
  المقدمة

  
    المقدمة   

احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ؛ نبينا حممد ، وعلى آلـه    
  وصحبه أمجعني ؛ أما بعد :

فإنَّ التوحيد هو قاعدة اإلسالم اليت عليه يبىن ، وشرطه الذي به يقبـل ، وبـه تقبـل احلسـنات وبـه    
به يدخل العبد اجلنة ، وبه ينجو من النار ، ومن أجله وقعت اخلصومة بـني الرسـل تغفر السيئات ، و 

  ومشركي العباد ، ومن أجله جردت سيوف اجلهاد ، ومن أجله خلقت اجلنة والنار .
ولقـد أوحـي إليـك وإىل الـذين مـن قبلـك  وبنقيضه وهو الشرك حتبط األعمال ؛ قال هللا تعـاىل :    

[ الزمـر :  بـل هللا فاعبـد وكـن مـن الشـاكرين  لك ولتكـونن من اخلاسرين لئن أشركت ليحبطـن عم

إنَّ هللا اليغفــر أن يشــرك بــه  وكــل ذنــب مــن الــذنوب مغفــور إالَّ الشــرك ؛ قــال تعــاىل :  ] ٦٦ – ٦٥
وبالشـرك  ] ١١٦[ النسـاء :  ويغفر ما دون ذلك ملـن يشـاء ومـن يشـرك بـاهلل فقـد ضــل ضــالًال بعيــدا 

  عبد من اجلنة ، ويتحتم عليه اخللود يف النار . حيرم ال
لــذلك فــإنَّ العنايــة بالتوحيــد أهــم املهمــات ، وأوجــب الواجبــات ، وتركــه واإلعــراض عنــه ، وعــن    

تعلمه أعظم البليات ، ومن أجل ذلك ؛ فإنَّ الواجب على كل عبد أن يتعلمه ، و يتعلم مـا يناقضـه 
  ، وينافيه أو ينقصه ، ويقدح فيه .

وملــا كــان مــن أحســن مــا ألــف فيــه كتــاب التوحيــد لشــيخ اإلســالم حممــد بــن عبــد الوهــاب رمحــه هللا   
تعـاىل ؛ الـذي جـدد هللا بـه عقيـدة التوحيـد يف جنـٍد يف القـرن الثـاين عشـر اهلجـري ؛ وهـو حيتـوي علــى 

  ستة وستني بابا ، وقد شرح من قبل بعض أبنائه ، وأحفاده ، وتالمذته ، وغريهم .
طلب مين بعض طالب العلـم احلريصـني أن أشـرحه لـه ، ومل يقنـع بقـراءة الشـروح القدميــة بـل وقد    

أصر عليَّ أن أملي عليه شرحاً من عندي ، فاستعننت باهلل تعاىل ، وأمليـت عليـه مـا حضـرين فكتـب 
، وكـــان يعطـــي بعـــض املشـــائخ الـــراغبني يف اخلـــري ، واحلريصـــني علـــى نشـــر العلـــم ؛ ليكتبـــه لـــه علـــى 

مبيوتر ، وحني انقطع األول لغيبٍة طويلة ، واصل معي الثاين على الطريقـة األوىل واحلمد هلل علـى الك
  التمام .

واملهــم أنَّــه قــد جــاء شــرحاً مفيــداً خمتصــراً يف بابــه ، وافيــاً باملقصــود إن شــاء هللا ، ومسيتــه " الشــرح    
  حممد " . املوجز املمهد لتوحيد اخلالق املمجد الذي ألفه شيخ اإلسالم
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  بسم هللا الرحمن الرحيم  
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ــا اإل   ــا واحلمــد هلل علــى ذلــك ، ونســأل هللا أن يرزقن خــالص ملــا نــأيت ، ونــذر ، وصــلى هللا علــى نبين

 حممد ، وعلى آله وصحبه أمجعني . 

  
  كتبها
  النَّجميبن شبير أحمد بن يحيى بن دمحم 
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  توحيد الخالق الممجد  الشرح الموجز الممهد ل

  
  كتاب التوحيد

َّ ليعبـدون  وقول هللا تعالى :    نس إ [ الـذاريات :  وما خلقت الجن وا
ــٍة رســو أن اعبــدوا هللا واجتنبــوا  وقولـه :  ] ٥٦ ولقــد بعثنــا فــي كــل أمَّ

َّ تعبـــدو وقولـــه :  ] ٣٦[ النحـــل :  الطـــاغوت  ـــ ـــ ربـــك أ َّ إيـــاه وق ـــ ا إ
اء :  ن إحساناوبالوالدي كوا به شيئا  وقوله :  ] ٢٣[ا ت واعبدوا هللا و

  : وقوله :  ] ٣٦[ النساء  كوا به َّ ت قل تعالوا أتل ما حرَّم ربكم عليكم أ
نعــام  شــيئا  : " مــن أراد أن ينظــر إلــى  قــال ابــن مســعود  ] ١٥٢ – ١٥١[ ا

قل تعالوا أتـل  عالى : التي عليها خاتمه فليقرأ قوله ت وصية محمد 
اطي مستقيما إلى قوله :   ما حرم ربكم عليكم  نعام  وأنَّ هذا  [ ا

علـى حمـار ،  كنـت رديـف النبـي  ((قـال :  وعن معاذ بن جبـل  ] ١٥٣: 
فقال لي : يا معاذ أتدري ما حق هللا على العباد؟ وما حق العباد علـى 

حق هللا على العباد : أن يعبدوه  هللا ؟ فقلت : هللا ورسوله أعلم . قال
ك بـه  ـ ي َّ يعذب من  كوا به شيئا . وحق العباد على هللا : أ ي ، و

هم فيتكلـوا  تب  ))شيئا . فقلت يا رسول هللا : أف أب الناس قال : 
  أخرجاه في الصحيحين .

واملرســلني ؛ نبينــا حممــد احلمــد هلل رب العــاملني ، والصــالة والســالم علــى أشــرف األنبيــاء  الشــرح :
   -وعلى آله وصحبه أمجعني ، وبعد : 

علمين ، ويا مفهم سليمان فهمـين ؛ اللهـمَّ علمنـا مـا ينفعنـا ، وارزقنـا العمـل  إبراهيماللهمَّ يا معلم   
  مبا علمنا :

  كتاب التوحيد
بالعبـادة وحـده التوحيد مصدر وحَّد يوحد توحيداً ، واملقصود به توحيد هللا عز وجل أي ختصيصـه   

دون ســواه ، وذلــك يكــون نتيجــة اعتقــاد العبــد بوحدانيــة هللا عــز وجــل يف ذاتــه ، وصــفاته وأمسائــه ، 
  ونعوت جالله ؛ املتضمن التصافه باأللوهية املطلقة هلذا الكون ، والتصرف املطلق فيـه

  ــــــــــــ
ام أخرجه اإلمام الترمذي رحمه هللا في سننه  ) حديث ابن مسعود  ١ اب ومن  سورة األنع رآن ب بلفظ : " من في كتاب تفسير الق

اتم دمحم ..." الحديث  ا خ ي عليه ى الصحيفة الت ال عنسره أن ينظر إل ديٌث حسٌن غريب  هوق ذي ح ي الترم اني ف د ضعفه األلب ، وق
 ضعيف الجامع وقال عنه ضعيف اإلسناد . 

ا حديث معاذ بن جبل  ٢ ام فقد أخرجه اإلمام الب ) وأمَّ ار ، وأخرجه اإلم اب اسم الفرس والحم اد ب اب الجه خاري رحمه هللا في كت
 مسلٌم رحمه هللا في كتاب 

 )١  (  

 )٢ (  

٣  

 اإليمان باب الدليل على أنَّ من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً . 
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علمـاً  وقضى ربك أالَّ تعبـدوا إالَّ إيـاه  وأنَّه هو املستحق ألن يوحده العباد بأفعاهلم ؛ قال تعاىل : 

ــا  احلكمــة الــيت خلــق هللا اجلــن واإلنــس مــن أجلهــا ، فقــال جــلَّ مــن قائــل :  بــأنَّ العبــادة هــي وم
َّ ليعبدون  نس إ   فالعوامل العاقلة ثالثة :  خلقت الجن وا

  ) عاملٌ كله خٌري الشرَّ  فيه ، وهم املالئكة . ١
  ) وعاملٌ  كله شرٌّ الخري فيه ، وهم الشياطني .  ٢
 والشــر ، واخلـري فيــه أغلـب ، وعـاملٌ آخــر جبلـه هللا علــى اخلـري والشــر ) وعـاملٌ جبلـه هللا علــى اخلـري ٣

فيـــه أغلــب ، فعـــامل اجلــن واإلنـــس هــم الـــذين جــبلهم هللا علـــى اخلــري والشـــر خلقهــم لعبادتـــه والشــرُّ 
ومــا خلقــت  : تعــاىل والشــياطني نــوٌع مــن اجلــن ، ولكــنَّهم متــردوا ، وصــاروا كلهــم شــر ، وهلــذا قــال 

فالشياطني هم من جنس اجلن ، فاهلل خلـق عـاملي اإلنـس واجلـن خلقهـم  ليعبدون  اجلن واإلنس إالَّ 
للعبادة كما أخرب يف هذه اآلية ، فمنهم من حتققت فيه العبادة وهم املؤمنـون ، ومـنهم مـن مل تتحقـق 

عبــادة فيه بل كانوا معاندين ومكابرين وهم الكفار جبميع أنواعهم ، وحسبنا أن نعلم أنَّ هللا خلقنـا لل
وٍع وذلـٍة هلل الواحـد ـمن أجله ، والعبادة هي طاعـة مـع خضـهللا وأنَّ الواجب علينا أن حنقق ما خلقنا 

القهــار ؛ يشــعر العابــد بأنَّــه حمتــاٌج إىل اإللــه الــذي عبــده ، فيعبــده مستشــعراً حاجتـــه إليــه وملــا كانــت 
دنيا احلاضــرة والغفلــة عــن الــدار األمــم يغلــب عليهــا اجلهــل ، واخلمــول ، والنســيان ، واالشــتغال بالــ

اآلخـرة بعــث هللا الرســل يف كــل أمَّــٍة ليبينــوا هلــم مــا خلقـوا لــه ، ومــا أوجــدوا مــن أجلــه ؛ قــال جــلَّ مــن 
ولقد بعثنا في كل أمٍَّة رسو أن اعبدوا هللا واجتنبوا الطـاغوت  قائـل : 

  ادة هللا وحـده ، واجتنـاب الطـاغوت م بعبـفأخرب سبحانه وتعـاىل أنـَّه بعـث الرسـل إىل العبـاد يـأمرو
والطاغوت : هو مشتقٌّ من الطغيان ، وقد قال ابن القيم رمحه هللا : " الطـاغوت : هـو كـل مـا جتـاوز 

عبد بغـري حـق ، ومـن اتبـع بـأن  قدف؛ به العبد حدَّه من معبوٍد أو متبوٍع أو مطاع " فمن ُعِبد مع هللا 
هللا فقد اتبع بغري حق ، ومن أطيع بـأن تركـت طاعـة هللا لطاعتـه  َقدَّم الناس متابعته على متابعة أوامر

فقد أطيع بغري حق وهذا هو املقصود من قول ابـن القـيم : " الطـاغوت هـو مـا جتـاوز بـه العبـد حـدَّه 
  من معبوٍد أو متبوٍع أو مطاع " . 

َّ تعبدو وقوله جـلَّ وعـال :   َّ إيـاه وق ربك أ ـ أي حكـم املـراد بقضـى : حكـم  ا إ
حكمــاً شرعيـــاً بــأالَّ يعبـــد النــاس إالَّ إيــاه . أمَّــا القضــاء الكــوين فتقــع فيــه املخالفــة هلــذا القضــاء أي 

  للقضاء

٤  
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الشــرعي فــاهلل ســبحانه وتعــاىل قضــى وجــود الكفــر والشــرك كونــاً ومنعــه شــرعاً ، فهــذا القضــاء الــذي 

إن احلكم إالَّ هلل أمـر  نه يف هذه اآلية املراد به األمر ، وهو يوافق قوله سبحانه وتعاىل : أخرب هللا ع
أي بأنه أمر أمرا شرعياً بعبادتـه وحـده دون سـواه ، وهـو التوحيـد  ] ٤٠[ يوسف :  أالَّ تعبدوا إالَّ إياه 

  الذي بعثت به الرسل .
ما أحسنا إليك أيهـا العبـد ، والكـالم أي إحساناً  وبالوالدين إحسانا مثَّ قال :    إليهما ألَّ

على بر الوالدين وطاعتهما يأيت بعد األمر بتوحيد هللا سبحانه وتعاىل ألنَّه هو املنعم املتفضـل وأعظـم 
والداك اللذان ربياك ، وأنعمـا عليـك بالراحـة ، والسـكن يف حضـنهما  االناس عليك نعمًة بعد هللا مه
ــدوا هللا  هرا لراحتــك ، ويف اآليــة األخــرى وهــي آيــة النســاء : ، وتعبــا مــن أجلــك ، وســ واعب

كوا به شيئا  ت فهنا اقرتن األمر بالعبادة بالنهي عن الشرك حىت ولو شيئاً يســريا فقولـه  و
 :  والتشــركوا بــه شــيئا  ــٌي عــن الشــرك كلــه قليلــه وكثــريه ؛ صــغريه وكبــريه ؛ ألنَّــه نكــره يف ســياق

  .  النهي فهي تعم
وأنَّ هـذا  إلى قوله :   قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم  وقولـه تعـاىل : 

اطي مســتقيما فهــذه اآليــات وغريهــا قــد تــواردت علــى األمــر بالتوحيــد ، والنهــي عــن  ــ
فاملنـاهي العشـر الـيت  الشرك ، وهذا هو ما بعثت به مجيع الرسل من أوهلم نـوح إىل آخـرهم حممـٌد 

رة األنعام أوهلا الشرك باهلل ، والشرك عظيٌم ؛ ألنَّه حمرم على صاحبه دخـول اجلنـة وردت يف آخر سو 
  ، وحمتٌَّم عليه دخول النار واخللود فيها .     

التي عليها  " من أراد أن ينظر إلى وصية محمد :   أمَّا قول ابن مسعود    
إلـى   كم ـقل تعالوا أتل ما حرم ربكم علي خاتمه فليقرأ قوله تعالى : 

اطي مستقيم ه : ـقول نعام :  اــوأنَّ هذا    ] . ١٥٣[ ا
ــالنهي عــن     ــأن يتلوهــا علــى أمَّتــه املبتــدأة ب فــأخرب أنَّ تلــك الوصــية الــيت أمــره هللا ســبحانه وتعــاىل ب

 الشرك ، واملنتهية باالستقامة على الصـراط املسـتقيم جيـب أن نعريهـا اهتمامــاً عظيمـاً ، ونعرفهــا حـقَّ 
فـذكر  تعـالوا أتـل مـا حـرَّم ربكـم علـيكم  املعرفة ؛ ألنَّ هللا عز وجـل صـدَّرها بقولـه قـل يـا حممـد : 

  املناهي العشر ، وأوهلا ، وأعظمها الشرك باهلل . 
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٥  

٦  



، علـى حمـار  كنت رديف النبـي  ((قال :  أمَّا حديث  معاذ بن جبل   
فقال لي : يا معاذ أتدري ما حق هللا على العباد؟ وما حق العباد علـى 
هللا ؟ فقلت : هللا ورسوله أعلم . قال حق هللا على العباد : أن يعبدوه 
ك بـه  ـ ي َّ يعذب من  كوا به شيئا . وحق العباد على هللا : أ ي ، و

هم فيتكلوا شيئا . فقلت يا رسول هللا : أف أب الناس . قال :   ))تب
  أخرجاه في الصحيحين .

اخلالصـــة أنَّ حـــقَّ هللا علـــى العبـــاد أن يعبـــدوه اليشـــركوا بـــه شـــيئا ؛ يفـــردوه بالعبـــادة ، ويبتعـــدوا عـــن 
سـبحانه أالَّ  الشرك به ، مثَّ إذا هم حقَّقوا هذا األمر ، وتركوا الشرك صغريه وكبريه ، فإنَّ حقَّهم عليه

م ، فمــن مــات وهــو ال يشــرك بــاهلل شــيئا فقــد وعــده هللا بأنَّــه اليعذبــه أي اليعذبــه بنــار الكفــار يعــذ
ا فيها .   واملشركني اليت خيلد أصحا

ـا ، فإنـَّه يعـذب بنـار    أمَّا إن مات على التوحيد ، ولكن عنده كبائر اقتضت حكمة هللا أن يعذب 
ويدخل اجلنة ، واألمر يف ذلك إىل هللا غري نار املشركني ؛ بل يعذب بنار املوحدين ، مثَّ خيرج منها ، 

علماً بأنَّ هذا احلق الذي وعد هللا بـه عبـاده إن هـم عز وجل فهو املالك للعباد ، واملتصرف فيهم ، 
عبدوه هو حقٌّ التزمه على نفسه ، ووعد به عباده ، ومل يلزمه به أحـٌد سـواه ، ولـذلك نقـول إنَّ هـذا 

ومل يوجبـه عليـه غـريه ، ووعـد بـه عبـاده إن هـم عبـدوه ووحـدوه احلق حق أوجبه هللا على نفسه هو ؛ 
  وباهلل التوفيق . دون سواه ، 
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  باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب)  ١( 

الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهـم  وقول هللا تعالى :  
من نعـــــــام : وهم مهتـدون  ا     ].٨٢[ ا

من شهد أن   (( : قال : قال رسول هللا  وعن عبادة بن الصامت   
يك له وأنَّ محمداً عبده ورسوله ، وأنَّ عي  َّ هللا وحده  إله إ

حق ، عبد هللا ورسوله ، وكلمته ألقاها إلى مريم وروٌح منه ، والجنة 
  أخرجاه .  ))عمل ال الجنة على ما كان من والنار حق أدخله هللا

َّ  ((ولهما في حديث عتبان :    فإنَّ هللا حرم على النار من قال  إله إ
  .   ))هللا يبتغي بذلك وجه هللا 

ـ يـا  ((قـال :  عن رسـول هللا  وعن أبي سعيد الخدري      قـال مو
َّ هللا . رب علمني شيئاً أذكرك وأدعوك به . قال يا مو :  قل  إله إ

ـ : لـو أنَّ السـماوات  قال : يا رب كل عبادك يقولون هذا . قال يا مو
َّ هللا  ـ ـ إلـه إ رضـين السـبع فـي كفــــة ، و السبع وعامرهنَّ غيري ، وا

َّ هللا  رواه ابن حبان ، والحاكم ، وصححه  ))في كفــة مالت بهــنَّ  إله إ
 .  
نه   يقول : قال هللا  سمعت رسول هللا  عن أنس  وللترمذي ، وحسَّ

رض خطايا ، ثمَّ لقيتني  ((تعالى :  يا ابن آدم لو أتيتني بقراب ا
تيتك بقرابها مغفرة  ك بي شيئا    .  ))ت

: للتوحيد فضٌل عظيم من فضـله أنـَّه اليقبـل عمـٌل واحـٌد إالَّ بـه ، واليكـون العبـد مؤمنـاً إالَّ الشرح 
  ــــــــــــ
نكم  ) متفق عليه ، فالحديث أخرجه اإلمام البخاري في كتاب أحاديث األنبياء باب قول هللا تعالى :  ١ و في دي اب التغل ا أهل الكت  ي

اً  ة قطع ولفظ الحديث للبخاري وأخرجه اإلمام مسلم رحمهما هللا في كتاب اإليمان باب الدليل على أنَّ من مات على التوحيد دخل الجن
  .  
ل جماعة ) ا ٢ اب صالة النواف ة ب اب الجمع لحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصالة باب المساجد في البيوت ، وفي كت

اب  دين ب اب استتابة المرت وفي كتاب األطعمة باب الخزيرة ، وفي كتاب الرقاق باب العمل الذي يبتغى به وجه هللا فيه سْعدٌ ، وفي كت
اً ما جاء في المتأولين ، وأخرج ه اإلمام مسلم في صحيحه في كتاب اإليمان باب الدليل على أنَّ من مات على التوحيد دخل الجنة قطع

  ، وفي كتاب المساجد باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر . 
اكم في المستدر ٦٢١٨برقم الحديث  ١٠٢/  ١٤الحديث أخرجه اإلمام ابن حبان في صحيحه في ج)  ٣ ام الح ى وأخرجه اإلم ك عل

ى في مسنده  ١٩٣٦برقم الحديث  ٧١٠/  ١الصحيحين في ج و يعل ام أب وقال هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه ، وأخرجه اإلم
  .  ٢٠٨/  ١١وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري في ج ١٣٩٣برقم الحديث  ٥٢٨/  ٢في ج
ى هللا من حديث أبي ذر ) الحديث أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء  ٤  باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إل

ك  ن مال اده من حديث أنس ب ر من رحمة هللا لعب ا ذك ة واالستغفار وم  وأخرجه اإلمام الترمذي في كتاب الدعوات باب فضل التوب
اق اب الرق دارمي في كت ام ال اب فضل العمل وأخرجه اإلم اب األدب ب ن ماجة في كت ى هللا  وأخرج الحديث اب د إل اب إذا تقرب العب ب

م  راث رق اء الت رقيم إحي اب األنصار بت  ٢٠٩٦١و ٢٠٨٦٩و ٢٠٨٦٠و ٢٠٨١٤و ٢٠٨٠٨وأخرجه اإلمام أحمد في مسنده في كت
  .  كلها من طريق أبي ذر  ٢١٠٥٥و ٢٠٩٩٤و

 )١ (  

 )٢ (  

 )٣ (  

 )٤ (  

٧  
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ــه ، ومــن فضــله أنَّ هللا عــز وجــل يكفــر الــذن ــه تعــاىل :  نَّــبوب ملــن جتب إنَّ هللا  الشــرك بــاهلل ؛ لقول
ومــن فضــائله أنَّــه هــو الــذي حيصــل بــه األمــن   اليغفــر أن يشــرك بــه ويغفــر مــا دون ذلــك ملــن يشــاء

للعبد يوم القيامة ، ومن فضائله أنَّ هللا يهدي أصحابه إىل احلق ، ومعرفة طريق اهلـدى لقولـه تعـاىل : 
 م مهتدون أولئك هلم األمن وه  .  
من   مثَّ أورد اآلية :   ـ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهــم ا

هذه اآليــة فيهـا اإلخبـار بـأنَّ أهـل التوحيـد الـذين حققـوه ، ومل خيلطـوه بشـرٍك  وهم مهتـدون 
مـا كـان العبـد هم الذين جيمع هللا هلم بني األمن من خماوف الدنيا واآلخرة ، واالهتـداء للحـق ، وكـل 

حمققــاً لــذلك كلمـــا كــان  أوفـــر لألمــن واالهتــداء بســبب حتقيقــه للتوحيــد ، وجتنبــه للشــرك كلــه كبــريه 
يـا بـين التشـرك بـاهلل  أنَّه فسَّر الظلـم هنـا مبـا جـاء يف آيـة لقمـان :  وصغريه ، فقد صحَّ عن النيب 

ــٌم عظــيم  ـــا هــو الشــرك ، ولــيس املعاصــي ،  إذاً فــالظلم املقصــود ]١٣[ لقمــان :  إنَّ الشــرك لظل ــه هن ب
ـــمــن الشــرك فإنَّــه يــنقص أمن ئاً بتعاطيــه شــيتوحيــد العبــد إذا نقــص فــفالكـــل للكــل واحلصــة للحصــة   هـ

  . ؤهواهتدا
من شهد أن   (( : قال : قال رسول هللا  وعن عبادة بن الصامت    

يك له وأنَّ محمداً عبده ورسوله ،  َّ هللا وحده  وأنَّ عي إله إ
حق ، عبد هللا ورسوله ، وكلمتـه ألقاهـا إلى مريــم وروٌح منه والجنة 

  أخرجاه .  ))عمل الوالنار حق أدخله هللا الجنة على ما كان من 
 هـــو أحـــد النقبـــاء ليلـــة العقبـــة ، وأحـــد أصـــحاب رســـول هللا  عبـــادة بـــن الصـــامت األنصـــاري    

   .سنة  ٧٢هـ وله  ٣٤ملة سنة املشهورين ، وأحد أصحاب بدٍر مات بالرَّ 
يك له  (( : قال : قال رسول هللا    َّ هللا وحده  من شهد أن  إله إ

  ))وأنَّ محمداً عبده ورسوله 
ا :    -يشرتط يف شهادة أن ال إله إالَّ هللا شروطاً البدَّ من توفرها فيمن ينطق 

  .بأن يكون عارفاً مبعناها ، وهو النفي واإلثبات  -١
ا ؛ ألنَّ هللا تعاىلـومن شروطها العلم املن -٢   ايف للجهل ، وهو مقتضى ما ذكرته من العلم 

  .  ] ٨٦[ الزخرف :  إالَّ من شهد باحلق وهم يعلمون  يقول : 
  ومن شروطها اليقني املنايف للشك بأن اليشك يف ذلك أي يف وحدانية هللا باأللوهية .  -٣
  ، وما تقتضيه . نايف للرد بأن يكون قابًال ملعناها ومن شروطها القبول امل -٤
  ومن شروطها االنقياد املنايف للرتك بأن يكون منقاداً ملا تقتضيه .  -٥

٨  
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  ومن شروطها اإلخالص املنايف للشرك .  -٦
  ومن شروطها احلب املنايف للبغض .  -٧
يف للكذب . إذاً يشرتط يف قائلها أن تتوفر فيه هذه الشروط بأن يكون على علـٍم والصدق املنا -٨

لــو كــان  ضــي وحدانيــة هللا باأللوهيــة ، وأنَّــه اليشــاركه فيهــا أحــد قــال تعــاىل : تمبــا تقتضــيه ، وهــي تق
ن إذاً البتغـوا إىل قـل لـو كـان معـه آهلـٌة كمـا يقولـو  وقوله :  ] ٢٢[ األنبيـاء :  فيهما آهلة إالَّ هللا لفسدتا 

ذه الشهادة عارفاً مبعناها عامًال مبقتضاها نافياً ملا نفت  ] ٤٢[ اإلسـراء :  ذي العرش سبيال  فمن نطق 
يك له  ((ة هللا ، وعدم الشريك له بقوله : ـمثبتاً ملا أثبتت ؛ مؤكداً وحداني   . ))وحده 

ــأنَّ  حممــداً عبــد هللا ورســوله اليقبــل هللا مــن أحــٍد دينــاً  ونطــق بشــهادة أنَّ حممــداً رســول هللا ؛ موقنــاً ب
اتني الشهادتني على حنو مـا ذكـر  هوالعبادًة مل تكن من طريق صلوات هللا وسالمه عليه ، فمن نطق 

  ، فذلك هو الناجي من عذاب هللا احلاصل على ثوابه وجنته .

ـــ ((ومـــن مكمـــالت هـــذا االعتقـــاد :    ـــد هللا ورس ـــ عب ـــ وله ،ـوأنَّ عي ه ـوكلمت
كمـا   كـن  وتلـك الكلمـة هـي قولـه تعـاىل لعيسـى :  ))ألقاهـــا إلى مريـــم وروٌح منــه 

 إنَّ مثل عيسى عند هللا كمثل آدم خلقه من تراب مثَّ قـال لـه كـن فيكـون  يقول سبحانه وتعاىل : 
ذه الشهادة تنفى عقيدة النصارى فيـه الـيت هـي عقيـدة البنـوة  ] ٥٩[ آل عمران :  ، والتثليـث حيـث و

ثالـث ثالثـة ، فغلـو فيـه ، ووضـعوه يف غـري موضـعه ، وتنفـى ابـن هللا أو  اعتقدوا يف عيسـى أنـَّه هللا أو
م مـن ـارى عليهـــبذلك أيضاً عقيدة اليهود الذين زعموا أنَّه ولد زنا ، وعلى اجلميع من اليهـود والنص

 هللا مــن هــذه العقائــد ، ويعــرتف بعقيــدة الغضــب واملقــت ، واملســلم يــربأ إىلمــن  ونـهللا مـــا يستحقــ
جزاء املوحدين املتقني ، والنـار حـقٌّ ؛ وهي التوحيد هلل وبأنَّه ليس له ولٌد والصاحبة ، وأنَّ اجلنة حقٌّ 

ري وأدخلــه هللا ـمــن اعتقــد هــذه العقيــدة عــاش خبــري ، ومــات خبــ؛ جــزاء للمشــركني الكافريـــن ؛ وهــي 
ل علمـاً بـأنَّ شـهادة أن ال إلـه إالَّ هللا التقبـل إالَّ بـالكفر بالطـاغوت ، مـن العمـما كان منه  ة علىـاجلن

  .واإلميان باهلل 
أي أنـَّه سـيكون  ))أدخله هللا الجنة على ما كان مـن العمـل  ((:  معـىن قولـه      

ايـــة مـــن ميـــوت علـــى  مآلـــه إىل اجلنــــة ايتـــه أي  ســـواًء كـــان قبـــل عـــذاب أو بعـــد عـــذاب ، املهـــم أنَّ 
  انـتوحيد واإلميال

٩  
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تكون إىل اجلنـة ، وهـو حتـت املشـيئة ، فـإن مـات مصـراً علـى الكبـائر فـأمره إىل هللا إن شـاء عفـا عنـه 
وإن شاء عذبه بقدر ما يستحق من العذاب ، مثَّ أخرجه من النـار ، وأدخلـه اجلنـة ؛ أمَّـا إذا مـات ومل 

كبائر مصٌر عليها حىت ولوكان قد تعاطى شيئاً مـن الكبـائر ، مثَّ تـاب ، ومـات علـى التوبـة يكن عنده  
إن جتتنبــوا كبــائر مــا تنهــون عنــه  ، فإنَّــه يرجــى لــه أن يدخلــه هللا اجلنــة بــدون عــذاب ؛ لقولــه تعــاىل : 

  .   ] ٣١[ النساء :  نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخًال كرميا 
فـإنَّ هللا حـرم على النار من قال  ((:  ي حـديث عتبـان : ولهمـا فقوله   

َّ هللا يبتغي بذلك وجه هللا  على أنَّ املراد بالنار هنا نار الكفار اليت خيلد  )) إله إ
أي حرم على قائل ))حـرم على النار(( :  وإمَّا أن حيمل قوله، من دخلها فالخيرج منها أبدًا 

ايته اجلنة  وأنَّ  ذلك اخللود يف النار    .كل موحد 
ــي ســعيد الخــدري  قولــه  :     ــال :  عــن رســول هللا  وعــن أب ــال  ((ق ق

يؤخـذ مـن هـذا  الحـديث .)) ….مو يا رب علمني شيئاً أذكرك وأدعوك به 
ا تعدل كل األجرام العظام ؛ وهي السـماوات السـبع ، واألرضـني السـبع ،  َّ عظم كلمة التوحيد ، وأ

لــه مــا بينهمــا ؛ تعــدهلا يف الــوزن بــل ، وتزيــد عليهــا ، ومــا ذلــك إالَّ لعظمــة مــن شــهد ومــن فــيهنَّ ، و 
  بوحدانية األلوهية جل وعز من إله .

نه عن أنس  قوله :   يقول : قال  سمعت رسول هللا  وللترمذي ، وحسَّ
رض خطايـا ، ثـمَّ لقيتنـي  ((هللا تعالى :  ـ يا ابن آدم لـو أتيتنـي بقـراب ا

ك بي ش تيتك بقرابها مغفرة ت قراب األرض أي ما يقارب مألها ، وهذا  ))يئا 
؛ فإنَّــه يرجــو مــن هللا عــز وجــل املغفــرة ، وبــاهلل  احلــديث يتضــمن أنَّ مــن لقــي هللا عــز وجــل بالتوحيــد

   التوفيق . 

١٠  
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  ابباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حس)  ٢( 

قانتـــاً  حنيـــفاً ولـم يــك أمـًة إنَّ إبراهيــم كان  وقول هللا تعالى :    
كين    وقال :] ١٢٠النحل:  [ من الم

  كون ي   . ] ٥٩[ المؤمنون :  والذين هم بربهم 
وعن حصين بن عبد الرحمن قال : كنت عند سـعيد بـن جبيـر فقـال :   

ة فقلت : أنا ثمَّ قلت : أما إّنِـي لـم أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارح
ة ولكني لدغت . قـال فمـا صـنعت ؟ قـال : ارتقيـت قـال  أكن في ص
فما حملك على ذلك ؟ قلت : حديٌث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم 
َّ مـن عـيٍن أو  ؟ قلت : حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنَّه قال :  رقية إ

ما سمع . ولكن حدثنا ابـن عبـاس ة قال : قد أحسن من انتهى إلى مَ حُ 
ــه قــال :  عــن النبــي  مـــم ، فرأيــت النبــي ومعــــه  ((أنَّ عرضــت علــيَّ ا

ن ، والنبي وليس معه أحد ؛ إذ رفع  الرهـط والنبي ومعه الرجل والرج
ـ وقومـه .  لي سواٌد عظيم ، فظننت أنهم أمـتي فقيل لـي هـذا مو

ك ، ومعهم سبعون ألفا فنظرت فإذا سواٌد عظيم ، فقيل لي هذه أمت
يدخلون الجنة بغير حساب و عذاب ، ثمَّ نهض فدخل منــزله فخـاض 

 الناس في أولئك ، فقال بعضهم : فلعلَّهم الذين صـحبوا رسـول هللا 
كوا بـا  ـ م ، فلـم ي سـ هـم الـذين ولـدوا فـي ا وقال بعضهم : فلعلَّ

خبـــروه ، فقــال : فأ شــيئا . وذكــروا أشــياء ، فخــرج عليهـــم رســول هللا 
يتطيرون ، وعلى ربهـم يتوكلـون ،  يكتوون و يسترقون و هــم الذين 
فقـام عكَّاشــة بــن محصــن ، فقــال : ادع هللا أن يجعلنــي مــنهم ؟ قــال : 
أنت منهم ، ثمَّ قام رجٌل آخر فقال : ادع هللا أن يجعلني منهـم ، فقال : 

  ب .يعين يدخلها قبل أن حياس ))سبقك بهـا عكَّاشة 
قانتاً  حنيفاً ولم يك من أمًَّة إنَّ إبراهيم كان  : وقوله تعاىل :  الشرح  

كين   حتقيق:  أقول  الم

  ـــــــــــ
ر ١ اً بغي ة سبعون ألف دخل الجن اب ي  ) الحديث أخرجه اإلمام البخاري مختصراً في كتاب الطب باب من لم يرق ، وفي كتاب الرقاق ب

ر حساب حساب ، وكذلك أخرجه ا ة بغي ى دخول طوائف من المسلمين الجن دليل عل اب ال ان ب اب اإليم ام مسلم رحمه هللا في كت إلم
ام  والعذاب ، وأخرجه اإلمام الترمذي في سننه رحمه هللا في كتاب صفة القيامة باب ما جاء في صفة أواني الحوض ، وأخرجه اإلم

رقيم ٢٤٤٤أحمد بهذا اللفظ في مسند بني هاشم برقم  رقم  بت راث ، ومختصراً في مسند البصريين ب اء الت وفي مسند ١٩٤١٢إحي
  .   ٣٧٩٦وبرقم  ٣٨٠٩وبرقم  ٤٣٢٧من الصحابة برقم  المكثرين

 )١  (  

  

١١  
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م بظلـم أولئـك هلـم األمـن التوحيد قد يستدل له من قول هللا تعـاىل :   الـذين آمنـوا ومل يلبسـوا إميـا

م بظلــم  قولــه :  ] ٨٢[ األنعــام :  وهــم مهتــدون  يعــين مل خيلطــوه بشـــرك والـــذي مل  ومل يلبســوا إميــا
قـق التوحيـد ، فـإذا كـان حقـق التوحيـد فـإنَّ لـه يرجـى أنـَّه حخيلط إميانه بشرك الصغٍري ، والكبري هـذا 

  األمـن واالهتـداء .يف رجة العليا األمن املطلق ، واهلداية املطلقة يعين أنَّ من حقق التوحيد ينال الد
ــقَّ    فيؤخــذ مــن تلــك اآليــة الــيت ســبقت يف فضــل التوحيــد دليــل يف هــذا البــاب فيقــال : أنَّ مــن حقِّ

بشــرك التوحيــد حبيــث أنَّــه مل خيلــط إميانــه بشــرك ، فإنَّــه يــدخل اجلنــة بغــري حســاب ، ومــن خلــط إميانــه 
  ع غري املكفرة فهو حتت املشيئة .أو من البد الكبائر أصغر أو نوٍع  من املعاصي 

قانتــاً هلل  مــا معــىن  إنَّ إبــراهيم كــان أمَّــًة قانتــاً هلل  اســتدالل املؤلــف رمحــه هللا بقــول هللا تعــاىل :    
باعتبـار أنَّ إبـراهيم  ومل يـك مـن املشـركني  مائًال عن الشرك إىل التوحيد  حنيفاً  أي خاضعاً هلل 

[ الـنجم :  وإبـراهيم الـذي وىفَّ حيث يقـول هللا سـبحانه وتعـاىل :ربه ىفَّ ما أمره به قد مدحه هللا بأنَّه و 

 ١٢٤[ البقرة :  اما ـك للناس إمـوإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأمتَّهنَّ قال إّينِ جاعل ويقول :  ] ٣٧

يؤخـذ أنَّ إبـراهيم قـد  فأعطاه حقَّ اإلمامة ، وهذا دليل على إمامة إبراهيم عليه السالم ، ومن هنـا ]
وىفَّ ما أمر به ، وخـاف علـى نفسـه ، وعلـى بنيـه مـن الشـرك ، فلـذلك جعلـه هللا إمامـاً يف التوحيــد ، 

  . ] ٤[ املمتحنة :  ـه عة يف إبراهيـم والذين مـوٌة حسنـقد كانت لكم أس وغريه 
كون  مثَّ أورد اآلية األخرى :    ـ ي للمـؤمنني الكمـل هـذا وصـف  والذين هم بربهم 

أعــال  وؤاالقــائمني حبــق التوحيــد خــري قيــام ، فهــؤالء هــم النمــاذج العليــا الــذين حققــوا التوحيــد ، فتبــ
  املقامات عند هللا سبحانه وتعاىل . 

عن حصين بن عبد الرحمن قال : كنت عنـد سعيـــد بـن مثَّ أورد احلديث :    
  جبـير فقال : أيكـــم رأى 
بارحة فقلت : أنا ثمَّ قلت : أما إّنِي لـم أكـن فـي الكوكب الذي انقض ال
ة ولكني لدغت ...   احلديث .  ))ص

كنــت عنــد ســعيد بــن جبيــر فقــال : أيكــم رأى الكوكــب الــذي   ((قولــه :   
  الكوكب الرمي به وإنارته .  انقضـاض ))انقض البارحة 
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١٢  

١٣  



أمـا إّنِـي لـم أكـن  ((ولكنَّـه خـاف علـى نفسـه مـن الريـاء فقـال :  )): أنا  فقلت ((قولـه :   
ة ولكني لدغت  ولكن الذي أسهرين هو أّينِ لـدغت فـأخرب بـالواقع دفعـاً للريـاء  ))في ص

يعـين مـاذا فعلـت بعـد  ))ارتقيت  ((قال :  ))فما صنعت ؟  (( ، فقال له سعيد بـن جبـري :
 ))ما حملك علـى ذلـك  ((قال :  عين أين رقيت نفسيي ))ارتقيت  ((قال : أن لدغت 

 ((فيه أنَّ السلف رمحهم هللا تعاىل كانوا إذا فعـل واحـٌد مـنهم شـيئاً سـأله صـاحبه عـن الـدليل فقولـه : 
حـديٌث حـدثناه  ((قلـت :  هـو أسـوتك : نهـو دليلـك ، ومـ ايعـين مـ ))ما محلـك علـى ذلـك 

ـه الشعبي قال وما حدثكم ؟ قلـت : حـدثنا عـن بر  يـدة بـن الحصـيب أنَّ
َّ من عيٍن أو حمة  الرقيـة نفـي للرقيـة إالَّ أن تكـون مـن عـني ، والعـني  ))قال :  رقية إ

لـدغ ذوات السـموم كاحليـة ،  ))أو حمـة  (( ))العـني حـق  ((:  هي عـني العـائن ، وقـد قـال النـيب 
تهـى إىل مـا يعـين أنَّ مـن ان ))قد أحسن من انتهـى إلـى مـا سـمع  ((قال : والعقرب 

  مسع ، وعمل به فهو قد أحسن.  
ـه قـال : عرضـت علـيَّ  ولكن حـدثنا ابـن عبـاس عـن النبـي  ((قوله :    أنَّ

مـم  م يتوكلون .  ))ا   وفيهم الذين اليسرتقون ، واليكتوون ، واليتطريون ، وعلى ر
  . الكي ، والرقيـة يؤخذ من هذا احلديث أنَّ من حتقيق التوحيد ترك األسباب املباحة ، وهو   
ا ، وتقريره    التوحيد أو عليها ، فهل كل رقية يكون فيها قدٌح يف  وأقول : الرقية قد ورد األمر 

هـــم الـذين  ((أنَّ الذي يقدح يف التوحيد هو طلب الرقية من الغري ؟!!! وهذا يشـعر بـه قولـه : 
فلعلهـا كانـت ومهـاً مـن  ))اليرقـون  ((يـة : ، أمَّـا رواأي اليطلبون الرقية من غـريهم  ))يسترقون 

   الراوي ؛ إذ أنَّ من يرقي لغريه اليكون فعله للرقية لغريه نقصاً يف توحيده ، وتوكله . 
م يرقون أنفسهم أو يرقى عليهم بغري طلب ، فهذا المانع منه ، وليس فيه قدٌح يف      ـــــــــــ أمَّا كو
ين حق ، وأخرجه   ي هريرة ) الحديث متفق عليه من حديث أب ١ اب الع اب الطب ب فقد أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه في كت

اب  ا في الب اإلمام مسلم رحمهما هللا في كتاب السالم باب الطب والمرض والرقى ، وزاد مسلم من حديث ابن عباس رضي هللا عنهم
  .  ))وإذا اُستُْغِسلتم فاغسلوا  العين حق ، ولو كان شيٌء سابٌق القدر سبقته العين ، ((السابق : 

وون  ٤٠٨/  ١١) جاء في فتح الباري  ٢ دل : " واليكت ون " ب د مسلم : " واليرق ما ملخصه : وقع في رواية سعيد بن منصور عن
  " وقد أنكر الشيخ ابن تيمية هذه 

  يف يكون ذلك مطلوب الترك ....." اهـ بتصرف .  الرواية ، وزعم أنَّها غلطٌ من راويها ، واعتلَّ بأن الراقي يحسن إلى الذي يرقيه فك
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  . ض القدح يف كمال التوحيد فيما إذا طلب الرقية من غريه حكمال التوحيد ، ولكن يتم  

يكتوون  ((قوله :      ((: وقـال  فقد كـوى أسـعد بـن زرارة  قد ورد فعل الكي من النيب  ))و
إن كان يف شيء من أدويتكم أو يكون يف شيء من أدويتكم خـري ففـي شـرطة حمجـم أو شـربة عسـل 

 )٢ (  

  

 )١ (  

 )١  ( 

١٤  

 )٢  ( 



إذًا ففعل الكي جـائز ، وتركـه مـن كمـال التوحيـد  ))أو لذعة بنار توافق الداء ، وما أحب أن أكتوي 
 .  
يتطيرون  ((قوله :      .  أي الجيدون الطرية يف نفوسهم ، وذلك من كمال توحيدهم ))و

ـم يرتكـون األسـباب املباحـة تـوكًال علـى هللا ، وهـذا  ))وعلى ربهـم يتوكلـون  ((قوله :  َّ أي أ
فقـام عكَّاشـة بـن محصـن ، فقـال : ادع هللا أن يجعلنـي (( من كمـال التوحيـد 

منهم ؟ قال : أنت منهم ، ثمَّ قام رجٌل آخر فقـال : ادع هللا أن يجعلنـي 
  .  ))اشة منهـم ، فقال : سبقك بهـا عكَّ 

ـا نـالوا    وقد تبني من هذا احلديث أنَّ السبعني ألف الذين يدخلون اجلنـة بغـري حسـاب والعـذاب إمنَّ
  هذه الدرجة بكمال توحيدهم ، وباهلل التوفيق . 

  
  
  
  
  
  ـــــــــــ
ك من ) الحديث أخرجه اإلمام الترمذي في سننه في كتاب الطب باب ما جاء في كراهية التداوي بالكي ، وم ١ نه باب الرخصة في ذل

اني رحمه هللا في صحيح الترمذي في ج حديث أنس  دين األلب ال انظر  ٤٠١/  ٢وقد صحح هذا الحديث اإلمام دمحم بن ناصر ال وق
رقم (  رقم  ٤٥٣٤المشكاة ب د في مسند الشاميين ب ام أحم اني ) وأورد نحوه اإلم ه : ١٦٧٨٧التحقيق الث دثنا  ((وفي دثنا روح ح ح

اء زمعة ب ن صالح قال سمعت ابن شهاب يحدث أن أبا أمامة بن سهل بن حنيف أخبره عن أبي أمامة أسعد بن زرارة وكان أحد النقب
ه ايعوده فقال بئس الميت  يوم العقبة أنه أخذته الشوكة فجاءه رسول هللا  ليهود مرتين سيقولون لوال دفع عن صاحبه ، وال أملك ل

  . ))فأمر به وكوي بخطين فوق رأسه فمات  ضرا وال نفعا ، وألتمحلن له ،
ابر  ٢ الى :   ) الحديث متفق عليه من حديث ج ول هللا تع دواء بالعسل وق اب ال اب الطب ب د أورده البخاري في كت ه شفاء  فق في

ره وفض للناس  وى أو كوى غي م يكتـوفي باب الحجامة من الشقيقة في الرأس ، وفي باب من اكت م  في ـمسلو ، وأورده ـل من ل
ن (( ل داء دواء واستحباب التداوي بلفظ  : ـالم باب لكـاب السـكت رحمن ب د ال ي الجهضمي حدثني أبي حدثنا عب حدثني نصر بن عل

ال   ا تشتكي ق ال م ا فق ه أو جراح ا ب ا ورجل يشتكي خراج د هللا في أهلن سليمان عن عاصم بن عمر بن قتادة قال جاءنا جابر بن عب
ال وهللا إن   خرج بي قد شق علي ا ق ه محجم د أن أعلق في ال أري د هللا ق فقال يا غالم ائتني بحجام فقال له ما تصنع بالحجام يا أبا عب

ال إني سمعت رسول هللا  ك ق ان في   الذباب ليصيبني أو يصيبني الثوب فيؤذيني ويشق علي فلما رأى تبرمه من ذل ول : إن ك يق
ال رسول هللا شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو  ار ق ال فجاء بحجام  شربة من عسل أو لذعة بن وي ق ا أحب أن أكت وم

  .   ))فشرطه فذهب عنه ما يجد 
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  باب الخوف من الشرك)  ٣( 

ك  بــه ويغفــر مــا دون   وقــول هللا عــز وجــل :    ــ يغفر أن ي ــ إنَّ هللا 
م :  . ] ٤٨النساء : [  ذلك لمن يشاء  واجنبنـي   وقال الخليل عليـه السـ

صنام    . ] ٣٥[ إبراهيم :  وبني أن نعيد ا
 )١  (  
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صـغر فسـئل عنـه  ((وفي الحديث :    ك ا ـ أخوف ما أخاف علـيكم ال
  . ))فقال : الرياء 

مـن مـات وهـو يـدعو مـن  ((قـال :  أنَّ رسول هللا  وعن ابن مسعود 
  رواه البخاري . ))ار دون هللا نداً دخل الن

ك بـه ((  قال : أنَّ رسول هللا  ولمسلٍم  عن جابٍر    ـ ي من لقي هللا 
ك به شيئا دخل النار    . ))شيئا دخل الجنة ومن لقيه ي

: مناسبته للرتمجـة : أنَّ الشـرك اليغفـر نعـوذ بـاهلل مـن الشـرك ، وحقيقـة الشـرك أن تـدعو هلل  الشرح
فع أو دفع الضر ، وهذا هو الشرك األكرب الذي اليغفره هللا عز وجل لذلك ندا تعتقد فيه جلب الن

   فإنَّه خياف منه ، وحيذر ملا له من العواقب الوخيمة السيئة . أمَّا يف الشرك األكرب فليس فيه

خالف أنَّه اليغفر ، وأنَّ صاحبه الخيرج من النار ، ولكن اخلالف يف الشرك األصغر ، فاحللف بغـري 
والريــاء العــارض يف العمــل هــل هــو داخــل حتــت اآليــة ؟ !! وإن كــان يــدخل حتــت هــذه اآليــة فإنَّــه هللا 

خيـالف  يكون حكمه حكم الكبـائر بـأنَّ صـاحبه يعاقـب ، مثَّ خيـرج مـن النـار ، ويـدخل اجلنـة ، ولكنَّـه
العلـم وقـال قـوٌم  من أهل يف النار هذا رأي مجاعةٍ صاحبه الكبائر يف أنَّه اليغفر ؛ بل البدَّ أن يعاقب 

آخرون إنَّ الشرك األصغر حكمه حكم الكبائر مطلقاً ، ولعلَّ حديث جابر يرجح الرأي األول وهو 
  ـــــــــــار ـأنَّ الشرك األصغر اليغفر بل أنَّ هللا يعاقب صاحبه ، مثَّ خيرج من الن

رقم ال ١ ه بلفظ :  ٢٧٧٤٢حديث ) الحديث أخرجه اإلمام أحمد رحمه هللا في مسند باقي األنصار ب د هللا وجدت   ((وجاء في ال عب ق
ن  ن أبي عمرو عن عاصم ب هذا الحديث في كتاب أبي بخطه حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو ب

ال رسول هللا   ال ق د ق ن لبي ود ب ادة عن محم الوا  ((:  عمر بن قت يكم الشرك األصغر ق ا أخاف عل ا إن أخوف م ا رسول هللا وم ي
دنيا  الكم في ال راءون بأعم تم ت ذين كن ى ال وا إل الشرك األصغر قال الرياء إن هللا تبارك وتعالى يقول يوم تجازى العباد بأعمالهم اذهب

حديث صحيح وأحال  ١٥٥٥برقم الحديث  ٣٢٣/  ١قال الشيخ األلباني في صحيح الجامع في ج ))فانظروا هل تجدون عندهم جزاء 
رقم إلى ا رقم  ٩٥١لسلسلة الصحيحة ب رام وأخرجه الطبراني في  ٢٩وصحيح الترغيب ب وغ الم ن حجر في بل نه الحافظ اب وحسَّ

  .  ٤٣٠١برقم الحديث  ٢٥٣/  ٤المعجم الكبير ج
الى :  ٢ د ) الحديث أخرجه اإلمام البخاري في كتاب تفسير القرآن باب قول هللا تع وفي  ادا ومن الناس من يتخذ من دون هللا أن

  كتاب األيمان والنذور باب إذا قال وهللا ال أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو هلل فهو على نيته . 
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  . ))ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار  ((ويدخل اجلنة إلطالق قوله : 

صــنام  الســالم :  قولــه وقــال اخلليــل عليــه   ــد ا ــي أن نعب ــي وبن إذا كــان  واجنبن
ــر أصــنام قومــه ، ورمــي يف النــار بأســباب ذلــك ؛ خيــاف علــى  إبــراهيم اخلليــل عليــه الســالم الــذي كسَّ

  نفسه ، وعلى أبنائه من عبادة األصنام ، ويدعو هللا أن جينبه ذلك ، فغريه من باب أوىل .
صغر فسئل عنه فقال : أخوف ما أخاف عل ((ويف احلديث :     ك ا يكم ال

وأقـول : إنَّ الريـاء خطـري قـلَّ أن يسـلم منـه العبـد ، وبـاألخص العـارض يف العمـل ؛ علمـاً  ))الرياء 
  بأنَّ الرياء ينقسم إىل قسمني :

 )٢ (  

 )٣ (  

  مام مسلم في كتاب اإليمان باب من مات ال يشرك باهلل شيئا دخل الجنة ومن مات مشركا دخل النار . ) الحديث أخرجه اإل ٣
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األول : وهو يعد من الشرك األكرب ، وهو الباعث على العمل ، وهو ريـاء املنـافقني ؛ قـال تعـاىل :  
 موا إىل الصالة قـاموا كسـاىل يـراءون النـاس واليـذكرون هللا إالَّ قلـيال وإذا قا  : فـإذا   ] ١٤٢[ النسـاء

كان الرياء هو الباعث على العمل بأنَّ املرائي اليعمل العمل إالَّ مـن أجـل الريـاء ، فهـذا مـن الشـرك 
يـرتك الصـالة إذا األكرب املوجب للخلود يف النار ؛ كأن يكـون شـخٌص يصـلي إذا كـان مـع النـاس ، و 

كمـا األكـرب  ، ويف احملل الذي اليراه فيه أحد ، فهذا هـو الباعـث علـى العمـل وهـذا مـن الشـرك  خال
  قلت .

الثاين :  لكن إذا كان الباعث على العمل هو اإلميان ، ويف أثناء العمل عرض لإلنسـان حـب الـذكر 
ر إليـه حسَّـن صـالته أكثـر فهـذا أي حب الثناء ؛ كأن يقـوم يصـلي هلل ، فـإذا كـان هنـاك شـخٌص ينظـ
ســب احلــاالت تــارة يســتمر فيــه حبالتحســني يف الصــالة يكــون مــن الريــاء العــارض يف العمــل ، وهــذا 

صاحبه فيحبط العمل ، وتارًة يستعيذ العبد فيـه بـاهلل مـن الشـيطان وخيلـص نيتـه هلل فيكـون اخللـل يف 
  العمل مبقدار ما فيه من قصد الرياء ، والعياذ باهلل . 

ومن الشرك األصغر شرك اإلسناد الذي جيري على اللسان من غري اعتقــاد ؛ كقوهلــم لـوال الكلـب   
ألتانا اللصـوص ؛ لـوال كـذا لكـان كـذا ، وقـوهلم مطرنـا بنـوء كـذا ، وأنَّ هـذا الـنَّجم جـاد مـن اجلـود ، 

مـن اإلسـالم ،  فهـذا الشـرك األصـغر الخيـرج، وحنـو ذلـك ، وهو الكرم ملا أنَّه حصل فيـه مطـر كثـري 
سـبق ، وألهـل  والينقل صاحبه إىل الكفر ؛ لكن هل كونه معرٌض للغفران أم ال ؟ هذا حمل نظر كمــا

  ذلك . العلم فيه مذهبان كما سبق أن بينت 
من مات وهـو يـدعو مـن  ((قال :  أنَّ رسول هللا  وعن ابن مسعود   

رج الكـروب ، ـاً هلل يغفـر الـذنوب ، ويفـيدعو خملوقاً جعله نـد أي ))دون هللا نداً دخل النار 
  هـل املطلوب ، فلكونه جعلوحيصِّ 
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ة كلهـا  مساوياً هلل لذلك استحق صاحبه أن خيلد يف النار ، واملشرك حابط العمل أي أنَّ أعماله اخلريِّ

ولقـد  ، والتغفـر لـه سيئــة ؛ قـال هللا تعـاىل :  حابطة ، فاليقبل منه عمل خريي ؛ التقبل منـه حسـنة
 ٦٥[ الزمـر :  أوحينا إليك وإىل الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطنَّ عملك ولتكوننَّ مـن اخلاسـرين 

ذلك هدى هللا يهدي بـه مـن يشـاء مـن عبـاده  وقال عن األنبياء الذين ذكرهم يف سورة األنعام :  ]
  .  ] ٨٨[ األنعام :  يعملون  ولو أشركوا حلبط عنهم ما كانوا

ك بـه (( قـال :  وقد أفاد حـديث جـابر عنـد مسـلم أنَّ رسـول هللا    ـ ي مـن لقـي هللا 
ك بـه شـيئا دخـل النـار  ـ  نيأنَّ هاتـان الثنتـ ))شيئا دخـل الجنـة ومـن لقيـه ي
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سـابق   موجبتان ملن مات اليشـرك بـاهلل شـيئا وجـب لـه دخـول اجلنـة سـواًء كـان ذلـك بـدوننياخلصلت
ايتـه إىل اجلنـة ، ومـن لقيـه يشـرك بـه شـيئا وجبـت لـه النـار ،  عذاب أو مع سابق عذاب ، مثَّ تكـون 

إذا كــان الشــرك أكــرب ؛ أمَّــا األصــغر فقــد ســبق الكــالم وكتــب عليــه اخللــود فيهــا وحرمــت عليــه اجلنــة 
ح يـا بـين إسـرائيل وقـال املسـي ى بن مرمي : هللا عز وجل عن عيسعليه ، ودليل الشرك األكرب قول 

ـــار ومــا للظــاملني مــن  اعبــدوا هللا ريب وربكــم إنَّــه مــن يشــرك بــاهلل فقــد حــرم هللا عليــه اجلنــة ومــأواه الن
  اهلل التوفيق .  وب ] ٧٢[ املائدة :  أنصار
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  هللاباب الدعاء إلى شهادة أن ال إله إالَّ  )  ٤( 

قل هذه سبيلي أدعوا إلى هللا على بصـيرٍة أنـا  وقول هللا تعالى :    
  .  ] ١٠٨[ يوسف :  ومن اتبعني 

لما بعث معاذاً إلـى  أنَّ رسول هللا  ر هللا عنهماوعن ابن عباس  
ــك تــأتي قومــاً مــن أهــل الكتــاب ، فلــيكن أول مــا  ((الــيمن قــال لــه :  إنَّ

َّ هللا تدعوهم إليه شهادة أن  إ ـ إلـى أن يوحـدوا  ((وفـي روايـة :  ))له إ
هللا ، فإن هم أطـاعوك لـذلك فـأعلمهم أنَّ هللا افتـرض علـيهم خمـس 
صلواٍت في كل يوٍم وليلة ، فإن هـم أطـاعوك لـذلك فـأعلمهم أنَّ هللا 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ، فـإن هـم 
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ـه أطاعوك لذلك ، فإياك وكـرائم  أمـوالهم ، واتـق دعـوة المظلـوم ، فإنَّ
  أخرجاه. ))ليس بينها وبين هللا حجاب 

ــعد    ــن س ــهل ب ــن س ــا ع ــول هللا  ولهم ــوم  خيبــر :  أنَّ رس ــال ي  ((ق
ً يحـب هللا ورسـوله ، ويحبـه هللا ورسـوله يفـتح  ـ عطين الراية غداً رج

ــتهم أيهــم يعطاهــا ،  ــدوكون ليل ــاس ي ــات الن ــه ، فب ــى يدي فلمــا هللا عل
كلهـم يرجـو أن يعطاهـا ، فقـال : أيـن  أصبحوا غدوا علـى رسـول هللا 

علي بن أبي طالب ؟ فقيل : هو يشتكي عينيه ، فأرسلوا إليـه ، فـأتي 
به ، فبصق في عينيه ، ودعا له ، فبرأ كأن لـم يكــن بـه وجـــع فأعطـاه 
 الراية ، فقال : انفذ على رسلك حتى تنـزل بسـاحتهم ، ثـمَّ ادعهـم إلـى

ن  م ، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق هللا تعالى فيه ، فوهللا  س ا
ً واحداً خيٌر لك من حمْ     ))ر النَّعم يهدي هللا بك رج

  يدوكون يخوضون .  
  ـــــــــــ

ى الشهادتين وشرائع اإلسالم ، و ١ دعاء إل اب ال ان ب اب اإليم ة ) أخرج الرواية األولى اإلمام مسلم رحمه هللا في كت ة الثاني الرواي
ا جاء في دعاء النبي  ة أخرى  أخرجها اإلمام البخاري في كتاب التوحيد باب م اك رواي الى ، وهن ارك وتع د هللا تب ى توحي ه إل أمت

  فقد جاءت في صحيح البخاري في كتاب الزكاة باب زكاة البقر .  ))فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة هللا  ((جاءت بلفظ : 
ى  أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد والسير باب ما قيل في لواء النبي ) الحديث  ٢ وفي باب فضل من أسلم عل

اب غزوة  يديه رجل ، وفي كتاب المناقب باب مناقب علي  اد والسير ب وهو لفظ حديث الباب ، وأخرجه اإلمام مسلم في كتاب الجه
  وفيه أيضاً لفظ حديث الباب .  ابة باب فضل علي بن أبي طالب ذي قََرٍد وغيرها ، وفي كتاب فضائل الصح
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أي هــذه طــريقيت ،   هــذه ســبيلي قــل هلــم يــا حممــد  : يقــول هللا عــز وجــل لنبيــه  الشــرح

يـدعى مـن دونـه  أي إىل توحيده جلَّ وعال بالعبادة ، ونبذ كـل مـا  أدعو إلى هللا وهذا دأيب 
سواًء كانوا أنبياء أو صاحلني أو أحجارًا أو أصناماً أو غري ذلك ؛ ألنَّ هللا عز وجل هـو الـذي خلقنــا 
ــا بــني أصــابعه فــال جيــوز أن  ــا ، وهــو الــذي نفوســنا يف يــده ، وقلوبن ــدبر أمورن ــا ، وي وهــو الــذي يرزقن

دعى إىل عبـادة غـريه ؛ كـل ذلـك حمـرم غـريه أو يـأحٌد تصرف العبادة ألحٍد سواه ، والجيوز أن يدعى 
  الجيوز فعله . 

ــى بصــيرة  إذن فــاعلموا أيهــا النــاس إنَّ هــذا دأيب ، وهــذه طــريقيت أدعــو إىل هللا    مــن   عل
  كتاب ريب أو ما أوحاه إيلَّ من السنة أنا ومن اتبعين أي اقتدى يب يف هذا الطريق .

ـ هللا عنهمـاوعن ابـن عبـاس     لمـا بعـث معـاذاً   أنَّ رسـول هللا ر
إنَّك تأتي قوماً من أهـل الكتـاب ، فلـيكن أول مـا  ((إلى اليمن قال له : 

َّ هللا  ـ إلـى أن يوحـدوا  ((وفـي روايـة :  ))تدعوهم إليه شهادة أن  إله إ
ا حتتـوي علـى نفـيٍّ وإثبـات ، فـال إلـه إالَّ هللا المعبـود هللا  َّ وهذه الشهادة هي مقتضى التوحيد إذ أ

 )١  (  

 )٢  (  
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وفـــي تثبـــت العبـــادة هلل ، وأنَّـــه املنفـــرد باأللوهيــــة دون ســـواه   ))إالَّ هللا  ((ق غـــري هللا عـــز وجـــل حبـــ
 ))فإن هم أطاعوك لذلك  ((العبادة بأي يفردوه  ))إلى أن يوحدوا هللا  ((رواية : 

 ((أي وافقوك عليه ، وقبلوه منك ، وعملوا به  )) بذلكلك  افإن هم أطاعو ((ويف روايـة : 
 ))فأعلمهم أنَّ هللا افتـرض علـيهم خمـس صـلواٍت فـي كـل يـوٍم وليلـة 

وأقول إنَّ شهادة أن ال إله إالَّ هللا التقبـل إالَّ مـع قرينتهـا شـهادة أنَّ حممـدًا رسـول هللا ، فمـن مل يـأت 
ــا إذا مجــع إىل ذلــك شــهادة أ نَّ حممــداً مــا فإنَّــه اليعــدُّ مســلماً إالَّ إذا مجــع إىل وحدانيــة هللا وتفــرده 

ه ونطقهمـا بلسـانه ، فهـو املوحـد املنقـاد ، ـرسول هللا ، فإن هو فعل الشـهادتني بـأن اعتقـدمها يف قلبـ
مـا ،  ويتبع ذلك العمل بـاجلوارح لألعمـال املقتضـية هلـاتني الشـهادتني ، والـيت التـتم الشـهادتان إالَّ 

فــأعلمهم أنَّ هللا افــرتض علــيهم  فــإن هــم أطــاعوك لــذلك ، ((ومــن ذلــك أداء الصــالة ؛ هلــذا قــال : 
  وأقول اخلمس ))مخس صلواٍت يف كل يوٍم  وليلة 

  ـــــــــــ

اني في صحيح  سنن  ١ ة صحيحة صححها األلب ) أخرجها اإلمام النسائي في سننه في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة ، وهي رواي
  . ٧٨٢إرواء الغليل برقم  انظر قالو ١٧٨٣برقم  ابن ماجةصحيح وفي سنن  ١٧٣/  ٢النسائي ج

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
الصلوات هي الظهر ، والعصر ، واملغرب ، والعشاء ، والفجر ؛ وقـد أمـر هللا باحملافظـة عليهــا فقـال 

 :  حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وقومـوا هلل قـانتني  : واإلشـارة بالوسـطى  ] ٢٣٨[ البقـرة
ـا توسـطت بـني صـاليت الفجـر والظهـر يف النهـار واملغـرب إ ا مخس ، والوسطى هي العصـر ؛ ألَّ َّ ىل أ

ـــذه اخلمـــس الصـــلوات أمـــٌر بكـــل مـــا يلـــزم هلـــا مـــن شـــرائط وفـــرائض ،  والعشـــاء يف الليـــل ، واألمـــر 
  وواجبات .

، فـأعلمهم أنَّ أطـاعوك بـذلك  ((أو  ))فإن هم أطـاعوك لـذلك  ((مثَّ قـال :   
هـذه  )) افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد علـى فقـرائهم هللا
هللا يف البدن ، وقد أخربهم أنَّ هـذه تؤخـذ مـن أغنيـائهم ، وتـرد  هللا يف املال كما أنَّ الصالة حقُّ  حقُّ 

م ، وذلــك حــق جعلــه هللا يف أمــوال  م الــذين يعايشــو علــى فقــرائهم ، فنفعهــا يعــود إلــيهم أي إخــوا
اء ليواسى به الفقراء ويف ذلك من النفع ما فيـه ألنَّه سبب يف رضى هللا عز وجـل ، وثانيـاً دفـع األغني

لشـــر هـــؤالء الفقـــراء حـــىت اليتهمـــوا األغنيـــاء باالســـتئثار وســـبب يف بركـــة هللا عـــز وجـــل هلـــم يف تلـــك 
[ سـبأ  ازقني وما أنفقتم من شيٍء فهو خيلفه وهو خـري الـر  األموال اليت أبقوها كما قال عز وجل : 
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أي التأخـذها يف  ))فإن هم أطاعوك لذلك ، فإياك وكرائم أموالهم  ((مثَّ قـال :   
ظلمهم بأخــذ الكــرائم الــيت هــي أعلــى مــن الواجــب علــيهم ، فالجيــوز للُمَصــدِّق أي الــذي تالزكــاة فــ

ليهمـا أن يكـون األخـذ يأخذ الزكاة أن يأخذ الكرمية ، والجيوز للمعطي أن يبذل اللئيمة ؛ بل جيب ع
من الوسط ما بني الكرمية واللئيمة إالَّ يف حالة أن يبذل املعطـي الكرميـة طوعـاً مـن نفسـه ، ومـن هـذا 

 ((:  يؤخذ أنَّه ملَّا أمرهم بالزكاة أوضـح هلـم مـا جيـب أخـذه حـىت اليتعرضـوا لـدعوة املظلـوم ؛ لقولـه 
  .  ))حجاب واتق دعوة المظلوم ، فإنَّه ليس بينها وبين هللا 

  ويؤخذ من هذا احلديث البدء بالعقيدة يف الدعوة . 
  ويؤخذ منه أيضاً التدرج يف الدعوة حبيث يبدأ الداعي باألهم ، مثَّ ينتقل إىل املهم .

  ويؤخذ منه أنَّ الدين شامل للحقوق البدنية واملالية . 
ي املَصدِّق عن أخذ الكرائم .    ويؤخذ منه 

  كل قوٍم توزع على فقرائهم . ويؤخذ منه أنَّ زكاة  
  ويؤخذ منه أنَّ أموال الناس حمرتمة الجيوز أخذها بغري حق . 

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
  ويؤخذ منه أنَّ أخذ الكرائم ظلم . 

  ويؤخذ منه أنَّ دعوة املظلوم مستجابة .
يف  وال الناس حرام على بعضهم بعـض ؛ لقولـه ويؤخذ منه دليٌل على حترمي االشرتاكية نظراً ألنَّ أم

أتـــدرون أي يـــوم هـــذا ؟ ! قـــالوا : هللا ورســـوله أعلــــم قـــال : حـــىت ظننـــا أنـــه  ((خطبـــة حجـــة الـــوداع : 
سيسميه بغري امسه ، فقال : أليس بيوم النحر ؟ قلنا : بلى يا رسـول هللا قـال : أي بلـد هـذا أليسـت 

هللا . قــال : فــإن دمــاءكم وأموالكـــم ، وأعراضكـــم وأبشــاركم  بالبلــدة احلــرام ؟ قلنــا : بلــى يــا رســول
عليكم حرام كحرمة يومكم هـذا ؛ يف شـهركم هــذا يف بلدكــم هـــذا أال هـل بلغـت ؟ !! قلنـا : نعـم . 

رواه البخـاري  )) منـهيبلغه ملـن هـو أوعـى  غٍ قال : اللهم اشهد ، فليبلغ الشاهد الغـائب فإنه رب مبلِّ 
  .ومسلم 

 أنَّ رسـول هللا  ولهمـا عـن سـهل بـن سـعد  ((ملؤلف رمحه هللا تعاىل : يقول ا  
ً يحب هللا ورسوله ، ويحبـه هللا  عطين الراية غداً رج قال يوم  خيبر : 

  الحديث . ))….ورسوله يفتح هللا على يديه 
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 أيضـاً أوًال : ترمجة الراوي : سهل بن سعد بن مالك اخلزرجي األنصاري صحايب شهري وأبوه صـحايبٌّ 
وهو ابن مخس عشرة سـنة ، وهـو آخـر مـن مـات باملدينـة مـن الصـحابة  ذكر سهل أنَّه مات النيب 

  هـ وقد جاوز املائة . ٩١وقيل  ٨٨مات سنة 
ً يحب هللا ورسوله ، ويحبـه  ((: ثانياً : يؤخذ مـن قولـه :  عطين الراية غداً رج

مـن املبـادرة إىل حمبـة هللا ورسـوله ، علـيهم تعـاىل ما كان من الصحابة رضـوان هللا  ))هللا ورسوله 
  واألخذ باألسباب اليت توجب حب هللا ورسوله للعبد . 

ثالثــاً : إنَّ احلــرص علــى مــا يوجــب حــبَّ هللا ورســوله للعبــد دليــل علــى قــوة اإلميــان وزيادتــه عنــد مــن 
  حرص على ذلك . 

ألنَّــه   ســوله ، ومنقبــة لعلــي بــن أيب طالــب رابعــاً : يف هــذا منقبــة للصــحابة حبرصــهم علــى حمبــة هللا ور 
  كان هو املقصود . 

  ـــــــــــ

ي  ١ ول النب اب ق تن ب اب الف ي كت ى ، وف ام من ة أي اب الخطب اب الحج ب ي كت اري ف ام البخ ه اإلم ظ أخرج ذا اللف ديث به  ":  ) الح
اب بعض  ارا يضرب بعضكم رق دي كف وا بع ه هللا  "الترجع لٌم رحم ام مس ه اإلم اربين والقصاص وأخرج امة والمح اب القس ي كت ف

  .  والديات باب تغليظ تحريم الدماء واألعراض واألموال من حديث أبي بكرة 
  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
ــه :  ــه  ((خامســاً : يؤخــذ مــن قول ــى يدي ــتح هللا عل ــة أيضــاً لعلــي بــن أيب  ))يف طالــب ، منقب

  على يديه ، وكان قبل ذلك قد حصل يف فتحه شيٌء من الصعوبة .  اً ح هللا خري وفضيلة له حيث فت
معــىن يــدوكون خيوضــون  ))فبــات النــاس يــدوكون ليلــتهم  ((سادســاً : يؤخــذ مــن قولــه : 

  ويتكلمون فيمن يتوقع أنَّه سيعطاها . 
كلهــم (( ه : ســابعاً : يؤخــذ منــه تســابق الصــحابة علــى اخلــري ، وحــبهم لــه ، وحرصــهم عليــه يف قولــ

أنَّه قال : " مـا أحببـت اإلمـارة إالَّ يومئـٍذ  حىت أثر عن عمر بن اخلطاب  ))يرجو أن يعطاها 
  . "  

فقيل : هو يشتكي عينيه ، فأرسلـوا إليه ، فأتي به ،  ((ثامناً : يؤخذ من قوله : 
يؤخـذ منـه معجـزة  ))فبصق في عينيـه ودعا له ، فبرأ كأن لم يكــن بـه وجـــع 

مـن الرمـد يف احلـال رغـم مـا يكـون يف الرمـد مـن الصـديد ،  حيث بـرأ علـي بـن أيب طالـب   للنيب
  والرطوبة ، وكل شيٍء يف قدرة هللا سهـل.

  .  يؤخذ من هذه منقبة لعلي بن أيب طالب  )) فأعطاه الراية(( تاسعاً : يف قوله : 
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ــه :  هم ، ثــمَّ انفــذ علــى رســلك حتــى تنـــزل بســاحت ((عاشــراً  : يؤخــذ مــن قول
م وأخبرهم بما يجب عليهم من حق هللا تعالى فيـه  س ادعهــم إلى ا

ا كان لنشر اإلسالم يف ربـوع األرض  يؤخذ منه الدعوة إىل اإلسالم ، وأنَّ قتال النيب  )) وجهاده إمنَّ
 .  

وهـذه  احلادي عشر : يؤخذ منه رٌد على من زعموا أنَّ اجلهاد شرع للدفع ، ومل يشرع لنشر الـدعوة
دعوة باطلة مبطلة ؛ بل أنَّ اجلهاد شـرع لنشـر اإلسـالم يف ربـوع األرض ، وإنقـاذ البشـرية مـن عبـادة 

  العباد إىل عبادة رب العباد .
ن يهـ (( الثاين عشر : يؤخذ من قوله : ً واحـــــداً خــــيٌر ـفوهللا  دي هللا بك رجــــ

ـــعـم  واحلمـر منهـا أفضـل مـن غريهـا ، وكانـت أنفـس  والـنعم هـي اإلبـل ،)) لك من حـمـر النَّ
  األموال عند العرب  .

الثالث عشر : يؤخذ من هذه اجلملـة أنَّ ثـواب الـدعوة إىل هللا بإدخـال رجـل واحـد يف اإلسـالم خـٌري 
  من أنفس األموال ، وأحسنها ، وباهلل التوفيق . 

  ـــــــــــ
  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
  باب تفسير التوحيد ، وشهادة أن ال إله إالَّ هللا)  ٥( 

أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة  وقول هللا تعالى :      
اء :  أيهـــم أقرب  بيه وقومه إنَّنـي  وقوله :   ] ٥٧[ ا وإذ قال إبراهيم 

َّ الذي فطرني  براٌء مما تعبدون  اتخذوا  وقوله :  ] ٢٧ – ٢٦[ الزخرف :  إ
ومن الناس  وقوله :  ] ٣١[ التوبة :  أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون هللا

وفــي  ] ١٦٥[ البقــرة :  مــن يتخــذ مــن دون هللا أنــدادا يحبــونهم كحــب هللا 
َّ هللا ، وكفر بما يعبد  ((أنَّه قال :   الصحيـح عن النبي  من قال  إله إ

  .  ))، ودمه ، وحسابه على هللا  من دون هللا حرم ماله
قاســم : " عطــف الشــهادة علــى التوحيــد مــن عطــف حممــد بــن بــن عبــد الــرمحن : يقــول هنــا  الشــرح

الدال على املـدلول فإنَّ التوحيد هو معىن ال إله إالَّ هللا ، ومدلوهلا مطابقًة يعين باب إيضاح التوحيـد 
بالذات مـن تصـنيف الكتـاب ، وبيـان مـدلول شـهادة أن توحيد األلوهية والعبادة ؛ ألنَّه هو املقصود 

ال إله إالَّ هللا من النفي واإلثبـات ، ومـا تضـمنته مـن إخـالص العبـادة هلل وحـده دومنـا سـواه فالتفسـري 
  تارًة يكون بذكر ما حتت اللفظ من معىن ، وتارًة بذكر الضد واملنايف " انتهى . 

   . أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة باب فضل علي بن أبي طالب األثر )  ١
  

 )١ (  
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ــا وأقــول : إنَّ تفســري شــهادة أن ال إلــه إالَّ     هللا الــذي هــو النفــي واإلثبــات ، وهــو نفــي األلوهيــة عمَّ
ـا سـوى  سوى هللا ، وإثبات األلوهية له وحـده ، فهـذا هـو مـا تضـمنته هـذه الكلمـة نفـي األلوهيـة عمَّ

  هللا ، وإثبات األلوهية له وحده دون سواه ، وهذا هو حقيقة التوحيد ، وهو تفسريه . 
ذين يـدعون يبتغـون إلـى ربهـم الوسـيلة أولئك ال وقول هللا تعالى :   

م  أيهـــم أقرب  م أنتم أيها املشركون هم كانوا يدعون ر أيَّ إنَّ أولئك املدعوين الذين تدعو
منهم يريد أن يتقرب إليه بالوسيلة اليت شـرعها علـى ألسـنة رسـله راجيــاً  ، ويتسابقون إىل مرضاته كلٌّ 

م اآلن ، وتطلبون منهم جلب النفـع ، ودفـع من هللا أن جيعـله من املقربني لديـ ه ، فكيف أنتم تدعو
الضر ؟!!! وكان ينبغي لكم أن تدعو هللا عز وجل الذي كانوا يدعونـه ، وتتقربـوا إليـه بدعوتـه وحـده  
كمــا كــانوا يتقربــون إليــه ، وكــذلك أنَّ هــؤالء املــدعوين عــاجزون عــن أن جيلبــوا لكــم نفعــاً أو يــدفعوا 

ــ َّ ـــوا عــنكم ضــرا كمــا أ ــا كان م كــانوا عــاجزين عــن جلــب النفــع ألنفســهم أو دفــع الضــر عنهــا ، وإمنَّ
  يطلبـون

  ـــــــــــ
ه إال هللا دمحم رسول هللا ١ وا ال إل ى يقول وا  ) الحديث أخرجه اإلمام مسلم رحمه هللا في كتاب اإليمان باب األمر بقتال الناس حت ويقيم

  مالك األشعري عن أبيه رضي هللا عنهما .  الصالة ويؤتوا الزكاة ... من حديث أبي
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قـل ادعـوا الـذين زعمـتم مـن دونـه فالميلكـون   ذلك من هللا جـلَّ وعـال ، وقـد قـال جـلَّ مـن قائـل : 

ىل غريكم أي الميلكون دفع الضر عنكم ، والحتويله إ ] ٥٦[ اإلسـراء :  كشف الضر عنكم والحتويال 
  . وحده ، فالذي يقدر عليه هو هللا 

بيه وقومه إنَّني براٌء مما تعبـدون  مثَّ ذكر املؤلف اآلية :    وإذ قال إبراهيم 
  الذي فطرني َّ ففي هذه اآلية أخرب هللا عز وجل أنَّ إبـراهيم عليـه السـالم أعلـن ألبيـه  إ

م م وملَّا كانت عبـاد خملوطـة ، فهـم تـارًة يعبـدون هللا ، وتـارًة يعبـدون غـريه ؛  وقومه براءته من عبادا
م لغــري هللا ، واســتثىن مــن ذلــك عبــادة هللا الــذي فطــرهم ، وفطــر غــريهم أي  تــربأ إبــراهيم مــن عبــاد

إالَّ الـذي فطـرين  إنين براٌء مما تعبـدون  خلق مجيع املخـلوقني فأثبتها ، ونفى سواها حيث قال : 
 ه هــي دأيب ، وعقيــديت ، وقــرة عيــين الــذي تقــر عيــين بــه ، وأطمــئنُّ إليــه ، وإىل فــإنَّ عبادتــه وحــد

ابتــدأ خلقــي ، وكلمــة فطــر معناهــا  إالَّ الــذي فطــرين  عبادتــه ، وتســكن نفســي إىل عبادتــه وحــده 
ذلك ، وقد قال ابن عباس : " ما كنت أدري ما فاطر السماوات واألرض حىت احتكم إيلَّ أعرابيان 

ا " أي أنا الذي أبتدأت إنشـاءها ، فمعـىن فطـرين ابتـدأ إنشـاء خلقـي يف بئر ،  فقال أحدمها أنا فطر
  ؛ لذلك فهو املستحق أن تصرف إليه عباديت ، مثَّ قال : 

٢٤  

 )١ (  



األحبــار هــم  اتخــذوا أحبــارهم ورهبــانهم أربابــا مــن دون هللا وقولــه :      
يرجعـــوا إىل هـــذين الصـــنفني ، وأن يأخـــذوا  العلمـــاء ، والرهبـــان هـــم العبَّـــاد ، ومـــن عـــادة النـــاس أن

بكالمهم ، فقد عاب هللا عزَّ وجل على الكفار اختاذ األحبار ، والرهبـان أربابـا مـن دون هللا ؛ حيـث 
جعلوهم مشرعـني حيلـون هلـم مـا حـرَّم هللا فيحلونـه ، وحيرمـون علـيهم مـا أحـلَّ هللا فيحرمونـه ، ولـيس 

  -م ، ولكن يف ذلك تفصيل : هذا بإطالقه يوجب اخلروج من اإلسال
م    فتــارًة يبلــغ بفاعلــه اخلــروج مــن اإلســالم ، وذلــك فيمــا إن اختــذوهم مشــرعني ، وأخــذوا تشــريعا

معتقــدين أنَّ تلــك التشــريعات مســاويًة  وقــدموها علــى مــا شــرع هللا يف كتابــه  ، ومــا شــرع رســوله 
  لشرع هللا أو زائدة عليه .

م بتحـرمي احلـالل ، وحتليـل احلـرام ، فأطـاعوهم بـذلك معتقـدين صـدقهم أمَّا إن استفتوهم ، فأفتوه  
م أهل علم ، وظنُّوا أنَّ الصواب معهم ، فهذا اليبلغ مبن فعله الكفر املخ   رجـفيما أفتوا به لكو

  ـــــــــــ
د لفظة  ٤٥٧،  ٣ث في جوالنهاية في غريب الحدي ١٠٥/  ٣واإلستذكار في ج ٧٨/  ١٨انظر التمهيد البن عبد البر في ج )  ١ عن

    : " فطرتها " .
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  من امللة ، ولكنَّه معصيٌة كبرية .

ومن النـاس مـن يتخـذ مـن دون هللا أنـدادا يحبـونهم  وقوله تعالى :   
  األنداد هم النظـراء كحب هللا 

يطلـب منـه جلـب النفـع ، ودفـع الضـر ؛ معتقـداً فيـه فمن اختذ معبـوداً سـوى هللا عـز وجـل يعبـده ، و 
القــدرة علــى ذلــك ، فهــو قــد اختــذه نــداً هلل عــز وجــل ؛ أي مســاوياً لــه ، ونظــرياً ، وهــذا هــو الشــرك 
األكــرب املخــرج مــن امللــة ؛ ألنَّ مــن أحــبَّ غــري هللا عــز وجــل كحــب هللا ، فإنَّــه قــد وقــع يف الشــرك 

تسـمَّى باإلسـالم ، وزعـم أنـَّه مسـلم ، فـاهلل سـبحانه وتعـاىل يقـول األكرب املخرج من امللة ؛ حىت ولو 
ولقــد أوحــي إليــك وإىل الــذين مــن قبلــك لــئن أشــركت ليحــبطنَّ عملــك ولتكــوننَّ مــن    :لنبيــه 

ذلــك  :  ٩٨ورة األنعــــام آيــه ـويقــول بعــد ذكــر الرســل الــذين ذكــرهم يف ســ ] ٦٥[ الزمــر :  اخلاســرين 
ويف احلــديث  يشــاء مــن عبــاده ولــو أشــركوا حلــبط عــنهم مــا كــانوا يعملــون هــدى هللا يهــدي بــه مــن 

  .  ))أنا أغىن الشركاء عن الشرك من عمل عمًال أشرك معي فيه غريي تركته وشركه  ((القدسي : 

َّ هللا ، وكفـر  ((أنَّه قال :   وفي الصحيـح عن النبي    ـ ـ إلـه إ من قـال 
يف هذا احلديث  ))مه ، وحسابه على هللا بما يعبد من دون هللا حرم ماله ود

قول " ال إلـه إالَّ هللا " البـدَّ لـه مـن عمـل يؤيـده ، وهـو الكفـر مبـا يعبـد مـن يعين القول  دليٌل على أنَّ 

 )١  (  

٢٥  



دون هللا ، ويف هذا تصديٌق لقول ال إله إالَّ هللا الذي هو النفي واإلثبات ، فنفي اآلهلة سـوى هللا عـز 
" وإثبات العبودية هلل حاصلٌة بقوله : " إالَّ هللا " فمن نفى اآلهلة مع هللا يلزمـه وجل حاصٌل بـ" ال إله 

ــذين الشــرطني  أن يكفــر بكــل مــا يعبــد مــن دون هللا ، وأنَّ يعتقــد أنَّ العبــادة التصــح ، والتقبــل إالَّ 
ما بقلبه عقدًا ؛ بأن يعتقد أنَّ األلوهية أمٌر خيتص به هللا عز وجل ، وأنَّ  سـواه فهـو مألوه كل   يوقن 

قد أله بغري حق ، فلذلك هو يكفر بكل معبـوٍد سـوى هللا ، وهـذا هـو معـىن الكفـر بالطـاغوت لقولـه 
  :))  فمن اعتقـد األلوهيـة هلل ، وكفـر مبـا يعبـد مـن دونـه ، فإنـَّه يكـون  ))وكفر مبا يعبد من دون هللا

فـــال يـــراق إالَّ حبـــق ، ويعصـــم مالـــه قـــد اســـتكمل اإلميـــان ، وبـــذلك حيـــرم مالـــه ودمـــه ، فيعصـــم دمـــه 
  فاليؤخذ إالَّ حبق .

وما أكثر املخالفني يف األزمنة األخرية هلذا الشرط ، فتجد الواحـد مـنهم يقـول ال إلـه إالَّ هللا وهـو    
  يعبد غري هللا معتقداً فيه جلب النفع ودفع الضر ، ومع ذلك يصلي ، ويزعم أنَّه مسلم ؛ بل

  ـــــــــــ
  . ث أخرجه اإلمام مسلٌم رحمه هللا في كتاب الزهد والرقاق باب من أشرك في عمله غير هللا من حديث أبي هريرة ) الحدي ١
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ى عن عبادة القبور ، واألضرحة ، والسادة ، واألولياء ؛ قالوا هـذا يـبغض  من تكلم يف التوحيد ، و

ويـزعم أنـَّه  بل جتـد بعضهم داعيًة للشرك باهلل عـز وجـل ، وهـو مـع ذلـك يصـلي ، ويصـوماألوليـاء ؛ 
ا للويل الفالين ، وجيري مـن اسـتجاره فيمـا اليقـدر عليـه إالَّ  مسلم ، ولكنَّه يقبض النذور ؛ اليت نذر 

ويســجد  هللا ؛ بــل يــأيت الواحــد مــن العامــة الــذين اســتعبدوا هلــؤالء الســدنة ، فيــدخل حتــت ســريره ،
أو هدايــة زوجتــه أو النصــر علــى عــدوه ،  تهلــذلك الســادن ، ويطلــب منــه شــفاء مريضــه أو رد ضــال

ا يتعهد علـى ابنـه أو  فيتعهد له ذلك السادن بأنَّ هللا عز وجل سيفعل له ذلك الشيء املطلوب وكأمنَّ
مـع هللا آهلـًة أخـرى قريبه ؛ الذي ميون عليه ؛ أال فليتـق هللا هـؤالء الـذين مسـختهم الصـوفية فجعلـوا 

م قـد  َّ نـذروا أليتقوا هللا عز وجل ، ويرتكوا ما هم عليه من الشرك باهلل ، وعبادة الطواغيت ، وإالَّ فإ
فمن آمـن  ] ٣٠[ النبأ :  فذوقوا فلن نزيدكم إالَّ عذابا  بالنار احلامية ، وهللا سبحانه وتعاىل يقول : 
ه ، ومالــه ويكــون حســابه علــى ربــه ســبحانه وتعــاىل إالَّ أنَّــه بــاهلل ، وكفــر مبــا يعبــد مــن دونــه عصــم دمــ

ـم  موعوٌد خبري؛ قال هللا تعاىل :  وبـاهلل  ] ٢[ يـونس :  وبشر الذين آمنـوا أنَّ هلـم قـدم صـدٍق عنـد ر
  التوفيق . 
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  لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البالء أو دفعه  باب من الشرك  )  ٦( 

قل أفرأيتم ما تدعون من دون هللا إن أرادني هللا  وقول هللا تعالى :   
ه أو أرادني برحمٍة هل هنَّ ممسكات  ٍ هل هنَّ  كاشفات  ب

  . ] ٣٨[ الزمر :  رحمته قل حسبي هللا عليه يتوكل المتوكلون 
ً فــي يــده حْلقــًة مــن  أنَّ النبــي  وعــن عمــران بــن حصــين    ــ رأى رج

هــا  ((ُصــْفر ، فقــال :  مــا هــذه ؟ قــال : مــن الواهنــة : قــال : انـــزعها ، فإنَّ
َّ وهنا ، فإنَّك لو ُمتَّ وهي عليك ما أفلحت أبدا  رواه أحمد  ))تزيدك إ

بــأس بــه ، وصــححه ابــن حبــان والحــاكم وأقــره الــذهبي ورواه  بســنٍد 
  أبي عامر الخراز عن الحسن . بنحوه أيضاً عن

ـ أتـم هللا لـه ، ومـن  ((:   وله عن عقبة بن عامر     من تعلق تميمة ف
ك  ((وفي رواية :  ))تعلق ودعة ف ودع هللا له  من تعلق تميمًة فقد أ

(( .  
ـه رأى    بن أبي حاتم عن حذيفـة أنَّ ً فـي يـده خـيٌط ر و ـ مـن الحمَّـى  ج

كون و فقطعه وت قوله :  َّ وهم م [ يوسـف  ما يؤمن أكثرهم با إ
 :١٠٦ .[   

 )٢  (  

 )٣ (  

 )١ (  

 )٤ (  
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الرفع يكـون بعـد وجـود الـبالء ، والـدفع يكـون قبـل وجـوده ؛ كمـا يعتقـد بعـض النـاس أنَّ  الشرح :
هناك أشياء تدفع العني أو تدفع اجلن ، ومـا أشـبه ذلـك ، وهـذا أمـٌر خطـري ، فمـن بـىن بيتـاً وقيـل لـه 

  ـــــــــــ
ال دمحم ١ ار الصحاح ص) ق ه مخت ي كتاب رازي ف ادر ال د الق ن عب ر ب ي بك ن أب ي  ١٧٧ ب ه األوان ل من اٌس يعم ْفُر بالضم نح : " الصُّ

  وأبوعبيدة يقوله بالكسر " اهـ .
د في المسند  ٢ رقم الحديث  ٤٤٥/  ٤في ج) الحديث أخرجه أحم ان في صحيحوأخرجه  ٢٠٠١٤ب ن حب رقم  ٤٤٩/  ١٣ه جاب ب

رقم ب ١١٦٧/  ٢في جوأخرجه ابن ماجة في السنن  ٢١٦/  ٤في جالحاكم في المستدرك أخرجه وب الرقـى في كتا ٦٠٥٨الحديث 
ر ج ٣٥٣١ رقم  ٦٧/  ٨باب تعليق التمائم والطبراني في المعجم الكبي رقم  ١٧٩/  ١٨وفي ج ٧٧٠٠ب ن أبي شيبة في  ٣٩١ب واب

   . ٢٠٣٤٤برقم الحديث  ٢٠٩/  ١١وفي مصنف عبد الرزاق في ج ٢٣٤٦٠برقم الحديث  ٣٥/  ٥ج
ي ج)  ٣ ي صحيحه ف ان ف ن حب ه اب ديث أخرج ديث  ٤٥٠/  ١٣الح رقم الح ي ج ٦٠٨٦ب اكم ف تدرك للح ي المس رقم  ٢٤٠/  ٤وف ب

رقم  ٤٦٣/  ٤وقال حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه قال الذهبي في التلخيص صحيح وفي المستدرك أيضاً في ج ٧٥٠١الحديث  ب
ار في ج ١٩٣٨٩برقم الحديث  ٣٥٠/  ٩هقي في السنن في جوأخرجه البي ٨٢٨٩الحديث  اني اآلث  ٣٢٥/  ٤وأخرج في شرح مع

: "  ١٠٣/  ٥قال الهيثمي في مجمع الزوائد في ج ١٧٤٤٠برقم الحديث  ١٥٤/  ٤وأخرجه اإلمام أحمد في ج ٦٦٦٠برقم الحديث 
رقم الحديث ٢٩٥/  ٣رجال أحمد ثقات " وأخرجه أبو يعلى في مسنده في ج رقم  ١٤٦/  ١وفي مسند الشاميين في ج ١٧٥٩ ب ب

  .  ٨٢٠برقم الحديث  ٢٩٧/  ٧والطبراني في المعجم الكبير في ج ٢٣٤الحديث 
نهج السديد ص ٣٤٢/  ٤) أورده اإلمام ابن كثير في تفسيره في ج ٤ د أورده  ٥٧وفي ال اتم وق ن أبي ح ال : " ضعيف رواه اب وق

ن أبي بسنده في تفسير العزيز الحميد من طري ة " وأخرجه أيضاً اب روة سماع من حذيف ق عروة بن الزبير عن حذيفة واليعرف لع
  .  ٢٣٢٦٢برقم الحديث  ٣٥/  ٥شيبة في مصنفه في ج
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يـك دمـاً للجـن حـىت مـا تؤذرق إذا كنت تريد أنَّ اجلـن مـا تؤذيـك يف بيتـك هـذا فـأهرق فيـه دمـاً أي أ

فــإن صــدَّق هــذا الكــالم ، وأراق دمــاً للجــن ولــو كــان دم عصــفور أو ديــك أراقــه السرتضــاء اجلـــن أو 
ـم الميـرُّ  َّ الناس ؛ كما حصل أنَّ قوماً ممن قبلنـا كـان هلـم صـنٌم ، وكـانوا علـى طريـق النـاس ، فقـرروا أ

بعد أن يقربوا لصـنمهم هـذا  م شخٌص إالَّ ويقرب لصنمهم هذا شيئا ، ومينعون املارة من املرور إالَّ 
م رجالن ، فمن قرب له ولو ذباباً خلوا سبيله ، ومن مل يقرب له شيئا قتلوه ،  قـرب  افأحـدمهفمر 

وجنا من القتل ؛ لكنَّه استوجب النار جزاًء له على ما فعل ، واآلخر قـال مل أكـن ألقـرب ألحـٍد دون 
 كــن موحــداً ، ومــت علــى التوحيــد لتنجــو مــن هللا شــيئا ، فضــربوا عنقــه فــدخل اجلنــة ؛ فيــا عبــد هللا

  عذاب ربك . 
قل أفرأيتم ما تدعون من دون هللا إن أرادني هللا  وقول هللا تعالى :   

ه أو أرادنــي برحمــٍة هــل هــنَّ ممســكات  ــ ٍ هــل هــنَّ  كاشــفات  ــ ب
أي  ن هللا دو مـن ما تـدعون  يا مشركون   أفرأيتم د ـمعىن هذه اآلية قل هلم يا حمم رحمته 

أي  إن أرادين هللا بضـر زى ومنـاة وغريهـا ـالذين تدعون من دون هللا مـن معبـودات كـالالت ، والعـ
ا التقدر على كشف الضر الـذي يريـده  َّ بضرٍّ يصيبين هل هذه اآلهلة تقدر على كشفه ؟ اجلواب : أ

ــا ريب  ادين برمحــٍة هــل هــنَّ ممســكات أو أر  هللا عــز وجــل ، والتقــدر علــى منــع الرمحــة الــيت يريــدين 
ا ال يف النفي ، وال يف اإلثبات ، فهي التقدر علـى كشـف الضـر  رمحته وهذا يستفاد منه عدم قدر

الذي يريده هللا يب ، والتقدر على منع الرمحة اليت يريدها هللا يب ، وهذا إخباٌر عـن عجـز اآلهلـة كلهـا  

٢٨  



ثـٌل فاسـتمعوا لـه إنَّ الـذين تـدعون مـن دون هللا لـن يـا أيهـا النـاس ضـرب م كقوله سبحانه وتعـاىل : 
 خيلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الـذباب شـيئا اليسـتنقذوه منـه ضـعف الطالـب واملطلـوب 

  . ] ٧٣[ احلج : 

ً في يـده حلقـًة  أنَّ النـبي  عمـران بن حصين مثَّ أورد حديث     رأى رجــ
قال : من الواهنة : قـال : انــزعها ، فإنَّهـا ما هذه ؟  ((من صفـر فقــال : 

َّ وهنا ، فإنَّك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا  مضـمون هـذا  ))تزيدك إ
احلديث أنَّ من تعلق شيئا أنَّه يوكل إىل الشيء الذي تعلقه سواًء كان من صـفر أو مـن حديـد أو مـن 

ن تعلقهـا شـيئا ، واملـؤمن متوكـل علـى خيوط أو من سيور أو غـري ذلـك ؛ كـل هـذه األشـياء التفيـد مـ
هللا ، فيبقــى املــؤمن مرتبطــاً بربــه ســبحانه وتعــاىل غــري ملتفــٍت ألحــٍد ســواه وهــذا هــو التوحيــد الــذي 

  سواء كانت صالًة أو صوماً أو صدقةً ؛  بدونهاليقبل هللا من اخللق عبادة 
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ا .  غري ذلك التقبلأو    إالَّ بالتوحيد ؛ ألنَّه أساسها ، وقاعد
ـ أتـم هللا لـه ، ومـن  ((:   وله عن عقبة بن عامر    من تعلق تميمـة ف

  ))تعلق ودعة ف ودع هللا له 
ك  ((وفي رواية :        . ))من تعلق تميمًة فقد أ
مـــن الصـــحابة  صـــحايب مشـــهوٌر فاضـــل ؛ روى عنـــه مجاعـــةٌ  عقبـــة بـــن عـــامر بـــن عمـــرو اجلهـــين    

  والتابعني ؛ أحد من مجع القرآن .
ـا قلبـه يف طلـب    قوله : " من تعلق متيمة " أي علقها عليه أو على غريه مـن طفـل ، ودابـة متعلقـا 

خري أو دفع شر " فال أمتَّ هللا له " أي ال أمتَّ هللا له مـا قصـده ؛ دعـاٌء عليـه بنقـيض قصـده ، وأنَّ هللا 
ـا   ءه اليتم له أمره ، ودعا على متعلقها يفيد أنـَّه حمـرم ، وحترميـه يفيـد أنـَّه مـن احملرمـات الشـركية وإمنَّ

وكمــال املتعلــق مــن االعتمــاد علــى غــري هللا يف جلــب النفــع أو دفــع الضــر كــان شــركاً ملــا يقــوم بقلــب 
  التوحيد الحيصل إالَّ برتك ذلك .

نفسـه أو علـى ولـده متيمـة ، فيتعلـق قلبـه وأقول : لقد عرفنا فيما سبق أن بعـض النـاس يعلـق علـى   
ا تدفع عنه الشر واألذى ، وكم رأينا من أناس يكون متعلقاً لتميمة ، فـإذا حاولـت  َّ بتلك التميمة بأ
إزالتها عنه ظنَّ بأنَّك ألقيته إىل املوت ، وقـد يكـون أنَّ بعـض النـاس يعلـق علـى دابتـه شـيئا يـزعم أنـَّه 

 اً ها اجلن ، فقد كنَّا يف األزمنة السـابقة اخلتـني حيمـل شـفرة أي سـكينيصرف عنها العني أو يصرف عن
يزعمون أنَّ هذه احلديدة اليت حيملها تدفع عنه الشيـاطني ، وكذلك أيضاً النفسـاء حتمـل شـرمة تـزعم 
ــا متنــع ولــدها مــن الشــياطني ، وكــان بعــض النــاس يتعلــق عظــم نســر ، وبعضــهم يتعلــق شــيئاً مــن  َّ بأ

   

 )١  (  

 )٢  (  
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بعضهم يتعلق عني الذئب ، وكذلك أيضاً كانوا يعلقون على اجلمال اجلمل الكبري يعلقـون الضَُّبع ، و 
عليــه ســبعًة مــن أعــواد الســداد ، وهكـــذا وهكــذا أشــياٌء كثــرية جعلهــا الشــيطان للنــاس فيكــون قلــب 

ــا حتميــه ، ومــن ذلــك أيضــاً تعـــلق الــودع وتعلــق اخليــوط ؛ كــل هــذا ال َّ ــا يظــنُّ أ جيــوز املتعلــق متعلقــاً 
  للمسلم أن يفعله ؛ ألنَّه تعلق بغري هللا .

وباجلملة فمن تعلق شيئاً يـزعم بأنـَّه جيلـب لـه نفعـاً أو يـدفع عنـه ضـرًا فإنـَّه يف هـذه احلالـة يعتـرب قـد   
أشــرك بــاهلل شــركاً أكــرب أو شــركاً أصــغر علــى األقــل ، وهلــذا فإنَّــه الخيلــو مــن إحــدى العقيــدتني ، فــإن 

  وسالمته متوقفة على هذا الشيء املتعلَّق ، فإن قطع منه أو أزيل عنه اعتقد بأنَّه اعتقد أنَّ صحته ، 
  ـــــــــــ
ه ال ١ ات) باللهجة الدارجة في منطقة جازان يسمَّى المحش المقطوع أي سكين من نوع خاص يقطع ب ال شيخنا النجمي : "  نب ؛ ق

ون الشرمـة المحـش إذا انكسـر وبقي أصله يقال له شرمة ،  ود ، ويقول فالمرأة تجعل لها شرمة ، ويجعلون حديدة تحت سرير المول
   يدفع عنه الجن ، والختين اليخرج إالَّ والشفرة في يده " . 
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ـــاً مــع علمـــه بــأنَّ هللا  هــو قــد تعــرض للهــالك ، فــإنَّ هــذا يعــدُّ مــن الشــرك األكــرب ، وإن اعتقــده سبب
  أصغر ، وهللا تعاىل أعلم .  اً الشايف ، والواقي ، فإنَّه يكون يف حقه شرك

الودع : هو صدٌف خيرج من البحر يتخذه بعض النـاس الفقـراء للزينـة ، ويلعـب بـه األطفـال ويكـون 
  شركاً إذا كان يعلقه معتقداً فيه أنَّه يدفع العني أو الشياطني . 

يفعله النساء من سكان اجلبال ، فهذا اليعتـرب من الشـرك واليـدخل يف أمَّا من تعلق الودع كزينة كما 
  الشرك . 

  أي فال تركه ؛ بل يعاجله بالعقوبة هكذا فيما يظهر .  ))فال ودع هللا له  ((قوله :    
ـه رأى    بن أبي حاتم عن حذيفـة أنَّ ً فـي يـده خـيٌط ر و ـ مـن الحمَّـى  ج

كون  وما يؤمن أكثرهم فقطعه وت قوله :  َّ وهم م [ يوسـف  با إ
 :١٠٦ .[    

كــان النــاس يف األزمنــة القدميــة يتخــذ أحــدهم خيطــاً يرقــى فيــه   ))مــن احلمــى  يف يــده خــيطٌ  ((قولــه : 
ويعقد يقرأون شيئاً من القرآن ، وأحياناً من غريه ، ويربط بسبع ربطات ، مثَّ يقولـون هـذا يـدفع عنـه 

، علمـاً بـأن قطـع ، وقد كان الناس يف الزمن السابق يفعلون ذلك  املرض أو احلمى أو ما أشبه ذلك
العزمية أو اخلـيط أو الشـيء املتعلَّـق مـن دون نصـيحة صـاحبه واقناعـه بأنـَّه اليغـين عنـه شـيئا واليـدفع 
ا يكون ممن له سـلطة ، فـالنيب صـلى هللا عليـه وسـلم حـني قطـع  عنه ضرًَّا ، والجيلب له نفعا ؛ هذا إمنَّ

لقــة عــن الرجــل مــن دون رضــاه ؛ ألنَّــه ويل األمــر ، وحذيفــة كــان هــو أمــري املــدائن يف ذلــك تلــك احل
الوقت ، فاملهم أنَّ ما حصل من حذيفـة رضـي هللا عنـه ألنـَّه كـان مـن والة األمـر كمـا أنَّ النـيب صـلى 

قال شيخنا النجمي : " وهو شجر ال ورق فيه تبنى عليه أشجاٌر أخرى ، )  ٢
  ٣٠ وتعرج عليه " .



ــاتني القصــتني ، ونقطــع كــل مــن رأينــا  هللا عليــه وســلم هــو ويل األمــر ، واملشــّرِع ؛ فالجيــوز أن نأخــذ 
عليه شيئاً من ذلك رضي أو مل يرض ، فهـذا خطـأ ؛ بـل جيـب أن يكـون اإلنكـار باليـد لـوالة األمـر ، 
وللرجل يف أهل بيته ؛ أمَّا من عدا ذلك فينبغي أن يكون إنكاره بالتوجيـه واإلقنـاع فـإن اقتنـع قطعتـه 

  عنه بعد قناعته ، وإالَّ فال ، وباهلل التوفيق . 
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  باب ما جاء في الرقى والتمائم)  ٧( 
نصاري     أنَّه كان مع رسـول هللا  ((:  وفي الصحيح عن أبي بشير ا

دًة مـن  ـ َّ يبقينَّ فـي رقبـة بعيـر ق ً أ في بعض أسفاره ، فأرسل رسو
َّ قطعت  دة إ   . ))وتر أو ق

إنَّ الرقـى ،  ((يقـول :  ال سـمعت رسـول هللا قـ وعن ابـن مسـعود   
ك    رواه أحمد ، وأبو داود .  ))والتمائم ، والتولة 

ـل إليـه  ((وعن عبد هللا بن عكيم مرفوعـاً :    رواه  ))مـن تعلـق شـيئا وكِّ
  أحمد ، والترمذي . 

د من العـين ؛ لكـن إذا كـان المعلـق مـن  و ٌء يعلق على ا التمائم 
ص فيـه ، ويجعلـه القرآن فرخَّ  ص فيه بعض السـلف وبعضـهم لـم يـرّخِ

  .  من المنهي عنه منهم ابن مسعوٍد 
ـ مـن    والرقى : وهي التي تسمَّى العزائم ، وخصَّ منها الدليل مـا خ

ك ، فقد رخَّص فيه رسول هللا    من العين ، والحمة . ال
ٌء يصنعونه يزعمون أنَّه يحبب المرأة إلى زوج   ها ، والرجل التولة : 

  إلى امرأته .
ع ــــيـا رويف ((:  ع قـال : قـال لـي رسـول هللا فـــيو وروى أحمد عن ر     
ه أو ـــد لحيتـــن عقـمـ اس أنَّ ـــبر النـــــول بـك فأخـــاة ستطـــــلَّ الحيـلع
  داً ـم ، فإنَّ محمــٍة أو عظـع دابـى برجيـرَاً أو استنجـد وتـتقلَّ 
  ـــــــــــ

 )١  (  

 )٢ (  

 )٣ (  
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اق ) الحديث  ١ متفق عليه ، فقد أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد والسير باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعن
  اإلبل ، وأخرجه اإلمام مسلم في كتاب اللباس والزينة باب كراهة قالدة الوتر في رقبة البعير . 

ترقيم إحياء التراث ، وورد في سنن أبي داود  ٣٦٠٤لحديث ) الحديث أخرجه اإلمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم ا ٢
رقم الحديث  ٤٥٦/  ١٣وكذا ورد عند ابن حبان في صحيحه في ج ٣٨٨٣برقم الحديث  ٩/  ٤في ج وورد في المستدرك  ٦٠٩٠ب

رقم الحديث  ٤٦٣/  ٤على الصحيحين في ج م يخ ٨٢٩٠ب ى شرط الشيخين ول اكم : " حديث صحيح اإلسناد عل ال الح اه " وق رج
ي ج رى ف نن الكب ي الس ي ف ديث  ٣٥٠/  ٩وأورده البيهق رقم الح ي ج ١٩٣٨٧ب نده ف ي مس ى ف و يعل رقم  ١٣٣/  ٩، وأورده أب ب

ديث  ي ج ٥٢٠٨الح ي ف ر للطبران م الكبي ي المعج رقم  ٢١٣/  ١٠، وف ي ج ١٥٠٠٣ب ه ف ط ل ي األوس ديث  ١١٩/  ٢وف رقم الح ب
رقم الحديث  ٣٣٦/  ١هللا في صحيح الجامع جوقد صحح الحديث اإلمام األلباني رحمه  ١٤٤٢ ى  ١٦٣٣ب د أشار رحمه هللا إل وق

  .  ٣٣١الصحيحة برقم سلسلة األحاديث 
م السحرة في ج)  ٣ رقم الحديث  ١١٢/  ٧الحديث أخرجه اإلمام النسائي ( المجتبى ) في حك ه في  ٤٠٧٩ب رى ل وفي السنن الكب
د  ١٩٣٩٥برقم الحديث  ٣٥١/  ٩ي السنن الكبرى في جوأورده البيهقي ف ٣٥٤٢برقم الحديث  ٣٠٧/  ٢ج ام أحم وفي مسند اإلم

رقم الحديث  ٣٦/  ٥وأورده ابن أبي شيبة في مصنفه باب في تعليق التمائم في ج ١٨٨٠٣برقم الحديث  ٣١٠/  ٤بن حنبل في ج ب
رقم الحد ٢٣٤٧٤ ى  ٢٠٧٢يث وأورده اإلمام الترمذي في كتاب الطب باب ما جاء في كراهية التعليق ب اني إل ام األلب د أشار اإلم وق

  . ٢٩٧غاية المرام انظر وقال صحيح  ٤١٠/  ٢صحة هذا الحديث وذلك في صحيح الترمذي ج

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
  .))برٌئ منه   

من قطع تميمًة مـن إنسـان كـان كعـدل  ((قال :  وعن سعيد بن جبير 
  ع . رواه وكي ))رقبة 

وله عـن إبـراهيم قـال : كـانوا يكرهـون التمـائم كلهـا مـن القـرآن ، وغيـر 
  القرآن .
ـا املـريض ؛ وهـو أن يقـرأ شـيئاً مـن القـرآن الشرح :  الرقى : مجع رقية ، والرقية هـي الَعـْوذة يعـوَّذ 

حلسـن كـان يعـوذ ا  وينفث على املريض ، وكذلك ما ورد من التعوذات يف السنة فقد ورد أن النيب 
يفعل  ))التامة من كل شيطان وهامة ، ومن كل عني المَّة هللا أعيذكما بكلمـات  ((واحلسني  فيقول : 

ــا إمساعيــل  ذلــك ثــالث مــرات ، وميســح علــى رأس الصــيب ، وقــال لقــد كــان إبــراهيم اخلليــل يعــوذ 
  وإسحاق . 

أتـوا علـى حـي مـن  النـيب  أن ناساً مـن أصـحاب ((:  وورد يف الرقية حديث أيب سعيد اخلدري    
فقـالوا هـل معكـم مـن دواء القـوم ،  أحياء العرب فلم يقروهم فبينما هم كـذلك إذ لـدغ سـيد أولئـك

أو راق فقالوا إنكم مل تقرونا وال نفعل حىت جتعلوا لنا جعال فجعلوا هلم قطيعـا مـن الشـاء فجعـل يقـرأ 
فســـألوه  ا ال نأخـــذه حـــىت نســـأل النـــيب بـــأم القـــرآن وجيمـــع بزاقـــه ويتفـــل فـــربأ فـــأتوا بالشـــاء فقـــالو 

ا رقية خذوها واضربوا يل بسهم    . ))فضحك وقال وما أدراك أ
  فهذه األحاديث دالة على جواز الرقية ؛ لكن بثالثة شروط :    

  الشرط األول : أن تكون من الكتاب أو السنة .
  الشرط الثاين : أن تكون باللفظ العريب . 

ا اليت تشفي عتقد فيها الشرط الثالث : أالَّ ي َّ ا سبب . أ َّ   بل يعتقد أ
     ـــــــــــ

 )٢ (  
   )١ (  

 )٤ (  

 )٥ (  

 )٣ (  
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ا ينهى  ١ اب م ارة ب اب الطه و داود في سننه في كت ة ، وأخرجه أب د اللحي ) الحديث أخرجه اإلمام النسائي في كتاب الزينة باب عق
اء ا هـه أن يستنجى بـعن رقم إحي راث : وأخرجه اإلمام أحمد في مسنده في مسند الشاميين ب د  ١٦٥٥٢و ١٦٥٤٨و ١٦٥٤٧لت وق

امع ج ي صحيح الج ديث ف ذا الح اني ه ام األلب ديث  ١٣١٠/  ٢صحح اإلم رقم الح و داود  ٧٩١٠ب ر صحيح أب ال انظ م وق  ٢٦رق
                                                                                                                           . ٣٥١رقم والمشكاة 

  .  ٢٣٤٧٣برقم الحديث  ٣٦/  ٥في جأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف األثر )  ٢
   .  ٢٣٤٦٧واألثر أيضاً أخرجه ابن أبي شيبة برقم الحديث )  ٣
في سننه في  ) الحديث أخرجه اإلمام الترمذي في سننه في كتاب الطب باب ما جاء في الرقية من العين ، وأخرجه اإلمام أبو داود ٤

م  راث رق اء الت رقيم إحي ك في مسند بني هاشم  ٢٤٣٠و  ٢١١٣كتاب السنة باب في القرآن وأخرجه اإلمام أحمد في مسنده بت وذل
  من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما . 

باب الرقى بفاتحة  ) الحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد ، واللفظ الوارد في الشرح من صحيح اإلمام البخاري في كتاب الطب ٥
ار   الكتاب ويذكر عن ابن عباس عن النبي  القرآن واألذك ة ب ى الرقي وأورده اإلمام مسلم في كتاب السالم باب جواز أخذ األجرة عل

  .  
  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
اإلنسـان ليجلـب بـه نفعـا أو  أمَّا التمائم : فهي مجع متيمة ، واملراد به الشـيء املتعلـق الـذي يتعلقـه  

  يدفع به ضراً ، وقد اختلف السلف يف املُتعلَّق إذا كان من القرآن هل جيوز ذلك أو ال جيوز ؟
  والصحيح أنَّه الجيوز ذلك :

عنـد  ألنَّ تعلق اآليات القرآنية يعرضها لالمتهان ، فيحملها الرجل عند قضـاء حاجتـه ، واملـرأة -١
  والرجل واملرأة معاً عند مجاعهما ، وهذا أمٌر الجيوز .أثناء حيضها ، ، و  حاجتها

ا ورد عنه الرقية ، ومـا عـدا الرقيـة مـن كتابـة اآليـات و  أنَّه مل يرد عن النيب  -٢ وهـا أو حمهذا ، وإمنَّ
؛ واحملو هو أن تكتب اآليات يف إنـاء مثَّ متحـى الكتابـة  غري ذلك فإنَّه غري مشروع ، والينبغي مزاولته

ومـا ورد عـن ابـن مسـعود وال عـن أصـحابه ،  ، ويشربه املريض ؛ وهذا غـري مـأثور عـن النـيب باملاء 
فهــو حممــول علــى الرقيــة املمنوعــة الــيت يكــون  ))إنَّ الرقــى ، والتمــائم ، والتولــة شــرك  ((:  يف قولــه 

ــا التمــائم ، فــاملعروف أنَّ النــاس عنــدما يتعلقــون التمــائم تتعلــق  فيهــا تعاويــذ بأمســاء غــري معلومــة ؛ أمَّ
ــا فيكــون الواحــد مــنهم معتقــداً بــأنَّ تلــك التميمــة هــي الــيت تــدفع عنــه األخطــار وتؤمنــه مــن  م  قلــو

  املخاوف وهذا هو الشرك بعينه . 
ولة : فهي ما يصنع لتحبيب الرجل إىل امرأته أو املرأة إىل زوجها ، وهذا كله الجيـوز بـل أنَّ أمَّا التِّ    

  ، واليقدر على فعله إالَّ كافر . ا يفعلونه بنوٍع من السحر ، والسحر حرام من يفعلون ذلك إمنَّ 
نصــاري   أمــا حــديث    ــه كــان مــع رســول هللا  ((:  أبــي بشــير ا فــي  أنَّ

دًة من وتر أو  َّ يبقينَّ في رقبة بعير ق ً أ بعض أسفاره ، فأرسل رسو
َّ قطعت  دة إ   . ))ق

ــا القــوس ، فــإذا بلــي وأرادوا إبدالــه أخــذوه وقلــدوه الدابــة زعمــاً الــَوتر : هــي الســيور الــيت    يشــد 
  منهم أنَّه يدفع عنها العني أو يدفع عنها الشياطني ، وهذا هو الشرك بعينه . 

٣٣  



قالدة تكون ، فإنَّه الجيوز تعلقها من أجل االعتقـاد ، وغالبـاً أنَّ  يعين أيّ  ))أو قالدة  ((أمَّا قوله :    
ا العتقادهم يف ذلك . الذين يقل ا يقلدو م إمنَّ َّ   دون الدابة أ

والرقى : وهي التي تسمَّى العزائم ، وخـصَّ منهـا الـدليل مـا قوله هنـا : " 
ك ، فقد رخَّص   خ من ال

   -وأقول : فرق بني الرقية والعزمية : من العين ، والحمة "  فيه رسول هللا 
  ية هي أن يقرأ الراقي ، وينفث بدون كتابة . فالعزمية هي ما يكتب حلمله . والرق  

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
والرقيــة جــائزة ؛ أمَّــا العــزائم ، والتمــائم ، فهــي ممنوعــة كمــا تقــدم ، وجتــوز بشــروطها ، ويف صــحيح 

 : كيـف تـرى كنا نرقي يف اجلاهلية ، فقلنا يا رسـول هللا((مسلم عن عوف بن مالك األشجعي قال : 
يف فـتح اجمليـد قـال  ))شـرك  ايف ذلك ؟ فقال : اعرضـوا علـي رقـاكم ؛ ال بـأس بـالرقى مـا مل يكـن فيهـ

ــا ، وأجازهــا ، فــإذا كانــوكــان عليــه الســالم اخلطــايب : " قــال  القرآن ، بــ تقــد رقــى ، ورقــي ، وأمــر 
ا جاء وبأمساء هللا ا ، وإمنَّ غري لسان العـرب منها بفيما كان ملنع ت الكراهة وا، فهي مباحة أو مأموٌر 

قال شيخ اإلسالم : " كل اسـٍم جمهـول فلـيس ألحـد أن و فإنَّه رمبا كان كفرًا أو قوًال يدخـله الشرك " 
قال السيوطي : " أمجع العلماء على جواز الرقـى و به فضًال عن أن يدعو به ولو عرف معناه "  ىيرق

وأن يعتقـد أنَّ ، وبأمسائه وصـفاته وباللسـان العـريب ، هللا عند اجتماع ثالثة شروط أن تكون من كالم 
ا     اهـ . بل بتقدير هللا تعاىل " ؛ الرقية ال تؤثر بذا

ـل إليـه  ((وعن عبد هللا بن عكيم مرفوعـاً :    رواه  ))مـن تعلـق شـيئا وكِّ
  أحمد ، والترمذي . 

الكـويف خمضـرم مـن الثانيـة ، وقـد مسـع   ترمجة الراوي عبد هللا بن عكيم : " بالتصغري اجلهين أبو معبد
" اهـــ . املخضــرم يعتــري درجــة   ٣٥٠٦إىل جهينــة مــات يف إمــرة احلجــاج . التقريــب  كتــاب النــيب 

رجـًال وأسـلم ، ومل  ثانية بعد الصحابة ، وهو فوق التابعني ، واملخضرم هو من كـان يف عهـد النـيب 
وكميـل بـن زيـاد ـ وأبـو اخلـوالين ،  مسـلمدي ، وأبـو ْهـسـيلة ، وأبـو عثمـان النـَّ يلقه مثل عبد هللا بـن عُ 

  وغريهم كثري يبلغون حوايل أربعني رجًال .  رجاء العطاردي ، 
ـذا يكـون    يؤخذ من هذا : أنَّ من تعلق شيئا معتقدًا فيه أنَّه جيلـب نفعـاً أو يـدفع عنـه ضـرا ، فإنـَّه 

ديٌد ، ووعيـد ملـن قد جعل عقيدته يف الشيء الذي تعلقه ، ومن أجل ذلك ،  وكله هللا إليه ، وهذا 
أشرك باهلل شيئا من املتعلقات معتقدًا يف ذلك . قال يف التعليـق املفيــد لسماحــة الشيــخ عبـد العزيـز 
بن عبد هللا بن باز رمحه هللا : " فبنبغي لإلنسان أن يعتمد ، ويتوكـل علـى هللا وحـده فهـذا هـو الـذي 

 )١  ( 
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فاألخــذ  ))بــاهلل  احــرص علــى مــا ينفعــك ، واســتعن ((مــا يف حــديث : ينفعــه مــع األخــذ باألســباب ؛ ك
باألسباب أمـٌر الزم مـن األدويـة ، واالسـتقامة علـى شـرعه ، وتعـاطي أسـباب العافيـة وطلـب الـرزق ، 

والواجبـة ، واألخـذ بـذلك  فاألسباب ما بني الواجب ، واجلائز ، فعليـه أن يتعـاطى األسـباب اجلائــزة 
  د ؛ بل تركها يقدح يف العقل والتوحيد مجيعاً " اهـ .اليقدح يف التوحي

يــا رويفــع لعــلَّ الحيــاة  (( : قــال يل رســول هللا : مثَّ ذكــر مــا رواه أمحــد عــن رويفــع قــال   
  ستطول بك

  ـــــــــــ

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
تنجى برجيـع دابـٍة أو فأخبر الناس أنَّ من عقد لحيته أو تقلَّد وترَاً أو اسـ

ترمجة رويفـع : " رويفـع بالفـاء بـن ثابـت بـن السـكن بـن   .))عظم ، فإنَّ محمداً برٌئ منه 
ا سنة قَ رْ سكن مصر ، ويل أمارة بُـ  ايبـعدي بن حارثة األنصاري املدين صح   " اهـ . ٥٦ة ، ومات 

ا تسـرحياً وأقول : عقد اللحية أو تعقيدها هو ضفرها أو تصفيفها للتكرب ، و    التعاظم . أمَّا العناية 
ــز يف تعليقــه رمحــ ــه ؛ أفــاد ذلــك الشــيخ عبــد العزي ذا هــ ه هللا علــىـ، وتكرميــا ، فهــذا لــيس مبنهــي عن

  املوضع .
املسألة الثانية : تقلد الَوتر ، والـوتر هـي السـيور الـيت جتمـع بـني طـريف القـوس ، ويوضـع فيهـا السـهم 

خذوا بدًال عنه ، وعلقوه يف عنق البعري أو غريه ؛ يزعمون أنَّه يـدفع العـني وكانوا إذا رمَّ الوتر القدمي أ
، ويدفع الشياطني ، وهللا سبحانه وتعاىل هو الذي يدفع الضر ، وجيلب النفـع ، وكـذلك النهـي عـن 

مـن فاعلـه  االستنجاء برجيع الدابة وهو روثها ، وكذلك االستنجاء بالعظـام ؛ كـل ذلـك تـربأ النـيب 
 .  
لعــل  ((حلــديث فيــه لــني ، وصــححه األلبــاين ، وفيــه َعلــٌم مــن أعــالم النبــوة ، وهــو قولــه لرويفــع : ا  

  .   وفعًال فقد طال عمره  ))احلياة ستطول بك 
من قطع تميمًة من إنسان كان كعـدل  ((قال :  وعن سعيد بن جبير   

  رواه وكيع بن الجراح .  ))رقبة 
ه يســاوي العتــق يف األجــر . قــال الشــيخ عبــد العزيــز يف تعليقــه علــى مبعــىن أنَّــ )) كعــدل رقبــة  ((معــىن : 

هذه الفقرة قال : " ألنَّه سيخلص هذه الرقبة من النار ، ومن الشرك فيكون أفضـل مـن عتـق الرقبــة 
" اهـ . قلت والشكَّ أنَّ إنقاذ اإلنسان املسلم من الشرك ، وإفهامـه بالتوحيـد فيـه أجـٌر عظـيم يفـوق 

  يما نرجو .أجر العتق ف

  

  

  

ه  ١ م يكن في ا ل الرقى م ) الحديث أخرجه اإلمام مسلم في كتاب السالم باب ال بأس ب
  شرك .

 

٣٥  



عن إبراهيم قال : كانوا يكرهـون التمـائم كلهـا مـن القـرآن ،  مثَّ أورد األثر    
  وغير القرآن .

وإبراهيم هذا هو : إبراهيم بن يزيد النَّخعي من التـابعني مـن أصـحاب ابـن مسـعود " كـانوا يكرهـون  
  ببني :يكره ذلك لس التمائم كلها من القرآن وغري القرآن " وكذلك ابن مسعود 

  السبب األول : لعموم األحاديث الناهية .  -١
  السبب الثاين : سداً للذرائع املوصلة للشرك ، فال يعلق مصحـف ، وال آيـاٌت منــه  -٢

  وال أحاديث ، والطالسم ، والعظام ، فكله شرك ، وباهلل التوفيق .   
  

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
  تبرك بشجٍر أو حجٍر ونحوهما  باب من)  ٨( 

ت والعزى  وقول هللا تعالى :        .  ] ١٩[ النَّجم :  أفرأيتم ال
إلـى حنـين ،  خرجنا مع رسـول هللا  ((قال :   وعن أبي واقد الليثي   

كين سـدرًة يعكفـون عنـدها ، وينوطـون  ونحن حدثاء عهٌد بكفر وللم
، فمررنـا بسـدرٍة فقلنا يا رسول هللا  بها أسلحتهـم ؛ يقال لهـا ذات أنواط

: هللا  : اجعل لنا ذات أنـواط كمـا لهـم ذات أنـواط ، فقـال رسـول هللا 
ائيل  ــ ــ بيــده كمــا قالــت بنــو إ أكبــر ؛ إنَّهــا الســنن ؛ قلــتم والــذي نف

عراف :  اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال إنَّكم قوٌم تجهلون  لمو :  [ ا
  رواه الترمذي ، وصححه .  ))سنن من كان قبلكم  لتركبنَّ  ] ١٣٨

التــربك هــو التمــاس الربكــة مــن الشــيء ، فمــن تــربك بشــيٍء كــان علــى حــد زعمــه أنَّ ذلــك  الشــرح :
الشيء فيه بركة ، والربكـة هـي مكـاثرة الشـيء ، وجعلـه كثـرياً أكثـر مـن العـادة ، وكـون اإلنسـان يعلـم 

، وغري مقبول إالَّ أن يكون هذا العلم ، وارٌد مـن هللا عـز وجـل  أنَّ هذا الشيء فيه بركة أمٌر مرفوض 
كلــوا يف القصــعة مــن جوانبهــا ، وال تــأكلوا مــن وســطها ، فــإن الربكــة تنـــزل يف   ((:  كمــا قــال النــيب 

ومعىن ذلك أنَّ الربكة تنـزل فيها ، فيكثر الطعام أو املاء ، وذلك إذا مسَّى عليه ، وقد كـان  ))وسطها 
مــن الشــعري ، ولقــد أيت بأهــل  أمــراً حمسوســاً كعنــاق جــابر ، وصــاعه لطعــام يف زمــن النــيب تكثــري ا

اخلندق أرساًال وكانوا ما بني ألف وأربع مائة وألف ومخسمائة فأكلوا مجيعاً من تلـك العنـاق ، وذلـك 
  ٍر ـواليتصور إالَّ خبب، الصاع من الشعري ، واملهم أنَّ التربك الجيوز 

  ـــــــــــ

رقم الحديث ) الحديث أخرجه اإلمام الترمذي في كتاب الفتن باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم  ١ د صحح  ٣٧٣٧٥ب قلت : وق
اني رحمه هللا في صحيح سنن الترمذي في ج ام األلب ال : انظر ظالل السنة  ٤٦٥/  ٢الحـديث اإلم م  ٧٦وق  ٥٣٦٩والمشكاة رق

رقم الحديث  ٩٤/  ٥وأخرجه ابن حبان في صحيحه ج ٢١٣٩٠ديث وأخرجه أحمد في مسند األنصار رقم الح وفي السنن  ٦٧٠٢ب

 )١  (  

 )٢ (  

 )٣ (  

٣٦  



رى للبيهقي في ج رقم  ٣٤٦/  ٦الكب ى في ج ١١١٨٥ب ي يعل رقم  ٣٠/  ٣وفي مسند أب /  ١وفي مسند الطيالسي في ج ١٤٤١ب
م  ٢١/  ٧وفي ج ٣٢٩٠برقم  ٢٤٣/  ٣وفي المعجم الكبير في ج ١٣٤٦برقم  ١٩١ رزاق في جوفي مصنف ع ٢٧رق د ال /  ١١ب
  رقم الحديث . ٤٧٩/  ٧وفي مصنف ابن أبي شيبة في ج ٢٠٧٦٣برقم  ٣٦٩
اب  ٢٤٣٥) بهذا اللفظ جاء عند اإلمام أحمد في مسند بني هاشم برقم الحديث  ٢ وأخرج الحديث اإلمام الترمذي في كتاب األطعمة ب

ى الصحفة ، ما جاء في كراهية األكل من وسط الطعام ، وأخرجه اإلمام أبي د ل من أعل ا جاء في األك اب م اب األطعمة ب اود في كت
اب النهي  اب األطعمة ب دارمي في كت وأخرج الحديث  ابن ماجة في كتاب األطعمة باب النهي عن األكل من ذروة الثريد ، وأخرجه ال

اني رحمه  ام األلب ك اإلم ر ذل ا ذك ه ، والحديث  صحيح كم ل جوانب  ٢٠٤/  ١هللا في صحيح الجامع جعن أكل وسط الثريد حتى يأك
  .   ٢/  ٢٣٧/  ٦٠عن ابن عباس وأشار رحمه هللا إلى المختارة  ٨٢٩برقم الحديث 

ة كانت في شوال سنة  ٣ ن عقب ال موسى ب ) الحديث أخرجه اإلمام البخاري في كتاب المغازي  باب غزوة الخندق وهي األحزاب ق
ى امرأتي ، فقلت  لما حفر الخندق رأيت بالنبي   ((ظ قال : بلف أربع وقد جاء فيه عن جابر بن عبد هللا  خمصا شديدا ، فانكفأت إل

  = خمصا : هل عنـدك شيء ، فإني رأيت برسول هللا 

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
  . من هللا بواسطة رسوله 

ت والعزى  وقول هللا تعالى :  آلهلة اليت تتـأهلون هلـا ، أي أرأيتم هذه ا أفرأيتم ال
ا إىل هللا عـز وجـل ، فـأعطيتموه اإلنـاث ، وأخـذمت ألنفسـكم الـذكور ، ومعلـوٌم فضـل الـذكر  وتنسبو

 علــى األنثــى فكيــف جتعلــون لــربكم القســم الــدينء الــذي تــأنفون منــه ، وقــد قــال ســبحانه وتعــاىل : 
ن القـوم مــن سـوء مــا بشـر بــه يتـوارى مــ وإذا بشـر أحـدهم بــاألنثى ظـل وجهــه مسـودا وهــو كظـيم 
  .]  ٥٩[ النحل :  أميسكه على هوٍن أم يدسه يف الرتاب أال ساء ما حيكمون 

تزعمون أنَّ املالئكـة بنـات هللا ، فـإنَّ هـذه القسـمة لـو و فكيف أنتم تأنفون منه ، وجتعلونه لربكم ،   
ا ضيزى ، فكيف إذا  َّ  نسـبتم ذلـك إىل هللا فـإنَّ وقعت بني شخصني لكانت قسمٌة جائرة موصوفة بأ

تكــاد الســموات يتفطــرنَّ منــه وتنشــق األرض وختــر اجلبــال  ذلــك إليــه أمــٌر عظــيم ، وفضــيع :  ةنســب
إن كــل مــن يف الســموات  مــا ينبغــي للــرمحن أن يتخــذ ولــدا و  أن دعــوا للــرمحن ولــدا  هــدا 

  ] . ٩٤ -٩٠مرمي : [  لقد أحصاهم وعدهم عدا  واألرض إالَّ آيت الرمحن عبدا 
واخلالصـــة أنَّ هللا يقـــول هلـــم كيـــف تنســـبون إىل هللا اإلنـــاث ، وجتعلـــون ألنفســـكم الـــذكور ، وأنـــتم   

  إالَّ قسمٌة جائرة . هما هذ؛ اإلناث إليكم  ةتأنفون من نسب
بيضـاء  رةٍ جْ أمَّا مناسبة اآلية للباب : فإنَّ العزى كانت على ثالث مسرات ، والالت كانت على حَ    

م بذلك ، وذمهم كيف يرتكون اإللـه احلـق ، وهم  يتربكون بتلك األشجار ، واألحجار ، وهللا قد عا
  .الذي هم يعرتفون بأنَّه هو الذي خلقهم ، ويتأهلون لغريه 

ـم يعلقـون سـيوفهم يف تلـك  ))يقال لهـا ذات أنواط  ((قوله :     َّ النوط هو التعليق مبعىن : أ
ا تبارك َّ  داء بسبب الربكة اليت حازوها يف السالح الذيـا ، فينتصرون على األعـهالشجرة ويزعمون أ

  ـــــــــــ
ا صاعا من  فقالت : ال تفضحني برسول هللا   = هللا ا وطحن ا بهيمة لن ا رسول هللا : ذبحن وبمن معه فجئته ، فساررته ، فقلت ي

ر معك ، فصاح النبي  ال أنت ، ونف ا شعير كان عندنا ، فتع ال ي ال  فق م ، فق د صنع سورا فحي هال بك ابرا ق دق : إن ج أهل الخن
ى جئت امرأتي ، فقالت  ال تنزلن برمتكم ، وال تخبزن عجينكم حتى أجيء ، فجئت ، وجاء رسول هللا  رسول هللا  يقدم الناس حت

ال : ادع : بك ، وبك ، فقلت : قد فعلت الذي قلت فأخرجت له عجينا ، فبصق فيه وبارك ، ثم عمد إلى برم م ق ارك ، ث تنا فبصق ، وب
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تغط  ا ل ـحرفوا ، وإن برمتن وه وان ى ترك وا حت د أكل اهلل لق خابزة فلتخبز معي ، واقدحي من برمتكم ، وال تنزلوها ، وهم ألف فأقسم ب
ى الطع ))كما هي ، وإن عجيننا ليخبز كما هو  اع عل اب استحباب االجتم ام .   وأخرج وأخرج نحوه اإلمام مسلم في كتاب األشربة ب

ابر بلفظ :  ك عن ج وة في اإلسالم ، وذل اب عالمات النب اب المناقب ب وم   ((اإلمام البخاري قصة أخرى في كت ال عطش الناس ي ق
ا  الحديبية ، والنبي  اء نتوضأ وال نشرب إال م دنا م يس عن الوا ل م ق ا لك بين يديه ركوة ، فتوضأ ، فجهش الناس نحوه ، فقال : م

و بين يديك ، ف وضع يده في الركوة ، فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون ، فشربنا ، وتوضأنا . قلت : كم كنتــم ؟ !! قال : ل
  اهـ .   ))كنا مائة ألف لكفانا ؛ كنا خمس عشرة مائة 
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هللا أكبر ؛ إنَّها السـنن  ((:  وقد قـال النـيب علقوه ، وهذا كله أمٌر ومهي ، وادعاٌء باطل ، 

ـ :  ائيل لمو ـ اجعـل لنـا  ؛ قلتم والذي نف بيده كما قالت بنـو إ
عراف :  إلهاً كما لهـم آلهـة قـال إنَّكـم قـوٌم تجهلـون  ـ ] لتـركبنَّ  ١٣٨[ ا

  . ))سنن من كان قبلكم 
   -يؤخذ من هذا احلديث :   
ــا النصــر علــى نفــي مــا زعمــه املشــركون مــن أ -١ نَّ تلــك الشــجرة تبــارك يف أســلحتهم ، فيكــون 

  األعداء . 
ـــا ؛  -٢ وهــذا الشــك قــدٌح يف أنَّ التعليــق هــو تعليــٌق للقلــوب بالشــجرة قبــل أن يعلقــوا الســيوف 

 قلــتم ، والــذي نفســي بيــده كمــا قالــت بنــوا إســرائيل ملوســى :  (( : يب ـلــذلك قــال النــالتوحيـــد ؛ 
  .  )) كما هلم آهلة اجعل لنا إهلاً  

ة الكفار واملشركني ، والبعد عن عقائدهم الفاسدة .  -٣   يؤخذ منه حترمي مشا
  هلم أنَّ ذلك نوع من التأله لألشجار واألحجار اليت التنفع والتضر .  تعليم النيب  -٤
  . أنَّ الصحابة إذا طلبوا هذا األمر ، وكادوا أن يقعوا فيه ، فغريهم من باب أوىل  -٥
م قد وقع منهم ما وقع لبين إسرائيل حني طلبوا من  أنَّ النيب  -٦ َّ مل يعذرهم باجلهل ؛ بل أخرب أ

  موسى أن جيعل هلم آهلًة كآهلة املشركني .
بأنَّ هذه األمة سـتتبع مـن كـان قبلهـا ؛ أي سـتتبع طـرائقهم يف بعـدهم عـن توحيـد  أخرب النيب  -٧

  هللا سبحانه وتعاىل . 
  منه احللف على الفتوى . يؤخذ  -٨
  يؤخذ منه أنَّ العبادات مبناها على الوحي ، وأنَّ العقول الدخل هلا يف عبادة هللا .  -٩
  سد الذرائع املوصلة إىل الشرك ، وباهلل التوفيق . -١٠
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  باب ما جاء في الذبح لغير هللا)  ٩( 

تي ونسكي ومحياي ومماتي  رب  هللا تعالى :  وقول    قل إنَّ ص
يك له  نعام :  العالمين    . ] ١٦٣ – ١٦٢[ ا

  . ] ٢[ الكوثر :  فصّلِ لربك وانحر  وقوله :   
ثني رسول هللا  ((قال :   وعن علي بن أبي طالب  بـأربع كلمـات  حدَّ

لعن والديه ؛ لعن هللا من آوى  لعـن هللا من ذبـح لغير هللا لعن هللا من
رض    رواه مسلم .  ))محدثاً ؛ لعن هللا من غيَّر منار ا

دخـل الجنـة رجـٌل فـي  ((قال :  وعن طارق بن شهاب أنَّ رسول هللا   
ذباب ، ودخل النار رجٌل في ذباب ؛ قالوا : وكيف ذلك يـا رسـول هللا ؟ 

يجوز  ن على قوٍم لهم صنم ؛  ه أحٌد حتى يقرِّب له شـيئا قال : مرَّ رج
ٌء أقرب حدهما قرِّب ؛ قال : ليس عندي  . قالوا لـه : قـرِّب  ه، فقالوا 

خر : قرِّب ،  وا سبيله ، فدخل النار . وقالوا ل ولـو ذباباً فقرَّب ذبابا ، فخلُّ
بوا عنقـه ،  ـ حـٍد شـيئاً دون هللا عـز وجـل ، ف قرب  فقال : ما كنت 

  اه أحمد .رو ))فدخل الجنة 
قوله : " باب ما جاء يف الذبح لغري هللا " أي من النَّهي والتحرمي ، واألدلة على ذلك من  الشرح :

  الكتاب والسنة .
تي ونســكي ومحيــاي  أورد قــول هللا تعــاىل يف آخــر ســورة األنعــام :    قــل إنَّ صــ

يك له  اليت هلل عـز أي قـل يـا حممـد للمشـركني إنَّ صـ ومماتي  رب العالمين 
وجــل ، فــال أصــلي لغــريه ؛ والصــالة هــي أقــواٌل وأفعــال مفتتحــٌة بــالتكبري وخمتتمــٌة بالتســليم ، وهــذه 
األقوال واألفعـال تشـتمل علـى أذكـاٍر مـن قـراءة قـرآن ، وتسـبيٍح ، ومتجيـد هلل عـز وجـل ، وركـوٍع ، 

  وسجوٍد ، وقيـاٍم ، وقعـود ، وتكبريٍ 
  وز صرف ـا بني ذلك أدعية ، وهذه كلها الجيـا ، وفيمـج منهيدخل يف الصالة ، وبتسليٍم خير 

  ـــــــــــ
  ) أخرجه اإلمام مسلم في كتاب األضاحي باب تحريم الذبح لغير هللا تعالى ولعن فاعله .  ١
  ) وفي نسخة الوليد آل فريان بلفظ: " ليس شيٌء عندي أقرب " .  ٢

 )١  (  

 )٣  (  

 )٢  (  

٣٩  



رقم الحديث  ٤٧٣/  ٦فه في جالحديث أخرجه اإلمام ابن أبي شيبة في مصن)  ٣ د : " الحديث  ٣٣٠٣٨ب ول المفي ا الق ال محقق وق
د ص اب الزه د في كت ام أحم ة ج ١٦ – ١٥أخرجه اإلم يم في الحلي و نع ن شهاب عن سلمان الفارسي  ٢٠٣/  ١وأب عن طارق ب

  " اهـ .  ٦٨موقوفاً بسنٍد صحيح ، وانظر النهج السديد ص

  الق الممجد  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخ
  

  شيٍء منها لغري هللا عز وجل . 
معــىن ذلــك ذحبــي الــذي انســكه هلل رب العــاملني ، والنســك هــو ذبــح الدابــة  ونســكي أمَّــا قولــه   

   -وينقسم إىل أقسام : 
  منها ما هو واجب كذبح اهلدي ، ودم اجلزاء . 

  ومنها ما هو مسنوٌن سنَّة مؤكدة كاألضحية يف حق القادر عليها . 
  ومنها ما هو مسنوٌن سنَّة مستحبة كالذبح للضيف . 
  ومنها ما هو مباٌح كذبح اإلنسان لنفسه وأهل بيته . 

  ومنها ما هو حمرم كالذبح يف املآمت ، ولكنَّه اليكون شركاً بل يكون بدعة . 
قهـا هللا عـز أكرب كالذبح لغري هللا عـز وجـل بـأن يريـق دم الدابـة الـيت خل اً ومنها ما هو شرٌك باهلل شرك

بغـري وجل يريقه لغري هللا ، فهذا شرٌك أكرب سواًء كان لقٍرب أ ويلٍّ أو جينٍِّّ أو غري ذلك من املعبـودات 
  حق . 

أي حيايت هلل فهي من هللا موهوبًة للعبد ليعبد هللا فيها ، وجيب أن  وحمياي ، وممايت  قوله :   
  وانتقاٌل للربزخ كل ذلك هلل . تكون هلل ، وكذلك املوت الذي هو سلب احلياة ،

  الشريك له  أي ليس له شريك يف إحياء العبد بعد موته أي بعد أن يكون ميتاً ، وال إماتته بعد
  احلياة ، والرزقه يف حال احلياة ، وال التصرف فيه يف هذه األوقات كلها .

  وبذلك أمرت وأنا أول املسلمني  ًوأدعوا إىل التوحيد وأنبذ  أمٌر من ريب عليَّ بأن أكون موحدا ،
يت أن أعبد الذين تدعون من دون هللا  الشرك ، ويؤكد هذا املعىن قول هللا عز وجل :  قل إّينِ 

    . ] ٦٦[ غافر :  ملا جاءين البينات من ريب وأمرت أن أسلم لرب العاملني 
ــر وقولــه ســبحانه وتعــاىل :    ــك وانح ي ركوعــك ، أي اجعــل صــالتك لربــك أ فصــّلِ لرب

وســجودك وقيامــك ، وقعــودك ، وذكــرك ، وأفعالــك اجعلهــا لربــك ســبحانه وتعــاىل دون غــريه ، ويف 
يٌّ عن الشرك األكرب ، والشرك األصغر الذي هو الرياء .    ضمن هذا 

أي اجعل حنرك هلل سبحانه وتعاىل مبعىن أن يكون حنرك يف طاعته بأال تنحر إالَّ له  واحنر  قوله :   
فيمــا أبــاح لــك أو أوجــب عليــك أو ســنَّه لــك كمــا تقــدم يف شــرح النســك ، ومــن أهــل العلــم مــن ، و 

ا عامٌَّة هو األوىل .  َّ   جعل هذه اآلية نازلًة يف صالة العيد ، وحنر األضاحي ، والقول بأ

٤٠  



ثني رسـول هللا  ((قال :   علي بن أبي طالب مثَّ أورد حديث     بـأربع  حدَّ
  نكلمات لعـن هللا م

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
ذبـح لغير هللا ؛ لعـن هللا مـن لعـن والديـه ؛ لعـن هللا مـن آوى محـدثاً ؛ 

رض     -وقد حوى هذا احلديث أربعة أموٍر حمرمة :  ))لعـــن هللا من غيَّر منـــار ا
لذبح لغـري هللا فقـد لعـن هللا مـن ذبـح أوهلا : وأعظمها جرماً ، وأكربها آثارًا على العبد إن فعله ا -١

لغريه ، ومن األمور البديهية أنَّ هللا هو الذي خلق الدابة ، وغذَّاها مبا تتغـذَّى بـه ، وأوجـد فيهـا هـذا 
الــدم ، فــإذا أرقتــه لغــريه ، فإنَّــك تكــون قــد اعتــديت اعتــداءاً عظيمــا،  وظلمــت ظلمــاً كثــريا بإزهاقــك 

تك لدمها لغري من خلقه فيها ، فلذلك استحق اللعنـة مـن فعـل ذلـك روح الدابة لغري خالقها ، وإراق
، ووجب عليه اخللود يف النار لقوله جلَّ من قائل على لسان عبده ورسوله عيسى بن مرمي حني قـال 

 :  يا بين إسرائيل اعبدوا هللا ريب وربكم إنَّه من يشرك باهلل فقد حرَّم هللا عليه اجلنة ومأواه النار ومـا
  . ] ٧٢[ املائدة :  ملني من أنصار للظا
مثَّ بعد الشرك يف القبح ، واحلرمة ، والبشاعة ، والفضاعة أن يلعن العبد والديه ؛ واللعنة دعـوة  -٢

على امللعون بالبعد من رمحة هللا ، وحلول الغضـب عليـه ، ونزولـه بـه ألنـَّه تناسـى مـا قدَّمـه والـداه لـه 
وعطف ، وتربية ، وحرص علـى مـا ينفـع ابنهمـا ، فمـن لعـن والديـه فإنـَّه من رأفٍة ، ورمحٍة ، وحناٍن ، 

ـــه وقـــد  ـــه مبـــا الجيـــوز أن يعـــامال ب ـــه ؛ لتنكـــره للمعـــروف ، ومعاملتـــه لوالدي قـــد تعـــرض لغضـــب والدي
كيــف يلعــن   يســتغرب أن يلعــن الرجــل والديــه ، ولقــد اســتغرب الصــحابة ذلــك ، فســألوا رســول هللا

فبتسـببه يف  ))سب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ، ويسـب أمـه فيسـبُّ أمَّـه ي  ((الرجل والديه ؟ قال: 
  لعن والديه كان كمن لعنهما ، وهذا موجٌب لغضب هللا . 

احملــدث هــو الــذي عمــل عمــًال منكــراً يف  ))لعــن هللا مــن آوى حمــدثا  ((:  اخلصــلة الثالثــة قولــه  -٣
هرها ، ومـا أشـبه ذلـك مـن األمـور ، فمـن أعانـه الشرع كالزنا إذا تظاهر به ، وعمل الفواحش إذا أظ

على هذا املنكر أو آواه ، وساعده ، ونصره ، وأراد أن يدفع عنه ما حيكم عليه به من حدٍّ أو تعزيٍر 
يــاً للمحــدثني ، ومســتحقاً للعنــة ؛ ألنَّ اإليــواء معنــاه ؤ ، والتمــاس احليــل إلســقاط ذلــك ، فإنَّــه يعتــرب م

  النصرة .
كــل حمدثــٍة   ((:  حــداث ابتــداٌع لبــدٍع ، وجعلهــا شــرعاً يف ديــن هللا ، وقــد قــال النــيب ويــدخل يف اإل  

  ـــــــــــفالبدع إحداٌث وأي إحداث ، والعمل بالبدع ، ونشرها  ))بدعة ، وكل بدعٍة ضاللة 
  .  عمرو بن العاص ) الحديث أخرجه اإلمام البخاري في كتاب األدب باب ال يسب الرجل والديه من حديث عبد هللا بن  ١
ن أبي  ٢ ك اب ا بنحو ذل ذا أخرجه ار " وك ) الحديث أخرجه اإلمام مسلم في باب الصالة والخطبة بدون لفظة : " وكل ضاللة في الن

  = ٤٧٣/  ٦شيبة في مصنفه في ج

 )١  (  

 )٢  (  

٤١  
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م كـل ذلـك إحـداٌث  يف ديـن هللا عـز وجـل ، وموجـٌب لسـخط هللا وإيواء أهلهـا ، وإعـانتهم ، ونصـر

، ومــن ذلــك بدعــة اخلــوارج اإلرهــابيني ؛ الــذين يســفكون الــدماء ، ويزهقــون األرواح علــى مــن فعلــه 
ويتلفون األموال ، وخييفون اآلمنني ، ويعصون الدولة ، فمن أعان هؤالء أو تسـرت علـيهم أو الـتمس 

  ق هذا الوعيد . هلم العذر ؛ فإنَّه قد آوى احملدثني ، واستح
ري منــار األرض أي نقلــه مــن مكــاٍن إىل مكــان زاعمــاً أنَّ هــذا هــو حــدُّ اجلــار يــاخلصــلة الرابعــة تغ -٤

مضيفاً إىل ملكه ما أخذه من حـقِّ جـاره ؛ مـؤثرًا للـدنيا علـى اآلخـرة ؛ نسـأل هللا أن يصـلح األحـوال 
وبـاهلل  محـيرمي ؛ بـرٌّ رؤوٌف ر ـواٌد كــه جـوأن يرزقنا خمافتـه ، والعمـل بطاعتـه ، واجتنـاب مـا يغضـبه ؛ إنـَّ

  التوفيق . 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ـــــــــــ

رقم الحديث  ٢١٤/  ٣والبيهقي في السنن الكبرى في ج ٣٣٠٣٨= برقم  ن خزيمة في صحيحه في ج ٢٠١٢٥و ٥٥٩١ب /  ٣واب
اكم في  ٥م الحديث ( باب ذكر وصف الفرقة الناجية من بين الفرق رق ١٧٨/  ١وابن حبان في صحيحه في ج ١٤٣ ) وأخرجه الح

م الحديث  ٣٣٣ – ٣٢٩برقم  ١٧٤/  ١المستدرك على الصحيحين في كتاب العلم في ج ن  ٩٥والدارمي في باب اتباع السنة رق واب
ي ج ة ف ديث  ١٥/  ١ماج رقم الح و داود ج ٤٢ب ديث  ٢٠٠/  ٤وأب رقم الح ي ج ٤٦٠٧ب ى ) ف ائي ( المجتب رقم  ١٨٨/  ٣والنس ب

ة في ج، وأ ١٥٧٨ رقم  ٥٥٠/  ١ما رواية : " وكل ضاللة في النار " فقد أخرجها البيهقي في السنن الكبرى في باب كيف الخطب ب
م  ١٧٨٦الحديث  اني رحمه هللا في صحيح الجامع  ٥٨٩٢ورق د صححه األلب رقم  ٤٩٩/  ١جفي والحديث ق ى  ٢٥٤٩ب وأحال إل

رقم  ة  ٢٤٥٥اإلرواء  ب ن ٧١٥و  ٥٠١وشرح الطحاوي ن نعسان  ٥٤و  ٣١ة والس رى الشيخ رضا ب ة الكب ال محقق اإلبان يوق  ف
ان ج ين جماع ٣٠٥/  ١الكتاب األول اإليم ا تب ابر المحدثيـالحديث صحيح صححه كم ه ـةٌ من أك م يطعن في ن وحسنه بعضهم ، ول

  طاعن ، وإن حصل ذلك في بعض طرقه .

٤٢  
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  اليذبح هلل بمكان يذبح فيه لغير هللا  باب)  ١٠( 
  . ] ١٠٨[ التوبة :  تقم فيه أبدا   وقول هللا تعالى :    
ً  ((قال :   وعن ثابت بن الضحاك    وانة ، فسأل ِببُ نذر رجٌل أن ينحر إب

فقال : هل كان فيها وثٌن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ قالوا :  .  النبي 
ـ . قـال رسـول هللا  قال : هل كان فيها :  عيٌد من أعيادهم ؟ قـالوا : 

يملـك ابـن  ـ فيمـا  وفاء لنذٍر في معصية هللا ، و أوف بنذرك ، فإنَّه 
طهما .  ))آدم    رواه أبو داود وإسناده على 

تقم فيـه أبـدا   قول هللا تعـالى :  الشـرح :  الكـالم علـى هـذه  ] ١٠٨[ التوبـة :  ـ
ــ أن يقــوم يف مســجد الضــرار الــذي بنــاه أهلــه إرصــاداً  ٌي مــن هللا عــز وجــل لرســوله اآليــة : فيهــا 

حملاربــة هللا ورســوله وإحيــاءاً لــذكر وفكــر ذلكــم اخلبيــث الــذي حــارب هللا ورســوله ، وفــرَّ مــن اإلســالم 
بة حني انتشر يف املدينة ؛ وهو أبو عامر الفاسق ؛ الذي يقال له الراهب ، فاملنافقون قصدوا به حمار 

هللا ورسوله وأن يتجمعوا يف هذا املسجد الذي زعمـوا أنـَّه مسـجٌد للعبـادة ؛ لينشـروا فيـه أفكـارهم ، 
يطلبــون منــه أن  ويبيتــوا فيــه املكائــد لإلســالم ، ونــيب اإلســالم ، وللمســلمني ، فجــاءوا إىل النــيب 
ت متأهبـاً للسـفر إىل يصلي فيه كعادة املسلمني ، فقال هلم حنن اآلن على سفر ، وكان يف ذلك الوقـ

والــذين  تبــوك فوعــدهم عنــد رجوعــه ، فلمــا رجــع ، وقــارب املدينــة أنــزل هللا عليــه هــذه اآليــات : 
اختذوا مسجدًا ضرارًا وكفـرًا وتفريقـًا بـني املـؤمنني وإرصـادًا ملـن حـارب هللا ورسـوله مـن قبـل ولـيحلفنَّ 

م لكذبون  َّ م فيه أبدا ملسجٌد أسَّس علـى التقـوى مـن أوَّل التق إن أردنا إالَّ احلسىن وهللا يشهد إ
والـيت  ] ١٠٨ – ١٠٧[ التوبـة :  يوٍم أحق أن تقوم فيه فيه رجاٌل حيبون أن يتطهروا وهللا حيب املطهـرين 

م لإلسـالم واملسـلمني ، فلمـا قـدم النـيب  أرسـل مـن أحـرق  بـُنيِّ فيها خبث أولئك القـوم ، ومكيـد
  يه . ت فذلك املسجد بعد نزول اآليا

ـا    ومن هـذا يؤخـذ أنَّ أمـاكن العبـادة لغـري هللا عـز وجـل الينبغـي أن جتعـل فيهـا عبـادة إسـالمية ؛ ألَّ
بــذلك تكــون إحيــاًء لألمــاكن الشــركية أو البدعيــة أو األمــاكن احملرمــة ؛ الــيت حــورب فيهــا هللا ورســوله 

  وهذه مناسبة اآلية للرتمجة .
  ـــــــــــ
التقم فيه  : "  ٤٠٣/  ٢في مسجد الضرار أي الصالة فيه كما قال ابن كثيٍر رحمه هللا في تفسيره لهذه اآلية ج) المراد بالقيام  ١
  اهـ . …." واألمة تبٌع له في ذلك عن أن يقوم فيه أي يصلي أبدا  نهٌي له  أبدا

  

 )١  (  

٤٣  
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ً ببوانة ، فسأل  ((قال :   وعن ثابت بن الضحاك    نذر رجٌل أن ينحر إب

فقال : هل كان فيها وثٌن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ قالوا :  .  النبي 
ـ . قـال رسـول هللا  :  قال : هل كان فيها عيٌد من أعيادهم ؟ قـالوا : 

يملـك ابـن  ـ فيمـا  وفاء لنذٍر في معصية هللا ، و أوف بنذرك ، فإنَّه 
طهما . رواه ))آدم    أبو داود وإسناده على 

هـل يف ذلـك املكـان وثـٌن مـن أوثـان  ملا جاء الذي أخرب أنَّه نذر أن ينحر إبًال ببوانة ، فسأل النيب 
 ((:  اجلاهلية يعبد أو عيٌد من أعياد أهلها ؟ فحدَّث أنَّه مل يكن فيه شـيٌء مـن ذلـك ، فقـال النــيب 

إحيـاء وثـن مـن أوثـان اجلاهليـة أو عيـٌد مـن أعيـاد اجلاهليـة الـيت   ذلك أنَّه لـو كـان فيهـا ))أوف بنذرك 
  بل لنهاه عن الوفاء يف ذلك املكان .  كان يعبد فيها غري هللا عز وجل ملا أمره النيب 

مثَّ هناك مسألة : وهو أنَّه إذا التزم العبد بنذٍر قصد به العبادة هلل عز وجل ، ولكن أراد أن يكون    
ـا فهـل يسـقط عنـه النـذر كليـاً أو يسـقط يف مكاٍن كان ف يه عيـٌد مـن أعيـاد اجلاهليـة أو وثـٌن مـن أوثا

من هذه األمور ؟ هـذا حمـل  الوفاء يف ذلك املكان وجيب على الناذر أن يويف به يف مكاٍن آخر سليمٍ 
يظهـر يل نظر ، فالوفاء بالنذر واجٌب ، وإذا منع من أجل كيفيٍة من كيفياته ، فـال مينـع بالكليـة فيمـا 

  بل ينقل إىل مكاٍن سليٍم من عبادة غري هللا ، وباهلل التوفيق .   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٤٤  
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  باب من الشرك النذر لغير هللا  )  ١١( 
نسان :  يوفون بالنذر  وقول هللا تعالى :       .  ] ٧[ ا

[ البقرة :  نفقٍة أو نذرتم من نذر فإنَّ هللا يعلمه  وما أنفقتم من وقوله : 
٢٧٠ [ .  

من  ((قال :  وفي الصحيح عن عائشة ر هللا عنها أنَّ رسول هللا 
يعصه   . ))  نذر أن يطيع هللا فليطعه ومن نذر أن يع هللا ف

  النذر لغري هللا عز وجل يعترب من الشرك األكرب . الشرح : 
  : التزام العبد بعبادة ليست واجبًة عليه حبكم الشرع .وتعريف النذر هو 

كأن ينذر أن يصلي كل ليلة بني العشاء والفجر كذا ركعة ؛ أو ينذر أن يصوم من كل شهٍر كذا مـن   
األيام ، فهذا التزاٌم على نفسه هلل عز وجـل بعبـادٍة ليسـت بواجبـٍة عليـه مبحـض الشـرع ، ولكنَّـه هـو 

  الذي أوجبها على نفسه .
فيجب عليه أن يويف هذا النذر الذي التزمه هلل تعاىل ، فقد مـدح هللا املـؤمنني بالوفـاء بالنــذر فقـال   
 :  يوفون بالنذر وخيافون يوماً كان شره مستطريا  : واملراد به يـوم القيامـة فالوفـاء بالنـذر  ] ٧[ اإلنسان

، ففــي هــذه احلالــة يفتــدي منــه بكفــارة ميــني واجــب إالَّ أنَّ اإلنســان إذا التــزم بشــيٍء اليســتطيع أداءه 
  .  ))كفارة النذر كفارة ميني   ((:  لقوله 

من  ((قال :  وفي الصحيح عن عائشة ر هللا عنها أنَّ رسول هللا   
يعصه يؤخذ من هذا ))  نذر أن يطيع هللا فليطعه ومن نذر أن يع هللا ف

  - احلديث بأنَّ النذر ينقسم إىل قسمني : 
ــــذر الطاعــــة .  -١ ــــذر املعصــــية  -٢  ن ــــذر الطاعــــة جيــــب علــــى العبــــد إذا التزمــــه أن ينفــــذه ، ن فن

اع فلـو ـوباالستقراء نعلم أنَّ املنذور بـه : إمَّـا أن يكـون مسـتطاعاً للنـاذر ، وإمَّـا أن يكـون غـري مستطـ
منـه بكفـارة نذر اإلنسان أن يطري يف اهلواء بنفسه ، فهذا نذٌر غـري مسـتطاع ، وهـذا عليـه أن يفتـدي 

مثَّ إمَّــا أن يكــون هــذا النــذر يف ، ميــني . أمَّــا إذا كــان مســتطيعاً علــى فعلــه ، فإنَّــه جيــب عليــه أن ينفــذه 
ينفــذ ؛ لكــن إذا نــذر أن يــتلطخ  طاعــة أو يف معصــية ، فــإن نــذر صــالًة أو صــدقًة ، وجــب عليــه أن

  لسموأكل ا بالنجاسة الجيوز ، خبنجاسة مثًال أو يأكل مسَّاً ، فهذا النذر الجيوز ؛ ألنَّ التلط
  ـــــــــــ
ك وفي  ١ ا اليمل ذر فيم اب الن ذر في الطاعة وفي ب اب الن ذور ب ان والن اب األيم ام البخاري رحمه هللا في كت ) الحديث أخرجه اإلم

  معصية . 
  .    ) الحديث أخرجه اإلمام مسلم في كتاب النذر باب في كفارة اليمين من حديث عقبة بن عامر  ٢

 )١  (  

 )٢  (  

٤٥  
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فهذا النذر الجيوز الوفاء به ألنَّه معصية ، وكـذلك لـو نـذر أن ينحـر ناقـة فـالن ، فهـذا نـذٌر  الجيوز ،

فيما الميلك ؛ أو نذر أن جيعل أرضية فـالٍن مسـجداً ، فهـذا نـذٌر فيمـا الميلـك ، فـال جيـوز الوفـاء بـه 
وهـل علـى النـاذر كفـارٌة يف ذلـك أم ال  ))دم نذٌر فيما الميلك وليس على ابن آ(( قال :  ألنَّ النيب 

مل يذكر ذلـك  ؟ هذا حملُّ نظر وخالف بني أهل العلم ، واألظهر عدم وجوب الكفارة ؛ ألنَّ النيب 
  عند ذكره لعدم الوفاء يف نذر املعصية ، والنذر فيما الميلك .

  سبب احلديث : 
كانـــت ثقيـــف حلفـــاء لبـــىن عقيـــل   ((قـــال :   صـــحيحه عـــن عمـــران بـــن حصـــني مـــا رواه مســـلم يف  

رجـــال مـــن بـــين عقيـــل  وأســـر أصـــحاب رســـول  فأســـرت ثقيـــف رجلـــني مـــن أصـــحاب رســـول هللا 
وهـــو يف الوثــاق . قــال يــا حممـــد ، فأتــاه فقــال : مــا  وأصــابوا معــه العضــباء ، فــأتى عليــه رســول هللا 

أخـــذت ســـابقة احلـــاج ؟ فقـــال : إعظامـــا لـــذلك أخـــذتك جبريـــرة  شـــأنك ؟ فقـــال : مب أخـــذتين ، ومب
رحيمـا  حلفائك ثقيف ، مث انصرف عنـه ، فنـاداه ، فقـال : يـا حممـد ؛ يـا حممـد ، وكـان رسـول هللا 

رقيقا ، فرجع إليه ، فقال : ما شأنك ؟ قال : إين مسلم . قال لـو قلتهـا وأنـت متلـك أمـرك أفلحـت  
، فقال : يا حممد ؛ يا حممد ، فأتاه ، فقال : مـا شـأنك ؟ قـال : إين كل الفالح ، مث انصرف فناداه 

جائع ، فأطعمين ، وظمآن فأسقين . قـال : هـذه حاجتـك ، ففـدي بـالرجلني . قـال : وأسـرت امـرأة 
مــن األنصــار ، وأصــيبت العضــباء ؟ فكانــت املــرأة يف الوثــاق ، وكــان القــوم يرحيــون نـََعمهــم بــني يــدي 

م ، فانفلتــت ذا ت ليلــة مــن الوثــاق ، فأتــت اإلبــل ، فجعلــت إذا دنــت مــن البعــري رغــا ، فترتكــه بيــو
ــا فانطلقـت زِ . قال : وناقة منوَّقة ، فقعدت يف عجِ  غُ رْ إىل العضباء ، فلم تَـ  تنتهاحىت  هـا ، مث زجر

ـــا فلمــا قــدم م . قــال : ونــذرت هلل إن جناهــا هللا عليهــا لتنحر ــا ، فطلبوهــا ، فــأعجز ت ، ونــذروا 
ــا نــذرت إن جناهــا هللا عليهــا  املدينــة رآهــا النــاس ، فقــالوا : العضــباء ناقــة رســول هللا  فقالــت : إ

ــا ، فــأتوا رســول هللا  ــه ، فقــال : ســبحان هللا ؛ بئســما جز  لتنحر ا نــذرت هلل إن ــفــذكروا ذلــك ل
ا ؛ الوفاء لنذر يف معصية ، وال فيمـا ال ميلـك العبـ روايـة ابـن حجـر :  ويف ))د جناها هللا عليها لتنحر

  وباهلل التوفيق .  ))ال نذر يف معصية هللا  ((
  ــــــــــ
ام  ١ ا ينهى من السباب واللعن ، وأخرج نحوه اإلم اب م اب األدب ب ) الحديث بهذا اللفظ أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه في كت

ن الضحاك ث مسلم في كتاب اإليمان باب  غلظ تحريم قتل اإلنسان نفسه من حديث ذٍر في   ابت ب اء لن اب ال وف ذر ب اب الن وفي كت
   . معصية هللا والفيما اليملك العبد من حديث عمران بن حصين 

    . كتاب النذر  باب ال وفاء لنذٍر في معصية هللا والفيما اليملك العبد من حديث عمران بن حصين ) الحديث أخرجه مسلم في  ٢
  

 )٢  (  

٤٦  

 )١  (  
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  باب من الشرك االستعاذة بغير هللا)  ١٢( 
نس يعوذون برجاٍل من الجن  وقول هللا تعالى :  وأنَّه كان رجاٌل من ا

   ] ٦[ الجن :  فزادوهم رهقا 
 وعن خولة بنت حكيم ر هللا عنها قالت : سمعت رسول هللا 

ً فقال : أعوذ بك ((يقول :  لمات هللا التامات من  ما من نزل منـز
ٌء حتى يرتحل من منـزله ذلك  ه    رواه مسلم .  ))خلق لم ي

االسـتعاذة بغيـر  " أي مـن الشـرك األكـرب املخـرج مـن امللـة " باب من الشركقوله : "  الشرح :

ا " معىن االستعاذة : الإللتجاء إىل غري هللا عـز وجـل يرجـوا منـه دفـع مـا يضـره يقـال عـذت بكـذ هللا

من كذا ، والجيوز أن يستعيذ العبد بغري هللا جل وعال ، وقد أخرب هللا يف سورة اجلن بقوله سـبحانه : 

  نس يعوذون برجاٍل من الجن فزادوهم رهقا أي  وأنَّه كان رجاٌل من ا

ــم طــالبني مــنهم دفــع شــر بــين جنســهم ، وقــد جــاء يف األثــر أنَّ بعــض العــرب كــان إذا  يســتجريون 

  دهم فنـزل مكاناً يف الليل يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه .سافر أح

من اإلنس يعوذون برجاٍل من اجلن  وأنَّه كان رجالٌ  املقصود به من اجلن ، فأنزل هللا عز وجل :   
نَّ هللا سبحانه وتعاىل إأي فزادوهم خوفاً، وذعرا ، وتكربوا عليهم ، وطغوا ، مثَّ  فزادوهم رهقا 

ً فقــزل منـــمن ن ((:  يب ـوأخرب بذلك ، فقال الن حى ذلك إىل رسوله أو  ال : ــز
ٌء حتى يرتحل  وذـأع ه  بكلمات هللا التامات من  ما خلق لم ي

  . )) من منـزله ذلك 
خولة بنت حكيم بن أمية السلمية : " يقال هلا أمُّ شريك ، ويقـال هلـا خويلـة صـحابية مشـهورة يقـال 

 َّ   .   ٨٥٧٥وكانت قبل حتت عثمان بن مظعون " انظر التقريب برقم  ا وهبت نفسها للنيب أ

 )١  (  

 )٢ (  

٤٧  



وهـو أن  له مـن اعتـداء الشـياطني ، أي نزل يف مكاٍن ، فهذا الذكر ضمانٌ  ))من نزل منـزال  ((قوله : 
  واملقصود بكلمات هللا مجع كلمة . ))التامات هللا أعوذ بكلمات  ((يقول : 
ـا الكلمـات القرآنيـة أو أعـمَّ  ))مات التا ((قوله :  وصٌف يناسب كلمـات هللا عـز وجـل ، واملقصـود 

  من ذلك ، وهي كلمات هللا عز وجل ، فيشمـل القرآن وغـريه ، ومثــل ذلك ما ثبت يف 
  ـــــــــــ
  . ) الحديث أخرجه اإلمام مسلٌم رحمه هللا في كتاب الذكر والدعاء باب في التعوذ من سوء القضاء ١
ونسبه لعبد بن حميد  ٤٣٢/  ٦) وذكره السيوطي في الدر  ٦٩ – ٦٨/  ٢٩) األثر أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ج (  ٢

، وأخرج نحوه اإلمام ابن كثير في تفسيره لهذه اآلية عن السدي : " كان الرجل يخرج بأهله فيأتي األرض فينزلها  وابن المنذر
ي من الجن أن أضرَّ أنا فيه أو ما لي أو ولدي أو ماشيتي . قال قتادة : فإذا عاذ بهم من دون هللا فيقول : أعوذ بسيد هذا الواد

  رهقتهم الجن األذى عند ذلك " اهـ .  
  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
آت حبفـــظ زكـــاة رمضـــان ، فأتـــاين  وكلـــين رســـول هللا  ((قـــال :  صـــحيح البخـــاري عـــن أيب هريـــرة 

قـال : إين حمتـاج ، وعلـي  فجعل حيثو مـن الطعـام فأخذتـه . وقلـت : وهللا ألرفعنـك إىل رسـول هللا 
يـا أبـا هريـرة مـا فعـل أسـريك  عيال ويل حاجة شديدة . قال : فخليت عنه، فأصبحت فقـال النـيب 

. قـال أمـا البارحة . قال قلت يا رسـول هللا : شـكا حاجـة شـديدة ، وعيـاًال فرمحتـه ، فخليـت سـبيله 
إنـه سـيعود ، فرصـدته ، فجـاء حيثـو  إنه قـد كـذبك وسـيعود ، فعرفـت أنـه سـيعود لقـول رسـول هللا 

قال : دعـين ، فـإين حمتـاج ، وعلـي عيــال ال  من الطعام ، فأخذته فقلت : ألرفعنك إىل رسول هللا 
: مـا فعـل أسـريك .  يا أبـا هريـرة أعود ، فرمحته ، فخليت سبيله ، فأصبحت ، فقال يل رسول هللا 

قلــت يــا رســول هللا : شــكا حاجــة شــديدًة ، وعيــاًال ، فرمحتــه ، فخليــت ســبيله . قــال : أمــا إنــه قــد  
كذبك وسيعود ، فرصدته الثالثـة ، فجـاء حيثـو مـن الطعـام ، فأخذتـه ، فقلـت : ألرفعنـك إىل رسـول 

أعلمك كلمات ينفعك هللا  ك تزعم ال تعود مث تعود . قال : دعينأنهللا ، وهذا آخر ثالث مرات ؛ 
هللا ال إله إال هو احلي القيـوم  ا . قلت ما هو ؟ قال : إذا أويت إىل فراشك ، فاقرأ آية الكرسي 

  حىت ختتم اآلية ، فإنك لن يزال عليك من هللا حافظ ، وال يقربنَّك شيطان حـىت تصـبح ، فخليـت
ك البارحــة ؟ قلـت يـا رسـول هللا : زعـم أنـه مــا فعــل أسـري  سبيله ، فأصبحت ، فقال يل رسـول هللا 

ـــا ، فخليـــت ســـبيله . قـــال مـــا هـــي ؟ قلـــت : قـــال يل : إذا أويـــت إىل  يعلمـــين كلمـــات ينفعـــين هللا 
وقـال يل :  هللا ال إلـه إال هـو احلـي القيـوم  فراشك ، فاقرأ آيـة الكرسـي مـن أوهلـا حـىت ختـتم اآليـة 

ك شـيطان حـىت تصـبح ، وكـانوا أحـرص شـيء علـى اخلـري ، لن يزال عليك مـن هللا حـافظ ، وال يقربـ
أما إنه قد صدقك وهو كذوب ؛ تعلم من ختاطب منذ ثالث ليال يـا أبـا هريـرة ؟ قـال  فقال النيب 

  .  )): ال قال : ذاك شيطان 
 )١  (  

٤٨  



ــا كــان يعملــه أهــل اجلاهليــة أبــدهلم بقولــه هــذا :     مــن نــزل منـــزًال فقــال ((فقــد أبــدل هللا املســلمني عمَّ
  .   ))أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق مل يضره شيء حىت يرحتل من منـزله ذلك 

يف وقوعهـا ، وتامـاٌت يف صـدقيتها ، وتامـاٌت مـن حيـث أنَّ الواجـب امتثاهلـا  ))التامـات  ((ويف قوله : 
ـا ، فإنـَّه ال أ يهـا إن زجـرت ، وأنَّ مـن مل يـؤمن  مــان لــه وسـيلقى امتثال أمرهـا إن أمـرت ، وامتثـال 

ومتـت   جزاءه بعد املوت ، ويف الربزخ ، ويوم القيامة ، وقد جاء يف اآلية األخرى قوله جل وعـال : 
  ـــــــــــ ] ١١٥[ األنعام :  كلمة ربك صدقاً وعدال المبدل لكلماته وهو السميع العليم 

رجال فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز وإن أقرضه ) أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه في كتاب الوكالة باب إذا وكل  ١
  إلى أجل مسمى جاز  ، وفي كتاب بدء الخلق باب في صفة إبليس وجنوده . 

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
أي  ومتــت كلمــة ربــك صــدقاً  كلمــة هللا موصــوفة بالتمــام ؛ متــام الصــدق ، واملصــداقية ؛ لقولــه : 

ــا صــدٌق الكــذب فيــه ، وعــدٌل الجــور فيــه ، وذلــك أنَّ كلمــة أهــل الصــدق مــن أتبــاع الرســل وهــم  َّ أ
املؤمنــون يــدخلها قلــة الصــدق مــن حيــث قلــة املعلوميــة ، فــاملؤمن قــد يقــول قــوًال فــيظن أنَّــه صــادٌق 
 ولكن يدخل يف قوله ما يكون خـالف الواقـع فيتخلـف الصـدق فيـه مـن حيـث اليشـعر قائلـه مـع أنَّ 
قائله ممن يتوخون الصـدق ، وحيتـاطون لـه ، وكـذلك أيضـاً يـدخل يف كـالم املـؤمنني ؛ الـذين هـم أهـل 
الصــدق ، واملتحلــني بــه مــا يظــن القائــل أنَّــه عــدٌل كلــه ، ويدخلــه شــيٌء مــن اجلــور ؛ الــذي اليعلمــه 

ومتــام العــدل  القائــل حبيــث تضــعف معلوميتــه عنــه ؛ أمَّــا كــالم هللا عــز وجــل فإنَّــه يســتلزم متــام الصــدق
أعــوذ بكلمــات هللا  ((لكمــال علمــه جــل وعــال ، وكمــال عدلــه ســبحانه وتعــاىل ، فهــذا معــىن قولــه : 

وقد ذكر األصفهاين يف كتاب احلجة : " أنَّ الشـياطني تـآمرت علـى النـيب  ))التامات من شر ما خلق 
 تقـدمهم شـيطان مـارد معـه وأرادوا أن مينعوه من صالته أو يقطعوها عليه ، فنـزلت شـياطني كثـرية ي

 ((فعلَّمــه هــذه الكلمــات اآلتيــة :  شــعلة مــن نــار أو قــال : شــهاٌب مــن نــار فجــاء جربيــل إىل النــيب 
أعوذ بكلمات هللا التامات ؛ الاليت الجياوزهنَّ برٌّ والفاجر من شر ما خـلق ، وذرأ وبرأ ، ومن شر مـا 

مــا ذرأ يف األرض ومـن شـر مــا خيـرج منهــا ، ينــزل مـن الســماء ، ومـن شـر مــا يعـرج فيهــا ، ومـن شــر 
فقاهلـا ،  ))ومن شر فنت الليل والنهار ، ومن شر طوارق الليل والنهـار إالَّ طارقـاً يطـرق خبـري يـا رمحـن 

هم ، ورجعوا خائبني مدحورين ، فاحلمـد هلل علـى مـا عـوض بل تلك الشياطني ، وشهعفانطفأت مشا
  .تجاء إليه واالستعاذة بكلماته التامة به عباده املؤمنني ، وبينه هلم من االل

  يؤخذ من هذا احلديث :   
نَّ القرآن إنَّ من قال : " إدليٌل على أنَّ القرآن كالم هللا غري خملوق ، وقد قال بعض السلف  - ١

  ) ٢(   خملوق فقد كفر" .  

 )١  (  
  

٤٩  



  ـــــــــــ

م ي) الحديث أخرجه اإلمام أحمد في مسند المكيين بترق ١ راث رق ن خنبش  ١٥٠٣٥الحديث م إحياء الت رحمن ب د ال   من حديث عب
  وأورده اإلمام مالك عن يحيى بن سعيد في موطأ اإلمام مالك بن أنس في كتاب الجامع باب ما يؤمر به من التعوذ . 

ةٌ من قرى صعي ٢ ا قري ابه ـكتد مصر في ـ) قال اإلمام أبو جعفر أحمد بن دمحم بن سالمة الحجري المصري الطحاوي نسبةً إلى طح
اً ـل العقيـالجلي ك حق ى ذل ون عل دة الطحاوية : " وإنَّ القرآن كالم هللا منه بدأ بال كيفية قوالً وأنزله على رسوله وحياً وصدقه المؤمن

ال الشيـالم البشر فقد كفـوأيقنوا أنَّه كالم هللا تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككالم البرية فمن سمعه فزعم أنه ك د ـحمم وخ أبـر " وق
رآن من ـرآن كـوالقة : " ـابه شرح السنـبربهاري في كتـلف الـالحسن بن علي بن خ اً ألن الق يس مخلوق الم هللا وتنـزيله ، ونوره ول

" اهـ ا واِلَمراُء فيه كُْفرـدهمـا ، وبعـاء قبلهمـل ، والفقهـهللا وما كان من هللا فليس بمخلوق ، وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنب
.  
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اجلن أو غريهم حمرم ، وأنه شرٌك أكرب خيرج من امللة ، وذلك أنَّه إذا بيؤخذ منه أنَّ االستعاذة  - ٢

 درة هللا أوـهللا عز وجل أو زعم أنَّ هلا قدرة تساوي قإالَّ زعم أنَّ الشياطني تدفع عنه ما اليدفعه 
  كفر كفراً خيرجه من امللة .   تزيد عليها ، فقد

من شر ما خلق أعاذه هللا ، فلم يضره شيٌء يف منـزله التامات أنَّ من استعاذ بكلمات هللا  - ٣
  فيه هذا الكالم عند نزوله حىت يرحتل من منـزله ذلك .  الذي قال

 إىل الصبــاح ومـن أنَّ من قاهلا يف الصباح حفظه هللا إىل املسـاء ، ومـن قاهلـا يف املسـاء حفظـه هللا -٤
  قاهلا عند النوم حفظه هللا إىل أن يستيقظ .  

ذه التعوذات  - ٥ يؤخذ منه أنَّ هللا عوض املسلمني من التعوذات اليت كان يتعوذها أهل اجلاهلية 
وجل  زـده هلل عـاخلرية النافعة ؛ اليت تدفع الشيطان عن العبد املسلم ، ومتنعه من شره ، وحتقق توحي

  .  
  . اختصاره ؤخذ منه فضيلة هذا الدعاء مع ي - ٦

  ملحوظة : 
سـتجارة بـه جـائزٌة فيمـا يقـدر عليـه ؛ لكـن قبـل ذلـك ينبغـي لإلنسـان أن باملخلوق ، واالستعاذة اال  

يقول استجرت بـاهلل مثَّ بـك أو اسـتعذت بـاهلل مثَّ بـك أو جلـأت إىل هللا مثَّ إليـك أن تقضـي يل حـاجيت 
بشـرط أن ؛ فإنـَّه اليكـون مشـركاً ؛ إىل هللا عـز وجـل  فعـل ذلـك مـع اللجـوء ؛ فـإنأو تدفع عينِّ كذا 

  يكون فيما يقدر عليه العبد ، وباهلل التوفيق . 
  
  
  
  
  

٥٠  
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  باب من الشرك أن يستغيث بغير هللا أو يدعو غيره)  ١٣( 

تــدع مــن دون وقــول هللا تعــالى :  ك فــإن  و ــ ي ينفعــك و هللا مــا 
  ] . ١٠٧ – ١٠٦[ يونس :  فعلت فإنَّك إذاً من الظالمين 

َّ هو  وقوله :    ٍ ف كاشف له إ   . ] ١٧[ الكعنبوت :  وإن يمسسك هللا ب
يـمــلكـــــون لكـــــم رزقـــا  وقولـــه :  إنَّ الـــــذين تدعــــــون مـــن دون هللا 

  . ] ١٧[ العنكبوت :  ـدوه ــبفابتغــوا عنـد هللا الرزق واع
يستجيب لـه إلـى ضومن أ وقوله :    ل ممن يدعوا من دون هللا من 

حقاف :  يوم القيامة    .  ] ٥[ ا
ــه :  ــن يجيــب المضــطر إذا دعــاه ويكشــف الســوء ويجعلكــم  وقول أمَّ

رض أِءلٌه مع هللا   . ]  ٦٢[النمل: خلفاء ا
ــه     منــافق يــؤذي  كــان فــي زمــن النبــي وروى الطبرانــي بإســناده أنَّ

مـن هـذا  المؤمنين ، فقال بعضهم : قوموا بنا نستغيث برسـول هللا 
يستغاث بي ، وإنَّما يستغاث با عز  ((:  المنافق ، فقال النبي  إنَّه 

  . ))وجل 
   -االستغاثة هي دعاء املكروب ، والذي يكون يف شدة ، وهي تنقسم إىل قسمني :  : الشرح

  استغاثٌة باملخلوق احلي فيما يقدر عليه ، وهذه استغاثٌة جائزة .  -١
اســتغاثٌة بامليــت أو بــاحلي فيمــا اليقــدر عليــه إالَّ هللا ، فهــذه اســتغاثٌة حمرمــة ، وهــي شــرٌك أكــرب  -٢

  من امللة . خمرجٌ 
ى فاســتغاثه الــذي مــن شــيعته علــى الــذي مــن عــدوه فــوكزه موســ ومــن اجلــائزة قــول هللا عــز وجــل :  

فقــد حكــى هللا عــز وجــل هــذه االســتغاثة حكايــة إقــرار هلــا ؛ ألنَّ ذلــك  ] ١٥[ القصــص :  فقضــى عليــه 
  اإلسرائيلي استغاث مبوسى فيما يقدر عليه ، فضرب القبطي ، فمات .

  ـــــــــــ
ا مبلفظ : "  ٢٢٧٥٨برقم  ٣١٧/  ٥أحمد في المسند أخرجه اإلمام )  ١ د هللا حدثني أبي ثن ة حدثنا عب ن لهيع ا ب ن داود ثن وسى ب

 :فقال أبو بكر رضي هللا عنه  عن الحرث بن يزيد عن علي بن رباح أن رجال سمع عبادة بن الصامت يقول خرج علينا رسول هللا 

 )١  (  

٥١  

 



د قال الشيخ " ال يقام لي إنما يقام هلل تبارك وتعالى  :  من هذا المنافق فقال رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصقوموا نستغيث برسول هللا  ن عب الوليد ب
د الفريان الرحمن آل فريان  د  م: " رواه الطبراني في المعجعلى تحقيقه لفتح المجي ا في مجمع الزوائ ر كم ال  ١٥٩/  ١٠الكبي وق

ه"عن عبادة بلفظ : ٣٨٧/  ١ابن سعد في الطبقات ، وأخرجه رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث  ي إنَّ ام ل  اليق
ـ ،لالعتضاد وهو صالح١٥٢االستغاثة في كتاب ةـــافظ ابن تيميـقال الح"بل يقام هلل تبارك وتعالى ودلَّ على معناه الكتاب والسنة " اه

  .  
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أنَّ : ذ ومن هذه القصة اليت حكاها هللا عز وجل عن موسى ، ومن استغاثه ، واملستغاث عليه نأخ  

االسـتغاثة  االستغاثة باملخلوق فيما يقدر عليه أو يظن أنـَّه يقـدر عليـه أنَّ هـذه االسـتغاثة جـائزة . أمـا
وكــذلك  احملرمــة فهــي اســتغاثٌة بامليــت ، ومــن يف حكــم امليــت مــن األحجــار ، واألخشــاب ، واألصــنام

الضالة ، وشفاء املرضى وغري ذلـك مـن  االستغاثة باحلي فيما اليقدر عليه إالَّ هللا كإنزال املطر ، وردِّ 
األشــياء الــيت اليقــدر عليهــا إالَّ هللا ، فاالســتغاثة بــاملخلوق يف هــذه األمــور شــرٌك أكــرب وهللا ســبحانه 
وتعــاىل هــو الــذي يســتجيب لعبــاده ، ويكشــف عــنهم الكــرب ، ويســهل هلــم الصــعوبات وعلــى ذلــك 

تـدع مـن دون   تعـاىل : هللا  هللا كقـول دلت اآليات القرآنية يف اسـتنكارها لالسـتغاثة بغـري و
ك فإن فعلت فإنَّك إذاً من الظـالمين  ي ينفعك و واآليـة الـيت  هللا ما 

يـمــلكـــون لكـــم رزقـا  بعـدها . وكقولـه :  إنَّ الــذين تدعـــون مـن دون هللا 
  .   فابتغــوا عنـد هللا الرزق واعبـدوه

يستجيب له إلى يـوم ومن أظل ممن يدع وقولـه :  وا من دون هللا من 
م لغـري هللا ، واسـتغاثتهم مبـعـن كل هذه اآليات تنهى املشـركني   القيامة اليقـدر علـى أن  ندعـو

  يغيثهم بشيٍء مما طلبوه .
لكــن االســتغاثة بــاهلل هــي األمــر املطلــوب ، وهــو وحــده الــذي يقــدر علــى إجابــة دعوتــك ، وتفــريج   

إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكـم  لب ، واجناءك مما ترهب قال تعاىل : كربتك ، وإعطائك ما تط
  ٩[ األنفال : اآلية [  .  
وقد أنكر هللا عز وجـل علـى مـن زعـم أنَّ املـدعوين مـن دون هللا يسـتجيبون ملـن دعـاهم ، وجيلبـون   

ــن يجيــب المضــطر إ هلــم مــا يريــدون ، ويكشــفون عــنهم الكربــة ، فقــال مســتنكراً :  ذا أمَّ
رض أإلٌه مع هللا   .  دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء ا

  فكل هذه اآليات تفيد حترمي دعاء غري هللا عز وجل ، وأنَّه شرك أكرب .   
ـه كـان فـي زمـن النبـي أمَّا ما  منـافق يـؤذي  وراه الطبرانـي بإسـناده أنَّ

مـن هـذا  المؤمنين ، فقال بعضهم : قوموا بنا نستغيث برسـول هللا 
يستغاث بي ، وإنَّما يستغاث با عز  ((:  المنافق ، فقال النبي  إنَّه 

  . ))وجل 

٥٢  



فأوًال أنَّ احلديث يف سنده ابن هليعة ، وقد احرتقت كتبه ، فاختلط ؛ لذا فإنَّا نشك يف صحة هـذا   
  احلديث . 
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ا نسـتغيث برسـول ـوا بنــقومـ ((كره هذا التعبري ، وهو قوله :   إنَّ النيب ثانياً : على فرض صحته ، ف

التعبـــري  راً هلـــم مـــنـان خيــــيف دفـــع إيـــذاء هـــذا املنـــافق لكـــ فلـــو قـــال نســـتعني برســـول هللا  )) هللا 
ــا االســتغاث ة بنســتغيث ؛ علمــاً بأنَّــه قــد تقــدم بــأنَّ االســتغاثة بــاملخلوق فيمــا يقــدر عليــه جــائزة ، وإمنَّ

احملرمة هي اإلستغاثة باملخلوق فيمـا اليقـدر عليـه إالَّ اخلـالق ، ولكـن صـيغة اإلسـتغاثة بـاملخلوق هـذا 
علمهـم هللا وعلمهـم رسـوله صـلوات هللا  هو املستنكر ، وهللا تعاىل أعلم ألنَّ أصـحاب رسـول هللا 

  وسالمه عليه مبا ينبغي أن يقال من األلفاظ ، وباهلل التوفيق .  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

٥٣  
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  أيشركون ما ال يخلق شيئا وهم يخلقون    باب قول هللا تعالى : )  ١٤( 

يخلق شــــيئا وهــــم يخلقــــون  قــــال تعــــالى :     ــــ كون مــــا  ــــ  أي
يستطيع أنفسهـون لهم نصـو عراف :  رون ـم ينصـرا و   . ] ١٩٢ – ١٩١[ ا

  . ] ١٣[ فاطر :  والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير  وقوله :    
ت  شــج النبــي  ((قــال :  وفــي الصــحيح عــن أنــس   ــ يــوم أحــد ، وك

ليس لك مـن  رباعيته ، فقال : كيف يفلح قوٌم شجوا نبيهم ، فنزلت : 
ء مر    ] . ١٥٢[ آل عمران :  )) ا

إذا  ((يقول :   عنهما أنَّه سمع رسول هللا وفيه عن ابن عمر ر هللا  
خيرة من الفجر :  ناً ،  ((رفع رأسه من الركوع في الركعة ا اللهم ألعن ف

ناً بعدما يقول : سمع هللا لمن حمده ربنا ولك الحمد  فأنزل هللا :  ))وف
 ء مر  يدعو على صفوان بن أمية ،  ((وفي رواية :  ليس لك من ا

مر  ن عمرو والحارث بن هشـام ، فنزلـت : وسهيل ب ـ لـيس لـك مـن ا
  . )) ء

حين أنزل عليـه :  ـا رسول هللا ـقام فين ((قال :  وفيه عن أبي هريرة   
  قربـين فقال : يا معــ قريش أو كلمــًة نـحـوهــا  وأنذر  عشيرتك ا

عبـاس بـن عبـد  : اشــتروا أنفسـكم   أغنـي عنـكـــم مـن هللا شيــئا يـا
ـ  المطلب :  أغني عنك من هللا شيئا ؛ يـا صـفية عمَّـة رسـول هللا : 
أغني عنك من هللا شيئا ، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما 

  . ))شئت  أغني عنك من هللا شيئا 
يخلق شـيئا وهـم يخلقـون   قولـه : الشرح : ـ كون مـا   اهلمـزة يف قولـه :  أي
م يشـركون مـا لال أيشركون  ستفهام اإلنكاري ، ومضمونه أنَّ هللا عز وجل ينعى علـى املشـركني كـو

م جيعلـون تلـك اآلهلـة املصـطنعة  اً وهـم خيلقـون ، وقـد تضـمن هـذا ذّمـ الخيلق شـيئاً  للمشـركني يف كـو
  ـــــــــــشريكة 

اد غازي باب ما أصاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص) الحديث أخرجه اإلمام البخاري في كتاب الم ١ اب الجه لٌم في كت ام مس وم أحد ، واإلم  من الجراح ي
  والسير باب غزوة أحد . 

  .  ليس لك من األمر شيء  ) أخرجه اإلمام البخاري في كتاب المغازي باب قول هللا تعالى :  ٢
ام البخ ٣ اب :ـ) الحديث أخرجه اإلم اب التفسير ب ربين اري في كت ذر عشيرتك األق اب :و وأن ان ب اب اإليم ـام مسـلم في كت  اإلم

  .   وأنذر عشريتك األقربين
  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  

 )١  (  

 )٢  (  
  

 )٣  (  

٥٤  

٥٥  



، فلم ختلق نفسها بنفسـها ، ومل ختلـق غريهـا ، وكـان مشـركوا ذلـك الـزمن  مع هللا ، وهي الختلق شيئاً 
 ختلـق نفسـها ، فاملشـركون يف ذلـك الـزمن اليعتقدون أنَّ اآلهلة ختلق ، والتقدر على خلق غريهـا ، ومل

ذا معرتفون به ؛ عاملون بأنَّ تلك اآلهلة عـاجزة أن تفعـل شـيئاً مـن قبـل نفسـها ولكـن تـدخل  مقرون 
م يعتقــدون أنَّ تلــك املعبــودات صــورٌ  ألنــاٍس صــاحلني يســتجيب هللا دعــائهم ،  علــيهم الشــبهة بكــو

م يطلبونه من هللا ، وهللا اليـرد هلـم طلبـاً فإ رٌ نهم نصويقبل شفاعتهم فيما شفعوا فيه ، فإن طلب م َّ
خـــدع الشـــيطان العبـــاد مبثلهـــا ، ونســـوا أنَّ تلـــك كـــم  ؛، وهـــذه خدعـــٌة شـــيطانية ، وحيلـــٌة إبليســـية 

املعبـــودات التســـمع دعـــائهم ، والتقـــدر علـــى إجـــابتهم ، وإســـعافهم مبـــا يطلبونـــه ، وأنَّ هللا ســـبحانه 
هم ، وهـو الـذي يقـدر علـى إجـابتهم ، وكـان الواجـب علـيهم أن يرتكـوا وتعاىل هو الذي يسـمع دعـائ

م إىل هللا الـذي يقـدر علـى  تلك املعبودات اليت التسمع ، والتبصر ، والتنطق ، وأن يتوجهوا بعبـاد
ذلك ، فهو الذي خيلق ، وهو الذي يرزق ، وهو الذي حييي، وهو الـذي مييـت وهـو الـذي ميـرض ، 

رض ، وهو الـذي يغـين ، وهـو الـذي يسـلب الغـىن وجيعـل مـن يشـاء فقـريًا ، وهو الذي يشفي من امل
وهو الذي أوجد احلياة ، وهو الذي يسلبها ، وهو الذي يسعد باهلدايـة إىل أسـباب السـعادة ، وهـو 

  الذي يشقي خبذالن العبد ، وتسليط الشيطان عليه حىت يكون شقيا . 
ب إىل هللا وحــده دون ســواه ، وقــد أشــار إىل عجــز إذن ، فالواجــب علــى كــل عبــٍد أن يتوجــه بالطلــ  

ا بقولـــه :  أنفســـهم  تلـــك اآلهلـــة ، وعـــدم قـــدر ا و ـــ يســـتطيعون لهـــم ن و
ون     . ين

والـــذين  قولـــه تعـــاىل :  ومثَّ أورد املؤلـــف رمحـــه هللا تعـــاىل دلـــيًال آخـــر علـــى عجـــز اآلهلـــة ، وهـــ  
 هللا سـبحانه وتعـاىل بشـيٍء بعـد أن أخـرب تدعون من دونه ما يملكون مـن قطميـر 

إىل أن قال بعد ذكر أنواٍع من قدرتـه  وهللا خلقكم من تراب مثَّ من نطفةٍ  ه : ـمن أنواع قدرتـه بقول
واملـــراد  ذلكـــم هللا ربكـــم لـــه امللـــك والـــذين تـــدعون مـــن دونـــه مـــا ميلكـــون مـــن قطمـــري وملكـــه : 

م ، وعجــزهم ، وضــعفهم ؛ أي بــالقطمري : هــي القشــرة الــيت تكــون علــى النــواة ، مثَّ  قــال خمــرباً بعيــو
إن تـدعوهم اليسـمعوا دعـائكم  عيوب تلك اآلهلة اليت اصطفوها ، وأعطوها حقَّ األلوهية فقـال : 

م الميلكـون اإلجابـة  ولو مسعوا ما استجابوا لكم  َّ أي حىت ولو مسعوا دعائكم بأن كانوا أحيـاًء ، فـإ
 : ويوم القيامة يكفرون بشرككم   : أي بدعائكم إياهم دون هللا عز وجـل ]  ١٤ -١١[ فاطر.  
ــس قولــه :     ــن أن ــي الصــحيح ع ــال :  وف ــي  ((ق ــد ،  شــج النب ــوم أح ي

ت رباعيته ، فقال : كيف   وك
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ء يفلح قوٌم شجوا نبيهم ، فنزلت :   مر  ران : [ آل عم )) ليس لك من ا

١٥٢ . [  

  يستفاد من هذا احلديث عدة مسائل :  
الـذي هـو  أنَّ هللا عز وجل قد يبتلي أوليائه واحملبوبني إليه بأنواٍع من البلوى ، وإذا كان النـيب  -١

أحـــبُّ اخللـــق إىل هللا ، وأكـــرمهم عليـــه ، وأوجههـــم عنـــده جاهـــاً ابـــتاله حـــىت شـــجه قومـــه ، وكســـروا 
  أوىل . رباعيته ، فغريه من باب 

وعلــو شــأٍن لــه حــىت جيمــع بــني الصــرب يف حالــة الــبالء  أنَّ يف ضــمن هــذا االبــتالء رفعــة للنــيب  -٢
  والشكر يف حالة النعمة . 

صـحاب يؤخذ منه ردٌّ على الصوفية فيما يزعمونه مـن الكرامـات لشـيوخهم حيـث يقـول بعـض أ -٣
قـة الرفاعيـة أنَّ الواحـد مـنهم يضـرب بالشـيش " إنَّه من كرامة هللا ألصـحاب الطريالطريقة الرفاعية : 

وهذا مـن الكـذب  رر "ضره ، مث يسحب منه وال جرح وال دـذ من صـره حىت ينفـف من ظهـأو السي
  والدجل والتضليل .

  ما نال ما نال من الكرامة ، والنصر إالَّ بعد إيذاٍء ، وابتالٍء كبري . أنَّ النيب  -٤
ن اخللـق تصـرٌف يف ملـك هللا ، وأنَّ هللا هـو الـذي يتصـرف يف ملكـه يدل ذلك أنَّه ليس ألحٍد م -٥

  دون غريه . 
ردٌّ علـى الصـوفية الـذين يزعمـون أنَّ بعـض  ليس لك من األمر شيء  يؤخذ من قوله تعاىل :  -٦

آهلــتهم جعــل هللا هلــم التصــرف يف الكــون ، وهــذه عقيــدة الصــوفية الغاليــة يف هــذا الــزمن ويســمون 
م ، ومـا أجـرأهم علـى الكـذب ،  -أي املتعهدين بالكون  -كني رِّ دَّ أولئك باملُ  أو املتصـرفني مـا أكـذ

ا خريٌ    من أولئك عليهم من هللا ما يستحقون .  وما أضلهم ، فإنَّ األنعام تعرف ر
ـه سـمع رسـول هللا     ((يقـول :  وفيه عن ابن عمر ر هللا عنهمـا أنَّ

خيرة مـن الفجـر : اللهـم ألعـن إذا رفع رأسه مـن الركـوع فـي الركعـ ـ ة ا
ناً بعـدما يقـول : سمـ ناً ، وف  ))ع هللا لمـن حمـده ربنـا ولـك الحمـد ـف

ء فــأنزل هللا :  ــ مر  ــ يــدعو علــى  ((وفــي روايــة :  لــيس لــك مــن ا
 صفوان بـن أميـة ، وسـهيل بـن عمـرو والحـارث بـن هشـام ، فنزلـت : 

ء مر    . )) ليس لك من ا
  ـــــــــــ
     .  ٢١٨) انظر تربيتنا الروحية لسعيد حوى ص ١

٥٦  

 )١  ( 
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أي يدعو على صفوان بن أميـة ، وسـهيل بـن عمـرو ، واحلـارث بـن هشـام ، وقـد علـم هللا أنَّ أولئـك 

حــرب  بــن م أبــو ســفيانـســيكونون مــن أنصــار دينــه ، وفعــًال فقــد وفقهــم هللا لإلســالم فأســلموا : منهــ
 وســهيل بــن عمــرو ، وصــفوان بــن أميــة ، واحلــارث بــن هشــام ، وعكرمــة بــن أيب جهـــل فــأنزل هللا : 

ليس له مـن األمـر شـيء فضـًال عـن غـريه وأنَّ  وهذا يدل على أنَّ النيب  ليس لك من األمر شيء
ويذل وميلك ويسلب ،  األمر كله هلل ، وأنَّ امللك كله هلل ، وأنَّ التصرف كله هلل يفعل ما يشاء فيعز

ويغين ويفقر ، وحييي ومييت ، وكل شيٍء بيده يكتب ملن شاء السعادة فضًال ويكتـب علـى مـن شـاء 
اليقـدر علـى فعـل شـيء ، فـإنَّ  الشقاوة عدًال اليسأل عمَّا يفعل ، وهم يسألون ، وإذا كـان النـيب 

  غريه من باب أوىل . 
حين أنزل عليـه  ـا رسول هللا قام فين ((قال :  وفيه عن أبي هريرة    
 :  قربـــين فقــال : يــا معــــ قــريش أو كلمــــًة  وأنــذر  عشــيرتك ا

نـحـوهــا : اشــتروا أنفسـكم   أغني عنـكــم من هللا شيـئا يا عباس بن 
عبد المطلب :  أغني عنك من هللا شيئا ؛ يا صـفية عمَّـة رسـول هللا  

، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي :  أغني عنك من هللا شيئا 
، ومتابعة اهلل واشرتاء أنفسهم يكون باإلميان ب ))ما شئت  أغني عنك من هللا شيئا 

وبدون ذلك ليس هناك شيٌء يغين عن العبد فالتغـين قرابتـه مـن األوليـاء واألصـفياء ، ولـو   رسوله 
مل يغــن عــن ابنــه شــيئا ، وأنَّ إبــراهيم مل ينفــع  كــانوا مــن أويل العــزم ، فقــد أخــرب هللا عــز وجــل أنَّ نوحــاً 

أباه ؛ أي مل يستطع نفعه ، فلم ميلك هدايته يف الدنيـا ومل ميلك إجنائه يوم القيامة مـن النـار ، ورسـول 
ـم إمل ميلك نفع والديه ، والرفـع العـذاب عنهمـا بـل  هللا  َّ نـَّه صـلوات هللا وسـالمه عليـه قـد أخـرب أ

ذن يل ، واسـتأذنته يف أن أزور أفلم يـألمِّي استأذنت ريب يف أن أستغفر  ((فقال : من أهل الشقاوة ، 
ا تذكر املوت    . ))قربهـا فأذن يل ، فزوروا القبور فإ

أين أيب ؟ قال : يف النـار . قـال : فـأردت أن أقـول : وأبـوك يـا رسـول هللا ؟  ((جواباً ملن قال له : وقال    
إنَّ أيب وأبــاك يف النــار :  لــه رســول هللا ؟ فقــال وأهلــك يــا رســول هللا ت : فرأيــت األخــرى أمجــل ، فقلــ

  . ))يبشرك بالنار  هللا  مررت بقرب قرشيٍّ أو ثقفيٍّ فقل له إنَّ رسولما بربك إذا 

  ـــــــــــ
رة ربه عز وجل في زيارة قبر أ ) أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه في كتاب الجنائز باب استئذان النبي  ١   مه من حديث أبي هري
  .  
رقم  ٦٠٥/  ٤ج ٨٦٨٣الحديث ورد عند الحاكم في المستدرك على الصحيحين برقم )  ٢ /  ٤في ج ١٦٢٥وفي مسند اإلمام أحمد ب
  = نحوه اإلمام مسلم في بأخرج و ١٣

 )١  (  

 )٢  (  

٥٧  
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ـــــم  َّ اليعـــــذرون جبهلهـــــم ؛ ألنَّ اجلهـــــل بالعقيـــــدة اليعـــــذر فيـــــه ، وأنَّ معنـــــاه أنَّ أهـــــل الفـــــرتة يف النـــــار ، وأ
ا تكـون يف اجملنـون الـذي خلـق  ا التعم أهل الفرتة ؛ ميكن أ َّ األحاديث الواردة يف االمتحان يوم القيامة أ

  جمنوناً ، وما أشبه ذلك . 

 قـــال ذلـــك علـــى حـــديثٍ  فآمنـــا بـــه ، واعتمـــد مـــن وقـــد زعـــم قـــوٌم أنَّ هللا عـــز وجـــل أحيـــا أبـــوي النـــيب   
اليكـون  انـن يف صحيح مسلم علماً بـأنَّ اإلميـااألوليان موضوع ، وهذا احلديث باطٌل وموضوع ، واحلديث

خالـداً خملـداً  إالَّ يف حال احليـاة الدنيويـة ، فلـو مـات اإلنسـان علـى اعتقـاٍد شـيٍء مـن الشـرك ، فإنـَّه يكـون
وأحـبهم إليـه فاإلميـان بعـد  مـن أفضـل اخللـق عنـد هللالقريب كان يف النار ، والتغين عنه قرابة قريٍب ، وإن  

فلـــم يـــك  قـــال هللا تعـــاىل :  جتـــاوز احليـــاة الـــدنيا اليكـــون إميانـــاً نافعـــاً حـــىت أنَّ التوبـــة التقبـــل بعـــد الغرغـــرة
م ملَّــا رأوا بأســنا ســنت هللا الــيت قــد خلــت يف عبــاده وخســر هنالــك الكــافرون   ] ٨٥[ غــافر :  يــنفعهم إميــا

  وباهلل التوفيق .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ـــــــــــ

٥٨  



ربين بلفظ : =  ة المق ه قراب ه شفاعة وال تنفع ار وال تنال ر فهو في الن ى الكف عن أنس أن  ((كتاب اإليمان باب بيان أن من مات عل
  .   ))رجال قال يا رسول هللا أين أبي قال في النار فلما قفى دعاه فقال إن أبي وأباك في النار 
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 حتى إذا فزِّع عن قـلوبهم قـالوا ماذا قـال ربكم    باب قول هللا تعالى : )  ١٥( 

إذا ق هللا أمرا في السـماء  ((قال :  عن النبي  وعن أبي هريرة   
ئكـة بأجنحتهـا خضـعانا لقولـه كأنـه سلسـلة علـى صـفوان  بت الم

حتـى إذا فـزع عـن قلـوبهم قـالوا مـاذا قـال ربكـم قـالوا  ينفذهم ذلك 
ــر  ــي الكبي ومســترق   –فيســمعها مســترق الســمع   الحــق وهــو العل

د بين  السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرَّفها ، وبدَّ
خر إلـى   –أصابعه   فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ، ثم يلقيها ا

ــى  ــا عل ــى يلقيه ــه حت لســان الســاحر أو الكــاهن فربمــا أدركــه مــن تحت
الشهاب قبـل أن يلقيهـا ، وربمـا ألقاهـا قبـل أن يدركـه ، فيكـذب معهـا 

؟ ؛ كــذا وكــذا بــة ، فيقــال : ألــيس قــد قــال لنــا يــوم كــذا وكــذا ذْ مائــة كَ 
    ] .  ٢٣[ سبأ :  ))فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء 

إذا أراد هللا  ((:  ول هللا قــال : قــال رســ وعــن النــواس بــن ســمعان   
مر تكلم بالوحي أخذت السموات منه رجفـة   أو   -تعالى أن يوحي با

شـديدة خوفـاً مـن هللا عـز وجـل ، فـإذا سـمع ذلـك أهـل   –عدة  قال ِر 
ل من يرفع رأسه جبريل  السموات صعقوا ، وخروا  سجداً ، فيكون أوَّ

ئكة كلما مـر ، فيكلمه هللا من وحيه بما أراد ، ثمَّ يم ر جبريل على الم
ئكتها : ماذا قال ربنا يا جبريـل ؟ فيقـول :  قـال الحـق  بسماء سأله م

فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهـي جبريـل  وهو العلي الكبير 
   . ))بالوحي إلى حيث أمره هللا عز وجل 

  ـــــــــــ
ه شه قرآن باب قوله : ) الحديث أخرجه اإلمام البخاري في كتاب تفسير ال  ١ ـإال من استرق السمع فأتبع ين ــ ـمن ح اب مب ديث ـ

ر  وفي باب  أبي هريرة  ي الكبي ول  حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العل اب ق د ب اب التوحي وفي كت
  .   بهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير وال تنفع الشفاعة عنده إال لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلو هللا تعالى 

تح  ٩٩١برقم الحديث  ٣٣٦/  ١الحديث أخرجه اإلمام أحمد في مسند الشاميين في ج)  ٢ ن حسن في ف رحمن ب د ال وقال الشيخ عب
د بالمجيد : " رواه ابن أبي حاتم بسنده كما ذكره العماد ابن كثير " و دكتور الولي ان قال الشيخ ال ن دمحم آل فري رحمن ب د ال  فين عب

ر (  ٣٤٨/  ١تحقيقه لكتاب التوحيد ج ن كثي ري في التفسير (  ٥٠٤/  ٦: " انظر تفسير اب ر الطب ن جري )  ٩١/  ٢٢) وأخرجه اب
م ( أبي ) وابن  ٦٢١/  ١) وأبو زرعة في تأريخه ( ٢٠٦ابن خزيمة في كتاب التوحيد رقم (   ) واآلجري ٥١٥عاصم في السنة رق

و  ٥٣٨/  ٨في فتح الباري (  ) والطــبرانـي كما  ٢٠٢) والبيهقي في األسماء والصفات (  ٢٩٤في الشريعة (  ه وأب ) وابن مردوي
  ) " اهـ .  ٦٩٨/  ٦الشيخ في العظمة كما في الدر المنثور ( 
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 )١  (  

 )٢  (  
  

٥٩  

٦٠  



م املالئكة كما يف األحأي زال عنها الف فزع  معىن  الشرح :  إذاـاديث ، فـزع ، واملراد 
أي قال   الحق قال بعضهم لبعض هو   قالوا ماذا قال ربكم رُدَّت إليهم عقوهلم 

  ربنا كذا .
م ، وخوفاً من جالله .  )) خضعانا ((قوله :      املراد به خضوعاً لر

األملس ، وإذا جرت عليه  الصفوان هو احلجر))  كأنه سلسلة على صفوان(( قوله : 
  السلسلة مسع هلا صوت . 

  أي يسمعونه مجيعاً .  )) ينفذهم ((قوله :   
واملــراد بــه مســرتق الســمع مــن اجلــن ، وتضــمن  )) فيســمعها مســترق الســمع((  قولــه : 

م يســرتقون الســمع ، وذلــك بــأنَّ اجلــن روحــاني يعــين أرواٌح هللا أعلــم كيــف  – وناحلــديث وصــف كــو
فريكب بعضهم بعضـا حـىت يصـلون فـوق العنـان أي فـوق السـحاب ، فيسـمع ، فيهم خفة  -خلقها 

مسرتق السمع الكلمة ، فيلقيها على من حتتـه مثَّ يلقيها اآلخر على من حتته حىت يلقيهـا علـى لسـان 
الســاحر أو الكــاهن ، فرمبــا أدركــه الشــهاب قبــل أن يلقيهــا ، ورمبــا ألقاهــا قبــل أن يدركــه ، فيكــذب 

  أي الكاهن مائة كذبه .  معها
   -يؤخذ منه عدة مسائل : 

ــار املالئكــة ابــتالًء  -١ أنَّ هللا عــز وجــل ميكــن الشــياطني أن يســرتقوا شــيئاً مــن الســمع أي مــن أخب
لعباده ، فُيصدُِّقون الرسل ، وُيكذِّبون الشياطني أو يصدقون الشياطني ويكذبون الرسل ؛ لكن حـني 

لسماء ، فلم يكد أحٌد منهم يدرك مساع كلمـة لكثـرة الرمـي بالشـهب ؛ بدأ القرآن ينـزل طردوا من ا
خوفـا مـن أن يسـمعوا شـيئا مــن القـرآن ، فيلقـوه علـى لسـان الســحرة ، والكهــنة فيختـل األمـر علــى 

م قالوا :  َّ وأنَّا كنَّـا نقعـد منهـا مقاعـد للسـمع فمـن يسـتمع  الناس ، وهلذا قال هللا عز وجل عنهم أ
طردوا يف حال نزول الوحي ، وكان ذلك من حفـظ هللا للقـرآن  ] ٩[ اجلن :  شهاباً رصدا اآلن جيد له 

حني نزوله ؛ أمَّا حفظه بعد نزوله فإنَّ هللا عز وجل قد حفظه من أن يدخل فيه شيٌء من غريه ، فقد 
لـك ردٌّ وأربعمائـة عـام مل يسـتطع أحـٌد أن يـدخل فيـه حرفـاً واحـداً ، ويف ذ مضى من حـني نزولـه ألـفٌ 

 على الرافضة الكذَّابني يف زعمهم أنَّ القرآن ضاع منـه شـيٌء أو تـرك منـه شـيء ، وهـذا تكـذيٌب هلل
فالبـــد أنَّ  أمَّـــا بعـــد وفـــاة النـــيب  إنَّـــا حنـــن نزلنـــا الـــذكر وإنَّـــا لـــه حلـــافظون  يف خـــربه حـــني يقـــول : 

  اده ، وقد ورد وصفـلي هللا عبـراق ليبتـالشياطني قد عادت لالست
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٦١  



 ((:  قـال : قـال رســـول هللا  النواس بـن سمعـــــان  كيفية الوحي يف حديث
  إذا أراد هللا تعـــــالى أن

مر تكلم بالوحي أخذت السموات منه رجفة    . ))…..يوحي با
  هم . ات كلَّ أي غشي عليهم ، فيعم الغشي أهل السماو ))  صعقوا(( قوله :   

ويؤخــذ منــه ومــن الــذي قبلــه ؛ أنَّ الكــاهن ُيصــدَّق بالكلمــة الــيت مسعــت مــن الســماء ؛ ألنَّ الكــاهن 
  يقول تلك الكلمة ، ويزيد عليها أشياء كثرية ، واألمر واضٌح يف هذا . 

هللا  ويؤخذ منه صفة الكالم هلل عز وجل ، وأنَّ هللا يتكلم بكالٍم يسمعه جربيل ، ويسمعه مـن شـاء  
تلـك الرسـل فضـلنا  من املالئكة ، وقد مسعه موسـى عليـه السـالم ، وقـد أثبـت هللا ذلـك يف قولـه : 

  . ] ٢٥٣[ البقرة :  بعضهم على بعض منهم من كلم هللا ورفع بعضهم درجات 
بغي ويؤخذ منه أنَّ نفوس بين آدم مهيئٌة لقبول الباطل واحلق ، واخلري والشر ، ولذلك فإنَّ العبد ين  

  مساع الشر حىت اليؤثر على قلبه . ىله أن يتحام
وفيــه ردٌّ علــى مــن عطــل هللا عــن صــفاته ، فــأنكر صــفة الكــالم هلل عــز وجــل كاجلهميــة ، واملعتزلــة أو  

  تأوله كاألشعرية . 
ـم ، فكيـف يعبـدون مـن دونـه ، وقـد وصـفهم هللا بقولــه :     ويؤخذ منـه أنَّ املالئكـة خيـافون مـن ر

م من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون خيافون     وباهلل التوفيق .]  ٥٠[ النحل :  ر
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  باب الشفـاعة)  ١٦( 

وا إلـى ربهـم  وقول هللا عزوجـل :    ـ وأنـذر بـه الـذين يخـافون أن يح
شفيع لعلهم يتقون  نعام :  [ ليس لهم من دونه من ولي و   ] . ٥١ا

  ] .  ٤٤[ الزمر :   الشفاعة جميعا قل   وقوله :   

َّ بإذنه   وقوله :   .  ] ٢٥٥[ البقرة :  من ذا الذي يشفع عنده إ
َّ  وقوله :    ـ تغني شـفاعتهم شـيئا إ ـ وكــم من ملٍك في السمــاوات 

  ] . ٢٦[ النجم :  من بعد أن يأذن هللا لمن يشاء وير 

يملكون مثقـال ذرٍة  وقوله :    ـ قل ادعـوا الـذين زعمـتم مـن دون هللا 
ٍك ومـا لـه مـنهم  ـ رض وما لهم فيهما مـن  في السماوات و في ا

تنف من ظهير  َّ لمن أذن لعنـده ة ـع الشفاعـو ال ـق]  ٢٣،  ٢٢[ سبأ :  ه ـإ
ــو العبــاس  ــن تيميــة )أب ــ ( أي اب ــا ســواه كــل م ا يتعلــق بــه : " نفــى هللا عم

كون فنفى أن يكون لغيره ِمْلٌك أو قس اً  ــون عونـه أو يكـٌط منـالم
َّ الشفاعـولم يب تنفــبين أنهـة فـق إ َّ لـــا  ـ ا ـرب كمــــه الـمن أذن لــع إ

ـ  ال : ـق َّ لمـن ارت يشفعون إ نبيـاء :  و فهـذه الشـفاعة التـي  ] ٢٨[ ا
كون هي منتفيةٌ  يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي  يظنها الم

  :))  أنَّه يأتي فيسجد لربه ويحمده((  [ ً يبدأ بالشفاعة أو ثمَّ يقال  (([ 
ع    . ))له : ارفع رأسك ، وقل يسمع ، وسل تعط ، واشفع تشفَّ

ـ  ((وقال أبو هريرة : من أسعــد الناس بشفــاعتك ؟ قال :     من قـال 
َّ هللا    خـالصاً منإله إ

  . ))قلبه 
  ـــــــــــ
ل أن  الحديث أخرجه اإلمام البخاري في كتاب أحاديث األنبياء باب قول هللا تعالى  )١ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قب

يكم مق إلى آخر السورة  يأتيهم عذاب أليم  ر عل ان كب ات هللا واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن ك ذكيري بآي ى  امي وت إل
ان  وفي باب  وعلم آدم األسماء كلها  وفي كتاب تفسير القرآن باب قول هللا  من المسلمين  قوله  ذرية من حملنا مع نوح إنه ك

ول هللا وف لما خلقت بيدي  وفي كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار وفي كتاب التوحيد باب قول هللا تعالى  عبدا شكورا  اب ق ي ب
ام مسلم   وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة  تعالى  وفي باب كالم الرب عز وجل يوم القيامة مع األنبياء وغيرهم  وأخرجه اإلم

  .في كتاب اإليمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . من حديث أبي هريرة وأنس رضي هللا عنهما 

  ق الممجد  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخال
  

 الشــفاعة هــي : أن يكــون الشــافع يشــفع لطالــب احلاجــة يف طلبهــا حيــث يكــون طالــب :الشــرح 
احلاجة منفردًا بطلبها ، فينضم إليه الشافع فيكـون طالبـاً للحاجـة نفسـها منظمـاً إىل صاحبهــا ومعـززاً 

  له . 

 )١  (  

   )٢  (  

  على الحديث وفي كتاب الرقاق باب في صفة الجنة والنار . ) الحديث أخرجه البخاري في كتاب العلم باب الحرص  ٢
 

٦٢  
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ثة ، واخلمســة والسـبعة ، وهي مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر ، والوتر هو الواحد ، والثال  
  والتسعة .

والشفع هو : ما انقسم علـى اثنـني مـن دون كسـر ، ويبـدأ بالعـدد اثنـني ، مثَّ األربعـة ، مثَّ الستــة مثَّ   
م يعتقدون أنَّ هللا هـو اخلـالق ، وهكذا دواليك ، الثمانية ،  وملَّا كان املشركون يعبدون غري هللا مع أ

ـم شـفعاء هلـم  وهو الـرازق وهـو احمليـي ، َّ وهـو املميـت لكـنَّهم يعبـدون تلـك املعبـودات ، ويزعمـون أ
  عنـد هللا فنفى هللا عز وجل زعمهم هذا .

وأخرب أنَّ الشفاعة هلل ، وأنَّه الميلكها أحـٌد غـريه الملـٌك مقـرب ، والنـيب مرسـل ، وأنَّ الواجـب أن   
ا التكون إالَّ بإذنه ،  واليسـتطيع أحـٌد أن يشـفع إالَّ بعـد رضـاه وهـي يف تطلب الشفاعة من هللا ؛ ألَّ

احلقيقــة إكــراٌم للشــافع ، ورمحــٌة للمشــفوع لــه بعــد الرضــا عــن املشــفوع لــه ، وقــد أخــرب هللا يف هــذه 
أي أنَّــه هــو الـذي ميلكهــا وحــده دون  قــل  الشــفاعة جميعــا  اآليـات بــذلك فقـال : 

َّ بإذن سواه وقال :  فمن هنا استفهام إنكـاري ؛ أي ال  ه من ذا الذي يشفع عنده إ
ـــه ، وقـــال جـــلَّ وعـــال :  ـــده إالَّ بإذن ـــي  يســـتطيع أحـــٌد أن يشـــفع عن ـــٍك ف ـــن مل ـــم م وك

َّ من بعد أن يـأذن هللا لمـن يشـاء  تغني شفاعتهم شيئا إ السماوات 
هللا عـز  فأخرب جـلَّ وعـال أنَّ املالئكـة املقـربني اليسـتطيعون أن يشـفعوا إالَّ مـن بعـد إذن وير 

؛ومـن اعتقـد جـواز الوساطــة علـى هللا وطلـب الشـفاعة مـنهم ، وقاسـها وجل ورضاه عن املشفوع لـه 
ألنَّــه ســبحانه وتعــاىل ؛  علــى حــال ملــوك الــدنيا ؛ الــذين تطلــب مــنهم احلاجــات ، فقياســه هــذا باطــلٌ 

املخلـوقني  عتبـار أنَّ اليقاس خبلقه ، والحيتاج إىل أحـٍد مـن خلقـه ، فـامللوك حيتـاجون إىل مـن حـوهلم با
يكمِّل بعضهم بعضا ، ويعني بعضهم بعضا ؛ أمَّا هللا عز وجـل فالنـاس كلهـم حمتـاجون إليـه وهـو غـينٌّ 

والشـفاعة الحتصـل ]  ١٥[ فـاطر :  يـا أيهـا النـاس أنـتم الفقـراء إىل هللا وهللا هـو الغـين احلميـد  عنهم : 
عــن ديث : ـاء يف احلـــ، وإكرامــه للشــافع وقــد جــمــن هللا عــز وجــل إالَّ بعــد رضــاه عــن املشــفوع لــه 

ك ؟ ـاس بشفــاعتـد النـ: من أسعــأنَّه قـال له يا رسول هللا رة ـهري يأب
َّ هللا خـــالصاً مــن قلبــه ((قــال :  ــ ــ إلــه إ ــا  )) مــن قــال  َّ فمــن شــروط الشــفاعة أ

  للموحدين 
  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
ا هــرضــا رب العــاملني ، وعلــى ذلــك تظــافرت األدلــة ؛ فمــن طلبهــا مــن غــري هللا حرم الَّ بعــدإوالتكــون 

ا التنفعه شفاعة والتقـع فيـه شـفاعة ، وهلـذا قـال جـلَّ مـن قائـل :  َّ قـل  ومن مات على الشرك فإ
يملكون مثقـال ذرٍة فـي السـماوات  ـ ادعوا الذين زعمتم من دون هللا 

٦٤  



رض وما لهـم فيهمـ ٍك ومـا لـه مـنهم مـن ظهيـر و في ا ـ  ا مـن 
تنفع الشــفاعة  ــ َّ لمــن أذن لــه عنــده و ــ ملَّــا كــان ملــوك الــدنيا يكــون مــن يعيــنهم  إ

هلم يف ملكهم ، فنفى هللا عز وجل عن نفسه وعن ملكه الشراكة حىت لـو كـان يف مثقـال ذرة  اً شريك
ٌر والشـريٌك ، وال ـ، فمـا لـه ظهيـمن خلقه ال ملٌك مقـرب ، والنـيب مرسـل  ، ونفى أن يكون له ظهريٌ 
 وقـــــال :  إالَّ ملـــــن أذن لـــــه عنـــــده والتنفـــــع الشـــــفاعة  ال : قــــــع ذلـــــك ـمعـــــٌني والوزيـــــٌر ، ومـــــ

ــ  َّ لمــن ارت ــ يشــفعون إ مل يشــفع يف أحــد مــن قرابتــه الــذين مــاتوا علــى  فــالنيب  و
إخراجه من العذاب وكذلك قد  الشرك إالَّ يف أيب طالب فإنَّه يشفع يف ختفيف العذاب عنه وليس يف

قــال يلقــى إبــراهيم أبــاه آزر يــوم القيامــة وعلــى وجــه آزر قــرتة وغــربة فيقــول لــه :  أنَّ النــيب  ((ورد : 
ــا رب إنــك  إبــراهيم أمل أقــل لــك ال تعصــين ؟ فيقــول أبــوه : فــاليوم ال أعصــيك . فيقــول إبــراهيم : ي

ن أيب األبعـــد !! . فيقـــول هللا تعـــاىل : إين وعـــدتين أن ال ختـــزيين يـــوم يبعثـــون ، فـــأي خـــزي أخـــزى مـــ
رين مث يقــال : يــا إبــراهيم مــا حتــت رجليــك ؟ فينظــر فــإذا هــو بــذيخ ملــتطخ ـحرمــت اجلنــة علــى الكافــ

رواه البخـــاري والـــذيخ هـــو ولـــد الضـــُبع الصـــغري ، ومعـــىن تلطخـــه  ))فيؤخـــذ بقوائمـــه فيلقـــى يف النـــار 
ٌة إىل عدم قبول الشـفاعة فيـه ، وإن كـان ولـده خليـل بالعذرة تلطخه بالشرك والكفر ، ويف هذا إشار 

  الرمحن . 
  فالشفاعة املنفية : هي اليت تطلب من غري هللا أو تطلب للمشرك .  

والشفاعة املثبتة : هي اليت تطلب من هللا ، فإن قيل كيف طلبت الشفاعة مـن األنبيـاء يف اآلخـرة يف 
نبيــاء مجيعــاً وغــريهم قــد أحيــاهم هللا احليــاة األخــرية فصــل القضــاء ؟ فــاجلواب : ألنَّــه حينئــٍذ كــان األ

ـا هـو طلبهـا مـن وحينئٍذ جاز الطلب منهم مباشرة ، فإن منع طلب الشفاعة من غري هللا عز وجـل  إمنَّ
، فجـاز طلـب الشـفاعة مـنهم فالتعلـق موجـودون أحيـاء و امليت أو الغائـب ، والرسـل يف ذلـك اليـوم 

  زوا ما مل يكن جائزاً الذين يريدون شيئا يتعلقون به ليجوِّ من املشركني  حدٍ ألذه الشبهة 
  ـــــــــــ
يال  ) الحديث أخرجه البخاري في كتاب أحاديث األنبياء باب قول هللا تعالى  ١ راهيم خل ه  واتخذ هللا إب ان أمة  وقول راهيم ك إن إب

  .   من حديث أبي هريرة   إن إبراهيم ألواه حليم  وقوله  قانتا هلل 

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

    
  ويبيحوا ما كان ممنوعاً .

ركه فيهــا االيشــ أمــا أقســام الشــفاعة وأنواعهــا فهــي ســبع شــفاعات ؛ ثــالٌث منهــا خاصــٌة بــالنيب    
  -أحد ؛ وهي : 

  الشفاعة يف فصل القضاء اليت يقال هلا املقام احملمود .  -١

٦٥  



  ح باب اجلنة . الشفاعة يف استفتا  -٢
  الشفاعة يف ختفيف العذاب عن عمه أيب طالب .  -٣
أو يف أقــوام دخلــوا النــار أن خيرجــوا ، أمــا الشــفاعات يف أقــواٍم اســتحقوا دخــول النــار أالَّ يــدخلوها   

م أن يدخلوا اجلنـة ، منها  م وسيئا والشـفاعة يف ، والشفاعة يف أهل األعراف الذين استوت حسنا
وغريه من األنبياء والصديقني ،  عامة يشارك فيها النيب األربع ٍم يف اجلنة ، فهذه اقو أرفعة درجات 

وإذن فاجلملــة ســبع  والشــهداء ، وســائر املــؤمنني ، فهــذه أربــع ، وتلــك ثــالث أي اخلاصــة بــالنيب 
  وباهلل التوفيق .  شفاعات ؛ اللهمَّ اجعلنا ممن تشفع فيهم نبيك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  الشرح  
 

ت ولكنَّ هللا يهدي من يشاء وهو  إنَّك التهدي من أحبب  باب قول هللا تعالى : )  ١٧( 
   أعلم بالمهتدين  

ت أبـا  ((قـال :  وفي الصـحيح عـن ابـن المسـيب عـن أبيـه    ـ ـا ح لمَّ
، وأبـو  وعنـده عبـد هللا بـن أبـي أميـة طالٍب الوفاة جاء رسول هللا 

َّ هللا كلمـًة أحـاجَّ لـك بهـا عنـد هللا  ـ ـ إلـه إ جهل ، فقال له : يا عّمِ قل 

 )١  ( 
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فأعـادا ،   فقا له : أترغب عن ملة عبد المطلب ، فأعاد عليه النبـي 
ـ إلـه  فكان آخر ما قال : هو على ملة عبد المطلب ، وأبى أن يقـول : 

َّ هللا ، فقال النبي  ستغفرنَّ لك ما إ  ه عنـك ، فـأنزل هللا : ْنـلـم أُ  : 
ـــركين  ـــروا للمشـ ـــوا أن يستغفـ ــذين آمنـ ــة :  مــا كــان للنبــي وال  ] ١١٣[ التوب

تهدي من أحببت ولكنَّ هللا يهـدي  الب : ـــزل هللا في أبي طـوأن إنَّك 
  . ]  ٥٦[ القصص :  من يشاء 

  اهلداية تنقسم إىل قسمني :  :الشرح 
وإنَّـــك لتهـــدي إىل  ان ، وإرشـــاد ، وهـــذه اهلدايـــة مثبتـــة يف قولـــه ســـبحانه : هدايـــة داللـــة ، وبيـــ -١

أفمـن يهـدي إىل احلـق أحـق أن يتَّبـع أمَّـن اليهـدي إالَّ  ويف قوله سبحانه وتعـاىل :  صراٍط مستقيم 
  .  أن يهدى 

اهلدايــة قبــول احلــق ، ومتابعتــه ؛ فهــذه لهدايــة منفيــة ؛ وهــي هدايــة التوفيــق ؛ وإصــالح القلــوب  -٢
ا هللا وحده دون سواه ، فاليشاركه فيها أحد الملك مقـرب ، والنـيب مرسـل ؛ وهـي املـذكورة  ينفرد 

تدي من أحببت ولكنَّ هللا يهدي من يشاء  يف هذه اآلية يف قوله تعاىل :    .  إنَّك ال
  اخل . ))…الوفاة  ملا حضرت أبا طالبٍ  ((مثَّ أورد هذا األثر عن سعيد بن املسيب عن أبيه قال :   

  يؤخذ من هذا احلديث : 
ه أن يقول ال إله إالَّ هللا .  حرص النيب -١   على عمِّ
ه عارضه أبـو جهـل ابـن  أنَّ صاحب اخلري الخيلو من معارض ، فقد عارض النيب -٢ يف دعوته لعمِّ

، ودعــاه إىل قوهلــا كــرر هشــام ، وعبــد هللا بــن أيب أميــة ، فكــان إذا كــرر عليــه أن يقــول ال إلــه إالَّ هللا 
  عليه أولئك مقالتهم : أترغب عن ملة عبد املطلب أو عن دين عبد املطلب . 

  ـــــــــــ

    . ٥٦سورة القصص آية  ) ١
اب  إنَّك التهدي من أحببت   ) الحديث أخرجه اإلمام البخاري في كتاب التفسير باب : ٢ ان ب اب اإليم ام مسلم في كت وأخرجه اإلم

  ى صحة إسالم من حضره الموت .ل علالدلي
  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
مــع مالــه عنــد هللا مــن مقــام ، ومالــه عنــده مــن جــاه ؛ فهــو أفضــل اخللــق علــى  إذا كــان النــيب -٣

م إليه وسيلة اليقدر على هدايـة مـن أحـب هدايـة توفيـق  اإلطالق ، وأعظمهم عند هللا جاهاً ، وأقر
اية التوفيق كلها بيد هللا ، فهو الذي يهدي القلوب ، ويردها إىل احلق إذا شـاء ؛ وهـو الـذي ألنَّ هد

ة فكــان أبــو رَّ وا احلقيقــة املـُــم يعمهــون حــىت يواجهــمينــع ذلــك ، ويــرتك أصــحاب الضــاللة يف ضــالال
  طالب آخر ما قال : أنَّه على ملة عبد املطلب . 

٦٧  



ملة املشركني يف زمنه ، فكانوا يؤمنون مبا آمن بـه أهـل ذلـك  يؤخذ منه أنَّ ملة عبد املطلب هي -٤
العصر ويف حميط العرب ، وينـفون ما نفوه ؛ وهـو البعـث بعـد املـوت ، وهلـذا فـإنَّ أبـا طالـب اسـتحق 

أنَّه يأيت إليه يوم القيامة وهو يف غمرة من جهـنَّم فيخرجـه إىل  دخول النار بذلك ، فقد أخرب النيب 
  فله يف قدميه مجرتان تغلي منهما دماغه كما ورد يف احلديث . ضحضاح منها ،

يؤخــذ منــه عظمــة شــأن التوحيــد ؛ وأنَّ لــه األثــر العظــيم يف مســتقبل العبــد ؛ وأنَّ مــن مــات علــى  -٥
  غريه البدَّ أن يواجه احلقيقة املرة من دخول النار ، واخللود فيها أبد اآلباد ، ودهر الدهور . 

ا ، فقد حـرص النـيب ويؤخذ منه أنَّ  -٦ علـى أيب طالـب أن ينجيـه هللا مـن  حمبة العاطفة اليؤخذ 
دي من أحببت  النار حمبًة له ، وقد أثبت هللا هذه احملبة بقوله :    .  إنَّك ال

  يؤخذ منه مضرة جلساء السوء على اإلنسان .  -٧
  إذا كان بغري حق . يؤخذ منه مضرة تعظيم األسالف ، واألكابر  -٨
  يؤخذ منه أنَّ األعمال باخلواتيم ، وباهلل التوفيق .  -٩
  
  
  
  
  
  
  ـــــــــــ
ه سمع رسول هللا  عن عبدهللا بن خباب عن أبي سعيد الخدري  "البخاري بلفظ : نحوه أخرج الحديث )  ١ ده عمه  أن ر عن وذك

ار يبل ل في ضحضاح من الن وم القيامة فيجع ه شفاعتي ي ه تنفع ال لعل ه أم دماغه أبو طالب فق ي من ه يغل اب  "غ كعبي ك في كت وذل
ار ، المناقب باب قصة أبي طالب  ة والن اب صفة الجن وأخرج نحوه أيضاً مسلم في كتاب األدب باب كنية المشرك وفي كتاب الرقاق ب

ن  وفي كتاب اإليمان باب شفاعة النبي  ه بسببه من حديث أبي سعيد الخدري والعباس ب د المطلب ألبي طالب والتخفيف عن عب
    رضي هللا عنهما .

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
  باب ما جاء أنَّ سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين)  ١٨( 

تقولوا علـى  وقول هللا تعالى :   ـ تغلو فـي ديـنكم و ـ يا أهل الكتاب 
ـ ابـن مـريم َّ الحق إنَّما المسيح عي رسـول هللا وكلمتـه ألقاهـا  هللا إ

  ] . ١٧١[ النساء :  إلى مريم وروٌح منه
 وفي الصحيح عن ابن عباس ر هللا عنهما في قول هللا تعالى :   

ا  ـ يغوث ويعوق ون سواعاً و تذرنَّ وداً و تذرنَّ آلهتكم و [  وقالوا 

 )١  (  

 )١ (  
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مـا هلكـوا قال : " هذه أسماء رجاٍل صـالحين مـن قـوم نـوح ، فل ] ٢٣نوح : 
أوحــى الشــيطان إلــى قــومهم : أن انصــبوا إلــى مجالســهم التــي كــانوا 
يجلسون فيها أنصابا ، وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبـد ؛ حتـى إذا 

  هلك أولئك ون العلم عبدت " . 
وقال ابن القيم رحمه هللا تعالى : قال غير واحٍد من السـلف لمـا مـا    

مـد ، توا عكفوا على قبورهم ، ثمَّ  صوروا تماثيلهم ، ثمَّ طال علـيهم ا
  فعبدوهم . 

تطروني كما أطرت النصارى ابن  ((قال :  وعن عمر أنَّ رسول هللا   
  أخرجاه .  ))مريم ؛ إنَّما أنا عبٌد ، فقولوا : عبد هللا ورسوله 

إيــاكم والغلــو ، فإنَّمــا أهلــك مــن كــان  ((:  وقــال : قــال رســول هللا     
  .  ))الغلو قبلكم 

 ))هلك المتنطعون  ((قال :  ولمسلم عن ابن مسعود أنَّ رسول هللا   
ثاً .     قالها ث

  ـــــــــــ
  .   وداً والسواعاً واليغوث  ) الحديث أخرجه اإلمام البخاري في كتاب تفسير القرآن باب :  ١
    فقي .بتحقيق دمحم حامد ال ١٨٣/ ١) انظر إغاثة اللهفان البن القيم ج ٢
الى : أحاديث ) الحديث أخرجه اإلمام البخاري في كتاب  ٣ ول هللا تع اب ق ريم  األنبياء ب اب م ر في الكت د آل  واذك ال الشيخ الولي ق

  . "  ١٦٩١وأصله عند مسلم في الصحيح برقم : " فريان 
ه غملسو هيلع هللا ىلص قال رسول هللا : عباس قال الحديث جاء بلفظ : " عن ابن )  ٤ ى راحلت ة وهو واقف عل ه : داة العقب ي فلقطت ل هات القط ل

ان  ك من ك ا أهل دين فإنم و في ال اكم والغل حصيات وهي حصى الخذف فلما وضعتهن في يده قال نعم بأمثال هؤالء بأمثال هؤالء وإي
ار قبلكم الغلو في الدين ا الجم رقم  " كما رواه ابن حبان في صحيحه بلب ذكر وصف الحصى التي ترمى به  ١٨٣/  ٣في ج ٨٧١ب

رقم  ٢٦٨/  ٥في ج ٣٠٥٧وفي سنن النسائي ( المجتبى ) باب التقاط الحصى برقم  در الحصى ب اب ق في  ٣٠٢٩وعند ابن ماجة ب
ى  ١٢٧/  ٥في ج ٩٣١٧وبرقم  ٤٣٥/  ٢في ج ٤٠٦٣وفي السنن الكبرى برقم  ١٠٠٨/  ٢ج و يعل باب أخذ الحصى وفي مسند أب

اني في صحيح الجامع في ج ٢٤٢٧برقم  ٣١٦/  ٤ي جفي أول مسند ابن عباس ف ام األلب د صحح الحديث اإلم رقم  ٥٢٢/  ١وق ب
  . ٩٨والسنة برقم  ١٢٨٣وأشار إلى صحته في السلسلة الصحيحة برقم  ٢٦٨٠

  ) في كتاب العلم باب هلك المتنطعون .  ٥

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
ـى أهـل الكتـاب عـن الغلـو : الغلو هو الزي الشرح ادة يف الشـيء عـن قـدره ، وهللا سـبحانه وتعـاىل 

م بــالغلو دخلــوا فيمــا مل جيــز هلــم الــدخول فيــه ، فالنصــارى غلــت يف عيســى بــن مــرمي حيــث  َّ ذلــك بــأ
ـاهم عـن  رأهلَّوه أو جعلوه ابناً هلل ، واليهود غلو يف عزيـ حـىت جعلـوه ابنـاً هلل ، فـاهلل سـبحانه وتعـاىل 

َّ  غلــو بقولــه : ال ــ تقولوا علــى هللا إ ــ تغلو فــي ديــنكم و ــ يــا أهــل الكتــاب 
  واحلق أالَّ يعتدى على مقام األلوهية ، فالجيوز أن يقال يف أحٍد أنَّه ابٌن هلل .  الحق

تـذرنَّ آلهـتكم  مثَّ أورد حديث ابن عباس يف قوله سبحانه وتعاىل يف سورة نوح :    وقالوا 
تذرنَّ وداً  ا  و ـ يغوث ويعـوق ون ـ سـواعاً و قـال : " هـذه أسـماء  و

   .   اخل…." رجاٍل صالحين من قوم نوح 

 )٢ (  

 )٣ (  

 )٤ (  
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  -يؤخذ من هذا األثر :   
  أنَّ فتنة بين آدم ، ودخوهلم يف الشرك كان من طريق الغلو .  -١
فهـو  احليلـة حـىت يـدخلهم يف الـذرائع ؛ الـيت توصـلهم إىل الشـركبيؤخذ منه أنَّ الشيطان يدخل  -٢

م أوًَّال . أمرهم أن يصوروا صور أولئك الصاحلني     ، ومل يأمرهم بعباد
يؤخــذ منــه أنَّ الشــيطان اليهمــه أن يطــول األمــر ؛ أي ميتــد الزمــان قبــل أن تعبــد ، فهــو أمــرهم  -٣

بنصب صورهم يف أماكنهم ، مثَّ جاء هلم حبيلٍة أخرى ، فاحليلـة األوىل قـال هلـم : إذا نصـبتم صـورهم 
قــال هلــم : إنَّ آبــائكم  ، وثانيــاً تتــذكرون مــا كــانوا يقولــون لكــم ، فيــدفعكم ذلــك إىل العبــادة كم فــإنَّ 

ـؤالء الرجــال ، فيسـقون ، ففعلــوا ذلــك حـىت إذا انقــرض اجليـل األول وجــاء جيــٌل  كـانوا يستســقون 
م ، فعبدوهم .   جديد ؛ قال هلم : إنَّ آبائكم كانوا يعبدو

  ع الناس درجًة درجة حىت يوقعهم يف الشرك باهلل . وهكذا الشيطان ينـزل م  
  أنَّ الشيطان قد أحيا فكر هؤالء الرجال بعد الغرق ، وهالك قوم نوٍح كلهم ، فأحيـا هلـم -٤

  كان هؤالء معبودين كما هو مبٌني يف بعض اآلثار .   ذكر هؤالء الرجال ، وملا بعث النيب 
اخل )) … أطرت النصارى ابن مريم  تطروني كما ((يؤخذ من حديث عمـر :  -٥

  " اإلطراء : هو
ـى أمتـه عـن اإلطـراء ؛ الـذي  املبالغة يف املدح ، واخلـروج باملمـدوح إىل حـدِّ املغـاالة فيـه ، فـالنيب 

م إىل حد التأليه ، وهللا سبحانه وتعاىل قد قال له :  ا أنا بشٌر مثلكم يوحى إيل خيرج    قل إمنَّ
  مهد لتوحيد الخالق الممجد  الشرح الموجز الم

  
ــا إهلكــم إلــٌه واحــد فمــن كــان يرجــوا لقــاء ربــه فليعمــل عمــًال صاحلـــاً واليشــرك بعبــادة ربــه أحــدا  [  أمنَّ

مـن غـري  العمل الصاحل هو الـذي يكـون خالصـاً هلل ، وموافقـاً ملـا جـاء عـن رسـول هللا  ] ١١٠الكهف : 
لتقصري كذلك ، وقد يكون مضرة التقصري أخف من مضرة مغاالة ، والتقصري ، فاملغاالة الجتوز ، وا

  املغاالة ؛ ألنَّ املغاالة يف املخلوق خترج به عن حده ، وجتاوز احلد يصري العبد طاغوتاً . 
هـذا دلَّ علـى  )) إياكم والغلو ، فإنَّما أهلـك مـن كـان قـبلكم الغلـو(( وقولـه :    

قــوا هللا عــز وجــل ، وأن يعملــوا مــا أمــروا بــه مــن دون خطــورة الغلــو ، وأنَّ الواجــب علــى العبــاد أن يت
  مغاالة ، والتقصري . 

هلــــك  ((قــــال :  عــــن ابــــن مســــعود أنَّ رســــول هللا مثَّ احلــــديث األخــــري   
ثاً ،  ))المتنطعون  والتنطع هو التشدد ، والتكلف مبـا الينبغـي ، فيجـب االقتصـاد قالها ث
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ــا يف الشــيء ، وعــدم الزيــادة فيــه كمــا أنَّــه ال ينبغــي أن يــنقص الشــيء عــن قــدره ، فكــذلك اليــزاد عمَّ
  يستحقه ، وباهلل التوفيق . 
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  عبده  إذاباب ما جاء في التغليظ فيمن عبد هللا عند قبر رجٍل صالح ، فكيف  )  ١٩( 

هللا عنهما ذكـرت لرسـول في الصحيح عن عائشة أنَّ أمَّ سلمة ر   
(( بــأرض الحـبشــــة ومــا فيهــا مــن الصــور ، فقــال : رأتهــا كنيســًة  هللا 

أولئك إذا مات فـيهم الرجـل الصـالح أو العبـد الصـالح بنـوا علـى قبـره 
ار الخلـق عنـد هللا  ـ ء  ))مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك  ـ فهؤ

  يل . جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماث
طفـق يطـرح خميصـًة لـه  زل برسـول هللا ولهما عنها قالت : لمـا ُنـ   

لعنـة هللا علـى  ((ا فقال وهو كذلك : ـكشفهبها على وجهه ، فإذا اغتم 
ـ )) اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد  يحذر ما صـنعوا ولو

برز قبره غير أنَّه خُ     أن يتخذ مسجداً . أخرجاه . ذلك 

 )١ (  

 )٢ (  
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قبل أن يموت  ولمسلم عن جندب بن عبد هللا قال : سمعت النبي   
إني أبرأ إلى هللا أن يكون لي مـنكم خليـل ، فـإنَّ  ((بخمس وهو يقول : 

ـ ، ولـو كنـت متخـذاً مـن  ـ كمـا اتخـذ إبـراهيم خلي هللا قد اتخـذني خلي
تخذت أبا بكٍر خلي ؛ أ وإنَّ من كان قبلكم كانوا  يتخذون أمتي خلي 

قبور أنبيائهم مساجد ؛ أ ف تتخذوا القبور مساجد ، فإّنِي أنهاكم عـن 
 –وهو في السـياق  –فقد نهى عنه في آخر حياته ، ثمَّ إنَّه لعن  ))ذلك 

ة عندها من ذلك ، وإن لم ُيبَْن مسجٌد ، وهو معنـى  من فعله ، والص
يكونـوا ليبنـوا حـول فـإنَّ الصـحابة لـم  ))خ أن يتخذ مسجداً  ((قوله : 

ة فيه فقد اتخذ مسجداً ؛ بـل  قبره مسجداً ، وكل موضع قصدت الص
جعلــت لــي  ((:  كــل موضــع يصــلى فيــه يســمَّى مســجداً ، كمــا قــال 

رض مسجداً    ا
  .  ))وطهورا 

  ـــــــــــ
اب المساجد ) الحديث أخرجه اإلمام البخاري في كتاب الصالة باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ، وأ ١ خرجه اإلمام مسلم في كت

  باب النهي عن بناء المساجد على القبور .  
اب  ٢ ور ، وأخرجه أيضاً مسلم في كت ى القب اذ المساجد عل ره من اتخ ا يك اب م ) الحديث أخرجه البخاري أيضاً في كتاب الجنائز ب

  المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور .  
  اإلمام مسلم في كتاب المساجد باب النهي عن بناء المساجد . ) الحديث أخرجه  ٣

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
حمد بسنٍد    ار النـاس  ((مرفوعاً :  عن ابن مسعود جيد و ـ إنَّ مـن 

ورواه  ))من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبـور مسـاجد 
      أبو حاتم في صحيحه .

    -: هذه األحاديث كلها تدل :  الشرح 
على حترمي اختاذ القبور مسـاجد ؛ سـواًء جعلـت القبـور يف املسـجد بعـد بنائـه أو بـين املسـجد يف  -١

  وسط املقابر ؛ كل ذلك الجيوز .
والجيوز أن يصلي يف مسجد حوله مقابر ، وباألخص إذا كانت املقابر يف قبلته ، فإن كان املسجد   

  قرب وعلى املقابر تعظيماً هلا ؛ فإنَّه جيب هدمه ، ومنع الصالة فيه . بين على ال
مم ، والعظـام ؛ الـيت يف وإذا كان املسجد مبنياً ووضـعت املقـابر فيـه ؛ فـإنَّ األوىل أن ختـرج منـه الـرِّ   

وز املقابر ، وتنقل إىل مقابر املسلمني ، وحينئـٍذ يكـون املسـجد صـاحلاً للصـالة فيـه ؛ بـدون هـذا الجتـ
  الصالة فيه ، وكذلك إذا كانت املقابر حميطة به من جوانبه . 

 )٣ (  

٧٢  

 )٤ (  

فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا   تعالى : ) الحديث أخرجه اإلمام البخاري رحمه هللا في كتاب التيمم باب وقول هللا ٤
 =  بوجوهكم وأيديكم منه 

 )١ (  



يؤخذ من هذه النصوص أنَّ العبادة إن كانت هلل عز وجل ؛ لكن فعلها صاحبها عند هذا القـرب  -٢
تربكاً به ، وظناً أنَّ العبادة عنده تكـون مقبولـة عنـد هللا عـز وجـل ، وفاضـلة لديـه ، فـإنَّ تلـك العبـادة 

  ، ومردودة على صاحبها ، والجيوز له أن يفعلها عند القرب .   تكون باطلة
ا ذحبـت هلل  -٣  م يذحبون عند القبور ، ويزعمون أنَّ هذه الذبيحة إمنَّ َّ أنَّ املعروف من حال الناس أ

ــا إىل القــرب ، وعلــى أقــل  ، وهــذا غــري صــحيح ، ولــو كــان قصــد الــذبح هلل لــذحبها يف بيتــه ومل يــأت 
 (( نَّ هذه العبادة مشرتكة بني هللا وبني خلقه ، ويف احلـديث أنَّ هللا سـبحانه وتعـاىل يقـول :األحوال فإ

  . ))أنا أغىن الشركاء عن الشرك من عمل عمًال أشرك فيه معي غريي تركته وشركه 
  مـلعن الذين يتخذون القبور مساجد ، وخصَّ باللعنة اليهود والنصارى ؛ ألَّ  أنَّ النيب  -٤
  ـــــــــــ

  .   وأخرجه أيضاً اإلمام مسلم رحمه هللا في أول كتاب المساجد من حديث جابر بن عبدهللا =  
رقم  ٦/  ٢وابن خزيمة في صحيحه في ج ٤٣٤٢برقم  ٤٥٤/  ١الحديث أخرجه أحمد في المسند في ج)  ١ ان في  ٧٨٩ب ن حب واب

د ( وقال في  ١٠٤١٣برقم  ١٨٨/  ١٠ر في جوالطبراني في المعجم الكبي ٦٨٤٧برقم  ٢٦٠/  ١٥صحيحه في ج /  ٢مجمع الزوائ
رقم  ٤٠٢/  ١١وعبد الرزاق في مصنفه في ج) : إسناده حسن ،  ٢٧ ن أبي شيبة في مصنفه في ج ٢٠٨٤٨ب رقم  ٣٠/  ٣واب ب

ان : " وأخرجه )  ٤٥ ١١٨١٦الحديث  د آل فري ار أصبهان ( وقال الدكتور الولي يم في أخب و نع زار في المسند ) والب ١٤٢/  ١أب
ن  ١٣/  ٨في مجمع الزوائد ( أيضاً قال الهيثمي و) ( كشف )  ٣٤٢١،  ٣٤٢٠رقم (  ) رواه البزار بإسنادين في أحدهما عاصم ب

ذلك  ٦٦٨/  ٢بهدلة وهو ثقةٌ وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح ، وقال الحافظ ابن تيمية في االقتضاء (  ) إسناده حسن ، وك
  اهـ . ) "  ٧٠٦٧) وأخرج الجملة األولى البخاري في الصحيح رقم (  ٢٠٥/  ١في إغاثة اللهفان ( قال ابن القيم 

  . ) الحديث أخرجه اإلمام مسلٌم رحمه هللا في كتاب الزهد والرقاق باب من أشرك في عمله غير هللا من حديث أبي هريرة  ٢

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
  اختذوا قبور أنبيائهم مساجد .  كانوا قد

لصــالح كنــيب هللا عيســى عليــه الســالم ، وعزيــر با اً العبــد الصــاحل ســواء كــان معروفــ اأنَّ مــن دعــ -٥
أحدًا من هؤالء ، أو عبده من دون هللا ، فإنه يكـون مشـركاً كـافراً ،  اوغريهم من الصاحلني ؛ من دع

لـك القـرب ، فـإن هـذه ذريعـة إىل الشـرك مـن أشـد ومن صلى عند القرب معتقدًا فضـيلة الصـالة عنـد ذ
  الذرائع املوصلة إليه .

  النهي عن اختاذ القبور مساجد ، ولعن من فعل ذلك . وكم أكد النيب   
كـود يؤخذ منه حترمي التصوير ، وتكون احلرمة أشد إذا قصد بالتصوير العبادة للشخص املصـور   -٦

  ، وسواع ، ويغوث ، ويعوق ، ونسرا . 
كان خارجاً عن املسـجد ؛ ألن بيتـه كـان إىل جنـب املسـجد ، وقـد دفـن يف بيتـه   أن قرب النيب  -٧

ويف عهد الوليد بن عبد امللـك أمـر بعمـارة املسـجد ، وأدخلـت احلجـرة يف املسـجد ، ومل يكـن ذلـك 
لك عن رضى من أهل العلم ؛ بل أنَّ بعض أهل العلم الذين كانوا موجودين يف تلك األزمنة كرهوا ذ

  ، ومنهم سعيد بن املسيب .

 )٢ (  
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فقــد بنيــت يف آخــر القــرن الســادس بناهــا ملــك مــن  أمــا القبــة اخلضــراء الــيت بنيــت علــى قــربه  -٨
يف مسجده ، فالحجة له يف ذلك ، وكذلك مـن احـتج  ملوك مصر ، فمن احتج بوجود قرب النيب 

تلـك األمـور فعلـت مـن أنـاس على البناء على القبور بوجود تلك القبـة فـال حجـة لـه يف ذلـك ؛ ألن 
يكون عندهم جهل ، وهلم سلطة اليستطيع الناس الرد عليهم ، فعملوا ذلك بزعمهم أنه حمبـة للنـيب 

  . وتعظيماً له  
يؤخذ من احلديث األخري أن الذين يتخذون القبور مسـاجد مـن شـرار اخللـق عنـد هللا عـز وجــل  -٩
.  

حـىت  مساجد باألخص يف آخر حياته ، وقرب موته  كرر النهي عن اختاذ القبور  أن النيب  -١٠
  اليتوهم متوهم أو يظنَّ ظانٌّ نسخه أو إباحته .

  أن هللا أكرمه بأن اختذه خليًال كما اختذ إبراهيم خليًال ، واخللة هي أعلى من احملبة . -١١
أمـــيت  ولـــو اختـــذت مـــن ((:  لقولـــه  وإشـــارة إىل خالفتـــه  فيـــه فضـــيلة أليب بكـــر الصـــديق ، -١٢

  وباهلل التوفيق .   ))خليًال ال اختذت أبا بكر خليال 
  
  

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
  باب ما جاء أنَّ الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون هللا)  ٢٠( 

تجعـل قبـري  ((قـال :  روى مالٌك في الموطأ أنَّ رسـول هللا    اللهـمَّ 
  .  ))اً يعبد ؛ اشتد غضب هللا على قوٍم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وثن
بن جريـر بسـنده عـن سـفيان عـن منصـور عـن مجاهـد :    أفـرأيتم  و

ت والع قال : " كان يلت السويق فمات فعكفوا على  ] ١٩[ النجم :  زى ـال
  قبره " .

ان يلت السويق وكذا أبو الجوزاء عن ابن عباس ر هللا عنهما: "  ك  
  للحاج " . 

ـ هللا عنهمـا قـال :    زائـرات  لعـن رسـول هللا  ((وعن ابـن عبـاس ر
ج    رواه أهل السنن .  ))القبور ، والمتخذين عليها المساجد وال

  -: يؤخذ من هذا احلديث ، ومن هذه الرتمجة :  الشرح
  ون هللا عز وجل . من  دأنَّ الغلو سبٌب يف جعل قبور الصاحلني أوثاناً تعبد  -١

 )١ (  

 )٢ (  

 )٣ (  

 )٤ (  
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ذا قـال النـيب يؤخذ منه أنَّ الوثن كل شيٍء عبد من دون هللا ؛ سواًء كان قرباً أو غـري ذلـك ، وهلـ -٢
  :)) تجعل قبري وثناً يعبد خـاف أن يتخـذ قـربه وثنـاً يعبـد  وذلك أنَّ النيب  ))اللهمَّ 

وغضـب علـى مـن فعلـوه ، وأحـلَّ  من دون هللا ؛ مع أنَّه هو الذي حذر مـن الشـرك ، وجاهـد أهلـه ،
  مـهللا له وألمته قتل املشركني ، وسيب نسائهم ، وذراريهم ، وغنيمة أمواهلم ؛ كل ذلك سببه عباد

  ـــــــــــ

 ١، وأخرج بنحوه عبد الرزاق في مسنده في ج) الحديث أخرجه اإلمام مالك في الموطأ في كتاب النداء للصالة باب جامع الصالة  ١
ديث  ٤٠٦/  رقم الح ي ج ١٥٨٧ب يبة ف ي ش ن أب نف اب ي مص ديث  ١٥٠/  ٢وف رقم الح ي ج ٧٥٤٤ب ديث  ٣٠/  ٣وف رقم الح ب

 ١٢وأخرجه أبو يعلى في ج ١٠٢٥برقم  ٤٤٥/  ٢وأخرجه أيضاً في ج ٧٣٥٢برقم  ٢٤٦/  ٢وأخرجه اإلمام أحمد في ج ١١٨١٩
  .  ٦٦٨١برقم الحديث  ٣٣/ 
  ) .  ٥٨/  ٢٧ر ( بن جرير الطبري في التفسيرواه ا ) ٢
  .  أفرأيتم الالت والعزى  ) األثر أخرجه اإلمام البخاري في كتاب تفسير القرآن باب قول هللا تعالى :  ٣
ور في أبو داود الحديث أخرجه اإلمام  ٤ ارة النسا للقب رقم  ٢١٨/  ٣كتاب الجنائز باب في زي ائز في والنسائي  ٣٢٣٦ب اب الجن كت

اب والترمذي  ٢٠٤٣برقم  ٩٤/  ٤لسرج على القبور باب التغليظ في اتخاذ ا ر مسجداً في كت ى القب اب كراهة أن يتخذ عل الصالة ب
ن  ١٥٧٥كتاب الجنائز باب النهي عن زيارة القبور رقم في وقال حديث حسن ، وابن ماجة مختصراً  ٣٢٠رقم ب ١٣٦/  ٢في ج واب
في المستدرك على الصحيحين في والحاكم  ١٢٧٢٥برقم  ١٤٨/  ١٢في جوالطبراني في الكبير  ٣١٧٩رقم  ٤٥٢/  ٧في جحبان 

رقم  ٥٣٠/  ١ج ي يوالب ١٣٨٤ب ي جهق رقم  ٧٨/  ٤ف ي التلخيص  ٦٩٩٨ب ر ف ن حج ال اب ا  ١٣٧/  ٢وق ى أنَّ أب ور عل : والجمه
هذا الحديث : " ويرى قال الشيخ الوليد آل فريان في تخريجه لكما قاله محققا القول المفيد ، وصالح هو مولى أم هانئ وهو ضعيف 

ك عن أبي  ٣٤٨/  ٢٤ابن القيم في تهذيب السنن  ل ذل يس بصاحب الكلبي المزعوم ونق ة ول ذا هو مهران وهو ثق أنَّ أبا صالح ه
  " اهـ .  ٢٩٤/  ١في جحاتم ، وفي بعض نسخ الجامع كما يقول ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم 

  لق الممجد  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخا

  
اشـتد غضـب هللا علـى قـوٍم اتخـذوا  ((األوثان مـن دون هللا عـز وجـل ، وهلـذا قـال : 

واليشـتد غضـب هللا إالَّ علـى مـن أتـى أكـرب الـذنوب ؛ وأكربهـا ،  ))قبور أنبيـائهم مسـاجد 
لـيت مـن دون هللا عـز وجـل ، وكـم مـن اآليـات اتعبـد وأشدها ، وأفضعها اختاذ القبـور معابـد ، وأوثانـاً 

نصَّ هللا فيها على املشركني ، وبنيَّ فيها ضعف عقوهلم ، وبعد ما ذهبوا إليـه ، فكيـف يتخـذ إهلـاً مـن 
ه هللا باملوت رِمًَّة ، وصار يف قـربه جيفـًة ؛ لـوال أنَّ هللا سـرت جيفتـه يف األرض ملـا اسـتطاع أحـٌد أن  صريَّ

أو إجنائـه ممـا خيـاف ، ولكـم بـنيَّ بهم يدنوا من جيفته مع العلـم بعجـز املخلـوقني عـن إسـعاف مـن يطلـ
هللا عز وجل قدرته مبا عرض من آيات يف الكون ، وبنيَّ عجز الناس ، وضـعفهم عـن أتفـه األشـياء ، 

إن  والـــذين تـــدعون مـــن دونـــه مـــا ميلكـــون مـــن قطمـــريوأقلهـــا وأحقرهـــا ؛ كمـــا يف قولـــه تعـــاىل : 
ويــوم القيامــة يكفــرون بشــرككم والينبئــك  تــدعوهم اليســمعوا دعــائكم ولــو مسعــوا مــا استجابـــوا لكــم

ــــري  ــــل خب ــــه : ]  ١٤،  ١٣[ فــــاطر :  مث ــــدعون مــــن دون هللا الميلكــــون مثقــــال ذرة يف  وقول ــــذين ت إنَّ ال
فـالغلو يف قبـور  ] ٢٢[ سـبأ :  السماوات وال يف األرض وما هلم فيهما من شرك وما له منهم مـن ظهـري

عـل املغلــو فـيهم معبـودين مــن دون هللا تعـاىل ، وقـد حــذَّر الصـاحلني ، وكـذلك الغلــو يف األشـخاص جي
يـا أهـل الكتـاب التغلـو يف ديـنكم والتقولـوا علـى هللا إالَّ احلـق  هللا تعاىل يف كتابه من الغلـو فقـال : 
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ا املسيح عيسى ابن مرمي رسول هللا وكلمته ألقاها إىل مرمي وروٌح منـه فـآمنوا بـاهلل ورسـوله والتقولـوا  إمنَّ
  . ] ١٧١[ النساء :  ٌة انتهوا خريًا  لكم إمنا هللا إلٌه واحد ثالث

بن جريــر بســنده عــن ســفيان عــن منصــور عــن مجاهــد :   ــ أفــرأيتم  و
ت والع قال : " كان يلت السويق فمات فعكفوا على  ] ١٩[ النجم :  زى ـــال

  .  قبره " ، وكذا أبو الجوزاء عن ابن عباس : "  كان يلت السويق للحاج "
وأقول : إنَّ من عادة الناس الغلو فيمن رأوا منه الصالح ، وهذا الغلو هو الذي يصـري املغلـو فيـه   

معبودًا مـن دون هللا ، فهـذا الرجـل الـذي كـان يلـت السـويق ، ويطعمـه احلـاج ؛ غـال فيـه النـاس حـىت 
  صريوه معبوداً ، وعكفوا على قربه .

ذه املناسبة نتذكر أيضاً مـا حصـل لقـو  م و م إىل هللا وحيثـو م نـوح بعـد آدم حيـث كـان رجـاٌل يـدعو
على األعمال اخلريية ، فلما ماتوا جاء الشـيطان إىل أقـوامهم ، وأمـرهم أن ينصـبوا يف أمـاكنهم صـوراً 

  هلم حىت يتذكروا ما كانوا يقولون هلم ، فيدفعهم ذلك إىل العبادة ، ففعلوا ، وبعد زمن من
  وحيد الخالق الممجد  الشرح الموجز الممهد لت

  
  حني انقرض ذلك اجليل عبدوا من دون هللا . 

ومن هنا نعلم أنَّ الشيطان قد يدعوا إىل العبادة ألغراٍض له فيها ؛ حىت خيرج الناس من عبادة هللا   
  إىل عبادة غريه .

 عــز وأمــا العــزى فهــي شــجراٌت ثــالث نصــبوا عنــدها صــنماً ،  ومســوه بــالعزى ليعبــدوه مــن دون هللا  
ــم اشــتقوا العــزى مــن العزيــز ، وكانــت العــزى يف وادي الســيل علــى طريــق الطــائف  َّ وجــل ، ويقــال أ
امـة ، وكـان الـالت ألهـل الطـائف ومـن حـوهلم ، فلمـا جـاء  فكانت لقريش ، ومن جاورها من أهـل 

 جــل : اإلسالم هدم هذه املعبـودات كلهـا ، وجعـل العبـادة هلل وحـده دون مـن سـواه قـال هللا عـز و 
وإن تولـوا  وقاتلوهم حىت التكون فتنة ويكون الدين كلـه هلل فـإن انتهـوا فـإنَّ هللا مبـا يعملـون بصـري

  .  ] ٤٠،  ٣٩[ األنفال :  فاعلموا أنَّ هللا موالكم نعم املوىل ونعم النصري 
زائـرات  لعـن رسـول هللا  ((وعن ابن عباس ر هللا عنهمـا قـال :     

ج القبور ، والمتخ   رواه أهل السنن .  ))ذين عليها المساجد وال
وأقــول : هــذا احلــديث صــحيح مبجمــوع طرقــه ، ولــذلك صــححه األلبــاين يف صــحيح اجلــامع بــرقم   

وعلـى هـذا فـإنَّ اللعـن  وهو مرويٌّ من طريق ابن عبـاس ، وأيب هريـرة ، وحسـان بـن ثابـت ٤٩٨٥
ن يكثـرن الزيـارة  َّ الشـركية ، وهلـذا جـاء بصـيغة املبالغـة ، وإىل ذلـك ذهـب  لزوارات القبور من أجل أ

كثٌري من أهل العلم ، وجعلوا ذلك خاصاً بالنساء الاليت يكثرن زيارة القبور زيارة شـركية ، وبدعيـة ، 

 ١    
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ويف ختصـــيص النســـاء بـــذلك إشـــارة إىل أنَّ النســـاء أكثـــر مـــن يقعـــن ضـــحية للخرافـــات ، والعقائـــد 
، والتخريف ، ومن تأمل واقع الناس يعلـم ذلـك وزعـم بعضـهم أنَّ هـذا املنحرفة املبنية على األوهام 

ــارة القبــور الــذي جــاء يف احلــديث الصــحيح  ــارة القبــور ، وأنَّ اإلذن يف زي النهــي كــان قبــل اإلذن بزي
ـا تـذكر اآلخـرة   ((الذي رواه مسلم :  َّ يتكم عن زيارة القبـور ، فزوروهـا فإ وبعـد ذلـك جـاء  ))كنت 

بـاملرأة الـيت كانـت  مبـرور النـيب ، واستدل مـن قـال ذلـك علـى األصـح للرجال والنساء  اإلذن عاماً 
  ارةـدلوا أيضاً بزيـتبكي على القرب ، واحلديث يف الصحيحني ، واست

  ـــــــــــ
ام  ) الحديث أخرجه اإلمام ابن ماجة في سننه في كتاب الجنائز باب ما جاء في زيارة القبور من حديث ابن مسعود ، ١ وأخرجه اإلم

ديث  رقم الح ة ب رة المبشرين بالجن ند العش ي مس د ف ب  ١٢٤٠أحم ي طال ن أب ي ب ديث عل ن ح رقم ، م ند األنصار ب اقي مس ي ب وف
ه  ٢٢٤٩٦ دة عن أبي ن بري ديث اب ن ح لم ، م ي صحيح مس ديث ف ذي وأصل الح ور وال ارة القب تكم عن زي ظ : " نهي ه بلف اء في ج

ا ، فزوروها ، ونهيتكم عن لحوم األض احي فوق ثالث فأمسكوا ما بدا لكم ، ونهيتكم عن النبيذ إال في سقاء فاشربوا في األسقية كله
ي  تئذان النب اب اس ائز ب اب الجن ي كت ك ف كرا " وذل ربوا مس ه ، وأ وال تش ر أم ارة قب ي زي ل ف ز وج ه ع اب ورب ي كت اً ف رده أيض
ل لحوم األضاحي بع ى شاء عن األضاحي باب بيان ما كان من النهي عن أك ى مت ه إل ان نسخه وإباحت د ثالث في أول اإلسالم وبي

  =                           . بريدة 

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
وأقــول إنَّ النهــي الــوارد يف احلــديث مل يكــن عــن الزيــارة الســنية ، وإمنــا هــو عــن ، عائشــة لقــرب أخيهــا 

ــا يلعــن مــن أتــى حمرمــ الزيــارة البدعيــة والشــركية ؤالء ـاً وهـــ؛ ألنَّ الزيــارة الســنية اليلعــن صــاحبها ، وإمنَّ
ـــالنســ واملتخــذين  ((والــدليل علــى ذلــك قولــه يف وصــفهنَّ :  رماً ، فلــذلك لعــنهنَّ النــيب ـن حمـــاء أتي
  إذ أنَّه اليتخذ على القبور املساجد والسرج إالَّ أهل اخلرافات . ))املساجد والسرج  اعليه
  -والفرق بني الزيارة البدعية والشركية :    

أنَّ الزيارة البدعية : هي اليت يقصد فيهـا العبـادة ، والـدعاء عنـد القـرب ظنـاً بـأنَّ ذلـك يكـون سـبباً يف 
  مضاعفة األجر ، وقبول العبادة .

   النساء. أمَّا الزيارة الشركية : فهي اليت يدعى فيها املقبور ، ويطلب منه احلاجات ، وهذا كثري يف
أمَّا الزيـارة السـنية : وهـي املقصـودة للـدعاء للميـت ، فهـذه الظـاهر جوازهـا للرجـال والنسـاء عمومـاً 

كيــف أقــول هلــم يــا رســول هللا ؟ قــال قــويل : الســالم ((:  وقــد قالــت عائشــة رضــي هللا عنهــا للنــيب 
واملسـتأخرين ، وإنـا إن شـاء هللا على أهل الديار من املؤمنني واملسلمني ، ويرحم هللا املسـتقدمني منـا 

  رواه مسلم ، وهذا هو القول احلق يف املسألة إن شاء هللا ، وباهلل التوفيق . ))بكم لالحقون 
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فإنك بامرأة تبكي عند قبر فقال اتقي هللا واصبري قالت إليك عني  ) وهذا الحديث أورده اإلمام البخاري بلفظ : "  مر النبي   ٢  =
ه النبي ، ولم تعرفه ، لم تصب بمصيبتي  ا إن ل له اب النبي  فقي وابين  فأتت ب ده ب م تجد عن م أعرفك ، فل ال ، فقالت ل ا : فق إنم

ى  اب في الصبر عل ائز ب اب الجن لٍم بنحوه في كت ور ، ولمس ارة القب اب زي ائز ب اب الجن ك في كت ى " وذل د الصدمة األول الصبر عن
  ألولى . المصيبة عند الصدمة ا

دكتور  ٧٨/  ٤والبيهقي في السنن الكبرى (  ، ) وصححه ووافقه الذهبي ٣٧٦/  ١) أخرجه الحاكم في المستدرك (  ٣ ال ال ) كما ق
اء  وقال، الوليد آل فريان  دنيا  ٤١٨/  ٤محققا القول المفيد شرح كتاب التوحيد : " وقال العراقي في تخريج اإلحي ن أبي ال رواه اب

يس النبي في القبور و د  الحاكم بإسناٍد جيد بلفظ : أنَّ عائشة رضي هللا عنها زارت قبر أخيها فقال لها عبد هللا بن أبي مليكة : أل ق
  نهى عن زيارة القبور ؟ قالت : إنَّه أمر بها بعد ذلك " اهـ . 

  ر والدعاء ألهلها . ) الحديث أخرجه اإلمام مسلم رحمه هللا في كتاب الجنائز باب ما يقال عند دخول القبو ١
  

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  
  
  

  جناب التوحيد    باب ما جاء في حماية المصطفى  )  ٢١( 
  وسده كل طريق يوصل إلى الشرك

[  لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم  وقوله تعالى   

  .  ] ٢٨التوبة : 
، و  اً  تجعلوا بيوتكم قبور  ((:  هللا  قال قال رسول  عن أبي هريرة 

تكم تبلغني حيث كنت  )) متجعلوا قبري عيدا ، وصلوا عليَّ ، فإن ص
  ورواته ثقات . ، ورواه أبو داود بإسناد حسن 

ً يجـيء إلـى فرجـٍة كانـت عنـد  وعن علي بن الحسين    ـ : أنَّه رأى رج
وقال : أ أحـدثكــــم حديثـــــاً فيدخل فيها فيدعــو فنهــاه ،  قبر النبي 

تتخذوا قبري  ((قال :  سمعتـه من أبي عـــن جـــدي عـــن رسول هللا 
بيوتكم قبورا ، وصلوا عليَّ فإنَّ تسليمكم يبلغني حيث كنتم  عيداً ، و

  رواه في المختارة .  ))

ـــيب  الشـــرح ـــ : الن ـــذرائع املوصـــلة إىل الشـــرك ، ومـــن ذل ـــواب وال ـــه ســـد األب ـــ  ((:  ك قول و
يا سيدنا وابن سيدنا ، ويا خرينا وابن  ((قيل له :  ومن ذلك أنَّ النيب  ))تجعلوا قبري عيدا 

يا أيها الناس قولوا بقولكم ، وال يستهوينكم الشيطان ؛ أنا حممد بـن عبـد هللا  : خرينـا فقال النيب 
 ومـن ذلـك أنـَّه ملـَّا جـاءه رجـل )) عـز وجـل ورسول هللا ، وهللا ما أحب أن ترفعـوين فـوق مـا رفعـين هللا

كـــت األمـــوال ، وهلكـــت األنعـــام  ((وقـــال يـــا رســـول هللا :  جِهـــدت األنفـــس وضـــاعت العيـــال ، و
  كـوحي ع بك على هللا ، ونستشفع باهلل عليك قال رسول هللا ـفاستسق هللا لنا ، فإنا نستشف

 )١  (  
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ور ٢٠٤٢برقم  ٢١٨/  ١ج الحديث أخرجه اإلمام أبو داود في)  ١ ارة القب اب زي اب المناسك ب د في في كت وفي  ٣٦٧/  ٢ج وأحم
رقم  ١٥٠/  ٢وابن أبي شيبة في مصنفه في ج ٨٠٣٠برقم  ٨١/  ٨المعجم األوسط للطبراني في ج رقم  ٣٠/  ٣وفي ج ٧٥٤٢ب ب

رقم  ٧١/  ٣وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه في ج ١١٨١٨ ر ٥٧٧/  ٣وفي ج ٤٨٣٩ب والحديث أخرجه أيضاً  ٦٧٢٦قم ب
ه  ٦٧٦١برقم  ١٣١/  ١٢وفي ج ٤٦٩برقم  ٣٦١/  ١أبو يعلى في مسنده في ج ولكنه جاء بلفظ : " وتتخذوا بيتي عيدا " بدل قول

  : " والتتخذوا قبري عيدا " .  
  .  "فإنَّ تسليمكم يبلغني أين كنتم  ") وفي نسخة الدكتور الوليد آل فريان :  ٢
  .)  ٤٢٨ضياء المقدسي في المختارة رقم ( ال انظر ) ٣
رى في ج ١٣٣٧و ١٣٠٩برقم الحديث  ٣٩٠/  ١الحديث أخرجه عبد بن حميد في مسنده في ج)  ٤ /  ٦والطبراني في السنن الكب

اني ألبي  ١٦٣٥٤برقم  ٢٥/  ٤وفي ج ١٣٥٥٣و ١٢٥٧٣برقم  ١٥٣/  ٣وأحمد في ج ١٠٠٧٨برقم  ٧١ وفي كتاب اآلحاد والمث

  .  ١٤٨٢برقم الحديث  ١٥٣/  ٣يباني أحمد بن عمرو الضحاك رحمه هللا في جبكر الش

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
فمـا زال يسـبح حـىت عـرف ذلـك يف وجـوه أصـحابه ، مث قـال  أتدري مـا تقـول ، وسـبح رسـول هللا 

ذلـك ، وحيـك أتـدري مـا هللا ؟! وحيك إنه ال يستشفع باهلل علـى أحــد مـن خلقـه شـأن هللا أعظـم مـن 
إن عرشه على مساواته هكذا ، وقال بأصابعه مثل القبة عليه ، وإنـه ليئــط بـه أطيــط الرحــل بالراكـب 

جناب التوحيد ، فقد دعا صلوات هللا وسالمه عليه دعا ربـه أالَّ  كل هذا يدل على محاية النيب )) 
، فحمــاه مــن ذلــك ، ويف هــذا يقــول ابــن القــيم يف جيعــل قــربه وثنــاً يعبــد ، وقــد اســتجاب ربــه دعــاءه 

  نونيته : 
  فأجاب رب العاملني دعاءه                  وأحاطه بثالثة اجلدرانِ 

فقد بين على قربه جدار مثلث حبيث اليتمكن أحٌد أن يقف على قربه ، ويستقبـل القبلة ويكون   
ول على احلجر ، ومنها حجرة عائشة رضي القرب بينه وبني القبلة ، وأحيط بالشبك الذي مينع الدخ

  هللا عنها ؛ اليت دفن فيها هو وأبو بكر ، وعمر رضي هللا عنهما .
ــٌز عليــه مــا عنــتم حــريٌص  أورد املؤلــف قــول هللا ســبحانه :    لقــد جــاءكم رســول مــن أنفســكم عزي

أي مــا يشــق  ا عنــتم مــ حبيــث أنَّــه اليرضــاه أبــداً  عزيــٌز عليــه   علــيكم بــاملؤمنني رؤوٌف رحــيم 
أنـَّه قـال  أي حريٌص على ما ينفعكم ، وقد جاء يف احلـديث عـن النـيب  حريٌص عليكم  عليكم 

فجعل اجلنادب والفـراش يقعـن فيهـا  ((يعين يف ظلمة الليل  ))مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارًا  ((: 
ن عنها ، وأنا آخذ حبجزكم عن النار ؛ وأنتم تفلَّت رواه مسـلم وقـد جـاء يف  ))ون من يـدي ، وهو يذ

أنا فرطكم على احلوض ؛ مـن ورد شرب ، ومن شــرب مل يظمـأ أبـدا ولـريدن علـي أقـوام  ((احلديث : 
أعـــرفهم ويعرفـــوين ، مث حيـــال بيـــين وبيـــنهم ؛ قـــال أبـــو حـــازم : فســـمع النعمـــان بـــن أيب عيـــاش ، وأنـــا 

د ـ؛ قــال فقلـت : نعــم ؛ قـال : وأنــا أشهــأحـدثهم هــذا احلـديث ، فقــال : هكـذا مسعــت سهـــال يقـول 
  ال:ــين ، فيقـم مـول : إـه يزيد فيقـدري لسمعتـد اخلـعلى أيب سعي
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  رواه مسلم . ))إنك ال تدري ما عملوا بعدك ، فأقول سحقا سحقا ملن بدل بعدي 
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اني رحمه هللا وأشار ) الحديث أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب الجهمية وإسناده ضعيف كما ف ١ ي ضعيف سنن أبي داود لأللب
تح  ٥٧٢٧والمشكاة برقم  ٥٧٥الل برقم ظإلى ضعفه أيضاً في ال ه لف ان في تحقيق ن دمحم آل فري وقال الدكتور وليد بن عبد الرحمن ب

) وابن خزيمة في  ٢٤ة ( ) والدارمي في الرد على الجهمي ٢٢٤/  ٢بأنَّه : " أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (  ٨٢٩صالمجيد 
) والدارقطني في  ١٥٤٧) والطبراني في الكبير رقم (  ٥٧٦) و (  ٥٧٥) وابن أبي عاصـم في السـنة رقـم (  ١٤٧التوحيـد رقم ( 

اد  ٣٨الصفات (  ـاعة  –) والاللكائي في شرح أصول االعتق ـة والجمــ ـل السنــ اد أصول أه م ( يقصد شرح اعتق و  ٦٥٦رق ) وأب
  ) " اهـ .  ٨/  ١) وابن كثيٍر في التاريخ (  ٩٥/  ٧) وصححـه ابن القيم في تهـذيب السـنن (  ١٩٨خ في العظمـة رقم ( الشيـ
على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم من حديث جابر بن  ) الحديث أخرجه اإلمام مسلم في كتاب الفضائل باب شفقته  ٢

  .   عبد هللا 
  اب الفضائل باب إثبات حوض نبينا تيه فقد أخرجه اإلمام البخاري في أول كتاب الفتن ، وأخرجه مسلم في ك) الحديث متفق عل ٣

  =   وصفاته من حديث 

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
 ومل أي أعرضــوا فــإن تولــوا  بــاملؤمنني روؤٌف رحــيم  كمــا وصــفه هللا :  واملهــم أنَّ رســول هللا   

  .  فقل حسيب هللا ال إله إالَّ هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم  يقبلوا ما جئت به 
م قبورا ؛ ألنَّ القبـور اليصـلَّى  أمر النيب  يف هذا احلديث حديث أيب هريرة    أمته أالَّ جيعلوا بيو

م ، ويقــرأوا ف يهــا القــرآن ، مثَّ قــال : " فيهــا ، واليقــرأ القــرآن فيهــا ، فينبغــي هلــم أن يصــلوا يف بيــو
ــى النــيب  أن جيعــل قــربه عيــدا ، فيــذهبون إليــه كلمــا ذهبــوا وجــاءوا ، فهــو  والجتعلــوا قــربي عيــدا " 

يطلب منهم أالَّ جيعلوا قربه عيدًا ، والعيد ما اعتاد على اإلنسان من األعياد الزمانية كعيـد اُألضـحى 
اجملـيء إىل مـن أن يكثـروا  عياد املكانية ، فنهـى النـيب ، وعيد الفطر ، وما اعتاد عليه اإلنسان كاأل

تكم تبلغني  ((قربه متخذينه عيداً ، وأمر بالصالة عليه فقال :  وصلوا عليَّ ، فإن ص
  . ))حيث كنت 

ً يجـيء إلـى فرجـٍة  وعن علي بن الحسـين   مثَّ أورد األثر    ـ ـه رأى رج : أنَّ
ــي  ــر النب ــد قب ــت عن ــا فيدع كان ــ فيــدخل فيه ــال : أ ـــاه ، وق ـــو فنهـ ـ

أبـوه  أحـدثكـــم حديثــــاً سمعتـه من أبي عـــن جـــدي عــــن رسـول هللا 
  تتخذوا ((: قال :  عـــن رسول هللا احلسني بن علي ، وجده علي بن أيب طالب 

بيوتكم قبورا ، وصلوا عليَّ فإنَّ تسليمكم يبلغني حيث  قبري عيداً ، و
  .المختارة  رواه في ))كنتم 

قال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي رمحـه هللا : " مـن تأمـل نصـوص الكتـاب والسـنة يف هـذا البـاب   
رأى نصوصاً كثرية حتث على القيام بكل ما يقوِّي التوحيد ، وينميـه ، ويغذيـه مـن احلـث علـى اإلنابـة 

وإحســانه ،  ة الطمــع بفضــلهإىل هللا عــز وجــل ، واحنصــاره يف تعلــق القلــب بــاهلل رغبــًة ، ورهبــًة ، وقــو 
ــم بوجـٍه مــن الوجــوه أو  والسـعي يف حتصــيل ذلــك ، وإىل التحـرر مــن رق املخلــوقني ، وعـدم التعلــق 

ــــالغلـــو يف أحـــٍد مـــنهم ، والقيـــ ــــام باألعمــــام الت  وخصوصـــاً حـــثُّ  ة ، وتكميلهــــاـال الظـــاهرة ، والباطن
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ــى عــن أقــوال النصــوص علــى روح العبوديــة ؛ وهــو اإلخــالص التــام هلل وحــده  ، مثَّ يف مقابلــة ذلــك 
ـى عـن  ى عن التشـبه باملشـركني ؛ ألنـه يـدعو إىل امليـل إلـيهم ، و وأفعال فيها الغلو باملخلوقني ، و

ىصأقوال وأفعال خيشى أن يتو  ا إىل الشرك ؛ كل ذلك محاية للتوحيد ، و   ل 
  ــــــــــ

م بلفظ آخر في كتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء بن سعد واللفظ له ، وأخرج بنحوه أيضاً مسل= سهل 
  بمائه . اإلمام البخاري في كتاب المساقاة باب من رأى أنَّ صاحب الحوض والقرية أحقُّ  وبمثله من حديث أبي هريرة 

  

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
لك رمحًة بـاملؤمنني ؛ ليتحققـوا بالقيـام مبـا خلقـوا لـه مـن عبوديـة عن كل سبب يوصل إىل الشرك ؛ وذ

هللا الظــاهرة ، والباطنــة ، وتكميلهــا ؛ لتكمــل هلــم الســعادة ، والفــالح ، وشــواهد هــذه األمــور كثــرية 
  معروفة " اهـ .

  .  وأقول : يا هلا من مجٍل جيدة عظيمة من عاٍمل حنرير ، فاحلمد هلل على ذلك ، وباهلل التوفيق   
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  ــــــــــ

 .   ٧٠،  ٦٩) انظر القول السديد شرح كتاب التوحيد ص ١
 
  
  
  

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
  باب ما جاء أنَّ بعض هذه األمة يعبد األوثان)  ٢٢( 

ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتـاب يؤمنـون  وقول هللا تعالى :  
  . ] ٥١[النساء : لجبت والطاغوت با

ٍ من ذلك مثوبًة عند هللا مـن لعنـه  وقوله تعالى :  ّ قل هل أنبئكم ب
[  هللا وغضــب عليــه وجعــل مــنهم القــردة والخنــازير وعبــد الطــاغوت 

  . ] ٦٠المائدة : 
قــال الــذين غلبــوا علــى أمــرهم لنتخــذنَّ علــيهم  وقولــه تعــالى :    

   . ] ٢١[ الكهف :  مسجدا
لتتبعـــنَّ سنـــن مــن كــان  ((قــال :  أنَّ رســول هللا  وعــن أبــي ســعيد 

قبلكـم حـذو القـذة بالقـذة حتى لو دخلوا جحر ضّبٍ لدخلتموه قالوا يـا 
  أخرجاه.  ))رسول هللا : اليهود والنصارى ؟ قال : فمن 

رض  ((قـال :  أنَّ رسـول هللا  ولمسلٍم عن ثوبـان  ـ إنَّ هللا زوى لـي ا
رأيت مشارقها ومغاربهـا وإنَّ أمتي سيبلغ ملكهـا مـا زوي لـي منهـا ، ف

متي أن  ــ بيض ، وإنــي ســألت ربــي  ــ حمر وا ــ ــزين : ا وأعطيــت الكن
يسلط عليهـم عــدواً مـن سـوى أنفسهــم  يهلكها بسنٍة بعـامة ، وأن 
ـه  فيستبيح بيضتهــم ، وإنَّ ربـي قـال : يـا محمـد إذا قضـيت قضـاًء فإنَّ

متك أن  أهلكهم بسنٍة بعامة ، ويرد ؛  ـ أسـلط أوإّنِي أعطيتك  ن 
ــو اجتمــع  ــيهم عــدواً مــن ســوى أنفســهم ، فيســتببيح بيضــتهم ، ول عل
عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً ، ويسبي بعضهم 

  . ))بعضاً 
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ئمـة  ((ورواه البرقاني في صـحيحه وزاد :    وإنَّمـا أخـاف علـى أمتـي ا
تقوم  المضلين ، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ، و

كين ، وحتـى تعبـد فئـاٌم مـن  ـ الساعة حتى يلحق حيٌّ من أمتي بالم
ـه  ثون كلهـم يـزعم أنَّ ـ ابون ث وثان ، وأنَّه سيكون في أمتـي كـذَّ أمتي ا

نبي بعدي   ــــــــــ نبي ، وأنا خاتم النبيين 

وأخرجه  "لتتبعنَّ سنن من كان قبلكم  ":  البخاري في صحيحه في كتاب اإلعتصام باب قول النبي ) الحديث أخرجه اإلمام  ١
  اإلمام مسلم في كتاب العلم باب اتباع سنن اليهود والنصارى .

  ) الحديث أخرجه اإلمام مسلم في كتاب الفتن باب هالك هذه األمة بعضهم ببعض .  ٢

  
  الق الممجد  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخ

  
هم مـن خـذلهم  ـ ي تزال طائفـٌة مـن أمتـي علـى الحـق منصـورة  ـ و

  .  ))حتى يأتي أمر هللا تبارك وتعالى 

ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنـون   : وقول هللا تعاىل :الشرح 
 كمــا فقــد نزلــت يف اليهــود ، وقــد ذهــب إىل اليهــود قــوٍم مــن املشــركني بالجبــت والطــاغوت

روى ابن أيب حامت عن عكرمة قال : جاء حيـي بـن أخطـب وكعـب بـن األشـرف إىل أهـل مكـة فقـالوا 
هلم : أنتم أهـل الكتـاب وأهـل العلـم فأخربونـا عنـا وعـن حممـد فقـالوا : مـا أنـتم ومـا حممـد ؟ فقـالوا : 

ونفـك العنـاة ، ونسـقي املـاء علـى اللـنب ،  -املرتفعـة السـنام  -حنن نصل األرحـام ، وننحـر الكومـاء 
قطـع أرحامنـا ، واتبعـه سـرَّاق احلجـيج  -األبرت الذي العقـب لـه  -ونسقي احلجيج ، وحممد صنبور 

أمل تـر إىل  من غفار ، فنحن خٌري أم هو ؟ فقالوا : أنتم خري وأهدى سـبيال ، فـأنزل هللا عـز وجـل : 
ين كفــروا هــؤالء أهــدى مــن الــذين أتــوا نصــيباً مــن الكتــاب يؤمنــون باجلبــت والطــاغوت ويقولــون للــذ

  . الذين آمنوا سبيال
وا اليهـود حـني عقـدوا مـع الـروافض اتفاقــاً وقـالوا    وإذا تأملنا يف حال احلزبيني ؛ فـنحن جنـدهم شـا

م أبدًا ، فقد تعـاطفوا  حنن مسلمون ، وهم مسلمون ، وهم مع ذلك يبغضون املوحدين ، واليطيقو
م ، وتصاحلوا مع مجيع فئات الضالل  م اليطيقـو َّ م ؛ أمَّـا املوحـدون فـإ ، وقبلـوهم أعضـاءاً يف حـز

م فئة ضالل ؛ بل َّ م لكذلك .إوهللا  ىأبدًا ، أليس يف هذا دليل على أ َّ  
م يـدعون إىل    َّ وقد أخرب هللا عن كل رسول بعث أنَّه يدعو إىل التوحيد ؛ أمَّا اإلخوان املسـلمون فـإ

  وحيد ، وهم بدأوا بالدعوة إىل خالفة .بدأ بالت خالفـة والنيب 
ــا النــاس ، ويتســاهلون يف العقائــد  والنــيب    بــدأ بالعقيــدة وهــم يعتنــون بفضــائل األعمــال ؛ ليغــروا 

  اليت هي األصل يف الدين .
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ٍ من ذلك مثوبًة عنـد هللا مـن  وقول هللا تعالى :    ّ قل هل أنبئكم ب
  ــــــــــلعنه هللا وغضب عليه وجعل منهم 

تح )  ١ اب ف ه لكت ان في تحقيق رحمن آل فري د ال لم أجد تخريج هذه الزيادة عند البرقاني رحمه هللا ، ولكن ذكر الدكتور الوليد بن عب
ا : " المجيد عن الخطيب أنَّه قال فيه  نه م ر التصانيف صنف مسنداً ضمَّ كان ثبتاً ورعاً لم نر في شيوخنا أثبت منه عارفاً بالفقه كثي

د اشت ره ، وق و داود في مل عليه الصحيحان " قلت ولعل هذا الحديث بهذه الزيادة في هذا الكتاب ويحتمل أن يكون في غي ا أب رواه
  ، وغيرهما . وابن ماجة في كتاب الفتن باب ما يكون من الفتن ، كتاب الفتن باب ذكر الفتن وسكت عنها 

رقم  ٢٥١/  ١١فتح المجيد ، وقد أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في جه الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتاب ) األثر أخرج ٢ ب
  وأورده اإلمام ابن كثير في تفسيره وغير واحد من أهل التأويل .  ١١٦٤٥الحديث 

ى رأسها جماعة  ٣ دع والضالالت وعل ا من الب ا فيه ة المعاصرة وم ذه الجماعات الحزبي ) لمزيٍد من اإليضاح والتبيان عن حال ه
ال الكتب التالية :  المسلمين راجع إن شئت خواناإل د واألعم ة من العقائ اهج الدعوي ى بعض المن د عل المورد العذب الزالل فيما انتق

  =     لفضيلة الشيخ العالمة أحمد بن يحيى النَّجمي حفظه هللا 

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
وهـــذه اآليـــة ردٌّ علـــى اليهـــود ؛ الـــذين فضَّـــلوا  القـــردة والخنـــازير وعبـــد الطـــاغوت 

أمل تـر إىل الـذين أوتـوا نصـيباً مـن الكتـاب يؤمنـون  يف قولـه تعـاىل :  أصحاب النيب  املشركني على
وسياق هـذه اآليـة يف  باجلبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤالء أهدى من الذين آمنوا سبيال 

ا عل ى اليهود يف زعمهم أنَّ املشركني أهـدى مـن املـؤمنني املوحـدين فقـال ضمن اآليات اليت ردَّ هللا 
قـل   هللا عز وجل هلم رادًا عليهم ، ومبيناً مـا هـم عليـه مـن الكفـر ، ومـا هلـم عنـد هللا مـن العقوبـة :

هــل أنبــئكم بشــرٍّ مــن ذلــك مثوبــًة عنــد هللا مــن لعنــه هللا وغضــب عليــه وجعــل مــنهم القــردة واخلنــازير 
وهــم أنــتم الــذين لعــنكم هللا ، وجعــل مــنكم القــردة ، واخلنــازير ، وكــان مــنكم مــن  غوت وعبــد الطــا

  عبد الطاغوت ، فهذه حقيقتكم يا أيها اليهود الضالون ؛ البعيدون عن مواطن رضى هللا عز وجل . 
ا اجلزاء ، واجلزاء من جنس العمل ، وملا كانت أعمـاهلم أعمـ   ال كفـٍر والتعبري باملثوبة هنا املقصود 

، وفسٍق ، وموجبات لغضب هللا عز وجل ؛ لذلك فـإنَّ هللا قـد عـاقبهم يف الـدنيا بـاللعن والغضـب ، 
ومســخ بعضــهم قــردًة ، وخنــازير ؛ بســبب مــا هــم عليــه مــن الكفــر ، واخلبــث ، والــبغض لعبــاد هللا 

  املوحدين . 
هللا عــز وجــل عبــادة دًال مــن أمَّــا يف اآلخــرة فعــاقبتهم عاقبــة كــل كــافر عبــد الطــاغوت يف الــدنيا بــ  

فكيف تذمون املؤمنني ، وأنتم شرُّ خليقة هللا ، فلكم اجلـزاء السـيئ عنـد هللا تعـاىل بسـبب مـا قـدمتم 
  من األعمال القبيحة ، وهللا أعلم .   

قــال الــذين غلبــوا علــى أمــرهم لنتخــذنَّ علــيهم  وقــول هللا تعــالى :    
  الكلمة ، والنفوذ .  املقصود بالذين غلبوا هم أصحاب مسجدا

ــم الكــافرون ؛ ألنَّ اختــاذ املســاجد علــى القبــور مــن  ونوهــل هــم املؤمنــون أم الكــافر     َّ ؟ الظــاهر أ
طبيعة الكافرين ، وطريقتهم يف كل زماٍن ومكان ، فالذين صمموا على اختاذ املسجد عليهم األقرب 

م الكافرون ؛ ألنَّ اإلسالم ذم الذين يتخذون القبور َّ   مساجد ، وهللا تعاىل أعلم .   أ

٨٤  



  ــــــــــ

د =  وكتابه اآلخر الرد الشرعي المعقول على المتصل المجهول ، واألجوبة السديدة على األسئلة الرشيدة لفضيلة الشيخ العالمة زي
م  راد واألم ى األف ره عل اب وأث ر اإلره ه اآلخ ه هللا وكتاب دخلي حفظ ن دمحم الم دة الجما، ب ة واح اب جماع د وكت راط واح ات وص ع

ى هللا فيالدكتور العشرات لفضيلة الشيخ العالمة  دعوة إل اء في ال نهج األنبي ه م الحكمة  هربيع بن هادي المدخلي حفظه هللا ، وكتاب
والعقل وغيرها من كتب السلفيين وهي كثيرةٌ وهلل الحمد ، واحذر من كتب أهل الغي والضالل حفظنا هللا وإياك وسائر المسلمين من 

    لبدع والمحدثات ، وأماتنا جميعاً على النهج القويم ، والصراط المستقيم آمين يا رب العالمين .ا

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
لتتبعــنَّ سنــن مـن  ((قـال :  أنَّ رسـول هللا  أبي سـعيد مثَّ أورد حديث    

حـر ضـّبٍ لـدخلتموه كان قبلكـم حـذو القـذة بالقــذة حتـى لـو دخلـوا ج
يؤخـذ مـن هـذا احلـديث  . ))قالوا يا رسول هللا : اليهود والنصارى ؟ قال : فمن 

 :  
  السنن مجع سنة ، والسنة هي الطريقة .  -١
أنَّ هذه األمة ستأخذ ما أخذتـه القـرون قبلهـا ، وسـيتَّبعون سـنن أهـل الكتـاب ، وطرائقهــم وقـد  -٢

يت مــا أتــى علــى بــين إســرائيل حــذو النعــل بالنعــل ؛ حــىت إن كــان ليــأتني علــى أمــ ((جــاء يف احلــديث : 
منهم من أتى أمه عالنية لكان يف أميت من يصنع ذلك ، وإن بين إسرائيل تفرقت على ثنتني وسبعني 
ملة ، وتفرتق أميت على ثالث وسبعني ملة كلهم يف النار إال ملة واحدة ؛ قالوا : ومن هـي يـا رسـول 

  .  ))عليه وأصحايب هللا ؟ قال : ما أنا 
القــذة هــي اِخلطــة الــيت تفصــل بــني الســنني كمــا يف أســنان املنجــل )) حــذو القــذة بالقــذة  ((قولــه :  -٣

  وهو الذي تقطع به األعشاب ، فكل سنَّني بينهما فاصل تلك هي القذة .  
ــ ))حــىت لــو دخلــوا جحــر ضــبٍّ لــدخلتموه  ((قولــه :  -٤ َّ م يعــين أنَّ جحــر الضــب متعــرج ، فلــو أ

  دخلوا جحر ضب لدخلتموه .
رض  ((قال :  أنَّ رسول هللا  ولمسلٍم عن ثوبان     إنَّ هللا زوى لي ا

  الحديث .  )) ……فرأيت مشارقها ومغاربهـا
    -من  فوائد هذا احلديث : 

ا .  ىأنَّ هللا زوى لنبيه األرض ، وأت -١   ا إليه ، فرأى مشارقها ، ومغار
  ملكها ما زوي له منها . أنَّ أمته بلغ  -٢
أعطـــي الكنــــزين األمحـــر ، واألبـــيض ، وهـــذان الكنــــزان مهـــا كنـــوز كســـرى وقيصـــر  أنَّ النـــيب  -٣

ــ انالــدولتمهــا  واللتــني معظــم كنوزهــا الــذهب ، والدولــة األخــرى  إحــدامهايف ذلــك الــزمن  انالعظيمت
  معظم كنوزها الفضة .

  مـيعين أال جيعل القحط عامًَّا عليه ))هلكها بسنٍة بعامَّة أن الي(( سأل ربه ألمته :  أنَّ النيب  -٤

 )١  (  
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  ــــــــــ

اني رحمه هللا في   ١ ام األلب د صحح الحديث اإلم م ، وق ) الحديث أخرجه اإلمام الترمذي رحمه هللا في كتاب اإليمان باب افتراق األم
امع  ديث  ٩٤٣/  ٢صحيح الج رقم الح ر رضي هللا عنه ٥٣٤٣ب ن عم ديث اب ن ح ا م رقم ، م كاة ب ى المش ال إل رح  ١٧١وأح وش
  وقال حديٌث حسن .  ٢٦٣الطحاوية برقم 

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
ربــه عــز وجــل أالَّ يهلكهــم بــذلك ، فأعطــاه إيــاه ، ومعــىن ذلــك أنَّــه إذا  حــىت يهلكهــم ؛ دعــا النــيب 

وإذا وقعــت الشــدة يف مواضـــع ، وقــع وقــع اجلــدب يف مواضــع ، وقــع اخلصــب يف مواضــع أخــرى ، 
  الرخاء يف مواضع أخرى . 

دليـٌل ثابـت  ))أن اليسلط علـيهم عـدواً مـن سـوى أنفسـهم يسـتبيح بيضـتهم (( يؤخذ من قوله :  -٥
أن اليهلكهــم بعــدوٍّ يســتبيح بيضتهـــم والبيضــة هــي األصــل وكــأنَّ  وهــو ضــماٌن مــن هللا ألمــة حممــٍد 
إن اإلسـالم بـدأ غريبـا ،  ((ي أرض احلـرمني ، وهلـذا جـاء يف احلـديث : األصل يف موطن هذه األمـة هـ

  . ))وسيعود غريبا كما بدأ ؛ وهو يأرز بني املسجدين كما تأرز احلية يف جحرها 
 ((إىل قولـه :  ))….. وإنَّ ريب قال يا حممـد إّينِ إذا قضـيت قضـاءاً اليـرد  ((:  يؤخذ من قوله  -٦

ا ضـماٌن مـن هللا بعـدم تسـليط القحـط علـيهم أو تسـليط العـدو علـيهم يف هذ ))يهلك بعضهم بعضا 
ينتهــي بكونــه يســيب بعضــهم بعضــا ، ويهلــك بعضــهم بعضــا أو أنَّ املــراد أنَّ التســليط ســيكون مــن 
بعضهم على بعض ، وأنَّ الرب جلَّ يف عاله قد ضمن لنبيه أن اليسلط عليهم قحطاً عامَّـاً يهلكهـم 

أي هـم اليهـود والنصـارى وغـريهم مـن أصـحاب  ))عدوًا من سـوى أنفسـهم وأن اليسلط عليهم  ((: 
  امللل الكفرية .

ئمـة  ((البرقـاني فـي صـحيحه وزاد : ويف رواية  وإنَّمـا أخـاف علـى أمتـي ا
  الحديث .  )).…المضلين 

تبـاعهم وأقول إنَّ األئمة املضلني من نصَّبوا أنفسهم للدعوة ؛ وهم قد تركـوا التوحيـد ، وشـرَّعوا أل  
ــة حممــٍد  ووالة األمــر ،  التعبــد بالبــدع ، ومــن األئمــة املضــلني مــن شــرعوا لطــالب العلــم تكفــري أمَّ

ــج  ــج الشــارع بــل  والعلمــاء وهــذا كلــه حاصــٌل ، وإنَّ هــؤالء ملــن األئمــة املضــلني ؛ الــذين خيــالفون 
لمني ، والسـرورية والقطبيـة ؛ ؛ واحلقيقـة أنَّ مـنهج اإلخـوان املسـالرسل مجيعاً ، وهـو البـدء بالتوحيـد 

هو أصله متغلغل من مـنهج مجـال الـدين األفغـاين ؛ هـذا الرجـل حتـوم حولـه شـكوك ، فهـو يظهـر أنـَّه 
شــيعي ، ويظهــر والعيــاذ بــاهلل أنَّــه كــان يــدعي أشــياء ليســت لــه ، والهــي حقيقــة فيــه ؛ بــل هــو اتصــل 

ذه املـذاهب املنحرفــة  فـاالعتزال باملاسونية ، وانتظم فيها ، وتلميذه حممد عبده ، فهو الذ ي جاء 
ولكـنَّهم قـالوا : إنـَّه يف  مذهبه اخلروج ، فهم واخلوارج سواء ؛ لكن أهل االعتـزال مل يصـرحوا بالكفــر

 )١  (  

 )٢  (  
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الكبـائر ؛ الناحيـة الثانيـة : أي أصـحاب ؛ زلتني ، ويف اآلخـرة يكونـون خملـدين يف النـار ـمنـزلة بني املنـ
  مـني ؛ بل رئيسهجتـد أنَّ اإلخـوان املسلمي ؛ لذلك يظهر أنَّه شيع

  ــــــــــ

) الحديث أخرجه اإلمام مسلم في كتاب اإليمان باب بيان أن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا وأنه يأرز بين المسجدين من حديث  ١
  ابن عمر رضي هللا عنهما . 

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
مـع ؛ واملقرر هلذا املنهج ، واملؤسـس لـه كـان يـدعو إىل التقـارب بـني أهـل السـنة والشـيعة  والداعية ،

، ونســأل هللا العفــو والعافيــة ؛ مــن ذلــك زعمهــم أنَّ  العيــاذ بــاهللر فضــيعة و عنــد الشــيعة مــن أمــو مــا 
ومــن ذلــك  ووضــعها علــى حممــد ، فأخطــأ فيهــا  جربيــل كانــت الرســالة إىل علــي بــن أيب طالــب 

ما مغتصبان ، وتكفـريهم للصحابة ، وما أشبه ذلك . م يف أيب بكر وعمر زعمه َّ   رضي هللا عنهما أ
  فاملهم أنَّ هذه العقيدة متغلغلة من هناك ، ونسأل هللا العفو والعافية .     
مــا أكثـر مــن حلــق  ))التقــوم السـاعة حــىت يلحـق حــيٌّ مـن أمــيت باملشـركني  ((:  يؤخـذ مــن قولـه  -٧

  وإنَّا هلل وإنَّا إليه راجعون .يف هذا الزمن ، ني ، وامللحدين باملشرك
أنَّ عبادة األوثان يف بلدان املسلمني كثـرية )) حىت تعبد فئاٌم من أميت األوثان  ((يؤخذ من قوله :  -٨

البدوي ، واحلسني ، والسيدة زينـب وغـريهم ، قرب ، فكم من أوثاٍن يف بلدان املسلمني ، ففي مصر 
مــا عــدا  من ابــن علــوان ، وغــريه ، ويف بلــدان أخــر كــل بلــٍد فيهــا مشــهد يعبــد مــن دون هللاويف الــي

ــا عبــدت مــن دون هللا عــز وجــل وهــي  الســعودية ، واحلمــد هلل ، فهــذه املشــاهد هــي تعتــرب أوثانــاً ألَّ
  معتربٌة طواغيت كذلك .   

يـزعم أنـَّه نـيب ، وأنـا خـامت النبيـني  وأنَّه سيكون يف أميت كـذَّابون ثالثـون كلهـم ((يؤخذ من قوله :  -٩
اثنــان مــن الرجــال ادعيــا النبــوة ، ومهــا : األســود العنســي ،  قــد وقــع يف زمــن النــيب  ))النــيب بعــدي 

ومسيلمة الكذاب ، وكليهما قد قتال ، واحلمد هلل ، وامرأٌة يقال هلـا سـجاح ادعـت النبـوة أيضـاً ، مثَّ 
ا تابت ، ومن تتبع التاريخ ، فس َّ   يجد الشيء الكثري من هذا .     أ

والتــزال طائفـٌة مــن أمـيت علــى احلـق منصــورة اليضـرهم مــن خـذهلم حــىت يـأيت أمــر هللا  ((قولـه :  -١٠
ـم أهـل احلـديث ؛ أصـحاب املـنهج السلــفي وبـاهلل  ))تبارك وتعاىل  َّ هذه الطائفة قد قال أهل العلـم أ

  التوفيق .
  
  
  

  ) أي بكفر مرتكب الكبيرة ، ولكنه عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين أي في الدنيا ال مسلم والكافر .  ٢
 

 )١  ( 

 )٢  ( 
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  ــــــــــ

  .  يعني للخالفة  ) ١
ى  ٢ دة الماسونية ، والتشيع أو بمعن أثر بعقي ذي ت دين ال ال ال دة جم ل من عقي ة متغلغ ) أي منهج اإلخوان ، والسرورية ، والقطبي

  أصح عقيدة الروافض أعاذنا هللا وإياكم من فتن الشهوات والشبهات ؛ وثبتنا وإياكم على السنة ، ومنهج سلف األمة . 

  الق الممجد  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخ

  
  اء في السحر  جباب ما  )  ٢٣( 

خرة من  وقول هللا تعالى :      ولقد علموا لمن اشتراه ماله في ا

ق   . ] ١٠٢[ البقرة :  خ

قال عمر : " الجبت  ] ٥١[ النساء :  يؤمنون بالجبت والطاغوت وقوله :  

  لشيـطان " .االسحر ، والطاغـوت 

كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل  وقال جابر : " الطواغيت  

  حي واحد " .

اجتنبوا السبــع الموبقــات ؛  ((قال :  أنَّ رسول هللا  وعن أبي هريرة 

ك با ، والسحر ، وقتل ــه اـــــول هللا : ومــــــقالـوا يـا رس نَّ ؟ قال ال

َّ بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال ال يتيم والتولي النفس التي حرم هللا إ

ت المؤمنات    .  ))يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغاف

ب ((وعن جندب مرفوعاً :  رواه الترمذي ،  ))بالسيف  ةحد الساحر 

  وقال : الصحيح أنَّه موقوف .    

 )١  (  
  

 )٢ (  

 )٣ (  
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ــن    ــر ب ــب عم ــال : كت ــدة ق ــن عب ــة ب ــن بجال ــاري ع ــحيح البخ ــي ص وف

ث سواحر " .  قال الخطــاب : أن اقتــلوا كل ساحٍر وساحــرة   فقتلنا ث

  ــــــــــ

   .  وإن كنتم مرضى أو على سفر ... أخرجه البخاري في كتاب الغسل باب قول هللا تعالى : )  ١
الى :  ٢ أكلون في  ) الحديث أخرجه اإلمام البخاري في كتاب الوصايا باب قول هللا تع ا ي ا إنم امى ظلم وال اليت أكلون أم ذين ي إن ال

ائر  يراـــوسيصلون سع بطونهم نارا ان الكب اب بي ان ب وفي كتاب الحدود باب رمي المحصنات ، وأخرجه اإلمام مسلم في كتاب اإليم
  وأكبرها . 

ى الصحيحين  ) الحديث أخرجه اإلمــام الترمذي في كتــاب الحـدود باب ما جـاء في السـاحر ٣ اكم في المستدرك عل ، وأخرجه الح
رقم  ١٣٦/  ٨وقال هذا حديٌث صحيح اإلسناد ، والبيهقي في السنن في ج ٨٠٧٣برقم الحديث  ٤٠١/  ٤في كتاب الحدود في ج ب

ر في ج ١١٢برقم  ١١٤/  ٣باب تكفير الساحر وقتله ، والدارقطني في السنن في ج ١٦٢٧٧الحديث   ٢والطبراني في المعجم الكبي
   .  ١٤٤٦في السلسلة الضعيفة برقم  وقد ضعف اإلمام األلباني رحمه هللا هذا الحديث١١٦٦٥برقم ١٦١/
ام ) هذا األثر بهذا اللفظ لم أجده في صحيح  ٤ ه في اإلم ا وجدت ذا البخاري وإنم د أخرجه به ره من كتب السنن والمسانيد ، فق غي

 ٣٨٣/  ١وفي مسند الشافعي في ج ٢٨٩٨٢برقم  ٥٦٢/  ٥ومصنف ابن أبي شيبة في ج ١٦١/  ٨اللفظ صاحب اإلستذكار في ج
باب تكفير الساحر وقتله ، وأخرج الحديث بنحوه اإلمام  ١٦٢٧٥برقم  ١٣٦/  ٨والبيهقي في السنن الكبرى ج ١٧٦١قم الحديث بر

رقم  ٢٤٧/  ٨باب في أخذ الجزية من المجوس ، والبيهقي أيضاً في السنن في ج ٣٠٤٣برقم  ١٦٨/  ٣أبو داود في سننه في ج ب
د في ج ١٥٤/  ٢لدارقطني في جباب ما جاء في حد الذميين ، وا ١٦٨٩٩ ام أحم ة المجوس ، واإلم /  ١الحديث األول باب في جزي
/  ١٠وفي ج ٩٩٧٢رقم  ٤٩/  ٦، ومصنف عبد الرزاق في ج ٨٦٠رقم  ١٦٦/  ٢، وفي مسند أبي يعلى في ج ١٦٥٧برقم  ١٩٠
، وفي فتح  ٣٢٦٥٢رقم  ٤٣٠/  ٦، ومصنف ابن أبي شيبة ج ١٩٣٩٠رقم  ٣٦٧ ١٠باب قتل الساحر وفي ج ١٨٧٤٥رقم  ١٧٩

  .  ٥٤٣٣قوله باب السحر برقم الحديث   ٢٣٦/  ١٠وفي ج ٣٦١/  ٦الباري ج
  
  

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  
  

وصح عن حفصة ر هللا عنها : أنَّها أمرت بقتل جاريٍة لها سحرتها ،   

ث ٍة من أصحاب فقتلت ، وكذلك صح عن عند جندب ؛ قال أحمد عن ث

  .  النبي 

  : السحر حقٌّ مبعىن وقوعه حق ؛ قال شيخنا حافظ بن أمحد احلكمي : الشرح

  والســحر حقٌّ وله تأثري       لكــن مبـا قدَّره القديــر                   
  أعين بذا التقدير ما قد قدَّره     يف الكون ال يف الشرعة املطهرة

كونـاً ، ومنعـه شـرعاً ؛ كمـا أنَّ هللا قـد قـدَّر الكفـر كونـاً ، ومنعـه شـرعاً ؛ وهـو فالسحر ممـا قـدَّره هللا    
  ينقسم إىل قسمني : 

  قسٌم يقال له سحر التخييل  -١

 )١ (  

) ٢ (  

 )٤ (  
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  وقسٌم يقال له سحر التأثري . -٢
 قـالوا يـا موسـى فمن سحر التخييل ما أخرب هللا سبحانه وتعـاىل بـه عـن سـحرة فرعـون حـني قـال :  

قــال بــل ألقــوا فــإذا حبــاهلم وعصــيهم خييــل إليــه مــن  إمَّــا أن نكــون أول مــن ألقــىإمــا أن تلقــي و 
ا تسعى   .  ] ٦٦،  ٦٥[ طه :  سحرهم أ

  متعددة :  هوأمَّا سحر التأثري فهو كثٌري أيضاً ، وأنواع  
 فمنه حبس الرجل عن امرأته ، وتأخريه عنها حىت اليشتهيها أو ال يتحرك إليها ؛ قـال هللا عـز وجـل 

 : فيتعلمون منهما ما يفرقون به بني املرء وزوجه وما هم بضارين به من أحٍد إالَّ بإذن هللا  : البقـرة ]

١٠٢ [  .  
حــني  ومنــه أيضــاً أي مــن ســحر التــأثري مــا حيصــل لكثــٍري مــن النــاس ، ومــن ذلــك مــا حصــل للنــيب   

  رـان السحـوذتني ، وأخربه مبكسحره لبيد بن األعصم اليهودي عليه لعنة هللا فرقاه جربيل باملع
  به . فأرسل إليه ، وأيت

  ــــــــــ

ام البيهقي في سننه في ج)  ١ رقم الحديث  ١٣٦/  ٨األثر أخرجه اإلم رقم  ٣٨٣/  ١والشافعي في مسنده ج ١٦٢٧٦ب  ١٧٦١ب
أ في ج ٣٠٣برقم  ١٨٧/  ٢٣والطبراني في المعجم الكبير في ج ك في الموط رق ٨٧١/  ٢واإلمام مال رزاق في  ١٥٦٢م ب د ال وعب

م  ١٨٠/  ١٠مصنفه في ج ن أبي شيبة في ج ١٨٧٤٧رق م  ٤٥٣/  ٥واب م  ٥٦١/  ٥وفي ج ٢٧٩١٢رق ة  ٢٨٩٨٠رق وفي تحف
  .   ٥٩٧/  ٤األحوذي في ج

رقم الحديث  ٢٢٢/  ٢األثر أخرجه اإلمام البخاري في التاريخ الكبير في ج)  ٢ ى تحق ٢٢٦٨ب ان عل د آل فري دكتور الولي ال ال ه ق يق
اريخ اإلسالم (  ي ت ذهبي ف ال ال ر : " ق ذا األث ز  ٣/  ٣له ي تميي ابة ف اب اإلص ي كت اً ف ر أيض رج األث د أخ ناده صحيح " وق ) : إس

  .  ٥١٢/  ١الصحابة في ج
اب األدب  ٣ اب السحر ، وفي كت ) الحديث أخرجه اإلمام البخاري في كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده ، وفي كتاب الطب ب

اب السحر من حديث عائشة رضي  إنَّ هللا يأمر بالعدل واإلحسان   باب قول هللا تعالى :  اب السالم ب وأخرجه اإلمام مسلم في كت
  هللا عنها . 
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ســليمان ومــا كفــر واتبعــوا مــا تتلــوا الشــياطني علــى ملــك  واملهــم أنَّ الســحر كفــٌر قــال هللا تعــاىل :   

ر وما أنزل علـى امللكـني ببابـل هـاروت ومـاروت ـون الناس السحـسليمان ولكنَّ الشياطني كفروا يعلم
ا حنن فتنٌة فال تكفر  فقد أخـرب هللا عـز وجـل أنَّ الشـياطني كفـروا  وما يعلمان من أحٍد حىت يقوال إمنَّ

  الذي كفر .  بتعليمهم السحر للناس ، وافرتاءهم على سليمان بأنَّه هو
ا حنن فتنٌة فال تكفر .  ما ما يعلمان من أحٍد حىت يقوال إمنَّ َّ   ثانياً : بإخبار هللا عن امللكني أ

ق ثالثاً : يؤخذ مـن قولـه :  ـ خرة مـن خ  ولقد علموا لمن اشتراه ماله في ا
ادة ، وال من اجلنـة أي من استبدله عن اإلميان فإنَّه الخالق له يف اآلخرة ؛ أي النصيب له من السع

 .  

 )٣ (  
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قال عمر : " الجبت  ] ٥١[ النساء :  يؤمنون بالجبت والطاغوت وقوله : 

السحر ، والطاغـوت الشيـطان وقال جابر :  الطواغيت كهان كان ينزل 

  عليهم الشيطان في كل حي واحد " .

رف ذلــــك جيــــداً  وأقــــول : أنَّ مــــن اســــتقرأ أحــــوال اجلاهليــــة ، ومــــا كــــانوا عليــــه يف جــــاهليتهم يعــــ  
فالطواغيت كهَّاٌن تنـزل عليهم الشياطني يف كل حيٍّ واحد يفزعون إليه ، فيأتيهم بأسجاع رمبـا يكـون 

م منعـوا حـني بعـث النـيب  َّ قـال هللا  عـن االسـتماع فيها الكلمة اليت تسمع مـن املالئكـة ، وهلـذا فـإ
نقعـد منهـا  اـوأنـَّا كنَّـ  شـديداً وشـهبا وأنَّا ملسنا السماء فوجـدناها ملئـت حرسـاً  عز وجل عنهم : 

وأنَّا الندري أشرٌّ أريد مبـن يف األرض أم أراد  مقاعد للسمع فمن يستمع اآلن جيد له شهابا رصدا
م رشدا    . ] ١٠ – ٨[ اجلن :  م ر

   -ومن هذه اآليات يتبني لنا أمور :   
م كانوا يقعدون يف مقاعد للسمع يف السماء من  -١ َّ   أجل أن يسمعوا كالماً يغوون به الناس . أ
ـــم منعـــوا بعـــد بعثـــة النـــيب  -٢ َّ فلـــم يقـــدروا علـــى شـــيء مـــن االســـتماع ، وأنَّ الســـماء حرســـت  أ

  بالشهب ؛ اليت ترمي الشياطني ، فتحرقهم . 
يف  وأنَّــا النــدري أشــرٌّ أريــد مبــن يؤخــذ منــه أنَّ اجلــن اليعلمــون شــيئاً مــن الغيــب ، وهلــذا قــالوا :  -٣

م  م األرض أم أراد    . رشدار
ــا ، ومل يــدخلهم ذلــك يف اإلســالم ، وهكــذا الكفــار مــن اإلنــس يؤمنــون  -٤ أنَّ الشــياطني تــؤمن بر

م ، ومل يــدخلهم ذلــك يف اإلســالم ، والطــ مشــتٌق مــن الطغيــان ، والظــاهر أنَّ التــاء للتكثــري  اغوتبــر
  لزيادة يف الشيء اليت خترج به عن حده .أي لوقوعهم يف الطغيان كثريا ، والطغيان هو ا

   
  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
اجتنبـــوا السبـــــــع  ((قـــال :  أنَّ رســـول هللا  أبـــي هريـــرة مثَّ أورد حـــديث 

  الموبقـــــات ؛ قالـوا يـا رســـول
ك بـا ، والسـحر  ـ قـد تقـدم  ، والسـحر احلـديث )) …هللا : ومـا هنَّ ؟ قـال ال

   الكالم عليه . 

٩١  



به بالسـيف  ((: مثَّ أورد حديث جندب مرفوعـاً  ـ بٌة  ((قـال :  وأ ))حد السـاحر  ـ
  .  ))بالسيف 

وجندب هذا هو جندب اخلري الذي وقف على ساحر ؛ وهو يزعم بأنَّه يقطع رأس الغـالم ويـرده ،   
ب رأسـه بالسـيف فسـقط فقـال : فذهب جندب فاشتمل على سيفه ، مثَّ أتى فلما ذهب يلعب ضـر 

  بالسيف .  ةإن كان صادقاً فلريد رأسه ، وقال : حد الساحر ضرب
ال : كتب عمر بن ــــــوفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قوقال : "   

ـــالخطــ ــاب : أن اقتــــ ـــــ ث  لــلوا ك ــ ــا ث ــال : فقتلن ـــرة ؛ ق ســاحٍر وساحـ

: أنَّها أمـرت بقتـل جاريـٍة لهـا سواحر ، وصح عن حفصة ر هللا عنها 

  سحرتها ، فقتلت " . 

  وأقول : يف هذه اآلثار ما يدل على كفر الساحر ، وأنَّ حدَّه ضربٌة بالسيف ؛ سواء كان رجًال   
  أو امرأة . 

  ويؤخذ من هذه اآلثار : أنَّه يستتاب ، ويقتل .   
علمـاً بـأنَّ فكيـف بزمننـا هـذا ،  ب يف املسلمني يف زمن عمـر بـن اخلطـاالسحر ويؤخذ منه : وجود 

  وباهلل التوفيق . وجوده يف زمن عمر كان من بقايا اجلاهلية فيما نظنُّ ، 
  
  
  
  
  
  ــــــــــ

  أول الباب . ) الحديث سبق تخريجه في ١
ل س ٢ وا ك ن الخطاب : أن اقتل ا عمر ب ه : " كتب إلين د قول د عن تح المجي احٍر وساحرة " ) قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في ف

ة ، وعن  زول بالتوب م الساحر الي ٌك ؛ ألنَّ عل ال مال ه ق د ، وب ى المشهور عن أحم ذلك عل وظاهره أنَّه يقتل من غير استتابة وهو ك
ذلك صحَّ  ه ، ول أحمد يستتاب فإن تاب قبلت توبته ، وبه قال الشافعي ؛ ألنَّ ذنبه اليزيد عن الشرك ، والمشرك يستتاب ، وتقبل توبت

ذا الموضع : " إي د ه د عن تح المجي اب ف ه لكت ى تحقيق رحمن عل د ال ن عب د ب دكتور الولي ال ال مان سحرة فرعون وتوبتهم " اهـ ثمَّ ق
  ) " اهـ .   ٢٦٠/  ١) وابن كثير التفسير (  ٣٠٣/  ١٢) ابن قدامة  المغني (  ٣٠٣/  ٢ينظر : أبو يعلى الروايتين ( 

 )١  (  

 )٢  (  



  لق الممجد  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخا

  
  باب بيان شيٍء من أنواع السحر)  ٢٤( 

ء     ـ قال أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف حدثنا حيان بن الع
ـه سـمع النبـي  إنَّ العيافـة  ((قـال :  حدثنا َقُطن بن َقِبيصة عن أبيه أنَّ

يرة من الجبت  رق والّطِ قال عوف : العيافة : زجر الطير والطرق  ))والطَّ
ــة الشــيطان . : ا ــال الحســن : رن ــت : ق رض ، والجب ــ لخــط يخــط فــي ا

بي داود والنسائي ، وابن حبان في صـحيحه المسـند  إسناده جيد ، و
  منه . 

ــ هللا عنهمــا قــال : قــال رســول هللا    مــن  ((:  وعــن ابــن عبــاس ر
 ))اقتبس شعبة من النجـوم فقـد اقتـبس شـعبًة مـن السـحر زاد مـا زاد 

  بإسناٍد صحيح . رواه أبو داود
من عقد عقدًة ثـمَّ نفـث فيهـا  ((:   وللنسائي من حديث أبي هريرة    

ك ، ومن تعلق شيئاً وكل إليه    .  ))فقد سحر ، ومن سحر فقد أ
ه ؟ ـكم مـا الَعْضــأ أنبئـ ((قال :  أنَّ رسول هللا  وعن ابن مسعود    

  .  رواه مسلم )) هي النميمة : القالة بين الناس
إنَّ مـن  ((قال :  ولهما عن ابن عمر ر هللا عنهما أنَّ رسول هللا     

  .  ))البيان لسحرا 
  ــــــــــ

رقم  ١٦/  ٤وأبو داود في ج ٦١٣١برقم  ٥٠٢/ ١٣الحديث أخرجه اإلمام ابن حبان في صحيحه في ج)  ١ والبيهقي في  ٣٩٠٧ب
واإلمام أحمد  ٦٥٨٠برقم  ٣١٢/  ٤الطحاوي في شرح معاني اآلثار في ج وأبو جعفر ١٦٢٩٢برقم  ١٣٩/  ٨السنن الكبرى في ج

رقم  ٤٧٧/  ٣بن حنبل في مسنده في ج رقم  ٦٠/  ٥وفي ج ١٥٩٥٦ب ر في ج ٢٠٦٢٣ب  ٣٦٩/  ١٨والطبراني في المعجم الكبي
رقم  ي ج ٩٤٤ب ي مصنفه ف رزاق ف د ال م  ٤٠٣/  ١٠وعب ي ج ١٩٥٠٢رق ي مصنفه ف يبة ف ي ش ن أب م ر ٣١١/  ٥واب  ٢٦٤٠٣ق

  .  ٥٥٨٣برقم  ٤٢٤/  ١٠وتاريخ بغداد في ج ٧٣٣٤برقم  ٥٤٦/  ٥واإلصابة في تمييز الصحابة في ج
رقم الحديث  ١٥/  ٤الحديث أخرجه اإلمام أبو داود في سننه في ج)  ٢ ن ماجة في ج ٣٩٠٥ب ام اب رقم  ١٢٢٨/  ٢واإلم  ٣٧٢٦ب

رقم  ٢٧٧/  ١واإلمام أحمد في ج ١٦٢٩٠برقم  ١٣٨/  ٢واإلمام البيهقي في السنن الكبرى في ج رقم  ٣١١/  ١وفي ج ٢٠٠٠ب ب
وقد صحح هذا الحديث اإلمام دمحم ناصر الدين األلباني رحمه  ٢٥٦٤٦رقم  ٢٣٩/  ٥واإلمام ابن أبي شيبة في مصنفه في ج ٢٨٤١

  . ٧٩٣وأشار إلى صحته في السلسلة الصحيحة برقم  ٦٠٧٥برقم  ١٠٤٩/  ٢هللا في صحيح الجامع في ج
رقم الحديث  ١١٢/  ٧الحديث أخرجه النسائي في المجتبى في ج)  ٣ رى للبيهقي في ج ٤٠٧٩ب رقم  ٣٠٧/  ٢وفي السنن الكب ب

ديث  امع ص ٣٥٤٢الح ي ضعيف الج ه هللا ف اني رحم يخ األلب ال الش ديث  ٨٢٢ق رقم الح ي  ٥٧٠٢ب عفه ف ى ض ار إل ضعيف وأش
  .   ٥١/  ٤الترغيب في ج

  مسلم في كتاب البر والصلة باب تحريم النميمة . ) الحديث أخرجه اإلمام  ٤
ان لسـحرا  ٥ اب وإنَّ من البي اب الطب ب ن عمر ، وفي كت ـة من حديث اب اب الخطبـــ اح ب اب النك ، ) أخرجه اإلمام البخاري في كت

  . وأخرجه اإلمام مسلم في كتاب الجمعة باب تخفيف الصالة والخطبة من حديث عمار بن ياسر رضي هللا عنهما
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العيافة : هي زجر الطري ، وذلك أنَّ أهل اجلاهلية كان فيهم قوٌم يسـتعملون العيافـة مبعـىن  :الشرح 
يقولون : إن جاءك الطري من جهـة اليمـني لليسـار فهـو كـذا أو مـن جهـة اليسـار لليمـني فهـو كـذا أو 

ح ، ويرتتــب عليــه كــذا أو جــاءك مــن اخللــف فهــو يرتتــب عليــه كــذا ، جــاءك مواجهــاً لــك فهــو النــاط
ا تتحقق ، فلذلك هـو يعتـرب مـن اجلبـت  َّ ويدَّعون يف هذه العيافة أشياء من علم الغيب ، ويزعمون أ

  أي من أنواع السحر . 
نـَّه سـيأيت وكذلك الطرق باحلصى أو النب حبيث يـدَّعي هـذا الطـارق أنَّ فالنـاً الغائـب حالـه كـذا ، وأ  

  يف يوم كذا أو ما أشبه ذلك من اإلخبار عن املغيبات . 
وافـق  كـان نـيب خيـط ، فمـن  ((واخلط يف األرض هو ما يسمَّى خبط الرَّمل ، وقد جاء يف احلديث :    

  أي خط ذلك النيب فإنَّه يعين جائٌز؛ أي ليس مبحرم . ))خطُّه فذلك 
 األرض كمـا يف األثـر ؛ فهـذا فيـه نظـر ، والصـحيح أنَّ اخلـط وأقول : أمَّا تفسـري الطـَّرق بـاخلط يف   

  هو ما قلنا . 
  واجلبت قال احلسن : رنَّة الشيطان .     
ــ هللا عنهمــا قــال : قــال رســول هللا     مــن  ((:  وعــن ابــن عبــاس ر

  اقتبس شعبة من النجــــــــوم فقد
  ناٍد صحيح .رواه أبو داود بإس ))اقتبس شعبًة من السحر زاد ما زاد 

  . يعين أنَّه يزداد يف السحر كلما ازداد من علم النجوم 
مـن عقـد عقـدًة ثـمَّ نفـث فيهـا  ((:  وللنسائي من حديث أبي هريرة   

ك ، ومن تعلق شيئاً وكل إليه  ملاذا يكون  ))فقد سحر ، ومن سحر فقد أ
ا ، فلذلك يكون األرواح الشيطانية ا الساحر مشركًا ؟ ألنَّه يعتمد يف سحره على خلبيثة ، ويستعني 
  مشركاً ألنَّه اليتم له ذلك إالَّ مبا ذكر .   

أ أنبئكم ما الَعْضه ؟  ((قال :  أنَّ رسول هللا  عن ابن مسعود قوله :   
  رواه مسلم .  ))هي النميمة : القالة بين الناس 

  ــــــــــ

اب ) الحديث أخرجه اإلمام مسلم في كتاب المساجد  ١ ـاب السالم ب ـالم في الصالة ، وفي كتــ اب تحريم الكـ ومواضـع الصالة في ب
  .   تحريم الكهانة من حديث معاوية بن الحكم 
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وهي تفسد القلوب كإفساد السحر أو أشد ، والنميمة هي نقـل الكـالم علـى جهـة ؛  ظيماعإفسادًا 

 )١ (  
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اإلفساد ، فمن نقل كالماً من رجٍل إىل آخـر بقصـد اإلفسـاد ؛ فهـو داخـٌل يف هـذا احلــديث ويرتتـب 
عليــه مــا يرتتــب علــى الســحر مــن األذى ، وانقطــاع املــودة ، ومــألُ القلــوب بالضغينـــة واإلحــن ؛ حــىت 

الرجل يتفجر من الغيظ على أخيه ، وهذا إفساٌد عظيم يرتتب عليه مـن املفسـدة ، ومـا يرتتـب  يكاد
  على السحر أو أشد . 

ـ هللا عنهمـا أنَّ رسـول هللا   إنَّ مـن  ((قـال :  ولهما عن ابن عمـر ر
  .  ))البيان لسحرا 

فصـاحة ، وقـوة يف تنميـق البيان هو السـحر احلـالل ، وذلـك أنَّ الشـخص إذا كـان عنـده لسـٌن ، و   
الكالم ، وتزيينـه ؛ فإنـَّه يـؤثر يف القلـوب باإلقنـاع ، وكـان سـبب هـذا احلـديث أنَّ رجـًال ذمَّ رجـًال مـن 

، ورضــيت  علمــتمــا  أقــبحفقلــت  تيف ذلــك ، فقــال : غضــب دحــه ، فقــال لــه النــيب ممتــيم ، مثَّ 
ـي سـحرا ؛ ألنَّ فيـه  ))حرا إنَّ مـن البيـان لسـ ((:  ، فقال النيب  وجدتفقلت أحسن ما  فالبيـان مسِّ

يكـون أحيانـاً قوة على حتويل القلوب ، وإدخال االقناع فيها ؛ وهو سحر مباح إن شـاء هللا ، ولكـن 
فيه ظلم ؛ حينما يكـون املبطـل أكثـر فصـاحًة مـن احملـق ، فيـزوق باطلـه بفصـاحته وَلَسـِنه حـىت يكـون 

ـــه وقـــد أشـــار ـــه :  النـــيب  هـــو النـــاجح عنـــد احلـــاكم ، وأمثال ـــا بشـــ ((إىل ذلـــك بقول وإنكـــم  رـإمنـــا أن
فأقضــي علــى حنــو مــا أمســع فمــن ، ولعــل بعضــكم أن يكــون أحلــن حبجتــه مــن بعــض ، ختتصــمون إيل 

  وباهلل التوفيق . )) فإمنا أقطع له قطعة من النار، قضيت له حبق أخيه شيئا فال يأخذه 
  
  
  
  
  
  ــــــــــ
ى الصحيحين جالحديث سبق تخريجه في الصفح )  ١ ا ذكر سبب ورود الحديث فهو عند الحاكم في المستدرك عل  ٣ة السابقة ، وأمَّ
من حديث ابن عباس رضي هللا  ٧٦٧١برقم الحديث  ٣٤١/  ٧وبنحوه في المعجم األوسط للطبراني ج ٦٥٦٨برقم الحديث  ٧١٠/ 

  عنهما . 
ة ) الحديث أخرجه اإلمام البخاري في كتاب الحيل من صحيحه با ٢ ة الميت ب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجاري

اب  د اليمين ، وفي كت ة بع ام البين اب من أق اب الشهادات ب ا ، وفي كت ثم وجدها صاحبها فهي له ويرد القيمة وال تكون القيمة ثمن
أم سلمة  ظاهر واللحن بالحجة من حديثاألحكام باب موعظة اإلمام للخصوم ، وأخرجه اإلمام مسلم في كتاب األقضية باب الحكم بال

  رضي هللا عنها . 

 )٢ (  

 )١ (  
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  باب ما جاء في الكهان ونحوهم)  ٢٥( 

قـال :  عن النبـي  روى مسلٌم في صحيحه عن بعض أزواج النبي   
ٍء فصدَّقه بما يقول لـم تقبـل لـه صـ (( ٌة من أتى عرَّافاً فسأله عن 

  .  ))أربعين يوماً 
مـن أتـى كاهنـاً فصـدَّقه بمـا  ((قـال :  عـن النبـي  وعن أبي هريرة   

  رواه أبو داود .  )) يقول فقد كفر بما أنزل على محمد 
طهما عن أبي هريرة     ربعة ، والحاكم ؛ وقال صحيح على   ((:  ول

بما أنزل على محمد  من أتى عرَّافاً أو كاهناً فصدَّقه بما يقول فقد كفر
 (( .  

بي يعلى بسنٍد جيد عن ابن مسعود مثله موقوفاً .       و
ليس منا من تطير أو تطيـر لـه ؛  ((مرفوعاً :  وعن عمران بن حصين   

  أو تكهَّن أو تكهن له ؛ أو
سحر أو سحر له ، ومن أتى كاهناً فصدَّقه بما يقول فقد كفر بمـا أنـزل 

  بزاررواه ال )) على محمد 
  بإسناٍد جيد .

وسـط بإسـناٍد حسـن مـن حـديث ابـن عبـاس     ورواه الطبراني فـي ا
  إلى آخره .  ))ومن أتى كاهناً  ((دون قوله : 

  ــــــــــ

ول  ١ ا الق ال محقق ) الحديث أخرجه اإلمام مسلم في كتاب السالم باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان دون قوله : " فصدقه بما يقول ق
  " اهـ .  ٣٨٠/  ٥،  ٦٨/  ٤يد : " وأخرج هذه الزيادة اإلمام أحمد في مسنده المف
م الحديث  ٤٩/  ١أخرجه الحاكم في المستدرك في ج ) الحديث ٢ د في ج ٤٩رق م  ٤٢٩/  ٢وأحم م  ٦٨/  ٢وفي ج ٩٥٣٢رق رق

في  ١٦٤/  ١ن والترمذي في جفي كتاب الطب باب الكاه ٢٢٥/  ٤وأبو داود في ج ٦٣٩رقم  ٢٠٩/  ١وابن ماجة في ج ١٦٦٨٩
رى في ج ان الحائض بنحوه ، وأخرجه البيهقي في السنن الكب رقم  ١٣٥/  ٨كتاب الطهارة باب كراهية إتي وفي مسند  ١٦٢٧٣ب

ر في ج ٥٠٣رقم  ٤٣٤/  ١إسحاق بن راهوية في ج رقم  ٧٦/  ١والطبراني في المعجم الكبي وفي المعجم األوسط في  ١٠٠٠٥ب
د في ج ١٤٥٣برقم  ١٢٢/  ٢ج رقم  ٧٧/  ١وفي مسند ابن الجع رقم  ٢٨٧/  ١وفي ج ٤٢٥ب وفي مسند الطيالسي في  ١٩٤١ب
ه في ج ٣٨٢برقم  ٥٠/  ١ج ن مسعود رضي هللا عن ى اب اً عل رقم الحديث  ٢٨٠/  ٩وأخرجه أبو يعلى في مسنده موقوف  ٥٤٠٨ب

رئ وكال من الرواية الواردة في المتن ورواية : " من أتى كاهناً فصدقه  د ب ا فق بما يقول أو أتى امرأةً حائضاً أو أتى امرأةً في دبره
اني في صحيح الجامع في ج" مما أنزل على دمحم  رقم الحديث  ١٠٣١/  ٢صححهما اإلمام األلب ا في  ٥٩٤٢و ٥٩٣٩ب وأشار إليه

  . ٣١صوآداب الزفاف  ٧٦٨وشرح العقيدة الطحاوية برقم  ٢٠٠٦واالرواء برقم  ٥٥١و ٤٥٥٩المشكاة برقم 
ر في ج ) ٣ رقم الحديث  ١٦٢/  ١٨الحديث أخرجه اإلمام الطبراني في المعجم الكبي  ٣٠٢/  ٤في ج وفي المعجم األوسط  ٣٥٥ب

  وفي مصنف ٤٨٤٤برقم  ١١٨/  ٥وفي ج
ا في الترغيب و  ٢٠٣٥٠برقم الحديث  ٢١١/  ١١عبدالرزاق في ج زار كم مع ومج ٣٣/  ٤قال محققا القول المفيد : " أخرجه الب

   =     ١١٧/  ٥مي ــد للهيثـــالزوائ
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مور بمقـدمات يسـتدل    ـ قال البغوي : العراف : الذي يدعي معرفـة ا
وق ومكـان الضـالة ونحـو ذلـك ، وقيـل : هـو الكـاهن ،  ـ بها علـى الم

: الـذي يخبـر والكاهن الذي يخبر عن المغيبات فـي المسـتقبل ، وقيـل 
  عما في الضمير. 

ــو العبــاس ابــن تيميــة : العــراف : اســم للكــاهن ، والمــنجم ،    وقــال أب
مور بهذه الطرق .    والرمال ، ونحوهم ممن يتكلم في معرفة ا

ما  ((وقال ابن عباس في قوٍم يكتبون أبا جاد ، وينظرون في النجوم :   
ق    .  ))أرى من فعل ذلك له عند هللا من خ

: أقــول لقــد تــواترت األحاديــث الصــحيحة علــى أنَّ مــن أتــى إىل عــراف أو كــاهن أو مــنجم الشــرح 
ذلـك  يسأله عن شيٍء من علم الغيب ، فصدقه مبا يقول ، فإنَّه يعترب قد كفر مبا أنزل علـى حممـٍد 

علـــم الســـاعة  إنَّ هللا عنـــده ألنَّ كتـــاب هللا يـــدل علـــى انفـــراد هللا باملغيبـــات ؛ قـــال هللا عـــز وجـــل : 
وينـــزل الغيــث ويعلــم مــا يف األرحــام ومــا تــدري نفــٌس مــاذا تكســب غــداً ومــا تــدري نفــٌس بــأي أرٍض 

يف حـديث ابـن املنتفـق الـذي رواه ابـن خزميـة يف   وقـال النـيب  ] ٣٤[ لقمان :  متوت إنَّ هللا عليم خبري
مثَّ تلــى هــذه  يعلـــمهنَّ إالَّ هللامخــٌس ال ((كتــاب التوحيــد ، ونقلــه عنــه ابــن القــيم يف اهلــدي النبــوي : 

اآليـة ، فمـن أتـى إىل كـاهن أو عـراف أو مـنجم فسـأله عـن  …إنَّ هللا عنده علم الساعة  اآلية : 
ــذه اآليــات ، ومل  شــيٍء مــن علــم الغيــب ، وصــدقه بكذبــه ، وادعائــه بعلــم املغيبــات ؛ فإنَّــه قــد كفــر 

ا ؛ إذ أنَّ مقتضى اإلميان بذلك مينع   من إتيان الكهان ، وسؤاهلم فضًال عن تصديقهم . يؤمن 
  ــــــــــ

ة  المنذري : " إسناده جيد " وقال الهيثمي :=  وقال  ـ  ورجاله رجال الصحيح خال إسحاق بن الربيع وهو ثق ال الشيخ دمحم " اه وق
ى صحته في الترغيب صحيح وأ ٥٤٣٥برقم الحديث  ٩٥٦/  ٢ناصر الدين األلباني رحمه هللا في صحيح الجامع في ج /  ٤شار إل

  .  ٢١٩٥والصحيحة برقم  ٥٢
    .  ١٨٢٣/  ١٢ في ج) انظر البغوي في شرح السنة  ١
  .   ١٧٣/  ٣٥في ج بن تيمية الفي مجموع الفتاوى  انظر)  ٢
ي ج ) ٣ هادة ف اب الش ي ب رزاق ف د ال ه عب ر أخرج رقم  ٢٦/  ١١األث ي ج ١٩٨٥ب يبة ف ي ش ن أب ي مصنف اب رقم ب ٢٤٠/  ٥وف

٢٥٦٤٨ .  
ـاب  ٤ رآن ب اب تفسير الق ـاري في كت ام البخ ان ، وأخرج نحوه اإلم اب اإليم ) الحديث أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه في أول كت
  .   ده علم الساعة ـإن هللا عن :ه ـقول
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يــث أنَّ مــن أتــاه يعــين الكــاهن ، فلــم يصــدقه مل وقــد ذكــر بعــض أهــل العلــم مجعــاً بــني هــذه األحاد   

  تقبل له صالٌة أربعني يوما ، وألنَّ هذا عقوبة له على إتيان الكهان .
وهـذا فيـه حتـذيٌر مـن إتيـان الكهـان  أمَّا مـن أتـاه فصـدقه فإنـَّه يعتـرب قـد كفـر مبـا أنـزل علـى حممـد   

أنَّ ذلك الحيصـل إالَّ ممـن ضـعف إميانـه ويقينـه واالستماع إىل أقواهلم ، والتصديق ألكاذيبهم ؛ علماً ب
 .  

 )٢ (  

 )٣ (  

 )١ (  

٩٧    

 )٤ (  



يف صــفة ركــوب الشــياطني بعضــهم لــبعض ، واســرتاقهم للســمع  وقــد جــاء يف حــديث أيب هريــرة   
حبيث يسمعون كالم املالئكة بينهم مع بعضهم بعضا ، فإذا ظفـر الشـيطان بكلمـة واحـدة ألقاهـا إىل 

؛ حـــىت يلقيهـــا اآلخـــر علـــى لســـان الســـاحر أو الكـــاهن مـــن حتتـــه ، والـــذي حتتـــه يلقيهـــا إىل مـــن حتتـــه 
فيكذب معها مائة كذبه ، فإذا وقع تصـديق الكلمـة الـيت مسعـت مـن املالئكـة قـالوا أمل يقـل لكـم يـوم  

  كذا وكذا ؛ كذا وكذا ، فصدقوه بتلك الكلمة .
ديث : : فحذار حذار من تصديق هؤالء سواٌء كانوا منجمني أو سحرة أو كهنة ، وقد جـاء يف احلـ  
وقــد قــال ابــن عبــاس يف  ))مــن اقتــبس شــعبة مــن النجــوم فقــد اقتــبس شــعبًة مــن الســحر زاد مــا زاد  ((

مـا أرى من  ((في قوٍم يكتبون أبا جاد ، وينظرون في النجوم : األثر األخري 
   فعـــل ذلــك لــه عنــد هللا مـن

ق   فيهـا عـن السـحر ، والسـحرة ، وقـال وهذا القول جاء على ما ورد يف اآلية اليت أخرب هللا ))خ
أي لــيس لــه  حــظٌّ  ] ١٠٣[ البقــرة :  ولقــد علمــوا ملــن اشــرتاه مالــه يف اآلخــرة مــن خــالق  يف خامتتهــا : 

ــالقمر حصــل كــذا ، وإذا اقــرتن ــنجم الفــالين ب  والنصــيب ، وذلــك أنَّ املنجمــني يقولــون إذا اقــرتن ال
اٌم هلـــم ـاٌء لعلــم الغيــب ، وإضــالٌل خللــق هللا ، وإيهـــعـــذا ادـالــنجم الفــالين بــالقمر حصــل كــذا ، وهــ

  بصحة ما ادعوه ؛ نعوذ باهلل من ذلك ، وممن ميتهن ذلك .  
أبـــا جـــاد كلمـــاٌت حـــوت حروفـــاً ؛ وهـــي احلـــروف الثمانيـــة  ))يكتبـــون أبـــا جـــاد  ((ملحوظـــة : قولـــه : 

 نــني ، واجلــيم ثالثــة ، فــإذاوالعشــرين ، فجعلــوا لكــل حــرٍف رقمــاً ، فــاأللف مــثًال واحــد ، والبــاء اث
وصلوا إىل عشرة عدوا بالعشرات ، فجعلوا الـذي بعـد العشـرة عشـرين إىل أن يصـلوا إىل املائــة فـإذا 

  ال هذهـواستعم)) يكتبون أبا جاد  ((وصلوا إىل املائة عدوا باملائة إىل األلف هذا معىن قوله : 
  ــــــــــ

ع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم  تعالى : باب قول هللا ي ) الحديث سبق تخريجه ف ١  . حتى إذا فّزِ
  .   باب بيان شيٍء من أنواع السحرالحديث أيضاً سبق تخريجه في )  ٢
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 ور بـلـذه الصفة هو استعمال املنجمني وينبغي للمسلم أن يكون بعيدًا عن مثل هذه األمـاحلروف 

ا ، وباهلل التوفيق .    جيب أن ميقتها ، وميقت أصحا
  
  
  

 )١  (  

 )٢ (  
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  باب ما جاء في النشرة)  ٢٦( 

ة ؟ فقال :  أنَّ رسول هللا  عن جابر    هي من عمل  ((سئل عن الن
وقال سئل أحمد عنها ؟ رواه أحمد بسنٍد جيد ، وأبو داود ،  ))الشيطان 

  فقال : ابن مسعود يكره هذا كله . 
بن المسيب : رجـٌل به طب أو يؤخَّ    ذ وفي البخـاري عن قتـادة : قلت 

ـ بـأس بـه إنَّمـا يريـدون بـه ـــَّ عن امرأتـه ؛ أيحـل عنـه أو ينش ر ؟ قـال : 
ح ؛ فأمَّا ما ينفع فلم ينه عنه .  ص   ا

َّ ساحر .وروي عن الحسن أنَّه ق     يحل السحر إ   ال : 
ة : حل السحر عن المسحور وهي نوعان :      قال ابن القيم : الن

 )٢(   )  ١ (  

 )٣ (  

 )٤ (  

٩٩  



أحــدهما : حــل بســحٍر مثلــه ؛ وهــو الــذي مــن عمــل الشــيطان ، وعليــه 
يحمل قول الحسن ، فيتقرب النا والمنت إلى الشيطان بما يحب ، 

  فيبطل عمله عن المسحور . 
ة بالر  دوية والدعوات المباحة ، فهـذا والثاني : الن قية والتعوذات وا

     جائز . 
: تعريف النشرة : هي حل السحر عـن املسـحور ، وقـد اختلفـت أقـوال السـلف فيهــا فعـن  الشرح
رواه أمحــد بســنٍد  ))هــي مــن عمــل الشــيطان  ((ســئل عــن النشــرة ؟ فقــال :  أنَّ رســول هللا  جــابر 

ومــنهم مــن ، الســلف خمتلــٌف كمــا تــرى مــنهم مــن أبــاح النشــرة فكــالم  ، اخل… جيــد ، وأبــو داود 
وحيمـل قـول  اتو ـمنعها ، فيحمل قول من أباحها على جواز التنشري عنه باألدوية ، والرقـى ، والدعـ

فهـذه  ))سـاحر  ل السـحر إالَّ ـال حيـ ((ال احلسـن البصـري : ـذا قــري بالسـحر ، وهلــع على التنشـمن من
القيم ؛ إن كانت بالسحر فهي غري جائزة وإن كانـت بالـدعوات ، والرقـى  هي اخلالصة كما قال ابن

  ، واألدوية فهي جائزة ، وباهلل التوفيق . 
  ــــــــــ
اب النشرة في ج)  ١ رقم الحديث  ٦/  ٤الحديث أخرجه أبو داود في سننه في ب رقم  ٣٥١/  ٩وفي سنن البيهقي في ج ٣٨٦٨ب ب

/  ٢قال الشيخ األلباني رحمه هللا في صحيح سنن أبي داود في ج ١٤١٦٧برقم الحديث  ٢٩٤/  ٣وأحمد في مسنده في ج ١٩٣٩٧
  .  ٤٥٥٣صحيح وقال انظر إلى المشكاة برقم الحديث  ٤٦٤
   فصل في النشرة .  ٦٣/  ٣انظر اآلداب الشرعية البن مفلح في ج)  ٢
ابكتاب ) أخرجه البخاري في الصحيح تعليقاً بصيغة الجزم في  ٣ ان : " ، هل يستخرج السحر  الطب ب د آل فري ال الشيخ الولي وق

  بإسناٍد صحيح " اهـ .   ٤٩/  ٥ووصله ابن جرير الطبري في التهذيب ، واألثرم في السنن كما في تغليق التعليق 
  . "  ٢٣٣/  ١٠أخرجه ابن جرير الطبري في التهذيب كما في فتح الباري وقال أيضاً : " )  ٤
ـ   ٩٨/  ٣وابن مفلح في اآلداب الشرعية   ١٨١،  ١٢٤/  ٤فريان : " انظر ابن القيم في زاد المعاد ) قال الدكتور آل  ٥ قلت " اه

  : وجدُّته بمعناه البنصه . 
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  ريطتالما جاء في  باب  )  ٢٧( 

ــل :      ــز وج ــول هللا ع ــ وق ــد هللا ولك ــا طــائرهم عن ــ إنَّم ــرهم أ نَّ أكث
عراف :  يعلمون قـالوا طـائركم معكـم أئـن ذكـرتم بـل  ه : ـــــوقول ] ١٣١[ ا

فون    .  ] ١٩[ يس :  أنتم قوٌم م
هامة  ((قال :  أنَّ رسول هللا  وعن أبي هريرة  طيرة ، و عدوى ، و

صفر  غول  ((أخرجــاه وزاد مسلم :  ))، و نوء ، و   .))و
طيرة  ((:  مـــا عـــن أنـــس قـــال قـــال رســـول هللا وله       ـــ عـــدوى و

  .  ))قالوا وما الفأل ؟ قال : الكلمة الطيبة  ))ويعجبني الفأل 
بي داود بسنـٍد صحيــح عن عقبــة بن عــامر قال : ذكـــرت الطـــيرة   و

ترد مسـلماً ، فـإذا رأى  ((فقـــال :  عنــد رســول هللا  أحسنها الفأل ، و
َّ أنتأح   دكم ما يكره ، فليقل : اللهمَّ  يأتي بالحسنات إ

 )٥ (  

 )١  (  

 )٢ (  

 )٣ (  

١٠٠  



َّ بك  قوة إ َّ أنت و حول و يدفع السيئات إ   .  ))و
َّ  ((وعن ابن مسعود مرفوعاً :    ـ ـا إ ك ، ومـا منَّ ك الطيرة  الطيرة 

رواه أبـو داود والترمـذي وصـححه ، وجعـل  ))ولكن هللا يذهبـه بالتوكـل 
  ود . عول ابن مسآخره من ق

حمد مـن حـديث ابـن عمـرو :    مـن ردَّتـه الطيـرة عـن حاجتـه فقـد  ((و
ك    قالوا : فما كفارة ذلك ؟)) أ

  ــــــــــ

  ) الحديث أخرجه اإلمام البخاري في كتاب الطب باب الهامة ، وأخرجه اإلمام مسلم في كتاب السالم باب العدوى والطيرة . ١
ادة ) أخرجها اإلمام مسلم  ٢ رة ، وزي في كتاب السالم باب العدوى والطيرة ؛ فزيادة رواية : " والنوء " جاءت من رواية أبي هري

  : " والغول " جاءت من رواية جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما .
أكتاب ) الحديث أخرجه اإلمام البخاري في كتاب الطب باب الفأل ، وأخرجه مسلم في  ٣   نس أل من حديث السالم باب الطيرة والف
  .  
و داود في ج)  ٤ ام أب رقم الحديث  ١٨/  ٤الحديث أخرجه اإلم ي ج ٣٩١٩ب رى ف ام البيهقي في السنن الكب رقم  ١٣٩/  ٨واإلم ب

امع ص ١٦٢٩٨ ي ضعيف الج ه هللا ف اني رحم ام األلب ديث اإلم ذا الح د ضعف ه رقم الحديث  ٣٠وق ي  ١٩٩ب ى ضعفه ف ار إل وأش
   . ١٦١٩برقم الحديث  سلسلة األحاديث الضعيفة

رقم الحديث  ٤٩١/  ١٣) الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه في ج ٥ رقم  ٦٤/  ١والحاكم في المستدرك في ج ٦١٢٢ب  ٤٣ب
ي ج ي داود ف م  ١٧/  ٤وفي سنن أب ذي في ج ٣٩١٠رق م  ١٦٠/  ٤والترم ي ج ١٦١٤رق ن ماجة ف م  ١١٧٠/  ٢واب  ٣٥٣٨رق
م  ٣٨٩/  ١ومسند أحمد في ج ٦٥٦٨رقم  ٣١٢/  ٤وشرح معاني اآلثار في ج ١٦٢٩٤م رق ١٣٩/  ٨والبيهقي في سننه في ج رق

م  ٢٦/  ٩وأبو يعلى في ج ٤١٧١رقم  ٤٣٨/  ١وفي ج ٣٦٨٧ م  ١٤٠/  ٩وج ٥٠٩٢رق /  ١والطيالسي في مسنده ج ٥٢١٩رق
ن أبي شيبة  ٤٨٨رقم الحديث  ٨٦/  ١وابن الجعد في مسنده أيضاً في ج ٣٥٦رقم  ٤٧ م  ٣١٠/  ٥في جومصنف اب  ٢٦٣٩١رق

اني رحمه هللا في صحيح الجامع في  ٩٠٩رقم الحديث  ٣١٣/  ١والبخاري في األدب المفرد في ج ام األلب د صحح الحديث اإلم وق
  وسلسلة ٣٠٣وأشار إلى صحته في غاية المرام  ٣٩٦٠برقم الحديث  ٧٣٣/  ٢ج
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َّ طيرك ، و إله غيرك  ((قال :  طير إ َّ خيرك ، و خير إ أن تقول اللهمَّ 

((  .  
إنَّمـا الطيـرة مـا أمضـاك أو  ((:  وله من حـديث الفضـل بـن العبـاس   

    .))ردَّك 
ــــاظ ، والبقـــاع  الشـــرح ـــالطيور ، واألمســـاء ، واأللف : أوًال : تعريـــف الطـــرية : الطـــرية هـــي التشـــاؤم ب

  واألزمنة . 
ى عن التطري ، وذم املتطريين .ثاني   اً : حكمها : حكم الطرية حرام ؛ ألنَّ الشرع 

ثالثاً : هل يستثىن من الطرية شيء ؟ اجلواب : اليستثىن من الطرية الـيت هـي التشـاؤم اليسـتثىن منهـا 
  شيء ؛ بل كلها حرام ، ومذمومة .

 ، ويكـون بالكلمـة احلسـنة أو باالسـم احلسـن فالفـأل هـو التفائـل بـاخلري ))الفـأل  ينيعجب(( : أمَّا قوله 
سـهل  دـلق ((ال : ـيوم احلديبية للمفاوضة والصلح ؛ ق وملَّا جاء إليه سهيل بن عمر  وقد قال النيب 
  تعجبه الكلمة احلسنة ، ويعجبه االسم احلسن .  وهكذا كان النيب  ))لكم من أمركم 

 )٤ (  
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يعلمونأ إنَّما طائر  رابعًا : قول هللا عز وجل :  ـ  هم عند هللا ولكنَّ أكثرهم 
الطائر هو ما طار لك ؛ أي ما خرج لك ، وكتب أنَّه يقع لـك أو عليـك ؛ ألنَّ هللا قـد كتـب أعمـال 
العباد، وأفعاهلم وأقواهلم ، وما هـو صـائٌر هلـم أو علـيهم يف اللـوح احملفـوظ ، واملعـىن هنـا وهللا أعلـم : 

  ليهم هو عند هللا عز وجل يف الذكر احلكيم ، واللوح احملفوظ . أنَّ املقصود بذلك ما كتب هلم أو ع
فون  وقوله عـز وجـل :    ـ  قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوٌم م

يعـين ملـا  أئـن ذكـرمت  أي ما كتب لكم أو عليكم ، وما أصابكم مـن ذلـك فهـو بسـبب كسـبكم : 
  .  بل أنتم قوٌم مسرفون  :  ووعظتم تطريمت باملذكِّر ، والواعظ،  ذُكِّرمت

طيرة ،  ((قــال :  أنَّ رســول هللا  وعــن أبــي هريــرة     ــ عــدوى ، و
صفر  هامة ، و غول  ((أخرجــاه وزاد مسلم :  ))و نوء ، و   .))و

  ــــــــــ
رقم الحديث  ٢٢٠/  ٢) الحديث أخرجه اإلمام أحمد في مسنده في ج ١ ن أبي شيب ٧٠٤٥ب رقم  ٣١٢/  ٥ة في جوفي مصنف اب ب

  .  ٢٩٨٧٢برقم  ١١٠/  ٦وفي ج ٢٩٥٤٣برقم  ٧٠/  ٦وفي ج ٢٦٤١١
  . ١٨٢٤برقم الحديث  ٢١٣/  ١) الحديث أخرجه اإلمام أحمد في ج ٢
    .) الحديث أخرجه اإلمام البخاري باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط  ٣
  

  د الخالق الممجد  الشرح الموجز الممهد لتوحي

  
  . أي العدوى تعدي بنفسها ))العدوى  ((قوله :   

م بـالطري ال أثـر لـه ؛ أي التـأثري لـه سـواًء للطـرية احملرمـة ؛ أي أنَّ التشـاؤ هـذا نفـي  ))والطرية  (( قوله :
يف ار أو مــن اليســار إىل اليمــني ، فــذلك لــيس لــه تــأثري أتــاك ناطحــاً أو بارحــاً أو مــن اليمــني إىل اليســ

ا القدر بيد هللا هو الذي جيري األقـدار كمـا يشـاء خبـري أو  القدر ، ووقوع املصائب ، واألحزان ، وإمنَّ
املتطري بـه فقـد أشـرك ، والواجـب عليـه أن يتـوب إىل هللا  طريتأثري ال شر كلها بقدر هللا ، فمن اعتقد

ا .    ؛ فهذا نفي للطرية اليت كان أهل اجلاهلية يعتقدو
اهلامة هي ما كان يعتقـده أهـل اجلاهليـة أنَّ مـن قتـل ظلمـاً تتحـول نفسـه هامـة أو  ))والهامة  ((قوله : 

ــا شــيٌء كــان يتصــوره أهــل اجلاهليــة ؛ وهــو شــيٌء  َّ شــيئاً يطالــب بالثــأر ، فــالنص هنــا للهامــة مبعــىن أ
ا البومة .  الحقيقة له َّ   ، وقيل أ

أنَّ  كــانوا يتشــائمون بشــهر صــفر ، فــأخرب النــيب   فــإنَّ أهــل اجلاهليــة ))والصــفر  ((وكــذلك قولــه :  
الشــهر الشــؤم فيــه ؛ بــل هــو كســائر الشــهور ، وقــد كــان أنــاٌس أيضــاً يتشــائمون بــبعض األيــام كيـــوم 

ويقولـون  رـوم حنـس مستمــدون فيـه أنـَّه يــاألربعاء من آخر كل شهر ، ويسمونه ربيعاً مل يـدور ، ويعتقـ
هللا فيــه الــريح علــى عــاد فيتشــائمون فيــه  اليــوم الــذي ســلطهر هــو بــأنَّ يــوم األربعــاء مــن آخــر كــل شــ

  لذلك . 

١٠٢  



يعين أنَّ النوء ليس هو الذي يتخلـف عـن اإلتيـان بـاملطر  ))والنوء ، والغول  ((قوله : زاد مسلم :   
  به . أو يأيت به ، ولكنَّ هللا هو الذي يأيت

رين ، وتارًة يكـون مصـحوباً بالسعــايل ، سافالغول : هو ما يرتاءى لإلنسان يف ظلمة الليل ويضلل امل
فـإذا تغولـت  ((الليـل ؛ لكـن ورد يف احلـديث :  والغول : نـوٌع مـن الشـياطني تقـع للمسـافر تضـلله يف

  .  ))بكم الغيالن فبادروا باألذان 
طيرة ويعجبنـي  ((:  ولهما عن أنس قال قال رسول هللا    عدوى و

ومعـىن ذلـك العـدوى تعـدي  ))ل : الكلمـة الطيبـة قالوا ومـا الفـأل ؟ قـا ))الفأل 
 يف واقع العبد إالَّ فيما جيد بنفسه ، وقـد وردت العـدوى يف أنَّ رسـول ريٌ للطرية تأث تبنفسها ، وليس

ا الظباء هللا    ــــــــــ سئل عن اإلبل تكون يف الرمل كأ
،  ١٤٦٧٢من الصحابة من حديث جابر بن عبد هللا برقم الحديث  ) الحديث أخرجه اإلمام أحمد رحمه هللا في مسند باقي المكثرين ١

رقم الحديث  ٢٧٧/  ٣وقد أشار األلباني رحمه هللا في سلسلة األحاديث الضعيفة في ج ة : " إذا تغولت  ١١٤٠ب ى ضعف رواي إل
  الغيالن فنادوا باألذان " .   

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  
  

ا ، فقال رسول هللا فيخالطها ال   متفق عليه .  )) فمن أعدى األول ((:  بعري األجرب فيجر
املهم أنَّ هذه األحاديث اليت ورد فيها النهـي عـن العـدوى ، والطـرية ، واهلامـة ، والصـفر هـي عـالٌج 

ملا قد تأصل يف نفوس املشركني مـن العقائـد السـيئة ، فـإذا أسـلموا بقـي شـيٌء  من الشارع احلكيم 
ــا التــأثري هلــا بنفســها ،  َّ ــا اعتقــاداٌت ومهيــة ، وأ َّ مــن تلــك العقائــد ، فعاجلهــا الشــارع احلكــيم ببيــان أ

ا املؤثر هو هللا ، فنفى وقوعهـا اسـتقالًال ، وأرشـد إىل عالجهـا بقولـه :  فـإذا رأى أحـدكم  ((وإمنَّ
يدفع َّ أنت ، و السيئات  ما يكره ، فليقـــل : اللهمَّ  يأتي بالحسنات إ

قوة َّ أنت ، و حول و   إ
َّ بك    .  ))إ

َّ ولكـن هللا  ((: ويف حديث ابن مسعود    ا إ ك ، وما منَّ ك الطيرة  الطيرة 
فهذا عـالٌج ملـا يقـع يف النفـوس مـن التشـاؤم ، واخلـوف مـن املسـتقبل ، فـإذا )) يذهبه بالتوكل 

خير  ((: أو يقـول  ))يت باحلسنات إالَّ أنـت اللهمَّ اليأ ((وجـد اإلنسان يف نفسه فليقل :  ـ اللهـمَّ 
َّ طيرك و إله غيرك  طير إ َّ خيرك ، و وقد بني يف حديث ابن عمر ، وأنَّ من  ))إ

وقــع يف الشــرك ، فــإذا خــرج العبــد يف ســفر فقابلــه غــراب  د أشــرك ؛ أيـردَّتــه الطــرية عــن حاجتــه فقــ
ـذا الطـري ؛ فإنـَّه يعتـرب قـد أشـرك  يصيح أو ثعلب أو بومة أو ما أشبه ذلك فرجع عن حاجته فتطري 

.  

 )١  (  
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ـا يقـع يف القلـب ألول مـرة أنـَّه اليـؤثر إذا قابلـه اإلنسـان بالتوكـل علـى هللا سـبحانه  ويؤخذ من هذا أمنَّ
وتعاىل ، واالعتماد عليه ، واعتقاد أنَّ هذه املخلوقات الضعيفة التأثري هلا يف القدر ، وال علم هلا مبـا 

  ر أو ينفع : يض
  والزاجرات الطري ما هللا صانع               بربك ما تدري الطوارق باحلصى

فــاملؤمن يعتمــد علــى هللا ، ويتوكــل عليــه ، ويعلــم أنَّ مــا أصــابه مل يكــن ليخطئــه ، ومــا أخطئــه مل يكــن 
   التوفيق . ليصيبه ؛ اللهمَّ وفقنا ملا حتب وترضى ، وجنبنا مضالت الفنت يا رب العاملني ، وباهلل

  
  
  
  ــــــــــ
رة من ، وأخرجه ) الحديث أخرجه اإلمام البخاري في كتاب الطب باب الصفر  ١ اب العدوى والطي اب السالم ب ام مسلم في كت اإلم

  .  حديث أبي هريرة 

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

     
  باب ماجاء في التنجيم  )  ٢٨( 

ث قال البخاري ف     ي صحيحه قال قتادة : " خلق هللا هذه النجوم لث
مــات يهتــدى بها ، فمن تأول  : زينة للسماء ، ورجوماً للشياطـين ، وع

علم له به " .   فيهــا غير ذلك أخطأ ، وأضــاع نصيــبه ، وكلف ما 
وكره قتادة تعلـم منـازل القمـر ، ولـم يـرخص ابـن عيينـة فيـه ؛ ذكـره   

  ورخَّص في تعلم المنازل أحمد ، وإسحاق .  حرٌب عنهما ،
يدخلون الجنـة :  ((:  قال : قال رسول هللا  وعن أبي مو     ثٌة  ث

ق بالســحر  رواه أحمــد ، وابــن  ))مــدمن الخمــر ، وقــاطع الــرحم ، ومصــّدِ
  حبان في صحيحه . 

ــا علــى وقــائع األرض الشــرح ، وحــوداث الكــون  : تعريــف التنجــيم : التنجــيم هــي أمــوٌر يســتدل 
حيــث يعتقــدون أنَّ النَّجـــم  وهــذا العلــم مــأخوٌذ عــن األمــم الضــالة ؛ الــيت ســلفت قبــل نبــوة نبينــا 

الفالين إذا اقرتن بالقمر فمن تزوج يف تلك الليلة حصـل لـه كـذا ، ومـن سـافر يف تلـك الليلـة حصـل 
ـه ، وجيمعـون حروفه ا ، وهلـم يف ذلـك طريقـٌة مـله كذا ، واملنجمـون يأخـذون اسـم الشـخص واسـم أمِّ

  موروثة عن أهل الباطل تتضمن أموراً تنايف الشريعة :
  األمر األول : ادعائهم لعلم الغيب .

  األمر الثاين : ادعائهم التأثري ؛ القرتان النجوم بالقمر . 

 )١  (  

 )٢ (  

 )٣ (  
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م يزعمـون أنَّ الكواكـب هلـا تـأثٌري يف هـذا الكــ َّ ون وهـذا األمر الثالث : ادعائهم شـريكاً مـع هللا ، فـإ
  شرٌك أكرب . 

  ــــــــــ

اب في النجوم  ١ دء الخلق ب اب ب ا في كت اب  ١١٦٨/  ٣في ج) الحديث علقه البخاري بصيغة الجزم كم ن ماجة في ب وأخرجه اب
تح و ٣٧٢٦برقم الحديث  ٢٦٥/  ١المياثر في ج ه ف د الوهاب رحمه هللا في كتاب ن عب ن دمحم ب ن حسن ب رحمن ب د ال قال الشيخ عب

  " اهـ .هذا األثر علقه البخاري في صحيحه وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم : " د المجي
ن  ٣٢،  ٣١) وابن رجب في فضل علم السلف (  ١٤٥/  ١) انظر طبقات الحنابلة (  ٢ د ب ) كما قاله محقق فتح المجيد الشيخ الولي

  .   ٥٣١/  ٢ج في عبد الرحمن آل فريان
رقم الحديث  ١٦٥/  ١٢ابن حبان في صحيحه في ج) الحديث أخرجه  ٣ د في مسنده في ج ٥٣٤٦ب رقم الحديث  ٣٩٩/  ٤وأحم ب

ي ج ١٩٥٨٧ ى الصحيحين ف تدرك عل ي المس اكم ف رقم  ١٦٣/  ٤والح ي ج ١٩٥٨٧ب نده ف ي مس ى ف و يعل رقم  ٢٢٣/  ١٣وأب ب

  . ٧٢٤٨الحديث 
  ممجد  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق ال

   
 األمــر الرابــع : زعمهــم العالقــة بــني النجــوم وبــني أدمغــة العبــاد وعقــوهلم ، وأنَّ النجــوم هلــا تــأثٌري علــى

  أدمغة الناس ، وتأثٌري فيها ، وهذا هو الكذب ، والدجل ، والتضليل ، ونسأل هللا السالمة . 
  مثَّ اعلم أنَّ علم النجوم ينقسم إىل قسمني :   
  علم التسيري . -١
  علم التأثري .  – ٢
ـــة  فعلـــم التســـيري : هـــو علـــمُ    ـــازل الثماني ـــازل ؛ وذلـــك ملعرفـــة أوقـــات الزراعـــة ، وغريهـــا ، فاملن املن

ن تقسم على الفصول األربعة لكل فصٍل منهـا سـبع منـازل مضـروبٌة يف ثالثـة عشـر يومـاً أي و والعشر 
الشتاء سـبع منـازل وفصـل ثالثة أشهر لكل فصٍل من الفصول ، فصل اخلريف سبع منازل ، وفصل 

الربيــع ســبع منــازل ، وفصــل الصــيف ســبع منــازل ؛ وكــل واحــٍد مــن هــذه الفصــول ثالثــة أشــهر فهــذا 
العلم الذي هو علم التسيري الشـيء فيـه ، وإن كـان قـد أنكـره بعـض السـلف ، وأجـاز ذلـك أمحـد ، 

  وإسحاق . 
ــا علــم التــأثري : فهــو اعتقــاد تــأثري النجــوم علــى بــين آدم    م ، وصــحتهم أمَّ م ، ومــو ، وربــط حيــا

م ، وراحتهم ، وشقائهم ، وفقرهم ، وغناهم ؛ كل ذلك مرتبٌط يف زعم  ومرضهم ، وسلمهم ، وحر
هـؤالء بعلــم النجـوم ، وبــالنجوم وتأثريهـا ؛ وهــذا قـول باطــل ، واعتقـاٌد حمــرم ؛ مـن اعتقــده خـرج مــن 

يف النـار ؛ إذ أنَّ آيـات هللا عـز وجـل تبـني لنـا اإلسالم ، ومن مات عليه مات كافراً مستحقاً للخلـود 
أنَّ علــم الغيــب هــو هلل عــز وجــل دون غــريه ، وأنَّــه الدخــل ألحــٍد مــن املخلوقـــني والتــأثري لــه يف حيــاة 
م  عباده ؛ بل أنَّ هللا وحده هو املتصرف يف أمور عباده ؛ فهـو اخلـالق هلـم ؛ وهـو الـرازق هلـم ؛ حيـا

م بيـــده ،  م بيـــده ، ضـــهم بيـــده ، وصـــحتهم ومر ومـــو م وشـــقاو وفقـــرهم وغنـــاهم بيـــده ، وســـعاد
المعطــي ملــا منــع ، والمــانع ملــا أعطــى ، وال رادَّ ملــا ، وإعــزازهم وإذالهلــم ؛ بيــده وســلبهم ومتلــيكهم 
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ـا اإلسـالم ،  قضى ؛ كل شيٍء بيده ، وحتت تصرفه وقهره ؛ هذه هي العقيـدة الصـحيحة الـيت جـاء 
تــأثري النجــوم يف الكــون ويف حيــاة النــاس ؛ وذلــك بقــراءة بعــض الكتــب الــيت ومــن خالفهــا ، واعتقــد 
ككتــاب أيب معشــر الفلكــي ، وكتــاب مشــس املعــارف ، وغــري ذلــك ،   الباطــلينتشــر منهــا هــذا العلــم 

وهلــذا فقــد ذكــر قتــادة فمــن تــأوَّل فيهــا غــري ذلــك أخطــأ ، وكلَّــف نفســه ، وأضــاع نصــيبه مــن اآلخــرة 
ــــات  اـً اء ، ورجومــــة للسمــــ: زينـــلـــثالث النجـــوم هـــذه خلـــق  أنَّ هللا: " رمحـــه هللا  للشياطــــني ، وعالمـ

ا ، فمن تأول فيهــا غري ذلك أخطأ ، وأضــاع   نصيــبه ، وكلف ما العلم له به " . يهتــدى 
  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد   

  
ا زينة للسماء  فدليل َّ   . ا السماء الدنيا مبصابيح ولقد زين تعاىل : قوله أ

ا رجوماً للشياطنيدليل و    . ] ٥[ تبارك :  وجعلناها رجوماً للشياطني  عاىل : قوله ت أ
ا يف ظلمات الرب والبحر قوله سبحودليل  وهو  اىل : ـانه وتعـأنَّ هللا جعل النجوم عالماٍت يهتدى 

ا يف ظلمات الرب وا   . ] ٩٧[ األنعام :  لبحر الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا 
ــ  ويف حــديث    يــدخلون  ((:  قــال : قــال رســول هللا  أبــي مو ثــٌة  ث

ق بالسـحر  رواه أحمـد ،  ))الجنـة : مـدمن الخمر وقـاطع الـرحم ، ومصـّدِ
  وابن حبان في صحيحه . 

  -وهذا النهي يتأول على أمرين :   
واسـتحله ، واسـتحل قطيعـة الـرحم ؛ فهـو اليـدخل األمر األول : من اسـتباح اإلدمـان علـى اخلمـر ، 

  اجلنة أبدا ؛ بل يكون خالدًا خملداً يف النار . 
األمر الثـاين : وإمَّـا أن يكـون املعـىن مـدمن اخلمـر ، وقـاطع الـرحم اليـدخلون اجلنـان املعـدة للمـؤمنني 

لـيت يـدخلها أصـحاب متدنية بعد أن يعذبوا ، ويطهروا ، وينقـوا ؛ وهـي اجلنـان ا اً ولكن يدخلون جنان
  الكبائر ، والعياذ باهلل .  

لنـــا فاملصـــدِّق بالســـحر كـــافر ، والكـــافر خملـــد يف النـــار ، وأمَّـــا تأوُّ  ))ومصـــدٌق بالســـحر  ((أمَّـــا قولـــه : 
كبــريٌة مــن الكبــائر ، وفعلهــا اليوجــب الكفــر املخــرج مــن امللــة ؛  املــذنبني األولــني ؛ ألنَّ إدمــان اخلمــر 

  أمَّا املصدِّق بالسحر فهو كافر كما قلنا ، وباهلل التوفيق .  وكذلك قطيعة الرحم ؛
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  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
  باب ما جاء في االستسقـاء باألنواء  )  ٢٩( 

  . ] ٨٢[ الواقعة :  وتجعلون رزقكم أنَّكم تكذبون  وقول هللا تعالى :       
شعري وعن     أربٌع فـي أمتـي  ((قال :  : أنَّ رسول هللا  أبي مالك ا

يتركونهنَّ : الفخـــ ـــ حســــمـــن أمـــر الجاهليـــة  ن فـــي ـاب ، والطعــــر با
نس ستسقـا ة إذا لـم ـوالنائح ((وقال :  ))ة ـوم ، والنياحـاء بالنجـاب ، وا

بال من قطران ، ودرعٌ  مـن  تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها 
  رواه مسلم . ))جرب 

ة الصبح  صلى لنا رسول هللا  ((قال :  ولهما عن زيد بن خالد     ص
ف أقبـل علـى  ـ بالحديبية على إثـر سـماٍء كانـت مـن الليـل ، فلمـا ان
الناس فقال : هل تدرون ماذا قـال ربكـم ؟ قـالوا : هللا ورسـوله أعلـم . 

، فأمَّا مـن قـال : مطرنـا : أصبح من عبادي مؤمٌن بي وكافر : قال قال 
ـا مـن قـال :  بفضل هللا ورحمتـه فـذلك مـؤمٌن بـي وكـافر بالكوكب،وأمَّ

  . ))كذا وكــذا ، فــذلـك كافـٌر بي مؤمـٌن بالكوكب  ءمطرنا بنو
قال بعضهم : لقد صدق  ((ولهما من حديث ابن عباس بمعناه وفيه :   

يـات :  ـ أق نوء كذا وكذا ، فأنزل هللا هذه ا  سـم بمواقـع النجـوم ف
 في كتاٍب مكنون  إنَّه لقرآٌن كريم  وإنَّه لقسٌم لو تعلمون عظيم 

َّ المطهـرون  أفبهـذا الحـديث  تنــزيٌل مـن رب العـالمين  يمسه إ
  .  ] ٨٢ – ٧٥[ الواقعة :  ذبون ــوتجعلون رزقكم أنَّكم تك أنتم مدهنون 

سقاء بـاألنواء " األنـواء مجـع نـوء ؛ وهـي املنـازل أو النجـوم قوله : " باب ما جاء يف االست : الشرح
وطلوعها ، فإذا طلع الكوكـب يسـمَّى طلوعـه نـوء يقـال وذلك أنَّ املنازل تعرف بسقوط الكواكب ، 

فقـد يقـع بتلـك املنــزلة مطـٌر وخـٌري ؛ فيـزعم بعـض النـاس أنَّ تلـك املنــزلة هـي الـيت : ناء مبعىن طلع ، 
ومعــىن ذلــك :  تكــذبون  وجتعلــون رزقكــم أنَّكــم هللا عــز وجــل قولــه تعــاىل : فعلــت ذلــك ، فأنـــزل 

  ــــــــــ وجتعلون شكر رزقكم أنَّكم تكذبوه ؛ فالرزق من هللا واملطر هو سبب الرزق 
  ) الحديث أخرجه اإلمام مسلم رحمه هللا في كتاب الجنائز باب التشديد في النياحة .  ١

 )١ (  

 )٢  (  
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ذبون : لبخاري في كتاب األذان باب يستقبل اإلمام الناس إذا سلم ، وفي كتاب الجمعة باب قول هللا تعالى) الحديث أخرجه اإلمام ا ٢ م تك ن  وتجعلون رزقكم أنك ال اب ق
  عباس شكركم ، وأخرج الحديث أيضاً اإلمام مسلم في كتاب اإليمان باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء .  

  

  الخالق الممجد  الشرح الموجز الممهد لتوحيد  

  
الثمــرة  وهللا يــأيت بــاملطر ، ويــأيت بــالثمرة ؛ فقــد يــأيت املطــر ، وتصــلح الزراعــة ، مثَّ بعــد ذلــك ختيــب

هــو الــرزاق ؛ رزق البهــائم بــإخراج أنَّــه والفضــل هلل عــز وجــل يف إنــزال املطــر ، وصــالح الثمــرة ذلــك 
  ، والفضل هلل يف ذلك كله . النبات الذي تأكله ، ورزق الناس بإخراج الثمر الذي يأكلونه

ــا هــي أوقــاٌت لتنـــزيل الغيــث أو لصــالح الثمــرة ، وهللا هــو الــذي    واألنــواء أو النجــوم أو املنــازل إمنَّ
وهـو الـذي ينــزل الغيـث مـن بعـد مـا قنطـوا وينشـر رمحتـه وهـو الـويل  ينـزل الغيث كما قـال تعـاىل : 

هو الذي يريكم آياته وينـزل لكـم مـن السـماء رزقـا  وقال جلَّ من قائل :  ] ٢٨[ الشورى :  احلميد 
   . ] ١٣[ غافر :  وما يتذكر إالَّ من ينيب 

فإسناد نزول املطر أو صالح الثمر إىل النوء ؛ الذي وقع فيه أو املنـزلة اليت وقع فيها حينما يقـول   
نـوء واملنــزلة وهللا هـو الناس : صدق نـوء كـذا أو صـلح نـوء كـذا يكـون فيـه إسـناٌد لنعمـة الـرزق إىل ال

وهـو الـذي جـاء يف  غـري أنـَّه الخيـرج مـن اإلسـالم ،الفاعل لذلك كلـه ، فيكـون فيـه نـوٌع مـن الشـرك 
  . وجتعلون رزقكم أنَّكم تكذبون  حديث زيد بن خالد اجلهين وأنزل هللا فيه : 

شعري     أربٌع فـي أمتـي  ((قال :  : أنَّ رسول هللا  وعن أبي مالك ا
نساب  من حساب ، والطعن في ا يتركونهنَّ : الفخر با أمر الجاهلية 

ستسقاء بالنجوم ، والنياحـة  اخلصـال بقيـت يف املسـلمني رغـم إسـالمهم ، هـذه  ))، وا
م اليت تعلموها من الكتاب والسنة إالَّ هذه األربع بقيت فيهم ؛ وهي مـن أمـر اجلاهليـة  ورغم عقيد

.  
ه ، واملقصود باحلسـب : الشـرف والشـرف بسبأن يفتخر اإلنسان حب ))حساب الفخر باأل ((قوله :   
ــدنيا ؛ كاملــال أو اجلــاه  -١ ــأمٍر مــن أمــور ال ــا أن يكــون ب ــأمٍر مــن أمــور اآلخــرة كــالعلم ،  -٢إمَّ أو ب

والعمـــل الـــذي ينفـــع بـــه النـــاس ، فالنـــاس يفتخـــرون أي مـــن طبيعـــتهم يفتخـــرون باألحســـاب فيقـــول 
عل كذا أو جـدي الـذي فعـل كـذا ، والـذي ينبغـي وجيـب علـى العبـد أالَّ يفتخـر أحدهم : أيب الذي ف

باحلســب ؛ ســواًء كــان مــن أمــور الــدنيا أو مــن أمــور الــدين ، فــإنَّ الفضــل هلل علــى العبــاد فالفضــل لــه 
علــى الصــاحل يف هدايتــه للصــالح ، والفضــل لــه علــى صــاحب املــال يف إعطــاء هللا لــه ذلــك والــذي 

التحـدث بنعمـة هللا فـال بـأس بـاب الفخر بشيء من ذلك إالَّ أن يذكر شـيئاً مـن  ينبغي للمسلم عدم
  عند املناسبة ، واحلاجة . 
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هـــو أنَّ بعـــض النــاس إذا حصـــل بينـــه وبـــني أحـــٍد مـــن النـــاس  ))والطعـــن يف األنســـاب  ((أمَّــا قولـــه :   
ا فيه ، وهذا   مذموم .  خصومة ومغاضبة طعن يف نسبه بأي قول من األقوال اليت يطعن 

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
هـــذا هــو حمـــل املناســبة للبـــاب ، وكــون اإلنســـان يقــول : الـــنجم  ))واالستســـقاء بــالنجوم  ((قولــه :   

الفالين جاد ، والنجم الفالين مل جيد ، وما أشبه ذلك ، فهذا الينبغي للمسلم ؛ بل املسلم يعتقد أنَّ 
    هللا هو الفاعل .

النياحــة نــدب امليــت بــذكر حماســنه ، ولكونــه تســخط للقــدر ، واعــرتاٌض عليــه  ))والنياحــة  ((قولــه :   
فإنَّ األمر يف ذلـك هلل هـو الـذي بيـده اإلحيـاء واإلماتـة ، فلمـا كانـت النائحـة معرتضـًة علـى قـدر هللا 

ب قبــل والنائحــة إذا لــم تتــ(( :  عــز وجــل حينئــٍذ توعــدت يف هــذا احلــديث بقــول النــيب 
بال مـن قطـران ، ودرٌع مـن جـرب  ـ  ))موتها تقام يوم القيامة وعليهـا 

  نسأل هللا العفو والعافية . 
الثوب الذي يكون من قطران ثوٌب حار يف منتهى احلرارة ، والدرع الـذي يكـون مـن جـرب مـؤذي   

فهـذا وعيـٌد عافيــة لإلنسان يف جلده باحلكة اليت تكون فيه ، وهذا من العذاب ؛ نسـأل هللا العفـو وال
ا عندما تقوم يوم القيامة تكون معذبة بذلك ؛ نستجري باهلل من غضبه . َّ   للنائحة أ

ـم   ((:  مثَّ إنَّ هذه األربع التوجب كفرًا خيرج من امللة ؛ فقد ورد عن النيب    اثنتان يف الناس مها 
كفـر دون كفـر ، ولـيس مـن الكفـر   واملراد بذلك مـن ))كفر الطعن يف النسب ، والنياحة على امليت 

  املخرج من امللة ؛ أي من الكفر العام أو الكفر األصغر ، وباهلل التوفيق .
ة الصـبح  صلى لنا رسـول هللا  ((قال :  زيد بن خالد مثَّ أورد حديث  صـ

ف أقبـل علـى  ـ بالحديبية على إثـر سـماٍء كانـت مـن الليـل ، فلمـا ان
  الحديث . ))..…الناس فقال .

املــؤمن هــو الــذي يقــول مطرنــا بفضــل هللا ورمحتــه  ))أصــبح مــن عبــادي مــؤمن يب وكــافر  ((قولــه :    
ولـــيس املقصـــود بـــه الكفــر املخـــرج مـــن امللـــة ، ولكـــن  ))مطرنـــا بنــوء كـــذا  ((والكــافر الـــذي يقـــول : 

هـذا مـن  املقصود به كفر دون كفـر ، وذلـك أنَّ مـن أسـند إنـزال املطـر إىل الكوكـب فإنـَّه يعتـرب عملـه
الكفر العملي ؛ الذي ينبغـي لإلنسـان أن يرتكـه ، وأن يسـند إنـزال املطـر وعدمـه إىل هللا عـز وجـل ال 
إىل الكوكــب ، فكــل هــذه ذكــر الكفــر فيهــا لــيس املــراد بــه الكفــر املخــرج مــن امللــة ، ولكــن املــراد 

  الكفر العملي . 

 )١  (  

١٠٩  



ولهمـا ن خالـد أي معـىن حـديث زيـد بـولهما من حديث ابن عباس معنـاه قولـه    
  من حديث ابن عبــاس

  ــــــــــ

  .  باب إطالق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة من حديث أبي هريرة ) الحديث أخرجه اإلمام مسلم في كتاب اإليمان  ١

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
فـأنزل هللا  قـال بعضـهم : لقـد صـدق نـوء كـذا وكـذا ، ((بمعناه وفيـه : 

يات :    ف أقسم بمواقع هذه ا
ا هي وقتٌ اآليات ،  النجوم  ذا تعلم أنَّ النجوم إمنَّ ل املطر أو لصالح الثمر ، وهللا هو لتنـزُّ  و

  الذي يفعل هذه األشياء ، وباهلل التوفيق .
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١١٠  



  
  

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
  ومن الناس من يتخذ من دون هللا باب قول هللا تعالى : )  ٣٠(    

  أندادا يحبونهم كحب هللا  
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم  وقوله :    

وأمواٌل اقترفتموها وتجـارٌة تخشـون كسـادها ومسـاكُن ترضـونها أحـبَّ 
ى يأتي هللا بأمره إليكم من هللا ورسوله وجهاٍد في سبيله فتربصوا حت

 : ٢٤[ التوبة[ .  
يؤمن أحدكم حتـى أكـون أحـبَّ  ((قال :  أنَّ رسول هللا  وعن أنس   

  . ))إليه من ولده ووالده والناس أجمعين 
ٌث مـن كـنَّ فيـه وجـد بهـنَّ  ((:  ولهما عنـه قـال : قـال رسـول هللا    ـ ث

يمــان : أن يكــون هللا ورســوله أحــبَّ إليــ وة ا ــ ه ممــا ســواهما ، وأن ح
َّ  ، وأن يكـره أن يعـود فـي الكفـر بعـد إذ أنقـذه  يحبه إ يحب المرء 

وة  ((وفي رواية :  ))هللا منه كما يكره أن يقذف في النار   يجد أحد ح
ـ  ، وحتـى أن يقـذف فـي النـار  ـ يحبـه إ يمان حتـى يحـب المـرء  ا

وحتـى يكـون منـه ، أنقـذه هللا أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ 
  . ))هللا ورسوله أحب إليه مما سواهما 

من أحبَّ فـي هللا ، وأبغـض  ((وعن ابن عباس ر هللا عنهما قال :   
ية هللا بـذلك  في هللا ، ووالى في هللا ، وعادى في هللا ؛ فإنَّما تنال و
ته وصـومه حتـى يكـون يمـان وإن كثـرت صـ  ، ولن يجد عبـٌد طعـم ا

ــك  ــدنيا ؛ وذل ــى أمــر ال ــاس عل كــذلك ، وقــد صــارت عامــة مؤاخــاة الن
  رواه ابن ))يجدي على أهله شيئا 

  جرير . 
  ــــــــــ

ان  ) الحديث أخرجه اإلمام البخاري في كتاب اإليمان باب حب الرسول  ١ اب ، من اإليم ان ب اب اإليم ام مسلم في كت وأخرجه اإلم
  . لأكثر من األه وجوب محبة الرسول 

ان  ٢ اب ، ) الحديث أخرجه اإلمام البخاري في كتاب اإليمان باب حالوة اإليم ان ب اب اإليم ام مسلم في كت ان وأخرجه اإلم خصال بي
  من اتصف بهنَّ وجد حالوة اإليمان . 

  ) أخرجه اإلمام البخاري في كتاب األدب باب الحب في هللا . ٣

  د  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممج

  

 )١  (  

 )٢  (  
  

 )٣  (  
  

 )٤ (  

يم في  ٣٥٣بن عثيمين وفقهما هللا : " وأخرجه ابن المبارك في الزهد ( قال محققا القول المفيد ال ) ٤ ) عن ابن عباس موقوفاً  وأخرجه أبو نع
  عن    = ٣١٢/  ١الحلية 

 

١١١  

١١٢  



سـباب  وقال ابـن عبـاس فـي قولـه تعـالى :  قـال  وتقطعـت بهـم ا
  المودة .

: قال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي رمحه هللا يف تعليقه على هـذا البـاب : " أصـل التوحيـد  الشرح
وروحــه إخــالص احملبــة هلل وحــده ؛ وهــي أصــل التألــه ، والتعبــد لــه ؛ بــل هــي حقيقــة العبــادة ، واليــتم 

حىت تكمل حمبة العبد لربه ، وتسبق حمبته مجيع احملـاب ، وتغلبهـا ، ويكـون هلـا احلكـم عليهـا  التوحيد
هــا عحبيــث تكــون ســائر حمــاب العبــد تبعــاً هلــذه احملبــة الــيت فيهــا ســعادة العبــد ، وفالحــه ، ومــن تفري

يبغضه هللا وتكميلها احلب يف هللا ، فيحب العبد ما حيبه هللا من األعمال ، واألشخاص ، ويبغض ما 
من األشخاص ، واألعمال ، ويوايل أولياءه ، ويعـادي أعـداءه ، وبـذلك يكمـل إميـان العبـد وتوحيـده 
" اهـــ . وأقــول هــذا كــالم نفــيس لــو كتــب مبــاء الــذهب لكــان قلــيًال عليــه ، فــاهلل ســبحانه وتعــاىل هــو 

والشـراب وأنفـذ ذلـك  الذي أوجد العبد ، وهو الذي رباه بنعمه ؛ رزقه ما يعيش عليـه مـن الطعـام ،
الرزق يف جسده يتغذَّى به ، ومينحه به القوة على عبادته ، ومنحه لذة الغذاء ، ولـذة املـاء إذا شـربه 
ليكــون مقبــوًال للشــرب ، فينتفــع بــه ، وأوجــد لــه اللســان ، واللعــاب ، واألســنان واألضــراس ليــتمكن 

أحبـوا هللا ملـا يغـذوكم  ((يف احلـديث : من طحن ذلك الطعــام ، واالنتفــاع بـه يف جسـده ، وهلـذا جـاء 
  .  ))من نعمه ، وأحبوين حبب هللا ، وأحبوا أهل بييت حبيب به 

يضاف إىل ذلك أنَّ هللا أوجدنا لعبادته ، وعلمنا تلك العبادة مبا أنزله يف كتابه ، ومبا بينه رسوله      
  بطريــق اخلــري الــذي يوصــلنا إىل مــن صــفات تلــك العبــادة يف ســنته ؛ مــن أقــوال ، وأفعــال ؛ أخربنــا

اجلنة ، وطريق الشر الذي يؤدي بنا إىل النار ؛ قال تعاىل بعد أن حذَّر من انكاح املشـركني أو نكـاح 
  ة واملغفرة بإذنهـوا إىل اجلنـأولئك يدعون إىل النار وهللا يدع املشركات : 

  ــــــــــ

) عن ابن عمر موقوفاً ومداره على ليث بن أبي سليم وهو  ١٣٥٣٧لكبير ( = ابن عمر رضي هللا عنهما مرفوعاً ، والطبراني في ا
ه هللا  ١٣٨/  ٢تقريب التهذيب  ٤٦٧/  ٨ضعيف مختلط .  تهذيب التهذيب  د وفق " اهـ . وذكر محقق فتح المجيد شرح كتاب التوحي

دنيا في كتاب م ( بأنَّ الحديث : " أخرجه ابن أبي ال ة (  ٢٢ه اإلخوان رق يم في الحلي و نع ال الهيثمي في مجمع  ٣١٢/  ١) وأب ) ق
ن حسن مؤلف  ٩٠/  ١الزوائد (  رحمن ب د ال ال الشيخ عب ـ . ق د ) : وفيه ليث بن أبي سليم ، واألكثر على ضعفه "  اه تح المجي ف

ه فقط  ى من ة األول ال الشيرحمه هللا : " وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم الجمل ـ" ق د جـ ن أبي أ: "  ٥٦٧/  ٢خ الولي خرجه اب
  ) " اهـ  ٨٧/  ٨شيبة في المسند وابن أبي حاتم في التفسير ، وأخرجه الحكيم الترمذي كما في الدر المنثور ( 

ن جر ١ د واب ن حمي د ب ر رواه عب ذا األث د الوهاب رحمه هللا : " ه ن عب ن دمحم ب رحمن ب د ال ن ) الحديث قال فيه الشيخ عب ر ، واب ي
م (  ٥٧٠/  ٢المنذر ، وابن أبي حاتم وصححه " قال الدكتور الوليد آل فريان في  (  ري في التفسير رق ر الطب ن جري ) انظر : " اب

ـ  ٢٧٢/  ٢) والحاكم في المستدرك (  ٤٠٢/  ١) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (  ٢٤٢٣ ) " اه
  وصححه ، ووافقه الذهبي " اهـ .  ٢٧٢/  ٢والحاكم  ٤٣/  ٢خرجه ابن جرير ألقول المفيد : " . قال محققا ا

ذا  ب المناقب باب مناقب أهل بيت النبي ) أخرجه اإلمام الترمذي في كتا ٢ قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من ه
  ؛ قال شيخنا الوجه 

ان  ١٧٦باني في ضعيف الجامع رقم أحمد النجمي حفظه هللا : " ذكره األل وأشار إلى الترمذي والحاكم وقال ضعيف والحديث وإن ك
  ضعيف السند فإنَّه صحيح 

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  

 )١ (   

 )٢  (  

١١٣  

  
  المعنى يشهد لمعناه الكتاب والسنة " اهـ .  

 



دايتـــه  ] ٢٢١[ البقـــرة :  ويبـــني آياتـــه للنـــاس لعلهـــم يتـــذكرون  ليتـــذكر أحـــدنا أنَّـــه لـــوال فضـــل هللا عليـــه 
  ووجوده يف جمتمٍع مسلم لكان ممن حتق عليهم كلمة هللا بالعذاب . لإلميان ،

هلذا فإنَّه جيب علينا حمبة هللا عز وجل ؛ ألنَّه خلقنا ، ورزقنا ، وهدانـا ، ووفقنـا ، وعلَّمنا ما مل نكن   
ـــاً ملـــا أحـــب مـــن األعمـــال ، ومـــن أحـــب مـــن  ـــه أن يكـــون حمب نعلـــم ، ومـــن عالمـــات حمبـــة العبـــد لرب

، ومبغضاً ملا أبغض من األعمـال ، ومـن أبغـض مـن األشـخاص ، وقـد جـاء يف احلـديث :  األشخاص
  . ))اللهمَّ إّينِ أسألك حبك ، وحب من حيبك ، وحب كل عمٍل يبلغين إىل حبك  ((
ويتبـني أيضـاً أنَّ مـن  والذين آمنـوا أشـد حبـاً هلل  ومن ههنا أيضاً يتبني قول هللا سبحانه وتعاىل :   

ريه مــن اآلهلــة الــيت الختلــق ، والتــرزق ، والحتيــي ، والمتيــت ، والتــدخل اجلنــة ، والتنجــي مــن أحــبَّ غــ
النــار أنَّ مــن أحــبَّ هــذه اآلهلــة ، واألنــداد الــيت التفعــل شــيئا ممــا يفعلــه هللا ، والتتصــف بشــيٍء ممــا 

رســله ، ويف  نة لســأيتصــف بــه هللا ؛ فإنَّــه قــد وضــع احملبــة يف غــري حملهــا ، وكــان مــذموماً عنــد هللا علــى 
  كتابه مستحقاً للوم ، واملقت .

م كحــب هللا ، ويوالــون ، ويعــادون ، ويقــاتلون مــن أجلهــم    وهلــذا فــإنَّ مــن يعبــدون اآلهلــة ، وحيبــو
ــًة لــه  ســيأيت علــيهم يــوٌم ميقتــون فيــه أنفســهم ، وإنَّ الواجــب علــى كــل مســلم إخــالص العمــل هلل حمب

، عته يمسلم أن يوايل أوليـاء هللا ؛ وهـم أهـل طاعتـه ، واتبـاع شـر  وإجالًال له ، ومن الواجب على كل
ويبغض أعداء هللا ؛ الذين يكونـون خبـالف ذلـك ؛ وهـذه اآليـات تبـني لنـا أنـَّه الجيـوز للعبـد أن يقـدم 
حمبــة اآلبــاء ، واألبنــاء ، وال اإلخــوان ، والالعشــرية ، وال األمـــوال الــيت اكتسبهـــا واقـــرتفها وال الــدور 

إن كـان  قـل ألفها ؛ أاليقدم شيئاً على حمبة هللا ؛ عندما يتعـارض ذلـك مـع هـذه األمـور :  اليت
آبــاؤكم وأبنــاؤكم وإخــوانكم وأزواجكــم وعشــيرتكم وأمــواٌل اقترفتموهــا 
وتجارٌة تخشون كسادها ومساكُن ترضونها أحبَّ إليكم من هللا ورسوله 

إذا دعـاك أبـوك إىل الكفـر فـ وجهاٍد في سبيله فتربصـوا حتـى يـأتي هللا بـأمره
باهلل ، والشرك به أو ابنك أو أخوك أو زوجتك أو عشـريتك فالجيـوز لـك أن تطـيعهم يف معصـية هللا 

  ؛ ما أكثر هـذا يف؛ ألنَّه الطاعة ملخلوٍق يف معصية اخلالق 
  ــــــــــ

و  ص) الحديث أخرجه اإلمام الترمذي في كتاب تفسير القرآن باب من سورة  ١ ال أب ذا حديٌث حسٌن صحيح ، ق عيسى الترمذي ه
ة  ٣٨٠صوفي كتاب الدعوات باب ما جاء في عقد التسبيح باليد ؛ قال اإلمام األلباني رحمه هلل في ضعيف سنن الترمذي  طبعة مكتب

ن عمر  ))عبد البشر أكان  ((المعارف الحديث ضعيف إالَّ قوله : " في داود :  المشكاة  (()  ٧٠٧(  ))الصحيحة  ((فهو عند ( م ) اب
اء  – ٢٤٩٦(  )) رقيم إحي د في مسند األنصار بت ام أحم التحقيق الثاني ) قال أبو عيسى : هذا حديٌث حسٌن غريب .  وأخرجه اإلم

  .  ٢١٦٠٤التراث 
  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  

 )١  (  

١١٤  



على اإلسالم يدعوه الواحـد  يف بالد الكفر ، وكذلك يف بعض البالد اليت هي حمسوبةالذين يقطنون 
لسـت ولـدي ، ورمبـا يطـرده مـن بيتـه ، وقـد أبوه إىل الكفر أو الفسق ، ويقول له إذا مل تفعل كذا ، ف

   وردت إيلَّ أسئلة خبصوص ذلك .
يؤمن أحدكم حتـى أكـون أحـبَّ  ((قال :  أنَّ رسول هللا  وعن أنس   

ـذا بـأن يقـدم أي الي ))إليه من ولده ووالده والنـاس أجمعـين  كمـل إميـان عبـٍد إالَّ 
  حمبة رسول هللا على حمبة الناس مجيعاً ، وطاعة هللا ورسوله على طاعة الناس مجيعاً . 

يمـان : أن  ((وكذلك حديث أنس أيضاً :  وة ا ـ ٌث من كـنَّ فيـه وجـد بهـنَّ ح ث
 َّ ـ يحبـه إ  يكون هللا ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما ، وأن يحـب المـرء 

 ، وأن يكره أن يعود فـي الكفـر بعـد إذ أنقـذه هللا منـه كمـا يكـره أن 
ياله من حديث عظيم ما أعظم هذه الثالث اخلصال اليت اليبلغها العبد إالَّ )) يقذف في النار 

  بعون من هللا .
تصـرفه  رسـوله ، وصـوارفو إنَّ العبد يف هذه الدنيا ليتعرض لدواعي الشر، وخمالفـة مـا أمـر هللا بـه    

عـــن حمبـــة هللا ، وحمبـــة رســـوله ، وتـــدعوا العبـــد إىل أن يقـــدم حمبـــوب العشـــرية ، والقرابـــة أو الســـلطان 
حمابِّ هللا ورسوله ، فاملؤمن يستمسك مبحبة هللا ورسوله ويضـحي  علىواجملتمع أو الزوجة ، واألبناء 

عبـد أن حيـب لـه ، ومـن أجلـه ، بكل شيء سـواها إذا كـان يـدعو إىل خمالفتهـا ، وإنَّ حمبـة هللا تـدعو ال
وأن  ويـبغض مـن أبغضـه هللا ، وأبغضـه رسـول هللا  فيحب من أحب هللا ، ومن أحـب رسـول هللا 

ار ألنَّ الكفـــر موجـــٌب ـيكـــره الرجـــوع إىل الكفـــر بعـــد أن أنقـــذه هللا منـــه كمـــا يكـــره أن يقـــذف يف النـــ
ن كفروا حني اليكفـون عـن وجـوههم النـار لو يعلم الذي للقذف يف النار ، والبقاء فيها أبد اآلبدين 

[  بـل تـأتيهم بغتـًة فتبهـتهم فاليسـتطيعون ردهـا والهـم ينظـرون  والعن ظهورهم والهم ينصـرون 

  . ] ٤٠ – ٣٩األنبياء : 
من أحـبَّ فـي هللا ، وأبغـض فـي هللا ، ووالـى  ((وأخريًا يف حديث ابن عبـاس    

صفة للمؤمن بأنـَّه ))اخل …ية هللا بذلك في هللا ، وعادى في هللا فإنَّما تنال و
  حيب يف هللا ، ويبغض يف هللا ، ويوايل يف هللا 

ــذه املرتبــة ؛ حــىت وإن كثــر  صــالة العبـــد ، وصومـــه ومل  تويعــادي يف هللا ، وأنَّ واليــة هللا التنــال إالَّ 
ذه األوصاف ؛ فإنَّه مل يصل إىل حقيقة اإلميان ، وكمال   ه ، ولن يصل إليهيكن من املوصوفني 
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  إالَّ بذلك . 
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م علــى أمــور الــد ((مثَّ أخــرب ابــن عبــاس أنَّــه :    ، وذلــك  نياقــد صــارت عامــة مواخــاة النــاس ، ومــواد
ـــاس فــي أي اليــنفعهم ذلــك يــوم القيامــة ، وهلــذا  ))الجيــدي عــن أهلــه شــيئا  قــال ابــن عبـــ

  تعــــــالى :قولـــه 
  سباب أي انقطعـت املـودة الـيت كانـت بيـنهم يف قـال المـودة ؛  وتقطعت بهم ا

تبادلوهــا ، ولكــن تلــك األمــور ، وتلــك الــدنيا تــذهب يــوم  منــافعالــدنيا علــى أمــور دنيــا كســبوها ، و 
أجلـك ، ويـوايل القيامة ، واليبقى إالَّ ما كان هلل ويف هللا ؛ اللهمَّ اجعلنا ممـن حيـب لـك ، ويـبغض مـن 

   أهل طاعتك ويعادي أهل معصيتك ؛ إنَّك مسيع الدعاء ، وباهلل التوفيق .
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إنَّما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فـال تخافوهم وخافون إن   باب قول هللا تعالى : )  ٣١( 
  كنتم مؤمنين  

تخـافوهم إنَّما ذلكم الشـيطان يخـو  تعالى : قال هللا    ف أوليـاء ف
إنَّمـا يعمـر مسـاجد  وقولـه :  ] ١٧٥[ آل عمـران :  وخافون إن كنتم مؤمنين 

 َّ ـ ة وآتى الزكاة ولم يخش إ خر وأقام الص هللا من آمن با واليوم ا
ومـن  ولـه : وق ] ١٨[ التوبـة :  هللا فع أولئك أن يكونـوا مـن المهتـدين 

ا با فإذا أوذي في هللا جعل فتنة الناس كعذاب  الناس من يقول آمنَّ
إنَّ مـن ضـعف اليقـين  ((مرفوعـاً :  وعن أبي سعيد  ] ١٠[ العنكبوت :  هللا 

أن تر الناس بسخط هللا ، وأن تحمدهم على رزق هللا ، وأن تذمهم 
يجره حــ ــ يرده علــى مــا لــم يؤتــك هللا ؛ إنَّ رزق هللا  ــ رص حــريص ، و

مـن  ((قـال :  وعن عائشة ر هللا عنها أنَّ رسول هللا  ))كراهية كاره 
التمس ر هللا بسخط الناس ر هللا عنه وأر عنه النـاس ومن 

)) التمس ر الناس بسخط هللا سخط هللا عليه وأسخط عليه الناس 
.   

  ه .حرواه ابن حبان في صحي
ه هللا تعـاىل : " هـذا البـاب عقـده املصـنف رمحـه هللا تعـاىل لوجـوب تعلـق قال السعدي رمح : الشرح

  ني ، وبيان أنَّه اليتم التوحيد إالَّ بذلكـاخلوف ، واخلشية باهلل وحده ، والنهي عن تعلقه باملخلوق
  ــــــــــ

ن مروان ) قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد : " هذا الحديث رواه أبو نعيم في الح ١ ه بدمحم ب لية والبيهقي وأعل
السدي وقال ضعيف وفي إسناده أيضاً عطية العوفي ذكره الذهبي في الضعفاء وموسى بن بالل قال األزدي ساقط وتمام الحديث : " 

ال : " والحديث مَّ ق ان في  إنَّ هللا بحكمته جعل الروح والفرح في الرضى واليقين وجعل الهمَّ والحزن في الشك والسخط " ث وإن ك
ة (  يم في الحلي و نع ان : " رواه أب د آل فري ) والبيهقي  ٤١/  ١٠،  ١٠٦/  ٥إسناده من ذكر فمعناه صحيح " اهـ قال الشيخ الولي

ة (  ١٠٥١٤وله شاهدٌ من حديث ابن مسعود ، وأخرجه الطبراني في الكبير رقم (  ٢٠٣في شعب اإليمان رقم  ) وأبو نعيم في الحلي
) بإسناٍد حسن وشاهد عن ابن مسعود موقوفاً أخرجه البيهقي في الشعب  ٢٠٤) والبيهقي في الشعب رقم (  ١٣٠/  ٧،  ١٢١/  ٤
ا  ٤٩٠) " اهـ . وقال الشيخ سليمان رحمه هللا في التيسير ص ٢٠٥(  ـ نقالً عن محقق اه صحيح " اه : " قلت : ضعيف ، ومعن

  القول المفيد .
ال : كتب  ) قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ٢ ة ق ٍل من أهل المدين هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ ورواه الترمذي عن رج

إني سمعت  د : ف ا بع ك أمَّ ة : سالٌم علي ى معاوي معاوية إلى عائشة : أن اكتبي لي كتاباً توصيني فيه والتكثري عليَّ فكتبت عائشة إل
اس  رسول هللا  تمس رضى هللا بسخط الن ول : " من ال د …." يق ال الشيخ الولي ديث ق ي  :الح د ف ام أحم ديث أخرجه اإلم " الح
خرجه الترمذي في أ) من حديث األقرع بن حابس ، و ٨٧٨) والطبراني في الكبير رقم (  ٣٩٤،  ٣٩٣/  ٦) ،  ٤٨٨/  ٣المسند ( 

ار أصبهان (  ٣٢٦٧الجامع رقم (  يم في أخب ال  ) من حديث ٢٩٦/  ٢) وقال هذا حديٌث حسن وأبو نع ـ وق ن عازب " اه راء ب الب
خرج بنحوه ابن المبارك أ) و ١٥٤٢ديث أخرجه ابن حبان بهذا اللفظ ( ــح : " والحـخ خالد المشيقـل والشيـبا الخيأان ـسليم خـالشي

  " اهـ  ١١٨/  ٨وأبو نعيم في الحلية  ٤١٠/  ١٤) والبغوي في شرح السنة  ١٩٩في الزهد ( 
  يد الخالق الممجد  الشرح الموجز الممهد لتوح

  
 وفـوالبــد يف هــذا املوضــع مــن تفصــيل يتضــح بــه األمــر ، ويــزول االشــتباه " مثَّ قــال : " اعلــم أنَّ اخلــ

واخلشية تارًة يقع عبـادة ، وتـارًة يقـع طبيعـة ، وعـادة ، وذلـك حبسـب أسـبابه ، ومتعلقاتـه ، فـإن كـان 
إىل مـن خيافـه ، وكـان يـدعو إىل طاعـة اخلوف ، واخلشية خوف تأله ، وتعبـد ، وتقـرب بـذلك اخلـوف 

 )١  (  

 )٢ (  
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باطنة ، وخوٌف سري يزجر عن معصـية مـن خيافـه كـان تعلقـه بـاهلل مـن أعظـم واجبـات اإلميـان وتعلقـه 
بغـــري هللا مـــن الشـــرك األكـــرب الـــذي اليغفـــره هللا ؛ ألنَّـــه أشـــرك يف هـــذه العبـــادة الـــيت هـــي مـــن أعظـــم 

  هللا اهـ .من من غري هللا على خوفه  واجبات القلب غري هللا مع هللا ، ورمبا زاد خوفه
أنـَّه سـبب ؛ فاليكـون مـن الشـرك األكــرب بـل  وأقول : إن التعلق تارًة يكون سبباً ، وصاحبه معتقـدٌ   

يكون من الشرك األصغر إذا زاد عن العادة ، وأذكر قصـًة هـي تعتـرب مـن هـذا القبيـل ختـرَّج قـوٌم مـن 
ا مـنهم تقـدمي للتوظيـف ، فكـان مـنهم مـن توسـط بـوزير ومـنهم اجلامعة ، وعقدوا هلم اختباراً أو طلبـو 

من توسط بغري ذلك ، ومن هؤالء رجٌل ضعيف ليس له واسطة ، ولكنَّه قوي اإلميان وكثري الدعاء ، 
والتعلق بـاهلل عـز وجـل ، وكـان يـدعو هللا عـز وجـل أن ييسـر لـه مـا فيـه اخلـري ، فكـان الـذين توسـطوا 

وظائفهم يف أماكن بعيدة ، وذلك املسكني الذي يرفع يديـه إىل هللا ،  صارتبأصحاب املناصب قد 
وظيفتـه يف بلـٍد قريـب وبقـي فيهـا إىل أن أحيـل  ظهـرتيف كل صالة يدعوه ، ويرجوه ، ويتضـرع إليـه 

إىل التقاعد ، وسكنها ، فهذا التعلق اليعد من الشرك ؛ لكنَّه إذا زاد يف الركون رمبا كـان مـن الشـرك 
  كان تعلقه باهلل خالصاً فهو الذي يفوز باخلري يف الدنيا واآلخرة .   األصغر ، ومن

وأذكر مثاًال آخر للتعلق الذي يكون من الشرك األكرب أو اخلوف الـذي يكـون مـن الشـرك األكـرب   
: هو أنَّ رجًال كان يدعي الوالية فكانت مزرعته ، ومواشيه محًى ؛ يزعمون أنَّه يطَّلـع علـى مـن يأخـذ 

ــم يزعمــون بأنَّــه يطلــع مــن مزرعتــ ه شــيئاً ، فــال يقــرب مــن مزرعتــه أحــد ، وكــذلك أيضــاً مواشــيه ؛ ألَّ
م ، فهـذا شـرك أكـرب ، ولـيس هـذا مـن الفرضـيات أو التخيــالت بـل هـو واقـع  عليهم حىت على نيا

  بلغين عنه من أخبار عدة . 
واه علـى األقـل حبيـث وأقول : إذا كـان اخلـوف مـن ذلـك الشـخص قـد زاد علـى خـوف هللا أو سـا   

زعموا أنَّ لذلك الرجل سلطاناً غيبياً يعلم به املغيبات حسب ما يعتقده اخلرافيون ؛ فهـذا مـن أعظـم 
  الشرك األكرب املخرج من امللة .

 أمَّا من خاف من شخص خوفاً طبيعياً أن يضربه أو يقتلـه أو خـاف أن يأخـذ شـيئاً مـن  مالـه أو مـا  
  رض أنَّ ـذا العـلطبيعي اليدخل يف العبادة ، وقد عرفنا مما سبق يف هأشبه ذلك ؛ فهذا اخلوف ا

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

   
اخلوف من غري هللا تارًة يكـون مباحـاً ، وتـارًة يكـون مكروهـاً أو حمرمـاً ؛ لكنَّـه الخيـرج مـن امللــة وتـارًة 

  يكون خمرجاً من امللة ، وهكذا الرجاء . 
إنَّمـا  :  ما هي مناسبة اآليـة للبـاب ؟ اجلـواب : إنَّ مناسـبة آيـة آل عمـران ؛ وهـي قولـه تعـاىل    

، ة ـأي خيـوف بأوليائـه ، فمناسـبة هـذه اآليـة واضحــ ف أوليــاء ذلكـم الشـيطان يخـو
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ــــى هللا عبــــاده املــــؤمنني أن خيــــافوه تخــــافوهم وخــــافون إن كنــــتم  بقولــــه  موقــــد  ف
  مؤمنني حق اإلميان فإن إميانكم يقتضي ذلك . أي إن كنتم  مؤمنين 

ـ أولئـك أن يكونـوا  أمَّا مناسبة آية التوبة فهي يف قوله     َّ هللا فع ولم يخش إ
 فالختـافوهم  ذلـك مل خيـش خشـية عبـادة إالَّ مـن هللا وكـذلك قولـه :  ومعـىن من المهتدين 

  أي الختافوهم خوف عبادة. 
ـا بـا فـإذا  : ليت يقـول هللا فيــها : أمَّا آية العنكبوت ا    ومن الناس من يقول آمنَّ

أي فمنعته تلك الفتنة من أن يؤدي  أوذي في هللا جعل فتنة الناس كعذاب هللا 
  ما أمر هللا به خوفاً منها . 

ـ النـاس بسـخط  ((مثَّ أورد حديث أيب سعيد :     إنَّ من ضعف اليقـين أن تر
رزق هللا ، وأن تذمهم على ما لـم يؤتـك هللا ؛ هللا ، وأن تحمدهم على 

يرده كراهيـة كـاره  ـ يجره حـرص حـريص ، و وأقـول : إرضـاء  ))إنَّ رزق هللا 
نَّ هللا هــو مســخر القلــوب ، ؛ أالنــاس بســخط هللا حمــرم ، وكــذلك أن حتمــدهم علــى رزق هللا ناســياً 

الواجب عليك أن تشـكر هللا أوًال  تشكر من أحسن إليك ؛ بل إنَّ  الَّ ومصرفها ، وليس معىن ذلك أ
إين أشـــكر هللا ، مثَّ أشـــكرك علـــى : ، مثَّ تشـــكر ذلـــك الـــذي أحســـن إليـــك عاطفـــاً لـــه بـــثم ، فتقـــول 
  إحسانك إيلَّ ؛ أمَّا أن تشكره ، وتنسى هللا ، فهذا هو املذموم .

ــا قولــه :     ســبحانه وتعــاىل هــو فهــذا معنــاه أن تعلــم أن هللا ))علــى مــا مل يؤتــك هللا  مأن تــذمه ((وأمَّ
املعطي ؛ وهو املانع ؛ فإن شاء سخر لك ذلك املخلوق الضـعيف ، وإن شـاء مل يسـخره ، فالينبغـي 

  أن تسارع بالذم للناس فيما مل يؤتك هللا .
يعين أنَّ الرزق بيد هللا عز  ))أن رزق هللا الجيره حرص حريص  ((ذا احلديث :  مثَّ أخرب الرسول   

قد يكون من النـاس مـن يكـون حريصـاً علـى إعطـاءك شـيئاً ، ويـأىب هللا فـال يصـل إليـك  وجل ، فتارةً 
  كـذلك الشيء ، وتارًة يكون العكس ؛ فتجد من الناس من يكون كارهاً إيصال اخلري إلي
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  فيصل على رغمه .

ــا حــديث عائشــة رضــي هللا عنهــا الــذي    مــن  ((فهــو حــديث عظــيم معنــاه  كتبتــه إىل معاويــة   أمَّ
 ))…التمس ر هللا بسخط الناس ر هللا عنه وأر عنـه النــاس 

مبعــىن أنَّــه حــرص علــى رضــى هللا ، وإن كــان ذلــك اإلرضــاء هلل فيــه إســخاٌط للنــاس ؛ فــإنَّ هللا جيعــل 
ة يف رضـاهم عنـه ، والعكـس بـالعكس العاقبة أنَّ الناس يرضون عنه بأن جيعل أسباباً تكون هـي املـؤثر 
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النــاس بســخط هللا ســخط هللا عليــه وأســخط عليــه النــاس ؛ بــأن جيعــل أســباباً  أي مــن الــتمس رضــى
  تسخطهم عليـه والقلوب بيد مقلبها ، وباهلل التوفيق . 
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  وعلى هللا فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ل هللا تعالى : باب قو )  ٣٢( 

نفـال :  إنَّما المؤمنون الذين إذا ذكر هللا وجلت قلوبهم  قوله : و     ٢[ ا
نفال   المؤمنين ومن اتبعك من ا النبي حسبك هللايا أيهـ وقوله :  ] [ ا
ق :  ومن يتوكل على هللا فهو حسـبه وقوله :   ] ٦٤:  ـ وعـن ابـن  ] ٣[الط

قالهـا إبـراهيم  حسبنا هللا ونعم الوكيل عباس ر هللا عنهما قال : 
إنَّ الناس قد جمعـوا  ن قالوا له : حين ألقي في النار وقالها محمد حي

١٢٠  
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يـــة  لكـــم فاخشـــوهم فـــزادهم إيمانـــا  رواه البخـــاري  ] ١٧٣[ آل عمـــران : ا
  . والنسائي

عتمـاد والوثـوق بكفايتـه واال، األمـور إىل هللا سـبحانه وتعـاىل  هو تفويض: هللا  على التوكل:  الشرح
ولـيس معـىن ذلـك أن يـرتك العبـد األسـباب ، عليه سبحانه وتعاىل يف تيسري كل مهـم مـن أمـور احليـاة 

بـل عليـه أن يباشـرها ؛ املادية اليت تؤدي إىل إجناح طلبه من جلب كـل مرغـوب أو دفـع كـل مرهـوب 
ــا مــن قــدر هللا معتقــداً يف تلــك األســباب  طلــب يوهللا ســبحانه وتعــاىل يقــدر أن يرتــب عليهــا مــا ، بأ

  .ويقدر أن يسلبها ذلك ، منها 
ــ    ولكنَّــه يتصــرف ، العبــد أن يــؤمن أنَّ هللا ســبحانه وتعــاىل اليتصــرف حبســب رغبــات عبــاده  ىوعل

وهـــو أعلـــم ؛ وهـــو أعلـــم بعبـــاده ؛ وكتبـــه يف اللـــوح احملفـــوظ ، ســـبحانه وتعـــاىل حبســـب مـــا قـــد قـــدره 
  .مبصاحلهم 

ومعتمـدًا عليـه يف ، ومن جهة أخرى فإنَّه ينبغي للعبد أيضاً أن يـدعو هللا سـبحانه وتعـاىل راغبـاً إليـه   
؛ بـل هـو أي أنَّ الـدعاء سـبٌب مسـتقل ؛ وهـذا هـو سـبب آخـر ، ودفـع مـا حـذر ، حصول ما قصد 

ــ ولقــد أمــر هللا ســبحانه وتعــاىل عبــادهمــن أجنــح األســباب ،  ــى هللا  وكل عليــه يف قولــه ـبالت وعل
ــؤمنين ــتم م ــوا إن كن وأن ، مــن هللا عــز وجــل لعبــاده أن يتوكلــوا عليــه  فهــذا أمــرٌ  فتوكل

  ة واالعتماد على مسببها .يفوضوا أمورهم إليه مع مباشرة األسباب املادي
ـا أداة  إنَّما المؤمنون الـذين إذا ذكـر هللا وجلـت قلـوبهم  وكذلك قوله :    إمنَّ

  ستفاد منها، ير حص
  ــــــــــ
  .   ٢٣)  سورة المائدة  ١
ى الصحيحين )  الحديث أخرجه اإلمام البخاري في كتاب التفسير باب تفسير آل عمران  ٢ ، وأخرجه اإلمام الحاكم في المستدرك عل

برقم  ٣١٦/  ٦وفي ج ١٠٤٣٩برقم  ١٥٤/  ٦وأخرجه اإلمام النسائي في السنن الكبرى في ج ٣١٦٧رقم الحديث  ٣٢٦/  ٢في ج
 .  ٣١٨٣٠برقم  ٦/٣٢١وأخرجه اإلمام ابن أبي شيبة في ج١١٠٨١
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  حصٌر لإلميان الكامل يف هذه الصفات الثالث : 

م  :أوهلا  م إذا مسعوا آيات هللا وجلـت قلـو َّ  هكانـت قـد أحسـنت  ، وخافـت مـن لقائـه ، وفرحـت مبـاأ
  . ] ٥٨[ يونس :  قل بفضل هللا وبرمحته فبذلك فليفرحوا هو خٌري مما جيمعون  لقوله : 
ــم إميانــاً  : وثانيهــا  يؤخــذ مــن هــذه اجلملــة مــن اآليــة أنَّ اإلميــان يزيــد  وإذا تليــت علــيهم آياتــه زاد

اجلماعـة أّن وهـذا مـذهب أهـل السـنة و ؛ أي يزيد مقداره يف قلـب العبـد ؛ بسماع كالم هللا عز وجل 
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الذين يقولون ؛ خالفاً للمرجئة واجلهمية ؛ وينقص باملعاصي ، يزيد بالطاعات ؛ اإلميان يزيد وينقص 
  والينقص . ، والتصديق اليزيد ، أنَّ اإلميان هو التصديق 

م يتوكلون  وعلى قوله :ثالثًا :  ـم يعتمـدون  ر منـه وطـالبني ،  إليـه أمـورهم نيفوضـ؛ مأي علـى ر
  فهذه الثالث اخلصال من مجعها فقد بلغ كمال اإلميان . ، ح مساعيهم إجنا 
ــا أيهـــ وقولــه ســبحانه وتعــاىل :     ومــن  قولــه ، أي كافيــك  ا النبــي حســبك هللا ي

أي وكـايف مـن اتبعـك مـن املـؤمنني بإعطـاءكم النصـر علـى أعـدائكم   ينــاتبعك من المؤمن
  وحذرمت الوقوع يف حمارمه . ، يه واجتنبتم ، واتبعتم أمره ، إن أطعتموه 

  .ومؤيده ، وناصره ، أي هو كافيه  ومن يتوكل على هللا فهو حسبه وقوله :       
أي هذه اجلملة اليت فيها  حسبنا هللا ونعم الوكيل : مثَّ أورد حديث ابن عباس : قال   

ن مـد حـيقالها إبراهيم حين ألقي في النـار ، وقالهـا محالتفويض هلل عز وجـل 
ومعـىن  إنَّ الناس قد جمعـوا لكـم فاخشـوهم فـزادهم إيمانـا  قالوا له : 

   حسبنا هللا أي كافينا ، وموفقنا ، وهادينا .
وأنَّ  هـوأنـَّه سـبٌب يف كمالــ، ويؤخـذ مـن هـذه اآليــات أنَّ التوكـل علـى هللا فــرٌض مـن فـرائض اإلميــان   

كلمتـان عظيمتـان يف التوكـل علـى هللا ؛  هللا ونعم الوكيـل وأنَّ حسبنا ، من توكل على هللا كفاه ما مهه 
   . وجلب كل ما ينفع ، ويف صرف كل ما يؤذي  ،واالعتماد عليه ، 
نســأل هللا أن جيعلنــا ممــن يتأســون ، واللســان يصــدقها ، ويؤخــذ منــه أنَّ التوكــل مــن أعمــال القلــوب  

  ما الصالة والسالم ، وباهلل التوفيق . ومها إبراهيم وحممٌد عليهبالنبيني الكرميني 
  
  

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
  الخاسرون  القوم  أفـأمنوا مكر هللا فـال يأمن مكر هللا إالَّ   باب قوله تعالى : )  ٣٣( 
َّ الضالون رحمة ومن يقنط من قال  وقوله تعالى :      الحجـر : [  ربه إ
٥٦ [ .  
ك  (( : سـئل عـن الكبـائر فقـال ابـن عبـاس أن رسـول هللا وعن    ـ ال

من من مكر هللا ، س من روح هللا أبا والي   . ))وا
من مـن  ((قال أكبـر الكبـائر :  وعن ابن مسعود     ـ اك بـا ، وا ـ ا

رواه عبــد  ))واليــأس مــن روح هللا ، والقنــوط مــن رحمــة هللا ، مكــر هللا 
  الرزاق .

 )١  ( 

 )٢ ( 
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 ٩٦األعـراف : [  اخلاسـرون القوم أفأمنوا مكر هللا فال يأمن مكر هللا إالَّ  باب قوله تعاىل :  : الشرح

الَّ يغلـب عليـه األمـن مـن مكـر ، وأقال أهل العلم  : " ينبغي للعبـد أن يكـون بـني اخلـوف والرجـاء ] 
ـــك  ـــأس مـــن روح هللا أو العكـــس مـــن ذل ـــإن كـــال الطـــرفني هـــالك ، هللا والي هـــو عنـــوان الوســـط ، و ف

فـإذا فقـد ؛ زلة اجلنـاحني للطـائر ـويقولون إنَّه ينبغي للعبد أن يكون اخلوف والرجاء له مبنـ، ستقامة اال
ا يستطيع على الطـريان مـن كـان لـه جناحـان إو ، أحدمها مل يستطع الطريان  وقـالوا إنَّ الـذي جيـب . منَّ

يئــه ويكــو ، غلــب أأن يكــون العبــد يف حــال صــحته وســالمته اخلــوف عليــه  ن يف حالــة مرضــه مــثًال و
دخــل  ((أنـه :  ديث عـن النـيبـــوهلـذا جـاء يف احل، للرحيـل مـن الـدنيا أن يكـون الرجـاء عليـه أغلــب 

و هللا وإين أخـاف ـين أرجـإعلى شاب وهـو يف املـوت فقـال : كيـف جتـدك ؟ قـال : وهللا يـا رسـول هللا 
 مثـل هـذا املـوطن إال أعطـاه هللا مـا يرجـو ، ال جيتمعـان يف قلـب عبـد يف : ذنويب ، فقال رسـول هللا

والقنـوط مـن رمحـة هللا حيصـل أحـدمها عنـد غلبـة جانـب ، نَّ األمـن مـن مكـر هللا إو  ))وآمنه مما خياف 
عتــدال فإنَّــه يف هــذه احلالــة االفمــن غلــب عليــه الرجــاء وزاد يف ذلــك حــىت خيــرج عــن ، دون جانــب 

  اخلوف من هللا عنده أو ضعفه حىت وقع يفوهذا دليٌل على انعدام ؛ يأمن مكر هللا 
  ــــــــــ

ن بشر  ١ ) قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحمه هللا في فتح المجيد : " هذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق شبيب ب
ن كثي ال اب واألشبه أن ر : في إسناده نظر عن عكرمة عن ابن عباس ورجاله ثقات إالَّ شبيب فقال ابن معين ثقة وليَّنه أبو حاتم وق

ا في كشف األستار ص  زار كم ـد : " أخرجه الب ا في  ١٠٦يكون موقوفاً " اهـ  قال محققـا كتـــاب القول المفيـ اتم كم ن أبي ح واب
 ١وقال الهيثمي في ج ١٤٢/  ٢وفي الدر المنثور في  ١٠٤/  ١والطبراني كما في المجمع في ج  ٤٨٥/  ١تفسير ابن كثير في ج 

ـاء في ج  ١٠٤/  /  ٤ورواه البزار والطبراني ورجاله موثقون " قال الشيـخ الوليد آل فريـان : " وحسنه العراقي في  تخريج اإلحي
  هـ .    ١٤٠٥طبعة دار الفكر بيروت  ٤١/  ٥" اهـ قلت : روى بنحو هذا األثر ابن جرير الطبري في تفسيره في ج ١٧
ر في تفس ) ٢ ر في ج ٤١/  ٥يره في جاألثر رواه ابن جري رقم  ١٥٦/  ٩والطبراني في المعجم الكبي رزاق في  ٨٧٨٤ب د ال وعب

  . ١٩٧٠١رقم  ٤٥٩/  ١٠مصنفه في ج
ن ماجة في  ٣ ام اب ين ، وأخرجه اإلم ا جاء أنَّ المؤمن يموت بعرق الجب اب م ائز ب ) الحديث أخرجه اإلمام الترمذي في كتاب الجن

اني رحمه هللا في صحيح سنن  تعداد له من حديث أنس بن مالك كتاب الزهد باب ذكر الموت واالس وهذا الحديث حسَّنه اإلمام األلب
  .  ٤٢٦١وفي صحيح ابن ماجة برقم  ٩٨٣الترمذي برقم 
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يـأمن مكـر هللا إالَّ  أفـأمنوا مكـر هللا فـال هذا املأزق الـذي حكـم هللا علـى أصـحابه باخلسـار فقـال : 

  إنَّا نعوذ بك من أن نأمن مكرك .  اللهمَّ  اخلاسرون القوم 
ووصل بالعبد إىل جانب القنـوط واليـأس فتلـك ، عتدال واجلانب اآلخر : اخلوف إذا زاد عن حد اال

ه فـال يسـتبد بـ؛ وعلـى العبـد أن يكـون معتـدًال بـني اخلـوف والرجـاء ، مصيبة أيضاً تورده إىل املهالك 
فإنـَّه إن حصـل لـه ؛ واليستبد به األمن حىت يكون من أهـل اخلسـار ، اخلوف حىت خيرجه إىل القنوط 

ابن عباس أن  وهلذا جاء يف حـديث، والعياذ باهلل ، ذلك أو بعض ذلك كان على خطٍر عظيم 
ك بـا  (( : سئل عن الكبائر فقال رسول هللا  س مـن روح أليـوا، ال

من من مكـ، هللا  فمـن أشـرك بـاهلل شـركاً ؛ فالشـرك أعظـم ذنـب عصـي هللا بـه  ))ر هللا وا

 )٣  ( 
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التـدعوا ف وهللا سـبحانه وتعـاىل يقـول : ، أكرب فإنَّه حمرم عليه دخول اجلنة وحمتٌم عليـه دخـول النـار 
ولقــد   : تعــاىل لنبيــه و ويقــول ســبحانه  ] ٢١٣[ الشــعراء :  هللا إهلــاً آخــر فتكــون مــن املعــذبني  عمــ

 ٦٥[ الزمـر :  ليك وإىل الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملـك ولتكـونن مـن اخلاسـرين أوحي إ

عـل اإلنسـان يسـيء جيواليـأس مـن روح هللا . فمن أشرك باهلل شركاً أكرب فإنـَّه مسـتحٌق هلـذا الوعيـد  ]
مـن ذنوبـه  فيقع فيمـا هـو أشـد، ورمبا ظن أنَّ ذنوبه التغفر ، ويكثر قلقه ، فيشتد خوفه ، الظن بربه 
ويقـع ، فيسـتهني حبـق ربـه ، هـو يغلـب عليـه جانـب األمـن ؛ فا والثالثة األمن من مكـر هللا ـاليت قارفه

  .  فيما يوجب غضب هللا سبحانه وتعاىل عليه 
الــيت فيهــا  اتاألمــن غلــب علــى نفســه أن يقــرأ اآليــأنَّ وهكــذا نعــود فنقــول : العبــد حباجــة إذا رأى   

وقـــد جـــاء يف ، اليـــأس غلـــب علـــى نفســـه أن يقـــرأ النصـــوص الـــيت فيهـــا الوعـــد  وإذا رأى أنَّ ، وعيـــد 
انظـروا مـن   ((: وأنَّ هللا يأمر بإخراج قوم على سبيل التـدين ؛ يف الشفاعة  أحاديث كثرية عن النيب 

ارجعـوا فمـن وجـدمت يف قلبـه مثقـال نصـف دينـار مـن  (( ))  كان يف قلبه زنـة دينـار مـن إميـان فـأخرجوه
خيـرج مـن النـار مـن قـال ال إلـه إالَّ هللا ويف قلبـه أدىن وزن  (( )) أخرجوه ، فيخرجون خلقـاً كثـريًا خري ف

اذهبـوا فمـن  (( ))  أخرجوا من النار من كان يف قلبه مثقال حبـة خـردل من إيـمان ((  ))شعريٍة من إميان 
  ــــــــــمع و  ))وجدمت يف قلبـه مثقال ذرة من إميان فأخرجوه فيخرجون من عرفوا 

  .  من حديث أبي سعيد الخدري  ١٠٧٠٣برقم الحديث ) هذه الرواية أخرجها اإلمام أحمد في مسند المكثرين  ١
 ) هذه الرواية أخرجها اإلمام مسلم في كتاب اإليمان باب إثبات رؤية المؤمنين في اآلخرة ربهم سبحانه وتعالى من حديث أنس  ٢
.    
ة أخرجه ٣ ذه الرواي ك )  ه ن مال ان ونقصانه من حديث أنس ب ادة اإليم اب زي ان ب اب اإليم ي كت اري ف ام البخ اب  ا اإلم ي كت وف

  التوحيد باب قول هللا تعالى : =

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
فيسـكنهم  طـقـاً ري أو فيخلق هلـا أقوامـاً مل يعملـوا خـ اً ذلك يبقي هللا يف اجلنة فضٌل فينشئ هلا أقوام   

  .إياها 
 ووصـل بـه إىل، وهذه األحاديث اليت يغلب فيها الوعد على الوعيد يقرأها العبد إذا اشـتد خوفـه    

  .  والقنوط ، اليأس 
فـإذا تـوازن ، بـاالة ، واملدم اخلـوف ، وعـوأحاديث الوعيد يقرأها العبد إذا أحـس مـن نفسـه األمـن   

للهــمَّ نــا األ هللا أن يثبت، فنســالــة يكــون أقــرب إىل احلــق يف نفــس العبــد اخلــوف والرجــاء ففــي هــذه احل
   ، وباهلل التوفيق . والتويل علينا غريك ، والتله قلوبنا عن ذكرك ، ا مكرك نَّ التأمِ 

  
  

 )١  ( 

 )٢  ( 

 )٤(  )  ٣  ( 

 )٥  ( 

 )١  ( 

١٢٤  
  

 )٢  ( 



  
  
  
  
  
  
  
  
  ــــــــــ

 =  لما خلقت بيدي رضي هللا عنهما وأخرجها مسلم في كتاب اإليمان باب أدنى أهل الجنة منزلةً من حديث جابر بن عبد هللا   .  
  .  ) هذه الرواية أخرجها اإلمام البخاري في كتاب اإليمان باب تفاضل أهل اإليمان في األعمال من حديث أبي سعيد الخدري  ٤
د  ٥ اب التوحي ) هذه الرواية أخرجها اإلمام البخاري في كتاب اإليمان باب زيادة اإليمان ونقصانه من حديث أنس بن مالك ، وفي كت
اب  وجوهٌ يومئٍذ ناضرة إلى ربها ناظرة  وفي باب قول هللا تعالى :  لما خلقت بيدي  اب قول هللا تعالى : ب وأخرجها مسلم في كت

الى من حديث أنس  ةً من حديث  اإليمان باب إثبات رؤية المؤمنين في اآلخرة ربهم سبحانه وتع ة منزل ى أهل الجن اب أدن وفي  ب
ى هللا عز وجل من حديث  هللا عنهما رضيجابر بن عبد هللا  دجال وهو أهون عل ، وفي كتاب الفتن باب وأشراط الساعة باب في ال

  .   رضي هللا عنهماعبد هللا بن عمرو 
دخلها  ١ ة ي ارون والجن دخلها الجب ار ي اب الن ا ب ا وأهله ة وصفة نعيمه اب الجن ) هذه الرواية أخرجها اإلمام مسلم رحمه هللا في كت

ول قط قط قط  قال رسول هللا بلفظ ن حديث أبي هريرةالضعفاء م ه تق الى رجل ارك وتع ى يضع هللا تب ئ حت ا النار فال تمتل : " فأمَّ
ا الجنة فينشئ لها خلقاً " .   فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض واليظلم هللا من خلقه أحداً ، وأمَّ

اب اإل ٢ ة من حديث أبي سعيد الخدري ) هذه الرواية أخرجها اإلمام مسلم أيضاً في كت ة طريق الرؤي اب معرف ان ب ال  بلفظ يم ق
:: " فيقول هللا عز وجل شفعت المالئكة وشفع النبيون ، وشفع المؤمنون ؛ ولم يبق إالَّ أرحم الراحمين ، فيقبض قبضةً  رسول هللا

اة ، فيخرجون من النار ، فيخرج منها أقواماً لم يعملوا خيراً قط قد عادوا حمماً ، فيلقيه ه نهر الحي ال ل ة يق واه الجن م في نهر في أف
  كما تخرج الحبة في حميل السيل " .   
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  باب من اإليمان باهلل الصبر على أقدار هللا)  ٣٤( 

ء علـيم   وقوله تعالى :  ـ [  ومن يـؤمن بـا يهـد قلبـه وهللا بكـل 
: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنَّها مـن عنـد  قال علقمة]  ١١ن : التغـاب
  . ، ويسلمفير ؛ هللا 

اثنتـان  ((قـال :  أنَّ رسول هللا  صحيح مسلم عن أبي هريرة وفي    
 ))والنياحة على الميت ، في الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب 

ـ ((ولهما عن ابن مسعود مرفوعاً :  ب الخـدود وشـق لـيس منَّ ـ ا مـن 
  .  ))ودعا بدعوى الجاهلية ، الجيوب 

ـل لـه  ((قـال :  نَّ رسول هللا أ وعن أنس  إذا أراد هللا بعبـده خيـراً عجَّ
ــ أمســك عنــه بذنبــه حتــى بالعقوبــة فــي الــدنيا ، وإذا أراد بعبــ ده ال

  . ))به يوم القيامة  يوافى

 )١  ( 

 )٢ ( 

 )٣ (  

 )٤ (  

١٢٥  
  



ء وإنَّ هللا تعـالى إذا إنَّ عظـم الجـزاء مـع عظـم  ((:  وقال النبـي  ـ الب
ـ ومـن سـخط فلـه السـخط  ـ فلـه الر هم فمن ر  ))أحبَّ قوماً ابت

نه الترمذي .    حسَّ
ـو قوله : باب من اإلميان بـاهلل الصـرب علـى أقـدار هللا " الصـرب علـى أقـدار هللا عـز وجـل هـ:  الشرح
األقـدار الـيت لـيس لـه فيهـا سـبب  واملقصود هنا صـرب املسـلم علـى، اإلميان به سبحانه وتعاىل عالمة 

  :يعين أنَّ األقدار تنقسم إىل قسمني 
  ــــــــــ

د  ١ ن عب د ب ال الشيخ الولي اتم " ق ن أبي ح ر واب ن جري ر رواه اب ذا األث د : " ه تح المجي ن حسن في ف ) قال الشيخ عبد الرحمن ب
 ٨وابن أبي حاتم في التفسير كما في تفسير ابن كثير (  ) ١٢٣/  ٢٨الرحمن آل فريان : " أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ( 

رزاق في التفسير (  ١٦٣/  د ال ور (  ٩٥/  ٣) وأخرجه عب در المنث ا في ال ذر كم ن المن د واب ن حمي د ب ) وأخرج  ١٨٣/  ٨) وعب
  ) عن ابن مسعود " اهـ .  ٦٥٢/  ٨نحوه : البخاري في الصحيح معلقاً ( 

  م في كتاب اإليمان باب إطالق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة . ) الحديث أخرجه اإلمام مسل ٢
اب  ٣ ا من ضرب الخدود ، وفي كت يس منَّ اب ل ) الحديث أخرجه اإلمام البخاري في كتاب الجنائز باب ليس منَّا من شق الجيوب وب

  ن باب تحريم ضرب الخدود . المناقب باب ما ينهى من دعوى الجاهلية ، وأخرجه اإلمام مسلم في كتاب اإليما
) قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : " هذا الحديث : رواه الترمذي والحاكم وحسَّنه الترمذي ، وأخرجه الطبراني ، والحاكم عن  ٤

رقم الحديث  ١/  ٤عبد هللا بن مغفل وأخرجه ابن عدي عن أبي هريرة والطبراني عن عمار بن ياسر " قلت أخرجه الترمذي في ج ب
رقم  ١٧١/  ٧وابن حبان في صحيحه في ج ٨١٣٣برقم  ٤١٨/  ٤والحاكم في المستدرك في ج ٢٣٩٦ ام  ٢٩١١ب د أشار اإلم وق

  . ١٢٢٠األلباني رحمه هللا إلى صحته وأشار إلى ذلك في السلسلة الصحيحة برقم الحديث 
د عن  ٥ ام أحم ن ماجة ورواه اإلم ن حسن : " ورواه اب رحمن ب د ال ال الشيخ عب اً ) ق ه : ((  إذا أحب هللا قوم د رفع ن لبي دمحمود ب

رقم  ١٣٣٨/  ٢ابتالهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع )) قال المنذري رواته ثقات "اهـ قلت : أخرجه ابن ماجة في ج ب
رقم  ١٧٠/  ٢والشهاب في مسنده في ج ٢٣٩٦برقم  ٦٠١/  ٤والترمذي في ج ٤٠٣١الحديث  ام ١١٢١ب د أشار اإلم اني  وق األلب

  .  ١٥٦٦والمشكاة برقم  ١٤٦رحمه هللا إلى صحته أيضاً في  السلسلة الصحيحة برقم الحديث 
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 ســبب كــاملرض واحلاجــةا للعبــد فيهــولــيس دار املكروهــة الــيت يقــدرها هللا تعــاىل علــى العبــد األقــ -١
ــابــواال  هــذه ينبغــي للعبــد أن يصــرب عليهــا، فوهــي ليســت مــن املعاصــي ؛ العبــد  تالءات الــيت يبتلــى 

َّ بـإذن هللا   وهللا سبحانه وتعاىل يقـول : ، وجيب عليه ذلك  ما أصاب من مصيبٍة إ
ما أصاب من مصيبة يف األرض وال  ويقول :  ] ١١[ التغـابن :  يهد قلبه  ومن يؤمن با

، وعـدم املطـر مـن املصـائب ، فـالقحط  ] ٢٢[ احلديـد :  أن نربأهـا  يف أنفسكم إالَّ يف كتاٍب مـن قبـل
واحلاجــة مــن ، تالء بــالفقر بــواال، والعاهــات الــيت تأخــذ الثمــرة مــن املصــائب  واملــرض مــن املصــائب

املصائب وهكذا فينبغي للعبد أن يؤمن بتلك املصائب املقـدرة مـن هللا مـن قبـل أن خيلـق السـماوات 
   ويقابلها باحلمد والشكر هلل عز وجل الذي قدَّرها .عليها واألرض فيصرب 

 فــأن يبتلــى اإلنســان بفعــل الزنــا أو بشــرب اخلمــر أو بســفك دٍم حــرامٍ ؛ بــتالء باملعاصــي أمَّــا االو  -٢
وعلى العبد أن يتـوب ؛ يف ذلك  ئوإن احتج بالقدر فهو خمط، بالقدر عليه حيتج جيوز له أن فهذا ال

واملقصـود أنَّ الصـرب ، وأن يلقـي بـاللوم علـى نفسـه ، ذنب الـذي قارفـه إىل هللا عز وجل مـن ذلـك الـ
والهـو قـادر علـى صـرفها كمـا ، لـيس لإلنسـان فيهـا سـبب  يتالـ؛ هنا هو الصرب على حمـض األقـدار 

 )٥  ( 

١٢٦  
  



؛ قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة ؛ وتفسري اآلية يدل علـى ذلـك  مثلنا سابقاً 
أي جيب أن يرضى بقدر هللا و يصـرب عليـه ؛ سلم فيعلم أنَّها من عند هللا فير وي

.  
حالــة ؛ وهــي الرضــى ؛ وهــذه احلالــة ؛ حالــة الرضــا : حالــة الصــرب، و املقــادير حالتــان  موللعبــد أمــا   

وتكــون راغبــاً يف ، وهــو أن ترضــى عــن ربــك ســبحانه وتعــاىل بأنَّــه قــدر عليــك هــذا القــدر ؛ املقــربني 
فــإن رزقــك هللا بولــد وبعــد مــا بلــغ أنَّــه خيــدمك بعــض اخلدمــة ثــواب املصــيبة أفضــل مــن أن تبقــى لــك 

ألنــك علمــت أنَّ تنــال كمــال الثــواب فأنــت حينئــٍذ إذا رضــيت بقــدر هللا ؛ أخــذه هللا مــن بــني يــديك 
وقـد جـاء يف احلـديث أنَّ ، ك أفضل من بقاء ذلك الذي سلبك إياه ـبة الذي ادخره هللا لـأجر املصي

. نعـم : فيقولـون ؟ دي ـقبضـتم ولـد عبـ ((ض ولـد العبـد قـال هللا ملالئكتـه : هللا سبحانه وتعاىل إذا قب
واسـرتجع  محـدك: فيقولـون ؟ دي ـفيقول ماذا قـال عبـ. نعم : فيقولون ؟ قبضتم مثرة فؤاده : فيقول 

  ـته بيـو ومس، يف اجلنة ـاً ي بيتــدا لعبـو ابن: ول هللا ـفيق. 
  محد .، وأرواه الرتمذي  ))ـد احلم
  ــــــــــ

ذا حديٌث حسٌن )  ١ و عيسى الترمذي : ه ال أب اب فضل المصيبة إذا احتسب ، ق الحديث أخرجه اإلمام الترمذي في كتاب الجنائز ب
  غريب ، وأخرجه اإلمام  =
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ولـدك خريت بني أن يبقى أصبت بقبض روح ولدك وموته حىت أنَّك لو يا من  هذا احلديث فتذكر   

لبيت الذي يف اجلنة الخرتت البيـت الـذي يف اجلنـة هكـذا حـال املـؤمن ، وايعود لك على قيد احلياة 
. أمَّــا احلالــة الثانيــة ؛ فهــي حالــة الصــرب ؛ وهــي حــبس الــنفس علــى أمل املصــيبة مــع وجــود التــأمل وهــي 

  دون حالة الرضى يف املرتبة . 
ن ـعثنتـان بالنــاس همـا بهـم كفـر الطــا ((: هريـرة للبـاب  ذاً مـا مناسـبة حـديث أيبإ  

نقول : مناسبته أنَّ النياحة تسخٌط لقدر هللا عز ؟  ))النياحة على الميت و في النسب
ذا معنــاه كــذلك حــديث ابــن مســعود أي يف البخــاري ومســلم عــن ابــن ؛ هــ وعــدم رضــًى بــه، وجــل 

ب الخـــدود  ((: مســـعود مرفوعـــاً  ـــ وشـــق  ((عنـــد املصـــيبة أي  ))لـــيس منـــا مـــن 
  : وهو أنَّه من وقعت عليه املصيبة  ))ودعا بدعوى الجاهلية ، الجيوب 

 .ويسلم ، فريضى ، ما أن يكون مؤمناً إ -١

واجليب هو ، ضرب اخلد معروف ؛ ويشق جيبه ، فيضرب خده ، إما أن يكون ضعيف اإلميان  -٢
تسـخطاً للمصـيبة ، واجليـب هـو الفتحـة الـيت  ؛ بأن يقدُّه ( يقطعه )جيب القميص أو ما يقوم مقامه 

١٢٧  
  

 )١  ( 



املتسخط لقدر هللا يشق اجليب أي يشـق قميصـه تسـخطاً لـذلك القـدر املقـدور يدخل فيها الرأس ؛ 
 .  
نسأل هللا العفو والعافيـة ؛ كقول واجباله واناصراه ؛ دعوى اجلاهلية بوكذلك أن يدعو على نفسه   
لقدر ، فالواو يف واجبالَّه ، ويف وناصـراه تسمَّى عنـد أهـل حالة املتسخطني الذين اليرضون باهذه ؛ 

  اللغة واو الندبة . 
ل لـه بالعقوبـة فـي الـدنيا ،  ((: يف حديث أنس و    إذا أراد هللا بعبده خيراً عجَّ

يف  ))به يوم القيامـة  ده ال أمسك عنه بذنبه حتى يوافىوإذا أراد بعب
فـيظن أنَّ ذلـك مـن كـره هللا ؛ وتتواىل عليه النكبات  ه املصائبهذا احلديث إخباٌر أنَّ العبد قد تصيب

ــاً لــههللا بــل قــد يكــون أنَّ ؛ لــه ولــيس كــذلك  ــاالبتالءات  حمب ــه ب حــىت يــأيت يــوم ؛ وهــو يريــد أن يبتلي
  . وقد ختفف من الذنوب ، القيامة 

  ــــــــــ
اني رحمه من حديث أبي موس ١٩٢٢٦= أحمد في مسند الكوفيين برقم إحياء التراث  ام األلب ال اإلم ه ؛ ق ى األشعري رضي هللا عن

  .  ١٤٠٨هللا حديث حسن ؛ انظر سلسلة األحاديث الصحيحة برقم 
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 وهيأ له اجلـاه مـع أنـَّه، والولد ، فأعطاه املال ؛ وأسبل عليه رداء العافية ، أمَّا من أمسك هللا عنه    

، ومجـع لـه العقوبـة يف اآلخـرة ، علـى أنَّ هللا أراد بـه شـراً   فـذلك رمبـا كـان دلـيالً ؛ مقيٌم على معصية 
ء ((ث األخـري ي احلـد، ويف العياذ باهللو  يعـين أنَّ الثـواب  )) إنَّ عظم الجزاء مع عظم الب

 ربـك وهـو يقـول : أمل تسـمع إىل ؛ الءاٍت فصـرب تبـاواألجر الكثـري يكـون علـى مـن ابتلـي ـل ، اجلزي
بكلمــاٍت فــأمتهنَّ قــال إّينِ جاعلــك للنــاس إمامــا قــال ومــن ذريــيت قــال الينــال إبــراهيم ربــه  ذا ابتلــىإو 

ــه : وأثــىن  ] ١٢٤[ البقــرة :  عهــدي الظــاملني   ] ٣٧[ الــنجم :  وإبــراهيم الــذي وىف  عليــه ربــه يف قول
جعـل ف رـفصبـ، ا عليـه بـأن يلقـى يف النـار فحكمـو ، سر أصـنام قومـه ، فكأنَّه كان مؤمناً وحده ذلك 

وابــتاله هللا بفــراق والديــه وأهلــه فصــرب وهــاجر ، وخــرج مرفــوع الــرأس ، النــار عليــه بــرداً وســالماً هللا 
فابتاله هللا بأن يضعه يف تلـك اجلبـال ، مثَّ حصل له إمساعيل ، ذلك ابتاله هللا بعدم الولد فصرب ومع 

جنـح يف  ؛ فلمـا بلـغ معـه السـعي ابـتاله هللا بـأن أمـره بذحبـه فصـرب ،  القاحلة فصرب وبرتكه هناك فصـرب
رب ـحنــن يقــدر هللا علينــا بعــض املقــادير فيتســخط الواحــد منــا واليصــ، و كــل هــذه االبــتالءات وغريهــا 

وإنَّ هللا  ((: قــال اء ، مثَّ ويشــكر عنــد النعمــ،  عنــد البلــوىاللهــمَّ اجعلنــا ممــن يصــرب ؛ الء ربــه ـلبــ
هم  تعالى إذا ، ومن فمن ر فله الر  ((اخترب صربهم  ))أحبَّ قوماً ابت

١٢٨  
  



ــه الســخط  تســخط مــن قــدر هللا ، ومــن أي مــن رضــي بقــدر هللا رضــي هللا عنــه  ))ســخط فل
ٌر سخط هللا عليه نعوذ باهلل من سخط هللا  وعقيدة أهـل السـنة واجلماعـة أنَّ اخلـري والشـر كالمهـا مقـدَّ

وأنَّــا  ينســب إىل هللا عــز وجــل ؛ بــل ينبغــي نســبته إىل جمهــول كقولــه تعــاىل : مـن هللا ، ولكــنَّ الشــرَّ ال
ــم رشــدا  ــم ر أو إىل نفــس العبــد كمــا يف  ] ١٠[ اجلــن :  النــدري أشــرٌّ أريــد مبــن يف األرض أم أراد 

[ النساء :  ما أصابك من حسنٍة فمن هللا وما أصابك من سيئٍة فمن نفسك  قوله سبحانه وتعاىل : 

يعين أنَّ السيئة هي حاصـلٌة من كسبك ، ومن عملـك ، فأنـت املتسـبب فيهـا كمـا قـال هللا عـزَّ ]  ٧٩
ويف حــــديث  ] ٤٤[ يـــونس :  إنَّ هللا اليظلـــم النـــاس شـــيئا ولكـــنَّ النـــاس أنفســـهم يظلمـــون  وجـــل : 
ا حي ))والشرُّ ليس إليك  ((التلبية :  صل من هللا علـى سـبيل اجملـازاة فتنـزيه هللا عن الشر ؛ ليعلم أنَّه إمنَّ

يـوايف بـه ده الشرأمسـك عنـه بذنبـه حـىت وإذا أراد بعبـ((للعبد واملعاقبة لـه ؛ كمـا يف احلـديث السـابق :
   وباهلل التوفيق .  ))يوم القيامة

  ــــــــــ
  .  ٧٧١الحديث  برقم ٥٣٤/  ١الحديث أخرجه اإلمام مسلم رحمه هللا في باب الدعاء في صالة الليل وقيامه في ج)  ١
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  باب ما جاء في الرياء)  ٣٥( 

ٌ مثلكم يوحى إليَّ أنَّما إلهكم إلٌه   وقول هللا تعالى :      قل إنَّما أنا ب
ك بعبـادة  ـ ي ً صـالحاً و ـ واحد فمن كان يرجو لقـاء ربـه فليعمـل عم

  .  ] ١١٠[ الكهف :  ربه أحدا 
كاء أنا اغنـى  ((رفوعاً قال هللا تعالى : م هريرة وعن أبي      ـ عـن ال

كه  ــ ك معــي فيــه غيــري تركتــه و ــ ً أ ــ ك مــن عمــل عم ــ رواه  ))ال
  مسلم . 

ـ أخبـركم بمـا هـو أخـوف عنـدي مـن  ((مرفوعـاً :  وعن أبي سعيد     أ
  :قالوا ؟ المسيح الدجال 

ك الخفي :  ؛ قاللى ب ته ، الرجل فيصـلي يقوم : ال لمـا ؛ فيـزين صـ
   رواه أحمد . ))  يرى من نظر رجل

ـا هــو للنـاس :  الشـرح أو للــدنيا تعريـف الريــا : هـو أن تــري النـاس بــأن عملـك هلل مـع أنَّ عملــك إمنَّ
   -وهو أي الرياء ينقسم إىل قسمني : ؛ والعياذ باهلل 

  ) وعارٌض يف العمل .  ٢) باعث على العمل  ١
بـأن يكــون هـذا املرائــي لـوال مراءاتــه للنـاس مــا عمـل ذلــك ؛ لــى العمـل هــو ريـاء املنــافقني فالباعـث ع

وهـذا ينطبـق علـى أقـواٍم مـن النـاس إن كـان الواحـد مـع ؛ فيعد الرياء باعـٌث لـه علـى العمـل ، العمل 

 )١  ( 

 )٢  ( 
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وإذا قــاموا إىل الصــالة  وهــم الــذين وصــفهم هللا بقولــه : ؛ وإن كــان وحــده مل يصــل ؛ النــاس صــلى 
فتجــد الواحــد مــنهم اليعمــل  ]١٤٢[ النســاء :  قــاموا كســاىل يــراؤون النــاس واليــذكرون هللا إالَّ قلــيال 

  .العمل الذي يرضي هللا إالَّ إذا كان بني الناس يريد أن يثنوا عليه به 
اً قـوم اإلنسـان يصــلي لكـن إذا رأى أحــد؛ فيأمَّـا العـارض يف العمــل فهـو يعـد مــن الشـرك األصــغر و   

لعمـل مـن أجـل اأن يـدخل يف وهكـذا الرجـل ؛ لـك ذنظـر ناس ينظر إليـه زيـن صـالته مـن أجـل من ال
وإن ، وهـــذا إن غلـــب علـــى اإلنســـان فرمبـــا أحـــبط عملـــه ؛ هللا فيعـــرض لـــه الريـــاء حـــني أداء العمـــل 

  لكن ينقص من أجره .؛ منه فإنه ميكن أن يتغلب عليه  ستعاذا
  ــــــــــ

  في كتاب الزهد باب من أشرك في عمله غير هللا .  ) الحديث أخرجه اإلمام مسلم ١
رقم الحديث  ٣٠/  ٣) الحديث أخرجه اإلمام أحمد في مسنده في ج ٢ ن ماجة في ج ١١٢٧٠ب ام اب رقم  ١٤٠٦/  ٢وأخرجه اإلم ب

ي ج ٤٢٠٤الحديث  ي ف ام البيهق رى لإلم ي السنن الكب اء والسمعة وف اب الري رقم  ٢٩٠/  ٢ب ي  ٣٤٠٠ب ب ف اب الترغي تحسين ب
رقم الحديث  ٦٧/  ٢الصالة ، وأخرج نحوه اإلمام ابن خزيمة في صحيحه في ج د  ٩٣٧باب التغليظ في المراءاة بتزيين الصالة ب وق

ا شرك ((  : فقالملسو هيلع هللا ىلص عن محمود بن لبيد قال خرج النبي جاء فيه بلفظ : "  ا رسول هللا وم الوا ي اكم وشرك السرائر ق ا الناس إي أيه
  )) " .   نظر الناس إليه فذلك شرك السرائريقوم الرجل فيصلي فيزين صالته جاهدا لما يرى من : قال ؟ لسرائر ا
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ومـا كـان عارضـاً يف العمـل كـان ، واملهم أنَّ ما كان باعثاً على العمل فهو يعتـرب مـن الشـرك األكـرب   

 ((: أمته بأن يدعو اإلنسان إذا أحس من نفسه شـيئاً فيقـول  م النيب وقد علَّ ، صغر من الشرك األ
نــت أإنَّــك تعلــم وال أعلــم و ؛ ا ال أعلــم ملــوأســتغفرك ، اللهــم إين أعــوذ بــك أن أشــرك بــك وأنــا أعلــم 

ذا الدعاء  ))عالم الغيوب  يكه ومل كل شيءٍ   ربَّ ، سموت واألرض لاللهم فاطر ا ((: وأيضاً يدعو 
ومـن شـر الشـيطان وشـركه وأن أقـرتف علـى ، أعوذ بك مـن شـر نفسـي ؛ أشهد أن ال إله إالَّ أنت ؛ 

وجــاء يف احلــديث  ))أهلمــين رشــدي وأعــذين مــن شــر نفســي اللهــم  (( ))مســلم  إىلنفســي إمثــاً أو أجــره 
كاء غنــى أأنــا  ((القدســي أنَّ هللا تعــاىل يقــول :  ــ ً ال ــ ك مــن عمــل عم ــ عــن ال

ك مع كه أ هذا مما يدعو العبد إىل اإلخـالص يف عملـه هلل  ))ي فيه غيري تركته و
  .سبحانه وتعاىل 

ٌ مثلكم يوحى إليَّ أنَّما إلهكم إلـٌه  وقول هللا سبحانه وتعـاىل :    قل إنَّما أنا ب
ك بعبـادة ـ ي ً صـالحاً و ـ  واحد فمن كان يرجو لقـاء ربـه فليعمـل عم

ممـا يـدعو و واليشـرك بعبـادة ربـه أحـداً ، اً أن يكـون خالصـاً هلل تعـاىل معـىن كونـه صـاحل ربه أحـدا 
ولـيس ، واإلخالص أن يعلم أنَّ الناس ليس عندهم شيٌء من الثواب فيعطوه ، إىل التوحيد  نساناإل

واخلــري والشــر بيــده ســبحانه ،  هللامــن العقــاب فيســلطوه عليــه فــالثواب والعقــاب بيــد  ءٌ م شــيبأيــديه
وســأله أن جيعــل األعمــال ، العبــد ربــه  اصــرف الشــرك وإرادة النــاس بالعمــل إالَّ إذا دعــفالين؛ وتعــاىل 

 )٣(  )  ٢  ( 

 )١  ( 
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ـــوهلــذا قــال ال، خالصــًة لوجهــه  ــدي مــن  ((:  نيب ـ ــركم بمــا هــو أخــوف عن ــ أخب أ
ك الخفي :  ؛ قاللى : بقالوا ؟ المسيح الدجال    يقوم الرجل: ال

  ــــــــــ

ن الشخير عن رجل من بلفظ : " عن  ٣٤٠٧برقم الحديث ٤٧٦ص  ٥ج سننه  فيالترمذي  هذا الحديث أخرج نحوه ) ١ العالء ب
ان رسول هللا : بن أوس رضي هللا عنه في سفر فقال اصحبت شداد  :بني حنظلة قال  ا ك ول  أال أعلمك م ا أن نق م إني : يعلمن الله

ك من أسألك الثبات في األمر وأسألك عزيمة الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادت ا سليما وأعوذ ب ك وأسألك لسانا صادقا وقلب
ان رسول هللا  ال وك ك أنت عالم الغيوب ق م إن ول  شر ما تعلم وأسألك من خير ما تعلم وأستغفرك مما تعل ا من مسلم يأخذ : يق م

ه قال أب متى هبَّ  بَّ مضجعه يقرأ سورة من كتاب هللا إال وكل هللا به ملكا فال يقربه شيء يؤذيه حتى يهُ  ا نعرف و عيسى هذا حديث إنم
ن الشخيرا من هذا الوجه والجريري هو سعيد بن إياس أبو مسعود الجريري وأبو العالء د هللا ب ن عب ام  سمه يزيد ب " وأخرجه اإلم

وأخرج أيضاً  ٢٩٣/  ٧ج ٧١٧٦وبرقم  ٢٩٤/  ٧ج ٧١٧٦وبرقم  ٢٩٣/  ٧في ج ٧١٧٥الطبراني في المعجم الكبير برقم الحديث 
 . ١٢٣/  ٤في ج ١٧١٥٥وأخرجه اإلمام أحمد برقم الحديث  ٤٦/  ٦في ج ٢٩٣٥٨ف ابن أبي شيبة برقم الحديث في مصن

اب ) ا ٢ لحديث أخرجه اإلمام الترمذي بهذا اللفظ في كتاب الدعوات في باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى ، وبنحوه في ب
ا د في مسند ما جاء في عقد التسبيح باليد ، وأخرجه اإلم ام أحم ول إذا أصبح ؛ وأخرجه اإلم ا يق اب م اب األدب ب و داود في كت م أب

ديث  رقم الح ة ب رين بالجن رة المبش ديث  ٨٢و ٦٤و ٥٢العش رقم الح حابة ب ن الص رين م ند المكث  ٧٩٠١و ٦٨١٢و ٦٥٦١ومس
  .   وأخرجه اإلمـام الدارمي في كتاب اإلستئذان باب ما يقول إذا أصبح مـن حديث أبي هريرة
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ته ، فيصلي  فينبغي ، نَّ النفوس ضعيفة إو  ))  لما يرى من نظر رجل؛ فيزين ص

وأن جيعل عمله خالصـاً هلل تعـاىل ، للعبد أن يسأل هللا عز وجل أن يصرف عنه كيد الشيطان الرجيم 
عـز وجـل وأنَّ الواجـب علينـا أن نلجـأ إىل هللا ، ه أمـٌر خمـوف علينـا الشـك أنـَّ ألنَّ ما ختوفه النيب ؛ 

وأن يعيننـا فيمـا حيـبط أعمالنـا ،  بأن يصرف عنـا الشـيطان الـذي يـدعونا إىل البـدع واملعاصـي ويوقعنـا
إيــاك نعبـــد  وهللا ســبحانه وتعــاىل شــرع لنــا أن نســتعني بــه : علــى أنفســنا مــن الوقــوع فيمــا يضــرنا ، 

ـذا ، فـإذا دعونـا  ] ٥الفاحتـة : [  وإيـاك نستعني فـنحن النقـدر علـى صـرف الشـيطان عـن أنفسـنا إالَّ 
  وباهلل التوفيق .هللا عز وجل أن يصرفه عنَّا صرفه عنَّا ، 
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  ــــــــــ

  . ) هذه الزيادة وجدتها في كتاب الدعوات باب ما جاء في جامع الدعوات من حديث أبي هريرة  ٣  =
  لشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  ا

  
  اإرادة اإلنسان بعمله الدني  اب من الشرك) ب ٣٦(  

من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم  قوله تعالى : و
يبخسون  َّ النار  فيها وهم فيها  خرة إ أولئك الذين ليس لهم في ا

  ]. ١٦–١٥[هود   انوا يعملون وباطٌل ما كفيها وحبط ما صنعوا 
تعـس عبـد  ((:  قال قال رسـول هللا  في الصحيح عن أبي هريرة و  

الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعـس عبـد الخميلـة إن 
ـ انـتقش  أعطي ر وإن لم يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك ف

ٌة طــوبى لعبــد آخــٌذ بعنــان فرســه فــي ســبيل هللا أشــعث رأســه مغبــر 
قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كـان 

   . ))في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع 
فــإنَّ هــذا نــوٌع مــن أنــواع "  اإرادة اإلنســان بعملــه الــدنيبــاب مــن الشــرك : " : وأقــول قولــه الشــرح 
وقــد اســتدل املؤلــف علــى ، الــدنيا فقــط  أي يريــد اإلنســان بعمــل مــن أعمــال اآلخــرة يريــد بــهالشــرك 

من كان يريد الحياة الـدنيا وزينتهـا نـوف   ١٥آيـة ذلك بقوله تعاىل يف سورة هـود 
يبخس دلت هذه اآلية على أنَّ مـن أراد بعملـه   ونإليهم أعمالهم فيها وهم فيها 

لقولـه ؛ مـن الشـرك األكـرب  وهو يعترب؛ نسأل هللا العفو والعافية ؛ بأنَّ ذلك يكون ردة ؛ الدنيا فقط 
َّ النار وحبط ما صنعوا  تعاىل :  خرة إ فيها أولئك الذين ليس لهم في ا

ـا يكـون ملـن يشـرك بـاهلل شـركاً أكـرب هـو  وباطٌل ما كـانوا يعملـون  ويرتتـب ، ذا الوعيـد إمنَّ
ــا مــن قصــد الــدنيا لإلســتعانة . ودخــول النــار واخللــود فيهــا ، عليــه حبــوط العمــل  وهــو مــؤمٌن ا ــأمَّ

 )١  ( 

١٣٢  
  



ا هي احلياة الباقيـة فإنـَّه فيمـا يظهـر الينالـه هـذا الوعيـد  َّ ا يكـون ملـوهـذا إن شـاء هللا باآلخرة لعلمه أ
ــا مثَّ ينــال بتلــك ، فيــه مــن املداخلــة كمــن درس مــثًال العلــوم الشــرعية مــن أجــل أن يعلمهــا  ويعمــل 

ا على دنياه وآخرته  تكـون مذمومـة يف حـق مـن  دة الـدنيا وزينتهـاوإمنـا إرا، الشهادة وظيفة يستعني 
لفعله ؛ فهذا الـذي ينالـه الوعيـد ، فـاهلل بل أنَّه لو منع الدنيا إالَّ برتك الدين ؛ تكن له مهٌة يف دينه مل 

مــن ســورة  ١٤ســبحانه وتعــاىل أخربنــا بــأنَّ هــذا الصــنف مــن النــاس كمــا قــال هللا عــز وجــل يف اآليــة 
  ولو دخـلت عليهـم من األحزاب يف وصف املنافقني : 

  ــــــــــ

ي في المعجم األوسط ج ١ ظ أخرجه الطبران ذا اللف رقم الحديث  ٩٤/  ٣) الحديث به ي  ٢٥٩٥ب ام البخاري ف وبنحوه أخرجه اإلم
  صحيحه في كتاب الجهاد والسير 

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
ـا إالَّ يســريا ألتوهــا ومـأقطارهـا مثَّ ســئلوا الفتنـة  هـدوا هللا مــن قبـل اليولــون اولقـد كــانوا ع ا تلبثــوا 

ا عـن املنـافقني ـفـأخرب فيهـ ] ١٥ – ١٤[ األحـزاب :  آلتوها ويف قراءة األدبار وكان عهد هللا مسؤوال 
ـا سـواء دخلهـا اليهـود أو املشـركون  مثَّ طلـب مـنهم أن ، أنَّه لو دخلت عليهم املدينة من مجيع جها

فالظـاهر أنَّ هـؤالء هـم املقصـودون ، فمـن كـان هـذه حالـه ، وأن يعودوا إىل الشـرك لفعلـوا ، ركوا يش
م  نالذي؛ دون النوع األول  قال ابن كثري يف تفسري هذه اآلية أي آية هود . وهللا تعاىل أعلم ، ذكر

 :  من كان يريد احلياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهلم فيها قـال العـويف : "  بعـدها اآلية واليت :
م يف الدنيا: عن ابن عباس يف هذه اآلية  م اليظلمـون نقـريا إنَّ أهل الرياء يعطون حبسنا َّ ؛  وذلك أ

جــداً بالليــل اليعملــه إالَّ التمــاس الــدنيا : يقــول  مــن عمــل صــاحلاً إلتمــاس الــدنيا صــوماً أو صــالًة أو 
الدنيا من املثابة " والظاهر أنَّ الصحيح من مثوبة : " وحـبط  ه الذي التمس يفيِ يقول هللا تعاىل : أوفْ 

وهكـــذا روي عـــن جماهـــد ، عملـــه الـــذي كـــان يعملـــه اللتمـــاس الـــدنيا وهـــو يف اآلخـــرة مـــن اخلاســـرين 
وقــال جماهــد ، وقــال أنــس بــن مالــك واحلســن نزلــت يف اليهــود والنصــارى ، والضــحاك وغــري واحــد 

ادة : مـن كانــت الـدنيا مهَّــه ونيتـه وطلبتــه جـازاه هللا حبســناته يف وقـال قتــ، وغـريه نزلــت يف أهـل الريــاء 
ــا جــ وأمــا املــؤمن فيجــازى حبســناته يف الــدنيا  زاءـالــدنيا مثَّ يفضــي إىل اآلخــرة ولــيس لــه حســنة يعطــى 

مـن كـان يريـد  وقـال تعـاىل : ، مـن هـذا  اً حنـو  يف احلديث املرفـوعويثاب عليها يف اآلخرة . وقد ورد 
ومـن أراد  مث جعلنـا لـه جهـنمَّ يصـالها مـذموماً مـدحورا هـا مـا نشـاء ملـن نريـد جلنـا لـه فيالعاجلة ع

كــًال منــدُّ هــؤالء وهــؤالء مــن  اآلخــرة وســعى هلــا ســعيها وهــو مــؤمٌن فأولئــك كــان ســعيهم مشــكورا 
رة أكــرب لآلخــانظــر كيــف فضــلنا بعضــهم علــى بعــض و  عطــاء ربــك ومــا كــان عطــاء ربــك حمظــورا 

  باب الحراسة في الغزو في سبيل هللا ، وفي كتاب الرقاق باب ما يتقى من فتنة المال .  
 ١٣٣  
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من كان يريد حـرث اآلخـرة نـزد لـه يف حرثـه ومـن كـان يريـد  : وقال تعاىل   تفضيال اٍت وأكربـدرج
   " اهـ .  وماله يف اآلخرة من نصيب منها  ؤتهن لدنياحرث ا

تعس عبد  ((:  قال رسول هللا : قال  في الصحيح عن أبي هريرة و   
؛  تعس عبد الخميلـة؛ تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة ؛ الدينار 

  الحديث . ))... ط ـط سخـوإن لم يع، إن أعطي ر 
  هو الذي يتوقف رضاه على إعطاءه  ))عبد الدرهم  (( ))عبد الدينار  ((دعاٌء عليه  ))تعس  ((قوله  
  ــــــــــ

راءة أي أعطوها أي الفتنة وهي اإلجابة إلى الكفر   آلتوها ) قال شيخنا النجمي حفظه هللا : " معنى قراءة :  ١ ى ق والشرك ومعن
 ألتوها   . " أي فعلوها  

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
ــا هــي معــٌرب  الــدينار ، والــدرهم ، وســخطه علــى عــدم ذلــك ، وهــذه منقصــٌة تــدل علــى أنَّ الــدنيا إمنَّ

ف ذلـك فيسـتقل وليست بـدار إقامـة ، ووسيلة وليست غاية ؛ لكنَّ من خالط قلبه اإلميان كان خبـال
الــدينا ، ويستضــعفها ، ويزهــد فيهــا إن مل تكــن مــن طريــق حــالل ، ومــا عطــف علــى الــدينار والــدرهم 

واخلميصـة واخلميلـة نوعـان مـن  ))تعس عبد اخلميصة ؛ تعس عبـد اخلميلـة  ((فهو يف حكمه كقوله : 
  الثياب أي الذي يرضى بوجودها ويغضب عند فقدها .

 ((وزاد دعــاٌء عليــه فقــال :  ))إن أعطــي رضــي ، وإن مل يعـــط ســخط  ((:  مث بــالغ يف وصفـــه فقــال   
ومعــىن هــذا دعــاٌء عليــه ، وأنَّــه إذا وقــع يف ورطــٍة الخيــرج  ))تعــس وانــتكس ، وإذا شــيك فــال انــتقش 

  منها أي دعاٌء عليه بالبقاء فيها ، وعدم اخلالص منها . 
عليــه مــن واجبــات حــىت ولــو حصــل ذلــك مــع  مثَّ شــرع يف وصــف النــوع اآلخــر الــذي مهُّــه أداء مــا  

أي أنـَّه  ))طوىب لعبـٍد آخـٌذ بعنـان فرسـه يف سـبيل هللا ؛ أشـعث رأسـه  ((نقص حضوض نفسه فقال : 
مهتمٌّ بأداء الواجبـات الميكنـه التفـرغ لـدهن رأسـه وترجيلـه ؛ بـل هـو مغمـوٌر بـأداء الواجــب ومكثـف 

، والتقرب إليه ، والتطلع إىل فضـله وازدراء الـدنيا ،  عليه األعمال لكونه شخٌص طيِّع يريد رضا هللا
 ))إن كــان يف احلراســة كــان يف احلراســة  (( ))أشــعث رأســه مغــربٌة قــدماه  ((واحتقارهــا ، وهلــذا قــال : 

 ))وإن كــان يف الســاقة كــان يف الســاقة  ((واملــراد باحلراســة حراســة اجملاهــدين عنــد نــزوهلم ، ونــومهم 
اجلــــيش ؛ وصــــاحبها يتتبــــع العــــاجزين ، ويســــعفهم ، ويعيــــنهم اليكثــــر مــــن  واملــــراد بالســــاقة مــــؤخرة

االســتئذان ؛ بــل أنَّــه قــد يســتأذن فاليــؤذن لــه ، ويشــفع فــال يشــفع ؛ ويعــرض األمــر فــال يقبــل رأيــه 
والتتبــع مشــورته ، فهــذا حــال أصــحاب الطاعــة املتطلعــني للثــواب األخــروي ، وذاك حــال أصــحاب 

ا ، وباهلل التوفيق .  الدنيا الذين تنعقد نفوسهم    باألمور املادية ، فاليرضون إالَّ 

١٣٤  
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باب من أطاع العلماء واألمراء في تحريم ما أحل هللا أو تحليل ما حرمه هللا فقد  )  ٣٧( 

  اتخذهم أربابا من دون هللا
أقـول ؛ من السماء  عليكم حجارةٌ يوشك أن تنزل وقال ابن عباس : "    

  !" .   قال أبو بكر وعمر: وتقولون  : قال رسول هللا 
مام وقال     سناد وصـحته " أحمد بن حنبل : ا ؛ عجبت لقوٍم عرفوا ا

فليحـذر الـذين يخـالفون  يذهبون إلى رأي سفيان وهللا تعالى يقـول : 
أتدري ما  ] ٦٣[ النـور :  عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاٌب أليم 

ك : الفتنة ؟ الفتنة  ـ أن يقـع فـي قلبـه  لعلـه إذا ردَّ بعـض قولـه ؛ ال
  " ٍء من الزيغ فيهلك

ــه ســمع النبــي و    يــة : عــن عــدي بــن حــاتم : أنَّ اتخــذوا  يقــرأ هــذه ا
  أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون

َّ ليعبدوا  َّ هـو  هللا والمسيح ابن مريم وما أمروا إ ـ ـ إلـه إ إلهاً واحـداً 
كون  ا لسـنا نعب ] ٣١وبة : ـ[ التـ سبحانه عما ي  ((؛ قـال :  دهمـــفقلت : إنَّ

 ))أليس يحرمون ما أحلَّ هللا فتحرمونه ، ويحلـون مـا حـرم هللا فتحلونـه 
   رواه أحمد ، والترمذي ، وحسنه .  ))فتلك عبادتهم  ((فقلت : بلى ؛ قال 

  رم هللا أوـيف خمالفة أمر هللا عز وجل بأن حيلوا ما حواألمراء  ة العلماءإنَّ طاعأقول : :  الشرح
  ــــــــــ

د ج ١ اب التوحي د شرح كت تح المجي ه لف ر أخرجه  ٦٤٣/  ٢) قال الشيخ الدكتور الوليد بن عبد الرحمن آل فريان في تحقيق : " األث
ا في  ٩١/  ٥نن كما في المغني شرح مختصر الخرقي ( ) وأبو بكر األثرم في الس ٣١٢١أحمد في المسند رقم (  ) وابن إسحاق كم

ة (  ب العالي ـه (  ٣٦٠/  ١المطال ه والمتفق ي الفقي ب ف م (  ١٤٥/  ١) والخطي ان العل امع بي ي ج ر ف د الب ن عب )  ١٩٦/  ٢) واب
دٌ من طريق عروة أخرجه الطبراني في ) عن سعيد بن جبير ، وله شاه ٦٦/  ٢والضياء في المختارة كما في اآلداب البن مفلح ( 

د (  ـزٍم في  ٢٣٤/  ٣األوسط كما في مجمع الزوائ ن ح د " واب اب التوحي د شرح كت ول المفي ا الق ال محقق ـ  وق ) بإسناٍد حسن " اه
  ) " اهـ . ٢٦٩ – ٢٦٨حجة الوداع ص ( 

يهم جم ٢ ذا ) قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن دمحم بن عبد الوهاب رحمة هللا عل د : " ه اب التوحي د شرح كت تح المجي اً في ف يع
د نظرت في المصحف ، فوجدت طاعة الرسول  ال الفضل عن أحم و طالب ق الكالم من اإلمام أحمد رواه عنه الفضل بن زياد ، وأب

 )١  ( 

 )٢  ( 

 )٣  ( 
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يم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم ف ملسو هيلع هللا ىلص في ثالث وثالثين موضعاً ، ثمَّ جعل يتلو :  ة أو يصيبهم عذاٌب أل ذكر من  تن ف
فال وربك اليؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم اليجدوا  قوله : الفتنة : الشرك إلى قوله : فيهلك ، ثم جعـل يتـلو هذه اآلية : 

م ( " قال الشيخ آل فريان : " أخرجه عبيد هللا ابن بطة في اإل في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما  رى رق ة الكب )  ٩٧بان
  ) " اهـ .  ١٣٥٥/  ٣وينظر مسائل عبدهللا ( 

د  ٣ ن حمي رحمن ب ) قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد : " هذا الحديث قد روي من طرق ، فرواه ابن سعد ، وعبد ال
د ج، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، وأبو الشيخ ، وابن مردويه ، والبيهق تح المجي ى ف ـان عل  ١ي " قال الشيخ آل فريـ

) وابن أبي شيبة في المصنف (  ٦١٦٣٢) وأخرجـه الطـبراني في التفسـير رقم (  ١٧٤/  ٤: " كمــا في الـدر المنثـور (  ٢١٠/ 
  ) " اهـ .  ٣٤) وانظر بقية التخريج في كتاب االنتصار ألبي بطين (  ١١٦/  ١٠) والبيهقي في السنن الكبرى (  ٤١١/  ١٣
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وتعبـدنا  ذلك أنَّ هللا عز وجـل أنـزل إلينـا القـرآنتعترب عبادًة هلم من دون هللا ؛ هذه فما أحله  احيرمو 

ـا  وأوصل إلينـا سـنة نبيـه ؛ به  ، فهـذا هـو الـدين الـذي أمـر هللا عـز وجـل بـأن يـدان بـه ؛ وتعبـدنا 
، اع العلمـاء أو األمـراء يف حتليـل مـا حـرم هللا أو حتـرمي مـا أحـل هللا فإنـَّه قـد اختـذهم مشـرعني فمن أط

مل يـأذن  أم هلم شركاء شـرعوا هلـم مـن الـدين مـا وهللا سبحانه وتعاىل يقول : ، وبذلك اختذهم أربابا 
وشـرع  ، ذا ـل هللا كـهلـذا أنكـر ابـن عبـاس علـى مـن كـان يقـول هلـم قـال رسـو  ] ٢١[ الشـورى :  به هللا 
وكـان اخلـالف بينـه وبـني بعـض الصـحابة ؛ وشرع عمر كذا ، أبو بكر كذا : وهم يقولون قال ؛ كذا 

وأمر به من مل يسق اهلدي من أصحابه ، شرع التمتع  أو غريهم حصل يف التمتع إذ أنَّ رسول هللا 
وكـان أليب ؛ وة ملا أكملـوا السـعي وكان آخر أمره هلم عند املر ، أمرهم أن حيولوا حجتهم إىل عمرة ؛ 

ـم رأوا أنَّ مـن متـام العمـرة واحلـج أن ينشـأ لكـل واحـٍد منهمـا ؛ بكر وعمـر رأيـاً يف هـذه املسـألة  إذ أ
، ولكـن اجتهـادًا منهمـا رضـي هللا عنهمـا  المعارضـًة ألمـر الرسـول ؛ فأمرا بذلك ، سفرًا خاصاً به 

 وجعلـوا ينكـرون علـى مـن متتـع بـالعمرة إىل احلـج اومن أجل ذلك فقـد اسـتمر بعـض النـاس علـى هـذ
يوشــك أن تنــزل علــيكم " : فلــذلك قــال هلــم ؛ فنــاقش عبــد هلل بــن عبــاس أقوامــاً يف ذلــك 

قـال أبـو بكـر : وتقولـون  أقـول : قـال رسـول هللا ؛ من السـماء  حجارةٌ 
  !" .   وعمر 

مام وقال     سناد و" أحمد بن حنبل : ا ؛ صـحته عجبت لقوٍم عرفوا ا
فليحـذر الـذين يخـالفون  يذهبون إلى رأي سفيان وهللا تعالى يقـول : 

أتـدري مـا الفتنـة ؟  عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاٌب ألـيم 
ك : الفتنة  ـ ٍء مـن ؛ ال ـ لعلـه إذا ردَّ بعـض قولـه أن يقـع فـي قلبـه 

  .اللهمَّ إنا نعوذ بك من الزيغ "  الزيغ فيهلك
  .وإن كانوا أفضل اخللق بعد األنبياء ؛ برأي أحٍد  تعارض سنة النيب الجيوز أن أنَّه معلوٌم  
يـذهبون لـرأي سـفيان ؛ ٍم عرفـوا اإلسـناد وصـحته اعلـى أقـو رمحـه هللا وكذلك إنكار أمحد بـن حنبـل   

م ذهبوا إىل رأي سفيان  ا ذمهم اإلمام أمحد بن حنبل ألَّ ك مـا  ن كـذلكـولو مل ي؛ وتركوا السنة ، وإمنَّ
 فليحــذر الــذين خيــالفون عــن أمـــره  وهللا ســبحانه وتعــاىل يقــول : ، كــان إلنكــاره علــيهم وجاهــة 
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ربنـا ال ؛ نعوذ باهلل من فتنـة القلـوب  أن تصيبهم فتنة   يعود إىل رسول هللا  أمره  الضمري يف 
  هذا إنَّ ؛ وهب لنا من لدنك رمحة إنَّك أنت الوهاب ، تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 
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وتـرك سـنته ؛ ريه ـبأن قبل قول غـ إنّه وعيٌد شديٌد على من خالف أمر رسول هللا ؛ وعيٌد أميا وعيد 

  نسأل هللا السالمة مـن ذلـك ؛ وحتوله من اإلميان إىل شيٍء من النفاق ، أن يبتلى ببلوى تزيغ قلبه
ــا هــي اال ))تــدري مــا الفتنــة ؟ الفتنــة الشــرك أ ((: هلــذا قــال ؛  ، بــتالء وأقــول : األصــل يف الفتنــة أ

أراد  بـتالء لينظـر هـل يقـدم أمـره أو أمـر غـريه فـإنرمبا أنَّ هللا يبتلـي العبـد بشـيٍء مـن اال؛ واإلمتحان 
إّينِ أخــاف إن  : وقــال ، وقــدَّم طاعــة هللا ، النــاس طاعــة فــرتك ، هللا بــه خــرياً أوقــع اإلميــان يف قلبــه 

  اللهم إنا نسألك السالمة .  ] ١٣[ الزمر :  عصيت ريب عذاب يوٍم عظيم 
مؤمل بسبب ما قدمت أيديهم والعياذ : عذاٌب  أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاٌب أليم  قوله :   

  . باهلل 
ية : عدي بن حاتم : أنَّه سمع النبي مثَّ أورد حـديث     اتخذوا  يقرأ هذه ا

َّ  أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون ـ هللا والمسيح ابن مريم وما أمـروا إ
َّ هو سبحانه عما يش ا لسنا  ركون ـليعبدوا إلهاً واحداً  إله إ فقلت : إنَّ

أليس يحرمـون مـا أحـلَّ هللا فتحرمونـه ، ويحلـون مـا  ((؛ قال :  دهمـنعب
إنَّ طاعـة اخللـق يف  ))عبـادتهم  فتلـك ((فقلت : بلى ؛ قال  ))حرم هللا فتحلونه 

أصــغر ، معصــية هللا فيهــا شــيٌء مــن الشــرك وإن كــان شــركاً غــري خمــرج مــن امللــة أحيانــاً إالَّ أنَّــه شــرٌك 
فيظنـون أنَّ طاعـة املخلـوق يف معصـية ؛ كثٌري من النـاس   ئومن هنا خيط ويسمى من أجل ذلك عبادة

والظـاهر أنَّ ذلـك ، وهـذا خطـأ ؛ ر املخـرج مـن امللـة اخلالق يف أموٍر جزئية يظنون أنَّ ذلك مـن الكفـ
ألنـَّا لـو قلنـا أنَّ  ؛ يتفاوت بتفاوت ما وقعت بـه الطاعـة وهـذه املسـألة بالـذات حتتـاج إىل حتقيـق أكثـر 

كــل طاعــة قــدمت للمخلــوق يف معصــية اخلــالق تعــد كفــراً للــزم مــن ذلــك تكفــري املســلمني بــأموٍر مــن 
   ؛ الذي الخيرج من امللة .والكفر األصغر ، ألصغر ها من الشرك اولكنَّ ؛ املعاصي 

وحقـق  اـفوافقهـ؛ ومثال ذلك : لو أنَّ شخصـاً أمرتـه زوجتـه بـأن يشـرتي هلـا شـيئاً حمرمـاً يف الشـريعة   
والعيـاذ بـاهلل ؟ اجلـواب : ، واختـذها ربـاً ، هل يعترب حني أطاع زوجته قد خـرج مـن اإلسـالم ؛ رغبتها 

  اليرتتب عليها كفر املطيع . ؛ ولكنها طاعٌة جزئية ، هي طاعة يف معصية هللا  ألنَّ هذه الطاعة؛ ال 
م علماء    َّ كـأن يكـون ؛  باحلزبيات  ونهم مفتونولكنَّ ؛ ودعاة ، وكذلك لو أنَّ شخصاً ممن يزعمون أ

  قال لشخٍص كان ممتنعاً عن الدخول؛ أو قطبياً أو حتريرياً ينتمي إىل حزب التحرير  إخوانياً 
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أكثـر  وةـدون يف الدعـهــجيت نيرى احلزبينن وحن، حتفز على العمل ؛ إنَّ احلزبيات جيدة : يف احلزبيات 
م سلفيون عمَّن يقال  َّ خوانيـة مـثًال أو يف حـزب التحريـر ودخل يف اال، فأطاعهم ذلك الشخص ، أ

وإن كــان هــذا .  ه كفــر بطاعتــه هلــذا املفــيت الــذي أفتــاه ؟ اجلــواب : الفهــل نقــول أنَّــ، أو القطبيــة ؛ 
  وقد أطاعه يف معصية هللا . ، والرهبان ، حبار املفيت يعد من األ

بأن كـان يف حـواٍر مـع أخيـه أو مشـادٍة معـه ؛ كذلك لو أطاع نفسه اليت أمرته مبعصية هللا عز وجل   
    هل يعترب قد كفر بذلك ؟ اجلواب : ال . ف؛ فغضب عليه فسفك دمه أو أزهق روحه ، 
الــذي  اطئـونقــول أنَّ كثــرياً مــن النــاس الــذين يكفــرون النــاس باملعصــية يــذهبون إىل هــذا التأويــل اخلــ  

 ولو كان هذا من الكفر املخرج من امللة ملـا بقـي مـن املسـلمني أحـدٌ ؛ يكفرون به عباد هللا املسلمني 
، ويفسـد األبـدان نصـف طبيـب ، ملثل يفسد األديان نصـف فقيـه ولكن كما قيل يف ا؛ على إسالمه 

فمــن عفــي لــه مــن أخيــه شــيٌء  لزيــادة اإليضــاح جنــد أنَّ هللا عــز وجــل مسَّــى القاتــل أخــاً يف قولــه : و 
وإن طائفتـان  وقـال يف سـورة احلجـرات آيـة :  ] ١٧٨[ البقرة :  فاتباٌع باملعروف وأداٌء إليه بإحسان 

تلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدامها على األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل من املؤمنني اقت
ـا املؤمنـون إخـوة  أمر هللا فإن فـاءت فأصـلحوا بينهمـا بالعـدل وأقسـطوا إنَّ هللا حيـب املقسـطني  إمنَّ

قتتلتني إخوة فسمَّى الفئتني امل ] ١٠ -٩[ احلجـرات :  فأصلحوا بني أخويكم واتقوا هللا لعلكم ترمحون 
ما مل خيرجا من اإلسالم بالتقاتل ، ومن هنا أيضـاً تعلـم خطـأ اخلـوارج واملعتزلـة ؛  َّ ، فدل ذلك على أ

  الذين يكفرون بالكبرية ، ومن سلك مسلكهم من أهل احلزبيات يف هذا الزمن . 
اء ، وعـدم اإلنكـار لو قال لنا قائٌل : كيف ترد على من يقول أنَّ تربية الشباب على احرتام العلمـ   

م أنَّ هــذا نــوٌع مــن الشــرك األكــرب ؟ وأقــول لــه : إنَّ القــول بــأنَّ هــذا  علــيهم إذا أخطئــوا يف اجتهــادا
ـــه  ـــزم من ـــم علـــى احـــرتام العلمـــاء اليل ـــة العلمـــاء الســـلفيني لطال ـــوٌل باطـــٌل ، وأنَّ تربي شـــرٌك أكـــرب ق

ن أنكر على العـامل أن ينكـر عليـه بطريقـة السكوت عن أخطائهم ، ولكنَّهم يقولون أنَّ الذي ينبغي مل
يكون فيها أدٌب ولني ، إمَّا أن يكون فيما بينهم وبني العامل ، وإمَّا أن يصوغ له سؤاًال ينبهه فيه علـى 
ته ؛ ألنَّ كلمـة أنـت أخطـأت يـا شـيخ فيـه شـيٌء مـن االسـتخفاف وسـوء األدب ،  اخلطأ من غري جما

ـم بـاحرتام العلمـاء يكـون يف ذلـك شـرٌك أكـرب قولـه غـري فمن يقول أنَّ السـلفيني حينمـا يـأ مرون طال
ـم يـأمرون بالنصـيحة بطريقـة لبقـة اليكـون فيهـا  َّ صحيح ؛ بل هـو باطـٌل ، واملعـروف عـن السـلفيني أ

  باهلل التوفيق . استهتار ، وال استخفاف كما سبق أن بينَّاه ، و 
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ألم تر إلى الذين يزعمون أنَّهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل    )باب قول هللا تعالى : ٣٨( 

    من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت  
أنَّهم آمنوا بما أنزل إليـك  ألم تر إلى الذين يزعمون  ل هللا تعالى :قا  

مـروا أن وقـد أ وما أنزل من قبلك يريـدون أن يتحـاكموا إلـى الطـاغوت
ً بعيــداً  وإذا قيــل لهــم  يكفــروا بــه ويريــد الشــيطان أن يضــلهم ضــ

تعالوا إلى مـا أنـزل هللا وإلـى الرسـول رأيـت المنـافقين يصـدون عنـك 
اؤك ـــــم ثم جــــذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهفكيف إ صدودا 

َّ ــيحلف ـ  وقولـه :  ] ٦٢ – ٦٠[ النسـاء :   اإحسـانا وتوفيقـ ون بـا إن أردنـا إ
حها رض بعـد إصـ ـ تفسدوا فـي ا عراف :   و ـ أفحكـم  وقولـه :  ] ٥٦[ ا

  .  ] ٥٠[ المائدة :   الجاهلية يبغون ومن أحسن من هللا حكماً لقوٍم يوقنون
 ((وعن عبد هللا بن عمـر أنَّ رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم قـال :   

قال النووي : حديٌث  ))ما جئت به يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً ل
  صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناٍد صحيح .

وقــال الشــعبي : " كــان بــين رجــٍل مــن المنــافقين ورجــٌل مــن اليهــود    
 يأخذ الرشـوة ،  خصومة فقال اليهودي : نتحاكم إلى محمد عرف أنَّه

فاتفقا وة ، : نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنَّهم يأخذون الرش وقال المنافق
ألم تـر إلـى الـذين  فنزلت : أن يأتيا كاهناً في جهينة ، فيتحاكما إليه ، 

ية .  يزعمون   ا
فقـال أحـدهم : نترافـع إلـى النبـي ؛ وقيل نزلت في رجلـين اختصـما    

ف ، ثم ترافعـا ، صلى هللا عليه وسلم  خر : إلى كعب بن ا وقال ا
القصة ، فقال للـذي لـم يـرض  اهم، فذكر له أحدبن الخطاب إلى عمر 

به برســـول هللا صـــلى هللا عليـــه وســـلم أكـــذلك ؟ قـــ ـــ ال : نعـــم ، ف
   بالسيف فقتله .

أنَّهم آمنوا بما  ألم تر إلى الذين يزعمون  : وأقول : إن معىن هـذه اآليـة:  الشرح
  أنزل إليك وما أنزل

  ــــــــــ

اب ) قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد  ١ راهيم المقدسي الشافعي في كت ن إب : " هذا الحديث رواه أبو الفتح نصر ب
يم  و نع ن عاصم ، والحافظ أب الحجة على تارك المحجة بإسناٍد صحيح كما قاله المصنف عن النووي ، ورواه الطبراني ، وأبو بكر ب

ين الت ـار "ون من صـا أن تكـي شرط لهـفي األربع ال الشيخ الحـاح األخب ـ ق ين ( اه ووي في األربع ان : " أخرجه الن د آل فري ولي
   ) = ٢٦٨/  ٢علوم والحكم ( الحديث الحادي واألربعون ) والطبراني كما في جامع ال

 )١  ( 

 )٢  ( 

 )٣  ( 
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 ...وقد أمروا أن يكفروا به  من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت

  ية ؛ فإنـَّه الجيـوز لـه أن حيـاكم ، وسـنة ، من كتـاٍب  ا أنزل على النيب ــأنَّه آمن مب أنَّ من زعما
يا حممد  بْ جَ عْ ؛ ومعناه ؛ ا وهذا االستفهام هنا استفهام تعجب ري رسوله إىل غري هللا عز وجل وغ
ـــم آمنـــوا مبـــا أنـــإىل هـــؤالء الـــذين يزع َّ  مث هـــم يريـــدون أن، ومـــا أنـــزل مـــن قبلـــك ، ل إليـــك ز مـــون أ
، قــد أمــروا أن يكفــروا بــه  : بلــى ألــيس قــد أمــروا أن يكفــروا بــه ؟ واجلــواب وتـيتحــاكموا إىل الطاغــ

، وأنَّ التحــاكم إىل غــري هللا عــز وجــل ضــالٌل بعيــد ، الشــيطان يريــد أن يضــلهم ضــالًال بعيــداً ولكــن 
 أن يرتك وغٌنب عظيم ليس مثله غنب، اليشبهه خسار ؛ وخساٌر فاحش ، وجرمية عظمى وخطأٌ فادح 

وترتاح  الذي تطمئن إليه القلوب؛ هو احلق  ويذهب إىل الباطل إنَّ ما جاء به النيب  اإلنسان احلق
ألنَّ ؛ وأن يتحـاكم إليـه ، فيجب على املسلم أن يعود إىل احلـق ، حقٌّ ليس فيه باطل ؛ إليه النفوس 

تبعـوا مـا أنـزل إلـيكم ا نه وتعـاىل : ذلك حمض ما أمر هللا سبحانه به يف آياٍت كثريٍة منهـا قولـه سـبحا
، والنجـاة مـن النـار  موجـب لـدخول اجلنـة؛ والرضـى بـه ، وإن اتبـاع احلـق  ] ٣[ األعـراف :  من ربكـم

وإنَّك لتعجب لكثٍري من الدول الذين هم مسلمون يقولون ال ، والعواقب احلميدة يف الدنيا واآلخرة 
ــه إالَّ هللا  ــا مــن ســلطان ومــع ؛ حممــٌد رســول هللا ؛ إل ، ذلــك يســتوردون القــوانني الــيت مــا أنــزل هللا 

م إالَّ يف املآمت  ويرتكون كتاب هللا وسنة رسوله  ـا ؛ اليقرأ القرآن يف بيو ، أمـا السـنة فـال يرضـون 
ــ ســواء كــانوا ملحــدين أو نصــارى أو ؛ وإمنــا يقبلــون مــا جــاء مــن عنــد أعــداء هللا عزوجــل  اـواليقبلو

ـا وهللا ؛ وإنـا هلل وإنـا إليـه راجعـون ، هللا عز وجل مـا أنـزل القـرآن إالَّ ليقـرأ يف املـآمت  وكأنَّ ،  ايهود َّ إ
ـم ؛ وخسارٌة فادحة ، مصيبٌة عظمى  وجـاء بـه ؛ أن يتحـاكم املسـلمون إىل غـري مـا أتـاهم مـن عنـد ر

للنــاس  يضــمن؛ وصــدٌق الكــذب فيــه ، وتوحيــٌد الشــرك فيــه ، الــذي هــو حــق الباطــل فيــه  نبــيهم 
والسؤدد كمـا ، وامللك ، والنصر  تضمن هلم به العزة؛ وحيفظ حقوقهم ، وحيقن دمائهم ، مصاحلهم 

  الذين إن مكناهم وهللا تعاىل يقول : ، ضمنت ملن كان قبلهم 
  ــــــــــ

م (  ١٥عاصم في السنة رقم ( =  وابن أبي  ن بطة في  ٢٦٨/  ٢) وأبو نعيم في األربعين كما في جامع العلوم والحك ) وأخرجه اب
ر م ( اإلبانة الكب يم الترمذي  ٢٧٩ى رق ـز ( ) والحك ا في الكن ال : حسٌن غريب كم ة وق و نصر السجزي في اإلبان )  ٢١٧/  ١وأب

م ( ) قال  ١٨في ذم الهوى ( ) وابن الجوزي  ٣٦٩/  ٤والخطيب البغدادي في التاريخ (   ٢الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحك
  ) تصحيح هذا الحديث بعيدٌ جداً من وجوه وذكرها " اهـ . ٢٦٩/ 
م (  ٢ ير رق ي التفس ري ف ر الطب ن جري ور (  ٩٨٩٣،  ٩٨٩٢،  ٩٨٩١) أخرجه اب در المنث ي ال ا ف ذر كم ن المن )  ٥٨٠/  ٢) واب

  ) .  ٣٧/  ٥وإسحاق بن راهويه في تفسيره بإسناٍد صحيح كما قال ابن حجر في فتح الباري ( 
) عن ابن عباس قال ابن حجر : وهذا  ٣٧/  ٥) والكلبي كما في فتح الباري (  ٥٨٢/  ٢الثعلبي كما في الدر المنثور (  ) أخرجه ٣

) بإسناٍد صحيح " اهـ نقل تخريج هذين  ٩٩٠١اإلسناد وإن كان ضعيفاً لكن تقوى بطريق مجاهد أخرجه الطبري في التفسير رقم ( 
    آل فريان وفقه هللا .  األثرين من تحقيق الدكتور الوليد 
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ـوا عـن املنكـر  :  [ احلـج وهلل عاقبـة األمـور يف األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمـروا بـاملعروف و

ـــــاىل يقـــــول أيضـــــاً  ] ٤١ ـــــوا  : وهللا ســـــبحانه وتع ـــــذين آمن ـــــنكم وعـــــد هللا ال ـــــوا الصـــــاحلام ت وعمل
كمــــا اســـتخلف الـــذين مـــن قـــبلهم وليمكـــننَّ هلـــم ديـــنهم الـــذي ارتضـــى هلـــم فنهم يف األرض  ليســـتخل

وليبـــدلنهم مـــن بعـــد خـــوفهم أمنـــا يعبـــدونين اليشـــركون يب شـــيئا ومـــن كفـــر بعـــد ذلـــك فأولئـــك هـــم 
  . ] ٥٥[ النور :  الفاسقون 

وإىل الفقـــه  لهوإىل ســـنة رســـو ، وإنَّ الواجـــب علـــى املســـلمني أن يكـــون حتـــاكمهم إىل كتـــاب هللا   
بـأي صـورٍة مـن الصـور ؛ والجيوز العدول عنه ، زين بواسطة العلماء املربِّ ؛ املأخوذ منهما ؛ اإلسالمي 

الــذي هــو شــرع هللا عــز وجــل املــأخوذ مــن  ؛ وليعــودوا إىل احلــق ، فــاليتق هللا والة أمــور املســلمني ، 
 وقـد أخـرب هللا عـن، وتركـه هـو الفسـاد  ،هو الصـالح ؛ نَّ العودة إليه إو  سنة رسوله ، و كتاب هللا 

وإذا قيـــل هلـــم تعـــالوا إىل مـــا أنـــزل هللا وإىل الرســـول رأيـــت املنـــافقني يصـــدون عنـــك   املنـــافقني بأنَّـــه
 فإنَّــا هلل وإنــا إليــه راجعــون ؛ مشــتهني للباطــل ؛ ويتولــون نــافرين عــن احلــق ، أي يعرضــون  صــدودا 

مبــا قــدمت  األهــل واألوالد  عقوبــة يف الــنفس أو املــال أوأي نــالتهم  فكيــف إذا أصــابتهم مصــيبٌة 
واحلقيقة أنَّ النفور عن شرع  وسنة رسوله ، أي مبا سبق هلم من اإلعراض عن كتاب هللا  أيديهم 

؛ بـل كفـٌر خمـرٌج مـن امللـة ، ومصـيبٌة كـربى ، جرميـة عظيمـة ؛ وحمبـة غـريه مـن الباطـل ، وكراهته ، هللا 
م وسـيب نسـائهم وأوالدهـم ائهوسفك دم أباح إزهاق أرواحهم؛ وجل دماء الكفار فلقد أباح هللا عز 

م ، كــل هــذا أبــيح بســبب كفــرهم ؛  وغنيمــة أمــواهلم ،  ؛ أفمــا أبــيح هــذا كلــه مــن أجلــه ؛ وعــدم إميــا
أي أنَّ تركــــه لــــيس بســــهل وإن استســــهلوه ؛ اجلــــواب ال . لــــيس بــــاألمر الســــهل  !؟ أيكــــون ســــهالً 

ك حيلفون بـاهلل إن أردنـا ءو فكيف إذا أصابتهم مصيبة مبا قدمت أيديهم مثَّ جا : قال تعاىلبأهوائهم 
ـ؛ هكـذا يقـول املنـافقون  إالَّ إحساناً وتوفيقاً  َّ نصـاف أودعـاة  اـوتوفيقـ، أرادوا إحسـاناً  ميزعمـون أ

حلـق الـذي هـل اإلسـالم عـن بعـض اأتنازلوا أنتم يـا ؛ حاهلم قريب من حال أولئك املنافقني ؛ احللول 
هـذا هـو ؛ وجتتمـع الكلمـة ، ليـتم الوئـام  دونـازل لكم أعـداء اإلسـالم عـن بعـض مـا يريـنويت، معكم 

ا هو إفساد يف نفس األمر وكذلك ما يزعم بعض ، وهذا ليس بإحسان ، اإلحسان الذي أرادوه  وإمنَّ
ذين يتهمون األمينـني الناس من دعوى التقارب أو التقريب اآلن بني الرافضة وأهل السنة الرافضة ال

ء أيب ويسـمون بأمسـا، ويسـبون أبـا بكـر وعمـر رضـي هللا عنهمـا  جربيل وحممد عليهما السالم باخليانة
م ومحريهبكر وعمر   ا ؛ فيقـول أحـدهم لكلبـه بكـري ، وحلمـاره عمـري ، والعيـاذ  مـكال ؛ بل ويصغرو

  ويسبونباهلل ؛ 
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م ـوكـل الصـحابة أخرجوهـ ،قليـل مـع علـي بـن أيب طالـب رضـي هللا عنـه  ما عدا عـددٍ سائر الصحابة 

مما ندر ،  إالَّ  اإلسالم من ومـع ذلـك يزعمـون أنَّ التقـارب ، يسـتحي مـن ذكـره السـوقة  امبـم ـوهـوا
 مـن إخوانيـة وهكذا إذا أنكر أهل السنة علـى أصـحاب الـدعوات املبتدعـة، م صالٌح وإصالح ـمعه
وأنكــروا علــيهم  وغــريهم إذا أنكــر علــيهم أهــل الســنة البــدع الــيت يــدعون إليهــا، وقطبيــة  وســرورية، 

قـــالوا هـــذا تفريـــق  هـوعـــدم العنايـــة بـــ، وزهـــدهم يف التوحيـــد ، وعـــدم إنكـــاره ؛ تســـاهلهم يف الشـــرك 
م املنـافقون قولقد ، وإفساد يف األرض  عبـد هللا بـن أيب بـن   الـذين كـانوا يف زمـن النـيب؛ ال إخـوا

وهـذا  ون ـا حنـن مصلحــوإذا قيـل هلـم التفسـدوا يف األرض قـالوا إمنـ سلول وأمثاله مـن املنـافقني : 
فمــن يــزعم بــأنَّ ؛ وإمنــا هــم دعــاة فســاد  وزعــم كــاذب فمــىت كــان هــؤالء دعــاة إصــالح، قــول باطــل 

ونبـذ احلـق يريـدون ، رتويج للباطل يريد ال تفاق مع هؤالء إصالٌح ومجع للكلمة فهو كاذٌب مبطلاال
، وهـذا هـو عـني الفسـاد والضـالل  وأن يرتكـوا الـدعوة إىل التوحيـد، من أهل السـنة أن يقبلـوا البـدع 

حها  قــال تعــاىل : ؛ وإنــا هلل وإنــا إليــه راجعــون  رض بعــد إصــ ــ تفســدوا فــي ا و
الدنا واحلمد إنَّ ب وادعوه خوفاً وطمعاً إنَّ رحمة هللا قريٌب من المحسنين 

 خربـوا علينـا أوالدنـا؛ فلمـا دخـل إليهـا هـؤالء املخربـون ؛ ووحدة الصـف ، مة لهلل تنعم باجتماع الك
ـا جـاء مـنهم  وفرقوا صفنا وأفسدوا مجعنا ـم دخـل إلينـا، وخالفوا بني كلمتنا فالفسـاد إمنَّ وبسـببهم  و

حفـظ ، و رون بالصـالح واإلصـالح ويتظـاه، ويهدفون إىل السياسـة  ون السريةـيستعمل تفرقت كلمتنا
أفحكـم  وهـذا هـو الفسـاد بعينـه ؛ وتـرك العقائـد ، والدعوة إىل التعبد والعناية بالفضـائل  القرآن

هـل السـنة أفيـا  يوقنـون لقـوٍم الجاهلية يبغون ومن أحسن مـن هللا حكمـاً 
، عظـم ممـا قـد أفسـدوا ويفسـدوا أ، واحذروا مـن هـؤالء أن خيربـوا أكثـر ممـا قـد خربـوا ، الزموا السنة 

ذا األمر لهللاو   أن تنالكم العقوبة .  نَّ وشكي ألن تساهلتم 
يؤمن أحـدكم  ((: قـال  عبد هللا بن عمر أنَّ رسـول هللا  مث أورد حـديث    ـ

أي  ))اليـؤمن أحـدكم  ((وأقول : إنَّ معىن قولـه :  ))عاً لما جئت به بحتى يكون هواه ت
 لقــد جــاء رســول هللا  حــىت يكــون هــواه تبعــاً ملــا جــاء بــه رســول هللا  اليبلــغ أحــدكم كمــال اإلميــان

  ر إىلـانظ؛ ناصعاً ؛ باحلق صافياً 
  ــــــــــ

   ) أي المملكة العربية السعودية . ١

 )١  ( 

١٤٢  
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ول ـده العقــــكـــل مـــا فيـــه تؤيـــبـــل  ؛ ال وهللا ؟!! تنكـــره العقـــول الســـليمة  ئاً أحكامـــه هـــل جتـــد فيهـــا شـــي

 ألنـَّه شـرع؛ مع أنه حق قـائم بنفسـه الحيتـاج إىل شـاهد ؛ وحمض احلكمة ، فإنَّه عني احلق ؛ السليمة 
وأمتمـت عليكـــم نعمـيت  اليـوم أكملـت لكـم ديـنكم وهللا تعاىل يقـول : ، ل ودينه املكمَّ ، ل زَّ ـهللا املن

ولـب العـدل ، فأي حكم جتده فيه فاعلم أنَّه عني احلكمة  ] ٣[ املائـدة :  ورضيت لكم اإلسالم دينا 
مـن   رسـول هللا  ا إلينـاـالـيت محلهـ؛ يعلـم ذلـك مـن يتأمـل أحكـام هللا ؛ الح واإلصالح ـوغاية الص، 

بيضـاء ليلهـا كنهارهـا اليزيـغ الم على كتركت ((ولقد قال صلوات هللا وسالمه عليه : ، وسنة كتاٍب ، 
  .  )) إالَّ هالكبعدي عنها 

" كـان بـين رجـٍل مـن المنـافقين ورجـٌل  ذكر املؤلف رمحـه هللا األثـر عـن الشـعيب مثَّ   
ـهمن اليهود  ـ  خصـومة فقـال اليهـودي : نتحـاكم إلـى محمـد عـرف أنَّ

: نتحاكم إلى اليهود لعلمـه أنَّهـم يأخـذون  يأخذ الرشوة ، وقال المنافق
 فنزلـت : ه ، ـا إليــفيتحاكم ة ،ـاً في جهينـفاتفقا أن يأتيا كاهنالرشوة ، 

يــة ،   ألــم تــر إلــى الــذين يزعمـــون وقيــل نزلــت فــي ، واملقصــود بــه املنـافق ا
فقــال أحــدهم : نترافــع إلــى النبــي صــلى هللا عليــه ؛ رجلــين اختصــما 

ف ، وسلم  ـ خر : إلى كعـب بـن ا ؛ وهـذه القصـة ، إىل آخـر القصـة " وقال ا
  : يؤخذ منهما ؛ واليت قبلها 

ولـو كـان يف ؛ فإنـَّه يعتـرب قـد كفـر ؛ حمباً لغـريه ؛ كارهاً له   نَّ من ردَّ حكماً من أحكام رسول هللا أ  
نـَّه كـره حكـم رسـول هللا أل؛ أن يقتل ذلك املنـافق  وهذا ما محل عمر بن اخلطاب ؛ مسألٍة واحدة 

  حب حكم كعب بن األشرف أو ، ومل يرض به.  
معتقدًا أنَّ القوانني أحسن يف نظـره فإنـَّه ؛ من استبدل شرع هللا بالقوانني  أنَّ : ومن هنا أيضاً نأخذ   

لكـن إن حكـم حبكـم غـريه لسـبٍب مـن األسـباب مـع ؛ بسـبب ذلـك ؛ وخرج مـن اإلسـالم ، قد كفر 
نَّــه فاسقـــاً وألو ، يعتــرب عاصــياً ، واحلــال هــذه نَّــه حينمــا يقــدم غــريه ؛ فإعلمــه بــأنَّ حكــم هللا هــو احلــق 

وهـذا هـو القـول الفصـل يف املسـألة فيمـا أظـن ، ومل خيـرج مـن اإلسـالم ، ٍذ يكون قد أتى حراماً حينئ
  د وباهلل التوفيق . ـوأعتق
  ــــــــــ

)  الحديث أخرجه اإلمام ابن ماجة في المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ، وأخرجه اإلمام أحمد في مسند  ١
، وقد صحح الحديث اإلمام األلباني رحمه هللا من حديث العرباض بن سارية رضي هللا عنه  ١٦٦٩اء التراث الشاميين بترقيم إحي

  .  ٩٣٧في سلسلة األحاديث الصحيحة برقم 

) ١  ( 

١٤٣  
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  باب من جحد شيئا من األسماء والصفـات)  ٣٩( 

   ] . ٣٠[ الرعد :  رون بالرحمن وهم يكف وقول هللا تعالى :      
حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون  " : وفي صحيح البخاري قال علي  

وروى عبد الرزاق عن معمر عـن ابـن طـاوس .  أن يكذب هللا ورسوله "
ً : بيـه عـن ابـن عبـاس رحمه هللا تعالى عـن أ ـ ـه رأى رج انـتفض لمـا  أنَّ

فقــال ابــن ! لــذلك  اً ر اتنكاســ؛ فــي الصــفات  ســمع حــديثاً عــن النبــي 
ء ــرق هـا فـم: " اس ـعب ويهلكـون عنـد ، يجدون رقًة عنـد محكمـه ؟ ؤ

  .  انتهى" متشابهه 
زل ـفأن، روا ذلك ـأنك؛ ن ـر الرحمـيذك رسول هللا ولما سمعت قريش   

  . م يكفرون بالرحمن ـوه م : ـهللا فيه
هـل يكفـر بـذلك أو ؟ أي مـا حكمـه  صـفـاتبـاب مـن جحـد شـيئا مـن األسـماء وال قولـه:  الشـرح

والـذي يظهـر يل أنَّ مـن أنكـر شـيئاً ، هـذا حمـل نظـر ؛ اليبلغ إىل حـد الكفـر ؛ يكون أتى شيئاً حراماً 
ـا مـن أمسـاء فـوهـي معرو ؛ الـيت اليشـركه فيهـا أحـد والسنة ؛ من أمساء هللا وصفاته الثابتة بالقرآن  َّ ة أ

؛ أمَّا إن جحـد شـيئاً مـن صـفات هللا عـز كافراً  فإنَّه يعترب؛ من ذلك  أنَّ من أنكر شيئاً ؛ هللا وصفاته 
ــذا اجلحــد تنـــزيه هللا يف زعمــه أو تــأول الصــفات كمــا فعلــت  وجــل لقيــام شــبهٍة عنــده ، وكــان يريــد 

ذا التفصيل يتضح احلق إن شاء هللا .    األشاعرة ، فهذا اليكفر فيما يظهر ، و
حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون  " : وفي صحيح البخاري قال علي   

هـذا األثـر أنـَّه ينبغـي لطالـب العلـم أن حيـدث النـاس مبـا مـن يؤخذ  أن يكذب هللا ورسوله "
م ذلك إىل التكذيب  هفإنَّ ؛ يعرفون  فيكون احملدث قد تسـبب ، لعله إذا حدثهم مبا اليعرفون أدى 
مور اليت ختفى على العامة ينبغي طيهـا عـنهم أنَّ األ والذي يظهر وهللا أعلم هـورسول، ذيب هللا ـيف تك

، ويوضـــح حـــىت يعـــرف العـــامي الطريقـــة احلقـــة ،  بـــنيفـــإن احتـــاج إىل التحـــديث وجـــب عليـــه أن ي؛ 
ا  ــذا أي اجلهــل بــبعض األمــور ينبغــي تعلــيم العامــة هلــا حــىت اليســتنكرو فلعــل ، واحلقيقــة أنَّ اجلهــل 

  ــــــــــ ونـاإلنكار إمنا يك

  ) األثر أخرجه اإلمام البخاري في كتاب العلم باب من رخَّص بالعلم قوماً دون قوم .  ١
اب الترغيب  ٢ ) األثر رواه أيضاً البخاري في كتاب التهجد باب الدعاء والصالة من آخر الليل ، ورواه مسلم في صالة المسافرين ب

  أبي سعيد الخدري رضي هللا عنهما في الموضع السابق . في الدعاء من حديث أبي هريرة  وهو عند مسلم أيضاً من حديث 
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 )١  ( 

 )٢  ( 

 )٣  ( 

د مرسال ج ٣ يره عن مجاه ي تفس ري ف ر الطب ن جري ر أخرجه اب رقم  ١٠١/  ١٣) األث ب
٢٠٣٩٨     

 

١٤٤  
  

١٤٥  
  



م يظهــرونالولقــد أنكــر هللا عــز وجــل علــى أهــل ، قبــل  يذ مل يســمعه مــنلشــيٍء   بعضــه  كتــاب بــأ
ينا عن، وخيفون البعض  تهم  وقد   العـامي مقيمـاً بـني وإمنا يأيت اإلستنكار حينمـا يكـون هـذا، مشا

والفـرق  وفـفيأتيـه اخلـ؛ وجـل  عـزهلل فيها صفة الـرمحن رون من مساع بعض األحاديث اليت أناٍس حيذِّ 
ويسـمع الـذين ينكـرون صـفات هللا وأمسـاءه ؛ فمـن أقـام بـني اجلهميـة أو املعتزلـة ، مما مسع مـن هـؤالء 

وخيـاف ويقشـعر جلـده ، مسـع هـذه الصـفات الشك أنَّه يرتعـد إذا ؛ اإلنكار ألمساء هللا وصفاته  نهمم
فمــثًال يقــال حنــن إذا ، ومثــل هــذا ينبغــي أن يبــني لــه ، وعلــى مساعهــا ، ألنَّــه مل يتــوطن علــى معرفتهــا ؛ 

وهكـذا ، الـيت هـي يـد املخلـوق ؛ عـن اجلارحـة  ةزهـن، مفإمنا نثبت له يدًا تليق جبالله ؛ أثبتنا هلل اليد 
فــإذا ، ويقــال يف القــدم ويقــال يف الســاق ، ويقــال يف الرجــل ، وجــه ويقــال يف ال، يقــال يف األصــابع 
ويـزول عنـه اخلـوف  وصفة املخلـوق، فإنَّه حينئٍذ سيعتقد الفرق بني صفة اخلالق ؛ وضح هلذا العامي 

وهذا هو الواجب على أهل السـنة إذا رأوا مـن أحـٍد اسـتنكاراً لصـفة مـن ، وتذهب عنه القشعريرة ، 
 وهلــذا قــال ابــن عبــاس  فــإن أصــر بعــد البيــان فهــو مفتــون، مــن أمسائــه بينــوا لــه  صــفات هللا أو اســمٍ 

ء ــرق هـا فـم" يف الصـفات اسـتنكاراً  حني رأى رجًال انتفض ملا مسع حديثاً عن النيب  ؟ ؤ
هو اخلوف أي ما هو  الفرق" كون عند متشابهه ويهلِ ، يجدون رقًة عند محكمه 

ه ، عند حمكمه  جيدون رقةً ؛ السبب يف خوفهم  ابـن عبـاس انتفـاض  فقـد عـدَّ ، ويهلكون عند متشـا
تفــاق يف ولكــن ينبغــي أن يعلــم أن اال، ذلــك الرجــل مــن مساعــه لصــفة الــرب اجلليــل عــد ذلــك هلكــة 

واعتقـدنا ، فـإذا قلنـا أنَّ هللا حـي ؛ تفـاق يف احلقـائق األمساء بـني صـفة هللا وصـفة خلقـه اليلـزم منـه اال
ملخلوق بأنَّه حي فإننا يف هذه احلالة جيب أن نعرف الفارق بني حياة اووصفنا ، اة ذلك وصفناه باحلي
وهــي كاملــة كمــا وصــف نفســه ؛ وباقيــة بــال انتهــاء ، فحيــاة هللا قدميــة بــال ابتــداء ، هللا وحيــاة خلقــه 

يــاة املخلــوق أمــا ح ] ٢٥٥[ البقــرة :  ال تأخــذه ســنة والنــوم هللا ال إلــه إالَّ هــو احلــي القيــوم  : بقولــه 
وهي فيما بني ذلك التبقى إالَّ بإبقاء هللا هلا وهي باقيـة ؛ ية اا هلوسيكون ، فهي وجدت بعد العدم 

ا كالطعام  ه بأنـَّه حـيٌّ سـفـاهلل وصـف نف، والنوم يف حق اإلنسان ، والشراب ، على أمور التبقى إالَّ 
وهكــذا يف مجيــع  ة املخلــوق فــرٌق واضــح بــنيِّ فــالفرق بــني حيــاة هللا وحيــا، قيــوم التأخــذه ســنٌة والنــوم 

  . الصفات
  ــــــــــ

ه أحمد بن يحيى ) قال شيخنا  ١ ذي اليعرف تأويل النجمي حفظه هللا : " المحكم هو الذي له تأويٌل ( معنى ) واحد ، والمتشابه هو ال
  هـ .، وفيه متشابه قد يكون له تأويالٌت فمثالً الحروف المقطعة هذه من المتشابه " ا
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 )١  ( 

١٤٦  
  



إذا اتفقـت األمسـاء والصـفات فـإن احلقـائق ؛  نـاسواملهم أنَّ اتفاق األمساء أي أمسـاء هللا وأمسـاء ال    
 فـإذا بـُـنيِّ لإلنسـان، ويف مجيـع صـفات هللا عـز وجـل ، ويف البصـر ، هكـذا يقـال يف السـمع ؛ خمتلفة 

ــ ـــواســم اخلــالق واســ، ني صــفة اخلــالق وصــفة املخلــوق لعلــه يعلــم الفــرق ب وقــد يســمى ، وق ـم املخل
، وهــو وملــك املخلـوق حمــدود ، لكـن ملــك هللا شـامل ؛ ويســمى اخلـالق ملــٌك ، املخلـوق بأنــه ملـك 

ــة ، وامللــك احلقيقــي هلل عــز وجــل  والــذين تــدعون مــن دونــه مــا ميلكــون مــن  يف نفــس الوقــت عاري
  يظهر الفرق جيداً  .  هكذاو  ] ١٣[ فاطر :  قطمري

م ـوهـ : وأنَّ هللا أنكـر علـيهم ذلـك قـال تعـاىل ، مثَّ أورد املؤلف اسـتنكار قـريش السـم الـرمحن   
الرمحن اسٌم من أمسـاء هللا عـز وجـل ، والكفـر بـه إنكـاره ، وملـَّا ذكـر النـيب  يكفرون بالرحمن 

زل هللا هـذه اآليـة ، والـرمحن مشـتقٌّ مـن صلى هللا عليه وسلم اسم الـرمحن أنكـرت قـريٌش ذلـك ، فـأن
وكـان  الرمحة وهو أمشل من متناوله ، والرحيم كـذلك ؛ وهـو أخـصُّ مـن حيـث متناولـه قـال تعـاىل : 

أمَّا اسم الرمحن فهو شامٌل ، ويقال رمحن الدنيا واآلخرة ، فالرمحـة الـيت جعلهـا هللا  باملؤمنني رحيما 
قـال مسعـت رسـول هللا رضـي هللا عنـه هريـرة يح مـن حـديث أيب يف عبادة كمـا جـاء يف احلـديث الصـح

، فأمسـك عنـده تسـعة وتسـعني جـزءا ، جعل هللا الرمحة يف مائة جزء  ((: صلى هللا عليه وسلم يقول 
فمن ذلك اجلـزء يـرتاحم اخللـق حـىت ترفـع الفـرس حافرهـا عـن ولـدها ، وأنزل يف األرض جزءا واحدا 

إن هلل  ((ي ، وملســلم مــن حــديث ســلمان الفارســي رضــي هللا عنــه : رواه البخــار  ))خشــية أن تصــيبه 
ا يرتاحم اخللق بيـنهم ، مائة رمحة  اللهـم ارمحنـا فـيمن  ))وتسـعة وتسـعون ليـوم القيامـة ، فمنها رمحة 

   وباهلل التوفيق .ترحم ، وأدخلنا برمحتك يف عبادك الصاحلني ، 
  
  
  
  
  
  
  ــــــــــ

ة جزء في ج) الحديث أخرجه اإلمام ال ١ رقم الحديث  ٢٢٣٦/  ٥بخاري في باب جعل هللا الرحمة في مائ اب  ٥٦٥٤ب ومسلم في ب
   . ٥٣ ٢٧برقم الحديث  ٢١٠٨/  ٤سعة رحمة هللا تعالى وأنَّها سبقت غضبه في جح

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
  وأكثرهم الكافرون  ينكرونها  يعرفون نعمة هللا ثمَّ   باب قول هللا تعالى : )  ٤٠( 

١٤٧  
  



قـال  ] ٨٣[ النحـل :  يعرفون نعمة هللا ثمَّ ينكرونهـا  ل هللا تعالى : اق     
ئي " وقال هذا مالي ورثته عن آبا: قول الرجل : " مجاهد ما معناه هو 

ن لــم يكــ ــ ــ ف ال ابــن ـــــذا " وقـــــن كـعــون بــن عبــدهللا : يقولــون : " لو
  ن هذا بشفاعة آلهتنا " . ة : " يقولوــــقتيب

الـذي فيـه : أنَّ هللا تعـالى حديث زيد بـن خالـد وقال أبو العباس بعد   
الحديث ، وقد تقدم ، وهذا  )) أصبح من عبادي مؤمٌن بي وكافر ((قال : 

كثيٌر في الكتاب والسنة ؛ يذم سبحانه من يضيف إنعامـه إلـى غيـره ، 
ــه . قــال بعــض الســلف : هــو كقــولهم ك ب ــ ــة ،  وي ــريح طيب كانــت ال

ح حاذقاً ونحو ذلك مما هو جاٍر على ألسنة كثير .    والم
وهـذا نـوٌع ؛ وأقول : إنَّ هذا الباب مقصوٌد لبيان حكم إسناد النعم إىل غري هللا عز وجل :  الشرح

ىل غـري من الشرك إالَّ أنَّ الغالب أنَّ الذين يفعلون هذا أو يقولونه اليقصـدون بـه حتقيـق نسـبة الـنعم إ
ا جيري على ألسـنتهم مـن غـري قصـد لـذلك ، هللا عز وجل  فـإن قصـد أنَّ تلـك النعمـة أو الـنعم ؛ وإمنَّ

ـا دون هللا عـز وجـل ؛ مضافًة إىل من أضافها إليه  شـرٌك أكـرب ؛ هـذا فوأنَّ ذلـك الغـري هـو املتفضـل 
ر ـفهـذا شـرٌك أصغـ؛ لـى العبـاد وهـو معتقـٌد بقلبـه أنَّ هللا هـو املـنعم ع؛ لكن إذا أضـافها إليـه بلسـانه 

أصـبح  (( كمـا يف حـديث زيـد بـن خالـد :؛  رج من اإلسالم إال أنَّه خيدش التوحيـد ويقـدح فيـه ـالخي
من عبادي مؤمٌن بي وكافر ، فأمَّا من قال : مطرنا بفضل هللا ورحمته 
فذلك مؤمٌن بي وكافر بالكوكب ، وأمَّا من قال : مطرنا بنو كذا وكــذا ، 

فمن علم أنَّ ؛ وامليزان كما قلت هو ما يف القلب  )) ك كافـٌر بي مؤمـٌن بالكوكبفــذلـ
، فــذلك هــو املــؤمن املوحــد ؛ فــإن جــرى علــى لســانه مــا خيــالف الــنعم كلهــا مــن هللا صــغريها وكبريهــا 

وهكــذا قــول مــن قــال لــوال ذلــك كــان ذلــك مــن قبيــل الشــرك األصــغر إالَّ أنَّــه خيــدش كمــال التوحيـــد 
مثَّ  م بـاهللـواملخرج من ذلك أن يبـدأ يف إسـناد النعـ، لوال فالن حلصل كذا ؛ ألتانا اللصوص الكلب 

فإنَّــه يعتــرب قــد ؛ فــإذا فعــل ذلــك ، لــوال هللا مث كــذا حلصــل كــذا ؛ يعطــف ســبب املخلــوق عليهــا بــثم 
  وخرج من الشرك صغريه وكبريه وباهلل التوفيق .؛ وهو هللا ،  أضاف النعمة إىل واهبها
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  نتم تعلمون  أتجعلوا هلل أنداداً و  فـال باب قول هللا تعالى : )  ٤١( 

]  ٢٢[ البقرة :  نتم تعلمون أتجعلوا  أنداداً و ف ل هللا تعالى : اق        
ياس ــابن عب وقال نداد : هو "  ة :ـــفي ا ك ا ن دبيـب أخفـى مـ؛ ال

ــى صــفاٍة ســوداء فــي ظلمــة الليــل  وهللا : وهــو أن تقــول ؛ النمــل عل
ن وحيــاتي  ــ تانــا اللصــوص : وتقــول ، وحياتــك يــا ف ــ كليبــة هــذا  ، لو

  )٢  ( 

  )١  ( 

 )٢  ( 

 )١  ( 

  ــــــــــ

  ) .  ١٥٧/  ١٤انظر ابن جرير الطبري في التفسير (  ) ١
  باب ما جاء في االستسقاء باألنواء .  ١٠٧ي ص) انظر الحديث وتخريجه ف ٢
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تى اللصوصو وقول الرجل لصاحبه مـا شـاء هللا  لو البط في الدار 
ن تجعل فيها ف ن ؛  به  ؛ هذا كله اً وشئت ، وقول الرجل : لو هللا وف

  .رواه ابن أبي حاتم " ك 
من حلـف بغيـر هللا (( قال :  أنَّ رسول هللا  وعن عمر بن الخطاب    

ك  ابن وقال ،  الحاكمصححه و، رواه الترمذي وحسنه  ))فقد كفر أو أ
 "أحلف بغيره صادقاً أن ن أحلف با كاذباً أحب إليَّ من " مسعود : 

.  
تقولوا مــا شــاء هللا وشــاء  ((:  قــال ل هللا أنَّ رســو حذيفــة وعــن     ــ

ن  ــ ن ولكــن قولــوا مــا شــاء هللا ، ف ــ داود بســند أبــو رواه  ))ثــم شــاء ف
وذ با ـأعل : ـأن يقول الرجره ـأنَّه يك" : ي ـعن إبراهيم النخع، وصحيح 

ن : ويقول : قال ؛  م بكـبا ث: ول ــوز أن يقـويج، ك ـوب لو هللا ثمَّ ف
ن ، يقول لو هللا وف   . " و

  معه افتشركو ، واملقصود التتخذوا أنداداً هلل عز وجل ، هو النظري واملساوي : د ـالن:  الشرح
  ــــــــــ

  ) وفي نسخة فتح المجيد التي حققها الدكتور الوليد آل فريان : " وهللا وحياتُِك يا فالنة وحياتي " .  ١
ر (  ٢٣٠التفسير رقم  ان : " أخرجه ابن أبي حاتم في) قال الدكتور الوليد آل فري ٢ ن كثي  ١١٠/  ١وسنده حسن كما في هامش اب

  .) وسنده جيد " اهـ  ٥٨٧ا القول المفيد : " وقال الشيخ سليمان في تيسير العزيز ص ( ـ) " وقال محقق
و داود في سننه في ج ٣ ام أب رقم الحديث  ٢٢٣/  ٣) الحديث أخرجه اإلم رقم  ١١٠/  ٤مذي في جوالتر ٣٢٥١ب ال  ١٥٣٥ب وق

ى الصحيحين في ج ١٩٦١٤برقم  ٢٩/  ١٠حديث حسن والبيهقي في ج رقم الحديث  ٣٣٠/  ٤والحاكم في المستدرك عل  ٧٨١٤ب
ي ج د ف ام أحم ند اإلم ي مس وه ف اه وبنح م يخرج يخين ول رط الش ى ش ال صحيح عل رقم  ٦٩/  ٢وق دها ب ا بع  ٥٥٩٣و ٥٣٧٥وم

   .   ٦٢٠٤برقم الحديث  ١٠٦٧/  ٢اإلمام األلباني رحمه هللا في صحيح الجامع في ج وصحح رواية أحمد ٦٠٧٣و
رزاق في مصنفه في ج ٨٩٠٢برقم الحديث  ١٨٣/  ٩األثر أخرجه اإلمام الطبراني في المعجم الكبير في ج)  ٤ د ال ام عب /  ٨واإلم

  .  ١٢٢٨١برقم  ٧٩/  ٣وابن أبي شيبة في مصنفه في ج ١٥٩٢٩برقم  ٤٦٩
رقم  ٢٤٤/  ٦والبيهقي في السنن الكبرى في ج ٤٩٨٠برقم الحديث  ٢٩٥/  ٤الحديث أخرجه اإلمام أبو داود في ج)  ٥  ١٠٨٢٠ب

ي ج د ف رقم  ٣٨٧٥/  ٥وأحم ي ج ٢٣٣١٣ب رقم  ٥٧/  ١والطيالسي ف ي ج ٤٣٠ب ي مصنفه ف يبة ف ي ش ن أب رقم  ٣٤٠/  ٥واب ب
  ديث في صحيح =وقد صحح األلباني الح٢٩٥٧٢برقم  ٧٤/  ٦وفي ج٢٦٦٩٠
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منـه مـا هـو خمـرٌج مـن ؛ وجعل املخلوق ندًا للخـالق يعـم الشـرك األكـرب واألصـغر ، ذلك الجيوز فإنَّ 
نداد : هو : وهلذا قال ابن عباس ؛ ومنه ما الخيرج منها ، امللة  ك" ا فسرها بالشـرك  "  ال

مـع أنـَّه غـري خمـرج ؛ نَّ حلف الصحابة باآلباء قبل أن مينع كان نوعاً مـن الشـرك أ كبريه وصغريه حىت
ك :: "  وهلذا قال ابن عبـاس، من امللة  اٍة ـأخفى من دبيب النمل علـى صفـ ال

ن وحياتي : وهللا وهو أن تقول  لـة الليـوداء في ظلمـس ، وحياتك يا ف
تانـا اللصـوص : وتقول  تى ولو، لو كليبـة هـذا  ـ ـ الـبط فـي الـدار 

: " وهو غـري خمـرج مـن امللـة ؛ تقدم يف شرك اإلسناد أنَّ هذا من شرك إسناد النعم "  اللصوص
ــ هللا  وقــول الرجــل لصــاحبه مــا شــاء هللا وشــئت ، وقــول الرجــل : لو

 )٤  ( 

 )٥  ( 

 )٦  ( 
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ك " ـ ناً هذا كلـه بـه  تجعل فيها ف ن ؛  ، هـذا يكـون مـن الشـرك األصـغر  وف
  مث فالن . ، ل لوال هللا واخلروج منه أن يقو 

مـن حلـف بغيـر هللا (( قـال :  أنَّ رسـول هللا  وعن عمر بن الخطـاب  
ك  ألنـَّه جحـٌد خلصوصـية ؛ ومسي كفراً وشـركاً ، احللف بغري هللا شرك أصغر  ))فقد كفر أو أ

ــالتعظيم  ــه ، فــاهلل أعظــم مــن كــل عظــيم ، هللا ب ألنَّ  ؛وأوىل مــن كــل أحــد مــن املخلــوقني أن حيلــف ب
نَّه يعظم املخلوقني ألكنَّه الخيرج من امللة إالَّ إذا عرف من حال صاحبه  لوف بهـاحللف تعظيم للمح

وقــد بلغنــا أنَّ أناســاً ممــن يتهمــون يف ســرقة أو غريهــا يطلــب مــنهم احللــف بــاهلل ، أكثــر مــن تعظــيم هللا 
م يعظمـــون ؛ ن ويطلـــب مـــنهم احللـــف بغـــري هللا للـــرباءة فالحيلفـــو ، للـــرباءة فيحلفـــون  وهـــذا يـــدل بـــأ

مـن  اً وكفرًا خمرج، وهذا يعترب شركاً وخيافون منه أعظم من خوف اخلالق ،  قـاملخلوق أعظم من اخلال
  امللة . 

بغـري هللا وقـد كـان احللـف ؛ وال بالشـرك األكـرب ، أمَّا مطلق احللف فالحيكم على صاحبه بالكفر     
؛ وقـد جـاء يف احلـديث املتفـق عليـه مثَّ منع بعـد ذلـك  هللا مباحاً يف أول اإلسالم على عهد رسول 

أدرك عمـر بـن اخلطـاب وهـو يسـري يف ركـب  عن عبد هللا بـن عمـر رضـي هللا عنهمـا أن رسـول هللا 
)) أال إن هللا ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بـاهلل أو ليصـمت ((: حيلف بأبيه فقال 

  ق احللف اليكون من الشرك األكرب . فهذا يدل على أنَّ مطل
  ــــــــــ

  .     ١٣٧وأشار إلى تخريجه في سلسلة األحاديث الصحيحة برقم  ٧٤٠٦برقم الحديث  ١٢٣٤/  ٢= الجامع في ج
  ) .  ٣٤٧) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت رقم (  ٦
ا ١ ائكم في ج) الحديث أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها ما جاء في ب وا بآب رقم الحديث  ٣٤٤٩/  ٦ب التحلف  ٦٢٧٠ب

    . ١٦٤٦برقم الحديث  ١٢٦٧/  ٣ومسلم في باب النهي عن الحلف بغير هللا في ج

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
أحلـف أن ن أحلف با كاذباً أحب إليَّ من " :  ابن مسعود وقال    

الكبـائر أهـون ذلـك ألنَّ أكـرب ؛ يـه تنفـري مـن احللـف بغـري هللا عـز وجـل وهـذا ف "بغيره صادقاً 
مـا   فقـال يـا رسـول هللا أعرابيـاً جـاء إىل النـيب  أنَّ  ((: يف احلديث  وقد جاء، األصغر  من الشرك

ني الكبائر ؟ قال : اإلشراك باهلل . قال مثَّ ماذا ؟ قال : عقـوق الوالـدين . قـال مثَّ مـاذا ؟ قـال : اليمـ
 ))الغمــوس . قلــت : ومــا اليمــني الغمــوس ؟ قــال : الــذي يقتطــع مــال امــرٍئ مســلم هــو فيهــا كــاذب 

الذي يعد من جنس اليمني الغموس أقل مـن ؛ مسعود هذا على أنَّ احللف باهلل كاذباً  فدل قول ابن
 فـة حذيويف حديث ، وذلك أنَّ صغري الشرك أكرب من كبري الكبائر ؛ احللف بغري هللا عز وجل 

ن  ((:  قال أنَّ رسول هللا  ـ ولكـن قولـوا ، تقولوا ما شاء هللا وشـاء ف

 )١  ( 

١٥٠  
  

 )١  ( 

 



ن مــا شــاء هللا  ــ هــذا تعلــيم مــن . صــحيح داود بســند أبــو رواه  ))ثــم شــاء ف
فــالن  ءهللا مثَّ شــا ءشــا افــإن مــن قــال مــ؛ مــة حــىت اليقعــوا يف الشــرك األصــغر الصــحايب اجلليــل لأل

  الشرك .  احتاط لنفسه بالبعد عن مواطن
وذ بـا ـأعـل : ـأن يقـول الرجـره ـأنَّه يكـ" : ي ـعن إبراهيم النخعوجـاء     
ن : ويقول : قال ؛  م بكـبا ث: ول ــوز أن يقـويج، ك ـوب لو هللا ثمَّ ف
ن،  يقول لو هللا وف وأن ، أوصـيك يـا عبـد هللا أن حتـذر مـن الشـرك صـغريه وكبـريه  " و

  وباهلل التوفيق . ، ز من األلفاظ املومهة تبتعد عنه بالتحر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــ

ا) الحديث أخرجه اإلمام البخاري في أول كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم من حديث عبد هللا بن عمرو  ١  رضي هللا عنهم
  .  

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
  يقنع بالحلف باهلل    باب ما جاء فيمن لم)  ٤٢( 

ــن عمــر      ــ هللا عنهمــاعــن اب تحلفوا  ((قــال :  أنَّ رســول هللا  ر ــ
ومن حلف له با فليرض ، ومن لـم بآبائكم ؛ من حلف با فليصدق 

   رواه ابن ماجة بسنٍد حسن . ))يرض فليس من هللا 
مل يعظــم هللا حــق تعظيمــه مــن مل أي أنَّــه  بــاب مــا جــاء فــيمن لــم  يقنــع بــالحلف بــاهللقولــه :  الشــرح

فتوحيد هللا عز وجل هو اإلقرار لـه بالعظمـة ، ومن هنا جاءت مناسبته للتوحيد ، يرض باحللف باهلل 
وأنَّ امسـه سـبحانه وتعـاىل جيـب أن يعظـَّم ، املتصـرف فيـه ؛ نَّه هـو اخلـالق هلـذا الكـون أو ، والكربياء ، 

أن حيلـف النـاس  هلـذا أمـر رسـول هللا ؛ ويسـتخفَّ حبقـه ،  والجيوز أن يبتـذل، إجالًال له جلَّ وعال 

 )١  ( 

١٥١  
  



م  وأنَّ الواجـب علـى ، ويف ميينـه ، وأنَّ من حلـف بـاهلل فـإنَّ الواجـب عليـه أن يصـدق يف حلفـه ، بر
اعتقــد بــأنَّ هللا عــز وجــل ؛ نَّ غلــب علــى ظنــه بــأنَّ احلــالف كــاذٌب إو ؛  ىمــن حلــف لــه بــاهلل أن يرضــ

ومـن حلـف لـه بـاهلل ؛ وهلـذا جـاء ؛ سبحانه وتعـاىل هللا املتجرئني على ؛ كاذبني سيجزيه مبا جيزي به ال
، وهذا وعيٌد يدل على أنَّ من مل يرض باليمني باهلل عـز وجـل ؛ ومن مل يرض فليس من هللا ، فلريض 

   وباهلل التوفيق . هـفهذا دليٌل على ضعف إميان؛ ٌف من كل شيء خلَ يف هللا ويعلم بأنَّ ، ويقنع به 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ــــــــــ

ات ، وحسَّ ) ١ د رجال إسناده ثق الحافظ في  هنالحديث أخرجه ابن ماجة في الكفارات باب من حلف له باهلل فليرض وقال في الزوائ
د الوهاب ، وصححه الشيخ سليمان رحمه هللا في التيسير ص(  ٥٣٦/  ١١جالفتح  ن عب )  ٩٥٦وحسنه أيضاً الشيخ اإلمام دمحم ب

ط مسلم " انظر تخرج محققا كتاب القول المفيد وقال الدكتور الوليد آل فريان :: " وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ( على شر
  ) : هذا إسنادٌ صحيح رجاله ثقات .  ١٤٣/  ٢
 

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
قول ما شاء هللا وشئت  باب  )  ٤٣( 

  
كون    أتى النبي  يايهود : " أنَّ  قتيلة عن      تقولون ؛ فقال : إنَّكم ت

إذا أرادوا     فـأمرهم النبـي  ــاء هللا وشئـت وتقولون والكعبة .: ما ش
ما شاء هللا ثم شئت " : أن يحلفوا أن يقولوا : ورب الكعبة ، وأن يقولوا 

  رواه النسائي وصححه . 
ً قــا      ــ مــا شــاء هللا :    ل للنبــيولــه أيضــاً عــن ابــن عبــاس : أنَّ رج

  فقال : أجعلتني  نداً ؟ بل ما شاء هللا وحده " ، وشئت 
بن ماجة      مهـا   - عـن الطفيـل : و رأيـت  ((قـال :   -أخـي عائشـة 

ـ أنَّكـم  .كأني أتيت على نفـر مـن اليهـود  نتم القـوم لو ـ قلـت : إنَّكـم 
نتم القوم لو أنَّكم تقولون : ما  كم: عزيز ابن هللا . قالوا : وإنَّ تقولون 

 )٣  ( 

 )٤  ( 

 )١  ( 

 )٢  ( 

١٥٢  
  



نتم  ـ شاء هللا وشاء محمد . ثم مررت بنفٍر من النصارى فقلت : إنَّكـم 
نتم القـوم : القوم لو أنَّكم تقولون  ـ المسـيح ابـن هللا . قـالوا : وإنَّكـم 

فلما أصبحت أخبـرت بهـا  : ما شاء هللا وشاء محمد .لو أنَّكم تقولون 
ل أخبـرت بهـا ـال : هـــــقف فأخبــرته ، بي ـــم أتيـت النـــــث أخبـرت .من 

ـا بعـد   ثـم قـال :، وأثنى عليـه  ؟ قلت : نعم . قال : فحمد هللا  داً ـأح أمَّ
ً رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم . وإنَّكم قلتم كلمة يمنعني  فإن طفي

  ما شاء : كذا وكذا أن أنهاكم عنها ، ف تقولوا
  . ))ما شاء هللا وحده : ولكن قولوا  هللا وشاء محمد ،

أي بالواو  ))وشئت  ((: عطف بقوله ٌي عن التشريك يف املشيئة ولذا هذا الباب فيه :   الشرح
  ـــــــــــ
ى الصحيحين  ٣٧٧٣برقم الحديث  ٦/  ٧أخرجه اإلمام النسائي في سننه ( المجتبى ) في ج) الحديث  ١ والحاكم في المستدرك عل

رقم  ١٢٤/  ٣والبيهقي في السنن الكبرى في ج ٧٨١٥في كتاب األيمان والنذور برقم  ٣٣١/  ٤في ج رقم  ٢٤٥/  ٦وج ٤٧١٤ب ب
  .   ٧برقم  ١٤/  ٢٥والطبراني في المعجم الكبير في ج ١٠٨٢٢

د واإل ٥٦٠٣برقم  ٢١٧/  ٣وفي ج ١٠٨٢٥برقم  ٢٤٥/  ٦أخرج هذه الرواية اإلمام البيهقي في السنن الكبرى في ج)  ٢ ام أحم م
  .  ٤٢١٨برقم الحديث  ١٠٤/  ٨والخطيب في تاريخ بغداد في ج ١٨٣٩في مسند عبد هللا بن عباس برقم  ٢١٤/  ١في ج
  ) وفي نسخة دار الصميعي التي قام بتحقيقها الدكتور الوليد آل فريان : " وأنتم ألنتم القوم " .  ٤ - ٣
اب النه)  ٥ ارات ب ن ماجة في الكف ا شاء هللا وشئت ، واالحديث أخرجه اب ان في صحيحه في جي أن يقال:م ن حب رقم  ٢٨/  ٣ب ب

 ٣٢٤/  ٨، وفي المعجم الكبير للطبراني في ج ٥٧٢٥و ٨٢١٤برقم  ٣٢٤/  ٨، وفي المعجم الكبير للطبراني في ج٥٧٢٥الحديث 
رقم  ي ج ٨٢١٥و ٨٢١٤ب رزاق ف د ال ـف عب ي مصنـ رق ٢٨/  ١١، وف ي ج١٩٨١٣م ب حيحه ف ي ص ان ف ن حب رقم  ٢٨/  ٣واب ب
 .  ٢٠٧١٣برقم  ٧٢/  ٥وأحمد في ج ٢٦٩٩برقم الحديث  ٣٨٢/  ٢والدارمي في ج ٥٧٢٥

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
  وهذا الجيوز . ؛ وحينئٍذ كان شريكاً هلل يف املشيئة 

فقـــال : إنَّكـــم    أتـــى النبـــي  يـــايهودقتيلـــة : " أنَّ   وقـــد أورد فيـــه حـــديث  
كون       احلديث . اء هللا وشئت ...."تقولون : ما ش؛ ت

وال ؛ فال جيـوز احللـف بالكعبــة وًال : أنَّ احللف الجيوز إالَّ باهلل سبحانه وتعاىل أ -يؤخذ من هذا :   
يم غـري هللا ، وتعظـتعظـيم إذ أنَّ احللـف ؛ وال بأحـٍد مـن املخلـوقني كائنـاً مـن كـان ، والجبربيل ، بالنيب 
ـذا املعظـم فإنـَّك حينئـٍذ تكـون قـد عظمتـه تعظيمـاً كتعظـيم هللا سـبحانه وتعـاىل ؛ شرك  ؛ إذا حلفت 

حتجـاج أنَّ هللا اال فينبغي أن يعلم هـذا الـذي حيـتج هـذا؛ فإن احتج أحٌد بأنَّ هللا أقسم بأشياء كثرية 
بـه تشـريفاً  هإذا أقسـم مبـا شـاء مـن خلقـه فـإن قسـمو ، سبحانه وتعاىل له أن يقسم مبا شاء من خلقـه 

، وقـد جـاء يف احلـديث عـن قسم بأحـد غـري هللا سـبحانه وتعـاىل مَّا حنن املخلوقني فال جيوز أن نأ؛ له 
أال إنَّ هللا ينهـاكم  أدرك عمر بن اخلطاب وهو حيلف بأبيه ، فناداهم رسـول هللا  أنَّه  (( ابن عمر

يف صـحيح البخـاري  وهذا ثابتٌ  ))ن كان حالفاً فليحلف باهلل وإالَّ فليصمت أن حتلفوا بآبائكم ، فم
  .  ، فمن كان حالفًا بالنيب أو بالكعبة ؛ فليقل : وربَّ حممد أو وربَّ الكعبـة وما أشبه ذلك

 )١  ( 

١٥٣  



فال جيوز للمكلف أن يقول ملكلـٍف مثلـه مـا شـاء هللا وشـئت ؛ ثانياً : النهي عن التشريك يف املشيئة 
  ولوال هللا مث أنت . ، ما شاء هللا مث شئت : بل جيب أن يقول ؛ ال هللا وأنت أو لو 

ً قـال للنبـيكـذلك حـديث    ـ ، مـا شـاء هللا وشـئت :    ابن عباس : أنَّ رج
  ل ماـــــفقال : أجعلتني  نداً ؟ ب

مـا شـاء  فـال ميكـن ألحـٍد أن يشـاء غـري؛ فاملشيئة هـي يف احلقيقـة مشـيئة هللا شاء هللا وحده " 
، ومشــيئة العبــاد تــأيت تبعــاً ملشــيئة هللا عــز وجــل ، فالنافــذة مشــيئة هللا ، إذ أنَّ القــدر قــد كتــب ؛ هللا 

  وهلذا جاء 
 نفـاذ تلـك مل يشـأ أن يقـع مل تقـدر علـى إفلـو أردت شـيئاً وهللا، أ مل يكـن ـوما مل يش، ما شاء هللا كان 

 إن هـو إالَّ ذكـر للعــاملني   سـبحانه وتعـاىل يقـول : إالَّ إذا أراد هللا عـز وجـل ذلـك ، وهللاملشـيئة 
  . ] ٢٩ – ٢٧[ التكوير :  وما تشاءون إالَّ أن يشاء هللا رب العاملني ملن شاء منكم أن يستقيم 

مهـا   -الطفيل مث أورد رؤيا     رأيـت كـأني أتيـت   ((قـال :   -أخي عائشـة 
  قلت : .على نفر من اليهود 

  ـــــــــــ
) الحديث أخرجه اإلمام البخاري في كتاب األدب باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأوالً أو جاهالً ، وأخرجه أيضاً في كتاب  ١

  األيمان باب التحلفوا بآبائكم

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
نتم القوم لو أنَّكم تقولون  نتم وإ: عزيز ابن هللا . قالوا : إنَّكم  ـ نَّكـم 

أي فُتشـرِّكون يف املشـيئة ،  ))القوم لو أنَّكم تقولون : ما شاء هللا وشاء محمد 
ذا يتبني أنَّ التشريك يف املشيئة الجيوز  وأنَّ اخلالص من ذلك أن يقول العبد مـا شـاء هللا وحـده ، و

  أو يقول ما شاء هللا مث شاء فالن . ؛ 
  ملحوظة : 

التشــريك يف املشــيئة يعــد مــن الشــرك األصــغر الــذي الخيــرج مــن امللــة ، وبــاهلل  ينبغــي أن يعلــم أنَّ   
  التوفيق . 

  
  
  
  
  

وأخرجه اإلمام مسلم في أول كتاب 
  األيمان . 

 
١٥٤  
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  من سب الدهر فقد آذى هللاباب  )  ٤٤( 

َّ حياتنا الدنيا نمـوت ونحيـا ومـا  وقول هللا تعالى :     وقالوا ما هي إ
َّ الدهريهلك   . ] ٢٤[ الجاثية :     نا إ

قـال هللا تعـالى :  ((قـال :    عن النبي في الصحيح عن أبي هريرة و
وفي رواية  ))يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار 

   . ))تسبوا الدهر ، فإنَّ هللا هو الدهر  ((: 
فــال بــد يف ، أي يقلــب الزمــان كيــف يشــاء ؛ ب الــدهر هللا ســبحانه وتعــاىل هــو الــذي يقلــ:  الشــرح

وشــدة ، ويــأيت يف الزمــان عســر ويســر ، الزمــان مــن تقلبــات يــأيت فيــه حــر وبــرد يف الصــيف والشــتاء 
وأحيانـاً ميـنح ، ويبتلـي بالباليـا ، أحيانـاً يسـلط هللا اآلفـات ؛ وصحٌة ومـرض ، وحياٌة وموت ، ورخاء 

وقلـة األمـن ، واسـتحكام اخلــوف أحياناً يبتلي بـاحلروب ؛ نعم املتوالية ويعطيهم ال، هللا عباده العافية 
وجتتـاح ، وإمَّا فيضـانات تأخـذ األخضـر واليـابس ، إمَّا زالزل مدمرة ؛ وحنن نسمع بني حٍني وآخر ، 

وأحيانــاً تــأيت أعاصــري حتــرق مــا وقعــت عليــه والنــاس يــرون هــذه التقلبــات ، وتــذهب بــالغالل ، القــرى 
ا ـا ون لمنهم اليفكرون ، واليتـأم والكثري، وباألخص يف زمننا هذا ،  ويعيشو وهللا سـبحانه وتعـاىل إمنَّ

، فينبغي هلم أن حيرصوا علـى رضـاه ، يسلط هذه الكوارث ليذكر عباده بأنَّه هو املتصرف يف الدهر 

 )١  ( 

١٥٥  
  



ــم وضــمنوا ألنفســهم ا؛ وأن يبتعــدوا عــن كــل مــا يســخطه  م إذا فعلــوا ذلــك أرضــوا ر َّ ، لفــالح فــإ
الزمان الشـيء الـذي قـدره إذا رأى ما يكره أو يسند إىل الدهر  بفال جيوز لإلنسان أن يس، والفوز 

ويصـرفه ألنـَّه هـو ، فإنَّ هللا هو الذي يقلب الدهر ، وال ذاك ، الجيوز هذا ؛ عز وجل ومنحه عباده 
ال جيــوز أن ينســب إىل فــ، وهـو الــذي أوجــد الــدهر ؛ والشــمس والقمــر ، الـذي أوجــد الليــل والنهــار 

ه ، ومـن املالحـظ أنَّ كثـرياً مـن والجيـوز أن يسـب الـدهر تسـخطاً ملـا وقـع فيـ، الدهر شيء من الـنعم 
رة ، وأعاصــري مهلكــة ملــا وقعــت عليــه ، وفيضــانات ، وغــري  النــاس يســمُّون الكــوارث مــن زالزل مــدمِّ

يكــون مــن الشــرك األكــرب حينمــا ذلــك يســمُّون هــذه األمــور كــوارث طبيعيــة ، وهــذا يعتــرب شــركاً وقــد 
ــه ، وهللا ســبحانه  ينســبون هــذه الكــوارث إىل الطبيعــة ، وينســون خــالق هــذا الكــون ، واملتصــرف في

قــــل ادعــــوا الــــذين زعمــــتم مــــن دون هللا الميلكــــون مثقــــال ذرٍة يف  يقــــول يف ردِّه علــــى املشــــركني : 
  ـــــــــــالسماوت وال يف األرض وما هلم فيهما من شرٍك وما له منهم 

اظ من  وما يهلكنا إالَّ الدهر  الحديث أخرجه اإلمام البخاري في كتاب تفسير القرآن باب : )  ١ اب األلف وأخرجه اإلمام مسلم في كت
  اآلداب وغيرها باب النهي عن سب الدهر  . 

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
عوهم اليســمعوا دعــاءكم ولــو مسعــوا مــا اســتجابوا لكــم ويــوم إن تــد ويقــول :  ] ٢٢[ ســبأ :  ظهــري 

فيجب علـى املسـلم أن يعلـم أنَّ هللا عـزَّ  ] ١٤[ فـاطر :  القيامة يكفرون بشرككم والينبئك مثل خبري
   وجل هو املتصرف يف هذا الكون بأسره ليس ألحٍد معه ملٌك والشراكة ، وباهلل التوفيق . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٥٦  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  ا

  
  ) باب التسمي بقـاضي القضاة ونحوه ٤٥( 

إنَّ أخنع اسم عنـد  ((قال :   عن النبي  ة في الصحيح عن أبي هرير  
ــ ك  ــ م َّ هللا  هللا رجــٌل تســمَّى ملــك ا ــ قــال ســفيان : مثــل  ))مالــك إ

  شاهان شاه . 
  . ))هللا يوم القيامة وأخبثه  أغيظ رجٍل على ((وفي رواية :  

  يعني : أوضع .  ))أخنع  ((قوله :    
إذ ك األمــالك لـ، وملـك امللـوك أو مكراهـة التسـمي بقاضـي القضـاة   أقول يف هذا البـاب : الشرح

ــنهم ؛ القضــاة  يأنَّ هللا هــو قاضــ فــاهلل هــو ، مــالك أل، وكــذلك ملــك امللــوك أو ملــك اأي حيكــم بي
ورائهم ملـك يأخـذ كـل سـفينة  وكان  عز وجل اسم امللك يف القرآن بقوله : وقد أثبت هللا، امللك 
لكــن احملــذور واملمنــوع أن يتســمى مبلــك امللــوك أو ؛ فالتســمي بامللــك جــائٌز  ] ٧٩[ الكهــف :  غصــبا 

ـا وهذه الصـفة التليـق إالَّ بـاهلل عـز وجـل ؛ ملك األمالك  ومثـل ذلـك ، وال جيـوز ألحـٍد أن يتسـمى 
  ولكن يقال رئيس القضاة أو ما أشبه ذلك . ، إذ أنَّ قاضي القضاة هو هللا ؛ لقضاة قاضي ا

فـأقول : ويأمر بالتوحيد ، ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد الذي حيذر من الشرك : لرمبا قيل   
ـ، التشريك يف التسمية بأن يتسـمَّى شـخٌص بأنـَّه ملـك امللـوك :  ذه فهـذا فيـه مظاهـاة هلل عـز وجـل 

ـذا مسَّـ؛ فـال جيـوز ألحـٍد أن يتويقـاس عليـه التسـمي بقاضـي القضـاة ، فلذلك منعـت ، التسمية  ى 

 )١  ( 

 )٢  ( 

١٥٧  
  



امللـوك ملـا يف هـذين االمسـني مـن املضـاهاة هلل  كلـ، والمبلـك األمـالك أو مالبقاضي القضـاة ؛ االسم 
  عز وجل . 

   التوفيق .وباهلل، بلغة فارس ؛ فهو مبعىن ملك امللوك ؛ كلمة شاهان شاه   اأمَّ   
  
  
  
  
  ـــــــــــ
اب )  ١ اب اآلداب ب ام مسلم في كت الى ، وأخرجه اإلم ى هللا تع الحديث أخرجه اإلمام البخاري في كتاب األدب باب أبغض األسماء إل

    تحريم التسمي بملك األمالك.
  ) الحديث أخرجه اإلمام مسلم في كتاب اآلداب باب تحريم التسمي بملك األمالك .  ٢
  لشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  ا

  
  احترام أسماء هللا تعالى ، وتغيير االسم ألجل ذلك  باب)  ٤٦( 

يح     إنَّ  ((:  : أنَّه كان يكنى أبا الحكـم ، فقـال لـه النبـي  عن أبي 
ء  ـ هللا هو الحكم ، وإليه الحكـم ، فقـال : إنَّ قـومي إذا اختلفـوا فـي 

ـ الفـريقينبينهم مت ـأتوني ، فحك فقـال : مـا أحسـن هـذا ،  ، فر ك
يح ومسلم وعبد هللا ؛ قال فمن أكبرهم ؟  فمالك من الولد ؟ قلت : 

يح  يح قلت :    وغيره . ، رواه أبو داود  ))قال : فأنت أبو 
ة السـم هللا عـز وجـل فيه يف هذا احلديث :  الشرح وهـذا أبـو ، تغيري االسم الذي يكـون فيـه مشـا

 إنَّ هللا هو الحكم ((:   فقال له النيب، با احلكم وهو يكىنَّ أ شريح اخلزاعي جاء إىل النيب
وعلــى هــذا فــإنَّ ، وأخــربه بــذلك كنَّــاه أبــا شــريح ، وملــا ســأله عــن أمســاء أبنــاءه  ))وإليــه الحكــم 

ة ، وعــدم االالواجــب احــرتام أمســاء هللا تعــاىل  حــرتام مــن اال ، وهــذاعتــداء عليهــا بشــيٍء مــن املشــا
وهلل   وهللا تعـــاىل يقـــول :، قلـــت ومـــن أمســـاء هللا تعـــاىل احلكـــم العـــدل ؛ الواجـــب ألمســـاء هللا تعـــاىل 

ــا وذروا الــذين يلحــدون يف أمســاءه ســيجزون مــا كــانوا يعملــون مســاء احلســىن فــاألا [ األعــراف :  دعوه 

ة ألمســاء هللا يف مــا ورد بــه اإلذن يف النصــ ] ١٨٠ وبــاهلل ، ومــا أشــبه ذلـــك وص كامللــك وجتــوز املشــا
  التوفيق . 

  

  

 )١  ( 

١٥٨  
  



  

  
  
  ـــــــــــ

ام النسائي في سننه (  ٤٩٥٥باب في تغيير االسم برقم الحديث  ٢٨٩/  ٤) الحديث أخرجه اإلمام أبو داود في سننه في ج ١ واإلم
رقم  قضىباب إذا حكموا بينهم رجالً  ٢٢٦/  ٨المجتبى ) في ج ام الن ٥٣٨٧بينهم ب رى في جواإلم  ٤٦٦/  ٣سائي في السنن الكب

  .  ٢٠٢٩٨باب ما جاء في التحكيم برقم  ١٤٥/  ١٠واإلمام البيهقي في سننه في  ٥٩٤٠باب إذا حكموا رجالً ورضوا به برقم 

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
  من هزل بشيٍء فيه ذكر هللا أو القرآن أو الرسول    باب)  ٤٧( 

ا نخوض ونلعب قل  هللا تعالى :  وقول    ولئن سألتهم ليقولنَّ إنَّما كنَّ
    ] . ٦٧[ التوبة :  أبا هللا وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن 

دخل  - عن ابن عمر ، ومحمد بن كعب ، وزيد بن أسلم ، وقتادة      
مـا رأينـا  ((أنَّه قال رجٌل في غزوة تبوك :    -حديث بعضهم في بعض 

ء أرغب بطوناً ، و أكذب ألسناً ، و أجبن عند اللقاء راءمثل ق  -نا هؤ

:  فقــال لــه عــوف بــن مالــك   -وأصــحابه القــراء   يعنــي رســول هللا 
 خبرنَّ رسول هللا  فذهب عوف إلى رسول هللا ولكنَّك منافقكذبت ، 

  فوجد القرآن قد سبقه ، فجاء ذلك الرجل إلى رسـول هللا ،  ليخبره  
ــا نخــوض ،  ــا رســول هللا : إنَّمــا كنَّ وقــد ارتحــل ، وركــب ناقتــه ، فقــال ي
ـا الطريـق ؛ قـال ابـن عمـر : كـأني  ونتحدث حديث الركب ؛ نقطع به عنَّ

وإنَّ الحجارة تنكـب رجليـه ؛   أنظر إليه متعلقاً بنسعة ناقة رسول هللا
ا نخوض ونلعب ، فيقول له رسـول هللا   أبـا   : وهو يقول : إنَّما كنَّ

تعتـذروا قـد كفـرتم بعـد إيمـانكم مـا   وآياته ورسوله كنتم تسـتهزؤن 
  .  ))يلتفت إليه ، وما يزيده عليه 

فمــن اســتهزئ ، يؤخــذ مــن هــذا كفــر مــن هــزل بشــيٍء فيــه ذكــر هللا أو القــرآن أو الرســول : الشــرح 
  فإنَّه يعترب قد كفر كفراً خيرجه من امللة . ؛ بشيٍء من ذلك 

. ويقصد به أصحابه القراء ، والعياذ باهلل ، يقصد بقوله هذا رسول هللا ؛  د بقول هذا الرجليقص   
زم بعض مـن كـان ، كانوا يتقون به إذا امحرَّ احلدق ؛  كان غاية يف الشجاعة   إنَّ رسول هللا فلما ا

  :ويقول ؛ بغلته إىل العدو بيركض  النيب جعل ؛ معه يوم حنني 
  ))أنا ابن عبد املطلب كذب         أنا النيب ال  ((

 )٢  ( 

 )٣  ( 

 )٤  ( 

١٥٩  
  

 )١  ( 



  ـــــــــــ
ة : "  ١ ا رواي ) وفي نسخة دار التوحيد التي قامت بطبع شرح كتاب التوحيد لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ورد فيه

  نقطع به عناء الطريق " اهـ . 
د تفسي ١٧٣/  ١٠الحديث أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره في ج)  ٢ ة عن ة آي ان : "  ٦٧ر سورة التوب دكتور آل فري ال ال وق

  ) وإسناده حسن " اهـ .  ٢٣٠/  ٤وأخرجه ابن مردويـه كما في الدر المنثور ( 
  .   " ما رأينا مثل قرآنا هؤالء أرغب بطوناً ، وال أكذب ألسناً ، وال أجبن عند اللقاء ") أي قول المنافق كما في الحديث :  ٣
ن عازب ) الحديث متفق عل ٤ راء ب ة النبي  يه من حديث الب اب في بغل اد والسير ب اب الجه ام البخاري في كت د أخرجه اإلم  فق

ول  اب ق البيضاء وفي باب من صفَّ أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر ، وفي باب من قال خذها وأنا ابن فالن ، وفي ب
اب  تغن عنكم شيئا  ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم هللا تعالى :  وكذا أخرجه اإلمام مسلم رحمهما هللا في كتاب الجهاد والسير ب

  في غزوة حنين . 

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
فشــجَّ ، وغــاص يف وجنتـــه قويــاً حــىت ضــرب املغفــر علــى رأســه ؛ ويــوم أحــد كــان كــذلك ثابــت اجلــأش 

وهـو يـدعوهم خضبوا وجه نبيهم بالـدم  ((أو  ))شجوا وجه نبيهم  كيف يفلح قومٌ  ((: وقال ، بذلك 
ثبتوا يـوم قتـال مسـيلمة حـىت إنَّ الواحـد ؛  تكان القراء يثبتون غاية يف الثبا  ولقد ))إىل هللا عز وجل 

) قتيـل  ٥٠٠ائة ( ـة مخسمــوقتل منهم يوم حرب مسيلم، منهم ليحفر لرجليه كما يقال حىت اليفر 
  الصحابة أنَّ القرآن يضيع بعضه . ىت خافح؛ من القراء 

ـا محلـه علـى ذلـك النفـاق ، واملهم أنَّ كذب هذا الرجـل واضـح غايـة الوضـوح     وهللا سـبحانه ، وإمنَّ
م كـانوا نعـذب طائفـة مـنكم التعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم إن نعف عـن طائفـة  وتعاىل يقول :  َّ بـأ

ـــة :  جمـــرمني  ـــه هـــؤالء مـــن كـــل مســـلم أن حيـــذر مـــن   فيجـــب علـــى ] ٦٦[ التوب الوقـــوع فيمـــا وقـــع في
  .  فإنَّ يف ذلك اهللكة ستهزاء بكتاب هللا أو بسنة رسول هللا اال
  

  ملحوظة : 
ه رضي هللا عنهم بكثرة األكـل وهذا ذمٌّ وأصحاب معىن أرغب بطوناً " أي يصف املنافق الرسول   

  هلم ، وباهلل التوفيق . 
  
  
  
  
  
  
  
  

 )١  ( 

 )٢  ( 

١٦٠  
  



  
  ـــــــــــ
اد  الحديث أخرجه اإلمام البخاري في كتاب المغازي باب ما أصاب النبي  ) ١ اب الجه لٌم في كت ام مس وم أحد ، واإلم من الجراح ي

  . أيشركون ما اليخلق شيئا وهم يخلقون    ، وقد تقدم بيان ما فيه من الفوائد تحت باب قول هللا تعالى : والسير باب غزوة أحد
ا هللا في ) هذه الرواية  ٢ د رحمهم ام أحم د اإلم بالء ، وعن ى ال اب الصبر عل تن ب اب الف وردت عند اإلمام ابن ماجة في سننه في كت

  بترقيم إحياء التراث .  ١٢٧٢٥و ١٢٤٢٠برقم  مسند باقي المكثرين من حديث أنس بن مالك 

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
ولئن أذقناه رحمًة منـَّا من بعد ضراء مسته ليقولنَّ هذا لي   :  ب قول هللا تعالىبا)  ٤٨( 

  
اء مســته  قــول هللا تعــالى : و   ــ ــا مــن بعــد  ولــئن أذقنــاه رحمــًة منَّ

ليقولنَّ هذا لي وما أظنَّ الساعة قائمة ولئن رجعـت إلـى ربـي إنَّ لـي 
ذاٍب عنده للحسنى فلننبئنَّ الذين كفروا بمـا عملـوا ولنـذيقنَّهم مـن عـ

وقـال ؛ قال مجاهد : هذا بعملي ، وأنا محقـوٌق بـه  ] ٥٠[ فصلت :  غليظ 
[  إنَّما أوتيته على علـٍم عنـدي   وقوله :، ابن عباس : يريد من عندي 

قال قتادة : على علٍم مّنِي بوجوه المكاسب . وقال آخرون  ] ٧٨القصص : 
جاهـد : أوتيتـه : على علم مـن هللا أّنِـي لـه أهـٌل . وهـذا معنـى قـول م

ف .    على 
ثـة فـي بنـى  ((: يقـول   أنـه سـمع النبـي  وعن أبـي هريـرة      إن ث

ائيل أبرص  فبعـث إلـيهم ، فـأراد هللا أن يبتلـيهم ، وأعمى ، وأقرع ، إ
برص ، فأتى ملكا  ء أحـب إليـك : فقـال ، ا ـ  لـون حسـن: قـال ؟ أي 

، فمسـحه : قـال . ويذهب عنـي الـذي قـد قـذرني النـاس، وجلد حسن 
فـأي المـال : قـال . حسـناً  وجلداً  اً ـلونا حسن يوأعط، فذهب عنه قذره 

بل أو قال البقر : قال ؟ أحب إليك  برص أو شك إسـحاق   -ا ـ َّ أنَّ ا ـ إ
خر البقر  بل ، وقال ا قرع ؛ قال أحدهما : ا اء َ ْـناقـة عَ  يفـأعط  -ا

قرع فـأتى ا: قـال . بارك هللا لك فيها : فقال  ء أحـب : فقـال ؛ ـ ـ أي 
 . قـذرني النـاسقد  ويذهب عني هذا الذي، شعر حسن : قال ؟ إليك 
لمـال فـأي ا: قـال  . شـعرا حسـناً  يوأعط، فذهب عنه ، فمسحه : قال 

ـ  يأعطفـ، البقـر  :قال ؟ أحب إليك  بـارك هللا لـك : قـال ف ،بقـرة حام
عمى :قال ؛ فيها  ء أحـب إليـك: فقـال  فأتى ا ـ أن يـرد : قـال ؟  أي 

ه ، مسحه ف: قال .  فأب به الناس، ي  إلي بهللا . فرد هللا إليه ب
  الغنم: قال ؟ فأي المال أحب إليك : قال 
  ـــــــــــ

 )٢  ( 

 )١  ( 

 )٤(  )  ٣  ( 

١٦١  
  



د تفسير  ١١٥/  ٤وابن زمنين في تفسيره في ج ٥٠عند سورة فصلت آية  ٣/  ٢٥) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ج ١ عن
اب في تفسير سورة حم السجدة في ج ٥٢إلى آية  ٤٩من اآلية  ١١٥ / ٤ج ي سورة الزمر وف /  ٤والبخاري في كتاب التفسير ب

١٨١٥  .  
  ) . ٤٤٠/  ٦) أخرجه عبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (  ٢
  ) أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي كما في المصدر السابق .  ٣
ري في التفسير في ج) أخرجه  ٤ ر الطب ن جري ابي ،  ١٢/  ٢٤اب د : " وأخرجه الفري تح المجي ان في ف د آل فري دكتور ولي ال ال وق

  ) .  ٢٣٤/  ٧وعبد بن حميد ، وابن المنذر كما في الدر المنثور ( 
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مـن  كان لهـذا وادٍ ف: قال .  د هذاوولَّ ، فأنتج هذان ،  شاة والداً  يفأعط
بل    ولهذا، ولهذا واد من البقر ، ا

برص فـي صـورته وهيئتـ: قال . واد من الغنم  ـ  :فقـال  هثـم إنـه أتـى ا
  قد انقطعت بي، رجل مسكين 

ـ بـا ثـم بـكف،  الحبال في سفري غ لي اليوم إ أسـألك بالـذي ؛   ب
ه فـي ـأتبلـغ عليـ يـراً بع؛ والمـال  والجلد الحسن، أعطاك اللون الحسن 

ألم تكن أبرص ؛ كأني أعرفك : فقال له ؛ الحقوق كثيرة : فقال ؟ سفري 
إنما ورثت هذا المال كـابرا :  فقال؟ فأعطاك هللا  فقيرا، يقذرك الناس 

وأتـى : قـال . إن كنت كاذبا فصيرك هللا إلى ما كنت : فقال ، عن كابر 
قرع في صورته  مـا رد ورد عليـه مثـل ، لهذا مثل ما قال : فقال له ، ا

وأتى : قال ؛ إن كنت كاذبا فصيرك هللا إلى ما كنت :  فقال، على هذا 
عمى فــي  ــ ؛ بــن ســبيل او، رجــل مســكين : فقــال ، صــورته وهيئتــه ا

ـ بـا ثـم بـك ، انقطعت بي الحبال في سفري  غ لـي اليـوم إ ـ ؛ ف ب
ك شاة أتبلغ بهـ قـد : ال قـف،  ريفـا فـي ســأسألك بالذي رد عليك ب

ي  إلــي بفــرد هللا، كنــت أعمــى  ، ودع مــا شــئت ، فخــذ مــا شــئت ، ــ
فإنمـا  الكـأمسـك مـ: ال ـــفق، ذتـه  وم شـيئا أخفوهللا  أجهـدك اليـ

  أخرجاه .  )) وسخط على صاحبيك، عنك  فقد ر، ابتليتم 
وحيـث أنَّ ذلـك يصـري بـه ؛  زلةـهذا الباب فيه النهي عـن اإلدالل علـى هللا بالعمـل أو املنـ:  الشرح

ا عليـه إىل علمـه ؛ اإلنسان نفسه شريكاً مع هللا  معرفتـه أو إىل ، و حيث نسب النعمة اليت أنعم هللا 
  .ومنزلته  امه عند ربهمق

، وأنـَّه فهـذا إدالٌل بعملـه ؛ ومعرفيت بوجـوه املكاسـب ، فإن كان املعىن أنَّ هذا حصل يل بعملي     
دالل ، وإن كـان املعـىن هـو اإلويف ذلك جحٌد لنعمة هللا عـز وجـل ، ا حصل صل له مبعمله ذلك ح

حيــث أنَّ هللا ســبحانه وتعــاىل يتفضــل علــى ؛ فكــذلك أيضــاً فيــه جحــٌد لنعمــة هللا وفضــله ؛ زلة ـباملنــ
ولكــون هــذا فيــه شــيٌء مــن ، إذ كــل الــنِّعم هــي مــن هللا فضــٌل ؛ عبــاده بــالنعم مــن غــري حــقٍّ هلــم عليــه 

ا ذلك ـوجعل اإلنسان لنفسه من،  عم هللاجلحود لن   ـًال يففلذلك كان هذا داخ؛ زلًة استحق 

 )١  ( 

١٦٢  
  



  ـــــــــــ
اء  ١ اب أحاديث األنبي ) الحديث أخرجه اإلمام مسلم بهذا اللفظ في أول كتاب الزهد والرقائق ، وأخرجه اإلمام البخاري بنحوه في كت

  باب حديث أبرص وأقرع وأعمى في بني إسرائيل . 
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  .لكمال التوحيد  ، ومناقضٌ الشرك 

، ومحلهـم مـا عنـدهم بـتالء طوا يف هـذا االفاثنـان مـنهم سـق، ىن جاء ابتالء الثالثة ـوعلى هذا املع    
لبخــل ومحلهــم الشــيطان علــى ا، فمنعــوا ، ومــا صــريهم هللا إليــه ، نســوا مــا كــانوا عليــه مــن اجلهــل إذ 

وهو األعمـى الـذي كـان أعمـى ؛ وأمَّا الثالث ، فسقطوا يف االبتالء ، واإلمتحان ، وجحود نعمة هللا 
ـا فكـان لـه ، شـاكرًا لنعمتـه ؛ وبـذل لربـه سـبحانه وتعـاىل ، فإنَّه عـرف نعمـة هللا عليـه ؛  ومثنيـاً عليـه 

أال ؛ نعوذ به من غضـبه جـلَّ وعـال و ، بتالء يف االمتحان واالوالفوز نعوذ باهلل من السقوط ، الفالح 
، فشـفاه هللا مـن ذلـك الـداء ، مـن قبـل النـاس  ، ومستقذراً بعاهة  رى اإلنسان أنَّه كان مبتلى مصاباً ي

، ومـا آل هذا لو تفكَّر العبـد فيمـا كـان عليـه ؛ وكان مقبوًال عند اخللق ، وأعطاه املال الذي ساد به 
حتملـه علـى أن يشـكر هللا علـى مـا أعطـاه مـن املـال ، واللـون  أمره إليه لكـان يف ذلـك عظـًة لـه وعـربة

  احلسن ؛ ولكن نعوذ باهلل من اخلذالن . 
  ويؤخذ من هذه القصة : 

كمــا قــال جــلَّ مــن ؛  وامتحانــاً ، فقــد يكــون مــا أعطــاه هللا إيــاه ابــتالًء ، وال يــأمن ؛ أنَّ العبــد اليــركن  
كم عنـدنا زلفـى إالَّ مـن آمـن وعمـل صـاحلاً فأولئـك هلـم وما أموالكم وال أوالدكم باليت تقـرب قائل : 

  وباهلل التوفيق .  ] ٣٧[ سبأ :  جزاء الضعف مبا عملوا وهم يف الغرفات آمنون 
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هما فتعالى هللا عمَّا  فـلما آتاهما صالحاً جعال له شركاء فيما آتا ب قول هللا تعالى : با)  ٤٩( 

  يشركون
قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم كـل اسـم معبَّـٍد لغيـر هللا ؛ كعبـد      
  عبد المطلب . و ، وعبد الكعبة ، وما أشبه ذلك حاشاعمر 

ية ؛ قال : لمَّا تغشاها آدم حملت ، فأتاهما  ابن عباس وعن       في ا
خرجتكما من الجنة ؛ لتطيعنَّني أو إبليس : فقال : إّنِي صاحبكما الذي أ

فعلنَّ ؛  فعلنَّ ، و جعلنَّ له قرني أيل ، فيخرج من بطنك ، فيشقه ،و
يخوفهما ؛ سمياه عبد الحارث ، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتاً ، ثمَّ حملت 
، فأتاهما ، فذكر لهما ، فأدركهمـا حبُّ الولد ، فسمياه عبـــد الحـــارث ، 

كاء فيما آتاهما  ه : فذلك قولــــ   رواه ابن أبي حاتم .  جع له 
كاء في طاعته ، ولـم يكـن فـي   وله بسنٍد صحيح عن قتادة ؛ قال : 

  عبادته . 
قـال :  ولـئن آتيتنـا صـالحاً  وله بسنٍد صحيح عن مجاهد فـي قولـه : 

يكون إنساناً ، وذكر معناه عن الحسن ، وسعيد ، وغيرهما  أشفقنا أن 
.   

اتفقوا على تحريم كل اسم معبٍَّد لغير هللا ؛ كعبد قول ابن حزم : " :  الشرح
" ابن حزم هو عامل عبد المطلب  و ، وعبد الكعبة ، وما أشبه ذلك حاشاعمر 

هـ  ٤٥٦اهري تويف سنة م القرطيب الظبن حز نه ؛ أبو حممـد علي بن أمحـد بن سعيـد األندلس يف زم
ألنَّه شرٌك يف ؛ د لغري هللا اء على حترمي كل ما عبِّ ـه هللا اتفاق العلموقد حكى رمح، سنة  ٧٢وله 

  مـوألنَّ اخللق كله، واإلهلية ، الربوبية 
  ـــــــــــ
   ١٩٠سورة األعراف آية  ) ١
   ) .  ١٥٤) ابن حزم في مراتب اإلجماع (  ٢
  ) . ٦٢٤/  ٣كما في الدر المنثور ( ) ابن أبي حاتم في التفسير وأخرجه سعيد بن منصور ، وابن المنذر ؛  ٣
  ) .   ١٥٥٢١) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير رقم (  ٤
ري في  ٦٢٦/  ٣) ابن أبي حاتم في التفسير كما في الدر المنثور (  ٥ ) نقالُ عن الدكتور الوليد آل فريان ؛ وأخرجه ابن جرير الطب
  .   ٢٧٥/  ٢وابن كثير في تفسيره  ١٥٩/  ٢منين في جوابن ز ١٩٠عند تفسير سورة األعراف آية  ١٤٤/  ٩ج
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 )٢  ( 

 )٣  ( 

 )٤  ( 

 )٥  ( 

١٦٤  
  

١٦٥  
  



ألحـٍد مـنهم أن يعبِّـد ولـده لغـري  فالجيـوز، وأمـرهم بتوحيـده ، خلقهـم لعبادتـه ؛  وعبيـٌد لـه، ملٌك هلل 
لرافضة من تعبيد أبناءهـم لغري خالقه ، ومن فعل ذلك فقد أشرك باهلل ، ومن هنا نعلم أنَّ ما يعمله ا

  هللا عز وجل كعبد الزهراء ، وعبد الكاظم ، وعبد احلسني ، وما إىل ذلك أنَّه شرٌك باهلل . 
ــا العبوديــة ، فهــذا فيمــا يظهــر متفــٌق عليــه  ــا اســتثناء عبــد املطلــب ، وأنَّ هــذه التســمية اليقصــد  أمَّ

  يف غزوة حنني :       على املسلم ، وقد قال النيب والشك أنَّ التعبيد هلل رب العاملني هو الواجب 
  أنا النيب ال كذب          أنا ابن عبد املطلب                                

يف املســجد دخــل رجــل علــى مجــل  بينمــا حنــن جلــوس مــع النــيب  ((: أنــس بــن مالــك يقــولوعــن  
: فقلنـا ، متكـئ بـني ظهـرانيهم  والنـيب ، د أيكـم حممـ: مث قـال هلـم ، مث عقلـه ، فأناخه يف املسجد 

 قـد أجبتـك:  يب ـه النــفقـال لـ، بـن عبـد املطلـب : افقـال لـه الرجـل ؟ هذا الرجـل األبـيض املتكـئ 

ذا  ،احلديث ))  ......   اإلقرار . فيكون مستثىن 
ية ؛ قال : لمَّا تغشاها آدم حملت ، فأتاهما  ابن عباس وعن     في ا

: إّنِي صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة ؛ لتطيعنَّني أو  إبليس : فقال
  " احلديث . جعلنَّ له قرني أيل

ولكن كونه مـن ذريـة آدم مـن فعـل ذلـك فهـذا اليبعـد ، أقول : يف صحة هذا منسوباً إىل آدم نظر   
نظـر إذ ا الشـيطان الـرجيم يف ثبوتـه مع علمهمـا بكيـد عـدومه؛ إذ أنَّ صدور الشرك من آدم وزوجته 

حيـول مـا أن هذا يعين تصديق للشـيطان يف أنـَّه يقـدر  ))لتطيعنَّين أو ألجعلنَّ له قرين أيِّل  ((أنَّ قوله : 
ذا فإنَّه يعترب قـد أشـرك شـركاً أكـرب ولكـن ، يف بطنها من خلقة إنسان إىل خلقة حيوان  ومن صدَّق 

وعلـى ذلـك فقـول ، لشـرك األصـغر بـل تكـون مـن ا؛ طاعتـه يف التسـمية التكـون مـن الشـرك األكـرب 
ــا حــقٌّ ، ومل يكــن يف عبادتــه ؛ قتــادة جعــال لــه شــركاء يف طاعتــه  َّ ولعــلَّ ذلــك حصــل هلمــا برؤيــا ظنَّــا أ

  وهي باطل . 
ــام آدم بــذلك    ــا كونــه مــن ذريتهمــا فهــذا اليبعــد ، وبــاهلل ؛ وأخــرياً : أقــول اللهــمَّ إنَّــا نــربأ مــن ا أمَّ

  التوفيق . 
  
  ـــــــــــ
  . ٤الحاشية رقم  ١٥٨) الحديث سبق تخريجه في ص  ١
  .  وقل رب زدني علما  ) الحديث أخرجه اإلمام البخاري في كتاب العلم باب ما جاء في العلم وقول هللا تعالى :  ٢
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ادعوه بها وذروا الذين يلحدون في  وهلل األسماء الحسنى فـ ب قول هللا تعالى : با)  ٥٠( 
  أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون  

كون  ذكر ابن أبي حاتم عـن ابـن عبـاس    ـ : يلحـدون فـي أسـمائه ي
عمش :  ـ لـه ، والعـزَّى مـن العزيـز ؛ وعـن ا ت مـن ا ـ وعنه : سـمُّوا ال

  يدخلون فيها ما ليس منها . 
ــا وهلل األمســ وأقــول قولــه تعــاىل :  :الشــرح   وذروا الــذين يلحــدون يف أمســاءهاء احلســىن فــادعوه 

إنَّ  ((هذا أمٌر من هللا سبحانه وتعاىل لعباده بأن يدعوه باألمساء احلسىن ، ويف احلـديث املتفـق عليـه : 
وأمساء هللا عز وجل أكثـر مـن ذلـك بـدليل مـا جـاء  ))هلل تسعًة وتسعني امساً من أحصاهاه دخل اجلنة 

وابـن ، فقـال : اللهـم إين عبــدك والحـزٌن ، ما أصاب أحٌد قطٌّ هـمٌّ  ((قال :   لنيبيف احلديث عن ا
أســألك بكــل اســٌم هــو ؛ قضــاؤك يفَّ عــدٌل ؛ مــاٍض يفَّ حكمــك ؛ وابــن أمتــك ناصــييت بيــدك ، عبــدك 

أو اسـتأثرت بـه يف علـم ؛ مـن خلقـك  ؛ أو علَّمته أحـداً أو أنزلته يف كتابك ؛ مسيت به نفسك ؛ لك 
مـي إالَّ ، وذهـاب غوجالء حزين ، ونور صدري ، أن جتعل القرآن العظيم ربيع قليب ؛ ب عندك الغي

فقـال : بلـى ينبغـي ؟ أفال نتعلمه ، فقيل يا رسول هللا : وأبدل مكانه فرحاً ، ومهَّه ، أذهب هللا حزنه 
طريــق يزيــد بــن  محــه هللا مــنعــزاه ابــن كثــري إىل مســند أمحــد بــن حنبــل ر  ))لكــل مــن مسعهــا أن يتعلمهــا 

بـن عبـد الـرمحن عـن أبيـه عبـد هللا بـن ق عن أيب سلمة اجلهين عـن القاسـم ن فضيل بن مرزو هارون ع
وابـن حبـان البسـيت ، فقد أخرجه أبو حـامت ؛ وقال بعد ذلك  مسعود رضي هللا عنه عن رسول هللا 

  يف صحيحه مبثله . 
  ـــــــــــ وما أشبه ، والرحيم ، واحلكيم ، العليم وهي كل اسٍم تضمَّن كماًال ك ))احلسىن  ((قوله :     
  .  ١٨٠) سورة األعراف آية   ١
  ) .   ٦١٦/  ٣) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير كما في الدر المنثور (  ٢
ا هللا، عليه أخرجه اإلمام البخاري في كتاب الدعوات باب هلل مائة اسم غير واحد ) متفق  ٣ ام مسلم رحمهم اب وأخرجه اإلم  في كت

  . الذكر والدعاء والتوبة باب في أسماء هللا تعالى وفضل من أحصاها من حديث أبي هريرة 
ي ج ٤ حيحه ف ي ص ان ف ن حب ه اب ديث أخرج ديث  ٢٥٣/  ٣) الح رقم الح ي  ٩٧٢ب اكم ف زٌن والح ابه ح ن أص ر لم ر األم اب ذك ب

رقم  ٦٩٠/  ١المستدرك على الصحيحين في ج دعاء ١٨٧٧ب اب ال د في ج في كت ذكر وأحم ر والتسبيح وال رقم  ٣٩١/  ١والتكبي ب
رقم  ٤٥٢ ١في آخر أحاديث عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما وكذا رواه في ج ٣٧١٢ وأخرج الحديث أيضاً في مسند  ٤٣١٨ب

ر في جوالطبراني في المعجم الك ٥٢٩٧برقم  ١٩٨/  ٩وأبو يعلى في  ١٠٥٧برقم  ٩٥٧/  ٢الحارث ( زوائد الهيثمي في ج  ١٠بي
  .    ٢٩٣١٨برقم  ٤٠/  ٦وابن أبي شيبة في ج ٢٠٦٥٩برقم  ٣٢٣/  ١١وعبد الرزاق في مصنفه في ج ١٠٣٥٢برقم  ١٦٩/ 

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
قل أي شيٍء أكرب شهادة قل  ذلك ؛ لكن إذا وصف هللا أو مسِّي مبا مل يكن فيه مدٌح كقوله تعاىل :

واليـدل  دحٌ ـولكن لكون الشيء اليكون فيه م، فسمَّاه شيئاً  ] ١٩[ األنعام :   شهيٌد بيين وبينكم هللا
  فال يقال يا شيء أعطين أو ارزقين . ، على صفة كمال فال يدعى به 

 )١  ( 

 )٢  ( 

 )٣  ( 

 )٤  ( 

 )١  ( 

١٦٧  
  



بـه  ، فال يدعىفهذا أيضاً اليتضمن كماًال  ))ال شخص أغري من هللا  ((وكذلك مما جاء يف احلديث : 
، املقابلـة التكون مدحاً إالَّ إذا جاءت علـى سـبيل وصاف على سبيل املقابلة ؛ هللا نفسه بأوصف ، 
ـم يكيـدون كيـدا  وقال :  ] ٣٠[ األنفال :  وميكرون وميكر هللا  : تعاىل قال ف َّ  وأكيـد كيـدا  إ

وهـذه اخلصـال  ] ١٣د : [ الرعـ ال ـوهو شديد احملوهم جيادلون يف هللا  :  وقال]  ١٦ – ١٥[ الطـارق : 
وأوليـاءه ، ه الكفـار مـن املكـر بدينـه ململا يع؛ لكن وردت يف سياق املقابلة ؛ إذا انفردت تكون ذماً 

[ النســاء :  خيــادعون هللا وهــو خــادعهم إنَّ املنــافقني  كمــا يف قولــه : ؛  واخلــداع هلــم ، والكيــد هلــم ، 

ـــا  ] ١٤٢ ـــا مل ت؛ فهـــذه األمســـاء اليـــدعى  واجملـــازاة ، شـــتمل علـــى مـــدٍح إالَّ علـــى ســـبيل املقابلـــة ألَّ
  ألعداءه . 

  وخصال جالل  . ، اليت اشتملت على نعوت كمال ؛ إالَّ باألمساء احلسىن  واملهم أنَّ هللا اليدعى   
: قـال ابـن كثـري ؛ فاإلحلاد هو امليل بالشيء عن مسته  وذروا الذين يلحدون يف أمساءه  أمَّا قوله : 

ومنـه اللحـد يف ، حنـراف ، واالواجلـور ، وامليـل ، ل عـن القصـد ل اإلحلاد يف كالم العرب العـد" وأص
واشــتقوا أمســاء آهلــتهم منهــا فســموا ، فجعلوهــا لغــريه ، وذلــك أنَّ العــرب أحلــدوا يف أمســاء هللا ، القــرب 

ابــن أيب  ، وقــال علــيكمــا روى ذلــك ابــن جــريج عــن جماهــد ؛  والعــزى مــن العزيــز ، الــالت مــن اإللــه 
وقال األعمـش ا جاء عن ابن عباس يلحدون يشركـون وهلذ، عن ابن عباس اإلحلاد التكذيب  طلحة

  اهـ بتصرف . يدخلون فيها ما ليس منها " : 
ا ، وأقول هذه أوصاف عاب هللا فيها املشركني     لذلك فإنَّ الواجب على املسـلمني أن ؛ وذمهم 

؛ الـذي اليوازيـه فيـه أحــد وحنـن إذا وما اشتملت عليه مـن الكمـال ، ويعرفوا حقها ، جيلوا أمساء هللا 
  ـــــــــــفإذا وصفنا هللا عز ، وحسنًة يف غاية احلسن ، لنا أمساء هللا جندها كاملًة أعظم الكمال تأم
ـد هللا : " الشخص أغي ) وردت هذه اللفظة معلقة عند اإلمـام البخـاري في كتـاب التوحيـد باب قول النبي  ١ ال عبي ر من هللا ، وق

قال :  بن عمـرو عن عبـد الملك : " الشخص أغير من هللا " وأخرجه اإلمام مسلم في أول كتاب اللعان من حديث المغير بن شعبة 
ون من فقال : أتعجب : " لو رأيت رجالً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه ، فبلغ ذلك رسول هللا  قال : سعد بن عبادة 

ه  ا بطن ، والشخص أحب إلي غيرة سعد ، فوهللا ألنا أغير منه ، وهللا أغير مني ؛ من أجل غيرة هللا حرم الفواحش ما ظهر منها وم
  العذر من هللا ؛ من أجل ذلك بعث هللا المرسلين مبشرين ومنذرين ، والشخص أحب إليه المدحة إليه من 

  لممجد  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق ا

  
ه فاإلنسـان  ـل خملوٍق ما يناسبـل لكـل قد جعـجند أنَّ هللا عز وج؛ ونظرنا يف خملوقاته ، وجل باحلكمة 

، وعـرف حقـه عليـه أعطـاه مـن مواهبـه وقدرتـه ، فـإن أطـاع ربـه ، وسواه يف أحسـن خلـق ، كرمه هللا 
ســـنوا احلســـىن وزيـــادة ن أحللـــذي ومـــن ذلـــك قولـــه : ، واجلـــزاء احلســـن ، فضـــاله الشـــيء الكثـــري وإ

مث  ولقـد خلقنـا اإلنسـان يف أحسـن تقـومي  وقوله :  ] ٢٦[ يونس :  والذلة  وجوههم قرت واليرهق
 ] ٦ – ٤[ التـني :  إالَّ الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فلهـم أجـٌر غـري ممنـون  رددناه أسفل سافلني 

هللا ؛ من أجل ذلك وعد هللا الجنة 
  ."  

 

١٦٨  
  



ــه :  ــة ولنجــزينَّهم أجــرهم مــن عمــل صــاحلاً مــن ذكــٍر أو أنثــى وهــو مــؤمن فلن وقول ــه حيــاًة طيب حيين
ـــه  ] ٩٧[ النحـــل :  بأحســـن مـــا كـــانوا يعملـــون  فـــانظر أخـــي املســـلم كيـــف خلـــق هللا كـــل شـــيٍء وهيئ

ــه ، فــاليت خلقــت للحمــل كاإلبــل ، واخليــل ، والبغــال ، واحلمــري ؛ انظــر كيــف خلقــت  للمقصــود من
  ما يناسبه :  مناسبًة للحمل عليها ، والركوب ، وهكذا جعل هللا لكل شيءٍ 

  ان بالكالمـق اإلنسـوأنطـام          ة يف األرحـطفمن صور الن      
  نـقد عِينَ          سواه يف خلٍق عظيم متق ل اآلدميِّ ـن بشكـأمَّ       
  ون مدركاً ملا نظرـل الوجه بأعلى والبصر          لكي يكـإذ جع      
  ل القدمنيـما نظرت غري حم       وإن تكن قد جعلت يف الركبتني       

  ٍر حلكمٍة ال تزدرىـعن شعـرى        اه قد عـمث اللسان والشف      
  هـد ألبسـني قـحبكمٍة للعـه        ان من قوَّسـسل شعر األجف                   
  دَّهاــه أمـا بـلكي يقويه       ـادهـفٍر شـٍع بظـوكل أصب                   

  دـللنبذ ق لٍ ـاً يف أسفـوخمرجل املدخل يف أعلى اجلسد        د جعق         
  يب       يهدي إىل اإلميان ذا العقل األريبـٍل عجـه ريب بتفصيـهيئ          

  وباهلل التوفيق .   
  
  
  
  

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
  ب اليقـال السالم على هللابا)  ٥١( 

ـا مـع النبـي  ن ابن مسعود في الصحيح ع   ـا إذا كنَّ فـي   قـال :  كنَّ
ن فقال  ٍن وف م على ف م على هللا من عباده الس ة قلنا الس الص

م  ((:  النبي  م على هللا فإنَّ هللا هو الس   .  ))تقولوا الس
معنــاه دعــاء بالســالمة : وأقــول املســتنكر هنــا قــوهلم الســالم علــى هللا مــن عبــاده ألنَّ الســالم الشــرح 

من النقائص واآلفات ، وهللا سبحانه وتعاىل غٌين عن ذلك مل يكن يف حاجة أحد مـن عبـاده ألنـَّه هـو 
السـالم ، ومنـه السـالم فهـو ميـنح عبـاده السـالمة ، ويـوفقهم ملـا  هالسالم ، ومنه السـالم أي هـو امسـ

صــالة اســتغفر إذا انصــرف مــن ال  فيــه صــالحهم ، وســالمتهم يف الــدنيا واآلخــرة ، وقــد كــان النــيب
قــال يف فــتح  ))اللهــم أنــت الســالم ، ومنــك الســالم تباركــت يــا ذا اجلــالل واإلكــرام  ((ثالثـاً مثَّ قــال : 

 )١  ( 

١٦٩  
  

 )٢  ( 



أنـَّه تعـاىل سـاملٌ مـن كـل نقـص ، ومـن كـل متثيـل ، فهـو  ))إنَّ هـو السـالم  ((:  اجمليد : " ومعىن قولـه 
ــم ســبحانه زه عــن كــل عيـــاملوصــوف بكــل كمــال ؛ املنــ ٍب ونقــص " قلــت العبــاد كلهــم حباجــٍة إىل ر

 وتعاىل يذكرونه بامسه السالم ، ويطلبون منه السالمة يف مبادئ األمور ، وعواقبهـا ، وهلـذا وجـه النـيب
  ــا ســالمتهم وهلــذا يكــون دعــاء ــم ســبحانه وتعــاىل املغفــرة والرمحــة الــيت تــتم  أمتــه إىل أن يســألوا ر

قـال لـه ملـا  أنَّ النـيب  وقد روى أبو بكـر  ))اللهم سلم سلم  ((: لى الصراط الرسل يوم القيامة ع
قل اللهم إين ظلمت نفسـي ظلمـاً كثـرياً واليغفـر الـذنوب إالَّ أنـت  ((: سأله أن يعلمه دعاًء يدعوا به 

ن كـل نسأل هللا عز وجل أن يسلمنا م ))فاغفر يل مغفرًة من عندك وارمحين إنَّك أنت الغفور الرحيم 
  وحنن على ذلك ، وباهلل التوفيق . ـاه سوء ومكروه ، وأن يثبتنا على احلق حىت نلق

  ـــــــــــ
ام مسلم في  ١ يس بواجب ، وأخرجه اإلم د التشهد ول ) الحديث أخرجه اإلمام البخاري في كتاب األذان باب ما يتخير من الدعاء بع

  كتاب الصالة باب التشهد في الصالة . 
  أخرجه اإلمام مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصالة باب استحباب الذكر بعد الصالة وبيان سببه .  ) الحديث ٢
ـاب  ٣ نَّم ، وفي كتــ اب الصراط جسر جه اق ب اب الرق ) الحديث أخرجه اإلمام البخاري في كتاب األذان باب فضل السجود ، وفي كت

ٍذ نا التــوحيـد باب قول هللا تعالى :  اظرة وجوه يومئ ا ن ى ربه رة   ضرة إل ام مسلم في  من حديث أبي هري وأورد الحديث اإلم
  .  كتاب اإليمان باب معرفة طريق الرؤية من حديث أبي سعيد الخدري 

) الحديث أخرجه اإلمام البخاري رحمه هللا في كتاب األذان باب الدعاء قبل السالم ، وفي كتاب الدعوات باب الدعاء في الصالة ،  ٤
الى : و ول هللا تع اب ق د ب ان هللا سميعاً بصيرا في كتاب التوحي اب  وك دعاء ب ذكر وال اب ال ام مسلم رحمه هللا في كت وأخرجه اإلم

  استحباب خفض الصوت بالذكر .  

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
  ب قول : اللهم اغفر لي إن شئتبا)  ٥٢( 

ــ    يقولنَّ  ((قــال :  أنَّ رســول هللا    رةفــي الصــحيح عــن أبــي هري ــ
أحــدكم : اللهــم اغفــر لــي إن شــئت ؛ اللهــمَّ ارحمنــي إن شــئت ليعــزم 

م   . ))ره له كالمسألة ؛ فإنَّ هللا 
ء أعطاه  ((ولمسلم :      يتعاظمه   .  ))وليعظم الرغبة فإنَّ هللا 

الف العبــد ؛ فإنَّــه قــد يعطــي الســائل د الــرمحن بــن حســن رمحــه هللا : " خبــ: قــال الشــيخ عبــ الشــرح
  مسألته حلاجته إليه أو خلوفه منه أو رجائه ، فيعطيه مسألته وهو كاره . 

فالالئق بالسائل للمخلوق أن يعلـق حصـول حاجتـه علـى مشـيئة املسـؤول ؛ خمافـة أن يعطيـه وهـو     
عــن مجيــع خلقــه ؛ وكمــال كــاره ؛ خبــالف رب العــاملني تعــاىل ؛ فإنَّــه اليليــق بــه ذلــك ؛ لكمــال غنــاه 

جوده وكرمه ، وكلهم فقٌري إليه ؛ حمتاٌج اليستغين عن ربه طرفة عني ، وعطاؤه كالم ، ويف احلـديث : 
ميني هللا مألى ؛ اليغيضها نفقة سحاء الليل والنهار ؛ أرأيتم ما أنفق منذ خلـق السـماوت واألرض  ((

يعطـــي تعــاىل حلكمـــة ، ومينـــع  ))فضـــه ، ويرفعــه مـــا يف ميينــه ، ويف يـــده األخــرى القســـط خي ضْ ِغــ؟ مل يَ 
  حلكمة ؛ وهو احلكيم اخلبري" اهـ . 

 )١  ( 

 )٢  ( 

١٧٠  
  



وأقول : إنَّ مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد حىت اليشـبَّه هللا عـز وجـل خبلقـه ؛ فإنـَّه إن قـال :     
ــا ظــنَّ بــه البخــل أو الُعــْدم أو تعــاظم املســألة ؛ كمــا  ))اللهــم اغفــر يل إن شــئت  (( أنَّ هــذه صــفة فكأمنَّ

  .  )) وليعظم الرغبة ، فإنَّ هللا اليتعاظمه شيٌء أعطاه ((املخلوقني ، ومتام احلديث عند مسلم : 
  ملحوظة :   

 غٌين اليعدم ، وكرمي اليبخـل فـإنهو أكرم الكرماء ، وأنَّ هللا بل  ينبغي أن نعلم أنَّ هللا عز وجل كرميٌ 
ا كان ملانٍع مـن املوانـع ؛ مل حتصل لإلنسان طلبته اليت طلبها من رب ه ؛ فإنَّه ينبغي أن يعلم أنَّ ذلك إمنَّ

وهو إمَّا أن يكون أنَّ هللا سبحانه وتعـاىل مل يعطـه مسـألته مـن أجـل أنـَّه يريـد أن يـدخر لـه ذلـك عنـده 
إىل يوم القيامة أو من أجل أنَّ هللا يريد أن يصرف عنه مـن الشـر بقـدر مسـألته تلـك أو مـن أجـل أنَّ 

  عز وجل يرى املصلحة يف عدم إجابته يف الدنيا أو من أجل أن دعوته كان ينقصها هللا
  ـــــــــــ
اب  ١ د ب اب التوحي ي كت ه ف ه ، وأخرج ره ل إن هللا المك ألة ف زم المس اب ليع دعوات ب اب ال ي كت اري ف ام البخ ه اإلم ديث أخرج ) الح

  عاء باب العزم بالدعاء واليقل إن شئت .المشيئة واإلرادة ، وأخرجه اإلمام مسلم في كتاب الذكر والد
  ) أخرجه اإلمام مسلم في كتاب الذكر والدعاء باب العزم بالدعاء واليقل إن شئت . ٢

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
ب اإلخـالص واإلميــان أو غـري ذلــك مــن املوانـع ... فــال جيـوز للعبــد أن يظــنَّ  بربـه ظنَّــاً سـيئاً ؛ بــل جيــ

مــا مــن مســلم يــدعو  ((عليــه أن يعتقــد أن عــدم اإلجابــة حاصــٌل مــن قبــل نفســه هــو ، ويف احلــديث : 
ـا إحـدى ثـالث :  إمَّـا أن تعجـل لـه دعوتـه ، وإمَّـا بدعوٍة ليس فيها إمثٌ والقطيعة رحم إالَّ أعطاه هللا 

ــا أن يصــرف عنــه مــن الســوء مثلهــا ؛ قالــ ر ؛ قــال : هللا ـإذاً نكثــوا : ـأن يــدخرها لــه يف اآلخــرة ، وإمَّ
  رواه أمحد ، وباهلل التوفيق .  )) أكثر

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )١  ( 

١٧١  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ـــــــــــ
رين من الصحابة من حديث أبي سعيد الخدري   ١ اقي المكث ل رحمه هللا في مسند ب ن حنب رقم  ) الحديث أخرجه اإلمام أحمد ب ب

رقم الحديث بترقيم إحياء التراث ، وقال عنه اإلمام ا ١٠٧٤٩الحديث  في  ٤٤٨٣أللباني رحمه هللا في سلسلة األحاديث الضعيفة ب
د (  ٤٦٧/  ٩ج رد (  ١٨/  ٣طبعة مكتبة المعارف : " أخرجه أحم ال  ٤٩٣/  ١) والحاكم (  ٧١٠) والبخاري في األدب المف ) وق

  صحيح اإلسناد ووافقه الذهبي وهو كما قاال " اهـ .  
  الخالق الممجد  الشرح الموجز الممهد لتوحيد  

  
  ) باب اليقول عبدي وأمتي ٥٣( 

ــرة    ــي هري يقولنَّ  ((قــال :   أنَّ رســول هللا   فــي الصــحيح عــن أب  ــ
ء ربــك  أحــدكم : أطعــم ربــك ــ يقــل ، و ي ، و ــ وليقــل : ســيدي ومو

مي  أحدكم : عبدي وأمتي ، وليقل فتاي    ))وفتاتي ، وغ
الرب على املوىل األعلى ؛ يعـين املالـك أو املعتِــق والنهـي  : يف هذا الباب النهي عن إطالق الشرح

ٌي عـن التشـبيه يف اللفـظ ؛ وإن كـان جـائزاً إالَّ  عن إطالق عبدي وأميت على املوىل األسفل ؛ وهذا 
أنَّ األوىل واألبلـــغ يف األدب أالَّ يقـــول املـــوىل األســـفل ملـــواله األعلـــى أالَّ يقـــول لـــه : ريب واليقـــال : 

، وضئ ربك ، ومن باب األدب أن يقال : فتاي ، وفتايت بدل عبـدي وأمـيت ؛ مـن أجـل  أطعم ربك
أن يكون ذلك حتقيقاً للتوحيد ، فينهـى عـن التشـابه يف األلفـاظ أدبـاً مـع هللا عـز وجـل ؛ ملـا يف ذلـك 
    من كمال التوحيد ، فأبدل بدل رب سيد وموىل ، وبدل عبدي وأميت فتاي وفتايت ، وباهلل التوفيق .

  
  
  
  

 )١  ( 

١٧٢  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  ـــــــــــ
م  ١ اب حك اب األدب ب ) الحديث أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه في كتاب العتق باب كراهة التطاول على الرقيق ، ومسلم في كت

  إطالق لفظ العبد واألمة .
  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
  ) باب اليرد من سأل باهلل ٥٤( 

من اسـتعاذ  ((:    قال : قال رسول هللا ر هللا عنهماعن ابن عمر   
مـن سـأل هللا بـا فـأعطوه ، ومـن دعـاكم فـأجيبوه ، و با فأعيـذوه

ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه ، فإن لم تجـدوا مـا تكافئونـه فـادعوا 
رواه أبو داود والنسائي بسنٍد صـحيح  ))له حتى تروا أنَّكم قد كافأتموه 

 .  
: ترمجة هذا الباب أنَّه اليرد من سأل باهلل ؛ فإنَّ هللا سبحانه وتعاىل هو الذي أعطـى وخـوَّل  الشرح

، ويسر للعبد الرزق ، واملال ، ويسر له األسباب اجلالبة للخري ، وقواه على ذلك ذهنيـاً وجسـدياً ، 
مـه إيـاه بـأن جعلـه مسـؤوًال فإذا ُسئل أحٌد باهلل فإنَّه ينبغي للمسؤول أن يتذكر نعمـة هللا عليـه ، وإكرا

السائًال ، ومعطياً متفضًال على غريه بسبب ما خوَّله إيـاه ، ومـن حـق هـذا املـنعم عليـه أن يعطـي مـن 
أجلــه أي مــن أجــل هللا ، ولــيس معــىن ذلــك أن يعطــي الســائل مــا ســأل ، ولكــن أن يعطيــه علــى قــدر 

أي ابـذلوا لـه ،  ))ل بـاهلل فـأعطوه مـن سـأ ((استطاعته حبسب مـا تيسـر لـه ، وهلـذا جـاء يف احلـديث : 
وأطيعوا ربكم يف البذل له ؛ ألنَّ هللا سبحانه وتعاىل ندب العباد إىل اإلنفاق يف غـري مـا آيـة قـال جـل 

 ] ٧ – ٥[ الليــل :  فسنيســره لليســرى  وصــدق باحلســـىن  فأمَّــا مــن أعطــى واتقــى  مــن قائــل : 
بـات مــا كســبتم وممــا أخرجنـا لكــم مــن األرض والتيممــوا يــا أيهــا الـذين آمنــوا أنفقــوا مــن طي وقـال : 

الشيطان يعـدكم  اخلبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إالَّ أن تغمضوا فيه واعلموا أنَّ هللا غٌين محيد 
]  ٢٦٨ – ٢٦٧[ البقــرة :   الفقــر ويــأمركم بالفحشــاء وهللا يعــدكم مغفــرًة منــه وفضــال وهللا واســع علــيم

 )١  ( 

١٧٣  
  



الرب أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب ولكن الـرب مـن آمـن بـاهلل واليـوم ليس  وقال سبحانه : 
اآلخر واملالئكة والكتاب والنبيني وآتى املال على حبه ذوي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل 

 والــذين يف أمــواهلم حــق معلــوم  وقــال جـــل مــن قائــل :  ] ١٧٧[ البقــرة :  والســائلني ويف الرقــاب 
  .  ] ٢٥ – ٢٤[ املعارج :  سائل واحملروم لل

  واملهم أنَّ هللا ندب عباده لإلنفاق كل حبسب حاله .   
  ـــــــــــ
رقم الحديث  ٨٢/  ٥) الحديث أخرجه النسائي في سننه ( المجتبى ) في ج ١ و داود في  ٢٥٦٧ب اهلل عز وجل وأب اب من سأل ب ب

رقم  ١٩٩/  ٨وأخرجه أيضاً ابن حبان في صحيحه في ج باب عطية من سأل باهلل ، ١٢٨/  ٢سننه في ج ر األمر  ٣٤٠٨ب اب ذك ب
أة لمن صنع المعروف والشهاب في مسنده في ج رقم  ٢٦٠/  ١بالمكاف رد في ج ٤٢١و ٢٩٥ب  ٨٥/  ١والبخاري في األدب المف

ى ا ١٣٤٦٥برقم  ٣٩٧ ١٢والطبراني في المعجم الكبير في ج ٢١٦برقم  رقم  ٥٧٢/  ١لصحيحين في والحاكم في المستدرك عل ب
د  ١٨٩٥برقم  ٢٥٧/  ١والطيالسي في مسنده في ج ٧٦٧٩برقم  ١٩٩/  ٤والبيهقي في السنن الكبرى في ج ١٥٠٢ وأخرجه أحم

 ١٢٧/  ٢وفي ج  ٥٧٤٣برقم  ٩٩/  ٢وفي ج ٥٣٦٥في مسند عبد هللا بن عمر بن الخطاب برقم الحديث  ٦٨/  ٢في مسنده في ج
   .   ٨٠٦برقم  ٢٥٦/  ١بد بن حميد في جوفي مسند ع ٦١٠٦برقم 

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
  ويف هذا احلديث أمٌر بإعطاء من سأل باهلل على حسب املتيسر للمسؤول .

أي إذا استعاذكم أحٌد باهلل ؛ فينبغي لكم  ))ومن استعاذ باهلل فأعيذوه  ((وقال أيضاً يف احلديث :    
؛ إذا قــدرمت علــى ذلــك ؛ إالَّ مــن اســتعاذ مــن حــدٍّ أو حــقٍّ واجــٍب عليــه ؛ فإنَّــه اليعــاذ مــن  أن تعيــذوه

  احلد ، وال من القصاص . 
كـــذلك أيضـــاً مـــن حـــق املســـلم علـــى املســـلم إجابـــة دعوتـــه إذا   ))ومـــن دعـــاكم فـــأجيبوه  ((قولـــه :   

علـى املسـلم سـت قيـل ومـا هـنَّ حق املسـلم  ((قال :  أنَّ النيب  استطاع ، ويف حديث أيب هريرة 
يـا رسـول هللا ؟ قـال : إذا لقيتـه فسـلم عليــه ، وإذا دعـاك فأجبـه ، وإذا استنصـحك فانصـح لــه وإذا 

    ))دعاك فأجبه ، وإذا عطس فحمد هللا فسمته ، وإذا مرض فعده ، وإذا مات فاتبعه 
عة ، واملعـروف إن قـدرمت علـى أي كافئوه على الصـني ))ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه  ((قوله :    

  ذلك ؛ فإن مل جتدوا ما تكافئونه به فادعوا له ، فجعل الدعاء مكافئًة .
  أي تظنوا أنَّكم قد كافئتموه .  ))حىت تروا  ((قوله :    

دل أمتــه علــى كمــال اخلــري ، وخصــال الفضــل ، فمــن عمــل  ويؤخــذ مــن هــذا احلــديث : أنَّ النــيب 
فإنَّــه يعــيش علــى خــري ، وميــوت علــى خــري  ، واتبــع مــا أرشــد إليــه النــيب  بطاعــة ربــه ســبحانه وتعــاىل

  نسأل هللا أن جيعلنا من أهل ذلك . 
ومناســـبة هـــذا البـــاب لكتـــاب التوحيـــد : أنَّ مـــن تعظـــيم هللا عـــز وجـــل اإلعطـــاء مـــن أجلـــه ، وبـــاهلل   

  التوفيق .  
  

 )١  ( 
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  ـــــــــــ
اب  ١ ام مسلم في كت اقي ) الحديث أخرجه اإلم د في مسند ب ام أحم اب من حق المسلم للمسلم رد السالم ، وأخرجه اإلم السالم ب

رقم  رين ب ات  ٩٠٨٠و ٨٦٢٨المكث دل " وإذا م ات فاصحبه " ب مته " وإذا م دل فس مته " ب ظ : " وإذا عطس فش اء بلف ه ج إالَّ أنَّ
  فاتبعه " . 

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
  ب اليسأل بوجه هللا إالَّ الجنة) با ٥٥( 

َّ الجنـة  ((:  قال قال رسول هللا  عن جابر   رواه  ))يسأل بوجه هللا إ
   أبو داود .

 ن معــاذقــرم بــ ويف ســنده ســليمان بــن ١٦٧١: وحيــث أنَّ احلــديث أخرجــه أبــو داود بــرقم  الشــرح
وضـعفه األلبـاين "  : " ضـعيفقطـان وابـن العبد احلـق ، وقال  ء "ليس بشيبن سعيد  : " قال حيىي 

أحاديـث منهـا الـدعاء الـذي دعـا بـه وقد عارضـه مـا يـدل علـى جـواز ذلـك  ١٩٤٤يف املشكاة رقم 
ــذا الــدعاء :  النــيب  ــه أهلهــا ، فــدعا  اللهــم إليــك أشــكو  ((عنــد منصــرفه مــن الطــائف حــني كذب

 !؟؛ إىل مـن تكلـينأنـت ريب أنـت رب املستضـعفني و ؛ وقلة حيليت وهواين على النـاس ، ضعف قويت 
غـري أنَّ عافيتـك ؛ بـك غضـٌب فـال أبـايل  نإن مل يكـ !أو إىل عدٍو ملَّكته أمري ؟؛ إىل بعيٍد يتجهمين 

وصــلح عليــه أمــر ، أعــوذ بنــور وجهــك الــذي أشــرقت لــه الظلمــات  ((ويف آخــره :  ))هــي أوســع يل 
ول ـوال حـ، ؛ لـك العتـىب حـىت ترضـى زل يب سـخطك ـأو ينـ؛ الدنيا واآلخرة : أن حيـلَّ علـيَّ غضـبك 

 –ويف آخـره  -وأحق من عبـد ، اللهمَّ أنت أحق من ذكر  ((وورد يف دعاٍء آخر :  ))والقوة إالَّ باهلل 
أعـوذ بوجـه هللا الكـرمي  ((اٍء آخـر : ويف دعـ ))أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السـموات واألرض 

ومـن ؛ ومن شر ما خلقت أي رب ، شر السامة والالمة  من؛ وبكلماته التامة ، سم هللا العظيم ، وب
  واجلمع  ))رة ـا واآلخـومن شر الدني، ومن شر ما بعده ، شر هذا اليوم 

  ـــــــــــ
رقم الحديث  ١٢٧/  ٢) أخرجه اإلمام أبو داود في كتاب الزكاة باب كراهية المسألة بوجه هللا في ج ١ والبهقي في السنن  ١٦٧١ب

د  ٧٦٧٨برقم  ١٩٩/  ٤الكبرى في ج اب التوحي ى كت د عل ول المفي ا الق د المشيقح محقق ل والشيخ خال ا الخي وقال الشيح سليمان أب

 )١  ( 

 )٢  ( 

 )٣  ( 

 )٤  ( 
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ي ج ين ف ن صالح العثيم ة ص (  ١١٦/  ٣للشيح دمحم ب ى الجهمي رد عل ي ال ده ف ن من ي األسماء  ٩٨: " وأخرجه اب ي ف ) والبيهق
ذري في مختصر السنن  ٣٥٣و ٣٥٢/  ١) والخطيب في الموضح  ٣٠٦والصفات ص (  ال المن ه ، وق /  ٢عن جابر رضي هللا عن

ا في الفيض  ٢٥٣ ن القطان كم اوي في  ٤٥١/  ٦: " وسليمان بن قرم تكلم فيه غير واحٍد " والحديث ضفعه عبد الحق واب والمن
وٌن من سأل بوجه هللا ، لكن يشهد لعموم النهي حديث أبي موسى رضي هللا عنه عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٥٠٥/  ٢التيسير  ال : " ملع  ق

ا في الفيض  ١٠٣/  ٣ملعوٌن من سئل بوجه ثم منع سائله مالم يسأل هجرا " أخرجه الطبراني كما في المجمع  وحسنه العراقي كم
ـد ج" وقال الشيـخ الوليـد آل فريـان في تحقيقـه لكتـاب فتـح المجيـد شرح  ٤٧٨/  ٢والمناوي في التيسير  ٤/  ٦ ـاب التوحي /  ٢كت

ـان  ١١٠٧/  ٣: " وأخرجه ابن عدي في الكامل (  ٧٦١ ة سليمـــ در إالَّ من رواي ن المنك ه عن دمحم ب ) وقال : هذا الحديث ال أعرف
ه سليمان  ٣٨٨) واألسماء والصفات (  ١٩٩/  ٤) والبيهقي في السنن (  ٧٩٨٦بن قرم .... والديلمـي في الفـردوس رقم (  ) وفي

  ) " اهـ .  ٢٥٣رم سيء الحفظ يتشيع كما في التقريب ( بن ق
م (  ٢ دعاء رق اب ال ال الهيثمي في  ١٠٣٦) قال الدكتور الوليد آل فريان في تخريج هذه األحاديث : " أخرجه الطبراني في كت ) وق

ات  ٣٥/  ٦مجمع الزوائد (  ه ثق ة رجال ةٌ ، وبقي اريخ ( ) رواه الطبراني ، وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثق /  ٢، والطبراني في الت
م (  ٣٤٥ م (  ٣٢٣١) من حديث عبد هللا بن جعفر ، وأصله في صحيح البخاري رق ) من حديث  ١٧٩٥) ومسلم في الصحيح رق

  عائشة .
وأخرج نحوه  ٢٩٥٢١برقم  ٦٦/  ٦وابن أبي شيبة في ج ٩٢٣٤برقم  ١٥٦/  ٥) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في ج ٣

ه فضالة  ١١٧/  ١٠من حديث أبي أمامة ؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (  ٨٠٢٧برقم  ٣٦٤/  ٨في الكبير في ج الطبراني ) وفي
رقم  ٦٩/  ٦بن جبير ؛ وهو ضعيٌف مجمع على ضعفه ، وأخرج بنحوه أيضاً ابن أبي شيبة في ج وفي األحاديث الطوال  ٢٩٥٣٩ب

  .                                                          = في حديث الصور ٢٦٦/  ١لسليمان الطبراني في ج

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد   

  
سأل النـيب فيها السؤال بوجه هللا ؛  ورداليت  بني هذه األحاديث وحديث الباب هو أنَّ هذه األدعية

  يتعــارض مــع حــديث  فــال، اة مــن النــار والنجــ، فيهــا ربــه ســبحانه مبــا يكــون ســبباً يف دخــول اجلنــة
، يعــين أنَّــه جيــوز مــا يكــون ســبباً يف دخــول اجلنــة ؛ ويــدل علــى جــواز مثــل ذلــك ، بــل يقويــه ؛ البــاب 

  والنجاة من النار . 
زه عـن التوافـه والـدنيا ـوينـ، فال يسأل به إالَّ عظيم ؛ أنَّ وجه هللا عظيم : ويؤخذ من هذا احلديث    

  سبة لوجه هللا . تعترب حقريًة بالن
أن ؛ رب العــرش العظــيم ؛ ونســأل هللا الكــرمي ، إثبــات صــفة الوجــه هلل تعــاىل : يؤخــذ مــن احلــديث و 

    . وباهلل التوفيق  ويعيذنا من النار ،، يرزقنا اجلنة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ـــــــــــ

اب من اسمه  ١٦٦/  ٦األوسط في جوالطبراني في المعجم  ٢٤١٧برقم  ٣٠٦/  ٤) أخرج بنحوه أبو يعلى في مسنده في ج ٤ = ب
ر القرشي في ج و بك د هللا دمحم أب ارات لعب رقم  ١٤٨/  ١دمحم ، وفي المرضى والكف ودة ب ر مصافحة أهل الم اب في ذك ال  ١٨٧ب وق

ن أبي طا ٣٨٩الدكتور الوليد آل فريان " وأخرج بنحـوه البيهقــي في األسمـاء والصفـات (  ي ب ن مسعود ، وعل لب ) من حديث اب

١٧٦  
  



ه :  ٣٩٣وقال : وهو إسنادٌ صحيح ، وأخرجه البيهقي في األسماء والصفات (  اً وأخرج الشاهد من ن المسيب موقوف ) عن سعيد ب
م (  ٥٠٥٢أبو داود في السنن رقم (  اب  ٧١٣) والدينوري في عمل اليوم والليلة رق ي ، وأخرجه الطبراني في كت ) من حديث عل

  عائشة " اهـ . ) من حديث ١٣٩٩الدعـاء رقـم ( 
  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
  ) باب ما جاء في اللو   ٥٦( 

ٌء ما قتلنا ههنـا  وقول هللا تعالى :      مر  يقولون لو كان لنا من ا
 : وقوله :  ] ١٥٤ [ آل عمــران  خوانهم وقعدوا لـو أطاعونـا مـا الذين قالوا 

  . ] ١٦٨[ آل عمران :  قتلوا 
احـرص علـى  ((قال :  أنَّ رسول هللا  في الصحيح عن أبي هريرة     

ٌء ف تقل : لو أني  ما ينفعك تعجزن ، وإن أصابك  واستعن با و
هللا وما شاء فعل ، فـإن لـو  رَ ولكن قل : قدَّ  فعلت كذا لكان كذا وكذا ،

   ))تفتح عمل الشيطان 
ال عند املصائب ؛ ونزول األمور املكروهة ؛ لـو فعلنـا كـذا مـا كـان  املراد باللو هي اليت تق: الشرح 

كذا ، ولو كان كذا ما كان كذا ، ولكون لو تـدل علـى اإلشـعار بعـدم الصـرب ، وكثـرة األسـى واحلَـزن 
على ما فات ؛ حيث يزعم قائلها أنَّه لو حصل ما ظنَّه مما يكون فيه خالٌص من القدر ملا وقع ذلـك 

أنَّه ينبئ بـاالعرتاض ، وزعـم القائـل أنَّ مـا قـدِّر سـيكون منـه خـالٌص لـو كـان كـذا ، املكروه ، وحيث 
فلذلك كـان قـول لـو كـان كـذا مـا حصـل كـذا أمـراً مـذموماً ، وينبغـي اإلذعـان لقـدر هللا فـإن قـدر هللا 

ة الخالص منه ، والمناص ؛ إذ ما قد قدِّر فال بد أن يكون ، وهلذا جاء يف احلديث حديث أيب هرير 
املذكور يف الباب احلث على احلرص على ما ينفع قبل وقوع النـوازل واالسـتعانة بـاهلل عـز وجـل علـى 
التخلص من املكروه قبل نزوله ؛ مـع التوكـل علـى هللا ، فـإن أراد هللا لـك اخلـالص فعـل بـك ذلـك ، 

  وإن مل يرد هللا ؛ فإنَّه يفعل ما يشاء ، وحيكم ما يريد . 
ما يوجب األسى ، واحلزن ؛ فإنَّ املفرتض عليك أن ترضى بقـدر هللا ، وأن تبتعـد أمَّا إذا أصابك     

ا من عمل الشيطان . َّ   عن لو ، وما نتج عنها ، فإ
ومـــا أعظـــم دالالت النصـــوص النبويـــة ؛ الـــيت هـــي وحـــٌي مـــن هللا ، وإنَّ اتباعهـــا فيـــه اخلـــري ، وفيـــه    

ن ترضى بقدر هللا عز وجل ، وإن كان هنـاك شـيٌء النجاة ؛ حىت وإن نزل بك املكروه ؛ ينبغي لك أ
حصل لك ما يسوءك بسببه ؛ فهو من تقصريك يف األسباب ، وضعف توكلك ؛ هلـذا قـال صـلى هللا 

ـــ (( عليـــه وســـلم يف هـــذا احلـــديث : ـــا ينفعـــك ، واستع ـــى م ـــا  احـــرص عل ـن ب
تعجزن    و

  ـــــــــــ
   اب األمر بالقوة وترك العجز واإلستعانة باهلل . ) الحديث أخرجه اإلمام مسلم في كتاب القدر ب ١

 )١  ( 
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  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
ٌء فـــــــابــــــــوإن أص ـــ لـــو أنـــي فعـــــــــــلت كــــــــذا  ل :ـــــــــــ تقـــــــك 

  لكــــــــــــــــان كـذا وكـــذا
لم اعمل األسباب ما دامت مواتية ، فيا أخي املس) )هللا وما شاء فعل  رَ ولكن قل : قدَّ 

  وتوقَّى الشر
بقدر ما تستطيع قبل نزوله ، ومىت نزل فاعلم أنَّ هللا قد قدَّر هذا ، فاصرب ، واحتسب ، واعلـم أنـَّه 

ما أصاب من مصيبٍة يف األرض وال يف أنفسكم إالَّ  ما يكون شيٌء إآلَّ بقدٍر سابق كما قال تعاىل : 
لكــيال تأســوا علــى مــا فــاتكم والتفرحــوا مبــا  نربأهــا إنَّ ذلــك علــى هللا يســري  يف كتــاٍب مــن قبــل أن

فهذه اآلية تدل على أنَّه ما يكون شيٌء  ] ٢٣ -٢٢[ احلـديث :  آتاكم ، وهللا الحيب كل خمتاٍل فخور 
قبـل  إالَّ يف كتـاٍب مـن يف الكون إالَّ وقد كتب ؛ من قبل وجود الكون ؛ كما قال سبحانه وتعـاىل : 

من قبل أن خيلق اخلليقة ، فاصرب ، واحتسب ، فلعل يف ذلـك خـٌري لـك ؛ رفعـة درجـات  أن نربأها 
؛ أو تكفري سيئات ، وحكمة هللا عز وجل يف خلقه سرٌّ من أسراره اليطلع عليهـا أحـٌد غـريه سـبحانه 

ينـا مـن اخلـري العاجـل وتعاىل ، فما أعظـم التوجيهـات اإلهليـة ، واإلرشـادات النبويــة نسـأل هللا أن يعط
واآلجل ، وأن يصرف عنَّا الشر العاجل واآلجل ، وإن ابتالنا بشـيٍء ؛ فنسـأله أن يبصـرنا بـاحلق فيـه 

لــو أين اســتقبلت مــن أمــري مــا  ((أنَّــه قــال :  ، ويرضــينا حبكمــه ، وقــد ورد يف احلــديث عــن النــيب 
يف متـــين األمـــر  ى اســـتعمال اللـــوفهـــذا الـــنص دليـــٌل علـــ ))عمـــرة  اســـتدبرت مل أســـق اهلـــدي، وجعلتهـــا
أن  نَّ ذلك اليدخل يف اللو املنهي عنها ، فقد متـىن رسـول هللا الفاضل إذا فات بأمٍر مفضول ، وأ

ــا إىل احلـج ليقتــدي بــه أصحابــه ، وســائر  لـو وفـق لعــدم سـوق اهلــدي ، وجعـل نسـكه عمــرًة متمتعـاً 
   -لحـة مشروعة : األمـة ، ولكن تعـارض هنا أمران يف كـل منهمـا مص

األمر األول : سوق اهلدي ، ومجع احلج والعمـرة ؛ والبقـاء علـى اإلحـرام إىل يـوم النحـر ؛ حـىت يبلـغ 
  اهلدي حمله زماناً ومكاناً . 

  ـــــــــــ
ر ) ا ١ ه خي ره كل اب المؤمن أم د ب اب الزه و استقلحديث أخرجه اإلمام مسلم رحمه هللا في كت د البخاري بفظ : " ل بلت من ، وعن

ا إالَّ الطواف من حديث  أمري ما استدبرت ما أهديت ولوال أنَّ معي الهدي " وذلك في كتاب الحج باب تقضي الحائض المناسك كله
  .   ١٢١٦وعند مسلم برقم  ٧٣٦٧و ٧٢٢٩وبنحوه  ٧٢٣٠و ٢٥٠٦و ٧٨٥و ١٦٥١برقم  جابر بن عبد هللا 

د هللا ، وفي  ) الحديث أخرجه اإلمام البخاري في كتاب الحج ٢ ن عب باب تقضي الحائض المناسك كلها إالَّ الطواف بالبيت من جابر ب
ي ول النب اب ق اب التمني ب و   باب عمرة التنعيم ، وفي كتاب الشركة باب اإلشتراك في الهدي من حديث ابن عباس ، وفي كت : " ل

ا تعرف استقبلت من أمري ما استدبرت " من حديث جابر أيضاً ، وفي كتاب اإلعتص ام بالكتاب والسنة باب النهي عن التحريم إالَّ م
راد الحج  ه يجوز إف ان وجوه اإلحرام ، وأنَّ اب بي اب الحج ب ذا اللفظ في كت ام مسلم به إباحته من حديث جابر أيضاً ، وأخرجه اإلم

  ؤمنين ـث أم المــديـه من حـل القارن من نسكـرة ، ومتى يحـج على العمـوالتمتع والقران ، وجواز إدخال الح

 )١  ( 
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  عائشة رضي هللا عنها .
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ــا إىل احلــج ، فتعــارض هنـــا أمــران  واألمــر الثــاين : َشــْرعية العمــرة ملــن مل يســق اهلــدي ليكــون متمتعــاً 

ـا  حمبوبان إىل هللا عز وجل ، فكان متين رسول هللا  لرتك سـوق اهلـدي وجعـل نسـكه عمـره متمتعـاً 
فيه ترجيح للتمتع يف حـق مـن مل يكـن لـه قـدرة علـى سـوق اهلـدي ولكونــه أيسـر علـى أكثـر  إىل احلج

النــاس ، فكــان متنيــه لعــدم ســوق اهلــدي ، وجعلهــا عمــرة ؛ تــرجيح ألمــر مشــروع علــى أمــر مشــروع ، 
فدل على جواز اللو يف مثل ذلك ، وأنَّ النهي خاص باللو الـيت يكـون فيهـا اعـرتاض علـى القـدر أو 

  صية يف املستقبل ، وباهلل التوفيق .  متين مع
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  ) باب النهي عن سب الريح ٥٧( 

تسـبوا الـريح ، فـإذا  ((قـال :  أنَّ رسـول هللا  عن أبي بـن كعـب      
ا نسألك من خير هذ ه الريح ، وخير ما رأيتم ما تكرهون فقولوا : اللهمَّ إنَّ

فيها ، وخير ما أمرت به ، ونعوذ بك من  هذه الريح ، و ما فيها ، 
ت ما أمرت به    صححه الترمذي .  ))و

: يؤخذ مـن هـذا احلـديث النهـي عـن سـب الـريح ؛ ألنَّ الـريح مـأمورٌة فمـن سـبها فقـد سـبَّ  الشرح
؛ ألنَّ التسـخط مـن الفعـل تسـخٌط مـن  اآلمر هلا ، واملصرف هلا ، وهذا مثل النهـي عـن سـب الـدهر

  الفاعل ؛ لذلك فإنَّه من متام التوحيد أن نؤمن بأنَّ الريح ، والدهر كالمها مأمـوٌر ؛ مصرٌَّف ومدبر .
ا خـرياً لنـا ؛ ولـذلك أرشـدنا النـيب    فمن متام توحيدنا لربنا أن نسأله سبحانه وتعاىل أن جيعل يف هبو
 ومدبرها سبحانه وتعـاىل أن نسـأله جـل شـأنه أن جيعـل يف تصـريفها  أن نسأل خالقها ، ومصرفها ،

، وتدبريها خرياً لنا يف ديننا ، ودنيانا ، وأن نعوذ به من شـر مـا أمـرت بـه ، وأن الجيعلهـا عـذاباً علينـا 
  ؛ كما جعلها عذاباً على قوم عاد .

النـاس إذا  لك ؛ فقد أرشـد النـيب إذا رأوا شيئاً من ذ وينبغي للناس أن يفعلوا ما أمر به النيب    
ـا نسـألك  ((رأوا هبوب الرياح أن يستقبلوها ، وجيثو الشخص على ركبتيه ؛ ويقـول :  اللهمَّ إنَّ

مـن  من خير هذه الريح ، وخير ما فيها ، وخير ما أمرت به ، ونعـوذ بـك
ت ما أمرت ب  هذه الريح ، و ما فيها ا ))ه و ،  فإنَّ هـذا فيـه دفـٌع ملضـر

 هذا الزمن من كوارث بسبب األعاصري أو الفيضـانات أو الـزالزل واستجالٌب خلريها ، وكم مسعنا يف
ولكن جلهل الناس ، وعدم علمهم اليأتون باألسباب اليت أمر هللا ، أو غري ذلك من األشياء املدمرة 
ويستجلب بـذلك ، ه ـنزولاً ـراً نزل أو متوقعـذلك شـوا بـليستدفع ا يف كتابه ، وعلى لسان رسوله 

  زل أو يتوقع نزوله . ـريًا ينـخ
  ـــــــــــ

د في ج)  ١ رقم الحديث  ١٢٣/  ٥الحديث بهذا اللفظ أخرجه اإلمام الترمذي في كتاب األدب باب النهي عن سب الريح واإلمام أحم ب
رقم  ٢٣١/  ٦والبيهقي في السنن الكبرى في ج ٢١١٧٦ رد في جوالبخاري في األدب الم ١٠٧٦٩ب رقم  ٢٥١/  ١ف ن  ٧١٩ب واب

اب صحيح مسلم وأصل الحديث بغير هذا اللفظ في  ٢٩٢١٩برقم الحديث  ٢٧/  ٦أبي شيبة في مصنفه في ج اب اإلستسقاء ب في كت
    التعوذ عند رؤية الريح وفي كتاب الذكر والدعاء والتوبة باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل . 

  لممهد لتوحيد الخالق الممجد  الشرح الموجز ا

  
  ملحوظة : 

 )١  ( 

١٨٠  
  

١٨١  
  



كمـا قـال ؛  ووردت الريـاح جمموعـة يف الريـاح املبشـرة بـاخلري ، وردت الريح موحدة يف ريح العذاب   
ســخرها علــيهم ســبع ليــاٍل ومثانيــة أيــاٍم حســوماً  وأمَّــا عــاٌد فــأهلكوا بــريٍح صرصــٍر عاتيــة  تعــاىل : 

م أعجـا َّ وأرسـلنا الريـاح  : تعـاىل وقـال  ] ٧ – ٦[ احلاقـة :  ز خنــٍل خـاويــةفرتى القوم فيهـا صـرعى كـأ
وليذيقكــم مـن رمحتــه مبشـرات ومن آياتـه أن يرسـل الريـاح  وقال سبحانه :  ] ٢٢[ احلجر :  لواقح 

  : ـا الـريح الـيت تـأيت بالعـذاب ، وإذا مجعـت  ] ٤٦[ الروم ومن هنا نعلم أنَّ الريح إذا أفردت قصـد 
  اليت تأيت بالرمحة ، وباهلل التوفيق .  ا الريحقصد 
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  يظنون باهلل غير الحق ظنَّ الجاهلية   ) باب قول هللا تعالى :  ٥٨( 

١٨٢  
  



يظنـون بـا غيـر الحـق ظـنَّ الجاهليـة يقولـون   قال هللا تعالى :      
مر كله  يخفون في أنفسـهم مـا هل لنا م ء قل إنَّ ا مر من  ن ا

ء ما قتلنا ههنا قل لو كنتم  مر  يبدون لك يقولون لو كان لنا من ا
في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضـاجعهم وليبتلـي هللا 

[   ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم وهللا عليٌم بذات الصدور 
  .]  ١٥٤: آل عمران 

وغضـب هللا علـيهم دائـرة السـوء الظانين با ظنَّ السـوء  وقوله :   
   .  ] ٦[ الفتح :  يرا ــــاءت مصــــــعليهم ولعنهم وأعدَّ لهم جهنَّم وس

    ِّ ولى : ف ية ا ين قال ابن القيم في ا هذا الظن بأنَّه سبحانه 
 ِّ نَّ مـا أصـابه لـم يكـن بقـدر هللا بأرسوله ، وأنَّ أمره سيضمحل ، وف

وإنكار أن يتمَّ أمر رسوله ،   بإنكار الحكمة ، وإنكار القدروحكمته ، فف
  وأن يظهره هللا على الدين كله . 

كون فـي سـورة      ـ وهذا هو ظنُّ السوء الـذي ظـنَّ المنـافقون والم
نَّه غير ما يليق به سبحانه  ، وما يليق الفتح وإنَّما كان هذا ظنُّ السوء 

ـه يـديل الباطـل علـى  ، ووعده الصادقبحكمته ، وحمده  فمـن ظـنَّ أنَّ
الحق إدالـة مسـتقرة يضـمحل معهـا الحـق ؛ أو أنكـر أن يكـون مـا جـرى 
بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره لحكمٍة بالغة يستحق عليها الحمد 

ٌل ؛ بــل زعــم أنَّ ذلــك لمشــيئة مجــردة ، فــذلك ظــنُّ الــذين كفــروا ، فويــ
  للذين كفروا من النار . 

وأكثر الناس يظنُّون با ظنَّ السوء فيما يختص بهم ، وفيما يفعله     
َّ مــن عــرف هللا بأســم ــ يســلم مــن ذلــك إ اء وصــفاته ، بغيــرهم ، و

  وموجب حكمته وحمده .
وليسـتغفره ، فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا ، وليتـب إلـى هللا      

  .    نَّ السوءمن ظّنِه بربه ظ
  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

     
مـًة لـه ،    ولو فتشت من فتشت لرأيت عنـده تعنتـاً علـى القـدر ، وم

ــه كــان ينبغــي أن يكــون كــذا وكــذا ، فمســتقٌل ومســتكثٌر ، وفــتش  وأنَّ
  نفسك : هل أنت سالٌم ؟ 

َّ فإني   فإن تنج منها تنج من ذي عظيمٍة                 وإ
  ـاــــــــــــــــــــالك ناجيـــــــــــــــــإخ

 )١  ( 

١٨٣  
  



ــا كــان يــدور يف أنفــس املنــافقني مــن أنَّ هللا الينصــر  :الشــرح  خيــرب هللا عــز وجــل يف هــذه اآليــات عمَّ
  وبـــاألخص إذا وقعـــت علـــى الرســـول ، إذ كـــانوا يظنُّـــون هكـــذا ؛ رســـوله ، وأنَّ هللا اليـــتم لـــه أمـــره 

بــل ظننــتم أن لــن ينقلــب   :أزمــة أو ناكبــة ، وقــد جــاء يف اآليــة األخــرى يف ســورة الفــتح وأصــحابه 
وقـد  الرسول واملؤمنون إىل أهليهم أبدا وزين ذلك يف قلـوبكم وظننـتم ظـنَّ السـوء وكنـتم قومـاً بـورا 

وأصـحابه لكـأّينِ مبحمـٍد : " وأصـحابه إىل تبـوك  بن قـيس أنـَّه قـال حـني خـرج النـيب  دِّ اجلَ عن ذكر 
مقرنني باحلبال " ويف هذه اآليات نزلت يف سورة آل عمران يف موقعة أحد خيرب هللا عن املنافقني بـأنَّ 

عندما اشـتدت األزمـة أوقـع هللا علـيهم  النعـاس أمنـًة  ، فاملؤمنونحالتهم كانت خبالف حال املؤمنني 
ــا املنــافقون فقــفكــا، منــه  د كــانوا خبــالف ذلــك يــتملكهم ن الواحــد مــنهم يســقط ســيفه مــن يــده ؛ أمَّ
ألنَّ املــؤمنني  ؛ فلــم يغشــهم النعــاس كمــا غشــي املــؤمنني ، والقلــق ، واجلــزع ، واخلــوف ، نزعــاج اال

  وستكون العاقبة هلم . وأصحابه ،  كانت نفوسهم مطمئنة إىل أنَّ هللا سينصر رسوله 
م يظنُّـــون أنَّ ؛ صـــحابه أزمـــة أو وقـــع قتـــل يف أ فـــإذا حصـــلت علـــى الرســـول  أمَّـــا املنـــافقون    َّ فـــإ

قد هلك هو وأصحابه ، فكانت نفوسهم متوقعة استعالء املشركني  والرسول ، اإلسالم قد انتهى 
ذا الظن ، بادة اإلسالم وأهله ، وإ م هللا  واقع كثرية مـن كتابـه منهـا قولـه تعـاىل وذمهم به يف م، فعا

 : بٍب إىل السـماء مثَّ ليقطـع فلينظـر هـل يـذهنبَّ كيـده مـا فليمدد بس من كان يظنُّ أن لن ينصره هللا
م مـا قتلـوا قـال هللا عـز وجـل :  ] ١٥[ احلـج :  يغيظ ـم لـو كـانوا يف بيـو َّ قـل  وردَّ عليهم يف زعمهم أ
بتلـــي هللا مـــا يف صــــدوركم يهم القتـــل إىل مضـــاجعهم ولنـــتم يف بيـــوتكم لـــربز الـــذين كتـــب علـــيلـــو ك

، فـأخرب سـبحانه وتعـاىل أنَّ مـا يقـع علـى رسـله  الصـدور علـيٌم بـذات وليمحص مـا يف قلـوبكم وهللا
: أنَّ هللا سـبحانه وتعـاىل يكتـب الشـهادة ملـن شـاء مـن عبـاده املـؤمنني ، له يقع حلكـٍم منهـا وأتباع رس

  ويبتلي املنافقني ؛ ليخرج من صدورهم بعض ما كانـوا يكتمــونه وميحـص
  ـــــــــــ
ار في ج ٤٩١/  ٦وذي شرح سنن الترمذي في ج) انظر تحفة األح ١  ٦باب من أحب لقاء هللا أحب هللا لقاءه وفي شرح مشكل اآلث
   ١٥٣/  ٧والطبقات الكبرى البن سعد في ج ٤٩١/ 
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هلـم  ، ويكتـب احلسـنات املؤمنني الذين يبقـون على قيـد احلياة باالبتالءات ؛ الـيت يضـاعف هلـم فيهـا

نصـره هللا ة لـه قد كانت العاقبـ والرسول ، العاقبة بعد ذلك للرسل تكون  مث، ة ــفيها األجر واملثوب
، على كلمته ، وخيَّب آمال املعتدين الظاملني من املشركني واملنـافقني على أعداءه ، وأظهر دينه ، وأ

  حلمد على ذلك . اف

١٨٤  
  



السـيء ليسـوا مـن أهـل التوحيـد القـائمني بـه  ن: أنَّ أهـل الظـَّالتوحيـد ومناسبة هذا الباب لكتاب    
م ظ وهكـذا ، بـتالءات هـور هـذا الـدين بعـد شـيٍء مـن االوليسوا من أهل اإلميـان الـذين تيقنـت قلـو

، ويعلـي كلمتـه وأنَّ ينبغي أن يعتقدوا بأنَّ هللا سيظهر دينـه ؛ ينبغي أن يكون أهل اإلميان يف كل زمٍن 
  والعاقبة احلميدة ، وباهلل التوفيق . ، لنصر ، واألزمات قد تكون هي الطريق إىل اءات بتالاال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  
  

  ) باب ما جاء في منكري القدر ٥٩( 

حـدهم  و قال ابن عمر       : " والذي نفس ابـن عمـر بيـده  لـو كـان 
ه هللا منـه حتـى يـؤمن َلـبِ اً ثمَّ أنفقه في سـبيل هللا  مـا قَ مثل أحٍد ذهب

  بالقدر " .
ئكتــه ،  ((:  ثــم اســتدل بقــول النبــي      ــا ، وم يمــان أن تــؤمن ب ا

ه ، وكتبه ، ورسـله  خـر  وتؤمن بالقدر خيره و رواه مسلم   ))واليـوم ا
 .  

بن ادة بن الصامت ــوعن عب     د ــــ: يـا بنـي إنَّـك لـن تجه ــــأنَّه قـال 
يمــــطع ـــم ا ك لــم يكــن ليخطئــك ، ومــا ـابـــم أنَّ مــا أصـان حتــى تعلـــ

إنَّ أول مـا   ((  يقـول : أخطأك لم يكن ليصـيبك ؛ سـمعت رسـول هللا 

 )١  ( 

 )٢  ( 

١٨٥  
  



خلق هللا القلم فقال له : اكتب فقـال : رب ومـاذا أكتـب ؟ قـال : اكتـب 
ء حتى تقـ  سـمعت رسـول هللا  يـا بنـي ))ة ـاعــوم السـمقادير كل 

  . ))من مات على غير هذا فليس مني  ((يقول : 
حمد :         إنَّ أول ما خلق هللا تعالى القلم ، فقال له :   ((وفي رواية 

  .  ))اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائٌن إلى يوم القيامة 
بن وهب قال رسول هللا        القـدر فمن لم يـؤمن ب  ((:  وفي رواية 

ه  أحرقه هللا بالنار    . ))خيره و
وفي المسند ، والسنن عن ابن الديلمي ؛ قال : أتيت أبي بن كعـب     
   ٍء لعـلَّ هللا يذهبـه ـ ٌء من القـدر فحـدثني ب فقلت : في نف 

ا قبلـه هللا منـك حتـى من قلبي ، فقال : " لو أنفقت مثل أحـٍد ذهبـاً مـ
  تؤمن بالقدر

  ـــــــــــ
  الحديث أخرجه اإلمام مسلم رحمه هللا في صحيحه في كتاب اإليمان باب بيان اإليمان واإلسالم . ) ١
ادة  هأخرجالحديث )  ٢ ى صحته  اإلمام أبو داود رحمه هللا في سننه في كتاب السنة باب في القدر كلها من حديث عب د أشار إل وق

رقم الحديث  ٣٤/  ١اإلمام األلباني في تحقيقه لكتاب مشكاة المصابيح ج د في مسند الشاميين في ج ٩٤ب ام أحم /  ١وأخرجه اإلم
    . ٢٠٦٦٤برقم الحديث  ٢٠٤/  ١٠والبيهقي في السنن الكبرى في ج ١٩٤٩برقم  ١٣٨/  ٣وفي ج ٥٨برقم  ٥٧
اد٢٢١٩٧اإلمام أحمد رحمه هللا في باقي مسند األنصار بهذا اللفظ برقم  )هذه الرواية أخرجها ٣ ن الصامت من حديث عب د  ة ب وق

ديث  اصححه رقم الح يباني ب م الش ي عاص ن أب رو ب ي بكرعم افظ أب نة للح اب الس ه لكت ي تحقيق اني ف ام األلب  ٤٨/  ١ج ١٠٤اإلم
ب،  اوأخرجه ال : اكت م ، فق ا خلق هللا القل اإلمام الترمذي في سننه في كتاب القدر باب ما جاء في الرضا بالقضاء بلفظ { إن أول م
   والقلم .* في كتاب تفسير القرآن باب سورة ن  اوكذا أخرجه }ر ما كان وما هو كائن إلى األبد تب ؟ قال : اكتب القدفقال ما أك

م (  ٤ در رق م (  ٢٦) أخرج هذه الرواية ابن وهب في الق اب السنة رق ن أبي عاصم في كت ) واآلجري في الشريعة (  ١١١) واب
  ) كما قال الدكتور آل فريان .  ١٨٦
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وتعلم أنَّ ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وما أخطئك لم يكن ليصـيبك ، 

  ولو مت على غير هذا لكنت
من أهل النار"  قال : فأتيت عبد هللا بن مسعود ، وحذيفة بن اليمان ، 

 حديث صحيح ؛ فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي  وزيد بن ثابت 
  رواه الحاكم في صحيحه .

  أي من الوعيد الشديد وحنو ذلك .  ما جاء في منكري القدر  باب:  الشرح
    -اعلم أنَّ القدر قد هلكت فيه فئتان : 

ون ـأنكـرت الشـر أن يكـأنَّ هذه الفئة ئة أنكرته بالكلية أو أنكرت بعضه ، واملشهور األوىل : فالفئة 
فر قدرًا من هللا أو املعاصـي قـدراً مـن هللا أو الشـرك األكـرب قـدراً من قدر هللا ، فأنكروا أن يكون الك

بأنَّه لو عذب العباد عليه كـان تعذيبـه هللا اليقدِّر ذلك ، ويعذب عليه ، زاعمني من هللا ؛ زاعمني أنَّ 
ــذا القــول قالــت املعتزلــة ؛ وهــو مــا قــرره أئمــتهم ؛ وهــم واصــل بــن عطــاء ،  هلــم ظلمــاً منــه هلــم ، و

 )٣  ( 

 )٤  ( 

 )١  ( 

 )٢  ( 
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وأمثــاهلم ، وقــد ظهــرت هــذه البدعــة يف آخــر وأبــو هاشــم ، والنَّظَّــام ، بــن عبيــد ، واجلبــائي ،  وعمــرو
بـن عمـر قـائلني أنـَّه قـد هللا ا؛ فـذكروا لعبـد وجاء رجالن من الـذين أنكـروا علـى النفـاة  زمن الصحابة

بـد هللا بـن عمـر أي نا قوٌم يقرأون القرآن ، ويتقفـرون العلـم ، ويقولـون القـدر ، فقـال هلـم علَ بَـ ظهر قِ 
ـم بـرآء مـينقال للسائل : " إذا لقيت أولئك فأخربهم أين بريٌء مـنهم ،  َّ والـذي نفسـي بيـده لـو   وأ

  كان ألحدهم مثل أحٍد ذهباً ، مث أنفقه يف سبيل هللا مـا قبله هللا منه حىت يؤمن بالقدر خريه وشره ". 
القــدر ، وبــالغوا فيــه حــىت جعلــوا اإلنســان مبنـــزلة قابــل أهــل هــذا املــذهب قــوٌم أثبتــوا الفئــة الثانيــة : ت
  ه أو الغصن الذي حيرك حىت قال قائلهم : دَ هْ دَ احلجر الذي يُ 

  مكتوفاً وقال له           إياك إياك أن تبتل باملاءيف اليم لقاه أ
  وكال الفريقني مبطٌل ، وظامل ، وجاهل .     
  ـــــــــــ
رقم الحديث  ٦٢٤/  ٣ي المستدرك على الصحيحين في ج) الحديث أخرجه اإلمام الحاكم ف ١ و داود في  ٦٣٠٤ب ام أب وأخرجه اإلم
ديث  ٢٢٥/  ٤ج رقم الح ي ج ٤٦٩٩ب ة ف ن ماج رقم  ٢٩/  ١واب ي ج ٧٧ب ند ف ي المس د ف ام أحم رقم  ١٨٢/  ٥واإلم  ٢١٢٩ب
  .  ٢٠٦٦٣برقم  ٢٠٤/  ١٠والبيهقي في السنن الكبرى في ج ٧٢٧برقم  ٥٠٥/  ٢وابن حبان في صحيحه في ج ٢١٦٩٦و
) قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد : " أخرج أبو داود عن عبد العزيز بن ابي حازم عن أبيه عن ابن عمر رضي  ٢

اتوا فالتشهدوهم  ((قال :  هللا عنهما عن النبي  ودوهم ، وإن م وعن عمر مولى  ))القدرية مجوس هذه األمة ؛ إن مرضوا فال تع
ال رسول هللا غُْفر ال : ق ا ق ان رضي هللا عنهم ل أمة مجوس ، ومجوس  ((:  ة عن رجٍل من األنصار عن حذيفة وهو ابن اليم لك

ى هللا  دجال ، وحقٌّ عل هذه األمة الذين يقولون :القدر من مات منهم فالتشهدوا جنازته ، ومن مرض منهم فالتعودوه ؛ وهم شيعة ال
  ) وغيرهما .  ٤٠٧،  ٤٠٦/  ٥) وأحمد في المسند (  ٤٦٩٢أبو داود في السنن ( أن يلحقهم بالدجال " اهـ رواه 
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وكـان  در مقادير العباد قبل أن خيلق السموت واألرض خبمسني ألف سـنةـق أنَّ هللا عز وجل قـواحل  

هو كـائٌن  فقال له : اكتب ، فجرى يف تلك الساعة مباعرشه على املاء ، وأنَّ أول ما خلق هللا القلم 
إىل يوم القيامة ، وأنَّ العباد اليتجاوزوا ما قدر هلم إن خرياً فخري ، وإن شراً فشـر وجيب أن نعلم أنَّ 
هلل يف عباده احلكمة البالغة ، وأنَّ هللا سبحانه اليظلم أحداً من خلقه ، وأنَّ هللا سبحانه وتعـاىل جعـل 

عقوًال ، وأفهاماً ، وأمساعاً ، وأبصارًا ، وألسنة ، وجوارح ، وأرسل إليهم الرسل ، وأنزل إليهم  للعباد
الكتب ، ووعد باجلنة للمطيعني ، والنار للعاصني ، وأجرى ذلـك علـى ألسـنة رسـله ، وأنزلـه يف كتبـه 

هللا غـــين عـــنكم  إنَّ روا فــــإن تكفـــ ، فمـــن كفـــر ، فللـــه احلجـــة عليـــه ، وهللا ســـبحانه وتعـــاىل يقـــول : 
أرأيـت  ((سـأله عمـر فقـال :  والنـيب  ] ٧[ الزمـر :  واليرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكـم 

ما نعمـل فيـه ؛ أمـٌر مبتـدع أو مبتـدأ أو أمـٌر قـد فـرغ منـه ؟ قـال : أمـٌر قـد فـرغ منـه ، فاعمـل يـا ابـن 
إنـَّه يعمـل للسـعادة ، وأمَّـا مـن كـان مـن اخلطاب ؛ فـإنَّ كـًال ميسـر ؛ أمَّـا مـن كـان مـن أهـل السـعادة ف

 )  ١(   رواه أمحد .  ))أهل الشقاوة فإنَّه يعمل للشقاء 
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إنـَّا كـل شـيٍء  قـال سـبحانه وتعـاىل : ؛ فالقدر سرٌّ من أسرار هللا عز وجل جيب علينا أن نؤمن بـه   
يف  وال مــــا أصــــاب مــــن مصــــيبٍة يف األرض وقــــال ســــبحانه وتعــــاىل :  ] ٤٩[ القمــــر :  خلقنــــاه بقــــدر

فيجــب علــى كــل  ] ٢٢[ احلديــد :  إنَّ ذلــك علــى هللا يســريأنفســكم إالَّ يف كتــاٍب مــن قبــل أن نربأهــا 
ه عبـد هللا ـــوامس، وسنن أيب داود عن ابن الديلمي ، ويف املسند ، مسلم أن يؤمن بقدر هللا عز وجل 

؛ هللا عــذَّب أهــل مساواتــه  لــو أنَّ  ((: مــا قــال ذلــك صــاحب فــتح اجمليــد ولفــظ أيب داود ك، بــن فــريوز 
فقـت ولـو أنهلـم مـن أعمـاهلم  ، ولو رمحهم لكانت رمحته خرياً وهو غري ظامل هلم  معذ؛ وأهل أرضه 

ومــا ، وتعلــم أنَّ مــا أصــابك مل يكــن ليخطئــك ، مثــل أحــٍد ذهبــاً مــا قبلــه هللا منــك حــىت تــؤمن بالقــدر 
قـال : فأتيـت عبـد هللا ؛ ن أهـل النـار لكنـت مـ؛ علـى غـري هـذا ، ولو مـت أخطئك مل يكن ليصيبك 

مثَّ أتيـت : فقـال مثـل ذلـك قـال ، حذيفة بـن اليمـان  أتيت مثَّ ؛ قال : فقال مثل ذلك  بن مسعود 
    ابن ماجة " اهـ . وأخرجه ))مثل ذلك  فحدثين عن النيب ؛ قال : زيد بن ثابت 

  نـالرمح القدر قدره: قال ؛ ا سئل عن القدر قال اإلمام أمحد مل: " ره هللا مثَّ اعلم أنَّ القدر قدَّ    
  ـــــــــــ
راثاإلمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة بر)الحديث بهذااللفظ أخرجه  ١ ن الخطاب رضي هللا ٥٤٥٧قم إحياء الت عن عمر ب

م عنه  ه في رق رقم ٥١١٨و١٩٧،وبنحوه ورد عن ة الكالبي ب ه عن ذي اللحي دنيين ، في م ١٦١٩٥و ١٦١٩٤وورد بمثل سند الم
رين من الصحابة ٢٠بكر في مسند العشرة المبشرين بالجنة برقم  وعن أبي د هللا في مسند المكث ن عب رقم  وعن جابر ب  ١٣٧٠٢ب

اء بنحو هذا ١٣٨٤٦من الصحابة برقم  وعن سراقة بن مالك في مسند المكثرين ١٤١٩٠في بغير هذا اللفظ  اللفظ وكلها بترقيم إحي
القرآن باب ومن سورة هود عن عمر اء في الشقاء والسعادة وفي تفسيرباب ما جه أيضاًاإلمام الترمذي في القدرووأورد نح،التراث 

ذا اللفظ عن سراقةدمة في المقوابن ماجة  ر ه در بغي اب في الق اني رحمه هللا في صحيح سنن ب ام األلب د صحح الحديث اإلم وق
  ) . ٧٨وابن ماجة برقم (٢١٣٥الترمذي برقم 
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واملعىن : أنَّه الميتنع عـن قـدرة هللا شـيء ، ونفـاة ، واستحسن هذا ابن عقيل من أمحد رمحه هللا تعاىل 
وقــد قــال بعــض الســلف :  ؛ فضــلوا عــن ســواء الســبيل ،القــدر قــد جحــدوا كمــال قــدرة هللا تعــاىل 

  وا " اهـ . كفر   وإن جحدوه، فإن أقروا به خصموا ؛ ناظروهم بالعلم 
والقدريـة ، وهـم الـذين يقـال هلـم القدريـة النفـاة ؛ النـافني : واملهم أنَّ كال الفريقني من أهل القـدر    

كلهم خمطئون خطئاً فاحشاً ؛  وهم الذين زعموا أنَّ العبد جمبوٌر على الكفر أو على املعاصي ؛ اجملربة 
وغريه ، وهو ما ورواه عمر بن اخلطاب ؛ والتابعني ، صحابة واحلق ما ذهب إليه سلف األمة من ال، 

وحذيفـة ، بـن مسـعود اوما قرره عبـد هللا  ))وأن تؤمن بالقدر خريه وشره  ((يف حديث أركان اإلميان : 
م وهـو غـري ظـامل وأهل أرضه عـذ؛ لو أنَّ هللا عذَّب أهل مساواته  ((:  وزيد بن ثابت ، بن اليمان 

م حبجــةعــىن ذقلــت : م ))هلــم  إنَّ هللا اليظلــم  فقــال : ، وهللا قــد نفــى عــن نفســه الظلـــم  لــك لعــذ
مـــن عمـــل صـــاحلاً  : ســـبحانه قـــال و  ] ٤٤[ يـــونس :  النـــاس شـــيئا ولكـــنَّ النـــاس أنفســـهم يظلمـــون 

ووجـدوا مـا عملـوا  ال تعـاىل :ـوقـ ] ٤٦[ فصـلت :  وما ربك بظالم للعبيـد فلنفسه ومن أساء فعليها 

١٨٨  
  



واســأل هللا أن ، أيهــا املســلم علــى هــذا املبــدأ  رْ فِســ ] ٤٩[ الكهــف :  واليظلــم ربــك أحــداً  حاضــراً 
  وباهلل التوفيق .، وأن يثبتك عليه حىت تلقاه ، يوفقك إىل احلق 
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  ) باب ما جاء في المصورين ٦٠(  
ومــن  ((قــال هللا تعــالى :  قــال رســول هللا : قــال  رة عــن أبــي هريــ   

أظلــم ممــن ذهــب يخلــق كخلقــي ، فليخلوقــوا ذرة أو ليخلقــوا حبــة أو 
  أخرجاه .  ))ليخلقوا شعيرة 

ــ هللا عنهــا ولهمــا عــن عائشــة   أشــدُّ  ((قــال :   : أنَّ رســول هللا  ر
   . ))الناس عذاباً يوم القيامة الذين يظاهئون بخلق هللا 

  ((يقول :    : سمعت رسول هللا ر هللا عنهاولهما عن ابن عباس     
يجعل له بكل صورٍة صورها نفٌس يعذب بهـا فـي  كل مصوٍر في النار

من صور صورًة في الدنيا كّلِف أن ينفخ   ((ولهما عنه مرفوعاً :  ))جهنَّم 
  . ))فيها الروح وليس بنافخ 

أ أبعثك على ما  (( : ل : قال لي علي ولمسلم : عن أبي الهياج قا   
فاً بعثني عليه رسول هللا  ـ قبراً م ـ َّ طمسـتها ، و َّ تدع صورًة إ ؟ أ

َّ سويته    .  ))إ

 )٢  ( 

 )٣  ( 

 )٤  ( 

 )٥  ( 

 )١  ( 
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خبار مبا يلقونه مـن العـذاب يف ، واإلوالزجر ، أي من النهي  باب ما جاء في المصورين:  الشرح
  .  م القيامة و وي، الربزخ 

ومــن  ((قــال هللا تعــالى :  قــال رســول هللا : قــال  عــن أبــي هريــرة    
أظلــم ممــن ذهــب يخلــق كخلقــي ، فليخلوقــوا ذرة أو ليخلقــوا حبــة أو 

  أخرجاه .  ))ليخلقوا شعيرة 
ومـن أظلـم ممـن ذهـب خيلـق   ((ا بلغه عـن ربـه بقولـه قـال هللا تعـاىل : مب  هذا احلديث خيرب النيبيف   

عـن ربـه بأنـَّه   النـيببه فإنَّ هذا وأمثاله مما يبلغنا ؛ يث حديث قدسي أوًال : أنَّ هذا احلد ))كخلقي 
  .  قدسيٌّ  حديثٌ له فإنَّ هذا احلديث وأمثاله يقال ؛ كذا 
  ـــــــــــ

اب تحريم  م البخاري في كتاب اللباس باب نقض) الحديث أخرجه اإلما ١ ة ب اب اللباس والزين الصور ، وأخرجه اإلمام مسلم في كت
  صورة الحيوان . تصوير 

اب تحريم تصوير  ٢ ) الحديث أخرجه اإلمام البخاري في كتاب اللباس باب ما وطئ من التصاوير ، واإلمام مسلم في كتاب اللباس ب
  صورة الحيوان . 

  .  ) الحديث أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب بيع التصاوير ، ومسلم في كتاب اللباس باب تحريم تصوير صورة الحيوان ٣
  ) أخرجه البخاري في كتاب اللباس باب من لعن المصور ، ومسلم في الموضع السابق .  ٤
  ) أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه في كتاب الجنائز باب األمر بتسوية القبر .  ٥

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
أي االسـتفهام هنـا اسـتفهام إنكــاري  ))ي ومن أظلم ممن ذهب خيلـق كخلقـ ((ثانياً : يؤخذ من قوله : 

  أي كخلق هللا سبحانه وتعاىل . ؛ ال أحد أظلم ممن ذهب خيلق كخلقي 
حيــث أنـَّه مضــاهاٌة خللـق هللا تعـاىل ، وذلــك فيـه مــن ؛ ثالثـاً : يؤخـذ مــن هـذا حتــرمي التصـوير وبشـاعته 

  التشبه برب العزة ما جيعل هذا الذنب من أشد الذنوب . 
إجيـاد املـراد بـاخللق هنـا  ))فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعرية  ((ؤخذ من قوله : رابعاً : ي

والشـعرية احلقيقيـة اآلكل مـا جيـد يف احلبـة احلقيقيــة  وجيد فيها، ذرة فيها روح أو حبة أو شعرية تؤكل 
ةٍ  ، ولكـن اليقـدرون ل لصورة مـا خلـق هللا عـز وجـ ؛ من الغذاء أو أنَّ التصوير هو جعل صورة مشا

وإذا نظرنـــا يف ؛ أو احلبـــة احلقيقيـــة ؛ هيـــة يكـــون هلـــا نفـــٌع كماهيـــة الـــذرة احلقيقيـــة أن يوجـــدوا فيهـــا ما
، جنــد أنَّ هــؤالء الــذين صــوروا تلــك األشــياء اليســتطيعون ؛ عناقيــد العنــب املصــورة أو عناقيــد املــوز 

ملــا ؛ هم ، ومفكــرو حكمــاء اجلــن واإلنــس ولــو اجتمعــت ؛ واملليــارات ، واليســتطيع أمثــاهلم بــاملاليني 
م  م ؛ اســتطاعوا أن يوجــدوا يف عنقــود العنــب املصــور ماهيــة العنــب احلقيقــي مهمــا كانــت قــدرا َّ فــإ

بــل اليســتطيعون أن يوجــدوا يف حبــة واحــدة الشــيء الــذي يوجــده هللا يف ماهيــة ؛ اليســتطيعون ذلــك 
ــا فمــا هــي إالَّ ا، العنــب احلقيقــي أو املــوز احلقيقــي  ولــذلك فــإنَّ هللا عــز وجــل ، لصــورة يضــاهئون 

اهيـة وذات امل، أي بتكليـف املصـور أن يوجـد يف ذات الـروح روحـاً ؛ يعاقب من فعل ذلك بتكليفـه 

١٩٠  
  



يـا أيهـا الـذين آمنـوا ضـرب مثـٌل فاسـتمعوا لـه  وهللا سبحانه وتعـاىل يقـول : ،  ؛ ماهيـة نافعـةة ـنافعال
، فهـو اخلـالق العظـيم  ] ٧٣[ احلـج :  لن خيلقوا ذبابـاً ولـو اجتمعـوا لـه إنَّ الذين تدعون من دون هللا 

  كل ما يريده سبحانه وتعاىل . والقادر على  
: أنَّ  ر هللا عنها ولهما عن عائشةأما حديث عائشة الذي ذكره املؤلف بقوله :   

أشـدُّ النـاس عـذاباً يـوم القيامـة الـذين يظـاهئون  ((قال :   رسول هللا 
  .  ))لق هللا بخ
ة ، املضــاهاة هــي املشــاكلة    وهــؤالء يضــاهئون ؛ فــاهلل ســبحانه وتعــاىل خيلــق خلقــاً حقيقيــاً ، واملشــا

ون به خلق هللا سبحانه وتعـاىل ، خبلق هللا  م يفعلـون ذلـك ؛ وجيعلون شيئاً يشا تشـبهاً بـاهلل ؛ فلكـو
ة موجبٌة لغضب هللا ع؛ الذي خيلق  فلـذلك كـانوا أشـد النـاس عـذاباً يـوم ؛ لـيهم فإنَّ نوع هذه املشا

م يضاهئون خبلـق هللا ؛ القيامة  كمـا قلنـا يف شـرح ؛  أي جيعلـون للشـيء شـكًال كشـكل اخللـق ؛ لكو
سـواًء كـان مـأكوًال أو ؛ الـيت خلـق هللا الشـيء هلـا ؛ ون فيـه احلقيقـة دُ لكـنهم اليوِجـ؛ احلديث السابق 

  ، ومسعـهله ــوعق، ه ـيعود على العبد يف صحت ، ونفعٌ  ، فاملأكول يوجد فيه لذةٌ غري مأكول 
  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
وعـذبوا أشـد ، فلما حصلت منهم املشاكلة خللق هللا عز وجل عوقبوا أشد العقوبة ، وقوته ، وبصره 

م يضاهئون خبلق هللا  ة يف اخلالقيــة الـيت اخـتص ًال إدعاًء للمشاركوجيعلون له شك، العذاب على كو
ا .   هللا 

كل مصوٍر   ((يقول :    سمعت رسول هللا ما ورد يف حديث ابن عباسوكذلك    
  .  ))يجعل له بكل صورٍة صورها نفٌس يعذب بها في جهنَّم  في النار

يمًة أو شيٍء من األطعم؛ فاملصور ملا صور الصورة على شكل ما خلقه هللا     ة فإنـَّه من إنساٍن أو 
ا ؛ يعترب قد ضاها هللا عز وجل    .هلذا جيعل له بكل صورٍة صورها نفساً يعذب 

مـن صـور صـورًة فـي   ((ولهمـا عنـه مرفوعـاً : يف احلديث الرابع :  ومثل ذلك   
  . ))الدنيا كّلِف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ 

قـال يف ؛ و يعتـرب نوعـاً مـن الشـرك وهـ؛ كل هـذه األحاديـث دالـة علـى عقوبـة مـن ضـاها خلـق هللا   
فكيـف ، مـن احليـوان ؛ فإذا كان هذا فيمن صور صورة على مثال مـا خلقـه هللا تعـاىل : " فتح اجمليد 

الـيت خلـق هللا ؛ وشـبهه خبلقـه ، وصـرف لـه شـيئاً مـن العبـادة ، حبال من سوَّى املخلوق برب العـاملني 
  " اهـ . عمل حيبه هللا من العبد ويرضاه ؟  اخللق ليعبدوه وحده مبا اليستحقه غريه من كل

١٩١  
  



د هلل الــذي خلــق الســماوت واألرض وجعــل الظلمــات احلمــ قلــت ويشــهد هلــذا قــول هللا تعــاىل :    
م يعــدلون  ــه ، أي يعــدلون بــه غــريه  [ أول ســورة األنعــام ] والنــور مث الــذين كفــروا بــر ويســوون اخللــق ب
  .م فيها مع هللا فيجعلون هلم نصيباً من العبادة يشركو

ايـة مـا يكـون يف الـذنوب ، ألنَّه جعل شريكاً مع هللا ؛ ولذلك كان املشرك أشد عقوبًة     وهذا هـو 
، فاملشـرك التغفـر لـه سـيئة ؛ وحرمـان اجلنـة ، واخللـود يف النـار ، فلذلك أوجب هللا إحبـاط العمـل ، 

ا خر من الس والتقبل منه حسنة :  ـوي بـه الـريح  يف ومن يشرك باهلل فكأمنَّ ماء فتخطفـه الطـري أو 
  نعوذ باهلل من ذلك .  ] ٣١[ احلج :  مكاٍن سحيق 

أ أبعثك على ما  (( : :عن أبي الهياج قال : قال لي علي احلديث األخري  مثَّ 
فاً بعثني عليه رسول هللا  ـ قبراً م ـ َّ طمسـتها ، و َّ تدع صورًة إ ؟ أ

َّ سويته    .  ))إ
وجـــوب طمـــس : ومـــن هـــذا يؤخـــذ ومعـــىن طمســـتها أزلتهـــا ،  ))والصـــورة إالَّ طمســـتها  ((لـــه : قو     

  .وهو إزالة معاملها ؛ بطمسها  لذلك أمر النيب ؛ ألنَّ فيها مضاهاًة خللق هللا ؛ الصور 
  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

   
ألنَّ يف رفعهـا ؛ يف هـذه الفقـرة النهـي عـن رفـع القبـور  )) سويتهوالقربًا مشرفاً إالَّ  ((كذلك قوله :    

ا  ـي عـن رفعهـا ، ذريعًة إىل عباد ـي عـن البنـاء عليهـا ، فلـذلك  ـي عـن تشييدهــا و ـي عـن ، و و
وإمعاناً يف إزالة أسباب الشـرك ؛ اللهـمَّ نسـألك بأمسائـك ، كل ذلك حمافظًة على التوحيد ؛  إسراجها 
القـائمني ؛ املخلصـني جلاللـك ؛ أن جتعلنا من املؤمنني بك املوحدين لك ؛ عليا وصفاتك ال، احلسىن 

وعمـٍل ، وذريعـة مـن ذرائعـه صـرف عنَّـا كـل سـبب مـن أسـباب الشــرك وأن ت، حبق العبودية لربوبيتك 
  وباهلل التوفيق . ، إنَّك القادر على ذلك ؛ من أعماله 

  ملحوظة :     
ر جبميع أنواعه ؛ سـواًء كـان نقشـاً باليـد أو تصـويرًا بالكـامريا أو غريهـا ويؤخذ مما تقدم حترمي التصوي  

مــن آالت التصــوير ، فكلــه حــرام ، واليســتثىن مــن ذلــك حــبس الظــل كمــا قالــه بعــض الفضــالء ألنَّ 
األحاديث يف ذلك عامة ؛ فهي تعمُّ كلَّ أنـواع التصـوير ، وأشـدُّ التصـوير مـا كـان فيـه حركـة وكـالم ، 

ن فيــه الصــورة بــدون حركــة ، والكــالم ، فكلهــا متوعــٌد فاعلهــا بالعـــذاب الــذي ورد يف ودونــه مــا كــا
  النصوص .

وهل جيوز تصوير الشجر ، واجلبال ، وما الروح فيه ؟ هذا حمل نظر ، فمن أهل العلـم مـن أجـازه    
مصـور كـل   ((يقـول :  بناءًا على قول ابن عباس رضي هللا عنهمـا لـذلك املصـور مسعـت رسـول هللا 

 )١  ( 

١٩٢  
  



يف النار جيعل له بكل صوٍر صورها نفساً فتعذبه يف جهـنَّم ، فـإن كنـت البـدَّ فـاعًال ، فاصـنع الشـجر 
ومن أهل العلم من منع ذلك ، واستدل باحلـديث الـذي سـبق ذكـره وهـو حـديٌث  ))، وما النفس له 

أو ليخلقوا شعرية وا ذرة أو ليخلقوا حبة قومن أظلم ممن ذهب خيلق كخلقي ، فليخل (( متفٌق عليه :
ـــى النـــيب  )) عـــن تصـــويرها ، وجعلـــه  احلـــديث فقـــالوا : أنَّ احلبـــة ، والشـــعرية الروح فيهـــا ، وقـــد 

  مضاهاًة خللق هللا تعاىل . 
وأمَّــا فعــل التصــوير فالجيــوز ، وأمَّــا محــل الصــورة ، وطلبهــا ، وأخــذها إذا اضــطر إليهــا ؛ فــإنَّ ذلــك   

ا النظـام كصـورة البطاقـة ، والرخصـة ، واجلـواز ، ومـا إىل ذلـك فيعفـى جيوز للضرورة ؛ اليت يلجؤ إليه
  عمَّا كان كذلك للضرورة امللحة يف أخذه يف حقِّ اآلخذين ، وباهلل التوفيق . 

  ـــــــــــ

ام مسلم في ١ اب  ) الحديث أخرجه اإلم ة ب اب اللباس والزين ه صورة غكت ا في اذ م وان وتحريم اتخ ر تحريم تصوير صورة الحي ي
ه صورة وال كلب  ا في دخلون بيت يهم السالم ال ي ة عل يممتهنة بالفرش ونحوه وأن المالئك د البخاري ف اب  ، وبنحوه عن اللباس كت

كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف وال : " وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص  قل من حرم زينة هللا التي أخرج لعباده   :وقول هللا تعالى 
  " باب عذاب المصورين يوم القيامة . مخيلة وقال بن عباس كل ما شئت والبس واشرب ما شئت ما أخطأتك اثنتان سرف أو مخيلة 

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
  ) باب ما جاء في كثرة الحلف ٦١( 

  .]  ٨٩[ المائدة :  واحفظوا أيمانكم  وقول هللا تعالى :         
الحلـف منفقـٌة  ((يقـول :  سـمعت رسـول هللا   وعن أبي هريـرة      

  أخرجاه .  ))للسلعة ؛ ممحقٌة للكسب 
ثةٌ  ((قال :    أنَّ رسول هللا  وعن سلمان الفار    يكلمهم هللا ؛  ث

يزكي ٌط زاٍن ، وعائـٌل مسـتكبر ، ورجـٌل مولهـم عـذاٌب ألـيم : أشـيهـــم و
يشــجعــل هللا بضــاعته  َّ بيمينــه؛  ــ َّ بيمينــه  تري إ ــ يبيع إ ــ رواه  ))و

  الطبراني بسنٍد صحيح . 
خير  ((:  قال رسول هللا : قال  وفي الصحيح عن عمران بن حصين   

ـ  –ثـمَّ الـذين يلـونهم ، ثمَّ الـذين يلـونهم ، أمتي قرني  قـال عمـران : ف
ــاً  ث ــرتين أو ث ــه م ــر بعــد قرن ــ –أدري أذك ــمَّ إنَّ بع ــوٌم يشــهدون ث دكم ق

يستشــهدون  ــر ، و يوفون ، ويظه ــ ــذرون و يؤتمنون وين ــ ــون و ويخون
  .  ))فيهم السمن 

خيـر النـاس قرنـي ، ثـمَّ  ((قـال :  أنَّ النبـي  وفيه عن ابـن مسـعود    
يجيء قوٌم تسبق الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ، ثمَّ الذين يلونهم ، ثمَّ 

بوننا " قال إبراهيم :  ))شهادته  ويمينه، شهادة أحدهم يمينه  كانوا ي
  . " على الشهادة والعهد ، ونحن صغار 

 )١  ( 

 )٢  ( 

 )٣  ( 

 )٤  ( 

١٩٣  
  



  ـــــــــــ

اب النهي عن  ١ اب المساقاة ب ام مسلم في كت ا ،وأخرجه اإلم ) الحديث أخرجه اإلمام البخاري في كتاب البيوع باب يمحق هللا الرب
  الحلف في البيع . 

ر في ج) أخرجه الطبراني في المعجم ال ٢ رقم  ٢٤٦/  ٦كبي رقم الحديث  ٨٢/  ٢وفي المعجم الصغير في ج ٦١١١ب وفي  ٨٢١ب
  إالَّ أنَّه جاء بلفظ : " أشمطٌ زاٍن " .  ٥٥٧٧برقم الحديث  ٣٦٧/  ٥المعجم األوسط في ج

فضائل الصحابة باب ) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الشهادات باب اليشهد على شهادة جور ، وأخرجه اإلمام مسلم في كتاب  ٣
  فضل الصحابة ثم الذين يلونهم . 

رقم الحديث  ٤ اب فضائل الصحابة  ب ى شهادة جور ، و في كت اب اليشهد عل اب الشهادات ب ) أخرجه أيضاً اإلمام البخاري في كت
اب فضائل الص ٦٦٥٨وفي كتاب األيمان برقم  ٦٤٢٩وفي كتاب الرقاق برقم   ٣٦٥١ اب فضل وأخرجه اإلمام مسلم في كت حابة ب

  الصحابة ثم الذين يلونهم .  

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
التوحيـد كتـاب أقـول عالقـة هـذا البـاب ب؛ التوحيـد كتاب وعالقته ب، الكالم على الباب :  الشرح

سـم هللا تعـاىل ألنَّ ذلك يـؤدي إىل امتهـان ا؛ حىت ولو كان صادقاً ؛ أنَّه الينبغي للمسلم كثرة احللف 
ويكـون ذلـك مـن امتهـان ، ر فاليكفِّـ، فرمبا أنَّه إذا أكثر احللف حينث يف بعض أميانه أو كثرياً منهـا ، 

  وعدم التعظيم جلالله . ، اسم هللا تعاىل 
فيـؤدي ذلـك مـنكم ، فإنَّ معناه التكثروا من اليمني  واحفظوا أيمانكم  : تعاىل أمَّا قوله   

وذلـك ينـايف  ، ويكـون ذلـك مؤديـاً إىل اإلسـتخفاف باألميـان ، وعـدم تكفريهـا ، ألميان ث يف انْ إىل احلِ 
  كمال التوحيد . 

لكنَّـه ؛ العلة يكون فيه منفقة للسلعــة ففيه أنَّ احللف على الكذب مذموم  أمَّا حديث أيب هريرة   
ه ممحوق من أجل ذلـك وكان كسب، ألنَّ احلالف أنفق سلعته بيمني كاذبة ؛ قة للكسب حَ يكون مَم◌ْ 

  وباألخص يف البيع والشراء . ، ، وفيه كراهة كثرة األميان 
ــــم، ففيــــه الــــذم لثالثــــة  أمَّــــا حــــديث ســــلمان    َّ يكلمهم هللا ((:  وأ  ((يــــوم القيامــــة أي  )) ــــ

يزكيهم  ـــ ـــيم ((أي اليطهـــرهم مـــن الـــذنوب  ))و  ((ألـــيم مبعـــىن مـــؤمل  )) ولهـــم عـــذاٌب أل
وعائـٌل  ((رميـة الزنـا وهو مع ذلك يقارف ج؛ راد به الرجل الطاعن يف السن امل )) أشيمط زانٍ 

؛ أي مع فقره فهو مسـتكرب ومتعـاٍل علـى وهو مع ذلك مستكرب املراد بالعائل الفقيـر  )) مستكبر
َّ بيمينهورجٌل جعل هللا ((الناس ، وكان من حقِّـه أن يتواضــع  يشتري إ   بضاعته 

َّ بيمينه يبيع إ فاألشـيمط الـذي قـد وضـح ، فيه دليٌل علـى فضـاعة جـرم هـؤالء الثالثـة  )) و
ــا ؛ الشــيب يف رأســه أكثــر  ــٌل علــى خســة ؛ ويواقعهــا ، وهــو مــع ذلــك يســتخف جبرميــة الزن هــذا دلي

ا ، واستخفافها باملعــاصي النف فكأنـَّه جعـل اليمـني  ))مـن جعـل هللا بضـاعته  ((والثالـث : ـس ، ودناء
وقلـة احرتامـه لـه ، ومـن اليكلمـه ، وهذا استخفاٌف بعظمـة هللا ،  واليشرتي إالّ بيمينه، سلعة اليبيع 

١٩٤  
  



الــذي أعــدَّه هللا ملــن يســتخف مبعاصــيه ؛ فإنَّــه ســيناله العــذاب األلــيم ؛ واليزكيــه ، هللا والينظــر إليــه 
  وأليم عقابه . ، ويقارفها غري مباٍل مبا يرتتب على ذلك من غضب هللا 

وكالمهـا يف ، يف خـري القـرون  رضـي هللا عنهمـامران بن حصني ، وحديث ابن مسعود أمَّا حديث ع  
  ، ويفع ـوشك يف الرابثة قـرون ، ثالبن حصني : فقد ذكر يف حديث عمران ؛  نيالصحيح

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
لناس قرني ، ثمَّ الـذين خير ا ((:  النـيب ذكر أربعة قرون حيث قال حديث ابن مسعود 

، والقرن يطلق تارًة ويراد به مائة سـنة  ))يلونهم ثم الذين يلونهم ، ثمَّ الذين يلونهم 
ومحلـه علـى اجلماعـة الـذين يشـرتكون ، الذين يشـرتكون يف زمـن ؛ ويطلق تارًة أخرى ويراد به اجلماعة 

ذا ، وىل األيف زمن لعلَّه هو  ألنَّ النـيب ؛ لقرون قـد انقضـت مبـائتني وعشـرة فإنَّ الثالثة ا؛ وإذا قلنا 
  فـإذا كـان كـل قـرٍن لـه  ))أعمار أميت ما بني الستني إىل السـبعني ، وأقلهـم مـن جيـوز ذلـك  ((: قال

 وعشــر حــدث يف وبعــد املــائتنيســنني ، فــإنَّ القــرن الثالــث ينتهــي عنــد املــائتني وعشــر ؛ ســبعون ســنة 
؛ والـذين خيرجـون علـى األمـة اإلسـالمية بالبـدع ؛ لـون الزنادقـة فقـد كـان الـوالة يقت، ما حـدث األمة 

؛ قتلـوا كثـرياً مـن املبتدعــة وهكـذا مـن بعـده مـن الـوالة ، القسري باجلعد بن درهـم خالد فقد ضحى 
تغـريت احلـال ؛ ل الناس على القول خبلـق القـرآن ، ومحوخدع بقبول آراء املعتزلة ، ملا توىل املأمون و 

فإنَّــه اليــأيت علــيكم زمــاٌن إالَّ  ((:  وجــاء حتقيــق قــول النــيب ، ضــعف إىل ضــعف وصــارت األمــة مــن 
حصل كثريًا بعـد بالدين   فالنقص يف التزام عموم أمَّة حممد  ))الذي بعده شرٌّ منه حىت تلقوا ربكم 

ثـمَّ إنَّ بعـدكم قـوٌم يشـهدون  ((وهلذا جاء يف حديث عمران بن حصني ، القرون الثالثة 
يستشــ يؤتمنون ، هدون و ــ يوفون ، ويظهــر ، ويخونــون و ــ وينــذرون و

   . ))ن فيهم السم
، يجـيء قـوٌم تسـبق شـهادة أحـدهم يمينـه ثـمَّ  ((:  ويف حديث ابن مسعود   

حبيـث أنَّ ذلـك ؛ وقلـة اصـطباغها بالـدين ، األنفـس وكالمها دل علـى تغـري  ))ويمينه شهادته 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهذا ما ، يضعف يف نفوسهم 

ى  ٢٩٨٠رقم  ٢٤٦/  ٧صف العدد في جحه باب ذكر األخبار عن وديث أخرجه اإلمام ابن حبان في صحي) الح ١ وفي المستدرك عل
ى  ٤٦٣/  ٢في ج ٣٥٩٨الصحيحين برقم الحديث  ين الستين إل ا ب ذه األمة م ار ه اء أعم ا جاء في فن اب م وأخرجه الترمذي في ب

اب األمل واألجل في  ٥٥٣/  ٥وفي ج ٥٦٦/  ٤في ج ٢٣عين برقم الحديث السب ن ماجة في ب باب في دعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، وأخرجه اب
رقم الحديث ، وأخرج  ٤٢٣٦برقم الحديث  ١٤١٥/  ٢ج ه ب د أعذر هللا إلي  ٦٣١٤في سنن البيهقي باب من بلغ سنُّه ستين سنة فق

اب من اسمه  ٨٥/  ٦، وفي المعجم األوسط في ج ٥٩٩٠برقم الحديث  ٣٩٠/  ١٠أبي يعلى في ج ، وفي مسند ٣٧٠/  ٣في ج ب
اني رحمه هللا في صح ٢٥٠برقم الحديث  ١٧٢/  ١وفي مسند الشهاب في ج دمحم ، ام األلب /  ١يح الجامع جوقد صحح الحديث اإلم
ى في مسنده في جوأما رواية : " معترك المنايا بين الستين  ١٠٧٣ برقم الحديث ٢٤٣ و يعل ا أب د أخرجه ى السبعين " فق /  ١١إل
  .  أبي هريرة رضي هللا عنه والحديث بروايتيه رواها الصحابي الجليل  ٦٥٤٣برقم الحديث  ٤٢٢
ال ٢ ن عدي ق ر ب ا  ) الحديث أخرجه اإلمام البخاري في كتاب الفتن باب اليأتي زماٌن إالَّ الذي بعده شرٌّ منه بلفظ : " عن الزبي : اتين

م سمعته وا ربك ى تلق ه حت رٌّ من ده ش ذي بع  أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال : ( اصبروا ؛ فإنَّه اليأتي زماٌن إالَّ ال
  " اهـ .  من نبيكم 

 )١  ( 

 )٢  ( 

١٩٥  
  



  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
ـــرة الكـــاثرة  ـــات ؛ يشـــاهد يف الكث ـــات وضـــعف األ، مـــن انتشـــار اخليان ـــة االمان ـــ، وقل ــــلت  رـزام باألوام

 إنَّ هللا اليغـري مـا بقـوٍم حـىت ، وهللا تعاىل يقـول :وما ذلك إالَّ لضعف اإلميان يف النفوس ؛ الشرعية 
متثـال ألوامـر ، واالفينبغي لك يا عبـد هللا أن حتـرص علـى املتابعـة  ] ١١[ الرعد :  يغريوا ما بأنفسهم 

  هللا . 
بـل ، وعـدم حتلـيهم بالصــدق الشـارع بـأمر السـتخفافهم  ))يشهدون واليستشهدون قوٌم  ((قوله :    

م مينعـون أداءهـا فإن  ؛ واألصدقاء ، قد جعلت الشهادة مرتبطة بالدفع عن القرابة  َّ كانت عليهم فإ
  المة ، والتوفيق . نسأل هللا الس؛ وكم رأينا من هذا القبيل ، 
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٩٦  
  



  موجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  الشرح ال

  
  ) باب ما جاء في ذمة هللا وذمة رسوله   ٦٢( 
يمـان  وقول هللا تعـالى :  تنقضـوا ا وأوفـوا بعهـد هللا إذا عاهـدتم و

ـ إنَّ هللا يعلـم مـا تفعلـون  [  بعد توكيدها وقد جعلتم هللا عليكم كفي
  .  ] ٩١النحل : 

إذا أمَّـر أميـراً علـى جـيش أو  كـان رسـول هللا  ((:  قال  وعن بريدة   
معه من المسـلمين خيـرا ؛ ية أوصاه في خاصته بتقوى هللا ، ومن 

قـاتلوا مـن كفـر بـا ؛ اغـزوا ، اغزوا بسم هللا ؛ في سـبيل هللا  فقال : 
ك من  تقتلوا وليداً ، وإذا لقيت عدوَّ تمثلوا ، و تغذروا ، و وا ، و تغلُّ و

كين ث خصال  الم ل  –؛ فادعهم إلى ث فأيتهنَّ ما أجـابوك ،  –أو خ
م ؛ فــإن أجــابوك  ســ ً◌ عـنهم ، ثــمَّ ادعهــم إلـى ا فاقبـل مــنهم ، وكــفَّ
فاقبل منهم ، ثمَّ ادعهم إلى التحـول مـن دارهـم إلـى دار المهـاجرين ، 

فلهم ما للمهاجرين ، وعليهم مـا علـى ؛ وأخبرهم : أنَّهم إن فعلوا ذلك 
أنَّهم يكونون كأعراب  رين ، فإن أبوا أن يتحولوا منها ، فأخبرهم :المهاج

يكون لهـم فـي الغنيمـة  المسلمين ـ يجري عليهم حكـم هللا تعـالى ، و
َّ أن يجاهدوا مع المسـلمين ؛ فـإن هـم أبـوا ، فاسـألهم  ء إ والفيء 
الجزية ؛ فإن هـم أجـابوك ، فاقبـل مـنهم ، وكـفَّ عـنهم ، فـإن هـم أبـوا 

ت أهل حصٍن فاستع فأرادوك أن تجعـل ، ن با ، وقاتلهم ، وإذا حا
نبيه ، ف تجعل لهم ذمـة هللا وذمـة نبيـه ، ولكـن اجعـل لهـم لهم ذمة 

ن تخفـروا ذممكـم ، وذمـة أصـحابكم ؛ ذمتك  وذمة أصحابك ؛ فـإنَّكم أ
ت أهـل حصـٍن ؛  ـ أهون من أن تخفروا ذمة هللا ، وذمة نبيه ؛ وإذا حا

ــأرادوك أن  ــم هللاف ــى حك ــزلهم عل ــ تن تنزله ــى ف ــزلهم عل ــن أن ـم ، ولك
تدري : أتصيب فيهم  حكمك   رواه مسـلـم .  ))هللا أم  حكم فإنَّك 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
رى في ج ٢٦١٢برقم  ٣٧/  ٣وفي رواية أبي داود في سننه في ج)  ١ رقم  ٩٧/  ٩والبيهقي في السنن الكب  ١٨٤١١و ١٧٩٦٥ب

  : " أوصاه بتقوى هللا ، وبمن معه من المسلمين " .
ا : "  ٢ زو وغيره آداب الغ اهم ب ى البعوث ووصيته إي راء عل ام األم أمير اإلم اب ت اد والسير ب اب الجه ي كت لم ف ة مس ) وفي رواي

  فأرادوك أن تجعل لهم ذمة هللا     =

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد   

  
خفـار ذمـة هللا وذمـة أي من النهـي عـن إباب ما جاء في ذمة هللا وذمة رسوله  فقوله : :  رحالش
  وأن حنتاط لذلك . ، نبيه 

 )١  ( 

 )٢  ( 

 )٣  ( 

 )٤  ( 

١٩٧  
  

١٩٨  
  



يمـان  وقول هللا تعالى :     تنقضـوا ا وأوفوا بعهد هللا إذا عاهدتم و
قـال  بعد توكيدها وقد جعلتم هللا عليكم كفي إنَّ هللا يعلم ما تفعلون 

، واحملافظــة واملواثيـق ، وهو الوفـاء بـالعهود ؛ وهذا مما يأمر هللا تعاىل به كثري رمحه هللا : "   العماد ابن
وقولـه ، والتعـارض بـني هـذا  والتنقضوا األميان بعـد توكيـدها  ال : ـذا قــوهل، دة ــان املؤكـميعلى األ
ــه :  والجتعلــوا هللا عرضــًة ألميــانكم  تعــاىل :  رة أميــانكم إذا حلفــتم واحفظــوا ذلــك كفــا وبــني قول
فقـد أمـر ،  اً وأقـول : إنَّ هـذه اآليـات اليعـارض بعضـها بعضـاهــ  أي الترتكوها بال تكفـري " أميانكم 

يـا أيهـا الـذين آمنـوا أوفـوا بـالعقود  فقال سبحانه وتعاىل : ، والعهود ، هللا عز وجل بالوفاء بالعقود 
  : وقال جل من قائل إذا عاهدمت والتنقضوا األميان بعـد توكيـدها وأوفوا بعهد هللا   أي أوفـوا مبـا

ـا دعاق سـواء كـان العهـد هلل ؛ وأوفـوا مبـا عاهـدمت عليـه ، مت عليه الناس كالعقود اليت أمر هللا بالوفـاء 
وأقلـوا مـن احللـف بـاهلل عـز ، اليت عقدمت قلـوبكم عليهـا ؛ وأوفوا بأميانكم املؤكدة ، أو مع املخلوقني 

بـل جـرت ؛ فـإن حلفـتم علـى شـيٍء بيمـني مل تعقـدوها ، ىت اليكون ذلك امتهاناً منكم المسـه وجل ح
اليؤاخـذكم هللا بـاللغو يف أميـانكم  كمـا قـال تعـاىل : ؛  فإنَّه جيب عليكم أن تكفروه ؛ على ألسنتكم 

رة ذلـــك كفـــا إىل أن قـــال :  خـــذكم مبـــا عقـــدمت األميـــان فكفارتـــه إطعـــام عشـــرة مســـاكني اولكـــن يؤ 
  . أميانكم إذا حلفتم واحفظوا أميانكم 

وهـو مـا جـرى ؛ ومل يشـرع فيـه الكفـارة ، أنَّ لغـو اليمـني اليؤاخـذ هللا بـه أوًال : وقد تبـني مـن هـذا    
  على اللسان من غري عقد للقلب عليه . 

عقـدمت األميـان خذكم مبا اولكن يؤ  وذلك يف قوله تعاىل : ؛ يف املستقبل  اثانياً : اليمني املعقود عليه
  ا أي يف األمـور ؛ أو مباحـاً وكـان يف املسـتقبل ؛ إذا كـان احمللـوف عليـه طاعـة ؛ فهذه يلزم الوفاء 

  اآلتية : 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  = وذمة نبيه ، فال تجعل لهم ذمة هللا وذمة نبيه ، ولكن اجعل ذمتك وذمة أصحابك " .
  مسلم السابقة : " فالتنزلهم على حكم هللا " .) وفي رواية  ٣
بعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها ) الحديث أخرجه اإلمام مسلم في كتاب الجهاد والسير باب تأمير اإلمام األمراء على ال ٤

 .  ٨٧٨٢و ٨٧٦٥والبيهقي في السنن الكبرى برقم  ٢٨٥٨وابن ماجة برقم  ١٦١٧، وأخرجه أيضاً الترمذي برقم 

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد   

  
ذا اليمني ؛ إذا عقدت اليمني على فعل شيء معصيًة هلل  -١   ، وال كفارًة فيهافإنَّه الجيب الوفاء 

  على القول األصح . 
وهـو مـن ؛ ومل يـتمكن العاقـد مـن فعلـه ؛ إذا كانت اليمني معقودًة على فعـل شـيء يف املسـتقبل  -٢
  فهذه اليت تلزم فيها الكفارة . ، عة أو املباح الطا
  وفعله معصية من املعاصي . ، ومل يكفرها فهو آمث ، : من لزمته كفارة يف ميني ثالثاً 
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فهــذه اليمــني التشــرع فيهــا الكفــارة ، ٌب يف ميينــه ذ: إذا حلــف علــى شــيٍء ممــا مضــى وهــو كــا رابعــاً 
  مَّى اليمني الغموس . وهي اليت تس؛ واحلالف مستحقٌّ للعقوبة فيها 

فهـل تلزمـه كفـارة ؛ : اختلف أهل العلم يف العهد إذا كـان عازمـاً فيـه علـى الوفـاء ومل يـتمكن  خامساً 
  يف ذلك أم ال ؟ 

  : يؤخذ من هذا أنَّ الغدر بالعهود من األمور احملرمة أشد التحرمي .  سادساً 
راً علـى جـيش أو إذا أمَّـر أميـ كـان رسـول هللا  ((:  قال  وعن بريدة   

معه من المسـلمين خيـرا ؛ ية أوصاه في خاصته بتقوى هللا ، ومن 
     الحديث .   ))اغزوا بسم هللا ... فقال : 

  يؤخذ من هذا احلديث مسائل :    
  أمري اجليش أو أمري السرية ، ومن معه بتقوى هللا . نَّه مما جيب على اإلمام أن يوصي به األوىل : أ
بتقـوى هللا  أوصـاه يف خاصـته ((وله : ـلقـ، والرفق مبن حتت يده ؛ يه أيضاً حبسن التصرف ثانيًا : يوص

  .   ))معه من املسلمني خريا  ومن ،
  .  ))بسم هللا يف سبيل هللا  ااغزو  ((:  النيب ، ومن معه بوصية ثالثاً : يوصيه 

وأن تكــون النيــة أي نيــة ، الص النيــة أمــٌر بــإخ ))اغــزوا بســم هللا يف ســبيل هللا  ((:  رابعــاً : يف قولــه 
أو غلـب ؛ األراضـي  ؛ كـامتالكال لغـرٍض مـن أغـراض الـدنيا ؛ أن يكون ذلك يف سـبيل هللا ؛ القتال 

م    دين . ك الجيوز أن يكـون من مقاصد اجملاهكل ذل؛  أو احلصول على الغنائم ؛ القوم الذين يغزو
سـواًء كـانوا مشـركني أو ملحـدين ؛ أمـٌر بقتـال الكفـار  )) قاتلوا من كفر باهلل ((:  خامساً : يف قوله 

وقـاتلوا  قـال تعـاىل : وكلٌّ منهم قد ورد فيه ما يدل على قتاهلم حىت يذعنوا للحـق ، أو أهل كتاب 
قــاتلوا الــذين اليؤمنــون بــاهلل وال  : تعــاىل وقولــه  ] ٣٦[ التوبــة :  املشــركني كافــة كمــا يقــاتلونكم كافــة 

  ـذينوال حيرمون ما حرم هللا ورسوله واليدينون دين احلق من ال باليوم اآلخر
  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
   .  ] ٢٩[ التوبة :  أتوا الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يٍد وهم صاغرون 

ـٌي عـن الغلـول ، أمر بـالغزو  ))وا والتغلُّ ، غزوا ا ((:  يؤخذ من قوله : سادساً  ؛ وهـو األخـذ مـن و
  الغنيمة قبل قسمتها . 

مـن ؛ وهو االنطــواء علـى شـيٍء والغدر هو اخليانة ، ي عن الغدر  ))والتغدروا  ((:  سابعاً : قوله 
  اخليانة اليت الجتوز . 
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وهو أن يأيت الشخص بسيارٍة مفخخة ؛ ثامناً : أنَّ من الغدر ما يفعله أصحاب العمليات اإلنتحارية 
وأنَّ هـذه العمليـات مـن أعظـم ، عندهم علم عن القتال  ليسويف قوٍم غافلني ، يف نفسه  ويفجرها، 

ا الجتـوز ، ومن وسائل اإلرهاب ؛ الغدر  َّ ارتكـب خطئـاً قـد إنـَّه فومـن أجازهـا ممـن يفتـون هـؤالء ، وأ
  وإمثاً كبريًا .، عظيماً 
قـد و طراف والتشويه ملن قتل وهذا الجيوز التمثيل هو قطع األ ))والمتثلوا (( يؤخذ من قوله : : تاسعًا 

ل هو يف قتله هل ميثل به يف القصاص أم أنَّ النهي عن التمثيـل كـان بعـد اختلف أهل العلم فيمن مثَّ 
  فإن كان كذلك فإنَّ التمثيل يف القصاص يكون منسوخاً . ؟ ومسل أعينهم ، قتل احملاربني 

ى عن قتل الشيوخ  ))وال امرأًة  ((ويف رواية :  ))دًا والتقتلوا ولي ((:  عاشرًا : يؤخذ من قوله  وقد 
، نتحاريـة تسـتهدف النسـاء ، وأنَّ العمليـات االوالرهبان املنقطعني للعبادة ، ار الذين اليقاتلون ـالكب

  اليت جيب إنكارها . ؛ فهي منكٌر من املناكر ؛ والتبقي أحداً ؛ واألطفال 
لقيــت عــدوك مــن املشــركني فــادعهم إىل ثــالث خصــال أو خــالل  وإذا ((:  عشــر :  قولــه  ةاحلاديــ

  وقد فصل هذه الثالث فيما يأيت :  ))وكفَّ عنهم ، فاقبل منهم ، فأيتهنَّ ما أجابوك 
وهي أوًال : الدعوة إىل اإلسالم فإن أجـابوا إىل ذلـك وجـب علـى قائـد اجلـيش القبـول مـنهم والكـف 

  عن قتاهلم . 
م إىل الت ينمـــا اجرين وهـــذه قـــد انتهـــت يف زمـــن الفـــتح ححـــول مـــن دارهـــم إىل دار املهـــثانيـــاً : دعـــو

  .              ))الهجرة بعد الفتح ولكن جهاٌد ونية (( وقال : ، استوىل صلوات هللا وسالمه عليه على مكة 
م طلــب مــنهم اجلزيــة فــإنَّ هــاثالثــاً : فــإن هــم أبــوا فيســأهلم اجلزيــة أي إذا أبــوا أن يقبلــوا اإلســالم ف

  .  ))فإن هم أبوا فاستعن باهلل وقاتلهم  ((أي إذا أعطوا اجلزية :  ))أجابوك فاقبل منهم وكف عنه 
  وذمة نبيه، إذا حاصرت أهل حصٍن فأرادوك أن جتعل هلم ذمة هللا  ((:  : قوله  الثانية عشر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اد  ) الحديث أخرجه اإلمام البخاري ١ ا يجب من الجه ر وم اب وجوب النفي في كتاب الجهاد والسير باب فضل الجهاد والسير وفي ب

  والنية ، وأخرجه أيضاً اإلمام مسلم في كتاب اإلمارة باب المبايعة بعد فتح مكة على اإلسالم والجهاد والخير . 
  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
فــروا ختن ، فــإنَّكم أوذمــة أصــحابك ، ولكــن اجعــل هلــم ذمتــك ، وذمــة نبيــه ، فالجتعــل هلــم ذمــة هللا 

   .  ))، وذمة نبيه وذمة أصحابكم أهون من أن ختفروا ذمة هللا ، ذممكم 
فــال ـزهلم علــى حكــم هللا وإذا حاصــرت أهــل حصــٍن فــأرادوك علــى أن تنــ ((:  : قولــه  الثالثــة عشــر

 ))م حكـم هللا أم ال ؟ ـك فإنَّك التـدري أتصـيب فيهــعلى حكمم ـولكن أنزهلعلى حكم هللا ، زهلم ـتن
.  
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، وحكــم الفـرق بــني حكـم هللا ؛ ويؤخـذ مــن املسـألة األخــرية أيضـاً كمــا قـال املصــنف الرابعـة عشــر : 
  وباهلل التوفيق .   ، ومعىن ذلك أنَّ حكم العلماء اجتهاٌد قد يصيب حكم هللا أو اليصيب العلمـاء 
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  ) باب ما جاء في حكم اإلقسام على هللا ٦٣( 

قـال رجـٌل : (( :  : قـال رسـول هللا قـال    عن جندب بـن عبـد هللا      
ن يغفر هللا لف فقال هللا عز وجل : من ذا الـذي يتـألَّى علـيَّ أن  وهللا 

ن ؟   رواه مسلم . ))وأحبطت عملك  له إني غفرت  أغفر لف
:  : أنَّ القائل رجٌل عابد ؛ قال أبو هريـرة   وفي حديث أبي هريرة     

  تكلَّم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته .  

 )١  ( 

 )٢  ( 
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وحينئٍذ يكـون فيـه جتـرٌؤ علـى ، قسام على هللا رمبا يكون جترٌؤ على حقه سبحانه وتعاىل : اال الشرح
ألنَّــه هــو رب كــل ؛  ســبحانه وتعــاىل اليســتطيع أحــٌد أن يفــرض عليــه شــيئاً إذ أنَّ هللا؛ مقــام الربوبيــة 

  .ومالكه ، شيء 
وظنَّ أنَّ األمر يف ذلك سهٌل ، فإنَّه قد جترأ على مقام األلوهية ؛ فمن حلف أنَّ هللا اليغفر لفالن    
فـأحبط عملـه وغفـر  ،فلـذلك غضـب هللا عليـه ، وكأنَّه أراد أن يفرض على مقـام الربوبيـة مـا يشـاء ، 

هيـة و لبغـي للعبـد أن يتجـرأ علـى مقـام األوالين، فاهلل سبحانه وتعاىل اليتعاظمه ذنب ، لذلك الفاسق 
  .مبثل هذا التأيل 

ومــن ذلــك ، قســام مبــين علــى الرجــاء ؛ وقــد يــأيت االفمــن هنــا جــاءت مناســبة لكتــاب التوحيــد    
يــداً أنَّ أنســاً حــدثهم أنَّ الرُّبـَيِّــع ؛ وهــي ابنــة حممــد بــن عبــد هللا األنصــاري ؛ قــال : حــدثين مححــديث 

فـأمرهم بالقصـاص  النضر كسرت ثنية جارية ، فطلبوا األرش ، وطلبوا العفو ، فـأبوا ، فـأتوا النـيب 
، فقــال : أنــس بــن النضــر : أتكســر ثنيــة الربيِّــع يــا رســول هللا ؟!! ال ؛ والــذي بعثــك بــاحلق التكســر 

: إنَّ مـن عبـاد  تـاب هللا القصـاص ، فرضـي القـوم ، وعفـوا ، فقـال النـيب ثنيتها ، فقال يا أنس : ك
  .  ))هللا من لو أقسم على هللا ألبرَّه ؛ زاد الفزاري عن محيد عن أنس : فرضي القوم ، وقبلوا األرش 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  البر والصلة باب النهي عن تقنيط اإلنسان من رحمة هللا .) الحديث أخرجه اإلمام مسلٌم رحمه هللا في كتاب  ١
د في المسند في ج ٥٧١٢برقم الحديث  ٢٠/  ١٣) األثر أورده اإلمام ابن حبان في صحيحه في ج ٢  ٣٢٣/  ٢وأخرجه اإلمام أحم

رقم  ي ج ٨٢٧٥ب ننه ف ي س و داود ف ام أب رقم  ٢٧٥/  ٤واإلم د هللا ٤٩٠١ب اهلل لعب اب حسن الظن ب ي كت ر وورد ف و بك ن دمحم أب  ب
  . ٤٥حديث رقم  ٥٤/  ١القرشي في ج

ول هللا  ٣ اب ق اد والسير ب ) الحديث أخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الصلح باب الصلح في الدية ، أخرجه بنجوه في كتاب الجه
اب ق  من المؤمنين رجاٌل صدقوا ما عاهدوا هللا عليه .. تعالى : رآن ب الى : وفي كتاب تفسير الق ـوا  ول هللا تع ذين آمن ـا ال ا أيه ي

  وفي باب قـول هللا تعـالى كتب عليكـم القصـاص في القتلى 

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
فيحقـق هللا ، وقد كان من السلف من يطلب منه أن يقسم على هللا أن مينح اجملاهدين رقاب العدو  

م : " يكون ذلك بدعاء  إمَّا أن؛ هلم ما أرادوا  ، وإمَّـا أن يكـون بطريـق اإلقسـام " اللهم امنحنا رقـا
  :والفارق بني األمرين 
ـــــقســــام علــــى هللا أالَّ يفعــــاألمــــر األول : أنَّ اال ــــ؛ وز ـل التحقيــــق الجيـــــل كــــذا علــــى سبي ـــــلكون ه ه في

  .استخفاف مبقام األلوهلية 
وكان من أهـل القربـة إىل هللا ، من هللا أن حيقق له ما يريد  واألمر الثاين املباح : إذا كان املقسم راجياً 

  .سبحانه وتعاىل 
كمــا بــأطول مــن هــذا   هريــرة مــن حــديث أيب  صــحَّ  فهــذا احلــديث حــديث جنــدب بــن عبــد هللا    

وسـاق بالسـند إىل عكرمـة بـن عمـار قـال : " قـال ؛ نقله صاحب فتح اجمليد من شرح السنة للبغوي 

 )٣  ( 

: والجروح قصاص ات القصاص في وأخرجه اإلمام مسلم في كتاب ا اب إثب ديات ب لقسامة والمحاربين والقصاص وال
  األسنان وما في معناها .

 

٢٠٣  
  



التقـولنَّ لرجـٍل : قـال ؛ وما أعرفـه : يا مياميُّ تعـال ، فقال ، فناداين شيخ ، ينة دخلت مسجد املد: 
 ومــن أنــت يرمحــك هللا ؟ قــال أبــو هريــرة : قلــت ؛ واليــدخلك اجلنــة ، : وهللا اليغفــر هللا لــك أبــداً 

 قــال : فـــإين؛ إذا غضــب أو لزوجتـــه أو خلادمــه  ههلــأل إنَّ هـــذه كلمــة يقوهلــا أحـــدنا قلــت :: فقــال 
، أحــدمها جمتهــٌد يف العبــادة ؛ يقــول : إنَّ رجلــني كانــا يف بــين إســرائيل متحــابني  مسعــت رســول هللا 

حـىت ؛ فيقـول : خلـين وريب : قـال ؟ عمـا أنـت فيـه  رْ ِصـفجعل يقول : أقْ ، كأنَّه يقول مذنب واآلخر  
فقـال : ؟ رقيبـاً  أبعثـت علـيَّ ؛ خلـين وريب : فقـال ، أقصـر : فقال ، وجده يوماً على ذنب استعظمه 

، فقــبض أرواحهمــا ، فبعــث هللا إليهمــا ملكــاً : قــال ؛ واليــدخلك اجلنــة أبــداً ، وهللا اليغفــر هللا لــك 
طيع أن حتظـر علـى عبـدي تر : أتسـنب : ادخل اجلنة بـرمحيت وقـال لآلخـفقال للمذ، فاجتمعا عنده 

: والــذي نفســي بيــده لــتكلم  يـرة قــال أبــو هر  ؛ قــال : اذهبـوا بــه إىل النــاررمحـيت ؟ قــال : ال يــارب 
  وعزاه إىل أيب دواد يف سننه خمتصراً . "  ))بكلمة أوبقت دنياه وآخرته 

      -: ويؤخذ من هذا    
إذ أنَّ هللا قد أخرب أنَّ رمحته سـبقت غضـبه كمـا ؛ أنَّه الجيوز اإلقسام على هللا بأنَّه اليغفر لفالن  -١

نَّ رمحــيت ســبقت  ملـَّـا قضــى اخللــق كتــب عنــده فــوق عرشــه : إإنَّ هللا ((: جــاء يف احلــديث القدســي 
  .   )) غضيب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رة  ١ اء " من حديث أبي هري ى الم ان عرشه عل وفي   ) الحديث أخرجه اإلمام البخاري بهذا اللفظ في كتاب التوحيد باب : " وك

ا المرسلين ولقد س باب قول هللا تعالى :  الى :  بقت كلمتنا لعبادن ول هللا تع اب ق وظ  وفي ب وحٍ محف د * في ل رآٌن مجي ل هو ق   ب
  وأخرجه اإلمام مسلم في كتاب التوبة باب في سعة رحمة هللا

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
ولكن نقول مـن ، من خالل األعمال وال نار ، يؤخذ منه أنَّه الجيوز لنا أن حنكم على أحٍد جبنة  -٢

ومن مات كرب أو النفاق األكرب دخل النـار ومن مات على الشرك األ، مات على الكفر دخل النار 
إن ؛ وهـو حتـت مشـيئة هللا ؛ فهو بـني الرجـاء واخلـوف ؛ وعنده أصل اإلسالم والتوحيد ، على فسٍق 

  مث أدخله اجلنة . ، بقدر جنايته وإن شاء عذبه ، وأدخله اجلنة بال عذاب ، شاء غفر له 
  عرتاض على هللا يف ملكه . يؤخذ منه أنَّه الجيوز اال -٣
  أسأل هللا أن خيتم لنا خبري . ؛ منهما أدىن إىل أحدنا من شراك نعله  أنَّ اجلنة والنار كالً  -٤
ودخـل بسـببها النـار ، كلمة أوبقته أنَّ  فرمبا ؛ يؤخذ منه أنَّه الينبغي للعاقل أن يستخف بالكالم  -٥

إن العبـد ليـتكلم بالكلمـة مـا يتبـني مـا فيهـا  ((أنـَّه قـال :   وقد جاء يف احلديث الصـحيح عـن النـيب
ا يف النار أبعد ما بني املشرق واملغرب   وباهلل التوفيق .   ، نسأل هللا أن خيتم لنا خبري  )) يهوى 

  

 )١  ( 

 

د البخاري وبلفظ : " إنَّ رحمتي تغلب غضبي " ووجاء الحديث أيضاً  وأنَّها سبقت غضبه من حديث أبي هريرة اب ردت عن في كت
   .    ٢٧٥١و ٢٧٥٠برقم في كتاب التوبة ومسلم  ٧٤٠٤في كتاب التوحيد برقم و ٣١٩٤برقم بدء الخلق 

 

 )١  ( 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) الحديث أخرجه اإلمام مسلم في كتاب الزهد باب يتكلم بالكلمة يهوي بها في النار ، وفي نسخة باب حفظ اللسان من حديث أبي  ١

  . هريرة 
  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
  ) باب اليستشفع باهلل على خلقه ٦٤( 

فقــال : يــا   ابــي إلــى النبــيجــاء أعر  ((قــال :  عــن جبيــر بــن مطعــم   
موال ، فاستسق  نفس ، وجاع العيال ، وهلكت ا رسول هللا : ُنِهكت ا

ـا نستشـفع بـا عليـك ، وبـك علـ :  فقـال النبـي  ى هللالنا ربـك ، فإنَّ
فما زال يسبح حتـى عـرف ذلـك فـي وجـوه ، سبحان هللا ؛ سبحان هللا 

ن شـأن هللا أعظـم مـن ذلـك ما هللا ؟ إ صحابه ثمَّ قال : ويحك أتدري أ
يستشفع با على أحد    وذكر الحديث ، رواه أبو داود .  )).....إنَّه 

شــأن هللا أعظــم مــن ؛ وحيــك إنــه اليستشــفع بــاهلل علــى أحــٍد مــن خلقــه  ((متــام احلــديث : :  الشــرح
وإنـَّه ، عليـه بعه مثـل القبـة اوقـال بأصـ، وحيك أتـدري مـا هللا ؟ إنَّ عرشـه علـى مساواتـه هلكـذا ، ذلك 

قـال احلـافظ الـذهيب : : " يف فتح اجمليـد عبد الرمحن بن حسن قال  ))ليئط به أطيط الرحل بالراكب 
قولـه رواه أبو داود بإسناٍد حسن عنده يف الرد على اجلهمية من حديث حممـد بـن إسـحاق بـن يسـار 

واخلـري كلـه ، ومليكه ، كل شيء فإنَّه تعاىل رب   ))وحيك إنَّه اليستشفع باهلل على أحد من خلقه  ((: 

 )١  ( 

 ٢٠٥  
  



ومـا كـان هللا ليعجـزه مـن شـيء يف ، وال راد ملـا قضـى ، وال معطي ملا منـع ، ال مانع ملا أعطى ؛ بيده 
ا أمـره إذا أراد شـيئاً أن يقـول لـه : كـن فيكـون ؛ إنَّه كان عليماً قديرا ؛ وال يف األرض ، السموات  إمنَّ

وهلــذا ، وهــو الــذي يشــفع الشــافع إليــه ، فيــه كيــف يشــاء  يتصــرف؛ واخللــق ومــا يف أيــديهم ملكــه ، 
ألنَّ هـذا القـول اليليـق باخلـالق سـبحانه ؛ وعظَّمـه ، ح هللا كثـريًا وسـبَّ ، أنكر علـى األعـرايب قولـه هـذا 

  ن هللا أعظم من ذلك " اهـ . إن شأ؛ وحبمده 
  : إثبات علو هللا على خلقه .أوًال ويف هذا احلديث  

  ستٍو على عرشه .مأنَّه ثانياً : 
  ثالثاً : أنَّ عرشه فوق مساواته . 

 ] ١٦[ امللــك :  أأمنــتم مــن يف الســماء  : تعـاىل وقولــه  يف العلــو إذاً الســماء مــا عــال ، أنَّ هللا رابعـاً :
  . دليل على ذلك 

ـــه ، أنَّ هللا الفـــوق العـــرش : خامســـاً : يعلـــم مـــن هـــذا ضـــالل مـــن يقولـــون  والداخـــل العـــامل ، والحتت
  أنَّ هللا يف كل مكان . : والمنفصٌل عنه ، وضالل من يقول ، والمتصل به ، الخارجه و 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر في ج ) ١ ام الطبراني في المعجم الكبي /  ٢الحديث أخرجه اإلمام أبو داود في  كتاب السنة باب في الجهمية ، وأخرجه أيضاً اإلم

  .  ١٥٤٧ث برقم الحدي ١٢٨

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
  وصف العرش فوق السماوت بأنَّه عليها كالقبة حىت وصف ذلك بكفه .  سادساً : أنَّ النيب 

فـاهلل ؛ الجيـوز ألحـٍد أن يقولـه ، ستشـفاع بـاهلل علـى خلقـه قـوٌل باطـل سابعاً : أنَّ هذا القول وهـو اال
ا يستشفع العبد الضـعيف إىل مـن ميلـك األشـياء ،  او وما ملك، مالك اخللق  أمَّـا مالـك األشـياء ؛ وإمنَّ

فهـل يصـح يف عقـل عاقـل أن يستشـفع ، فإنَّه الجيوز أن يقـال يف حقـه إنـَّا نستشـفع بـاهلل علـى فـالن 
  مبن ميلك إىل من هو مملوٌك له هو وكل ما ملكه . 

وتـذل يف حـق مـن تعنـوا لـه رقـاب اجلبابــرة قـال أي ي ثامنًا : وهذا هو الذي أثار غضب رسول هللا 
: ال ، أن يقال بأنَّه يستشـفع علـى خلقـه ؟! الــجواب  فهل يعقل يف حقه، ولعزته عظماء اخللق ، له 

  وفيق .ـشأن هللا أعظم من ذلك ، وباهلل الت فشأن هللا عظيم كما قال رسول هللا 
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  الخالق الممجد  الشرح الموجز الممهد لتوحيد  

  
  حمى التوحيد ، وسده طرق الشرك) باب ما جاء في حماية المصطفى ٦٥( 

د بنـي عـامر إلـى وفانطلقت في  ((قال :   عن عبد هللا بن الشخير    
؛ قلنا فقلنا : أنت سيدنا ؛ فقال : السيد هللا تبارك وتعالى  رسول هللا 

ً ، وأعظمنا َط وأ ً ، فقال : فضلنا فض أو بعض قولكم  قولوا بقولكـمو
يستجرينَّكم الشيطان    رواه أبو داود بسنٍد جيد .  ))، و

ا ناساً قـالوا : يـا رسـول هللا : يـا خيرنـا    وعن أنس     وابـن خيرنـا ، ، أنَّ
يهـــا النـــاس ؛ قولـــوا بقـــولكم ، ، وابـــن ســـيدنا فقـــال : يـــا أوســـيدنا 

يستهوينَّكم الشيطان  هللا ورسـوله ؛ مـا أحـبُّ أن أنا محمد بن عبد ؛ و
رواه النسائي بسـنٍد  ))ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني هللا عز وجل 

  جيد . 
  .وأقول : إنَّ األوىل أن يقال وسده الطرق املوصلة إىل الشرك :  الشرح

فـود بنـي عـامر وانطلقـت فـي  ((قـال :   عن عبد هللا بن الشـخير      
 ))سيدنا ؛ فقال : السيد هللا تبارك وتعالى فقلنا : أنت  إلى رسول هللا 

  . الحديث 

 )٢  ( 

 )١  ( 
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  السيد عند العرب هو املطاع يف القبيلة املتبع فيها .  ))أنت سيدنا  ((قوله :   
وإالَّ فهـو ، وهو من اهلضم لنفسـه ؛ تواضعاً   هذا من النيب ))السيد هللا تبارك وتعاىل  ((:   فقال

  . سيد ولد آدم يوم القيامة والفخر 
 وهذه كلها الئقٌة بالنيب؛ والكرم ، هو السيادة الطول  )) ضلنا فضًال ، وأعظمنا طوالً وأف ((قوله :    
  ألنَّ املــدح ممــا جيعــل ؛ تــدى بــه يف رد مــدح املــادح قْ لكنــه صــلوات هللا وســالمه عليــه أحــب أن يُـ

فردع املادح بأن يـرد ، ان وذلك يتناىف مع مقام العبودية لإلنس، وخترج عن طورها ، النفوس تتعاظم 
  وأن يقابل، وعدم قبوله ، دي أمته يف جتاوز ذلك ـأراد أن تقت  والنيب، ه ـعليه مدح

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د في مسنده في ج ) ١ ام أحم ادح ، وأخرجه اإلم ة التم رقم  ٢٤/  ٤الحديث أخرجه اإلمام أبو داود في كتاب األدب باب في كراهي ب

ي ج ١٦٣٥٩و ١٦٣٥٠الحديث  رى ف ي السنن الكب ي ف ام الطبران رقم الحديث  ٧٠/  ٦وأخرجه اإلم ي  ١٠٠٧٦ب وبنحوه أيضاً ف
  . ٢١١برقم الحديث  ٨٣/  ١وأخرجه اإلمام البخاري في األدب المفرد في ج ١٠٠٧٤السنن الكبرى برقم 

رى في ج ٢ رقم الحديث  ٧١/  ٦) أخرجه اإلمام الطبراني في السنن الكب د في ج ١٠٠٧٨ب ام أحم رقم  ١٥٣/  ٣واإلم  ١٢٥٧٣ب
 ٣٢٩٠برقـم الحـديـث  ٤٧٣/  ١وابن الجعد أيضاً في مسنده في ج ١٣٣٧و ١٣٠٩برقم  ٣٩٠/  ١وعبد بن حميد في مسنده في ج

ـد ج ـح المجي ى فت ـث : " أخرجه النسائي في عمل ال ٨٣٥/  ٢وقال الدكتـور الوليـد آل فريـان عل م ( الحـدي ة رق وم والليل ،  ٢٤٨ي
  ) " اهـ .   ٢٤٩

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
  ، ومينعه عن املدح .املادح مبا يرده 

، ناساً قـالوا : يـا رسـول هللا : يـا خيرنـا  أنَّ   عن أنسوكذلك احلـديث الثـاين    
  احلديث . ))، وابن سيدناوسيدنا  وابن خيرنا

ــا  ((: قــوهلم    ــا خرين كــانوا الشــك أنَّ أهــل بيــت النــيب  ))وابــن ســيدنا ، وســيدنا ، وابــن خرينــا ، ي
ففــي ، علــى النبــوة مل تــنلهم  تبــالــيت ترتَّ ؛ ولكــن اخلرييــة ، زمــن اجلاهليــة  ونبــل يف، أصــحاب شــرف 

دح : وقـال للمـا، وينهـى عنـه ، كان يكـره املـدح  علماً أنَّ النيب ، وهللا أعلم ؛ ذلك جماوزة للحق 
 وا يف وجـوههم الـرتاب؛ فـاحثإذا لقيـتم املـداحني  ((وقال :  ))ثالثاً  -قطعت عنق صاحبك ويلك  ((
  أخرجه مسلم ، والرتمذي ، وابن ماجة عن املقداد بن األسود . ))

  النهي عن املدح . : من هذا أوًال فيؤخذ    
  ثانياً : قطع أسباب الغلو .

  .   ثالثاً : تواضع النيب
ــا أنــا التطــروين كمــا أطــرت النصــارى ابــن مــرمي  ((وقــال : ، محــى جانــب التوحيــد  : كونــه  رابعــاً  ؛ إمنَّ

  .  ))عبٌد فقولوا عبد هللا ورسوله 
 ((ويف احلــديث القدســي : ، اىل ـخامســاً : أراد أن يبــني هلــم أنَّ الســيادة املطلقــة هــي للــرب تبــارك وتعــ

  . ))زعين واحدًا منهما قذفته يف النار الكربياء ردائي ، والعظمة إزاري ، فمن نا

 )١  ( 

 )٢  ( 

 )٣  ( 

 )٤  ( 
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حـني جـاء سـعد بـن   وقـد قـال النـيب، وقطع أسباب الغلـو ، إذن فهذا من محاية جناب التوحيد   
  .   )) قوموا إىل سيدكم ((فقال صلوات هللا وسالمه عليه : ، ة ليحكم يف بين قريظ معاذ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ك ) ا ١ ول الرجل ويل اب ق اب األدب ب لحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الشهادات باب إذا زكَّى رجٌل رجالً كفاه ، وفي كت

ى الممدوح من حديث  ةٌ عل ه فتن راطٌ وخيف من ه إف ، وأخرجه اإلمام مسلم في كتاب الزهد والرقاق باب النهي عن المدح إذا كان في
  يه رضي هللا عنهما . عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أب

ى الممدوح من حديث  ٢ ةٌ عل ه فتن ) أخرجه اإلمام مسلم في كتاب الزهد والرقاق باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراطٌ وخيف من
  عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي هللا عنهما .

الى : ٣ ول هللا تع اب ق اء ب اب م ) الحديث أخرجه اإلمام البخاري في كتاب األنبي ر في الكت اب رجم  يم رواذك اب الحدود ب وفي كت
  .الحبلى من الزنا إذا أحصنت

ه "  ٤ ازعني عذبت اء رداؤه ، فمن ن ز إزاره والكبري ر بلفظ : " الع ) الحديث أصله عند مسلم في كتاب البر والصلة باب تحريم الكب
ار " وفي لفظ : " وبنحو هذا اللفظ ورد بألفاظ أخرى كما ورد في الشرح ، وبلفظ : " أل قيته في جهنم " وفي لفظ : " قذفته في الن

رقم  ٤٠٩٠وأبو داود برقم  ٤١٧٥و ٤١٧٤أدخلته جهنَّم " كما عند ابن ماجة برقم  رين من الصحابة ب وأحمد في مسند باقي المكث
م  ٨٦٧٧و ٩٠٩٠ ٩٤١٠و ٩٢٢٤و ٧٣٣٥ رقم  ١٩٥٤٧ومصنف ابن أبي شيبة رق رد وفي األ ١٤٦٤ومسند الشهاب ب دب المف

رقم٥٥٢و ٤٠٩٠برقم  ة ب ن راهوي رقم٢٨٨٥وفي مسند إسحاق ب ان ب ن حب ى الصحيحين ٣٢٨وفي صحيح اب وفي المستدرك عل
رقم رقم ٢٠٣ب ط ب م األوس ي المعج رقم  ٩٢٥٣وف دي ب ند للحمي ي المس رقم  ١١٤٩وف نن ب ار والس ة اآلث ي معرف ي  ٦١٥٤وف وف

  .  ١٩٥الحديث التواضع والخمول لعبد هللا بن دمحم القرشي برقم 
ام مسلم في  من األحزاب عن أبي سعيد  ) الحديث أخرجه اإلمام البخاري في كتاب المغازي باب مرجع النبي  ٥ وأخرجه اإلم

  كتاب الجهاد والسير باب 
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شــيطان يســتجري بــين آدم مبعــىن أنَّــه أنَّ ال ))اليســتجرينكم الشــيطان  ((ذ مــن قولــه : ـسادســاً : يؤخــ

فعـل مـع النـاس يف إيقـاعهم وكمـا ي، كما فعل مع قوم نوح ؛  ليوقعهم يف الشرك ؛ زهلم درجًة درجة ـين
رض حــالًال طيبــاً والتتبعــوا يــا أيهــا النــاس كلــوا ممــا يف األ هللا ســبحانه وتعــاىل يقــول : ، واملعاصــي يف 

ــ الشــيطان إنـَّـه لكــم عــدوٌّ مبــني خطــوات  ا يــأمركم بالســوء والفحشــاء وأن تقولــوا علــى هللا مــا إمنَّ
  . ] ١٦٩ – ١٦٨[ البقرة :  التعلمون 

  بيه : ـتن
بعــد أن أمليــت مــا حضــرين يف شــرح هــذا البــاب ، وكنــت متــذكراً أنَّــه قــد ســبق بــاب شــبيهه ؛ هلــذا   

: مـا  ب يف بعـض املـدارسقـدمت للطـالنبهين أحد اإلخوة جزاه هللا خريا بأنَّه يف بعـض األسـئلة الـيت 
هــو الفــرق بــني البــاب بــاب مــا جــاء يف محايــة املصــطفى جنــاب التوحيــد وســده كــل طريــق يوصــل إىل 

محــى التوحيــد وســده طــرق  املصــطفى الشـرك ، وبــني هــذا البــاب الــذي هــو بــاب مــا جــاء يف محايــة 
: " ه هللا ـدي رمحــن بـن سعــوأنَّه قد اطلـع هـو وبعـض زمالئـه علـى شـرح الشـيخ عبـد الرمحـ؟ الشرك 

وبعــد التأمــل فيمــا أورده املؤلــف " وهــذا يف األقــوال ، ألول يف األفعــال : أنَّ اوأنَّــه فــرق بــني البــابني 
والكل مقصـوٌد بـه محايـة التوحيـد ممـا خيدشـه ، ة قول السعدي رمحه هللا هو احلقيق رمحه هللا وجدنا أنَّ 

مل نكـن نعلـم ويرزقنـا  وأن يعلمنـا مـا، اطه املسـتقيم وأن يهـدينا صـر ، فنسأل هللا أن يفقهنا يف دينـه ، 
   العمل به ، وباهلل التوفيق . 

  

 )٥  ( 

٢٠٩  
  

  جواز قتال من نقض العهد . 
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وما قدروا هللا حقَّ قدره واألرض جميعاً قبضته   ) باب ما جاء في قول هللا تعالى :  ٦٦( 

  . ينه سبحانه وتعالى عمَّا يشركونيوم القيامة والسماوات مطوياٌت بيم
حبــار إلــى رســول هللا : قــال  وعــن ابــن مســعود       جــاء حبْــٌر مــن ا

ـــا ن جـــد أنَّ هللا يجعـــل الســـماوات علـــى إصـــبع ، فقـــال : يـــا محمـــد إنَّ
رضــين علــى إصــبع ، والشــجر علــى إصــبع ،  والثــرى علــى إصــبع ، وا

حتـى  فضـحك النبـي  وسائر الخلق على إصـبع ، فيقـول : أنـا الملـك
وما قدروا هللا حقَّ قدره   ثمَّ قرأ : ، لقول الحبر ؛ بدت نواجذه تصديقاً 

رض جميعاً قبضته يوم القيامة    متفٌق عليه .  وا
والجبال ، والشجر على إصبع ، ثمَّ يهـزهنَّ ،  ((وفي رواية لمسلم :       

  .  ))فيقول : أنا الملك ؛ أنا هللا 
يجعل السـموات علـى إصـبع ، والمـاء والثـرى  ((للبخاري :  وفي رواية  

  أخرجاه .  ))على إصبع ، وسائر الخلق على إصبع 
ــن عمــر    ــ هللا عنهمــا ولمســلم : عــن اب يطــوي هللا  ((مرفوعــاً :   ر

وات يوم القيامة ، ثمَّ يأخذهنَّ بيده اليمنى ، ثمَّ يقول : أنا الملك السم
ــن الم ــارون ؟ أي ــن الجب ــمَّ ؛ أي رضــين الســبع ، ث ــمَّ يطــوي ا ــرون ؟ ث تكب

يأخذهنَّ بشماله ، ثمَّ يقول : أنا الملك ؛ أين الجبارون ؟ أين المتكبـرون 
  .  ))؟ 

 )٢  ( 

 )٤(  )  ٣  ( 

 )٥  ( 

 )٦  ( 

 )١  ( 
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مـا السـموات السـبع ،  ((قـال :  ر هللا عنهماوروي عن ابن عباس   
رضون السبع   وا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . ٦٧سورة الزمر  ) ١
اب " والماء لفٍظ  وفي ) ٢ دره " وفي كت دروا هللا حق ق ا ق اب " وم اب التفسير ب ا البخاري في كت والثرى على إصبع " كما رواه

  التوحيد باب كالم الرب عز وجل يوم القيامة مع األنبياء وغيرهم . 
ول هللا ت ٣ اب ق الى :) الحديث أخرجه اإلمام البخاري في كتاب في تفسير سورة الزمر ب دره   ع دروا هللا حقَّ ق ا ق اب  وم وفي كت

  باب كالم الرب عز وجل يوم القيامة مع األنبياء وغيرهم ، واإلمام مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار .  
  ) أخرج هذه الرواية مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار .   ٤
  .   وما قدروا هللا حقَّ قدره   ) أخرجها البخاري في كتاب التفسير باب : ٥
  ) أخرجه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار .  ٦
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َّ كخردلة في يد أحدكم    . ))في كف الرحمن إ

وقال ابن جرير : حدثني يونس أخبرنا ابـن وهـب قـال : قـال ابـن زيـد :  
ما السماوت السبع في الكر  ((:  رسول هللا  حدثني أبي قال : قال

َّ كدراهم سبعة ألقيت في ترس    . ))إ
ـ فـي  ((يقـول :   سمعت رسول هللا قال : أبو ذر وقال :    مـا الكر

رض  ة من ا َّ كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ف   .  ))العرش إ
التي تليها خمسمائة بين السماء الدنيا ، و ((قال :  وعن ابن مسعود    

عام ، وبين كل سماء وسـماء خمسـمائة عـام ، وبـين السـماء السـابعة 
ـــ والمـــاء خمســـمائة عـــام ،  ـــ خمســـمائة عـــام ، وبـــين الكر والكر
ء مــن  ــ ــه  يخفى علي ــ والعــرش فــوق المــاء ، وهللا فــوق العــرش ؛ 

عـن أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عـن زّرٍ  ))أعمالكم 
 ورواه بنحوه المسعودي عـن عاصـم عـن أبـي وائـل عـن عبـد عبد هللا

  هللا قاله الحافظ الذهبي رحمه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ري في تفسيره في ج ) ١ الى : ٢٥/  ٢٤الحديث أخرجه ابن جرير الطب ه تع د قول دره  في سورة الزمر عن دروا هللا حق ق ا ق وم
ن حجر في تهذيب  القيامة واألرض جميعا قبضته يوم  ال اب ك النكري ق ن مال د : " وفي إسناده : عمرو ب ول المفي ا الق قاال محقق

ه  ٩٦/  ٨التهذيب  ة ابن ر رواي ه من غي ر حديث : ( ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : مات سنة تسعٍ وعشرين ومائة ، وقال : يعتب
( وهذا اإلسناد في نقدي صحيح ) "   : )  ١٧٠كمـا في إبطال التنـديـد ص (  عنه يخطيء ويغرب ) وقال الشيخ سليمان بن عبد هللا

  .   ٣٥١٨٤برقم الحديث  ١٨٦/  ٧اهـ قلت : وأخرج بنحوه مختصراً اإلمام ابن أبي شيبة في مصنفه في ج
ي ج ٢ ه هللا ف ري رحم ر الطب ن جري ير اب ر تفس الى :  ١٠/  ٣) انظ ول هللا تع د ق رة عن ورة البق ي س ماوات وس ف يه الس ع كرس

ه ؛  ١٧٠وقال الشيخ سليمان بن عبد هللا كما في إبطال التنديد ص (  واألرض  ـذا الطريق واللفظ ل ـرج به ) : ( رواه إصبع بن الف
  وهو مرسٌل ، وعبد الرحمن بن زيد ضعيف ) " اهـ . 

رة  ١٠/  ٣) انظر أيضاً تفسير ابن جرير الطبري رحمه هللا في ج ٣ الى : في سورة البق ول هللا تع د ق وسع كرسيه السماوات  عن
اريخ (  ٢٥٢،  ٢٢٠قال الدكتور آل فريان وأخرجه : " وأخرجه أبو الشيخ في العظمة رقم (  واألرض  ر في الت /  ١) قال ابن كثي

ذا ا ١١ ه من طريق أخرى موصوالً ) وأخرجه من ه د روي عن ل الحديث مرسل ، وعن أبي ذر منقطع ، وق و ) : ( أوَّ لطريق : أب
ة (  ١٧/  ٢) وابن مردويه في التفسير كما في الدر المنثور (  ٢٥٩،  ٢٠٦الشيخ في العظمة (  يم في الحلي و نع )  ١٦٦/  ١) وأب

اري (  ٥١٠والبيهقي في األسماء والصفات (  تح الب ن حجر في ف ال اب ه شاهدٌ عن  ٤١١/  ١٣) ق ان ، ول ن حب ) : ( صححه اب
و الشيخ في العظمة ( مجاهدٌ ؛ أخرجه سعيد  ن  ٢٤٩،  ٢٤٨ ٢١٨بن منصور في التفسير بسنٍد صحيح ) وأخرجه أب د هللا ب ) وعب
) وفي إسناده إسماعيل  ٥٨) " اهـ قال محققا القول المفيد : " أخرجه دمحم بن أبي شيبة في العرش (  ٥٩١أحمد في السنة رقم ( 

ديل . انظر  ) وهو متروك ، ١٠٩بن مسلم المكي كما في السلسلة (  ن غسان مجهول اليعرف بجرحٍ والتع ار ب ه أيضاً : المخت وفي
ذيب  فات ص (  ٦٨/  ١٠الته ماء والص ي األس ي ف ه البيهق عيد  ٤٠٥ – ٤٠٤وأخرج ن س ى ب ه يحي روي  ١٢٩/  ٣) وفي : ( ي

 )١  ( 

 )٢  ( 

 )٣  ( 

٢١١  



وقد أخرجه أيضاً من طريق آخر  المقلوبات والملزقات اليجوز اإلحتجاج إذا انفرد ) وفيه أيضاً ابن جريج وهو مدلس ، وقد عنعنه ،
  ، وفيه

زان  ا في المي و زرعة كم اتم ، وأب و ح ه أب ا في  ٧٣ – ٧٢/  ١: إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني كذَّب ه كم ن مردوي وأخرجه اب
   ٣١٠،  ٣٠٩/  ١تفسير ابن كثير 

  وفيه مجهوالن ، وضعيفان " اهـ . 

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
  هللا تعالى : قال : وله طرق . 

هـل تـدرون  ((:  قال رسـول هللا : عبد المطلب قال  نوعن العباس ب 
رض ؟ قلنا هللا ورسوله أعلم . قال : بينهما مسـيرة  كم بين السماء وا
خمسمائة سنة ، ومن كل سماء إلـى سـماء مسـيرة خمسـمائة سـنة ، 

ــ ــينوكثِ الســماء الســابعة  ف كــل ســماء مســيرة خمســمائة ســنة ، وب
رض  ه كما بين السماء وا وهللا تعـالى ، والعرش بحر بين أسفله وأع

ء مـن أعمـال بنـي آدم  ـ أخرجـه أبـو  ))فوق ذلك وليس يخفـى عليـه 
    داود وغيره . 

رض جميعاً قبضته يـوم  يف هذه اآلية :  الشرح وما قدروا هللا حقَّ قدره وا
 حني طلبوا التصاحل مـع النـيب ؛ زعمهم أنَّ عبادة غري هللا جائزة ردٌّ على املشركني يف  القيامة 

ــا أيهــا  فــأنزل هللا عــز وجــل إنكــاراً علــيهم : ، وهــو يعبــد إهلهــم ســنة ؛ بــأن يعبــدوا إهلــه ســنة  قــل ي
وال أنتم  وال أنا عابٌد ما عبدمت  وال أنتم عابدون ما أعبد  ال أعبد ما تعبدون  الكافرون 

  . [ سورة الكافرون ] لكم دينكم ويل دين  بد عابدون ما أع
 أفغــري هللا تــأمروين أعبــد أيهــا اجلــاهلون يقــول هللا عــز وجــل : قــل هلــم يــا حممــد  ويف هــذه اآليــات   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اري في ج وابن ٨٩٨٧برقم الحديث  ٢٠٢/  ٩)األثر أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في ج  ١ تح الب في  ٤١٣/  ١٣حجر في ف

رد  دارمي في ال ان : " أخرجه ال ال الشيخ آل فري كتاب التفسير باب قوله : " وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم " وق
م (  ٢٦على الجهمية (  ـد رق اب التوحي م (  ٥٩٤) وابن خزيمـة في كت و الشيخ في العظمة رق في  ) والبيهقي ٢٧٩،  ٢٠٣) وأب

اد أهل السنة (  ٥٠٧األسماء والصفات (  ائي في شرح أصول اعتق د (  ٦٥٩) والاللك ال الهيثمي في مجمع الزوائ )  ٨٦/  ١) ق
ة (  ى الجهمي رد عل ي ال دارمي ف ه ال د : " وأخرج ول المفي ا الق ال محقق ـ وق ال الصحيح " اه ه رج ى  ٢٦ورجال نقض عل ي ال ) وف

 ١٠٠وقد صححه ابن القيم في اجتماع الجيوش اإلسالمية ص (  ٤٧/  ٢يب في الموضح ) والخط ١٠٥،  ٩٠  ٧٣المريسي ص ( 
  ) " اهـ مختصراً .  ٦٤) والذهبي في العلو ص ( 

والحاقة برقم  ٣٤٢٨وطه برقم  ٣١٣٧) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين عند تفسير سورة آل عمران برقم  ٢
رقم  ٣٨٤٩ جدة ب ي جوأخر ٣٥٤٧والس نده ف ي مس ى ف و يعل ه أب رقم  ٧٥/  ١٢ج ي ج ٦٧١٣ب د ف رقم  ٢٠٦/  ١وأحم  ١٧٧٠ب

د أبي داود  ٢٠٠/  ٧وأخرجه عبدهللا بن عدي الجرجاني في كامل ضعفاء الرجال في ج ٨٨١٤و ى ، وبنحوه عن باب من اسمه يحي
وقاال محققا القول المفيد في  ٣٣٢٠و ٣٢٩٨برقم  ٤٠٣/  ٥والترمذي في سننه أيضاً في ج ٤٧٢٣برقم  ٢١٣/  ٤في سننه في ج

ة ص (  ى الجهمي رد عل ي ال دارمي ف ان ال ذا الحديث : " وأخرجه عثم ى المريسي ص (  ٢٤ه نقض عل ي ال ي  ٩٠) وف ن أب ) واب
د (  ٥٧٧عاصم في السنة (  ن أبي شيبة  ٢٩٣،  ٢٩٢) واآلجري في الشريعة (  ١٠٢،  ١٠١) وابن خزيمة في التوحي ) ودمحم ب

ر  ٣٩٨والبيهقي في األسماء ص (  ٢/  ٢) وأبو نعيم في أخبار أصبهان  ٦٥١) والاللكائي (  ١٠ ٩( في العرش  د الب ن عب ) واب
ذهبي  ٧١٩/  ٢) والمزي في تهذيب الكمال  ٧وابن قدامة في العلو ص (  ١٠٠/  ٢وابن حزم في الفصل  ١٤٠/  ٧في التمهيد  وال
ـزان  ) من طريق عبد هللا بن ٥٠ – ٤٩في العلو (  ـي في المي ـال الذهب :  ٤٦٩/  ٢عميـرة عن األحنـف بن قيس عن العـباس ، وق

ذا الحديث يعرف بحديث األوعال ،  –أي عبد هللا  -( و فيه  ن قيس ) وه فيه جهالة ؛ قال البخاري اليعرف له سماع من األحنف ب
ـ  ٩٣،  ٩٢/  ٧ئيليات ) وانظر تهذيب السنن البن القيم وقد قال ابن العربي في عارضته : ( إنَّ خير األوعال متلقٌف من اإلسرا " اه

د (  ٢٠٤وقال الدكتور الوليد : " وأخرجه أبو الشيخ في العظمة رقم (  ا  ٢١) وابن منده في التوحي زار كم اتم ، والب ن أبي ح ) واب
  ) " اهـ مختصراً .  ٣٣/  ٨في تفسير ابن كثير ( 

 )٢  ( 

٢١٢  
  

 )١  ( 



  ق الممجد  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخال
  
 ىل الذين من قبلك لئن أشـركت ليحـبطن عملـك ولتكـونن مـن اخلاسـرين ولقد أوحي إليك وإ 

ومــا قــدروا هللا حــق قــدره واألرض مجيعــاً  مث قــال بعــد ذلــك :  بــل هللا فاعبــد وكــن مــن الشــاكرين 
ففـي  ] ٦٧– ٦٤ر:الزمـ[   ونـقبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعاىل عما يشركـ

بـنيَّ سـبحانه  حيـثات وبيـان عظمـة هللا يف هـذه اآليـ، هذا ردٌّ عليهم يف زعمهم جواز عبادة غري هللا 
السـماوات مطويـات   وأنَّ ، أي مقبوضة يف كفه  قبضته يوم القيامة  األرض تكون وتعاىل أنَّ مجيع 

فلمـن تـأمروين ، لت أمساءه وصـفاته وتعا، وذلك دليل على عظمة هللا الرب جل شأنه ، كلها بيمينه 
ـــذا الوصـــف ؛ أن أصـــرف العبـــادة  أأصـــرف العبـــادة للمخلـــوقني ؛ مـــع أنَّ إهلـــي مـــن وصـــف نفســـه 

فسـبحان  قل أفغري هللا تـأمروين أعبـد أيهـا اجلـاهلون  الذين اليقومون حباجة أنفسهم : ؛ الضعاف 
ومــا قــدروا هللا  ولــذلك يقــول : ، وبعظمتــه  ،جلهلهــم بــه ؛ ه ر د؛ الــذي مل يقــدِّر اخللــق قــهللا العظــيم 

  .   حق قدره واألرض مجيعاً قبضته يوم القيامة 
ألنَّ املشــرك ســاوى املخلــوق الضــعيف بــالرب اجلليــل ؛ ومــن هنــا تبــني أنَّ الشــرك حمــبٌط لألعمــال    

يكـون  وحاشـاه أن، توعد بإحبـاط العمـل إن هـو أشـرك بربـه  بل أفضلهم حممٌد ؛ فإذا كان الرسل 
 عقـب هللا ذلـك بقولـه : أوقـد ، من بـاب أوىل  مفغريه، فإذا كان الرسل توعدوا بذلك ، منه ذلك 

يكون عابـداً لربـه فمن حقه أن ، أمَّا من سواه ؛ ألنَّه أهٌل للعبادة  بل هللا فاعبد وكن من الشاكرين 
ــْدرُه كمــا وصــف ســبح بأنَّــه يــوم القيامــة  انه نفســهالمعبــوداً ، وهللا تعــاىل الــذي عظمتــه التــوازى ، وق

يطــوي الســماوات الســبع بيمينــه ، واألرضــني الســبع بيــده األخــرى ، فمــن أحــق بالعبــادة ؛ صــاحب 
ا . فهو احلقيق بالعبادة هذه القدرة اليت اليتعاصى عليها شيء ؟ !! اجلواب : ال أحد ،    ، واجلدير 

ــن عمــر    ــ هللا عنهمــا ولمســلم : عــن اب يطــوي هللا  ((مرفوعــاً :   ر
وات يوم القيامة ، ثمَّ يأخذهنَّ بيده اليمنى ، ثمَّ يقول : أنا الملك السم

تعـــاىل ، ويف احلـــديث األول إثبـــات والـــذي قبلـــه إثبـــات اليـــدين هلل ســـبحانه و ، يف هـــذا احلـــديث  ))..
  .األصابع هلل سبحانه وتعاىل 

وإثبـــات ، لكـــف هلل ســـبحانه وتعـــاىل إثبـــات ا ته يـــوم القيامـــة واألرض مجيعـــاً قبضـــ ويف قولـــه :    
والتصـرف ، وأنَّ بيده ملـك األشـياء مجيعــاً ، ونؤمن بأنَّ هللا يفعل ما يشاء  القبضة هلل سبحانه وتعاىل

  فيها كما يشاء . 
  ويطوي األرضني السبع كلهنَّ . ، ويؤخذ منه أنَّ هللا يطوي السماوات السبع كلهنَّ    

٢١٣  
  



  د الخالق الممجد  الشرح الموجز الممهد لتوحي

  
وقــد يكــون تعجبــه مــن كــون ، ضــحك تصــديقاً لقــول احلــرب  ويؤخــذ مــن احلــديث األول : أنَّ النــيب 

وهللا تعــاىل ، واليــؤمن بــالقرآن الــذي نــزل فيــه تصــديق مــا وصــف يف هــذا احلــديث ، حلــرب يعلــم هــذا ا
العظـيم ـان هللا سبحـ  دهـيوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كمـا بـدأنا أول خلـٍق نعيـ يقول : 

مــا أعظــم يهــا هللا عــز وجــل كطــي الســجل للكتـــب وارتفاعهــا يطو ، وكثافتهــا ، الســماوات بســعتها ؛ 
  !! .     قدرة هللا 

ـا ، لذلك فإنَّ الواجب على مجيع املخلوقني أن يوحدوه بالعبادة    معـه وأن الجيعلـوا ، وأن يفردوه 
  وقدرته . ، وإمياناً بعظمته ، خضوعا جلالله ؛ ه العبادة فهو اإلله احلق الذي تنبغي لشريكاً ؛ 

ــ هللا عنهمــاعــن ابــن عبــاس مث أورد بصــفة التضــعيف وروي     مــا  ((قــال :  ر
رضون السبع َّ كخردلة في يد  السموات السبع ، وا في كف الرحمن إ

   ))م ـأحدك
السماوت  ما ((:  قال ابن زيد : حدثني أبي قال : قال رسول هللا و     

َّ كدراهم سبعة ألقيت في ترس    . ))السبع في الكر إ
ـ فـي  ((يقـول :   سمعت رسول هللا قال : أبو ذر وقال :    مـا الكر

رض  ة من ا َّ كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ف   .  ))العرش إ
بين السماء الدنيا ، والتي تليها خمسمائة  ((قال :  وعن ابن مسعود    
   .  ))..م ، وبين كل سماء وسماء خمسمائة عام عا

هــل  ((:  قــال رســول هللا : عبــد المطلــب قــال  نوعــن العبــاس بــ     
رض ؟ قلنا هللا ورسوله أعلم . قـال : بينهمـا  تدرون كم بين السماء وا

  .  ))..مسيرة خمسمائة سنة 
ت افالكرســـي والســـماو ، ه وأنَّ كـــل شـــيٍء دونـــ، أقـــول : يف هـــذه األحاديـــث إثبـــات ســـعة العـــرش   

فينبغـي أن ، كل هذه تدل على سعة خلق هللا عز وجل وقدرته ؛  والبحر الذي فوق السماء السابعة 
ومـا بـني أسـفله وأعـاله كمـا ، اهلـواء فـوق السـماء السـابعة يف نتأمل كيف هذا البحر الذي جعلـه هللا 

   ؛ ما أجلَّ عظمة هللا ؟ ! . بني مساء ومساء 
  ! كيف عظمـة ذلككيف عظمة محلة العرش ! ها تيف خملوقات هللا هذه كيف عظمإذا فكرنا   

  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  

٢١٤  
  

٢١٥  
  



وإذا كـان املالئكـة احلفظـة يعرجـون ، بني عاتقه وشحمة أذنـه خمفـق الطـري سـبعني عامـا  امللك ؛ الذي
ويقـابلون مـا بينـه ، حملفـوظ عـن كـل شـخٍص ويطلعـون علـى مـا كتـب يف اللـوح ا، إىل السماء السـابعة 

ا متساوية ، وبني األعمال املنسوخة من أفعاهلم  وق السـماء وإذا كـان مـن األرض إىل مـا فـ، فيجدو
ــا يف بضــع ســاعات ، ام الســابعة مســرية ســبعة آالف عــ كيــف أنَّ هللا ســبحانه وتعــاىل ؛  وهــم يقطعو

 ـذهومـــا ثبـــت يف هـــ، ور ـل يف هـــذه األمــــنتأمـــفيجـــب أن ، مكـــنهم مـــن قطـــع هـــذه املســـافة العظيمـــة 
ـذه الصـفات حـق املعرفـة ، األحاديث من الصفات الدالة علـى قـدرة هللا عـز وجـل  فمـن عـرف هللا 

  .واجلالل ، والعظمة ، ملا له من كمال القدرة ؛ عبده حقَّ العبادة ؛ ووحده حق التوحيد 
بعـد مـا بـني مسـاء إىل  ((وفيـه :  يث أيب هريـرة قال يف فتح اجمليد : " وروى الرتمذي حنوه من حـد   

وال منافاة بينهما ؛ ألنَّ تقـدير ذلـك خبمسـمائة عـام هـو علـى سـري القافلـة مـثًال  ))مساء مخسمائة عام 
ونيــف وســبعون ســنة علــى ســري الربيــد ؛ ألنَّــه يصــح أن يقــال : بيننــا وبــني مصــر عشــرون يومــاً باعتبــار 

تبار سري الربيد ، وروى شريك بعض هذا احلـديث عـن مسـاك فوقفـه هـذا سري العادة ، وثالثة أيام باع
  .آخر كالمه " 

وإثبــات هــذه ، أقــول : يف هــذه األحاديــث إثبــات علــو هللا عــز وجــل علــى عرشــه ســبحانه وتعــاىل و   
آدم ، وقــد أنكــرت اجلهميــة علــو هللا علــى عرشــه يقــول احلــافظ  املســافات بالنســبة لســرينا حنــن بــين

وقـت مسعـت مقالـة مـن أنكـر أنَّ هللا تعـاىل فـوق العـرش : هـو اجلعـد  تح اجمليـد  : " وأولالذهيب يف فـ
وأخـذ  ن عبـد هللا القسـري وقصـته مشهــورةبن درهم ، وكذلك أنكر مجيع الصفات ، فقتلـه خالـد بـا

واحـتج هلـا بالشـبهات ، وكـان ذلـك يف ، هذه املقالة : اجلهم بن صفون إمام اجلهمية ، فأظهرها عنه 
والليـث ، ومالك ، وأيب حنفيـة مثل األوزاعي ؛ خر عصر التابعني ، فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر آ

" ومن بعدهم من أئمة اهلـدى ، وابن املبارك ، ومحاد بن سلمة ، ومحاد بن زيد ، والثوري ، بن سعد 
هـا ومــن ســع أحـداً ردُّ ، وصـفات الي وقـال اإلمــام الشـافعي رمحـه هللا تعــاىل : هلل أمسـاءٌ إىل أن قـال : " 

ونثبت هذه الصفات ، فإنَّه يعذر باجلهل ؛ خالف بعد ثبوت احلجة عليه كفر ، وأمَّا قبل قيام احلجة 
  .انتهى "  ليس كمثله شيء  كما نفى عن نفسه فقال : ؛  وننفي عنه التشبيه ، 
 فنــؤمن،  وجــل ؛ الــيت ثبتــت هلل عــزأن نــؤمن مبــا جــاء يف هــذه األحاديــث مــن الصــفات والواجــب   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .    ٤٠٧/  ١٣انظر فتح الباري جعلى تحقيقه لفتح المجيد على كتاب التوحيد ) قال الدكتور الوليد بن عبد الرحمن آل فريان  ١

  
  الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد  

  
٢١٦  

  



يف  -مـا بـني السـموات واألرض   -وما ذكر من األبعـاد ،  ونستيقنه حق اليقني، بذلك حق اإلميان 
ــ هللا دالــة علــى كمالــه ، فنســأل هللا أن يرزقنــا ونعلــم أنَّ عظــم خملوقــات ،  اهــذه األحاديــث نــؤمن 

، وبـاهلل التوفيـق ، وصـلى هللا علـى نبينـا ذلـك  اإلميان ، واليقني ، والثبـات عـل احلـق حـىت نلقـاه علـى
  ه . حممد ، وعلى آله وصحب

  
  

  انتهى من إمالءه على الطالب 
  هـ١١/٦/١٤٢٥في 

  المؤلف 
  أحمد بن يحيى بن محمد شبير النَّجمي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخاتمة

  
  الخاتمة

٢١٧  



احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ، والصالة والسالم على سيد املوحدين نبينـا حممـد ، وعلـى    
دائمــاً وأبــداً علــى أفضــاله ونعمــه املتواليــة ، مثَّ أتقــدم بالشــكر  آلــه وصــحبه أمجعــني : إينَّ ألشــكر هللا

لوالدنا وشيخنا الفقيه احملدث / أمحد بن حيىي بـن حممـد بـن شـبري النجمـي علـى تكرمـه بشـرح كتـاب 
التوحيد لإلمام اجملدد شيخ اإلسـالم حممـد بـن عبـد الوهـاب بـن سـليمان الـوهييب التميمـي ، واملولـود 

هــــ عـــن إحـــدى  ١٢٠٦هــــ واملتـــوىف يف أواخـــر ســـنة  ١١١٥جلزيـــرة العربيـــة ســـنة يف العيينـــة بوســـط ا
وتســعني قضــاها يف ميــدان العلــم ، واجلهــاد ، والــدعوة ، وقــد تــرك للمســلمني بعــده مؤلفــاٍت عظيمــة 
وفنواناً كثرية يف التفسري ، واحلديث ، والعقيدة ، والفقه ، والوعظ مع ما كان فيه من انشغال بأعباء 

األمر باملعروف ، والنهـي عـن املنكـر ، واملشـاركة يف اجلهـاد كمـا هـو دأب علمـاء الـدعوة . الدعـوة و 
ومـن ضــمن املؤلفــات الــيت خلفهــا ملــن بعــده كتــاب التوحيـد الــذي هــو حــقُّ هللا علــى العبيــد وقــد عــين 
د أهل العلم املتقدمني واملعاصرين بشرح هذا الكتاب ، وممن شـارك يف شـرحه شيخنــا العــالمة / أمحـ

هــ . مث أشـكر ١١/٦/١٤٢٥بن حيـىي النَّجمـي حفظـه هللا ، وقـد انتهـى مـن شـرحه علـى طالبـه يف : 
الطالب الذين حرصوا كل احلرص على االستفادة من شيخنا أمحد النجمي يف شرحه هلذا الكتاب ، 

قـــى وعلـــى رأســـهم الشـــيخ : جـــائز بـــن منصـــور العنــــزي الـــذي أحتفنـــا مبالحظاتـــه وتوجيهاتـــه زاده هللا ت
وعلما . وختاماً أشكر كل من ساهم يف إخراج هذا الكتاب وإظهاره باملظهر احلسن ؛ وقد اسـتعنت 
بعـــد هللا تعـــاىل يف ختـــريج أحاديـــث الكتـــاب علـــى تعليقـــات الـــدكتور ســـليمان بـــن عبـــد هللا أبـــا اخليــــل 

مـة حممـد والدكتور خالد بن علـي املشـيقح مـن كتـاب القـول املفيـد علـى كتـاب التوحيـد للشـيخ العال
ابن صاحل العثيمني واعتمدت أيضاً على تعليقات الدكتور الوليد بن عبدالرمحن آل فريان مـن كتـاب 
فتح اجمليد لشرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرمحن بن حسن بن حممد بـن عبـد الوهـاب رمحـه هللا ؛ 

ول والثــاين ، واســتعنت كــذلك باملوســوعة الذهبيــة للحــديث النبــوي الشــريف وعلومــه بإصــداريها األ
فعلت ذلك توفريًا للجهد ، ولقلة املراجع اليت أعتمـد عليهـا يف البحـث والتخـريج ، ولكثـرت وجـود 
حبوث أخرى لشـيخنا أمحـد النجمـي حفظـه هللا حتتـاج مـين ومـن غـريي مـن طـالب العلـم إىل ترتيـب ، 

  مد هلل رب العاملني .وحتقيـق وأسأل هللا أن جيرب كسرنا ، ويعفو عن تقصرينا ، وآخر دعوانا أن احل
  أخوكم في هللا

  حسن بن دمحم بن منصور بن يحيى مخزم دغريري
  الفهرس  

  
  الصفحة                                                                   البابالرقم و

  ١                                      املقدمة                                                         
   ٣                                          كتاب التوحيد                                             

٢١٨  
  



  ٧                                                  باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب)  ١( 
  ١١                                            حسابباب من حقق التوحيد دخل اجلنة بغري)  ٢( 
    ١٥                                                                     باب اخلوف من الشرك)  ٣( 
    ١٨                                                    باب الدعاء إىل شهادة أن ال إله إالَّ هللا)  ٤( 
    ٢٣                                           باب تفسري التوحيد ، وشهادة أن ال إله إالَّ هللا)  ٥( 
  ٢٧                       باب من الشرك لبس احللقة واخليط وحنومها لرفع البالء أو دفعه )  ٦( 
  ٣١                                                             باب ما جاء يف الرقى والتمائم)  ٧( 
  ٣٦                                                     باب من تربك بشجٍر أو حجٍر وحنومها)  ٨( 
  ٣٩                                                              باب ما جاء يف الذبح لغري هللا)  ٩( 
  ٤٣                                                 فيه لغري هللا باب اليذبح هلل مبكان يذبح)  ١٠( 
  ٤٥                                                          باب من الشرك النذر لغري هللا )  ١١( 
   ٤٧                                                      باب من الشرك االستعاذة بغري هللا)  ١٢( 
  ٥١                                    باب من الشرك أن يستغيث بغري هللا أو يدعو غريه)  ١٣( 
  ٥٤                    أيشركون ما ال خيلق شيئا وهم خيلقون  باب قول هللا تعاىل : )  ١٤( 
م قالوا ماذا قال ربك باب قول هللا تعاىل : )  ١٥(     ٥٩            م حىت إذا فّزِع عن قلو
    ٦٢                                                                             باب الشفاعة)  ١٦( 
دي من أحبب باب قول هللا تعاىل : )  ١٧(    ت ولكنَّ هللا يهدي من يشاء إنَّك ال

  ٦٦                                                                             وهو أعلم باملهتدين 
  ٦٨            باب ما جاء أنَّ سبب كفر بين آدم وتركهم دينهم هو الغلو يف الصاحلني)  ١٨( 
  ٧١        عبده إذاباب ما جاء يف التغليظ فيمن عبد هللا عند قرب رجٍل صاحل ، فكيف )  ١٩( 
  ٧٤              ني يصريها أوثاناً تعبد من دون هللاباب ما جاء أنَّ الغلو يف قبور الصاحل)  ٢٠( 
                                            جناب التوحيد  باب ما جاء يف محاية املصطفى )  ٢١( 

  الفهرس

  
  الصفحة                                                                   البابالرقم و

  ٧٨                                                              يوصل إىل الشركوسده كل طريق 
  ٨٢                                         باب ما جاء أنَّ بعض هذه األمة يعبد األوثان)  ٢٢( 
  ٨٨                                                                 باب ما حاء يف السحر )  ٢٣( 

٢١٩  
  



  ٩٢                                                      باب بيان شيٍء من أنواع السحر)  ٢٤( 
  ٩٥                                                        باب ما جاء يف الكهان وحنوهم)  ٢٥( 
  ٩٩                                                                  باب ما جاء يف النشرة)  ٢٦( 
  ١٠٠                                                                   ريطتالما جاء يف باب )  ٢٧( 
    ١٠٤                                                                 باب ماجاء يف التنجيم )  ٢٨( 
  ١٠٧                                                    ستسقاء باألنواء باب ما جاء يف اال)  ٢٩( 
  ومن الناس من يتخذ من دون هللا باب قول هللا تعاىل : )  ٣٠( 

م كحب هللا    ١١١                                                                      أندادا حيبو
ا ذلكم الشيطان خيوف أولياءه  :  باب قول هللا تعاىل)  ٣١(    إمنَّ

    ١١٦                                                        فال ختافوهم وخافون إن كنتم مؤمنني 
  ١٢٠                       وعلى هللا فتوكلوا إن كنتم مؤمنني باب قول هللا تعاىل : )  ٣٢( 
  ١٢٢      وا مكر هللا فال يأمن مكر هللا إالَّ القوم اخلاسرون أفأمن ) باب قوله تعاىل :  ٣٣( 
  ١٢٥                                             باب من اإلميان باهلل الصرب على أقدار هللا)  ٣٤( 
  ١٢٩                                                                   باب ما جاء يف الرياء)  ٣٥( 
  ١٣٢             ا                              اب من الشرك إرادة اإلنسان بعمله الدني) ب ٣٦( 
  باب من أطاع العلماء واألمراء يف حترمي ما أحل هللا أو حتليل ما حرمه هللا )  ٣٧( 

  ١٣٥                                                                  فقد اختذهم أربابا من دون هللا
م آمنوا مبا أنزل إليك  )باب قول هللا تعاىل : ٣٨(  َّ   أمل تر إىل الذين يزعمون أ

  ١٣٩                                    وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت 
  ١٤٤                                            باب من جحد شيئا من األمساء والصفات)  ٣٩( 
ا  ) باب قول هللا تعاىل :  ٤٠(    ١٤٧       وأكثرهم الكافرون يعرفون نعمة هللا مثَّ ينكرو

  الفهرس

  
  الصفحة                                                                   البابالرقم و

  ١٤٨                       داً وانتم تعلمون جتعلوا هلل أندا فال باب قول هللا تعاىل : )  ٤١( 
  ١٥١                                               باب ما جاء فيمن مل  يقنع باحللف باهلل )  ٤٢( 
    ١٥٢                       قول ما شاء هللا وشئت                                    باب )  ٤٣( 

  ١٥٥   هر فقد آذى هللا                                                  من سب الدباب )  ٤٤( 

٢٢٠  
  



  ١٥٧) باب التسمي بقاضي القضاة وحنوه                                                     ٤٥( 
  ١٥٨        احرتام أمساء هللا تعاىل ، وتغيري االسم ألجل ذلك                        باب)  ٤٦( 
  ١٥٩      من هزل بشيٍء فيه ذكر هللا أو القرآن أو الرسول                        باب)  ٤٧( 
  ولئن أذقناه رمحًة منَّا من بعد ضراء مسته  ب قول هللا تعاىل : با)  ٤٨( 

  ١٦١                                                                                 ليقولنَّ هذا يل 
  فلما آتامها صاحلاً جعال له شركاء فيما آتامها  ب قول هللا تعاىل : با)  ٤٩( 

  ١٦٤                                                                        فتعاىل هللا عمَّا يشركون
ا  ب قول هللا تعاىل : با)  ٥٠(    وهلل األمساء احلسىن فادعوه 

  ١٦٦                                 ين يلحدون يف أمسائه سيجزون ما كانوا يعملون وذروا الذ
  ١٦٩    ب اليقال السالم على هللا                                                       با)  ٥١( 
  ١٧٠         ب قول : اللهم اغفر يل إن شئت                                          با)  ٥٢( 
  ١٧٢   ) باب اليقول عبدي وأميت                                                            ٥٣( 
  ١٧٣   ) باب اليرد من سأل باهلل                                                              ٥٤( 
  ١٧٥                                           ) باب اليسأل بوجه هللا إالَّ اجلنة              ٥٥( 
  ١٧٧  ) باب ما جاء يف اللو                                                                    ٥٦( 
  ١٨٠ ) باب النهي عن سب الريح                                                             ٥٧( 
  ١٨٢                        يظنون باهلل غري احلق ظنَّ اجلاهلية   تعاىل : ) باب قول هللا ٥٨( 
        ١٨٥  ) باب ما جاء يف منكري القدر                                                         ٥٩( 
    ١٨٩           ) باب ما جاء يف املصورين                                                     ٦٠( 
  ١٩٣     ) باب ما جاء يف كثرة احللف                                                        ٦١( 

  الفهرس  

  
  الصفحة                                                                   البابالرقم و

  ١٩٧                                            ) باب ما جاء يف ذمة هللا وذمة رسوله       ٦٢( 
  ٢٠٢   ) باب ما جاء يف حكم اإلقسام على هللا                                             ٦٣( 
  ٢٠٥   ) باب اليستشفع باهلل على خلقه                                                     ٦٤( 
  ٢٠٧محى التوحيد ، وسده طرق الشرك      اية املصطفى (النيب) ) باب ما جاء يف مح ٦٥( 
  وما قدروا هللا حقَّ قدره  ) باب ما جاء يف قول هللا تعاىل :  ٦٦( 

٢٢١  
  



  واألرض مجيعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطوياٌت بيمينه سبحانه وتعاىل
  ٢١٠                                                                                 عمَّا يشركون 

    ٢١٧                                    اخلامتة                                                         
  ٢١٨                                                                                          الفهرس 

  
  
  
  
    

           
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



الشرح الموجز الممهد 
   توحيد الخالق الممجد ل

الذي ألَّفه شيخ اإلسالم دمحم 
  رحمه هللا

مة / أحمد بن يحيى  تأليف الشيخ الع
     بن محمد 

   حفظه هللالنجمي         
  دغريريال/ حسن بن حممد بن منصور  اعتىن به

  
  

 
 


