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ًأ أو محذوف مبتدأ كتاب : هذا الول تقدير ، محذوف لخبر مبتد
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فعلى النصب وأما ؛ هذا التوحيد : كتاب الثاني وتقدير ، التوحيد
ْذ ، مناسأب محذوف لفعل المفعولية ؛ أولى . والرفع وافهم  كُخ

ًء فيه لنأ . به أكثرهم ولتصريح السأناد لركن إبقا
واسأتهلها ، بالتراجم هذا كتابه الله رحمه المصنف فّصل ولقد 

يلئامه ل عما وفصله يلئامه ما إلى الشيء ) لضم التوحيد بــ( كتاب
، ً الحاجة عند يقصد بباب نوع كل إفراد كانأ إذ ، للطالب وتسهيل

عن مضانه من الشيء تحصيل في وأبعد ، القاتباس في أسأهل
ًا ، اللتباس ًا ختم كلما لنه للقارئ وتنشيط كانأ غيره في وأخذ باب

الكتاب على يستمر أنأ من لهمته وأنشط لنفسه أبسط ذلك
ًا كتابه الحكيم فّصل ولذلك ، بطوله . سأور

) ( الممتع في عصفور ابن قاال ، كتب  من] [ كتاب قاوله
بالحركات اللسانأ قالق لدفع الصل على اللف زيدت ( إنما

َتَب ) . ومادة المجتمعة َك ابن قاال ، والضم الجمع على ) تدل ( 
:ــ بردة

ًا تأمـنن ل واكتبها قلوصك على             بـه حللت فـزاري
 بأسيار

أصل ، والباء والتاء ) ( الكاف ( المقاييس في فارس ابن قاال
الكتاب ذلك من ، شيء إلى شيء جمع على يدل واحد صحيح

ًا أكتبه الكتاب كتبت يقال ، والكتابة الضم معنى ووجه ، ) .أ.هـ َكتب
قااله بالخط بعض إلى بعضها الحروف ضم هو الكتاب في

رحمه ــ المصنف وضع في والكتاب ) ، ( المفردات في الصفهاني
ًء المسائال على المشتمل هو ــ الله ، كثيرة أما قاليلة كانت سأوا

أعم الكتاب ) لنأ ( باب لفظة ) دونأ ( كتاب بلفظ عنها عبر وإنما
ًا ، إليه وما التوحيد أنواع فيه يدخل إذ وأوسأع قااصر فهو للباب خلف

. مضاده أو التوحيد أنواع بعض على
ّده  مصدر] [ التوحيد قاوله ّده وح ًا يوح ًا جعله إذا ، توحيد واحد

ًا :ــ ومنه ، فرد
نأظـير لـه النأـام في ما              الــذي الُعـرب واحـد يا 

والسأماء والربوبية العبادة في الله : إفراد هو والتوحيد
. والصفات
، التوحيد تقسيم في طريقتين السنة لهل أنأ الله رحمك واعلم
 :ــ واحد مضمونها

 توحيد إلى ، أقاساما ثالثاة إلى : تقسيمه الولى الطريقة
اللهية أو اللوهية توحيد فأما ، وصفات وأسأماء ، وربوبية ، ألوهية

) . ونحوها والذبح والزكاة كالصلة ، العباد بأفعال الله ( إفراد فهو
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والرزق كالخلق ، بأفعاله الله ( إفراد فهو الربوبية توحيد وأما
ما ( إثابات فهو والصفات السأماء توحيد ) وأما ونحوها والحياء

غير ومن تعطيل ول تحريف غير من الصفات من ، لنفسه الله أثابته
غير من نفسه عن نفاه ما عنه ينفونأ وكذلك ، تمثيل ول تكييف
العبكري بطة كابن جماعة طريقة ) . وهذه السأماء وكذا ، إلحاد

ّده بن إسأحاق بن ومحمد جماعة وقاررها ، السلف من وغيرهم م
والمقريزي والزبيدي والصنعاني القيم وابن تيمية كابن

ًا وقاررها المصنف طريقة هي وكذلك ، والسفاريني الله رحمه أيض
.

 في توحيد إلى ، قاسمين إلى : تقسيمه الثانأية والطريقة
: توحيد هو فالول ، والقصد الطلب في وتوحيد ، والثابات المعرفة
وقارر ، اللوهية : توحيد هو والثاني ، والصفات والسأماء الربوبية

تلك . ودليل وغيرهما العز أبي وابن القيم ابن الطريقة هذه
ومثله ، الشرع لنصوص التاما السأتقراء القسمة في الطريقتين

ًا كونه عن يخرج ل فوجدوه ، العرب كلما النحاة اسأتقراء أو اسأم
ً ًا أو فعل .  النظر أولي عند قااطعة حجة التاما والسأتقراء ، حرف

خلقت { وما تعالى الله [ وقول الله رحمه المصنف قاال
} ] ليعبدون إل والنأس الجن

ًا إما العراب في وجهين  تحتمل] [ وقول قاوله على عطف
ًا ) فيكونأ ( التوحيد كلمة الله قاوِل  ( وكتاب المعنى لنأ ، مجرور
ًا وإما ) ، تعالى ًا فيكونأ جديد لكلما اسأتئناف . البتداء على مرفوع

 ] فيه} ليعبدون إل والنأس الجن خلقت { وما[  قاوله
، الحكم من غيرها دونأ العبادة على والنس الجن خلق حكمة قاصر
ًا كانأ بالسأتثناء أتبع إذا النفي لنأ ًا حصر أشار وإليه ، قاصر

     :ــ قاوله ) في ( إل )  بـ المكنونأ ( الجوهر في الخضري
ِر وأدواُت            كما وتقـديٌم )         عطـٌف ) ( إنما ( إل القصـ

 تقـدما
في كما ، مخصوص بطريق بآخر شيء تخصيص القصر ومعنى

السأتثناء بطريق بالعبادة الحكمة مطلق خّصص فقد ، النفة الية
: ـ ) بقوله المكنونأ ( الجوهر في الشارة وإليه ، النفي بعد

ًا أمـٍر تخصيــُص بالقصـر يدعـونأه الذي هـو          بأمــٍر مطلقـ
( والمعنى ـ الله رحمه ـ القرطبي  ] قاال} ليعبدون {[  قاوله

وبه ) ، ليوحدونأ إل والنس الجن من السعادة أهل خلقت وما
قاصر ) ولكنه التوحيد ( كتاب بـ الترجمة مع الية تناسأب يتضح
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: الكلبي عن حبانأ . وقاال عامة والية ، السعادة أهل على المعنى
.  الثعلبي ذكره ، ليوحدونأ إل

يروى ما  هو} ليعبدون { إل الية تفسير في قايل ما وأحسن
أنأ لمرهم إل :  ( أي بقوله عنه الله رضي طالب أبي بن علي عن

تعالى قاوله لهذا .هـ.  ويشهد ) أ عبادتي إلى وأدعوهم ، يعبدوني
 وهو} الدين له مخلصين الله ليعبدوا إل أمروا { وما
إرادة تكونأ القول هذا وعلى  الله رحمه السألما شيخ اختيار

دينية ) إرادة ( ليعبدونأ قاوله في باللما عليها المدلول عبادتهم
أمرتهم من لجميع عامة وهي ، للمر الملزمة وهي ، شرعية
كذلك كانت لو لنها ، قادرية كونية إرادة ل ، الله بطاعة الرسأل
.  خلفه والواقاع ، والنس الجن  جميع لعبده

:ـ قاسمانأ الرادة أنأ تعلم َثاّم ومن
.  المشيئة ترادفها التي  وهي: كونأية إرادة ـ
.   المحبة ترادفها التي  وهي: شرعية وإرادة ـ

وفيهم لعبادته والنس الجن الله خلق كيف شبهة تندفع وبهذا
!   به الكافر بل ؟ له العابد غير من

:ـ معنيين على تأتي لجلها الخلق ُخلق التي العبادة أنأ واعلم
: الجوهري قاال ، والخضوع الذل وهو ، لغوي : معنى الول ـ

معلقته في طرفة قاول ) ومنه والذل : الخضوع العبودية (  أصل
        :ـ المشهورة

ُأفردت       كلها العشيرة تحامتني أن إلى  البعير إفراد و
 المعبد

. المذلل البعير إفراد : أفردت أي
تيمية ابن السألما شيخ عّرفه ما وهو ، شرعي : معنى والثاني ـ

: اسأم : ( هي  ) بقوله العبودية ( رسأالة أول في ـ الله رحمه ـ
الباطنة والعمال القاوال من ويرضاه الله يحبه ما لكل جامع

. وغيرها الوالدين وبر والدعاء والصدقاة ) كالصلة والظاهرة
الية معنى في هي ُأخر آيات الله رحمه المصنف ذكر ثام

أمة كل في بعثنا { ولقد تعالى قاوله إنأ حيث ؛ السابقة
بعبادة أمر  فيه} الطاغوت واجتنبوا الله إعبدوا أن رسولً

في الله رحمه القيم ابن قاال ، الطاغوت واجتناب ، وجل عز الله
ّده العبد به تجاوز ما ) " الطاغوت الموقاعين ( إعلما معبود : من َح

" .  مطاع أو ، متبوع أو ،
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ما عبادة عن والنهي ، الله بعبادة المر فيها الية أنأ والمراد
في الشرك حدث منذ ، بذلك الرسأل يرسأل تعالى يزل ولم ، سأواه
ِتم أنأ إلى نوح قاوما .  بمحمد الرسأل ُخ

إل تعبدوا أل ربك { وقضى تعالى قاوله في القول وكذلك
لله العبادة إثابات شملت حيث ، الله إل إله : ل بمعنى  فهي} إياه

ًا ) ( تفسيره في جرير ابن وأخرج ، سأواه عما ونفيها ، إسأتحقاقا
} ربك { وقضى"  قاال أنه عنهما الله رضي عباس ابن عن

" .  : أمر يعني
) ( وّصى " . وبكلمة : وّصى يعني  : " قاضى مجاهد وقاال

جرير ابن عند كما ، عنه الله رضي كعب بن أبّي عن القراءة جائات
) . ( تفسيره في

ُيعلم :ـ نوعانأ وأمره الله قاضاء أنأ ول
ٌء ؛ الول ـ ْلبته وقاوعه يتأخر ل وهذا ، قدري وأمر قضا ، أ
 .} سموات سبع { فقضاهن تعالى قاوله ومنه
ٌء ؛ الثانأي ـ الرب يحبه بما متعلق وهذا ، شرعي وأمر قضا

قاوله ومنه ، بعض دونأ بعض في يقع قاد لكن ، وتعالى سأبحانه
تقرير وسأبق  ،} إياه إل تعبدوا أل ربك { وقضى تعالى
ّلف . ذلك تخ

ًا به تشركوا ول الله { واعبدوا تعالى قاوله ودللة } شيئ
 .} الطاغوت واجتنبوا الله إعبدوا { أن تعالى قاوله كدللة
ًا به تشركوا { ول قاوله وفي :ـ  عمومانأ} شيئ
الفعل إنأ حيث ؛ الشراك عن النهي : فعموما الول أما ـ

ُعم هنا النفي عليه تسلط وقاد ، نكرة مصدر فيه يستكن المضارع في
ّي: إشراٍك تشركوا : ل . والمعنى الشرك أنواع كل سأبحانه به أ

. وتعالى
ًا كلمة إنأ حيث ، به الُمْشَرك : فعموما الثاني وأما ـ ) ( شيئ
ُعم النفي سأياق في نكرة َت . ف

إلى ينظر أن أراد : ( من مسعود ابن [ وقال قاوله
ّية تعالى قوله فليقرأ خاتمه عليها التي  محمد وص
ًا به تشركوا أل عليكم ربكم حّرم ما أتل تعالوا { قل شيئ

[( { ...
( في الترمذي رواه وقاد ، الله رحمه المصنف يعزه لم الثار هذا
) و الكبير ( المعجم في الطبراني وأخرجه ، )  وحّسنه جامعه
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بن يزيد بن : داود سأنده وفي ، غيرهم وكذا ) ، ( الوسأط
) " ( التقريب في الحافظ عنه قاال وقاد ، الودي عبدالرحمن

) : " الجري ( سأؤالت في كما  داود أبو فيه قاال بل " ، ضعيف
" . متروك

لنأ بالوصية نعتها وإنما ، : العهد من قاريب ) معناها و( الوصية
 فالرسأول} به وّصاكم { ذلكم تعالى بقوله ختمت منها آية كل
  الله وصية فصارت ، تعالى الله به وّصى بما إل يوص لم وّصى لو

ِتب الذي بالكتاب شبهها ولذلك ، بالمعنى  رسأوله ووصية تعالى ُك
ِتم ثام كتبها  النبي أنأ المراد . وليس ُينقص ولم فيه ُيَزد فلم ؛ ُخ

فل  الرسأول ختمها وصية كأنها اليات هذه وإنما ، عليها وختم
. حينئذ يوصي أنأ بنا حاجة

، : الشرك وهي ؛ أمور عشرة على اليات تلك اشتملت وقاد
الفواحش عن والنهي ، الولد قاتل وعدما ، الوالدين إلى والحسانأ

مال أكل عن والنهي ، الله حرما التي النفس قاتل عن والنهي ،
. والعدل ، الله بعهد والوفاء ، بالقسط والوزنأ الكيل ووفاء ، اليتيم

 النبي رديف : ( كنت قال جبل بن معاذ [ وعن قاوله
...)] حمار على

ظهر على خلفك تحمله : من وهو ، : الرداف ) من ( الرديف
على عنه الله رضي معاذ مع وقاتها  الرسأول كانأ وقاد ، الدابة
وفي ) ، بـ( عفير يسمى ، مصر صاحب المقوقاس إليه أهداه حمار

ٌع الحمار على  ركوبه ًا ، َجّم تواض ِكبر لهل خلف . ال
على العباد حق وما ، العباد على الله حق [( ما قاوله

ً نفسه على تعالى الله كتبه حق ذلك : أنأ  أي)] الله تفضل
ًا وعده الله يخلف ل الله { وعد محالة ل متحقق وهو ، وإحسان

فهو الجزاء يستحق المطيع :" كونأ الله رحمه تيمية ابن   يقول}
كما ، مقابلة اسأتحقاق ليس ، الله من وفضل إنعاما اسأتحقاق

:ـ القائال قاول أحسن " . وما المخلوق على المخلوق يستحق
لديه سعي ول ، كل              واجب حق عليـه للعبـاد ما     

ضـائع
ّذبوا إن            وهو فبفضله               ُنأعمـوا أو ، فبعدله ُع

     الواسـع الكريم
به يشركوا ول ، يعبدوه أن العباد على الله [( حق قاوله

ًا ًا معه يشركونأ ول ، بالعبادة : يوحدونه   أي)] شيئ بل ، أحد
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ّيه ، كله الشرك من يتجردوا ِف ّيه خ ِل سأبق . وقاد وكبيره صغيره ، وج
لقبول اجتماعهما من لبد أصلنأ وللعبادة ، العبادة تعريف معنا

 النبي متابعة والثاني ، تعالى لله العبادة إخلص ؛ : أحدهما العبادة
ُلّب ، فل ، بالمحبة وجل عز إفراده بل ، تعالى الله محبة العبادة و

ابن يقول ، تعالى وفيه لجله يحبه ما ُيَحب وإنما ، سأواه معه ُيَحّب
وسِأّرها عبوديته حقيقة هي له المحبة كانت :" وإذا الله رحمه القيم

المر اتباع فعند ، نهيه واجتناب أمره باتباع تتحقق إنما فهي ،
" . والمحبة العبودية تتحقق والنهي

الله يحبه بما : التحقق وهي ، قاواعد أربع للعبادة أنأ وذلك
، والجوارح واللسانأ بالقلب ذلك وقاياما ، ويرضاه ورسأوله

ًا العبادة فأصحاب ، الربع المراتب لهذه جامع : اسأم فالعبودية حق
. أصحابها   هم

به يشرك ل من يعذب أل الله على العباد [( وحق قاوله
ًا َفّسره  وهذا)] شيئ ل أن يشهد أحد من (ما:  الخرى الرواية ُت

ًا وأن الله إل إله ًا الله رسول محمد إل قلبه من صدق
الرواية ) عن ( الفتح في الحافظ قاال  لذاالنار) على الله حّرمه
التوحيد يستدعي لنه ؛ الشراك نفي على :" اقاتصر الولى

، التوحيد حقق لمن تحصل العظيمة البشارة ) . وهذه بالقاتضاء
. وأنواعه التوحيد تحقيق معنى الله شاء إنأ معنا وسأيأتي
من بفضل : يبشرهم  أي)] ؟ الناس أبشر [( أفل قاوله

. به وتمسك ، التوحيد حقق
ِكلوا تبشرهم : ( ل [ قال قاوله ّت َي ّتكال..)] َف هو  ال
ًا أنأ خشي  النبي : أنأ والمعنى ، شيء على العتماد أخبر لو معاذ

في التنافس ويتركوا ذلك على يعتمدوا أنأ السابقة بالبشارة الناس
خشية رواها عندما البشارة بتلك معاذ أخبر . وإنما الصالحات عمل
موته عند معاذ بها :( فأخبر الرواية في  جاء حيث ، الثام

ًا ّثم الفقهاء من الفهم حق يفهمها من إل يخبر لم أنه أو  ،) تأ
. الله رحمه هبيرة ابن المظفر أبو قااله ، والعقلء
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باب
َكّفر وما التوحيد فضل الذنأوب من ُي

) خبر ( باب] الذنأوب من يكفر وما التوحيد [ باب قاوله
في سأبق كما ، العكس ويجوز )، باب ( هذا تقديره محذوف مبتدأ
) . التوحيد ( كتاب جملة

كونها ويجوز ، : الذي بمعنى موصولية كونها يجوز ) هنا و( ما
من يكفر والذي التوحيد فضل : باب الموصولية فتقدير ؛ مصدرية
، الذنوب وتكفيره التوحيد فضل : باب المصدرية وتقدير ، الذنوب

. وأشمل أولى وهو
المناسأب كانأ التوحيد معنى ذكر لما ـ الله يرحمه ـ والمصنف

ّوف النفس لنأ ، فضله ذكر ول ، أكثر فيه وترغب ، ذلك إلى تتَش
ًا وأعظمها ، الطلق على العمال أفضل هو التوحيد أنأ شك تكفير

ّينه العظيم الفضل هذا له الذي والتوحيد ، للذنوب في المقريزي يب
:ـ ) بقوله التوحيد ( تجريد

ّلها ، العمال أنفس أنأ ( واعلم ًا وأج ، تعالى الله : توحيد قادر
:  قاشرانأ له التوحيد أنأ غير
ُيسمى ، الله إل إله : ل بلسانك تقول : أنأ الول ـ القول هذا و

ًا التوحيد وهذا ، النصارى تعتقده الذي للتثليث مناقاض وهو ، توحيد
ًا ـ يصد ْهَره سِأّره يخالف الذي المنافق من ـ أيض . َج
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إنكار ول ، مخالفة القلب في يكونأ ل : أنأ الثاني والقشر ـ
، ذلك اعتقاد على القلب يشتمل بل ، القول هذا لمفهوما

. الناس عامة توحيد هو وهذا ، به والتصديق
ُلباب يقـطـع ثـاـم ، تـعـالى الله من كلها المور يرى : أنأ التوحيد و
بـهـا يفرده عبادة وتعالى سأبحانه يعبده وأنأ ، الوسأائاط عن اللتفات

. ) إ.هـ غيره يعبد ول ،
يلبسوا ولم آمنوا { الذين تعالى الله [ وقول قاوله

ابن قاال } ] مهتدون وهم المن لهم أولئك بظلم إيمانأهم
، وحده لله العبادة أخلصوا الذين : هؤلء ) ( أي ( تفسيره في كثير
ًا به يشركوا ولم في المهتدونأ ، القيامة يوما المنونأ : هم شيئ

) . والخرة الدنيا
 الله رسول : قال قال الصامت بن عبادة [ وعن قاوله

ًا وأن له شريك ل وحده الله إل إله ل أن َشِهد ( من محمد
ّقق  أي...) ] ورسوله عبده . سأبق ما على التوحيد : ح

جبريل بها أرسأل التي بالكلمة الله : خلقه ) أي ( وكلمته وقاوله
َفخ ، مريم إلى َن ُكن بكلمة كانأ فعيسى ، ِدْرعها جيب في ف  ) : ، (

ُأضيف وقاد ، بها وسُأمي ، بها كانأ ) ولكنه ( كن كلمة هو وليس

. وتكريم تشريف وفيها ، خالقه إلى مخلوق إضافة الله إلى عيسى

ُيعلم :ـ قاسمانأ تعالى الله إلى المضاف أنأ ول
، ونحوهما والبصر كالسمع ، موصوف إلى صفة : إضافة الول ـ
. نفسه به الله وصف ما جنس من فهذا
أو ، إليه البيت كإضافة ، خالقه إلى مخلوق : إضافة الثاني ـ

الله كبيت التشريف باب من يكونأ قاد فهذا ، ذلك ونحو ، إليه الروح
السموات في ما لكم { وسخر تعالى كقوله يكونأ ل وقاد ،

ًا الرض في وما َنها أوجدها الذي : هو   أي} منه جميع ّو عز وك
. وجل

:  أي)] العمل من كان ما على الجنة الله [( أدخله قاوله
. الشرط جواب الجملة وهذه فساد، أو صلح من فيه كانأ ما على

:ـ درجتانأ الجنة ودخول
ْبق دونأ : دخول الولى ـ تحقيق لتماما ، وعذاب عقاب سَأ

المذنب عبده عن تعالى الله لعفو أو ، الذنوب من وسألمته التوحيد
.
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ْبق بعد : دخول الثانية ـ بالعبد أحاطت لذنوب ، وعذاب عقاب سَأ
: بعد أي ؛ َأَمد بعد بالدخول ُتسمى التي الدرجة وهذه ، فأهلكته

ّدة . ُم
تعالى الله من بفضل إل تنالنأ ل كلهما الدرجتانأ فهاتانأ

. فضل من أعظمه فما ، التوحيد فضل وبسبب
على َحّرم الله ( فإن عتبان حديث في [ ولهما قاوله

  ...)] الله إل إله ل قال من النار
ْتبانأ : فوق من المثناة التاء وسأكونأ المهملة العين ) بكسر ( ِع

. مشهور صحابي ، عنه الله رضي النصاري مالك بن عتبانأ هو
ْتياه ( مجموع في كما ـ الله رحمه ـ تيمية ابن يقول عن ) ـ ُف

جائات كما ، عليها ومات قاالها فيمن : ( إنها ونحوه الحديث هذا
ّيدة ًا بقوله ُمق فإنه ، ويقين ) بصدق فيها شاك غير قالبه من ( خالص

ًا الحال هذه في يكن لم ، تاما ويقين بإخلص قاالها إذا على ُمِصّر
ً ذنب إليه أحّب الله يكونأ أنأ يوجب ويقينه إخلصه كمال لنأ ، أصل
ًة قالبه في يبقى فل ، شيء كل من كراهة ول ، الله َحّرما لما إراد
قابل ذنوب له كانت وإنأ ، النار على يحرما الذي . وهذا به أمر لما

له يتركونأ ل والمحبة والخلص ، واليقين اليمانأ هذا فإنأ ، ذلك
ًا ) . النهار الليل يمحو كما عنه ُمحي إل ذنب

عن عنه الله رضي الخدري سعيد أبي [ وعن قاوله
رب : يا السلم عليه موسى : ( قال قال  الله رسول
  ووافقه] وصححه ، والحاكم حبان ابن ... ) رواه علمني
لكن  ،) الباري ( فتح في كما ، سأنده حجر ابن الحافظ وصّحح ، الذهبي

عنه قاال ، السمح أبو سأمعانأ بن ـ المهملة الراء بتثقيل ـ َدّراج فيه
ْعف الهيثم أبي عن حديثه في ،  :" صدوق) ( التقريب في الحافظ " َض

َدّراج . الهيثم أبي عن هنا َيْروي و
ّد وقاد َكرة  الحاديث) ( الكامل في عدي ابن َع ْن ، : دّراج على الُم

حديث يذكر ولم ) ، بها بأس ل دراج أحاديث :( وسأائار قاال ثام
َنها الباب أبي ابن عند كما ـ الحبار كعب عن شواهد وللحديث ، ِضْم
في أحمد عند كما ـ عمر بن الله عبد وعن ،  ـ) ( المصنف في شيبة

ذلك إلى  . وينضم) ( تاريخه في كثير ابن سأنده وصحح ،  ـ) ( المسند
وقاال ، لدّراج ـ شاهين وابن حبانأ وابن والدارمي معين ابن توثايق

: الهيثم أبي عن حديثه  :( صّحح) والترهيب ( الترغيب في المنذري
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 والحاكم) ( صحيحيهما في حبانأ وابن خزيمة ابن به واحتج ، الترمذي
) . وغيرهم
ّلمني  أي)] به وأدعوك [( أذكرك قاوله ًا : ع لي يجتمع شيئ

. والدعاء : الذكر المرانأ فيه
اجتماع  ووجه)] الله إل إله : ل موسى يا [( قل قاوله

الدعاء وأما ، فواضح الذكر أما ؛ الكلمة هذه في والدعاء الذكر
: التوحيد وكلمة ، عبادة ودعاء ، مسألة : دعاء نوعانأ الدعاء فلنأ
. المسألة دعاء يستلزما ذلك كونأ مع ، عبادة دعاء ؛ الله إل لإله

ًا : أريد يقول  كأنه)] هذا يقولون عبادك [( كل قاوله شيئ
عليها مجبول الرغبة وهذه ، عبادك عموما بين من به َتُخّصني
لكن ، غيره دونأ محبوب بشيء اختصاصه يحب كونه من ، النسانأ

ًا أكثر كانأ إليه الحاجة اشتدت ما أنأ الله سأنة جرت ، كالهواء وجود
الذكار وأكثر فطرية ضرورة الله إل إله : ل كلمة كانت َثام ومن
ًا ً يسر . وفضل

 (...)] غيري وعامرهن السبع السماوات أن [( لو قاوله
ًا ) بالنصب عامر أنأ : لو ) أي ( السماوات          على عطف

ُعّمار من فيهن ومن السماوات .  تعالى الله غير ال
ُهن ومعنى ُهن ) أي ( عامر ْعَمر الشيء لنأ ، : سأاكن . بغيره ُي

ّفة [( في قاوله : وِضعن أي ، الفاء وتشديد الكاف )] بكسر ِك
ّفة في . الميزانأ ِك

فيه وهذا ، بهن : رجحت )] أي الله إل إله ل بهن [( مالت قاوله
بشروطها قايلت إذا الكلمة هذه شأنأ عظم على واضحة دللة

:ـ بقوله بعضهم نظمها وقاد ، المعروفة السبعة
والقبول وانأقيـاٍد محبـٍة         مع وصدقك وإخلٌص يقيٌن علٌم

لها

رسول : سمعت أنأس عن ـ وحّسنه ـ [ وللترمذي قاوله
أتيتني لو آدم ابن : يا تعالى الله :( قال يقول  الله

ًا بي تشرك ل لقيتني ُثم ، خطايا الرض ِبُقراب ، شيئ
)] مغفرة بقرابها لتيتك

" غريب حسن حديث : " هذا  وقاال) ( جامعه في الترمذي أخرجه
حّسنه والحديث ، غيره وكذا)  ( المسند     في أحمد الماما وأخرجه ،

 لبن) الربانية ( الفتوحات في كما ـ والسفاريني حجر ابن الحافظ
" به بأس ل  : " واسأناده) الربعين ( شرح في رجب ابن . وقاال ـ علنأ

.
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ُيقارب : ما أي : ملؤها القاف  بضم) الرض ( ُقراب قاوله
. ملها

ًا بي تشرك ل أتيتني ( ثم قاوله ُثاّم  أي) شيئ حال ِمّت : 
ًا بي تشرك ل كونك . شيئ

، الرض ومل : بقراب  أي) مغفرة بقرابها ( لتيتك قاوله
.  التوحيد    فضل عظيم على دللة وفيه
  
  

          

    

باب
حساب بغير الجنة دخل التوحيد حقق من

، أهله عند التوحيد فضل ـ الله رحمه ـ المصنف بين أنأ بعد
َقَب تحقيق إذ ، التوحيد تحقيق فضل وهو ، منه أخص هو بما ذلك َأع

، للشرك المضاد وأصله التوحيد ماهية عن زائاد معنى التوحيد
:ــ إليها ومندوب واجبة ، درجتانأ له التوحيد فتحقيق

: الشرك الول ، ثالثاة أمور  فترك: الواجبة الدرجة فأما 
في المؤثارة : المعاصي الثالث ، وأنواعها : البدعة الثاني ، وأنواعه
المكفرة العتقادية والبدعة الكبر . فالشرك بأنواعها التوحيد
ًا ، الواجب التوحيد أصل ينافيانأ كلهما الصغر للشرك خلف

التوحيد كمال ينافيانأ فإنهما المكفرة غير العتقادية والبدعة
ّثار فكلهما والمعاصي الشركية غير العملية البدع وأما ، الواجب ُيؤ

ِعُف التوحيد في ُيض َثاَره و ِقَصه أ ْن ُي .  و
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ّلص درجة : فهي إليها المندوب الدرجة وأما من الُخ
، وأنواعها والبدعة ، وأنواعه : الشرك تركوا الذين الُموّحدين
فيما الوقاوع خشية به بأس ل ما تركوا حتى ؛ وأنواعها والمعاصي

 النبي أنأ وغيرهما وأحمد الترمذي رواه ما عليها ويدل ، بأس فيه
ّواه  وقاد) يريبك ل ما إلى يريبك ما  ( دع قاال ابن الحافظ َقا
.  صحيح ) : وسأنده التعليق ( تغليق في ) وقاال ( الفتح في حجر

من وأما ، بالجملة حاله اسأتقامت من إل ينالها ل الدرجة وهذه
، بسبيل إليها فليس المهلكة والمعاصي الذنوب كبائار في وقاع

ُأناس أتاه : أنه عنهما الله رضي عمر ابن عن جاء ما عليه وينطبق

عن : تسألونأ لهم فقال ، البعوضة دما عن فسألوه العراق أهل من
رسأول سأمعت ؟!  وقاد علي    بن الحسين قاتلتم وقاد البعوضة دما

الدنأيا في ريحانأتاي ( هما:  والحسين الحسن عن يقول  الله
. البخاري  أخرجه)

ًا حساٍب بغير ] أي حساب بغير[  قاوله الحساب لنأ ؛ مطلق
:ـ نوعانأ
ِلٌك حساٌب      ْه أحد ( ليس بقوله  الرسأول عناه : الذي وهو ُم

َلك إل القيامة يوم ُيَحاَسُب بعرض الشرع يسميه  وحساٌب) َه
بيمينه كتابه يأخذ الذي عن تعالى الله كقول ، العمال

ًا يحاسب { فسوف ًا حساب النبي عنه قاال   حيث} يسير
 رواه) العرض ذلك ( إنأما عنها الله رضي عائاشة حديث من

َنفُي  ؛ البخاري . يشملهما الحساب َف
]   تعالى الله وقوُل[  قاوله

قاوِل : ( باُب أي التباع على الخفض ويجوز ، القطع على بالرفع
) تعالى الله

ًا أمًة كان إبراهيم { إن[  قاوله هذه  ]  جمعت} لله قانأت
تماما على تدل والسلما الصلة عليه لبراهيم صفات أربع الية

ِه ِق ّق :ــ التوحيد في َتح
 ُأمة : كونه الولى الصفة بعدهم فمن  وللصحابة) ( 

:ــ الصفة لهذه تفسيرات
الله رضي عباس ابن قااله ، ُأمة فضائال َجَمع  أنه: الول ـ

 :ــ بعضهم قاول ومنه ، عنهما
ّلِه على وليس َكـــٍر ال َلَم َيجَمَع أن         بُمْستن واحـــِد في الَعـا

ومنه ، إماما فكأنه ، بهديه ويؤتسى به يقتدى ُأمة  أنه: الثانأي ـ
ًا للناس جاعلك { إنأي تعالى الله قاول ابن عن جاء  ،} إمام
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ُيشكل ، التفسير هذا عنهما الله رضي عباس ُلمة أنأ عليه و ا
:ــ شيئين في  إماما لفظة عن تختلف

ِبع من الماما : أنأ الول ّت ُقاصد ُا ٌء هديه و ل أو منه بعلم أكانأ سأوا
. ل أما برضى ،

ُلمة : أنأ الثاني بصفة فالمتصف ، والضم الجمع معنى فيها ا
ُلمة ُلمة في إل توجد ل كثيرة صفات جمع كأنه ا ًا ، جمعاء ا خلف
ًا بكونه ُنعت لمن . إمام
ُلمة  أنأ: الثالث ـ ّلم معناه ا مسعود ابن قااله ، الخير الناس مع

العرب عند جاء . وقاد الله رحمه النخعي وإبراهيم عنه الله رضي
ّلم على يطلقونأ أنهم ُأمة العالم أو الُمع . سأيبويه قااله ) كما ( 
واليمانأ بالتوحيد الزمن من مدة انفرد لكونه ُأمة  أنه: الرابع ـ

عليه إبراهيم أنأ صحيحه في البخاري الماما رواه ما  عليه ويدل ،
اليمان في اليوم معنا ( ليس:  سأارة لزوجه قاال   السلما
كما ، العرب عند السأتعمال جاء المعنى  . وبهذا) وغيرك غيري

.   الزهري قااله
ُأمة بكونه إبراهيم صفة  أنأ: والمترجح عليها ) تأتي ( 

ًا كونه سأوى السابقة المعاني غالب لنأ ؛ السابق للشكال إمام
هو إنما التفسير في بعدهم فمن عنهم الله رضي الصحابة اختلف

( مقدمة في تيمية ابن قااله ، التضاد اختلف ل  التنوع اختلف من
ٍد كل ) . فعليه التفسير أصول كلمة معاني من معنى ذكر قاد واح
ُلمة .  المعاني لتلكم شموليتها ) مع ( ا

 ًا: الثانأية والصفة ، الطاعة القنوت  وأصل) لله ( قانأت
دواما إلى ترجع اسأتعمالتها ( وجميع الله رحمه القيم ابن قاال

أو ، سأجوده أو ، قايامه العبد وأطال أداما إذا ) ولذلك الطاعة
ّد  الصلة في ركوعه ًا ُع ـ السلما عليه  ـ إبراهيم ُنعت . فعليه قاانت
. والمعصية والبدعة الشرك : ضد هي التي الطاعة بدواما
 ًا:  الثالثة الصفة َنف   وأصل) ( حنيف ولذلك ، : الميل الَح
البهاما فتميل  بعضهما إلى قادماه مالت إذا أحنف رجٌل : هذا يقال
قاال ، أحنف الحنف سُأمي ومنه ، كذلك والخرى الخرى القدما إلى
وهو ، بلزمه وِصف ثام ، القابال الحنف ( أصل الله رحمه القيم ابن

قاوله معنى ) . وعليه غيره عن مائال شيء على المقبل لنأ الميل
ًا وجل عز الله على : المقبل الله رحمه القيم ابن قاال ) كما ( حنيف

.  ونحوه الباطل عن المائال ، ودينه
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 عنه  فنفى) المشركين من يك ( ولم:  الرابعة الصفة
) ( المشركين            قاوله ) في ( ال  لنأ الشرك جنس

جنس من يكن : ولم أي ، ذهنية عهدية كونها ويحتمل ، اسأتغراقاية
ًا كانأ بل ، زمانه مشركي . موّحد
 ]  هي} يشركون ل بربهم هم { والذين وقال[  قاوله

ّدة بصفات تعالى الله وصفهم الذين المؤمنين صفات إحدى ، ِع
ّلَط} يشركون  { ل قاوله وفي َتَس المصدر على النفُي  

ِكّن ًا وهو المضارع الفعل في الُمست أنواع جميع ) ليشمل ( شرك
ّيه ، وصغيره كبيره الشرك َل ّيه َج ِف نفي  الية في . والشاهد وَخ

( سأورة في أوصافهم أتت الذين المؤمنين خاصة عن الشرك أنواع
.  التوحيد تحقيق الشرك عن ابتعادهم لزما ) إذ المؤمنونأ

ُهذيل أبو ] هو الرحمن عبد بن ُحَصين عن[  قاوله الّسلمي ال
). هـ136(  الولى المائاة بعد وثالثاين سأت سأنة المتوفى ، الكوفي
رأى : أيكم فقال جبير بن سعيد عند كنت[  قاوله

]  البارحة انأقض الذي الكوكب
.  الشياطين به ُترمى أنه فوائاده من إذ  : النجم هو هنا الكوكب

ًا : سأقط ] أي انأقض[  وقاوله ًا سأقوط .  سأريع
الذي يومك قابل التي الماضية : الليلة ] هي البارحة[  قاوله

) الماضية والليلة ( البارحة  كلمتي بين بعضهم وفّرق ، فيه أنت
: إذا البارحة ( يقال ـ الكوفة أهل من اللغة أئامة أحد ـ ثاعلب قاال
كانأ : إذا الماضية الليلة ويقال  الزوال قابل قاوله يقول القائال كانأ

ٌع التفريق هذا أنكر ) وقاد الزوال بعد قاوله يقول القائال أهل من جم
اسأتعمال مع يتمشى الذي وهو ، واسأع ذلك في المر وقاالوا اللغة

رسأوله وعلى وجل عز الله على تأتي الشارع . ( وكلمة الشارع
) .   عنه المبلغ

صلة في أكن لم إنأي : أَما قلت ثم ، : أنأا فقلت[  قاوله
]   ُلِدغت ولكني ،

) ، ( السأتفتاحية بمعنى : كونها الول ؛ معنيين ) تحتمل ( أَما
ًا : بمعنى والثاني .  الول  الحتمال رجحوا الشّراح ) . وأكثر ( حق

، الرياء عن  ابتعاد) صلة في أكن  لم إنأي ( أَما  قاوله وفي
كونأ الصل إذ ، ليل قاياما من صلة في كانأ أنه ُيحسب ل حتى

ًا النسانأ َع نائام َب أت
َ ) ُلدغت : ( ولكني بقوله اسأتيقاظه سأبب بذكر ف

.
ّيات من السموما ذوات من : يكونأ واللدغ   وغيرها وعقارب ح
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[ رواية ]  وفي : ارتقيت قلت ؟ صنعت فما[  قاوله
.  الرقاية طلب ] وفيها استرقيت

طلب أدب  هذا ] في ؟ ذلك على حملك : فما قال[  قاوله
فعلً.   فعل من على والدليل البرهانأ
ًا قلت[  قاوله ُه حديث َنا َث ّد بن : عامر هو ] الشعبي الّشْعبي َح
( الولى المائاة بعد ثالث   سأنة توفي ، التابعين أحد  ُشراحيل

) . هـ103
بن ُبريدة عن : حدثنا قلت ؟ حدثكم وما  قال[ قاوله

ُبريدة) ُحمة أو عين من إل رقية ( ل فقال الحصيب   [  :
.  المهملة الحاء بضم الُحصيب ابن ، ُبردة تصغير

رحمه الخطابي ] قاال ُحمه أو عين من إل رقية ل[  قاوله
)  فعليه أوُحمة عين رقاية من وأشفى أولى رقاية ل ( معناه الله

من الرقاية جاءت إذ  الحصر على ل ، الولوية على الحديث يحمل
. الخبار بذلك صحت كما  غيرهما
، مفتوحة مخففة وميم ، مضمومة مهملة ] بحاء ُحمه[  قاوله

. لغة وكلهما ، المهملة السين بفتح الّسم ويقال ، : الّسم هو
والول ـ بها يضرب يعني ـ بها يأبر التي العقرب شوكة : بل وقايل

.  اللغويين وجمهور الثاير ابن قاال كما ، الصح هو
) وهي ( ُحمة كلمة في العرب عن لغة العرابي ابن وحكى

، الله رحمه الزهري ) واسأتنكره ( ُحّمة فتحها مع الميم بتشديد
عبارات ) . وظاهر يحفظ لم من على حجٌة حفظ ( ومن قاال ولكنه
. العرابي ابن ذكره ما هجر اللغة أهل

]   سمع ما إلى انأتهى من أحسن : قد قال[  قاوله
:ــ  طائافتانأ ذلك وضد ، به وعمل : علمه أي

.   بجهل : عملت والثانية .  عملت وما : علمت ىالول
ًا  جاء) حمه أو عين من إل رقية ( ل الخبر وهذا عند مرفوع

ثاقات أحمد : رجال الهيثمي وقاال ، وغيره مسنده في أحمد الماما
    .

ّدثنا : ولكن قال[  قاوله أنأه  النبي عن عباس ابن ح
]   المم علّى : ُعرضت قال

بعض بذلك صّحت كما ، الصحيح على السأراء ليلة ذلك وكانأ
في كونها صح ) : ( فإنأ ( الفتح في حجر ابن . قاال الروايات
ُيحمل السأراء هجره قاوٌل ) أ.هـ. وهو  النبي إسأراء تعدد على ف
ُيحمل ، العلماء جماهير له وحصل رآه بما أخبر  النبي أنأ على و
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ِبر ولم ، فترات على السأراء في ٍر يحصل كما بجميعه ُيْخ من لكثي
. النصوص بين ُيجَمع وبه ، البشر

الثلثاة : من ]  الرهط الَرْهطْ  ومعه  النبّي فرأيت[  قاوله
ـ اللغة أئامة أحد ـ  دريد ابن . قاال العشرة إلى وقايل ، التسعة إلى

) ، السبعة إلى الثلثاة من والنفر ، العشرة عن  الرهط يزيد ( وقاد
الثلثاة من الرهط : أنأ المشهور أنأ  . إل الربعين إلى الرهط وقايل
( شرح في الله رحمه النووي قااله ، قاليلة جماعة وأنه العشرة إلى

) . مسلم
وليس والنبي والرجلن الرجل ومعه والنبّي[  قاوله

ً ليست الكثرة أنأ على دللة ]   فيه أحد معه إنّأ إذ ، وحجة دليل
.   أحد معه ليس الرسأل بعض

ٌد لي ُرِفَع إذ[  قاوله ] ُأمتي أنأهم فظننُت ، عظيم سوا
ْعد عن رآهم لنه ُأمته أنهم على يقطع لم  النبي كونأ وهذا ، ُب

ْعد عن الشاخص رأى إذا أنه من ، العرب عند مستعمل إل يرى ل ُب
ًا : رأيت يقال سأواده يعرف   النبي أنأ شبهة تندفع وعليه ، سأواد

الرؤية على المعرفة فتحمل  ؟ جهله فكيف ،  الوضوء بآثاار ُأمته
ًا ، القريبة يحمل إذ ) ُأمتي أنأهم ( فظننت قاوله في جاء لما خلف

. البعيدة الرؤية على
على دللة ]  فيه وقومه موسى : هذا لي فقيل[  قاوله

أكثر : إنهم العلم أهل بعض قاال ، السلما عليه موسأى أتباع كثرة
.   محمد النبي ُأمة بعد ُأمة

ٌد فإذا فنظرتقاوله[  ُأمتك هذه قيل ، عظيم سوا

ًا سبعين ومعهم عذاب ول حساب بغير الجنة يدخلون ألف
 ؟  ل أما مقصود العدد هل  الله رحمهم العلم أهل  اختلف ]

ًا العدد : ليس قاوما فقال ـ  ًا السبعين من أكثر فهم ، مقصود ألف
ّود مسنده في أحمد الماما رواه ما بدليل ، في حجر ابن إسأناده وج

سبعين ألٍف كل مع فزادنأي ربي ( فاستزدت) وفيه ( الفتح
ًا  )  ألف
أنأ ل ُيقصد أنأ الصل إنأ إذ ، مقصود العدد : بل آخرونأ وقاال ـ

.   ُيهمل
ّفق َو ُي بأنأ المسند في أحمد الماما رواه الذي الحديث مع و

( فاستزدت قاوله بدليل ، بعدها والثاني السأتزادة قابل الول
ّدهم حصر أنأ  بعد) ربي فزادنأي ربي ًا السبعين في ع بل ، ألف

أوله إنأ إذ ، الحصر قاصد على دللة أحمد رواه ما في إنأ
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ًا العدد يكن لم  فلو) ربي ( فاستزدت ّبُه  اسأتزاد لما مقصود . ر
القيم وابن تيمية كابن ، العلم أهل من جمع رّجَحُه الذي وهذا

.  الجميع الله رحم وغيرهما
مهلكة هو الذي الحساب ]  ليعّم عذاب ول حساب بل[  قاوله

لهذا الترجمة تكونأ أنأ الشراح بعض اسأتجود ولذلك ، العرض مع
) عذاب ول حساب بغير الجنة دخل التوحيد حقق من ( باب الباب

أنأ أو ، بيانه سأبق وقاد ، مهلكة و : عرٌض نوعانأ الحساب لنأ
مطلق عنهم ُنِفي كما ، أولئك عن العذاب مطلق نفي هو المعنى

.  ظاهر وهذا ، الحساب
أولئك في القوم فخاض ، منزله فدخل نأهض ثم[  قاوله

على دللة وفيه ، السبعين أولئك وصف في الكلما : أكثروا ]  أي
. منهم يكونوا أنأ على عنهم الله رضي الصحابة حرص ِشدة

الله رسول صحبوا الذين : فلعلهم بعضهم فقال  [ قاوله
 ، فلم السلم في ولدوا الذين : فلعلهم بعضهم وقال

ًا بالله يشركوا رسول عليهم فخرج ، أشياء وذكروا ، شيئ
ول يسترقون ل الذين : ( هم فقال ، فأخبروه  الله

] ) يتوكلون ربهم وعلى يتطيرون ول يكتوون
ولهذه ، داء لي الرقاية يطلبونأ : ل ]  أي يسترقون ل[  قاوله
ّد عباس ابن حديث جبير بن سأعيد أورد الصفة َيُر ُحصين على ِل
مسلم عند رواية وفي ، العقرب لدغة من لنفسه اسأترقاى عندما
رحمه تيميه ابن  قاال) يسترقون ول يرقون ل الذين ( هم

، الرقاية طلب نفي المقصود لنأ ، ) شاذة يرقاونأ ( ل ( قاولة الله
الراقاي ) إلى ( الطالب المرقاي من ميل يصاحبه الرقاية طلب إذ

القيم ابن قاال ) . وكذلك التوكل كمال يخالف ) وهذا ( المطلوب
.  الجميع الله رحم

 عنه جاء لما فيه مأذونأ الكي ]  أصل يكتوون ول[  قاوله
وكية ، محجم وشرطة ، عسل شربة ثلثا في ( الشفاء

وعند ، اللفظ بهذا البخاري  رواه) الكي عن أنأهى وأنأا  نأار
الحديث هذا آخر أنأ  إل  ،) أكتوي أن أحب ل ( ولكني مسلم

عن ( جاء الله رحمه القيم ابن قاال ولذلك ، الكي كراهية يبين
، عنه نهيه والثاني ، فعله : الول أربعه أمور الكي في  النبي

، بينها تنافي ( ول قاال ) ثام به أمره والرابع إياه، كراهته والثالث
ل التنزيه كراهة على يحمل عنه ونهيه ، الجواز على يدل ففعله
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الجواز لمطلق به والمر ، الكراهة على تدل إياه وكراهته ، التحريم
. (

ما أجد : ( لم حجر ابن ..) قاال ( ففعله الله رحمه قاوله وفي
يريد الله رحمه القيم ابن ولكن ) أ.هـ الكي أي ، الفعل على يدل
بذلك جاءت وقاد ، نفسه هو اكتوى أنه ل غيره كوى  النبي أنأ

بن جابر عن صحيحه في مسلم الماما رواه ما منها ، صحاح أخبار
ليلة أكحله في أبي ( أصيب قاال أنه عنهما الله رضي الله عبد

 . )   الله رسول فكواه الحزاب
شاء إنأ  سأيأتي ـ باب ولها الطيرة ] من يتطيرون ول[  قاوله

. يجوز ل شرك وهي ـ تعالى الله
لشيء عنه إحجامه  أو  شيء على العبد : إقاداما ومعناها 

والزمانأ المكانأ ليشمل ، وغيرهما ، رآه مرئاي أو ، سأمعه مسموٍع
 .

، العامة بالصفة وصفهم ] ختم يتوكلون ربهم وعلى[  قاوله
معنى في الله رحمهم العلم أهل واختلف ، التوكل كمال وهي

من الحديث في ذكر ما أما  السأباب هجر المقصود هل  ، الحديث
؟ ذلك غير أما فحسب السأباب
على الحديث هذا توجيه في العلم أهل كلمة اختلفت وقاد
:ــ مذاهب

الرقاى من السأباب يهجرونأ أنهم المقصود : إنأ الول ـ
قااله  توكلهم تماما وذلك ، ذلك إلى حاجتهم مع ونحوهما والكتواء
 الثاير وابن النووي الماما القول هذا وصحح ـ الله رحمه ـ الخطابي
الُرقاى اسأتعمل   النبي أنأ القول هذا على ويورد ، الله رحمهما
ّيد وهو والكّي .  المتوكلين سأ

ًا السبعين : إنأ : قاالوا والثاني ـ بل الجنة دخولهم سأبب ألف
ـ السأباب على العتماد  هجروا كونهم ـ هو عذاب ول حساب
هذا على . ويورد الجاهلية وأهل الطبائاعيين عادة من كانت والتي
إلى ركونهم عدما من ، ذلك على هم الموحدين جميع أنأ القول

ًا عليها والعتماد السأباب . مسببها هو الله لنأ ؛ كلي
ًا السبعين : أنأ الثالث ـ الدوية و السأباب يعرفونأ ل قاومٌا ألف

ّلقت بها جاهلونأ هم بل ، والكتواء والسأترقااء عز بالله قالوبهم وتع
عنهم الله رضي وأصحابه  النبي مباشرة عليه ويورد ، وجل

. وغيرها رقاي من للسأباب
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ًا السبعين أنأ : هو الرابع ـ دونأ المكروهة السأباب هجروا ألف
ُفضلوا ، والمباحة والمستحبة الواجبة جزما ما . وهذا  غيرهم على ف

.   الدعوة أئامة من جمع به
أنأ وهو ـ الله رحمه ـ تيميه ابن به جزما ما : وهو الخامس ـ

ًا السبعين هؤلء ٌء بهم وقاع إنأ ألف ومباشرة الرقاى فعل من شي
مع ليتفق ، منهم وطلب سأعي عن يكن لم ذلك لكن ، السأباب

  إذ)  يتطيرون ول يكتوون ول يسترقون ( ل  قاوله ظاهر
في والجاري ، الكي طلب والكتواء ، الرقاية طلب السأترقااء

أو الراقاي إلى الطلب حالة النفس ميل النفس ومعاملة العادات
ـ الله رحمه ـ القيم ابن القول هذا . وصحح ذلك ونحو الكاوي
التفريق إلى وغيره الطبري الماما . وذهب العلم أهل من وجمع

، الداء نزول بعد ومباشرتها الداء نزول خوف السأباب مباشرة بين
ًا السبعين فإنأ وعليه ، الثاني دونأ الول فالمكروه يباشروا  لم ألف
توكلهم لتماما ونحوهما وكي اسأترقااء من الداء نزول قابل السأباب

.  ـ الله رحمه ـ البر عبد ابن القول هذا ورّجح ،
ابن قااله وما المكروهة السأباب مباشرتهم بعدما القول ولعل

والله ، المذكورة القاوال من غيرها من أقارب ـ الله رحمه ـ تيميه
. أعلم

: وجهانأ ضبطه في ] يجوز محصن بن عكاشة فقام[  قاوله
ّاشة التثقيل ُعك َكاشة        ) والتخفيف (  ُع الصحابة أحد ) وهو ( 

. المشاهد  النبي مع شهد وممن ، المشهورين
ُأدع فقال[  قاوله : أنأت فقال ، منهم يجعلني أن الله : 
ُأدع فقال آخر رجٌل فقام ، منهم منهم  يجعلني أن الله : 

الحديث روايات بعض في ] جاء ُعكاشة بها : سبقك فقال ،
، عبادة بن سأعد : هو . وقايل النصار رجالت بعض أنه الصحيحة

الله رضي سأعد ولجللة ، بذلك الواردة الرواية لضعف ، غلط وهذا
.  عنه
ِلَف ُعكاشة بها سبقك[  قاوله       ُت فقيل ، به المقصود في ]  اخ
ًا كانأ السائال لنأ الله رحمه ثاعلب قااله ، سأؤاله ُيِجْب فلم منافق

ّد آخرونأ ووافقه ُيَر :ــ بأمرين . و
يرد لم ما ، النفاق من الصحابي سألمة الصل : أنأ الول ـ        
. ذلك خلف
ٍة صدِق على يدل السائال سأؤال : أنأ الثاني ـ         خلف وهذا ، رغب

. النفاق أهل  به يتبطن ما
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الوصاف في الخر سأبق ـ عنه الله رضي ـ عكاشة : لنأ وقايل
. الحديث في المذكورة
ّهل وقايل َأ بالوصاف واتصافه ـ عنه الله رضي ـ عكاشة : لت

وجمع تيميه ابن به جزما ، الخر حال عن حاله واختلف المذكورة
.  الجميع على الله رحمة العلم أهل من

ًا ، إجابة سأاعة سأؤاله وافق محصن بن عكاشة : لنأ وقايل خلف
.  للخر

. تبعه ومن تيميه ابن قاول ترجيح على الدعوة أئامة من وكثير
ُأخذ ّد  النبي  أنأ) عكاشة بها ( سبقك قاوله من و ذريعة سَأ

. بأهل ليس من يسألها قاد إذ    أدبه تماما من وذلك ، السؤال

    

 باب
الشرك من الخوف

ّا وفضل ، وفضله التوحيد معنى ـ الله رحمه ـ المصنف بين لم
المتنبي قاال يتبين بالضد الضد لنأ ، ضده يذكر أنأ ناسأب ؛ تحقيقه

ّدها: "   ِبضــ ّيـُن و ُء َتتب الشرك من الخائاف ولنأ " ،  الشيــا
كمال إلى منه يفّر ، والصغر والكبر ، والخفّي الجلّي بأنواعه
ّ أجدر وأنواعه بالشرك العارف ولنأ ؛ التوحيد تحقيق في يقع أل

ينقض ( إنأما عنه تعالى الله رضي الخطاب بن عمر قاال ، ذلك
الجاهلية يعرف ل من فيه دخل إذا عروة عروة السلم

. (
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العارف غير لنأ كذلك ( وهو ـ الله رحمه ـ السألما شيخ قاال
ولنأ ، ليدري وهو أنواعها من شيء في وقاع ربما ، بالجاهلية

في بلؤه يكونأ ، وأنواعه وطرقاه بالجهل العلم مع بالحق العارف
رضوانأ الصحابة كانأ ولذلك ، غيره من أكثر فيه وجهاده السألما

أفضل فكانوا ، والجاهلية بالسألما المعرفة تماما على عليهم الله
)  .  محمد أمة من الخلق

( كان  عنه تعالى الله رضي اليمانأ بن حذيفة قاول ومنه
الشر عن أسأله وكنت ، الخير عن  النبي يسألون الناس
 رواه) يدركني أن ( مخافة قاال  أو) فيه الوقوع  مخافة
. البخاري
. الفزع وأصله ، المن ضد ] هو الخوف[  قاوله
الكبر يخص أنأ ُعّرف إذا الشرك في ] الصل الشرك[  قاوله

أي ـ وغيره قاصده  هنا الله رحمه المصنف أنأ إل ، الصغر دونأ
، الشرك من الهرب لتماما ، والخفي كالصغر ــ وغيره الكبر

. التوحيد تحقيق في والسعي
يشرك أن يغفر ل الله { إن وجل عز الله وقول[  قاوله

 ]} يشاء لمن ذلك مادون ويغفر به
لفاعل مفعوٌل : هو بمصدر  مؤولة) به يشرك ( أن قاوله
ل الله : ( إنأ المعنى فيكونأ ، بإشراك أو بالشراك ) يقدر ( يغفر

ًا يغفر ل الله إنأ أو ، به الشراك يغفر النكرة أنأ وتقرر ) ، به إشراك
الكبر فيه يدخل هنا العموما فهل ، عّمت النفي عليها تسلط إذا

على المفسرين أكثر ؟ فحسب الكبر أنواع أما والخفي والصغر
.  الثاني

في تدخل والخفي والصغر الكبر الشرك أنأ الية وظاهر
الصغر الشرك : هل العلم أهل اختلف وعليه ، السابق العموما
فذهب ، ونحوهما الله بغير والحلف الرياء كيسير ؟ ل أما الله يغفره

لكونه ، الصغر الشرك وجل عز الله غفرانأ عدما إلى بعضهم
ُذكـر ما : على أي  ــ ُذكر ما على السابقة الية عموما في يدخل

الصغر الشرك فيكونأ ــ تعم النكرة على تسلط إذا النفي أنأ من
ًا الجنة إلى مآله يكونأ تطهيره وبعد النار في الدخول لصاحبه موجب

السألما شيخ رأيي وأحد ، الله رحمه أحمد الماما عن رواية وهي ،
الله ) رحم الهجرتين ( طريق في القيم ابن به وجزما تيمية ابن

.  الجميع
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، العمال في داخل الصغر الشرك صاحب : أمر آخرونأ وقاال
حسنات ذلك مع واجتمع ، الصغر الشرك بعض في العبد وقاع فإنأ

الشرك بعض في وقاع وإنأ ، الجنة دخل التوحيد أصل مع راجحة
إلى المر فآل  النار دخل الحسنات وضعفت ، وكثر وكبر الصغر

ليدخل ، تعضده حسنات رجحانأ مع الصغر الشرك وصغر قالة
ًا ، الجنة صاحبه ٌع قارره ما وهو ، ذلك لغير خلف السلف من جم
كتاب في الله رحمه تيمية ابن تقريره في وأسأهب ، الله رحمهم

، النصوص به تأتلف به القول ) ولعل أشكلت آيات ( تفسير
. الخبار به وتجتمع

دون ما ويغفر به يشرك أن يغفر ل الله { إن تعالى وقاوله
ُيشكل} يشاء لمن ذلك الله { إن الزمر آية في تعالى قاوله مع   

ًا الذنأوب يغفر الية : إنأ قاالوا الله رحمهم السلف أنأ  إل} جميع
الشرك من ولو ذنب أي من تاب تائاب فكل ، بالتائاب تتعلق  الثانية
يشاء لمن ذلك دون ما { ويغفر النساء آية وأما ، ذنبه الله يغفر

ّيده ، الشرك دونأ هو ما وفي التائاب لغير  فهي} ببعض سأبحانه وقا
الله رضي السلف منهج هو  وهذا} يشاء { لمن قاال حيث الخلق
إنأ ، الرحمن مشيئة تحت فصاحبه الذنوب من الشرك غير أنأ ، عنهم
ليظهر عنه عفا شاء وإنأ ، عدله تماما ليظهر وذلك عذبه الله شاء
ّنه رحمته تماما .   وَم

ُاختلف:     فائدة ّد في   ( كل قاوما فقال ، الصغر الشرك ح
الشرك جنس في فيدخل الكبر الشرك إلى ذريعة تكونأ وسأيلة
 النبي ( أن عليه . ويورد الله السعدي* رحمه ) قااله الصغر
ّا المسجد يقم كان من قبر على صلى ) الصلة فاتته لم

. مع عنه الله رضي هريرة أبي حديث من الصحيحين في ثابت كما
.  الكبر الشرك إلى ذريعة تكونأ قاد القبور عند الصلة أنأ

ـ الله رحمهما القيم وابن تيميه ابن ـ الشيخين عبارة ومفهوما
ًا ثابت ما الصغر الشرك ( أنأ الكفر أو الشرك اسأم إطلق شرع
ُعلم ، عليه ) وهو الدين من صاحبه خروج عدما الشرع دللت من و

. ذلك في قايل ما أضبط
ثابت وقاد ، السلما عليه إبراهيم ] يعني الخليل وقال[  قاوله

( إن قاال أنه   عنه الصحيح الحديث في جاء كما له الوصف هذا
ً اتخذنأي الله ً إبراهيم اتخذ كما خليل أعلى  والخلة) خليل
) : المحبين ( روضة في الله رحمه القيم ابن قاال ، المحبة من
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 الله رسأول يصف من يخطئ َثاّم . ومن الخلة المحبة أنواع أعلى
. الخلة من أدنى  المحبة مرتبة ،لنأ وكفى الله حبيب بأنه

في الرحمن الكريم ( تيسير صاحب ــ الله رحمه ــ السعدي ناصر بن الرحمن : عبد * هو
  ) . المنانأ كلما تفسير

ـ الله رحمه ـ السألما شيخ ] قاال السلم عليه[   قاوله
بقية على ويسلم    النبي على ويسلم يصلى : أنأ ( المعروف

الصحابة عن ويترضى ، السلما عليه وجبريل والرسأل النبياء
)  المسلمين لبقية ويترحم  عليهم الله رضوانأ
 ]  الصناما} الصنام نأعبد أن وبني  { واجنبني[ قاوله
ُاختلف ، صنم واحدها ّده في و الصنم أنأ على العلم أهل وأكثر ، َح

حيث ، الوثان من أخص وهو ، حيوانأ أو إنسانأ صورة على كانأ ما
جاء كما ، كالقبر صورة غير على أو صورة على يكونأ قاد الوثان إنأ
ًا قبري ُيتخذ ( وأن الحديث في  النبي دعاء  في) يعبد وثن
ّ ربه ًا قابره يتخذ أل . يعبد وثان

وبنيه يجعله أنأ ربه السلما عليه الخليل سأؤال : هو الية ومعنى
من السلما عليه خوفه لشدة وذلك ، جانب في والصناما جانب في

وأعلن الصناما هدما كونه مع ، وبنيه إليه الشرك من شيء وصول
الله ونعته  خلق ممن كثير على ـ وجل عز ـ الله واصطفاه التوحيد

ًا أمة بكونه وهذا ، الموحدين البشر من غيره بحال فكيف ، وحنيف
)  .  الباب هذا في ( الية الله رحمه المصنف إيراد وجه

عدما إطلق من فيها لما فهو ، الولى للية إيراده وجه وأما
معروف السأتدللين  وكل ، الخوف تماما يوجب وهو الشرك غفرانأ

فقد الثانية خاصة ، الشرك من الخوف باب من وأنه السلف عند
إبراهيم عن حاتم أبي وابن تفسيره في  الطبري جرير ابن أخرج

:  قاال} الصنام نأعبد أن وبني { واجنبني تل لما التيمي
. السلما عليه إبراهيم منه خاف مما نخاف ل كيف

:ـ المفسرين عند تأويلنأ  فيه) ( وبني   قاوله: فائدة
 إسأماعيل كـ قالة كانوا وإنأ ، صلبه من أبناؤه : أنهم الول )

.  وغيرهما والقرطبي كالبغوي جماعة جزما ) وبهذا وإسأحاق
 غيرهم دونأ الموّحدونأ وهم ، ذريته من بنوه : أنهم والثاني ،
وغيره عطية كابن ، التفسير أهل من جمع اسأتظهره ما وهذا

. الله رحمهم
الشرك عليكم أخاف ما ( أخوف الحديث وفي[  قاوله
ـ  المصنف أورد  ]  هكذا) : الرياء قال عنه فسئل ، الصغر
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ًا الحديث هذا ـ الله رحمه ٍو غير مختصر حيث ، طويل هو إذ ، معز
عن عمرو أبي بن عمرو رواية من مسنده في أحمد الماما أخرجه
( إن قاال   النبي أنأ  لبيد بن محمود عن قاتادة بن عمر بن عاصم

رسول : يا فقيل ، الصغر الشرك عليكم أخاف ما أخوف
. قاال بقية  وللحديث) الرياء قال ؟ الصغر الشرك وما الله

، جيد ) إسأناده والترهيب ( الترغيب في ـ الله رحمه ـ المنذري
الحديث وصحح ، حسن ) سأنده المراما ( بلوغ في الحافظ وقاال

. جماعة
رضوانأ ـ أصحابه على  النبي لخوف بيانأ الحديث هذا وفي

ًا  محمد أمة أفضل وهم ، الصغر الشرك ـ عليهم الله تحقيق
ًا ، للتوحيد في ؟! فالخوف بعدهم أتى بمن فكيف ،  لهديه وإتباع

توفر ما وهو ؛ الصغر الشرك حد معك .  وسأبق وآكد أشد حقهم
:ــ قايدانأ فيه
 الشرعي النص في عليه الشرك اسأم : إطلق الول .
 ًا كونه عدما ُيعلم : أنأ والثاني . وغيره بالخبر الملة من مخرج
حد في قايل ما أحسن وهو القاسأم* ، بن الرحمن عبد العلمة قااله

وغيره الرياء يشمل الصغر الشرك أنأ تعلم . ومنه الصغر الشرك
ً الرياء ضرب  النبي أنأ إل ، وتعالى سأبحانه الله بغير كالحلف مثل

وإنما ، الرياء في الصغر الشرك حصر يقصد ولم الحديث هذا في
.  دفعه ومشقة وقاوعه لكثرة الرياء على  اقاتصر

عبادة يعمل عندما العبد : أنأ أي ، الرؤية من : مشتق والرياء
، الرياء في فيقع ، له الخلق رؤية إلى يلتفت قالبه فإنأ ، كالصلة
:ـ قاسمين إلى تنقسم الرياء أحكاما أنأ معك وسأبق

ًا له مبطٌل فهو ، أصله من العمل يصاحب رياء إلى ـ .  اتفاقا
نوعية بحسب يختلف فحكمه ، العبادة على يطرأ رياء وإلى ـ

فيفّرق ـ كالصلة ـ أولها على آخرها يبنى مما كانت فإنأ ، العبادة
يبطل ل فالثاني ، الدفع مع طروءه وبين طروءه اسأتمرارية بين

رحمه أحمد الماما عن رواية هي كما ، الصحيح على يبطل والول
.  السألما شيخ بها وجزما ، الله

ـ رمضانأ كصوما ـ أولها على آخرها ُيبنى ممال العبادة كانت وإنأ
ٍذ فالطروء ِنس اسأتمر إذا حينئ من به تلبس ما أبطل العبد به وأ

أحكاما في ـ الله شاء إنأ ـ بيانأ مزيد . وسأيأتي العبادة تلك جزء
إذ ظاهرة للباب الحديث هذا ) .  ومناسأبة ( الرياء باب في الرياء
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من فغيرهم الصغر الشرك أصحابه على  الله رسأول خوف فيه
.  أولى باب

الله رسول أن ، عنه الله رضي مسعود ابن  وعن[ قاوله
 ًا الله دون من يدعو وهو مات ( من قال ) النار دخل نأد

ّند البخاري رواه فهو ، الخفش قااله ، والشبيه الِضد : هو ]  ال
:ـ معنيين على يشتمل

ما وهذا ، المخالف : الضد والثاني ، والنظير : الشبيه الول
الثاير كابن ، الحديث فقه وأهل اللغة أهل من المحققونأ به جزما
وهو مات ( من الحديث في المعنى يكونأ ) . وعليه ( النهاية في

ًا لله يدعو ًا نظير عز ـ لله نظيٌر هو ) فالمدعو النار دخل مخالف
وأسأمائاه ذاته في  حقيقة الله ويخالف ، الداعي بزعم ـ وجل

. وصفاته

) التوحيد كتاب ( حاشية صاحب ، الحنبلي ، النجدي قااسأم بن محمد بن الرحمن : عبد * هو
. الله رحمه

، العبادة : فكشرك الكبر أما ، وأصغر : أكبر نوعانأ والتنديد 
ٌد فيه إذ  وفلنأ الله  لول بعضهم : فكقول الصغر وأما يجعل تندي
ًا الله غير ، الملة من مخرج . فالكبر المذكور اللفظ في لله نظير

في أحمد الماما رواه ما ومنه ،  الملة من مخرج غير والصغر
) وشئت الله شاء :    ( ما  للرسأول رجل قاال عندما ، مسنده

ًا لله ( أجعلتني  النبي له فقال ) وحده الله شاء ما قل  ؟ نأد
.

ٌة) مات ( من قاوله وفي مجيء قابل  توبته عدما إلى   إشار
{ تعالى قاوله في معك مر كما ، قابلها ما تجب التوبة لنأ ، الممات

ًا الذنأوب يغفر الله إن كل فتعم شرطية  هنا) ( ومن } جميع
ًا لله يدعو كونه حال مات من التنديد العلم أهل بعض . وحمل ند
( قاوله وهو ، الدعاء سأياق في لمجيئه ، الصغر دونأ الكبر على هنا

في ُاحتمل وإنأ . وهو أكبر إل يكونأ فل عبادة  والدعاء) لله يدعو
فقد ، وأصغر أكبر إلى التنديد تقسيم بطلنأ يعني ل الحديث هذا

( أجعلتني  قاوله إلى الشارة سأبقت كما بذلك النصوص جاءت
ًا لله  قاوله فيوجه ، الحديث في يدخل وأنه بالصغر قايل فإنأ)  نأد

: ـ أمرين أحد  إلى) النار ( دخل
. الجنة إلى العبد يؤول ثام أمد إلى دخوٌل : أنه الول المر ـ 
وجهين على النار في والخلود الدخول أنأ تبين النصوص جاءت وقاد

خالدونأ هم إذ والنفاق الكفر لهل . فالثاني أبد وخلود ، أمد : خلود
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ًا النار في عنه عبر ما وهو ، الموحدين من  للعصاة   والول ، أبد
.  تفنى التي النار وهي ، التوحيد أهل بنار السلف بعض
ًا المندد : أنأ الثاني والمر ـ دخول فعله اسأتوجب أصغر تنديد
توزنأ عندما مرجحة حسنات الصلي بتوحيده يقترنأ لم ما النار

.   توضيحه سأبق ما على العمال
الدعاء أنأ وهي أل  مسألٌة) الله دون من ( يدعو قاوله وفي
:ــ قاسمين إلى ينقسم

 دعاء الله غير دعا فمن ، كالصلة عبادة : دعاء الول القسم
ًا كفر فقد عبادة . أكبر كفر
 السؤال لغة الدعاء أصل إذ ، مسألة : دعاء الثاني القسم : .

مما مسألة دعاء الله غير يدعو من فمنهم ، قاسمانأ فيه والناس
ّبس فهذا ، الله إل عليه يقدر ل بعض كسؤال الكبر، بالشرك َتل

.  المغيبات وكشف الغيث إنزال الناس
مما مسألة دعاء الله غير يدعو من الناس من الثاني والقسم

ًا إعطاءه كسؤاله المسؤول ذلك عليه يقدر ً أو  سأوط نحو أو  أكل
على الدعاء في حتى  الكراهة فيه : الصل الخرين . وسأؤال ذلك

حديث وأما ـ الله رحمه ـ تيمية ابن السألما شيخ . قاال الصحيح
وهو  الله رسأول له قاال لما ـ عنه الله رضي ـ الخطاب بن عمر

ًا  أخرجه) تنسنا ول دعائك في ( أشركنا عمرة إلى متجه
مع للداعي والجر الثواب إرادة على فمحموٌل ، وصححه الترمذي

كونه في الدعاء عائادة له يحصل الداعي لنأ ، له المدعو انتفاع
ّبس ثاابت حديث وهو الترمذي سأنن في جاء فقد ، أجر فله بعبادة تل

َلك دعاء له  ويحصل) العبادة هو ( الدعاء قاال  النبي أنأ الَم
ٍر لخيه الداعي يدعو ما عند ) . بمثل ( ولك له يقال حيث ، بخي

، الخلق دونأ بالله القلوب ربط على الشارع حرص ُيعلم َثاّم ومن
سأقط إذا هريرة أبو فكانأ  عنهم الله رضي الصحابة فقهه ما وهذا

ًا يسأل ل دابته على من سأوطه . بنفسه يأخذه وإنما ، أحد
عبد ابن ] يعني عنه الله رضي جابر عن ولمسلم[  قاوله

. مشهور صحابي وهو ـ عنه الله رضي ـ عمرو بن الله
به يشرك ل الله لقي ( من قال  الله رسول أن[  قاوله 

ًا ًا به يشرك لقيه ومن ، الجنة دخل شيئ  ]النار) دخل شيئ
في المذكورة بالصفة الله لقي من كل فتعم  شرطية) ( من

.  الحديث
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ًا به يشرك ل[  قاوله إذ ، الشرك أنواع جميع ]  يعم شيئ
جميع فيعم  نكرة مصدر فيه اسأتكن مضارع على تسلط إذا النفي

ًا قاال حيث ، به  المشرك النفي سأياق في نكرة  وهي) ( شيئ
( دخل قاوله في . ويقال والصغر الكبر الشرك وتشمل فتعم
.  سأابقه في قايل  ما) النار

( باب في الحديثين لهذين ـ الله رحمه ـ المصنف ذكر ومناسأبة
التنديد على فيهما رتب حيث ، ) ظاهرة الشرك من الخوف

.  النار دخول والشراك

    

باب
 الله إل إله ل أن شهادة إلى الدعاء

] يعني الله إل إله ل أن شهادة إلى الدعاء باب[  قاوله
نص كما الدعوة بمعنى يأتي الدعاء لنأ ؛ التوحيد إلى الدعوة باب
) العلة وحرف والعين ( الدال مادة وأصل ، اللغة أئامة ذلك على
وصوت بكلما المخاطب : جلب وهو أل ؛ واحد معنى على يدل

(المقاييس).   في فارس ابن قااله ، ونحوهما
َقب وإنما التوحيد ذكر بعد الباب بهذا ـ الله رحمه ـ المصنف َأع
: أنأ وهو ، عظيم لمعنى ؛ منه والخوف والشرك ، وفضله وحقيقته
، الشرك من وحذره للتوحيد وتكميله بالعبد تتعلق السابقة البواب

التوحيد إلى بدعوته غيره يكمل أنأ نفسه إكمال بعد يلزمه وأنه
. الشرك من وتحذيره
إلى أدعو سبيلي هذه { قل تعالى الله وقول[  وقاوله

ِه أمُر  ]  فيها} اتبعني ومن أنأا بصيرة على الله َله الل رسأو
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ًا قااله ، وسأنتي طريقي : هذا ) أي سأبيلي ( هذه يقول أنأ  محمد
. عنه الله رضي عباس ابن عن ويروى ، أنس   ابن الربيع

ضلل على ل ، ومعرفة علم : على ]  أي بصيرة على[  قاوله
ّبر وجهل ُع ، المفسرونأ ذكرها لطيفة لحكمة بالبصيرة ذلك عن . و
في ماثالة أصبحت إليها يدعونأ التي العلم حقائاق : أنأ وهي

أعلى وهذا ، أبصارهم أماما الشاخص الشيء كمثول عقولهم
. ومعرفته الشيء إدراك غايات

ُاختلف اتبعني ومن أنأا[  قاوله الفّراء فقال ، المعنى في ]  
) ( أدعو قاوله في الرفع ضمير على تعود الجملة : هذه وجماعة
على الله إلى ندعو اتبعني ومن ( أنا ذلك على المعنى فيكونأ
قاال كما ، وبلغته القرآنأ بفصاحة الليق هو التوجيه ) وهذا بصيرة

.  تعالى الله رحمه القيم ابن
ضمير إلى الجملة رجوع عدما إلى وجماعة النباري ابن وذهب

على اتبعني ومن : أنا المعنى ) فيكونأ ( أدعو قاوله في الرفع
التوجيه هذا على يدخل فل ، ودراية ومعرفة علم على أي ، بصيرة

الله إلى ( أدعو قاوله وفي  سأبيله إلى دعاة  الرسأول أتباع كونأ
وسألطانأ ومال جاه من غيره إلى : ل أي ، الخلص إلى  إشارة)

. ذلك ونحو
الله رسول : أن عنهما الله رضي عباس ابن عن[  قاوله

  ًا بعث لما السنة في إياه بعثه  ]  كانأ... اليمن إلى معاذ
وغيره حجر كابن جماعة بذلك جزما ،  حجته قابل للهجرة العاشرة

ُتلف ، ًا ُبعث هل واخ ًا أما قااضي ًا حاكم عبد ابن بالول جزما ؟ ووالي
. الجميع على الله رحمة تيمية ابن الثاني وصحح  ، البر

ًا تأتي إنأك[  قاوله حال بيانأ ]  فيه الكتاب أهل من قوم
المدعوين لنأ ؛ دعوته في المناسأبة الطريقة ُتعرف حتى المدعو
.  تناسأبه طريقة ولكٍل مراتب
فهذا ، الفطن القابل الذكّي ( فمنهم الله رحمه القيم ابن قاال
ُيدعى غفلة وعنده القابل الذكّي ومنهم ، بالحكمة ُيدعى ف

ًا تحوي وهي بالموعظة ًا ترغيب يجادل فهذا المعاند ومنهم ، وترهيب
) . أحسن هي بالتي

إل إله ل أن شهادة إليه تدعوهم ما أول فليكن[  قاوله
:ـ جائازانأ ضبطانأ  ] فيهالله..
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. ) خبرها و(شهادة  كانأ ) اسأم ( أول كلمة أنأ : على الول 
َة إليه تدعوهم ما أوُل ( فليكن القراءة فتكونأ ل أن شهاد

.  للخبر السأم سأبق في الصل هو  وهذاالله..) إل إله
( فليكن الرواية في المحفوظ هو وهذا ، عكسه : في والثاني

ُة إليه تدعوهم ما أوَل كل  وعلى..) الله إل إله ل أن شهاد
إل إله ل أنأ شهادة إلى الناس دعوة بتقديم المر ففيه الضبطين

ّبَه كما ، التوحيد تعني التي ، الله مسائال في المصنف ذلك إلى ن
) .        الله يوّحدوا أن ( إلى رواية وفي ، الباب

. ومسلم البخاري ]  أي أخرجاه[    قاوله
والمقصود ، أموالهم : أفضل ]  أي أموالهم كرائم[  قاوله

أدناه يجوز ول المال أفضل يؤخذ أنأ فيها يجب ل الزكاة إذ ، الزكاة
ّكي رضي فإنأ ، ذلك بين من يؤخذ بل ، وأسأوأه أعلى بإخراج المز

وقاد ، والحج الصوما الحديث في يذكر .  ولم وجاز صّح المال
ُأجيب ، الشراح بعض اسأتشكله  النبي خطابات أنأ منها ، بأجوبة و

أمامه ومن وحاله معاذ مع المناسأب فكانأ الحوال بمقتضى تكونأ
، نظر وفيه ، بعد يشرعا لم بل وقايل ، والحج الصوما يذكر ل أنأ

. الصوما في خاصة
: أن عنه الله رضي سعد بن سهل عن ولهما[  قاوله
ُاختلف خيبر يوم  قال  الله رسول متى خيبر وقاعة في ]  

السابعة السنة من محرما : في الله رحمه إسأحاق ابن قاال ، كانت
. وغيره حجر ابن . وصححه

ًا الراية لعطين[  قاوله ً غد الذي العلم : هي ] الراية رجل
ُاختلف حوله ليجتمعوا المتناصرين للناس يظهر هي الراية هل . و
دافع ( إنأي بلفظ أحمد عند الحديث جاء حيث ؟ ل أما اللواء

الشارع بينهما وغاير ، سأواء هما اللغوي السأتعمال  ففي) اللواء
ًا كانأ ما اللواء  العلم أهل بعض فقال ، النصوص بعض في ملوي

ًا ًا إما ، مثني ًا ثاني . الراية دونأ العلى طرفه يثنى أنأ وإما كلي
رد ] فيه ورسوله الله ويحبه ، ورسوله الله يحب[  قاوله 
رضي ـ طالب أبي بن لعلي العداء نصبوا الذين ، النواصب على
.  للرسأول محبته عدما وزعموا ـ عنه الله

وهي ، النبوة آيات من آية ] فيه يديه على الله  يفتح[ قاوله
ّققق َبة للمسلمين النصر  تح َل َغ . وال

] أي يعطاها أيهم ليلتهم يدوكون الناس فبات[  قاوله
الناس : أخذ والمعنى ، بعد المصنف فّسرها كما ، يخوضونأ
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الفضل هذا سأينال الذي الرجل حول والكلما الحديث في يخوضونأ
رضي الخطاب بن عمر أنأ مسلم الماما عند الصحيح في . وجاء

ّلعه يومئذ إل المارة أحببت ( ما قاال عنه الله ، ذلك لفضل ) لتط
في عنهم الله رضي الصحابة تنافس عظم على دال كله وهذا
. الخيرات واسأتباقاهم ، الخير

كلهم  الله رسول على غدوا أصبحوا فلما[  قاوله
فقيل ؟ طالب أبي بن علي : أين فقال يعطاها أن يرجوا

ُأتي[  مسلم عند رواية وفي]  عينيه يشتكي هو أرمد به ف
ٌد عينيه في كانأ عنه الله رضي أنه ]  أي ُد ، رم يصيب : داٌء والّرَم
. وتنتفخ َتحَمّر حتى فيهيجها العين

أنأ مسلم عند راية ]   وفي به فأتي إليه فأرسلوا[  قاوله
( الرواية في إذ ، عنه الله رضي الكوع بن : سألمة هو به أتى الذي

الُمرسِأل أنأ يثبت هذا . ومن   الله رسأول  يعني) إليه أرسلني
. الكوع بن سألمة هو به أتى الذي وأنأ  الرسأول هو

به يكن لم كأن فبرأ ، له ودعا عينيه في فبصق[  قاوله
قاال أحمد عند المسند وفي ، النبوة آيات من آية فيه ] هذا وجع

ًا بعدها أشُك  فلم( :لم   أي) أتصدع  ولم عيني في شيئ
. صداع يصبه

ِلك على انأفذ فقال ، الراية فأعطاه[  قاوله : ] أي ِرْس
. مهلك على

إلى  المجيء قابل التمهل وهو ، القتال آداب من أدب وفيه
.  العدو

. وسأاحة  أرضهم : بفناء ] أي بساحتهم تنزل حتى[ قاوله
. حصونهم من َقاُرَب : ما القوما

الحديث في الشاهد هو ] هذا السلم إلى ادعهم ثم[  قاوله
قابل الله توحيد أي ، الله إل إله ل أنأ شهادة إلى الدعوة وهو ،

لله والخضوع السأتسلما هو السألما إذ ، الحديث في كما القتال
. ُيبنى عليه الذي ُأسّأُه وهو ، التوحيد وأصله ، وجل عز

تعالى الله حق من عليهم يجب بما وأخبرهم[  قاوله
أموالهم في العباد على الله حقوق ومن ، السألما في ]  أي فيه

في نوقاش لما ـ عنه الله رضي ـ الصديق عن جاء كما ، الزكاة
) . المال في الله حق : (هو قاال المرتدين
ً بك الله يهدي لن الله فو[  قاوله ًا رجل لك خير واحد

إذ ، أحمر جمع فهذا الميم ) بتسكين ] ( حُمر النعم ُحمر من
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جمع فهذا بضمتين ُحُمر يقال ول ، أحمر جمل هذا له يقال الجمل
َعم حمار ّن إذ ، المهملة العين وفتح وفتحها النونأ ) بتشديد .    ( ال
هل . واختلف وأموالهم نعمهم خير هي العرب عند البل كانت

الحال فقرينة  ؟ اللفظ مطلقة أما الحال بقرينة متعلقة هنا الهداية
الهداية إلى والكفر الضلل من الرجل هداية المقصود : أنأ

انتقل بحيث شخص هداية المقصود : أنأ اللفظ ومطلقة ، والسألما
ً كانأ أو إحسانأ إلى وفسق معصية من أو إيمانأ إلى كفر من ضال
ُهدي فرعية مسألة في الحال قارينة على الحديث ويحمل ، بك َف
.      والفقهاء الحديث شراح قااله

            

    

 باب
 الله إل إله ل أن وشهادة التوحيد تفسير

وشهادة التوحيد تفسير باب[  الله رحمه المصنف قاول
لم جديد َتأسِأيسي معنى على يحمل أنأ ]  إما الله إل إله ل أن

َكر ْذ ْبل من ُي ِدي معنى على ُيحَمَل أنأ وإما ، َقا ْي ِك ْأ ِكَر قاد َت ْبل من ُذ . َقا
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ـ المصنف أنأ هو عليه ُيحمل قاد الذي التأسأيسي المعنى فأما
وأنه  التوحيد حكم سأابقة أبواب في ذكر فيما ذكر ـ الله رحمه
ذلك بعد ذكر ثام ، أجره وعظيم فضله ثام ، والمعرفة التعلم واجب
ذكر ، ومضاده التوحيد نقيض هو الذي الشرك من الخوف شديد

: قاائال يقول . فقد وفضله حكمه ذكر الذي التوحيد توضيح ذلك بعد
ّلمه فرٌض التوحيد أنأ علمنا قاد ها فضله كريم عرفنا وكذلك ، تع

من والنفس والعباد المة على الشديد الخوف وعرفنا ومقداره
الذي التوحيد هذا هو فما ، ونقيضه التوحيد ضديد هو الذي الشرك

َنا أنت َت ْب ّغ َكْرَت فيه ر َذ ّلفين على وجوبه و َك بهذا الجواب فيأتي ؟ الُم
التوحيد تفسير ( باب بقوله الله رحمه المصنف ذكره الذي الباب

سأبق لما بعيد المعنى هذا أنأ ) .     إل الله إل إله ل أنأ وشهادة
التوحيد معنى ضمنها الله رحمه المصنف ذكر حيث أبواب من

العبودية اسأتحقاق فإثابات ، ونفي إثابات على يشتمل بكونه ووضحه
.  الخلق من سأواه عما العبودية اسأتحقاق ونفي وحده لله

هو توكيدي أو تأكيدي احتمال هو الذي ، الثاني الحتمال فلذلك
يؤكد أنأ أراد  ـ الله رحمه ـ المصنف إنأ حيث الراجح الحتمال

ٍر عند لبسه لشدة ، بيانأ أكثر التوحيد يبين وأنأ ، التوحيد معنى كثي
ٍر ولمخالفة ، زمنه في الناس من زمنه في إياه الخلق من كثي

. الله رحمه
كلما فّسْرُت تقول ، والكشف البيانأ : هو اللغة في والتفسير

لم أو لديه واضحة تكن لم لمن معانيه وكشفت أوضحته إذا فلنأ
مترادفين بين جمع  ـ الله رحمه ـ . والمصنف عنده مكشوفة تكن
أنأ وشهادة ، الله إل إله ل أنأ شهادة ذكر ثام التوحيد ذكر إنه حيث

ويكونأ ، عليه مدلول والتوحيد ، التوحيد على دالة الله إل إله ل
َبِل من العطف ّنف ِقا ، الدال على المدلول عطف أنه هنا الُمَص
. الله إل إله ل أنأ شهادة هو والدال ، التوحيد هو المدلول
يبتغون يدعون الذين { أولئك تعالى الله وقول[  قاوله

 ]  } أقرب أيهم الوسيلة ربهم إلى
في  ] الضمير} يبتغون يدعون الذين { أولئك[  قاوله
ٌع ( يدعونأ ٌع ( يبغونأ في والضمير ، المشركين إلى ) راج ) راج

ّوين على ًا بالله يشركوا لم الذين المدع الله إلى تقربوا وإنما ، أحد
رحمه البخاري الماما أخرج . وقاد فيه والخلص بالتوحيد تعالى

ٍما في الية هذه : أنأ ذكر أنه عنه الله رضي مسعود ابن عن الله قاو
ولم الجن أولئك وأسألم ، الجن من بأناس أشركوا آدما بني من
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شركهم على الدميونأ فبقي ، أؤلئك بإسألما الدميين هؤلء يشعر
ُعوا الذين أسألم وقاد .  وجل عز الله مع ُد

ابن عن  ] جاء} الوسيلة ربهم إلى { يبتغون[  قاوله
يتقربونأ أنهم أي ، القربة هي الوسأيلة أنأ وغيرهما ومجاهد عباس

التوحيد كلها رأسأها وعلى عبادات من بالقربات وجل عز الله إلى
ُقّرب ما أعظم فهو ، الحق الصحيح يظهر هنا .  ومن  به الله إلى ُت

ـ المصنف ذكرها التي الترجمة وبين الية هذه بين المناسأبة وجه
) الله إل إله ل أنأ وشهادة التوحيد تفسير ( باب بقوله ـ الله رحمه

وقومه لبيه إبراهيم قال { وإذ إبراهيم وقول[  قاوله
ٌء إنأني سيهدين فإنأه فطرنأي الذي إل تعبدون مما برا

 ]  هذه} يرجعون لعلهم عقبه في باقية كلمة وجعلها
أعني ـ الله إل إله ل أنأ شهادة تفسير على واضحة دللة فيها الية

أنها وذلك ـ الله رحمه ـ المصنف لها ترجم التي التوحيد شهادة
، وحده وجل عز لله العبادة اسأتحقاق إثابات ، الثابات على مشتملة

عز الله سأوى عما العبادة اسأتحقاق نفي ، النفي على ومشتملة
السلما عليه إبراهيم عن حكاية تعالى قاوله في وذلك ، وجل

ٌء { إنأني َبّري فيه   فهذا} تعبدون مما برا ّت جميع من ال
ًء المعبودات وثان كأي معنوية كانت أما ، كالصناما حسية أكانت سأوا

.  الوثاانأ من
وحده لله العبادة إثابات  فيه} فطرنأي الذي { إل قاوله وفي

ًا ، فيها له شريك ل    وتعالى سأبحانه به خاصة وأنها دللة وأيض
كلمة { وجعلها  فيها الية تماما أنأ حيث ، الية تماما في أخرى
من جمع عن تفسيرها جاء كما   فالكلمة} عقبه في باقية

ّدي وقاتادة ومجاهد مسعود وابن عباس كابن المفسرين والُس
في الله رحمه الطبري الماما وروى ، التوحيد كلمة أنها وغيرهم
، السألما الكلمة بهذه المقصود أنأ أسألم وابن قاتادة عن تفسيره

ويرجع عليه يقوما بل ، التوحيد معنى يتضمن السألما معنى ولكن
هذه في المفسرين أقاوال بين اختلف ل أنه هذا من فيتبين ، إليه

فيمن عقبه في باقاية السلما عليه إبراهيم أبونا جعلها التي الكلمة
كلمة إلى ترجع وأنها ، القيامة يوما إلى وولده ذريته من بعده

والنفي الثابات على المشتملة ، الله إل إله ل أنأ شهادة التوحيد
لبيه إبراهيم قال { وإذ     تعالى قاوله من قابلها فيما الوارد

ٌء إنأني وقومه  .} فطرنأي الذي إل تعبدون مما برا
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، الثار : منها معانأ لها اللغة في  العقب} عقبه { في وقاوله
ًا يخلف الذي الشيء ومنها َفُه أي أعقبه يقال ، شيئ َل جعل أو : َخ
ًا ُفه شيئ ُل الذرية العقب بأنأ تفسيرها جاء فقد هنا الية في وأما ، َيْخ

ّدي قاتادة وقاال ، في تجتمع . وكلها الولد بالعقب المقصود والُس
ًء ، آخره إلى ولده وولد ذريته من يخلفه من العقب كونأ من سأوا
في ومذهبه مشربه على هم الذين ذريته من أما   إبراهيم بني

. التوحيد
ًا ورهبانأهم أحبارهم { اتخذوا  وقوله[  قاوله من أرباب

ْبٌر واحدها  ] الحبار} الله دون ْبُر ، َح ِلم هو والَح َعا . والرهبانأ ال
َهَب مادة من مأخوذة وعلى الخوف على تدل المادة ) وهذه ( َر
َنّسك َت َنة . والمقصود والعبادة ال َب ْه ّباد : هم هنا والّرهبانأ بالّر ُع ال

َتنّسكونأ ّتنّسك العبادة إلى وجل عز الله خوف دفعهم الذين الُم وال
 .

ًا ورهبانأهم أحبارهم { اتخذوا[  وقاوله دون من أرباب
 ] } الله
توحيد في فأشركوا وجل عز الله مع مربوبين : جعلوهم أي 

. وجل عز معه غيره اللهية
تفسير ( باب قاوله في للترجمة الية هذه مطابقة ووجه 

على تأتي التفسير حقيقة ) أنأ الله إل إله ل وكلمة التوحيد
 : ـ طريقتين

 التي المعاني تبيين أي ، اللفظ معاني : بيانأ الولى الطريقة
واشتقاقااتها التفسير كلمة في الصل هو وهذا ، اللفظ حروف وراء

ًا لكم ذكرناه الذي المعنى معها يأتي ثام ومن ، كونأ من سألف
. واليضاح والكشف البيانأ بمعنى التفسير

 أنت . فإذا  هو ليتبين الشيء ضد بيانأ : هي الثانية الطريقة
ّين عند اتضح ومعانيه وأفراده الشرك بينت َب هو الذي التوحيد له الُم
الخوف باب في معنا مر كما تتبين بضدها الشياء لنأ ، الشرك ضد
فكذلك ، للشيء تفسير الضد ذكر أنأ يتبين ثام . ومن الشرك من

ضد فيها ُذكر التي الثانية الطريقة على أتت إنها الية هذه في يقال
.  التوحيد بذلك فيتبين التوحيد

مريم ابن { والمسيح تعالى قاوله في الية تماما إنأ يقال أو
ًا ليعبدوا إل أمروا وما ًا إله عما سبحانأه هو إل إله ل واحد

شهادة عليه اشتملت الذي والثابات النفي فيها  بين} يشركون
. حقيقته بل ، التوحيد على يدل الذي الله إل إله ل أنأ
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ًا الله دون من يتخذ من الناس [{ ومن قاوله أنأداد
ًا أشد آمنوا والذين ، الله كحب يحبونأهم  هذهلله}]  حب

ّيٌن الية َب ًا هناك أنأ فيها ُم ـ الله بها ُيَخّص التي المحبة في وقاع شرك
ّـه بمحبة الله رحمهم العلم أهل يسميها ما وهي ـ وجل عز ّتأل ال

في الموجودة القلبية المحبات أرفع هي المحبة . وهذه والعبادة
من أو المخلوقاات من ـ الشياء من يستحقها ل ثام ، الخلق قالوب

وهو ، تعالى و سأبحانه الله إل ـ المعدومات أو الموجودات
، الخوف مع الثاني العبادة ركن لنها ، المحبة لهذه المستحق

له والمحبة ، الله من : الخوف وهما ركنين على تقوما فالعبادة
.  وتعالى سأبحانه
فرضية من الحكمة : إنأ يقولونأ والجماعة السنة فأهل َثاّم ومن
التي ، وجل عز لله المحبة تماما حصول هي الخلق على العبادة
ًا له يحصل العبد تجعل لهذه فقده من والخوف الرهبة تماما أيض

. وجل عز الله لمراضي الموجبة المحبة
إل إله ل قال ( من قال أنأه  النبي عن الصحيح وفي[ 
، ودمه ماله َحُرم الله دون من يعبد بما وكفر الله

صحيح ) يعني الصحيح ]  ( وفي)  وجل عز الله على وحسابه
أشيم بن طارق عن اليمانأ كتاب في أخرجه وقاد ، مسلم الماما

الله إل إله ل قال ( من قاال وفيه ، عنه الله رضي الشجعي
التوحيد إلى إشارة فيه  وهذا) الله دون من يعبد بما وكفر

وعلى  النفي على المشتمل  الله إل إله ل  شهادة في الُمَضّمن
 فل) الله دون من يعبد بما ( وكفر  بقوله النفي وأكد الثابات

الكفر من بد ل وتعالى سأبحانه وتوحيده لله العبادة إثابات مع بد
في صغرت ، كانت مهما وجل عز الله دونأ من المعبودات بكل

ّله ذلك فإنأ ، كبرت أما الناس أعين . به ُيكفر أنأ يجب ُك
ّظم ولذلك هذا الله رحمه الوهاب عبد بن محمد الماما ع

ورسأائاله ، كتبها التي دواوينه من كثير في التعظيم أشد الحديث
البوادي منسوبي أو حيد التو منسوبي بعض إلى بها أرسأل التي

يتحججونأ وكانوا ، الحق التوحيد إلى يدعوها كانأ التي والقرى
َتقّربونأ قاد ولكنهم ـ وجل عز ـ الله يعبدونأ بأنهم ؛ كذا أو بكذا إليه َي

أو قاراهم في الموجودة المعبودات من بكثير يكفرونأ ل أنهم أو
غير هؤلء : إنأ الماما فقال ، فيها هم التي الماكن أو بلدانهم

وجل عز الله بإفراد يعني ، المرين بهذين إل الدماء معصومي
ِتّم حتى الُمنكرة المعبودات بهذه وبالكفر  ، بالعبادة للنسانأ ي
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قاال كما ، الدما وهدر المال هدر فهو وإل ، ودمه ماله في العصمة
) مسائال ( وفيه قاوله آخر في الكلما هذا ذكر وقاد ، الله رحمة عليه
. الباب هذا في

أيها لك ليس ]  أي وجل عز الله على وحسابه[  قاوله
إل والمال الدما معصوما هذا كونأ في الناس على الحكم النسانأ
القلوب أسأرار إلى والنظر البواطن عن التنقيب وأما ، الظاهر

ّله فهذا ّفى ُك َو الخبير هو ـ والله ، وجل عز الله عند صاحبه به ُي
ّفى  ـ وتعالى سأبحانه بعباده العليم ُيو ً َف وعمله ، القلبي بعمله كل

على ( وحسابه   قاوله في  . وهذا القيامة يوما كذلك الظاهر
 ) وجل عز الله

بعدها ما الترجمة هذه وشرح[  الله رحمه المصنف قاال ثام
 ] ... البواب من

البتداء على ..) أي الترجمة هذه ( وَشْرُح يقال أنأ ويجوز
على إسأمية جملة تكونأ وأنأ ، فعلية جملة تكونأ : أنأ فيجوز
اسأتقراء خلل من واضح ذلك . وصحة ذلك ذكرنا كما البتداء
الباب هذا بعد ـ الله رحمه ـ المصنف ذكرها التي والبواب  التراجم

ًا ذكر فإنه ، والترجمة ًا التوحيد مسائال من أفراد مسائال من وأفراد
ًا ذكرنا وكما التوحيد ضد هو الذي الشرك يأتي التفسير أنأ سألف

وإما ، اللفظ عليها المشتمل المعاني بتبيين إما ، طريقتين على
في وارد وهذا ، كذلك ضده تماما به يتبين الذي الشيء ضد بتبيين
.     الباب هذا بعد المصنف ذكرها التي والتراجم البواب جملة

    
 باب

البلء لرفع ونأحوهما والخيطْ الحلقة لبس الشرك من
  دفعه أو

تبيين في ـ الله رحمه ـ المصنف شرع بعده وما الباب بهذا
تبيين من وأنواعه الشرك معرفة جعل وإنما ؛ وتفسيره التوحيد
. الشياء تتميز : وبضدها قايل كما ، بضده يعرف الضد لنأ التوحيد
من لنأ ؛ الشرك أنواع بعض : من ] أي الشرك من[  قاوله
. تبعيضية
أو  نحاس أو ُصفر من اسأتدار شيء : كل ] هي الحلقة[  قاوله

.  غيره
. والخرز ، : كالودعة  أي) ( ونأحوهما وقاوله
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أو البلء رفع وسأبب لعلة ] أي دفعه أو ، البلء  لرفع[ قاوله
َثاّم سأببية ) تعليلية ( لرفع في اللما لنأ ؛ دفعه الرفع بين فرق .  و

به : يقصد البلء رفع أنأ إذ ، السابق المصنف كلما في والدفع
نزوله قابل البلء : فمنع دفعه . وأما ووقاوعه نزوله بعد إزالته

.  ووقاوعه
باب فقه على مبني ونحوه الباب هذا فقه أنأ الله رحمك وأعلم
. السأباب

: ــ تعلقانأ فاعلها مع وللسأباب 
 ــ أمرانأ وفيه ، وقاوله القلب بعمل : يتعلق الول:
على ل وجل عز الله على للسأباب الفاعل : اعتماد الول ـ 

 هو تعالى الله لنأ ، نفسه السبب
.  وموجدها مسببها

السأباب تلك أنأ وملبسها السأباب فاعل يعلم : أنأ والثاني ـ
ذلك وسأر ألبته عنه لها خروج ل وأنه ، وقادره الله بقضاء مرتبطة

لثاارها والقاتضاء القوى فيها وجعل السأباب سأبب الذي هو الله أنأ
ًا منها يجعل ولم ، سأبب من معه بد ل بل ، وحده أثاره يقتضي سأبب

ًا بالمقابل له وجعل ، يشاركه آخر . بخلف وتمانعها تضادها أسأباب
السأباب في وليس ، آخر أمر إلى تحتاج ل فإنها ، سأبحانه مشيئته
، سأبحانه الله على إل التوكل يصح فل ، ويضادها يبطلها ما الحادثاة

ل المعين السبب أنأ . والحاصل وجل عز عليه إل العتماد ول
فلها هذا ومع ، أخر أسأباب من معه لبد بل ، بالمطلوب يستقل
يحصل لم الموانع ويدفع السأباب الله يكمل لم فإنأ ، موانع

.  المطلوب
 قاال ، ثابوته فرع وهو وعمله السبب بمباشرة : يتعلق والثاني
) وأعلم بعلم إل سأبب الشيء أنأ يعتقد أنأ يجوز ( ل السألما شيخ

:ــ طريقين الشيء سأببية لثبوت أنأ
( بـ العلم أهل عند الموسأوما هو الطريق وهذا ، : الشرع الول ـ

فإنها اللديغ على الكتاب فاتحة قاراءة ) ومثاله الشرعية السأباب
الخدري سأعيد أبي حديث في ذلك ثابت كما ، الشفاء في سأبب
الشيء هذا كونأ على حكم . فالذي مسلم عند عنه الله رضي
ًا .  شرعية أسأباب عنها قايل ولذلك ، الشرع هو سأبب
( السأباب بـ العلم أهل يسميه الطريق وهذا ، : التجربة الثاني ـ

الحراق في سأبب : النار ) ومثاله الكونية   ) أو( السأباب القدرية
ًا الشيء سأببية ثابوت من التجربة طريق في ولبد ، ًا ثابوت بعد ظاهر
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ًء يكونأ قاد الظاهر غير الثبوت لنأ ، مباشرته ًا ادعا كزعم ، وكذب
. الحاسأدة العين تدفع صفر من حلقة لبس إنأ بعضهم
ِلم إذا لبس فمن وفاعلها بالسأباب يتعلق فيما كله ذلك ُع

ًا نحوهما أو الخيط أو الحلقة فقد دفعه أو البلء رفع بذلك قااصد
ًا إما أشرك عليها فاعلها اعتمد إذا أكبر ويكونأ ، أصغر أو أكبر شرك

ًا الله مع جعل لنه وذلك  بنفسها الدافعة الرافعة وجعلها ، شريك
وأنها الله على فاعلها اعتمد إذا أصغر ويكونأ والتدبير الخلق في
ًا جعلها ولكن وقادره الله قاضاء عن خارجة غير بها يستدفع سأبب

ًا أثابت فاعلها لنأ وذلك ، يرفعه أو البلء ًا الله يجعله لم سأبب ل سأبب
ًا ًا ول شرعي .  والقدر الشرع على كذب ففيه ، قادري

دون من تدعون ما أفرأيتم { قل تعالى وقوله[ قاوله
 ]  في} ضره كاشفات هن هل بضر الله أرادنأي إن الله
( قل للمشركين يقول أنأ   محمد نبيه الله أمر  الية هذه

( إن الله دونأ من تدعونهم الذين عن : اخبروني  أي) أفرأيتم
هن ( هل والبلء كالمرض حسي أو  معنوي) بضر الله أردانأي

. فالية ورفعه الضر دفع يشمل هنا  الكشف) ضره كاشفات
ًء تعالى الله بغير القلب تعلق تبطل ، ضر دفع أو نفع جلب في سأوا

ًا ليست الله دونأ من المعبودات تلك لنأ ، قادرية ول شرعية أسأباب
ًا فجعلها بالله إشراك فهي ، والقدر الشرع على كذب هو إنما سأبب

.
ًا أتخذ ما بذلك يلحق وكذلك ًا ل بسبب وليس سأبب ًا ول شرع قادر

. للترجمة الية مناسأبة تتضح ثام . ومن ونحوهما والخيط كالحلقة
 النبي أن عنه الله رضي حصين بن عمران عن[  قاوله

ً رأى ؟ هذه   ( ما:  فقال ، صفر من حلقة يده في رجل
إل تزيدك ل فإنأها ( انأزعها فقال ، الواهنة : من ) قال
ًا ًا أفلحت ما عليك وهي مت لو فإنأك ، وهن ) رواه أبد
ًا أخرجه ]  الحديث به بأس ل بسند أحمد في الحاكم أيض

سأند عن البوصيري وقاال  الذهبي ووافقه ، ) وصححه ( المستدرك
بن سأليمانأ الشيخ صحته إلى ) وأشار حسن إسأناد ( هذا الحديث

.  التوحيد لكتاب شرحه في الله عبد
ً[  قاوله ،  عنه الله رضي نفسه حصين بن عمرانأ ] هو رجل

 الله رسول على ( دخلت      فيها إذ ؛ الحاكم رواية في كما
في يجعلونأ كانوا المشركين  لنأ) صفر حلقة عضدي وفي
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ًا أعضادهم من تمنعهم أنها ويزعمونأ ، وغيره أصفر نحاس من حلق
.  والذى العين

، الزجر في أبلغ وهو إنكاري اسأتفهاما ] هذا هذه  ما[ قاوله
بل  وقايل) هذه ما ( ويحك      أحمد رواية لفظ أنأ عليه ويدل

) . الواهنة ( من الصحابي قاول بدللة إسأتفصالي السأتفهاما
ِهنة الواهنة من[  قاوله ْبل مستبطن ِعْرق ] الوا إلى العاتق َح
واهنه، يا ِهني عندئاذ فيقال أوجعه النسانأ على ضرب إذا ، الكتف

عليه أنكر ( وإنما الله رحمه الخطابي . قاال واهنه يا أسأكني أي
من تعصمه أنها على اتخذها كانأ إنما لنه الصفر من الحلقة اتخاذ

عن النهي ورد التي التمائام بمعنى عنده ذلك وكانأ ، العرق ضربانأ
) . تعلقها

بعد الداء ذلك لرفع كونه ) يحتمل الواهنة ( من قاوله وفي 
وعليه ذلك حكم عن الكلما . وسأبق نزوله قابل لدفعه أو وقاوعه

. للباب الحديث مناسأبة تبين
ولفظ ، مكانه من الشيء قالع وهو النزع  من] [ انأزعها قاوله

طرح وهو النبذ  من) عنك ( انأبذها المسند في أحمد رواية
. وزيادة يتضمنه لنه النزع من أبلغ وهذا ، وإلقائاه الشيء
ًا إل تزيدك ل [ فإنأها قاوله ًا   أي] وهن تعالى كقوله ، ضعف

ًا أمه { حملته زادها بطنها في عظم كلما  أي} وهن على وهن
ًا هنا . والضعف قاصده بنقيض له معاملة وفيه ، ضعف على ضعف

ًا للول أنأ ريب ول ، البدنأ ل والروح النفس ضعف هو إنما تأثاير
متعلقها بأنأ ونحوها الحلقة تلك بتعلق النفس وضعف ، الثاني على

ًا ، عليه دامت ما ونحوها الواهنة من السلمة يعتقد إذا ما خلف
. بها عنده السلمة لرتباط والضعف بالوهن يحس فإنه نزعها

ًا أفلحت ما عليك وهي مت لو [ فإنأك قاوله   الفلح] أبد
َبط بما الفوز هو َت ْغ ( ليس اللسانأ أئامة قاال ، الحال صلح وفيه به ُي
ّله العرب كلما في الدنيا لخيري ـ الفلح ـ لفظة من أجمع ُك

ذلك على بالموت الفلح عدما  الرسأول علق والخرة) وإنما
توبة يتوب قاد العبد إنأ حيث ، بالخواتيم العبرة لنأ الشركي العمل
ًا رحمه المصنف قاال وبذلك ، ذنبه له فيغفر موته سأاعة قابل نصوح

. . أ أفلح ما عليه وهي مات لو الصحابي إنأ الباب مسائال في الله
 هـ

ًا عامر بن عقبة عن  وله[ قاوله تعلق ( من مرفوع
) له الله ودع فل ودعة تعلق ومن ، له الله أتم فل تميمة
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حديثانأ  ] هذانأ) أشرك فقد تميمة تعلق ( من رواية وفي
رضي عامر بن عقبة طريق من مسنده في أحمد الماما يرويهما

.  الحسن رتبة عن ينزلنأ ل الحديثين وكل عنه الله
المناوي وقاال ، جيد إسأناده الول الحديث عن المنذري قاال
ثاقات رواته الثاني الحديث عن المنذري وقاال ، صحيح إسأناده

. السيوطي وصححه
ّلقها ] أي تعلق من[  قاوله ٍد من غيره على أو عليه َع ٍة أو ول داب
إما نوعانأ التعلق أنأ .واعلم دفعه أو البلء لرفع إما ، ونحوهما
ًا يكونأ أنأ إما وهو ، يجتمعانأ وقاد ، بالفعل وإما بالقلب أكبر شرك

. ذلك في تفصيل من سأبق ما بحسب أصغر أو
كانت خرزات الثاير( هي ابن قاال ، تمائام ] جمعهاتميمة[  قاوله
ابن زعمهم) ولعل في العين بها يتقونأ أولدهم على تعلقها العرب
التميمة إذ ، أكثر المستعمل لكونه مفرداته ببعض العاما ذكر الثاير
وغير وكتابة عظاما من تكونأ فقد  فحسب خرزات كونها من أعم
.  ذلك

:ــ  عمومانأ) تميمة تعلق ( من قاوله وفي
 ًا الفاعل : عمومية الول ( من لفظ في وذلك كانأ من كائان

. (
 كلمة لنأ ؛ كانأ ونوع جنس أي من المعلق : عمومية والثاني

 في جاءت وقاد ) نكرة ( تميمة
. الشرط سأياق        

ابن قاال ، تعلقها من قاصد ما ] أي له الله أتم فل[  قاوله
) فكأنهم والدواء الشفاء تماما أنها يعتقدونأ كانوا ( كأنهم الثاير
له يتم أنأ ، عليه علقت من أمر تماما تعليقها من يتلمحونأ كانوا
.   أمره

أنأ  الرسأول : فيخبر الخبر فأما ، ودعاء خبر الجملة هذه وفي
ًا تعلق من . وأما يتمه ل الله أنأ ، أمره له ليتم التمائام تلك من شيئ

يتم ل أنأ تميمة علق من كل على يدعوا  الرسأول أنأ فهو الدعاء
ينطق { وما تعالى لقوله وذلك  صدق خبر فالخبر ، أمره له الله
 الرسأول من   والدعاء} يوحى وحي إل هو إن الهوى عن

.  مستجاب
الدال وسأكونأ الواو بفتح ] الودعة ودعة تعلق من[  قاوله
من يجلب أبيض شيء ( هو    الثاير ابن . قاال تفتح وقاد المهملة

الجوهري وقاال ، ) أهـ وغيرهم الصبيانأ حلوق في يعلق البحر
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في تتفاوت أبيض خرز وهي البحر من تخرج صغار مناقاف الودعات
السهيلي ذكره ما هو بالودعة تسميتها ) . ووجه والكبر الصغر
تلك عن ينضب البحر لنأ تركته أي ، ودعته من مشتقة ( أنها

ًا فسميت ويدعها الخرزات ) . بالمصدر سأمي ما باب من ودع
ل ومعناه ، المعجمة الدال ] بتخفيف له الله ودع فل[  قاوله

وذلك ، لذلك ضد كل عليه حرك بل وسأكونأ دعة في الله جعله
على المر فكانأ والسكونأ الدعة الودع في يتلمحونأ كانوا أنهم

.  قاصدوا ما خلف
ما عليها  يأتي) له الله ودع فل ودعة تعلق ( من وجملة

.     فتنبه) له الله أتم فل تميمة تعلق ( من قاوله على جاء
ًا ] إما أشرك  فقد[ قاوله التفصيل بحسب أكبر أو أصغر شرك
. السابق
رأى أنأه حذيفة عن حاتم أبي ولبن[  الله رحمه قاوله

تعالى  قوله وتل فقطعه ، الحمى من خيطْ يده في رجلً
الثار  ] هذا} مشركون وهم إل بالله أكثرهم يؤمن { وما

محمد ) عن ( تفسيره في حاتم أبي بن الرحمن عبد الماما رواه
عاصم عن سألمة بن حماد عن محمد بن يونس عن الحسين بن

وهذا ، به حذيفة عن الخزاعي الرحمن عبد بن عزرة عن الحول
حذيفة عن عزرة رواية أنأ إل الصحة شرط على رجاله سأند

. منقطعة
ًا يده [في قاوله ، الحمى بسبب أي]   الحمى من خيط
بعد الحمى مرض لرفع يده في الخيط تعلق أنأ يفيد الرواية وسأياق
. شرك وهذا ، نزوله

إل بالله أكثرهم يؤمن { وما قوله وتل فقطعه[  قاوله
 ]  } مشركون وهم

المريض مع عنه الله رضي حذيفة وحال الية بين المناسأبة وجه
الشخص في والشرك اليمانأ اجتماع قاررت الية أنأ : هو المذكور

الشرك لنأ ، اليمانأ أصل مع الصغر الشرك إل ذاك وما ، الواحد
المحموما ذاك وقاع ثام . ومن ألبته اليمانأ أصل مع يجتمع ل الكبر

عليه فأنكر ، عنده اليمانأ أصل وجود مع الصغر الشرك في
.  ذلك حذيفة
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 باب
   والتولة والتمائم الرقى في جاء ما

جاء ما [ باب بقوله الله رحمه المصنف له ترجم الباب هذا
منها الرقاى لنأ ، شرك ذلك أنأ يذكر  ولم] والتمائم الرقى في

التمائام في يقال وكذلك ، الممنوع الشركي ومنها الجائاز الشرعي
إنأ ) إذ والتمائام الرقاى في جاء ما ( باب بقوله المصنف عبر لذا ،

. والتمائام الرقاى أحكاما فّصل الشرع خطاب في أتى الذي
ٌء الله رحمه المصنف قاال كما وهي ، تميمة واحدها والتمائام ( شي

هذا من أوسأع التميمة ولكن ) ، العين به يتقونأ الولد على يعلق
إنه إذ التميمة لفظ فيه الوارد الحديث شراح ذلك قارر كما المعنى

ًء غيره في علقه أو النسانأ تعلقه شيء كل القرآنأ من أكانأ سأوا
ًء القرآنأ، غير من كانأ أما شيخ أما صغير صبي في علقه أكانأ سأوا

بقوله الله رحمه المصنف عناها التي التمائام من ذلك كل ، كبير
) . ( التمائام

بشير أبي عن الصحيح في[  الله رحمه المصنف قاال
في  الله رسول مع كان ( أنأه عنه الله رضي النأصاري

ً فأرسل أسفاره بعض بعير رقبة في يبقين ل أن رسول
ِطَعت  إل قلدة أو ، وتر من قلدة ) الصحيح  ]  ( في) ق
ويقصدونأ الصحيح لفظة يستعملونأ  العلم وأهل ، الصحيحين يعني

. أحدهما أو الصحيحين بها
ابن ] قاالعنه الله رضي النأصاري بشير أبي عن[ قاوله

في حجر ابن ) وقاال وتعيينه إسأمه يثبت ما على أقاف ( لم البر عبد
. قايس ) هو ( الصابة
قلدة أو ، وتر من قلدة بعير رقبة في يبقين ل[  قاوله

) وهذا قالدة ( أو قاال حيث ؛ الراوي من شك ] فيهقطعت إل
أمره الذي  النبي قاول في الراوي يقين عدما على محمول الشك

وجاء ،  وتر من تكونأ التي القلئاد أنها أو القلئاد مطلق هو هل ، به
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عدما المقصود أنأ يدلل ) مما ( وقالدة قاال أنه  داؤد أبي رواية في
أكثر اسأتعمال لنأ ، وتر فيها التي القلئاد بكل  النبي وأمر ، الشك
أول في  النبي خصه ولذلك ، وتر من كانأ مما كانأ للقلئاد الناس
أهل من طائافة . وذهبت تتعلق التي القلئاد بكل عقب ثام المر
وأنه ، ذلك على نبهنا أنأ سأبق كما الشك على المر أنأ إلى العلم
التي القلئاد من قابلها خص ما إل ؛ القلئاد جنس جميع على ليس
أنه أنس بن مالك الماما عن جاء ما ذلك على ويدل ، وتر من تكونأ
إل أعرف ( ل فقال  ؟ ل أما محذورة كلها هي هل القلئاد عن سأئل

على دللة فيه ) وهذا الشرع عنها نهانا التي وتر من التي القلئاد
. السابق   النبي لمر وتر من تكونأ التي القلئاد على المر قاصر

البناء على الول ، سأائاغانأ ضبطانأ ]   فيه يبقين ل أن[  قاوله
َيّن المعلوما للمفعول َق َيب ُيبِقيّن للمجهول البناء على ) والثاني (   )

. (
حتى القوس في توضع التي هي الوتار ] أصل وتر من[  قاوله
وكانأ ، ونحوها الشياه عصب من تصنع وهي ، الصيد بها يضرب

أبعرتهم على ويعلقونه العرب يأخذونه وبلي اخلولق إذا الوتر
الذي الداء مطلق أو ، الحاسأدة العين عنها يدفع حتى وبهائامهم

. ببهائامهم نزوله يخشى
القلئاد هذه قاطع وجوب على دللة ] فيه قطعت إل[  قاوله
ً ذلك إلى النسانأ اسأتطاع إذا الشركية الضوابط وفق سأبيل
قااعدة على مبني المنكرات إنكار إنأ إذ ، المنكر لنكار الشرعية
تختلف ) وهذا وتقليلها المفاسأد ودرء وتكثيرها المصالح ( تحقيق

ًا المسائال فيه وتختلف ، المكلفين اجتهادات فيه أو لذلك تحقيق
ًا لكل يكونأ أنأ يمكن وهذا ، ذلك مثل قاطع الصل أنأ مع ، له دفع
ونحو بيته وأهل رعيته سألطانأ في كالب سألطانه في سألطانأ ذي

هذه يقطع أنأ سألطانه في سألطانأ ذي كل على يجب فحينئذ ، ذلك
. والبعرة البهائام بها تقلد التي الوتار

عنه الله رضي مسعود ابن وعن[  الله رحمه المصنف قاال
والتمائم الرقى ( إن   يقول  الله رسول : سمعت قال

سأنده الحديث ] وهذا داؤد وأبو أحمد ) رواه شرك والتولة
المصنف عّرف وقاد ، كثر شواهد وله ، الصحة شرط على سأند

هي ( الرقاى   بقوله وذلك الباب آخر في والتولة الرقاى الله رحمه
وقاد الشرك من خل ما منها الدليل وخص العزائام تسمى : التي
يصنعونه شيء والتولة ، والحمه العين من  الله رسأول فيه رخص
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) . وهذا امرأته إلى والرجل زوجها إلى المرأة يحبب أنه يزعمونأ
ل شرك والتولة ، والتولة الرقاى لمعنى بيانأ الله رحمه منه الكلما
فقال عنه الله رضي مسعود ابن عبدالله عنه سأئل لذلك ، يجوز
وغير شرعي غير سأبب التولة لنأ ) وذلك يجوز ل شرك ( إنه

تثبت لم شيء على اعتماد هو عليه فالعتماد ، قادري حسي
ًا ، سأببيته العرب وكانأ هذا لهم يصنع من قالوب تتعلقه ما وغالب

ًا الرجل في ويضعونه يصنعونه أو زوجه في تحببه أنها بزعم غالب
.  العكس
الشياء فهذه ، يجوز ل الذي المحرما السحر من ذلك وكل

تكونأ أنأ وهو بشرط شرك كلها والتولة والتمائام الرقاى  الثلثاة
خارجة أنها سأبق فقد التولة أما ، الشرعي الضابط عن خارجة

السحر جنس من لنها الشرعي الضابط عن ومفرداتها بجنسها
ولذلك قادري ول شرعي ل سأبب غير ولنها شرك فيه الذي المحرما

.  شرك بكونها يحكم
، قاسمين إلى تنقسم كلها فهذه والرقاى والعزائام التمائام أما

. ممنوع شركي آخر وإلى ، جائاز شرعي قاسم إلى

:ــ شروط ثالثاة فيه توفرت ما : فهو الشرعي القسم وأما
أهل ( بإجماع البخاري على شرحه في حجر ابن الحافظ قاال

)   العلم
إنأ مقامه يقوما بما أو ، مبين عربي بلسانأ تكونأ  أنأ: أولها ـ
ًا كانأ ًا مفهم . واضح
ًا عليها يعتمد ل  أنأ: والثانأي ـ ًا اعتماد على فيها يعتمد بل ، كلي
في سأبق فيما السأباب نقاش في معنا سأبق وهذا ، وجل عز الله

معالجة باب في مهمانأ شرطانأ الشرطانأ فهذانأ ، الماضي الباب
يجوز الرقاى أنأ يتبين الول وبالشرط ، ونحوهما والتمائام الرقاى

، العجم ألسنة أنواع بأحد تكونأ كأنأ العربي اللسانأ بغير تكونأ أنأ
تستعمل ل حتى أهله عند مفهوما يكونأ أنأ ذلك في يشترط ولكن

ابن السألما شيخ أنأ إل ، الكفرية البدعية أو الشركية اللفاظ فيه
شعاره الدين ) أنأ المستقيم الصراط ( اقاتضاء  في قارر تيمية
وينبغي ، العجم جنس على العرب جنس فّضل لذلك ، العربية اللغة

ًا العجم لسانأ يتخذ ل أنأ وهذه ؛ الدين أمور من أمر أي في شعار
وقاد الباب هذا مثل في والجماعة السنة أهل عند مقررة قااعدة
الرقاى أنأ )  فالحاصل ( التمهيد كتابه في البر عبد ابن ذكرها
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وهو بشرط العربي اللسانأ بغير تكونأ أنأ يجوز والعزائام والتمائام
ًا يكونأ أنأ ًا مفهوم . أهله عند واضح

ًا ذلك يجعل ل أنأ يعلم أنأ ينبغي ثام الناطق غير عند وإنما شعار
القراءات ببعض أو الرقاى ببعض ينطق لنأ المستطيع غير بالعربية

السلف كره ولذلك ، غيره أو نفسه يرقاي أنأ يريد عندما الشرعية
تحريمية ليست كراهة العربية بغير الرقاى تكونأ أنأ الله رحمهم

. وأما العجمية بلسانأ تكونأ التي الرقاى عن البعد يندب وإنما
اعتماد يكونأ أنأ وهو بيانه سأبق وقاد واضح فهذا الثاني الشرط
السأباب مسبب على غيره أو نفسه يرقاي عندما المكلف النسانأ
. السأباب على وليس وتعالى سأبحانه

عز الله بكلما الرقاية تكونأ أنأ  فهو: الثالث الشرط وأما ـ
مما مأخوذ ( وهو كله ذلك إلى وينضاف ، وصفاته بأسأمائاه أو وجل
يعرفها رقاية بأي غيره أو نفسه يرقاي أنأ يجوز النسانأ ) أنأ سأبق

( اللهم النسانأ قاال فلو ، شركية أو ممنوعة تكونأ ل أنأ بشرط
ذلك ) فكل ذلك ونحو عافني اللهم ، الداء عني باعد اللهم ، أشفني

. فيه كراهة ول جائاز
الشرعية الرقاى أنأ شك فل ، وتتفاوق تتفاوت الرقاى أنأ إل 
سأنة في أو الله كتاب في إما الشارع لسانأ على وردت التي

عن أثار ما يليها ثام ، وأحسنها وأقاواها الرقاى أفضل هي  رسأوله
وهم التنزيل عايشوا فهم  عليهم الله رضوانأ الصحابة من السلف

.  رسأوله ومراد وجل عز الله بمراد الناس أعلم
وتكونأ محذور فيها ليس رقاية أو دعاء كل ذلك بعد يأتي ثام 

التي العجمية الرقاى تأتي ذلك بعد ثام ، المبين العربي باللسانأ
الرقاى مراتب فهذه ، العربية يتقنونأ ل ممن العرب غير بها ينطق

أو بالمصاب وتعليقها الرقاى كتابة في السلف واختلف المشروعة
من وغيره العاص بن عمرو ابن الله عبد فذهب ، الداء فيه حل بمن

، ذلك جواز إلى بعد فمن التابعين بعض وافقهم وكذا الصحابة
ًا القرآنأ كونأ بعمومات واحتجوا تنزل العمومات هذه وقاالوا ، شافي

ًة إما ، ذلك في الحرج وعدما تعليقها إباحة والصل كتابًة وإما قاراء
وابن مسعود كابن العلم وأهل والسلف الصحابة من جملة وذهب
كتب مما شيء تعليق منع وهو ، ذلك خلف إلى وغيرهما عباس

ويستدل ، ذلك نحو أو اليدي في أو الصدور على إما القرآنأ من
العلم أهل من واحد غير رجحه الذي وهو ، بأدلة المذهب لهذا

. والتحقيق
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 ما تشمل عامة التعليق عن النهي في النصوص : أنأ أولها
. وغيره بالقرآنأ كانأ
 يتذرع قاد التي للذرائاع سأد فيه القول بهذا الخذ : أنأ الثاني
الكلما من هو ويقولونأ ، القرآنأ غير من أشياء فيتعلقونأ الخلق بها

غير إلى والبدع الشرك فيه يدخل قاد ذلك بعد ثام ، الشركي غير
سأد حجته التعليق عن النهي أنأ المر هذا في فالحاصل ، ذلك

. ونحوها والبدعية الشركية المور تعليق ذريعة
 ًا : أنه الثالث كانت إنأ الشياء هذه مثل النسانأ علق إذا غالب
متعلقها كدخول ، بد ول الهانة من بشيء تصحب فإنها القرآنأ من
أو ، الخلء مكانأ إلى أي ، بالحماما اليوما يسمى وما الحشوش إلى

يكونأ مما ذلك وكل ، ونحوها الزبالت ملتقى أماكن إلى بها يذهب
بل ، يجوز ل حراما القرآنأ امتهانأ أنأ والصل للقرآنأ امتهانأ فيه
ًا القرآنأ ألقى ( من الله رحمه السألما شيخ قاال ووضع إياه ممتهن

) .  بالله كافر فهو عليه قادمه
، بحال يجوز ول المنع فيه الصل أمر القرآنأ امتهانأ فإنأ ولذلك

ًا وجل عز بالله الكفر إلى يرتقي وقاد به يستدل ومما ، أكبر كفر
من الله رحمهم الصوليونأ يذكره ما التعليق هذا جواز عدما على

ما لمر المقتضى فيه قااما إذا  النبي عصر : ( أنأ وهي أل قااعدة
) . جوازه عدما على يدل حينئذ فإنه المقتضى هذا يوقاع لم

َقاى أنه عنه ثابت  النبي أنأ وهو مسألتنا على ينطبق وهذا َر
ِقاي يأتونأ عليهم الله رضوانأ الصحابة وكانأ ، بالرقاية أمر وأنه ، وُر
ربما  وكانأ البلء بعض ومن الدواء بعض من يشكونأ  النبي

على القرآنأ من شيء تعليق كانأ فلو ، رقاى وربما بسبب أمرهم
ًا نحوهما أو الرقااب أو الصدور ًا أمر ، به وأمر  النبي لبينه مشروع
.   عصره في موجود ذلك مقتضى وأنأ خاصة
 تعليق مسألة في اختلفوا المة سألف أنأ سأبق مما فيتحصل

ذهب من فمنهم ، ذلك نحو أو آية أو سأورة إما القرآنأ من شيء
:ـ أدلة لربعة يترجح الذي هو وهذا الجواز عدما إلى
 الله رسأول فيها نهى التي العامة النصوص : أنأ أولها  عن

الرقاى. من علق ما يشمل شيء تعليق
 ًا كانأ القرآنأ من شيء تعليق مقتضى : أنأ الثاني في موجود

ًا يأمر ولم فيه يأذنأ ولم   النبي عصر وأهل  به  أصحابه من أحد
ًا كانأ إذا الشيء مقتضى ( أنأ وهي قااعدة قارروا العلم في موجود
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وعدما منعه على يدل ذلك فإنأ الشارع به يأذنأ ولم  النبي عصر
) . جوازه
 عندما القرآنأ لمتهانأ ذريعة تكونأ أنأ خشية : هو الثالث
.  المرحاض أو الحش إلى النسانأ به يذهب كأنأ ، يعلق
 ًا يعلق : قاد والرابع ًا شيئ ًا أو بدعي أنه متعلقه ويقول شركي

ًا تماما باب من يكونأ حتى الباب هذا يسد لذلك ، كاذب وهو شرعي
.  التوحيد جناب حماية

ٍم بن الله عبد وعن[  الله رحمه المصنف قاال ًا عكي مرفوع
ّلق ( من ًا تع ِكل شيئ ] هذا والترمذي أحمد ) رواه إليه ُو

عند شواهد وله كثيرة أحاديث له يشهد ولكن ، ضعيف السأناد
الحديث ليصح بها يتقوى مسنده في أحمد وعند سأننه في البيهقي

.
ّلق من[  قاوله ًا جعله أو بشيء قالبه علق من ] أي تع ، سأبب

: ـ ضربانأ التعلق أنأ فيتبين
. بالفعل : تعلق والثاني ، بالقلب : تعلق الول     

، سأبب أنه ظن الذي السبب بمباشرة : فهو الفعل تعلق أما
. وهذانأ إليه والميل عليه بالعتماد : فهو القلب تعلق وأما

وغيرهما والتولة التمائام من يجوز ل فيما شركيانأ تعلقانأ التعلقانأ
ِكل  النبي قاال ولذلك ، ُو ، به تعلق ما إلى تميل نفسه ) لنأ إليه ( 

ًا كانأ وإنأ السبب أنأ معنا وسأبق ًا نفسه في مشروع به ومأمور
مشاركة من بد ل بل أثاره اسأتقلل عنه يتأتى ل أنه إل ذاته في

أنأ علم ذلك علم ولما ، أثاره تصرف قاد موانع وانتفاء معه أسأباب
فكيف ، غلط وحدها الشرعية السأباب على النسانأ اعتماد

كله ذلك أنأ شك . ل شرك هو بل سأببيته تثبت لم ما على بالعتماد
ثام ، إليه وكل ما على ضلل في المسبب ويجعل العمل يحبط مما
بالحاديث المتعلقة الكلمات بعض الله رحمه المصنف ذكر

. ذكرها معنا ومّر السابقة
: قال رويفع عن أحمد وروى[  الله رحمه المصنف قاال

بك تطول الحياة لعل رويفع ( يا  الله رسول لي قال
ًا تقلد أو لحيته عقد من أن الناس فأخبر استنجى أو وتر
ًا فإن عظم أو دابة برجيع من  ]  هذا) منه بريء محمد
، ونحوها النبوة بآيات أو النبوة بعلمات تسمى التي  نبوته علمات

من المائاة بلغ حجر ابن الحافظ قاال ، برويفع الحياة طالت حيث

 ـ 47ـ  



بن / صـالح الشيخ )                                      لفضيلة التوحيـد كتاب بشـرح  المستفيد ( إفادة
السأمـري محمد

إلى الستين بين ما  محمد أمة أعمار لنأ عمر طول وهذا ، العمر
.  العمر به طال فقد ذلك تجاوز ومن السبعين
أنأ السراج ] ذكر لحيته عقد من أن الناس فأخبر[  قاوله

جاهليتهم في العرب من كثير يفعله : ما الول ، ضربانأ اللحية عقد
أنهم حيث الحروب ويباشرونأ المعارك يغشونأ كانوا عندما

من ذلك أنأ زاعمين عقدها بعد المعارك ويدخلونأ لحاهم يعقدونأ
صفهم في الحرب لكسب والتطير التفاؤل باب ومن التنشيط باب

المتعلق الثاني الضرب هو وهذا الكبر من ذلك أنأ الثاير ابن وذكر ،
) ( اللسانأ في قاال ، وكبر وافتخار عجب على يدل اللحى بعقد

ًا لواها إذا رقابته عقد قاولهم من مأخوذ ًا عجب وهذانأ وافتخار
لم بسبب التعلق باب من لنه فواضح الول أما ، ممنوعانأ المرانأ

ًا الشرع يجعله فلما الثاني وأما ، الشرك باب من وهذا ، لذلك سأبب
المعاني هذه وكل والكبر والعلو والفخر والبطر الخيلء من فيه

ًا جائازة غير بأصلها مذمومة . شرع
ًا تقلد أو[  قاوله ًا ] تقلد وتر في إما ، قالدة الوتر اتخذ إذا وتر

إذا الوتار يعلقونأ سأبق كما والعرب ، كالبهائام غيره في وأما نفسه
ً بأبعرتهم وبليت اخلولقت ودفع والضر لها الداء مس بعدما تفاؤل

. عنها العين
: هو ]  الرجيع عظم أو دابة برجيع استنجى  أو[ قاوله

ًا سأمي ، والبهائام الدواب روث أي ، دخوله بعد يرجع لنه رجيع
قابل فيها كانأ التي الرض إلى البهيمة جوف دخوله بعد يرجع

ًا سأمي ولذلك ، البهيمة دخوله فقهاء بعض قاول هو . وهذا رجيع
ثابت لما الرجيع بهذا السأتنجاء عن أي ذلك عن نهى وإنما ؛ اللغة
زاد هي وقاال ، ذلك عن ( نهى  النبي أنأ مسلم صحيح في

وأنأ أنفسهم الجن أكل العظم أنأ ) وثابت الجن من إخوانكم
عن النهي في الحكمة علمت هذا علم وإذا بهائامهم أكل هو الروث

. والعظم بالروث السأتنجاء
تخرج التي : العذرة هي والنجوة ، النجوة : قاطع هو والسأتنجاء

ل أنهما الخبر في وورد ، بالعظاما ول بالروث تقطع فل آدما بني من
. ضعف فيه كانأ وإنأ يطهرانأ
ًا فإن[  قاوله السنة أهل جمهور به ] إسأتدل منه بريء محمد

ًا  الرسأول ذكر جواز على والجماعة يعني ، معه وصفه دونأ اسأم
ًا   محمد تقول أنأ يجوز أنه إلى العلم أهل بعض إليه ذهب لما خلف
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دونأ وحده   النبي اسأم يذكر أنأ يجوز ل قاال وبعضهم ، الفضل
. ذلك نحو أو الله رسأول أو الله خليل أو الله بنبي ووصفه نعته
أنأ وتبين القول هذا ترد كثر أحاديث ومثله الحديث وهذا 

ّلف وأما ، وصف دونأ المجرد باسأمه  النبي يذكر أنأ له يجوز المك
عند والولى الفضل أنأ شك ول ، مستحبة فإنها والسلما الصلة
، المجرد اسأمه مع  بوصفه يأتي وأنأ ، الله رسأول يقول أنأ ذكره
َثّرب ول بواجب ليس هذا ولكن وصفه من الرسأول يجرد من على ُي
.     وحده باسأمه ويأتي ونعته

من وبريء ، الفعال هذه من : بريء ] أي منه بريء[  قاوله
، السألما دائارة عن خارجونأ أصحابها أنأ ل ؛ فعلوا فيما أصحابها

. الشياء لهذه الفاعل فعل من البراءة المقصود وإنما
( من قال جبير بن سعيد وعنالله[ رحمه المصنف قاال
وله ، وكيع ) رواه رقبة كَعدل كان إنأسان من تميمًة قطع

من كلها التمائم يكرهون : كانأوا قال إبراهيم عن
] القرآن وغير القرآن
ِعدل ضبطه ] ويجوز رقبة كَعدل[  قاوله ) .  رقابة ( ك
تعلقها ممن التميمة قاطع وبين الرقابة عتق بين التشبيه ووجه

:ـ أمرانأ
من أعتقته تعلقها ممن التميمة هذه بقطع : أنك الول المر ـ
ًا بالله أشرك من إنأ إذ النار ًا أو أصغر شرك ًا أو أكبر شرك خفي

السبب هذا تقطع فعندما ، النار وبدخول والعقاب بالعذاب متوعد
الوعيد من رقابته أعتقت فأنت جهنم نار إلى صاحبه يورد قاد الذي

. جهنم نار ومن والعقاب
نفس أعتقت فإنك التميمة لهذه بقطعك : أنك الثاني المر ـ
له فالشيطانأ ، الشيطانأ أسأر من التميمة بهذه المتعلق هذا

رغباته على ويوافقونه ضلله يتبعونأ من هم وأسأراه ، أسأارى
ًء بالله الشرك الذنوب وأعظم ، وجل عز الله ويعصونأ أكانأ سأوا

ًا هو والصغر ، الكبر بعد وهذا أصغر أو ، أعلها وهذا أكبر شرك
كما القيم وابن تيمية ابن الشيخانأ ذلك حقق كما الكبائار من أكبر
.  الجميع على الله ) رحمة الفوائاد ( بدائاع   كتابه في

في ، الله رحمه الجراح بن وكيع  هو] وكيع [ رواه وقاوله
. مسنده أو جامعه

. الله رحمه النخعي إبراهيم ] هو إبراهيم عن وله[  قاوله
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وغير القرآن من كلها التمائم يكرهون كانأوا[  قاوله
الحراما بمعنى  التحريمية الكراهة تشمل الكراهة ]  أصل القرآن

المعاني وهذه ، السأتحباب ضد وهو ، التنزيهية الكراهة وتشمل ،
ونص السلف اسأتعمالت في وواردة ، الشرع لسانأ في واردة
هو هذا ، السأتحباب ضد هي فقط الكراهة فليست ، كثيرونأ عليه

وبعض الشرع اسأتعمالت لكن ؛ الفقهاء اسأتعمالت في الصل
ًا يكونأ قاد الكراهة في المر أنأ على تدل السلف أقاوال ، تحريمي

ًا ليس أي حراما محظور هو وإنما السأتحباب ضد هو الذي مكروه
. يردانأ وهما مشتملنأ المرانأ هذانأ ، الواجب نقيض هو الذي
إجماع أنأ شك ول ، يجوز ل محرما وهذا شركي منها فالتمائام 

وأما ، ونحوه كالقرآنأ وهذا جائاز شرعي ومنها ، ذلك على السلف
. السلف عند خلف فيه القرآنأ من كتب ما تعليق

القرآنأ آي من كتب فيما يتأتى ل الطلق هذا أنأ يتبين وعليه 
ـ التمائام يكرهونأ كانوا أنهم ذكر النخعي لنأ الصدور على

كمسروق ـ مسعود ابن الله عبد أصحاب ) أنهم (كانوا بـ والمقصود
وعلى ، قابلهم كانأ لمن متبعونأ وهم ، ونحوهم والسأود وعلقمة

وجود نفي أي الصدور على التمائام تعليق يحمل ل الطلق هذا
على تنزيهية أو تحريمية إما وهي الكراهة على يحمل وإنما ، خلف

. ُقارر أنأ سأبق ما
الذي إبراهيم من القول هذا يحمل العلم أهل بعض كانأ وإنأ 
آي من كتب ما تحريم عدما على مسعود ابن أصحاب عن نقله

. ذلك مثل في القرآنأ
كثير إنأ إذ ، الشرعية بالرقاى تتعلق زائادة فائادة نذكر ذلك بعد

عز ـ الله بكلما ُيْرقاى ثام الداء بعضنا يصيب قاد يقولونأ الناس من
! يقلله ل أو  الداء يبرأ ول وصفاته بأسأمائاه أو ـ وجل
ًا  مع والراقاي كالقتل الداء أنأ يعلم أنأ : هو  ذلك على وجواب

ما وهذا ، القتل مفاعلة ُيسمى ما وهذا المقتول مع كالقاتل الداء
ذكر حيث ) ، والدواء ( الداء كتابه في الله رحمه القيم ابن ذكره

:ـ ثالثاة أمور منها كٍل في يتحكم القتل كمفاعلة الرقاى مفاعلة أنأ
. القتل وأداة والمقتول القاتل ، والرقاية والمرقاي الراقاي 
ًا الساعد قاوي القاتل كانأ فإذا  ًا المقتول وكانأ شجاع هش

ًا ًا القتل كانأ قاوية حادة القتل أداة وكانت ضعيف ًا متحقق ًا ناجع قاوي
ًا ًا الراقاي كانأ فإذا الرقاية مفاعلة في يقال وكذلك ، سأريع موحد

ًا التوحيد تماما ًا التباع تماما المرسألين سأيد لهدي متبع عن مبتعد
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أجناسأها بمختلف والمعاصي الذنوب من والتوحيد الطاعة منقصات
ًا المقتول وكانأ ً ولقاى ضعيف ً محل عظيمة قاوية الرقاية وكانت قااتل

ً القرآنأ في سأورة أعظم أو القرآنأ في آية كأعظم شك فل مثل
. الرقاية هذه نفع في
إلى أذهب ) كنت المعاد ( زاد كتابه في القيم ابن يقول لذلك 

ًا وكنت ، الحراما المسجد وكانأ ، والمداوي الطبيب عن بعيد
ٌء يصيبني ذلك في فأجد الكتاب بأما عليه أقارأ فكنت الداء من شي

ًء ًا برا عصر في عديدة أمكنة في وقاع كما واقاع شك ول ، شديد
.  المشهور الخدري سأعيد أبي حديث من مسلم في كما  النبي

    

باب
ونأحوهما حجر أو بشجر تبرك من

أشرك : فقد تقديره ، محذوف والجواب ، شرط ) اسأم ( من
. المشركين عمل عمل أو ، بالله

حجر أو بشجر التبرك أنأ . ذلك ) موصولية ( من كونأ ويحتمل
ّقو وغيرها الشرك هو وهذا ، وعبادتها دعائاها إلى وذريعة ، فيها غل
. الكبر

ّعل والتبرك َف والتبرك ، البركة طلب والتبرك ، البركة : من ت
اللغة ( مقاييس في فارس ابن . يقول بواسأطته البركة طلب بالشيء

" . الشيء ثابات وهو ، واحد أصل والكاف والراء  : " الباء)
" . والنماء الزيادة من : البركة الخليل : " قاال وقاال

:ـ نوعانأ التبرك أنأ الله رحمك واعلم
 كقوله ، مشروع : تبرك الول  طعامكم على : ( اجتمعوا

) ( المسند في أحمد ) أخرجه فيه لكم يبارك عليه الله اسأم واذكروا

. غيره وكذا
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 قابور عند بالصلة التبرك ذلك ومن ، ممنوع : تبرك الثاني
( القاتضاء في الله رحمه تيمية ابن السألما شيخ يقول ، الصالحين
بعض أو ، النبياء قابور بعض عند الصلة الرجل قاصد إذا ) : " فأما
ًا ، الصالحين ّدة عين فهذا ، البقعة تلك في بالصلة تبّرك لله الُمحا
" . الله به يأذنأ لم دين وابتداع لدينه والمخالفة ، ورسأوله

، وأمكنة أزمنة أو ، وأفعال بأقاوال يقع قاد فالتبرك كٍل وعلى      
:ـ الباب هذا في معرفتها من بد ل قاواعد وهاهنا
مالكها فهو ، وحده الله من هي إنما كلها البركة : أنأ الولى ـ

غيره. من تطلب فل ، وواهبها
ْعل : أنأ الثانية ـ ًا شيء َج من بد ل ؛ وخير بركة حصول في سأبب
ّقاف ذلك في الصل إذ ، عليه صحيح دليل . التو
أحكاما عن َيْخرج لم ، بركته دليل ثابت إذا الشيء : أنأ الثالثة ـ
واهب وأنأ ، وقادره الله قاضاء عن يخرج ل كونه من ، السأباب باب

. ذلك غير إلى ، السبب ل ، حقيقة الله هو البركة
بالله المؤمن غير يفيد ل ؛ بركته ثابتت بما التبرك : أنأ الرابعة ـ

.  ورسأوله
ًا بركته ثابتت بما التبرك : طريقة الخامسة ـ أنأ ينبغي شرع
يفعلها لم وطرائاق هيئات ذلك في يبتدع ل وأنأ ، شرعية تكونأ

. الله رحمهم الول السلف

والعزى اللت { أفرأيتم تعالى الله [ وقول قاوله
...} ] الخرى الثالثة ومناة

التاء بتخفيف ) ـ ( اللت فأما ، المشركين عند آلهة أسأماء هذه
بيت عليها منقوش بيضاء عظيمة فصخرة ـ قاراءة في كما وتثقيلها

ّظم فناء وحوله ، وسأدنة أسأتار له الطائاف في الطائاف أهل عند مع
) ـ ( اللّت أنأ ـ البخاري عند وأصله  ـ) ( تفسيره في كثير ابن . قااله

ُلّت كانأ رجٌل ـ بالتثقيل على عكفوا مات فلما ، للحاج السويق َي
. قابره

؛ شعبة بن المغيرة  الله رسأول فبعث ، لثقيف اللت وكانت
. بالنار وحّرقاها فهدمها

ُعّزى وأما يقال بمكانأ ، وأسأتار بناء عليها شجرة ) فكانت ( ال
ولما ، كنانة وبني لقريش وكانت ، والطائاف مكة بين ؛ : نخلة له

العزى وكانت ـ نخلة إلى الوليد بن خالد بعث مكة  الله رسأول فتح
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كانأ الذي البيت وهدما الّسمرات فقطع ـ سَأُمرات ثالث على فيها
تصنع لم فإنك : ( ارجع  فقال ، فأخبره  النبي أتى . ثام عليها
ًا وهم الجبل في أمعنوا الّسدنة أبصرته فلما ، خالد ) فرجع شيئ

ناِشرة ُعْريانة امرأة فإذا ، خالد . فأتاها ُعّزى يا ُعّزى : يا يقولونأ
بالسيف خالد فعّممها رأسأها على ) التراب ( تحثو تحفف شعرها
:  فقال بالخبر فأخبره  الله رسأول إلى رجع ثام ، فقتلها
ْيم أبو  . أخرجه) العزى ( تلك . غيره  وكذا) ( الدلئال في ُنع

ّلل ) فكانت ( مناة وأما ، والمدينة مكة بين ، قاديد عند بالمش
فبعث ، وغيرهم والخزرج والوس خزاعة يعظمه صنم وهي

ًا  الرسأول ّي . قااله الفتح عاما فهدمها ، إليها ـ عنه الله رضي ـ عل
خالد  الله رسأول  " بعث) ( تاريخه في كثير ابن وقاال ، هشاما ابن
" . فكسرها المصطلق بني غزوة في الوليد بن

أوثاانأ أعظم لنها ؛ الثلث تلك ذكر على الية اقاتصرت وإنما
تلك ُخصت ولكن ، غيرها الحجاز ففي . وإل الحجاز في الجاهلية

أشد. بها الفتنة فصارت ، ذاك إذ العرب أصناما أكبر لنها الثلث
ِلم ، َضّرت أو : أنفعت اللهة هذه : أفرأيتم الية ومعنى َف

 .) ( تفسيره في القرطبي . قااله لله شركاء وتجعلونها تعبدونها
كانوا إنما ؛ الوثاانأ تلك عباد أنأ هو للباب الية مناسأبة ووجه
. ذلك إلى وما ودعائاها : بتعظيمها منها البركة حصول يعتقدونأ

والحجار وبالشجار ، كاللّّت الصالحين بقبور فالتبرك ثام ومن
. الوثاانأ تلك مع المشركين أولئك جملة ِفعل من ومناة كالعزى

ّلليثي واقد أبي [ عن قاوله عوف بن : الحارث  هو...] ا
. مشهور صحابي ، عنه الله رضي

)  ( ُحنين] حنين إلى  الله رسول مع [ خرجنا قاوله
ٍد اسأم ً عشر بضعة وبينها بينه ، مكة بشرقاي وا فيه قااتل ، ميل

. الفتح بعد هوازنأ  الرسأول
، بالكفر عهدنا : قاريب  أي] بكفر عهد حدثاء [ ونأحن قاوله

الفتح مسلمة إلى هنا يشير وهو الفتح، يوما أسألم ممن واقاد أبا لنأ
يرحمه المصنف . قاال فيه وقاعوا الذي المر عليهم خفي ولذلك ،

الصحابة من اسألمه تقدما ممن غيرهم أنأ على دليل الله:  ( ففيه
يأمن ل ؛ قالبه اعتاده الذي الباطل من المنتقل وأنأ ، هذا يجهل ل

) . العبادة تلك من بقية قالبه في يكونأ أنأ
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)  ( العكوف] عليها يعكفون ِسدرة [ وللمشركين قاوله
تلك عند عكوفهم كانأ وقاد ، المكانأ في الشيء على القاامة هو

ًا السدرة ًا بها تبّرك . لها وتعظيم
عليها : يعلقونها  أي] أسلحتهم بها [ وينوطون قاوله

. والتبرك والعكوف بالتعظيم كانأ لها فعبادتهم ، للبركة
: تقول ) ، ( نوط  جمع] أنأواط : ذات لها [ يقال قاوله

ّلقه إذا ، كذا بي أناط للشيء تسمية أنواط ذات سُأميت . وإنما به ع
ّلق كانأ السلح إنأ حيث ، وعلق به أنيط بما َع . بكثرة بها ويناط ُي

:  أي] أنأواط ذات لهم كما ، أنأواط ذات لنا [ اجعل قاوله
ّلق شجرة لنا اجعل ًا أسألحتنا بها نع ًا تبرك ًا ، عندها وعكوف منهم ظن

في منهم رغبة ل ،  ورسأوله الله عند محبوب الشيء هذا أنأ
. تعالى الله أمر مخالفة

: الله  أي...) ] أكبر : ( الله  الله رسول [ فقال قاوله
. وتعظيمه الله إجلل بها يراد تعجب صيغة وهي ، وأعظم أجل

َنن [( إنأها قاوله ُطرق أي ، المهملة السين  بضم..)] الُس : ال
. قابلهم من سألكها التي المذمومة الطرق سألكوا : أنهم والمراد ،

بنو قالت كما بيده نأفسي والذي ، [( قلتم قاوله
ًا لنا : { اجعل لموسى اسرائيل } )] آلهة لهم كما إله

بجامع ، لموسأى اسأرائايل بني بمقالة  أصحابه لمقالة تشبيه فيه
ً أنأ وإنأ ، الله دونأ من ويعبده يألهه ما له يجعل أنأ طلب ُكل

المقالتين أنأ على دللة هذا . وفي واحد فالمعنى اللفظانأ اختلف
أصحابه مقالة وأما ، فواضحة اسأرائايل بني مقالة أما ، أكبر   شرك

ًا اسأرائايل بني ومقالة مقالتهم بين  فلتسويته . بالقسم ذلك مؤكد
ُبن قاوله الباء  بضم)] قبلكم كان من سنن [( لترك
ُبن تحت من الموحدة َنَن من المهملة السين وضم ) ، ( لترك ) ( سُأ

َنن الفراد على الفتح ويجوز لتتبعن والمعنى ، : طريقهم ) أي ( سَأ
.  وأفعالهم ومناهجهم والنصارى اليهود طرق المة أيها أنتم

    
 باب

 الله لغير الذبح في جاء ما
] الله لغير الذبح في جاء ما باب[  الله رحمه المصنف قاال

ًا وكونه ، ذلك على الوعيد من أي ًا الذبح لنأ أكبر شرك ، عبادة تقرب
: الذبح الله لغير الذبح . ومثال أكبر شرك الله لغير العبادة وصرف
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ًء ، المخلوقاات من ذلك غير أو ، وثان أو لصنم المذبوح أكانأ سأوا
ًا ًا كانأ أما ، كالبل عظيم . كالذباب حقير

ابن قااله ، عليه دل ما أو : الشق الصل في ] هو الذبح[  قاوله
روٍح إزهاق الله رحمه المصنف كلما في والمقصود ، وغيره فارس

ٍما وإهراق ًء ، د ًا أكانأ سأوا ًا أما ذبح .  نحر
قاسمانأ ـ وعدمه التقرب حيث من ـ الذبح أنأ الله رحمك واعلم

:ـ
 فيه يشترط وهذا ، الله إلى التقرب به أريد  ما: الول

:ـ شرطانأ
. عبادة التقرب بنية لنه ، غير ل الله وجه به يقصد أنأ  :  الول 
 ورسأوله الله أمر وفق ، شرعية الذبح صفة تكونأ : أنأ الثاني 

.
 يحتاج كأنأ ، اللحم به أريد وإنما ، التقرب يرد لم  ما: الثانأي
ً منها ليأكل شاة فيذبح اللحم إلى رجل يشترط القسم وهذا ، مثل
أنأ هنا المناسأب من ولعله ، شرعية صفة على الذبح يكونأ أنأ فيه

للذبح الشرعية الصفة إنأ فنقول ، للذبح الشرعية الصفة نبين
) ، للذبح ( الفاعل الذابح إلى يرجع ما منها ، شروط جملة يكتنفها
.  فأما الذبح صفة إلى يرجع ما ومنها ، الذبح آلة إلى يرجع ما ومنها

 :ــ فشرطانأ الذابح إلى يرجع ما
) : " بل ( المغني في قادامة ابن قاال ، والعقل : التمييز الول ـ

" . نعلمه خلف
ًا يكونأ : أنأ الثاني ـ ًا أو مسلم ًا ـ كتابي ًا أو يهودي فأما  ـ نصراني
أوتوا الذين { وطعام تعالى فلقوله  الكتاب أهل ذبيحة حل

: ( طعامهم عنهما الله رضي عباس ابن   قاال} لكم حٌل الكتاب
يختلف ( لم تفسيره في الله رحمه كثير ابن ) وقاال ذبائاحهم
.   ) إ.هـ الذبائاح بذلك المراد أنأ السلف
:ــ فشرطانأ الذبح آلة إلى يرجع ما وأما

.  بثقلها ل بحدها الدما تنهر ، حادة : كونها الول ـ
. ظفر ول سأن غير : كونها والثاني ـ

ِديج ابن حديث من الشيخانأ رواه ما الشرطين هذين ودليل َخ
ما فكلوا عليه الله اسم وذكر الدم أنأهر ( ما قاال  النبي أنأ
ًا يكن لم ًا أو سن السن أما ، ذلك عن وسأحدثكم ، ظفر

 .) الحبشة فمدي الظفر وأما ، فعظم
:ــ فشرطانأ الذبح بصفة يتعلق ما وأما
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{ ول  تعالى لقوله ، الذبيحة على الله اسأم : ذكر الول ـ
خديج ابن   ولحديث} عليه الله اسم يذكر لم مما تأكلوا
. السابق

:ــ أشياء أربعة من ثالثاة : قاطع الثاني ـ
) والشراب الطعاما مجرى ( وهو والمريء ، : الودجانأ وهي 

، للدما إنهار فيه قاطعها ) لنأ التنفس مجرى ( وهو والحلقوما
من حقيقة المقصود هو وهذا ، للذبيحة وإراحة ، للنفس وإزهاق

. الذبح
صلتي إن { قل تعالى الله  وقول[ الله رحمه قاال

} له شريك ل العالمين رب لله ومماتي ومحياي ونأسكي
[     

: والضحاك ، جبير وابن ، السدي ]  قاال ُنأسكي[  قاوله
ُنسكي )  : ذبحي ( 
؛ معنيانأ يناسأبها هنا الجارة اللما]  العالمين رب [ لله قاوله

.  هشاما ) لبن ( المغني في كما ، معنى عشرين من أكثر لها إذ
لكونهما والنسك للصلة مناسأب وهذا ، : الختصاص الول ـ

ًا والذبح الصلة : أنأ المعنى فيكونأ عبادتين أختص عبادتانأ تقرب
شريك { ل بعد تعالى الله قاال ولذا ، فيهما له شريك ل الله بهما
. والنسك الصلة ومنها العبادة : في  أي} له

، الله بيد لكونهما والممات للحياة مناسأب وهذا ، : الملك الثاني
، ريب ل وجل عز الله يملكهما ومماتي حياتي : أنأ المعنى فيكونأ

النسك أنأ وذلك ، والباب الية بين التناسأب وجه يتضح ثاّم ومن
. شرك لغيره وصرفها لغيره تصرف ل بالله خاصة عبادة

الله ،لنأ سأببية  ] الفاء} وانأحر لربك { فصّل وقوله[ قاوله
العطية . فكانت سأبحانه بشكره أمره الكوثار   رسأوله أعطى لما

ًا ًا الشكر وكانأ ، الشكر في سأبب . والنحر الصلة في إخلص
وعكرمة وعطاء قاتادة . قااله نسكك : اذبح ]  أي  وانأحر[ قاوله

ُأمر أنه حاصله ) ما ( المجموع    في الله رحمه تيميه ابن . قاال  )
ُقَرب بأجّل ـ الكوثار يعني ـ السورة هذه في   الرسأول الله، إلى ال

) . المالية العبادات أجّل والنحر ، البدنية العبادات : أجّل الصلة إذ
رضي طالب أبي بن علي عن[  الله رحمه المصنف قاال

( لعن كلمات بأربع  الله رسول : حدثني قال عنه الله
 ] ) …الله لغير ذبح من الله
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َعن َل كانأ . فإنأ اللعن بحسب معناه يختلف ) اللعن الله ( 
. الله رحمة من والبعاد : الطرد اللعن معنى كانأ الله  هو اللعن

.  والدعاء : السب اللعن معنى كانأ الخلق أحد اللعن كانأ وإنأ

 :ـ نوعانأ الله رحمة من الطرد أنأ واعلم
 خاص . وهذا وأصلها الرحمة عموما من : طرد الول

الكافرين لعن الله { إن    تعالى كقوله ، والمنافقين بالكافرين
ًا لهم وأعد أخذوا ثقفوا أينما { ملعونأين } وقوله سعير

ً وقتلوا } . تقتيل
 أنواعها من نوع من أو الله رحمة تماما من : طرد الثاني .
كمن اللعن موِجِب في وقاع ممن التوحيد أهل من لجملة يقع وهذا
.  المذكور علي حديث في جاء كما ، والديه لعن

عن صاحبه إقاصاء يستوجب الول أنأ ، النوعين بين والفرق
ًا الرحمة الثاني . وأما جهنم في ويخلد الجنة عليه فتحرما ، أبد

ًا عنها ُأبعد وإنأ ، الجنة إلى فمآله وإنأ ، سأبحانه الله شاء إنأ وقات
ًا منه رحمة ، عنه وتجاوز له غفر شاء . وغفران

ًا المفرد القول غير على الكلمة ] تطلق كلمات[  قاوله ، أيض
إلى  إشارة} كلمة إنأها { كل تعالى قاوله ومنه المفيدة كالجمل

ًا أعمل لعلي ارجعون {رب  قاوله ومنه}  تركت فيما صالح
. الباب حديث في الربع الكلمات كذلك

عموما من : طرده ] أي الله لغير ذبح من الله لعن[  قاوله
أنأ . واعلم أكبر شرك الله لغير وصرفها عبادة الذبح لنأ رحمته
:ـ صفتانأ له الله لغير الذبح
 فهذا بها ويقصده ، الله لغير بالذبيحة يتقرب : أنأ الولى .

ّله لنه ، العبادة في شرك ذكر ولو ، له وصرفه ، الله غير بالذبح تأ
. عليها الله اسأم
 اسأم غير ذكر ولكنه ، الله وجه بالذبيحة يقصد : أنأ الثانية
، عيسى المسيح بسم أو ، فلنأ الجني : بسم يقول ،كأنأ عليها الله

) ( بسم في الباء أنأ وبيانه ، الربوبية في شرك فهذا ، ذلك ونحو
فيها معه الله غير . فإشراك هنا لله إل تصلح ل وهي ، للسأتعانة

. سأبحانه ربوبيته معاني من والسأتعانة ، السأتعانة باب في شرك
من : هما ]  الوالدانأ والديه لعن من الله لعن[  قاوله

، عليا وإنأ وأمه أباه هما : بل . وقايل البن إليهما وينتسب ينسب
:ــ وحكمية حقيقية صورتين الوالدين وللعن
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. بنفسه والديه ولعن سأب البن مباشرة : فهي الحقيقية فأما  
 . ) والديه لعن من الله ( لعن  قاوله ظاهر هي الصورة وهذه

ابن عن صحيحيهما في الشيخانأ أخرجه : فما الحكمية وأما
. والديه الرجل شتم الكبائر ( من قاال  النبي أنأ عمرو
قال  ؟  والديه الرجل يشتم وهل الله رسول : يا قالوا
أمه فيسب أمه ويسب ، أباه فيسب الرجل أبا يسب ، نأعم
. (

ًا آوى من الله  لعن[ قاوله : أوى ( يقال الخليل ]  قاال ُمحدث
ًا ، غيره وآوى ، منزله إلى الرجل ّي انضم إذا ) . والمعنى وإيواء أو

. إليه
ًا[  وقاوله كبدعة المعتقد أمور يعم وهو ، الحدث ] من ُمحدث
ًا . وكلمة القتل كجريمة الشريعة أمور ويعم ، الجهمية تحتمل محدثا
:ـ ضبطين

ضم : من والمعنى ، الفاعل على المهملة الدال : بكسر الول ـ
َعًة وكانأ ، حدث فاعل إليه وغيره كقصاص منه الحق أخذ من له َمن

.  شرعي لحد المستحق الفاّر هو : بل . وقايل
الرضا والمعنى ، المفعول على المهملة الدال : بفتح الثاني ـ

ًا ذلك في لنأ ، إنكاره وعدما بالحدث يسبب مما بالحدث إقارار
من مسلم صحيح في جاء كما الشارع لمر مخالفة وفيه ، شيوعه
ًا الخدري سأعيد أبي حديث ًا منكم رأى ( من مرفوع منكر

يستطع لم فإن ، فبلسانأه يستطع لم فإن ، بيده فليغيره
الله رحمه القيم ابن قاال) .  اليمان أضعف وذلك فبقلبه

، نفسه الحدث مراتب باختلف  مراتبها تختلف الكبيرة ( هذه
. ) اهـ أعظم الكبيرة كانت أكبر نفسه في الحدث كانأ فكلما

ّير من الله لعن[  قاوله الرض ]  منار الرض منار غ
، الرض من المحدودين بين لنارتها بذلك سأميت ، حدودها علمات

:ـ صورتانأ فيه يدخل الرض منار . وتغيير ويتضحانأ فيتميزانأ
 الغير حق لقاتطاع أرض حدود علمات : تغيير الولى الصورة
المصنف به جزما الذي هو المعنى وهذا ، حق بدونأ الرض من

منار غير من [( لعن الباب مسائال في قاال حيث ، الله رحمه
جارك وحق الرض من حقك بين تفرق التي المراسأيم الرض) هي

 . ] اهـ  تأخير أو بتقديم فتغيرها ،
وفيه ، بظلم تأخير أو بتقديم يكونأ هنا الرض منار فتغيير وعليه

ًا ظلم ( من   الرسأول قاال يوم ُطّوقه الرض من شبر
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عائاشة حديث ،من عليه  متفق) أرضين سبع من القيامة
أحد يأخذ ( ل مسلم عند للحديث رواية عنها.  وفي الله رضي
ًا سبع إلى الله َطّوقه إل ، حقه بغير الرض من شبر

كما ـ وجهين على يفسر هنا والتطويق) .  القيامة يوم أرضين
فتكونأ ، السبع الرضونأ به تخسف : أنأ أحدهما  ـ الخطابي قاال

.  كالطوق عنقه في منها المغصوبة البقعة
طوق من ل التكليف طوق من ذلك يكونأ : أنأ الخر والوجه

.   القيامة يوما حملها يكلف أنأ وهو ، التقليد
 الطرق إلى ترشد التي العلمات : تغيير الثانية والصورة

الناس  تضليل إلى سأبيل ذلك لنأ ؛ ونحوها ، والمياه والبلدانأ
. عليهم والكذب

أجناٍس لعُن السابق عنه الله رضي علي حديث  في:     مسألة
ِكرْت بصفاٍت اتصفت ًا اللعن جواز على به يحتج فهل ، ُذ لمن مطلق
:ـ ثالث مراتب على اللعن أنأ اعلم   ؟  ل أما اسأتحقه

على الله : لعنة كقولك العم بالوصف : اللعن الولى المرتبة ـ
والفسقة الكفار جنس على اللعن نزل حيث ، والفاسأقين الكافرين

. منهم شخص أو طائافة على ل
طائافة كلعن ، العم دونأ عاما بوصف : اللعن الثانية المرتبة ـ
.   كالجهمية المبتدعة من أو ، كاليهود الكفار من
أو مبتدع أو كافر إما معين لشخص : اللعن الثالثة المرتبة ـ

.  للعن مستحق فاسأق
جواز على المتكاثارة النصوص دلت  والثانية ، الولى فالمرتبتانأ

المرتبة في الخلف وقاع وإنما ، العلم أهل جماهير وعليه ، لعنهم
) : ـ أقاوال فيها : ( لصحابنا السألما شيخ قاال ، الثالثة

يعني ـ العزيز عبد بكر أبي  قاول وهو ، بحال يجوز ل : أنه أحدها     
ـ. الخلل صاحب جعفر ابن

: يجوز . والثالث الفاسأق دونأ الكافر في : يجوز والثاني
ًا .    مطلق

ّين لعن كراهة أحمد عن ( والمعروف الله رحمه وقاال ، المع
. ) اهـ وأمثاله يوسأف بن كالحجاج

ًا صحيحه في مسلم أخرجه وما اتخذت إنأي ( اللهم مرفوع
ًا عندك المؤمنين فأي بشر أنأا فإنأما ، تخلفنيه لن عهد
، وزكاة صلة له فاجعلها ، جلدته ، لعنته ، شتمته ، آذيته
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وقاوع على دللة  فيه) القيامة يوم إليك بها تقربه وقربة
ًا المسلمين من المعينين لبعض  النبي من اللعن وأنأ ، لهم تعزير
. بوحي ل  منه باجتهاد وقاع اللعن ذلك

لمن المعين اللعن السلف أهل من جمع عن ورد وكذلك
أنه وكيع ) عن العباد أفعال ( خلق في البخاري روى فقد ، يستحقه

) . نصراني أو هو يهودي ، الله لعنة المريسي ( على قاال
لعن أنه يحي بن شاذ عن السنة في أحمد بن الله عبد وروى
: قاال أنه دكين بن الفضل نعيم أبي عن روى وكذلك ، المريسي

في الللكائاي روى ) وبنحوه الكافر المريسي بشر الله ( لعن
ذلك غير إلى ، الرازي حاتم أبي ) عن السنة أهل اعتقاد ( شرح

.  المعين اللعن وقاوع على الدالة الثاار من
المعين كاللعن ليس الحي للكافر المعين اللعن أنأ ريب ول

الله لعنة في الكافر دخول لعموما للعن المستحق الفاسأق للمسلم
. منه البراءة إعلنأ ولوجوب ، وقاتاله قاتله ولجواز ، للكافرين

ّلي الفاسأق وأما شيخ قاال كما معه فالحال للعن المستحق  الِم
) يتوب أنأ يمكن لنه ، تركها فالولى المعين لعنة ( أما السألما

: التوبة مثل اللعنة لحوق موانع إلى هنا ـ الله رحمه ـ يشير وهو
. ذلك وغير ، المتكاثارة والحسنات ، والسأتغفار
عدما : على ـ عليه التفاق ُحكي بل ـ العلم أهل أكثر كانأ ولذلك

من البخاري رواه ما منها أحاديث ذلك على ويدل ، لعنه جواز
ً أنأ عنه الله رضي عمر حديث وكانأ ، الله عبد اسأمه كانأ رجل
ًا يلقب جلده قاد  الرسأول وكانأ ،  الرسأول ُيضِحك وكانأ ، حمار

ُأتي الشراب في ًا به . ف القوما من رجل فقال ، فجلده به فأمر يوم
، تلعنوه ( ل  النبي فقال ، به يؤتى ما أكثر ما ، العنه اللهم

 ). ورسوله الله ليحب أنأه علمت ما فوالله
هذا لعنة عن  النبي نهى ) فقد ( المنهاج في السألما شيخ قاال
ً الخمر شرب يكثر كانأ الذي المعين الله يحب بأنه ذلك معلل

ًا الخمر شارب لعن  أنه مع ، ورسأوله أنه على ذلك فدل ؛ مطلق
الله يحب الذي المعين لعنة تجوز ول ، المطلق يلعن أنأ يجوز

. ) انتهى ورسأوله الله يحب مؤمن كل أنأ المعلوما ومن ، ورسأوله
أن شهاب بن طارق  وعن[ الله رحمه المصنف قاال
ودخل ذباب في رجل الجنة :( دخل قال  الله رسول

] أحمد ) ....) رواه ذباب في رجل النار
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رواه وكذا ،  المسند في  ) ل ( الزهد في أحمد رواه الخبر هذا
) جميعهم ( المصنف في شيبه أبي ) وابن ( الحلية في نعيم أبو

، عنه الله رضي الفارسأي سألمانأ عن شهاب بن طارق على وقافه
ُعُه ، السند صحيح وهو َهٌم  الرسأول إلى ورف المصنف ولعل ، َو

ِبع الله رحمه الكافي) فقد ( الجواب      في الله رحمه القيم ابن َت
ًا جعله . مرفوع

(في) هنا ،لنأ أجله ومن ، ذباب بسبب ] أي ذباب  في[ قاوله
هرة في امرأة النار ( دخلت كحديث والتعليل السببية بمعنى

وقاد ، الخبر سأياق تناسأب ل ُأخر ( في) بمعانأ  وتأتي) حبستها
السببية مع معانأ عشرة ) إلى ( المغني في هشاما ابن أوصلها

. والتعليل
، التعجب مخرج خرج اسأتفهاما ] هذا ذلك وكيف قالوا[  قاوله

ّلوا لنهم وذلك َقا ًا كونه احتقروا أو ، العمل   ذلك َت دخول في سأبب
. نار أو  جنة

من الرجلين هذين ( لعل الخبر شراح ] قاال رجلن  مّر[ قاوله
ًا  الرسأول فإنأ ، إسأرائايل بني ) . عنهم يحدث ما كثير

ًا له يقرب حتى أحد يجاوزه ل[  قاوله ًا شيئ ) نكره ] ( شيئ
ومثال  وحقيرها عظيمها الشياء جميع فتعم ، الشرط سأياق في

. الذباب الحقير ومثال ، البل العظيم
التقريب عن امتناعه : بسبب ]  أي عنقه  فضربوا[ قاوله

) : ( وفيه الباب ( مسائال  في الله رحمه المصنف قاال ، الله لغير
القتل على صبر كيف ، المؤمنين قالوب في الشرك قادر معرفة

.  ) أهـ الظاهر العمل إل منه يطلبوا لم كونهم مع ، يوافقهم ولم
وسأع في يكن : ألم وهو الحديث على يرد إشكال وهاهنا
القلب طمأنينة مع شيء بتقريب لهم يأتمر أنأ عنقه المضروبة

أكره من { إل يقول والله إكراه موقاف والموقاف ؟ باليمانأ
  } .  باليمان مطمئن وقلبه

في الرجلين : أنأ وهي ، مقدمة على مبني هذا : أنأ والجواب
أتيا حيث من يعودا أنأ يسعهما كانأ إذ كذلك وليس مكرهانأ الخبر

) . أحد يجاوزه ( ل  قاوله ظاهر في كما
ّلم ولو من برجلين تتعلق القصة : إنأ لقيل السابقة بالمقدمة سُأ

شريعتهم في يجوز ل فكانأ ، شرعتنا أحكاما غير وعلى ، أمتنا غير
كانت التي والثاقال الصار من وهذا ، الكراه مع ولو الكفر فعل
. قابلنا من على
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 باب
 الله لغير فيه يذبح بمكان لله يذبح ل

]  أتبع الله لغير فيه يذبح بمكان لله يذبح ل باب[  قاوله
بين واضحة لمناسأبة الباب بهذا السابق الباب الله رحمه المؤلف
يتعلق اللحق والباب بالمقاصد يتعلق السابق فالباب ، البابين

. بالوسأائال
معلوما شرك وهذا ، الله لغير الذبح في السابق الباب إنأ إذ 

الشرك وسأائال في فهو به اللحق الباب وأما ، وحرمته ضرره
لله المرء يذبح بأنأ وذلك ، عليه وتدل إليه توصل التي وذرائاعه
من منع الطريقة بهذه الذبح إنأ إذ ، الله لغير فيه يذبح كانأ بمكانأ

:ـ اثانين لسببين الشارع قابل
بأهل والتشبه المشابهة من فيها : فلما الول السبب أما ـ 

الماكن هذه في الله لغير ذبائاحهم يذبحونأ الذين ، واللحاد الكفر
ًا ًا سألف يذبح وأنأ الله لغير يذبح أنأ المشرك عادة فمن ، وخلف
نهى وقاد ، دونه من أو  الله مع ويعبدها إليها يتقرب التي للهته

في  جاء كما واللحاد، الكفر بأهل التشبه عن الحنيف الشرع
 .) منهم فهو بقوم تشبه ( من    النبي عن الصحيح الحديث

) المستقيم الصراط ( اقاتضاء كتابه في الله رحمه تيمية ابن يقول
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الموافقة إلى تقود وأنها الظاهر في الموافقة أثار عن يتكلم وهو
ذريعة الشراك لهل الظاهر في الموافقة كانت ( ولذا الباطن في
والسأباب الذرائاع هذه الشرع فسد  لهم، الباطن في الموافقة إلى

ما واللحاد الشرك من فيها بل ، تجوز ل سأيئة مقاصد إلى المفضية
. ) إ.هـ معروف معلوما هو

التي الماكن هذه في لله الذبح أنأ : فهو الثاني السبب وأما ـ
هذه ومن ، واضحة ومفاسأد ، محرمة   كلها أمور إلى ذريعة سألفت
 :ـ المور

هذه وتعظيم ، الله لغير فيها يذبح كانأ التي الماكن تلك تعظيم 
أنأ ينبغي وأثار بركة فيها أنأ والعواما الدهماء يعتقد لنأ يجّر الماكن
بطلنه في شك ل  اعتقاد وهذا ، فيه ذبائاحهم بذبح الله إلى يتقرب

توصد أنأ ينبغي ذريعة المعتقد هذا إلى الموصلة الذريعة وأنأ ،
. وتسد

بالذبح الله غير عبادة إلى ذريعة يكونأ : أنأ كذلك المور ومن
كذلك . ومنها الشراك أهل يفعل كانأ ،كما ذلك ونحو الله غير إلى
الماكن هذه إلى يأتونأ عندما الناس أنأ العلم أهل بعض ذكره : ما
الشيطانأ يأتيهم قاد الله لغير فيها يذبح شركية أماكن كانت التي

الله رحمه القيم ابن وذكر0 الله لغير الذبح ينووا أنأ لهم ويوسأوس
يأتي عندما تظهر التي المور من هذا الفوائاد)  أنأ (بدائاع كتابه في
.  .إ.هـ  الماكن هذه مثل  إلى الخلق من كثير

أماكن في لله الذبح عن الشارع نهى الماضيين السببين فلهذين
0 الله لغير فيها يذبح كانأ شركية

ًا فيه تقم { ل تعالى الله وقول[  قاوله ) هنا  ] ( ل} أبد
وإنما تقوما ل وأصلها ، بالجزما   بعدها فيما عملت  ولذا0 ناهية
يلتقي ول  بالجزما سأكن بعده ما لنأ الواو وهو العلة حرف حذف

علل من معلوما وهذا ، حذفه من لبد بل ، مثله مع الساكن
0 اللغة أهل وكتبها قايدها التي التصريف
ًا فيه تقم { ل وقاوله بعدما تحريم نهي هذا   النهي} أبد

لهم  تكأة النفاق أهل اتخذه الذي الضرار مسجد في القاامة
وليوغروا ، الموحدين المؤمنين جمعة بين ليفّرقاوا ، فاسأدة لمآرب

من ذلك ونحو ، الكفر إلى ذريعة وليكونأ المؤمنين صدور في
. النفاق أهل إليها يتطلع كانأ التي السيئة الوخيمة الهداف
والسير التاريخ أهل  ذكرها ، مشهورة قاصة ) له ( الِضرار ومسجد

:ــ وحاصلها ، التفسير وأهل
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، عامر بأبي يدعى النصار من الخزرج أهل من رجل هناك أنأ
عليه عرض  النبي أنأ وذلك  الفاسأق عامر بأبي  النبي ووسأمه
بعض  النبي عليه وتل ، الله لمر ينقاد أنأ فأبى والدين السألما

ّلها آيات ًا إل ذلك من أزداد فما ، الله إلى وتقّربه تردعه ع 0 بعد
تنّسك قاد كانأ الرجل . وهذا الفاسأق عامر أبو أنت    النبي فقال
ّبد ذا وكانأ الحكم وبعض الكتاب وتعلم الكتاب أهل عن وأخذ وتع
السألما راية وعلت بدر وقاعة وقاعت فلما ، الخزرج قاومه عند إجلل
ًا النبوية المدينة من الرجل هذا خرج الكفر أهل ليؤلب ذاهب

كانأ حتى   المين النبي وضد المسلمين ضد الدين وأعداء واللحاد
ًا يصنعوا بأنأ المدينة في والشقاق النفاق أهل راسأل أنأ منه مكان

ًا ويكونأ الواحد المسلم الصف في والخلف الفرقاة ينشر لهم مكان
ًا تبعهم ولمن ًا وأرصاد لهم تكونأ وقاد ، إليهم أتى إذا له ومرجع
ًا وصنعوا فقاموا وجماعة بيضة إلى   النبي ذهاب قابل مسجد
، الفروض بعض بعضهم بهم وصلى المسجد بناء وأنهوا تبوك غزوة

ًا دابته ركب وقاد   النبي أتوا ثام فوعدهم ، تبوك إلى السفر مريد
في بهم يصلى أنأ المدينة إلى عاد إذا أنه لرغبتهم تلبية   النبي

بصلة شرعية المسجد ويكسب بصلته يتباركوا حتى مسجدهم
. فيه   النبي

ً   النبي دنى فلما  يوما إل بقي وما المدينة إلى تبوك من قاافل
بأمر فأخبره السلما عليه جبريل أتاه المدينة عن يوما بعض أو

ًا إل ُأتخذ ما  وأنه ، المسجد ًا نفاقا ورسأوله الله لمحادة وإرصاد
ًا ًا المؤمنين بين وتفريق ًا وكفر   النبي فأمر ،  ذلك غير إلى وعناد

نفر فذهب ، ويهدموه المسجد هذا إلى يذهبوا أنأ أصحابه بعض
ولذا ، موجود إحراقاه بعد المكانأ فهذا ، المسجد وأحرقاوا منهم
ل وأنأ ، المسجد هذا قادماه  تطأ ل أنأ  نبيه وجل عز الله نهى

.  فيه لله يقوما
والباب الترجمة وبين الية هذه بين التناسأق وجه يتبين ثام ومن

والنفاق الكفر فيه أريد مكانأ في الله يعبد أنأ نهي فيها الية فهذه ،
لله يصلي إنما فانه المسجد هذا في صلى إذا أنه بديهي   فالنبي ،

مكانأ في الصلة هذه صلى ولكنه ، لله العبادة فكانت وجل عز
.  الله لغير أنشأ

في لله بالذبح الله رحمه المصنف به ترجم ما به يلحق وهذا
المكانأ ولكن ؛ لله كانت عبادة . فالذبح الله لغير فيه يذبح مكانأ
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مع للتناسأب وجه وهذا ، شريك الله مع أو الله غير فيه وعبد ذبح
.  وجيه قاوي والية الترجمة هذه

: نأذر قال عنه الله رضي الضحاك بن ثابت عن[  قاوله
ً ينحر أن رجل ] ببوانأه إبل

: في أي ، ) الظرفية ( في معنى يأخذ ) هنا : ( الباء ببوانه
في الله رحمه الثاير ابن السعادات أبو قاال كما وبوانة ، بوانه

في الحموي ياقاوت . وزاد ينبع وراء من هضبة ( النهاية) هي
ينبع وراء من هضبة : أنها واحد غير عنه حكاه البلدانأ)كما (معجم
ٌء منها قاريب  ، البحر سأاحل من تقرب ٌء ( القصيبة يسمى ما ) وما

) .  ( المجاز يسمى آخر
) . بــ( بوانـة التعريف في المعتمد المعتبر القول هو وهذا
من وثن فيها كان : هل فقال   النبُي فسأل[  قاوله
فيها كان فهل . قال : ل قالوا  ؟ يعبد الجاهلية أوثان

ثالثاة فيه اجتمع ما هو   العيد] :ل قالوا  ؟  أعيادهم من عيد
 :ــ أمور
 ٌء يكونأ : أنأ الول . عائاد شي
 مجتمعونأ أناس فيه يكونأ : أنأ والثاني  .
 الزمانأ أو المكانأ ذلك في الجماعة تلك تتبع : أنأ والثالث

.  مجتمعانأ المرانأ أو عبادات أو عادات كانت ربما أعمال العائاد
ابن قاال كما ، والعرفية الشرعية حقيقته وهذه العيد هو فهذا

هذين ) . وفي المستقيم الصراط ( اقاتضاء في الله رحمه تيمية
أنأ حيث ، السؤال من بالمقصود تتعلق  فائادة    منه السؤالين

أتبعه ، وجوده نفي فلما ، نفسه الشرك وجود عن سأأل   النبي
حماية فيه وهذا الشرك،   إلى الموصولة  الذرائاع عن بالسؤال

من وثان فيها كانأ هل الول    النبي فسؤال ، التوحيد لجناب تامة
وجود عن يسأل أنه عن الدللة واضح فهو ؟ يعبد الجاهلية أوثاانأ

 الثاني سأؤاله ثام ، واضح شرك الله غير عبادة لنأ نفسه الشرك
ذرائاع من ذريعة ذلك لنأ ؟ أعيادهم من عيد فيه كانأ : هل بقوله

أو أعمال من يتبعه بما يذما وإنما ، بأصله يذما ل العيد إذ ، الشرك
إنأ إذ ، ذلك  ونحو شركي تعظيم من مكانه أو زمانه يلحق بما

أنأ وأراد السائال عنه سأأل الذي المكانأ هذا اتخذوا ربما المشركين
ًا الجاهليونأ اتخذه ربما فيه إبله ينحر ويجتمعونأ يتعاودونه عيد

ًا ويعملونأ من سألم وإنأ المكانأ فهذا ، وعباداتهم شركهم من شيئ
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شيء لعمل ذريعة يكونأ له المشركين بتعاود فإنه نفسه الشرك
. المكانأ هذا غير في فعلوها ربما التي المشركين أعمال من

وفاء ل فإنأه  ، بنذرك : أوف   النبي [ ( فقال قاوله
)  ] ( أوف) آدم ابن يملك فيمال ول ، الله معصية في لنذر

أصله : في والنذر ، بنذره يوفي أنأ   النبي : يأمره أي ، الوفاء من
من لكم نذير أنا : فتقول التخوف أو التخويف من مأخوذ اللغوي

ّبحونكم قاوما ، قادومهم من أخوفكم : أنا أي ، يمسونكم أو سأيص
ًا النذر سأمي إنما بعضهم قاال ولذا في يقع ل أنأ صاحبه لخوف نذر

ًا سأمي ولذلك ، نذره في يحنث ل أنأ أو ، نذره في أشترطه ما نذر
.

يعّرفونه فإنهم والعلم الفقه أهل عند الصطلح في النذر أما 
ًا المرء : إيجاب إلى ترجع بتعاريف ًا يكن لم نفسه على شيئ واجب

من شفيت إنأ علّي :لله شخص يقول أنأ ذلك مثال ،  قابل من عليه
ليست الياما فالثلثاة ، الشهر هذا من أياما ثالثاة أصوما أنأ مرضي
هو عليه بإيجابها وجبت وإنما قابل من الناذر هذا ذمة في واجبة

)     نفسه علي هو ( بإيجابه
إذا النسانأ أنأ  ]  معناه) آدم ابن يملك ل فيما ( ول[  قاوله

كانأ حينئذ فإنه ذلك يملك ل وهو ذلك نحو أو به يأتي أنأ شيء نذر
نجحت إنأ علي لله شخص يقول كأنأ ذلك ومثال ، يملكه ل ما في
الرقابة هذه يملك ل وهو ، فلنأ بني رقابة أعتق أنأ ـ كذا ـ عمل في

 0 يملكه ل ما في وقاع فإنه فحينئذ ،
المعصية نذر في الكفارة في الله رحمهم العلم أهل واختلف

ل بالمعصية ( النذر يوفى ل المعصية نذر أنّأ وإجماعهم اتفاقاهم بعد
يجوز ل  وهذا ، وجل عز الله لمعصية ارتكاب به الوفاء ) لنأ يوفى

ًا يرتكب أنأ نذر هو إنأ . اختلفوا ؟ ل أما كفارة عليه هل محرم
وهو عنه المشهور ، الله رحمه أحمد الماما عن روايتانأ هما قاولنأ
وعليه الله رحمه تيمية ابن السألما شيخ وقاال ، المذهب ظاهر
) .  كفارة عليه أنأ ( وهو السلف أكثر

من ثابت ما هو ذلك ودليل ، اليمين : كفارة هي النذر وكفارة
أنأ وغيره داود أبي سأنن في عنهما الله رضي عباس ابن حديث
 ،) يمين كفارة وعليه معصية في وفاء ( ل:  قاال   النبي
 وله0 حسن حديث ) وهذا ( التلخيص في حجر ابن الحافظ قاال

 0 وغيرها عنها الله رضي عائاشة حديث من طرق
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ًا أحمد الماما عن رواية وهو الثاني القول وأما اختيار وهو ، أيض
نذر لمن الكفارة : عدما وهو الله رحمه تيمية ابن السألما شيخ

عنها الله رضي عائاشة وبحديث الباب بحديث واسأتدل ، المعصية
الله يطيع أن نأذر ( من:  النبي قاال عندما الصحيح في

رحمه  قاال) يعصه فل الله يعصي أن نأذر ومن ، فليطعه
لو إذ الكفارة وجوب عدما على دللة الحديثين هذين ففي الله

وقات عن البيانأ وتأخير ، لذكرت المعصية نذر في واجبة كانت
. ا.هـ  يجوز ل الحاجة
ّد الحاديث على تحمل الطلق فيها ورد التي الحاديث بأنأ وُر

الذي السابق عباس ابن حديث في كما ، الكفارة قايد فيها ورد التي
كتابه في الله رحمه حجر ابن الحافظ وحسنه ، داؤد أبو رواه

وقاال ، شرطهما على وإسأناده داؤد أبو رواه ) قاال الحبير ( تلخيص
المستقيم الصراط ( اقاتضاء في الله رحمه تيمية ابن السألما شيخ

في الحافظ وقاال ، الشيخين شرط على إسأناده ) حديث
. صحيح حديث ) هذا ( التلخيص

    

 باب
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  الله لغير النذر الشرك من
الكبر الشرك أنواع جميع ] يشمل الشرك من[  قاوله
، أكبر شرك الله لغير وصرفها ، عبادة النذر أصل أنأ إل والصغر

البغوي ذلك ذكر كما ، المسلمونأ ذلك على أجمع كما بواح وكفر
. أنواعه وبعض النذر تعريف معك ) وسأبق السنة ( شرح في

معلق.  نذر و مطلق : نذر نوعانأ والنذر
أو أياما ثالثاة أصوما أنأ علي لله تقول : كأنأ المطلق النذر فأما

ًا ً شهر ّيد ول ، كامل ول شفاء ول بنجاح ل ، بشيء تعلقه ول ذلك ُتق
0 المطلق بالنذر الفقهاء يسميه . فهذا العلئاق من ذلك نحو

قاائال يقول كأنأ ومثاله ، بشيء ُعلق ما : فهو المعلق النذر وأما
ًا ثالثاين أقاوما أنأ مريضي شفى إنأ علي لله فهذا كامل الليل يوم
أو بالسلمة أو بالنجاح ُعلق لو وكذلك بالشفاء النذر تعليق فيه

.  نحوه
. طاعة في يكونانأ قاد النذرانأ هذانأ ثام

. معصية في يكونانأ وقاد 
. مكروه في يكونانأ وقاد 
.  مباح في يكونانأ وقاد 
نذر فمثال ، النوعين هذين على تدخل أمور أربعة فهذه 

أشرب أنأ مريضي شفى إنأ علي لله قاائال يقول كأنأ المعصية
.  الكفارة وعليه به الوفاء يجوز ول معصية نذر فهذا ، الخمر

بألف أتصدق أنأ أو الياما من كذا أصوما أنأ الطاعة نذر ومثال
. الطاعات من كله فهذا ، ريال
ًا يعمل أنأ ينذر أنأ فهو المكروه النذر وأما  ًا شيئ ًا مكروه شرع

رواه ما عليه ويدل ، الكراهة الطلق حكم في فالصل ، كالطلق
الله إلى الحلل ( أبغض قاال  النبي أنأ مستدركه في الحاكم

. وغيره كالبيهقي العلم أهل بعض  وحّسنه) الطلق
ُعلق فهو المباح النذر وأما  ثاوب ولبس دابة كركوب بمباحات ما

الله شفى إنأ علي لله قاائال يقول كأنأ ، ذلك ونحو وشرب وأكل
ً السيارة هذه أركب أنأ المرض هذا من ولدي أخلع أنأ أو ، مثل
ًا اتخذه الذي ثاوبي ًا لباسأ فهذه ، المباحات من ذلك نحو أو ،  دوم

.  النذر أقاساما
. عليه الحكم فسبق المعصية نذر فأما

. المباح وكذلك ، به الوفاء يجب فإنه الطاعة نذر وأما 
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اسأتحب من العلم أهل فمن ، فيه فمختلف المكروه نذر وأما
كتابه في الله وأمتدح واجبة عبادة بالنذر الوفاء لنأ به الوفاء

ِدما ثام ) ومن بالنذر يوفونأ ( الذين ول ، المكروه على الواجب ُقا
 0الكراهة مرتبة على مقدمة الوجوب مرتبة أنأ شك

لنأ يكفر، بل النذر بهذا يوفي ل : بل قاال من العلم أهل ومن
الجزما وجه على مطلوب غير كانأ وإنأ ، مطلوب غير المكروه

الصوليين عند مقرر هو كما والمحرما المحظور مع ليتباين
.  والفقهاء
والكفارة ، الكفارة عليه تجب فإنه الربعة هذه في حنث ومن

أنأ شيء أول النسانأ على يجب اليمين وكفارة ، يمين كفارة هي
ًا يكونأ :ــ فعل عليه أيسر أيها ثالثاة أمور في مخير

يجد لم  فإذا0 كسوتهم أو مساكين عشرة إطعاما أو رقابة عتق
ً ذلك إلى ، أياما ثالثاة صياما وهي ثاانية رتبة إلى ينزل فحينئذ سأبيل

 ؟  ل أما متتابعة هي هل خلف على
، الخبر بذلك وَصّح ، متتابعات أنها مسعود ابن قاراءة في  جاء
العلم أهل وأكثر ، تتابعها وجوب إلى الفقهاء بعض ذهب ولذلك

تكونأ أنأ والحوط سأعه فيه والمر ، تتابعها وجوب عدما على
. متتابعة

ـ الله  ]  ذكر} بالنذر { يوفون تعالى الله قول[  قاوله 
دللة فيه وهذا ، بالنذر يوفونأ أنهم المؤمنين صفات في ـ وجل عز

، ـ وجل عز ـ الله من محبوب مستحب وأنه ، عبادة هذا أنأ على
وقاد ، العبادة جنس في داخلة وجل عز الله ومراضي والمحبوبات

) للعبادة ( العبودية رسأالة أول في السألما شيخ تعريف معك سأبق
القاوال من ويرضاه الله يحبه ما لكل جامع اسأم : ( هي بقوله

في داخل بالنذر الوفاء أنأ شك ) . ول والباطنة الظاهرة والفعال
 0 ذلك

نأذر من نأذرتم أو نأفقة من أنأفقتم { وما وقوله[  قاوله
علم هنا العلم أنأ على دللة فيه السياق  ] هذا} يعلمه الله فإن

ً ليجازي : أي مجازاة أنأ على السياق دّل . فلما عمل بما كل
السأاليب من وهذا ، ذكرها عن اكتفى مجازاة العلم من المقصود

ابن ذلك ذكر كما العرب عند مقررة وهي ، القرآنأ بها ورد التي
. اللغة أئامة من وغيره هشاما

عليها الله جزى التي المور من النذر أنأ على دللة فيه ثام ومن 
ًا كانت عبادة النذر أنأ أي ، الجنانأ بدخولهم المؤمنين في سأبب
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لغير صرفها يجوز ل شأنها هذا كانأ فلما ، الجنة المؤمنين دخول
0 عبادة لنها وجل عز الله

أن  عنها الله رضي عائشة عن الصحيح وفي[  قاوله
، فليطعه الله يطيع أن نأذر : ( من قال   الله رسول

 ] ) يعصه فل الله يعصي أن نأذر ومن
أنها الوامر في والصل  النبي من أمر ]  هذا فليطعه[  قاوله
كما المعصية لنذر إل ؛ هنا صارف ول ، صارف يصرفها ما للوجوب

 0 سأيأتي
الربعة النذور جميع فتعم ، شرطية هنا   من] نأذر [ من وقاوله
 قاوله في تدخل والمطلق المقيد الكبيرين والنوعين ، السابقة

 0) فليطعه الله يطيع أن نأذر ( من
من اسأتثناء ] هذا يعصه فل الله يعصي أن نأذر من[  وقاوله

يعمله أنأ منها شيء المرء نذر إذا والذنوب والمعاصي ، سأبق ما
ًا أو شفي إنأ في وعليه النذور بهذه يفي أنأ يجوز ل فإنه مطلق

 0 سأبق كما يمين كفارة ذمته

    

 باب 
  الله بغير الستعاذة الشرك من
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] السأتعاذة الله بغير الستعاذة الشرك من باب[  قاوله
َذ مادة من مأخوذة َو َع  ) (0 
الزهري . وقاال : اللتجاء هي :  السأتعاذة أحمد بن الخليل قاال

( بدائاع كتابه في القيم ابن يقول . ولذا خوف من اللتجاء : هي
ٍء من الهروب السأتعاذة ) حقيقة الفوائاد يكونأ ما إلى ُيخشى شي

ًا .  الخوف هذا من مأمن
 :ــ قايدانأ فيها توفر ما السأتعاذة حقيقة أنأ يتبين ثام ومن

 والعتصاما : اللتجاء الول القيد .
 ًا تكونأ : أنأ والثاني ٍء من هرب ٍء مخوف شي ، يخشى وشي
ُعوذة أو : اسأتعاذة أنه الشيء على ُأطلق القيدانأ هذانأ توفر فإذا

 :ـ العرب بعض قاال ولذا ، ذلك ونحو
  أحاذره  مـما بـه أعـوذ ومن            أؤملــه فيما به ألــوذ من يا    

بما متعلقة اللياذة وجعل ، ُيحذر بما متعلقة السأتعاذة فجعل
ًا هناك إنأ .  إذ غلط باللوذ السأتعاذة  فتفسير0 فيه يرغب فرقا
 0 البيت هذا من ذكرناه ما مثل في واضح هو كما بينهما

الله بغير السأتعاذة الشرك ( من الله رحمه المصنف قاول وفي
ومنها شركي هو ما منها السأتعاذة إنأ إذ ، الكلم إيراد في ) تقصير

ل فيما الله بغير السأتعاذة فهو الشركي فأما ، مباح مشروع هو ما
. الكبر الشرك أنواع من فهذا ، الله إل عليه يقدر
ُء يستعيذ أنأ وهو أصغر شرك وهناك  يقدر مما الله بغير المر
وهذا ، ) التسوية بـ( واو السأتعاذة أورد ولكنه المخلوق هذا عليه
أنأ وبك بالله : أسأتعيذ يقول ،كأنأ الصغر اللفظي الشرك من

الرجل وهذا ؛ علّي قادما الذي اللدود العدو هذا من تجيرني
شركي بلفظ السأتعاذة أورد لما ولكنه ، منه يجيره أنأ مستطيع

. الصغر الشرك أنوع من أصبح
الولى الصورة ؛ الشرك جنس تحت تدخلنأ صورتانأ فهاتانأ  
الصغر الشرك أنواع من الثانية والصورة ، الكبر الشرك أنواع من

 .
المرء يستعيذ أنأ ذلك وضابط ، شركية غير السأتعاذة تكونأ وقاد

كما ، وجل عز الله خصائاص من وليست يعيذه أنأ يقدر بمخلوق
ً لذلك مثلنا ليحميه بمخلوق ليستعيذ شخص يأتي أنأ وهو مثل

حاضر وهو ، حمايته على قاادر وهو ، عليه قاادما عدو من ويجيره
 :ــ أمرانأ السأتعاذة جواز فشرط ، يسمع
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: أنأ  والثاني0 وجل عز الله خصائاص من تكونأ ل : أنأ الول
ًا المخلوق يكونأ ذلك.  على قاادر

يأتي كأنأ ، وجل عز الله خصائاص من ليس الشيء يكونأ فقد 
ّظمها التي القبور من قابر إلى شخص بك أسأتعيذ فيقول الجهلة يع

فهذا ، علّي أقابل الذي العدو هذا من تعيذني بأنأ المدفونأ أيها
ًا ليس القتل من السأتعاذة وهو ؛ المعنى ، وجل عز بالله خاص

بد فل ، به اسأتعاذ الذي حماية على قاادر غير المدفونأ هذا ولكن
ُبعدها السأتعاذة لصحة الشرطين هذين من  0 الشرك عن و

يعوذون النأس من رجاٌل كان { وأنأه تعالى وقوله[ 
ًا فزادوهم الجن من برجاٍل  ] } رهق
:ـ تفسيرانأ فيه

ّدي به وجزما ، الكثر عليه الذي : وهو الول ـ  ومجاهد الُس
ًا ازدادوا الذين أنأ ، وغيرهم وقاتادة بالذل وذلك ، النس هم رهق

في الرهق كانأ وإنأ ، الرهق معاني من ذلك وغير والهلع والخوف
. والعياء : الضعف أي الرهق أصابني تقول ، الضعف هو أصله
زادوا الجن هؤلء أنأ إلى ليشير الرهق ذكر هنا وجل عز الله ولكن
ً بهم اسأتعاذوا الذين النس ًا ذل ًا وخوف أبدانهم أضعف أنأ إلى وهلع

معاني من ذلك ونحو الحذر وشدة الهلع وشدة الخوف شدة وهذا ،
0 

المفسرين بعض إليه ذهب ما : فهو الثاني التفسير وأما ـ
ًا ازدادوا الجن أنأ الله رحمهم والتيه والخيلء بالكبر وذلك ، رهق
ّظمهم عندما في المنذر ابن عنه رواه كما مجاهد . قاال النس ع

ًا حل إذا العرب من النسانأ كانأ قاال ، غيره وكذا تفسيره وادي
ّيد اسأتعاذ الجن هؤلء من السفهة يصيبه أنأ الوادي هذا بس

. والشياطين
من برجال يعوذون النأس من رجاٌل كان { وأنأه[  قاوله 

ًا فزادوهم الجن المؤمنين لسانأ على وارد كله  ] وهذا} رهق
اسأتعاذة فيه أنأ شك ول  النبي على وفدوا الذين الجن من التائابين

السأتعاذة أنواع من  فهو0 الله إل عليه يقدر ل مما الله بغير
ًا منهم الواحد حل إذا كانوا الجاهلية أهل لنأ الشركية خاف وادي

يستعيذ فحينئذ بأذى يصيبوه وأنأ وشياطينه الجن بطش من
وهذا ، منهم يحذر كانأ مما شيء يصيبه ل وأنأ يؤذوه ل أنأ بسيدهم

غير غياب هم الشياطين وهؤلء ، وجل عز الله خصائاص من شك ل
 الكبر الشرك من شركية هذه والحالة والسأتعاذة حاضرين
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سمعت قالت عنها الله رضي حكيم بنت خوله عن[  قاوله
ً نأزل ( من يقول  الله رسول بكلمات : أعوذ فقال منزل

ٌء يضره لم خلق ما شر من التامات الله يرحل حتى شي
]  ) ذلك منزله من

كانت سأواء المنازل جميع الجملة فتعم ، شرطية ) هنا ( من
يسكنه الذي كالبيت فيها النزول النسانأ يديم التي المنازل
ً أو النسانأ يكونأ كأنأ فيها ويحل له تعرض التي المنازل من منزل

ًا من ينزل أنه أو ، ذلك ونحو معارفه من آخر إلى فيأتي ضيف
المنازل من ذلك فكل ، فيها ليصلي مسافر وهو أرٍض إلى سأيارته

ً نأزل ( من   قاوله يعمها التي ، تعم الشرطية الجمل  لنأ) منزل
ً لنأ ًا العموما فكانأ ) ، ( من   وقابلها نكره منزل  0 فيها واضح

أي  ]  أعوذ..) التامات الله بكلمات أعوذ ..فقال[ ( قاوله
 0 وألتجئ : أسأتعيذ

شرعية : كلمات قاسمانأ الله : كلمات التامات الله بكلمات
يقضي التي أوامره : وهي كونية  وكلمات0 ونواهيه أوامره وهي

، ذلك وغير والماتة والحياء والنشر كالخلق أقاداره في بها
تأتي التماما وحقيقة ، تامة بكونها هنا وصفت وجل عز الله وكلمات

، والمعنى المبنى عن الخلل نفي وهو ، ومعناه الكلما مبنى على
تكونأ أنأ فتمامها الخبار فأما ، وأحكاما : فأخبار المعاني فأما

ً تكونأ أنأ فتمامها الحكاما وأما ، صادقاه قاوله في وذلك ، عدل
ًا ربك كلمت { وتمتتعالى ً صدق ًا} وعدل الخبار في   صدقا
ً  0 الحكاما في وعدل

ِلف ( التامات وقاوله ُت فيها التفاسأير وأصح تفسيرها في ) : اخ
وقايل ، الشفاء بها يحصل التي : أي التامات وقايل ، سأبق ما هو

.   : القرآنأ هي التامات الله كلمات
إل تكونأ أنأ يجوز ل ) هنا ]  ( ما) خلق ما شر ..من[( قاوله

على حملناها إذا . لننا خلق الذي شر : من أي ، موصوليه
ًا احتمل المصدرية ً وجه إضافته ول الله إلى نسبته يجوز ل  باطل

. إليه
: المعني يكونأ : الجواب قايل ؟ المصدرية معني ما قايل فإذا

فعل يكونأ أنأ المعنى ) يحتمل (خلقه كلمة إنأ إذ ، خلقه شر من
فحينئذ ، المنفصلة المخلوقاات يكونأ أنأ ويحتمل بالله القائام الخلق

ل  وهذا ، الجملة على الباطل المعنى أتى التقدير بهذا ُأتي  إذا
. وجل عز الله مع يليق
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: المعنى فيكونأ ، ) بالموصولية ( ما تقدر أنأ إل يجوز ل فحينئذ 
.  خلق الذي شر من

بعض أنأ الصل إنأ إذ الطلق هذا الشراح بعض واسأتشكل
ما المخلوقاات ومن ، كالجنة محض خير هو ما منها المخلوقاات

من التامات الله بكلمات يستعاذ فكيف ، والشر الخير فيه اجتمع
ٍر إثابات المعنى إنأ إذ خلق ما شر ل وهذا ، الله خلق ما كل في ش

ّتى َتأ حينئذ بد فل ، محض خير فهي ، كالجنة الله خلق ما كل مع َي
من شر فيه الذي شر :من التقدير فيكونأ الجملة يناسأب تقدير من

ْلِقك ِتَك من شر ذي كل من أو ، َخ 0مخلوقاا
وهو أل المعتقد باب في الدارس يفهمه أنأ ينبغي إشكال هنا ثام
الله : أراد يقال أنأ يجوز هل ، وفعله الله إرادة إلى الشر نسبة
 ؟ الشر الله : فعل يقال أنأ يجوز وهل ؟ الشر

يقتضي النفي لنأ ، إثاباته ول التعبير هذا نفي يجوز : ل والجواب
التي الجمل وهذه ، باطل إثابات يقتضي الثابات ،ولنأ حق نفي

ًا طياتها في تحمل ً معن ًا باطل ًا ومعن والجماعة السنة أهل  فإنأ حق
، والجواب الحكم في ( التفصيل وهي أل  فيها مطردة قااعدة لهم
) .  والجواب الحكم في الجمال دونأ

ول بإطلق الله من الشر وفعل لله الشر إرادة يثبت ُيقال فل
َفّصل بل ، ينفى فإنأ الشر يريد ل أو الشر أراد : الله قالنا إذا لننا ، ُي
ً ذلك في تقتضي إرادة ، سأبق كما نوعانأ الرادة أنأ ووجهه ، إجمال

، الشر الله أراد قالت فإذا ، والمر المشيئة بمعنى  وإرادة ، المحبة
بمعنى وتأتي المحبة بمعنى تأتي الرادة لنأ ، أحبه : أنه أي

يحب ل تعالى الله أنأ إذ ، إثاباته يجوز ل باطل معنى وهذا ، المشيئة
َق الشر َل . شر فيها المفعولت وَخ

يجوز ل وكذلك ، المحبة وبين ، والخلق المشيئة بين وفرق
النفي وقاع ربما حينئذ فإنه الشر، الله يرد : لم قالت إذا لنك النفي
المر بمعنى هو الذي المشيئة وهو للرادة الخر المعنى على

. والخلق    والقضاء
ًا الشر بفعل يتعلق ما وأما ًا نفي أنأ فيه الجمال فوجه  وإثابات
المفعولت بمعنى ويأتي بالله القائام الفعل بمعنى يأتي الفعل

على أتى ربما للشر الله فعل أثابّت إذا فأنت ، الله عن المنفصلة
ذلك نفيت وإذا ، يجوز ل وهذا بالله القائام الفعل وهو الول المعنى

وهذا المفعولت في الشر وجود وهو الثاني المعنى على أتى ربما
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َتُه حق ْي َف َن في الجمال ووجه الرادة في الجمال وجه  فهذا0 ف
ّبه الفعل  0 لهذين فتن
الله كتاب في بالنظر : فيقال التفصيل هو ذلك في الجواب ثام
لمفعول أو للمفعولت إل ليست الشر نسبة وجدنا  رسأوله وسأنة
ًا الشر نسبة فيها وليس فاعله ُحذف  0 وجل عز الله إلى مفرد

الطلق وجه على ذلك في دخوله  فجاء الشر فعل وأما
كل خالق { الله تعالى كقوله المخلوقاات عموما في  والعموما

:ــ أقاساما ثالثاة على أتى ذلك ورود أنأ يتبين  فحينئذ} شيء
؛ تعالى الله رحمهما تيميه ابن وقابله القيم ابن قاال كما 
 فهذا} خلق ما شر { من تعالى : كقوله الول القسم  

0 كالنسانأ المفعولت وهي سأببه إلى الشر إضافة
 أريد { أشر تعالى كقوله الفاعل  حذف : مع الثاني القسم
.  الفاعل ُحذف فهنا ،  الية..} الرض في بمن
 كقوله للشياء الخلق عموما في الشر : دخول الثالث القسم

يجوز ل . فحينئذ فاعله   إلى} شيء كل خالق { الله تعالى
ً ل الله إلى الشر إضافة ًا ل ،  إرادة ول فعل ًا ول نفي وجه على إثابات

بها ورد التي الطرائاق هذه حسب على يجوز وإنما ، الجمال
. القرآنأ
، حقيقة فيها موجود لنه المفعولت إلى يضاف الشر إنأ ثام
عبارة وهذه ، المخلوقاات من فاعله إلى مضاف الشر فيقال

في  وإنما0 إليه ليس الشر يقولونأ  أنهم0 الله رحمهم السلف
نسبة فيصح ، غيره أو وجن إنس من شر فيها كانأ مما مخلوقااته

0 سأبق كما يجوز فل الجمال وأما إليها الشر
: ]  أي ذلك منزله من يرحل حتى شي يضره لم[  قاوله

ْوذه هذه قاائال أنأ ُع ما شر من التامات الله بكلمات ( أعوذ وهي ال
َيُحوز خلق الذي المنزل هذا في تضرره عدما وهو أل ، المر هذا ) 
َدغ : قاد والفقه العلم أهل بعض  قاال0 نزله ْل ُبُه ل ولكن ُي ْي ضرر ُيِص

العوذة هذه (تفسيره) : ( إنأ في الله رحمه القرطبي  قاال0
نزلت مرة سأوى نزلته منزل أي في ضرر بأي أصب فلم جربتها
ً هذه مثل قاال إذا ) . فالنسانأ عقرب فلدغتني فنسيته منزل

ًا وكانأ التعاويذ ، الموانع وانتفت الشروط من ذلك غير إلى صادقا
ّبَب فإنأ نتائاج وقاوع حول تفصيٌل سأبق  وقاد0 تقع والنتائاج الُمَس

. هناك عنه وتكلمنا الرقاى باب في السأباب
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 مهمة مسـائل
والستعاذة النــذر ببابي تتعلق

أنأ يجوز ل والعبادة ، عبادة النذر أنأ مضى فيما ذكرنا لقد
الله رحمهم الفقهاء أنأ وذكرنا ، وتعالى سأبحانه الله لغير تصرف
معلق نذر وإلى مطلق نذر إلى ، كبيرين قاسمين إلى النذر قاسموا

كذا  أفعل أنأ علّي لله شخص يقول كأنأ المطلق النذر ومثال ،
ّيده ولم بشيء نذره يعلق فلم ًا سأّموه فلذا بأمر يق وأما ، مطلق

معنوي وإما حسي إما ، بشيء نذره الناذر تعليق فهو  المعلق النذر
أنأ مريضي الله شفى إنأ علّي لله القائال يقول كأنأ ذلك ومثال ،

يسميه وهذا ، مريضه الله بشفاء نذره فعلق ، الياما من كذا أصوما
ّيد بالنذر الفقهاء . بشيء وقايد بأمر ُعلق أي ، المعلق المق
بالنذر، تتعلق أمور عليهما يأتي الكبيرين القسمين هذين إنأ ثام

في يكونأ وقاد ، طاعة في يكونأ وقاد ، معصية النذر يكونأ فقد
. مباح في يكونأ وقاد ، مكروه

ذلك في حنث ومن ، بالنذر الوفاء فواجب المعصية غير أما  
. يمين كفارة وهي ، الكفارة فعليه

ليجوز أنه ـ الله رحمهم ـ العلم أهل فاتفق المعصية  نذر وأما 
، الله مساخط في الناذر دخول يقتضي به الوفاء لنأ ؛ به الوفاء
. وتعالى سأبحانه الله معاصي من معصية وفي
واجبة هي هل ـ المعصية لنذر الكفارة أي ـ الحنث موجب وأما 
 ؟ ل أما الحانث ذمة في

ـ واجب ذلك أنأ إلى ذهب من فمنهم ، العلم أهل بين خلف فيه
في جاء ما له شهد الذي وهذا ، اليمين كفارة فعليه ـ الكفارة أي
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وجماعة السألما شيخ وذهب ، وغيرهما عباس وابن عائاشة حديث
.  لها حرمة ل المعصية وأنأ ، واجب غير ذلك أنأ إلى

: السأتعاذة معنى أنأ وذكرنا ، السأتعاذة عن تكلمنا ذلك بعد ثام
ًا هناك وأنأ ، والعتصاما اللجاء هو فل ، والسأتعاذة اللياذة بين فرقا

واللجاء والعتصاما اللوذ هي اللياذة يقال فل ، بالولى الثانية تفسر
من بعضهم قاال ما حد على والسأتعاذة اللياذة بين فرق هناك لنأ ؛

:ـ العرب شعراء
 أحاذره فيما به أعوذ ومن          أؤمله فيما به ألوذ من يا

اللياذة وجعل ، منه ويحذر ُيخشى بما متعلقة العياذة فجعل
، والعياذة اللياذة بين فرق هناك فكانأ ، ويؤمل يطلب بما متعلقة

ًا ليست السأتعاذة أنأ ذكرنا ثام ؛ الله لغير صرفت إذا كلها شرك
صرفه يجوز ما ومنها لله إل صرفه يجوز ل ما منها ، نوعانأ لنها
. الله لغير

شرطانأ ، منها بد ل شروط فيه ذكرنا الثاني القسم وهذا
ِلب الذي المر إلى يعودانأ يتعلقانأ وشرطانأ ، منه السأتعاذة ُط

:ـ به العتصاما ُطلب أو اسأتعاذته ُطلب الذي بالشخص
 

السأتعاذة طلب الذي المر إلى يعودانأ اللذانأ الشرطانأ فأما
:ـ فهما منه
 وتعالى سأبحانه الله خصائاص من يكونأ : أل الول  .
 ذلك . ومثال الخلق جنس عليه يقدر مما يكونأ : أنأ والثاني
الذي الحاضر عليه يقدر مما ونحوه صائال أو عدو من أذى كف

. ما شخص به اسأتعاذ
:ــ وهما ، به ُأسأتعيذ بمن متعلقانأ فهما الخرانأ الشرطانأ وأما 
 ًا يكونأ : أنأ الول الشرط .  حي
 ًا يكونأ : أنأ الثاني والشرط . حاضر
ًا يكونأ أنأ  ًا يكونأ لكي حي من ذلك ونحو منفعتك على قاادر

يكونأ وأنأ ، عليه يقدر مما منه طلبتها التي السأتعاذة معاني
ًا ًا ويكونأ ويراك ليسمعك حاضر . تطلبه أنت مما حاضر
ٍر اسأتعاذ النسانأ أنأ فلو كالحياء الله خصائاص من هو بأم

الملة من مخرج أكبر شرك السأتعاذة هذه فإنأ ، ذلك ونحو والماتة
ًا طلب لنه بأمر اسأتعاذ فإنأ ، وتعالى سأبحانه الله خصائاص من شيئ

المستعاذ ولكن آدما بني جنس عليه ويقدر الله خصائاص من ليس
أو زينب السيدة أو الحسين من يطلب كأنأ بحي وليس ميت به
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يمنعه أنأ الناس بعض ألسنة على مشهور مذكور هو مما ذلك غير
ًا كانأ ولو الذى من شيء عنه يدفع أنأ أو عدو من ذلك على قاادر
هذين من بد فل ، حي وغير حاضر غير لنه ، يجوز ل فإنه حياته في

لغير صرفت إذا جائازة تكونأ حتى السأتعاذة باب في الشرطين
. وتعالى سأبحانه الله

    

باب
غيره يدعو أو الله بغير يستغيث أن الشرك من

) بـ( من العلم أهل يسميها ) هنا ] ( من الشرك من[  قاوله
.  الشرك أنواع بعض فيه باب : هذا أي ، التبعيضية
بمعنى ، مصدر تأويل في ] جملة يستغيث أن[  قاوله

أو الله بغير السأتغاثاة الشرك من ( باب المعنى فيكونأ ، السأتغاثاة
. شدة نزول عند الغوث : طلب فهي السأتغاثاة ) وأما غيره يدعو
( الغوث فارس ابن . قاال اللغة أئامة قارره الذي المعنى هو هذا

ُنصرة طلب وهي الغاثاة من واحدة كلمة ّدة عند والعانة ال ) الش
ّيد السأتغاثاة أنأ يعرف ثام ومن ، الشدائاد بنزول المر الله رحمه فق
ًا الدعاء من أخص وقاد شدة نزول عند يكونأ قاد الدعاء إنأ إذ مطلق
بدعاء ل  المسألة بدعاء متعلق وهذا ، الرخاء حال في يكونأ

القرآنأ ذلك على يدل ،كما قاسمين الدعاء إنأ إذ والثناء العبادة
:ــ الله رحمهم العلم أهل جماهير ذلك على واتفق ، والسنة

 وهو والمسألة الطلب ( دعاء : فيسمونه الول القسم (
ُيستدل ، مضرة بدفع أو مصلحة بجلب إما ، منفعة العبد طلب و
ًء الدعاء هذا مثل في والسؤال الطلب بوجود النوع هذا على سأوا
. ذلك غير أو السنة أدعية أو القرآنأ في كانأ
 وهو والثناء العبادة ( دعاء بـ : فيسمى الثاني القسم وأما (

حاله فلسانأ العبد يعملها عبادة كل إنأ إذ ، العبادة بجنس متعلق
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ّد ولذلك ، ناره عن البعد ويسأله جنته تعالى الله من يطلب دعاٌء ُع
أنأ الشارع لسانأ في الدعاء أطلق إذا فالصل وإل ، الباب هذا من

ابن السألما شيخ . قاال المسألة دعاء وهو الول القسم به ُيقصد
في  المقصود  أنأ على أجمعوا العلم أهل ( أكثر الله رحمه تيمية
أنأ الصحابة وكلما والسنة القرآنأ في الموجودة الدعاء جمل

( وهو الله رحمه ) قاال والمسألة الطلب دعاء بذلك المقصود
السلف أو الشارع كلما في  أطلق : إذا أي ) ، أطلق إذا الصل

.  الله رحمهم
بأنأ والدعاء السأتغاثاة بين ذكرناه الذي الفرق أنأ يتبين ثام ومن

ًا هناك ًا عموم ًا وخصوص مع يتجه والدعاء السأتغاثاة بين مطلق
الذي المعنى على ـ والطلب المسألة دعاء أي ـ الول القسم
إل تكونأ فل  السأتغاثاة وأما ، والرخاء الشدة في كونه من ذكرناه

. الشدة في
المركذلك يقال فإنه والعبادة الثناء دعاء مع العموما معنى وأما

العبادة دعاء فإنأ  والطلب المسألة دعاء مع ُذكر كما ليس لكن ،
، السأتغاثاة العبادات ومن العبادات أنواع جميع يشمل والثناء
مفردات من مفردة هي إذ ، السأتغاثاة من أعم هنا من فيكونأ

. والثناء العبادة دعاء يشملها التي العبادات
ُأنتقد الله بغير يستغيث أن الشرك من باب[  قاوله   [

وجود مع الشرك دخول عّمم أنه الله رحمه المصنف على
في سأبق ما على تفصيل فيه وهذا ، الله بغير حصلت إذا السأتغاثاة

لمخلوق مخلوق من جائازة السأتغاثاة إنأ إذ ، السأتعاذة باب
. السأتعاذة باب في السابقين بالشرطين

 منه السأتغاثاة يراد الذي بالشيء فمتعلق الول الشرط أما ،
ّ وهو عليه يقدر وأنأ ، وتعالى سأبحانه الله خصائاص من يكونأ أل

. آدما بني جنس
 ــ أمرانأ وفيه ، به بالمستغاث فمتعلق الثاني الشرط وأما:
ًا يكونأ : أنأ الول ـ .  حي
ًا يكونأ : أنأ والثاني ـ . حاضر
أنأ وجاز ، الله بغير السأتغاثاة صحت الشرطانأ هذانأ توفر فإذا 

أو الشروط هذه انتفت إنأ وإما ، مثله بمخلوق مخلوق يستغيث
كلما في أنأ يتبين ثام ومن ، شركية تكونأ السأتغاثاة فإنأ بعضها

ًا الله رحمه المصنف ً تعميم السأتغاثاة كونأ على الحكم في وإجمال
َ المر في إنأ بل ، شرك الله بغير . تفصيل
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الدعاء وهو السأتغاثاة على المعطوف على التفصيل يأتي وهل
الدعاء أنأ .والصحيح الله رحمهم العلم أهل بين خلف فيه  ؟

للمدعو  وتعظيٌم ورهبٌة ورغبٌة ووجٌل خوٌف يصحبه قاسم ، قاسمانأ
في جاء كما عبادة النوع هذا لنأ الله لغير يصرف أنأ يجوز ل وهذا ،

وقاال الترمذي سأنن في عنه الله رضي بشير بن النعمانأ حديث
ّود ، حسن حديث عنه ) وحسنه ( الفتح في الحافظ إسأناده وج

) العبادة هو ( الدعاء قاال  النبي أنأ وهو ، كذلك السخاوي
، والعبادة الثناء ودعاء والطلب المسألة دعاء ذلك في فيدخل
ًا ُذكرا اللذانأ القسمانأ فهذانأ الذي النوع هذا في يدخلنأ سألف

.  للمدعو والتعظيم والرجاء والرهبة الرغبة يخالطه
يصاحبها ل التي والدعوة النداء باب من فهو الثاني النوع وأما

ًء ل الول القسم معاني من شيء ًا ول رجا ًا ول خوف للمدعو تعظيم
رواه ما ذلك . ومثال جائاز وهو الشارع لسانأ في وارد . وهذا
المسلم حقوق في عنه الله رضي هريرة أبي حديث من مسلم

المناداة هنا بالدعاء  فالمقصود) فأجبه دعاك ( فإذا أخيه على
( أو المصنف قاول أنأ يثبت فعليه ، ونحوها وليمة إلى والدعوة

يصحبه الذي ، الول بالنوع متعلقة الجملة هذه ) أنأ غيره   يدعو
إل صرفه يجوز ل وهذا ، للمدعو  وتعظيم ورهبة ورغبة ووجل خوف

السأتغاثاة باب في كالذي تفصيل المر في فليس ، وجل عز لله
. والسأتعاذة

ل ما الله دون من تدع { ول تعالى [ وقوله قاوله
ًا فإنأك فعلت فإن  يضرك ول ينفعك الظالمين من إذ
الخطاب هذا خرج وإنأ  للنبي خطاب وفيها ، ) ناهية  ( ل..} ] 
يخص الذي الخطاب لنأ ، العموما حكم له أنأ إل الخصوص مخرج

وهذا ، كلها أمته يعم حينئذ فإنه  خصوصيته به يراد ول  الرسأول
. الصوليين عند مقرر

ذلك فعلت : إنأ  ] أي} يضرك ول ينفعك ل { ما [ قاوله
تعالى قاوله في جاء كما ، الظلم هو والشرك ، المشركين من كنت
الشرك إن بالله تشرك ل بني { يا الحكيم لقمانأ لسانأ على

{ وآخرها الية هذه عجز في سأبحانه قاال  ولذلك} عظيم لظلم
ًا إنأك رحمته ترجو غيري دعوت أنت إنأ  أي} الظالمين من إذ

ًء ورهبًة رغبًة أي ، وعذابه ضره وتخشى ًا ورجا جميع لنأ وخوف
ًا تملك ل وغيرها والوثاانأ الصناما من المخلوقاات لنفسها شيئ
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ً يؤول وما المر حقارة على التنبيه باب من . وهذا غيرها عن فضل
. إليه

هو إل له كاشف فل بضر الله يمسسك { وإن[  قاوله
أنأ معك سأبق لنه الفعل دونأ بالمس وتعالى سأبحانه  ] عبّر}

سأبحانه إرادته إلى ول وجل عز الله فعل إلى ينسب ل الشر
ًا الشر وإنماينسب ، باطل إثابات تقتضي النسبة لنأ ، وتعالى مطلق

ينسب فل وتعالى سأبحانه الله وأما ، والمفعولت المخلوقاات إلى
عن الكلما عند ذلك ذكرنا أنأ سأبق وقاد ، إرادته إلى ول الشر إليه

من التامات الله بكلمات ( أعوذ  قاوله في السابق الحديث
) .  خلق ما شر

، سأبق لما تقرير فيه  ] هذا} هو إل له كاشف { فل[  قاوله
وأوثاانأ أصناما من يدعونها التي والمخلوقاات اللهة تلك أنأ وهو

أنأ أو ورهبة رغبة أو خوف أو رجاء أجل من دعوها إنما وغيرها
إلى إل ليس وكله عنها منتفي كله وهذا الحاجيات بعض لهم تقضي

. وتعالى سأبحانه الله
سأنن في عنهما الله رضي عباس ابن حديث في جاء ولذلك
أن على اجتمعت لو المة أن ( واعلم  وحسنه الترمذي
، لك الله كتبه قد بشيء إل ينفعوك لم بشيء ينفعوك

إل يضروك لن بشيء يضروك أن على اجتمعوا وإن
الجن أن ( واعلم  رواية  وفي..) عليك الله كتبه قد بشيء

.  الحديث.. ) بشيء ينفعوك أن على اجتمعوا لو والنأس
ّده المر أنأ تبين ولما ِلم وتعالى سأبحانه الله إلى مر غير دعاء أنأ ُع
ً كانأ الله . وتعالى سأبحانه به الشرك من وأنه ، جائاز غير باطل

واعبدوه الرزق الله عند { فابتغوا تعالى وقوله[  قاوله
حقه ما وتأخير التأخير حقه ما تقديم أنأ البلغيونأ  ] يقول}

الية ففي ، الصوليين عند مقرر وهذا التخصيص يقتضي التقديم
حالية جملة  وهي} الله { عند تعالى قاوله في الظرف تقديم
ّقها عند الرزق ( فابتغوا  ) فالصل ( الرزق بعد ما إلى التأخير وح

هنا الحالية الظرفية الجملة وهي التأخير حقه ما ) فقدما الله
ليس الرزق أنأ إلى لها التالي أو للية السامع وجل عز الله ليلفت

فكذلك وحده منه إل  يبتغ فل ، وتعالى سأبحانه الله عند من إل
{ واعبدوه بعد قاال كما وتعالى سأبحانه له العبادة فإنأ ، العبادة

المعبود وتعالى سأبحانه وهو بباطل عبدت إنما المعبودات لنأ  ،}
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سأبحانه له إل تصرف فل عبادة كلها والسأتغاثاة والدعاء ، بحق
. وتعالى

دون من يدعوا ممن أضل { ومن تعالى وقوله[ قاوله
 ]} القيامة يوم إلى له يستجيب ل من الله

ممن أضل ل المفسرونأ قاال كما ، أضل : ل ) أي أضل ( ومن
ـ والصناما والوثاانأ اللهة من غيره يدعوا أي ـ الله دونأ من يدعوا
. مبين ضلل في فإنه

: أنأ  ] أي} القيامة يوم إلى له يستجيب ل { من[  قاوله
تستجيب ول لدعائاك تستجيب ل     فإنها تدعوها عندما اللهة هذه

ل الذي  ، المبين الضلل هو هذا فإنأ ، تدعوها فكيف ، لسأتغاثاتك
. بعده ضلل

السوء ويكشف دعاه إذا المضطر يجيب { أّمن[  قاوله
فيكونأ السأتفهاما همزة عليها دخلت وقاد ، : بل ) يعني  ]  ( أّمن}

ًا المعنى قاد ـ هذه ) ـ ( أما كانت إذا اللغويونأ يقول ، بتحدي مشرب
، التحدي تفيد ) فإنها ( من  على ودخلت اسأتفهاما بهمزة سأبقت
ًا المعنى فيكونأ يجيب ( ل فقط المعنى يكونأ فل النفي على زائاد

( ائاتوني أي بالتحدي النفي على يزيد ) وإنما دعاه إذا المضطر
ٍد النفي باب من ) .وهذا أحد ل ، سأواي دعاه إذا المضطر يجيب بأح

. المفسرين بعض وكذلك اللغة أهل ذكره كما بالتحدي المشرب
سأبحانه بالله إل تليق ل المعاني هذه أنأ ) أي السوء ( ويكشف 

كما وتعالى سأبحانه لله فإنها كالسأتغاثاة المضطر فإجابة ، وتعالى
به إل يليق ل الذي بالمعنى كذلك السوء ويكشف ، تفصيله سأبق
. ذلك ونحو علته وبراء المريض كإشفاء ، تعالى

كان ( أنأه بإسناده الطبرانأي وروى[  رحمه المصنف قاال
: بعضهم فقال  المؤمنين يؤذي منافٌق  النبي زمن في

فقال ، المنافق هذا من  الله برسول نأستغيث بنا قوموا
 ] ) بالله يستغاثا وإنأما ، بي يستغاثا ل : إنأه  النبي

معجمه في : رواه ] أي بإسناده الطبرانأي روى[  قاوله
وجمهور فيه مختلف وهو ، لهيعة ابن السأناد وفي ، بإسأناده الكبير

تفصيل السألما ولشيخ ، به تفرد إذا حديثه ترك على المحدثاين
لهيعة ابن أنأ ذكر ) حيث ( المجموع في لهيعة ابن حال في حسن
ًا كانأ الله رحمه ُأصيب ولكنه فقهائاها أكابر ومن بمصر قااضي

حفظه من يحدث فكانأ الحديث فيها كتب التي كتبه باحتراق
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حديثه غالب : ولكن قاال ، الصواب على بالحديث يأتي ول ويخلط
.  والصحة الصواب على

الصواب على الحديث هذا كونأ في المحدثاونأ اختلف ولذلك
الله رحمه تيمية ابن إنأ بل ، فيه أخطأ لهيعة ابن أنأ أما والصحة
البكري على ( الرد كتابه ففي الحديث هذا على الحكم في اختلف

ّعفه يشهد وقاال الحديث عضد من ) شد ( السأتغاثاة كتابه وفي ) ض
في كثير ابن الحافظ الحديث واسأتنكر ، والسنة الكتاب ظواهر له

إذ ، فيه شية ل صحيح الحديث فمعنى حال كل وعلى (تفسيره) ،
عبد على فمداره الحديث سأند وأما ، تفصيله سأبق بما يتعلق أنه

تيمية ابن أنأ إل ، الحديث أهل بين اختلف وفيه لهيعة بن الله
ّد قاد الله رحمه ظواهر له : يشهد وقاال ، الحديث هذا عضد من ش

. والسنة الكتاب
يؤذي منافق  النبي زمن في كان ( أنأه[ قاوله

( تفسيره) أنه          في حاتم أبي رواية في ] وجاء) المؤمنين
. سألول بن ُأبي ابن الله عبد النفاق رأس

برسول نأستغيث بنا : قوموا بعضهم ( فقال[  قاوله
أنأ حاتم أبي رواية في  ] وجاء... ) المنافق هذا من  الله

( إنأه  النبي فقال عنه الله رضي الصديق بكر أبو هو لذلك القائال
في العلم أهل  فاختلف) بالله يستغاثا وإنأما بي يستغاثا ل

 هل) بالله يستغاثا وإنأما ، بي يستغاثا ل ( إنأه  قاوله توجيه
أنأ أما ؟ به يستغاث أنأ يجوز ل ما يشمل لفظي عموما به المقصود
  ؟ الحديث هذا في ُحكيت عينية قاضية على جواب به المقصود
الحديث معنى قاالوا وعليه ، العلم أهل من جمهرة بالول فقال

كانأ ما على  يأتي) بالله يستغاثا وإنأما بي يستغاثا ل ( أنأه
ول  بالنبي يستغاث أنأ يجوز فل معلوما واضح وهذا ، جائاز غير

يكونأ أنأ وإما ، وتعالى سأبحانه الله خصائاص من هو مما بغيره
ذرائاع سأد باب ومن التأدب باب من ويكونأ الجائاز المعنى على

ًا تكونأ قاد عليه يقدر ما في  به السأتغاثاة لنأ الشرك لجلب سأبب
باب من فكانأ ،  حقه في تجوز فل ، عليها يقدر ل اسأتغاثاات

ّد التأدب ل ( إنأه   هذه قاولته  النبي قاال أنأ الشرك ذرائاع وسأ
 . ) بالله يستغاثا وإنأما بي يستغاثا

ما وهي عين قاضية على متنزل  قاوله أنأ قاالوا الخر القول أما
بعض من طلب كونه من أبي ابن الله عبد النفاق رأس من وقاع

النبياء بها أتى كما اليات ببعض يأتي أنأ  النبي يسأل أنأ الصحابة
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بكر أبو به فاسأتغاث  للنبي فذهبوا معه ومن بكر أبا وآذى قابله من
إل   بالنبي يستغيثوا ولم وأذاه المنافق هذا عنهم يكف أنأ الصديق

بعض به قاال ما وهذا ، دونهم أذاه كف على قاادر أنه عالمونأ وهم
. السألما شيخ به وجزما العلم أهل

وأبا عليهم الله رضوانأ الصحابة أنأ إلى العلم أهل بعض وذهب
ًا منه طلب  به المستغيث السائال بكر ولما  عليه يقدر ل شيئ

ًا سأأل . الجواب هذا النبي قاال  النبي عليه يقدر ل شيئ
ًا  النبي بكونأ يتعلق الول فالتوجيه المستغيث إغاثاة على قاادر

. الرجل هذا أذى من به
به المستغيث إغاثاة على قاادر غير  النبي أنأ الخر والمعنى

العلم أهل من كثير اسأتبعده المعنى وهذا ، الرجل هذا أذى وكف
بكر أبو خاصة  النبي أصحاب قالوب في وقاوته التوحيد نقاء لجل

أنأ له يجوز ل ما  النبي يسأل فكيف ، عنه الله رضي الصديق
ً ؟ يسأله لئاق فهو الول المعنى وأما ، به يستغيث أنأ على فضل

أنهم وهو ، عنه الله رضي بكر أبا خاصة عنهم الله رضي بسؤالهم
.  الرجل هذا كف على قاادر  النبي أنأ ظنهم على غلب ما سأألوه
بي يستغاثا ل ( أنأه  النبي قاال حيث حينئذ الجواب هو فما
   ؟) بالله يستغاثا وإنأما
:ـ جوابانأ َثاّم
 النبي قاال : قاالوا الول الجواب  من عليه مقدرته مع ذلك
.  الشرك ذرائاع وسأد التأدب باب
 النبي أنأ :  فقالوا الخر الجواب وأما  ًا يكن لم على قاادر
الصحابة من معه ومن الصديق بكر أبي ظن مع ، الرجل أذى كف

ًا كانأ  الرسأول أنأ عنهم الله رضي فقيل ، أذاه كف على قاادر
ًا الشخص بكونأ الجزما  أنأ  هؤلء فقالوا  ؟  ذلك كيف فيه منافق

عبد بكونأ  النبي علم ولعل ، الغيب  لعلم اسأتكشاف وفيه مفاسأد
.  الحادثاة هذه قابل يكن ولم تأخر المنافقين من أبي بن الله

ًا ، توبة له يرجوا كانأ ولكنه علم  النبي لعل أو        ثام وأيض
في مقرر لنه وتعيينهم المنافقين بتشخيص تتعلق ُأخر مفاسأد

الناس وأنأ ، وجل عز الله إلى علمها يوكل السرائار بأنأ الشريعة
الشريعة أحكاما وتنزلت ، الظواهر على بينهم فيما يتعاملونأ
الله إلى موكولة كلها فهذه الخرويه الحكاما وأما ، عليها الدنيوية
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( إنأه  النبي قاال وغيرها المفاسأد هذه هناك كانأ فلما ، وجل عز
 .وتعالى) سبحانأه بالله يستغاثا وإنأما بي يستغاثا ل

هو ما منها السأتغاثاة بأنأ الباب هذا حصلية لنا يتبين َثاّم ومن
ما ومنها ، بعضها أو التية الشروط فقد ما وهذا ، جائاز غير شركي

 :ـ بشرطين مشروطة وهذه ، جائاز هو
 ويشترط ، منه يستغاث الذي بالشيء : متعلق الول الشرط
:ـ شرطين فيه

. وتعالى سأبحانه الله خصائاص من يكونأ ل : أنأ الول ـ       
المرانأ . وهذانأ آدما بني جنس عليه يقدر : أنأ والثاني ـ      

. منه يستغاث الذي بالشيء متعلقانأ
 وهذا ، به المستغاث بنفس : فمتعلق الثاني الشرط وأما

:ـ وهما اثانين شرطين فيه يشترط
ًا يكونأ : أنأ الول ـ ّي .  الميت الحي وضد ، ح
ًا يكونأ : أنأ والثاني ـ هذه انتفت . فإذا الغائاب وضده ، حاضر

تجوز ل شركية الله بغير السأتغاثاة تكونأ فحينئذ بعضها أو الشروط
 .
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 باب
ًا يخلق ل ما { أيشركون تعالى الله قول وهم شيئ

} يخلقون
غير دعاء أنأ بين أنأ بعد الباب بهذا الله رحمه المصنف أعقب

حال وبين الجائازة غير الشرك أبواب من الله بغير والسأتغاثاة الله
من أو الله مع تملك ل وأنها الله دونأ من عبدت التي المعبودات

ًا دونه ًا لنفسها تملك ل فهي شيئ ًا ول نفع ل أنأ أولى باب فمن ضر
ًا تملك ًا ول نفع .  لغيرها ضر

ًا يخلق ل ما [ { أيشركون قاوله ) موصولية   ( ما} ] شيئ
ًا . وقاوله الذي بمعنى تسلط وإذا ، النفي سأياق في ) نكرة ( شيئ
دللة فيه وهذا ، معنا سأبق كما العموما أفاد النكرة على النفي

ل العبادة في الله مع أشركت التي المعبودات هذه أنأ واضحة
ًا تملك ًا الشيء هذا كانأ ولو شيء أي ، شيئ . حقير

المعبودات هذه أنأ  المقصود} ] يخلقون [ { وهم قاوله
أنأ داما وما وجل عز الله خلقها قاد آلهة الله دونأ من ُأتخذت التي
وأنأ خالقها يعبدوا أنأ عبدوها الذين على المتعين لكانأ كذلك المر
ًا تملك ل المخلوقاات تلك ً لنفسها شيئ . غيرها عن فضل

ًا لهم يستطيعون [ { ول قاوله أنأفسهم ول نأصر
العابد به يتعلق ما كل لنفي سأبق لما تأكيد فيه   هذا} ] ينصرون

وما وتعالى سأبحانه خلقها الذي هو المعبودات أنأ فبين ، بمعبوده
ًا لنفسها تملك ل فإنها مخلوقاة أنها داما ً شيئ .  غيرها عن فضل

به السأتنصار وهو ، معبوده يعبد الذي للعابد آخر متعلق بين ثام
ول أصحابها تنصر ل المعبودات وهذه ، للنصرة احتياجه وقات

أنأ ليبين معبوده مع العابد به يتعلق ما كل عنها فنفى ، هي أنفسها
سأبحانه هو مستحقها وأنأ العبادة تستحق ل المعبودات هذه جميع

. المجيد الحميد الرب وتعالى
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من يملكون ما دونأه من تدعون [ { والذين قاوله
أكثر عليه والذي  ، تفسيره في ) اختلف   ( القطمير} ] قطمير

مجاهد وعن عباس ابن عن الله رحمه جرير ابن ورواه المفسرين
النواة على تكونأ التي اللفافة هي القطمير أنأ وغيرهم وقاتادة

.  الرطب أو التمر بداخل التي
حقيقة ليس بذلك المقصود أنأ المفسرين من واحد غير وذكر

هو ما تملك أنها للقطمير امتلكها نفي ليس معناه يعني القطمير،
وإنما ، التمرة بطن في التي النواة ظهر في التي كالنقرة منه أقال

ًا تملك ل أنها المقصود ًا كانأ ولو شيئ ًا شيئ ًا حقير ، كالقطمير جد
. أولى باب من كبير شيء وكل حقير شيء كل ليدخل

} قطمير من يملكون { ما تعالى قاوله في الملكية ونفي
، نسبي تملك أو معين لوقات التملك لوجود ل ، التملك لحقيقة نفي
وأما ، شيء كل مليك وهو ، الحق الملك هو وجل عز الله لنأ

وينتهونأ ، وتتلشى تنتهي ثام وزمن أمد إلى فهي الخلق تملكات
للشيء حقيقي تملك ل نسبية تملكات الخلق فتملكات ، كذلك هم

في يتصرف أنأ يحل ل وبذلك ، التصرف كل فيه يتصرف بحيث
، وتعالى تبارك الرب وهو المليك عليه قارره ما بخلف ماله جنس

ًا حد وقاد . المخلوق يتعداها ول تتبع حدود
يملكون ل دونأه من تدعون { والذين تعالى قاوله وفي

نفي من المصنف أراده ما على واضحة دللة  فيه} قطمير من
ولو تملك ل كونها من تعبد أنأ الله دونأ من المعبودات اسأتحقاق

ًا ًا شيئ ً يسألها ممن غيرها أو لنفسها لتعطيه حقير امتلك من فضل
ًا . ذلك من أكبر شيئ

عنه الله رضي أنأس عن الصحيح [ وفي  المصنف قاال
:  فقال ، رباعيته وكسرت أحد يوم   النبي : ُشّج قال

من لك { ليس )  فنزلت نأبيهم شجوا قوم يفلح ( كيف
} ] شيء المر

. مسلم صحيح  يعني] الصحيح [ في قاوله
يستعمل وإنما ، هو: الشق اللغوية حقيقته   الشج] [ ُشّج قاوله
إذا أما ، الوجه أو الرأس في الشق يكونأ عندما الشج كلمة العرب

العرب اسأتعمالت في يسمى فل والرأس الوجه غير في كانأ
ًا. وقاد فيه انتصر مشهود يوما وهو أحد يوما  النبي شج شج

. وكانت  الرسأول أمر خالفوا لّما المسلمين على المشركونأ
. النبوية الهجرة من الثالثة السنة في أحد غزوة
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: . والرباعية المهملة الراء  بفتح] رباعيته [ وكسرت قاوله
وأهل اللغة أهل قااله ، والضراس    السأنانأ من الثنايا دونأ ما

. وغيرهم الثاير وابن السعادات كأبي الحديث من الغريب
 وهذا) ] نأبيهم شّجوا قوم يفلح : كيف [ ( فقال قاوله

ول ، المور بعاقابة ُيذكر الذي التوبيخي النكاري السأتفهاما باب من
أصحابه على الله كتب الفعلة هذه بنبيهم فعلوا الذين فلح أنأ شك

في المر ظاهر في أفلحوا وإنأ الخرة في الفلح وعدما الشقاء
المعارك من غيرها أو أحد كمعركة معركة في انتصار في الدنيا
وبين المؤمنين بين ، الناس بين وجل عز الله يداولها التي

. الباطل وبين الحق بين المشركين
: أنك   أي} ] شيء المر من لك { ليس [ فنزلت قاوله

لك الذى وجود أو تخافه ما وجود حيث من المر من شيء تملك ل
ليست والنتائاج والنذار البلغ عليك وإنما ، المور من ذلك نحو أو

ّكَر ولذلك ، علينا هي وإنما إليك ًا نبيه وجل عز الله َذ  محمد
قاد التي المور من ذلك دونأ والبلغ النذارة وهي الصلية بمهمته
. ذلك ونحو والنزال كالقتال أو والجرح كالشج  منها يتأذى

سمع أنأه عنهما الله رضي عمر ابن عن [ وفيه قاوله 
الركعة في الركوع من رأسه رفع إذا يقول  الله رسول

ًا العن ( اللهم الفجر من الخيرة ًا فلنأ ] ) ..الحديث وفلنأ
. البخاري صحيح في وهو ، الصحيح في ) يعني ( وفيه قاوله 

حيث من وجل عز بالله متعلق ، متعلقانأ له اللعن أنأ معنا وسأبق
الله ورحمة ، رحمته من الطرد بمعنى فإنه ، يلعن الذي هو كونه

أمور إلى الرحمة تتعدى وقاد الرحمة هذه ، الجنة دخول أصلها
.  ذلك ونحو الغيث ونزول كالمغفرة كثيرة

السب بمعنى أي ، الخلق جنس حيث من آخر متعلق ولها
يدعو كانأ أناس على  منه قانوت . وهذا ذلك سأبق وقاد والشتم
ًا يقنت كانأ أنه  له سأنة ،وهذه الفجر صلة في عليهم في أحيان
وليس ، الركوع من رفعه بعد وذلك نازلة نزلت إذا الفجر صلة

ذلك إلى ذهبت كما الركوع بعد باسأتمرار يقنت كانأ  أنه المقصود
. الشافعية
ولك ربنا ، حمده لمن الله سمع قوله [ ..بعد قاوله
 ] الحمد

. وتعالى سأبحانه عليه وأثانى دعاه من الله أجاب أي 
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الله، رحمه البخاري الماما : عند  أي]  رواية [ وفي قاوله
، المردود أقاساما من هو المرسأل الحديث أنأ ومعلوما مرسألة وهي

. مقبول حديث فليس
عمرو بن وسهيل أمية بن صفوان على يدعو[  قاوله

} شيء المر من لك { ليس فنزلت ، هشام بن والحارثا
فإني ، رحمتي من وتطردهم هؤلء تلعن : ل أي العلم أهل   قاال]

هؤلء أنأ والسير الخبار في جاء وقاد ، السعادة لهم أكتب قاد
فتح في وإيمانهم إسألمهم فصح السعادة لهم الله كتب قاد الثلثاة

. مكة
عنه الله رضي هريرة أبي [ وعن  الله رحمه المصنف قاال

{ وأنأذر عليه أنأزلت حين  الله رسول فينا : قام قال
 }  ] القربين عشيرتك

ًا  أي] فينا [ قام قاوله  ًا : ناصح ًا ، منذر ًا واعض فهو ، مذكر
تعالى قاوله في ورد لما  منه ائاتمار وذلك ، ووعض إنذار قاياما

} . القربين عشيرتك { وأنأذر
، تزيد وقاد العشرة إلى تصل وقاد ، الجماعة : هي والعشيرة

العلم أهل قاال كما هنا والمقصود ، الثلثاة اللغة في جماعة وأقال
من الناس أولى وهم ، واحد جد إلى ينتسبونأ الذين القبيلة هم

الفقهاء بعض وذهب ، ذلك من أكثر تكونأ قاد والقبيلة ، أبيه جهة
واتحدوا اتجهوا ما وهم القريبة الدنيا بالعشيرة المقصود أنأ إلى
في لجتماعهم بالعشيرة يسمونأ وهم دونأ فما الرابع جدهم في
.  بالقبيلة فيسمونأ ذلك فوق كانأ ما . وأما الجد هذا

شك  هذا] نأحوها كلمة أو قريش معشر : يا [ فقال قاوله
النذار مقاما قااما لما   النبي قااله الذي القول هل أي ، الراوي من

. منها قاريبة كلمة أو قاريش معشر يا قاال هل فيهم والوعظ
مع مبايعة هناك كأنأ  والمقصود] أنأفسكم [ اشتروا قاوله

الحنيف الدين يلزمها بأنأ نفسه النسانأ يعتق بأنأ وجل عز الله
وتعالى سأبحانه الله سأوى المعبودات بجميع والكفر الحق والتوحيد

  .
ًا الله من عنكم أغني [ ل قاوله ، هو: النفع   الغنى] شيئ

ًا الله من أنفعكم : ل أي ، النفع نفي ونفيه ل والمقصود ، شيئ
أجازه إذا أما ، إياكم نفعي عدما أراد الله أنأ داما ما أنفعكم

عز الله أراد لمن النفع هذا يكونأ حينئذ فإنه ، ذلك ونحو كالشفاعة
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 محمد نبيه شفاعة الله أجاب فلقد ،  المصطفى أقاارب من وجل
ًا الناس أخف فكانأ طالب أبي الكافر عمه في . النار في عذاب

ًا قاوله عدما عموما فأفادت النفي عليها تسلط  نكرة] [ شيئ
ًا الشيء أكانأ سأواء شيء أي في النفع ًا أما حقير ً عظيم أما قاليل
ًا . كثير

يكونأ اللغة أهل قاال منادى أتى إذا  العلم] عباُس [ يا قاوله
ًا يكونأ فإنه المضاف وأما ، الضم على مبني النووي قاال ، منصوب

جميع تكونأ أنأ الحديث في ) ( الفصح مسلم صحيح ( شرحه في
على هذا ) . ولكن النصب على فاطمة ويا عباس يا فيه العلما
الضبط فيكونأ ، النحاة جماهير قاررها التي النحوية القواعد خلف

. ـ  المطلب عبد بن عباُس يا : ـ هو الصائاب
ًا  النبي حكى كيف فيقول معترض يعترض وقاد الله لغير تعبيد

ًا ؟ الله لغير تعبيد فيه ) وهذا المطلب عبد ( ابن قاال بأنأ به مقر
أو بصحتها تتبع ل وقاد تحكى التي الخبار جنس من هذا فيقال 
ذلك نحو أو الثالث أو الرابع النسانأ جد يكونأ كأنأ ، صحتها عدما

ًا ًا أو للرسأول معبد اسأمه يحكى أنأ يجوز وحينئذ الله لغير معبد
. والثابات القارار باب من يكونأ أنأ دونأ حكاية به ويؤتى

لما  النبي ) أنأ ( الصحيحين في جاء حنين غزوة في ولذلك 
مكة فتح عندما السألما حدثااء خاصة أصحابه من كثير عنه ابتعد

ًا ينادي وهو الكفار في أوغل ، دخل من السألما في ودخل مرتجز
 باب من كله  وهذا) المطلب عبد ابن أنأا كذب ل النبي ( أنأا

. بالقارار تصحب ل التي الخبار
الله من عنك أغني ل  الله رسول عمة صفية [ يا قاوله

ًا ، شئت ما مالي من سليني محمد بنت فاطمة ويا ، شيئ
ًا الله من عنك أغني ل ] شيئ

 الرسأول يذكر أنأ يجوز أنه على ) دل محمد ( بنت فقوله
ًا  معه الدب أصل يخالف ل ذلك وأنأ المجرد باسأمه قارره لما خلف
. ذلك إلى التنبيه سأبق وقاد الفقهاء بعض

    

 باب 
ماذا قالوا قلوبهم عن فزع إذا { حتى تعالى الله قول

}  الحق قالوا ربكم قال
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... } قلوبهم عن فزع إذا { حتى قاوله وهو الباب هذا
حيث العاما ذكر بعد للخاص التنبيه باب من ليكونأ المصنف به أتى
ولو لعابديها المعبودات جميع نفع عدما فيه عمم السابق الباب أنأ

وأصلح المخلوقاات أعظم ببيانأ ذلك أتبع ثام ، حقير قاليل بشيء
ل وأنها مخلوقاة وأنها ضعفها ثابت فإذا الملئاكة وهي أل المخلوقاات

ًا لذاتها تملك ًا ول نفع ً ضر يحكم أنأ أولى باب فمن غيرها عن فضل
. لها حكم بما غيرها على

قلوبهم عن فزع إذا { حتى تعالى الله [ وقول قاوله
(  في الراغب قاال كما والفزع ، الفزع ذهاب وهو التفزيع   من} ]

ّوف رؤية عند الفؤاد في يحصل وهلع خوف ) أصله المفردات المخ
ذهاب بأنه فزع أو ذهاب الفزع بكونأ التفسير وهذا ، توقاعه أو

حاتم أبي ابن ذلك حكى كما المفسرين أكثر عليه الذي هو الفزع
ومجاهد عباس لبن ذلك وأسأندوا ، تفسيرهما في جرير وابن

. وآخرين وقاتادة والحسن
هل التأويل أهل بين خلف  فيه] قلوبهم [ عن قاوله

أكثر عليه والذي ، قاولين على ؟ الشرك أهل أما الملئاكة المقصود
في عطية ابن قاال ، الملئاكة هم الية في المقصود أنأ المفسرين
) الصحيحة الحاديث عليه تظاهرت الذي )       ( وهذا ( تفسيره

كثير ابن وقاال ، الطبري جرير ابن المفسرين شيخ قاطع وبذلك
عليه وتظاهرت فيه مرية ل الذي الحق هو ( هذا الله رحمه

وجود إثابات الية ففي كذلك ذلك كانأ ) فإذا والثاار الحاديث
. للملئاكة القلوب
العلي وهو الحق قالوا ربكم قال ماذا [ { قالوا قاوله
كما هريرة أبو حديث في موجود الية هذه  تفسير} ] الكبير
الحق هو الله : أنأ  أي} الحق { قالوا قاوله . وفي بطوله سأيأتي

ًا إل يقول ول ً كانأ ما والحق  حق ًا عدل { وهو وقاوله ،  وصدقا
والعلو ، وتعالى سأبحانه الله علو إثابات   فيه} الكبير العلي
:ــ قاسمين إلى ينقسم

على عالية مقدسأة الله ذات : أنأ ومعناه ، ذات : علو الول 
: وهو صفات : علو .والثاني العرش على مستوية منه بائانة ، خلقه

بها سأمى أو الله بها اتصف التي السأماء وجميع الصفات جميع أنأ
يوجد ما أعلى منها لله القدر عالية كلها  رسأوله بها سأماه أو نفسه
ً ، منها موصوف الله أنأ شك فل وجل عز لله الرادة إثابات فمثل
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من شيء فيها وليس ضعف فيها ليس التي الرادات وأعلى بتماما
. الخلق إرادات جميع يصيب  ما

هريرة أبي عن الصحيح [ وفي الله رحمه المصنف قاال
في المر الله قضى ( إذا قال  النبي عن عنه الله رضي

..)]  بأجنحتها الملئكة ضربت السماء
. البخاري صحيح   يعني] الصحيح [ في قاوله
:ـ نوعانأ   القضاء] قضى [ إذا قاوله
بشيء السلما عليه جبريل رسأوله الله : أمر وهو شرعي قاضاء

. لعباده ونهيه أمره من يحبه
يكونأ أنأ وخلقه قادره بشيء وهو: أمره كوني قادري وقاضاء

ًا ًا تام فيه يدخل وقاد وتعالى سأبحانه  يحبه ما فيه يدخل وهذا ، كائان
. يحبه ل ما

أنأ على دللة  فيه] بأجنحتها الملئكة [ ضربت قاوله
رسأول رأى  النبي أنأ الصحيح في ثابت وقاد ، أجنحة ذوو الملئاكة

. جناح بستمائاة جبريل الله
ًا قاوله ًا بفتحتانأ إما ، ضبطانأ  فيها] [ خضعانأ ) من ( َخَضعان
ًا المعجمة الضاد وتسكين المعجمة الخاء بضم وإما الخضوع أيض

ًا .  وتعالى سأبحانه له خاضعونأ : أنهم ) أي ( ُخْضعان
.  والنقياد والنكسار : الذل هو اللغوي أصله في والخضوع

ًا قاوله من وتعالى سأبحانه يقوله لما  أي] لقوله [ خضعانأ
. كوني قاضاء أو شرعي قاضاء

فما ، للتشبيه  الكاف]  صفوان على سلسلة [ كأنأه قاوله
؟ به المشبه هو وما المشبه هو

السلسلة بصوت المسموع الله صوت به والمشبه المشبه أما
والجماعة السنة أهل قاول هو وهذا ، أملس حجر على تجر عندما

) ( أنأ التأسأيس ( نقض في السألما شيخ قاال ، المسألة هذه في
بأجنحتها تضرب تخضع عندما الملئاكة صوت هو المقصود قاال من

بذلك قاال من قاال ، صفوانأ على تجر عندما السلسلة بصوت ُشبه
ّول فقد . ) إ.هـ ذلك في السنة أهل قاول عن وخرج الحديث أ
هذا تأويل من الشراح بعض فيه وقاع لما التنبيه ينبغي َثام ومن 

ًا كونه ، الحديث تسحب عندما السلسلة بصوت شبه للملئاكة صوت
. الملس : الحجر هو . والصفوانأ أملس حجر على

: أي ، النونأ وسأكونأ التحتية الياء  بفتح] ذلك [ ينفذهم قاوله
الذي الصوت هذا أنأ أي ، قالوبهم على يقع حتى إليهم يصل ذلك أنأ
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ًء الله يقض عندما يسمعونه وينفذ يصل جبريل رسأوله يبلغه قاضا
ًا رعدة فيهم فيحدث الملئاكة هؤلء قالوب إلى بل وهيبة وخوف

ًا يسجدونأ ذلك بعد ثام ، بالغشية يصابونأ وتعالى سأبحانه لله تعظيم
. به وقاضى الله أمر الذي المقدس هو ما ويتساءلونأ

َثاّم  بعد يكونأ أما الصوت سأماع قابل يكونأ السجود هل خلف و
، السماع بعد يكونأ السجود أنأ النص وظاهر ، خلف فيه ؟ الغشية

. المر وقاوع بعد يكونأ أي التعظيم تماما باب من لنه
السمع ومسترق ، السمع مسترق [.. فيسمعها قاوله

ـ عيينه ابن يعني ـ سفيان وصفه بعض فوق بعضه هكذا
.. ]  أصابعه بين وبدد فحّرفها بكفه

بين : فرق أي ، أصابعه بين وبدد ، : أمالها  أي] [ حّرفها قاوله
باب من وهذا ، بها ملصقة تكونأ ل بحيث تليها والتي إصبع كل

فوق بعضهم السمع مسترقاي بعض ركوب كيفية على التمثيل
. بعض

لهم ليبين الصفة هذه الله رحمه عيينة بن سأفيانأ قاال وكونه
ليأخذوا السماء إلى يصلوا حتى بعض فوق بعضهم يركب أنهم
ًا أنأ صحيحة رواية وهي الروايات بعض في وجاء ، السمع من شيئ

 ـ) العنان إلى بعض فوق بعضهم ( يركب السمع مسترقاي
يسمعونأ عندما الملئاكة يقولونأ ماذا يستمعونأ ثام ـ السحاب يعني
فيأخذونأ وتعالى سأبحانه كلمه صوت أو وتعالى سأبحانه الله كلما
ًا . سأمعوه مما شيئ

:  يعني] تحته من إلى فيلقيها الكلمة [ فيسمع قاوله
على يلقيها حتى تحته من إلى الخر يلقيها ثام ، السمع مسترق

قاال كما والكاهن الساحر بين والفرق ، الكاهن أو الساحر لسانأ
يعني ، الغيب أمور من شيئ لك يتكهن الكاهن أنأ هو السألما شيخ

. أما لك ليقوله أو ليعرفك غيبي أمر إلى يتطلع أنأ يحاول أنأ
يسعى بل فحسب يتكهن ل الساحر إنأ إذ وزيادة كاهن فهو الساحر

أمور وإلى الناس هلك إلى ويسعى الزوجين بين التفريق في
كاهن كل وليس كاهن سأاحر كل أنأ هذا من فيتحصل ، كثيرة
الكاهن عند ما يجمع فهو الكاهن من أعم الساحر لنأ ، سأاحر
.  وزيادة

بها ترمى التي النجوما  يعني] الشهاب أدركه  [ فربما قاوله
أنأ على دللة فيه وهذا ، السمع اسأتراق تحاول التي الشياطين

ما وبين هذا بين ويجمع  بعثته قابل موجودة كانت بالشهب الرمي
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النفر بذلك أخبر كما  النبي بعث عندما أتت الشهب كونأ من ورد
في لسانهم على وجل عز الله حكاه كما الجن من أسألموا الذين
بالشهب الرمي كانأ يقال بأنأ وهذا هذا بين يجمع ، الجن سأورة

ُبعث لما وتزايد كثر ذلك بعد ثام قالة على ولكن موجود البعثة قابل
الشياطين من أو الجملة في الجن من أحد يستطيع ل حتى  النبي
ًا يسترقاوا أنأ العموما وجه على .  السمع من شيئ

مائة معها فيكذب يدركه أن قبل ألقاها [ ربما قاوله
تدرك وقاد المسترقاين تطارد الشهب أنأ دللة فيه   هذا] كذبة

ما وصول فتمنع تحته من إلى اسأترقاه ما يوصل أنأ قابل المسترق
هذا فيوصل تدركه ل وقاد الكاهن أو الساحر إلى اسأتراقاه حاول

ًا المسترق من كله وهذا ، الساحر أو الكاهن لهذا اسأترقاه مما شيئ
، بالحكمة منوطة الله أوامر لنأ وتعالى سأبحانه الله حكمة

فقد ، مجهولة تكونأ وقاد الخلق لدى معلومة تكونأ قاد والحكمة
المسترقاين هؤلء وجل عز الله جعل لجلها التي الحكم من يكونأ

ًا يوصلونأ يدركهم أنأ دونأ تحتهم من إلى اسأترقاوه مما شيئ
الكاهن أو الساحر قاال لقد يقال بأنأ فتنة هناك يكونأ حتى الشهاب

. الطيب من الخبيث الله فيميز ، ووقاع كذا
لنا قال قد أليس فيقال كذبة، مائة معها [ فيكذب قاوله

ِكذبة ، الضبط في أوجه ) لها   (كذبة] :كذا كذا وكذا كذا يوم
َكذبة ْذبة و أمرين  يحتمل) كذبة مائة معها ( فيكذب . وقاوله وك

أو الجني هو سأمع ما فوق الكذبات زاد الذي يكونأ : أنأ الول :ـ
ُيوصل الذي أنه يكونأ : قاد . والثاني السمع اسأترق الذي الشيطانأ

. والكهنة السحرة من سأرق الذي الشيء هذا إليه
من  هذه] وكذا كذا لنا قال قد أليس [ فيقال قاوله 

الكاهن قااله ما مصداق يجدونأ كونهم من الناس تفتن التي المور
، الفتنة باب من العلة وهذه ، به أخبرهم أمر في الساحر أو

ذلك يقل لم أي  السماء من سأمعت التي الكلمة بتلك فيصدق
ًا إل والكاهن الساحر من الحقيقة على وزاد الحقيقة من شيئ
. الكذب

: قال عنه الله رضي سمعان بن النواس [ وعن قاوله
وتكلم بالمر يوحي أن تعالى الله أراد إذا  الله رسول

شديدة رعدة قال أو ـ رجفة منه السموات أخذت بالوحي
ًا ـ السموات أهل ذلك سمع فإذا وجل عز الله من خوف

ًا لله وخروا صعقوا المصنف يذكر لم الحديث هذا) ]  ... سجد
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في خزيمة ابن فأخرجه جمع أخرجه وقاد ، الئامة من أخرجه من
في أنأ ) . إل ( الحلية كتابه في نعيم أبو ) وأخرجه ( التوحيد كتابه
ابن لخصه المحدثاين عند حاله حماد بن ونعيم ، حماد بن نعيم سأنده
ًا يخطئ صدوق ) بقوله ( التقريب في الله رحمه حجر . كثير

من أنأ والتعديل الجرح وأئامة الحديث أهل عند المتقرر ومن
ًا عنده الوهم وجود حاله كانأ ولكن ، مقبولة غير فمفرداته كثير
بن نعيم أحاديث جميع ) فسبر ( الكامل كتابه في عدي ابن قاال

أقاامها التي والحاديث فيها وهم التي الحاديث واسأتقصى حماد
بن نعيم قابل من وهم فيها كانأ التي الحاديث فحصر الجادة على
، منها ليس بصدده نحن الذي وحديثنا ؛ أحاديث عشرة في حماد
فيه ليس مستقيم فهو الحاديث هذه سأوى ( وما عدي ابن قاال
ما أقال بصدده نحن الذي الحديث أنأ على دللة فيه ) فهذا وهم
بكلما أخذنا ما إذا هذا ، التحسين ويحتمل فيجبر ، ضعيف فيه يقال
درجة لنأ الوهم من سأالم الحديث إنأ فقلنا ظاهره على عدي ابن

. الحسن مرتبات في والصدوق ، صدوق حماد بن نعيم

يوحي أن تعالى الله أراد ( إذا  الله رسول [ قال قاوله
:ـ نوعانأ الرادة...) ]   بالمر

ذلك وضحنا أنأ وسأبق ، قادرية كونية وإرادة ، شرعية دينية إرادة
. السريع الخفي الخبار : هو . والوحي
به مفعول  السموات] رجفة منه السموات [ أخذت قاوله

السموات هذه خوف شدة من وذلك الفاعل هو والرجفة ، مقدما
.   السماء في به قاضى الذي وتعالى سأبحانه الله لمر وتعظيمها
الهزة : هي  والرعدة] شديدة رعدة قال [ أو قاوله

إذا فلنأ : أرعد قاال ولذلك الخوف أو الوجل من بشيء المصحوبة
. الخوف من شيء مع جسمه أو جلده اهتز

ًا قاوله أهل ذلك سمع فإذا وجل، عز الله من [ خوف
لنأ غيرهم قالنا فإذا وغيرهم الملئاكة السموات  أهل] السموات

. : الغشية هي .  والصعقة إليه الله رفعه مريم بن عيسى هناك
ًا لله [ وخروا قاوله المعيه باب من أنها يحتمل  الواو] سجد
ويحتمل لله سأجدا أنهم حالهم كانأ صعقوا لما أنهم أي ، والحال

ابن قاال كما الصل في الترتيب تفيد ول المغايرة باب من أنها
تفيد ) ل ( الواو أنأ النحاة عند المقرر ) أنأ ( المغني في هشاما
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عند السياقاات بعض في الترتيب تفيد وقاد أصلها في هذا ، الترتيب
.  الترتيب تفيد ل ) أنها ( الواو أصل في ولكن العرب

أنأ  يحتمل] جبريل رأسه يرفع من أول [ فيكون قاوله
ًا) ( أول يكونأ ًا يكونأ أنأ ويحتمل  اسأم سأائاغانأ وجهانأ فهما ، خبر

، وتعالى سأبحانه ربه عند جبريل الله رسأول مقدار لعظم وذلك ،
ومن الفضائال من له يوجد ولذلك الملئاكة جميع على المقدما فهو

الملئاكة جنس عن الكثير الشيء له ويوجد ، منها وهذه المناقاب
. وتعالى سأبحانه الله عند فضله كله وهذا

) تفسيرية  ( من] أراد بما وحيه من الله [ فيكلمه قاوله
يكلمه أو وحيه ببعض الله يكلمه يعني ، تبعيضية تكونأ أنأ ويحتمل

. وحيه من أنه وتفسيره ، به الله يكلمه الذي بالشيء الله
بسماء مر كلما الملئكة على جبريل يمر  ثم[ قاوله
: جبريل فيقول جبريل يا ربنا قال ماذا ملئكتها سألته

لظاهر واضح تبيانأ فيه  وهذا] الكبير العلي وهو الحق قال
. معنا سأبق كما الية

الحق قال ، جبريل قال ما مثل كلهم  فيقولون[ قاوله
أمر حيث إلى بالوحي جبريل فينتهي الكبير العلي وهو
رسأوله يأمر لما وجل عز الله أنأ   المقصود] وجل عز الله

الله أراد فحيث كوني إما ، سأبق كما نوعين على فأمره جبريل
على لوط قارية قالب ذلك ومثال ، جبريل إليه صار الكوني الشيء

. أهلها
من شرعي وأمر مراد إلى جبريل منتهى يكونأ قاد وكذلك 

بخبر ومجيئه بالوحي  للنبي كانتهائاه مرسأل نبي إلى تبليغه
كلهم الخلق أنأ واضح تبيانأ ففيه بالباب يتعلق ما وهذا ، السماء
ًا لنفسهم يملكونأ ل الملئاكة وهم وأصلحهم الخلق وأعظم شيئ

وهذا لغيرهم يملكوا ل أنأ أولى باب فمن النفع من ول الضر من
أنها الله دونأ من عبدت التي المعبودات جميع أنأ على دللة فيه

.   للعبادة مستحقة غير وأنها بباطل عبدت
ًا  قاوله بتفسير تتعلق :     فائادة سلسلٌة كأنأه لقوله ( خضعانأ

) ( كأنأه قاوله في الضمير أنأ معنا سأبق  فقد) صفوان على
الملئاكة خضعانأ صوت على ل ، والجلل العزة رب قاول على يعود

:ــ أمرانأ ذلك على ويدل بأجنحتها
يرجع الضمير أنأ اللغة أهل عند المقرر من : أنه الول المر

  سأبحانه قاوله هو الحديث في مذكور وأقارب ، مذكور أقارب  إلى
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بضمير عنه يعبر ل الملئاكة أجنحة صوت : أنأ والمرالثاني
صوت المقصود كانأ فلو ، الناث بضمير عنه يعبر وإنما الذكورية
، صفوانأ على سألسلة كأنها لقيل الملئاكة أجنحة أوصوت الملئاكة

سأبحانه قاوله المقصود أنأ على دل ذاك ول هذا يكن لم فلما
ًا(  الحديث في كما ، وتعالى على سألسلة كأنأه لقوله خضعان
ًا المر ويزيد) .  صفوانأ ًا توضيح في  جرير ابن أخرجه ما وتبيان
مضى الذي الحديث سأاق حيث ، الصحة شرط على بسند تفسيره

صوت قوله صوت كأن ، لقوله ( خضعانأا     فيه وجاء معنا
ّين توضيح فيه  وهذا) صفوان على سلسلة .  ب
: ( هذا قاال أنه الله رحمه حنبل بن أحمد الماما عن جاء ولذلك

، كلمه على دللة الحديث هذا ) ففي الجهمية ينكره الحديث
. وتعالى سأبحانه بصوت كلمه أنأ وعلى

    

باب
 الشفاعـــــــة 

المشركين متعلق بطلنأ يبين الله رحمه المصنف يزال ل
تنفع أو تضر المعبودات تلك كونأ بطلنأ وّضح حيث ، بمعبوداتهم

في أبطل . ثام كالملئاكة وأصلحهم الخلق أعظم من كانت ولو
لنأ ، الله عند لهم تشفع المعبودات تلك ) كونأ الشفاعة ( باب

ًا تملك  لكونها المعبودات تلك عبدنا : ما يقولونأ قاد المشركين ضر
كما ، ومقامها بجاهها الله عند لنا تشفع كي دعوناهم وإنما نفعا أو

لقضاء وسأائاط ليجعلوهم والسلطين الملوك عند بالوجهاء يتقرب
توحيد سأببها الشفاعة أنأ الله رحمه المصنف . فأوضح حاجاتهم

مبدؤها  فالشفاعة0 له أنواعها بجميع والعبادة الدين وإخلص ، الله
يأذنأ الذي وهو بإذنه إل أحد يشفع فل ، تمامها الله وعلى الله من
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القيم ابن . قاال له المشفوع في شفاعته ويقبل للشافع
 هـ0) أ التوحيد بتجريد تنال إنما ( الشفاعة

( الشين . ومادة الوتر ضد وهو الشفع  من]  الشفاعة[ قاوله
قااله ، : المقارنة وهو صحيح واحد أصل إلى ) ترجع والعين والفاء

المعنى في موجود المقارنة ومعنى (المقاييس) ، في فارس ابن
له المشفوع بسؤال الشافع سأؤال : اقاترانأ هو إذ الصطلحي

الله رحمك  واعلم0 مضرة دفع أو منفعة جلب من مطلبه لتحقيق
 :ــ نوعانأ الشفاعة أنأ

   ــ شرطانأ فيها توفر ما وهي مثبتة  شفاعة:     الول:
وتعالى سأبحانه : رضاه  والثاني0 بالشفاعة الله : إذنأ أولهما

 0 له والمشفوع الشافع عن
   يتوفر أولم  شركية كانت ما وهي ، منفية  شفاعة:     الثاني
. المثبتة الشفاعة شرطا فيها
:ــ نوعانأ المثبتة الشفاعة إنأ ثام 

ًا  بالرسأول خاصة غير : شفاعة الول الشفاعة وهي ، اتفاقا
شيخ قاال ، النار من يخرجوا أنأ الموّحدين من الكبائار أهل في

الكبائار أهل في الشفاعة أحاديث ( إنأ الله رحمه تيمية ابن السألما
من الصالح السلف عليها اتفق وقاد   النبي عن متواترة ثاابتة

0المسلمين) وأئامة بإحسانأ وتابعيهم الصحابة
:ــ قاسمانأ وهي ،  الرسأول بها ُخص : شفاعة الثاني

وهو به   الرسأول اختصاص على أتفق  ما:     الول     القسم
 :ــ شفاعات ثالث
يقضي بأنأ ربه عند   شفاعته وهي ، العظمى  الشفاعة -1

تهم وهي وشدته، الموقاف طول من ويريحهم خلقه بين سأبحانه
على المحمود المقاما وهي ، وكافرهم مؤمنهم الموقاف أهل جميع
وابن والقرطبي جرير ابن جزما وبه ، العلم أهل من الكثر قاول
رضي عمر بن الله عبد حديث ذلك على ويدل ، الله رحمهم كثير
فذلك   النبي إلى الشفاعة تنتهي ( حتى وفيه عنهما الله
. البخاري  رواه) المحمود المقام الله يبعثه يوم
صحيح ففي ، لهلها الجنة باب اسأتفتاح في  الشفاعة -2

ًا أنس حديث من مسلم ) الجنة في شفيع أول ( أنأا مرفوع
 آتي( وفيها مسلم عند وهي للحديث الخرى الرواية ويوّضحه

:من الخازن فيقول ، فأستفتح القيامة يوم الجنة باب
قبلك لحد أفتح ل أمرت بك فيقول ، محمد فأقول ؟ أنأت
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من الصحيحين في جاء  لما0 طالب أبي عمه في الشفاعة - 3
الرسأول عند ذكر لما أنه عنه الله رضي الخدري سأعيد أبي حديث

  القيامة يوم شفاعتي تنفعه ( لعله قاال طالب أبو ،
) دماغه منه يغلي كعبيه يبلغ نأار من ضحضاح في فيجعل

ما الرض وجه على الماء من رق : ما هو الصل في والضحضاح
مسلم صحيح في ) وجاء ( النهاية في الثاير ابن قااله ، الكعبين يبلغ
ًا عنهما الله رضي عباس ابن حديث من أهل ( أهون مرفوع

ًا النار منهما يغلي بنعلين منتعل وهو  طالب أبو عذاب
 . ) دماغه

ًا كونه في أختلف : ما الثانأي     القسم وهو ،   بالرسأول خاص
ًا شفاعات ثالث  :ــ أيض
حديث عليه ويدل ، حساب بل الجنة دخول في  الشفاعة -1

ل الحديث أنأ سأبق. غير ،وقاد ألف السبعين في محصن بن عكاشة
رحمه كثير ابن قاال  ولذا ، إخبار مجرد هو بل فيه للشفاعة ذكر
هذه يعني ـ لهذا أرى )  ( ولم والملحم الفتن في في( النهاية الله

ًا ـ الشفاعة  ) أ.هـ علمت فيما شاهد
رحمه الجري أخرجه ما الشفاعة من النوع لهذا يشهد ولكن

ًا عنه الله رضي هريرة أبي حديث ) من ( الشريعة في الله مرفوع
: لك فقال لمتي الشفاعة وجل عز الله (  سألت
ًا سبعون ) عذاب ول حساب بغير الجنة يدخلون ألف
عنه قاال ، فروة أبي بن الله عبد بن إسأحاق  وفيه0 الحديث
 0 ) متروك ( التقريب في الحافظ

ورجال ، هريرة أبي حديث من البغوي عند شاهد وللحديث
عنه قاال فقد الواسأطي عاصم غير الصحة شرط على سأنده

) .  وهم ربما ( صدوق  التقريب  في الحافظ
بكونها وغيرهم والسيوطي والنووي عياض جزما الشفاعة وهذه

  0  بالرسأول خاصة
، بالدليل يثبت إنما )  الختصاص الباري في( فتح الحافظ وقاال

0 ) انتهى عليه دليل ول
لهذه  ويستدل0 يدخلها ل أنأ النار اسأتوجب فيمن  الشفاعة -2

من الكبير) وغيره ( المعجم في الطبراني رواه بما  الشفاعة
ًا عنهما الله رضي عباس ابن حديث أزال ( وما وفيه مرفوع
ًا أعطى حتى أشفع ، النار إلى بهم بعث قد برجال صكاك
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ًا إن حتى تركت ما محمد : يا ليقول جهنم خازن مالك
 .) نأقمة من أمتك على ربك لغضب
صحيح حديث : هذا ) وقاال ( المستدرك في الحاكم أخرجه وقاد
الذهبي وتعقبه ، الشفاعة أخبار في غريب الحديث  وقاال0 السأناد
ابن محمد الحديث سأند في  لنأ  وذلك0 منكر : الحديث بقوله
 ولذا0 ) ضعيف ( التقريب  في الحافظ عنه قاال ، البناني ثاابت
: النوع هذا ) عن السنن ( تهذيب       في الله رحمه القيم ابن قاال
0  انتهى0 عليه يدل حديث على النأ إلى أقاف لم النوع وهذا

الدنيا أبي : ابن منهم ، أئامة الشفاعة هذه أثابت فقد ذلك ومع
في كثير ) وابن مسلم ( شرح      في ) والنووي ( الهوال في

) ( الفتح في حجر ) وابن ( المجموع في تيميه ) وابن ( النهاية
 0وغيره

بالخصوصية فجزما ،   بالرسأول خاصة كونها في واختلف
0 ذلك في النووي وتردد ، السبكي وابن عياض ونفاها ، القرطبي

ويدل ، الجنة أهل من أقاواما درجات رفع في  الشفاعة -3
لبي دعا  النبي أنأ عنها الله رضي سألمه أما حديث نحو عليها
وارفع سلمة لبي اغفر ( اللهم فقال توفي لما سألمة

أنأ  والحق0 مسلم أخرجه  الحديث) المهديين في درجته
في صريحة غير الشفاعة من النوع هذا على بها المستدل الدلة
في الله رحمه القيم ابن بها يجزما لم ولذا ، الشفاعة إثابات

وقاد0 الناس من كثير ينكرها نوع : هي ) وقاال السنن ( تهذيب
. اعلم والله وغيره السألما شيخ أثابتها

هناك ) أنأ ( المجموع في الله رحمه تيميه ابن حكى وقاد
ًا . الشفاعة بهذه  النبي خصوصية في اختلف
به { وأنأذر  وجل عز الله  وقول[ الله رحمه المصنف قاال
دونأه من لهم ليس ربهم إلى يحشروا أن يخافون الذين

} ] يتقون لعلهم شفيٍع ول ولٍي من
ابن قااله ، : القرآنأ يعني ، به خوف } ]  أي به وأنأذر[ {  قاوله

0 وغيره عباس
عباس ابن قااله ، المؤمنونأ   هم} ] يخافون الذين[ {  قاوله
غير ) : وارتضاه (التفسير في اللوسأي  قاال0 وغيرهما والحسن

ّيدوا أنهم إل واحد ورجاء للنذار المناسأب لنه ، بالمفرطين قا
.   التقوى
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} ] شفيع ول ولي من دونأه من لهم [ { ليس  قاوله
على وإما الحالية على إما نصب محل في الي من المقطع هذا

ً كونها  فإما0 المفعولية ِلّضمير حال من ) أو ( يحشروا قاوله في َفل
ول ولي ل كونهم حال : يحشرونأ الول (يخافونأ) فتقدير ضمير
ول لهم نصير ل كونهم حال : يخافونأ الثاني  وتقدير0 لهم شفيع
 0 شافع

ً كونها وأما ِلَمقول به مفعول : ليس لهم : وقال أي ، القول َف
 0 شفيع ول ولي دونه من لهم

:  أي) شفيع ( ول  وقاوله0 ينفع : قاريب   أي) ( ولي وقاوله
 0 لهم يشفع

الذنوب وبين بينهم : يجعلونأ  أي} ] يتقون [ { لعلهم قاوله
فقوله هذا  وعلى0 نواهيه وترك الله أوامر بفعل وقااية والمعاصي
كونها  ويحتمل0 بالنذار للمر تعليلية  جملة) يتقون ( لعلهم

ترجوا كونك حال أنذرهم  والمعنى) ( أنأذر في المر لضمير حالية
  0 تقواهم
الشفيع مطلق نفي فيه إذ ،  إشكال) شفيع ( ول قاوله وفي

0 وغيره  للرسأول المثبتة - الشفاعة ظاهره في ـ ينافي وهو
: ) بقوله ( تفسيره في الله رحمه البغوي ذكره ما  هو وجوابه

لنهم ـ يشفعونأ والولياء النبياء أنأ مع ـ لغيره الشفاعة نفي وإنما
0 وتعالى سأبحانه بإذنه إل يشفعونأ ل

لله { قل  تعالى [ وقاوله تعالى الله رحمه المصنف قاال
ًا الشفاعة  } ] جميع

الختصاص ومعنى ، الملكية معنى تحتمل هنا ] اللما [لله قاوله
 0 أبلغ لكونه أولى والول ،

ًا[  قاوله أنواع جميع الله ملكية فتعم ، للشفاعة ] حاٌل جميع
إل يشفع ل لنه الله إلى ذلك ورد الختصاص وكذلك ، الشفاعة

 0 بإذنه
الذي ذا { من تعالى قوله[ و الله رحمه المصنف قاال
في ملك من { وكم  } وقوله بإذنأه إل عنده يشفع

ًا شفاعتهم تغني ل السموات يأذن أن بعد من إل شيئ
} ] ويرضى يشاء لمن الله

تنفع ل { يومئٍذ تعالى كقوله ونحوهما اليتين فهاتين
ً له ورضي الرحمن له أذن من إل الشفاعة }  جميعها قول

:ــ شرطانأ فيها توفر ما المثبتة الشفاعة أنأ على تدل
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عن وجل عز : رضاه  والثاني0 الشفاعة في الله : إذنأ الول
 0 له والمشفوع الشافع

هل السابقين الشرطين في اختلفوا السنة أهل أنأ واعلم
بالشافع خاص الول الشرط أنأ أما له والمشفوع الشافع يعمانأ

ومنهم ، الدعوة أئامة من كثير بالثاني جزما  ؟ له بالمشفوع والثاني
ابن واختار ، التوحيد كتاب شارح حسن بن الرحمن عبد : الشيخ

: أنأ ذلك وبيانأ  عليه تدل الدلة لنأ العموما الله رحمه تيميه
من إل  الشفاعة تنفع ل { يومئٍذ تعالى قاوله في الشفاعة

ً له ورضي الرحمن له أذن ، شفاعة شفع  مصدر}  قول
 وذلك0 تارة الفعل محل وإلى تارة الفاعل إلى يضاف والمصدر

} بعلمه { أنأزله كقوله العلم إلى تارة يضاف العلم لفظ مثل
} الساعة علم عنده الله { إن كقوله المعلوما إلى ويضاف

 0 عالمه ل معلومة هنا فالساعة
من لها بد ) ل ( الشفاعة وهي فالمصدر كذلك الشأنأ كانأ فلما 

شفاعة وكل شافع كل شفاعة تعم والشفاعة ، له ومشفوع شافع
 0 له لمشفوع
في ملك من { وكم وقوله[  الله رحمه المصنف قاال

ًا شفاعتهم تغني ل السموات يأذن أن بعد من إل شيئ
تزايد ، التكثير تفيد ) هنا كم} ]  (  ويرضى يشاء لمن الله

ًا شفاعتهم تغني ل وكثرتهم الملئاكة هؤلء .  شيئ
مكانأ الصل لنأ}  السموات في ملك من { وكم قاوله
إلى ينزلونأ الملئاكة من أجناس فهناك وإل ، السموات الملئاكة
يكتبونأ الناس جنس مع وكالكتبة المؤمنين على كالحفظة الرض

.  والسيئة الحسنة أعمالهم
ًا شفاعتهم تغني { ل قاوله الله يأذن أن بعد من إل شيئ

الله من والرضا الذنأ أنأ معنا  سأبق} ويرضى يشاء لمن
القول هو وأنه ، له والمشفوع بالشافع يتعلقانأ وتعالى سأبحانه

ّوبه الذي ذلك ووجه السألما شيخ له وانتصر وأختاره العلم أهل ص
المصدر ) وأنأ بإذنه إل  عنده ( يشفع كلمة في المضارع الفعل أنأ
أنأ معك سأبق لنه ، العموما على تدل ) كلها ( شفاعتهم قاوله في

ًا فيه يستكن المضارع الفعل ( فيها يوجد التي فاليات ، مصدر دوم
التي اليات وأما ، مصدر فيها اسأتكن ) كلها ) ( يشفع يشفعونأ
. واضح ) هذا ( شفاعتهم كقوله  واضح فيها المصدر
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المصادر أنأ اللغة أهل عند المقرر من فإنأ كذلك المر كانأ وإذا
ًا يكونأ عندما أصلها في تعم محل و الفاعل في المصدر في عام

كلمة أنأ ذلك توضح ، له والمشفوع الشافع في يتعلق فإنه  الفعل
أو نفسه الفعل وعلى الفاعل على تطلق مصدريه ) كلمة (العلم
العلم علق}  بعلمه { أنأزله تعالى الله يقول فعندما الفعل محل

هذا ، الية  هذه في الفاعلية له الذي : هو فالعلم بالفاعلية هنا
) قاوي علمه ( إنأ كقولك وبيانه الفعل بمحل يتعلق . وكذلك واضح
الذي الرجل ذلك ومحله ، فعل بمحل هنا الفعل علقت  وأنت

بمحل وتعلق  بالفاعل تعلق هنا العلم هو فالمصدر ، عنه تكلمت
. بالمفعولية وتعلق بالفاعلية : تعلق أي ، الفعل

تعلق ، تعلقانأ لها مصدرية ) كلمة ( شفاعة كلمة وكذلك
الشافع على يحمل بالفاعلية فتعلقها ، بالمفعولية وتعلق بالفاعلية

هذا يطرد أنأ . والصل له بالمشفوع يتعلق بالمفعولية وتعلقها ،
المر كانأ فإذا ، الية تفسير عند المعنيين أحد يختار ل وأنأ المعنى
خاصة ، بالية له والمشفوع للشافع والرضا الذنأ يعم فإنه كذلك

َفّرغ السأتثناء وأنأ كانأ ،وإذا بالمستثنى يسبق :لم ) أي ( ُم
ول بفاعلية ل يختار ول عمومه على يبقى فإنه مفرغ السأتثناء
. وهذا هذا يعم وإنما مفعولية

ل الله دون من زعمتم الذين ادعوا { قل  وقاوله
ما لبطلنأ  تبيين) ( زعمتم قاوله }  ففي ذرة مثقال يملكون

ًا تملك ل وأنها هؤلء تأله من ذكروه والشفاعة والنفع الضر من شيئ
. ذلك ونحو الشراكة أو

سأبحانه منه اسأتنكار } وهذا ذرة مثقال يملكون  ل{ قاوله
وذاك شيء أقال يملكونأ ل . وأنهم عليه هم لما ذما وكذلك وتعالى
.  الذرة هو الشيء
وفي}   الرض في ول السموات { في تعالى قاوله وفي

{ وماله قاوله وفي}    شرك من فيهما { ومالهم قاوله
إل عنده الشفاعة تنفع { ول وقاوله}   ظهير من منهم
لتعلقات بيانأ السألما لشيخ كما بيانأ فيه}    له أذن لمن

 :ــ أربعة أمور عن تخرج ل وأنها وآلهتهم معبوداتهم مع المشركين
.  والنفع الضر باب من : تعلق الول
.   الشركة باب من : تعلق الثاني
.   والعانة النصرة باب من : تعلق الثالث
.   الشفاعة باب من : تعلق الرابع
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الله غير من اتخذ من وكل والوثاانأ الصناما عبدة أنأ ذلك وبيانأ
عنه ويدفع الخير له يجلب ، وينفع يضر أنه يرى لنه إل يعبده لم إله

الله مع فيها يشترك يد له أنأ يعتقد فإنه ذلك يعتقد لم فإذا ، الضر
يعتقد أنأ فلبد ؛ ذلك يعتقد لم فإذا فيه والتصرف الكونأ تدبير في
عز الله عند حاجياته على له ومعين ونصير ظهير  المعبود هذا أنأ

فل المعبود ذلك مع العابد ذلك عند كذلك المر يكن لم وإذا ، وجل
جلب أو الضر لدفع الله عند ووسأيلة شفيع اتخذه كونه عن يخرج
على معبوداتهم مع الشرك أهل متعلقات هي الربعة . فهذه النفع
.  العظيمة الية هذه في كما الجمال وجه

من الشرك شجرة اقاتطعت الية ( هذه القيم ابن يقول لذلك
حال تقصد التي المقاصد جميع على قاضت . لنها هـ ) إ  القلوب

.  وتعالى سأبحانه الله غير اتخاذ
( الكلما كتابه في الله رحمه تيميه ابن : يعني العباس أبو قاال

به  يتعلق ما كل سأواه عما الله : ( نفى ) قاال السألما حقيقة على
)  .  منه وقاصد ملك لغيره يكونأ أنأ فنفى ، المشركونأ
ًا يكونأ أو  ، الشيء من  الجزء : هو والقصد يبق ولم ، لله عون

 ول{ قاال كما  الرب له أذنأ لمن إل تنفع ل أنها فبين ، الشفاعة إل
} . ارتضى لمن إل يشفعون

،كما القيامة يوما منتفية المشركونأ يظنها التي الشفاعة فهذه 
ل ويحمده لربه فيسجد يأتي ( أنأه  النبي وأخبر القرآنأ نفاها
ً  بالشفاعة يبدأ وقل رأسك : ارفع له يقال ثم ، أول

) .  تشفع واشفع تعطى وسل تسمع
 من( قاال بشفاعتك الناس أسأعد من  له هريرة أبو وقاال

ًا الله إل إله ل قال رحمه السألما شيخ ) يقول قلبه من خالص
وأجمع الخبار واجتمعت النصوص ) تواترت ( المجموع في الله
كل أنأ : على بعدهم فمن فالتابعين الصحابة لدنأ من السنة أهل

ول الجنة إلى مآله أنأ توحيد قالبه وفي جهنم في ألقي شخص
.  جهنم في يبقى أنأ يمكن

ًا الله إل إله ل قال ( من  قاوله عليه يدل وهذا من خالص
سأبق كما منها يجار أو النار من فيخرج له أشفع : أني ) أي قلبه

سأبحانه لله والعبادة التوحيد وجود عند بد . ول الشفاعة أنواع في
، ذلك في أخلص قاد النسانأ يكونأ أنأ  بالشهادتين والنطق وتعالى

وغير والنفاق الرياء من شيء يشوبه قاد والتوجه النية عموما لنأ
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في يسمى ما وهو النية توحيد من بد فل ، التوحيد شوائاب من ذلك
) .  ( الخلص بـ العلم أهل ولسانأ الشرع لسانأ

. الصحيحين في تيميه ابن العباس أبو ذكره الذي الحديث وهذا
ول الله بأذن الخلص لهل الشفاعة ( فتلك[  قاوله
متعلق لنأ ، الشرك الخلص  ] ضد) بالله أشرك لمن تكون

أمر هو إنما والنية القلب الخلص ومتعلق بالقلب أصل الشرك
إلى يتوجه بأنأ ، المقصد توحيد بالله توحيده من بد فل مطلق عاما
من هي التي التعبدية والعمال التعبد في وتعالى سأبحانه الله

كما الخلص هو وهذا وتعالى سأبحانه لله تكونأ القرب أجناس
على ذلك دل وتعالى سأبحانه الله لغير شيء صرف فإذا ، سأبق

أكبر : شرك فمنه مراتب على يأتي النية في ،والشرك الشرك
تفصيل سأبق وقاد وخفي جلي إلى ينقسم وكلهما أصغر وشرك

. ذلك
يتفضل الذي هو سبحانأه الله أن ( وحقيقته[  قاوله

أذن من دعاء بواسطة لهم فيغفر الخلص أهل على
 فيه) ] المحمود المقام ولينال ليكرمه يشفع أن له لهم
قاد بل ، فقط له بالمشفوع تتعلق ل الشفاعة نفعية أنأ على دللة

الله يؤتيه بأنأ يدعو أنأ أمر  النبي لذلك نفسه الشافع إلى تتعدى
ّظم وكذلك ، المحمود المقاما سأيقومه الذي المحمود المقاما الله ع

على قااصرة غير الشفاعة نفعية أنأ ذلك من فتبين ، الخرة في
ًا تتعداه قاد بل فحسب له المشفوع نفسه  الشافع إلى أحيان
ًا وبالشافع له بالمشفوع تتعلق الخرة الدار في فنفعيتها . أيض
فيها كان ما القرآن نأفاها التي ( فالشفاعة[  قاوله
 النبي بين وقاد ، مواضع في بإذنه الشفاعة أثابت  ]  ولهذا) شرك

أنأ على دلله فيه كله وهذا والخلص التوحيد لهل إل تكونأ ل أنها
ل فإنهم الخلص ينافي ما منهما وقاع إذا له والمشفوع الشافع

الله رحمهم العلم أهل اختلف ثام ومن ، فيهم يشفع ول يشفعونأ
) وأديانهم العظمى ( الشفاعة الموقاف أهل في  النبي شفع كيف

إلى ذلك فوجهوا مشرك كافر وهو طالب أبي عمه وفي تختلف
:ــ أمور

كونأ من عمومه على المر : أنأ أي ، : الخصوصية أولها
الحالتين هاتين أنأ .  إل موحد يكونأ أنأ بد ل له المشفوع

أبي عمه في  النبي وشفاعة ، الموقاف لهل  العظمى ( الشفاعة
. السابق والعموما الطلق عن تخرج خاصتانأ ) حالتانأ طالب
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أنأ لبد له المشفوع كونأ بها ُأنيط التي الشفاعة : أنأ وثاانيها
ًا يكونأ ًا موحد من صاحبها بإخراج المتعلقة الشفاعة هي مخلص
عن تخرج ل السابقتانأ والشفاعتانأ جهنم من رقابته وإعتاق ، النار
بين يفصل أنأ في  النبي شفاعة هي العظمى فالشفاعة ، ذلك

إنما  الرسأول بعم المتعلقة الثانية والشفاعة ، وقاوفهم بعد الخلق
أبي عمه عذاب الله فخفف ، النار من رقابته إعتاق ل تخفيف هي

يغلي رجليه كعبي إلى النار من ضحضاح له وضع أنأ إلى طالب
( أهون قاال  النبي أنأ مسلم صحيح في جاء وقاد ، دماغه منهما

ًا الناس النار أهل ( أهون رواية ) وفي النار في عذاب
ًا  . قاال) دماغه منهما يغلي نأعلن له وضع رجٌل عذاب

لنه  النبي عم هو : المقصود وغيرهما والنووي حجر ابن الحافظ
ل  ( أنه) والعقل النقل تعارض درء ( في تيميه ابن وذكر ، أخفهم هو

عنهم يخفف قاد فيمن العذاب في غيره طالب أبا يشارك أنأ مانع
عم على إل نص ول ، بنص يتعلقانأ والنفي الثابات لنأ ، العذاب

النار من ضحضاح في قادماه توضع أو نعلنأ له توضع بكونه  النبي
) .  دماغه منهما يغلي

اللغوي الشفاعة معنى حيث من بالشفاعة تتعلق معانأ وثامت
من الدنيا في الخلق بين يقع ما وهو ، سأبق الذي والصطلحي

، ما مطلب لتحقيق الجهات ذوي عند لبعض بعضهم شفاعة
.   أصلها في جائازة الشفاعة تكونأ أنأ هو ذلك في والضابط

:ــ قاسمين إلى القرآنأ في الشفاعة وجل عز الله قاسم وقاد
{ من سأبحانه يقول حيث ، سأيئة     وأخرى     حسنه     شفاعة     إلى
يشفع ومن ، منها نأصيب له يكن حسنة شفاعة يشفع

كل على كان الله إن ، منها كفل له يكن سيئة شفاعة
} . مقيتا شيء

من أنأ على دللة فيه القسمين هذين إلى الشفاعة فتقسيم
السألما شيخ قاال ، جائاز غير هو ما ومنها جائاز هو ما الشفاعة

باب من كانت إذا  الشفاعة أنأ ذلك في ( والقاعدة الله رحمه
الشيء يكونأ أنأ بشرط حسنه فهي والتقوى البر على التعاونأ

ًا جائاز فيه المشفوع ) . شرع
والعدوانأ الثام على التعاونأ باب من فهي السيئة الشفاعة وأما
ًا يكونأ هنا فيه المشفوع الشيء يكونأ أنأ بشرط أو جائاز وغير إثام
.  الشفاعة هذه يستحق ل له المشفوع يكونأ
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بأنأ وأبيه ابن بين النسانأ يشفع كأنأ الحسنه الشفاعة ومثال
عذر يقبل بأنأ عنده له ويشفع أبيه إلى فيذهب ، بينهما فيما يصلح

. الفقهاء يذكرها التي المثلة من وهذا ، ورفض أبى أباه أنأ بعد ابنه
ليرتكب لشخص النسانأ يشفع أنأ السيئة الشفاعة أمثلة ومن

ًا ًا أمر ًا محرم الربا من شيئا يتقاضى بأنأ له يشفع كأنأ محظور
ًا يعطي جهاز لدى يقدما بأنأ ، النسيئة ربا باب من الموال من شيئ

الشفاعة أنواع من كله هذا ، ذلك في أحقية له ممن يكونأ أو
. المحرمة السيئة

إليها ينتبه أنأ يجب التي المور من أنأ والصوليونأ الفقهاء وذكر
بالمصلحة متعلقة ) فهي المرسألة ( المصالح الشفاعة باب في

ً المر ولي منع فإذا ، بلده  في المر ولي يراها التي محل فتح مثل
بجوار هو من يؤذى ل حتى سأكني محل في الغناما تربية أو للنجارة

هذه مثل فتح في العانة أنأ شك فل ، الذى من بشيء ذلك
به أمر ما تخالف لنها تنبغي ل التي السيئة الشفاعة من الشياء

ًا تسبب ولنها  المر ولي .   ضرر
ول ضرر ( ل قاال   النبي أنأ قاطني الدار سأنن في جاء وقاد
عن تقل ل عديدة طرق له الحديث وهذا الصلح ابن  قاال) ضرار

قاوله في عليها وحث الشفاعة   النبي جوز ولذلك ، الحسن
 النبي وشفع(  مسلم صحيح في  كما) تؤجروا ( اشفعوا

ًا وكان ـ بريرة لزوج ترجع أن ـ تركته ثم فتزوجها عبد
أنأا إنأما ، :ل فقال ؟ الله رسول يا : أتأمرنأي فقالت ، إليه

أنأ على يدل كله هذا) .  إليه الرجعة أريد :ل فقالت شافع
ًا كانأ ما في الشفاعة أصل باب من وأنه فيه مرغب أنه حسن

المستحبة البواب من الباب هذا وأنأ والتقوى البر على التعاونأ
فيها ومايكونأ بها يتعلق وما السيئة الشفاعة أما ، إليها المندوب
ذلك أنأ شك فل المر ولي قايدها التي المرسألة للمصالح مخالفة

ها يذكر التي المسائال من فهذه السيئة الشفاعة تحت يدخل مما
. الباب بهذا تعلق ولها الفقهاء
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 باب
: تعالى الله قول

وهو يشاء من يهدي الله ولكن أحببت من تهدي ل { إنأك
} بالمهتدين أعلم

ّكد الشفاعة باب بعد جاء الباب هذا ًا أحد يستطيع ل أنه ليؤ ّي أ
الشفاعة يستطيع أحد ل أنه كما ، العذاب من لينجو أحد هداية كانأ
ّده ذلك كل وأنأ ، العذاب من لحد . وجل   عز الله إلى مر

:ـ نوعانأ الهداية أنأ وليعلم
في الهدى ايجاد وحقيقتها ، وإلهاما توفيق : هداية الول ـ

تعالى قاوله ومنها فحسب بالله خاصة الهداية وهذه ، وايثاره القلب
 .} يشاء من يهدي الله { ولكن

للخرين الهدى تبيين وحقيقته ، وإرشاد دللة : هداية والثاني ـ
أتباعهم من وغيرهم الرسأل بها يقوما . وهذه طريقه على والدللة ،

من لتهدي { إنأك:  تعالى قاوله في الواردة الهداية . ومنها
هداية هي هنا المنفية والهداية ،  محمد : يانبينا  أى} أحببت
. التوفيق

كما ، طالب أبو عمه  هو} أحببت من: {   تعالى قاوله
. الباب حديث في سأيأتي

: هداية   أي} يشاء من يهدي الله { ولكنتعالى:  قاوله
. وإلهاما توفيق

الشرعي أمره  لنأ} بالمهتدين أعلم { وهو:  تعالى قاوله
ًا جعل سأبحانه فهو ، بالغة حكمة عن والقدري ً مهتدين أناسأ فضل

ًا وجعل ، منه ً ، الجحيم أصحاب من أناسأ . سأبحانه منه عدل
:( في بقوله الله رحمه المصنف ذكره نزول سأبب الية ولهذه

). ..الخ المسيب ابن عن الصحيح
بن سأعيد ] عن [ صحيحيهما في الشيخانأ أخرجه الخبر وهذا
ّيب فقهاء كبار أحد وهو ، المخزومي القرشي َحزنأ بن المس
. صحابيانأ وجده وأبوه ، التابعين

، فاعل ] الوفاة) الوفاة طالب أبا حضرت ( لما:[ قاوله
. ومقدماتها : علماتها والمراد
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ًا جاءه  إنما)]   الله رسول [( جاءه:  قاوله على حرص
.  النبي نصرة في بيضاء أيدي من له لما ، عليه وشفقة ، هدايته

)] الجهل وأبو أمية أبي بن عبدالله [( وعنده:  قاوله
ًا لنهم ، معهما المسيب كونأ يحتمل وقاد ، مخزوما بني من جميع
، الحكم بأبي يكنى وكانأ ، جهل أبي سأوى بعد فيما الجميع أسألم
. جهل بأبي  المصطفى فنعته

منصوبة   كلمة)] الله عند بها لك أحاج [( كلمة:  قاوله
، منصوب وهو القول ) مقول الله إل إله ( ل لنأ ، البدلية على

. الحجة : من الجيم بتشديد وأحاّج
ّلة عن : أترغب له [( فقال:  قاوله )] المطلب عبد م

القوما قالوب في الحجة هذه لعظمة ، النكار به يراد هنا السأتفهاما
ووضوح : ( لعظمة الباب مسائال في الله يرحمه المصنف قاال ،

). عليها اقاتصرا عندهما المسألة هذه
الظرفية على منصوب   آخر)] قال ما آخر [( فكان:  قاوله

على ، الحسن . وهو الرفع فيه ويجوز ، إياهم تكليمه : آخر أي ،
. الخبر بعدها ) وما ( هو وجملة ، كانأ اسأم أنه

في الحافظ   قاال)] المطلب عبد ملة على [( هو:  قاوله
، المطلب عبد ملة على : أنا قاال طالب ابا أنأ (الفتح) " الظاهر

ّيره ( المسند في كما ًا ( هو بلفظة الراوي ) فغ للفظ  )  اسأتقباح
" . الحسنة التصرفات من وهو ، المذكور
ْنأَه مالم لك [( لستغفرن:  قاوله الجملة  هذه)] عنك ُأ

والله :( أما رواية وفي ، القسم أولها ، مؤكدات بثلث مؤكدة
. الثقيلة التوكيد ونونأ ، اللما وثاانيها  ،) لك لستغفرن
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باب
الغلو هو دينهم وتركهم آدم بني كفر سبب أن جاء ما

الصالحين في
. والبراهين الدلة : من  أي] جاء [ ما قاوله
الولين ليشمل ؛ عموما  فيه] آدم بني كفر [ سبب قاوله

ًا ؛ والخرين ًا ذكور . وإناثا
أنزلت به الذي ، الحق : الدين  يعني] دينهم [ وتركهم قاوله

. الرسأل وبعثت الكتب
:ـ معنيين إلى إلى يرجع اللغة في  هو] [ الغلو قاوله
ّد الول قـاـاله ، العـضـاء بـعـض في : حركة والثاني ،  الشيء : َح

: والمعـنـى ، المقـصـود ـهـو ). والول ( المـقـاييس ـفـي ـفـارس ابن
.  وغايته الشيء منتهى

تيمية ابن السألما شيخ فيعرفه الشرعي الصطلح في وأما
: : " الغلو ) بقوله المستقيم الصراط ( اقاتضاء في الله رحمه

ما على ذمه أو حمده في الشيء في يزاد بأنأ الحد مجاوزة
". يستحق
، وغيره المخلوق في المجاوزة مطلق هو الذي المعنى وهذا

ً ًا قاول ًا ، واعتقاد ًا ذم . آدما بني كفر في السأباب أعظم هو ؛ ومدح
أنبياء من ، والنساء الرجال : من  أي] [ الصالحين قاوله
من بهم الشرك لقرب الصالحونأ خص وإنما ، وغيرهم وأولياء

. وتعظيم محبة قاالب في يظهره الشيطانأ إنأ إذ ، النفوس
الكتاب أهل { يا تعالى [ وقوله الله رحمه المصنف قاال

كتاب من موضعين في جاءت الية  هذه} ] دينكم في تغلو ل
ينهى الله ) : " أنأ ( تفسيره في كثير ابن يقول كما والمعنى ، الله
فإنهم النصارى في كثير وهذا ، والطراء الغلو عن الكتاب أهل

ّد تجاوزوا أعطاه التي المنزلة فوق رفعوه حتى بعيسى التصديق َح
ًا اتخذوه أنأ إلى النبوة حيز من فنقلوه ، إياها الله الله دونأ من إله

" .  يعبدونه كما يعبدونه ،
إذ ، ونصارى يهود من الكتاب بأهل تتعلق أنها الية وظاهر
، أولئك كفعل يفعلوا أنأ المة لهذه تحذير فيه ولكن ؛ لهم الخطاب

اسأتفاضت حيث ، العزير مع واليهود ، عيسى مع النصارى غلو من
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ٌء ، مشابهتهم عن بالنهي النصوص ٍو في أكانأ سأوا في ؛ جفاء أما غل
. تفريط أما إفراٍط

. البخاري صحيح  يعني] الصحيح [ في قاوله
] ..} الية آلهتكم تذرن ل { وقالوا تعالى [ قوله قاوله

) آلهتكم تذرنأ ) : ( ل لهم ) :" ( وقاالوا ( تفسيره في البغوي قاال
ًا تذرنأ . ( ول عبادتها تتركوا : ل أي بضم المدينة أهل ) قارأ ُود

ًا . ( ول بفتحها والباقاونأ ، الواو ًا ويعوق يغوث ول سأواع ) ونسر
" . آلهتهم أسأماء هذه

:  أي] نأوح قوم من صالحين رجال أسماء [ هذه قاوله
زمن في فهم ، نوح قاوما من كونهم مع ، وفضل دين أهل كانوا أنهم

محمد عن بسنده ) روى ( تفسيره في جرير ابن أنأ . غير متقارب
ًا ويعوق يغوث في قاال أنه قايس بن ًا : " كانوا  ونسر صالحين قاوم
: عنهما الله رضي عباس ابن رواية في جاء ما " لكن ونوح آدما بين

؛ اسأحاق وابن وقاتادة والضحاك عكرمة عن مروي وهو ، أشهر
) . ( تفسيره في كثير ابن قااله

. : ماتوا  أي] هلكوا [ فلما قاوله
العلما هو  اليحاء] قومهم إلى الشيطان [ أوحى قاوله
. حجر ابن الحافظ قااله ، السريع الخفي

. بموتهم أصيبوا والذين ، لهم المحبونأ أتباعهم ) هم و( قاومهم
يجلسون كانأوا التي مجالسهم إلى انأصبوا [ أن قاوله

ًا فيها  ] بأسمائهم وسموها ، أنأصاب
بضم ـ ُنصب جمع والنصاب ، المهملة الصاد ) بكسر ( انصبوا

ألفاظ من وهي ، والرفع الوضع بمعنى يأتي وهو ـ وإسأكانها الصاد
ْبُت تقول ؛ الضداد في قااله ، وضعته أو رفعته إذا كذا َنَص

ّين ) ، ( القاموس َب ُي ) ( تفسيره في جرير ابن رواية هنا المراد و
الذين أصحابهم قاال ماتوا ( فلما وفيها ، وسأبقت ، قايس ابن عن

ّورناهم : لو بهم يقتدونأ كانوا إذا العبادة إلى لنا أشوق كانأ َص
ّوروهم ، ذكرناهم )  فص
الشيطانأ لهم أوحاه ما أولئك : فعل  أي] [ ففعلوا قاوله

َنْصب ، صالحيهم تصوير من ، إليهم ليتذكروا ؛ مجالسهم في ذلك و
. بها أفعالهم
والتعظيم المحبة قاالب في الحيلة هذه الشيطانأ لهم أخرج وقاد

. الدرجة   بهذه إل عليهم قادرته لعدما ،
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زمن في الصور تلك عبادة تقع : لم  أي] تعبد [ ولم قاوله
بمعرفة عهدهم لقرب وذلك ، الشيطانأ إليهم أوحى الذين هؤلء

. النصاب وضع لعلة ومعرفتهم ، الهالكين
أوحى الذين : هلك  أي] أولئك هلك إذا [ حتى قاوله

ّوي النصاب ووضعوا ، إليهم الشيطانأ . العبادة على للتق
ُنأسي قاوله ُنِسي] العلم [ و ، النسيانأ من ـ للمجهول بالبناء ـ  

:ـ تفسيرانأ ) المنسي ( العلم وفي
. والتوحيد الشرك بيانأ فيه الذي العلم : أنه الول ـ
ّلة علم : أنه الثاني ـ . النصاب نصبوا لجلها التي الع

ِبدت قاوله ّظم ( ما قاالوا أنهم رواية  وفي] [ ُع ُلنا َع ّو إل هؤلء أ
أولئك شفاعة : يرجونأ ) أي الله عند شفاعتهم يرجونأ وهم

عبادة في السبب هو فهذا ، أنصابهم نصبت الذين الصالحين
. صورهم المنصوبة الصالحين

أنأ على واضحة دللة عنهما الله رضي عباس ابن خبر وفي
َبِل من ، الصالحين أولئك في الغلو هو نوح قاوما كفر سأبب الذين ِقا

. الله عند لهم شفعاء جعلوهم
العلم أهل من واحد غير : ( قال القيم ابن [ قال قاوله

( إغاثاة كتابه من مأخوذ الله رحمه القيم ابن عن النقل  هذا...) ]
. الول الجزء من المائاتين بعد الثالثة الصفحة في ) كما اللهفانأ

الله رضي عباس ابن عن البخاري أخرجه ما بنحو فيه ما ومضمونأ
الصالحين أولئك قابور على عكوفهم ذكر القيم ابن أنأ إل ، عنهما

المد طول علة . وجعل تماثايلهم وتصوير ، أنصابهم نصب قابل
ًا . لولئك عبادتهم في سأبب

َتد الزمن عليهم : طال أي ، الزمن ) هو و( المد بحيث ، واْم
سأبب وأنأ ، الصالحين أولئك تصوير من الولونأ قاصده ما نسوا

َبل من قابورهم على بالعكوف التعظيم من جرى ما هو عبادتهم ِقا
. الولين

تطرونأي : ( ل قال  الله رسول : أن عمر [ وعن قاوله
بسياقاه الحديث  هذا..)] مريم ابن النصارى أطرت كما

. البخاري أخرجه وإنما ، مسلم يخرجه لم ولفظه
: والطراء ، الطراء من  مأخوذ)] تطرونأي [( ل قاوله
( النهاية في الثاير ابن قااله ، فيه والكذب ، المدح في الحد مجاوزة

النصارى غلت كما ، مدحي في فتغلوا تمدحوني : ل ) . والمعنى
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ٌد أنا وإنما ، عيسى  في ْب ِه من ورسأوٌل لله َع ِل َب ، منزلتي هي هذه ، ِقا
.  جفاء ول غلو دونأ ربي وصفني كما بها فصفوني
أهلك فإنأما ؛ والغلو : ( إياكم  الله رسول [ قال قاوله

راوية ـ الله يرحمه ـ المصنف يذكر لم)]  الغلو قبلكم كان َمن
في ) والنسائاي في( المسند أحمد أخرجه . وقاد أخرجه من ول

ابن حديث من غيرهم ) وكذا ( السنن في ماجة ) وابن ( السنن
مسلم له اخرج الحصين بن زياد سأنده وفي ، عنه الله رضى عباس

. حبانأ ابن ووثاقه ، الثقات من جماعة عنه وروى  الصول في
رحمه النووى الحديث صحح لذا ، فثقات السند رجال بقية أما

في وقاال ) ، الفتاوى ( مجموع في تيمة ) وابن ( المجموع في الله
" . مسلم شرط على صحيح ) : " إسأناده ( القاتضاء

ًا الغلو من تحذير الحديث وفي في السألما شيخ قاال ، مطلق
العتقادات في ، الغلو أنواع جميع في عاما ) :" هذا ( القاتضاء
" . والعمال
: قال  رسول : أن مسعود ابن عن [ ولمسلم قاوله
ًا ) قالها المتنطعون ( هلك  .] ثلث
، المتعمقونأ : هم ) " المتنطعونأ ( النهاية في الثاير ابن قاال
ّنطع من . مأخوذ حلوقاهم بأقاصى المتكلمونأ ، الكلما في الغالونأ ال

ُتعمل ثام الفم من العلى الغار وهو ، ً متعمق كل في اسأ ً قاول وفعل
في المتعمق ) : " المتنطع ( المعالم في الخطابي قاال " ولذا

" . الشيء
ًا قاوله وفي حرص وفيه ، والبلغ التعليم في ) مبالغة ( ثالثا

. التعليم وحسن ، المبين البلغ على  النبي
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باب
َد فيمن التغليظ في جاء ما َب صالح رجل قبر عند الله  َع

 عبده إذا فكيف
وعبادة والقباب الضرحة انتشار الله رحمه المصنف رأى لما 

جناب حماية تماما من وذلك ، عنها والنهي التحذير كرر القبور
. الشرك إلى يوصل طريق كل وسأد ، التوحيد
َد فيمن التغليظ في جاء ما  باب[ الله رحمه قاوله َب الله َع

الذي التشديد : من  أي] عبده إذا فكيف صالح رجل قبر عند
مساجد قابورهم اتخاذ أو الصالحين هؤلء عبادة عند بالنكار ُيصحب

.
الصلح قاصر المقصود ) ليس صالح رجل قابر ( عند وقاوله 
دخل كما النساء ذلك في يدخل بل النساء دونأ الرجال على

لما غيرهم دونأ الصالحين الله رحمه المصنف خص وإنما ، الرجال
ًا أكثر القلوب أنأ معنا سأبق والعباد الرجال من الصلح بأهل تعلق

. ونحوهم
رضي عائشة عن الصحيح [ وفي الله رحمه المصنف قاال

 للرسول ذكرت عنها الله رضي سلمة أم أن عنها الله
فقال ، الصور من فيها وما ، الحبشة بأرض رأتها كنيسة

 ـ الصالح العبد أو ـ الصالح الرجل فيهم مات إذا ( أولئك
ًا قبره على بنوا أولئك ، الصور تلك فيه وصوروا ، مسجد

)] الله عند الخلق شرار
مسلم وصحيح ، البخاري : صحيح  يعني] الصحيح [ في قاوله

 .
: ( أنأ الصحيحة الروايات بعض  وفي)] سلمة أم [( أن قاوله

) . رأتا ما ذكر في الكلما شاركتها حبيبة أما
أصلها ـ النونأ وكسر الكاف بفتح ـ  الكنيسة)] [( كنيسة قاوله
ِكنشت ّبد وهي ، : كنيسة فقيل ُعّربت ) وإنما (  َع َت . اليهود ُم
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ِلف ُت ّبد على يطلق هل واخ َع َت الماما أنكره ؟ كنيسة النصارى ُم
اللغة أهل عامة : أنأ أعني  اللغويين عامة بخلفه وجزما الصنعاني،

َلق الكنيسة أنأ جزموا ْط ّبد على ُت َع َت ونصارى يهود من الكتاب أهل ُم
ّبد أنأ الصل أنأ مع ، َع َت َيع عليه ُيطلق النصارى ُم ِب في جاء ) كما ( ال

ّبد الذي المحل ) هي . و( البيع القرآنأ َع َت َبل من فيه ُي . النصارى ِقا
على كانوا الحبشة أهل أنأ والصل ، الحبشة : بأرض وقاال

ّبد ينعت أنأ حينئذ فساغ ، النصرانية َع َت . كنيسة بكونه النصارى ُم
َتة الصور : من  أي)] الصور من فيها [(وما قاوله ِف ْل الُم
تلك جمال َتِصُف كانت أنها الروايات بعض في جاء كما ، للنظار
. وحسنها الّصور

ـ الصالح الرجل أو ـ الصالح العبد فيهم مات [( إذا قاوله
ًا قبره على بنوا من وليس الراوي من هنا  الشك)] مسجد
ًا قابره على و(بنوا ،  النبي ّيدوا : أنهم ) أي مسجد هذا قابر على ش

ًء الصالح الرجل لم فهم ، البناء هذا في لله يسجدونأ جعلوا ثام ، بنا
هذا قابر عند وتعالى سأبحانه الله عبدوا وإنما النسانأ هذا يعبدوا
. الرجل

الخلق شرار أولئك ، الصور تلك فيه [( وَصّوروا قاوله
وخيار شرار قاسمانأ فالخلق ) ، ( ِخيار ) ضد  ( ِشرار)] الله عند

.  الخير من مأخوذ والخيار ، الّشر من مأخوذ فالشرار ،
من عملوه لما  وذلك) الله عند الخلق شرار ( أولئك وقاال

عز الله غير وعبادة الشرك في السقوط توجب محرمة أفعال
ّيد لما نوح قاوما في سأبق كما ، وجل تماثايل قابلهم كانأ من ش

ًا ّبادهم وصور ُع ُنّساكهم ل الله عبادة على العـزائام تشتـد حتى و
، والخير الصلح في القوما أولئك أفعال ويتمثلوا ، وتعالى سأبحانه

ِهل ُثاّم َدهم َمْن َج ْع الله دونأ من التماثايل تلك فعبدوا ، المقصد هذا َب
.  وجل عز

وفتنة القبور فتنة ، الفتنتين بين جمعوا [ فهؤلء قاوله
الله رحمه تيمية ابن السألما شيخ كلما من الكلما  هذا] التماثيل

ابن عليه نص وكذلك ـ ) ، المستقيم الصراط ( اقاتضاء كتابه في
دونأ المصنف وأدرجه ) ـ اللهفانأ ( إغاثاة في الله رحمه القيم
.  الكتاب هذا يقرأ من غالب عند معلوما لنه ، وعزو نسبة

وفتنة القبور فتنة ، فتنتين بين جمعوا ( فهؤلء
عندها وسأجدوا البنية تلك وضعوا ) لما القبور  ( فتنة) التماثيل

القبور تلك على وضعهم ولكن ، لله عندها عبادتهم كانت وإنأ
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قاد التي السأباب ومن المحرمات من ذلك كل ؛ والمساجد البنية
.  الشرك ذرائاع سأد فوجب ، الشرك إلى توصل

ّثلوا : أنهم ) أي التماثايل و( فتنة صور في الصالحين أولئك م
.  كنائاسهم جدرانأ على َرسَأُموها
ذلك وضعوا ) ( وإنما ( تفسيره في الله رحمه القرطبي قاال

ّوروه عزائامهم لتشتد ، لصالحيهم والتماثايل الصور وجعلوا ، وَص
) . والعبادات الخير من فعلوا ما وتفعل ، آثاارهم : تقفوا أنأ على

ُنأِزل ( لما قالت عنها [ ولهما الله رحمه المصنف قاال
فإذا ، وجهه على له خميصة يطرح َطِفق  الله برسول

على الله ( لعنة ـ كذلك وهو ـ فقال ، كشفها بها اغتم
....)] مساجد أنأبيائهم قبور اتخذوا والنصارى اليهود

. أخرجاه
عائاشة عن ، ومسلم : البخاري  يعني] عنها [ ولهما قاوله

.  عنها الله رضي
َنَزَل إما ضبطانأ ) فيه  ( نزل] نأزل [ لما قاوله ِزَل ) وإما (  ُن  )

ِزَل تضبط عندما والمعنى ) ، ُن والملئاكة الموت ملك نزول ) هو ( 
َنَزَل الخر الضبط . وأما  النبي روح ليقبضوا معه ، ) بفتحات ( 
ْقَصد فإنه َنَزل أي ، الموت نزول بذلك ُي وأتته  بالنبي الموت : 

.  مقدماته
. والوفاة المنية حضرت : لما ) أي : ( نزلت رواية وفي
إما ، ضبطانأ ) فيها  ( طفق)] خميصة يطرح [( طفق قاوله

َق الفاء بكسر ِف َط . المشهور وهو الكثر عليه الذي هو ) وهذا ( 
َق تقول العرب أنأ تعالى الله رحمه ثاعلب الماما وحكى َف َط  ) (

: بمعنى وهما ، جائازانأ ضبطانأ . وهذانأ بكسرها ل الفاء بفتح
َعـل .   َج

من يكونأ أنأ إما وهو ، اللباس أنواع من  نوع) ( والخميصة
( النهاية في الثاير ابن قااله هكذا  أعلما وفيه ، الصوف من أو الخز

. (
، َنَفسه انحبس : إذا  أي)] كشفها بها اغتم [( فإذا قاوله

.  وجهه عن الخرقاة تلك َيْرفع ،  الحتضار شدائاد في وهو
ّدة من الحالة تلك : على  أي)] حاله على [( وهو قاوله . الش
قبور اتخذوا والنصارى اليهود على الله [( لعنة قاوله

ورحمة ، الله رحمة من الطرد : هو  اللعن)] مساجد أنأبيائهم
في وجاء ، مقتضيات لها وتعالى سأبحانه صفاته من صفة الله
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بأنها الجنة نعت وتعالى سأبحانه الله أنأ ذكر  النبي أنأ الصحيحين
وهذا ، هنا بالجنة الرحمة يفّسرونأ العلم أهل بعض ولذلك ، رحمته

الرحمة بتسمية الصحيحة والثاار الحاديث لدللة سأائاغ التفسير
على وتعالى سأبحانه لله الرحمة صفة يثبتونأ كونهم مع  بالجنة
.  به اللئاق الوجه

:ــ صور ثالث له مساجد القبور واتخاذ
. إليها الصلة : هي الولى الصورة

. عليها الصلة : هي الثانية والصورة
كلها الصور . وهذه عليها المساجد بناء : هي الثالثة والصور

إليها الصلة أما ، النهي فيشملها ، مساجد القبور اتخاذ عليها يطلق
على تجلسوا ( ل قاال  النبي أنأ مسلم صحيح في جاء فقد

ّلي قابلة القبور أو المقبرة  فاتخاذ) إليها تصلوا ول القبور ُيَص
في السجود عن والنهي ، مساجد القبور اتخاذ من هذا إليها العبد

 :ــ علتانأ له ، القبور وعلى ، فيها والصلة ، المقابر
. تتنجس القبور غالب لنأ : النجاسأة الولى     العلة

إلى أو الكبر الشرك إلى ذريعة تكونأ ل : أنأ الثانية     والعلة
ًا الشرك جنس . مطلق

الباب حديث في كما مشهور واضح فهذا القبور على البناء وأما 
المسجد في القبر يدخل أو القبر على يبنى عندما  الفقهاء . قاال

نبش أو المسجد هدما حيث من الحالتين هاتين في يختلف فالحكم
فإنأ المسجد قابل القبر كانأ فإذا ، منهما الول فبحسب ، القبر
َدما البقاء له القبر ُيه ثام السابق هو المسجد كانأ وإذا ، المسجد و
َبش فإنه ، فيه القبر ُأدخل ْن ثاابت . وهذا كلية إزالة ُيَزال أو القبر ُي

َدع ( ل وفيه عنه الله رضي علي حديث من مسلم صحيح في َت
ًا ًا قبر َته إل ُمْشِرف ّويَت  أي) َسّوي َباب : سَأ ِق أو عليه التي ال
ّويه ، فوقاه الذي البناء ًا يكونأ فل بالرض ُتَس ِرف . الرض على ُمْش

 النبي ( أن حبانأ ابن صحيح في جابر حديث من ثابت وقاد
ًا قبره جعلوا أصحابه دفنه لما ًا الرض عن زائد من نأحو

الشبرين أو الشبر فوق ما أما ، الجائاز الرتفاع هو  وهذا) شبر
. المحدثاة البدع من . ويكونأ جائاز غير فإنه

ّذر قاوله ُيَح رضي الصديقة عائاشة كلما من  هذا] صنعوا ما [ 
.  والتوضيح التفسير باب من وهو ، عنها الله

: إبراز هنا والمقصود ، الظهور هو  البراز] قبره [ أبرز قاوله
، الفسيحة الرض أو المقابر إلى عائاشة وغرفة ، بيته من قابره
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ْبَرز لم ولكن ًا يكونأ حتى ؛ للخلق ُي ًا يكونأ فل بعيد الوثاانأ من وثان
ًا قابره يكونأ أل ربه دعى  لنه ، تعبد التي ،كما يعبد  الوثاانأ من وثان
  :ــ الطويله نونيته في  الله رحمه القيم ابن قاال

  الجدرانأ بثلثاة وأحاطه            دعاءه العالمين رب فأجاب
بعد ثام عنها الله رضي عائاشة غرفة في مدفونأ  النبي فقبر

رأس جهة من بكر أبو فجعل  وعمر بكر أبو صاحباه به ُألِحق ذلك
عمر وجعل ،  النبي كتفي بين بكر أبي رأس يكونأ بحيث   النبي

بن عمر رأس يكونأ بحيث  النبي قادمي جهة من الخطاب ابن
ًا  قابره . فكانأ  النبي قادمي عند الخطاب بكر أبي لكونأ  متوسأط
على للسلما النسانأ أتى فإذا ،  قادميه عند من عمر ثام بجواره

ًا يقف فإنه   النبي ثام ، صاحبيه قابري توسأط  النبي لنأ ، متوسأط
ّلم ذلك بعد ّلم ثام بكر أبي على ُيَس رضي الخطاب بن عمر على ُيَس
الله رضي الصحابه وضع ثام ، أجمعين  الرسأول أصحاب عن الله

من القبر يستقبل ل حتى الشماليين الركنين من جدارين عنهم
القبر يكونأ حتى الزاوية بمثل فكانت  لقبره الشماليين الركنين

ًا عمر مر ولذلك ، الخلق من أحد يستقبله فل ، السأتقبال عن بعيد
الصنعاني الرزاق عبد ( مصنف في كما عنه الله رضي الخطاب بن

ًا اسأتقبل وقاد ، مالك بن أنس ) على ْدري ل ولعله ، قابر رضي عنه َي
ًا السماء إلى أنس فنظر ، أنس يا القبر له فقال ، عنه الله أنأ ظان
فأخذه ، عنه ابتعد ، أنس يا : القبر فقال ، : القمر له يقول عمر
ًا .  القبر عن فأبعده جانب

يجتنبونأ وأتباعهم والسلف عليهم الله رضوانأ الصحابة فكانأ
كانأ ـ الصل في ـ  النبي قابر لنأ ،  النبي قابر ولو القبور اسأتقبال

ًا ًا المسجد وكانأ ، خارج ّتوسِأعة امتدت ذلك بعد ثام ، عنه بعيد إلى ال
َعت ، المسجد داخل  النبي قابر أدخل أنأ ُوِض الجدرانأ تلك حوله َف

َبل ل حتى جهات من أحاطته التي ْق َت ًا   قابره ُيْس سأد في إمعان
. الشرك ذرائاع
بحيث ، المسجد من  قابره : إخراج هو الولى أنأ شك ول
ْفَصل ّتَماما وجه على والمسجد القبر بين ُي السألما شيخ قااله ، ال
إخراج في لنأ ولكن ؛ الجميع على الله رحمة وغيرهما القيم وابن
ِلب وقاد عديدة مفاسأد صاحبيه وقابر  النبي قابر ْغ من المصلحة َت

وأنأ الضللة من أدبارهم على أناس يرتد بأنأ القبور هذه إخراج
التي المفاسأد من ذلك غير إلى ، الجهلة قابل من التوحيد أهل يقمع
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على صاحبيه وقابر  قابره بقي ولذلك ، الدعوة أئامة من جمع ذكرها
.  النأ الموجودة الشاكلة
أنأ يحتمل ، ضبطانأ   فيه] قبره أبرز ذلك [ ولول قاوله

ُأبرز) أي للمجهول البناء الول الله رضوانأ َأصحابه : لبرزه ( 
غرفة من أخرج إذا  النبي بقبر يفتتن أنأ خشوا لما ولكنهم ، عليهم
تركوه ذلك خشوا لما ، البقيع في أصحابه قابور بين ووضع عائاشة

عائاشة غرفة في التراب في الكريم جسده وواروا  مات حيث
.  عنها الله رضي

ًا ويحتمل َأبَرَز وهو آخر ضبط أنأ  النبي : لوصى أي ، ) قابره ( 
من ذلك نحو أو كالبقيع العامة المقابر في ويوضع قابره يبرز

.  الناس إليها يأتي التي المكشوفة الماكن
ُيَرّجح ) . قابره ( لبرزوا  رواية الول الضبط و

ًا يتخذ أن خشي أنأه [ غير قاوله ) ( خشي  قاوله] مسجد
ًا تحتمل وإما ،  النبي إلى ) فيرجع ( َخِشَي إما ، ضبطين أيض

. عليهم الله رضوانأ أصحابه إلى ) فيرجع ( ُخِشَي
بقوله الكلما صدر في ذكره ما عنه  يكفي] [ أخرجاه قاوله
َعله ) ؛ عنها ( ولهما َل َقُة و ْب . قالم سَأ
الله عبد بن جندب عن [ ولمسلم الله رحمه المصنف قاال
يموت أن قبل  الله رسول : سمعت قال عنه الله رضي

ُأ : ( إنأي يقول وهو بخمس لي يكون أن الله إلى أبر
ً اتخذنأي قد الله فإن ، خليل منكم اتخذ كما ، خليل

ً إبراهيم ًا كنت ولو ، خليل ً أمتي من متخذ لتخذت خليل
ً بكر أبا قبور يتخذون كانأوا قبلكم كان من وإن أل ، خليل

فإنأي ، مساجد القبور تتخذوا فل أل ، مساجد أنأبيائهم
)] ذلك عن أنأهاكم
: خمس قايل ، قاولنأ  فيه] بخمس يموت أن [ قبل قاوله

؛ ليال خمس هنا الخمس أنأ والراجح ، سأنين : خمس . وقايل ليال
. السابق الحديث في جاء كما  أجله  لدنو

، خليل منكم لي يكون أن من الله إلى أبرأ [( إنأي قاوله
ً اتخذنأي قد الله فإن : حاصله ما القرطبي الماما  قاال)] خليل

ووجودها المنازل أعلى هي بل ، المحبة من أعلى منزلة ( الخلة
ولذلك ) ، أخرى ومحبة خلة وجود عدما يقتضي صاحبها قالب في

مرتبة له ثابتت  فإنه ؛ الله حبيب بكونه  النبي َيِصف من يخطيء
على يطلقونأ فالذين ، المحبة مرتبة من وأولى أعلى وهي ، الخلة
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وهذا ، إليها الله أعله مرتبة عن ينزلونه المحبة وصف  النبي
.  النبي حق في تقصير

ًا كنت [( ولو قاوله ً أمتي من متخذ بكر أبا لتخذت خليل
بكر : أبا  يعني) وحبيبي أخي ( ولكن رواية  وفي)] خليلً
هو  النبي أصحاب أفضل أنأ إلى إشارة فيه . وهذا عنه الله رضي

وأصدقاها  محمد أمة أفضل وهو ، عنه الله رضي الصديق بكر أبو
ًا إلى ـ السألما شيخ قاال كما ـ إشارة هذا وفي ، تقوى وأعلها إيمان
 الله رسأول بعد والخلفة المامة اسأتحقاق في بكر أبي تقديم
. أجمعين عليهم الله رضوانأ الصحابة من غيره على

قبور يتخذون كانأوا قبلكم كان من وإن [( أل قاوله
 )] مساجد أنأبيائهم
ًا المذكورة الثلث الصور . على والنصارى اليهود يعني . سأابق

.   اسأتفتاح ) حرف و( أل
عن أنأهاكم فإنأي مساجد القبور تتخذوا فل [( أل قاوله

 )] ذلك
 القبور اتخاذ عن النهي في  منه الجملة هذه

ًا زادها مساجد :ــ بأمور تأكيد
اليهود من الكتاب أهل أفعال من مساجد القبور اتخاذ : أنأ أولها

ّبه ل أنأ ُأِمْرنا وقاد ، والنصارى َتَش .   بهم َن
 وهذا) مساجد القبور تتخذوا فل ( أل  قاوله : في وثاانيها

.  منه نهي
ّكده : ما وثاالثها  .) ذلك عن أنأهاكم ( فإنأي   بقوله َأ
.  مساجد القبور اتخاذ عن النهي في ثالثاة مؤكدات فهذه
الكلما  هذا.... ] حياته آخر في عنه نأهى [ فقد قاوله

في الله رحمه القيم ابن وبنحوه الله رحمه تيمية ابن السألما لشيخ
) . اللهفانأ ( إغاثاة

:  يعني] فعله من ـ السياق في وهو ـ لعن إنأه [ ثم قاوله
حديث في كما ، الوفاة حضرته عندما   الموت سأياق في وهو

. عنها الله رضي عائاشة
، مسجد يبن لم وإن ، ذلك من عندها [ والصلة قاوله

ّتَخذ أن : ُخِشَي قولها معنى وهو ًا ُي الصلة : أنأ  أي]  مسجد
لنها ، مساجد اتخاذها في تدخل التي المور من هو لله القبور عند

مطلق في ووقاوع وجل عز الله غير وعبادة الشرك إلى ذريعة
القبر عند الصلة بين يفرقاونأ العلم أهل جماهير كانأ وإنأ ، النهي
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، قابر على أقايم مسجد في أو القبر على أو القبر إلى الصلة وبين
هي التي والمحرمات الكبائار من لله القبر عند الصلة فجعلوا
لنها الشرك، من الخرى الثلثاة المور وجعلوا ، الشرك إلى ذريعة

. مساجد القبور اتخاذ من
مساجد القبور اتخاذ : أنأ  يعني) مسجد يبن لم ( وإن وقاوله

أعم المسجد لنأ ؛ بناء أو مسجد القبور على يقاما أنأ يشترط ل
َهى حتى القبر هذا على البناء يشيد أنأ يشترط فل ، ذلك من ْن عن ُي

. عليه أو عنده الصلة
ّتَخذ أن : ُخِشَي قولها معنى [ وهو وقاوله ًا ُي ] مسجد

. عنها الله رضي عائاشة قاول معنى يعنى
قبره حول ليبنوا يكونأوا لم الصحابة [ فإن قاوله
ًا ُاتخذ فقد فيه الصلة قصدت موضع وكل ، مسجد
ًا أنأ يشترط ل مساجد القبور اتخاذ أنأ على دللة   فيه] مسجد

رضوانأ الصحابة لنأ ، سأبق ما على عليها أو فوقاها البنية تشيد
حتى  النبي قابر على البناء هذا ليبنوا يكونوا لم أجمعين عليهم الله

. عنها الله رضي عائاشة غرفة من  يخرجوه فلم خشوا
ُبني ) ( وإنما الفتاوي ( مجموع في تيمية ابن السألما شيخ قاال

ُوِضعت ، القبور على لما التابعين عصر بعد ؛ والضرحة القباب و
التابعين وعصر الصحابة عصر في وأما ، أمية بني دولة ضعفت

) .  قاط موجودة الشياء هذه تكن : فلم الول والسلف
ًا يسمى فيه يصلى موضع كل [ بل قاوله كما ، مسجد

ًا الرض لي ( جعلت  قال ًا مسجد أنأ   سأبق)] وطهور
. عنه الله رضي لمسلم اللفظ وهذا ، الصحيحين في الحديث
الله رضي مسعود ابن عن جيد بسند [ ولحمد قاوله

ًا عنه الساعة تدركهم من الناس شرار من ( إن مرفوع
أبو ) رواه مساجد القبور يتخذون والذين ، أحياء وهم
]. صحيحه في حاتم

: الحديث في ثابت قاد فإنه ؛ الساعة عليهم تقوما الذين يعني
) الله الله الرض في يقال ل حتى تقوم ل الساعة ( أن
شرار إل يبقى ل وحينئذ ، الله إل إله ل أنأ شهادة ، : التوحيد يعني

) بكسر و( ِشرار ، الساعة تقوما وعليهم ، ومشركوهم الخلق
. : ِخيار ضد الشين

رضي حبانأ : ابن  يعني] صحيحه في حاتم أبو [ رواه قاوله
. المعروفة المشهورة الكتب من وصحيُحه ، صحيحه في عنه الله
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صحيح ومعه العتماد في الصحيحين بعد الحديث أهل جعلها التي
.  والحاكم خزيمة ابن

رحمه تيمية ابن السألما شيخ قااله كما السأناد جيد والحديث
( إغاثاة في القيم ابن  وكذلك) المستقيم الصراط ( إقاتضاء في الله

) . التنبيه ( أدلة في كما كثير ابن ) وكذلك اللهفانأ

 باب    
ّيرها الصالحين قبور في الغلو أن جاء ما ًا ُيَص أوثانأ

َبد  الله دون من ُتْع
وذرائاعه الشرك علئاق قاطع وفيه ، سأابقه جنس من الباب هذا

ًا وسأبق ، الحد مجاوزة هو الغلو أنأ وسأبق ، إليه الموصلة أنأ أيض
، كالقبور صورة له يكن لم وما صورة له كانأ ما يشمل الوثان
ًا تسمى بالباطل تعبد التي المعبودات أنأ وسأبق ، وطواغيت أوثاان

ًا المعبود يكونأ أنأ ذلك وشرط لم وإذا ، له أولئك عبادة عن راضي
ًا يكن ول ، طاغوت : إنه يقال ل : فإنه مريم ابن كالمسيح راضي
. وثان : إنه يقال

 الله رسول أن الموطأ في مالك المام [ روى قاوله
ًا قبري تجعل ل ( اللهم قال ّد ، يعبد وثن َت الله غضب اْش
 )] مساجد أنأبيائهم قبور اتخذوا قوم على

ً  رواه] الموطأ في مالك [ روى قاوله وصله وإنما ، مرسأل
الله رضي  سأعيد وأبي هريرة أبي حديث من والبزار أحمد الماما
كثير وابن حجر ابن كالحافظ واحد غير حسنه وقاد ، عنهما

. وغيرهما
ًا قبري تجعل ل [( اللهم قاوله :  منه دعاء  هذا)] يعبد وثن

ّبُه َيْجعل ل أنأ ْبَره ر ًا َقا َبد وثان ْع وقاد ، وتعالى  سأبحانه دونه من ُي
      :ــ نونيته في الله رحمه القيم ابن قاال .كما دعاءه الله أجاب
َعل بأل ودعا   ًا ضّمه قاد           القبرالــذي ُيْج  الوثاـــانأ من وثان
الجـــــدرانأ بثلثاة وأحاطــه           دعاءه العالمين رب فأجاب  

ّتَخذ لم  النبي وأنأ ، الثلث الحيطانأ تبيين وسأبق ًا قابره ُي ل وثان
رب اسأتجابة من وهذا ، اليوما إلى بعدهم من ول الصحابة عصر في

.  محمد خليله لدعاء العالمين
أنأبيائهم قبور اتخذوا قوم على الله غضب [ اشتد قاوله
تقارف لما ولذا ، والكبائار المحرمات من ذلك : أنأ   أي] مساجد
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ِرفها على تعالى الله غضب يشتد المور من لنها ؛ وفاعلها مقا
. الشركية
عن منصور عن سفيان عن ، بسنده جرير [ ولبن قاوله
لهم يلت : كان } قال والعزى اللت { أفريتم مجاهد

أبو قال وكذا ، قبره على فعكفوا فمات ، السويق
 ] للحاج السويق يلت كان عباس ابن عن الجوزاء
 يعني) سفيان ( عن تفسيره : في  أي] جرير [ لبن قاوله
) مجاهد ( عن المعتمر : ابن  يعني) منصور ( عن : الثوري

. جبر : ابن يعني
. الية هذه تفسير  سأبق}] والعزى اللت [ { أفريتم قاوله
كما ، يخلط : معناه  يلت] السويق لهم يلت [ كان قاوله

السويق مع يخلط كانأ هل ) واختلف ( النهاية في الثاير ابن قاال
ًا ًء أو سأمن : كانأ آخرونأ . وقاال السمن يخلط : كانأ قاوما فقال ، ما
ً َعِمل لنه ؛ صالح : هو قايل وإنما ، الماء يخلط ًا عمل . صالح

. القمح من أو الذرة من والسويق
الجوزاء أبو قال وكذا قبره على فعكفوا [ فمات قاوله

ًا  واللزوما : القاامة هنا  العكوف] : هو العكوف ومطلق ، تعظيم
. عليه والقابال للشيء اللزوما مطلق

يلت : كان عباس ابن عن الجوزاء أبو قال [ وكذا قاوله
 ] للحاج السويق

َبعي الله عبد بن أوس عبدالله : أبو هو الجوزاء وأبو ، الّر
الماما عنه قاال ، الثقات الئامة من وهو ) ،   هـ83(  سأنة المتوفى
أخرجه الجوزاء أبي عن والثار ) ، ثابت ( ثاقٌة ترجمته في الذهبي
)  ( التفسير كتابه في البخاري الماما

( لعن قال عنهما الله رضي عباس ابن [ عن قاوله
المساجد عليها والمتخذين القبور زائرات  الله رسول

]. السنن أهل ) رواه والُسرج
عليها ( والمتخذين . وقاوله المصابيح  هي) ( الُسرج

. ذكرت التي السابقة الثلث الصور  يشمل) المساجد
، الربعة السنن : أصحاب  يعني] السنن أهل [ رواه قاوله

، غلط وهذا ) ، النسائاي يخرجه : ( لم فقال الشراح بعض ووهم
) . الصغرى ( سأننه في النسائاي أخرجه بل

دللة ] فيه) القبور زائرات  الله رسول [( لعن قاوله
إل يكونأ ل اللعن لنأ ؛ النساء قابل من القبور زيارة تحريم على
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أهل أقاوال من والصحيح ، المحذورات من ومحذور كبيرة على
َبل من القبور زيارة : أنأ العلم ومحرما ، الكبائار من كبيرة النساء ِقا

ِلف الحديث . وهذا الحديث هذا لدللة ؛ المحرمات من ُت في ُاخ
َتلف صالح وأبو ، صالح أبي على ومداره وتضعيفه تصحيحه في ُمْخ

أنه تيمية ابن السألما وشيخ القطانأ ابن قاال كما والصحيح ، اسأمه
قاال لذلك ، طرق له والحديث ، ُيرد ول بحديثه ُيؤخذ ، ثاقة رجل

، حسن ) . وهو طرق ( وللحديث أخرجه لما الله رحمه الترمذي
وحسنه ) ، السنة ( شرح في البغوي فحسنه ، واحد غير حسنه وقاد

آخرونأ وأئامة والسيوطي كثير وابن القيم وابن تيمية ابن الماما
. الجميع على الله رحمة

ّوز أدلة من بعضهم ماذكره وأما كعموما المقابر زيارة للنساء ُتج
زيارة عن نأهيتكم قد ( كنت   قاال  النبي أنأ مسلم حديث

هنا المر : أنأ  أي) الموت تذكر فإنأها فزوروها القبور
شقائاق النساء أنأ الصل لنأ ؛ والناث الذكور ) يشمل ( فزوروها

ل التخصيص بعد العاما المر لنأ ؛ صحيح غير هذا ولكّن ، الرجال
ّدة أحاديث ثابت فقد ، الخاص يشمل زيارة عن النساء كنهي ِع
زيارة عن ( نهينا قاالت أنها حبيبة أما حديث من ثابت ما ومنها القبور
الزيارة أنأ على دللة نهينا قاولها ) وفي علينا يعزما ولم القبور
ًا عنها منهي أمرين ) فيحتمل  علينا يعزما ( ولم قاولها وأما ، مطلق

:ـ
ذلك وليس ، بالعزيمة المؤكد النهي وصف نفت : أنها الول

ًا القيم ابن قااله ، كاٍف النهي مجرد بل التحريم اقاتضاء في شرط
. الله رحمه

قاول في والحجة ، تحريم بنهي ليس أنه ظنت : أنها الثاني
. الله رحمه تيمية ابن قااله ، غيره ظن في ل  النبي
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 باب
كل وسده التوحيد جناب  المصطفى حماية في جاء ما

 الشرك إلى يوصل كريق

القريبة الناحية وهو ، : الجانب بمعنى الجيم ) بفتح ( الَجناب
] .  [ اللسانأ     في منظور ابن قااله ، الشىء من

:ـ جهتانأ لها التوحيد وحماية
 السابقة التوحيد أبواب وفي ، عامة : حماية الولى
. ذلك من شىء
 من منه يقرب عما التوحيد حماية وهي ، خاصة حماية الثانية

. هنا الله رحمه المصنف عناه الذى هو . وهذا وأسأبابه الشرك
 عاما] الشرك إلى يوصل طريق كل [ وسده قاوله

. والبعيدة القريبة الطريق يشمل
من رسول جاءكم : { لقد تعالى الله :[ وقول قاوله

بالمؤمنين عليكم حريص عنتم ما عليه عزيز أنأفسكم
"]:  [ تفسيره في  الله رحمه البغوي   قاال} ] رحيم رؤوف
وحسبه نسبه  تعرفونأ} أنأفسكم من رسول جاءكم { لقد

َفسكم ( من محيض وابن والزهري عباس ابن وقارأ ... ، ) بفتح أن
. عليه ) شديد عليه . ( عزيز وأفضلكم أشرفكم : من أي ، الفاء
ُتكم : الذي أي ، ) ِصلة : ( ما ) قايل عنتم ( ما َن دخول وهو ، َع

إيمانكم : على ) أي عليكم . (حريص عليكم والمضرة المشقة
ّلكم : على أي عليكم : حريص قاتادة وقاال ، وصلحكم يهديه أنأ ضا

رحيم بالمطيعين : رؤوف ) قايل رحيم رؤوف . ( بالمؤمنين الله
". بالمذنبين
الية في السابقة الصفات أنأ هو للترجمة الية مناسأبة ووجه
إلى يوصل طريق كل أمته تحذيره تقتضي  بالرسأول المتعلقة
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ًا الشرك ًا كانأ سأواء ًا طريق ًا أما قاريب ًا طريق أعظم الشرك إذ ، بعيد
 الرسأول وصف الذي الضرر أعظم وهو ، مراده سأبق كما الذنوب

بما  وصفه  " في] المعاني [روح في اللوسأي يقول ، يدفعه الية في
المصلحة - وجلب : المة - أي عنهم الضرر  يدفع له وصف ذكر

إليهم".
:  الله رسول : قال قال هريرة أبي [ عن قاوله

ًا بيوتكم ( لتجعلوا ًا قبري تجعلوا ول ، قبور ّلوا ، عيد وَص
داود أبو رواه)  كنتم حيث تبلغني صلتكم فإّن علّي

] ثقات رواته ، حسن بإسناد
ًا أخرجه الحديث سأنده وَحّسن ،  وغيره] [ المسند في أحمد أيض

 :"] [ الذكار: في النووي وقاال  ،] الصراط [ اقاتضاء في تيمية ابن
" . صحيح إسأناده

ًا بيوتكم [( لتجعلوا  قاوله ولذا ) ناهية   ( ل)] قبور
في الموات دفن عن النهي على يدل اللفظ وظاهر ، جزمت
من ( اجعلوا الحديث طرق بعض في جاء ولكن ، البيوت

ًا تجعلوها ول بيوتكم في صلتكم أنأ على يدل  وهذا) قبور
الصلوات هي والمقصود ، بيوتكم في الصلة تدعوا : ل المراد
على تحث أحاديث جاءت وقاد ، البيوت في فعلها المشروع النفل
صلة ( أفضل الصحيحين في ثاابت بن زيد حديث ومنها ذلك

من غيرها الصلة إلى  . وينضم) المكتوبة إل بيته في المرء
ًا عمر ابن عن صح فقد ، القرآنأ وقاراءة كالدعاء الطاعات مرفوع

البيت من يفّر الشيطان فإن ، مقابر بيوتكم تجعلوا : ( ل
. مسلم  أخرجه) فيه تقرأ البقرة سورة يسمع الذي

تجعلوا :( ل  عن] [ القاتضاء في الله رحمه تيمية ابن يقول لذا
ًا بيوتكم والدعاء فيها الصلة من خالية  : لتجعلوها ) "  أي قابور

" . القبور بمنزلة فتكونأ والقراءة
ًا بيوتكم تجعلوا ( ل قاوله وفي ترجمة على  شاهد) قبور

المقابر تشبه لئل البيوت في الصلة ترك عن فيه النهي لنأ ، الباب
يقول ، الشرك إلى موصل قاريب طريق مساجد المقابر اتخاذ إذ ،

في العبادة بتحّري  :" فأمر] [ القاتضاء في الله رحمه تيمية ابن
المشركونأ يفعله ما عكس ، القبور عند تحريها عن ونهى ، البيوت

ّبه ومن ، النصارى من " . المة هذه من بهم تش
ًا قبري تجعلوا  ( ول[ قاوله مجيئه يعتاد : ما ]  العيد) عيد
ابن قااله ، والعتياد المعاودة من مأخوذ ومكانأ زمانأ من ، وقاصده
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:  " العيد] [ القاتضاء في تيمية ابن وقاال  ،] اللهفانأ [ إغاثاة في القيم
". معتاد وجه على العاما الجتماع من يعود لما اسأم

وجه على قابره زيارة عن الخلق  النبي نهي هنا والمراد
وجه على يكونأ الذي كالعيد ، معهود واجتماع ، مخصوص
. مخصوص زمانأ وفي مخصوص
قابر لنأ ، القبور جميع في المنع على دللة ذلك وفي

اتخاذه عن نهى وقاد ، الرض وجه على قابر أفضل  المصطفى
ًا ًا بالنهي أولى غيره فقبر ، عيد . كانأ من كائان

ًا  قابره واتخاذ الشرك طرق من ذلك وغير والدعاء للصلة عيد
الشرك من التوحيد  المصطفى حماية على شاهد وفيه ، القريبة

. وطريقه
ّلوا قاوله ) كنتم حيث تبلغني صلتكم فإن ؛ علّي [( وص

مع يحصل والسلما الصلة من منكم ينالني ما أنأ إلى بذلك  يشير]
ًا اتخاذه إلى بكم حاجة فل ، وبعدكم قابري من قاربكم . قااله عيد

) . ( القاتضاء في تيمية ابن
) من ( سأننه في النسائاي أخرج فقد ذلك  الرسأول تبليغ وأما

ًا مسعود بن الله عبد حديث سياحين ملئكة لله ( إن:  مرفوع
ابن صّحح  وقاد) السلم أمتي من يبلغونأني الرض في

ظاهره أنأ . غير الحديث هذا ) سأند الفهاما ( جلء   في القيم
.  فقط بالسلما يتعلق

َبِل من  عليه والصلة ، محمد على صّل : اللهم قاوله هو أّمته ِقا
صلوا آمنوا الذين أيها { يا تعالى قاوله في بذلك أمرنا وقاد

ًا وسلموا عليه  .} تسليم
رأى : أنأه عنه الله رضي الحسين بن علي [ وعن قاوله

فيدخل  الله رسول قبر عند كانأت فرجة إلى يجيء رجلً
ًا أحدثكم : أل وقال ، فنهاه فيدعو فيها من سمعته حديث
قبري تتخذوا ( ل قال  الله رسول عن جدي عن أبي
ًا ًا بيوتكم ول ، عيد كنتم أين يبلغني تسليمكم فإن ، قبور

ًا أخرجه  الحديث] المختارة في ) رواه في البخاري أيض
[ القول في السخاوي حّسنه وقاد ، غيره ) وكذا الكبير ( التاريخ

لمجيئه الحديث ) بثبوت ( القاتضاء في تيمية ابن وقاال  ،] البديع
. طرق عدة من

) وهو ( المختارة كتاب إلى الله يرحمه المصنف عزاه وقاد
ّلفه فيه جمع كتاب ، الصحيحين على الزائادة الجياد الحاديث مؤ
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) خير ( مختارته في ) : " تصحيحه ( القاتضاء في تيمية ابن قاال
بن محمد الله عبد : أبو هو " . ومؤلفه ريب بل الحاكم تصحيح من
المتوفى ، الحنبلي الدين ضياء الحافظ ، المقدسأي الواحد عبد
.  وسأتمائاة وأربعين ثالث سأنة

.  بسابقه وكلماته جمله على الكلما يعرف والحديث
المعروف ، طالب أبي بن علي : ابن هو الحسين بن وعلي

. العابدين بزين
ُفرجة و ّوة هي الراء وسأكونأ الفاء ) بضم ( ال الجدار في : الك

القبور قاصد عن النهي على واضحة دللة الحديث . وفي ونحوه
ًا علمت : " ما تيمية ابن يقول ، عندها الدعاء لجل والمشاهد أحد

ًا ذلك لنأ ؛ فيه رّخص ًا اتخاذها من نوع ". عيد
ًا مشروعة القبور زيارة أنأ الله رحمكم واعلموا اسأتحباب

ًا بريدة لحديث للرجال القبور زيارة عن نهيتكم :( كنت مرفوع
:ـ لحكمتين الزيارة ُشرعت . وإنما مسلم ) رواه فزوروها

ّقاة ُتورث ثام ومن ، والموت الخرة : تذكر الولى ـ القلب ِر
) من ( المسند في أحمد رواه ما عليه ويدل  ، الرب من والخوف

ًا أنس حديث وتدمع القلب ترق أنها لي بدا : ( ..ثام وفيه مرفوع
ًا تقولوا ول ، فزوروها الخرة وتذكر العين ّوز ) . لذا هجر ابن ج
لجل الكفار قابور زيارة القاسأم ) لبن ( المجموع في كما تيمية

. القلب رقاة وايجاد ، والعبرة التذكر
والسلما ، له والسأتغفار ، المسلم للميت : الدعاء الثانية ـ
في أحمد عند كما البقيع لهل  دعاؤه ذلك على . ويدل عليه

أبي حديث من مسلم وعند ، الصحة شرط على ) وسأنده ( المسند
عليكم ( السلم:  فقال المقبرة إلى  الله رسأول : خرج هريرة

 وفي) لحقون بكم الله شاء إن وإنأا مؤمنين قوم دار
في القيم ابن قااله كما ، المزور النفس إلى إحسانأ الثانية الحكمة
) اللهفانأ ( إغاثاة

ُيعلم ِل ـ  المصطفى قابر ومنها ـ للقبور الشرعية الزيارة أنأ و
:ـ ثالثاة أمور على تقوما

الشارع طاعة القبور زائار ينوي أنأ وهو ، بالقصد : يتعلق أولها
َكم وتحقيق ، بذلك ًا المذكورة الزيارة ِح . آنف
يشد ول ، للقبر لقبر الزائار يسافر فل ، بالسفر : يتعلق ثاانيها ـ
ً الّرحال تشد ( ل:   لقوله ،  الرسأول قابر كانأ وإنأ ، إليه رحل

الحرام، والمسجد ، هذا : مسجدي مساجد ثلثة إلى إل
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الفتاوى ( مجموع في تيمية ابن  . يقول) القصى والمسجد
، ضال مبتدع فهذا القبر زيارة لمجرد السفر قاصد من ) :" وأما
ولعلماء عنهم الله رضي أصحابه ولجماع  الرسأول لسنة مخالف

" . أمته
ما وسأبق ، لهم والدعاء ، الموتى على السلما : إلقاء ثاالثها ـ
. ذلك على يدل

وشد ، للبركة وقاصدها القبور عند الصلة من ذلك غير أما
. للشرك موصلة وطرق ، محدثاة بدع فهذه ، إليها الّرحال

    

 باب
الوثان يعبد المة هذه بعض أن في جاء ما

أو وكماله أصله ينافي وما التوحيد الله يرحمه المصنف ذكر لما
المة هذه في يقع أنأ بد ل الشرك أنأ ذكر ، ذلك إلى ذريعة يكونأ
من كل على ُيطلق والوثان ، وثان واحدها والوثاانأ ، الوثاانأ بعبادة

ِبد كانأ ما ويشمل ؛ وتعالى سأبحانه الله سأوى المعبودات من ُع
عن كانأ ما هذا على ويزاد ، صورة على يكن لم وما صورة على
، ذلك وغير والقبور والشجار الصناما تشمل فالوثاانأ ؛ منه رضا

.  والصنم الوثان بين الفرق بيانأ وسأبق
ًا أوتوا الذين إلى تر {  ألم تعالى وقوله[  قاوله من نأصيب
 } ] والطاغوت بالجبت يؤمنون الكتاب
ًا {  قاوله ًا أي}  نأصيب من. {  عباس ابن قااله كما ، : حظ
 والنصارى : اليهود هم}  الكتاب
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عباس ابن قاال}  والطاغوت بالجبت يؤمنون {  قاوله
ًا البخاري عنه علقه كما ـ عنهما الله رضي هو ( الجبت ـ به مجزوم

َله ) وقاد الشيطانأ هو والطاغوت ، السحر الطبري جرير ابن َوَص
) : ( وسأنده ( الفتح  في حجر ابن الحافظ ) قاال ( تفسيره  في

) .  قاوي
ذلك من بشر أنأبئكم هل { قل  تعالى [ وقوله قاوله
منهم وجعل عليه وغضب الله لعنه من الله عند مثوبة

محمد نبينا يا : قال   أي} ] الطاغوت وعبد والخنازير القردة
 ٍر أي ؛ ذلك من بشر أنبئكم : هل للمشركين أنتم ِمّمن : بش

كثير ابن قااله كما ، شر كلمات من تقولونه أو ، بالشر تتهمونهم
الله.  رحمهما والبغوي
ًء   أي} الله عند مثوبة ذلك من { بشر قاوله الله عند : جزا
من وهم المشركين وجنس أنتم هم وهؤلء ، وتعالى سأبحانه
رحمته عن الله : طرده أي الله لعنه : من التالية بالصفات اتصفوا

.  والخنازير القردة منهم وجعل ، عليه وغضب ،
قاردة ُمِسخوا من عن سُأئل أنه  النبي عن الصحيح في ثابت وقاد
فبين ؟ نسلهم من النأ الموجودة والقردة الخنازير هل وخنازير

ْبلهم من والخنازير القردة أنأ  النبي ، هؤلء مسخ قابل : من أي ، َقا
سأئل  النبي أنأ مسلم صحيح في وجاء ، هؤلء من يكونوا ل فلذلك

ًا الله هلك ( إذا فقال ذلك عن ً لهم يجعل لم قوم ول نأسل
 .) عاقبة

به جاوز ما وكل ، الشيطانأ عبد : إنه  أي) الطاغوت ( وعبد
والصواب ، طاغوت فهو ذلك غير أو مطاع أو متبوع من حده العبد

 فهو} عليه وغضب الله لعنه { من:  قاوله على معطوف أنه
يعد ولم ، الطاغوت :ومن أي ، قابله ما على معطوف ماض فعل
. قااله واحد لصنف صفة كلها الفعال هذه جعل ) لنه ( من لفظ
.   الله رحمه السألما شيخ

أمرهم على غلبوا الذين { قال تعالى [ وقوله قاوله
ًا عليهم لنتخذن أولئك رأوا لما الناس أولئك : أنأ  ] أي} مسجد

: أرادوا وتعالى سأبحانه الله توفاهم وقاد الكهف أهل من الصالحين
كما ، عنده الله ليعبدوا يتخذونه عبادة محل قابورهم على يضعوا أنأ

أولئك ليعبدوا بل آخرونأ . وقاال المفسرين من واحد غير قااله
أنأ أي ، يحتمل وهذا فهذا قابورهم، على يسجدوا بأنأ  الصالحين

: المعنى يكونأ أنأ يحتمل}   مسجدا عليهم { لنتخذن     قاوله
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ًا قابورهم على نبني وهذا ، فيه الله ونعبد فيه لله نصلي مسجد
.  سأبق كما مساجد اتخاذها من القبور على البناء لنأ عنه منهي

ًا القبور هذه على يبنونأ أنهم المقصود يكونأ أنأ ويحتمل مسجد
ًا عليها ليبنونأ أنهم أو نفسها القبور على يسجدونأ إنما مسجد

بواح كفر فهذا الله دونأ من لها عبادة فيها الذي المحل وعلى
. مساجد القبور  اتخاذ وهومن إليه وسأيلة والول صريح،

 الله رسول  أن  عنه  الله رضي سعيد أبي [ عن قاوله
ّذِة حذو قبلكم كان من سنن : ( لتتبعن قال ّذة الُق بالُق
[(..

من طرق : لتسلكن أي ، النونأ وتشديد العين بضم)  ( لتتبُعّن
.  المم من قابلكم كانأ

َنَن  ضبطانأ  فيها) ( سنن َنَن سَأ والسنن ، الفتح والفصح ، وسُأ
. والطرق الطرائاق هي

وهم الكتاب أهل من الماضية المم  يعني) قبلكم كان ( من
. والنصارى اليهود

ّذة) بالقذة القذة ( حذو ُق ، السهم آخر في : الريش هي  ال
َيش فإنأ اليهود من المم لتلك  محمد أمة فإتباع تتشابه السهوما ِر

ًا يشابه  والنصارى السهم آخر  في الذي الريش  كمشابهة تمام
المم إتباع شدة من وهذا ، آخر سأهم آخر في الذي للريش

.  آياته من وهو أمتنا قابل من السابقة
لو   أي)] لدخلتموه ضب جحر دخلوا لو [(...حتى قاوله

من الضب جحور : أنأ المعرفة أهل ذكر وقاد ، الضب جحر دخلوا
ًا َتَجّشمْت المة أنأ فلو ؛ الجحور وأصعب أدق متابعة في صعب

يكونأ . أو إليه لوصلت والنصارى اليهود من  الكتاب أهل من أولئك
ّور : لو المعنى ضيقه مع ضّب جحر الكتاب أهل دخول ُتُص

.  لدخلتموه
) ] والنصارى : اليهود الله رسول يا [(... قالوا قاوله

وهذا ، أولئك أنهم   أي) ؟ فمن ( قال ؟ والنصارى اليهود أهم أي
هنا   النبي  فاسأتفهم  التقرير  به يراد  الذي السأتفهاما باب من

ًا .  والنصارى اليهود يريد أنه مقرر
ًا : البخاري   يعني] [ أخرجاه قاوله . ومسلم
رسول أن  عنه الله رضي ثوبان عن [ ولمسلم قاوله

مشارقها فرأيت الرض لي زوى الله ( إن قال  الله
َوى مادة  أصل) ]  ومغاربها والنجماع النقباض إلى )  ترجع ( َز
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قااله ما المقصود وإنما  وانجمع أنقبض إذا الشيء إنزوى تقول ،
ّطيبي الماما لنبيه الرض جمع سأبحانه الله : ( أنأ الله رحمه ال
) .   إليها نظر حتى مغربها و مشرقاها  محمد

: مشارق  يعني) مغاربها و مشارقها ( فرأيت قاوله
.          ومغاربها ألرض

) ] منها لي ُزِوي ما ملكها يبلغ أمتي [ ( وأن قاوله
ِوي ْلك : أنأ والمعنى ، والمفعول للفاعل البناء ) تحتمل ( ُز أمته ُم
مشارقاها الرض جميع  رأى  النبي لنأ ؛ الرض جميع سأيعم

( إن:  قاال ، ومغاربها مشارقاها الرض جميع رأى فلما ، ومغاربها
الخليفة عصر ففي ، وقاع قاد  وهذا) ذلك تملك سوف أمتي

ثام ، وذهبها وفارس الروما بملك له أوتي الخطاب بن عمر الراشد
ثام الموية الدولة أعصار في ذلك  بعد السألمية الدولة توسأعت

ًا العثمانية التركية الدولة في ثام العباسأية الدولة في لم حتى أيض
0 المسلمونأ ودخله إل موضع يبق

أي) ]  والبيض الحمر الكنزين  [( وأعطيت قاوله
والبيض الحمر الكنزين تملك أمتي وتعالى سأبحانه الله وسأيجعل

ْعنى فالحمر ؛ وفارس الروما بها وأراد ْعنى والبيض الروما به ُي به ُي
ًا الحمر جعل . وإنما فارس ّي وسألعتهم تجارتهم لنأ  ؛ الروما به معن
ًا ، الحمر الذهب على قاائامة كانت قاائامة فكانت فارس لبني خلف
ـ ذكرنا كما ـ ذلك حصل . وقاد أبيضانأ وهما والفضة الجوهر على
. عنه الله رضي الخطاب بن عمر خلفة في

ّ لمتي ربي سألت وإنأي [ ( قال قاوله بسنٍة يهلكها أل
( بسنة الروايات بعض في ولذا ، زائادة ) هنا ( الباء) ]   بعامة
وإنما ، والقحط بالجدب   محمد أمة تهلك ل أنأ  فالمقصود) عامة

ّبر جاء كما قارآني تعبير وهو بالسنة المهلك والقحط الجدب عن َع
وهذا العرب لغة في مستعمل هو وكذلك ، فرعونأ قاصة في

، المهلك والقحط بالجدب إهلكهم عدما إلى إشارة وهذا ، معروف
أما ، ذلك من بشيء أجزائاها ببعض المة بعض تصاب قاد وإنما
.       الشيء بهذا ُتَصاب فل المة عامة

) ] أنأفسهم سوى من عدًوا عليها يسلطْ [ ( وأل قاوله
) ، الجابة أمة ( وهي  محمد أمة سأوى من عليهم يسلط ل أي
عاما بشكل محارمهم ويستبيح بيضتهم ويضرب عليهم يستولي من

.
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الجوهري قاال كما ـ  البيضة) ]  بيضتهم [ ( فيستبح قاوله
ْوزة هي ) ـ ( صحاحه في ، بيضة يسّمى حوزتك في ما أي ، : الَح
.  سأاحتهم به فيقَصد ؛ الناس : بيضة قايل إذا وأما

ًء قضيت إذا إنأي محمد يا قال ربي [ ( وأن قاوله قضا
في كما ليرد نافذ وتعالى سأبحانه الله قاضاء  أي) ]  يرد ل فإنأه
 .) لقضائك راد ( ول ـ الترمذي سأنن في كما ـ  دعائاه

بعامة بسنٍة أهلكهم أل لمتك أعطيتك [ ( وأنأي قاوله
ًا عليهم ُأسلطْ وأل فيستبيح أنأفسهم سوى من عدو

ٌد وهذا) ]  بأقطارها من عليهم اجتمع ولو  بيضتهم منه وع
السألما أمة على اجتمعوا لو الرض بأقاطار من أنأ وتعالى سأبحانه

ّلطوا أنأ ول ،  بيضتها يستبيحوا أنأ  يستطيعونأ فل عليها ُيَس
ًا ِلكونها بحيث تسليط ْه من ناحية في المة من لجزء يقع قاد لكن ، ُي
.  الرض

يكون حتى بأقطارها من عليهم اجتمع [( ولو قاوله
ًا يهلك  بعضهم ًا بعضهم ويسبي بعض ) هنا ( حتى) ]   بعض

التي الشياء : ومن أي العطف تحتمل ، والغاية العطف تحتمل
ًا أمتي بعض يسبي أنأ تكونأ : أنا أي غاية تكونأ أنأ .وتحتمل بعض
ًا يهلك المة بعض يكونأ أنأ وهي ، غاية إلى  المور بتلك أعدك بعض

ًا بعضهم ويسبي اسأتباحة بكف موعودي يتحقق ل فحينئذ ، بعض
.   محتمل كلهما وهذا فهذا ، عليها اجتمع إذا غيرها من المة بيضة

( وإنأما وزاد  صحيحه في البرقانأي  [ ورواه قاوله
) ]  المضلين الئمة أمتي على أخاف

: والثاني ، : المراء الول  ؛ ثالثاة فيه يدخل المضلين الئامة
ّباد لثالث و ، العلماء ُع . بهم يؤتّم الذين هم الثلثاة هؤلء لنأ ، : ال

يوم إلى يرفع لم السيف عليهم وقع [ ( وإذا قاوله
هو المة في وضع سأيف أول إنأ إذ واقاع وهذا) ]   القيامة
ِتل الذي السيف ذلك بعد ثام ، عنه الله رضي عفانأ بن عثمانأ به ُقا

منه سألمت إنأ ، القيامة يوما إلى يكونأ السيف. وكذلك ُيرفع لم
َلم لم جهة . أخرى  جهة منه َتْس

أمتي من حي يلحق حتى الساعة [( ولتقوم قاوله
جاء كما رواية في جاء ولذا ، القبيلة هي الحي)]  بالمشركين

بالمشركين أمتي من قبائل يلحق ( حتى داود أبي سأنن في
(ً بتماما جاءت داود أبي ورواية ، القبائال ذكر الحي من   فبدل
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ابن الحافظ عنها .وقاال صحيحه في الله رحمه البرقااني  ماذكره
). حسن ) ( إسأنادها العالية ( المطالب في حجر

)  ( فئاما)] الوثان أمتي من فئام تعبد [( وحتى قاوله
الكثيرة : الجماعات هي ) ( الفئاما ( النهاية في البركات أبو قاال
الوثان أمتي من قبائل تعبد ( وحتى داود أبي رواية وفي ) ،
(. 

كلهم ثلثون كذابون أمتي في سيكون [( وأنأه قاوله
وصححها المزوركي الحافظ عند رواية في جاء)]  نأبي أنأه يزعم

ًا وعشرون سبعة ( إنأهم)  ( الفتح في حجر ابن منهم كذاب
حجر ابن  الحافظ . قاال مفّصلة الرواية  وتلك) النساء من أربع

شوكة لهم الذين المختارونأ المتنبؤنأ )( والمقصود ( الفتح في
ٍر عن ) يعني ( المختارونأ قاال ) . وإنما وأتباع لنأ ؛ منهم إختيا
عارض أصابه . فمن فتنبأ ُجّن وبعضهم ، معتوه وهو تنبأ من هناك

الذين إنما ، الحديث هذا في بداخل ليس فإنه ونحوه المرض
ًا كانأ من يدخلونأ . وأتباع شوكة وله مختار

ّدهم وقاد  وعشرين سأبعة فبلغوا الله رحمه القرطبي الماما ع
وهو ـ آخرهم أنأ . ولشك  عنه جاء كما النساء من أربع منهم
الكبر. : الدّجال ـ منهم
نبي : ل  يعني)] بعدي نأبي ول النبيين خاتم [( وأنأا قاوله 
مريم بن عيسى سأينزل  النبي فبعد وإل ، جديدة برسأالة يأتي
ويقتل الزمانأ آخر في   النبي بشرع يحكم  نبي وهو ، السلما عليه

. الدجال
منصورة الحق على أمتي من طائفة [ ( ولتزال قاوله

) ] تعالى  تبارك الله أمر يأتي حتى خذلهم من ليضرهم
َدة أي ّي َؤ الذي الله أمر يأتي حتى ، وخانهم تركهم من يضرهم ل ُم

. سأبحانه المؤمنين به وعد
ذكر وقاد وتعالى سأبحانه صفاته من   صفة) ( تبارك وقاوله 
:ـ بمعنيين تأتي البركة أنأ القيم ابن

منها المصدر وهذه ، وتعالى سأبحانه له الصفة : بمعنى الول
.                                  تبارك

في وتعالى سأبحانه الله يضعها قاد التي البركة :  بمعنى الثاني
عنه يقال فهذا ، ذلك ونحو  زمزما كماء خلقه من الشياء بعض

بصفة ) خاصة ( تبارك كلمة فأصبحت ، تبارك يقال ) ول ( مبارك
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يلقيها التي البركة بمعنى ل وتعالى سأبحانه به القائامة  البركة
.  مخلوقااته أو خلقه من شيء في وتعالى سأبحانه

    

باب
السحر في جاء ما 

 يعني] السحر في ماجاء [ باب الله رحمه المصنف يقول
: مادق لغًة . والسحر والخرة الدنيا في العقاب من فيه جاء ما

ّيه السبب لطيف كانأ ما فكل ، وخفي سأببه ولطف ّد خف من ع
الصطلحي المعنى فيه يدخل العاما اللغوي المعنى . وهذا السحر

مع يتعامل عندما ، نفسه الساحر قابل من وخفاء لطافة فيه الذي
. مآربه إلى  يصل حتى الخبيثة الرواح مع أو الشياطين

اشتراه لمن علموا : { ولقد تعالى الله [ وقول قاوله
 } ] خلق من الخرة في له ما

و البغوي وقاال ، الكتاب أهل   يعني}] علموا ولقد[{  قاوله
محذوف لقسم : جواب علموا . ولقد منهم اليهود : يعني كثير ابن

فهذا واحد، مفعول أو لمفعولين عامل يكونأ أنأ يحتمل هنا . والعلم
.             محتمل وذا

يسميها ) هنا   ( اللما} اشتراه { لمن سأبحانه قاوله 
سأيبويه به وقاطع جمهورهم عليه الذي وهذا ، البتداء لما اللغويونأ

. الله رحمه
. مبتدأ محل في وهي ، الذي : بمعنى موصولية   تكونأ) ( من 

. الموصول  صلة) ( اشتراهو
مكونة إسأمية  جملة}] خلق من الخرة في [{ ماله قاوله

أنأ . والصل (من) الموصوليه خبر رفع محل في وخبر مبتدأ من
على ، زائادة   أنها} خلق من الخرة { في قاوله ) في ( من

.  القرآنية الحرف في الزيادة بمجىء القول
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بين تعقد مبايعة هناك أنأ  يدل} اشتراه { لمن وقاوله
ذلك ذكر وقاد طريقهما عن السحر تعلم يريد ومن ماروت و هاروت

{ لمن قاوله : ( في الله رحمه قاال ، تفسيره في عطية ابن
معنى ففيه ، نقود عليه يعطى كانأ التعلم أنأ على } دللة اشتراه
) .  الشراء

ذلك روى ،كما النصيب : أصله  الخلق}] خلق [{ من قاوله
ّدي ومجاهد عباس ابن عن جرير ابن : : ( الخلق قاالوا أنهم والس

في الجوهري قااله . كما الحظ : هو اللغة في ) . والنصيب النصيب
معمر عن الصنعاني الرزاق عبد . وأخرج غيره ) وكذا ( صحاحه

) .  : الجاه هو :   ( الخلق قاال أنه قاتادة عن
) ( تفسيره في عطية ابن القولين هذين بين يجمع أنأ وحاول

بمعنى الية في أنه إل والنصيب الحظ أصله في : ( الخلق فقال
بأنأ السحر مرتكب على شديد وعيد ذلك ) . وفي والقدر الجاه

والقدر والجاه للنصيب نفي وهذا ، الخرة في له حظ ول لنصيب
. الخرة في الله عند له

 الجبتوالطاغوت} ] بالجبت { يؤمنون [وقوله قاوله
) . ( المقاييس    في فارس ابن قااله ،كما السحر أصله

في الحد : مجاوزة معناه وأنأ ، الطغيانأ من أنه : سأبق والطاغوت
ًا تكونأ الشىء في الحد مجاوزة إنأ ثام ، الشىء مع شرك

حيث ، الطاغوت معنى في القيم ابن ذكره ما على المخلوقاات
ّده العبد به تجاوز ما كل : هو الطاغوت في قاال أو معبود من ح

.  مطاع أو متبوع
ّ رضي الخطاب بن عمر عن جاء بما الية أعقب المصنف أنأ إل

ّ و ، أنواعه بعض على والطاغوت الجبت قاصر من عنه الله فإنأ إل
.  عنه الله رضي عمر ذكره مما أعم معنى ذو الطاغوت
، السحر : الجبت الخطاب بن عمر [( قال قاوله

في شيبة أبي ابن أخرجه الثار   هذا)] الشيطان والطاغوت
الحافظ . قاال ) وآخرونأ ( تفسيره في الطبري جرير ابن و مصنفه

ًا وقاال ) ، قاوي ) : ( إسأناده ( الفتح       في حجر ابن : وهذا أيض
جميع يشمل له تفسيره لنأ ، قاوي معنًى عمر ذكره الذي المعنى

وهو ،   النبي مبعث قابل الكفار عليها كانأ التي الجاهلية أمور
ًا يكونأ مما وخفي دق بما متعلق السحر معنى أنأ يعني ، شر

َطَن : من الشيطانأ سأيبويه قاال ،كما البعد أصله ) والشطن ( َش
إذا فلنأ تشيطن العرب : تقول )  يقول ( الكتاب  في الله رحمه
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ّلد الذي الغضب من ولوكانأ ، البعد من ، الشياطين بأخلق تخلق يو
ّيط العرب لقال صاحبه عند الحرارة كما تشيطن يقولوا ولم تش

ْوا ؛ فلنأ : تشيطن قاالوا فلما اللغويونأ، بعض ذكره َن أنه بذلك َع
َد . فإذا البعد من مأخوذ ُع ّلق النس أخلق عن النسانأ َب وتخ

ما وينافي الفطرة أصل ينافي ما كّل في وقاع الشياطين بـأخلق
ًا ماكانأ كل ذلك في فيدخل ، به الله أمر ماكانأ وكل محذور

ًا الحافظ قاول لمدلول توضيٌح وهذا ، الجاهلية عليه كانأ مما مكروه
رضي الخطاب بن عمر وأطلقه ذكره الذي المعنى عن حجر ابن
 عنه الله
صحابي وهو حراما بن عبدالله ابن  يعني] جابر [ وقال قاوله 

.  معروف
بعض على الطواغيت ] قاصر كهان الطواغيت[  قاوله
. : الكهانأ منهم . وذكر أنواعها

أنه ل ، جنسه ] المراد الشيطان عليهم ينزل كان[  قاوله
كل على تنزل كانت التي الجن شياطين ذلك في فيدخل ، إبليس
ٍد ّبأونأ الذين الكهانأ من أثايم معت ٍء للناس يتن ، الغيبيات من بشى
السحر بكونأ السحر عن تختلف وأنها ، الكهانة معنى في سأبق كما
. أخص والكهانة أعم

كل في أي ، القبيلة : هي ]  الحي واحد حٍي كل في[  قاوله
الغيب اسأتكشاف ويحاول الناس يضل هؤلء من واحد قابيلة

ٍد وغيره أحمد الماما أخرجه جابر . وأثار أمره عن ويصدرونأ بسن
اتهمه ) وقاد الِمّصيصي ( حجاج فيه كانأ وإنأ الصحة شرط على

. تصح ل التهمة هذه ولكن ، بالختلط بعضهم
الله رسول أن عنه الله رضي هريرة أبي عن[  قاوله

] الموبقات السبع : اجتنبوا قال وسلم عليه الله صلى
الهلك عليها . وأطلق المهلكة وهي ، موبقة : واحدها والموبقات
يهلك مما الله عقاب توجب لنها ؛ والخرة الدنيا في لمفاسأدها

ًا . إما العقاب عليه المتنزل ًا هلك ًا أو كلي ًا أو جزئاي إلى أو متبعض
. عليه المتنزل العقاب بحسب ، أمد

] بالله الشرك هّن: قال وما الله يارسول قالوا[  قاوله
لفظة إطلق في الصل هو وهذا ، الشرك أنواع جميع فيه ويدخل
ذلك في فيدخل ، شرك عليه أطلق ما جميع تشمل أنها الشرك
إلى العلم أهل بعض . وذهب الشرك أجناس من والجلّي الخفّي

جمهور بالله) ولكن ( الشرك قاوله في داخل الصغر الشرك أنّأ
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مهلك غير الصغر الشرك إنّأ وقاالوا ، ذلك في خالفوا العلم أهل
ًا لصاحبه أنّأ غير ، إدخاله يحسن  ل ولذا ، الكبر كالشرك إهلك

كثير على أشكلت آيات ( تفسير كتابه في تيمية ابن السألما شيخ
( الشرك قاوله في داخل الصغر الشرك أنّأ ) ذكر المفسرين من

) . بالله
الذي الباب مع الحديث إيراد شاهد ]  هذا والسحر[  قاوله

. المصنف عقده
ّ الله حّرم التي النفس وقتل[  قاوله  ] الصل بالحق إل
ّ العصمة النفس في والمفارق لدينه كالمغير الدليل أخرجه  ما إل

. ذلك ونحو ، المحصن والزاني للجماعة
النسيئة وربا الفضل ربا ذلك في ]  يدخل الربا وأكل[  قاوله

. الصحيح على
] التولي الزحف يوم والتولي ، اليتيم مال وأكل[  قاوله

الكفار بين المعركة التحاما وقات الهرب هو معناه الزحف يوما
ًا والمسلمين ٍة إلى الذهاب يقتضي ل هرب ٍة فئ أو لتنصره مؤمن

مطلق هرب هو وإنما العدو على الهرب بعد ليكّر أو ، يناصرها
.  المعركة من ليخرج

] القذف المؤمنات الغافلت المحصنات وقذف[  قاوله
البريء إتهاما منه يقصد هنا وهو ، فيه ليس بما البريء : إتهاما هو

ِهَمت فإذا الزنى الفواحش . ومن بالفاحشة ّت الغافلة المؤمنة ا
ٌء ًا كانت سأوا ًا أما ثايب ولم ، المهلكات من ذلك فإنّأ ؛ بالزنى بكر
وقاد ، كتابه في الحديث هذا خّرج من الله رحمه المؤلف يذكر

ّي أخرجه . ومسلم البخار
ًا جندب وعن[  قاوله ّد مرفوع ] بالسيف ضربه الساحر ح

) . موقاوف أنه : ( الصحيح وقاال ، صحيحه في الترمذي رواه
حجر ابن ) وكذا ( الكبائار كتابه في كالذهبي جماعٌة وقافه وصّحح

وجزما ، مرفوع الحديث أنّأ إلى آخرونأ ) . وذهب ( الفتح     في
( الجامع في السيوطي وكذا الله رحمه البغوي الماما بذلك

على تقوى  ل الحديث طرق جميع ولكن ، ) وغيرهما الصغير
ًا صّح الحديث . ولكّن الرفع رتبة إلى إيصاله حكم له ولعّل موقاوف
وغيرها حفصة وعن الخطاب بن عمر عن  جاء ما له ويشهد ، الرفع

.  النبي أصحاب من
بالسيف) (ضربه  قاولهبالسيف] ضربة الساحر [وحد قاوله

:ـ ضبطانأ فيه
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اختلف .  ثاّم (ضربٌة) بالسيف وبالتاء ، (ضربُه) بالسيف بالهاء 
ًا يكونأ قاتله وهل ، سأاحر كل قاتل يجب هل العلم أهل ّد يكونأ أما ح
ًا وجه على اختلف وفيها اتفاق فيها والمسألة ، خلف فيه ، كفر

. التحقيق
توجب مرتبة إلى الساحر يصل أنأ : فهي التفاق محل أّما 

ّدعي كأنأ ، كفره فرائاض يترك أو ، الله لغير يسجد أو اللهية ي
ّدته موجب ذلك فإنأ الدين ّد لقاامة موجب وذلك ، وكفره لر الح
ًا صاحبه كونأ على مجمع فهذا عليه وغيره بالسيف يقتل وأنه كافر

في تيمية ) وابن ( تفسيره      في القرطبي الماما الجماع حكى ،
لم الذي الساحر في العلم أهل . واختلف ) وغيرهما ( المجموع

. اليد خفة أو بالتخييل الناس على كالتلعب كفره يوجب ما يفعل
العلم أهل ):( أجمع فتاواه ( مجموع في الله رحمه تيمية ابن قاال
ًا يكونأ أنه على أكثرهم بل ابن حكاية ) . وفي بالسيف يقتل كافر

) ، ( تفسيره في القرطبي الماما ذلك ذكر ،كما نظر للكثرية تيمية
ًا الساحر بكفر القول على العلم أهل جمهور ولكن ّده وأنأ مطلق ح
في المصنف ذكرها نصوص القول لهذا . ويشهد بالسيف ضربة

، الرفع حكم وله الترمذي رواه الذي جندب أثار ومنها ، الباب هذا
ّد إطلق وفيه الخطاب بن عمر عن ذكره ما وكذلك ، الساحر بح

كل يقتل بأنأ جهات أو معينة جهة إلى كتب لما عنه الله رضي
الله رضي المؤمنين أما حفصة عن جاء ما وكذلك ، وسأاحرة سأاحر

. عنها
أنأ نفوسأهم في اسأتقّر الصحابة أنأ على دللة فيه كله فهذا 

ّ ، بالله كفر قاد وأنه ، يقتل الساحر ضربوه أو قاتلوه لما وإل
الله رحمه الشيخ آل حسن بن عبدالرحمن العلمة . قاال بالسيف

سأاحر كل بقتل عمر أمر ) : (وفي المجيد ( فتح     في تعالى
سأاحر كل أنأ على دللة وإنكارهم عليه الناس نكير وعدما وسأاحرة
) .   يقتل وسأاحرة
رحمه تيمية ابن كلما في الجماع  مجيء سأبب تعلم ثاّم ومن

وافقوه قاد وأنهم عمر على ينكروا لم جميعهم الصحابة بأنأ الله
ّده ثاّم ومن ؛ ذلك على ًا ع ّنه ، إجماع الجماع هذا أنّأ إلى أشار ولك
. أكثرهم : بل فقال منضبط غير

ينبغي الكفر لنّأ ؛ كافر غير الساحر ذلك أنّأ إلى آخرونأ وذهب
ّ لينّزل أنأ ّدة أحكاما تأتي ثاّم ومن بيقين إل بعد كفر من على الر

ًا عمل من كل أنّأ فاليقين ؛ إيمانأ والشعوذة الشعبذة من شيئ
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ّنه ونحوه والسحر السحر ذلك يصل مالم السألما على باٍق أ
على : ليحكم قاالوا ثاّم ومن الكفر رتبة إلى يفعلها التي والشعبذة

بالسيف بالقتل سأحر من كل على يحكم ول ، كافر بأنه سأاحر كل
.  وغيره

) أنّأ البيانأ ( أضواء كصاحب العلم أهل من جمع رّجح وقاد
بل ، يقتل سأاحر كل وما كافر سأاحر كل فما ، تفصيل فيها المسألة

َفّرق السحر به أوصل فما ، وسأاحر سأاحر وبين وسأحر سأحر بين ُي
ًا كانأ ودائارته الكفر إلى صاحبه يكونأ فل ذلك دونأ كانأ وما كافر

ًا ّي جندب أنّأ ذلك على .  ويدل كفر ثابت ـ الخير جندب وهو ــ الزد
ً رأى أنه ) للبخاري الكبير ( التاريخ في عنه الناس يوهم رجل

ًا يقتل أنه إليهم ويخيل العلم أهل باتفاق وهذا ، يحييه ثاّم شخص
أنواع من لنه ؛ الكفر لصاحبه الموجب الصريح الكفر من ليس

ٍد خفة يصاحبه قاد وهذا ، العين على والتلعب التخييل ذلك ونحو ي
َعد ل مما ًا ُي ذلك بقتل جندب قااما وقاد كذلك المر كانأ .  فإذا كفر

، كفر سِأْحر كل وما كافر سأاحر كّل ما أنه على يدل فإنه ؛ الرجل
:ــ نوعانأ السحر بل

الخبيثة للرواح يسجد كأنأ ، صاحبه كفر أوجب  ما:     الول
كافر فهذا ، الغيب اسأتكشاف ويحاول بهم ويستعين والشياطين

حتى أحد من يعلمان { وما سأبحانه قاوله عليه ويدل ، بالجماع
 فيه} تكفر { فل   فقوله} تكفر فل فتنة نأحن إنأما  يقول
هو: الية في المقصود . والسحر كفر للسحر التعلم أنأ على دللة

الزوجين بين تفريق فيه لنه ؛ الكفر يوجب الذي السحر
. للغيب واسأتكشاف

ونحو العين على والتلعب اليد كخفة ، الكفر دونأ  نوع:     الثاني
ًا ليوجب وهذا ، ذلك ل ثاّم ومن ، بالكفر صاحبه على يحكم ول كفر

من كثير ُفهوما عليه وتستقّر ، النصوص تجتمع . وبهذا بقتله ُيْحكم
الله رحمه الشنقيطي المين محمد العلّمة كالشيخ التحقيق أهل
) . البيانأ ( أضواء كتابه في

ًا يعني  ـ] البخاري صحيح [ في قاوله بجالة عن [ ـ مسند
رضي الخطاب ابن عمر : كتب قال التميمي عبدة بن

: فقتلنا ) قال وساحره ساحر كل أقتلوا (  أن عنه الله
] . سواحر ثلثا

ًا   ليس] سواحر ثلثا [ فقتلنا قاوله  صحيح في موجود
وقاد ، مسنده في أحمد رواية هي الرواية هذه ولكن ، البخاري
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ّلى كتابه في كما الله رحمه حزما ابن الماما صححها ) . وفي ( المح
ْقتل وسأاحرة سأاحر كل أنّأ على واضحة دللة هذا على . ولكن ُي

ّلة من يخرج سأحر أنه على يحمل بالتفصيل القول . الم
لها جارية بقتل أمرت أنأها حفصة عن [ وصّح قاوله

ابنه طريق من مسنده في أحمد الماما  أخرجهفقتلت] سحرتها
صحيح فهو جندب عن ماجاء وكذلك ، السند صحيح أثار وهو عبدالله

له تشهد والذي غيره أما الخير جندب المقصود هل . واختلف
ّي جندب أنه الرواية هذا .  وفي البجلي عبدالله بن جندب ل الزد

قاتل أنّأ  على دللة فيه ـ جندب وأثار حفصة أثار أعني ـ دللة
وأنأ الصحابة اسأتقرعند قاد الكفر يوجب سأحرهم الذين السحرة

ثام  ؟  ل أما حقيقة له السحر : هل وهي مسألة . وهاهنا هدر دمهم
؟ الناس على تأثايره مدى فما  ، حقيقة له كانأ إنأ

من ماهو ومنه ، حقيقة ماله : فمنه نوعانأ السحر أنأ الصحيح
.  له لحقيقة التخييل باب

في ثابت وقاد ، الزوجين بين به ُيفّرق وقاد حقيقة له : ما والول
العصم بن لبيد سأحره قاد  النبي أنأ عائاشة حديث من الصحيحين

ّيل إنه حتى على يدل وهذا ، يأتيهم ول أهله يأتي أنه النبّي إلى ليخ
.  وتأثاير حقيقة له الول النوع أنأ

فيه : أنأ والصحيح ، الحقيقي تأثاير مدى في الناس اختلف وقاد
:ـ وواسأطة طرفين

َفّرق أنه وهو عليه مجمع : طرف فأولهما الطرفانأ أما  بين ُي
تيمية ابن الجماع حكى الزوجية. وقاد العلقاات ويفسد ، الزوجين

.  وماروت هاروت : آية ودليله والقرطبي
أنأ به صاحبه يستطيع ل السحر أنأ : فهو الثاني الطرف وأما

الموتى وإحياء الغيب كاسأتكشاف ، الله خصائاص من أمر إلى َيِصل
ّلة أهل ذلك على أجمع وقاد ، الله خصائاص من فهي ابن . قااله الم
ّيم وابن تيمية .   الله رحمهما وغيرهما الق

الساحر تأثاير : وهي الختلف فيها جاء التي فهي الواسأطة وأما
ًا الخشبة كقلبه ، صورته عن يقلبه بحيث الشيء في فيه فهذا ، ذهب

أو واهية بأخبار يأتونأ ذلك بصحة يستدلونأ الذين . وأكثر خلف
فإنأ ولذا ) ، البيانأ ( أضواء صاحب ذلك قاال كما عدول غير ناقالوها
في بالتخييل يحكم وأنأ ، عليه هو ما على الشيء يبقى أنأ الصل

َنع فيه دليل يأتي حتى الحال هذه ْق . عدول طريق من وحجة َم
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من ثلثة عن ـ حنبل ابن يعني ـ أحمد عن جاء [ قاوله
الفاروق عمر وهم الساحر قتل ثبوت  النبي أصحاب
أنأ على دللة : ( فيها الفتح في الحافظ  قاالوجندب] وحفصة

روايات في وذلك ) ، وغيره عمر كابن غيرهم عن حتى جاء الحكم
.  أخر

قاتله قابل يستتاب الساحر : هل الفقهاء يذكرها مسألة وهناك
؟ بقتله حكم إذا

ً جاء بما واسأتدلوا ، ليستتاب أنه على العلم أهل : جمهور أول
رأس َقاّص جندب : إنأ . وقاالوا وحفصة وجندب عمر عن آثاار من
َثاّمة كانأ ولو ، حفصة وكذا ، عمر وكذلك ، يستتبه ولم الساحر ذلك

وحفصة وجندب عمر على الصحابة أنكر أو الخبر في لجاء اسأتثناء
. فعلوه ما

ًا أنأ ينبغي أنه إلى العلم أهل وبعض  السألما شيخ : ذهب ثااني
والمؤمن ، منه شٌر والكافر ، الكافر دونأ الساحر لنأ ، يستتاب

.  أولى باب من والساحر قاتله قابل يستتاب ويكفر يرتد عندما
ّد ولكن ّلة هذه على الجمهور ر ِكَرت التي الع شٌر الساحر بأنأ ُذ

.  قاول منه يؤخذ ول ، وزيادة كافر الساحر لنأ ؛ الكافر من
الشرعية القواعد مع يتفق الذي هو الساحر اسأتتابة أنأ ريب ول

من والفضل الحوط . وأنأ وغيره بالكافر كثيرة قاياسأات وله ،
، اسأتتابته دونأ قاتله من الصحابة مافعله هو وغيره ردعه حيث
ّ  يقتل ل النسانأ أنأ والصل ، الدماء عصمة الصل ولكن بعد إل

. سأبق ما عليه يشكل . ولكن عليه ُمْجَمع الصل وهذا ، اسأتتابتة
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 باب
 السحر أنأواع من شيء بيان

إلى به يوصل وأنه السحر حكم الله رحمه المصنف بين ما بعد
والسحر الساحر على الحكم في أنأ بينا أنأ سأبق وقاد ، الكفر

ً ًا الباب هذا في الله رحمه المصنف بين وقاد ، تفصيل أنواع من شيئ
ّين  النبي عليها نبه والتي ، زمنه في المتفشية السحر . تحريمها وب
بن محمد : حدثنا أحمد [ قال الله رحمه المصنف قاال
ّيان عن عوف حدثنا ، جعفر َطن حدثنا العلء بن ح بن َق

العيافة ( إن قال  النبي سمع أنأه أبيه عن خبيصة
ّطْرق ّطيرة وال  ) ] الجبت من وال

. مسنده في   يعنيأحمد] [ قال قاوله
المشهور هو جعفر بن  محمد] جعفر بن محمد [ حدثنا قاوله
َدار ْن ُب ) .    بـ( 
: ابن هو  عوف] العلء بن حيان عن عوف [ حدثنا قاوله

َتلف هذا العلء بن . وحيانأ العرابي جميلة أبي على اسأمه في ُمْخ
كتابه في الله رحمه الِمّزي الحافظ الماما قاال كما ، كثيرة أقاوال

ّيانأ أنه فيه القاوال ) . وأصح الكمال ( تهذيب أبو عمير بن : ح
) : التهذيب ( تقريب في حجر ابن الحافظ عنه قاال وقاد ، العلء
ّين حبانأ وابن سأعد وابن النسائاي الماما أنأ إل ) ، الحديث ( ل

ّثاقوا جميعهم . الرجل و
َطن [ حدثنا قاوله  النبي سمع أنأه أبيه عن قبيصة بن َق

) قال الجبت من والطيرة والطرق العيافة ( إن قال أنأه
ّطْرق ، الطير : زجر : العيافة عوف يخطْ : الخطْ وال

ّنأة الحسن قال . والجبت بالرض . إسناده الشيطان : َر
( الداب في الله رحمه مفلح ابن الماما عنه قاال  وكذلك] جيد

وكذلك ، جيد : إسأناده الحديث هذا عن : قاال أعني ) ، الشرعية
ّود ) . الباري ( فتح  في حجر ابن الحافظ إسأناده ج
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الطير : تنفير أي الطير   زجر] الطير : َزْجر [ العيافة قاوله
. فتنفر تنزجر بحيث ، يخيفها بما

أرادوا إذا التفاؤل أو التشاؤما باب من ذلك يفعلونأ العرب وكانأ 
ًا يعقدوا أنأ ًا إما أمر ًا أو سألب أنواع مثل إلى يأتونأ فإنهم إيجاب

ّفرونها نحوهما أو الحماما أو كالغراب الطيور فإذا َيْزجرونها أو فين
الشمال نحو اتجهت وإذا ، تفاءلوا اليمين اتجاه في وذهبت طارت
ًا رأوا إذا وكذلك ، بها يتشائامونأ فإنهم فإنهم الجناح مكسور طير

بالطيور المتعلقة والهيئات السكنات من جرا وهلم ، به يتشائامونأ
ًا الناس عليها يبني مما . التشاءما أو بالفأل أحكام

ّطرق قاوله : الطْرق   أصل] بالرض يخطْ الخطْ [ ال
) ( مطرقاة  الصانع به يضرب الذي الشيء سأمي ومنه ، الضرب

ًا الرض على يأتي هنا والخط ، بها يضرب لنه على ويأتي ، مطلق
في المتكلمين عند المعروف وهو الول من أخص والثاني ، الرمل
السحر أنواع من النوع هذا يذكرونأ أنهم ، والعلوما الهيئات أنواع

ً صاحبه ويسمونأ بالرمل ً أو رامل النعوت من ذلك ونحو رّمال
.  ذلك يفعل من بها ُيوسَأم التي والوصاف
ّينه الطرق وحقيقة عنه حكاه فيما عنهما الله رضي عباس ابن ب

ّطابي الماما : كانأ قاال أنه ، غيره السنن) وكذا (معالم في الخ
ًا سأئل إذا ثام له صبي ومعه الناس يأتيه الرض في الضارب شيئ

ًا وخط ذهب ّد في يبدأ ذلك بعد ثام الرض في عشوائاية خطوط ع
إثانانأ شطبها بعد منها تبقى فإذا يعده ما وشطب الخطوط هذه

المقصود هو وهذا ، به تشاءموا واحد تبقى وإذا بهذا تفاءلوا
ّطْرق . عنهما الله رضي عباس ابن ذكره كما والخط بال
ّنأة الحسن : قال [ الجبت قاوله ذكره  كذا] الشيطان : ر
) الشيطانأ ( إنه الماما مسند في الموجود اللفظ أنأ إل ، المصنف

أو الرواة بعض من تحريف وذاك ، والصح المحفوظ هذا ولعل
، ظاهره ) على الشيطانأ ( إنه قاوله يوجه كٍل وعلى ، الناسأخين

.  الجبت عن الكلما سأبق وقاد
رضي هريرة أبي عن جاء  فقد] الشيطان [ رنأة قاوله وأما

ورنة ، ُلعن عندما رنة ، رنات أربع الشيطانأ ( رنّأ قاال أنه عنه الله
أنزلت عندما رابعة ورنة ،  النبي ُبعث عندما ورنة ، ُأهبط عندما
كالماما الئامة من واحد غير الثار هذا روى ) . وقاد الكتاب فاتحة

فيكونأ ، صحيح وسأنده غيره وكذا ) ، ( مصنفه في الصنعاني
أبو قاال كما ، الصوت هي الرنة لنأ صوت له الشيطانأ أنأ المعنى
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عند معروف معنى وهو ) ، ( النهاية كتابه في الثاير ابن السعادات
ِوف الذي الشيطانأ صوت . فيكونأ اللغة أهل ّقاق الناس به ُيّخ وير

من ذلك وغير وشعوذة وسأوسأة بعده من ويكونأ أولياءه قالوب به
.  الله لعنه الشيطانأ يفعلها التي الحيل ألوانأ

المصنف ذكر أجلها من التي المناسأبات من هذه تكونأ َثاّم ومن
.  تعالى الله رحمه الحسن عن المعنى هذا

صحيحه في حبان وابن والنسائي داود [ ولبي قاوله
أبو يروه ) لم ومابعده عوف ( قاال قاوله أنأ  يعني] منه المسند

َووا وإنما ، حبانأ ابن ول النسائاي ول داود إذا كذلك وهذا ، المسند َر
سأنن في جاء ولكن ، أحمد إل يروه لم ذكره ما جميع المقصود كانأ
حبانأ ابن وأما ، الحسن قاول يذكر ..) ولم عوف ( قاال داود أبي
ًا يرو فلم .        ذلك من شيئ

رسول :قال قال عنهما رضي عباس ابن [ ( وعن قاوله
شعبة اقتبس فقد النجوم من شعبة اقتبس من  الله
.]  صحيح وإسناده داود أبو ) رواه زاد ما زاد السحر من
في الله رحمه تيمية ابن   قااله) ] صحيح [ ( وإسناده قاوله 

.  وغيره حجر ابن الحافظ إسأناده وحّسن ) ، الفتاوى ( مجموع
: يستعمل القاتباس   أصل) ] شعبة اقتبس [ ( من قاوله

مع القاتباس ويأتي ، النار من شعبة اقاتبس يقال ولذلك ، النار
ًا ويأتي ، العلم السعادات أبو . قاال الشيء من الخذ بمعنى أيض

َبَس ) ِمن شعبه اقاتبس ( من : قاوله الثاير ابن ًا َقا تعلمه إذا ، اقاتباسأ
 .

الجزء أما ، الطائافة أو : الجزء هو  الشعبة) ] [ ( شعبة قاوله 
( اليمان  النبي قاول هو صحيح مشهور حديث في جاء كما

وأما ، جزء أي : شعبة العلم أهل  قاال)  شعبة وسبعون بضعة
ُتعمل ، لغوي معنى فهذا الطائافة . الشارع خطاب في واسأ
والبراج الكواكب بها : يقصد  النجوما)] النجوم [( من قاوله

إذ  فارس وبني اليونانأ من اقاتبسوها أشياء الناس عليها وضع التي
على تأثاير لها  السماء في التي السيارة الكواكب أنأ يرونأ إنهم

ًا عليها فعقدوا الرض، في المخلوقاات والتشاؤما التفاؤل من أمور
: سأموه كذا كوكب طلوع عند أو ، كذا برج في النسانأ ولد فإذا ،

ّكهنوا ذلك بعد ثام ، عليه يدل باسأم أو باسأمه قاد التي بالمراض له ت
:ــ علمانأ النجوما . وعلم ذلك إلى وما تعترضه

.  الحساب بعلم : يسمى   الول 
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. الله رحمه السألما شيخ قااله ، الحكاما بعلم : يسمى والثاني
وأنه الكوكب مسيرة النسانأ يعرف : كأنأ الحساب علم فأما

ًا ليس فهذا ، ذلك ونحو هنا ويختفي هنا يطلع ًا ممنوع وجائاز ، شرع
ّلمه من ول كتاب من ل الشرعية الدلة من شيء هناك وليس تع
. الله رحمه السألما شيخ قااله ، وتحريمه منعه على سأنة

كونأ من ، التنجيم من ذكرناه ما نحو : فهو الحكاما علم وأما
على والحوادث والمراض والتشاؤما والتفاؤل النحس تعليق

المحرما السحر أنواع من وهو ، الحكاما علم من فهذا ، الكواكب
أو الطالعة الكواكب هذه أنأ اعتقد إذا النسانأ لنأ ، يجوز ل   الذي

هناك أنأ اعتقد فقد الحكاما عليها ويبني وتضر تنفع السيارة البراج
من يكونأ َثاّم ومن ، الربوبية في شرك وهذا الله مع يتصرف من

. المحرما السحر أنواع من نوع في يقع وكذلك الكبر، الشرك
) ] زاد ما زاد ، السحر من شعبة اقتبس [ ( فقد قاوله

ًء أو طائافة : أخذ أي  أي) زاد ما ( زاد . و المحرما السحر من جز
ًا ازداد ذلك من الخذ من ازداد : كلما ً إثام . السحر في وإيغال

عنه الله رضي هريرة أبي حديث من [ وللنسائي قاوله
سحر ومن ، سحر فقد فيها نأفث ثم عقدة عقد ( من
ًا تعلق ومن ، أشرك فقد ِكل شيئ بهذ الحديث   هذا) ] إليه و

( ميزانأ  في الله رحمه الذهبي الماما قاال كما ، يصح ل اللفظ
ًا تعلق ( ومن جملة أنأ إل ، واحد غير قااله ) وكذلك العتدال شيئ

ِكل عكيم بن الله عبد حديث في معنا سأبق ،كما ) صحيحة إليه و
والتمائام.  الرقاى باب في

ْفث)] فيها نأفث [( ثم قاوله ًا التفل دونأ   الن ِلف ، اتفاقا ُت واخ
( في الزمخشري بالول جزما ، قاولين على  ؟ ل أما ريق َيْصحبه هل

. الله رحمه الثاير ابن السعادات أبو بالثاني وجزما ) ، الفائاق
وخصوص عموما فبينهما ، التفل من أعم النفث أنأ والتحقيق

ًا ، ريق يصحبه ل وقاد ريق يصحبه قاد النفث إنأ إذ ، مطلق خلف
أعم والنفث أخص التفل فكانأ ، بالريق ُيصحب أنأ بد ل فإنه للتفل
ّين . وقاد ) حقيقة الفوائاد ( بدائاع كتابه في الله رحمه القيم ابن ب

النفث أنأ وبين ، الفلق سأورة شرح عند ، وصفته وهيئته النفث هذا
:ـ شيئانأ فيه يجتمع

شيطانية أوراد بعد يكونأ الذي الخبيث والهواء : الريق الول 
.  الكاهن أو   والمشعوذ الساحر هذا يذكرها
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وعندما ينفخ عندما والمشعوذ الساحر هذا أنأ : هو والثاني
شيطانية أرواح معه وكانأ الله بغير قالبه تعلق  إنما ويتفل ينفث
بما الخبيثة النسية الرواح مع الشيطانية الرواح فاجتمعت خبيثة
ًا وجل عز الله فقدر العقد تلك على نفث ًا تقدير ًا كوني يقع أنأ قادري
. الشئ هذا

بنفسه السحر يؤثار هل وهي أل العلم أهل يذكرها مسألة وههنا
جماهير عليه وهوالذي ، الثاني والصحيح ؟ السأباب باب من أنه أما

ّببه مع السبب باب من هو السحر إنأ إذ ، السنة أهل إل يقع ل  ُمَس
ًا الله أذنأ إذا ًا إذن ًا كوني الكوني القدري الذنأ كررنا وإنما ، قادري

يكونأ ل الذي الشرعي الذنأ هو المقصود أنأ متوهم يتوهم ل حتى
بإذنأ إل يكونأ ل السابق الفعل وإنما ، ومراضيه الله محاّب مع إل

.  قادري
:ــ  إذنانأ الذنأ أنأ معنا سأبق وقاد

.  ومباغضه الله محاب يشمل وهذا ، كوني : قادري الول
سأبحانه الله مراضي على مقصور وهذا ، شرعي : إذنأ والثاني

.   وتعالى
فإذا ، مسبباتها مع السأباب باب من هو تأثايره في السحر فباب

ِقاع ّبب يقع ل فقد السبب ُأو مانع لوجود إما ) ، النتيجة  ( وهي المس
ّلق التوحيد و القلب قاوة من أو ، والذكار بالوراد التحصن من وتع

ل السبب لنأ لعارض يقع ل فقد ، بالتوحيد وملئه بالله القلب
ّببه نتيجته يعطي في معه الخرى السأباب اجتمعت إذا إل ومس
سأبحانه الله بيد كله وهذا ، الموانع وانتفت المسبب حصول
.  وتعالى

وتعالى سأبحانه الله إلى راجع هو  السحر أثار أنأ يتبين َثام ومن
ًا يأذنأ عندما ًا إذن سأبب مع الخرى السأباب تتوفر عندما قادري

ّبب ليقع الموانع جميع تنصرف ثام السحر . المس
أنأ واضحة دللة  فيه)] أشرك فقد سحر [( ومن قاوله
، سأبق كما ليصح اللفظ هذا ولكن إليه قاائاد أو بالله شرك السحر

سأحر فثم ذلك في تفصيل  سأبق وقاد ، حكم عليه ُيبنى ل لذلك
بالكفر صاحبه على يحكم ل سأحر وهنالك بالكفر صاحبه على يحكم

من  يخرج ل بيقين إسألمه ثابت من أنأ الصل لنأ ، دمه وإراقاة
.   التوحيد بشهادة تتم الدما عصمة وأنأ بيقين إل إلسألما دائارة
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الله رسول َأن عنه الله رضى مسعود ابن [ وعن قاوله
 القالة ، النميمة هى  ؟ الِعَضه ما أنأبئكم هل ( أل قال

 ] مسلم ) رواه الناس بين
في الله رحمه الثاير ابن السعادات أبو  قاال] العضه [ ما قاوله
ِعَضه ( ما ، الحديث في الرواية جاءت ) هكذا ( النهاية ) بكسر ال

قاال كما العضه وأصل ، المعجمة الضاد وفتح المهملة العين
فكأنأ ) ، والكذب : البهتانأ ) ( هو ( الفائاق كتابه في الزمخشري

لهم ذكر ) ثام والكذب البهتانأ ما أنبئكم ( أل لصحابه يقول  النبي
.  الناس بين القالة ، النميمة أنها

َنّم من مأخوذة والنميمة ُنم ، (  ذلك فاعل  ) ويسمى نميمة ، َي
َنّماما أما ، والضغائان الخصومة إحداث باب من بالكلما سأعى ) إذا ( 

نحو أو القلوب تأليف باب من أو الصلح باب من بالكلما سأعى إذا
قاال أنه  عنه ثابت وقاد ،  مصلح هو  وإنما ، بنماما  ليس فهذا ذلك
ّتات الجنة يدخل ( ل    مسلم صحيح في كما : هو والقتات  ،) َق

النسانأ وأنأ النميمة شر عظيم تبيانأ باب من كله . وهذا النماما
بها تضغن التي السيئة والقالة والكذب البهتانأ عن يبتعد أنأ ينبغي

يكونأ أنأ عليه وينبغي ، المسلمين بين الخصومات وتحدث القلوب
ًا ًا يكونأ وأنأ ، صادقا ًا يكونأ أنأ ل مصلح ًا كاذب المسلمين بين مفسد

.

رسول أن عنهما الله رضي عمر ابن عن [ ولهما قاوله
 ) ] لسحرا البيان من ( إن قال  الله

ورجح معنيين أحد على السابق  النبي قاول العلم أهل  حمل
يذما  النبي أنأ أي ، الذما محمل على حمله من . فمنهم معنى كٌل

، الحق صورة في للباطل تقرير ففيه السحر كهيئة الذي البيانأ
بحيث القلوب وعلى السأماع على خفاء فيه أنأ بد ل البيانأ وهذا
.   النبي ذمه ثام ومن ، الحق بصورة الباطل تقبل

البيانأ إنأ إذ المدح محمل على الحديث هذا حمل الخر والمعنى
ًا كانأ إذا والكلما والبرهانأ الحجة ويقرر الخير إلى به يدعوا واضح
الفئدة له تذعن حتى  نبيه وسأنة الله كتاب في ثابت كحكم

يمدحه   النبي وأنأ بيانه ممدوح ذلك فاعل أنأ ريب فل ، والقلوب
.  يذمه ول
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كتابه في ،كما رجب ابن الحافظ الول بالمعنى جزما وقاد
طرق تأمل : ( من )  وقاال الخلف علم على السلف علم ( فضل
.  الذما ) يعني المعنى هذا إل له يصلح ل أنه علم وسأياقاه الحديث

حجر ابن والحافظ المنير كابن واحد : غير الثاني بالمعنى وجزما
.    وغيرهما

    

 باب
 ونأحوهم الكهان في جاء ما

الكهان في جاء ما [ باب الله رحمه المصنف قاول
َع] ونأحوهم َب ْت َأ شبيه بباب تله وما السحر باب الله رحمه   

بعض من السحر تشبه الكهانة لنأ ؛ الكهانة باب وهو أل بالسحر
:ــ الوجوه

ًا : أنأ أولها في الخبيثة الرواح يستعملونأ الكهانأ من كثير
.  السحرة يفعل ،كما مقاصدهم تحقيق

ًا فيها : أنأ وثاانيها بعض يفعل كما الغيب علم لكشف تطلع
. السحرة
عن صحيحه في مسلم روى [ الله رحمه المصنف قاال
ًا أتى : ( من قال  النبي عن  النبي أزواج بعض عراف

ًا أربعين صلة له تقبل لم فصدقه شئ عن فسأله )] يوم
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أنها الروايات بعض في جاء]  النبي أزواج بعض [ عن قاوله
. عنهما الله رضي الخطاب بن عمر بنت حفصة

، الله رحمه مسلم صحيح في موجود  ليس)] [( فصدقه قاوله
رحمه أحمد الماما مسند في موجودة اللفظ بهذا الرواية هذه وإنما
الموجود الحكم تخالف لنها ؛ نظر المتن هذا في زيادتها وفي ، الله
ُلخر الحاديث في ، الله رحمه تيمية ابن ذلك إلى  أشار كما ا

ًا أتى ( من مسلم صحيح في فالحديث شيء عن فسأله عّراف
ًا أربعين صلة له تقبل لم البغوي كلما من  وسأيأتي) يوم

ًا الله رحمه رحمه المصنف حكاه ما وهو ، والعّراف للكاهن تفسير
) في السنة ( شرح : في يعني ـ البغوي : [ قاال بقوله عنه الله

المائاة بعد والثمانين الثالثة  الصفحة في ، عشر الثاني المجلد
ّدعي : الذي :        ( العّراف قاال  ) ـ183(  الولى معرفة ي
) .  ذلك ونحو والضالة المسروق على بها يستدل بمقدمات المور

وفرقاوا العلماء عليه اصطلح الذي للعراف الصلي المعنى وهذا
قاد الثلثاة السأماء هذه أنأ إل والساحر، والعراف الكاهن بين به

ابن السألما شيخ ذلك إلى أشار كما بعض على بعضها ينسحب
هذا في رتب  فالنبي ، سأيأتي كما المؤلف عنه حكاه ، تيمية

ًا الحديث ًا أربعين النسانأ صلة قابول عدما وهو أل ، حكم إذا يوم
َفّرق ، يصدقاه ولم فحسب العراف أتى ُي ومطلق التصديق بين ف

. المجيء
ًا النسانأ أتى فإذا  ْلحق ـ عراف ُي الساحر به ويلحق الكاهن به و
عدما تفسير هو وهذا ، عليها له أجر ل صلته فإنأ ـ سأيأتي كما

إذا ) . وأما ( المنهاج في الله رحمه النووي الماما به جزما ، القبول
يعني ، كفر دونأ كفر الكفر هل واختلف ، كفر قاد فإنه فصدقاه أتاه
وهما ، الملة من مخرج أكبر كفر أنه أما الصغر الشرك باب من

الله رحمه تيمية ابن الماما بالثاني جزما ، أحمد الماما عن روايتانأ
. النصوص مطلق من يفهم الذي وهو ،  الدعوة أئامة وأكثر

ًا أتى [( من قاوله بما كفر فقد يقول بما فصدقه كاهن
)]  محمد على أنأزل

ًا أتى [(من قاوله والكهانة ، الكهانة من مأخوذ  الكاهن)] كاهن
العّراف بين فيفّرق غيبية أمور في التطلع وهو ، التكهن من أصلها
ّدعي ل فالعّراف الكاهن وبين المتعلقة والغيبيات المستقبل علم ي

ًا ، به من صاحبه فقده شيء تبيين في َيْسعى فإنه للكاهن خلف
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الزمن على مقصور العّراف فعلم ، عنها ُيسأل التي الشياء
مقصور الكاهن وعلم وفقد ضاع قاد شيء عن والبحث الحاضر

. الغيبيات كشف ومحاولة المستقبل الزمن في يأتي شيء على
البغوي وقابله تيمية كابن واحد غير ذكره الذي هو التعريف وهذا

. آخرونأ أئامة وبعده
ًا أتى [( من قاوله بما كفر فقد يقول بما فصدقه كاهن

إذا العراف حكم في الكاهن أنأ تقدير  هذا)] محمد على أنأزل
ّدق يكفر فإنه قاال بما فصدقاه شيء عن فسأله شخص أتاه إذا ، ُص
. السنة وفي الكتاب في  محمد على أنزل بما حينئذ

ضعفه ولذا ، انقطاع فيه الحديث  هذا] داود أبو [ رواه قاوله
. وغيرهم حجر ابن والحافظ النووي الماما وكذلك ، البيهقي الماما

شرطهما على صحيح وقال ، والحاكم [ وللربعة قاال
ًا أتى ( من هريرة أبي عن ًا أو عراف بما فصدقه كاهن

)]  محمد على أنأزل بما كفر فقد يقول
الباري ( فتح في حجر ابن الحافظ قاال  كذا] [ وللربعة قاوله

. الربعة من أحد يخرجه لم ) وإنأ
شرطهما على ( صحيح وقاال مستدركه  في] [ والحاكم قاوله
. الشيخين شرط : على ) يعني

عبد بن محمد الماما أنأ  الصل] هريرة أبي [ عن قاوله
ّيض الله رحمه الوهاب الصحابي اسأم يذكر لم يعني ، المكانأ هذا َب

الحاكم عن الواردة الحديث طرق في ولكن ، بالحديث حدث الذي
. عنه الله رضي هريرة أبو هو بذلك المتحدث أنأ وغيره

ًا أتى [ من قاوله ًا أو عراف والكاهن العراف بين  جمع] كاهن
على أنأزل بما كفر فقد يقول بما ( فصدقه عنه قاال الذي

. بيانه سأبق  وقاد) محمد
مثله مسعود ابن عن جيد بسند يعلى [ ولبي قاوله

ًا ( الترغيب   في الله رحمه المنذري الماما  قااله] موقوف
) .  والترهيب

ًا ، عنه الله رضي مسعود ابن على أوقافه : أنه  أي) ( موقوف
) وقاال الباري ( فتح في الله رحمه حجر ابن الحافظ صّححه ولكن

. الرفع حكم له : إنّأ أي ) ، بالرأي يقال ل : ( ومثله
ًا حصين بن عمران [ وعن الله رحمه المصنف قاال مرفوع
أو ، له تكهن أو تكهن أو ، له تطير أو تطير من منا ( ليس
ًا أتى ومن ، له سحر أو سحر فقد يقول بما فصدقه كاهن
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، جيد بإسناد البزار ) رواه محمد على أنأزل بما كفر
دون عباس ابن حديث من حسن بإسناد الطبرانأي ورواه
ًا أتى ( ومن   قوله ]  ....الخ عراف

يتعلق باب معنا يأتي  سأوف] له تطير أو تطير [ من قاوله
. وأحكامها بالطيرة
أنأ نهى  النبي أنأ هذا  أصل] له تكهن أو [ تكهن قاوله

فيما وذلك ، عنه براض ليس وأنه شرعه من الفعل هذا يكونأ
تكهن من أو ، سأبق وقاد الكاهن إلى ذهب بأنأ التكهن بطالب يتعلق
تحريم بيانأ وهو الباب من المصنف مقصود على دللة فيه وهذا

بدللة الكهانة تحريم على دللة فيها السابقة والحاديث ، الكهانة
ّين الكاهن إلى الذهاب منع  النبي أنأ وذلك ، اللزوما يترتب ما وب

فاعل أنأ يعلم أنأ أولى باب ومن ، إليه والذهاب إليه المجيء على
ًا يفعل أنأ عليه ومحذور فعله ممنوع الكهانة ذلك بل ، ذلك من شيئ

ًا والشرك الكفر من . بالله عياذ
) . له تكهن أو تكهن ( أو  قاوله عليه يدل كله وهذا
 قااله] جيد [ بإسناد.  مسنده : في  أي] البزار [ رواه قاوله

إسأناده حسن ) وقاد والترهيب ( الترغيب في المنذري الماما
رحمه السألما شيخ ) وكذا الصالحين ( رياض في النووي الماما

) . الفتاوي ( مجموع في الله
. الكبير معجمه : في  أي] الطبرانأي [ رواه قاوله
رحمه تيمية ابن السألما شيخ ذلك  قاال] حسن [ بإسناد قاوله

. الله
أتى ( من قوله دون عباس ابن حديث [ من قاوله
بين التفرقاة فيه الذي البغوي قاول ذكر  يشمل) ]  .....الخ
.  العراف حول ذكر ما معنا سأبق وقاد ، والكاهن العراف
ومعنى العراف معنى : أنأ  يعني] الكاهن هو [ وقيل قاوله
الصل أنأ إل  والعكس ذاك على هذا أطلق فربما يتداخلنأ الكاهن

ُأِضيع شيء عن بالبحث الحاضر المر على مقصور العراف علم أنأ

. الله رحمه البغوي عليه نّص كما ُفِقد أو
في المغيبات عن يخبر الذي [ والكاهن قاوله

: عن  يعني] الضمير في عما يخبر الذي وقيل المستقبل
. النفس في المعروفة غير المضمرة المور

اسم : العراف تيمية ابن العباس أبو [ وقال قاوله
في يتكلم وممن ، ونأحوهم والَرّمال والمنجم للكاهن
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شيخ عن مأخوذ الكلما   هذا] الطرق بهذه المور معرفة
المجلد ) في فتاواه ( مجموع  في هو كما  الله رحمه السألما

 .172  الصفحة في ، والثلثاين الخامس
 سأبق] والَرّمال والمنجم للكاهن اسم [ العّراف وقاوله

ذكرنا أنأ وسأبق حكم نوع ولكل نوعانأ وأنه ، بالتنجيم التعريف معنا
(      بقوله السألما شيخ عنه عبر ما وهو ، وحكمه الرض في الخط

) . والرمال
بهذه المور معرفة في يتكلم ممن [ ونأحوهم قاوله
عز الله حرمها التي الشركية الممنوعة : بالطرق  أي] الطرق

. وجل
جاد أبا يكتبون قوم : في عباس ابن [ قال قاال

الله عند له ذلك فعل من أرى ما ، النجوم في وينظرون
والشعوذة السحر ُضُروب من  َضْرب) جاد ( أبا  ] خلق من

ّلق ّينة بطرائاق ُتْجَمع عندما والعداد للحروف معينة بهيئة يتع َع ُم
ّتبونأ فإنهم معينة هيئة على يجعلونها وعندما لها العاملونأ يعرفها ُيَر
ًا عليها .  وضده الفلح ومن والشقاوة السعادة من أحكام

له ذلك فعل من أرى ما النجوم في [ وينظرون قاوله
:ــ ضبطين ) تحتمل أرى  ( ما] خلق من الله عند
) َأرى ( ما . والثاني أظن : ما أي ، ) بالضم ُأرى : ( ما الول 

. أعلم : ل أي ، بالفتح
كلمة معنى فائات باب في معنا  سأبق) خلق ( من وقاوله

.  والقدر الحظ وهو ، خلق

    

 باب
 النشرة في جاء ما
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: اللغوي معناها  النشرة] النشرة في جاء ما [ باب قاوله
َكَشْفته َفّرقاته إذا الشيء نشرُت تقول ، والكشف التفريق وهذا ، و
قاوله في الشرعي الصطلحي المعنى مقصود هو اللغوي المعنى

 الدوية من ضرب النشرة إنأ ) إذ ( النشرة جابر حديث في كما
َتعمل التي والرقاي والتعويذات المرقاي عن الداء كشف بقصد ُتْس

.  الداء به الذي الشخص وعن
النشرة عن سئل  الله رسول أن جابر [ عن قاوله
، جيد بسند أحمد ) رواه الشيطان عمل من ( هي فقال
]. داود وأبو

( الداب في الله رحمه مفلح ابن  قااله) جيد ( بسند قاوله
. واحد غير سأنده وحّسن ) ، الشرعية
إنأ إذ ، المحرمة النشرة على محمول ونحوه الحديث وهذا
بقوله القيم ابن عن الله رحمه المصنف قاال ؛كما نوعانأ النشرة
خير هدي في المعاد ( زاد كتاب من ....) يعني القيم ابن ( قاال
. منه الرابع المجلد ) في العباد

عن السحر  وحل] بالمسحور السحر حل [ النشرة قاوله
 :ــ محرمة وطريقة جائازة طريقة ، طريقتانأ له المسحور

في بها يتعلق ما ذكر معنا سأبق : فقد الجائازة الطريقة أما
رحمه المصنف أنأ إل ، هناك المر ) وفّصلنا والتمائام الرقاى ( باب

وعليه الشيطانأ عمل من الذي وهو ، بمثله سأحر ( حل قاال الله
يحمل وكذلك ، المصنف ويذكره سأيأتي ) الذي الحسن قاول يحمل
) . الشيطان عمل من ( هي قاال عندما   النبي قاول عليه

بما الشيطان إلى والمنتشر الناشر [ فيتقرب قاوله
] المسحور عن عمله فيبطل يحب

، ُيِحب بما الشيطانأ إلى به والمفعول الفاعل يتقرب أي 
  . المسحور عن عمله ليبطل
والدوية والتعوذات بالرقية النشرة [ والثانأي قاال

] جائز فهذا المباحة والدعوات
وأنها ، المسحور عن الداء كشف هي النشرة أنأ فيتحصل

 :ــ نوعانأ
وهو ، الجائاز غبر المحرما الشرك جنس من  نوع:     الول     النوع

تعوذات لنه وذلك السابق جابر حديث في   النبي إليه أشار الذي
أكثر أنأ سأبق . فقد وتعالى سأبحانه بالله وإشراك خبيثة بأرواح

ًا يحوي أنأ السحر في والصل ، يستخدمه السحرة من شيئ
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واسأتعانة خبيثة نفثات تصحبها التي والرقاي والدعوات التعوذات
. جنسه من وهذا ، الخبيثة الشريرة بالرواح

المندوب الشيء يشمل وهو جائاز نوع : فهو الثاني     النوع     أما
ويشمل ، والتعاويذ والتمائام الرقاى باب في معنا جاء كما إليه

ِرف الذي ، الجائاز المباح الشيء ، النشرة في نافع أنه بالتجربة ُع
، سأحر غير ومن شرك غير من المسحور عن السحر حل في يعني
) ( التهذيب كتابه في الطبري جرير كابن وغيره الشيخ أبو وذكر

أصل من وهو ، الله رحمه منبه بن وهب عن مأخوذة طريقة
: وذلك ، ترجمته في جاء كما السماوية بالكتب علم وله ، فارسأي

يوضع ثام حجرين بين تدق ثام خضراء سأدر ورقاات سأبع يؤخذ أنه
.  والقلقال الكرسأي بآية الماء هذا على ويقرأ ماء عليها

أحد الله هو قال : هي قاوما فقال ؟ هي ما القلقال في واختلف
. والمعوذات

{ قل   و} أحد الله هو { قل المعوذات : هي آخرونأ وقاال
يا { قل  و} الناس برب أعوذ { قل  و} الفلق برب أعوذ
 .} الكافرون أيها

. الربعة السور هذه ) مع الجن ( سأورة آخرونأ قاوما وزاد
{ قل  المعوذات على اقاتصرت أطلقت إذا القلقال أنأ والصل

أعوذ { قل  و} الفلق برب أعوذ { قل   و} أحد الله هو
ْأخذ فإنه القراءة تمت  فإذا} الناس برب ثالث منها المسحور َي

، ذلك فليكرر ماء بقي وإذا ، جسمه على الباقاي ويصب ، حسيات
.  الطريقة هذه يكرر فإنه عنه السحر يذهب لم فإذا

غير ذلك على نّص كما مجربة مستعملة معروفة الطريقة وهذه
عن السحر تكشف الله بإذنأ أنها ثابت وقاد ، الدعوة أئامة من واحد

. هذا السحر كشف في النافعة المجربة الدوية من وأنها المسحور
.  المباحة الجائازة النشرة وأنواع ضروب من

مسعود : ابن فقال عنها أحمد : سئل [ وقال قاوله
اختلفوا عنهم الله رضي الصحابة أنأ معنا سأبق]  كله ذلك يكره

ابن أنأ هناك وذكرنا ، القرآنأ من كانت إذا التمائام تعليق في
ًا المر هذا يكره هو كذلك ، ومنعه ذلك كره مسعود ًء مطلق سأوا

عن القول . وهذا ذلك نحو أو تعاويذ لتعليق  كانأ أما سأحر لفك كانأ
) .  الشرعية ( الداب كتابه في كما مفلح ابن  عنه حكاه أحمد

ًا  أي] البخاري [ وفي قاوله قلت ، قتادة [ عن.  : معلق
أيحل ، امرأته عن يؤخذ أو َطّب به : رجل المسيب لبن
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َطّب] ينشر أو عنه ذلك على نص كما الضداد ألفاظ من : هو  ال
ويطلق الداء معالجة على يطلق فهو ، اللغة أئامة من واحد غير

ُطّب له قايل بسحر أصيب إذا النسانأ فإنأ ، كالسحر الداء على
عندما الصحيح عائاشة حديث في جاء .  لذا بالسحر : أصيب يعني
؟ بالرجل : ما للخر أحدهما ( قاال ، الملكانأ وأتاه  النبي سُأِحر
الواردة المعاني من المعنى هذا ، مسحور ) يعني : مطبوب قاال
) يعني طب به ( رجل . فقوله السحر هنا والمقصود اللغة في

. السحر
وأصل ، امرأته عن ُيْصَرف  يعني] امرأته عن [ يؤخذ قاوله
وصالها يكره بحيث زوجته عن الزوج حبس وهو ، الحبس الصرف

. الزوجين بين المفارقاة ذلك عن ينتج مما ومعايشتها
أما بالسحر عنه : أيحل  أي]  ينشر أو عنه [ أيحل قاوله

. ونحوها والرقاى بالتعاويذ ينشر
ينفع ما أما الصلح به يريدون إنأما به بأس [ ل قاوله

الله رحمه القيم ابن قااله الذي المعنى يقرر  وهذا] عنه ينه فلم
غير وهو ممنوع إلى ، قاسمين إلى بالنشرة المعالجة تقسيم من

ذلك ومعلوما ينفع الذي وهو مباح جائاز وإلى ، الضار بل النافع
.  الصحيحة والتجربة بالخبار
بينهما كانأ الذي الشيء وإعادة الزوجين بين إصلح فيه فهذا

ًا والمودة الوفاق من ُلخذة خلف الزوج وحبس صرف هي التي ل
. زوجته عن

إل السحر يحل :ل قال أنأه الحسن عن [ وروي قاوله
ضعف إسأناده وفي معجمه في الطبراني الماما رواه  هذا] ساحر

حجر ابن قاال ، واحد غير وصله فقد قاتادة عن قابله الذي الثار . أما
بإسأناد مسنده في والثار الطبري ) : ( وصله التعليق ( تغليق   في

) .  صحيح
هو وهذا ، الغلبية على ُيْحَمل أنأ إما  السابق الحسن وقاول

ّتِجه ّكه ل السحر أنأ الكثر : أنأ الُم ُيْحَمل  أنأ وإما ، سأاحر إل يف
. النشرة في ذكرناه الذي المحرما المعنى على
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باب
التطير في جاء ما

َيَرة ِط ) والراء والياء ( الطاء ومادة ، الطائار من : مأخوذة ال
َفة معنى إلى اللغوي الشتقاق أصل في ترجع جزما كما ، : الِخ
، الله رحمه فارس ابن الماما ومنهم ، العربي اللسانأ أئامة بذلك
المعنى . وهذا ما شيء من والتشاؤما : التفاؤل بمعنى تأتي وهي

التي النصوص من كثير ومنه ، الشرع اسأتعمالت في وارد اللغوي
. الباب هذا في الله رحمه المصنف أوردها

َبط العاما الصطلح في فالطيرة تشاؤمٌا أو : تفاؤٌل بكونها ُتْض
نص الضابط . وهذا معلوما أو مسموع أو مرئاي شيء نتيجة يحدث
كما الله رحمه القيم ابن الماما ومنهم ، العلماء من واحد غير عليه
) . السعادة دار ( مفتاح في

:ــ يخصه حكٌم قاسم ولكل ، قاسمانأ والطيرة
ما وهو المندوب بل ، الجائاز القسم  هو:     الول     القسم

ًا أورث ما ) . وهو الحسن ( الفأل بـ الشرع في يسمى سأرور
وليس ، عنه إحجاما أو شيء على إقاداما عند للفؤاد وبهجة للنفس

ًا الماما رواه ما ذلك ومثال ، الحجاما في ول القاداما في ل سأبب
أنه عنه الله رضي مالك بن أنس حديث من الله رحمه الترمذي

يا ، راشد : يا يسمع أن سافر إذا يعجبه  النبي ( كان قاال
.  الله رحمه الترمذي  وصححه... ) نأجيح

ًا أمضى عندما  فالنبي وهو ـ سأببه وباشر عليه وعزما أمر
الحسن الفأل من الطيبة الكلمة يسمع أنأ يحب فإنه ـ هنا السفر

هاتين لنأ ، ونجيح كراشد للنفس بهجة وتسبب الفؤاد تشرح التي
ونجيح ، الُرشد من فاعل اسأم فراشد ، حسن معنى لهما الكلمتين

( فيه وقاال  الرسأول امتدحه الذي المعنى وهذا ، النجاح على يدل
الطيبة الكلمة ( هي:  وقاال  ،) الحسن الفأل يحب الله إن

 ـ 157ـ  



بن / صـالح الشيخ )                                      لفضيلة التوحيـد كتاب بشـرح  المستفيد ( إفادة
السأمـري محمد

الفأل أجيز وإنما ، الله شاء إنأ الباب نصوص في معنا سأيأتي  كما)
: ــ لعلتين الحسن

وجبلهم البشر طبائاع في تعالى الله غرزه : ما الولى العلة ـ
كما البهيج المنظر ومشاهدة الحسن الكلما لسماع حبهم من عليه
) . السعادة دار ( مفتاح في الله رحمه القيم ابن الماما ذلك ذكر

) . السنن ( معالم في الله رحمه الخطابي الماما بذلك وجزما
الحسن الفأل هذا من يخشى ل أنه : فهي الثانية العلة وأما ـ

غير أو فيه يمضي أنأ أراد أمر عن النسانأ ُيْحِجم بحيث ، مفسدة
ومباشرة العزما انقضاء بعد وقاع بشيء اسأتئناس هو وإنما ، ذلك

.  المرء أراده سأبٍب
، أصلها في الطيرة تحيط التي المفاسأد انتفت العلتين فلهاتين

الله جبل ما وفق على الشرع أوامر سأير وهي أل مصلحة وتحققت
أوجدها التي والطبائاع الغرائاز من عليه وطبعهم عليه الخلق تعالى
ٍر طبع من فيهم . ُذكر ما ومنها ، خير وغريزة خي

: التشاؤما فهو الطيرة أقاساما من الثانأي     القسم     وأما
نهى الذي هو المعنى . وهذا للمضاء أو للحجاما ما بشيء والتفاؤل

. يجوز ل شرك أنه   النبي بين الذي وهو الحنيف الشرع عنه
بالطيور يتطيرونأ كونهم من ــ الجاهلية أهل يفعله كانأ : ما ومثاله

َنة الطير يذهب فعندما ــ َيْمضونأ بذلك يتفاءلونأ فإنهم َيْم فيما َف
فإنهم الشمال ذات الطير يذهب وعندما ، عليه العزما عقدوا

ّيهم عن َأْحَجموا وربما ، بذلك يتشاءمونأ العزما عقدوا فيما ُمِض
ٌع له التطير . فهذا عليه العزيمة ثاني في ، والقاداما الحجاما في وقا
. ذلك عكس أو المرء أراده قاد شيء على

ًا يسمى ما منه القسم وهذا الشياء تسمي العرب لنأ ـ تطير
، الله رحمه عبيد كأبي اللسانأ أهل بعض ذلك ذكر كما ـ بمسبباتها

تعلق كانت العرب لنأ الطير من مأخوذ التطير أنأ ذكر فإنه
.  سأبق كما الطيور من الجنحة بذوات والتشاؤما التفاؤل

َلم ْع ُي ْل على . وهي والنهي المنع هو الطيرة في الصل أنأ و
:ــ قاسمين

بحيث بشيء المرء يتطير أنأ وضابطه ، أكبر شرك هو ما منها ـ
ًا له ويجعل به يتعلق ًا أو ضر . وإنما الوجود هذا في نتائاج أو نفع

ًا الله غير أعطى لنه أكبر شرك إنه قايل ربوبيته صفات من شيئ
على التطير يباشر من أنأ نجد الضابط هذا وفي ، وتعالى سأبحانه

ربوبيته صفات من وهما ـ عظيمتين صفتين صرف قاد الصفة هذه
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الصفة أما ، تعالى الله غير إلى الصفتين تينك صرف ـ وجل عز
: فهي الثانية الصفة . وأما ذلك وإيجاد والضر النفع : فهي الولى
ًا يدبر من يجعل بحيث ، التدبير من ، تعالى الله مع الوجود في شيئ
.  ُيبتغى شيء أو ُيخشى شيء إيقاع
وهو ، الصغر الشرك إلى صاحبه أوصل ما الطيرة ومن ـ

قاال وبهذا ، الكبر الشرك إلى توصل ل أنها الطيرة في الصل
الله رحمهم الدعوة أئامة أكثر جزما وبه ، العلم أهل من جماعة
، الكبر الشرك إلى صاحبه يخرج ل أنأ القسم هذا وضابط ، تعالى
من ونحوها بالطيور والتشاؤما التفاؤل أنأ ـ المرء يعتقد بأنأ ومثاله

ًا ذلك أنأ ـ ما أمر عن النكوص أو المضيء في  الموجودات من سأبب
.  السأباب من أنها على بها ويتلبس فيباشرها الصحيحة السأباب
ًا الشيء اعتقاد أنأ والتمائام الرقاى باب في معك سأبق وقاد سأبب
ًا ًا أو شرعي ًا سأبب ًا ل كذلك ليس وهو صحيح ً ول شرع ذلك أنأ عقل

.  الواجب التوحيد لكمال المنافي الصغر الشرك من
إلى  صاحبه يوصل أنأ إما الممنوع التطير أنأ يتبين َثاّم ومن
في الصل وأنأ ، الصغر الشرك إلى يوصله أنأ وإما الكبر الشرك
العلم أهل أكثر نجد ولذا ، الصغر الشرك بصاحبه يعدو ل التطير
ًا الصغر الشرك ذكر على يقتصرونأ الله رحمهم . للتطير حكم
في مقدرة جملة  هاهنا] التطـير في جاء ما [ باب قاوله
وأنه والتخويف الوعيد من التطير في جاء ما : باب وهي الترجمة

دخول يرى ل أنه على المصنف لعبارة توجيه وهذا ، الشرك من
ًا هناك لنأ التطير جنس في الحسن الفأل العلماء بين اختلف

خارج أنه أما التطير جنس في الحسن الفأل يدخل هل الله رحمهم
 ؟ عنه

في داخل لنه التطير جنس في داخل الحسن الفأل أنأ وسأبق
ًا ُذكر الذي واللغوي العاما الصطلحي معناه توجيه فيكونأ آنف

ًا للمصنف السابقة العبارة ًا مستقيم الحسن الفأل أنأ على صحيح
ًا التطير بأنأ يحكم وإنما التطير جنس في داخل غير شرك مطلق

.  جائاز غير ممنوع
جنس في الحسن الفأل يدخل الله رحمه المصنف إنأ قايل وإذا
بأنأ يناسأبها تعبير على تحمل حينئذ المصنف عبارة فإنأ  ، التطير

) .   وأخبار نصوص من التطير في جاء ما ( باب يقال
ْعلم ُي ِل اختلف الممنوع التطير جنس في المذكور التشاؤما أنأ و

 ؟ ل أما اسأتثناء له هل
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عمر ابن حديث من صحيحيهما في الشيخانأ أخرجه لما وذلك
، ثلثة في الشؤم ( إنأما:  قاال    النبي أنأ عنهما الله رضي
َق) والمرأة والدابة الدار ّل ، الثلثاة بهذه  الشؤما  النبي  فع
ً هناك فإنأ كذلك المر كانأ فإذا ، حقيقة له الشؤما أنأ وأثابت إشكال

ًا هناك أنأ من يرد يشمل وأنه ، شرك التطير أنأ في كثيرة نصوص
جنس في داخلة وغيرها والدابة المرأة وأنأ ، القبيح والفأل الشؤما

هذه بين الجمع في العلم أهل مذاهب النهي. واختلفت هذا
أنأ إل ، السابق عمر ابن حديث وبين بينها فيما والتوفيق النصوص

:ــ قاولنأ المذكورة القاوال أحسن
تعالى الله رحمه البيهقي الماما به جزما ما : هو الول     القول
النصوص تحمل أنأ وهو ، الشوكاني   والماما قاتيبة ابن واختاره
في ورد وما عامة نصوص أنها على شرك وأنه التطير من المانعة
ل أنه الصول في المقرر ومن ،  لها مخصص عمر ابن حديث

ويكونأ العاما على يحكم الخاص وأنأ وخاص عاما بين تعارض
.  معه كالسأتثناء
ٌع التطير أنأ الحديث هذا على التوجيه يكونأ فحينئذ ممنو

كله التشاؤما ذلك في ويدخل القبيح الفأل ذلك في يدخل ، بإطلق
. عمر ابن حديث في كما ثالثاة أمور في التشاؤما سأوى

في الله رحمه البر عبد ابن به قاطع ما : هو الثاني     والقول
) ، السعادة دار ( مفتاح     في الله رحمه القيم ) وابن ( التمهيد

وأنأ بالمعنى حكيت قاد السابقة عمر ابن حديث رواية أنأ وهو
الله رحمهما ومسلم البخاري الماما عند جاء كما لفظها صواب
شيء في يدخل الشؤم كان ( إذا قاال  النبي أنأ  تعالى
الشؤما أنأ هذا . فحاصل ذكرها  ثام... ) ثلثة في يدخل فإنأما

فلتدخل يدخل الشؤما كانأ إذا قاال  النبي لنأ شيء في يدخل ل
لم ولذا ، شيء في يدخل ل الشؤما أنأ الصل ولكن ، الثلثاة تلك

.  الثلثاة تلك تدخل
ّكر ولكن َع هريرة أبي عن أحمد الماما رواه ما القول هذا على ُي

عن ذلك جاء ) : ( وقاد ( الفتح في حجر ابن الحافظ وقاال ، وغيره
بصيغ ـ هريرة وأبي عمر ابن غير يعني ) ـ الصحابة من واحد غير
رحمهما بها واحتجا القيم وابن البر عبد ابن ذكرها التي الصيغة غير
:ــ الصيغ تلك ومن ، تعالى الله
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 وهاتانأ) ثلثة في الشؤم ( إنأما  و) ثلثة في ( الشؤم
الله رحمهما القيم وابن البر عبد ابن إليه ذهب ما تخالف الصيغتانأ

. تعالى
إنأما { أل تعالى الله [وقول تعالى الله رحمه المصنف قاال

فيه   هذا} ] يعلمون ل أكثرهم ولكن الله عند طائرهم
كانوا عندما معه ومن فرعونأ من مخالفة من ورد ما حكاية

سأنة وهي ـ حسنة أصابتهم فإذا ، معه ومن بموسأى يتطيرونأ
، لذلك مستحقونأ وأنهم ؛ أنفسهم إلى يرجعونه فإنهم ـ الخصب

ذلك يرجعونأ فإنهم ـ القحط سأنة وهي ـ السيئة أصابتهم وإذا
عن وجل عز الله فأجاب ، بهم  ويتطيرونأ معه ومن لموسأى
 .} الله عند طائرهم إنأما { أل بقوله السلما عليه رسأوله

للسلف تفسيرانأ  فيه} الله عند { طائرهم تعالى وقاوله
:ـ تعالى الله رحمهم

الله رضي عباس ابن عن ُحكي الذي : وهو الول التفسير ـ
ًا طائارهم أنأ هو عنهما ًء قادر فيكونأ ، وجل عز الله عند وقاضا

فاعلموا السيئة أصابتكم أو وقاحط جدب سأنة أصابتكم إذا المعنى
أنفسكم في تجدونه مما آخر شيء ل وقادره الله بقضاء ذلك أنأ
. معه ومن بموسأى تطير من
) المفسرين من جمع به جزما ما ( وهو الخر التفسير وأما ـ
المر  على} الله عند { طائرهم تعالى قاوله : حمل فهو

بهم الملحق والعقاب : الوعيد أي طائارهم معنى ويكونأ ، الخروي
هذا على والوعيد العقاب وأنأ ، ظنوه ما ولفساد فعلوه ما لسوء
. القيامة يوما تعالى الله عند سأيلقونه العمل

أنأ على دللة  فيه}] يعلمون ل أكثرهم [{ ولكن قاوله
الله رحمه تيمية ابن السألما شيخ جزما هنا ومن ، جاهلونأ أكثرهم

ليست الكثرة أنأ الشرع في المقررة الصول من أنأ غيره وكذا
مسلم صحيح في جاء . لذا وسأقما صّحًة شيء أي على بدليل
من النبياء من أنأ وذكر وأممهم النبيين ذكر  النبي أنأ الله رحمه
ُدما ْق فليست ، الخلق من أحد معه وليس القيامة يوما الله على َي

في ول ما دعوة صحة في ل ، الشياء من شيء في بحجة الكثرية
وبالمنهج يعمل وما يقال بما العبرة وإنما ، ذلك نفي أو منهج سألمة
. نفسه

 هذا} ] معكم طائركم { قالوا تعالى الله [ وقول قاوله
َفّسر وإنما ، السابقة الية جنس من :ـ وجهين على ُت
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لضعف تشاؤما من لكم يقع فيما السبب أنتم : أنكم الول ـ
. السأباب من بسبب التشاؤما إلى توجهت التي فهي ، قالوبكم

فإنه ولذلك ، معكم هو عملتموه الذي العمل هذا : أنأ والثاني ـ
وذنب صالح غير عمل لنه ؛ إليكم يسيء بحيث عليكم نواتج له

. طائاركم ذلك ومن ، فاعله على شؤما ذنب ولكل ، عظيم
عنه الله رضي هريرة أبي [ وعن الله رحمه المصنف قاال

، هامة ول ، طيرة ول ، عدوى ( ل قال  الله رسول أن
) ] غول ول ، نأوء ( ول مسلم وزاد ، )  أخرجاه صفر ول

بنفسها تنتقل ل العدوى أنأ أي ، نفي  هذا)] عدوى [( ل قاوله
هذا يتعارض ل َثاّم ومن ، وتعالى سأبحانه وقادر الله قاضى إذا إل

مسلم صحيح في كما ، الصحيحة الحاديث من غيره مع الحديث
أنأ يجوز  فل) ُمصح على ُممرض يورد ( ل قاال  النبي أنأ من

فإنأ ولذا ، بريء سأليم صحيح على معد مرض فيه مريض يورد
من ( ِفّر أحمد الماما يرويه الذي الحديث في كما قاال  النبي

ل فإنه السابق المعنى علم فإذا  ،) السد من ِفرارك المجذوم
، الباب هذا في وارد هو مما وغيرها الحاديث هذه مع يتعارض

وإنما بنفسها تنتقل ول تضر ل بنفسها العدوى أنأ ذكرنا أننا وذلك
الله بقضاء محوط ذلك كل بالداء والصابة والنتقال والنفع الضرر
.  وتعالى سأبحانه منه وهو ، وقادره

وقاوع يوجب ل والسبب ، سأبب العدوى : أنأ ذلك وبيانأ
ّبب  :ـ بأمرين إل المس

ّفر الول المر ـ . معه الخرى والسأباب الشروط : تو
، وقاوعه عدما توجب التي الموانع جميع : انتفاء الثاني والمر ـ
الموانع إزالة يملك الذي هو ومن الخرى السأباب تلك يملك ومن

.  وتعالى سأبحانه الرب هو  ؟  وإيجادها
ّلة أو شخص في العدوى توجد وقاد ًا تكونأ التي الع في سأبب
بالشرطين إل آخر إلى تنتقل ل ولكنها ، شخص في توجد النتقال

إلى المر فآل وتعالى سأبحانه الله إلى راجعانأ وهما ، السابقين
سأبب هي وإنما الحقيقة على عدوى ل وأنه وتعالى سأبحانه الله

. الخرين إلى بنفسها تنتقل ل وهي
في الناقاة الله رسأول : يا فقال  النبي العرابي سأأل لما ولذا 

فيها فينتشر الكثيرة البل مع تكونأ جرب ذيلها في أو جرب شفرها
الموجبة العلة : أنأ  يعني) الول أعدى ( فمن  النبي ! فقال
. مالكها فهو ،  وتعالى سأبحانه الله إلى راجعة للعدوى
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:ـ ضبطانأ فيها  الطيرة)] طيرة [( ول قاوله
َيرة التحتية الياء : بتحريك الول ِط ْولى ) وهو (  َل .  والمشهور ا

ْيرة التحتية الياء : بتسكين والثاني ِط  ) . (
الثاير ابن البركات أبو عنها يقول  الهامة) ] هاَمة [ ( ول قاوله

الليل في يكونأ لطائار اسأم : هو ) يقول ( النهاية في الله رحمه
يقع لطير هامة العرب يسميها الهامة إنأ وقايل ، البومة إنه قايل

َأر ولم ُقاتل الذي النسانأ روح أنأ ويظنونأ ْث هذا في تذهب له ُي
ًا تقع ثام الطائار أنأ وتناديهم تصيح ثام عليه أو أهله بيت من قاريب

ِربوني الميت إلى راجع وهذا ، بثأري خذوا يعني ، اسأقوني أو َأْش
ّبه السألما جاء باطلة معانأ وهذه ، له يثأر ولم مات الذي َن ُي على ِل

يعملونأ الجاهلية أهل كانأ التي الجاهلية الظنونأ من وهي بطلنها
. بها

 :ـ معنيانأ  فيه)] صفر [( ول قاوله
ُيْقَصد الثاير ابن قاال ، الدواب من لنوع اسأم : أنه الول ـ   ":

ّية بذلك الجاهليونأ فكانأ ، الجوع عند تؤذيه النسانأ بطن في تقع َح
بطنه في وقاعت إذا المرء أنأ ويظنونأ ، ويخشونه ذلك يعتقدونأ

". وهذا غيره إلى فتنتقل عظيمة عدواه فإنأ الجوع عند الحية تلك
ظن على وهي ُظنت التي المعاني من لنه السألما أبطله المعنى
. فاسأد
الله رحمهم الئامة وذكر ، صفر بشهر : متعلق الثاني والمعنى ـ

نص ما : هو الول ، مذموما كلهما ، صفر بشهر يتعلقانأ معنيين
) وهو: المعارف ( لطائاف في الله رحمه رجب ابن الحافظ عليه

ول نحس شهر وتعده ، صفر شهر من تتشاءما كانت العرب أنأ
فجاء صفر بشهر تطيروا ولذا ، بمجيئه تصاب وكانت به تتفاءل
يقع ل والتشاؤما التفاؤل وأنأ ، الشهور من كغيره أنه ليبين السألما
أي ـ ذلك وأنأ ،  ورسأوله به وجل عز الله أمر بما وإنما بشيء
.  يصح ل باطل ـ التطير جنس

وهو الله رحمه الخطابي الماما حكاه : وقاد الخر المعنى وأما
وهذا ، صفر شهر إلى حرمته ترجئ ثام محرما شهر تحل العرب أنأ
في يتبعونأ وإنما ، الجاهليونأ يفعله كانأ الذي التلعب جنس من
ًا أرادوا إذا فكانوا ، أنفسهم عليهم تمليه وما أهوائاهم ذلك أو حرب
ًا للدماء سأفك فيه الذي المر ذلك إيقاع إلى يعمدونأ بقبيلة مكر
الدما سأفك فيه يجوز ول محرما أنه يعلمونأ الذي محرما شهر في
محرما حرمة ينقلونأ ولكنهم ذلك توجب التي المعارك إقاامة ول
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عنه نهى التلعب . وهذا المحرما إلى صفر حل ويقدمونأ صفر إلى
ول الدماء سأفك فيه يجوز ل حراما محرما شهر أنأ وبين الشرع
.  الله رسأول عن خبر ما غير في ذلك ثابت كما النفس إزهاق

. تعالى الله رحمهما ومسلم : البخاري  أي] [ أخرجاه قاوله
 يعني) ( النوء  ) ] غول ول نأوء ( ول مسلم [ وزاد قاوله

، تعالى الله شاء إنأ  عنها الكلما معنا وسأيأتي ، النواء من
من نوع هي ، الواو وسأكونأ المعجمة الغين  بضم) ( الُغْولو

كما ثاابتة ) وهي ( بالّسعالي البعض يسميها وقاد والشياطين الجن
الله رضوانأ الصحابة زاد تسرق كانت أنها صحيحة أحاديث في جاء

من وبغيره عنه الله رضي هريرة بأبي ذلك فعلت كما ، عليهم
الخبار يدري ل من إل فيه يشك ول ثاابت فالغول ،  النبي أصحاب

على ) يعني غول ( ول  النبي قاال وإنما ، صحتها يعرف ولم
أبو ذكره المعنى وذلك ، الجاهلية أهل عليه كانأ الذي المعنى

الغول : إنأ يقولونأ :كانوا ) بقوله ( النهاية في الثاير ابن السعادات
ّول َغ َت ّلنا الرض في لنا َي فيزعمونأ  ، يقتلنا وربما الطريق عن فيض

فجاء الكونأ في تصرف له الغول أنأ ويظنونأ وينفع يضر الغول أنأ
تماما بإرجاع وتعالى سأبحانه لله الربوبية صفات ليقرر الشرع
. وتعالى سأبحانه عليه التوكل
الله رضي أنأس عن [ ولهما تعالى الله رحمه المصنف قاال

طيرة ول عدوى ( ل  الله رسول : قال قال عنه
: الكلمة قال ؟ الفأل : وما قالوا ، الفأل ويعجبني

)]  الطيبة
المرين هذين بيانأ معنا  سأبق)] طيرة ول عدوى [( ل قاوله

.
ُيعُجبني قاوله قال: ؟ الفأل : وما قالوا ، الفأل [( و
 )] الطيبة الكلمة
سأنن في جاء : ما ومثاله حسن فأل ، فألنأ الفأل أنأ معنا سأبق
يعجبه ( كان  النبي أنأ عنه الله رضي أنس حديث من الترمذي

الكلمات من  وهذه) راشد يا ، نأجيح يا يسمع أن سافر إذا
طبع وقاد بسماعها وسأرورها النفس ابتهاج تسبب التي الحسنة

القول سأماع عند والبهجة الحسن المنظر حب على الخلق الله
) . الطيبة ( الكلمة بقوله ذلك إلى  النبي وأشار ، الطيب
ما أمر على العزما انعقاد يوجب الذي : فهو القبيح الفأل وأما
يوجب القبيح بالفأل القول أنأ ريب ول ، ذلك عكس أو إليه ليصار
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فيه لنأ السألما عنه نهى الذي الشركي التطير في الوقاوع
. الشركية الطيرة بيانأ عند ذكرت التي الباطلة المعاني

َأَل  ـ قاولهم من : أصله والفأل ًا رأى إذا ـ النسانأ َف ًا شيئ حسن
. إليه نفسه طابت

عامر بن عقبة عن صحيح بسند داود [ ولبي  قاوله
ُذكرت قال عنه الله رضي ،  الله رسول عند الطيرة : 
ّد ول ، الفأل ( أحسنها فقال ًا َتُر الحديث   هذا.... )] مسلم

: ) وقاال الصالحين ( رياض في النووي الماما ذكره اللفظ بهذا
ولعل ، عامر ابن عقبة عن ) وذكره صحيح وإسأناده صحيح ( حديث
عن الله رحمه داود أبو الماما أخرجه والحديث عنه أخذه المصنف

التصحيف من فهو عامر بن عقبة عن كونه وأما  عامر بن عروة
حجر ابن كالحافظ الحديث أهل من واحد غير ذلك بين كما والخطأ

الحديث صحح وقاد ) وغيرهما والليلة اليوما ( عمل في السني وابن
ًا الئامة من واحد غير حجر ابن الحافظ ومنهم الله رحمهم أيض

) . الباري ( فتح في الله رحمه
الفأل أنأ على دللة  فيه)] الفأل : أحسنها [( فقال قاوله
حكم في التفصيل من بد ل ثام ومن التطير جنس في داخل الحسن
.     وتوضيحه بيانه سأبق ما على التطير

ًا ترد [( ول قاوله تتعلق التي الشياء أصل : أنأ  أي)] مسلم
أمر على عزما انعقاد توجب ل والتشاؤما الفأل حيث من القلوب بها

وإنما المر في فيمضي عزمه يطاوع تجعله أو النسانأ ترد بحيث ،
ماضية وهي به  وتبتهج إليه النفس تأنس لنه الحسن الفأل حب
ّيها ، عليه َعَزمْت ما في الحسن الفأل لجل ليس الشيء في َفُمِض

كونها وأما ، شرعي أمر أو مباح أمر على العزما بسبب انعقاد وإنما
من يعتقد ل المسلم كونأ من بيانه سأبق ما على فهذا ترده ل

، وجل عز الله مع ينفع أو يضر شيء كونأ من الشركية العتقادات
ًا له أنأ أو ل الخاطئة المتوهمة السأباب وأنأ ، الوجود في تدبير

ّد ( ل  النبي قاال ولذا ، المؤمنين قالوب بها تتعلق ًا تُر ) مسلم
الصغر الشرك أو الكبر الشرك في وقاع ممن غيره ترد : أنها يعني

.
ل : اللهم فليقل يكره ما أحدكم رأى [( فإذا قاوله 

ول ، أنأت إل السيئات يدفع ول ، أنأت إل بالحسنات يأتي
الطيرة من شيء للنسانأ وقاع : إذا  أي)] بك إل قوة ول حول

ذلك من فليحتمي ممنوع معنى في يقع أنأ يخشى بحيث قالبه في
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وذلك جوارحه على آثااره تبدو بحيث وقاوعه قابل منه وليتوقاى
أنت إل السيئات يدفع ول ، أنت إل بالحسنات يأتي ل ( اللهم بقوله

) . بك إل قاوة ول حول ول ،
بأنها العلم أهل من واحد غير فسرها والسيئات والحسنات

هو كما الشرعية السأتعمالت في وارد وهذا ، والمصيبة النعمة
على تنزل التي المصيبة وهي سأيئة واحدها فالسيئات ، معروف
والحسنات ، وتعالى سأبحانه الله إل المصائاب تلك يدفع فل النسانأ
سأبحانه بارئاها إل النعمة أحد يعطي فل النعمة وهي حسنة واحدها
. وجل عز الرب وهو وخالقها وتعالى

النتقال : هو  الحول)] بالله إل قوة ول حول [( ول قاوله
ً شيء إلى انتقاله المرء فعلق ، الشيء إلى والحؤول تفاؤل
ًا إلى يذهب تجعله التي وهي قاوته وعلق ، ذلك وغير وتشاؤم
فعندما ، وتعالى سأبحانه بالله كله ذلك علق عنه يمتنع أو الشيء

الذي التوكل بتماما يذكره أنه ريب ل الذكر هذا النسانأ يقول
. الممنوع التطير من يخرجه

ًا مسعود ابن [ وعن قاوله ، شرك ( الطيرة مرفوع
) بالتوكل يذهبه الله إل...ولكن منا وما ، شرك الطيرة

رمز الحديث  هذا] وصححه والترمذي داود أبو رواه
رحمه الهيثمي الماما وصّححه بالُحْسن الله رحمه إليه السيوطي

) . الزوائاد ( مجمع في الله
ًا أوجب ما  يعني)] شرك [( الطيرة قاوله الشيء في مسير

ًا أو أصغر شرك أو أكبر شرك أنه على بيانه سأبق كما ، عنه انكفاف
أنأ ) يحتمل ( شرك وقاوله ؛ شرك بأنه عليه يحكم الذي هو وهذا ،

الحتمالين بهذين قايل . وإنما أصغر يكونأ أنأ ويحتمل أكبر يكونأ
من شيء في النسانأ توقاع الطيرة كونأ من بيانه سأبق لما

من كشيء ، الله حق الله غير إعطاء وهو الكبر الكفر موجبات
وقاد ، للكونأ التدبير أو والنفع كالضر وتعالى سأبحانه ربوبيته صفات
ًا يكونأ ًا الشيء كاعتقاد أصغر شرك ًا وليس سأبب ًا ل سأبب ول شرع
ًا . الصغر الشرك جنس من ـ ريب ول ـ وهذا حس

   هنا)] بالتوكل يذهبه الله .. ولكن إل منا [( وما قاوله
الماما قاال ، عنه الله رضي مسعود ابن يذكرها لم مقدرة جملة

تماما باب من مسعود ابن يذكرها لم : إنما الله رحمه الخلخالي
، عليه يرد قاد الذي الذنب النسانأ يذكر أنأ ينبغي ل لنه ، الدب

أدبه تماما من فكانأ ، ذهنه في تخطر قاد التي السيئة والخاطرة
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. .أ الخاطرة تلك أو الذنب ذاك يذكر لم أنه عنه ورضي الله رحمه
 هـ

كتابه في كما الله رحمه المنذري الماما قاال كما وتقديرها
، ذلك من شيء قالبه في يقع إل : أي ) قاال والترهيب ( الترغيب

ُيْحَمل ذلك من شيء قالبه في ( يقع وقاوله . أمرين أحد على ) 
في دخوله قابل ذلك من شيء قالبه في يقع كانأ : أنه الول
القلب انعقاد يوجب الذي الشركي بالتطير يعمل فكانأ السألما

. ذلك عكس أو فيه المضي عزما على
ضعيف القلب أنأ المقصود أنأ : فهو الخر الحتمال وأما 

من الضعيف القلب على الخاطرة تخطر فقد ذلك بمثل ومحاط
المؤمن ولكن ، ذلك نحو أو بطائار التنحس أو بشيء التطير

نفسه وجاهد المور هذه مثل النسانأ دافع وإذا ويدفعها يجاهدها
قالبه على لها أثار ل المور تلك أنأ ريب فل فؤاده في تبقى أل على

.
المر هذا لعلج ذكر  هذا] بالتوكل يذهبه الله [ ولكن قاوله

علم فإذا التوكل بتماما علجها أنأ وهو الشركية الطيرة وهو
منوطة كلها والسأباب الكونأ وتدبير والنفع الضر أنأ النسانأ
الطيور من المور تلك من بشيء يتشاءما ل فإنه وقادره الله بقضاء

الشرعي والوجه ، الشرعي الوجه على إل بها  يتفاءل ول ونحوها
:ـ أمرانأ سأبق كما

 التطير جنس في داخل فإنه الحسن الفأل : هو الول المر
عمر ابن حديث في الواردة الثلثاة المور تلك : هي الخر المر

لدخولها صارف ل وأنه التشاءما جنس في داخله بأنها القول على
والشوكاني قاتيبة وابن  البيهقي الماما به  جزما  الذي المعنى وهو

. الجميع على الله رحمه
الله رضي مسعود ابن قاول من هذا...]  إل منا [ وما وقاوله

أبي عند جاء  فقد...) شرك ( الطيرة الحديث صدر وأما عنه
ًا) شرك ( الطيرة قاوله داود .  ثالثا

الطيرة ردته ( من  عمرو ابن حديث من [ ولحمد قاوله
: قال ؟ ذلك كفارة : فما قالوا ، أشرك فقد حاجته عن
ول طيرك إل طير ول خيرك إل خير ل ( اللهم يقول أن
) ]  غيرك إله
وهذا ، عنه الله رضي العاص بن عمرو بن الله عبد يعني 

الئامة فصل وقاد ، الله رحمه لهيعه بن الله عبد على مداره الحديث
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حجر ابن الحافظ اختاره الذي والقول ، فيه الكلما الله رحمهم
) أنأ الباري ( فتح في ) وكما ( التهذيب كتابه في كما الله رحمه

مستقيمة روايتهم فإنأ عنه رووا إذا والعبادلة ، مختلط لهيعه ابن
أما صحيحة روايته فإنأ اختلطه قابل عنه روى فمن ، صحيحة
ًا صحيحة عنه روايتهم فإنأ العبادلة شيخ بين وقاد ، بها يؤخذ مطلق
العتبار باب في تؤخذ روايته لهيعة ابن أنأ تعالى الله رحمه السألما

ولكن ، فيه الصل هو هذا ، صدوق لهيعة ابن وأنأ التقوية عند
قابل يروي بمن التمييز من فلبد عنده الختلط ووجود خطئه لكثرة

. وغيرهم العبادلة وبين وبعده الختلط
الذين العبادلة من وهو وهب بن الله عبد الحديث هذا روى وقاد
الماما ذلك أخرج كما مستقيمة صحيحة لهيعة ابن عن روايتهم

ًا وأخرجه مسنده في الله رحمه البزار كتابه في السني ابن أيض
القاعدة على مستقيم السند فإنأ ثام ) ومن والليلة اليوما ( عمل

والمناوي العراقاي كالماما جمع الحديث صحح فقد ولذا ، السابقة
. وغيرهم
 هذا] أشرك فقد حاجته عن الطيرة ردته [ من قاوله
الحسن الفأل غير هي المحرمة الطيرة وأنأ ، بيانه سأبق المعنى

. عليه عزما قاد عما النسانأ تمنع أو ترد أنأ وضابطها
تقولوا : أن قال ؟ ذلك كفارة : فما [ قالوا قاوله
غيرك إله ول طيرك إل طير ول خيرك إل خير ل ( اللهم

نزول قابل السابقة كونأ في السابقة الكفارة تغاير الكفارة  هذه)]
بعد فهي الكفارة هذه أما ، والحماية الوقااية باب من فهي ؛ الطيرة

أنأ ينبغي حينئذ فإنه النسانأ من الخطأ ورود وبعد الطيرة وقاوع
إل خير ل ( اللهم بقول  النبي ذكره بما وذنبه جرمه عن يكفر

خير ( ل وقاوله  ،) غيرك إله ول طيرك إل طير ول خيرك
، صاحبه إلى للشيء إرجاع   هو) طيرك إل طير ول خيرك إل

فيه والمتصرف ذلك مالك إلى والمضار الخيرات  لجميع إرجاع
السأباب جميع أنأ النسانأ يتذكر َثاّم ومن وتعالى سأبحانه الله وهو

. نتائاجها وقاوع الله أراد إذا إل شيء مسبباتها مع تغني ل
. باللهية الله إفراد وهو ،  واضح) غيرك إله ( ول وقاوله
عنه الله رضي عباس بن الفضل حديث من [ وله قاوله
أحمد الماما روى يعني)]   ردك أو أمضاك ما الطيرة ( إنأما

وهذا ، عنهما الله رضي عباس بن الفضل حديث من مسنده في
عبد بن محمد بن الله عبد بن سأليمانأ العلمة الماما قاال الخبر
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: ) قاال الحميد العزيز ( تيسير في كما تعالى الله رحمهم الوهاب
: فيه قاال الله * رحمه محمد الشيخ بخط مكتوب على وقاعت
ٍو فيه الخبر ( هذا من . وهذا كذلك ) والمر انقطاع وفيه مختلف را
.  الله رحمه سأليمانأ المحدث العلمة كلما

كتابه في كما حجر ابن الماما النقطاع وجود إلى أشار وقاد
يسمعه لم الله رحمه الفضل عن الراوي إنأ ) إذ التهذيب ( تهذيب

؛ علثاة بن الله عبد بن : محمد فهو فيه المختلف الراوي أما ، منه
عن أبانأ كما ، المحدثاين من  الئامة فيه اختلف قاد الراوي وهذا
. واضح  المتن ومعنى ، الله رحمه حجر ابن الماما ذلك

    

الله رحمه الوهاب عبد بن محمد المجدد : الماما يعني* 

 باب
التنجيم في جاء ما

وقاع التي الشرك مفردات بعض يذكر الله رحمه المؤلف زال ما
ًا الناس من جمع فيها ًا قاديم ، التنجيم في جاء ما ذلك ومن وحديث

قااله ، النجم إلى يعود وهو ، ينجم الفعل من مأخوذ والتنجيم
تباينت : فقد الصطلح في أما ) ، ( الصحاح في الجوهري
السألما شيخ قااله ما وأحسنها وأولها ، له العلم أهل تعريفات

على الفلكية بالحوادث السأتدلل : ( هو قاال حيث الله رحمه
) الرضية والقوابل الفلكية الحوال بين والتمزيج الرضية الحوادث

.

 ـ 169ـ  



بن / صـالح الشيخ )                                      لفضيلة التوحيـد كتاب بشـرح  المستفيد ( إفادة
السأمـري محمد

) هو ( التمزيج : قاوله التعريف هذا من الخير الشق وبيانأ
. التخليط

ليس الرض في ما كل : أنأ ) أي الرضية ( القوابل وقاوله
ً كانأ ما على قااصر النفعال وإنما الفلكية للمؤثارات بقابل ، له قاابل
بالحوال والتأثار النفعال الله رحمه السألما شيخ قاصر ثام ومن

. الرضية بالقوابل التمزيج عند الفلكية
السألما كشيخ العلم أهل ذلك على نص ،كما : نوعانأ والتنجيم

. الحنبلي رجب وابن الله رحمه تيمية ابن
العلم وهذا ، والتسيير السأباب بعلم يسمى  ما:     الول     النوع

معرفة عند إما بها يهتدى وعلمات دللت النجوما جعل به يقصد
والحوال والخسوف كالكسوف ذلك نحو أو القبلة أو التجاهات

والخذ تعلمه في صاحبه على شية ل مباح جائاز النوع وهذا ، الجوية
كتابه في رجب وابن الله رحمه تيمية ابن ذلك على نص ،كما به

جمهور هذا وعلى ) ، الخلف علم على السلف علم فضل ( بيانأ
الخذ صحة على دلئال فيها الشرعية الدلة لنأ وذلك ، العلم أهل
ًا الرياح جعل وجل عز والله ، التنجيم من النوع بهذا كتابه في أنواع

، ذلك ونحو المطر من رحمته يدي بين لما مبشرات رياح ومنها
ّ بها يستبشرونأ الرض أهل أنأ دّل بذلك مبشرات جعلها ولّما وإل
مبشرات تكونأ الرياح هذه أنّأ أقاّر وجل عز والله ، كذلك جعلها لما

العرب عند معلوما وهذا ، ونحوه المطر نزول على بها يستدل وأنه
النجوما جعل من أكثر فيه ليس إنه ثام ،   النبّي بعثة قابل قااطبة

ًء المر ويرجع ، وعلمات دلئال ونحوها والمنازل والكواكب قاضا
ًا المنازل أو النجوما لتلك يجعل ول ، وجل عز الله إلى وتقدير
علمات هي وإنما بذاتها الرضية الحوال في النفعال أو التأثاير
. بها يهتدى

، والتأثاير الحكاما بعلم يسمى ما :  فهو الثانأي     النوع     وأما
اسأتكشاف محاولة لنه الجواز وعدما المنع فيه الصل العلم فهذا

.  به نفسه وجل عز الله اختص الذي الغيب لستار
من كبيرين قاسمين إلى ينقسم ـ الثاني أعني ـ القسم وهذا

:ــ تجاهه العلم أهل بين والختلف والتفاق والحرمة الحل حيث
الرضية بالحوال مؤثارات النجوما جعل : فهو الول     القسم     أما

ً مقاما في والكواكب النجوما جعل العلم بهذا الخذ فكأنأ ، اسأتقلل
ريب ول ، خلقه شؤونأ في وتصريفه وتعالى سأبحانه الخالق تدبير

ًا فيه لنأ الحق للتوحيد مصادما العتقاد هذا أنأ من لنوع صرف
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والكواكب النجوما من شيء إلى وتعالى سأبحانه الله خصائاص
من هو النوع وهذا ، ذلك ونحو والتصرف كالتدبير هنا والمنازل

رضي عباس ابن حديث في  النبي إليها أشار الذي السحر أنواع
النسانأ يزيد السحر شعب من شعبة وجعلها ، السابق عنه الله

رواه سأبق كما والحديث ، التنجيم علم من بالخذ زاد كلما بالسحر
) . الصالحين ( رياض كتابه في الله رحمه النووي وصححه داود أبو

اعتقاد وهو الول من مرتبة أقال : فهو الثاني     القسم     وأما
وتعالى سأبحانه الرب هو الرضية الحوال في المؤثار أنأ الشخص

ّ وتعالى سأبحانه وقادره قاضائاه عن يخرج ل شيء كل وأنأ أنهم إل
السببية حيث من بالكواكب الرضية الحوال بعض يربطونأ
ونحو فلنأ مرض نزول في سأبب والنجوما الكواكب أنأ فيقولونأ

ًا الكواكب جعل لنأ الصغر الشرك باب من هو وهذا ، ذلك في سأبب
ًا جعلها لنأ ، شيء بغير تمسك المور تلك ًا ليس سأبب ًا صحيح شرع
ً ول الشيء جعل أنأ معك وسأبق الوهاما باب من أخذ وأنه عقل

ًا ًا ل بسبب ليس وهو سأبب ً ول شرع دائارة في داخل ذلك أنأ عقل
. منه وهذا الصغر الشرك

أما ، الممنوع ومنه المشروع منه التنجيم أنأ سأبق مما فيتحصل
، والتسيير السأباب بعلم العلم أهل يسميه ما فهو منه المشروع

ونحو الجوية والحوال والكسوف بالخسوف العلم ذلك في ويدخل
عن يتكلمونأ عندما السلف أقاوال من الكثير ذلك في ويدخل ؛ ذلك

النخعي إبراهيم عن الطبري جرير ابن الماما أخرج فقد ، التنجيم
به يهتدي ما النجوما من المرء يتعلم أنأ بأس : ل قاال أنه الله رحمه

في السيوطي ذكر كما تفسيره في المنذر ابن روى وبنحوه ،
رحمهم السلف أقاوال من كله وهذا ،  قاتادة ) عن المنثور ( الدر

في رجب ابن الحافظ بذلك جزما كما النوع هذا على محموٌل الله
. إليه الشارة سأبقت الذي كتابه

موصل هو ما فمنه سأبق كما قاسمانأ فهو الممنوع النوع وأما
الشرك إلى بصاحبه موصل ومنه ، الكبر الشرك إلى بصاحبه
وكلهما ، ووصفه بيانه سأبق ما على الملة من المخرج غير الصغر
لها والتأثاير بالنجوما الحكاما بعلم العلم أهل يسميه فيما يدخلنأ

.  الرضية الحوال في
الكلما لنتشار الول بالقسم يتعلقانأ لمرين تنبيه وهاهنا

:ــ حولهما
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عند والخسوف الكسوف معرفة : فهي الولى     المسألة     أما
تكسف قاد الشمس أنأ من يتكهن بعضهم فإنأ ، الفلك علماء بعض

ليلة في ينخسف القمر أنأ يتكهن وآخر ، كذا يوما في كذا سأنة في
غير عنه المنهي العلم من هذا فهل ، كذا سأنة من كذا شهر من كذا

 ؟ الجائاز جنس من أنه أما فيه الكلما مشروع
جنس من هو الذي ، الول  القسم في داخل أنه الشارة سأبقت

.   والتسيير السأباب
و كوني : سأبب سأببانأ لهما والكسوف الخسوف أنأ ذلك وبيانأ

:ـ شرعي سأبب
الفلك علماء قاررها حقيقة على قاائام فهو الكوني السبب أما ــ
دار ( مفتاح في القيم كابن السلف علماء من واحد غير بها وجزما

الشمس  من وضوءه نوره يكتسب القمر أنأ ) وهي السعادة
وبين الشمس بين القمر يتوسأط عندما للشمس الكسوف فيحصل
الشمس بين الرض تتوسأط عندما للقمر الخسوف ويحدث الرض

.  القمر وبين
ًا يكونأ أجله من الذي الكوني السبب ُعلم هذا تبين إذا ثام كاسأف

ًا أو من هي التي الفلكية الحوال دائارة في داخل كله وهذا ، خاسأف
. والسأباب والعلمات الدلئال باب

  النبي عن أحاديث في جاء ما فهو الشرعي السبب وأما ــ
النبي أنأ عنه الله رضي بكرة أبي حديث من البخاري رواه ما ومنها

 أو أحد لموت ينكسفان ل والقمر الشمس  ( إن: قاال
 قاال) .  عباده بهما الله يخّوف آيتان هما وإنأما أحد مرض

يقع الحديث في المقصود التخويف ( إنأ الله رحمه السألما شيخ
قايم ابن قاال ) وبنحوه التخويف حصل لما وإل الضر سأبب انعقد إذا

أنأ  ورسأوله وجل عز الله أمر لذا ، السابق كتابه في الجوزية
سأبب هذا لنأ  والخشوع والدعاء والصلة له للتذلل العباد يفزع
. الكسوف أو بالخسوف انعقد الذي الضر يدفع آخر

وأنأ الضر لنعقاد سأبب والكسوف الخسوف أنأ يتبين ثام ومن
) عباده بهما الله ( يخّوف  بقوله إليه المشار هو الضر هذا
فالعلم ، الله رحمه القيم وابن الله رحمه تيمية ابن ذلك ذكر كما

جعلها التي الكونية السأباب معرفة نتيجة هو والكسوف بالخسوف
على . كاسأتدللهم بها  ليستدلوا الناس عند معروفة وجل عز الله

الظل طول على وكاسأتدللهم السماء كبد عن الشمس زوال
التي المحسوسأة العادات مجريات من فهو ، ذلك ونحو للشاخص
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ٍء اسأتكشاف فيها ليس بها الله اختص التي الغيب أسأترة من لشي
الكسوف بوقاوع القطع أنأ ريب ل . ولكن سأبحانه ذاته نفسه

.  بابها وفقه السأباب ينافي معين زمن في والخسوف
ل : أنها منها أمور إلى يرجع السأباب باب أنأ معنا سأبق وقاد
سأبحانه مسببه إلى راجع السبب وأنأ ، وقادره الله قاضاء عن تخرج

. أنمله قايد عنه يخرج ل وتعالى
) الجوية ( الحوال بـ يسمى ما : فهي الثانأية     المسألة     أما

يذكرها التي التوقاعات من ذلك نحو أو مطر أو رياح وجود من
عن العلم هذا يزاولونأ الذين المسلمين أنأ ريب ول ؛ الفلك علماء
أنهم شك ل الكونأ في المشاعة الدلئال عبر به ودراية معرفة

ذات على يستدلونأ الذين والمنجمين والدجل الكهانة أهل يخالفونأ
تغير يزعمونأ المنجمين إنأ إذ ، صحيحة غير بطرائاق ولكن الحوال
والنوازل الطوالع يقسمونأ فإنهم ، وضعوها بدلئال الجوية الحوال

الهوائاي ومنها الناري فمنها أقاساما على والنجوما الكواكب من
ًا النازل أو الطالع كانأ فإذا ، الترابي ومنها المائاي ومنها هوائاي
وإذا ، الفلني اليوما في شديدة سأتكونأ الريح أنأ يزعمونأ فإنهم

ًا الطالع كانأ يذكرونه مما ذلك ونحو ، مطر هناك سأيكونأ قاالوا مائاي
ِزل لم الرباعية القسمة فهذه ، ْن ًا عليها الله ُي ول حجة ول سألطان

التي  والدجل الكهانة من وتكونأ بها يؤخذ ول تعتمد ل لذا ، بينة
. الحكيم الشارع عنها نهى

المنجمونأ يقولها التي السابقة الصورة على التنجيم إنأ ثام
الكهانة جنس في دخوله أما ، والعرافة  الكهانة جنس في داخل
معنى إنأ إذ ، الله رحمه تيمية ابن السألما شيخ عليه نص فقد

عليه نص فقد العرافة معنى وأما التنجيم يشمل عاما واسأع الكهانة
جعل إنه إذ المعروف تفسيره في الله رحمه القرطبي الماما

المور هذه ثام ومن ، والمنجم التنجيم فيه يدخل عاما معنى العرافة
والعرافين والكهنة السحرة عن المعهودة والشعبذة الممنوعة

أتى ( من   كقوله والكهانة للعرافة الصلي المعنى في داخلة
ًا ًا أو كاهن ) محمد على أنأزل بما كفر فقد فصدقه عراف

. النصوص من ذلك غير إلى
فيها ليس صحيحة بقوانين الجوية الحوال على السأتدلل وأما 

ًا وصفنا ما نحو على المنجمونأ قاررها التي للقواعد وفاق سأابق
المكانأ من القريبة الماكن في لوجودها رياح بوجود كالسأتدلل

ًا فإنأ ذلك في شيء فل الجوية الحوال فيه ترصد الذي من كثير
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الجوية الرصاد على بنائاها إنما تقال التي الجوية الحوال
في أحوالها من شيء يذكر التي المناطق هذه بجوار الموضوعة
قاريب شيء من الخذ باب من أنها يتبين َثاّم ومن ، المستقبل

أمر عن خارج ليس كله فهذا ذلك ونحو قاريب شيء عليه ليقاس
كما الجائازة المور و المباحات في داخل هو وإنما الشرعي الله
في الجوزية قايم ابن ومنهم العلم أهل من واحد غير ذلك على نص

) . السعادة دار ( مفتاح كتابه
ًا ] أي صحيحه في البخاري  قال[ قاوله قاال وقاد ، : معلق
بن عبد وصله ) " وقاد التعليق ( تغليق كتابه في حجر ابن الحافظ

. هناك سأنده " وسأاق مسنده في حميد
زينة ، لثلثا النجوم هذه الله : ( خلق قتادة قال[ 

ًا للسماء فمن ، بها يهتدي وعلمات للشياطين ورجوم
ما وتكلف ، نأصيبه وأضاع  أخطأ فقد ذلك غير فيها تأول

]) به له علم ل
فائادة حصر ] إنما لثلثا النجوم هذه الله خلق[  قاوله
وردت إنها إذ الشرع نصوص في لسأتقرائاه الثلث هذه في النجوما

} يهتدون هم وبالنجم { وعلمات تعالى قاوله ومنها ذلك في
الهداية باب من يؤخذ النجم أنأ الية هذه في سأبحانه الله فذكر

ًا وكونه ، ذلك ونحو والقبلة التجاهات كمعرفة للشياطين رجوم
ًا النص في وارد فهو للسماء وزينة . أيض

زينة النجوما أنأ كثيرة أخبار ]  وردت للسماء زينة[  قاوله
جزما وبهذا ، للرض سأماء أقارب وهي ، فحسب الدنيا للسماء
) . الباري ( فتح كتابه في حجر ابن الحافظ
ًا[ قاوله ًا كانت ] أنهاللشياطين رجوم واشتد للشياطين رجوم

الحديث في معنا سأبق كما  النبي بعثة من للشياطين رجمها
.  الطويل
هو هنا بالهتداء ] المقصود بها يهتدى وعلمات[  قاوله
دل الذي الهتداء  ل ؛ والسأباب التسيير علم في الداخل الهتداء

ذلك ومثال ، التأثاير علم في داخل هو مما الكاذبونأ المنجمونأ عليه
. القبلة ومعرفة الجهات معرفة

غير فيها قاال : فمن ] أي ذلك غير فيها تأول فمن[  قاوله
: قاال  أي) أخطأ ( فقد.    النجوما فوائاد من أنها الثلث هذه
ًأ وقااله وتعالى سأبحانه الله به أمر الذي الصواب وخالف ، خط

.  رسأوله
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ويحتمل ، والقدر : الحظ هو ] النصيب نأصيبه وأضاع[  قاوله
الدنيا في له النفع يقصد أنأ ويحتمل ، الخير من نصيبه يقصد أنأ هنا

أقاوال ثالثاة فهذه ، الخرة في نصيبه يقصد أنأ ويحتمل ، والخرة
) .  نصيبه ( أضاع معنى في

قاد الذي الخير من وقادره حظه أضاع أنه : هو الول القول
الخير والمقصود ـ الخرة في له يكونأ وقاد الدنيا في له يكونأ

للدرجات ورفع الحسنات في زيادة عليه ترتب : ما أي ـ الشرعي
القول هذا اختار وقاد ، القول هذا معنى هو وهذا ، للسيئات وتكفير

موطأ شرح في ( القبس     كتابه في كما الله رحمه العربي ابن
) . أنس بن مالك

له يحصل ما أي نصيبه أضاع المعنى أنأ : فهو الثاني القول أما
فإنأ ، الخير من أعم معنى والنتفاع ، والخرة الدنيا في النتفاع به

، يريده مطلوب أو منفعة كحصول الدنيوي النتفاع يشمل النتفاع
القول معنى في كما الخير بمعنى هو الذي الخروي والنتفاع
كما الله رحمه تيمية ابن السألما شيخ جزما القول وبهذا ، السابق

) . فتاواه ( مجموع في
: يقبل أي ، الخرة في نصيبه : أضاع فهو الثالث القول وأما

الله عند مقدار ول حظ له وليس الخرة في عليه ويقدما ربه على
ًا يكونأ أنأ إما والمقدار الحظ وهذا ، تعالى ًا أو حظ ًا مقدار منفي
ما أو الصغر أو الكبر الشرك في فيقع جهنم نار في يوبقه بحيث
. سأابقة أبواب في ذلك من شيء معنا سأبق وقاد ذلك دونأ

الثلث الفوائاد : أنأ ] أي به له علم ل ما وتكلف[  قاوله
 نبيه وسأنة الله كتاب من وأخذناها ، الوحي بها علمنا المذكورة

قاول ذلك بخلف والقول ، الغيب باب من ذلك على الطلع لنأ
واحد مصدر إل له ليس بذلك العلم لنأ ، به للنسانأ علم ل بشيء

شيء ل أنه دل الثلث هذه غير الوحي يذكر لم فلما ، الوحي وهو
علم. بغير الله على القول من وبخامس برابع القول وأنأ غيرها

ابن يرخص ولم ، القمر منازل تعلم قتادة وكره[  قاوله
، : سأفيانأ هو عيينة ]  ابن عنهما حرب ذكره ، فيه عيينة
الماما تلميذ من وهو ، إسأماعيل بن حرب محمد أبو  هو وحرب
. مسائاله بعض عنه نقل وممن ، أحمد

: ] يعني وإسحاق أحمد المنازل تعلم في ورّخص[  قاوله
رحمه ،والمصنف أحمد للماما ومعاصر معروف وهو ، راهوية ابن
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أما جائاز هو هل النجوما تعلم حكم وهي أل هنا مسألة إلى يشير الله
 ؟ ل

:ـ نوعانأ سأبق كما النجوما علم أنأ والصحيح
من كانأ فما ، بالتأثاير يتعلق ما ومنها ، بالتسيير يتعلق ما فمنها 
القبلة معرفة على يدل لنه السلف من جمع اسأتحبه التسيير باب

وأقال ، إليه مندوب مستحب أمر القبلة ومعرفة ، والتجاهات
كلمات جميع تحمل وعليه  والجواز الباحة القسم هذا درجات
ونص ذلك ذكر كما النجوما علم تعلم في إيذانأ فيها التي السلف

علم على السلف علم فضل ( بيانأ في الحنبلي رجب ابن عليه
في المؤثارة والحكاما التأثاير نوع فهو الخر القسم الخلف). وأما

يكونأ أنأ إما لنه يجوز ول محرما أنه ريب ل وهذا الرضية الحوال
ًا ًا أو أكبر شرك . سأبق كما أصغر شرك

: قال قال الشعري موسى أبي وعن[  الله رحمه قاوله
الخمر مدمن  الجنة يدخلون ل ( ثلثة  الله رسول
ٌق ، الرحم وقاطع حبان وابن أحمد ) رواه بالسحر ومصد

وقاال ، مسنده في أحمد الماما رواه الحديث ] هذا صحيحه في
صحح وقاد " ، ثاقات أحمد ): " رواة الزوائاد ( مجمع في الهيثمي
. الذهبي الماما وتابعه ، مستدركه في الحاكم الحديث
بن عبدالله ، : الشعري ]  يعني موسى أبي عن[  قاوله

.  للنبي بصحبته معروف وهو عنه الله رضي قايس
وقاطع ، الخمر مدمن ، الجنة يدخلون ل ( ثلثة[  قاوله
 )] بالسحر ومصدق ، الرحم

نفي وإما لبد نفي إما ، نوعانأ الجنة بدخول النفي أنأ سأبق
ًا الجنة ليدخلونأ يعني ، لمد ؛ ولزمن لمد الجنة يدخلونأ ل أو أبد

السنة أهل عند مقررانأ المعنيانأ وهذانأ ، ذلك بعد يدخلونها ثام
فأما ، الله رحمه تيمية ابن السألما شيخ ذلك حكى كما والجماعة

ًا الجنة يدخل ل الذي الله لنأ وجل عز بالله أشرك الذي فهو أبد
ًا نفسه على أخذ ًا معه أشرك لمن يغفر ل أنأ وعد شيء في أحد
العبادات من وجل عز الله إلى فيها يتقرب التي الشياء من

. ونحوها
سأبحانه الله مشيئة عموما في داخل فإنه الشرك غير وأما
وإنأ الجنانأ في وهلة أول من فأدخله لعبده غفر شاء إنأ وتعالى

يكونأ ثام ، وتعالى سأبحانه عدله تماما ليظهر سأبحانه عذبه شاء
) بالسحر ومصدق الرحم وقااطع الخمر ( ومدمن ، الجنة   إلى مآله
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ل بالسحر فالمصدق ، السابقين القسمين ذينك على ينقسمونأ
، سأبق كما شرك السحر لنأ وتعالى سأبحانه بالله مشرك أنه ريب
قاال وقاد والعرافة الكهانة معنى في يدخل السحر معنى ولنأ

ًا أتى ( من   الرسأول ًا أو كاهن بما كفر فقد فصدقه عراف
( ومصدق يقول الحديث في  والنبي  ،) محمد على ُأنأزل

: أنأ أي ، والعرافة الكهانة جنس في داخل  فهو) بالسحر
ًا الجنة يدخل ل فهو كافر مشرك بالسحر المصدق مدمن وأما ، أبد

له غفر شاء إنأ ، الله مشيئة في داخل فإنه الرحم وقااطع الخمر
شاء وإنأ بعباده رحمته تماما ليظهر الجنة فدخل وهلة أول من

 الله ورسأول ، موحد لنه الجنة إلى مآله يكونأ ثام جهنم في عذبه
من ذرة مثقال قالبه في كانأ من أنأ حديث ما غير في لنا ذكر قاد

. الجنة إلى مآله فإنأ إيمانأ
ًا كانأ إذا الرحم وقااطع الخمر فمدمن  ًا موحد إله ل يقول مؤمن

، جهنم في الله عذبه وإنأ الجنة إلى مآله فإنأ وحق بصدق الله إل
من يكونأ الحديث في الرحم وقااطع الخمر مدمن مع قاوله فيكونأ

حقيقته على بالسحر مصدق مع قاوله ويكونأ ، والوعيد التهديد باب
ًا الجنة يدخل ل كافر مشرك بالسحر المصدق لنأ مات إذا ـ أبد

. ـ ذلك على
.  الشيء على : المداوما هو  المدمن) الخمر ( مدمن وقاوله
اختلف وقاد ، القرابة ذوي : قااطع  أي) الرحم ( قاطع وقاوله

أنأ وجل عز الله أوجب التي الرحم ضابط في الله رحمهم العلماء
كتابه في حجر ابن الحافظ ذكره ما أصحها ، خلف على ، توصل
الشخص إلى أدلى من كل : هم الرحم ذوي أنأ ) من الباري ( فتح

وغيرهما والسفاريني الكلوذاني الخطاب أبو       واختار ، أبويه من
ذلك من فيخرج ، المحّرما الرحم هو صلته الواجب الرحم : أنأ

السأتحباب أنأ ريب ول ، أبويه جهة من إليه يدلوا لم الذين البعداء
ذوي من ليسوا كانوا وإنأ البعداء  القربى ذوي صلة على قاائام

ابن الحافظ ذكره الذي المعنى على الشخص من القريبين القربى
. الله  رحمه حجر
ول يزورهم ل بحيث وتركهم هجرهم ) هو الرحم ( قاطع و 

يحصل والقطيعة والقطع ، إليهم بالسلما يبعث ول عليهم يسلم
في  النبي ذكره كما بالسلما ينقطع الهجر أنأ فبما ؛ السلما بترك
فالسلما  ؛) بالسلم صاحبه يبدأ الذي ( وخيرهما قاوله

أو السلما فإلقاء ، وجدت إنأ القطيعة لبعاد وموجب للصلة موجب
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، بها الله أمر التي للصلة موجب قاربى وبينه بينك كانأ من مع بعثه
ُعرف إلى راجعة أنها وحقيقتها الشرعية والسأماء المور لنأ ، ال

رسأول سأنة في ول الله كتاب في ترد ولم أحكاما بها أنيطت التي
يوجد لم فإنأ ، اللغة إلى ذلك بعد يرجع فإنه معانيها عن إبانة  الله
ُعرف إلى يرجع ذلك عن إبانة اللغة في العلم أهل قاول وهو ، ال

ُعرف ّكم ( ال . المسائال هذه في محكم أنه )  يعنونأ مح
إلى راجعة القريب سأخط عدما توجب التي الصلة فحقيقة 

ليس الذي بالهجر تحصل القطيعة حقيقة ،وأما عليه الناس تعارف
موجب ذلك فإنأ المتقاطعين بين السلما وجد فإذا ، سألما فيه

. الواجب الحد أدنى هو وهذا ، بها الله أمر التي الشرعية للصلة
 

    

 باب
 بالنأواء الستسقاء في جاء ما

ّين الله رحمه المصنف عقده الباب هذا السأتسقاء أحكاما ليب
ينيىء ناء قاولهم من مأخوذ والنوء ، نوء واحدها . والنواء بالنواء

الطالع في موجود اللغوي المعنى وهذا ، الشيء في وأثار طلع إذا
لنأ ، الفلك وأصحاب الناس يعرفها التي المنازل في والنازل
فعندما ، بعده يكونأ فيما غيره طلوع يوجب الكوكب سأقوط
آخر كوكب لنوء موجب : السأقاط المعنى فيكونأ آخر يطلع يسقط

.  وطلوعه وتأثايره لخروجه أي ،
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بين ما بها يقصد وإنما نفسها الكواكب بها يقصد ل والنواء
التي والنجوما فالكواكب ، وطلوع سأقوٍط عند والكوكب الكوكب
ً وعشرونأ ثامانأ هي تسقط ًا وعشرونأ وثامانأ ، منزل ذكر كما طالع

في الله رحمه القرطبي الماما عليه ونص ، الفلك علماء ذلك
) .  ( تفسيره

بالمنزل تسمى المسافة وهذه ، مسافة وآخر كوكب كل فبين
نفسها الكواكب يقصدونأ فل المنازل الفلك علماء يذكر فعندما

السقوط إنأ . ثام والخر الكوكب بين المسافة يقصدونأ وإنما
والساقاط والنازل بالطالع الناس يسميه الذي للكواكب والطلوع

ًا عشر ثالثاة إل والنازل الساقاط بين ليكونأ أحد مع وهو يوم
ًا عشر أربعة إلى يمتد الكواكب الشمس سأير حسب يوم

ًا عشر ثالثاة تسير الكواكب أحد يسقط عندما فالشمس ثام يوم
ذلك سأقط عندما الزمنية الفترة لهذه اسأم فالنوء ، النوء هذا ينتهي

.  الكوكب
، السرطانأ ) ويقال المعجمة ( بالشين الَشَرطانأ ذلك مثال

كوكبانأ والكليل والشرطانأ ، الفصحى هي الولى واللغة
الكليل طلوع يوجب فإنه الشرطانأ يسقط فعندما ، معروفانأ

( نوء ) فيقال بـ( النوء  الفترة تسمى الكليل يختفي حتى
هذا يمتد الكليل طلوع يوجب يسقط عندما ) فالساقاط الشرطانأ

ًا عشر ثالثاة مدة الكليل المدة فهذه ، الشمس مسيرة فترة يوم
وعندما الشرطانأ هو الساقاط ) لنأ الشرطانأ ( نوء لها يقال

بالساقاط النوء يسمى الكواكب من غيره أو الشرطانأ يسقط
أربعة إلى الفترة تمتد وقاد ، الخر يسقط حتى بعده التي للفترة
ًا عشر الشمسية السنة مسيرة كله وهذا ، واحد كوكب مع يوم

ًا وسأتونأ وخمسة ثالثامائاة  ) . 365(  يوم
ًا ويقصدونه بالمنازل يقصدونه الذي وهذا الكواكب بقولهم أيض

بين الزمنية الفترة أنها تبين فالنواء ، النواء بقولهم ويقصدونه
والمنازل ، وتطلع تسقط التي هي والكواكب ، والطلوع السقوط

الذي الصطلح هو وهذا ؛ وآخر كوكب بين الموجودة المسافة هي
مثل عن يتكلمونأ عندما العلماء يقصده والذي الفلك علماء عليه
. المسائال هذه

مشهور العرب عند معروف كانأ أمر بالنواء السأتسقاء إنأ ثام
عدما أو مطر لوجود موجب والطلوع السقوط أنأ يظنونأ لديهم
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بتأثاير تتعلق التي المور من ذلك ونحو والسعود وللنحس ، وجوده
. النواء

على والجواز الحرمة حيث من بالنأواء والستسقاء
:ـ أقسام ثلثة

، تجوز ل التي المحرمة الشركية المور من  هو:     الول     القسم
والتصريف التدبير في مستقل تأثاير لها النواء أنأ إعتقاد وهو

الله رحمه النووي الماما قاال ، والسعود النحس حيث من بالكونأ
العلم أهل ) : أجمع الحجاج بن مسلم صحيح بشرح ( المنهاج   في

رحمه العربي بن بكر أبو الماما وقاال ، يجوز ل محرما ذلك أنأ على
ذلك أنأ على العلم أهل ) : وأجمع القرآنأ لحكاما ( الجامع في الله

.  .هـ إ  يجوز ل وشرك محرما
فيه لنأ يجوز ل الذي الكبر الشرك جنس من هو النوع فهذا
ًا ًا هناك أنأ إعتقاد ًا متصرف وتعالى سأبحانه الله مع للكونأ ومدبر

لشيء ربوبيته من هي التي الله صفات من لشيء صرف وذلك
.  المزعومة كالنواء المخلوقاات من

ًا النواء جعل وهو ، ذلك دونأ : فهو الثاني     القسم     وأما ، سأبب
ًا النواء وجعل الشرك باب من هو ذلك ونحو والسعود للنحس سأبب

ًا ليست النواء لنأ ؛ الصغر ً سأبب ًا ل ذلك في مستقل ول شرع
ً ًا الشيء جعل وفيه ، عقل ًا إما سأبب ً أو شرع وإنما ، كذب وهو عقل
كما الصغر الشرك من فهذا عندهم وهم على الزاعمونأ تعلق
كتابه في الشيخ آل الرحمن عبد الشيخ نص وقاد ، بيانه سأبق
. الصغر الشرك من النوع هذا أنأ ) على المجيد ( فتح

في فيه شية ل مباح جائاز القسم : فهذا الثالث     القسم     وأما
والدلئال العلمات باب من النواء تلك جعل وهو ، به والخذ تعلمه

هذا فيسلم المستقلة المؤثارات باب من ول السأباب باب من ل
ًا كونه من القسم ًا كونه ومن ، الول القسم في ليدخل مؤثار سأبب
متعلق فهو وذاك هذا من سأالم هو وإنما الثاني القسم في ليدخل

: وأما الله رحمه تيمية ابن السألما شيخ . قاال والدلئال بالعلمات
فيه والصل ، فيه شيء فل والدلئال العلمات باب من النواء جعل

. إ.هـ. والباحة الجواز
ً حرمة النواء على الكلما أنأ ذلك من ويتحصل ليس وحل

ًا ، الممنوع ومنه المشروع فمنه واحد وجه على وليس مطرد
والمشروع ، الصغر ومنه الكبر الشرك منه قاسمانأ والممنوع
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باب ومن الدلئال باب من الشياء تلك جعل وهو واحد قاسم
. إل ليس العلمات
أنأكم رزقكم { وتجعلون تعالى الله [ وقول قاوله
ّذبون ( سأننه في الله رحمه منصور بن سأعيد الماما  أخرج} ]  تك

وأخرج ، صحيح ) وسأنده الباري ( فتح في حجر ابن الحافظ ) وقاال
) ( تفسيره  في كما صحيح وسأنده كثير ابن وقاال الطبري الماما

) رزقكم ( وتجعلون:      قاال عنهما الله رضي عباس ابن عن
كذا بنوء مطرنا إنما : تقولونأ  أي) تكذبون ( أنأكم : شكركم أي

. وكذا
( باب في الية لهذه الله رحمه المصنف ذكر وجه يتبين ثام ومن

الباب بهذا تعلق له الية معنى ) وأنأ بالنواء السأتسقاء في جاء ما
وقاال ، عنهما الله رضي عباس ابن عن مذكور هو الذي الوجه على
حجر ابن والحافظ تفسيره في كاللوسأي العلم أهل من واحد غير
هو عنهما الله رضي عباس ابن قاول أنأ ) قاالوا الباري ( فتح في

. المفسرين جمهور عليه الذي
{ وتجعلون تعالى قاوله في بالكذب هؤلء اتهاما ووجه
صاحبه غير إلى الشيء نسبوا  لنهم} تكذبون أنأكم رزقكم

ولم النواء إلى المور من ونحوه المطر نزول نسبوا إنهم حيث
البصري الحسن عن جاء وقاد ، وتعالى سأبحانه الله إلى ينسبوه
المنذر وابن ، تفسيره في الصنعاني الرزاق عبد عند كما الله رحمه

كتابه في الله رحمه السيوطي الماما عنهما حكاه كما تفسيره في
: " قاال الله رحمه البصري الحسن ) أنأ المنثور ( الدر الكبير

" .  تكذبونأ أنكم وقادركم : حظكم أي}  رزقكم { وتجعلون
السلف عن تفسيرها في}  رزقكم { قاولة أنأ يتبين ثام ومن
:ـ وقاولنأ وجهانأ

العرب أنأ اللغة في جاء وقاد ، الشكر بمعنى : أنها الول 
الزبيدي الماما ذلك على ونص ، الشكر بمعنى الرزق يستعملونأ

) . القاموس شرح في العروس ( تاج كتابه في
الله رحمه البصري الحسن إليه ذهب ما : هو الثاني والقول

عنهما حكاه ما على المنذر وابن الصنعاني عنه حكاه ما في تعالى
) ( رزقاكم قاوله أنأ ) وهو المنثور ( الدر في الله رحمه السيوطي

. لكم والمقدار الحظ
الله رضي الشعري مالك أبي [ وعن الله رحمه قاال ثام
صحبة له ثابتت الحارث ابن الحارث هو الشعري مالك  أبو] عنه
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في كما الله رحمه البر عبد ابن الماما بذلك جزما كما ،  النبي عن
) . بالكنى ( السأتغناء كتابه

أمر من أمتي في : أربع قال  الله رسول [ أن قاوله
  ] يتركونأهن ل الجاهلية

وهذا ، العلم ضد هو والجهل ؛ الجهل إلى ترجع الجاهلية
المعنى أنأ إل ، القرآنأ اسأتعمالت وفي اللسانأ كتب في معروف

في ( المنهاج في الله رحمه النووي الماما قاال كما هنا المقصود
قابل الناس عليه ما به ) المقصود الحجاج بن مسلم صحيح شرح
الكبير تفسيره في الله رحمه الشوكاني الماما قاال ،  النبي مبعث
والفعال القاوال : ( جميع هي بالجاهلية ) المقصود القدير ( فتح
في ) . فيدخل  النبي مبعث قابل الجاهلية أهل يفعلها كانأ التي
أمر في داخلة كلها والهيئات والحوال والفعال القاوال ذلك

) . الجاهلية (أمر قاوله في ورد الذي  الجاهلية
 :ـ قاسمانأ والتقييد الطلق حيث من الجاهلية أنأ وليعلم
فهذا ، المحمدية البعثة قابل كانأ بما يتعلق : قاسم الول القسم

ًا جاهلية عليه يطلق جاهلية أهل كانوا فيه بما كله فالزمانأ ، مطلق
.

ّيد أنأ : هو الثاني القسم على يطلق أنأ دونأ بلد أو بشخص يق
النبي مبعث بعد يكونأ  وهذا ، ذلك نحو أو كامل قارنأ أو كامل زمانأ

 بذلك جاءت كما تقبض حتى المة في يندرس ل الحق لنأ
ل وأنها الحق على طائافة كونأ من الكثيرة المشهورة الحاديث

. منصورة تزال
رحمه السألما شيخ عليهما نص والتقييد الطلق النوعانأ وهذانأ

الجحيم أصحاب مخالفة المستقيم الصراط ( اقاتضاء كتابه في الله
ًا قارنأ أو زمن على ) فالطلق ًا إطلقا بأنه  النبي مبعث بعد عام

في الثابت الصحيح خلف على هذا جاهلية بأنه أو جاهلية عصر
تفعل التي الجاهلية أمور إنأ .  ثام  رسأوله سأنة وفي الله كتاب

حيث من ثالثاة ما أقاسا على  النبي مبعث بعد الناس قابل من
:ـ وعدمه الفسق حيث ومن وعدمه الشرك

الكفر وتوجب يفعلونها الجاهليونأ كانأ أمور : هي الول     القسم
} . يبغون الجاهلية { أفحكم تعالى قاوله ومنها

وهو الثام ويوجب الفسوق مايوجب : فهو الثاني     القسم     وأما
بالحساب ( كالفخر هنا  النبي ذكره ما ومنها ، الجاهلية أمور من

) .  والنياحة النساب في والطعن
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شاكلية على الناس بعض يفعلها أمور : فهي الثالث     القسم     وأما
ًا توجب ل ولكنها الجاهليونأ يفعلها كانأ ما ًا توجب ول كفر فسق

ًا : ذلك ومثال فيه أخطأ الجاهليونأ يفعله كانأ شيئا فعل وإنما ، أيض
ّير عندما عنه الله رضي ذر أبو فعله ما ًا َع له فقال ، بأمه شخص

 وهذا) جاهلية فيك إمرٌؤ !  إنأك بأمه ( أعيرته   النبي
عمل أنه على دللة وفيه ، صحيحيهما في الشيخانأ أخرجه الحديث

ًا ، كفره يوجب ولم فسقه يوجب لم ولكنه الجاهلية أمور من شيئ
) . الفتاوي ( مجموع في الله رحمه السألما شيخ قااله

الناس فعموما ، العموما وجه على  أي] يتركونأهن [  ل قاوله
جميعهم وأما ، بعضهم من المور هذه من شيء يقع أنأ لبد

يبقى أنأ لبد لنه الحديث من مفهوما غير فهذا الشياء هذه يفعلونأ
عن ويتنهونأ به الله أمر الذي المر ويعملونأ الحق على أناس

بعض على  محمول) ( ليتركونأهن  قاوله أنأ فيتبين ، المخالفة
، ذلك نحو أو الشياء هذه مثل فيه يقع معين بلد على أو الناس
. الناس جميع تشمل التي المور من ل النسبية المور من فيكونأ

كما الحسب من مأخوذ   الحساب] بالحساب [ الفخر قاوله
حكاية ) وهو ( الصحاح كتابه في الله رحمه الجوهري الماما قاال

. الحسب هو هذا ، الباء ومآثار مفاخر
َثام  الحسب أنأ وذلك ، سأواء فليسا والنسب الحسب بين فرق و
يتعلق فالنسب الحسب أنواع من نوع والنسب النسب من أعم

يتعلق فهو الحسب وأما ، نسبه آخر إلى وجده ووالده المرء بنسب
نسب ذو كانأ إنأ بنسب به يفخر ما ذلك في ويدخل الباء بمآثار

فيها يمدحونأ كانوا التي المقامات ذلك في ويدخل شريف
. ذلك ونحو بها وفوزهم المعارك بعض في كدخولهم

ًا والنسب الحسب بين أنأ فيتبين  ًا عموم ًا وخصوص إذ ، مطلق
ًا أعم الحسب إنأ ًا أخص والنسب النسب من مطلق من مطلق

. مفرداته من ومفرد الحسب أنواع من نوع لنه الحسب
ل صورتين أراد إنما بالحساب الفخر ذكر عندما  والنبي

 :ــ تجوزانأ
جهة على والجداد الباء مآثار حكاية : هو الولى الصورة ــ

لنها الممنوعة المحرمة المور من فهذا والكبر، والخيلء السأتعلء
. والخيلء الكبر وهو ممنوع محرما هو بما صوحبت قاد

توجب التي المور من الحساب جعل : هو الثانية والصورة ــ
أبطلها التي الباطلة المور من فهذه ، الله عند النسانأ تقديم
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ول أموالكم { وما وتعالى سأبحانه الرب . يقول السألما
ّلتي أولدكم والموال  فالباء} زلفى عندنأا تقربكم با

باب في عمدة هي التي المور من ليست ذلك وغير والولد
الله عند آخر على شخص تفضيل في أو وجل عز  الله عند التقرب

ّية عنكم أذهب قد الله ( إن قاال  والنبي ؛  ،) الجاهلية ُعب
في الله رحمه الخطابي الماما قاال كما معناها الجاهلية وعبية
" ؛ والنخوة الكبر هي الجاهلية ) : " عبية الحديث ( غريب كتابه
.   النبي حديث في المقصود هو وهذا

المهملة العين بضم ضبط ، ضبطانأ ) فيها ( عبية كلمة إنأ ثام
ًا التحتية الياء تشديد مع الموحدة الباء تشديد مع الباء وكسر أيض

ّيـة التحتية الياء وفتح ّبـ ُعـ العين أنأ إل مثله الخر ) والضبط ( 
ّيـة مكسورة فيه تكونأ المهملة ّبـ الله ( إن يقول  فالنبي ) ، ( ِعـ

هو وإنأما بالباء والتفاخر الجاهلية عبية عنكم أذهب قد
من خلق وآدم آدم من والناس شقي فاجر أو تقي مؤمن
شيخ وصححه الله رحمه داود أبو الماما رواه  والحديث) تراب

) هذه المستقيم الصراط ( اقاتضاء كتابه في  الله رحمه السألما
. الثانية الصورة هذه منع على الدالة النصوص من كلها

إنأ ثام ؛ بيانها سأبق  النساب] النأساب في [ والطعن قاوله
النفرة من توجب لما النساب في الطعن عن نهى  النبي

والعداوات الخصومات  وإذكاء الناس بين الفئدة وإفساد والشقاق
لما  فالنبي حظه له الشرع في النسب اعتبار أنأ إل ، بينهم فيما
الماما مسند في جاء كما النسب ذات ذكر ، المرأة باختيار أمر

الشرع في اعتبار له النسب أنأ على دللة فيه وهذا ، وغيره أحمد
ًا فضيلة يكونأ النسب كونأ وأما ، بذاته آخر على لشخص مطلق
في ماسأبق على بالحساب التفاخر جنس من فهذا الله عند

. صورتيه
ًا هناك أنأ يبين وكذلك في به والعتبار بالنسب للخذ حظ

( اقاتضاء  كتابه في الله رحمه السألما شيخ حكاه ما الشرع
أنأ على والجماعة السنة : ( وأهل قاال ) عندما المستقيم الصراط

العرب جنس حب يجب وأنه العجم جنس من أفضل العرب جنس
لجنس والبغضاء العرب جنس عداوة لنأ غيرهم على وتقديمهم

. ) ا. هـ له سأبب أو للكفر موجبة العرب
الزوجة اختيار عند للنسب حظ وضع ـ أعني المرانأ فهذانأ

شاهدانأ كلهما ـ العجم جنس على العرب جنس تفضيل وكذلك
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في دخل إذا ولكن ، وارد الشرع في النسب اعتبار أنأ على يدلنأ
الطعن وأما ؛ ُمنع السابقتين صورتيه في بالحساب التفاخر صورة

يذكي مما لنه وليجوز ممنوع فهو الناس في والكلما النساب في
. الصدور يفسد ومما العداوات
أحكاما عن تكلمنا وأنأ  سأبق] بالنجوم [ الستسقاء قاوله
. بالنواء السأتسقاء وأحكاما التنجيم
الصوت رفع وهو ، النوح من  مأخوذة] [ والنياحة قاوله
، عنه منهي وهو ، نحوهما أو قاريب موت أو عزيز فقد عند بالندب

 قاوله وهي ، الخرى الرواية في جاء كما عنه الشديد النهي وجاء
وعليها القيامة يوم تقام موتها قبل تتب لم إذا ( النائحة

على تدليل فيه وهذا  ،) جرب من ودرع قطران من سربال
باب في معنا سأيأتي ما على وصورها بأنواعها النياحة من الترهيب
أو عزيز فقد على الحزنأ أنأ هناك وسأنبين المر لهذا مستقل

ًا يكونأ ما منه أنواع قاريب ، الكبائار من كبيرة يكونأ ما ومنه ، شركي
ًا يكونأ ما ومنه ًا حزن . صاحبه على شيء ل  طبيعي

هو: القميص  السربال] قطران من سربال [ وعليها قاوله
كتابه في الله رحمه الصفهاني الراغب قااله كما ، جنس أي من

) . القرآنأ ألفاظ ( مفردات
عن تفسيره في الطبري جرير ابن   أخرج] [ قطران قاوله 
: النحاس هو ( القطرانأ    قاال أنه عنهما الله رضي عباس ابن

) . المذاب
يختص  اللباس أنواع من نوع  الدرع] جرب من [ ودرع قاوله

ًا تتقى التي المعروف المرض أنواع من نوع والجرب ، بالنساء غالب
مؤول أنه أو ظاهره على هو هل الحديث معنى في واختلف ،

يوما تقاما موتها قابل تتب لم إذا النائاحة أنأ وظاهره  ؟ أخرى بمعاني
وهو ، جرب من ولباس ، مذاب نحاس من قاميص وعليها القيامة

وذهب ؛ الحديث ظاهر هذا ، تتقى التي المرض أنواع من نوع
وإنما الظاهر ليس المقصود أنأ إلى وآخرونأ الله رحمه القرطبي

في به تلطخ المذاب النحاس وهو القطرانأ أنأ على كناية هو
ليزداد تكساه الذي والقميص اللباس كهيئة يكونأ حتى كلها جسدها
ًا منظرها وليكونأ عذابها . العذاب في اليغال من وهذا شنيع

، بالخواتيم العمال أنأ  إلى ) إشارة تتب لم ( إذا قاوله وفي
ابن ذلك قاال كما والجماعة السنة أهل عند عليه مجمع أمر وهذا
) . ( الروح كتابه في الله رحمه الجوزية قايم
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رسول لنا ( صلى قال خالد بن زيد عن [ ولهما قاوله
عنه.  الله رضي الجهني   يعني..)]  الله
ابن الحافظ بذلك جزما )كما ( الباء )  بمعنى ( لنا في اللما 
بنا ( صلى المعنى ) فيكونأ الباري ( فتح في الله رحمه حجر

الصلة في لهم قاصد فيه يكونأ اللما معنى  لنأ.. ) الله رسول
) هي ( الباء ) بمعنى ( اللما مجيء إنأ ثام ؛  النبي عن منفي وهذا
) إذ ( المغني كتابه في هشاما ابن على تستدرك التي المعاني من
المعاني من هي ) وإنما ( اللما معاني من المعنى هذا يذكر لم إنه

. لذلك فليتنبه عليه اللغويين بعض اسأتدركها التي
معروف :موضع  الحديبية] بالحديبية الصبح [ صلة قاوله

ًا يكونأ وقاد ويثقل يشدد ّية         مخفف َية ) و ( الُحديب ) . ( الُحديب
على ) أي   ( الثار] الليل من كانأت سماء أثر [ على قاوله

كانأ وما الناس فوق والسحاب ، السحاب من مطر نزول عقب
المعروفين التفسيرين من ولذلك ، السماء العرب عليه تطلق فوق

قااله  كما}  ليقطع ثم السماء إلى { فلينظر تعالى لقوله
) ( السقف به المقصود عنهما الله رضي مسعود وابن عباس ابن

لعلة السماء بمعنى السقف معنى وجعلوا ) ، الدار : ( سأقف يعني
إذا العرب يعرفه أصل وهذا ، الناس فوق السقف لنأ ؛ الفوقاية

ًا رأوا إذا وكذلك ، السماء في قاالوا فوقاهم الشيء كانأ قاالوا غيم
بين هي وإنما ، حقيقة السماء في ليست كانت وإنأ السماء في

.  تعلوهم لنها والرض الدنيا السماء

: فقال ، الناس على أقبل انأصرف [ فلما قاوله
...] أعلم ورسوله الله )  قالوا ؟ ربكم قال ماذا ( أتدرون

إلى العلم ورد  رسأوله وإلى الله إلى للعلم رد فيها الجملة هذه
:ـ مقامانأ له رسأوله وإلى الله

حياة حال  رسأوله وإلى الله إلى العلم يرد : أنأ الول المقاما ــ
أهل وأجمع  معه الدب تماما من وهو ، فيه شيء ل فهذا  النبي
تماما من : " هذا الله رحمه السألما شيخ قاال ،كما ذلك على العلم
".  النبي مع الدب
 الرسأول وإلى الله إلى العلم إرجاع : فهو الخر المقاما وأما ــ
:ـ أيضا مقامانأ له فهذا ،  النبي وفاة بعد
 ترجع  يعني ، التشريع مواطن في يكونأ : أنأ الول المقاما
ًا تكن لم إذا شرع الذي الشيء علم ،  ورسأوله الله إلى به عالم
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الصلة في السأتراحة جلسة : ماهي ُتسأل كأنأ ، فيه شيء ل فهذا
جزمت إنك إذ ، أعلم ورسأوله : الله فتقول ، بها لك علم ول ؟

وهذا ، ذلك في شيء فل به، عالم وهو   الرسأول فعله بشيء
مواطن في موته بعد  للرسأول العلمية بإرجاع عليه يطلق الذي

. التشريع
 الرسأول وإلى الله إلى العلم إرجاع : فهو الخر المقاما وأما 

المور ومواطن الغيبيات كمواطن وذلك ، التشريع مواطن في ل
؛ الغيب يعلم ول ربه عن مبلغ  النبي لنأ يجوز ل أمر وهذا الدنيوية

ًا يمنع ل  الرسأول إلى العلمية إرجاع أنأ فيتحصل يباح ول مطلق
ًا . السابقين المقامين على تفصيل فيه المر بل مطلق

 هذا] وكافر بي مؤمن عبادي من : أصبح [ قال قاوله
حكى  والنبي ، اللهية بالحاديث الموسأومة القدسأية الحاديث من
 .) وكافر بي مؤمن عبادي من ( أصبح:  قاال أنه ربه عن

من ومعناه مبناه ، ومعناه لفظه كانأ ما هو القدسأي والحديث
قاول ، والجماعة السنة أهل قاول هو هذا ، وتعالى سأبحانه الله

أهل من أناس بعض وتبعهم الشاعرة وذهب ، وجمهورهم أكثرهم
 النبي من ومبناه لفظه القدسأي الحديث أنأ إلى قاليل وهم السنة
لنأ الوارد خلف على وهذا ، وتعالى سأبحانه الرب من ومعناه
ومعناه مبناه لله يكونأ ) أنأ الله : ( قاال قاال إذا  النبي أنأ الصل

الحاديث إنأ يقال أنأ وأما ، دليل ول بدليل إل بذلك ينصرف ول
لننا العلم أهل جمهور جوزه شيء فهذا بالمعنى تروى قاد القدسأية

ًا ، بألفاظها متعبدين لسنا لننا بالمعنى روايته يجوز فل للقرآنأ خلف
والحاديث ومعناه مبناه في معجز ولنه القرآنأ بألفاظ متعبدونأ
. مبناها في للعجاز تنزل لم القدسأية
) ] وكافر بي مؤمن عبادي من [ ( أصبح الله قاال قاوله

بالله : كافر أي ، الذاتية معنى إل تحتمل ) ل ( بي قاوله (الباء) في
أوامر ذلك في ويدخل ، ذلك عن يتفرع بما ،كافر وتعالى سأبحانه

. عنه الله نهى ما ذلك في ويدخل الله
؛ ورحمته الله بفضل : مطرنأا قال من [ ( فأما قاوله
قاوله ) في           ( الباء)] بالكوكب كافر ، بي مؤمن فذلك

، مقصود نفسه اللفظ أنأ وتحتمل السببية ) تحتمل الله ( بفضل
لنه ، الصغر الشرك جنس من هذا يكونأ السببية احتملت فإذا

الشرك ومن السببية باب من النوء إلى المطر نسبة أنأ سأبق
والنوء ذلك في يؤثار الذي هو الكوكب أنأ اعتقد من وأما ، الصغر
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هذا والتأثاير والتصرف السأتقلل جهة على ذلك يحدث الذي هو
التأثاير وبين السببية بين فيفرق ، الكبر الشرك جنس من يكونأ

في الباء على يرد احتمال وهذا ، ذلك ذكر سأبق . وقاد السأتقللي
الله) . ( بفضل قاوله

ًا النوء جعل إنه   إذ)] وكذا كذا بنوء [ ( مطرنأا قاوله سأبب
النواء ذكر باب في الجائاز وأما ، سأببيته يذكر ولم المطر في

باب من ل والعلمات الحساب باب من أنها والنجوما والكواكب
ًا هناك أنأ ذكرنا إننا . إذ السأباب ًا أكبر شرك ًا ، أصغر وشرك ومباح

  .
تأثايرها أو الشياء تلك اسأتقللية فيه اعتقد : ما الكبر الشرك ــ
. الرضية الحوال في

. سأببيته اعتقد : إذا الصغر الشرك ــ
رأيت إذا الدلئال باب من اسأتعملت إذا فهذا مباحة كونها وأما ــ
قاد أنه على دللة فيه هذا فقل وعلم معرفة حسب على كذا نوء

المؤثار هو أنه ول المطر مجيء سأبب هو تقول أنك ل مطر يأتي
تصيب ل وقاد تصيب قاد دللة تعتبره بل وجلبه المطر تحرك في
. بها يقطع ل فلذا

باب من تكونأ أنأ  يحتمل) ] وكذا كذا بنوء [ ( مطرنأا قاوله
الشرك جنس من تكونأ السببية باب أنأ الصل وفي ، السببية
ً تأثايرها يعتقد مالم الصغر ما على الكبر بالشرك فتلحق اسأتقلل

المعاني من وغيره السببية معنى إلغاء فهو الخر المر وأما ، سأبق
المطر يسند أنأ يجوز فل بعينه اللفظ هذا حرمة هو المقصد ويكونأ

إلى الشيء إسأناد من فهذا كذا بنوء مطرنا قايل فإذا ، النوء إلى
ول بمؤثار ليس أنه اعتقد ولو عنها منهي اللفظة وهذه ، صاحبه غير

ل فإنك كذلك كانأ وإنأ حتى ، العلمات باب من هو وإنما سأبب
منع التي المور من حكمها في وما هي لنها اللفظة هذه تستعمل

. لحكمة الشارع عنها
ذريعة تكونأ أنأ ذلك في الحكم من أنأ العلم أهل بعض وذكر 

ًا لتخاذها أنها السامع يعتقد أنأ أو مؤثار أنها أو الناس به يتعلق سأبب
ذرائاع سأد باب من كانأ فحينئذ ، المطر هذا إيجاد في مؤثارة

هذه عن النهي ومعنى السببية معنى المعنيانأ فهذانأ ، الشرك
وجزما الله رحمهم السلف بهما قاال ،كلهما حكمها في وما الكلمة

( بدائاع كتابه في الله رحمه القيم ابن ومنهم ، كثير الثاني بالمعنى
الفوائاد) .
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كانأ  إنأ) ] بالكوكب مؤمن بي كافر [ ( فذلك قاوله
كفر على فيحمل السببية على الصغر الشرك باب من أنه المعنى

الكبر الكفر على فيحمل التأثاير باب من كانأ وإنأ ، كفر دونأ
. الملة من المخرج
يخرج  لم)] معناه عباس ابن حديث من [( ولهما قاوله
من وهذا الحديث هذا يخرج فلم البخاري وأما مسلم سأوى الحديث
. الله رحمه المصنف فيها غلط التي المور

، وكذا كذا نأوء صدق : ( لقد بعضهم : قال [ وفيه قاوله
وإنأه النجوم بمواقع أقسم { فل الية هذه الله فأنأزل
سأبحانه الرب من قاسم  هذ] } الية عظيم تعلمون لو لقسم
حكى وقاد السلف من جمع قااله ، معنيين أحد يحتمل وهو وتعالى

وزادها الية هذه في أقاوال ) ثالثاة المسير ( زاد في الجوزي ابن
كلها وهي ، أقاوال سأتة ) إلى الوجيز ( المحرر كتابه في عطية ابن

تتعلق وأنها ظاهرها على الية أنأ وهو أل ، واحد قاول إلى راجعة
ذلك قاال كما ، المفسرين أكثر عليه الذي وهذا ومواقاعها بالنجوما

رحمه الجوزية قايم ابن به وجزما ، الله رحمه تفسيره في كثير ابن
من المقصود أنأ وهو ) ، القرآنأ أحكاما في ( التبيانأ كتابه في الله
تتخذ النجوما أنأ وذلك الكريم بالقرآنأ  النجوما قاع موا تشبيه الية

هو القرآنأ وكذلك طريقه في النسانأ يضل ل حتى للهداية دلئال
للزينة النجوما . وتتخذ للنسانأ وهداية الرحمن طريق على دللة
، الفئدة في ووقار فيها حل إذا للقلوب زينة والقرآنأ السماء في

تعالى قاوله في القرآنأ في وقاع الذي التشبيه جنس من فهذا
تعلمون لو لقسم وإنأه ، النجوم بمواقع أقسم { فل

} . عظيم
) فيه ( إنه قاوله في  الضمير} ] كريم لقرآن [ { إنأه قاوله

النجوما مواقاع تشبيه التشبيه باب من المقصود أنأ على دللة
على النجوما بمواقاع قاسم ، عليه به قاسم لنه الكريم بالقرآنأ
الضمير فإنأ النجوما مواقاع المقصود كانأ لو لنه الكريم القرآنأ
ًا يكونأ يكونأ حينئذ الضمير إنأ ) إذ ( إنه يكونأ ) ول ( إنها مؤنث
ًا . الكريم القرآنأ هو عليه المقسم ولكن النجوما مواقاع على عائاد

} ] المطهرون إل ليمسه مكنون كتاب [ { في قاوله
المحفوظ اللوح وهو ، شيء كل فيه كتب الذي هو المكنونأ الكتاب

هم والملئاكة ، الملئاكة إل يمسه ل الذي هو الكتاب وهذا
من وجمع الله رحمهما الجوزية قايم وابن تيمية ابن قااله المطهرونأ
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، القرآنأ هو هنا المقصود أنأ إلى المفسرين أكثر وذهب ، السلف
الكبر الحدث من تطهر الذي يقصدونأ المطهرونأ إل يمسه ل

القرآنأ مس يجوز ل أنه على بهذا واسأتدلوا الصغر والحدث
من سأننه في الله رحمه داود َأبو رواه بما  واسأتدلوا ، لمحدث
إل القرآن يمس ( ل  النبي له كتب لما حزما بن عمرو حديث
( التلخيص كتابه في الله رحمه حجر ابن الحافظ  قاال) طاهر
صحة على الحديث بهذا فاسأتدلوا " ، به بأس ل ) : " إسأناده الحبير

إل يمسه { ل بقوله المقصود أنأ تفسير من ذكروه ما
في كما الكبر الحدث من تطهروا : الذين  أي} المطهرون

وهو ، للدللة أوفق الشيخين اختيار . ولكن حزما بن عمرو حديث
وكذلك الوطار) ، ( نيل كتابه في الشوكاني الماما به جزما  الذي
إنأ إذ ) ، الزهار حدائاق على المتدفق الجرار ( السيل كتابه في

ًا تحتمل حزما بن عمرو حديث ) في ( طاهر كلمة طاهر منها ، أمور
، الكفر من طاهر ومنها ، النجاسأة من طاهر ومنها ، الحدث من

اللفاظ هذه فمثل ، القرآني السأتعمال بها أتى المعاني هذه وكل
ولكن ، فيها المختلف المسائال في اسأتدلل محل تكونأ ل المجملة

على وغيره الله رحمه الشوكاني الماما قاال كما العلم أهل أجمع
ًا المحدث أنأ . القرآنأ يمس ل أكبر حدثا

ًا المحدث وأما  الحوط ولكن القرآنأ مس له فيجوز أصغر حدثا
يكن لم وإذا  طهر على إل القرآنأ يمس ل النسانأ أنأ والولى
ًا ً فيأخذ الصغر الحدث من طاهر فإذا القرآنأ وبين بينه يضعه حائال

ًا يكن لم أهل أقاوال أصح وهذا ، القرآنأ يمس أنأ له جاز محدثا
من جمع واختيار السألما شيخ اختيار وهو المسألة هذه في العلم
كتابيه في الله رحمه الشوكاني الماما قاطع وبه العلم أهل

. السابقين
: تمالؤنهم  أي} ] مدهنون أنأتم الحديث [ { أفبهذا قاوله

. الطبري جرير ابن عنه أخرجه فيما مجاهد قااله ،
معنا  سأبق} ] تكذبون أنأكم رزقكم [ { وتجعلون قاوله

على الية هذه دللة أنأ والحاصل ، الباب أول في الية لهذه بيانأ
:ــ موضعين في الباب
، النجوما بمواقاع وتعالى سأبحانه الله : قاسم الول الموضع ــ
خالقها تعظيم إلى يقود تعظيمها وأنأ تعظيمها على دللة فيه وهذا

. شيء كل في المتصرف هو وأنه وجل عز وطاعته
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تعالى قاوله تفسير هو به يستدل : الذي الخر والموضع ــ
وجه بيانأ سأبق  حيث} تكذبون أنأكم رزقكم { وتجعلون

.  منها الدللة

    
    

باب
الله دون من يتخذ من الناس { ومن تعالى قوله 

ًا } الله كحب يحبونأهم أنأداد
في الشرك وقاوع يبين أنأ الباب هذا ذكر من المصنف أراد

رحمه المصنف إنأ إذ ، المحبة وهو أل ، القلوب أعمال من عمل
تتعلق وشركيات بالجوارح  تتعلق شركيات في قابل من شرع الله

ا شرك بالقلوب تتعلق التي الشركيات تلك أعظم ومن بالقلوب
. الباب هذا في الله رحمه المصنف قاصده الذي وهو لمحبة

دون من يتخذ  من الناس { ومن تعالى [ قوله قاوله
ًا...} ] الله ًا هناك : أنأ أي ، ) تبعيضية الناس  ( منأنأداد بعض
يتخذ { من قاوله ) في و( من ؛  الشيء  هذا يفعلونأ الناس من
تكونأ أنأ وإما ) ، : ( الذي بمعنى موصولية تكونأ أنأ  إما}

المعنى فيكونأ ، لها مناسأب نكرة مصدر لها فيقدر موصوفية
ًا يتخذ من الناس ( ومن بالموصوفية ًا أو ، اتخاذ ًا أو ، قاوم أشخاص

)  الله دونأ من
ًا قاوله ّد  واحدها} ] [ { أنأداد ِن ًا معنا سأبق وقاد ) ، (  مرار

أنأ الصحيح إنأ هناك وقالنا ، اللغة  حيث من الند معنى عن الكلما
ول ، فحسب النظير بمعنى ل المناويء النظير بمعنى يأتي الند

.   اجتماعهما من لبد بل فحسب المناويء بمعنى
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الله رحمهم   للمفسرين} ] الله كحب [ { يحبونأهم قاوله
:ــ الية هذه معنى في  قاولنأ

ووارد والمفسرين السلف أكثر عليه الذي : وهو الول     القول
الله رحمه الطبري جرير ابن أخرجه فيما مجاهد وعن زيد ابن عن
المشركين مساواة المقصود : أنأ وهو ) أل ( تفسيره في

اختيار هو . وهذا وتعالى سأبحانه بالله الند لذلك محبتهم المنددين
رب رحمات عليهما الجوزية قايم وابن تيمية ابن السألما شيخ

} الله كحب { يحبونأهم سأبحانه قاوله أنأ يتبين َثاّم . ومن البرية
الله دونأ من به نددوا وما أصنامهم المنددونأ أولئك يحب أي

لولئك إثابات هذا وفي ، الله فيها يحبونأ التي كالمحبة يحبونهم
بحيث غيره الله مع أشركوا ولكنهم لله عظيمة محبة المشركين

ويؤيد والكفر الشرك في فوقاعوا غيره بمحبة وجل عز محبته سأاوو
برب نأسويكم { إذ المشركين عن حكاية تعالى قاوله ذلك

والتعظيم المحبة باب في بالتسوية تصريح هذا  وفي} العالمين
. هنا المقصود وهو

أنأ المفسرين من جمع إليه ذهب ما :وهو الثانأي     القول     وأما
يحب   أي} الله كحب { يحبونأهمتعالى قاوله في المقصود

دللة فيه وهذا ، لله المؤمنين كحب أندادهم المشركونأ أولئك
ول ، لله المؤمنين تعظيم مثل للنداد المشركين أولئك تعظيم على
رفعوا إنهم إذ والشرك الكفر إلى التعظيم بهذا وصلوا أنهم شك
لله إل يصلح مال والتعظيم المحبة من وأعطوه الله مقاما غير

. وتعالى سأبحانه
جنسين نفي إلى إشارة  فيه} الله { كحب سأبحانه وقاوله

:ـ والشرك التنديد أنواع من آخرين
. الله محبة فوق به المندد محبة تكونأ أنأ : هو الول

ذلك قالب في ليكونأ بحيث المحبة  له تمّحض : أنأ والثاني
ًا لله محبة المندد من الله لغير كلها محبته محض وإنما ، مطلق

قااصرة ظاهرها في الية إنأ إذ ، الطواغيت أو والوثاانأ الصناما
ولكن ؛ لله والتعظيم المحبة باب في والشركة التسوية على

ًا ذكرتا اللتين المحبتين تينك على تدل باللزوما هي التي ، سأابق
لذلك ، المحبة له تمحض أنأ أو ، وتعالى سأبحانه الله محبة فوق

. ونحوها والصناما الوثاانأ من به المندد
] ... }  الية آبائكم كان إن { قل تعالى [ وقوله قاوله

الذين أولئك بالعقاب توعد وجل عز الله أنأ على دللة فيه هذا
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الهل كمحبة ، محبته على وتعالى سأبحانه محبته غير يقدمونأ
لها كانأ وإنأ المحاب تلك فإنأ ، وغيرها  والبناء والباء والسكن

بحيث زيدت فإذا قادرها تعدو ل فإنها البشرية الطبائاع في أصل
من ذلك فإنأ ، السابقة الية في كما تعالى الله محبة على قادمت
. تجوز ل التي الشركية الكفرية المور

 الله رسول أن  عنه الله رضي أنأس [ عن المصنف قاال
والده من إليه أحب أكون حتى أحدكم يؤمن ( ل قال

دللة فيه الحديث  . هذا] )  أخرجاه أجمعين والناس وولده
الخلق جميع على  الرسأول محبة تقديم ضرورية على عظيمة
محبة الشياء وأعظم ،  النبي هو القلوب في محبة الخلق فأعظم

في ورد قاد إنه إذ الشياء جنس بين . ففرق وتعالى سأبحانه الله هو
( أمعك   النبي قاول في كما بشيء الله صفات وصف البخاري
تيمية وابن البيهقي قاال كما دللة فيه  وهذا) القرآن من شيء

من وهذا ،  بشيء تنعت الله صفات : أنأ الله رحمهما وغيرهما
تقدما أنأ بد ل  النبي أنأ . والمقصود الصحيحة الجائازة الخبار باب

ذلك وغير والهلين والبناء الباء من كلهم الخلق جنس على محبته
بن عمر عن هشاما ابن حديث من الصحيحين في جاء ما ويؤكده

كل على محبته يقدما أنه  للنبي ذكر أنه عنه الله رضي الخطاب
ٍء من لبد بل ذلك يجوز ل أنه  النبي له فبين ، نفسه سأوى شي
الله رضي الخطاب بن عمر له فذكر ، النفس على   محبته تقديم

نفسه على حتى المخلوقاات علىكل   النبي محبة تقديمه عنه
: النأ  أي) ياعمر ( الن المعروفة كلمته  النبي فقال

الوجه على المحقق باليمانأ وأتيت الواجب اليمانأ اسأتكملت
.  المطلوب

الله دونأ من أو الله مع محبة ليست هي   النبي محبة إنأ ثام
َثاّم ومن ، الله ولجل الله في محبة هي وإنما شركية تكونأ بحيث
َفّرق بعض يعتقدها قاد التي الشركية المحبة بين المحبتين بين ُي

المحبة باب في يشركونأ بحيث  النبي في الغالين المتصوفة
ًا ًا أكبر شرك ِكر كما ـ  الملة من مخرج ) ( النكرة عربي ابن عن ُذ
لم بها المأمور  النبي محبة وإنما ، ـ المتصوفة كبار من وغيره

. الله ولجل الله في حب ولذلك الله بأمر إل تكن
من ( ثلثا  الله رسول : قال قال عنه [ ولهما قاوله

  ) ] اليمان حلوة بهن وجد فيه كن
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تامة مجتمعة ) " أي المحبة ( قااعدة في السألما شيخ قاال
معنى من قاريبة هي اليمانأ ". وحلوة الثمرة تلك له لتحصل
كما بها والمقصود ، والخلق السلوك أرباب يذكره الذي الذوق

مسلم صحيح شرح في ( المنهاج كتابه في الله رحمه النووي قاال
المعاصي من والبتعاد بالطاعات التلذذ بها ) المقصود الحجاج بن

نهى عما والبتعاد  ورسأوله تعالى الله بأمر والئاتمار والسيئات
.  اليمانأ حلوة بوجود المقصود هذا ،  ورسأوله عنه الله

ًا اليمانأ حلوة كانت وإنأ رحمه النووي عممه مما أخص أمر
في الله رحمه  تيمية ابن السألما شيخ يؤكده ما وهذا ، الله

) في الفتاوي ( مجموع ) وفي المحبة ( بقاعدة المسماة رسأالته
ٌء هو اليمانأ حلوة أنأ ذكر وأنه العاشر المجلد بهجة يقتضي شي

ًا ًا وسأرور بحلوة المتعلق الخاص المعنى هو وهذا القلب في وفرح
. اليمانأ

) سواهما مما إليه أحب ورسوله الله يكون [ ( أن قاوله
من المركبة المحبة أنأ على  دللة) سواهما ( مما قاوله  في]

فيه وهذا ، المحاب جميع على تقديمها من لبد ورسأوله الله محبة
وفيه جهة من تعالى الله بمحبة  النبي محبة ارتباط على تأكيد
. المحاب جميع على المحبتين هاتين تقديم على آخر تأكيد
أنأ ذكروا الحديث وشراح الفقهاء من جمهرة فإنأ ولذا 

الله بين الجمع عن الكراهية أو النهي في الواردة الحاديث
ينبغي ل وأنه ، الدب باب على متنزلة التثنية باب في ورسأوله

ًا بينها الجمع القرائان تلك ومن ، اسأتحباب على تدل لقرينة إل أدب
ًا  ورسأوله الله محبة تقديم ضرورة من الحديث هذا في ما مع

الله بمحبة مرتبطة  النبي محبة وأنأ المحاب من غيرها على
لما مسلم صحيح في حديثه جاء الذي الخطيب ذلك إنأ إذ ، تعالى

ضمير بين قارنأ إنما يوجهوه أنأ أصحابه وأمر أخطأ أنه  النبي بين
التعصية باب في الضمير ) فثنى يعصيهما ( ومن فقال التعصية في

معصية إنأ إذ ، اسأتحبابه أو ذكره توجب قارينة عليه تدل ل أمر وهذا
، تجوز ل انفراد على  الرسأول ومعصية تجوز ل انفراد على الله
فإذا منع الذي وهو كره الذي هو القاترانأ أنأ السامع يظن فقد

ًا ورسأوله الله عصيت وإذا والمخالفة المعصية في وقاعت مع
ليس ذلك فإنأ بالمعصية  النبي أفردت أو بالمعصية الله أفردت

إنه إذ الخطيب ذلك غلط على  النبي نبه ولذا ، مخالفة فيه
أو عليه الواجب فكانأ مشتبهه معانأ في القوالب اسأتعمل

 ـ 194ـ  



بن / صـالح الشيخ )                                      لفضيلة التوحيـد كتاب بشـرح  المستفيد ( إفادة
السأمـري محمد

الشكال ويزول الوهم يذهب حتى ذلك يفعل أل إليه المندوب
( مما عبارة أنأ . والمقصود الجملة  هذه مثل في الشتباه ويرتفع

وتخرجها الكراهة عن تخرجها شرعية قارينة عليها  دلت) سواهما
.  الخطيب ذلك قاصة في مسلم حديث في الوارد النهي عن

بعده نفٌي  هذا)] لله إل يحبه ل المرء يحب [( وأن قاوله
النسانأ أنأ يبين ثام ومن  والحصر، القصر  صيغ من وهو ، اسأتثناء

ًا أحب إذا ٍء أو مال لجل شخص وأشرك ونحوها الدنيا من شي
، لله المحبة تمحيض عنه ينتفي فإنه لله المحبة مع الشياء

في المواخي لذلك لله المحبة تمحيض في هو إنما الوارد والفضل
. والحصر القصر صيغة عليه ويدل ، إل ليس الله

ِرد ثام ومن ّط المتآخيين من الله في المؤاخاة فضائال باب ي
ًا وأنهما ، الله في ويتفرقاانأ لله يجتمعانأ الذين ظل في أيض

إل يكونأ ل كله ذلك فإنأ ، مسلم صحيح في ورد كما العرش
يشرك آخر مقصد أي دونأ وجل عز وحده الله في المحبة بتمحيض

. معها
الله أنأقذه إذ بعد الكفر في يعود أن يكره [( وأن قاوله

 )] النار في يقذف أن يكره كما
الكراهة أنأ أي ، المرين يبن التسوية تقتضي  الكاف) ( كما 
المرانأ اسأتوى فإذا ؛  النار في يقذف أنأ ككراهة للكفر العودة في

ل قاد عزيز أثار وهذا اليمانأ حلوة وهو أل ، الثار هذا حاز فقد عنده
ٌد يجد ( ل رواية . وفي النفس أكثر عند يوجد اليمان حلوة أح
 وهذه...)  سواهما مما إليه أحب ورسوله الله يكون حتى

صحيحه من الدب كتاب في فحسب البخاري أخرجها إنما الرواية
أنس حديث في  النبي قاول في المراد اليمانأ إنأ . ثام مسلم دونأ

ًا) أحدكم يؤمن ( ل السابق يليه الذي الحديث في اليمانأ  وأيض
الصلي الواجب باب من ل ، الكمالي الواجب جنس من كلهما

فأصله ، وكمال أصٌل له اليمانأ إنأ حيث ، اليمانأ بباب المتعلق
الكفر دائارة من ويخرج السألما حظيرة في به المرء يدخل الذي

ًا به ويكونأ كمال فيقال بالوجوب ينعت الذي كماله أما ؛ موحد
المسلمين جميع إليه يصل ل قاد الذي هو الكمال فهذا ، واجب
بصفات اتصفوا من وهم ، وشذاذات منهم أفذاذ إليه يصل وإنما
تقديم ومنها السابقين الحديثين في الواردة الصفات تلك منها عدة

. أجمعين والناس والوالد الولد على  النبي محبة
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بكافر فليس والوالد الولد على   النبي محبة يقدما لم فمن 
فعله الذي الفعل هذا بقدر اليمانأ عنده نقص وإنما الملة من خارج

على اقاتصر وإنما اليمانأ باب في الواجب بالكمال يأت لم إنه إذ
في الواجب الكمال أنقص ومن الواجب كماله دونأ اليمانأ أصل
في  السألما شيخ قاال ، السألما دائارة من يخرج ل اليمانأ باب

. .ا.هـ السلف بإجماع ) وهذا ( اليمانأ كتابه
وشروطه بضوابطه كافر أنه شك فل الصل أنقص من وأما 

. المعروفة
على  النبي محبة تقديم من السابقة المور فإنأ ثام ومن
باب من كله هذا أنأ ذلك إلى وما والهل والوالد والولد النفس
. للكفر المنافي اليمانأ أصل باب من ل الواجب الكمال

: ( من قال عنهما الله رضي عباس ابن [ وعن قاوله
في وعادى الله في ووالى الله في وأبغض الله في أحب
َولية..) ] بذلك الله ولية تنال فإنأما الله هي الواو ) بفتح  ( 

ِولية) فإنما الواو بكسر وأما ، والنصرة المحبة بمعنى تأتي ( 
.  الناس بعض يتوله الذي الحكم بمعنى

صلته كثرت وإن اليمان طعم عبد يجد [( ... ولن قاوله
الناس مؤاخاة عامة صار وقد ، كذلك يكون حتى وصومه

ًا أهله على يجدي ل ذلك ، الدنأيا أمر على ابن ) رواه شيئ
أو الخبر هذا عزوه أعني ـ الله رحمه المصنف قاال   هكذا] جرير

أنهم الشراح من جمع ذكر وقاد ـ الله رحمه جرير ابن إلى الثار
بعضهم وذهب ، جرير ابن عن يجدوه فلم مظانه في ذلك تتبعوا

ٌع الثار هذا أخرج وقاد ؛ ذلك في المصنف توهيم إلى ابن منهم َجْم
فيه بسند أخرجه ) فإنه ( الزهد كتابه  في الله رحمه المبارك

قاال ولذا ـ بالتصغير ـ ُزنيم بن سُأليم أبي بن ليث فيه ، ضعف
ليث فيه لنأ ضعف الزوائاد) وفيه (مجمع في الله رحمه الهيثمي

الله رحمه حجر ابن ذكره وقاد ، تضعيفه على والكثر ؛ سأليم بن
ًا اختلط : " صدوق ) بقوله التهذيب ( تقريب كتابه في "، جد

ًا وكلمة المطبوعة (التقريب) فالنسخ ُنَسخ فيها ) اختلفت ( جد
ًا تقول ًا  المخطوطة ) والنسخ ( أخير )  . ( جد

أبي بن ليث الراوي هذا في حجر ابن الحافظ فقول كٍل وعلى
ًا اختلط " صدوق ـ بالتصغير ـ سُأليم " ، فترك حديثه يتميز ولم ، جد
الحلية صاحب ذكر ولكن ، يقبل ل فإنه بحديث انفرد إذا ومثله
ًا وله صحيح فالمتن كٍل . وعلى السند لهذا العمش عن شاهد
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في والترمذي سأننه في داود أبو أخرجه ما منها ، كثيرة شواهد
في وأبغض الله في أحب ( من:  قاال  النبي أنأ وحسنه سأننه
صحح  وقاد) اليمان استكمل فقد لله ومنع وأعطىلله الله
رمز وقاد ـ الله رحمه ـ     السيوطي منهم ، واحد غير الحديث هذا

. بجامعه لصحته
قوله في عنهما الله رضي عباس ابن [ وقال قاوله
  أي] : المودة } قال السباب بهم { وتقطعت تعالى

أتباعهم التباع نادى عندما الخرة في السأباب بهم تقطعت
بالمودة عباس ابن عنها وعبر ، بينهم والوشائاج العلئاق تقطعت

. عليها قاائامة العلقاات تلك لنأ
ابن قااله وخالصه الحب صفاء وهو الود من : مأخوذة والمودة 

في جرير ابن أخرجه الثار ) وهذا المحبين ( روضة في القيم
. وصححه مستدركه في والحاكم تقسيره

خلصة ـ المحبة باب أعني ـ الباب هذا أنأ الله رحمك واعلم
:ــ مايلي على فيه الكلما

ومحبة ، مطلوبة شرعية :  محبة   أقاساما     ثالثاة     المحاب     أنأ 
:ـ ممنوعه ومحبة ، مباحة شرعية
:ـ     فنوعانأ     المطلوبة     الشرعية     المحبة     فأما

المحاب جميع على وتقديمها وتعالى سأبحانه الله : محبة الول 
 .

ًء ولجله الله في : المحبة وثاانيها شخاص ال في أكانت سأوا
.  أوالعمال أوالمعاني

النسانأ جبل ما : محبة فهي     المباحة     المشروعة     المحبة     وأما
وحب الجوع وقات وللكل العطش وقات للماء كحبه ، محبته على
مالم مباحة فهذه ، ونحوها المال وحب والعكس والوالد الولد
ما حيز إلى تخرج قاد أصلها في والمباحات ؛ الباحة حيز من تخرج
الثواب إلى تصعد أنأ فإما ، الممنوع حيز إلى تسفل وقاد عليه يثاب
ًا تكونأ بأنأ وذلك ًا النسانأ ناما فإذا كالنوما ، الطاعة على عون نوم

وباشره إليه وصل حتى النوما هذا وأحب الطاعة على به يستعين
أنهم الله رحمهم السلف بعض عن جاء كما ، عليه يثاب ذلك فإنأ

أخرج ) وقاد قاومتنا نحتسب كما نومتنا نحتسب ( إنا يقولونأ كانوا
الله رضي جبل بن معاذ عن مصنفه في الرزاق عبد المعنى هذا
المعصية حيز في تدخل أنأ إلى المحبة هذه تسفل . وقاد عنه

حتى قادرها فوق  الشياء هذه محبة النسانأ يعلي كأنأ ، والمنع
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إلى يعليها كأنأ شرك إلى أو ، صلة عن تفتنه كأنأ المنع إلى تصل
بالنية تصعد قاد المباحات أنأ والمقصود ، وتعالى سأبحانه الله محبة

على والمعصية المنع باب إلى تسفل وقاد الثواب إلى الحسنة
. السابق التفصيل
:ـ   فنوعانأ     الممنوعة     المحبة     : وهي     الثالث     القسم     وأما

النسانأ يعلي بأنأ والكفر الشرك باب من ماكانأ : هو الول 
مستوى في أو ، وجل عز الله محبة فوق مخلوق أو  شيء محبة
الكفر من الله يبغضه ما : محبة . والثاني وتعالى سأبحانه الله محبة

ًا يكونأ ما منها وهذه ، والفسوق والمعاصي يكونأ ل ما ومنها كفر
ًا مخرج كفر أنه شك ل فهذا ذلك لجل والكفار الكفر فمحبة ، كفر
الكبائار باب من هذا ومباشرتها المعصية ومحبة ، الملة من

دائارة من صاحبها يخرج ول بالعقاب عليها المتوعد  والذنوب
. السألما

ًا ليعلم ثام قاد الله رحمهم النجدية الدعوة أئامة بعض أنأ أيض
:ـ نوعين إلى المحبة قاسموا

لله إل تجوز ل العامة المحبة هذه : وجعلوا عامة محبة إلى 
إل يكونأ ل وهذا كله والقلب الفؤاد اسأتغرقات لنها وتعالى سأبحانه

.  وتعالى سأبحانه الله وهو الكامل المحبوب حق في
الدنيوية والغراض المطالب بعض تخص : أي خاصة ومحبة 

السابق التفصيل حسب ذلك دونأ ما منها وهذه ، النسانأ فيطلبها
.

فيقولونأ أقاساما إلى المباحة المحاب يقسم من العلم أهل ومن
ّلية محبة هناك عند والكل للماء العطش عند النسانأ كمحبة ِجب

: الثاني والقسم ؛ ذلك نحو على التي المثلة من وغيرها الجوع
ومنها ، وليدهما على والما الوالد كمحبة إشفاق أو شفقة محبة هي

مخوف شيء من النسانأ هروب  يقولونأ ذلك ومن ، الحياة محبة
فإنها التسميات اختلفْت فإنأ كٍل وعلى ، والحياة البقاء يحب لنه
ُلول الثلثاة القاساما في تصب كلها  ذكرناها التي ا

السابق الطويل عباس ابن أثار في إليها مشار مسألة     وهاهنا
مسألة  وهي) الله في وعادى الله في ( ووالى قاال عندما

، والبغض : المحبة أصلها والمعاداة والموالة ، والمعاداة الموالة
وأما ، والعانة النصرة ويقتضى المحبة وهو الولء من فالموالة
والهروب النفرة ويقتضي البغض وهو العداء من فهي المعاداة
. والشرود
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أصل فأما ، وفروع أصل لها والمعاداة الموالة أنأ وليعلم
،  ورسأوله الله يحبه وما  ورسأوله تعالى الله موالة فهو  الموالة

بباب يتعلق فهو الثاني الصل وأما ، الموالة باب في أصل فهذا
عن يتفرع ثام ،  ورسأوله الله يبغضه ما كل معاداة وهو المعاداة

. فروع ذلك
الفتنه فيه وكثرت الكلما فيه كثر مما والمعاداة الموالة وباب 
ًا العلم أهل من جماعة ألف وقاد ، والخطب المصاب به وعم كتب
الصراط ( اقاتضاء كتاب في كثيرة ومسائال فصول ومنها ذلك في

تعالى الله رحمه تيمية ) لبن الجحيم أصحاب مخالفة المستقيم
) المجيد ( فتح كتاب صاحب ابن اللطيف عبد للشيخ رسأالة ومنها

حمد للشيخ رسأالة ومنها ، الشيخ آل حسن بن الرحمن عبد الشيخ
. الباب هذا في رسأائال فهذه ، الله رحمه عتيق ابن
:ـ والبراء الولء بباب تتعلق مهمة مسائال هنا نذكر ثام 
، والموالة التولي بين يفرق من هناك  أنأ:     الولى     المسألة   

ًا التولي فيجعل ًا للكفار المؤمن قابل من كانأ إذا كفر للموالة خلف
ًا تكونأ فقد من جمهرة رآه ما وهذا ، ذلك دونأ تكونأ وقاد كفر

ًا النجدية الدعوة أئامة ومن الحديث أصحاب ومن الفقهاء إل  ، أيض
التولي مادة إنأ إذ  بينهما فرق ل أنه على العلم أهل أكثر أنأ

. واحدة والموالة
ًا الكفار تولى من  أنأ:     الثانية     المسألة ً تولي يعينهم بحيث كامل

ًا بالله كافر ذلك فإنأ والسنانأ واللسانأ بالقلم وينصرهم أكبر كفر
ًا ( اقاتضاء في تيمية ابن السألما شيخ قاال ، الملة من مخرج

. والجماعة السنة أهل ذلك على أجمع ) وقاد المستقيم الصراط
ًا النسانأ تولى إذا وأما بغضه مع دنيوي لغرض الكفار من بعض

نصر فإنه الله رحمه كحاطب الصحابة لبعض وقاع كما الكفار لهؤلء
لغرض وذلك ، مهاجمتهم يريد وأنه  النبي بخبر بإعلمهم الكفار
، فعل مما وخوفه وكراهتهم محبتهم وعدما لهم بغضه مع دنيوي
.  الكفر باب في يقع ولم المعصية باب في وقاع فهذا

من كانأ ما بين ، وإيمانأ كفر بين فرق وهو ، دقايق فرق وهذا
وقاد ، والشرك الكفر باب من كانأ ما وبين والمعاصي الذنوب باب
ابن السألما شيخ ومنهم العلم أهل من واحد غير ذلك على درج

)  ( ومجموع المستقيم الصراط ( اقاتضاء  في الله رحمه تيمية
آل حسن بن الرحمن عبد بن اللطيف عبد الشيخ )  ومنهم الفتاوي
ًا المذكورة رسأالته في الشيخ . آنف
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يفرح أو يعايدهم بأنأ أعيادهم في كين المشر يوالي من وأما 
ًا يفعل أو  بأعيادهم لجل القاوال أو والعمال الطقوس من شيئ
ذاته العيد لجل مقصوده كانأ فإنأ ، تفصيل فيه فهذا أعيادهم

" السألما شيخ قاال كما فهذا أولئك عند نفسها الشريعة ولجل
ًا كافر وكسب دعوتهم هو المقصود كانأ إنأ ". وأما أكبر كفر

ذلك فإنأ الصحيحة المقاصد من ذلك ونحو لدعوتهم تجمعهم
شيخ قااله كما التحريم أحواله وأقال العلم أهل بين فيه مختلف
)  المستقيم الصراط ( اقاتضاء في الله رحمه تيمية ابن السألما

والنتساب الكفر بلد في القاامة في : تتعلق الثالثة     والمسألة
لدولة جنسية النسانأ يأخذ كأنأ بالجنسية مايسمى وهو ، إليها

ًا يكونأ فهل ، كافرة ًا يكونأ أما وتعالى سأبحانه بالله كافر أما فاسأق
فالتعميم ، تفصيل فيه المر أنأ والصواب  ؟ تفصيل فيه المر أنأ
ًا ل يسوغ ل فيها المختلف المسائال في ً ول شرع هناك إنأ إذ ، عقل
وإنما بكافر ليس فهذا ،  أمره على مغلوب ذلك إلى مضطر هو من

ًا كانأ إذا إل الصواب خلف فعل عنها له مندوحة ل ضرورة مضطر
الفعال هذه من المقصود كانأ إنأ . وأما المضطر حكم يأخذ فإنه
ويريد قالبه من ويواليها بها يعتز دولة إلى النتساب حب هو

ثام . ومن الملة من مخرج كفر ذلك أنأ شك فل أهلها تكثيرسأواد
يكونأ ما منها السابق علىالنحو والبراء الولء مسائال أنأ يتبين

ًا المور من ماهو ومنها ذلك دونأ يكونأ ما ومنها الملة من مخرج
.        السألما وأهل الفقهاء بين فيها المختلف

             
    

 تعالى الله قول باب
تخافوهم فل أولياءه يخوف الشيطان ذلكم { إنأما

}  مؤمنين كنتم إن وخافون
الخوف وجوب يذكر أنأ الله رحمه المصنف به قاصد الباب هذا

باب الباب هذا سأبق إنه إذ ، لله وتمحيضه وتعالى سأبحانه الله من
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على  وتعالى سأبحانه لله تمحيضها ووجوب الله بمحبة يتعلق
. ذكره سأبق تفصيل

الشيطان ذلكم { إنأما تعالى الله قول [ باب قاوله
نحن الذي والباب الترجمة على دللة فيها الية   هذه.....} ]

عن   نهى} وخافون تخافوهم { فل  تعالى قاوله إنأ إذ بصدده
عبادة الخوف إنأ إذ ، الله من الخوف وتمحيض ، الله غير خشية

ابن أورد ولذا ، وجل عز الله إلى بها يتقرب التي العبادات من
( طريق ) وكتابه السالكين ( مدارج كتابه في الله رحمه القيم

الله من : ( الخوف قاال أنه  الله رحمه أحمد الماما ) عن الهجرتين
السلف من كثير جمع عند  وارد المعنى ) . وهذا القلب عمل هو

. الله رحمهم
من واحد غير ) عن اليمانأ ( شعب في البيهقي وأخرج 

ويجعلونأ ويعظمونها الخوف منزلة يذكرونأ أنهم والتابعين الصحابة
وجوب على  دللة فيها الية أنأ . والمقصود لله تمحيضها وجوب
عز كخشيته الله غير يخشى ل وأنأ تعالى الله من الخوف تجريد
. وجل

الية هذه مسعود ابن   قارأ} ] أولياءه [ { يخوف قاوله
( جميع  الله رحمه القيم ابن يقول  لذاأولياءه) ( يخوفكم
: يخوفكم  أي) أولياءه ( يخوف معنى أنأ على المفسرين

يحصل ( إنأما قاال الله رحمه قاتادة عن جاء ) . لذلك بأولياءه
حتى قلوبهم في الشيطان أولياء بتعظيم ذلك

) . يخافونأهم
تعليق جنس من التعليق  هذا} ] مؤمنين كنتم [ { إن قاوله
ًا كنتم فإنأ ، جزائاه على الشرط ول الله إل تخافوا فل مؤمنين  حق
. وتعالى سأبحانه الله إل تخشوا

على عظيمة دللة   فيها} ] الله إل يخش [ { ولم قاوله
النفي وهو ، حصري قاصري بأسألوب  أتت إنها إذ لله الخوف تجريد

ُجّرد . وفيها  البلغيين عند القصر أسأاليب أعظم وهو السأتثناء ثام
َعل ولم ، لله الخوف وُجّرد لله الخشية ت منزلة في شريٌك لله ُيْج

بيته هو الذي المسجد عمارة ذكر وتعالى سأبحانه والله ، الخوف
 :ــ شروط فيهم توفرت أناس قابل من

وثاالثها ، الصلة : أقااما وثاانيها ، الخر واليوما بالله : اليمانأ أولها
أربعة شروط . فهذه لله الخوف : تجريد ورابعها ، الزكاة : إيتاء
هذه هي الحقيقة العمارة وأنأ ، الله مساجد يعمرونأ فيمن ذكرت
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سأننه في الترمذي روى ولذلك ، القرآنأ في وردت التي العمارة
( إذا قاال  النبي أنأ عنه الله رضي الخدري سأعيد أبي حديث من

 قاال) باليمان له فاشهدوا المساجد يعتاد الرجل رأيتم
صحيح معناه ولكن ، كلما فيه والحديث "، حسن "حديث الترمذي

هذا على دل كما الرض في الله شهداء هم المؤمنين الناس إنأ إذ
) . الساكين ( مدراج في الجوزية قايم ابن قااله ، كثر أحاديث
آمنا يقول من الناس { ومن تعالى [ وقوله:  قاوله

 ] ...} الية بالله
ّدعونأ صنف  ] هم} الناس  { ومن[ قاوله عليه وهم اليمانأ ي

الناس قابل من الله جانب في أوذوا إذا ولكنهم بحلله متلبسونأ
لذا ، الله كعذاب والفتن والبتلءات المتحانات تلك يجعلونأ فإنهم
الناس فتنة { جعل)  ( تفسيره في الله رحمه البغوي يقول

يعمل كمن الناس فتنة من الخشية : جعل   أي} الله كعذاب
ًا أورد التي للترجمة واضحة دللة فيه وهذا ، الله عذاب خاشي

عظمت مهما الناس يخشى أنأ يجوز ل وأنه الية تحتها المصنف
. الفتن كثرت ومهما البلية

ُتلي : أمتحن   أي} ] أوذي [ { إذا وقاوله . واب
، والمتحانأ : الختبار هي  الفتنة} ] الناس فتنة [ { جعل

عن وجاء معروف لغوي معنى وهو ،  الله رحمه لقيم ا ابن قااله
تعوق التي الفتن من بشيء النسانأ أصيب فإذا ، تقريره السلف
، منهم ويتخوف يخشاهم فإنه ؛  حياته في الناس قابل من مسيرته
. والبليا الفتن تلك ويخشى
ًا عنه الله رضي الخدري  سعيد أبي [ ( عن قاوله مرفوع

الناس ترضي أن اليقين ضعف من ( إن  النبي عن
وقاد ، تخريج ول عزو دونأ المصنف أورده  هكذا..) ] الله بسخطْ
اليمانأ ( شعب في البيهقي (الحلية) وأخرجه في نعيم أبو أخرجه

ًا يصح ل أنه إل  غيرهما ) وأخرجه إنأ حيث  النبي عن مرفوع
. ضعيف وكلهما العوفي وعطية الّسدي محمد فيه السأناد
( تقريب في حجر ابن الحافظ عنه قاال فقد الّسدي محمد أما

العلم أهل قاواعد على مرتبته وهذا "، بالكذب ) " متهم التهذيب
. حديثه يقبل ل متروك أنه الصطلح في

عنه ) وقاال ( ضعيف الذهبي عنه : فقال العوفي عطية أما
يخطىء التهذيب) : " صدوق   ( تقريب في حجر ابن الحافظ
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ًا ًا كانأ ، كثير ًا شيعي ما َثاّم وليس ، هنا بحديثه يحتج ل " ومثله مدلس
. الحديث يقوي

، القوة ضد  الضعف) ] اليقين ضعف من [ ( إن قاوله
السأتعمال في وارد وكلهما وفتحها المعجمة الضاد ضم فيه ويجوز

. واللغوي الشرعي
في الطبري الماما روى فقد اليمانأ به  المقصود) ( اليقين

. صحيح ( الفتح) : إسأناده في حجر ابن الحافظ وقاال معاجمه أكبر
اليمان هو ( اليقين: قاال أنه عنه الله رضي مسعود ابن عن
هو :( اليقين فيقول الله رحمه السألما شيخ أكثر ذلك  ويبين) كله

) به الله أمر ما وفق الله أمر إيقاع على والعمل الله بأمر التمسك
هو وهذا ، وتعالى سأبحانه الله أوامر لجميع شامل أنه شك ل وهذا

بأهل السنة وأهل اليمانأ وأهل السألما أهل يسمي ولذلك اليقين
ضده الذي وجزما يقين عن به مؤمنونأ هم ما تلقوا لنهم اليقين
.  وتعالى سأبحانه الله أمر ما وفق الله بأمر عملوا وكذلك ، الشك

( سخطْ ) ] الناس بسخطْ الناس ترضي [ ( أن قاوله
.  غضبه) :  الله

غضب يوجب مما ، المور من أمر   بأي) الناس ترضي ( أن
من منكر إلى أو محرما إلى الناس دعاك فإذا ؛ وتعالى سأبحانه الله

، الله سأخط قارينها طاعتهم لنأ ؛ وخالفهم تطعهم فل القول
. أجمعونأ الناس سأخط ولو مخالفتهم يجب لذا ، الله غضب قارينها

ضعف من  أي) ] الله رزق على تحمدهم [ ( وأن قاوله
أيديهم على الله أجراه الذي الله رزق على حمدهم تمحيض اليقين

ل بالحمد هؤلء تمّحض فكونك الله هو الرازق أنأ شك فل إليك
إنأ إذ ، الله أمر فخالفت وتعالى سأبحانه الرازق اسأتبعدت أنك شك

ًا سأبحانه إليه تنسب والرزق كلها النعم ًا وتعالىتحقيق لكن ؛ وتمحيض
أنه  النبي عن وغيره أحمد الماما مسند في جاء ما يخالف ل هذا
الترمذي صححه)  الناس يشكر ل من الله يشكر ( ل:  قاال
)  . ( جامعه في
( وأن قاوله من المقطع ا هذ يتعارض ل أنه والمقصود 

إذ السابق الحديث مثل مع يتعارض  ل) الله رزق على تحمدهم
إليك أدى لمن تقال التي المكافئة جنس من السابق الحديث إنأ

ً ًا عمل لك ماقادمه على الجزيل والحمد والثناء بالشكر تكافئه خير
ًا طرق أنه جنس من إنه بل له ذلك تمّحض أنك ل ، خير من لك سأبب
كلهم العباد هؤلء أنأ والقلب الفؤاد تيقن مع لك خير وسأيلة كانأ أو

 ـ 203ـ  



بن / صـالح الشيخ )                                      لفضيلة التوحيـد كتاب بشـرح  المستفيد ( إفادة
السأمـري محمد

ًا إل ليسوا ًا الله أجرى ووسأيلة سأبب فقلبك إليك أيديهم على خير
ّلق الحمد بذلك قامت وإنما ، حقيقة لله وحامد لله وشاكر بالله مع

ورزق لنعمة مؤدية كانت أسأباب ضمن من كانأ سأبب حمد باب من
تحمدهم ( وأن  لقوله ماورد بين وأمر أمر بين فيفرق ، إليك

الله يشكر ( ل   وقاوله اليقين ضعف من  أنه) الله رزق على
 .) الناس يشكر ل  من

تذما أنك  أي) ] الله يؤتك مالم على مهم تذ [ ( وأن قاوله
ًا منعوك لنهم الناس منهم أردت الذي مرادك يعطوك ولم شيئ

ًا أوكانوا ، منهم أخذه في وسأعيت إلى وصولك إلى لمنعك سأبب
الله لكن ، لوصلت إليه وصولك أراد لو الله أنأ شك فل أردته مراد
ً الناس وجعل نفسك تشتهيه ما وبين بينك حال وبين بينك حائال
الله وضعه وشيء الله خلق من خلق فإنهم تذمهم فل المراد ذاك

ً . مرادك وبين بينك حائال
:   أي...) ] حريص حرص يجره ل الله رزق [ ( إن قاوله

نفس لكل وكتب أقادارها وقادر العباد بين الرزاق قاسم الله أنأ
إذا والله وقادر بقضاء شيء فكل شيء ذلك بين يحول فل ، رزقاها
ًا كتب ًا شيئ المور هذه أنأ والحاصل ، ويتم يكونأ أنأ بد ل قادري
تدل التي اليقين ضعف من أنها شك ل المذمومة المعاني على
مسعود ابن قااله كما كله اليمانأ هو اليقين لنأ اليمانأ ضعف على

. السألما شيخ وفسره
 الله رسول أن عنها الله رضي عائشة [ وعن قاوله

عنه الله رضي الناس بسخطْ الله رضا التمس ( من قال
ومنهم واحد غير الحديث أخرج   وقاد...) ] الناس عليه وأرضى

طرق وله ، الترمذي ) وأخرجه  ( الزهد كتابه في البيهقي الماما
الناس رضا يلتمس ل أنه وحاصله ؛ بها يقوى عديدة وشواهد
. ول نقصانه موجبات ومن اليمانأ ضعف من ذلك وأنأ الله بسخط

إنأ الله مشيئة تحت صاحبها التي الكبرى المعاصي من أنه شك
أنأ بعدله شاء وإنأ ، عنه عفا عنه يعفو أنأ وبفضله برحمته شاء

َعل الجنة إلى مآله يكونأ ثام جهنم نار في يعذبه . وتعالى سأبحانه َف
موجبات من فهذا الله بسخط الناس رضا التماس يجوز فل 

ْعكس وإنما وضعفه اليمانأ نقص سأخط ولو الله يرضي بأنأ ذلك ُي
ًا الناس ًا نفسه على أخذ الله لنأ جميع إليه يتقرب من أنأ عهد
القلوب له سأيطوع الله فإنأ الناس أسأخط ولو ومراضيه بمحابه

أنأ الصحيح في جاء كما تجاهه الناس قابل من المحبة وسأيجعل
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ًا الله أحب ( إذا قاال  النبي أحبه فإذا أحبه لجبريل قال عبد
له وضع أحبوه فإذا تحبه أن السماء ملئكة أمر  جبريل
أنأ على تامة دللة يدل أنه شك ل  وهذا) الرض في القبول
وإنما ومقتهم وغضبهم بسخطهم وليعبأ بالخلق يعبأ ل النسانأ

ًا كله همه يكونأ ؛ الله وسأخط وتعالى سأبحانه الله برضا متعلق
يوجب ما كل يجتنب بحيث وسأخطه أوامره يفعل بحيث رضاه

.  وتعالى سأبحانه سأخطه
والجماعة السنة لهل التي البواب من هو الباب هذا أنأ وليعلم

والعبادة القرب باب من يكونأ أنأ إما الخوف أنأ ذلك ، فيها تفصيل
ْو    :ــ : نوعانأ والعبادة القرب باب من كانأ فإذا ، ل أ

أنأ شك فل وتعالى سأبحانه لله وقاربة عبادة يكونأ : أنأ الول
. المنشودة والطاعة المطلوبة العبادة هذه

أو وثان أو صنم إلى الله غير إلى وعبادة تقرب يكونأ : أنأ الثاني
ًا وَصَرف الله غير عبد لنه أكبر كفر ذلك أنأ شك ول ، ذلك نحو نوع
لله العبادة تمحيض يخالف وهذا ، الله غير إلى العبادة أنواع من

ًا صرف من أنأ معنا سأبق وقاد ، تعالى لغير العبادة أنواع من نوع
. كافر فهو الله

:ــ نوعانأ فهو والتعبد التقرب جهة على ل كانأ وإنأ
ًا يكونأ : أنأ الول لم وإنأ والعبادة الخوف مرتبة إلى يصل خوف

كفر أنه شك فل الله لغير وقاع فإنأ ، والتعبد التقرب به يقصد
. وجل عز الله من كخوفه شيء من خاف لنه الملة من أكبرمخرج
ٍء من يخشى : أنأ الثاني نوعين على فهو الخوف ذلك دونأ شي

 :ــ
الخوف هذا إيجاب على قاامت أسأباب هناك يكونأ : أنأ الول

ً رآه سأبع من كخوفه الخوف هذا يقع أنأ يجوز حينئذ فإنه ، مثل
. الطبيعي بالخوف يسمى ما في العلم أهل ويدخله

ًا يكونأ : أنأ الثاني إما ، يوجبه لسبب ل الخوف ذلك دونأ خوف
تعلقه أما ، صحيح بسبب يتعلق لم أو ضعيف بسبب تعلق أنه

ًا يخشى أنأ فهو ضعيف بسبب إل خشيته يوجب ما يوجد ل شيئ
ّهن بتوهم الفقهاء بعض ويسميه ، وذل النفس في ولضعف التك
.  الخوف

ًا يكن لم شيء من يخاف : أنأ والخر ًا سأبب وللسلف  ؛  صحيح
:ــ النوع هذا في مذهبانأ الله رحمهم
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التوحيد كمال ينافي أصغر خفي شرك : أنه الول المذهب
. الله رحمهما القيم وابن تيمية ابن إليه ذهب وهذا ، الواجب

منها التوبة تجب التي المعاصي من : أنه الثاني المذهب
.    موجباتها عن والبتعاد

    

 باب
كنتم إن فتوكلوا الله { وعلى تعالى الله قول

}   مؤمنين
الله على التوكل الله رحمه المصنف به قاصد الباب هذا

. وتعالى سأبحانه عليه العتماد وتمحيض
} ] مؤمنين كنتم إن فتوكلوا الله [ { وعلى قاوله
ّعل ) التوكل ( المجمل كتابه في فارس ابن يقول التوكل من تف
العجز إظهار هو جائازتانأ لغتانأ وفتحها الواو بكسر ، الوكالة

كما الثاير ابن به جزما اللغوي المعنى . وهذا الغير على والعتماد
ّظم ) وقاد ( النهاية كتابه في ، التوكل منزلة الله رحمهم السلف ع
قايم ابن قاال حتى اليمانأ هي السلف من واحد غير جعلها بل

فل والجسد الرأس والعبادةكمثل التوكل ( مثل الله رحمه الجوزية
) .  : التوكل هما والساقاانأ ، سأاقاين على إل العبادة تقوما

أمورك كل في عليه والعتماد تعالى الله على التوكل من بد فل
( طريق كتابه في الله رحمه الجوزية قايم ابن ذكر ولذلك

هو : التوكل قاال أنه الله رحمه أحمد ) عن ( المدارج الهجرتين) و
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سأبحانه الله على التوكل بمعنى كلها العبادة . فجعل العبادة
إليها أشار مراتب وله عليه تقوما التي أصلها هو إنه إذ وتعالى
القيم ابن ومنهم ومتعلقاتها وأمراضها القلوب في التكلم أرباب
) . السالكين رج ( مدا    كتابه في كما الله رحمه

وتعالى سأبحانه منه   أمر} ] فتوكلوا الله [ { وعلى قاوله
لو بحيث غيره على يتوكلوا ول ربهم على المؤمنونأ يتوكل أنأ

سأبحانه لنه عليهم الواجب اليمانأ خالفوا فقد غيره على توكلوا
كنتم { إن  قاال} فتوكلوا الله { وعلى قاوله عقب قاال

على الجزاء كتعليق الول على الثاني علق  فكأنه} مؤمنين
) . ( المدراج في القيم ابن قااله ، الشرط
وجلت الله ذكر إذا الذين المؤمنون [ { إنأما قاوله

سأبحانه بذكره يتأثارونأ المؤمنين : أنأ  أي] } الية قلوبهم
مايوجب أو أفعاله أو أسأمائاه أو الله بصفات تعلق ء سأوا وتعالى
كله كونية أو قارآنية إما ، عليه تدل آيات ذكر مايوجب أو الله خشية
. الله رحمه القيم ابن إليه أشار كما هذا في يدخل

وهو الوجل ) من   ( وجلت} ] قلوبهم [ { وجلت قاوله
ووجلت خافوا الله ذكر وإذا الله يخافونأ فالمؤمنونأ ، الخوف
. عذابه وتخشى رحمته ترجوا وتعالى سأبحانه منه قالوبهم

، الله :كافيك  أي}  ] الله حسبك النبي أيها [ { يا قاوله
إل ليس هنا الله ( حسبك   الله رحمه القيم ابن يقول ولذلك
الله كانأ ) . وإذا شر ذي كل كافيك الله أنأ يعني الكفاية بمعنى
وتعالى سأبحانه عليه إل يكونأ ل فالعتماد شر ذي كل عبده يكفي

شيء كل يملك الذي هو لنه وجل عز عليه إل يكونأ ل والتوكل
ًا يملك ل وغيره شيء كل من عبده يكفي الذي هو ولنه ، شيئ
أرادها التي الترجمة على الية تدل لذا ، ذلك يستطيع ل وغيره

. واضحة دللة المصنف
:كافيه  أي} ] حسبه فهو الله على يتوكل [ { ومن قاوله
يعني الله على العتماد إنأ إذ ، القيم ابن قااله كما وتعالى سأبحانه

سأبحانه الله على العتماد تمحيض ويعني غيره على العتماد عدما
ِه عليه وأقابل الله على اعتمد من أنأ شك ول وتعالى ِت ّي ّل ُك ّيته ب ِع وَجْم

سأبحانه . فالله إياه عبده يكفيه أنأ أراد  شيء كل سأيكفيه الله فإنأ
كافيه   بلى) عبده بكاف الله ( أليس عبده ناصر وتعالى
إل يلوذ ل عليه المتوكل المؤمن عبده بأنأ وذلك ، وتعالى سأبحانه
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حسيبه فالله ، سأواه يخشى ول عليه إل يعتمد ول إليه إل يلجأ ول به
. وكافيه

الوكيل ونأعم الله ( حسبنا قال عباس ابن [ وعن قاوله
...)] السلم عليه إبراهيم قالها

. ( ونعم شر وذي شر كل من الله كافينا ) أي الله ( حسبنا 
إذا وتعالى سأبحانه فهو ، المر إليه الموكول ونعم ) أي الوكيل

ِكل ل وتعالى سأبحانه لتماما ا وجه على به يقوما فإنه شيء إليه ُو
أراد إذا أمره { إنأما  السماء في ول الرض في شيء يعجزه
ًا  . } فيكون كن له يقول أن شيئ

قايم وابن السألما شيخ قااله ، إليه الموكول )  أي ( الوكيل
الله. رحمهما اختيارهما وهو الجوزية
) ]  محمد وقالها السلم عليه إبراهيم [ ( قالها قاوله

وهي ، واحدة كلمة على اتفقا كلهما لله الخليلين ذينك أنأ أي
عليه كإبراهيم الشدائاد وقات في خاصة وجل عز الله على العتماد
ِرَمت التي النار في إلقاؤه أريد عندما السلما النبي وكذلك ، له ُأْض

َيْجَمع بالحزاب سأيأتي أنه سأفيانأ أبي قاول بلغه لما أولياءه وسَأ
ابن حكاه )  فيما السأد ( حمراء في بلغه لما بالمدينة  النبي لغزو
، هناك الكلمة هذه قاال   النبي ) وأنأ ( تفسيره في الطبري جرير

فإبراهيم وجل عز الله إلى يلجأونأ فإنهم الحال ذلك يكونأ فعندما
ًا عليه النار كانت الكلمة هذه قاال لما ًا سألم شك ول وهذا ، وبرد
.  وتعالى سأبحانه الله قابل من أنه

ِرقاة َشّر الحزاب الله فرق قاالها لما  محمد وكذلك ْف وهزمهم َت
ًا عددهم  كانأ وإنأ ومن جنده بعض وجل عز عليهم فأرسأل ، كثير

تفرق ثام وتقلبت وسأقطت انكفأت قاد قادورهم إنأ حتى الريح جنده
قاد سأفيانأ أبو فكانأ المسلمين راية الله وأعلى تفرقاة شر الحزاب

ول نغزوهم ( اليوما  قاالها كما بعدها المدينة يغزو أحد ول هرب
. معه ومن  للنبي النصر ) فكانأ يغزوننا

 أيلكم) ] جمعوا قد الناس : إن له قالوا [ ( حين قاوله
واعتمدوا سأبحانه الله على اعتمدوا بل الناس يخشوا لم : أنهم
) . الوكيل ونعم الله ( حسبنا وقاالوا عليه وتوكلوا عليه

ُيعلم ْل بل ، واحدة قااعدة على ليس الله على التوكل باب أنأ و
:ــ تفصيل فيه

على كانأ فإنأ غيره على أو ، الله على يكونأ أنأ إما فالتوكل
 نوعانأ:ــ فهو الله
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ّكِل جنس من يكونأ : ما الول بها يتقرب عبادة فهي ، العبادة تو
من ماسأبقه عليه ويدل واجب نوع وهذا ، وجل عز الله إلى العبد
. أدلة

إلى للوصول الله على التوكل باب من يكونأ : أنأ الثاني
باب من توكل الول أنأ والول الثاني بين . والفرق محظور
هو وهذا الله مراضي بعض إلى والوصول له والتعبد التقرب
الله يبغضه ما إلى للوصول الله على : توكل والثاني ، الواجب
كانأ ربما والفجور الفسق ( فأهل القيم ابن يقول ؛ وتعالى سأبحانه
محرما إلى ليصل السألما أهل بعض عند ليس ما التوكل من عندهم

فإنهم الصوفية من الكشوفات كأصحاب محرما أصله شيء إلى أو
ّية الله على توكلوا ربما ِع أهل عمل من عندهم وكانأ قالوبهم بّجْم

) . التوكل من المسلمين آحاد عند ليس ما القلب
إذ الفعل بهذا آثام وصاحبه محرما إلى وسأيلة لنه يجوز ل فهذا

التوكل يكونأ أنأ . وإما عليه قالبه وعقد محرما إلى يصل أنأ يريد إنه
:ــ أنواع فهذا ، الله غير على

فهذا وجل عز الله على كتوكله الله غير على يتوكل : أنأ الول
. التوكل باب في الله كإعلء الله غير أعلى لنه بالله شرك

شرك وهذا لله إل  يصح ل فيما الله غير على يتوكل : أنأ الثاني
. يجوز ل محرما

ًا كونه بحيث الله غير على يتوكل : أنأ الثالث إلى نظر دونأ سأبب
ّبب السلف بعض يسميه ما وهو ، أصغر خفي شرك فهذا ، المس
ِتفات ْل . الله غير إلى القلب با

ًا كونه بحيث السبب على : العتماد الرابع إلى النظر مع سأبب
ّببه ًا ليس فهو مس ًا اعتماد بالجارحة للسبب َطْرق وإنما مجرد

ّببه إلى بالقلب والتفات بين ففرق ؛ وتعالى سأبحانه الله وهو مس
أهل منهج وهو السلف عليه الذي هو فالخير ، الخيرين النوعين

السأباب يطرقاونأ إنهم حيث ، الباب هذا في والجماعة السنة
ًا الصحيحة ًا أو شرع . وجل عز الله إلى القلبي التفاتهم مع قادر

. السأباب لباب ذكٌر معنا وسأبق
ًا     يكونأ     أنأ     إما     التوكل     أنأ     كله     هذا     من     فيتحصل أو     مشروع

ًا :ــ     ممنوع
له وهذا ، الكبر الشرك باب من يكونأ أنأ إما : فهو الممنوع أما

 :ــ صورتانأ
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ً السبب على يتوكل : أنأ أحدهما اعتماد وهو لله إل ليس توكل
.   السبب على كلي

ل لنه عليه يتوكل أنأ يجوز ل شيء على يتوكل : أنأ والخرى
فل الخلق أو البشر من  الشفاء أو الرزق يطلب كأنأ بالله إل يليق
يليق ول الله من إل يطلب أنأ يليق ل سأبب من طلب هذا أنأ شك

ًا وهذا ، فيه الله على إل يتوكل أنأ . شرك أيض
الممنوع أو الصغر : كالشرك الكبر الشرك دونأ ما ومنها ــ 
شرك أنه شك ل وهذا عليه ويعتمد السبب على يلتفت أنأ وهو

جمع عن وجاء والجماعة السنة أهل ذلك على ونص خفي أصغر
كما خفي يقول وبعضهم أصغر شرك إنه يقولونأ أنهم الصحابة من
. وغيرهم وعائاشة عمر وابن عباس وابن هريرة أبي عن جاء

ًا الشيء يكونأ وقاد وإنما حقيقي سأبب على ل يعتمد بأنأ ممنوع
ًا عليه يعتمد ولم فاسأد سأبب على ًا اعتماد مسببه إلى نظر بل كلي
ًا وجعل سأبب غير إلى التفت لكنه ، التوكل باب في سأبب غير شيئ
نظره مع المرض من تشفيه أنها يظن خرزات النسانأ يضع كأنأ
ًا طرق ولكنه الكافي الشافي هو وأنه الله إلى ًا ليس سأبب ، شرعي

باب على التكلم في ذلك على يزاد . ثام المحرمة المور من فهذا
 :ــ أقاساما ثالث على فهي هنا التوكل بباب وتعلقها السأباب
النظر دونأ كليا اعتمادا السبب على النسانأ يعتمد : أنأ الول

. شرك فهذا المسبب إلى
شرعا الصحيحة السأباب طرق مع الله على يعتمد : أنأ الثاني

السأباب طرق من يلتئم التوكل لنأ التوكل حقيقة هو وهذا قادرا أو
أهل منهج هو وهذا الله على بالقلب والعتماد بالجوارح الصحيحة

. النصوص عليه تدل والذي والجماعة السنة
جنس من ل المباح جنس من السأباب بعض : طرق الثالث

أمر يشتت كانأ فإنأ ، فيه ينظر فهذا سأبحانه لله والتعبد التقرب
التوكل شمل يشتت ل كانأ وإنأ ، فيترك الله إلى واللتفات التوكل

لنأ ، به ويعمل يطرق حينئذ فإنه القلب في جمعيته يفرق ول
وعدله حكمته تماما من وهذا بأسأبابها المسببات ربط الله حكمة
ًا تطرق ل المباحة فالسأباب ، سأبحانه عدله ليبين تترك ول دائام
ًا الله إلى والتفاته العبد توكل على أثارها في ينظر وإنما دائام

. سأبحانه
يطرقاونأ أنهم والجماعة السنة أهل منهج أنأ ذلك من ويتحصل

الله إلى والتفاتها قالوبهم اعتماد مع بجوارحهم الصحيحة السأباب
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ًا السبب إلى يلتفت فل سأبحانه السلف من كثير حذر لذا ، مجرد
العتماد باب من تكونأ أنأ يخشونأ كانوا أعمال من الله رحمهم

تشتت أنها أو وتعالى سأبحانه الله إلى اللتفات دونأ السأباب على
وعلى أصلها في مباحة كانت وإنأ سأبحانه الله على التوكل شمل

مباح شيء من يحذرونأ عندما وأعمالهم السلف أقاوال يحمل هذا
بحيث عمل على ُجعل أخذ من بعضهم يحذر : ما ومثاله ، أصله في

ًا يكونأ ًا لهم مرتب ول ، الله على العتماد يخرما ذلك إنأ قاال ، دوري
على ( والنسانأ السابق التفصيل على محمول الكلما هذا أنأ شك

شمل تفريق عنده تورث السأباب هذه أنأ رأى ) إذا بصيرة نفسه
له سأيجعل الله فإنأ وليتركها فليدعها الله على والعتماد التوكل

. يحتسب ل حيث من ويرزقاه يسرا عسر بعد من
فهم ، السأباب مع الباب هذا في الناس مسالك إلى ينبه وهنا

:ــ مذاهب على
ًا أسأباب دونأ : المسببات يقول من فمنهم ــ هؤلء ، مطلق

جعل : إنما  يقولونأ ، صفوانأ   ابن جهم يتبعونأ الذين القدرية
ًا النار وليست بالنار الحراق عند والرتواء الري كانأ وإنما فيه سأبب
ًا ليس فالماء الماء دونأ النسانأ مسلك أصحاب وهؤلء وهكذا سأبب

ًا فاسأد ً شرع ًا وعقل رسأالة في  تيمية ابن قااله كما ، وحس
). العليل ( شفاء في كذلك القيم ابن ) وقااله والقدر ( القضاء

ويقولونأ بالسأباب الخذ ينفونأ الذين التصوف أرباب ومذهب ــ
بالسأباب نعمل ل ولكن المسببات تورث السأباب إنأ نقول نحن

الشرع في  طعنوا أنهم شك ل وهؤلء إليها القلب التفات خشية
َطْرق أتى الشرع لنأ . السأباب ِب

السأباب : يقولونأ السنة أهل منهج على الذين ومنهم ــ
أنأ ذلك . وبيانأ الله على والعتماد اللتفات ولكن تطرق الصحيحة

:ــ بشرطين إل المسبب حصول يوجب ل السبب
. الموانع : انتفاء . والثاني  أخرى أسأباب : وجود الول

لنتاج السبب ذلك مع الخرى السأباب إيجاد يملك فالذي
ّبب التي الموانع إزالة يملك الذي وهو وتعالى سأبحانه الله هو المس

حين الله فإنأ لذا ، الله على حينئذ فالعتماد المسبب حصول تمنع
قاال الحراق وهو النار إشعال عند المسبب يقع ل أنأ أراد

ًا {  كونأي ًا برد يملك الذي هو  فالله} إبراهيم على وسلم
. كله ذلك
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 باب
الله مكر يأمن فل الله مكر { أفأمنوا تعالى الله قول

} الخاسرون القوم إل
من الطمأنينة أنأ ليبين الله رحمه المصنف عقده الباب هذا

ل إنه إذ ، الواجب التوحيد كمال يخالف لعباده واسأتدراجه الله مكر
دلت الذي وهذا ، الباب هذا في والرجاء الخوف بين الجمع من بد

. الكثيرة الواضحة والبراهين الصحيحة الدلئال عليه
فل الله مكر { أفأمنوا تعالى الله قول : [ باب قاوله

} ]   الخاسرون القوم إل الله مكر يأمن
تفسيره بيانأ في عبارات الله رحمهم للسلف]  الله [ مكر

. لعباده الله اسأتدراج هو الله مكر بعضهم : قاول ومنها ، ومعناه
أبو ومنهم عليهم الله رضوانأ الصحابة من جمع عن وارد وهذا

الماما وأخرجه تفسيره في الله رحمه جرير ابن أخرجه كما الدرداء
) وذكر والجماعة السنة أهل اعتقاد ( شرح كتابه في الللكائاي

ًا ( البانة كتابه في الله رحمه العكبري بطة ابن الماما منه طرف
) .  الكبرى
. وقاد بغفلة الخذ : هو قاولهم الله مكر بيانأ في عباراتهم ومن

في الجوزية قايم ابن ذكره ما عباراتهم ومن ، بعضهم عن ذلك جاء
الشيء إيصال هو : المكر قاولهم ) وهو الموقاعين ( أعلما كتابه
القيم ابن به جزما الذي هو المعنى وهذا ، خفي بطريق الغير إلى

باب من . وكلها المختلفة السلف عبارات عليه وحمل الله رحمه
منه يشتق ل الله ومكر ، خفي بطريق الغير إلى الشيء إيصال

يتمحض سأياق في يطلق وإنما الله على بإطلق يطلق ول له اسأم
في كما النص ورد وبه ، وتعالى سأبحانه لله والكمال والثناء للمدح
} الماكرين خير والله الله ويمكر { ويمكرون  تعالى قاوله
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القوم إل الله مكر يأمن فل الله مكر {  أفأمنوا وقاوله
للكمال المكر صفة يمحضانأ موضعانأ  فهذانأ}  الخاسرون

من واحد غير يذكر .  لذلك وتعالى سأبحانه الله على والمدح والثناء
) الفوائاد ( بدائاع كتابه في كما الجوزية قايم ابن ومنهم السلف أئامة

أو الفعل أنأ وهي وصفاته الله أسأماء باب في فائادة يذكرونأ
يأتي آخر وجه ولها والثناء المدح عليه يأتي وجه لها كانت إذا الصفة

ًا الله حق في تطلق فل والقدح الذما عليه أو بسياق إل مطلق
والكيد المخادعة ذلك . ومن والمدح والثناء للكمال تمحضها قارائان

. القاعدة هذه جنس في تدخل فإنها ونحوها والنتقاما
شك ل ، ذلك ونحو فعل على له عقاب الغير إلى المكر فإيصال

الية بعض في كما ، وتعالى سأبحانه الله إلى نسبته يليق كمال أنه
ًا المذكورة على ول العقاب جهة على ل الغير إلى إيصاله وأنأ آنف

سأبحانه الله إلى ينسب أنأ يصح ل أنه شك فل السأتحقاق جهة
ل أصله حيث من المكر فعل يحتملها ذما جهة فهذه ، وتعالى

. به وتعالى سأبحانه الرب مخاطبة
} ] الخاسرون القوم إل الله مكر يأمن [ {  فل قاوله

واسأتدراج الله مكر من الطمأنينة يجوز ل أنه على دللة فيه هذا
، الواجب الكمالي اليمانأ خالف فقد ذلك إلى اطمأنأ من وأنأ الله
أنأ على غيره وكذا الله رحمه تيمية ابن السألما شيخ نص فقد

الكمالي اليمانأ حقيقة تخالف واسأتدراجه الله مكر من الطمأنينة
ذهب إذا الواجب الكمالي اليمانأ أنأ قاررنا أنأ سأبق وقاد ، الواجب

المطلق اليمانأ دائارة في صاحبه يبقى بل التوحيد أصل يذهب ل
ناقاص وتوحيده مخدوش توحيده ولكن المطلق السألما دائارة وفي
. تاما غير

إل ربه رحمة من يقنطْ { ومن تعالى الله [ وقول قاوله
يقنط ( قانط مادة من  مأخوذة} يقنطْ  { ومن الضآلون} ]

ًا " . اليأس أشد ) " هو ( النهاية في الثاير ابن )  قاال قانوط
والخذ الله برحمة التمسك يخالف وهو اليأس أشد : هو فالقنوط
واسأتدراج الله مكر من الخوف  قاترانأ ا من بد ل ولذلك بالرجاء

جناحانأ وهما ، الله وروح الله وثاواب الله برحمة الرجاء مع الله
الله رحمهم السلف أنأ غير  العبودية سأماء في بهما يحلق للمؤمن

ّلبونأ كانوا ًا الخوف جانب يغ الله رحمه رجب ابن حكاه فيما ، مطلق
) فقد القدس نسيم نفحات من النس نسيم ( اسأتنشاق كتابه في
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الخوف جانب يغلبونأ كانوا الله رحمهم السلف أئامة أنأ فيه ذكر
. الرجاء جانب على

( تيسير كتابه في الله عبد بن سأليمانأ الماما يقول ولذلك
ّلب أنأ المؤمن على ) ينبغي الحميد العزيز بقلبه الخوف جانب يغ

ّلب إذا فإنه الله رحمهم للسلف أنأ غير ، قالبه فسد الرجاء جانب غ
بن الرحمن عبد الماما يذكره والرجاء الخوف باب في غالب سأهم
السلف : (كانأ يقول المجيد) حيث ( فتح كتاب صاحب حسن

ّلبونأ الله رحمهم ّلبونأ الصحة وقات في الخوف يغ في الرجاء ويغ
عنهم الواردة الخبار من كثير له يشهد وهذا ) ، المرض وقات

أنأ والمقصود ، المسألة هذه في دقايق مسلك وهو ، الله رحمهم
، الواجب الكمالي اليمانأ يخالف الله وروح الله رحمة من القنوط
على يخالف أنه شك ل الله مكر من والطمأنينة النس وكذلك
. تبيانه ماسأبق
وهو الضلل  من} ] الضآلون { إل تعالى [ وقوله قاوله

:ـ تفسيرانأ فيه الله رحمهم وللسلف ، الهداية ضد
عنه الله رضي عباس ابن عن وارد وهذا ، : المخطئونأ الول

. غيره وكذا تفسيره في حاتم أبي ابن حكاه فيما
حكاه فيما السلف من جمع عن وارد وهذا ، : الكافرونأ الثاني

الله رحمة من القنوط كونأ وسأبب ) ، المنثور ( الدر صاحب
 :ـ شيئين في لله تهمة أنه الواجب الكمالي اليمانأ يخالف

من يئس من أنأ وذلك ، وتعالى سأبحانه الله قادرة : في الول
أنأ شك ول ، والقنوط اليأس بعد بالفرج يوقان ل ورحمته الله روح
، شيء يعجزها ل التي تعالى الله قادرة في اتهاما  نوع فيه ذلك

باب في مقرر هو كما وأكملها القدرة أتم له وتعالى سأبحانه فالله
.  العتقاد

في جاء وقاد ، الله لرحمة تهمة فيه : أنه الثاني والشيء
غلبت رحمتي : إن تعالى الله ( قال قاال  النبي أنأ الصحيح
الله ( كتب قاال  النبي عن مسلم صحيح في  وجاء) غضبي

به تليق كمالية رحمة له وجل عز  فالله) الرحمة نأفسه على
على وكتب الواسأعة الرحمة وذو رحمن فهو ، شيء كل وسأعت
، نفسه على ربنا ذلك كتب كما غضبه رحمته وتغلب الرحمة نفسه
الرب ويتهم الله رحمة يتهم أنه شك ل الله رحمة من ييأس ومن
الواجب الكمالي اليمانأ يخالف كانأ ثام ومن ، صفاته من صفة في

كتابه في الباب هذا المصنف أورد ولذلك ، بالتوحيد ويخدش
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كلهما الله رحمة من القنوط ولنأ الله مكر من المن لنأ التوحيد
. الواجب التوحيد تماما يخالف

سئل أو  قال   الله رسول أن عباس ابن [ عن قاوله
، الله روح من واليأس بالله ( الشرك فقال الكبائر عن

رحمه المصنف يخرجه لم الحديث  هذاالله) ] مكر من والمن
أبي أبن ) وأخرجه ( مسنده في البزار الماما أخرجه وقاد ، الله

(تفسيره)  . والحديث في كثير ابن قااله ) كما ( تفسيره في حاتم
الله رحمه العراقاي ) وحسنه المنثور ( الدر في السيوطي حسنه

) . الحياء ( تخريج كتابه في
الذنوب أنأ قاررنا أنأ  سأبق) ] الكبائر عن [ ( سئل قاوله
، عددها وفي الكبيرة تحديد في اختلف ثام ، وصغائار كبائار ، قاسمانأ

السنة أهل اعتقاد ( شرح كتابه في الله رحمه الللكائاي أخرج وقاد
السبعمائاة إلى ( هي قاال أنه صحيح بسند عباس ) لبن والجماعة

ّينا وقاد ) ، السبع من أقارب ّعد ما الكبيرة أنأ المرجح أنأ هناك ب تو
أنأ فيها جاء أو الله رحمة من طرد أو نار أو عذاب أو بعقاب عليها

. ذلك نحو أو منه بريء النبي وأنأ  النبي سأنة على ليس عملها من
أنه الصل بالله  الشرك..) ] بالله : الشرك [ ( فقال قاوله

شيخ قاررها قااعدة وهذه ، معّرف جاء إذا خاصة الكبر على يطلق
) . المستقيم الصراط ( اقاتضاء كتابه في تيمية ابن السألما

الله ولسأتحقاق العبودية لحقيقة هضم أنه شك ل بالله فالشرك
. الجوزية قايم ابن قااله  للعبودية
َوَح) ] الله روح من [ ( واليأس قاوله ابن ) يقول الله  ( َر

رحمه القيم ابن أنأ غير ، الله رحمة (النهاية) هي في فيه الثاير
فلم ، نصه ،كذا الله رحمة معنى من ) قاريب الله ( روح جعل الله

( روح وأنأ فرق بينهما جعل وإنما رحمته تماما هو الله روح يجعل
كثير ابن قااله كما التفريج معنى وفيه ، الرحمة معنى ) يقارب الله

. الله رحمه
إذ الواجب الكمالي التوحيد يخالف كأنه الله روح من فاليأس

يغير أنأ وتعالى سأبحانه ولقدرته الواسأعة الله لرحمة تهمة إنه
. يسر إلى عسر ومن فرج إلى شدة من الحال

الله أنأ إلى الطمأنينة  أي) ] الله مكر من [ ( المن قاوله
اليمانأ النعم وأعظم إليه أسأداها نعمة يسلبه ولن به يمكر لم

وأبي أنس وعن عنها الله رضي عائاشة عن جاء ولذا ، والسألما
يا ( اللهم يقول أنأ يكثر  النبي كانأ قاالوا أنهم وغيرهم هريرة
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رواية أحمد  وعند) دينك على قلبي ثبت القلوب مقلب
طاعتك على قلبي صرف القلوب مصرف يا ( اللهم بلفظ

الله واسأتدراج الله مكر يأمن ل النسانأ أنأ على دللة فيه  فهذا)
الحسن عن جاء ولذلك ، الطمأنينة  حيث السأتدراج يأتي وإنما

فقد به يمكر لن الله أنأ اطمأنأ ( من قاال أنه الله رحمه البصري
).  ُأسأتدرج
الكبائر ( أكبر عنه الله رضي عباس ابن [ عن قاوله

على دللة فيه  هذا..) ] الله مكر من والمن بالله الشراك
وهذا ، غيره من أكبر هو ما فمنها واحدة مرتبة ليست الكبائار أنأ

من والمن بالله الشراك الكبائر ( أكبر  قاوله في ظاهر
واليأس بيانها معنا  ومر) الله رحمة من والقنوط الله مكر
.  كذلك الله روح من

كثير ابن قاال ، مصنفه في  يعني] الرزاق عبد [ رواه قاال
.  فيه شك ول عباس ابن إلى صحيح ) وهو ( تفسيره في

  

    

باب
          الله أقدار على الصبر بالله اليمان من 
وفي ، النفس حبس : هو ) لغة  ( الصبر] [ الصبر  قاوله
:ـ أنواع ثالثاة على يأتي الشرع

طاعة لزوما على للنفس حبس وهو الطاعة على  صبر:     الول
الجوزية قايم ابن قاطع وبه ، الصبر  مراتب أعلى وهو ، تعالى الله
) .  الشاكرين وذخيرة الصابرين ( عدة كتابه في

السلوك في التكلم وأرباب الفقهاء فيها اختلف مسألة وهذه
 ؟  المعصية عن الصبر من أولى الله طاعة على الصبر : هل وهي
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صواب لتجريد إل ماهو المعصية عن الصبر لنأ ، الول والصحيح
متشعب غير وكونه الطاعة على جمعيته في القلب وتنقية الطاعة

من السابق كتابه في الله رحمه القيم ابن قارره المعنى وهذا ،
في الله رحمه تيمية ابن واختاره رجحه وقاد ، عديدة كثيرة أوجه
( تعارض كتابه في ) وكما المستقيم الصراط ( اقاتضاء  كتابه

) . والنقل العقل
البعد على النفس حبس وهو المعصية عن الصبر  وهو:     الثاني

. وصغيرها كبيرها والمعاصي الذنوب عن
أمور عن النفس حبس وهو الله أقادار على الصبر  هو:     الثالث

كتابه الصيب) وفي ( الوابل    كتابه في القيم ابن قاالها ، ثالثاة
وحبس ، التسخط عن القلب : حبس ) وهي السالكين ( مدارج
الخدود وضرب النياحة عن الجوارح وحبس ، التشكي عن اللسانأ
النوع على الباب هذا الله رحمه المصنف قاصر . وقاد ونحوها
. فحسب الثالث

 :ـ معنيين على تأتي الله أقادار أنأ واعلم 
الله قادر وهو ، الله إلى المضاف الفعل : بمعنى الول

. وتعالى سأبحانه إليه المضاف إليه المنسوب
هو أصالة هنا والمقصود ، المقدر وهو :  بمعنىالمفعول والثاني 

الذي وتعالى سأبحانه إليه المضاف الله قادر ل ، والمفعول المقدور
قادر بأنأ الله فعل وهو ، به الرضا فيجب الله قادر . فأما  له فعل هو

ًا عليك ًء عليك قادر أو مرض رضا يجب الله ففعل ، نحوه أو بل
. وأما والجماعة السنة أهل بين عليه متفق وهذا ، به القلب

البصري الحسن اختار ؟ ل أما به الرضا يجب هل فاختلفوا  المقدور
يجب ل أنه القيم وابن تيمية ابن به جزما الذي وهو الله رحمه
الثلثاة المور . وأما  إليه ويندب يستحب ولكنه بالمقدور الرضا

ًا ذكرت فقد الله أقادار على الصبر باب في المتبينة . سأابق
قلبه يهد بالله يؤمن { ومن تعالى الله وقول[  قاوله

هنا والمقصود ، توفيق وهداية إرشاد هداية ، نوعانأ  ] الهدايه....}
ُهدي ُوفق إذا القلب أنأ ريب ول ، توفيق هداية فإنأ الهداية هذه و

حديث من الصحيحين في ثابت قاد لنه له مطواعة سأتكونأ الجوارح
الجسد في ( إن قاال  النبي أنأ عنه الله رضي بشير بن النعمانأ
فسد فسدت وإذا كله الجسد صلح صلحت إذا مضغة
الله رحمه القيم ابن يقول  ولذلك) القلب وهي أل كله الجسد

) ، صلحوا صلح إذا والجند الملك كمثل والجوارح القلب ( مثل
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تصيبه الرجل ( هو:  فيقول الله رحمه علقمة الية هذه ويفسر
ًا الناث  ويشمل) المصيبة ( النساء قاال  النبي أنأ ثابت لما أيض
واردة قااعدة وهذه الله رحمه تيمية ابن  يقول) الرجال شقائق

من النساء تخرج قارينة أو اسأتثناء يأت ( مالم   الحكاما جميع في
وتشمل الرجل  تشمل) الرجل ( هو علقمة ) فكلمة الرجال
حاتم أبي وابن تفسيره في جرير ابن أخرجه الثار . وهذا  النثى

الله رحمه البخاري أخرجه وقاد ، غيرهما ) وكذا ( تفسيره في
ًا ًا تعليق . عنه الله رضي مسعود ابن إلى به مجزوم

عند من أنأها فيعلم المصيبة تصيبه الرجل [ ( هو قاوله
ّلم فيرضى ، الله قاوله في المذكور اليمانأ : أنأ  أي) ] ويس

، الله أقادار على الصبر   المقصودبه} بالله يؤمن { ومن تعالى
صلح بها التي القلب هداية ينال حينئذ فإنه وسألم رضي فإذا

) . تقريره ماسأبق ( على كله الجسد
في ( اثنتان هريرة أبي عن مسلم صحيح [ وفي قاوله
عن الكلما تفصيل فائات باب في  سأبق)] كفر بهم هما الناس
أهل وصفات الجاهلية مسائال من يكونأ ومتى النسب في الطعن
ًا يكونأ ومتى الجهل ًا يكونأ ومتى ممدوح . مباح

أو بالله الكفر إلى تقود : أنها  أي) ] كفر بهم [ ( هما قاوله
من المخرج الكفر باب من وليست الكفر أهل صفات من أنها

تيمية ابن السألما شيخ قاررها التي القاعدة حكاية وسأبق ، الملة
الصالح السلف وأخبار الشرعية النصوص من مأخوذة وهي

ّكر إذا الكفر ( أنأ وهي وأقاوالهم يكن لم ُعّرف وإذا ، أكبر يكن لم ُن
هذا ، التنكير عند وأصغر التعريف عند أكبر يكونأ وإنما ، أصغر
) . قارائان تقم مالم الصل

ابن السألما شيخ  يعرفها)] الميت على [( والنياحة قاوله
: ) فيقول المستقيم الصراط ( اقاتضاء في كما الله رحمه تيمية
جهة على ومآثاره مراثايه ذكر هو عليه والندب ، عليه الندب هي

:ـ قايدانأ فثم ، وإظهارها التسخط
: أنأ . والثاني ذلك وإظهار ومحامده الرجل لمآثار : ذكر الول

. التسخط جهة على يكونأ
كتابه في الخطابي يذكره السألما شيخ بكلما يتعلق فرع وهاهنا

فيه شيء ل الميت ممادح وذكر الرثااء أنأ ) وهو الحديث ( غريب
مدح  النبي أنأ الخبار في ورد فقد ، التسخط جهة على يكن مالم
وكذلك ، ممادحه بعض ذكر أسأتشهد لما كحمزة ، أصحابه بعض
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وفعلها والسلما الصلة عليه أبوها مات لما الزهراء فاطمة فعلت
. ومسلم البخاري في جاء
ًا يكونأ أنأ إما الذي الندب باب من كله وهذا  يكونأ أنأ وإما مباح

ًا ًا كونه فأما ، ممدوح جهة على يكن لم إذا الصل هو وهذا مباح
ًا كونه . وأما التسخط التي الرجل ممادح بعض ذكر فهو ممدوح

ويعرف عنه ويترضى الله ليدعي الناس من كثير على تخفى كانت
عليها ونص القيم ابن ذكرها التي الشياء من وهذا ، الدين في بلئاه

فإذا ، ذكر وبين وممادحه الميت لمراثاي ذكر بين . فيفرق الخطابي
وأما يجوز ل الذي المذموما الندب هو فهذا التسخط وجه على كانأ

. المدح وأعله الباحة فأقاله التسخط جهة على يكن لم إذا الندب
بفعل الميت على النياحة غيره وكذا الجوزية قايم ابن وفسر

ولطم الجيوب شق فيه . ويدخل مات إذا الميت عند المحرمات
وكلهما السألما شيخ عبارة من سأع أو وعبارته ، ذلك ونحو الخدود

الله قادر على التسخط جهة على الندب أنأ وهي واحدة دائارة في
من ذلك كل خد لطم أو جيب كشق المحرمات من محرما فعل أو

ول بالله الشرك إلى وتقود الجاهلية أعمال من هي التي المور
. فعلها يجوز

العمال فهذه العمال هذه في  أي...)] منا [( ليس قاوله
يذكره آخر احتمال ويحتمل سأنته من ول  النبي هدي من ليست
ًا فيكونأ أي ، ذلك يفعل من ديننا من ليس وهو الشراح بعض خارج

. الديانة عن الفعل هذا في
في حجر ابن الحافظ  يقول)] الخدود ضرب [( من قاوله

، الغالب هي لنها غيرها دونأ الخدود عن نهى ) إنما الباري ( فتح
. ونحوها والنياحة الندب عند الخدود تلطم أنأ أي

والقميص الثوب فتحة : هو  الجيب)] الجيوب [( وشق قاوله
يشقونأ أنهم الجاهلية أهل عادة وجرت ، الرأس منها يدخل التي

. الجيب وهي الفتحة هذه عند من ثايابهم
الجاهلية دعاوي  من)] الجاهلية بدعوى [( ودعا قاوله
الجاهلية دعوى يفسر الجوزية قايم ابن ولذلك ، المقيت التعصب

دعاوي من كلها يقول ، ونحوها والمذاهب للقبيلة بالتعصب هنا
تعصب ما لجل يوالي الذي التعصب أنأ شك ل ولذلك ، الجاهلية

أو لبيت أو للقبيلة فالتعصب ، الجاهلية دعوى من ويعادى عليه
الذي الشيء هذا على ويعادى يوالى ، لشيخ أو لمذهب أو لسأرة
. الجاهلية دعاوي من أنه شك ل عليه تعصب
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أقالمهم وانبرت سأهامهم طاشت بأناس الزمانأ ُزري وقاد
ًء الدين في  أبلوا أناس على حداد ألسنتهم وكانت ًا بل كل ،  حسن

ًا لها  جعلوا التي ، المقيتة العصبية إلى يعود لسبب ذلك أو  أشياخ
.   ويعادونأ عليه يوالونأ مذهب أو جماعات

الحق المنهج هو والجماعة السنة أهل مذهب أنأ شك ول
يضع وأنأ بنواجذه النسانأ عليه يعض أنأ يجب الذي المبين الواضح

. ويقبضه والشمال باليمين يستلمه وأنأ خناصره عليه
السلف كتب في واضح معروف والجماعة السنة أهل ومنهج 
، الباب هذا في السلف منهج على هم الذين الخلف كتب وفي

لجل والبراء فالولء السألما لنه صواب أنه شك ل له فالتعصب
ًا ذكرنا التي المقيتة العصبية أما الوارد هو هذا الدين فل منها طرف
. جائازة غير أنها شك

الشر بعبده الله أراد ( وإذا قال  أن أنأس [ وعن قاوله
) ] القيامة يوم به يوافي حتى بذنأبه عنه أمسك
رحمهم للسلف تفسيرانأ  فيها) الشر بعبده الله أراد ( إذا

ِزع مسألة إلى ترجع وهي ، الله ُنو الشر ينسب هل وهي ، فيها ُت
) العليل ( شفاء كتابه في الجوزية قايم ابن صحح ؟ ل أما الله إلى
الله إلى ينسب ول المفعول إلى ينسب الشر أنأ  طويل مبحث في

، وجل عز عنده من كله والخير إليه ليس الشر إذ ، وتعالى سأبحانه
رحمهم الدعوة أئامة من واحد غير به جزما الذي هو المعنى وهذا
الله. 

في يجعلها يعني ، الشر إرادة على حينئذ الحديث فيحمل
مع يتفق الذي هو وهذا بداءة، الله من يكونأ الشر أنأ ل المفعول

الشر ينسب بل يقول من . ومنهم الله رحمه القيم ابن به جزما ما
هذا ومنها الحاديث بعض ظواهر على وتعالى سأبحانه الله إلى

بها يقوى شواهد وله ، وحسنه الترمذي الماما يرويه الذي الحديث
في كما الله رحمه العراقاي ومنهم واحد غير قااله ،كما ويحسن
الحياء). (تخريج
عنه أمسك الذنب لجل  أي)] بذنأبه عنه [( أمسك قاوله

ًا ًا النعم من شيئ كله وهذا الخيرات من العبد يأتي كانأ مما وشيئ
. العبد بذنب

ُيوافى) بضم)] القيامة يوم به يوافى [( حتى قاوله الياء  ( 
العزيزي العلمة يقول ، قابلها الفاء وكسر آخرها في ياء مع التحتية

) : " المقصود الصغير الجامع شرح في المنير ( االسراج كتابه في
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ول وذنب إسأاءة من به يدلي ما كل ذاك عبده على يحفظ الله أنأ
فتكونأ الذنوب تلك به تكفر ما والمحن المصائاب من عليه ينزل

إنأ " . إذ وجل عز الله يلقى يوما وعقابها جزاءها يستوفي مؤخرة
ثاوابها هو وهذا ، للسيئات كفارة تكونأ العباد على النازلة المصائاب

. فإذا الله رحمه القيم ابن به وجزما العلم أهل أقاوال أصح هو وهذا
فلها ذلك ونحو خير عمل أو  الرضا من خيرة أعمال عنها نشأ

الجر له يتضاعف السيئات تكفير على زيادة أنه أي ، حسناتها
المصائاب تلك ولدتها التي بالطاعات وحسنات درجات بكسب
باب في السيئة تكفير مع الحسنة تقترنأ فل عليه النازلة والبليا

للسأاءة تكفير أصلها في هي وإنما العبد على النازلة المصائاب
ً ولدت فإذا ، فحسب ًا عمل فل طاعة أو وصلة وصبر كرضا خير

. الدرجات من له وترفع الحسنات من له تزيد أنها شك
البلء عظم مع الجزاء عظم ( إن  النبي [ وقال قاوله

َظم الول ضبطانأ ) فيه  ( عظم)] مع المهملة العين ) بكسر ( ِع
ْظم والخر ، المعجمة الظاء فتح ُع مع المهملة العين ) بضم ( 

. واحد بمعنى وكلهما ، المعجمة الظاء تسكين
أخرجه ما عليه  ويدل)] البلء عظم مع الجزاء عظم [( إن

( يبتلى قاال    النبي أنأ صحيح وهو غيره وكذا مسنده في أحمد
دللة فيه  وهذا) فالمثل المثل دينه قدر على النأسان

النسانأ على النازل البلء عظم مع الجزاء عظم أنأ على واضحة
.  الله بقدر رضاه ويختبر صبره ليختبر

ما منها ، أركانأ ثالثاة على الله أقادار على الصبر أنأ وسأبق
. بالجوارح يتعلق ما ومنها ، باللسانأ يتعلق ما ومنها ، بالقلب يتعلق

رضي من ابتلهم ًقوما أحب إذا تعالى الله [( وإن قاوله
بقضاء رضي فمن العمل جنس من الجزاء : أنأ  أي)] الرضا فله
، وتعالى سأبحانه منه الرضا فله الله قادر هو الذي الله بفعل ، الله

الخرى وفي الولى في عبده على النعم ويقتضي منه يلزما ورضاه
الله بفعل الرضا يجب لنه رضي من يعني الوجوب جهة من هذا ،

جهة على وهو الندب جهة على أو ، الله قادر وهو ، وتعالى سأبحانه
. تقريره سأبق كما إليه مندوب وهذا النازل البلء أي المقدر

وتعالى سأبحانه منه  أي)] السخطْ فله سخطْ [( ومنقاوله
في أعماله يوفيه ثام عليه ويسخط عليه يغضب وجل عز فالله ،

وله كذلك أحمد وأخرجه  الترمذي حسنه قاد الحديث . وهذا الخرة
. تقويه شواهد
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 باب
 الرياء في جاء ما

يرائاي رأى من مأخوذ  الرياء] الرياء في ماجاء [ باب قاوله
ًء ( بصائار كتابه في الله رحمه الفيروزأبادي يقول ، ومراءاة ريا
: هو اللغة في ) ومعناه العزيز الكتاب تفسير في التمييز ذوي

في وأما ، اللغة في أصله هذا ، ليراه للغير الشيء إظهار
كتابه في حجر ابن قااله ما فيه قايل ما فأحسن الشرعي الصطلح

الناس ليراه للغير الطاعة إظهار : هو قاال ) حيث الباري ( فتح
.  وليحمدوه
حتى الخرين أعين لتراه لعمل بإظهار تتعلق حقيقته فالرياء

بن شداد يقول ولذلك ، للرياء الذما جاء ثام ومن ، صاحبه يحمد
) أخرجه الصغر الشرك الرياء نعد ( كنا عنه الله رضي أوس

بين فرق وهناك ، صحيح ) وهو اليمانأ ( شعب في البيهقي
ًا صحيحه في بوب الله رحمه البخاري أنأ وذلك والرياء  التسميع باب

( من المشهور الحديث سأاق ) ثام والتسميع الرياء ( باب فقال
بعضهم  فظن) به الله ُيرأي ُيرأي ومن به الله سّمع سّمع

بينهما وفرق ، المراءاة هو التسميع وأنأ التسميع هي المراءاة أنأ
) الباري ( فتح كتابه في الله رحمه حجر ابن قااله كما الصحيح على
بالعين ليرى الطاعات من عمل بإظهار يتعلق : الرياء قاال

ً تظهر أنأ وهو السمع بحاسأة يتعلق والتسميع الطاعات من عمل
.  قارآنأ وقاراءة كذكر بكلمك

ً ( القواعد كتابه في السلما عبد العز ويحكي وينتصر آخر ) قاول
النسانأ يكونأ أنأ وهي واحدة صورة على التسميع قاصره وهو له
لتعرف الغير أذنأ في بها فيهمس أحد عنها يعلم ل طاعات عمل قاد

ً أقاوما يقول . كأنأ بالطاعات الخبار باب من وذلك طاعته أو ليل
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ًا أصوما شك بل كله وهذا ، العمال من ذلك ونحو كذا أفعل أو نهار
في تدخل التي الصور من صورة وهي ، التسميع باب في داخل

بذلك تقصد وأنت قارآنأ قاراءة أو بذكر صوت كرفع العاما التسميع
. عنه المنهي التسميع من فهذا ويحمدوك يسمعوك أنأ

بحاسأة يتعلق والتسميع العين بحاسأة يتعلق الرياء أنأ والحاصل 
عليها فيحمدوه الناس يراه أنأ منها صاحبها أراد طاعة فكل السمع

يسمعوه أنأ أراد أو الناس بها أخبر طاعة وكل ، رياء أنها شك فل
.  التسميع باب من أنها شك فل عليها فيحمدوه

:ـ الرياء من الشرود في طائافتانأ ويخطيء
عليه جبلت حظ كل من قالوبهم تنقية يريدونأ  من:     الولى

، التصوف أرباب يفعله ما وهذا ، مخلوق إلى تلتفت ل بحيث
ولذلك ، وسأماعه الناس من الثناء حب على مجبول والنسانأ

حب ثالثاة الرياء ) أسأباب ( الرعاية كتابه في المحاسأبي يقول
وهذه ، الدنيا حظوظ من شيٍئ طلب أو مذمة خوف أو محمدة
( مدارج كتابه في الله رحمه القيم ابن وأرجعها ، صحيحة الثلثاة

، مذمة من الخوف أو محمدة حب إلى ، شيئين ) إلى السالكين
            :ــ يقول حين الول يصدق ولذلك
َء يهوي   النأساِن طبيعُة الثناِء حُب        ومقصٌر مبرٌز الثنا

وهذه ، نفسه يدافع ولكنه الثناء حب على مجبول فالنسانأ
.  النبي بها أخبر التي اليمانأ حقيقة هي المدافعة

، الرياء من خوف لجل العمل ترك من : هي الثانية     والطائافة
الشيء وعمل رياء الرياء خوف العمل ترك عياض القاضي يقول
في الله رحمه القيم ابن قااله كما صحيح وهذا ، شرك الناس لجل

والشرك شرك الرياء أنأ . أي صحيح ) قاال: هذا ( المدراج
بالعمل تتعلق أحكاما له الرياء أنأ ليعلم ثام ، أصغر شرك المقصود

. صاحبه الذي
الرياء صاحبه الذي العمل أنأ وحاصله ، ذلك إلى التنويه وسأبق 

:ـ نوعانأ
ًا آخره يكونأ أنأ إما ًا يكونأ بحيث أوله على مبني كالصلة متلحم

وأياما التصدق كاجزاء أوله على آخره يبنى ل أنأ وإما ونحوها
الله غير كله بالعمل صاحبه قاصد قاد كانأ فإنأ الول . فأما الصوما

كتابه في القيم ابن يقول ، فيه خلف ل وهذا ، شرك أنه شك فل
في جرير ابن به جزما وكذلك ، ذلك في خلف ) ل ( المدراج

. تفسيره
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في رآى ذلك بعد ولكنه الخلص عمله أصل يكونأ أنأ وإما
أكثر عليه الذي هو وهذا ، باطل وأنه يصح ل أنه شك ل فهذا صلته

ابن السألما شيخ به وجزما أحمد عن ورواية الله رحمهم السلف
أعلم ( ل الربعين شرح في الله رحمه رجب ابن يقول ، تيمية
ًا كانت إذا ) يعني فاسأدة العبادة هذه كونأ في السلف عن خلف

. لله به بدأت الذي الصل سأوى الله لغير العبادة
من جزء على أي العمل على الرياء يطرأ أنأ الخرى والحالة 

العمل من جزء على طرأ فإنأ أغلبه أو العمل كل على ل العمل
أهل بين خلف فل به يأنس لم فإنأ ، ل أو صاحبه به يأنس أنأ فإما

الماما ذلك في ف خل ل بأنه جزما وقاد ، يضره ل كونه في العلم
الربعين شرح في رجب ابن قااله وكذلك الطبري جرير وابن أحمد

قد الله ( إن قاال  النبي أنأ الصحيحين في جاء ما لذلك ويشهد ،
) تتكلم أو تعمل مالم أنأفسها به حدثت عما لمتي تجاوز

عن والمنصوص ، العلم أهل فيه فاختلف صاحبه به أنس إنأ وأما
أنأ البصري الحسن عن ويحكى جرير ابن به جزما ما وهو أحمد
في داوود أبو أخرجه بما ذلك على ويستدلونأ ، صحيح عمله

فقال سألمة بني بعض من  النبي سأئل قاال أنه عطاء عن مراسأيله
يجاهدونأ كلهم ـ اللما بكسر ـ سألمة بني إنأ الله يارسأول قاائالهم

من ومهم نجدة يجاهد من ومنهم للدنيا يجاهد من فمنهم معك
لله أمره أصل كان إذا ذلك كل ( إن  النبي فقال لله يجاهد
كل  قاالوا) لله أمره ( أصل  النبي بقول  واسأتدلوا) لله فهو
أنه شك ل فحينئذ الرياء منه جزء على طرأ ثام لله أصله كانأ عمل

. صحيح
على  الضعيفة الخبار جنس من المرسأل أنأ معلوما ولكن 

ًا حنبل ابن الماما ولكن  ، ومصطلحهم المحدثاين قاواعد ما كثير
إذا إل ، الرأي إلى يذهب ول الخبر أعوزه إذا المراسأيل إلى يذهب

ً يجد لم بن أحمد مذهب في المعروفة القواعد من وهذه ، مرسأل
. الموقاعين أعلما كتابه في الجوزية قايم ابن قارره كما ، حنبل

واسأتمر بالرياء أنس إذا الشخص أنأ المسألة هذه في والصحيح
صلى فإذا ، يصح ول باطل عمله أنأ على تدل النصوص فظاهر فيه

ركعتين أو ركعات ثالث النسانأ صلى فإذا العصر صلة النسانأ
ًا ركعتتين أو الوتر في ركعات ثالث من الركعة في فرآءى تسنن

الوتر يصلونأ العامة بعض يفعله كما ، الثالثة في رآءى أو الثانية
عمله دخل لنه ، يصح ول باطل عمله أنأ شك فل المسجد في
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، سأيأتي كما وشركه الله تركه غيره الله مع أشرك ومن الشرك
.  عليه أجر ل عمله فيكونأ

تيمية ابن السألما شيخ قاال ، خلف فيه  ؟  العمل هذا يعيد وهل
الفرائاض وأما يعيدها أنأ فحسن والمندوبات المستحبات فأما

في باب لنه بالعادة يأمرونأ ل أنهم السلف عن فالمحفوظ
دخلها أنه خشي صلة كل سأيعيد النسانأ إذا يعني ، الوسأوسأة

ًا نفسه على يفتح  بالرياء اسأنأنس أو  الرياء . الوسأواس من باب
وهذا  فالصحيح أولها على آخرها ينبني ل العبادة كانت إذا وأما
جزء كل ( أنأ الطبري جرير ابن ذكره ما على فيه خلف ل الذي
ًا كانأ العبادة أجزاء من مالم وأما صحيح وهو الجر فله لله خالص
عند يكونأ كأنأ الصدقاة ) ومثاله والبطلنأ  النقص فيأتيه يكن

ًا بخمسين تصدق ريال مائاة النسانأ بخمسين وتصدق لله مخلص
والولى فيها رآءى لنه أجرها حيث من باطلة فالثانية فيها رآءى

. فيها لله أخلص لنه صحيحة
مهمة قاولة الربعين شرح في الله رحمه رجب ابن ذكر وقاد 
يقصد الذي ء الريا يفعل يكاد ( ول قاوله وهي الباب هذا في

ل التي ل العما من ونحوها صلة في الله لغير العمل به النسانأ
يقول ) لذلك للناس ظاهرة والتي لحد متعد نفع فيها يكونأ

ًا ونحوها الصدقاة من كثير يخشاه كانأ ما وهذا الرياء يدخلها ما كثير
. الله رحمهم السلف
مثلكم بشر أنأا إنأما { قل تعالى الله [ وقول قاوله
هذا : أنأ   أي. ...} ] الية واحد إله إلهكم إنأما إلي يوحى

يجوز ل عاما والشرك ، الية عجز في كما الشرك عن النهي فيه
يشرك أنأ يجوز ل أنه كما العمال من عمل في أصغر شرك إدخال
. بالله

بقوله الية في كما الجوزية قايم ابن يفسره الصالح والعمل
) وهو السنة على وكانأ الرياء من سألم ما هو الصالح ( العمل

ًا كانأ ما يعني .  النبي هدي وفق على وكانأ لله خالص
ًا  عنه الله رضي هريرة أبي [ عن قاوله الله قال مرفوع
ً عمل من ، الشرك عن الشركاء أغنى ( أنأا تعالى عمل
الطيبي الماما   قاال)] وشركه تركته غيري فيه معي أشرك

على يكونأ أنأ يحتمل النصب ) ضمير ( تركته قاوله الله رحمه
) والكثر غيري معي فيه أشرك الذي العمل ( تركت يعني العمل
) وهذا فيه أشرك الذي والعمل هو ( تركته المقصود أنأ على
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وجاعل الملة من مخرج غير الصغر الشرك ولكن ، الحديث ظاهر
وأنأ الصلي للتوحيد تجريده حيث من الدين دائارة في صاحبه
وتعالى سأبحانه لله الواجب التوحيد تماما في قااذف الصغر الشرك

.
أحد يشركني أنأ غني أنني  أي)] الشركاء أغنى [( أنأا قاوله

يدل والقيوما ، القيوما الحي هو وتعالى سأبحانه فالله ، الخلق من
فهو ، شيء إلى سأبحانه يحتاج فل الفعلية الصفات جميع على

عنه غنى لهم ليس وهم كلهم الخلق عن وتعالى سأبحانه الغني
. الشياء من شيء في وتعالى سأبحانه
ً عمل [( من قاوله )] غيري فيه معي أشرك عمل

إذا وأما ، الكبر الشرك ل الصغر الشرك هو أصالة هنا المقصود
ًا يتركه وجل عز الله أنأ شك فل الكبر الشرك على حمل ًا ترك كلي

. النار يلج بحيث عليه مات إذا
ًا الخدري سعيد أبي [ وعن قاوله أخبركم ( أل مرفوع

قالوا ؟ الدجال المسيح من عندي عليكم أخوف هو بما
رواه وقاد ، أحمد رواه   قاال...)] الخفي الشرك قال ، بلى
قاال ) ،كذلك موثاوقاونأ (رجاله قاال حجر ابن الحافظ وصححه غيره

ّود الزوائاد ( مجمع في الهيثمي الله رحمه البصيري إسأناده ) وج
وطريق ، لبيد ابن محمود طريق من ولكنه ، ماجه ابن سأنن في

) حسن ( إسأناده     الله رحمه البصيري عنه قاال لبيد بن محمود
والمقصود ) ، جيد ( إسأناده قاال أنه البصيري عن واحد غير وحكى

واحد غير بذلك وقاطع ، حسن طريق لبيد ابن محمود طريق أنأ
قالوا ، السرائر وشرك :     ( إياكم قاال   النبي أنأ وفيه

الرجل : يقوم قال ؟ السرائر شرك وما الله يارسول
ًا صلته فيزين فيصلي إليه الناس نأظر من يرى لما جاهد

في خاصة كثيرين خلق من ويقع الناس من كثير فيه يقع  وهذا)
شرح في رجب ابن ذكره ما وفق المتعدية الطاعات أبواب

كالصدقاة الطاعات من غيرها الصلة على ينقاس إنه إذ ، الربعين
الرياء لنأ الخفي والشرك السرائار شرك سأمي وإنما ، ونحوها
ً يتعلق إنأ إذ ، يبطن ما خلف النسانأ يظهر إنه إذ بالقلب أصل
مكانته الناس يرى أنأ يقصد وهو لله العبادة تجريد هو يبطن الذي
. الحديث في كما يرائايهم وهو العباده هذه في

سأبق ما على والنثى الذكر  يشمل)] الرجل [( يقوم قاوله
. تقريره
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ل وهو وتزيينها تحسينها من  وهذا)] صلته [( فيزين قاوله
. بالرياء يتعلق أنه شك

من أكانأ سأواء رجل  أي)] رجل نأظر من يرى [( لما قاوله
في واقاع فهو   الرياء أراد إذا ، الناث جنس من أما الرجال جنس

.  المحظور هذا

    

باب
الدنأيا بعمله النأسان إرادة الشرك من

:  الدنيا] الدنأيا بعمله النأسان إرادة الشرك [ من قاوله
النسانأ أنأ أي ، الدور أدنى لنها الدنيا لها قايل وإنما ، الولى الدار
يكونأ ما وهي البرزخ ودار ، الدنيا وهي الولى الدار ، دور بثلثاة يمر
أي ، الحيوانأ وهي الخرة دار ثام ، القبر في جحيم أو نعيم حياة من

.  نار في وإما جنة في إما البدية الحياة
الشرك من : بعض أي ، تبعيضية هنا  من] الشرك [ من قاوله

ـ بعمله الدنيا إرادته عند والنسانأ ، الدنيا بعمله النسانأ يريد أنأ
:ــ نوعانأ ـ هذا عمله
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نية إدخال يجوز ول أصله في لله قاربة هو مما يكونأ أنأ إما 
أو به بالمأمور أو الطاعة أو بالعبادة  يسمى ما وهذا ، فيه أخرى

.  ذلك وغير والجهاد والحج والصياما والزكاة كالصلة المطلوب
، بها الله إلى يتقرب ل التي المباحة المور من يكونأ أنأ وإما
والشراء كالبيع أوسأع الثاني فالنوع ، القربات جنس من ليست

النسانأ يريد أنأ مشروع الثاني النوع فهذا ، ذلك ونحو والزواج
ورزق وشراء بيع من الدنيا في به يشتغل مما لنه الدنيا فيه بعمله
وهو الول . وأما دنياه   في يعملها التي العمال من ذلك ونحو

يتقرب التي العمال وهي هنا أصالة المصنف مقصود وهو ، الصل
، الله إل بعمله يريد أل  النسانأ على يجب وجل عز الله إلى بها

، الله إنشاء معنا تأتي صور لها  الدنيا العمال بتلك العبد وإرادة
تلك عمل عند النية في أشرك لنه الشرك جنس من كانأ وإنما

.  ذلك غير أو المال وتشمل ، هنا الدنيا وهي ، معه غيره العمال
الدنأيا الحيوة يريد كان { من تعالى [ وقوله قاوله
يبخسون ل فيها وهم فيها أعمالهم إليهم نأوف وزينتها

ًا يريد كانأ : من  أي} ] ول وراءه ويركض الدنيا الحياة في شيئ
ّفاه حينئذ فإنه العمل هذا إل يقصد ل ولكنه أوله في ، دنياه في يو
ًا عليه يأخذ . الخرة في أجر

. يظلمونأ : ل   أي}] يبخسون ل فيها [ { وهم قاوله
النار إل الخرة في لهم ليس الذين [ { أولئك قاوله
: أنأ  أي}] يعملون كانأوا ما وباطل فيها صنعوا ما وحبطْ
من يكونأ إنما  الدنيا طلب وهو السابقة الية في المذكور القصد
ّفار جنس النار والذين ، أعمالهم حبطت الذين النفاق وأهل الك
وأل ذلك عن يبتعد أنأ عليه فالواجب المؤمن وأما ، بهم أولى

في الله رحمه السألما شيخ يقول لذلك ، الله إل بعمله يطلب
الولى ، صورتانأ له الدنيا في المال طلب ) : ( إنأ فتواه ( مجموع

الدنيا في شيء وراء يسعى أي ، النسانأ حاجيات من يكونأ : أنأ
توكله وإنما فيه شيء ل فهذا . ـ ونحوهما وبيع كسب من يحتاجه

في فصل ما وفق وتعالى سأبحانه الله على طلبه في واعتماده
إليه للعبد احتياج ل : ما . والثانية ـ السأباب باب وفي التوكل باب

مالت إليه القلب مال إذا وهذا ويطلبه ويريده وراءه يركض ولكنه
تيمية ابن ). قااله الكفر في أدخله وربما إليه القلب من شعبة
والقصد الميل ذلك في الكفر من شعبة عنده فكانأ ، الله رحمه

عز الله إلى بها يتقرب التي أعماله بجنس أي ، الدنيا في والطلب
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السبب على اعتمد لكنه الله إلى بها يتقررب مما ليست أو ، وجل
ًا ًا اعتماد كما الشرك جنس من أنه شك ل وهذا ، وراءه وبحث كلي

. السأباب باب في تقريره سأبق
رسأالة في الله رحمه الوهاب عبد بن محمد الماما ويذكر

طلبه العبد وتوفية وزينتها الدنيا الحياة إرادة أنأ ، ) له ( السأتنباط
:ــ صور فيه يدخل الية في جاء ما على فيها
ً النسانأ يعمل : أنأ أولها  ًا عمل ولكنه  النبي هدي وفق صواب

في أثاره يطلب وإنما الخرة في ثاوابه ول الخرة في وفاءه يريد ل
في ماله ينمي حتى ماله زكاة النسانأ يخرج أنأ  ذلك مثال ، الدنيا
والنماء البركة أنأ لعلمه الدنيا في ماله في له ويبارك الدنيا

هذا على الثواب يطلب ل فهو ، المال هذا بزكاة معقودة والكثرة
ًا يطلب وإنما يريده ول يرجوه ول الخرة في الله من العمل ثاواب

عن مروي وهذا ، عمله الدنيا في يوفى فهذا ، يوفاه الدنيا في
الطبري جرير ابن تفسير في جاء كما الله رحمه جبر ابن مجاهد
ًا .  مسند

ً النسانأ يريد : أنأ الثانية والصورة ، أصله في لله هو لعمل مال
ًا فيكونأ ًا يكونأ كأنأ مسجد في موظف ًا أو إمام ، ذلك نحو أو مؤذن

يثاب أنأ لجل ل لهما والتبكير الصلوات في الحظور في ويواظب
ًا المال ليأخذ وإنما عنه هذه عن يقعد ل وحتى نقصانأ دونأ تام

ً عليها وأخذ أخذها التي الوظيفة عنها يقول الصورة وهذه ، جعل
أكثر فيها وقاع ) وقاد ( السأتنباط في الوهاب عبد ابن محمد الشيخ
الذي المال وعن الوظائاف هذه عن ُنُحو لو الناس أكثر لنأ الناس

. عليه كانوا الذي بالعمل ول التبكير ول بالمواظبة وفوا لما يعطونه
ً يتقاضونأ الولونأ كانأ وإنما  أصلها في دينية وظائاف على مال
أو مكافأة أو جعل أتاهم وإذا وجل عز الله من ثاوابها يريدونأ هم
طاعة على بها يستعينونأ فإنهم المسلمين مال بيت من ذلك نحو
بكر أبو يفعل كانأ كما الوظيفة هذه يخدما فيما ذلك ويعملونأ الله

يفعل كانأ وكما ، عنهما الله رضي عمر  يفعل كانأ وكما الصديق
ً يأخذونأ كانوا لما وغيرهم القضاة من كثير يعملونأ وإنما ، جعل
كلها الصور . فهذه ذلك إلى وما وتحسينها الوظيفة هذه في ذلك

الوهاب عبد بن محمد الماما بذلك جزما كما الية هذه في تدخل
) . ( السأتنباط رسأالته في

عبد تعس الدينار عبد ( تعس  الله رسول قال[  قاوله
البخاري أخرجه الحديث   هذ...)] الخميصة عبد تعس الدرهم
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بهذا ليس الموضعين وكل صحيحه من موضعين في الله رحمه
وقاد ، فيه تصرف أو بمعناه حكاه الله رحمه المصنف فلعل ، اللفظ
. مختصر بلفظ ماجه ابن أخرجه

في أقاوى  وهذا) الدنأيا عبد ( تعس البخاري عند ولفظه 
المصنف بها ترجم التي والترجمة فيه نحن الذي الباب على الدللة

.   والية الحديث على
َعس ، ضبطانأ   فيها)] الدينار عبد [( تعس قاوله َت ) بفتح ( 

ِعس المهملة والعين التاء َت ضد والتعاسأة ، الشهر ) وهي و( 
( فتح في الله رحمه حجر ابن  . قااله السعد ضد وهي ، السعادة

ًا وتأتي )، الباري دعاء وهو ، وجهه على وانكب تعثر بمعنى أيض
) . ( النهاية في الثاير ابن . قااله بالهلك عليه

 إنما... )] الدرهم عبد تعس الدينار عبد ( تعس[ قاوله
ّبد لفظ في وكما والقطيفة والخميلة والخميصة والدرهم للدينار ُع
مع كالعبد فأصبح قالبه إسأترقات المور تلك لنأ والدنيا البخاري عند
ًا أصبح ، لها   ربه ولذلك ، عليه واسأتولت قالبه شغلت لها مرغوب
ًا كانأ حتى حصولها عند ويرضى بذهابها يسخط ، يطيعها لها رقايق

ًا الله أعطاه فإذا ، الله لها المعطي كانأ لو ًا دينار ًا أو قادر شرع
ًا مال على فيحصل يجاهد أنه أي ، كجهاد كدينار القسمة في شرع

ً ًا ، مثل ًا يأخذ أنأ له الله قادر كأنأ وقادر حصل فإذا عليه يحصل شيئ
ًا الله سألبه وإذا رضي الدينار على ل وهذا ، الله على سأخط دينار
للشهوة تابع كله وهذا ، للهوى العبودية صورة في داخل شك

وأعراضها الدنيا أغراض من لشيء النفس ميل هي التي الخفية
. الحديث في ذكر مما ذلك إلى وما والدرهم كالدينار

 عملة) ( والدرهم ، بالذهب مضروبة  عملة] [ الدينار
. بالفضة مضروبة

ابن قااله ، صوف أو خز من يكونأ معلم  ثاوب] [ الخميصة
) . ( النهاية في الثاير

أنواع من نوع أي من ، خمل من يكونأ  لباس] [  الخميلة
. ذلك غير أو خز أو قاطن أو صوف من ، اللباس

: أنأ  أي)] سخطْ يعطْ لم وإن رضي أعطي [( إن قاوله
، ذلك نحو أو درهم أو دينار من يطلبه بما معلق قالبه أنأ ذلك سأبب

. وغضب سأخط يجده لم وإذا رضي وجده إنأ
رحمه الثاير ابن ) يقول   ( انتكس)] وانأتكس [( تعس قاوله

عليه دعاء وهي الرأس، على النقلب ) هي ( النهاية كتابه في الله
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ولذلك ، يريد ما ينال بأل عليه دعاء أي ، يريد ما ينال ل أي ، بالخيبة
الدعاء في تدرج الحديث هذا في الله رحمه الطيبي الماما يقول
ً عليه دعي حيث عليه دعي ثام نفسه على ينكب وأنأ يتعثر بأنأ أول

. رأسأه على فينقلب رأسأه على يسقط أنأ وهو أعظم هو بما
فل شوكة أصابته : إذا   إي)] انأتقش فل شيك [( وإذا قاوله
عليه  النبي دعاء شدة من وهذا ويستخرجها، ينتقشها أنأ يستطيع

يستطيعونأ الناس غالب التي الشوكة يستخرج أنأ يستطيع ل أي ،
حتى يتلمس فهو العمى حتى فيهم وقاعت إذا يستخرجونها أنأ

عليه والدعاء والغواية الضللة تماما من وهذا ، فيستخرجها يجدها
يوفق ل المور أدق في حتى الخيبة على إل يحصل بأل قاصده بضد
.  فيها

) قاال   ( طوبى)] فرسه بعنان أخذ لعبد [( طوبى قاوله
أنها وغيره أحمد عند كما روايات وجاءت ، للجنة اسأم هو الثاير ابن

القيم ابن وحقق ، يقطعها ل سأنة مائاة فيها الراكب يسير شجرة
وهي الطيابة من مأخوذة طوبى  أنأ) الرواح ( حادي كتابه في

وأشجارها طيب إل يدخلها ل طيبة الجنة أنأ إذ الحسن الطيب الشيء
حاله كانأ لمن  النبي من دعاء وهذا ، طيبة كلها وأنهارها وثامارها

. كذلك
. الفرس : مقود  العنانأ)] فرسه [( بعنان قاوله
ل أنأ ، الله سأبيل في الجهاد  وهو)] الله سبيل [( في قاوله

ًا يقصد فل تعالى الله إل يقصد . وأغراضها  الدنيا أعراض من شيئ
َعَث)] رأسه [( أشعث قاوله نيابة بالفتحة ) مخفوضة   ( أش

، والوصفية الفعل زنة على لنه الصرف من الممنوع الكسر عن
. : فاعل . رأسأه الصرف من تمنعه علتانأ هاتانأ

ُه ، للعبد ) صفة  ( مغبرة... )]  قدماه [( مغبرة قاوله ( قادما
. مرفوعة الفاعلية ) على

يهتم ل فهو ؛ الرأس ثاائار ، الشعر طائار )  أي رأسأه ( أشعث
أصحاب عليه يكونأ الذي التزيين من ذلك ونحو ودهانه بتسريحه

في الجهاد أحوال ، الحوال هذه مثل عن والبعداء وطلبها الدنيا
حسن من قادماه اغبرت قاد أنه ) أي قادماه و( مغبرة الله سأبيل
الدنيا أرباب به يهتم بما يهتم ل فهو ، وجل عز الله سأبيل في بلئاه

. ذلك ونحو بالحلل المتزينونأ وطلبها وعبيدها
وإن الحراسة في كان الحراسة في كان [( إن قاوله

)]   الساقة في كان الساقة في كان
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:ـ الشراح يقول كما ، معنيين أحد تحتمل الجملة هذه
عند رئااسأة ول رفعة يطلب ل أنه المقصود يكونأ : أنأ الول

الشهادة إل يريد ل له متذلل لله متواضع هو وإنما الجهاد في ذهابه
في جاء ما عليه يدل ، الله راية ) ورفع الله إل إله ( ل ونصرة
لو بالبواب مدفوع أشعث ( ُرّب قاال  النبي أنأ مسلم صحيح

وقاربه تقواه وقاوة دينه صلبة من  وهذا) لبره الله على أقسم
يؤبه ل كونه مع ، بالبواب مدفوع كونه مع وتعالى سأبحانه الله من
الباري ( فتح في حجر ابن الحافظ يقول ، الذكر خامل كونه مع له

خمول يعني والخمول التواضع على دللة الحديث هذا ) ( وفي
) . الذكر

في وِضع وإنأ يجيدها فهو الحراسأة في وِضع إذا : أنه الثاني
من به أنيط وبما  بحقها يقوما فإنه وضع فأنى ، يجيدها فهو الساقاة

. عمل
)] يّشفع لم شفع وإن له يؤذن لم استئذن [( إن قاوله

ونحو والمرة والعظمة والكبر الجاه أصحاب من اسأتئذنأ إذا أنه أي
من ول الجاه من عنده ليس لنه له يؤذنأ ل فإنه الدنيا في ذلك

أمر في أولئك عند شفع إنأ ،كذلك شيء السلطة من ول الرئااسأة
. عنده جاه ول له سألطة ل لنه يّشفع ل فإنه فيه وتوسأط
عليه ترجم ما أهمها كثيرة أمور منه يؤخذ الحديث وهذا
يتقرب الذي بعمله يطلب ل النسانأ أنأ وهو  الله رحمه المصنف

ًا يكونأ وأل تعالى  الله غير به وجل عز الله إلى به مما لهواه عبد
الدنيا أغراض من ذلك ونحو  ودرهم دينار من نفسه تهواه

. وأعراضها
  

    

 ـ 232ـ  



بن / صـالح الشيخ )                                      لفضيلة التوحيـد كتاب بشـرح  المستفيد ( إفادة
السأمـري محمد

 باب
أو الله أحل ما تحريم في والمراء العلماء أطاع من

ًا اتخذهم فقد حّرمه ما تحليل أرباب
:ــ معنيين  تحتمل] العلماء أطاع [ من قاوله
مبتدأ يكونأ جواب لها يأتي التي الشرطية من تكونأ : أنأ الول

) . اتخذهم ( فقد جوابه المستظهر هو وهذا ، بالفاء
أطاع الذي ( باب أي الموصولية بمعنى يكونأ : أنأ الثاني

فإذا ،  سأائاغانأ معنيانأ كلهما وهذا ..) فهذا والمراء العلماء
والمراء العلماء أطاع من ( باب يقال فإنه الشرط بمعنى وضعت

.( ..
العلماء أطاع الذي ( باب يقال الموصولية بمعنى كانت وإذا

هذا قااعدة ذكر . وقابل الضافة     على تكونأ .... ) أي والمراء
يجمعونأ الذين فالعلماء ، والمراء بالعلماء المقصود نذكر الباب

ل علم أصحاب فليسوا ، والتقوى المعرفة وبين والعمل العلم بين
في القيم ابن . يقول المرانأ فيهما يجتمع وإنما ، عمل له يشفع
إل عالم ول فقيه لفظ يطلقونأ يكونوا ) لم الموقاعين ( اعلما كتابه
علوما عنده يكونأ أنأ ل والعمل العلم .  أي جمعهما من على

مظهر غير أو وتقوى ديانة صاحب ليس فسق صاحب وهو ومعارف
ًا يسمى ل هذا فإنأ للسأتقامة والله ، الله رحمهم السلف عند عالم

وأطيعوا الله أطيعوا آمنوا الذين { ياأيها يقول تعالى
تابعة المر أولي طاعة  فجعل} منكم المر وأولي الرسول

رواية ، الصحابة من جماعة عن جاء المر . وأولوا  النبي لطاعة
ورواية تفسيره في الطبري جرير ابن أخرجها كما عباس ابن عن
العلماء أي ، العلماء أنهم عنه منصوص هو كما الله رحمه أحمد عن

. المور أولوا هم الله بشرع
ًا رواية وهي الله رحمهم السلف من جماعة وذهب ابن عن أيض

رواية وهي تفسيره في الطبري جرير ابن أسأندها كما عباس
. المراء وهم الله رحمه أحمد عن منصوصة
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) الموقاعين ( اعلما كتابه أول في الجوزية القيم ابن وصوب
أي ، الله طاعة ظل في المراء طاعة وأنأ ، والعلماء المراء أنهم
ًا كانأ فيما إل المير تطيع ل أنك تعرف ولن الله طاعة على صواب
فرجع ، الفقه أهل العلماء خلل من إل الله طاعة على صواب أنه

القيم ابن يقول ولذلك  الله بأمر العلماء إلى الحقيقة على المر
العالم يصلح الصنفانأ فهذانأ السابق كتابه في الله رحمه

بن الله عبد عن المروي هو . وهذا بفسادهما ويفسد بصلحهما
ًا ذكر فإنه الله رحمه المبارك ، ذلك في أبيات وذكر هذا من نحو

وأما بالعمل العلم قارنوا الذين العلماء هم المر أولي أنأ والمقصود
 ينفذونأ الذين فهم المراء

. الباب لهذا الترجمة بذكر المقصود هو وهذا الله شرع
بين وسأط وهو والجماعة السنة منهج هو هذا في والقاعدة

بأولي يستهزؤنأ الذين فهم الول الطرف وأما ، نقيض طرفي
بحكم يفتي الذي بالعالم المستهزيء أنأ شك ول والعلماء المر
بنفسه الشخص يقصد أنأ إما ، حالتين عن يخرج فل أمره ويتبع الله

ًا وبعينه الذي السخرية باب من فهذا عليه هو الذي العلم عن بعيد
الذين { ياأيها تعالى قاال ، وتعالى سأبحانه الرب عنها نهى

ًا يكونأوا أن عسى قوم من قوم يسخر ل آمنوا منهم خير
الحق بطر ( الكبر قاال  النبي أنأ البخاري صحيح في  وجاء}

السأتحقار باب من شك ل فهذا  لسأتحقارهم) الناس وغمطْ
يقصد أنأ . أو إثام عليه وصاحبه يجوز ل وهذا والسخرية والسأتهزاء
فهذا بها ملتزمونأ هم التي والسنة دينهم لجل بهم باسأتهزائاه

هو كما عقبيه على مرتد الدين من خارج بالله كافر أنه لشك
ابن منهم واحد غير ذكره وقاد والجماعة السنة أهل عند عليه مجمع
) . فتاوبه ( مجمع في تيمية

المر وأولي العلماء في يغلونأ الذين فهم الخر الطرف وأما
المرتبة فوق يجعلونهم حتى قاداسأة عليهم ويطلقونأ فيقدسأونهم

ومن علمائاهم مع التصوف أرباب يفعله ما وهذا ، لهم جعلت التي
ًا لهذا أنأ شك ول ، له كمريدين عنده يعكفونأ إذا أنهم منها صور
ًا حرموا ً كانأ وإنأ اتبعوه شيئ ًا أحلوا وإنأ الله دين في حلل شيئ
ًا كانأ وإنأ يحلونه فإنهم أنهم إل ذلك وما ، الله دين في محرم

علماءهم أنأ حذوهم حذى ومن التصوف أرباب رأي يقولونأ
ًا الله من الوحي يأخذونأ ًا أو إلهام يأتي ولذلك ، ذلك أوغير كشف
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ذكره كما الله رحمه الجيلني القادر عبد عن ويحكى أشياء عليهم
له تمثل الشيطانأ ) أنأ فتواه ( مجموع في الله رحمه تيمية ابن

غيرك على حرمته ما لك أحللت قاد ربك أنا القادر عبد يا وقاال
الحكاية آخر إلى ، الشيطانأ فأنت الله عدو يا : اخسأ له فقال

الله رحمه ذكره من وأشاد السألما شيخ امتدحه ولذلك ، المعروفة
. فيه عليه وأثانى أحدهما هذا موقافين له وأنأ
:ــ صورتين عن تخرج ل والعلماء المراء طاعة أنأ شك ول 

. جهل عن يكونأ : أنأ الولى
أنأ يعلم فإنه علم عن كانأ ما . فأما علم عن يكونأ  أنأ: الثانأية

ولي له ذكره ما خلف على أي ، حلل الحراما وأنأ حراما الحلل
:ــ صورتانأ فله عالم أو أمير من أمره

سأاخر بذلك راض وهو الحلل ويحرما الحراما يحل  أنأ:     الولى
بإجماع الدين من وخروجه كفره في ريب ل فهذا الله بحكم

. الله رحمه تيمية بن قااله المسلمين
ًا يكونأ  أنأ:     والثانية ففيه به الله أمر ما خلف على ذلك أنأ عالم

مقر وهو ذلك يفعل ولكنه أحل ما تحريم أو الله حرما ما تحليل
يأثامونأ الذين الفساق جنس من فهذا العقوبة نفسه على خائاف

ابن قااله ، الفعل بهذا الفسق أصابهم قاد أنهم شك ول ، بفعلهم
)  . السالكين ( مدارج كتابه في كما الجوزية قايم

:ــ صورتانأ وللجهل ، جهل عن يكونأ أنأ وإما
مجزي فهو رفعه في فرط ولكنه رفعه يمكن يكونأ  أنأ:     الولى

الذكر أهل يسأل أنأ عليه ويجب الله وعيد وتحت تقصيره على
في أو الله حرما ما تحليل في يقع حتىل جهل ما ويتعلم والتقى
على يعول وأنأ الدليل يتبع أنأ عليه ويجب ، الله أحل ما تحريم
عنده كانأ إذا وهذا المخالفونأ خالفه مهما  نبيه وسأنة الله كتاب
( وهي أوالمتبع ، كالمجتهد ذلك وصحة ودللته الدليل لمعرفة أهلية
كالشاطبي الئامة بعض أثابتها ) قاد التقليد وفوق الجتهاد دونأ درجة

كتابه في كما ) والشوكاني ) و( الموافقات ( العتصاما في
) . الصول علم من الحق تحقيق في الفحول ( إرشاد

ً يكونأ : أنأ الثانية بين فهو الجهل رفعه أهلية عنده وليس جاهل
الله ماحرما للناس ويحلونأ وأهله العلم على يحسبونأ ممن أوسأاط

أحمد الماما عند جاء لذلك ، يفتيهم من على فإثامهم ، ذلك ونحو
فإثمه علم بغير ُأفتى ( من  قاال أنه   النبي عن غيره وكذا
، بها يتقوى طرق له لكن ، كلما فيه  والحديث) أفتاه من على

 ـ 235ـ  



بن / صـالح الشيخ )                                      لفضيلة التوحيـد كتاب بشـرح  المستفيد ( إفادة
السأمـري محمد

ل أما بالجهل النسانأ يعذر هل وهو الملحظ هذا يلحظ أنأ وينبغي
:ــ قاولين بين وسأط والجماعة السنة أهل ومنهج

. بإطلق بالجهل يعذر : ل الول القول
ًا بجهله النسانأ الثاني: يعذر القول .  مطلق
به يتحكم بالجهل العذر أنأ إذ تفصيل المسألة في يقولونأ وإنما

:ــ أمور
ً ، الدين ضروريات من هي هل ، المجهولة المسألة : نوعية أول

من أنها أما ذلك ونحو ، مشهورة  هي هل ، متواترة هي هل
الشيخ ـ النجدية الدعوة أئامة بعض حاول فقد ؟ الخفية المسائال

هذا في المسائال يقسم ) أنأ السنية ( الدرر في ـ العتيق سأعد
المسائال منها وجعل هناك مذكورة وهي ، أقاساما خمسة إلى الباب

ول جاهلها يكفر المتواترة الواضحة الجلية الدين من الضرورية
ولكن ، واضحة مسائال وهناك ، خفية دقايقة مسائال وهناك ، يعذر

من المسألة نوعية في ينظر أنأ ينبغي أنه والمقصود خفية دللتها
ًا عدمه ومن صحيحة كونها حيث ومن وعدمه قاطعيتها حيث ، أيض
. يراعى أنأ يجب ذلك كل ، ل أو إجتهاد مسائال هي هل

ًا هي هل الشخص فيها التي الدار إلى ينظر أنأ : ينبغي ثااني
السألما شيخ يذكره مهم ملحظ وهذا ، الجهل مظنة أو العلم مظنة
. الله رحمه

ًا ًا ثاالث بدين عهد حديث هو هل نفسه الشخص في ينظر : وأيض
هذا في والجماعة السنة أهل فمنهج ، المسائال بعض جهل حيث
بالجهل النسانأ يعذر أو بالجهل عذر ل كلمة فإطلق وسأط الباب

ًا المسألة في وإنما والجماعة السنة لهل مخالف ذلك كل مطلق
نحن الذي الحكم يبين ثام قاواعده من شيء إلى أشرنا تفصيل
. بصدده

ًا اتخذهم [ فقد قاوله وتعالى سأبحانه الله دونأ من  أي] أرباب
.

:  يوشك)] عليكم تنزل أن [( يوشك عباس ابن وقاال قاوله
ًا يكونأ أي ًا شيئ .  قاريب

الله رسول قال لكم أقول ، السماء من [( حجارة قاوله
 في أحمد أخرجه الثار  هذا)] وعمر بكر أبو قال وتقولون

عن بنحوه جاء وقاد بها يتقوى طرق وله ، واحد غير وأخرجه مسنده
الثار ولهذا ، الطبري جرير أبن عند كما صحيح بسند جبر بن مجاهد

أنهما عنهما الله رضي وعمر بكر أبو عن جاء ما وهو وموجب قاصة
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كانأ عباس وابن الحج إلى بالعمرة النسانأ يتمتع أنأ التمتع يريانأ ل
النص يخالفا لنهما عنهما الله رضي عليهم أنكر لذلك التمتع يوجب

لجل العلم يخالف قاد النسانأ أنأ ثام . ومن  النبي عن جاء وما
أدبه وأما ، بعلم يكونأ أنأ شرطه فأما ، وأدب بشرط ويكونأ النص
. لحقه هضم دونأ قادره على وإيقاءه مرتبته من للعالم إنزال دونأ
رضي ويبجلهما غيرهما عن يقدمهما فهو هذا قاوله مع عباس وابن
. يتبع أنأ أحق الحق أنأ إل ، عنهما الله

يعرفون لقوم : عجبت حنبل بن أحمد [ وقال قاوله
هو . والسند السند ذكر : هو  السأناد... ] وصحته السناد
) . ( النص المتن إلى الموصلين الرواة سألسلة
هذا بصحة جزموا أنهم  أي] وصحته السناد [ عرفوا قاوله

صح إذا السند أنأ الغالب وفي صحيح السند أنأ عرفوا لنهم المتن
. متنه صح

يقول تعالى والله سفيان رأي إلى [ يذهبون قاوله
أو فتنة تصيبهم أن أمره عن يخالفون الذين { فليحذر

: قال ؟ الفتنة ما أتدري } قال أليم عذاب يصيبهم
قلبه في يقع أن قوله بعض رد إذا لعله الشرك  الفتنة
فسفيانأ ، : الثوري يعني   سأفيانأ] فيهلك الزيغ من شيء
ًا قاائام مذهب له كانأ الثوري كتابيه في البر عبد ابن يذكره ما كثير

كما الله رحمه المنذر ابن ) ويذكره والسأتذكار ( التمهيد الكبيرين
كتابه في كما المقدسأي قادامة ابن ) ويذكره ( الوسأط كتابه في

عن يذهب من منهم أنأ حنبل بن أحمد الماما ) ويقصد ( المغني
ًا النص من شخص برأي ويأخذ النص إلى السند صحة مع بعيد

المبين الحق المسلك عن إبتداع خروج أنه شك ول ، الشخاص
أن أمره عن يخالفون الذين { فليحذر  يقول تعالى والله

غير أثابته الثار وهذا}  أليم عذاب يصيبهم أو فتنة تصيبهم
الله أمر عن المخالفة أنأ والمقصود ، الله رحمه أحمد عن واحد
معاندة عن إل تكونأ ل للنسانأ اسأتبانت إذا  رسأوله وأمر تعالى
وإلى وتعالى سأبحانه بالله الكفر إلى يقودهم ذلك أنأ شك ول وكبر

. سأبحانه به الشرك
هذه يقرأ  لنبي ا سمع : أنأه حاتم ابن عدي [ عن قاوله

ًا ورهبانأهم أحبارهم { اتخذوا الية } ( الله دون من أرباب
نصلي ول لهم نسجد ل أننا أي)]   نأعبدهم لسنا إنأا له فقلت
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المشهورة التعبدية والشعائار المعروفة العبادات من ذلك ونحو لهم
.

فتحرمونأه الله أحل ما يحرمون : أليس [( قال قاوله
 ] ؟ فتحلونأه الله حرم ما ويحلون

يحللونه أو فتتابعونهم حلل وهو يحرمونه أنهم علمكم مع أي
تكن لم المخالفة أنأ على دللة فيه وهذا ، فتتابعونهم حراما وهو
المذكورة الثانية الصورة نحو جهل عن كانت إذا وأما جهل على
ًا . أفتاه من على وإثامه عنه معفي النسانأ فإنأ الجهل صور من آنف

نوع هذه  أي] عبادتهم : فتلك قال ، بلى [ فقلت قاوله
أرباب يسميه ما وهو الطاعة في العبادة وهي ، العبادة أنواع من

ما بخلف أطعتهم أنك أي ، الطاعة في الشرك العتقاد و التكلم
الشرك جنس من وهذا بالمخالفة علمك مع  والرسأول الله أمر

. المحرما
. مسنده في  أي] أحمد [ رواه قاوله
في والموجود ، جامعه في  أي] وحسنه [ والترمذي قاوله

، الوجه هذا من إل نعرفه ل غريب : حديث قاال أنه الترمذي سأنن
( اليمانأ كتابه في كما السألما شيخ به قاال ، حسنه أنه فيه وليس

 . (
            

    

 تعالى الله قول باب
إليك أنأزل بما آمنوا أنأهم يزعمون الذين إلى تر { ألم

   قبلك من أنأزل وما
أن أمروا وقد الطاغوت إلى يتحاكموا أن يريدون   

ً يضلهم أن الشيطان ويريد به يكفروا ًا ضلل }  بعيد
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الله إلى التحاكم لزوما الله رحمه المصنف به أراد الباب هذا
أيها { يآ تعالى قاوله في كما والختلف التنازع عند ورسأوله
المر وأولي الرسول وأطيعوا الله أطيعوا آمنوا الذين
والرسول الله إلى فردوه شيء في تنازعتم فإن منكم

دللة فيه وهذا  ،} الخر واليوم لله با تؤمنون كنتم إن
أو دين آخركصاحب أو له أخ مع تنازع إذا النسانأ أنأ على واضحة

ذلك إلى ويتحاكم  الرسأول أمر وإلى الله أمر إلى يرجع فإنه نحوه
.  له ويسلم

أنأهم يزعمون الذين إلى تر [{ ألم تعالى الله وقاول قاوله
  الية...}] إليك أنأزل بما ءامنوا

معنى  سأبق} الطاغوت إلى يتحاكموا أن { يريدون
ًا لغة  الطاغوت كلمة القاوال أفضل أنأ هناك وذكرنا ، واصطلح
ذكر فإنه الله رحمه الجوزية قايم ابن قاول هو الطاغوت تعريف في
. نحوهما أو مطاع أو متبوع من الحد فيه الناس تجاوز من كل أنه

أنه على واضحة دللة فيه  هذا} به يكفروا أن أمروا { وقد
غير على إليه يتحاكم من بكل الكفر ويجب بالطاغوت الكفر يجب
السنة أهل عليها أجمع التي المور من وهذا ،  ورسأوله الله حكم

النسانأ يبدأ هل والجماعة السنة أهل اختلف ولذلك ، والجماعة
شيخ اختار ، الحق لهل مذهبانأ ، يبدأبالتوحيد أما بالطاغوت بالكفر

، أدلة وفيه ، ذلك  إلى وما بالطاغوت يكفر أنأ غيره وكذا السألما
نفي أولها الله إل إله ل أنأ شهادة في وكذلك السابقة الية ففي
ثام الله دونأ من والطواغيت اللهة بجميع تكفر أي ، بالنفي فتبدأ
ًا توحد ًا توحيد بهذه بالكفر إل يكونأ أنأ يمكن ل التوحيد لنأ ، صحيح

. فألهوها حدهم الناس فيها يتجاوز آلهة اتخذت التي الشياء
ً يضلهم أن الشيطان [{ ويريد قاوله ًا ضلل :  أي}] بعيد

غير إلى يتحاكم بأنأ ، الضللة في النسانأ يوقاع أنأ الشيطانأ يريد
وهذا ، الله أمر خلف على الطواغيت إلى يتحاكم وأنأ ، الله أمر
الترجمة في الله رحمه المصنف أراده ما على واضحة دللة فيه

. إليها أشرنا التي السابقة
إنأما قالوا الرض في تفسدوا ل لهم قيل [{ وإذا قاوله

كما العالية أبو قااله ، الرض في تعصوا : ل  أي}] مصلحون نأحن
ابن أخرجه ) وكذلك ( التفسير كتابه في حاتم أبي أبن عنه أخرجه
ًا تفسيره في الطبري جرير . الله رحمه أنس بن الربيع عن مسند
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الشرك  فيه يدخل جنس العصيانأ لنأ بالعصيانأ الية وفسروا 
الذي العصيانأ من ذلك وكل ، والصغائار والكبائار والصغر الكبر
ولزوما الله بطاعة والخلق والدنيا الرض فصلح ، الرض يفسد

. المعاصي من  بضده كله ذلك وفساد مراضيه
نريد نحن إنما  أي}] مصلحون نأحن إنأما [ { قالوا قاوله
. الفساد ل ، الصلح
 قاال}] إصلحها بعد الرض في تفسدوا [{ ول قاوله

أنأ على المفسرين الفوائاد) أكثر ( بدائاع كتابه في كما القيم أبن
العصيانأ فإنأ الطاعة تتركوا ول الرض في تعصوا : ول المقصود

به وأنزل الرسأل به الله بعث ما بخلف أخذ هو الطاعة وترك
وتركت الرسأل تركت لنها إفساد فيه ذلك أنأ ولشك ، الكتب
.  بالله الشرك أعظمها ومن المعاصي ولزمت الله أوامر

}] يبغون الجاهلية [{ أفحكم تعالى الله وقاول قاوله
:ــ المفسرين عند جاء كما ، معنييانأ لها هنا الجاهلية
بأل ،  النبي بعثة قابل الولى الجاهلية  بذلك يقصد : أنأ الول

غير إلى يتحاكمونأ أنهم إذ الجاهليونأ عليه كانأ ما نحو على يتحاكم
، ذلك ونحو وسألوما وتقاليد عوائاد من عندهم أشياء وإلى ، الله أمر

سأبحانه الله عن جاء ما عن وصرفهم وأجدادهم آبائاهم عن ورثاوه
. السمحة الحنيفية وعن وتعالى

حكم بغير الخذ وهو ، جهل هو الذي الحكم أتريدونأ : أي الثاني
عن واردانأ تفسيرانأ وهذا وهذا ، الله إلى التحاكم غير ولزوما الله

في واللوسأي كثير ابن إليه  أشار كما ، الله رحمهم السلف
الكبير. تفسيره
( ل قال  الله رسول أن  عمرو بن الله عبد [ عن قاوله
 قاال)] به جئت لما تبعا هواه يكون حتى أحدكم يؤمن
ّويناه صحيح حديث النووي ، صحيح ) بإسأناد ( الحجة كتاب في  ُر

الواحد الحديث النووية) في ( الربعين كتابه في ذلك قاال
. هناك عبارته والربعين
كتاب  يعني] الحجة كتاب في ُرّويناه صحيح [ حديث قاوله

( أسأماه الذي الله رحمه الشافعي المقدسأي نصر الحافظ أبي ابن
. المشهورة المعروفة كتبه من ) وهو المحجة تارك على الحجة

ّويناه قاوله َناه ، ضبطانأ فيها الكلمة ) هذه ( ُر َوي ّويناه ) و ( َر ( ُر
) .  أما الربانية ( الفتوحات كتابه في الشافعي  ذلك إلى ) . أشار
ّويناه ًا لنا روي قاد لنه ، للمجهول ) فعرفناه ( ُر .  مسند
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َويناه) أي ، محتملنأ وهذا هذا ، الكتاب هذا إلى بإسأنادنا و( َر
الخطيب وعبارة ، واحد غير صححه وقاد ، فيه متكلم والحديث
) رويناه صحيح :( الحديث قاال أنه المصابيح مشكاة في التبريزي

، هنا المصنف ذكره ما نحو على صحيح ) باسأناد ( الحجة كتابه في
( صاحب حسنه ) . وقاد ( حسن لفظ زيادة ففيها النووي عبارة أما

في الله رحمه رجب ابن أنأ إل ، غيره وكذا الله ) رحمه المرقااة
أهمها لعلل جدا بعيدا الحديث تصحيح أنأ ) ذكر ( الربعين شرحه

بهذا تفرد أنه إذ الله رحمه حماد ابن نعيم قابل من تفردا أنه
معنا سأبق وقاد الئامة عليه تكلم وقاد محتمل غير وتفرده الحديث

الحافظ ذكره ما فيه الكلما وأحسن ، الرجل حول ذلك من شيئا
أوهاما له صدوق عدل أنه ) من ( الترهيب كتابه في حجر ابن

. ومناكير
( التاما كتابه في الله رحمه علي ابن وأوهامه مناكيره أثابت وقاد

محتمل غير فتفرده بذلك تفرد قاد أنه إذ علة هذه أنأ ) . والمقصود
عبد عن الحديث هذا يروي البصري أوس بن عقبة أنأ العلل ومن ،

ابن  بذلك ) وجزما ( منقطعة أنها واحد غير وذكر ، عمرو ابن الله
.  الذكر النف كتابه في الله رحمه علي

لوهاما ( الموضح كتابه في الله رحمه البغدادي الخطيب أنأ إل
عن الصحة ظاهره بسند مسندة حكاية ) ذكر والتفريق الجمع
أبا ( أنأ لهم حكى أنه عمرو بن الله عبد عن البصري أوس بن عقبة
ظاهره سأند ) وهذا ...إلخ الفاروق هو عمر وأنأ الصديق هو بكر

عبد عند ( جلست قاال البصري أوس بن عقبة أنأ وفيه ، الصحة
واضحة دللة فيه ) وهذا وكذا كذا وقاال العاص بن عمرو بن الله
الذي التفرد فيبقى حصلت قاد اللقيا وكانت ، به التقى أنه على
أقاوال أصح على محتمل غير تفرده حماد بن ونعيم به تفرد

. المحدثاين
ل ، الكمالي الواجب اليمانأ  أي)] أحدكم يؤمن [( ل قاوله
حين الزانأي يزنأي ( ل  النبي قاول نحو على الصلي اليمانأ
لليمانأ نفي فهذا ، الحديث آخر  إلىمؤمن..) وهو يزنأي

الكمالي. الواجب
: ما أي  هواه)] هواه يكون حتى أحدكم يؤمن [( ل قاوله

. نفسه تحبه
ًا النص مع يدور هواه أنأ  أي)] به جئت لما [( تبعا وسأنة كتاب

مايبغضه ويبغض الله يحبه ما يحب فهو  رسأوله وأمر الله أمر مع ،
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يوالي ،  الرسأول يبغضه ما ويبغض  الرسأول يحبه ما يحب ، الله
هو وهذا ، ورسأوله الله عادى من ويعادي ورسأوله الله والى من

كتابه ) وفي ( اليمانأ كتابه في القيم ابن . قااله اليمانأ تماما
. المعروفة السبعينية ) الرسأالة  ( السبعين

المنافقين من رجل بين كان الشعبي [( قال قاوله
إلى نأتحاكم اليهودي فقال خصومة اليهود من ورجل
: هي  الرشوة)] الرشوة يأخذ ل أنأه عرف لنأه  محمد
أو بالمحكوما ليترفق سألطانأ أو  حكم لصاحب تعطى أعطية
. الحكم في يميل ول عليه المحكوما يريده بشيء ليحكم

أنأهم لعلمه اليهود إلى نأتحاكم المنافق [( وقالقاوله
يأتيا أن فاتفقا الحكم في ويميلون الرشوة يأخذون

ًا العراف وبين بينه والتفريق الكاهن تعريف  سأبق)] كاهن
. والساحر

. معروفة  قابيلة)] جهينة [( في
يزعمون الذين إلى تر { ألم فنزلت ، إليه [( فتحاكما

أن يريدون قبلك من أنأزل وما إليك أنأزل بما ءامنوا أنأهم
} الية... به يكفروا أن أمروا وقد الطاغوت إلى يتحاكموا

[
ً الله رحمه الطبري جرير ابن أخرجه الثار وهذا  ، مرسأل

. المحدثاين عند هو كما الضعف المرسألت في والصل
  هذه] اختصما.... إلخ رجلين في نأزلت [( وقيل قاوله
جرير وابن تفسيره في حاتم أبي كابن ، واحد غير أخرجها الرواية

، الكلبي وفيها باذاما صالح أبو فيها ولكن ، تفسيره في الطبري
أنه أي ، متروك وكلهما باذاما صالح أبي عن الكلبي رواية من فهي
. بالكذب متهم
قاد ولكنه ، الحكاية هذه وضع إلى المتأخرين بعض ذهب لذلك 
ًا صح أحمد عند جاء كما عنهما الله رضي عباس ابن عن منها نحو

. السند صحيحة وهي
نأترافع أحدهما فقال اختصما رجلين في [( نأزلت قاوله

  كعب)] الشرف ابن كعب إلى الخر وقال ،   النبي إلى
( زاد كتابه في الجوزية قايم ابن قااله كما اليهود من الشرف بن

أنأ ) إلى الباري ( فتح كتابه في الله رحمه حجر ابن المعاد) وذهب
ًا أصبح ثام فهرب بدما ُطلب جده لكن عربي الرجل هذا أصل حليف
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منهم وليس اليهود إلى فنسب كعب له جاء ثام النضير بني ليهود
ً ًا ليس عربي أصله أنأ أي ، أصل . عبري

القصة له أحدهم فذكر ، عمر إلى ترافعا [( ثم قاوله
، : نأعم قال ؟ : أكذلك الله برسول يرض لم للذي فقال

بل الصحيحة غير الخبار من  هذه)] فقتله بالسيف فضربه
شخصين فيها لنأ ، مكذوبة موضوعة أنها إلى بعضهم ذهب

عند معروف وهذا ، والكلبي باذاما صالح أبو بالكذب متهمين
. المحدثاين

 رسأوله وإلى وجل عز الله إلى التحاكم ( أنأ الباب هذا وقااعدة
فله الباب هذا في يخالف من على الحكم ) وأما فرض واجب

ًا الله أنزل ما بغير الحكم فيكونأ ، ومراتب درجات :ـ صور في كفر
ّلقها  يكونأ أنأ إما  ّلقها يكونأ أنأ وإما ، والتكذيب الجحد متع متع

ّلقها يكونأ أنأ وإما ، والتسوية التفضيل يكونأ أنأ وإما ، المتناع متع
ّلقها ّلقها يكونأ أنأ وإما ، الترك متع . التشريع متع

والتشريع ورسأوله الله حكم أحقية النسانأ جحد : إذا فالولى
، المحدثاين بإجماع كفره في شك ل  فهذا ورسأوله الله من التي
السألما شيخ عليه ) ونص ( البانة كتابه في العكبري بطة ابن قااله
. غيرهما ) وكذا فتواه ( مجموع في كما الله رحمه تيمية ابن

وله ، والتسوية التفضيل باب من يكونأ أنأ : وهي الثانية     وأما
:ــ صور
شرع على الله شرع وغير الله حكم غير يفضل : أنأ الولى 
تيمية ابن السألما شيخ قااله ، كفره   في شك ل وهذا ، وحكمه الله
). فتواه ( مجموع في
ًا يكونأ : أنأ الثانية  ، الله بشرع الله شرع غير لشرع مساوي

ذلك إلى وما أفعالهم وأحكاما العبيد مصلحة في سأواء هما فيقول
ًا كفره في شك ل فهذا ) . ( تفسيره في كثير ابن قااله ، أيض

ً وليس فاضل الله شرع يقول : أنأ الثالثة ل ولكنه ، مفضول
هذا في منه أولى غيره ويكونأ ُينحى إنما الزمانأ هذا في يصلح
ورسأوله الله شرع له وضع الول بالزمن شبيه زمن أتى فإذا الزمن

 ، تيمية  ابن قااله كما السألما عن وارتداده كفره في شك ل فهذا
) . فتواه ( مجموع في

إلى  ُيدعى أنأ وحقيقته ، المتناع باب من يكونأ  أنأ:     الثالثة     وأما
حل في شك ل وهذا ، ويمتنع فيأبى ورسأوله الله إلى يتحاكم أنأ

. والذي فتياه مجموع في الله رحمه تيمية ابن قااله ،  وقاتاله دمه
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ًا ومشرك كافر أنه السنة أهل جماهير عليه ًا أكبر شرك من مخرج
، بهما يأخذ ولم ورسأوله الله حكم امتثال عن امتنع لنه الملة
وأما فحسب التخلية هو الترك لنأ والترك المتناع بين ففرق

كافر فهو ذلك ونحو بتهديد الترك إلى الدعوة مع تخلية فهو المتناع
.

ًا يكونأ   أنأ:     الرابعة     وأما ًء الله بشرع سأاخر آبه غير  به مستهزا
بإجماع كافر فهذا  رسأوله وحكم الله بحكم عمل ولو ، به

، تستهزءون كنتم ورسوله وءايته لله أبا { قل المسلمين
ًا منطبقة الية  وهذه} إيمنكم بعد كفرتم قد تعتذروا ل تمام

. المذكورة الرابعة الصورة على
إلى التحاكم النسانأ يترك أنأ وهو الترك  هي:     الخامسة     وأما

:ـ صورتانأ له وهذا الله شرع
.  : دونه والثانية ، أكبر : شرك الولى

ًا الله شرع إلى التحاكم يترك أنأ : فهو الولى أما ًا ترك ل كلي
، الله شرع تنحية باب من أنه شك ل وهذا ، الدين من بشيء يقوما
) . البيانأ ( أضواء صاحب عليه نص كما ، بالجماع كفر وهذا

 ورسأوله الله لحكم الخضوع بوجوب إقارار : فهو الثانية وأما
ّكم لم  واحدة واقاعة أو واحدة مسألة في وقاع ولكنه شرع فيها ُيَح

الله رحمه القيم ابن قااله ، والعصيانأ الفسوق باب من وهذا ، الله
) . السالكين ( مدارج في

بحجة الله شرع إلى التحاكم عدما : فهي  الخيرة     الصورة     وأما
مع المتأخرين عند خلف محل وهذا ، يوضع الذي الجديد التشريع

نظامه له ووضع نظم جديد بتشريع الله شرع نحي إذا أنه إجماعهم
الدين كليات في  ورسأوله الله شرع إلى التحاكم ألغي بحيث

كانأ إذا وإما ، الملة من مخرج أكبر كفر أنه شك فل وفروعه
ًا الله شرع تفضيل مع موجود وهذا هذا بل  الغاء مع ليس تشريع

فيه  فهذا بذلك  سأمح ولكن ، وواجب لزما بأنه والقارار  ورسأوله
محمد العلمة ومنهم الئامة من واحد غير ذكرها صور وله ، خلف

ًا السعودية الديار مفتي الشيخ آل إبراهيم بن في رسأالة وله سأابق
. اجتهاد محل . والمسألة فيها أسأهب ذلك

وهو به المعمول هو الوصفي التكفير أنأ يعلم أنأ وينبغي
ًا والقاوال بالفعال المتعلق المتعلق العيني التكفير وأما ، مطلق

:ـ بشرطين إل إليه الشارة ينبغي ل فهذا  بأعيانهم بأشخاص
. الشخص ذلك من المكفر ذلك ثابوت : تحقق الول

 ـ 244ـ  



بن / صـالح الشيخ )                                      لفضيلة التوحيـد كتاب بشـرح  المستفيد ( إفادة
السأمـري محمد

الحكم هذا تنزيل عند الموانع وانتفاء الشروط : وجود والثاني
. بعينه الشخص على

    

 باب
ًا جحد من والصفات السماء من شيئ

ًا جحد من [ باب قاوله ] والصفات السماء من شيئ
َد ، جحد لمادة اللغوي المعنى وهذا ، وكفر أنكر )  بمعنى ( َجَح
ًا من شيٍئ جْحد إنأ . ثام وصفاته الله أسأماء كل فتعم ) نكرة ( شيئ
ًا يكونأ وصفاته الله أسأماء :ــ صورتين في كفر

صفاته من صفة أو أسأمائاه من اسأم الله عن يبلغه  أنأ:     الولى
واحد غير عليه نص وقاد ، كفر أنه شك ل فهذا ويجحده ينكره ثام

) وكذلك ( البانة في الله رحمه بطة ابن مثل المسلمين أئامة من
. وعلة الجماع كلهما وحكى الله رحمهما القيم وابن تيمية ابن

ًا ذلك منكر كونأ ًا أنكر أنه هو كافر ثابت وقاد  ورسأوله الله عن خبر
ًا أنكر ومن ورسأوله الله عن خبر أنه لديه الله عن لديه ثابت خبر

في آية ينكر كمن ، المسلمين بإجماع كافر أنه شك ل ورسأوله
ًا أو الله كتاب ًا حديث ًا صحيح .  النبي عن به مقطوع
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عن ويعطله يحرفه ولكنه النص يثبت : أنأ الثانية     والصورة
ًا رحمة بل رحمن يثبتونأ فهم كالمعطلة ، معناه رحمة بل ورحيم
ًا يكونونأ فهؤلء ، جرا وهلم . تأويل عندهم يكن لم إذا ، كفار

} ] بالرحمن يكفرون { وهم تعالى الله [ وقول قاوله
ًا الرحمن اسأم : يجحدونأ أي ، ) يجحدونأ ( يكفرونأ عناد
ًا ذكر وقاد ، أصالة قاريش كفار وهم ، أنفسهم من واسأتكبار
ما وفق الية هذه نزول . وسأبب الباب آخر في عنهم ذلك المصنف

مجاهد عن تفسيره في الطبري الماما : أخرجه المصنف ذكر
ً جرير ابن أخرجه ولكن  ضعيف أنه المرسأل في والصل ، مرسأل

ً تفسيره في شرط على قاتادة إلى وسأنده ، قاتادة عن مطول
ًا عليه . ويدل ثاقات فرجاله الصحة عن الصحيحين في جاء ما أيض

يوما في قاريش كفار صالح لّما  النبي أنأ عنه الله رضي هريرة أبي
ّبى الرحيم الرحمن الله بسم يكتب أنأ كاتبه أمر الحديبية فتأ

، الرحمن نعرف ل وقاالوا ، الرحيم الرحمن اسأم من المشركونأ
ًا العرب أنأ وذلك باسأمك خطاباتهم صدور في يكتبونأ كانوا وقاريش
ًا أنكر فمن ، الرحيم الرحمن يذكرونأ ول ، اللهم أسأماء من شيئ
ًا رد لنه ، كافر فهو وصفاته الله أنأ ذلك وشرط ، الله عن خبر

ًا يبلغه ًا بلوغ . صحيح
ًا] البخاري صحيح [ وفي قاوله الله رضي علي إلى   مسند

. عنه
أتريدون ، يعرفون بما الناس ( حدثوا علي [ قال قاوله

كثر قاد علي زمن أنأ ذلك  ووجه)] ؟ ورسوله الله يكذب أن
ًا يذكرونأ الذين والوعاظ القصاص فيه عن أخبار ومنها كثيرة أخبار

السأرائاليات نقل في أغربوا وربما وصفاته وجل عز الله ذات
ًا النفس أنكرت وربما النفس فتنكرها كفري أمر في ووقاعت حق
ل وما تعرفه ل بما ُحدثات العقول أنأ ذلك وسأبب ، بالله والعياذ
على العامة بها أخبرت لو التي الصفات بعض كذكر . وذلك تطيقه

في وتعالى سأبحانه الله نزول كصفة ، بعضهم لستنكرها التفصيل
( خلق  حديث وشرح ، الدنيا السماء إلى الليل من الخير الثلث
من ونحوها ، مسلم أخرجه  وقاد) الرحمن صورة على آدم الله

، العامة عقول تستنكرها قاد الصفات هذه مثل فإنأ ، الصفات
كتابه في به الله أخبر ما بكل المؤمن يقر أنأ اللزما الواجب ولكن

قااله كما ،  رسأوله مراد وعلى الله مراد على  رسأوله به جاء وما
. الله رحمه الشافعي
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َمْعَمر [ عن.  مصنفه في  يعني] الرزاق عبد [ روى وقاوله
. اليمني الزدي راشد بن  معمر]

 هو] عباس ابن عن ابيه عن طاووس ابن [ عن قاوله
. كيسانأ بن طاووس بن عبدالله
ً رأى [أنأه قاوله يشبه ما أصابه   انتفضانأتفض] رجل

للجسد.   تحريك فيه شيء هو النتفاض ،وحقيقة القشعريرة
ًا سمع [ لما قاوله الصفات في  النبي عن حديث

ًا ُأبهم ، الصفة ُأبهمت  وهنا] لذلك استنكار إنأ إذ ، المستنكر و
ًا يفيد ل ذلك ًا شيئ . كثير

َق : ما [ فقال قاوله محكمه عند رقة يجدون ؟  هؤلء َفّر
 ] متشابهه عند ويهلكون

مثناة القاف بضم الول ، محفوظانأ ضبطانأ ) فيها ( فرق كلمة
ُق فوق من َفَر ، اسأتفهامية إل تكونأ ) ل الخوف. فـ( ما ) بمعنى ( 
يعرفونأ ل التي الصفة يثبتونأ ل عندما هؤلء َأَخاَف شيء : أي أي

مفتوحة فوق من المثناة القاف تكونأ أنأ الثاني . والضبط ؟ معناها
َق الراء تثقيل ضبطانأ ،وفيها َفّر َق ) وتخفيفها (  َفَر وتكونأ ) ، ( 

ٍذ ( ما المعربين أقاوال أصح في اسأتفهامية تكونأ ول نافية ) حينئ
جعلوا إنهم إذ هؤلء فّرق : ما المعنى فيكونأ ، الجملة هذه في

.  والعكس حق صورة في الباطل
وإنأ تعالى الله مراد وفق الله إلى نرده شيء كل أنأ والصل

، محكم هو ما ومنها مشتبه هو ما اليات فمن ، معناه نفهم لم
الله صفات حقائاق كنحو تعالى الله إلى علمه يرد فالمشتبه
َفوض ل معروفة فمعانيها المعنى وأما ، وكيفياتها وكذلك ، فيها ُي

في البيهقي أخرج فقد النعيم من فيها وما الجنة حقائاق في
مما الجنة في : ( ليس قاال أنه عباس ابن ) عن اليمانأ ( شعب

ّود ) وقاد السأماء إل الدنيا في حجر ابن كالحافظ واحد غير سأنده ج
. المتشابه من كله . فهذا

من ليست معانيها حيث من وصفاته الله أسأماء أنأ وليعلم
أئامة ذلك على نص وقاد ، المحكم من هي بل شيء في المتشابه

) . فتاواه ( مجموع في كما الله رحمه تيميه ابن ومنهم
ّقاـة] محكمه عند ِرقة [ يجدون قاوله ِر ًا  (  ، ومعرفة ) لين

. فحسب اللين اللغة في والرقاة ، المراد المعنى هو وهذا
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أي به ) يقصد  ( متشابهه] متشابهه عند [ ويهلكون قاوله
ًا يشته ًا اشتباه إلى العلماء بعض يقسمه المتشابه إنأ إذ ، نسبي

:ـ قاسمين
ًا معناه يعرف ل : متشابه الول الله اختص مما فهو ، مطلق

. آنفا مثلناه ما كنحو ، بعلمه
ًا يعلم : متشابه الثاني ًا علم العلماء فيه يتفاوت نسبي

الخبار فيها اختلفت التي اليات من كثير كنحو وهذا ، ويتنافسونأ
ومنهم يتوقاف من فمنهم ، فيها يختلفونأ العلماء فإنأ ، والنصوص

النسبي المتشابه ) على ( ويهلكونأ قاوله فيحمل ، وهكذا يرجح من
عقله يقبلها لم لّما الله صفات من صفة أنكر العاّمي هذا أنأ أي ،

الشيء يمر أنأ عليه الواجب أنأ مع ، بذلك فيهلك فكره تدخل ولم
لنه ، عنه العلم أهل يسأل أو ، معناه يعرف لم وإنأ الله مراد على
خاصة ، العقول بعض  عنده تقف قاد الذي النسبي المتشابه من

ًا ، العامة عقول . الدين في العلم لهل خلف
بأنأ أحدهم كفر وربما ، الهلك يصيبهم  أي] [ يهلكون وقاوله

بضربيه الكفر في يقع أو ، تعالى  الله صفات من صفة يجحد
ًا كلمنا صدر في المذكورين في الرزاق عبد أخرجه الثار . وهذا آنف

ابن أخرجه وكذلك ، المصنف ذكره مما قاريب ولفظه ) ، ( مصنفه
. صحيح ) وسأنده ( السنة كتابه في عاصم أبي

    

باب
} ينكرونأها ثم الله نأعمة { يعرفون تعالى الله قول
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ثم الله نأعمة { يعرفون تعالى الله قول [باب قاوله
النعمة جحد أنأ التوحيد كتاب في الية هذه ذكر  وجه}] ينكرونأها

يكونأ وإنما ، المنعم بالله كفر أنه شك ل المنعم غير إلى ونسبتها
ًا :ـ لوجهين كفر

كفر سأبحانه الرب وهو مسببها غير إلى النعمة نسب : أنأ الول
السأباب بباب تعلق له وهذا ، الربوبية بتوحيد متعلق وهو تعالى به
. وتفصيله ذلك بيانأ وسأبق ،

إلى نسبها حيث الشكر حق بها المنعم يشكر لم : أنه الثاني
متعلق وهذا ، العبودية منازل من منزلة الشكر ومادة ، غيره

في معنا سأبق . وقاد التوحيدين في الكفر فوقاع ، اللهية بتوحيد
ًا هناك أنأ الكتاب أول . الثلثاة التوحيد أنواع بين تلزم

، المعرفة : حق  أي}] الله نأعمة [{ يعرفون قاوله
الملك مالك هو وتعالى سأبحانه الله هو الحق المنعم أنأ فيعرفونأ

. الرض في وما السموات في ما له
إلى النعمة نسبة يجحدونأ : أنهم  أي}] ينكرونأها [{ ثم قاوله
المصنف ذكر وقاد النعمة هذه على المنعم يشكرونأ ول ، صاحبها

ًا الله رحمه ابن ذكرها كلها ، الله رحمهم السلف عن للنكار أوجه
( تفسيره) . في جرير

حكاه وقاد ، جبر بن  مجاهد] معناه ما مجاهد [ قال قاوله
. باللفظ يحكه ولم بالمعنى المصنف
إذا اللفظة  هذه] آبائي عن ورثته الرجل قول [ هو قاوله

وهو المسبب هو الله أنأ اعتقاد مع السببية وجه على ذكرت
وهو ذكرها كانأ وإنأ ، فيها شيء فل بذلك المنعم وهو المتفضل

ًا ًا لمسببها جاحد كفر ذلك أنأ شك فل سأببها على النعمة وقااصر
هو إنه إذ ، الله  رحمه مجاهد يقصده الذي هو وهذا ، تعالى بالله

. الممنوع المعنى
لم فلن ل لو : يقولون عبدالله بن عوف [ وقال قاوله

:ـ وجهانأ لها القولة  هذه] كذا يكن
. جائاز فهذا ، غير ل الخبار وجه على تقال : أنأ الول
معرفة من فيه بد ل فهذا ، السببية وجه على تقال : أنأ الثاني

، وتعالى سأبحانه الله وهو مسببه له السبب كونأ من السأباب باب
هذه ذكرت . فإنأ وقادره الله قاضاء عن يخرج ل السبب وأنأ

سأببه إلى الشيء ذكرت أي ، بأس فل شرعية جهة على اللفظة
وغير بقدرته السبب وأنأ تعالى الله هو المسبب بأنأ العلم مع
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صحيح في  النبي عن جاء ما ذلك ومن ، وقاضاءه قادرته عن خارج
من السفل الدرك في لكان أنأا ل ( لو قاال ما عند مسلم
.  له شفاعته بسبب طالب أبا عمه  يعني) النار

َقَصر إنه إذ ، عليه السأفل الدرك من طالب أبي عمه نجاة  َف
أخرج أنه أو تعالى الله وهو المسبب ألغى أنه ل ، ذلك في سأبب
. به بأس ل جائاز فهذا وتعالى سأبحانه وفضله الله قاضاء عن ذلك

ًا كانأ ما وأما ُذكر لما مخالفة جهة على أو الله قاضاء عن خارج
بالله إشراك وأنه الممنوع باب من أنه شك فل  السأباب باب في

. وأصغر أكبر ، ضربانأ وهو ، وتعالى سأبحانه
في كليته له السبب أنأ إعتقد إذا وذلك ، أكبر : شرك فالول

للشيء الفاعل هو بل له مدبر ول له مصرف ل يعني ، الوقاوع
على وهيمنته وقادرته وقادره الله لقضاء الغاء فيه وهذا ، والنتيجة

. الربوبية في إشراك فيه فهذا ، شيء كل
أنأ وهو ، السأباب باب في معنا ومضى ، أصغر : شرك الثاني

ًا النسانأ يذكر ًا الله بجعله لم سأبب ًا وليس سأبب ، الحس في سأبب
هو الله بأنأ يعترف صاحبه داما ما الصغر الشرك جنس من فهذا

ّعال ه بقضاء شيء وكل شيء كل على المهيمن وهو يريد لما الف
. وقادره

عبد واسأمه ، الله رحمه الدينوري  أي] قتيبة ابن [ قال قاوله
. قاتيبة بن مسلم بن الله

المشركين  أي] آلهتنا بشفاعة هذا [ يقولون قاوله
بشفاعة إل إلينا تصل لم النعمة ولكن علينا أنعم الله إنأ يقولونأ

هذا أنأ شك فل ، والنعمة العطية في سأبب اللهة فجعلوا ، آلهتنا
عن وبعد وتعالى سأبحانه وموجبها النعمة مسبب جحد جنس من

ماتم على واللهية الربوبية  باب في الكفر فوقاع ، الواجب الشكر
. تبيانه

تيمية ابن السألما شيخ  يعني] العباس أبو [ وقال قاوله
. الله رحمه

: فيه الله قال الذي خالد بن زيد حديث [ بعد قاوله
. معنا   ومضى..] وكافر بي مؤمن عبادي من ( أصبح
الصفة على  أي]  والسنة الكتاب في كثير [ وهذا قاوله
. السابقة الشركية الكفرية
طيبًة الريح : كانأت كقولهم السلف بعض [ قال قاوله

ًا والملّح تحركها التي الشراعية السفن في يكونأ  وذلك] حاذق
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المهيمن وهو تعالى الله بتقدير منوطة وهي ، شاءت أنى الرياح
. عليها

الملحي الماء لزما لنه ملّح وقايل ، السفينة  صاحب] [ الملّح
. سأفينته في

ًا ًا] [ حاذق ًا  ماهر في مخوف من الله أنجاهم فهؤلء ، عارف
وهي النجاة يسندوا لم نجوا فلما ، الريح تحركها شراعية سأفينة
، وحذاقاته الملح مهارة إلى أسأندوها ولكن ، سأبحانه الله إلى نعمة
. السابق التفصيل على كفر وهذا

 أي] كثير ألسنة على جاري هو مما ، ذلك [ ونأحو قاوله
صورتيه في الشرك في وقاعوا أي ، الناس من كثير ألسنة على

. السابقتين الممنوعتين
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 باب
ًا لله تجعلوا فل { تعالى الله قول تعلمون وأنأتم أنأداد

{ 
بقسميه التنديد ليبين الله رحمه المصنف عقده الباب هذا
ِند بيانأ معنا وسأبق ، والكبر الصغر ، المناويء النظير وهو ال
. وأصغر أكبر  ؛ قاسمين على يقع التنديد أنأ معنا وسأبق

ًا لله تجعلوا { فل تعالى قوله [ باب قاوله وأنأتم أنأداد
سأبحانه الله مع تنددوا أنأ لكم يجوز ل أي ، : ناهية  ل} ] تعلمون

ًا ل ، وتعالى ًا أكبر تنديد ًا ول الملة من مخرج . أصغر تنديد
كما دللة فيه وهذا ، ذلك عالمين كونكم  حال} تعلمون { وأنأتم

ًا يكن لم إذا النسانأ أنأ العلماء بعض يذكره المحرما باللفظ عالم
الوزر إنأ إذ ، تنديد فيه يكونأ كأنأ ، عليه تثريب ل فإنه وقااله

. وبلوغه بالعلم معقود ذلك إلى وما والتكفير
، الشرك هو : النأداد الية في عباس ابن [ قالقاوله
ظلمة في سوداء صفاة على النمل دبيب من أخفى
: وتقول ، وحياتي فلن يا : وحياتك تقول أن وهو الليل

 .....) ] اللصوص لتانأا هذا كليبة ل لو
 في) فلن يا ( وحياتك.  الملساء الصخرة  هي) ( الصفاة 

ِتك التوحيد نسخ بعض الله بغير الحلف من  وهو) فلنأة يا ( وحيا
قاد الكلب أنأ  يعني) اللصوص ( لتانأا.  كلبة  تصغير) ( كليبة. 

البيت أهل بين يميز ولذلك ، دور على الحراسأة في يستخدما
. وغيرهم
في وضع إذا البط أنأ  ذلك....] الدار في البطْ [ ولول قاوله

ولذا ، صاح أهله غير ودخله البيت قارع إذا فإنه بأهله واسأتأنس بيت
لتى الدار في البط ( لول الجملة هذه أعني ، العرب بعض ها يذكر

. صياحه وإلى البط إلى هذا فينسبونأ )  أي اللصوص
، وشئت الله شاء ما لصاحبه الرجل [ وقول قاوله
الله رضي عباس  ابن... ] وفلن الله ل لو الرجل وقول
، الخفاء شديدة له صورة ذكر إنه إذ ، وخفائاه التنديد ذكر  عنهما
بهيمة ليلة في صماء سأوداء صخرة على سأوداء نملة أثار وهي

) ، ( تفسيره      في حاتم أبي ابن رواه الثار وهذا ، سأوداء الظلما
. جيد ) إسأناده الحميد العزيز ( تيسير في وقاال ، واحد غير وحسنه
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الله إنشاء ـ مستقل باب في عنها الكلما فسيأتي المشيئة أما
. ـ تعالى

عمر بن الله عبد عن  صوابه] الخطاب بن عمر [ وعن قاوله
. عنهما الله رضي الخطاب بن

فقد الله بغير حلف ( من قال  الله رسول [ أن قاوله
وحسنه جامعه في الترمذي ) رواه أشرك أو كفر

ِلف حلف   ( من] الحاكم وصححه بصيغة الشيء : تأكيد ) الَح
. والواو والتاء الباء منها حروف وله ، مخصوصة
) أشرك و ( كفر أحمد مسند في ) جاء أشرك أو كفر ( فقد

الكفر فيكونأ مبين عربي أسألوب وهذا ، الواو بمعنى ) هنا ( أو
الشك باب من يكونأ أنأ وإما ، واحد بمعنى أي ، بمعنى والشراك

، أنواعه بعض على الحكم تنزيل باب من يكونأ أو ، الراوي قابل من
ًا يكونأ وقاد ، الجحود هو فالكفر تجحد قاد يعني ، إشراك مع إثابات
على قااصر فهو الشرك وأما ، غيره معه ولكن تثبته أو الشيء
والكفر أخص الشرك فيكونأ ، إشراك مع إثابات وهو الثاني المعنى

ًا صورتانأ له إذ أعم بالله فالحلف ، واحدة صورة فله للشرك خلف
ًا يكونأ قاد ًا يكونأ وقاد أكبر شرك . أصغر شرك

بالله الله غير حلفه عند النسانأ سأاوى إذا أكبر كونه فأما
. الربوبية في شرك وهذا ، الملة من مخرج وهذا ، ذلك واعتقد
ًا يكن لم إذا أصغر ويكونأ بغير يحلف عندما بالله لله لغير مساوي

ًا الله بغير الحلف منه وقاع وإنما ، الله من فهذا ، الغير لذلك تعظيم
من أنه الله بغير الحلف في الصل هو وهذا ، الصغر الشرك جنس

. الصغر الشرك باب
: بعضهم يقول كأنأ ، بالمانة الحلف الله بغير الحلف ومن
العامة من كثير ألسنة على دارجة لفظة وهي ، ونحوها كذا بالمانة

قاال  النبي أنأ بريدة حديث من داود أبي سأنن في ثابت فقد ،
من  النبي  تبرؤ فيه  وهذا) مني فليس بالمانأة حلف ( من

. بالمانة الحالف
ًا بالله أحلف : لن مسعود ابن [ وقال قاوله أحب كاذب

ًا الله بغير أحلف أن إلّى الرزاق عبد رواه الخبر  هذا] صادق
ذلك إلى وأشار الصحة السند وظاهر ، غيره وكذا ، المصنف في

ًا بعضهم وذكر ) ، لزوائاد ( مجمع    في الهيثمي وعلى ، فيه انقطاع
تيمية ابن السألما كشيخ واحد غير وذكره ، صحيح فالمعنى كٍل

ًا بالله حلف إذا النسانأ أنأ وبيانه ، وغيرهما القيم وابن أي ، كذب
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ولكنه ، كبيرة في وقاع فقد للواقاع مطابق غير أنه يعرف أمر على
ًا ًا يكونأ حينئذ فإنه الله بغير حلف إذا وأما ، موحد صدق وإنأ مشرك

.  عليه حلف فيما
يجهله عظيم معنى عن عنه الله رضي مسعود ابن أبانأ ولذلك

من كبيرة ويرتكب يكذب النسانأ كونأ وهو المسلمين من كثير
ولو الكبائار من أعظم الشرك لنأ ، يشرك كونه من أهونأ الكبائار

سأبق كما الذنوب كبائار من أعظم الصغر فالشرك ، أصغر كانأ
. تقريره

] وبك بالله أعوذ يكره أنأه النخعي ابراهيم [ وعن قاوله
ًا فيها لنأ العبودية منازل من والسأتعاذة ، السأتعاذة باب في شرك

في ذلك بيانأ معنا وسأبق ، وجل عز الله لغير صرفها ينبغي ل التي
.  السأتعاذة باب

) فيها  ( يجوز] بك ثم : بالله يقول أن [ ويجوز قاوله
ّوز فتكونأ النخعي على تعود أنأ إما ، ضبطانأ ُيَج النخعي ) يعني ( و

َيُجوز أو ، . ومحتملنأ سأائاغانأ وهذا ) فهذا ( 
الوارد التشريك ) ينتفي ( ثام بـ تأتي عندما  أي) بك ثم ( بالله

) . ( الواو في فيها
ل لو تقولوا ول ، فلن ثم الله ل لو [ ويقولون قاوله

التسوية تقتضي الواو أنأ سأبق ما على  وهو] وفلن الله
. بيانه سأبق كما الشرك من هو بل ، يجوز ل وهذا ، والتشريك

) .  ( الصمت كتابه في الدنيا أبي ابن أخرجه هذا النخعي وأثار
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بالله بالحلف يقنع لم فيمن جاء ما باب
 حقيقة] بالله بالحلف يقنع لم فيمن جاء ما [ باب قاوله
الحديث في المقصود المعنى هو وهذا ـ : الرضا هي القناعة

لم فيمن جاء ما : ( باب المعنى فيكونأ ـ الترجمة تحت المذكور
من صنفين بذلك المصنف يقصد ) .وإنما بالله بالحلف يرضى
:ـ الناس

شرعية جهة من بالله بالحلف يرضى أنأ عليه وجب  من:     الول
شهود ول بينة هناك وليس قااضي أو حاكم عند ادعاها كدعوى ،

أنأ عليه يجب أنه على تدل الدلة فظاهر ، باليمين يرضى أنأ فعليه
في الحالف كذب يعرف أمره باطن في كانأ وإنأ بالحلف يرضى
ًا وذلك اليمين . تعالى لله تعظيم

ًا يكونأ  أنأ:     الثاني عليه يغلب أنه بالله له يحلف بشخص عارف
َنّحي أنأ له يجوز ل فحينئذ ، الصدق أهل من هو أو الصدق حلفه ُي
ًا ليس ذلك فإنأ ، يرضاها ول ويمينه ً ول لله تعظيم وهو ، له إجلل

أنأ المسلم على يجب لنه ، الواجب الكمالي التوحيد يخالف مما
ُأكد بالله له ُحلف وإذا ، تعالى الله يعظم يجب فإنه بالله الشيء و
ًا يرضاه أنأ عليه ما المصنف ذكره عما . ويخرج تعالى لله تعظيم

ًا بالله يحلف أنه شخص عن عرف لو يكذب أنه لك بانأ أو ، كاذب
، بحلفه ترضى ول بيمينه تأخذ أل لك فإنه ، صحيحة وقارائان بأمور
عبد بن العباس حديث من الصحيحين في جاء ما عليه ويدل

بخمسين ( أترضون:  قاال  النبي أنأ عنه الله رضي المطلب
ًا :  أي) الله رسول يا : ل قالوا ، اليهود من حالف أو يمين
في يصدقاونأ فل ِهّجيراهم الكذب لنأ اليهود بحلف يرضونأ ل أنهم

عليه  أقارهم وقاد  النبي مع الصحابة من رد فهذا ، وحلفهم يمينهم
أنأ أو يكذب الشخص أنأ وعرفت قارائان لك بانأ إذا أنه على فدل ،

.  بيمينه ترضى ل وأنأ تردها أنأ فلك ، كاذبة يمينه
 الله رسول أن عنه الله رضي عمر ابن [ عن قاوله

ومن ، فليصدق بالله حلف من ، بآبائكم تحلفوا ( ل قال
ِلف  )] الله من فليس يرض لم ومن ، فليرض بالله له ُح

.  عل وإنأ الجد الباء في  ويدخل) بآبائكم تحلفوا ( ل
أي ، اللغويين عند معروف هو كما المر لما  اللما) ( فليصدق

عز والله ، بالله الحلف عند النسانأ يصدق أنأ   النبي من : أمر
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صريح أمر   . وهذا} الصادقين مع { وكونأوا يقول وجل
ِلف ( ومن.  بالصدق الصورتين  على) فليرضى بالله له ُح

ماجة ابن  وعند) الله من فليس يرض لم ( ومن السابقتين
لم فمن  . أي) الله من فليس بالله يرض لم ( ومن بلفظ
: أنأ أي الله من فليس ، السابقتين صورتيه في بالله بالحلف يرض
.  منه متبرىء الله

الحافظ حسنه  وقاد)] حسن بسند ماجة ابن [( رواه قاوله
) . الباري ( فتح في حجر ابن

 باب
   وشئت الله شاء : ما قول

نوعين في الشرك في يقع قاد النسانأ أنأ قااعدته الباب هذا 
 :ــ منه

) وشئت الله شاء ( ما قاوله نحو ) في ( واو بـ يأتي : أنأ الول
سأاويت أنك والمعنى ، والمساواة التسوية على تدل الواو إنأ إذ

سأبق كما غيرها في قال ،وكذلك غيره بمشيئة تعالى الله مشيئة
مثالها.

شرك وهذا ، التسوية تعتقد ) ولكنك ( ثام بـ تأتي : أنأ الثاني
ًا بالله ًا ، أكبر ولكنه أيض شرك من لنه ، أصغر فإنه للول خلف

المخرج العتقاد شرك إلى ينتقل فإنه بقلبه اعتقده إذا إل اللفاظ
( تيسير صاحب منهم ، واحد غير هذا على نبه وقاد ، الملة من

. وشرك كفر أنه وذكر ، الثاني النوع ذكر ) فإنه الحميد العزيز
:ـ آخرين بضربين النوعين هذين عن يستعاظ ولكن

التعقيب على أي ، التسوية اعتقاد دونأ ثام تقول : أنأ الول
مهيمنة الله ومشيئة تعالى الله مشيئة بعد فمشيئتك ، والترتيب

. وقادره الله قاضاء عن مشيئتك تخرج فل مشيئتك على
ًا لله المشيئة فتسند ، وحده الله شاء ما تقول : أنأ الثاني مطلق

إنأ إذ ، الباب هذا في المرتبتين أعلى وهو ، والحسن الفضل وهذا
، غيره معه يقرنأ أنأ من خير كله إلىلله المر يرد  عندما النسانأ

فيه مايكونأ عن وابتعد الخالص التوحيد بتماما أتى أنه شك ول
. التوحيد شوائاب من شائابة

َلة [ عن قاوله َتيـ .  عنها الله رضي  النصارية] ُق
ًا [ أن قاوله تشركون.. : إنأكم فقال ،  النبي أتى يهودي

أنأ على دللة وفيه ،  النبي بها اليهود أخبر التي الشياء من  وهذا]
ً الصغر الشرك يعرفونأ كانوا اليهود لكنهم ، الكبر عن فضل
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عن به يجاب الذي المعنى وهذا ، ويخالفونه الشيء يعلمونأ
ذلك يذكر لم  النبي كونأ من العلماء يذكره الذي السأتشكال

فيها التي المناسأبة أتت حتى الجواب أخر  النبي أنأ أي ، لصحابه
. ويجانبونه الحق يعرفونأ إنهم إذ ، لليهود محاجة

] والكعبة وتقولون ، وشئت الله شاء ما [ تقولون قاوله
.   به الحلف يجوز ل مخلوق والكعبة ، بالكعبة حلف أي

يقولوا أن يحلفوا أن أرادوا إذا   النبي [ فأمرهم قاوله
أنأ العلم أهل بعض   أخذ] شئت ثم الله شاء ،وما الكعبة ورب
ًا يغير أنأ أراد إذا عادته من  النبي ًا شيئ أشبه إلى يغيره أنأ ممنوع

، والله يقولوا أنأ يأمرهم لم  والنبي ، إليه وأقاربها إليه الشياء
ولكن موجودة السابقة اللفظة فجعل ، الكعبة ورب قاال ولكن
. الكعبة رب هو إنه إذ ، تعالى بالله الحلف جعل

كتاب وفي ، سأننه  في] وصححه النسائي [ رواه قاوله
) ( الصابة كتابه في حجر ابن الحافظ ). قاال والليلة اليوما ( عمل
ًا وله. (  صحيح حديث والليلة اليوما ( عمل في للنسائاي أي)  أيض

.(
ً [ أن قاوله ، وشئت الله شاء : ما  للنبي قال رجل
ًا لله ( أجعلتني فقال )] وحده الله شاء ما قل بل ؟ نأد

ًا يكونأ التنديد أنأ على دللة فيه شرك اللفظ إنأ إذ أصغر شرك
. ذكره سأبق الذي بالعتقاد إل أكبر يكونأ ول أصغر

الله إلى المشيئة رد عند الفضل  هذا] وحده الله [ ماشاء
. سأبحانه الله على تقتصر أنأ

في لبوصيري وقاال ، سأننه  في] ماجه [ ولبن قاوله
". صحيح إسأناد ) : " هذا ( المصباح
كأنأي : رأيت قال لمها عائشة أخي الطفيل [ عن

. التسعة إلى الثلثاة من  النفر] اليهود من نأفر على أتيت
الفضلء القوما : أنتم أي ، المدح  فيها) القوم لنأتم ( وقلت
. والعقلء

لنأتم : وأنأتم قالوا الله، ابن عزيز تقولون أنأكم [ لول
:  عزيٌر] محمد وشاء الله شاء ما تقولون أنأكم ل لو القوم

ٌد سأبحانه الله ابن وجعلوه اللهية درجة إلى اليهود رفعه ، صالح عب
.

ول   النصارى] ....الخ النصارى من بنفٍر مررت [ ثم
.   الشرع في وارد غير اللفظ هذا إذ ) ، : ( مسيحيين عنهم يقال
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أخبرت : هل قال ،  النبي  بها أخبرت أصبحت [ فلما
ًا بها بعض ذكره كما به قاصد إنما  النبي  اسأتفهاما] ؟ أحد

القصة يذكر هل ولكن ، ذلك في الشرعي الحكم يبين أنأ الشراح
فأخبر  ، للخرين الطفيل بإخبار ذلك منوط ؟ ل أما إليها ويشير
. الشرعي الحكم عن وأبانأ بقصته  النبي

إذا النسانأ أنأ منها  يؤخذ] عليه وأثنى الله : فحمد [  قال
. عليه والثناء الله بحمد يبدأ أنأ جمع في الخرين يحدث أنأ أراد

ً فإن بعد أما  قال [ ثم من هذه  الرؤيا] رؤيا رأى طفيل
هريرة أبي حديث من الصحيحين في جاء فقد ، الصالحة الرؤى
ست من جزء الصالحة ( الرؤياقاال:   النبي أنأ وغيره

ًء وأربعين  .) النبوة من  جز
للنبي المانع أنأ أحمد مسند في  جاءكلمة...] قلتم [ وإنأكم

يستحي كانأ  الرسأول أنأ المقصود فليس هنا وليتنبه ، الحياء هو
يتجرأ أنأ الله من يستحي كانأ لكن ، عليهم ينكر ولم الصحابة من
ًا يذكر أنأ إذا الصحيح المعنى هو هذا ، له الله من إذنأ بدونأ حكم

محفوظة. اللفظة كانت
أن وكذا كذا يمنعني كان كلمة قلتم [ وأنأكم قاوله
هذا قااعدة في وذكره ، تفصيله سأبق ما  على] عنها أنأهاكم

.           الباب
         

 باب
  الله آذى فقد الدهر سب من

ًا المصنف به عنى الباب هذا وهو أل ، المحرمات أنواع من نوع
.  والنهار الليل يقلب الدهر هو الله إنأ إذ ، الدهر سأب

: والدهر  ،  : الشتم  السب] الدهر سب من [ باب قاوله
. والنهار الليل ويشمل ، الوقات

في وردت التي الخبرية الصفات  من] الله آذى [ فقد قاوله
وقاد ، يتأذى الله أنأ هي الله حق في  رسأوله سأنة وفي الله كتاب
الله يؤذون { الذينتعالى قاوله ،وفي كثيرة أحاديث في ثابت

عز فالله ، الضرر هو والذى ، هنا الذى أثابت  فقد} ورسوله
المعنى هو لله حق في الذى وليس ، خلقه يضره أنأ نفى وجل
جل الله فصفات ، المخلوقاين مع بينهم فيما الناس يعرفه الذي
قاوله وفق المخلوقاين صفات عن تختلف كلها وخبريها ذاتيها وعل

 .} العليم السميع وهو شيء كمثله { ليس تعالى
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الدنأيا  حياتنا إل هي ما { وقالوا تعالى الله وقاول[ قاوله
 } ] الدهر إل يهلكنا وما ونأحيا نأموت
ًا النسانأ كانأ فإذا ، الدهر أجل من كانأ هلكنا : أنأ أي دهري
ًا وعاش ًا وقات مخالفة الحقيقة هذه أنأ شك ول ، ومات هلك كثير

ً ً نقل . وعقل
. التية والحاديث الية في : كما النقل أما 
يكن لم وإنأ الصغير الطفل ونحس نرى : فإننا العقل وأما 

ًا ًا يعيش دهري ًا يعيش من الناس من كانأ وكذلك ، ويموت زمن دهر
ً ، ونحوه السلما عليه كنوح مديد عمر بعد إل يموت ول طويل

الله لفعل ظرف الوقات وإنما ، ويحي يميت الذي هو ليس فالدهر
. والنهار الليل يقلب الذي فهو سأبحانه

النبي عن عنه الله رضي هريرة ابي عن الصحيح [ في
 الدهر وأنأا الدهر يسب آدم ابن ( يؤذيني الله : قال قال

. ومسلم البخاري صحيح   يعني)] والنهار الليل أقلب
المر ( وبيدي البخاري  في] الدهر وأنأا الدهر [ يسب قاوله
. هنا النسخة في وأسأقطت الصحيحين في ) ورواه
، الدهر يسمى الله أنأ المقصود   ليس] الدهر [ وأنأا قاوله

 :ــ لمرين وذلك
ًا إل ليس والدهر ، حسنى تعلى الله أسأماء  أنأ:     الول إسأم

ًا ًا يكونأ فل ، سأبيل حسنيته إلى فليس ، الوقات بمعنى جامد إسأم
. تعالى الله أسأماء من

قاوله تأويل إنأ   إذ) والنهار الليل (  أقلب قاال  أنه:     الثاني
هو الله كانأ فلو ، : الدهر أقالب  يعني) والنهار الليل ( أقلب

سأبحانه قاوله عليه ويدل ، وتعالى سأبحانه عليه التقليب لعاد  الدهر
لكانأ الدهر اسأمه كانأ لو الله إنأ  إذ} الدهر إل يهلكنا { وما
ًا المعنى . عليهم وتعالى سأبحانه الله أنكره ولما صحيح

)] الدهر هو الله فإن الدهر تسبوا ( ل رواية [ وفي
هذا .وقااعدة فيها البخاري يوافقه ولم مسلم أخرجها الرواية هذه

:ــ صورتين في يمنع أنه هو ـ الدهر سأب ـ أعني الباب
غير أمر أو حادث أتى فإذا ، بالدهر المر  ارتباط: الولى
بمعنى وهو الدهر أنأ شك ول ، به وعلق الدهر على قايد مستحسن

تعلق فعندما ، الله غير والدهر الله لفعال يكونأ  والدهر ، الدهر
ً هناك أنه ويظن الله بغير المور كفر هذا أنأ شك ل الله مع فاعل
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إفراده الله سألبت إنك إذ الربوبية متعلقات من وهو ، تعالى بالله
. والماتة والحياء والرزق بالخلق بأفعاله

ولكنك ، الله غير أنه عالم وأنت الدهر تشتم أنأ  هي: الثانأية
إنه إذ ، فيه حادثاة هي التي والتقلبات الفعال وتقصد فتشتمه تسبه
ًا إل ليس الله  إلى المر فعاد ، تعالى الله من الفعال فيه تقع ظرف

يحمل وعليها ، الممنوعة المحرمة الشياء ومن الكبائار من فهذا ،
ًا المذكور الحديث الصورة هذه الله رحمه المصنف قاصد وإنما ، آنف

ليس الكفر إنأ إذ الولوية باب من تأتي والولى ، أصالة الثانية
. كغيره

    

 باب
   ونأحوه القضاة بقاضي التسمي

شاه   كشاه] ونأحوه القضاة بقاضي التسمي [ باب قاوله
وإنما ، ونحوه القضاة وأقاضى السلطين وسألطانأ الملوك وملك

:ــ لمرين ذلك منع
أنأ والصل ، التعظيم باب من إل يكونأ ل هذا  أنأ:     الول
منه منع يكونأ ثام ومن ، سأبحانه  لله إل ليس الكمالي التعظيم

وهذا ، له الواجبة عظمته كمال وتعالى سأبحانه الله بسلب لتعلقه
. الربوبية توحيد جنس من

مقاما إلى برفعه وهو ، المخلوق وهو ، بالمعظم  يتعلق:     الثاني
ً ليس  ورسأوله تعالى  الله أمر على يستعلي بجعله وربما ، له أهل

.
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: ( ورواية ـ بروايتيه أعني ـ مسلم صحيح ]  الصحيح [ في قاوله
ًا. البخاري ) أخرجها أخنع إنأ أيض

ل ، الملك ملك تسمى رجٌل الله عند إسم أخنع [ ( إن
المصنف حكاه . وقاد : أوضع أخنع القيم ابن  قاال]  الله إل مالك
. والمهانة الذلة وأصلها ، هنا الله رحمه

تسمى رجل وأوضعه وأوهنه  أذله] الله عند أسم [ أخنع
. الملوك ملك أي الملك ملك

الله إل الحقيقة جهة على مالك ل  إيالله] إل مالك [ ل
إل السابقة اللفظة من تؤخذ التي الرفعة بهذه مالك ول ، سأبحانه

زائال فانأ هو ثام نسبي ملك الخلق ملك أنأ إذ ، وتعالى سأبحانه الله
.

. عيينة ابن  يعني] سفيان [ قال
، فارس بنو يستعملها التي اللفاظ  من] شاه شاهان [ مثل

:ــ لعلتين وتمنع
. التعظيمية ـ سأبقت كما : ـ الولى 

أننا شك ول ، الكفر وأهل للفرس موافقة : أنها والثانية
( خالفوا   النبي عن الصحيحين في كما بمخالفتهم مأمورونأ

أصح في والنصارى اليهود المشركين في  ويدخلالمشركين)
. العلم أهل قاولي

وجل عز فالله ، والغضب البغض بمعنى  ] أغيظ رواية [ وفي
. يغضب بأنه ويوصف بالغيظ يوصف

تسمى من . القيامة  يوما] وأخبثه الله عند رجل [ أغيظ
ًا وكانأ الله غضب حاز فقد ،  السأم بذلك عند ذلك فعل من خبيث
ًا اسأمه وكانأ ، الله ً له واضع سأبحانه عنده أذلها وهو له ومذل

ويلحق السأماء بهذه يتسمى من على  تأتي صفات . فهذه وتعالى
.  عنه ورضي الله رحمه عيينة ابن سأفيانأ ذكره ما نحو  على بها

    
 باب

  ذلك أجل من السم وتغيير تعالى الله أسماء احترام
 هذاالله...] أسماء احترام [ باب رحمه المصنف يقول

واحد جنس في تصب جميعها إنأ إذ ، السابقين للبابين تابع الباب
تبعث أسأماء من السأم لكونأ إما ، محرما باسأم التسمي عدما وهو

الشخص منح أو ، الله كعظمة الله غير تعظيم على تدل أو الشرك
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من ذلك ونحو ، وتعالى سأبحانه لله إل ليست صفة المتسمي
. بعضها إلى الشارة سأبقت التي المعاني
قاولك من مأخوذ   الحتراما] الله أسماء  احترام [ باب قاوله

ًا له أنأ أي ، المر هذا حرمة : هذه . واحتراما وهيبة تعظيم
تبديل حقيقته  التغيير]   ذلك أجل من السم [ تغيير قاوله

) العرب ( لسانأ في منظور ابن قااله ، شيء محل شيء
السأم وتغيير تعالى الله أسأماء احتراما يجب أنه هو والمقصود

كمال جنس في داخل الباب وهذا ، الواجب الحتراما ذلك لجل
. الكمال وجه على للتوحيد تحقيق هو الذي الواجب التوحيد
.  بالتصغير] شريح أبي [ عن قاوله
َنى الكاف بتسكين ظبطانأ  فيه] يكنى [ كان قاوله ْك ُي  ) (
ّنى النونأ تشديد مع الكاف بفتح والخر َك ُي َثاّم (  الكنية بين فرق ) . و

( تحفة في الله رحمه القيم ابن ويضبطها ، والسأم واللقب
فهو ذما أو مدح على يدل كانأ ما أنأ ماحاصله ) وذلك المودود
عن وجل عز الله نهى لذا الذما باب من تكونأ وغالبها ، اللقب
كانأ ما   . وأما} باللقاب تنابزوا { ول تعالى فقال ، بها التنابز

 :ــ نوعانأ فهو ذاتها في مدح ول ذما معنى ل
الكنية هي فهذه ، ونحوهما أما أو أب كلمة يسبقها : أنأ الول

ذلك. ونحو بكر وأبي هريرة كأبي
ًا فيكونأ ، ذلك يسبقها ل : أنأ الثاني هو فهذا ، للعلمية تجريد
. بالسأم المنعوت

أسألموا الذين الصحابة أحد يزيد بن هانيء  هو] الحكم [ أبا 
. الفتح عاما

) ] الحكم وإليه الحكم هو الله ( إن   النبي له [ فقال
: العدل الحكم وحقيقة ، سأبحانه حكم بأنه ينعت وجل عز الله

وحكم ، والكمال الجلل بصفات منعوت وجل عز فالله ، والنصاف
:ــ نوعانأ الله

ًا أراد إذا ، الله مشيئة عن يتخلف : ل قادري  حكٌم ــ إنما شيئ
. فيكونأ كن له يقول
عن يتخلف وقاد ، الله بمحبة المتعلق :  وهو شرعي وحكٌم ــ

المؤمن مع  والشرعي القدري ويجتمع ، والكافر والفاجر الفاسأق
الرادة تقسيم في ذلك إلى الشارة وسأبقت ، ربه بأمر العامل

. والمشيئة
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في بشرعه الحكم هو أي ، حقيقة  أي] الحكم هو الله [ إن
إليه والرجوع  النبي سأنة أو الله كتاب من مأخوذ وذلك ، الدنيا
ًا كونه حال آٍي في ثاابت وهذا ،  وفاته بعد سأنته إلى والرجوع حي
 وقاوله} لله إل الحكم { إن تعالى كقوله ، القرآنأ من كثير

يوما وأما ، ماسأبق على إليه الحكم يرجع  أي} الحكم { وإليه
.  وتعالى سأبحانه لله إل الحكم فليس القيامة

فحكمت أتونأي شيء في ختلفوا إذا قومي إن [ فقال
بين فيه إلزاما ل أنأ وحقيقته ، بالصلح يسمى ما   هذا] بينهم

الصلح باب من وإنما بينهما والحاكم القاضي لدنأ من المتخاصمين
. والشجار والنزاع للخصومة وإبعاد للطرفين خيار فيه الذي
:ــ ثالثاة بأمور العرفية بالمور الصلح يجوز وإنما 

من والقبول الرضا من بد ل بل إلزاما فيه يكونأ ل : أنأ الول
. وإجبار حكم اللزاما إنأ إذ ، المتصالحين

تقنينات على إما ، الجاهلية تقنينات على يكونأ ل : أنأ الثاني
المشركين والجداد الباء تقنينات على أو والكهانة السحر أهل

جاهلية من عندهم ما وأخذ تقليدهم عن المسلمين الله نهى الذين
. ذلك ونحو جهلء

ذلك لنأ ، والديمومة الغلبية جهة على يكونأ ل : أنأ الثالث
ًا سأيكونأ إليه والرجوع  ورسأوله الله حكم أخذ عن للناس صارف
أركانأ فهذه ، ذلك ونحو والصلح العادات من شيء إلى بالرجوع

. الجائاز الصلح
والتكنية التسمية على يعود أنأ  يحتمل] هذا أحسن [ ما قاوله

ًا كونه على يرجع أنأ ويحتمل ، النزاعات إبعاد في إليه ُيرجع مصلح
؛ صحيح وغير منفي الول المعنى أنأ إل ، قاومه من والخصومات

) .  شريح ( أبا يكونأ بأنأ الرجل كنية  النبي تغيير لدللة
ْلح إنه إذ ، الصحيحة المعاني مع فمتجه الثاني وأما إبعاد فيه ُص

أنصاف صاحب أنه به يظنونأ قاومه أنأ وفيه والشجار النزاع عن
فيه ليس الذي صلحه عن ويخرجونأ إليه يرجعونأ ولذلك ، وعدل
.  للطرفين إرضاء فيه بل إلزاما

] وعبدالله ومسلم : ُشريح فقلت ؟ الولد من لك [ فما
ــ والنثى الذكر يشمل و ــ الولد من له يوجد ل أنه على دللة فيه

. الثلثاة هؤلء سأوى
على دللة فيه  هذا] : ُشريح قلت ؟ أكبرهم : فمن [ قال

ّلم وهذا ، التكنية من أولده بأكبر أقاره   النبي أنأ عند ملحوظ ُمس
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عنده كانأ إنأ أولده بأكبر النسانأ يكنى بأنأ الشارع وعند العرب
ابن  عنده ليس أي ذكر له يكن لم إنأ بناته بأكبر يكنى وإل ذكر ابن

.
ذهاب وفيه ،  النبي من  تكنية] شريح أبو : فأنأت [ قال

. الحكم  أبو هي التي الولى الكنية عن
النسائاي ورواه ، سأننه في  يعني] وغيره داود  أبو [ رواه

) إسأناده الشرعية ( الداب     في مفلح ابن عنه وقاال ، السنن في
تعالى الله أسأماء احتراما على واضحة دللة فيه . والحديث صحيح
الحكم أنه ونعوته الله أسأماء من أنأ ذلك ، ذلك لجل السأم وتغيير

ّير وإنما ، وتعالى سأبحانه :ــ لكليهما أو أمرين لحد ذلك َغ
الحقيقة جهة على أي ، الله خصائاص من الحكم  لنأ:     الول

المصنف عناه الذي وهذا سأبحانه الرب إل يستحقه ول والشمول
) ذلك أجل من السأم وتغيير الله أسأماء احتراما ( باب الترجمة في
ونحوهما العالمين ورب كالرحمن الله خصائاص من كانأ إذا إي

، بهما المخلوق يسمى أنأ يجوز ول تعالى الله يخصانأ اسأمانأ فهما
من لنها الكنية هذه غير  النبي : أنأ العلم أهل بعض قاال ثام ومن

ويقال ، المخلوق على تطلق أنأ تليق ل التي  سأبحانه الله خصائاص
أبا قايل كأنه الحكم : أبا يقال فعندما ، الله أسأماء من الحكم إنأ

. فاسأد معنى لنه يجوز ل وهذا ، الله
وبين الله بين مشتركة أسأماء هي تغير التي السأماء  أنأالثاني:

، مشتركة السأماء من فهذه ، ونحوها وحاكم وحكم كرحيم ، خلقه
يجب فإنه التسمية عند بالله إل تليق ل التي الصفات إلى نظر فإذا

المناسأبة المعاني  لها  وضع وإنما ذلك إلى ينظر لم وإذا ، تغييرها
وجل عز والله ، به اللئاق بالمعنى أي رحيم هذا فيقال للمخلوق

. ذلك غير هذا  لذلك سأبحانه به اللئاق بالمعنى رحمن رحيم
   

    

 باب
 الرسول أو القرآن أو الله ذكر فيه بشيء هزل من
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، ِخّفة في مزح هو الهزل  حقيقة...] هزل من [ باب قاوله
وضابطه ، والسأتخفاف السأتهزاء هنا به ويقصد ، الِجد ضد وهو
حقيقة إلى يرجع ) أنه المسلول ( الصارما في تيمية ابن يقول كما

الهزأ على يدل لفظ أنه من الناس عليه تعارف ما ، العرف
الفعل أو الفعل هيئة في إما ، اسأتهزاء فيه فعل أو ، والسأتهزاء

. العرف قااله إذا والسأتخفاف السأتهزاء من ذلك كل فإنأ نفسه
سأبحانه أسأمائاه من أو لقرآنأ آيات  من] الله ذكر [ فيه

. وتعالى
.  واضح] القرآن [ أو
تكونأ أنأ تحتمل الرسأول كلمة ) في  ( الـ] الرسول [ أو

أنأ ويحتمل ، السلما عليهم الله رسأل جميع لتشمل اسأتغراقاية
المعروف أي الذهني للعهد عهدية تكونأ أي ،   بالنبي خاصة تكونأ

الذي وهو المفسرين من جمهرة أنأ إل ،   النبي وهو الذهانأ في
هو إنما ونحوها الية في المقصود أنأ على الجوزية قايم ابن به جزما
ّين كله وهذا ، ببقيتهم كفر منهم بواحد الكفر لنأ الرسأل جميع َتع ُم
. الجماع وعليه

إنأما ليقولن سألتهم { ولئن تعالى الله [ وقول قاوله
]. } الية ونألعب نأخوض كنا

إذا المستهزئاين أولئك  أي}  سألتهم { ولئن تعالى قوله
. الحجة هذه سأيوردونأ فإنهم سأألتهم

في الدخول  حقيقته لخوض}  ا نأخوض كنا إنأما ليقولن{   
. الباطل الشيء

والسأتهزاء السأتخفاف يؤخذ ومنهما ، نلهوا : أي}   ونألعب{  
: يقولنأ ، الله رحمهم راهوية ابن وكذا البر عبد ابن يقول لذلك
أحد أو قارآنه آيات أو وصفاته الله أسأماء من بشيء اسأتخف ( من
ًا كانأ ولو رسأله ًا مازح ًا لعب ) .  كفر فقد لهي

إجماع هذا )  " وعلى المسلول ( الصارما في السألما شيخ قاال
". عامة المسلمين أئامة من بعدهم فمن الصحابة
أسلم بن وزيد كعب بن ومحمد عمر ابن [ عن قاوله
الطبري جرير ابن أخرجه فقد عمر ابن حديث  أما]  وقتادة
ًا ابن إليه أشار فيما حاتم أبي ابن التماما وجه على ورواه ، مختصر

) وسأنده المنثور ( الدر في السيوطي وذكره تفسيره في كثير
. الّصحة شرط على
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وقاتادة أسألم بن وزيد كعب بن محمد عن حكي ما وأما 
وما تفسيره في الطبري جرير وابن حاتم أبي ابن أخرجها وجميعها

شيخ أنأ إل  ، ضعيف أنه المرسأل في والصل مراسأيل إل هي
في ( مقدمة في ) وذكر النبوية السنة ( منهاج في ذكر السألما
فإنأ مخارجها واختلفت تعددت إذا المراسأيل )  أنأ التفسير أصول
ًا يقوي بعضها . بعض

أحاديثهم جمع أنه  أي]  ببعض بعضهم حديث [ دخل قاوله
ًا لحد المذكور السياق فليس ، واحد سأياق في جعلها ثام جميع
ًا كلمهم من مجموع هو وإنما ، التماما جهة على منهم وهذا ، جميع

كتابه من الله رحمه تيمية ابن عن المصنف بنصه أخذه السياق
) . المسلول ( الصارما
مثل رأينا ما تبوك غزوة في رجل قال [ أنأه قاوله
ًا أرغب هؤلء قراءنأا ًا أكذب ول  بطونأ عند أجبن ول ألسن
( رأينا  كلمة..] القراء وأصحابه  الله رسول يعني ، اللقاء

. القلبية الرؤيا وتحتمل الباصرة العين رؤيا ) تحتمل
له اجتمع من هنا بها ويقصد  ، قااريء  جمع] قراءنأا [ مثل

:ـ أمرانأ
يكن . ولم  معانيه : معرفة والثاني  ، القرءانأ : حفظ الول
القرآنأ حفظ من على قااريء لفظ يطلقونأ الله رحمهم السلف
الحادثاة اللفاظ من الطلق هذا وإنما ، بمعانيه دراية دونأ فحسب

. بعد فيما المة على طرأت التي المبتدعة
ًا [ أرغب . ويحبونه الكل : يكثرونأ   أي] بطونأ

ًا أكذب [ ول ًا : يكذبونأ  أي] ألسن ًا وقاال ، كثير ) إنما ( ألسن
. الناس به يخاطبونأ وما ولغتهم لهجتهم به  عنى

الشجاعة ضد وهو والهلع الجبن  من] اللقاء عند أجبن [ ول
. والقاداما

عوف له فقال القراء وأصحابه الله رسول [ يعني
عن خلفه من نعرف لما ، قالت فيما : كذبت   أي.. ] كذبت
. وأصحابه  الله رسأول

للشخص يقال أنأ يجوز أنه على دللة  فيه] منافق [ ولكنك
. المنافقين علمات من علمة أظهر إذا منافق

هي التي الواردة النصيحة  من]  الله رسول [ لخبرن
ًا النصيحة ( الدين  قاوله ومنها شخص كل حق في واجبة ، ) ثالثا

بين تحريش فيه الذي النميمة باب من ليس عوف فعل أنأ ولشك
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الذي المنكر وإنكار النصيحة باب من هو وإنما ، وتفريق الناس
وأما ، الحق وإعلء الباطل إزهاق إل وراءه من المقصود ليس

. المرين بين فرق فهناك ، التحريش ورائاها من فالمقصود النميمة
قد القرآن فوجد ، ليخبره  النبي إلى عوف [ فذهب

رضي عوف يأتي أنأ قابل الوحي  النبي إلى سأبق قاد   أي] سبقه
: قاال ، ياسأر بن عمار أرسأل  النبي أنأ رواية في وجاء ، عنه الله

فإن قلتم ذا ما لهم وقل ، احترقوا فقد القوم ( أدرك
 .) كذبوا قد أنأهم فأخبرهم ل قالوا

القولة قاال : الذي   أي]  النبي إلى الرجل ذلك [ فجاء
. النفاق أهل من الشنيعة

وبدأ  الرحيل على عزما  النبي أنأ  أي] نأاقته ارتحل [ وقد
. الناقاة ركوب من بأوائاله

حديث ونأتحدثا نأخوض كنا إنأما الله يارسول [ فقال
الهزأ حقيقة نقصد نكن لم  أي] الطريق به نأقطع الركب

نقطع حتى ونلعب نخوض كنا وإنما وآياته ورسأوله بالله والسخرية
ّوح. الطريق ونتر

ًا إليه أنأظر : كأنأي عمر ابن [ قال نأاقة بنسعة متعلق
َعة]  الله رسول ِنْس ْكَمة زنة على النونأ ) بكسر  (  ) هي ( ِح

.  الدابة عن يسقط ول يميل ل حتى به يربط للَرْحِل مظفور رباط
من تتفرق الحجارة أنأ  أي] رجليه تنكب الحجارة [ وإن

يخافه أمر وإلى   النبي إلى لنظره أو لسرعته وذلك ، رجليه عند
فيهما. الحجارة تصطدما بحيث رجليه تحت ما نسي بحيث

على دللة  فيهونألعب...] نأخوض كنا : إنأما يقول [ وهو
وإنما ، ونحوهما والنية القصد إلى النظر فيه يقبل ل السأتهزاء أنأ

ل : أنه السألما شيخ . يقول الهزأ أخرج إذا صاحبه بكفر يحكم
وتعالى سأبحانه بالله كفرت أو جحدت قاد والنية إل  الهزأ يخرج
، اليمانأ وجود بعد الكفر لهم  ذكر} كفرتم { قد الية في وذلك
كانوا أنهم وحقيقتهم  بألسنتهم اليمانأ يظهرونأ إنهم يقول فمن
في السألما شيخ يقول كما الية ظاهر يخالف فهذا كفر على

ًا مؤمنين كانوا ) وإنما المسلول ( الصارما اليمانأ بعد كفروا ثام حق
، القرآنأ ظاهر هو وهذا ، أخرجوها التي الكلمات بهذه المحقق

صارفة بقرينة إل  يصرف ول ، النصوص به تفهم أنأ ينبغي ما وهذا
.  الظاهر على المر فيبقى قارينة ول ، صحيحة
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تفاسأير عليه الذي ) : ( وهذا ( الصارما في السألما شيخ يقول
ًا حقيقة كانأ اليمانأ أنأ ) . أي السلف عامة بهذا كفروا ثام لهم ثاابت

ورسأوله وآياته بالله السأتهزاء أنأ وسأبق ، والسخرية السأتهزاء
أما أهازل النسانأ قاصد إلى فيه ولينظر أكبر كفر بالله كفر هو إنما
وحماية وصفاته الله أسأماء وحماية الدين حماية من كله وهذا ، جاد

شخص يرميه أنأ من الصحيح للمعتقد حماية حقيقة وهو ، رسأله
. المور بهذه اسأتخفاف أو اسأتهزاء فيه بشيء

َظّم ومما ْن في يدخل يقولونأ المفسرين بعض أنأ ذلك إلى َي
اسأتهزاء فيه اسأتهزأ إذا الكونية اليات فيه  يدخل} { وآياته قاوله
الحر يأتي أنأ الحكمة من ليس شخص يقول كأنأ ، الملة من يخرج

في البرد أو  الشتاء يأتي أنأ الحكمة من وليس الشتاء وقات في
الباري حكمة اتهاما فيه يقصد مما ذلك ونحو والحر الصيف وقات

ً ليس وأنه سأبحانه للكونأ تصريفه أنأ أو الكونأ هذا يصّرف بأنأ أهل
ًا كانأ ًا تصريف ًا ليس عابث يدخل وكذا ، الكفريات من فهذا صحيح
تحت المصحف النسانأ يضع كأنأ بالفعل يكونأ ما السأتهزاء في

بالله كفر أنه شك فل ذلك بقصد القاذورات في يضعه أو قادمه
.  سأبحانه
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 باب
ضراء بعد من منا رحمًة أذقناه { ولئن تعالى الله قول

 } لي هذا ليقولن مسته
وأنأ الشكر حقيقة ليبين الله رحمه المصنف عقده الباب هذا
أو غيره من بأنها بالعتراف مسديها غير إلى النعمة شكر صرف

عن الكلما معنا وسأبق ، الشركيات من ذلك كل سأببها اسأتقللية
. ذلك إلى وما بالمسبب السبب تعلق

بعملي : هذا مجاهد }  قال لي هذا [ { ليقولن قاوله
. تفسيره في كما جرير ابن الثار هذا   أخرجبه] محقوق وأنأا

أنأ حري )  أنا به محقوق ،( وأنا الخاص : بجهدي ) أي بعملي ( هذا
. آخذه
أبي ابن   أخرجه] عندي من : يريد عباس ابن وقال[  

من إل يكن لم ذلك أي ) ، المنثور ( الدر صاحب ذكره ما على حاتم
. تفضل أي فيه لله يكن ولم عندي

الية  هذه} ] عندي علم على أوتيته إنأما [ { قال قاوله
أنه ظن عظيما مال أعطي لما فإنه حذوه حذى ومن قاارونأ تخص

. ذلك في تفضل لله وليس ه عند من
على أوتيته { إنأما تعالى قاوله تفسير  في] قتادة [ قال

} . عندي علم
السبل أعرف  أي] المكاسب بوجوه مني علم [ على

. والربح بالكسب لي تأتي التي والطرق
أنأ   أي] أهل له أنأي الله من علم على آخرون [ وقال

ومن ، الكثير المال فيعطيه الهلية صاحب من يعلم وجل عز الله
ًا يعطيه فل ذلك من خلو هو ذلك الله فأعطاني أهل أنا ولذلك ، شيئ

.
  أي] شرف على أوتيته مجاهد قول معنى هو [ وهذا

فيها التي الشياء من كله وهذا ، عندي واعتلء ومكانة فضل على
:ــ لمرين وذلك بالله كفر

المتفضل إنأ إذ ، حقيقة صاحبه غير إلى الشيء  نسبة:     الول
في أشركت فقد غيره إلى النعمة تسند فعندما ، الله هو والمنعم

. الربوبية باب
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نص أركانأ ثالثاة له فالشكر ؛ حقيقة بالشكر يقم لم  أنه:     الثاني
) الصيب ( الوابل   ) وفي السالكين ( مدارج في القيم ابن عليها
صرفها ثام ، ومسديها منعمها إلى ونسبتها ، بها : العتراف  وهي
بالنعمة اعترف فمن ؛ الشكر أركانأ . هذه تعالى الله مراضي في
ً يكن ولم ًا بل بها جاهل المنعم إلى ذلك يضف لم ولكن بها عارف
وجل عز الله إلى وأضافها عرفها ومن ، الشكر حقيقة خالف فقد

الشكر بحقيقة يقم لم فإنه الله مراضي في ذلك يشغل لم ولكنه
ًا ً كانأ ومن ، أيض . لله شاكر غير فإنه بها عارٍف غير بالنعمة جاهل
: هو الشكر ) : ( حقيقة السالكين ( مدارج في القيم ابن يقول

هو وهذا والمحبة والذل الخضوع جهة على بالنعمة العتراف
ًا النسانأ يكونأ وبذلك الشكر باب في التأله حقيقة ًا عابد إذ شكور
ًا ، ومنعمها لمسديها خاضع وهو بها واعترف النعمة عرف ). له محب
ما ) على ( تفسيره في الله رحمه حاتم أبي ابن أخرجه قاتادة وأثار

مجاهد ) . وأثار المنثور ( الدر في الله رحمه السيوطي ذكره
غير عن جاء  ) وكذلك ( تفسيره في الطبري جرير ابن أخرجه

ًا الطبري جرير ابن عنه ذكره وقاد ، كالّسدي السلف من واحد أيض
.

الحديث  هذا] الرسول سمع أنأه هريرة أبي  عن[ قاوله
.   مسلم بلفظ المصنف وسأاقاه ومسلم البخاري أخرجه

جنس تعتري أمراض  هذه] وأعمى وأقرع [ أبرص قاوله
كله على أو البدنأ من جزء على يقع : بياض . فالبرص النسانأ بني

والعمى ، كله أو الرأس من جزء على يقع : صلع والقرع ، لفساده
َقد إذا إل يطلق ول كليهما العينين في البصر وجود : عدما َف

. العيننين في البصر النسانأ
الرادة صفة عن كلما معنا    سأبق] يبتليهم أن الله [ فأراد

. : يختبرهم أي  . ويبتليهم وجل عز لله
ذكر قاد  كٌل] لخ االبرص... فأتى ملكا إليهم [ فبعث

. لجله الناس قاذره قاد وما المرض تدفع التي أمنيته
من المثناة القاف وفتح المعجمة الذال  بكسر] قذرنأي [ قد

، الداء من أتاني لما واسأتكرهوني الناس اسأتقذرني : قاد أي ، فوق
.  المستحسن غير اللونأ من أتاني وما حسن غير الجلد إنأ حيث

وتعالى سأبحانه الله بإذنأ  أي] قذره عنه فذهب [ فمسحه
.
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أحد ، الله عبد : ابن  أي] إسحاق شك ، البقر أم [ البل
ل البقر المقصود أنأ على يدل الحديث وسأياق ، الحديث رواة
.  البل

ُأعطي فتح مع الممهملة العين  بضم] ُعَشراء نأاقة [ ف
مدته حملها كانأ : من وقايل ؛ الحامل : الناقاة هي وتحريكها الشين
. حملها تتم أنأ : إلى وقايل ؛ ثامانية أو شهور عشرة

مستجاب ودعاءه ، بالبركة له ] دعاء فيها لك الله [ بارك
. الله بإذنأ

ِطَي ُأْع ًا شاة [ ف  :ـ تفسيرانأ  فيه] والد
ًا شاة : أعطي الول .  لها وولد
الذي هو الثاني والمعنى ، تلد أنها معلوما شاة : أعطي الثاني

. النووي وقااله ، واحد غير به جزما
ُأنتج] هذا وولد هذان [ فأنأتج وضبط ، للمجهول ) بالبناء  ( 

َأنتج آخر الرواية به وجاءت المحفوظ هو والول ، ) للمعلوما ( ف
ولدتها.  كانأ أي ) هذا .( وولد نتاجها من : كانأ أي ، الكثر وعليه

من ماجاءها كثرة على ] دللة البل من واٍد لهذا [ فكان
من البتلء ذكر ثام ، دعاءه الله اسأتجاب الذي الملك بدعاء البركة

ٍد كل إلى جاء أنه في أبلغ وهذا ، عليها كانأ التي صورته على واح
. عليه كانأ فيما والتذكير البتلء

 الحبال] الحبال بي انأقطعت قد سبيل [ وابن قاوله
بي انقطعت ( قاد ولمسلم ، هنا السبب وهي ، : حبل واحدها
) . الحيلة أي  الحبال

يذكر عندما البتلء  تماما] ....الخ بلغا فل سفري [ في
إل منهم ينج لم وابتلهم هؤلء اختبر فلما ،  الله بعد عليه اسأتناده

إل كله الفضل وأرجع سأبحانه ربها إلى النعمة أضاف لنه ؛ واحد
آتاه وما ضراء من عليه كانأ بما اعترف فهذا ، وتعالى سأبحانه الله
ًا الله وشكر سأراء من الله ذلك أنفق ثام ، المنعم هو بأنه اعتراف
بالختبار فاز فلذلك ؛ الشكر بأركانأ أتى فقد ، الله مراضي في

. ثالثاتهم على أتى الذي
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 باب
ًا آتاهما { فلما تعالى الله قول شركاء له جعل صالح

 } آتاهما فيما
تعبيد يجوز ل أنه ليبين الله رحمه المصنف عقده الباب  هذا

الشرك. باب من ذلك وأنأ سأبحانه الله لغير النسانأ
بعض عند وحواء : آدما  آتاهما} ] آتاهما فلما[ {  قاوله

الذين وحواء آدما ذرية جنس إلى بعضهم وذهب ، المفسرين
والتفسير ، وغيرهم ونصارى يهود من اسأرائايل بني من أشركوا
عند جاء فقد ، آخرونأ عليه ووافقه البصري الحسن به جزما الثاني

بذلك ) وقاطع ( تفسيره في كثير ابن قااله ، صحيح بسند جرير ابن
) . بغيره القول يسوغ ل الذي  الصحيح المعنى هو : ( هذا وقاال ،

من واحد غير عن جاء فقد  وحواء آدما يخص الذي والتفسير
بن أبي عن وجاء ، وسأمرة عباس ابن عن جاء ،  النبي أصحاب

كمجاهد عباس ابن تلمذة عن جاء وكذلك ، عنه ثاابت وهذا ، كعب
الناظر ): ( إنأ الحميد العزيز في( تيسير وقاال ، وغيرهم وقاتادة

: ) يعني المعنى هذا إل تحتمل ل أنها يقطع والثاار الية سأياق في
) المجيد ( فتح صاحب جزما وبهذا ، وحواء آدما تخص الية أنأ

. وآخرونأ
ًا آتاهما [ { فلما قاوله ًا} ] صالح ًا أي   صالح في : صلح
ًا ، الجسد . جسده في سأليم

ًا   سأمياه] [ شركاء قاوله ، سأبحانه الله مع شركة فيه اسأم
.   عباس ابن عن جاء كما الحارث عبد سأموه أنهم وهو

في ذلك وقاال ، المعروف الظاهري  وهو] حزم ابن [ قال
) . الجماع ( مراتب

. : أجمعوا  أي] [ اتفقوا
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كعبد تعالى الله لغير معبد اسم كل تحريم [ على
ابن منهم ، واحد غير عليه وافقه حزما ابن حكاه  وما...] عمرو
) . المودود ( تحفة في القيم ابن ) وقااله فتياه ( مجموع في تيمية

المور في وليس ، فيه  اختلفوا] المطلب عبد [ حاشا
:ـ لسببين فيه اختلف وإنما ، تحريمها على المجمع

من ومسلم البخاري صحيح في عنه جاء  النبي : أنأ الول ــ
ابن أنأا كذب ل النبي  ( أنأا: قاال حنين غزوة في البراء حديث

لو وإل المطلب عبد باسأم إقارار هذا : في  قاالوا) . المطلب عبد
ًا يكن لم ّهره ولما عنه  النبي لنهى جائاز . وقااله َش

هو ( الذي المطلب عبد تسمية سأبب من يذكر ما : هو الثاني ــ
أصل المطلب عبد أنأ المؤرخونأ ذكر فقد ، السأم ) بهذ  النبي جد

مدينة في النجار بني في أخواله بين يعيش وكانأ : شيبة اسأمه
على معه فحمله ، هاشم أخو هو الذي عمه فأتاه ،  الرسأول

ًا شيبة على وبدأ السفر أعياه قاد وكانأ ، مركبه الحمم من شيئ
ٌد  شيبة أنأ مكة أهل فظن والسفر، العياء لكثرة للمطلب  عب
ًا فأصبح المطلب : عبد فقالوا ، هاشم أخو هو الذي وإل ، له اسأم
هاشم وأبوه ، المدينة من به أتى الذي المطلب وعمه شيبة  فهو
لم أنه على دللة فيه الخبر هذا قاالوا ثام ومن ،  النبي جد وهو

ظن حيث الرقايق به يقصد وإنما ، عنها المنهي العبودية فيه يقصد
. المطلب لسيده وعبد رقايق أنه مكة أهل

المطلب بعبد التسمي هل العلم أهل اختلف السببين فلهذين
فأما علة وإلى خبرين إلى اسأتند بالجواز قاال فمن ؟ ل أما جائاز

علم  النبي أنأ والثاني السابق البراء حديث في جاء فما الخبرانأ
بن المطلب كعبد المطلب بعبد تسموا أنهم أصحابه بعض بأسأماء

. الجواز على ذلك فدل ، عليه ينكر ولم  النبي وأقاره ، ربيعة
وعبد رقايق أنه ظن إنه إذ تسميته أصل في قاالوا والعلة
الرق بمعنى هي وإنما سأبحانه لله التأله بمعنى ليست فالعبودية
. عمه مع شيبة قاصة في ذكرت التي والعبودية
الحكاية باب على محمول البراء حديث أنأ ذلك على والرد
مناف) عبد ( يابنيمسلم حديث في  النبي كقول والخبار

ّير  أنه مع الخبار جهة من فهذا بعبد تسموا أصحابه أسأماء بعض غ
عبد الجاهلية في هريرة أبي اسأم وكانأ ، شمس وعبد مناف

ّيره شمس بعض أنأ وأما ، الصحيح على الرحمن عبد إلى  وغ
عبد إل فليس  النبي وأقارهم المطلب بعبد تسموا أصحابه
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البر عبد ابن ذكره كما ربيعة بن المطلب وعبد ، ربيعة بن المطلب
العارفين ولكن ، ذلك على  النبي من إقارار وهذا ، الله رحمه

ويؤكده ، بالمطلب إل يعرف : ل قاال بكار بن كالزبير بالنساب
: ( عبد قاال ) أنه ( الفتح في حجر ابن عنه حكاه فيما العسكري
ويعرف بالمطلب النسب أصحاب عند يعرف ربيعة بن المطلب

النسب أصحاب قاول أنأ شك ول ) ، المطلب بعبد المحدثاين عند
ـ بكار ابن الزبير قاول على هنا المعول وهو ، غيرهم على مقدما هنا
. المطلب حقيقة فاسأمه ـ النسب علم علماء أحد

لو المطلب بعبد  النبي جد تسمية سأبب في المذكورة والعلة
ّلم أنأ يحتمل قاد لنه لغيره السأم انشاء في بذلك سألم لما بها سُأ
من يكونأ أنأ يحتمل وقاد ، الله لغير والتأله العبودية باب من يكونأ
ًا بعيد وهذا المطلب عبد لسأم الموافقة باب التي الحادثاة لنأ ؛ جد

ْنشأ عندما لغيره تقع لم ولكنها ؛ جلية واضحة  النبي لجد وقاعت ُي
ل : أنه السألما شيخ به وجزما العلم أهل أقاوال فأصح ، اسأم له

والحكاية الخبار جهة على ذلك قاال لو وأنه ، المطلب بعبد يسمى
ًا يصح ل فهذا .   أيض

فيها لنأ الكعبة وعبد عمرو كعبد السأماء تلك حرمت وإنما
حيث وتعالى سأبحانه بالله إشراك ففيها ، الله لغير النسانأ تعبيد
ويضاف إليها يتأله عندما كالكعبة ، الله مقاما في الله غير جعل

للكعبة تعظيم هذا أنأ شك فل العبودية باب من إليها النسانأ
. سأبحانه به شرك وهذا وجل عز الله كتعظيم
] تغشاها لما الية معنى في عباس ابن  وعن[ قاوله

. وجامعها واقاعها أي
َكر] إيل [  قرنأي َذ . الوعل قارني فهو ، الوعل فهو ، الوعال  
لحواء.    يقولهفيشقه] بطنك من [ فيخرج
: قاال أنه الجبير بن سأعيد عن  جاء] الحارثا عبد [ سمياه

ّبداه أي ، الملئاكة  منزلة في للشيطانأ اسأم الحارث َع . لي : 
أشار أنه عنه يعرفانأ لنهما  عصياه] يطيعاه أن [  فأبيا

ُأخرجا الشجرة تلك من يذوقاا أنأ عليهما يقبل لم لذلك الجنة من ف
. المر بادي في التسمية تلك

الثالث ابنهما سأميا الولد حب  لجل] الحارثا عبد [ فسمياه
في مختلف الحديث . وهذا إبليس فأطاعا الحارث عبد أتى الذي

كتابه في الحاكم ومنهم الئامة من واحد غير صححه صحته
الحديث وأنكر هنا وافقه والعجيب ، الذهبي ) ووافقه ( المستدرك
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صاحب صححه . وكذلك منكر : هو وقاال ، العتدال ميزانأ في
حزما ابن وقابله كثير ابن أنأ إل ، غيره ) وكذا الحميد العزيز ( تيسير

ابن وقاال ، دين ول له حياء ل من قاالها خرافية قاصة : هذه يقول
السند : تخص أي ، ذكرها ) ثام علل لثلث تصح ل قاصة :( هذه كثير

ًا القصة وأبطل ، مختلف القصة هذه أنأ والمقصود ، القيم ابن أيض
ومخالفة إشراك من وقاع ما حملوا صحتها إلى ذهب . فمن فيها
:ـ أمرين أحد على

في الشرك هذا أنأ المسائال في المصنف ذكره  ما:     الول
التسمية في وقاعت المخالفة أنأ أي حقيقتها تقصد لم تسمية مجرد

َد إنه إذ ّب ابن سأعيد قاول على الشيطانأ إلى بل الله لغير ولدهما ُع
يقصد ولم الربوبية في ول العبادة في إشراك يقع فلم جبير

فيه لفظ فكانأ التسمية مجرد في إبليس طاعة وقاع وإنما الشراك
في المصنف عناه الذي وهذا حقيقة الشراك قاصد دونأ شركة

. الباب مسائال ثاالثة
من وقاع وإنما حقيقة منهما يقع لم منهما وقاع : الذي   والثاني

وحواء النجدية الدعوة أئامة بعض إليه ذهب وهذا ، فحسب حواء
يقع كما الخطأ منها فيقع مرسألة ول نبية فليست  معصومة ليست

وهي الشيطانأ أطاعت التي هي حواء إنأ وقاالوا آدما بني جنس من
. سأبحانه بالله الشرك في فوقاعت الحارث عبد ابنها سَأّمت التي

النبياء أنأ من العلماء بعض إليه ذهب ما الول القول يؤكد ومما
من اللفظي التشريك إنأ وقاالوا الذنوب صغائار من معصومين غير

الصغائار من النبياء عصمة وعدما الكبائار من وليس الذنوب صغائار
في السألما شيخ جزما وبه السنة أهل من جماعة عليه الذي هو

يؤكد مما القصة لهذه المصححونأ . وقاال كتبه من كتاب غير
:ــ أمور جملة صحتها

 وحواء آدما تخص أنها إل يحتمل ل الي سأياق نأ : أ الول  .
 عباس ابن عن جاء وحواء آدما عن أنها الية تأويل : أنأ الثاني

كما جندب بن سأمرة عن وجاء حاتم أبي عند كما عنهما الله رضي
ولم عنه الله رضي أبي عن جاء كما وغيره حاتم أبي أبن عند

التفاق باب من أي وفاقاا فكانأ الصحابة من مخالف لهؤلء يعرف
ابن عن جاء ما على وحواء آدما تخص أنها الية هذه تأويل في

. عباس
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 كمجاهد وكبارهم التفسير أهل من جمع به :  جاء الثالث
غيره وكذا وقاتادة مرة من أكثر عباس ابن على القرآنأ عرض الذي
.  التفسير أئامة من

ًا صحيحة غير القصة أنأ إلى جماعة وذهب ًا سأند فأما ؛ ومتن
في كثير ابن ذكرها ثالث لعلل فذلك سأندا صحيحة غير كونها

أنها ماحكي ومنها السند في الضعفاء بعض : وجود ومنها  تفسيره
أنأ على كله وهذا مرسألة ومرة مرفوعة ومرة موقاوفة مرة حكيت
الموجبة الحديث علل من والضطراب اضطراب فيها القصة

أنأ والصل نبي إلى الشرك تهمة اتهاما ففيها المتن وأما لسأقاطة
إثابات فيها القصة : هذه وقاال ، القيم ابن قااله ، معصومونأ النبياء

وهو ، قاوله يسوغ ول باطل وهذا الشرك من النبياء عصمة عدما
.   تصحيحها وعدما القصة اسأتنكار إلى كثير ابن دفع الذي

ًا وقاالوا إبليس قاول ذلك ومن ، بطلنها على يدل ما فيها أيض
يرد الخبر هذا ..)  وإنأ الجنة من أخرجتكما الذي صاحبكما ( إني

إشارته أنأ الجنة في الولى إشارته من عرفا لنهما إليهما إشارته
ّد يوجب فهذا ، الجنة من فخرجا الشجرة ذاقاا ولذلك ، باطلة ذلك ر

.
وحواء آدما فإنأ به قايل لو  هذا...) وأفعلن ( لفعلن وقاوله 

ول ، وعل قارني الجنين لرأس يضع وأنه يخلق بأنه إبليس يصدقاانأ
.  إليهما ينسب ل هذا وأنأ باطل هذا أنأ الصل أنأ شك

في الكلية القواعد له تشهد الذي هو الثاني القول ولعل
، ذكرناه ما على وغيره القيم ابن رجحه الذي وهو ، المعتقد
عند المذكور التوجيه على يوجه فإنه به   قايل إذا الول والقول
. القوما

في كما تفسيره في حاتم أبي   ابن] صحيح بسند [ وله
). المنثور ( الدر

الطاعة باب في أشركوا  أي...] طاعته في [ شركاء
التعبيد يكن ولم الحارث بعبد فسمياه وإبليس الشيطانأ فأطاعوا

حقيقة العبادة في الشرك يكن فلم المقصود التأليه باب من هنا
. إبليس أطاعا لما الطاعة في وإنما

( في كما نفسيره في حاتم أبي ابن  عند] صحيح بسند [ وله
) . المنثور الدر

} قال صالحا أتيتنا { لئن تعالى قوله [ في
ًا أو وعل يكونأ : أنأ  أيفأشفقا..] . حيوان
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عند المعنى ذلك : أنأ  أي] الحسن عن معناه [ وذكر
هو الحسن عن الثابت أنأ إل وسأعيد الحسن عن أيضا ورد مجاهد

ذرية من اليهودوالنصارى من يشركونأ بأنهم فسرها إنه إذ ذلك ضد
أنأ إل وحواء آدما إلى ترجع أنها يذكر فلم أشرك ممن وحواء آدما

.  ذلك ضد هو عنه الثابت الخبر
.  جبير  ابن] [ سعيد

                           

    

باب
 تعالى الله قول

الذين وذروا بها فادعوه الحسنى السماء { ولله
} أسمائه في يلحدون

الله بأسأماء اليمانأ حقيقة فيه ليبين الباب هذا  المصنف عقد 
. فيها اللحاد وهو ، ذلك ومضاد وصفاته
الحسنى السماء { ولله تعالى الله قول [ باب قاوله
في معانأ تحتمل هنا ) اللما ( ولله سأبحانه  قاوله} ] بها فادعوه

السأماء ليستحق أي ، السأتحقاق بمعنى تكونأ أنأ ومنها ، اللغة
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الله إل الوجوه جميع من والتماما الكمال وجه على الحسنى
.  وتعالى سأبحانه

، أحسن أو حسن أنثى ) الحسنى الحسنى السأماء ( ولله
وصفاته أسأمائاه في الكامل  التاما الحسن له : من أي ومعناها
في وأسأمائاه ، التاما الكامل الحسن لها فذاته ، وتعالى سأبحانه
صفاته وكذلك  التاما الكامل الحسن على تدل ومعناها مبناها

هذه أحكاما وكذلك ، الكامل الحسن على تدل وتعالى سأبحانه
حكمه في والتماما الكمال على تدل أحكاما فهي  والصفات السأماء
الكتاب في ثاابت الله أسأماء فحسن ، وتعالى سأبحانه وشرعه
مبناها يشمل فهذا ، الله رحمهم السلف وإجماع والسنة

للذات أوصفة اسأم كل ويشمل اللهية الذات ومعناهايشمل
ّين على أحكامها ويشمل اللهية ُب ًا ما . سأابق
والثناء العبادة دعاء  يحتمل} بها { فادعوه تعالى قاوله
َثاّم ، والسؤال الطلب دعاء ويحتمل ّكدها قااعدة و من واحد غير َأ

) وهي الفوائاد ( بدائاع في الله رحمه الجوزية قايم ابن ومنهم الئامة
َتْت إذا الجملة أو اللفظة أنأ الشارع نص في أو الله كتاب في أ

ًا ًا مطلق يحتملها واللفظ وجه من أكثر تحتمل وهي سأنًة أو كتاب
تعالى فقوله ؛  منه وهذا ،  كلها المعاني تلك تعطى فإنها

وجل عز الله على يثنى بأنأ وعبادة ثاناء دعاء  أي} بها { فادعوه
وأنت ، الكريم   الرحيم الرحمن فهو بها الله بذكر يلهج وأنأ بها

أنأ يحتمل وكذلك ، سأبحانه عليه تثنيه الذي الثناء بهذا الله تتعبد
لي اغفر ياغفور ارحمني يارحمن تقول بأنأ مسألة دعاء يكونأ
ًا الله تسأل فأنت .  الدعاء بهذا ومسألة طلب

: وهما ،  كبيرين قاسمين إلى ينقسم الدعاء أنأ معنا وسأبق
والتدليل ذلك تفصيل وسأبق ، وطلب مسألة ودعاء ، عبادة دعاء
القسمة هذه على نص وقاد الحال لمناسأبة هذاهنا ذكرنا وإنما عليه
( بدائاع في الجوزية قايم ابن ومنهم ، واحد غير الية هذه في

) .  الفوائاد
ذروا}  (  أسمائه في يلحدون الذين { وذروا تعالى قاوله
، منسوخة غير محكمة الية أنأ على المفسرين وجمهور ، ) اتركوا

أمر لما وجل عز الله إنأ إذ الية نسخ إلى المفسرين بعض وذهب
المقصود هو هذا ليس ولكن ، الترك هذا نسخ المشركين بقتال

وعقابهم وجل عز الله على فحسابهم اتركوهم : أي المقصود إنما
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لهم بالترك أمر مساق في ل تهديد مساق في جملة فهذه0 عنده
. يقاتلوهم وأل منهم ينالوا وأل يسبوهم بأل

 اللحاد} أسمائه في يلحدون الذين {وذروا  تعالى قاوله
من  فارس ابن والدال) يقول والحاء (اللما مادة من : مأخوذ

. لذلك اسأتقامه عن ميل على يدل أصل ) : هي اللغة ( مقاييس
ًا الجثمانأ فيه يوضع الذي اللحد يسمى ًا فيه لنأ ؛ لحد وفيه شق

ً جهة على وصفاته الله أسأماء باب في اللحاد يأتي وإنما ، ميل
) حيث  السالكين ( مدارج في  بقول الله رحمه القيم ابن ذكرها

إعطائاها أو جحدها هو  والصفات السأماء باب في اللحاد  قاال
حقيقة هو . فهذا عنها معانيها حقائاق إخراج أو فيها تدخل ل معانٍأ

:ـ أنواع على فهو وصفاته الله أسأماء باب في اللحاد
سأبحانه بالله كفر وهذا ، والصفات السأماء :  جحد الول

. وتعالى
ًا وتعالى سأبحانه أسأمائاه من للمخلوق يشتق : أنأ الثاني اسأم
أو  عباس ابن قاول على الله من واللت المنانأ من مناة كاشتقاق

.  ذلك من طرف معنا سأبق وقاد قاتادة قاول على الله من
عندما  المعتزلة عند كما ، الكمالية معانيها : سألبها الثالث
بما الله يسّمى : أنأ . الرابع وتعالى سأبحانه الله أسأماء يعطلونأ

تشبيه ذلك ومن ، توقايفية الله أسأماء أنأ الصل لنأ ، به ليليق
عز لله الفلسأفة تسمية ذلك ومن ، بالب وجل عز الله النصارى

.   الفاعلة بالعلة وجل
نص الحسنى الله أسأماء باب في اللحاد من القاساما هذه وكل

) . الفوائاد ( بدائاع في الله رحمه القيم ابن عليها
: في  أي] حاتم أبي ابن [ ذكر الله رحمه المصنف قاال
) . المنثور ( الدر في السيوطي ذكره ما على تفسيره

] يشركون أي أسمائه في : يلحدون عباس ابن [ عن
على حاتم أبي تفسيرابن في يذكر لم فهذا عباس ابن عن كونه أما
ذكر فقد ، الله رحمه قاتادة عن وارد هو وإنما ، المصنفونأ ذكره ما

في جرير ابن ) وأخرجه المنثور ( الدر في السيوطي عنه ذلك
) . ( تفسيره
 أي] : يشركون أسمائه في يلحدون عباس ابن [ عن

لنه ؛ ذلك ونحو المنانأ من مناة اشتقوا عندما المشركونأ فعل كما
يليق ل ما أسأمائاه من الله لغير  اشتقوا إنهم إذ الشراك جنس من
.  التسمية هذه في شريك له فجعلوا بالله إل
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 وهذا] العزيز من والعزى الله من اللت سّموا [ وعنه
في  الله رحمه السيوطي ذكره ما على حاتم أبي ابن أخرجه
) . المنثور ( الدر

: أنهم  أي] منها ليس ما فيها ُيدخلون العمش [ وعن
عندما النصارى فعل كما ، نفسه به  ُيسّم لم بما الله يسّمونأ
عندما الفلسأفة فعل وكما ، الب نعت سأبحانه الرب على أطلقو
. الفاعلة بالعلة الله لقبوا

    

 ب با
 الله على السلم ليقال

وعلة ، الله على السلما ليقال ؛ النهي معنى وفيها ، ) نافية ( ل
إذا ( كنا:  قاال  مسعود ابن عن الوارد الحديث من تتبين ذلك

من الله على السلم قلنا الصلة في النبي مع جلسنا
على السلما عباده قابل الله على ( السلما مسلم  وعند) عباده

ًا المفروضة الصلة بذلك ) ويقصد  وفلنأ فلنأ ومساق ، غالب
التشهد قاالوا إذا كانوا أنهم أي ، التشهد باب في أتى إنما الحديث
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وجاء ، خطأهم على   النبي فنبههم الذكر هذا ذكروا صلتهم في
البخاري عند  جاء ، الملئاكة  وفلنأ بفلنأ المقصود أنأ الرواية في

وقاد ، الملئاكة على السلما تجويز فيه وهذا ،  وميكائايل جبرائايل
عنها الله رضي عائاشة حديث من وغيره البخاري صحيح في جاء
السلما وعليه  فقالت0جبريل من السلما أقارأها    النبي أنأ

على السلما يجوز أنه واضحة دللة فيه فهذا ، وبركاته الله ورحمة
ًا    السلما ورد الملئاكة جواز على الصحابة أقار   النبي لنأ ، أيض
ًا المحكي اللفظ في كما الملئاكة على السلما في وهو ، سأابق

:    النبي فقال ، وميكائايل جبرائال على السلما  فيه إنأ إذ البخاري
) وإنما السلم هو الله فإن الله على السلم تقولوا ( ل
و العيب نفي : هو لغة معناه السلما لنأ ذلك عن النهي جاء

.                وجنسه الشر من السلمة وكذلك والخلل النقصانأ
) على  والميم واللما ( السين مادة على يردانأ المعنيانأ فهذانأ

في الزهري ) وأكده اللغة ( مقاييس في فارس ابن ذكره ما
يكونأ أنأ ينبغي ل الله على السلما أنأ ) والمقصود اللغة ( تهذيب

ًا ول الصيغة بهذه :ـ لعلتين وذلك ، مطلق
والنقصانأ العيب يزيل الذي فهو الله هو السلما : أنأ الولى ـ

أنأ الصل أنأ إذ ، سأبحانه باسأمه له تدعوا فكيف ، الشر ويدفع
كمال يخالف فهذا ولذلك ، سأبحانه لله  تدعوا أنأ ل الله تدعوا
بهذه التسليم هذا النسانأ يفعل أل الواجب . ولذلك الربوبية توحيد

له يدعوا أنأ  عباده عن غني والله  ، سأبحانه لله دعاء لنه الصيغة
.   وتعالى سأبحانه

، الشر من السلمة هو السلما معاني من : أنأ الثانية والعلة ـ
عندما إنك . إذ وجل عز الله إلى نسبته يليق ل معنى فيه وهذا

الشر لوجود قاابلية عنده الله أنأ تؤكد أنك أي ، بالسلما الله تدعوا
أنأ لله أدعوا أنني أي  الله على السلما تقول . وعندما يأتيه ولنأ
ً ليس وجل عز والله ، الله عن الشر ُيدفع ً محل تأتيه أنأ قاابل

. الله على السلما يقال أنأ يجوز ل ولذلك وتعالى سأبحانه الشرور
التي للعلتين الله على السلما صيغة عن النهي ذلك من فتحّصل

 . الواجب وكماله التوحيد جناب حماية باب من كله . وهذا ذكرتا
                

باب
 شئت أن لي اغفر اللهم قول
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تخدش كلمات على لينبه الله رحمه المصنف عقده الباب هذا
. وتتقى  لتحذر عليها والتنبيه التوحيد كمال

: قال  الله رسول أن عنه الله رضي هريرة أبي [ عن
ارحمني اللهم شئت إن لي اغفر اللهم أحدكم يقل ( ل
الفارس وضع يقال ولذلك ، الستر أصله    الغفرانأ)] شئت إن

رأسأه : سأتر أي ، عليه بالسيف الضرب ليتقي رأسأه على المغفر
: أي ، غفور وتعالى سأبحانه الله ولذلك ، الضربات به يتقي بواق
. وتعالى سأبحانه الخطيئة يستر

لله وسأؤاله وطلبه دعائاه في ليعزما  أي] المسألة [ ليعزم
ًا لفظه يكن فل سأبحانه ًا متراخي يكن لم إنه إذ ، فتور فيه متذبذب
ًا ًا ول للسؤال  منجز ًا ول فيه ملح . حكايته عند عازم

عز الله يكره من هناك : ليس  أي] له مكره ل الله [ فإن
. شئت : إنأ يقال حتى وجل

ًا ليكن  أي] الرغبة وليعظم [ ولمسلم في الرغبة معظم
اللحاح شديد فليكن أي ، دعائاه في له الله واجابة سأؤاله انجاز

قاوله في كما وتعالى سأبحانه مجيبه وجل عز الله بأنأ  والرغبة
النسانأ : فليكن  أي} لكم استجب ادعونأي ربكم { وقال

، شيء يتعاظمه ل الله فإنأ ، دعوته يجيب الله أنأ الرغبة عظيم
ًا أراد إذا إنه إذ ، وجل عز بكلمه هو إنما عنده شيء كل فإنأ شيئ
الكاف بين الدباء بعض يقول كما . فأمره فيكونأ كن له يقول فإنه

ًا تسأل فقد ، سأبحانه شيء يعجزه ل أي ، النونأ و ًا شخص شيئ
ًا قاد النفس في معظم كثير لنه يتحقق أل تخشى نفسك في عظيم
ًا يلبيه فل المسؤل يعسر ل شيء كل فإنأ جلله جل لله خلف
أنأ للنسانأ يجوز ل أنه السابق الحديث من فيتحصل ، يعجزه
ْدِخل نحو في كما ، وتعالى سأبحانه الله دعاء باب في السأتثناء ُي
وذلك ) ، شئت إنأ ارحمني اللهم ، شئت إنأ لي اغفر ( اللهم قاوله
:ـ ثالثاة أمور إلى يعود
ًا فيه : أنأ الول ـ على دللة فيه إنأ إذ ، الربوبية توحيد في قادح
في قاادح أنه شك ل وهذا أمر على يكرهه من عليه يطرأ قاد الله أنأ

الحي وهو القيوما وهو الغني هو الله إنأ إذ ، الربوبية توحيد باب
له مكره ول شيء يعجزه ل الذي
) أعطاه شيء يتعاظمه ل الله ( فإنأ قاوله من : مأخوذ الثاني ـ

يسأل ل قاد وجل عز الله دعاء في السأتثناء ايجاد في أنأ وذلك
، يسأله من عند وكبره المطلوب لعظيم السأتثناء يوضع وإنما
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ًا أنأ لو حقيقة ل صورة المثال سأبيل فعلى أحد من طلب إنسان
فإنه عطية إياه يعطيه أنأ الحال متوسأط وهو ريال ألف مائاة مبلغ

ّبي أنأ يتعاظم َل في يقال من . فكذلك المسؤول  هذا من سأؤله ُي
باب من وتعالى سأبحانه الرب يسأل عندما الحقيقة هذه نفي

ل وجل عز الله لنأ ؛ ينتفي ذلك فإنأ المسؤول الشيء تعاظم
. والنونأ الكاف بين أمره ولنأ ، شيء يعجزه

ـ اللوهيه توحيد جنس في وداخل ـ بالسائال : يتعلق الثالث ـ
ْدِخل عندما العبد أنأ وهو فيه وهذا ودعائاه سأؤاله في السأتثناء ُي

يقدح وهو ، وسأؤاله دعوته يجيب أنأ بالله وثاوقاه عدما على دللة
ًا فيه لنأ ، العبادة توحيد في القرطبي عليه نبه المعنى وهذا ، تردد

) .  ( تفسيره في الله رحمه
الحديث في عليهما منصوص معنيانأ ، الثلثاة المعاني فهذه
ل لجلها ، القرطبي وهو المتأخرين بعض ذكره ومعنى ، السابق

.   طلبه أو الله دعاء عند ) ونحوها شئت ( إنأ بـ السأتثناء يجوز

    

باب
وأمتي عبدي يقول ل
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وحماية التنزيه بب من العبارة هذه إطلق عن النهي كانأ إنما
في حجر ابن الحافظ حكى وقاد ،  الذرائاع وسأد ، التوحيد جناب
على محمول هنا النهي أنأ على العلم أهل )  اتفاق لباري ( فتح

ِكر ما إل ، إل ليس الكراهة أنه أكد وقاد ، لبعضهم الفقه شاذ من ُذ
الذي التحريم باب من ل ، التوحيد جناب وحماية والتنزيه للكراهة
ومنهم أئامة ذلك على . ونص الله رحمه قاوله على صاحبه يعاقاب

) . المعاد ( زاد كتابه في كما الجوزية قايم ابن
كمال تخدش ألفاظ لبيانأ معقود الباب هذا أنأ والمقصود

كانأ وإنأ تحريمية كراهة ل تنزيهية، كراهة مكروهة وهي التوحيد
كما خلفه على يدل التفاق أنأ إل ، التحريم على يدل اللفظ ظاهر
. الله رحمه حجر ابن الحافظ حكاه

.. ] هريرة أبي عن الصحيح [ وفي قاوله
اتفق فقد ، ومسلم البخاري : صحيح ) ي الصحيح ( في
عنه. الله رضي هريرة أبي عن اخراجه على الشيخانأ
ْطِعم أحدكم يقل : ( ل قال  الله رسول [ أن ، ربك أ
ْء :ـ جهات ) لها ( الرب لفظة)]    ربك وضي
ً فلنأ : الرب ) فيقال بـ( ال المخلوق على تطلق : أنأ أول
اطلق البتة يجوز ) : " ل ( تفسيره في كثير ابن قاال ، ونحوه
الرب على إل تطلق ل لنها ؛ المخلوقاين من أحد على الرب لفظة

) ( الـ بـ إقاترنت قاد " . فهي شأنه جل المولى وهو وتعالى سأبحانه
هو وجل عز الله إذ ؛ الكمال لوجوه تابعة تكونأ أنأ معانيها ومن ،

. ذلك إلى وما بنعمه عباده يربي الذي
ًا ضمير مجيء وهو ، ذلك ونحو ربك بقولت  تأتي : أنأ ثااني

ًا المخاطب بدونأ يعني التعريف سأبيل على ل ؛ الرب بلفظة ملحق
، اللغة في مقرر هو كما يجتمعانأ ) ل و( الـ ) . والضافة ( الـ

هي وهل ، ل أما مكروهة هي هل فيها مختلف اللفظة وهذه
 النبي وسأنة الله كتاب في ألفاظ وجود ذلك وعلة  ؟ ل أما ممنوعة

سأبحانه قاوله في كما الصيغة بهذه اللفظة هذه اسأتعمال فيها جاء
فأطلق  ،} ربك عند { أذكرنأي السلما عليه يوسأف قاصة في
. وأقارها بها القرآنأ وأتى اللفظة هذه
محمولة ونحوها الية ) : " هذه ( الذكار كتاب في النووي قاال 
من وشرع ، قابلنا من شرع باب من : أنها الول ، أمرين أحد على
ًا قابلنا . به يؤخذ ل فإنه بمخالقته أو بنقضه شرعنا جاء إذا اتفاقا

ًا كانأ قاد ربك عند أذكرني قاوله في المذكور : أنأ والثاني معروف
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هذا السلما عليه يوسأف ذكر ولذلك ، النعت وبهذا السأم بهذا
باب من ل الحكاية باب من ،فيكونأ به معروف هو بما الرجل

، العلم أهل من واحد غير المعنيانأ هذانأ على نص القارار" وقاد
في جاء ما على عنه ينهى فإنه المعنيين لهذين ليس كانأ إذا ولكن

. هنا الحديث
فيه  لنأ)] ربك وضيء ، ربك أطعم أحدكم يقل [( ل
ًا ًا اشراك ً لفظي ًا واحتمال الله أنأ وهو ، اللفاظ هذه مع يجري فاسأد

فعندما ، الصل في هذا مثل عليه يطلق الذي هو وجل عز
ذلك ونحو ربك : أطعمي فيقال نحوهما أو أَمة أو عبد مع يستعمل

ملك له الذي السيد هذا يأخذ بأنأ الفاسأد الحتمال يجري قاد فإنه
سأبحانه بالله إل يليق ل معنى يأخذ قاد فإنه الفتى ذلك أو الَمة

لله إل ينسب ل الذي التاما الكامل الربوبية معنى وهو ، وتعالى
. تعالى

إنأ معنا ) سأتأتي ( سأيدي  كلمة] ومولي سيدي [ وليقل
. مستقل باب في الله شاء
:ــ جهتين على ) تأتي ( مولي وكلمة 

بهذا المتعلقة الكمال صفات جميع بها الملقب : إعطاء الولى
فإذا ، والمعين الناصر بها ) يقصد ( مولي كلمة . وأصل اللفظ

اسأتعمل وقاد ، تعالى لله إل يجوز ل فإنه المعنى هذا بها يقصد كانأ
ًا ًا لله نعت ًا وآخر عام ًا خاص ًا مقيد وتعالى سأبحانه كونه في . عام
وتعالى سأبحانه قاوله في كما كلهم الخلق على والمولى الولي هو

الخلق جميع يشمل  فهذا} الحق مولهم الله إلى ردوا { ثم
، سأبحانه والمعين الناصر بمعنى فهو المقيد الخاص والمعنى ،

أنه  النبي عن جاء كما المتقين والمؤمنين لوليائاه إل يكونأ ل وهذا
مولنأا : الله لهم ( ُقْل:  الخطاب بن لعمر أحد غزوة في قاال
) .  لكم مولى ول

، بهم اللئاق ؛ بالخلق المتعلق المعنى به يطلق أنأ : هو الثانية
، أمته أو عبده مولى أو ، فتاته   أو فتاه مولى هو السيد أنأ شك فل

. به ويليق يستطيعه بما لهم الناصر وهو عليهم القائام فهو
وفتاتي فتاي وليقل ، وأمتي عبدي أحدكم يقل [ ول
فذهب ، فيها ) مختلف وأمتي ( عبدي اللفظة  هذه] وغلمي

النصوص لمجيء اطلقاها وجواز ها جواز إلى العلم أهل جمهور
ذلك في العلم أهل من بعض فّصل ولكن ؛ بإطلقاها  المتكاثارة

ًا يؤتى : عندما فقالوا ، ونحوه الحديث هذا مع النصوص بين جمع
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ًا الممنوع هو فهذا المتكلم إلى أضيف وقاد والمة بالعبد مع مشي
( عبدي هنا الحديث في هو كما ولفظه الشارع خطاب ظاهر
جاء كما خلقه مع الله قابل من يستعمل أنه الصل لنأ ) ، وأمتي

أنأ عنه الله رضي هريرة أبي حديث من وغيره مسلم صحيح في
وقد تطعمني َلْم ِلَم : عبدي تعالى الله ( قال:  قاال  النبي

مما ونحوذلك تتصدق ولم تنفق لم : أنك أي والمقصود ) اطعمتك
عليه السياق لدللة وتفسيره ، الحديث هذا تأويل في السنة أهل ذكره
ضمير بإضافة كانأ إذا وأما ، الوجه هذا على له الصحاب وفهم

ًا بإضافته أو المخاطب الكثر هذا فإنأ ؛ فلنأ وأمة فلنأ كعبد مظهر
ُاطلق الشارع خطاب في ُاسأتعمل وقاد ، جوازه على ، بكثرة و

: قاال  النبي أنأ الساعة أشراط في الصحيح في جاء ولذلك
ّبها المة تلد ( حتى ًا دللة فيه وهذا ، ـ بالتذكير  ـ) ر على أيض
َلَمة التسمية ًا )  وبالعبد بـ( ا أحاديث في جاء وقاد ، عليها قاياسأ

بالعبد. كثيرة
اللفاظ هذه : بنحو  أي] وغلمي وفتاتي فتاي [ وليقل

فيما اللفظ باب في إشراك فيها وليس ، إيهاما فيها ليس التي
ً يكونأ رواه الذي الحديث نحو على خلقه مع وجل عز لله مستعمل

ِكر مسلم ُذ ًا و .        آنف
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باب
ّد ل لله با سأل من ُير

سأأل من يرد ل ( باب الله رحمه المصنف عنه يقول الباب هذا
ومنهم اللغة أهل قاال كما ، الطلب حقيقته السؤال ) ، بالله

) . ( الصحاح في الجوهري
ًا الخلق سأؤال وأصل نص كما ، الحرمة ونحوه المال من شيئ

أنأ النسانأ على فيحرما ، الجوزية قايم ابن ومنهم واحد غير عليه
ً الخرين يسأل كانأ إذا أنأ إل الحرمة فيه الصل إذ ؛ ونحوه مال
ًا يكونأ كأنأ ؛ بحق . وكذلك ذلك ونحو المال من حقه يطلب فقير
إللله القلوب تلتفت ل حتى المال غير في الخلق سأؤال يكره

التي البيعة شروط ضمن من أنأ الصحيح في جاء لذلك ، سأبحانه
ّ  الله رسأوَل الصحابُة عليها بايع ًا الناس يسألوا أل كانأ لذلك ، شيئ

ًا يسأل فل دابته على من سأوطه يسقط أحدهم ؛ به يأتيه أنأ أحد
عنه الله رضي هريرة أبي عن ذلك جاء كما بنفسه فيأخذه ينزل بل

الكراهة فيه الصل . فالسؤال  النبي أصحاب بعض وكذلك
ًا كانأ إذا وأما ، المخلوق   مع المخلوق قابل من بإطلق ًا شيئ مالي

. التحريم فيه الصل فإنأ حقه بغير
الله رسول : قال قال عنهما الله رضي عمر ابن [ عن

 فأعيذوه بالله استعاذ : ( من [( 
من بالله : أعوذ لك قاال من أي ، السأتعاذة معنى معنا مضى

فل بسوء تصيبني أنأ منك بالله : أعوذ لك قاال ومن ، فأعذه كذا
. ذلك ونحو بشيء تصبه

أنأ بالله سأألك : من  أي) ] فأعطوه بالله سأل [ ( ومن
قاال عندما الُمبتلين حديث في جاء كما فأعطه ؛ كذا تعطيه

على بالله سأأل فمن ...) ، الحسن اللونأ أعطاك بالذي ( أسأألك
. إياه سأألك ما تعطيه أنأ ينبغي الجهة هذه

الدعوة هنا بالدعوة  المقصود)] فأجيبوه دعاكم [( ومن
وغيرها عرس وليمة إلى دعاكم : من أي ، ونحوها الوليمة إلى

العرس وليمةة إلى الحضور أنأ على العلم أهل وجمهور ، فأجيبوه
ًا كانأ إذا صاحبه آثام ، واجب ويدل ، يجبه ولم ذلك على مستطيع
 ( ومن: قاال  النبي أنأ وغيره مسلم صحيح في ثابت ما ذلك على
هذا أنأ شك ول  ،) ورسوله الله عصى فقد الداعي يجب لم
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ٌد المر ، تجاب دعوة كل فليس ، العلم أهل ذكرها كثيرة بقيود مقي
ًا فيها ليس الوليمة كانت فإذا ذبحت الوليمة أنأ ُعلم وإذا ، منكر

الشارة أنأ . والمقصود القيود من ذلك إلى وما ، شرعية بطريقة
ًا الحكم إلى عند المذكورة وشروطه قايوده الحكم ويتبع ، مجرد
. العلم أهل

واختار ، ذلك في العلم أهل فاختلف العرس وليمة غير وأما
الكراما باب من الدعوة كانت إذا أنه تيمية ابن السألما شيخ

باب من وإنما الكراما باب من ليست كانت وإنأ ، للمدعو فالخيار
.  يلبي أنأ عليه ينبغي فإنه اللزاما

في جاء فقد الوجوب من النصوص ظواهر عليه تدل ما وهذا
الست للحقوق  النبي ِذكر هريرة أبي حديث من مسلم صحيح

.  فأجبه دعاك : إذا ومنها ، المؤمن أخيه على للمؤمن هي التي
ًا إليكم صنع [ ومن ما تجدوا لم فإن ، فكافئوه معروف
ًا] كافأتموه قد أنأكم تروا حتى له فادعوا تكافئوه  ( معروف

ًء ؛ معروف كل فتعم الشرط سأياق في وهي ، هنا ) نكره كانأ سأوا
ًا ًا أو مادي ًء ، معنوي ًا بإعطائاك أكانأ سأوا ًا قارض وقاد ، غيره أو مالي
مسبق شرط دونأ عليه وزاد أرجعه أحد من اقاترض إذا  النبي كانأ

ًا كانأ أو ، بالزيادة ًا شئي . ذلك ونحو شيء حمل في كإعانة معنوي
زدت فإنأ ؛ بمثله الشيء ترد أنأ المكافأة  حقيقة) ( فكافئوه

. المكافأة على زدت فقد ذلك على
لم : من  أي) له فادعوا تكافئوه ما تجدوا لم ( فإن

ًا يكونأ كأنأ بالشيء الشيء يكافيء أنأ يستطع ِطي وقاد فقير ُأع

ً غني من ، ذلك ونحو ، المال بارجاع يكافئه أنأ يستطيع ل مال
أنأ غيره عند وكذا وحسنه الترمذي عند جاء وقاد ، له يدعو فحينئذ
ِنع ( من قاال  النبي الله جزاك لفاعله فقال معروف له ُص
ًا لم إذا النسانأ أنأ  . والمقصود) الثناء في أبلغ فقد ، خير

 النبي عن جاء ما هو الدعاء وأحسن ، له فليدعوا المكافأة يستطع
ًا الله ( جزاك بصيغة قاول من أحسن الصيغةة وهذه ) ، خير

ِزيت ًا ( ُج بصيغة التقيد لنأ ؛ للمجهول المبنى من ) ونحوها خير
. تغييرها من أولى الشارع

ضبطانأ ) فيها  ( تروا) كافأتموه قد أنأكم تروا ( حتى
َتَروا ُتَروا ) و (  الخرى الرواية لنأ ؛ الحسن الضبط لعله ) وهذا ( 

لنأ ) ، كافأتموه قاد أنكم تعلموا ( حتى بلفظ جاءت داود  أبي عند
َتَروا كلمة ُتَروا أما ، العلم بمعنى ) تأتي (  ، الظن بمعنى ) فهي ( 
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َتَروا ضبطها فيكونأ جاءت وقاد ، داود أبي رواية مع تتفق ) حتى ( 
ُتروا    محفوظ لفظ في . محتمل ) فهو ( 

إذا للنسانأ ينبغي أنه على يدل  هذا) كافأتموه قد ( أنأكم
ًا يضع أنأ ل كافأ قاد أنه يتيقن أنأ كافأ الشيء وفى هل يدري ل شيئ
. المقصود هو وهذا ، ل أما المكافأة بحقيقة أتى وهل ، ل أما حقه
صحح  فقد] صحيح بسند والنسائي ، داود أبو [ رواه      

ٌع الحديث ( رياض في الله رحمه النووي منهم ، العلم أهل من جم
الحافظ صححه . وكذلك صحيح : حديث قاال حيث ) ؛ الصالحين

في الله رحمه السخاوي ) وكذا الفكار ( نتائاج في كما حجر ابن
. علنأ ابن عن نقله
سأأل السائال كانأ إذا ، يجاب السؤال : أنأ الباب هذا وقااعدة       
:ـ حالتين في إل ، تعالى بالله
لعموما ، يلبي ل فحينئذ المسؤل على ضرر فيه يكونأ ) أنأ1       

ول ضرر : ( ل قاال  النبي أنأ عنهما الله رضي عباس ابن حديث
) . ضرار
ًا يكونأ ) أنأ2 ً تعطيه أنأ بالله يسألك كأنأ ، إثام على عون مال

ًا ليشتري ًا أو خمر لنه تعطيه أنأ يجوز ل فحينئذ ، ذلك نحو أو دخان
يجوز ل فهو عنه منهي وهذا ، والعدوانأ الثام على التعاونأ باب من

سأأله من يجيب أنأ النسانأ على ينبغي فإنه ذلك غير في . أما
، وتعالى سأبحانه الله تعظيم باب من ذلك لنأ ؛ يعطيه وأنأ ، بالله
اسأتعاذك وإذا ، سأأل ما وتعطيه وتجيبه الله تعظم بالله سأألك فإذا
، النبي من بالله اسأتعاذت التي المراة تلك ذلك ومن ، فأعذه بالله
إلى إذهبي ، ( بعظيم رواية ) وفي بمعاذ اسأتعذتي : ( لقد لها فقال
) . أهلك

فإذا ، تعالى لله تعظيم فيه الذي التوحيد كمال حقيقة من وهذا
يعاذ فإنه شيء من بالله ُأسأتعيذ وإذا ، يلبي فإنه بالله النسانأ سأئل
. حينئذ منه
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 باب
 الجنة إل الله بوجه ُيسأل ل

تواترت وتعالى سأبحانه لله ذاتية صفة  هذه] الله [ وجه قاوله
إثاباتها على السنة أهل وإجمع النبوية والحاديث القرآنية النصوص

. جلله جل به اللئاق الوجه على وهي ، وجل عز لله
الترمذي  أخرج] الجنة إل الله بوجه يسأل [ ل قاوله
: قاال  النبي أنأ الحياء تخريج في العراقاي وحسنه ، وحسنه

أخبركم ( أل الترمذي عند ) وجاء الله بوجه سأأل من ( ملعونأ
سأؤال على محمول ) وهذا اله بوجه يسألونأ الذين ، الخلق بشرار
، الجنة سأؤال ذلك من يستثنى وإنما ، الله بوجه الدنيا من شيء

هذا كانأ وإنأ ؛ الله بوجه السؤال جواز على كثيرةة دلئال دلت وقاد
ًا سأننه في داود ابو أخرجه الذي الحديث ، واحد غير أنكره حديث

( الكامل كتابه في الله رحمه علي ابن ذكره ما على ضعف وفيه
؛ سأنده في وضعف نكارة فيه فالحديث ، واحد غير ذكره وكذلك ) ،

بوجه فالسؤال ،  النبي عن جاءت كثيرة نصوص له يشهد ولكن
كانأ وما ، الجنة   وهو الرفيع العالي للمطلب إل يكونأ ل الله

. وجل عز الله بوجه ُيسأل فإنه ؛ إليها وسأيلة
قاال بل ، الله صفات من صفة دعاء يجوز ل أنه وهو تنبيه وهنا

دعى : " من قاال ، البكري على الرد في الله رحمه السألما شيخ
وجه : يا تقول أنأ ذلك " . ومثال كفر فقد الله صفات من صفة
فهذا ، ذلك ونحو تعطيني أنأ أريدك الله يد يا أو ، لي إغفر الله

فهي للذات نعت والصفة ، الموصوف  غير والصفة ، للصفة الدعاء
؛ ونحوها السأتغاثاة وبين الدعاء بين ويفرق ، عنه تستقل ل

 النبي قاول منها كثيرة أحاديث في وارده الله بوجه فالسأتغاثاةة
ًء بعضهم قاول أما ) ، أسأتغيث الله ( برحمة يا ، الله رحمة : يا دعا

شيخ حكى بل ، يقال ل أنأ ينبغي مما هذا فإنأ ذلك ونحو الله ُقادرة
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الدعاء مقاما بين فيفرق ، ذلك عن النهي على المة إجماع السألما
وآخر. لفظ وبين السأتغاثاة ومقاما

الجن إل الله بوجه ُيسأل ( ل  الله رسول [ قال قاوله
على فيدل باسأتثناء أعقب ، نفي ) هذا الله بوجه يسأل  ( ل)]

ولفظها الجنةة حقيقة يقصد : ل العلم أهل ) قاال . ( الجنة الحصر
، الجنة لنيل وسأيلة يكونأ وما المطالب أعلى المقصود وإنما ؛

إلى يوفقه أنأ بوجهه سأؤاله أو رضاه بوجهه الله كسؤال
من ذلك ونحو ، المنكرات عن والبعد الطاعات على المواظبةة
الحديث ظاهر أنأ يتبين َثاّم ومن ، الجنةة لنيل المحققة المطالب

وسأيلة كانأ وما العلى المطلب هو المقصود وإنما ، مقصود غير
بوجهه يسأل ل أنأ وتعظيمه ، يعظم أنأ ينبغي الله وجه لنأ ؛ إليه

وعالم الله ذكر إل فيها ما ملعونأ ملعونة الدنيا وكل ، الدنيء
أنه والصحيح ،  النبي عن الطبري عند جاء كما ، واله وما ومتعلم
    .                                  موقاوف

 باب
اللو في جاء ما

لكن ؛ ) هذه ( لو على تدخل ل ) المعرفة ( أل في الصل
في حكمها ) وعّمى ( لو    حكم قاصد ـ الله رحمه ـ المصنف
ًا يذكر ولم ، الترجمة ًا ول ترغيب ًا ول ، ترهيب ًا ول وعد لنها ؛ وعيد

:ـ أحكاما ) ثالثاة ( لو تنتظم حيث ؛ أحكاما على تأتي
) ( لو بـ ُأتي إذا وهي واحدة حالة له وهذا ، : الجواز الول ـ 
من مسلم صحيح في جاء ما عليه ويدل ، فحسب الخبار جهة على

من استقبلت ( لو قاال  النبي أنأ عنه الله رضي جابر حديث
 ،) معكم ولحللت الهدي سقت لما استدبرت ما أمري

النبي واسأتعمال ، الجواز فيه والصل ؛ الخبار جهة على وهذا
ّتبعة النبي سأنة من والفعل ، فعل . الُم
ويدل ، الخير تمني في وهي صورتانأ وله ، : السأتحباب الثاني ـ
لي : ( لوكانأ يقول أحدهما رجلين ذكر أنه   النبي عن صح ما عليه
الله سأبيل في : ( لنفقته رواية وفي ) ، وكذا كذا لفعلت فلنأ مال
في جاء . بل النية هذه على أي ) ، الجر : ( فله  النبي فقال ) ،

جاء كما التمني جهة ) على ( لو بـ يتعلق وهذا ، نيته أجر فله لفظ
. الحديث في
:ـ صور ثالث وله ، النهي : فهو الثالث وأما ـ
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الشرعي الله امر على العتراض باب من تكونأ : أنأ الولى      
لخوانأهم قالوا { الذين سأبحانه قاوله ومنه ، يجوز ل فهذا

ولم بقولنا أخذوا أنهم : لو  أي} ماقتلوا أطاعونأا لو وقعدوا
) هنا ( لو جهة فهذه ، حصل ما لهم حصل لما  الرسأول يطيعوا
والصل  النبي أمر وعلى الله شرع على : اعتراض أي ،  شرعية

مخالفة يجوز ول ، الوجوب يقتضي  النبي من . والمر التحريم فيه
. وعصيانه  النبي أمر

ًا يكونأ :  أنأ الثانية الصورة        يجوز ل وهذا ، القدر على اعتراض
الماما سأئل ولذلك ، تعالى أفعاله من وهو ، الله من القدر إنأ إذ ؛

على ليُرد . وذلك قادرته الله : قادر قاال  ؟  الله : ماقادر فقيل أحمد
ِري ل الله وأنأ القدر إنكار يزعمونأ الذين قادرة أنأ ذلك ، المور ُيْج

. والقدر بالقضاء تتعلق التي هي ـ وجل عز ـ الله
ذلك لنأ القدر على العتراض هي الثانية الصورة أنأ والمقصود     

ويدل منه شيء معنا وسأبق ، عليه والتسخط القدر إنكار في يدخل
هذا الله رحمه المصنف بها صدر التي الية في سأبحانه قاوله عليه

هاهنا قتلنا ما شيء المر من لنا كان لو { يقولون الباب
في  الله رسأول نخالف أنأ شيء المر من لنا كانأ لو : أننا  أي}
الطبري جرير ابن تفسير في جاء كله وهذا ، قاتلنا لما نطيعه أنأ

( سأمعنا قاال أنه عنه الله رضي العواما بن الزبير عن الله رحمه
في ، هنا ها قاتلنا ما شيء المر من لنا كانأ : لو يقول معتب ابن

الله قادر على والتسخط النفاق باب من كله وهذا ) ، أحد غزوة
ومنهم المعركة في يموت من : منهم يموتونأ فالذين ، والعتراض

الذي هو المكانأ فليس ؛ الموت فيأتيه منيع حصن في يبقى من
. الموت من يمنع

كانأ إنأ وهذه ، والتشكي التسخط : وهي الثالثة الصورة
أنه شك فل القدري الكوني الله أمر على التسخط بها المقصود

أمر على والتشكي التسخط باب من كانأ وإنأ ، يجوز ول محرما
ابن ( وله السارق يد بقطع الله أمر كيف مثل الشرعي الله

ًا ذلك فإنأ ، ذلك ) ونحو يده سأتقطع لنأ يجوز ول محرما أيض
إعتراض نوع هو وكذلك ، والقدر القضاء باب في يجوز ل التسخط

في يتعلق ما وسأبق ، الشرعي المر باب في يقين عدما ونوع ،
. فائات باب في والقدر القضاء باب
رحمه ـ المصنف عّمى ولذلك ، ) وأحكامها ( لو تعلقات فهذه 
. اللو في جاء ما : باب فقال الترجمة ) في ( لو حكم ـ لله
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. مسلم صحيح  يعني] الصحيح [ في قاوله
ما على : احرص قال  النبي أن هريرة أبي [ عن
فل شيء أصابك وإن ؛ تعجزن ول بالله واستعن ينفعك

شاء وما الله قدر قل ولكن ؛ وكذا كذا فعلت أنأي لو تقل
منع على يدل  الحديث] الشيطان عمل تفتح لو فإن فعل
على تأتي  هنا وهي ، السابقة الثلث جهانها ) على ( لو قاول

.  رده أو والقدر القضاء على التسخط
ًا : كن  أي] ينفعك ما على [ احرص قاوله على حريص
في تعمل التي العمال كل لنأ ؛ آخرتك في ينفعك الذي الشيء

ً كانأ ما إل النسانأ تنفع ل الدنيا في العلى الدرجات لصاحبه موصل
الدنيا : في أي ، النفع مطلق على حمله الشراح وبعض ، الخرة

ل بحيث ودنياك دينك في ينفعك ما على : احرص أي ، والخرة
كما توسأط كيفية على تفريط ول افراط بدونأ الله شرع يعارض

. الشارع بها جاء
.  السأتعانة جنس من  هذا] بالله [ واستعن

أنأ على تأكيد وهذا ، مخففة توكيد نونأ  النونأ] تعجزن [ ول
واسأتكثاره  الشيء : اسأتثقال حقيقته والعجز ، العجز يصيبك ل

يتضاعف فعندما ، عليه اسأتطاعته مع عليه النسانأ يقوى ل بحيث
في وهي عليه تقدر ل أنها نفسه يوهم فهو أمر عن النسانأ
صورة في يدخل وكذلك ، به القياما أرادت لو عليه تقدر الحقيقة

َعة الكسل العجز ّد في عقباه يحمد ل ما إلى بصاحبها تؤدي التي وال
ًا والخرة الدنيا العجز جنس من يكونأ ما هنا والمقصود ، مطلق
ًا النسانأ يجعل الذي بها يتعلق وما الدين كماليات امتثال عن بعيد
. بها يقاما الواجبات أنأ والصل ، ذلك ونحو وسأنن رواتب من

] وكذا كذا فعلت أنأي لو تقل فل شيء أصابك [ فإن
. وقادره الله قاضاء ورد التسخط باب من يكونأ حينئذ : فإنه أي

: جملة الله  قادر] فعل شاء وما الله قدر قل  ولكن[
،  الله قادر : هذا أي ، : هذا تقديره ، مقدر محذوف مبتدأها خبرية
. ضبطها هو فهذا

َعّزي حينئذ : فإنك  أي] فعل شاء [ وما ّلي نفسك ُت ُتس و
أصابني فما ، وقادره الله قاضاء عن ذلك بأنأ المصاب في نفسك

الصحف جفت فقد ليصيبني يكن لم أخطأني وما ليخطئني يكن لم
.  النبي عن جاء كما القالما ورفعت كانأ بما
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اسأتعمال : أنأ  أي] الشيطان عمل تفتح لو [ فإن قاوله
في نفسك على الشيطانأ تعين الجمل هذه مثل ) في ( لو

وتوجب ، ونفسك بدنك في للضعف الموجب والتسخط التشكي
في التسخط  لنأ ؛ سأخط غير في تسخطت لنك ؛ السيئات كثرة
؛ المؤمن يفعلها  ل أنأ يجب التي المحرمات من المحل هذا مثل
هذه ) في ( لو : تكونأ أي ، الشيطانأ عمل تفتح هي َثاّم ومن

ًا الجملة والزدياد نفسك إضعاف في نفسك على للشيطانأ عون
ما إلى ويضاف ، الذنب هذا تقارف عندما والسأاءة الجرما من

ًا يكونأ من العلم أهل يذكره ما الصحيح ) على ( لو باب في محرم
يأخذ حينئذ ) فإنه ( لو بـ الشر النسانأ تمنى فإذا ؛ الشر تمني

ًا عزما كانأ إنأ السابق الحكم َفْرق ، ذلك على عزم ُمَجّرد بين َف
ُعها التي العزيمة وبين القصد َب ْت ّلف يكاد ول العمل َي ، عنها يتخ
ّوه الذي الحديث في جاء ولذلك ًا إليه ُن ذكر  النبي كونأ من سأابق
ّنوا رجلين ًا تمنى فأحدهما ؛ تم في ينفقها أنأ الخر وتمنى ، خير
ًا أخذ بنيته : ( وذاك  النبي فقال ، الشر سأبيل فيه وهذا ) ، ذنب
ًا هناك أنأ على دللة ؛ القصد مطلق وبين العزيمة بين فرقا

كسب بها ُأنيط التي هي العمل عنها يتخلف يكاد ل التي فالعزيمة
. الصحيح على والجرما الثام

    

 باب
  لريح ا سب عن النهي

وهذا ، مجراه حسب ويسري ، المعروف الهواء : هي الريح
مفردة والريح ، أعم الدهر إنأ إذ ؛ الدهر سأب بباب يتعلق الباب

الباب وهذا هناك فيه التفصيل سأبق وقاد ، الباب ذلك مفردات من
ًا به ملحق .  حكم

. ذلك ونحو يلعنها كأنأ ؛ : شتمها  أي] الريح سّب [ عن
قال الله رسول أن عنه الله رضي كعب بن أبي [ عن

ول ، التحريم يقتضي أنه النهي في  والصل] الريح تسبوا : ل
. صارف
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من نأسألك إنأا : اللهم فقولوا تكرهون ما رأيتم [ فإذا
: إذا   أي] به أمرت ما وخير مافيها وخير الريح هذه خير
ونحو والبنيانأ الموال تفسد أو مخيفة أنها الريح ظاهر من رأيتم
أنأ يجزما أنأ يستطيع ل النسانأ لنأ القول هذا مثل فقولوا ، ذلك
أنأ أو مهلكة إل ليست الريح هذه أنأ أو للشر إل ليست الريح هذه
ـ وجل عز ـ الله إلى العبد فيرجع ، مدمرة إل ليست الريح هذه
الريح هذه خير ويسأله فيدعوه وحقائاقها بالمور عارف هو الذي

. شرها من ويستعيذ
للثمار ملقحة تكونأ كأنأ فيها ما : خير أي]  فيها ما [ وخير

. والشجار
سأحاب جلب من به أمرت ما : خير  أي] به أمرت ما [ وخير

. المطر ينزل كأنأ وغيره
يكونأ  كأنأ] فيها ما وشر الريح شرهذه من بك  وأعوذ[
. المراض بعض تنقل أو الوباء بعض منها

لزرع مهلكة ، لقوما مدّمرة تكونأ  كأنأ] به أمرت ما [ وشر
. ذلك وغير

: ) وقاال ( سأننه في أخرجه ، الترمذي : أنأ  أي] [ صححه
ابن كالحافظ بتصحيحه واحد غير حكم وقاد "، صحيح حسن "حديث

ـ.  الله رحمه ـ حجر
     

    

 تعالى الله قول باب
 .. } الية الجاهلية ظن الحق غير بالله { يظنون

حقيقة إلى الشارة ـ الله رحمه ـ المصنف به عنى الباب هذا
بالله السيء والظن ، بالله السيء الظن وهي أل التوحيد تخالف

:ـ الله رحمه القيم ابن ذكره كما صور ثالث يأخذ وتعالى سأبحانه
مستقرة إدالة الحق على الباطل يديل الله أنأ : اعتقاد الولى ـ

.  الحق معها ويزهق يضمحل
قاضاء من للكونأ أو له جرى ما أنأ النسانأ ينكر :  أنأ الثانية ـ
. وقادره الله

 ـ 295ـ  



بن / صـالح الشيخ )                                      لفضيلة التوحيـد كتاب بشـرح  المستفيد ( إفادة
السأمـري محمد

. وقادره بأفعاله المتعلقة البالغة الله حكمة ينكر : أنأ الثالثة ـ
تعالى الله قاول وهي الي في المرادة الثلث الصور هي فهذه 

الية وهذه ،  اليةالجاهلية..} ظن الحق غير بالله { يظنون
بعموما العبرة لكن ؛ والمشركين المنافقين واقاع في كانت أصالة
قاد فإنه الحكم هذا عليه انطبق فمن ؛ السبب بخصوص ل اللفظ

. الصوليين جماهير عليه الذي وهذا ، المحظور في وقاع
ظن هو ما]  } الجاهلية ظن الحق غير بالله [ { يظنون

لنا كان لو { يقولون تعالى بقوله بعده ما يفسره ؟  الجاهلية
ٌء المر من  أي}   لله كله المر إن قل هاهنا ماقتلنا شي

إحدى فيه شك ل وهذا ، وقادره الله قاضاء على يعترضونأ : أنهم
َظن أنأ يجوز ول ، تعالى بالله الظن سأوء فيها التي الصور بالله ُي

. الظن هذا
السوء دائرة عليهم السوء ظن بالله { الظانأين وقاوله

جرمه ينالونأ الذين فهم ؛ السأاءة من ظنوه ما : عليهم  أي} 
التوحيد باب أنأ والحاصل ، وعذابه عقابه ينالونأ الذين وهم وذنبه
الظن لنأ ؛ وجل عز بالله  السيء الظن عن ُيْحمى أنأ يجب

السأماء وبتوحيد اللوهية وبتوحيد الربوبية بتوحيد تعلق له  السيء
بالله العبد قالب يتعلق : أنأ فهو اللهية بتوحيد تعلقه أما ، والصفات

ً ماليس لله ينسب بأنأ وجل عز السأاءة فيه يظن بأنأ ذلك ، له أهل
بباب تعلقه وأما ، وتعالى سأبحانه به يليق ل ما فيه يظن وأنأ

؛ إليه السوء ونسبة وجل عز الله إلى الشر نسبة فهو الربوبية
المثل { وله قاوله في كما العلى المثل له وتعالى سأبحانه والله

العلى المثل فسروا أنهم السلف بعض عن  وجاء} العلى
وصفاته أسأماؤه وجل عز وله العلى الوصف له أي ، بالوصف

السأماء باب في سأبق ما على حسنى عليا وكلها وأحكامه وذاته
مضت ما على فهو والصفات السأماء بباب تعلقها وأما ، والصفات

ًا إليه الشارة ول ، الشر إليه يضاف ل وجل عز الله كونأ من أيض
وجل عز الله إلى للسأاءة نسبة هو إنما السوء الظن أنأ شك

ً الله ماليس وإضافة التوحيد حقيقة عن خروج كله وهذا ، له أهل
ًا فيه يظن بأنأ وجل عز لله تثبت أنأ يجب التي ًا دائام ًا ظن وأنأ حسن

في السوء يظن ول وصوره أشكاله بجميع السوء به يظن ل
. تعالى الله رحمه القيم ابن ذكره  وهذا وصفاته، أسأماءه

أحوالهم وفي وقاضائاه الله أقادار في يتقلبونأ عندما والناس
وهو وجل عز الله إلى السأاءة أحدهم أسأند ربما والعامة الشخصية

 ـ 296ـ  



بن / صـالح الشيخ )                                      لفضيلة التوحيـد كتاب بشـرح  المستفيد ( إفادة
السأمـري محمد

وجل عز الله : كيف النسانأ يقول كأنأ ؛ ذلك حقيقة يدري ل
ًا جعلني ًا فقير ًا ليس وفلن حنكة ول عقل له ليس والذي ؛ فقير
ًا جعله في ويدخل ، وجل عز الله على اعتراض شك ل وهذا ، غني
ًا ذلك حيث من يستويانأ والطائاع العاصي أنأ النسانأ يظن أنأ أيض

لشك وهذا ، وغيره والعذاب العقاب حيث ومن ، والثواب الجر
ّوي فكيف ، تعالى بالله ظن سأوء ، مختلفين بين وتعالى سأبحانه ُيَس

حال على وبقي المعصية حال في بقي إذا أنه النسانأ يظن وكذلك
ل فهذا ؛ ذلك إلى وما وعقابه الله عذاب في سأواء كلهما الطاعة

ُقاْل ، تعالى بالله  سأوء ظن شك في اليومية المثلة من ذلك غير و
القيم ابن يقول ولذلك ، الناس بعض يذكرها قاد التي النسانأ حياة

ل الناس جنس : من )  أي أحد منها يخلو يكاد :  ( فل  الله رحمه
هذه مثل عن بعيد موّحد أنه فيه الصل فالمؤمن ؛ المؤمنين من

.  الشياء
كتابه في ذلك   قاالالولى.. ] الية في القيم ابن [ قال

. الثالث المجلد في المعاد زاد
أمره وأن  رسوله ينصر ل الله بأن الظن هذا [ ُفّسر
   ....] سيضمحل

ما على صور ثالث إلى  يرجع أنه وخلصته ، ذكر ما  آخر إلى
ًا ذكرناه . آنف

ًا عنده لرأيت فتشت من فتشت [ ..ولو  على تعنت
]  له وملمة القدر

ًا أي  التعنت الله إلى يرجع القدر أنأ شك ول ؛ القدر ضد : تشدد
.  وجل عز

 أي] ومستكثر فمستقل وكذا كذا ينبغي كان [ وأنأه 
الموحد أنأ الصل لنأ ؛ الموحدين من ل آدما بني جنس من

. ذلك من سأالم والمؤمن
من تنج منها تنج فإن.   ؟  سالم أنأت هل نأفسك [ وفتش

ًا أخالك ل فإنأي وإل عظيمٍة ذي   ]  نأاجي
ًا ، مفعولين ) تنصب ( إخال والكاف ، لها ثااني مفعول وناجي

أنأ والمقصود ، ديوانه في كما للفرزدق والبيت ، أول مفعول
ًا وقادره الله قاضاء في وتقلباته حياته في النسانأ من يسلم ل غالب

ًا وقادره الله قاضاء على العتراض مع يتعنت أنأ من يسلم ل وغالب
ْفق هذا ليس  يقول بأنأ والقدر القضاء الله أغناه وهذا ، الحكمة َو

ًا هذا كانأ وكيف ، أفقره وذاك ًا هذا كانأ وكيف متين وكيف قاصير
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ً هذا كانأ وربما ، التوحيد تماما يخالف كله وهذا ، ذلك إلى وما طويل
ًا بأصله أضر .   تعالى بالله عياذ

باب
    القدر منكري في جاء ما 

يتعلق الول لنأ جلي واضح وهو ، بسابقه تعلق له الباب هذا
، القيم ابن ذكره ما على تجاهه الناس وتعنت وقادره الله  بقضاء

ًا تتبع خرجت فئة في وكانأ القدر بإنكار يتعلق والثاني وهي ، جهم
ُنف المر :( إنأ تقول التي الجهمية الشياء يقدر لم وجل عز والله ُأ

ًا مخير وهو عمله يفعل الذي هو النسانأ وإنما ـ لله وليس مطلق
مرتبة : في أي ، غلتهم يقوله ) وهذا يفعله بما معرفة ـ وجل عز

ًا   العلم لنه ؛ بالله كفر أنه شك ل القدر إنكار أنأ والمقصود ، أيض
. العلماء وإجماع  رسأوله وسأنة الله كتاب في ثاابت لصل إنكار

الرب وهو]  بيده عمر ابن نأفس والذي عمر ابن [ قال
. وتعالى تبارك
ًا ُأحٍد مثل لحدهم كان  لو[ سبيل في أنأفقه ثم ذهب
وارد الحديث   وهذا] بالقدر يؤمن حتى منه الله قبله ما الله
من بلغه لّما مسلم صحيح أول في عنه الله رضي عمر ابن عن

العظيمة الكلمة هذه فقال ؛ البصرة في القدر ينكرونأ أناس
ً لها وضرب تؤمن أن ( اليمان  النبي بقول اسأتدل ثام مثل
بالقدر وتؤمن الخر واليوم ورسله وكتبه وملئكته بالله
ًا ورواه ، مسلم  رواه) وشره خيره أبي حديث من البخاري أيض
بالقضاء اليمانأ مرتبة إثابات هو والمقصود ، عنه الله رضي هريرة
ًا كونه حيث من للعبد وشره للعبد خيره أي ، وشره خيره شر

إلى ينسب ل المحض المفرد الشر أنأ فالصل وإل ؛ معينة بنظرة
يضاف ل بأنه تقريره وسأبق معروف وهذا ؛ وتعالى سأبحانه الله
:ـ ثالث صور على إل وجل عز الله إلى
. الخلق مطلق في يكونأ : أنأ أولها ـ
. فاعله يحذف : أنأ ثاانيها ـ
.  السبب إلى ينسب : أنأ ثاالثها ـ

سأبحانه الله كتاب في وردت التي هي الثلث الصور وهذه
عز الله إلى الشر إرادة إثابات إلى يصار ول عليها فيقتصر ؛ وتعالى

عز الله مفعولت إلى  ينسب ل الشر أنأ الصحيح ولذلك ، وجل
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ًا الشيء رأيت وإنأ وجل موجب حيث من خير فهو جهة من شر
ولكن ؛ شك ول شر هو فالشيطانأ ، وتعالى سأبحانه له خلقه

ًا كانأ خلقه موجب من الخبيث به الله يميز  واختبار ابتلء فيه  خير
ً قال وكذلك ، ذلك إلى وما الطيب هي السارق يد بقطع المر مثل

َبّت بأنأ نفسه للسارق شر ًا ُي خير فيه ولكن أعضائاه من عضو
وهكذا ، معتبر لكل عبرة فيه يكونأ وأنأ غيره يرتدع بأنأ عظيم
في جاء لما وذلك ، الله إلى ليس الشر أنأ والصل ؛ نسبي فالشر
ليس : ( والشر قاال  النبي أنأ عباس ابن حديث من مسلم صحيح

ًا وجل عز الله إلى يضاف : ل ) أي إليك إل يكونأ ل وإنما ؛ مطلق
ًا المذكورة الثلث الصور على في يلحظ أنأ يجب ملحظ . هذا آنف
اليمانأ إثابات  ففيه) وشره خيره بالقدر ( وتؤمن قاوله

. ومره : حلوه بعضهم ويقول ؛ وشره خيره والقدر بالقضاء
لبنه قال أنأه عنه الله رضي الصامت بن عبادة  وعن[

ما أن تعلم  حتى اليمان طعم تجد لن إنأك : ( يابني
ليصيبك)] يكن لم أخطأك وما ليخطئك يكن لم أصابك

:ـ معنيين تحتمل الجملة هذه
ما أنأ تعرف أنأ وهو ، ظاهرها بها يقصد : أنأ الول المعنى ـ

؛ العكس وكذلك ، ليخطئك يكن لم وقادره الله قاضاء من أصابك
ًا كنت وإنما ًء به مقصود ًا أكانأ سأوا ذلك غير كانأ أو يسرك شيئ
؛ وقادره قاضاءه يخطيء ل وجل عز والله ، به المقصود أنت فكله

.  وجل عز وشائاه به قاضى الذي الوجه على مصيب هو بل
قاضاء من أصابك ما أنأ  المقصود يكونأ : أنأ الثاني المعنى ـ
وما ، منه تشرد أنأ حاولت لو حتى ليخطئك يكن لم وقادره الله

ًا ترى كأنأ أخطأك ثام عليك كانأ أنه ظننت : ما أي أخطأك حجر
فهذا منه نجوت قاد بمهارتك أنه فظننت منه هربت ثام عليك أقابل
ًا جعل ما وجل عز والله ، عليك مقدر هو وإنما إليك ليس شيئ

ًا جعل وما ، سأيخطئك أنه قاضى وقاد إل يخطئك إل سأيصيبك شيئ
. سأيصيبك أنه وشاء قاضى قاد أنه

الله خلق ما أول : إن يقول  الله رسول [ سمعت
:ـ ضبطين تحتمل الجملة  هذه] القلم

َق ما  : ( أوَل الول ـ ) فيكونأ ( أوَل ) بنصب القلم الله خل
الله خلق زمن : حال ) أي ( قاال فيه والعامل الظرفية بمعنى
ٍء أول القلم َلم . وفيه اكتب له قاال  شي ْع أنأ يدل ل الحديث أنأ ُي
ٍء أول هو القلم ًا عليه ويدل ، الضبط هذا على الله خلقه شي أيض
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العاص بن عمرو بن الله عبد حديث من مسلم صحيح في ثابت ما
خلق قبل الخلئق مقادير الله : ( كتب قاال  النبي أنأ

عرشه وكان سنة ألف بخمسين والررض السماوات
أنأ دللة ) فيه الماء على عرشه ( وكانأ  فقوله) الماء على

ألف خمسين قابل للخلئاق المقادير كتب الذي للقلم سأابق عرشه
جزما وبه ، القلم لخلق العرش سأبقية على دللة فيه وهذا ، سأنة
،وكذا الله رحمه القيم ) وابن السنة ( منهاج في السألما شيخ

. غيرهما
َق ما  : (  أوُل الثاني ـ ًا ( أوُل )  فيكونأ القلم الله خل ) مرفوع

) ، ( القلم وخبره ، الخلق في والولوية البتداء صيغة : على أي ،
ِلق شيء أول فيكونأ كتاب في جاء ما عليه ويدل ، القلم هو ُخ

النبي أنأ عباس ابن حديث من ) للبيهقي والصفات ( السأماء
خلق الله : أنأ  أي) القلم الله خلقه شيء أول ( إن قاال

.  شيء أول فكانأ القلم
فإنأ ؛ واحد غير صححه وقاد ، صحته في مختلف الحديث وهذا

ًا كانأ ًا حينئذ فيكونأ ؛ الخلف محل في نص فهو صحيح ، إليه ُمَصار
. العلم أهل من جماعة إليه ذهب وقاد

: فقال ، أكتب وماذا : رب قال ، : اكتب له [ فقال
ُكّل] شيء كل مقادير اكتب ألفاظ ) من فـ( كل ، عاما شيء  

بالخلئاق يتعلق شيء كل تشمل هنا وهي ، ) نكرة و( شيء العموما
. الساعة تقوما حتى

على مات : من يقول   الله رسول سمعت [ يابني
سأنتي على فليس ) أي مني  ( فليس] مني فليس هذا غير

يأخذ ولم والقدر القضاء أنكر لنه ـ الجابة أمة ـ أمتي من وليس
الذي وهو الول الحتمال هو هذا ، به ويؤمن وقادره الله بقضاء
. الحديث ظاهر له يشفع

الذي الشيء هذا في مني ليس أنه : أي الثاني والحتمال
، جماعة إليه وذهب ، فيه يتبعني ولم فيه وأخطأ فيه جفاني

. بها يتقوى طرق ) وله ( سأننه في داود أبو رواه والحديث
. المسند في عنده أي]  لحمد رواية [ وفي

فجرى ، : اكتب له فقال ، القلم الله خلق ما أول [ إن
هذا   الحديث] القيامة يوم إلى كائن ماهو الساعة تلك في

تلك في القلم جريانأ إثابات في عنه يختلف أنه إل ؛ كالسابق
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على زائادة فائادة ففيه ، جريانه ُعّمي وهناك ، بها ُأِمَر التي الساعة
. السابق المتن في ما

: قال الديلمي ابن عن والسنن المسند [ ...وفي
..] القدر من شيء نأفسي في فقلت كعب بن ُأبّي أتيت
عليه تنص ولم ، عليه ينص ) لم القدر من شيء نفسي ( في

. الروايات
فيه  وهذا] قلبي من يذهبه الله لعل بشيء [ فحدثني

لمسائال هذه مثل في شيء قالبه في وقاع إذا النسانأ أنأ على دللة
، المسائال هذه مثل أطباء وهم ، لها المعالجين إلى يذهب فإنه
وتعالى سأبحانه قاوله حد على ونهيه وبأمره بالله العلماء وهم

 .} تعلمون ل كنتم إن الذكر أهل { فسألوا
ًا أحد مثل أنأفقت : لو [ فقال منك الله قبله ما ذهب

من كله وهذا ، وتمثيل ترهيب فيه    وهذا] بالقدر تؤمن حتى
. وقادره الله بقضاء اليمانأ على التأكيد باب

لم أخطأك وما ليخطئك يكن لم أصابك ما أن [ وتعلم
] النار أهل من لكنت هذا غير على ُمّت ولو ، ليصيبك يكن
كله القدر إنكار أنأ على يؤكد كله وهذا ، الميم ) بضم ُمت ( ولو

ًا النار لدخول موجب وأنه ؛ العمال محبطات من . بالله عياذ
اليمان بن وحذيفة مسعود بن الله عبد فأتيت [ قال

] فيه النبي عن ذلك بمثل حدثني قكلهم ثابت بن وزيد
وسأؤال ، التثبت باب من يسأله واحد من أكثر إلى ذهب أنه دللة
أما ، وأدب شرط : لها مسألة في مفتي من أكثر أو عالم من أكثر

له يذكر ل : فأنأ أدبها وأما ، التثبت بقصد يكونأ : أنأ شرطها
من كله فهذا ، ذلك ونحو قاال وفلنأ قاال فلنأ ويقول المخالف

ًا ؛ ببعض بعضها القاوال وضرب الدب سأوء في كانأ إذا خصوص
. الخلف فيه يسع وما الجتهاد باب

له قايل فلما  أي] النبي عن ذلك بمثل حدثني [ فكلهم
ًا ازداد   النبي حدثاني وهذا ، قالبه في الذي الشيء وذهب إيمان

.  ولخبره ولحديثة  النبي لقول تعظيمهم على يدل
]  المتتبع صحيحه في الحاكم ررواه صحيح [ حديث قاوله

نفى ولذلك ، رواه قاد الحاكم أنأ يجد ) ل ( المستدرك في لما
فيه اشترط الذي مستدركه في له الحاكم رواية الشراح بعض

، آخرونأ ) ورواه ( مسنده في أحمد الماما رواه والحديث ، الصحة
) .  الزوائاد ( مجمع في الهيثمي سأنده صحة إلى وأشار

 ـ 301ـ  



بن / صـالح الشيخ )                                      لفضيلة التوحيـد كتاب بشـرح  المستفيد ( إفادة
السأمـري محمد

 

    

 باب
 المصورين في جاء ما

فيما الله مضاهاة أنأ ليبين الله رحمه المصنف عقده الباب هذا
عز الله أنأ وذلك ، التوحيد كمال عن للخروج موجب وصفه هو

ّور هو وجل ِزع فإذا ؛ شأنه عز المميت وهو المحيي وهو المص ُنو
ذلك فإنأ ؛ التصوير في شخص يضاهئه كأنأ صفاته من صفة في

. الواجب التوحيد كمال عن للخروج موجب
العقاب : من  أي] المصورين في جاء ما [ باب قاوله
. والوعيد

الله رسول : قال قال عنه الله رضي هريرة أبي [ عن
 كخلقي يخلق ذهب ممن أظلم ومن تعالى الله قال [

لفظه أنأ الصحيح القدسأي الحديث أنأ وسأبق ، قادسأي حديث هذا
، السنة أهل جماهير عليه الذي وهو ، وجل عز الله من ومعناه

عز الله من ومعناه  النبي من لفظه أنأ إلى الشاعرة ذهب وإنما
. السنة أهل متأخري بعض ذلك على ووافقهم ؛ وجل

. الجراما أصغر  وهي] ذرة [ قليخلقوا
الله ذكر  وقاد] شعيرة ليخلقوا أو حبة ليخلقوا [ أو
كله وهذا ، جرمها في صغيرة ؛ الناس عند حقيرة أشياء سأبحانه

ويذهب ، خلقه في سأبحانه الرب يضاهي لمن التوبيخ باب من
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ًا فيصور بالتصوير لن كلهم أولئك أنأ شك ول ، وجل عز الله مضاهي
كالذرة الناس عند وأحقره شيء أصغر يخلقوا أنأ يستطيعوا

الصغيرة الشعيرة وكذلك ، شكلها وفي جرمها في الصغيرة والحبة
. وجل عز الله إعجاز بيانأ باب من كله وهذا ، الدقايقة

الله رسول أن عنها الله رضي عائشة عن [ ولهما
ًا الناس :( أشد قال الله) ] بخلق يضاهئون الذين عذاب
:ــ محملنأ له الحديث هذا
هم الله يضاهئونأ الذين من عذابا الناس : أشد الول المحمل ـ

أعني ـ  وجهها ) على ( أشد فيكونأ ، بالتصوير يضاهؤنه الذين
حيز في لكن ـ وجهها على ) تكونأ ( أشد هنا التفضيل صيغة

. المضاهاة صور التصويرأحد  إذ ؛ لله المضاهئين
ًا الناس ( أشد ظاهر على يكونأ : أنأ الثاني المحمل ـ ) عذاب

ًا الناس أشد :   ( من وهو ، تقدير هناك يكونأ ولكن ل ) إذ عذاب
ّدما المشرك أنأ شك ّور على ُمق يناله وفيما العذاب شدة في المص
: البخاري عند جاء كما الروايات بعض في جاء ولذلك ، العقاب من

ًا الناس أشد ( من الظهر الوجه هو الثاني جه الو ولعل  ،) عذاب
. المقيد على المطلق فيحمل الصحيح؛ في وارد الخر اللفظ لنأ

: يقول  الله رسول سمعت عباس ابن عن [ ولهما
؛ صورة صور من كل يشمل عاما هذا]   النار في مصور كل

:ــ صور على ذلك العلم أهل وقاصر
ً النسانأ يصنع : أنأ أولها ـ من ذلك فإنأ ؛ روح لذي  تمثال

. المضاهاة
ًا فهذا ؛  روح لذي يرسأم : أنأ ثاانيها ـ . فيه داخل أيض
. روح لذي ينقش : أنأ ثاالثها ـ

؛ الحديث في العلم أهل جمهور عند داخلة صور كلها وهذه
الموفق قادامة ) وابن ( المجموع       كتابه في النووي ذلك حكى

َثاّم ) وغيرهم ( المغني كتابه في ؛ فيها مختلف أخرى صورة . و
ًا يكونأ ما تصوير وهي ، فيه مختلف فهذا ، والشجر كالزرع نامي

في شية : ل أي ، فيه شية ل أنه إلى ذهبوا العلم أهل فجمهور
ينمو فهو ، حياة فيه لنأ يجوز ل أنه إلى بعضهم وذهب ، تصويره

ًا والصحيح ، تصويرها فيجوز تنمو ل فهي كالحجارة للجمادات خلف
: غيره وكذا تيمية ابن السألما شيخ به وجزما الجمهور عليه الذي

روح ل لنه ؛ جائاز ذلك كل نماء فيه وما والنهار الشجار تصوير أنأ
. الحاديث في ذكرت التي المضاهاة حقيقة يدخله ول ، فيه
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.  السابقة بأشكاله  أي] النار في مصور [ كل قاوله
في بها يعذب نأفس صورها صورة بكل له [ يجعل

ًا شخص يرسأم كأنأ الواحدة الصورة تصوير  وتعدد] جهنم من زيد
ً ـ الناس على له يجعل فإنه ؛ مرات عشر تصويره وكرر ـ مثل
كرر ولكن واحدة الصورة كانت : إذا  يعني التكرار، حسب

وهذا ، جهنم في بها يعذب له نفس جعل يكرر فكذلك ، تصويرها
. غيره وكذا الله رحمه القيم ابن به جزما الذي

كلف الدنأيا في صورصورة ( من مرفوعا عنه [ ولهما
 )] بنافخ وليس الروح فيها ينفخ أن

الله أمر من الروح لنأ الروح فيها ينفخ أنأ يملك ل : أنه أي
وتشكيلها تصويرها يتم أنه المقصود : بل وقايل ، وتعالى سأبحانه

أنأ يستطيع ل الرأس رسأم في يشرع فعندما مكتملة تكونأ حيث
، ذلك ونحو الرجلين إل الجسد جميع يكمل أو اليد رسأم يكمل
صارفة لقرينة إل ظاهره على اللفظ مع السير الصل إذ بعيد ولكنه

. هذا توجب قارينة ول ؛
. السأدي  أي: ..] قال الهياج أبي عن [ ولمسلم

الله رسول عليه مابعثني على أبعثك : أل علي [ قال
اخفاء : هو حقيقته  الطمس] طمستها إل صورة تدع ل أن

ًا ويأخذ ، وتغييره إزالته أو الشيء :ـ صور
صحيح في جاء لما ؛ رأسأه فبقطع تمثال في كانأ : إنأ الولى ـ

. التمثال رأس بقطع أمر  النبي أنأ مسلم
ًا كانأ : إنأ الثانية ـ أو رأسأه يطمس أي ، يطمس فإنه رسأم

جميع يطمس هل أعني ـ   فيه مختلف كله وهذا ، الجسد جميع
حديث إلى راجع ذلك كل ـ فحسب الرأس يطمس أما الجسد
الصورة ( إنأما قاال  النبي أنأ وهو غيره وكذا أحمد الماما أخرجه

في مختلف الحديث وهذا  ،) صورة فل قطع فإذا الرأس
: قايل فإنأ ؛ بمجموعها يتقوى ولعله ، شواهد له ولكن صحته
هو الرأس لنأ الرأس على الطمس يحمل حينئذ  فإنه بصحته

وهو بضعفه قايل وإنأ ،  الحديث ظاهر في جاء كما حقيقة الصورة
عليه مادة بوضع وذلك ، الجسد جميع فيطمس العمل في الحوط

الذي التشكيل أو التصوير حقيقة إلى يصل أنأ الناظر يستطيع ل
ِطيع إذا يمزق أنأ أو ، اللونأ هذا تحت ُت . ذلك اسْأ

ًا [ ول ًا قبر :ـ معانأ ) لها سأويته  إل] ( سويته إل مشرف
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ًا فجعلته بالرض سأويته : إل أولها ـ إليه ذهب وهذا ، بها مستوي
. النص ظاهر مقتضى وهو الشراح من كثير
ًا يكونأ فل ، القبور من جواره بما  سأويته : إل ثاانيها ـ ول معتلي

ًا ًا يكونأ بحيث  مرتفع ًا للناس بارز صور وهذه ، بينهم مشتهر
: السلف عمل وعليه غيره وكذا  النبي عن ثابت ولكن ، صحيحة

ًا يكونأ أنأ بجوز القبر أنأ ما أما ؛ شبر بمقدار الرض على مشرف
أهل عامة عليه الذي يجوز. وهذا ول عنه فمنهي ذلك على زاد

.  غيره وكذا تيمية ابن السألما شيخ به جزما الذي وهو العلم
                                            

    

 

باب
 الحلف كثرة في جاء ما 

توجب التي الحلف كثرة الله رحمه المصنف به عنى الباب هذا
إذا فالنسانأ وتعالى، سأبحانه الرب وهو به المحلوف تعظيم عدما
حق به المحلوف يعظم لم أنه على يدل بالله الحلف من أكثر

عن جاء  ،} أيمانأكم { واحفظوا سأبحانه قاال ولذلك التعظيم
) أيمانكم :         ( واحفظوا قاال أنه عنهما الله رضي عباس ابن
) . ( تفسيره في الله رحمه البغوي ذكره ، الحلف كثرة : من أي

:ــ معانأ على  تأتي} ] أيمانأكم { واحفظوا [ قوله
ًا يكونأ : أنأ الول ـ يكونأ بأنأ ، فيها الحنث من لليمين حفظ

يحلف أنأ أو  ، يفعله فل يفعله ل أنأ أمر على حلف قاد النسانأ
وحفظها اليمين توفية حقيقة هو وهذا ، فليفعله يفعله أنأ أمر على
ًا رأى النسانأ كانأ إذا إل ، الحنث من ًا شيئ فإنه عليه حلف مما خير

ّفر خير هو الذي الشيء إلى يذهب حينئذ سأبق وقاد ، يمينه عن ويك
. النذر باب في بهذا يتعلق ما معنا
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إنأ بكفارتها النسانأ يأتي أنأ على اليمين حفظ : هو الثاني ـ
بالكفارة المجيء أنأ الصل إنأ إذ الكفارة يؤخر فل ، فيها حنث
يقتضي المر أنأ وهو الصوليين عند أصل وهذا ، الفور على

كانأ إذا الفور على بالكفارة يأتي أنأ النسانأ على فيجب ، الفورية
ًا . مستطيع

ِكر ما وهو اليمين حفظ : في الثالث ـ ًا عباس ابن عن ُذ ، آنف
يدل ذلك لنأ ؛ وجل عز بالله الحلف من النسانأ يكثر ل : أنأ وهو
كمال ينافي وهذا ، التعظيم تماما به المحلوف تعظيم عدما على

الله رحمه المصنف يقصدها التي الصورة وهي ، وتمامه التوحيد
. الترجمة هذه من
وإنما الية من ل ، اليمين بحفظ تتعلق أخرى صورة بعضهم زاد 
شك ول ، الله بغير النسانأ يحلف ل : أنأ وهي الحلف مطلق من
فقد الله بغير حلف ( من لنأ الواجب اليمين حفظ من هذا أنأ

. الترمذي عند جاء  كما) أشرك
رسول : سمعت قال عنه الله رضي هريرة أبي [ عن

) للكسب ممحقة للسلعة منفقة :( الحلف يقول  الله
منفقة الكاذبة ( اليمين مسنده في أحمد عند جاء]  أخرجاه
وهو اللفظ ذاك مطلق يحمل  وعليه) للكسب ممحقة للسلعة
حلفه في النسانأ يكذب : أنأ أي الكاذب الحلف ومعنى ، الصحيح

. ما أمر على
والعطاء البيع عند سألعته النسانأ  ينفق] للسلعة [ منفقة

ًا لك يحلف بائاع إلى تأتي فعندما ، ذلك ونحو هذه ثامن بأنأ أيمان
ِيد وإنما ؛ بكذا أخذه إنما القطعة ً يتكسب أنأ ُير أو ريالين أو ريال

حتى عنده التي سألعته  ينفق أنأ يريد وإنما ، كاذب وهو ذلك نحو
. وتنفد تتنتهي

:ـ معنيين على   تأتيللكسب]  ممحقة[
ًا نفسها للسلعة : ممحقة الول ـ العقاب عليها يأتي فقد ، حسي
رحمه الجوزي ابن ذكره ما ذلك ومن ، فيمحقها وجل عز الله من
ًا اشترى ) أنه الخاطر ( صيد كتابه في الله الناس أحد من دكان

أراد ثام ، كذا وبينه بيني يحصل : لم وقاال الشخص ذلك فأنكره
: لم الجوزي ابن فقال قااض أماما فحلف بحلف الكذب ذلك إنفاق

ُدر عوقاب وقاد ، نفسه الرجل أي  ، وهلك مات وقاد إل الحول عليه َي
. دكانه في
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ًا الكسب بمحق يتعلق : فهو الثاني ـ عز الله ينزع أي ، معنوي
. له بركة ول نماء فيه يكونأ فل كسبه من البركة وجل

إذا اللفظ : أنأ والقاعدة ذلك في والصل ، محتملنأ وكلهما
المحتملة المعاني على اللفظ حمل وسأاغ معنى من أكثر احتمل
. كلها المعاني تلك على حمل

جاء كما عنه الله رضي الفارسأي سألمانأ  أي] سلمان [ وعن
. الثلثاة الطبراني معاجم في

 أي...)] الله يكلمهم ل : ( ثلثة قال  الله رسول [ أن
ًا القيامة يوما الله يكلمهم : ل ًا عقاب . لهم وتوبيخ

:ـ أمرين  يحتمل] يزكيهم [ ول
بعدالتهم يشهد : ل أي ، القيامة يوما يزكيهم : ل الول المر ـ

. وتعالى سأبحانه
في عقابها يوجب مما أنفسهم يطهر ل : أي الثاني المر ـ

عن بعيد ولكنه الشراح بعض به قاال الثاني الحتمال وهذا ، الخرة
. محتمل وهو اللفظ ظاهر

على تصغير  أشيمط] زان أشيمطْ ، أليم عذاب [ ولهم
ِعل  صيغة ْي َف ّطه من هو والمقصود ،  ُأ فيه أتى أي ؛ الشيب َخ

َطه أي ،  أشمط : هذا له يقال فإنه والسواد الشيب الشيب : َمَش
. شعره في وأسأود أبيض فأصبح

لنتن إل ذلك يفعل لم أنه شك ول ، الزنا في : وقاع  أي]  زان[
ِكبر ضعيف فيه الشهوة داعي أنأ وذلك ، وباطنيته داخليته سأنه ِل

يدل وذلك ، البعيد الشيء هذا فعل ذلك ومع ، الشيب مشطه حيث
يستطع لم خبيثة نفسه وكانت ، تعالى الله بأمر اسأتهانأ أنه على

. عنده وضعفه الداعي قالة مع يصرفها أنأ
عنده أي ، مستكبر : فقير ..) أي  ( عائال] مستكبر [ وعائل

ًا فعل أنه شك ل  وهذا ، وترفع كبر لنأ ؛ فعله في له مسوغ ل شيئ
ًا والترفع الكبر من وأما ، ذلك ونحو والتجارة النعم أبناء قارين غالب
كانأ من إل يفعله وما بعيد عنه الكبر فإنأ الفقر كساء يلبس كانأ

ًا داخله . ذلك ونحو والترفع والكبر بالغرور مليئ
يبيع ول بيمينه إل يشتري ل بضاعته الله جعل [ ورجل

ينفق لكي لسانه على اليمين أصبحت الرجل  ذلك] بيمينه إل
أي ـ به الحلف عن كناية هنا والله ـ وجل عز الله وأصبح ، سألعته
إنفاق تسوغ التي هي أنها ذلك ، له بضاعة بالله الحلف أصبح

جهة على وجل عز لله تعظيم عدما فيه أنأ شك ل وذلك ، سألعته
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يحترما أنأ للنسانأ ينبغي ولذلك ، به الحلف من أكثر لما وإل التماما
على وليكن ذلك يوجب فيما إل يفعله ل وأنأ وجل عز بالله الحلف

. قالة
هنا به والمقصود ، الثلثاة معاجمه في  أي] الطبرانأي [ رواه

. الطلق عند المراد لنه ، الكبر
المنذري ومنهم واحد غير سأنده صحح  وقاد] صحيح [ بسند

) . والترهيب ( الترغيب في
. مسلم صحيح في أي]  الصحيح [ وفي

: قال قال عنه الله رضي الحصين بن عمران [ عن
المة خيرية  والمقصود)] قرنأي أمتي : ( خير  الله رسول

القرونأ جميع على الثلثاة القرونأ خيرية ثام المم جميع على
ًء بعدها التي الخرى . الجابة أمة من أو الدعوة أمة من أكانت سأوا

] يلونأهم الذين ثم يلونأهم الذين ثم قرنأي أمتي [ خير
ما هم ونحوهم الصحابة بقرنأ هنا ( المقصود السألما شيخ يقول
: أي الصحابة قارنأ قايل إذ يعني ) ، إليه أضيف لمن الغلبة فيه كانأ

من القرنأ هذا في  النبي أصحاب هم الكاثارة الكثرة كانت
قارنأ هي الكاثارة الكثرة كانت التابعين قارنأ قايل وإذا ، المؤمنين
ًا وهكذا التابعين . : بثمانين وقايل ، سأنة بمائاة يحد القرنأ أنأ . وغالب
: فل عمران قال ، يلونأهم الذين ثم يلونأهم الذين [ ثم

 ثلثة] أو مرتين قرنأه بعد أذكر أدري
، قارونأ ثالثاة المقصود أنأ على العلم أهل جماهير ولكن
أتباعهم قارنأ ثام  النبي أصحاب قارنأ هم الثلثاة المفضلة والقرونأ

.  أتباعهم أتباع ثام
 هذه] يستشهدون ول يشهدون قوم بعدكم إن [ ثم

:ـ معانأ فيها
. علم بغير يشهدونأ : أنهم أولها ـ
غير من الشهادة منهم يطلب لم ولو يشهدونأ : أنهم ثاانيها ـ

الذي هو الثاني والمعنى ، بها سأتخفافهم ل وذلك ؛ للشهادة موجب
. الحديث لغريب الشراح من واحد غير به قاطع

ولكن ، الشهادة منهم يطلب : ل   أي] يستشهدون [ ول
ًا . فشهدوا قااموا بها اسأتخفاف

( الول ، ضبطين يحتمل  يخونونأ] يؤتمنون ول [ ويخونأون
ّونونأ لسياق أوفق وهذا ، يؤتمنونأ ول الناس قابل من ) أي ُيَخ
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َيُخونونأ الخر . والضبط الكلما خيانة أصحاب : هم ) أي : ( و
ًا والناس . يأتمنونهم ل أيض

فيه الذي النذر يفعلونأ : أنهم  أي] يوفون ول [ وينذرون
ْلزما غير من النفس على إلزاما بالنذر والوفاء ، به يوفونأ ول ُم
َقّرب عبادة َت . واجب وهو ، وجل عز الله إلى بها ُي

؛ المستشكلة اللفاظ من  هذه] السمن فيهم [ ويظهر
ولكن ، قادرة فيها للنسانأ فليس الله بقدر يتعلق السمن أنأ ذلك

وهم وشحومهم لحومهم كثرت الذين على محمول أنه الصحيح
وإل ؛ المقصود هو فهذا ، ذلك ونحو تزيينها وفي ذلك في يسعونأ

كحذيفة واللحم الشحم كثير هو من  النبي أصحاب في كانأ فقد
إلى وما والقصير الطويل منهم وكانأ ، عنه الله رضي اليمانأ بن

، نصيب فيها للمخلوق فليس الله إلى ترجع كلها وهذه ، ذلك
ً التسمن في يسعى كانأ من على محموله الجملة فتكونأ تجمل

.   ذلك ونحو
. النخعي  يعني] إبراهيم [ وقال
] صغار ونأحن والعهد الشهادة على يضربونأنا [ كانأوا

المر ولي  على أنه على الشراح بعض وحمله ، : الميثاق هو العهد
أولياء هم المقصود قاال من ومنهم ، ذلك على الصغار يضرب أنأ

. القارب هو وهذا ، يربونأ ممن ونحوهم الباء من المور
. البلوغ ودونأ الحلم دونأ   أي] صغار [ ونأحن

من يكثر ل وأنأ ، وجل عز الله تعظيم يجب : أنه الباب     عدة     قاا
عز الله وهو به المحلوف تعظيم عدما على تدل كثرته لنأ الحلف

ًا إل النسانأ يحلف فل ، وجل . القلة وجه على وذلك لله معظم
                              

    

 باب
 نأبيه وذمة الله ذمة في جاء ما
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: العهد وهي ، الذمة من ) مأخوذة  نبيه وذمة الله ( ذمة
 نبيه وذمة الله ذمة يعظم أنأ المؤمن على ينبغي وذلك ، والميثاق

. وتمامه التوحيد كمال من وهذا ، الله ولمر لله تعظيم ذلك لنأ ؛
وفاء فيه  وهذا} ] الله بعهد [ { وأوفوا تعالى وقوله

. بالعهد
بين معاهدة هناك يكونأ : أنأ  وحقيقته} ] عاهدتم [ { إذا
صلح في قاريش وكفار  النبي بين صار كما ، وغيرهم المسلمين

ّفى  النبي فإنأ ؛ الحديبية  :ـ صور ثالث لها بالعهد والتوفية ، به و
ًا يكونأ : أنأ الولى ـ ًا عهد ولم والكفار المسلمين بين وميثاقا
فهذا ، ينقضوه أو إليهم بالعهد يدفعونأ يجعلهم ما للمسلمين يبن

إذا الله بعهد { وأوفوا تعالى قاوله ظاهر وهو ، به التوفية يجب
الحديبية صلح في قاريش كفار مع  النبي فعله ما وهو}  عاهدتم

.
لنقضه يسعونأ الكفار أنأ للمؤمنين يبين الذي العهد : هو ثاانيها ـ

به.  يعترف ول إليهم ويدفع إليهم ينقض فهذا ،
ولكن ؛ عهد والكفار المسلمين بين هناك يكونأ : أنأ ثاالثها

وبينكم بيننا عهد : ل لهم ليقولوا الكفار إلى المسلمونأ يذهب
ينذروا أنأ بعد ينقضوه أنأ لهم يجوز فحينئذ ، العهد تقض ونريد
للعهد ثالث صور . فهذه خيانة ول غدر فيه يكونأ ل بحيث أولئك
. ل أو به التوفية يجب أكانأ سأواء

يتعلق ما  سأبق} ] توكيدها بعد اليمان تنقضوا [ { ول
.  فائات باب في والقاساما بالحلف

ًا أمر [  إذا.  الحصيب : ابن  أي] بريدة [ وعن :  أي] أمير
ًا جعله ًا رأسأ . أناس على وأمير

كتابه في الحربي الماما  يفّرق] سرية أو جيش [ على
تعدادها بلغ ما السرية فيجعل والسرية الجيش بين الحديث غريب

ًا ، فارس أربعمائاة . ذلك من أكثر فهو للجيش خلف
ًا المسلمين من معه ومن الله بتقوى [ أوصاه ] خير

:ـ بأمرين : أوصاه أي
النسانأ يعمل : أنأ وهي ، وتعالى سأبحانه الله : تقوى الول   

معصية يترك وأنأ الله ثاواب يرجوا الله من نور على الله بطاعة
هو . وهذا عقابه ويخاف الله ثاواب يرجوا الله من نور على الله

. بهذا التقوى فسر أنه السلف جميع عن الوارد
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ًا يكونأ : أنأ الثاني أو عليهم يتعاظم ل وأنأ ، بالمؤمنين رفيق
ًا يكونأ وأنأ ، عنهم يترفع ًا شفيق . بهم رحيم

تكونأ أنأ تحتمل ) هنا  ( الباء] الله باسم : اغزوا [ فقال
وتحتمل ، أوله وعند الغزو عند الله باسأم : ابدأ أي ، حقيقتة على

. وتعالى سأبحانه بالله مستعينا اغزوا أي للسأتعانة تكونأ أنأ
تغدروا ول تغلوا ول اغزوا بالله كفر من [ قاتلوا
ِغل يتعلق تغلوا  ل] ولتمثلوا ُغل أو بال ٍء : أخذ وهو ،  ال مما شي

َبل من العدو من ُأخذ يسطو أنأ يجوز ل حينئذ فإنه  ، المسلمين ِقا
ٍء على المسلمين من أحد أنأ للمؤمن يجوز فل ، القسمة قابل شي
َلة يأخذ ِذب ولذلك ، ذلك غير أو َشْم أخذها بشملة الناس بعض ُع
. الصحيح في جاء كما ، فيها يؤذنأ ولم القسمة قابل

حتى الخيانة يجوز فل ؛ الخيانة وهي ، الغدر  من] تغدروا [ ول
قاال  النبي لذلك ، يخونه أنأ يجوز فل آخر  إنسانٌأ النسانَأ خانأ ولو

ًا الخيانة يجوز : فل  أي)  تخنه فل خانأك ( فإن قابل من مطلق
ًء لغيره المسلم . ل أو خيانة أولئك من أسأبق سأوا

ّثلوا [ ول ًا تجدعوا ل   أي] تم ًا تقطعوا ول ، أنف غير ول ، أذن
:ـ قاولنأ فيه والتمثيل ، تقتلونه لمن ذلك
ًا منه المنع : هو الول ـ الذي وهو ، الكراهة جهة على مطلق
محرما فهو والغدر الغل وأما ، وجماهيرهم الفقهاء عامة عليه

. العلم أهل بإجماع
ّثل لمن التمثيل يجوز : أنه الثاني ـ ، بالمسلمين الكفار من م
هو وهذا ، بهم حينئذ يمثل أنأ فيجوز بالمسلمين الكفار مثل فإذا

يجوز فإنه بتمثيل النسانأ على عدي فإذا ، بجنسه الشيء جزاء
من جمع اختاره وهذا ، منهم يمثل بأنأ الكفار على يعدو أنأ حينئذ
. العلم أهل

ًا تقتلوا [ ول ًا  أي] وليد . القتال على يقوى ل صغير
ثلثا إلى فادعهم المشركين من عدوك لقيت [ وإذا

والخصال ، الله رحمه الراوي من شك  هذا] خلل أو خصال
. واحد بمعنى والخلل

إذا  أي] عنهم وكف منهم فاقبل أجابوك [ فأيتهن
فاقابل أجابوك إذا فحينئذ ، شرطية موقاع في والجملة ، أجابوك

. عنهم وكف منهم
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منهم فاقبل أجابوك فإن ، السلم إلى ادعهم [ ثم
دار إلى دارهم من التحول إلى ادعهم ثم ، عنهم وكف

:ـ أمرين أحد  هنا والمقصود ، الخ..... ]    المهاجرين
ًا يكن لم من على يجب : أنه الول يذهب أنأ الدين بأمور عارف

مكانأ حينئذ العلم مكانأ وكانأ ، يتعلم حتى العلم مكانأ إلى
.  النبوية المدينة في المهاجرين
عليهم يجب أي ، واجبة تزال ل الهجرة أنأ على : يحمل الثاني

ِرف وإنما ، واجبة الهجرة لنأ المدينة إلى الهجرة ذلك عن المر ُص
بعد ( لهجرة  النبي لقول مكة فتح بعد الوجوب عن أي ،

 .) الفتح
يكونأون أنأهم فأخبرهم منها يتحولوا أن أبوا [ فإن
ول تعالى الله حكم عليهم يجري المسلمين كأعراب
خلف محل  هذا]  شيء والفيء الغنيمة في لهم ويكون

. لهم تفريع وفيه الفهاء بين
أبوا هم فإن ، المسلمين مع يجاهدوا أن [  إل

وكف منهم فاقبل أجابوك هم فإن الجزية فاسألهم
والمرأة الصبي عن يكف أنه أحمد عند رواية في   جاء...] عنهم

، داوود أبي عند الصوامع أهل ِزيد وكذلك ، يقاتل ل الذي والشيخ
القتال في شاركوا إذا إل قاتالهم يجوز ل أربعة أصناف فهؤلء
حينئذ فإنه والمسلمين المؤمنين ضد المقاتلين حماس وألهبوا

يحمس الذي شرهم لدفع وإنما ذواتهم لجل ل ، قاتلهم يجوز
. جزاءهم فيلقونأ القتال في شاركوا لنهم أو  ، الخرين

حاصرت وإذا ، وقاتلهم بالله فاستعن أبو هم [ فإن
فل نأبيه وذمة الله ذمة لهم تجعل أن فأرادوك حصن أهل

ذمتك لهم اجعل ولكن ، نأبيه وذمة الله ذمة لهم تجعل
أصحابكم وذمة ذممكم تخفروا إن فإنأكم ، أصحابك وذمة

: خفر الثلثاي وأما ، : تنقضوا أي رباعي ، : أخفر من  تخفرروا]
. هنا يأت ل فهو التقض بمعنى ل الجارة بمعنى فإنه

: أنه  أي]  نأبيه وذمة الله ذمة تخفروا أن من [ أهون
أنأ أرادوا إذا طلبتهم على توافقوهم ل أنأ حينئذ عليكم ينبغي
:ـ أمرين أحد على محمول وهذا ، ورسأوله الله ذمة على ينزلوا

رضي إذا حينئذ المير لنأ التشريع زمن في يكونأ : أنأ الول ـ 
يوافق ل وقاد النزول هذا ينسخ قاد ورسأوله الله ذمة على ينزل أنأ
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يدري ل تشريع زمن في فهو لذلك ، عليه وافقهم الذي حكمهم مع
. منهم طلبوه ما على ينزل فل هذا عن فيذهب ، ل أما أيوافق

ًا يكونأ ل مما  ورسأوله الله ذمة على ينزل : أنأ الثاني ـ متيقن
ًا أو حالتانأ هاتانأ ، يجوز ل فحينئذ ،  ورسأوله الله حكم أنه عالم

)  ...الخ ذممكم تخفروا إن ( فإنأكم قاوله عليها يحمل
فل الله حكم على تنزلهم أن [ فأرادوك قاوله وكذلك
، الحديث معنى  فهذاورسوله...الخ]  الله حكم على تنزلهم

حكم أنأ النسانأ اسأتيقن إذا وأما ، المعنيين ذينك إلى يرجع أنه أي
؛ التشريع زمن بعد ذلك وكانأ ، كذا  رسأوله حكم أنأ أو ، كذا الله
هو هذا لنأ ،  ورسأوله الله حكم على ينزل أنأ يجوز  حينئذ فإنه

.  ورسأوله الله بأمر الئاتمار حقيقة
                  

    

باب
الله على القسام في جاء ما 

، التوحيد كمال يخالف لمر الله رحمه المصنف عقده الباب هذا
ممنوع نوع على وجل عز الله على يقسم عندما النسانأ أنأ ذلك
ًا يفعل   حينئذ فإنه ًا شيئ . محظور
رحمه المصنف عنه قاال الذي جندب حديث في ذلك وإبانة 
:ـ الله

: قال قال عنه الله رضي جنادة بن جندب [ عن
فقال لفلن الله يغفر ل والله رجل : ( قال  الله رسول

يقسم  أيعلي... ) ] يتألى الذي ذا من وجل عز الله
. علي ويحلف

) عملك وأحبطت له غفرت قد لفلن أغفر ل [ أن
يغفر ل الله بأنأ جزما أنه . وذلك صحيحه في   أي] مسلم رواه
:ــ لمرين يجوز ل وهذا ، وأقاسم لفلنأ
ًا فيه : أنأ الول المر ـ وسأعت التي وجل عز الله لرحمة قاطع
. شيء كل

على تأتي قاد التي الله لمشيئة قاطع فيه : أنأ الثاني المر ـ
والستر له الغفرانأ أو الجنة إدخاله وعلى النسانأ هذا رحمة
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هذا في النهي علة هما المعنيانأ . فهذانأ الجنة لدخول الموجب
الجوزية القيم وابن تيمية ابن السألما شيخ ذكره ما على الحديث
الله. رحمهما

ٌد رجٌل القائل أن هريرة أبي حديث وفي[  قال ، عاب
الحديث   هذا] وآخرته دنأياه أوبقت بكلمة : تكلم هريرة أبو

أكبر في الطبراني وكذلك مسنده في الله رحمه احمد الماما رواه
وقاعت الواقاعة أنأ ذكر هريرة أبا أنأ والمقصود ضعف وفيه معاجمه

ًا أحدهم كانأ اسأرائايل بني من لثانين ًا الخر وكانأ عابد ، عاصي
أتاه حتى كذا وكف كذا عن كف له ويقول الثاني ينهى الول وكانأ
ًا ًا الله لك يغفر ل والله فقال ، يستعظمه أمر على فوجده يوم أبد

أبو قاال حتى الكلمة هذه من حصل ما فحصل ، الجنة  تدخل ل
 وآخرته دنياه أوبقت بكلمة ـ العابد أي ـ : تكلم هريرة

فيه نصب الذي عمله أهلكت   أي] وآخرته دنأياه [ أوبقت
آخرته ذلك  بركتها وجل عز الله ومحق فيها تعب التي وعبادته
على دللة فيه كله . وهذا النار في فكانأ عمله حبط أنه إذ ، فخسر

ًا شاء فإذا ، له مكره ل الله أنأ وعلى واسأعة الله رحمة أنأ كانأ شيئ
إل الشياء من شيء في وجل عز الله على القسم يجوز ل ولذلك ،

:ـ نوعين في
: أقاسم يقول كأنأ ؛ كونيته من النسانأ تيقن يكونأ : أنأ الول

ًا به أشرك من يدخل ل بأنأ وعليه بالله . فهذا الجنة في أكبر شرك
ًا مات من يدخل ل وجل عز الله أنأ منه متيقن وإنما جنته مشرك
ًا النار في يكونأ به يشرك أنأ يغفر ل وجل عز فالله ، فيها ملق

. سأبحانه
يجوز فحينئذ ، يحتمله باب في الرجاء قاوي قاد يكونأ : أنأ الثاني

في جاء لما لذلك ويمثل  الرسأول على أو الله على يقسم انأ
بينها صار لما عنه الله رضي مالك بن أنس عمة وهي بيع الّر حديث
ضرسأها أو سأنها يخلع بأنأ  النبي قاضى حتى خلف النصار وبين
سأن يخلع ل والله سأنها يخلع ل : والله فقال مالك بن أنس فقاما

يأخذوا ولم فتركوها النصار قالوب في رحمة ذلك فأوقاع ، الربيع
قاضاء بالسن السن أنس : يا يقول  النبي أنأ مع ، بالسن السن

من كله وهذا ، أولئك قالوب في رحمة جب أو هذا ولكن ، الله
وجل عز الله أنأ وليقينه وجل عز الله في ورغبته أنس صدق

أنأ الفقهاء بعض منها أخذ الحالة فهذه ، شيء كل وسأعت رحمته
وكانأ المقسم عند كبير الرجاء كانأ إذا فيما جائاز الله على القسم

 ـ 314ـ  



بن / صـالح الشيخ )                                      لفضيلة التوحيـد كتاب بشـرح  المستفيد ( إفادة
السأمـري محمد

ً المكانأ حديث عليه يحمل لذلك ، أنس حديث في جاء كما محتمل
ًا لله ( إن   النبي  وهذا) لبرهم الله على أقسموا لو خلق

على حله لكن ، الول النوع أو النوع هذا عليه فيحمل ، الصحيح في
.  أوفق الثاني

                            

    

باب
 خلقه على بالله يستشفع ل 

أنأ يجوز ل أنه ليبين الباب هذا الله رحمه المصنف عقد
ًا تعالى الله يكونأ بحيث ، خلقه على بالله يستشفع عند شافع
ًا المشفوع مقاما أنأ ذلك ، مشفوع ، الشافع مقاما من أعظم غالب

ّية فيه يكونأ مقاما في وجل عز الله جعل أنأ شك ول ِن ْو يخالف ُد
هنا القصة في كما اسأتشفعت إذا لنك ؛ الواجب التوحيد كمال
هو  النبي فأصبح  النبي إلى وجل عز بالله الرجل اسأتشفع حيث

فأصبح ؛ له والشافع الشفيع هو وجل عز الله وأصبح إليه المشفوع
ل وهذا ،  النبي وهو إليه المشفوع مقاما دونأ وجل عز الله مقاما
التوحيد كمال يخالف وهذا ، وجل عز لله تعظيم عدما فيه لنأ يجوز

. الواجب
أعرابي جاء قال عنه الله رضي مطعم بن جبير [ عن

. البادية في يعيش كانأ من   العرابي..]
 أي] النأفس نأهكت الله : يارسول فقال  النبي [ إلى

. ضعفت
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، بالسأرة النأ يسمونه ما وهو ، الهل  أي] العيال [ وجاع
، الدارج ) بمعناها ( السأرة كلمة لفظ العربية اللغة تستعمل ولم

. اللغة في لحن فهو لذلك
بسبب  وذلك] ربك لنا فاستسق ، الموال [ وهلكت

العيال وجاع النفس ضعفت حتى الناس على وقاع وجدب قاحط
. والنعاما : الزروع أي ، الموال وهلكت

 هذا] عليك بالله نأستشفع فإنأا ، ربك لنا [ فاستسق
النبي ورفع الدونية محل في وجل عز الله جعل حيث ؛ الخطأ محل

 ًا الله وجعل ، فوقاه ًا  والنبي شافع يجوز ل وهذا ، إليه مشفوع
. سأبق ما على

ًا  النبي يكونأ أنأ  ، يجوز  وهذا] الله على [ وبك شفيع
، ذلك ونحو ربه  النبي دعاء طلب وهو ، وجل عز الله إلى لهؤلء
باب في سأبق ما على يجوز فل موته بعد وأما ، حياته في جائاز وهذا

. الشفاعة
عن الله  ينزه] الله سبحان الله سبحان  النبي [ فقال

ً ليس محل في وضعه من في وضعه وهو ، وتعالى سأبحانه له أهل
. إليه المشفوع محل في وغيره الشافع محل

] أصحابه وجوه في ذلك ُعرف حتى يسبح زال [ فما
. قاائاله على خشي وأنه ذلك كره أنه : عرفوا أي

. توبيخ فيه اللفظ  وهذا] ويحك قال [ ثم
. اسأتفهاما  وهذا] الله ما [ أتدري

ْدر ) أي شأنأ  ( إنأ]  ذلك من أعظم الله شأن [ إن َقا الله : 
في وغيره الشافع محل في يكونأ أنأ ، ذلك من أعظم وجل عز

. إليه المشفوع مقاما
للمعنى تأكيد هو  وهذا] أحد على بالله يستشفع ل [ إنأه
. السابق

منهم واحد غير صححه وقاد ، سأننه في  أي] داود أبو [ رواه
) وكذلك والنهاية ( البداية كتابه في الله رحمه كثير ابن الحافظ

) . السنن ( تهذيب كتابه في الجوزية قايم ابن
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 باب
وسده التوحيد جناب  المصطفى حماية في جاء ما

 الشرك طرق كل
من لمفردات ذكره بعد الباب هذا الله رحمه المصنف عقد
أنه ليبين ؛ ذلك إلى وما الواجب التوحيد لحقيقة وتبيينه  الشرك

. التوحيد حمى ُيْحَمى أنأ ينبغي
: قال عنه الله رضي الشخير بن الله عبد [ عن قاوله

...]   الله رسول إلى عامر بني وفد في ( انأطلقت
في  النبي على قادمت التي الوفود جنس من يكونأ أنأ يحتمل
. السنة هذه في كثرت الوفود ،لنأ التاسأعة السنة

ّيدنأا أنأت [ فقلنا مأخوذة سأيد وكلمة ، عظيمنا أنت  أي] س
:ـ أصلين أحد من
ًا يكونأ : أنأ أي ، السواد من يكونأ : أنأ الول ـ  على عظيم

.  سأيد له قايل ولذلك ، كثير أو قاليل الناس من سأواد
والعظمة والعلو الرفعة وهو ، السؤدد من يكونأ : أنأ والثاني ـ 

ًا. تلزما وبينهما الكثر هو الثاني والحتمال ، غالب
ّيد [ فقال على ) دخلت  ( ال] وتعالى تبارك الله : الس

لله والسؤدد الكمالت جميع اسأتغراق ) فأوجبت ( سأيد كلمة
فيما عنهما الله رضي عباس ابن عن جاء لذلك ، وتعالى سأبحانه
سأورة في الصمد ) لكلمة ( تفسيره في الطبري جرير ابن أخرجه

.  وجل عز الله يعني ، السؤدد في كمل : من بأنه الخلص
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في النهاية بلغ من وهو الكمال صفات له  وجل عز والله
الله يسمى هل العلم أهل واختلف ، والرفعة والعظمة السؤدد
يشفع النص وظاهر ، ذلك عدما على وجماهيرهم  ؟  بالسيد

. بالتسمية
ً وأفضلنا [ قلنا ً وأعظمنا فضل ً]  َطْول ًا : أي  طول ْدر . َقا

ول قولكم بعض أو بقولكم : قولوا [ فقال
ّنكم] الشيطان يستجرينكم وهو ، النونأ ) بتثقيل  ( يستجري

، يجوز ل أمر إلى الشيطانأ بكم يجري ل أي ، الجريانأ من مأخوذ
تمدحوني أنأ أو علّي تثنوا أنأ أو مقامي فوق ترفعوني بأنأ وذلك
ًا . حقي في يجوز ل مدح

في حجر ابن الحافظ  قاال] جيد بسند داود أبو [ رواه
ابن الحافظ سأنده بجودة " . وحكم واحد غير ) " صححه ( الفتح

) . الشرعية ( الداب كتابه في كما الله رحمه مفلح

ًا أن عنه الله رضي أنأس [ وعن  : يارسول قالوا أنأاس
: فقال سيدنأا وابن وسيدنأا خيرنأا وابن ياخيرنأا الله

، الشيطان يستهوينكم ول بقولكم قولوا الناس ( ياأيها
فوق ترفعونأي أن أحب ما ، ورسوله الله عبد محمد أنأا

بسند النسائي ) رواه وجل عز الله أنأزلني التي منزلتي
كتابه في كما الله رحمه الهادي عبد ابن الحافظ قاال]  جيد

".  صحيح ) " اسأناده المنكي ( الصارما
ُيثنى أنأ يجوز ل أنه وهو ، المعنى تقرير من سأبق ما يؤكد وهذا

ًء النسانأ على سأيد هو  النبي أنأ شك ول ، قادره  عن يرفعه ثانا
سيد ( أنأا:  قاال أنه  النبي عن مسلم صحيح في جاء كما آدما ولد
أمرين أحد على محمول الباب حديث  . ولكن) فخر ول آدم ولد

:ـ
الناس أنأ خشي لما التوحيد حماية باب من يكونأ : أنأ الول ـ

في الله رحمه المصنف أراده الذي المعنى هو وهذا ، فيه يغلونأ
. الحاديث هذه سأياق

.  فتحمل ذلك يريد ل وهو  وجهه في ذلك : قايل الثاني ـ
َبة في القول على المجوزة النصوص ْي َغ َهد في ل ال والمباشرة الَمْش

ِكل ولكن ، النبي قاال عندما السابقة الحاديث بعض عليه ُيْش
: سأيدي لربه العبد يقول  يعني) ومولي سيدي ( ولكن
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في إل يكونأ ل وهذا ، سأبق ما على ، : رب له يقول ول ، ومولي
َفّرق أنه والصحيح ، فيناديه سأيدي يقول عندما حضرتهم حال بين ُي

وإطراء ثاناء فيه يكونأ وأنأ حده فوق النسانأ رفعة فيها يخشى
ًا يكونأ فحينئذ ، الممدوح  الثناء حد عن يخرج حيث عليه . ممنوع

فحينئذ ، خشية ول عليه خوف فيه ليس يكونأ أنأ الثاني والمر
ًا يكونأ ًا ويكونأ ، النصوص عليه وتحمل ، جائاز ًا جمع مستحسن
. ذلك غير وقايل

اعطاءه بها يراد التي ـ ) التعريفية بـ( أل ) ـ ( السيد كلمة وأما
إل يكونأ ل فهذا الكمالية الوصاف جميع واسأتغراق الكمال جميع

بها يقصد ول ؛ فلنأ السيد : هذا لبعضهم قايل إذا وأما ، وجل عز لله
. الجواز باب من يكونأ حينئذ فإنه المطلق الكمال
ْعت يجوز ول داود أبي سأنن ففي ) ، بـ( السيد والمنافق الكافر َن

ًا يكن فإن ، : سيدنأا للمنافق تقولوا ( ل  للنبي مرفوع
 .) ربكم أغضبتم فقد سيدكم

    

باب
 : تعالى الله قول في جاء ما 

ًا والرض قدره حق الله قدروا { وما يوم قبضته جميع
}  القيامة

إنهم بل ، ذلك إلى وما العظمة من حقه الله أعطوا : ما أي
ًا الله رحمه ذكر .     ثام التقصير جد ذلك في قاّصروا وأحاديث  آثاار

سأبحانه قادره حق وتبين وتعالى سأبحانه الرب عظمة على تدل
. عنه الله رضي مسعود ابن حديث ذلك فمن ، وتعالى

ْبر يقال أنأ  يجوز] حبر [ جاء قاال  ْبر ( َح بمعنى ) وهو ) و( ِح
. العارف العالم

الله أن نأجد إنأا : يامحمد فقال  الله رسول [ إلى
العاشر ، عشر لغات فيها  إصبع]  إصبع على السموات يجعل
على تأتي بأنأ يعني ، الباء وتثليث الهمزة  بتثليث والتسع ، ُأصبوع
. الثلث بالحركات الباء على تأتي وأنأ ، الثلث بالحركات الهمزة

وسائر أصبع على والشجر أصبع على [ والرضين
، سأبحانه لله الصبع إثابات دللة فيه   وهذا] إصبع على الخلق
أصبعين بين العباد ( قلوب:  قاال أنه  الرسأول عن جاء ولذلك
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وإثابات تأكيد فيه  وهذا) يشاء كيف يقلبها الرحمن أصابع من
ٍة ٍة لصف .  سأبحانه لله ذاتي

ًا  أي]   النبي فضحك الملك أنأا [ فيقول قااله لما : اقارار
.  الحبر

{ وما قرأ ثم الحبر لقول تصديقا نأواجذه بدت [ حتى
 ]  } الية قدره حق الله قدروا

. أضراسأه آخر ) أي ( نواجذه
أصبع على والشجر ( والجبال لمسلم رواية [ وفي
أنأ أحمد مسند في  جاء)] الله أنأا الملك أنأا فيقول فيهزهن

، اهتز حتى المنبر على ويدبر بها ويقبل ، يده يحرك كانأ  النبي
كانأ  النبي أنأ أي ، وجل عز الله تعظيم باب من شك ل وهذا

الله قدروا ( وما ويقول ذلك يذكر وهو الله لتعظيم مستشعرا
على إشارة وفيها كثيرة أحاديث  النبي عن . وجاءقدره)  حق
من إل ليس وهذا ، بصير سأميع الله إنأ يقول وهو أذنه إلى أو عينه
فإنه َثاّم ومن ، تكييفها باب من ل ؛ الصفة حقيقة على التدليل باب

يفرق ولكن ؛  النبي عن جاء ما نحو على ذلك إلى الشارة يجوز
يفهمونه قاد أناس مع حال في النسانأ كانأ فإذا ؛ وحال حال بين

ً ًا أو تمثيل علم طلبة مع كانأ وإنأ ؛ يفعل ل أنأ ينبغي فإنه تكييف
يفعل ل  النبي لنأ ذلك يفعل أنأ يجوز فإنه وِحجى ُنهى وأصحاب

ًا إل . جائاز
( يطوي عمرمرفوعا ابن عن [ ولمسلم 

، اليمنى بيده يأخذهن ثم القيامة يوم السموت
) ] المتكبرون أين الجبارون أين الملك : أنأا ويقول

وأنه ، الملك مالك وأنه ، وعظمته الله قادر لتبيين كله وهذا
. شيء كل على المسيطر
] بشماله يأخذهن ثم السبع الرضين يطوي [ ثم

من ومنهم يثبتها من الرواة فمن ؛ فيها مختلف شماله كلمة
( السأماء كتابه في الله رحمه البيهقي قاال ولذلك ، ينفيها

. شاذة هي بل ، تصح ل اللفظة هذه والصفات) : إنأ
وأنها وثابوتها بصحتها قايل فلو ، الشواهد بعض لها ولكن
ًا لله :  إنأ يقال أنأ على محمولة فإنها شاذة غير محفوظة يد

ُيْصَرف ، وبركة يمين يديه وكلتا ، شمال  اسأمها أخرى عن ِل
أنها فيظن الشمال اسأم إثابات من يفهمه قاد ما الذهن
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ًا بها أنأ أو مقبوضة أنها أو والنهار الليل سأحاء ليست كما عيب
، كالشمال ليست اليمين إنأ إذ ، البشر عن معروف هو

) يمين يديه كلتا ( فإن الصحيحة الرواية في جاءت لذلك
على دللة فيه  وهذا) وبركة ( يمين:  قاال داود أبي وعند

فليس ، والخير والبركة اليمن من يمين : أنها المقصود أنأ
ً بكونها وتعالى سأبحانه الرب يدي إحدى وصف ، شمال
ًا . مباركة كونها عن لها مخرج

السبع السماوات :ما قال عباس ابن عن [وروي
يد في كخردلة إل الرحمن يد في السبع والرضون

ابن عند عنهما الله رضي عباس ابن عن الثار  جاءأحدكم]
ًا روي وقاد ) ، ( تفسيره في الطبري جرير ل ولكن مرفوع
سأليمانأ العلمة صححه والثار ، ضعيف هو بل ، رفعه يصح

. عبدالله بن
ابن أخبرنأا يونأس : حدثني جرير ابن [ وقال

السموت : ( ما  الله رسول : قال قال وهب
في ألقيت سبعة كدراهم إل الكرسي في السبع
َكر ليس للدراهم الترس سأعة أنأ ليبين  وذلك)] ترس ْذ ، ُي

ّتْرس الكرسأي في يقال فكذلك من المثناة التاء بضم ـ . وال
ّتقى ما هو ـ المهملة الراء وتسكين التثقيل مع فوق ، به ُي
) . ( اللسانأ في قااله

: ( ما يقول  الله رسول سمعت ذر أبو [ وقال
في ألقيت حديد من كحلقة إل العرش في الكرسي

. وكل وفتحها اللما ) بتسكين   ( حلقة)] الرض من فلة
، والعرش الكرسأي بين المقصودة السعة على يدل ذلك

) : " أول والنهاية ( البداية في كثير ابن عنه قاال والثار
نعيم أبو وصله " . وقاد منقطع ذر ابي وعن ، مرسأل الحديث

مجاهد عن شاهد وله ، حبانأ ابن وصححه ) ، ( الحلية في
) .  ( الفتح في حجر ابن صححه

الدنأيا السماء : بين قال مسعود ابن [ وعن
والتي سماء كل وبين ، عام خمسمائة تليها والتي
الحديث هذا ، الحديث  الخ...] عام خمسمائة تليها

 ـ 321ـ  



بن / صـالح الشيخ )                                      لفضيلة التوحيـد كتاب بشـرح  المستفيد ( إفادة
السأمـري محمد

الله رحمه المصنف قاال ولذلك ، وضعفه صحته في مختلف
ّوى أي " ـ طرق : " وله الذهبي الحافظ قاال وقاد ، ـ بها يتق

( اجتماع في القيم ابن قاواه وكذلك ) ، ( العلو في صححه
) . السألمية الجيوش

:( هل  الله رسول : قال قال العباس [ وعن
الله ) قلنا ؟ والرض السماء بين كم تدرون

خمسمائة مسيرة : ( بينهما قال ، أعلم ورسوله
يتعلق أنه إل ، حديث من سأبق ما مع يتفق  وهذا)] سنة
بحديث يعرف الحديث وهذا ، نفسها السماء وكثافة بثخن

في كثير وابن العربي ابن فأنكره ؛ فيه اْختلف وقاد ؛ الوعال
على الله رحمة ، القيم وابن تيمية ابن قاواه ) بينما ( تفسيره

محمد نبينا على الله وصلى ، أعلم تعالى والله هذا ، الجميع
. وسألم وصحبه آله وعلى
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