
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ل نه أ مران هبا يف القرأآن ؛ نَعرف العبادة بأ مر هللا تبارك وتعاىل لنا هبا يف القرأآن ويف الس نةو 

  .طاعة هلل س بحانه وتعاىل، قربة ،فهيي عبادة ؛مبا أ نه أ مران هبا  ،أ و يف الس نة

  .الطاعة مع اخلضوع والتذلل هذه عبادة

 .وقال بعض أ هل العمل يف تعريف العبادة: يه كامل اخلضوع والتذلل مع كامل احملبة والتعظمي

 ًا؛بني يدي هللا تبارك وتعاىل ساجد عندما تكون، اخلضوع والتذللكامل  ،أ قصاه كامهل: أ ي

ذًا أ نت يف عبادة ؛هل وتعظميً  حمبة ،تكون يف كامل اخلضوع والتذلل هلل س بحانه وتعاىل  ؛ا 

  .هذا معىن العبادةو  ؛هذا معىن كامل اخلضوع والتذلل مع كامل احملبة والتعظمي

ذًا خلقنا هللا تبارك وتعاىل لنعبده نطيعه خضوعًا وتذلاًل وحمبة  ،نعبده مباذا؟ مبا رشع ،ا 

ذا قام يف نفوس نا كامل احلب والتعظمي ،وتعظميً هل تبارك وتعاىل مع كامل اخلضوع  ،فا 

ذا فعلنا ذكل لغريه ،فقد عبدانه ؛والتذلل هل بطاعته هذا املعىن  ؛فقد أ رشكنا معه غريه ؛وا 

  .اذلي جيب أ ن تفهمه

، فهو عبادة ؛أ و يف الس نة أ ن تتعبد هل به ما أ مرك هللا تبارك وتعاىل يف كتابه :ابختصار

دته ؛فا ذا جعلته هلل وحده ذا رصفته لغري هللا ،فقد وح  هذا  ؛فقد أ رشكت معه غريه ؛وا 

 ومعىن الرشك . ،ومعىن التوحيد ،معىن العبادة

ال ليعبدون} ذًا أ راد هللا س بحانه وتعاىل أ ن نعبده{وما خلقت اجلن واال نس ا  وأ ن نعبده  ،: ا 

ال }وقال: ؛وذكل ل ن ابن عباس ريض هللا عنه فّس  العبادة هنا ابلتوحيد ؛وحده ا 

ال ليوح    {:ليعبدون وأ ال يعبدوا معه  ،بل يعبدوه وحده أ يضاً  ؛يعين ال أ ن يعبدوه فقط ؛دونا 

  .غريه

ذًا خلقَنا هللا س بحانه وتعاىل يك نعبد  يكون فبذكل ؛وأ ال نعبد معه غريه ،ونعبده وحده ه،ا 

من خلقه لال نس  قد فّس  لنا املؤلف بذكره لهذه الآية احلمكة اليت أ رادها هللا تبارك وتعاىل

 .وهو أ ن تعبد هللا وحده وأ ال تعبد معه غريه؛ وفّس  لنا التوحيد ،واجلن
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َ   د  َق لَ وَ : } وقوهل : )مث قال املصنف رمحه هللا   بوا ن  تَ هللا واج  دوا  بُ اع    ن  سواًل أ  رَ  ةٍّ م  أُ   نا يف لُك   ث  عَ ب

  ((1) { اغوَت الط  

  .: أ ي أ رسلنا {ولقد بعثنا }

 

 معاين ال مة يف الرشع 
: و  ،: أ خرجنا يف لك أ مة{يف لك أ مة} ة تطلق يف الرشع عىل معانٍّ  ال م 

يعين يف لك  {؛ولقد بعثنا يف لك أ مة} :كام يف هذه الآية - املعىن ال ول: الطائفة من الناس

  .طائفة من الناس

ة} ، كام يف قوهل تعاىل:املعىن الثاين: الزمن كر بعد أ م   .بعد وقت ؛يعين بعد زمن ؛(2){واد 

ة} :كام يف قول هللا تبارك وتعاىل ،املعىن الثالث: اال مام براهمي اكن أ م  ن ا    .(3){ا 

ين ؛واملعىن الرابع: املةل ة} تعاىل:، كام يف قوهل يعين ادل   ان وجدان أآابءان عىل أ م  أ ي عىل  ؛(4){ا 

  .دين

ة علهيا يف كتاب هللا تبارك وتعاىللكمة: هذه املعاين اليت تأ يت  نا الآنو  ،ال م  أ ن تعرف  هيم 

يعين أ خرجنا يف  {؛ولقد بعثنا يف لك أ مة} ،أ ن معىن ال مة يف هذه الآية: الطائفة من الناس

 .لك طائفة من الناس

 

 

 

 [  36]النحل:( 1)

 [  45]يوسف:( 2)

 [  120]النحل:( 3)

 [  23]الزخرف:( 4)
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 الفرق بني النيب والرسول 
ليه برشع{رسوالً } ليه برشع وأ مره  ،: الرسول من أ ويح ا  يعين من أ وىح هللا تبارك وتعاىل ا 

ة ؛بتبليغه يصال هذا الرشع ل م  ر اب   .لطائفة من الناس ؛ُأم 

 .من بُعث برشيعة من قبّلفهو النيب: أ ما و 

 .هذا هو الصحيح يف التفريق بني الرسول والنيب 

فون الرسول ويذكرون الفرق بينه وبني النيب وما } :عند قول هللا تبارك وتعاىل والعلامء يعر 

ذا متىن  أ لقى الش يطان يف أ مني ته ال ا    .الآية (1){أ رسلنا من قبكل من رسول وال نيب ا 

، يعين أ خرجنا وأ رسلنا يف لك طائفة من الناس {،رسوالً ولقد بعثنا يف لك أ مة : }فقوهل هنا 

  .أ و للك طائفة من الناس رسوالً 

 :قال يف الآية؛ التفسري كمباذا أ رسل هذا الرسول؟ يأ تي 

ذًا الرسل اكنوا يأ تون للناس بدعوة التوحيد {أ ن اعبدوا هللا واجتنبوا الطاغوت} ما  ،ا 

كام عرفنا العبادة فمي  ، تبارك وتعاىل بعبادتههذا أ مٌر من هللا {؛أ ن اعبدوا هللا: }يه؟ قال

؛ لكن هل اكتفى؟ ال ؛تقدم ذًا عبادة هللا تبارك  {،واجتنبوا الطاغوت: }قالف مل يكتف  ا 

هذا  ؛جيب أ ن تعبد هللا تبارك وتعاىل وأ ن ترتك عبادة غريه ؛ بلوتعاىل وحدها ال تكفي

واتركوا  :أ ن يقول ممكناً اكن  ك، قدالرت الاجتناب أ بلغ من {، وواجتنبوا الطاغوت} :معىن

أ شد بالغة من اجتنبوا  ل ن : }واجتنبوا{؛؛ لكنه أ ىت بـالطاغوت واتركوا عبادة الطواغيت

ليه أ يضاً  ؛الرتك ، ترٌك وزايدة؛ فهو فا ن الاجتناب: ترك اليشء وترك ال س باب املوصةل ا 

ليه ، هذا هو معىن الاجتناب ؛ترك اليشء وزايدة عىل ذكل أ ن ترتك ال س باب املوصةل ا 

 .من غري هللا ؛اجتنبوا لك ما يعبد من دون هللا :اجتنبوا الطاغوت: يعين ف

 

 

 [ 52]احلج:  ( 1)
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 معىن الطاغوت: 
بعض العلامء ، و اتركوه :اجتنبوه "،الطاغوت: لك ما ُعبد من دون هللا" :قال اال مام ماكل 

قالوا: الطاغوت: الش يطان وما زي نه من عبادة غري  ،يفّس  جبزء من معناه وهو الش يطان

 ؛فّس  الطاغوت بلك ما عبد من دون هللا -كام ذكران - واال مام ماكل، لكه اتركوه ؛هللا

  .(1)يعين: اتركوا عبادة لك ما سوى هللا س بحانه وتعاىل

 ؛هو حتقيق التوحيد بعبادة هللا وحده وترك عبادة غريه :-ابرك هللا فيمك -فاملعىن املراد هنا 

 .هذا املعىن املراد هنا 

هذه الآية تدلنا عىل أ ن {، ولقد بعثنا يف لك أ مة رسواًل أ ن اعبدوا هللا واجتنبوا الطاغوت }

ويه  ؛لكهم اكنوا يأ تون ل قواهمم هبذه ادلعوة؛ دعوة التوحيد ؛ يهدعوة الرسل مجيعًا واحدة

الَم يدعون؟ قال: {؛ولقد بعثنا يف لك أ مة رسوالً } ،ل نبياءأ صل دعوة ا أ ن } ماذا يفعلون؟ ا 

 كفار قريش فا ن ؛تعبدوا هللا فقطليس املطلوب أ ن  {؛اعبدوا هللا واجتنبوا الطاغوت

هللا س بحانه  ؛شلكةامل  يه هذه ؛يعبدون معه غريه اكنوا لكن ؛اكنوا يعبدون هللا أ نفسهم

منا ال ،معه غريه تعبد أ ن تعبده وأ ن :رشياكً وتعاىل ال يقبل  يريد أ ن تعبده وحده وأ ن ترتك  ؛ ا 

 ،وهو معىن التوحيد ؛هذه الآية هنا  عليه اذلي دلت هو وهذا املعىن ؛عبادة ما سواه

أ ن يبني  لنا ما  :هذا اذلي أ راده املؤلف هنا ؛ وبيان أ ن هذه ادلعوة يه دعوة الرسل مجيعاً 

 وأ ن يبني لنا معىن التوحيد. ،وهو التوحيد ؛أ راد هللا تبارك وتعاىل منا 

 

 

 

ُبودٍّ أ و  َمت ُبوعٍّ أ و   (: "1/40قال ابن القمي يف "ا عالم املوقعني" ) (1) ن  َمع  ُه م  ُد َحد  اغُوُت: لُكُّ َما َُتَاَوَز ب ه  ال َعب  َوالط 

ن   مٍّ م  ، أ و  يَت َبُعونَُه عىََل غرَي   بَص  ُمَطاعٍّ؛ فََطاغُوُت لُك   قَو  ن  ُدون  اَّلل   ُبُدونَُه م  ، أ و  يَع  َ اَّلل   َوَرُسوهل   ه  غرَي  لَي  ن  يَتََحاََكُوَن ا  رَيةٍّ م 

لَُموَن أ ن ُه َطاعٌَة َّلل     ميَا اَل يَع  يُعونَُه ف  ، أ و  يُط    ..."اَّلل  
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ا  }  وقوهل:: )مث قال املصنف رمحه هللا م 
ِ
َسااًن ا ح 

ِ
ي ن  ا َ ل َوادل  ُه َواب  اي 

ِ
ال  ا
ِ
ُبُدوا ا َُّك أ ال  تَع  َوقَََض َرب

ن َدَك ال ك ََبَ أ َحُدُُهَا أ و    لَُغن  ع  اًل َكر ميًا  يَب  ُُهَا َوقُل  لَهَُما قَو  َر  ٍّ َواَل تهَن  ُُهَا فاََل تَُقل  لَهَُما ُأف  َ لِك 

رًيا{23)  هَُما مََكَ َرب َياين  َصغ  مَح  ة  َوقُل  َرب   ار  َ مح  َن الر  ل   م  ف ض  لَهَُما َجنَاَح اذلُّ  ( (1)( َواخ 

ايه} ال ا  معىن  ؛يعين أ مر أ و وص  { وقَض} ،هذا الشاهد هنا {وقَض ربك أ ال تعبدوا ا 

ايهف ،واحد ال ا  وقَض ربك ، }أ ن تعبدوه وأ ال تعبدوا معه غريه :يعين ؛أ مر ربك أ ال تعبدوا ا 

ايه ال ا  وال  اً ال ولي ًا،وال خملوق اً وال جشر  اً ال جحر  ؛يعين أ مر أ ال تعبدوا شيئاً  {؛أ ال تعبدوا ا 

ال عبادة هللا س بحانه وتعاىل فقط ،وال غري ذكل ش يطاانً    .اتركوا عبادة لك يشء ا 

 

 كيف يكون برُّ الوادلين 
 : ؛ فقالابلوادلين يف الآية وأ مر أ يضاً 

  ؟اال حسان ا ىل الوادلين ؛ فكيف يكونابال حسان ا ىل الوادلين أ مر{، وابلوادلين ا حساانً }

لهيام لك ما تس تطيع من خري ،وحفظهام ،بَب هام وأ ن ترصف عهنام لك ما  ،وأ ن توصل ا 

هام ؛وأ ن تطيعهام فمي فيه طاعة هللا تبارك وتعاىل ء،تس تطيع من سو  ال  ،هكذا يكون بر 

ًا هلام ؛ال ؛عصية هللايف م بأ ن تطيعهام  برهام يكون الواجب عليك عندما  ،هذا ليس بر 

  .ًا تقول هلام قواًل هي نًا لي ناً ولكن أ يض ؛يأ مرانك مبعصية أ ال تطيعهام

ما يبلغن عندك الكَب أ حدهام أ و لِكهام}  {؛هلام قواًل كرمياً فال تقل هلام أ ف وال تهنرهام وقل  ا 

ذا كَب  اال نسان؛ فا ن السن هبامعندما يكَب  قليل الصَب عصيب  ن؛ صار يف السعادة ا 

  .ابذلاتطلوب منك صٌَب زائٌد يف هذا الوقت مف ؛املزاج

ما يبلغن عندك الكَب أ حدهام أ و لِكهام} ما واحد {؛ا  ال ب  لِكهام: أ و ،: ال ب أ و ال مفهيام ا 

  .مع ال م

 

 [  24-23]اال رساء:( 1)
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{ ٍّ ، أ و طلبات زائدةعندما يبلغ ال بوان مبلغًا من العمر؛ تكون هلام  أ حياانً  {فال تقل هلام أ ف 

اهلل س بحانه وتعاىل أ مرك ف ؛ يكون فهيم يشء من ال قوال الشديدة اليت تنف ر الابن وتزجعه

ٍّ  :يف هذا الوقت ابذلات ؛يف هذا املوطن ابذلات ر مهنام يف  ؛أ ال تقل هلام أ ف  ال تتضج 

)أ ف( ال جيوز كل ؛ حىت: فال تُسمعهام قواًل سيئًا حىت التأ ف ف{؛ فال تقل هلام أ ف} ،وهجهام

ماه كل فمي مَض؛ هلام ا أ ن تقوله  .ملا قد 

لهيام فعل قبيح ال { وال تهنرهام} ؛ ال تقل كذا ،ال تقم ،اجلسكقول:  ؛هنر، واليصدر منك ا 

  .ال ختاطهبام هبذا ال سلوب ،هبذه الطريقة ؛الهنرهو هذا 

 .قواًل طي باً ؛ {وقل هلام قواًل كرمياً } ؛وأ مره ابال حسان ،: هناه عن اال ساءة{وقل هلام قواًل كرمياً }

 .وتواضع هلام ،هبام يعين كن رحميً {؛ واخفض هلام جناح اذلل من الرمحة}

 السبب؟  انظر {وقل رب ارمحهام كام ربياين صغرياً }

  .وتعهبام من أ جكل ،وسهرهام عليك ،ادع هلام ابلرمحة مقابل تربيهتام كل

 

ايه: } تبارك وتعاىلهلالشاهد قوو  ال ا  أ مرك  ،هذا معىن التوحيد {؛وقَض ربك أ ال تعبدوا ا 

 أ ن تعبده وحده وأ ن ترتك عبادة ما سواه. ؛هللا ابلتوحيد

 

 ((1) {ئاً ي  شَ   ه  وا ب  كُ رش   ال تُ وَ   وا هللاَ دُ بُ ع  اَ وَ وقوهل: } : )قال املصنف

ذا قال كل ف ،تفسري التوحيد؛ التوحيد؛ هو الآايت اليت يأ يت هبا املصنف لكها مبعىن واحد ا 

ال ليعبدون: }فاذكر هل هذه الآايت ؛خشص: فّس  يل التوحيد  {،وما خلقت اجلن واال نس ا 

وقَض ربك أ ال تعبدوا } {،ولقد بعثنا يف لك أ مة رسواًل أ ن اعبدوا هللا واجتنبوا الطاغوت }

ايه ال ا    .أ مٌر من هللا بعبادته ؛هذا معىن التوحيد {؛واعبدوا هللا وال ترشكوا به شيئاً {، }ا 

 

 [ 36]النساء: ( 1)
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ولكن ال بد  ؛ ذا حفسب يكون التوحيد هبوال ،فأ مَر هللا بعبادته ؛هذا أ مر {:واعبدوا هللا}

 : من اجلزء الثاين

تعبده وأ ن تعبد  ، فأ نأ ن ُتعل معه رشياكً يف عبادتك{، والرشك: وال ترشكوا به شيئاً }

ذا جسدت هل وجسدت لغريه ،جعلت هل رشياكً يف عبادتك ؛ فقدغريه فقد عبدت معه  ؛ا 

ذا ذحبت ،غريه ُتعل هل  أ ن - هذه الرشاكةف  ،فقد عبدت معه غريه ؛هل وذحبت لغريه قربة ا 

  .ومل يردها منك وهناك عهنا ،يه اليت حرهما هللا عليك - رشياكً يف عبادتك

: أ ي اذلنب ملسو هيلع هللا ىلصئل النيب س ُ  ،ما معىن أ ن ُتعل هلل رشياكً؟ يعين: أ ن تعبد أآخَر معه

ًا وهو خلقك""أ عظم؟ قال:  ذا  ،مساوٍّ هل يف عبادتك ،ند : مثيل ،(1)أ ن ُتعل هلل ند  فا 

  .قد جعلت هذا الغري مساواًي هلل يف عبادتكف ؛عبدت غريه معه

أ نعم هللا عليك بأ نواع  ،كلقهو اذلي خ وهو خلقك: يعين اذلي يس تحق منك العبادة

كام أ نه هو اذلي ، فما جيوز هذا ؛مث تذهب وتعبد غريه ؛خلقك رزقك أ كرمك رمحك ؛النعم

ذًا فهو اذلي يس تحق منك العبادة ؛خلقك  .ا 

ذًا فال يس تحق أ حد أ ن تعبده مع هللا س بحانه  ؛يوجد ؛ ال؟ الغريه هل هناك من خلقك ا 

 أ ن تعبد هللا وحده وأ ال تعبد معه غريه. ؛وهذا معىن التوحيد ،هذا معىن الالكم ؛وتعاىل

 

 

مُك  أ ال  ترُش  ُكوا ب ه  َشي ئًا  قُل     :وقوهل) :قال املصنف رمحه هللا تعاىل ُّمُك  عَلَي  َم َرب ا أ ت ُل َما َحر  تََعالَو 

َربُوا  مُه  َواَل تَق  اي 
ِ
ُزقمُُك  َوا ُن نَر  اَلقٍّ حَن  م 

ِ
ن  ا اَلَدمُك  م  ُتلُوا أ و  َسااًن َواَل تَق  ح 

ِ
ي ن  ا َ ل َوادل  َش َما    َواب  ال َفَواح 

َا َوَما بََطَن َواَل  هن  امُك  ب ه  لََعل مُك   َظهََر م  ل َحق   َذل مُك  َوص  ال  اب 
ِ
ُ ا َم اَّلل  ُتلُوا الن ف َس ال يت  َحر   تَق 

ق لُونَ  فُوا ال َكي َل    (151)تَع  ُه َوأ و  لَُغ أ ُشد  َسُن َحىت  يَب  َ أ ح  ل يت  يه  ال  اب 
ِ
َربُوا َماَل ال َيت مي  ا َواَل تَق 

 

 ( عن عبد هللا بن مسعود ريض هللا عنه. 86(، ومسمل)4477أ خرجه البخاري)( 1)
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ط   ل ق س  زَياَن اب  ََب َوب َعه د  اَّلل    َوال م  لُوا َولَو  اَكَن َذا قُر  َذا قُل ُُت  فَاع د 
ِ
َعهَا َوا ال  ُوس 

ِ
ًسا ا ُف نَف   اَل نلَُك  

امُك  ب ه  لََعل مُك  تََذك ُروَن )  فُوا َذل مُك  َوص  ُعوا  152أ و  ُعوُه َواَل تَت ب  َتق ميًا فَات ب  ي ُمس   اط  َ ( َوأ ن  َهَذا رص 

ُبلَ  امُك  ب ه  لََعل مُك  تَت ُقوَن )   الس ُّ يّل   َذل مُك  َوص  َق ب مُك  َعن  َسب   ( (1) ({153فَتََفر 

قل  {،قل تعالوا أ تل ما حرم ربمك عليمك أ ال ترشكوا به شيئاً قوهل تعاىل: }الشاهد من الآية: 

 ،تعالوا أ ذكر لمك ما حرم هللا س بحانه وتعاىل عليمك ،تعالوا أ تل ما حرم ربمك عليمك :اي محمد

 ؛تقدير عندان يف الالكمهنا  ،أ مرمك هللا ابجتنابه؟ أ ال ترشكوا به شيئاً  اذلي هو يعين: ما 

ذًا ح  ؛ امك أ ال ترشكوا به شيئاً يعين: وص   ما هو الرشك؟ أ ن تعبد مع هللا  ؛رم علينا الرشكا 

ال ُتعل هلل  - ملسو هيلع هللا ىلصكام فّسه النيب   - أ ن ُتعل هلل ندًا وهو خلقك ؛فقد أ رشكت به ؛غريه

  .ومن ذكل عبادتك هل ؛مثياًل يف أ ي يشء خيتص هللا س بحانه وتعاىل به

نس ،جن ،نيب ،مكل ،جشر ،جحر ؛أ ي يشء{: أ ال ترشكوا به شيئاً } ال يرىض  ،لك يشء ؛ا 

 هللا س بحانه وتعاىل رشياكً أ بدًا من أ ي نوع .

 .وهو نفس املعىن اذلي تقدم فمي س بق :{وابلوادلين ا حساانً }

ذا اكن  ،هو الفقر :: اال مالق{وال تقتلوا أ والدمك من ا مالق} اكنوا قدميًا يف اجلاهلية ا 

ه حيًا يف الرتاب دفن ابن ؛ما عنده ما ينفق عىل أ بنائه اً فقري  ،يدال ذات  قليل الشخص

، فهنيى هللا س بحانه وتعاىل عن ذكل؛ ل نه ال ميكل ما ينفق عليه؛ ليك يتخل ص منه ؛وقتّل

 أ ي: من فقر.}من ا مالق{ 

ايمه} لك عبد س يأ خذ ما كتب  ،: تكفل هللا س بحانه وتعاىل برزق لك عبد{حنن نرزقمك وا 

  .هللا هل من الرزق

 

 [ 153-151]ال نعام:( 1)
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فهذا هنيي من هللا تبارك وتعاىل عن  ،اليت يه املعايص: الفواحش {وال تقربوا الفواحش}

تيان املعايص فهيي من  ؛مبا أ نه ثبت يف الكتاب والس نة أ هنا معصية اكنت، أ ي معصية ؛ا 

  .الفواحش

 : هذا يشمل مجيع املعايص.{ما ظهر مهنا وما بطن}

م هللا} ال اب ؛: نفس املسمل حمرمة{وال تقتلوا النفس اليت حر  وكذكل  ،حلقال جيوز قتلها ا 

  .لكها نفوس حمرمة حرهما هللا س بحانه وتعاىل ذهه ؛اذلم   و  ،د  عاهَ نفس املُ 

ُ َوأ ين    : "ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول هللا: {ا ال ابحلق} ال  اَّلل 
ِ
هَلَ ا
ِ
هَُد أ ن  اَل ا ، يَش  ٍّ مل  ر ئٍّ ُمس  لُّ َدُم ام  اَل حَي 

 : َدى ثاََلثٍّ ح 
ِ
ال  اب 
ِ
، ا ين  الت ار ُك َرُسوُل اَّلل   َن ادل   ُق م  ، َواملَار  اين  ، َوالث ي  ُب الز  لن ف س  الن ف ُس اب 

؛ " الثيب الزاين"، وقتلالقاتل يُ  ": أ ي:النفس ابلنفس" :ن هذا احلق، مف(1)" ل ل َجَماعَة  

ه يف الرشع أ نه  ،املزتوج أ و املزتوجة : هوالثيب ذا زىن يُ حدُّ  ادلينارق من "وامل، قتل رجامً ا 

ه أ ن املرتد ؛ أ ي:املفارق للجامعة ؛ وهو التارك لدلين،"للجامعة التارك  ،؛ يستتابيقتل؛ حفدُّ

ذا مل يتبف   .يقتلف  ؛ا 

ال ابحلق ذًا ال جيوز قتل النفس ا  ن به ؛ا    .مبا رشع هللا س بحانه وتعاىل ومبا أ ذ 

يعين:  {؛لعلمك تعقلون}أ مرمك به أ مرًا مؤكدًا  ؛يعين: ما تقدم {ذلمك وصامك به لعلمك تعقلون}

  .لنفهمها ونعمل هبا ؛أ وصاان هبذه لنعقلها 

ال ابليت يه أ حسن} ال مبا أ جاز لنا ربنا  ؛ال تأ خذوا من مال اليتمي {:وال تقربوا مال اليتمي ا  ا 

 .تبارك وتعاىل

يسمى يتميً عندما  ؛يتميً ال يسمى ؛ فمن ماتت أ مه، وأ ما اليتمي: هو من مات أ بوه ومل يبلغو 

ذا بلغف ،ميوت أ بوه فقط ومل يصل ا ىل سن البلوغ ذًا ال بد أ ن ميوت  ،ال يسمى يتميً ف ؛ا  ا 

ذا اكن هل مال اليتمي هذا ،وأ ن يكون دون سن البلوغ يك يسمى يتميً  ،أ بوه فيوصينا هللا ؛ ا 

 

 ( عن ابن مسعود ريض هللا عنه. 1676(، ومسمل )6878أ خرجه البخاري )( 1)
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ال مب ،حنفظهو  ،أ ن نصونه ؛س بحانه وتعاىل مباهل خرياً  ه ا  ا رشع هللا س بحانه وتعاىل وأ ال منس 

  .لنا وأ جاز

ال ابليت يه أ حسن حىت يبلغ أ شده} ال مبا رشع هللا ا ىل أ ن ف  ؛{ا  يبقى ماهل عندان وال منسه ا 

ه ع البلوغ يكون عاقاًل قادرًا أ ن ، مفيعين: الرشد وزوال السفه ؛يبلغ الودل اليتمي أ شد 

ذا بلغ ومل يكن ف ،عندئذ نعطيه ماهل ؛يترصف مباهل ذا اكن عاقاًل ومل ، و ال نعطيه ؛عاقالً ا  ا 

ال أ ن فال يعطى ماهل ؛يبلغ ال يعطى عندئذ  ؛ويصبح رش يدًا عاقالً  يبلغ ويزول عنه السفه ا 

  .يعطى هذا املال

  .اعدلوا يف ال خذ واال عطاء والبيع والرشاء {:وأ وفوا الكيل واملزيان ابلقسط}

ال وسعها } أ ن هللا س بحانه وتعاىل ما  ؛هللا تبارك وتعاىل بناهذا من رمحة و  {ال نلكف نفسًا ا 

ال مبا نطيق وما نقدر عليه  .لكفنا ا 

ذا قلُت فاعدلوا ولو اكن ذا قرَب} القريب ، عىل هذا أ مر ابلعدل يف القول ويف الفعل {؛وا 

 .لقريب والبعيدعىل ا شهادة احلق :والواجب، فالواجب هو العدل ،والبعيد

امعلوا هبا والزتموا  ؛أ وفوا هبا  ؛هللا س بحانه وتعاىل اليت وصامك هبا  : وصية{وبعهد هللا أ وفوا}

 .هبا 

وهو طريق هللا  ،هذه رشيعة هللا ودينه اذلي أ مرمك به {؛وأ ن هذا رصاطي مس تقميً }

 .ال اعوجاج فيه؛ طريق مس تقمي هو الطريق :الرصاط، و املس تقمي

  .أ وجب هللا عليمك اتباعها  ،هذه رشيعة هللا تبارك وتعاىل {؛فاتبعوه}

، قَاَل:  ،طريق احلق واحد أ ن يبني لنا هذا ؛وطريق احلق واحد ُعودٍّ َعن  َعب د  اَّلل   ب ن  َمس 

ا، مُث  قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَخط  لَنَا َرُسوُل اَّلل    يُل اَّلل   "َخطًّ ين ه  "َهَذا َسب  ، مُث  َخط  ُخُطوًطا َعن  يَم 

، مُث  قَاَل:  اهل   َ ُبلٌ "َوَعن  ِش  ه  س ُ "، مُث  قََرأ : ، َهذ  ه  لَي 
ِ
ُعو ا َطاٌن يَد  ي  َا ش َ هن  يلٍّ م  ن  }عىََل لُك   َسب 

ِ
َوا
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َق ب مُك  عَ  ُبَل، فَتََفر  ُعوا الس ُّ ُعوُه َواَل تَت ب  تَق ميًا فَات ب  ي ُمس   اط  َ ذًا : اتبعوا ،(1){ن  َسب يّل   َهَذا رص  ا 

  .طريق احلق وال تتبعوا طرق الضالل

ق بمك عن سبيّل} فطريق احلق واحد وطرق  ؛يعين: تضيعمك عن طريق احلق {،فتفر 

د  َما } طريق احلق هو ما اكن عليه الصحابة ة،الضالل كثري  ن  بَع  ُسوَل م  ق  الر  َوَمن  يَُشاق 

َ هَلُ  ن نيَ تََبني  م  َ َسب يل  ال ُمؤ  ع  غرَي  من  ،منيش خلف من قبلنا  ،ديننا دين اتباع ؛(2){ال هَُدى َويَت ب 

يشء من  ديننا ليس يف ر،ال تبتك ع،ال تبتد ،ال خترتع ،وأ حصابه ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  مه قبلنا 

امحلد هلل  ،هذا املطلوب منكفقط؛  اتبع ،ال تغرت  بعقكل، اخرتاعاتك وابتاكراتك احلديثة

ال ،السلف قد بينوا لنا لك يشء ، دين صافٍّ نقي واحض وضوح الشمس عىل وما تركوان ا 

حنن لِكمنا اذلي  لِكهمم فقط،جنمع  فقط؛نفهم ونبلغ و  أ ن نقرأ  لِكهمم ا ال حنن وما علينا 

ايه الآن لكه مجع من لِكم العلامء لس نا أ هاًل ل ن  ان؛عند ه يشء منليس من ،نعطيمك ا 

ايهل  غفنحن حنمل لِكم العلامء ونب ،حنن أ هٌل فقط ل ن نبلغ ؛لآنجنهتد ا هذا ديننا دين  ؛مك ا 

اال مام أ محد يقول: "  ؛السلف ريض هللا عهنم ينقل بعضهم عن بعض أ مئة مازال ،اتباع

مام " ا ليس كل فهي ا ايك أ ن تتلكم يف مسأ ةل وليس دين ، دين اتباع ؛هذا ديننا  ؛(3)ا 

 ،(4)"لكمة ابن مسعود ريض هللا عنه :"اتبعوا وال تبتدعوا فقد كفيُت ا جيدًا افهمو  ؛ابتداع

يضاح لك يشء ،كفامك السلف بيان لك يشء ال أ ن تأ خذوا وأ ن تعملوا وأ ن  ،ا  ما عليمك ا 

عدة  ليس هناك ،مهنجنا مهنج واحد هو املهنج احلق ،فدين هللا دين اتباع فقط؛تبلغوا 

الطريق اذلي يوصكل ا ىل هللا هو  ؛ بلال ؛وطرق كثرية توصكل ا ىل هللا ،حق لكها  مناجه

َن ؛ }ملسو هيلع هللا ىلصوهو الطريق اذلي سلكه أ حصاب النيب  ؛طريق واحد لُوَن م  اب ُقوَن ال  و  َوالس 

 

 ( عن عبد هللا بن مسعود ريض هللا عنه.  6(، وابن حبان يف "حصيحه" )4142أ خرجه أ محد يف "مس نده" )( 1)

 [  115}النساء: ( 2)

   (.245"املناقب" البن اجلوزي )ص( 3)

 ( وغريهام 174(، "اال ابنة الكَبى" البن بطة )11"أ صول الس نة" البن زمنني ) ( 4)
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ُم  َوَرُضوا َعن هُ  ُ َعهن  َ اَّلل  َسانٍّ َريض  ح 
ِ
يَن ات َبُعومُه  اب  ر يَن َوال  ن َصار  َواذل   َوأ عَد  لَهُم  َجن اتٍّ  ال ُمهَاج 

َارُ  هَتَا ال  هن  ر ي حَت  ىل اجلنة اً هؤالء قد اتبعوا طريق  ،(1){َُت   ؛وصلوا به ا ىل مرضاة هللا وا 

لُ ع  ال يُ  ،فليلزم االتباع ويرتك الابتداع ؛مفن أ راد النجاة ،فطريقنا خلفهم فكره وعقّل يف  م 

ذا وجدت كل سلفًا  ،متبعًا ل مئة اال سالمابق فقط و  ،هذا كاتر  ،دين هللا س بحانه وتعاىل ا 

ذا سكتوا عن يشء ،فقل هبا  ؛يف مسأ ةل وهذا  ،هذا هو ديننا ، فقط؛ فاسكت عنه ؛وا 

 .مهنجنا 

لعلمك تصلون ا ىل تقوى هللا س بحانه وتعاىل ابل خذ برشيعته  {:ذلمك وصامك به لعلمك تتقون}

  .وأ ن متشوا عىل ما أ مرمك به

 

َ   ن  أ    رادَ أ    ن  قال ابن مسعود: مَ )مث قال املؤلف رمحه هللا:  اليت    ملسو هيلع هللا ىلص  محمد  ة  ي  صَ ا ىل وَ   رَ ظُ ن  ي

{ ا ىل قوهل تعاىل: }َوأ ن     ؛ علهيا خاتَُمه مُك  ُّمُك  عَلَي  َم َرب ا  أ ت ُل َما َحر  فليقرأ  قوهل تعاىل: }قُل  تََعالَو 

َتق ميً  ي ُمس   اط  َ ُعوُه{ الآية  َهَذا رص   (. فَات ب 

قل تعالوا أ تل ما حرم : }مث ذكر الآايت اليت تقدمت ،هذا ال ثر ذكره من لِكم ابن مسعود 

هذا ال ثر اذلي ذكره  {،أ ال ترشكوا به شيئاً : }وهذا الشاهد {؛ترشكوا به شيئاً ربمك عليمك أ ال 

اليت علهيا  ملسو هيلع هللا ىلصمن أ راد أ ن ينظر ا ىل وصية محمد "عن ابن مسعود أ راد أ ن يبني من قوهل: 

هذا ما  ؛مم ا يدل عىل أ هنن  أآايت اثبتات غري منسوخات ،قبل موته ملسو هيلع هللا ىلص وصيته ":خاتَُمه

م ،أ راده من ذكر هذا ال ثر ال نعمتد ف ؛(2)لكن هذا ال ثر ضعيف ال يصح   ،وهو تأ كيد ملا تقد 

ن رشحٍّ وهو اكفٍّ امحلد هلل ؛ بلعليه م م    .نعمتد عىل ما تقد 

 

 [   100]التوبة:( 1)

 ( 3070ذي )أ خرجه الرتم( 2)
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هل هو داود بن عبد هللا ال ودي الثقة؟  ؛هذا ال ثر يف س نده داود ال ودي ُمختلٌَف فيه

وداود بن  ،داود بن عبد هللا ال ودي :أ م هو داود بن يزيد ال ودي الضعيف؟ هام اثنان

فمَل  ؛؟ أ حدهام ثقة والثاين ضعيفهو أ هيامف ؛جاء يف اال س ناد داود ال ودي، و يزيد ال ودي

ُح هذا اخلَب  ؛فلهذا توقفنا يف هذا اخلَب ؛نعرف نظرًا ل ننا مل نعرف  ؛ويبقى ضعيفاً فال يُصح 

 داود هذا اذلي روى ال ثر أ هو الثقة أ م الضعيف؟ 

 

  ، امرٍّ عىل ح    ملسو هيلع هللا ىلصالنيب    َف دي  رَ  ُت ن  قال: كُ   ؛ وعن معاذ بن جبل: )مث قال املصنف رمحه هللا

: هللا  عىل هللا؟ "قلُت   باد  الع    قُّ وما حَ  ؟ باد  عىل الع    هللا   قُّ ري ما حَ د  أ تَ   ! فقال يل: "اي معاذ 

َ   ن  أ    :باد  عىل الع    هللا    قُّ قال: "حَ   ، ورسوهل أ عمل   باد  الع    قُّ كوا به شيئًا، وحَ رش   ه وال يُ دوُ بُ ع  ي

َ أ فال أُ   !: اي رسول هللا قلُت   ، به شيئًا"   كُ رش   ال يُ  ن  مَ   َب ذ   عَ ال يُ   ن  أ    :عىل هللا  ُ ب ؟  اَس الن    رش  

 ( أ خرجاه يف الصحيحني  .وا" لك  ت  يَ فَ   ؛مهُُ رش    بَ قال: "ال تُ 

فأ اته  ؛أ ن يعل مه علامً  ملسو هيلع هللا ىلصفأ راد النيب ر، عىل امحلا ملسو هيلع هللا ىلصخلف النيب  ركبي هنا معاذ اكن 

  ؛الانتباه والاهامتم تثري ذه الصيغة، ويه السؤال؛ل ن ه ؛بصيغة السؤال

ذًا تبني من  ؛(؟"اي معاذ أ تدري ما حق هللا عىل العباد؟ وما حق العباد عىل هللا"فقال: ) ا 

لكن معاذ قال: هللا ورسوهل  ،عىل هللا وأ ن هلل حقًا عىل العباد اً أ ن للعباد حق   :السؤال هذا

اكن عاملًا  ملسو هيلع هللا ىلصل ن النيب  ؛هذه يصح أ ن تقولها يف املسائل الرشعية، و ل نه ال يدري ؛أ عمل

ال يصح  أ ن تقول: هللا ف ؛غيبي ةٌ ال موٌر ال   ، أ ما يفابلرشيعة اليت أآاته هللا س بحانه وتعاىل لك ها 

ال ما عل مه هللا  ملسو هيلع هللا ىلصفالنيب  بل تقول فقط : هللا أ عمل؛ ؛ورسوهل أ عمل ال يعمل من الغيب ا 

 ؛ ال بأ س هبذا.تقول هللا ورسوهل أ عمل؛ فكل أ ن: أ مٌر من الرشعفا ن اكن  ،س بحانه وتعاىل

  ؟حقٌّ اثبت، ما اذلي جيب عىل العباد هلل س بحانه وتعاىل :يعين؛ (حق هللا عىل العباد)
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أ ن  ؛تفسري التوحيد وهو ؛وهذا الشاهد عندان ؛قال :"أ ن يعبدوه وال يرشكوا به شيئًا"

انها ، و يعبدوا هللا وحده وال يعبدوا معه غريه انه. ،عبادة هللا فّس   والرشك قد فّس 

لكن هو جيعل عىل  ؛هناك أ حد جيعل عىل هللا حقًا؟ ال :  هل(وحق العباد عىل هللا)

ذاً  ،بأ سال  ،نفسه حقاً  ال ، ال حمذور يف هذا أ بداً  ؛هذا حقٌّ للعباد جعّل هللا عىل نفسه :ا 

لكن هللا س بحانه وتعاىل ، أ بداً  حقاً  عليه يُلزم هللا س بحانه وتعاىل بيشء وجيعل يوجد أ حدٌ 

ق العباد عىل هللا اذلي جعّل هللا عىل حف ،جائزهذا  ؛حقًا عىل نفسه عىل نفسه جيعل

  .نفسه

 ماذا هلم من حق؟  ؛ا ذا مه وح دوهف

ب من ال يرشك به شيئاً  ن الأ  ) حمققًا للتوحيد  ؛مفن مات عىل التوحيد ،هذا حق هم ؛(يعذ 

من فضيةل حتقيق التوحيد وترك  ، وهذاال يعذبه هللا س بحانه وتعاىل؛ حقيقحق الت 

 أ ال يعذبك هللا س بحانه وتعاىل. ؛الرشك

  ؟هبذه البرشى (أ فال أ برش  الناس! قلت: اي رسول هللا)

 .وأ ن تبرش الناس ابخلري ،وهذا فيه اس تحباب أ ن تبرش  أ هل اخلري ابخلري

بعض الناس من هذا أ نه يعمتد عىل توحيده  فهم يعين رمبا  (ال تبرشمه فيت لكوا": "قال)

ذلكل خش ية أ ن يفهم هذا  ؛وهذا فهٌم خاطئ ؛فيرتكون التنافس يف ال عامل ؛ويرتك العمل

  ".قال هل: " ال تبرشمه فيت لكوا ؛بعض الناس خطأً وأ ن يرتك العمل

  .ديثذلكل أ خَب هبذا احل  ؛لكن معاذًا أ خَب هبذا احلديث تأ مثًا أ ن يكون قد كُت العمل

  .هذا هو تفسري التوحيد ؛قوهل: "أ ن يعبدوه وال يرشكوا به شيئًا " :الشاهد من ذكل

وهام أ حص  ؛أ خرجه البخاري ومسمل :يعين "(1)أ خرجاه يف الصحيحني" :املؤلف مث قال

ولك ما يف  ،حصيح "حصيح البخاري"ولك ما يف  ،كتابني بعد كتاب هللا تبارك وتعاىل

 

 (.  30(، ومسمل) 2856البخاري)( 1)
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ال ،ماعدا أ حاديث قليةل حصل فهيا خالف بني العلامء ؛حصيح  "حصيح مسمل" أ كرث ف ؛وا 

وقد اتفق العلامء  ،وهذا احلديث مما فهيام هتا؛ال حاديث اليت فهيام قد أ مجع العلامء عىل حص

  .عىل حصته فهو حديث حصيح

 . وهبذا نكون قد فّسان التوحيد وفهمنا معناه

فراد هللا تبارك وتعاىل ابلربوبية وال لوهية وال سامء والصفات :التوحيد ابختصارف فهو  ؛هو ا 

  :أ نواع ثالث

فراد هللا تبارك وتعاىل ابخللق واملكل والتدبري فراد ؛توحيد الربوبية: وهو ا  س بحانه ه يعين ا 

  .وتعاىل بأ فعاهل اخلاصة به

فراد هللا تبارك وتعاىل ابلعبادةو : ةتوحيد ال لوهي أ ننا ال نتعبد ل حد ا ال هلل تبارك  مبعىن ؛هو ا 

وما ثبت أ نه عبادة يف الكتاب أ و يف الس نة ، فال نتقرب ل حد ا ال هلل تبارك وتعاىل ،وتعاىل

وس يأ يت ا ن شاء هللا  وغريها؛ اكلصالة والصيام واذلحب والنذر؛ فال جيوز رصفه لغري هللا

 .تفصيّل

وأ ن ننفي  ،لنفسه من أ سامء وصفات أ ن نثبت هلل ما أ ثبتوهو وتوحيد ال سامء والصفات: 

  .وأ ن نسكت عام سكت، عنه ما نفى عن نفسه

  .تفصيل الثالثة وللك واحد من هذه ال نواع

فا ذا عبدت غريه  ،يعين أ ن ُتعل هلل مثيالً  ،فهو أ ن ُتعل هلل ندًا وهو خلقك :وأ ما الرشك

ذا اعتقدت أ نه خيلق مع هللا س بحانه  ،فقد جعلت هذا الغري مثياًل هلل تبارك وتعاىل ؛معه ا 

ًا هلل ؛وتعاىل   .وهكذا ؛جعلته رشياكً مع هللا يف اخللق ،فقد جعلته ند 

 هذا معىن التوحيد ومعىن الرشك.
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حيد  وما يَُكف  ُر من  الباب ال ول:   ل  الَتو  نوب  ابب بيان  فَض   اذلُّ
 

َ   ابُب ) :قال املؤلف رمحه هللا  ( نوب  اذلُّ   نَ م    رُ ف   كَ وما يُ  يد  ح و  الت    ل  ض  فَ   يان  ب

  .هذا الباب معقود لبيان فضل التوحيد

  .الباب يف اللغة: هو ما يُدَخل وخُيَرج منه

ة من العمل  - يه أ خص  من موضوع الكتاب العام ،ويف الاصطالح: ما جيمع أ نواعًا خمتص 

هنا عندان: ابب بيان فضل التوحيد  ،فالباب هو فصٌل من فصول الكتاب، - هذا ابملعىن

ث فيه عن فضل  ،يعين هذا الفصل اذلي معنا اليوم ،وما يكفر من اذلنوب سنتحد 

ة التوحيد ؛التوحيد  فضل ؛اخلري اذلي حتصل عليه من وراء حتقيق التوحيد :يعين مزي 

ذا حق قت التوحيد ما يه اخلريات اليت حتصل علهيا؟ هذا معىن فضل التوحيد  ؛التوحيد ا 

هذا الباب معقود لبيان فضل التوحيد ولبيان ما يكف ره من  :يعين ؛وما يكفر من اذلنوب

يعين أ ن  ،فضل التوحيد ويبني  لنا ما يكف ره من اذلنوب :فيبني  لنا هذا الباب ،اذلنوب

  .هذه فضيةل وفضل هل ؛تكفري التوحيد لذلنوب، ف التوحيد يكف ر اذلنوب

 

تلكم بعد ذكل  مث    فقط،   ملاذا ما قال: ابب فضل التوحيد 

 عن تكفري اذلنوب؟  
ها ابذلك ؛قالوا: ل ن تكفري اذلنوب يه أ عظم فضيةل للتوحيد طفها عىل فضل فع  ر؛ذلكل خص 

ولو مل  ،وفضائّل كثرية ،فتكفري اذلنوب يه من فضائل التوحيد، هذا هو السبب ؛التوحيد

ال أ نه ينجيك من النار وختدل  به يف اجلنة ولو مل يكن يف ت، لكف ؛يكن للتوحيد فضيةل ا 

ال أ نه خيدلك يف انر هجمن وحيرمك من دخول اجلنة  لكفى. ؛الرشك اذلي هو ضده ا 
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ف لنا التوحيد؟  بدأ    ملاذا    املؤلف بفضل التوحيد بعدما عر 

ل ن معرفة فضّل ُتعل النفوس  ؛وحيث  عليه ،لريغ ب فيه ؛بدأ  بفضل التوحيد بعد تعريفه

ليه  .فذلكل يذكر لنا الفضائل يك يرغ بنا ابلتوحيد ؛ترغب به وتتعل ق به وتش تاق ا 

 

ٍّ ُأولَئ َك لَهُُم  : } وقول هللا تعاىل ) :قال املؤلف رمحه هللا ميَاهَنُم  ب ُظمل  ِ
ُسوا ا آَمنُوا َولَم  يَل ب  يَن أ اذل  

ُن َومُه  ُمه َتُدونَ   ((1) {ال  م 

آمنوا}  .مه أ هل اال سالم ال غري :هنا  ونواملؤمنون املقصود ،خاصة ون: يعين املؤمن{اذلين أ

{ ٍّ ميَاهَنُم  ب ُظمل  ِ
مياهنم بظمل :أ ي {:َولَم  يَل ب ُسوا ا : يعين {بظمل} ،هو اخللط :سبالل  ،ومل خيلطوا ا 

 الظمل أ نواع:  فا ن ،كام س يأ يت ا ن شاء هللا ما يدل عىل هذا التفسري؛ برشك

فيظمل  ؛يعمل املعايص واذلنوب ،ظمل النفس: يعين يظمل املرء نفسه ابملعايص واذلنوب

 نفسه.

هذا  ، وغري ذكل من الظمل؛يسفك دمه ؛يأ خذ ماهل ؛ابلغري بغري وجه حق ظمل الغري: يرض

 ظمل للغري.

فالظمل وضع اليشء يف  ؛الرشك ظملو  ،الرشك :هو ظملو : هنا  هو املقصودو والظمل الثالث 

 ؛فوضعك للعبادة يف غري حمل ها  ،والرشك: أ ن تعبد غري هللا س بحانه وتعاىل، غري موضعه

ذًا الرشك ظمل؛ هذا ظمل  ال ول وال الثاين. يف الآية صودوليس املق ،وهو املقصود هنا  ؛فا 

 

 

 

 [  82]ال نعام:( 1)
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 ؟  عرفنا أ ن الظمل املراد يف الآية هو الرشك  من أ ين 
ا نََزلَت  : من حديث عبد هللا بن مسعود ريض هللا عنه قالعرفنا هذا  آَمنُوا َولَم   :لَم  يَن أ }اذل  

ٍّ  يَل ب ُسوا ميَاهَنُم  ب ُظمل  ِ
ُ نَف َسُه؟ قَاَل: {ا مل  ُّنَا اَل يَظ  ، أ ي }لَم   ؛لَي َس مََكَ تَُقولُونَ "، قُل نَا: اَي َرُسوَل اَّلل  

:} ٍّ ميَاهَنُم  ب ُظمل  ِ
ب ن ه   يَل ب ُسوا ا ل  لُق َماَن ال  ىَل قَو 

ِ
َمُعوا ا ، أ َولَم  تَس  كٍّ ن  } :ب رش  

ِ
َّلل   ا اَي بيَُن  اَل ترُش  ك  اب 

ميٌ  ٌ َعظ  َك لَُظمل  ، ومن مضن فالصحابة ريض هللا عهنم فهموا الآية عىل معوهما ،(1) "{الرش   

ليس كام "قال : ، فهذا املعىن ملسو هيلع هللا ىلصفنفى النيب ؛ الظمل اذلي فهموه هنا: ظمل املرء نفسه

ليه :أ ي "؛تقولون مياهنم بظمل} ؛ بلليس معىن الظمل هنا ما ذهبُت ا   ؛برشكٍّ  {مل يلبسوا ا 

خصوص  - ولكن املراد به اخلصوص ؛فهذا اللفظ لفظ عام ،ففّس  الظمل هنا ابلرشك

اي بين ال } :أ ومل تسمعوا ا ىل قول لقامن البنه": هذا بقوهل ملسو هيلع هللا ىلص وقد بني النيب ،- الرشك

ذًا الرشك ظمل {"؛ترشك ابهلل ا ن الرشك لظمل عظمي ان الظمل هنا  ؛وظمٌل عظميٌ  ،ا  ذلكل فّس 

  .قول بعد احلديثوليس  ؛جاء يف احلديث التفسري ل ن ؛ابلرشك

مياهنم بظمل}: يعين: {أ ولئك} آمنوا ومل يلبسوا ا  يرجع ا ىل  -امس اال شارة - فهذا الامس {،اذلين أ

  .املذكورين

ذًا ال من ملن؟   {هلم ال من ومه همتدون}  ا 

ميانه برشك   .ملن أآمن ومل يلبس ا 

َهُؤاَلء  قال ابن كثري رمحه هللا تعاىل: " ،الهدايةفلهم ال من وهلم {؛ هلم ال من ومه همتدون}

َم  نُوَن يَو  آم  ، َولَم  يرُش  ُكوا ب ه  َشي ئًا مُهُ ال  َدُه اَل رَش يَك، هَلُ َباَدَة َّلل    َوح  لَُصوا ال ع  يَن أ خ  ، اذل   يَاَمة  ال ق 

َرة   آخ  ن َيا َوال  اذلين أ خلصوا  - ابملعىن العام - م العامومه املسلمون اال سال ،(2)"ال ُمه تَُدوَن يف  ادلُّ

 

 (.  124(، ومسمل)3360أ خرجه البخاري)( 1)

 (  3/294"تفسري ابن كثري" ) ( 2)
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 ،وحده ال اثين معه، ومل يعبدوا معه غريه ،جعلوا عبادهتم هلل فقط :يعين؛ العبادة هلل وحده

نس وال جن وال مكل وال يشء ؛يشء أ ي   ،ومل يرشكوا به شيئاً  ما  ،ال جحر وال جشر وال ا 

آمنون من اخلوف يوم القيامةة، أ ولئك مه الآمنون يوم القيام ،عبدوا مع هللا غريه ملا  ،أ

؛ املهتدون يف ادلنيا والآخرة ، مهأ منوا عند هللا تبارك وتعاىل وال خيافون التوحيد؛ حققوا

عمل الرشع  ؛هيدهيم ا ىل العمل النافع ،هيدهيم هللا س بحانه وتعاىل يف ادلنيا  ،همتدون يف ادلنيا 

ذ هداية التوفيق وهداية البيان :فالهداية املقصودة هنا ؛أ يضاً  الصاحل لوللعم ماذلي ينفعه ؛ ا 

 الهداية يف الرشع تنقسم ا ىل قسمني:

 

   الهداية نوعان 

نك ال : }فقال جل يف عاله ؛ملسو هيلع هللا ىلصنفاها هللا عن نبيه  ال وىل: ؛وهداية بيان ،هداية توفيق ا 

 ؛يه خاصة ابهللنفى عنه الهداية؛ ف  ؛(1){هتدي من أ حببت ولكن هللا هيدي من يشاء

 ؛الثانيةأ ما و  ،التوفيق بيد هللا هيدي من يشاء ويضل من يشاءو  هيي هداية التوفيق،ف 

نك لهتدي ا ىل رصاط مس تقمي{ ؛ملسو هيلع هللا ىلصأ ثبهتا لنبيه ف فقال: }وا 
الهداية املثبتة للنيب فهذه ، (2) 

والبيان: تبني  كل احلق ترشدك هداية اال رشاد ؛ يعين: ترشد الناس ا ىل طريق احلق؛ ملسو هيلع هللا ىلص

هذه  ؛الهداية املنفية يه هداية التوفيق، و ملسو هيلع هللا ىلصهذه الهداية املثبتة للنيب  ؛ا ىل طريق احلق

ٌة ب ذلكل نفاها عن نبي ه ؛ يوف ق من يشاء ويضل من يشاء ،س بحانه وتعاىل هبيد هللا وخاص 

 .ملسو هيلع هللا ىلص

 

 [  56]القصص:( 1)

 [  52]الشورى:( 2)
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ويبني  هلم طريق ، فهيدهيم طريق احلق ؛واملؤمنون يعطهيم هللا س بحانه وتعاىل الهدايتني هنا 

هذا معىن هداية  ؛فهم همتدون يف ادلنيا  ؛ويوف قهم ا ىل العمل بطاعته تبارك وتعاىل، الرشاد

هذا معىن  ؛هيدهيم هللا تبارك وتعاىل ا ىل اجلنة فيفوزون ابجلنة ؛وهمتدون يف الآخرة، ادلنيا 

  .ما ُذك ر يف هذا املوطن

آمنوا ذًا اذلين أ مياهنم بظمل - ال ميان خاصةأ هل ا - ا  حيقق  ،يؤمن ؛هذا رشط -ومل يلبسوا ا 

 {.هلم ال من ومه همتدون؛ }أ ولئك وال يرشك مع هللا أ حداً  ،خيلص فيه ،التوحيد

 

 ؟ ، أ م أ صل ال من للمؤمنني ال من التام هل  
اً  ذا حققوا التوحيد حتقيقًا اتم  ذا أ توا بأ صل التوحيد ووقعوا يف اذلنوب  ،فلهم ال من التام   ؛ا  وا 

فهؤالء هلم ال من عىل قدر  ،ورمبا يعفو عهنم، رب ام يعذهبم ؛فهؤالء أ مُرمه ا ىل هللا ؛واملعايص

  .وكذكل يُقال يف الهداية؛ ما حققوا من توحيد

، فّل ال من والهداية ابملعىن اذلي وصفنا  ؛من حققه: أ ن أ ن فضيةل التوحيد هنا :الشاهد

  .فهذه فضيةل عظمية

؛ أ ن املوحد هل ال من يوم القيامة: أ ن يبي هنا هنا  املؤلف وخالصة القول: أ ن الفضيةل اليت أ راد

فهو ينعم بنعمة  ،وهل الهداية يف ادلنيا والآخرة ،فال خياف من عذاب هللا تبارك وتعاىل

ايمك من أ هله ،ال من ونعمة الهداية  .ا نسأ ل هللا أ ن جيعلنا وا 

 

  دَ ه  شَ   ن  مَ "   : ملسو هيلع هللا ىلصوعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول هللا : )قال املؤلف رمحه هللامث 

   ن  أ  
ِ
هللا    دُ ب  عيىس عَ   ن  ورسوهل، وأ   هُ دُ ب  عَ   محمدًا  ، وأ ن  هلَ   يكَ ال رَش   هُ دَ ح  هل ا ال هللا وَ ال ا

  ةَ اجلن    هللاُ   َّلُ خَ د  أ    ؛قٌّ حَ  ، والنارُ قٌّ منه، واجلنة حَ   وروحٌ  ورسوهل، ولكمته أ لقاها ا ىل مريَ 

 ( أ خرجاه   . " العمل    نَ م    عىل ما اكنَ 
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، يف فلسطني ؛ مدينة كبريةحصايب  مات ابلرمةل ،اخلزريج أ بو الوليد (:عبادة بن الصامت)

  .اكنت عامصة فلسطني ل ربعة قرون يف عهد ادلوةل ال موية

 

هل ا ال هللا   ، وأ ن محمد عبده ورسوهل معىن شهادة أ ن ال ا 

هل ا ال هللا وحده ال رشيك هل"": ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا )  .(من شهد أ ن ال ا 

هل ا ال هللا قه القلب ويؤمن به: شهادة أ ن ال ا  قرار ابللسان عام يصد  أ نت  فا ذا ذهبت ،يه ا 

 تشهد؟ عىل ماذا يشه دك؟  ؛ فعىل ماذاأ مام القايض شهدتو 

قرار  :الشهادةف ؛هذا معىن الشهادة ؛تعتقده ؛وأ نت موقن به ،تشهد عىل أ مرٍّ رأ يتَه ا 

هل ا ال هللا": ا تقولفعندم ،ابللسان مبا يُك نُّه القلب أ نت تقر  وتعرتف هبذه  "؛أ شهد أ ن ال ا 

  .اللكمة وتؤمن هبا 

هل ا ال هللا) هل(  :(ال ا  هل ا ال هللا(هو املعبود (اال هل) ؛ال معبود :يعين)ال ا  ال معبود  ، )ال ا 

ٍّ ا ال هللا هل) :: امسها(ال) ،حبق  مفاذا  للخَب هنا،فال بد  من تقديرٍّ  ؛وحتتاج ا ىل خَب (،ا 

ر ر:   ؟نقد  ران هذ (،ال ا هل حق)نقد  َ ُهَو } :؟ لقول هللا تبارك وتعاىلاملاذا قد  َ ب أ ن  اَّلل  َذكل 

لُ  ن  ُدون ه  ال َباط  ُعوَن م  ذًا معىن  ؛(1){ال َحقُّ َوأ ن  َما يَد  هل ا ال هللا)ا  ال ): (ال ا  ال معبود حقٌّ ا 

لكن املعبود حبق  ؛ل ن املعبودات كرث  ؛فقط (ال معبود ا ال هللا) :ال يصح أ ن تقولو (،هللا

ر هنا:  ؛هو هللا س بحانه وتعاىل وحده :اذلي ُعبد ويس تحق أ ن يُعبد ال معبود )ذلكل نقد 

ذًا هنا عن (،حقٌّ ا ال هللا س بحانه وتعاىل هل ا ال هللا)دما تقول: ا  تقول: ُأقر   (؛أ شهد أ ن ال ا 

  .بلساين وأ عرتف مبا أ ؤمن به وأ عتقده من أ نه ال معبود حبق ا ال هللا

ثبات أ ن هللا هو املعبود (:وحده)   .هذه تأ كيد لال 

 

 [   30]لقامن:( 1)
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  .: تأ كيد للنفي بأ نه ال يُعبد ا ال هللا س بحانه وتعاىل(ال رشيك هل)

ال )هذا هو معىن  هل ا  هل ا ال هللا وحده ال رشيك هل (،هللاال ا   .مفن شهد أ ن ال ا 

عبٌد هلل تبارك  :أ يضًا يقر  ويعرتف بأ ن محمد بن عبد هللا الهاِشي (أ ن محمدًا عبده ورسوهل)و

  .وتعاىل ورسول هل

 واكتفى؟  (عبده) :أ و قال ،واكتفى (رسوهل) :يقل (، وملعبده ورسوهل: )ملاذا قال

فراط   ؛ملسو هيلع هللا ىلصيتجاوز احلد يف النيب و بعض الناس يُفر ط: يغلو ف  ،والتفريطهذا نفي لال 

ذلكل: عندما تشهد  ؛وهذا مذموم؛ ويعبده مع هللا س بحانه وتعاىل ،فيعطيه أ كَب من ماكنته

ط وبعض الناس يفر    ،ل نه عبٌد هلل تبارك وتعاىل ؛فال تعبُده ؛تنفي عنه العبادة ؛بأ نه عبد هلل

ط ،: عبده ورسوهلنقول ذلكل ؛فيكفر به وال يؤمن به  ؛ فتكونتؤمن به وختالف هذا املفر 

 ،رسوٌل هلل تبارك وتعاىل ملسو هيلع هللا ىلصشهدت أ ن محمدًا  ،نفيَت اال فراط والتفريط ؛بذكل معتدالً 

فراط وللتفريط ؛وهو برٌش عبٌد خاضع متذلل هلل تبارك وتعاىل   .هذا نفٌي لال 

 

الهيود  عيىس عليه السالم عبد هللا ورسوهل؛ رد عىل  

 والنصارى 
ال  عند الشهادة بأ ن - يف ال ول ،يشهد هبذا أ يضاً  (:وأ ن عيىس عبد هللا ورسوهل) هل ا  ال ا 

ن الرد عىل الهيود  ا:ويف الثاين ها هن ،اكن الرد  عىل املرشكني - ورسوهل همحمدًا عبد هللا وا 

  .فأ نت تتَبأ  من دين هؤالء لكهم عندما تشهد هبذه الشهادة ؛والنصارى

تشهد بأ نه  ؛نيب  هللا تبارك وتعاىل ؛بن مري عليه السالما: املقصود عيىس (وأ ن عيىس)

وهو اثلث  ،اذلين قالوا: هو ابن هللا ،من النصارى غال فيه وأ فرط عبٌد هلل خالفًا ملن

  .وأ ن عيىس عبد هللا :فأ نت نفيت هذا بقوكل ،ثالثة



                                                                             32 

طوادٌّ هذا ر و  ؛وهو أ يضًا رسوهل -كفروا به وقالوا: هو ابن زانف ،لهيودومه ا ؛عىل من فر 

ق بأ نه رسول من عند هللا تبارك وتعاىل ،- عياذًا ابهلل من قوهلم ؛ فأ نت هنا تؤمن به وتصد 

ًا عىل الهيود ويف البداية شهدَت ، عىل النصارىاًّ رد ؛وتؤمن بأ نه عبٌد هلل تبارك وتعاىل ،رد 

هل ا ال هللا وأ ن محمدًا رسول هللا ًا عىل املرشكني ؛أ ن ال ا    .رد 

 : ما يه لكمة هللا؟ (ولكمته أ لقاها ا ىل مريقال: )

  .قال هل: كن فاكن ؛)كن(لكمة هللا يه: 

منا أ ىت بلكمة من هللا:  ؛: ل ن عيىس عليه السالم ال أ ب هل"أ لقاها ا ىل مريوقوهل: "  (؛كن)ا 

  .فاكن

 

 هللا الرد عىل ش هبة النصارى املتعلقة بأ ن عيىس روح من  
تقولون ؛ يقولون: أ نُت : يلب س بعض الكفرة عىل املسلمني يف بالد الغرب هبذا(وروٌح منه)

آنمك ويف س نة نبي مك ذًا فهو جزء من هللا ؛بأ ن عيىس روٌح من هللا :يف قرأ  .فهو ابنه ؛ا 

عندان أآايت حمكامت تدل عىل  ؛من التعل ق ابملتشاهبات وترك احملكامت وهو ؛هذا كذبٌ و 

آَدَم َخلَقَُه ، قال هللا عز وجل: }أ ن عيىس خملوق من تراب ن َد اَّلل   ََكَثَل  أ ن  َمثََل ع يىَس ع 
ِ
ا

َن ال ُمم   ن  َرب  َك فاََل تَُكن  م  ن  تَُرابٍّ مُث  قَاَل هَلُ ُكن  فَيَُكوُن ال َحقُّ م  ملاذا نرتك هذه  ،(1){رَت ينَ م 

 الآية الرصحية ونأ يت ا ىل أآية متشاهبة؟ 

نه    .نعوذ ابهلل -الهوىا 

أ ي: يدي  ؛ةتبعيضي   هنا  )من(؛ عندما تقول: يدي قطعة مين ؛املعىن اللغويمن انحية 

  .هذه واحدة ؛جزء مين

 

 [   59}أ ل معران: ( 1)
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 ؟ كهل ادلينار جزء من ؛وعندما تقول لشخص: هذا دينار مين

ذًا ال يصح أ ن تقول ؛ال بدأ ت من  ،بداية الغاية ؛ولكهنا بدائية ؛)من( هنا تبعيضية :ا 

، أ ي (1){هوروح منيف قوهل تعاىل: }وهذا املعىن هو املقصود هنا  ؛خرجت مين ؛عندي

  .: أ ي خلٌق من خلقه تبارك وتعاىلروح من هللا

 فلامذا خص عيىس؟  ؛ال رواح من هللالو قال كل قائل: فلكُّ 

ه هبذا كام خص  البيت ؛تكرميًا هل ول نه ال أ ب هل ؛خص  عيىس بيت هللا وكام : قال ،خفص 

 .: انقة هللافقال خص  الناقة

فهو مبعىن ، واحلق ضد الباطل ،: ال بد أ ن تشهد أ ن اجلنة حقٌّ (والنار حقٌّ  ،واجلنة حقٌّ )

 ،موجودة ،حقٌّ اثبتة؛ والنار كذكل ،وال شك فهيا  ،موجودة ،اجلنة خملوقة :أ ي ؛الثابت

ذا أآمنت ابجلنة والنارف فيدفعك  ؛فقد أآمنت بيوم القيامة اذلي كفر به املرشكون ؛أ نت ا 

ميانك ابليوم الآخر ا ىل اال ميان ابهلل تبارك وتعاىل ىل العمل مبا أ مرك هللا س بحانه  ،ا  وا 

  .وتعاىل

يعين ال بد  هل  (؛اجلنة عىل ما اكن من العمل)أ دخّل هللا  :من فعل هذا لك ه :(أ دخّل هللا) 

 ؛وارتكب اذلنوب واملعايص ،قرص  و  ،ن شهد هبذه الشهادة اليت ُذكرت، مفمن دخول اجلنة

ب عىل قدرها ف  ، فال بد  هل من دخول اجلنة ؛مث يدخل اجلنة - ا ن شاء هللا أ ن يعاقبه -ُيعذ 

هذا قوٌل من أ قوال أ هل العمل يف تفسري هذا املعىن  ؛دخل اجلنة مبارشة ؛ومن مل يقرص  

  .للحديث

كون مرتبته تيدخّل اجلنة مث  :يعين ؛والبعض قال: أ دخّل هللا اجلنة عىل ما اكن من العمل

فلك خشص يكون  ؛رجةفهيي مئة د ؛ل ن مراتب اجلنة متفاوتة ؛يف اجلنة عىل حسب معّل

  .يف ادلرجة اليت تناسب معّل

 

 [  171]النساء: ( 1)
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  ؛ أ ي: البخاري ومسمليف الصحيحني (؛ أ ي:أ خرجاه)قال: 

 .الشاهد: فضيةل التوحيد أ ن يدخكل هللا اجلنة عىل ما اكن من العمل

 

ن  " بان:  ت  وهلام يف حديث ع  : )قال املؤلف رمحه هللا ال   : قالَ   ن  مَ   ار  عىل الن    مَ ر  حَ  هللاَ  فا  هل ا  ال ا 

َ   ؛ هللا   .(هللا    هَ ج  وَ   كلَ ذَ غي ب  تَ ب  ي

  .: يعين للبخاري ومسمل(هلامقوهل: )

أ نه قال : "فا ن  ملسو هيلع هللا ىلصيروي عن النيب  ،حصايب ،هو عتبان بن ماكل ال نصاري (: عتبان)

ال هللا هل ا   حديث طويليف  ،(1)يبتغي بذكل وجه هللا " ؛هللا حرم عىل النار من قال: ال ا 

وأ ن من حقق  ،فأ راد املؤلف أ ن يبني  هنا فضيةل التوحيد ،وهو املراد ؛جزٌء منههذا 

ال من حيلكن ال  ؛وهذه فضيةل عظمية ؛التوحيد حرم هللا عليه النار صل عىل هذه الفضيةل ا 

هل ا ال هللا بلسانه فقط؛ حقق التوحيد حبق ال بد مع ذكل  ؛ بلال يكفي منه أ ن يقول: ال ا 

ال من شهد ابحلق ومه يعلمون} ؛من العمل مبعناها  ذًا ال بد من العمل ،(2){ا  ذا مل تعمل  ،ا  أ ما ا 

فيقوالن هل: من  ،اكن يف قَبهلوتكون كذاك الرجل اذلي يأ تيه امل ،فال تنفعك شيئاً  ؛معناها 

 ؛ال أ دري، ها ، ربك؟ وما دينك؟ وماذا تقول يف هذا النيب اذلي بعث فيمك؟ فيقول: ها 

مسع الناس يرددون لِكمًا فردده  ،ما نفعه يشء ،(3)ًا فقلتهمسعت الناس يقولون شيئ

هل ا ال هللا هيقول: "من مات وهو يعمل أ ن ملسو هيلع هللا ىلصوالنيب  ،خلفهم ذًا ال  ،(4)دخل اجلنة" ؛ال ا  ا 

أ ن ب تؤمنو  ،تصدق هبا بل  ؛ليس فقط العمل مبعناهاف  ،مبقتضاها  والعمل ها،بد من العمل مبعنا 

 

 (.33ومسمل)(، 425أ خرجه البخاري) ( 1)

 [   86]الزخرف:( 2)

( من حديث 4753، وهو مطول عند أ بيد داود )( من حديث أ سامء 11(، ومسمل )922أ خرجه البخاري )( 3)

   ، وأ صّل يف "الصحيحني" أ يضًا.الَباء

    ( عن عامثن ريض هللا عنه.26أ خرجه مسمل ) (4)
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وختضع وتتعبد هلل تبارك  ،فال ترشك معه غريه ؛يس تحقها غريهالعبادة يس تحقها هللا وال 

ال ال  ؛عندئذٍّ تكون انفعة كل ؛تؤمن بذكل وتعمل به ؛هذا معىن العمل مبقتضاها  ؛وتعاىل وا 

د أ ن تتلف ظ ابلالكم هكذا  ،أ و دون أ ن تعمل به ،دون أ ن تعرف معناه ،تكون انفعة مبجر 

  .أ بداً  ؛أ و أ ن تؤمن به

هل ا ال هللا  :فيه ردٌّ عىل املرجئة اذلين ال يشرتطون مع قوكل (:ه هللايبتغي بذكل وج) ال ا 

مؤمنًا  ،يقولها خملصًا هبا  :يعين؛ "يبتغي بذكل وجه هللا"فقوهل:  ،فهنا عندان أ مٌر زائدٌ  ؛شيئاً 

ذا قالها خالصًا من قلبهف ،(1)ويف رواية أ خرى حلديثٍّ أآخر قال: "خالصًا من قلبه"، هبا   ؛ا 

 ؛يف قولها  اً صادقًا، "غري شاك ٍّ فهيا" موقن وكذكل يف رواية أ خرى: ،دفعته ا ىل العمل وال بد

هل ا ال هللا :هذا اذلي ينفعك من قول   .ال ا 

ذًا الشاهد من هذا احلديث: أ ن من قال لكمة هل ا ال هللا) :ا  أ نه  ؛يبتغي بذكل وجه هللا (ال ا 

مه هللا س بحانه وتعاىل عىل النار   .حير 

 

ش  هل ا ال هللا؟ اك ا   ل: كيف يدخل النار أ انٌس قالوا: ال ا 
أ ن أ انسًا مم ن معهم هذه اللكمة يدخلون النار  :ثبت عندان يف ال حاديث الصحيحة الكثرية

بون فهيا مث خُيَرجون مهنا  هل ا ال هللا" ؛ويَُعذ  م عىل النار من قال ال ا   ؟فكيف يقول هنا: "حر 

هل ا ال هللا أ ن من غل  الشمةل : ملسو هيلع هللا ىلصوجاء عن النيب  ،مسلمونمه و ،وهؤالء معهم لكمة ال ا 

ب هبا يف انر هجمن  هأ حاديث كثرية مثل هذ ؛(3)وأ ن ما أ سفل من اال زار ففي النار ،(2)يُعذ 

 

 ( عن أ يب هريرة ريض هللا عنه.  99أ خرجه البخاري)( 1)

 ( عن أ يب هريرة ريض هللا عنه.  115(، ومسمل)4234احلديث أ خرجه البخاري)( 2)

 ( عن أ يب هريرة ريض هللا عنه.  5787احلديث أ خرجه البخاري)( 3)
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ب ابلنار عىل تدل مع أ هنم مسلمون  ،أ ن أ حصاب اذلنوب بعضهم س يدخل النار وس يعذ 

هل ا ال هللا ذًا ما ال ؛وأ حاديث الشفاعة كثرية يف ذكل ومتواترة ،ومعهم لكمة ال ا   ؟ عملا 

ال بد أ ن تدفعه ا ىل العمل  - كام جاء يف رواية - همن قالها خالصًا من قلب ؛: هذه اللكمةولنق

ل نه ال يكون  ؛هذا يدخل اجلنة وال يُعذب ؛هللا والتوبة الصادقةوالطاعة والقربة ا ىل 

ذا اكن صاحب ذنوب ،صاحب ذنوب  هذه اللكمةف  ؛يتوب ا ىل هللا س بحانه وتعاىل ؛وا 

فريتكب  ؛أ ما بعض الناس فتكون ضعيفة يف قلبه ،يقينية يف قلبه دفعته ا ىل العمل

ب عىل قدر ذنبه - ملسو هيلع هللا ىلصكام حص ت ال خبار عن النيب   - هذاف ؛ اذلنوب وأ مره  ،مث خُيَرج، يُعذ 

ذا مات عىل ذنبه أ مره ا ىل ؛ رب ام يعفو عنه وال يعذبه؛ ا ىل هللا فصاحب اذلنب املوحد ا 

به ؛هللا ن شاء عفا عنه ،ا ن شاء عذ  لكن املهم  ؛ا ن شاء هللا املبحث وس يأ يت هذا ؛وا 

هل ا ال هللا)عندان هو أ ن نفهم أ نه ليس لك من قال:  دين  ؛ال ؛دخل اجلنة وانهتيى ال مر (ال ا 

مث خترج ؛ مجيع الآايت يف املسأ ةل ،ُتمع مجيع ال حاديث ؛هللا جيب أ ن يُفهم اكماًل مع بعضه

ابن وال مر كام قال  ،- وامحلد هلل - وهذا ما اكن يفعّل السلف ؛بنتيجة واحدة حصيحة

 ،بينوا لنا لك يشء بفضل هللا ،مسعود ريض هللا عنه: "اتبعوا وال تبتدعوا فقد ُكفيُت"

هل ا ال هللا)ن من قال: أ  فقالوا:  ؛به نصوص الرشيعة وبينوها لنا اس تقرأ واوهذا مما   (،ال ا 

ذا شاء عفا عنه وأ دخّل  ؛فأ مره ا ىل هللا ؛فا ذا اكن مذنباً  ،وحقق رشوطها دخل اجلنة ا 

ذا شاء عذبه عىل قدر ذنوبه مث أ خرجه من النار ،اجلنة   .وا 

مهنا هذه النصوص اليت يس تدل هبا  ؛عىل اخلوارج وعىل املرجئة بنصوص قد رد  السلفو 

 ،(1)"ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن" ؛ مثل:رُيدُّ علهيم ابلنصوص ال خرىف ؛املرجئة

رُيدُّ علهيم مبثل هذه ف "؛ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن" :وارج مبثلاخل  بيامن يس تدل

 .وامجلع بني لك ال دةل هو ما عليه أ هل الس نة وامجلاعة ،ال دةل

 

 ( عن أ يب هريرة ريض هللا عنه.  57(، ومسمل)2475أ خرجه البخاري)( 1)
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ٍّ  من حديث عتبان: لشاهدا م هللا عليه النار :هو أ ن من حقق التوحيد حبق  ذا  ،حر  فا 

اً  د توبة صادقة يف لك مرة ،ابتعد عن املعايص واذلنوبف ؛حقق التوحيد حتقيقًا اتم   وجد 

م هللا عليه النار  ؛وهو حمقق للتوحيد ،حىت ياليق هللا س بحانه وتعاىل فيكون قد حر 

من حق ق التوحيد ال خُيدل  يف انر  :لكن يف الهناية ،فكام ذكران ؛أ ما صاحب اذلنوب، مطلقاً 

 ة.وهذه فضيةل عظمي  ؛هجمن  
 

وعن أ يب سعيد اخلدري ريض هللا عنه، عن رسول هللا  ) :مث قال املؤلف رمحه هللا تعاىل

ينعَ   ! قال موىس عليه السالم: اي رب   " قال:    ملسو هيلع هللا ىلص اي    ل  به، قال: قُ  عوكَ وأ د   كَ رُ كُ ذ  أ    شيئاً   ل  م 

هل ا ال هللا، قال: لُكُّ   : موىس   اموات  الس    ن  أ    لو    !قال: اي موىس   ، هذا   يقولونَ   كَ اد  ب ع    ال ا 

هل ا ال هللا يف ك  ةٍّ ف  يف ك    عَ ب  الس     وال رضنيَ   ،غريي  ن  هُ رُ وعام   عَ ب  الس    هل   ن  هب     ت  الَ مَ   ؛ةٍّ ف  ، وال ا  ال ا 

 (. "ا ال هللا«. رواه ابن حبان واحلامك وحصحه 

-معروف ابلعملو  مشهور ،حصايب جليل ،أ نصاري ،امسه سعد بن ماكل :أ بو سعيد اخلدري

 ...".قال موىس"أ نه قال :  ملسو هيلع هللا ىلصيروي عن رسول هللا  - ريض هللا عنه وأ رضاه

  .النيب عليه السالم :موىس بن معران

 من هذا احلديث أ ن نس تخرج ( ميكناي رب عل مين شيئًا أ ذكرك وأ دعوك بهقال موىس: ) 

  .ال نريد أ ن نطيلف ؛لكن ل نه ضعيف ،أ ش ياء

هل ا ال هللا :قل اي موىس)  يعين امجليع يشرتكون هبذا  (قال: لك عبادك يقولون هذا ،ال ا 

ًا يب ،اذلكر   .وأ ان أ ريد شيئًا خاص 

أ ي:  ،يعين اكملالئكة (لو أ ن الساموات الس بع وعامرهن غريي !" قال: اي موىسقال: 

  .الساموات الس بع واملالئكة ولك من يف الساموات غري هللا س بحانه وتعاىل

  .يعين كفة مزيان( وال رضني الس بع يف كفة)
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هل ا ال هللا يف كفة)    .يف الكفة الثانية للمزيان ( أ ي:وال ا 

هل ا ال هللا)    .لعظم هذه اللكمة (؛مالت هبن ال ا 

  .(1)(رواه ابن حب ان واحلامك وحص حه) 

  .فهذا من فضلها  ؛عىل قدر عظمها  ،يعين أ جرها عظمي

اج عن أ يب ؛احلديث ضعيفهذا ف  ؛كام ذكرانلكن ال نريد أ ن نطيل   فهو من رواية در 

اج هذا ضعيف، الهيمث م  ،فال يصح   ؛وروايته عن أ يب الهيمث أ شد ضعفاً  ،ودر  واذلي تقد 

 .معنا يغين عنه وامحلد هلل

 

يقول:    ملسو هيلع هللا ىلصعن أ نس: مسعت رسول هللا   - وحس نه  - وللرتمذي )مث قال املؤلف رمحه هللا: 

آدم "  ُ   ال رض    راب  قُ لو أ تيتين ب    !قال هللا تعاىل: اي ابن أ   ؛ رشك يب شيئاً خطااي، مث لقيتين ال ت

 ( "ةً رَ ف  غ  ا مَ راهب  قُ ل تيتك ب  

ج عند الرتمذي يف جامعه(لرتمذي وحس نهلو )  وحمك عليه  ،(2): يعين هذا احلديث خمر 

 ،منه حصيح ومنه حسن ومنه ضعيف :احلديثف ؛ويه درجة يُقبل هبا احلديث ،نس  ابحلُ 

فال  ؛أ ما الضعيف ،يُعمل ابلصحيح واحلسن ،والضعيف مردود ،الصحيح واحلسن مقبول 

قال احلافظ يف  (،كثري بن فائد )لكن هذا احلديث أ خرجه الرتمذي ويف س نده  ،يُعمل به

ذا توبع يأ   "،مقبول": "التقريب" ذا مل يُتابع ،ا  وقد توبع حقيقًة عند  ف،فهو ضعي ؛وا 

 ، وهوكام ينقلون عن الرتمذي ؛ا ن شاء هللا حسن فاحلديث ،(3)"املقديس يف "اخملتارة

 

( عن أ يب سعيد اخلدري ريض هللا 1936(، واحلامك يف "املس تدرك" )6218ه" )أ خرجه ابن حبان يف "حصيح( 1)

 عنه. 

 ( عن أ نس ريض هللا عنه.  3540) ( 2)

(3 ) (1571  ) 
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ج يف "جامع العلوم واحلمك" من حديث  (2)"حصيحه"وأ خرج مسمل يف  ،البن رجب (1)خمر 

ومن لقيين بقراب  ،ومن أ اتين مييش أ تيته هروةل: "قال هللا :أ يب ذر يف احلديث القديس

ووددُت لو أ ن املؤلف وضع هذا  "،لقيته مبثلها مغفرة ؛ال رض خطيئة ال يرشك يب شيئاً 

لكن عىل لك حال: حديث الرتمذي حسٌن أ يضًا ا ن شاء  ؛احلديث بدل حديث الرتمذي

  .هللا

وقد دعا هل  ،لعرش س نني ملسو هيلع هللا ىلصاكن خادم الرسول  ،حصايب ،هو أ نس بن ماكل (:أ نس)

  .(3)"اللهم أ كرث ماهل وودله وأ دخّل اجلنة" :ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 (: يعين ملؤها، أ و ما يُقارب ذكل.قُراب ال رض)

 (: ذنوبخطااي)

آدم أ ن :والشاهد منه ذا جاء  ابن أ  - أ و ما يقارب ذكل ،يعين ملؤها- "بقراب ال رض خطااي"ا 

د يعين: - مث جاء ا ىل هللا س بحانه وتعاىل ال يرُشك به شيئاً  ،خطااي: أ ي ذنوب من ًا موح 

ذا  :يعين ؛"ل تيتك بقراهبا مغفرة" قال: ؛- يف توحيده اً خالص أ ن هللا س بحانه وتعاىل يغفر هل ا 

داً    .لقي هللا موح 

-ل نه يتضمن ؛ال يبقى معه ذنب ك،التوحيد اخلالص اذلي ال يشوبه رش " :قال أ هل العمل

جالهل وتعظميه وخوفه ورجاؤه وحده من -التوحيد هذا يعين ما يوجب غسل  ؛حمبة هللا وا 

، انهتيى لِكهمم (4)"فالنجاسة عارضة والرافع لها قوي ؛اذلنوب ولو اكنت قراب ال رض

ذا اكن اال نسان ال ف ؛حقق التوحيد حتقيقًا اكمالً  قد يعين: ا  ال يبقى مع هذا التوحيد ذنٌب ا 

 

 (  400/ 2احلديث الثالث وال ربعون )( 4)

 ( عن أ يب ذر ريض هللا عنه.  2687) ( 5)

( بلفظ: "اللهم أ كرث ماهل وودله، 6334(، وأ صّل عند البخاري)1255"املنتخب من مس ند عبد بن محيد" )( 4)

 ( بلفظ: "اللهم أ كرث ماهل وودله، ابرك هل فيه".  660وابرك هل فمي أ عطيته"، وعند مسمل)

غاثة اللهفان" )( 1)  (.  64/ 1قاهل ابن القمي يف "ا 
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 وانتفت هذه اذلنوب ،امتل  قلبه ابال ميان ل ن املرء يكون يف حتقيقه لهذا التوحيد ؛بذه

 وحق ق توبة صادقة وذهبت وهللا أ عمل.  وذهبت،

؛ عىل لك ٍّ ال صل اذلي ذكرانه سابقًا هو اذلي نعمتد عليه يف التفصيل يف هذه ال حاديث

ذا الصة هذا الباب هو ما ذكرانه من ؛ خفهممٌّ جداً  بيان فضائل التوحيد وأ نه يكف ر اذلنوب ا 

ما من اخللود فهيا  ؛وأ يضًا أ عظم فضيةل هل أ نه ينجيك من انر هجمن ،اكن توحيدًا خالصاً   ،ا 

ك فهيا  وأ نه أ يضاً  ،أ و من دخولها أ صالً  فهذه فضائل عظمية ُتعل ُه ة  ؛يدخكل اجلنة وخُيدل 

  .املرء عالية ليحقق التوحيد وحيرص عليه

كثري من الناس خيطئون يف : "قال؛ ش ية مفيدة ل حد العلامء أ حب  أ ن أ ذكرها لمكوهنا حا 

هل ا ال هللا دخل اجلنة" فيظنون بأ ن التلفظ هبا يكفي وحده  ؛فهم أ حاديث: "من قال ال ا 

 "للنجاة من النار ودخول اجلنة، وليس كذكل

  .ة: جمرد التلفظ هبا فقط ال يكفي يف النجاة من النار ودخول اجلنيعين

هل ا ال هللا"قال: "  "ل نه مل يتدبرها  ؛فا ن من يظن ذكل من املغرورين مل يفهم "ال ا 

  .يعين: مل يتأ مل فهيا 

ذ أ ن حقيقة معناها: الَباءة من لك معبود، والتعهد بتجريد لك أ نواع العبادة هلل قال: " ا 

  "س بحانه وحده

 .يعين ُتعل العبادة خالصة هلل فقط

 "عىل الوجه اذلي حيبه ويرضاهوالقيام هبا قال: "

ذا أ ردت أ ن تقوم ابلعبادة كام حيهبا  ،يعين: كام حيب هللا س بحانه وتعاىل أ ن تكون العبادة وا 

ذًا ال بد أ ن تتعمل  كيف يه؟ كيف فعلها النيب  ؛هللا ويرضاها  ايها؟ ملسو هيلع هللا ىلصا  ؟ كيف عل منا ا 

  .وتقوم هبا عىل ذكل
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فدعا  ؛العبادة، أ و قام ببعض أ نواع العبادة، مث عبد مع هللا غريهمفن مل يقم حبقها من قال: "

  "ونذر هلم وطاف بقبورمه ،ال ولياء والصاحلني

  .الطواف ،النذر ،ادلعاء؛ هذه عباداتالحظ: 

  "واعتقد هلم الّس   والَبكة وحنو ذكل ،وطاف بقبورمهقال: "

ال يقدر علهيا الناس ؛ ا أ ش ياءاعتقد هلم الّس والَبكة: أ ي أ هنم قادرين عىل أ ن يفعلو 

منا ون؛العادي   .عندمه بركة انفعة بأ نفسهمف  ؛هللا س بحانه وتعاىل يفعلها  وا 

نه يكون هادمًا لها "قال:    "فا 

 ؛ينفعك هذا ال ؛تنقضها و ليست العَبة أ ن تقول اللكمة مث تذهب  ،أ نه قد أ خل هبا  :يعين

تعبد غري هللا  ،ال تبايل ابلعبادة هنائياً  ،مث تسب هللا س بحانه وتعاىل ،تقول: أ ان مؤمنأ ن 

هل ا ال هللا؟ أ نت ما حققت مهنا شيئاً  ؛س بحانه وتعاىل ذًا أ ين ذهبت ال ا  القضية ليست ف ،ا 

 .قضية دعاوى ولِكم فقط

رشكني ما وقع من امل  ؛، ولو اكن جمرد قولها اكفياً فال تنفعه دعواه وال تغين عنه شيئاً "قال: 

  "ومعاداته ملسو هيلع هللا ىلصما وقع من حماربة الرسول 

ملاذا  - اذلين مه كفار قريش - حيارب أ هل الرشك ؛ فلامذاتلف ظ هبا اكفٍّ ال  اكن جمرد لو: ريدي

ذن ؟ ملسو هيلع هللا ىلصحياربون النيب  حروب  وقعتوما  ،عىل تفامُه وتواؤم انهتيى ال مر، وبقوالقالوها و ا 

لهًا واحدًا ا ن هذا : }قالوا مهنا؛ لكن ملا فهموا ماذا يريد ،وال قتال وال يشء أ جعل ال لهة ا 

وحاربوا  عباد ال صنام، ذلكل ما تركوا ؛أ راد مهنم أ ن يرتكوا عبادة ال صنام ،(1){ليشٌء جُعابٌ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 

 [  5]ص:( 1)
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هل ا ال هللا}قال هللا تعاىل: "قال:  ال من شهد ابحلق ومه : }وقال، (1){فاعمل أ نه ال ا  ا 

 "(2)ن{يعلمو

ال مع العمل هل ا ال هللا ال تنفعك ا    .يعين ال ا 

ولك من رصف شيئًا من أ نواع  ،مفن مل يوف هبا ويعمل مبقتضاها ال ينفعه التلفظقال: "

ما جاهل مبعناها، أ و اكذب يف ادعائه اال ميان، وأ ولئك مه املغرورون  ؛العبادة لغري هللا فهو ا 

م يف احلياة ادلنيا ومه حيس بون أ هنم حيس نون اذلين ضل سعهي} ؛ال خّسون أ عامال

يوحض خالصة  ؛وهو تعليق نفيس طيب ،هذا ما قاهل الش يخ الفقي (. انهتيى،(3){صنعاً 

هل ا ال هللا   .ومىت تكون انفعة للعبد ،معىن ال ا 

وقد تبني  لنا ال مر وامحلد هلل رب  ،معقود لبيان فضائل هذه اللكمة -كام ذكران - والباب

 العاملني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [   19]هود:( 2)

 [   86]الزخرف:( 3)

 [   104]الكهف:( 4)
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حيَد؛ َدَخَل اجلَن َة ب َغري      ب البا الثاين: ابب من َحق َق الت و 

سابٍّ   ح 

 ( ابٍّ سَ ح   ري   غَ ب   ةَ ن  اجلَ   لَ خَ دَ   دَ ي  ح  و  الت    َق ق  حَ   ن  مَ   :ابب )قال املؤلف رمحه هللا: 

 .فدخول اجلنة بغري حساب من فضل التوحيد ؛هذا الباب اكملمت م لذلي قبّل

الفضائل اليت ؛ فضائل َمن حق ق التوحيد :مث ذكر ،ابب فضل التوحيد :ذكر يف البداية

  .هذا الباب :مث ذكر بعد ذكل ؛حيصل علهيا من حق ق التوحيد

دخل اجلنة بغري ؛ التوحيد حتقيقًا اكمالً  ن حققمف ،عالية حتقيق التوحيد؛ مزنةل ومزنةل

ال َمن اصطفامه هللا س بحانه وتعاىل ،حساب   .وهذه املزنةل مزنةل ال ينالها ا 

مَفن حققه هبذه ، تصفيته وختليصه من الرشك والبدع واملعايص :ومعىن حتقيق التوحيد هنا 

  .هاال حُياسب عىل املعايص وال عىل غري  ،دخل اجلنة بغري حساب ؛الطريقة

هل ا ال هللا ال ابلعمل مبعىن ال ا  والاعتقاد  ،ملسو هيلع هللا ىلصومعىن محمد رسول هللا  ،وحتقيقه ال يكون ا 

 ،والانقياد لها بأ ن تعمل مبا تقتضيه وتدلُّ عليه ،الاعتقاد: أ ن تعتقد معناها  ،والانقياد

د العمل والاعتقاد ال ينفع ذا حتقق  ،ال بد معهام من معلٍّ  ؛مفجر  العمل والاعتقاد والانقياد ا 

اً  وانتفت عنه البدع  ،حبيث انتفى عنه الرشك ،عند العبد وأ خلص يف توحيده ا خالصًا اتم 

  .دخل اجلنة بغري حساب ؛وانتفت عنه املعايص

آية    قال:؛ فبدأ  املؤلف رمحه هللا يف هذا الباب بأ
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ًة  } ) مَي اَكَن ُأم  ب َراه  ِ
ن  ا
ِ
َن ال ُمرش  ك ني ا  ( {قَان تًا َّلل    َحن يًفا َولَم  يَُك م 

براهمي}  .النيب   : معروف:{ا 

ماماً  {:اكن أ مة} منا أ ن ال مة يف القرأآن تأ يت عىل أ ربعة أ وجهقد ، و يعين اكن ا  مبعىن  :قد 

مام براهمي اكن أ مة} فقول هللا: ،ومبعىن دين ،ومبعىن جامعة ،زمن؛ دهر ، ومبعىنا  ن ا   {؛ا 

ماماً  مامًا معل امً للخري ؛بهيقتدى  يعين اكن ا   .فقد اكن قدوة ا 

 .اكن دامئ الطاعة هلل س بحانه وتعاىل ،القنوت هو دوام الطاعة{: قانتاً }

مائاًل عن الرشك  ، أ ي:يعين اكن حمق قًا للتوحيد ؛: احلنيف: هو املائل عن الرشك{حنيفاً }

  .ا ىل التوحيد

فمل يكن يعبد غري هللا تبارك  ؛اكن عىل طريقة املرشكني: ما {ومل يك من املرشكني}

وما اكن  ،وما اكن يبتدع يف دين هللا ،بل اكن يعبد هللا س بحانه وتعاىل وحده ؛وتعاىل

براهمي عليه السالم حمق قًا للتوحيد ؛يفعل املعايص واذلنوب اليت يفعلها املرشكون  ؛فاكن ا 

وقد صف ى وخل ص توحيَده من الرشك ومن البدع ومن املعايص اليت اكن  ،كامل التوحيدل

  .علهيا املرشكون

براهمي براهمي ،فهذه الآية فهيا ثناء من هللا تبارك وتعاىل عىل ا   عليه السالم ملاذا اس تحق  ا 

 ؟هذا الثناء

براهمي اكن أ مة: }ذكره هللا س بحانه وتعاىل اس تحق ه ل نه حق ق التوحيد مبا  ن ا  اكن  ،(1) {ا 

ماماً  ماماً  ،يُقتدى به ا  ذا حق ق التوحيد وحقق اخلري ؛وال يصري الشخص ا  ال ا  وجعلنا ،}ا 

آايتنا يوقنون براهمي اكن صابرًا موقناً  ،(2){مهنم أ مئة هيدون بأ مران ملا صَبوا واكنوا بأ ابتاله  ،فا 

حارب  - حارب قومه عىل التوحيد ،ابتيل ؛هللا س بحانه وتعاىل بأ نواع من الابتالءات

آذوه وأ رادوا أ ن حيرقوه يف النار فصَب - يعين دعامه ا ىل اخلري: قومه وابتاله هللا س بحانه  ،فأ

 

 [   120]النحل:( 1)

 [   24]السجدة:( 2)
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، صابرًا عىل الطاعة ؛فاكن صابراً  ؛وتعاىل بأ ن يذحب ابنه فصَب وأ طاع هللا س بحانه وتعاىل

، هكذا يكون اال نسان صابراً  ؛صابرًا عىل أ قدار هللا س بحانه وتعاىل، صابرًا عن املعصية

ب، وال بد هل من الصَب ،وال بد من أ ن يؤذى اال نسان يف طريق ادلعوة راهمي صابرًا فاكن ا 

اً  ،واكن موقنًا ابهلل س بحانه وتعاىل براهمي  - عليه الصالة والسالم -حمق قًا للتوحيد حتقيقًا اتم  فا 

ماماً  وهذا من حتقيق  ،مطيعًا هل س بحانه وتعاىل ودامئ الطاعة يعين ؛ل نه اكن قانتًا هلل اكن ا 

مائاًل عن ، اًل عن الرشكمائ ؛وتعاىل واكن حنيفاً  ،أ نه اكن مطيعًا هلل س بحانه ؛التوحيد

  .ما اكن عىل طريقة املرشكني {،ومل يك من املرشكني، }مائاًل عن املعايص ،البدع

براهمي اكن حمق قًا للتوحيد ذلكل اس تحق  الثناء من هللا س بحانه ؛ هذا لكه يبني  لنا أ ن ا 

  .وتعاىل

 

 ماذا يُطلب منا مع من أ ثىن هللا عليه؟ 
 فرييد منا أ مرين:  ؛تبارك وتعاىل عىل خشصٍّ هبذه الطريقةوعندما يثين ربنا 

ل ن أ وثق ُعرى اال ميان:  ؛وأ ن نتقرب ا ىل هللا س بحانه وتعاىل حبب ه ،ال مر ال ول : أ ن حنبه

فامب أ نه اكن عىل هذه ادلرجة من حتقيق التوحيد  ،احلب يف هللا والبغض يف هللا

ذًا  ؛اكن مؤمناً  ؛واال خالص هلل س بحانه وتعاىل ه  َوَجبَ ا   .علينا أ ن حنب ه ونتوال 

براهمي عليه السالم:  وال مر الثاين: اذلي جيب علينا فمين أ ثىن هللا س بحانه وتعاىل علهيم اك 

أ ثىن عليه  ،أ ثىن هللا س بحانه وتعاىل عليه بدوام الطاعة ،أ ن نقتدي به فمي ُأثيَن عليه فيه

ذًا حنن نقتدي  ؛بتحقيق التوحيد وهللا س بحانه وتعاىل قال لنا يف كتابه  ،به يف التوحيدا 

يَن َمَعهُ : }الكري مَي َواذل   ب َراه  ِ
نٌَة يف  ا َوٌة َحس َ براهمي فمي اكن عليه  {،قَد  اَكنَت  لمَُك  ُأس  التأ يس  اب 

براهمي لقومه؟  ،من حتقيق التوحيد ان  بَُرأآءُ }ماذا اكن يقول ا  ِ
ه م  ا م  ذ  قَالُوا ل قَو  ِ

ا  ا م  ن مُك  َوم  م 

نَنَا َوبَي نمَُكُ ال َعَداَوُة َوال َبغ َضاُء أ بًَدا َحىت  تُؤ   اَن ب مُك  َوبََدا بَي  ن  ُدون  اَّلل   َكَفر  ُبُدوَن م  َّلل   تَع  نُوا اب  م 
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َدهُ  براهمي و  ؛(1){َوح  ؤون من الكفر واملرشكنياذلين معه هكذا اكن ا  ؤون من  ؛يتَب  يتَب 

حيق قون  ؛ويتَبؤون من الرشك ،ويتَبؤون من املرشكني ،ويتَبؤون من الكفر ،الَكفرة

اً    .حتقيق التوحيد يكون مبا ذكران ،التوحيد حتقيقًا اتم 

ايمك لطاعته  .أ سأ ل هللا أ ن يوف قنا وا 

م ال يرُشكون : } وقال تعاىل : )قال املصنف رمحه هللا  ((2) {واذلين مه برهب 

اح هنا:   :فأ ثىن علهيم ابلصفات اليت أ عظمها  ؛وصف املؤمنني السابقني ا ىل اجلنة)قال الرشُّ 

من  فهيا  قد ذكر هللا س بحانه وتعاىل قبلها من أآايت؛ يتالو  ةهذه الآي (أ هنم برهبم ال يرُشكون

أ هنم برهبم ال  :- اليت يه أ عظمها و  - ومن هذه الصفات ؛- الصفات الطي بة - صفات املؤمنني

  .يرشكون

ٍّ  ؛رض هل ما يقدح يف ا سالمهع  وملا اكن املرء قد يَ )قالوا:  ؛ نفى ذكل من رشكٍّ جيل ٍّ أ و خفي 

يل: رشك اجلرشٌك وال  ،فهم غري واقعني ال يف الرشك اجليل وال يف الرشك اخلفي ؛(عهنم

ن شاء هللا  ؛في: اكلرايءاخل رشٌك وال  ،س بحانه وتعاىلهللا  عبادة غري؛ واحض وس يأ يت ا 

 .تفصيل يف بيان الفرق بني الرشك اجليل   والرشك اخلفي  ال 

فهذه الآية تدل    ؛(به أ عامهلم وَكلت ونفعهتم حسنت وهذا هو حتقيق التوحيد اذلي) :قالوا

 .تبارك وتعاىل فضيةل الثناء عليه من هللا ؛ هل فضيلته،عىل أ ن من حق ق التوحيد

 

سعيد بن    دَ ن  ع    قال: كنُت   ،  بن عبد الرمحن ني  َص عن حُ )مث قال املصنف رمحه هللا تعاىل: 

 أ  ! مث قلت:  فقلت: أ ان   حة؟ البار    ض  َق اذلي ان    رأ ى الكوكبَ  مُك  يُّ فقال: أ  ؛  جبري 
ِ
  ن  أ كُ   م   لَ ين   ما ا

  عىل ذكل؟   كَلَ ، قال: مفا مَحَ ُت ي  قَ تَ ؟ قلت: ار  فقال: مفاذا صنعَت   ، ُت غ  ولكين  دُل   ؛ يف صالةٍّ 

ب، أ نه  ي  َص بن احلُ   دةي  رَ ، قال: وما حدثمك؟ قلت: حدثنا عن بُ حدثناه الشعيبُّ   قلت: حديثٌ 

 

 [   4]املمتحنة:( 1)

 [   59]املؤمنون:( 1)



                                                                             47 

ال من عَ   ةَ يَ ق  قال: "ال رُ  ٍّ ا  ؛ ولكن حدثنا  عَ من انهتيى ا ىل ما مَس    "، قال: قد أ حسنَ ةٍّ أ و مُحَ   ني 

هَ   أ نه قال: "  ملسو هيلع هللا ىلص  عن النيب  ابن عباس  َُمُم، فََرأ ي ُت الن يب   َوَمَعُه الرُّ ،  ط ُعر َضت  عيََل  ال 

مٌي، فََظنَن ُت  َع يل  َسَواٌد َعظ  ذ  ُرف 
ِ
، َوالن يب   لَي َس َمَعُه أ َحٌد، ا ُجاَلن  ُجُل َوالر  ُم   َوالن يب   َوَمَعُه الر   أ هن 

ُمُه، فَ  : َهَذا ُموىَس َوقَو  ، فَق يَل يل  ُتَك َوَمَعهُم   ُأم يت  ه  ُأم  : َهذ  مٌي، فَق يَل يل  َذا َسَواٌد َعظ 
ِ
ُت فَا نََظر 

هَلُ  "، مُث  هَنََض فََدَخَل َمزن   َسابٍّ َواَل عََذابٍّ ُخلُوَن ال َجن َة ب َغري   ح  ُعوَن أ ل ًفا يَد  ب  فََخاَض    ،س َ

: فَلََعل هُُم اذل   ،  الن اُس يف  ُأولَئ كَ  ُضهُم  ُبوا َرُسوَل هللا  فََقاَل بَع  : فَلََعل هُُم  ملسو هيلع هللا ىلص يَن حَص  ُضهُم  ، َوقَاَل بَع 

اَلم   س 
ِ
وا يف  اال  ُ يَن ُودل  هلل  ، ف اذل   َياءَ شيئاً   مَل  يرُش  ُكوا اب  م  َرُسوُل هللا     ، ، َوَذَكُروا أ ش   فََخَرَج عَلهَي  

ََبوه   ملسو هيلع هللا ىلص يَن اَل  " ، فََقاَل:  فأ خ  قُوَن، مُهُ اذل   رَت  م     وال يَك تَوون، يَس  وَن، َوعىََل َرهب    ُ َواَل يََتَطري 

ُونَ  ، فََقاَل:  " يََتَولك  َصنٍّ ح  َشُة ب ُن م  ، فََقاَل:  اي رسول هللا!  ، فََقاَم ُعاك  ُم  هن  َعليَن  م  ُع هللَا أ ن  جَي  اد 

ُع هللاَ  آَخُر، فََقاَل: اد  « مُث  قَاَم َرُجٌل أ ُم  هن  ، فََقاَل:    »أ ن َت م  ُم  هن  َعليَن  م  َا  " أ ن  جَي  َبَقَك هب  س َ

َشةُ   (." ُعاك 

 

هو اذلي فيه ادلالةل الرصحية الواحضة عىل ما أ راد رمحه ذكره املؤلف؛ هذا احلديث اذلي 

  .هللا من هذا الباب

لَمي  (حصني بن عبد الرمحن)  .تويف  س نة مئة وست وثالثني ،: هو السُّ

 .وهو فقيه من أ حصاب ابن عب اس ريض هللا عنه ،أ حد علامء التابعني (:سعيد بن جبري)

أ يمك رأ ى  :يسأ ل سعيد بن جبري جلساءه(: فقال: أ يمك رأ ى الكوكب اذلي انقض البارحة؟)

ب ليةل البارحة: يه أ قر و  ،اذلي انقض البارحة؟ يعين سقط البارحة - أ ي النجم - الكوكب

 .مضت

أ ما ا ين مل ) :حصني ما زال يتلك م( مث قلت) والالكم حلصني بن عبد الرمحن( : أ انفقلت)

ويُقال: َمن منمك يف  ،عندما تكون يف جملس كهذا انظروا! (ولكين  دُلغُت  ،أ كن يف صالة
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وأ هل  ،الساعة الفالنية من الليل رأ ى اليشء الفالين؟ وتكل الساعة اليت ينام فهيا الناس

 ؛عندما تقول أ نت بأ نك كنت مستيقظًا ورأ يت ذاك الكوكبف  ،طاعة هللا يقومون يصلون

ومن ورع السلف ريض هللا عهنم ومن  ،ماذا يُظن بك؟ يُظن بك أ نك كنت قامئًا تصيل

عىل نفسه أ ن  حصني خفيش ؛أ هنم ما اكنوا حيب ون أ ن يتش ب عوا مبا مل يُعَطوا :ديهنم وتقوامه

 ؛نفى عن نفسه املبارشةف  ؛(1)"من تش ب ع مبا مل يُعطَ لِكبس ثويَب زور" يدخل يف حديث:

فنفى هذا ال مر عن  ؛يه أ مٌر حسٌن طيب وطاعة ليست يه موجودة فيهيك ال يُظن ف 

فال  "؛قال :"أ ما ا ين مل أ كن يف صالة؛ فوهذا من صالحه ومن خريه جزاه هللا خرياً  ؛نفسه

غُت  ولكين"تظن وا أ ين كنت أ صيل  اذلي أ يقظين يف تكل الساعة أ نين دُلغت دلغة "؛ فدُل 

  .عقرب

 "مفاذا صنعت"سعيد بن جبري ريض هللا عنه ورمحه: قال  ( أ ي:مفاذا صنعت: فقال)

  ؟عندما دلغت

يعين:  ؛اسرتقيت"" :(2)وعند مسمل ،"ارتقيت" :؛ قالوالالكم حلصني (ارتقيت :قلت)

يقرأ  عليه أآايت أ و يذكر أ حاديث فهيا  ؛يعين: طلب من أ حدٍّ أ ن يرقيه رقية ،الرقية طلبُت 

  .ذكر ودعاء يك يَبأ  

طلب ، الحظ هنا بعد أ ن قال هل:" ارتقيت " أ و "اسرتقيت" (؟مفا محكل عىل ذكل) قال:

ة؛ احلمنه ادلليل فقال هل: "ما  ؛هكذا اكن السلف يطلبون ال دةل عىل ال فعال التعب دية ؛ج 

 لرقية يف أ مرٍّ كهذا؟ ما اذلي دفعك أ ن تطلب ا ؛محكل عىل ذكل؟"

أ حد  ؛هو عامر بن رُشاحيل الشعيب (؛حديث حدثَناه الشعيب)والالكم حلصني  (قلت)

 .احلف اظ الثقات من التابعني

 

( عن 2129( عن أ سامء بنت أ يب بكر ريض هللا عهنا، وأ خرجه مسمل)2130(، ومسمل)5219أ خرجه البخاري)( 1)

 عائشة ريض هللا عهنا.   

(2 ) (220   ) 
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 الآن يريد أ ن يسمع ما هو ادلليل؟  ( قال: وما حدثمك؟)

  .حصايب ؛ هوبريدة بن احلصيب (قلت: حدثنا بريدة بن احلصيب)

ال ) ليس و بريدة بن احلصيب يذكر اخلَب من عنده  (:من عنيٍّ أ و مُحَةأ نه قال: ال رقية ا 

ال من عني"وحص  عنه:  ملسو هيلع هللا ىلصلكن هذا اخلَب جاء مرفوعًا عن النيب  ؛مرفوعاً   ؛(1)"ال رقية ا 

ذا ُأصيب الشخص بعني أ و محة": قالوا: معىن " ،فالرقية جائزة يف هذا املوضع ؛يعين: ا 

م   ذا أ صاب اال نسان مُس   ،احلَُمة: هو الس   ؛عقرب أ و ثعبان أ و ما شابه هدلغ: - يعين-  ؛فا 

ال من عني أ و محة" يف احلديث:وقوهل هنا  يف ذكل، بأ سال  ؛فريتقي يف ظاهره  "ال رقية ا 

قد رىق  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا غري حصيح ل ن النيب  ؛ال تصح  ا ال يف هذين ال مرينة يدل  عىل أ ن الرقي

 : عىلفذلكل محل العلامء معىن هذا احلديث ؛ال مرين وارتقى يف أ مور ليست يه من هذين

  .أ نه ال رقية أ نفع من الرقية يف هذين ال مرين

ال أ ن  احلسد أ معُّ،: يعين احلسدهنا  "العني"معىن و    .مس :محة "و" ؛ ا 

: لقد أ حسن من يقول ؛الالكم لسعيد بن جبري (قال: قد أ حسن من انهتيى ا ىل ما مسع)

 ،قد أ حسنف ؛يعين: من مسع حبديث ودليل ومعل به ووقف عنده ؛انهتيى ا ىل ما مسع

وقد أ ساء من مسع  ،ولكن قد أ ساء من معل يف ال مور التعب دية بعمل ليس عليه دليل

يعين: جزاه هللا خريًا أ نه  ؛فقد أ حسن ؛أ ما من انهتيى ا ىل ما مسع ،ابدلليل ومل يعمل به

 ؛لكنه وقف عند ادلليل الرشعي ،سواء اكن أ صاب أ و أ خطأ  و  ،وقف عند ادلليل الرشعي

  .فيُشكر عىل ذكل

  ال:فق؛ يف املسأ ةل عندي أ ان قوٌل أآخر "لكن" ( الالكم لسعيد بن جبري؛ يقول:ولكن)

 

( عن الشعيب، عن معران بن حصني مرفوعًا 3884(، وأ بو داود)2057(، والرتمذي)19908أ خرجه أ محد)( 1)

ال من عني أ و محة"، وقال الرتمذي: " ، َعن  بَُري َدَة، بلفظ: "ال رقية ا  يب    ع  ، َعن  الش  ٍّ يَث، َعن  ُحَصني  َبُة َهَذا احلَد  َوَرَوى ُشع 

ث ّل   ملسو هيلع هللا ىلصَعن  الن يب      ( .... ينظر 3889ا أ بو داود)، وكذ، ب م 
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ابن عباس: هو عبد هللا بن عباس بن عبد  (أ نه قال ملسو هيلع هللا ىلصحدثنا ابن عباس عن النيب )

لب اللهم فق هه يف " :بقوهل ملسو هيلع هللا ىلصفقد دعا هل النيب  ؛اكن عاملًا فقهياً  ،ملسو هيلع هللا ىلصابن مع  النيب   ؛املط 

 ؛ملسو هيلع هللا ىلصانقاًل عن النيب  يقول ابن عباسف  ،ونفع هللا به نفعًا عظميً  ،(1)"ادلين وعل مه التأ ويل

 أ نه قال:

آها  ؛ال مم ملسو هيلع هللا ىلصُعر َضت عىل النيب  (عيل  ال مم ت  ُعر ضَ ) روا هل ورأآمه ، يعين: رأ قال  ،ملسو هيلع هللا ىلصُصو  

ل ن هذا الالكم اكن يف  ؛لكن هذا ال يصح   ،اكن ذكل يف ليةل اال رساء :بعض أ هل العمل

  :كام قال عليه الصالة والسالم ؛ملسو هيلع هللا ىلصاملهم أ هنم عرضوا عىل النيب و  ،املدينة

 مةك   ؛ملا عرضت عليه ال مم يعين: ؛رأ ى النيب  ومعه الرهط (:فرأ يت النيب ومعه الرهط)

براهمي، أ مة أ مة موىس مثاًل؛ بين ا رسائيل لك  ؛هذه ال مم تُعَرض عليه ؛ملسو هيلع هللا ىلصوأ مة النيب  ،ا 

ا   :"الرهطو" ،هط"ر فقال عليه الصالة والسالم: "فرأ يت النيب ومعه ال ،أ مةٍّ ومعها نبهيُّ

   .امجلاعة

 -والنيب ومعه الرجالن ،يعين: والنيب ومعه الرجل (الرجل والرجالنوالنيب ومعه قال: )

ر فال يؤمن معه  ؛يأ تهيم النيب يدعومه ا ىل هللا س بحانه وتعاىل ،أ مٌة رمبا تَُعدُّ ابل الف ؛- تَصو 

ال رجٌل أ و رجالن ذا مل يسمع الناس هل ومل يس تجيبوا ؛ا  ال  ؛هذا يدكل عىل أ ن ادلاعية ا 

 - الناس الكثري من فرب ام يكون ذكل سببه فساد ؛ال ،يدل ذكل عىل فشّل يف دعوته وال بد

ال رجالن ،يأ يت النيب وليس معه ا ال رجل ،- الآنكام احلال عندان  فيدل نا  ؛ونيبٌّ وليس معه ا 

ا اكن  ،اكنت أ مة اكمةل عىل طريق :فهؤالء ال مم ؛ابلكرثة هذا عىل أ ن احلق ال يُعَرف ونبهي 

  .واحلق اكن مع النيب ،عىل طريقٍّ أآخر

 

(: "اللهم 7270اللهم فقهه يف ادلين"، ويف لفظ عند البخاري)( بلفظ: "138(، ومسمل)143أ خرجه البخاري)( 1)

    (.2397، واللفظ املذكور عند أ محد)علمه الكتاب"
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هذا دليل واحض وقوي  ؛يأ يت نيب  ا ىل أ مة فال يس تجيب هل أ حدف  (والنيب وليس معه أ حد)

  .عىل أ ن احلق ال يُعَرف ابلكرثة

ذ ُرفع يل سواد عظمي ) ذا رأ يت  ( ا  رأ يت  ، يعين:رأ يت سواداً  :تقول يد؛ال شخاص من بع ا 

م النيب  ،جبمعٍّ كبري ،يعين: أ شخاص ُكرُث  "،فُرفع هل سواد عظمي، "أ انساً  أ هنم  ملسو هيلع هللا ىلصحىت ظهن 

ته ته ُكرُث  ،أ م    .وهو يعمل أ ن أ م 

هذا يدلنا عىل أ ن بين ا رسائيل اذلين  ( فظننت أ هنم أ ميت، فقيل يل: هذا موىس وقومه)

آمنوا مع موىس ُكرُث    .أ

  .أ شخاٌص ُكرُث غري اُلَول ،سواد أآخر (فنظرت فا ذا سواد عظمي) قال:

مع  (،يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب فقيل يل: هذه أ متك، ومعهم س بعون أ لفاً )

ال حياس هبم هللا س بحانه وتعاىل ؛ س بعون أ لفًا يدخلون اجلنة بغري حساب ملسو هيلع هللا ىلصأ مة محمد 

بون ،عىل أ عامهلم ومن فضل هللا أ نه قد جاء يف رواية  ،ة مبارشةً يدخلون اجلن ؛وال يُعذ 

يعين: طلب  ،(1)"فزادين مع لك أ لفٍّ س بعني أ لفًا  ؛فاسزتدت"قال:  ملسو هيلع هللا ىلصاثنية أ ن النيب 

"مع لك واحد س بعني  رواية: أ ما و  ،هذه الرواية حصيحة، و الزايدة من هللا س بحانه وتعاىل

  .ال تصح  ف  (2)أ لفًا"

 

س ناده زهري بن محمد اخلراسا8707أ خرجه أ محد)( 1) ين، قال ابن جحر يف ( عن أ يب هريرة ريض هللا عنه، ويف ا 

ال أ ن[ رواية أ هل الشام عنه غري مس تقمية فضعف بسبهبا"التقريب": "... وقال أ بو حامت حدث ابلشام من  ، ....]ثقة ا 

س ناده جيد،11/410جحر يف "الفتح" )  ن"، وقال ابحفظه فكرث غلطه ن َد  (: "وا  ُّوَب ع  اين    َويف  ال َباب  َعن  أ يب  أ ي ََبَ الط 

ه  ُطُرٌق يُقَو    ٍّ فََهذ  ن د بن أ يب  عَاِص  اَبن ع  ن د ال ََب ار َوَعن ثَو  ََد َوَعن  أ نَسٍّ ع  ن َد أ مح  ًضاَوَعن  ُحَذي َفَة ع  ُضهَا بَع  وحصحه  "،ي بَع 

 الش يخ ال لباين مبجموع طرقه.  

س ناده مؤسسة الرساةل( عن أ يب بكر ريض هللا -203/ 1أ خرجه أ محد)  ( 2)  عنه، والراوي عن أ يب بكر مهبم، ويف ا 

 أ يضًا: املسعودي.  
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هؤالء اذلين يدخلون  ُف ص  ما وَ  لكن ؛وتعاىل عىل هذه ال مةوهذا من فضل هللا س بحانه 

ن َسوق   ؛اجلنة بغري حساب وال عذاب وهو حمل الشاهد اذلي أ راده املؤلف رمحه هللا م 

   ؟هذا احلديث يف هذا املوطن

 

من مه الس بعون أ لفًا اذلين يدخلون اجلنة بال حساب وال  

 عذاب؟ 

يعين: بدأ  الناس  (مزنهل، خفاض الناس يف أ ولئكفدخل ، )ملسو هيلع هللا ىلصأ ي النيب  (:مث هنض)

من مه؟ فلكُّ واحد مهنم ؛ يفك رون يف الس بعني أ لفًا اذلين يدخلون اجلنة بغري حساب

 .ظن ًا منه أ هنم مه ؛يطرح فكرة

هذا يدكل عىل معرفة الصحابة مبزنةل  (ملسو هيلع هللا ىلصفقال بعضهم: فلعلهم اذلين حصبوا رسول هللا )

م مه اذلين يدخلون اجلنة بغري حساب وال  ؛ملسو هيلع هللا ىلصَمن حصب النيب  م أ هن  ذلكل اكن ظهن 

 .عذاب

يعين مل يعبدوا (، وقال بعضهم: فلعلهم اذلين ودلوا يف اال سالم، فمل يرشكوا ابهلل شيئاً )

 .وبقوا عىل التوحيد ،وا عىل التوحيدأ  نش ؛وال أ رشكوا ابهلل أ بداً  ،ومل يعبدوا جحراً  ،صامنً 

  .لك ها ظنون مهنمو  (؛وذكروا أ ش ياء)

  .ومبا اختلفوا فيه ،هفيفأ خَبوه مبا يفك رون  (؛فأ خَبوه ملسو هيلع هللا ىلصخفرج علهيم رسول هللا )

 ال يطلبون الرقية :يعين ؛ال يسرتقون :هذا الوصف ال ول ("مه اذلين ال يسرتقون"فقال: )

ذا أ صاهبم يشء ال يذهب ا ىل خشص يقول هل:  ؛من غريمه هذا معىن ال  "؛ينارق"ا 

  .يسرتقون
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وهذه الرواية ؛ ال حتصل مهنم الرقية لغريمه ؛غريمه نال يرقو": ال يرقون" :جاء يف روايةو 

فهذا  ؛ (1)رشك" يكن فيهوقال: "ال بأ س ابلرىق ما مل  يق،ورُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفقد َرىق النيب  ؛خطأ  

وكامل الاعامتد عىل هللا  ،كامل اال خالص ،لك ه يدل عىل أ ن هذا ال ينايف كامل التوحيد

والصواب: "ال يسرتقون" يعين:  ،فذلكل اكنت هذه الرواية رواية خاطئة ؛س بحانه وتعاىل

  .ال يطلبون الرقية

 

اكن اذلين ال يسرتقون من اذلين يدخلون اجلنة بغري    ملاذا 

   ؟ حساب وال عذاب
ذا  - وهذا نراه يف زمننا هذا -أ حياانً  ،لكامل الاعامتد عىل هللا تبارك وتعاىل جند الناس ا 

تعل قت قلوهبم به  ؛وأ ن كثريًا من الناس شفامه هللا عىل يديه ،عل موا من خشصٍّ أ نه يريق

"اذلين ال فذلكل قال: ؛ تبارك وتعاىل أ خل  ذكل يف كامل الاعامتد عىل هللا؛ فبعَض التعل ق

ال يعين ذكل و ،اعامتدًا عىل هللا تبارك وتعاىل ؛أ حد فال يطلبون الرقية من أ ي    ؛يسرتقون"

أ ال نأ خذ ابل س باب املرشوعة اليت ليس فهيا ا خالل ابالعامتد عىل هللا تبارك وتعاىل 

 ملسو هيلع هللا ىلصقد تداوى النيب ف ؛من ظن  ذكل من أ هل العمل فهو خاطئو  ؛ال ؛اكلتداوي مثالً 

ذا صدق ؛وال يف كامهل ،فال خُيل  هذا ابلتوحيد أ بداً  ؛وداوى عليه الصالة والسالم  ا 

د  ،يف اعامتد قلبه عىل هللا تبارك وتعاىل اال نسان وعمَل  واستيقن أ ن هذه ال ش ياء يه جمر 

فنحن نأ خذ هبا ل ن هللا  ؛وهللا س بحانه وتعاىل قد أ مَران ابل خذ ابل س باب ،أ س باب

أ ما الاعامتد فيكون عىل  ،عل ق ال ش ياء بأ س باهبا س بحانه ول نه  ،مَران هباس بحانه وتعاىل أ  

ن شفاءٍّ وغريه نا نوقن بأ ن هللا س بحانه وتعاىل هو اذلي حيقق ل ف  ؛هللا   .ما نريد م 

 

 ( عن عوف بن ماكل ال جشعي ريض هللا عنه.   2200أ خرجه مسمل) ( 1)



                                                                             54 

 حمك اليك: 
واكنوا  ،احلرق ابلنار :معروف اليكُّ من أ حد أ ن يكوهيم، و ال يطلبون  (:وال يكتوون"")

  .للعالج وما زال ا ىل يومنا هذا يس تعمل ،للعالج كثرياً  هيس تعملون

عن ابن عب اس أ ن النيب  "حصيح البخاري"جاء يف  ،وقد اختلف العلامء يف مرشوعية اليك

حَجم ،: رشبة عسلةقال: "الشفاء يف ثالث ملسو هيلع هللا ىلص عن  أ ميت وأ هنيى ،وكي ة بنار ،ورشطة م 

"   .(2)ويف رواية:"وما أ حب أ ن أ كتوي" ،(1)اليك 

نت أ حاديث اليك أ ربعة أ نواع"قال ابن القمي  رمحه هللا:  : عََدُم أ،قد تضم  ؛ َوالث اين  ُّلُ ع  َحُدَها: ف 

اب ُع: الهن  ييُ َعن ُه، َواَل تعارض بيهن ، َوالث ال ُث: الث نَاُء عىََل َمن  تََرَكُه، َوالر  د  اَّلل    ا َمَحب ت ه  هَلُ َم  حب 

، َوعََدُم َمَحب ت ه  هَلُ اَل يَُدلُّ عىََل املنع منه َواز ه  َّلُ يَُدلُّ عىََل ج  ع  ن  ف 
ِ
 وأ ما الثناء عىل ،تََعاىَل، فَا

ا الهن  ييُ َعن ُه، فََعىَل َسب يل   ىَل َوأ ف َضُل، َوأ م  َكُه أ و  ، فَيَُدلُّ عىََل أ ن  تَر  ، اَتر ك ه  ت َيار  َوال َكَراَهة  خ  اال 

ُ أ عمل ، َوَاَّلل  اء  ن  ُحُدوث  ادل  فًا م  ، بَل  يُف َعُل َخو  لَي ه 
ِ
تَاُج ا ي اَل حُي   (3)"أ و  َعن  الن و ع  اذل  

وال تعارض بيهنا حبمد  ؛يعين جاءت أ حاديث يف اليك خالصهتا واذلي تدل عليه أ ربع أ ش ياء

ن  ف  لذه ال حاديث مجيعًا فقاجفمع ابن القمي  بني ه ؛هللا عىل أ ي:  -  هل يدل عىل جوازهَّل ع  : ا 

م ؛ال يدل  عىل املنع منههل؛ ف وعدم حمب ته - جواز اليك  ،كونه ال حيب ه ال يدل  عىل أ نه حمر 

ماً  ؛وأ ما الثناء عىل اتركه فيدل  عىل أ ن تركه أ وىل وأ فضل ال حسن أ ن  لكن   يعين: ليس حمر 

 .ة هلهيعين هنيى عنه كرا ؛وأ ما الهنيي: فعىل سبيل الاختيار والكراهة ،رتكيُ 

ماً  :الصة املوضوعخف ذا ما اكتويت بنفسك مثالً  ؛أ ن اليك مكروه وليس حمر  أ و كواك  ،هذا ا 

ذا طلبته خرجت من  ؛لكن ال تطلب اليك ،فهو مكروه ؛أ حد وأ نت مل تطلب منه ل نك ا 

  .غري حساب وال عذابالس بعني أ لفًا اذلين يدخلون اجلنة ب

 

 

(1 ) (5680   ) 

 ( عن جابر ريض هللا عنه.   2205(، ومسمل)5683أ خرجه البخاري)( 2)

 (   4/60"زاد املعاد" )( 1)
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ون"") م ؛التطري  هو التشاؤم (:وال يتطري  كام س يأ يت ا ن شاء هللا  - ومن الرشك ،وهو حمر 

ذا أ رادوا أ ن يفعلوا شيئًا  وااكنأ ن الناس  أ صّل: و  ،- ابب مس تقل لهذا ال مر يف اجلاهلية ا 

وا طرياً  ذا مَض الطري  ،تفاءلوا خريًا ومضوا يف أ مرمه ؛فا ذا طار هذا الطائر مييناً  ،طري  وا 

ًا وتركوا الطريق وما مضوا يف أ مرمه ؛شامالً  ويه  ،هذا أ صل تسمية الطرية ؛تشاءموا رش 

ومن فعلها مل يعمتد  ،(1)ويه رشك كام قال عليه الصالة والسالم: "الطرية رشك" ؛التشاؤم

أ بدلنا  ؛ تبارك وتعاىل خريًا مهنا وقد أ بدلنا هللا ،عىل هللا س بحانه وتعاىل يف أ مره

وتدعو  ،املهم من غري الفريضة ؛- ركعيت انفةل - صيل ركعتني غري الفريضةت ،الاس تخارة

ليه؛ بدعاء الاس تخارة ًا وتلك ال مر ا  فيفعل كل ما  ؛فأ نت بذكل تعمتد عىل هللا اعامتدًا اتم 

  .فيه خري

 

 اخلالصة:
ون"وعىل رهبم ")قال يف الهناية:  أ هنم يعمتدون  :املراد أ صالً  ؛هذه خالصة املوضوع (:يتولك 

آرهبم تعل ق قلوهبم يكون عىل هللا  ،وغاايهتم فمي يريدونه ،عىل رهبم تبارك وتعاىل يف حتقيق مأ

وال  ،فهم بذكل ال يطلبون من أ حدٍّ الرقية ،ال عىل ال س باب ؛س بحانه وتعاىل ال عىل غريه

ون ،اليك مَفن حتقق  ،هذا املعىن املقصود ؛عامتدمه عىل هللا تبارك وتعاىللكامل ا ؛وال يتطري 

اً  ؛منه ذكل   .ذلكل يدخل اجلنة بغري حساب وال عذاب ؛فقد حق ق التوحيد حتقيقًا اتم 

من ترك الرشك كبريه  :-حتقيق التوحيد بلك  معانيهمرتبة  - وقد وصل ا ىل هذه املرتبة

ال يعين  ،وترك املعايص واذلنوب ،ومن ترك البدع واحملداثت ،ظاهره وخفي ه ،وصغريه

لكنه يس تغفر ويتوب ويرجع  ؛رب ام تقع املعصية من مجيع الناس ؛ذكل أ نه ال تقع منه معصية

  .ا ىل هللا س بحانه وتعاىل ويعمتد عىل هللا اعامتدًا اكمالً 

 

( عن عبد هللا بن مسعود 3538(، وابن ماجه) 3910(، وأ بو اود)1614(، والرتمذي)3687أ خرجه أ محد)( 2)

 (  429ريض هللا عنه، وحصحه الش يخ ال لباين يف "الصحيحة" )
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(، عاكشة بن "مهنم ادع هللا أ ن جيعلين !اي رسول هللا"فقال:  ؛فقام عاكشة بن حمصن)

اذلين  اً من الس بعني أ لف"مهنم" أ ي:  ، وقوهل:اكنوا جالسني يسمعون ؛أ حد الصحابةحمصن: 

  .يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب

شةو  ، ملسو هيلع هللا ىلص ( أ ي: قال رسول هللاأ نت مهنم""قال: ) فنحن نشهد  ؛هذه برشى طيبة لعاك 

شة بن حمصن بأ نه من أ هل اجلنة ومن  "،أ نت مهنم"ذكر هذا فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصل ن النيب  ؛لعاك 

ال ملن شهد هل النيب  ال   ؛ملسو هيلع هللا ىلصعقيدتنا: أ ال نشهد ابجلنة ا  بشلك عام نرجو للمحسن  ف  ؛وا 

أ ما  ،بشلكٍّ عام ٍّ  هذا ولكن ؛حنمك للمؤمن ابجلنة وحنمك للاكفر ابلنار ،وخناف عىل امليسء

 ،هذا أ مره ا ىل هللا س بحانه وتعاىل "؛أ نت س تدخل اجلنة" نقول: للمؤمن بأ ن كتحديد

شة بأ نه من أ هل اجلنة :لكن هنا  ،وليس لنا   .قد شهد هل بذكل ملسو هيلع هللا ىلصل ن النيب ؛ نشهد لعاك 

ملاذا  (س بقك هبا عاكشة""فقال:  "؛ادع هللا أ ن جيعلين مهنم"فقال:  ؛مث قام رجل أآخر)

كن أ ن مييعين:  ؛؟ هؤالء س بعون أ لفًا ومع لك أ لفٍّ س بعون أ لفاً هذا ملسو هيلع هللا ىلصقال هل النيب 

لكن هنا قال بعض أ هل العمل: هذا الرجل  مهنم؛يكون هذا الآخر واذلي بعده واذلي بعده 

شة"وقال هل:  ،ملسو هيلع هللا ىلصدعا هل النيب  ذلكل ما ؛اكن منافقاً  يك يغلق الباب  "؛س بقك هبا عاك 

منا أ راد النيب  ؛بعضهم: القال و  ،عليه السالمعليه الصالة و  ل نه لو  ؛أ ن يغلق الباب ملسو هيلع هللا ىلصوا 

أ ن يغلق  ملسو هيلع هللا ىلصفأ راد النيب  ،فال ينهتيي ال مر؛ اذلي بعده، و س يقوم اذلي بعده ؛قال لهذا

شة"  - وهذا الظاهر ؛اكن ال غالق الباب ملسو هيلع هللا ىلصرد  النيب ؛ فالباب فقال: "س بقك هبا عاك 

شة". ؛أ ن يُهنيَي ال مرأ راد  ملسو هيلع هللا ىلصأ ن النيب  :- وهللا أ عمل  فقال: "س بقك هبا عاك 

اً  صف اه ونق اه من لك أ نواع الرشك ومن البدع  ،الشاهد: أ ن من حقق التوحيد حتقيقًا اتم 

فهذا مقتَض لكمة: أ شهد أ ن محمدًا رسول  ؛اتباعًا حقيقياً  ملسو هيلع هللا ىلصواتبع النيب  ،ومن املعايص

فعندئذ يكون املرء  ؛ه وتعاىل مبا رشعوالتعب د هلل س بحان ،وبرتك البدع وترك املعايص، هللا

مك من ؛ ممن يدخل اجلنة بغري حساب وال عذاب اي  نسأ ل هللا س بحانه وتعاىل أ ن جيعلنا وا 

  .أ هل ذكل
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، والناس يف ذكل مراتب ودرجات ؛الفضيةل العظمية ،وهذا يدل  عىل فضيةل حتقيق التوحيد

ايمك من أ هل  هذه ادلرجة اليت يدخل أ هلها اجلنة نسأ ل هللا س بحانه وتعاىل أ ن جيعلنا وا 

مك لطاعته ،بغري حساب وال عذاب اي   .وفقنا هللا وا 
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 ابب اخلوف من الرشك باب الثالث:  ال 
 ( ك  الرش      نَ م    ف  و  ابب اخلَ ) قال املؤلف رمحه هللا تعاىل:

ذا ُعر ف خطره، هذا الباب معقود ليبني  فيه املؤلف خطر الرشك وجب اخلوف منه  ؛وا 

أ راد أ ن يبني  هنا: ما  ؛وبني  فضّل ،فبعد أ ن بني  يف ال بواب السابقة: التوحيد ،واجتنابه

، وجب اخلوف منه ؛فا ذا ُعرف خطر الرشك ،ويبني  خطره ،وهو الرشك ؛يُضاد  التوحيد

"ابب اخلوف من  فقال: - رمحه هللا - ذلكل عقد لنا هذا الباب ؛واحلذر منه والابتعاد

  .رشك"ال 

م معنا تعريفه ف به قول النيب  ،والرشك تقد  ًا وهو  :ملسو هيلع هللا ىلصوخري ما يُعر  "أ ن ُتعل هلل ن د 

 ،يُعتََب رشاكً  - رشياكً هل فمي هو من خصائصه ؛يعين: مثيالً  - فأ ن ُتعل هلل نداً  ،(1)خلقك"

بي نه حديث  :وكام ذكران ،وال سامء الصفات ،وال لوهية ،الرشك يف الربوبية :فيدخل يف ذكل

ًا وهو خلقك" :ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  وكذكل احلديث القديس اذلي قال فيه النيب  ،"أ ن ُتعل هلل ند 

من معل معاًل أ رشك معي فيه  ،أ ان أ غىن الرشاكء عن الرشك :قال هللا تبارك وتعاىل": ملسو هيلع هللا ىلص

 ؛معي غرييفيه "من معل معاًل أ رشك  ،هذا يبني  لنا معىن الرشك ،تركته ورشَكه" ،غريي

ب ا ىل هللا س بحانه وتعاىل بهف تعمّل يعين  "؛تركته ورشَكه ب به ا ىل عمّل و مث ت ،تتقر  تتقر 

 ،جيب أ ن تكون هلل وحده ل ن عبادتك ؛هذا هو معىن الرشك ؛غري هللا س بحانه وتعاىل

فتَعبُُّدك  ،فقد أ رشكت معه غريه فمي خيتص به س بحانه وتعاىل ؛فا ذا عبدت غري هللا معه

بك جيب أ ن يكون هلل وحده أ ن تعتقد  :وأ ال يكون لغريه معه منه يشء وكذكل أ يضاً  ،وتقر 

ذا اعتقدت أ ن غريه خالق ،أ ن  هللا هو اخلالق الرازق املدب ر ذا ، فقد أ رشكت ؛معه اً فا  ا 

فتعرف ما هو خاصٌّ ابهلل س بحانه  ،وهكذا ...تفقد أ رشك ؛اعتقدت أ ن غريه مدب ٌر معه

 

 ( عن عبد هللا بن مسعود ريض هللا عنه.  86(، ومسمل)4477أ خرجه البخاري)( 1)
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ًا ابهلل س بحانه وتعاىل  ،هذا معىن التوحيد ؛ئاً وال ُتعل لغريه فيه شي  ،وتعاىل وُتعّل خاص 

  .وهذا معىن الرشك

َ  }   :وقوهل تعاىل : )يقول املؤلف رمحه هللا ف ُر َما ُدوَن َذكل  َك ب ه  َويَغ  َ ف ُر أ ن  يرُش  َ اَل يَغ  ن  اَّلل 
ِ
ا

  ((1) {ل َمن  يََشاءُ 

وخطورته تتبني  يف هذه الآية من أ ي  ،هذه الآية ساقها املؤلف يك يبني  لنا خطورة الرشك

 وجه؟

بقية اذلنوب اليت يه أ دىن  ،فال مر خطري ؛من وجه أ ن الرشك ال يغفره هللا س بحانه وتعاىل

واملقصود من  ،يغفرها هللا س بحانه وتعاىل  حتت مش يئته ؛- أ قل من الرشك - من الرشك

يف  أ ما  ،وليس يف ادلنيا  ،هذا املقصود هبا  ؛هذه الآية: عندما يلقى العبد ربه يوم القيامة

يَن : }جاء قول هللا س بحانه وتعاىل ؛ فقدادلنيا  َي اذل   َباد  ه م  اَل تَق نَُطوا قُل  اَيع  فُوا عىََل أ ن ُفس  َ أ رس 

ميُ  ح  ن ُه ُهَو ال غَُفوُر الر 
ِ
يًعا ا نُوَب مَج  ف ُر اذلُّ َ يَغ  ن  اَّلل 

ِ
َة  اَّلل   ا ن  َرمح  فيشمل ذكل الرشك  ،(2){م 

ذا اتب العبد ورجع ا ىل هللا قبل أ ن  ؛واذلنوب واملعايص لكها يغفرها هللا س بحانه وتعاىل ا 

ذا اتبف ،يعين قبل أ ن خترج الروح من اجلسد ،قبل أ ن يغرغر ؛ميوت اتب  ؛في ادلنيا: ا 

ن الرشك مفا دون ذا لقي هللا س بحانه وتعاىل ابذلنوب :لكن بعد املوت ،هللا عليه م  هو ف  ؛ا 

به علهيا  ،عفا عنه وغفر هل تكل اذلنوب ا ن شاء هللا ؛حتت مشيئة هللا وأ دخّل  ،ومل يعذ 

به عىل ذنوبه ،اجلنة ذا شاء عذ  أ ما  ،مث  أ خرجه هللا من النار ا ىل اجلنة ،عىل قدرها  ؛وا 

ذا مات اال نسان مرشاكً  ،فال يغفره هللا؛ الرشك ٌب يف انر هجمن  قواًل واحداً  ؛ا   .فهو معذ 

 

 

 

 [   48]النساء: ( 1)

 [   53]الزمر:( 2)
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 ، وأ ي القسمني اذلي خيدل صاحبه يف النار؟ أ قسام الرشك 
  .الرشك قسامن: رشٌك أ صغر ورشٌك أ كَبو 

ذا لقي هللا س بحانه وتعاىل  ؛أ ما الرشك ال كَب: فينطبق عليه ما ذكران ل ن الشخص ا 

وخُيدل  فهيا وال خيرج مهنا  ،يدخل انر هجمن  وال بد   ؛فهو خمدل  يف انر هجمن   ؛ابلرشك ال كَب

  .أ بداً 

ولكن هل ال بد  أ ن يدخلها؟ أ م يغفر هللا س بحانه  ؛فال خُيدل  فهيا  ؛أ ما الرشك ال صغر

ذا شاء؟ يعين: هل هو حتت املش  يئة كصاحب اذلنوب؟ ا ن شاء هللا أ ن يعفو وتعاىل هل ا 

ب يف انر هجمن عىل قدر ذنبه مث ذ  وال يدخّل النار أ صاًل؟ أ م أ نه ال بد أ ن يُعَ  ،عنه عفا عنه

 خيرج؟ 

 

هل صاحب الرشك ال صغر ال بد  أ ن يدخل النار؛ أ م هو  

 حتت املشيئة كبقية اذلنوب. 
  .هذا ال مر ال ول ؛هذه جيب أ ن تعلمها  ؛صاحب الرشك ال صغر ال خُيدل  يف انر هجمن  

ذا لهو ال مر الثاين: هل   - ي هللا عىل ذاك الرشكقحتت مشيئة هللا س بحانه وتعاىل ا 

ذا شاء هللا عذبه - الرشك ال صغر ذا شاء غفر هل كبقية اذلنوب واملعايص؟ أ م أ نه ال و  ،ا  ا 

ب يف انر هجمن ؛يكون حتت املشيئة  هنا؟ مث خيرج م ،بل ال بد أ ن يُعذ 

ب عىل  ،البعض قال: ال بد  أ ن يدخل انر هجمن ؛اختلف العلامء يف ذكل عىل قولني ويُعذ 

  .مث خيرج مهنا ،قدر ذنبه

ذا شاء هللا س بحانه وتعاىل عفا عنه ؛هو كبقية اذلنوب ؛والبعض قال: ال به ،ا  ذا شاء عذ   .وا 
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همها عىل ظاهرها ن ف ، مفَ وسبب اخلالف يف نفس الآية ،قوالن ل هل الس نة وامجلاعة 

ب ؛حتت املشيئة صاحب الرشك ال صغر اللغوي قال: ال يدخل ل ن هللا  ؛ال بد أ ن يُعذ 

وهذه الصيغة يف أ صول الفقه تعين {، ا ن هللا ال يغفر أ ن يرَُشك به} :س بحانه وتعاىل قال

كثري  ف  ؛التفصيالتال أ ريد أ ن أ دخل معمك يف هذه و ،ا ن هللا ال يغفر ا رشأاكً به ؛العموم

 .فال أ ريد أ ن أ دخل يف هذه القضااي ؛ومل يدرس ادلالالت اللغوية ،منمك مل يدرس ال صول

 ؛عىل العموم تدل  : أ ن هذه الآية املهم يف املوضوع: أ ن تفهم ابدلالةل اللغوية هنا وال صولية

  .فيشمل ال كَب وال صغر ؛معوم الرشك

مفن   ،الرشك ال كَب :يدل  عىل أ ن املقصود - جّلموضوعها وما س يقت ل   - لكن س ياق الآية

ب وال يغفر هللا  ؛نظر ا ىل الناحية اللغوية قال: صاحب الرشك ال صغر ال بد  أ ن يُعذ 

ب عىل قدر ذنبه مث خيرج؛ ف س بحانه وتعاىل هل ؛ قال: ال ؛ومن نظر ا ىل س ياق الآية ،يعذ 

 ؛وأ ما غريه ،فهو اذلي ال يغفره هللا س بحانه وتعاىل ؛الرشك ال كَب :املقصود ابلآية بل

ذا شاء ؛فالرشك ال صغر كبقية اذلنوب واملعايص ذا شاء أ ن  ،يغفرها هللا س بحانه وتعاىل ا  وا 

ب صاحهبا به علهيا  ؛يعذ    .عذ 

وال يدخل فهيا  ،الرشك ال كَب: لآيةاملقصود اب أ ن ؛وهذا القول الثاين: هو الصحيح عندي

  .الرشك ال صغر

حيث ا ن هللا س بحانه  ،فالرشك أ مره خطري ؛خطورة الرشك :لكن املقصود عىل لك حال

ب يف انر هجمن ؛وتعاىل ال يغفره دل  يف انر وصاحب الرشك ال كَب خيُ  ،ال بد لصاحبه أ ن يُعذ 

ب عىل قدر  ،ال خيدل  يف انر هجمنف ؛وأ ما صاحب الرشك ال صغر ،هجمن  قواًل واحداً  يُعذ 

ن عذ   - ذنبه أ كَب حىت من  ؛لكن ذنبه عظمي ،مث خيرج ا ىل اجلنة - به هللا س بحانه وتعاىلا 

املهم يف املوضوع أ نه يسم ى رشاكً يف رشع هللا س بحانه ، فهو رشك يف الهناية ؛بقية املعايص

  .اذلنوب بقية فهو أ عظم من ؛ا ذا اكن من الرشكف ،وتعاىل
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ذًا خالصة املوضوع: أ ن الرشك عندان خطري أ ن هللا س بحانه وتعاىل ال  :وخطورته ،ا 

الرشك ال كَب  ،وذكران أ ن الرشك ينقسم ا ىل قسمني: رشٌك أ كَب ورشك أ صغر، يغفره

 ،فهو غري ُمخر ج من املةل   ؛أ ما الرشك ال صغر، صاحبه ُمخدل  يف انر هجمن ،ُمخرج من املةل  

ب عىل قدر ذنوبه ؛وصاحبه ال خُيدل  يف انر هجمن   : - عىل الصحيح -وهو، رجمث خي ،يُعذ 

ذا شاء غفر هل ،داخل حتت املشيئة به وا  ذا شاء هللا عذ    .ا 

 

 بني الرشك ال كَب والرشك ال صغر؟    تُمزي   كيف  
ومنه احللف بغري هللا يف  "،ما شاء هللا وشئتومنه قول: " ،ومنه الرايء - رالرشك ال صغ

ورد ؛ ضابطه: لك ما دل ادلليل عىل أ نه رشك ؛- هذا من الرشك ال صغر ؛بعض ال حوال

يعين:  ،واكن ذريعة ا ىل الرشك ال كَب ،يف ادلليل يف الكتاب أ و يف الس نة عىل أ نه رشك

     اكحللف بغري هللا مثالً  ؛وس يةل توصكل ا ىل الرشك ال كَب ا ىل الرشك ال كَب؛ يوصل

ل نك عندما حتلف  ؛أ صغراحللف بغري هللا رشٌك  -وس يأ يت ا ن شاء هللا تفصيل هذا لكه

م ص؛بشخ ال ابهلل س بحانه وتعاىلهذا و  ،حتلف مبُعظ  فتعظميك لهذا   ؛التعظمي ال يليق ا 

فتنتقل من الرشك ال صغر  ؛الشخص رمبا يوصكل ا ىل تعظميه كتعظمي هللا س بحانه وتعاىل

هذا معىن أ ن يكون ذريعة ا ىل الرشك  ؛فهو ذريعة ا ىل الرشك ال كَب ؛ا ىل الرشك ال كَب

رشٌك  ؛ يهك ن تقول مثاًل: ما شاء هللا وشئت ،يعين: يوصكل ا ىل الرشك ال كَب ،ال كَب

ل نك عطفهتا  ؛ُتعل مشيئة الشخص َكشيئة هللا س بحانه وتعاىل؛ أ ن من حيث اللفظ

ك مع هللا وهذا رمبا يوصل ا ىل الرش  ،اذلي ال يفيد ترتيباً  ( واو)علهيا حبرف العطف 

؛ فذلكل ُحر  م؛ أ ن ُتعل مشيئة الشخص َكشيئة هللا س بحانه وتعاىل ؛ ويهس بحانه وتعاىل

فهذا هو الضابط يف التفريق ما بني الرشك ال صغر  ؛وهكذا ،فهو من الرشك ال صغر

  .والرشك ال كَب
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ًا وهو خلقك   .هذا تعريٌف شامٌل هل ؛الرشك ال كَب هو: أ ن ُتعل هلل ند 

ذًا الشا  ه نل ن الرشك ال يغفره هللا س بحا ؟هد من الآية أ ننا جيب أ ن خناف من الرشكا 

ذا لقي هللا س بحانه وتعاىل ؛وتعاىل أ بداً  مفن  ،فهو خادل خمدل  يف انر هجمن ؛بل صاحبه ا 

ُ } ؛أ بداً  اال خيرج مهن ؛مرشاكً الرشك ال كَب النار دخل َم اَّلل  َّلل   فَقَد  َحر  ن ُه َمن  يرُش  ك  اب 
ِ
ا

ه  ال َجن َة َوَمأَْواُه الن ارُ  ذا لقوا هللا س بحانه  ،الكفار كنيهؤالء املرش هذا حال  ،(1){عَلَي  ا 

 ؛وأ ال تدخل اجلنة أ بداً  ،أ ن خُتَدل  يف انر هجمن :وهذا أ خطر ما ميكن يف الرشك؛ وتعاىل

م عليكف    .املراد واملقصود من هذه الآيةهذا  ؛ُتحر 

ذًا: خالصة املوضوع ق ما بني أ ن يكون الشخص مرشاكً يف ادلنيا  :ا  وأ ن يلقى  ،ال بد  أ ن نفر 

ذا أ رشك يف ادلنيا  ،هللا س بحانه وتعاىل عىل الرشك اتب ورجع ا ىل هللا س بحانه  ، مثا 

وهذا  ،س بحانه وتعاىل عليههذا يتوب هللا ف  ؛قبل أ ن تنقطع التوبة ؛وتعاىل قبل الغرغرة

يًعا ا  : }املقصود من قول هللا س بحانه وتعاىل نُوَب مَج  َ يَغ ف ُر اذلُّ ذا مات ولقي  ،(2){ ن  اَّلل  أ ما ا 

ٌ يف انر هجمن ال  ،فهذا يدخل النار وال بد   ؛هللا س بحانه وتعاىل هبذا الرشك ال كَب وهو خمدل 

 .خيرج مهنا أ بداً 

 

ُبَد  : } وقال اخلليل عليه السالم) :مث قال املصن ف رمحه هللا تعاىل نُب ين  َوبيَن   أ ن  نَع  َواج 

نَامَ   ( { ال  ص 

براهمي عليه السالمالنيب هو  (اخلليل)   .ا 

واجنبين وبين } ، بعيدين عن عبادة ال صناميئاجعلين واجعل أ بنا  يعين:: {وبيَن    واجنبين}

براهمي عليه السالم أ ن جينبه هللا س بحانه وتعاىل (3){أ ن نعبد ال صنام وأ ن  ،دعاٌء من ا 

 

 [    72]املائدة:( 1)

 [    53]الزمر:( 2)

براهمي:( 3)  [    35]ا 
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براهمي عليه السالم وهو َمن هو يف حتقيق التوحيد، جين ب أ بناءه عبادة ال صنام اكن  ؛فا 

فاكن يدعو هللا  -ال صنام ؛عبادة ال واثن - خياف عىل نفسه وخياف عىل أ بنائه من الرشك

وقد اس تجاب  ،وكذكل اكن يدعو ل بنائه بذكل ،س بحانه وتعاىل بأ ن جين به عبادة ال صنام

براهمي؟" ،هللا س بحانه وتعاىل هل يعين:  ،(1)يقول أ حد أ مئة السلف: "وَمن يأ من البالء بعد ا 

ذا  براهمي عليه السالما  مَفن  ؛اكن خياف عىل نفسه من عبادة ال صنام - وهو َمن هو - اكن ا 

براهمي  ذًا حنن أ وىل ابخلوف من عبادة ال صنام ومن الرشك من ا  يأ من من ذكل بعد ذكل؟ ا 

براهمي ،عليه السالم ميااًن من ا  فنحن أ حرى أ ن خناف من  ؛فنحن أ قل علامً وأ ضعف ا 

 ا نكف ،فبالعمل تس تطيع أ ن ُتتنب الرشك ؛ن حنرص عىل العملذلكل جيب علينا أ   ؛الرشك

ن  لن تس تطيع أ ن حترص عىل التوحيد ؛تعرف ما هو التوحيد وما هو الرشك مل تكن ا 

وتعرف الرشك يك تفر   ،تتعمل  التوحيد يك تعمل به ؛فال بد من العمل؛ من الرشك والفرار

عن اخلري، وكنت  ملسو هيلع هللا ىلص يسأ لون رسول هللاالناس اكن  " :حذيفة كام قال ؛منه وُتتنبه

ركين"عن الرش  أ سأ هل   ؛بل ل نه يريد أ ن يفر  منه ؛ال ل نه حريٌص عليه ،(2)؛ خمافة أ ن يُد 

ذاً  ،منه ذرونتعمل الرشك يك نفر  منه وحن ،نتعمل التوحيد يك نعمل به :وهكذا حنن ال بد  :فا 

 ملسو هيلع هللا ىلصتعرف ما اذلي جاء به نبي ك  ،تعتقد ،تتعمل ؛من العمل وال بد أ يضًا من العمل بعد العمل

فال بد  ؛حىت تفر  من ذكل وال تقع فيه ؛وما اذلي اكن عليه كفار قريش ،وما يه دعوته

براهمي عليه السالم يفعل ،ومن اال خالص ،من العمل براهمي نيبُّ هللا ،ومن ادلعاء كام اكن ا   ا 

النيب  و  ،فنحن أ وىل أ ن ندعو به وأ ن حنرص عليه ؛س بحانه وتعاىل اكن يدعو هبذا ادلعاء

وهو نيب  هللا  ،(3)"اي مقلب القلوب ثب ت قلوبنا عىل دينك" يقول:و أ يضًا اكن يدعو  ملسو هيلع هللا ىلص

 

براهمي بن يزيد التميي.13/687) أ خرجه الطَبي يف "تفسريه"( 1)       ( عن ا 

 (     1847(، ومسمل)3606أ خرجه البخاري)( 2)

 (،     2140(، والرتمذي)12107أ خرجه أ محد)( 3)
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يك يُثب تنا هللا س بحانه  ؛فنحن أ وىل وأ حرى بأ ن جنهتد يف ادلعاء ؛عليه الصالة والسالم

  .بأ نبيائه وتعاىل عىل احلق وجينبنا الباطل والضالل والرشك اقتداءً 

براهمي خياف الرشك عىل نفسه وعىل أ بنائه :الشاهد من هذه الآية فاكن يدعو هبذا  ،أ ن ا 

  .فنحن أ وىل بذكل ؛ادلعاء

جحر  ًا،نقش اً منقوش ،ال صنام: ما اكن منحواًت عىل صورة :بقي أ ن نفّس  معىن ال صنام

نسان اكنوا قدميًا  ،هذا يسم ى صامنً  ؛عىل صورة حيوانأ و  ،تنقشه وُتعّل عىل صورة ا 

 ،يعجنون مترًا وجيعلونه صامنً  ،واكنوا أ يضًا يعملون أ صنامًا من المتر ،يعبدون هذه ال جحار

ذا جاع الشخص مهنم أ لكه   .وا 

سواء اكن عىل صورة أ و  ،فهو وثن ؛فلكُّ ما ُعبَد من دون هللا ،والوثن: أ مع من الصمن

هذا هو الصحيح يف الفرق بني  ؛أ ما الصمن فهو خاصٌّ ابلصورة فقط ،عىل غري صورة

َبدُ  فالقبور ،ال صنام وال واثن  وهكذا. ؛أ واثن وال جشار اليت تُع 

 

  "،رَ َغص  ال    كَ الرش      مُك  ي  لَ عَ   خاُف ما أ    ُف وَ خ  ويف احلديث: "أ  : )صنف رمحه هللا تعاىلمث قال امل 

 ((1) "ايءُ الر   " فقال:    ؟ هُ ن  عَ   لَ ئ  س ُ فَ 

ته ملسو هيلع هللا ىلصوالنيب  (ما أ خاف عليمك خوفأ  )   .خياطب أ م 

انه( الرشك ال صغر)   .ومنه الرايء ؛وقد فّس 

والناس ال  ،ل نه دقيق ؛علينا  ملسو هيلع هللا ىلصهذا أ كرث ما خيافه النيب  (الرايء"" :فقال ؟فس ئل عنه)

ما جبهلٍّ أ و بغفةل ؛فيقعون فيه ؛هلينتهبون  من  ،خيافه علينا كثرياً  ملسو هيلع هللا ىلصفذلكل اكن النيب  ؛ا 

  .(2)" ييت؛ ل هنا تتقَل ُب عيل  عيل  من ن  شيئًا أ شد   عاجلتهنا جاء قول بعض السلف: "ما 

 

 ( عن محمود بن لبيد     2360أ خرجه أ محد يف "مس نده" )( 1)

      (70/ 1"جامع العلوم واحلمك" )( 2)
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فالرايء يفسد  ؛العبادة ال يريد هبا ا ال وجه هللا س بحانه وتعاىلأ ن يعمل : اال خالصو 

 .اال خالص

 

 ؟ وهل يفسد العمل لكه؟ الرايء ما هو  
وتريد من الناس أ ن يروك يك يُثنوا  ،أ ن تعمل العبادة ؛مأ خوذ من الرؤية :الرايء أ صالً و 

ًا ابلرؤية ،عليك وميدحوك ترفع صوتك ابذلكر مثاًل  ؛رمبا حىت ابلسامعف ،وهذا ليس خاص 

يقولون:  ؛ترفع صوتك بقراءة القرأآن ،الرجل ذاكر يقولون: ما شاء هللا ؛يك يسمعك الناس

ترى فقريًا أ مام الناس فتأ يت  :أ و ابلفعل ،ما شاء هللا يقرأ  القرأآن وصوته حسٌن ابلقرأآن

ق ؛وتعطيه مااًل من أ جل أ ن يراك الناس  ،ىن الرايءهذا معو  ،هذا رايء ؛يقولون: متصد 

ومه يف احلقيقة  ،يك يرامه الناس أ هنم مسلمون ؛املنافقون اكنوا يُظهرون للناس اال سالم

كام قال النيب  - والرايء هذا من الرشك ال صغر ؛وهذا كفر ؛هذا أ عظم أ نواع الرايء ؛كفار

ذا بدأ  أ ساسًا ابلرايء ،ويُفسد ال عامل - ملسو هيلع هللا ىلص بدأ َت صالتك يك يراك  ،فهو فاسد ؛العمل ا 

ذا دخل عليك الرايء يف أ ثناء الصالة ،صالتك هذه ابطةل ؛الناس ويقولون ُمصل ٍّ   ؛أ ما ا 

ال وجه هللا س بحانه وتعاىل فقط  وكَبت ،أ نت دخلت يف الصالة ال تريد من وراء ذكل ا 

ليك ،وبدأ ت بصالتك ""هللا أ كَب :تكبرية اال حرام، فقلت  ،فرأ يت أ انسًا ينظرون ا 

نت صالتك من أ جل أ ن ميدحوك ما أ ن يطرد  ؛ودخل الرايء عليك ،حفس  هنا يُقال: ا 

 ،ال يس مترُّ معهو ،يف هذه احلاةل اذلي طرأ  عىل قلبه الرايء يف هذه احلاةل الشخص

وخُيلص معّل هلل س بحانه  ،وينرصف عن هذا ،يس تعيذ ابهلل من الش يطان الرجميو 

ما أ ن يس متر  معه ،صالته حصيحةون تكو  ،فهذا ال يؤث ر يف صالته؛ وتعاىل يدخل عليه  ؛وا 

ليه ،ويس متر  معه، يعجبه احلالالرايء و  فيدخل يف قلبه يشء أ نه يريد  ؛يرى أ انسًا ينظرون ا 

لك  ، ليسهذا تبطل صالته اليت يصلهيا يف حلظهتا ف  ؛اس متر  معه ؛فبدل أ ن يرصفه ،ثناءمه
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 ل ن الصالة الآن؛ الصالة اليت يصلهيا  بل؛ ال؛ من أ ولها ا ىل أآخرها صالها يف حياته صالة

هذه لكها ف  ؛من تكبرية اال حرام ا ىل التسلمي؛ مرتبط بعضها ببعض اليت هو يف حال أ داهئا:

ذا اس متر مع الرايء   .تبطل ا 

فأ مُرُه  ؛هذا الرايء من الرشك ال صغر :وكام ذكران لمك ،هذا هو التفصيل حلمك املُرايئ

فنحن أ وىل أ ن خناف عىل أ نفس نا من  ؛علينا لشدة خطورتهخافه  ملسو هيلع هللا ىلصوالنيب ، خطري

  .والواجب أ ن خنلص العمل هلل س بحانه وتعاىل ،الرشك

 

 

وُتعل عبادتك خالصة هلل س بحانه    كيف تتخلص من الرايء 

 وتعاىل؟  
أ كرث  من دعاء هللا س بحانه وتعاىل أ ن جينبك الرايء وأ ن جينبك  ؛أ ول ال س باب: ادلعاء

م - فا ذا اكن ال نبياء اكنوا يدعون ،أ كرث  من ادلعاء كثرياً  ،الرشك اًلصغر وال كَب  ؛-كام تقد 

  .فنحن أ وىل ابدلعاء ابرك هللا فيمك

ال وجه هللا هبا ال مر الثاين: تس تحرض يف لك عبادة أ ن تعمل العبادة ال تريد   مهنا ال تريد  ،ا 

نسان أ ي    ،فافعل ؛ولكام اس تطعت أ ن تكون عبادتك بينك وبني هللا ،مقابل من أ ي ا 

ذا متك نت أ ن تصيل قيام الليل وحدك يف ماكن ال يراك فيه أ حد ذا   ،فهو ال فضل ؛يعين: ا  ا 

ل ن ذكل يكون أ كرث ؛ فهو ال فضل ؛متكنت أ ن تتصدق بصدقة وال يراك فهيا أ حد

 .فقط من ذكل ا ال وجه هللا س بحانه وتعاىل مريداً ال تكون  ؛فعندما ال يراك أ حد، ا خالصاً 

فهنا حتتاج أ ن ُتاهد  ؛لكن أ حيااًن حتتاج أ ن تعمل عبادات ال بد أ ن يراك الناس فهيا  

وال يزال العبد يف معارك مع نفسه  ،"ما جاهدت شيئًا أ شد عيل  من اال خالص" ؛نفسك
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س بحانه  وهللا ،ب أ ن يتغلب علهيا بكرثة ادلعاء هلل س بحانه وتعاىلوجي ،يف هذه القضية

  .وتعاىل يعينه عىل هذا

ايمك  ونسأ ل هللا س بحانه وتعاىل أ ن  ،خالص العمل هل وحده تبارك وتعاىلال  وفقنا هللا وا 

 .جين بنا الرشك ال صغر وال كَب

م: "أ خوف ما أ خاف عليمك الرشك ال صغر" أ خ  رجه أ محد يف هذا احلديث اذلي تقد 

  .وهو حصيح ؛مس نده

 

  ملسو هيلع هللا ىلص أ ن رسول هللا   : وعن ابن مسعود ريض هللا عنه: )مث قال املصن ف رمحه هللا تعاىل

َ   وَ هُ وَ   ماَت   ن  قال: "مَ     ("" رواه البخاري ارَ الن    لَ خَ دَ   ؛ ًا د  هللا ن   ن  وُ دُ   ن  و م  عُ د  ي

  (1)أ ي يف حصيحه(: رواه البخاري)

 .أ ي خشصٍّ ميوت (من مات)

اً  هللامن دون  وهو يدعو) وهو  ،يعين: وهو يعبد غري هللا س بحانه وتعاىل (؛ دخل النارند 

اً  ؛يعين: وهو يدعو ،يدعو من دون هللا هلل تبارك  ؛ مثيالً وهو يعبد من غري هللا ند 

ذا عبدت خشصاً ؛ وتعاىل  ،الشبيه :فالند هو ؛فقد جعلته مثياًل هلل س بحانه وتعاىل ؛ل نك ا 

  .نفس املعىن ؛ لكها املثيل، النظري

ل ن ادلعاء  ؛"من مات وهو يدعو من دون هللا ندًا " يعين: جعّل هلل ندًا فعبده مع هللا

 ،(2): "ادلعاء هو العبادة"ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  هو العبادة كام جاء يف حديث النعامن بن بشري قال

من مات وهو  ،دخل النار ؛من مات وهو يعبد غري هللا س بحانه وتعاىل :فهنا  ،وهو حصيح

ذاً  ،دخل النار ؛يدعو من دون هللا نداً  أ ن تكون من  :ينبغي عليك أ ن ختاف من الرشك :ا 

 

 ( واللفظ للبخاري.     92(، ومسمل)4497أ خرجه البخاري)( 1)

( ،  3828(، وابن ماجه)1479(، وأ بو داود)3247(، والرتمذي) 18352أ خرجه أ محد يف "مس نده" )( 2)

 (.    11400والنسايئ يف "سننه الكَبى")
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 ؛هنا ادلخول دخول مؤبد ؛ال؛ مث خترج اً مؤقت وليس ادلخول هنا فقط دخوالً  ،أ هل النار

يدخل النار وال خيرج مهنا ف  ؛مات وهو مرشك ؛ل نه قد دخل مرشاكً  ؛ال خترج مهنا أ بداً 

ن  : }كام قال هللا س بحانه وتعاىل يف كتابه الكري ،أ بداً 
ِ
ه  ا ُ عَلَي  َم اَّلل  َّلل   فََقد  َحر  ُه َمن  يرُش  ك  اب 

ن  أ ن َصارٍّ  نَي م  ال م  آية واحضة ورصحية ؛(1){ال َجن َة َوَمأَْواُه الن اُر َوَما ل لظ  ال  ؛من مات مرشاكً  :أ

هذا معىن ؛ ال خيرج مهنا أ بداً  ؛املأ وى واملس تقر هل يه النارو  ،يدخل اجلنة أ بدًا ومأ واه النار

وأ ن  ،فهذا يقتيض أ ن ختاف من الرشك خوفًا شديداً ؛ يدخل النار وال خيرج مهنا  :احلديث

 .تفر  منه

 

  ن  قال: "مَ   ملسو هيلع هللا ىلصأ ن رسول هللا  :  عن جابر بن عبد هللا  ، وملسمل : )قال املصنف رمحه هللا

ُ   هُ يَ ق  لَ   ن  مَ وَ  ، ةَ ن  اجلَ   لَ خَ ًا؛ دَ ئي  شَ   ه  ب   كُ رش   ال يُ   هللاَ   يَ ق  لَ   ( " ارَ الن    لَ خَ دَ   ؛ ئاً ي  شَ   ه  ب    كُ رش   ي

     .(2)"حصيح مسمل"يعين يف  )وملسمل(:

أ ن من ال يرشك ابهلل  :فضيةل التوحيد ههذ (،من لقي هللا ال يرشك به شيئًا دخل اجلنة)

 ،وابلرشك تدخل النار ،ابلتوحيد تدخل اجلنة ،ال بد هل أ ن يدخل اجلنة ؛س بحانه وتعاىل

من مات ال يرشك ابهلل س بحانه وتعاىل  ،وابلرشك ختدل  يف النار ،ابلتوحيد ختدل  يف اجلنة

نس وال  ،ال جحر وال جشر وال نيب وال مكل ؛يعين: ال يعبد مع هللا أ ي يشء ؛شيئاً  ال ا 

  .واس تقراره يكون يف اجلنةمأ واه يف الهناية ، دخل اجلنة ؛وال أ ي يشء هنائياً  ،جن

 ؛من أ رشك مع هللا س بحانه وتعاىل غريه ،وال بد (ومن لقيه يرشك به شيئًا دخل النار)

كام ذكران  ؛والرشك ال صغر عىل تفصيل ،وهو خمدل  يف انر هجمن ابلرشك ال كَب ،دخل النار

  .سابقاً 

 

 [     72]املائدة:( 1)

(2 ) (93     ) 
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ذًا الشاهد من هذا احلديث ومن مات  ،هل اجلنةفهو من أ   د؛أ نه من مات عىل التوحي :ا 

وأ ن  ،أ ن ختاف من الرشك وأ ن تفر  منه :ويقتيض ذكل ،فهو من أ هل النار ؛عىل الرشك

آنفاً اب يف ذكل تأ خذ   .ل س باب اليت ذكرانها أ

 ؛وهبذا نكون قد بي ن ا مراد املؤلف من َسوقه لهذه الآايت وال حاديث يف هذا الباب

وحيتاج ذلكل أ ن يتعمل ما هو التوحيد  ،وخالصته: أ ن املؤمن ينبغي أ ن خياف من الرشك

ذا تعمل  وعرف ،يك يعمل ابلتوحيد ويفر من الرشك ؛وما هو الرشك  ،معل بعد ذكل ؛فا 

وال يرشك  ،مفا اكن خاصًا ابهلل س بحانه وتعاىل يفرده به ،واجتنب ما عمل أ نه من الرشك

  .معه غريه

ايمك ا ىل توحيده نسأ ل هللا خالص العمل هل ،أ ن يوف قنا وا  وأ ن جينبنا الرشك ما ظهر منه  ،وا 

ايمك لطاعته ،وما بطن  .وف قنا هللا ا 
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عاء  ا ىل َشهاَدة  الباب الرابع  هل ا ال هللا   : ابب ادلُّ  أ ن  ال ا 
  ن  أ   هادة  ا ىل شَ  عاء  ادلُّ  ابُب ) قال املؤلف رمحه هللا تعاىل:

ِ
 (ا ال هللاهل ال ا

مث ذكر فضل  ،وعرفنا ما هو التوحيد ،ذكر املؤلف يف بداية الكتاب تفسري التوحيد 

فأ نت علمت فمي  ؛وذكر التخويف من الرشك اذلي يُضاد  التوحيد فيه،التوحيد يك يرغ بنا 

م بعد  ، مثوأ ن تعمل مبقتضاه ،وأ ن تعتقد معناه ،أ نه جيب عليك أ ن تتعمل التوحيد: تقد 

ذلكل أ ىت  ؛بل جيب عليك أ يضًا أ ن تدعو الناس ا ىل التوحيد ؛تكتفي بنفسكال  :ذكل

هل ا ال هللا"ف ؛املؤلف رمحه هللا هبذا الباب ، وقد عرفنا قال: "ابب ادلعاء ا ىل شهادة أ ن ال ا 

م فمي تقدم معىن هل ا ال هللا عرفنا معناها فمي تقد    .ويه التوحيد ؛شهادة أ ن ال ا 

فهذا الباب معقود ليبني  كل  ؛يعين: دعوة الناس ا ىل توحيد هللا تبارك وتعاىل (ادلعاء)

لك مسمل جيب عليه أ ن يدعو الناس ا ىل  ،املؤلف وجوب دعوة الناس ا ىل التوحيد

ىل طاعة هللا س بحانه وتعاىل ،التوحيد ىل رشعه ،وا  وحسب ما مير  به  ،حبسب قدرته ؛وا 

فيدعو الناس ا ىل توحيد هللا س بحانه وتعاىل وال  ؛يبدأ  بأ هل بيته ومن حوهل ؛من أ انس

نسان جيب عليه أ ن يدعو ا ىل دين هللا س بحانه وتعاىل ابلقدر اذلي  ؛يبقى ساكتاً  لك ا 

 والقدر اذلي يس تطيعه. ،عنده من العمل

 

رَيةٍّ  : )قال املصن ف رمحه هللا تعاىل ىَل اَّلل   عىََل بَص 
ِ
ُعو ا ه  َسب ييل  أ د  وقول هللا تعاىل: }قُل  َهذ 

َن ال ُمرش  ك نَي{ َحاَن اَّلل   َوَما أ اَن م  ب    ((1)أ اَن َوَمن  ات َبَعين  َوس ُ

 : اي محمد {قل}

دين  ؛وادلين اذلي جئت به ،هبا  اليت يه الطاعة اليت أ تيُت  ،: هذه{هذه سبييل}

لهيا {هذه سبييل} ،والطاعة ،والس نة، التوحيد  ،يه طريقي :: أ ي : هذه ادلعوة اليت أ دعو ا 

 

 [ 108]يوسف:( 1)
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هو  ،هو طريقه ملسو هيلع هللا ىلصفهذا اذلي جاء به النيب  ،فالسبيل هو الطريق ؛ودعويت ،طريقيت 

 هديه .

ذًا من طريقة النيب {أ دعو ا ىل هللا}   .ادلعوة ا ىل هللا :ومن هديه ملسو هيلع هللا ىلص: ا 

 

ليه هللا، و معىن ادلعوة ا ىل    أ نواع ادلعاة فمي يدعون ا 
 أ ن تدعو ا ىل هللا؟  معىن

وأ ن ، وأ ن يدخلوا يف دين اال سالم ،يعين: أ ن تدعو الناس أ ن يوح دوا هللا س بحانه وتعاىل

م تبارك وتعاىل م ،يطيعوا رهب  تدعو الناس ا ىل أ ن  ،هكذا تكون ادلعوة ا ىل هللا ؛ويت بعوا نبهي 

هذا معىن أ ن تدعو الناس  ؛ملسو هيلع هللا ىلصيرجعوا ا ىل رهبم ابلتوحيد وابلطاعة وابت باع هدي النيب 

ةً و  -ل ن اذلي يدعو كثري ؛ا ىل هللا س بحانه وتعاىل ولكٌّ  ،يدعون ؛نرامه ُكرُث  -اليوم خاص 

عي أ نه يدعو ا ىل هللا والبعض يدعو ا ىل غري  ،البعض يدعو ا ىل هللا :لكن يف احلقيقة ؛يد 

هنم لك هم يقولونو  ،ادلعوة واحدة، هللا س بحانه وتعاىل لكن احلقيقة  ؛يدعون ا ىل هللا ا 

والبعض يدعو  ،البعض يدعو ا ىل هللا س بحانه وتعاىل عىل الوجه اذلي ذكران: خالف ذكل

اً  ،وهذا كثري - ا ىل نفسه اذلين يدعون الناس ا ىل تعظميهم وحمب هتم  ،- واليوم كثرٌي جد 

يدعو الناس أ ن يعظموه وأ ن حيب وه وأ ن  ؛هكذا يكون املرء داعيًا ا ىل نفسه؛ والتعل ق هبم

 ،- كام قلت لمك -وموجوٌد بكرثة ،هذا موجود ؛وال يذهبوا ا ىل غريه ،يطيعوه وال خيالفوا أ مره

ذا مسع أ ن أ حدًا من الطلبة ذهب ا ىل  ؛ال يدعو ا ىل هللا ،فسههذا يدعو ا ىل ن  يغضب ا 

ليه من أ هل الس نة ؛غريه  ،لكنه يغضب ؛أ عمل منه اكنورب ام  ،حىت لو اكن اذلي ذهب ا 

ذا مسع أ ن خشصًا ترك أ مره وذهب وأ خذ بأ مر غريه حب   ،حب  الرايسة ؛يغضب ا 

ُه ه أ ن يكرث  الناس من  ،أ نفسهمهؤالء مه اذلين يدعون ا ىل ؛ حب  املش يخة، الصدارة
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مونه ويسمعون أ وامره - حوهل ال يدعو  ،هذا هو اذلي يدعو ا ىل نفسه -اذلين حيب ونه ويعظ 

ن  اد عى أ نه يدعو ا ىل هللا ،ا ىل هللا س بحانه وتعاىل  لكن ه اكذب. ؛هذا حقيقة وا 

 ؛ بلهؤالء ال يدعون ا ىل هللا ؛كجامعة التبليغ مثالً  ،ومن الناس من يدعو ا ىل حزبه

لهيا  ،يدعون ا ىل حزهبم هذه طريقة  ؛عندمه نقاط يوالون ويعادون علهيا ويدعون الناس ا 

مبا  ،من الضالالت ،افعل ما شئت من الرشك ،أ صلهم العظمي: هو اخلروج ،جامعة التبليغ

م رئيسهم ،توافقهم يف نقاطهم ،أ ن ك خترج معهم  ،من جامعهتم ،حبيهبم ،فأ نت مهنم ؛تعظ 

ذا مل تفعل ذكل ،يوالونك وحيبونك ن أ ظهروا كل الوجه احلسن ؛يبغضونك ؛ا  هذا ف  ؛وا 

فهؤالء حقيقة يدعون ا ىل  ،- ا ن اس تطاعوا - الوجه احلسن مؤقت ريامث يسحب قدمك

  .ا ىل طائفهتم، ا ىل جامعهتم ،حزهبم

 ،قال رسول هللاو قال هللا : ويتلكميقف يف املسجد  ؛كذكل جامعة اال خوان املسلمني

هذا يدعو ا ىل  ؛ا ىل طائفته ،ُتده يف الهناية يدعوك ا ىل حزبه ؛ترك ز يف لِكمهحني و 

  .ال يدعو ا ىل هللا س بحانه وتعاىل ،حزب

ومبهنج أ يب  ،ملسو هيلع هللا ىلصوبس ن ة رسول هللا  ،معىن أ ن تدعو ا ىل هللا: أ ن تعل ق الناس بكتاب هللا

 ،معر ،بكر أ يب :ال مئة ال ربعة ؛مهنج السلف الصاحل ؛بكر ومعر ريض هللا تعاىل عهنم

 ،تُعل  ق الناس هبذا ،ومن انهتج هنجهم من الصحابة والتابعني وأ تباع التابعني ،عيل ،عامثن

 ،اىلهذا معىن أ ن تدعو ا ىل هللا س بحانه وتع ؛ابل مئة اذلين ساروا عىل هنج هؤالء هموتعلق 

ة   .ال أ ن تدعو ا ىل حزبية وطائفية منحرفة عن اجلاد 

 ؛س متزي  أ نت يف دعوات الناس !وانتبه ،هذه صور من ادلعوة ا ىل غري هللا س بحانه وتعاىل

هو من دعاك ا ىل كتاب  :اذلي يدعوك ا ىل هللا ؛هناك دعوات كثرية خمتلفة يف الساحة

ك به ؛هللا ىل ، ملسو هيلع هللا ىلصدعاك ا ىل س نة رسول هللا  ،تعمل مبا فيه من صغري وكبري ،تمتس  وا 

نيني اذلين ساروا عىل ذاك املهنج ،مهنج السلف الصاحل ىل ال خذ بالكم ال مئة الراب   ؛وا 
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واحذر ممن يدعون ا ىل غري هللا بدعوى أ هنم يدعون ا ىل  ،هؤالء مه اذلين يدعون ا ىل هللا

ذا رأ يته يدعوك ا ىل نفسه ؛هللا وعدم اخلروج  ،ا ىل ال خذ بأ قواهل ،ا ىل تعظميه ،ىل حمب تها   ،ا 

ذا رأ يته  -هؤالء ُكرُث كام ذكرانو  - حمبٌّ للرايسة والصدارة ؛هذا يدعو ا ىل نفسهف  ؛عن أ قواهل ا 

 فاحذره فهو حزيب .؛ ا ىل نقاطه اليت يوايل ويعادي علهيا ،ا ىل جامعته ،يدعوك ا ىل حزبه

 ،يدعو ا ىل هللا :ملسو هيلع هللا ىلصوهذه طريقة النيب  ،هذا الواجب {؛قل هذه سبييل أ دعو ا ىل هللا}

 أ ن تدعو الناس ا ىل توحيده. :وأ عظم ادلعوة ا ىل هللا

 .يه العمل :البصرية ،: ادلعوة ا ىل هللا جيب أ ن تكون عىل عمل{عىل بصرية}

 

 ما العمل اذلي جيب أ ن ميلكه ادلاعية ا ىل هللا 
 العمل بثالثة أ مور:  

 ؛هُج ال ؛وهذا اذلي يفتقده أ كرث ادلعاة يف هذا الزمان ؛هللا تبارك وتعاىلالعمل برشع أ واًل: 

فَُع : "ملسو هيلع هللا ىلصكام قال النيب  اعًا، َولَك ن  يَق ب ُض ال ُعلََماَء فرََي  َ َن الن اس  ان زت  َ م  مل  ن  هللَا اَل يَن زَت ُع ال ع 
ِ
ا

ق ي يف  الن اس  رُ  ، َويُب  َ َمَعهُم  مل  لُّونَ  هُج ااًل، وساً ؤال ع  لُّوَن َويُض  ، فَيَض  ٍّ ُتوهَنُم  ب غَري   ع مل  هذا  ،(1)"يُف 

ل ن الطائفة  ؛ال ؛وليس معىن هذا احلديث أ ن العلامء ينتفون متاماً  ،زماننا اذلي نعيشه

اً  ملكهن ؛مه العلامء :وأ سُّ الطائفة املنصورة وأ صلها  ،املنصورة ابقية ويصريون  ،يقل ون جد 

مه  ،هؤالء أ حصاب احلزبي ات اخملتلفة ،وهذا الواقع اذلي نعيشه متاماً  ؛مغمورين بني الناس

ال بد من العمل  ،فأ نت حتذر ؛وبعضهم يدعو ا ىل غري هللا أ صالً  ،مم ن يدعون ا ىل هللا جبهل

سكت وما هجلته فا  ،ما تعل مته بل غه ؛وال تدع ا ىل هللا جبهل ،برشع هللا س بحانه وتعاىل

 .عنه

 

 ( عن عبد هللا بن معرو، واللفظ ملسمل2673(، ومسمل) 7307(،) 100( أ خرجه البخاري)1)
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اً  أ يضاً  وهذا ؛العمل حبال املدعو  نيًا: اث ويدل نا عليه احلديث الآيت ا ن شاء هللا  ،أ مٌر هممٌّ جد 

نك س تأ يت قومًا أ هل كتاب": ملسو هيلع هللا ىلصقال هل النيب هللا  ؛يف حديث معاذ  هل حال فبني   ؛(1) .."ا 

ويعد  نفسه  ،حىت يعد  نفسه دلعوهتم ابلطريقة اليت يفهموهنا  ؛لهيما  اذلين يريد أ ن يأ يت 

 .لش هباهتم

يصال ادلعوة ا ىل المثرة اليت  املوصةل الصحيحة الطريقة :يعين ،ال مر الثالث: العمل بكيفية ا 

حيتاجون ا ىل حمكة يف  أ م ؟رفقالحيتاجون هل كيف تدعو الناس؟  ؛تبتغهيا من ادلعوة

فتنظر ا ىل الطريقة الصحيحة يف دعوة  ؟ ا ىل أ خالق منك ب؛حيتاجون ا ىل أ د ؟التعامل

لكن البد أ ن تراعي ؛ ال ؛ال تتنازل عن دين هللا ورشعه من أ جل أ ن تدعو الناس ،الناس

 } َولَو  ُكن َت ؛حىت يقبلوا منك ؛خبلق ،بأ دب ،لني ،رفق ،أ حوال الناس وأ ن تدعومه حبمكة

} َ كل  ن  َحو  وا م  ا غَل يظَ ال قَل ب  الن َفضُّ رب نا س بحانه وتعاىل يقولها لنبيه عليه الصالة  ،(2)فَظًّ

النيب  مل ُيرد ،(3)"يقتل أ حصابه اً ال يتحدث الناس أ ن محمد" :ملسو هيلع هللا ىلصويقول النيب  ،والسالم

  .حمكة يف ادلعوة؛ فامتنع عن قتل املنافقني اس؛أ ن ينف ر الن ملسو هيلع هللا ىلص

يوم عىل  ،حتتاج أ ن تتعمل ؛تعرفها وتمترس هبا من خالل العمل ؛ابهبا عظميواحلمكة يف ادلعوة 

  .تمتكن مهنا ا ن شاء هللا ؛تأ تيك ؛يوم

رَية أ اَن َوَمن  ات َبَعين  { أ ي : هذا هو هدي   ىَل اَّلل  عىََل بَص 
ِ
ُعو ا ه  َسب ييل  أ د  وهذه  ،}قُل  َهذ 

  كذكل {ومن اتبعين} ،أ ان أ دعو ا ىل هللا عىل بصرية {أ دعوا ا ىل هللا عىل بصرية} :طريقيت

 ؛يف ذكل وأ خذ سنته، صار عىل هنجه؛ ملسو هيلع هللا ىلصمفن اتبع النيب  ،يدعو ا ىل هللا عىل بصرية

 .فيدعو الناس عىل عمل

 

 يض هللا عنه. ( عن ابن عباس ر19(، ومسمل)1496( أ خرجه البخاري)1)

 [ 159]أ ل معران:  (2)

 ( عن جابر بن عبد هللا ريض هللا عنه.2548(، ومسمل)4905أ خرجه البخاري)( 3)
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َحاَن اَّلل  } ب    .هللا س بحانه وتعاىل عن النقائص هتزني :{ س بحان هللاَوس ُ

َن ال ُمرش  ك نيَ }  ؛أ ن ُتعل هلل ندًا تدعوه ُ وتعبده :{ من النقائص هلل س بحانه وتعاىلَوَما أ اَن م 

َن ال ُمرش  ك نَي{ : قال ،ومهنا هذه ؛عن النقائص نفسه وتعاىلس بحانه  فزن ه هللا }َوَما أ اَن م 

 .وأ دعو الناس ا ىل توحيد هللا س بحانه وتعاىل ،بل أ ان من املوحدين ؛لسُت من املرشكني

وكذكل جيُب  ،أ ن يدعو الناس ا ىل التوحيد ملسو هيلع هللا ىلصالشاهد من هذه الآية: أ ن هدَي النيب 

ذًا فواجب علينا  ؛ملسو هيلع هللا ىلصل نه يسري عىل هدي النيب  ؛ملسو هيلع هللا ىلصأ ن يكون هدُي من اتبع النيب  أ ن ا 

 .ندعو الناس ا ىل توحيد هللا تبارك وتعاىل بعد أ ن نتعمل  ونعمل

 

 من اذلي يصلح أ ن يكون داعية؟ 

ملا بعث معاذًا ا ىل    ملسو هيلع هللا ىلص أ ن رسول هللا   : عن ابن عباس ريض هللا عهنا قال املصنف: ) 

مًا  المين  ن َك تأ يت قَو 
ِ
ليه ؛ قال هل: ا عومُه  ا  َل ما تَد  ، فَل َيُكن  أ و  ب  ل  الاك  هل  من أ ه  : َشهاَدُة أ ن  ال ا 

دوا هللاويف روايةٍّ   - ا ال هللا  ن  مُه  أ طاُعوكَ - (1): ا ىل أ ن  يَُوح   هُم  أ ن  هللا    ، فا  ذلكل؛ فَأ ع ل م 

م   ةَلٍّ   اف رَتََض عَلهَي   مٍّ ولَي  َس َصلواتٍّ يف لُك   يَو  هُم  أ ن  هللا    ، فا ن  مُه  أ َطاُعوكَ ََخ  ؛ فَأ ع ل م  َ كل  ذل 

م  َصَدقَةً   اف رَتََض  م    علهي   ُد عىل فَُقراهئ   َخُذ من أ غ ن ياهئم فرَُتَ ن  مُه   تُؤ  كَ ،  فا  اي  ؛ فا  َ كل    أ طاعوَك ذل 

لوم   َوَة املَظ  ، وات ق  َدع  وال ه م  َ أ م  رجاه َوَكرامئ  جاٌب" أ خ  َ هللا ح  ن ُه لَي َس بَي هَنا وبنَي    (؛ فا 

ومل يكن أ هُل  ،س بحانه وتعاىل ليدعو الناس ا ىل دين هللا ؛معاذًا ا ىل المين ملسو هيلع هللا ىلصالنيب بعث 

  .اال سالموقهتا قد دخلوا يف  المين

  أ مورًا: نالحظ

  ؟ملسو هيلع هللا ىلصمن اذلي أ رسُّل النيب : أ والً 

 

 (  7372( أ خرهجا البخاري)1)
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 ملسو هيلع هللا ىلصاذلي قال فيه النيب  ؛أ حد علامء الصحابة ؛هو معاذ بن جبل :ومعاذ هذا ،أ رسل معاذاً 

جاهاًل  ملسو هيلع هللا ىلصفمل خُيرج النيب  ،فهو عامل - خبطوة - (1)توةيتقدم العلامء بر ة، بأ نه يأ يت يوم القيام

منا أ رسل عاملاً  ؛- وغريمه من امجلاعات ،فعل جامعة التبليغتكام  - يدعو الناس ا ىل هللا وهبذا  ؛ا 

ل ن عندمه عمٌل يس تطيعون أ ن  ؛مه أ هل العمل :نعمل أ ن اذلي خيرج ا ىل دعوة الناس ا ىل هللا

هذا واجبُه أ ن جيلس ويتعمل  عند  ؛اذا عنده؟ فاقد ُ اليشء ال يعطيهمفأ ما اجلاهل  ؛يُبلغوه

ل  ؛ خيرج ويقوم يف املساجد ويتلكم جبهلأ ن ال ؛ العلامء هذه طريقة أ هل  ؛ل  ويُض   !فَيَض 

ال اذلي احل ما اكن هذا  ،أ هل البدع اذلين خيرتعون يف دين هللا ما ليس منه ،الضالل

 :اكن يتوىل ادلعوة ؛الصحابة عهدوال عىل  ،ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  عهدعىل  اً عليه جامعة التبليغ موجود

خيرجون كام اكن  ؛وال خيرجون عىل طريقة جامعة التبليغ ،الناسغون خيرجون ويبل    ؛العلامءُ 

  .الصحابة خيرجون ويبلغون الناس ويعلموهنمالعلامء من كام اكن  ،خيرج ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

نك تأ يت قومًا من أ هل الكتاب"ملا بعث معاذا ً ا ىل المين قال هل: ) الحظ هنا ماذا  ("ا 

نك تأ يت قومًا من أ هل "قال هل:  ؟أ خَبه أ خَبه ُ حبال   القوم  اذلين س يذهُب  "؛الكتابا 

لهيم م أ هنو  ،عل مه حال املدعو لرشع؛عامل اب -عىل بصريةٍّ  - عىل عملٍّ  هو عامل س يدعو ا ىل هللا ،ا 

  .فيعرف كيف سيناظرمه ويتلك م معهم ب؛أ هل الكتا من 

ليه"): قال ُل ما تدعومه ا  هل ا ال هللا فليكن أ و  ُل أ و ("شهادة أ ن ال ا  لَ  :يصح  أ ن تقول: أ و   ؛أ و 

فليكن أ وُل ما تدعومه " ،مر يف هذا واسعال  و  ،قوالن للعلامء؛ هام ال مر سهل ا ن شاء هللا

ليه هل ا ال هللا :ا  ذا قلت يف ال وىل:  - ابلضم    - "شهادةُ "يصح  أ ن تقول: " شهادَة أ ن ال ا  ا 

ذا قلت - ابلفتح - "شهادةَ "تقول: و  ،- فتحابل  –" أ ولَ " ل هنا امس اكن ؛ - ضمابل- " : "أ ولُ ا 

  .هذا من أ جل احلفظ فقط ؛وخَبها 

 

لباين )( 1)    (83/ 3انظر "الصحيحة" لل 
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ليه شهادةُ " هل ا ال هللا فليكن أ وُل ما تدعومه ا  ذاً  "أ ن ال ا  أ وُل دعوتك عندما تصل ا ىل  :ا 

ىل هذا اكنوا ُيرسلون أ حصاهبم ؛يه أ وُل دعوة ال نبياء ؛أ هل الكتاب تُلك مهم يف التوحيد  :وا 

هل ا ال هللا ،ا ىل دعوة التوحيد  .وقد رشحنا معىن شهادة أ ن ال ا 

ويه ؛ أ رسل معاذًا ليدعو أ هل المين ا ىل توحيد هللا تبارك وتعاىل ملسو هيلع هللا ىلصوالشاهد: أ ن النيب 

  . دعوةٍّ أ ولُ 

هل ا ال هللا :املعىن واحد ("ا ىل أ ن يوحدوا هللا" :ويف رواية: )قال : و ،شهادة أ ن ال ا 

  .واحد ؛يوحدوا هللا

تبدأ  ابل مه فاملهم بعد  :الانتقال يف املراحل يةالآن كيف  ( انظر"فا ن مه أ طاعوك ذلكل")

فال داعي ل ن تمكل  للتوحيد؛ا يطيعو  مل فا ن، التوحيد :أ مه يشء ،تقدم ال مه مث املهم ؛ذكل

 .ل نه من غري التوحيد ال ينفع يشء هم؛مع 

 ("فأ علمهم أ ن هللا افرتض علهيم َخس صلوات يف لك يومٍّ وليةل ؛فا ن مه أ طاعوك ذلكل")

هل ا ال شهادة بين اال سالم عىل َخس: ، "أ راكن اال سالم امخلسة يف ملسو هيلع هللا ىلص النيبتدرج  أ ن ال ا 

يتاء الزاكة ،قام الصالةا  و  ،هللا وأ ن محمد رسول هللا هذه  ؛(1)" صوم رمضاناحلج، و و  ،وا 

يه و ،ال عامل أ عظم ؛مث الصالة ،أ عظمها  هل ن د؛التوحي :أ ول يشء ؛أ راكن اال سالم امخلسة

 .ما حياسب عليه العبد من العباداتأ ول 

 :ليت بعدهاا ىل ا نتقلا ("فا ن مه أ طاعوك ذلكل")

ويه  ؛"تؤخذ من أ غنياهئم فرتد  عىل فقراهئم؛ علهيم صدقةفأ علمهم أ ن هللا افرتض " قال:

  .الزاكة

ذا أ طاعوك  ("فا ايك وكرامئ أ مواهلم ؛فا ن مه أ طاعوك ذلكل") حذر ا ف ؛أ عطوا الزاكةو يعين: ا 

  .ما عندمه من أ موال َس فَ ن  أ ن تأ خذ أ  

 

 ( عن ابن معر ريض هللا عنه  16(، ومسمل)8( أ خرجه البخاري)1)
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ايك أ ن تظمل عبدًا بأ ن تأ خذ منه ما ليس  ("دعوة املظلوم ق  وات  ") ٍّ وا  اتق دعوة و  ،حبق 

 ملاذا؟ ؛ظلوما ايك ودعوة املاملظلوم؛ يعين 

نه ليس بيهنا وبني هللا جحاب": قال  ويس تجيب هللا  ،يعين: تصل ا ىل هللا مبارشةً  "فا 

 .ما من ظامل ا ال وسيناُل عاقبة ظلمه ،حذر من دعوة املظلوم؛ فا س بحانه وتعاىل لها مبارشة

 .(1)"الصحيحني"يعين: يف  (أ خرجاهقال: )

، أ رسل معاذًا ليك يدعو أ هل المين ا ىل توحيد هللا س بحانه وتعاىل ملسو هيلع هللا ىلصالشاهد: أ ن النيب 

فال بد   ؛بذكل ملسو هيلع هللا ىلصوأ مره النيب  ،س بحانه وتعاىل دعا ا ىل هللا ؛ومعل، فبعد أ ن تعمل معاذٌ 

ذًا من دعوة الناس ا ىل التوحي ال كيف ينترش اال سالم؟ وكيف تنترش دعوة التوحيد د؛ا   ؛وا 

ذا مل ينشط لك واحدٍّ منا    ؟ادلعوة ا ىل ما تعلمه من ذكليف ا 

 

 

: أ ن  رسول هللاَسه ل بن َسع    َعن  :  وهلام: )قال املصنف رمحه هللا تعاىل قال يوم    ملسو هيلع هللا ىلص دٍّ

بُّ َخي ََب  ايََة غَدًا َرُجاًل حُي  نَي  الر  ط  تَُح هللُا عىل  هللا ورسوهل : "ُلع  بُُّه هللا ورسوهل، يَف  ، وحُي 

لهََتُم  يََدي ه   َبحوا "، فَبَاَت الناُس يَدوكوَن لي  ا أ ص  طاها؟ فلَم  ُم  يُع    ؛ غََدوا عىل رسول هللا: أ هيُّ

طاها؛ فقال: "أ ي َن عيلُّ بُن أ يب طالب؟" ؛ لُكُّهُم  يَُرجو أ ن  ملسو هيلع هللا ىلص َتيك عينيه،     يُع  فقيَل: هَو يَش  

ليه، فأ   َسلوا ا  نَي ه  فَأ ر  َ به، فََبَصَق يف َعي  أ  َك ن  مل يَُكن  به  َوَجعٌ   يت  ايََة،  وَدعا هل؛ فَََبَ طاُه الر  ، فَأ ع 

 َ كل  م  فقال: "ان ُفذ  عىل ر س  مًه   حىت تزَن  َل ب ساَحهت   َب   الم ، َوأ خ  ُعهُم  ا ىل اال س  ُب    ، مُث  اد  ب ام جَي 

ن  َحق    م  م  ر   هللا تعاىل فيه؛ فوهللا َل ن  هَي دي هللُا ب َك َرُجاًل واحداً  علهَي   ن  مُح  ٌ كَلَ م  ؛ َخري 

 ( يَدوكوَن، أ ي: خَيوضونَ الن َعم ".  

 

 ( عن ابن عباس ريض هللا عنه.  19(، ومسمل) 1496( البخاري)1)
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  (1)البخاري ومسمل (، أ ي:وهلامقال: )

 .حصايب مشهور ،بن ماكل اخلزريج (سهل بن سعد)

وخيَب مدينة  ،يوم غزوة خيَب :يعين ،يوم خيَب (قال يوم خيَب ملسو هيلع هللا ىلصأ ن رسول هللا )

  .اكن يسكهنا الهيود؛ ملسو هيلع هللا ىلصابلقرب من مدينة رسول هللا 

وحيبه  ،رجاًل حيب هللَا ورسوهَل  :ل عطني  الراية غداً )" قال يوم خيَب: ملسو هيلع هللا ىلصأ ن رسول هللا 

وهذا من  ؛أ ن هللا س يفتح عىل يديه ملسو هيلع هللا ىلصذكر النيب  "(،هيفتح هللا عىل يدي ،هللُا ورسوهلُ 

وقد فُتح عىل يديه كام أ خَب عليه  ؛فأ خَب أ نه س يفتح عىل يديه ،ملسو هيلع هللا ىلصدالئل نبوة النيب 

 .الصالة والسالم

 عىل يدلُّ  ،يكون هذا الَعمَل مع اجليش ،نفس الصورة ؛اليوم: العمل ا  نسمهييتال الراية يهو 

واختلف  ،فيكون مهنم ؛مفن اكن حتت هذه الراية، غريمهانفصاهلم عن ، وعىل جامعهتم

ا ىل أ نه ال فرق بني الراية  :ذهب مجع من أ هل العملف ؛العلامء يف الفرق بني الراية واللواء

وأ ما اللواء فهو ، الراية يه اليت نسمهيا اليوم ابلَعملَ : البعضقال و ، - لِكهام واحد - واللواء

الَعمَل  :يعين ،هذا يسمى لواءٌ  ًا؛أ عالها خرقة لف   اذلي يكون عبارة عن عصا ملفوف يف

  .هذا الفرق بيهنام ؛عىل عصا  اً لف اً يكون ملفوفف أ ما اللواء ، يرفرف

 ؛ما جاء من رواايت بأ هنا اكنت سوداءو  ،ملسو هيلع هللا ىلصلون راية النيب  يف عندي حديث وال يصح

  .(2)ال يصح مهنا يشء

وهذه منقبة لهذا  "؛هللا ورسوهل وحيبه هللا ورسوهلل عطني  الراية غدًا رجاًل حيب وهل: "ق

 ملسو هيلع هللا ىلصوأ ن النيب  ،أ ن هللا حيبه ملسو هيلع هللا ىلصفقد شهد هل النيب  ؛الرجل اذلي س ُيعطى هذه الراية

 

 ( عن سهل بن سعد ريض هللا عنه.  2406(، ومسمل)2942( أ خرجه البخاري)1)

    حصح بعض أ هل العمل بعضها. وهللا أ عمل( 2)
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وهذه الشهادة لعيل   ،فهذه شهادة ابال ميان ؛ملسو هيلع هللا ىلصحيب هللا وحيب رسوهل هو و  ،أ يضًا حيبه

لكننا  ،حيبه ملسو هيلع هللا ىلصول ن الرسول  ،ل ن هللا حيبه ؛فنحن حنبه ،بن أ يب طالب ريض هللا عنها

، وكام كفروهف ؛اخلوارج فيه كام جفت فيه اجنفو ، وال فيه كام غلت فيه الش يعة اال نغلو 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصحنن معتدلون يف أ ل بيت النيب  ا؛ال هكذا وال هكذ ،فسقتهجفت فيه الناصبة؛ 

مه م ونتوال    .مه برش ؛ال نعطهيم أ كرث من حقهم ؛وال نغلو فهيم ،حنهب 

وقد  ،يعين: أ ن هللا س بحانه وتعاىل سينرصه وس يفتح خيَب" يفتح هللا عىل يديه"قال: 

  .فُتحت

 ،يعين: خيوضون ،ابت الناس يف الليل يدوكون (فبات الناس يدوكون ليلهتم)قال: 

وس يحصل عىل املنقبة  ،من هو هذا الشخص اذلي س يأ خذ هذه الراية :يتناقشون

ميان ؛ملسو هيلع هللا ىلصهؤالء أ حصاب النيب  - هم عندمهامل  هو هذا - املذكورة ما ، اكنوا أ حصاب دين وا 

منا اكنوا يريدون املنقبة اليت ُذكرت عىل لسان النيب  ؛واال مارة الصدارةو  اكن هيمهم الرايسة ا 

َمن  :يتناقشون؛ فأ خذوا يدوكون يف ذكل ؛حيب هللا ورسوهل وحيب ه هللا ورسوهل :ملسو هيلع هللا ىلص

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصاذلي س يكون أ هاًل ل خذ الراية هذه؟ أ و من اذلي عناه النيب 

 .ل جل أ ن حيصل عىل هذه املنقبة ؛لك واحد مهنم يمتىن أ ن يعطاها ؛(أ هيم يُعطاها )قال: 

فالغدوة يه  ؛يعين: ذهبوا مبكرين ،غدوا (ملسو هيلع هللا ىلصفلام أ صبحوا غدوا عىل رسول هللا قال: )

 ر.يف الصباح الباك ملسو هيلع هللا ىلصفذهبوا ا ىل النيب  ؛اذلهاب يف الصباح الباكر

  .ال حرصًا عىل اال مارة ؛ملاذا؟ للمنقبة( لك يرجو أ ن يعطاها قال: )

به مرض يف ؛ مريضيعين:  (هو يش تيك عينيه :فقيل "أ ين عيلُّ بن أ يب طالب؟"فقال: )

َمد ،عينيه  .يسمى داء الر 
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ليه فأيُت به) من أ دةل  وهذا ( فَبأ  ك ن مل يكن به وجعٌ  ؛فبصق يف عينه ودعا هلُ  ،فأ رَسلوا ا 

ة النيب    :ملسو هيلع هللا ىلصفهذا احلديث فيه دليالن عىل نبوة النيب  ،أ يضاً  ملسو هيلع هللا ىلصنبو 

بصق يف عيين عيل   ؛والثاين: هذا ،وقد فتحت ؛ال ول: أ نه أ خَب بفتح خيَب عىل يد عيل  

  .يعين: عاد حصيحًا متاماً  ،ك ن مل يكن به وجع ،فَبأ   ؛ودعا هلُ 

ذًا من اكن صاحب تكل املنقبة؟ هو عيل  بن أ يب طالب ريض هللا عنه (فأ عطاُه الراية)  .ا 

انطلق  : انفذ عىل رسكل؛ أ ي:لعيل   ملسو هيلع هللا ىلصالنيب قال : يعين ("انفذ عىل رسكل: فقال)

 ."شوي شوي" :كام نقول اليوم ؛واذهب عىل همكل

هذه تسمى  ؛وما حوهلم ،يعين: ا ىل أ ن تصل ا ىل ما يقرب مهنم ("زنل بساحهتمتحىت ")

 .حبيث تمتكن من الالكم معهم ؛ساحهتم

وأ وصاه أ ن  ،معه اجليشو  أ رسل علي اً  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  ،( هذا الشاهد"دعهم ا ىل اال سالمامث ")

ذاً  ؛وأ صل اال سالم التوحيد ،يدعو الناس ا ىل اال سالم  ؛البد أ ن يدعو الناس للتوحيد :ا 

البعض لكن ؛ اكن يرسل أ حصابه دلعوة الناس ا ىل التوحيد ملسو هيلع هللا ىلصيدلنا هذا عىل أ ن النيب 

آربو  هلم مصاحل ،يعاندون ،تدعومه ا ىل التوحيد وال يقبلون؛ ناس عندمه عنادال   ،مأ

أ ي يشء من هذه  ؛ذهاب ال موال ،الرايسة ،اكجلاه ؛التوحيد هذا س يفسد مصاحلهم

زالهتم من طريق نرش  ؛كل ما اكنوا يس تجيبون دلعوة التوحيدذلف ؛ال مور هؤالء البد من ا 

يصال ادلين ا ىل الناس ؛ادلين فال بد من  ؛يف أ قواهمم رؤوساً  يكونون هؤالء ،ل هنم مينعون ا 

زاةل هذه العقبات من أ جل  ،الناس أ صاًل خلقوا من أ جل التوحيد ،أ مام نرش اال سالم ا 

 ؛خلقوا لعبادة هللا ؛ال ؛ما خلقوا للهو واللعب وتضييع ال وقات ،عبادة هللا س بحانه وتعاىل

ذاً  فا ذا اكن هناك  ،أ ن ندعومه ا ىل دعوة التوحيدو  ،البد من أ ن نبلغ الناس هذه ادلعوة :ا 

زالهتا  ت؛عقبا  ليس هدف اال سالم  ،قتال الكفار ؛القتال :فذلكل رُشع اجلهاد ؛فالبد من ا 

ليه ،القتال وس يةل؛ القتل ليس غاية يف دين هللا س بحانه وتعاىل ،القتل ذا احتجنا ا   ؛فا 
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ليه ،فعلناه ذا مل حنتج ا   ،القتل ليس غاية كام هو احلال عند اخلوارج ،ابتعدان عنه ؛وا 

أ ما يف  ،كداعش وغريها  ؛يسفكوا ادلماء ،يريدون أ ن يقتلوا ؛غاية اخلوارج عندمه القتل

ث الناس : "ملسو هيلع هللا ىلصالحظ قول النيب ، ال ؛اال سالم امتنع  ؛ه"يقتل أ حصاب اً محمدأ ن ال يتحد 

أ ال يكون ذكل عقبة يف طريق  ل جل؛ عن قتل من اكنوا يس تحقون القتل ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

ينفرون الناس عن  ،يقتلون من ال يس تحق القتلوهؤالء ، بحانه وتعاىلس   ادلعوة ا ىل هللا

  .وال عىل طريقته ملسو هيلع هللا ىلصال وهللا ما مه عىل هدي النيب  ،دين هللا س بحانه وتعاىل

ذًا قبل القتال "،مث ادعهم ا ىل اال سالم: "قال  ؛ دعوةالبد من دعوة الناس ا ىل اال سالم ؛ا 

أ ن  لهمقبل أ ن يقات  من يريد قتاهلمال جيب عىل ف ؛من بلغته ادلعوة ، أ ما ن مل تبلغه ادلعوةمَ 

ذا مسع  :ملسو هيلع هللا ىلصذلكل جاء عن النيب  ؛ل ن ادلعوة قد بلغهتم ؛يدعومه ا ىل اال سالم أ نه اكن ا 

ذا مل يسمع ال ذان أ غار ،ال ذان يف قرية مل يغر علهيا  هذا محمول عىل أ نه يغري عىل من  ،(1)وا 

 ؛وهذا احلديث اذلي معنا عىل أ قوام مل تبلغهم ادلعوة ،ال قوامعمل أ نه بلغته ادلعوة من 

   .بالغ ادلعوة أ والً ا  البد من ف

  .دعوة الناس ا ىل التوحيد "؛مث ادعهم ا ىل اال سالم": : قوهللشاهد هوا

؛ اال سالميف  يعين: من حق هللا تعاىل ("وأ خَبمه مبا جيب علهيم من حق هللا تعاىل فيه")

قامة الصف   .والصيام وما شابه من أ حاكم والزاكة الةالبد أ ن يعلموا أ نه جيب علهيم ا 

فضيةل انظر  ("خرٌي كل من مُحُر الن عم ؛فوهللا ل ن هيدي هللا بك رجاًل واحداً ": )قال

تدعو الناس  :هذه فضيةل عظمية ينبغي عىل لك مسمل أ ن حيرص علهيا  ؛ادلعوة ا ىل التوحيد

نسان عىل يديك ؛تدعو ا ىل الطاعة ،تدعو الناس ا ىل الس نة ،ا ىل التوحيد ذا ُهدي ا  ؛ ل نه ا 

 

ُ َعن ُه، أ نَسٍّ  ( عن382(، ومسمل يف "حصيحه")2943( أ خرج البخاري يف "حصيحه")1) َ اَّلل  : »اَكَن َرُسوُل  قال َريض 

دَ  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل    َمع  أ َذااًن أ غَاَر بَع  ن  لَم  يَس 
ِ
َسَك، َوا َع أ َذااًن أ م  ن  مَس 

ِ
َح، فَا ب  ر  َحىت  يُص  ًما لَم  يُغ  َذا غََزا قَو 

ِ
حُ ا ب  ل نَا َخي ََبَ   ، َما يُص  فزََنَ

اًل      ".لَي 
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حىت أ ن  ،يكون كل فضل عظمي ؛وفقه ا ىل احلق عىل يديك، هداه هللا س بحانه وتعاىل

واال بل  ،يه اال بل :والن عم ،مجع أ محر :ر" امحلخري كل من مُحر الن عم"قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 ؛واكنوا حيرصون جدًا علهيا لنفاس هتا ،امحلراء هذه يه أ نفس أ موال العرب اليت اكنت عندمه

فهذه ال موال النفيسة ال تساوي شيئًا أ مام أ ن هيدي هللا س بحانه وتعاىل عىل يديك رجاًل 

حتصل عىل خري  ؛ببًا يف هدايتهوتكون أ نت س  ،هُيدى عىل يديك اً واحد اً خشصًا؛ واحد

 .ال يقارن به خري ادلنيا الزائل ،س بحانه وتعاىل عظمي عند هللا

ر ساكن املمي - الفرق بني احلُم   ،مجع حامر : يه- ابلضم- مُحُر؛ أ ن - بضم املمي - واحلُُمر ،- اب 

ر  .: مجع أ محر- ابلتسكني - واحلُم 

ذن  عىل  س بحانه وتعاىل هيدي هللافضيةل من و  ،هذا احلديث فيه ادلعوة ا ىل التوحيدا 

 .يديه رجاًل واحداً 

 .تفّس معىن اللكمة اليت تقدمت يف احلديث ؛هذه تفسريية (خيوضون :أ ي ،يدوكون: )قال

 وامحلد هلل ؛ هذا ما أ ردان أ ن نبي نه

ليه :وخالصته: أ نه جيُب عىل من تعمل  التوحيد ومعل به لكٌّ عىل ؛ أ ن يدعو الناس ا 

  .{ا ال وسعها  ال يلكف هللا نفساً وقدرته } ،حسب علمه
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هل ا ال هللا   : تفسري التوحيد، وشهادة الباب اخلامس   أ ن ال ا 
هل ا ال هللا ،ابب تفسري التوحيد: )قال املؤلف رمحه هللا    (وشهادة أ ن ال ا 

التفسري: الكشف والبيان و  ،هذا معىن التفسري ؛هذا الباب معقود لبيان معىن التوحيد

وشهادة أ ن ، التوحيد تفسريتقدم قد ، و فهو ابب معقود لتفسري معىن التوحيد ؛واال يضاح 

هل ا ال هللا تدل  عىل التوحيد  .تفسريها وبيان معناها وتقدم معنا أ يضًا  ،ال ا 

ال  ؛ معىناملعىن واحدف ؛وهذا العطف: عطف مرتادفني هل ا  التوحيد ومعىن شهادة أ ن ال ا 

ال أ ن الشهادة يه تدل  عىل التوحيد ؛هللا واحد  ؛البابمن هذا  املراد واحد :عىل لك ٍّ  ؛ا 

  .هو: تفسري معىن لكمة التوحيدو 

م معنا تفسري التوحيد وذكر أآايت يف بداية الكتاب فّس  فهيا  ؛رب ام يقول قائل: قد تقد 

يضاح  قال أ هل العمل: أ راد هبذا ؛التوحيد ما  ر من ال دةلوذك ،وزايدة بيان ،الباب: زايدة ا 

يضاحاً و  ،عّل أ كرث كشفاً وجي هوحض  ي حصل فهيا الرشك  خصوصًا يف املسائل اليت ؛أ كرث ا 

فاملقصود يف الهناية من هذا الباب هو:  ؛ملسو هيلع هللا ىلصأ كرث يف الزمن اذلي نزلت فيه رساةل النيب 

  .تفسري معىن التوحيد

 

يةَلَ{: )قال املصن ف رمحه هللا تعاىل ُم ال َوس   ىَل َرهب   
ِ
ُعوَن يَب تَُغوَن ا يَن يَد     ((1) }ُأولَئ َك اذل  

القوم اذلين يعبدون  :يعين ؛{أ ولئك اذلين يدعون} عند قوهل: املقصود مهنا  ،هذه الآية

لهيم ابدلعاء مه أ نفسهم  ؛وخيضعون ويتذل لون هلم ،بعض الناس أ و بعض اخللق ويرغبون ا 

يعين لو قلنا مثاًل: اذلين يعبدون عيىس عليه  - اخملضوع هلم :أ ي - اذلين خيضعون هلم

بعض فقد اكن  - أ و اذلين يعبدون اجلن   ،اذلين يعبدون عزيراً  ،اذلين يعبدون مري ،السالم

 ؛والبعض اكنوا يعبدون املالئكة - أ قوامًا من اجلن يعبدون نزول الويح مدةيف العرب 

 

 [   57( ]اال رساء:1)
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هؤالء اذلين يعبدوهنم مه أ نفسهم خيضعون ويترض عون ا ىل  ؛املالئكة واجلن وعيىس ومري

  .هللا

م الوس يةل}) : اليشء اذلي {الوس يةل} ،يعين: يطلبون ا ىل هللا القربة ({ويبتغون ا ىل رهب 

فهم أ نفسهم خيضعون  ؛وهذا اليشء اذلي يوصلهم ا ىل هللا هو القربة ؛يوصل ا ىل هللا

ليه فكيف بعد ذكل تذهبون أ نُت وختضعون  ؛ويتذل لون هلل س بحانه وتعاىل ويتقربون ا 

لهيم ومه أ صاًل حباجة  ؛م من دون هللا س بحانه وتعاىلوتدعوهن مهنم ، وتطلبونوتتذل لون ا 

ىل القربة ا ىل هللا س بحانه وتعاىل ،وتعاىلا ىل معونة هللا س بحانه  يعين: فاقد اليشء ال  ؟وا 

وحباجة ا ىل القربة ا ىل هللا س بحانه  ،مه أ نفسهم حباجة ا ىل هللا س بحانه وتعاىل ؛يعطيه

  .هذا معىن الآية ؛هذا ابطل ؟وتعاىل

  هنا:لكن: ما املقصود مهنا يف هذا املوطن ابذلات؟ املقصود 

أ ن ترتك دعاء  ؛ن التوحيد ال يُت  حىت ترتك عبادة غري هللا س بحانه وتعاىلا   :قال أ هل العمل

وهللا س بحانه وتعاىل ذكر هذه الآية  ،رشك :ل ن دعاء غري هللا ؛غري هللا س بحانه وتعاىل

دعاء غري هللا هو  ؛وهذا هو الرشك ؛فأ نكر علهيم ذكل ؛همنكرًا عىل اذلين اكنوا يدعون غري 

ها  تعرف وال ش ياء ،الرشك ضد التوحيد هو ف ،ُعر ف اليشء ؛فا ذا ذكرت الضد   ،بضد 

ذًا املقصود هو ؛دعاء غري هللا رشك ،الرشك ذا تركنا دعاء غري هللا س بحانه  ،التوحيد: ا  فا 

فهذا هو املقصود  ؛عندئذٍّ نكون موح دين ؛وجعلنا ادلعاء هلل س بحانه وتعاىل فقط ،وتعاىل

ال ابلَباءة من الرشك ؛ابلتوحيد معىن التوحيد: أ ن  ،هذا معىن التوحيد ؛فالتوحيد ال يُت  ا 

أ ن تعبد هللا وحده وأ ال ترشك معه غريه من اخللق اذلين مه  ،تدعو هللا س بحانه وتعاىل

هذا معىن  ؛ هللا س بحانه وتعاىلومه حباجة ا ىل القربة ا ىل ،حباجة ا ىل هللا س بحانه وتعاىل

 وهللا س بحانه وتعاىل أ عمل. ؛الآية وهو املقصود مهنا 
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ال   : )مث قال املؤلف رمحه هللا
ِ
ُبُدوَن ا ا تَع  م  ن ين  بََراٌء م 

ِ
ه  ا م  مُي ل  ب يه  َوقَو  ب َراه  ِ

ذ  قَاَل ا
ِ
وقوهل: }َوا

ين   هَي د  ن ُه س َ
ِ
ي فََطَرين  فَا ُعوَن{َوَجَعلَهَ  اذل   ج  ه  لََعل هُم  يَر  ب  يًَة يف  َعق  َمًة اَبق  ا لَك 

(1)) 

براهمي اخلليل عليه السالم - هنا هذه اللكمة  ٌة متامًا ملعىن لكمة التوحيد - لكمة ا  : يه ُمفّس 

هل ا ال هللا()   .مطابَقٌة واحضة ،ال ا 

براهمي ل بيه وقومه}) ذ قال ا   ،ويعبدون الكواكب ،ال صنامأ بوه وقومه يعبدون اكن : ({وا 

براهمي:  ؛واكنوا يعبدون هللا أ يضًا ويعبدون أ ش ياء متعددة  فقال هلم ا 

ُبُدونَ }) ا تَع  م  ن ين  بََراٌء م 
ِ
 :يعين ؛الَباءة يه التخليةو ، مأ ان متَب ٌئ من لك اذلين تعبدوهن ؛({ا

أ  من اليشء ، وعندماأ ان ُمتََخل ٍّ عن لك ما عبدمت أ نك ترتكه وتعاديه وأ نك عناه: مف  ؛تتَب 

هذه  - تركهتا  ،أ ان ختل يت عهنا  :يعين ؛فهنا هو يقول: أ ان بريء من لك ما تعبدون؛ تبغضه

   .لكها قد تركهُتا وعاديهتا وُأبغضها  - من أ صنامٍّ وكواكبٍّ وغريها ،ال ش ياء اليت تعبدوهنا 

ال اذلي فطرين})مث قال بعد ذكل:  نه س هيدين ؛ا  براهمي عليه السالم من  ،({فا  أ  ا  ذًا تَب  ا 

معىن و  ،ومن اذلي فطره؟ هو هللا ،ما عدا اذلي فطره ؛مجيع املعبودات اليت اكنوا يعبدوهنا 

أ  من مجيع املعبودات ا ال هللا س بحانه وتعاىل ،اذلي فطره: يعين اذلي خلقه ذًا تَب  أ   ؛ا  مل يتَب 

ال ) ؛أ ن ترتك عبادة لك يشء ا ال هللا س بحانه وتعاىل فقط :وهذا معىن لكمة التوحيد ؛منه

هل ا ال هللا ٍّ ا ال هللا(ا  ن  ُدون ه   ،: ال معبود حبق  ُعوَن م  َ ُهَو ال َحقُّ َوأ ن  َما يَد  َ ب أ ن  اَّلل  }َذكل 

ُل{ ال اذلي فطرين{ يعين:  ،لكها لكامت بنفس املعىن (؛(2)ال َباط  ال }ا  أ ترك عبادة لك يشء ا 

  .عبادة هللا س بحانه وتعاىل فقط

 :أ راد أ ن يقول هلم ؛ا شارة واحضة يفهمها أ ولئك القوم ل نه أ راد أ ن يشري ؛)ا ال هللا( :ومل يقل

ال اذلي  ؛ ولكنها ال هللا() :هلم مل يقلف ،بأ ن اذلي يس تحق  عباديت هو اذلي خلقين قال: }ا 

وبذكل يبني  هلم العةل اليت من أ جلها ال تس تحق أ صناهمم وكواكهبم وغريها العبادة  ؛فطرين{

 

 [   26( ]الزخرف:1)

 [   30( ]لقامن:2)
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ذًا معىن ، ال حق هل يف العبادة ؛ومن مل خيلق ،ل هنا مل ختلقه ؛مع هللا س بحانه وتعاىل فهذا ا 

هل ا ال هللا)لكمة  ال عبادة اذلي  ؛ال معبود حبق  ا ال هللا :أ ي (،ال ا  أ ترك عبادة لك يشء ا 

س يوف قين وس يبني  يل طريق  ؛وهو اذلي س هيدين   ،فهو اذلي يس تحق عباديت ؛خلقين

  .احلق من طرق الضالل

ا ىل هللا  ({لعلهم يرجعون}) ؛لكمة التوحيد بقيت يف ذريته ({وجعلها لكمة ابقية يف عقبه})

 .س بحانه وتعاىل ويتوبون

 

َُذوا  ) :مث قال املؤلف رمحه هللا ابَ وقوهل: }اخت  َباهَنُم  أ ر  َباَرمُه  َوُره  ن  ُدون  اَّلل   واملس يح    ابً أ ح  م 

 ((1) بن مري{ا 

أ هل الكتاب  :يعين ،احلََب: هو العامل ({أ راباًب من دون هللا ورهباهنم اختذوا أ حبارمه})

  .اختذوا علامءمه ورهباهنم

فتنة الناس تكون يف  ،فاختذوا علامءمه وُعب ادمه أ راباًب من دون هللا ؛الراهب : هو العابدو 

مون العباد ؛يف العلامء ويف الُعب اد ؛هذين الصنفني من الناس مون العلامء ويعظ   ؛ل هنم يعظ 

وا هلم رشع هللا ودينه ،فيطيعوهنم مع هللا س بحانه وتعاىل ذا غري  وغريوا الرشع  ،أ طاعومه ؛ا 

ذا أ مرو ،وادلين ذا هنومه عن واجب من واجبات  ،أ طاعومه ؛مه مبعصية أ ن يفعلوهاا  وا 

 ،تكون يف العلامء ،فهذه فتنة الناس ؛فعبدومه مع هللا س بحانه وتعاىل ؛انهتوا ؛الرشع

م ؛فالواجب احلذر من ذكل والاعتدال مع العلامء ومع العباد ؛وتكون يف العباد  ،حنهب 

ذا اكنوا من أ هل احلق - حنرتهمم فراط وال تفريط  ف ؛لكن ال نتجاوز احلد  فهيم ؛منوالهي - ا  ال ا 

  .يف حقهم

 

 [   31( ]التوبة:1)
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 :والرب هنا مبعىن ،أ راباًب من دون هللا{ يعين: عبدومه مع هللا س بحانه وتعاىلقال: }

  .من غري هللا س بحانه وتعاىل :}من دون هللا{ يعين ،املعبود

فلام ، وقالوا هو اثلث ثالثة ؛وتعاىلذكل عبدوه مع هللا س بحانه ؛ ك(بن مري{ا}واملس يح )

فقد  ؛حبارمه ورهباهنم وتذل لوا هلم وأ طاعومه يف معصية هللا س بحانه وتعاىلل   عواخض

فالتوحيد هو أ ال  ؛مل حيق قوا معىن التوحيدوفأ رشكوا به  ؛عبدومه مع هللا س بحانه وتعاىل

 .تتخذ راب  مع هللا س بحانه وتعاىل

وس يعقد لها املصنف ا ن شاء هللا اباًب  ،مزيُد تفصيلٍّ وبيان لهذه الآيةوس يأ يت ا ن شاء هللا 

ً وسنرشهحا ا ن شاء هللا هناك رشحًا وافياً   .مس تقال 

 

بُّوهَنُم   )مث قال املصنف رمحه هللا:  ن  ُدون  اَّلل   أ ن َداًدا حُي  ُذ م  َن الن اس  َمن  يَت خ  وقوهل: }َوم 

  }  َكُحب   اَّلل  

  .يعين: بعض الناس (من الناس{ })

ذ ؛يعين: من غري هللا س بحانه وتعاىل (}يتخذ من دون هللا{) ه و سواء اكن هذا اذلي اخت 

هؤالء  {من الناس من يتخذ} :هذا لكه يشمّل ؛نبي ًا أ و ولي ًا أ و ملاكً أ و جحرًا أ و جشراً 

  .ال شخاص أ ندادًا من دون هللا

فُيحب  مثاًل احلسني بن عيل  ،جيعلهم مماثلني هلل تبارك وتعاىل ،يعين : أ مثاالً ( أ ندادًا{})

 ؛حيب عيل بن أ يب طالب ،حيب عيىس عليه السالم ،حمبة مثل حمبته هلل تبارك وتعاىل

ًا هلل تبارك وتعاىلف ،َكحب ته هلل س بحانه وتعاىل ذ هذا عيىس أ و احلسني أ و عيل ند   ؛قد اخت 

  .ب تهمثل هللا س بحانه وتعاىل يف حم  جعّل

جيعلوهنم مماثلني هلل  ،حيب ون هؤالء ال نداد ،كام أ هنم حيب ون هللا( }حيبوهنم كحب  هللا{)

ذا أ حببته َكحبة هللا ،خضوعهم وتذل لهم هلم ،س بحانه وتعاىل يف حمب هتم أ طعته كطاعتك  ؛وا 

عبدته مع هللا كعبادتك هلل تبارك  ،خضعت وتذل لت هل كخضوعك وتذل كل هلل ،هلل
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ٌم يف نفسه أ عظم أ و أ كرث من حمب ته  ؛وتعاىل مفا ابكل مبن حيب أ ولياء هللا أ و من هو معظ 

منا  ؛مفا ابكل مبن ال حيب هللا أ صالً  ،رشُك ذاك أ عظم من رشك هذا ؟!هلل تبارك وتعاىل وا 

  ؟!حمبته ملعبوده

يتخذ من دون هللا أ ندادًا حيهبم  - فعل هذامفن ي ،هذا معىن الرشك وهذا معىن التوحيد

أ ن حتب هللا س بحانه وتعاىل حمبة خالصة وال تشاركه  :والتوحيد ،هذا مرشك -كحب هللا

ة ك ،هذا معىن التوحيد ًا؛فهيا أ حد ذا أ حببت هللا حمبة اتم  س تحب  لك من حيبه  ؛ينبغي اموا 

البعد عن  ،الُقرب ،الطاعات ؛ولك ما حيبه هللا س بحانه وتعاىل ،هللا س بحانه وتعاىل

عىن املهذا  ؛حتهبم حملبة هللا س بحانه وتعاىل؛ ال نبياء ،الصاحلني ،ال ولياء ،املعايص واذلنوب

داً  ،مفعناها: حتقيٌق للكمة التوحيد ؛املراد من هذه الآية  يت خذ من غري هللا ال ؛مفن اكن موح 

ًا حيبه َكحبة هللا س بحانه وتعاىل  .ند 

 

ال   : من قال " : أ نه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب   (1)"الصحيح " ويف  : )قال املؤلف رمحه هللا هل ا  ال ا 

  (" عىل هللا عز وجل  هُ سابُ ح  ، وَ هُ مُ دَ وَ  اهُلُ مَ   مَ رُ حَ   ؛هللا  ون  دُ   ن  م    دُ بَ ع  ام يُ ب    رَ فَ كَ هللا، وَ 

هل ا ال هللامن قال: ال ")   .: أ ي ال معبود حبق ا ال هللا("ا 

أ  منه ("وكفر مبا يُعبد من دون هللا") " كفر مبا يعبد  :هذا معىن؛ يعين : حجده وأ نكره وتَب 

بٍّ ونيب  مرسل وويل  صاحل وجحر مبا يُ  "، من دون هللا عبد: يشمل لك يشء من مكلٍّ مقر 

م ب بعبادته وال يقبّل أ ن يكون معبودًا مع هللا  ؛به رُ فُ يك   ،لك يشء ؛وجشر معظ  يكذ 

فيؤمن فقط  ؛من غري هللا س بحانه وتعاىل ؛"وكفر مبا يُعبد من دون هللا" ،س بحانه وتعاىل

  .بعبادة هللا وحده ال غري

 

 ( عن طارق بن أ ش مي ال جشعي    23( أ خرجه مسمل) 1)
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ال ابلَباءة من الرشك ؛هنا  احلديثف هذا املؤلوقد ساق   ؛يك يبني  لنا أ ن التوحيد ال يُت  ا 

حىت املرشكون اكنوا يعبدون هللا  ؛ُكرُث  من املرشكني ين يعبدون هللافاذل ؛وهذا حق

فال  ؛يعين: يعبدونه ويعبدون معه غريه ،لكهنم اكنوا يرشكون معه غريه ؛س بحانه وتعاىل

فاهلل س بحانه وتعاىل ال  ؛من معل معاًل أ رشك معي فيه غريي تركته ورشكه"؛ "يصح  هذا

ذلكل ساق املؤلف  ؛يريد منا أ ن نعبده وحده فقط ،يقبل منا أ ن نعبده وأ ن نعبد معه غريه

هل ا ال هللا، وكفر مبا يعبد من دون هللا": "ل ن فيه ؛هذا احلديث تفسري   اهذف  ،من قال ال ا 

؛ ال ؛وتعبد معه غريه وال ينفع أ ن تعبد هللا ،أ نه ال معبود حبق ا ال هللا :معىن لكمة التوحيد

أ  من لك معبود سواه ،تعبد معه غريه ال وأ ن ،ال بد أ ن تعبد هللا بل ومن فعل  ،وأ ن تتَب 

  :ذكل

، فهو مسمل ؛من أ ظهر هذا يف ادلنيا  ،يعين يف ادلنيا  "(َحُرم ماهل ودمه وحسابه عىل هللا")

ذا حصل منه تقصري ن اكن ما يف قلبه ليس كام هو  ،سابه عىل هللا س بحانه وتعاىلحف  ؛وا  وا 

ال ما أ ظهروا لنا  ،حفسابه عىل هللا س بحانه وتعاىل ؛ظاهره  ؛حنن ليس لنا من الناس ا 

هذا هللا س بحانه وتعاىل اذلي حياسب  ،هذا ال عالقة لنا به ؛الباطن ، أ ما الظاهر فقط

 ،ملناه بناء عىل ذكلومن أ ظهر لنا رشًا عا  ،عىل ذكل مفن أ ظهر لنا خريًا عاملناه بناءً  ،عليه

  .فهذا أ مره ا ىل هللا س بحانه وتعاىل ؛أ ما ما يف ابطنه

 

   (ورشح هذه الرتمجة: ما بعدها من ال بواب)مث قال املؤلف رمحه هللا: 

 - كتاب التوحيد -يف هذا الكتاب لك ما س يأ يتو  ،رشح هذه الرتمجة: يعين تفسريها وبياهنا 

هل ا ال هللا)من ال بواب القادمة ا ن شاء هللا هل تعل ٌق بتفسري لكمة  ال )فيوحض  معىن  (؛ال ا 

هل ا ال هللا ومن  ،ومن الرشك ال صغر ،ففيه بيان أ ش ياء كثرية من الرشك ال كَب (؛ا 

لك ما س يأ يت الآن من ال بواب ، س تأ يت ا ن شاء هللا بعد هذا الباب ؛ممك الت التوحيد

هل ا ال هللا ؛اليت بعد هذا  الكم،هذا ما أ راده املؤلف من هذا ال ؛هل تعل ٌق برشح لكمة ال ا 
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وتبني  هل املراد من هذا  ،حق ق التوحيد ؛مفن فهم معىن لكمة التوحيد وعرف الرشك

وبقي  ،تبينت هل ال مور وات ضحت ؛ومن عرف الرشك ال صغر والرشك ال كَب ،الكتاب

ايمك لطاعته فنسأ ل هللا س بحانه ؛عليه العمل فقط وأ ن مين  علينا ابلعمل  ،وتعاىل أ ن يوف قنا وا 

 .النافع والعمل الصاحل
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ك   َن الرش    واخلَي ط     : لُب ُس احلَل َقة  الباب السادس: ابب: م 

ه   َوُهام؛ ل َرف ع  الَبالء  أ و  َدف ع   وحَن 
  و  أ    الء  البَ   ع  ف  رَ ل    ؛ام هُ وَ وحَن    ط  ي  واخلَ  ة  قَ ل  احلَ   ُس ب  لُ   ك  الرش      نَ م    :ابب )رمحه هللا: قال املؤلف 

   (ه  ع  ف  دَ 

أ ن ما س يأ يت يف هذا الكتاب لكه هل  : تقدمذكر املؤلف رمحه هللا فمي (ابٌب من الرشك قال:)

عرفت  ؛فا ذا عرفت الرشك ،عالقة بتفسري التوحيد وبيان معناه، واليشء يعرف بضده

ذا تركته هلل س بحانه وتعاىل ،فضده توحيد ؛التوحيد، فا ذا اكن هذا من الرشك فتكون  ؛فا 

ذا اعتقدت أ ن هللا س بحانه وتعاىل هو اذلي بيده النفع والرضموحداً    .تكون موحداً  ؛، وا 

 

؟ ومىت تكون رشاكً أ كَب  اً ل س باب جائز اب   ال خذ   كون ي مىت  

 أ و أ صغر؟ 
فقال: "ابٌب من  ؛هذا الباب ذكر فيه نوعًا من أ نواع الرشك اذلي يقع الناس فيه كثرياً 

فهل يعين  ؛رشك أ كَب، ورشك أ صغر :وحنن عرفنا فمي تقدم أ ن الرشك نوعان ،الرشك"

 ؟ راملؤلف هنا ال كَب أ م ال صغ

ل ن هذا اذلي س يذكره يف هذا الباب من تعليق أ و لبس  ؛ال كَب وال صغر :يعين االثنني

 ؛اترة يكون من الرشك ال صغر، واترة يكون من الرشك ال كَب ؛احللقة واخليط ا ىل أآخره

عىل حسب ما يقوم يف قلب العبد من اعتقاد، فا ن اعتقد أ ن اخليط واحللقة تنفع وترض 

منا اعتقد أ هنا  بنفسها، يعين أ ن هللا س بحانه وتعاىل ليس هو اذلي جعلها انفعة وضارة، وا 

ل ن  ؛مفثل هذا يعتَب رشكه رشاكً أ كَب ؛يه اليت تنفع وترض اس تقالاًل، وليست جمرد سبب

ذا  ،وهذا أ مر خاص به تبارك وتعاىل ،اذلي بيده النفع والرض هو هللا س بحانه وتعاىل فا 
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ذا قام بقلبه هذا املعىن ،فهذا يعتَب من الرشك ال كَب ؛اعتقد أ ن شيئًا معه ينفع ويرض  ؛فا 

ذا اعتقد وأ ن اذلي بيده النفع  ،- فقطجمرد سبب  -أ هنا سبب وقع يف الرشك ال كَب، أ ما ا 

اعتقد أ ن هذا اخليط وهذه احللقة سبب لرفع البالء   هوالرض هو هللا س بحانه وتعاىل، لكن

لرفع البالء  ل نه جعل شيئًا سبباً  ؛فهذا يعتَب من الرشك ال صغر ال الرشك ال كَب ؛أ و دفعه

تعاىل جيعل أ ش ياء أ س بااًب فاهلل س بحانه و ذلكل،  ، مل جيعّل هللا س بحانه وتعاىل سبباً أ و دفعه

مل جيعلها هللا س بحانه  وليس كل أ ن ُتعل أ س باابً  ،ل ش ياء، وهذ ال مر بيده س بحانه وتعاىل

أ ن العسل فيه  :جعل يف العسل شفاء، وذكر هذا هللا س بحانه وتعاىل :يعين مثالً  ؛وتعاىل

ذًا قد جعل هللا س بحانه وتعاىل العسل سببًا يف الشفاء من بعض  ؛شفاء للناس ا 

ذًا نقول ؛ال مراض ل نه ثبت يف الرشع بأ نه  ؛ ملاذا؟ن العسل سبٌب لشفاء املرضا   :ا 

  .سبب

ال ما  ؛ليس أ ي أ حد من الناس يقول جربت ونفع ،أ و يثبت من خالل ُتربة ال طباء

 ؛عض الطرق هو عبارة عن أ مر نفيس فقطمن الناس انتفاعهم من ب اً ل ن كثري  ؛يصلح

يقولون  ،أ ما اكل دوية اليت يصنعها ال طباء اليوم ،ليس سببًا حقيقةً  ؛وليس هل منفعة حقيقية

ويف الغالب هو انفع، فا ذا رشبت  ،فهو سبب ال زاةل املرض ؛هذا ادلواء انفع لهذا املرض

 - ابلتجربة اليت ذكران مثالها  -، مفثل هذا ابلتجربةبخف السعال وذه ؛مثاًل دواء السعال

ذًا جيوز أ ن تقول ب؛ قد ثبت أ نه سبب هللا س بحانه وتعاىل جعّل سببًا  ؛ ل ننه سببأ  ا 

ذا جعل اليشء سببًا ابلرشع أ و ابلقدر ،بقدره أ ن تعمتده ، و أ نه سبببجاز أ ن تقول  ؛فاهلل ا 

ذا مل يثبت ال يف الرشع وال يف القدر  ر.عتَب من الرشك ال صغي  جفعكل هل سبباً  ؛سببًا، أ ما ا 

 ، أ ومن حناسأ و  ،قطعة من حديد ؛: احللقة معروفة(لبس اخليط واحللقة وحنوهام)قال: 

كذكل  ،رفع البالء أ و دفعه :ويكون مقصودك مهنا  ،لسواراكمن ذهب، تلبسها يف يدك 

من أ جل أ ن ًا؛ يلبس حلقة أ و يلبس خيط ؛وهذا مما نراه بيننا، أ انس يفعلون هذا ،اخليط

  :هذا كام ذكرانو  ؛يرفع البالء أ و يدفعه عن نفسه
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ذا اعتقد أ ن هذه احللقة أ و هذا اخليط ينفع ويرض بنفسه ف  ذا اعتقد  هرشك ذاها  أ كَب، أ ما ا 

ل ن  ؛فهذا من الرشك ال صغر ؛بسب اوأ ن هذ ،أ ن النفع والرض بيد هللا س بحانه وتعاىل

 هذا هو تفصيل هذا الباب. ؛هللا س بحانه وتعاىل مل جيعّل سبباً 

يفعلها الناس اليوم  ؛اخليط، كحذوة احلصانو ولك ما اكن مثل احللقة  (:وحنوهامقال: )

امهتان، كحذاء مثاًل، أ و  فهيا  بعض ال ش ياء اليتكذكل  - أ عزمك هللا - حذوة احلصان، اً كثري 

فهيا عني أ و ما شابه، أ و الصدف اذلي  - ةيسَ َخَُ  يسموهنا:- أ و كف ،خرزة زرقاء أ حياانً 

من هذه ال ش ياء اليت مل يثبت أ هنا  ؛ أ ي يشءالبحار، أ و ما شابه ئشواطيكون عىل 

منا اعتقاد من الناس فقط ؛سبب، ال برشع هللا وال بقدره  هذا معىن "وحنوهام".  ؛ا 

البالء: الرضر اذلي يزنل ابال نسان من مرض أ و عني أ و ما : (دفعه وأ  لرفع البالء قال: )

 ما الفرق بني رفع البالء ودفع البالء؟  "،دفعه وأ  لرفعه " ،شابه

هذا معىن رفع  ؛ترفعهأ ن تريد أ ن تتخلص منه و  ،رفع البالء بعد أ ن يزنل عليك البالء

 ؛عاجل نفسكن تأ  حسدت، تريد  ؛رضبت بعني تشعر أ نك مثالً ؛ يزنل بك اليشء  ،البالء

: وضع فيه مثل هذا يقال ؛تأ خذ حلقة وتضعها يف يدك من أ جل أ ن تشفى - مثالً - فتذهب 

 .احللقة لرفع البالء

ولكنك ختاف من  ؛وتعرف من نفسك أ نك سلمي ،يش؛ ليس بك فأ نت سلمي ؛وأ ما دلفعه 

قبل هذا دلفع العني ف  ؛وتلبس احللقة؛ تذهب نفسك ، وحاميةفل جل دفع العني ؛العني

  .وقوعها، وال ول لرفع العني بعد وقوعها 

احللقة أ و لبست اخليط أ و علقت عىل رقبتك خرزة زرقاء أ و َخيسة أ و ما  لبستوسواء 

أ ي تشفي  -ما شابه، من أ جل أ ن تَبئ نفسك من مرضو شابه، أ و علقت حذوة حصان  

تنفع  ا ن اعتقدت أ هنا  :فالكهام واحد ؛أ و من أ جل أ ن حتمي نفسك - نفسك من مرض

ذا اعتقدت أ هنا سبب ؛وترض بنفسها  يعين  ،وابلطبيعي ،فقد أ رشكت الرشك ال كَب، وا 

مل  - هذه ال ش ياء املذكورات - اً ابلطبع مل جيعلها هللا س بحانه وتعاىل سبب، اذلي نراه الآن
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ذًا تكون أ نت قد جعلهتا سببًا من عندك ،جيعلها سببًا ال رشعيًا وال قدرايً  فتكون قد  ؛فا 

ابب من الرشك لبس احللقة واخليط : )هذا معىن قول املؤلف ؛وقعت يف الرشك ال صغر

 . (وحنوهام لرفع البالء أ و دفعه

ذا اختذت شيئًا سببًا لرفع بالء أ و دفعه  واعتقدت أ نه سبب ،خالصة املوضوع: أ نك ا 

مل  ما ؛فقد وقعت يف الرشك ال صغر ؛اىل بيده النفع والرضوأ ن هللا س بحانه وتع، فقط

كام ثبت يف الرشع بأ ن قراءة سورة الفاحتة  ؛قدرهبيثبت هذا اليشء بأ نه انفع برشع هللا أ و 

ذا قرأ ت سورة الفاحتة عىل خشص  ،وتصلح رقية ،فهيا شفاء مدلوغ مثاًل أ و يشء  - ءدا بهفا 

هل ورد  :نقول كل ء؛فهنا أ نت جعلت قراءة سورة الفاحتة سببًا للشفا  - من هذا القبيل

ذًا فعكل حصيح واعتقادك حصيح ؛نعم ورد يف الرشع تقول: هذا يف الرشع؟   .ا 

تذهب ا ىل الصيدلية  تقول عندي سعال، كذكل دواء السعال اذلي يرشبه الناس اليوم،

أ خذت هذا ادلواء وجعلته ن الآ فأ نت  ؛فيخف عنك السعال؛ وتأ خذ دواء سعال وترشبه

يف تقول: سببًا للشفاء من هذا ادلاء، نقول كل هل ثبت هذا يف الرشع أ و يف القدر؟ 

زاةل  قد ثبت ابلقدر؛لكن  مل يثبت؛الرشع ال  ل ن ُتربة ال طباء والناس بأ ن هذا انفع يف ا 

ذاً  :نقول ؛السعال ذا مل؛ فعكل حصيح واعتقادك حصيح، جائز هذا اليشء ا   يثبت فهنا أ ما ا 

  .يكون اعتقادك فاسداً 

ماذا تريد بلبس احللقة أ و لبس اخليط أ و ما شابه من هذه ال مور اليت مل جيعلها هللا سببًا 

  ؟ال يف الرشع، وال يف القدر

  .فهنا رشك أ كَب ؛بيدها ال مر ،يه تنفع وترض بنفسها  :تقول

وأ ن اذلي بيده النفع والرض هو هللا  ،ترض بنفسها ال أ ان أ عتقد أ هنا ال تنفع و ؛ال :تقول

نقول كل:  ف  ؛أ ان أ قول هذه تنفع ؛كام أ نك ترشب ادلواء ،س بحانه وتعاىل، لكن هذه سبب

فأ نت اختذت سببًا مل جيعّل هللا  ،مل يثبتف ؛لقدر أ نه انفع أ ما هذهابرشب ادلواء قد ثبت 
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، وس يأ يت ما يدل عىل أ نه من الرشك ،فهذا يعتَب من الرشك ال صغر ؛س بحانه وتعاىل سبباً 

 .هذا خالصة هذا الباب وهذا تفصيّل

 

ن   ) :قال املصن ف رمحه هللا تعاىل
ِ
ن  ُدون  اَّلل   ا ُعوَن م  وقول هللا تعاىل: }قُل  أ فََرأ ي ُُت  َما تَد 

ت ه  قُل    َ اَكُت َرمح  س  َةٍّ َهل  ُهن  ُمم  َفاُت رُض  ه  أ و  أ َراَدين  ب َرمح  ٍّ َهل  ُهن  اَكش  ُ ب رُض  َ اَّلل  أ َراَدين 

ُوَن{ ُ ال ُمَتَولك   ه  يََتَولك  ُ عَلَي  َ اَّلل  يب    ((1)َحس  

؛ خياطهبم ابل دةل والَباهني عىل التوحيد ملسو هيلع هللا ىلص النيب للمرشكني اذلين اكن ،: اي محمد(}قل{)

 قل هلم:

اليت تدعوهنا من دون  واثنيعين: ما رأ يمك يف هذه ال   (}أ فرأ يُت ما تدعون من دون هللا{)

لهيم ،أ ي يشء ؛مكل ،نيب ،جشر ،جحر ،سواء صمن ،لك يشء ؛هللا بون ا   ،تدعوهنم وتتقر 

دعاء املسأ ةل: ترجوهنم: )اي س يدي فالن أ عطين  ،سواء اكن بدعاء املسأ ةل أ و بدعاء العبادة

ارفع عين  ،افعل يل :أ هيا احلجر ،أ هيا الصمن ،ادفع عين الرض الفالين ،ارزقين كذا ،كذا

هؤالء اذلين  (ا ىل أآخره ...احفظين ،ارزقين ،ادفع عين الرضر الفالين ،الرضر الفالين

  .يعين من غري هللا ؛تدعوهنم من دون هللا

(} َفاُت رُض  ه  ٍّ َهل  ُهن  اَكش  ُ ب رُض  َ اَّلل  ن أ َراَدين  : هل يس تطيع الويل هذا اذلي أ نت تترض ع (}ا 

ليه وتدعوه وترجوه وهو مي ت يف قَبه ذا أ راد هللا  هل يس تطيع أ ن يرفع عين ؛ا  الرضر ا 

  .ال ؟}هل هن اكشفات رضه{ ،؟ اال جابة: ال أ ن يزُنهل يبس بحانه وتعاىل

(} ت ه  َ اَكُت َرمح  س  َةٍّ َهل  ُهن  ُمم  عين: لو أ ن هللا س بحانه وتعاىل أ راد أ ن ( ي}أ و  أ َراَدين  ب َرمح 

أ ي  ؛أ راد أ ن يدفع عين بالء ،أ راد أ ن يشفيين من مرض ،أ راد أ ن يرزقين ؛ل يب رمحةزن يُ 

ب  هذا هل يس تطيع ؛رمحة من هللا س بحانه وتعاىل ،يشء الويل اذلي تدعوه أ نت وتتقر 

 

 [  8( ]الزمر:1)



                                                                             98 

ليه ذا أ راد هللا س بحانه  ؛هل يس تطيع أ ن يدفع هذه الرمحة ومينعها من الوصول ا يل ؛ا  ا 

 ؛يف احلديث اذلي رواه ابن عباس ملسو هيلع هللا ىلصكام قال النيب  ؛وتعاىل أ ن يزُنلها يب؟ اجلواب: ال

ُ َواع مَل  : "قال ءٍّ قَد  َكتََبُه اَّلل  ال  ب يَش 
ِ
ءٍّ لَم  يَن َفُعوَك ا تََمَعت  عىََل أ ن  يَن َفُعوَك ب يَش  َة لَو  اج  أ ن  اُلم 

عَ  ُ عَلَي َك، ُرف  ءٍّ قَد  َكتََبُه اَّلل  ال  ب يَش 
ِ
وَك ا ءٍّ لَم  يرَُضُّ وَك ب يَش  تََمُعوا عىََل أ ن  يرَُضُّ ، َولَو  اج  ت  كَلَ

ُحُف ال ق اَل  وما يصكل من رمحة  ،فلك ال مور بيد هللا س بحانه وتعاىل؛ (1)"ُم َوَجف ت  الصُّ

لك ه  ؛مفن هللا س بحانه وتعاىل ؛وما يُدفع عنك من رضر أ و يزنل بك من رضر ،مفن هللا

 ،فاعامتدك وتعلُّق قلبك يكون عىل هللا س بحانه وتعاىل ال عىل غريه ،بيد هللا تبارك وتعاىل

واجعل اعامتد قلبك عىل هللا س بحانه  ،بقلبك ا ىل أ حد من البرش أ و اخمللوقني فال مت ل

ه بقلبك ا ىل هللا يف لك ذكل ،وتعاىل فقط ومبا أ ن هذه ال صنام ال تس تطيع أ ن تفعل  ،توج 

ذًا فليست أ هاًل ل ن تُدعى وأ ن تُعبد مع هللا س بحانه وتعاىل ؛ما ُذك ر ل ن النفع والرض   ؛ا 

أ ن النفع  :وهذا اذلي يريد أ ن يؤكده املؤلف هنا بَسوقه لهذه الآية ؛بيد هللا س بحانه وتعاىل

ه ا ىل غريه لرفع البالء أ و دفعه ،والرض بيد هللا تبارك وتعاىل   .ومن الرشك أ ن تتوج 

ُوَن{}قُل  َحس   ) ُ ال ُمتََولك   ه  يَتََولك  ُ عَلَي  َ اَّلل  يعين:  ،احلسب: هو الاكيف ؛{قل حس يب هللا}( يب 

عليه يتولك{ يعين: عليه ، }ال أ حتاج معه ا ىل أ ي أ حد أآخر ؛هللا س بحانه وتعاىل اكفيين

 تريد خريًا؟ اجلأ  ا ىل هللا ،يف لك شأ نك اعمتد عىل هللا س بحانه وتعاىل ؛يعمتد املعمتدون

خصوصًا  ؛فاجعل قلبك معمتدًا عىل هللا ؛فال مور لكها بيده تبارك وتعاىل ؛س بحانه وتعاىل

الاعامتد يف الرزق  ،يف مسأ ةل الرزق :يف أ مر قد حصل فيه اخللل كثريًا يف هذا الزمن

ران ابل خذ ابل س باب، يكون عىل هللا س بحانه وتعاىل وهللا  ،حنن نأ خذ ابل س باب ل ننا ُأم 

وال نعمتد عىل البرش  ،عىل ال س باب لكننا ال نعمتد ؛س بحانه وتعاىل عل ق ال ش ياء بأ س باهبا 

منا نعمتد عىل هللا س بحانه وتعاىل ؛يف الرزق   .ا 

 

 (.  2516(، والرتمذي)2669( أ خرجه أ محد)1)
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 ،فهو النافع ؛الشاهد من هذه الآية: أ ن النفع والرض بيد هللا س بحانه وتعاىل ال بيد غريه

ليه تبارك وتعاىل ال ا ىل غريهف ؛وهو اذلي يزنل بك ما يشاء من رضر  ،وادعه وحده ،اجلأ  ا 

ليه وحده ليه تبارك وتعاىل ،وترض ع ا  فال تتخذ شيئًا سببًا يف رفع الرض أ و  ؛واخضع وذل  ا 

سواء اختذ هؤالء القوم ال صنام أ هنا يه النافعة ف  ،دفعه مل جيعّل هللا س بحانه وتعاىل سبباً 

ة بنفسها أ و أ هنا أ س باب ذا جعلوها أ س باابً  ،ن الرشكلك ه م ؛والضار  ذا  ،هو من الرشكف  ؛ا  وا 

أ ن النفع والرض  بيد هللا  :الشاهد كام ذكرانف ؛جعلوها يه النافعة الضارة أ يضًا من الرشك

 .س بحانه وتعاىل ال بيد غريه وهو جيعل ما يشاء من ال س باب أ س بااًب ومينع ما يشاء

 

: رأ ى  ملسو هيلع هللا ىلصعن معران بن حصني ريض هللا عنه: أ ن »النيب  )قال املؤلف رمحه هللا تعاىل: 

َ   الً جُ رَ  هن  فَ   ؛ ها ع  زَ فقال: "ان    ؛ة  نَ الواه    نَ "؟ قال: م  : "ما هذه  ، فقالَ رٍّ ف  ُص   ن  م    ةً قَ ل  حَ   ه  د  يف ي ا ال  ا 

ال    كَ دُ زي  تَ   فَ   ؛ناً هَ  وَ ا 
ِ
َ أ    َت ح  لَ ف  ما أ    كَ ي  لَ عَ   يهَ وَ   ت  م    لو    كَ ن  ا . رواه أ محد بس ند ال بأ س  (1) "دًا ب

  (.به 

جاء يف بعض الرواايت: و  ،رأ ى رجالً  ملسو هيلع هللا ىلصقال: أ ن النيب  ؛هذا حديث معران بن حصني

  .(2)أ نه هو نفسه معران

 .حلقة دائرية ؛مثل اخلامت ،مثل السوار ؛ يه:قةل  معىن احلَ ما عرفنا  (يف يده حلقة)

  .حلقة من حناس وضعها يف يده : يعين(من صفر)

 

 (.  3531(، وابن ماجه)20000( أ خرجه أ محد)1)

(، والَبار يف 19609البهيقي يف "السنن الكَبى")(، و 6088( أ خرهجا ابن حبان يف "حصيحه")2)

 (  3547"مس نده")



                                                                             100 

يعين: ما السبب اذلي جعكل تلبس مثل هذه؟  (؟ قال: من الواهنة"فقال: ما هذه")

؛ (1)يعين : يرضب اليد ،يأ خذ يف اليد -أ مل - مرض :الواهنة، و قال: السبب من الواهنة

  .فهو لرفع البالء ؛فيضعون هذا من أ جل أ ن خيف  هذا ال مل

  .وهذا أ مٌر واجبٌ  ؛أ َمَره بزنعها  ("فقال: "انزعها )

ال وَ ")  ،بل يرض   ؛وأ نه ال ينفع ؛هذا يدل عىل حتري مثل هذا الفعل ("ناً هَ فا هنا ال تزيدك ا 

ال ضعفاً  ال وهنًا": ا  عىل  ؛ بلفاعامتده ال يكون عىل هللا ؛يضعف يف نفسهف  ،"ال تزيدك ا 

  .بل تؤيت عكس الامثر ؛فال تؤيت مثارها ، فيضعف يف نفسه ؛غري هللا

ت  ويه موجودة  ؛الشاهدوهذا  (""فا نك لو مت  ويه عليك ما أ فلحت أ بداً ) فلو م 

 .يوم القيامة عند هللا س بحانه وتعاىل يعين: ما فُزَت  ؛عليك ما أ فلحت أ بداً 

 فالح جزيئ؟  مفالح لك ي  أ   املنفيُّ  وهل الفالح

ذا اكن تعل ق ،عىل حسب تعلق القلب هبذا ال مر وأ هنا يه النافعة  ،واعمتد علهيا ،هبا  قلبه ا 

ة ذا اكن تعل قه هبا من ابب ال س باب ،يكون نفُي الفالح نفيًا اكمالً ؛ ف الضار   -أ هنا سبب - وا 

ولكن أ صل الفالح  ،املنفي هو الفالح الاكملالفالح ف ؛ومل جيعلها هللا س بحانه وتعاىل سبباً 

  .هذا لكه بناًء عىل حصة احلديث ؛يبقى موجوداً 

والصحيح: أ ن الس ند  (بس ندٍّ ال بأ س به)  "مس نده"يف  ( يعينمحدرواه أ  : )يقول املؤلف

هو ابن فضاةل؛  واملبارك هذا ،ففي س نده املبارك ؛ضعيف وليس كام قال املؤلف رمحه هللا

 - وأ حصاب احلسن خيالفونه ،عن احلسن أ خَبين معران :ويقول ،يُدل س تدليس تسوية

ذا قالف ،احلسن البرصي أ يضًا مدل س أ ن معروف، و - خيالفون املبارك  ؛أ خَبين معران :ا 

 

ن َد الك ََب. (: "13/454( قال ابن منظور يف "لسان العرب")1) َدعنَي ع  يَل: يف  ال خ  حيٌ تأْخذ يف  املَن ك بنَي، َوق  نَُة: ر  والواه 

، َورُ  ىَل ال َكت ف 
ِ
ٌن َحب َل ال َعات ق  ا تبط  ق ُمس  ر  ُن: ع  ُكين  اَي والواه  نُة، اس  ين  اَي واه  نة، فَُيقَاُل: ه  َع صاحُبه وَعَرت ه الواه  ب َما َوج 

َن...  هوٌن، َوقَد  ُوه  نة َمو  ي أ صابه وَجُع الواه  نة َويُقَاُل ل ذل    واه 

َها  ٌق يأْخذ يف  املَن ك ب َويف  ال َيد  لُك   ر  نُة ع  ُ ب ُن َجن بة: الواه  َا،َوقَاَل َخادل  هن  ىَق م  ..." فرُي  َ داٌء يأْخذ الر  َجاَل ُدوَن الن  َساء   َويه 
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أ حصاب  : أ نوالصحيح ،: أ خَبين معرانهنا  يقول هلكن قد انتفى؛ التدليسأ ن عىن ذكل: مف

  .احلسن يروونه عن معران ابلعنعنة

م ن درس املصطلح ؛عىل لك حال فيكفيه أ ن يعمل  ؛ومن مل يفهم ،امحلد هللف َمن فهم هذا م 

 وأ ن هذا احلديث ضعيف ال يُعمتد عليه.؛ أ ن اال س ناد ليس بصحيح

  

ميًَة، فاََل أ مَت   "   ، مرفوعًا:وهل عن عقبة بن عامر : )قال املؤلف رمحه هللا تعاىل َمن  تََعل َق تَم 

، َوَمن  تََعل َق َوَدعًَة، فاََل َوَدَع هللاُ  ميًَة فََقد   "   ويف رواية:  ،(1) "هل   هللُا هَلُ َمن  تََعل َق تَم 

كَ  َ  ((2) "أ رش 

مام أ محد(هل)  اهرو": ديث السابقيف احل  قال؛ ل نه هو أآخر ُمخر  ج ذكره عندان ؛: يعين لال 

  .ل محد رمحه هللا :مث قال: "وهل" أ ي "أ محد بس ند ال بأ س به

بدل أ ن يقول: عن النيب  ،ملسو هيلع هللا ىلصمرفوعًا يعين: يضيفه ا ىل النيب  (عن عقبة بن عامر مرفوعاً )

ثني، و يقول: مرفوعاً  ؛ملسو هيلع هللا ىلص   .هذا معروف يف اصطالح احملد 

المتمية: يه خرزات اكنت العرب ، و يعين عل قها وتعل ق قلبه هبا تعلق:  ("من تعلق متمية")

يتعل قون خرزة ، - يف زمعهم - يت قون هبا العني ؛- زالت ا ىل اليوم ماو  -تعل قها عىل أ والدها 

اليوم ما زال بعضهم يضعون حذوة حصان  ،أ و حذوة حصان عىل ادلاب ة ،زرقاء عىل الودل

ى متامئ ؛أ و ما شابه ،حذاء يف الس يارة أ و ،يف الس يارة   ،امخليسة ، كذكلهذه لكها تُسم 

دلفع  -عادة- العنييت قون هبا يضعوهنا؛  أ ي  يشء من هذه ال مور اليت ؛خرزة زرقاء ،َخسة

هذه  .خرزة زرقاء وما شابه ؛فيضعون مثل هذه ال ش ياء ،يك ال تصيهبم العني ؛العني

ى: متامئ  .تسم 

 

   (.1266جمهول؛ قاهل الش يخ ال لباين: "الضعيفة") يف س نده خادل بن عبيد املعافري، و (17404أ خرجه أ محد)( 1)

س ناده (17422أ خرجه أ محد)( 2)   :يزيد بن أ يب منصور، قال يف "التقريب": "ال بأ س به".، ويف ا 
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 .هذا دعاء عليه أ ال يُُت  هللا س بحانه وتعاىل هل ما أ راد من ذكل (فال أ مت هللا هل"")

الودعة : " ،"من تعلق" يعين: من علقها وعلق قلبه هبا  :نفس اليشء ("ومن تعلق ودعة")

 وما شابه؛ عبارة عن أ جحار - يش هبه - مثل : الصدف ،قالوا : هو يشء خُيرج من البحر

  .من أ جل دفع العني ودفع البالء ؛خيرجوهنا من البحار ويعل قوهنا عىل ال والد وعىل أ نفسهم

جيعّل هللا س بحانه وتعاىل يف َدعةٍّ وسكون وراحة دعاٌء عليه أ يضًا أ ال  (فال ودع هللا هل"")

  .واطمئنان

يف س نده خادل بن عبيد املعافري:  ؛ضعيف :- هبذه الرواية هكذا - لكن هذا احلديث

 ل. جمهو 

يعين من عل ق المتمية ؛ "تعلق متمية" :عرفنا معىنوقد  ("من تعلق متمية"ويف رواية: : )قال

ةوعل ق قلبه هبا بأ هنا انفعة أ و  ا ذا اكن تعل ق قلبه هبا عىل أ هنا انفعة ف ،أ و بأ هنا سبب ،ضار 

ذا تعلق قلبه هبا عىل أ هنا سبب ،فهذا رشك أ كَب ؛وضارة بنفسها  فهذا من الرشك  ؛وا 

  .ال صغر

ما رشك  ؛حصل منه الرشك ،وقع يف الرشك وال بُد   ، يعينهذا حتقيق ؛("فقد أ رشك ") ا 

ن اعتقد أ هنا سبب ؛أ و رشك أ صغر ،ا ن اعتقد أ هنا تنفع وترض  بنفسها  ؛أ كَب فهذا  ، ا 

  .احلديث هبذه الرواية حصيح

 هذا ادلليل اذلي نريده ،للباب هاذلي نريد دهذا الشاه؛ من تعلق متمية فقد أ رشك""

وصورها كثرية موجودة  ،وعرفنا الامتمئ ،يدل ذكل عىل أ ن تعليق الامتمئ من الرشكللباب؛ ف 

أ و اخلرزة الزرقاء  ،- امخلسة اليت فهيا خرز أ زرق - من أ شهرها: امخليسة ؛بني الناس اليوم

هذه مل ، لكها تسمى متامئ ؛وما شابه من هذه ال ش ياء ،أ و حذوة احلصان ،يف حد ذاهتا 

عل لنا النيب أ ما دفع العني فقد ج ،جيعلها هللا س بحانه وتعاىل سببًا دلفع العني وال لرفعها 

يُذمَُكَ : "يضع يده عىل احلسن واحلسني ويقول ملسو هيلع هللا ىلص؛ فقد اكن وهو ادلعاء ؛سبباً  ملسو هيلع هللا ىلص ُأع 
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ةٍّ  ٍّ اَلم  ن  لُك   عنَي  ةٍّ َوم  َطانٍّ َوَهام  ي  ن  لُك   ش َ ة  م  َمات  اَّلل   الت ام  هذا ادلعاء سبب دلفع ؛ (1)"ب لَك 

ذات جعلها هللا س بحانه وتعاىل سببًا لرفع البالء ،البالء فنحن نأ خذ  ؛والرقية ابلفاحتة واملعو 

 هبذه ال س باب الرشعية ونرتك ال س باب اليت ال ترشع .

 

ه  َخي طٌ مَن  ، عن ُحَذي َفة والبن أ يب حامت ) :قال املؤلف رمحه هللا تعاىل : أ  ن ُه رأ ى َرُجاًل يف يَد 

ى  هُل: } ؛  احلُم  ال  َومُه  ُمرش  ُكونَ فََقَطَعُه وتال قَو 
ِ
َّلل   ا مُه  اب  رَثُ ُن أ ك  م     ((3)( 2){َوَما يُؤ 

اال مام أ بو حامت  ؛الرازي ، ابن أ يب حامتهو عبد الرمحن بن أ يب حامت)البن أ يب حامت(: 

 ،الرمحنهو نفسه: عبد ف  "العلل"أ ما صاحب كتاب  ،الشهري احلافظ املعروف بعمل العلل

كثري يف احلافظ ابن  ينقل"، و تفسريه"هذا ال ثر ساقه يف و  ،هل تفسري هذا وابن أ يب حامت

 .يسوق الآاثر بأ سانيدهاأ حيااًن تفسري ابن أ يب حامت، و  عن تفسريه الكثري

  .الصحايب الشهري ،هو حذيفة بن المين (عن حذيفة)

فعل ق خيطًا كرقية ، خسونة ؛يعين أ صابته حرارة (يف يده خيط من امحل ى أ نه رأ ى رجالً )

  .لهذه امحل ى

هذا املنكر حذيفة ريض هللا عنه  ا أ نكرنوه ، هذا اخليط حذيفة قطع : يعين(هفقطع)

  .فقطعه؛ بيده

ال  َومُه  )
ِ
َّلل   ا مُه  اب  رَثُ ُن أ ك  م  هذه الآية أ صاًل نزلت يف  :(ُمرش  ُكوَن{وتال قوهل: }َوَما يُؤ 

تسأ هلم: َمن  ،أ ي: يؤمنون بربوبيته ،ربوبيةالومعناها: وما يؤمن أ كرثمه ابهلل يف  ،املرشكني

 

عن ابن عباس ريض هللا  (3525(، وابن ماجه)4737وأ بو داود)(، 2060والرتمذي)(، 2112أ خرجه أ محد)( 1)

ن  لُك    ( بلفظ:"3371عنه، وأ خرجه البخاري) ، م  ة  َمات  اَّلل   الت ام  َاَق: أ ُعوُذ ب لَك  ْس 
ِ
يَل َوا اع  َ مس 

ِ
َا ا ُذ هب  ن  أ اَبمَُكَ اَكَن يَُعو  

ِ
ا

َطانٍّ َوَها ي  ةٍّ ".ش َ ٍّ اَلم  ن  لُك   عنَي  ، َوم  ةٍّ   م 

  [106]يوسف:( 2)

، ال من طريقني (5/35عند ابن أ يب شيبة ) (، وقد توبع عروة7/2208يف "تفسريه" ) أ خرجه ابن أ يب حامت( 3)

ن شاء هللا. وهللا أ عمل. ؛ ولكنه يصح هبام ا    خيلوان من ضعفٍّ
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مُه  } ،خلق الساموات وال رض؟ َمن خلقمك؟ يقولون: هللا س بحانه وتعاىل رَثُ ُن أ ك  م  َوَما يُؤ 

َّلل    ال  } -من هذه احليثية-  {اب 
ِ
ويه يف عبادة هللا  ؛من حيثية أ خرى {َومُه  ُمرش  ُكونَ ا

 الصحايب اس تدل  ، وهنا ويكفرون بأ لوهيته تبارك وتعاىل، فيؤمنون بربوبيته ؛س بحانه وتعاىل

 ؛اس تدل  هبا عىل ما فعّل املسمل ؛هبذه الآية اليت نزلت يف املرشكني أ صالً  ريض هللا عنه

ولكنه أ رشك بفعّل هذا اذلي هو لبس  ،رك وتعاىلا بحيث ا ن هذا املسمل قد أآمن ابهلل ت 

  .اخليط من امحل ى

س ناده من الانقطاع بني عروة بن  ،وهذا احلديث كام َذَكر هو عند ابن أ يب حامت ا ن سمل ا 

وهو:  ؛هذا اال شاكل الوحيد اذلي يوقفين حقيقة يف تصحيحه ؛فهو حصيح ؛الزبري وحذيفة

 هل مسع عروة من حذيفة؟ 

ل خالفة عامثن ومات س نة أ ربع  ؛السامع ممكن :من حيث السن فعروة بن الزبري ُودل  يف أ و 

؛ بعد أ ربعني وحذيفة مات يف أ ول خالفة عيل  س نة ست ٍّ وثالثني، وتسعني عىل الصحيح

:  ،يومًا من البيعة ن  ن حيث البدل لكن م، ممكن ؛ السامعقريبال مر يعين: من حيث الس 

 ،يف املدائن يف العراق حذيفة اكنفقد  ؛ال يوجد ؛أ و الترصحي من بعض أ مئة احلديث

عىل  ؛وهل ثبت رحيل أ حدهام ا ىل الآخر؟ أ و مروره به؟ هللا أ عمل به ؛وعروة يف املدينة

ذا ثبت ثبت سامع عروة من حذيفة هلهذا؛ عىل  املسأ ةل موقوفة هنا  :لك حال ؟ فا 

ذا مل يثبت ،فاحلديث حصيح ؛سامعه ، ولكنه متابع عند ابن أ يب فهذا يكون منقطعاً ؛ وا 

 .وهللا أ عمل ؛ فهو حصيح ا ن شاء هللا.شيبة

 .وهللا أ عمل .وعلمنا خالصة ما ُذكر فيه واملراد منه الباب قد علمنا حمك: وعىل لك حال
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 ابب ما جاء يف الرىق والامتمئ الباب السابع:  
أ يضًا:  رىق هبا صاحب الآفة، وتسمىيه التعويذة اليت يُ  :والرقية ،رقية: مجع (الرىق)

 العزامئ.

 : مجع متمية، ويه ما يعلق دلفع العني أ و رفعها من خرزات وعظام وما شابه.(الامتمئ)

ذلكل مل  ؛وكذكل الرىق لها أ نواع ،تقدم احلديث عن الامتمئ، لكن هنا س يذكر أ نواعًا لها و 

ليست  ؛ل ن فهيا تفصيالً  ؛)ابب من الرشك الرىق والامتمئ(يقل: مل، فحبمكها املؤلف جيزم 

 لك الرىق والامتمئ من الرشك.

 

 أ نواع الرىق 
 الرقية قسامن: رقية رشكي ة، ورقية غري رشكية.

 الرقية الرشكية: حمرمة، وغري الرشكية: غري حمرمة.

اس تعاذة بغري هللا تبارك وتعاىل، فمي ال يقدر الرقية الرشكية: ما فهيا اس تعانة أ و اس تغاثة أ و 

، عليه ا ال هللا س بحانه وتعاىل، أ و بأ موات، أ و فهيا ذكر أ سامء الش ياطني أ و اجلن، وما شابه

 أ و رقية يعتقد صاحهبا أ هنا تؤثر بنفسها؛ هذا نوع الرقية الرشكية؛ وهذه حمرمة.

قبيل النوع ال ول، وقد نقل  أ ما النوع الثاين؛ وهو النوع اجلائز اذلي ال يكون من

 الس يوطي ا جامع العلامء عىل جواز الرىق عند اجامتع ثالثة رشوط:

 ال ول: أ ن تكون بالكم هللا، أ و بأ سامئه وصفاته؛ هذا الرشط ال ول.

 الرشط الثاين: أ ن تكون ابللسان العريب، وما يُعرف معناه.

 بذاهتا؛ بل بتقدير هللا تبارك وتعاىل.الرشط الثالث: أ ن يعتقد أ ن الرقية ال تؤثر 

؛ فهم  امأ ما الرشط ال ول والثاين؛ فاختلفوا يف رشطيهتو تفق عليه، مف الرشط ال خري  أ ما 

ذا توفر  ذا اكنت الرقية بغري اللغة العربية،  امتفقون عىل أ نه ا  فالرقية جائزة؛ واختلفوا فمي ا 
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البعض جوز، والبعض منع، وكذكل  ؟لكهنا لِكم مفهوم ليس فهيا أ سامء جن وما شابه

ذا اكنت الرقية بغري لِكم هللا وأ سامئه وصفات، لكهنا ليس فهيا أ ي يشء من  اختلفوا ا 

ة هبم، وال يشء من هذا القبيل من أ نواع الاس تعاذة ابجلن، أ و غريمه أ و الاس تغاث

 الرشكيات؛ لكهنا ليست بالكم هللا وال بأ سامئه وصفاته؛ هذه أ يضًا حصل فهيا نزاع.

ذا توفرت هذه الرشوط فالرقية جائزة. - كام ذكران - لكن اتفقوا  عىل أ نه ا 

ذًا خالصة ال مر أ ن الرقية قسامن: رقية رشكية وغري رشكية، الرشكية حمرمة، وغ ري الرشكية ا 

؛ (1)"رشكٌ فيه  كنيأ نه قال: "ال بأ س ابلرىق ما مل  ملسو هيلع هللا ىلصجائزة؛ وذكل ملا حص  عن النيب 

ذا ، فهذا احلديث قاعدة يف هذا الباب وليس فهيا معىن من  ،الرقية رشك مل يكن يفا 

 فهيي جائزة. ؛معاين الرشك

ما أ ن  :ومهنا ؛فصلنا القول يف الامتمئ الرشكية، وذكران تعريفها وحمكها قد و  أ ن تعليق المتمية ا 

 تقدم الالكم يف هذا لكه. ؛يكون رشاكً أ كَب أ و رشاكً أ صغر

 ؟غري جائزة ملكن هل يه جائزة أ   ؛ليست رشاكً ف  وأ ما حمك المتمية ا ن اكنت من القرأآن؛

ذن هللا احلديث عهنا يف موضعه  .س يأ يت اب 

كر بعد ذكل ال دةل اليت تدل س يذو  ،هذه خالصة هذا الباب اذلي ذكره املؤلف رمحه هللا

 عىل ال قسام اليت ذكران.

 

يف    ملسو هيلع هللا ىلصعن أ يب بشري ال نصاري أ نه اكن مع النيب   ":الصحيح " يف  )قال املؤلف رمحه هللا: 

ن  َوتَرٍّ   بعض أ سفاره، الَدٌة م  َقنَي  يف َرقََبة  بَعريٍّ ق  َسَل َرَسُواًل: "أ ن  ال يَب  الَدةٌ   - فَأ ر  ال     - أ و ق  ا 

" َعت   ((2) قُط 

 

 ( عن عوف بن ماكل ال جشعي ريض هللا عنه.  2200أ خرجه مسمل) ( 1)

 (، ويف مسمل زايدة: )قال ماكل: ُأرى ذكل من العني(. 2115(، ومسمل)3005أ خرجه البخاري)( 2)
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 ملسو هيلع هللا ىلصوسفرات النيب  ،يف سفرة سافرها  ملسو هيلع هللا ىلصاكن مع النيب ، حصايب (:أ بو بشري ال نصاري)

 .اكنت كثرية، وأ كرثها اكنت للغزو

ىل املسلمني خيَبمه ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  أ رسل : يعين(فأ رسل رسوالً )  :رجاًل ا ىل اجليش وا 

ال قطعت ؛يبقني  يف رقبة بعري قالدة من وتر أ و قالدة ال أ ن  ) ذاً (ا  الرسول ا ىل  ذهب : ا 

ايه ملسو هيلع هللا ىلصالناس خيَبمه ما أ مره النيب   :يعين (ال يبقني يف رقبة بعري أ ن  ) وهو: ؛أ ن خيَبمه ا 

ال قطعت - أ و قالدة- قالدة من وتر ) مجل  . (ا 

رأ ى  ا الكثري من لعل   (:الوتر) ،من وترٍّ  اً أ هل اجلاهلية يضعون يف رقاب اال بل خيوطواكن 

هذا معىن  ؛خيط قوي ؛سكل :وتره هذا القوس مشدود ب ؛القوس اذلي ترىم به السهام

 ؛خش ية احلسديعين:  ؛لئال تصيهبا العني ؛اكنوا يلفون هذا الوتر عىل رقبة البعري؛ الوتر

هذا قول أ مئة  ؛هذا ليس من عندان ،(1)وهذا ما قاهل رشاح ال حاديث ؛فع العني عهنا دل

يعمتد عليه اال مام  ؛عبيد القامس بن سالم هل كتاب يف تفسري غريب احلديث وأ ب :اال سالم

يعين اكنوا يف " ال واترَ  اال بلَ  ونَ اكنوا يقدل   "قال:  - وهو من العلامء املتقدمني - البخاري كثرياً 

 ا لئال تصيهب" :قال ؛ملسو هيلع هللا ىلصوبقوا عىل ذكل حىت هنامه النيب  ،اجلاهلية يقدلون اال بل ال واتر

زالهتا  ملسو هيلع هللا ىلصفأ مرمه النيب " ،هذا هو السبب "العني عالمًا هلم بأ ن ال واتر ال تردُّ  ؛اب   "؛شيئاً  ا 

 .(2)هذا لِكم أ يب عبيد رمحه هللا

ذاً  عن هذا  ملسو هيلع هللا ىلصفهنامه النيب  ؛يردون به العني عن اال بل ،الوتر اكنوا يس تعملونه متمية هذا ا 

من  :حدد نوع القالدة (؛ال يبقني يف رقبة بعري قالدة من وتر أ ن  ) :الفعل، فأ رسل رسوالً 

 :أ و قال "قالدة من وتر" :هل قال ؛يعين شك الراوي يف ذكل ":أ و قالدة، قال: "وتر

 

 وهو ما بينته رواية مسمل للحديث، من لِكم اال مام ماكل. ( 1)

 (، ولفظه هناك قريب، ونقل ما ورد عن اال مام ماكل يف عةل الهنيي عن تقليد اال بل الوتر. 2/ 2"غريب احلديث")( 2)
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ال قطعت "؛قالدة"  :فال جيوز ،، وال مر يفيد الوجوبملسو هيلع هللا ىلصهذا أ مر من النيب  ؛ذًا ال بد  ا   ،ا 

قد أ بدلنا هللا س بحانه وتعاىل مبا هو خري مهنا  - حمرم - حيرم تعليق مثل هذه الامتمئ دلفع العني

 .ملسو هيلع هللا ىلصالرقية اليت علمناها النيب  ؛ ويهحبمد هللا

 

  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصمسعت رسول هللا   :عن ابن مسعود ريض هللا عنه ) :مث قال املؤلف رمحه هللا

ن الرُّ  َ ىق والت  "ا   ( . رواه أ محد، وأ بو داود"كٌ رش     ةَلَ وَ والت     اممئ 

ن الرىق والامتمئ والت   ") هل لك رقية تكون  ؛كام ذكران يف التفصيل السابق (؛"وةل رشكا 

أ و فهيا اس تغاثة  ،لكن الرقية اليت تكون رشاكً يه اليت يس تعان فهيا بغري هللا ؛رشاكً؟ ال

 رىقالهذه  ؛فهيا أ سامء الش ياطني، أ و يعتقد صاحهبا أ هنا تنفع وترض بنفسها أ و بغري هللا، 

 تكون رشكية.

 فصلنا هذا التفصيل؟  املاذلكن 

ن الرىق رشك :يقول ملسو هيلع هللا ىلصالنيب ؛ وهللا احلديث عام :رمبا يقول قائل فأ نت كيف خصصت  ؛ا 

 وفصلت؟ من أ ين أ تيت هبذا لكه؟

ن الرىق رشكه؛ ل ن ظاهر احلديث مع - بداية - ا الاعرتاضيف هذمعه حق  وهذا  ؛قال: ا 

ملاذا؟ للحديث  ؛يوجد نوع من الرقية جائز ؛ال :قلنا نا فصلنا و لكن ؛ يشمل مجيع أ نواع الرىق

  .نوعان من الرىق هنا  صار عندان؛ فالآخر: "ال بأ س ابلرىق ما مل تكن رشاكً"

دون أ ن يكون هل  ، يصح من طالب العمل أ ن يمتسك حبديث واحد ويبين عليه حكامً ال

 ،يأ خذ احلديث هذا مثل هذا ؛خش ية أ ن يقع يف الزلل ؛أ دةل الكتاب والس نةيف نظرة عامة 

ن الرىق والامتمئ والتوةل رشك" :ويقول ،ويبين عليه حكامً  ذًا  "؛ا  لك رقية  انهتيى ال مر:ا 

  .هذا خطأ   ؛- بناء عىل ظاهر هذا احلديث - رشك

 ملاذا؟ 
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بني أ حاديث النيب  ق  ف   وَ ومل تُ  ،مل تعمل هبا وتركهتا  ،يقال هل: فاتك أ حاديث أ خرى كثرية

ذًا فهمك سقمي ؛بداً أ   وال تتعارض ،، والرشيعة لكها خارجة من مشاكة واحدةملسو هيلع هللا ىلص وجاء  ؛ا 

ذلكل ال يتّسع طالب العمل ويعرتض عىل  ؛عذكل من قةل علمك وخَبتك يف جمال الرش 

 بعد ، مثراجع املسأ ةل وانظر لِكم أ هل العمل فهيا  ،راجع املسأ ةليحىت  ؛أ قواهلميف املشاخي 

ذا أ شلك عليك يشء ذكل:  ال تتعجل، ،ا ىل سؤال أ هل العمل ؛فبادر ا ىل املراجعة ؛ا 

راجع املسأ ةل، وانظر ، فقطرد هجكل جمل ؛تثري فوىض ومشألك وفنت عىل ال يشء ؛تعرتض

 مث بعد ذكل خترج بنتيجة حصيحة. ؛لِكم العلامء، وانظر ال دةل اليت يذكروهنا 

ن الرىق والامتمئ والتوةل " :وأ خذ بظاهر هذا احلديث فقط لو جاء خشص :انظر هنا  ا 

، ملسو هيلع هللا ىلصوقد رىق النيب  (؛ابطل ،رشك ،الرىق حرام) :يدندنو  ،ومىش عىل هذا "،رشك

آنفاً ، وقال يف احلديث اذلي ذكرانه وحث عىل الرقية  "؛ال بأ س ابلرىق ما مل تكن رشاكً ": أ

 اذا تفعل بلك هذا؟ مف

أ ن الرقية مهنا ما هو رشيك، ومهنا ما هو  :امجلع بني ال حاديث مبا ذكران :العلامء قال ذلكل

 اذلي تقدم. لعىل التفصي ؛ليس برشيك

ن الرىق والامتمئ والامتمئ) ذًا (؛ قال: ا  الامتمئ أ هنا رشك، وبينا السبب يف ال صل يف رشك، ا 

 وس يأ يت احلديث عن متمية القرأآن.؛ ذكل

والتوةل رشك: التوةل يشء اكنوا يصنعونه يزمعون أ نه حيبب املرأ ة ا ىل زوهجا، والرجل ا ىل 

والسحر ، هذا رشك؛ ويه نوع من أ نواع السحر؛ وال زال موجودًا ا ىل يومنا هذا ؛امرأ ته

هذه التوةل ويه نوع من أ نواع ، ف - س يأ يت تفصيّل ا ن شاء هللا يف ابب مس تقلو  - كفر

 رشٌك. -خاص مبا ذكران - السحر
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ث ، واحلدي(1)"سننه"، وأ بو داود يف "مس نده": رواه أ محد يف (رواه أ محد وأ بو داودقال: )

 حصيح. 

 .رشك :أ ن بعض الرىق، وبعض الامتمئوالشاهد من احلديث: 

ٍّ كَ وعن عبد هللا بن عُ )مث قال املؤلف رمحه هللا:  َ وُ  ؛ شيئاً   َق ل  عَ تَ   ن  مَ " :  مرفوعاً   مي  ليه    لك  .  " ا 

  (رواه أ محد والرتمذي 

أ درك زمن النيب  "قال اال مام البخاري رمحه هللا:  ؛(2)اجلُهين الكويف (عبد هللا بن عكمي)

  .(4)وكذا قال أ بو حامت الرازي ،ملسو هيلع هللا ىلصيعين: من النيب  (3) "وال يُعَرف هل سامٌع حصيحٌ  ملسو هيلع هللا ىلص

  .فيكون هذا احلديث مرسالً  ؛ملسو هيلع هللا ىلصا ىل النيب  :أ ي (مرفوعاً : )وقوهل

  .وتعل ق قلبه به ،يعين: من علق شيئًا عىل جسمه ("من تعلق شيئاً ")

( َ ليه" "ُولك  ُّنا تبارك وتعاىل لهذا اليشء اذلي عل قه عىل نفسه (ا  وتعل ق قلبه ، يعين: تركه رب

فا ذا ختىل  هللا س بحانه وتعاىل عن حفظ  ،وهذا اليشء معروف أ نه ال ينفع وال يرض ،به

  .هذا حتذير شديدو  ،هكل :خشصٍّ 

 .((5)رواه أ محد والرتمذيقال: )

 

(.  3530(، وابن ماجه)3883(، وأ بو داود)3615أ محد)  -1  

وهو أ بو معبد اجلهين؛ كام جاء عند الطَباين وغريه  -2  

(  67"التارخي الكبري") -3  

ليه النيب384) (، وانظر "جامع التحصيل"370حامت )البن أ يب  املراس يل"" -4 ذا  ، فملسو هيلع هللا ىلص (، ولكن قالوا: كتب ا  ا 

الكتابة؛ فيكون حمكه االتصال.حص ت   

(، عن محمد بن عبد الرمحن بن أ يب ليىل، عن أ خيه عيىس، عن عبد هللا بن 2072(، والرتمذي) 18786أ محد)  -5

منا نعرفه من حديث محمد بن عبد الرمحن بن أ يب ليىل، وعبد هللا بن ًعكمي مل  عكمي، وقال الرتمذي: "وحديث عكمي ا 

ارٍّ يَُقوُل: َكتَ  ملسو هيلع هللا ىلصَواَكَن يف  َزَمن  الن يب    ،  ملسو هيلع هللا ىلصيسمع من النيب  ُد ب ُن بَش  ثَنَا ُمَحم  َ َحد  ه  َوَسمل  ُ عَلَي  نَا َرُسوُل اَّلل   َصىل  اَّلل  لَي 
ِ
َب ا

بََة ب ن  عَام   نَاُه: َويف  الَباب  َعن  ُعق  َوُه ب َمع  ، َعن  اب ن  أ يب  لَي ىَل، حَن  يدٍّ ََي ب ُن َسع  ثَنَا حَي  .رقَاَل: َحد   

َدًة، " ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل اَّلل    احلديث عن أ يب هريرة ريض هللا عنه؛ قال: (4079وأ خرج النسايئ يف "سننه") َمن  َعقََد ُعق 

ه   لَي 
ِ
َ ا َك، َوَمن  تََعل َق َشي ئًا ُولك  َ هيَا فَقَد  َْسََر، َوَمن  َْسََر فَقَد  أ رش  احلسن عن أ يب هريرة.  "، وهو من روايةمُث  نََفَث ف   
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:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ُرويفع، قال: قال يل رسول هللا  (1) وروى أ محد)مث قال املؤلف رمحه هللا تعاىل: 

  و  ، أ  ًا رَ تَ وَ   دل   َق تَ   و  ، أ  هُ تَ يَ ح  ل    دَ َق عَ   ن  مَ   ن  أ    :اَس الن    َب   خ  أ  فَ   ؛ كَ ب   ولُ طُ تَ س َ   ياةَ احلَ   ل  عَ لَ  ! ع ف  ي  اي ُروَ " 

 فَ   ؛مٍّ ظ  عَ   و  أ    ةٍّ اب  دَ   ع  جي  رَ ى بَ جَ ن  تَ اس  
ِ
   ("هُ ن  م    يءٌ ر  ًا بَ دَ م  حَ مُ   ن  ا

  .ملسو هيلع هللا ىلصخُيَب ما أ خَبه به النيب  ؛حصايب (ُرويفع بن اثبت)

  طويةل. من الزمن مدةيعين: س تعيش  ("لعل احلياة س تطول بك !اي رويفع"قال: )

  .أ دركته مهنم ن  مَ  (فأ خَب الناس ) 

ونه: ُت دُ ق  عَ  (أ ن من عقد حليته) ل اللحية ويلف ها  ؛يالً داللحية اليوم يسم  اكنوا يفعلوهنا  ؛جيذ 

  .فذلكل هُنوا عن ذكل ؛اً بَ ًا وتعاظامً وجُع  َب َ يفعلوهنا يف احلروب ك   ؛َب   للك  

م   ؛يعين: ارتدى الوتر عىل شلك قالدة (أ و تقدل  وتراً ) عىل  ،بعريه عىلنفسه أ و  عىل ا ا 

م ساقه املؤلف و  ،وهو الشاهد من احلديث ؛يفعلون ذكل دلفع العني؛ معىن احلديث املتقد 

  .هنا ذلكل

تن ظف بعد دخول اخلالء من قضاء ال : جاءُ ن  الاست   (أ و استنجى برجيع داب ةٍّ أ و عظمٍّ )

الرجيع لدلاب ة: هو الروث اذلي خيرج مهنا و  ،هُنيي عن أ ن يستنجي برجيع دابةف  ؛احلاجة

  .والعظم معروف ،ند قضاء حاجهتا ع 

خوانمك من اجلن"وجاء يف رواية بأ نه:  أ ما و  ،ذلكل هُنوا عن الاستنجاء ابلعظم ؛(2)"زاد ا 

ففالروث    .ال ينظ 

 

( موقوفًا عىل ابن مسعود.19611وأ خرجه البهيقي يف "السنن الكَبى")  

 (.  19641وعنده أ يضًا عن احلسن مرساًل، وكذا عند النسايئ يف "السنن الكَبى" )

 (. 1/28(. انظر "سنن أ يب داود" حتقيق ال رنؤوط)36(، وأ بو داود)5067(، والنسايئ)16995أ خرجه أ محد)( 2)

َُما َطَعاُم ( عن ابن مسعود، وأ خرجه مسمل بلفظ: "18(، والرتمذي)4149أ خرجه أ محد) (1) هن 
ِ
َما فَا تَن ُجوا هب   فاََل تَس 

َوان مُك   خ 
ِ
 "، وأ صّل عند البخاري وبقية أ حصاب السنن.ا
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 ملسو هيلع هللا ىلصوبراءة النيب  ؛بريء منه ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  ؛أ ي: من الفاعل ومن الفعل (فا ن محمدًا بريء منه)

 .هذه تدل  عىل أ ن الفعل كبرية من الكبائر

 

   ن  م    ةً مَ مي  تَ   عَ طَ ق  ن  مَ " قال:    ؛ وعن سعيد بن جبري ) :مث قال املؤلف رمحه هللا
ِ
  اكنَ  ؛ سان  ن  ا

  ( . رواه وكيع "ةٍّ َب قَ رَ  ل  د  ع  كَ 

  .وهو اتبعي؛ من تالميذه ،: صاحب ابن عباس(سعيد بن جبري)

نسان اكن : "قال) نسان"(، "كعدل رقبة"من قطع متمية من ا  هذا  ؛من قطع متمية من ا 

" اكن : وأ جرها: قال ،أ ن يقطعها عنه :ومن اال ناكر ،ينكرها  ؛ بلأ نه ال ترتك المتمية :الشاهد

  .وهذا أ جره عظمي ؛أ عتق عبدًا أ و أ َمةً  ؛يعين: ك نه أ عتق رقبة ؛كعدل رقبة"

يعين: خَب عن  ؛من توقيفأ مٌر ال بد  فيه هذا ال جر  " اكن كعدل رقبة"لكن قوهل: 

 مفن أ ين أ ىت به سعيد بن جبري؟ ؛ حيتاج ا ىل ويح؛ املعصوم بأ ن من فعل كذا فّل أ جر كذا

ذا قلنا هل حمك الرفع ،هذا هل حمك الرفع  ،ل ن سعيد بن جبري اتبعي ؛فيكون مرسالً ؛ وا 

  .فال يصح   ؛واملرسل من قسم الضعيف

  .(1)"املصنف"وهو موجود عند ابن أ يب شيبة يف  (:رواه وكيعقال: )

 

آن   حمك متمية القرأ

آن     وهل)قال املؤلف رمحه هللا تعاىل: أ َن الُقر  َ لُك ها؛ م  َرهوَن الت اممئ  ب راهمي؛ قال: اكنوا يَك  َعن  ا 

آن   أ    (وغرَي   الُقر 

 .وكيع أ يضاً ( أ ي: لهلو)

 

(1)  (23473 ) 
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براهمي) براهمي (عن ا    .هو ابن يزيد النخعي الكويف هذا ا 

 ،هنا جاءت مسأ ةل : متمية القرأآن (من القرأآن وغري القرأآن ؛قال: اكنوا يكرهون الامتمئ لكها )

براهمي بن يزيد النخعي فقيه كبري من الفقهاءو  ؛ ينقل عن أ حصاب ابن مسعود ،وهو اتبعي ؛ا 

 من مه؟ ؛ " اكنوا يكرهون" فيقول:

أ حصاب ابن مسعود  :ل نه يطلق هذه ال لفاظ ويريدمه مه ابذلات ؛ مه أ حصاب ابن مسعود

اكل سود  ،من فقهاء أ هل الكوفة ،وفقهاء اال سالم يف وقهتم ،من كبار التابعني ،فقهاء كبار

  ؛وغريمه؛ وشقيق بن سلمة ،وعلقمة بن قيس النخعي أ يضاً  ،بن يزيد النخعي

مون السلف عندما و  "،اكنوا يكرهون الامتمئ لكها "قال:  الكراهة عند  ؛يكرهون يعين: حير 

 .السلف مبعىن التحري

آ أ ما  "اكنوا يكرهون الامتمئ لكها من القرأآن وغري القرأآن"   ،ال ا شاكلف ن؛من غري القرأ

فبعضهم اكن جيزيها ؛ حصل فهيا خالف بني السلف أ نفسهم ؛اال شاكل يف متامئ القرأآنو 

هذا  ؛رشكية؛ ليست ليست من الرشك قرأآنمتمية القالوا:  ؛واذلين جيزيون ،والبعض منعها 

ة، حصيح لكن هذا  ؛تشمل ما اكن من القرأآن ومن غريه ،واذلين منعوا قالوا: ال دةل عام 

منا  ل ن ال دةل اليت وردت ؛ادلليل غري حصيح وهذه ليست  ؛وردت يف الامتمئ الرشكية ا 

، ونعين بسد    اذلريعةوهو القول ابلتحري لسد   ؛لكن ادلليل الثاين هلم هو الصحيح ،رشاكً 

 ؛تؤدي ا ىل تعليق المتمية الرشكية -تعليق الامتمئ اليت يه من القرأآن - أ ن هذا الفعل اذلريعة:

لهيا  هذا معىن  ؛ا اكن من القرأآنملتحري أ يضًا ل نقول اب :لسد  هذا الطريقف  ،فهيي طريق ا 

ًا لذلريعة ؛مفىت اكن الفعل يؤدي ا ىل احملرم ،سد  اذلريعة وهو دليل من  ،قلنا بتحرميه سد 

ذكرها  - طبعاً  - وهل ضوابط ،الصحيح أ نه معتَب لكن ؛ال دةل عند ال صولي ني ُمختَلٌَف فيه

  ؛هنا معتََب وهو  ،أ هل ال صول

ومن  ،رشك من غري القرأآن ل نه ،فيقال: حيُرم تعليق المتمية من القرأآن ومن غري القرأآن

  .هذا هو الصحيح يف هذه املسأ ةل ؛القرأآن ل نه ذريعة ا ىل تعليق الامتمئ الرشكية
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ام  ه  و   الباب الثامن: ابب َمن  تَََب َك ب َشَجَرةٍّ أ و  َحَجرٍّ وحَن 
  (امه  و  حَن    و  أ    رٍّ جَ حَ  و  أ    رٍّ جَ شَ ب    كَ ََب  تَ   ن  مَ   :ابب )مث قال املؤلف رمحه هللا: 

 ل ن الشخص ؛وهذا الباب هل تعل ق ابملسائل اليت س بقت ،ا ىل ابب جديدانتقل املؤلف 

فيقع يف  ؛فيطلب نفعه وخريه ؛يريد أ ن يتَب ك حبجر أ و بشجر هو يريد املنفعة منهعندما 

 .الرشك

 .هذا معىن التَب ك ؛طلب ثبوته ولزومهو  ،هو طلب اخلري الكثري :التَب ك أ صالً و 

 

  :التَب كحمك  

وهذا ؛ ملسو هيلع هللا ىلصالنيب مع من ال ش ياء اليت اكن يفعلها الصحابة  ،يف حياته ملسو هيلع هللا ىلصالتَبك ابلنيب 

النيب مع ل ن الصحابة اكنوا يفعلونه  ه؛جائز ال ا شاكل في ووه ،ملسو هيلع هللا ىلصحمك خاصٌّ ابلنيب 

ل ن  ملسو هيلع هللا ىلص, ذلكل ال جيوز فعّل بغري النيب ملسو هيلع هللا ىلصبعد النيب  الصحابة مل يفعلوه مبن لكن؛ ملسو هيلع هللا ىلص

بأ يب بكر  ؛ فمل يفعلوهل هنم يعلمون أ نه ال جيوز فعّل بغريه فعّل معه؛الصحابة اقترصوا عىل 

 ؛غري جائز ملسو هيلع هللا ىلصذلكل نقول: التَبك بغري النيب ريض هللا عهنم؛  أ و بعيل  أ و بعامثن رأ و بعم

م ؛بقَب، بويل   ،بشجر ،التَب ك حبجر ذا اعتقد الشخص أ ن هذا اليشء  ،لك هذا حمر  وا 

ذا اعتقد أ نه  ،فهذا رشك أ كَب نعوذ ابهلل ؛س يتَب ك به هو اذلي مينحه الَبكة اذلي  ؛سببوا 

ح به هو سبب حلصول الَبكة من هللا س بحانه وتعاىل فهذا  ؛يعين زايرته ومالمس ته والمتس 

م مًا وهو من الرشك ؛هذا حمك التَبك ؛وهو وس يةل ا ىل الرشك ،حمر  كام  ،فالتَبك يُعتَب حمر 

ن شاء هللاس يأ يت ذكر    .أ دلته ا 

َت َوال ُعز ى ) )قال املصن ف رمحه هللا:  ( َوَمنَاَة الث ال ثََة  19وقول هللا تعاىل :} أ فََرأ ي ُُتُ الال 

َرى )  ُخ  ُن ََث ) 20ال  َكُر َوهَلُ ال  زَيى ) 21( أ لمَُكُ اذل  َمٌة ض  س  ًذا ق 
ِ
َ ا اٌء  22( ت كل  َ ال  أ مس 

ِ
َ ا ن  يه 

ِ
( ا
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ُتمُ  ن  َوَما هَت َوى ال  ن  مَس ي  ال  الظ 
ِ
ُعوَن ا ن  يَت ب 

ِ
ن  ُسل َطانٍّ ا َا م  ُ هب  آاَبُؤمُك  َما أ ن َزَل اَّلل  ُفُس  وَها أ ن ُُت  َوأ

ُم ال هَُدى{ ن  َرهب      ((1) َولََقد  َجاَءمُه  م 

؛ أ سامء بعض املعبودات اليت اكن يعبدها الكف ار هذه الآايت ذكر هللا س بحانه وتعاىل يف

  فقال:

َت َوال ُعز ى )) َرى{19}أ فرأ يُت الال  ُخ  ى ومناة (؛( َوَمنَاَة الث ال ثََة ال    .يه ثالث: الالت والعز 

 .( وقرئت أ يضًا بتخفيفها الالتُّ ) يف تاءت: فُتنَطق بتشديد ال أ ما الال  

ويق للحاج  بذكلمسيت  ؛ قالوا:تاءفبتشديد ال  يعين اكن خيلط  -  ل ن رجاًل اكن يلتُّ الس 

ا هذ ؛فلام مات عكفوا عىل قَبهقالوا:  –عىل خصرة  لحجاج طعاماً هلم أ نواع الطعام ويصنع ل

(، وأ صل امس الالت    .يه املشددة )الالت 

ويه خصرة ملساء  ؛فبالتخفيف يكون أ صلها مأ خوذ من اال هل ،أ ما اخملففة فهيي من اال هل

  .املرشكون هابيضاء منقوش علهيا نقوش اكن يعبد

قَب ذكل الرجل  ًا؛يكون هذا املعبود اذلي يعبدونه قَب ؛ عىل قراءة التشديد :فهام قراءاتن

وعىل قراءة التخفيف  ،، أ خذ الامس من وصف الرجلالصاحل اذلي اكن يلت  السويق

 .(2)، ُأخذ الامس من اال هلاملعبود خصرة هذا ونيك

 والقراءة املش هترة عندان؛ ويه قراءة امجلهور: التخفيف: }أ فرأ يُت الالَت والعزى{.

ى اش تقوها من أ سامء هللا س بحانه  ؛من أ سامء هللا س بحانه وتعاىل ، أ صلها من العزيز :والُعز 

  .واكنوا يعبدوهنا اكنت جشرة علهيا بناء وأ س تار ، وتعاىل

مونههيي ف  :وأ ما مناة   .ومش تقة من امس هللا املن ان ،صمن اكنوا يعظ 

 .ويطلبون مهنا جلب املنافع ودفع املضار  ،معبودات اكنوا يتَب كون هبا  لكها ف 

 

 [   23 -19]النجم: (1)

جاء يف بداية الرشح عند الباب التايل: التنبيه عىل خطأ  وقع يف الصوتية؛ وهو أ ن التشديد والتخفيف حلرف الالم،  ( 2)

 والصواب أ نه حلرف التاء؛ وقد حصحنا اخلطأ  الواقع يف الصوتية يف هذا املوضع يف التفريغ هنا. 
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هو أ ن التَب ك هبذه ال ش ياء ملنح الَبكة يُعتَب من  :الشاهد من ذكر املؤلف لهذه الآية هنا 

  .ن يفعّل املرشكون عند هذه املعبودات املذكورات يف هذه الآيةهذا ما اك، و الرشك

ُن ََث{}) َكُر َوهَلُ ال  وُتعلون ودله أ نَث!! وأ نُت ختتارون لمك  ،يعين: ُتعلون هل ودلاً  (أ لمَُكُ اذل 

  .اذلكور

زَيى{) َمٌة ض  س  ًذا ق 
ِ
َ ا   .قسمة جائرة ظاملة ابطةل( }ت كل 

ال  )
ِ
َ ا ن  يه 

ِ
آاَبُؤمُك {}ا ُتُموَها أ ن ُُت  َوأ اٌء مَس ي  َ عين: أ نُت مس يمتوها من عندمك ليس علهيا دليل ( يأ مس 

  .وال أ صل لها 

(} ن  ُسل َطانٍّ َا م  ُ هب    .السلطان يف القرأآن يأ يت مبعىن احلجة وادلليل ،من جحة( }َما أ ن َزَل اَّلل 

ن  َوَما هَت وَ ) ال  الظ 
ِ
ُعوَن ا ن  يَت ب 

ِ
ال أ هنم حيس نون  ؛ليس هلم دليل وال مستند( ى ال  ن ُفُس{}ا ا 

آابهئم فيسلكون طريقهم  مفضوا فيه  ؛وأ هواؤمه قد اش هتت هذا اليشء وأ حب ت ه ،الظن بأ

ُم ال هَُدى{) ن  َرهب    لهيم الرسل ابحلق( }َولَقَد  َجاَءمُه  م   .أ رسل هللا ا 

بتعظميها ودعاهئا  ؛صول الَبكة مهنا الشاهد: أ ن ُعب اد هذه ال واثن اكنوا يعتقدون ح

فالتَب ك بقبور الصاحلني هو من  ؛والاس تعانة هبا والاعامتد علهيا يف حصول ما يرجونه مهنا

ىل أآخره ...اكلتَبك ابلالت والعزى ومناة ،هذا القبيل  .ا 

 

ا ىل    ملسو هيلع هللا ىلصعن أ يب واقد اللييث، قال: خرجنا مع رسول هللا : )قال املؤلف رمحه هللا تعاىل

َ   ةٌ رَ د  س    ، وللمرشكنيَ رٍّ ف  كُ ب    دٍّ ه  عَ   اثءُ دَ وحنن حُ  ، نني حُ  َ ها وَ دَ ن  ع    فونَ كُ ع  ي   ؛م  هَتُ حَ هبا أ سل    نوطونَ ي

فقلنا: اي رسول هللا! اجعل لنا ذات أ نواط كام هلم    ةٍّ رَ د  س  ، مفرران ب  أ نواطٍّ   اُت يقال لها: ذَ 

هنا الس  ملسو هيلع هللا ىلص فقال رسول هللا   ؛ ذات أ نواط  كام    - واذلي نفيس بيده - ، قلُت  نَنُ : "هللا أ كَب! ا 
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هَلُوَن{ ٌم َُت  ن مُك  قَو 
ِ
لَهًا مََكَ لَهُم  أ ل هٌَة قَاَل ا ِ

َعل  لَنَا ا . لرتكنب  (1) قالت بنو ا رسائيل ملوىس: }اج 

  ((2)همن اكن قبلمك". رواه الرتمذي وحصح   نَنَ سَ 

  .حصايب ؛هو احلارث بن عوف (عن أ يب واقد اللييثقال: )

  .وادي يف طريقهم ؛حنني ماكن (ا ىل حنني ملسو هيلع هللا ىلصقال: خرجنا مع رسول هللا )

يعين قد دخلنا يف  "؟وحنن حداثء عهد": ملاذا قال: (وحنن حداثء عهدٍّ بكفرقال: )

ما  ؛ بلال ؛وعرفنا  فهيا  تعل منا ، طويةل وحنن يف اال سالم مدةليست لنا  ،حديثاً سالم اال  

 نهبذا أ   ويريد؛ تركنا اجلاهلية ودخلنا يف اال سالم من قريب ًا،عهدان ابجلاهلية قريب  زال

ماً ، وهو اذلي س يذكره بعد ذكله؛ و طلبو  الطلب اذلي  يفيبني  عذرمه ن اكن طلبًا حمر   ،وا 

م عذره يف ذكل لكنه ؛وال جيوز ملسملٍّ أ ن يطلبه   .أ هنم ال يعلمون : وهوقد 

 ، اكنجشرة سدرٍّ  ؛يه الشجرة يتالسدرة ال (وللمرشكني سدرة يعكفون عندها قال: )

ون عندها هناك، يعين أ هنم يزنلون عندها ؛ املرشكون يعكفون عندها  يف  يقميون ،ويس تقر 

 ملاذا؟  ذاك املاكن؛

  .يتَب كون هبا ويطلبون خريها وبركهتا 

يك تنتقل الَبكة ا ىل بتكل السدرة؛ أ سلحهتم  يعل قون( وينوطون هبا أ سلحهتمقال: )

 .ال سلحة

ل هنم يعل قون علهيا  ؛يعين: صاحبُة ُمعل قات يُعل ق علهيا  (يُقال لها: ذات أ نواطقال: )

َيت هبذاف الس يوف    .أ ي عل قه ؛"ذات أ نواط": انط اليشء ابليشء ، ُسم 

وا بسدرة - يعين املسلمني- مرران:  (مفرران بسدرةقال: )   .بشجرة اثنية كبرية ؛مرُّ

يعين: اجعل لنا جشرة  (اَت أ نواط كام هلم ذاُت أ نواطفقلنا: اي رسول هللا اجعل لنا ذقال: )

  .نتَبك هبا كام هلم جشرة يتَبكون هبا 

 

 [   138]ال عراف:( 1)

 (  2180(، والرتمذي)21900ه أ محد)أ خرج( 2)
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، فقال: هللا أ كَب ؛هذا القول ملسو هيلع هللا ىلصاس تعظم النيب  (هللا أ كَب"": ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول هللا قال: )

ذا اس تعظم أ مرًا يكَب   :وفيه   .أ ن الشخص ا 

هنا السنن")  الآن  أ نُتسلكمتوها  ؛سلكها َمن قبلمكنفس الطريقة اليت ، يعين: الطرق ("ا 

من اذلي نفسه بيده؟ هو هللا  ("كام قالت بنو ا رسائيل ملوىس قلُت واذلي نفيس بيده ")

قلُت واذلي نفيس بيده كام قالت بنو " ، يقول:حيلف ابهلل تبارك وتعاىل ،س بحانه وتعاىل

ماذا قال بنو  ؛-هيودال - نفس طريق بين ا رسائيل عىلا رسائيل ملوىس" يعين: أ نُت رسمت 

 ا رسائيل ملوىس؟ 

لَهًا مََكَ لَهُم  أ ل هٌَة{) ِ
َعل  لَنَا ا ٌم ، )كام هلم معبودات اً اجعل لنا معبود (}اج  ن مُك  قَو 

ِ
}قَاَل ا

هَلُونَ  ُكُفوَن  (، وأ ول{َُت  مٍّ يَع  ا عىََل قَو  َر فَأ تَو  ائ يَل ال َبح  َ رس 
ِ
اَن ب بيَن  ا الآية يف بدايهتا: }َوَجاَوز 

هَلُوَن{ عاكف ٌم َُت  ن مُك  قَو 
ِ
لَهًا مََكَ لَهُم  أ ل هٌَة قَاَل ا ِ

َعل  لَنَا ا نَامٍّ لَهُم  قَالُوا اَي ُموىَس اج  ون عىل عىََل أ ص 

  .وأ نُت فعلُت نفس اليشء ا،ون هبيتَبك ؛أ صنام هلم يعبدوهنم

نفس عىل يعين ستسريون  ؛ملسو هيلع هللا ىلصهذا خَب من النيب  (لرتكنُب  سنن من اكن قبلمك"")

الهيود والنصارى اي رسول هللا؟ قال: "جاء يف رواية:  ،من قبلمك ا هيعلالطريق اليت سار 

وهنم فمي وقعوا فيه ،يعين: ستسريون عىل نفس الطريق اليت ساروا؟!" مَفن" وجاء  ،وتقدل 

ًا يف أ حاديث أ خرى ة حىت لو دخلوا : مفّس  ة ابلُقذ  "لتت بعن  سنن من اكن قبلمك حذو القذ 

املعايص وتقع  فهيم وقعت ،الرشك فيمكع يق ؛وقع فهيم الرشك ،(1)حجر ضب ٍّ دلخلمتوه"

ن ا ىل انظروا الآ  ،ارىخلف الهيود والنص ؛الآن حنن نسري خلفهم ،وهكذا فيمك... املعايص

 

ُعن  َسنَنَ َمن   :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأ ن  الن يب   ؛ قال: " ( عن أ يب سعيد اخلدري2669(، ومسمل)3456أ خرجه البخاري)( 1) »لَتَت ب 

تُُموُه«، قُل نَا اَي َرُسوَل اَّلل    َر َضب ٍّ لََسلَك  َراعٍّ، َحىت  لَو  َسلَُكوا ُجح  َراعًا ب ذ  ، َوذ  ٍّ َب  ا ب ش  ً َب  : الهَيُوَد، َوالن َصاَرى قَاَل: قَب لمَُك  ش 

"  ند ضعيف.( بس  17135) القذة" أ خرجه أ محد، ولفظ: ""فََمن 
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وهللا  !؛ نسري خلفهم مبارشةاذلي يفعّل الهيود والنصارى هو الصحيح :ال املسلمنيح

 املس تعان 

طلب الَبكة من الشجر واحلجر وما شابه هو من  ،وأ نه من الرشك ؛هو التَب ك :الشاهد

وال قال هلم:  ،ملسو هيلع هللا ىلصمل يكفرمه النيب ؛ فويف هذا احلديث دليل عىل العذر ابجلهل ،الرشك

يف بداية لِكمه: أ هنم اكنوا حدييث عهدٍّ  العذر أ بو واقد وبني   ،عَذرمه ؛ارجعوا ا ىل اال سالم

اال نسان عندما يدخل يف اليشء  أ ن طبيعيو  ،جديدمن يعين: دخلوا يف اال سالم ؛ بكفر

ذاً ف ؛جيهل أ حاكمه حديثاً  العذر ابجلهل يف املسائل العقائدية مقرر يف الكتاب مقرر يف  :ا 

وقد فصلت القول يف رشيح  ،مقرر عىل أ لس نة السلف الصاحل ريض هللا عهنم ،الس نة

 .للَبهباري يف الرشيط ال ول أ و الثاين "رشح الس نة"عىل 

 ،قبور وغري ذكلهو عدم جواز التَبك ابل جحار وال جشار وال ولياء وال : خالصة هذا الباب

ل ن الصحابة  ؛ ملسو هيلع هللا ىلصهذا خاص ابلنيب  :نقول هل ؛ملسو هيلع هللا ىلصومن احتج  بتَبك الصحابة ابلنيب 

 ؛ملسو هيلع هللا ىلصل هنم علموا أ ن هذا خاص ابلنيب  ؛ومل يتَبكوا بغريه ملسو هيلع هللا ىلصريض هللا عهنم تَب كوا ابلنيب 

ليه  .فذلكل يُمنَع  ؛فالتَبك بغريه رشٌك أ و وس يةٌل ا 
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بُح  ل َغري   هللا الباب التاسع: ابُب ما      جاَء يف اذل 
   ( هللالغري    ابب ما جاء يف اذلحب  )قال املؤلف رمحه هللا: 

ر معنا  وال جيوز  ،بأ ن العبادات جيب أ ن تكون خالصة هلل س بحانه وتعاىل فمي تقدم:تقر 

هل ا ال هللا ؛رصف عبادة من العبادات لغري هللا ال  مفعىن ال ،ل ن هذا انقض لقول ال ا  هل ا  ا 

ٍّ ا ال هللا نقٌض لهذه  ؛فرصف أ ي عبادة من العبادات لغري هللا ،هللا: أ نه ال معبود حبق 

بطال لها  م وبناءً  ،اللكمة وا  يذكر لنا املؤلف رمحه هللا أ نواعًا من العبادات : س  عىل ما تقد 

 ،اكن الكفار يذحبون ل صناهمم ؛اذلحب :فهنا مثالً  ؛اليت اكن املرشكون يرصفوهنا لغري هللا

فقال املؤلف  ؛وذلكل أ مر هللا س بحانه وتعاىل بتوحيده يف هذه العبادة؛ يذحبون ملعبوداهتم

ًا هبا   قال:  ؛رمحه هللا عاقدًا اباًب خاص 

مٌ  (ابب ما جاء يف اذلحب لغري هللا)  ،يعين: ما جاء من أ دةل تدل  عىل أ ن اذلحب لغري هللا حمر 

 ٌك.وهو رش 

 

ن  َصاليت   ) :قال رمحه هللا
ِ
نَي  وَ وقول هللا تعاىل: }قُل  ا َياَي َوَمَمايت  َّلل    َرب   ال َعالَم  نُُسيك  َوَمح 

نَي{  ل م  ُل ال ُمس  ُت َوأ اَن أ و  ر  َ ُأم    (( 1) ال رَش يَك هَلُ َوب َذكل 

  .: اي محمد({قل})

يأ مره تعاىل أ ن خيَب املرشكني  ،للمرشكني القول يقول هذا يعين ({ونُُسيك }ا ن صاليت)

 ؛{اذلين يعبدون غري هللا ويذحبون لغري هللا تبارك وتعاىل أ ن يقول هلم: }ا ن صاليت

من أ عظم  ، ويهيه: ال عامل اليت تبدأ  ابلتكبري وتنهتيي ابلتسلمي ؛الصالة: معروفة عندمكو 

ب هبا ا ىل هللا س بحانه وتعاىل لهيا أ يضًا  ،وهذا أ مٌر معلوم ؛العبادات اليت نتقر  وأ ضاف ا 

ُُّسك هلل  - يعين ذحبي - قال: }ا ن صاليت ونسيك { فصاليت هلل تبارك وتعاىل ونسيكف ؛الن

 

 [   163-162عام:]ال ن (1)
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واذلي يدل  عىل أ ن النسك معناه اذلحب: أ نه جاء يف احلديث يف  ،تبارك وتعاىل

  "أ و انُسك نس يكة: "قال لذلي ارتكب حمذورًا يف اال حرام ملسو هيلع هللا ىلصأ ن النيب  (1)"الصحيح"

  .فالنسك هنا مبعىن اذلحب ؛يعين: اذحب ذبيحة

يعين:  ،والشاهد: أ نه يقول هنا: }قل ا ن صاليت ونسيك وحمياي وممايت هلل رب العاملني{

ليه يس تحق  مين أ ن أ عبده وأ ن أ ت ؛هللا س بحانه وتعاىل هو اذلي يس تحق مين ذكل قرب ا 

 .ابلصالة وابذلحب

 .ما أ فعّل يف حيايت من عبادات( أ ي: }وحمياي{)

  .وما أ موت عليه من التوحيد والطاعة (}وممايت{)

فال يس تحق غريه أ ن يرُصف هل  ؛خاصٌّ به ،لك ه هلل تبارك وتعاىل (}هلل رب العاملني{)

 .يشء منه

خالص : هذا املقصود من هذه الآية خالص اذلحب هلل تبارك وتعاىلفهيا أ مٌر اب   ؛الصالة وا 

فقد عطفها عىل الصالة اليت يه  ؛فيثبت بذكل أ ن اذلحب عبادة وقربة هلل س بحانه وتعاىل

ذًا  ؛وأ مره أ ن تكون خاصة ابهلل س بحانه وتعاىل ،أ يضًا عبادة وقربة هلل س بحانه وتعاىل ا 

فقد  ؛ومن رصفه لغري هللا، هللاذلحب عبادة وقربٌة هلل س بحانه وتعاىل جيب أ ن يكون خالصًا 

  .أ رشك

ة ابهلل س بحانه  ،ال رشيك هل( }ال رشيك هل{) يعين: صاليت وذحبي وعباديت لك ها خاص 

  .ال يرَُصف مهنا يشء لغري هللا تبارك وتعاىل ،وتعاىل

ُت{) ر  خالص العمل هلل ، أ مر ابلتوحيد ؛هبذا أ مر هللا س بحانه وتعاىل( }وبذكل ُأم  وا 

  .ىلس بحانه وتعا 

ة محم د  -أ ي: من هذه ال مة (}وأ ان أ ول املسلمني{) ل املسلمني - ملسو هيلع هللا ىلصمن أ م   .هو أ و 

 

 ( عن كعب بن جُعرة ريض هللا عنه. 1201(، ومسمل)4190أ خرجه البخاري)( 1)
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والواجب هو أ ن خنلص هذه  ،ورصفُه لغري هللا رشك ،الشاهد من الآية: أ ن اذلحب عبادة

  .العبادة هلل س بحانه وتعاىل

 

   هل لك ذحبٍّ يكون عبادة؟

ثل  مف  ،هناك ذحب يكون من أ جل أ لك اللحم فقط ،هناك ذحبٌ يكون مثاًل ال كرام الضيف ؛ال

ذحب  ،هو ذحب القربة :ذلحب التعب دياب اذلحب املقصود هنا  ،هذا اذلحب ال يكون ذحبًا تعب دايً 

وهذا  ؛قربةٍّ  هذا يكون ذحبَ  ؛كامل احملبة والتعظمي هل عاذلحب اذلي يكون لشخص م ،التعظمي

  .وال جيوز رصفه لغري هللا، اذلحب جيب أ ن يكون ذحبًا خالصًا هلل س بحانه وتعاىل

ذاً  أ ما  ،هذا يكون عبادة ؛أ ن اذلحب اذلي يكون قربة وتعظمي للمذبوح هل :عندان : الفرقا 

كرام  ،اذلحب اذلي ال يكون من هذا القبيل منا هو من أ جل أ لك اللحم أ و من أ جل ا  وا 

  .ذلكل ال يدخل فمي حنن فيه ؛فهذا ليس من القرابت ؛الضيف وما شابه

 مسأ ةل:  
أ و يأ تون ا ىل  ،هذه اذلابحئ اليت تذحب للرؤساء وامللوك عندما يأ تون ا ىل قرية: لو قال قائل

 أ م غري رشكية؟  هل هذه اذلابحئ تُعتَب رشكية؛ مدينة

ذا اكنوا يذحبوهنا قربة وتعظميً لهذا الرئيس أ و هذا املكل  ،ذابحئ تعب دية تكون فهذه ؛نقول: ا 

ذا اكنت تُذحب فقط من ابب اال كرام واال طعام ،ورصفها لغري هللا رشكٌ  فهذه ال تكون  ؛وا 

  .ذابحئ تعب دية

ق بني ال مرين؟   وكيف تفر 

ق بيهنام بأ ن تنظر ا ىل اللحم بعد ذكل أ ين يذهب م منه  ،قال أ هل العمل: تفر  خ وُأطع  ذا ُطب  ا 

ذا مل يُطعم منه أ صالً  ،فهذا يكون من ابب اال كرام ؛هذا املكل فهذا يكون من ابب  ؛وا 
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ل نه رصف عبادة  ؛ابهلل س بحانه وتعاىل  فيكون رصفه لهذا املكل رشكٌ  ؛القربة والتعظمي

ة ابهلل س بحانه وتعاىل لغريه  .وهذا هو تفصيّل، هذا هو ضابط هذا الباب ؛خاص 

 

َرب  َك َواحن َ ): املؤلف رمحه هللا تعاىل قال مث   ((1) {ر وقوهل: }فََصل   ل 

  .نفس ادلالةل من الآية اليت قبلها  يف هذه الآية ادلالةل

ر{) ان أ عطيناك الكوثر فصل  لربك واحنر{هللا عز وجل قال (:}فصل   لرب  َك واحن   ،: }ا 

قال  ؛فُشكرًا هلل س بحانه وتعاىل ،أ كرم هللا س بحانه وتعاىل به نبي ه ،الكوثر: هو هنر يف اجلنة

أ مره ابلصالة  ؛: }فصل  لرب ك واحنر{ أ ي: شكرًا هلل تبارك وتعاىلنبيههللا س بحانه وتعاىل ل 

ذًا دل  ذكل  ؛فكون هللا س بحانه وتعاىل قد أ مر نبي ه ابلنحر ،وأ مره ابلنحر اذلي هو اذلحب ا 

ذًا فالنحر عبادة ؛وقَرنه أ يضًا ابلصالة ،عىل أ ن النحر عبادة   .ا 

ال  ؛والنحر مثل اذلحب زهاق الروح  أ هنا ا  يكون ابلطعن يف  ؛طريقة خمتلفة عن اذلحب يف ا 

ولِكهام جائزان يف  ؛عىل رقبته اذلحب بمترير املوىس يكون بيامن ؛حلق ال حضية أ و اذلبيحة

 .الرشع وحمكهام واحد

ب ا ىل هللا س بحانه وتعاىل ابذلابحئ :املقصود من ذكل فقال هل :} فصل  لربك  ؛هو أ ن يتقر 

ذًا ثبت بذكل عندان فرصفها لغري هللا  ؛أ ن النحر عبادة وُقربٌة هلل س بحانه وتعاىل :واحنر{ ا 

 .بارك وتعاىلعىل هذا الوجه يُعتََب رشاكً ابهلل ت 

ة: هو أ ن حيرص العبد عىل شكر هللا س بحانه وتعاىل لك ام ازدادت ن   هللا  مُ عَ هنا فائدة همم 

ويكون أ كرث شكرًا هلل  ،أ ن حيرص عىل أ ن يشكر هللا س بحانه وتعاىل ،تبارك وتعاىل عليه

النيب ف ذلكل ؛تبارك وتعاىل ممن مل حيصل عىل النعم اليت امنت  هللا تبارك وتعاىل هبا عليه

، من طول القيام - تتشق ق قدماه - اكن يقوم حىت تتفطر قدماه ؛عندما اكن يقوم الليل ملسو هيلع هللا ىلص

 

 [  2]الكوثر:( 1)
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ن فقالوا هل ويف رواية: "حىت تتورم قدماه"؛ هللا س بحانه وتعاىل قد غفر كل ما تقدم : ا 

عليه الصالة  فقال ؛هذه ادلرجةل تشق  عىل نفسك أ ن داعي  : اليعين ؛من ذنبك وما تأ خ ر

ن غُفَرت يل ذنويب ،(1)"أ فال أ كون عبدًا شكوراً "والسالم:  ن اكن قد حصل  ،يعين: وا  وا 

ال أ نه مع ذكل أ راد أ ن يكون عبدًا شكوراً  ؛عىل مزنةل مل حيصل علهيا غريه يف اجلنة  ؛ا 

ذا أ نعم هللا تبارك وتعاىل عليك بنعم مل  ؛وهكذا يكون ال دب مع هللا س بحانه وتعاىل ا 

من  - أ هل الطاعة :ذلكل ؛فأ كرث من طاعة هللا تبارك وتعاىل ؛عمها عىل غريك من عبادهين 

ليه - أ هل العمل وغريمه ب ا  شكرًا هل  ؛أ وىل بأ ن يكرثوا من طاعة هللا تبارك وتعاىل ومن التقر 

فنحن حباجة  ؛ولكنا قد أ نعم هللا تبارك وتعاىل علينا بنعمٍّ كثرية ،عىل ما أ نعم علهيم من نعم

 .اال كثار من طاعة هللا تبارك وتعاىل شكرًا هل عىل ما من  به علينا من الن  عم ا ىل

 

بأ ربع   ملسو هيلع هللا ىلص قال: حدثين رسول هللا   ؛ عن عيل ريض هللا عنه) قال املصن ف رمحه هللا تعاىل:

 َ َ ذَ  ن  مَ   هللاُ  نَ عَ لكامت: "ل َ  نَ عَ لَ  ن   هللُا مَ نَ عَ ، لَ هللا   ري   غَ ل   حَ ب ،  اثًَ د  ح  أآوى مُ   ن  مَ   هللاُ  نَ عَ ، لَ ه  ي  وادل 

َ غَ   ن  مَ   هللاُ   نَ عَ لَ     ((2) " رواه مسملض  ال ر    نارَ مَ   ري 

وزوج ابنته ريض هللا عنه  ملسو هيلع هللا ىلصهو ابن مع النيب  ،مشهور معروف ؛بن أ يب طالبا (عيل)

  .وأ رضاه

اللكمة تطلق يف اللغة عىل  ،يعين بأ ربع مجل (بأ ربع لكامت ملسو هيلع هللا ىلصحدثين رسول هللا  قال:)

  .امجلةل

 هو ويقولون يف تعريفه: ،اللغة: هو الطرد واال بعاد : اللعن يف("لعن هللا من ذحب لغري هللا")

ب  وادلعاء :ويكون من اخمللوق ،الطرد واال بعاد :من هللا س بحانه وتعاىل  :عىل لك ٍّ  ؛الس 
 

 ( عن املغرية بن شعبة ريض هللا عنه،  2819(، ومسمل)1130أ خرجه البخاري)( 1)

 ( عن عائشة ريض هللا عهنا. 2820(، ومسمل)4837وأ خرجه البخاري)

(2 ) (43)   
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قال "لعن هللا من  ؛كبائر اذلنوبهذا الوعيد اذلي فيه لعن يدل عىل أ ن الفعل كبرية من 

رصف عبادة ؛ فقد أ رشك مع هللا س بحانه وتعاىل غريه، ل نه مرشك ملعون ؛ذحب لغري هللا"

لعن هللا من ذحب ، "الشاهد من احلديثهو  وهذا، من العبادات لغري هللا تبارك وتعاىل

  .لغري هللا" يدل عىل حتري هذا الفعل وأ نه من كبائر اذلنوب

ن عليا نا واملقصود ابلوادلين ه  ( من لعن وادليه""لعن هللا) يعين حىت اجلد   ،: ال م وال ب وا 

أ نه  ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  يف الصحيحجاء حديث و  ،هؤالء لكهم يدخلون يف هذا اللفظ ؛واجلدة

ُ  الكبائر أ كَب من: "قال ُت  وهل يش ُت الرجل  !اي رسول هللا :قالوا "الرجل وادليه ش َ

هذا أ مٌر  ؛يعين: مسأ ةل أ ن يأ يت خشص ويلعن أ و يسب  أ ابه أ و يسب  أ مه مبارشة "وادليه؟

ل ن الكثري من  ؛ولو رأ وا حالنا اليوم ملا استبعدوه ،ملسو هيلع هللا ىلصذلكل استبعده أ حصاب النيب  ؛بعيد

نسأ ل هللا العافية  ،وقد مسعنا الكثري من هذا ،أ هل الفسق والفجور يقعون يف ذكل

ذلكل قالوا: اي رسول  ر؛هذا ال م أ ن حيصل فالصحابة اكنوا يستبعدون جداً  ،السالمةو 

يسبُّ أ اب ال: "نعم، حيصل هذا اليشء؟ ق : أ ميكن أ نوهل يش ُت الرجل وادليه؟ يعين !هللا

يعين يكون بينه وبني رجل خصومة  ،(1)"ويسب أ مه فيسب أ مه ،الرجل فيسب  أ ابه

 ريد؛ فأ بوك كذا ،أ مك كذا ،معه فيقول مثاًل: يلعن أ مك ذكل الرجل اذلي ختاِص هفيس ب

تسبب أ صاًل يف السب  اذلي فهنا هو ؛أ بوك أ نت كذا ،فيقول: يلعن أ مك أ نت ؛هل ال خر

مفا ابكل  ؛اكن س به بطريقة غري مبارشة هلامف ؛لآخرال نه هو اذلي بدأ  بسب  ؛ل مه وأ بيه

ام :فهذا الفعل من كبائر اذلنوب ؟!مبن يسب بطريقة مبارشة أ و ، أ ن تقع يف وادليك وتس هب 

  .أ ن تتسب ب يف ذكل

 

 ( عن عبد هللا بن معرو ريض هللا عنه، واللفظ ملسمل.  90(، ومسمل)5973أ خرجه البخاري)( 1)
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، أ و ا ىل قبيةل قتل وهرب ؛: يعين من معل حداًث يف اال سالم(لعن هللا من أآوى حمداًث"")

آواه ؛ا ىل خشص جيوز كل أ ن حتمي خشصًا قد  ، فال- هذا املعىن ؛حامهُ  ،خب أ ه ،يعين مض ه - فأ

 .الواجب هو أ ن تسل مه وأ ال حتميه، مًا يف اال سالمر  فعل جُ 

يكون كل قطعة أ رض  ،منار ال رض: عالمات ال رض( لعن هللا من غري  منار ال رض"")

ما جحارة تضعها عىل زوااي ال رض ت،لها عالما  يعين: ، تُغري  منار ال رض ؛أ و غريها  ،ا 

هنا من فعل ف  ،فتّسق منه قلياٌل من قطعته ،مات يف أ رض جاركهذه العال مثالً  تدخل

غري  العالمات اليت تدل  عىل حدود  "لعن هللا من غري  منار ال رض، "يكون ملعوانً  ؛ذكل

عها مثالً  مثل هذا قد رسق ما ال حيق   ،سارق ل نه ؛ملعون أ يضاً  أ يضاً  هذا ؛أ رضه ووس 

ه ؛الفعلا ذتعظمي مثل ه :وقد جاء يف احلديث ،هل شَبًا  ن أ خذم": ملسو هيلع هللا ىلصقال النيب  ،لرش 

قه يوم القيامة من س بع أ رضني ظلامً؛ من ال رض تُعاقَب  ؛تأ خذه ظلامً  اً واحد اً شَب  ،(1)"ُطو  

  .نسأ ل هللا السالمة لنا ولمك، عليه هذه العقوبة املذكورة يف احلديث

  .الشاهد من احلديث أ نه قال:" لعن هللا من ذحب لغري هللا"

 

 

  لَ خَ قال: "دَ   ملسو هيلع هللا ىلص أ ن رسول هللا   :وعن طارق بن شهاب ) مث قال املصنف رمحه هللا تعاىل:

اي رسول هللا؟    ذكلَ  قالوا: وكيَف   ، " يف ذاببٍّ   لٌ جُ رَ  ارَ الن    لَ خَ دَ ، وَ اببٍّ يف ذُ   لٌ جُ رَ  ةَ ن  اجلَ 

:  مه   د  فقالوا ل حَ   ، ئاً ي  شَ   هلُ   َب ر   قَ  يُ حىت    دٌ حَ أ    هُ زُ او  ال جيُ  مَنٌ صَ   م  هُ لَ   مٍّ و  عىل قَ   الن  جُ رَ  ر  قال: "مَ 

  ؛ َّلُ ي  ب  سَ   فََخل وا   ؛ابابً ذُ   َب ر   قَ فَ   ،ابابً ذُ   ولو    ب  ر   ، قالوا هل: قَ ب  ر   ق  أُ   ءٌ دي يَش ن  ع    َس ي  ، قال: لَ ب  ر   قَ 

 

( عن أ يب هريرة 1611( عن معرو بن زيد بن نفيل، وأ خرجه مسمل )1610(، ومسمل)3198أ خرجه البخاري)( 1)

َم ال ق يَاَمة  اَل بلفظ: " نَي يَو  ع  أ َرض  ب  ىَل س َ
ِ
قَُه هللُا ا ال  َطو 

ِ
، ا ض  ب غرَي   َحق  ه  َن ال  ر  ا م  ً َب     يَأُْخُذ أ َحٌد ش 
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بوا  رَضَ فَ   ؛هللا  وَن دُ   شيئاَ  دٍّ حَ ل    َب ر   ل قَ   ُت ن  ، فقال: ما كُ ب  ر   : قَ ر  وقالوا للآخَ  ، ارَ الن    لَ خَ دَ فَ 

   (" رواه أ محدةَ ن  اجلَ   لَ خَ دَ فَ   ؛هُ َق نُ عُ 

مل يسمع   ،طارق بن شهاب هذا البجيل ال محيس   ؛هذا احلديث مرسل؛ من حيث اال س ناد

كام قال اال مام  ؛واملرسل من قسم الضعيف ،فيكون هذا احلديث مرسالً  ؛ملسو هيلع هللا ىلصمن النيب 

ةواملرسل يف أ صل قولنا وقول أ هل العمل : "مسمل رمحه هللا   "ابل خبار ليس حبج 

  .(1)وجاء هذا احلديث موقوفًا عىل سلامن الفاريس ريض هللا عنه

  .أ ن احلديث ال يصح   :فاخلالصة

نفس الفعل  ("دخل اجلنة رجل يف ذابب، ودخل النار رجل يف ذابب") قال يف احلديث:

قالوا: وكيف ذكل ) .اجلنة والآخر النار بسببه لكن أ حدهام دخل ؛أ و اليشء واحد واحٌد،

 "(اي رسول هللا؟ قال: "مر رجالن عىل قوم هلم صمن ال جياوزه أ حد حىت يقرب هل شيئاً 

ال   ؛هلم صمن ،قوم: جامعة أ و قبيةل أ و غريها  ب أ ن ال يسمحون ل حدٍّ أ ن مير  من هجهتم ا   ؛يقر 

  .يشءأ ي ؛ يذحب مجالً  ،يذحب شاة ؛يتقدم بقربة لهذا الصمن

ب :قالوا ل حدمه")   .ال أ مكل شيئاً  ("قال: ليس عندي يشء أ قر  ب ،قر 

ب ولو ذابابً ")  .ولو حىت ابذلابب ؛تفعّل قربة يشء أ ي   ("قالوا هل: قر 

ب ذابابً ") كيف يدخل ف  ؛لو قال قائل: قد اكن مكرهاً  ("فدخل النار، خفل وا سبيّل ،فقر 

 النار؟! 

ب ومل يكن مكرهًا  ،هذا ا شاكل عىل احلديث هَل بعض أ هل العمل وقالوا هنا: قَر  لكن تأ و 

  .ذلكل دخل النار ؛مل يكن مكرهاً  ،بذكل ياً وهو اكن راض  ،يعين: مه أ لزموه بذكل ،أ صالً 

 

(، واخلطيب يف : 6962(، والبهيقي يف "الشعب")33038أ خرجه ابن أ يب شيبة يف "مصنفه") ( 1)

 سلامن الفاريس ريض هللا عنه.( وغريمه، من رواية طارق بن شهاب عن 185"الكفاية")ص

(: "وابمجلةل فاحلديث حصيح موقوفًا عىل سلامن الفاريس ريض هللا عنه، ا ال 5928قال الش يخ ال لباين يف "الضعيفة")

 أ نه يظهر يل أ نه من اال رسائيليات اليت اكن تلقاها عن أ س ياده حيامن اكن نرصانيًا"  
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ب") ب ل حدٍّ شيئًا دون هللا عز  وجل   ،وقالوا للآخر: قر  نا وه  ("قال: ما اكنت ل قر 

ال هلل ؛الشاهد من احلديث: أ ن  القربة ابذلحب   .س بحانه وتعاىل ال تكون ا 

 .احلديث ال يثبت :لكن كام ذكران ((1)محدأ  رواه  "فدخل اجلنة ؛فرضبوا عنقه")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مام أ محد ) احلديث يف "الزهد"( 1) (. 723/ 12نظر "الضعيفة" )(، وا84لال   
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 لغري هللا     فيه هلل مباكنٍّ يُذحبُ   ابٌب ال يُذبَحُ الباب العارش:  
  (لغري هللا    فيه هلل مباكنٍّ يُذحبُ   ال يُذبَحُ   :اببٌ : )رمحه هللا قال املؤلف

، ل نه عبادة؛ بعد أ ن علمنا أ ن اذلحب لغري هللا رشكٌ  ،هذا الباب اتبٌع للباب اذلي قبّل

ذا رصفهتا لغري هللار  والعبادة والقُ  أ راد املؤلف أ ن يبني لنا أ ن الرشع جاء  ت؛فقد أ رشك ؛بة ا 

ذا ف  ،أ يضًا بسد   اذلريعة اليت توصل ا ىل اذلحب لغري هللا نصل من  ؛علناهيعين: هناك يشء ا 

غلق علينا هذه الطريق املؤدية ا ىل الوقوع يف فأ راد الشارع أ ن يُ  ؛خالهل ا ىل اذلحب لغري هللا

ثاًل: ملاذا هنيى النيب ، مف هذا معهود يف رشع هللا تبارك وتعاىل؛ و هللا تبارك وتعاىل غري عبادة

ن كنت تصيل هلل ملسو هيلع هللا ىلص لكن ال جيوز أ ن  ؛س بحانه وتعاىل عن الصالة ا ىل القبور؟ يعين: وا 

 تس تقبل القَب؟  

عن  ملسو هيلع هللا ىلصكذكل هنيى النيب  ،ينا عن ذكلذلكل هنُ  ؛-عبادة القَب- ل نه يؤدي ا ىل عبادته

، وعندها يسجد لها املرشكون ،تكون بني قرين ش يطان ؛الصالة عند غروب الشمس

لهيا نصل ا ىل تكل ا ولكيال تؤدي ا ىل  ،فهذه أ فعال، هنينا عن هذا الفعل :حلال اليت وصلوا ا 

 يعين ا غالق الوسائل اليت(؛ سد  اذلرائع) :وهذه اليت تسمى بـ ،فذلكل هنينا عهنا  ؛الرشك

  .فهذا الباب معقوٌد ل جل هذا الغرض ؛رمبا توصكل ا ىل احملذور

  .هنيي ؛ هذا: أ ي ال جيوز(ابب: ال يذحب هلل)

ذا عرفنا أ ن املاكن امل (مباكن يذحب فيه لغري هللا) ب فيه  ،يذحب فيه لغري هللا عني  ا  غري لويُتقر 

فال جيوز  ؛الناس يذحبون عند القبور لل ولياء اليوم مبعىن: مثالً  ؛فال جيوز اذلحب فيه ؛هللا

ن ذحبت هلل س بحانه وتعاىل ،كل أ ن تذحب عند القَب حيرم  لكن ؛لصاحب القَب ، ومل تذحبوا 

 ، واذلحب لصاحب القَب؛ل ن ذكل س يفيض ا ىل عبادة القَب ؛عليك أ ن تذهب وتذحب هناك

  .هنينا عن التش به ابملرشكني ، وقدفيه مشاهبة للمرشكني أ يضاً كذكل  ،فذلكل حيرم

 .هذا الباب معقود لبيان هذا احلمك الرشعيف 
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َس عىََل  }   وقول هللا تعاىل:) :رمحه هللا تعاىل قال املصنف ٌد ُأس   ج  يه  أ بًَدا لََمس  اَل تَُقم  ف 

بُّ   ُ حُي  بُّوَن أ ن  يََتَطه ُروا َواَّلل  يه  ر َجاٌل حُي  يه ف  مٍّ أ َحقُّ أ ن  تَُقوَم ف  ل  يَو  ن  أ و  الت ق َوى م 

ه  ر ينَ    ((1) {ال ُمط 

مسجدًا يف  او أ ن بعض املنافقني بن :ملسو هيلع هللا ىلصهذه الآية نزلت يف قصةٍّ حصلت يف عهد النيب 

اكنوا يريدون ماكاًن جيمتعون فيه من  ؛ بلوغايهتم مل تكن املسجد ،ملسو هيلع هللا ىلصمدينة رسول هللا 

قبل أ ن خيرج ا ىل  ملسو هيلع هللا ىلصوجاؤوا ا ىل النيب  ،أ جل أ ن ميكروا ويكيدوا ابال سالم واملسلمني

قالوا هل: نريدك أ ن تصيل  يف مسجدان يك نتخذه مسجدًا للضعاف واذلين ال و  ،غزوة تبوك

ذا رجعخرياً  ملسو هيلع هللا ىلصفوعدمه النيب  ،يس تطيعون الوصول ا ىل املساجد من غزوة تبوك أ ن  ، ا 

هذا هنيٌي من هللا  {ال تقم فيه أ بداً } :س بحانه وتعاىل هذه الآية فأ نزل هللا؛ يصيل فيه

َس عىََل : }قالف ؛أ ن يذهب ويصيل يف ذاك املسجد ملسو هيلع هللا ىلص لنبيه س بحانه وتعاىل ٌد ُأس   ج  لََمس 

ن   يهالت ق َوى م  مٍّ أ َحقُّ أ ن  تَُقوَم ف  ل  يَو  ختلف العلامء يف هذا املسجد اذلي ُأسس اهنا و  {،أ و 

والثاين هو  ؛ملسو هيلع هللا ىلصهو مسجد النيب  م:بعضهقال و  ،هو قباء: بعضهمقال ف ؛عىل التقوى

  .ما يدل عىل ذكل (2) "حصيح مسمل"ورد يف قد ل نه  ؛الصحيح

هروا}) س بحانه وتعاىل عىل الرجال اذلين يصلون يف  فأ ثىن هللا ({فيه رجاٌل حيبون أ ن يتط 

سجد م اذلي مسي بعد ذكل  - ل ن هؤالء اذلين يصلون يف هذا املسجد ؛ذاك املسجد

 

 [   108]التوبة:( 1)

، ( عن أ يب 1398أ خرج مسمل يف "حصيح") ( 2) ر ي   يدٍّ ال ُخد  َن  ب ُن أ يب  َسع  مح  ُد الر  ، قَاَل: َمر  يب  َعب  َن  مح  د  الر  َسلََمَة ب َن َعب 

َس عىََل الت ق َوى؟  ي ُأس   د  اذل   ج  ُكُر يف  ال َمس  َت أ اَبَك يَذ  ع  : َكي َف مَس  : َدَخل ُت عىََل َرُسول  هللا  قَ قَاَل: قُل ُت هَلُ  ملسو هيلع هللا ىلصاَل: قَاَل أ يب 
َس عىََل الت ق َوى؟ قَاَل: فَأ خَ يف   ي ُأس   َدي ن  اذل   ج  ، أ يُّ ال َمس  ، فَُقل ُت: اَي َرُسوَل هللا  ض  ن َسائ ه  َباَء،  بَي ت  بَع  ن  َحص  َذ َكفًّا م 

، قَاَل: فَُقل   ينَة  د  ال َمد  ج  ُدمُك  َهَذا« ل َمس  ج  َض، مُث  قَاَل: »ُهَو َمس  َب ب ه  ال  ر  ُكُرُه.فرََضَ ُت أ اَبَك َهَكَذا يَذ  ع  َهُد أ ين   مَس  ُت: أ ش   
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س بحانه  هنيى هللا: ولسوء نيهتم وقصدمه ،ذلكل ؛هذا املسجد اكن فيه املنافقون - ارالرض   

  .أ ن يقوم يف هذا املسجد ملسو هيلع هللا ىلص نَبي ه وتعاىل

  :الشاهد من ذكر هذه القصةو 

ة لذلحب لغري هللا :قال أ هل العمل: املناس بة  ؛جيب اجتناب اذلحب فهيا هلل ؛أ ن املواضع املعد 

ال ُتوز الصالة فيه ف ؛صار حمل غضبٍّ ل جل ذكل ،كام أ ن هذا املسجد ملا ُأعد  للمعصية

 ملسو هيلع هللا ىلص هنيى هللا تبارك وتعاىل نبي ه ؛ُأعد  للمعصية ماكانً فلام اكن املاكن اذلي هو املسجد  ،هلل

ال جيوز كل  ؛هلل س بحانه وتعاىلابكذكل هذا املاكن اذلي ُأعد  للرشك ف ؛عن الصالة فيه

قاس املؤلف رمحه هللا اذلحب هلل تبارك  ؛فهذا قياس، أ ن تتقرب ا ىل س بحانه وتعاىل فيه

عن الصالة  ملسو هيلع هللا ىلصيي النيب هنُ  فكام ،الرضار عىل مسجد ،وتعاىل يف ماكن يذحب فيه لغري هللا

د أ ن يذحب يف ماكن يُ  ؛رضارالسجد م يف   ،فيه الناس كُ رش   كذكل يُهنيى املسمل املوح 

 .تبارك وتعاىل ويذحبون لغري هللا

 

َ : )مث قال املؤلف رمحه هللا َ   ن  أ    لٌ جُ رَ  رَ ذَ عن اثبت بن الضحاك ريض هللا عنه، قال: ن   َحرَ ن  ي

 
ِ
قالوا: ال.    " ؟ دُ بَ ع  يُ   ة  ي  ل  اه  اجلَ   اثن  و  أ    ن  م    نٌ ثَ فهيا وَ   اكنَ   ل  فقال: "هَ   ملسو هيلع هللا ىلص، فسأ ل النيب  وانةَ بُ اًل ب  ا

  ؛ كَ ر  ذ  نَ ب    ف  و  : "أ  ملسو هيلع هللا ىلص"؟ قالوا: ال. فقال رسول هللا  مه   ياد  ع  أ    ن  م    دٌ ي  فهيا ع    اكنَ   ل  هَ قال: "فَ 

 فَ 
ِ
َ   ة  يَ ص  ع  يف مَ   رٍّ ذ  نَ ل    ال وفاءَ   هُ ن  ا ُ م  هللا، وال فمي ال ي آدمَ   ابنُ   كل  س ناده عىل  أ " رواه أ بو داود، وا 

 (. رشطهام

اك) ح    .حصايب( عن اثبت بن الض 

باًل ببوانة)  النذر: هو أ ن تلزم نفسك بعبادةٍّ مل يلزمك هللا (قال: نذر رجٌل أ ن ينحر ا 

هنا يلزمك أ ن  ف  ؛وتعاىلس بحانه  شاًة هلل ن  مفىت نذرت وقلت: ل ذحب ،هبا  س بحانه وتعاىل
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، لكن أ نت أ لزمت نفسك ابلنذر ؛س بحانه وتعاىل ما أ لزمك هبذا مع أ ن هللا ،تذحب شاة

 ن.اال بل يف ذاك املاك أ ن ينحر الرجل  فأ راد؛ يه موضع يف أ سفل مكة( بوانةو)

؛ فتكون لفظة النيب منصوبة؛ هذا هو ملسو هيلع هللا ىلص أ ي سأ ل الرجُل النيبَ  (ملسو هيلع هللا ىلص فسأ ل النيبَ )

ن النيبالصحيح،  ذا قلنا ا  هو اذلي سأ ل القوم؛ فيكون لفظ  ملسو هيلع هللا ىلص فالسائل هو الرجل، وا 

ذا  ،منصوبة (النيب: )فا ذا اكن السائل هو الرجل فتكون، حسب املرادالنيب مرفوعًا؛  وا 

ما أ ن يقال: فسأ ل الرجُل النيب  ف ة؛مرفوع تكون: )النيب(ف  ملسو هيلع هللا ىلصاكن السائل هو النيب  ا 

هل اكن : "ملسو هيلع هللا ىلصفسأ ل النيبُّ   :أ و يقال ،.... ا ىل أآخره: هل اكن فهيا ملسو هيلع هللا ىلصفقال النيب ؛ ملسو هيلع هللا ىلص

، ولعل هناك رواية تبني املراد، اللفظ حيمتل هذا وهذا "فهيا وثن من أ واثن اجلاهلية يعبد؟

              :(1)سائاًل الصحابة ملسو هيلع هللا ىلصقال النيب  ؛سأ ل النيبود هنا: املقصو  ،ال مر سهل ؛عىل لك ٍّ و 

فهل اكن فهيا عيٌد " ، قال:قالوا: ال د؟"أ واثن اجلاهلية يعبهل اكن فهيا وثٌن من : "فقال)

 ذكل املاكن اذلي هو بوانة؛ هل هل اكن يف: يعين؛ ل اكن فهيا ( هقالوا: ال "من أ عياده؟

ما صمن اكن فهيا وثن من أ واثن اجلاهلية؟  ؟ و جحر أ و جشر اكنوا يعبدونه يف ذاك املاكنأ  ا 

 

بالً )ل: قاجاء يف رواية أ خرى: عن اثبت بن الضحاك  (1) , فقال ملسو هيلع هللا ىلصفسأ ل الرجل النيب  ؛ببوانة نذر رجٌل أ ن ينحر ا 

  ملسو هيلع هللا ىلصهل اكن فهيا وثن ؟ .... ( ا ىل أآخره فهنا تبني ابلرواية الثانية أ ن الرجل هو اذلي سأ ل النيب  عليه الصالة والسالم :

. ملسو هيلع هللا ىلص النيبَ  الرجلُ  فسأ لَ  ؛منصوبة (النيب لكمة: ) -هنا -فتكون  

ب اًل ب ُبَوانََة فَ  ملسو هيلع هللا ىلصنََذَر َرُجٌل عىََل َعه د  َرُسول  اَّلل   (: "3313ويف رواية أ يب داود)
ِ
ين    ملسو هيلع هللا ىلصأ ىَت الن يب   أ ن  يَن َحَر ا

ِ
، فَقَاَل: ا

 ُّ ب اًل ب ُبَوانََة، فَقَاَل الن يب  ِ
ََر ا ُت أ ن  أ حن  َبُد؟« قَالُوا: اَل، قَاَل: »َهل  اَكنَ ملسو هيلع هللا ىلصنََذر  ل ي ة  يُع  اَثن  ال َجاه  ن  أ و  هيَا َوثٌَن م  هيَا  : »َهل  اَكَن ف  ف 

؟«، قَالُوا: اَل، قَا مه   َياد  ن  أ ع  يٌد م  ُ ملسو هيلع هللا ىلصَل َرُسوُل اَّلل   ع  كل  ميَا اَل يَم  ، َواَل ف  َية  اَّلل   ص  رٍّ يف  َمع  ن ُه اَل َوفَاَء ل نَذ 
ِ
ر َك، فَا ف  ب نَذ  : »أ و 

آَدمَ  .اب ُن أ  

(، يبينان أ ن السائل  2131( والثاين عن مميونة بنت كردم )2130وأ خرج ابن ماجة حديثني؛ أ حدهام عن ابن عباس)

 (، وفيه: "كنت ردف أ يب؛ فسمعته يسأ ل النيب.." 27066رجه أ محد) هو الرجل، والثاين أ خ
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؟ هل فيه معىن من املعاين تملاذا اخرتت هذا املاكن ابذلا ا ىل: أ ن يصل ملسو هيلع هللا ىلصيريد النيب 

فهل اكن فهيا عيٌد من ، مث قال: "مل يكن فهيا وثن يعبد ؛قالوا: الفاملذكورة هنا أ م ال؟ 

 ،جيمتعون فيه ،فيسمى عيداً ؛ أ و يف لك س نة أ س بوع،العيد: هو يوم يعود يف لك  "أ عيادمه

 .: الن، فقالواحيتفلون به يف ذاك املاكو 

نه ال وفاء لنذرٍّ يف معصية هللا ؛أ وف  بنذرك": ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول هللا ) ( قال رسول هللا "فا 

وال اكن فيه وثن من أ واثهنم يعبدونه  ،أ وف  بنذرك بعد أ ن عمل أ نه ليس هلم فيه عيدٌ  :ملسو هيلع هللا ىلص

نه ال وفاء لنذرٍّ يف معصية هللا"مث قال:  ؛هناك فبني بذكل أ ن املاكن لو اكن فيه وثن  "فا 

 ،لاكن ذحبه يف ذاك املاكن معصية ؛أ و اكن فيه عيد من أ عياد املرشكني، من ال واثن

نه ال وفاء لنذرٍّ يف معصية هللا( ملا  ؛عل لف ؟ ل نه عمل أ نه "أ وف  بنذرك"قال هل:  ذافقال: )فا 

؛ بني  ملاذا سأ ل ؛هذين السؤالنيوملا سأ ل  ،وال فهيا عيد من أ عيادمه ،ليس فهيا وثٌن يعبد

نه  أ و ، ال وفاء لنذرٍّ يف معصية هللا( فبني أ ن اذلحب يف ماكن فيه وثن من ال واثنفقال: )فا 

تكل الآية داللهتا  ،لفظيةداللته  لته واحضة؛وهذا دال ؛معصية :فيه عيد من أ عياد املرشكني

ذًا هنا يتبني لنا أ ن اذلحب ،لفظيةهذا داللته  ،لقياساب أ هل  يذحب فيه أ و ،يف ماكن فيه وثن ا 

مث يعتَب معصية هلل؛ اجلاهلية   .يؤدي ا ىل الرشك ،س بحانه وتعاىل وا 

آدم يعينم"ال فمي ال ميكل ابن أآد"و) نذرت  ك مثالً أ ن ، فلو( يعين: ال نذر فمي ال ميكل ابن أ

منا ليست مملوكة كل ،الشاة ليست كل ههذ، أ ن تذحب شاة لزيدٍّ من الناس ؛ يه لزيد ؛ ا 

هذا  ؛ل نك نذرت أ ن تذحب شيئًا ليس هو من ملكك هذا النذر ابطل ا؛نذرت أ ن تذحبه

  .معىن احلديث

ذًا الشاهد عندان من احلديث نه ال وفاء لنذرٍّ يف معصية هللا( " :ملسو هيلع هللا ىلصهو قول النيب  :ا  فا 

لاكن النذر ابلنحر فيه  ؛يدأ و اكن فيه ع  ،: لو اكن املاكن فيه وثنيعين ،س بحانه وتعاىل

 .هذا الشاهد اذلي نريده ؛معصية
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واذلحب قربة  ،رشك :لغري هللا وتعظميً  أ ن اذلحب قربةً  :-التاسع والعارش -خالصة البابنيو 

ذا ثبت أ ن اذلحب عبادة ابلنصوص اليت ذكرها  ،توحيد وعبادة ؛وتعظمي هلل س بحانه وتعاىل وا 

وال جيوز أ يضًا اذلحب يف ماكن اكن يذحب ، فال جيوز رصفها لغري هللا تبارك وتعاىل ؛املؤلف

ال جيوز ل ن ذكل يُفيض  ؛أ و هلم فيه عيدٌ  ،دون ل واثهنم فيهأ و يتعب   ،فيه املرشكون ل واثهنم

 .ُيغلَق هذا الباب متاماً ف ؛ ويؤدي ا ىل الرشك ابهلل س بحانه وتعاىل

س ناده عىل رشطهام (1)رواه أ بو داودقال: )  .احلديث حصيح (وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (، وأ صّل يف الصحيحني. 3313أ خرج هذه القطعة من احلديث أ بو داود يف "سننه" )( 1)

 ويف الباب عن ابن عباس وكردم بن سفيان.  
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ُر ل َغري   هللا   الباب احلادي عرش ك  الن ذ  َن الرش     : ابب م 
   (ابب من الرشك النذر لغري هللا) :قال املؤلف رمحه هللا

 ؟ذرينبغي أ ن نعرف ما هو الن ؛قبل أ ن نتحدث عن رصف النذر لغري هللا :أ والً 

  .التخويف واال جياب ،مبعىن اال نذار :أ صل النذر يف اللغة

لزام امللك ف نفسه عبادةً و هذا تعريفه بشلك   ؛مل يُلز مه هللا تبارك وتعاىل هبا  يف الرشع: ا 

لزام امللكف نفسه بعبادة مل يلزمه هللا تبارك وتعاىل هبا  :ميّس   مبعىن أ ن تلزم نفسك مثاًل  ؛ا 

فتقول: نذر  ؛انفةل هلل تبارك وتعاىل ؛أ و يوم امخليس القادم ،بأ ن تصوم يوم ال ربعاء القادم

ومل  ،هنا تكون أ نت قد أ وجبت عىل نفسك صيام يوم امخليس ،عيل  أ ن أ صوم يوم امخليس

تلزم  : أ نهذا معىن النذر؛ وال أ وجب عليك هذا ، س بحانه وتعاىل بذكليُلزمك هللا

 .نفسك بعبادة مل يُلزمك هللا تبارك وتعاىل هبا 

وس يذكر املؤلف رمحه هللا من ال دةل ما يدل عىل أ ن  ،والنذر عبادة وقربة هلل تبارك وتعاىل

ذا ثبت أ نه عبادة :والقاعدة عندان ،النذر عبادة ل ن  ؛فه لغري هللا رشكفرص  ؛أ ن العمل ا 

ايه{ ال ا  }واعبدوا هللا وال ترشكوا به  ،(1)هللا س بحانه وتعاىل قال: }وقَض ربك أ ال تعبدوا ا 

هذا  - أ ن العبادات ال تكون ا ال هلل تبارك وتعاىل :هذا معىن هذه الآايت ؛(2)شيئًا{

 نثبت أ ن هذا فيكفينا أ ن ،فقد أ رشك ؛ومن رصف شيئًا من العبادات لغري هللا - الواجب

ذا أ ثبتنا ذكل ،عبادة - وهو النذر - الفعل ذًا نقول: رصفه لغري هللا رشك ؛فا  والواجب أ ن  ،ا 

: "ابب من الرشك النذر لغري هنا  قال املؤلف ذلكل؛ يكون العمل خالصًا هلل يف ذكل

كام اكن يفعل أ هل  ،ك أ ن تنذر لغري هللا تبارك وتعاىلمن أ نواع الرش  ، يعين:هللا"

اًب لهذه  ؛عب اد ال جشار، و عب اد القبورو  ،فهؤالء عب اد ال صنام ؛اجلاهلية ينذرون تقر 

 

 [   23]اال رسء:( 1)

 [   36]النساء: ( 2)
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لهيم ليقضوا هلم حواجئهم ؛يرصفون هلم أ نواع النذور ،ال ش ياء  ؛أ و ليشفعوا هلم ،تقراًب هبا ا 

  .وتعاىل هذا معىن الرشك يف عبادة هللا تبارك

  ة.ا ىل ما ذكره املؤلف رمحه هللا من أ دةل تدل عىل أ ن النذر عبادالآن نأ يت 

ريًا{:  تعاىل   قول هللا و قال املؤلف: ) َتط  ُه ُمس   مًا اَكَن رَشُّ افُوَن يَو  ر  َوخَيَ لن ذ   ((1) }يُوفُوَن اب 

}يوفون ابلنذر{ فأ ثىن هللا  ،ذه الآية تدل  بشلك واحض عىل أ ن النذر عبادة وطاعةه

دل ت الآية عىل وجوب ؛ فبأ هنم يوفون ابلنذر :س بحانه وتعاىل ومدح أ هل اال ميان والطاعة

ل ن هللا س بحانه وتعاىل مدح من فعل ذكل طاعًة هلل س بحانه وتعاىل ووفاء ؛ الوفاء ابلنذر

لي ب به ا   ه.مبا تقر 

 

ُُت  )قال رمحه هللا تعاىل:  لَُمُه{وقوهل: }َوَما أ ن َفق  َ يَع  ن  اَّلل 
ِ
رٍّ فَا ن  نَذ  مُت  م  ن  نََفَقةٍّ أ و  نََذر    ((2) م 

فا ن  ؛أ و أ ي  نذر تنذرونه هلل تبارك وتعاىل ،يعين: أ ي  نفقة تنفقوهنا لوجه هللا تبارك وتعاىل

ذا علمه أ اثبمك عليه ،هللا يعلمه ذاً  - وهو يعلمه وال شك -وا  يثيبمك عىل هذه النفقات وهذه  :ا 

ذا أ اثبنا هللا س بحانه وتعاىل عىل معل ،النذور هذه ف  ؛فهو طاعة وقربة هلل تبارك وتعاىل ؛وا 

 ؛ل ن هللا يُثيب عىل هذه القربة ؛الآية تدل عىل أ ن النذر عبادة وقربة هلل تبارك وتعاىل

مُت  ؛ النفقة ن  نََفقَةٍّ أ و  نََذر  لَُمُه{ }َوَما أ ن َفق ُُت  م  َ يَع  ن  اَّلل 
ِ
رٍّ فَا ن  نَذ  النفقة عىل  ؛نفقة تنفقها  أ يُّ  ؛م 

لكها يعلمها هللا س بحانه وتعاىل ويأ جرك  ؛الزكوات  ،الصدقات ،النفقة عىل زوجك ك،أ بنائ

ذًا فالنذر عبادة وقربة هلل ؛وكذكل النذور ،علهيا    .فال جيوز رصفه لغريه تبارك وتعاىل ؛ا 

 

 

 [   7]اال نسان:( 1)

 [   270]البقرة:( 2)
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َ  ن  قال: "مَ   ملسو هيلع هللا ىلص عن عائشة أ ن رسول هللا  (1)"الصحيح " ويف  ) :قال املؤلف رمحه هللا   رَ ذَ ن

َ   ن  مَ ، وَ هُ ع  ط  يُ ل  فَ   ؛ هللاَ  طيعَ يُ   ن  أ   َ   ن  أ    رَ ذَ ن َ   ؛ يص هللاَ ع  ي   (" ه  ص  ع  فال ي

ذاً  ؛ابلوفاء ابلنذر ملسو هيلع هللا ىلصهذا أ مر من النيب  ؛"من نذر أ ن يطيع هللا فليطعه" الوفاء ابلنذر  :ا 

تنذر نذر  ؛طاعة هفي ،عبادة ههذا النذر يف أ مر في ،تبارك وتعاىلفالنذر طاعة هلل ؛ قربة

ك ن يُنذر  ؛لكن هناك نذر معايص ؛هذه النذور نذور طاعة ؛نذر ذحب، نذر صالة ،صيام

هذه النذور نذور  ؛أ و أ ن يتعامل ابلراب ،أ و أ ن يلعب مقاراً  ،الشخص أ ن يرشب َخراً 

 من هنيي ؛ فهذامن نذر أ ن يعيص هللا فال يعصه؛ قال: "وهذه ال جيوز الوفاء هبا  ؛معصية

نذر  ؛فالوفاء يكون لنذر الطاعة ال لنذر املعصية ؛عن العصيان بنذر املعصية ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

  .أ ن يفعل هل ال جيوز، املعصية ال يويف به صاحبه

 

َر معصيةٍّ هل عىل   كفارة ميني؟     من نََذَر نَذ 
 ؛والبعض يقول: ال يلزمه ،بعضهم يقول: عليه كفارة ميني ؛نزاع بني العلامءيف املسأ ةل 

 ،(2)ل ن ادلليل اذلي اس تدلوا به عىل كفارة الميني ضعيف ال يصح ؛والصحيح أ نه ال يلزمه

  .ولكن هناه عن الوفاء به فقط ؛بكفارة ميني ملسو هيلع هللا ىلصوهذا احلديث الصحيح مل يُلزمه فيه النيب 

 

 (.   6696أ خرجه البخاري)( 1)

أ خرجه أ محد وأ حصاب السنن،  : "ال نذر يف معصية، وكفارته كفارة ميني" ،ملسو هيلع هللا ىلص وهو ما روي عن عائشة عن النيب( 2)

من ه وجاء احلديث من طريقني عن أ يب سلمة عن عائشة، أ حدهام فيه انقطاع بني الزهري وأ يب سلمة، فالزهري مل يسمع

سلمين بن أ رمق الراوي عن حيَي بن أ يب كثري: مرتوك احلديث، وخالفه أ حصاب حيَي بن أ يب كثري   هأ يب سلمة، والثاين في

 ا قال النسايئ.يف هذا احلديث؛ كذ

وجاء أ يضًا من طريق القامس بن محمد عن عائشة، بزايد كفارة املعصية اليت ليست يف الصحيحني، وقد تلكم الطحاوي يف 

عىل احلديث وطرقه يف "البدر املنري" . وانظر تمتة الالكم ( عن عةل هذه الزايدة 171-4/170"مشلك الآاثر")

(9 /495.)   
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ذاً   .ونذر معصية ،النذر قسامن: نذر طاعة :ا 

  .ونذر املعصية: أ نت مهنييٌّ عن الوفاء به ،نذر الطاعة: أ نت مأ مور أ ن تويف به

 .تعرفون التفصيل فهيا يف كتب الفقه ،كثرية أ نواعها  والنذور ،نوعان من أ نواع النذور نهذا

ذا اكن النذر يف طاعة من طاعات  ؛تدل  عىل أ ن النذر طاعة ؛هذه ال دةل اليت ذكرت لكها ف  ا 

  .فرصفه لغري هللا يُعتََب رشاكً  ؛والنذر طاعة هلل س بحانه وتعاىل ،هللا

  .وهللا أ عمل .هذا املراد من هذا الباب

 يف هذاو ،فرصفه لغري هللا رشك ؛معل يثبت أ نه عبادة أ يُّ  ؛يشء أ يُّ  :فكبقية ال بواب

فرصفه لغري ؛ الباب اذلي عقده املؤلف هنا ذكر لنا ال دةل اليت دل ت عىل أ ن النذر عبادة

 .وهللا أ عمل .هللا رشك
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ت عاَذُة ب َغري   هللا   ك  الاس   َن الرش     الباب الثاين عرش: ابب م 
  (ابب من الرشك: الاس تعاذة بغري هللا )قال املؤلف رمحه هللا: 

ال لف والسني والتاء تأ يت يف لغة العرب أ حيااًن كثرية  ،الاس تعاذة: يه الالتجاء والاعتصام

هذا معىن الالتجاء  ؛يعين: طلب دفع الرش ؛الاس تعاذة: طلب العوذ ،للطلب

  ؛اً ويدفع عنك رش  ،تلتجئ ا ىل اليشء أ و تعتصم ابليشء يك حيميك من الرش ؛والاعتصام

أ نك  :معىن ذكل ؛تقول: أ عوذ ابهلل من الش يطان الرجمي فعندما  ،هذا معىن الاس تعاذة

والاس تعاذة ، يك يدفع عنك رش الش يطان ؛وتعتصم به ،تلتجئ ا ىل هللا س بحانه وتعاىل

لكن  ،فرصفُها لغري هللا رشك ؛س يأ يت من لِكم املؤلف ما يدل  عىل ذكلو  ،عبادة وقربة

 هل هذا الالكم عىل ا طالقه؟ 

 الاس تعاذة قسامن:  ؛ال

  .رصفه لغري هللا رشك ؛فهذا النوع ،لقسم ال ول: الاس تعاذة من أ مرٍّ ال يقدر عليه ا ال هللاا

 - هنا يف هذا القسم الثاين - اخمللوقون عليه والقسم الثاين: الاس تعاذة من أ مر يقدر

فعىل ذكل  ؛فاالس تعاذة ابخمللوق تكون رشاكً  ؛أ ما القسم ال ول ،جائزة :الاس تعاذة ابخمللوق

 أ يه رشٌك أ م ال؟  ؛يُقال: الاس تعاذة ابخمللوق فهيا تفصيل

ل نه ال يعصمك من الرش اذلي ال يقدر  ؛فهيي من الرشك ؛فا ن اكن اخمللوق ال يقدر عليه

الاس تعاذة  :ومن ذكل ،هو اذلي يعصمك من هذا ؛عليه ا ال هللا س بحانه وتعاىل فقط

ون ؛القبور بأ حصاب االس تعاذة هبم ف ؛وال يقدرون عىل يشء ،فا هنم ال ينفعون وال يرض 

ال وقد  ؛اذلي يأ يت ويس تعيذ بصاحب القَب الحظتوأ نت لو  ،رشٌك أ كَب ال يس تعيذ به ا 

وهل قدرة عىل أ ش ياء ال يقدر علهيا ا ال هللا س بحانه  ،اعتقد أ ن صاحب القَب هل ترصف

سواٌء ذهب الشخص واس تعاذ هبم  ؛تعاذة هبم رشك أ كَباالس  ف ؛ذلكل يس تعيذ به ؛وتعاىل

  .اكن بعيدًا عهنا  وأ   ،عند قبورمه



                                                                             140 

وقد ذكر أ هل العمل من ال دةل عىل  ،فهيي جائزة ؛أ ما الاس تعاذة مبخلوق فمي يقدر عليه

 ذ  عُ يَ ل  فَ  أ و َمعاذًا؛ ن وجد من ذكل ملجأً : "ومقال ؛الفنت ملسو هيلع هللا ىلصمل ا ذكر النيب  :جواز ذكل

فعاذت بأ م سلمة  ،رسقتمن بين خمزوم امرأ ة  ما جاء يف "الصحيحني": أ ن كذكل ،(1)ه"ب

رسقت  بنت محمد فاطمة أ نلو  ُي هللاوا"فقال عليه الصالة والسالم: ؛ ملسو هيلع هللا ىلصزوج النيب 

ن َعوذ ملسو هيلع هللا ىلصفمل ينكر النيب  ؛(2)"لقطعت يدها   ؛بأ م سلمة ها ما حصل من املرأ ة اخملزومية م 

وكذكل لو كنت يف ماكن ورأ يت أ سدًا هيامجك ، حدود هللا لكن رد  الشفاعة يف حد ٍّ من

َت به ،وقادٌر عىل قتّل ،وأ مامك رجل معه بندقية  ؛هذا جائز ؛ال يقال هذا رشك ؛فُعذ 

ن أ مرٍّ هو قادٌر عليه  ل نك عُذت مبخلوق م 

 ؛أ ما فمي يقدر عليه اخمللوق ،ا ال هللا عليه خفالصة القول: أ ن الاس تعاذة رشك فمي ال يقدر

  .فهذا ليس من الرشك

 

ن س  يَُعوُذوَن ب ر َجالٍّ  )قال املؤلف رمحه هللا تعاىل:  َن ال   وقول هللا تعاىل: }َوأ ن ُه اَكَن ر َجاٌل م 

ن   فََزاُدومُه  َرَهقًا{ َن ال ج   ((3) م 

ذا نزلوا واداًي من الوداين رصخ  ؛وخافوا من اجلن  اذلين فيه ،اكن الناس يف اجلاهلية ا 

هذا الوادي من سفهاء  فيقول: أ عوذ بس ي د ؛أ حدمه يعوذ بعظمي ذكل املاكن من اجلان  

فأ نزل هللا  ؛يعين من اجلن الآخرين ،يك حيميه من سفهاء قومه ؛- يريد كبري اجلن - قومه

: }وأ نه اكن رجال من اال نس يعوذون برجال من اجلن{ مفاذا اكنت ةتبارك وتعاىل هذه الآي

يعين: ذعرًا  ؛زادومه رهقاً  ؛بدل أ ن ينفعومه ،اجلن أ ن النتيجة؟ قال: }فزادومه رهقًا{ يعين

ذلكل قال أ هل العمل: ملا رأ ت  ؛زادومه خوفًا وذعراً  :ابلعكس ؛ بلمفا نفعومه شيئاً  ،وخوفاً 
 

 ( عن أ يب هريرة. 2886ومسمل)(،  3601أ خرجه البخاري)( 1)

 ( عن جابر. 1689( عن عائشة، وأ خرجه مسمل)1688(، ومسمل)3475أ خرجه البخاري)( 2)

 [  6]اجلن:( 3)



                                                                             141 

رهااًب  :أ ي، زادومه رهقاً  ؛اجلن أ ن اال نس يعوذون هبم من خوفهم مهنم زادومه خوفًا وا 

 ؛هلم متذللنيو  خاضعني يبقون دامئاً  ،وأ كرث عوذًا هبم ؛حىت يبقوا أ شد  مهنم خمافة ؛وذعراً 

  .فهذا يدل عىل حتري الاس تعاذة ابجلن؛ هذا ما يريدونه

ال  ؛واملس تعيذ ابليشء ،ذم  املس تعيذين بغري هللا"قال أ هل العمل: وجه الاستشهاد ابلآية: 

هذا الشاهد من  ؛(1)"وهذا نوٌع من الرشك؛ واعمتد عليه ،شك  أ نه قد عل ق رجاءه به

  .الآية

 

  ملسو هيلع هللا ىلص قالت: مسعت رسول هللا   ؛وعن خوةل بنت حكمي )نف رمحه هللا تعاىل: قال املص 

َ   م  لَ  ؛ َق لَ ما خَ   رَش     ن  م    امات  هللا الت    بلكامت    عوذُ فقال: أ    ؛ الً زن   مَ   لَ زَ نَ   ن  يقول: "مَ    ؛يشءٌ   هُ رُضُّ ي

 ( "رواه مسمل   ذكلَ   هل   زن   مَ   ن  م    لَ حَ ر  حىت يَ 

 كام قال ابن عبد ؛اكنت صاحلة فاضةل ،أ م رشيك :يقال لها  ؛ةي  م  لَ السُّ  (خوةل بنت حكمي) 

  .ويه حصابية ،(2)الَب

سواء  نزلته؛  ماكنأ ي   ،مزنل أ ي    ("من نزل مزناًل" يقول: ملسو هيلع هللا ىلصقالت: مسعت رسول هللا )

قامة  ؛املهم أ ن ك نزلت ماكانً  ؛أ و غري ذكل ،اً أ و بيت ؛أ و مدينة ،قرية اكن سواء نزلته لال 

  .ادلامئة أ و الطارئة

ات") ؛ ويه صفة هلل تبارك وتعاىل ؛بلكامت هللا هنا عاذ ("فقال: أ عوذ بلكامت هللا التام 

 ،- ل هنا صفة هلل تبارك وتعاىل ؛أ ي: بلكامت هللا تبارك وتعاىل - فذلكل جاز الاس تعاذة هبا 

 ،القرأآن لكه لِكم هللا س بحانه وتعاىل ،اللكامت الرشعية واللكامت الكونية :فاملراد من هذا

هذه صفة هلل س بحانه  ؛فيكون "؛كن"اللكامت الكونية: يقول هللا س بحانه وتعاىل لليشء: و 

 

 ( 1/252"القول املفيد عىل كتاب التوحيد" للش يخ ابن عثميني )( 1)

 (  3321"الاستيعاب")( 2)
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نا أ خذ العلامء أ ن القرأآن صفة هلل ه ومن  ؛فذلكل جيوز الاس تعاذة هبا  ؛- اللكامت -وتعاىل

 .ل نه ال جيوز الاس تعاذة ابخمللوق ؛ ملاذا؟وليس مبخلوق

ات)  ؛والعدل يف ال حاكم ،قال أ هل العمل: متام الالكم بأ مرين: الصدق يف ال خبار (:التام 

اًل كام قال هللا س بحانه وتعال: } قًا َوعَد  د  َمُت َرب  َك ص  فاهلل  ؛فا ذا اكن خَباً ، (1){َوتَم ت  لَك 

ذا اكن حُ  ،س بحانه وتعاىل صادق يف أ خباره  ؛يف أ حاكمهفاهلل س بحانه وتعاىل عادل  ؛كامً وا 

  .هذا معىن متاهما 

فأ نت تلجأ  ا ىل هللا س بحانه وتعاىل وتعتصم  ،خفلُقه فيه خري وفيه رشٌّ  (من رش ما خلق"")

  .ك رشور اخللقنيك يدفع ع  ؛به

وال عقرب وال يشء من ، ال تدلغه أ فعى ("مل يرض ه يشء حىت يرحل من مزنهل ذكل")

؛ "مل يرضُّه يشء حىت يرحتل فيندفع عنه لك ذكل ؛ل ن هذه من رش ما خلق ؛هذه ال مور

 من مزنهل ذكل" 

  .(2)"حصيحه"يف  (رواه مسملقال: )

ذًا:  فهيي عبادة وقربة  ؛ابهلل تبارك وتعاىل اس تعاذةٌ  ؛هلل س بحانه وتعاىل ةالاس تعاذة بصفا 

ن النيب  ؛هلل تبارك وتعاىل الاس تعاذة يف  ُف رَص  فَ  ؛قد حث  عىل هذا القول ملسو هيلع هللا ىلصحيث ا 

عىل ما ذكران من ، رصفه لغري هللا يُعتَب رشاكً ابهلل تبارك وتعاىل ؛أ مر ال يقدر عليه ا ال هللا

  .تفصيلٍّ 

ة هللا وقدرته من رش ما أ جد وأُ " :وجاء يف احلديث أ يضاً  احلديث يف  ر"حاذأ عوذ بعز 

ايه النيب عل منا  ادلعاء هذا ،(3) حصيح مسمل ذًا: الاس تعاذة تكون ابهلل ؛ملسو هيلع هللا ىلصا   ،ا 

  .والاس تعاذة بصفته يه اس تعاذة به تبارك وتعاىل يف لك يشء

 

 [  115]ال نعام:( 1)

(2 ) (2708 ) 

 ( عن عامثن بن أ يب العاص، ولفظ مسمل: "أ عوذ ابهلل وقدرته..." 2202) ( 1)
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 هل ُتوز الاس تعاذة ابخمللوق؟ 
 وهللا . ويف غريه يُعتَب رشاكً  ،فمي يقدر عليه اخمللوق فقط ،جفائزة ؛أ ما الاس تعاذة ابخمللوق

  .وامحلد هلل ،أ عمل
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َتغيَث ب َغري   هللا   الباب   ك  أ ن  يَس   َن الرش    الثالث عرش: ابب م 

هُ  َ عو غرَي   أ و  يَد 
الاس تغاثة  (ابب من الرشك: أ ن يس تغيث بغري هللا أ و يدعو غريه: )قال املؤلف رمحه هللا

  .لكن يف املسأ ةل تفصيل ،رصفها لغري هللا رشٌك أ يضاً  ؛وادلعاء

زاةل الشدةأ ي ،الغوثأ واًل: الاس تغاثة: يه طلب   - مثالً - ك ن يكون خشص ،: طلب ا 

تسمى هذه ف فا ذا انداه  ،فيناديه ؛ويرى عىل الشاطئ خشصًا يقدر عىل مساعدته ًا،غريق

 :هذا معىن الاس تغاثة ؛أ و يزيل عنه الشدة ،ل نه يناديه يك ينقذه من الغرق ؛اس تغاثة

زاةل الشدة طلب يعين :طلب الغوث   .ا 

عىل  لو أ ن الشخص اكن غريقًا واس تغاث بشخص قادرٍّ  :املثال وهذه كام ذكران يف

 .رشاكً  كونهذا ال ي ؛ا خراجه

 

 مىت ال تكون الاس تغاثة رشاكً: 
م يف الاس تعاذة ذا اس تغاث بشخص أ و  :التفصيل يف الاس تغاثة اكلتفصيل اذلي تقد  ا 

ذا اس تغاثه يف  ،فهذا يعتَب رشاكً  ؛مبخلوق يف أ مر ال يقدر عليه ا ال هللا س بحانه وتعاىل وأ ما ا 

ذلكل ال  ؛متاماً  الاس تعاذة اكلتفصيل اذلي ذكرانه يف ؛فهذا ال يعتَب رشاكً  ؛أ مر يقدر عليه

   .نطيل

 أ قسام ادلعاء: 
  .ودعاء مسأ ةل ،عبادةادلعاء قسامن: دعاء  (أ و يدعو غريهقال: )

 ؛يه من دعاء العبادة ؛دعاء عبادة: مجيع العبادات اليت نتقرب ا ىل هللا س بحانه وتعاىل هبا 

  .ومهنا دعاء املسأ ةل
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 ؛وأ ن يغفر لنا  ،نطلب من هللا س بحانه وتعاىل أ ن يرمحنا ؛ هو الطلبف وأ ما دعاء املسأ ةل: 

ن  }، نسأ ل هللا س بحانه وتعاىل ؛سؤال: هذا دعاء املسأ ةل
ِ
ب  لمَُك  ا تَج  ُعوين  أ س   َوقَاَل َربُّمُكُ اد 

ر ينَ  َ َداخ  ُخلُوَن هَجَمن  َيد  َباَديت  س َ وَن َعن  ع  ُ تَك َب  يَن يَس   ذاً  ،(1){اذل   فرصفه لغري  ،ادلعاء عبادة :ا 

تَك  } ،هللا رشك يَن يَس   ن  اذل  
ِ
ب  لمَُك  ا تَج  ُعوين  أ س   َ اد  ُخلُوَن هَجَمن  َيد  َباَديت  س َ وَن َعن  ع  ُ َب 

ر ينَ  ذًا فادلعاء عبادة عن ماذا؟{ َداخ  كذكل قال  ، فرصفه لغري هللا رشك ؛}عن عباديت{ ا 

  .(2)"ادلعاء هو العبادة: "ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 

 هل لك دعاء لغري هللا رشك؟ 
م ادلعاء ا ىل قسمني  ؛- ادلعاء اذلي هو دعاء مسأ ةل - لكن الش يخ ابن عثميني رمحه هللا قس 

وهو املقرون ابلرهبة والرغبة واحلب  ؛قال: ما يقع عبادة: وهذا رصفه لغري هللا رشك

فهذا جيوز أ ن  ؛قال: ما ال يقع عبادة ؛مث ذكر القسم الثاين ،- هذا لِكمه رمحه هللا - والترضع

ه ا ىل اخمللوق ذا دعاك فأ جبه"وقال:  ،(3) "من دعامك فأ جيبوه: "ملسو هيلع هللا ىلصقال النيب  ؛يوج   ،(4)"وا 

أ و دعاء املسأ ةل فمي ال ميكن  ،وعىل هذا مفراد املؤلف بقوهل : "أ و يدعو غريه" دعاء العبادة

جابته هذا  ه؛يعين: ما ال ميكن للمسؤول أ ن يليب الطلب اذلي ُطلب من ؛(5)"للمسؤول ا 

  .لِكم الش يخ ابن عثميني رمحه هللا وتفصيّل يف هذه املسأ ةل

 

 [ 60]غافر: ( 1)

( عن النعامن بن بشري 3828(، وابن ماجه)1479(، وأ بو داود)2969(، والرتمذي)18352أ خرجه أ محد) (2)

 ريض هللا عنه.

  عنه.( عن ابن معر ريض هللا5109(، وأ بو داود)2567(، والنسايئ)5365أ خرجه أ محد) (3)

 ( عن أ يب هريرة، وأ صّل عند البخاري2162أ خرجه مسمل) ( 4)

 غريه."القول املفيد" ابب من الرشك أ ن يس تغيث بغري هللا أ و يدعو  ( 5)
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ن  ُدون  اَّلل   َما اَل يَن َفُعَك َواَل يرَُضَُّك  }وقول هللا تعاىل : : )ل املؤلف رمحه هللاقا  ُع م  َواَل تَد 

نَي )  ال م  َن الظ  ًذا م 
ِ
ن َك ا

ِ
ن  فََعل َت فَا

ِ
ال  ُهَو  106فَا

ِ
َف هَلُ ا ٍّ فاََل اَكش  ُ ب رُض  َك اَّلل  َسس  ن  يَم 

ِ
( َوا

ٍّ فَ  َري  َك خب  ن  يُر د 
ِ
مُي  َوا ح  ه  َوُهَو ال َغُفوُر الر  َباد  ن  ع  يُب ب ه  َمن  يََشاُء م  ّل   يُص  اَل َراد  ل َفض 

 (107 )} (1))  

 .هنيي عن دعاء غري هللا س بحانه وتعاىل هنيٌي؛ هذا ({وال تدع من دون هللا})

وهللا س بحانه  ،النفع يصكل من هللا س بحانه وتعاىل :وحقيقة( }ما ال ينفعك وال يرضك{)

يقدر عىل منفعتك ويقدر عىل مرضتك هو هللا س بحانه  ؛ واذليوتعاىل بيده لك يشء

ذاً  ؛أ ما غريه فال ،وتعاىل وهو هللا  ؛دلعاء ملن؟ ملن ميكل النفع والرضابفيكون التجاؤك : ا 

ن  ُدون   ؛س بحانه وتعاىل ُع م  ن  فََعل َت ذلكل قال: }َوال تَد 
ِ
َك فَا اَّلل   َما ال يَن َفُعَك َوال يرَُضُّ

نَي{ ال م  َن الظ  ذًا م 
ِ
ن َك ا

ِ
  .فَا

ويطلق عىل الرشك  ،الظمل يف القرأآن يُطلق عىل الفسق (}فا ن فعلت فا نك من الظاملني{)

ذًا من الظاملني{ ؛ا ن دعوت من دون هللا ما ال ينفعك وال يرضك ،أ يضاً  وهنا  ،}فا نك ا 

ميٌ كام يف قول هللا س بحانه وتعاىل: }  ،الرشك :قصود ابلظملامل ٌ َعظ  َك لَُظمل  ن  الرش   
ِ
  .(2){ا

 ،سواء اكن دعاء العبادة أ و دعاء املسأ ةل ؛الشاهد: أ ن ادلعاء جيب أ ن يكون هلل خالصاً 

م   .عىل التفصيل اذلي تقد 

ن ميسسك هللا برض فال اكشف هل }) :قال هللا س بحانه وتعاىل ال هووا  ا ن يصبك برض  ({ا 

من اذلي يرفع عنك ذكل؟ من اذلي يرفع عنك املرض ويشفيك  ؛َكرض وفقر وما شابه

ن ميسسك هللا برض فال  منه؟ من اذلي يغنيك من الفقر؟ هو هللا س بحانه وتعاىل }وا 

ال هو{ يف  ملسو هيلع هللا ىلصكام قال النيب ، ال أ حد يس تطيع أ ن يكشف عنك هذا الرض   ؛اكشف هل ا 

لو اجمتعوا عىل أ ن ينفعوك بيشء مل ينفعوك ا ال بيشء  مةواعمل أ ن ال  " عباس:حديث ابن 

 

 [ 107-106]يونس:  (1)

 [ 13]لقامن:( 2)
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 ،مل يرضوك ا ال بيشء قد كتبه هللا عليك ك؛ولو اجمتعوا عىل أ ن يرضو ،كل قد كتبه هللا

ذاً  ،(1)"رفعت ال قالم وجفت الصحف من اذلي يس تحق منا العبادة وادلعاء واخلضوع  :ا 

  .والتذلل؟ هو اذلي بيده النفع والرض

 

ه   }   :وقوهل املؤلف رمحه هللا: ) قال لَي 
ِ
ُكُروا هَلُ ا ُبُدوُه َواش  َق َواع  ز  ن َد اَّلل   الر   فَاب َتُغوا ع 

َجُعونَ   ((2){تُر 

اجلؤوا ا ىل هللا  ،يعين: اطلبوا الرزق من هللا س بحانه وتعاىل}فابتغوا عند هللا الرزق{( )

هو ، ل ن الرزق ال يكون ا ال من هللا س بحانه وتعاىل ؛س بحانه وتعاىل ابدلعاء لطلب الرزق

ادلعاء جيب أ ن يكون هلل تبارك وتعاىل ال  ،فهو اذلي يس تحق منا ادلعاء ؛اذلي يرزقنا

  .املقصود من الآيةهذا  ؛لغريه

 

ُعو وقوهل: } قال: ) ن  يَد  م  يَاَمة  َومُه     ا َوَمن  أ َضلُّ م  م  ال ق  ىَل يَو 
ِ
يُب هَلُ ا َتج  ن  ُدون  اَّلل   َمن  اَل يَس   م 

لُوَن ) م  غَاف  م   5َعن  ُدعَاهئ   َباَدهت   َ الن اُس اَكنُوا لَهُم  أ ع َداًء َواَكنُوا ب ع  َذا ُحرش 
ِ
ر ينَ ( َوا  ((3) {اَكف 

من أ ضل من ( ومن أ ضل ممن يدعوا من دون هللا من ال يس تجيب هل ا ىل يوم القيامة{})

نسان أ و خشص يدعو من دون هللا  - كهؤالء اذلين يذهبون ويلجؤون ا ىل أ حصاب القبور ؛ا 

ليه ،ويس تغيث ،ويدعو ،يذهب ا ىل صاحب القَب -موىت ال ينفعون وال يرضون  :ويلجأ  ا 

هكذا يكون  ؛ارفع عين ادلاء املال، اي س يدي فالن ارزقين ،اي س يدي فالن ارزقين الودل

 ،ال يسمع ؛بيده يشء ؛ ل نه ليسوهو يلجأ  ا ىل من ال يس تجيب هل ا ىل يوم القيامة ،حاهل

ن مسع كيف  ف  ؛هو غري قادر عىل أ ن خيرج نفسه من قَبه ئًا،ال يس تطيع أ ن يفعل شي  ؛وا 

 

 (. 2516(، والرتمذي)2669أ خرجه أ محد) (1)

 [ 17]العنكبوت: (2)

 [  6- 5]ال حقاف: (3)
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}ومن أ ضل ممن يدعوا من دون هللا من ال يس تجيب هل  ؛عقول هلم ينفعك أ نت؟ أ انس ال

 .ا ىل يوم القيامة{

ذًا ادلعاء جيب أ ن يكون هلل تبارك وتعاىل وحده ال لغريه   .ا 

 }ومن أ ضل{ يعين ال يوجد أ ضل من هذا اال نسان اذلي يفعل هذا الفعل 

 

َذا َدعَاُه وَ ) قال:
ِ
َطر  ا يُب ال ُمض  ن  جُي  وَء  وقوهل: }أ م  ُف السُّ هَلٌ َمَع  يَك ش 

ِ
ض  أ ا َعلمُُك  ُخلََفاَء ال  ر  َوجَي 

  (1){اَّلل   

 يعين: من هذا اذلي جييب املضطر؟ املضطر اذلي أ صابه الرضر  ({أ من جييب املضطر})

 .وصار حباجة ملحة ا ىل رفع هذا الرضر ،شديدال 

َذا َدعَاُه 
ِ
َطر  ا يُب ال ُمض  ن  جُي  وَء{ من هذا اذلي جييب املضطر؟ اال نسان }أ م  ُف السُّ َويَك ش 

ذا اكن يف سفينة يف عُ  يلجأ  ا ىل هللا  ؛وانقطع زاده ،هُ كَ ل  واكدت السفينة أ ن هُت   ،رض البحرا 

وهو  ،وهللا س بحانه وتعاىل هو اذلي يكشف عنه السوء ،س بحانه وتعاىل عند الشدائد

ذا دعا    ءه.اذلي يس تجيب هل ا 

 ،خيلصون ادلعاء هلل تبارك وتعاىل ؛يف مثل هذه املواقف ،اكن املرشكون يف السابق

ال يف هذه  ؛ل هنم ال خيلصون هلل ادلعاء ؛كثري من الناس مه أ شد كفرًا من أ ولئك ؛اليومو 

ذا دعاه ويكشف السوء{ ،احلاةل وال يف غريها    ؟ مع هللا{}أ ا هل ؛}أ من جييب املضطر ا 

ذا كنُت يف حاةل اضطرار  كيف تعبدون شيئًا مع هللا س بحانه وتعاىل ال ينفعمك وال يرضمك؟ وا 

ليه   ؟بل تلجؤون ا ىل هللا س بحانه وتعاىل ؛ال تلجؤون ا 

ذاً   .هو هللا س بحانه وتعاىل :ويس تحق منمك العبادة ،فاذلي يس تحق منمك ادلعاء :ا 

 

 [ 62]المنل: (1)
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س  )قال املصنف رمحه هللا تعاىل:    نافقٌ مُ   ملسو هيلع هللا ىلص  يب   الن    ن  مَ اده: أ نه اكن يف زَ ن وروى الطَباين اب 

ُ ؤ  يُ  َ   ؛مننيَ ؤ  ذي امل َ م  هُضُ ع  فقال ب ُ  ن  م    ملسو هيلع هللا ىلصبرسول هللا   غيثُ تَ س   : قوموا بنا ن   ، فقال ق  ناف  هذا امل

نه ال يُ " :  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  منا يُ  ؛ يب  غاُث تَ س   ا   ( " ابهلل   غاُث تَ س   وا 

نه من الرشك أ ن كو ل نه يتحدث عن  ؛مبناس بة الاس تغاثة ذا احلديث هنا املؤلف هذكر 

  .غريه تبارك وتعاىل ىدعث بغري هللا أ و يُ ا يس تغ

ابن لهيعة و  ،ويف س نده ابن لهيعة -كام قال املؤلف - وهذا احلديث أ خرجه الطَباين

ويف س نده ابن لهيعة ويف  ،بلفظٍّ أآخر (1)وكذكل أ خرجه أ محد ،فالس ند ضعيف ؛ضعيف

س ناده حصل قد فاحلديث ،س نده أ يضًا رجل مهبم  هل هذا الرجل املهبم ؛خالف يف ا 

كره والظاهر أ ن اخلالف  ،ده ابن لهيعةنوأ يضًا يف س   عدم ذكره؟ م اال س ناد أ  يف الصواب ذ 

  .أ صاًل نتج من سوء حفظ ابن لهيعة رمحه هللا

 ملسو هيلع هللا ىلصأ ن النيب  :منه يريد لكن املؤلف ،ننشغل به؛ فال احلديث ضعيف ال يصحُّ  :عىل لك ٍّ 

نه ال يس تغاث يب"قال:  ران ، وقدملسو هيلع هللا ىلصمع أ ن ما ُذكر يف احلديث يقدر عليه النيب  "؛ ا   قر 

آنفًا: ينبغي أ ن تكون يعين  ؛وهذا مهنا  ؛جائز ؛ر عليهأ ن الاس تغاثة بشخصٍّ يف أ مر يقد أ

لوهفذلكل ؛ من هذا الباب  :فقالوا : املراد من ذكل ؛العلامء اذلين رأ وا حصة هذا احلديث تأ و 

نه ال يُس تغاث يب"قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأ ن النيب   ؛ملسو هيلع هللا ىلصيف مثل هذا املوطن مع أ نه مما يقدر عليه  "ا 

وفعل ذكل أ يضًا أ داًب  ،قالوا: أ راد من ذكل حامية جناب التوحيد وسدًا ذلرائع الرشك

 ؛ ذكروحتذيرًا لل مة من وسائل الرشك يف ال قوال وال فعال ،وتواضعًا لربه تبارك وتعاىل

لوه - من يذهب ا ىل حصة احلديث هذا فال  ؛ومبا أ ن احلديث ضعيف عندان ،-يعين تأ و 

 حنتاج ا ىل هذا

ايمك لطاعت ،ملقصود من هذا الباب وهللا تبارك وتعاىل أ عملهذا ا  ه.ونسأ ل هللا أ ن يوف قنا وا 

 

 

 ( عن عبادة بن الصامت.22706) ( 1)
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}أ يرُش  ُكوَن َما ال  ابب قول هللا تعاىل:    الباب الرابع عرش: 

ًا َوال أ ن ُفَسهُم    يُعوَن لَهُم  نرَص  َتط  لَُقوَن َوال يَس   لُُق َشي ئًا َومُه  خُي  خَي 

وَن{   يَن رُصُ
ة والاس تغاثة بغري نمل ا ذكر املؤلف رمحه هللا الاس تعا"قال الش يخ ابن عثميني رمحه هللا: 

 املؤلف يعين ذكر "ذكر الَباهني ادلاةل  عىل بطالن عبادة ما سوى هللا ؛هللا تبارك وتعاىل

 ،عىل بطالن عبادة ال صنام ،ال دةل اليت تدل  عىل بطالن عبادة غري هللا تبارك وتعاىل

 ،فلام اكنت الاس تغاثة والاس تعانة من أ نواع العبادات ،بطالن عبادة املالئكة وما شابه

م معنا  أ راد أ ن يؤكد لنا يف هذا الباب أ ن  ؛ورصفها لغري هللا رشك عىل التفصيل اذلي تقد 

فذكر ؛ ويه عبادة قد رُصفَت لغري هللا بغري وجه حق ،هللا تبارك وتعاىل ابطةلعبادة غري 

  .ويه دليٌل عىل ما َذَكرَ  ؛الآية مبارشة

 

لَُقوَن َوال  ): املؤلف قال لُُق َشي ئًا َومُه  خُي  ابب: قول هللا تعاىل: }أ يرُش  ُكوَن َما ال خَي 

ًا َوال أ ن ُفَسهُ يُعوَن لَهُم  نرَص  َتط  وَن{يَس   م  يَن رُصُ
(1))   

يعين كيف يرُش  ُكوَن ؛ هو اس تفهاٌم للتوبيخ والتعنيف :الاس تفهام يف هذه الآايتالسؤال أ و 

لَُقونَ  لُُق َشي ئًا َومُه  خُي  يذهبون ا ىل خملوقات  ؟هذا كيف يفعل أ هل الرشك ؟َما ال خَي 

وهذه ال صنام ال تس تطيع أ ن  ،فيعبدوهنا مع هللا تبارك وتعاىل ؛م وال واثن وغريها ا اكل صن

جياده من  غري قادرة عىل خلق يشء فهيي - وهذا معىن اخللق - توجد شيئًا من العدم وا 

يعين يه احتاجت ا ىل غريها  ؛ويف نفس الوقت يه خملوقة ،وهذا نقٌص يف قدرهتا العدم؛ 

لهًا يُعَبد مع هللا  ؛أآخر فهيا  نقص ها؛ وهذايك يوجد فكيف يكون الناقص عىل هذا النحو ا 

ذًا هو انقٌص من  ؛وهو نفسه أ صاًل خملوق ،هو ال يس تطيع أ ن خَيلُق؟ تبارك وتعاىل ا 

 ؛وكونه هو خملوق أ صاًل اكن معدوماً ، هذا نقٌص يف قدرته ؛عدم قدرته عىل اخللق :اجلهتني

 

 [  192- 191]ال عراف:( 1)
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فكيف يكون الناقص هبذا الوصف  ؛قههذا أ يضًا نقٌص يف ح ؛فهو حباجة ا ىل من خيلقه

لهًا يُعَبد مع هللا تبارك وتعاىل؟  ؛وهذه الصورة  هلم عقول؟  أ ما ا 

لَُقوَن{ يعين كيف يفعلون ذكل؟ كيف يفعل  لُُق َشي ئًا َومُه  خُي  قال: }أ يرُش  ُكوَن َما ال خَي 

وَن{ يعين انظر ا ىل أ ي  ًا َوال أ ن ُفَسهُم  يَن رُصُ يُعوَن لَهُم  نرَص  تَط  املرشكون أ مرًا كهذا؟ }َوال يَس  

رٍّ  لهيم وخيضعو - مه ضعفاء!!  قَد  اذلي يُعَبد  - ن ويتذل لون هلماذلين يعبدوهنم ويترض عون ا 

قادرًا عىل حاميتك عندما  ،قادرًا عىل نرصتك ؛ينبغي أ ن يكون اكماًل قادرًا عىل لك يشء

ليه وتدعوه هذا هو اذلي يس تحق أ ن  ؛عىل أ ن يس تجيب دعاءك اً قادر  ،ترفع يديك ا 

 ا؛ هذا عىل ماذوعنده نقٌص كبري وضعف ،ال اذلي ال يقدر عىل يشء من ذكل ،يُعَبد

ًا { يعين لو جاءمه عدو ؟!يُعَبد يُعوَن لَهُم  نرَص  تَط  أ و نزل هبم ما حيتاجون ا ىل  ،} َوال يَس  

وأ ن  ،وأ ن تذب  عهنم ،ال لهة أ ن تنرصمههذه  ال تس تطيع  ؛نرُصة هذه ال لهة اليت يعبدوهنا 

ذًا ملاذا تُعَبد؟ ملاذا تُدعى مع هللا تبارك وتعاىل؟ بل ؛ال تس تطيع ذكل  ،حتمهيم ليس هذا  ا 

هنم غري قادرين عىل نرصة أ نفسهم ؛حفسب ما  ؛لو جاء عدو يعتدي علهيم أ نفسهم ،حىت ا 

موا هذه ال صنام؛ اس تطاعوا أ ن ينرصوا أ نفسهم هل  ؛ذلكل عندما جاء ال نبياء وحط 

اس تطاعت هذه ال صنام أ ن تدافع عن نفسها من التحطمي؟ وعندما جاء املؤمنون 

موا هذه ال   ما  ،ما اس تطاعت ال صنام أ ن تدافع عن نفسها  ؛صناماملوح دون وحط 

  .اس تطاعت أ ن تنرص نفسها 

خيضعون ل حصاهبا  ،يعبدون القبور ،يتذل لون لها و خيضعون  ،يدعون ال صنام ليَل هنار

هل اس تطاع أ حد من أ حصاب القبور أ ن يليب  دعاءمه؟ أ ن يرزقهم؟ أ ن  ؛ويتذل لون هلم

 حيفظهم؟ أ ن يرفع عهنم البالء؟  

ذن هللا تبارك وتعاىل فقط ال اب   ؛عندما يأ ذن هللا س بحانه وتعاىل يكون ذكل ؛ما يس تطيع ا 

ذًا َمن اذلي يُدعى؟ َمن اذلي يُعَبد؟   ا 

  .ءهو هللا س بحانه وتعاىل اذلي بيده ملكوت لك يش
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ن   )مث قال املصن ف رمحه هللا تعاىل:  ل ُكوَن م  ن  ُدون ه  َما يَم  ُعوَن م  يَن تَد  وقوهل: }َواذل  

} ريٍّ م  ط  عٍّ    ، (1)ق  م  ُع َمن  يََشاُء َوَما أ ن َت ب ُمس  م  َ يُس  ن  اَّلل  ِ
َواُت ا يَاُء َواَل ال  م  }وما يس توي ال  ح 

   ((2) {َمن  يف  ال ُقُبور 

تدل عىل أ ن هذه ال لهة اليت تعبدوهنا مع هللا وترشكون هبا يف  ؛أآايت لكها مغزاها واحد

ذا مسَعت ،ال تسمع ،غري قادرة عىل منفعتمك بيشء ،ال متكل شيئاً  :مكتعباد ال تس تطيع   ؛وا 

  .ل هنا ال متكل شيئاً  ؛وال أ ن تنفعمك ،أ ن تس تجيب لمك

ن  ) ُعوَن م  يَن تَد  {}َواذل   من غري هللا  ،يعين: اذلين تعبدوهنم سوى هللا س بحانه وتعاىل (ُدون ه 

{: )تبارك وتعاىل ريٍّ م  ط  ن  ق  ل ُكوَن م  يه  :القطمريو  ،يعين: ال ميلكون حىت القطمري( }َما يَم 

 يؤلك من اذلي زيلرقيقة جدًا بعد ما ت ؛اللفافة اليت تكون عىل نواة المترة مثل النايلون

اكنوا ما  فا ذا ،ال ميلكونه ؛يشء حقري اتفه ،رقيق شفاف ؛مثل النايلون اً شيئ ُتد ؛المتر

ذًا فَهُم ال ميلكون شيئاً  ؛مفا هو أ عظم منه من ابب أ وىل ؛اس تطاعوا أ ن ميلكوا مثل هذا  ،ا 

هو ال  ،واذلي ال ميكل شيئًا لو دعوته ليل هنار ماذا س يعطيك؟ فاقد اليشء ال يعطيه

ذًا اذلي يس تحق  أ ن يُدعى هو هللا  ؛ميكل شيئًا مفاذا س يعطيك؟ لن يعطيك شيئاً  ا 

  .هللا س بحانه وتعاىل طلبك عطيكفي  ؛تتذل ل بني يديه حباجتك ،ختضع ؛س بحانه وتعاىل

َمُعوا ُدعَاَءمُك  }: هللا س بحانه وتعاىلقال  ُعومُه  اَل يَس  ن  تَد 
ِ
ما جامدات؛ (3){ا أ و  ،أ صنام :ل هنم ا 

 ،فال يسمعون ؛هذه املعبودات اليت تُعَبد من غري هللا تبارك وتعاىل ؛أ و غائبون ،موىت

ُعوا} ران أ ن مهنم من يسمع ومسعوا ،{َولَو  مَس  تََجابُوا لمَُك  } ؛لو قد  ل هنم ال يقدرون  {؛َما اس  

منا يه بيد هللا  ؛ال مور ليست بأ يدهيم، ال يس تطيعون أ ن يُلب وا شيئاً  ،عىل أ ن يس تجيبوا ا 

ك مُك  تبارك وتعاىل } ُفُروَن ب رش   يَاَمة  يَك  َم ال ق  لهيم ،{ يعين أ نُت تعبدوهنمَويَو   ،تترض عون ا 

لهيم بأ نواع الُقرب ،تتذل لون ،ختضعون يوم القيامة ؛ فا هنم ومع ذكل ،تدعوهنم ،تتقربون ا 

ن عبادة ؤون منمك ومما كنُت تفعلونه معهم م  ث ُل } ،ال يعرتفون بمك أ صالً  ،يتَب  ئَُك م  َواَل يُنَب  

 

 [  13]فاطر:( 1)

 [  22]فاطر:( 2)

 [  14]فاطر:( 3)
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ثُل خبريٍّ هبا َخب ريٍّ   ،وهو هللا س بحانه وتعاىل ؛{ يعين: ال خُيَبك ابخلَب ويُعل مك ابحلقائق م 

 .واخلبري هو العامل ببواطن ال مور وحقائقها 
 

َ مَ }وَ : )أ ما الآايت ال خرى ُع َمن  يََشاُء َوَما  واُت م  ال ال  وَ  ياءُ ح  وي ال  تَ س   ا ي م  َ يُس  ن  اَّلل 
ِ
ا

َواُت  يَاُء َواَل ال  م  تَو ي ال  ح  كر لهذه  "التوحيد"كثري من نسخ كتاب ( {...يَس   ليس فهيا ذ 

: } وما يس توي ال حياء وال ال موات{ ال حياء اذلين مه املؤمنون ،الآايت  ،عىل لك ٍّ

فهو مسيع بصري مييش بنور من هللا س بحانه  ؛فاملؤمن يحٌّ  ؛وال موات اذلين مه الكفار

ىل أ ن يصل ا ىل جن ات اخلدُل معى والاكفر أ   ،وتعاىل عىل رصاط مس تقمي يف ادلنيا والآخرة ا 

فهو يف ت يه ويف ضياع ويف ضالل ا ىل أ ن يأ يت  ؛ال خروج هل مهنا  ،أ َِص  يف ظلامتٍّ مييش

ميانه ،- نسأ ل هللا السالمة - فيكون يف هجمن  ؛يوم القيامة والاكفر مي ٌت  ،فاملؤمن يحٌّ اب 

  .بكفره

َ مَ وَ قال هللا س بحانه وتعاىل: } فال حياء يف  ؛الفرق بيهنم كبري{ واُت م  ال ال  وَ  ياءُ ح  وي ال  تَ س   ا ي

ُع َمن  ، - نسأ ل هللا العافية والسالمة  - والكف ار يف ُخّسان  ،فالح ويف جناح  م  َ يُس  ن  اَّلل 
ِ
}ا

لهيا { يََشاءُ  ة وقَبولها والانقياد ا  ع: أ ي هيدي هللُا س بحانه وتعاىل ا ىل سامع احلج  ا ن هللا يُسم 

{ أ ي: كام أ ن اذلين يف القبور ال َوَما أ ن َت خلقه،}من يشاء من  عٍّ َمن  يف  ال ُقُبور  م  ب ُمس 

فال ينفعهم  ؛همام أ عطيهتم من أ دةل  وبراهنيالكفار  ،كذكل الكفار ؛ينتفعون وال يسمعون

  .ل ن هللا س بحانه وتعاىل ال هيدهيم وال يوف قهم لطاعته تبارك وتعاىل ؛ذكل

: هذه الآايت ليست موجودة يف كثري من نسخ وكام ذكران ،هذا معىن الآايت املذكورة هنا 

فالشاهد واملراد يف الآايت اليت س بقت  ب؛ولعل  عدم وجودها هو ال نس ،كتاب التوحيد

  .من سورة فاطر
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َ   ملسو هيلع هللا ىلص  يبُّ الن    قال: "ُش    ؛ ويف الصحيح عن أ نس)مث قال املؤلف رمحه هللا:    ،دٍّ حُ أُ   مَ و  ي
َ كُ وَ  َ جَشُّ   مٌ و  قَ   حُ ل  ف  يُ   َف ي  فقال: "كَ   ؛ َتهُ ي  ع  ابَ رَ   ت  ّس  ُ ب  وا ن ر   ؛  ؟" م  هي  َن ال م  فزنلت: }لَي َس كَلَ م 

ٌء{   ((1)يَش 

ال أ نه عند مسمل موصول ؛: احلديث موجود يف البخاري ومسمل(يف الصحيحقال: )  ،(2)ا 

 .(3)وعند البخاري معل ق

وُشق   ،ُش  يعين: رُضب عىل رأ سه( يوم أ حد ملسو هيلع هللا ىلصقال: ُش  النيب  ،عن أ نس بن ماكل)

  .رأ سه يوم غزوة أ حد

َ وكّست رابعيته)  .سنٌّ من أ س نانه ( ُكّس 

بعد أ ن  ،يعين: يستبعد هذا ال مر( " كيف يفلح قوم جشوا نبهيم"): ملسو هيلع هللا ىلصأ ي النيب  (:فقال)

 ؟ مه قريش :قومه؛ لكيف يكون هلم الفالح  ؛رضبوا نبهيم

َن  :فزنلت) ٌء{}لَي َس كَلَ م  ر  يَش  فاكن هذا القول  (؛ فأ نزل هللا تبارك وتعاىل هذه الآية؛ال م 

  .سببًا لزنول الآية ملسو هيلع هللا ىلصمن النيب 

وهو صاحب املاكنة املعروفة ونيبُّ هللا تبارك - أ ن هللا تبارك وتعاىل قال لنبي ه  :والشاهد هنا 

ءٌ  -وتعاىل عىل جالةل قدره وماكنته  ر  يَش  َن ال م   ،{قال هل ربنا تبارك وتعاىل :}لَي َس كَلَ م 

 ،بيد هللا س بحانه وتعاىل هذا ال مر؛ يتوب هللا س بحانه وتعاىل علهيم أ و يُضل هميعين: 

  .هذا املقصود ؛وأ نت امض يف شأ نك ويف دعوتك ،ل مر يرجع ا ىل هللا تبارك وتعاىلوا

ذا اكن النيب  وهو نيب  هللا تبارك وتعاىل  ،وهو صاحب املاكنة املعلومة ملسو هيلع هللا ىلصمفعىن ذكل: ا 

ذًا غريه  ؛ومع ذكل يقول هل ربنا تبارك وتعاىل: }ليس كل من ال مر يشء{ ؛وس ي د ودل أآدم ا 

ماذا  ؛لك من يُعَبد مع هللا تبارك وتعاىل ؛املالئكة ،ال جشار ،ال جحار ،ماذا هلم؟ ال صنام

 

 [  128]أ ل معران: ( 1)

َم  ملسو هيلع هللا ىلصأ ن  َرُسوَل هللا   ( عن أ نس، ولفظه: "1791) ( 2) لُُت ادل  ، فََجَعَل يَس  ه  ، َوُش  يف  َرْأس  َم ُأُحدٍّ َيُتُه يَو  ت  َراَبع  َ ُكّس 

؟«، فَ  ىَل هللا 
ِ
ُعومُه  ا َيتَُه، َوُهَو يَد  وا َراَبع  ، َوَكَّسُ ُم  هي  ٌم جَشُّوا نَب  ل ُح قَو  : }لَي َس كَلَ َعن ُه، َويَُقوُل: »َكي َف يُف  أ ن َزَل هللُا َعز  َوَجل 

ٌء{ ر  يَش  َن ال  م    م 

 (.  5/99)ابب: }ليس كل من ال مر يشء أ و يتوب علهيم أ و يعذهبم فا هنم ظاملون{ )( 3)
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ذًا فاذلي يس تحق  أ ن  ؛ال مر لكه بيد هللا س بحانه وتعاىل ؛هلم؟ ليس هلم من ال مر يشء ا 

وهو املراد  ،هذا املقصود ؛ل ن ال مر لكه بيده تبارك وتعاىل ؛يُعَبد هو هللا س بحانه وتعاىل

  .من احلديث

 

ذا رفع    - يقول    ملسو هيلع هللا ىلص عن ابن معر أ نه مسع رسول هللا   :وفيه ) مث قال املصنف رمحه هللا: ا 

بعدما يقول: "مسع    ، " الانً وفُ   الانً فُ   ن  عَ "اللهم ال    : رأ سه من الركوع يف الركعة ال خرية من الفجر

ءٌ   ؛ربنا وكل امحلد"  ، هللا ملن محده  ر  يَش  َن ال  م  :  (1)ويف رواية ، { فأ نزل هللا: }لَي َس كَلَ م 

َن    ؛واحلارث بن هشام   ،وسهيل بن معرو  ، يدعو عىل صفوان بن أ مية فزنلت: }لَي َس كَلَ م 

ٌء{ ر  يَش   ( ال م 

  (2)"حصيح البخاري"واحلديث يف  "،الصحيح"يعين يف ( وفيهقال: )

ذا رفع رأ سه من الركوع يف الركعة ال خرية  - يقول  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن معر أ نه مسع رسول هللا ) ا 

قنوت النوازل: اكن يقنت  ؛هذا عند النوازلو  ،قنوت الفجر ؛يعين يف القنوت (من الفجر

 .يف امخلس أ وقات

 سمي أ شخاصاً يُ  ("الانً وفُ  الانً اللهم العن فُ ")

من ركوع الركعة  - يعين يرفع من الركوع( ربنا وكل امحلد" ،بعدما يقول: "مسع هللا ملن محده)

؛ اللهم العن فالاًن وفالاًن"" :فيقول ؛مث يبدأ  ابلقنوت ؛مسع هللا ملن محده :يقولف  ،- الثانية

 .فأ نزل هللا: }ليس كل من ال مر يشء{

واحلارث  ،وسهيل بن معرو ،يدعو عىل صفوان بن أ مية: )يف رواية اثنية (ويف رواية (ل:قا 

 يدعو علهيم  ملسو هيلع هللا ىلصا قد رًصح ابل شخاص اذلين اكن نه  (بن هشام

 

( حول هذا 4/109(، وانظر لِكم احلافظ ابن جحر يف "تغليق التعليق" )4070علقها البخاري يف "حصيحه" )( 1)

 احلديث.

(2 ) (4069 ) 
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ٌء{) ر  يَش  َن ال م  ال مينع من  ؛سببٍّ اثنٍّ ل هذه الآية س بق أ ن نزلت  (فزنلت: }لَي َس كَلَ م 

فالآية نزلت ابلسبب ال ول وابلسبب  ؛مشلكة يف هذا، ال سببكرث من مرة ل  نزول الآية 

 .اً الثاين أ يض

ذا قال هللا س بحانه وتعاىل لنبيه   ،:}ليس كل من ال مر يشء{ملسو هيلع هللا ىلصوالشاهد نفس الشاهد: ا 

 ؛فأ نت ليس كل من ال مر يشء ،الهداية والتوفيق واال ضالل لكه بيد هللا س بحانه وتعاىل

ذا  ،وهذه ال مور مرجعها ا ىل هللا س بحانه وتعاىل ،متيض فمي أ مرك هللا س بحانه وتعاىل به فا 

 .فغريه من ابب أ وىل أ نه ليس هل من ال مر يشء ؛ليس هل من ال مر يشء ملسو هيلع هللا ىلصاكن النيب 

ذًا فاذلي يس تحق أ ن يٌعَبد هو اذلي بيده ال مر وهو هللا س بحانه وتعاىل    .ا 

  .وهو الشاهد ؛هذا املراد من احلديثني

 

  لَ زَ ن  أ    حنيَ   ملسو هيلع هللا ىلص هللا  رسولُ   عن أ يب هريرة قال: قامَ :  وفيه  ) تعاىل: رمحه هللا مث قال املصنف

رَيتََك ال ق َرب نَي{  هللاُ  ر  َعش  وا  رَت اش    - أ و لكمة حنوها   - ! شٍّ ي  رَ قُ   رَشَ ع  قال: "اي مَ ،  (1) عليه: }َوأ ن ذ 

هللا    نَ م    كَ ن  ين عَ غ  ال أُ  ! بن عبد املطلب   اي عباُس  ، شيئاً   هللا   نَ م    مُك  ن  ين عَ غ  ال أُ   ؛ مُك  سَ فُ ن  أ  

ليين  سَ  ! بنت محمد   هللا شيئًا، اي فاطمةُ  نَ م    ك  ن  ين عَ غ  ال أُ   ! رسول هللا   فية معةُ اي صَ  ، شيئاً 

 ( "شيئاً   هللا    نَ م    ك  ن  ين عَ غ  ال ُأ   ،ت  ئ  مايل ما ش    ن  م  

 .(2)"حصيح البخاري"يف  :أ ي (وفيهقال: )

ليه  ،يعين أ طيعوا هللا س بحانه وتعاىل ؛اشرتوا أ نفسمك ابلطاعة ("اشرتوا أ نفسمك") واجلؤوا ا 

ليه وتدخلوا  ،يك تشرتوا أ نفسمك من هللا س بحانه وتعاىل ؛ووح دوه ،واعبدوه ،وارجعوا ا 

وا أ نفسمك من انر هجمن ،اجلنة  .وتُنج 

 

 [  214]الشعراء: ( 1)

(، ويف البخاري زايدة: "اي بين عبد مناف"، ويف مسمل زايدة: "اي بين 206(، ومسمل)2753البخاري)أ خرجه ( 2)

 عبد املطلب" 
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ذا مُت  عىل  :يعين( "ال أ غين عنمك من هللا شيئاً ") أ ين ال أ س تطيع أ ن أ نفعمك بيشء ا 

ذا مل تشرتوا أ نفسمك من هللا ابلتوحيد والطاعة ،الرشك  ،فلن أ غين عنمك من هللا شيئاً  ؛ا 

 .س يكون مأ لمك ا ىل هجمنو  ،لن أ س تطيع أ ن أ نفعمك بيشء عند هللا س بحانه وتعاىل :أ ي

 ؛ذكر ال قربني ال بعد ملسو هيلع هللا ىلصفالنيب  ،ملسو هيلع هللا ىلصعباس هذا مع النيب ( "اي عباس بن عبد املطلب") 

ب   .العباس أ قرب من معوم قريشف ؛مث صار يقر 

ذا اكن النيب  ("ال أ غين عنك من هللا شيئًا") وال يغين عن  ،ال يغين عن مع ه شيئاً  ملسو هيلع هللا ىلصا 

ذا ماتوا عىل الرشك   .قريش اذلين مه أ قرابؤه شيئًا ا 

 .ملسو هيلع هللا ىلصصفية مع ته  (" شيئاً ال أ غين عنك من هللا  !"اي صفية معة رسول هللا)
؛ بنته :أ ي (اي فاطمة بنت محمد: سليين من مايل ما شئت، ال أ غين عنك من هللا شيئًا"")

ذا مات أ حدمه عىل الرشك ،ال يغين عهنا من هللا شيئاً  ملسو هيلع هللا ىلصبنت النيب  فلن ينفعه النيب  ؛ا 

منا تكون للمؤم  ؛حىت الشفاعة ال تكون للمرشكني ،بيشء يوم القيامة ملسو هيلع هللا ىلص فال  ؛ني فقطنا 

ذا مل يشرتوا أ نفسهم بأ نفسهم ملسو هيلع هللا ىلصينفعهم النيب  بالتوحيد وطاعة هللا س بحانه وتعاىل ف  ؛ا 

  .ينجون

فال مور لكها بيد هللا  ؛الشاهد أ نه قال هلم: " ال أ غين عنمك من هللا شيئًا " وهو نيب هللا

فاذلي يس تحق  أ ن يُدعى وأ ن يُعبد وأ ن ختلص العبادة هل هو اذلي بيده لك  ،تبارك وتعاىل

 .وامحلد هلل رب العاملني ،وهللا أ عمل .وهذا هو الشاهد ؛يشء وهو هللا س بحانه وتعاىل
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َذا فُز  َع  }   ابب قول هللا تعاىل:   الباب اخلامس عرش:
ِ
َحىت  ا

ُّ ال َكب ريُ  م  قَالُوا َماَذا قَاَل َربُّمُك  قَالُوا ال َحق  َوُهَو ال َعيل   { َعن  قُلُوهب  
م  قَالُوا َماَذا قَاَل  ابب: قول هللا تعاىل: } )مث قال املؤلف رمحه هللا:  َذا فُز  َع َعن  قُلُوهب  

ِ
َحىت  ا

ُّ ال َكب ريُ  ُّمُك  قَالُوا ال َحق  َوُهَو ال َعيل    ((1) {َرب

 ملاذا؟ ؛قال أ هل العمل: هذا الباب يدل عىل أ نه ال يس تحق أ حد أ ن يكون رشياكً مع هللا

ومه اذلين هلم القرب املعروف من - ة فا ذا اكن املالئك ،الآية اليت ذكرها املؤلف يف املالئكة

وذكل لعلمهم ابهلل  ؛حيصل مهنم الفزع عند سامع لِكم هللا تبارك وتعاىل - هللا تبارك وتعاىل

ل نه املت صف ابلعظمة  ؛فهو س بحانه اذلي يس تحق أ ن يُعَبد وحده ؛تبارك وتعاىل وبعظمته

وهو اذلي جيب أ ن هُياب وأ ن خُياف كام خافته  ،ومت صٌف بصفات الكامل ،الاكمةل

أ و أ ن  أ حدٍّ  جيب أ ن خُياف من فال ،فهو س بحانه اذلي يس تحق أ ن يُعَبد ال غريه؛ املالئكة

، ل نه ال أ حد هل العظمة الاكمةل ا؛هُياب ابلطريقة اليت خُياف من هللا تبارك وتعاىل هب

 .والصفات الاكمةل غري هللا س بحانه وتعاىل

ذ}) يصيهبم اخلوف  ،عندما تسمع املالئكة لِكم هللا تبارك وتعاىل( ا فُز ع عن قلوهبم{حىت ا 

احلق وهو العيل  }قالوا، )({}قالوا ماذا قال ربمك؛)فا ذا زال عهنم الفزع م،ويُغىش علهي

  .وس يأ يت تفسريها من نفس ال حاديث؛ (الكبري{

 

قال:    ملسو هيلع هللا ىلصيف "الصحيح" عن أ يب هريرة ريض هللا عنه عن النيب  قال املؤلف رمحه هللا: )

ةَلٌ عىل   ل س  ، َك ن ُه س  هل   ا َخَضَعااًن ل َقو  ن َحهت  أ ج  بَت  املاَلئ َكُة ب  ؛ رَضَ امء  َر يف الس  ذا قََض هللُا ال م  "ا 

م  قَالُوا مَ  َذا فُز  َع َعن  قُلُوهب   ِ
، }َحىت  ا َ ُّ  َصف وانٍّ يَن ُفُذمُه  َذكل  ُّمُك  قَالُوا ال َحق  َوُهَو ال َعيل  اَذا قَاَل َرب

ع    م  ًق الس  رَت  َمُعها ُمس  رُي{؛ فَيَس  َكب 
ضٍّ   - ال  َق بَع  ُضُه فَو  ع  هكذا بَع  م  ُق الس  رَت  َوَصَفُه   - َوُمس 

ه    َ أ صاب ع  َد بنَي  فَها َوبَد  ؛ فََحر  َمَة؛ فَُيل    - سفياًن ب َكف  ه  َمُع اللَك  َتُه، مُث  يُل قهيا  فَيَس  قهيا ا ىل َمن  حَت 

هاُب قَب َل   َرَكُه الش   ؛ فَُرب ام أ د  ن  ر  أ و الاكه  اح  َتُه، حىت يُل قهيا عىل لسان  الس  الآخُر ا ىل َمن  حَت 

 

 [  23]س بأ :( 1)
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؛ فيقاُل: أ ليَس  بَةٍّ ذ  ائَة ك  ُب معها م  ر َكُه؛ فَيَك ذ  قَد  قاَل لنا    أ ن  يُل قهيا، َوُرب ام أ ل قاها قَب َل أ ن  يُد 

امء   َن الس  َعت  م  َمة  اليت مُس  َ اللَك  ُق ب ت كل   (" يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ فَُيَصد 

 

)(: "حصيح البخاري"يف الصحيحقال: )
1
)  

ذا قَض هللا ال مر يف السامء" ملسو هيلع هللا ىلصعن أ يب هريرة عن النيب ) ذا تلكم هللا قال: "ا  ( أ ي: ا 

 ابل مر اذلي يوحيه ا ىل جَبيل مبا أ راده. 

( يعين من اخلضوع؛ ختضع هلل تبارك وتعاىل؛ "رضبت املالئكة بأ جنحهتا خضعااًن لقوهل")

 ختضع لقول هللا تبارك وتعاىل. 

( يعين ك ن الصوت املسموع سلسةل عىل خصرة، أ و عىل جحر "ك نه سلسةل عىل صفوان")

 أ ملس؛ ُتر السلسةل عىل الصخرة. 

 ( أ ي: خيلُص ذكل القول ا ىل املالئكة، ومييض فهيم؛ حىت يفزعوا منه. "يَنفذمه ذكل")

ذا فزع عن قلوهبم{) ذا زال الفزع عهنم؛ )}حىت ا  (، يسأ ل }قالوا ماذا قال ربمك{( يعين ا 

(، يقولون: قال احلق وهو }قالوا احلق وهو العيل الكبري{}ماذا قال ربمك{؟ )بعضهم بعضًا: 

 العيل الكبري.

( يعين يسمع اللكمة اليت قضاها هللا س بحانه وتعاىل مسرتيق "فيسمعها مسرتق السمع")

ذكر: أ ن اجلن  ملسو هيلع هللا ىلصالسمع من اجلن، من الش ياطني؛ كام جاء يف حديث أآخر أ ن النيب 

رتقي بعضهم عىل بعض، يسرت قون السمع من السامء؛ فيأ تهيم يصعد بعضهم عىل بعض؛ ي

ما أ ن يس بق الشهاب قبل أ ن يأ خذ اجلين   اللكمة من السامء ويلقهيا لذلي بعده؛  شهاب، فا 

يأ تيه الشهاب فيقتّل وحيرقه قبل أ ن يُلقي اللكمة، أ و أ نه يلقي اللكمة مث يأ تيه الشهاب  

ش ياطني ويلقوهنا ا ىل الكهنة، مث يأ خذها الاكهن فيأ خذها الاكهن، طبعًا يأ خذها هؤالء ال 

، ويف نفس احلديث ملسو هيلع هللا ىلصويكذب علهيا مائة كذبة؛ هذا جاء يف حديث أآخر عن النيب 

 هذا، يف أآخره؛ س يذكر هذا ال مر. 

 

(1 ( )4701 ) 
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ومسرتق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكف ه  - "فيسمعها مسرتق السمع)

د بني أ صابعه فها وبد  فها يعينحفر  بَل ال رض؛ بل جعلها  ( حر  مال بكف ه، مل جيعل الكف ق 

ج بني أ صابعه؛ يعين: يصعد بعضهم عىل بعض، وصفه سفيان  واقفة؛ اال هبام ا ىل السامء، وفر 

د بني أ صابعه.  فها وبد   بكف ه، حفر 

 اللكمة.  - الش يطان، اجلين    - ( يعين يسمع مسرتق السمع"فيسمع اللكمة")

( يعين يتناقلوهنا فمي بيهنم ا ىل أ ن تصل يلقهيا الآخر ا ىل من حتته""فيلقهيا ا ىل من حتته، مث )

 ا ىل من هو عىل ال رض.

( فيأ خذها الش يطان ال خري فيوصلها ا ىل "حىت يلقهيا عىل لسان الساحر أ و الاكهن")

 الساحر أ و الاكهن. 

اذلي  ( هذا ال ول" "فرب ام أ دركه الشهاب قبل أ ن يلقهيا، ورمبا أ لقاها قبل أ ن يدركه)

ليه الشهاب فيحرقه قبل أ ن يلقي اللكمة ا ىل من بعده، ورمبا  يسرتق اللكمة، رمبا يصل ا 

 يلقي اللكمة قبل أ ن يصّل الشهاب. 

 ( يعين الاكهن."فيكذب معها مئة كذبة")

 ( يعين الناس اذلين يسمعون الاكهن يقولون "فيقال")

( يعين يرك زون عىل اللكمة اليت صدق فهيا "أ ليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا")

 وينسون هل املائة كذبة. 

ق بتكل اللكمة اليت مسعت من السامء") (، فيأ يت بعد ذكل احلديث الآخر: "من "فيصد 

قه مبا يقول فقد كفر مبا ُأنزل عىل محمد" ن شاء هللا موضوعه.(1)أ ىت اكهنًا فصد   ؛ وس يأ يت ا 

عندما تسمع الصوت؛ يأ خذها الفزع؛ لعلمهم بعظمة هللا الشاهد من احلديث أ ن املالئكة 

تبارك وتعاىل، فال يس تحق أ حد أ ن يكون رشياكً مع هللا يف عبادته وطاعته؛ ل نه ليس 

 ل حدٍّ العظمة اليت هلل تبارك وتعاىل. 

 

 

 ( عن أ يب هريرة ريض هللا عنه 3904(، وأ بو داود)135(، والرتمذي)9536( أ خرجه أ محد ) 1)
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عان قال : قال رسول هللا مث قال املصنف رمحه هللا:  ذا أ راَد  ملسو هيلع هللا ىلص"وعن النواس  بن  مَس  : "ا 

َفةً  ن ُه َرج  ؛ أ َخَذت  السامواُت م  ؛ تلَكَم  َابلَويح   ر  َ ابل م  يح  أ و قال: َرع َدًة    - هللُا تعاىل أ ن يُو 

وا هلل  جُس دًا؛   قوا َوَخرُّ ؛ ُصع  ُل الساموات  َع ذكَل أ ه  ذا مَس  ، فا  فًا من هللا عز وجل  َشديَدًة؛ َخو 

َب   فَُع َرْأَسُه: ج  َل َمن  يَر  يه  ب ام أ راَد، مُث  يَُمرُّ جَبيَل عىل  فَيَكوُن أ و  ن  َوح  ُمُه هللُا م  يُل، فَُيلَك  

، وهو   ، لُك ام َمر  بسامءٍّ سأ هُل مالئ َكهُتا: ماذا قال ربنا اي جَبيل؟ فيقول: قاَل احلق  املالئكة 

يُل، فَيَن هَتيي جَبيلُ  َب  ث َل ما قاَل ج  ابلويح ا ىل َحي ُث أ َمَرُه هللُا    الَعيلُّ الكبرُي؛ فيقولوَن لُكُّهُم  م 

"  ((1) عز  وجل 

 

ر: أ خذت الساموات منه رجفة أ و قال رعدة شديدة خفًا من هللا عز وجل"قال: ) ( تصو 

حىت الساموات ختاف من هللا س بحانه وتعاىل هذا اخلوف املذكور أ مامنا؛ ل هنا لكها تعرف 

 عظمة هللا تبارك وتعاىل. 

 (، أ هل الساموات: املالئكة. وات ُصعقوا وخروا هلل جسدًا""فا ذا مسع ذكل أ هل السام)

"فيكون أ ول من يرفع رأ سه جَبيل، فيلكمه هللا من وحيه مبا أ راد، مث مير جَبيل عىل )

( يعين يويح هللا س بحانه وتعاىل ما أ راد هل من ويح؛ مث مير جَبيل عىل املالئكة"

 املالئكة. 

ذا قال ربنا اي جَبيل؟ فيقول: قال احلق، وهو العيل "لكام مر بسامءٍّ سأ هل مالئكهتا: ما )

يضاح ملا س بق؛ من اذلي يسأ ل؟ املالئكة، من اذلي جييب؟ جَبيل الكبري" ( هذا فيه ا 

 عليه السالم. 

"فيقولون لكهم مثل ما قال جَبيل، فينهتيي جَبيل ابلويح ا ىل حيث أ مره هللا عز  )

"  أ و غريه. - محمد -  ملسو هيلع هللا ىلص( يأ خذ جَبيل الويَح ا ىل أ ين ما أ مره، رمبا يزنل به ا ىل النيب وجل 

الشاهد: أ ن الساموات وأ ن املالئكة لكها تُصعق وتفزع من عظمة هللا تبارك وتعاىل، فال 

 يس تحق أ حد أ ن يكون رشياكً مع هللا تبارك وتعاىل. 

 

(، "العظمة" ل يب  668(، "الرشيعة" للآجري)1/348خزمية)  ن"التوحيد" الب(، 515( "الس نة" البن أ يب عاِص)1)

( ، لكهم من طريق عبد الرمحن بن يزيد بن جابر عن عبد هللا 435(، "ال سامء والصفات" للبهيقي )500/ 2الش يخ) 

 بن أ يب زكراي عن رجاء بن حيوة عن النواس بن مسعان.



                                                                             162 

ر التوحيد اذلي هو مدلول قال أ هل العمل: والآايت املذكورة يف هذا الباب وال   حاديث؛ تقر 

هل ا ال هللا؛ يعين اذلي دلت عليه هذه الشهادة، فا ن املكَل  العظمي اذلي  شهادة أ ن ال ا 

تُصعق ال مالك من لِكمه خوفًا منه وهمابة، وترجف منه اخمللوقات، الاكمل يف ذاته 

ه وغناه عن مجيع خلقه وافتقارمه  ليه، ونفوذ وصفاته وعلمه وقدرته وملكه وعز  مجيعهم ا 

قَدره، وترص فه فهيم لعلمه وحمكته؛ ال جيوز رشعًا وال عقاًل أ ن جُيعل هل رشيك من خلقه 

ً، والعبد معبودًا؟ أ ين ذهبت  يف العبادة اليت يه حقه علهيم؛ فكيف جُيعل املربوب راب 

 عقول املرشكني؟ س بحان هللا عام يرشكون. 

 .الباب، وامحلد هلل رب العاملني هذا توضيح ملراد املؤلف من عقد هذا 
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 : ابب الشفاعة الباب السادس عرش
ًا يف هذا الكتاب هذا الباب من ال بواب ة جد  جعل  يل ن الشفاعة يه السبب اذل ؛املهم 

فاملرشكون اكنوا يف اجلاهلية  ؛غريه ونابهلل تبارك وتعاىل ويعبد ونمن املرشكني يرشك الكثري

 ؛كذكل يعبدون ال ولياء - ُعب اد القبور - واملرشكون اليوم ،يطلبون شفاعهتا  ؛يعبدون ال صنام

 .هللا س بحانه وتعاىل فهيي السبب اليت ل جلها ُعبد غريُ  ؛يطلبون مهنم الشفاعة

ن  ُدون  اَّلل    قال هللا س بحانه وتعاىل يف كتابه الكري: ُبُدوَن م  مُه  َواَل يَن َفُعهُم  }َويَع   َما اَل يرَُضُّ

ن َد اَّلل    َ ب َما اَل {، مث َويَُقولُوَن َهُؤاَلء  ُشَفَعاُؤاَن ع  ئُوَن اَّلل  قال هللا س بحانه وتعاىل: }قُل  أ تُنَب  

َحانُه َوتََعاىَل مَع ا يرُش  ُكونَ  ب  ض  س ُ َماَوات  َواَل يف  ال  ر  مَلُ يف  الس  الشاهد أ هنم يعبدون ،ف(1){يَع 

مه وال ينفعهم ولكهنم يقولون: هؤالء شفعاؤان عند هللا أ ي: مه اذلين سيشفعون ؛ ما ال يرض 

 .لنا عند ربنا تبارك وتعاىل

ىَل اَّلل   ُزل َفى{
ِ
ال  ل ُيقَر  بُواَن ا

ِ
ُبُدمُه  ا ذًا هذه يه جح   ،(2)وقالوا أ يضًا: }َما نَع  يف عبادة  نياملرشك ةا 

هبم ا ىل هللا س بحانه وتعاىل :مال صنا   .يك تشفع هلم هذه ال صنام وتقر 

 

 ما املقصود ابلشفاعة؟ 

ن شفع يشفع ذا جعل اليشء اثنني ،الشفاعة يف اللغة: امٌس م   .ومنه الشفع ؛ا 

- حنن اليوم نسمي هذه الشفاعة، و واصطالحًا: التوسط للغري جبلب منفعة أ و دفع مرض ة

، واسطة من أ جل أ ن حتصل عىل معلانظر : كل يقول، الواسطة :نسمهيا  -فمي بيننا  عندان

 ؛املقصود ابلشفاعةهو هذا  ؛واسطة من أ جل أ ن متيش  املعامةل الفالنية احبث عن

 .فالشفاعة يه التوسط للغري جبلب منفعة أ و دفع مرض ة

ليدخلوا  ل هل اجلنة ملسو هيلع هللا ىلصمثال الشفاعة اليت تكون عند هللا تبارك وتعاىل: شفاعة النيب 

ال أ ن يس تفتح هلم النيب  ،اجلنة لهيا ال يدخلوهنا ا  فهو  ،ملسو هيلع هللا ىلصفأ هل اجلنة عندما يصلون ا 

 

 [ 18]يونس:  (1)

   [3]الزمر: (2)
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ط النيب  اهذ ،فيشفع هلم بدخول اجلنة ؛يطرق ابب اجلنة ويس تفتحها هلم  ملسو هيلع هللا ىلصتوس 

فمين اس تحق  أ ن يدخل  ملسو هيلع هللا ىلصوكذكل شفاعة النيب  ،للمؤمنني من أ جل أ ن جيلب هلم منفعة

طٌ للغري  ؛من أ جل أ ن ال يدخلوا النار ملسو هيلع هللا ىلصفع فهيم النيب يش ؛النار من املوح دين وهذا توس 

 .معىن الشفاعة ا هوهذ ؛دلفع مرض ة

 

  ليشفعوا هلم: هللا ردُّ ش هبة الكفار يف عبادة غري  

 اذلين يعبدون من يعبدونه مع هللا تبارك وتعاىل من أ جل نينأ يت لرد  ش هبة الكفار واملرشك

رد ها هللا  ؛هذه اذلريعة اليت أ وصلهتم ا ىل الرشك ،س بحانه وتعاىلأ ن يشفع هلم عند هللا 

 كيف؟  ؛س بحانه وتعاىل وأ بطل دعوامه

ما قال: ال  ؛الشفاعة من أ صلها  مل يُبطل ،هللا س بحانه وتعاىل ملا رد  عىل الكفار واملرشكني

منا ال؛ يوجد شفاعة والشفاعة ابطةل النوع اذلي وهو  ؛نوعًا من أ نواع الشفاعة هللا أ بطل ؛ ا 

ال دةل اليت س تأ يت وسيسوقها املؤلف لكها س تدل ، و وأ بقى نوعًا أآخر ،يتعل ق به املرشكون

 .حنن الآن س نذكر لمك اخلالصة يف املوضوعو  ،عىل التفصيل اذلي س نذكره

بطال هذه اذلريعة اليت تعل ق هبا املرشكون  أ ن الشفاعة قسامن:: خالصة املوضوع يف ا 

 .وشفاعة مثبتة ،شفاعٌة منفيةٌ 

 .س يأ يت ا ن شاء هللا ا ضابطه، و الشفاعة املنفية: يه الشفاعة اليت اكن يتعل ق هبا املرشكون

نبياء :الشفاعة املثبتة للصاحلني عند هللا تبارك ، و للمالئكة، و يه الشفاعة اليت تكون لل 

 .تبني  وجود الشفاعة وأ هنا حق ،واليت ورد فهيا أ دةل كثرية متواترة ،وتعاىل

ذًا ما الفرق بني الشفاعة املنفية والشفاعة املثبتة  ؟ا 

مبعىن : أ ال يأ ذن هللا ؛ الشفاعة املنفية: يه الشفاعة اليت تكون بغري ا ذن هللا وال رضاه

فيشفع   س،وال يرىض أ ن يشفع يف معرو من النا  ،س بحانه وتعاىل لزيدٍّ من الناس ابلشفاعة

ن مل يأ ذن هل نويشفع يف ،زيد عند هللا حىت وا  مل يرض هللا س بحانه وتعاىل   معرو وا 

ذًا الشفاعة املنفية يه الشفاعة اليت تكون بغري ا ذن هللا وال رضاه ،ابلشفاعة يف معرو  ؛ا 

ذنه للشافع أ ن يشفع وال رضاه عن املشفوع أ ن يُشَفع فيه هذه الشفاعة يه الشفاعة  ؛بغري ا 
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ل أ ن يشفع هل الصمن عند هللا فعندما يأ يت املرشك يريد أ ن يعبد الصمن من أ ج ،املنفية

 ملاذا؟  ؛نقول هل: الصمن هذا ال ينفعك ؛س بحانه وتعاىل

مل يأ ذن هل أ ن يشفع كل أ نت عنده يوم  ؛ل ن هللا س بحانه وتعاىل مل يأ ذن هل ابلشفاعة

  .القيامة

ذًا نعبد محمد ؛نرتك هذا: طيب  هل شفاعة يوم القيامة؟  ملسو هيلع هللا ىلصبأ ن النيب  ونتقول س ُتأ ل ؛ ملسو هيلع هللا ىلص اً ا 

الصاحلون هلم و  ال ولياء ون:يقول –كام يعبدمه أ حصاب القبور  - ال ولياء  ،نعماجلواب: 

ويف  ،بشفاعة الصاحلني ملسو هيلع هللا ىلصنعم هلم شفاعة وقد أ خَب النيب  ؛شفاعة عند هللا تبارك وتعاىل

نبياء والصاحلني وللمالئكة يف س نة ذكل ، وككتاب هللا س بحانه وتعاىل الشفاعة مثبتة لل 

 .لك هذا مثَبت ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

ذن  : أ ين نقول هلم ؛حنن نعبد ال ولياء أ و نعبد القبور من أ جل أ ن يشفع لنا أ حصاهباقالوا: ا 

 قلنا: فقد الرشط الثاين؟  أ نُت عن

  .للشافع أ ن يشفع هللا الرشط ال ول: أ ن يأ ذن

  .قلُت لنا ال صنام

  .مل يأ ذن هللا س بحانه وتعاىل لها أ ن تشفع :قلنا لمك

 .ال نبياء :قلُت لنا 

نَ  :قلنا لمك أ ن  هللا هلم لكن بقي عندان الرشط الثاين: أ ن يرىض هللا هلم أ ن يشفعوا؛ نعم أ ذ 

هل ريض هللا س بحانه وتعاىل  ،وأ نت مرشك تعبدمه مع هللا س بحانه وتعاىل ؛يشفعوا فيك

 بذكل؟ 

دا ال ون ل ن الشفاعة ال تك ؛ال ريض  كام قال أ بو هريرة ،الشفاعة للموح دين فقط ؛للموح 

ماذا قال النيب  يوم القيامة؟ من أ سعد الناس بشفاعتكقيل: اي رسول هللا!  :هللا عنه

هل ا ال هللا خالصًا من قلبه: "أ سعد الناس بشفاعيت يوم القيامة: ؟ قالملسو هيلع هللا ىلص أ و  من قال ال ا 

ال ل هل اال خالص ؛(1)من نفسه" ال ل هل التوحيد ،فالشفاعة ال تكون ا  وأ نت عندما  ،ا 

َت الويل الفالين أ و الصمن الفالين فأ نت  ؛أ فسدهتا  ،نقضهتا  ،أ خللت بلكمة التوحيد ؛عَبد 

 

 ( 99بخاري)أ خرجه ال  (1)
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داً  ن طلبت الشفاعة من ال نبياء فال قدرة هلم  ،فليست كل شفاعة ؛مرشك ولست موح  وا 

ا ال يف حاةل  ؛هلم أ ن يشفعوا يف املوحدين ال يف غريمه نَ ذ  أُ  قد ل نه ؛عىل أ ن يشفعوا فيك

 ؛من نرصة ملسو هيلع هللا ىلصل ام صنعه للنيب  ؛يف أ يب طالب ملسو هيلع هللا ىلصويه شفاعة النيب  :خاصة واحدة فقط

ال  ؛أ ما البايق ،منفردة ،حاةل خاصة هذه فقد ذكر ال دةل الرشعية عىل أ ن الشفاعة ال تكون ا 

  .للموح دين

ذًا الشفاعة املثبتة يه ذن هللا وبرضاه :ا    ،بأ ن يأ ذن للشافع أ ن يشفع ؛الشفاعة اليت تكون اب 

  .ويرىض عن املشفوع أ ن يُشَفع فيه

ذن هللا وال رضاه :والشفاعة املنفية يه يشء من هذا  وال يوجد ،الشفاعة اليت تكون بغري ا 

 هذه الشفاعة املنفية يف رشع هللا س بحانه ؛شفاعة هذه صورهتا أ بداً  ال توجد ؛القبيل

  .وتعاىل

حنن أ تينا  ،اليت تدل نا عىل التفصيل اذلي ذكرانهو  ،الآن نأ يت ا ىل ال دةل اليت ذكرها املؤلف

د القول بدون دليل حُيس نه  ،قول: هات ادلليلنلكن دامئًا  ؛بتفصيل أ ين ادلليل؟ ل ن جمر 

  .لكن ال دةل يه الفاصةل يف املوضوع ؛لك أ حد

 

   (ابب الشفاعة): يقول املؤلف

كُر أ دل هتا  ؟والشفاعة املنفية ؟الشفاعة املثبتة يه ما  :يعين   .وذ 

 

وا    وقول هللا عز وجل: : )قال املصنف رمحه هللا تعاىل رَشُ افُوَن أ ن  حُي  يَن خَيَ ر  ب ه  اذل   }َوأ ن ذ 

ٌّ َوال َشف يٌع لََعل هُم  يَت ُقوَن{ ن  ُدون ه  َويل  م  لَي َس لَهُم  م  ىَل َرهب    ِ
 ((1) ا

 .أ نذر اي محمد :ملسو هيلع هللا ىلصالالكم للنيب ، أ نذر اي محمد (:}وأ نذر به{)

  ؟معىن اال نذارما 

عالٌم مع ختويفاال نذار:   ،أ نذرك ابليشء: ُأعل مك بأ نك ا ن فعلت كذا فأ نت عىل خطر ،ا 

  .وأ نذر اي محمد ابلقرأآن ؛}وأ نذر به{: يعين أ نذر ابلقرأآن

 

 [  51]ال نعام: (1)
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(} م  ىَل َرهب    ِ
وا ا رَشُ يَن خَيَافُوَن أ ن  حُي  من هؤالء اذلين خيافون أ ن حيرشوا ا ىل رهبم؟ مه ( }اذل  

هؤالء ف  ؛أ ما اذلين مه من الكفار ،املؤمنون مه اذلين خيافون أ ن حيرشوا ا ىل رهبم ،املؤمنون

 .ل هنم غري مؤمنني بذكل ؛ال يبالون

؛ ليس هلم من غري هللا تبارك وتعاىل ويلٌّ ينرصمه (}ليس هلم من دونه ويل  وال شفيع{)

: يعين  -تعاىليعين من دون هللا تبارك و  - فليس هلم من دونه ،فالويل هنا هو النارص ويلٌّ

  .وال شفيع يشفع هلم ،انرص ينرصمه

فهم وبني   هلم ؛لعلهم يرجعون ا ىل هللا س بحانه وتعاىل(: }لعلهم يتقون{)  :فذك رمه بذكل وخو  

 .شفيع بأ هنم يوم احملرش ليس هلم نصري وال هلم

الآن س تأ تينا و  ،ضابطها  ذكرانقد و ية، شفاعة منف  ؛نفي الشفاعة من دون هللا :الشاهدنا وه 

ثبات الشفاعة ،ل عىل نفي الشفاعةدأ دةل ت ةل ،وأ دةل تدل عىل ا  ، فهذه  وس تأ يت أ دةل مفص  

 :الآية اليت بعدها ، مثنفيٌ الآية املتقدمة، فهيا 

 

يعًا{: )قال املصنف رمحه هللا تعاىل َفاعَُة مَج    ((1) وقوهل: }قُل  َّلل    الش 

َفاعَ ) ولكنه أ ثبت شفاعة  ،؟ أ ثبت شفاعةأ م مل يثبهتا أ ثبت شفاعة هل  (يعًا{مَج   ةُ }قُل  َّلل    الش 

الشفاعة ، و مجيع الشفاعات مملوكة هلل س بحانه وتعاىل ؛فأ يُّ شفاعةٍّ  ،مملوكًة هلل تبارك وتعاىل

 :-تفصيلها يف كتب الاعتقادو - أ نواع 

خاصة به عته وشفا  ،وشفاعة عامة هل وللمؤمنني ،شفاعة خاصة به ؛ملسو هيلع هللا ىلصشفاعة للنيب 

 ؛وأ نواع كثرية ،شفاعة عامة للجميع اك خراج العصاة من النارو  ،كشفاعته يف أ هل املوقف

بني الشفاعة  ريقالتف :-اذلي هيمنا - أ ما هنا يف التوحيد ؛حمل التفصيل فهيا كتب الاعتقاد

}قل هلل الشفاعة مجيعًا{ يعين الشفاعة لكها مملوكة نا: ه  ؛ فقال هللااملثبتة والشفاعة املنفية

أ نُت تذهبون ، هذا املراد من هذه الآية ؛فليس ملن تُطلَب منه يشء مهنا  ،هلل تبارك وتعاىل

منا يه هلل  ؛ا ل صنام يشء مهنل ليس ؛تعبدوهنا يك تشفع لمك ؛وتطلبوهنا ممن؟ من ال صنام ا 

 

 [  44]الزمر: (2)
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ذا اكنت مملوكة هلل ، فا هنا س بحانه وتعاىل  ؛فُتطلب من هللا تبارك وتعاىل ال من غريه ؛ا 

ذا أ ردمت الشفاعة ؛فاعبدوه هو ووحدوه هو   .يك تنالوا الشفاعة ا 

ذًا هنا عندان ثبات للشفاعة ا  ثبات لشفاعةٍّ مملوكةٍّ هلل تبارك وتعاىل ؛ا  ويه اليت  ؛لكن ا 

ذنه ورضاه   .كام س تأ يت أ دةل تدل عىل ذكل أ يضاً  ،تكون اب 

 

ن ه  } وقوهل:) مث قال املصنف رمحه هللا تعاىل: ذ 
ِ
ال  اب 
ِ
ن َدُه ا َفُع ع  ي يَش   ((1) {َمن  َذا اذل  

 لتفصيلاملؤلف الآن اببدأ  

ذنه{) ال اب  منا  ؛لكن ليس املراد منه الاس تفهام ،هذا سؤال (}من ذا اذلي يشفع عنده ا  وا 

ًا يف جانب من اجلوانب مثالً  ك ن تكون أ نت ،املراد منه النفي تكون مثاًل رجاًل ، ممزي 

تقول:   ؟قولماذا ت ؛وتعمل أ نه ال أ حد يس تطيع أ ن يغلبك ًا،مصارع ، قوايً  ،مفتول العضالت

تريد من  ماذا ؟من اذلي يس تطيع أ ن يرصعين؟ من هذا اذلي يس تطيع أ ن يرصعين

اخملرج  ة،يف اللغة العربي تس تعمل هذه طريقة ؛أ نه ال يوجد أ حد يقدر عىل ذكل تريد هذا؟

ذنه{؟ ال أ حد ،لكن املراد منه النفي ؛خمرج سؤال ال اب  هذا ؛ }من ذا اذلي يشفع عنده ا 

ذنه :واباجل ال اب  ثبات ونفي  ،ال أ حد يس تطيع أ ن يشفع عند هللا س بحانه وتعاىل ا  فهنا ا 

ذنهية، }يف هذه الآ  بتةشفاعة منفية وشفاعة مث  ؛لشفاعةل  ال اب   {،من ذا اذلي يشفع عنده ا 

ذنه :أ ي أ نه ال بعد ا  نفٌي للشفاعة اليت  ؛ال أ حد يس تطيع أ ن يشفع عند هللا س بحانه وتعاىل ا 

ذنه تبارك وتعاىل ،تكون بغري ا ذن هللا ثبات للشفاعة اليت تكون اب  ذا أ ذن هللا س بحانه  ،وا  ا 

 ؛عندئذٍّ تكون الشفاعة اثبتة ؛وتعاىل للشافع أ ن يشفع وريض عن املشفوع أ ن يُشَفع فيه

ال فال تَََض{كام قال هللا س بحانه وتعاىل يف كتابه الكري ،وا  ال  ل َمن  ار  َفُعوَن ا   (2) : )َواَل يَش 

ال ملن ارتَضيعين حىت م ذنه  ،ن أ ذن هل ابلشفاعة ال يشفع ا  ال اب  }من ذا اذلي يشفع عنده ا 

ال أ ن يأ ذن هل ابلشفاعة ال  ،{ ال أ حد يس تطيع أ ن يشفع عنده ا  وال ميكنه أ ن يشفع ل حد ا 

ال ملن ارتَض  ،كام قال تبارك وتعاىل {أ ن يرىض هللا س بحانه وتعاىل بذكل }وال يشفعون ا 

ذنه{ كقوهل تبارك وتعاىل: }وهذه الآية:}من ذا اذل ال اب  َمئ ذٍّ اَل تَن َفُع يي يشفع عنده ا  و 

 

 [ 255]البقرة: (1)

   [28]ال نبياء: (2)
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َفاعَة ال ماذا؟الش  اًل قال: } {، هذا نفي للشفاعة، ا  َ هَلُ قَو  َُن َوَريض  مح  َن هَلُ الر  ال  َمن  أ ذ 
ِ
؛ (1){ا

  .معىن واحد

 

َماَوات  اَل تُغ ين  َشَفاَعهُتُم   }: وقوهل) مث قال املصنف رمحه هللا تعاىل: ن  َمكَلٍّ يف  الس  َومَك  م 

ىَض  ُ ل َمن  يََشاُء َويَر  د  أ ن  يَأَْذَن اَّلل  ن  بَع  ال  م 
ِ
 ((2){َشي ئًا ا

ى  ،تكثريهذا ال سلوب أ سلوب  (} ومك من مكل يف الساموات {) وهذه " مك " اليت تسم 

  .هناك مالئكة ُكرُث يف السامواتيعين ، " مك " اخلَبية للتكثريـ:ب

ومع  ،}ومك من مكل{ احلديث معن؟ عن املالئكة اذلين هلم قدٌر عند هللا تبارك وتعاىل

ذا أ رادوا أ ن يشفعوا ،ذكل: ال تغين شفاعهتم شيئاً  ال من بعد أ ن  ؛ا  فال ميكهنم الشفاعة ا 

ع الشافع ويرىض يرىض بأ ن يشف ؛ويرىض ابلشفاعة ،يأ ذن هللا ملن يشاء أ ن يشفع ليشفع

مفا ابكل  ؛هؤالء املالئكة اذلين مه مقربون ا ىل هللا تبارك وتعاىل ؛يف املشفوع أ ن يشفع فيه 

  .لكها من ابب أ وىل ؛والقَب الفالين ،والويل الفالين ،ابل صنام؟ الالت والعزى

 

ل ُكوَن  ) قال املصنف رمحه هللا تعاىل: ن  ُدون  اَّلل   ال يَم  ُُت  م  يَن َزمَع  ُعوا اذل   وقوهل: }قُل  اد 

ن  َظه ريٍّ َوال  ُم  م  هن  كٍّ َوَما هَلُ م  ن  رش   َما م  هي  ض  َوَما لَهُم  ف  َماَوات  َوال يف  ال  ر  ةٍّ يف  الس  ث َقاَل َذر    م 

َن هَلُ  ال  ل َمن  أ ذ 
ِ
ن َدُه ا َفاعَُة ع    ((3) {تَن َفُع الش 

آية عظمية يه أ ربع  ؛أ غلقت أ س باب الرشك لكها  ،قطعت مجيع أ س باب الرشك ؛هذه الآية أ

 قال:  ؛بدأ  من ال عىل وانتقل ا ىل ال دىن ،نفاها هللا س بحانه وتعاىل نفيًا مرت باً 

 {؛}اذلين زمعُت من دون هللا ،ادعومه دعاء مسأ ةل (}قل ادعوا اذلين زمعُت من دون هللا{)

تزمعون هلم ال س باب اليت ُتعلمك تعبدوهنم مع هللا تبارك  ،اذلين تزمعون فهيم الشفاعة

فال قدرة هلم عىل الاس تجابة ملا  ؛لن حيصل؟ هل سيس تجيبون لمك لو دعومتومه ؛وتعاىل

 .س يأ يت ا ن شاء هللا

 

 [ 109]طه: (1)

 [ 26]النجم: (1)

 [ 23- 22]س بأ : (2)
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ومه ال ميلكون مثقال ذرة  ؛دعومتومه }قل ادعوا اذلين زمعُت من دون هللا{ ماذا سينفعمك لو

ليه: ارزقين ؛تدعو الويل الفالين ض؟يف الساموات وال يف ال ر   ،تأ يت عند قَبه وتترضع ا 

 }ال ميلكون مثقال ذرة) ؛ال ميكل نفعًا وال رضاً  ،هو ال ميكل شيئاً  ؛اشفين ،وفقين ،اهدين

وهذا يُذكر لتقليل  ،اذلرة اليت يه المنةل الصغرية ؛وزن ذرة( {يف الساموات وال يف ال رض

  .أ قل وزن ممكن ،لتقليل الوزن ،اليشء

ض  يعين: ال ميلكون شيئًا البت ة َماَوات  َوال يف  ال  ر  ةٍّ يف  الس  ث قَاَل َذر  ل ُكوَن م  هذه  ؛}ال يَم 

ليه ؛واحدة  ،ن أ جل أ ن يُعطيملاذا يُفعل معه هذا؟ م ؛ل ن اذلي يُدعى ويُعبد ويُترض ع ا 

  .ال ميكل شيئاً  ؟فاقد لهذا اليشء فكيف يعطيه لكنه

}وما ):هللا قال ؟و ضئيةل يف املوضوعلهل رشاكة و  قد تكون لكن ؛هو ما ميكل :تقول قد

  .وليست هلم رشاكة ،ال ميلكون ،ليسوا رشاكء ال يف قليل وال كثري؛ (ك{هلم فهيام من رش 

 ؛يساعدون يف يشء ،يعينون ؛ال يكون هلم رشاكة وال مكل لكن هلم معونة قديقول: 

ليس هلل من معبوداتمك اليت  :أ ي( }وما هل مهنم من ظهري{) :هللا قالف ية؛الآ  تمتة اءتجف

ما  ،ال يعينه ال صمن وال ويل وال غري ذكل :يعين ،من أ صنامٍّ وغريها من ُمعني ،تعبدوهنا 

وما هلل مما  ،وعىل لك ما ميكل س بحانه وتعاىل ،عىل خلق الساموات وال رض أ حد أ عانه

ذا اكن  ؛من معني :تعبدون من ظهري رمبا يكون هل نصيب ف ؛أ عانقد ل نك رمبا تقول: وهللا ا 

 ه؛ فهنا يبني هللا لنا: أ نن الترص فم شيئاً  هللا س بحانه وتعاىل ، فيعطيهكونه أ عان ؛يف ال مر

عانة أ صالً    .ما هل ا 

َن هل }وال تنفع الشفاعة عنده) ال ملن أ ذ  وال هو  ،وليست هل رشاكة ،ال ميكلهو تقول:  ({ا 

َفاعَُة  ؛رمبا يشفع يل ؛بقيت الشفاعة ؛معني يف يشء فقال هللا س بحانه وتعاىل: }َوال تَن َفُع الش 

} َن هَلُ ال  ل َمن  أ ذ 
ِ
ن َدُه ا   .لل صنام اليت تعبدوهنا أ هيا املرشكون؟ مل يأ ذنهللا وهل أ ذن  ،ع 

  :عن ابن تميية رمحه هللا رمحه هللا فائدة الآية مبا نقّل املؤلفتتبني  

 

ل ُق ب ه   )قال املصنف رمحه هللا تعاىل:  واُه لُك  ما يََتع  قال أ بو الَعب اس: نََفى هللُا مَع ا س 

ال    َق ا  اًن هلل، َولَم  يَب  ن ُه، أ و  يَكوَن َعو  طٌ م  س  ٌ أ و  ق  كل  املرُش  كوَن؛ فَنَفى أ ن  يَكوَن ل َغري  ه  م 

ا ال تَن َفُع ا   َ أ هن  فاعََة؛ فََبني  ، كام قال: } الش  بُّ َن هُل الر  تَََض ال ملن أ ذ  ال  ل َمن  ار 
ِ
َفُعوَن ا {؛  َواَل يَش 
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ََبَ النيب آُن، وأ خ  أ َم الق ياَمة  كام نَفاها الُقر  ا املرُش  كوَن: يَه ُمن َتف يٌَة يَو  فاعَُة اليت يَُظهنُّ   فهذه الش 

َمُدُه، ال  ملسو هيلع هللا ىلص ُجُد ل َرب  ه  َوحَي  فَع  َرْأَسَك، َوقُل   : أ ن ُه يَأيْت فَيَس  اُل، مُث  يُقاُل هل: ار  فاعَة  أ و  لش  َدُأ اب  يَب 

" َفع  تَُشف ع  طَ، َواش  ، َوَسل  تُع  َمع   (1) يُس 

هل ا ال هللا خال   : قالَ   ن  مَ " ؟ قال:  كَ ت  شفاعَ ب    اس  الن    دُ عَ س  أ    ن  مَ :  وقال هل أ بو هريرة    ن  صًا م  ال ا 

َ ت  فَ "،  ه  ب  ل  قَ     ل  ه  ل    ةُ فاعَ الش    كل 
ِ
َ أ    ن  مَ ل   كونُ وال تَ  ، هللا ن  ذ  اب     الص  خ  اال ا:  هتُ قيقَ وحَ  ، ابهلل   كَ رش 

َ   وَ س بحانه وتعاىل هُ   هللاَ   ن  أ      ل  ه  عىل أ   لُ ض  فَ تَ اذلي ي
ِ
  ن  مَ   عاء  دُ   ة  طَ واس  ب   م  هُلَ  رُ ف  غ  يَ فَ   ؛ الص  خ  اال

َ   ن  أ    هَلُ   نَ ذ  أ   َ   ينالَ وَ ، هُ مَ ر  ك  يُ ل  ؛  عَ فَ ش  ي َ   قامَ امل َ   ةُ فاعَ فالش    ، مودَ ح  امل فهيا    ما اكنَ   : أآنُ ر  فاها القُ اليت ن

   ةَ فاعَ الش    َت بَ ث  هذا أ  ول   ؛ كٌ رش   
ِ
َ  د  قَ وَ  ، عَ واض  يف مَ   ه  ن  ذ  اب  َ ب ال ل ه    أ هنا ال تكونُ   ملسو هيلع هللا ىلص  النيبُ   ني    ل  ا 

  حيد  و  الت  
ِ
 ( الص  خ  واال

   .ابن تميية رمحه هللاهو  (قال أ بو العباسقال: )

 عن غريه   نفى هللا يعين (هللا عام سواهنفى )

ال س باب اليت يتعلق هبا أ ي: نفى هللا س بحانه وتعاىل  (لك ما يتعلق به املرشكون (

 .أ بداً  اً ا أ بقى هلم جحة وال عذر ؛ مفمعهه املرشكون من أ جل أ ن يعبدوا غري 

يشء من هذا لال يوجد غري هللا س بحانه وتعاىل ماكل  :أ ي (فنفى أ ن يكون لغريه مكلٌ )

  .الساموات وال رض وما بيهنام وما فهيام ؛الكون

 .من املكل برشاكة زءً جحىت وال  :أ ي (أ و قسطٌ منه)

نفى هللا س بحانه وتعاىل أ ن يكون أ حد من اذلين تعبدون عواًن هلل ( أ و يكون عواًن هلل)

  .تبارك وتعاىل

ال الشف) ال ملن أ ذن هل الرب؛ اعةومل يبق ا    .تبارك وتعاىل (فبني  أ هنا ال تنفع ا 

ال ملن ارتَض{ : كام قال) فال ؛ حىت من أ ذن هللا تبارك وتعاىل هل أ ن يشفع (}وال يشفعون ا 

ال ملن ريض هللا س بحانه وتعاىل أ ن يشفع فيه ال يف أ هل  ،ميكنه أ ن يشفع ا  وال يرىض هللا ا 

  .التوحيد

 

( عن أ يب هريرة 194(، ومسمل) 4712( عن أ نس ريض هللا عنه، وأ خرجه البخاري)7410أ خرجه البخاري) (1)

 ريض هللا عنه.
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وأ خَب النيب  ،يه منتفية يوم القيامة كام نفاها القرأآن :فهذه الشفاعة اليت يظهنا املرشكون)

وهذا يف أ هل املوقف كام جاء يف  ؛ملسو هيلع هللا ىلصيعين النيب  (أ نه يأ يت فيسجد لربه وحيمده ملسو هيلع هللا ىلص

 مهنمتقرتب  ،جيمتعون يف أ رض احملرش ،عندما  يُبَعث الناس من قبورمه "الصحيحني"

مهنم من  ؛لكٌّ عىل حسب ذنوبه ؛فيغوصون يف عرقهم ،وتبعد عهنم قدر ميل ،الشمس

جلاماً  ،مهنم ا ىل الركبتنيو  ،يبلغ به العرق ا ىل الكعبني يه  - ومهنم من يلجمه العرق ا  يعين: يغط 

ال الس بعة اذلين يظلهم هللا يف ظّل يوم ال ظل وال ين ،ال عاملسب ح  - اكمالً  جو من هذا ا 

فيأ تون ال نبياء يطلبون مهنم  ،فيطول هبم الوقوف ؛من حرارة الشمس هذه، ا ال ظّل

يأ تون لآدم فيذكر ذنبًا ويقول:  ،أ ن يشفعوا عند هللا من أ جل أ ن يبدأ  ابحلساب ؛الشفاعة

 ،د يذكر ذنبًا ويقول: نفيس نفيسولك واح ؛وموىس وعيىس اً نوح ويأ تون ،نفيس نفيس

هلم: ذاك رجٌل قد غفر هللا هل ما تقدم من ذنبه وما  ويقولون ملسو هيلع هللا ىلصحىت يرشدومه ا ىل النيب 

ليه ،فعليمك به ؛تأ خر يسجد وحيمد هللا ؛ فيخر  عند العرش ملسو هيلع هللا ىلصفيذهب النيب  ،فيذهبون ا 

  .س بحانه وتعاىل ويثين عليه

منا ال ؛ما يبدأ  مبارشة ابلشفاعة ،يأ يت فيسجد لربه وحيمده (ال يبدأ  ابلشفاعة أ والً ) يقدم ؛ ا 

 .عريضًا عىل هللا س بحانه وتعاىل ثناءً 

 ملسو هيلع هللا ىلصمفا اس تطاع النيب  (واشفع تشف ع  ،وسل تُعط ،وقل يُسمع ،مث يُقال هل: ارفع رأ سك )
  .هذا اذلي يدل عليه احلديث ؛أ ن يشفع حىت ُأذن هل ابلشفاعة

من  "من أ سعد الناس بشفاعتك؟ قال: )والالكم البن تميية رمحه هللا:  (وقال هل أ بو هريرة)

هل ا ال هللا خالصًا من قلبه :قال ذًا تعرف عندئذٍّ من اذلي يرتيض هللا س بحانه  ("ال ا  ا 

هل ا ال هللا ، "من قال:وهو اخمللص املوحد ؛وتعاىل أ ن يُشَفع فيه قالها  "؛ خالصُا من قلبهال ا 

  .ال جمرد أ ن يتلف ظ هبا  ،هذا هو اذلي تنفعه ؛وهو يعتقدها ويدين هلل هبا 

ذن هللا)قال ابن تميية رمحه هللا:  وال تكون ملن أ رشك   ،فتكل الشفاعة ل هل اال خالص اب 

وحقيقهتا: أ ن هللا س بحانه وتعاىل هو اذلي يتفضل عىل أ هل اال خالص فيغفر هلم  ،ابهلل

أ ن  :رمحة من هللا تبارك وتعاىليه  :حقيقًة يف الهناية (واسطة دعاء من أ ذن هل أ ن يشفعب

  .وأ ذن للمشفوع أ ن يُشفع فيه ،أ ذن للشافع أ ن يشفع
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  .ملسو هيلع هللا ىلصأ ي ليكرم من أ ذن هل ابلشفاعة اكلنيب  (ليكرمه)
ولهذا أ ثبت الشفاعة  ؛ما اكن فهيا رشك :فالشفاعة اليت نفاها القرأآن .وينال املقام احملمود)

ذنه يف مواضع ال ل هل التوحيد واال خالص ملسو هيلع هللا ىلصوقد بني النيب  ،اب  انهتيى  (أ هنا ال تكون ا 

فأ غلق هللا تبارك  ؛ما بقي هلم يشء ؟هل بقي عذر للمرشكني أ ن يرُشكوا ؛لِكم ابن تميية

فيعبدوا غري هللا س بحانه وتعاىل  ،كن أ ن يتعلقوا هبا ميوتعاىل علهيم مجيعًا ال س باب اليت 

املرشكون اكنوا مع  ؛اليوم اذلي نعيش فيه حنن متامًا كام اكن املرشكون يفعلون ،وخيضعون هل

اذلحب اذلي نذحبه  ،خيضعون هلم ،يعبدوهنم ؛مع ال ولياء ،ومرشكو زماننا مع القبور ،أ صناهمم

ادلعاء اذلي ندعوه حنن هلل وخنلص فيه هلل تبارك وتعاىل مه يدعونه  ،هلل مه يذحبونه للقبور

أ ي  عبادة أ عظم  ،وهكذا؛ النذر اذلي ننذره هلل تبارك وتعاىل مه ينذرونه للقبور ،للقبور

هذا  ؛ك وتعاىليتقربون هبا ا ىل أ ولياهئم من أ جل أ ن يشفعوا هلم عند هللا تبار  ؟!من هذه

 اذلي اكن يفعّل املرشكون متامًا بنصوص هذه الآايت اليت ذكرها املؤلف يف هذا الباب
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ي َمن   الباب السابع عرش: ابب قول هللا تعاىل: }  ن َك ال هَت د  ا 

ي َمن  يََشاُء وَ  َ هَي د  َبب َت َولَك ن  اَّلل     { ينَ د  تَ ه مُ ل  اب    ملَُ ع  أ    وَ هُ أ ح 
ي  : )املؤلف رمحه هللاقال  َ هَي د  َبب َت َولَك ن  اَّلل  ي َمن  أ ح  ن َك ال هَت د  ابب قول هللا تعاىل: }ا 

  ((1) {ين  د  تَ ه  مُ ل  اب    ملَُ ع  أ    وَ هُ َمن  يََشاُء وَ 

 ،مع حرصه عىل أ ن ينفع معه ابلهداية ملسو هيلع هللا ىلصهذا الباب يريد منه املؤلف أ ن يبني لنا أ ن النيب 

فا ذا اكن البرش واخللق مجيعًا ال ، فغريه من ابب أ وىل ؛ومع ذكل مل يس تطع ؛ابالس تغفار هل

ذن هللا تبارك وتعاىل ال اب  ذًا فاللجوء يكون ا ىل هللا ؛ قدرة هلم عىل منفعة أ حد ومرضته ا  ا 

   .راد من هذا البابهذا امل ؛والعبادة تكون هلل تبارك وتعاىل ،تبارك وتعاىل

 رمحه هللا تعاىل: قالف ؛ذكرها لنا املؤلفقد و  ،نزلت يف قصة أ يب طالب والآية قالوا:

  هُ اءَ جَ  ؛ فاةُ الوَ   أ اب طالبٍّ   ت  رَضَ قال: ملا حَ   ؛عن أ بيه   ،عن ابن املسي ب  (2) "الصحيح " يف  )

ال  هللا؛    هل:؛ فقال  لٍّ أ يب أ مية وأ بو هَج    هللا بنُ عبدُ   هُ دَ ن  وع   ملسو هيلع هللا ىلص هللا  رسولُ  هل ا  اي مع، قل: ال ا 

فقاال هل: أ ترغب عن مةل  عبد املطلب؟، فأ عاد عليه النيب    لكمة أ حاج  كل هبا عند هللا

ال  هللا.ملسو هيلع هللا ىلص هل ا    ، فأ عادا، فاكن أآخر ما قال: هو عىل مةل  عبد املطلب، وأ َب أ ن يقول ال ا 

اَكَن ل لن يب       َما   وتعاىل: } : "ل س تغفرن كل ما مل أ نه عنك" فأ نزل هللا س بحانه ملسو هيلع هللا ىلصفقال النيب 

 ُ َ لَهُم  أ هن  د  َما تََبني  ن  بَع  ََب م  ف ُروا ل ل ُمرش  ك نَي َولَو  اَكنُوا ُأويل  قُر  َتغ  آَمنُوا أ ن  يَس   يَن أ اُب  َواذل   َ م  أ حص 

مي  { .   ال َجح 

ي َت َولَك ن  هللَا هَي د  َبب  ي َمن  أ ح  ن َك ال هَت د 
ِ
 ( َمن  يََشاُء{   وأ نزل هللا يف أ يب طالب: }ا

؛ واكن عنده رفقته ملسو هيلع هللا ىلصعىل فراش املوت جاءه النيب : أ بو طالب انظروا ابرك هللا فيمك

عبدهللا بن أ يب : أ حصابه هؤالء مه ،وانظروا ا ىل رفقة السوء وما تفعل ابال نسان، أ حصابه

ه:  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  فقال ؛رؤوس الكفر ؛أ مية وأ بو هجل هل ا ال هللا")لعم  لكمة  ؛اي مع قل ال ا 

فيقول هل: اذكر  ؛أ ن يسمل يك ميوت موحداً  ؛حيثه عىل اال سالم (؛"أ حاج  كل هبا عند هللا
 

 [ 56]القصص: (1)

 (.24(، ومسمل)1360أ خرجه البخاري) (2)
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هل ا ال هللا ؛هذه اللكمة فتتخلص من ؛ تكون كل جحة عند هللا تبارك وتعاىل، ل لكمة ال ا 

هل ا ال هللا؛ انر هجمناخللود يف   .لكمة أ حاج  كل هبا عند هللا ؛قال: قل ال ا 

؛ قاال هللا بن أ يب أ مية وأ يب هجل الالكم الآن لعبد (املطلب ب عن مةل عبدفقاال هل: أ ترغ)

أ تزهد يف ادلين اذلي اكن عليه عبد  !يعين اي أ اب طالب ؟املطلب أ ترغب عن مةل عبدهل: 

امً عندمه ؟املطلب أ بوك؟ دين الآابء وال جداد   .فذك روه هبذا ؛هذا ادلين اكن معظ 

ر ملسو هيلع هللا ىلصأ عاد النيب ، من حرصه عىل ا سالمه (، فأ عاداملسو هيلع هللا ىلصفأ عاد عليه النيب ) ومه  ،وكر 

رون نفس الالكم   .يعيدون ويكر 

ذًا مات عىل الكفر (فاكن أآخر ما قال: هو عىل مةل عبد املطلب) هو عىل  ،مات اكفراً ؛ ا 

 .مةل عبد املطلب

هل ا ال هللا) ل نه جاء يف  ؛كفر اال ابء والاس تكبار :هذا النوع من الكفر (وأ َب أ ن يقول: ال ا 

ه قريش   .(2)لتهس ته قد ع اويك ال يقال بأ ن  ،(1)رواايت: أ نه أ َب أ ن يقول ذكل يك ال تعري 

 ؛يس تغفر ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  ( هذا هو الشاهد،"ل س تغفرن كل مامل ُأنه عنك": ملسو هيلع هللا ىلصفقال النيب )

  .أ راد أ ن يشفع فيه بدعائه هل ،يطلب هل املغفرة من هللا تبارك وتعاىل

تَغ ف ُروا ل ل ُمرش  ك نَي ولو اكنوا أ ويل ) آَمنُوا أ ن  يَس   يَن أ فأ نزل هللا عز وجل: }َما اَكَن ل لن يب    َواذل  

اُب  َ ُم  أ حص  َ لَُهم  أ هن  د  َما تََبني  ن  بَع  مي {قرَب م  أ ن  :وال جيوز هذا الفعل ،ما اكن هلم هذا (ال َجح 

  .يس تغفروا للمرشكني

ل من دعاة السوء اليوم ال  عندما ميوت بعض رؤوس وصناديد الكفر  ؛انظروا ا ىل حال الضُّ

ون علهيم خمالفني لهذه الآية رصاحة   .يف هذا الزمن يرتمح 

 

ال   ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا   ( عن أ يب هريرة ريض هللا عنه:25كام أ خرج مسمل يف "حصيحه" ) (1)
ِ
هَلَ ا
ِ
: اَل ا : " قُل  ه  ل َعم  

ين  قَُري ٌش، يَُقولُونَ  َ اَل أ ن  تَُعري   َم ال ق يَاَمة  "، قَاَل: لَو  َا يَو  َهُد كَلَ هب  نََك، هللُا، أ ش  َا َعي  ُت هب  َ ال َجَزُع َل ق َرر  َّلُ عىََل َذكل  ن َما مَحَ
ِ
: ا

ي َمن  يََشاُء{  بَب َت َولَك ن  هللَا هَي د  ي َمن  أ ح  ن َك اَل هَت د 
ِ
 فَأ ن َزَل هللُا: }ا

ن ََب  ( عن حبة العرين؛ قال: 776أ خرجه أ محد) (2) َك عىََل ال م  ن ُه، َحىت  قَاَل: َرأ ي ُت عَل يًّا، حَض  رَثَ م  اًك أ ك  َك حَض  لَم  أ َرُه حَض 

، َوأ اَن َمَع َرُسول  اَّلل    نَا أ بُو َطال بٍّ ، َظَهَر عَلَي  َل أ يب  َطال بٍّ ُت قَو  ُذُه، مُث  قَاَل: َذَكر  ةَلَ،  ملسو هيلع هللا ىلصبََدت  نََواج  ن  خَن  ُن نَُصيل   ب َبط  ، َوحَن 

نََعان  اَي اب َن أ   ؟ »فََدعَاُه َرُسوُل اَّلل   فَقَاَل: َماَذا تَص  ي تَُقوالن   ملسو هيلع هللا ىلصِخ  ذل   نََعان  بَأٌْس، أ و  اب  ي تَص  ذل   الم « ، فَقَاَل: َما اب  س 
ِ
ىَل اال 

ِ
ا

يت  أ بَد لَُوين  اس    ًا.."بَأٌْس، َولَك ن  َواَّلل   اَل تَع 
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ُم   ؛}ولو اكنوا أ ويل قرَب{ حىت ولو اكن الاكفر هذا قريبًا كل َ لَهُم  أ هن  د  َما تََبني  ن  بَع  }م 

مي { خالص بعد ما تبني كل أ نه مات عىل الكفر اُب ال َجح  َ   .كل أ ن تس تغفر هلفليس  ؛أ حص 

نك ال هتدي من أ حببت{) نك اي محمد (وأ نزل يف أ يب طالب: }ا  ال هتدي من أ حببت هل  ،ا 

: ال هتدي من أ حببت هل بعض أ هل العمل ( قال}ولكن هللا هيدي من يشاء{) ؛الهداية

 .موضوعنا الآن هذا ليسو  ؛بعضهم: ال هتدي من أ حببتهقال و  ،الهداية

ذًا فالهداية يف هذه الآ  ومثبتة هلل  ملسو هيلع هللا ىلصمنفية عن النيب  }ولكن هللا هيدي من يشاء{ية: ا 

ا أ ذن هللا تبارك وتعاىل لنبيه أ ن يس تغفر هل بعد مف ،فهو اذلي بيده الهداية ؛تبارك وتعاىل

 هل يقول -وهو النيب صاحب املقام الرفيع عند ربنا تبارك وتعاىل-  ملسو هيلع هللا ىلص فا ذا اكن النيب ،ذكل

نك ال هتدي من أ حببت ولكن هللا هيدي من يشاء{: هللا س بحانه وتعاىل فغريه من  ؛}ا 

  .هذا الشاهد من ذكر هذه القصة مع هذه الآية اليت ذكرها املؤلف ؛ابب أ وىل

 تبارك وتعاىل اذلي بيده لك أ ن تكون عبادتك خالصة هلل :مفعىن ذكل: املطلوب منك

ايمك ا ىل طاعت .يشء  ه.أ سأ ل هللا أ ن يوف قنا وا 
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آَدَم  الباب الثامن عرش ر  بيَن أ : ابب ما جاَء أ ن  َسبََب ُكف 

ال حنيَ  : هو الُغلُوُّ يف الص  يهَنُم  َكهُم  د   وتَر 
: هو الُغلُوُّ يف  :)قال املؤلف رمحه هللا  يهَنُم  َكهُم  د  آَدَم وتَر  ر  بيَن أ ابب ما جاَء أ ن  َسبََب ُكف 

ال حنَي(    الص 

هذا الباب معقود للتحذير من السبب الرئييس اذلي جعل الناس يرشكون ابهلل تبارك 

ذًا: هذا الباب معقود للتحذير من الغلو يف الصاحلني ؛وهو الغلو يف الصاحلني ؛وتعاىل  ؛ا 

  .الرشك ابهلل تبارك وتعاىل ىلل نه يؤدي ا  

 ما املقصود ابلغلو؟ 

ه ،املبالغة يف ال مر ؛جماوزة احلد ط؛اال فرا و:لاملقصود ابلغ  ، تعطي الشخص أ كرث من حد 

؛ هذا معىن الغلو ؛حقهتعطيه مقامًا عاليًا ال يس ت ،تثين عليه ،متدحه ،أ كرث مما يس تحق

 .يف الثناء ،يف املدح  ،اال فراط يف التعظمي

طاعة  ؛أ هل الطاعة ،أ هل الصالح  ؛الصاحلون حنهبم ،الغلو يف الصاحلني: جماوزة احلد فهيم

ويُقب لون عىل طاعة  ،مه الصاحلون اذلين جيتنبون املعايص واذلنوب ،هللا س بحانه وتعاىل

ب ا ىل هللا  م،حنهب  أ ن هؤالء واجهبم علينا:  ،لصاحلونهؤالء مه ا ؛هللا س بحانه وتعاىل ونتقر 

م ، فنحن حنهبم  ؛مطيعون هل، ل هنم قريبون من هللا س بحانه وتعاىل ؛س بحانه وتعاىل حبهب 

م ون  ،ونعملَ   ،ونتقرب ا ىل هللا س بحانه وتعاىل حبهب  وأ هنم   ،ونعتقد فهيم أ هنم ال ينفعون وال يرض 

لهيم بيشءٍّ من أ نواع العبادة  ؛ال يس تحق ون شيئًا من أ نواع العبادة ب ا  ال ميلكون   ، مهفال نتقر 

 ؛وال نتجاوز احلد  فهيم ،فنعطهيم ما جعل هللا س بحانه وتعاىل هلم من حقوق ؛نفعًا وال رضاً 

هذا ؛ ف ا ىل جعلهم أ لهة مع هللا س بحانه وتعاىل ؛دهتمل ن جماوزة احلد  فهيم تؤدي ا ىل عبا 

  ض.الباب ُعق د لهذا الغر 

ابب ما جاء من أ دةل تبني  أ ن سبب كفر بين أآدم وسبب تركهم فرييد املؤلف: أ ن هذا 

  .هذا معىن الباب ؛هو جماوزهتم احلد  يف الصاحلني من عباد هللا :دليهنم
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ين مُك  َواَل تَُقولُوا  وقول هللا عز و ) قال املؤلف رمحه هللا: َل ال ك تَاب  اَل تَغ لُوا يف  د  جل: } اَي أ ه 

َيَ  ىَل َمر 
ِ
ل َقاَها ا َمُتُه أ  َيَ َرُسوُل اَّلل   َولَك  يُح ع يىَس اب ُن َمر  ن َما ال َمس  

ِ
ال  ال َحق  ا

ِ
 َوُروٌح  عىََل اَّلل   ا

ن ُه{   ((1)م 

جماوزة احلد ؛ هنامه هللا تبارك وتعاىل عن الغلو يف ادلين ؛مه الهيود والنصارى أ هل الكتاب

و، الغل :اال فراط ؛ربنا س بحانه وتعاىل يهنيى عن اال فراط والتفريطف ؛يف لك أ مر  رشع  هللا

 ؛وزايدة من عندك رشعه تأ يت مبا أ وجب هللا عليك يفأ ن اال فراط:  ،التقصري :التفريطو 

ربنا س بحانه ف ،ال تأ يت مبا أ وجب هللا عليك يف رشع هللا: فريط: التقصريالت، و تتجاوز احلد

وهذا موجود يف لك  ؛ويأ مر ابالعتدال يف ال مور لكها  ،وتعاىل يهنيى عن اال فراط والتفريط

: - وهو أ حد التابعني -قال موىس بن أ يب عائشة  ،اال فراط والتفريط ؛ابب من أ بواب العمل

فراط  ؛بأ مر ا ال واكن للش يطان فيه نزغتانما أ مر هللا عز وجل  " والثانية ا ىل   ،ا حداهام ا ىل ا 

بليس ال هيُت  "؛ وال يبايل بأ يهتام ظفر، تفريط  ؛ أ خذ منك اال فراط أ و التفريط سواء يعين: ا 

  .هذا لِكم السلف ريض هللا عهنم ؛لِكهام َمكَسٌب هل

رًا أ هل الكت }اي أ هل الكتاب ال تغلوا يف ) اب:قال هللا س بحانه وتعاىل يف كتابه الكري حمذ 

  .جماوزة احلد - هذا هنيي هلم عن الغلو يف ادلين( {دينمك

ال احلق{) وهذا احلق اذلي تعلمناه من كتاب هللا ومن س نة رسول ( }وال تقولوا عىل هللا ا 

  .هذا هو احلق ؛ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

منا املس يح عيىس )  ؛ عىل مزنةل عيىس اذلي غلومت فيه هللا ينهبهم :الحظ هنا ( بن مري{ا}ا 

منا املس يح عيىس  :ُتاوزمت احلد وجعلمتوه ابنًا هلل ال  :بن مري رسول هللا{ أ يا}ا  ليس ا 

  .رسواًل هلل س بحانه وتعاىل وليس ابنًا هلل وال هو هللا

  {.}أ لقاها ا ىل مري ،فاكن "؛كن"لكمة:  (}ولكمته أ لقاها ا ىل مري{)

  .هو خلقها وأ ضافها ا ىل نفسه ترشيفًا لها  ،من ا جياده ،روح من خلقهأ ي: ( وروح منه{})

مه يف عيىس  ؛فهذا هنيي من هللا تبارك وتعاىل ل هل الكتاب عن الغلو يف ادلين ل ن غلو 

  .عليه السالم هو اذلي أ د ى هبم ا ىل الرشك ابهلل تبارك وتعاىل

 

 [  171]النساء:  (1)
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يقولون يف  ن،النصارى يرشكوما اذلي جعل  :هذا الشاهد اذلي يريده املؤلف رمحه هللا

 عيىس ما قالوا من أ اكذيب؟ 

مه فيه   .غلو 

 ،وال هو هللا ،ليس هو ابن هللا ،والاعتدال أ ن تقول: هو عبٌد ورسوٌل هلل تبارك وتعاىل

  د.وال ابن زان كام تقوهل الهيو 

فراط وتفريط :هذا هو حال الناس الناس  ؛قضية عيىس عليه السالم، انظروا الآن بني ا 

فراط وتفريط ووسط   :- اعتدال - فيه بني ا 

 .واثلث ثالثة ،هو هللا :وبعضهم يقول ،فقالوا: ابن هللا ؛وقع فيه النصارى ،اال فراط: الغلو

  .نعوذ ابهلل - قالوا هو ابن زان  ؛التفريط: وقع فيه الهيود

خلقه هللا من غري أ ب  ،قالوا: هو عبٌد هلل ورسوٌل هل :مه أ هل اال سالم ؛وأ هل الاعتدال

  .ملسو هيلع هللا ىلصكام جاء يف كتاب هللا ويف س نة رسول هللا 
مه يف عيىس عليه السالم  .فيجب احلذر من الغلو  ؛الشاهد: أ ن سبب كفر النصارى هو غلو 

 

الصحيح ": عن ابن عباس يف قول هللا تعاىل: }َوقَالُوا ال  " يف ) :قال املصنف رمحه هللا تعاىل

ًا  ًا َوال ُسَواعًا َوال يَُغوَث َويَُعوَق َونَّس  ، قال: هذه أ سامُء ر جالٍّ  (1) { تََذُرن  أ ل هََتمُك  َوال تََذُرن  َود 

ىح الش ي طاُن ا ىل   ا َهلكوا أ و  م  نوحٍّ، فلَم  ن  قَو  ه م  اليت  صال حنَي م  : أ ن  ان ُصبوا ا ىل َمجال س  ه م  م  قَو 

  َ ذا َهكَلَ أ ولئَك َونيُس  ، حىت ا  َبد  امهئم، فََفعلوا، ولَم  تُع  ل سوَن فهيا أ ن صااًب، ومَسُّوها بأ س  اكنوا جَي 

َدت   ؛ ُعب  ُ مل     (الع 

 . (2)"حصيح البخاري(: "يف الصحيحقال: )

يه: ود وسواع ويغوث ويعوق  أ لههتمما يه أ لههتم؟  ،أ لهتمكال ترتكوا (: }ال تذرن أ لهتمك{)

  ؛ هذه أ سامؤها.ونّس

 

 [ 23]نوح:  (1)

(2)  (4920 ) 
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هذه أ سامء رجال صاحلني من قوم نوح، فلام هلكوا أ وىح  ريض هللا عنه: ابن عباسيقول 

الش يطان ا ىل قوهمم: أ ن انصبوا ا ىل جمالسهم اليت اكنوا جيلسون فهيا أ نصااب ومسوها بأ سامهئم، 

ذا هكل أ ولئك ونيس العمل، عبدتففعلوا ومل تعبد    .حىت ا 

 

ُ غَ   وقال ابن القمي: قالَ ) :قال املصنف رمحه هللا تعاىل فوا عىل  كَ : ملا ماتوا عَ ف  لَ الس    نَ م    واحدٍّ   ري 

   (دومه بَ عَ فَ   ؛ دُ مَ ال    مُ علهي    طالَ   مُث    ،م  هُ يلَ امث  روا تَ و  صَ  ، مُث  مه   بور  قُ 

 هذه ال سامء اليت ُذكَرت يف كتاب هللا يه أ سامء رجال صاحلني ابن عباس يقول : ؛املعىن واحد

يقول ابن عباس بأ ن الناس اكنوا عىل التوحيد ، ود وسواع ويغوث ويعوق ونّس من قوم نوح:

آدم عليه السالم مفا بعده -قدمياً  -سابقاً  اذا حصل ، مفحىت زمن قوم نوح عليه السالم ؛من أ ايم أ

 فهيم؟ 

مو ؛مات هؤالء الرجال - هذه أ سامؤمه -صاحلوناكن فهيم رجال  لهيم الش يطان مه،فعظ   - وأ وىح ا 

نصاب: مجع نُصب: واملراد به هنا وال   - أ نصاابً  ًا؛صور ؛اجعلوا هلم متاثيل : أ ن-يعين وسوس هلم

رة عىل صور أ ولئك الصاحلني  ؛ووضعوها يف اندهيم ،جفعلوا هلم هذه ال صنام ،- ال صنام املصو 

هكذا وسوس هلم  - هللا يعبدون أ ولئك الرجال جال الصاحلني ويعبدون هللا كام اكنيتذكرون الر 

هذه  ففعلوا ذكل ومل تُعَبد ،ومس وا هذه ال صنام بأ سامء هؤالء الرجال ،ففعلوا ؛- الش يطان

احلق من  يدريه اجلاهل ما  ؛ فا نل ن دين هللا حُيَفظ ابلعلامء ؛ا زال فهيم أ هل عملال صنام؛ مف

ه حىت ينهب   د شيئاً أ س باب التوحيو  ،أ س باب الرشك ؟ وما يعمل منالرشك من التوحيدو  ،الباطل

 ال تزال طائفة من أ ميت" :اال مام البخاري رمحه هللا عندما جاء حديثفذلكل العامل ويعلمه؛ 

منا علامء ال يعين هبم أ ي  و ،(1)"ومه أ هل العمل"قال:  "؛عىل احلق ظاهرين العلامء عند السلف  ؛ ا 

مه علامء أ هل  :اذلين يأ يت ذكرمه يف مقام املدح  ،ملسو هيلع هللا ىلصويف كتاب هللا ويف س نة رسول هللا 

اال مام البخاري رمحه هللا ملا فّس  يف موضع فا ن ذلكل  ؛هذا املقصود هبم ؛الس نة العاملني بعلمهم

  .أآخر من كتبه هؤالء القوم َذَكر أ هل احلديث أ هل الس نة

 

(1)  (9 /101  ) 
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ل هنم مه اذلين يعرفون احلق من الباطل ومه اذلين  ؛أ ن العلامء مه الطائفة املنصورة :الشاهد

جعلوا هذه ال صنام يف  ،"د  ففعلوا ومل تُعبَ " هنا يقول ابن عباس: ،يعل مون الناس أ مر ديهنم

ذا هكل أ ولئك: هكل ، ويعبدوا هللا كام اكوا يعبدونه ،اندهيم يك يتذكروا الرجال الصاحلني حىت ا 

ونيُس العمل " الحظ ، قال ابن عباس: "د صناعة تكل ال صنامناجليل اذلي اكن موجودًا ع 

وحنرتهمم ونقدرمه ونعطهيم مقاهمم اذلي أ عطامه هللا تبارك  ،كيف! حىت نعرف قمية العلامء وقدرمه

ىل ذلكل يُرَجع يف هذه ال مور ا   ؛ليس سهالً  ؛ والطعن فيه أ مره خطرياملفالالكم يف الع ؛وتعاىل

  .العلامء أ يضاً 

هذه س نة هللا يف  ؛ظاهرًا ابلعلامء يبقى قوايً  ،الشاهد: قال: "ونيس العمل" دين هللا يبقى عزيزاً 

حصل؟ قال: ما اذلي  قال: "ونيُس العمل" فلام نيس العمل ،فالعلامء سبب ذلكل ؛خلقه

َدت"" ذه ال صنام جاءمه الش يطان ووسوس هلم أ ن أآابءمك وأ جدادمك اكنوا يعبدون ه ؛ُعب 

  .فعبدوها 

بل عكفوا  ؛ما اكتفوا فقط بصنع ال صنام ،وفمي نقّل ابن القمي رمحه هللا أ هنم عكفوا عىل قبورمه

 ،هو املكث يف ذاك املاكن والاس مترار فيه عبادة وتعظميً هلم :فالعكوف، عىل قبورمه أ يضاً 

م نوح هو اذلي حصل يف وهذا اذلي حصل يف قو  ،تعظميً وحمبة هلم تؤدي هبم ا ىل عبادهتم

ث عابد القَب يقول كل ؛زمننا يف القبور مه ويسأ هل مسأ ةل ، هذا رجل صاحل :تأ يت حتد  يعبده ويعظ 

وهذا اذلي حصل يف  ،حصل مع قوم نوح متاماً  اذلي نفس ، هوال تُسأ ل ا ال هلل تبارك وتعاىل

منا حصل هذه ال مة ُ مل   ا  وصار يف الناس أ ش باه علامء وليسوا مه  ،يس العمل يف أ ماكن كثريةا ن

ن مُسُّوا كذكل ؛ل هنم ال عمل هلم يف مسائل التوحيد والرشك ؛بعلامء حقيقةً   ،هؤالء ليسوا علامء وا 

َدت ال واثن ؛لام حصل ذكلف   .عبدت القبور ،ُعب 

 أ ن الغلو يف الصاحلني هو اذلي أ دى ا ىل الرشك ابهلل :الشاهد اذلي يريده املؤلف من هذا

 .وهذا ابقٍّ ا ىل زمننا هذا؛ تبارك وتعاىل

 

  ت  رَ ط  روين كام أ  ط  قال: "ال تُ   ملسو هيلع هللا ىلص أ ن رسول هللا   : وعن معر)قال املصنف رمحه هللا تعاىل: مث 

ن    ؛ َي ر  مَ   صارى ابنَ الن      (" أ خرجاه سوهُلُ  ورَ اَّلل    دُ ب  فقولوا: عَ   ؛ دٌ ب  ان عَ ام أ  ا 
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ج يف ( أ خرجاهقوهل: )  (1)لكن احلديث موجود عند البخاري ،البخاري ومسمليعين هو خمر 

  .فقط 

 .معروفحصايب مشهور  ،: هو معر بن اخلطاب ريض هللا عنه(رعن مع)

اال طراء: هو جماوزة  (" كام أ طرت النصارى ابن مري ال تطروين"قال :  ملسو هيلع هللا ىلصأ ن رسول هللا )

ال تطروين "فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصهنيى عنه النيب ، ف هكذا قالوا يف تعريفه؛ احلد يف املدح والكذب فيه

كام أ طرت النصارى ابن مري " ل ن النصارى مدحوا عيىس عليه السالم وذكروه مبا ليس فيه 

لهاً  ؛وليس هو أ هل هل هلٍّ ، جفعلوه ا   ،ملسو هيلع هللا ىلصنه النيب هذا اال طراء هو اذلي هنيى ع  ؛وجعلوه ابن ا 
ال تغلوا يب كام غلت  :أ ي"، وقال: ال تفعلوا يب كام فعلت النصارى بعيىس عليه السالم

منا أ ان عبدٌ ")ذلكل قال: ؛ هذا املقصود من هذا احلديث؛ النصارى بعيىس عليه السالم  (؛"ا 

لهاً يعين لست  هل ا   ،ة العبادهو عبٌد كبقي( "عبد هللا ورسوهل :فقولوا"ا؟ )فقولوا ماذ ؛وال ابن ا 

هل هل وال ابن ا  منا و  ،ال هو ا  فهو عبد هللا ورسوهل  ؛يَفُضل عىل العباد بأ ن هللا اصطفاه ابلرساةلا 

  :عبد هللا ورسوهل :كعيىس عليه السالم

ذلكل هنيى عن اال طراء اذلي فعلته  ؛الشاهد منه: التحذير من سبب الرشك وهو الغلو

  .النصارى

 

اي  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا   قال: قال ) مث قال املصنف رمحه هللا تعاىل: منا أ    ؛والغلو  مكُ : "ا  اكن   ن  مَ   كَلَ ه  فا 

  ((2) "وُّ لُ الغُ   مُكُ لَ ب  قَ 

ذًا    :ملسو هيلع هللا ىلصذلكل حذَرانه النيب  ؛داء مس تفحل خطريالغلو ا 
ايمك والغلو")  ملاذا حنذر من الغلو؟  ؛احذروا من الغلو عين:ي( " ا 

منا أ هكل من اكن قبلمك الغل" ) :قال  ؛ل نه سبب هالك من قبلمك ؛تحذرون من الغلو( ف "وفا 

  .الهيود والنصارى ومن شاهبهم

 

(1)  (3445 ) 

 ( عن ابن عباس ريض هللا عنه. 3029(، وابن ماجه) 3057(، والنسايئ)1851أ خرجه أ محد) (1)
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فهو اكن السبب يف رشك بين ا رسائيل ويف رشك النصارى وغريمه  ؛انظروا ا ىل خطورة الغلو

 .من ال مم

ايمك والغلو" منا أ هكل من اكن قبلمك الغلو" وهذا هنيي ؛ا  ليس فقط  ،عامٌّ من الغلو وحتذير فا 

ذلكل قال ابن  ؛بل هو حتذير من الغلو يف مجيع أ بواب ادلين والرشيعة ؛الغلو يف هذا الباب

وسبب "، مث قال: "يف الاعتقاد وال عامل؛ هذا عام يف مجيع أ نواع الغلو": (1)تميية رمحه هللا

؟ قاهل هذا اذلي قاهل ملسو هيلع هللا ىلصيعين ملاذا قال النيب  ه"وهو داخٌل في، رم امجلار :هذا اللفظ العام

اً  ،ال شك داخل يف هذا اللفظ ، وهويف احلجيف رم امجلار  والعَبة  ،لكن اللفظ جاء عام 

 .بعموم اللفظ ال خبصوص السبب

 "،عىل أ نه أ بلغ من الصغار بناءً وحنو ذكل؛  مثل الرم ابحلجارة الكبار"فالغلو فيه:  قال:

فيأ يت  قلياًل،الس نة يف احلجارة اليت تُرىم هبا امجلرات أ ن تكون مثل حبة امحلص الكبرية ف

من ؛ هذا أ بلغ من الصغار ارة الكبريةاحلج عىل أ ن بناءً  ؛خشص مثاًل ويأ خذ خصرة ويرم هبا

جماوزته ا ىل هذه و  ،تقف عندهف  ؛ل ن الرشع جاء بوصفٍّ معني   ؛جيوز مثل هذا ، فالالغلو

  .الزايدة غلو  

بصاق  ،خصور ،جحارة ،- أ عزمك هللا - اذلي يُفعل اليوم: أ حذية  ملسو هيلع هللا ىلصفكيف لو رأ ى النيب 

من شدة ؛ ال ختطرعىل ابكل، وأ حيااُن   ختطرأ حياانً  ،أ نواع غريبة جعيبة ؛يُبصق يف امجلرات

 .اجلهل اذلي عند الناس

ر منه النيب  والقصة اليت  ،هذا احلديث ابلتحذير منه واذلي جاء ،ملسو هيلع هللا ىلصالغلو هذا اذلي حذ 

 رم امجلرات عبادة - عبادة ذهه ،هذا خطأ   ؛اكنت سببًا لهذا احلديث تقع بني الناس وبكرثة

  د.ال تتجاوز احل ؛قدر ما ورد ندالعبادة ع  يف والواجب أ ن تقف

ال  - بني  العةل، أ ي: ملسو هيلع هللا ىلصيعين النيب  -  ذكل" مث علل ابن تميية: "قال  بأ ن ما أ هكل من قبلنا ا 

من  م مطلقًا" أ ي: هديجمانبة هدهي أ ن الغلو يف ادلين، كام تراه يف النصارى، وذكل يقتيض

 "؛هلكوابه عن الوقوع فمي ؛ "أ بعد قبلنا من الغلوجمانبة طريقة من اكن لنا؛ يعين: اكن قب 

 

 (  329/ 1"اقتضاء الرصاط املس تقمي") (2)
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أ ن يكون هالاكً"؛ وأ ن املشارك هلم يف بعض هدهيم خُياف عليه ، "هلكوا مباذا؟ ابلوقوع ابلغلو

  .كام هلكوا مه

 

 كَلَ هَ "قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأ ن رسول هللا  :وملسمل عن ابن مسعود)مث قال املصنف رمحه هللا تعاىل: 

  ((1)قالها ثالاثً " عونَ ط   نَ تَ املُ 

د: اليوم الناس تسميهو  ،املتنطع: هو املتعم ق يف اليشء ع ؛متشد   ؛متعمق ،هذا هو املتنط 

ويدخل يف أ ش ياء ال  ،ويتعمق فهيا ويبحث عن أ ش ياء ال عالقة هل هبا  ،يتشدد يف ال مور

 ؛مقًا وغلواً ويتلكم يف أ ش ياء ال ينبغي هل أ ن يتلكم فهيا تشددًا وتع ،ينبغي هل أ ن يدخل فهيا 

هذا لكه  ؛واكذلي يرتك أ لك اللحم واخلَب وما شابه ،اكذلي يرتك الزواج ل جل التفر غ للعبادة

 . عطُّ نَ هذا معىن الت  ؛ تعمق د،تشد  

ط يف ، قل هل: وأ نت ممي عف ؛أ نُت متشددون :يقولون ؛الناس اليوم يرمون أ هل احلق به مفر 

أ ان أ م أ نت؟ أ ان أ رميك هبذا  ؟َمن املنصف وصاحب العدل ،حقوق هللا وواجباته عليك

ىل س نة رسول هللا ف ؛وأ نت ترميين هبذا ن  ؛ ملسو هيلع هللا ىلصا ىل َمن نرجع؟ نرجع ا ىل كتاب هللا وا 
ِ
} فَا

ُسول  { ىَل اَّلل   َوالر 
ِ
ءٍّ فَُردُّوُه ا ُُت  يف  يَش  ىل س نة الرسول  ،(2)تَنَاَزع  تعال ونتحامك ا ىل كتاب هللا وا 

ط املقرص   ؛ملسو هيلع هللا ىلص ن املفر  ن املعتدلو  ،عندئذ نعرف املتشدد املتنطع م  وس تجد نفسك  ،املمي ع م 

ويظن ما ال يوافق هواه أ و ال يركب عىل عقّل أ و مل يكن يف  ،دينه فأ نت الضائع اذلي ال يعر 

 ؛جبهّل حيمك عىل أ حصاب العمل ،أ نه ليس برشع وال بدين وهو تشدد ؛ يظنالبيئة اليت هو فهيا 

ال تبادر ا ىل  ،تعمل قبل أ ن تتلكم، دامئًا ندندن ونقول: ال حتمك عىل أ هل العمل جبهكل ذلكل

ذا رأ يت شيئًا أ و مسعت فتوى من أ حد ، اال ناكر  ،فال تبادر ا ىل اال ناكر ؛ن يُثىن عليه خبريمما 

؟ أ م أ قوال؟ هل فهيا نصوٌص أ م ال؟ حداعرف املسأ ةل: هل فهيا قول وا ،تعمل قبل أ ن تتلكم

جامٌع أ م ال؟ قبل أ ن تتلكم بلكمةهل ف  ،ورمبا تُنكر ما هو حق ودين وأ نت ال تدري ،هيا ا 

ايمك التقوى   .وأ ن جُين بنا الغلو وأ ن جُين بنا الرشك ،فنسأ ل هللا س بحانه وتعاىل أ ن يرزقنا وا 

 

(1)   (2670 ) 

 [ 59]النساء:  (1)
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ن َد   َن الت غ ليظ  فميَن  َعَبَد هللَا ع  الباب التاسع عرش: ابب ما جاَء م 

ذا َعَبَدُه؟ قََب   َرُجلٍّ    صاحلٍّ؛ فََكي َف ا 
ن َد قََب   َرُجلٍّ صاحلٍّ؛ فََكي َف  )قال املؤلف رمحه هللا تعاىل:  َن الت غ ليظ  فميَن  َعَبَد هللَا ع  ابب ما جاَء م 

ذا َعَبَدُه؟    (ا 

يعين:  ،وعدم التسهيل والتخفيف فيه ،: يعين يف التشديد يف هذا ال مر(ابب ما جاء يف التغليظ)

   .من أ دةل تدل عىل التشديد يف هذا ال مرما جاء 

ما  ،مل يعبد غريه ،؟ َعَبد هللا س بحانه وتعاىلانظر عبَد من (عند قَب رجل صاحل فمين عبد هللا)

 .وقع يف الرشك

ب  ،التغليظ يف فعلٍّ كهذا ،؟ عند قَب الرجل الصاحلأ ينلكن حمل العبادة اكن  عبَد هللَا؛ هو يتقر 

ب ا ىل غريه يؤدي ا ىل  ،لكن مل ا اكن احملل  عند قَب رجل صاحل، ا ىل هللا س بحانه وتعاىل ال يتقر 

حىت ال يقعوا  ؛وُسد  الطريق عىل الناس ،وُأغلق الباب ،غُل ظ يف هذا ال مر ؛عبادة الرجل الصاحل

ي الصالة عند قَب الرجل الصاحل  ك ال كَب،للوقوع يف الرش  فهذا طريقٌ  ؛يف الرشك ال كَب حتر 

وهذا اذلي  ؛ذلكل جاء التشديد يف هذا ال مر ؛ا ىل عبادة الرجل الصاحل ؛يؤدي ا ىل الرشك ال كَب 

  .املراد هو هذا ؛ا غالق الطرق املوصةل ا ىل احملذور :يعين ،يسمى يف الرشع بسد  اذلرائع

 ، يف الكفر ال كَب ؛وأ نه سبٌب للوقوع يف الرشك ،نياملؤلف ذكر يف الباب املايض الغلو يف الصاحل 

جفاء ، فهو نوع من أ نواع الغلو أ يضاً  ؛فيه حتذير من الغلو يف قبور الصاحلني ؛هذا مثّل ؛أ يضاً  نا ه و 

ذا عبد الرجل الصاحل ؛يف الرشع ما يدل عىل حتري الصالة عند قَب رجل صاحل فهذا رشك  ؛أ ما ا 

منا فمين عبده ليس هنا  مالالك ،أ كَب ال عبادة  - الباب جاء يف التغليظ أ و التشديد يف عبادة هللا ؛ ا 

مفا ابكل بشخص قد عبد  ؛ا ذا اكن التشديد قد جاء يف هذاف ،عند قَب الرجل الصاحل - غريه

د فيه قد ل ن العبادة عند قَب الرجل الصاحل هو أ صاًل  ؛هذا أ عظم رشاً  ؟الرجل الصاحل أ صالً  ُشد 

 ،فقد وقع يف احملذور ال عظم ؛فا ذا عبد الرجل الصاحل ،وقع يف عبادة الرجل الصاحلمن أ جل أ ال ي

ًا هلل ؛الرجل الصاحل عبادته رشك أ كَب   .ل نك جعلته ند 

وسائل و  ،يعين وس يةل توصكل ا ىل عبادة الرجل الصاحل ،وعبادة هللا عنده وس يةل ا ىل عبادته

مة   .وهو أ عظم اذلنوب ،ل هنا تؤدي ا ىل الرشك ال كَب ؛الرشك حمر 
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  .خالصة موضوع اببنا  ههذ

 

ك ر  ال دةل اليت َدل ت  عىل تغليظ عبادة هللا عند قَب رجلٍّ صاحل.  سيبدأ  املؤلف الآن ب ذ 

 ادلليل ال ول:

  ةً سَ ي  ن  كَ   ملسو هيلع هللا ىلص هللا   لرسول    ت  رَ كَ ذَ   ةَ مَ لَ سَ   أ م    أ ن  :  عن عائشة:  الصحيح" يف  ) قال املؤلف رمحه هللا:
ذا ماَت   كَ ولئ  ، فقال: "ُأ ر  وَ الصُّ   نَ وما فهيا م   ة  شَ بَ احلَ   ض  ر  أ  ا ب  هت  أ  رَ    دُ ب  أ و العَ   - حُ ال  الص    لُ جُ فهيم الر    ا 

َ  -   حُ ال  الص   َ ت    يه  روا ف  و  ، وصَ ًا دَ ج  س  مَ   ه  َب   نوا عىل قَ ب   هؤالء  فَ   ، " هللا   ن دَ ع    ق  ل  اخلَ   ارُ رش   كَ ولئ  أُ   ؛ رَ وَ الصُّ   كل 

 ( ل  ي  امث  الت    ة  نَ ت  وف    ،بور  القُ   ة  نَ ت  : ف  ني   تَ نَ ت  عوا بني الف  مَجَ 

 .(1)يف الصحيحني( احلديث موجود يف الصحيح)

 ملسو هيلع هللا ىلصمات النيب  ،امعائشة بنت أ يب بكر الصديق ريض هللا تعاىل عهن ؛أ م املؤمنني (عن عائشة)
ويه  ،ريض هللا عهنا وأ رضاها  - تقريبًا يف الثامنة عرش من معرها - ويه ما زالت صغرية يف السن

  .كام حص  بذكل احلديث ؛زوجته يف ادلنيا ويف الآخرة

 ،يه زوج أ يب سلمةو ،يه هند بنت أ يب أ مية اخملزومية القرش ية هأ م سلمة هذ (أ ن أ م سلمة)

يف بداية ال مر اكنت ، ملدينةوالهجرة الثانية ا ىل ا ،هاجرت يه وزوهجا الهجرة ال وىل ا ىل احلبشة

احلبشة و  - من مضهنم أ م سلمة وزوهجا  واكنت، هاجر بعض املسلمني ا ىل احلبشة ؛الهجرة ال وىل

ومات أ بو سلمة  ،مث بعد ذكل رجعوا وهاجروا ا ىل املدينة -الآن: أ ثيوبيا وبعض ادلول اليت حولها 

  .ملسو هيلع هللا ىلصفهيي ا حدى زوجات النيب  ،ملسو هيلع هللا ىلصوتزوهجا النيب 

حمل العبادة  :الكنيسة للنصارى اكملسجد للمسلمني( كنيسة رأ هتا بأ رض احلبشة ملسو هيلع هللا ىلصذكرت للنيب )

  .عند املسلمني مساجدو  ،والهيود عندمه معابد ،يوم ال حد لعبادهتم ا جيمتعون فهي ؛للنصارى

لهيا. ملا هاجرت ،كنيسة رأ هتا بأ رض احلبشة ملسو هيلع هللا ىلصفذكرت لرسول هللا    ا 

اختذوا هذه  ؛هذا معل أ هل الرشك  اليت س بق ذكرها،ويه صور الصاحلني (وما فهيا من الصور)

اكنت  ؛تصوير الصور هذه وصناعة الامتثيل ،ال س باب اليت أ دت هبم ا ىل الرشك فاكنت وس يةل

 ؛بدؤوا بعبادة الصاحلني :أ ول ما بدأ  قوم نوح  ، فكام ورد يف الباب السابق: أ نوس يةل ا ىل عبادهتا 
 

 (  528(، ومسمل)434أ خرجه البخاري) (1)
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 ملسو هيلع هللا ىلصومن ها هنا أ مر النيب ، ا ىل عبادة تكل الامتثيلهذا بعد ذكل مث أ دى هبم  ،صنعوا هلم متاثيالً 
قرارها عندما أ رسل علي ًا ريض هللا عنه ،بتحطمي الامتثيل ال   : "قال هلف ؛وعدم ا 

ِ
ثَااًل ا أ ن  اَل تََدَع ت م 

تَهُ  ي تَهُ  ،َطَمس   ال  َسو 
ِ
ا ُمرش  فًا ا ً ملاذا؟ ل ن ؛ (2)"وال صورة ا ال طمس هتا : "ويف رواية ، (1)" َواَل قََب 

عبادة هللا عند  ويه كهذه اذلريعة اليت معنا  ،وس يةل ؛رفع القبور وتصوير الصور ذريعة ا ىل الرشك

هما ،قَب رجل صاحل ل هنا توصل ا ىل احملذور ال كَب وهو  ؛هذه اذلرائع لكها قد أ غلقها الشارع وحر 

  .الرشك ال كَب

ذا مات فهيم الرجل الصاحل أ و العبد الصاحل"فقال: ) الرجل الصاحل  :شك الراوي: أ قال ("أ ولئك ا 

 من حيث املعىن املراد. فرق والالعبد الصاحل؟  :أ و

 ؛َبه مسجدًا"ماذا فعلوا؟ "بنوا عىل ق( "، وصوروا فيه تكل الصور"بنوا عىل قَبه مسجداً )

  :مجعوا بني رش ين ووس يلتني من وسائل الرشك العظمية، عند قَبه أ و عىل قَبه فصاروا يصل ون

  .ال وىل: بناء املساجد عىل القبور

 .صناعة الامتثيل :يعين ؛والثانية: تصوير الصور

أ رش اخللق عند  ؛ يعين:رشار اخللق ؛ملسو هيلع هللا ىلصهكذا وصفهم نبينا ( أ ولئك رشار اخللق عند هللا"")

، اكن هلم دوٌر عظمي يف الرشك ابهلل تبارك وتعاىل ونرش الرشك بني الناس ،هللا تبارك وتعاىل

ذون ابلكفر وبوسائّل س بحان هللا! لُون خمالفة رشع هللا ويتذل  هذه أ حاديث ، بعض الناس يس تح 

 ،حتري صناعة الامتثيل ويف ،بناء املساجد عىل القبور ؛رصحية واحضة يف حتري البناء عىل القبور

موهنا ويعبدوهنا مع هللا تبارك  ؛وتصوير الصور وتعظميها ومع ذكل ُتدمه يصنعون ذكل ويعظ 

رات ،وتعاىل رون ل نفسهم بأ نواع من املَب  قد متك ن الرشك من  ،ويصل ون يف تكل املساجد ويَب 

اال نسان عندما يقع يف الرشك  ،بكفرمه؟ اذامب (3){وُأرشبوا يف قلوهبم العجل} –نعوذ ابهلل  - قلوهبم 

ال  ،- نعوذ ابهلل - تُقَذف حمبة الرشك يف قلبه  ؛وال يبايل برشع هللا س بحانه وتعاىل وبأ حاكمه

منذ  - وهؤالء قد وجدوا وانترشوا بكرثة يف جممتعاتنا اليوم ويف السابقه؛ يس تغين عنه وال يرتك

ربة مثل هذه ال مور اليت انترشت بكرثة يف دعوة الش يخ محمد بن عبد الوهاب خرجت حملا و  - زمن

 

 ( عن عيل ريض هللا عنه. 969أ خرجه مسمل)  (1)

 ( بلفظ: "وال صورة يف بيت ا ال طمس هتا" 2031النسايئ)أ خرهجا  (2)

 [ 93]البقرة: (3)
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ئة س نة يرسل هللا لهذه ا عىل رأ س لك م ؛دًا لهذا ادليند   جَ وأ رسّل هللا س بحانه وتعاىل مُ  ،زمنه

انظر ا ىل ال مئة  ،ملسو هيلع هللا ىلصفتجد لهؤالء اجملددين أ ثرًا عظميً يف أ مة محمد ؛ ال مة من جيدد لها أ مر ديهنا 

واكنوا عىل  ،ُتد هلم أ ثرًا عظميً  ؛مقبل ش يخنا ل لباين والعثميني و ابن ابز وا :ال ربعة يف زمننا هذا

ليه بعد ظهورمه ،- رمحهم هللا - ئةا رأ س امل  ،س تجد الفرق واحضًا جداً  ؛انظر ا ىل احلال قبل جميهئم وا 

فنرشوا التوحيد ونرشوا الس نة  ؛س تجد وتلمتس اخلري اذلي نرشه هللا س بحانه وتعاىل عىل أ يدهيم

  .جزامه هللا عنا خرياً  ،يف هذا الزمن

أ ن من يفعل ذكل هو من رشار اخللق عند هللا  ؛ هذا هو الشاهد:أ ولئك رشار اخللق عند هللا""

  .تبارك وتعاىل

ب املؤلف رمحه هللا اببه ل جّلالبناء عىل القبور هو شاهدان اذل جفاء ؛ عبادة هللا عندها  :ي بو 

 ؟مفا ابكل لو أ ن الشخص عَبد صاحب القَب كام حيصل اليوم من ُعب اد القبور ؛التشديد يف ذكل

أ نواع ، يذحبون هل ،يتذل لون بني يدي صاحب القَب ،خيضعون ،يسجدون ،يركعون ،يصلون لها 

يسأ لونه رفع الرض  وجلب النفع ، يسأ لونه الرزق ،يسأ لونه الودل ،يس تغيثون به ،النذور ترَُصف هل

  .هذا معىن الرشك؛ مه يفعلونه ل ولياهئمو ،هذا لك ه حنن نفعّل هلل ؛ويعتقدون فيه

أ عظم  ؛وفتنة الامتثيل ،فتنة القبور( وفتنة الامتثيل ،فتنة القبور :فهؤالء مجعوا بني الفتنتني) :قال

 ؛وهذا الالكم من لِكم ابن تميية رمحه هللا ؛الفنت اليت توصل ا ىل عبادة غري هللا تبارك وتعاىل

قال النيب  ،النصارى مه من مه؟ ل"،فتنة القبور وفتنة الامتثي :فهؤالء مجعوا بني الفتنتني"قال: 

،  " :ملسو هيلع هللا ىلص ٍّ َب  ا ب ش  ً َب  ُعن  َسنَنَ َمن  قَب لمَُك  ش  َر َضب ٍّ لَتَت ب  َراعٍّ، َحىت  لَو  َسلَُكوا ُجح  َراعًا ب ذ  َوذ 

ُتُموهُ  : الهَيُوَد، َوالن َصاَرى قَاَل: "لََسلَك  ُتد اليوم بني ؛ وهذا ما حصل ؛(1)"فََمن  "، قُل نَا اَي َرُسوَل اَّلل  

مة  . وهللا املس تعان .وُتد القبور يف املساجد ،املسلمني الامتثيل والصور املُعظ 

 

  َق ف  طَ ؛  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا   سول  رَ ب    لَ ز  قالت: "ملا نُ   ؛- عن عائشة   : أ ي  - وهلام عهنا )قال املؤلف رمحه هللا تعاىل: 
 َ ذا اغ  ه  هج   عىل وَ   هَلُ   ةً َص ي  َخَ   حُ رَ ط  ي   الهيودَ   هللاَ  نَ عَ : "لَ - وهو كذكل    - فقال    ؛ ها فَ شَ ا كَ هب    َُت  ، فا 

 

 ( عن أ يب سعيد اخلدري ريض هللا عنه. 2669(، ومسمل)3456أ خرجه البخاري) (1)
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َ ، غَ هُ َب ُ قَ   زَ ر  ب  عوا، ولوال ذكل أُ نَ ما صَ   رُ ذ   حيَُ   ؛" دَ ساج  مَ   م  بياهئ   ن  أ    ورَ بُ ذوا قُ اخت َ   ؛صارى والن   َ خَ   هُ ن  أ    ري    يش 

 ( ًا " أ خرجاه دَ جس  مَ   ذَ خَ ت  يُ   ن  أ  

 .للبخاري ومسمل :أ ي (هلام)

  .: أ ي عن عائشة ريض هللا تعاىل عهنا (عهنا )

  .: يعين ملا نَزل به املوت(ملسو هيلع هللا ىلصقالت: ملا ُنزل برسول هللا )

امخليصة: كساء هل و  ،جعل يضع َخيصة؛ : يعين جعل( طفقطفق يطرح َخيصًة هل عىل وهجه)

  .عل يضعه عىل وهجهجف ،خطوط

ذا اغُت هبا كشفها ) ذا اختنق بسبب وجودها عىل وهجه :يعين (فا    .أ زالها عن وهجه ؛ا 

 .عىل هذه احلال (كذكل فقال وهو)

طردمه هللا س بحانه وتعاىل من  ،اللعن: يعين الطرد من رمحة هللا (هللا الهيود والنصارى َعنَ لَ )

 ملاذا؟  ؛رمحته

؛ ملاذا؟ ال غالق وس يةل الرشك ؛هذا ما يدل  عليه احلديث ("اختذوا قبور أ نبياهئم مساجد"قال: )

م أ حصاب القبور  :وهذا الشاهد من احلديث ؛ س بحانه وتعاىلحىت يُعَبدوا مع هللا ،يك ال يُعظ 

  ."اختذوا قبور أ نبياهئم مساجد"

ر ما صنعوا")تقول عائشة ريض هللا عهنا:  يحيك لنا قصة أ و يروي لنا مل يقل هذا ل يعين ( "حيذ 

منا ذكر لنا ذكل يك نت عظ ونعتَب ؛ال ؛رواية يسلينا هبا  وهذا تتعظون وتعتَبون به حىت يف  ،ا 

هللا س بحانه وتعاىل يذكر لنا القصص يف القرأآن والهيود فعلوا والنصارى فعلوا وال قوام  ؛القرأآن

منا هذا ليس للتسلية ،اذلين قبل فعلوا وفعل هللا هبم كذا وكذا يقوهل هللا س بحانه وتعاىل لنا يك  ؛ ا 

}يف ذكل موعظة للمتقني{ ،}لعلمك تتقون{:ايتكثري من الآ  أآخر يفيذكر ذلكل  ؛نعتَب ونتعظ

فاحذروا أ ن تفعلوا  ؛بل يه موعظة وعَبة لمك ؛هذه القصص ليست للتسلية :انتهبوا :يعين؛ وهكذا

وأ ن تبتعدوا عام وقعوا فيه  ه،وأ ن تتقو  هللا، والواجب عليمك أ  ن تطيعوا ،كفعلهم فهتلكوا كام هلكوا 

لني نرك ز عىل هذافعندما تُذَكر لنا أ خبار  ،من ضالل ملاذا يذكر هللا لنا ذكل؟ يك حنذر ما  :ال و 

ذا مل خُيالف رشع هللا س بحانه ل  ؛لوه من طاعةعوما ف ،نجتنبهف  ؛وقعوا فيه من ضالل نفعّل ا 

ذا مل يأ ت  رشعنا مبا ينسخه ؛وتعاىل   .ا 
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ر ما صنعوا" ذلكل ذكر لنا هذا ايمك م :يعين ؛قالت عائشة ريض هللا عهنا: "حيذ  ن بناء املساجد ا 

 .عىل القبور

ر ومل يتلكم وال فعل شيئاً  ملسو هيلع هللا ىلصك ن النيب    ،ذهبنا وبنينا املساجد عىل القبور وصلينا فهيا  ،مل حيذ 

  !وعبدان القبور مع هللا س بحانه وتعاىل

 ؛يعين: لوال اخلوف من أ ن يتخذ الناس قَبه مسجداً  (ولوال ذكل ُأبرز قَبه): ريض هللا عهنا  قالت

ل قَبه يف بيته ،جلعل قَبه مع املسلمني يف مقَبة البقيع   .الجتناب الغلو فيه ؛ولكن ُجع 

  .يعين أ ن يبنوا عليه مسجدًا كام فعل الهيود والنصارى مع أ نبياهئم( غري أ نه خيش أ ن يُت خذ مسجداً )

  ني.يف الصحيح  (أ خرجاه)

 

َ   ن  أ    لَ ب  قَ   ملسو هيلع هللا ىلصقال: مسعت النيب   ؛عبد هللا  بن    دب  نُ ج  عن ُ  (1)وملسمل)مث قال رمحه هللا:    موَت ي

 َ ين    ، سٍّ م  خب   ؛ فَ ليلٌ خَ  مُك  ن  يل م    كونَ يَ  ن  أ    ا ىل هللا    أُ رَ ب   أ  وهو يقول: "ا 
ِ
ام  ، كَ ليالً ين خَ ذَ اخت َ   د  قَ   هللاَ  ن  ا

براهميَ   ذَ اخت َ  ن   ًا ذَ خ  ت  مُ   ُت ن  كُ   و  لَ وَ   ،خليالً   ا   ليالً خَ   أ اب بكرٍّ   ُت ذ  الخت َ   ؛ ليالَ يت خَ م  أُ  م 
ِ
  اكنَ   ن  مَ   ن  ، أ ال وا

َ  مُك  لَ ب  قَ     ."ذكل   ن  عَ   امُك  هن   أ  فا ين    ؛ دَ ساج  مَ   بورَ ذوا القُ خ  ت  ، أ ال فال تَ دَ ساج  مَ   م  بياهئ   ن  أ    ورَ بُ قُ   خذونً ت  اكنوا ي

ن    مُث   ، ه  يات  حَ  يى عنه يف أآخر  هنَ   فقد     ، ذكلَ  ن  ها م  دَ ن  ع    الةُ والص   ، َّلُ عَ فَ   ن  مَ   - ياق  وهو يف الس     - نَ لَعَ   هُ ا 

 
ِ
َ مَ   ن  وا ن    ؛ًا دَ ج  س  مَ   ذَ خَ يُت    ن  َخيش أ    : لها و  وهو معىن قَ  ، دٌ ج  س  مل ينُب  َ الص    فا    لَ و  نوا حَ يكونوا ليب    م  لَ   ةَ حاب

ذَ   د  قَ فَ   ؛فيه    الةَ الص    َت دَ ص  قُ   عٍّ ض  و  مَ   ًا، ولُكُّ دَ ج  س  مَ   ه  َب   قَ  َ   ؛دًا ج  س  مَ   اختُّ    ؛  فيه  ىل  َص يُ   عٍّ ض  و  مَ   لُكُّ   ل  ب

 ُ  ( " ًا ورَ هُ وطَ  ًا دَ ج  س  مَ   ُض ال ر    يلَ   ت  لَ ع  : "جُ ملسو هيلع هللا ىلصكام قال    ، ًا دَ ج  س  ى مَ م  سَ ي

  .أ حد الصحابة الكرام ؛هو الَبجيل ريض هللا تعاىل عنه (جندب بن عبد هللا)

ل ن حتذيره من البناء عىل  ؛الظاهر أ هنا َخسة أ ايم( قبل أ ن ميوت خبمسٍّ  ملسو هيلع هللا ىلصمسعت النيب )

 .عىل ذكل دةتكل املفرك ز  ؛القبور اكن يف أآخر حياته كام جاء عن عائشة

 ؛الَباءة: املقصود هبا هنا نفي اليشء والابتعاد عنه ("ا ين أ برأ  ا ىل هللا أ ن يكون يل منمك خليل")

: يه أ عىل درجات احملب ة، و أ بتعد عن ذكل وأ جتنبه :أ ي فال يصح أ ن ؛ احملب ة أ نزل مهنا و  ،اخلةُل 

أ  النيب  ؛وأ ن يكون أ حٌد من البرش كذكل ،يكون هللا س بحانه وتعاىل خليّل   .من ذكل ملسو هيلع هللا ىلصفتَب 
 

(1)  (532  ) 
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براهمي خليالً كام ،"فا ن هللا قد اختذين خليالً ) هذه نعمة  ،هنيئًا هل عليه الصالة والسالم( "  اختذ ا 

براهمي فاهلل س بحانه وتعاىل ما اختذ  ؛وفضيةل عظمية من هللا س بحانه وتعاىل امنت  هبا عليه وعىل ا 

براهمي عليه السالم ومحمد ال ا  م ،ملسو هيلع هللا ىلص اً أ حدًا خلياًل ا  براهمي ومحمد  ؛بقية ال نبياء حيهب  هلم  ملسو هيلع هللا ىلصلكن ا 

  .هلم اخلةُل   ؛ماكنة خاصة

هذه من ( "الختذت أ اب بكرٍّ خلياًل "؛ )" لو اكن هذا يصلح(" ولو كنت متخذًا من أ ميت خليالً ")

 ملسو هيلع هللا ىلصلو اكن النيب  ،هذه درجته ؛وليخسأ  أ عداؤه ، هللا عنهيضأ عظم مناقب أ يب بكر الصديق ر
  .متخذًا خلياًل الختذ أ اب بكرٍّ خليالً 

ن من اكن قبلمك اكنوا يتخذون قبور أ نبياهئم مساجد) هذا ( أ ال فال تتخذوا القبور مساجد" ؛"أ ال وا 

"من  :ال تفعلوا كفعلهم :ملسو هيلع هللا ىلصينب ه النيب  ،احلديث هنا ل جل هذاهذا ذكر املؤلف  ؛ فقدالشاهدو ه

  .هذا لِكم رصحي ؛أ ال فال تتخذوا القبور مساجد"؛ اكن قبلمك اختذوا قبور أ نبياهئم مساجد

ذًا ال ( "فا ين أ هنامك عن ذكل")   .قد هنيى عهنا ملسو هيلع هللا ىلصل ن النيب ؛ صح  الصالة يف مقَبةتا 

 ملاذا؟

عةل الهنيي عن الصالة يف  ؛هذا هو الصحيح يف العةل ؛يك ال توصل ا ىل عبادة صاحب القَب 

  .القبور

 ،قبل َخسٍّ  ملسو هيلع هللا ىلصكام جاء يف حديث جندب أ نه مسع هذا من النيب  (فقد هنيى عنه يف أآخر حياته)

 . يعين نزل به مكل املوت -ُنز ل به: مل ا ويف حديث عائشة

 :وهذا الالكم الآن اذلي سيسوقه املؤلف لِكم ش يخ اال سالم ابن تميية رمحه هللا

نه لُ : )قال : فقال ؛يف س ياق املوت كام يف حديث عائشة اذلي س بق (عن وهو يف الس ياقمث ا 

 ".اختذوا قبور أ نبياهئم مساجد ؛لعنة هللا عىل الهيود والنصارى"

  .الصالة عند ماذا؟ الصالة عند القبور( والصالة عندها من ذكل)

ن مل ينَُب مسجدٌ ) حىت لو ذهبت  ؛ال ط؛يعين ليست القضية متوقفة عىل بناء املسجد فق (وا 

ن مل تنَب  مسجداً    .فأ نت داخل يف الهنيي ؛وصليت عند القَب وا 

 .رو عند القب ؛يعين أ ن يُصىل  عندها  (خيش أ ن يُت خذ مسجداً  :وهو معىن قولها )
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ومه أ شد الناس  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  ل هنم يعلمون هنيي( فا ن الصحابة مل يكونوا ليبنوا حول قَبه مسجداً )

ذ ذ ،امتثااًل ل مره  اليت اكن التوحيد ،بناء املساجد عىل القبور ما ُتده يف القرون ال وىل أ بداً  :اكا 

ناكر املنكر، والس نة قوية ،قامئاً  فهيا  وعىل فعل ما جيوز والهنيي عام ال  ،وأ هل الس نة قادرين عىل ا 

منا ُتده بعد ذكل ؛ال ُتده يف القرون الثالثة ال وىل ؛جيوز ملا انترشت البدع والضالالت وأ هل  ،ا 

  .الاحنراف

يعين ال يذهب ذهنك فقط ا ىل بناء مسجد  (صدت الصالة فيه فقد اختذ مسجداً ولك موضع قُ )

د الصالة يف ذاك املاكن هو اختاذ لها  :لكن أ يضاً  ،داخل يف الهنيي نعم هذا ؛ال ؛عىل القَب حىت تعمُّ

 كيف؟  ؛مسجد

  جاء لِكمه من هنا  (بل لك موضع يُصىل فيه يسمى مسجداً : )قال

 وما ادلليل؟ 

لت يل ال رض مسجدًا وطهوراً : "ملسو هيلع هللا ىلصكام قال  )قال: ذًا ال رض لكها مسجد( (1)"ُجع  فأ ي ماكن  ،ا 

ذًا ال جيوز كل أ ن تصيل عند القَب وال ا ىل القَب وال عىل القَب ،فهو مسجد ؛تصيل فيه هذا لكه  ؛ا 

 . ل نه يؤدي ا ىل احملذور ؛قد جاء فيه الهنيي

 

ن  بس ند جيد عن ابن مسعود مرفوعاً   (2) ول محد)قال املؤلف رمحه هللا تعاىل:    ار  رش   ن  م    : "ا 

َ   ، واذلينَ ياءٌ ح  أ    مُه  وَ  ةُ اعَ م الس  هُكُ ر  د  تُ   ن  مَ   : اس  الن   رواه أ بو حامت ابن حبان  . "دَ ساج  مَ   بورَ القُ   ذونَ خ  ت  ي

 ((3)حصيحه "" يف  

م معناهجف  (؛"واذلين يتخذون القبور مساجد")الشاهد منه قوهل:   .علَهم من رشار الناس وقد تقد 

أ ن الساعة ال  :جاء يف احلديث( "ا ن من رشار الناس من تدركهم الساعة ومه أ حياء": )قوهل هنا 

وذكل ل نه يف أآخر الزمان وبعد أ ن يظهر عيىس عليه السالم ويظهر  ؛(4)تقوم ا ال عىل رشار اخللق

كام  - تأ يت رحي طيبة ،وعالمات الساعة ،املهدي ويظهر ادلجال ويأ جوج ومأ جوج ولك هذه ال مور

 

 ( عن جابر بن عبد هللا ريض هللا عنه.521(، ومسمل)438أ خرجه البخاري) (1)

 ( 7067(، وعلقه البخاري يف حصيحه)3844)  (2)

(3)  (6847 ) 

 ( عن عبد هللا بن معرو بن العاص ريض هللا عنه. 1924أ خرجه مسمل)  (4)
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هؤالء مه رشار اخللق؛  فتأ خذ نفس لك مؤمن فال يبقى عىل ظهرها ا ال رشار - جاء يف احلديث

  .يعين تقوم الساعة ومه موجودون ؛اذلين تدركهم الساعة ومه أ حياء :اخللق

 ملاذا؟  ؛اذلين يتخذون القبور مساجد :وأ يضًا من رشار اخللق

هذا  ؛فتحوا الباب لعبادة غري هللا تبارك وتعاىل ،ل هنم قد فتحوا الباب للرشك ال كَب ال عظم

ر منه يف أ حاديث كثرية ملسو هيلع هللا ىلصال مر اذلي هنيى عنه النيب  تركوا أ وامر النيب  :ومع ذكل ،وحذ 

ايمك لطاعته .هلم اونواهيه وذهبوا وفعلوا ما حيلو  ملسو هيلع هللا ىلص  .نسأ ل هللا أ ن يوفقنا وا 
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ال حنَي  الباب العرشون: ابب ما جاَء أ َن  الُغلُو  يف قُبور  الص 

ن  دون  هللا  َبُد م  اثاَنً تُع  ها أ و  ُ  يَُصري  
ن  دون   : )قال املؤلف رمحه هللا َبُد م  اثاَنً تُع  ها أ و  ُ ال حنَي يَُصري   ابب ما جاَء أ َن الُغلُو  يف قُبور  الص 

 ( هللا

يؤدي ذكل ا ىل أ ن تصري هذه القبور أ واثاًن تعبد من  ؛يعين جماوزة احلد يف قبور الصاحلني وتعظميها 

  .دون هللا

  .سواء اكنت هل صورة أ و ليست هل صورة ؛ما ُعبد من دون هللاهو الوثن: و 

وهذا معىن اذلي   ؛يؤدي ا ىل ذكل؛  تعظمي اليشءجماوزة احلد   يف    (يصريها أ واثاًن تُعبد من دون هللا)

م معنا يف الغلو   .تقد 

  ل  عَ ال َُت   م  قال: "اللهُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا    رسولَ  ن  أ    :(1) "املوطأ  " روى ماكل يف  : )محه هللا تعاىلقال املصنف ر 

 ( "دَ اج  سَ مَ   م  بياهئ   أ ن    بورَ ذوا قُ اخت َ   مٍّ و  عىل قَ  هللا   بُ ضَ غَ   د  َت ، اش   دُ بَ ع  نًا يُ ثَ ي وَ َب  قَ 

مام دار الهجرة :بن أ نس (ماكل)   .اال مام املعروف صاحب املذهب املاليك ،ا 

  .وهو من الكتب النفيسة ؛املسه ل: املوطأ  يف كتابه املوطأ ؛ و  (املوطأ  )

ه حىت فيدعا به ربه أ ن حيفظ قَبه من الغلو    ؛ملسو هيلع هللا ىلصدعاء من النيب    ("اللهم ال ُتعل قَبي وثنًا يُعَبد")

  .ملسو هيلع هللا ىلصوامحلد هلل قد اس تجاب هللا س بحانه وتعاىل لنبيه  ؛ال يُعبد
اختذوا علهيا  ؛غلوا يف قبور أ نبياهئم ( ملا اش تد غضب هللا عىل قوم اختذوا قبور أ نبياهئم مساجد"")

فغلوا يف ال نبياء والصاحلني حىت عبدومه مع هللا تبارك  ،املساجد وعبدوا أ نبياءمه وعبدوا صاحلهيم

 .هذا الشاهد اذلي يريده املؤلف رمحه هللاو  ؛وتعاىل

 

 

( عن أ يب 7358، وأ خرجه أ محد يف "مس نده" ) ملسو هيلع هللا ىلص ( مرساًل من رواية عطاء بن يسار عن النيب240/ 2)  (1)

  ملسو هيلع هللا ىلص هريرة عن النيب
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َت   (1) والبن جرير)قال املؤلف رمحه هللا:  بس نده عن سفيان عن منصور عن جماهد: }أ فََرأ ي ُُتُ الال 

َ  (2) ى{ َوال ُعز  ، وكذا قاَل أ بو اجلوزاء عن ابن  " ه  َب   فوا عىل قَ كَ عَ فَ  ؛ امَت ، فَ َق وي  م الس  هُ لَ  تُّ لُ قال: اكن ي

ويَق للحاج  " عباس: "اكَن يَلُتُّ الس 
(3)) 

مه يف هذا الرجل ل جل ما اكن يفعّل من خري  :تقدمت الآية وتقدم رشهحا لكن الشاهد هنا   ؛أ ن غلو 

 .هذا الشاهد اذلي يريده ؛فصار قَبه وثنًا يُعبد ل جل الغلو فيه ؛أ دى هبم ا ىل عبادة قَبه

يعين هذا الرجل اكن يلت  (وكذا قال أ بو اجلوزاء عن ابن عباس: اكن يلت السويق للحاج: )قال 

اخَتذوا قَبه مسجدًا وعكفوا   ؛فلام مات  ،فعُظم يف نفوس الناسلُحجاج طعامًا؛  يصنع ل  ؛السويق للحاج  

  .عنده

ُ بور  القُ   رات  زائ    ملسو هيلع هللا ىلص هللا    رسولُ   نَ عَ قال: "لَ   ؛ وعن ابن عباس )قال املؤلف رمحه هللا:   علهيا    ذينَ خ  ت  ، وامل

 َ ُ   دَ ساج  امل   ((4)روا أ هل السنن  "جَ والّسُّ

اختاذ ، البناء عىل املساجد ،من الغلو يف القبور اذلي أ د ى ا ىل الرشك هبا وعبادهتا  ؛هذا من الغلو

اذلي أ دى ابلناس  ،ل ن هذا من الغلو فهيا  ؛ملسو هيلع هللا ىلصلك هذا هنيى عنه النيب  ؛زخرفهتا  ،تزييهنا  ،الُّسج

يته" م:ذلكل قال عليه الصالة والسال ؛ا ىل عبادهتا  مفن الغلو فهيا:  ،(5)"ال تدعن  قَبًا ُمرشفًا ا ال سو 

ج ضاءهتا ابلُّسُ  "،املتخذين علهيا املساجد والّسج" :وهذا املقصود من قوهل ؛البناء علهيا وتزييهنا وا 

هذا لكه من الغلو فهيا اذلي أ دى   ؛يصلون فهيا أ و عندها  ؛ومساجد  ،تُضاء ؛صباح الّساج يعين امل و 

  .ا ىل عبادهتا مع هللا تبارك وتعاىل

 

 (   523/ 22"تفسري الطَبي" ) (1)

 [  19]النجم:  (2)

 ( موقوفًا بلفظ: "اكن الالت رجاًل يلت سويق احلاج"  4859(، وأ خرجه البخاري)523/ 22"تفسري الطَبي" ) (3)

 ( عن ابن عباس ريض هللا عنه. 2043(، والنسايئ) 320(، الرتمذي)3236أ خرجه أ بو داود) (4)

 ( عن عيل ريض هللا عنه.969أ خرجه مسمل)  (5)
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ارات ": يف زايرة القبور صوابهو  ،"زائرات القبور" ؛(1)لكن هذا احلديث هبذا اللفظ ضعيف زو 

، قد مر  معنا يف أ حاديث كثرية ؛والهنيي عن اختاذها مساجد، اذلي حص   اللفظ هذا؛ (2)"القبور

 .رشك :وتنويرها قربًة ل حصاهبا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

س ناده: أ بو صاحل ابذام موىل أ م  (1)  هائن،يف ا 

جاء من حديث أ يب هريرة وحسان بن اثبت ورواية عن ابن عباس، أ ما حديث أ يب هريرة ففيه: معر بن أ يب سلمة  (2)

ال عبد الرمحن بن هبامن عن عبد الرمحن بن حسان بن اثبت عن أ بيه، وعبد  ، وأ ما حديث حسان بن اثبت فمل يرويه ا 

فقد رواه عنه أ بو صاحل موىل أ م هائن مرة بلفظ: "زائرات"، ومرة  الرمحن بن هبامن جمهول العني، وأ ما حديث بن عباس

 ( عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: "زوارات"6704بلفظ: "زوارات"، كذكل جاء يف "مصنف عبد الرزاق")
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َطفىالباب احلادي والعرش  اميَة  املُص   ملسو هيلع هللا ىلص ون: ابُب ما جاَء يف ح 
ك     ُل ا ىل الرش    صٍّ ه  لُك  َطريقٍّ يُو  حيد  َوَسد    َجناَب الت و 

ُ   ة  اميَ يف ح    ابب: ما جاءَ )قال املؤلف رمحه هللا:    ريقٍّ طَ   لُك    ه  د   وسَ  حيد  و  الت    ناَب جَ   ملسو هيلع هللا ىلص صطفى امل

 ( ك  ا ىل الرش      لُ ص  و  يُ 

املُختار  :ومعىن املصطفى ،ملسو هيلع هللا ىلصاملصطفى: هو النيب  طفى(ما جاء من أ دةل تدل عىل حامية املص)

  .اذلي اختاره هللا س بحانه وتعاىل لتبليغ رسالته
يكون  ؛غلق الس بل اليت توصل ا ىل الرشكيعين: عندما يُ  ؛جانب التوحيدأ ي:  (جناب التوحيد)

  .قد حفظ جانب التوحيد حىت ال حيصل اخللل فيه

ه لك طريق يوصل ا ىل الرشك)  كتحري ؛يعين : حتري الوسائل اليت توصل ا ىل الرشك (وسد 

وهذه ال مور قد ، حتري اذلحب يف ماكن اكن يُذحب فيه لغري هللا وما شابهو  ،رالصالة عند القبو 

يضاحاً ، و تقدمت معنا  الهتاون يف الوسائل اليت و  ،ل ن هذا أ مٌر عظمي ؛هنا املؤلف يزيدها بيااًن وا 

هتاَوَن الناس  ،وهذا ما حصل ،اس ا ىل الرشك ابهلل س بحانه وتعاىليؤدي ابلن ؛توصل ا ىل الرشك

حىت أ دى هبم ال مر ا ىل  ؛يف ادلعاء عند القبور ،يف اذلحب عند القبوروا هتاون، يف البناء عىل القبور

عن اذلحب عندها و  ،عن الصالة عند القبور ملسو هيلع هللا ىلصوقد هنيى النيب  ل،هذا اذلي حص ؛عبادة القبور

ذلكل وقعوا يف  ؛لكن الناس تركت هذه النوايه اليت هُنينا عهنا ، هذه الوسائلمن أ جل ا غالق 

اليت توصل ا ىل  طرققد سد ال ملسو هيلع هللا ىلصأ ن النيب  هنا: املؤلف هفهذا اذلي يريد أ ن يبي ن ؛الرشك

اكلتوضيح لل بواب اليت  - كام ذكران  -البابوهذا  ،خش يًة عىل الناس أ ن يقعوا يف الرشك ؛الرشك

وحتري  ،كتحري البناء عىل القبور ؛ليت س بقت كثري مهنا يدل عىل هذا ال مروال دةل ا ،س بقت

هذه لكها من سد  ؛وكذكل حتري اذلحب يف حملٍّ يُذحب فيه لغري هللا، الصالة عند القَب أ و عليه

  .اذلرائع اليت توصل ا ىل الرشك
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ه  َما َعن ُتُّ   )قال املؤلف رمحه هللا تعاىل:  مُك  َعز يٌز عَلَي  ن  أ ن ُفس  وقول هللا تعاىل: }لََقد  َجاَءمُك  َرُسوٌل م 

مٌي{ ن نَي َرُؤوٌف َرح  م  ل ُمؤ  مُك  اب    ((1) َحر يٌص عَلَي 

الرسول كام تقدم معنا: هو من بعثه هللا س بحانه وتعاىل برساةل  (}لقد جاءمك رسول من أ نفسمك{)

ر بتبليغه ؛بُعث للناس برشيعة يبيهنا هلم ؛للناسليبلغها  ليه برشعٍّ وُأم   .فهو من أ ويح ا 

هو  ،لسانه عريب ،قبيلته معروفة ،أ صّل معروف ،هو من العرب ؛}من أ نفسمك{ يعين منمك

 .الصفات الكرميةو معروف بيهنم ابلصدق 

{  {(}عزيز عليه ما عنُت  )  اً شاق :يعين ؛عليه اً ن عزيز يشق عليه ويكو ؛ما يشق  عليمك أ ي:}ما عنُت 

فيه مشقة حياول أ ن يدفعه  أ مرٍّ  وأ يُّ ، ال حيب أ ن تلحق بمك املشقة ،فال حيب لمك املشقة ؛عليه

لوال أ ن أ شق عىل أ ميت ل مرهتم ابلسواك عند لك " :قال ملسو هيلع هللا ىلصكام جاء يف احلديث أ ن النيب  ،عنمك

أ ول ما فرضت الصالة: ف ؛وكام جاء أ يضًا يف فرض الصالة عندما ُأرسَي به ا ىل السامء "،صالة

يرجع ا ىل ربه ويطلب التخفيف حىت أ ن واكن يزنل ا ىل موىس وموىس يقول هل  ،َخسني صالة

  .وحرصه عىل هدايهتم ملسو هيلع هللا ىلصهذا من شفقته عىل أ مته  ؛وصلت ا ىل َخس صلوات

وخياف عليمك من  ،رص عىل هدايتمك وعىل طاعتمك لربمكحي ،يعين حيرص عليمك (}حريص عليمك{)

اذلي أ رسّل هللا  ملسو هيلع هللا ىلص هذه صفة محمد ؛والوقوع فمي ال يريض هللا س بحانه وتعاىل ،الوقوع يف الرشك

لين هذه نعمة من هللا س بحانه وتعاىل علينا حتتاج من ا ا ىل ؛ وهذا من نعمة هللا علينا  ،ا تبارك وتعاىل ا 

لينا نبي ًا فظًا غليظًا ال يبايل بنا وال هيُت مبا يشق علينا فلو أ نه أ رسل ، شكر لاكن يف ذكل علينا  ؛ا 

لينا نبي ًا هبذه  ،تبعات عظمية لكن من رمحة هللا تبارك وتعاىل وفضّل ومن ه علينا أ ن أ رسل ا 

 .ال وصاف

  .وتعظميه التعظمي اذلي يليق به ملسو هيلع هللا ىلصوهذه الصفات تقتيض حمبة النيب 

وهذا خاص ابملؤمنني وليس  ؛}رؤوف رحمي{: : هذه صفته مع املؤمنني(حمي{ابملؤمنني رؤوف ر )}

 . ابلاكفرين

 

 [  128]التوبة: (1)
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اً ؛ يه شدة الشفقة :لرأ فةوا أ ما مع  ،هذا مع املؤمنني؛ عظمي الرمحة: رحميوال ،فهو يشفق علهيم جد 

{ ؛ فـ:الكفار اُء بَي هَنُم  اُء عىََل ال ُكف ار  ُرمَحَ د  يَن َمَعُه أ ش  ٌد َرُسوُل اَّلل   َواذل   }ُمَحم 
مفع  ،هذا وصفهم ؛(1)

  .املؤمنني يشء ومع الكف ار يشء أآخر

البعض  ؛حصل خلط شديد عند الناس قد اليوم، همم جدًا أ ن نفهم ما جيب علينا انحية الكفار

ىل اال لف فمي بيننا ف  ؛والبعض الآخر يقابلهم ،يدعو ا ىل قتلهم بدون أ ي تفصيالت يدعو ا ىل احملبة وا 

سقاط عقيدة الوالء والَباء ن ديننا ومن  -هكذا يزمعون - وحيارب الكراهية ،وبيهنم وا  الكراهية م 

احلب يف  ،ء والَباءالوال ،ن أ صول ديننا الكراهيةمف ؛من أ حب فليحب  ومن كره فليكره ،رشعنا 

أ وثق عرى اال ميان احلب يف " :ملسو هيلع هللا ىلص ، قال رسول هللاأ وثق عرى اال ميان ؛ ويههللا والبغض يف هللا

ال البغض، (2)"هللا والبغض يف هللا هؤالء جمرمون مع هللا س بحانه  ؛والكفار ليس هلم عندان ا 

حياربون ربنا تبارك وتعاىل ليل  ،يش متون هللا س بحانه وتعاىل ليل هنار ،ظاملون ل نفسهم ،وتعاىل

نسااًن وُتد خشصًا يؤذيه ؟بعد ذكل تريد منا أ ن حنهبم ؛ هلهنار تغار  ؛كيف؟ أ نت عندما حتب ا 

ه ال صل يف املؤمن أ ن تكون حمبته هلل وبغضو  ،هذا يف البرش ،عليه وتنرصه وتبغض من يعاديه

ذا ك  ،يف هللاو هلل فأ نت حتب من حيب هللا وتبغض من  ؛نت حقيقة حتب هللا س بحانه وتعاىلا 

 ؛يكفرون به ليل هنار ،يس ب ونه ،هؤالء يش متون هللا س بحانه وتعاىلو  ،يبغض هللا س بحانه وتعاىل

نكعقيدة اال سالم يف نفسك وتكيف تريد مين أ ن أ حهبم؟ عندما متف  عندئذٍّ حتهبم وال تبايل  ؛ فا 

وهذا تكذيب هلل  ؛هتُت ؛ لنأ و ما شابه ،عيىس ابن هللاو  ،أ ن يقول: هللا اثلث ثالثة ؛هبذه القضااي

 :تبارك وتعاىل لكام قا  ؛ويش متونه ،مه يقولون هل ودل؛ وليس هل ودل هللا: يقول ؛س بحانه وتعاىل

بين ابن أآدم" "،يش متين ابن أآدم" لكن ، عقيدتنا عقيدة الوالء والَباء كيف ترىض هبذا؟ "؛يكذ 

ه ،الكفار عندان أ صناف ؛بغضهم يشء ومعاملهتم يشء أآخر  هذا وحمل  ، ولك صنف هل معامةل ختص 

  .كتب الفقه

 ؟ فملاذا ذكرها املؤل ؛ أ ي:الشاهد من هذه الآية

 

 [ 29]الفتح:  (1)

 ( عن الَباء بن عازب ريض هللا عنه. 18524أ خرجه أ محد )  (2)
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ذا اكن الرسول ك نه يقول:  ونفهم  ،يتلكم بلساننا  ،مت صفًا هبذه الصفات اليت يه أ نه عريب ملسو هيلع هللا ىلصا 

فهل  ؛يتصف بلك هذه الصفات ؛وأ نه ابملؤمنني رؤوف رحمي ،وأ نه يشق  عليه ما يشق  علينا  ،لغته

ويسبب لها دخول  ،يليق مبن هذه صفاته أ ن يرتك ال مة تقع يف الرشك اذلي يبعدها عن هللا

  ؟وال يغلق الس بل اليت توصلهم ا ىل الرشك ،حض  وال يبني  هلم وال يو ،النار

رمه منهال بد أ ن  :رسول موصوف هبذه الصفات ،ال ميكن ذكل رمه  ،يبني هلم الرشك وحيذ  وحيذ 

ليه  . هذا اذلي يريده املؤلف من ذكر هذه الآية يف هذا املوطن ؛من الوسائل اليت توصلهم ا 

 

 

بورًا،  قُ   مُك  وتَ يُ لوا بُ عَ : "ال َُت  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا   ؛ عن أ يب هريرة)قال املؤلف رمحه هللا تعاىل: 

ِ ؛ فَ يَل  وا عَ لُّ يدًا، وصَ ي ع  َب  لوا قَ عَ وال َُت  
س ناد  ُُت  ن  كُ   ثُ ي  ين حَ غُ لُ ب  تَ   مُك  تَ اَل صَ   ن  ا " رواه أ بو داود اب 

   ( رواته ثقات  ، حسن 

ينبغي ف  ؛هذا هنيٌي عن ترك الصالة واذلكر وقراءة القرأآن وادلعاء يف البيت (بيوتمك قبوراً ال ُتعلوا )

ر بيته بفعل هذه ال مور فهيا  وال  ،عبادة هللا س بحانه وتعاىل وطاعته يف بيتك ؛عىل املسمل أ ن ينو 

  .ُتعل بيتك اكلقَب

ه ابلقَب  ؟ ملاذا ش هب 

وال يذهب املرء  ،وال يُذكر هللا س بحانه وتعاىل فهيا  ،رأآن فهيا وال يُقرأ  الق ،ل ن القبور ال يُصىل  فهيا

لهيا يدعو لنفسه فهيا  منا القبور ليست حماًل لهذه العبادات والطاعات ؛ا  املسجد : حمل الطاعات ؛ ا 

  .والبيت ويف أ ي ماكن مل يَنَه هللا س بحانه وتعاىل عن الصالة فيه

كثري من الناس تدخل بعض  ؛ليوم من كثري من الناس" ال ُتعلوا بيوتمك قبورًا" اكحلاصل اوقوهل: 

ال يدعون هللا يف  ،ال يذكرون هللا ،ال يقرؤون القرأآنا، ال يصلون فهي ؛ ُتدمهالبيوت عندمه

، هللا يصلح هذا البيت أ ن يُسمى مقَبة وليس بيتاً  ،قَب ، هذاهذا خراب ًا؛بيت ليس هذا ؛بيوهتم

  .س بحانه وتعاىله يكون فيه ذكر اذلي يبارك يف البيت  س بحانه وتعاىل

 الش ياطني عىل كثري من اال نس يف زمننا هذا ابذلات؟  تسلطت ملاذا 
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عىل عهد  نتسمع به بشلك ما اك ؛الكثري من املس  حيصل بني الناس اليوم ؛لبعد الناس عن ديهنم

كون من هذا ال مر هبذه  ،السلف ريض هللا عهنم ل ننا اختذان  ؛الصورة املوجودة علهيا وما اكنوا يَش 

  .بيوتنا قبوراً 

  .ذلكل ذكره املؤلف هنا ؛وهذا الشاهد( وال ُتعلوا قَبي عيداً ) :قال

 ما معىن العيد؟ 

جيمتعون  ؛يعود ،مأ خوذ من الَعود ؛قالوا: العيد هو امٌس ملا يعود من الاجامتع العام عىل وجهٍّ ُمعتاد

يوٌم جنمتع  ؛امجلعة مثاًل عيٌد لنا  ،أ و يف لك أ س بوعٍّ مرة ،أ و يف لك شهر مرة ،فيه يف لك عام مرة

  .جنمتع فيه يف لك س نة ؛عيد لنا  ل حضىعيد ا ،عيد الفطر عيٌد لنا  ،فيه يف لك أ س بوع

  .وأ عياد ماكنية ،وال عياد قسامن: أ عياٌد زمانية

هذه أ عياد زمانية  ؛كعيد الفطر وعيد ال حضى وامجلعة ،ابلوقت ؛ابلزمنال عياد الزمانية: اليت تتعلق 

  .متعلقة ابلوقت

ى عيدًا ماكنياً  ؛اكملسجد: ماكٌن جنمتع فيه ؛أ عياٌد ماكنية متعلقة ابملاكن القَب اذلي ُيزار  ،فهذا يسم 

  .حمرم :والقَب عيد ماكين ممنوع ،لكن املسجد عيد ماكين مرشوع ؛عيٌد ماكين

 ل ن ؛لكنه ممنوع ؛عيد زماين :عيد الوطن أ و عيد الاس تقالل ،عيد زماين مرشوع :عيد الفطر

حني قد املدينة وهلم يومان يلعبون فهيام، فقال: ما هذان اليومان: قالوا:  ملسو هيلع هللا ىلصال مر كام قال النيب 

 : ملسو هيلع هللا ىلص كنا نلعب هبام يف اجلاهلية؛ فقال رسول هللا
ِ
مَ " ا َُما: يَو  هن  ا م  ً َما َخري  َ قَد  أ ب َدلمَُك  هب    ن  اَّلل 

ر   َم ال ف ط  َى، َويَو   ،فال عياد تعبدية ؛من العيد اذلي اكن عىل عهد اجلاهلية ملسو هيلع هللا ىلصنع النيب ؛ مف (1)"ال  حض 

  .وما مل يثبت فال جيوز ،ما ثبت يف الرشع نثبتهو 

ذًا ال عياد قسامن: زمانية وماكنية وال عياد املاكنية مهنا وع، وال عياد الزمانية مهنا مرشوع ومهنا ممن ،ا 

ماكين  ، يعين عيد: "ال ُتعلوا قَبي عيدًا"ملسو هيلع هللا ىلصهنا يقول النيب و  ،مرشوع ومهنا ممنوع كام مث لنا 

 .عنده ؛ُتمتعون يف هذا املاكن

 

 ( عن أ نس ريض هللا عنه.1556(، والنسايئ)114(، وأ بو داود)13622أ خرجه أ محد )  (1)
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ن مل يُعَبد ،لعبادة صاحب القَب ُتمتعون عند القَب؟ ملاذا هو وس يةل  ؛علوه عيداً جمرد أ ن ُت ؛ فا نوا 

عن أ ن جُيعل  ملسو هيلع هللا ىلصملاذا هنيى النيب  :وهذا املراد ؛ملسو هيلع هللا ىلصذلكل هنيى عنه  ؛وذريعة توصل ا ىل عبادته

  .املراد هو هذا ؛ملسو هيلع هللا ىلصقَبه عيدًا؟ حىت ال يؤد ي ذكل ا ىل عبادة النيب 

قال  ؛ال مر ابلصالة عليه جاء يف كتاب هللا ،عليه وعىل أ هل الصالة والسالم (وصلوا عيل) قال:

آَمنُوا َصلُّوا عَلَي ه   يَن أ َا اذل   َ َوَماَلئ َكتَُه يَُصلُّوَن عىََل الن يب    اَي أ هيُّ ن  اَّلل  ِ
 َوَسل  ُموا هللا س بحانه وتعاىل: }ا

ل ميًا{   .فنحن نصيل ونسمل عليه ؛عليه وعىل أ هل الصالة والسالم (1) تَس 

؛ ال؛ ل ن تتلك فوا وتأ توا ا ىل قَبي يك تصلوا عيل حاجةيعين ال  (التمك تبلغين حيث كنُتفا ن ص)

 الصالة، تنقل هل الصالة ملسو هيلع هللا ىلصفاملالئكة تسمع وتنقل للنيب  ؛صل   أ يامن كنت ،لس ُت حباجة ا ىل هذا

 ،أ مر غييب؛ هو ال حمك فهيا للعقل ابلقياس وما شابه ،وهذه أ مور غيبية ،هذا اذلي ورد فقط؛

نصيل  ،وتبلغه ملسو هيلع هللا ىلصتوصل املالئكة الصالة ا ىل النيب  ؛أ ن الصالة يه اليت توصّل ملسو هيلع هللا ىلصأ خَب النيب 

أ ن تكون عند  فرق الحيامث كنُت" يعين ، "عليه وتبلغه هذه الصالة عليه وعىل أ هل الصالة والسالم

وُتمتعوا هناك من أ جل أ ن  ،عي أ ن تتلكف وتذهب ا ىل القَبدا؛ فال عن القَب اً القَب أ و بعيد

وهذا  ؛وادلعاء هل ملسو هيلع هللا ىلصال صل فيك أ ن تكون غايتك يه الصالة عىل النيب ؛ فا ن تصلوا عليه

ليه ؛حيصل يف ماكنك اذلي أ نت فيه وشد الرحال مهنييٌّ عنه  ،فلست حباجة ا ىل أ ن تشد الرحال ا 

ال ا ىل ثالثة مساجد للتعبد ال ا ىل ثالثة مساجد: "ملسو هيلع هللا ىلص ، قال النيبا  ن فأ نت  "،ال تُشد  الرحال ا  ا 

تكون نيتك  أ ن ال بأ سف ال جر؛فيه وحتصل عىل  لتصيل الرحال ا ىل املسجد النبوي شددت

؛ ملسو هيلع هللا ىلصأ ما أ ن تكون نيتك يه شد الرحال ا ىل قَب النيب  - ملسو هيلع هللا ىلصقَب النيب  وتزور تذهب مث ،هذا
م : هذاالف  ؛وتشد الرحال ا ىل بيت املقدس ،- ا ىل مكة - احلراموتشد الرحال ا ىل بيت هللا ، - حمر 

لهيا الثالث هذه املساجد  ال ا ىل هذه  ،اليت ُأذن لنا رشعًا أ ن نشد الرحال ا  فللتعب د ال تشد الرحال ا 

  .املساجد الثالثة يك تصيل فهيا 

 

 [ 56]ال حزاب: (1)
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س ناد حسن (1)واه أ بو داود)ر قال املؤلف:   .(ورواته ثقات ،اب 

 

 

اكنت عند    ةٍّ جَ ر  أ نه رأ ى رجاًل جييء ا ىل فُ ،  وعن عيل بن احلسني ): تعاىلقال املصنف رمحه هللا 

فهناه، وقال: أ ال أ حدثمك حديثًا مسعته من أ يب عن جدي عن    ؛فيدخل فهيا فيدعو   ملسو هيلع هللا ىلصقَب النيب 

  . كنُت"  أ ين قال: "ال تتخذوا قَبي عيدًا، وال بيوتمك قبورًا، فا ن تسلميمك يبلغين    ؛ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 

  (( 2) "اخملتارة " رواه يف  

  معيل بن احلسني بن عيل بن أ يب طالب ريض هللا عهنهو  )عيل بن احلسني(

 فتحة صغرية  )فرجة(

 .وما قبّل يغين عنه ،هو ضعيفو 

 

 

 

 

 

 

 

، ِإن  "( بلفظ: " 780(، وأ صّل عند مسمل)2042(، وأ بو داود)8804أ خرجه أ محد) (1)   َلا َتاْعاُلوا بُ ُيوتاُكْم ماقااِبرا
 " الش ْيطاانا ي اْنِفُر ِمنا اْلب اْيِت ال ِذي تُ ْقراأُ ِفيِه ُسوراُة اْلب اقاراةِ 

س ناده لني" يف نفس املوضع  (، وقال الضياء املقديس428)  (2)  : "يف ا 
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ُبُد   ة  يَع  َض هذه  اُلم  الباب الثاين والعرشون: ابب ما جاَء أ ن  بَع 

اثَن    ال و 
 ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  لقول ا؛ لك هيعبد ال واثن؛ ال ابب ما جاء من أ دةل تدل عىل أ ن بعض هذه ال مةأ ي: 
مه من خذهلم أ ميت ظاهرينالتزال طائفة من ل: "قا   ومه حىت يأ يت أ مر هللا ،عىل احلق ال يرض 

ا ىل أ ن تأ يت تكل الرحي الطيبة فتأ خذ نفس لك  ،فاال سالم ابقٍّ ا ىل قرب قيام الساعة ،(1)كذكل"

لكن ال يعين ذكل أ ن الرشك ال يقع يف  ؛اال سالم ابقٍّ وابقية هذه الطائفة ا ىل أآخر الزمان ،مؤمن

  .دةل القادمة تدل عىل ذكلوال   ،بل يقع ؛بعض هذه ال مة

  .الوثن: لك ما عبد من دون هللا فهو وثنو 

ذًا س يأ يت أ و س يحصل يف هذه ال مة أ ن يكون مهنا من يرتد عن دينه عبادة  وينقلب ا ىل ،ا 

  .ال دةل اليت س يذكرها املؤلف اكفية يف ذكلو  ،ال واثن

 لكن ما مراده من هذا التبويب؟  

فمراده الرد عىل بعض أ هل  حيامن اكن ينكر علهيم  -رمحه هللا -  اذلين قاتلهم يف وقته، التصو 

اكنوا يقولون: ال ميكن أ ن نكون حنن  - عبادة القبور وأ حصاب القبور -الرشك اذلي اكنوا فيه

بليس قد أ يس أ ن يُعَبد يف جزيرة العرب ملسو هيلع هللا ىلصملاذا؟ ل ن النيب ، مرشكني ذًا ال ميكن  ؛أ خَب أ ن ا  ا 

 .جلزيرةللرشك أ ن يقع يف هذه ا 

وجاء يف حديثٍّ أ ن  ،ال دةل اليت ذكرها املؤلف هنا تدل عىل أ ن الرشك يقع ؛وهذا اس تدالٌل ابطل

ذي ، (2)"ذي اخلَلََصة ىلليات نساء دوسٍّ عأ  ال تقوم الساعة حىت تضطرب "قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

هذا نص رصحي  ؛ال تقوم الساعة حىت يُعبد من جديدف ،اخلَلََصة هذا صمن اكن يُعبد يف اجلاهلية

  .واحض يف وقوع الرشك يف هذه ال مة

 

 ( من حديث ثوابن.1920أ خرجه مسمل)  (1)

 وأ خرج البخاري حنوه من حديث املغرية بن شعبة، وكذا مسمل من حديث جابر.  

 ( عن أ يب هريرة.  2906(، ومسمل)7116أ خرجه البخاري) (2)
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يئس من كرثة ما رأ ى من ؛ وأ ما احلديث اذلي ذكروه فيأ س الش يطان ال يدل عىل عدم الوقوع

 ؛وريض ابلتحريش بيهنم ،يئس أ ن يُعبد يف جزيرة العرب ؛اخلري والتوحيد اذلي دب  يف البالد

  .ودخل ،ووجد فهيم فرصة عادقد و  ،وجد فهيم فرصة س يعود، مىت يقعس  لكنه 

واذلي س يذكره املؤلف هنا كذكل ، احلديث اذلي ذكرانه دليٌل عىل وقوع الرشك يف هذه ال مةو 

 ب. اس تدالل املؤلف يُت جبميع ال دةل اليت ُذكرت يف البا ف ؛يدل عىل ذكل

 ما مراده من هذا؟  ؛س يذكر املؤلف أ دةل تدل عىل وقوع أ هل الكتاب يف الرشكو 

لتتبعن "قال:  ملسو هيلع هللا ىلصل ن النيب  ؛البد أ ن نقع فيه حنن ؛مراده أ ن يُثبت أ ن ما وقع فيه أ هل الكتاب

مث  ،فيذكر لنا أ دةل تدل عىل وقوع أ هل الكتاب يف الرشك "،سنن من اكن قبلمك حذو القذة ابلقذة

حىت لو " :قال ملسو هيلع هللا ىلصل ن النيب  ى؛أ نمك س تفعلون ما فعل الهيود والنصار  :أ ي ،يذكر لنا هذا احلديث

فامب أ هنم قد عبدوا  ،يف ذكل مف ن ابب أ وىل أ ن يكون الرشك داخالً  "؛دخلوا حجر ضب ٍّ دلخلمتوه

 يف زمننا هذا بل وقع ؛وقد حصل ،وال بد ملسو هيلع هللا ىلص قع فينا عبادة ال واثن كام أ خَب النيبتفس   ن؛ال واث

ويف هذه  ،ة من يعبد ال واثن رصاحةصار يف هذه ال م :ما ال خيتلفون مه معنا أ يضًا يف أ نه رشك

فكيف يزمعون ما يزمعونه؟  ؛ومن هذه ال مة من وقع يف أ نواعٍّ من الكفر ،ال مة من أ حلد أ صالً 

يق ريض هللا عنه ؛زمعهم هذا من أ بطل الباطل  ،بل قد ارتد بعض الناس يف زمن أ يب بكر الصد 

  .ورجعوا ا ىل ما اكنوا عليه

 

وقول هللا تعاىل:    .ابب: ما جاء أ ن بعض هذه ال مة يعبد ال واثن ): قال املصنف رمحه هللا تعاىل

ل ج   نُوَن اب  م  َن ال ك تَاب  يُؤ  يبًا م  يَن ُأوتُوا نَص  ىَل اذل  
ِ
{ }أ لَم  تََر ا اغُوت    (( 1) ب ت  َوالط 

ى ؛أ ي أ نك قد رأ يت ،اي محمد {أ مل تر}   .اس تفهام تقرير :هذا يسم 

يباً ) يَن ُأوتُوا نَص  ىَل اذل  
ِ
{)}النصيب: هو احلظ  ؛أ وتوا حظاً  {(}ا َن ال ك تَاب  واملقصود ، وهو التوراة (م 

  .الهيود :هبم هنا 

 

 [  51]النساء:  (1)
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ب ت  ) ل ج  نُوَن اب  م  {}يُؤ  اغُوت  : جماوزة ، وهووالطاغوت من الطغيان ر،اذلي هو السح :اجلبت (َوالط 

س يأ يت تفصيل الطاغوت ا ن شاء ، و فهو طاغوت وهو راض؛ ولك ما ُعبد من دون هللا ،احلد

  .وأ قوال العلامء فيه ،هللا

آَمنُوا  يَن أ َن اذل   َدى م  يَن َكَفُروا َهُؤالء  أ ه  يقول الهيود  ؛هذه تمتة الآية (َسب ياًل{}َويَُقولُوَن ل ذل  

 .ومه َكَذبة يف ذكل ؛ملسو هيلع هللا ىلصللمرشكني بأ ن طريقتمك اليت أ نُت علهيا ومهنجمك أ هدى من مهنج محمد 

وقع فهيم عبادة العجل  ؛مه عبدوا ال واثن ،لطاغوتيؤمنون ابو ، الشاهد: أ هنم يؤمنون ابجلبت

ذًا أ ثبتنا هنا بأ ن الرشك قد وقع يف أ هل  ؛وغريه   .هذا اذلي نريده الآن ؛الكتابا 

 

ن َد اَّلل   َمن   )مث قال املصنف رمحه هللا تعاىل:  َ َمثُوبًَة ع  ن  َذكل  ٍّ م  ئمُُك  ب رَش  وقوهل تعاىل: }قُل  َهل  ُأنَب  

اغُوَت ُأو  َرَدَة َوال َخنَاز يَر َوَعَبَد الط  ُُم ال ق  هن  ه  َوَجَعَل م  َب عَلَي  ُ َوغَض  لَئ َك رَشٌّ َماَكاًن َوأ َضلُّ َعن   لََعنَُه اَّلل 

} يل  ب     ((1) َسَواء  الس 

هؤالء اذلين يسخرون اكنوا من  ،هذه الآية يف الرد عىل اذلين يسخرون من املسلمني ومن ديهنم

  .الهيود والنصارى والوثنيني

 أ خَبمك  (هل أ نبئمك{)]يقول هللا س بحانه وتعاىل ردًا علهيم: 

ٍّ من ذكل{ )   اذلي زمعُت فينا  (}برش 

 جزاء عند هللا س بحانه وتعاىل  (}مثوبة{)

بسبب  - طردمه وأ بعدمه من رمحته تبارك وتعاىل - وَمن هؤالء اذلين لعهنم هللا (}من لعنه هللا{)

 ؟  كفرمه

 .مه الهيود والنصارى

ُُم ال ق َرَدَة َوال َخنَاز يَر{)} هن  ه  َوَجَعَل م  َب عَلَي    .م قردة وخنازيرمسخه ؛مه الهيود (َوغَض 

أ ن من أ هل الكتاب من  :هذا الشاهد ؛ُجعل مهنم من عبد الطاغوت :يعين (}وعبد الطاغوت{)

  .وقوع عبادة ال واثن يف أ هل الكتاب ؛ فأ ثبتعبد الطاغوت

 

 [  60]املائدة: (1)
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م   )قال املصنف رمحه هللا تعاىل:  َذن  عَلهَي   مه   لَنَت خ  ر  يَن غَلَُبوا عىََل أ م  وقوهل تعاىل: }قَاَل اذل  

دًا{ ج   ((1) َمس 

اذلين مه أ حصاب  - هؤالء اذلين بنوا عىل الفتية، ف املراد أ هنم فعلوا مع الفتية بعد موهتم ما يَُذم  فاعّل

 َمن اذلي بىن املسجد؟  ،ملا ماتوا بنوا عىل قَبمه مسجداً  - الكهف

 ،فال يُس تدل  بذكل عل جواز البناء عىل القبور ؛وليس أ هل العمل فهيم {(اذلين غلبوا عىل أ مرمه)}

مه ومل ينكر علهيم :يقال أ ن نرتك ال دةل احملمكة ونأ يت ملثل هذه املتشاهبات!! أ و  ؛ هذابأ ن هللا أ قر 

ناكٌر لهذا الفعل وه ما بنُي  من أ دةل يف الكتاب والس نة ؛كذبو ابطل  ال يلزم أ ن يكون اال ناكر ف ؛ا 

انهتيى  ،لكن وردت أ دةل يف  الكتاب والس نة تنكر هذا الفعل؛ فاملوضوع ليس هذا ؛مرافقًا للقصة

لكن هذا  ،ابطةل كذب :ودعوى عدم اال ناكر ،فاال ناكر حاصل ابل دةل ال خرى اليت وردت ؛ال مر

 كهذه عندما ُتد عندك أ دةل حممكة ،ويتعلقون ابملتشاهباتيرتكون ال دةل احملمكة ؛ حال أ هل الباطل

 ؛اختذوا قبور أ نبياهئم مساجد ؛لعن هللا الهيود والنصارى: " - البناء عىل القبور َكسأ ةل - يف املسأ ةل

ر ما صنعوا عندما ُتد خشصًا يرتك مثل هذه ال دةل  ،أ دةل واحضة ورصحية ترصخ رصاخاً  "؛حيذ 

اعمل أ نه مريض ف ؛ويذهب ا ىل املتشاهبات كهذه ،القوية يف داللهتا ورصاحهتا  ،القوية يف ثبوهتا 

ُعوَن َما تََشابََه  من اذلين قال هللا س بحانه وتعاىل فهيم: ،القلب م  َزي غٌ فَيَت ب  يَن يف  قُلُوهب   ا اذل   }فَأ م 

ن ُه{   .(2)م 

  .أ نه قد وقع مثل هذا احملذور يف ال مم املاضية :الشاهد من هذه الآية

  .ثبت عندان أ ن الهيود والنصارى قد وقعوا يف عبادة ال واثن املتقدمة؛ ع تكل ال دةليجم فب 

 

  مُك  لَ ب  قَ   اكنَ  ن  مَ   نَنَ سَ   ن  عُ ب  ت  تَ قال: "لَ   ملسو هيلع هللا ىلص وعن أ يب سعيد أ ن رسول هللا ) قال املصنف رمحه هللا: 

  قالوا: اي رسول هللا: الهيودُ   "، موهُ تُ ل  خَ دَلَ   ؛ ب ٍّ ضَ   رَ ح  لوا جُ خَ دَ    لو  ىت  ، حَ ة  ذ  لقُ اب    ة  ذ  القُ   وَ ذ  حَ 

  ((3) صارى؟ قال: "مفن؟ " أ خرجاهوالن  

 

 [  21]الكهف: (1)

 [   7]أ ل معران:  (2)

 ( بلفظ: " لتتبعن سنن اذلين من قبلمك، شَبًا بشَب، وذراعًا بذراع..." 2669(، ومسمل)3456أ خرجه البخاري) (3)
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ة محمد  قال:  ؛عن أ مرٍّ واقعٍّ بدقة متناهية ملسو هيلع هللا ىلصأ خَب النيب  ؛ملسو هيلع هللا ىلصهذا احلديث دليٌل من أ دةل نبو 

نضع حنن ف  ؛يضعون أ قداهمم عىل خطوة : أ هنماالتباع، أ مٌر هذا حاصل وال بد :أ ي (لتتبعن)

  .هكذا يكون االتباع ادلقيق ؛أ قدامنا عىل نفس اخلطوة اليت وضعوها 

نَن: يه الطريق من اكن قبلمك( ننسَ ) ُرق ،الس  نَن: يه الطُّ نَن أ حص هنا ؛والسُّ يه طريٌق  ؛والس 

  .ولِكهام حصيح ؛فهميسريون عليه وحنن نسري خل  ةواحد

فنحن س نت بعهم يف لك ما  ؛انظر دقة ريش السهم هذا ،القذة: ريش السهم (حذو القذة ابلقذة)

  .الريشة؟ كذكل حنن تشابه الريشة مك تكون ،ريش السهم فانظر ؛فعلوه

  .يعين: لو وصل ال مر (حىت)

يعين  ،من أ صعب اجلحور ،ضب : حيوان حيفر حجرًا يف ال رض (لو دخلوا حجر ضب ٍّ دلخلمتوه)

 هو هذاو  ؛لحقنامه وتبعنامه عىل ذكلل  ؛وال فائدة منه، وصعوبة ،لو اكن يف فعلهم مشقة :حىت

ن ذكل ؛ما نراه أ مامنا  ؛الواقع احلاصل متاماً  فالرشك  ؛فامب أ ن الرشك قد وقع بيهنم وفهيم ،الرشك :وم 

ومنا من ال يصل  ،مفن ا من س مييض عىل هذا الطريق وسيرُشك كام أ رشكوا ؛واقع فينا وال بد  أ يضاً 

ذا قص   ،معه ال مر ا ىل الرشك ة قص مثله وا شعورمهلكن ا  ًة معوج  ذا حلقوا حلامهم، قص  حلق  ؛ا 

ذا أ طلقوا حلامه، مثلهم هذا احلاصل اليوم  ؛وهكذا ...خرج عارايً  ؛ذا خرجوا عراةً ا   ،أ طلق مثلهم ؛ا 

 ،ابل مس اكن ا طالق اللحية معيبًا عند الكثريين ،اليوم اللحية أ صبحت موضة ،واذلي نراه أ مامنا 

ذا رأ وا خشصًا بلحية رهابياً  ؛وا  يطلق الش باب  ، اليوم صارت اللحية شيئًا مس تحس ناً و  ،يُصبح ا 

ع ة"؟كيف انظر ،ملاذا؟ ل ن الغرب فعل ذكل ؛امهاذلين يف الطرقات حل  نالرُّ ة ابلقذ   ،!! "حذو القذ 

عفاء اللحية صار أ بناء الشوارع والطرقات اذلين ال يعرفون من دين هللا  ،صارت املوضة الآن ا 

" حذو القذة  ؛عندمه من املوضة هذا ملاذا يفعلون ذكل؟ ل ن الغرب صار ؛شيئًا يطلقون حلامه

مث تراه أ مامك بعد  ؛تسمع به يف الغرب ،ما نراه عند الغرب حيصل عند املسلمني وال بد "،ابلقذة

  .ووقع كام أ خَب عليه الصالة والسالم ،أ خَب بذكل متاماً  ،ملسو هيلع هللا ىلص نبينا هذا من أ دةل نبوة  ؛ة وجزيةمد

وما زال  ،وقد وقع ،فهو واقع يف هذه ال مة وال بد ؛أ ن الرشك وقع يف الهيود والنصارى :الشاهد

ه ،يقع لك ما وقع فهيم ه ؛حىت لو وقع فهيم من أ ىت أ م  أ سأ ل هللا أ ن  .وقع يف هذه ال مة من أ ىت أ م 

ايمك برمحته ايمك ويرمحنا وا   . يسلمنا وا 
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  وى يلَ قال: "ا ن هللا زَ   ملسو هيلع هللا ىلص أ ن رسول هللا   :وملسمل عن ثوابن )قال املؤلف رمحه هللا تعاىل: 

ن  غار  مَ قها وَ شار  مَ   ُت ي  أ  رَ فَ   ؛َض ر  ال   ن:  ي  زن َ الكَ   ُت ي  ط  ع  أُ ا، وَ هن  يل م    ويَ ها ما زُ كُ ل  مُ   غُ لُ ب  يَ يت سَ م  أُ   هبا، وا 

َ ال   ين  َض يَ ب  وال    رَ مح  ُ   ن  ، وأ  ةٍّ عام    ةٍّ نَ س َ كها ب  ل  ال هُي    ن  يت أ  م  ريب لُ   ُت ل  أ   سَ ، وا    ن  م    اً و  دُ علهيا عَ  طَ ل   سَ ال ي

َ  بيحُ تَ س   يَ ، فَ م  ه س  فُ ن  وى أ  س   ن  م  هَتُ ضَ ي  ب ذا قَ م  حَ ريب قال: اي مُ  ، وا  ن    ؛ ضاءَ قَ   ُت ي  ضَ د، ا  ين  دُّ رَ ال يُ   هُ فا  ، وا 

  بيحُ تَ س   يَ فَ   م  ه  س  فُ ن  وى أ  س    ن  م    ًا و  دُ علهيم عَ  طَ ل   سَ ال أُ  ن  ، وأ  ةٍّ عام    ةٍّ نَ س َ ب    م  هُكَ ل  ه  ال أُ  ن  أ    كَ ت  م  لُ   كَ تُ ي  طَ ع  أ  

 َ َ طار  بأ ق    ن  لهيم مَ عَ   عَ مَ تَ اج    ، ولو  م  هَتُ ضَ ي  ب ُ هُي    م  هُ ضُ ع  ها، حىت يكون ب َ   كل  َ ع  ب َ س   ضًا، وي    .بعضًا"   م  هُ ضُ ع  يب ب

منا أ خاُف   "؛حصيحه" ورواه الَبقاين يف   ُ   يت ال مئةَ م  عىل أُ  وزاد: "وا  ذا وَ امل   ُف ي  الس     علهيمُ   عَ قَ ضلني، وا 

َ  ةُ اعَ الس    ، وال تقومُ القيامة     ا ىل يوم    ع  فَ ر  يُ   م  لَ    ئامٌ ف    دَ بُ ع  ، وحىت تَ يت ابملرشكنيَ م  أُ   ن  م    يَحٌّ   َق حَ ل  حىت ي

ن  يت ال واثنَ م  أُ   ن  م   َ  هُ ن  أ    معُُ ز  يَ   م  هُ لُكُّ   ؛ ثالثون   ابونَ ذ  يت كَ م  يف أُ   يكونُ س َ   هُ ، وا  ٌّ ن ، ال  بينيَ الن    ، وأ ان خامتَُ يب 

  هللا    رُ م  أ    حىت يأ يتَ  م  هُلَ ذَ خَ   ن  مَ   مُه  رُضُّ ، ال يَ صورةٌ ن  مَ   ق   يت عىل احلَ م  أُ   ن  م    ةٌ فَ طائ    بعدي، وال تزالُ   نيب  

   (. تبارك وتعاىل" 

 .من حديث ثوابن (1)"حصيحه"أ خرجه مسمل يف وقد  ،وفيه فوائد كثرية ،هذا احلديث طويل

فيصري  ؛اكن عبدًا مملواكً مث ُأعت ق ،واملقصود ابملوىل هنا : العتيق ،ملسو هيلع هللا ىلصموىل رسول هللا  (ثوابن)

  .موىل

وهللا عىل لك يشء  ،يراها  ملسو هيلع هللا ىلصوطواها حىت صار النيب  يعين مجعها  "(ا ن هللا زوى يل ال رض)"

  .قدير

آها من املرشق ومن املغرب "(فرأ يت مشارقها ومغارهبا )"   .رأ

ن أ ميت سيبلغ ملكها ما زوي يل مهنا") ملكه ا ىل الناحية الغربية ا ىل املغرب ، فوصل وقد بلغ ("وا 

يران ؛ومن الناحية الرشقية وصل ا ىل الهند والس ند ،وال ندلس لهند ؛ اكالبالد الرشقية من بعد ا 

   لهيا.لكها وصل ملكه ا   ؛ابكس تان وأ فغانس تان وما شابه من هذه ادلولو

وهذا عبارة ، وال بيض: الفضة ،ال محر: اذلي هو اذلهب (وأ عطيت الكزنين ال محر وال بيض")"

 ،أ ن الفرس س ُتفتَح وأ ن بالد الروم س ُتفتَح ملسو هيلع هللا ىلصخَب من النيب  ففيه ؛عن أ موال الفرس والروم

 

(1)  (2889  ) 
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ة ؛ وهو وهذا ما حصل ؛وأ ن كنوزهام سرتجع ا ىل املسلمني مفا خُيَب  ،ملسو هيلع هللا ىلص نبينا دليل عىل صدق نبو 

  .ال ينخرم منه يشء أ بداً  ،يأ يت كام أ خَب عليه الصالة والسالم ؛به

ين سأ لت ريب ل ميت)"   .عىل أ مته ملسو هيلع هللا ىلصوهذا من شفقته  ،دعوته :يعين ؛سأ لت ريب "(وا 

يعين أ ال يصيب هللا س بحانه وتعاىل  ،قحط؛ الاملراد ابلس نة اجلدب "("أ ال هيلكها بس نة عامة)

ذلكل من  ؛وقد أ عطاه هللا س بحانه وتعاىل ذكل ؛بالد املسلمني مجيعًا بقحطٍّ وجدبٍّ فهيكل الناس

  ل مر.هذا ا صلحي ؛ ملهذا ا ا ىل يومن ملسو هيلع هللا ىلصيوم أ ن بعث النيب 

مه من الكف ار"( "وأ ن ال يسلط علهيا عدوًا من سوى أ نفسهم)   .أ ال يسلط هللا علهيم عدو 

ال يس تبيح بالدمه لكها وجامعهتم  :يعين ،البيضة اليت يه حوزة املسلمني ("فيس تبيح بيضهتم")

رب ام حُتتل  بعض  ،حصل ولن حيصل ملا ىل اليوم  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا من يوم بُعث النيب  ؛فهيكل املسلمون

لكن لن يكون هلم القدرة عىل  ؛يس يطر الكفرة عىل بعض بالد اال سالم ،بالد اال سالم وترجع

ولو اجمتع  ،ولو اجمتع َمن بأ قطارها  ؛الس يطرة عىل مجيع بالد اال سالم والقضاء عىل املسلمني أ بداً 

  .لن يس تطيعوا أ ن يصلوا ا ىل ذكلف ؛مجيع كفار ال رض علهيم

ن ) نه ال يُردُّ  !ريب قال اي محمد"وا  ذا قضيت قضاء فا  ذاً  ("ا  ذا كتب هللا عز وجل  :ا   عندهال مر ا 

  .ال يتغريوال يرد ؛ فوقضاه أ ن يقع

ين أ عطيتك ل متك أ ال أ هلكهم بس نة عامة")"  .وامحلد هلل ،فأ عطاه هللا س بحانه وتعاىل هذه (وا 

 وامحلد هلل  (ضهتم"فيس تبيح بي ؛من سوى أ نفسهم وأ ن ال أ سلط علهيم عدواً )"

بلك  ،مجيع الكفار اذلين مه عىل وجه ال رض اليوملو اجمتع يعين  ("ولو اجمتع علهيم من بأ قطارها")

ابت ولك يشء ، فليفعلوا ذكل؛ ما اس تطاعوا ا ىل ذكل سبيالً  ؛ما عندمه من صوارخي ونووي وداب 

ة  ؛لن يس تطيعواف   .ملسو هيلع هللا ىلص نبينا وهذا دليٌل عىل نبو 
ذًا هالك هذه ال مة مباذا؟  ("، ويس يب بعضهم بعضاً بعضهم هيكل بعضاً "حىت يكون )  ا 

واقع ؛ ملسو هيلع هللا ىلصهذا اذلي أ خَب به النيب  ،وأ نُت ترون اليوم ،هالكها هبذا ؛بأ ن يُسل طَ بعضهم عىل بعض

ن  ،ةانظروا ا ىل احلال يف سوري ،انظروا ا ىل احلال يف مرص ،انظروا ا ىل احلال يف ليبيا  ،أ ماممك وا 

يقتل ؛ لكن أ يضًا هناك قتال بني املسلمني بعضهم يف بعض ؛اكن يوجد قتال بني املسلمني والكفار

تكف ر املسلمني وتقتلهم  ؛املنفلت  ابتالان هللا جبامعات التكفري ،بعضهم بعضًا ويس يب بعضهم بعضاً 
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وأ عراض  ،وأ موال بعض ،بعضهم دماء بعضيس تبيح  ،هكذا يكون قتُل بعضهم بعضاً  ؛وتسبهيم

  .هذا الواقع كام أ خَب عليه الصالة والسالم؛ بعض

الَبقاين عنده رواه الَبقاين يف حصيحه، و  يعين هذا احلديث (ورواه الََبقاين يف حصيحه ")

منا أ خاف عىل أ ميت ال مئة  :وزاد فيه ،هذا احلديث فيه روى ،مس تخرج عىل حصيح مسمل "وا 

 ." ...املضلني

ن ام أ خاف عىل أ ميت ال مئة املض من ، َمن اذلي هيكل ال مم؟ َمن يأ تهيا يتلكم ابمس اال سالم ني"(ل  )"وا 

ال مئة املضلني اذلين يُضلون عباد هللا س بحانه وتعاىل عن طريق احلق  ؛أ اتها يتلكم ابمس ادلين

مامًا لكنه  ؛والهداية ماٌم يف الضالل اكلقرضاوي ومن شابهُتده ا  هؤالء ينحرفون ابلناس عن  ؛ا 

ة الصواب الاكفر عندما يأ يت ويتلكم ما أ حد يبايل به ل نه  ،هؤالء أ شد خطرًا من الاكفر ،جاد 

ما أ دراك  ،أ نت اكفر :نقول ؛اال سالم هكذا ،يأ تيك يقول كل اال سالم ليس هكذا ؛اكفر

بل رمبا بثوب الس نة  ؛لكن املصيبة عندما يأ تيك من هو بثوب اال سالم ؛أ مره سهل فابال سالم؟!! 

 ملاذا؟ ؛هذا أ شد خطرًا من أ ولئك ؛ويتلكم ابمس الس نة ،أ يضاً 

يش ن عون  :فذلكل ُتد بعض علامء الس نة اذلين عندمه ُحرقة عىل ادلين ؛ل ن الاغرتار هبم أ عظم

رو بَلهم أ عظم عىل عقائد املسلمني وعىل  ؛ن مهنم أ كرث من غريمهعىل هؤالء وحيذ  ن ق  ل ن اخلطر م 

  .ديهنم

ذا وقع علهيم الس يف مل يُرفع ا ىل يوم القيامة") ملا سأ ل  ،يف حديث حذيفة ملسو هيلع هللا ىلصكام أ خَب النيب  ("وا 

 (بينك وبيهنا ابب؟! ماكل ولها ): حذيفة قال ؛معر حذيفة عن الفتنة الكَبى اليت متوج َكوج البحر

ذًا ال يُغلَق أ بداً ) :قال( يُكَّس )قال: ( أ يُفتَح أ م يُكَّس؟: )قال فبعد أ ن قُتل  ،واكن الباب معر(، ا 

  .أ خَب عليه الصالة والسالمكام  ،ولن يرفع ا ىل قيام الساعة ،الس يف يف هذه ال مة وقع ؛معر

  .ملسو هيلع هللا ىلصلكها أ دةل تدل عىل نبوة املصطفى 
هذا  من أ ميت ال واثن"( وحىت تعبد فئام ،"وال تقوم الساعة حىت يلحق يح من أ ميت ابملرشكني)

 .جامعاتالشاهد؛ فرنكز عليه، و)فئام(: يعين 

ذن   يقع؟ أ م اليقع الرشك يف هذه ال مة  هل ا 

  .واحضة ورصحيةدةل نعم يقع؛ وال  
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نه س يكون يف أ ميت كذابون ثالثون) اابً ون ثالث ؛ لكهم يزمع أ نه نيب"("وا  يدعي أ نه نيب من عند  كذ 

ىل  ،ا ىل يومنا هذا ملسو هيلع هللا ىلصمن عهد النيب  ،وقد خرج مهنم الكثري ؛هللا س بحانه وتعاىل بعد هذا ما وا 

  .قبل أ ايم خرج يف مرص واحد جديدو  ،وما زال خيرج ،اليوم

 .يعين أآخرمه ؛"وأ ان خامت النبيني" :انهتيى :يعين ؛خامت الهناية ،أ ان أآخرمه ("وأ ان خامت النبيني")

  .ترصحي واحض ("ي"ال نيب بعد)

مع لك ما حيصل من ضالل ومن ضياع يف هذه  ("وال تزال طائفة من أ ميت عىل احلق منصورة")

ال أ ن هذه الطائفة تبقى موجودة يف هذه ال مة ؛ال مة   .ا 

مون كتاب هللا وس نة رسول هللا  ،من مه هؤالء؟ هؤالء أ هل العمل من أ هل الس نة  ملسو هيلع هللا ىلصاذلين يقد 
ونرصة هذا  ،ا ال نرصة هذا ادلين ؛وال يبالون بأ ي يشء ،ومهنج السلف الصاحل عىل لك يشء

فراط  ؛لكن عندمه غلو ؛رمبا يكون بعض الناس عندمه ا خالص يف هذا ال مر ،املهنج ابالعتدال ا 

ىل س نة  ؛أ هل اعتدالف ؛أ هل احلق ، أ ما فُيفسدون ؛أ و تفريط ُتدمه يدعون ا ىل كتاب هللا وا 

ىل مهنج السلف الصاحل ابعتدال ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  هذه يه الطائفة  ؛كام اكن عليه علامؤان ال اكبر ؛وا 

فهم جياهدون ابللكمة  ،ينرصمه هللا ،هؤالء ومن اتبعهم مه الطائفة املنصورة العلامء ؛املنصورة

ذا دعت احلاجة ،وابللسان ويبينوا للناس الهدى من  ،حىت ينرصوا احلق ،بالس يف أ يضاً ف  ؛وا 

 ؛وتبقى لكمهتم لها قوهتا يف نفوس الناس ،وهو واجهبم ،وهذا ما يفعلونه ،هذا اذلي علهيم ؛الضالل

  .اذلي نشاهده وهذا الواقع

ل يرتك نرصة أ هل احلق؛ من ترك نرصهتم ال يرضمه ("ال يرضمه من خذهلم") ذا وصل به  ،خمذ  وا 

ل اذلي يرتك نرصة أ هل  ،فهو من أ هل الباطل ؛احلال ا ىل معاداهتم ومنارصة أ هل الباطل أ ما اخملذ 

مه شيئاً  ؛احلق وهو قادٌر عىل ذكل  .ولكنه ال يرض 

بعد خروج  ،ويه الرحي الطيبة اليت تكون يف أآخر الزمن ("تبارك وتعاىل حىت يأ يت أ مر هللا)"

تأ يت رحيٌ طيبة فتأ خذ نفس لك  ؛وبعد خروج عيىس عليه السالم ،وبعد خروج املهدي ،ادلجال

 .وعلهيم تقوم الساعة كام جاء يف ال خبار ،يبقى عىل وجه ال رض ا ال رشار أ هلهاوال  ،مسمل

  م،ويصبح مرشاكً مثله ،الشاهد: قوهل: "وال تقوم الساعة حىت يلحق يح من أ ميت ابملرشكني"

ذًا هذا نصٌّ رصحي واحض يف أ ن الرشك يقع يف هذه ال مة  ؛"وحىت تعبد فئاٌم من أ ميت ال واثن"  ؛ا 
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: كام قال املرشكون ،أ ولئك ادلعاة الَكَذبة اذلين يعبدون القبور ويقولون حنن ال نعبدمهخفاب وخّس 

بوان ا ىل هللا زلفى{ هؤالء يعبدوهنم ويقولون حنن ال نعبدمه} ال ليقر  كيف هذا؟ ما فهموا  ؛ما نعبدمه ا 

نه يعرف  ؛مهنم يف هذه القضااي وأ فهم أ فقه أ بو هجل ؛هللا املس تعان ،يهما حىت العبادة  معىن فا 

 ل.نسأ ل هللا العافية من أ انسٍّ أ بو هجل أ فهم مهنم وأ فقه مهنم يف هذه املسائ؛ ف هذا الالكم
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ر   ح   الباب الثالث والعرشون: ابب ما جاَء يف الس  

(   يف  جاء   ما   )ابب  هللا: رمحه املؤلف قال ر  ح   الس  

 والساحر. السحر حمك تبني   أ دةل من أ ي: السحرجاء يف  ما  ابب

 عىل دقيقًا، خيفى لطيفاً  سببه؛ أ ي: اكن سببه ولطف خفي عام عبارة هو: السحر لغة

  يظهر. ال الناس؛

فه فكام الرشعية؛ الناحية من أ ما   يف ورىق، تؤث ر عزامئ هو املقديس: السحر محمد أ بو عر 

ق ويَقتل، فُيمر ض، وال بدان؛ القلوب  عىل حقيقي تأ ثري وزوجه؛ فّل املرء بني ويفر 

   اال نسان.

قون ما مهنام فيتعلمون}  :تعاىل هللا )قال: قال أ بو محمد املقديس يف تمتة لِكمه  بني به يفر 

 وقال وزوجه،  املرء بني ال مر، وهو التفريق هذا يتعمل السحر؛ يتعمل اذلي ،{وزوجه املرء

 شعر؛ أ ش ياء خيط، حبل، -العقدة تعقد العقد{، يف النفااثت رش ومن} :س بحانه وتعاىل

السحر،  مهنا  يتكون بلكامت، ويتلكمون نفثًا، علهيا وينفثون العقدة، يعقدون - هذه مثل

 هو اذلي والنفث عقدهن"،  يف وينفنث ْسرهن يف يعقدن الاليت السواحر "يعين:: قال

 أ ن شك وال منه، ابالس تعاذة يأ مر مل حقيقة؛ للسحر أ ن ولوال الريق، من يشء مع النفخ

ر، ملسو هيلع هللا ىلص النيب أ ن :(1)الصحيحني يف ثبت وقد حقيقة، السحر السحر؛  عنه وفُك   ُْس 

ذات. عنه السحر وفك ت املالئكة جاءت   ابملعو 

 

 ( عن عائشة ريض هللا عهنا.2189(، ومسمل)3268البخاري)  (1)

  



                                                                             215 

 يقوال حىت أ حد من يعلامن وما }وتعاىل:  تبارك هللا قول بدليل فهو كفر؛ حمك السحر؛ أ ما 

منا  نُي َوات َبُعوا َما  : }وتعاىل تبارك هللا كفر؛ قال فالسحر ؛{تكفر فال فتنة حنن ا  َياط  تَت لُو الش  

َر َوَما  ح  نَي َكَفُروا يَُعل  ُموَن الن اَس الس   َياط  َماُن َولَك ن  الش   َماَن َوَما َكَفَر ُسلَي  عىََل ُمكل   ُسلَي 

ت نٌَة ُأن ز َل عىََل ال َملََكني    ُن ف  ن َما حَن 
ِ
ن  أ َحدٍّ َحىت  يَُقواَل ا ب َباب َل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما يَُعل  َمان  م 

ن   ه  َوَما مُه  ب َضار  يَن ب ه  م  ج  ء  َوَزو  َ ال َمر  َُما َما يَُفر  قُوَن ب ه  بنَي  هن  ُفر  فَيَتََعل ُموَن م  ال  فاََل تَك 
ِ
أ َحدٍّ ا

ن  اَّلل    ذ 
ِ
ن  َخاَلقٍّ اب  َرة  م  آخ  اُه َما هَلُ يف  ال  رَتَ مُه  َواَل يَن َفُعهُم  َولَقَد  عَل ُموا لََمن  اش    َويَتََعل ُموَن َما يرَُضُّ

لَُمونَ  ا ب ه  أ ن ُفَسهُم  لَو  اَكنُوا يَع  و  ئ َس َما رَشَ  هللا: رمحه قال املؤلف ذلكل ؛(1){ َولَب 

اهُ   لََمن    عَل ُموا  َولََقد  }   :تعاىل   هللا  )وقول  رَتَ َرة    يف    هَلُ   َما   اش  آخ  ن    ال     ({ َخاَلقٍّ  م 

 ال ويتعل مه ابلسحر يأ خذ من أ ن الكتاب أ هل عملَ  السحر؛ حمك الآية هبذه يبني   أ ن يريد

  بذكل. يكفر ل نه الآخرة؛ يف هل نصيب ال يعين: الآخرة؛ يف هل خالق

نَ  تَبئة{  سلمين كفر وما} : تعاىل "تفسريه": "قوهل يف هللا رمحه القرطيب قال  اَّلل    م 

َماَن، م   َولَم   ل ُسلَي  آيَة   يف   يَتَقَد  َبهُ  أ َحًدا أ ن   ال  ىَل  نَس َ
ِ
 ا ن سلمين قال: أ حد الكفر"؛ ال يوجد ا

ذاً  فلامذا كفر؛   هبذا؟ أ حد فمل يرمه سلمين{؛ كفر }وما  وقال: الآية، هذه جاءت ا 

ىَل  نََسبَت هُ  ال هَيُودَ  "َولَك ن  : قال
ِ
"؛ فاكنت ا ر  ح  ذكل؛  مع الكفر؛ ا ىل ال السحر ا ىل النس بة الس  

ذاً  كفر وتعاىل: }وما  تبارك ربنا  قال   كفر. فالسحر سلمين{؛ ا 

ا قال: َولَك ن   رُ  اَكنَ  لَم  ح  ةَل   َصارَ  ُكف ًرا؛ الس   َبهُ  َمن   ب َمزن   ىَل  نَس َ
ِ
" ا    ال ُكف ر 

نيَ  }َولك ن  " :هللا قَاَل رمحه مُث   ياط  َرمُه   فَأ ث بََت  َكَفُروا{؛ الش    لِكم هذا السحر"؛ بتعلمي ُكف 

 "تفسريه". يف هللا رمحه القرطيب

 

 [  102]البقرة: (1)
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ن: العلامء بعض "وقال أ يضًا: وقال ن الصناعة أ هل قال ا  ال يُت ال السحر ا   الكفر مع ا 

ذاً  فالسحر الش يطان؛ تعظمي أ و والاس تكبار  وهللا التقدير. هذا عىل الكفر عىل دالٌّ  ا 

  أ عمل". تعاىل

  كفر". السحر معل أ ن عىل يدل{ تكفر فال: }القرأآن": "وقوهلام أ حاكم" يف اجلصاص وقال

 ولكن َْسَر؛ وال قطُّ سلمين كفر : "وما "القرأآن أ حاكم" يف العريب بن بكر أ بو وقال

 ومعل مه اكفٌر، وقائّل اكفٌر، الكفر ومعتق د الناس، يعل مونه وأ هنم بسحرمه كفروا الش ياطني

ان "وقد أ يضًا: وقال اكفر"،  ومنهتيى وحقيقته السحر يف القول املشلَكني كتاب يف أ ورد 

ق ما فعلُ  أ قسامه: من أ ن وبي ن ا  الغليل، يشفي وجهٍّ  عىل به العمل  وزوجه، املرء بني به يُفر 

 ماكل" قاهل كفٌر؛ حرامٌ  واللك   كفر، ولِكهام الت  َوةل ويسمى وزوجه؛ املرء بني جيمع ما ومنه

  تفصيل. فعنده الشافعي؛ اال مام أ ما  مجيعًا، هللا رمحهم حنيفة وأ يب أ محد اال مام مذهب وهو

 احلديث أ حصاب عليه ملا  ذكره عند" اال سالمي ني مقاالت" يف ال شعري احلسن أ بو وقال

قون الس نة؛ أ هل تعاىل،  هللا قال كام اكفر الساحر وأ ن َْسَرة ادلنيا يف بأ ن قال: "ويصد 

  هللا. رمحه تميية ابن عنه ادلنيا" ونقَّل  يف موجودٌ  اكئنٌ  السحر وأ ن

 واحض. وال مر السحرة؛ كفر عىل تدل الآية أ ن عىل يدل لكه هذا

ذا: يقول فتفصيّل هللا؛ رمحه الشافعي أ ما  ف هل قلنا  السحر تََعمل   ا   وصف فا ن ْسرك، لنا  ص 

ب من اببل أ هل اعتقده ما  الكفر، مثل يوجب ما   تفعل وأ هنا الس بعة، الكواكب ا ىل التقر 

ن اكفر، فهو مهنا؛ يُلمتَس ما  ابحته؛ اعتقد فا ن الكفر، يوجب ال اكن وا   انهتيى. كفر. ا 

ابحة اعتقد أ ي: من   كفر. السحر ا 
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ال يكون ال هذا هللا؛ رمحه قدامة ابن ذكره اذلي ابملعىن السحر لكن  ابملعىن أ ما  كفرًا، ا 

 ال حفقيقةً  بسحر؛ ليس فهذا -فيه كفر ال اذلي الثاين املعىن -هللا رمحه الشافعي ذكره اذلي

ال السحر يتعمل أ ن أ و يسحر أ ن للساحر ميكن  أ عمل. وهللا ابلكفر. ا 

؛ عىل منا  يقوال حىت أ حد من يعلامن وما } واحضة: الآية لك ٍّ  ؛ فالساحر{تكفر فال فتنة حنن ا 

 العمل. أ هل من احملق قون عليه اذلي وهو الصحيح، هو هذا كفٌر؛ والسحر اكفٌر،

 

   والطاغوت{(   ابجلبت  }يؤمنون   )وقوهل:  :تعاىل هللا رمحه املصنف قال

مت الآية هذه  هللا. رمحه  املصنف ذكره قد اجلبت؛ من السحر أ ن وذكران تقد 

 

  الش يطان"(  والطاغوت:   السحر،  اجلبت::  معر   )قال هللا:  رمحه املصنف قال

 ويغره للعبد يوسوس الش يطان؛ الطاغوت: معر قال ذلكل الطغيان؛ سبب هو الش يطان

  يطغى. حىت بنفسه

 

ُكه ان؛ اكن يزن ُل علهيم الش يطان،    "الطواغيت :  جابر  )وقال  :تعاىل هللا رمحه املصنف قال

 يف لك   يح ٍّ واحد"( 

   الطواغيت. من الكهان أ ن يعين

 هلم، وتوسوس الش ياطني علهيم تزنل يعين واحد( يح ٍّ  لك يف الش يطان علهيم يزنل )اكن

عون اذلين كه اهنم من مهنم؛ لشخصٍّ  يأ يت -قبائلها  يف - العرب أ حياء من يح لك يف  يد 
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ليه الناس ويتحامك هل، ويوسوس الش يطان، يأ تيه الغيب؛ معرفة  اكن اجلاهلية؛ هذا يف ا 

 حاهلم.

 

تَن بوا: " قال   ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول   أ ن   هريرة  أ يب   )وعن  :تعاىل هللا رمحه املؤلف قال عَ   اج  ب    الس  

حُر، وقَت ُل الن فس  اليت   ُك ابهلل، والس   ؟ قال: "الرش    "، قالوا: اي رسول هللا، وما ُهن  املُوب قات 

  ُ ، وأ لك  ال ابحلَق   َم هللُا ا  َصنات   َحر  ُف املُح  ، وقَذ  ف  َم الز ح  ُ مال  اليتمي ، والت َويل   يَو  اب، وأ لك  الر  

نات      ((1) " الغاف الت  املُؤم 

 هللا يرمحه أ ن ا ال هكل فهيا؛ وقع من ُمهلكة، أ ش ياء س بع أ ي: املهلاكت؛ )املوبقات(

 هللا. ا ىل ويرجع ويتوب  يس تغفر برمحته،

ذا ("ابهلل الرشك: "قال هن؟ وما هللا رسول اي: )قالوا  هالك هالكه بذكل؛ هللا لقي هذا ا 

  اتم.

اً  هلل ُتعل أ ن والرشك م. وقد خلقك؛ وهو ند   تقد 

 وقد املهلاكت، من املوبقات؛ من السحر جعل قد ملسو هيلع هللا ىلص النيب أ ن الشاهد: وهذا )والسحر(

م   تفسريه. تقد 

ن ادلم اكن سواء ادلم سفك ابحلق( ا ال هللا حرم اليت النفس )وقتل  اكن املسمل، وا 

 قتّل أ ن مبا  يدخلون؛ هؤالء لك املس تأ َمن؛ أ و املعاَهد أ و اذلم دم أ و املسمل دم املقصود

ي ني؛ واملعاهدين املسلمني قتل من اخلوارج يفعّل وما  حبق، ليس حق،  بغري هذا لك واذلم 

 

 (. 89(، ومسمل)2766أ خرجه البخاري) (1)
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ن لوا؛ وا   ال دةل احملمكة عن أ عرضوا أ هواءمه، يت بعون ل هنم تنفعهم؛ ال هذه فتأ ويالهتم تأ و 

 أ هواءمه. وات بعوا السلف ولِكم العلامء لِكمو 

 الراب وأآلك الفقه، كتب وحمّل   البيوع، وراب القروض راب منه كثرية؛ أ بوابه الراب الراب( )وأ لك

 من الراب فأ لك ،(1){ورسوهل هللا من حبرب فأ ذنوا} ولرسوهل وتعاىل س بحانه هلل حماربٌ 

 والعافية. السالمة هللا  العظمية. نسأ ل اذلنوب

 يبلغ، أ ما  ومل أ بوه مات أ بوه؛ ومات وال نَث اذلكر من يبلغ مل اذلي اليتمي اليتمي( مال )وأ لك

ذا ى ال فهذا أ مه؛ ماتت ا  ذا يتميً، يسم   ال فهذا أ بيه؛ موت بعد بلغ أ و ابلغ، وهو أ بوه مات وا 

 أ ما  يتميً، يسمى هذا القيدين؛ هبذين أ بوه، ومات يبلغ مل اذلي اليتمي يتميً أ يضًا؛ يسمى

 بيتمي. فليس غريه؛

 رب ام ماهل عىل يقوم ومن سهاًل، أ لكه اكن ومل ا  ماهل، عىل يقوم من ا ىل حيتاج ضعيف، واليتمي

د وتعاىل؛ س بحانه هللا خوف غري من يأ لكه  وجعل ذكل، فاعل وتعاىل س بحانه هللا هد 

  اليتمي. مال ليحفظ اذلنوب؛ أ عظم من ذنبه

 املعركة؛ يف جيوز ال هنا  الهروب هترب، أ ن املعارك؛ يف الفرار أ ي: الزحف( يوم )والتويل

ال من املوبقات؛ من هذا اً  املهلاكت؛ ا   جامعة ا ىل تذهب أ ن فئة، يعين: تريد ا ىل متحزي 

ذا كذكل بأ س، فال تفعلها؛ أ ن تريد خطة يعينونك، عندك عف. من أ كرث العدو اكن ا   الض  

 كبائر من أ يضاً  هذا ابلزان؛ العفيفات املؤمنات رم املؤمنات( الغافالت احملصنات )وقذف

 اذلنوب.

 

 [  279]البقرة: (1)
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 فهذا السحر؛ ومهنا  املوبقات؛ الس بع اجتنبوا ،"قوهل: "والسحر هو املوضوع يف الشاهد

م كام الكفر من هو بل املهلاكت؛ وأ نه من السحر خطورة يبني  معنا. تقد 

أ و  ادلنيا، الآخرة؛ مفا حمكه يف يف الساحر وحمك السحر، حمك وعرفنا  السحر، عَرفنا هبذا

ه ما    ال مر؟ ويل عليه يقميه اذلي هو حد 

 

" رواه    جندب   )وعن  :تعاىل هللا رمحه املصنف قال ي ف  بٌَة ابلس   : رَض  ر  اح  مرفوعًا: َحدُّ الس 

ذي، وقال:   م     الصحيح أ نه موقوف( الرت   

 الَبجيل، هللا عبد ابن وجندب؛ هو: ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب ا ىل يرفعه يعين مرفوعًا( جندب )وعن

  حصايب.

ة. يُقتل؛ اكفر فالساحر)حد الساحر: رضبة ابلس يف(    رد 

 من ال جندب قول من أ نه الصحيح يعين موقوف( أ نه الصحيح وقال: ،(1)الرتمذي )رواه

  حصايب. وجندب ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب قول

 

  كتب : " قال   َعَبدة؛   بن   جَبَاةلََ  عن  (2) البخاري"  "حصيح  )ويف  تعاىل: هللا رمحه املصن ف قال

رٍّ   لُك    اق ُتلوا   أ ن   عنه:   هللا  ريض   اخلطاب   بن   معر  "؛   ساح  َرةٍّ   ثالث   فقتلنا :  قال   وساح 

َر(    َسواح 

 

(1)   (1460 ) 

 ( من غري موضع الشاهد.3156(، وأ صّل عند البخاري)3043أ خرجه أ بو داود) (2)
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 بقتل وال مر السحرة، بقتل يأ مر - الراشدين اخللفاء أ حد وهو - اخلطاب بن معر عن وهذا

َظم السحرة؛ مه لع   القضاء ميكن وال وعريٌض، عظميٌ  فسادٌ  هلم اجملمتعات؛ يف وفسادمه رش 

ال فسادمه عىل  عن اثبت - س يأ يت كام - وهذا القتل، فهيم: الرشعي احلد اكن ذلكل بقتلهم؛ ا 

 . ملسو هيلع هللا ىلص النيب أ حصاب من خمالف مهنم؛ هلم يُعرف وال الصحابة، من مجموعة

 

.    عن   )َوحَص   هللا تعاىل: رمحه املصنف قال ا؛ فَُقت لَت  َقت ل  جار يَةٍّ لها َْسََرهت  ا أ َمَرت  ب  َصَة: أ هن  َحف 

   وكذا حص  عن ُجن ُدب(

  اخلطاب. بن معر يه بنت )حفصة(

 

   ( ملسو هيلع هللا ىلص  النيب   أ حصاب   من  ثالثة   عن:  أ محد   )قال  :تعاىل هللا رمحه املصنف قال

 وعن معر، عن؛ ملسو هيلع هللا ىلص النيب أ حصاب من ثالثة عن الساحر قتل حص   اثبت؛ أ ي: هذا يعين

 جندب. وعن حفصة،

ذاً    يُقتَل. أ ن ابلس يف؛ أ ي: رضبةٌ  الساحر: حد ا 

  ذكل؟ اذلي يفعل من لكن

ذا احلدود ل ن ال مر؛ والة يفعّل  الشخص فوىض؛ يأ يت ا ىل أ د ت ال مور؛ والة غري أ قاهما  ا 

 عليه، يفرتي ادلين؛ سب   أ و الرب، سب   أ و ساحرًا، اكن وهللا: يقول مث الآخر ويقتل

 ال يّسق؛ هذا رأ يته: ويقول يده يقطع فوىض، ال مور صارت منه؛ يتخلص يك يقتّل

 قتلت ويقول: يقتّل أآخر خشص ويذهب فعالً  يقتل رب ام أ و فوىض، ال مور تصبح يصلح؛
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 بني الفوىض فتدب   عنه؛ لتدافع هذا عشرية وتقوم بدمه لتطالب هذا عشرية فتقوم القاتل؛

لت ذلكل املسلمني؛  ضبط عىل والقدرة املُكنة عندمه اذلين فقط، ال مور لوالة احلدود ُجع 

 .تأ ديهبم وعىل الناس
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ر   ح  ن  أ ن واع  الس    الباب الرابع والعرشون: ابُب بيان  يشءٍّ م 

 السحر(   أ نواع   من  يشء   بيان  )ابب : هللا رمحه املؤلف قال

  حنذرها. حىت السحر؛ أ نواع املؤلف لنا وس يذكر خمتلفة، أ نواع هل السحر

  العالء،   بن   حيان   حدثنا   عوف،  حدثنا  جعفر،   بن   محمد  حدثنا :  أ محد  )قال  هللا: رمحه قال

ن:  قال   ملسو هيلع هللا ىلص  النيب   مسع   أ نه  أ بيه؛  عن   قبيصة،   بن  قََطنُ   حدثنا  َيافََة،   "ا  َق،   الع  ر  ريَة   والط  والط  

نَ  ".   م  ب ت   اجل 

ب ُت، قال احلسن:   ، واجل  ض  ُق: اخلَطُّ خُيَطُّ يف ال ر  ر  ، والط  ري   ُر الط  يافَُة: َزج  قال عوٌف: الع 

نََد   س ناده جيٌد، ول يب داود، والنسايئ، وابن حبان يف "حصيحه": املُس   َرن ُة الش يطان، ا 

   منه(

َق والطرية من ا ر  ن العيافة والط   أ هنا  وذكر ذكرها، أ ش ياء ثالث السحر، من: يعينجلبت( )ا 

ها والطرق، السحر؛ العيافة، من  احلديث؛ فقال: رواة أ حد والطرية؛ فّس 

ه، واكنوا الطري تأ خذ: يعين الطري( زجر: عوف: العيافة )قال  ويتشاءمون يتفاءلون وتطري  

لَت هبا؛  السحر. من جُفع 

 الت كهُّن.  بذكل يريدون: يعين ال رض( يف خُيطُّ اخلطُّ: )والطرق

س ناده الش يطان" احلسن: "رنة )واجلبت؛ قال  وابن ،(2)والنسايئ ،(1)داود جيد، ول يب ا 

 فقط. املرفوع : يعين منه( : املس ند(3)"حصيحه" يف حبان

 

(1)  (3907 ) 

 ( 11043يف "السنن الكَبى" ) (2)

(3)  (6131 ) 
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 .(1)يصح ال ضعيف احلديث السحر، وهذا من: اجلبت، يعين من

 

  شعبةً  اقتبس   : "من ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول   قال :  قال   عباس   ابن   )وعن : هللا رمحه املصنف قال

س ناده   (2) داود   أ بو   زاد" رواه  ما   زاد  السحر،  من   شعبة   اقتبس   فقد   النجوم؛   من   حصيح(   اب 

 شيئًا من النجوم. أ خذ من: أ ي اقتبس( )من

 طائفة؛ يعين: جزء. :)شعبة(

 النجوم. عمل من شيئاً  تعمل:  يعين النجوم( من شعبة اقتبس )من

  السحر. عمل من شيئاً  أ خذ قد: أ يالسحر(  من شعبة اقتبس )فقد

 اال مث. يف وزاد السحر، عمل تعملُّ  يف زاد النجوم؛ عمل تعملُّ  يف زاد لك ام: يعين زاد( ما  )زاد

 حتدُث  أ ش ياء عىل النجوم حبركة يس تدلون اجلاهلية؛ يف اكن اذلي النجوم عمل: به واملقصود

ا  والتعلٌّق والـتأ ثري الكهانة أ نواع من نوعال رض؛ وهو  يف  الآخر النجوم عمل ابلش ياطني، أ م 

 مثاًل، القبةل عىل ابلنجوم  تس تدل ك ن - فيه الالكم هللا شاء ا ن وس يأ يت - التس يري عمل وهو

 ذكل. يف التفصيل هللا شاء ا ن وس يأ يت جائز، فهذا الطريق؛ عىل أ و

 .(3)ضعيف لك ه هنا:وهذا احلديث اذلي ذكره املصنف ها 

 

 

 ضعفه الش يخ ال لباين، وقال: فيه حيان بن عالء، وهو جمهول   (1)

(2)  (3905 ) 

لام من النجوم.." حديث حصيح، عبد هللا بن كذا قلت يف الرشح؛ والصواب أ ن حديث ابن عباس: "من اقتبس ع (3)

 خنيس ثقة، وأ ثبت اال مام البخاري سامع يوسف بن ماهك من ابن عباس. انهتيى 
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  عقد   "من:  عنه  هللا  ريض  هريرة  أ يب  حديث   من  (1) )وللنسايئ: هللا رمحه املصنف قال

ليه   ولك   شيئًا؛  تعلق   ومن  أ رشك،   فقد   ْسر؛   ْسر، ومن  فقد   فهيا؛  نفث عقدة، مث   . ( ا 

 ضعيف. - أ يضاً  -احلديث وهذا

ذا أ نك: بذكل واملقصود  فقد ؛- الريق من يشء مع نفخاً  نفخت أ ي: - ونفثت عقدة، عقدت ا 

 رشٌك. ْسرت؛ والسحر

ليه( ولك   شيئا  تعل ق )ومن   مَض. فمي رشحه تقدم قد وهذا ا 

الالكم؛  أ نواع ببعض والمتمتة والنفث العقد هذا ولكن ضعيف، احلديث فهذا ذكران؛ وكام

  العقد{. يف الن ف ااثت رش    }من السحر؛ كام قال هللا: أ نواع من نوع هو

 

ه؟   ما   أ نبئمك  "أ ال :  قال   ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول  أ ن   مسعود   ابن   )وعن : هللا رمحه املصنف قال   الَعض 

   ((2) مسمل  رواه   الناس".  بني   القاةلَُ   المنمية؛:  يه

  أ خَبمك؟ أ ال أ ي: أ نبئمك( )أ ال

ُه؟( )ما  ها نفسها؛ فقال العض   الالكم بنقل الناس بني امليش يه :المنمية، والمنمية يه: فّس 

فساد، تنقل فساد؛ الناس بني الالكم لال   كذا فيك يقول معرو: هل تقول زيد ا ىل تذهب لال 

نه الكبائر؛ من وهو عظمي ذنب بيهنم، وهذا توقع يك - املََذام    أ نواع من - وكذا  .فسادٌ  ال 

 

 للني عباد بن ميّسة، وانقطاعه. انهتيى  (: "ال يصح2/378عتدال" )قال اذلهيب يف "مزيان الا ،(4079)  (1)

 وضعفه ال لباين رمحه هللا.

(2)  (2606 ) 
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 يف وهذه الناس، بني ما  ال قوال تنقل الناس؛ بني القاةل: المنمية يه هذه الناس( بني )القاةل

ة الهبتان، وعن الكذب، عن تنفك ال الغالب فساد ولشد    فعل مثل فعّل عُد   المن ام؛ ا 

فساده يكون رمبا  بل السحر؛ يفسد كام يفسد ال نه السحر؛  حيدث ما  تعرفون وأ نُت أ عظم، ا 

ذا فسادًا  يفسد الناس؛ بني ابلمنمية خشص مىش ا   عظميً. ا 

 يف اذلي احلديث ذكل عىل ويدل اذلنوب، كبائر من كبرية - ذكران كام - والمنمية

هنام بقَبين ملسو هيلع هللا ىلص النيبُّ  مر   ملا  ؛(1)"الصحيح"  أ ما كبري،  يف يعذابن وما  يُعذابن فقال: "ا 

هنام من يس تزنه ال فاكن الآخر وأ ما ابلمنمية، مييش فاكن أ حدهام  يعذابن وما  يعذابن البول" ا 

 فهام منه والتخلص عنه البعد السهل من اكن عليه يعذابن اذلي ال مر: يعين كبري؛ يف

 عليه. يعذابن

 

َن البيان     ملسو هيلع هللا ىلص  معر: أ ن رسول هللا  ابن   عن   )وهلام: هللا املصنف رمحه قال ن م  قال: "ا 

رًا"(   ح   لَس 

  .(2)البخاري عند واحلديث ومسمل، للبخاري الظاهر أ نه يريد: ()هلام

 البيان يدخل أ ن ذكل  من املؤلف يريد لسحرًا"( البيان من قال: "ا ن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول )أ ن

 الالكم؛ يف والفصاحة البالغة: ابلبيان واملقصود هنا، ذكره ذلكل السحر؛ أ نواع من نوع يف

                        هل؟ مدحٌ  أ م للبيان؟ ذمٌ  أ هو احلديث هذا يف العلامء اختلف وقد

 ورونقه؛ جامهل من يسحرك السحر؛ مثل بالكم يتلكم فالن وهللا: تقول تأ يت ك ن: يعين

 

 (  292(، ومسمل)216البخاري) (1)

 ( من حديث عامر ريض هللا عنه. 869(، وأ خرجه مسمل )5767)  (2)
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 بأ ن   وذكل ابلسحر؛ البيان ش ب ه:  اذلم؛ فقال عىل محّل املدح، وأ ما من عىل محّل من هذا

 أ حد قال كام صاحبه؛ عىل ال مر يقلب وفصاحته ولبالغته عليه، احلق يكون الشخص

 من فتحذر ،- لسان عنده -حقاً  والباطل ابطاًل، احلق أ قلب أ ن قادر ا ين وهللا املبتدعة:

  هؤالء. أ مثال

 املمن ق لِكمه بيااًن، فيسمع أ وتوا اذلين هؤالء بأ مثال يغرت اجلهال من كثري ولل سف؛

ق؛ م يضع أ نه يدري وال حق، عىل الرجل أ ن ويظن به، فيغرت واملزو   العسل. يف السُّ

ن العلامء بعض الشاهد: ن - احلديث هذا قال: ا  ة -لسحراً  البيان من ا   اذلي للبيان، مذم 

ال؛ : قال والبعض مذمومًا، البيان صار مذموم؛ السحر فل ن الباطل، يف صاحبه يس تغّل

ذا أ نه شك   ال للبيان، لكن املدح  بل املقصود منه: : ابلبيان فاملقصود املدح؛ عىل مُحل ا 

 هل املؤلف ابطاًل؛ سوُق  احلق وقلب الرش   يف اخلري، ال ويف هللا طاعة يف يس تعمل اذلي

 يف احلق فيجعل السحر؛ معل يعمل هذا البيان أ ن فاملقصود اذلم؛ عىل محّل أ نه عىل يدل

 أ عمل. هنا. وهللا أ راده ما  هذا الباطل؛ قالب

 لكه ذكل من الساحر؛ فاملقصود يكفر كام البيان صاحب يكفر هنا: أ نه ال - شك ال - لكن

 هذا احلقائق؛ قلب به حيصل اذلي البيان المنمية، خطر ال شاء؛ خطر هذه خطر بيان

فساد. مفاسد من هل ابلسحر؛ ملا  ش هبه ذلكل املقصود؛   وا 

  الساحر؟ حمك نفس يأ خذ: يقال أ ن أ ما 

 أ عمل. املقصود. وهللا هذا ليس طبعًا؛ ال
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َومه   الباب اخلامس والعرشون: ابب ما جاَء يف الُكه ان  وحَن 

 جاء يف الكهان وحنومه(  ما   )ابب قال املصنف رمحه هللا تعاىل: 

  الكهان. يف أ دةل من أ ي: )ما جاء يف الكهان(

ال، واملنجم، الاكهن، الغيبية؛ ال مور معرفة يدعي ممن )وحنومه( م   - س يأ يت كام وغريمه؛ والر 

  الاكهن تعريف وس يأ يت الغيبية، ال مور معرفة ادعاء يف جيمتعون هؤالء لك -هللا شاء ا ن

اف  الاكهن: أ ن   نعرف أ ن يف ال مر: املهم تعاىل، هللا رمحه املؤلف لِكم من وغريمه والعر 

ال يعلُمها  ال الغيب أ مور الغيبية؛ ال مور معرفة يدعي من هو  كام تعاىل، و س بحانه هللا ا 

ن َدُه } الكري: كتابه يف تعاىل و س بحانه هللا قال ال  ُهوَ َوع 
ِ
لَُمهَا ا ، (1) {َمَفات ُح ال غَي ب  اَل يَع 

ه  أ َحًدا )} وتعاىل: تبارك وقال ب  ه ُر عىََل غَي  ن   26عَال ُم ال غَي ب  فاََل يُظ  تَََض م  ال  َمن  ار 
ِ
( ا

ض  } أ يضًا: وقال (2){...َرُسولٍّ  َماَوات  َوال  ر  مَلُ َمن  يف  الس  ُ قُل  اَل يَع  ال  اَّلل 
ِ
 ؛(3){ال غَي َب ا

ال يعلمها  ال الغيبية فال مور  بدالةل الآايت هذه نصت وقد وتعاىل، تبارك العاملني رب ا 

  الآايت، هبذه كذب الغيبية؛ فقد ال مور معرفة اد عى مفن ذكل، عىل فهيا  خفاء ال واحضة

قه؛ ومن ب كذكل صد   نفسه جعل فقد الغيبية؛ ال مور معرفة ادعى ومن الآايت، هبذه كذ 

ذكران:  كفرة، وكام هؤالء واملنجم؛ والع راف الاكهن فذلكل: ذكل؛ يف وتعاىل تبارك هلل نداً 

 واد عى ذكل، من شيئاً  انزعه مفن وتعاىل، س بحانه ابهلل خاٌص  الغيبية ال مور معرفة فا ن

  وتعال. تبارك هلل نداً  نفسه جعل فقد الغيبية؛ ال مور معرفة

 

 [  59]ال نعام: (1)

 [   26]اجلن: (2)

 [  65]المنل: (3)
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،  ملسو هيلع هللا ىلص  النيب   بعض أ زواج  عن   "حصيحه"  يف   مسمل  )روى وتعاىل: هللا رمحه املصنف قال

افًَا،   أ ىت   قال: "َمن  ؛  ملسو هيلع هللا ىلص  النيب  عن  قَهُ   يَشء،  َعن    فََسأ هَلُ   َعر    َصالةٌ   هَلُ   تُق َبل    مل    يَقول؛  ب ام   فََصد 

بَعنيَ  َمًا"   أ ر    (( 1)   يَو 

ليه، وذهب افٍّ َعر   عن حبث: عَرافًا( أ ىت )من  أ و س يارة، منه رُسقت أ و انقة، هل ذهبت ا 

 حملها؛ ا ىل يرشده يك الغيبية؛ ال مور معرفة يدعي اذلي اف؛َعر  ال ا ىل ودل؛ يذهب هل ضاع

، مع يتعاملون والُكهَان العَرافون هؤالء ذا اجلن    ماكنه؛ يعرف اجلن   رب ام مفقودًا؛ أ مراً  اكن ا 

اف، والاكهن أ و للاكهن فيذكره ذكل طبعًا أ ن  بذكل، ويأ مره قبل مطيعه خيَب والعراف للعر 

ما أ ن يقر  ب ؛ قرابانً  يقر  ب ؛..كذا. قدر   ماالً  يدفع أ و دياكً، شاةًّ، أ و يذحب قراباًن؛ ا   للجن 

 ومسعناه رأ يناه كثريًا؛ الناس من واقع ، وهذا- والعافية السالمة هللا نسأ ل - الرشكيف  فيقع

 العافية هللا نسأ ل وتعاىل. س بحانه ابهلل الرشك من وهذا ذكل؛ يفعلون الناس؛ من

 والسالمة.

من  يشء عن جاءه؛ فسأ هل من عرافًا" أ ىت "من : مسمل" "حصيح يف ذكر يقول املؤلف هنا:

 الغيبية؛ قال: ال مور من يعرفها؛ أ ن يريد اليت ال مور

دقه  يف منه؛ ليست ليستمقحمة  زايدة احلديث: هذا يف الزايدة هذه يقول( مبا  )فص 

 موجودة ليست الزايدة وهذه مسمل"، "حصيح يف احلديث يذكر مسمل"، املؤلف "حصيح

منا يف "حصيح يف  هل تقبل مل يشء؛ عن فسأ هل عرافًا، أ ىت "من : مسمل" "حصيح مسمل"؛ ا 

 هللا. شاء ا ن س يأ يت ما ال حاديث عىل تس تقمي وهكذا يومًا"؛ أ ربعني صالة

اف أ ىت مفن ن سؤال؛ حىت جمرد - وسأ هل العر   ؛ - يصدقه مل وا 

 

 ( من غري زايدة: "فصدقه مبا يقول" 2230)  (1)
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 علهيا، يؤجر ال أ نه: يوماً  أ ربعني صالة هل تقبل ال ومعىن يومًا( أ ربعني صالة هل تقبل )مل

ّل عىل ويأ مث ع  ، أ ن بد   ال لكنه ذكل؛ ف  ذا يصيل  ؛ وا   منه بد   ال هذا الطلب؛ عنه سقط صىل 

جامع  أ ىت من يلزم ال أ نه عىل مت فقون قال: "العلامء هللا؛ رمحه النووي نقل العلامء، كام اب 

اف عادة العر   مصيبة؛ فهذه فعّل"، عىل ويأ مث ذكل، عىل يؤجر ال لكنه ليةل؛ أ ربعني صالة ا 

تيان جواز عدم يدل  عىل فهذا مشلكة؛ يومًا؛ أ ربعني صالة هل ال تُق بل أ ن   اف؛ ا   حىت   العر 

ذا أ ما  تصديق، معه ليس اذلي احملض، السؤال جملرد اف أ ىت ا   فاملصيبةُ  قه؛د  فَص  العر 

 : تعاىل هللا املصنف رمحه قال ذلكل أ عظم؛

دقه  اكهناً   أ ىت  قال: "من   ملسو هيلع هللا ىلص  النيب  عن   عنه  هللا  ريض هريرة   أ يب  )وعن    فقد   يقول؛   مبا   فص 

 . (( 1) داود  أ بو   رواه   ".ملسو هيلع هللا ىلص  محمد  عىل أ نزل   مبا   كفر 

عي اكهنًا( أ ىت )من  ذلكل. جاءه الغيبية؛ من ال مور معرفة يد 

قه  ذكل هنا؛ عىل يرتتب ما  ل ن   احلديث؛ هذا يف الزايدة، هذه هنا تأ يت يقول( مبا  )فصد 

 :قال هنا  و..."  أ ىت من: "قال فهناك السابق؛ احلديث يف عليه ترت ب مع ا  خيتلف

 عىل ُأنزل مبا  كفر: يومًا، وهنا أ ربعني صالة هل تقبل ال أ نه العقوبة: اكنت هناك "فصدقه"،

 صالة هل تقبل ال - التصديق غري من - السؤال جمرد أ ن ذكل:  فنس تنتج من ؛ملسو هيلع هللا ىلص محمد

ذا لكن يومًا، أ ربعني  مكذب: يعين ؛ملسو هيلع هللا ىلص محمد عىل ُأنزل مبا  كفر قد التصديق؛ حصل ا 

ال يعلمها  ال الغيبية ال مور أ ن: ذكران اليت النصوص فيه اذلي وتعاىل، تبارك هللا بكتاب  ا 

قه؛ و الاكهن أ ىت مفن واحضة، وتعاىل؛ فالآايت س بحانه هللا   الآايت، هبذه كذب فقد صد 

 هبا. دقيص ومل

 

 ( بلفظ: "فقد برئ مما أ نزل عىل محمد"  3904)  (1)
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ق من   أ ن  : العمل أ هل أ قوال من والصحيح ذا كفر، الاكهن: صد   الآايت هذه يعمل اكن ا 

ب اال سالم؛ ل نه مةل    من يكفر؛ خيرج فهذا الرشعي؛ احلمك ويعمل  تبارك ربه لكتاب مكذ  

 هللا عبادة يف رشكف  أآخر؛ رشاكً  يرُشك فهذا للاكهن؛ قرابانً  هذا غري تقريبه وتعاىل،

تني. بني مجع قد وتعاىل؛ فيكون تبارك هللا بكتاب وتكذيبٌّ  وتعاىل، س بحانه  طام 

 

عن...: "َمن  أ ىت    - رشطهام وقال: حصيح عىل   - )ولل ربعة، واحلامك : هللا رمحه املصنف قال

دٍّ  قَُه ب ام يقول؛ فقد َكَفَر ب ام ُأن ز َل عىل ُمَحم  د  نًا، فَص  افًا أ و اكه     "(ملسو هيلع هللا ىلص  َعر 

 والنسايئ يف "سننه"، والرتمذي يف "سننه"، داود يف "سننه"، املقصود هبم: أ بو: )ال ربعة(

 داود، البخاري، ومسمل، وأ بوفالس تة:  تمتة الس تة؛ ؛ هذه(1)ماجه يف "سننه" وابن

ماجه؛ هذه تسمى الكتب الس تة، وال ربعة مهنا: أ بو داود،  وابن والنسايئ، والرتمذي،

 داود، وأ بو النسايئ،: ةي  حَص ال   حيث وترتيهبا من والنسايئ، والرتمذي، وابن ماجه،

أ بو داود، مث ال ربعة، مث يأ يت بعدها  الكتب هذه أ حص النسايئ ماجه؛ ابن و والرتمذي،

 الرتمذي مث ابن ماجه؛ هذا ترتيهبا من حيث ال حصية، وليس لك ما فهيا حصيح؛ فمل

 وأ ما  غريه؛ من انتقاء أ شد اكن النسايئ لكن كتابه؛ يف الصحة ال ربعة من واحد  يشرتط

 بعض يف يسري خالف عىل حصيح؛ كتابهيام: يف مفا الصحة، اشرتطوا فقد ومسمل؛ البخاري

 القليةل. ال حاديث

ذن فاملقصود   ذكرانه. ما : ابل ربعة هنا  ا 

 

    ، وأ صّل عند ال ربعة.( عن أ يب هريرة15(، واحلامك)9536أ خرجه أ محد) (1)
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 ل نه مس تدراكً؛ ومسي "املس تدرك"، :امسه كتاب هل احلامك "املس تدرك"، يف )واحلامك(

جاها يف مل أ حاديث ومسمل البخاري عىل اس تدرك  عىل أ هنا  احلامك ويدعي "حصيحهام"، خير 

 ينبغي اكن ومسمل، البخاري رشط نفس عىل يه: ويقول هذا، كتابه يف وخيرهجا  رشطهام،

 مجيع خُيرجا  أ ن اشرتطا ومسمل البخاري أ ن من مذهبه عىل بناء خيرجاها؛ أ ن علهيام

  رشطهام. عىل اليت الصحيحة ال حاديث

 وال الرشط، هذا يشرتطا مل ومسمل؛ ل هنام البخاري رشط حيث من ال حصيح غري ولِكمه

  من فعّل. -غالباً  - رشطهام عىل يكون أ صالً  كتابه يف يضعه من حيث أ ن ما 

 للحامك؛ يسمل   ال هذا لكن   الطريقة؛ هبذه دامئاً  ودندنته هذا قوهل رشطهام( )وقال: حصيح عىل

                              حدييث. موضوع هذا حال: لك كتابه؛ عىل يف كثرية فأ وهامه

ا  هريرة؛  أ يب عن )عن( أ ي:   املنت. يف عندي موجودة ليست لكهن 

 قد هنا  يعين (ملسو هيلع هللا ىلص محمد عىل أ نزل مبا  كفر فقد يقول؛ مبا  فصدقه اكهنًا، أ و عرافاً  أ ىت )من

؛ رويت الغيبية،  ال مور معرفة ادعاء عليه ينطبق ولِكهام ؛"عرفاً  أ و اكهناً  أ ىت "من ابلشك  

ذن - والعراف الاكهن بني أ يضًا الفصل ويأ يت تعريفهم، وس يأ يت  تعاىل. هللا اب 

تيان أ ن   لك ه هذا من الشاهد ما هللا؛ لرشع خمالف عظمي، أ مره الُكهان ا   انقضاً  يكون أ ن ا 

  ذكران. اذلي التفصيل عىل لكامهل؛ أ و التوحيد، ل صل

 

 جيد عن ابن مسعود مثّل موقوفًا(   بس ند (1) يعىل  )ول يب : تعاىل هللا املصنف رمحه قال

 

 ( حنوه  5408)  (1)
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مس ندان: كبري  وهل يعىل"، أ يب مس ند: "مس ند املس ند؛ هل صاحب: يعين)ل يب يعىل( 

 أ حدهام. أ يدينا  بني مطبوع وصغري؛

  مرفوعاً  وليس مسعود، ابن لِكم من يعين: موقوفًا( مثّل مسعود ابن عن جيد )بس ند

 

ري  من   منا   "ليس :  مرفوعاً   حصني   بن   معران  )وعن : هللا رمحه املصنف قال هل،    تُطريَ   أ و  تط 

رَ   أ و   َْسَرَ   أ و  هل،   تُُكه  نَ   أ و   تََكه نَ   أ و قَهُ   اكهناً  أ ىت   ومن  هل،   ُْس    مبا   كفرَ   فقد   يقوُل؛   مبا   فََصد 

س ناد  (1) الَبار  رواه   ".ملسو هيلع هللا ىلص  محمد   عىل ُأن ز لَ  س ناد  (2) الطَباين  وراه   جيد،   اب    من  حسن   اب 

                    أآخره(  ا ىل..."   اكهناً   أ ىت  ومن : "قوهل   دون  عباس   ابن   حديث

 رشحه. تقدم قد أآخره( ا ىل..."  يقول مبا  فصدقه اكهناً  أ ىت )من

العظمية،  ال مور من العمل هذا أ ن عىل ويدل الشديد، الوعيد عىل تدل هذه منا( )ليس

ذا النفوس؛ ل هنا  يف وقع لها يبقى يك يه؛ كام ويرتكوهنا تفسريها، حيبون ال السلف واكن  ا 

ن بأ مر تفّس رمبا  فّست؛  حيبون السلف اكن ما  الناس؛ فذلكل نفوس يف وقعها  هُيَو  

  يه. كام فيرتكوهنا  تفسريها؛

 فيطريونه، الطري يأ خذون قدمياً  اكنوا بأ هنم تشاءم؛ ذكل: تطري؛ أ ي تطري( من منا  )ليس

ذا ذا خريًا، تفاءلوا ميينًا؛ طار فا   الطريَ  يُمسَك هذا فاذلي رشًا، تشاءموا شاماًل؛ طار وا 

  منا. ليس هذا فأ هلم؛ هلم وينظرُ  للناس، يتطريُ  ويطريه؛ فهذا

 

(1)  (3578) . 

. ( 4262"ال وسط" ) (2)  
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َ  )أ و  هذا؛ يل افعل: هل ويقول أآخر، ا ىل الشخص ذكل؛ يأ يت هل فُعل من: أ ي (هل تُُطري  

 هل. املفعول وال هذا الفاعل، ال منا؛ فليس هل؛ فيفعّل

؛ يعين اليشء، نفس كذكل  (هل تُك ه  ن   أ و تََكه ن   )أ و الكهانة،  يعمل اذلي الاكهن،: تََكه ن 

 الاكهن.  يسأ ل اذلي جاء: هل( )وتُُكه  ن  

رَ  و الساحر، هو يسحر اذلي (هل ُْسر أ و َْسَرَ  )أ و  الساحر من طلب اذلي( هل )ُْس 

 السحر

 من ا". قوهل: "ليس يف داخلون هؤالء لك

ن التطري موضوع وس يأ يت - والكهانة التطري، - ال فعال هذه عن شديد زجر فيه  هللا، شاء ا 

 الآن. فيه حنن اذلي: والكهانة والسحر،

ال اف والرم   مث س نأ يت الآن ا ىل تعريف الاكهن والعر 

اُف   )قال املؤلف رمحه هللا تعاىل:  قال : "الَعر  عي   اذلي:  البغويُّ ر فَةَ   يَد  ماتٍّ  اُلمور    َمع    ب ُمَقد  

لُّ  َتد  وق    عىل هبا   يَس   اةل،   وماكن املَّس   ذكل.   وحنو   الض 

  ُ َب  ُ عن  املغي بات  يف املس تقبل، وقيل: اذلي خُي  ُن، والاكهُن: هو اذلي خُيَب  وقيل: هو الاكه 

 . مري   مَع ا يف الض 

ال وحنومه ممن يتلكم يف   م  والرم  اف امس للاكهن واملنج   وقال أ بو العباس ابن تميية: العر 

رفة  ال مور   (    َمع  ي ة  ب   الَغي 

اُف  عي اذلي: )الَعر  ر فَةَ  يَد  ماتٍّ  اُلمور   َمع  لُّ  ب ُمقَد   تَد  وق   عىل هبا  يَس   اةل، وماكن املَّس   الض 

 غيبية أ مور للسائل؛ وابلنس بة هل، ابلنس بة الغيبية؛ ال مور يدعي معرفة: يعين ذكل( وحنو

 يدري ال يسأ هل؛ جاء اذلي وكذكل عنه، يدري ال هو املّسوق، َكاكن عهنا؛ يدري ال
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ُق  ال مور، هذه معرفة عىل هبا  يس تدل يفعلها؛ وأ ش ياء مقدمات فعنده عنه،  وبني بينه فُيَفر 

اف أ ن يف الاكهن:  فيدعي معرفة الاكهن أ ما  السابق، يف وقعت قد أ مور معرفة يدعي العر 

 العمل. أ هل بيهنام بعض فَرق هكذا مس تقبلية؛ أ مور

اف بني فرق ال أ نه العلامء أ قوال من قول: يعين الاكهن( هو: )وقيل  وهام والاكهن؛ العر 

  واحد.

 يف الغيبية ال مور عن خُيَب املس تقبل( يف املغيبات عن خُيَبُ  اذلي هو: )والاكهن

  بعد. حتصل مل س تحصل؛ املس تقبل، اليت

  غيبية. أ مور ولكها  النفس؛ يف مع ا  يعين: الضمري( يف مع ا  خُيَب اذلي: )وقيل

اف ابن العباس أ بو )وقال م للاكهن امس:  تميية: العر  مال واملنج    العراف يعين وحنومه( والر 

ذا امجليع، جيمع عامٌّ؛ امس ن   الغيبية؛ ال مور معرفة يدعي من العراف؛ ِشل لك قلت: فا   م 

م أ و الرمال وحنومه، واملنجم أ و اكهن،   ابل حوال ويس تدل النجوم، يف ينظر اذلي:  منج  

مال احلديث تقدم وقد ال رضية؛ احلوادث عىل الفلك  ية مل، عىل خيطُّ اذلي:  عنه، والر   الر 

 امس علهيم يُطلق لكهم هؤالء؛ أ مثال:  وحنومه أ يضًا، غيبية أ ش ياء معرفة بذكل ويدعي

اف اف فلكمة تميية؛ ابن عند العر   أ خص   لكمة الاكهن امجليع، ولكمة تشمل عامة لكمة العر 

 املعىن اذلي يريده ابن تميية رمه هللا. هذا املس تقبلية؛ ال مور مبعرفة ختتصُّ  فهيي مهنا؛

 طرق الطرق؛ هبذه الغيبية ال مور أ ي: معرفة الطرق( هبذه ال مور معرفة يف يتلكم )ممن

  شابه. وما  النجوم، يف النظر وطرق الرمل،

  والعراف. الاكهن تعريف يف جاء ما خالصة هذه
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ُتبوَن: أ اب جاد، ويَن ظروَن يف    - عباس   ابن   )وقال : تعاىل هللا املصنف رمحه قال مٍّ يَك  يف قَو 

(- النجوم  ن  َخالقٍّ ن َد هللا  م     : ما أ رى َمن  فََعَل ذكَل هُل ع 

 .ملسو هيلع هللا ىلص النيب مع ابن املعروف، الصحايب )ابن عباس( هو

ي، هوز، أ جبد،: يه اليت امجلل؛ حروف: جاد أ اب جاد( أ اب يكتبون: قوم )يف ...  لَكََمن حط  

 ترتيباً  يسمونه: ث( ت، ب، )أ ،: الرتتيب هذا أآخر؛ ترتيب وذاك ترتيب، هذا لكن

أآخره،  ا ىل..  لكمن حطي، هوز، أ جبد، أ جبداًي: ترتيباً : فيسمونه الرتتيب؛ ذاك أ ما  هجائيًا،

 احلروف نفس هذه أآخره؛ ا ىل ز، و، ه، ج، د، ب، أ ،... (   تفكفك: )أ جبد، هوز حفني

 امجلل، ترتيب عىل يرتبوهنا  احلروف هذه ال جبدي؛ الرتتيب أآخر؛ ترتيب لها  ولكن العربية؛

  الكهانة. يف ذكل يس تعملون هبا بعض الكهنة؛ ويتنبأ   للمتزي، امجلل بني هبا  يفرقون

 الطريق، عىل به يس تدلون اذلياجلائز  النظر ليس املراد هنا  النجوم( يف )وينظرون

 عىل هبا  لالس تدالل النجوم ا ىل ينظرون مه لكن الاُتاهات؛ القبةل، ومعرفة ومعرفة

 هذا ال رض؛ عىل يقع فمي تؤثر وأ هنا  النجوم، ا ىل ابلنظر معرفهتا  ودعوى ال رضية، احلوادث

 التكهن. أ نواع من صنف وهو يدعونه؛ اذلي

 حصيح وهو عباس، ابن عىل موقوف هذا خالق( من هللا عند هل ذكل فعل من أ رى )ما 

 يكتبون" جاد أ اب هنا: "يكتبون عنه؛ فاملراد هللا ريض عباس البن الفتوى وهذه عنه؛

 هللا عند هل ذكل فعل من أ رى وقوهل: "ما  هبا، الغيبية ال مور معرفة ليدعوا الطريقة هبذه

نصيب  ملن يدعي معرفة ال مور الغيبيةليس  نصيب، من هللا عند ماهل: يعين" خالق من

 اال سالم، مةل خارج من -حقيقة - الاكهن بأ ن: السابق يف ذكرانه ما يؤكد عند هللا؛ فهذا

قه؛ من وكذكل ،ملسو هيلع هللا ىلص رسوهل هللا، وس نة لكتاب مكذب  أ ن العلامء: لِكم من فالراحج صد 

ق من  الآايت من ُذكر وتعاىل؛ ملا  هللا س بحانه بكتاب مكذب هوف كفر،  الاكهن صد 
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ن  تكذيبٌ  ل نه حصيحًا؛ ليس لكن كفر؛ دون كفر هو: قال العلامء بعض اكن السابقة؛ وا 

ذا وتعاىل، تبارك هللا لكتاب  أآخر؛ كفراً  يكون أ يضًا  فهذا للاكهن؛ أ و للجن قربة معه اكن ا 

 معرفة يف وتعاىل تبارك هلل نداً  الاكهن جعّل   ا ىل وتعاىل، ا ضافة س بحانه ابهلل رشك وهو

 عبادته. يف وتعاىل تبارك هلل نداً  جيعّل أ يضاً  الغيبية؛ فهو ال مور
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ة    يف   جاء   ما   الباب السادس والعرشون: ابب  َ ُّرش   الن

 ال مور؛ وخصوصاً  من بذكل يتعلق ما و والكهانة،  السحر،:  السابق يف املؤلف ذكر

 يبالون، ال ُأانس هناك لكن يفعّل؛ من وحمك حمكه، املؤلف بني   واقع، أ مر هو و السحر؛

امرة هيود - هذا عهنم معروف الهيود؛ أ يضًا؛ وخصوصًا: ميارسه من الكفرة ومن  هؤالء - الس 

 -املغرب خصوصاً  -العريب املغرب بالد يف معروف عهنم، وكذا هو خصيصًا؛ معروف

لهيا تذهب بالد أ ي يف وغريها، والسحر موجود  يف خصوصاً  - لل سف -وبكرثة موجود، ا 

 ذكر املؤلف ال مر؛ ذلكل لهذا عالج ا ىل حيتاجون فالناس فيه؛ نعيش اذلي هذا زمننا 

  املسحور. السحر عن حل: يه النرشة؛ والنرشة

 املرض بني فيفرق -اللغوي ال صل هذا - التفريق: النرش؛ وهو من والنرُشة مأ خوذة

 نرُشة. مسيت فذلكل وصاحبه؛

   النرشة(  يف   جاء ما   )ابب  :املؤلف قال

 أ ن: الباب هذا املسحور، وخالصة عن السحر حل    يف رشعية أ دةل من جاء ما : يعين

ُّرشة  رشعية. كفرية، ونرُشةٌ  رشكية نرُشةٌ : قسمني ا ىل تنقسم الن

َر، ملسو هيلع هللا ىلص والنيب والس نة، الرشعية؛ ابلقرأآن ابلرقية تكون اليت يه: الرشعية النرشة وفك   ُْس 

 رشعية. نرُشة فهذه ابملعوذات؛ السحر عنه املالئكة

ال يفعّل ال وهذا السحر ابلسحر؛ أ ي: حلُّ  ابلسحر؛ السحر ويه فك: رشكية ونرُشة  ا 

 كفرية. رشكية نرُشة فهذه ابلسحر؛ السحر يُفكَ  أ ن يس تطيع اذلي الساحر؛ هو

 هذا: يف أ دةل من جاء ما  ننظر الآن 
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ئ لَ   ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول   أ ن  جابر  )عن تعاىل:  هللا املؤلف رمحه قال    "يه  : فقال   النرُشة؛  عن   س ُ

ن   ئل أ محد عهنا؟ فقال:    مَعَل   م  ، وأ بو داود. وقال: س ُ ". رواه أ محد بس ندٍّ جيدٍّ ي طان  الش  

   ابن مسعود يكره هذا(

 يعين: النرشة ابلسحر. )النرُشة(

 .(2)داود وأ بو جيد، بس ند (1)أ محد رواه

ئ لَ )وقال:   النرُشة يكره مسعود ابن: يعين لكه( هذا يكره مسعود ابن فقال: عهنا؛ أ محد س ُ

  الش يطان. معل من يه اليت

 

،    عن  (3))وللبخاري: تعاىل هللا رمحه املصن  ف قال بٌّ قتادة: قلت البن املسيب: َرُجٌل به  ط 

؛ أ حُيَلُّ َعن ُه أ و    َرأ ت ه  َخُذ عن  ام  الَح، فأ ما  أ و يُؤ  ن ام يُريدوَن به  اال ص  ِ
؛ ا ؟ قال: ال بأ َس به  ُ يُنرَش 

   ما يَن َفُع؛ فمََل  يُن َه عنُه( 

عامة. بن قتادة التابعني؛ أ مئة وهو أ حد قتادة()  د 

  جليل. اتبعي املسي  ب؛ بن سعيد هو املسي  ب( )البن

ٌب( به )رجلٌ  نوه ْسر؛ اكنوا يعين: به ط  ب ًا؛: يسمُّ ب   قال ط  ذا الرُجل؛ ط  َر، ا   عادة هذه ُْس 

ون: العرب خواننا  يفعل كام التفاؤل، ابب طيبة؛ من بأ سامء ال ش ياء بعض يسمُّ  املغرب يف ا 

: ل حدمه حني تقول فيغضبون التفاؤل؛ ابب من العافية؛ النار: يسمون اليوم؛ العريب

 

(1)  (14135  ) 

(2)  (3868 ) 

(3)  (7 /137  ) 
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حة، يعطيك: يعين العافية، يعطيك وعندان: العافية، يعطيك ة؛ فيغضب يعطيك الص   القو 

ذا النار، يعطيك العافية عندمه؛ أ ي: يعطيك ل ن من  فانتبه املغرب؛ من أ خ مع تلك مت فا 

 اس تطرادي ة. وهذه فقط هذه ال لفاظ؛ وهذه مثلها؛

ٌب؛ به  ٌفقوهل: رجل ر، يعين: ط  ب اً  مُس  ي   ْس    للتفاؤل. ط 

 أ ن يس تطع زوجته؛ ال أ ن  يقرب ال يس تطيع عهنا؛ ميتنع: يعين امرأ ته( عن يَُؤخ ذُ  )أ و

حر؛ أ نواع من نوع هذا جيامعها؛  منه يريدون هذا: واحلبُس  امرأ ته، عن الرجل حُيبُس  الس  

  كيف؟ وزوجه{؛ املرء بني به }يفر  قون وامرأ ته: الرجل بني التفريق التفريق؛

ذا  الُفرقة أ س باب من هذا يكون جيامعها؛ أ ن اس تطاع ما  امرأ ته، عن الرجل حبسوا ا 

  الزوجني. بني واخلصام والزناع

؟( أ و عنه )أ حيلُّ    ؟هذا السحر عنه نفك   أ ن هل جيوز: يعين يُنرش 

 به". بأ س قتادة، وهو جُييب؛ فقال: "ال املسي  ب؛ يسأ هل بن سعيد هذا به( بأ س )قال: ال

منا  ُّرشة: هنا  مقصوُدهُ  عنه( ينهَ  فمَلَ  ينفُع؛ ما  فأ ما  اال صالح؛ به يريدون )ا   ال الرشعية، وأ نه الن

مة؛ النرشة ال الرشعية، ابلنرشة يكون أ ن به بأ س  املسي  ب بن سعيد عن هذا يُفهمُ  فال احملر 

  هللا. رمحه

زاةل به يريدون اال صالح؛ أ ي: به يريدون  السحر. ا 

 

رَ   قال: ال حَيُلُّ   أ نه   احلسن   عن  )ويُروى : هللا املصن  ف رمحه قال ح  ال   الس   رٌ   ا     ( ساح 

ال ابلسحر السحر حيلُّ  ابلسحر؛ أ ي: ال: يعين  حل ها  فقد الرشعية؛ ابلرقية أ ما  ساحر، ا 

  عهنم. هللا ريض املالئكة
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ُّرشة  ابن   )قال : تعاىل هللا رمحه املصن  ف قال   ويه املسحور؛   عن  السحر   َحلُّ :  القمي: الن

حرٍّ   َحلُّ :  أ حدهام :  نوعان َمُل قول    بس  ن  مَعَل  الش يطان؛ وعليه حُي  مثّل؛ وهو اذلي م 

ُل معّل عن املسحور،   ؛ فَُيب ط  بُّ ُ ا ىل الش يطان مبا حُي  احلسن، فيتقرب النارُش واملُن ترَش 

 والثاين: النرشة ابلرقية والتعوذات وال دوية وادلعوات املباحة؛ فهذا جائز(. 

 اكبن احملق  قون هؤالء الآن؛ اخلالصة ابن القمي س يعطيك ،مثّل بسحر السحر حلُّ : يعين

،  املسائل: خالصة يعطونك هللا  رمحهام تميية وابن القمي  

  أ ي: حل السحر بسحر مثّل.)ويه نوعان: أ حدهام: حلٌّ بسحر مثّل( 

 املؤلف ذكرها  اليت ال دةل املذكورة؛ ال دةل بني مجع الآن الش يطان( معل من اذلي )وهو

م، ما  مهنا   ريض السلف لِكم من ، أ وملسو هيلع هللا ىلص النيب لِكم من اكنت سواء جُيزي، ما ومهنا  حير 

 : قال هللا؛ رمحه القمي    ابن بالكم اخلالصة فأ عطاك ال مور؛ بني امجلع عهنم، هللا

ال السحر حيلُّ  "ال: وهو قوهل احلسن( قولُ  حُيملُ  )وعليه   ساحر". ا 

ُ  )فيتقرب ب واملنترش( النارش  : واملنترش السحر، حيلُّ  اذلي الساحر: يعين النارش؛ يتقر 

  املسحور.

 عندي: هل ويقول الساحر، ا ىل يأ يت كثري؛ الُقرب؛ وهذا أ نواع من حُيب( مبا  الش يطان )ا ىل

 هذا نسمع وهكذا؛...  دجاجة اذحب ماعزًا، واذحب اذهب دياكً، واذحب اذهب: يقول ْسر؛

  املسحور( عن معّل )فيبطلُ  السحر؛ عنه يفكُّ  يك للجن قربةٌ  وهو كثريًا؛حيصل 

  الثاين. النوع أ ي: )والثاين(

 خالصة هذه جائز( فهذا املباحة؛ وادلعوات وال دوية، والتعوذات، ابلرقية، )الن رشةُ 

 .أ عمل وهللا املبحث هذا املوضوع؛ خالصة
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 الت َطريُّ  الباب السابع والعرشون: ابب ما جاَء يف  

(   يف  جاء   ما   )ابب هللا:  رمحه املؤلف قال  التطري 

 من وأ نه فيه، الشديد والوعيد عنه، الهنيي عىل تدل   رشعية أ دةل من التطري   يف جاء أ ي: ما

  الرشك.

ون اكنوا الطري؛ من مأ خوذ والتطري   ذا الطري، يطري  ذا خريًا، هبا  تفاءلوا ميينًا؛ طارت فا   وا 

عوا مث رشًا، هبا  تشاءموا شاماًل؛ طارت  ال شخاص من يتشاءمون فصاروا ذكل؛ يف توس 

ور ومن  يف موجوداً  اكن أ مرٌ  وهذا وهكذا؛ ال ايم؛ من ويتشاءمون ال ماكن ومن ادلُّ

 عليه. يدل ما  هللا رمحه املؤلف لِكم من س يأ يت كام السابق؛ يف املرشكني وعند اجلاهلي ة

لٌّ  فهو الواجب؛ التوحيد لكامل ُمنافٍّ  والتطري   عاء وتعاىل، س بحانه هللا عىل ابلتولك  ُمخ   واد 

 س بحانه هللا عىل يكون أ ن جيب القلب واعامتد يرض، وال ينفع ال وهو فيه؛ واملرض ة املنفعة

ًا؛ وتعاىل  تولكك يكون أ ن فيجب ذكران؛ كام الواجب التوحيد كامل ينايف ال مر وهذا اتم 

اً  ليه تنظر وال اليشء هذا يرض ك فال وتعاىل؛ س بحانه هللا عىل اتم   ساق ذلكل أ بدًا؛ ا 

 كثريًا؛ الناس بني اليوم منترش وهذا ابلتوحيد؛ خيل   ل نه املوطن هذا يف التطري املؤلف

 ال دةل هذه مضن يف يدخل يشء بأ ي التشاؤم التشاؤم، هو التطري نفسه؛ التشاؤم وهو

  لِكمه. من س يأ يت وكام ملسو هيلع هللا ىلص قال كام رشك فالتطري   هللا؛ رمحه املؤلف س يذكرها  اليت
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ن َما   أ ال: } تعاىل   هللا  )وقول  تعاىل: هللا رمحه املصنف قال
ِ
ن دَ   َطائ ُرمُه    ا مُه    َولَك ن   اَّلل     ع  رَثَ   ال   أ ك 

لَُمونَ  مُت    أ ئ ن    َمَعمُك    َطائ ُرمُك    قَالُوا : } )وقوهل   وقال:  ( ( 1) {يَع  ر  ن ُُت    بَل   ُذك   مٌ   أ   هذه (( 2) { ُمّس  فُونَ   قَو 

 وغريه السالم عليه موىس أ قواهمم؛ ا ىل ُأرسلوا اذلين السابقني والرسل ال نبياء يف الآايت

ذا أ قواهمم والرسل؛ اكن ال نبياء من  أ و مل ال مطار، تأ ت   جدب، أ و مل حقط، أ و هبم نزل ا 

ان منمك؛ يعين: هذا: وقالوا ورسلهم؛ بأ نبياهئم تشاءموا خرياهتا؛ ال رض خُترج ان ا   بمك تطري 

 علهيم فرد   ورسلهم؛ ل نبياهئم يقولونه ما هذا ابلسوء؛ لنا  أ تيُت شؤم، أ نُت بمك؛ وتشاءمنا 

 : قالوا ال وىل؛ الآية يف ال نبياء

ن َما  أ ال})
ِ
ن دَ  َطائ ُرمُه   ا مُه   َولَك ن   اَّلل    ع  رَثَ لَُمونَ  ال أ ك  ره ما  أ ن بذكل: يعين ؛({يَع   وما  هلم هللا قد 

ن َما  أ ال} وتعاىل؛ تبارك عنده علهيم كتبه
ِ
ن دَ  َطائ ُرمُه   ا  رب عند وقدرمه نصيهبم :{اَّلل    ع 

مُه   َولَك ن  } العاملني؛ رَثَ لَُمونَ  ال أ ك   فهو مصائب من يصيهبم ما أ ن ذكل: من واملراد{ يَع 

ر وتعاىل س بحانه هللا بأ عامهلم؛  أ عامهلم؛ }َوَما وراء من ابملصائب ويبتلهيم ذكل علهيم يقد 

ن   أ َصابمَُك   يَبةٍّ  م  َما ُمص  يمُك   َكَسبَت   فَب  ُفو أ ي د  { َعن   َويَع   تزنل اليت املصائب هذه حفقيقةً  ،(3)َكث ريٍّ

منا  أ ال} معىن: هذا الفاسدة؛ أ فعالمك وبسبب ورشكمك معتقداتمك بسبب بمك؛  عند طائرمه ا 

 ال نبياء ا ىل الشؤم ينس بون ال مور؛ حقائق يعلمون ال هُج ال يعلمون{؛ ال أ كرثمه ولكن هللا

 س بحانه هللا طاعة ابلصالح، ابلتوحيد واخلري، جاؤومه جاؤومه ابخلري، جاؤومه اذلين

ذا وتعاىل  عىل وفضّل نعميه وتعاىل س بحانه هللا وأ نزل اخلري، انترش ال رض؛ يف انترشت ا 

تَغ ف ُروا} الناس؛ ن هُ  َرب مُك   اس   ِ
ل   غَف اًرا اَكنَ  ا س  َماءَ  يُر  مُك   الس  َراًرا عَلَي  د  مُك   م  د  د  َوالٍّ  َويُم   َوبَن نيَ  ب أ م 

َعل   َعل   َجن اتٍّ  لمَُك   َوجَي  َاًرا لمَُك   َوجَي   ُتلب ال اخلري ُتلب وتعاىل س بحانه هللا فطاعة ؛(4){أ هن 

 

 [  131]ال عراف: (1)

 [  19]يس: (2)

 [  30]الشورى: (3)

 [ 10]نوح:  (4)
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 يف اخلصب وأ راد اخلري، أ راد مفن يعقلون، وال يفهمون ال هجال القوم هؤالء لكن الرش؛

 قبل العرب حال ا ىل انظروا ويوحده، وتعاىل س بحانه هللا يطيع النعمي؛ وأ راد احلياة، هذه

 كّسى ا ىل ذهب عندما  شعبة بن املغرية هللا رمح أ اتمه! أ ن وبعد ملسو هيلع هللا ىلص النيب يأ تهيم أ ن

ة؛ عليه ويقمي يناقشه ال العرب أ نُت أ قتلمك أ ن منعين ما : فقال معه؛ كّسى بدأ   احلج   خش ية ا 

قني أ قواماً  وكنُت جيفمك، ننت  املغرية مل ينكر لها، يُرىث حالتمك فقراء جوعى مش تتني متفر 

 هبذا وتعاىل س بحانه هللا جاءان عندما  لكن ذكرت، كام كنا  لقد نعم؛: عليه رده اكن هذا،

 أ صاهبم اذلي والنعمي اخلري هل وذكر - اختصاراً  ابملعىن؛ أ ذكر لمك - فيه حنن مما أ خرَجنا  النيب؛

 وأ راد النعمي أ راد مفن احلال، يكون هكذا ال مر، يكون هكذا ؛(1)ملسو هيلع هللا ىلص النيب جميء بعد

الفاسد؛  جممتعه ا ىل ينظر ال الفرد؛ حىت وتعاىل، س بحانه هللا فليوحد هللا، فليطع الفالح؛

ليه، تب وتعاىل، س بحانه هللا اس تغفر نفسك، أ صلح نفسه؛ ا ىل ينظر بل  حاكل؛ أ صلح ا 

ك. وينرصك وتعاىل س بحانه هللا يرزقك   ويعز 

  الثانية: الآية ويف

 نزل اذلي َكَذبَة؛ شؤممك أ نُت ،{معمك طائرمك} علهيم: يرد ون ال نبياء ،({معمك طائرمك قالوا})

  مالزمٌ  طائرمك ذلكل وجفورمك؛ فسقمك بسبب رشكمك، بسبب أ عاملمك، بسبب بسببمك، عليمك

 ابهلل ذكرانمك ل ننا : أ ي ؛{ذكرمت أ ئ ن} شؤممك، يأ تيمك واعتقاداتمك؛ وجفورمك فبأ عاملمك لمك،

 قوم أ نُت {مّسفون قوم أ نُت بل} بنا؟ وتتشاءمون هبذا ترموننا  وبتوحيده؛ وتعاىل س بحانه

  وتعاىل. تبارك ربمك طاعة عن وخروجمك وكفرمك رشكمك يف احلد تتجاوزون

 ا ىل قدي من املرشكني وعند اجلاهلية، أ هل عند موجودٌ  التطري   أ ن: الآيتني من الشاهد

ذا الناس عامة من الكثري أ ذكر أ ن الناس، بني موجوداً  مازال هذا، يومنا   عىل بومة وقفت ا 

 

 ( 2826(، وحصحه الش يخ ال لباين رمحه هللا يف "الصحيحة" )4756"حصيح ابن حبان" )   (1)
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 هذا البيت؛ رأ س عىل البومة وقوف من س يحدث مما  خوفاً  ويزنل؛ يطري البيت؛ رأ س

 يتشاءم كثرية أ خرى وأ ش ياء البومة، من يتشاءمون هللا! س بحان الناس، عامة بني موجود

 يدري ما  ما  بريء طفل مسكني، -بلكمة يتلكم طفل ال طفال، أ حياانً  أ لفاظ مهنا؛ الناس

  الناس، ملاذا؟ بني البيت يف ادلنيا  تقوم بلكمة؛ يتلكم - يقول

 الباب هذا يف يدخل لكه هذا رشك؛ الطرية املس تعان! هللا اللكمة، هذه من يتشاءمون

  فيه. حنن اذلي

هم وقد املرشكني، معل من اجلاهلية، أ هل معل من التطري أ ن الشاهد  تبارك هللا ذم 

 .هللا شاء ا ن س يأ يت كام التطري عن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسولُ  عليه، وهنيى ومقهتم به وتعاىل

وى،   ال : "قال   ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول  أ ن   هريرة  أ يب  )عن  تعاىل: هللا رمحه املؤلف قال   وال   عَد 

َة،  رَيَ َء، وال غُول( "  َصَفرَ  وال   هاَمَة،  وال   ط     أ خرجاه(، زاد مسمل: "وال نَو 

 قال: ال ش ياء؛ هذه وتعاىل س بحانه هللا نفى نفٌي؛ هذا

 من تفر كام اجملذوم من قال: "وفر ملسو هيلع هللا ىلص النيب أ ن حصيح حديثٍّ  يف جاء عدوى( )ال

 تقدموا فال مسعُت به بأ رضٍّ  "من قال يف الطاعون: أ نه ملسو هيلع هللا ىلص عنه حص  ، وكذكل(1) ال سد"

 امجلع طريقة يف العلامء فاختلف الناس؛ بني ينتقل ُمعدٍّ  مرض الطاعون ؛ ل ن(2)عليه..."

بنفسها؛  مؤثرة عدوى ال أ ي:" عدوى ال" قوهل: أ ن قيل: ما  وأ حص  ال حاديث؛ هذه بني

 س بحانه هللا موجودة، نفسها  يف يه العدوى لكن اجلاهلية، أ هل يعتقده اكن ملا  خالفاً 

ر اذلي هو وتعاىل  وتعاىل. س بحانه هللا بتقدير لكن تؤث ر؛ ال نفسها  يف أ ثرها، فهيي يقد 

 

 (. 5707، وعلقه البخاري يف "حصيحه" )(9722أ خرجه أ محد )  (1)

 ( عن عبد الرمحن بن عوف ريض هللا عنه.2219(،  ومسمل)5730أ خرجه البخاري) (2)
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 يرض   وال ينفع ال التطري حفقيقةً  للتطري؛ النفي طرية" أ ي: "ال قوهل: من املقصود طرية( )وال

  شيئًا. يدفع وال

م قد والطرية ؛ نفي لهذا احلديث؛ وهو املؤلف سوق من الشاهد وهو رشهحا؛ تقد   التطري 

  فعّل. جيوز فال

 الناس من كثري عند معروف البومة؛ وهو الليل: طيور من طائر الهامة: هامة( )وال

 النيب نفاه قد أ يضاً  وهذا هبا؛ يتشاءمون اليوم ا ىل زالوا وال هبا  يتشاءمون واكنوا ابلبومة؛

  هبا. التشاؤم جيوز ؛ فالملسو هيلع هللا ىلص

 جيوز فال ؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب ذكل صفر؛ فنفى بشهر قدمياً  يتشاءمون اكنوا أ يضاً  صَفر( )وال

 يوم. أ و شهر أ ي أ و صفر، بشهر التشاؤم

  .(2)ومسلامً  (1)البخاري يعين )أ خرجاه(

  يطلع أ حدهام أآَخر، وغروب النجم طلوع ال نواء؛ من واحد النوء نوء"( "وال مسمل: )زاد 

 ينس بونه رحي؛ أ و مطر من عنده بد ال أ نه يعتقدون واكنوا املغرب، يف والآخر املرشق يف

 ذكل. حصة ملسو هيلع هللا ىلص النيب فنفى والغارب؛ الطالع ا ىل

ذا عندان اليوما ىل  اكن الناس يعتقدون وجوده؛ وال زالوا اذلي الغول غُول( )وال  أ رادوا ا 

 الصحاري؛ يف يكون الغول أ ن تزمع العرب واكنت الغول؛ جاءك قالوا: صغريًا؛ خيوفوا أ ن

، بصور ، وتتلون- مثالً  - اكلظل شيئاً  هناك الناس تراه  وهتلكهم؛ الطريق؛ عن وتضلهم ش ىت 

 

(1)  (5757 ) 

 ( 2222(، وحديث أ يب هريرة فيه زايدة: "وال نوء"، وأ ما: "وال غول" حفديث جابر )2220)  (2)
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ذا حديث: وأ ما  وأ بطّل، ملسو هيلع هللا ىلص النيب فنفاه  فضعيف ؛(1)ابل ذان" فبادروا الغيالن؛ تغولت "ا 

 يصح. ال

 هللا عىل التولك  وجيب ترض، وال تنفع ال حمرمة فالطرية طرية"؛ "وال قوهل: الشاهد:

 يف وتعاىل س بحانه هللا نس تخري مهنا؛ خرياً  وتعاىل س بحانه هللا أ بدلنا  وقد وتعاىل، س بحانه

 دعاء الاس تخارة ويف عليه، ونتولك  هللا ندعو مث الفريضة، غري من ركعتني ال مر؛ فنصيل

 فعّلي اكن ما  وتعاىل؛ خبالف س بحانه هللا عىل واعامتد تولك  وفيه وقوتنا وعلمنا، حلولنا  نفي

  التطري. من اجلاهلية أ هل

 

  ال: " ملسو هيلع هللا ىلص هللا  رسول   قال :  قال   أ نس  عن   )وهلام: عن أ نس؛ قال:  هللا: رمحه املصنف قال

   (" الطيبةُ   "اللكمةُ :  قال   الفأ ل؟   وما :  قالوا   الفأ ُل"؛   ويعجبين  طرية،   وال   عدوى، 

  (3)ومسمل (2)للبخاري أ ي :)هلام(

م. املعىن نفس طرية( وال عدوى )ال   املتقد 

يسوء،  وفمي يّس   فمي فالفأ ل: الفأ ل؟ قال: "اللكمة الطيبة"( قالوا: وما الفأ ل"؛ )"ويعجبين

ال تكون فال الطرية؛ وأ ما    يسوء. فمي ا 

 به، بأ س فال ؛-الطي بة اكللكمة -يّس   فمي التفاؤل لكن أ يضا؛ عنه مهنييٌّ  يسوء فمي والفأ ل

 بغري تعاىل ابهلل ظن ٍّ  سوء التشاؤم أ ن: والتفاؤل التشاؤم بني الفرق: العمل أ هل بعض قال

 حال؛ لك عىل ابهلل  الظن حبسن مأ مورٌ  واملؤمن به، ظن ٍّ  حسنُ  والتفاؤل حمق ق، سببٍّ 

 

 ( من رواية احلسن عن جابر بن عبد هللا مرفوعا، قال أ بو زرعة: احلسن مل يلق جابراً 14277أ خرجه أ محد) (1)

(2)  (5756 ) 

(3)  (2224 ) 
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آَخر فيسمع مثالً  مريضاً  الرجل يكون ك ن به؛ بأ س ال جائز فالتفاؤل  فيقع سامل؛ اي: يقول أ

 التشاؤم أ ما  به، بأ س ال ابخلري التفاؤل يعين: به؛ بأ س ال فهذا مرضه؛ من يَبأ   أ نه ظن ه يف

  ال مرين. بني الفرق هذا جيوز؛ ما  فال، ابلسوء؛

 

  ُذك َرت :  قال   عامر؛   بن   عقبة  عن  حصيح   بس ند  داوود   )ول يب  :تعاىل هللا رمحه املصن ف قال

ة  رَيَ ذا رأ ى أ َحُدمُك  ما    "أ حس هنا :  فقال   ؛ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول   عند ُ الط   ل امً، فا  الفأ ل، وال تَُردُّ ُمس 

ال أ نَت، وال حول وال   فَُع السيئات  ا  ال أ نَت، وال يَد  : اللهم ال يأ يت ابحلس نات ا  َرُه؛ فَل َيُقل  يَك 

ال ب     ( " ك قوة ا 

 به. بأ س ال الفأ ل أ ن املتقدم: املعىن عىل

 به؛ تشاءم شيئاً  رأ ى  أ و الشامل، ا ىل طارت ا ن هبا؛ يبايل ال املسمل يعينمسلامً(  ترد )وال

 حق وتعاىل س بحانه هللا عىل يتولك  ل نه ال مر؛ هذا أ جل من يسلكه اذلي طريقه مل يرتك

. تشاءم أ نه أ جل من اخلري ا ىل ومسريه طريقه يرتك فال تولكه؛   بيشءٍّ

ال السيئات يدفع وال أ نت، ا ال ابحلس نات يأ يت ال اللهم: فليقل يكره؛ ما  أ حدمك رأ ى )فا ذا  ا 

ال قوة وال حول وال أ نت، . ال ادلعاء فهذا ؛(1)يصح   ال ضعيف احلديث بك( ا   يصح 

 

ال..؛  رشك" وما    الطرية  رشٌك، الطريةُ : " مرفوعاً   مسعود  ابن   )وعناملصنف:  قال  ن ا ا  م 

. رواه أ بو داود، والرتمذي وحصحه، وجعل أآخره من قول ابن   ُبُه ابلت َولكُّ  ه  ولكن  هللا يُذ 

   مسعود( 

 

 ( 1619فة" )(، وانظر "سلسةل ال حاديث الضعي3919أ خرجه أ بو داود ) (1)



                                                                             249 

 ختل   وتعاىل، تبارك ابهلل رشكٌ  فهيي مرفوع؛ ؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب حديث من هذا رشٌك( )الطرية

 هللا القلب بغري تعلق فهيا  ل ن الطرية؛ حتري فيه وهذا وتعاىل؛ تبارك ربه عىل العبد بتولك 

  رشك. نوع رشك؛ فيه وهذا وتعاىل؛ تبارك

ال منا )وما  ال منا  ما: ومعناه مسعود؛ البن الالكم ؛ بلملسو هيلع هللا ىلص للنيب ليس الالكم هذا (... ا   ا 

  ذكل. من يشء قلبه يف وحيصل

ذا أ ي: املؤمن؛ يكون هكذا ابلتولك( يذهبه هللا )ولكن  وحمق قاً  حبق هللا عىل معمتداً  اكن ا 

؛   يطرده. به؛ يبايل ال قلبه يف يقع مفا  للتولك 

 الصحيح؛ وهذا مسعود( ابن قول من أآخره وجعل وحصحه (2)والرتمذي (1)داود أ بو )رواه

آخره ال منا وما :" قوهل من فأ  لِكم من وليس مسعود ابن لِكم من هذا أآخره؛ ا ىل..."  ا 

  .ملسو هيلع هللا ىلص النيب

 

  عن  الطرية   ردته  من : " معرو   ابن   حديث  من  (3) )ول محدتعاىل:  هللا رمحه املؤلف قال

َك، وال    فقد   حاجته؛  ُ ال  َخري  َ ا  أ رشك"؛ قالوا: مفا َكف ارُة ذكل؟ قال: "أ ن  تَقوَل: اللهم ال َخري 

َك"(  ُ هل غرَي  َك، وال ا  ُ ال َطري  َ ا     َطري 

 

(1)  (3910 ) 

(2)  (1614 ) 

(3)  (7045 ) 



                                                                             250 

ته )من  مسع أ و شيئًا تشاءم به، فرأ ى طريق يف مييض مثاًل: اكن حاجته( عن الطرية رد 

 وتعاىل تبارك هللا عىل ابالعامتد أ خل   الرشك؛ ل نه يف قد وقع هذا فرجع؛ به؛ تشاءم شيئاً 

  بغريه. قلبه وتعل َق 

هل وال طريك، ا ال طري وال خريك، ا ال خري ال اللهم: تقول "أ ن: قال ذكل؟ كفارة مفا : )قالوا  ا 

س ناده يف احلديث وهذا كفارته؛ هذا غريك"(  عليه. يُعمتَد ال لهيعة وابن لهيعة، ابن ا 

 

ضاَك أ و   : هللا رمحه املؤلف قال ُة ما أ م  رَيَ ن ام الط  
ِ
)وهل من حديث الفضل بن العباس؛ قال: ا

 َرد َك( 

 .(1)ل محد أ ي )هل(

منا  ، قلبك، يف أ ثرٌ  هل اكن ما  أ ي: ردك( أ و أ مضاك ما  الطرية )ا   عليه؛ بناءً  ومضيت واس تقر 

ما   حقيقة هذه التشاؤم؛ من قلبك يف حصل ما بسبب عنه رجعت أ و شأ نك، يف مضيت ا 

ة التشاؤم ذا أ ما  الرشك، ويه هللا؛ عند مؤاخذة علهيا  اليت الضار   يشء قلبك يف وقع ا 

 بن الفضل لِكم من املقصود املعىن هذا ترضك؛ ال فهذه ربك؛ عىل واعمتدت وطردته

  عباس.

م التشاؤم يعين: رشك؛ الطرية أ ن: الالكم خالصة  وتعاىل. تبارك ابهلل الرشك من وهو حمر 

 

ثَنَا اب ُن عُالثََة، َعن  ( عن الفضل بن العباس مرفوعا؛ قال اال مام أ محد: )1824)  (1) ، قَاَل: َحد  ٍّ ثَنَا مَح اُد ب ُن َخادل  َحد 

ل  ب ن   ُث، َعن  ال َفض  ُتُه حُيَد   ع  ، قَاَل: مَس  لََمَة ال ُجَهين    ًما َمس  ، يَو  َ ه  َوَسمل  ُت َمَع َرُسول  هللا  َصىل  هللُا عَلَي  ، قَاَل: َخَرج  َعب اسٍّ

ةُ  رَيَ ن َما الط  
ِ
َت؟ قَاَل: " ا ، تََطري   تََضن ُتُه، فَُقل ُت: اَي َرُسوَل هللا  ق  ه  فَاح  ، فََماَل يف  ش  ٌ َك " فَََب َح َظيب  َضاَك، أ و  َرد  ضعيف ( َما أ م 

 (. 3/358. انظر: "الآداب الرشعية" البن مفلح )ابن عالثة، وفيه انقطاع بني مسلمة والفضل بن عباسيف س نده 
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 من يكون اترة وهو الرشك، من هذا التشاؤم أ ن عليه: أ نبه أ ن أ ريد اذلي ال خري وال مر

ذا ال صغر، الرشك من يكون واترة ال كَب، الرشك  اذلي اليشء يف يعتقد الشخص اكن فا 

ذا أ ما  اال سالم، مةل من خمرج أ كَب رشك فهذا ويرض؛ ينفع هو أ نه به تشاءم  أ نه اعتقد ا 

  ال كَب. الرشك من ال ال صغر الرشك من يعتَب هذا مفثل للرض؛ أ و للنفع فقط سبب

 اعتقده ا ن يعين ال صغر؛ الرشك من أ م ال كَب الرشك من هو وهل التطري، تفصيل هذا

ن ال صغر، الرشك من فهذا سبباً   الرشك من يعتَب فهذا بنفسه؛ يؤثر هو أ نه اعتقد وا 

   ال كَب. وهللا أ عمل

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             252 

 الباب الثامن والعرشون: ابب ما جاَء يف الت ن جمي  

  التنجمي. عن الهنيي عىل تدل   رشعية أ دةل من جاء ما أ ي:

 السامء يف النجوم حركة أ ن ودعوى ال رضية، احلوادث عىل ابلنجوم الاس تدالل: والتنجمي

م ؛- غيبية أ ش ياء - ال رض يف تقع أ ش ياء عىل تدل   عي فاملُنج   يف ابلنظر غيبية أ مور معرفة يد 

  هنا. املراد التنجمي معىن هذا ال فالك؛ وحركة النجوم

ث واذلي تس يري، وعمل تأ ثري، عمل: علامن النجوم وعمل مه اذلي - عنه نتحد   ؛-  الشارع حر 

عون ال رض؛ عىل ال ش ياء يف حركة تؤث ر النجوم أ ن أ حصابُه يدعي اذلي التأ ثري عمل هو  فيد 

 - ال رض عىل تأ ثري لها النجوم أ ن اعتقاد - الاعتقاد هذا ابلنجوم، الغيبية ال مور معرفة

عاء كفري، اعتقاد عاء كفري، اعتقاد كذكل ابلنجوم؛ أ يضاً  الغيب معرفة واد   قد كفري، واد 

م عاء الكهانة موضوع معنا  تقد   هذا يف سابقاً  قلناه ما  يُقال ؛ كذكل الغيبية ال مور معرفة واد 

عيه ما  عنه: املهنيي النجوم فعمل الباب،  اليت واحلوادث الكوائن عمل من التنجمي أ هل يد 

 تغري ووقت الرحي، ك وقات هبوب - العمل أ هل قال هكذا - الزمان مس تقبل يف س تقع

م يعين: ال ش ياء؛ من شابه وما  رخص؛ ا ىل غالء من السعر يتغري ال سعار، وكيف  املنج 

عي  املهنيي هو العمل هذا النجوم؛ خالل من ال رض عىل س تقع غيبية أ مور يعرف أ نه يد 

  كفري. رشيك وهو عنه؛

ُرق؛ عىل ابلنجوم الاس تدالل وهو: التس يري عمل وهو الآخر العمل أ ما   من الشامل تعرف الطُّ

 الطرقات فتعرف البحر؛ يف تكون أ و ال رض، يف وتسري الغرب، من الرشق من اجلنوب

 خالصة لكن ال دةل، يف س يأ يت كام رشعاً  اجلائز وهو من به بأ س ال هذا النجوم؛ خالل من

ان؛ ما هو: املوضوع  مةل من خمرج وكفرٌ  ابهلل كفر هذا ؛- التأ ثري عمل - التنجمي عمل أ ن   ذكر 

 .جائز فهذا التس يري؛ عمل أ ما  اال سالم،
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قتادة: َخلََق هللا هذه النُّجوَم    قال :  "حصيحه"  يف  البخاري   )قال  :تعاىل هللا رمحه املؤلف قال

؛ فقد    َ َ ذكل  َل غرَي  ، وعالماتٍّ هُي َتدى هبا، فََمن  تَأ و  ، وُرجومًا للش ياطني  : زينًَة للسامء  ل ثاَلثٍّ

َ هل   َطأ ، وأ ضاَع نَصيَبُه، وتلََك َف ما ال ع مل  . انهتيى(أ خ     به 

عامة ابن )قتادة(  ذكره "حصيحه" يف والبخاري عهنم، هللا ريض التابعني علامء أ حد د 

  .(1)معل قاً 

ذاً  لثالث( النجوم هذه هللا )خلق   ماذا نس تفيد من النجوم؟ ا 

 أ مور: ثالثة مهنا  نس تفيد

َماءَ  َزي ن ا  َولَقَد  } :وتعاىل تبارك هللا لقول للسامء؛ زينةً  ال ول؛ ال مر  هذا للسامء( )زينةً   الس 

ن َيا  ني   ُرُجوًما  َوَجَعل نَاَها ب َمَصاب يحَ  ادلُّ َياط   زينة ال ول؛ أ هنا : أ مران فهيا  الآية هذه ،(2){ل لش  

َماءَ  َزي ن ا  َولَقَد  } للسامء ن َيا  الس  ج، مثل يه ؛{ب َمَصاب يحَ  ادلُّ ُ  بيوتنا، يف اليت ال ضواء مثل الّسُّ

ج؛ تتل ل ؛ نور لها   ال ول. ال مر مجيل؛ هذا منظر السامء، لها لهذه زينة فهيي رُسُ

م للش ياطني( )ورجوماً   عىل بعضهم فريىق السمع، اسرتاق حياولون الش ياطني أ ن معنا  تقد 

 ويسرتقون السامء يف املالئكة بني يدور ما  سامع فيحاولون السامء؛ ا ىل يصلوا أ ن ا ىل بعض

هُب؛ يه اليت - الرجوم - املصابيح هذه علهيم وتعاىل س بحانه هللا فريسل السمع؛  فتقيض الشُّ

م اذلي التفصيل عىل علهيم  َوَجَعل نَاَها:} وتعاىل تبارك هللا قول ودليّل املايض، يف معنا  تقد 

ني   ُرُجوًما  َياط   الثاين. ال مر هبا؛ هذا وحُيَرقون فُيرضبون الش ياطني؛ هبا  يُرَجم: يعين{ ل لش  

  :قال الثالث؛ ال مر

 

 ( )ابب يف النجوم(107/ 4)  (1)

 [ 5]املكل: (2)
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م   َوعاََلَماتٍّ } :وتعاىل س بحانه هللا قال كام عالمات؛ هبا( هُيتدى )وعالماتٍّ  لن ج   مُه   َواب 

 هبا  هَيتدي يعين:": هبا  هُيتدى" اجلهات، عىل دالالت "عالمات"؛ أ ي: ،(1)هَي تَُدوَن{

 خالل من اجلنوب، من الشامل من الغرب من الرشق يعرفون الطريق، فيعرفون الناس؛

 نس تفيدها  اليت يه الثالثة ال مور هذه يريدوهنا، اليت الطرق ا ىل فهيتدون النجوم؛ هذه

  الكتاب. يف أ دل هتا  ُذك َرت اليت النجوم؛ ويه من

  قتادة: قال

ل  مفن" أ خطأ ( فقد ذكل؛ غري فهيا  تأ ول )مفن  من ذكل غري فهيا  اعتقد من يعين:" فهيا  تأ و 

  أ خطأ . وتعاىل؛ "فقد تبارك هللا كتاب علهيا  دل   اليت الثالثة ال مور هذه

ن نصيبه )وأ ضاع ين( م    يَكُفر. أ نه يقتيض وهذا ادل  

؛ عن تلك مَ  هبا؛ هل عمل ال أ ش ياء يف تلك مَ : يعين به( هل عمل ال ما  )وتلَك َف  د هجلٍّ  ظنون جمر 

 . الثالثة ال ش ياء من ُذك ر مما  بأ كرث النجوم يف يتلكم عندما  املعىن هذا علهيا؛ أ دةل ال

 

ص  ابُن عيينة فيه،    مناز ل    تعملَُّ   قتادةُ   )وَكر ه  :تعاىل هللا رمحه املصنف قال ، ومل يَُرخ   القمر 

ْساق(    ذكره حرٌب عهنام، ورخص يف تعمل املنازل أ محد وا 

 مثانية ويه أ حدها؛ يف ليةل لك ال رض، يدور حول فهيا  يدور اليت َمداراته القمر( )منازل

، امسٌ  مهنا  للك ٍّ  وعرشون، ٌ  املقصود هذا منازل؛ س بعة الس نة فصول من فصلٍّ  وللك   معني 

 يُعتقَد ل ن وس يةل ل نه ذلكل؛ كراهيته والظاهر أ ن ذكل، تعمل َ  قتادة َكر هَ  القمر؛ وقد مبنازل

اً  ذكل جيوز؛ فكره ال ما  فهيا   لذلريعة. سد 

 

 [ 16]النحل:  (1)
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اً  مينعونه عهنم هللا ريض السلف اكن مما هذا منعه؛ كذكل فيه( ُعَيي نةَ  ابن يرخ ص )ومل  سد 

 أ ن ا ىل ال مر به يؤدي أ ن القمر منازل تعمل َ  َمن ورب ام احملذور، ا ىل يوصل ل نه لذلريعة؛

  ابهلل. نعوذ - كفرٌ  وهذا الكون؛ يف تؤث ر أ هنا  يعتقد

 أ محد. اال مام أ حصاب من محمد أ بو ا سامعيل، بنُ  حرُب  عهنام نقّل أ ي: عهنام( حربٌ  )ذكره

ْساق( أ محد املنازل تعملُّ   يف )ورخ ص ْساق حنبل، بن أ محد وا   صاحبه؛ راهويه بن وا 

مامان، ذا املنازل تعمل   يف رخ صوا ا  ه، فال بأ س الفاسد؛ الاعتقاد ا ىل بصاحبه يؤد    مل ا   بتعلُّم 

م وأ ن ه الاعتقاد، خطورة هذا عرف مَفن  وأ ما غريه؛ املنازل، يتعمل   أ ن بأ س فال واجتنبه؛ حمر 

  اذلريعة. سد   وال فضل: ال،

م، التأ ثري عمل وتعمل جائز، التس يري عمل تعملُُّ : البحث خالصة  عملُ  تعلمه: يف فاملأ ذون حمر 

م: التس يري، مَ  ما  عىل املوضوع، خالصة هذا التأ ثري؛ عملُ  واحملر   والتفريق التفصيل من تقد 

لمني بني  .الع 

 

  ال  ثالثةٌ : " ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول   قال :  قال   موىس  أ يب   )وعن  تعاىل: هللا رمحه املصن ف قال

ُخلُونَ  نُ :  اجلنةَ   يَد  م  ،   ُمد  ر  عُ  اخلَم  م ،  وقاط  ح  ٌق   الر  ر    َوُمَصد   ح    حبان   وابن  ،(1) أ محد  رواه  . " ابلس  

   ((2) ""حصيحه   يف 

: أآخره يف لقوهل ذكره هللا رمحه واملؤلف منه، الشاهد حمل يصح   ال ضعيٌف، احلديث هذا

ٌق "  جاء ل نه السحر؛ من نوعٌ  التنجمي أ ن والتنجمي: السحر بني والربط ،"ابلسحر ومصد 

 

(1)  (19569 ) 

(2)  (6137 ) 
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 ؛"زاد ما  زاد السحر، من شعبة اقتبس فقد النجوم؛ من شعبة اقتبس من" :احلديث يف

. ال :- ذكران كام - وهذا احلديث احلديثني، هذين عىل بناء السحر من نوعٌ  فالتنجمي  يصح 

 .التنجمي مببحث يتعلق ما  هذا
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قاء    ت س  الباب التاسع والعرشون: ابُب ما جاء يف الاس 

 ابل ن واء  

   ابل نواء(  الاستسقاء  يف  جاء   ما   )ابب : هللا رمحه املؤلف قال

   كفر. وأ نه ذكل حتري عىل تدل والس نة الكتاب يف رشعية أ دةل من جاء ما 

  السقيا. طلب :)الاستسقاء(

 يف تأ ثري لها  والنجوم القمر حركة أ ن يعتقدون اجلاهلية يف اكنوا ابلنجوم، أ ي: )ال نواء(

 معومًا، التنجمي مسأ ةل يف س بق اذلي فالباب الكوكب، هذا عىل حيدث وفمي املطر نزول

 اليت يه ل هنا  النجوم؛ من - املطر طلب - السقيا  طلب الاستسقاء؛ مبسأ ةل خاصٌّ  وهذا

عاء فيه ل ن الكفر هو هذا يزمعون؛ فمي تؤث ر  مدبر رازق، وتعاىل، س بحانه هللا مع خالق اد 

 . وتعاىل تبارك ابهلل كفرٌ  وهذا وتعاىل؛ س بحانه هللا مع

 

َعلُونَ : } تعاىل   هللا  )وقول  هللا: رمحه املؤلف قال قمَُك    َوَُت  ز  بُونَ   أ ن مُك    ر    ((1){ تَُكذ  

مُ  }فاََل  تعاىل: قوهل س ياقها  يف الآية هذه جاءت اليت الآية ع   ُأق س  ن هُ ( 75) النُُّجوم   ب َمَواق 
ِ
 َوا

لَُمونَ  لَو   لَقََسمٌ  ميٌ  تَع  ن هُ ( 76) َعظ 
ِ
آنٌ  ا أ يٌ  لَُقر  تَابٍّ  يف  ( 77) َكر  هُ  اَل ( 78) َمك نُونٍّ  ك  ال   يََمسُّ

ِ
 ا

ن   تزَن  يلٌ ( 79) ال ُمَطه ُرونَ  نيَ  َرب    م  ََذا( 80) ال َعالَم  يث   أ فهَب  ُنونَ  أ ن ُُت   ال َحد  ه  ( 81) ُمد 

َعلُونَ  قمَُك   َوَُت  ز  بُونَ  أ ن مُك   ر  ََذا} ،{تَُكذ   يث   أ فهَب  ُنونَ  أ ن ُُت   ال َحد  ه   أ نُت القرأآن هبذا أ ي:{  ُمد 

بون، َعلُونَ } فالن، قول من أ و محمد قول من أ نه زمعونوت تكذ  قمَُك   َوَُت  ز  بُونَ  أ ن مُك   ر  ، {تَُكذ  

 

 ]الواقعة[  (1)
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 بأ ن عندمك من كذابً  املطر من وتعاىل س بحانه هللا يرزقمك ما  ُتعلون املطر؛ يعين{ رزقمك}

 هللا تشكرون فال ال نواء  ا ىل املطر فتنس بون وكذا؛ كذا بنوء ابل نواء؟ مطرمتوه املطر هذا

 ا ىل املطر تنس بون هبذا؛ ولكن عليمك أ نعم  منيه يتال املطر نعمة عىل وتعاىل س بحانه

  ال نواء؟

ذا ينوُء؛ انء من نوء، مجع وال نواء  الامثنية القمر منازل أ حد عن عبارة والنوء: هنض، ا 

منا  املطر أ ن تزمع اجلاهلية يف العرب فاكنت والعرشين؛  وبعضهم النجم، طلوع بسبب يزنل ا 

 نزول يضيفون أ هنم املهم: الفجر؛ يف يغرب اذلي النجم غروب بسبب حيصل املطر: يقول

 يسبب اذلي هو غروبه أ و النجم طلوع أ ن ويظنون غروبه، أ و النجم طلوع ا ىل املطر

هبم ؛"وكذا كذا بنوء مطران" املطر؛ نزول بقوهل:  ذكل يف هللا س بحانه وتعاىل وكذ 

بون أ ن مك} املطر يعين:{ رزقمك وُتعلون}  من ويه - والغارب الطالع ا ىل فتنس بونه ؛{تكذ 

 هللا نعمة وينكرون وتعاىل س بحانه هللا عىل فيكذبون غارب؛ وجنمٌ  طالع جنمٌ  - النجوم

  وتعاىل. تبارك هلل النعمة ا ضافة وجيحدوهنا؛ والواجب:

 

  يف   أ ربعٌ : " قال   ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول   أ ن  ال شعري  ماكل   أ يب   )وعن  :تعاىل هللا رمحه املصنف قال

ن    ُأم يت  ر    م  لي ة    أ م  رُ :  يرتكوهنن  ال   اجلاه  ،   الَفخ  ساب  نُ   ابل ح  ع  ،   يف  والط  قاءُ   ال ن ساب  ت س    والاس 

َةُ : " وقال   ،" والن  ياَحةُ   ابلنُّجوم ، ذا   الن اِئ  ا؛   قَب لَ   تَتُب    لَم   ا  هت  مَ   تُقامُ   َمو  ابلٌ  وعلهيا   الق ياَمة    يَو    رس  

ن   ،  م  رانٍّ ر عٌ   قَط  ن    َود    ((1) مسمل  رواه  . "َجَربٍّ   م 

 

(1)  (934 ) 
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ىل هذه يف ابقية اجلاهلية أ مور من ال ربع هذه ال   بتحرميها؛ علمهم ومع هذا، يومنا  ال مة؛ وا   ا 

ة دالئل من موجودة؛ وهذا وستبقى اجلاهلية، أ هل يف موجودة واكنت فهيم، ابقية أ هنا   نبو 

  بقيَت. وقد ستبقى أ هنا  أ خَبَ  ؛ملسو هيلع هللا ىلص نبينا 

آثرمه؛  ومناقهبم ابلآابء الناس عىل التعاظم يعين ال ول؛ ال مر هذا ابل حساب( )الفخر ومأ

آابئه ليست وماكنته ومزنلته اال نسان كرم ل ن فاعّل؛ من هجلٌ  هذا ن ام ونس به بأ  ا ن} بتقواه ا 

  وتعاىل. س بحانه هلل بتقواك يكون حبق فاالفتخار ؛(1){أ تقامك هللا عند أ كرممك

 تقول والتنق ص؛ ابلعيب فهيا  الوقوع يعين: ال نساب؛ يف والطعن  ال نساب( يف )والطعن

 معىن شأ نه؛ هذا من تقلل نس به، يف تطعن رفيع؛ ونس يب حقري، وضيع  نس بك: للشخص

  حصيح. دليل وال بي نة غري من خشصٍّ  نسب ثبوت يف الطعن أ و الناس، أ نساب يف الطعن

 املوضع. هذا ل جل احلديث املؤلف الشاهد، وقد ساق هذا ابلنجوم( )والاستسقاء

 وهذا النجم؛ سقوط وهو النوء، ا ىل املطر نس بة ابلنجوم؛ السقيا  طلب والاستسقاء:

م،  يزنل اذلي هو - تأ ثرياً  هل أ ن اعتقد ومن أ صغر، رشكٌ  فهذا سبب؛ أ نه اعتقد مفن حمر 

  اال سالم. مةل من خمرج كفرٌ  فهذا ؛- املطر

ط؛ اجلزع ابب من املي ت، عىل ابلندب الصوت رفع: )والنياحة(  عىل "وا وياله والتسخ 

النساء،  من اجلاهالت من كثري تفعل كام يفعل"؛ واكن يفعل اكن انرصي، اكن فالن

طٌ النياحة  وهذاالواجب؛  الصَب ينايف وذكل وقدره؛ وتعاىل س بحانه هللا قضاء عىل تسخ 

 اذلنوب. كبائر من

  امليت. عىل تنوح  اليت :والناِئة( )وقال:

 

 [ 13]احلجرات: (1)
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ذا   شديد: عقاهبا  موهتا( قبل تتب مل )ا 

ران( من رسابلٌ  وعلهيا  القيامة يوم )تُقام خن ثياب: الّسابل قَط   فك ن ابلقطران؛ يلط 

  املُذاب. النحاس هو اذلي والقطران لباسًا، لبس ته قد الواحدة

ر جدلي؛ مرض أ يضًا، واجلرب: اكلثوب ادلرع  جرب( من )ودرعٌ   الشلك؛ هذا أ نت فتصو 

ر ايمك؛ يعافينا  أ ن هللا نسأ ل وَجَرب. يغيل مذاب حناس ال مل: شدة تصو   العذاب أ نواع وا 

لَها، َمن شديدة، القيامة يوم ه؛ ادلنيا  عذاب عليه اجمتع لو تأ م   من واحد عذاب أ مام لهان لك  

رها، القيامة أ عَطوا ما  الناس من كثريٌ  فعالً  القيامة، يوم عذاب  ما  حقيقة فهموا وال قد 

ال؛ يقيني ة، معرفةً  هجمن عرفوا وال فهيا، س يحصل هتم لاَم وا   نرامه اليت الصورة عىل ادلنيا  غر 

  برمحته. مجيعاً  يرمحنا  أ ن وتعاىل س بحانه هللا فنسأ ل اليوم؛ علهيا 

 

  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول  لنا  )وهلام: عن زيد بن خادل؛ قال: صىل : تعاىل هللا رمحه املصنف قال

ب ح    َصالةَ  يَة  الصُّ ث ر    عىل  ابحلَُدي ب 
ِ
نَ   اكنت    َسامءٍّ   ا ، فلام   م  َف؛  الليل  ؛    عىل أ ق َبلَ   ان رَصَ الن اس 

َبَح  " فقال:   ُّمُك ؟" قالوا: هللا ورسوهل أ عمل؛ قال: "قال: أ ص  روَن ماذا قال َرب ن   َهل  تَد  م 

ٌر   ٌن يب، اكف  م  ؛ فذكل ُمؤ  ت ه  َ ل  هللا وَرمح  ان ب َفض  ر  ا َمن  قاَل: ُمط  ٌر، فَأ م  ٌن يب واكف  م  بادي ُمؤ  ع 

 )" َكب  ٌن ابلَكو  م  ٌر يب، ُمؤ  ف  َ اك  ء كذا وكذا؛ فذكل  ان ب نَو  ر  ، وأ ما َمن  قال: ُمط  َكب    )وهلام( ابلَكو 

  .(2)ومسمل (1)للبخاري يعين:

  الصحابة. أ حد هو خادل( بن زيد )عن

 

(1)  (846 ) 

(2)  (71 ) 
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 هجة من احلرم حدود عىل ماكن امس ابحلديبية( الصبح صالة ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول لنا )صىل

  الغرب.

ثر )عىل ثر الليل؛ يف نزل قد اكن مطر نزول بعد يعين: الليل( من اكنت سامء ا   سامء: ا 

 مطر. يعين

  الناس. ا ىل وهجه أ دار صالته؛ من انهتيى مل ا  الناس( عىل أ قبل انرصف )فلام

 من أ صبح: "قال: قال أ عمل، ورسوهل هللا: قالوا ربمك؟" قال ماذا تدرون "هل: )فقال

ظ! واكفر"( يب مؤمن عبادي م الح  ىل العباد قس   املؤمن؟  َمن واكفر؛ به مؤمن: قسمني ا 

  قال:

 الفضل أ عاد ابلكوكب( اكفر يب مؤمن فذكل ورمحته؛ هللا بفضل مطران: قال من )فأ ما 

 وتعاىل، س بحانه هلل املطر فنََسبَ  وتعاىل؛ س بحانه هللا وهو الفضل؛ صاحب لصاحبه؛

ران وقال:  الكوكب يكون أ ن جيحد ابلكوكب، اكفر يب مؤمنٌ  فذكل ورمحته؛ هللا بفضل ُمط 

ب املطر؛ نزول يف أ ثرٌ  هل   بذكل. ُيكذ 

  وكذا. كذا بنجم مطران يعين وكذا( كذا بنوء مطران: قال من )وأ ما 

 مع خالقاً  جعل فقد ميطر؛ اذلي هو الكوكب أ ن اعتقد من ابلكوكب( مؤمن يب اكفر )فذكل

وهذا  وتعاىل؛ تبارك ربنا  نفاه سبباً  شيئاً  جعل فقد سبب؛ أ نه اعتقد ومن بذكل، كفر هللا؛

  احلديث. عليه يدل   وما  املسأ ةل  هذه تفصيل هو هذا ال صغر؛ الرشك من

 

  صدق  لقد:  بعضهم   قال :  وفيه   معناه   عباس،   ابن   حديث  من   )وهلام: هللا رمحه املصنف قال

ع  النُُّجوم  ) وكذا؛ فأ نزل هللا هذه الآايت: }  كذا   نوء  ُم ب َمَواق  ن ُه لََقَسٌم لَو   75فاََل ُأق س 
ِ
( َوا
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مٌي )  لَُموَن َعظ  ن هُ   ( 76تَع 
ِ
ٌي )  ا آٌن َكر  أ نُونٍّ ) 77لَُقر  َتابٍّ َمك  ال  ال ُمَطه ُروَن  78( يف  ك 

ِ
ُه ا ( اَل يََمسُّ

نَي ) 79)  ن  َرب   ال َعالَم  ُنوَن ) 80( تزَن  يٌل م  ه  ن ُُت  ُمد  يث  أ  ََذا ال َحد  قمَُك   81( أ فهَب  ز  َعلُوَن ر  ( َوَُت 

بُوَن )     (( 82أ ن مُك  تَكذ  

ون أ لفاظ ا()لقد صدق نوء كذا وكذ قوه،" وكذا كذا نوء صدق "لقد عهنا؛ يعَب    فصد 

قوه النوء؛ ا ىل املطر نزول نس بوا ليه. نس بوه  فمي فصد    ا 

 يقسم وهللا قسم، هذا: العمل أ هل قال النجوم{( مبواقع أ قسم فال: }الآايت هذه هللا )فأ نزل

 خلقه. من يشاء مبا 

نه   ماذا؟ عىل يقسم عظمي؛ قسم  القسم هذا ({عظمي تعلمون لو لقسم )}وا 

  :قال

نه})  أ ن تزمعون؛ كام ال مر ليس: يقول فك نه كري؛ قرأآن القرأآن هذا أ ن عىل ({كري لقرأآن ا 

  كري. قرأآن هو بل شابه؛ ما  أ و كهانة أ و ْسر هو القرأآن

  احملفوظ. اللوح  حمفوظ؛ وهو كتاب حمفوظ؛ يف يعين: ({مكنون كتاب يف})

ه ال}) ال ميس  ونه اذلين املالئكة؛ مه يعين ({املطهرون ا  ه ال احملفوظ فاللوح  فقط؛ ميس   ميس 

ال   املالئكة. ا 

 به نزل القرأآن؛ وتعاىل؛ وهو تبارك هللا عند من نزل يعين ({العاملني رب من تزنيل})

 ل مته. ملسو هيلع هللا ىلص نبينا  وبلغه ملسو هيلع هللا ىلص محمد نبي نا ا ىل جَبيل

بون أ نمك رزقمك وُتعلون مدهنون أ نُت احلديث أ فهبذا}) مَ  ({تكذ   .رشهحا  تقد 
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ُذ  الباب الثالثون: ابب قول هللا تعاىل: }  َن الن اس  َمن  يَت خ  َوم 

بُّوهَنُم  َكُحب   اَّلل    ن  ُدون  اَّلل   أ ن َداًدا حُي   ...{ م 

بُّوهَنُم   : } تعاىل   هللا  )قول  هللا: رمحه املؤلف قال ن  ُدون  اَّلل   أ ن َداًدا حُي  ُذ م  َن الن اس  َمن  يَت خ  َوم 

  ((1) {َكُحب   اَّلل   

وتعاىل،  س بحانه هلل خالصة تكون أ ن جيب التعب دية احملبة أ ن ابلتوحيد: عالقته الباب هذا

ذا  أ مرٍّ  يف غريه هللا مع أ رشك الرشك؛ يف وقع قد الصارف يكون لغريه؛ مهنا  يشءٌ  رُصف وا 

 توجب اليت ويه العبادة، التعبدية؛ حمبة احملبة وتعاىل؛ ويه س بحانه هللا خصائص من هو

 وتذلل خضوع معها  يعين: والتعظمي؛ التذليل يوجب العبادة: ما  والتعظمي؛ مفحبة التذلل

طاعة وتعاىل؛  س بحانه هللا حنب   أ ي: تعب دية، حمب ةً  تكون هبذا الهنيي؛ واجتناب ال مر اب 

 حمبة هذه هنيه؛ واجتناب ل مره والطاعة والتسلمي هل والتذل ل اخلضوع كامل معها  حمبةً  حنبه

فُها  تعب دية،  يرُشكون احملبة؛ هذه عندمه القبور ُعب اد تالحظ أ ن وأ نت رشك، هللا لغري ورص 

ما  أ ولياءمه؛ وحيبون وتعاىل تبارك هللا حمب ة يف  خيشع فتجده أ عظم؛ أ و هلل حمبهتم مثل ا 

ل   القَب، صاحب عند ويتذل ل   ملاذا؟ هل؛ يسجد به، يس تغيث يدعوه، هل، وينذر هل، ويَذ 

  العبادة. حمب ة يه هذه والتذل ل؛ اخلضوع كامل معها  عظمية حمبةً  أ حب ه قد ل نه

 العباد؛ قلوب يف وتعاىل س بحانه هللا جعلها  طبيعية حمبة عبادة، يه ليست ما  احملب ة من

 تعبدية، وليست طبيعية حمبة هذه شابه؛ وما  لزوجته، الزوج حمبة البنه، ال ب َكحبة

 يه والتذل ل، اخلضوع كامل معها  يكون اليت التعبدية احملبة يه عهنا  نتحدث اليت احملبة

 

 [  165]البقرة:( 1)
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 س بحانه هللا قال اليت يه احملبة هذه للمحبوب؛ والتذلل اخلضوع كامل توجب توجبه؛

 : فهيا  وتعاىل

 هللا غري من يت خذ من الناس من يعين ({أ نداداً  هللا دون من يتخذ من الناس ومن})

اً  جيعلونه من: يعين أ نداد؛   هل. مثيالً  هلل، ن د 

  :قال احملبة؛ وذلكل يف ماذا؟ يف

 نداً  وجعلومه هللا، مع اختذومه اذلين ال نداد حيبون{: حيبوهنم} ،({هللا كحب حيبوهنم})

 مع خملوقاً  حتب أ ن الرشك: معىن وهذا ؛{هللا كحب حيبوهنم}هللا،  حيبون كام حيبوهنم هلل؛

 حبًا؛ هذا أ عظم أ و هلل كحب  ك وتعاىل، تبارك هللا مع شيئاً  حتب أ ن وتعاىل، تبارك هللا

  وتعاىل. تبارك هللا حمبة يف وتعاىل تبارك ابهلل الرشك

 خملوقات؛ أ و ُأانساً : يعين{ أ نداداً } هللا غري من يعين{ هللا دون من يتخذ من الناس ومن}

 معىن هذا حبًا؛ أ شد أ و هللا كحب   فيحبوهنم هلم؛ حمبهتم يف هلل ومشاهبة مماثةل ندًا؛ جيعلوهنا 

 جيوز وال خالصة، هلل تكون أ ن جيب التعبدية احملبة هذه أ ن لهذا: معقود والباب الآية،

  رشٌك. هللا لغري ورصفها  هللا، لغري رصفها 

  ضابطها؟ هو ما 

 من عنه هنيى ما  وُتتنب احملبوب تطيع فأ نت والتذلل؛ اخلضوع كامل معها  اليت احملبة: قلنا 

 التعبدية احملبة معىن هذا قلبك؛ يف وتعظميه وحمبته هل وتذلكل خضوعك أ جل
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ن    قُل  :}   )وقوهل : تعاىل هللا رمحه املؤلف قال
ِ
آاَبُؤمُك    اَكنَ  ا َوانمُُك    َوأ ب نَاُؤمُك   أ خ 

ِ
َواُجمُك    َوا   َوأ ز 

رَيتمُُك   َوالٌ  َوَعش  ف ُتُموَها  َوأ م  اَرةٌ   اق رَتَ َ نَ   َوُت  َشو  هَنَا  َوَمَساك نُ  َكَساَدَها   خَت  َضو  مُك    أ َحب    تَر  لَي 
ِ
نَ   ا   اَّلل     م 

ادٍّ   َوَرُسوهل    َ يّل     يف    َوهج  ب ُصوا   َسب  َ   َحىت   فرََتَ ُ   يَأيْت  ر ه   اَّلل  أ م  ق نيَ ب  َم ال َفاس  ي ال َقو  ُ اَل هَي د     ((1){َواَّلل 

  أ هيا الرسول اي ({قل})

ن  })
ِ
آاَبُؤمُك   اَكنَ  ا َوانمُُك   َوأ ب نَاُؤمُك   أ خ 

ِ
َواُجمُك   َوا رَيتمُُك   َوأ ز  َوالٌ } قبائلمك يعين {َوَعش  ف ُتُموَها  َوأ م   {اق رَتَ

َاَرةٌ } اكتسبمتوها  يعين نَ  َوُت  َشو  هَنَا  َوَمَساك نُ } نفاذها  عدم ختشون أ ي: {َكَساَدَها  خَت  َضو   تَر 

مُك   أ َحب   لَي 
ِ
نَ  ا ادٍّ  َوَرُسوهل    اَّلل    م  َ {( يف   َوهج  نمك حبيث َسب يّل   مون ا    هبذه الاس متتاع تقد 

 هذا وتعاىل؛ تبارك هللا أ مر عىل والعشرية القبيةل وطاعة الوادلين طاعة وتقدمون ال ش ياء

نمك حيث وتعاىل؛ تبارك هلل حمبتمك من أ عظم ال مور لهذه حمبتمك أ ن عىل يدل  أ وامر قدمُت ا 

احلاةل  هذه يف هنا  وتعاىل؛ س بحانه هللا معصية يف ال زواج وأ طعُت القبيةل وأ وامر الوادلين

َاَرةٌ } وتعاىل، تبارك هللا أ مر عىل ال مور هذه قدمُت قد تكونون نَ  َوُت  َشو   َكَساَدَها  خَت 

هَنَا  َوَمَساك نُ  َضو  مُك   أ َحب   تَر  لَي 
ِ
نَ  ا ليمك أ حب   ال مور هذه اكنت ا ن يعين{ اَّلل    م   هللا من ا 

ادٍّ  َوَرُسوهل   } َ {؛ قال: يف   َوهج  يّل     َسب 

ب ُصوا ذا يعين ({)}فرََتَ ليمك أ حب يه املذكورات ال ش ياء هذه اكنت ا   فال ورسوهل هللا من ا 

 أ و ال زواج أ و العشائر تطيعون أ و الوادلين وتعاىل؛ لكن تطيعون س بحانه هللا تطيعون

ذا{ فرتبصوا}وطاعته؛  وتعاىل س بحانه هللا أ وامر وترتكون ادلنيا  ا ىل تركنون يه  هذه اكنت ا 

  وتعاىل. س بحانه هللا عقاب احلال؛ فانتظروا

 عىل الآية هللا: "فدلت رمحه عثميني ابن الش يخ قال بعقابه، أ ي ({بأ مره هللا يأ يت حىت})

ن هؤالء، حمبة أ ن  وحمبة ال ب، َكحبة طبيعية؛ حمبة العبادة" وهذه حمبة غري من اكنت وا 

 

 [  24]التوبة:( 1)
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ن طبيعية؛ والزوجة، والقبيةل؛ لكها حمبات الابن،  حمبة غري من اكنت قال رمحه هللا: "وا 

ذا العبادة؛ ذا اال نسان أ ن نعرف هنا  للعقوبة، ومن سبباً  صارت هللا حمبة عىل فضلت ا   ا 

ن - القلوب يف وما ربه، من أ كرث أ ابه حيب فهو ؛وادله ل وامر هللا أ وامر هيمل اكن  ال اكن وا 

ال يعلمه ذا يعين اجلوارح" يف شاهداً  هل لكن - هللا ا   نراه؛ ال حنن خمفيًا، القلب يف ما اكن ا 

  قلبك؛ يف اس تقر مفا  متالزمان، والباطن الظاهر ل ن عليه؛ يدل جبوارحك تفعّل ما  لكن

ًا؛ فهذا اكن أ و خرياً  اكن سواء اخلارج يف الظاهرة أ عامكل عنه نتجت  الآية؛ من املقصود رش 

يثار من بد فال: قالوا  ما  فيحب ويريده؛ العبد حيبه ما  عىل وأ راده عبده من هللا أ حبه ما ا 

 هللا حمبة لوازم من لكه هذا فيه؛ ويعادي فيه ويوايل هللا، يبغضه ما ويبغض هللا حيبه

ن   قُل  :}الكري كتابه يف وتعاىل تبارك هللا قال كام ملسو هيلع هللا ىلص رسوهَل  وتعاىل، ويتابع تبارك
ِ
 ُكن ُُت   ا

بُّونَ  َ  حُت  ُعوين   اَّلل  مُكُ  فَات ب  ب  ب  ُ  حُي  ن ، (1){اَّلل  ذاً  هلل؛ حمبتمك يف صادقني كنُت ا   أ مر فاتبعوا ا 

ذاً  وتعاىل، تبارك هللا حيب مك أ ن ا ىل تصلون أ نمك: سنته، والنتيجة واتبعوا ملسو هيلع هللا ىلص رسوهل  من ا 

م وأ ن ،ملسو هيلع هللا ىلص رسوهل تت بع أ ن هلل: حمب تك لوازم  اذلي املعىن هذا هواك؛ عىل وهنيه أ مره تقد 

  الآية. عليه تدل  

 

نُ   ال : "قال   ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول  أ ن  أ نس   )عن  :قال مث م  ليه    أ َحبُّ   أ ُكونَ   حىت   أ َحُدمكُ   يُؤ  نَ   ا    م 

ه   ه   َودَل  َعني   والن اس   ووادل      أ خرجاه(  ."أ مج 

 

 [  31}أ ل معران: ( 1)
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ذا أ نه ويه: تعرفها؛ أ ن جيب قاعدة هنا  آية: )ال يف أ و يؤمن( )ال قول: حديثٍّ  يف جاءك ا   أ

ما  املنفي: أ ن فاعمل يؤمن(؛ ال مياناال   يصح ال يعين: ؛مياناال   يف ركنٌ  أ و رشٌط  أ و واجبٌ  ا   ا 

ال الواجب اال ميان يُت ال واجب؛ أ نه أ و به،   احلديث. هذا يف كام به؛ ا 

ليه أ حب أ كون حىت أ حدمك يؤمن )"القال:  : الآن هنا  ("أ مجعني والناس ووادله ودله من ا 

ما  ما  يشء؛ لك حمبة عىل ملسو هيلع هللا ىلص الرسول حمبة بأ ن تقدي: يقال أ ن ا   ال اال ميان بأ ن يقال أ ن ا 

ال يصح  به املراد اال ميان نفي بأ ن يقال: أ ن أ و ،"يؤمن ال" النفي: يقتضيه ما  هذا ل ن هبا؛ ا 

ذا أ نه يعين: الواجب؛ اال ميان نفي آمثًا، يكون يفعّل مل ا   أ صل نفي خبالف اكفرًا؛ يكون وال أ

ذا اال ميان، ذا اكفراً  يكون اال ميان؛ ل صل نفي النفي بأ ن هنا  قلنا  فا    به. يأ ت مل ا 

ما  يشء؛ لك عىل ملسو هيلع هللا ىلص النيب حمبة تقدي عدم: الآن فهنا   يكون أ ن أ و كفراً  يكون أ ن ا 

سقًا، يعين: ذا ف   به يأ ت مل من ؛ يكون"أ حدمك يؤمن ال" :اال ميان ل صل نفي هنا  النفي قلنا  ا 

ميان نفي هنا  اال ميان نفي بأ ن نقول: أ ن أ و اكفرًا،  الواجب، اال ميان اال ميان متام - الواجب لال 

ال يأ يت ال" يؤمن ال" :اللفظ فهذا فاسقًا؛ فيكون ؛- انقص عنده الواجب  هذين ل حد ا 

ما : ال مرين ميان؛ الواجب الامتم لنفي أ و اال ميان، أ صل لنفي ا   جي دًا؛ يُفهَم أ ن جيب هذا لال 

 الشارح رشحه اذلي الرشح  يف عندمك مذكورة ولعل ها  هللا، رمحه تميية ابن ذكرها قاعدة هذه

  اجمليد". "فتح يف

اال ميان؛  ل صل نفياً  وليس الواجب، اال ميان كامل نفي ابلنفي: املراد املوطن، هذا يف وهنا 

م مل من أ ن يعين: ؛ لك حمبة عىل ملسو هيلع هللا ىلص الرسول حمبة يقد   أ وجب مبا  يأ ت   مل فاسقاً  يكون يشءٍّ

  .-عليه هللا أ وجب ما  بلك   أ و -عليه هللا

ذا اكفراً  فيكون اال ميان؛ ل صل نفيٌ  بأ نه نقل ومل هذا قلنا  ملاذا   ذكل؟ يفعل مل ا 
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نك :ملسو هيلع هللا ىلص للنيب قال أ نه معر حلديث هذا قلنا  يل   ل حب )ا   نفيس( من ا ال يشء لك من ا 

ال هنا؛ قال الحظ  أ كون حىت بيده؛ نفيس واذلي "ال :ملسو هيلع هللا ىلص النيب قال نفيس(؛ من معر: )ا 

ليك أ حب يل   أ حب ل نت وهللا قال: )الآن نفسك"  من ا   :ملسو هيلع هللا ىلص النيب فقال نفيس(؛ من ا 

 هو هنا  املنفي اال ميان بأ ن قلنا  ذلكل الواجب؛ أ متمت حىت الآن: ؛ أ ي (1)معر" اي "الآن

ال الواجب؛ اال ميان كامل ذا ا   النفي يكون فهنا  ؛متاماً  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول حمبة من القلب خال ا 

 النيب حيب ؛ يعين: الملسو هيلع هللا ىلص النيب حمبة من خال ما  تقدي، مسأ ةل وليست اال ميان ل صل

  مؤمنًا. يكون ال ؛ هذاملسو هيلع هللا ىلص

ليه أ حب أ كون حىت أ حدمك يؤمن ال" ذا ،"أ مجعني والناس ووادله ودله من ا   النيب اكن ا 

م ادلرجة؛ هبذه املؤمن نفس يف ملسو هيلع هللا ىلص ؛ وال نفسه هتوى ما  لك   عىل ات باعه س يقد   من هذا بد 

القلب؛ عىل حسب  يف ملسو هيلع هللا ىلص النيب حمبة احملبة؛ حسب عىل وتنقص تزيد واملسأ ةل لوازهما،

  وينقص. يزيد االتباع احملبة

   (2))أ خرجاه(

م: احلديث من الشاهد ذا أ نه املتقد   فال اال ميان، كامل يتحقق هبا  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول حمبة اكنت ا 

ال اال ميان كامل يتحقق  مجيعًا؛ الناس ومن نفسه من اال نسان ا ىل أ حب الرسول يكون بأ ن ا 

  وأ عظم. أ وىل هللا مفحبة

 

 

 ( عن عبد هللا بن هشام ريض هللا عنه. 6632أ خرجه البخاري)( 1)

 (. 44(، ومسمل)15البخاري)( 2)
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يه    ُكن    َمن    ثاَلثٌ : " ملسو هيلع هللا ىلص  عنه؛ قال: قال رسول هللا  )وهلام  :تعاىل هللا رمحه املصنف قال   ف 

ن    َوَجدَ  ه    أ َحب    وَرسوهُلُ   هللاُ   يَكونَ  أ ن  :  اال ميان    َحالَوةَ   هب   لَي 
ِ
ا   ا م  واُهام،  م  ب   َوأ ن    س  ءَ   حُي    ال  املَر 

بُّهُ  ال  حُي  ،   ا  َرهَ   َوأ ن    هلل  ر    يف   يَعودَ   أ ن    يَك  دَ   الُكف  ذ    بَع 
ِ
ن َقَذهُ   ا ن ُه،  هللاُ   أ  َرهُ   كام   م    يف  يُق َذَف   أ ن    يَك 

دَ  ال : " رواية   ويف"  الن ار    أآخره(   ا ىل ..... "    َحىت    اال ميان    َحالَوةَ  أ َحدٌ   جُي 

 .(1)ومسمل للبخاري أ ي: )هلام(

  أ نس. عن: يعين )عنه(

 خصال، ثالث أ ي: فيه؛ وجد حالوة اال ميان(: "ثالث من كن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال: )قال

ذا ته، وجدت: أ ي اال ميان؛ حالوة وجدت نفسك؛ يف اكمالت وجودهن حتق ق ا  ميان ذل   لال 

ال الذلة تكل يعرف وال عرفها، قلبه؛ يف وجدها  َمن عظمية ذلة  اخلصال وجدها، وهذه من ا 

ذا الثالث ًا؛ حتقيقاً  العبد حققها  ا  . وال قلبه يف احلالوة هذه وجد اتم    بد 

ليه أ حب   ورسوهل هللا يكون )أ ن م سواهام( مما  ا   يرُش ك يشء؛ فال لك عىل هللا حمبة تقد 

 ولكننا  وتعاىل؛ تبارك هللا َكحبة حمبته تكون ال ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسول حىت أ حدًا؛ هللا حمبة يف

 هللا حمبة من مفحبته حيبه؛ وتعاىل تبارك هللا ول ن اصطفاه، وتعاىل تبارك هللا ل ن حنبه

؛ مبحبة حمبته نساوي وال وتعاىل، تبارك ال أ حدٍّ   وتعاىل. تبارك هللا حملبة اتبعة حمبته أ ن ا 

ليه أ حب ورسوهل هللا يكون "أ ن  لها  احملبة وهذه يشء؛ لك يشمل فهذا" سواهام مما  ا 

ذا لوازم:  حقيقية حمبة ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وأ حببت اتمة، حقيقية حمبة وتعاىل تبارك هللا أ حببت ا 

 وأ ن ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسول طاعة حتب وأ ن وتعاىل، تبارك طاعته حتب أ ن يس تلزم عندئذٍّ  اتمة؛

 حمبة ليست اللوازم؛ هذه لها  ليست حمبة احملبة، لوازم هذه واتباعه؛ به التأ يس حتب

 

 (  43(، ومسمل)16البخاري)( 1)
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ذا ،{هللا حيببمك فاتبعوين هللا حتبون كنُت ا ن قل} النظر فهيا؛ فأ عد حقيقية؛  حمب تك اكنت ا 

 والتأ يس رسوهل، وطاعة وتعاىل، تبارك هللا طاعة وهو ال مر: هذا س تودل   اتمة؛ حقيقية

 احلقيقية احملبة يه هذه مالزم؛ أ مرٌ  الطاعة؛ يه هذه تكون احملبة؛ قدر وعىل ،ملسو هيلع هللا ىلص بنبي ه

دُ  اليت ج    القلب. يف اال ميان حالوة تُو 

ذا حمبة لوازم من أ يضاً  هذه هلل( ا ال حيبه ال املرء حيب )وأ ن  س بحانه هللا أ حببت هللا، ا 

 مطيعون ل هنم والصاحلني؛ ال نبياء أ حببت أ ولياءه، أ حببت طاعته، أ هل أ حببت وتعاىل؛

 هلل مرضاة وحتبه هلل، حتبه حبيبك؛ حيب من حتب فأ نت هل؛ حمبوبون وتعاىل، تبارك هلل

  وتعاىل. تبارك هلل قربةً  وحتبه حيبه، هللا ل ن حتبه حبب ه، هللا ا ىل تتقرب فأ نت وتعاىل؛ تبارك

ذ بعد الكفر يف يعود أ ن يكره )وأ ن  حيبه؛ ال هو الكفر، حيب ال هللا ل ن منه( هللا أ نقذه ا 

 حمبوبك، وفيه يريض ال ل نه فيه؛ تعود أ ن وتكره حيبه، ال هللا ل ن الكفر؛ حتب ال فأ نت

  ترضاه. فال حلق ه؛ استنقاٌص 

 هلل؛ حمبته شدة من هجمن، لعذاب ككراهيته للكفر كراهيته النار( يف يُقَذف أ ن يكره )كام

  اال ميان. حالوة العبد ينال هبذا يبغض؛ ما  ويبغض حيب، ما  حيب فهو

ال تتحقق ال اال ميان حالوة أ ن يعين ((1) "حىت... اال ميان حالوة أ حد جيد ال:" ةرواي )ويف  ا 

 .الثالث اخلصال هبذه

 

  يف   هللا، َوأ ب َغَض   يف   أ َحب    "َمن  :  قال   عباس؛  ابن   )وعن  :تعاىل هللا رمحه املؤلف قال مث

 ، ن ام  هللا؛ يف   وعادى هللا،  يف   وواىل   هللا 
ِ
،  هللا   واليةُ   تُنالُ   فَا دَ   َولَن    ب ذكل  مَ   َعب دٌ   جَي    َطع 

 

 (   6041أ خرجه البخاري)( 1)
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ن   - اال ميان  
ِ
تُه َكرُثَت    َوا ُمهُ   َصاَلُ ةُ   صاَرت   َوقَد   كذكَل،   يَكونَ  حىت  - َوَصو    الن اس    ُمؤاخاة    عَام 

ر    عىل  ن يا؛   أ م  ّل     عىل   جُي دي ال   وذكلَ  ادلُّ    جرير(  ابن   شيئًا". رواه   أ ه 

 عباس. ابن عن موقوف هذا

ب هللا، يف والبغض هللا يف احلب هللا( يف وأ بغض هللا، يف أ حب )من  اال ميان، أ هل ُأح 

 والرشك؛ املعصية أ هل الكفر، أ هل وأ بغض وتعاىل، س بحانه هللا أ جل الطاعة من أ هل

دُ  اَل } يبغضهم: هللا ل ن هلل أ بغضهم ًما َُت  نُونَ  قَو  م  َّلل    يُؤ  م   اب  ر   َوال َيو  آخ  َ  َحاد   َمن   يَُوادُّونَ  ال   اَّلل 

آاَبَءمُه   اَكنُوا َولَو   َوَرُسوهَلُ  َواهَنُم   أ و   أ ب نَاَءمُه   أ و   أ خ  ِ
رَيهَتُم   أ و   ا  تبارك رب ه أ حب مفن ،(1){َعش 

 حيهبم، ال هللا ل ن هللا؛ أ عداء حتب ال فأ نت يبغض، من وأ بغض حيب من أ حب وتعاىل؛

 من حيب أ ن توحيده: وأ حب طاعته وأ حب وتعاىل س بحانه هللا أ حب لعبدٍّ  ميكن فال

عي ومن هللا، يسب ومن وتعاىل، س بحانه ابهلل يكفر  ال حق ه؛ يف جيوز ال ما  هللا عىل يد 

 هللا يبغض من حتب أ ن هذا؛ من متنعك وتعاىل تبارك هلل حمب تك هذا؛ حيصل أ ن ميكن

  وتعاىل. تبارك

 من قريب ل نه الشخص حيب والنرصة؛ احملبة: الوالء هللا، وعادى يف هللا( يف )وواىل

 فتصبح يشء؛ لك عىل فيه واحملبة وتعاىل، تبارك هللا حمبة فيقدم ذلكل؛ وينرصه هللا،

رادتك  احملبة تكون هكذا حيب ه؛ ما  وحتب يريده، ما فرتيد وتعاىل؛ تبارك هللا ال رادة اتبعة ا 

 هلل مطيعاً  العبد اكن فا ذا هللا، يف ونرص أ حب  ": هللا يف واىل" وتعاىل، تبارك هلل احلقيقية

ذا أ حبه   وعاداه. وأ بغضه عنه ابتعد فاجرًا؛ اكفراً  اكن ونرصه، وا 

منا   أ ن وتعاىل س بحانه هللا من تريد كيف لعبده، تول يه: يعين بذكل( هللا َوالية تنال )فا 

ك وأ ن   حيب ك؛ كيف؟ أ ن ينرصك، حيفظك، أ ن أ ن بأ مرك، يتكف ل يتوال 

 

 [  23]اجملادةل:( 1)
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  فيه. تعادي وأ ن فيه توايل وأ ن فيه تبغض وأ ن فيه حتب أ ن: ال مر هذا بفعل

ن -اال ميان طعم عبدٌ  جيد )ولن  يف حيب يعين كذكل( يكون حىت - وصومه صالته كرثت وا 

  هللا. يف ويعادي هللا يف ويوايل هللا يف ويبغض هللا

ة صارت )وقد  جاء فلو الزمن، ذاك يف الناس حال يذكر ادلنيا( أ مر عىل الناس مؤاخاة عام 

  س يقول؟ اكن مفاذا زماننا؛ ا ىل ونظر

 منه وجدوا ا ن ادلنيا، أ مر عىل هل مواالهتم للشخص، نرصهتم حمبهتم، :"الناس مؤاخاة"و

ن والوه، دنيوية؛ منفعة  عادوه. دنيوية؛ منفعة منه جيدوا مل وا 

 شيئًا. وتعاىل تبارك هللا عند ينفعهم هذا ال مر ال شيئًا( أ هّل عىل جيدي ال )وذكل

 .الطَبي جرير( ابن )رواه

 

عت }   :تعاىل   قوهل   يف   عباس   ابن   )وقال  :هللا رمحه املصنف قال :  قال   ؛ { ال س باب   هبم  وتقط 

   املودة(

ة احملبة يعين: املودة لهيا، اكنوا ما أ حوج خانهتم ادلنيا؛ يف بيهنم تكون اليت وال ُخو  أ   ا   وتَب 

ال عدو لبعض بعضهم يومئذٍّ  ال خالء} بعض، من بعضهم ذ} ،(1){املتقني ا   اتُّبعوا اذلين تَبأ   ا 

 عند ال مر هناية يف يكون هذا ؛(2){ال س باب هبم وتقطعت العذاب ورأ وا اتبعوا اذلين من

ة اال ميان، حصبة يه ينفع: فاذلي وتعاىل، س بحانه هللا  والَباء هللا يف الوالء ادلين، أ خو 

 

 [   67]الزخرف:( 1)

 [   166]البقرة:( 2)
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 أ ن هللا أ سأ ل وتعاىل. تبارك هللا عند ينفع اذلي هو هذا فيه؛ فقط والنرصة واحملبة فيه،

ايمك جيعلنا  ايمك هللا وفقنا  فيه، ويعادي فيه يوايل ممن وا   لطاعته. وا 
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ن َما َذل مُكُ   الباب احلادي والثالثون: ابب قوهل تعاىل: } 
ِ
  ا

ن  ُكن ُُت   
ِ
افُومُه  َوَخافُون  ا ل َياَءُه فاَل خَتَ ُف أ و  َطاُن خُيَو   ي  الش  

ن نيَ  م   { ُمؤ 

ن َما َذل مُكُ ): والثالثنيقال املؤلف رمحه هللا عند الباب احلادي 
ِ
  ابب قول هللا تعاىل }ا

ن نَي{ م  ن  ُكن ُُت  ُمؤ 
ِ
افُومُه  َوَخافُون  ا ل َياَءُه فاَل خَتَ ُف أ و  َطاُن خُيَو   ي   ( (1) الش  

ليه ورجاًء  ،وخوفًا منه ،حمبًة هل :أ هل الس نة وامجلاعة يعبدون هللا تبارك وتعاىل ويتقربون ا 

واخلوف والرجاء: قال هللا  ،تقدم احلديث عهنا  ؛تقدمتفقد احملبة  ، أ ما هذا مهنجهم ؛هل

}تَتََجاََف ُجنُوهُبُم  َعن   وقال: ،(2)}وادعوه خوفًا وطمعًا{ س بحانه وتعاىل يف كتابه الكري:

فًا َوَطَمًعا{ ُم  َخو  ُعوَن َرهب  ع  يَد  ال َمَضاج 
ُم   وقال: ،(3) هن  ِ

ُعونَنَا } ا ات  َويَد  َ اَكنُوا يَُسار ُعوَن يف  ال َخري 

هذه ال دةل تدل عىل أ ن العبد جيب أ ن يعبد هللا حمبًة هل وخوفًا منه  ؛(4)َرغًَبا َوَرَهًبا{

يرجو رمحته يف ادلنيا ويف  ؛ويرجوه ،خياف عذابه يف ادلنيا ويف الآخرة ،خيافه ؛ورجاءً 

يُنعم عليه بأ نواع النعم من حصةٍّ وعافيةٍّ ومأ لكٍّ ومرَشبٍّ يرجو رمحته يف ادلنيا بأ ن  ؛الآخرة

 ؛وخيافه ،ويرجو رمحته يف الآخرة بأ ن يُنعم عليه ابجلنة وأ ن يعيذه من النار ،وغري ذكل

  .عذاب انر هجمن ؛وخياف عذابه يف الآخرة ،خياف عذابه يف ادلنيا بأ نواع البالاي

 

 [  175]أ ل معران: ( 1)

 [   56]ال عراف:( 2)

     [16]السجدة: (3)

 [   90]ال نبياء:( 4)
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أ ن  :ويبني  لنا ابلآايت اليت سيسوقها  ،نا اخلوفويذكر ه  ،ذكر املؤلف رمحه هللا سابقًا احملبة

ذا اكن اخلوف عبادة وقربة هلل تبارك وتعاىل ،اخلوف عبادة  ؛فال جيوز رصفه لغري هللا ؛وا 

 لكن العلامء يقسمون اخلوف ا ىل ثالثة أ قسام:

اكخلوف اذلي  ؛وهو اذلي يكون معه كامل اخلضوع والتذلل ؛القسم ال ول: خوف العبادة

ُتد الواحد مهنم خياف الويل  ؛- ل حصاب القبور - حيصل من الصوفية عند عبادهتم ل ولياهئم

هذا  ؛وحيب ه كذكل ،ويرجوه كام يرجو هللا تبارك وتعاىل ،كخوفه من هللا تبارك وتعاىل

وذلكل ُتدمه يعبدون القبور  ؛ذللمعه كامل اخلضوع والت ،اخلوف هو خوف العبادة

بون ا ىل أ حصاهبا  هذا  ،ل هنم قد خضعوا هلم وتذللوا وخافومه وأ حبومه ورَجومه ؛ويتقر 

وهو اذلي حيصل من املوح دين  ،اخلوف هو اذلي اكن حيصل من كفار قريش ل صناهمم

ويل ختاف ال ،ختاف الصمن كخوفك من هللا ؛هذا هو خوف العبادة ؛لرهبم تبارك وتعاىل

 ،تعبده ،فأ نت ختاف هللا ،معه كامل اخلضوع والتذلل ،هذا خوف عبادة ؛كخوفك من هللا

أ ن ترصف  ؛هكذا يكون التوحيد ؛ل نك ختافه ول نك حتبه ول نك ترجوه ؛ختضع وتتذلل هل

وقد ذكرانه وقلنا بأ نه اخلوف  ،هذا اخلوف هلل تبارك وتعاىل خاصة وال ترشك معه فيه غريه

ضابطه: أ ن خياف خملوقًا ليس و  ،هذا يكون خوف عبادة ؛اخلضوع والتذلل اذلي معه كامل

هل معه سبب ظاهر من املمكن أ ن يؤث ر  ؛فالويل يف قَبه ،معه سبٌب ظاهٌر للخوف منه

 ،وحنن مجيعًا نعمل أ نه ال يقدر عىل أ ن ينفع نفسه أ و أ ن يرض ها  ،يف العبد؟ ليس معه يشء

وال معه  ،وال معه خَب ،يس تطيع أ ن يرضبك به ال معه سالح  ،فليس معه سبٌب ظاهر

فلامذا ختافه كخوفك من هللا  ؛فليس معه سبب ظاهر ويسقيك؛ ماء حىت يطعمك

أ و أ ن بيده ما ينفعك به  ،س بحانه وتعاىل؟ ل نك تعتقد أ ن بيده شيئًا من ترصف ابلكون

أ و يرضك به كام يصكل الرضر من هللا ، فذلكل ختافه ؛كام ينفعك هللا س بحانه وتعاىل
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هذا هو الضابط: أ ن خياف خملوقًا ليس معه سبب  ؛فأ نت ختافه ذلكل ؛س بحانه وتعاىل

 فيكون قد حصل منه خوف العبادة ؛كلفا ذا حصل منه ذ ،ظاهر للخوف منه

 .يسميه العلامء خبوف الّسوهذا القسم ال ول 

ختاف من  ،ختاف من س بع ،أ ن ختاف من عدو ؛القسم الثاين من اخلوف: اخلوف الطبيعي

نسان معه سالح يريد أ ن يقتكل ل نه أ مر قد جعّل هللا  ؛هذا جائز ،هذا ما فيه بأ س ؛ا 

وقد حصل من بعض أ نبياء هللا تبارك وتعاىل كام حصل ملوىس  ،س بحانه وتعاىل يف خلقه

 ليه السالم وغريه.ع 

م أ ن  ؛القسم الثالث: خوفك من الناس اخلوف اذلي يدفعك ا ىل ترك واجب أ و فعل حمر 

م ال نتحدث عن  - ختاف من الناس حبيث يدفعك هذا اخلوف ا ىل ترك واجب أ و فعل حمر 

وهذا النوع من اخلوف هو  - حنن نتحدث الآن عن اخلوف ؛اال كراه يشٌء أآخر ؛اال كراه

فهو منافٍّ لكامل  ؛لكنه من الرشك ال صغر كام نص  العلامء عىل ذكل ؛خوف رشيك أ يضاً 

 وليس منافيًا ل صل التوحيد. ،التوحيد الواجب

منا ذلمك الش يطان خيوف أ ولياءه فال ختافومه وخافون : }نرجع ا ىل الآية اليت ذكرها املؤلف ا 

هللا تبارك وتعاىل هبا أ ن اخلوف عبادٌة قد أ مر  :يثبت املؤلف هبذه الآية {،ا ن كنُت مؤمنني

ذًا: هو أ مرمه ابخلوف منه ؛}فال ختافومه وخافون{ :وذكل بقوهل ؛- أ ن يعبدوه هبا - عباده  ؛ا 

 .فرصفها لغري هللا رشك ؛فاخلوف منه عبادة وقربة

منا ذلمك{)   .التخويف من املرشكني حاصٌل من الش يطان :أ ي (}ا 

ف أ ولياءه{)  .خيوفمك مهنم ،وأ ولياؤه مه أ نصاره وأ تباعه ،خيوفمك من أ وليائه :أ ي (}خيو 

 .وجاهدوا يف سبيل هللا ،ال ختافوا الكفرة ،فال ختافوا أ نصار الش يطان (}فال ختافومه{)
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واجتنبوا ما هنامك  ،فامعلوا بأ مره اذلي أ مرمك به ؛خافوا هللا س بحانه وتعاىل (وخافون{)}

  .وال ختافوا الناس ،عنه

 . حقاً  (كنُت مؤمنني{ }ا ن)

ماً  ،مفن حصل منه اخلوف من الناس هذا وقع يف الرشك  ؛وترك واجبًا أ و فعل حمر 

َم خوف الناس عىل خوفه من هللا س بحانه وتعاىل ؛ال صغر  .قد 

 

ر  َوأ قَاَم  }   :وقوهل ): قال املؤلف رمحه هللا آخ  م  ال  َّلل   َوال َيو  آَمَن اب  َد اَّلل   َمن  أ ُمُر َمَساج  ن َما يَع 
ِ
ا

ينَ  َن ال ُمه َتد  َ فََعىَس ُأولَئ َك أ ن  يَُكونُوا م  ال  اَّلل 
ِ
َش ا اَكَة َولَم  خَي  آىَت الز  اَلَة َوأ  ( (1) {الص 

َد اَّلل   َمن  )} ُمُر َمَساج  ن َما يَع 
ِ
ر  ا آخ  م  ال  َّلل   َوال َيو  آَمَن اب  اذلين يعمرون مساجد هللا مه أ هل  {(أ

 كيف يكون تعمريها؟  ،اال ميان

 ؛أ هل اال ميان يصدقون ابهلل تبارك وتعاىلو  ،يكون تعمريها ابلصالة فهيا واذلكر والطاعة

وأ نه حق  ،ويؤمنون ابهلل واليوم ال خر، بأ سامئه وصفاته يؤمنون بأ لوهيته بربوبيته ،بوجوده

 وس يكون.

{( َ ال  اَّلل 
ِ
َش ا اَكَة َولَم  خَي  آىَت الز  اَلَة َوأ ميااًن اتاهد؛ هذا الش ({َوأ قَاَم الص  ال  ماً املؤمن ا  ال خيىش ا 

خشيته تكون من هللا  ؛وال خيىش أ حدًا من اخللق ،ال خيىش البرش ،هللا س بحانه وتعاىل

  .فقط

 

 [  18]التوبة:( 1)
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ال جيوز  ،ذلكل ذكر املؤلف الآية هنا يك يبني أ ن اخلوف عبادة ؛اخلش ية نوع من اخلوفو 

هذا عبادة هلل ال جيوز رصفه  ؛خوف الطاعة، خوف اخلشوع والتذلل ؛رصفه لغري هللا

 {(ا ال هللا ومل خيَش : )}ذلكل قال هنا ؛لغريه

ينَ )} َن ال ُمه تَد   ؛أ ن أ ولئك مه اذلين يكونون من املهتدين :أ ي {(فََعىَس ُأولَئ َك أ ن  يَُكونُوا م 

                                 ال مر واقع ال حماةل :أ ي ؛ل ن )عىس( يف القرأآن واجبة

قد تبني هلم احلق ووفقهم  ؛وهداية بيان، هداية توفيق {؛عىس أ ن يكونوا من املهتدين}

ليه   .هللا س بحانه وتعاىل ا 

 ؛خش ية الطاعة ،خش ية العبادة ،هذه خش ية التعظمي {؛ا ال هللا ومل خيَش : }قوهل الشاهد

 رشٌك. :ورصفها لغري هللا ،جيب أ ن تكون هلل وحده

 

َي يف  اَّلل   َجَعَل  } وقوهل:  ): قال املؤلف رمحه هللا َذا ُأوذ 
ِ
َّلل   فَا آَمن ا اب  َن الن اس  َمن  يَُقوُل أ َوم 

ت نََة الن اس  َكَعَذاب  اَّلل     ((1){ ف 

ذا أآمن واس تق أ حدان يريد أ ن يبقى يف سالم ويف اطمئنان ويف أ من  ؛ال يريد أ ن يؤذى ؛ما ا 

قد وعد هللا ؛ وهذا مس تحيل ؛عن الاختبار والامتحان والابتالء اً د أ ن يكون بعيديوير 

ف  َوال ُجوع  ﴿  :فقال ؛تبارك وتعاىل ابختبار وابتالء لك من أ من َن ال َخو  ءٍّ م  لَُون مُك  ب يَش  َولَنَب 

اب ر يَن ) َوال  َوال  ن ُفس  َوالث َمَرات  َوبرَش    الص  َن ال  م  ينَ 155َونَق صٍّ م  يَبٌة ( اذل   ُم  ُمص  َذا أ َصابهَت  ِ
 ا

ُعونَ  ه  َراج  لَي 
ِ
ان  ا
ِ
ان  َّلل    َوا

ِ
َب ﴿  :وكذكل قال هللا س بحانه وتعاىل ،الآية (2)﴾قَالُوا ا أ َحس 

 

 [  10]العنكبوت:( 1)

 [   156-155]البقرة: ( 2)
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آَمن ا َومُه  اَل يُف تَُنونَ  َُكوا أ ن  يَُقولُوا أ  - البد من الفتنة ؛هذا مس تحيل ؛(1)﴾الن اُس أ ن  يرُت 

ذا أ ص ،البد من الامتحان ،- الاختبار مأ مور  ؛أ نت مأ مور هبذا ،فاصَب ؛بتك أ ذيةافا 

البد  ،خصوصًا اذلي يقع عليك بسبب ادلين ،اذلي يقع عليك ذىابلصَب عىل هذا ال  

ختاف من الناس أ ن  ؛وال ُتعل فتنة الناس كعذاب هللا ،والبد كل من الصَب ،منه

فتجعل فتنة الناس كعذاب  ؛أ و ترتك ادلين ل جل أ ن ال تؤذى ،فترتك الاس تقامة ؛يؤذوك

 .هللا

ذا أ وذي يف هللا﴾ اخُتَب وامُتحن ونزل به البالء  ﴿ومن الناس من يقول أ من ا ابهلل فا 

هو حمتاج  - فيفر من أ ذيهتم ؛جعل أ ذيهتم هل كعذاب هللا ﴿جعل فتنة الناس كعذاب هللا﴾

أ و يقع فمي هنيى هللا  ،تبارك وتعاىل هللا فيرتك أ مر ؛ذيهتم مبوافقة أ هواهئميفر من أ   - لهذا الآن

وهذا  ؛فيكون قد جعل خوفه من الناس كخوفه من هللا تبارك وتعاىل ؛تبارك وتعاىل عنه

ليه عند ذكره لهذه الآية هذا غري جائز أ ن  ؛احملذور اذلي أ راد املؤلف رمحه هللا أ ن يشري ا 

نهمن هللا تبارك وتعاىل أ و أ شدخياف من الناس كخوفه   .يقع يف الرشك ؛ فا 

 

يض النَاَس  عن أ يب سعيد مرفوعاً ): قال املؤلف رمحه هللا : أ ن  تُر  ف  الَيقني  ن  َضع  ن  م 
ِ
: "ا

َق هللا    ز  ن  ر  ت َك هللُا، ا  هُم  عىل ما لَم  يُؤ  ق  هللا، وأ ن  تَُذم  ز  َمَدمُه  عىل ر  ب َسَخط  هللا، وأ ن  حَت 

  )" َيُة اكر هٍّ ُه َكَراه  ، وال يَُردُّ ُص َحري صٍّ ر  ُه ح  رُّ  ال جَيُ

  ملسو هيلع هللا ىلص. ين يرفعه ا ىل النيبيع )عن أ يب سعيد مرفوعًا(

 

 [   2]العنكبوت:( 1)
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 ".أ ن تُريض الن اس بسخط هللا: "والشاهد منه قوهل ،(1)هذا احلديث حديث ضعيف

 

  َس مَ تَ ال    ن  م  " قال:    ملسو هيلع هللا ىلص وعن عائشة ريض هللا عهنا أ ن رسول هللا ): قال املؤلف رمحه هللا

َ رَ  ؛ الن اس    ط  خَ سَ ب    ىض هللا  ر   ىض الن اس   ،  الناَس   هُ ن  ىض عَ ر  وأ   عنهُ   هللاُ   يض  َوَمن  الَتَمَس ر 

َطَ عليه  الن اَس". رواه ابن حبان يف "حصيحه" طَ هللُا عليه  َوأ خس  ؛ خَس     (( 2) ب َسَخط  هللا 

خوة تعرضنا ل نواع من  ؛يف بداية الاس تقامة ،هذا أ مٌر جمرب ،وهللا هذا أ مٌر جمرب اي ا 

وغري ذكل من أ حاكم رشع هللا تبارك  ؛وبسبب الثوب القصري ،الضغوطات بسبب اللحية

وكنا بني  ،ما زالت الس نة فيه غري معروفة عند الناس زمنخصوصًا أ هنا اكنت يف  ،وتعاىل

ما أ ن نطيعهم  :أ مرين  أ و أ ن نصَب عىل أ ذيهتم وعىل ،نرتك ما أ مر هللا تبارك وتعاىل بهو ا 

ووفقنا هللا تبارك  ،فصَبان وطلبنا العمل ؛خسطهم وسينالنا من وراء ذكل ما ينالنا من ال ذى

ليه لينا يف أ مور ديهنم ،وصار الناس اذلين حياربوننا ابل مس ،وتعاىل ا   أ ان ،يرجعون اليوم ا 

ذا صَبمت عىل أ ذي ايك تصَبوا وتعلمو  ؛- ابرك هللا فيمك - أ ذكر لمك ذكل  ةأ ن العاقبة خرٌي لمك ا 

 نفسه ما  وما وقع يل، حنن نعيش يف بيئة متشاهبة ،خصوصًا ال هل وال قارب ،من حولمك

 ؛ثبتوا وتعلموااو  ،صَبوا ابرك هللا فيمكاف ؛ويقع لمك أ يضاً  و،وقع لعمر ، و وقع لزيد

 وس تجدون ا ن شاء هللا عاقبًة طيبة .

 

 

ال لباين رمحه هللا: يف   (، وقال الش يخ203(، والبهيقي يف "شعب اال ميان")106/ 5أ خرجه أ بو نعمي يف "احللية")( 1)

 (: "موضوع". 1482"السلسةل الضعيف")

 .( حنوه2414(، وأ خرج الرتمذي )276) ( 2)
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هذا هو اذلي  (ريض هللا عنه وأ رىض عنه الناس ؛الن اسمن المتس رىض هللا بسخط )

وال تبايل بعداء من يعاديك  ،أ ن تثبت عىل ما أ مرك هللا به وما هناك عنه :نتحدث عنه

وهللا ستتفاجأ  عندما  ،عواقب ال مور بعد ذكل ىوسرت  ؛ربك أ و غريمها من أ هكل أ و أ ق

ذا صَبت وثبت ؛ينقلب خسط الناس عليك ا ىل رىض  .ا 

وهذا قد رأ يناه من بعض اال خوة هدامه هللا  (ومن المتس رىض الن اس بسخط هللا)

فيتعرض  ،مدةاكن الشاب يس تقمي معنا  ؛وأ صلح حاهلم وردمه ا ىل دينه ردًا مجيالً 

وال وهللا ما حيصل  ؛فال يصَب ويذهب معهم عىل ما يريدون ؛ملضايقات من أ هّل وأ قاربه

 .هيبقون ساخطني علي ؛ بلعىل رضامه

مر هبذا وما  ولعل الكثري منمك ،وهذا حق وهللا)خسط هللا عليه وأ خسط عليه الناس( 

  .زال

وأ ن ال  ،أ ن العبد جيب أ ن خياف هللا س بحان وتعاىل :ابرك هللا فيمك من هذا اهدوالش

وال خياف من  ،وخوف العبادة جيب أ ن يكون خاصًا ابهلل تبارك وتعاىل ،خياف اخللق معه

وال يقدم رىض الناس عىل رىض هللا  ،ن هللا تبارك وتعاىل وأ شد خوفاً الناس كخوفه م

 س بحانه وتعاىل. 

جيب أ ن  ؛وخوف العبادة هذا معل قليب ،الشاهد من الباب: هو أ ن اخلوف منه عبادة

 .يرشك به مع هللا تبارك وتعاىل أ حداً  وأ ن ال ،يكون خالصًا هلل تبارك وتعاىل
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َوعىََل اَّلل    الباب الثاين والثالثون: ابب قول هللا تعاىل: } 

ن نيَ  م  ن  ُكن ُُت  ُمؤ 
ِ
ُوا ا  { فَتََولك 

ن نيَ }   ابب قول هللا تعاىل:): قال املؤلف رمحه هللا م  ن  ُكن ُُت  ُمؤ 
ِ
ُوا ا  ( (1) {َوعىََل اَّلل   فَتََولك 

تعمتد بقلبك  ، مفعىن: تتولك عىل هللا؛ أ ي:التولك: هو اعامتد القلب عىل هللا تبارك وتعاىل

يكون يقينك يف قلبك يف ادلاخل بأ ن هللا تبارك وتعاىل هو  ؛عىل هللا س بحانه وتعاىل

  .وغريه أ س باب يف قضاء احلواجئ ،فاعامتدك عليه ال عىل غريه ،اذلي س يقيض كل غرضك

وعىل هللا : }قال ؛ بل: تولكوا عىل هللامل يقل هللا ،تقدي يوجدهنا  (}وعىل هللا فتولكوا{)

وا عىل غريه ،ا عىل هللايعين: تولكو  ؛فتولكوا{ وهذا يفيد احلرص  .وال تولك 

ميانمك {ا ن كنُت مؤمنني{)} فاعامتدمك جيب أ ن يكون عىل هللا تبارك  ؛ا ن كنُت صادقني يف ا 

فالتولك  ؛وعىل هللا فتولكوا ا ن كنُت مؤمنني{} هذا معىن هذه الآية: ؛وتعاىل ال عىل غريه

ذًا  ؛رك وتعاىل ال عىل غريهاعامتد القلب جيب أ ن يكون عىل هللا تبا و  ،هو اعامتد القلب ا 

جيب عليك أ ن تعمتد عىل هللا ال أ ن  ،وهو قربة هلل تبارك وتعاىل ،التولك من أ عامل القلوب 

ذا رصفت هذا التولك ا ىل غري هللا ،تعمتد عىل غريه  ت.تكون قد أ رشكف  ؛وا 

ال مور لكن التولك عىل غري هللا قسامن: أ حدهام: التولك يف : "يقول شارح كتاب التوحيد

ال  هللا، اكذلين يتولكون عىل ال موات والطواغيت يف رجاء مطالهبم من  اليت ال يقدر علهيا ا 

الاعامتد عىل ال ولياء أ و عىل اال نس  "فهذا رشك أ كَب ؛نرص، أ و حفظ أ و رزق أ و شفاعة

 .هذا رشٌك أ كَب ؛واجلن فمي ال يقدر عليه ا ال هللا

 

 [  23]املائدة:( 1)
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اهرة، َكن يتولك عىل أ مري أ و سلطان فمي أ قدره هللا الثاين: التولك يف ال س باب الظقال: "

لو ترك زون  ،خصوصًا يف قضية الرزق ،وهذا واقع فيه كثري من الناس اليوم "؛تعاىل عليه

س تجدون هذا النوع يف  ؛عىل الناس وتعل قهم ابل شخاص اذلين يأ خذون مهنم رواتهبم

لك يف ال س باب الظاهرة، َكن يتولك الثاين: التو، قال: "يعمتدون علهيم يف رزقهم ؛قلوهبم

عىل أ مري أ و سلطان فمي أ قدره هللا تعاىل عليه من رزق، أ و دفع أ ذى وحنو ذكل، فهو نوع 

اً  مل يعمتدهو "؛ رشك أ صغر لكن يف قلبه  ؛وال اعتقد أ نه هو اذلي يرزقه ،عليه اعامتدًا اتم 

  .ٌك أ صغرفهذا رش  ؛فيه نوع اعامتد ،تعل ق هبذا الشخص اذلي بيده رزقه

نه " يف فعل ما يقدر عليه نيابة عنه اال نسانَ  توكيل اال نسان   :يه ؛والواكةل اجلائزة" قال: أ ي ا 

عانة يف أ   ،يعمتد عىل هللاف  ؛أ ما الاعامتد القليب ،أ فعال يف اجلوارح  ،أ فعال يف الظاهر ما ا 

أ ن يذحب كل شاًة  ، أ وأ ن يشرتي كل غرضاً  اً تُولك   خشص ا؛ ك نهب بأ س الفهذه  ؛جوارحه

ل ن اعامتدك القليب عىل  ؛هذه الواكةل واكةل جائزة ؛هبذا بأ س ؛ فالأ ن يفعل كل أ مراً  ؛مثالً 

هذه واكةل  ؛فأ نت تتخذه سبباً  ؛لكن هو سبب ؛هللا يف قضاهئا ال عىل هذا الشخص

  .جائزة

يف فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، لكن  والواكةل اجلائزة يه توكيل اال نسان اال نسانَ : "قال

االعامتد القليب ف ؛الاعامتد القليب " يعين:ليس هل أ ن يعمتد عليه يف حصول ما ولكه عليه

فهو عنده   ؛يريد أ ن يأ خذ ابل س باب ،هذا سبب فقط ن؛يكون عىل هللا وليس عىل اال نسا 

يعطيه يك  متفرغ،، ليس عند شغل بل هو هذا الشخص يقدرو  ،غري قادرأ و  ،شغل

 .أ حد الصحابة أ ن يشرتي هل شاة ملسو هيلع هللا ىلصكام ولك النيب  ،يفعل هل هذا اليشء

يعين يطلبه بنفسه  ه"بل يتولك عىل هللا يف تيسري أ مره اذلي يطلبه بنفسه أ و انئب : "قال 

  .أ و يطلبه عن طريق انئبه هذا اذلي ولكه
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 "بل يعمتد عىل املسب  ب ؛علهيا وذكل من مجةل ال س باب اليت جيوز فعلها، وال يعمتدقال: "

 ."اذلي أ وجد السبب واملسب ب" اذلي هو هللا

 

َذا  وقوهل:  )قال املصنف رمحه هللا تعاىل: 
ِ
لَت  قُلُوهُبُم  َوا ُ َوج  َر اَّلل  َذا ُذك  ِ

يَن ا نُوَن اذل   م  ن َما ال ُمؤ 
ِ
}ا

ُوَن{  م  يََتَولك  ميَااًن َوعىََل َرهب    ِ
ُم  ا آاَيتُُه َزاَدهت  م  أ تُل َيت  عَلهَي  

(1))   

لَت  ) ُ َوج  َذا ُذك َر اَّلل 
ِ
يَن ا نُوَن اذل   م  ن َما ال ُمؤ 

ِ
 يعين خافت  {(قُلُوهُبُم  }ا

ميَااًن{)
ِ
ُم  ا آاَيتُُه َزاَدهت  م  أ َذا تُل َيت  عَلهَي  

ِ
يفهمون  ،يركزون عىل الآايت اليت تتىل علهيم (}َوا

ميااًن وقربة هلل س بحانه وتعاىل ؛ويؤمنون هبا ،معانهيا    .فزتيدمه ا 

ُوَن{) م  يَتََولك  املؤمن حقًا هو اذلي يعمتد عىل هللا تبارك وتعاىل ال  ؛هذا الشاهد (}َوعىََل َرهب   

 وكيف يكون ذكل؟  ؛يعمتد عىل غريه

ذا تأ ملَت قول النيب  واعمل أ ن الناس لو اجمتعوا عىل أ ن ينفعوك بيشء " :البن عباس ملسو هيلع هللا ىلصا 

ال  مل ينفعوك ا ال بيشء قد كتبه هللا كل، ولو اجمتعوا عىل أ ن يرضوك بيشء لن يرضوك ا 

من أآمن هبذا احلديث حق   "،رفعت ال قالم وجفت الصحف ،كتبه هللا عليكبيشء قد 

  .اكن اعامتده لكُّه عىل هللا تبارك وتعاىل ال عىل غريه ؛اال ميان

ون{ يعين :تعاىل قوهل :الشاهد من الآية يعمتدون عىل رهبم بقلوهبم وال  :}وعىل رهبم يتولك 

 يعمتدون عىل غريه 

 

 

 [   2]ال نفال:( 1)
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ن نَي{   وقوهل: }ايَ ) :قال املؤلف م  َن ال ُمؤ  ُ َوَمن  ات َبَعَك م  ُبَك اَّلل  ُّ َحس   َا الن يب  أ هيُّ
(1))  

ذًا  ؛فا ذا اكن هللا هو الاكيف ، يعين: هللا اكفيك واكيف من ات بعك من املؤمنني االعامتد فا 

 هذا الشاهد من الآية. ؛يكون عىل هللا س بحانه وتعاىل

 

ُبهُ وقوهل: }) :قال املؤلف رمحه هللا تعاىل    ( (2){َوَمن  يََتَولك   عىََل اَّلل   فَهَُو َحس  

ذًا الاعامتد يكون عىل هللا تبارك وتعاىل ال عىل غريه ؛من يتولك عىل هللا فهو اكفيه  ،ا 

فال  ؛واذلي ال يعمتد عىل هللا ،قوهل }ومن يتولك  عىل هللا فهو حس به{ :والشاهد هنا 

 .فيضلُّ  ؛يكفيه هللا س بحانه وتعاىل

  

َم ال َوك يلُ ) قال املؤلف رمحه هللا تعاىل: ُ َون ع  بُنَا اَّلل  "، قالها  وعن ابن عباس قال: "َحس 

براهمي ، وقالها محمد  ملسو هيلع هللا ىلص  ا  ُعوا لمَُك   حني قالوا هل:    ملسو هيلع هللا ىلص حني ُأل ق َي يف الن ار  ن  الن اَس قَد  مَجَ
ِ
}ا

مُه  فََزادَ  َشو  َم ال َوك يُل{" فَاخ  ُ َون ع  بُنَا اَّلل  ميَااًن َوقَالُوا َحس 
ِ
   ((3) . رواه البخاريمُه  ا

من نعمتد عليه يف كفاية أ مران  مَ ع  ون   ،أ ي: هللا اكفينا  ؛سبنا هللاح  )حسبنا هللا ونعم الوكيل(

 " .لكه

براهمي) براهمي عليه السالم النيب قالها حني أ لقي يف النار (حني أ لقي يف النار ملسو هيلع هللا ىلص قالها ا   ؛ا 

 ه.وجعلها ابردة علي ،فكفاه هللا س بحانه وتعاىل

 

 [   64]ال نفال:( 1)

 [   3]الطالق:( 2)

(3 )  (4563  ) 
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ميَااًن َوقَالُوا  ملسو هيلع هللا ىلصوقالها محمد )
ِ
مُه  فََزاَدمُه  ا َشو  ُعوا لمَُك  فَاخ  ن  الن اَس قَد  مَجَ

ِ
حني قالوا هل: }ا

َم ال َوك يُل{" ُ َون ع  بُنَا اَّلل   ،وهو ن عم من نتولك عليه ،: هللا س بحانه وتعاىل اكفينا أ ي ((1)َحس 

فكفاه هللا س بحانه وتعاىل  ؛بعد ُمنرَصف قريش وال حزاب من ُأُحد ملسو هيلع هللا ىلصقالها النيب قد و 

مه.  رش 

ذًا املقصود من هذا الباب وهذا  ؛هو اعامتد القلب عىل هللا تبارك وتعاىل يف لك أ مرك :ا 

فهذه من أ عامل القلوب: احملبة  ؛ال جيوز رصف هذا الاعامتد عىل غريه ،أ مر خاص ابهلل

لكهنا من أ عامل القلوب ال من  ؛يه عباداتو ،لكها من أ عامل القلوب ؛واخلوف والتولك  

يه عبادات لكهنا  ،هذه من أ عامل اجلوارح  ؛ةالزاك ،الصيام ،الصالة :مثالً  ،أ عامل اجلوارح 

 ؛وهذه ال خرى: احملبة واخلوف والرجاء والتولك واال انبة ..ا ىل أآخره ،من أ عامل اجلوارح 

ولكها ثبتت بأ هنا عبادات ابلآايت اليت ذكرها  ،ولكهنا من أ عامل القلوب ؛هذه أ يضًا عبادات

فها لغري هللا رشك ابهلل تبارك وتعاىل ،املؤلف ل نك تكون قد رصفت عبادة من  ؛ورص 

ايمك لطاعته .العبادات لغريه تبارك وتعاىل  .أ سأ ل هللا أ ن يوفقنا وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [  173]أ ل معران: ( 1)
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نُوا الباب الثالث والثالثون: ابب قول هللا تعاىل: }    َمك رَ   أ فَأ م 

ال    اَّلل     َمك رَ   يَأَْمنُ   فاَل   اَّلل   
ِ
مُ   ا وَن{   ال َقو  ُ  ال َخارس 

نُوا : } تعاىل   هللا  قول   )ابب  هللا: رمحه املؤلف قال ال    اَّلل     َمك رَ   يَأَْمنُ   فاَل   اَّلل     َمك رَ   أ فَأ م 
ِ
مُ   ا   ال َقو 

ونَ  ُ  ( (1){ال َخارس 

َظم هذا  ال من وهذا هللا، مكر من ال من وهو اذلنب؛ هذا الباب عقده املؤلف؛ ليبني ع 

 من ال من مفعىن علهيا؛ والاس مترار واذلنوب املعايص الرتاكب سببٌ  هو هللا مكر من

 عليك مين وأ ن عليك، ينعم وأ ن اخلريات، من وتعاىل س بحانه هللا يعطيك أ ن هللا: مكر

 وال الرشك عىل ومس متر اذلنب، عىل ومس متر معصيته، يف مس متر وأ نت الفضل، بأ نواع

 هبا أ نعم اليت النعمة عنك يقطع أ ن أ و عذااًب، عليك هللا يزنل أ ن من أ منت قد وأ نت تبايل،

 بأ نواع عليك وينعم هللا ويعطيك اذلنب عىل تبقى هللا؛ مكر من ال من معىن هذا عليك؛

بك أ ن من أآمنٌ  عليه، مس مترٌّ  اذلنب، عىل ابقٍّ  وأ نت النعم  هذا وتعاىل؛ س بحانه هللا يعذ 

 علهيا، الاس مترار يف سبب اذلنوب، ارتاكب يف سبب وهو هللا؛  مكر من ال من معىن

 مكر من أ منت ل نك هذا لك ذكل؛ عىل الاس مترار يف سبب الرشك، يف الوقوع يف سبب

 منافٍّ  عظمي ذنب هو ذكران: هذا؛ وكام لك يف وقعت هللا؛ مكر من أ منت مفىت هللا،

ال يُت ال الواجب التوحيد، التوحيد لكامل ذا أ ما  هللا، مكر من ال من بعدم ا   أ من ا 

 ابلتوحيد؛ خملٌّ  هللا  مكر من فال من الواجب، التوحيد أ مت   ما  فهذا هللا؛ مكر من الشخص

ذاً  هنا؛ ذكره هللا رمحه املؤلف ذلكل ن دامئًا، هللا من خائفاً  يكون أ ن العبد عىل ينبغي ا   ا 

ن حىت وتعاىل، س بحانه منه خائفاً  تبقى عليك؛ وأ نعم أ عطاك  يف عليك ينعم ومل يعطك مل وا 

 يف تبقى أ يضاً  اجلوانب بعض يف لكن العباد؛ عىل موجودة دامئاً  هللا فنعم اجلوانب؛ بعض

 

 [   99]ال عراف:( 1)
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 أ و النعمة، عنك يقطع  أ ن أ و العذاب، عليك يزنل أ ن وتعاىل س بحانه هللا من خوف حال

 سائراً  يكون أ ن جيب فاملؤمن ؛اً موجود هللا من خوفك دامئاً  يبقى للهداية؛ يوفقك ال أ ن

 ما  خري وترجو مكره، من تأ من وال هللا من فتخاف والرجاء؛ ابخلوف وتعاىل تبارك هللا ا ىل

 من اخلوف خيالف هللا مكر من فال من هللا؛ رمحة من تقنط وال نعمته، وترجو عنده،

ان، وكذكل وهام حمرم؛ هللا  مكر من وال من واجب، هللا من اخلوف هللا،  من القنوط ضد 

 س يأ يت كام وتعاىل تبارك هللا رمحة ترجو أ ن الرجاء؛ هو: والواجب كذكل؛ هللا؛ حمرم رمحة

  بعده. اذلي الباب يف

 أ ن بني   مث للرسل، املكذبني القرى أ هل حال ذكر وتعاىل تبارك هللا أ ن فهيا: الآية وهذه

منه؛  اخلوف وعدم هللا مكر من ال من هو :- الرشك وعىل - التكذيب عىل محلهم اذلي

نَ فقال:  لُ  }أ فَأ م  نَا  يَأْت هَيُم   أ ن   ال ُقَرى أ ه   هللا يزنل أ ن من أ منوا يعين:  (1){اَنئ ُمونَ  َومُه   بََيااتً  بَأْس ُ

نَ }  الليل، يف انمئون ومه العذاب علهيم وتعاىل تبارك لُ  أ َوأ م  نَا  يَأْت هَيُم   أ ن   ال ُقَرى أ ه   حُضًى بَأْس ُ

نُوا( 98) يَل َعُبونَ  َومُه   ال   اَّلل    َمك رَ  يَأَْمنُ  فاََل  اَّلل    َمك رَ  أ فَأ م 
ِ
مُ  ا ونَ  ال قَو  ُ  يعين{ ال َخارس 

ذاً  الآية، معىن هذا الهالكون؛  ويؤدي الرشك، ا ىل يؤدي عظمي ذنب هللا مكر من ال من: ا 

 .التوحيد بكامل خمل   هو ذلكل واذلنوب؛ املعايص أ نواع ا ىل

 

ن    يَق نَطُ   َوَمن  : })وقوهل  :تعاىل هللا رمحه املؤلف قال َة    م  ال    َرب  ه   َرمح 
ِ
ُّونَ   ا ال    (( 2) {الض 

هو : يقابّل واذلي هللا، مكر من ال من: ال ول يقابّل؛ القسم اذلي الثاين القسم الآن هنا 

د  أ ولئك اذلين يأ منون مكر هللا؛  مه اذلين الناس القنوط من رمحة هللا،  عكسهم: اذلينض 

 متامًا، لن عنه بعيدة هللا رمحة أ ن هللا؛ يعتَب رمحة من ييأ سون هللا، رمحة من يقنطون

 

 [   97]ال عراف:( 1)

 [   56]احلجر:( 2)
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ليه؛ تصل  هللا؛ رمحة من يقنط ل نه الطاعة؛ ترك ،لالعم ترك ا ىل به يؤدي أ يضاً  وهذا ا 

 واذلنوب ا ىل املعايص أ يضاً  ذكل فيدفعه ال حوال؛ مجيع عىل تصلين لن هللا رمحة: يقول

 من ال من عظمين: ذنبان فهام هللا؛ رمحة من هو القنوط علهيا؛ هذا والاس مترار والرشك،

ذا يعين اخلوف؛ ينقض هللا مكر من ال من هللا، رمحة من والقنوط هللا، مكر  ختف مل ا 

ذا س بحانه هللا مكر من يأ منون اذلين من كنت وتعاىل؛ تبارك هللا من  قنطت وتعاىل، وا 

 والرجاء فاخلوف وتعاىل؛ تبارك هللا رمحة يرجون ال اذلين من كنت هللا؛ رمحة من

 أ ن العبد عىل والواجب هللا، رمحة من والقنوط هللا، مكر من ال من: ينقضهام واجبان؛

 جنايح مبزنةل املرء من يكوان أ ن ينبغي: العمل أ هل ويقول والرجاء، اخلوف بني بيهنام؛ يعيش

 هذا يغلب والرجاء؛ ال اخلوف كذكل متساويني؟ الطائر يكون جناحا كيف طائر، انظر

ذا وتعاىل، تبارك هللا مع دامئاً  تبقى حىت هذا، يغلب وال  من حالٍّ  يف نفسك رأ يت ا 

 جانب تغل ب عندئذٍّ  وتعاىل؛ تبارك هللا رمحة من القنوط ا ىل توصكل تاكد شديدة اخلوف

ذا الرمحة، وصفات الرمحة أآايت وتس تذكر الرجاء،  قد الرجاء جانب أ ن نفسك من رأ يت وا 

 تغل ب عندئذٍّ  هللا؛ مكر من ال من يف تقع أ ن كدت حىت اخلوف جانب وغلب وارتفع عال

 والشدة؛ القوة وصفات العذاب أآايت وتس تحرض  وتعاىل، تبارك هللا من اخلوف جانب

 من ال من من تسملََ  والرجاء؛ حىت اخلوف بني نفسك يف التوازن ا حداث  ا ىل تصل عندئذ

  العبد. عىل الواجب هو هذا هللا؛ رمحة من القنوط ومن هللا مكر

 ا ىل يؤداين ورمبا  التوحيد، كامل ينافيان لِكهام هللا رمحة من والقنوط هللا مكر من وال من

هللا،  رمحة من اليأ س الَفَرَج؛ استبعاد هو هللا رمحة من فالقنوط التوحيد، أ صل انتفاء

ليك تصل أ ن تستبعد ال} ييأ س: يعين ربه{ رمحة من يقنط ومن} وتعاىل تبارك هللا رمحة ا   ا 

 وتعاىل؛ تبارك هللا طاعة أ هل أ ما  ،رجةادل هذه ا ىل يصل اذلي هو فقط الضال ؛{الضالون

 ادلرجة. هذه ا ىل يصلون ال فهؤالء



                                                                             290 

ئ لَ   ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول  أ ن: " عباس   ابن   )وعن تعاىل: هللا رمحه املؤلف قال ؟   َعن    س ُ   الَكبائ ر 

كُ :  فقال  ن    والَيأُْس   ابهلل،  "الرش    ح   م  ،  َرو  نُ   هللا  ن    وال م      ((1) هللا" َمك ر    م 

  وتعاىل. تبارك هللا رمحة من القنوط يعين هللا( روح  من )اليأ س

  هللا". مكر من وال من هللا، روح  من اليأ س" :قوهل فيه والشاهد

ح حديثٌ  لكنه ال مرين؛ بني مجعَ  احلديث وهذا  :فقال فيه؛ الوقف هللا رمحه كثري ابن رج 

س ناده "يف   موقوفًا". يكون أ ن وال ش به نظر، ا 

 

،  اال رشاكُ :  الكبائ ر    أ كَبُ : " قال   مسعود؛  ابن   )وعن  :هللا رمحه املصنف قال نُ   ابهلل  ن    وال م    م 

ر   ،  َمك  ن    والُقنوُط  هللا  ة    م  َ ،  َرمح  ن    والَيأُْس  هللا  ح    م     ((2)الرزاق  عبد   رواه   ." هللا  َرو 

  عليه. موقوفاً  مسعود ابن لِكم من أ ي

  عرفناه. هللا( مكر من )ال من

  عرفناه. أ يضاً  هللا( رمحة من )والقنوط

 رمحه عثميني ابن الش يخ أ ن ا ال هللا؛ رمحة من القنوط معىن بنفس هللا( روح  من )واليأ س

ق هللا : املس تقبل؛ قال  يف املطلوب يعين املطلوب؛ حصول يستبعد القنوط بأ ن بيهنام: فر 

 

( من طريق ش بيب بن برش عن عكرمة 5201(، وابن أ يب حامت يف "تفسريه" )106أ خرجه الَبار يف "زوائده")( 1)

 عن ابن عباس مرفوعًا.

( من طريق عبد هللا بن صاحل عن 1023(، والطَباين يف "املعجم الكبري")287وأ خرجه البهيقي يف "شعب اال ميان")

 بن أ يب طلحة موقوفا عىل ابن عباس.معاوية بن صاحل عن عيل 

  ( من رواية عبد الرزاق عنه19701) وجدته يف "جامع معمر بن راشد"( 2)
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 ال ول؛ أ ما  زواهل، يستبعد ووقع حصل قد يشء أ ي: املكروه؛ زوال يستبعد واليأ س

ق بعد؛ هكذا وقع ما أ نه أ ي: حصوهل؛ فيستبعد  .هللا رمحه الش يخ بيهنام فر 
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والثالثون: ابب من اال ميان ابهلل: الصَب عىل  الباب الرابع  

 أ قدار هللا 

ميان    من   )ابب تعاىل:  هللا رمحه قال ُ عىل:  ابهلل   اال  َب  ( أ ق َدار    الص     هللا 

 : أ قسام ثالثة ا ىل ينقسم الرشع يف والصَب مبعىن: احلبس، اللغة يف الصَب

 عىل ترويضها  وتعاىل؛ تبارك هللا طاعة عىل النفس حبس يعين: هللا طاعة عىل الصَب

 وتصَب وتعاىل تبارك هللا طاعة عىل نفسك تري ض أ ن ابلرايضة؛ البعض يسميه ما  ذكل،

 علهيا.

 من النفس منع يعين: هللا؛ معصية عن النفس حبس: أ ي: هللا معصية عن والصَب

  املعصية.

 اجلزع عن النفس حبس ؛ أ ي:-املؤلف ذكره اذلي وهذا -هللا أ قدار عىل والصَب

ط، ، عن اللسان وحبس والتسخ   اجليوب وشق اخلدود لطم عن اجلوارح  وحبس التشيك 

 النفس حبس هللا: أ قدار عىل الصَب معىن وهذا هللا، رمحه القمي ابن ذكره ما هذا وغريها؛

 أ ن وتعمل وتصَب، هللا حتمد تصَب، حصل، ما  عىل تسخط قلبك يف حيصل ال اجلزع؛ عن

 تزنل مصيبة لك أ ن تعمل ليصيبك، يكن مل أ خطأ ك ما وأ ن ليخطئك، يكن مل أ صابك ما 

 العبد يشاكها  الشوكة حىت وتعاىل؛ س بحانه هللا عند أ جر هبا  فكل علهيا؛ وتصَب عليك

ذا وتعاىل، س بحانه هللا عند أ جر بذكل هل املؤمن  من يكون واحتسب؛ ذكل عمل فا 

بَ } مؤمن، قال هللا عز وجل: لك عىل حاصل بد ال البالء أ ن الصابرين، ويعمل  أ َحس 

َُكوا أ ن   الن اُس  آَمن ا  يَُقولُوا أ ن   يرُت  لَُون مُك  }، (1){يُف تَُنونَ  اَل  َومُه   أ ءٍّ  َولَنَب  نَ  ب يَش  ف   م   َوال ُجوع   ال َخو 

 

 [   2]العنكبوت:( 1)
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نَ  َونَق صٍّ  َوال   م  اب ر ينَ  َوبرَش     َوالث َمَرات   َوال  ن ُفس   ال  م  ينَ ( 155) الص  َذا اذل  
ِ
ُم   ا يَبةٌ  أ َصابهَت   ُمص 

ان   قَالُوا
ِ
ان   َّلل     ا

ِ
ه   َوا لَي 

ِ
ُعونَ  ا ذا فيمك هللا ابرك فهنا  ،(1){ َراج   من هل بد ال أ نه الشخص عمل ا 

 اال ميان أ هل من أ نك تدعي دعوى؛ مسأ ةل ليست املسأ ةل وأ ن ادلنيا، هذه يف الابتالء

ذا ذكل، عىل وترَُتك الاس تقامة، أ هل ومن الطاعة أ هل من وأ نك  مبتىل، بد   ال أ نه عمل ا 

ذا  فالصَب وتعاىل؛ تبارك هللا أ قدار عىل الصابرين من يكون عندئذ صَب؛ بالء أ صابه فا 

 التشيك   عن اللسان وحبس اجلزع، عن النفس حبس احلبس؛: هو هللا أ قدار عىل

ط، مة ال عامل من وحنوهام اجليوب وشق اخلدود لطم عن اجلوارح  وحبس والتسخ    احملر 

 أ مر واجب وهذا وتعاىل؛ تبارك هللا أ قدار عىل الصَب معىن هذا التسخط؛ عىل تدل   اليت

 هللا. رمحه املؤلف لنا  يذكرها  اليت ال دةل يف س يأ يت كام به وتعاىل تبارك هللا

 

ن    َوَمن  : } تعاىل   هللا  )وقول  تعاىل: هللا رمحه املؤلف قال م  َّلل     يُؤ  ُ  قَل َبهُ   هَي د    اب  ءٍّ   ب لُك     َواَّلل    يَش 

 .(2) {عَل ميٌ 

ُجلُ   ُهوَ :  علقمة   قال  ُبهُ   الر  ي  ملََ   املُصيَبُة،   تُص  ا   فَيَع  ن    أ هن  ن د    م  ىض  هللا   ع  (   فرََي  َ    َويَُسمل  

 قلَبه هبداية هللا جازاه واحتسب؛ فصَب وقدره، هللا بقضاء أ هنا  فعمل مصيبة، أ صابته من

 اكن ما  ادلنيا  يف عليه هللا خيلف وقد والآخرة، ادلنيا يف وخري سعادة لك أ صل يه اليت

 الرجل هو:" علقمة يذكره اذلي الآية؛ املعىن هذه رشح  يف قالوا هكذا منه؛ خرياً  أ و أ خذه

 هبداية وتعاىل تبارك هللا فيجازيه ؛" ويسمل فريىض هللا عند من أ هنا  فيعمل املصيبة تصيبه

 .قلبه

 

 [   156-155]البقرة:( 1)

 [  11]التغابن:( 2)
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  هللا  رسول  أ ن :  هريرة  أ يب  عن  (1)مسمل"  "حصيح   )ويف  :تعاىل هللا رمحه املصنف قال مث

م    ُهام  الن اس    يف   اث نَتان  : " قال   ملسو هيلع هللا ىلص نُ :  ُكف رٌ   هب   ع  ،  يف   الط   ( " املَي  ت    عىل والن  ياَحةُ   الن َسب 

  اجلاهلية. كف ار أ عامل من اخلصلتان هااتن

 فهو فهيم؛ تكون الكفار خصال من خصةل ولكهنا  املةل؛ من خمرجاً  كفراً  ليس كفر( هبم )هام

  أ صغر. كفرٌ 

 أ و فالن ابن ليس فالن: يقال ك ن والطعن: فيه، والغمز عيبه يعين: النسب( يف )الطعن

  الفالنية. العشرية من ليس

الكفر،  من بأ هنا  وصفها  امليت؛ وقد عىل النياحة الشاهد: وهذا امليت( عىل )والنياحة

 فهو وتعاىل؛ تبارك هللا أ قدار عىل الصَب عدم عن انجت وهو عظمي، ذنب اذلنب وهذا

  هل. سابق قليب تسخط عن انجت معيل تسخط

 اي فالن، مات ويليت اي فالن، عىل وياله اي) ابلندب: الصوت رفع: امليت عىل والنياحة

 وماذا فضائّل ب َعد    وتبدأ   النياحة، تكون هكذا....(  فاعل كذا اي فاعل كذا اي ظهري، ساند

 بذكل؛ صوهتا  وترفع الناِئة أآخره، ا ىل موته؛ وراء من جنهتا  اليت املصائب وما  يفعل، اكن

م؛ فهذا  .الشاهد وهو الصَب؛ وعدم هللا أ قدار عىل تسخطاً  فيه ل ن حمر 

 

ن ا : "مرفوعاً  مسعود ابن عن )وهلام تعاىل: هللا رمحه املؤلف قال َب  َمن   لَي َس م   اخلُدوَد، رَضَ

وى َوَدعا  اجلُيوَب، َوَشق   ل ي ة   ب َدع    ("اجلَاه 

 

(1 ) (67  ) 
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 . (1)ومسمل للبخاري )هلام( يعين:

 يف تسخط جوارح، أ عامل وقدره؛ هللا قضاء عىل التسخط عىل تدل أ عامل لكها  هذه

  ابلقلب. تسخط س بقه اجلوارح،

؛ ال العمل: أ هل قال كام أ فضل يه كام نرتكها  منا( )ليس  يف موجودة هيبهتا  تبقى حىت تفّس 

ذا النفوس، فا هنا  َت؛ ا   النفوس. من هيبهتا  ضُعفت فُّس  

  وقع. ما  عىل وندامةً  حّسةً  اخلدود( رضب )من

ق أ ي: اجليوب( )وشق ل اذلي املوضع: واجليب ثيابه، مز   الثياب؛ من فيه رأ سك تُدخ 

 هذا ويزنعه وميزقه؛ هبذا ميسك الشخص بأ ن يبدأ   ما  أ ول املصيبة وعند جيبًا، يسمى هذا

  املصيبة. عند الناس من كثري عند حيصل اذلي

 مصيبتاه؛ وأ مثال اي وياله، اي والثبور: ابلويل دعاءً  نفسه عىل دعا  اجلاهلية( بدعوى )ودعا 

 البالد بعض ويف القلب، تسخط عىل تدل ابجلوارح  تسخط أ عامل لكها  الالكم؛ وهذه هذا

ذا اال سالمية يف هذا الوقت  ورفع ابلولوةل النساء من البيت أ هل بدأ   مصيبة؛ حصلت ا 

عن أ ظافر لهن عليه، ويكون ويرضبن الطبل أ و اكلطاوةل بيشء ويأ تني ابلباكء، الصوت   ميز 

قن خدودهن،  من وهو القبيل، هذا من ولكه وموجود؛ اليوم حاصل هذا ثياهبن؛ وميز 

 ذلكل التوحيد؛ بكامل خملٌّ  وتعاىل، تبارك هللا أ قدار عىل وهو تسخطٌ العظمية؛ اذلنوب

 التوحيد. كتاب يف هللا رمحه املؤلف ذكره

 

 

 (  103(، ومسمل) 1294البخاري)( 1)
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ذا : " قال   ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول أ ن   أ نس  )وعن  هللا: رمحه املؤلف قال ه    هللاُ   أ َرادَ   ا  د  ؛  ب َعب  َ   اخلرَي 

ن يا،   يف   الُعقوبَةَ   هَلُ   جَع لَ  ذا  ادلُّ ه    أ رادَ   وا  د  ؛  ب َعب  َسكَ   الرش   ه    َعن هُ   أ م  َذن ب  َ   َحىت   ب  مَ   ب ه   يُوايف    يَو 

   ((1) "الق ياَمة  

 الصَب ا ىل الصَب، يدفعك عىل حيف زك يبتليك؛ وهذا أ ن وتعاىل: تبارك هللا نعمة من يعين

ميانك َعُظمَ  لو تفرح  رمبا  بل هللا؛ أ قدار عىل  من يصف يك يك ابتالك هللا ل ن ابملصاب؛ ا 

  مهنا. وخيل صك ذنوبك

ذا  هللا عفا لعبد، ولواب هللا رمحة منوهذا  ادلنيا( يف العقوبة هل جعل اخلري بعبده هللا أ راد )ا 

 من نرجوه ال فضل، واذلي فهو؛ الآخرة يف وال ادلنيا يف ال يعاقبه فمل عنه، وتعاىل س بحانه

 أ فضل أ يضاً  ادلنيا؛ وهذا يف ابذلنب يعاقب ورمبا  ذكل، يفعل رمبا  لكن وتعاىل؛ تبارك هللا

  الثانية. احلاةل من

ذا  القيامة يوم بذنبه يأ يت القيامة( يوم به يوايف حىت بذنبه عنه أ مسك الرش بعبده أ راد )وا 

ب ظهره عىل   والسالمة. العافية هللا نسأ ل به. ويعذ 

ذاً   بأ ن اصطفاك أ ن عىل هللا وحتمد وتعاىل، تبارك هللا أ قدار عىل الصَب ا ىل يدفعك هذا ا 

بك  فيدفعك عليه؛ ويعذبك عليه فيحاس بك القيامة؛ يوم بذنبك يأ تيك وأ ال ادلنيا  يف يعذ 

  ذكل. عىل ويثاب العبد الصَب، ا ىل ذكل

 

 

 . (2396أ خرجه الرتمذي) ( 1)

. 
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ن : " ملسو هيلع هللا ىلص  النيب  وقال " )هللا:  رمحه املؤلف قال َظمَ   ا  َظم    َمعَ   اجلَزاء    ع  ذا    ع  ن  هللا ا  ، َوا  الَبالء 

َخطُ  طَ؛ فََّلُ الس  ؛ فََّلُ الر  ضا، َوَمن  خَس  َ ، فََمن  َريض  َمًا؛ اب َتالمُه     . حس نه الرتمذي( " أ َحب  قَو 

ن عظم البالء عظم لكام ذا هللا اجلزاء، وا  ذاً  ابتالمه، قوماً  أ حب ا   الابتالء، من بد ال ا 

 مث ال نبياء بالءً  الناس أ شد" ملسو هيلع هللا ىلص: النيب قال كام اال ميان قدر عىل البالء؛ يكون وعظم

 الصاحلني من بالءً  أ عظم - مثالً  - الصديقون ال نبياء: ا ىل ال قرب: ال مثل فال مثل"؛ ال مثل

ميااًن؛ أ عظم ل هنم الصديقني؛ درجة ا ىل يصلوا مل اذلين  وهكذا. ا 

ن ذا هللا )وا   من أ عظم يه مرتبة هذه الرضا  الرضا( فّل ريض؛ مفن ابتالمه، قوماً  أ حب ا 

 هنا  ولكن مس تحب، والرضا  هللا، أ قدار عىل واجب الصَب مس تحبة، ويه الصَب؛ مرتبة

ط أ ال ذكل من يريد أ نه الظاهر ط؛ قرهنا  ل نه فتصَب؛  تتسخ   فّل خسط "ومن فقال: ابلتسخ 

 .(1)الرتمذي حس نه ."السخط

ذا وتعاىل، تبارك هللا أ قدار عىل واجب الصَب أ ن: الشاهد  البالء أ ن العبد اس تحرض وا 

دَ  وفضل؛ عليه نعمة ذا الرضا، هل فاكن ذكل؛ عىل وصَب هللا مَح   عىل واعرتض تسخط وا 

ايمك يرزقنا  أ ن هللا نسأ ل وتعاىل. تبارك هللا من السخط فّل هللا حمك  ا ىل والثبات الصَب وا 

ايمك هللا وف قنا  نلقاه. أ ن  لطاعته. وا 

 

 

 

 

 

 

  .( عن أ نس2396) ( 1)
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ايء    الباب اخلامس والثالثون: ابب ما جاء يف الر  

(  يف  جاء   ما   )ابب  هللا: رمحه املؤلف قال ايء     الر  

 اذلي العمل تعمل الناس، لرياك العمل تعمل أ ن: به الرؤية؛ واملقصود من مأ خوذ: الرايء

 معىن هذا الناس؛ يراك يك تعمّل وتعال؛ س بحانه هللا ا ىل قربة العبادة، اذلي هو هو

 ابلصيام؛ عليك يثنوا يك تصوم وميدحوك، عليك ويثنوا الناس لرياك الرايء؛ ك ن تصيل

منا  ال مور عن نتلكم ال عبادات،  ا ىل هبا  تتقرب اليت الُقَرب العبادات؛ عن نتلكم ادلنيوية؛ ا 

 يك أ يضاً  بل فقط؛ عنك وتعاىل س بحانه هللا يرىض ليك ال تفعلها وتعاىل، تبارك هللا

 الرايء. معىن هذا عليك؛ ويثنوا الناس ميدحك

 تُرى، اليت ال عامل عىل ا طالقه يصح الرؤية، من الرايء أ ن: والسمعة الرايء بني والفرق

 شابه. وما  واذلكر مثالً  القرأآن كقراءة تُسَمع اليت ال عامل عىل ا طالقه فيصح السمعة؛ أ ما 

ذا واحد، حمكهام والسمعة والرايء   .فيهداخةل  فالسمعة الرايء؛ عن حتدثنا  ا 

 وعىل عنه، الهنيي عىل تدل حترميه، عىل تدل أ دةل من جاء ما  أ ي: الرايء( يف جاء ما  )ابب

 وتعاىل، هممٌّ  تبارك ربه من قربه وعىل العبد، عبادة عىل خطره قدر وعىل منه، التحذير

 أ ان: وتعاىل س بحانه هللا قال: "ملسو هيلع هللا ىلص النيب فيه قال اذلي احلديث نس تحرض أ ن هنا  جداً 

 يقبل ال ورشَكه"، تركُته غريي؛ فيه معي أ رشك معالً  معل من الرشك، عن الرشاكء أ غىن

 تنال بأ ن أ يضاً  نية وفيه وتعاىل، س بحانه هلل قرَب نية فيه مشرتاكً؛ معالً  وتعاىل س بحانه هللا

 يف هللا مع رشاكء الناس جعلت أ نت الآن فهنا  الرايء، من هذا ؛مومدهح الناس ثناء

ذ العمل عىل خطري الرايء -  فيمك هللا ابرك - ذلكل مردود؛ هذا معكل؛ فعمكل نه ا   يبطّل، ا 

ذا ذا ابطل، أ صّل من فالعمل ابلرايء؛ معكل بدأ ت ا   من بدايةً  فقط ركعتني تصيل ذهبت ا 
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 الناس؛ معكل يراك أ ن أ جل من ركعتني تصيلأ ن : ني تك اكنت هذه الناس، يراك أ ن أ جل

 ابطل. أ صّل من هذا

ذا   ذكل: بعد الرايء عليك دخل مث وتعاىل، س بحانه هلل خالصاً  ركعتني بدأ َت  لكن ا 

 : صوراتن احلاةل هذه يف كلَ 

ن عىل دخل اذلي الرايء هذا مع تس متر أ ن: ال وىل  يثين أ ن أ جل من معكل قلبك، وحتس 

ذا معك يبطل  فهنا عليك؛  الناس  أ ما  مثاًل، كصالة ركعتني بعضه مع مت صالً  العمل اكن ا 

ذا  ؛- رمضان من الثاين اليوم وصوم رمضان من ال ول اليوم كصوم - منفصالً  العمل اكن ا 

 فال ال ول؛ اليوم عن منفصالً  فلكونه الثاين اليوم أ ما  الرايء، عليه دخل اذلي اليوم فيبطل

ذا يبطل   الآخر. رايء يدخّل مل ا 

ذاً  ذا العمل ا  ذا حبيث مت صالً  اكن ا  ذا هذا لكه، أ بطلناه جزأ ه أ بطلنا  ا   الرايء عليه دخل ا 

  يبطل. معه؛ واس متر

ذا اكن العمل   والصيام. ابلصالة ومث ل نا الرايء؛ عليه دخل اذلي اجلزء فيبطل منفصاًل؛ أ ما ا 

ذا  وهذا - قطعه معه؛ بل يسرتسل مل لكنه الرايء عليه دخل املرء قد اكن احلاةل الثانية: ا 

ذا لنفسك، تنتبه مث تشعر، ال أ و تشعر حيث من الرايء عليك يدخل ؛- امجليع مع حيصل  ا 

يؤثر هذا الرايء اذلي دخل  ال حصيح، معكل وطردته؛ فهنا  عنه وانرصفت نفسك جاهدت

  معه. تسرتسل مل عليك شيئًا؛ ل نك

م، الرايء أ ن الآن نعرف أ ن الرايء، واملهم عليه يدخل اذلي العمل حمك وهذا  مفسد حمر 

ذا للعمل ذا أ و معه، اال نسان اس متر ا  الرشك؛ نوع  من نوعٌ  وهو ابلرايء؛ أ صالً  العمل بدأ   ا 
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 مهنا؛ فينبغي الكثري معنا وتقدم ال دةل، س تأ يت كام اخلفي الرشك وهو ال صغر؛ الرشك من

 .الرايء من احلذر

 

ن َما   قُل  : } تعاىل   هللا  )وقول  هللا: رمحه املؤلف قال
ِ
ث لُمُك    برََشٌ   أ انَ   ا يَل    يُوىَح   م  ِ

ن َما   ا لَهمُُك    أ 
ِ
هَلٌ   ا

ِ
  ا

دٌ  ُجوا  اَكنَ  فََمن    َواح  َمل    َرب  ه    ل َقاءَ   يَر  َباَدة   يرُش  ك    َوال َصال حاً  مَعَالً   فَل َيع      (( 1) { أ َحدًا   َرب  ه   ب ع 

  املرشكني. لهؤالء الرسولأ هيا  اي ({قل})

منا  هل فليس برش{( أ ان )}ا  هل ابن وال اب    القبيل. هذا من شيئاً  وال ا 

منا }ال مور،  هذه من ءٍّ يش وال ملاَكً  ولست عنمك، أ ختلف ال ({مثلمك})  ال{ مثلمك برش أ ان ا 

ال عنمك أ ختلف   مباذا؟ ا 

ذاً  ({ا يل  يوىح}): قال  فأ وىح للرساةل؛ للنبوة، اصطفاه هللا ل ن ابلرساةل؛ عنا  خيتلف  ا 

ليه.   ا 

ليه؟ مباذا   أ وىح ا 

لَهمُُك   )}أ ن َما  قال:
ِ
هَلٌ  ا

ِ
دٌ  ا  اذلي معبودمك هل: هللا أ وىح وهبذا ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب دعوة يه هذه ({َواح 

 دعوة يه هذه غريه؛ معه تعبدوا وال وحده فاعبدوه واحٌد، معبودٌ  هو تعبدوه أ ن جيب

 ال جشار وال جحار عبادة ترتكوا ال صنام، عبادة ترتكوا أ ن منمك: أ ريده  اذلي هذا ال نبياء؛

  وتعاىل. س بحانه هللا وهو واحدٍّ  عبادة ا ىل وتتجهوا وال واثن،

 

 [   110]الكهف:( 1)
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ُجوا اَكنَ  فََمن  })  معاصيه، عىل ويراقبه لقائه، يوم ربه من خياف اكن من ({َرب  ه   ل قَاءَ  يَر 

  طاعته. عىل ثوابه ويرجو

َمل  })   الصاحل؟ العمل ما هو ({َصال حاً  مَعَالً  فَل َيع 

؛ صاحلال العمل هذا ؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب س نة عىل يكون وأ ن وتعاىل، تبارك هلل خالصاً  يكون أ ن

 يعين: صاحلاً  معالً  وتعاىل، تبارك هلل خالصاً  معالً  فليعمل الرشعية، ال دةل ذكل عىل دلت

ذا صاحلاً  يكون ال العمل؛ فملسو هيلع هللا ىلص النيب هدي وتعاىل، عىل تبارك هلل خالصاً   رشك، فيه اكن ا 

 مقبوالً  يكون ال صاحلًا، معالً  يكون ال رشك فيه يكون هذا ومسعة؛ رايءً  معالً  معلت فا ذا

  وتعاىل. س بحانه هللا عند

َباَدة   يرُش  ك   َوال}) ذاً  ({أ َحداً  َرب  ه   ب ع  م الرشك ا   لكه ؛أ كَب رشاكً  أ و أ صغر رشاكً  اكن سواءً  حمر 

م   للعمل. مفسدٌ  ممنوع حمر 

َباَدة   يرُش  ك   َوال} ذاً { أ َحداً  َرب  ه   ب ع   أ حداً  ربك بعبادة ترشك فال هبذا؛ مقصوداً  يكون أ حدٍّ  أ ي   ا 

منا  اخللق؛ من   وحده. هلل تكون العبادة ا 

 ليس هلل، خالصاً  يكون أ ن جيب هللا؛ عند مقبوالً  يكون يك العمل أ ن ذكل: من الشاهد

الرشك،  من يشء فيه وليس وحده هلل يكون أ ن وجيب والسمعة، الرايء من يشء فيه

ذا خالصاً  العمل يكون وال رشك؛ والرايء  .رايء فيه اكن ا 

 

اكء    أ غىن  أ ان : " تعاىل   هللا  قال   مرفوعًا:   هريرة  أ يب   )وعن  تعاىل: هللا رمحه املصنف قال َ   الرشُّ

، َمن  مَع َل    َعن   ك  َكهُ الرش    ُتُه َورش   ي؛ تََرك  َك َمعي فيه  غرَي  َ    ((1) . رواه مسمل"مَعَاًل أ رش 

 

(1 ) (2985  ) 
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اكء عن الرشك(  س بحانه هللا الرشك، عن غين   أ ان الرشك، أ قبل ال أ ان يعين: )أ ان أ غىن الرشُّ

 الرشك، عن يشء، غين لك عن فهو غينٌّ  ملكه؛ يشء ولك أ حد، ا ىل حباجة ليس وتعاىل

   غريه. فيه معه ترشك معالً  منك يريد ال

َب  وتعاىل س بحانه هللا ا ىل به يتقرب معالً  معل غريي( فيه معي أ رشك معالً  معل )من  وتقر 

  هللا. عند مردوداً  يكون العمل هذا وتعاىل؛ تبارك هللا غري ا ىل به

ذا رشكك، وترك هللا تركك منك، هللا يقبّل فال ورشكه( )تركته  به أ ردت معالً  معلت ا 

  أ يضًا. غريه به وأ ردت وهجه

 عليك يثنوا وأ ن الناس يراك أ ن أ جل من وتصيل هلل تصيل عندما  الرايء: ذكل ومن

 .يريده ال هذا؛ معكل عن غينٌّ  وهللا الرشك، دخّل معكل قد يكون عندئذٍّ  وميدحوك؛

 

َن    سعيد  أ يب  )وعن  هللا: رمحه املؤلف قال ن دي م  مُك  ع  َوُف عَلَي  مُك ب ام ُهَو أ خ  ُ َب  مرفوعًا: أ ال ُأخ 

ي  ُن َصالتَُه؛ ملا   ، فزَُيَ ُجُل فَُيَصيل  ُك اخلَف ي: يَقوُم الر  ؟" قالوا: بىل، قال: "الرش    جال  املَس يح  ادل 

". رواه أ محد ن  نََظر  َرُجلٍّ    ((1) يَرى م 

  اخلدري. سعيد أ يب يعين سعيد( أ يب )عن

 .ملسو هيلع هللا ىلص النيب قول من يعين ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب ا ىل اً مرفوع يعين )مرفوعًا(

 أ خافه أ ان بيشء أ خَبمك يعين ادلجال؟( املس يح من عندي عليمك أ خوف هو مبا  أ خَبمك أ ال)

  عليمك. ادلجال املس يح من خويف من أ كرث عليمك

 

 (  4204( وابن ماجه )11252)  ( 1)
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ها أ نه ومن عظمية فتنته  اذلي ادلجال املس يح!! أ ين ا ىل خطورته انظروا َظم   نيب جاء ما  ع 

ال ر ا    ادلجال. فتنة من أ عظم الفتنة هذه ذكل ومع منه؛ أ مته وحذ 

 القلب ا ىل يّسي الناس، عىل خيفى: اخلفي الرشك اخلفي"( "الرشك: قال. بىل: )قالوا

 فالرشك أآخر؛ يشءٌ  قلبه يف ويكون هلل، معّل أ ن يُظه ر وصاحبه أ حيااًن، تشعر ال وأ نت

 ظاهر. غري خفي ًا؛ يكون

 يقوم تفسريه: هذا هو؛ هذا الرايء؟ عرفت معىن هل صالته( فزيين فيصيل الرجل )يقوم

ن مث يصيل الرجل هنا، يزي هنا، صالته، حيس   يطيل جسودها، يطيل ركوعها، يطيل حيس  

ع قياهما،   الزتيني. معىن هذا يزي هنا؛ فهيا، يتخش 

  زي هنا؟ ملاذا: أ ي الرجل( نظر من يرى )ملا 

ليه؛ ينظر رجالً  أ ن يرى ل نه  لرياه العمل مَع ل الرايء؛ معىن وهذا تزييهنا، سبب هذا ا 

  عليه. ويثين الرجل

ايمك يرزقنا  أ ن وتعاىل س بحانه هللا أ سأ ل  جيعل وأ ن والسمعة الرايء جينبنا  وأ ن اال خالص وا 

 .لوهجه خالصاً  معلنا 
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ن سان   الباب السادس  
ِ
راَدُة اال

ِ
: ا ك  َن الرش    والثالثون: ابب م 

ن يا   ب َعَمّل   ادلُّ

رادةُ   الرشك   من   )ابب : هللا رمحه املؤلف قال ن يا(   ب َعَمّل    ال نسان    ا     ادلُّ

 تفكر ال ادلنيا، من نصيباً  تريد ؛ا ادلني ل جل العبادة تعمل أ ن: الرشك أ نواع من نوع هو

 تعمل مهنا، أ ن نصيباً  تأ خذ أ ن ادلنيا،: عندك املهم ذكل؛ب كل والمه بأ جرها، وال ابلآخرة

ً، أ خروايً  معالً   هللا من واملثوبة ال جر تريد ال وتعاىل؛ لكنك تبارك هللا ا ىل به تتقرب تعبداي 

منا  الآخرة؛ وتعاىل يف تبارك  من وهذا الباب، هذا من املقصود ادلنيا؛ هذا ذكل من تريد ا 

 س بحانه هللا تعبد حقيقة فأ نت ال صغر؛ الرشك من العلامء بعض هوعد   أ يضًا، الرشك

  ادلنيا. أ مور من ؛نيويادل من  ال جر هو تنتظره اذلي ال جر لكن وتعاىل،

مامة يس تمل خشص: مثاهل الناس،  بني منترشاً  مثاالً  رضبت وأ ان الراتب، أ جل من املسجد ا 

مامة، وقفوا ما  املال لوال مساجد أ مئة يوجد  هذا أ ذنوا؛ ما  املال لوال مؤذنون، ويوجد لال 

ذا العمل، يعمل أ ن: الضابط هو عَ  ا   ل جل يعمل فهذا تركه؛ ادلنيا؛ من نصيبه عنه قُط 

  ادلنيا.

مامًا وصىل اال مام وقف لو لكن طيَ  ولكنه هذا، مقابل راتباً  يعط ومل ابلناس، ا   ماالً  ُأع 

ن يبايل وال تشجيعًا هل، تفرغه؛ مقابل  هلل وقربة عبادة يؤدي فهو اس متر؛ أ و املال انقطع ا 

  بذكل. بأ س فال وتعاىل؛ تبارك

ذا ال ذان، يف وكذكل  ذكل من أ جراً  ينتظر وال هللا، من واملثوبة ال جر ويريد هلل، أ ذن ا 

 ُأجرة حواجئه، ال قضاء عىل به يس تعني يك املال، من شيئاً  وأ عطاه أ حدمه وجاءه دنيواًي،
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ذا لكن، أ يضًا، بذكل بأ س فال ال ذان؛ ذكل عىل مامًا، صىل ا   يأ خذ أ ن مقابل أ ذن أ و ا 

ذا املال،   ادلنيا. ل جل يعمل اذلي هو هذا عنه؛ انقطع املال انقطع وا 

ال ذى،  عنه هللا يدفع أ ن بذكل يريد العمل يعمل أ ن: ذكل من العلامء بعض عد   وكذكل

منا  ابلآخرة؛ هل مَه  وال  والآفات، وال مراض،  املقصودة يه ال ش ياء هذه ؛ مثلذكل يريد ا 

  ذكر. ما  عىل يس تدل الآية؛ يك هللا رمحه املؤلف هنا، وذكر

هيَا َومُه   )وقوهل تعاىل: }  قال رمحه هللا: الَهُم  ف  َ م  أ مع  لهَي   ِ
ينهََتَا نَُوف   ا ن َيا َوز  َمن  اَكَن يُر يُد ال َحَياَة ادلُّ

َخُسوَن )  هيَا اَل يُب  هيَا  15ف  ال  الن اُر َوَحب طَ َما َصنَُعوا ف 
ِ
َرة  ا آخ  يَن لَي َس لَهُم  يف  ال  ( ُأولَئ َك اذل  

َملُونَ  ٌل َما اَكنُوا يَع     ((1) { َواَبط 

  ثواهبا.: يعين ادلنيا{( احلياة يريد اكن )}من

  وبنني. مال من )}وزينهتا{(

لهيم )}نَُوف       وخريات. وبنني أ موال من اأ رادو  ما نعطهم: يعين فهيا{( أ عامهلم ا 

{( ال فهيا  )}ومه   ينقصون. ال: يعين يُبخسون 

 أ هل يعطي وتعاىل س بحانه هللا أ ن الآية ظاهر يعين: خمصوصة، هذه العمل: أ هل قال لكن

 عىل املتاكلبني من وغريمه الكفرة، من ادلنيا  أ هل من أ ن نرى وحنن يشاؤون، ما  ادلنيا 

  الصالح؟ أ هل بعض يأ خذه ما مهنا  يأ خذ ال َمن   ادلنيا 

هيَا َما نََشاُء } وتعاىل: هللا تبارك بقول خمصوصة يه: قالوا ةَلَ جَع ل نَا هَلُ ف  َمن  اَكَن يُر يُد ال َعاج 

  وتعاىل. تبارك حمكته حسب عىل يشء؛ بل لك يعطهيم فال ،(2){ل َمن  نُر يدُ 

 

 [  16-15]هود: ( 1)

 [  18]اال رساء: ( 2)
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ال الآخرة يف هلم ليس )}أ ولئك ذًا: (النار{ ا   ليست ل هنا  يشء؛ لك خّسوا الآخرة يف ا 

 ُههم.

 أ عامهلم، وتعاىل س بحانه هللا أ بطل (يعملون{ اكنوا ما  وابطل فهيا صنعوا ما  )}وحبط

 وبطلت، ذهبت. أ عامهلم، فزالت الزوال؛ واحلبوط هو

 مامل ، البالد يف والمتكني والرفعة ابلس ناء أ ميت برش: "قالملسو هيلع هللا ىلص  النيب أ ن: احلديث يف وجاء

" نصيب من الآخرة يف هل يكن مل الآخرة بعمل ادلنيا  طلب مفن ، الآخرة بعمل ادلنيا  يطلبوا

 الباب. لهذا جداً  مناسب وهو (1)وأ محد احلامك أ خرجه

 

:  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول   قال :  قال   هريرة؛   أ يب  عن  (2)"الصحيح"  )ويف: هللا املؤلف رمحه قال

َس "  ن     َعب دُ   تَع  ، ا  ُد اخلَميةَل  َس َعب  ، تَع  ُد اخلَميَصة  َس َعب  مَه ، تَع  ر  ُد ادل   َس َعب  ، تَع  ينار  ادل  

دٍّ   ذا ش يَك فال ان َتَقَش، ُطوَب ل َعب  َس وان َتَكَس، وا  طَ، تَع  طَ خَس  ن  لَم  يُع 
ِ
َي َريَض، وا ط  ُأع 

َعثَ  ه  يف َسبيل  هللا، أ ش  ٌذ ب َعنان  فََرس  آخ  راَسة  اكَن يف  أ ن  اكَن يف احل  ََب ٌة قَدماُه، ا   َرأ ُسُه، ُمغ 

َع لَم    ن  َشف  َذن  هُل، وا  َتأَْذَن لَم  يُؤ  ن  اس   ، ا  اقَة  اقَة  اكَن يف الس  ن اكن يف الس  ، وا  راَسة  احل 

   (" يَُشف ع  

السابق،  يف املسلمني أ موال: وادلرمه ادلينار )تعس عبد ادلينار، تعس عبد ادلرمه(

 خاب يعين: ابلتعاسة؛ دعاء: ، وتعَس ةالفض من قطعة: وادلرمه اذلهب، من قطعة: ادلينار

  ملاذا؟ وهكل؛

 

 ( عن أ يب بن كعب ريض هللا عنه. 405( ، وابن حبان) 7862(، واحلامك )21220أ محد )( 1)

(2 ) (2887  ) 
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 ربه، طاعة عىل وقدمه ُهه، أ كَب فاكن ابلرب؛ العبد تعلق دلرمه وادلينار؛اب تعلق ل نه

 حىت طريقة، بأ ي عليه حيصل أ ن املال ُهه يكون اليوم؛ الناس من كثري من حيصل وهذا

 أ انس فيأ تيه به، وكفر وتعاىل تبارك ابهلل رشك فهيا لواكن حىت هلل، معصية فهيا اكنت لو

ذا عليه، ما مه يعتقد وأ ن يقول، أ ن مقابل هل يدفعون اكلرافضة   واعتقد؛ قال املال؛ أ خذ فا 

 حاهل: هذا صار حىت قلبه وأ رشبه حهبا من قلبه، متكن ادلنيا، حب من كثري، اليوم وهذا

 حاهل؛ هذا ينساق؛ ساقه وأ يامن ذهب، أ يامن خلفه مييش هل خاضع عبد وادلينار، ادلرمه عبد

 يصبح" حىت: الزمان أآخر يف س تأ يت الفنت فا ن؛ ملسو هيلع هللا ىلص النيب قال كام اليوم، كرث وهؤالء

 هذا ؛(1)"ادلنيا  من بعرض دينه يبيع اكفرًا، ويصبح مؤمناً  ومييس اكفرًا، ومييس مؤمناً  الرجل

  الكثري مهنم. فيه وواقع الناس، عىل جداً  طريخ 

  املال. عبد ادلرمه" أ ي: هو عبد تعس ادلينار، عبد تعس"

  صوف. من امخليصة: ثوب امخليصة( عبد )تعس

 من هذه ولك َخل، لها  ثياب الثياب؛ أ نواع من أآخر نوع هو أ يضاً  امخليةل( عبد )تعس

  والرشاب. الثياب، الطعام، ادلينار، ادلرمه،: ادلنيا  أ مور

  عقب. عىل رأ ساً  ينقلب الرجوع؛: والانتاكس ابخليبة، عليه دعاء وانتكس( )تعس

ذا ذا ش يك( )وا    شوكة. أ صابته ا 

نه حاهل؛ هذه اكنت من أ ن: قالوا ا خراهجا ابملنقاش؛ عىل يقدر فال: يعين انتقش( )فال  فا 

 أ ثر جيد أ ن فالبد حاهل؛ هذه اكنت ومن العواقب، يف يسوُءه مبا  عليه يدعى أ ن يس تحق

ذا ومن والسوء، ابخليبة ادلعوات هذه  تعس لكونه يفلح؛ ومل منه خيرج مل رش؛ أ صابه ا 

 

 ( عن أ يب هريرة ريض هللا عنه.  118أ خرجه مسمل) ( 1)
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  خلف يلهث من خيبة فهذه املكروه؛ من ختلص وال املطلوب، انل فال هو وانتكس؛

  ادلنيا.

  اجلنة. يف جشرة يه طوَب: قالوا لعبد( )طوَب

  به. فرسه يقود اذلي ابحلبل أآخذ: يعين فرسه يف سبيل هللا( بعنان )أآخذ

 ربه. بطاعة مشغول هذا ابدلنيا، والثاين مشغول ال ول والثاين؛ ال ول بني املقارنة انظر

 املرشكني. هجاد يف: أ ي" هللا سبيل يف فرسه بعنان "أآخذ

 وال خرى ميني، عن شعرة مبعرث؛ ابملشط، بل شعره يعين: مل ميشط شعره رأ سه( )أ شعث

 شاماًل؛ وهكذا.

 املعارك. يف وجيول قدميه؛ يصول عىل وجيري احلصان، عىلراكبًا  جيري قدماه( )مغَبة

ن ذا أ ي: احلراسة( يف اكن احلراسة، يف اكن )ا  املوضع،  ذلاك أ هالً  اكن موضع؛ يف وضع ا 

ُ وال يغفل ويقوم بواجبه، واحلراسة  اجليش. حيرس أ ن: فال يُقَرص  

ن  بواجبه قام وضعوه؛ أ يامن اجليش، مؤخر يف: يعين الساقة( يف اكن الساقة يف اكن )وا 

ليه، ُأس ند اذلي   هللا. سبيل يف اجلهاد ويف اجليش، مصلحة يف فيكون ا 

 يبايل أ حد ما  أ غَب أ شعث منظره: ا ىل انظر به، الناس يبايل ال هل( يؤذن مل اس تأ ذن )ا ن

نسان خبالف اجلنود؛ من جندي به، واحلسن؛  املال وهيئة الرتف، هيئة عليه يكون ا 

ليه ينظرون هذ الناس وكذا؛  ا ن هذا: خبالف رغباته؛ هل ويلبون يريد ما ويعطونه ا 

ذا: يعين هل؛ يؤذن مل اس تأ ذن ليه حاجة؛ ل جل ال مراء عىل اس تأ ذن ا   أ حد. ما ينظر ا 

ن ذا مل يَُشف ع( شفعَ  )وا  ليه ينظر أ حد ما  مفسدة؛ دلفع أ و مصلحة لعمل توسط ا   يبايل أ و ا 

  بوساطته.
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 خبالف مبرضاته؛ نفسه وتعاىل، وشاغل تبارك هللا بطاعة قامئ صاحل رجل أ نه: الشاهد

 املقارنة.  ا ىل انظر وادلينار؛ ادلرمه عبد ال ول:

  احلديث. من الشاهد وهذا وادلينار؛ لدلرمه عبداً  ملسو هيلع هللا ىلص النيب وسامه
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ري    الباب السابع والثالثون: َمن  أ َطاَع الُعلاَمء واُلَمراَء يف حَت 

ن    اباًب م  َم هللا؛ فقد  اخت  َذمُه  أ ر  ليل  ما َحر  ما أ َحل  هللا ْأو حَت 

 دون  هللا 

ري    يف   واُلمراءَ   العلامءَ   أ طاعَ   من   )ابب تعاىل:  هللا رمحه املؤلف قال   أ و   هللاُ   أ َحل    ما   حَت 

مَ  ما   حتليل   َذمُه    فقد    هللُا؛  َحر  َ ابابً   اخت  ن   أ ر  (  دون    م     هللا 

 وتعاىل تبارك ابهلل خاص ل مر رصفاً  فيه ل ن الرشك؛ أ نواع من نوع لبيان معقود الباب هذا

  الترشيع. وهو لغريه؛

 حيرم أ ن ل حد جيوز فال وتعال؛ تبارك هلل خالص حق والتحري؛ وهو التحليل: والترشيع

ذا أ ن أ و  مع رشياكً  اختذت فقد وحيرم؛ حيلل هللا، مع ُمرشعاً  خملوقاً  خشصاً  جعلت حيلل، فا 

 وتعاىل تبارك هل خصوصية وتعاىل؛ فهذه تبارك هلل اخلاصية هذه وتعاىل يف س بحانه هللا

ذا معه، ل حد ليست  وتعاىل يف س بحانه هلل رشياكً  جعلته فقد معه؛ مرشعاً  غريه اختذت فا 

 فأ نت وتعاىل، س بحانه هللا ربوبية من هذا الربوبية، حقوق من حق هذا هلل؛ خالص حق

ذا  وتعاىل؛ ل ن تبارك هللا مع رابً  اختذت وتعاىل؛ فقد س بحانه هللا مع مرشعاً  جعلت ا 

 هذا يف املؤلف يذكره أ ن يريد ما  هذا به؛ اخلاصة وتعاىل هللا تبارك أ فعال من الترشيع

 الباب.

 أ ن الناس عىل وجيب وال مراء، العلامء مه الناس: يأ مرون اذلين وال مراء( العلامء أ طاع )من

 وتعاىل. هللا تبارك طاعة يف ولكن يطيعومه،

 حرمه وهذا هللا، أ حّل هذا أ ن: مبعىن حرام؛ وهذا حالل هذا: هلم يقول اذلي هو: العامل

  وتعاىل. هللا تبارك
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ذا هؤالء ؛- تفعل أ ن عن ويهناك تفعل، أ ن يأ مرك - ويهنيى يأ مر اذلي هو: وال مري  أ حلوا ا 

ل   اعتقدت وأ نت هللا، أ حل ما  عليك حرموا أ و هللا، حرم ما  كل  مع حرمته، أ و ذكل ح 

 وتعاىل، تبارك هللا مع أ رابابً  اختذهتم فقد وتعاىل؛ هللا تبارك لرشيعة بتغيريمه معرفتك

 حرم ما هلم حيللون علامؤمه اكن ا رسائيل بين فا ن ا رسائيل؛ بين مع حصل كام مرشعني؛

 ميضون تبعًا هلم، واكن الناس وتعاىل هلم، س بحانه هللا أ حلها  أ ش ياء علهيم وحيرمون هللا،

 ،- معهم ميضون اكنوا ولكن وتعاىل؛ هللا س بحانه رشيعة يف يغريون أ هنم علمهم مع - هذا عىل

 ا ن س تأ يت اليت الآايت يف الكري كتابه يف وتعاىل تبارك ربنا  يعنيه اذلي هو التغيري هذا

 حامت. بن عدي حديث من تفسريها  وس يأ يت هللا شاء

أ حل  ملا  التحري واعتقاد هللا، حرم ملا  احلل اعتقاد: هنا  والتحري التحليل من فاملقصود

 فمي تقعوا أ ن خش ية املسأ ةل؛ هذه عىل انتهبوا وركزوا الفعل؛ جمرد وليس وتعاىل، س بحانه

ن أ مرومه فمي وأ مراهئم علامهئم طاعة مبجرد املسلمني كفروا اذلين اخلوارج فيه وقع  مل به؛ وا 

 ومل وتعاىل، س بحانه هللا لرشع تغيري هو أ و وتعاىل، س بحانه هللا رشع من هذا يقولوا:

ذا الفعل مفجرد ذكل، مهنم يعلموا  امخلر: كل يقل مل  امخلر، ارشب: كل وقال ال مري أ مرك ا 

 وأ نت امخلر، ارشب: كل قال ولكن حّل؛ رشع وتعاىل س بحانه هللا: كل يقل ومل حالل،

 معصية وذنب. هذه فيه؛ حنن اذلي الباب من ليس فهذا ورشبت؛ ذهبت

ذا لكن  اختذت قد تكون هنا  ورشبته؛ حالل، نعم: فقلت ارشبه؛ حالل امخلر: كل قال ا 

  هنا. املقصود وتعاىل؛ هذا تبارك هللا مع رابً  العامل أ و ال مري هذا

الباب؛  هذا من املراد لمك يوحض هللا ما  تميية رمحه لِكم ابن من - فيمك هللا ابرك -لمك ونقرأ  

 : (1)الفتاوى" يف "مجموع هللا رمحه قال

 

(1 ) (7 /70  ) 
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 العباد. مه: والرهبان العلامء، مه: ( ال حبارأ رابابً  ورهباهنم أ حبارمه اختذوا اذلين )وهؤالء

  أ راباًب؟ اختذومه كيف( حيث أ رابابً  ورهباهنم أ حبارمه اختذوا اذلين وهؤالء)قال: 

 فصاروا هللا؛ حرم ما حتليل يف هنا: ركز( هللا حرم ما  حتليل يف أ طاعومه حيث: )قال

 أ نه تعتقد والتحري: أ ن التحليل معىن هذا حالل؛ هذا أ ن ويعتقدون ذكل يف يطيعوهنم

  حرام. أ نه تعتقد وأ ن حالل

 هنا. الآن ركزوا( وهجني عىل قال: )يكونون

 أ حلوه؛ هكذا امخلر، مه حتري: هللا بدلوا دين( هللا دين بدلوا أ هنم يعلموا أ ن: أ حدهام: )قال

 حالل أ نه فيعتقد أ حلوه؛ مه الراب، حتري: هللا دين وتعاىل، هللا تبارك لرشيعة تبديالً  صار

 حتليل: هللا حرمته، دين يعتقدون مه اال بل، حلم حتليل: هللا دين هذا، عىل خلفهم ومييض

 وتعاىل. هللا س بحانه رشع تبديل يكون حرمته؛ هكذا يعتقدون مه اال بل؛ لنب

 أ هنم علموا مه انظروا! (التبديل عىل فيتبعوهنم هللا؛ دين بدلوا أ هنم يعلموا أ ن: أ حدهام: )قال

 علموا هللا، أ حل ما  وحرموا هللا، حرم ما  وتعاىل، وأ حلوا س بحانه هللا رشيعة غريوا قد

  مهنم. ذكل

 كيف أ نه الحظ( هللا حرم ما  حتليل) ماذا يعتقدون؟( هللا حرم ما  حتليل قال: )فيعتقدون

  هنا. الاعتقاد مسأ ةل عىل ركز

 اتباعاً ) ذكل يعتقدون ؛(هللا أ حل ما وحتري هللا، حرم ما  حتليل فيعتقدون: )قال

  .(لرؤساهئم

 بواح. واحض كفر( كفر فهذا الرسل؛ دين خالفوا أ هنم علمهم مع: )قال
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ن رشاكً، ورسوهل هللا جعّل وقد: )قال ن: يعين( هلم ويسجدون هلم، يصل ون يكونوا مل وا   وا 

 واتبعومه هللا حرم ما هلم أ حلوا أ هنم جمرد لكن هلم، جسود وال هلم صالة مل يكن عندمه

  الرشك. يف وقعوا قد هؤالء هللا؛ رشيعة بدلوا أ هنم علمهم مع عليه،

 قاهل ما  واعتقد ادلين، خالف أ نه علمه مع ادلين، خالف يف غريه  اتبع من فاكن: )قال

 قاهل ما دون ذكل، قاهل ما  واعتقد: )قال هو؟ فعل ماذا( ورسوهل هللا قاهل ما دون ذكل،

  مرشاكً. يكون هذا يعين( هؤالء مثل مرشاكً  ورسوهل هللا

 اعتقد: أ ي الاعتقاد؛ ا ىل ترجع املسأ ةل هنا : املوضوع خالصة يعين( حاهل هذا اكن من)

 هللا دين بدلوا قد أ هنم يعمل وهو لرؤسائه، اتباعاً  هللا؛ حرم ما  هللا، وحتليل أ حل ما  حتري

  املةل. من خمرجاً  كفراً  اكفر ورشعه؛ فهذا

 : قال الثاين؛ مث القسم

مياهنم اعتقادمه يكون أ ن: والثاين)  القسم هذا اثبتًا( انظر! احلرام وحتليل احلالل بتحري وا 

مياهنم اعتقادمه يكون الثاين: )أ ن  أ ن يعتقدون: يعين( اثبتاً  احلرام وحتليل احلالل بتحري وا 

 ويعتقدونأ حّل،  هللا ل ن حالل؛ هو رؤساؤمه حرمه واذلي حالل، هو هللا أ حّل اذلي

  حرمه. وتعاىل س بحانه ل ن هللا حرام؛ هو رؤساؤمه أ حّل وما  حرام، هو هللا حرمه أ ن ما 

 أ هنا  يعتقد اليت املعايص من يفعّل ما  املسمل يفعل كام هللا، معصية يف أ طاعومه لكهنم: )قال

ن حرام؛ أ نه يعتقد وهو امخلر يعين يرشب( معاص  يف وأ طاعه امخلر، برشب ال مري أ مره وا 

 يرشك. ال فهذا سلميً؛ اعتقاده وبقي اعتقاده مع ذكل
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 أ نه ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن الصحيح يف ثبت كام اذلنوب؛ أ هل من أ مثاهلم حمك هلم فهؤالء: )قال

منا   أ حب كره؛ فمي والطاعة عىل املرء املسمل السمع وقال: " ،(1)املعروف" يف الطاعة قال: "ا 

 أ مرمك ، وقال: "من(3) اخلالق" معصية يف خمللوق طاعة وقال: "ال ،(2)مبعصية" يؤمر مامل

  املرجع هذا هللا، ويف رمحه ابن تميية تلكم ما  أآخر ا ىل ...((4) تطيعوه"  فال هللا مبعصية

 وما  الباب، هذا عندان اتضح قد يكون وبذكل املثوبة؛ هل وأ جزل هللا رمحه هل نفيس لِكم

 وهللا وتعاىل. تبارك هللا راًب مع ال مري أ و العامل اختذ قد الشخص يكون ومىت منه، املراد

 أ عمل.

 

كُ : ) عباس   ابن   )وقال : تعاىل هللا رمحه املؤلف قال ش  جارةٌ  عليمُك   تزَن  لَ   أ ن    يُو  نَ   ح  ؛  م  امء    الس 

 (5)  (ومعر؟!  بكر   أ بو   قال :  وتقولون ، ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول   قال :  أ قول 

 قول عليه يقدم ال ملسو هيلع هللا ىلص رسوهل وقول هللا قول أ ن لنا يبني يك ال ثر هذا املؤلف هنا ذكر

 لقول عهنا  تعدل أ ن كل جيوز فال الس نة؛ كل استبانت قد أ هنا  مبا  اكن، أ اي ً  البرش، من أ حد

 أ و هللا، حرم ما  حتليل من الباب هذا يف هنا  ها  ذكر فمي تقع أ ن خش ية البرش؛ من أ حد

  منك؟ يكون مىت هذا لكن وتعاىل؛ س بحانه هللا أ حل ما  حتري

 

 ( عن عيل ريض هللا عنه.  1840(، ومسمل)7257أ خرجه البخاري)( 1)

 ( عن ابن معر ريض هللا عنه.  1839(، ومسمل)7144أ خرجه البخاري)( 2)

منا الطاعة يف املعروف".(، وأ صّل يف "الصحيحني" بلفظ1095أ خرجه أ محد ) ( 3)    : "ا 

 ( عن أ يب سعيد اخلدري ريض هللا عنه.  11639أ خرجه أ محد)( 4)

   (.145/ 1)  أ خرجه اخلطيب يف "الفقيه واملتفقه"( 5)
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ذا  ذكل؛ من عليك فيخىش عليه؛ واتبعته وللرشع لدلليل خمالف العامل قول أ ن علمت ا 

 بأ مر ذكل تقييد من البد لكن املوطن؛ هذا يف ال ثر هذا هللا رمحه املؤلف لنا ذكر ذلكل

  ال ثر: رشح  عند س نذكره

لهيا  أ تطرق أ ن أ ريد ال أ ان فقهية، مبسأ ةل يقول اكن عنه هللا ريض عباس ابن  ل ن الآن؛ ا 

 وعارضه فقهية مبسأ ةل يقول اكن متاهات، يف أ دخّل أ ن أ ريد فال يعرفها؛ ال منمك كثرياً 

( السامء من جحارة عليمك تزنل أ ن يوشك: )هلم فقال خيالفانه؛ اكان ومعر بكر أ اب بأ ن البعض

  ملاذا؟ هبا؛ وتعاىل س بحانه هللا يعذبمك يعين: عذاب؛

  قال أ قول؛ )ملسو هيلع هللا ىلص النيب س نة معه أ ن يرى اكن ل نه ؛ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قول تردون ل نمك

 لكن حق؛ عباس ابن ذكره اذلي الالكم( ومعر بكر أ بو قال وتقولون، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول

ما  الالكم؛ هذا يذكرون عندما  الباطل به يريدون الناس من الكثري  قصد؛ بغري أ و بقصد ا 

  ذكل؟ كيف

 عىل أ و مراده عىل بناءً  ويفهمه ملسو هيلع هللا ىلص النيب س نة يف أ و الكتاب، يف نص ا ىل الشخص يأ يت

 وتقول ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال هللا، قال كل أ قول: كل ويقول بفهمه، يلزمك مث هو؛ عقّل

 فالن؟! وقال فالن، قال: يل

منا  من فالن وقال فالن قال: كل أ قول ال أ ان  فهم السلف، فهم بفهمهم؛ أ لزمك أ ان عندمه؛ ا 

 أ بوبكر فهمه كيف نعم، لكن نص؛ عندك أ نت للنص، عهنام هللا ريض ومعر بكر أ يب

 من حصيح بنص تأ تيين أ ن بني فرق هناك ال مور، عليمك تلتبس فال مرادي؛ هذا ومعر؟

 أ قول أ ن وبني اكن، أ ايً  برش بقول كل وأ عارضه، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول س نة من أ و هللا كتاب

  فهمك؛ هل هذا واحض؟ خالف عىل الصحابة فهم: كل
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لينا  يوصّل أ ن عباس ابن أ راد وما  وحصيح، حق هنا  املؤلف مراد  أ ال حق؛ وهو أ يضاً  ا 

  السلف فهم ا ىل الرجوع من البد لكن ؛ملسو هيلع هللا ىلص رسوهل وس نة هللا كتاب عىل برش قول يقدم

 يفهم خشص لك فوىض؛ ال مور تكون وال، ملسو هيلع هللا ىلص رسوهل ولس نة هللا لكتاب عهنم هللا ريض

 السلف ريض اكن ذلكل املبتدعة؛ منه يدخل اذلي العريض الباب هو فهذا مراده؛ عىل

ذا أ هنا : -لِكهمم مبعىن - يقولون عهنم هللا متعارضة؛  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن ال خبار جاءت ا 

 أ بو؛ ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وس نة هللا كتاب فهم يف  املرجع مه ومعر؛ بكر أ بو يفعل اكن ما  فانظروا

 هبا علينا. وتعاىل تبارك هللا فضلهم ل مور منا؛ ابلصواب أ وىل مه عيل؛ عامثن، معر، بكر،

 رسول وس نة هللا كتاب عىل برش قول تقدم ال أ نك ال ثر هذا من واملراد القول: خالصة

عهنم؛  هللا ريض الصاحل السلف فهم ا ىل والس نة الكتاب فهم يف ترجع أ ن بعد ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 أ قوااًل مشاهبةً  ذكروا اذلين هؤالء مه ل هنم مجيعًا؛ العلامء أ قوال تفهم ذكل املراد، وعىل هذا

 من بفهم نتفرد أ ال ويعلموننا  السلف، بفهم يعلقوننا  اذلين أ نفسهم مه عباس؛ ابن قاهل ملا 

 هللا رسول س نة هل استبانت من أ ن عىل العلامء أ مجع: )هللا رمحه الشافعي لقول عندان؛

 اتضحت، ؛ يعين:ملسو هيلع هللا ىلص الرسول س نة هل استبانت من( أ حد لقول يدعها أ ن هل يكن مل ملسو هيلع هللا ىلص

ال تتضح وال  عهنم. هللا ريض الصاحل السلف فهم ا ىل يرجع أ ن بعد ا 

 

ب ُت : )أ محد   ال مام   )وقال : تعاىل هللا رمحه املصنف قال مٍّ   جَع  نادَ   َعَرفوا   ل َقو  س  
ِ
  َوحص  َتهُ   اال

َهبونَ  يهَبُم   تعاىل يقول: } ُسف يان، هللُا    َرْأي ا ىل   يَذ  ر ه  أ ن  تُص  ال ُفوَن َعن  أ م  يَن خُيَ َذر  اذل   فَل َيح 
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يهَبُم  عََذاٌب أ ل ميٌ  ت نٌَة أ و  يُص  ،  (1) {ف  هل   َض قَو  ذا َرد  بَع  ُ ا  ُك، لََعّل  ت نَُة: الرش    ري ما الف ت نَُة؟ الف  ، أ تَد 

َن   ه  يشٌء م  ي غ ؛ فهََي كَلَ أ ن  يََقَع يف قَل ب   (  الز 

 واكن الثوري، سفيان هو )جعبت لقوم عرفوا اال س ناد وحصته، يذهبون ا ىل رأ ي سفيان(

 ذكل يف املشهورة املذاهب وأ حصاب هللا، رمحه الكوفة يف سائد مذهب وهل فقهيًا،

 بالد يف سعد بن والليث الشام، بالد يف وال وزاعي الكوفة، يف الثوري سفيان: الوقت

 يف عيينة بن وسفيان املدينة، يف أ نس بن وماكل خراسان، يف املبارك بن هللا وعبد مرص،

 يُعرف أ ن قبل وماكل، وأ محد الشافعي َكذهب متبعة، مذاهب أ حصاب هؤالء مكة؛

 مذهب هل اكن الثوري املنترشة، سفيان يه املذاهب هذه اكنت وأ محد؛ مذهب الشافعي

 : هنا  أ محد اال مام فيقول منترش؛

 من الصحيحة الس نة ميزيوا أ ن اس تطاعوا: يعين وحصته( اال س ناد عرفوا لقوم جعبت)

  يثبت. مل مما  ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن ثبت ما  يعرفوا وأ ن الضعيفة،

ذا ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب س نة ويرتكون: يعين( سفيان رأ ي ا ىل يذهبون)  سفيان رأ ي أ ن هلم استبان ا 

  هذا. يكون كيف! أ محد اال مام مهنم يتعجب للس نة؛ خمالف

ذا يف سائداً  العلامء أ حد مذهب يكون عندما  الناس، من كثري حال وهذا  خالفه البالد، ا 

 الس نة يرتكون أ هنم فقط ال مر ليس عليه، يعين وقاموا واس تغربوا تعجبوا ابلس نة؛ أ حد

، بعد زمان لك يف موجود أ يضًا؛ هذا خالفهم من عىل ويقومون بل فالن؛ رأ ي ويتبعون

  .القرون املفضةل

 ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أ مر أ ي: عن (أ مره{ عن خيالفون اذلين }فليحذر: وهللا تعاىل يقول)

 

 [ 63]النور: (1)
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: الفتنة الفتنة؟ ما  أ تدري: )أ محد اال مام قال أ لمي{، عذاب يصيهبم أ و فتنة تصيهبم }أ ن)

  ردته. يف سبباً  ذكل يكون رمبا  - العافية هللا نسأ ل- يعين (الرشك

ذا لعّل) ذا يعين (قوهل بعض رد ا    .ملسو هيلع هللا ىلص النيب قول بعض رد ا 

 جاء مما  شيئاً  ترد أ ن هالكه؛ يف سبباً  ذكل يكون (فهيكل  الزيغ؛ من يشء قلبه يف يقع أ ن)

ن أ خىش ا ين: )عنه هللا ريض الصديق بكر أ بو قال كام؛ ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن  من شيئاً  تركت ا 

 (1)البخاري حصيح يف وهو املعىن؛ هبذا أ و أ زيغ( أ ن ملسو هيلع هللا ىلص أ مره

 عىل ملسو هيلع هللا ىلص رسوهل وأ مر هللا أ مر تقدم ، وأ نملسو هيلع هللا ىلص رسوهل وأ مر هللا أ مر تعظم أ ن: الشاهد

 ذكل من وحتذر هل، تعصباً  عاملك أ و رئيسك لقول هللا حرم ما  حتلل ال وأ ن أ حد، لك قول

 كثري لهالك سبب ال مر هذا - اليوم نشاهد حنن كام - لهالكك سبباً  يكون فرمبا  احلذر؛ أ شد

 الناس. من

 

َُذوا  الآية: }   هبذه   يقرأ    ملسو هيلع هللا ىلص النيب   مسع   أ نه:  حامت  بن   عدي )عن هللا:  املؤلف رمحه قال اخت 

 
ِ
ُبُدوا ا ال  ل َيع 

ِ
ُروا ا َيَ َوَما ُأم  يَح اب َن َمر  ن  ُدون  اَّلل   َوال َمس   اَباًب م  َباهَنُم  أ ر  َباَرمُه  َوُره  ًدا  أ ح  لَهًا َواح 

َحانَُه مَع ا يرُش  ُكونَ  ب  ال  ُهَو س ُ
ِ
هَلَ ا
ِ
ر  موَن ما  (2) { اَل ا ُبُدمه، قال: "أ لَي َس حُيَ ان  لس نا نَع  ، فقلت: ا 

  ." باَدهُتُم  َ ع  ل ونه؟"، فقلت: بىل، قال: "فت كل  َم هللا فَُتح  ل وَن ما حر  أ َحل  هللا فَُتَحر  مونه، َوحُي 

 (  (3) رواه أ محد والرتمذي وحس نه

 

(1 ) (3093  ) 

 [  31]التوبة: ( 2)

  3293انظر لِكم الش يخ ال لباين يف السلسةل الصحيحة  ( 3)
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  هللا. دون من أ رابابً  ورهباهنم أ حبارمه اختذوا النصارى أ ن عىل تدل الآية هذه

 الُعب اد. مه: والرهبان العلامء،: مه كام قلنا  وال حبار

 أ رابابً  اختذومه أ هنم كيف ؛تفسريها  س يأ يت، هللا دون اختذوا أ حبارمه ورهباهنم أ راباًب من

 راًب. مري عليه الصالة والسالم ابن  عيىس املس يح اختذوا وكذكل هللا، دون من

ال أ مروا )}وما قال:  لهاً  ليعبدوا ا   هذه عبادة ال وحده، هللا بعبادة مأ مورون مه (واحدًا{ ا 

  ال رابب.

هل )}ال ال ا  ال حبق معبود ال: أ ي (هو{ ا    هو ا 

 املرشكني. رشك عن وتعاىل تبارك نفسه يزنه (يرشكون{ عام }س بحانه)

ان: فقلت: حامت بن عدي )قال  هلم، ونذر هلم صالة: العبادة يعين! تعجب (نعبدمه لس نا  ا 

لهيم تقرب   منا. يقع ال لكنه معلوم؛ أ مر هذا القرب؛ بأ نواع ا 

بىل؛ : فتحلونه؟"؛ فقلت هللا حرم ما  وحيلون فتحرمونه هللا أ حل ما  حيرمون أ ليس: )قال

ذاً  (عبادهتم" "فتكل: قال  دون من أ رابابً  اختذمتومه بذكل العبادة؛ أ نواع من نوع أ يضاً  هذا ا 

  وتعاىل. تبارك هللا

 من أ رابابً  اختذومه أ هنم كيف مهنا؛ املراد املعىن لنا  ويفّس الآية، لنا يفّس احلديث وهذا

 اذلي التفصيل عىل ذكل اعتقاد حفرموه؛  احلالل وحرموا فأ حلوه، احلرام أ حلوا هللا؛ دون

 جدًا. جيل بشلك ويوحضه يبينه هللا، فالكمه رمحه تميية ابن اال مام لِكم من معنا  مر
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ىَل  الباب الثامن والثالثون: ابب قول هللا تعاىل: } 
ِ
أ لَم  تََر ا

  َ ن  قَب كل  لَي َك َوَما ُأن ز َل م 
ِ
آَمنُوا ب َما ُأن ز َل ا ُم  أ وَن أ هن  مُعُ يَن يَز  اذل  

اغُوت   ىَل الط 
ِ
 { يُر يُدوَن أ ن  يََتَحاََكُوا ا

آَمنُوا ب َما ُأن ز َل  تعاىل: }   هللا  قول   )ابب قال املؤلف رمحه هللا:  ُم  أ وَن أ هن  مُعُ يَن يَز  ىَل اذل   ِ
أ لَم  تََر ا

ُفُروا ب ه  وَ  ُروا أ ن  يَك  اغُوت  َوقَد  ُأم  ىَل الط 
ِ
َ يُر يُدوَن أ ن  يََتَحاََكُوا ا ن  قَب كل  َك َوَما ُأن ز َل م  لَي 

ِ
يُر يُد  ا

ي   يًدا ) الش   ل هُم  َضاَلاًل بَع  ُسول   60َطاُن أ ن  يُض  ىَل الر 
ِ
ُ َوا ىَل َما أ ن َزَل اَّلل 

ِ
ا ا يَل لَهُم  تََعالَو  َذا ق 

ِ
( َوا

وَن َعن َك ُصُدوًدا )  ق نَي يَُصدُّ م   61َرأ ي َت ال ُمنَاف  هي  َمت  أ ي د  يَبٌة ب َما قَد  ُم  ُمص  َذا أ َصابهَت  ِ
( فََكي َف ا

يقًا مُث  جَ  ف  َسااًن َوتَو  ح 
ِ
ال  ا
ِ
اَن ا ن  أ َرد 

ِ
َّلل   ا ل ُفوَن اب     ((1){اُءوَك حَي 

 يشء، أ ي    يف ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وس نة هللا كتاب غري ا ىل التحامك حمك لبيان معقود الباب هذا

 يف الناس بني اخملامصة فقهية، مسائل عقدية، مسائل يف منازعة، أ ي    خمامصة، أ ي    يف

 ولس نة هللا لكتاب يكون أ ن جيب التحامك يشء، لك ادلماء؛ يف يف  ال نفس، يف ال موال،

 يفعل كام والتقاليد؛ للعادات التحامك جيوز وال لل عراف، التحامك جيوز وال، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول

 رشع ا ىل التحامك جائز؛ الواجب غري حمرم لكه هذا وغريمه؛ - مثالً -القبائل مشاخي من كثري

 رشيعة لغري حتامك هللا، ومن رمحه املؤلف س يذكرها اليت لل دةل فقط؛ وتعاىل س بحانه هللا

  أ صغر؟ كفر مأ   أ كَب كفر هو وهل الكفر، يف وقع فقد وتعاىل؛ تبارك هللا

 

 [  62- 60]النساء: ( 1)
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 عندما  ادلامئة، للجنة فتوى يف جاء وقد، هللا أ نزل ما بغري احلمك يف اكلتفصيل فيه التفصيل

 يعمل وال حيارهبا  فال بطالهنا، يعمل وهو الوضعية، القوانني ا ىل يتحامك من حمك مفا : س ئلت

زالهتا؟ عىل   ا 

تعاىل:   الاختالف، قال عند ملسو هيلع هللا ىلص رسوهل وس نة هللا كتاب ا ىل التحامك )الواجب: قالت

 ذكل الآخر واليوم ابهلل تؤمنون كنُت ا ن والرسول هللا ا ىل فردوه يشء يف تنازعُت }فا ن

 مث بيهنم جشر فمي حيمكوك حىت يؤمنون ال وربك }فال تعاىل: وقال ،(1)تأ وياًل{ وأ حسن خري

 كتاب ا ىل يكون والتحامك: قالوا ،(2)تسلميً{ ويسلموا قضيت مما  حرجاً  أ نفسهم يف جيدوا ال

ىل تعاىل هللا لهيا  يتحامك مل فا ن، ملسو هيلع هللا ىلص الرسول س نة وا  ىل التحامك مس تحالً  ا  فهو كفر،  غريهام ا 

ن   الوضعية، بدافع القوانني من ولكنه يتحامك ا ىل غريهام اكن مل يس تحل التحامك ا ىل غريهاموا 

 خيرج وال فسق، دون فسقاً  وفاسق معصية مرتكب منصب؛ فهو أ و جاه أ و مال يف طمع

فتاء العلمية للبحوث ادلامئة اللجنة (...اال ميان دائرة من  ابن العزيز عبد: الش يخ برئاسة واال 

  عضو. القعود هللا عبد والش يخ عضو، الغداين هللا عبد والش يخ هللا، رمحه ابز

كفرًا  يكفر تفصيل؛ هل فيه وتعاىل س بحانه هللا رشيعة غري ا ىل التحامك أ ن ذكل لنا  فيبني

 املةل؟  من خمرج غري كفراً  يكون أ ن أ و املةل من خمرجاً 

ن: التفصيل عىل آه ذكل، اس تحل ا   بغري احلمك يف ذكرانه اذلي التفصيل أآخر ا ىل - جائزاً  ورأ

 خمرجاً  كفراً  يكون فهذا ؛- هللا شاء ا ن هللا أ نزل ما  بغري احلمك يف س نذكره وما  هللا، أ نزل ما 

ذا أ ما  اال سالم، مةل من  ولكنويعتقد ذكل،  جيوز، وال حرام، أ نه يعمل وهو ذكل فعل ا 

  اال سالم. مةل من خمرجاً  يكون ال فهذا ما؛ أ مر يف هواه اتبع

 

 [   59]النساء: ( 1)

 [   65]النساء: ( 2)
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لهيا  يلجأ   أ ن اال نسان يضطر وتعاىل، س بحانه هللا رشيعة بغري حتمك كثرية حمامك عندان اليوم  ا 

 العلامء؛ علامء سل أ واًل، الرشعية الناحية من حقك اعرف: كل نقول حقه؛ يأ خذ يك

ذا ، ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وبس نة هللا بكتاب يفتون هبم، اذلين املوثوق اال سالم  حقًا ما  كل بينوا فا 

ال تأ خذه أ ن تس تطع ومل أ حد عند  هنا  احملمكة احملمكة؛ طريق عن خفذه احملمكة؛ طريق عن ا 

ذا فقط، ابلقوة حبقك يأ تيك رشطي رجل جمرد تكون  تأ خذ فال حقك؛ من أ كرث أ عطوك فا 

ال ايه أ عطاك اذلي هو حقك ل ن حقك؛ ا   بأ ن ويفتيك العامل ا ىل ترجع أ ن بعد الرشع، ا 

ال تأ خذ أ ن كل جيوز ال فعندئذ وكذا؛ كذا هو حقك  الرشعي، العامل هذا كل قال ما  ا 

 ذكرها  اليت الفتوى وهذه فقط، حبقك تأ تيك أ ن أ جل من فقط كقوة احملمكة تس تعمل وأ نت

 امجليع.  هللا رمح عثميني ابن الش يخ أ يضاً  ذكرها  واليت هللا، رمحه ابز ابن الش يخ

آمنوا يزمعون أ هنم اذلين ا ىل تر )}أ مل ليك{ أ نزل مبا  أ ! انظر: تعجيب؛ يعين أ مر هذا يعين (ا 

آمنوا أ هنم }يزمعون مؤمن؛ بأ نه يزمع؛ يدعي اذلي الشخص هذا من تعجب ليك أ نزل مبا  أ  ا 

عطاء وفيه اكمةل رشيعة وفيه، ملسو هيلع هللا ىلص نبينا  عىل أ نزل مبا  تؤمن كيف قبكل{، من أ نزل وما   ا 

  غريه؟ ا ىل وتتحامك تذهب مث حقوقهم؛ الناس

 هللا بكتاب أآمن أ نه يدعي: يعين (الطاغوت{ ا ىل يتحاَكوا أ ن يريدون قبكل من أ نزل )}وما 

 الطاغوت، ا ىل يتحامك ويذهب يرتكها  مث ذكل، قبل اليت ابلرشائع وأآمن ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وبس نة

 هللا س بحانه رشيعة بغري حمك من لك: الطغيان؛ يعين من مأ خوذ الطاغوت: ذكران وكام

 مثل يف هنا  طاغوت فهو برشط؛ طاغوت فهو عنده؛ تتحامك تذهب أ ن وأ ردت وتعاىل،

ليه؛ تتحامك أ ن وأ ردت وتعاىل، س بحانه هللا رشيعة بغري حمك مفن املوطن، هذا  فهذا ا 

 هذا كهذا؛ خشص ا ىل وتذهب، ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وس نة هللا كتاب حمك ترتك طاغوت، فأ نت

ُب  اذلي ال مر من طاغواًت، وهذا يسمى  وأ نه اال ميان أ هل من أ نه املرء يزمع أ ن منه: يُتََعج 
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 غريه؛ ا ىل يتحامك ويذهب يرتكه مث وتعاىل، س بحانه هللا برشع ويؤمن هللا بكتاب يؤمن

مياانً  املؤمن اال نسان وأ ن وكَبه، اذلنب هذا عظم عىل طبعًا تدلُّ  وهذه الآية  ال اتماً  حقيقياً  ا 

  أ بدًا. منه هذا يقع

 

ُن  }   )وقوهل:: هللا رمحه املؤلف قال ن َما حَن 
ِ
ض  قَالُوا ا ُدوا يف  ال  ر  يَل لَهُم  اَل تُف س  َذا ق 

ِ
َوا

ل ُحونَ   (  (1) {ُمص 

قامة عدم هللا، رشيعة غري ا ىل التحامك: ال رض يف اال فساد من وتعاىل  هللا س بحانه رشع ا 

 من فهيا؛ هذا والفجور الفسق: ال رض يف الفساد ومن ال رض، يف الفساد من ال رض يف

 يف وتعاىل س بحانه هللا تعصوا ال ال مر، هذا مثل يف يقصد اذلي ال رض؛ وهذا يف الفساد

  ال رض. يف الفساد من فهذا أ رضه؛

ذا)  ال تعصوه، ال وتعاىل، س بحانه هللا أ طيعوا: يعين (ال رض{ يف تفسدوا ال هلم قيل }وا 

 رشيعته. غري ا ىل تتحاَكوا ال واذلنوب، ابملعايص تعملوا به، ال ترشكوا

منا  }قالوا)  من وهذه مصلحون؛ أ هنم يزمعون ومه فساد من يفعلونه فمي (مصلحون{ حنن ا 

 العافية هللا نسأ ل  -ضالل عىل وأ نت خري، عىل أ نك نفسك تظن أ ن: املصائب أ عظم

 حيبه اذلي احلق ا ىل يوفقمك أ ن وتعاىل س بحانه هللا دعاء من أ كرثوا ذلكل - والسالمة

 وتعاىل. تبارك ويرضاه

 

 

 [  11]البقرة:( 1)
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ا } :  )وقوهل : تعاىل هللا رمحه املؤلف قال َ اَلهح  ص 
ِ
َد ا ض  بَع  ُدوا يف  ال  ر   (  (1) {َواَل تُف س 

 س بحانه هللا رشيعة غري ا ىل ابلتحامك: أ ي ال رض{ يف تفسدوا }ال تقدم: اذلي املعىن نفس

قامة   ذكل. وغري والرشك واذلنوب املعايص وتعاىل، واب 

 

نُ   "ال:  قال   ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول  أ ن   معرو  بن   هللا  عبد   )عن: تعاىل هللا رمحه املصنف قال م    يُؤ 

ئ ُت   ل ام  تََبَعاً   هواهُ  يَكونَ  حىت   أ َحُدمُك     كتاب   يف   رويناه   حصيح  حديث : النووي  قال   به". ج 

س ناد   احلجة    حصيح(  اب 

  .(2)يصح ال ضعيف هذا احلديث

 هو يريده وما حيبه ما  لك يكون: يعين يؤمن أ حدمك حىت يكون هواه تبعا ملا جئت به()ال 

 لكتاب وحمكامً ، ملسو هيلع هللا ىلص الرسول ولس نة هللا لكتاب متبعاً  فيكون؛ ملسو هيلع هللا ىلص النيب به جاء ملا  تبع

 وتعاىل س بحانه وهللا وتعاىل، هللا تبارك رشع غري حُيَمك    وال، ملسو هيلع هللا ىلص الرسول ولس نة هللا

 مما  حرجاً  أ نفسهم يف جيدوا ال مث بيهنم جشر فمي حيمكوك حىت يؤمنون ال وربك }فال: يقول

 هللا رشع ا ىل نتحامك وأ ن هللا، رشع حنمك أ ن علينا  فالواجب تسلميً{، ويسلموا قضيت

  وتعاىل. تبارك

 

 

 [   56]ال عراف:( 1)

لباين2/393"جامع العلوم واحلمك" البن رجب )يف س نده نعمي بن حامد ضعيف، انظر  (2)   (، وخترجي كتاب الس نة لل 

(15.)     
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  الهيود   من  ورجل  املنافقني   من   رجلٍّ  بني  الشعيب: اكن   )وقال : هللا رمحه املؤلف قال

الرشوة، وقال املنافق: نتحامك    يأ خذ   ال  أ نه   عرف  محمد؛ ا ىل   نتحامك : الهيودي  ُخصومٌة؛ فقال 

ليه؛ فزنلت:   ينة فيتحاكام ا  ا ىل الهيود؛ لعلمه أ هنم يأ خذون الرشوة، فاتفقا أ ن يأ تيا اكهنًا يف هُجَ

ونَ أ  }  مُعُ يَن يَز  ىَل اذل  
ِ
 {الآية. لَم  تََر ا

ب   ملسو هيلع هللا ىلص  أ حدهام: نرتافع ا ىل النيبوقيل: نزلت يف رجلني اختصام؛ فقال   ، وقال الآخر: ا ىل َكع 

بن ال رشف، مُث  ترافعا ا ىل معر بن اخلطاب، فذكر هل أ حدهام القصة؛ فقال لذلي مل يرَض  

   : أ كذكل؟ قال: نعم؛ فرضبه ابلس يف فقتّل(  ملسو هيلع هللا ىلص برسول هللا

  الكبار. احملدثني ومن التابعني، علامء أ حد الشعيب، هو عامر الشعيب()

وهيودي،  منافق منازعة، بيهنام اكن (خصومة الهيود من ورجل املنافقني من رجل بني اكن)

 املدينة أ هل ل ن املدينة أ هل من اكنوا وهؤالء الكفر؛ ويبطن اال ميان يظهر اذلي: املنافق

 حيموا أ ن فأ رادوا مس تضعفني؛ الكفار وصار أ هلها  أ كرث أ سمل فهيا  اال سالم ها دخل  عندما 

 منافقًا؛ مهنم ُتد ال نواملهاجر  بيامن كفار، احلقيقة يف ومه اال ميان أ ظهروا  فنافقوا؛ أ نفسهم؛

 أ حد فهيم ليس اال سالم، ويزمعوا املدينة ا ىل مكة من خيرجوا أ ن مضطرين اكنوا ما  ل هنم

منا  فهيم ُتد ما  ذلكل الصورة؛ هذه عىل  ال صليني، املدينة أ هل يف النفاق ُتد النفاق؛ ا 

 يف اال ميان أ ظهروا املنافقون؛ مه يؤمنوا مل واذلين ،- ال نصار ومه - أآمن من مهنم أآمن اذلين

سلول، وخصومة؛  بن ُأيَب    بن عبدهللا ورأ سهم املنافقني، من اكنوا الباطن يف لكن الظاهر،

  منازعة. أ ي:

ىل نتحامك: الهيودي )فقال هل؛  احلق أ ن الظاهر اكن: يعين (الرشوة يأ خذ ال أ نه عرف محمد؛ ا 

  ابحلق. هل فيقيض الرشوة؛ يأ خذ ال ملسو هيلع هللا ىلص النيب أ ن فعرف
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ىل نتحامك: املنافق وقال)  يأ خذون الهيود أ ن عرف (الهيود؛ لعلمه أ هنم يأ خذون الرشوة ا 

  هل. احلق ويقلبوا يعطهيم أ ن الرشوة، ميكن

ليه فيتحاكام هجينة يف اكهناً  يأ تيا  أ ن فاتفقا )  الهيود؛ ا ىل ، والملسو هيلع هللا ىلص النيب ا ىل ال: يعين (ا 

 ا ىل يتحاَكون اجلاهلية يف قدمياً  واكنوا الاكهن، وهو هذا؛ وال هذا يوافق ال أ مراً  أ خذوا

 احلال. ظاهر يف مؤمن أ نه يزمع املنافق وهذا الكهان،

  العرب. قبائل من قبيةل وهجينة:

ن املؤلف، وهذا ذكرها  اليت الآية (يزمعون... اذلين ا ىل ترَ  )فزنلت: }أ مل  ضعيفًا؛ اكن وا 

  ُذكر. ما  املراد ولكن

 كعب ا ىل: الآخر ، وقال ملسو هيلع هللا ىلص النيب ا ىل نرتافع: أ حدهام فقال اختصام؛ رجلني يف نزلت )وقيل

 يرض مل لذلي فقال القصة؛ أ حدهام هل فذكر اخلطاب، بن معر ا ىل ترافعا  مث ال رشف، بن

 ضعيفة، قصة أ يضاً  وهذه فقتّل( ابلس يف فرضبه نعم؛:  قال أ كذكل؟: ملسو هيلع هللا ىلص هللا برسول

 وتعاىل هللا س بحانه رشيعة ا ىل يرض أ ن يتحامك مل من لك كفر عىل اخلوارج هبا  ويس تدل

 البدع أ هل حال وهذا أ صاًل، تصح ال القصة هذه لمك: ذكران تفصيل، وكام غري من مطلقاً 

 ما  يقميوا عندمه: أ ن املهم الضعيفة، ابل حاديث أ و ابملتشاهبات ولو يتعلقون الضالل؛ وأ هل

 عىل - هللا حبمد - الس نة أ هل عند واملسأ ةل الفاسدة، الباطةل عقائدمه يقرروا وأ ن يريدون،

 هللا رشيعة غري ا ىل والتحامك هللا، أ نزل ما  بغري احلمك بني فرق وال لمك، ذكران اذلي التفصيل

 حمرم، لكه هللا؛ أ نزل ما  بغري هللا، واحلمك رشيعة غري ا ىل التحامك حمرم، ولكه وتعاىل؛ تبارك

 املةل؟ من خمرج غري كفراً  يكفر أ م املةل من خمرجاً  كفراً  يكفر هل الفاعل؟ ماحمك لكن

 أ عمل. وهللا هللا. أ نزل ما  بغري احلمك مسأ ةل يف هللا شاء ا ن س نذكره اذلي التفصيل عىل
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نَ   شيئاً   َجَحدَ   من   ابب   : والثالثون   التاسع   الباب    ال سامء   م 

 والصفات 

نَ   شي ئاً   َجَحدَ   من   )ابب  :قال املؤلف رمحه هللا امء    م  ، )وقول   ال س  فات  :  تعاىل   هللا  والص 

َن  }  مح  لر  ُفُروَن اب     {( َومُه  يَك 

 عىل يدل امس هذا كري؛ عندما يسمي خشصًا أ هّل ابمس والصفة: الامس بني نفرق أ واًل:

 يدل امس هذا زيدًا، محمدًا، معرًا ... ا خل؛ أآخر: خشصاً  تسمي الامس، هبذا مسمى خشص

 محمد امسه أ خاً  كل أ ن عىل يدل محمد، امسه فقط، أ خوك الامس هبذا تُسمى ذاتٍّ  عىل

  مسمى. عىل دل ما  الامس؛ هو هذا فقط؛

 معىن هذا كري؛ محمد: فتقول ابلكرم؛ محمداً  تصف معىن، عندما  عىل فتدل الصفة أ ما 

 يسمون البرش والصفة، الامس بني الفرق وهذا الصفة، معىن هذا محمد؛ يف موجود

 تدل اليت ابلصفة لصاحهبا  عالقة ال لكن صفات، عىل تدل ال سامء تكون ورمبا  ابل سامء

 هل لكن الامس؛ هذا هبا  تسمى ذات عىل يدل الامس هذا كري؛ خشصًا: تسمي ك ن علهيا؛

 متحققاً  يكون املعىن رمبا هذا لكن معىن؛ يتضمن الامس هذا ل ن كري؟ هو يكون أ ن يلزم

 املعىن؛ هذا نلحظ ال حنن نسميه فعندما  ،- البرش وهذا يف - يكون ال ورمبا  املسمى يف

  موضوعنا. كرميًا، أ و يكون خبياًل؛ ليس ال مر، هل س يكون كري، وانهتيى فالاًن: نسمي

 فهو الس نة؛ يف أ و الكتاب يف نفسه به مسى هل امس فلك وتعاىل؛ تبارك هللا حق يف أ ما 

 الرمحن؛ اكمسه وتعاىل، تبارك هللا يف ومتحقق موجود معىن فيه صفة، فيه للصفة، متضمن

 ويدل الرحمي{، الرمحن  هللا اس توى{، }بسم العرش عىل نفسه: }الرمحن به مسى امس هو

 أ يضاً  تضمهنا الامس اليت والصفة اثبت، الامس: هللا حق ففي الرمحة، صفة صفة: عىل أ يضاً 
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 هللا يف أ ما  صفة، يف حق البرش قد يكون هذا، غري من امس عنده يوجد فال هل؛ اثبتة

 الكامل. هل وتعاىل س بحانه هللا ل ن فال؛ وتعاىل س بحانه

  والصفات؟ الاسامء نثبت كيف

 ال سامء من - غيبية أ مور لكها  وتعاىل تبارك ابهلل تتعلق اليت الرشعية، ال مور ابل دةل

 صفات يس تحق وتعاىل س بحانه هللا أ ن ابمجلةل يدرك العقل هبا، لنا  عمل ، ال- والصفات

 عىل أ ما  ال مر، هذا العقل يدرك الطريقة هبذه هكذا النقص، صفات يس تحق وال الكامل،

 فيتوقف ال؟ أ م هبا  هللا يوصف أ ن أ يصح فهيا العقل يدري ال صفات فهناك التفصيل؛ وجه

 رسول قال هللا، قال ا ىل: الرشع، ا ىل والصفات ال سامء مرجع الرشع، ا ىل مفرجعها  حائرًا،

 هذا نفسه؟ به يسمي ال اذلي وما  نفسه، به وتعاىل س بحانه هللا يسمي اذلي ما  هللا،

ليه، يرجع يف  كذا نفسه مسى مسيناه، يف القرأآن؛ كذا نفسه مسى ابلويح نعرفه؟ أ ين من ا 

 نفسه وصف الصفات: كذكل حدود، نتجاوز، عندان ال نسمي، ال يسم؛ مل مسيناه، الس نة؛

 مع سكتنا، يصف؛ مل وصفناه، يف الس نة؛ كذاب نفسه وصف وصفناه، كذا يف القرأآن؛ب

 عقيدة هذه ال مر؛ وينهتيي عنه؛ فقط منفي نقص لك وأ ن كامل، لك يس تحق أ نه اعتقادان

 نلف وال نؤول وال حنرف ال فهيا، نعتقد وهكذا والصفات، ال سامء يف وامجلاعة الس نة أ هل

 الكتاب عندان احلامك أ بدًا، وتعاىل تبارك هللا عىل عقولنا  حُنَمك  ُ  وال هللا، رشع عىل وندور

  والس نة فقط.

 : قال ؛به هللا رمحه املؤلف  بوب ما  ا ىل نرجع

 اكمس والس نة، الكتاب يف هلل ثبتت اليت والصفات( ال سامء من شيئاً  حجد من )ابب

 أآخره؛ ا ىل الغفور... والس نة، اكلرحمي، العزيز،  الكتاب يف وتعاىل تبارك هلل ثبت الرمحن؛

 الصفات، وكذكل كـأ سامء، وتعاىل س بحانه هلل ال مر نثبهتا  والس نة، انهتيى الكتاب يف ثبتت
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 ابلكتاب ثبتت العلو؛ لكها  صفة اليدين، صفة احلب، صفة الغضب، صفة الرمحة، كصفة

لُ  وال وتعاىل تبارك هلل نثبهتا  والس نة؛ م   وتعاىل تبارك هللا عىل القارصة الصغرية عقولنا نُع 

  أ بداً  عليه حاكامً  وجنعلها 

 : صورتني عىل يكون تكذيب؛ وهذا اال ناكر، هو: اجلحود( شيئاً  حجد من)

 الرمحن، امسه وتعاىل س بحانه هللا: هل نقول رصاحة، ويكذب جيحد أ ن: ال وىل الصورة

 عن خمرج كفر هذا الرمحة، بصفة يتصف وال الرمحن امسه ال؛: الرمحة؛ يقول بصفة متصف

 .ملسو هيلع هللا ىلص رسوهل وبس نة هللا بكتاب مكذب ل نه اال سالم؛ مةل

 حيرفون اكذلين حيرف، ويدور، يلف لكن رصاحة هكذا؛ به يكذب ال: الثانية الصورة

 حجدوها  معناها، حرفوا ،- العلو صفة - ابلصفة كذبوا هؤالء ابالستيالء؛ الاس تواء صفة

 الش هبات وهذه  ينحرفون، جعلهتم قامت ش هبات عندمه وادلوران، ابللف لكن حقيقة؛

 يف ورصحية واحضة أ دةل خالفوا ل هنم تبديعهم؛ من متنع ال ولكهنا  تكفريمه؛ من منعت

  علهيم. جحة علهيا  السلف ا جامع ويف رصحية، داللهتا قوية، ويفيه  ثبوهتا نفي  داللهتا،

 يف البقرة يتأ ول َكن أ صاًل؛ العرب عند تقبل وال جدًا، بعيدة يه بطريقة تأ ول من أ ما 

 احلقيقة يف تكفريه؛ ل نه من مانعاً  يكون وال منه، يقبل ال التأ ويل هذا بعائشة؛ البقرة سورة

 التفسري؛ هذا امسه هذا يفّس جيعّل اللغة يف مسوغ هل يوجد وال حقيقية، ش هبة يوجد ال

 احفظوها  الثالثة ال قسام العلامء؛ هذه عند هنائياً  معتَب تأ وياًل، وهو غري لعب وليس

  ال فعال. هذه مبثل يبدع ومىت الشخص؟ يكفر مىت وتعرف تفرق هممة؛ يك ؛ فهيياً جيد

  حمكه؟ ما هبا؛ كذب أ نكرها؛ والصفات( ال سامء من -يشء أ ي - شيئاً  حجد من ابب: )قال

 : قال
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َن  }: تعاىل هللا )وقول مح  لر  ُفُروَن اب   س بحانه هللا امس املرشكون أ نكر عندما  ((1){َومُه  يَك 

 أ نكروا وتعاىل، هلل س بحانه الامس هذا نعرف ما  ؟ الرمحن وما : قالوا وتعاىل: )الرمحن(؛

 تبارك قال هللا ابلرمحن{؛ يكفرون }ومه: الآية هذه وتعاىل س بحانه هللا فأ نزل وكذبوا؛ ذكل

ىَن } وتعاىل: اُء ال ُحس   َ ُعوا فََّلُ ال  مس  ََن أ ايًّ َما تَد  مح  ُعوا الر  َ أ و  اد  ُعوا اَّلل   امس الرمحن ،(2){قُل  اد 

: كفر، قال تعاىل ال سامء جفحود وتعاىل، تبارك كامهل صفات من وهذا الرمحة، وصفته هل

به:  ابلكفر وتعاىل هللا س بحانه وصفهم وأ نكروه؛ الامس حجدوا ملا  ابلرمحن{،  يكفرون }ومه

 تقدم. اذلي التفصيل عىل الصفة؛ أ و الامس حجد من حمك هذا ابلرمحن{؛  يكفرون }ومه

 فيه الفتنة لعظم خاصة بكتب العلامء أ فرده وقد طويل، موضوع والصفات ال سامء وموضوع

مبصنفات،  القسم هذا العلامء ش هباهتم، أ فرد وكرثة البدع، أ هل وكرثة اخملالفني، وكرثة

 وكتأ صيل البدع، أ هل ش هبات وتدحر وامجلاعة، الس نة أ هل عقيدة تؤصل خاصة مؤلفات

ن حبق، العرص هذا أ مئة ل حد املثىل: بـ: "القواعد أ نصحه الباب هذا يتقن أ ن أ راد ملن  وا 

 كتبه ففي هللا؛ رمحه عثميني ابن الش يخ وهو ذكل حقيقة؛ حفقه الصغري؛ تميية اببن وصف

 وميّس سهل بأ سلوب البدع أ هل عىل ورد وامجلاعة، الس نة أ هل لعقيدة وتفصيل تأ صيل

تقاهنا  كتبه وقراءة الكثريين، عند ُتده ال تميية وابن القمي  ابن كتب فهم جداً  كل ييّس وا 

 مجة فوائد منه اس تفدان وقد حقيقة، واملسلمني لال سالم قدموا ما  عىل هلم هللا وغفر رمحهم

 من ال كَب الفضل اال مام لهذا اكن - والصفات ال سامء عمل - العمل هذا: حبق أ قول بل عظمية؛

تقانه؛ فهمه يف عيل   البرش الكتاب:  هبذا فأ نصحمك هل؛ وغفر ورمحه خريًا، عنا  هللا جفزاه وا 

 جوانب من اجلانب وهذا الفن، هذا  يتقن أ ن أ راد ماتع، من كتاب املثىل"، "القواعد

 وليتقنه. الكتاب هذا فليقرأ   الاعتقاد؛

 

 [   30]الرعد:( 1)

 [   110]اال رساء: ( 2)
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ثوا   قال   (1)البخاري"  "حصيح   )ويف: هللا رمحه املؤلف قال ر فون؛   مبا   الناَس   عيل: "َحد     يَع 

َب   أ ن    أ تُريدونَ  ؟"(   هللاُ  يَُكذ     ورسوهُلُ

 هللا أ ن فيه: ملسو هيلع هللا ىلص النيب قول: مناقبه أ عظم من جليل، عامل فقيه (طالب أ يب بن عيل)

مامته اخللفاء أ حد وهو ،(2)ورسوهل" هللا حيبونه: "حيبه ورسوهل  معلومة ال ربعة، وا 

 : قاعدة لنا  مشهورة، قال

 علهيم. فتنة يكون حبيث يستنكرونه، وال هللا رشع أ مور من يعرفون( مبا  الناس حدثوا)

َب  أ ن )أ تريدون  الفتنة يف فيقعون ورسوهل؛ هللا يكذبون: يعين (ورسوهُل؟ هللا يَُكذ 

 أ و هللا خبَب تكذيهبم ا ىل ذكل فيؤدي عقوهلم؛ تبلغها  ال أ خباراً  هلم تذكرون حديثمك؟ بسبب

 أ ن جيب للناس توصّل أ ن عليك جيب اذلي احملذور، العمل يف ؛ فيقعونملسو هيلع هللا ىلص رسوهل خَب

يصاهل يف حمكة عندك تكون  املنفرة. وطريقتك بأ سلوبك علهيم فتنة والتكن للناس، ا 

القران؛ فالعامة  عقد عند العامة مع اجملالس بعض يف الش باب بعض مثل هذا من وقد وقع

 بدعة، الفاحتة قراءة: صارخاً  الش باب بعض يقوم الفاحتة يف هذا املوطن، قراءة عىل اعتادوا

ذ كتاب عىل امحلية فتأ خذمه مذمومة؛ البدعة أ ن والناس تعمل  الفاحتة يف يقول كيف هللا؛ ا 

 أ ساء الشخص هذا السبب أ ن السبب؟ العراك، ما  ويبدأ   بدعة؟ هللا كتاب من يه اليت

يصال طريقته يف  ال فهمهم؛ مه يف معذورون ومه خاطئًا، فهامً  عليه ففهموا املعلومة؛ ا 

 الناس مه  فَ  فصل، بدعة؟ ارشح، تكون وكيف بدعة، الفاحتة قراءة بأ ن يعين ماذا يعلمون

 تكون وكيف ممدوحة؟ العبادة تكون وكيف بدعة؟ العبادة تكون وكيف البدعة؟ مايه

 بعد مث أ واًل، املثال هذا مثل عن بعيدة بأ مثةل ومتثل وترشح  تفصل أ ن ا ىل حيتاج مذمومة؟

 

(1 ) (127   ) 

 ( عن سهل بن سعد ريض هللا عنه.   3009البخاري)أ خرجه ( 2)
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 منك لقبلوا بدعة؛ القرأآن عقد عند الفاحتة قراءة هلم قلت لو ويفهموا، الناس يس توعب أ ن

 دعنا هللا، ورشع ملسو هيلع هللا ىلصهللا رسول وس نة هللا كتاب مع عداوة عندمه ما  الناس أ رحيية، بلك

 ما  مجمل، هؤالء عامة، بشلك بصفة  العامة عن حنن نتحدث القلوب، مرىض بعض من

فهاهمم؛ أ حسن عداء، لكن عندمه  حدث ولالكمك، كل قبوالً  مهنم الكثري من وس تجد ا 

ذا عقوهلم، تدركه يعرفون؛ مبا  مبا  الناس  والبد حتتاج هللا دين من معلومة عندك وجدت وا 

يصالها  طريقة يف ال سلوب فأ حسن يفهموها؛ أ ن  يف فتنة يف الناس توقع ال يك حكميً؛ وكن ا 

 فتكون أ سلوبك؛ بسبب الس نة يف أ و الكتاب يف أآايت تكذيهبم ا ىل ذكل رجع ورمبا  ديهنم،

  علهيم. فتنة

  هنا؟ ها هذا املؤلف ذكر ملاذا

 أ ن قبل فعندئذ خاطئ؛ بشلك ويفهموهنا  الناس، أ فهام حتمتلها  ال الصفات بعض ل ن

يصال طريقة يف حكمي حصيح أ سلوب من البد هلم؛ وتذكرها  علهيم، تّسدها   هذا املعلومة؛ ا 

  هللا. رمحه مراده

 

الرزاق الصنعاين، عن ُمعمتر، عن ابن طاووس، عن    عبد   )وروى: هللا رمحه املصنف قال

َع حديثًا عن النيب يف الصفات؛    ملسو هيلع هللا ىلص أ بيه، عن ابن عباس؛ أ نه رأ ى رجاًل ان َتَفَض ملا مَس 

ه.   ن َد ُمتَشاهب  ، وهَيلكوَن ع  مَك ه  ن َد ُمح  دوَن ر ق ًة ع  ؟ جَي  استناكرًا ذلكل، فقال: ما فََرُق هؤالء 

   انهتيى( 
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 من جمدلاً  عرش أ حد يف كبري املصنف؛ كتاب ، هل(1)"مصنفه" يف الصنعاين الرزاق(عبد )

 السلف عن كثرية أآاثر فيه نفيس، كتاب اال سالم، وهو املكتب طبعة يف الفهارس غري

 القدي الفقه السلف، فقه كل يبني التابعني؛ وأ تباع والتابعني الصحابة من عهنم هللا ريض

  ادلخيةل. ابل فاكر يشب مل اذلي

 هللا. رمحه فقهياً  حمداث راشد، اكن بن )معمر(

  طاووس. بن عبد هللا هو طاووس( )ابن

  عباس. ابن تلميذ كيسان من هو طاووس أ بيه( )عن

  عباس. بن عبد هللا عباس( ابن )عن

 أ ي: اهزت   انتفض( رجالً  رأ ى )أ نه

 تذكر سابقًا،  عنه حتدثنا  اذلي وهذايف الصفات(  ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن حديثاً  مسع )استناكرًا ملا 

  هذا. ا ىل فيؤدي عقوهلم؛ تدركها  فال العامة، أ مام الصفات بعض

 عنه. هللا ريض عباس أ ي: ابن )فقال(

 مستنكرًا؟  ينتفض جيعّل اذلي ما  هؤالء؟ خيوف اذلي ما  يعين هؤالء؟( فََرُق  )ما 

 واحضة مبعىن: حممكة؛ يه اليت وال حاديث الآايت هبم متر عندما  حممكه( عند رقة )جيدون

 متر عندما  احملمك، معىن هذا واحض؛ معناها معىن؛ من أ كرث تعطي ال املعىن، واحضة ادلالةل،

مياهنم. يف زايدة خشوعًا، رقة؛ جيدون جيدون احملمكة ال حاديث وهذه الآايت هذه هبم   ا 

 

(1 ) (20895  ) 
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ذا لكن متشاهبه( عند )وهيلكون  متشابه فهيا  اليت وال حاديث الآايت علهيم مرت ا 

  هيلكون.

  مباذا؟

 يفعلون؟ ماذا العمل يف الراخسون العلامء العمل، يف الراخسون العلامء فعل كام يفعلوا مل ل هنم

ذا  معىن من أ كرث تعطيك اليت ابملتشابه ونعين - املتشابه من أ حاديث أ و أآايت هبم مرت ا 

  يفعلون؟ مفاذا ؛- ادلالةل واحضة تكون وال

 غريمه أ ما  علهيم، فتنة يكون وال املتشابه، معىن يتضح عندئذ احملمك؛ ا ىل املتشابه يردون

 املتشابه، عند فهيلكون الفتنة، يف فيقعون البدع؛ أ هل من وغريمه العامة، من كثري من

  ويضيعون. ويتأ رحجون فهمه، يف يتخبطون

ذا  كام به تؤمن مبارشة عندئذ عندك؛ احملمكة وال دةل الصحيحة ال صول خيالف ما  بك مر فا 

  احملمك. ا ىل معناه وترد جاء

ن  َمثََل وتعاىل: } هللا تبارك السالم؛ قال عليه عيىس يف حممكة أ دةل عندك: ذكل مثال
ِ
ا

ن  تَُرابٍّ مُث  قَاَل هَلُ ُكن  فَيَُكونُ  آَدَم َخلَقَُه م  ن َد اَّلل   ََكَثَل  أ  خملوق عندك فعيىس ؛(1){ع يىَس ع 

 من أآدم خلق كام تراب من وخلقه خملوقًا، يكن مل أ ن بعد وتعاىل تبارك هللا خلقه تراب من

، - الظاملون يقول عام هللا تعاىل -وتعاىل تبارك هللا من بعضاً  هللا وال ابن هو وليس تراب،

  البتة. اشتباه وال فيه خفاء ال ادلالةل واحض حممك هذا دليل

آية: } مفررت القرأآن يف تقرأ   عليك، اشتبه أآخر، دليل جاءك َل ال ك تَاب  اَل تَغ لُوا يف   ايَ بأ أ ه 

َمُتهُ  َيَ َرُسوُل اَّلل   َولَك  يُح ع يىَس اب ُن َمر  ن َما ال َمس  
ِ
ال  ال َحق  ا

ِ
ين مُك  َواَل تَُقولُوا عىََل اَّلل   ا  أ ل َقاَها د 

 

 [    59]أ ل معران: ( 1)
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ن هُ  َيَ َوُروٌح م  ىَل َمر 
ِ
ن هُ } تفهم: كيف ،(1){ا -منه؟  جزءو  هللا من بعض يه هل {؟َوُروٌح م 

 اذلي هو منه؟ خملوق أ ي منه روح  أ نه أ م - الآية هبذه املسلمني عىل النصارى يلبس هكذا

 وبعض جزء هو هل كل؛ مين ادلينار هذا: تقول كام واجياده، قهخل   ن  م   غريه، وليس خلقه

خراجًا؛ منك اكن لكنه ال؛ منك؟  خلقه من: أ ي منه   }روح  منك، خروجه فابتداء عطاًء وا 

  وتعاىل. واجياده تبارك

  هذا؟ قلنا  انظر ملاذا

 العامل يتعامل - فيمك هللا ابرك -املوضوع؛ هكذا هذا يف احملمكة الآية ا ىل الآية هذه رددان ل ننا 

 يأ خذون عندمه، مث أ صل هو املتشابه فيجعلون؛ البدع أ هل أ ما  الرشعية، ال دةل مع الراخس

 تكل حتمتل ال أ صالً  احملكامت ل ن ركيكة؛ ضعيفة مسجة حتريفات احملمك حتريف يف

 التفسريات. 

 

  أ نكروا   الرمحن؛   يذكر:   ملسو هيلع هللا ىلص هللا   رسول قريش   مسعت   )وملا : تعاىل هللا املصنف رمحه قال

َن  } :  فهيم   هللا  فأ نزل   ذكل؛ مح  لر  ُفُروَن اب   {( َومُه  يَك 

 اجلاهلية أ هل س نة وهذه ناكرها،ا   وهو والصفات؛ ال سامء حجود أ نواع من نوع هذا

 وطريقهتم.

 

 

 

 

 [   171]النساء: ( 1)
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َمَت اَّلل   مُث   الباب ال ربعون: ابب قول هللا تعاىل: }  ر فُوَن ن ع  يَع 

ُرونَ  مُهُ ال اَكف  رَثُ  { يُن ك ُروهَنَا َوأ ك 

مُهُ  هللا تعاىل: }   قول   )ابب قال املؤلف رمحه هللا تعاىل:  رَثُ َمَت اَّلل   مُث  يُن ك ُروهَنَا َوأ ك  ر فُوَن ن ع  يَع 

ُرونَ  ث ُتُه َعن  أآابيئ. وقال  - ما معناه   - ، قال جماهد (1) {ال اَكف  : هذا مايل، َور  ُجل  ُل الر  : هو قَو 

بشفاعَة   عون بن عبد هللا: يقولون: لوال فاُلٌن مل  يَكن  كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون: هذا  

    (أ ل هتنا 

 ال صولية القواعد ومن مضاف، مفرد هللا؛ هذه نعمت هللا مث ينكروهنا{( نعمة )}يعرفون

 نفس هللا، يه نعم: يعين هللا؛ نعمة: تقول عندما  عام، لفظ فهو يعم؛ املضاف املفرد أ ن

 عباده. عىل هبا هللا أ نعم نعمة لك تشمل عامة املعىن؛

 الصحة، هللا؛ الرزق، من هبم اليت النعم أ ن يعرفون اكنوا الكفار هللا؛ أ ي: نعمة يعرفون

 ينتفع يشءٍّ  لك وتعاىل، تبارك هللا من نعم يشءٍّ  لك يشء، ادلروع، ال سلحة؛ لك العافية،

 من فهو كل هللا يّسه يشءٍّ  لك وتعاىل، تبارك هللا نعم من فهو للعبد؛ مصلحة فيه به،

 جماهد لِكم من وس يأ يت النعمة، ينكرون مث الالكم هذا يعرفون اكنوا فهم عليك، هللا نعمة

 النعم. ينكرون اكنوا كيف

  وتعاىل. تبارك ابهلل يكفرون القوم هؤالء أ كرث الاكفرون{( )}وأ كرثمه

 ينكرون هكذا (أآابيئ عن ورثته مايل، هذا: الرجل قول هو: - معناه ما - جماهد )قال

يكون  رمبا  حقًا؛ يكون رمبا  الالكم أآابيئ( هذا عن ورثته مايل )هذا: الرجل النعمة؛ يقول

 من الفضل بأ ن تناس يه عدم مع خَب جمرد أ خَب حصيح، فا ذا هذا ابملرياث؛ املال قد انل

 

 [   83]النحل:( 1)
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ليه، املال هذا ينتقل أ ن قدر اذلي وتعاىل، وهو هللا تبارك  وهو عليه به؛ وهو اذلي َمن   ا 

ذا لكن وجائز، عليه، غبار وال حصيحاً  اخلَب يكون عندئذٍّ  يرثه؛ أ ن رشع اذلي  هذه قال ا 

 هذا يكون عندئذٍّ  املال؛ هذا عىل حصوهل يف وتعاىل هلل تبارك الفضل أ ن وتناىس اللكمة

ذا لكن نعمة، كفر نعمة؛ رشك الرشك: وتعاىل؛  تبارك هللا غري عليه املنعم أ ن اعتقد ا 

  وتعاىل. تبارك ابهلل رشك املةل، من خمرجاً  أ كَب كفراً  الكفر يكون عندئذٍّ 

ذًا:   أ حاكم: ةثالث يعطى - أآابيئ عن ورثته مايل هذا - اللفظ هذا عندان صار ا 

ما  ذا: مباحاً  يكون أ ن ا   ومل يتناَس  وحده، وتعاىل تبارك هللا فضل من املال هذا أ ن اعتقد ا 

جائزة،  امجلةل هذه: نقول عندئذٍّ  وقدره؛ برشعه املال هبذا عليه َمن   قد وتعاىل تبارك هللا أ ن

 لنا ترك "وهل: قال غدًا؟ دارك يف س ئل: أ تزنل أ ن يوم ملسو هيلع هللا ىلص النيب وال يشء فهيا، قال

ابعٍّ أ و عقيل ؟" من ر   ما  ابال رث، عقيلٍّ  ا ىل انتقلت ادلور هذهأ ن  ملسو هيلع هللا ىلص فيبني ؛(1)دورٍّ

 دين عىل اكن اذلي عقيل ل ن عقيل؛ ورهثا  شيئًا، ورثوا ما دور؛ ومن رابع، من لنا ترك

آابئه،   وتعاىل: جائزة. هللا تبارك فضل تنايس وعدم الصحيح، الاعتقاد مع أ صلها  يف فامجلةل أ

ذا لكن  النعمة. كفر هذا أ صغر؛ كفراً  يكون فهذا وتعاىل؛ تبارك هللا فضل وتناىس قالها  ا 

ذا  كفرٌ  وهو رشك، فهذا ؛- هللا مع أ و - بذكل عليه من   اذلي هو هللا غري أ ن معتقداً  قالها  وا 

  اال سالم. مةل من خمرج أ كَب

  عهنم. هللا ريض السلف أ مئة أ حد هللا( عبد بن عون )وقال

 

 ( عن أ سامة بن زيد ريض هللا عنه.   1351(، ومسمل)1588أ خرجه البخاري)( 1)
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 السابقة: اخلَب امجلةل يف فصلنا  مبا هنا  يأ يت التفصيل كذكل (كذا يكن مل فالن لوال: يقولون)

 ال املتفضل املنعم هو أ نه اعتقاد ومع واملتفضل، املنعم وتعاىل هو تبارك هللا أ ن تذكر مع

  كذا. يكن مل  ٌ فالن لوال جائزة: العبارة تكون غريه؛ عندئذٍّ 

ما  رشاكً  فتكون الفاسد؛ الاعتقاد مع أ و التنايس مع لكن  فمي فصلنا  كام أ كَب أ و أ صغر ا 

  تقدم.

 هللا، ويعبدون غري يعبدون مرشكون، هؤالء (أ لهتنا  بشفاعة هذا: يقولون: قتيبة ابن )وقال

لهيا  ال لهة، يعبدوهنا، يتقربون هذه  علهيم هللا من   وتعاىل، فا ذا هللا تبارك عند هلم تشفع يك ا 

وتعاىل  تبارك ابهلل الكفر يكون وهكذا ابهلل؛ أ لهتنا( أ عوذ بشفاعة )هذه: قالوا النعم؛ بأ نواع

  وفضّل. وبنعمه

ذاً   وأ ن وقدرًا، رشعاً  هللا هو عليك املنعم أ ن دامئاً  تتذكر أ ن جيب أ نك: القول خالصة ا 

ذا غريه، ال املنعم هو وتعاىل تبارك هللا أ ن تعتقد الثاين،  واعتقدت ال ول اس تحرضت فا 

 الاعتقاد ومع أ صغر، كفراً  يكون النس يان؛ مع لكن بأ س، فال العبارات؛ هذه مثل وقلت

 أ كَب. كفراً  يكون الباطل؛

 

بعد حديث زيد بن خادل، اذلي فيه: أ ن هللا    - العباس   أ بو   )وقال : هللا رمحه املصنف قال

ٌر" احلديث، وقد تقدم  ٌن يب واكف  م  ن  عبادي ُمؤ  َبَح م  : وهذا كثري يف  - تعاىل قال: "أ ص 

نعاَمٌه ا ىل غريه ويرُش  ُك به. قال بعض السلف:   الكتاب والس نة؛ يَُذمٌّ س بحانه من يُضيُف ا 

نَة  كثري(هو كقوهلم: اكنت الرحيُ  قًا، وحنو ذكل مما هو جارٍّ عىل أ ل س   ُح حاذ      طي َبًة، واملاَل 

  هللا رمحه تميية ابن هو أ بو العباس()
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 يب مؤمن عبادي من أ صبح: قال تعاىل هللا أ ن فيه: اذلي خادل بن زيد حديث )بعد

 أ يضًا. رشحه وتقدم وتقدم، تقدم( وقد احلديث، واكفر"

نعامه يضيف يذم س بحانه من والس نة؛ الكتاب يف كثري وهذا)  به. قال ويرشك غريه ا ىل ا 

 وأ صل هذه تقدم، اذلي التفصيل نفس عىل طيبة( الرحي اكنت: كقوهلم هو: السلف بعض

ذا العبارات  الرحي جائزة، اكنت فهيي هللا؛ فضل املرءُ  يتناس ومل حصيح، اعتقاد معها  اكن ا 

 اذلي من هللا؛ بفضل لكه مشألك؛ لكن دون البحر يف السفينة سلكت ذلكل طيبة؛

ذا وتعاىل، س بحانه هللا هو طيبة؟ الرحي جعل   العبارات. هبذه ذكل؛ فال بأ س تتناس مل فا 

 السفينة يقود اذلي القبطان اكن كثري( أ لس نة عىل جارٍّ  هو مما  ذكل حاذقًا، وحنو )واملالح 

 وتعاىل تبارك وأ نه سبب، أ نه اعتقدت فا ذا سبب، هذا السفينة؛ جنت لقيادته؛ ذلكل متقناً 

 أ ن: هذا هو النعم بكفران هنا  مقصودمه لكن بأ س، فال عليك؛ وتكرم تفضل اذلي هو

لهيا، الفضل وتعزو ال س باب، تذكر املسبب؛ وتتناىس ال س باب، تذكر  املسبب وتتناىس ا 

 وتعاىل. تبارك هللا مع فعّل أ نه أ و ذكل، فعل اذلي هو هللا غري أ ن تعتقد أ و

 .أ عمل وهللا الباب. من املقصود هذا
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َعلُوا  الباب احلادي وال ربعون: ابب قول هللا تعاىل: }  فاََل َُت 

لَُمونَ   { َّلل    أ ن َداًدا َوأ ن ُُت  تَع 

لَُمونَ تعاىل: }   هللا  قول   )ابب : املؤلف رمحه هللا قال َعلُوا َّلل    أ ن َداًدا َوأ ن ُُت  تَع   (  (1) {فاََل َُت 

 س بحانه هل، فاهلل مساوٍّ  يعين: لفالن ند والشبيه؛ تقول: فالن والنظري املثيل هو: الندُّ 

 يس تحق أ حد ال عبوديته، واليف وصفاته أ سامئه يف وال أ فعاهل يف ال مساوٍّ  هل ليس وتعاىل

لَُمونَ }: قال ذلكل وتعاىل؛ تبارك معه العبادة َعلُوا َّلل    أ ن َداًدا َوأ ن ُُت  تَع   اذلي هو {؛ ل نهفاََل َُت 

 خيتص يشءٍّ  يف غريه معه يرشك ال وأ ن غريه، معه يعبد ال وأ ن واحدًا، يكون أ ن يس تحق

َعلُوا َّلل    أ ن َداًدا َوأ ن ُُت  وتعاىل، } تبارك به لَُمونَ فاََل َُت   صوره. جبميع الرشك عن هنيي فهذا {تَع 

ن     هو : ال نداد :  الآية  يف   عباس  ابن   )وعن : تعاىل هللا رمحه املصنف قال فى م  الرشك، أ خ 

، وهو أ ن  تَقوَل: وهللا  َوَحياتُك  اي فاُلنَُة،   داَء يف ُظل َمة  الليل  ل  عىل َصفاةٍّ َسو  َدبيب  الن م 

ار  ل اتان اللصوُص،   َبُة هذا ل اتان اللصوُص، ولوال الَبطُّ يف ادل  وحيايت، وتقوَل: لوال لُكَي 

: ما شاَء   ه  ب  ُجل  ل صاح  ُل الر  : لوال هللُا وفالن؛ هذا لكُُّه به  َوقَو  ُجل  ئ َت، وقوُل الر  هللُا َوش 

ٌك. رواه ابن أ يب حامت   (  (2)رش  

 وتعاىل، تبارك هللا مع رشياكً  ُتعل أ ن: يعين والرشك ابملعىن، تفسري )ال نداد هو الرشك(

  رشك. هذا وتعاىل؛ تبارك هلل نداً  ُتعّل

 لصاحب به وتتقرب خبروف تأ يت ك ن واحض؛ ظاهر منه الرشك (المنل دبيب من )أ خفى

 منه ترجو وتس تغيثه، وتدعوه القَب لصاحب تأ يت فيه، ا شاكل ال واحض رشك هذا قَب؛

 

 [   22]البقرة:( 1)

 (   225"التفسري" ) ( 2)



                                                                             341 

 هو ما  الرشك من لكن نقاشًا، حيتاج ما  واحض، رشك هذا مفثل ذكل؛ وغري واملطر الودل

 تدب، المنل، ميش: المنل دبيب انظر( المنل دبيب من أ خفى: )عباس ابن يقول خفي؛

 الصخرة. عىل أ قداهما  تضع يعين

سوداء،  خصرة عىل متيش أ سود، لوهنا  فالمنةل سوداء، يعين: خصرة (سوداء صفاةٍّ  )عىل

  أ قداهما. لوقع صوت ال يظهر الصخرة عىل متيش عندما  والمنةل أ صالً 

 المنةل متيش عندما  خفاهئا، من شالكً  لها  ترى وال صواتً  لها  تسمع ال يعين (الليل ظلمة يف)

 الصورة. كهذه خفي شيئًا؛ وكذكل الرشك ترى ما  الليل؛ ظلمة يف سوداء خصرة عىل

فالنة؛  اي وحياتك وهللا: وهجني من رشك هنا  فالنة( اي وحياتك! وهللا: تقول أ ن )وهو

 تبارك هللا مع ا رشاك رشك، فيه هذا بغريه؛ واحللف وتعاىل تبارك ابهلل احللف بني ما  مجع

 ؛ وهذا(فالنة اي وحياتك) هللا تبارك وتعاىل؛ فقال: بغري حلف أ نه: الثاين وتعاىل، وال مر

 بيشء حتلف عندما  أ رشك"؛ ل نك فقد هللا بغري حلف "من: قال ملسو هيلع هللا ىلص النيب ل ن رشك؛

 العظمة وهذه به، حتلف ذلكل صدرك؛ يف ماكنة هل عظمي يشء نفسك؛ يف مبعظم حتلف

 الناس لكن وتعاىل؛ تبارك وحده هلل يكون أ ن ينبغي التعظمي وهذا وتعاىل، تبارك هلل يه

 ل هنم ورشفك؛ وعرضك، كثري: منترش هنا  عندان هبا، فيحلفون كثرية أ ش ياء يعظمون

 هذا أ مك؛ وحياة أ بيك وحياة به، كذكل: حيلفون صاروا حىت والعرض الرشف عظموا

م ل نه الرشك؛ من لكه وهذا كثريًا؛ موجود  تبارك ابهلل خاص هو تعظميً  اليشء هذا عظ 

ذا وتعاىل،  أ كَب كفر أ كَب؛ فالرشك هلل؛ كتعظميه به حلف اذلي اليشء لهذا تعظميه اكن وا 

ذا املةل، من خمرج  التفصيل هذا ال صغر؛ الرشك من فيكون كذكل؛ تعظميه يكن مل وأ ما ا 

  وتعاىل. تبارك هللا بغري احللف يف
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 الرشك، من هذا كذكل حبياتك؛ حتلف وحيايت( فالنة، اي وحياتك وهللا،: تقول أ ن )وهو

 حلف أ نه هجة ومن وبغريهن ابهلل حلف اال رشاك؛ هجة من: هجتني من الرشك من ال ول

  وتعاىل. تبارك هللا بغري حلف واحد: فقط رشك وهنا هللا، بغري

تقدم،  اذلي الباب يف اكلتفصيل فيه التفصيل هذا اللصوص( ل اتان هذا لكيبة لوال )وتقول:

  فصلنا؟ ملاذا( اللصوص ل اتان هذا لكيبة لوال)

 ؛ فقد(1)النار" من ال سفل ادلرك يف لاكن أ ان "لوال: قال يف معه أ يب طالب ملسو هيلع هللا ىلص النيب ل ن

 تبارك هلل الفضل أ ن يعرف والسالم الصالة عليه العبارة؛ لكنه هذه ملسو هيلع هللا ىلص اس تعمل النيب

 وتعاىل، تبارك هللا من فالفضل طالب؛ أ يب يف شفاعته بقبول عليه من   اذلي وهو وتعاىل،

ذاً  جمرد أ نه ويعمل التوحيد، يعتقد ملسو هيلع هللا ىلص والنيب  تلحظ عندما  العبارة هذه ُتوز سبب؛ فا 

منا  وأآخرًا؛ أ والً  هل والفضل وتعاىل، تبارك هللا هو املسبب أ ن وتس تحرض املسبب،  هو وا 

  غريه. ال فقط الفاعل هو وتعاىل س بحانه أ ن هللا تعتقد وأ ن فقط، سبب

  السابقة. امجلةل معىن نفس اللصوص( ل اتان ادلار يف البط )ولوال

 منذ خَب يف نقرأ   اليوم - صاللصو  من املاكن حامية -قدمية سلفية طريقة ومبناس بة البط؛ يه

 - الآن اب؛ نسيتوأ ور يف أ و اجلنوبية، أ مرياك يف أ ظهنا - بالد يف السجون ا حدى أ ن مدة

 هل البط للطرفة، نذكرها  الفرار؛ هذه من املساجني متنع يك السجن حول البط جعلت

ذا شديد صياح   سلفية طريقة فهذه عندان؛ يقولون ادلنيا كام ابخلطر؛ يعين: يفزع شعر ا 

 النوع. هذا اس تعامل يف قدمية

 

 ( عن عباس ين عبد املطلب ريض هللا عنه.  6208أ خرجه البخاري)( 1)
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 اذلي الواو حرف اس تعامل يف الرشك هنا (وشئت هللا شاء )وقول الرجل لصاحبه: ما 

 س بحانه هللا َكشيئة الآخر مشيئة جفعل ؛(وشئت هللا شاء : )ما- مساواة - التسوية يقتيض

ذا امجلع،  ملطلق ترتيبًا؛ الواو تقتيض ال الواو ل ن حمرم؛ ابطل وتعاىل؛ وهذا  أ ن اعتقد فا 

ذا أ كَب، رشك فهذا املس توى؛ نفس يف هللا َكشيئة فالن مشيئة  ولكنه ذكل يعتقد مل وا 

  شئت. مث هللا شاء ما : يقول أ ن ، والصحيح- لفظي رشك - أ صغر رشك فهذا به؛ تلفظ

 هذا لكيبة )لوال ال وىل: العبارة بني الفرق الحظ انظر: وفالن( هللا لوال: الرجل )وقول

 أ صاًل، ما هللا ذكر فهيا  ليس ال وىل ؛(وفالن هللا لوال: )العبارة وهذه اللصوص(، ل اتان

: قال هللا؛ ذكر ففهيا  هذه أ ما  املتقدم، التفصيل فهيا وفصلنا  ولكيبة فالن؛ هللا قال: لوال

منا  ترتيبًا؛ يقتيض ال ل نه الواو؛ حرف يف وفالن( اال شاكل هللا )لوال  فيصح للمساواة، هو ا 

ذا - فالن مث هللا لوال:  تقول أ ن  لوال: تقول أ ن يصح - ال مر يف سبباً  اكن فالن حقيقة اكن ا 

 فالن. ذكر يأ يت مدة وبعد أ واًل، هللا الرتاِخ؛ مع الرتتيب تفيد ل ن: )مث( فالن؛ مث هللا

  أ فضل. لكذا؛ هذا هللا لوال: قل أ حسن؛ وهذا فالن( فهيا ُتعل )ال

 يكون رمبا  أ صغر، رشاكً  يكون رمبا  الرشك؛ من يشءٌ  فيه يدخل: يعين رشك( به لكه )هذا

  تقدم. فمي فصلنا  كام أ كَب رشاكً 

 

  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول  أ ن   عنه   هللا  ريض   اخلطاب   بن  معر  )وعن : تعاىل هللا رمحه املؤلف قال

َك".  أ و    َكَفَر،   فََقد    هللا    ب َغري     َحلََف   "َمن  :  قال  َ  احلامك(   وحصحه   وحس نه،  الرتمذي   رواه   أ رش 
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 عند فاحلديث ؛(اخلطاب بن معر بن هللاعبد  صوابه: )عن (اخلطاب بن معر )عن

  عنه. هللا ريض اخلطاب بن معر رواية من وليس معر ابن رواية من (1)واحلامك الرتمذي

ما  أ رشك( أ و كفر، فقد بغري حلف )من  يف التفصيل مر ما  هكذا، وعىل أ و هكذا ا 

ما  والكفر هذا، عن حتدثنا  وقد املوضوع، الرشك  وكذكل أ صغر، أ و أ كَب كفراً  يكون أ ن ا 

ما  ذا التعظمي، من احلالف قلب يف يقع ما  عىل بناءً  أ كَب، أ و أ صغر رشاكً  يكون أ ن ا   عظم فا 

ذا أ كَب، وكفر أ كَب، رشك فهو وتعاىل؛ تبارك هلل كتعظميه اخمللوق  هلل؛ كتعظميه يعظمه مل وا 

  أ صغر. كفراً  أ و أ صغر، رشاكً  يبقى فهذا

 

ل َف   َل ن  :  مسعود   ابن   )وقال : هللا رمحه املصنف قال اًب،  ابهلل    أ ح  يل    أ َحبُّ   اكذ  ن  أ ن    ا    م 

ل َف  قاً  ب َغري  ه    أ ح   (  (2) صاد 

  ملاذا؟

 ل هنا  مغوسًا؛ ملسو هيلع هللا ىلص النيب سامها  مغوس؛ ميني ويه الكبائر، من كبرية اكذاًب: ابهلل احللف ل ن

ها  ا ىل انظر هجمن، انر يف صاحهبا تغمس َظم   أ عظم والرشك معصية، تبقى ذكل مع لكهنا ! ع 

يَل   أ حب اكذابً  ابهلل أ حلف ل ن: ) عنه هللا ريض مسعود ابن قال ذلكل ذكل؛ من  من أ ن ا 

 تبارك هللا لغري تعظمي هو صادقًا؛ كنت ولو حىت بغريه احللف ل ن ؛(صادقاً  بغريه أ حلف

ال فيه التعظمي جيوز ال موطن يف وتعاىل ما  رشك فهو املراد؛ املعىن هذا وتعاىل؛ تبارك هلل ا   ا 

  أ كَب. أ و أ صغر

 

 (  وغريهام.  7814(ن واحلامك)1535الرتمذي)( 1)

 . (8902(، والطَباين يف "املعجم الكبري" )15929اخرجه عبد الرزاق يف "مصنفه" )( 3)
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  ما :  تقولوا   "ال:  قال   ملسو هيلع هللا ىلص  النيب   عن  عنه  هللا   ريض  حذيفة  )وعن : هللا رمحه املصنف قال

  بس ند  داود   أ بو   رواه  فالن".   شاء   مث  هللا  شاء   ما :  قولوا   ولكن فالن،   وشاءَ  هللاُ  شاء 

   ( (1)حصيح

 هللا مبشيئة فالن ملشيئة تسوية فيه هذا فالن؛ وشاء هللا شاء ما  سابقًا: ذكرانه اذلي وهو

 أ كَب، رشك فهذا هللا؛ ملشيئة مساوية املشيئة أ ن اعتقد رشك، فا ن وهذا وتعاىل؛ س بحانه

ن   لفظيًا. رشاكً  - أ صغراً  رشاكً  فيبقى ذكل؛ يعتقد مل وا 

 مشيئة فتكون الرتاِخ؛ مع الرتتيب تفيد( مث) ل ن فالن( شاء مث هللا شاء ما : قولوا )ولكن

  مساواة. فهيا  يوجد فال ذكل؛ بعد تأ يت غريه ومشيئة متقدمة، عالية هللا

 

براهمي   )وعن : تعاىل هللا رمحه املصنف قال ُجًل: أ عوُذ ابهلل    ا  َرُه أ ن  يَقوَل الر  النخعي: أ ن ُه يَك 

هللُا مث فالن، وال يقوُل: لوال هللُا  وبَك، وجيوُز أ ن  يَقوَل: ابهلل مث بك، قال: ويقول: لوال  

   وفالن(

براهمي النخعي( براهمي )ا   ابن تالميذ يدي عىل تتلمذ التابعني، علامء من النخعي، يزيد بن ا 

  وعهنم. عنه هللا ريض مسعود

  ملاذا؟ (وبك ابهلل أ عوذ: الرجل يقول أ ن يكره )أ نه

 - املتقدم املعىن بنفس -ياً تراخ  وال ترتيباً  تفيد ال فالواو املساواة؛ يقتيض( وبك: )قوهل ل ن

ال عليه يقدر ال أ مراً  الاس تعاذة سبب اكن أآخر؛ فا ذا معىنً  هناك يكون ورمبا   س بحانه هللا ا 

 نس تعيذ أ ن ا ال رشك؛ هللا بغري الاس تعاذة أ ن قدمنا  فقد أ كَب؛ رشاكً  يكون فهنا  وتعاىل؛

 

(1 ) (4980  ) 
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ذا نقول: فهنا  قادر؛ حبي  حارض يح وهو الشخص، عليه يقدر أ مرٍّ  من الاس تعاذة اكنت ا 

ذا مث ابهلل أ عوذ: قل ولكن وبك، ابهلل أ عوذ: تقول أ ن جيوز قادر؛ فنقول: ال  بك، وأ ما ا 

ال عليه يقدر ال وتعاىل، تبارك ابهلل خاص أ مر يف الاس تعاذة اكنت هو، فاالس تعاذة  ا 

 مث ابهلل )أ عوذ: تقول أ ن ال يصح وهنا الواجب، بغريه؛ هذا ال وتعاىل تبارك ابهلل تكون

 ملسو هيلع هللا ىلص النيب أ ن احلديث يف جاء وقد التفصيل، هو وحده( هذا ابهلل )أ عوذ: تقول بك(؛ بل

 جائزة تكون الاس تعاذة أ ن عىل فدل ذكل ،(1)به" فليعذ َمعاذاً  أ و ملجأً  وجد "من: قال

  قدمناه. اذلي ابلتفصيل

 وهو الشخص، عليه يقدر أ مر يف بك، مث ابهلل أ عوذ يعين بك( مث ابهلل يقول: أ ن )وجيوز

  قادر. حارض

ذا وتعاىل، س بحانه هللا ذكر وتعاىل؛ س بحانه هللا معها: جعل فالن( مث هللا لوال )ويقول:  فا 

 هللا لوال تقول أ و ابلواو، ال( مث) بـ فتذكرها  معه؛ غريه تذكر أ ن وأ ردت هللا، ذكرت

  فالن، أ و تقول: لوال هللا. مث هللا لوال ما أ ن تقول:ا  وتسكت، 

 املساواة. تقتيض ل هنا  وفالن( هللا لوال يقول: )وال

 أ عمل وهللا الباب. هذا خالصة هذا

 

 

 

 ( عن أ يب هريرة ريض هللا عنه.   2886(، ومسمل)3601أ خرجه البخاري)( 1)
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نَع  ابحلَل ف    الباب الثاين وال ربعون: ابُب ما جاَء فمين  لَم  يَق 

 ابهلل 

نَع    مل  فمين   جاء   ما   )ابب : هللا رمحه املؤلف قال    ابهلل(   ابحلَل ف    يَق 

 حمكه؟ ما بذكل؛ يأ خذ وال يقنع ابهلل، ومل هل لفحيُ : يعين

، َوَمن     ملسو هيلع هللا ىلص )َعن  ابن  معر: أ ن رسول هللا ُدق  ؛ فَل َيص  ، َمن  َحلََف ابهلل  آابئ مُك  ل فوا بأ قال: "ال حَت 

". رواه ابن ماجه َن هللا  َض؛ فَلَي َس م  َض، َوَمن  لَم  يَر  ؛ فَل رَي     بس ند حسن( (1) ُحل َف هُل ابهلل 

 طرق مجع ، من(حسن بس ند) املؤلف: قاهل ما  قال هذا اال س ناد؛ ظاهر ا ىل نظر من

ذا الباب: ال حاديث علل معرفة قاعدة علته؛ وهذه هل تبينت احلديث؛  ال طرقه ُتمع مل ا 

مام العلل يف زمانه: علته؛ كام تعرف ذا هللا، فأ نت املديين رمحه بن عيل قال ا   مجعت ا 

آابئمك" يف حتلفوا بلفظ: "ال احلديث أ ن وهو: أ مر؛ كل تبني احلديث هذا طرق  بأ

 أ حد يذكر مل مجع انفع عن ورواه انفع، مهنم مجع؛ معر ابن عن رواه وغريهام "الصحيحني"

آابئمك" حتلفوا "ال: ذكروا ذكل؛ لكهم بعد تأ يت اليت الزايدة مهنم  ابهلل حلف "من: قول  لكن بأ

 مل الزايدة هذه هللا"؛ من فليس يرض مل ومن فلريض، ابهلل هل  حلف ومن فليصدق،

 جعالن بن ومحمد جعالن، بن محمد ا ال معر، ابن عن انفع عن احلديث روى ممن أ حد يذكرها 

ن - شاذة زايدة تكون الزايدة فهذه يشء؛ حفظه يف  حسن أ صّل يف جعالن بن محمد اكن وا 

ذا أ نك ذكران: فكام ،- احلديث  مجع بعد لكن حسن، هو: تقول اال س ناد؛ ظاهر ا ىل نظرت ا 

 ذكرها  ما  الُكرُث؛ امجلع الرواة؛ هؤالء بقية هذه الزايدةَ يذكر  مل لامذافالعةل؛  كل تظهر الطرق

ال ٌ  أ مر يشء؛ هذا حفظه يف اذلي هذا ا   . أ عمل وهللا حصيحة. غري شاذة أ هنا  عىل بني  

 

(1 ) (2101  ) 
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 أ ن يلزم ال كذاب؛ ابهلل حيلف بأ نه عرف اذلي الكذوب تصدق أ ن يلزمك ال املسأ ةل وفقه

؛ موضع احلالف اكن ا ن تصدقه، ق، صدقٍّ ن فُيصد   ترفض أ ن فكل كذكل؛ يكن مل وا 

  فأ قرمه هيود؟ بأ ميان هللا رسول اي ترىض كيف: ملسو هيلع هللا ىلص للنيب وُمَحي ص ُحَوي  ص لقول ميينه؛

  الالكم. هذا عىل ملسو هيلع هللا ىلص النيب

ذًا:   شاذ. الزايدة هبذه لمك ذكران واحلديث كام الصحيح، الفقه هو هذا ا 

ذا احلديث: عليمك تسه ل قاعدة أ عطيمك وأ ان   فكن امخلسة؛ الكتب عن ماجه ابن به انفرد ا 

 مل فا ن مسل امً، به تأ خذ أ ن قبل - العلل علامء- فيه العلامء لِكم وانتبه، راجع حذر،عىل  منه

 ضعيف؛ فأ كرثه ومس ند أ محد؛ امخلسة الكتب عن ماجه ابن به تفرد ما  لك بأ ن نقل

ذا خصوصاً  ضعيف،   أ عمل. وهللا حذرًا. فكن "الصحيحني" يف احلديث اكن ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             349 

ئ َت :  وال ربعون  الثالث   الباب   ابب قول: ما شاَء هللا وش 

   وشئت(  هللا  شاء   ما   قول:  )ابب هللا:  رمحه املؤلف قال

 ومشيئة العبد مشيئة بني التسوية من فيه الرشك؛ ملا  من وأ نه هذا، يف القول قدمنا  وقد

 بعده مث واحد يأ يت أ ن - ترتيباً  يفيد هذا ال الواو حرف الواو، حبرف بيهنام سوى قد هللا،

 مشيئة جعلت ل نك رشك؛ فيه اللفظ هذا مثل: يقال فهنا  التسوية؛ يفيد بل ؛- الآخر

اكن  فا ذا شئت، مث هللا شاء ما : تقول ذكل أ ن يف هللا، والصواب ملشيئة مساوية العبد

هللا؛  ملشيئة مساوية العبد مشيئة أ ن معتقداً  وشئت" هللا شاء "ما : يقول اذلي الشخص

ذا وأ ما  أ كَب، رشك فهذا منا  ذلكل معتقداً  يكن مل ا   الرشك من يكون فهنا  فقط؛ تلفظ هو وا 

( مث) ل ن شئت"؛ مث هللا شاء "ما: - احلديث يف جاء كام - يقول أ ن والصواب ال صغر،

ال مثلها؛ عطف حرف أ هنا  مع( الواو)عن ختتلف  مع الرتتيب تفيد بأ هنا  عهنا ختتلف أ هنا  ا 

 تأ يت ذكل بعد مث البداية يف هللا مشيئة تأ يت شئت، مث هللا شاء ما: تقول الرتاِخ؛ عندما 

 مث محمد جاء: تقول ك ن ،- الرتاِخ معىن وهذا - بعيدة مسافة بيهنام ويكون العبد، مشيئة

يف  ل نه س نتني؛ أ و س نة بعد جاء ومعراً  -مثالً  - اليوم جاء محمداً  أ ن هذا من يفهم معرو،

فعمرو؛ )الفاء( هنا تدل عىل  محمد جاء: -مثالً  - لوقلت ، خبالفةبعيد تراخ؛ مسافة )مث(

 مسافة يوجد فال بعيدة، وأ ما )الواو( وليست قريبة مسافة لكهنا  مسافة بيهنام يوجد أ نه

 الرشك كام تقدم سابقًا. من التلفظ هذا اكن ذلكل التسوية؛ جملرد يه أ صاًل،
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ً أ ىت النيب  )عن : هللا املؤلف رمحه قال ةَل: أ ن  هيوداي  ن مك ترُش  كوَن؛ تقولون: ما  ملسو هيلع هللا ىلصقُتَي  ؛ فقال: ا 

لفوا، أ ن  يقولوا:    ملسو هيلع هللا ىلص شاَء هللُا وشئَت، وتقولون: والكعبة؛ فأ مرمُه النيب ذا أ رادوا أ ن  حَي  ا 

   ورب   الكعبة، وأ ن  يقولوا: ما شاء هللا مث شئَت. رواه النسايئ وحصحه(

  ال نصارية؛ حصابية أ صيف بنت يه قتيةل قتيةل()

نمك: فقال ملسو هيلع هللا ىلص النيب هيوداًي أ ىت )أ ن  ذكل؟ كيف ترشكون( ا 

  الواو.( هنا تسوية حبرف وشئت هللا شاء ما : )تقولون

 الباء،: - القسم حروف -احللف وحروف ،(الواو) حبرف حلٌف  وهنا  والكعبة(: )وتقولون

خملوقة؛  ابخمللوق؛ الكعبة حلف والكعبة؛ هذا وهللا،: تقول أ ن مثل الواو، والكعبة، التاء،

  فيه. التفصيل وتقدم رشاكً، يعتَب هللا بغري احللف: تقدم وكام هللا، بغري حلف فهذا

ذا ملسو هيلع هللا ىلص النيب )فأ مرمه ذًا: احللف الكعبة"( يقولوا: "ورب أ ن حيلفوا أ ن أ رادوا ا   صار هنا  ا 

 ابلكعبة. ال وتعاىل تبارك ابهلل

  الصحيح. اللفظ هو هذا (شئت مث هللا شاء ما  يقولوا: )وأ ن

ذًا:  جاء وال عامل؛ الرشع العقائد بتصحيح جاء كام ال لفاظ بتصحيح جاء أ يضاً  الرشع ا 

 وال خطأ   اللفظ هذا: هل نقول عندما - أ حد يقولن فال وال عامل؛ والعقائد ال لفاظ بتصحيح

 وتصحيح يشء، والنية فالقصد ينفع؛ كذا؛ هذا ال وقصدي كذا، النية وهللا: يقول - جيوز

 رشاكً  ُاعتَب اخلطأ   اللفظ أ ن الحظ أ يضًا، اللفظ تصحيح كل من والبد أآخر، يشء اللفظ

ذًا من فالبد لفظي؛ وهو أ صغر،   ال عامل، وتصحيح العقائد تصحيح مع ال لفاظ تصحيح ا 

 ال لفاظ. تصحيح من أ يضاً  وال عامل؛ البد العقائد تصحيح عىل فقط تركز ال
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  ((1)وحصحه النسايئ )رواه

  شاء   ما :  ملسو هيلع هللا ىلص  للنيب  قال   رجالً  أ ن:  عباس   ابن   أ يضًا: عن  )وهل تعاىل:  هللا املؤلف رمحه قال

 ندًا؟ بل ما شاء هللا وحده"(  هلل   قال: "أ جعلتين   وشئت؛   هللا

   .(2)النسايئ يعين )هل(

 مساوية مش يئته جعل فعندما  ونظريًا، مثيالً  هلل جعلتين انظر! !(ندًا؟ هلل أ جعلتين)

  ندًا. هلل وتعاىل؛ جعّل تبارك هللا ملشيئة

 أ فضل، لكن هذا وتسكت؛ هللا شاء ما  تقول: أ ن أ فضل؛ وهذا وحده( هللا شاء ما  بل)

ذا س بق؛ اذلي احلديث يف جاء كام شئت، مث هللا شاء ما : تقول أ ن جيوز أ يضاً   اكن ا 

 كسبب. العبد مشيئة ا ىل حيتاج ابلفعل ال مر

 

  رأ يُت :  قال   - ل هما   عائشة أ ِخ   - الطفيل   عن  (3)ماجه  )والبن تعاىل:  هللا املصنف رمحه قال

، قُل ُت:   من   نََفرٍّ   عىل  أ تيُت   ك ين    نمك  الهيود  !    هللا  ابنُ   ُعَزي رٌ :  تقولونَ   أ ن مك   لوال  القوُم،  ل نُت  ا 

نَ   ب نََفرٍّ  مررُت   مث!   محمدٌ  وشاءَ  هللاُ  شاء   ما   تقولون:  أ نمك   لوال  القوُم،   ل نُت   وأ نُت: قالوا    م 

نمك   فقلت:  الن صارى؛    القوم   ل نُت  وأ نُت :  قالوا !  هللا    ابن   املس يحُ   تقولون:   أ نمك  لوال   القوم،   ل نُت   ا 

ُت   محمد! فلام  وشاء  هللا  شاء   ما :  تقولون  أ نمك  لوال  َبُت   أ صَبح    أ تيُت   مث  أ خَبُت،  من   هبا   أ خ 

َت   "هل  :  فقال   فأ خَبته؛  ملسو هيلع هللا ىلص النيبَ    وأ ثىن   هللا  حفمد: قال   نعم، :  قلت   " ! أ حدًا؟   هبا   أ خََب 

 

(1 ) (3773   ) 

(  783، )؛ أ ي: مثياًل، وعند البخاري يف "ال دب املفرد"( بلفظ: "عداًل" 10759 الكَبى" )ننيف "الس( 2)

    ( بلفظ: "ندًا".244/ 12والطَباين يف "الكبري" )

(3 ) (2118   ) 
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ن    بعد؛   قال: "أ ما   مث  عليه، نمك   منمك،   أ خَب  من   هبا   أ خَب  رؤاي،  رأ ى ُطفيالً   فا    لكمة  قلُت   وا 

  ما :  قولوا   ولكن  محمد،  وشاء  هللا  شاء   ما :  تقولوا   فال   عهنا؛  أ هنامك   أ ن    وكذا  كذا   مينعين   اكن 

 (  وحده"  هللا  شاء 

 حصايب. ل هما؛ عائشة أ خو خسَبة، بن هللا عبد بن  الطفيل هو )الطفيل(

 املنام رؤاي يف أ ي: ()قال: رأ يت

  الهيود. من جامعة الهيود( من نفر عىل أ تيت )ك ين

نمك قلت:)  اجليدون. القوم ل نُت بذكل يعين (القوم ل نُت ا 

نمك أ فسدمك؛ اذلي هذا يعين هللا( ابن عزير: تقولون أ نمك لوال)  هللا. ابن عزيراً  ُتعلون ا 

 أ يضاً القوم، أ ي:  ل نُت وأ نُت: للمسلمني يقولون الهيود النفر الآن (وأ نُت ل نُت القوم )قالوا:

 املمدوحني. اجليدين

  الرشك. موضع هنا محمد( وشاء هللا شاء ما : تقولون أ نمك )لوال

 الرؤاي. يف لكه وهذا النصارى؛ من جامعة النصارى( من بنفر مررت )مث

نمك: )فقلت  أ يضاً  وذاك أ كَب، رشك وهذا املس يح ابن هللا(: تقولون أ نمك لوال القوم ل نُت ا 

  النصارى. ومصيبة الهيود مصيبة هذي هللا؛ ابن قوهلم: عزيرأ كَب؛ وهو  رشك

 من الناس بعض وأ خَب نومه، من استيقظ أ صبحت أ خَبت هبا من أ خَبت( )فلام

  املسلمني.

: نعم؛ قال: قلت املسلمني؟ من أ حداً  هبا  أ خَبت هل: فقال فأ خَبته ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب أ تيت )مث

 عليه، اخلطب والثناء هللا حبمد خطبه؛ يبدأ   ملسو هيلع هللا ىلص النيب اكن هكذا عليه( وأ ثىن هللا حفمد
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 رسائّل ، أ ما ملسو هيلع هللا ىلص النيب خطب يف كثرياً  ُتدونه عليه؛ وهذا والثناء هللا يبدأ ها حبمد اكن

 ملسو هيلع هللا ىلص. فعّل ُتدون ابلبسمةل؛ هكذا يبدأ ها  فاكن

، الالكم يف أآخر أ سلوب ا ىل أ سلوب من لالنتقال هبا يؤىت لكمة وهذه بعد( أ ما  قال: )مث

 .املقدمة للموضوعأ و من 

نمك منمك، أ خَب من هبا  أ خَب رؤاي رأ ى طفيل )فا ن  أ ن وكذا كذا مينعين اكن لكمةً  قلُت وا 

: هنا  الشاهد وحده( هللا شاء ما : قولوا ولكن محمد؛ وشاء هللا شاء ما : تقولوا فال عهنا  أ هنامك

 أ ن حهثم وأ نه الرشك، من وأ هنا  محمد(، وشاء هللا شاء )ما : قول عن هنيى ملسو هيلع هللا ىلص النيب أ ن

 وحده. هللا شاء ما  يقولوا
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َر؛ فََقد  أآذى هللا   ه   الباب الرابع وال ربعون: ابُب َمن  َسب  ادل 

   هللا(  أآذى  فقد  ادلهر  سب   من   )ابب : هللا رمحه املؤلف قال

ذا السابق يف املرشكون اكن الزمن، هو: ادلهر  )اي: يقولون مصيبة أ و حادثة هبم نزلت ا 

ادلهر"،  هو هللا فا ن ادلهر؛ تس بوا "ال: ملسو هيلع هللا ىلص النيب فقال: الزمن فيس بون ادلهر(؛ خيبة

نمك مصائب، من بمك نزل وما  النوازل، فاعل تس بوا ال أ ي: ذا فا   السب وقع فاعلها؛ س ببُت ا 

ذا عليمك أ نزل اذلي حقيقة، هو الفاعل هو ل نه تعاىل؛ هللا عىل  ادلهر؛ س ببُت املصيبة، فا 

 ادلهر. سب عن هنامه الفاعل؛ ذلكل هو هللا هللا؛ ل ن س ببُت قد حقيقة فأ نُت

َيا َوَما  } :  هللا تعاىل  )وقول : هللا رمحه املؤلف قال ن َيا نَُموُت َوحَن  ال  َحيَاتُنَا ادلُّ
ِ
َ ا َوقَالُوا َما يه 

رُ  ه  ال  ادل 
ِ
   ((1) {هُي ل ُكنَا ا

 ا خل، واملوت... واملصائب فالنوازل ادلهر، ا ىل احلوادث نس بة فيه الكفار، لِكم هذا

ذا ادلهر، ا ىل ينس بونه ذا ادلهر يس بون  فسوف ادلهر؛ ا ىل  ال فعال هذه نس بوا فا   نزلت ا 

  هبم.

ال مايه }وقالوا) ال هيلكنا  وما  وحنيا  منوت ادلنيا  حياتنا ا  ذًا: (ادلهر{ ا   هيلكهم؟ هو اذلي ما ا 

 هبم، املصيبة نزول عند ادلهر يس بون ذلكل هيلكهم؛ اذلي هو الزمان تقلب ادلهر،

 ربنا  هنيى ذلكل هللا؛ ىلع ترجع حقيقة الفاعل؛ فاملس بة هو وتعاىل س بحانه هللا أ ن واحلقيقة

 من كثري كقول موجود؛ اليوم، هو أ هلينا  يف يقع وهذا ادلهر، سب عن وتعاىل تبارك

 حمرم للزمن؛ وهذا لدلهر، سب هذا هذا، من هذا فيه( شفتك ياذل اليوم )يلعن: الناس

 

 [   24]اجلاثية:( 1)
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 س بحانه هللا هو ل جّل اليوم تسب اذلي الشخص لهذا رؤيتك قدر اذلي جيوز؛ حفقيقةً  ال

 وتعاىل. تبارك هللا ا ىل ترجع املس ب ة: احلقيقة الزمن،( اليوم) وليس وتعاىل

  يؤذيين :  تعاىل   هللا  "قال :  قال   ملسو هيلع هللا ىلص  النيب  عن   هريرة،  أ يب   عن   "الصحيح"   )ويف: قال املؤلف

اَر" ويف رواية: "ال    ابنُ  ُر، ُأقَل  ُب الليَل والهن  ه  َر، وأ ان ادل  ه  آدَم؛ يَُسبُّ ادل  َر؛  أ ه  بُّوا ادل  تَس ُ

ُر"( ه  ن  هللَا ُهَو ادل     فا 

 ((1))ويف الصحيح

 هذا؛ ال منه يقع ال املؤمن ،- ابهلل نعوذ -وتعاىل س بحانه هلل أ ذية هذه )يؤذيين ابن أآدم(

  هذا. منه يقع أ ن ينبغي

  املصيبة. يف عليه أ ثر اذلي هو - اعتقاده يف - ادلهر ل ن ادلهر؛ يسب هو (ادلهر )يسب

  هل. حصل ما  قدرت قد اذلي أ ان: حقيقة (ادلهر وأ ان)

 هللا أ ن يعين: ادلهر؟ هو هللا أ ن ما معىن ادلهر( أ ان) معىن: فّس (والهنار الليل )أ قلب

 بيده، وهو الزمن: ذاً ا   والهنار، الليل ويقلب ال مور، يف يترصف اذلي هو وتعاىل س بحانه

 تسب فعندما  حقيقًة، الفاعل خلقه؛ فهو من فهو موجود؛ خلقٍّ  ولك يشاء، ما  يفعل اذلي

 وتعاىل. س بحانه هللا تؤذي ذلكل عليه؛ يرجع السب ادلهر؛ حفقيقة

 اذلي هو وتعاىل هللا س بحانه: يعين (ادلهر" هو هللا فا ن ادلهر؛ تس بوا "ال: رواية ويف)

 تس بوا النوازل؛ ذلكل ال ويزنل احلوادث، وحيدث والهنار، الليل يقلب الزمان، يقلب

 هو املقصود. ادلهر؛ هذا

 

 ( واللفظ ملسمل  2246(، ومسمل) 4826البخاري)( 1)
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 أ ذيته تبارك وتعاىل، ولعدم س بحانه هلل تعظميً  ادلهر؛ سب عن منتنع أ ن هذا: من واملقصود

 وتعاىل.
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ه   و  ي بقايض الُقضاة  وحَن     الباب اخلامس وال ربعون: ابُب الت َسم 

   وحنوها(  القضاة  بقايض   التسمي  )ابب : هللا رمحه املؤلف قال

  ذكل؟ ما حمك يعين

ن    ملسو هيلع هللا ىلص  النيب  عن   هريرة  أ يب  عن (1) "الصحيح"  )يف : املصنف رمحه هللا قال
ِ
نَعَ   قال: "ا   أ خ 

َ   تََسم ى:   َرُجلٌ : هللا  عندَ   امسٍّ  ؛  َمكل  الك  ال  ماكل   ال   ال م    شاهان  مثل :  سفيان  قال   هللا".   ا 

   شاه( 

وتعاىل،  س بحانه ابهلل خاص الامس هذا  ال مالك( )مكل: ابلفارس ية يعين )شاهان شاه(

ال به يسمى أ ن يصح فال  نفسه جعل فقد الامس؛ هبذا تسمى وتعاىل، مفن س بحانه هللا ا 

 للتوحيد.  مناقض ابهلل، وهو كفراً  يعتَب فهذا وتعاىل؛ تبارك هللا مع رشياكً 

 مكل القضاة؟ قايض مثّل هل لكن ترمجة، عن عبارة ل نه شاه( )قال سفيان: مثل: شاهان

 هو اال طالق عىل هكذا أ يضاً  القضاة قايض وتعاىل، س بحانه ابهلل خاص هذا ال مالك

 وتعاىل، لكن س بحانه بيهنم ويقيض القضاة عىل حيمك اذلي وتعاىل؛ فهو س بحانه ابهلل خاص

ذا ص ا   مثاًل: قايضختصيص،  صار عندان هنا  الفالين؛ البدل قضاة قايض :وقيل مثالً  ُخص  

  ابن الش يخ مهنم هذا، جبواز العمل أ هل بعض يقول هنا  مرص، قضاة قايض ال ردن، قضاة

 : (2)لِكمه يف هللا؛ قال رمحه عثميني

ال يصلح ال العام الشامل املعىن هبذا القضاة )قايض  فقد بذكل؛ تسمى مفن وجل، عز هلل ا 

ال يس تحقه ال وجل فمي عز هلل رشياكً  نفسه جعل  لك فوق القايض وهو وجل، عز هللا ا 

 

 (   2143(، ومسمل) 6206البخاري)( 1)

 (    25/263"مجموع فتاوى ورسائل الش يخ ابن عثميني")( 1)
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ليه قاض، ن لكه، احلمك يرجع وا   قايض: يقال ك ن انهتيى جائز( فهذا ماكن؛ أ و بزمان قيد وا 

 ما  معىن مرص؛ هذا قضاة قايض أ و ال ردن، قضاة قايض أ و كذا، يوم أ و كذا س نة قضاة

 الش يخ.  ذكر

ن: الش يخ قال  يؤدي قد ل نه يفعل؛ أ ال ال فضل لكن جائز؛ فهذا ماكن أ و بزمان قيد )وا 

ذا احلق يقبل ال حىت والغرور ابلنفس اال جعاب ا ىل منا  قوهل، خالف ا   قضاء ل ن هذا جاز وا 

 قضاؤه وتعاىل، فاهلل عز وجل هللا س بحانه مع رشيك بأ نه يقال هنا  ال: يعين يتقيد( ال هللا

 قُي  د.  ما مطلقًا؛ خبالف القضاة قايض: فيقال يتقيد ال

َد فال  قضاة قايض:  مثل وذكل وجل، عز هلل مشاركة فيه يكون قال: )خبالف ما قُي  

  هللا. قاهل رمحه ما  أآخر ا ىل (... عرصه قضاة قايض أ و الشام، قضاة قايض أ و العراق،

  فال ال مالك؛ مكل أ ما القضاة؛ لقايض ابلنس بة هذا املسأ ةل، هذه يف التفصيل هو هذا

 هنا. تقييده يصح ال ل نه ؛ا طالقه عىل غري هللاوز جي

 

وأ خَبثَه". قوهل:    القيامة   يوم  هللا  عىل   رجل "أ غيظ   رواية:   )ويفهللا:  رمحه املصنف قال

   ("اخنع" يعين: أ وضع 

( هللا عىل رجل وأ حطه، )وأ غيظ هللا عند امس أ وضع: يعين( هللا عند امس أ خنع )ا ن

 .ال مالك مكل: تسمى رجل وأ خبثه: القيامة يوم هللا عىل أ بغضه: يعين
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ام  أ سامء هللا تعاىل،   رت  الباب السادس وال ربعون: ابب اح 

ل  ذكل   وتغيري الامس ل ج 

   ذكل(  ل جل  الامس   وتغيري تعاىل،   هللا  أ سامء  احرتام   )ابب  :هللا رمحه املؤلف قال

 هللا أ سامء لتعظمي معقود الباب هذا: تعظمي، أ ي: يعين هللا تعاىل( أ سامء احرتام )ابب

  وتقديرها. وتعاىل تبارك

 الامس. الحرتام أ ي ذكل( ل جل الامس )وتغيري

ن:  ملسو هيلع هللا ىلص هل النيب   فقال   احلمك؛   أ اب  يكىن   اكن  أ نه  رشحي  أ يب   )عن  هللا: رمحه املؤلف قال   هللا  "ا 

ليه  احلمك،   هو ن:  فقال   احلمك"،   وا  ذا   قوم   ا    فريض   بيهنم،   أ توين، حفمكت  يشء   يف  اختلفوا   ا 

  وعبد هللا،  ومسمل   رشحي:  قلت   الودل؟"   من   مفاكل !  هذا  أ حسن   "ما   فقال:   الفريقني؛  لِك

  ((1) وغريه  داود   أ بو  رواه  رشحي".   أ بو   "فأ نت :  قال   رشحي،   قلت:   أ كَبمه؟"   "مفن :  قال 

  الفتح. يوم أ سمل حصايب معرو، بن خويدل: امسه اخلزاعي، رشحي( )أ بو

  وبيهنم. قومه يف يكىن( اكن )أ نه

ن: ملسو هيلع هللا ىلص النيب هل الكنية؛ فقال ملعىن اعتبار الحظ: هنا بيهنم؛ حيمك اكن ل نه احلمك( )أ اب  "ا 

ليه احلمك هو هللا  وسامه هللا، أ سامء من هو اذلي الامس يغري يك كنيته هل غري مث احلمك"، وا 

  ال كَب. ابنه ابمس

  ال كَب. ابالبن التكين سنية وفيه

 

 (   5387(، والنسايئ )4955أ بو داود )( 1)
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 هذا الباب:وأ عطيك خالصة 

به(  اخملتصة هللا بأ سامء يتسمى أ ن ل حد جيوز ال أ نه:  )واملقصود: (1)هللا رمحه القمي ابن قال

ذاً   به. خمتصاً  ليس ما  ومهنا  به، خمتص هو ما  هللا أ سامء من ا 

 والرحمي؛ فيجوز والرؤوف والبصري اكلسميع غريه، وعىل عليه تطلق اليت ال سامء )وأ ما : قال

 كام عليه يطلق حبيث اال طالق؛ عىل هبا  يتسمى أ ن جيوز وال اخمللوق، عن مبعانهيا  خيَب أ ن

 وتعاىل(. الرب تبارك عىل يطلق

 هللا؛ أ سامء احرتام وجوب: أ ي: هللا أ سامء احرتام )ابب: هللا رمحه  عثميني ابن الش يخ وقال

 خمتص ابمس أ حد يسمى فال وجل؛ عز هللا تعظمي ومن وجل، عز هلل احرتامٌ  احرتاهما ل ن

  ابهلل.

ال يصح ال ما: ال ول: قسمني ا ىل تنقسم هللا وأ سامء ن غريه، به يسمى ال فهذا هلل؛ ا   وا 

 ذكل. أ ش به العاملني وما  رب الرمحن، هللا،: مثل تغيريه، وجب مسي؛

 لوحظت فا ن والسميع والبصري، الرحمي: مثل هللا؛ غري به يوصف أ ن يصح ما : الثاين

ن به، التسمي من منع الصفة؛   حمض( عمل أ نه عىل به التسمي جاز الصفة؛ تالحظ مل وا 

 الالكم؟ هذا ما معىن

ذا: معناه ذا لكن جاز، العزة؛ معىن تعتَب ومل ابلعزيز، خشصاً  مسيت ا   فال املعىن؛ اعتَبت ا 

 قومه، بني حيمك اكن ل نه احلمك، ملاذا؟ أ اب يكىن اكن رشحي: أ يب حديث يف هنا  جيوز، انظر

 جيوز، مع ال: هنا  نقول فذلكل فيه؛ هاهنا  املعىن فلوحظ عندمه؛ معتَباً  اكن الامس مفعىن

 الناس؛ بني وحيمك العمل هذا ميارس فهو حمك؛ بأ نه الشخص عن ختَب أ ن ميكن الامس أ ن

 

 (   171"حتفة املودود" )( 1)
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 لِكم هذا جيوز؛ ال: يقال عندئذٍّ  وتعتَبه؛ املعىن هذا تالحظ أ ن لكن حمك، فالن: فتقول

  الباب. هذا خالصة وهذا هللا، القمي رمحه ابن لالكم موافق عثميني، وهو ابن الش يخ

 هبا، أ حد أ ي تسمية جيوز ال ابهلل، خاصة مايه ال سامء من أ ن تعمل أ ن: ال مر خالصة

 خالصة هذا املعىن؛ مالحظة دون لكن هبا، تسمي أ ن فيجوز ابهلل؛ خاصاً  ليس ما ومهنا 

 املوضوع.
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ك ُر هللا   الباب السابع وال ربعون: ابب َمن  َهَزَل بيشء فيه ذ 

آن أ و الرسول   أ و القرأ

ك رُ  فيه   ب يشءٍّ   َهَزلَ  من   )ابب : هللا املؤلف رمحه قال آن    أ و  هللا   ذ  (   أ و  الُقرأ سول   الر 

وتعاىل،  س بحانه هللا امس فيه ذكر مبا  الهزل هو الفعل لعب؛ هذا مزاح، السخرية،: الهزل

 واس تخفاف ابلقرأآن، اس تخفاف ؛ هذاملسو هيلع هللا ىلص ابلرسول أ و ابلقرأآن، هللا، أ و فيه ذكر مبا  أ و

 - اجلد ضد فالهزل كفرًا، برشعه؛ ذلكل يعتَب واس تخفاف ابهلل، واس تخفاف، ملسو هيلع هللا ىلص ابلرسول

نسان من يقع هذا - خسرية لعب، مزاح،  ولرشعه. ملسو هيلع هللا ىلص ولرسوهل هلل تعظمي قلبه يف ليس ا 

ن َما ُكن ا خَنُوُض َونَل َعُب قُل   }   تعاىل:  هللا  )وقول : هللا رمحه املصنف قال
ِ
َولَِئ   َسأ ل هَتُم  لََيُقولُن  ا

هَت ز ئُونَ  آاَيت ه  َوَرُسوهل   ُكن ُُت  تَس   َّلل   َوأ   (1){أ اب 

أ نه    - دخل حديث بعضهم يف بعض    - عن ابن معر ومحمد بن كعب، وزيد بن أ سمل وقتادة  

غزوة تبوك: "ما رأ ينا مثل قرائنا هؤالء أ رغب بطوان، وال أ كذب أ لس نًا، وال  قال رجل يف  

فقال هل عوف بن ماكل: كذبت،    ، - وأ حصابه القراء  ملسو هيلع هللا ىلص يعين رسول هللا - أ جنب عند اللقاء 

ليخَبه، فوجد    ملسو هيلع هللا ىلصفذهب عوف ا ىل رسول هللا    ، ملسو هيلع هللا ىلص ولكنك منافق، ل خَبن رسول هللا 

وقد ارحتل وركب انقته، فقال: اي   ملسو هيلع هللا ىلص جفاء ذكل الرجل ا ىل رسول هللا   ، القرأآن قد س بقه

منا كنا خنوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق  قال ابن معر:    ، رسول هللا، ا 

ليه متعلقاً  ن احلجارة تنكب رجليه، وهو يقول:   ، ملسو هيلع هللا ىلصبنسعة انقة رسول هللا    ك ين أ نظر ا  وا 

 

 [   65]التوبة:( 1)
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منا كن  هَت ز ئُوَن ال ملسو هيلع هللا ىلص فيقول هل رسول هللا   ؛ ا خنوض ونلعب ا  آاَيت ه  َوَرُسوهل   ُكن ُُت  تَس   َّلل   َوأ   : }أ اب 

ليه  { ما يلتفت ا  ميَان مُك 
ِ
َد ا مُت  بَع  ُروا قَد  َكَفر  َتذ   ( (1)وما يزيده عليه  ،تَع 

 العلامء. عندمه: القراء قرائنا( مثل رأ ينا  )ما 

 كام أ لك( لل لك، كام يقال: )شغل رشهني يعين:  بطوانً  أ رغب كيف؟ انظربطواًن(  )أ رغب

 املشاخي وهللا: هبم؛ يقول وساخراً  مس هتزأً  املشاخي عن يتحدث اليوم الناس بعض من نسمع

  اللكمة. الحظ: نفس! فقط أ لك شغل

  أ يضًا. ابلكذب وصفهم أ لس نًا( أ كذب )وال

 مه النيب: اذلين يقصدمه جبناء، هؤالء واملعارك احلروب يف: يعين اللقاء( عند أ جنب )وال

  العلامء. :القراء وأ حصابه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول يعين عهنم، يتحدث الصحابة، وصفوة ملسو هيلع هللا ىلص

  للمسري. وُتهز الناقة ملسو هيلع هللا ىلص النيب ركب يعين: انقته( وركب ارحتل )وقد

منا ! هللا رسول اي )فقال:  ونتسىل؛ نتحدث، كنا  يعين الركب( حديث ونتحدث خنوض كنا  ا 

 الطريق. عناء به نقطع ومنزح؛ ونتسىل الطريق، يقطعون به الركب حديث

ليه أ نظر )ك ين نملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول انقة بنسعة متعلقاً  ا   أ ي: متعلق رجليه( تنكب احلجارة ، وا 

منا : يرتىج، ويقول وهو ال سفل يف ابحلجارة تتخبط وقدماه الناقة، حببل  خنوض كنا  ا 

آايته }أ ابهلل: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول هل فيقول ونلعب؛  قد تعتذروا ال تس هتزءون كنُت ورسوهل وأ

ميانمك{، ما  بعد كفرمت ليه، وما  يلتفت ا    عليه(. يزيده ا 

 

    انظر تفسري ابن كثري.( 1)
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 لعلمه تبارك وتعاىل توبهتم مهنم يقبل مل والبعض البعض، عىل وتعاىل س بحانه هللا اتب

  بنفاقهم.

 خمرج كفر هذا اال سالم؛ بشعائر أ و برشيعته أ و برسوهل أ و ابهلل الاس هتزاء أ ن: هنا الشاهد

هل ال: قال من لك ليس أ نه عىل واحض دليل الآية اال سالم، وهذه مةل من ال ا   محمد هللا ا 

ذ  غري أ بدًا؛ ال هذا الالكم به يكفر أ ن ميكن ال واقياً  درعاً  عنده صار هللا رسول حصيح؛ ا 

هل )ال ا ن: ال ا   عىل حتافظ أ ن جيب نواقض ولها  رشوط لها  هللا( رسول محمد هللا ا 

 أ و برسوهل أ و ابهلل الاس هتزاء: نواقضها  ومن نواقضها؛ عن البعد عىل حترص وأ ن رشوطها،

 مهنا؛ وخسر ملسو هيلع هللا ىلص النيب س نة أ هنا عمل وتعاىل، اللحية مثاًل؛ من تبارك هللا برشيعة أ و ابلقرأآن

ذن كفر؛ هكذا يكون فقد  قد مسلامً  يكون أ ن للعبد ميكن وال خطري، جد ال مر ال مر؛ ا 

 أ و برسوهل أ و ابهلل ال مر؛ الاس هتزاء هذا مثل منه يصدر أ ن واس تقر قلبه يف اال ميان وقر

 بتوحيد ختل اليت ال مور من فهذا احلذر؛ فينبغي وتعاىل، تبارك هللا برشيعة أ و ابلقرأآن

ايمك حيفظنا  أ ن هللا نسأ ل العبد.   وا 
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}َولَِئ   أ َذق نَاُه    وال ربعون: ابب قول هللا تعاىل: الباب الثامن  

 } ُه لََيُقولَن  َهَذا يل  ت  اَء َمس   د  رَض  ن  بَع  ن ا م  ًة م  َ  َرمح 

ُه  تعاىل   هللا  قول   ابب ): هللا رمحه املؤلف قال ت  د  رَض اَء َمس   ن  بَع  ن ا م  ًة م  َ : }َولَِئ   أ َذق نَاُه َرمح 

َِئ     لََيُقولَن  َهَذا يل   ىَن فَلَُننَب   ن َدُه لَل ُحس   ن  يل  ع 
ِ
ىَل َريب   ا

ِ
ُت ا ع  اعََة قَائ َمًة َولَِئ   ُرج  َوَما أ ُظنُّ الس 

ن  عََذابٍّ غَل يظٍّ  ُم  م  يَقهن  لُوا َولَُنذ  يَن َكَفُروا ب َما مَع    ((1) {اذل  

ضافة أ ن التوحيد: لكتب الباب مناس بة هذ  من نوع فيه وكس به، معّل ا ىل النعمة اال نسان ا 

 النعمة ترد أ ن عليك فينبغي وتعاىل؛ س بحانه هللا هو علينا  ينعم فاذلي ابلربوبية، الارشاك

 بفضل تعرتف أ ن: النعمة شكر أ ول هذا وتعاىل؛ س بحانه هللا وهو عليك؛ هبا أ نعم من ا ىل

هللا؛  من النعمة هذه بأ ن تعرتف أ ن هبا، عليك املتفضل هو وبأ نه وتعاىل، س بحانه هللا

ذا وتعاىل، تبارك هللا بطاعة فهيا  تعمل أ ن ذكل: بعد مث الشكر، مقامات أ ول هذه  أ نعم فا 

 س بحانه هللا من هذا بأ ن ؛ تعرتف-الرزق نعمة - املال بنعمة وتعاىل عليك تبارك هللا

منا  يشء؛ فيه كل وتعاىل، وليس  بعد مث وتعاىل عليك، تبارك هللا من تفضل حمض هو وا 

 تبارك هللا طاعة عىل يقويك ما  نفسك عىل منه تنفق هللا؛ بطاعة املال هذا يف تعمل ذكل

 تعطي واملساكني، الفقراء هللا؛ تطعم سبيل يف منه وتنفق ذكل، عىل يعينك وما  وتعاىل،

 - العمل طلبة تعطي للمجاهدين، تعطي هللا، سبيل يف تنفق ،-  الرمح تصل - القرَب ذوي

  النفقات؛ أ نواع يف هللا سبيل يف ؛ فتنفقهللا سبيل يف اجملاهدين من العمل أ يضاً  وطلبة

 تبارك هللا بطاعة فيه تعمل وأ ن وتعاىل، س بحانه هللا بفضل تعرتف أ ن اخلري؛ املهم نفقات

الصحة،  يعطيك أ ن وتعاىل س بحانه هللا من ؛ فنعمة- جسدك - حصتك كذكل ،وتعاىل
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 النعمة؛ هبذه عليك هللا أ نعم فا ذا ،(1)والفراغ" الصحة: الناس من كثري فهيام مغبون "نعمتان

 س بحانه هللا شاء وتعاىل، ولو تبارك هللا من بأ هنا أ والً  هللا؛ اعرتف طاعة يف فاس تغلها 

 أ و بفقدها، مصابني أ انس من حوكل تشاهد كام أ صلها، من النعمة هذه يعطك مل وتعاىل

ايها  يعطيك أ نه   وتعاىل س بحانه هللا بفضل تعرتف فأ نت مهنا، وحيرمك عنك يزنعها  مث ا 

 ذكل بعد مث بذكل، عليك وتكرم تفضل حمض وتعاىل تبارك منه وأ هنا  وبنعمه، عليك،

الطاعات،  أ نواع وتعمل وتصيل وتعاىل؛ فتصوم تبارك هللا طاعة يف  حصتك هذه تس تعمل

 وأ نت ،اً معين معالً  رمحك من أ حد احتاج فا ذا هذه، بصحتك رمحك فتصل أ يضًا؛ وتساعد

ايمك و يوفقنا  أ ن وتعاىل س بحانه هللا نسأ ل - العمل... وهكذا هذا عىل فتعينه عليه؛ قادر  ا 

 عىل حتث والس نة الكتاب من كثرية أ دةل فهيا واليت جاءت املهمة ال مور من هذه - ذلكل

، (2)شكرًا{ داود أ ل النعم }امعلوا هذه شكر وتعال، وعىل تبارك هللا بنعم الاعرتاف

 ل ن أ يضًا؛ ابلقلب مطلوب والاعرتاف مطلوب، اللسان، اللسان مبجرد يكون ال والشكر

 داود أ ل }امعلوا ابجلوارح  يكون أ ن البد الشكر أ يضاً  لكن وتعاىل، س بحانه هللا من النعمة

 ذكل؛ يف هل فيقال قدماه، تتفطر حىت الليل يقوم والسالم الصالة عليه واكن شكرًا{،

 - نا علي  بد وتعاىل، فال س بحانه هللا شكر هو ؛ فهكذا(3)شكورًا" عبداً  أ كون أ فال: فيقول

 أ راد وتعاىل لفضّل؛ ل نه تبارك وتعاىل علينا، تبارك هللا بنعم الاعرتاف من - فيمك هللا ابرك

ال بذكل؛ علينا  يتفضل أ ن منا  ذكل؛ يف معل منا  وليس هذا، نس تحق ال  فنحن وا   هو وا 

 .، وأ عاملنا أ س بابوتعاىل تبارك هللا من تفضل

ضافة أ ن الباب: مفناس بة ابلربوبية؛  اال رشاك من نوع فيه وكس به معّل ا ىل النعمة اال نسان ا 

 وتعاىل تبارك هللا ا ىل تردها  أ ن فينبغي خالصًة؛ وتعاىل س بحانه هللا من النعمة هذه ل ن

 

 ( عن ابن عباس ريض هللا عنه.   6412أ خرجه البخاري)( 1)

 [   13]س بأ :( 2)
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ذا بذكل، ابالعرتاف  أآخر، يقول نوع فهذا ذلكل؛ مس تحق أ نه زمع لكنه هللا، ا ىل أ ضافها  وا 

 أ بدًا، ال عيل، هبا  هللا أ نعم ذلكل ذكل؛ أ س تحق لكنين أ عرف؛ هللا، من النعمة نعم،: كل

 ل نك فقط، وليس النعمة هبذه عليك يتفضل أ ن أ راد وتعاىل تبارك هللا ل ن بل لهذا؛ ليس

  لها. أ هل

ذا  تفضل؛ ولكن حمض ليس هللا أ عطاه لها، أ منا  مس تحق أ نه زمع لكنه هللا، ا ىل أ ضافها  وا 

 ينبغي اذلي والتذلل واخلضوع العبودية جانب يف وترفع تعالٍّ  نوع فيه ذلكل؛ فهذا أ هل ل نه

 التوحيد. لكتاب الباب مناس بة هذا عليه؛ فهذه يكون أ ن

  نرجع ا ىل الآايت:

 عىل منا  رمحة أ نزلنا : اال نسان؛ أ ي أ ذقنا  ولِئ اال نسان؛: يعين (أ ذقناه رمحة منا{ )}ولِئ

 تكون فقر، بعد الرزق بأ نواع عليك هللا يتفضل غىن، تكون رمبا  الرمحة هذه اال نسان،

 هللا فريزقك ال والد من حمروماً  تكون أ و ويرزقك، عليك هللا يفتح مث مسكيناً  فقرياً 

 وتعاىل س بحانه هللا فريزقك أ و داء؛ مرض أ صابك الصحة، من حمروماً  تكون أ و أ والدًا،

 الصحة.

  النعم. بأ نواع وتعاىل تبارك هللا من تفضالً  منا{ اال نسان }رمحة: أ ذقناه{ يعين }ولِئ

 هللا فأ غناه مثالً  الفقر مصيبة مصيبة؛ به نزلت ما  بعد: يعين (مس ته{  رضاء بعد )}من

 منه. رمحة عليه فأ نزل وشفاه؛ وتعاىل تبارك هللا فأ حصه املرض مصيبة أ و منه، رمحة

  فعل؟ انظر ماذا (يل{ هذا )}ليقولن
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وتعاىل؛  تبارك منه تفضالً  منه؛ وفضل بنعمة منه، برمحة عليه وتعاىل تبارك هللا َمن   أ ن بعد

يل{  }هذا: فقال بنفسه؛ وأ جعب ا جعاابً  وتعاىل؛ هللا تبارك بنعمة كفر: يعين يل{ قال: }هذا

 أ س تحقه.  ما  هذا

 بني اليوم موجود هذا هذا؛ من ال كَب واملصيبة البلوى أ نظر قامئة{( الساعة أ ظن )}وما 

 أ نعم ذلكل النعمة؛ هذه أ س تحق أ ان: مث يقول ابلنعم؛ عليه وتعاىل س بحانه هللا ينعم الناس،

 أ ين أ ظن ما  قامئة{ الساعة أ ظن الآخرة؛ }ما  ينىس ادلنيا يف ينغمس بعدما  عيل، مث هبا  هللا

 س بحانه هللا قدر ا ن حصل؛ ولِئ - البعث موضوع - املسأ ةل هذه يف أ شك أ ان سأ بعث،

ن: يعين ريب{ ا ىل رجعت }ولِئ بعث، هناك فعالً  وحصل، واكن وتعاىل  هللا قدر ا 

 : -البعث وصار هللا ا ىل رجعت أ ن - ووجد البعث اليشء هذا وحصل

ن ن: يعين  للحس ىن{ عنده يل }ا   حصل ا ن لكن -البعث موضوع يف أ شك وأ ان - حصل ا 

 ادلنيا؛ يف أآاتين اذلي الفضل من أ كرث فضل وتعاىل س بحانه هللا عند يل فس يكون ووجد؛

 قال لِكمه؛ ماذا تقدير هذا - البعث حصل ووجد لو هذا - نعميها وعىل اجلنة عىل سأ حصل

نسان يف وتعاىل س بحانه هللا  : قال كهذا؟ ا 

 وأ قواهلم بأ عامهلم وتعاىل س بحانه هللا س يخَبمه: يعين (معلوا مبا  كفروا اذلين فلننبِئ)

 ذكل، وس يخَبمه يف شك ال سيبعثون أ هنم أ ي يبعثوا؛ أ ن بعد القيامة يوم هذه وعقائدمه

  معلوا. ومبا اعتقدوا ومبا  قالوا مبا  وتعاىل س بحانه هللا

 هللا من شديداً  غليظاً  عذاابً  هذا بسبب سينالون: يعين غليظ{ عذاب من }ولنذيقهنم

 النعم. بأ نواع علهيم وتعاىل تبارك هللا أ نعم أ ن بعد وحجدوا كفروا ل هنم وتعاىل؛ تبارك
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)قال جماهد: هذا بعميل، وأ ان حمقوق به، وقال ابن عباس:  : تعاىل هللا رمحه املصنف قال

ي{ ن د  ٍّ ع  ن َما ُأوت يُتُه عىََل ع مل  ِ
، قال قتادة: عىل عمل مين  (1) يريد: من عندي. وقوهل: }قَاَل ا

بوجوه املاكسب، وقال أآخرون: عىل عمل من هللا أ ين هل أ هل، وهذا معىن قول جماهد:  

 أ وتيته عىل رشف(  

 تفضل قد وتعاىل س بحانه هللا يكون أ ن بعميل، أ نكر هذا يل، هذا: يعين بعميل()هذا 

 فأ نكر ذكل؛ عىل حصلت واجهتادي جبدي أ ان، بعميل هذا وكرمه، يقول: وَمن  ه بفضّل عليه

 وال قرع ال برص قصة يف يُمتحنون اذلين يف س يأ يت كام عليه وتعاىل تبارك هللا نعمة

  وال معى.

 جاءين الفضل هذا وأ س تحق حق صاحب حق؛ فل ين صاحب أ ان: يعين به( حمقوق )وأ ان

 النعمة. هذه هذا، جاءتين

هذا الفضل اذلي جاءين والرزق والرمحة اليت : يعين عندي( من يريد عباس: ابن )وقال

 وتعاىل. س بحانه هللا عند من وليس عندي جاءتين؛ يه من

منا  }قال) : يعين املاكسب( بوجوه مين عمل عىل: قتادة قال عندي{ عمل عىل أ وتيته ا 

- بشطاريت الفضل؟ وهذ الرزق هذا أ وتُيت ينأ   من: يعين ،- اليوم يقال كام - بشطاريت

  وتعاىل. س بحانه هللا بفضل ليس يعين: ؛- ابملعىن الُعريف

؛ قول هذا (أ هل هل أ ين هللا من عمل عىل :أآخرون )وقال  أ ن يعرتف بعضهم: أ صناف مه اثنٍّ

 ليس أ وتُيهتا، ذلكل وأ س تحقها  لها  أ هلٌ  يقول: أ ان وتعاىل، لكنه س بحانه هللا من النعمة

 من ليست أ صالً  فيقول: ال؛ هذه بشطاريت ال ول؛ وتعاىل، أ ما  تبارك هللا من خالصاً  فضالً 

 وتعاىل. هللا س بحانه عند
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 وماكنة؛ وعز رشف صاحب ل ين: يعين (رشف عىل أ وتيته جماهد: قول معىن )وهذا

 عبده. عىل وتعاىل وتفضّل تبارك هللا نعمة حجد من الرمحة؛ فلكها  هذه هللا أ عطاين

 

ن  ثاََلثًَة  " :  يقول ملسو هيلع هللا ىلص   هللا  رسول  مسع   أ نه  هريرة  أ يب   )وعن : تعاىل هللا رمحه املصنف قال
ِ
ا

ن   َى،    م  ائ يَل: أ ب َرَص َوأ ق َرَع َوأ مع  َ ِرس 
م  َملاًَك، فَأ ىَت    فأ راد هللاُ بيَن  ا لهَي   ِ

، فََبَعَث ا أ ن  يَب تَل هَيُم 

ٌ َحَسٌن، دل  ٌن َحَسٌن، َوج  لَي َك؟ قَاَل: لَو 
ِ
ءٍّ أ َحبُّ ا ويذهَب عين    ال ب َرَص، فََقاَل: أ يُّ يَش 

َرين  الن اُس، قَ   اذلي ا  قذره   اَل: فََمَسَحُه فََذَهَب َعن هُ قَد  قَذ  ً دل  نًا، َوج  اًن َحس َ َي لَو  ط  ، فَأُع 

ب ُل،  
ِ
لَي َك؟ قَاَل: اال

ِ
نًا، قَاَل: أ يُّ املَال  أ َحبُّ ا : الَبَقُر، َشك    -َحس َ َي اَنقًَة  - ا ْساق   أ و  ط  ، فَأُع 

اَء، فََقاَل:  هيَا اب   ُعرَشَ لَي َك؟ قَاَل َشَعٌر  أ ىَت ال ق َرَع فَ قال: فَ   ، َرك كَلَ ف 
ِ
ءٍّ أ َحبُّ ا َقاَل: أ يُّ يَش 

َهُب َعين     َرين  الن اُس اذلي  َحَسٌن، َويَذ  َي َشَعًرا    عنه،  ، فََمَسَحُه فََذَهبَ به   قَد  قَذ  ط  َوُأع 

لَي َك؟ قَاَل: الَبَقرُ 
ِ
نًا، قَاَل: أ يُّ املَال  أ َحبُّ ا اًل،    أ و اال بل؛ فأُعطي   َحس َ َرُك  ابَقاَل:  ف بََقَرًة َحام 

هيَا،  هللا   لَي َك؟ قَاَل:  ف كَلَ ف 
ِ
ءٍّ أ َحبُّ ا َى فََقاَل: أ يُّ يَش  ُ أ ن  أ ىَت ال مع  يَل  برََص ي،  ع يَُردُّ اَّلل 

لَي َك؟ قَاَل الَغمَنُ 
ِ
ُه، قَاَل: فَأ يُّ املَال  أ َحبُّ ا ه  برََصَ لَي 

ِ
ُ ا ُ ب ه  الن اَس، فََمَسَحُه فََرد  اَّلل  :  فَأُب رص 

طي  فَأُ  ن   ع  َ َهَذا، فاََكَن ل هََذا َوادٍّ م  ا، فَأُن ت َج َهَذان  َوَودل  ً  َشاًة َوادل 
ِ
ن   اال ، َول هََذا َوادٍّ م  ،  ال ب لٍّ َبَقرٍّ

ن    ك نيٌ   قال:  َغمَنٍّ،الَول هََذا َوادٍّ م  س  ، فََقاَل َرُجٌل م  ئَت ه  ن ُه أ ىَت ال ب َرَص يف  ُصوَرت ه  َوَهي  ِ
ن  واب   مُث  ا

َباُل يف  َسَفر يقد  ،  سبيل  َ احل  َعت  يب  أ كُلَ    يل  ، فاََل باََلغَ هذا   تََقط  َّلل   مُث  ب َك، أ س  ال  اب 
ِ
َم ا الَيو 

َ احلََسَن، َواملَالَ  دل  َن احلََسَن، َواجل  َطاَك الل و  ي أ ع  ذل   ه  يف  َسَفر ي، فََقال:    : اب  رًيا أ تََبل ُغ عَلَي  بَع 

ُ احلُُقوَق كَ  َطاَك اَّلل  ر فَُك، أ لَم  تَُكن  أ ب َرَص يَق َذُرَك الن اُس، فَق رًيا فَأ ع  : َك ين   أ ع    ث رَيٌة، فََقاَل هَلُ

منا   ؟ فََقاَل: املال  ث ُت   ا  ىَل َما   اكب رًا   هذا املال   َور 
ِ
ُ ا َك اَّلل  َ اًب فََصري  ن  ُكن َت اَكذ 

ِ
، قَاَل: ا َعن  اَكب رٍّ

ث َل َما قَاَل ل هََذا،   قال:   ُكن َت،  : م  ، فََقاَل هَلُ ئَت ه  ث َل َما  و َوأ ىَت ال ق َرَع يف  ُصوَرت ه  َوَهي  ه  م  َرد  عَلَي 

ه  َهَذا، فََقالَ  اًب فَ هل   َرد  عَلَي  ن  ُكن َت اَكذ 
ِ
ىَل َما ُكن َت،  : ا

ِ
ُ ا َك اَّلل  َ َى يف  ُصوَرت ه  ف َصري    أ ىَت ال مع 
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يلٍّ  وهيئته  ك نٌي َواب ُن َسب  س  َباُل يف  َسَفر ي، فاََل باََلَغ  قد َ ، فََقاَل: َرُجٌل م  َ احل  َعت  يب  يل  تََقط 

َك برََصَ  ي َرد  عَلَي  ذل   أ كُلَ اب  َّلل   مُث  ب َك، أ س  ال  اب 
ِ
َم ا َا يف  َسَفر ي، فََقاَل: قَد   الَيو  َك َشاًة أ تََبل ُغ هب 

  ُ َى فََرد  اَّلل  ئ َت، عيل ُكن ُت أ مع  َم    ودع ما شئت؛  برََص ي، فَُخذ  َما ش  ُدَك الَيو  َ فََواَّلل   اَل أ هج 

، فََقد  رَ  ن َما اب ُتل يُُت 
ِ
، فَا ك  َماكَلَ س  ، فََقاَل أ م  تَُه َّلل    ءٍّ أ َخذ  طَ عىََل  ب يَش  ُ َعن َك، َوخَس  َ اَّلل  يض 

َبي كَ   ( (1) أ خرجاه. "َصاح 

  ا رسائيل. بين يف حصلت لنا، وعَبة عظة ، وفهيا ملسو هيلع هللا ىلص النيب لنا  ذكرها قصة هذه

 عىل شعر من ال: لونه، وال قرع يغري اجلدل يصيب الَبص: مرض وأ معى( وأ قرع )أ برص

وتعاىل  هللا س بحانه أ صابه قد واحد رجال لك معروف؛ ثالثة ، وال معى- معروف - رأ سه

  مبصيبة.

 ركز يبتلهيم، أ ن هللا أ راد: قال البالء، انظر ما سامه الآن؟ انظر (يبتلهيم أ ن هللا فأ راد)

 مبتلون؟ مه مرىض؛ يعين: مه واالاختبار، لكن أ ليس به املقصود هنا  الابتالء هذا: عىل

ايها، اليت ابلنعمة وتعاىل س بحانه هللا خيتَبك اختباراً  بالًء، تكون أ يضاً  والنعمة  يؤتيك ا 

 اال ميان، ولكن يظهرون أ مياهنم فهم خيتَب الثالثة، هؤالء خيتَب أ ن هللا فأ راد حذرًا، فتكون

 من البد مؤمن؛ بل أ نه دعوة جمرد يدعي اال نسان يرتك ال أ نه وتعاىل تبارك هللا س نة من

ما  ذكل بعد الامتحان، مث خلقه؛ قال هللا عز  يف هللا س نة هذه يفشل؛ أ ن أ و ينجح أ ن ا 

آَمن ا َومُه  اَل يُف تَُنوَن{وجل:  َُكوا أ ن  يَُقولُوا أ َب الن اُس أ ن  يرُت   من البد الفتنة، من البد (2)}أ َحس 

َوال  َوال  ن  } الاختبار َن ال  م  ف  َوال ُجوع  َونَق صٍّ م  َن ال َخو  ءٍّ م  لَُون مُك  ب يَش  ُفس  َوالث َمَرات  َولَنَب 

اب ر ينَ  ذاً  (3){َوبرَش    الص   اختبارات بنعم وأ يضاً  وبالاي، مبصائب اختبارات؛ اختبارات عندان ا 

 

 (.    2964(، ومسمل)3464أ خرجه البخاري)( 1)

 [    2]العنكبوت:( 2)

     [155]البقرة: (3)
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 ينجح اال نسان رمبا  هكذا، هكذا، ويكون الاختبار وتعاىل؛ فيكون هللا تبارك من وفضل

 هبم وتعاىل؛ فهؤالء س بحانههللا  من والتفضل النعمة اختبار يف ينجح وال البالء اختبار يف

 أ ن أ راد يبتلهيم، أ ن هللا النعمة؛ فأ راد الاختبار يف جاءمه لكن مؤمنون؛ صابرون مه بالء

 خيتَبمه.

لهيم )فبعث   رجل صورة عىل املالئكة، جاءمه من مكل  (ملاكً  ا 

ليك؟ أ حب يشء أ ي: فقال ال برص؛ فأ ىت)  ينعم أ ن أ نت؟ يريد تمتىن ما ما أ حب أ ي: (ا 

 عظمية. نعمة عليه

 أ ن يريد:  يعين (به الناس قذرين قد اذلي عين ويذهب حسٌن، وجدل حسٌن، لون: )قال

  الَبص. من يشفيه وأ ن عليه وتعاىل س بحانه هللا مين

  برئ. يشء، يعين: بقي ما  يشء، لك فذهب عليه؛ مسح (قذره عنه فذهب مفسحه: قال)

 الَبص. عنه ذهب (حس ناً  وجدلاً  حس نًا، لوانً  فأ عطي)

ليك؟( انظر! يريد أ حب املال أ ي: قال)  بأ ن عليه أ نعم النعم، بأ نواع وخيتَبه يبتليه أ ن ا 

ليه. املال أ حب أ عطاه بأ ن عليه أ نعم مث وبرصه، بالئه من شفاه   ا 

 مأ   اال بل قال قال؟ هل ْسق ما ا   يدري ما : يعين (- ْسقا   شك - البقر أ و اال بل: قال)

 البقر.

  حاماًل. يعين: عرشاء، انقة فأ عطي اال بل؛: قال أ نه هذا يدل عىل (عرشاء  انقة )فأ عطي

  ابلَبكة. هل دعا  (فهيا  كل هللا ابرك: فقال)

  الثاين. هذا (ال قرع فأ ىت: قال)
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ليك؟ أ حب يشء أ ي: فقال)  الناس قذرين قد اذلي عين ويذهب حسن، شعر: قال ا 

 شعراً  به وأ عطي اكن اذلي القرع داء من اليشء: برئ نفس (عنه فذهب مفسحه به،

  حس نًا.

ليك؟ أ حب املال أ ي: )قال   الراوي. من شك (اال بل أ و البقر: قال ا 

  البقر. اختياره اكن: يعين (حامالً  بقرة فأ عطي)

  ابلَبكة. هل ودعا ،حامالً  بقرة أ ي: أ عطاه (فهيا  كل هللا ابرك: )فقال

  الثالث. هذا (ال معى فأ ىت)

ليك؟ أ حب يشء أ ي: فقال)  مفسحه فرد الناس، به فأ برص برصي، عيل هللا يرد أ ن: قال ا 

ليه هللا ليك؟ أ حب املال فأ ي: قال برصه، ا   هذان فأ نتج وادلًا؛ شاةً  الغمن؛ فأ عطي: قال ا 

 عندمه فصار ابلَبكة؛ هلم دعا  ذكل بعد مث حاماًل، أ نَث واحد مهنم لك أ عطى (هذا وودل

  بفضّل. علهيم هللا مفن والغمن، والبقر اال بل من اكمل قطيع

عىل لك  هللا فأ نعم (الغمن من وادٍّ  ولهذا البقر، من وادٍّ  ولهذا اال بل، من وادٍّ  لهذا فاكن)

 ننظر لكن حيب، اذلي املال أ حسن من وأ عطاه بالئه، من شفاه عظميتني؛ وحد بنعمتني

  ال؟ أ م الاختبار يف جنحوا هل ذكل: بعد

نه )قل: مث يف  ال برص الرجلَ  املكلُ  أ ىت أ ي: بعد ذكل وهيئته( صورته يف ال برص أ ىت ا 

  وفقري وحمتاج. الَبص داء به صورة رجل

 يل بالغ فال هذا، سفري يف احلبال يب انقطعت سبيل، قد وابن مسكني رجل: فقال)

ال اليوم ال أ ريد اليت بدلي ا ىل أ صل أ ن أ س تطيع ال (بك مث ابهلل ا   من أ نت تعطيين أ ن ا 

ال يل مفا  الوصول؛ عىل يعينين اذلي املال بعض   أ نت. مث أ والً  هللا ا 
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 سفري( يف به أ تبلغ بعرياً : واملال احلسن، واجلدل احلسن، اللون أ عطاك ابذلي أ سأ كل)

 اللون أ عطاك ابذلي "أ سأ كل: فقال ؛ا علهي اكن يتال ابحلال رهذك   سؤاهل: يف هنا  الحظ

 هذه عندك تكن وتعاىل، ومل تبارك هللا من ةالنعم هذه يعين احلسن"، واجلدل احلسن،

 مما وأ عطين ابلصدقة واشكرها  هبا واعرتف هللا نعمة فتذكر عليك، هبا  هللا وتفضل النعمة،

شارة لكها  هذه هللا؛ أ عطاك  هذا من واحداً  بعرياً  فقال: فقط أ عطين السؤال؛ هذا يف ا 

  أ هيل. ا ىل به أ صل واحدًا فقط، بعرياً  لكه، الوادي

 أ هل يأ يت عندما  كثرية"، كثريًا: "احلقوق ال غنياء من تسمعها  لكمة (كثرية احلقوق: فقال)

 الفقراء، أ و يأ يت الفقري ليطلب؛ ماذا ل جل يشفعوا أ ن أ جل من ال غنياء من يطلبون اخلري

 هو. هذا كثرية؛ واملصاريف قليل املال كثرية، املصاريف وهللا: يقولون هلم؟ يقولون

  هل: قال هل؟ قال ابتعد عين؛ مفاذا أ عطيك، أ ن أ ريد ال: كثرية، يعين احلقوق

  .رصاحة يذكره أ ن الآن  يريد أ عرفك( )ك ين

 ؟!احلال هذه عىل كنت ما  أ نت !(املال؟ هللا فأ عطاك فقرياً  الناس، يقذرك أ برص تكن أ مل)

  يعرفه. ؛سابقال  يف جاءه اذلي املكل نفسه ، وهوعليه اكن اذلي ابملايض يذكره

  أ جابه؛ وهذا الشاهد: ذاا مبانظر 

منا : قال)  من هو بل هللا؛ نعمة من هو ليس يعين (اكبر عن اكبراً  املال هذا ورثت ا 

منا هذا عهنا؛ تتلكم اليت الفقر مبرحةل مررت ما  أ ان يعين: عندي؛  عن اكبراً  ورثته املال ا 

 وتعاىل؛ مفاذا قال املكل؟  تبارك هللا نعمة جفحد! عندي من وهو! اكبر

ن: )قال  أ ن املكل عليه فدعا  الاختبار، يف فشل كنت( ما  ا ىل هللا فصريك اكذاًب؛ كنت ا 

  وتعاىل. تبارك هللا أ اته اذلي الفضل عنه يذهب
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 عاجل وهذا عنك؛ زوالها  يف سبب تعاىل؛ هلل هبا  والاعرتاف النعمة شكر نظر: عدما

ذا الآخرة يف س يكون اذلي العقاب عن الً فض ،وبةالعق  العبد. يتب مل ا 

 عليه مارد مثل عليه لهذا، ورد قال ما  مثل هل وهيئته؛ فقال صورته يف ال قرع قال: وأ ىت)

 حصل ال برص مع حصل نفس ما  (كنت ما  ا ىل هللا فصريك اكذابً  كنت ا ن: هل هذا؛ فقال

  ال قرع. مع

  الثالث. (ال معى وأ ىت: قال)

 ،سبيل وابن مسكني أ ان رجل: يعين مسكني وابن سبيل( رجل: فقال وهيئته؛ صورته )يف

 لوصويل يكفيين ما  عندي وليس يعينين، حىت أ حد يعرفين ومسافر، ال حمتاج أ ي: فقري

 أ هيل. ا ىل

  أ هيل. ا ىل يوصلين يشء عندي مفا (سفري يف احلبال يب انقطعت )فقد

ال اليوم يل بالغ فال)  هللا بعد تساعدين أ ن تس تطيع اذلي أ نت: يعين (بك مث ابهلل ا 

 فساعدين. وتعاىل؛ س بحانه

 واحدة شاة منك أ طلب: يعين (سفري يف هبا  أ تبلغ شاة: برصك عليك  رد ابذلي أ سأ كل)

ه: ا ىل هبا  أ صل فقط   أ هيل، انظر الآن رد 

  رد؟ بَ  انظر اختباره، يف ينجح اذلي هذا (أ معى، فَرد  هللا عيل  برصي كنت قد: فقال)

 انظر س بحان هللا،( برصي عيل هللا فرد أ معى كنت قد: )أ واًل؛ فقال هللا بفضل اعرتف

هذه  وهللا عليك؛ هللا بنعمة تعرتف أ عظمه! أ ن وتعاىل ما س بحانه هلل ابلفضل الاعرتاف

لهيا. وفقك أ ن هلل شكر ا ىل هللا حتتاج من نعمة وحدها  ا 
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 لوجه ويتصدق النعمة، يشكر النعمة! شكر الآن انظر (َوَدع  ما شئتشئت،  ما  )خفذ

واحدة؛ بل  شاة ليس خريه، شئت" ما  ودع شئت، ما  "خفذ وتعاىل؛ قال: س بحانه هللا

  تريد. ماال واترك تريد ما  خذ

 تبارك هللا لوجه أ خذته يشء يف أ انزعك ال: يعين (هلل أ خذته بيشء اليوم أ هجدك ال فوهللا)

  وتعاىل.

 : املكل فقال

منا  عندك؛ ماكل دع (ماكل أ مسك)   اختبار. هو ا 

منا ) منا  (صاحبيك عىل وخسط عنك، هللا ريض ابتليُت؛ فقد فا    وامتحنُت. اختَبمت ا 

 وتعاىل؛ تبارك بطاعته فهيا  تعمل مث وفضّل، بنعمته تعرتف أ ن هللا شكر أ صل الشاهد:

ايمك يوفقنا  أ ن هللا فنسأ ل  .ذلكل وا 
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آاَتُُهَا   ا أ الباب التاسع وال ربعون: ابب قول هللا تعاىل }فَلَم 

ُ مَع ا يرُش  ُكوَن{ آاَتُُهَا فَتََعاىَل اَّلل  ميَا أ اَكَء ف  قال   َصال ًحا َجَعاَل هَلُ رُشَ

آاَتُُهَا فَتََعاىَل  ابب قول هللا تعاىل: } املؤلف رمحه هللا:  ميَا أ اَكَء ف  آاَتُُهَا َصال ًحا َجَعاَل هَلُ رُشَ ا أ فَلَم 

ُ مَع ا يرُش  ُكوَن{  ((1) اَّلل 
 عبد: مثالً  ابنك تسمي أ ن يعين: رشك، هللا لغري ال سامء تعبيد أ ن لبيان معقود الباب هذا

 ال يعين التوحيد، كامل وينايف وتعاىل، س بحانه ابهلل رشك هذا عيل؛ مثل عبد أ و حسني

ذا هذا التوحيد، كامل ينايف لكنه املةل؛ من خيرج ن اكن اعتقاد، أ ي: معه يكن مل ا   املقصود ا 

ن أ ما  التسمية، جمرد نه هللا؛ لغري التأ ليه تعبيد املقصود اكن ا  التوحيد،  ينايف أ كَب رشك فا 

ذا  والتذلل اخلضوع بذكل وأ ردتعيل،  عبد أ و حسني عبد أ و احلسني عبد هو قلت: ا 

ن اال سالم، أ ما  مةل من خمرج أ كَب رشك فهذا ؛- العبودية مبعىن -لعيل  تسمية جمرد اكن ا 

 غري يعين التوحيد؛ لكامل املنايف الرشك من يعتَب فهذا العبودية؛ هذه تعتقد وال فقط،

 املؤلف. ذكره وذلكل الباب؛ هذا مناس بة املةل، هذه من خمرج

ُ مَع ا يرُش  ُكونَ }: الآية هذه ذكر آاَتُُهَا فَتََعاىَل اَّلل  ميَا أ اَكَء ف  آاَتُُهَا َصال ًحا َجَعاَل هَلُ رُشَ ا أ { فَلَم 

 الآية هذه أ ن التفسريين: أ حد ؛ا له املذكورين التفسريين أ حد عىل الباب الآية هذه تناسب

يرادها  يصح التفسري هذا عىل وبناءً  وحواء، أآدم يف نزلت املوطن، والآية اليت  هذا يف ا 

اَها مَحَلَت  }: قبلها  ا تَغَش  َا فَلَم  لهَي 
ِ
ُكَن ا ا ل يَس  هَجَ َا َزو  هن  َدةٍّ َوَجَعَل م  ن  نَف سٍّ َواح  ي َخلَقمَُك  م  ُهَو اذل  

آتَ  َُما لَِئ   أ َ َرهب  ا أ ث قَلَت  َدَعَوا اَّلل  ت  ب ه  فَلَم  اًل َخف يفًا فََمر  َن مَح  تَنَا َصال ًحا لَنَُكونَن  م  ي 

اك ر ينَ    س منيض. املؤلف أ راد اذلي التفسري عىل الآن ،(2){الش 

 

 [   190]ال عراف: (1)

 [    189]ال عراف:( 2)
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آدم ليس املراد أ ن أآخر: قول وهناك منا  وحواء؛ أ  س نفّس الآن وحنن وذريهتم، أ بناءمه املراد ا 

آدم أ هنم عىل بناءً    املؤلف. أ راد ما  عىل، وحواء أ

آ : الواحدة النفس زوهجا{( مهنا  وجعل واحدة نفس من خلقمك اذلي )}هو   دمأ

  حواء.( زوهجا{ مهنا  )}وجعل

 حواء. أآدم جامع ملا  جامعها؛: يعين( تغشاها{ }فلام)

 ابلنطفة. رمحها  علقت: يعين( )}محلت{ 

 عىل يؤثر ما  مضغة، مث علقة مث نطفة يكون أ والً  خفيفة، تكون امحلل بداية( خفيفًا{ )}محالً 

 خفيفًا. ويكون املرأ ة

 خفيف أ مر وتقعد؛ وتقوم ومتيش وتعمل وتأ يت تذهب تتحرك؛ اكنت يعين( به{ )}مفرت

 علهيا.

  الروح  نفخ  طور يف( أ ثقلت{ )}فلام

  دعاؤهام؟ اكن ماذا وتعاىل؛ تبارك ربنا وحواء أآدم دعا  يعين( رهبام{ هللا }دعوا)

آتيتنا  }لِئ) ذا يعين( صاحلًا{ أ  جسده، يف صاحلاً  العيوب؛ من سلميً  صاحلاً  ودلاً  رزقتنا  ا 

  العيوب. من سلميً 

 لك عىل واجب وهذا علينا؛ به تفضلت ما  عىل لنشكرنك الشاكرين{( من )}لنكونن

ذا أ نعم مسمل:  هذه عىل وتعاىل س بحانه هللا يشكر أ ن بنعمة عليه وتعاىل س بحانه ربنا ا 

  قال: حصل؟ ماذا النعمة؛ لكن
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 ليس صاحلاً  سوايً  ودلاً  وأآاتهام دلعاهئام، وتعاىل س بحانه هللا اس تجاب (صاحلًا{ أآاتهام }فلام)

 عيب. به

 حواء أ ن بسبب مهنام حصل ذكل: التفسري أ هل بعض قال (أآاتهام{ فمي رشاكء هل }جعال)

بليس جفاءها ودل، لها يعيش ال اكن  عبد يعيش؛ فسمته يك احلارث عبد مسيه: لها  فقال ا 

 ؛ أ طاعا تهطاع  يف رشاكء{ هل }جعال وأ مره الش يطان ويح من ذكل فاكن فعاش، احلارث

بليس، فقال آدم: العمل أ هل ا   به املقصود الرشك هذا ولكن الرشك، مهنام يقع ال وحواء أ

بليس، فأ طاعا  الطاعة؛ رشك  وتعاىل، فأ طاعا  تبارك رهبام يطيعا  أ ن علهيام الواجب واكن ا 

بليس يف  يف رشك وهذا وتعاىل، هللا تبارك لغري فعب داه احلارث؛ عبد الودل مسيا  أ ن ا 

  املؤلف. أ راده اذلي الشاهد وهو التسمية؛

 فيه الواردة والآاثر يشء، فيه يصح وال حصيح، غري التفسري هذا: قال العلامء وبعض

ليه ذهب ما  والصحيح: ضعيفة؛ قالوا منا  وحواء؛ أآدم ذاهب املراد ليس البرصي: احلسن ا   وا 

  ذريهتام. من املرشكون املراد:

 الآية: أآخر يف وتعاىل س بحانه هللا: قال

آدم أ والً  ذكر: فقالوا مجع؛ (يرشكون{ عام هللا }فتعاىل)  الآابء من بعدها  ملا  اكلتوطئة وحواء أ

 وتعاىل س بحانه هللا يرزقهم عندما  وال همات الآابء أ ولئك رشك واكن: قال وال همات،

 شابه. وما  اجملوس ية وعىل النرصانية وعىل الهيودية عىل يربوهنم الصاحلني ال والد

رشك،  ال سامء يف هللا لغري التعبيد أ ن لنا  يبني أ ن املؤلف: لِكم من الآن املهم: املراد 

 عليه. مجمع أ مر وهذا

 



                                                                             380 

  كعبد  هللا؛  لغري  معبدٍّ   امسٍّ   لك  حتري   عىل  اتفقوا :  حزم   ابن   )قال : هللا رمحه املصنف قال

 (  عبد املطلب   ا ذكل؛ حاش   أ ش به  وما  الكعبة،   وعبد  معرو،

 عند يكرث ال سامء هذه الرسول؛ وعبد النيب، وعبد عيل، وعبد احلسني، كعبد: ذكران كام

 حمرم؛ لكه وهذا عيل؛ وعبد احلسني، عبد الرافضة: عند ويكرث النيب، عبد املرصيني مهنا:

منا   : قال ابن حزم خالف: عبد املطلب؛ فيه حصل اذلي ا 

 ومل خالف هفي حصل اذلي هو املطلب؛ عبد امس عدا ما : يعين (املطلب عبد ا حاش)

 ملسو هيلع هللا ىلص النيب: يقولون ابجلواز؛ يقولون واذلين مطلقًا، التحري: والصحيح حترميه؛ عىل يتفقوا

 وجه عىل ذكره ملسو هيلع هللا ىلص ذكره النيب الامس هذا لكن حقيقة املطلب"، عبد ابن "أ ان: قال

خبار ابالمس؛ اال خبار هُت ر قد ابمس ا   أ نه وذكر الامس، هذا فسمى الناس؛ بني وُعر َف  اش  

 أ حدٍّ  يف موجوداً  اكن وال الامس، هذا ينشئ مل ملسو هيلع هللا ىلص الامس، فهو هبذا املسمى الشخص ابن

منا  ؛ يقال جبوازه زمنه وأ قره حىت أ هل من  يدل فال أ جداده؛ أ حد به مسمى امس عن أ خَب ا 

 كتابه يف هللا رمحه  القمي ابن - التسمية مسأ ةل - املسأ ةل هذه حقق وقد اجلواز، عىل هذا

  .(1)املولود" أ حاكم يف املودود "حتفة النافع:

 ابالتفاق، وهذا وتعاىل؛ تبارك هللا لغري ال سامء يف التعبيد جيوز ال أ نه: ال مر خالصة

 هللا لغري تعبيداً  فيه أ يضًا؛ ل ن التحري: والصحيح  املطلب، عبد امس يف خالف وحصل

  وتعاىل. س بحانه

 

 

 (   156)ص ( 1)
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آدم  تغشاها   ملا :  قال   الآية؛   يف   عباس  ابن   )وعن : تعاىل هللا رمحه املصنف قال   محلت،  أ

بليس؛   فأ اتهام    هل قرين  ل جعلن  أ و  لتطيعنين   اجلنة،  من  أ خرجتكام  اذلي  صاحبكام  ا ين :  فقال   ا 

  أ ن  فأ بيا   احلارث،   عبد :  مسياه   - خيوفهام   - ول فعلن   ول فعلن   فيشقه،   بطنك   من   أ ي لٍّ فيخرج

  مث  ميتًا،   خفرج   يطيعاه؛   أ ن  فأ بيا   قوهل،   مثل   فقال   فأ اتهام   محلت،   ميتًا، مث   خفرج  يطيعاه؛ 

َجَعاَل  }   : قوهل   فذكل   احلارث؛   عبد :  فسمياه   الودل؛  حب   فأ دركهام   هلام،   فذكر   فأ اتهام   محلت، 

ميَا   اَكَء ف  آاَتُُهَا هَلُ رُشَ    حامت(    أ يب   ابن   رواه  {. أ

 .(متشعبة قرون هل الغزال، أ نواع من نوع ال يل( أ يل )قرين

ليه عباس، واال س ناد ابن عن حامت أ يب ابن وهذا ال ثر رواه  يعمتد فال يصح؛ ال ضعيف ا 

 عليه.

حصيح عن قتادة؛ قال: رُشاكُء يف طاعته، ومل    بس ند   )وهلتعاىل:  هللا رمحه املصنف قال

تَنَا َصال ًحا يُكن  يف عبادته. وهل بس ند حصيح، عن جماهد يف قوهل: }  آتَي  فقا أ ن   لَِئ   أ {؛ قال: أ ش 

نسااًن، وُذكر معناه عن احلسن، وسعيد وغريهام(.   ال يكون ا 

  حامت. أ يب البن: يعين )وهل(

 التابعني. أ حد دعامة، ابن قتادة( )عن

  طاعته. يف أ رشاك: يعين (طاعته يف )رشاكء

 مع غريه يعبدا ومل يعبداه، مل العبادة؛ يف وليس الطاعة يف اكن الرشك عبادته( يف يكن )ومل

منا  وتعاىل؛ س بحانه هللا   فقط. هلام ذكر فمي أ طاعاه وا 

تَنَا َصال ًحا }ل: قوهل يف جماهد عن حصيح بس ند )وهل آتَي  نسااًن، يكون أ ال { قال: أ شفقاِئ   أ  ا 

 ال مر. هذا يف اخلالف ذكران وقد وغريهام( وسعيد، احلسن، عن معناه وذكر
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ىَن   اُء ال ُحس   َ الباب امخلسون: ابب قول هللا تعاىل: }َوَّلل    ال  مس 

} ائ ه  َ ُدوَن يف  أ مس  يَن يُل ح  َا َوَذُروا اذل   ُعوُه هب     فَاد 

َا َوَذُروا  تعاىل: }   هللا  قول   )ابب هللا:  رمحه املؤلف قال ُعوُه هب  ىَن فَاد  اُء ال ُحس   َ َوَّلل    ال  مس 

ائ ه   َ ُدوَن يف  أ مس  يَن يُل ح     ((1) {اذل  

ثبات وجوب لبيان الباب هذا هللا رمحه املؤلف عقد  هل، وعدم وتعاىل تبارك هللا أ سامء ا 

 فهيا. اال حلاد جواز

 يكون ما أ َكل فهيي غايته؛ احلسن يف البالغة: ابحلس ىن املقصود (احلس ىن{  ال سامء )}وهلل

 الوجوه. من بوجه فهيا  نقص فال وأ رشفها؛ املعاين أ حسن ففهيا  احلسن، يف

 يف هل تثبت احلس ىن، اليت بأ سامئه بدعائه وتعاىل تبارك هللا من أ مر هذا (هبا{ )}فادعوه

 والتفصيل والصفات، ال سامء ذكر معىن تقدم ، وقدملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول س نة يف أ و هللا كتاب

ثبات معقود الباب هذا: ذكران وكام ذكل، يف  أ ثبهتا  هل، اليت وتعاىل تبارك هللا أ سامء ال 

ناكرها، جواز وعدم ،ملسو هيلع هللا ىلص نبيه هل أ ثبهتا  أ و كتابه، يف لنفسه ما  ا  ناكراً  ا   تقول: ك ن رصحيًا؛ ا 

ناكر هذا الكفار؛ يقوهل اكن كام وتعاىل، تبارك هلل اسامً  ليس الرمحن  أ و لها، وحجود رصحي ا 

 وأ ش باههم. اجلهمية من الباطل أ هل يفعل حتر  فه كام بأ ن الامس تنكر أ ن

احلق؛  عن أ سامئه يف مييلون يلحدون؛ أ ي: اذلين (أ سامئه{ يف يلحدون اذلين )}وذروا

ناكرها  ما  وتعاىل؛ س بحانه هلل الامس يثبتون فال س بق، كام بتحريفها  أ و مطلقاً  اب   أ و رصاحة ا 

 

 [    180]ال عراف:( 1)
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ثبات وأ مر برتكهم، وأ مر وتعاىل، تبارك ربنا مهنم حذر اذلين من فهؤالء حتريفًا؛  هل ال سامء اب 

 فهيا. اال حلاد جواز وعدم

ائ ه  } :  عباس   ابن   عن   حامت  أ يب   ابن   )ذكر : هللا رمحه املصنف قال َ ُدوَن يف  أ مس    :  { يُل ح 

العزيز. وعن ال معش: يُدخلون فهيا ما  يرشكون. وعنه: مَس وا الالت من اال هل، والُعز ى من  

 . (ليس فهيا 

 تبارك هللا أ سامء من اش تقوا أ خذوا،: يعين (العزيز من: اال هل، والعزى من الالت مسوا)

وتعاىل، وأ خذوا  هللا س بحانه مع رشاكء جعلوها  ال لهة هذه كيف انظر ل لههتم، أ سامءً  وتعاىل

 امس من تش تق أ ن فهيا؛ اال حلاد أ نواع من نوع وهذا أ يضاً  أ يضًا؛ لها  هللا أ سامء من لها أ سامء

 غريه. به وترشك هللا، مع تعبده ملن اسامً  وتعاىل س بحانه هللا

عون: يعين (مهنا  ليس ما  فهيا  ال معش: يدخلون )وعن  هلل يه ليست أ سامءً  هلل بأ ن يد 

 من س بق فمي ذكل يف الواجب وما وصفاته، هللا أ سامء يف القول تقدم وقد وتعاىل، تبارك

  ال بواب.
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 الباب احلادي وامخلسون: ابب ال يقاُل: السالُم عىل هللا 

 )ابب: ال يقال: السالم عىل هللا.  : هللا رمحه املؤلف قال

ذا كنا مع النيب  :(1) يف "الصحيح" يف    ملسو هيلع هللا ىلص عن ابن مسعود ريض هللا عنه؛ قال: كنا ا 

: "ال تقولوا:  ملسو هيلع هللا ىلص؛ فقال النيب  عىل فالنٍّ  ، السالمُ ه  باد  من ع    عىل هللا    المُ الصالة قلنا: الس  

 "( المُ هللا هو الس    ؛ فا ن  عىل هللا   المُ الس  

 هللا، هللا، أ س تغفر "أ س تغفر :الصالة بعد يقول اكن ملسو هيلع هللا ىلص النيب أ ن احلديث: يف وجاء

 ومعىن ،(2)واال كرام" اجلالل ذا اي تباركت السالم، ومنك السالم، أ نت اللهم أ س تغفر هللا،

وتعاىل، اذلي  تبارك نقص لك من العيوب، السامل من السامل أ ي: هو: السالم هو هللا أ ن

 هللا أ ن معىن ونقص؛ هذا عيب لك عن املزنه كامل، بلك املوصوف ال مثيل هل؛ فهو

 اللهم) فـ: أ يضًا؛ منه يكون والعيوب النقائص من والسالمة السالم، هو وتعاىل س بحانه

  عيب. لك ومن نقص لك من السامل أ نت(: السالم أ نت

 يوصف وتعاىل س بحانه فاهلل والعيوب؛ النقائص من السالمة السالم( ومنك تأ يت ومنك)

: يقال فذلكل أ بدًا؛ هل النقص أ و العيب نس بة جيوز فال كامل؛ لكها  وصفاته وأ سامؤه ابلكامل،

  السالم. هو هللا

 

 

 

 (   402(، ومسمل)835أ خرجه البخاري)( 1)

 ( عن عائشة ريض هللا عهنا.   592أ خرجه مسمل) ( 2)
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ئَت  ن  ش   الباب الثاين وامخلسون: ابب قول: اللهم اغ ف ر  يل ا 

ن   يل   اغفر  اللهم:  قول   )ابب  :هللا رمحه املؤلف قال   (شئت   ا 

  عنه؟ هنيى ملاذا عنه؛ هنيى قد ملسو هيلع هللا ىلص النيب ل ن ؛جيوز ال قولال وهذا

! حباجتك لست أ ان: وتعاىل س بحانه هلل تقول ك نك يعين متريضًا؛ فيه سؤاكل هللا؛ ك نل ن 

ن يل، فاغفر يل؛ تغفر أ ن شئت ا ن  جيوز ابطل، وال وهذا تغفر؛ فال تغفر؛ أ ال شئت وا 

جاء يف احلديث: "وليعظم  وقد وتعاىل، تبارك هللا مغفرة طلب يف ال سلوب هذا مثل

هذا  هل"؛ مكره ال هللا "فا ن: أ يضاً  احلديث يف جاء، و الرغبة؛ فا ن هللا ال يتعاظمه يشء"

ن أ خريك: أ ان تقول: حىت يشء عىل وتعاىل هللا س بحانه تكره ال أ نتف معىن أآخر؛  شئت ا 

ن تغفر، أ ن منا  هذا؛ مثل جيوز ال ال؛ تغفر، أ ال شئت وا   اللهم: املسأ ةل، وتقول يف تعزم ا 

ن مغفرتك، ا ىل حباجة فأ ان يل؛ اغفر  اللهم تكون، أ ن ينبغي هلكت؛ هكذا يل تغفر مل وا 

 املس تقر املعىن يكون أ ن ينبغي هكذا يل؛ فاغفر تشاء؛ ما  تفعل وأ نت كل، مكره ال أ نت

  .، وتسأ هل جبد ٍّ وعزمٍّ املغفرة وتعاىل س بحانه هللا  تسأ ل عندما  نفسك يف

  يقولَن    ال: ) قال   ملسو هيلع هللا ىلص   الرسول   أ ن:  هريرة  أ يب   عن (1) "الصحيح"  )يف : هللا رمحه املؤلف قال

املسأ ةل؛ فا ن  هللا ال ُمك ر ه    ليعزم  شئت،  ا ن   ارمحين   اللهم   شئت،  ا ن   يل  اغفر   اللهم   أ َحَدمُك : 

م  :  هل". وملسمل  غ َبَة؛ فا ن  هللا ال يََتعاَظُمُه يٌش    "َول ُيَعظ   طاُه" الر   (  أ ع 

 مل حيصل؛ فال أ و حصل مرتددًا؛ فيقول: يكون ال عازمًا، جازماً  يكون: يعين)ليعز م  املسأ ةل( 

 ال. مشلكة؛

 

 ( عن أ يب هريرة ريض هللا عنه.   2679(، ومسمل )6339أ خرجه البخاري)( 1)
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خريتك؛  أ ان: يقال حىت يشء؛ عىل وتعاىل س بحانه هللا يكره أ حد ال (هل مكره ال هللا فا ن)

  هذا. مثل ينبغي ال

 من يريد وهو نفسه، ويف عظمية، هللا مغفرة يف رغبته جيعل كيف؟ انظر (الرغبة )وليعظم

ذا أ نه لعلمه رصار؛ا  و  اح حل اب   هل يغفر أ ن وتعاىل س بحانه هللا  س بحانه هللا يغفر هل مل ا 

ن وتعاىل؛ س هيكل،   وتعاىل. تبارك هللا بيد الرمحة وا 

ايه؛ يعطيك أ ن وتعاىل س بحانه هللا عىل عظمي يشء ال أ عطاه( يشء يتعاظمه ال هللا فا ن)  ا 

 وتعاىل. هللا س بحانه عىل سهل ال مر فيكون، سهل؛ لك يشء عنده: كن؛ ٍّيشء لك
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   الباب الثالث وامخلسون: ابب ال يقول: عبدي وأ ميت 

   وأ ميت( عبدي   يقول:   ال  )ابب : هللا رمحه املؤلف قال

  عبدي.: ميينه مكل هو اذلي لعبده يقول ال الميني، العبد: اململوك؛ مكل

  أ َمة.: لها  فيقال ؛خطأ   اللغة يف هذا لكن عبدة؛ لها: نقول العبدة، يه اليت: وال َمة

 أ ميت؟ وململوكتك: عبدي،: ململوكك تقول أ ن جيوز هل

  .هذال  قودعم الباب هذا

  يقولَن    "ال:  قال   ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول   أ ن   هريرة:   أ يب  عن  (1)"الصحيح"  )ويف: هللا املؤلف رمحه قال

م    : أ َحُدمُك   ع  ئ َرب َك،  أ ط  وموالي، وال يقل  أ َحُدمُك : عبدي وأ َميت؛   س يدي :  َرب َك؛ وليقل َوض  

: فَتاَي وفتايت وغاُلم"     (وليُقل 

 عنه هنيي فهذا اللفظة؛ هذه تقل ال ؛مع هللا تأ دابً  س يدك، يعين ربك؛: العرب لغة يف

  وتعاىل. هللا س بحانه مع للتأ دب

 الهنيي هذا: العمل أ هل قال (وغالم وفتايت وليقل: فتاي وأ ميت، عبدي: أ حدمك يقل وال)

 هو تعاىل ل نه اللفظ؛ يف الترشيك من فهيا  ملا  الرشك؛ ذلرائع وسداً  للتوحيد، حتقيقاً  جاء

 يف فاملشاركة الامس، هذا يف شاركه غريه؛ عىل أ طلق فا ذا ،- مجيعهم العباد رب هو - الرب

 وصف يه اليت الربوبية يف الترشيك بذكل يقصد مل ا ن ذلكل؛ عنه فيهنيى فقط؛ الامس

 عنه فُيهنيى ترشياكً؛ فيه أ ن مبا  اللفظ هذا لكن الترشيك، هللا س بحانه وتعاىل، ولو مل يُر د  

  عىن.امل لهذا

 

 (    2249)(، ومسمل2552أ خرجه البخاري)( 1)



                                                                             388 

ن العمل: أ هل قال منا  تعاىل، هللا وصف يه اليت الربوبية يف الترشيك بذكل يقصد مل وا   وا 

 ملادة حسامً  عنه فالهنيي الاعتبار؛ هبذا اللفظ هذا عليه فيطلق هل؛ مكل هذا أ ن املعىن

 ما  اللفظ؛ هذا يف حىت الرشك عن وبعداً  للتوحيد، واخمللوق، وحتقيقاً  اخلالق بني الترشيك

 الباب. هذا يف ذكروه
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 ابهلل الباب الرابع وامخلسون: ابب: ال يَُردُّ َمن  َسأ َل  

(  َسأ لَ   َمن    يَُردُّ  ال   )ابب: هللا: رمحه املؤلف قال      ابهلل 

ابهلل؛ فهذا  سؤالٌ  هذا كذا؛ تعطيين أ ن ابهلل  أ سأ كل: كل قال من يعين: (ابهلل  سأ ل من)

 لكن ُتيبه؛ وتعاىل تبارك هلل فتعظميً  بعظمي، سأ ل وتعاىل؛ ل نه هلل تبارك تعظميً  ؛(يرد ال)

  هللا. رمحه عثميني ابن الش يخ لِكم من س يأ يت كام مقيد هذا

 

َتعاذَ   "من :  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول   قال :  قال   معر  ابن   )عن : هللا رمحه املصنف قال   ابهلل    اس  

ئوُه،   روفًا فاكف  ليمك َمع  طوُه، َوَمن  َدعامُك  فَأ جيبوُه، َوَمن  َصنََع ا  فَأ عيذوُه، وَمن َسأ َل ابهلل فَأ ع 

ن  لَم  
ِ
ئوه؛ فادعوا هل حىت تُروا أ نمك  قد اكفأ متوه". رواه أ بو داود والنسايئ  فَا دوا ما تاُكف  َُت 

   (بس ند حصيح 

 مع حصل منك؛ فأ عذه، كام ابهلل أ عوذ: قال مثالً  من: أ ي )من اس تعاذ ابهلل فأ عيذوه(

 ابهلل أ عوذ: هبا قالت يدخل أ ن أ راد فعندما  تزوهجن، الاليت النساء ا حدى مع ملسو هيلع هللا ىلص النيب

 هلل بعظمي؛ تعظميً  عاذت ل هنا ، أ عاذها (1)بأ هكل" احلقي بعظمي؛ عذت   "لقد: فقال منك؛

 وتعاىل. س بحانه

 موضع وهذا ابهلل؛ سأ ل ل نه وتعاىل؛ تبارك هلل تعظميً  أ يضاً  فأ عطوه( ابهلل سأ ل )ومن

 أ حد من السائل خيلو )وال هللا: رمحه عثميني ابن الش يخ يقول احلديث، من الشاهد

 أ ي: كذا وكذا( أ عطين:  فالن اي:  مثالً  يقول ك ن جمرداً  سؤاالً   يسأ ل أ ن ال ول أ مرين:

 

 ( عن عائشة ريض هللا عهنا.    5254أ خرجه البخاري) ( 2)
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 ذكر فيه ليس فقط سؤال أ عطين؛ فالن اي: قال فهو وتعاىل؛ س بحانه ابهلل سؤال فيه ليس

  وتعاىل. تبارك هللا

 الزاكة. من شيئاً  يسأ ل اكلفقري تعطيه، فا نك هل؛ الشارع أ ابحه مما  اكن )فا ن: قال

ن ُتيبه ابهلل؛ فهذا يسأ ل أ ن: الثاين  من فا جابته بعظمي، سأ ل ل نه مس تحقًا؛ يكن مل وا 

مثًا، سأ ل لو لكن العظمي، هذا تعظمي جابته يف اكن أ و ا  نه املسؤول؛ عىل رضرٌ  ا   جياب( ال فا 

ذًا: جابته يف يكون أ ن أ و الشخص، عن للرضر دفعاً  هبذا؛ يقيد ا   هللا ل ن من تعظمي ا مث؛ ا 

 . عنه هنيى ما  ُتتنب وأ ن أ مر، فمي تطيعه أ ن وتعاىل: س بحانه

 طعامٍّ  ا ىل دعامك الطعام، "من ا ىل ادلعوة هنا: أ هنا ادلعوة من الظاهر فأ جيبوه( دعامك )ومن

 هذه يف يكون أ ال برشط ذكل، عىل تدل كثرية أ خرى أ حاديث يف جاء كام فأ جيبوه"

ماكنك منكر، ادلعوة ذا واب    دعاك. ملن تعتذر وأ ن تس تأ ذنه، أ ن ظرف عندك اكن ا 

ليمك صنع )ومن ليك فرد أ حسن من (فاكفئوه معروفاً  ا  ليه ا  ن اال حسان ا   فيه مبا  اس تطعت ا 

 هل. منفعة

 هذا ففي خريًا؛ هللا جزاك: هل تقول أ ن ادع هل، ولو (هل فادعوا تاكفؤه؛ ما  ُتدوا مل )فا ن

 عظمية. بدعوة هل دعوت ل نك هل؛ عظمي شكر وفيه عظمي، دعاء

 "ومن قوهل: منه: والشاهد اثبت، حصيح وهو ((1) حصيح بس ند والنسايئ داود أ بو )رواه

 كتاب يف املؤلف ذكره ذلكل وتعاىل؛ س بحانه هللا تعظمي من فأ عطوه"، هذا ابهلل سأ ل

 التوحيد.

 

 ( وغريهام.2567(، والنسايئ)1672( أ بو داود)1)
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ال   هللا   بوجه   يُسأ ل   ال   الباب اخلامس وامخلسون: ابب:   اجلنة   ا 

ال اجلنة( قال املؤلف رمحه هللا:  أ ل بوجه هللا ا     )ابب: ال يُس 

 يشء. فيه يصح ال الباب هذا لكن التعظمي؛ من أ يضاً  وهذا

أ لُ   "ال :  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول   قال :  قال   جابر   )عن املؤلف: قال ه    يُس  اجلنة". رواه أ بو    ا ال  هللا    ب َوج 

  .((1)داود

 حديث. الباب هذا يف يصح وال احلفظ، يسء قرم، بن سلمين س نده يف ضعيف؛ وهو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1 ) (1671 ) 
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 الباب السادس وامخلسون: ابب ما جاَء يف الل و 

   (الـلو   يف  جاء   ما   )ابب : هللا رمحه املؤلف قال

  ال؟ أ م قولها  جيوز هل لو(؛) لكمة يف: يعين

نه تفصيل؛ فيه  اس تعملها؛ ملسو هيلع هللا ىلص النيب أ ن يف أ حاديث أ يضاً  وجاء هنيي، فهيا  جاء قد فا 

 هنا الباب هذا ذكر املؤلف ،((لو) الـ يف جاء ما  ابب) ال حاديث؟ هذه بني جنمع فكيف

 عىل اعرتض ومن القدر، عىل الاعرتاض :(لو)  اس تعامالت من ل ن التوحيد؛ كتاب يف

نه القدر؛  املؤلف ذكره اذلي املعىن هذا الربوبية؛ توحيد حيقق مل راًب؛ فهو ابهلل يرض مل فا 

  التوحيد. كتاب يف ل جّل الباب هذا

 أ فعال من والقدر القدر، عىل الاعرتاض اس تعامالهتا: من اس تعامالت، عدة لها  هذه( لو)فـ: 

 الربوبية. توحيد من فهو وتعاىل؛ تبارك هللا

 

ن   } :  تعاىل   هللا  )وقول : تعاىل هللا املؤلف رمحه قال
ِ
ءٍّ قُل  ا ن  يَش  ر  م  َن ال  م  يَُقولُوَن َهل  لَنَا م 

ءٌ  ر  يَش  َن ال  م  ُدوَن كَلَ يَُقولُوَن لَو  اَكَن لَنَا م  ه م  َما اَل يُب  ُفوَن يف  أ ن ُفس  َر لُك ُه َّلل    خُي  َما قُت ل نَا    ال  م 

 ( (1) {َهاُهنَا 

  املنافقني.: يعين (يشء{ من ال مر من لنا  هل }يقولون)

 ال مر من لنا  اكن لو يقولون كل يبدون ال ما  أ نفسهم يف خيفون هلل لكه ال مر ا ن }قل)

  قالوا؟ ماذا (هنا{ ها  قتلنا  ما  يشء

 

 [ 154]أ ل معران:  (1)
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  املنافقني قول من وهذا الشاهد، هذا( هنا{ ها  قتلنا  ما  يشء ال مر من لنا  اكن }لو) قالوا:

 الالكم. هذا من الشاهد وس يأ يت( هنا{ ها  قتلنا  ما  يشء ال مر من لنا اكن }لو)

 

م  َوقََعُدوا لَو  أ َطاُعواَن َما  : تعاىل هللا رمحه املصنف قال َواهن   خ 
ِ
يَن قَالُوا ال  )وقوهل: }اذل  

 (  (1) قُت لُوا{

 .  فهيم القتل حصل ملا  القتال عن قعدوا لو هنمأ  : يعين قتلوا{ ما  أ طاعوان قوهلم: }لو: الشاهد

 

  قال:   ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول   أ ن   هريرة  أ يب   عن  (2)"الصحيح"  )يف: تعاىل هللا رمحه املصنف قال

: لو أ ين   ن  أ صابََك يشٌء؛ فال تُقل  َجَزن، وا  ن  ابهلل  وال تَع  َتع  ر ص  عىل ما يَن َفُعَك، واس   اح 

ن  لو   َر هللُا وما شاَء فََعَل؛ فا  : قَد  َل  فعلُت كذا لاكن كذا وكذا، ولكن قُل  تَُح مَعَ تَف 

 )"  الش يطان 

  هجدك تضيع وال والآخرة، ادلنيا  يف ينفعك ما  عىل احرص ( ينفعك ما عىل )احرص

  .ملسو هيلع هللا ىلص النيب من أ مر هذا ينفع؛ ال يشء يف ووقتك

 دامئاً  حنن ذلكل وتعاىل؛ تبارك هللا من -العون طلب - اس تعانتك اجعل (ابهلل واس تعن)

ايك نعبد نقول: }ا ايك  فلو وتعاىل، س بحانه هللا من املعونة تطلب دامئاً  وأ نت نس تعني{، وا 

  والسالمة. العافية هللا نسأ ل  لضعت. خذكل؛ هللا أ ن

  الكسول. العاجز فعل تفعل ال:  يعين (تعجزن )وال

 

 [ 168( ]أ ل معران: 1)

   (2664أ خرجه مسمل ) (2)
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ن) ذا كثريًا: الناس من حيصل هذا (كذا لاكن كذا فعلت أ ين لو: تقل فال يشءٌ  أ صابك وا   ا 

 . كذا لاكن كذا فعلت لو: ويقول يعرتض مبارشة يشء؛ أ صابه

  عليك تفتح( لو) لكمة (الش يطان معل تفتح لو فا ن فعل؛ شاء وما هللا قدر قل: ولكن)

  الش ياطني. وساوس

 ل نه ال حاديث يذكره لنا الش يخ ابن عثميني رمحه هللا، بني وامجلع الباب، هذا يف والتفصيل

 ،(1)الهدي" سقت ما  اس تدبرت ما أ مري من اس تقبلت "لو قال: أ نه ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن ورد

 تفصيالً  هللا رمحه عثميني ابن الش يخ لنا  فصل ذلكل هذه؛( لو) لكمة ملسو هيلع هللا ىلص النيب فاس تعمل

  الباب. هذا نتقن يك جيداً  حنفظه جدًا، ماتعاً 

 املؤلفأ ن : يعين( بيشء جيزم ومل مفتوحة، الرتمجة جعل هللا رمحه )واملؤلف هللا: رمحه قال

:  (الـلو يف جاء ما  ابب: )قال منا  ؛(لو ا ابحة ابب)أ و ( لو حتري ابب)ومل يقل   جعلها  ا 

 فهيا. القول لنا  تفصل الـلو؛ يف أ دةل من جاء أ ي: ما  ؛(الـلو يف جاء ما  ابب: )فقال مفتوحة

 هنا:  ركز أ وجه( عدة عىل تس تعمل( لو) ل ن بيشء؛ جيزم ومل) :قال

تعاىل:  هللا حمرم؛ قال وهذا الرشع؛ عىل الاعرتاض يف تس تعمل أ ن: ال ول قال: )الوجه

 حنو يف ُأيَب  بن هللا عبد الطريق ختلف أ ثناء حني أ حد، غزوة يف }لو أ طاعوان ما قتلوا{

 ترشيع عىل املنافقون اعرتض رجاًل؛ س بعون املسلمني من استشهد فلام اجليش؛ ثلث

 محمد؛ رشع من خريٌ  فرأ ينا  قتلوا؛ ما  رجعنا  كام ورجعوا أ طاعوان لو: وقالوا ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسول

 .وتعاىل س بحانه هللا رشع عىل الاعرتاض فيه  فهذا الكفر( ا ىل يصل وقد حمرم وهذا

 

 ( ورد احلديث يف الصحيحني عن عائشة وجابر وابن عباس ريض هللا عهنم.1)
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 تعاىل: }اي هللا قال أ يضًا، حمرم وهذا القدر؛ عىل الاعرتاض يف تس تعمل أ ن: قال: )الثاين

آمنوا اذلين أ هيا  ذا ال خواهنم وقالوا كفروا اكذلين تكونوا ال أ  غزى اكنوا أ و ال رض يف رضبوا ا 

 وتعاىل. س بحانه هللا قدر عىل اعرتضوا قتلوا{( هؤالء وما  ماتوا ما  عندان اكنوا لو

  هللا(. قدر عىل يعرتضون فهم قتلوا؛ ما  بقوا أ هنم )أ ي: لو قال:

ذاً    هللا. رشع عىل اعرتاضاً  فتقولها  هللا؛ رشع عىل الاعرتاض ال وىل: احلاةل ا 

قال:  ل صّل. أ و التوحيد لكامل مناف لكه وهذا هللا؛ قدر عىل اعرتاضاً  تقولها  الثانية: احلاةل

 عليك الندم يفتح يشء لك ل ن أ يضًا؛ حمرم وهذا والتحّس؛ للندم تس تعمل أ ن: )الثالث

نه  يف نكون أ ن منا يريد وهللا وانقباضًا، حزانً  النفس يكسب الندم ل ن عنه؛ مهنيٌي  فا 

ن تعجز، وال ابهلل واس تعن ينفعك، ما  عىل "احرص :ملسو هيلع هللا ىلص قال وانبساط، انرشاح   وا 

 ا ىل الش يطان"...( معل تفتح لو فا ن كذا؛ لاكن كذا فعلت أ ين لو تقل فال يشءٌ  أ صابك

 هللا. رمحه قاهل ما  أآخر

 شاء }لو: املرشكني كقول املعصية؛ عىل ابلقدر الاحتجاج يف تس تعمل أ ن: مث قال: )الرابع

 ذكل. يف هلم جحة هللا قدر فيجعلون وأ رشكوا؛ عصوا مه: ( يعين(1)أ رشكنا{ ما  هللا

  ابطل. وهذا ؛(2) عبدانمه{ ما  الرمحن شاء }ولو قال: )وقوهلم:

ن خرياً  اكن ا ن املمتىن، حسب وحمكه المتين؛ يف تس تعمل أ ن: اخلامس  رشاً  اكن خفري، وا 

 ماالً  يل أ ن لو: أ حدمه قال ال ربعة؛ النفر قصة يف ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن (3)"الصحيح" ويف فرش،

 

 [ 148ام: ( ]ال نع1)

 [ 20( ]الزخرف: 2)

( عن أ يب كبشة ال مناري، 4228(، وابن ماجه)2325(، والرتمذي) 18024 "املس ند" )( احلديث أ خرجه أ محد يف3)

 ومل أ جده يف الصحيحني
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 فالن؛ فهذا بعمل لعملت ماالً  يل أ ن لو: الثاين وقال ،خرياً  متىن فالن"؛ فهذا بعمل لعملت

 "فهو: الثاين يف سواء"، وقال فأ جرهام بنيته ال ول: "فهو يف ملسو هيلع هللا ىلص  النيب فقال رشًا، متىن

  سواء". فوزرهام بنيته

 حرضت لو: مثل جائز؛ )وهذا خَب جمرد احملض( أ ي: اخلَب يف تس تعمل أ ن: السادس

 سقت ما  اس تدبرت ما أ مري من اس تقبلت "لو: ملسو هيلع هللا ىلص قوهل ومنه الس تفدت، ادلرس

منا ( معمك ول حللت الهدي، منا  مَض؛ ما  عىل حتّساً  ليس: يعين خَب، هو ا   به خيَب خَب وا 

  فقط.

 ما  عهنم؛ هللا ريض الصحابة من س يكون ال مر هذا أ ن عمل لو أ نه ملسو هيلع هللا ىلص النيب )فأ خَبقال: 

؛ الهدي ساق نه: قال وبعضهم يل، الظاهر هو وهذا ول حل  : قال ك نه المتين، ابب من ا 

 ملا  خَب أ نه الظاهر لكن الهدي؛ أ سوق ال حىت اس تدبرت ما  أ مري من اس تقبلت ليتين

 هذا يف املؤلف ذكر وقد خالفه، هللا قدر شيئاً  يمتىن ال ملسو هيلع هللا ىلص والنيب أ حصابه، من رأ ى

آيتني( الباب   هللا. رمحه املؤلف ذكرها  اليت الآايت ذكر مث أ

  عندان: ال مر خالصة

 تبارك هللا قدر عىل الاعرتاض: الثانية واحلاةل الرشع، عىل الاعرتاض: ال وىل احلاةل

 يف تس تعمل أ ن: الرابعة احلاةل والتحّس، الندم يف تس تعمل أ ن: الثالثة احلاةل وتعاىل،

 المتين؛ يف تس تعمل أ ن: اخلامسة حمرمة، احلاةل لكها  املعصية؛ وهذه عىل ابلقدر الاحتجاج

ن تمتناه، ما حسب وهذا ن جفائز، جائزًا؛ اكن ا   أ ن: السادسة احلاةل مفحرم، حمرمًا؛ اكن وا 

خبار؛ جمرد: يعين حمض، خَب يف تس تعمل  هذا أ عمل؛ وهللا جائزة، معني؛ فهذه بأ مر ختَب ا 

 . املسأ ةل هذه يف القول تفصيل هو



                                                                             397 

حي     الباب السابع وامخلسون: ابب الهن  يي َعن  َسب   الر  

حي    َسب   َعن    الهن  يي    )ابُب قال املؤلف رمحه هللا:   الر  

بوا   "ال:  قال   ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول   أ ن  عنه  هللا  ريض   كعب  بن  أ يب   عن  ذا رأ ي ُُت  ما    تَس ُ حَي؛ فا  الر  

َرت  به،   حي  وخري  ما فهيا وَخري   ما ُأم  ن  َخري   هذه الر   أ كُلَ م  ان  نَس  تَك رهوَن؛ فقولوا: اللهم ا 

َرت  به" حصحه الرتمذي حي  ورَش   ما فهيا ورَش   ما ُأم  ن  رَش   هذه الر    (  (1)ونَعوُذ ب َك م 

  الرحي. سب عن هنيي وهذا ال تس بوا الرحي()

ذا)  الرحي. من: يعين (تكرهون ما  رأ يُت فا 

ة، الرحي ل ن وذكل( الرحي تس بوا ال: )قوهل الشاهد  اذلي هو وتعاىل تبارك وربنا مسري 

 يه حقيقة مفسبهتا  وتعاىل؛ تبارك هللا بأ مر هو مهنا  حيصل وما  سريها، اذلي خلقها، وهو

 جيوز فال معنا؛ تقدم اذلي ادلهر سب كحال حفالها  وتعاىل؛ تبارك هللا للفاعل؛ وهو مس بة

 . وتعاىل تبارك هللا مس بة ا ىل يرجع ل نه س هبا؛

 

 

 

 

 

 

(1 ( )2252 ) 
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َّلل      الباب الثامن وامخلسون: ابب قول هللا تعاىل:  }يَُظنُّوَن اب 

   } ل ي ة  َ ال َحق   َظن  ال َجاه   غرَي 

ل ي ة  هللا تعاىل: }  قول   )ابب : هللا املؤلف رمحه قال َ ال َحق   َظن  ال َجاه  َّلل   غرَي  يَُقولُوَن    يَُظنُّوَن اب 

َر لُك ُه   ن  ال  م 
ِ
ءٍّ قُل  ا ن  يَش  ر  م  َن ال  م  ُدوَن كَلَ يَُقولُوَن  َهل  لَنَا م  ه م  َما اَل يُب  ُفوَن يف  أ ن ُفس  َّلل    خُي 

يَن ُكت َب عَ  َز اذل   ٌء َما قُت ل نَا َهاُهنَا قُل  لَو  ُكن ُُت  يف  بُُيوت مُك  لَََبَ ر  يَش  َن ال  م  ُم ال َقت ُل  لَو  اَكَن لَنَا م  لهَي  

  ُ َ اَّلل  َيب تيَل  ه م  َول  ع  ىَل َمَضاج  ِ
ُ عَل مٌي ب َذات   ا َص َما يف  قُلُوب مُك  َواَّلل  مُك  َول ُيَمح   َما يف  ُصُدور 

ُدور     ((1) {الصُّ

 أ ي: املنافقون )}يظنون ابهلل{(

 فهذا سيئًا؛ ظناً  ابهلل ظن مفن اجلاهلية، أ هل ظن السوء، وهذا  الظن )}ظن اجلاهلية{(

 أ ن تعمل بأ ن وذكل ابهلل، الظن ا حسان وجوب لبيان معقود الباب فهذا اجلاهلية، ظن من

 الظن حسن من وليس أ حدًا، يظمل ال وأ نه س بحانه حبمكة، لكه وابلكون بك هللا يفعّل ما 

  أ مره. وترتك تعصيه أ نت اخلري؛ مث بك يريد أ نه به تظن أ ن ابهلل

 الرشك أ هل وأ ن نبيه، ينرص لن أ نه ابهلل يظنون (اجلاهلية{ ظن احلق غري ابهلل }يظنون)

  وتعاىل. تبارك ابهلل يسء ظنٌ  وتضيع؛ وهذا س تذهب دعوته عليه، وأ ن س ينترصون

رادتنا  خنرج مل: يعين (يشء{ من ال مر من لنا  هل }يقولون) منا اب   مكرهني. أ خرجنا  للقتال؛ ا 

 وال مر خروجمك، قدر اذلي هو وتعاىل س بحانه هللا أ ن: يعين (هلل{  لكه ال مر ا ن )}قل

ليه. لكه   ا 

 

 [ 154( ]أ ل معران: 1)
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 والعقائد والسوء الرش يبطنون املنافقني: حال هذا (كل{ يبدون ال ما  أ نفسهم يف }خيفون)

  معك. أ هنم كل اخلري، ويظهرون ويظهرون الفاسدة

واختياران؛  بأ يدينا  ال مر اكن لو (هنا{ ها  قتلنا ما  يشء من ال مر من لنا اكن لو }يقولون)

  أُك ر هنا  ولكننا املاكن؛ هذا يف قتلنا  وما  للقتال، خرجنا  ما 

 يف كنُت لو: يعين (مضاجعهم{ ا ىل القتل علهيم كتب اذلين لَبز بيوتمك يف كنُت لو }قل)

 مضاجعهم؛ هلم ا ىل وقدره القتل علهيم كتب هللا س بحانه وتعاىل اذلين بيوتمك؛ خلرج داخل

 يف جلس ُت سواءمنه،  لمك مفر وال هللا،  قدره قد ال مر مصارعهم، خالص؛ ا ىل: يعين

  خرجُت. أ و بيوتمك

  صدورمك. يف ما  خيتَب خيتَبه؛: يعين صدورمك{( يف ما هللا }وليبتيل)

  أ ي: ميزيه. (الصدور{ بذات علمي وهللا قلوبمك يف ما  }ولميحص)

 ابهلل الظن ا حسان: والواجب اجلاهلية{ ظن احلق غري ابهلل }يظنون: تعاىل قوهل: الشاهد

ساءة وحيرم وتعاىل تبارك  به. الظن ا 

م  َولََعهَنُم   } :  )وقوهل قال املؤلف:  ُ عَلهَي   َب اَّلل  ء  َوغَض  و  م  َدائ َرُة الس  ء  عَلهَي   و  َّلل   َظن  الس  ان  نَي اب  الظ 

رًيا  َ َوَساَءت  َمص     ((1){َوأ عَد  لَهُم  هَجَمن 

 س بحانه هللا السوء، وسامه ظن ابهلل يظنوناملنافقون والكفار  السوء( ظن ابهلل الظانني)

 يسء، ظنٌ  هذا املرشكني؛ وسينرص نبيه، س هيزم هللا بأ ن واكنوا يظنون سيئًا، ظناً  وتعاىل

 يكون الهناية يف ؛ لكنهلم واترةً  هل اترةً  جسال؛ الكفار وبني ملسو هيلع هللا ىلص النيب بني احلروب تكون

 .ملسو هيلع هللا ىلص نبيه مع حصل اذلي وهذا املرتفعة؛ يه تكون ولكمته املنترص، هو

 

 [ 6]الفتح:  (1)



                                                                             400 

  والعذاب ابذلل( السوء دائرة )علهيم

   (مصرياً  وساءت هجمن هلم وأ عد ولعهنم علهيم هللا وغضب)

 

قال ابن القمي يف الآية ال وىل: " فّس هذا الظن بأ نه س بحانه ال ينرص  قال املؤلف: )

ناكر  رسوهل، وأ ن أ مره س يضمحل، وفّس بأ ن ما أ صابه مل يكن بقدر هللا  وحمكته، ففّس اب 

ناكر أ ن يُت أ مر رسوهل وأ ن يظهره هللا عىل ادلين لكه. وهذا هو   ناكر القدر، وا  احلمكة، وا 

منا اكن هذا ظن السوء؛ ل نه   ظن السوء اذلي ظن املنافقون واملرشكون يف سورة الفتح. وا 

 ظن غري ما يليق به س بحانه، وما يليق حبمكته ومحده ووعده الصادق. 

داةل مس تقرة يضمحل معها احلق، أ و أ نكر أ ن يكون  مفن ظن أ ن  ه يُديُل الباطل عىل احلق ا 

ما جرى بقضائه وقدره، أ و أ نكر أ ن يكون قدره حلمكة ابلغة يس تحق علهيا امحلد، بل زمع  

 أ ن ذكل ملشيئة جمردة؛ فذكل ظن اذلين كفروا، فويل لذلين كفروا من النار. 

 خيتص هبم، وفمي يفعّل بغريمه، وال يسمل من  وأ كرث الناس يظنون ابهلل ظن السوء فمي 

ال من عرف هللا وأ سامءه وصفاته، وموجب حمكته ومحده، فليعنت اللبيب الناحص   ذكل ا 

لنفسه هبذا، وليتب ا ىل هللا وليس تغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فت شت من فتشت  

ن كذا وكذا، مفس تقل  لرأ يت عنده تعنتا عىل القدر ومالمة هل، وأ نه اكن ينبغي أ ن يكو

 ومس تكرث وفتش نفسك هل أ نت سامل؟ 

خاكل انجياً  ال فا ين ال ا   ( فا ن تنج مهنا تنج من ذي عظمية ... وا 

َ : ال وىل الآية يف القمي ابن )قال  أ مره وأ ن رسوهل، ينرص ال س بحانه بأ نه الظن هذا فُّس  

  ملسو هيلع هللا ىلص. النيب وسيهنزم س يذهب ويزول،: يعين (س يضمحل
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 هللا بأ ن يظنون بأ هنم اترةً  فّس: يعين (وحمكته هللا بقدر يكن مل أ صابه ما  بأ ن وفّس)

 وحمكته؛ هللا بقدر يكن مل أ صابه ما  بأ ن أ يضاً  وفُّس    ،ملسو هيلع هللا ىلص رسوهل ينرص لن وتعاىل س بحانه

 وحمكته. هللا لقدرة نفي فيه الثاين فهذا

 احلق. عىل الباطل ينرص: يعين( احلق عىل الباطل يديل أ نه ظن مفن)

داةل)   وجود. للحق يبقى ال حبيث اتمًا؛ نرصاً : يعين (مس تقرة ا 

  ويذهب. يذوب: يعين (احلق معها  يضمحل)

 ليس فاكن، ال مر شاء وتعاىل س بحانه هللا أ ن جمرد: يعين جمردة( ملشيئة ذكل أ ن زمع )بل

  كثري يعتقده كام فاسدة خطري وعقيدته فأ مره ال مر؛ هذا زمع من حمكة، ذكل وراء من

 . ال شاعرة من

هللا  أ سامء لفهم بنفسه وهيُت يعتين العقل؛ صاحب اللبيب: (لنفسه الناحص  اللبيب )فليعنت

  السوء. ظن ابهلل يظن ال يك ربه؛ ومعرفة وصفاته

  واعرتاضًا. تشديداً  (القدر عىل )تعنتاً 

 حبمكة يكون يشء لك أ ن اس تحرض أ نه ولو وتعاىل، س بحانه هللا قدر يلوم (هل ومالمة)

  فيه. هو ما  عىل هللا محلد القدر؛ عن كشف أ نه ولو القدر، الم ملا هللا؛

 ينبغي أ ن يكون: ويقول القدر، عىل يعرتض: يعين (وكذا كذا يكون أ ن ينبغي اكن وأ نه)

  ، كام يريد هو.وكذا كذا

ما  هذا؛ بني والناس (ومس تكرث مفس تقل)  منه. يس تكرث الظن، أ و سوء من يس تقل   أ ن فا 

  نفسه يفتش منا لك (سامل؟ أ نت هل: نفسك وفتش)
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ال ذي من تنج مهنا؛ تنج فا ن)  ونسأ ل العافية، هللا نسأ ل (انجياً  أ خاكل ال فا ين عظمية.. وا 

ايمك ينجينا  أ ن هللا  هذا يف حيصل ما  لك بأ ن يعمل وأ ن بربه، الظن حيسن ممن جيعلنا  وأ ن وا 

 هذه اس تحرض أ حدًا، يظمل ال هللا وأ ن وتعاىل تبارك ربه من حبمكة نفسه ويف الكون

ذا كل، خري بك هللا فعّل ما أ ن واعمل دامئًا، املعاين  وتعاىل، س بحانه هللا طاعة عىل كنت ا 

ونعمة،  كل خري هو بك وتعاىل س بحانه هللا يفعّل ما  أ ن دامئاً  فاعمل عاص؛ غري هل، مطيعاً 

ايمك يوفقنا  أ ن هللا هلل، نسأ ل وامحلد ىل لطاعته وا    ويرىض. حيب ما  وا 
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   ابب ما جاَء يف ُمن ك ري الَقَدر    : وامخلسون   التاسع   الباب 

(  ُمن ك ري  يف  جاء   ما   )ابب : هللا رمحه املؤلف قال    الَقَدر 

 حمكهم بيان عىل تدل أ دةل من فهيم جاء ما القدر؛ ينكرون اذلين: يعين (القدر منكري)

 أ مرمه. يف والوعيد والتشديد

 تبارك علمه كوهنا؛ قبل لل ش ياء وتعاىل تبارك هللا تقدير هو ابلقدر املقصود القدر؟ هو ما 

 هللا مل يشأ   لو ويشاؤه، يعلمه وتعاىل س بحانه هللا اليشء، حيصل أ ن قبل وتعاىل هبا

 بأ نه يكون أ ن قبل اليشء وتعاىل هللا س بحانه يعمل أ بدًا، صلملا ح وتعاىل؛ س بحانه

ذا وخلقه، احملفوظ، اللوح  يف عنده وكتب ا حصل،مل يشأ ه مل ولو ويشاؤه، س يكون  ا 

آمنت  ابلقدر. أآمنت فقد ال ربع؛ املراتب هبذه أ

 يف س يحصل ما  ولك الكون، هذا يف حيصل ما  لك يعمل وتعاىل س بحانه هللا بأ ن تؤمن

  يشء. عمل يفوته ال وتعاىل، تبارك هلل معلوم لكه الكون هذا

 شاء ما  وقع، ملا  وقوعه يشأ   مل ولو وقوعه، شاء وتعاىل س بحانه هللا أ ن تعمل: الثاين ال مر

  يكن. مل يشأ   مل وما  اكن هللا

 فلك احملفوظ؛ اللوح  يف عنده يشء لك مقادير كتب وتعاىل س بحانه هللا نأ  : الثالث ال مر

 س يكون. بأ نه احملفوظ اللوح يف وتعاىل س بحانه هللا عند مكتوب يشءٍّ 

 لك وتعاىل، تبارك  هللا خلق من فهو الكون هذا يف موجود يشء لك أ ن الرابع: ال مر

 أ فعال ال خلقه، عن خيرج يشء ال وتعاىل، تبارك هللا خلق من فهو الكون هذا يف خملوق

ذا ابلقدر، أآمنت قد تكون هبذا غريها؛ وال العباد ناكر كفرت، فقد القدر؛ أ نكرت وا   ا 

 كفر، أ نكره من الس تة، اال ميان أ راكن من ركن ورشه خريه ابلقدر اال ميان ل ن كفر؛ القدر
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ف من أ ما   ال اللغة؛ فهذا حتمتلها  بطريقة وحرف هل، عرضت ش هبات بسبب وغري   حر 

عُ  يكفر؛ بل  يأ يت لكه ذكل وتفصيل الاعتقاد، كتب يف معروف تفصيل عىل ويضلل يَُبد 

 مجعت اليت الكتب من شابه وما  و: "الواسطية" الاعتقاد"،  "ملعة كـ: العقيدة كتب يف

 ال مور. هذه يف احلديث

 ال مر: ) قالوا ال ساس؛ يف قدرية مه املعزتةل ل ن أ يضًا؛ والقدرية املعزتةل،: القدر أ نكر وممن

 تكون؛ أ ن قبل لل ش ياء حىت وتعاىل س بحانه هللا عمل أ نكر ، وبعضهم(قدر ال أ نف،

 ولكن العمل أ ثبت وبعضهم ابجلهل، وتعاىل س بحانه هللا يصفون ل هنم العلامء؛ كفرمه وهؤالء

ن: قال  وهو القول؛ هذا عىل القدرية من وكثري العباد؛ أ فعال خيلق مل وتعاىل س بحانه هللا ا 

  واحنراف. ضالل

 

مه      ابن   )قال : تعاىل هللا رمحه املؤلف قال ، لو اكن ل َحد  ه  معر: واذلي نَف ُس ابن معر بيد 

. مُث  اس َتَدل    َن ابلَقَدر  م  ن ُه حىت يُؤ  َّلُ هللُا م  ث ُل ُأُحدٍّ ذَهَبًا، مث  أ ن َفَقُه يف سبيل  هللا؛ ما قَب  م 

ه  وُرُسّل   واليوم  الآخ  َن ابهلل ومالئَكت ه  وُكُتب  َن ابلَقَدر   بقول  النيب: "اال مياُن أ ن  تُؤم  ر  وتؤم 

". رواه مسمل ه   ( (1)خري ه ورش  

  فهو بيده؛ معر ابن نفس اذلي هو وتعاىل س بحانه هللا (بيده معر ابن نفس واذلي)

  .ملسو هيلع هللا ىلص النيب به حيلف اكن الميني وهذا ابهلل، حيلف

 اجلبل هذا أ حد؛ كجبل املال من تصور أ ن يكون كل (ذهباً  أ حدٍّ  مثل ل حدمه اكن لو)

  الكبري. الضخم

 

(1 ( )8 ) 
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ذا ل نه ملاذا؟ (منه هللا قبّل ما  هللا؛ سبيل يف أ نفقته مث) ذا كفر، القدر؛ أ نكر ا   كفر وا 

  معل. منه يقبل فال معّل؛ حبط

  ابلقدر. اال ميان من البد (ابلقدر يؤمن حىت)

 الآخر واليوم ورسّل وكتبه ومالئكته ابهلل تؤمن أ ن: "اال ميان: ملسو هيلع هللا ىلص النيب بقول اس تدل )مث

 الس تة. اال ميان أ راكن هذه ورشه"( خريه ابلقدر وتؤمن

  التحريفات أ ما  مسمل، القدر ينكر وال جدًا، كثرية والس نة الكتاب يف القدر وأ دةل

 .، ويقع فهيا والضالل البدع أ هل بعض ينكرها  فرمبا  والتفصيالت؛

 

ن كَ !  بيَُن    اي: ) البنه   قال   أ نه  الصامت  بن  عبادة   )وعن : هللا رمحه املصنف قال
ِ
دَ   لَن    ا مَ   َُت    َطع 

ملََ   َحىت    اال ميان   ئََك،   يكن    لَم    أ صابَكَ   ما   أ ن    تَع  ط  طأ كَ   وما  لُيخ    مسعت   ل ُيصيبَك، يَُكن    لَم    أ خ 

ن  :  يقول   ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول  لَ   "ا  ؛  : هل   فقال   القملَ   هللاُ  َخلََق   ما   أ و    وماذا !  رب : فقال   اكتب 

اعَُة"  تقومَ   حىت  يشءٍّ  لُك     مقاديرَ   اكتب:  قال   أ كتب؟    ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول  مسعت !  بين   اي  الس 

 .  (1) مين"  فليس  هذا؛ غري   عىل   ماَت   "َمن  :  يقول 

لَ   "ا ن :  ل محد   رواية   ويف ؛ :  هل   فقال   القمَل؛  تعاىل   هللاُ  َخلََق   ما   أ و  اعَة    تكل   يف   جَفرى  اكتب    الس 

".   يوم    ا ىل   اكئ نٌ  هو   مبا     القيامة 

ن    لَم   "مفن  :  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول   قال :  وهب   البن  رواية   ويف م  ؛   َخري  ه    ابلَقَدر    يُؤ  ه  َرقَهُ   ورَش     هللاُ   أ ح 

 "    .( ابلن ار 

 

 ( 2155والرتمذي)(، 4700(، وأ بو داود)22705( أ خرجه أ محد)1)
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 الصامت بن عبادة يقول ابلقدر، اال ميان وجوب عىل تدل اليت ال حاديث من احلديث هذا

  البنه:

نك! بين اي)   وذلته حالوته (اال ميان طعم ُتد لن ا 

 هللا عند مقدر هو ما  هللا؛ بتقدير أ صابك ما : (ليخطئك يكن مل أ صابك ما  أ ن تعمل حىت)

 خيطئك.  أ ن ميكن ال يتغري، ال

 عليك.  يقدره مل وتعاىل س بحانه هللا ل ن (ليصيبك يكن مل أ خطأ ك )وما 

ذًا: يعلمه،  فهو مس تحيل؛ يعلمه؟ ال وهو هللا كتبه وهل هللا، عند مكتوب يشء لك ا 

 وخلقه. وكتبه وشاءه

 وهو مات من:  (مين" فليس هذا غري عىل مات "من: يقول ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول )مسعت

  .ملسو هيلع هللا ىلص محمد مةل عىل ليس فهذا ابلقدر؛ يكفر

 من: قلنا  للقدر، منكر ل نه وتعاىل ابل ش ياء؛ تبارك هللا عمل أ نكر من العلامء كفر ذلكل

 واخللق. والكتابة، واملشيئة، العمل،: القدر مراتب

 الساعة تكل يف جفرى اكتب؛: هل فقال القمل تعاىل هللا خلق ما  أ ول "أ ن ل محد: رواية ويف)

 هللا. عند معلوم فلكه القيامة؛ يوم ا ىل يشء لك كتب: يعين (القيامة يوم ا ىل اكئن هو مبا 

  ُأيَب    أ تيت :  قال   ادليلمي  ابن   عن  (2)و"السنن" (1) "املس ند"  )ويف: هللا رمحه املصنف قال

ب؛   بن   ن  قَل يب؛    من   يشءٌ   نفيس  يف   فقلت:  َكع  ُبُه م  ه  ثين ب يَشء لََعل  هللَا يُذ  القدر؛ حفد 

مَلَ أ ن  ما أ صابََك   ، وتَع  َن ابلَقَدر  ن َك حىت تؤم  َّلُ هللُا م  ث َل ُأُحدٍّ َذَهبًا؛ ما قَب  ن َفق َت م  فقال: لَو  أ 

 

 ( 21589أ محد ) (1)

 ( 77(، وابن ماجه )4699أ بو داود ) (2)
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طأ   ئََك، وما أ خ  ط  ل   مل يُكن  لُيخ  ن  أ ه  َك لَم  يُكن  لُيصيَبَك، ولو  ُمت  عىل غرَي   هذا؛ لَُكن َت م 

، قال: فأ تيُت عبد هللا بن مسعود، وحذيفة بن المين، وزيد بن اثبت؛ فلكهم حدثين   الن ار 

   ((1) . رواه احلامك يف "حصيحه" . حديث حصيحملسو هيلع هللا ىلص  مبثل  ذكل عن النيب

 القدر. مسأ ةل يف ش هبة عليه أ ي: دخلت )يف نفيس يشٌء من القدر(

 هللا عند من مقدر يشءٍّ  لك وأ ن ابلقدر، اال ميان: عقيدهتم وهذه الصحابة، مهنج هذا

 س بحانه يشاء كام يكون فذلكل وشاءه؛ وتعاىل س بحانه هللا خلقه يشءٍّ  ولك ومكتوب،

 وتعاىل.

 هللا، بربوبية اال ميان من ابلقدر اال ميان أ ن ليبني الش يخ عقده الباب هذا: العمل أ هل قال

 ابلربوبية؛ اال ميان من ابلقدر فاال ميان الربوبية، توحيد يف أ رشك فقد القدر؛ أ نكر من وأ ن

نه  جيري ما يكون أ ن وأ نكر وعلمه، قدره حجد ل نه وتعاىل؛ س بحانه هللا بربوبية يؤمن ال فا 

 ذكره ما ذكل؛ هذا وغري والعجز ابجلهل هللا ووصف ومش يئته، هللا بتقدير الكون هذا يف

 الكتاب. هذا يف القدر ذكر مناس بة من العمل أ هل

 

 

 

 

 

 ( لش يخنا الوادعي 358انظر "الصحيح املس ند" )  (1)
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رين   الباب الس تون: ابب ما جاء يف املَُصو  

رين(  يف   جاءَ  ما   )ابب قال املصنف رمحه هللا تعاىل:     املُصو  

  والتحري. التشديد الفعل من هذا يفعل من حمك يف جاء أ ي: ما

 يسمى املنحوت ابلنحت؛ الصمن أ و ابلرمس اكن سواء الصورة؛ يصور اذلي: املصور

 صورة. تسمى أ يضاً  بيدك ترمسها  اليت والصورة صورة،

 سبب الصور أ ن التوحيد: كتاب يف الباب هذا يضع هللا رمحه املؤلف جعل اذلي السبب

  ال ول. ال مر هذا وتعاىل؛ س بحانه ابهلل  الرشك أ س باب من

ه املصور أ ن الثاين: ال مر ب    اذلي هو وتعاىل س بحانه وتعاىل؛ فاهلل تبارك ابهلل نفسه يُش َ

ر املصور حني وهذا ال رواح، فهيا  اليت الصور هذه خلق  خلقها  اليت اكلصورة صورة يَُصو  

 هذه من فهو الفعل؛ هذا يف وتعاىل تبارك هلل مشاهباً  نفسه جيعل وتعاىل س بحانه هللا

ذ سبب الثانية والناحية هللا، خبلق مضاهاة رشك؛ الناحية  يه اكنت الصور للرشك؛ ا 

 ذكرانها يف بداية الكتاب: اليت القصة نوح، كام جاء يف قوم يف الرشك حدوث يف السبب

بليس  جاءمه ماتوا نوح، وملا  قوم يف صاحلون رجال اكن أ نه  هلم صوروا: هلم وقال ا 

بليس العمل؛ نيس مدة وملا  وبعد تصاوير، هلم فصوروا تصاوير،  اكنوا هلم: أآابؤمك وقال جاءمه ا 

ذاً  فعبدوها،  الامتثيل؛ هذه يعبدون رُ  حفني الرشك ا ىل ذريعة الصور ا   وتعلقها، الصورة تَُصو  

 أ ن هلم ويَُسو  لُ  أ بناءك أ حفاَدَك أ و الش يطانُ  يأ يت غد، بعد صامنً؛ فس تعبد غدًا أ و ُتعلها  أ و

 هذا تعبد؛ مث هللا؛ عند هلم وتشفع هبا، ويس تغيثون أ جدادمك تنفع اكنت ال صنام هذه

 ال ول. السبب



                                                                             409 

 نفسه جيعل: يعين ؛ - املشاهبة يه واملضاهاة - هللا خلق مضاهاة :-قلنا  كام - الثاين والسبب

  واحد فقط. لسبب وليس لس ببني حرمت فالصور اخللق؛ وتعاىل يف تبارك هلل مشاهباً 

  الفعل. هذا فعل التصوير، أ و حتري حتري عىل اليت أ وردها املؤلف تدلُّ  وال حاديث

  ومن :  تعاىل   هللا  "قال :  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول   قال :  قال   هريرة  أ يب   )عن : هللا رمحه املؤلف قال

ًة أ و   فليخلقوا  كخلقي،   خيلق   ذهب   ممن  أ ظمل   .(1) أ خرجاه   شعرية".   ليخلقوا  أ و   حبةً  ليخلقوا   ذر 

لق َذَهبَ  ممن أ ظمل )ومن   وتعاىل. تبارك هللا كخلق خلقاً  التصوير جعل (كخلقي خَي 

ة فليخلقوا) ذ وهذا صغرية، أ ي: منةل (َذر    ذكل. فعل ميكهنم ال للتعجزي؛ ا 

، تعجزي أ مر ال مر فهذا (شعرية ليخلقوا أ و حبة، ليخلقوا أ و) ذاً  ذكل؛ فعل ميكهنم ال وحَتَد ٍّ  ا 

 التصوير. فليرتكوا ؛

 

  القيامة    يومَ   عَذاابً   الن اس    "أ َشدُّ :  قال   ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول  أ ن   عائشة   عن  (2) )وهلام قال املؤلف:

   هللا"(.   خبلق  يضاهئون  اذلين

 وتركزون اليدوي، الرمس يرمسون أ و الامتثيل، يصنعون اذلين ا ىل الكفار اليوم تنظرون لو

 انظر! ينطق(، أ ن )أ ودُّ  معّل؛ يقول: أ ثناء لِكماً  هل مسعت بعضهم يفعلون؟ ماذا علهيم

 وتعاىل؛ تبارك كربه خالقاً  يكون أ ن أ راد حىت ومتثاهل رمسته يتقن أ ن وحاول نفسه هل سولت

 قاصد فهو هللا" خبلق يضاهئون اذلين القيامة يوم عذاابً  الناس هنا: "أ شد املراد املعىن هذا

ال املعىن؛ لهذا ال الناس أ شد يكون كيف وا  ذاً  اكفرًا؟ يكون أ ن عذااًب ا   املعىن هذا قََصدَ  ا 

 

 (.2111)  (، ومسمل7559البخاري) (1)

 ( 91(، ومسمل )5954البخاري) (2)
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 اذلي فعّل يف وتعاىل تبارك هلل رشياكً  نفسه جعل فقد ابهلل؛ الرشك يف يدخل ورمس؛ فهنا 

ذا اخللق، وهو به؛ خيتص يقصد فال مشلكة  ال أ نه مبا  خالص: يقال هل هذا؛ يقصد مل وا 

  يف التصوير؟

ن ل نه هنائيًا؛ الفعلهذا  جيوز ال؛ ال: نقول  ووقع احملذور، يف وقع فقد يقصد؛ مل أ و قصد ا 

  عباس: ابن حديث انظر وتعاىل؛ تبارك ربنا  عنه هنيى وفمي ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب عنه هنيى فمي

  النار،   يف   مصور  "لك :  يقول   ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول  مسعت :  عباس   ابن   عن  (1) )وهلامقال املؤلف: 

   هجمن"(.   يف   هبا   يُعذب   نفس  صورها   صورة  بلك   هل  جُيعل 

 املضاهاة. أ راد ما  أ و املضاهاة أ راد: ومل يقل النار( يف مصور )لك

 هذا تصور - العافية هللا نسأ ل - هجمن( يف هبا يعذب نفس صورها  صورة بلك هل )جيعل

 مرات. عدة يعذب يصنع؟ ماذا صورة؛ مائيت أ و صورة مائة صنع اذلي

 

رَ   "من :  مرفوعاً   عنه  (2) )وهلامقال املؤلف:  نيا؛   يف  ُصَوًرة   َصو  َف   ادلُّ  وَح،   فهيا   يَن ُفخَ   أ ن    لُك     الرُّ

"(  وليَس  خٍّ     بناف 

 فهيا  ينفخ أ ن يس تطيع وهل (الروح  فهيا  ينفخ أ ن لكف ادلنيا، يف صورة صور )من

ذًا: رأ سه؛ عىل وقف لو يس تطيع ال الروح؟  يعذب. سيبقى ا 

ذًا: ذاك، فعّل عىل يعذب يعجز؛ وملا  (بناخف )وليس   جائز. غري حمرم التصوير ا 

 

 ( 99أ خرجه مسمل ) (1)

 ( 100(، ومسمل )2225البخاري) (2)
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اليدوي؛ أ ما  الرمس هو اذلي اليدوي؛ التصوير أ و الامتثيل، صنع هنا: املقصود والتصوير

 العمل. أ هل عنه تلكم فقد  الفوتوغرايف التصوير

 

  عىل   أ بََعثُكَ   أ ال : )  عيل   يل   قال :  قال   الهي اج؛   أ يب   عن   )وملسمل: تعاىل هللا رمحه املصنف قال

ال  ُصوَرةً  تََدع    "أ ن  ال   ؟ ملسو هيلع هللا ىلص  هللا   رسول  عليه   بََعثين  ما  هَتا،   ا  ًا   وال   َطَمس   ال   ُمرش  فَاً   قََب    ا 

ي َتُه"   (.  َسو 

 هام املصور؛ وبني الصورة ا جياد بني التفريق عدم: الش باب بعض عند نراه اذلي اخللط من

ل   تقدم فمي املؤلف حتدث حكامن، ع   فهام نفسها؛ الصورة عن الالكم وهنا املصور، عن ف 

  خالل من الش باب عند خلط ال مور، حيصل بني ختلط واحدًا، فال حكامً  وليس حكامن

 أ ن عليك ينبغي اخللط، هذا عندمه أ رى التواصل؛ مواقع يف بيهنم حيدث اذلي الالكم

  الصورة. عن الالكم للصورة، وهنا للمصور، وحمك حمك هناك تتنبه؛

صورة  لك ا طالقها أ ن عىل يه والصورة؛ هل املصور عن جاءت لكها  ال حاديث هذه

  عشب أ و ورد؟ صورة اكنت لو حىت

منا  ال؛  "الصورة :قال ملسو هيلع هللا ىلص النيب أ ن احلديث يف قد جاء ل نه ال رواح؛ ذوات عن احلديث ا 

َف  ُ ": قال تقدم، اذلي احلديث يف ، مث(1)الرأ س" ذاً  الروح"؛ فهيا  ينفخ أ ن لك    عن الالكم ا 

: قال موقوفًا عليه؛ عنه هللا عباس ريض ابن عن وجاء صًا،و خص ال رواح  ذوات الصور

يه  ُروٌح( ءٍّ لَي َس ف  ، لُك   يَش  َجر  ََذا الش  نََع، فََعلَي َك هب  ال  أ ن  تَص 
ِ
ن  أ بَي َت ا

ِ
 وهذه ،(2) )ا

 . ذكل عىل تدل ذكرت اليت ال حاديث

 

 وغريه.  (14695، وال يصحُّ مرفوعًا، أ خرجه البهيقي )الصحيح فيه الوقف عىل ابن عباس (1)

 ( 99(، ومسمل)2225( أ خرجه البخاري)2)
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ال صورة تدع ال) زاةل الصورة؟ تطمس كيف (طمس هتا  ا  الرأ س؛ فكام جاء يف احلديث:  اب 

 الرأ س". "الصورة

العينني؟  تغطية العينني فقط؛ ما فائدة يغطي: الش باب بعض عند جندها اليت ال خطاء من

 هل هكذا ما - العينني مطموس - أ معى خشصاً  خشص رمس الصورة، لو هذا الفعل مل يذهب

  صورة؟ عادت

ذا غلط، هذا يصح؛ ما   تطمس الرأ س؛ عندئذ فاطمس الصورة؛ تطمس أ ن أ ردت ا 

  الصورة.

ال ال رض عن مرتفعاً  قَباً  ال ترتك: يعين (سويته ا ال مرشفاً  قَباً  وال)  ال ابل رض، سويته ا 

 الآن عنه، ولِكمنا  احلديث تقدم وهذا الس نة؛ به جاءت كام شَب؛ من أ كرث برفعه يسمح

 طمس هتا". ا ال صورة تدع "ال الصورة: يف

 احلمك يف س يدخل النظر هل بغض - فوتوغرافية صورة املصور: يل تقول جئت لو الآن

 الصورة؛ عن احلديث الآن حمكها؟ ما  الآن املوجودة الصورة هذه لكن - ال أ م س بق اذلي

 : كل نفسها؛ نقول الصورة حمك عن

ن حىت -هنا  الحظ -لذلكرى بيتك يف تضعها  أ ن كل جيوز ال  التصوير بأ ن يقول ممن كنت وا 

 تقول كنت لو املصورين، يف املتقدم الوعيد يشمّل الصور؛ فال يف داخل غري الفوتوغرايف

بقاؤها الصورة فهنا وجود القول؛ هبذا بقاء ؛ ل ن- اثنية مسأ ةل - أآخر حمك عندك لها  وا   ا 

: ال ول لس ببني؛ حمرمة الصور الآخر؛ فقد قلنا: احملذور ا ىل يؤدي البيت يف عندك الصورة

: يعين هللا، خللق مضاهاة فهيا  ليس الفوتوغرافية الصور: يل قلت لو هللا، خلق مضاهاة

تقان أ يُّ  عنده ما  ال مر، وينهتيي فتعكس احلقيقة يكبسها  زر كبسة عن عبارة  للموضوع، ا 

آة تفعل ال مر مثلام وانهتيى ظل عكس ظل، حبس  .اً متام املرأ



                                                                             413 

  صورة؟ تسمى ال أ م صورة تسمى خرجت اليت هذه لكن

ذًا: صورة؛ تسمى بقاؤها  جيوز هل ا    البيت؟ يف ا 

 تبقهيا  أ ن جيوز ال فذلكل للرشك؛ ذريعة تكون أ ن ويه موجود؛ الثاين السبب: كل نقول

ذاً  بد اطمسها؛ فال بيتك، يف عندك  أ و ابليد اكنت مرسومة سواءً  الصورة طمس من ا 

 امجليع. يف موجودة الرشك ذريعة ل ن فوتوغرافية؛ أ و صامنً، اكنت
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ة  احلَلف   َ  الباب احلادي والس تون: ابب ما جاَء يف َكرث 

   احللف(   كرثة   يف   جاء ما   )ابب قال املؤلف: 

 القسم. الميني؛: ويه ،- وبتسكيهنا  الالم بكّس - واحلَل ف احلَل ف يقال:

  جيوز؟ ال أ م جيوز؟ هل: يعين (احللف كرثة يف جاء ما )

  هنا؟ الباب هذا املؤلف ذكر ملاذا

 ما  هلل تعظمي من احلالف قلب يف ليس أ نه ابهلل يدلُّ عىل احللف كرثة: العمل أ هل قال

 هذا اكن التوحيد، فلو متام من وتعاىل س بحانه هللا وتعظمي ابهلل، احللف هيبة يقتيض

م اليشء وتعاىل س بحانه هللا تعظمي من نفسه يف الشخص أ كرث  وما به، احللف العظمي؛ لَعظ 

 املوطن. هذا يف الباب هذا ذكر منه؛ ذلكل املؤلف

 

َفُظوا   هللا  )وقول : هللا رمحه قال {  تعاىل: }َواح   ((1) أ ي َمانمَُك 

احللف؛  عن هنيي فهو حتلفوا؛ ال أ ي: قال الآية؛ فبعضهم اختلف العلامء يف تفسري هذه

ذا ؛ فا هنمةالصحاب وعن ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن ورد قد احللف ل ن بعيد؛ أ نه يل الظاهر وهذا  ا 

   حلفوا. احللف ا ىل احتاجوا

ذا: يعين تكفري؛ بغري ترتكوها ال: الثاين والقول  - حلفك خالفت: أ ي - تثوحن  حلفت ا 

 تكفري. غري من ترتكها  فال تكفرها؛ أ ن عليك فيجب
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 عليه. حلفُت ما  ختالفوا ال حتنثوا؛ فال احلنث، عن أ ميانمك احفظوا: بعضهم وقال

 عىل بناءً  الآية، واملؤلف قد ساق هذه الآية: }واحفظوا أ ميانمك{ هنا  تفسري يف أ قوال هذه

 حتلفوا. ال: وهو ؛املعىن ال ول

  َمن َفَقةٌ   "احلل ُف :  يقول   ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول  مسعت :  هريرة  أ يب   )عن  هللا: رمحه املؤلف قال

 ، ل َعة  َحَقةٌ   للس  ب". أ خرجاه  َمم   ( (1) للَكس 

 مثهنا  وهللا: تقول بضاعة؛ منك يشرتي أ ن يريد خشص يأ تيك عندما  للسلعة: منفقةمعىن 

تذهب  للسلعة؛ أ ي: السلعة؛ فهو منفقة منك ويأ خذ يصدقك بكذا أ و وصفها كذا وكذا؛

  للكسب. ممحقة تبيعها؛ ولكنه سلعتك ومتيش؛

   ا طالقه؟ عىل احلديث هل لكن

منا  ال  بعض يف وجاء اكذاًب، حلفاً  للناس حتلف أ ن الاكذب؛ احللف من ذكل: املقصود ا 

 للسلعة؛ منفقة فيكون الشخص حيلفه اكذب حلف اال طالق؛ أ نه هذا تقييد ال حاديث

 البيع. بركة وتعاىل س بحانه هللا فميحق للكسب، ممحقة ولكنه

 من املنع: للكسب" ممحقة للسلعة، منفقة "احللف اال طالق: ذكر من هنا  املؤلف يريد

 الميني. وحفظ احللف
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ُمهُم هللُا وال  :  قال   ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول   أ ن:  سلامن   )عن : هللا املصنف رمحه قال "ثالثٌَة ال يلَُك  

، وَرُجٌل َجَعَل هللا ب ضاَعَتُه، ال   ٌ َتك َب  ، وعائ ٌل ُمس   طٌ زانٍّ م  ي  يَُزك  هيم وهلم عذاٌب أ لمي: ُأش َ

ال   ال بميينه وال يبيُع ا  رَتي ا   بميينه". رواه الطَباين بس ندٍّ حسن( يَش 

 يلكمهم ال) وعقاب؛ هلم عذاب لكه هذا (أ لمي عذاب وهلم يزكهيم، وال هللا، يلكمهم ال )ثالثة

طهرمه من دنس ي  ال يزكهيم( وال) ر ضا، أ ي لِكم والصالح، اال ميان أ هل يلكم كام( هللا

  .(أ لمي عذاب وهلم) ،ذنوهبم، وقيل: ال يُثين علهيم

 قوة عنده تكون ال شهوته، تضعف السن وكبري السن، يف كبري: أ ش ميط (زاين أ  ش ميط)

ذًا، يزين فلامذا ضعيف؛ الزان يف للوقوع مفَبره الش باب، عند اليت الشهوة ال ا   تقوى أ ن ا 

  ضعيفة؟ نفسه يف وتعاىل س بحانه هللا

نساانً  تصور (مس تكَب وعائل)  أ ن ا ىل يدفعه مال عنده الغين يعين  ويس تكَب، فقرياً  ا 

  يس تكَب؟ ماذا عىل الفقري ، لكن- هذا ممكن - يس تكَب

ال يشرتي ال بضاعته؛ هللا جعل ورجلٌ ) ال يبيع وال بميينه ا  حيلف عىل : يعين (بميينه ا 

 ، ما حيتاج ميينًا وما ال حيتاج.الصغرية والكبرية

   حصيح(  بس ند (1)الطَباين )رواه

 

  هللا  رسول   قال :  قال   حصني؛ بن   معران  : عن (2)"الصحيح"  )ويف: هللا رمحه املصنف قال

  بعد   أ ذكر   أ دري  فال :  معران   قال   - يلوهنم"   اذلي  مث  يَلوهَنم  اذلين   مث  قرين،   أ ميت  "خري :  ملسو هيلع هللا ىلص

 

(1 ( )821  ) 
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متنون،    - ثالثة؟   أ و   مرتني  قرنه هَدوَن، وخيونون وال يُؤ  تَش  هَدوَن وال يُس  َدمُك  قوٌم يَش  ن  بَع  مُث ا 

َمُن"(  هَُر فهيم الس    ويَنذرون وال يوفون، ويَظ 

 كام قرون قال ثالثة أ نه: الصحيح ثالثة؟( أ و مرتني قرنه بعد أ ذكر أ دري فال: معران )قال

 مه يلوهنم" اذلين الصحابة، "مث قرن ومه قرين" الناس "خري أآخر؛ حديث يف جاء

 عن أ خذوا اذلين التابعني أ تباع ومه يلوهنم" اذلين "مث الصحابة، عن أ خذوا اذلين التابعون

 الفاضةل. الثالثة القرون هذه التابعني؛

 ثقلها  معرفة وعدم ابلشهادة الس تخفافهم (يستشهدون وال يشهدون قوم بعدمك ا ن مث)

 منه؛ يطلهبا  ومل شهادة عنده بأ ن الشهادة صاحب عمل مع ويشهد؛ مبارشة ووزهنا؛ يبادر

  هبا. مس تخف ل نه شهادته؛ قدموي هو يأ يت

  لل ماانت. اخليانة فتنترش ديهنم يضعف: يعين (يؤمتنون وال وخيونون)

 وال النذر من يكرث التقوى؛ وقةل ادلين، ضعف بسبب ولك هذا (يوفون وال وينذرون)

  بنذره. يفي

َمُن( فهيم ويظهر)  القرون لك ما ذكره بعد العمل؛ وحصل وعدم والراحة ادلعة من الس  

 ال وىل، اليت الثالثة القرون بعد وضعفه ادلين رقة ا ىل ا شارة فيه لكه وهذا ال وىل؛ الثالثة

 الناس وهللا يف الفساد ينترش ذكل بعد والصالح، مث والتقوى واال ميان العمل قرون يه

  املس تعان.
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قال: "خري الناس قرين، مث    ملسو هيلع هللا ىلص  النيب   أ ن:  مسعود   ابن   عن  )وفيه : هللا رمحه املؤلف قال

ُق شهادُة أ حدمه ميينُه، ومييُنُه   ب  اذلين يلوهنم، مث اذلين يلوهنم، مث جييء قوٌم تَس  

براهمي: اكنوا يرضبوننا عىل الشهادة والعهد  وحنن صغاٌر(  (1) شهادتَُه"  . قال ا 

 يف والشاهداملعىن،  حصني املتقدم، وحديث ابن مسعود هذا بنفس بن معران حديث

 اذلين مث يلوهنم، اذلين مث قرين، الناس "خري: قال ملسو هيلع هللا ىلص النيب أ ن مسعود: ابن حديث

شهادته"  وميينه مينه أ حدمه شهادة تس بق قوم جييء مث - قرون ثالثة هنا فذكر - يلوهنم"

ما  مس تعجل؛ أ نه: الشاهد وهذا هو  بذكل؛ يبايل وال الميني؛ يعطي أ و الشهادة، يعطي أ ن ا 

 ادلين. لرقة املباالة؛ وهذا وعدم عنده خلفهتا  وذكل

براهمي: )قال  السلف أ ن لنا  يبني وهذا (صغار وحنن والعهد الشهادة عىل يرضبوننا  اكنوا ا 

 تبارك هللا برشيعة والعمل اال سالم، بأ خالق التخلق عىل الصغر من أ بناءمه يربون اكنوا

ن وهو وتعاىل،  عىل تثبته اليت يه والرايضة والتدريب المترين هذا لكن ملكفًا؛ يكن مل وا 

 كام  (2)ميجسانه" أ و ينرصانه أ و هيودانه "أ بواه عليه؛ يرتَب ما عىل ينشأ   فالودل العمل؛ هذا

هل )ال تعلمهم: أ ن املسأ ةل فليست  ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب قال ال ا  ال مر؛  وينهتيي هللا( رسول محمد هللا ا 

 يف جاء كام السلف ديدن هذا صغره؛ من ربه برشيعة يلزتم أ ن تعلمه أ ن تريد أ نت ال؛

الصوف،  من العهن( أ ي: من اللعبة الودل نعطي قالوا: )كنا  الصحيح؛ يف الرواايت بعض

 اكنوا: )قال يقول؟ ماذا هنا  مث الرتبية، يف السلف  طريقة هذه صيامه؛ يمكل حىت هبا  يُلَه يى

 ال الصغري بأ ن يقول اذلي السن، يف صغار ومه( صغار وحنن والعهد الشهادة عىل يرضبوننا 

 تأ ديبياً  حبمكة، رضابً  رضابً  يكون الرضب هل؛ لكن يسمل خطأ ، ال الالكم هذا يرضب؛

 لكثري حيصل كام الغل لفش الرضب يكون أ و يكّس، أ و جيرح  وحش ياً  رضابً  ليس تعلمييًا،

 

 (. 210(، ومسمل )2652أ خرجه البخاري ) (1)
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َظم  الشهادة ، املهم أ هنم اكنواجيوز ال هذا ال همات؛ من غر عىل معرفة ع  ، يربوهنم من الص  

 والوفاء ابلعهد، وعدم الاس تخفاف بذكل.
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ة     : والس تون   الثاين   الباب  م  ة  هللا وذ  م  ابب ما جاَء يف ذ 

   رسوهل 

ة   يف   جاء   ما   )ابب : تعاىل هللا رمحه املؤلف قال م  ة    هللا  ذ  م   ( رسوهل وذ 

ذا رسوهل وذمة هللا بذمة الالزتام وجوب عىل تدل اليت ال دةل من أ ي: ؛ دل ح أ عطيت ا 

 الباب وهذا ،ملسو هيلع هللا ىلص رسوهل وعهد هللا عهد: رسوهل؛ يعين وذمة هللا بذمة املقصود وهذا

 خملٌّ  وهذا هلم؛ تنقص هو رسوهل وعهد هللا بعهد الوفاء عدم أ ن ليبني املؤلف عقده

 ابلتوحيد.

 

َد  :  تعاىل   هللا  )وقول املصنف:   قال ي َماَن بَع  مُت  َواَل تَن ُقُضوا ال   َذا عَاَهد 
ِ
فُوا ب َعه د  اَّلل   ا }َوأ و 

َعلُوَن{ مَلُ َما تَف  َ يَع  ن  اَّلل 
ِ
مُك  َكف ياًل ا َ عَلَي  َها َوقَد  َجَعل ُُتُ اَّلل  يد  ك   ( (1) تَو 

 عىل واحملافظة واملواثيق، ابلعهود الوفاء وهو به؛ تعاىل هللا يأ مر مما  هذا: العمل أ هل قال

وص - ال ميان عىل وهو احملافظة - هبا، وهذا طبعاً  اال خالل وعدم املؤكدة ال ميان ذا مبا  خمص   ا 

 كام خري هو اذلي تأ يت وأ ن ميينك عن تكفر أ ن مهنا؛ خرياً  غريها  فرأ يت مينيٍّ  عىل حلفت

 يدخل وال الميني ا مث يعين: ترفع تكفرها؛  اليت فكفارتك ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن احلديث يف جاء

  الباب. هذا من مذموم هو فمي صاحهبا 

 قاصدين اليشء، عىل ابحللف الميني أ كدمت بعدما: يعين (توكيدها{ بعد ال ميان تنقضوا )}وال

 ابهلل حلفُت أ نُت به، حلفُت لذلي تعظميً  الميني؛ هبذا ختلوا أ ن لمك جيوز فال عليه؛ احللف
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نَ  به، لكن ختلوا وتعاىل؛ ال س بحانه هلل فتعظميً  وتعاىل، س بحانه  لنا وتعاىل س بحانه هللا أ ذ 

ذا  أ مياننا؛ عن نكفر وأ ن خري، هو اذلي نأ يت أ ن عليه؛ حلفنا ما  غري يف اخلري أ ن رأ ينا  ا 

  حلفنا. اذلي وتعاىل ابلميني س بحانه هللا بتعظمي خمل ني جيعلنا  ال هذا أ مياننا  عن فتكفريان

ذا هللا بعهد قوهل: }وأ وفوا الآية من فالشاهد  أ مر توكيدها{ بعد ال ميان تنقضوا وال عاهدمت ا 

ذا ابلعهد ابلوفاء  ابهلل والميني هللا عهد ل ن الميني؛ نقض بعدم أ يضاً  وأ مر أ عطيمتوه، ا 

 . بذكل اال خالل ينبغي فال وتعاىل؛ س بحانه هلل تعظمي فيه لكه وتعاىل؛ س بحانه

 

ذا   ملسو هيلع هللا ىلص هللا  رسول  اكن :  قال   بريدة  )وعن : تعاىل هللا رمحه املصنف قال رَ   ا    عىل   أ مريًا   أ م 

؛  أ و    جيشٍّ  هللا، ومن  َمَعُه من املسلمنَي خريًا؛ فقال: "اغ زوا   بتقوى  خاصته  يف   أ وصاه   رَسيةٍّ

بسم هللا، يف سبيل هللا، قاتلوا َمن  َكَفَر ابهلل، اغ زوا وال تَُغلُّوا وال تَغ دروا، وال تَُمث  لوا وال  

صالٍّ  ُعهُم ا ىل ثالث  خ  َك من املرشكني؛ فَاد  ذا لَقي َت عَدو  اللٍّ - تقتلوا َوليدًا، وا    فَأ ي هُتُن  - أ و خ 

ُعهُم  ا ىل اال سالم،   ،  ما أ جابوَك؛ فَاق َبل  مهنم وُكف  عهنم، مث اد  ُم  هن  ن  أ َجابُوَك، فَاق َبل  م 
ِ
فَا

ن  
ِ
ُم  ا مُه  أ هن  َب   ر يَن، َوأ خ  ىَل َدار  ال ُمهَاج  ِ

مه   ا ن  َدار  ل  م  ىَل الت َحوُّ
ِ
ُعهُم  ا ، مُث  اد  ُم   فََعلُوا  َوُكف  َعهن 

َ فَلَهُ مُه  أ  َذكل  َب   َا، فَأ خ  هن  لُوا م  ا أ ن  يََتَحو  ن  أ بَو 
ِ
ر يَن، فَا م  َما عىََل ال ُمهَاج  ر يَن، َوعَلهَي   ُم   م  َما ل ل ُمهَاج  هن 

ُ هللا   م  ُحمك  ر ي عَلهَي   نَي، جَي  ل م  َراب  ال ُمس  ء   َواَل يَُكوُن لَهُم  يف  ال َغن ميَة  َوال فَ   تعاىل،   يَُكونُوَن َك ع  ي 

ا فَ  ن  مُه  أ بَو 
ِ
نَي، فَا ل م  ُدوا َمَع ال ُمس  اه  ال  أ ن  جُيَ

ِ
ٌء ا ن  مُه  أ َجابُوَك فَاق َبل   أ  سَ ا يَش 

ِ
يََة، فَا ز  ل هُُم ال ج 

نٍّ فَأ   ص  َل ح  َت أ ه  َذا َحارَص 
ِ
، َوا هلل  َوقَات ل هُم  ن  اب  َتع  ا فَاس   ن  مُه  أ بَو 

ِ
، فَا ُم  ، َوُكف  َعهن  ُم  هن  َراُدوَك  م 

، َولَك   ه  ي   َة نَب  م  ، َواَل ذ  َة هللا  م  َعل  لَهُم  ذ  ، فاََل َُت  ه  ي   َة نَب  م  ، َوذ  َة هللا  م  َعَل لَهُم  ذ  َعل  لَهُم   أ ن  َُت  ن  اج 

َوُن   اب مُك  أ ه  َ َمَم أ حص  َمَممُك  َوذ  ف ُروا ذ  ن مُك  أ ن  خُت 
ِ
اب َك، فَا َ َة أ حص  م  تََك َوذ  م  َة هللا   ذ  م  ف ُروا ذ  ن  أ ن  خُت  م 



                                                                             422 

  ، ، فاََل تزُن  ل هُم  نٍّ فَأ َراُدوَك أ ن  تزُن  لَهُم  عىََل ُحمك   هللا  ص  َل ح  َت أ ه  َذا َحارَص 
ِ
، َوا َة َرُسوهل   م  َوذ 

م  أ م  اَل  هي  َ هللا  ف  يُب ُحمك  ر ي أ تُص  ن َك اَل تَد 
ِ
   ((1) ". رواه مسملَولَك ن  أ ن ز ل هُم  عىََل ُحمك  َك، فَا

 الرشع، أ حاكم يعرف حىت هللا؛ سبيل يف اجلهاد أ راد من لك يتعمل هذا احلديث أ ن ينبغي

نسان اجلهاد، ينبغي أ بواب لك فقط؛ بل احلديث هذا ليس ذا أ راد لال   بعبادة هلل يتعبد أ ن ا 

 س بحانه هللا يرده ما مل يفعل وال هللا، حرم فمي يقع ال حىت ؛بدأ  هبا ي  أ ن قبل يتعلمها  أ ن

 وتعاىل.

ذا ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا اكن) ر ا   من الرجال من كبري عدد اجليش: (رسية أ و جيش عىل أ مرياً  أ م 

 فهيي: الكتيبة وأ ما  ذكل، يقارب ما  أ و مقاتل، أ ربعامئة تقريباً  عددها  قالوا: والّسية املقاتلني،

ن اجليش، من قطعة فهيي اجليش؛ من وأ قل الّسية من أ كَب اجليش، من قطعة  يف جاء وا 

 جاء منه، كام قطعة أ هنا  املقصود أ ن الظاهر لكن اجليش؛ يه أ هنا  العمل أ هل تفاسري بعض

 ا ىل تصل: بعضهم الّسية، قال من أ كَب لكهنا  اجليش من قطعة فهيي أ خرى، تفاسري يف

 مقاتل. أ لف

 أ لف ا ىل تصل: الكتيبة ال ربعامئة، قرابة الّسية العرب: عند املوجودة  هذه التقس ميت

 من أ كرث وهل جراراً  جيشاً  يكون: العرمرم واجليش هذا، من أ كَب يكون واجليش تقريبًا،

  امس.

 يرسل فعندما  املدينة، عندما اكن يف ملسو هيلع هللا ىلص أ ن النيب: يعين هللا( بتقوى خاصته يف )أ وصاه

 أ اب يؤمر اكن اترة أ مريًا،  عليه يؤمر اكن يف الغزوات للقتال؛ اجليش أ و الّسية أ و الكتيبة

رَ  زيد؛ بن أ سامة واترة الوليد، بن خادل واترة يؤمر اجلراح، بن عبيدة  الصالة عليه فأ م 

ذا فاكن ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب أ حصاب أ فاضل من مجموعة والسالم  عليه جيب ما  علمه أ مرياً  رسلأ   ا 

 

(1 ( )1731 ) 
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 ل ن هللا؛ بتقوى خاصته يف يوصيه: يشء فأ ول  املعركة؛ ا ىل س يقوده اذلي اجليش قيادة يف

ذا- اال نسان يدعو رمبا  هذا -جيش قيادة وهو - الآن فيه هو اذلي املوضع نساانً  اكن ا   يعين ا 

ميانه يف ضعيفاً  ىل بنفسه، الاغرتار ا ىل يدعوه - ا  ىل نفسه، رؤية وا   رمحة وعدم التجَب وا 

ىل الناس،  من حيذرمه ملسو هيلع هللا ىلص النيب فاكن نفسه؛ هتواه ملا وتعاىل س بحاته هللا رشع خمالفة وا 

جيب  املسلمني أ مور من أ مراً  تتوىل عندما  يشء أ ول هللا؛ بتقوى خاصته يف فيوصيه هذا؛

 كنت أ و عاملاً  كنت سواءً  ال مور من أ مر أ يُّ  وتعاىل، س بحانه هللا تقوى دامئاً  تتذكر أ ن

ذا العامة، املسلمني أ مور من يشء أ ي رئيسًا؛ أ و كنت أ و وزيراً  كنت أ و جماهداً   توليهتا  ا 

 ما  يتول   مل ممن غريك عىل اليت املسؤولية من وأ كَب أ عظم عليك املسؤولية أ ن دامئًا: تذكر

 اجلانب؛ فذلكل هذا يف غريك من أ كرث تقوى صاحب تكون أ ن حباجة ا ىل فأ نت توليت؛

 اذلي هذا أ ن دامئاً  تس تحرض منه، وتعاىل، واخلوف س بحانه هللا تقوى دامئاً  تس تحرض

هل ال اذلي وهللا - ينفعك ولن زائل، لكه فيه أ نت ال ا  ذا  ينفعك لن - هو ا   هللا تتق مل ا 

 عصيت ا ن دامئاً  وتعاىل، تذكر س بحانه هللا بتقوى فيه تعمل ومل ختفه، وتعاىل، ومل س بحانه

نك وتعاىل؛ س بحانه هللا  وابالً  فيه أ نت اذلي املاكن هذا وس يكون س تعذب، س تعاقب، فا 

ذا عليك،  عند كل رفعة فيه أ نت اذلي املاكن هذا وتعاىل؛ س يكون س بحانه هللا أ طعت وا 

 يف فهيا  تكون ماكنة أ ي أ و منصب أ ي دامئًا، يف فتذكر هذا ال مر وتعاىل؛ س بحانه هللا

 أ ن حساسة، مراكز هذه ادلينية؛ الرشعية العلمية املسائل يف وخصوصاً  ودينه؛ هللا رشع

 هللا تقوى ا ىل منك وحيتاج جدًا، حساس مركز هذا تُعمل؛ أ و  تس تفىت عمل طالب تكون

ىل وتعاىل، س بحانه  ال ش ياء ومن هبا، تتلكم لكمة لك يف وتعاىل س بحانه هللا من اخملافة وا 

 يسمعون أ هنم الناس من ترى أ ن وتعاىل: س بحانه هللا من خوفاً  تزيدك أ ن ينبغي اليت

 ل نك ظهرك؛ عىل وكبرياً  عليك، مضاعفاً  امحللهنا صار  بفتواك؛ ويأ خذون لِكمك

ايك يسلمنا  أ ن هللا أ سأ ل بفتاويك. الناس يعمّل معل لك وعن لكمة لك عن ستسأ ل  . وا 
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 ال مري لكن لل مري، فقط وليست عامة وصية هذه( هللا بتقوى خاصته يف قوهل: )أ وصاه

 أ مور من أ مراً  تسمل من لك واجملاهد؛ العامل كذكل ال مر، هبذا يذكر أ ن ا ىل احتاج مركز يف

 غريه من تقوى أ كرث يكون أ ن عليه فينبغي وتعاىل؛ س بحانه هللا دعوة عىل يؤثر املسلمني

 س.النا  من

 هللا يتقي أ ن: نفسه؛ أ ي خاصة يف هللا بتقوى أ وصاه يعين: (خرياً  املسلمني من معه ومن)

 عن سيسأ ل ل نه معه؛ اذلين املسلمني يف أ يضاً  هللا يتقي وأ ن أ عامهل، يف -نفسه يف هو

مرته. حتت مه اذلين الناس هؤالء   ا 

 عىل يس متيتون أ رامه اذلين من العجب لك ل جعب ا ين وهللا! املسؤولية عظم ا ىل انظر

 النفس يف ىهو ! تعرف ال ذكل؟ عىل يس متيتون جيعلهم اذلي ما ! والصدارة الرايسة حب

ال ابهلل، نعوذ ر لو وا   ما  حقيقة وعرف فهيا، نفسه س يضع اليت املسؤولية هذه اال نسان قد 

ما  بلك منه يفر   أ ن وحلاول املاكن، هذا مثل يطلب أ ن عىل جرؤ أ ظنه ما  علهيا؛ س ينبين

  .أ مكنه

 اذلهاب هو: الغزو و الغزو، فعل يف انطلقوا: يعين (هللا، يف سبيل هللا ابمس )اغزوا

 ابهلل مس تعيناً  تغزو عندما وتعاىل، وأ نت تبارك ابهلل مس تعيناً (: هللا ابمس) العدو، حملاربة

 وتعاىل س بحانه ابهلل تس تعني هللا، أ ما أ ن سبيل يف تغزو أ ن وتعاىل؛ فذكل يعين تبارك

 "اغزوا :قال ذلكل رشعي؛ غزو يف ابهلل تس تعني أ ن البد ينفعك، حمرمًا؛ ال غزواً  وتغزو

 سبيل يف يكون وال فقط هللا سبيل يف غزوك يكون هللا"، سبيل هللا، يف ابمس

املال  مجع وال ل جل ادلميقراطية، يف سبيل وال الاشرتاكية، سبيل يف تغزو ال الش يطان،

 هذه من ُتدمه اليوم؛ يقاتل ممن كثري حال ا ىل انظروا والرايسة، املراكز عىل واحلصول

احلرية؛  أ جل من يقاتل ادلميقراطية، أ جل من يقاتل الاشرتاكية، أ جل من ال صناف؛ يقاتل

  وقفة: عندها  نقف أ ن ينبغي وهذي
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 من احلرية أ م وأ حاكمه؟ هللا رشيعةمن  احلرية هل تريد؟ حرية أ ي احلرية؟ من تريد ماذا

 احلرية؟ يه ما  احلرية؛ أ ريد: تقول عندما   نفسك، تسأ ل أ ن ينبغي هنا  الظامل؟ وُتَب ظمل

 من ينال وال صاحهبا، عىل وابل بذكل املطالبة ابهلل؛ نعوذ ورشعه؟ هللا أ حاكم من احلرية

 والآخرة.  ادلنيا  يف والهوان اذلل ا ال ذكل وراء

 ترجع أ ن ينبغي علهيا؟ حتصل كيف مطلوبة؛ لكن هذه الظامل؟ الاكفر تسلط من احلرية أ و

 ابلترصفاتابلفوىض، وال  وليست علهيا، للحصول الطريقة عن وتسأ ل هللا رشع ا ىل

 ظمل من ابحلرية املطالبة ال، أ فاكر؛ من عقكل عىل يطرأ   ومبا  كل حيلو مبا  أ و العشوائية،

نيني علامء ا ىل فيه الرجوع ينبغي الاكفر تسلط أ و الظامل  يكون كيف يعلموك يك الس نة الراب 

  ذكل؟

هنا   هللا، دين ومن هللا شعائر من حرية يريد لل سف؛ كثري حال وهذا خمتلطة، حرية ا 

هنا خمتلطة معناه هذا ابدلميقراطية؛ يطالب اذلي وهذا الاكفر، الظامل من حرية ويريد  ا 

 العليا  يه هللا لكمة لتكون قاتل وهللا؛ "من ال هللا؟ سبيل يف هذا هل وهكذا؛ هكذا

 رشعياً  قتاالً  يكون أ ن وينبغي هللا، سبيل يف قتاهل يكون اذلي هذا هللا"؛ سبيل يف فهو

جع ادلماء؛ يف فتاوى هذه، مثل فنوازل وجوازه؛ حبّل العلامء يفيت أ ن بعد  العلامء ا ىل فهيا  يُر 

 فيس تطيعون وتّسعه؛ الش باب شهوة عهنم وزالت العمل، عندمه اذلين مه ل هنم الراخسني؛

 يف حيصل ومبا  بتّسعهم الش باب يراه ما  عىل بناءً  ال هللا، يريض ما  عىل بناءً  حيمكوا أ ن

  ثوران. من صدورمه

 دامئاً  اال سالم، دين نرش أ مام العقبات تزال يك للكفرة يكون القتال (ابهلل  كفر من قاتلوا)

 أ ن وحياولون اال سالم، صورة يشوهوا أ ن حياولون الكفار بالد عىل يس يطرون اذلين

ال التزال املوانع فهذه الصحيحة؛ ابلصورة للناس اال سالم وصول متنع اليت املوانع يضعوا  ا 

 عقبة الوقوف من هؤالء ومينع املوانع هذه وترفع اجلهاد؛ تزال حيصل فلام - ابلقتال - ابجلهاد
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 بيضة حلفظ هو ادلفع وهجاد الطلب، هجاد هذا ؛، ورفع شعائر ادليناال سالم نرش أ مام

 - ادلفع وهجاد الطلب هجاد - الرشعي اجلهاد من احلمكة هذه ماهلم؛ رأ س حفظ املسلمني،

 ومن هللا رشع أ صول من اجلهاد والس نة، الكتاب يف متواترة وكثرية عليه ال دةل ولِكهام

 سبيل يف اجلهاد معىن خطري، هذا حجده؛ فأ مره أ و به كذب أ و نفاه اال سالم، ومن أ صول

 ال! اخلوارج أ هيا  اي للكفار يكون فالقتال ابهلل،  أآمن من ال ابهلل"،  كفر من هللا: "قاتلوا

 اس تطاعوا ما املسلمني؛ عند ل هواهئم ميهدوا أ ن اخلوارج أ راد عندما  لكن للمسلمني، يكون

لهيا  يصلوا أ ن ال ا  ذا بتكفريمه، ا   مل لوو أ مواهلم،  واس تحلوا ،دماءمه استباحوا كفرومه فا 

زوا فليك مسلمون، ل هنم أ مواهلم؛ أ خذ وال قتلهم ال اس تطاعوا ملا  يكفرومه؛  ل نفسهم جَيو  

 كفار؛ هذا أ هنم عىل يقاتلوهنم وصاروا املسلمني كفروا الرشيعة؛ ابمس ويفعلوه ال مر هذا

  ابهلل" كفر من "قاتلوا ،- شاهبهم ومن والقاعدة ادلواعشاال خوان املفلسون و  - اخلوارج حال

 املؤمنني. لقتال ال الكفار لقتال الغزوات: ترسل ذلكل ابهلل؛ أآمن من ال

 ال املسمل أ ن الضالل دعاة بعض يزمع كام ال ال حيان، بعض يف يرشع املسلمني وقتال

معمل  أ نه يدعي خشص من خيرج كيف أ دري ال هذا الالكم مثل جاهل، هذا حبال؛ يقاتل

ذا البغاة املسلمني بعض قتال عىل تنص هللا كتاب يف والآايت وأ نه فقيه؟  من امتنعوا ا 

ن بقتاهلم؛ مأ مورون احملاربون حنن بقتاهلم، كذكل ملسو هيلع هللا ىلص النيب أ مر اخلوارج الصلح؛  اكنوا وا 

  كتب ا ىل فهيا  يرجع طبعاً  تفصيالت هل لكه وهذا - واحملاربني واخلوارج البغاة - مسلمني مجيعاً 

 الفقه.

 هو: والغلول الغلول، عن وهنيى املرشكني، قاتلوا هللا، سبيل يف ااغزو  (والتغلوا اغزوا)

 اكن من أ حد مات ملا ملسو هيلع هللا ىلص النيب ل ن الكبائر؛ من كبرية وهذه الغنمية؛ أ موال من الّسقة
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 يف عليه لتش تعل غلها  اليت الشمةل "ا ن قال: اجلنة؛ هل هنيئاً : قالوا ،ملسو هيلع هللا ىلص معه يقاتل

 اذلنوب. كبائر من فالغلول ، (1)النار"

ذا عاهدمت (تغدروا وال)  ابلعهد والوفاء حمرم فالغدر العهد؛تغدروا؛ ال تنقضوا  فال عهداً  ا 

 أ هنم عهداً  فأ عطوه الكفار، أ مسكهم - وأ بوه حذيفة أ نه أ ذكر - الصحابة أ حد ا ن حىت واجب،

ذا  القتال؛ يف واس تأ ذنوه ملسو هيلع هللا ىلص النيب ا ىل جفاؤوا ؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب مع يقاتلومه أ ال رساهحم أ طلقوا ا 

يفاءً  ملسو هيلع هللا ىلص النيب مفنعهم  ومن اخلوارج يفعّل ما ا ىل وانظر املثل هذا ا ىل انظر ،(2)ابلعهد ا 

ه ممن شاهبهم  اال سالم. دين يشو  

شوه  ت  أ ذنيه، تقطع مثاًل، أ و أ نفه تقطع بأ ن القتيل؛ يف التشويه هو: المتثيل هنا  (متثلوا )وال

 عنه. مهنيي وهو متثياًل، يسمى هبذه الطريقة؛ هذا سدهج 

  الغدر. الغلول وحتري ذم عىل االتفاق ينقلون والعلامء

 وال والد. اذلراري تقتلوا ال املقصود: (وليداً  تقتلوا )وال

ذا أ جابوك؛  ما  فأ ي هُتن - خالل أ و - خصال ثالث ا ىل فادعهم املرشكني من عدوك لقيت )وا 

ذا هذه احلديث يف هذا (عهنم وكف مهنم فاقبل  مل املرشكني" من عدوك لقيت الفقرة: "وا 

 أ هل من اجلزية أ خذ جواز عىل العلامء به فاس تدل غريمه؛ من الكتاب أ هل خيصص

 اليت هذه ؛الثالث بني خمريون اال سالم أ هل قوة حال يف فاملرشكون غريمه؛ ومن الكتاب

 احلديث. يف ذكرت

 

 ( 183، 182(، ومسمل )4234) أ خرجه البخاري (1)

 (. 98أ خرجه مسمل ) (2)



                                                                             428 

 دار ا ىل دارمه من التحول ا ىل ادعهم مث مهنم، فأ قبل أ جابوك فا ن اال سالم، ا ىل )مث ادعهم

 املدينة ا ىل واجبة الهجرة اكنت أ ن وقت ال مر أ ول يف اكن وهذا املدينة؛: يعين (املهاجرين 

 الفتح. قد نسخ بعد وهذا اال سالم، يف دخل من لك عىل

هنم وأ خَبمه:) ن ا   صاروا ل هنم (املهاجرين عىل ما  وعلهيم للمهاجرين، ما  فلهم ذكل؛ فعلوا ا 

  واجباهتم. وعلهيم حقوقهم فلهم مثلهم؛

 يبقون مسلمون، مه املسلمني( ك عراب يكونون أ هنم فأ خَبمه مهنا؛ يتحولوا أ ن أ بوا فا ن)

  للمهاجرين. ما  احلقوق من هلم ليس لكن مسلمني؛

 مع يقاتلون ال ل هنم (يشء والفيء الغنمية يف هلم يكون تعاىل، وال هللا حمك علهيم جيري)

  املسلمني.

ال)   والفيء. الغنمية يف هلم فيكون (املسلمني مع جياهدوا أ ن ا 

  رفضوا (أ بوا فا ن)

 عىل يفرض املال من مبلغ هذه: واجلزية اجلزية، مهنم اطلب: يعين (اجلزية فاسأ هلم)

 . الفقه كتب يف يؤخذ؟ ومعن مبلغه؟ مك تفصيالته: وغريمه، الكتاب أ هل من املرشكني

ال بقي ما  (وقاتلهم ابهلل فاس تعن أ بوا؛ مه فا ن عهنم، وكف مهنم فاقبل أ جابوك مه فا ن)  ا 

ما  الثالثة،  حال يف أ ما  املسلمني، قوة حال يف لكه هذا القتال؛ أ و اجلزية أ و اال سالم ا 

  والعهد. الصلح ؛فهنا  -اليوم كحالنا  - ضعفهم

ذا ذا قلعة، (حصنٍّ  أ هل حارصت )وا    املنافذ اليت متكهنم مجيع علهيا أ غلقت: يعين حارصهتا، ا 

لهيا، يدخلوا أ و خيرجوا أ ن  والرشاب؛ والطعام واملال اال مدادات عهنم يقطع أ ن أ جل من ا 

 خيضعوا. حىت
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ذا: يعين (نبي ه وذمة هللا ذمة هلم ُتعل أ ن )فأ رادوك  عندئذٍّ  واختنقوا؛ احلصار حصل ا 

: يعين - هللا وذمة نبيه بذمة نفيطالبو حصوهنم، من يزنلوا أ ن أ جل من ابلعهود يطالبون

 ل جل احلديث ساق واملؤلف الالكم، من الآن الشاهد وهذا - ملسو هيلع هللا ىلص نبي ه هللا وعهد بعهد

 : قال الفقرة؛ هذه

 هل: قال املؤلف؛ عند املراد هنا؛ فهو السبب الآن انظر (نبيه وذمة هللا ذمة هلم ُتعل فال)

 تعطي أ ن ذكل: نبيه؛ لعظم وعهد هللا عهد هلم ُتعل ال( نبيه وذمة هللا ذمة هلم ُتعل ال)

 عظمي. أ مر هذا رسوهل؛ عهد أ و هللا عهد

  أ حصابك، وانظر التعليل: وعهد عهدك: يعين (أ حصابك وذمة ذمتك هلم اجعل ولكن)

نمك) ن فا   أ حصابمك وذمة أ نفسمك، عىل أ عطيمتوها  اليت عهودمك تنقضوا: يعين (ذمممك ختفروا ا 

  لعظمها. نبيه؛ وذمة هللا ذمة ختفروا أ ن من أ هون

ذا) هللا(؛  حمك عىل تزنهلم فال هللا؛ حمك عىل تزنهلم أ ن فأ رادوك حصنٍّ  أ هل حارصت وا 

  ال. أ م هللا حمك تصيب هل تدري ال ال نك

 عىل تزنهلم فأ نت ال( أ م هللا حمك فهيم أ تصيب تدري ال فا نك حمكك؛ عىل أ نزهلم )ولكن

 أ م تصيبه هل تدري ال وتعاىل، لكنك س بحانه هللا حمك فهيم تصيب أ ن وحتاول حمكك،

  وتعاىل. س بحانه هللا حمك عىل ال حمكك عىل تزنهلم فذلكل ختطئه؟

 ابلاكمل، والشاهد ما ذكرانه لمك يف الهناية. لرشحه يتسع ال املقام لكن عظمي؛ فيه فقه هذا

 

 



                                                                             430 

ق سام  عىل هللا 
ِ
 الباب الثالث والس تون: ابب ما جاَء يف اال

: يقل املؤلف هللا، ومل عىل احللف: يعين  هللا( عىل   اال قسام  يف   جاء ما   )ابب قال املؤلف: 

 اال قسام يف جاء ما  )ابب: فقال أ طلق هللا؛ بل عىل اال قسام يف جاء ما  حتليل أ و حتري

 جازماً  واحداً  حكامً  يذكر مل ذلكل قسامن؛ هللا عىل اال قسام أ دةل؛ ل ن من: يعين( هللا عىل

  .(هللا عىل اال قسام يف جاء ما  ابب) فذكر به؛

 وتعاىل، وحديث س بحانه هللا عىل اال قسام حتري عىل يدل حديث: حديثان فيه جاء وقد

 أ بره. هللا عىل أ قسم وأ ن من وتعاىل، س بحانه هللا عىل اال قسام جواز عىل يدل

 : ال ول احلديث

!  وهللا :  رجلٌ   "قال   هللا:   رسول   قال :  قال   هللا  عبد   بن   جندب   )عن : هللا رمحه املؤلف قال

  قد   ا ين  لفالن؟  أ غفر   ال  أ ن  عيََل    يتأ ىل  اذلي   ذا  من :  وجل عز  هللا  فقال   لفالن،  هللا  يغفر   ال

   .(1)مسمل  رواه   معكل".  وأ حبطت  هل  غفرت 

ن   :(2) هريرة أ يب   حديث   ويف   دنياه   أ وبقت   بلكمة   هريرة: تلكم   أ بو  قال   عابد.   رجل القائل   ا 

 . ( وأآخرته 

نساانً  تصور   دنياه عليه أ فسدت لكهنا  واحدة؛ لكمة ويه! الالكم هذا مثل يقول عابداً  ا 

 النار يف وجوههم عىل الناس يكب "وهل :ملسو هيلع هللا ىلص قال النيب اللسان؛ تبعات انظر وأآخرته،

ال خوان اي اللسان ،(3)أ لسنهتم؟" حصائد ا   ما  خطورة عمل لو واال نسان جدًا، خطري أ مره ا 

ال تلكم وما  ينفع، ما ال لك عن لسانه ل مسك لسانه؛ من خيرج  الراحجة، املصلحة عند ا 

 

 (.137أ خرجه مسمل ) (1)

 (. 4901(، وأ بو داود )8292أ خرجه أ محد )  (2)

 (. 973(، وابن ماجه )2616والرتمذي )(،  22016أ محد )  أ خرجه (3)
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 عنه يسأ ل لكهف اال نرتنت؛ عىل الكتابة يشمل أ يضاً  بل اللسان؛ فقط يشمل ال وهذا

 عىل الآن نراه اذلي فهذا عنه، مسؤول لكه يقول؛ وما  يكتب ما  القيامة؛ يوم اال نسان

 يعرفون ال أ انس من وفتاوى وخصومات ونزاعات منافسات حمزن هللا؛و  يشء اال نرتنت

ال الرشيعة عن شيئاً  ناكر جعيبة، جرأ ة وهناك، هنا  من مسعوها  اليت الثقافة بعض ا   يف وا 

 وجه وما  خالف؟ حمل ا جامع أ م حمل مسائل يه وهل أ صاًل، حقيقهتا  يعرفون ال مسائل

 اال نرتنت عىل والعداءات احلاصةل صوماتاخل  أ رى هذه وهللا، عندما  حمزن يشء اخلالف؟

 هذا الالكم من نفسه عىل لضحك تعمل   لو وهللا هذا: فأ قول لِكمًا؛ وأ قرأ   وهللا،أ حزن 

 س بحانه هللا عند عنه سيسأ ل هذا مثل لِكماً  كتب أ ن نفسه عىل ولبىك يكتبه، اذلي

نسان ينبغي جدًا، وكثري كثري، هذا وتعاىل،   هللا اجلانب ابرك هذا يف ورعاً  يكون أ ن لال 

 لِكهمم، اتبع صفحاهتم، اتبع العلامء، من املشاخي، من اس تفد اال نرتنت، من اس تفد فيك،

خوانك مع ونقاشات جدالات يف تدخل واسكت، ال هبذا واكتف غريمه؛ حىت ا ين  ومع ا 

 من أ نت ُتادهل؟ حىت أ نت من! املبتدعة جيادلون - وهللا - كتاابت هلم اال خوة بعض أ رى

 خالل من العلمية مس تويتامه فأ عرف كتاابهتم وأ رى أ رامه - وهللا - فارغ العلمية الناحية

 يناقش وهو عمل، فهيا  عنده بطريقة يناقشه  رمبا  يشء، واملبتدع عنده ما  فارغ الكتاابت؛ هو

 يهنك أ مل فيه؟ نفسك وضعت اذلي هذا ماكنك هل حمكل؟ هذا هل هجل؛ بطريقة

 دعوى؛ جمرد السلفية تظن هل! سلفي أ ان كل: ويقول هللا! س بحان هذا؟ عن السلف

 نفسك تع رض ،- فيك هللا ابرك - مهنج اتباع السلفية ال مر؟ وينهتيي سلفي أ ان: تقول

ال السلفية كل تدوم لن! سلفي؟ أ ان: وتقول للش هبات؛  تضع عندما  فقط، هللا يشاء أ ن ا 

 ش هبة فالن يل قال: كل البعض ويرسل ذكل بعد ويأ تيك تتلقفها، الش هبات حمل يف نفسك

 عن أ جيبك أ ن  أ س تطيع ال أ ان مىت؟ ا ىل ينهتيي، ال هذا كذا؛ ش هبة فالن يل وقال !اكذ

 نفسك. عىل اجملال فتحت قد أ نك مبا  عليك تطرأ   اليت الش هبات لك
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 التأ يل   جواز عدم عىل يدل -هللا عبد بن جندب حديث - أ يدينا  بني اذلي احلديث هذا

 حىت أ نت من لفالن، يغفر ال أ و لفالن هللا يغفر بأ ن هللا عىل احللف: يعين هللا؛ عىل

 أ حد وال وتعاىل، س بحانه هللا بيد أ مر هذا لفالن؟ يغفر أ وال لفالن يغفر أ ن هللا عىل حتمك

 نفسه يرى بنفسه معجباً  عابداً  اكن تأ ىل  عىل هللا يالرجل اذل هذا ذكل، يف هللا عىل حيمك

 فأ هلكته. اللكمة هذه منه املعصية؛ خفرجت عىل أ ن ذاك ويرى الطاعة، عىل أ نه

 وهللا أ خته، سن تكّس ال أ ن الفضالء حلف الصحابة أ حد فيه: أ ن وجاء الثاين؛ القسم 

 ابنهتم سن أ خته كّست اذلين وقَب لَ  س هنا، كّست وما  ال مر هذا أ مَض وتعاىل س بحانه

ن: ملسو هيلع هللا ىلص النيب فيه فقال ابلعوض؛ اكن  ،(1)ل بره" هللا عىل أ قسم لو من هللا عباد من "ا 

 يشء يف وأ قسم  ابهلل، الظن حسن ابب من أ قسم هللا عىل أ قسم صاحلًا، وعندما  رجالً 

 "رب أ يضًا: ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  قال وقد جائز، هذا مفثل وتعاىل؛ س بحانه هللا عىل تعدٍّ  فيه ليس

ذًا: ؛(2)ل بره" هللا عىل أ قسم لو ابل بواب،  مدفوع أ شعث  عند جائز هللا عىل اال قسام ا 

 فيه وليس فيه، القسم كل جيوز يشء يف تقسم وأ ن وتعاىل، س بحانه ابهلل الظن حسن

 ال أ و لفالن هللا يغفر تتفاخر؛ فتقول: عندما  جيوز وال وتعاىل، س بحانه هللا عىل اعتداءٌ 

ر معه، ال دب أ ساء فقد هللا عىل تأ ىل مفن الباب؛ هذا من املقصود هذا لفالن؛ يغفر  وحتج 

 فالتأ يل التوحيد؛ أ صل ينايف ورمبا التوحيد، كامل ينايف هذا ولك به؛ الظن وأ ساء فضّل،

 حقه، عىل يف تنقصاً  يعتَب العظمي عىل عىل عظمي، والتأ يل وتعاىل تأ ل ٍّ  س بحانه هللا عىل

  ذكران. اذلي الوجه هذا

 

 

 (. 24(، ومسمل )2703) أ خرجه البخاري (1)

 .  (48أ خرجه مسمل ) (2)

 (. 46(، ومسمل )4918وانظر البخاري )
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َفُع ابهلل  عىل    الرابع   الباب  تَش      َخل ق ه  والس تون: ابب: ال يُس 

َفعُ   ال   )ابب:: هللا رمحه املؤلف قال تَش  (  عىل  ابهلل    يُس     َخل ق ه 

 وتعاىل س بحانه هللا ُتعل أ ن ابهلل: والاستشفاع الشفاعة، طلب: الاستشفاع معىن

 النيب عند كل يشفع أ ن وتعاىل س بحانه هللا من تطلب أ ن يعين: أ حد؛ عند كل شافعاً 

 من أ حد عند كل يشفع أ ن الشفاعة؛ هللا من تطلب ال حمرم، وهذا غريه؛ عند أ و ملسو هيلع هللا ىلص

، عند يل اشفع هل: وتقول الناس من لزيد تأ يت عندما  العمل: أ هل قال خلقه،  يقولون: معروٍّ

ذا وهذا معرو، عند سيشفع اذلي زيد من مزنةل أ عىل معرو هنا يكون  هللا مع فعلته ا 

 أ و ملسو هيلع هللا ىلص نبي ه من مزنةل أ قل وجعلته وتعاىل تبارك ربك استنقصت قد تكون وتعاىل؛ تبارك

 الباب. هذا معىن هذا للتوحيد؛ منافٍّ  هذا: قالوا خلقه؛ ذلكل من أ حد من

ما  اخللق، من أ حد عند كل شافعاً  وتعاىل س بحانه هللا ُتعل ال يعين ابهلل( يستشفع )ال

 مرضة؛ دفع أ و منفعة جللب اخللق من أ حد عند كل يتوسط واسطة أ ي: معىن شافعًا؟

 أ بواب. من تقدم فمي وذكرانه معنا  معناها تقدم وقد الشفاعة معىن هذا

  اي:  فقال   ملسو هيلع هللا ىلص  النيب   ا ىل   أ عرايب  جاء :  قال   مطعم؛   بن   جبري  )عن  :هللا رمحه املؤلف قال

ان    رسول  ق  لنا َرب َك، فا  تَس  واُل؛ فاس  ياُل، وَهلََكت ال م  هللا! هُن َكت ال ن ُفُس، وجاَع الع 

ف ُع ابهلل  عليَك، وبَك عىل هللا، فقال النيب  تَش  "س بحان هللا، س بحان هللا!" مفا  ملسو هيلع هللا ىلص:  نَس 

ن  َشأ َن   ري ما هللا؟ ا  ََك، أ تَد  ، مث قال: "َوحي  ُح حىت ُعر َف ذكل يف وجوه  أ حصاب ه  ب   زاَل يُس َ

" وذكر احل  َفُع ابهلل  عىل أ َحدٍّ تَش  ن  ذكَل، أ ن ُه ال يُس  َظُم م   ديث. رواه أ بو داود( هللا  أ ع 

 ال نفس. ضعفت يعين (ال نفس )هُنكت
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 تنبت اليت ال عشاب عىل تعيش اليت والبقر والغمن اال بل يعين: ال موال( )وهلكت

 ابل مطار.

 ادع يعين: وتعاىل، س بحانه هللا من السقيا  لنا  اطلب يعين استسق: (ربك لنا  )فاستسق

  السامء. من مطراً  علينا  يزنل أ ن ميطران؛ أ ن وتعاىل س بحانه هللا

 يتوسط واسطة عندك؛ لنا شافعاً  وتعاىل س بحانه هللا جنعل أ ي (عليك ابهلل نستشفع فا ان)

  بدعائه. تقبل أ ن عندك لنا 

 ميطران. يك وتعاىل تبارك ربك لنا  تدعو بدعائك؛ واسطة جنعكل وأ نت (هللا عىل وبك)

 عام وتعاىل تبارك هلل وتزنيه تعجب لكمة !(هللا س بحان هللا، س بحان: ملسو هيلع هللا ىلص النيب )فقال

 عن هللا أ نزه يعين: هللا س بحان الالكم، هبذا وتعاىل تبارك حبقه استنقاص من حدث

  ذكرمتوه. وعام النقائص

 الالكم؛ لهذا ملسو هيلع هللا ىلص النيب كراهية عرفوا (أ حصابه وجوه يف ذكل عرف حىت يس بح، زال مفا )

  أ بدًا. هبذا يرىض ال ملسو هيلع هللا ىلص والنيب وتعاىل، تبارك هللا حق استنقاص من فيه ملا 

 الفعل. عن والزجر للرتمح يذكروهنا  لكمة هذه وحيك،: لل عرايب قال (!وحيك: "قال مث)

  قلت. ما  تقول حىت وتعاىل س بحانه هللا عظمة أ تدري (هللا؟ ما  )أ تدري

  ذكرت. مبا  استنقصته وأ نت (ذكل من أ عظم هللا شأ ن ا ن)

نه)  يكون ال يتوسط، ال ويهنيى، يأ مر وتعاىل س بحانه هللا (أ حد عىل ابهلل يستشفع ال ا 

 تبارك ربنا  يفعل محمد؛ هكذا اي ادع: يقول  يأ مره يدعو؛ بل أ ن ملسو هيلع هللا ىلص النيب عند واسطة

  املزنةل. هذه يف يوضع وأ ن ،واسطة يكون أ ن من أ عظم هللا فشأ ن وتعاىل؛
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 .يصح ال ضعيف؛ حديث لكنه ( (1)داود أ بو )رواه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1 ( )4726 ) 
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  املُصطفى   حامية    يف   جاء   ما   الباب اخلامس والس تون: ابب 

ى   ملسو هيلع هللا ىلص ،   مح  حيد  ه    الت و  .   ُطُرَق   َوَسد   ك     الرش   

اميَةقال املؤلف رمحه هللا تعاىل:  ى   ملسو هيلع هللا ىلص صطفى امل   )ابب ما جاَء يف ح  ه     مح  ، وَسد   حيد  الت و 

 ) ك     ُطُرَق الرش   

مى:)محى التوحيد(  التوحيد:  حبمى واملقصود الغري، منه ُمنع اذلي احملمي املاكن هو احل 

ن يعين التوحيد، حول يعين  أ نه ا ال رشاكً؛ ليس ملسو هيلع هللا ىلص النيب عنه هنيى اذلي اليشء اكن وا 

مه الباب هذا ملسو هيلع هللا ىلص النيب الرشك؛ فأ غلق ا ىل يوصل  ا ىل به الشخص يصل ال يك وحر 

 اكن مل ا  لكن ؛رشاكً كون ي أ ن ا ىل يصل العمل ال يعين: التوحيد، محى معىن هذا الرشك؛

  التوحيد. محى معىن هذا الباب؛ هذا وسد الطريق هذا منع الرشك؛ ا ىل يوصّل طريقاً 

ذا يعين: اذلرائع وسد اذلرائع( بـ: )سد ال صول علامء عند تسمى اليت يه املسأ ةل وهذه  ا 

م اليشء ا ىل يوصل طريقاً  - ذريعة اليشء اكن  ا ىل نصل ال حىت الطريق هذا فيغلق - احملر 

 القَب بتسوية القبور، وأ مر عىل البناء عن هنيى عندما  ملسو هيلع هللا ىلص النيب مثاًل: احملرم، اليشء

يته" ا ال مرشفاً  قَباً  تدعن   "وال: لعيل فقال ابل رض م ال حىت ملاذا؟ سو   القبور؛ هذه تعظ 

 تُعَبد ال يك القبور رفع عن هنيى ذلكل وعبادهتا؛ القبور هذه تعظمي ا ىل ال مر يصل حىت ال

 ا ىل يوصل لكنه رشاكً؛ ليس ذاته يف القَب هو عىل البناء فنفس وتعاىل، تبارك هللا مع

 التوحيد. جناب حامية معىن هذا ؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب عنه هنيى الرشك ا ىل يوصل فلكيال الرشك،

ه) ه. الرشك ا ىل تؤدي طريق ولك التوحيد، جوانب مَحى (الرشك طرق وسد    سد 

م   أ ش ياء. فيه وذكر سابق، ابب يف الباب هذا معىن معنا  وقد تقد 
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ري؛  بن   هللا  عبد  )عن : املؤلف رمحه هللا قال خ     ا ىل   عامر   بين  وفد  يف   انطلقت:  قال   الش  

ُد هللا تبارك وتعاىل"، فقلنا: وأ ف َضلُنا    أ نت:  فقلنا   ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول  ي   س يدان؛ فقال: "الس  

ر يَن مُكُ الش يطان".   َتج  َض قولمك، وال يَس   اًل، فقال: "قولوا بقولمك، أ و بَع  َظُمنا َطو  اًل، وأ ع  فَض 

   بس ند جيد( (1) رواه أ بو داود

 الغلو، من مينعهم أ ن أ راد ملسو هيلع هللا ىلص النيب أ ن هنا  الحظ وتعاىل"( تبارك هللا "الس يد: )فقال

مه؛ من خيش  ملسو هيلع هللا ىلص للنيب تعظميهم يف يقعوا أ ن خش ية ذكل من مينعهم أ ن فأ راد غلو 

 من يعين هللا" "الس يد: فقال ؛ملسو هيلع هللا ىلص علهيم الطريق فسد   ذكل؛ من أ عظم أ و هلل كتعظميهم

ذا اكنوا العرب عادة  ميدحونه الكَباء أ هنم من كبري عىل أ و رئيس عىل أ و مكل عىل دخلوا ا 

: والسالم الصالة عليه فقال س يدان؛ أ نت: ملسو هيلع هللا ىلص للنيب هنا  فقالوا خمتلفة؛ بأ لفاظ ويفخمونه

 ،ملسو هيلع هللا ىلص فيه الغلو ابب علهيم يسد أ ن أ راد ذكل؟ من أ راد ماذا وتعاىل"، تبارك هللا "الس يد

 خفر"؛ وال القيامة يوم أآدم ودل س يد والسالم: "أ ان الصالة عليه وقال س ي د، أ نه مع

 عند ويوقفهم الباب هذا يغلق أ ن أ راد هنا لكنه ال بأ س فيه؛ جائز عليه الس يد فا طالق

مه  املطلق الس يد أ ي: وتعاىل" تبارك هللا "الس يد: فقال فيه؛ الغلو ا ىل يتجاوزوا ال يك حد 

 معاين ومن والس يد املقصود به هنا: املاكل، وتعاىل، س بحانه هللا هو التام السؤدد هل اذلي

  وتعاىل. س بحانه هلل املطلق التام واملكل املاكل،: الس يد

اًل( وأ فضلنا : )قلنا   رشفًا، أ فضلنا  يعين: فضاًل؛ أ فضلنا !! كيف الآن انظر فضاًل، وأ معنا َطو 

  غىن. أ عظمنا  يعين: طواًل؛ وأ عظمنا 

  القول. هبذا قولوا أ فضلنا؛ أ نت أ و س يدان أ نت يعين: بقولمك( قولوا: )فقال
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 قلُت. مما  البعض عىل اقترصوا أ و قولمك( بعض )أ و

ه؛ جذبه: الش يطان اس تجراه الش يطان( يس تجرينمك )وال  الش يطان يسحبمك ال أ ي: وجر 

  احلد؛ فاحذروا. جماوزة ا ىل

 النيب ذكل، خيش من أ عظم أ و هللا كتعظمي ملسو هيلع هللا ىلص بتعظميه الرشك ابب ملسو هيلع هللا ىلص النيب فأ غلق

 .اذلريعة َسد   الباب هذا؛ فأ غلَق  ملسو هيلع هللا ىلص

 

  وابن  وس يدان   خريان، وابن   خريان  اي  هللا،  رسول  اي : قالوا   انساً   أ ن  أ نس:  )وعن قال املؤلف: 

الش يطان، أ ان محمٌد عبد هللا    يس هتوينمك  وال بقولمك،   قولوا   الناس   أ هيا   اي: " فقال   س يدان، 

فعوين فوَق َمزن  ليَت اليت أ نزلين هللا عز وجل". رواه النسايئ بُّ أ ن  تَر   (1)ورسوهل، ما ُأح 

  بس ند جيد(

 الالكم هذا لك س يدان( وابن وس يدان خريان، وابن خريان اي هللا، رسول اي: قالوا انساً  )أ ن

ذا خريان؛ وابن خريان هو حق، براهمي عىل )ابن خريان(: محلنا  ا  سامعيل. ا   وا 

 وال ذكرمتوه اذلي بقولمك قولوا الش يطان( يس هتوينمك وال بقولمك، قولوا الناس أ هيا  )اي

  طرقه. وتتبعوا أ نفسمك هتوى ما  ا ىل الش يطان يس متيلنمك ال يعين: يس هتوينمك؛

هللا،  عبد محمد أ ان: فقال الغلو؛ ابب يغلق أ ن أ راد كيف انظر ورسوهل( هللا عبد محمد )أ ان

ال أ زيد هذا، وال من أ كرث ولست هلل، متذللٌ  خاضعٌ  عبدٌ  فأ ان   تبارك هلل رسول بأ ين ا 

لهاً  فلست وتعاىل؛ هل؛ ابن وال ا   يف النصارى قالت كام هل ودل ال وتعاىل س بحانه فاهلل ا 

 

 (. 10007يف "الكَبى" ) (، والنسايئ13596أ خرجه أ محد )  (1)
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ليه أ دى ما  ا ىل يؤدي الغلو اذلي قد ابب يغلق أ ن ملسو هيلع هللا ىلص النيب فأ راد السالم؛ عليه عيىس  ا 

  والهيود. النصارى غلو

: مزنليت يعين: هذه انظر! وجل( عز هللا أ نزلين مزنليت اليت فوق ترفعوين أ ن أ حب )ما 

فراط ال هل، ورسول هلل عبد   علهيم. الباب فسد   هذا؛ فوق ترفعوين وال تفريط، وال ا 
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  تعاىل:   هللا   قول   يف   جاء   ما   الباب السادس والس تون: )ابب 

َ   قََدُروا   َوَما } ر ه    َحق    اَّلل  ُض   قَد  يعاً   َوال ر  مَ   قَب َضُتهُ  مَج    يَو 

يَاَمة      ( { ال ق 

َ   قََدُروا   َوَما }  تعاىل:   هللا  قول   يف   جاء ما   )ابب قال املؤلف:  ر ه    َحق    اَّلل  ُض   قَد  يعاً   َوال ر    مَج 

مَ   قَب َضُتهُ  يَاَمة    يَو    ((1) {ال ق 

 غريه معه أ رشكوا ملا  تعظميه؛ حق هللا عظموا أ هنم ولو تعظميه، حق هللا عظموا وما 

 اتمًا. خضوعاً  وتعاىل س بحانه هل وتذللوا وخلضعوا ول طاعوه،

ذا ({القيامة يوم قبضته مجيعاً  وال رض قدره حق هللا قدروا وما })  لكها  ال رض هذه اكنت ا 

{ يرشكون عام وتعاىل س بحانه بميينه مطوايت والساموات} القيامة، يوم قبضته نراها  اليت

  بميينه، هذه مطوية العظمية املهوةل والساموات القيامة، يوم قبضته لكها! هذه ال رض انظر

 س بحانه هللا تقدر حقيقة أ نك فلو وتعاىل، تبارك هللا عظمة أ مام جداً  صغرية لكها  هذه

 انظر وتعاىل، تبارك هتعظم  ولعرفت غريه، معه أ رشكت ملا  تقديره؛ حق وتعاىل

 العظمة هبذه وهو رشيك هل يكون فكيف يرشكون؛ عام نفسه يزنه{ وتعاىل س بحانه:}قوهل

 .وتعاىل س بحانه

ٌ   جاءَ : قال   مسعود   ابن   عن) قال املؤلف:  بار  ا ىل   من   َحَب    اي:  فقال   ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول  ال ح 

ان    محمد،  دُ   ا  َعلُ   هللاَ  أ ن    جَن  َبعٍّ،   عىل   الساموات   جَي  ص  ِ
َجَر عىل    عىل   وال رضنيَ  ا ا صبع، والش 

ع؛ فيقول: أ ان املكل؛   بٍّ ا صبع، واملاء عىل ا صبع، والرثى عىل أ صبع، وسائ َر اخلَل ق  عىل أ  ص 
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، مث قرأ :  ملسو هيلع هللا ىلص فضحك النيب ديقًا لقول احلََب   ُذه؛ ثَص  َ   قََدُروا   َوَما }   حىت بََدت  نَواج    َحق   اَّلل 

ر ه   ُض   قَد  يعاً   َوال ر  مَ   قَب َضُتهُ   مَج  يَاَمة    يَو   الآية. متفق عليه(.   { ال ق 

 حبر هل: ويقال حَب، هل: العامل، يقال هو احلَب: الهيود، علامء من عامل )حَب من ال حبار( 

 أ يضًا.

 الس بع. وال رضني الس بع الساموات (ا صبع عىل وال رضني ا صبع، عىل الساموات )جيعل

 الرتاب. يعين ()والرثى

َ  قََدُروا َوَما : } قرأ   )مث ر ه   َحق   اَّلل  ُض  قَد  يعاً  َوال  ر  مَ  قَب َضُتهُ  مَج  يَاَمة   يَو   هللا نقدر أ ننا  فلو ({ال ق 

مه قدره حق وتعاىل س بحانه  معه أ رشكنا  وما  هنار، ليل وحده لعبدانه تعظميه؛ حق ونعظ 

هناهملسو هيلع هللا ىلص نبيه س نة ويف كتابه يف لنفسه أ ثبت ما هل ول ثبتنا  غريه،    .النقائص مجيع عن ، ونز 

؛ فيقول: أ ان املكل، أ ان   قال: ُهن  َبعٍّ، مُث  هَيزُّ ِص 
َجَر عىل ا )ويف رواية ملسمل: "واجلباَل والش 

 هللا".  

َعُل السموات  َبعٍّ، وسائَر اخلَل ق     ويف رواية للبخاري: "جي  ص 
ِ
ى عىل ا َبعٍّ، واملاَء والرث  ص 

ِ
عىل ا

ٍّ. أ خرجاه( َبع ص  ِ
     عىل ا

 .(1)حصيحهيام يف ومسمل البخاري يعين ()أ خرجاه

 من علينا جيب وما  وتعاىل، تبارك هللا عظمة يبني   حىت الكتاب هبذا احلديث املؤلف خُت

 وتعاىل تبارك وتوحيده به الرشك عدم من ذكل من يلزم وما  وتعاىل، تبارك هلل تعظمينا 

 التوحيد. أ نواع جبميع

 

 ( 2786(، ومسمل )4811)البخاري  (1)
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  يوم   الساموات   هللا  يطوي " معر مرفوعًا:    ابن   عن   (1) )وملسمل :تعاىل هللا رمحه املؤلف قال

  مث   املتكَبون؟  أ ين   اجلبارون؟   أ ين  املكل،   أ ان :  يقول   مث  الميىن،  بيده   يأ خذهن   مث  القيامة، 

  أ ين   اجلبارون؟  أ ين  املكل،   أ ان :  يقول   مث  بشامهل،   يأ خذهن   مث  الس بع  ال رضني   يطوي 

    املتكَبون؟"( 

  .ملسو هيلع هللا ىلص النيب ا ىل يعين مرفوعاً  ()مرفوعاً 

 هؤالء علهيم؛ ويتكَبون ويذلوهنم الناس يقهرون اذلين (املتكَبون؟ أ ين اجلبارون؟ أ ين)

 املقصودون. مه

 

  الرمحن   كف   يف  الس بع   وال رضون الس بع   الساموات   ما :  قال   عباس؛   ابن   عن  وروي )قال: 

ال َدةَلٍّ   ا   (  (2)  أ حدمك   يد   يف  كَخر 

 هذه أ نت تصور الصغر، شدة يف املثل يرضب وبه جدًا، صغري حب هل نبت اخلردل:

 يف الس بع وال رضون الس بع الساموات كذكل يشء! ال ك هنا  يدك يف جداً  الصغرية احلبة

َظم عىل يَُدكل هذا لكه وتعاىل؛ تبارك هللا كف  ال ش ياء صغر وقدر وتعاىل تبارك هللا ع 

 .وتعاىل تبارك عظمته أ مام

  أ يب   حدثين :  زيد   ابن   قال :  قال   وهب؛  ابن   أ خَبان   يونس،   حدثين: (3) جرير  ابن   وقال )قال: 

ال   الكريس  يف   الس بع  الساموات   ما : " ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول   قال :  قال    يف   أ لقيت  س بعة   كدرامه   ا 

 . " ترس 

 

(1)  (2788 ) 
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ال   العرش   يف  الكريس   "ما :  يقول   ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول  مسعت   ذر  أ بو   وقال    حديد   من   كحلقة  ا 

 (  ال رض"   من   فالة   ظهري  بني  أ لقيت

 .والرمح الس يف رضبة به يتقي احملارب حيمّل الفوالذ من يشء هو الرتس:

 مفاذا ال رض؛ من واسع ماكن يف أ ي: فالة من ال رض( يف أ لقيت حديد من )كحلقة

 س بحانه هللا عظمة يبني لكه هذا تُذَكر؛ تاكد ال الفالة؟ هذه يف القطعة هذه س تكون

 وتعاىل.

 .الضعيف قسم من يعين مرسل، جرير ابن ذكره اذلي وهذا

ن يا   السامء    بني :  قال   مسعود؛   ابن   وعن )قال:    سامء   لك   عام، وبني َخسامئة   تلهيا   واليت  ادلُّ

  َخسامئة   واملاء   الكريس  وبني عام،  َخسامئة   والكريس  السابعة   السامء  عام، وبني َخسامئة 

ُش  أ خرجه ابن    ". أ عاملمك   من  يشء   عليه  خيفى  ال  العرش،   فوق   وهللا املاء،   فوَق   عام، والَعر 

همدي عن حامد بن سلمة عن عاِص عن زر عن عبد هللا، ورواه بنحوه املسعودي عن  

 عاِص عن أ يب وائل عن عبد هللا. 

 ( (1) قاهل احلافظ اذلهيب؛ قال: وهل طرق

  َخسامئة فوقها  اليت والسامء ادلنيا  السامء بني (عام َخسامئة تلهيا  واليت ادلنيا  السامء بني)

  عام.

 ساموات. س بع وهن بني لك سامء وسامء؛ (عام َخسامئة سامء لك وبني)

 

 (. 7987) أ خرجه الطَبي (1)
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 بعد يعين (عام َخسامئة واملاء الكريس وبني عام، َخسامئة والكريس السابعة السامء وبني)

 ماء.الكريس يوجد 

 يف أ نه مع يعين (أ عاملمك من يشء عليه خيفى ال العرش، فوق وهللا املاء، فوق )والعرش

ال العلو؛ هذا  .يشء عليه خيفى ال أ نه ا 

  السامء   بني   مك   تدرون   هل: " ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول   قال :  قال   املطلب؛   عبد  بن   العباس   وعن )قال: 

  ا ىل   سامء  لك  ومن   س نة،  َخسامئة   مسرية   بيهنام : " قال   أ عمل،   ورسوهل  هللا : قلنا   وال رض؟"

ثَُف   س نة،   َخسامئة  مسرية  سامء   السابعة   السامء   وبني س نة،   َخسامئة  مسرية  سامء  لك  وك 

  وليس   ذكل،  فوق   تعاىل   وهللا وال رض،  السامء   بني  كام  وأ عاله  أ سفّل   بني  حبٌر،   والعرش

آدم   بين  أ عامل   من  يشء   عليه  خيفى   ((1) وغريه  داود  أ بو  أ خرجه   ." أ

 ضعيف. وهو

 هذه وأ ن وقدره، وتعاىل تبارك هللا عظمة يبني   أ ن هذا: لك من املقصود: حال لك عىل

ذا أآخره، ا ىل الباب أ ول من املقصود هذا شيئًا؛ تساوي ال عظمته أ مام لكها  اخمللوقات  وا 

منا   التوحيد. أ نواع جبميع ووح دانه شيئًا، به نرشك مل تعظميه؛ حق وتعاىل س بحانه هللا عظ 

ايمك يرزقنا  أ ن هللا نسأ ل  طاعته عىل يثبتنا  وأ ن عليه مييتنا وأ ن عليه حييينا  وأ ن التوحيد، وا 

 بأ نفس نا  يشغلنا  وال بطاعته يشغلنا  وأ ن ابلفنت، امليلء الزمن هذا يف خصوصاً  نلقاه أ ن ا ىل

  ابلفنت. وال

ايمك يرمحنا  أ ن وتعاىل س بحانه هللا نسأ ل  انفعاً  هذا علمنا  جيعل وأ ن يعلمنا  وأ ن برمحته، وا 

هل ال أ ن نشهد وحبمدك اللهم وس بحانك لنا، ال ا  ليك. ونتوب نس تغفرك أ نت ا    ا 
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 نسأ ل علينا، وكرمه ومن ه وتعاىل تبارك هللا بفضل الكتاب رشح  من انهتينا  قد نكون وبذكل

 .هللا ورمحة عليمك والسالم به. ينفعنا  أ ن هللا

 

 

 


