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احلمد هللا، والصالة والسالم عىل نبينا حممد وآله وصحبه...

أما بعد:

فإن كتاب املخترص املفيد يف جمالس كتاب التوحيد للشيخ/ زيد بن فالح الربع 

الشمري، كتاب مفيد يف موضوعه، وهو تقريب لفهم كتاب «التوحيد» للشيخ 

.~ حممد بن عبد الوهاب

وفق اهللا اجلميع للعلم النافع والعمل الصالح.

كتبه

صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلامء

١٤٣٨/٥/١٢هـ
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احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد املرسلني، وبعد: 

فهذا رشحٌ خمترص عىل «كتاب التوحيد» لإلمام املجدد الشيخ حممد 
ا  Dجد ا  موجزً إمجالياً  رشحاً  يكون  أن  عىل  حرصتُ   ~ عبدالوهاب  ابن 
ألمهية  وذلك  وترامجه؛  تبويباته  من  املُصنِّف  مقصود  عىل  فيه  واقترصتُ 
هذا الكتاب؛ ففيه تقريرٌ وتوضيحٌ لتوحيد العبادة الذي ألجله خلق اهللا 

 E D C﴿ :اخللق وبه بعث الرسل ولبيانه أنزل الكتب، قال تعاىل
 G  F  E  D﴿:y وقال   ،[٥٦ [الذاريات:   ﴾H  G  F

N M L K J I H﴾ [النحل:٣٦]، ويصلح للقراءة
العمل  يتقبل مني هذا  أن  عىل مجاعة املسجد بعد العرص، أسأل اهللا تعاىل 
الذي هو حمضُ فضله ومنّته سبحانه، وله احلمد عىل عونه وتيسريه، وأسأله 
تعاىل أن يوفق اجلميع ملا حيبه ويرضاه، وجيمعنا بكم يف جنات النعيم، وصىل 

اهللا وسلم وبارك عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني.
واحلمد هللا رب العاملني. 

زيد بن فالح الربع الشمري

جوال ٠٥٤٢١٢٥١٧٤
١٤٤٠/٥/٨هـ
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« يدِ كتابُ «التَّوحِ
[الذاريات: ٥٦] ﴾H G F  E D C﴿ :لِ اهللاِ تعاىل وْ قَ وَ

 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D﴿  : اىلَ تَعَ لهِ  وْ قَ وَ
O N﴾ [النحل: ٣٦] اآلية.

: ﴿¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨©   ª » ¬ ®﴾ إىل قوله:  اىلَ لِهِ تَعَ وْ قَ وَ
[األنعام:١٥١-١٥٣] اآلية. ﴾M L K J﴿

﴾o  n m l k j i h g﴿ :وقوله تعاىل
٢٣] اآلية. [اإلرساء:

﴾o  n  m  l  k  j  i  h  g﴿ تعاىل:  وقوله 
[النساء: ٣٦] اآلية.

؛  هُ ُ امتَ يْها خَ لَ مدٍ ملسو هيلع هللا ىلص التي عَ َ ةِ حمُ يَّ صِ رَ إِىل وَ نْظُ يَ نْ أَرادَ أَنْ  ودٍ ڤ: «مَ عُ سْ الَ ابنُ مَ قَ
 ﴾  ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢﴿ :أْ قوله تعاىل رَ يَقْ لْ فَ

إىل قوله: ﴿M L K J﴾ [األنعام:١٥١- ١٥٣] اآلية.

قال  فَ ـ،  ارٍ  ىل محِ ـ عَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيِّ  دِيفَ  رَ نتُ  كُ  : الَ قَ ڤ  بَلٍ  بنِ جَ نْ معاذِ  عَ وَ
: اهللاُ لتُ ُ قُ ىل اهللاِ؟» بادِ عَ قُّ العِ ا حَ مَ بَادِ وَ ىل العِ قُّ اهللاِ عَ ا حَ ي مَ رِ تَدْ ، أَ «يا معاذُ

فَ ـ،  ارٍ  ىل محِ ـ عَ بَلٍ   بنِ جَ نْ معاذِ  عَ بَلٍ وَ بنِ جَ نْ معاذِ  عَ وَ
يل: 
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(١) كتاب التوحيد:

ما خلق اهللا اجلن واإلنس إال ليوحدوه ويفردوه بالعبادة، وهبذا أرسل اهللا الرسل 
ينفعهم  فلم  الكفار،  به  أقر  فقد  وأفعاله؛  بربوبيته  توحيده  وأما  الكتب،  وأنزل 
الكتاب  يف  جاءت  كام  فنثبتها  والصفات؛  األسامء  وأما  اإلسالم،  يف  يدخلهم  ومل 

 2 1
الكتاب  يف  جاءت  كام  فنثبتها  والصفات؛  األسامء  وأما  اإلسالم،  يف  يدخلهم  الكتاب ومل  يف  جاءت  كام  فنثبتها  والصفات؛  األسامء  وأما  اإلسالم،  يف  يدخلهم  ومل 

تعطيل، كقوله: ﴿ تكييف، وال  متثيل، وال حتريف، وال  بال  والسنة، 
.﴾ 7 6 5 4 3

تعطيل، كقوله: ﴿ تكييف، وال  متثيل، وال حتريف، وال  بال  تعطيل، كقوله: ﴿والسنة،  تكييف، وال  متثيل، وال حتريف، وال  بال  والسنة، 

قُّ  حَ ئًا، وَ يْ وا بِه شَ كُ ال يُرشْ وهُ وَ دُ بُ بادِ أَنْ يَعْ قُّ اهللاِ عىل العِ : «حَ الَ . قَ مُ لَ ه أَعْ ولُ سُ رَ وَ
بَرش  ال أُ ولَ اهللاِ، أَفَ سُ : يَا رَ لْتُ نْ ال يُرشكُ بهِ شيئًا». قُ بَ مَ ذِّ عَ ىل اهللاِ أَنْ ال يُ بادِ عَ العِ
قُّ  حَ ئًا، وَ يْ وا بِه شَ كُ ال يُرشْ وهُ وَ دُ بُ بادِ أَنْ يَعْ قُّ اهللاِ عىل العِ : «حَ الَ . قَ مُ لَ ه أَعْ ولُ سُ رَ قُّ وَ حَ ئًا، وَ يْ وا بِه شَ كُ ال يُرشْ وهُ وَ دُ بُ بادِ أَنْ يَعْ قُّ اهللاِ عىل العِ : «حَ الَ . قَ مُ لَ ه أَعْ ولُ سُ رَ وَ

.(١)( ِ نيْ يحَ حِ جاهُ يف الصَّ رَ (أَخْ وا». لُ تَّكِ يَ ؛ فَ مْ بَرشهُ : «ال تُ الَ ؟ قَ النَّاسَ

e2E
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 )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿  : اىلَ تَعَ اهللا  قَولِ  ( وَ  (  '  &  %  $  #  "  ! )  (  '  &  %  $  #  "  !
[األنعام: ٨٢]. ﴾+ *

: الَ إِلَهَ إِالَّ  دَ أَنْ هِ نْ شَ ولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ سُ الَ رَ : قَ الَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ تِ ڤ امِ بَادةَ بْنِ الصَّ نْ عُ عَ
ولُهُ  سُ رَ بْدُ اهللا وَ يسى عَ ، وأَنَّ عِ ولُهُ سُ رَ هُ وَ بْدُ ا عَ دً مَّ أَنَّ حمُ ، وَ هُ الَ رشيكَ لَهُ دَ حْ ُاهللاُ وَ
ىلَ  نَّةَ عَ هُ اهللاُ اجلَ لَ خَ ؛ أَدْ قٌّ النَّارَ حَ ، وَ قٌّ نَّةَ حَ اجلَ ، وَ نْهُ وحٌ مِ رُ مَ وَ يَ رْ ا إىل مَ اهَ تُهُ أَلْقَ لِمَ كَ ُوَ

(أخرجاه). ل». ن العَمَ انَ مِ ا كَ مَ

: «الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ»؛  الَ نْ قَ ىل النَّارِ مَ مَ عَ رَّ إنَّ اهللاَ حَ ُ «فَ : تْبَانَ ديثِ عِ ا  يفِ حَ مَ هُ لَ  وَ
هَ اهللاِ». جْ لِكَ وَ بْتَغِي بِذَ يَ

 : وسى ال مُ : «قَ الَ ولِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص؛ قَ سُ نْ رَ يِّ ڤ، عَ رِ عيدٍ اخلُدْ نْ أَيب سَ عَ  وَ
إِلَهَ إِالَّ اهللاُ).  وسى: (الَ  ا مُ يَ ل  ال: قُ . قَ بِهِ وكَ  عُ أَدْ كَ وَ رُ كُ أَذْ نِي شيئًا  لِّمْ ، عَ بِّ ا رَ ُيَ
بْعَ  اتِ السَّ وَ مَ وسى، لَوْ أَنَّ السَّ ا مُ ال: يَ ذا. قَ ولُونَ هَ قُ بَادكَ يَ لُّ عِ ، كُ بِّ ا رَ ال: يَ قَ
الَتْ  ؛ مَ ةٍ (الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ) يفِ كِفَّ ، وَ ةٍ بْعَ يفِ كِفَّ ضنيَ السَّ األَرَ ي ـ وَ ِ ريْ نَّ ـ غَ هُ رَ امِ عَ ُوَ

.( هُ حَ حَّ ، واحلَاكمُ وصَ ِنَّ (الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ)». (رواهُ ابنُ حبانَ ُهبِ
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 : ولُ قُ ولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص؛ يَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ َ اهللا َ اهللا ، قَ ن أَنَسٍ ڤ نَهُ ـ عَ سَّ حَ مذيِّ ـ وَ للرتِّ  وَ
ِي ال  يتَن ا، ثُمَّ لَقِ طَايَ ضِ خَ ابِ األَرْ رَ يْتَنِي بِقُ ، إِنَّك لَوْ أَتَ مَ ا ابْنَ آدَ : يَ اىلَ الَ اهللاُ تَعَ ُ«قَ

.(١)« رةً فِ غْ ا مَ َ اهبِ رَ يْتُكَ بِقُ يئًا؛ ألَتَ تُرشكُ يبِ شَ

e2E

(١) باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب:
فيه بيان فضائل التوحيد، وأنه أول واجب عىل املكلف وأفضل األعامل وأعظمها 
ا للذنوب، وبه يدخل العبد اجلنة، ويمنع من اخللود يف النار، ومن فضائله أنه  تكفريً
السبب األعظم لتفريج كربات الدنيا واآلخرة، ودفع عقوبتهام، وحيصل لصاحبه 

اهلد واألمن التام يف الدارين، وحيرر العبد من رق املخلوقني.
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: اىلَ لِ اهللا تَعَ وْ قَ وَ
﴿5 6 7 8 9 : ; > = < ?﴾ [النحل: ١٢٠].

: ﴿Þ Ý Ü Û Ú﴾ [املؤمنون: ٥٩]. الَ قَ وَ

 : الَ قَ ٍ ڤ فَ بَريْ يدِ بْنِ جُ عِ نْدَ سَ نْتُ عِ : كُ الَ ، قَ َنِ محْ الرَّ بْدِ نيْ بْنِ عَ صَ نْ حُ عَ وَ
 ْ ا إِينِّ ملَ : أَمَ لْتُ : أَنَا. ثُمَّ قُ لْتُ ؟ قُ ةَ حَ بارِ ضَّ الَ ي انْقَ بَ الذِ كَ وْ أَ الكَ مْ رَ كُ أَيُّ
 : الَ قَ  . يْتُ قَ تَ ارْ  : لْتُ قُ ؟  تَ نَعْ صَ فَامَ   : الَ قَ  . تُ غْ دِ لُ كِنِّي  لَ وَ الةٍ،  صَ يفِ  نْ  أَكُ
؟  مْ ثَكُ دَّ ا حَ مَ : وَ الَ . قَ بِيُّ عْ ثنَاهُ الشَّ دَّ يثٌ حَ دِ : حَ لْتُ ؟ قُ لِكَ ىل ذَ َلَكَ عَ فَامَ محَ
 . ةٍ ٍ أَوْ محُ نيْ نْ عَ يَةَ إِالَّ مِ قْ : ال رُ الَ هُ قَ ، أَنَّ ةَ بْنِ احلُصيبِ دَ يْ رَ نْ بُ نَا عَ ثَ دَّ : حَ لْتُ قُ
ڤ،  بَّاسٍ  ابْنُ عَ نَا  ثَ دَّ لَكِنْ حَ . وَ عَ مِ ا سَ إِىلَ مَ ى  تَهَ انْ ن  نَ مَ سَ أَحْ دْ  قَ  : الَ قَ فَ
 ، طُ هْ هُ الرَّ عَ مَ أَيْتُ النَّبيَّ وَ رَ ، فَ مُ يلَّ األُمَ تْ عَ ضَ رِ «عُ

بَّاسٍ  ابْنُ عَ نَا  ثَ دَّ لَكِنْ حَ . وَ عَ مِ ا سَ إِىلَ مَ ى  تَهَ انْ ن  نَ مَ سَ أَحْ دْ  قَ  : الَ قَ بَّاسٍ فَ ابْنُ عَ نَا  ثَ دَّ لَكِنْ حَ . وَ عَ مِ ا سَ إِىلَ مَ ى  تَهَ انْ ن  نَ مَ سَ أَحْ دْ  قَ  : الَ قَ فَ
 : الَ هُ قَ أَنَّ ن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  عَ

وادٌ  فِعَ يلِ سَ رُ إِذْ   ، دٌ أَحَ هُ  عَ مَ لَيْسَ  النَّبيَّ  وَ  ، النِ جُ الرَّ وَ لُ  جُ الرَّ هُ  عَ مَ وَ النَّبيَّ  وَ
ا  إِذَ فَ ؛  تُ نَظَرْ فَ  ، هُ مُ وْ قَ وَ وسى  مُ ا  ذَ هَ يل:  يلَ  قِ فَ تِي.  أُمَّ ُمْ  أَهنَّ ظَنَنْتُ  فَ ؛  ظِيمٌ عَ
وادٌ  فِعَ يلِ سَ رُ إِذْ   ، دٌ أَحَ هُ  عَ مَ لَيْسَ  النَّبيَّ  وَ  ، النِ جُ الرَّ وَ لُ  جُ الرَّ هُ  عَ مَ وَ النَّبيَّ  وادٌ وَ فِعَ يلِ سَ رُ إِذْ   ، دٌ أَحَ هُ  عَ مَ لَيْسَ  النَّبيَّ  وَ  ، النِ جُ الرَّ وَ لُ  جُ الرَّ هُ  عَ مَ وَ النَّبيَّ  وَ

نَّةَ بَال  لُون اجلّ خُ دْ ا يَ بْعُونَ أَلْفً مْ سَ هُ عَ مَ ، وَ تُكَ ه أُمَّ ذِ يلَ يل: هَ قِ . فَ ظِيمٌ ادٌ عَ وَ سَ
.« ابٍ ذَ ال عَ ابٍ وَ سَ حِ
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م  لَّهُ لَعَ : فَ مْ هُ ضُ الَ بَعْ قَ ، فَ ئِكَ اضَ النَّاسُ يف أُولَ . فَخَ هُ لَ نْزِ لَ مَ خَ َضَ فَدَ  ثُمَّ هنَ
يفِ  وا  لِدُ وُ ين  الذِ م  لَّهُ لَعَ فَ  : مْ هُ ضُ بَعْ الَ  قَ وَ ملسو هيلع هللا ىلص.  اهللاِ  ولَ  سُ رَ بُوا  حِ صَ ينَ  الذِ
ولُ  سُ رَ م  يْهِ لَ َعَ ج  رَ فَخَ  . أَشياءَ وا  رُ كَ ذَ وَ يئًا...  شَ باهللاِ  وا  يُرشكُ لَمْ  فَ المِ  اإلسْ
ال  وَ  ، ونَ تَوُ كْ يَ ال  وَ  ، ونَ قُ ْ رتَ يَسْ ينَ ال  الذِ مْ  «هُ  : الَ قَ فَ  ، وهُ ُ ربَ فَأخْ ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللاِ 
ولَ  سُ ا رَ : يَ الَ قَ ، فَ نٍ ْصَ ةُ بْنُ حمِ اشَ كَّ امَ عُ قَ ». فَ لُونَ تَوكَّ ِمْ يَ هبِّ ىلَ رَ عَ ، وَ ونَ ُ تَطَريَّ لُونَيَ تَوكَّ يَ
 : الَ قَ رُ فَ لٌ آخَ جْ امَ رَ ». ثُمَّ قَ مْ نْهُ : «أَنْتَ مِ الَ . قَ مْ نْهُ نِي مِ لَ ْعَ عُ اهللاَ أَنْ جيَ اهللاِ، ادْ

.(١)« ةُ اشَ كَّ ا عُ َ بَقَكَ هبِ : «سَ الَ قَ م. فَ نْهُ نِي مَ لَ ْعَ عُ اهللاَ أَنْ جيَ ادْ

e2E

(١)  باب: من حقق التوحيد دخل اجلنة بغري حساب:
حتقيق التوحيد هو ختليصه وتصفيته من شوائب الرشك والبدع واملعايص، ومعرفته 
ا يدخلون اجلنة بال حساب  واالطالع عىل حقيقته والقيام هبا، وممن حققه سبعون ألفً
وطلب  الرقية،  كطلب  املكروهة؛  األسباب  ترك  صفاهتم  وأخص  عذاب،  وال 

الكي؛ لشدة يقينهم، وال يتشاءمون ال بزمان وال بغريه، وعىل رهبم يتوكلون.
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وقول اهللا z y x w v u t s r﴿ :y } | { ~ ے﴾.

الَ اخلَلِيلُ : ﴿; > = < ?﴾ [إبراهيم: ٣٥]. قَ وَ

؛  نْهُ ئِلَ عَ ». فَسْ رُ غَ كُ األَصْ : الرشِّ مْ يْكُ لَ افُ عَ ا أَخَ فُ مَ وَ يث: «أَخْ يفِ احلَدِ  وَ
.« اءُ يَ : «الرَّ الَ قَ فَ

و هللاِ  عُ دْ وَ يَ هُ اتَ وَ نْ مَ : «مَ الَ ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص قَ سُ ودٍ ڤ، أَنَّ رَ عُ سْ نْ ابْنِ مَ عَ  وَ
.( (رواهُ البخاريُّ .« لَ النَّارَ ا؛ دَخَ نِدً

يئًا؛  يَ اهللاَ ال يُرشكُ بِه شَ لَقِ نْ : «مَ الَ ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص قَ سُ ، أَنَّ رَ ابرٍ نْ جَ ، عَ لِمٍ سْ لمُ ملسو هيلع هللا ىلصوَ
.(١)« لَ النَّارَ يئًا؛ دَخَ يَهُ يُرشكُ بِه شَ نْ لَقِ مَ ، وَ نَّةَ لَ اجلَ دَخَ

ولَ اهللاِ  سُ ، أَنَّ رَ ابرٍ نْ جَ ، عَ لِمٍ سْ لمُ ولَ اهللاِ وَ سُ ، أَنَّ رَ ابرٍ نْ جَ ، عَ لِمٍ سْ لمُ وَ

e2E

(١)  باب: اخلوف من الرشك:
 ملا كان الرشك أعظم ذنب منافيًا للتوحيد، ويوجب اخللود يف النار وحرمان اجلنة 
ا أكرب ـ ؛ فإنه ينبغي للمسلم اخلوف منه أشد اخلوف، واحلذر من  ـ إذا كان رشكً
ا أكرب أو أصغر، وجتنب ما يوصل إليه، وسد  الرشك أشد احلذر، سواء كان رشكً

ذرائعه ووسائله.
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 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P﴿  : اىلَ تَعَ اهللاِ  لِ  وْ قَ وَ
[يوسف: ١٠٨]. ﴾b a ` _ ^ ] \ [

الَ  ، قَ نِ ا إِىل اليَمَ اذً عَ ثَ مُ ا بَعَ مَّ ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص لَ سُ بَّاسٍ ڤ: أَنَّ رَ نْ ابْنِ عَ عَ وَ
ةُ أَنَّ  ادَ هَ مْ إِلَيْهِ شَ وهُ عُ ا تَدْ لَ مَ نْ أَوَّ يَكُ لَ ، فَ لِ الكِتَابِ نْ أَهْ ا مِ مً وْ أَيتِ قَ : «إِنَّكَ تَ هُ لَ
؛  لِكَ وكَ لِذَ مْ أَطَاعُ إنْ هُ وا اهللاَ)، فَ دُ حَّ وَ : إِىلَ أَنْ يُ ايةٍ وَ يفِ رِ ُاهللاُ). (وَ (الَ إِلَه إِالَّ 
مْ  هُ إِنْ  فَ  ، ةٍ لَيْلَ وَ مٍ  وْ يَ لِّ  كُ يفِ  اتٍ  لَوَ صَ ْسَ  مخَ مْ  يْهِ لَ عَ َضَ  افْرتَ اهللاَ  أَنَّ  مْ  هُ لِمْ أَعْ فَ
مْ  نِيَائِهِ نْ أَغْ ذُ مِ خَ ةً تُؤْ قَ دَ مْ صَ يْهِ لَ َضَ عَ م أَنَّ اهللاَ افْرتَ هُ لِمْ أَعْ ؛ فَ لِكَ وكَ لِذَ أَطَاعُ
مْ  هُ إِنْ  فَ  ، ةٍ لَيْلَ وَ مٍ  وْ يَ لِّ  كُ يفِ  اتٍ  لَوَ صَ ْسَ  مخَ مْ  يْهِ لَ عَ َضَ  افْرتَ اهللاَ  أَنَّ  مْ  هُ لِمْ أَعْ مْ فَ هُ إِنْ  فَ  ، ةٍ لَيْلَ وَ مٍ  وْ يَ لِّ  كُ يفِ  اتٍ  لَوَ صَ ْسَ  مخَ مْ  يْهِ لَ عَ َضَ  افْرتَ اهللاَ  أَنَّ  مْ  هُ لِمْ أَعْ فَ

اتِّقِ  وَ  ، مْ اهلِ وَ أَمْ رائِمَ  كَ وَ اكَ  إِيَّ فَ ؛  لِكَ لِذَ وكَ  أَطَاعُ م  هُ إِنْ  فَ  ، مْ ائِهِ رَ قَ فُ ىلَ  عَ دُّ  َ فَرتُ
.( جاهُ رَ ». (أَخْ ابٌ جَ َ اهللاِ حِ بَنيْ ا وَ يْنَهَ هُ لَيْسَ بَ إنَّ ؛ فَ ةَ املَظْلُومِ وَ عْ دَ

ـ:   َ يْربَ مَ خَ وْ يَ ـ  الَ  قَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولَ  سُ رَ أَنَّ  ڤ:  دٍ  عْ بْنِ سَ لِ  هْ نْ سَ ا عَ مَ هُ لَ وَ  
ُاهللاُ َيفتحُ   ، ولُهُ سُ رَ ُاهللاُ وَ بُّهُ  حيُ ، وَ ولَهُ سُ رَ ِبُّ اهللاَ وَ الً حيُ جَ ا رَ دً ةَ غَ ايَ الرَّ  َّ طِنيَ «ألُعْ

دٍ  عْ بْنِ سَ لِ  هْ نْ سَ ا عَ مَ هُ لَ وَ  

ا  وْ دَ وا غَ بَحُ لَامَّ أَصْ ا. فَ طَاهَ عْ ُمْ يُ ، أَهيُّ مْ تَهُ يْلَ ونَ لَ وكُ دُ بَاتَ النَّاسُ يَ ه». فَ يْ دَ ىلَ يَ عَ
؟» ُّ بْنُ أَيبِ طَالبٍ يلِ : «أَيْنَ عَ الَ قَ ا، فَ طَاهَ عْ و أَنْ يُ جُ رْ مْ يَ لُّهُ ولِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص ، كُ سُ ىلَ رَ ملسو هيلع هللا ىلصعَ

ا  عَ دَ ، وَ يْنَيْهِ قَ يفِ عَ بَصَ ، فَ أُيتِ بِهِ ؛ فَ يْهِ لُوا إِلَ سَ أَرْ : فَ الَ . قَ يْنَيْهِ تَكِي عَ شْ وَ يَ : هُ يلَ قِ فَ
؟» ُّ بْنُ أَيبِ طَالبٍ يلِ «أَيْنَ عَ
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تَّى  لِكَ حَ سْ ىلَ رِ ذْ عَ فُ (انْ  : الَ قَ ةَ وَ ايَ طَاهُ الرَّ أَعْ ، فَ عٌ جَ بِهِ وَ نْ  ْ يَكُ أَنْ ملَ أَ كَ َ ؛ فَربَ هُ لَ
قِّ  نْ حَ مْ مِ يْهِ لَ ِبُ عَ بِامَ جيَ مْ  هُ ربْ أَخْ ، وَ المِ مْ إِىل اإلسْ هُ عُ ثُمَّ ادْ  ، مْ تِهِ احَ بِسَ لَ  نْزِ تَ
.( مِ ْرِ النَّعَ نْ محُ ٌ لَكَ مِ ريْ ا؛ خَ دً احِ الً وَ جُ ُاهللاُ بِكَ رَ ي  ْدِ ، فَواهللا ألَنْ هيَ ِيهِ اىلَ ف اهللا تَعَ

قِّ  نْ حَ مْ مِ يْهِ لَ ِبُ عَ بِامَ جيَ مْ  هُ ربْ أَخْ ، وَ المِ مْ إِىل اإلسْ هُ عُ ثُمَّ ادْ  ، مْ تِهِ احَ بِسَ لَ  نْزِ قِّ تَ نْ حَ مْ مِ يْهِ لَ ِبُ عَ بِامَ جيَ مْ  هُ ربْ أَخْ ، وَ المِ مْ إِىل اإلسْ هُ عُ ثُمَّ ادْ  ، مْ تِهِ احَ بِسَ لَ  نْزِ تَ

.(١) ونَ ُوضُ : خيَ : أَيْ ونَ وكُ دُ قَوله: يَ

e2E

(١)  باب: الدعاء إىل شهادة أن (ال إله إال اهللا):
أن  عليه  جيب  بل  نفسه،  عىل  يقترص  أن  وفضائله  التوحيد  عرف  ملن  ينبغي  ال 
وذلك  رسله،  به  جاءت  بام  واإليامن  بالعبادة،  وإفراده  اهللا  توحيد  إىل  غريه  يدعو 
يتضمن الدعوة إىل أركان اإلسالم، وأركان اإليامن، واإلحسان، وفعل الواجبات، 
واجتناب املحرمات ـ حسب قدرته وعىل قدر علمه ـ ، ويبدأ بالدعوة إىل التوحيد، 

والتحذير من الرشك.
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 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶﴿ : اىلَ لِ اهللاِ تَعَ وْ قَ وَ
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 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q﴿  : اىلَ تَعَ لِهِ  وْ قَ وَ
 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [    Z

g﴾ [الزخرف: ٢٦ ـ ٢٨].
: ﴿¨ © ª » ¬ ® ¯﴾ [التوبة: ٣١].  لِهِ وْ قَ وَ

 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M﴿  : لِهِ وْ قَ وَ
[البقرة: ١٦٥]. ﴾^] \ [ Z Y

رَ  فَ كَ ُاهللاُ)، وَ : (الَ إِلَهَ إِالَّ  الَ نْ قَ : «مَ الَ هُ قَ ن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: أَنَّ يحِ عَ حِ يفِ الصَّ وَ
هِ  ذِ رشحُ هَ y». وَ ىلَ اهللاِ  هُ عَ ابُ سَ حِ ، وَ هُ مُ دَ الُهُ وَ مَ مَ رُ نْ دُونِ اهللاِ؛ حَ بَدُ مِ عْ يُ بِامَ 

ن النَّبيِّ  يحِ عَ حِ يفِ الصَّ وَ

.(١) ابِ ن األَبْوَ ا مِ هَ دَ ا بَعْ َةِ مَ مجَ ْ الرتَّ

(١)  باب: تفسري التوحيد وشهادة أن (ال إله إال اهللا):
أي: إيضاح «التوحيد»؛ توحيد اإلهلية؛ ألنه مقصود تصنيف الكتاب، وبيان مدلول   
ا، وما تضمنته من إخالص العبادة هللاـ  وحدهـ  ، ويف  شهادة أن (ال إله إال اهللا) نفيًا وإثباتً
اآليات التي يف الباب بخصوصها مزيد بيان ملعنى كلمة اإلخالص، وما دلت عليه 
من توحيد العبادة والرباءة من عبادة ما سو اهللا من الشفعاء واألنداد، واحلجة 

عىل من تعلق باألولياء والصاحلني.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(١٨)

«»

----------------------------------------------------------------------

 

             
              

 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }﴿  : اىلَ تَعَ اهللاِ  لُ  وْ قَ وَ  
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¸ º ¹ « ¼ ½﴾ [الزمر: ٣٨].
نْ  ةٌ مِ قَ لْ هِ حَ دِ يَ الً يفِ  جُ أَ رَ ملسو هيلع هللا ىلص رَ أَنَّ النَّبيَّ  ڤ:   صنيٍ  انَ بْن حُ رَ مْ نْ عِ عَ  وَ
كَ إِالَّ  يدُ زِ َا ال تَ إهنَّ ا؛ فَ هَ عْ زِ : «انْ الَ قَ . فَ نَةِ اهِ نَ الوَ : مِ الَ هِ؟»، قَ ذِ ا هَ : «مَ الَ قَ ، فَ رٍ فْ صُ

.( واهُ أَمحدُ بسندٍ ال بأسَ بِهِ (رَ ا». تَ أَبَدً لَحْ ا أَفْ ؛ مَ يْكَ لَ يَ عَ هِ تَّ وَ إِنَّك لَوْ مِ نًا، فَ هْ وَ
نْ  مَ ، وَ ، فَال أَتَمَّ اهللاُ لَهُ ةً يمَ لَّقَ متَ عَ نْ تَ ُ «مَ اـ  : فُوعً رْ رٍ ڤـ  مَ امِ بَةَ بْنِ عَ قْ نْ عُ هُ عَ لَ وَ

.« دْ أَرشكَ قَ ؛ فَ ةً يمَ لَّقَ متَ عَ نْ تَ : «مَ يفِ لَفظٍ ». وَ عَ اهللاُ لَهُ دَ ، فَال وَ ةً عَ دَ لَّقَ وَ عَ ُتَ
 ، هُ طَعَ قَ ى؛ فَ نَ احلُمَّ يْطٌ مِ هِ خَ دِ الً يفِ يَ جُ أَ رَ هُ رَ ةَ ڤ: أَنَّ فَ يْ ذَ نْ حُ عَ وَ
[يوسف:  ﴾? > = < ; : 9﴿ : اىلَ تَعَ هُ  لَ وْ قَ تَال  وَ

.(١)( واهُ ابْنُ أَيب حاتمٍ ١٠٦]. (رَ

(١)  باب:  من الرشك لبس احللقة واخليط ونحومها لرفع البالء ودفعه:
لبس احللقة واخليط ونحومها، كالودعة والتميمة واخلرز ونحوها مما يعلق عىل األطفال 
أو البيوت أو الدواب أو السيارات أو املحالت التجارية؛ لدفع البالء، أو العني، أو 
األذ قبل أن يقع، أو رفعه بعد أن يقع؛ وذلك رشك أصغر؛ إذا اعتقد أهنا أسباب، أما 

إذا اعتقد أهنا ـ بذاهتا ـ تدفع البالء أو ترفعه من دون اهللا؛ فذلك رشك أكرب.
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ولِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص يفِ  سُ عَ رَ انُ مَ هُ كُ يِّ ڤ، أَنَّ ارِ نْ أَيبِ بَشريٍ األَنْصَ يحِ عَ حِ يفِ الصَّ
، أَوْ  رٍ تَ نْ وَ ةٌ مِ بَةِ بَعِريٍ قِالدَ قَ َّ يفِ رَ بْقَنيَ  «أَنْ الَ يَ

يِّ  ارِ نْ أَيبِ بَشريٍ األَنْصَ يحِ عَ حِ يِّ يفِ الصَّ ارِ نْ أَيبِ بَشريٍ األَنْصَ يحِ عَ حِ يفِ الصَّ
: والً سُ لَ رَ سَ أَرْ هِ، فَ ارِ فَ بَعْضٍ أَسْ

.« طِعَتْ ، إال قُ ةٌ قِالدَ
ى  قَ الرُّ «إِنَّ   : ولُ قُ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  ولَ اهللاِ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ قَ ڤ،  ودٍ  عُ سْ ابْنِ مَ نْ  عَ وَ

.( دَ اوُ أَبُو دَ اهُ أَمحدُ وَ وَ ». (رَ كٌ لَةَ رشِ التِّوَ ئِمَ وَ التَّامَ وَ
دُ  اهُ أَمحْ وُ (رَ كِلَ إِلَيْهِ». يئًا وُ لَّقَ شَ عَ نْ تَ ا ـ : «مَ فُوعً رْ يْمٍ ـ مَ كَ اهللاِ بْنِ عُ بْدِ نْ عَ عَ ِوَ

.( ذيُّ مِ ْ الرتِّ وَ

نَ  لَّقُ مِ عَ انَ المُ ا كَ ؛ لَكِنْ إِذَ ِ نيْ ن العَ الَدِ؛ عَ ىل األَوْ لَّقُ عَ عَ ءٌ يُ ): يشَ ئِمُ (التَّامَ
نَ  مِ هُ  لُ ْعَ جيَ وَ  ، فِيهِ صْ  خَّ رَ يُ  ْ ملَ مْ  هُ ضُ بَعْ وَ  ، لَفِ السَّ بَعْضُ  فِيهِ  صَ  خَّ فَرَ ؛  آنِ رْ القُ

ودٍ ڤ. عُ سْ مُ ابْنُ مَ نْهُ ، مِ نْهُ يِّ عَ املَنْهِ

نَ  مِ ال  ا خَ مَ لِيلُ  الدَّ ا  نْهَ مِ صَّ  خَ »، وَ ائِمَ زَ ى «العَ مَّ تُسَ التِي  يَ  قَى): هِ (الرُّ وَ
. ةِ احلُمَ ِ وَ نيْ نَ العَ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص مِ سُ ص فِيهِ رَ خَّ دْ رَ قَ ؛ فَ كِ الرشِّ

لَ  جُ الرَّ ا، وَ هَ جِ وْ َبِّبُ املَرأَةَ إىل زَ ونَ أَنَّهُ حيُ مُ عُ زْ ، يَ ونَهُ نَعُ ): يشءٌ يَصْ لَةُ (التِّوَ وَ
. أَتِهِ رَ إىل امْ
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لَّ  لَعَ  ، عُ فِ يْ وَ رُ ا  «يَ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللاِ  ولُ  سُ رَ الَ يلِ  قَ  : الَ قَ  ، فعٍ يْ وَ رُ نْ  َدُ عَ أَمحْ   وَ رَ وَ
ى  تَنْجَ ا، أَوْ اسْ ترً لَّدَ وَ قَ ، أَوْ تَ يَتَهُ دَ حلِ قَ نْ عَ ِ النَّاسَ أَنَّ مَ ربِ أَخْ ؛ فَ يَاةَ ستَطُولُ بِكَ احلَ

اهللاِ  ولُ  سُ رَ الَ يلِ  قَ  : الَ قَ  ، فعٍ يْ وَ رُ نْ  َدُ عَ أَمحْ   وَ رَ اهللاِ وَ ولُ  سُ رَ الَ يلِ  قَ  : الَ قَ  ، فعٍ يْ وَ رُ نْ  َدُ عَ أَمحْ   وَ رَ وَ

.« نْهُ يءٌ مِ ا بَرِ دً مَّ إنَّ حمُ ؛ فَ ظْمٍ ةٍ أَوْ عَ ابَّ يعِ دَ جِ بِرَ

.« قبَةٍ لٍ رَ دْ عَ انَ كَ ؛ كَ انٍ نْ إنْسَ يمةً مِ طَعَ متَ نْ قَ : «مَ الَ ، قَ ٍ بَريْ يدِ بْنِ جُ عِ نْ سَ عَ وَ
.( كيعٌ اهُ وَ وَ (رَ

 ِ ريْ غَ آنِ وَ رْ القُ ن  ا ـ مِ هَ لَّ ئِمَ كُ التَّامَ ونَ  هُ رَ كْ يَ انُوا  : «كَ الَ قَ  ، اهيمَ رَ إِبْ نْ  هُ عَ لَ  وَ
رآنِ »(١). القُ

e2E

(١)  باب: ما جاء يف الرقى والتامئم:
وكانت  وصفاته،  اهللا  بأسامء  أو  السنة  أو  القرآن  من  كانت  إن  جائزة؛  «الرقى»   
معلومة املعنى، وخلت من الرشك كدعاء غري اهللا أو االستغاثة باألموات أو اجلن. 
«والرقية»ـ  التي توافرت فيها الرشوطـ  مستحبة يف حق الراقي؛ ملا فيها من النفع للخلق،   
وجائزة يف حق املريض، إال أنه ينبغي له أال يبتدئ بطلبها، وأن يرقي نفسه بنفسه.

اخليوط  من  كانت  فإذا  البالء،  هبا  يتقون  األوالد،  عىل  تعلق  التي  «التامئم»  وأما   
ونحوها؛ فهي رشك أصغر. وأما إذا كانت من القرآن واألدعية واألسامء احلسنى؛ 

ا للذريعة، وجتنبًا المتهان القرآن. lفهي حمرمة؛ سد
فهي رشك ونحوها؛ فهي رشك أصغر. وأما إذا كانت من القرآن 
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: ﴿{ ~ ے ¡  ¢ £ ¤ ¥   ¦  اىلَ لُ اهللاِ تَعَ وْ قَ وَ
§ ¨ © ª   » ¬ ® ¯﴾ [النجم: ١٩ـ ٢٢].

 ،« ٍ نَنيْ «حُ إِىلَ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولِ  سُ رَ عَ  مَ نَا  جْ رَ خَ  : الَ قَ يْثي،  اللَّ اقِدٍ  وَ أَيبِ  نْ  عَ وَ
َا  نُوطُونَ هبِ يَ ا وَ هَ نْدَ ونَ عِ فُ كُ عْ ةٌ يَ رَ دْ رشكِنيَ سِ للْمُ ، وَ رٍ فْ دٍ بِكُ هْ اءُ عَ ثَ دَ نُ حُ نَحْ وَ
لْ  عَ ولَ اهللا، اجْ سُ ا رَ نَا: يَ لْ قُ ةٍ، فَ رَ دْ نَا بسِ رْ رَ »، فَمَ اطٍ ا «ذاتُ أَنْوَ الُ هلَ قَ ، يُ مْ تَهُ لِحَ أَسْ
َا  ! إِهنَّ ُ ربَ ُاهللاُ أَكْ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: « سُ الَ رَ قَ ». فَ اطٍ اتُ أَنْوَ ُم «ذَ امَ هلَ » كَ اتَ أَنْواطٍ نَا «ذَ لَ

 /﴿  / / وسى: نُو إِرسائِيلَ لِمُ الَتْ بَ امَ قَ هِ ـ كَ ي نَفْيس بِيَدِ الذِ تُمْ ـ وَ لْ ! قُ نَنُ السَ
نَنَ  بُنَّ سَ كَ ْ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9﴾ [األعراف: ١٣٨]. «لَرتَ

ه)(١). حَ حَّ صَ ذيُّ وَ مِ واهُ الرتَّ (رَ .« مْ بْلَكُ انَ قَ نْ كَ مَ
e2E

(١)   باب: من تربك بشجر أو حجر ونحومها:
 «التربك»: منه ما هو مرشوع، وما هو ممنوع.

 و«التربك املرشوع»: هو ما دل عليه الكتاب والسنة.  و«التربك املمنوع» قسامن:
١ـ  التربك باملخلوق، من قرب أو شجر يعتقد حصول الربكة منه، وأنه يقربه إىل اهللا أو 

يشفع له عنده؛ فهذا رشك أكرب.
ا أن التربك به قربة إىل اهللا يثيب عليها، ال ألنه يرض أو ينفع،  أما «التربك باملخلوق» اعتقاد٢ً ـ  أما «التربك باملخلوق» اعتقادً

كالتربك بكسوة الكعبة أو التمسح بجدران املسجد النبوي أو أعمدته؛ فذلك بدعة.
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 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £﴿  : اىلَ تَعَ اهللاِ  لِ  وْ قَ وَ   
اآلية [األنعام: ١٦٢ـ ١٦٣]. ﴾± ° ¯ ®  ¬

: ﴿Z ] \﴾ [الكوثر: ٢]. لِهِ وْ قَ  وَ
نْ  ُاهللاُ مَ نَ  : «لَعَ تٍ لِامَ بَع كَ أَرْ بَ ملسو هيلع هللا ىلص  ولُ اهللاِ  سُ نِي رَ ثَ دَّ : حَ الَ ڤ، قَ يلٍّ  نْ عَ عَ
نْ  ُاهللاُ مَ نَ  ا. لَعَ ثً ْدِ  حمُ نْ آوَ ُاهللاُ مَ نَ  . لَعَ هِ يْ الِدَ نْ لَعَنَ وَ ُاهللاُ مَ نَ  ِ اهللا. لَعَ بَحَ لِغَريْ ذَ

.( لِمُ سْ اهُ مُ وَ (رَ .« ضِ نَارَ األَرْ َ مَ ريَّ غَ
 ، بَابٍ لٌ يفِ ذُ جُ نَّةَ رَ لَ اجلَ : «دَخَ الَ ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص قَ سُ ، أَنَّ رَ ابٍ هَ قِ بْنِ شَ نْ طَارِ عَ ملسو هيلع هللا ىلصوَ
رَّ  «مَ  : الَ قَ اهللا؟  ولَ  سُ رَ ا  يَ لِكَ  ذَ يْفَ  كَ وَ وا:  الُ قَ  .« بَابٍ ذُ يفِ  لٌ  جُ رَ النَّارَ  لَ  دَخَ وَ
ا:  َ مهِ دِ الُوا ألَحَ قَ يئًا، فَ بَ لَهُ شَ رِّ قَ تَّى يُ دٌ حَ هُ أَحَ ُوزُ نَمٌ الَ جيَ م صَ مٍ هلَُ وْ ىل قَ الن عَ جُ رَ
ا،  ابً بَ بَ ذُ رَّ قَ ا ـ . فَ ابً بَ لَوْ ذُ بْ ـ وَ رِّ الُوا لَه: قَ . قَ بُ رِّ ءٌ أُقَ ي يشَ نْدِ : لَيْسَ عَ الَ . قَ بْ رَّ قَ
ا:  َ مهِ دِ الُوا ألَحَ قَ يئًا، فَ بَ لَهُ شَ رِّ قَ تَّى يُ دٌ حَ هُ أَحَ ُوزُ نَمٌ الَ جيَ م صَ مٍ هلَُ وْ ىل قَ الن عَ جُ ا: رَ َ مهِ دِ الُوا ألَحَ قَ يئًا، فَ بَ لَهُ شَ رِّ قَ تَّى يُ دٌ حَ هُ أَحَ ُوزُ نَمٌ الَ جيَ م صَ مٍ هلَُ وْ ىل قَ الن عَ جُ رَ

دٍ  بَ ألَحَ رِّ نْتُ ألُقَ ا كُ : مَ الَ قَ . فَ بْ رِّ : قَ رِ الُوا لآلخَ قَ . وَ لَ النَّارَ خَ دَ ؛ فَ هُ بِيلَ ا سَ لَّوْ فَخَ
.(١)( واهُ أَمحدُ (رَ .« نَّةَ لَ اجلَ خَ دَ ؛ فَ هُ نُقَ بُوا عُ يئًا دُونَ اهللاِ y. فَرضَ شَ

e2E

(١)   باب: ما جاء يف الذبح لغري اهللا:
«الذبح هللا تعاىل»: عبادة جليلة ثبتت باألدلة من الكتاب والسنة. ورصفها لغري اهللا   
رشك أكرب، كالذبح للجن أو للشجر أو احلجر أو ألصحاب القبور؛ فلنحذر ذلك.
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 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <﴿  : اىلَ تَعَ اهللاِ  لُ  وْ قَ وَ
 ﴾U T SR Q P O N M L K J I H

[التوبة: ١٠٨].

 ، ةَ انَ رَ إِبِالً بِبُوَ نْحَ لٌ أَنْ يَ جُ رَ رَ : نَذَ الَ اكِ ڤ، قَ حَّ ابِتِ بْنِ الضَّ نْ ثَ عَ وَ
لِيَّةِ  اهِ اجلَ ثَانِ  أَوْ نْ  مِ ثَنٌ  وَ ا  فِيهَ انَ  كَ لْ  «هَ  : الَ قَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبيُّ  أَلَ  فَسَ
 . الُوا: الَ ؟ قَ مْ يَادِهِ نْ أَعْ يدٌ مِ ا عِ انَ فِيهَ لْ كَ هَ : فَ الَ . قَ الُوا: الَ ؟». قَ بَدُ عْ يُ
عْصيةِ اهللا،  رٍ يفِ مَ اءَ لِنَذْ فَ هُ الَ وَ إِنَّ ؛ فَ كَ رِ فِ بِنَذْ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: «أَوْ سُ الَ رَ قَ

.(١)( امَ ىل رشطِهِ هُ عَ نَادُ إسْ ، وِ دَ اوُ واهُ أَبودَ ». (رَ مَ لِكُ ابْنُ آدَ مْ ال فِيامَ الَ يَ وَ

e2E

(١)  باب: ال يذبح هللا بمكان يذبح فيه لغري اهللا:
يف الباب منع الوسيلة التي توصل للذبح لغري اهللا؛ وذلك بمنع الذبح هللا يف مكان   

يذبح فيه لغري اهللا، كاملكان الذي فيه وثن من أوثان اجلاهلية أو عيد من أعيادهم.
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[اإلنسان: ٧].  ﴾ / . - , + * )﴿ : اىلَ لُ اهللاِ تَعَ وْ قَ وَ
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿ وقوله: 

[البقرة: ٢٧٠]. ﴾0 / .

طِيعَ  رَ أَنْ يُ نْ نَذَ : «مَ الَ ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص قَ سُ ائِشةَ ڤ أَنَّ رَ نْ عَ يحِ عَ حِ يفِ الصَّ  وَ
هِ»(١). عْصِ رَ أَنْ يَعْيصِ اهللاَ؛ فَال يَ نَ نَذَ مْ ، وَ هُ يُطِعْ لْ اهللاَ؛ فَ

ائِشةَ  نْ عَ يحِ عَ حِ يفِ الصَّ ائِشةَ  وَ نْ عَ يحِ عَ حِ يفِ الصَّ  وَ

e2E

(١)  باب: من الرشك النذر لغري اهللا:
«النذر» عبادة؛ حيث مدح اهللا املوفني به، وأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالوفاء به، فرصفه لغري اهللا   

رشك أكرب، كالنذر للجن أو للموتى أو لقبورهم.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٢٥)

-----------------------------------

 

   
ِ         

 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W﴿  : اىلَ تَعَ اهللاِ  لُ  وْ قَ وَ  
[اجلن: ٦]. ﴾ a

لَ  نْ نَزَ : «مَ ولُ قُ ملسو هيلع هللا ىلصاهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص يَ ولَ  سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَتْ كِيمٍ ڤ قَ ةَ بِنْتِ حَ لَ وْ نْ خَ عَ  وَ
تى  ، حَ ءٌ هُ يشَ لق؛ لَمْ يَرضَّ ا خَ ِّ مَ نْ رشَ اتِ مِ تِ اهللاِ التَّامَّ لِامَ وذُ بِكَ : أَعُ الَ قَ نْزالً فَ مَ

كِيمٍ  ةَ بِنْتِ حَ لَ وْ نْ خَ عَ كِيمٍ  وَ ةَ بِنْتِ حَ لَ وْ نْ خَ عَ  وَ

.(١)( سلمٌ واهُ مُ » (رَ لِكَ لِهِ ذَ نْزِ نْ مِ ِلَ مِ حتَ رْ يَ

e2E

(١)  باب: من الرشك االستعاذة بغري اهللا:
من استعاذ بغري اهللا فيام ال يقدر عليه إال اهللا؛ فقد أرشك الرشك األكرب، كاالستعاذة   
القادر فهي جائزة، كاالستعاذة  باحلي احلارض  أما االستعاذة  أو اجلن.  باألموات 

برجل األمن من خطر املجرمني.
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: اىلَ لُ اهللاِ تَعَ وْ قَ  وَ

 Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î﴿

 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ß
[يونس:   ﴾ ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /

١٠٦ ـ ١٠٧].

ه: لُ وْ قَ وَ

 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @﴿ L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @ L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @
S R Q P O N M﴾ [العنكبوت: ١٧].

ه: لُ وْ قَ وَ

 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½﴿

 ﴾ )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ï  Î  Í  Ì  Ë
[األحقاف: ٥ـ ٦].

ه: لُ وْ قَ وَ

 ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨﴿
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(١)  باب: من الرشك أن يستغيث بغري اهللا أو يدعو غريه:
دعاء غري اهللا فيام ال يقدر عليه إال اهللا، كدعاء األموات أو اجلن أو االستغاثة هبم    
يف كشف رض أو دفع رش أو جلب خري؛ رشك أكرب. أما املخلوق احلي القادر؛ 
فيجوز أن تناديه وأن تستغيث به فيام يقدر عليه، كإنقاذك من غرق أو حريق، 

ونحو ذلك.

´ µ ¶ ¸﴾ [النمل: ٦٢].

 ، ذي املُؤمننيَ ؤْ نَافِقٌ يُ نِ النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مُ مَ انَ يفِ زَ هُ كَ ـ  : أَنَّ نَادِهِ ـ  بإسْ اينُّ َ  الطَّربَ وَ رَ ملسو هيلع هللا ىلصوَ
الَ النَّبيُّ  قَ . فَ نافِقِ ا المُ ذَ نْ هَ ولِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص مِ سُ تَغِيثُ بِرَ وا بِنَا نَسْ : قُومْ مْ هُ ضُ الَ بَعْ قَ فَ

تَغَاثُ بِاهللاِ»(١). سْ إِنَّام يُ ، وَ تَغَاثُ يبِ هُ ال يسْ ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ

e2E
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: اىلَ ولِ اهللاِ تَعَ قَ
w v u t s r q p o﴿
﴾} | { z y x
[األعراف: ١٩١ـ ١٩٢]. 

 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V﴿:ِلِه وْ قَ وَ
 l  k  j  ih  g  f  e  d  c  b  a  `

r q p o nm﴾ [فاطر:١٣].

تْ  كُرسِ وَ دٍ  أُحُ يَومَ  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيُّ  جَّ  شُ  : الَ قَ ڤ  أَنَس  نْ  عَ  ، يحِ حِ الصَّ يفِ  وَ  
 y  x  w﴿  : لَتْ نَزَ فَ ؟»،  مْ بِيَّهُ نَ وا  جُّ شَ مٌ  وْ قَ لِحُ  فْ يُ يْفَ  «كَ فَقال:   ، يَتُهُ اعِ بَ رَ

z }﴾ [آل عمران: ١٢٨]. 

نَ  مِ هُ  أْسَ رَ فَعَ  رَ ا  إِذَ ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولَ  سُ رَ عَ  مِ سَ أَنَّهُ  ڤ  رَ  مَ عُ ابْن  نْ  عَ  : فِيهِ وَ
فُالنًا،  وَ ا  فُالنً نْ  عَ الْ مَّ  اللَّهُ  : ولُ قُ يَ ـ  ر  جْ الفَ نَ  مِ ريةِ  األَخِ ةِ  عَ كْ الرَّ يفِ  وع  كُ الرُّ

 w﴿ :ُلَ اهللا أَنْزَ ُ. فَ « دُ مْ لَكَ الحَ نَا وَ بَّ ، رَ هُ دَ مِ نْ حَ عَ اهللاُ لِمَ مِ ُ«سَ  : ولُ قُ ا يَ دمَ بَعْ
z y x }﴾ [آل عمران: ١٢٨]. 

 ، روٍ مْ عَ ابْنِ  يْلِ  هَ سُ وَ  ، يَّةَ أُمَ بْنِ  انَ  وَ فْ صَ ىل  عَ و  عُ دْ «يَ  : ةٍ ايَ وَ رِ يفِ  وَ
١٢٨﴾ [آل عمران: ١٢٨].  { z y x w﴿ : لَتْ نَزَ ، فَ امٍ شَ ثِ بْنِ هِ احلَارِ وَ
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ُاهللاُ أَنزلَ  نيَ  حِ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ ولُ  سُ رَ امَ  قَ  : الَ قَ ڤ،  ةَ  رَ يْ رَ هُ أَيبِ  نْ  عَ  : فِيهِ وَ

يْشٍ  رَ عْرشَ قُ ا مَ : «يَ الَ ليه: ﴿Q P O﴾ [الشعراء: ٢١٤]، قَ عَ
بَّاسُ بْنَ  ا عَ نَ اهللاِ شيئًا. يَ مْ مِ نْكُ نِي عَ ، الَ أُغْ مْ كُ سَ فُ وا أَنْ ُ رتَ  اشْ
يْشٍ  رَ عْرشَ قُ ا مَ «يَ

ا) هَ وَ لِمةً نَحْ (أَوْ كَ
ولِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص ـ، ال  سُ ة رَ مَّ يَّةُ ـ عَ فِ ا صَ نَ اهللاِ شيئًا. يَ نْكَ مِ نِي عَ ، ال أُغْ املُطَّلِبِ بْدِ عَ
 ، ايلِ نْ مَ ئْتِ مِ ا شِ لِيني مَ مدٍ ـ، سَ اطِمةُ ـ بِنْتُ حمُ ا فَ يَ نَ اهللاِ شيئًا. وَ نْكِ مِ نِي عَ أُغْ

ولِ اهللاِ  سُ ة رَ مَّ يَّةُ ـ عَ فِ ا صَ نَ اهللاِ شيئًا. يَ نْكَ مِ نِي عَ ، ال أُغْ املُطَّلِبِ بْدِ ولِ اهللاِ عَ سُ ة رَ مَّ يَّةُ ـ عَ فِ ا صَ نَ اهللاِ شيئًا. يَ نْكَ مِ نِي عَ ، ال أُغْ املُطَّلِبِ بْدِ عَ

نَ اهللاِ شيئًا»(١). نْكِ مِ نِي عَ ال أُغْ
ايلِ نْ مَ ئْتِ مِ ا شِ لِيني مَ مدٍ ـ، سَ اطِمةُ ـ بِنْتُ حمُ ا فَ يَ نَ اهللاِ شيئًا. وَ نْكِ مِ نِي عَ ايلِأُغْ نْ مَ ئْتِ مِ ا شِ لِيني مَ مدٍ ـ، سَ اطِمةُ ـ بِنْتُ حمُ ا فَ يَ نَ اهللاِ شيئًا. وَ نْكِ مِ نِي عَ أُغْ

e2E

:﴾u t s r q p o﴿ (١) باب: قول اهللا تعاىل:
ال  اهللا،  خلق  وأهنم  اهللا،  دون  من  املدعوين  حال  وبيان  رشك،  كل  عىل  الرد  فيه   
ينفعون وال يرضون، وهم إما غائبون كاملالئكة، أو أموات كاألنبياء والصاحلني، 

أو مجادات. 
ومما يبني بطالن الرشك بالصاحلني والتعلق هبم من دون اهللا؛ أن النبي شج وكرست   
رباعيته يف أحد؛ فلم يدفع عن نفسه وهو حي؛ فغريه من الصاحلني أعجزـ  من باب 

 x w﴿ أوىل ـ ، وملا دعا عىل من آذوه؛ مل يستجب له فيهم، بل نزل عليه يف ذلك:
 .﴾

أوىل ـ ، وملا دعا عىل من آذوه؛ مل يستجب له فيهم، بل نزل عليه يف أوىل ـ ، وملا دعا عىل من آذوه؛ مل يستجب له فيهم، بل نزل عليه يف 
{ z y

أوىل ـ ، وملا دعا عىل من آذوه؛ مل يستجب له فيهم، بل نزل عليه يف أوىل ـ ، وملا دعا عىل من آذوه؛ مل يستجب له فيهم، بل نزل عليه يف 

فإذا كان النبي ليس له من األمر يشء؛ فغريه من باب أوىل، وكذلك ما رصح به   
ألهل بيته بقوله: (اشرتوا أنفسكم؛ ال أغني عنكم من اهللا شيئًا).
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 / . - , + *﴿ : اىلَ ولِ اهللاِ تَعَ قَ
﴾9 8 7 65 4 32 1 0

[سبأ: ٢٣].

ا قَىض اهللاُ ُ«إِذَ  : الَ نِ النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، قَ ةَ ڤ، عَ رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ يحِ عَ حِ يفِ الصَّ
ىلَ  ةٌ عَ لَ لْسِ هُ سِ أَنَّ ، كَ لِهِ وْ ا لِقَ انً عَ ضْ ا خُ تِهَ نِحَ ةُ بِأَجْ بَتِ املَالئِكَ ءِ، رضَ امَ رَ يفِ السَّ األَمْ

ةَ  رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ يحِ عَ حِ يفِ الصَّ

 4  32  1  0  /  .  -  ,  +  *﴿  : لِكَ ذَ مْ  هُ ذُ نْفُ يَ  ، انٍ وَ فْ صَ
قُ  رتَ سْ مُ وَ  ، عِ مْ السَّ قُ  رتَ سْ مُ ا  هَ عُ مَ يَسْ فَ  ،[٢٣ [سبأ:  ﴾9  8  7  65
 َ دَ بَنيْ بَدَّ ا وَ هَ فَ رَّ ، فَحَ هِ فِّ يَانُ بِكَ فْ هُ سُ فُ صَ ، (وَ قَ بَعْضٍ وْ هُ فَ ا بَعْضُ ذَ كَ عِ هَ مْ السَّ
قُ  رتَ سْ مُ وَ  ، عِ مْ السَّ قُ  رتَ سْ مُ ا  هَ عُ مَ يَسْ قُ فَ رتَ سْ مُ وَ  ، عِ مْ السَّ قُ  رتَ سْ مُ ا  هَ عُ مَ يَسْ فَ

نْ  مَ إِىل  رْ  اآلخَ ا  يهَ قِ لْ يُ ثُمَّ   ، تَهُ ْ حتَ نْ  مَ إِىل  ا  يهَ قِ يُلْ فَ  ، ةَ لِمَ الكَ عُ  مَ يَسْ فَ ابِعِه)،  أَصَ
 َ دَ بَنيْ بَدَّ ا وَ هَ فَ رَّ ، فَحَ هِ فِّ يَانُ بِكَ فْ هُ سُ فُ صَ ، (وَ قَ بَعْضٍ وْ هُ فَ ا بَعْضُ ذَ كَ عِ هَ مْ َ السَّ دَ بَنيْ بَدَّ ا وَ هَ فَ رَّ ، فَحَ هِ فِّ يَانُ بِكَ فْ هُ سُ فُ صَ ، (وَ قَ بَعْضٍ وْ هُ فَ ا بَعْضُ ذَ كَ عِ هَ مْ السَّ

بْلَ  ابُ قَ هَ هُ الشِّ كَ رَ امْ أَدْ بَّ رُ ، فَ نِ اهِ رِ أَوْ الكَ احِ انِ السَّ ىل لِسَ ا عَ يهَ قِ لْ تَّى يُ ، حَ تَهُ ْ حتَ
 : الُ يُقَ فَ  ، ةٍ بَ ذْ كَ ئَةَ  مِ ا  هَ عَ مَ بُ  ذِ يَكْ فَ  ، هُ كَ رِ دْ يُ أَنْ  بْلَ  قَ ا  اهَ أَلْقَ امَ  بَّ رُ وَ ا،  يهَ قِ لْ يُ أَنْ 
التي  ةٍ  لِمَ الكَ بِتِلْكَ  قُ  دَّ يُصَ فَ ا؟  ذَ كَ ا وَ ذَ ا: كَ ذَ كَ ا وَ ذَ مَ كَ وْ يَ لَنَا  الَ  قَ دْ  قَ أَلَيْسَ 

ءِ». امَ نَ السَّ عَتْ مِ مِ سُ

ادَ اهللاُ ا أَرَ ُ «إِذَ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: سُ الَ رَ : قَ الَ انَ ڤ، قَ عَ مْ اسِ بْنِ سَ نِ النَّوَّ عَ  وَ
ةٌ (أَوْ  فَ جْ نْهُ رَ اتِ مِ وَ مَ تِ السَّ ذَ ي؛ أَخَ حْ لَّمَ بِالوَ ؛ تَكَ رِ يَ باألَمْ اىلَ أَنْ يُوحِ تَعَ
؛  واتِ مَ لُ السَّ لِكَ أَهَ عَ ذَ مِ ا سَ إِذَ نَ اهللاِ y. فَ ا مِ فً وْ )؛ خَ يدةٌ دِ ةٌ شَ دَ عْ : رِ الَ قَ
 ، يلُ  ربْ جِ هُ  أَسَ رَ عُ  فَ رْ يَ نْ  مَ لَ  أَوَّ ونُ  يَكُ فَ ا،  دً جَّ سُ هللاِ  وا  رُّ خَ وَ وا  عِقُ صَ



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٣١)

-----------------------------------
؛  امءٍ رَّ بِسَ امَ مَ لَّ ، كُ ىل املَالئِكةِ يلُ عَ ربْ رُّ جِ مُ ، ثُمَّ يَ ادَ يهِ بِامَ أَرَ حْ نْ وَ هُ اهللاُ مِ لِّمَ يُكَ ُفَ
وَ  هُ ، وَ قَّ الَ احلَ : قَ ربيلُ يقُولُ جِ ؟ فَ ربيلُ ا جِ نا يَ بُّ الَ رَ ا قَ اذَ ا: مَ الئكتُهَ أَلَهُ مَ سَ
ربيلُ  جِ يَنْتَهي  فَ  ، ربيلُ جِ ال  قَ ا  مَ ثْلَ  مِ مْ  لُّهُ كُ ولُونَ  يَقُ فَ  : الَ قَ  . بِريُ الكَ العَيلُّ 

.(١)«y هُ اهللاُ رَ يْثُ أَمَ ي إِىلَ حَ حْ ُبالوَ

e2E

(١)  باب: قول اهللا تعاىل: ﴿* + , - .﴾:
حتى  ـ  وهيبةً  تعظيامً  ـ  فزعت  جربيل؛  إىل  بالوحي  اهللا  كالم  املالئكة  سمعت  إذا   
يصيبها مثل الغيش ـ مع عظم خلقتهم وقوهتم وقدرهتم ـ ؛ فكيف يدعوهم أحد 
من دون اهللا، وغري املالئكة ـ ممن هو أضعف منهم ـ ؛ من باب أوىل أال يدعى وال 
يعبد. ففي ذلك الرد عىل مجيع فرق املرشكني الذين يعبدون من ال يقارب املالئكة 

يف خلقتهم وقوهتم، وال يف صفة من صفاهتم.
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 ¼ » º ¹ ¸ ¶  µ ´ ³ ² ± °﴿ :y ِلِ اهللا وْ قَ وَ
[األنعام: ٥١]. ﴾ Â Á À ¿ ¾ ½

h﴾ [الزمر: ٤٤]. g f e d﴿ :ِلِه وْ قَ وَ

وقوله:   .[٢٥٥ [البقرة:   ﴾±  °  ¯  ®  ¬  «  ª﴿ لِهِ:  وْ قَ وَ
 æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø﴿

é è ç ﴾ [النجم:٢٦].

 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á﴿  : لِهِ وْ قَ وَ
 Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì

Ü ! " # $ % & ' )﴾ [سبأ: ٢٢ـ ٢٣].

ى  نَفَ فَ ون،  املُرشكُ بِهِ  لَّقُ  تَعَ يَ ا  مَ لَّ  كُ اهُ  وَ سِ امَّ  عَ اهللا  ى  «نَفَ  : بَّاسِ العَ أَبُو  الَ  قَ
 ، ةُ اعَ فَ الشَّ إِالَّ  بْقَ  يَ  ْ ملَ وَ له،  نًا  وْ عَ ونَ  يَكُ أَوْ   ، نْهُ مِ طٌ  قِسْ أو  لْكٌ  مِ هِ  ِ ريْ لِغَ ونَ  يَكُ أَنْ 

 K  J  I﴿  : اىلَ تَعَ الَ  قَ امَ  كَ  ، بُّ الرَّ هُ  لَ أَذِنَ  ملَِنْ  إِالَّ  عُ  نْفَ تَ ال  َا  أَهنَّ  َ بَنيَّ فَ
ي  هِ ؛  ـ  ون  شركُ المُ ا  نُّهَ ظُ يَ تِي  الَّ ـ  ةُ  اعَ فَ الشَّ هِ  ذِ فَهَ [األنبياء:٢٨]،   ﴾M  L
هِ  بِّ دُ لِرَ جُ يَسْ ، فَ أْيتِ هُ يَ َ النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: «أَنَّ ربَ أَخْ ، وَ آنُ رْ ا القُ اهَ امَ نَفَ ، كَ ةِ يَامَ مَ القِ وْ يَةٌ يَ نْتَفِ مُ
لْ  سَ ، وَ عْ مَ لْ يُسْ قُ ، وَ كَ أْسَ عْ رَ فَ : ارْ الُ لَهُ قَ الً ـ ثُمَّ يُ ةِ أَوَّ اعَ فَ أُ بالشَّ بْدَ هُ ـ ال يَ دُ ْمَ حيَ وَ



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٣٣)

-----------------------------------
.« عْ فَّ عْ تُشَ فَ ، واشْ تُعْطَ

: (الَ إِلَهَ  الَ نْ قَ : «مَ الَ ؟ قَ تِكَ اعَ فَ دُ النَّاسِ بِشَ عَ نْ أَسْ : مَ ةَ رَ يْ رَ هُ أَبُو هُ الَ لَ قَ وَ
بِهِ ـ». لْ نْ قَ ا مِ الِصً ُإِالَّ اهللاُ) ـ خَ

نْ أَرشكَ باهللا. ونُ لِمَ الَ تكُ نِ اهللا ـ ، وَ صِ ـ بِإِذْ الَ خْ لِ اإلِ هْ ةُ ألِ اعَ فَ تِلْكَ الشَّ فَ

رُ  فِ يَغْ ، فَ صِ الَ خْ لِ اإلِ ىلَ أَهْ لُ عَ ضَّ تَفَ ي يَ ذِ وَ الَّ هُ ـ هُ انَ بْحَ تُهُ أَنَّ اهللاَ ـ سُ يقَ قِ حَ  وَ
. ودَ مُ امَ املَحْ نَالَ املَقَ يَ هُ وَ مَ رِ ؛ لِيُكْ عَ فَ هُ أَنْ يَشْ نْ أَذِنَ لَ اءِ مَ عَ طَةِ دُ اسِ مْ بِوَ هلَ

ـ   نِهِ ـ  بِإِذْ ةَ اعَ فَ بَتَ الشَّ ا أَثْ َذَ هلِ ؛ وَ ا رشكٌ انَ فِيهَ ا كَ آنُ مَ رْ ا القُ اهَ تِي نَفَ ةُ الَّ اعَ فَ نِهِ فَالشَّ ـ  بِإِذْ ةَ اعَ فَ بَتَ الشَّ ا أَثْ َذَ هلِ وَ
 .« صِ الَ خْ اإلِ يدِ وَ حِ لِ التَّوْ ونُ إِالَّ ألَهْ َا الَ تَكُ ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أَهنَّ َ دْ بَنيَّ . وقَ عَ اضِ وَ يفِ مَ

.(١)
انتهى كالمه ~

e2E

(١)  باب: الشفاعة:
رد املُصنِّف عىل من يربر رشكه بدعاء املالئكة واألنبياء واألولياء، ويقولون: نحن   
نعلم أهنم خملوقون ولكنهم هلم جاه عند اهللا، فنريد منهم أن يشفعوا لنا عند اهللا. 
وسيلة  كل  وأبطل  عنه،  اهللا  هنى  الذي  الرشك  عني  هو  ذلك  أن  عىل  األدلة  فأقام 

 z y x w v u t s r﴿ :توصل إليه، كام قال تعاىل
   ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ے ~ } | {
 z y x w v u t s r z y x w v u t s r﴿ :توصل إليه، كام قال تعاىل

» ¬® ¯ ° ± ²﴾ [يونس:١٨]، فأخرب أن هؤالء الذين 
اختذوا هؤالء وسطاء بينهم وبني اهللا يدعوهنم ويتخذوهنم شفعاء أهنم مرشكون، 

فمن قال لصاحب القرب: «يا فالن، اشفع يل»؛ فقد أرشك الرشك األكرب.
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c b a ` _﴿ :قول اهللا تعاىل
ih g f e  d﴾  [القصص: ٥٦]

ا طَالِبٍ  رضتْ أَبَ : لما حَ الَ ، قَ نْ أَبِيهِ ، عَ يَّبِ نِ ابْنِ املُسَ يحِ عَ حِ يفِ الصَّ
لٍ ـ،  هْ أبُو جَ يَّةَ وَ بْدُ اهللا بْنُ أَيبِ أُمَ هُ عَ نْدَ عِ  ـ وَ
ا طَالِبٍ  رضتْ أَبَ : لما حَ الَ ، قَ نْ أَبِيهِ ، عَ يَّبِ نِ ابْنِ املُسَ يحِ عَ حِ ا طَالِبٍ يفِ الصَّ رضتْ أَبَ : لما حَ الَ ، قَ نْ أَبِيهِ ، عَ يَّبِ نِ ابْنِ املُسَ يحِ عَ حِ يفِ الصَّ

ولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص سُ هُ رَ اءَ ، جَ اةُ فَ الوَ
االَ  قَ نْدَ اهللا». فَ ا عَ َ اجُّ لَكَ هبِ ةً أُحَ لِمَ : (الَ إِلَهَ إِالَّ اهللا)، كَ لْ ، قُ مِّ ا عَ «يَ

لٍ  هْ أبُو جَ يَّةَ وَ بْدُ اهللا بْنُ أَيبِ أُمَ هُ عَ نْدَ عِ لٍ  ـ وَ هْ أبُو جَ يَّةَ وَ بْدُ اهللا بْنُ أَيبِ أُمَ هُ عَ نْدَ عِ  ـ وَ
 : هُ الَ لَ قَ فَ

انَ  ا، فَكَ ادَ أَعَ ملسو هيلع هللا ىلص، فَ يْهِ النَّبِيُّ  لَ ادَ عَ أَعَ ؟ فَ بْدِ املُطَّلِبِ ةِ عَ لَّ نْ مِ بُ عَ غَ أَتَرْ  : هُ لَ
هَ إِالَّ اهللاُ).  : (الَ إِلَ ولَ قُ أَبَى أَنْ يَ ، وَ بْدِ املُطَّلِبِ ةِ عَ لَّ ىلَ مِ وَ عَ : هُ الَ ا قَ رَ مَ ُآخِ

.« نْكَ هَ عَ ْ أُنْ ا ملَ نَّ لَكَ مَ رَ فِ تَغْ الَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: «ألَسْ قَ فَ
 : 9 8 7 6 5 4 3﴿ :y لَ اهللا أَنْزَ  فَ

; > = <﴾ [التوبة: ١١٣].

 g f e d c b a ` _﴿ : لَ اهللاُ يفِ أَيبِ طَالِبٍ أَنْزَ ُوَ
ih﴾ [القصص: ٥٦](١).

e2E

:﴾c b a ` _﴿ :(١)  باب: قول اهللا تعاىل
ملا كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص غري قادر عىل هداية من أحب هدايته ـ وهو عمه أبو طالب؛ تبني   
أنه ال يقدر إال علی ما أقدره اهللا عليه؛ فبطلت عبادته من دون اهللا؛ فعبادة غريه 
أبطل وأبطل، كدعاء األموات والصاحلني واالستغاثة هبم وسؤاهلم تفريج الكرب 

وطلب الشفاعة منهم؛ فكل ذلك رشك أكرب خمرج من امللة.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٣٥)

-----------------------------------

 

            
                

 )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿  :y اهللا  لِ  وْ قَ وَ
[النساء: ١٧١]. ﴾-, + *

 w  v  u﴿ تعاىل:  اهللا  قول  يف  ڤ  بَّاسٍ  عَ ابْنِ  ن  عَ يحِ  حَ الصَّ ويفِ   
هِ  ذِ : هَ الَ قَ [نوح:٢٣]،   ﴾ z y x } | { ~ ے ¡ ¢

 : مْ هِ مِ وْ ى الشيطَانُ إِىلَ قَ حَ وا، أَوْ لَكُ لَامَّ هَ ، فَ مِ نُوحٍ وْ نْ قَ نيَ مِ احلِ الٍ صَ جَ ءُ رِ امَ أَسْ
 ، مْ ئِهِ امَ ا بِأَسْ وهَ مُّ سَ ا، وَ ابً ا أَنْصَ ْلِسونَ فِيهَ انُوا جيَ تِي كَ مُ الَّ هِ َالِسِ بُوا إىلَ جمَ أَنِ انْصِ
 : مْ هِ مِ وْ ى الشيطَانُ إِىلَ قَ حَ وا، أَوْ لَكُ لَامَّ هَ ، فَ مِ نُوحٍ وْ نْ قَ نيَ مِ احلِ الٍ صَ جَ ءُ رِ امَ مْأَسْ هِ مِ وْ ى الشيطَانُ إِىلَ قَ حَ وا، أَوْ لَكُ لَامَّ هَ ، فَ مِ نُوحٍ وْ نْ قَ نيَ مِ احلِ الٍ صَ جَ ءُ رِ امَ أَسْ

ابْنُ  الَ  قَ وَ  . تْ بِدَ عُ  ، لْمُ العِ نُيس  وَ  ، ئِكَ أُولَ لكَ  هَ ا  إِذّ تَّى  ، حَ بَدْ عْ تُ  ْ ملَ وَ لُوا،  عَ فَ فَ
وا  رُ وَّ ، ثُمَّ صَ مْ هِ بُورِ ىلَ قُ وا عَ فُ كَ اتُوا عَ : لَّما مَ لَفِ نَ السَّ دٍ مِ احِ ُ وَ ريْ الَ غَ : قَ يِّمِ القَ

. مْ وهُ بَدُ عَ دُ فَ مُ األَمَ يْهِ لَ ، ثُمَّ طَالَ عَ مْ َاثِيلَهُ متَ

  ارَ تِ النَّصَ امَ أَطْرَ وينِ كَ : «الَ تُطْرُ الَ ولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قَ سُ رَ ڤ أَنَّ رَ مَ نْ عُ عَ  وَ
.( اهُ جَ رَ ». (أَخْ ولُهُ سُ رَ بْدُ اهللا وَ ولُوا: عَ قُ ؛ فَ بْدٌ ا عَ امَ أَنَ ، إِنَّ مَ يَ رْ ابْنَ مَ

نْ  لَكَ مَ إنِامَّ أَهَ ؛ فَ لُوَّ الغُ مْ وَ اكُ ولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «إِيَّ سُ الَ رَ : قَ الَ بَّاسِ قَ نْ ابْنِ عَ عَ ملسو هيلع هللا ىلصوَ
.« لُوُّ مُ الغُ بْلَكُ انَ قَ كَ
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 .« تَنَطِّعُونَ لَكَ المُ : «هَ الَ ولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قَ سُ ودٍ، أَنَّ رَ عُ سْ ن ابْنِ مَ لِمٍ عَ سْ لِمُ وَ

ا ـ (١). ثً ا ثَالَ اهلَ ـ قَ

e2E

(١) باب: ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو يف الصاحلني:

سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم؛ هو الغلو، وجتاوز احلد يف الصاحلني؛ فإنه أصل   
أو  قبورهم،  عىل  والبناء  تعظيمهم،  يف  بالغلو  وذلك  ؛  ـ  وحديثًا  قديامً  ـ  الرشك 
تصوير صورهم، أو اعتقاد قدرهتم يف التأثري، أو مشاركتهم هللا يف التدبري ـ ونحو 
ا من الصاحلني فوق منزلته التي أنزله اهللا؛  ذلك من صور الغلوـ ، ومن رفع أحدً

فقد غال فيه.
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ا  َ أَهتْ ةً رَ نِيسَ ملسو هيلع هللا ىلص كَ ولِ اهللا  سُ لِرَ تْ  رَ كَ ةَ ذَ لَمَ أُمَّ سَ أَنَّ   ، ةَ ائِشَ نْ عَ يحِ عَ حِ يفِ الصَّ
لُ  جُ الرَّ مُ  فِيهِ اتَ  مَ ا  إِذَ «أُولَئِكَ 

ولِ  سُ لِرَ تْ  رَ كَ ةَ ذَ لَمَ أُمَّ سَ أَنَّ   ، ةَ ائِشَ نْ عَ يحِ عَ حِ ولِ يفِ الصَّ سُ لِرَ تْ  رَ كَ ةَ ذَ لَمَ أُمَّ سَ أَنَّ   ، ةَ ائِشَ نْ عَ يحِ عَ حِ يفِ الصَّ
 : الَ قَ فَ  ، رِ وَ الصُّ نَ  مِ ا  فِيهَ ا  مَ وَ  ، ةِ احلَبَشَ ضِ  بِأَرْ

 ، رَ وَ الصُّ تِلْكَ  ِيهِ  ف وا  رُ وَّ صَ ا، وَ دً جِ سْ مَ هِ  ِ ربْ قَ ىلَ  ا عَ نَوْ بَ  ، الِحُ الصَّ بْدُ  العَ أَو  الِحُ  الصَّ
فِتْنَةِ  وَ  ، بُورِ القُ فِتْنَةِ   : ِ تْنَتَنيْ الفِ  َ بَنيْ وا  َعُ مجَ ءِ  الَ ؤُ فَهَ اهللا».  نْدَ  عِ لْقِ  اخلَ رشارُ  لَئِكِ  أُوْ

. ثِيلِ التَّامَ

ىلَ  عَ هُ  لَ ةً  ِيصَ مخَ حُ  طْرَ يَ قَ  طَفِ ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللا  ولِ  سُ بِرَ لَ  نُزِ ا  لمَّ  : الَتْ قَ ا،  نْهَ عَ ا  مَ لهُ وَ
ودِ  اليَهُ ىلَ  عَ اهللا  نَةُ  «لَعْ  : ـ  لِكَ  ذَ كَ وَ  هُ وَ ـ  الَ  قَ فَ ا،  هَ فَ شَ كَ َا  هبِ تَمَّ  اغْ ا  إِذَ فَ  ، هِ هِ جْ وَ
زَ  رِ أُبْ لِكَ  ذَ الَ  وْ لَ وَ وا،  نَعُ ا صَ مَ رُ  َذِّ حيُ  .« دَ اجِ سَ مَ مْ  بِيائِهِ نْ أَ بُورَ  قُ وا  ذُ َ اختَّ ؛  ارَ النَّصَ وَ

.( اهُ جَ رَ ا. (أَخْ دً جِ سْ ذَ مَ تَّخَ يش أَنْ يُ َ أَنَّهُ خُ ريْ ، غَ هُ ُ قَربْ

وتَ  بْلَ أَنْ يَمُ تُ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قَ عْ مِ : سَ الَ اهللا، قَ بْدِ بِ بْنِ عَ نْدَ نْ جُ لِمٍ عَ سْ لمُ وَ
د  إِنَّ اهللا قَ ، فَ لِيلٌ مْ خَ نْكُ ونَ يلِ مِ أُ إِىلَ اهللا أَنْ يَكُ رَ «إِينِّ أَبْ

تُ النَّبِيَّ  عْ مِ : سَ الَ اهللا، قَ بْدِ بِ بْنِ عَ نْدَ نْ جُ لِمٍ عَ سْ لمُ تُ النَّبِيَّ وَ عْ مِ : سَ الَ اهللا، قَ بْدِ بِ بْنِ عَ نْدَ نْ جُ لِمٍ عَ سْ لمُ وَ
 : ولُ قُ وَ يَ هُ ، وَ سٍ مْ بِخَ

؛  لِيالً خَ تِي  أُمَّ نْ  مِ ا  ذً تَّخِ مُ نْتُ  كُ لَوْ  وَ  ، لِيالً خَ يمَ  اهِ رَ إِبْ ذَ  َ اختَّ امَ  كَ  ، لِيالً خَ ينِ  ذَ َ اختَّ
د  إِنَّ اهللا قَ ، فَ لِيلٌ مْ خَ نْكُ ونَ يلِ مِ أُ إِىلَ اهللا أَنْ يَكُ رَ إِنَّ اهللا قَ«إِينِّ أَبْ ، فَ لِيلٌ مْ خَ نْكُ ونَ يلِ مِ أُ إِىلَ اهللا أَنْ يَكُ رَ : «إِينِّ أَبْ ولُ قُ وَ يَ هُ ، وَ سٍ مْ : بِخَ ولُ قُ وَ يَ هُ ، وَ سٍ مْ بِخَ

مْ  بِيَائِهِ نْ بُورَ أَ ذونَ قُ تَّخِ انُوا يَ مْ كَ بْلَكُ انَ قَ نْ كَ إِنَّ مَ . أالَ وَ لِيالً رٍ خَ ا بَكْ تُ أَبَ ذْ َ الختَّ
.« لِكَ نْ ذَ مْ عَ َاكُ إِينِّ أَهنْ ؛ فَ دَ اجِ سَ بُورَ مَ وا القُ ذُ تَّخِ ، أَال فَالَ تَ دَ اجِ سَ مَ
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 . هُ لَ عَ فَ نْ  مَ ـ  السياقِ  يفِ  وَ  هُ وَ ـ  نَ  عَ لَ هُ  إِنَّ ثُمَّ   ، يَاتِهِ حَ رِ  آخِ يفِ  نْهُ  عَ َى  هنَ دْ  قَ فَ
يش  َا: «خُ هلِ وْ نَى قَ عْ وَ مَ هُ دٌ ـ ، وَ جِ سْ بْنَ مَ ْ يُ إِنْ ملَ لِكَ ـ وَ نْ ذَ ا مِ هَ نْدَ ةُ عِ الَ الصَّ وَ

ا». دً جِ سْ ذَ مَ تَّخَ أَنْ يُ

تِ  دَ عٍ قُصِ ضِ وْ لُّ مَ كُ ا، وَ دً جِ سْ هِ مَ ِ لَ قَربْ وْ ونُوا لِيَبْنُوا حَ كُ ْ يَ ةَ ملَ ابَ حّ إِنَّ الصَّ فَ
امَ  ا، كَ دً جِ سْ ى مَ مَّ ؛ يُسَ ىلَّ فِيهِ عٍ يُصَ ضِ وْ لُّ مَ ا، بَلْ كُ دً جِ سْ ِذَ مَ دِ اختُّ قَ ؛ فَ ةُ فِيهِ الَ الصَّ
تِ  دَ عٍ قُصِ ضِ وْ لُّ مَ كُ ا، وَ دً جِ سْ هِ مَ ِ لَ قَربْ وْ ونُوا لِيَبْنُوا حَ كُ ْ يَ ةَ ملَ ابَ حّ إِنَّ الصَّ تِ فَ دَ عٍ قُصِ ضِ وْ لُّ مَ كُ ا، وَ دً جِ سْ هِ مَ ِ لَ قَربْ وْ ونُوا لِيَبْنُوا حَ كُ ْ يَ ةَ ملَ ابَ حّ إِنَّ الصَّ فَ

ا». ورً طَهُ ا وَ دً جِ سْ ضُ مَ َ األَرْ عِلَتْ يلِ «جُ
امَ  ا، كَ دً جِ سْ ى مَ مَّ ؛ يُسَ ىلَّ فِيهِ عٍ يُصَ ضِ وْ لُّ مَ ا، بَلْ كُ دً جِ سْ ِذَ مَ دِ اختُّ قَ ؛ فَ ةُ فِيهِ الَ امَ الصَّ ا، كَ دً جِ سْ ى مَ مَّ ؛ يُسَ ىلَّ فِيهِ عٍ يُصَ ضِ وْ لُّ مَ ا، بَلْ كُ دً جِ سْ ِذَ مَ دِ اختُّ قَ ؛ فَ ةُ فِيهِ الَ الصَّ

الَ ملسو هيلع هللا ىلص:  قَ

نْ رشارِ  ا ـ : «إِنَّ مِ فُوعً رْ ودٍ ڤ ـ مَ عُ سْ ن ابْنِ مَ يِّد ـ عَ نَدٍ جَ َدَ ـ بسَ ألَمحْ  وَ
 .« دَ اجِ سَ بُورَ مَ ونَ القُ ذُ تَّخِ ينَ يَ الَّذِ ـ  ، وَ يَاءٌ مْ أَحْ هُ ـ  وَ ةُ اعَ مُ السَّ هُ كُ رِ نْ تُدْ النَّاسِ مَ

ه(١). يحِ حِ اتِمٍ يفِ صَ اهُ أَبُو حَ وَ رَ وَ

e2E

(١)  باب: ما جاء يف التغليظ فيمن عبد اهللا عند قرب رجل صالح، فكيف إذا عبده؟:
قرب  عند  اهللا  يعبد  ملن  تغليظ وهتديد ووعيد شديد  وفيها  النصوص،  جاءت هذه   
رجل صالح ـ مع أنه ال يقصد إال اهللا ـ ؛ فكيف بعبادة الرجل الصالح صاحب 
القرب؛ فإن ذلك أحق وأوىل بام هو أعظم من هذا التغليظ؛ ألنه رشك أكرب، وكل 

وسيلة تؤدي إىل الرشك؛ فهي حمرمة ومغلظ فيها ومنهي عنها أشد النهي.
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ي  ٍِ ربْ عَلْ قَ ْ مَّ الَ جتَ : «اللُّهُ الَ ولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قَ سُ طَّأ»، أَنَّ رَ الِكٌ يفِ «الُموَ  مَ وَ رَ
.« دَ اجِ سَ مْ مَ بِيَائِهِ نْ بُورَ أَ وا قُ ذُ َ مٍ اختَّ وْ ىلَ قَ بُ اهللا عَ ضَ تَدَّ غَ ، اشْ بَدُ عْ نًا يُ ثَ وَ

 }﴿ : دٍ َاهِ نْ جمُ ، عَ ورٍ نْصُ نْ مَ ، عَ يَانَ فْ نْ سُ هِ ـ ، عَ نَدِ يرٍ ـ بِسَ رِ البْنِ جَ وَ
~ ے﴾ [النجم: ١٩].

الَ  ا قَ ذَ كَ هِ. وَ ِ ىلَ قَربْ وا عَ فُ كَ ، فَعَ تَ ، فَامَ ويقَ مُ السَّ لُتُّ لهُ انَ يَ : كَ الَ قَ
. اجِّ يقَ لِلْحَ وِ لُتُّ السِّ انَ يَ : كَ بَّاسٍ نْ ابْنِ عَ ، عَ اءِ زَ أَبُو اجلَوْ

 ، بُورِ القُ اتِ  ائِرَ زَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  ولُ  سُ رَ «لَعَنَ   : الَ قَ ڤ،  بَّاسٍ  عَ ابْنِ  ن  عَ وَ
.(١) نَنِ لُ السُّ اهُ أَهْ وَ ». رَ الرسجَ دَ وَ اجِ سَ ا المَ يْهَ لَ ينَ عَ ذِ تَّخِ المُ وَ

e2E

ا تعبد من دون اهللا: (١) باب: ما جاء أن الغلو يف قبور الصاحلني يصريها أوثانً
الغلو يف قبور الصاحلني وسيلة إىل الرشك، وعبادة األموات؛ وذلك بالبناء عليها،   
واختاذ املساجد عليها، والصالة عندها، والذبح والنذر هللا عندها؛ فإن ذلك جيعلها 
أوثانًا؛ وذلك ألهنا ـ وإن كانت هللا ـ لكن ختصيص فعلها عند قبور الصاحلني وسيلة إىل 

الرشك ورصف هذه العبادات لألموات، وقد هنى الرشع عن ذلك أشد النهي.
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      ملسو هيلع هللا ىلص       

           

: اىلَ لِ اهللا تَعَ وْ قَ  وَ
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[التوبة: ١٢٨ـ ١٢٩].

ولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: سُ الَ رَ : قَ الَ ةَ ڤ، قَ رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ عَ

إِنَّ  فَ ؛  َّ يلَ عَ لُّوا  صَ وَ ا،  يدً عِ ي  ِ ربْ قَ لُوا  عَ ْ جتَ الَ  وَ ا،  بُورً قُ مْ  يُوتَكُ بُ لُوا  عَ ْ جتَ «الَ 
.« نْتُمْ يْثُ كُ نِي حَ غُ بْلُ مْ تَ تَكُ الَ صَ

اتٌ ـ) . هُ ثِقَ اتُ وَ نٍ رُ سَ نَادٍ حَ دَ ـ بِإِسْ اوُ اهُ أَبُو دَ وَ (رَ

 ِ نْدَ قَربْ انَتْ عِ ةٍ كَ جَ ِيءُ إِىلَ فُرْ الً جيَ جُ أَ رَ هُ رَ أَنَّ ڤ،  ِّ بْنِ احلُسنيِ  يلِ نْ عَ عَ  وَ
تُهُ  عْ مِ يثًا سَ دِ مْ حَ ثُكُ دِّ أُحَ أَالَ   : الَ قَ ، وَ نَهاهُ فَ و،  عُ يَدْ فَ ا،  فِيهَ لُ  يَدخُ فَ ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبِيِّ 

: الَ ولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، قَ سُ نْ رَ ي عَ دَّ نْ جَ نْ أَيبِ عَ مِ
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مْ  كُ لِيمَ إِنَّ تَسْ ، فَ َّ يلَ لُّوا عَ صَ ا، وَ بُورً مْ قُ يُوتَكُ الَ بُ ا، وَ يدً ي عِ ِ ربْ وا قَ ذُ تَّخِ «الَ تَ

.(١)« نْتُمْ نَامَ كُ نِي أَيْ غُ بْلُ يَ
ةِ». تَارَ خْ اهُ يفِ «المُ وَ رَ

e2E

(١) باب: ما جاء يف محاية املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص جناب التوحيد، وسده كل طريق يوصل إىل 
الرشك:

، وسد كل طريق يوصل إىل الرشك،  محى النبي ملسو هيلع هللا ىلص جناب «التوحيد» محايةً حمكمةً  
أمته،  عىل  حريص  ألنه  الرشك؛  إىل  توصل  أن  خيشى  وأفعال  أقوال  عن  وهنى 
ا يعتادون زيارته يف وقت  رؤوف رحيم هبم، ومن ذلك هنيه أمته أن جيعلوا قربه عيدً
يبلغانه  الصالة والتسليم عليه  أن  حمدد، ويعكفون عنده، ويصلون عنده، وأخرب 
لزيارته؛  والسفر  الرحل  شد  إىل  حاجة  فال  ـ؛  السواء  عىل  ـ  والبعيد  القريب  من 
إليها،  الرحل  وشد  عليها،  والبناء  عندها،  الصالة  بتحري  ا  عيدً القبور  اختاذ  فإن 
والغلو فيها بأن جتعل حمل اجتامع وارتياد، وترتب هلا زيارات خمصوصة؛ من أقرب 
وسائل الرشك، وأبلغ أسباب الفتن؛ فإن الفتنة بالقبور أعظم من الفتنة باألشجار 

واألحجار.
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 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç﴿ : اىلَ عَ تَ لِهِ  وْ قَ وَ
﴾Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð

[النساء: ٥١].

 Q  P  O  N  ML  K  J  I  H  G  F  E  D﴿  : اىلَ تَعَ لِهِ  وْ قَ وَ
X W V U T S R﴾ [املائدة: ٦٠].

[الكهف:﴾ [الكهف:٢١]. C B A @ ? > = <﴿ : اىلَ لِهِ تَعَ وْ قَ وَ

مْ  بْلَكُ انَ قَ نْ كَ نَنَ مَ : «لَتَتَّبِعُنَّ سَ الَ ولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قَ سُ يدٍ ڤ، أَنَّ رَ عِ نْ أَيبِ سَ عَ وَ
ولَ اهللا،  سُ ا رَ وا: يَ الُ ». قَ وهُ تُمُ لْ خَ بٍّ لَدَ رَ ضَ حْ لُوا جُ تَّى لَوْ دَخَ ةِ، حَ ذَّ ةِ بِالْقُ ذَّ وَ القُ ذْ حَ

.( اهُ جَ رَ »؟. (أَخْ نْ مَ : «فَ الَ ؟ قَ ارَ النَّصَ ودَ وَ اليَهُ

؛  ضَ  يلِ األَرْ وَ : «إِنَّ اهللا زَ الَ ولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قَ سُ ملسو هيلع هللا ىلص، أَنَّ رَ بَانَ ڤ وْ نْ ثَ لِمٍ عَ سْ لِمُ ڤ وَ

طِيتُ  أُعْ ا. وَ نْهَ َ مِ يَ يلِ وِ ا زُ ا مَ هَ لْكُ تِي سيبْلُغُ مُ إِنَّ أُمَّ ا. وَ َ هبَ ارِ غَ مَ ا وَ هَ قَ ارِ شَ أَيْتُ مَ رَ فَ
؛  ضَ  يلِ األَرْ وَ ضَ«إِنَّ اهللا زَ  يلِ األَرْ وَ «إِنَّ اهللا زَ بَانَ  وْ نْ ثَ لِمٍ عَ سْ لِمُ  وَ

 ، ةٍ امَّ نَةٍ بِعَ ا بِسَ هَ لِكَ ْ تِي أنْ الَ هيُ يبِّ ألُمَّ أَلْتُ رَ إِينَّ سَ . وَ يَضَ بْ األَ َرَ وَ يْنِ األَمحْ نْزَ الكَ
طِيتُ  أُعْ ا. وَ نْهَ َ مِ يَ يلِ وِ ا زُ ا مَ هَ لْكُ تِي سيبْلُغُ مُ إِنَّ أُمَّ ا. وَ َ هبَ ارِ غَ مَ ا وَ هَ قَ ارِ شَ أَيْتُ مَ رَ طِيتُ فَ أُعْ ا. وَ نْهَ َ مِ يَ يلِ وِ ا زُ ا مَ هَ لْكُ تِي سيبْلُغُ مُ إِنَّ أُمَّ ا. وَ َ هبَ ارِ غَ مَ ا وَ هَ قَ ارِ شَ أَيْتُ مَ رَ فَ

 : الَ يبِّ قَ إِنَّ رَ . وَ مْ تَهُ يْضَ تَبِيحَ بَ يسْ ، فَ مْ هِ سِ فُ  أَنْ وَ نْ سِ ا مِ و_ دُ مِ عَ يْهِ لَ لِّطَ عَ أال يُسَ وَ
مْ  هُ لِكَ تِكَ أَال أُهْ طَيْتُكَ ألُمَّ إِينِّ أَعْ . وَ دُّ رَ هُ الَ يُ إِنَّ ؛ فَ اءً ا قَضيتُ قَضَ د، إِينَّ إِذَ َمَّ ا حمُ يَ
 : الَ يبِّ قَ إِنَّ رَ . وَ مْ تَهُ يْضَ تَبِيحَ بَ يسْ ، فَ مْ هِ سِ فُ  أَنْ وَ نْ سِ ا مِ و_ دُ مِ عَ يْهِ لَ لِّطَ عَ أال يُسَ الَوَ يبِّ قَ إِنَّ رَ . وَ مْ تَهُ يْضَ تَبِيحَ بَ يسْ ، فَ مْ هِ سِ فُ  أَنْ وَ نْ سِ ا مِ و_ دُ مِ عَ يْهِ لَ لِّطَ عَ أال يُسَ وَ



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------
 ، مْ تَهُ يْضَ بَ تَبِيحَ  يَسْ فَ مْ  هِ سِ فُ أَنْ   وَ نْ سِ ا مِ و+ دْ مْ عَ يْهِ لَ لِّطَ عَ أَال أُسّ ، وَ ةٍ امَّ بِعَ نَةٍ  بِسَ
بِي  يَسْ ا، وَ ْلِكُ بَعْضً مْ هيُ هُ ونَ بَعْضُ تَّى يَكُ ا، حَ هَ طَارِ نْ بِأَقْ مْ مَ يْهِ لَ عَ عَ تَمَ لَو اجْ وَ

ا».  مْ بَعْضً هُ بِعْضُ

 ، لِّنيَ ةَ املُضِ تِي األَئِمَّ ىل أُمَّ افُ عَ امَ أَخَ إِنَّ : «وَ ادَ زَ ، وَ هِ يحِ حِ قَاينِ يفِ صَ ْ اهُ الربَ وَ رَ وَ
قَ  لْحَ تَّى يَ ةُ حَ اعَ قُومُ السَّ ال تَ ، وَ ةِ يَامَ مِ القِ وْ عْ إِىل يَ فَ رْ ؛ مل يُ يفُ م السَّ يْهِ لَ عَ عَ قَ ا وَ إِذَ وَ
ونُ يفِ  هُ سيكُ إِنَّ ، وَ ثَانَ تِي األَوْ نْ أُمَّ بُدَ فِئامٌ مِ عْ تَّى تَ حَ ، وَ تِي بِاملُرشكنيَ نْ أُمَّ يٌّ مِ حَ
قَ  لْحَ تَّى يَ ةُ حَ اعَ قُومُ السَّ ال تَ ، وَ ةِ يَامَ مِ القِ وْ عْ إِىل يَ فَ رْ ؛ مل يُ يفُ م السَّ يْهِ لَ عَ عَ قَ ا وَ إِذَ قَ وَ لْحَ تَّى يَ ةُ حَ اعَ قُومُ السَّ ال تَ ، وَ ةِ يَامَ مِ القِ وْ عْ إِىل يَ فَ رْ ؛ مل يُ يفُ م السَّ يْهِ لَ عَ عَ قَ ا وَ إِذَ وَ

ي،  بِي بَعْدِ ، ال نَ اتَمُ النَّبِيِّنيَ ا خَ أَنَ ، وَ بِيٌّ هُ نَ مُ أَنَّ عُ زْ مْ يَ لُّهُ ، كُ ابُون ثَالثُونَ ذَّ تي كَ أُمَّ
تَّى  م، حَ هلُ ذَ نْ خَ مْ مَ ، الَ يَرضهُ ورةً نْصُ قِّ مَ ىلَ احلَ تِي عَ أُمَّ نْ  ةٌ مِ ائِفَ تَزالُ طَ ال  وَ

.(١)« اىلَ تَعَ كَ وَ بَارَ رُ اهللا ـ تَ أْيتِ أَمْ يَ

e2E

(١)  باب: ما جاء أن بعض هذه األمة يعبد األوثان:
اليهود  سيتبعون  من  منهم  وأن  األمة،  هذه  يف  الرشك  وقوع  عىل  األدلة  دلت   
والنصار يف عبادة األوثان، ويرشكون باهللا، كام قال ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث الباب الذي 
رواه الربقاين: «وال تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي باملرشكني، وحتى تعبد 
ينطقون  الذين  القبور  عباد  عىل  الرد  الباب  هبذا  وقصد  األوثان»،  أمتي  من  فئام 
بالشهادتني، ومع ذلك يرصفون العبادات ألصحاب القبور، فيدعوهنم ويستغيثون 

هبم ويذبحون هلم، ومع ذلك يقولون: ال يقع يف األمة رشك.
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 g  f  e  d  c  b  a  `  _﴿  : اىلَ عَ تَ اهللاِ  لِ  وْ قَ وَ
h﴾ اآلية [البقرة: ١٠٢].

[النساء: ٥١]. ﴾Ñ Ð Ï﴿ : لِهِ وْ قَ Ñ Ð ÏÑ Ð Ïوَ

: يتُ اغِ : «الطَّوَ ابرٌ الَ جَ قَ ». وَ يطانُ : الشَّ وتُ الطَّاغُ . وَ رُ حْ : السِّ بْتُ : «اجلِ رُ مَ الَ عُ قَ
.« دٌ احِ يٍّ وَ لِّ حَ ، يفِ كُ يطَانُ مُ الشَّ يْهِ لَ لُ عَ نْزِ انَ يَ انٌ كَ هَّ كُ

 .« اتِ وبِقَ بْعَ المُ تَنِبُوا السَّ : «اجْ الَ ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص قَ سُ ةَ ڤ، أَنَّ رَ رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ عَ وَ
سِ التِي  تْلُ النَّفْ قَ ، وَ رُ حْ السِّ كُ باهللاِ، وَ : «الرشِّ الَ ؟ قَ نَّ ا هُ مَ ولَ اهللاِ، وَ سُ ا رَ وا: يَ الُ قَ
فُ  ذْ قَ ، وَ فِ حْ مَ الزَّ وْ يلِّ يَ التَّوَ ، وَ الِ اليَتِيمِ لُ مَ أَكْ ا، وَ بَ لُ الرِّ أَكْ ، وَ قِّ مَ اهللاُ إِالَّ باحلَ رَّ ُحَ

.« نَاتِ مِ ؤْ افِالتِ المُ نَاتِ الغَ صَ حْ المُ

 ، ذيُّ مِ واهُ الرتِّ ». (رَ يْفِ هُ بالسِّ بُ رِ رضَ احِ دُّ السَّ ا ـ : «حَ فُوعً رْ نْدبٍ ـ مَ نْ جُ عَ وَ
.( قُوفٌ وْ هُ مَ يحُ أَنَّ حِ : الصَّ الَ قَ وَ

رُ بْنُ اخلَطَّابِ  مَ تَبَ عُ : كَ الَ ، قَ ةَ بَدَ ةَ بْنِ عَ الَ نْ بَجَ يِّ عَ ارِ يحِ البُخَ حِ يفِ صَ  وَ
. رَ احِ وَ نَا ثَالثَ سَ تَلْ قَ : فَ الَ ةٍ. قَ رَ احِ سَ رٍ وَ احِ لَّ سَ تُلُوا كُ : أَنِ اقْ

رُ بْنُ اخلَطَّابِ  مَ تَبَ عُ : كَ الَ ، قَ ةَ بَدَ ةَ بْنِ عَ الَ نْ بَجَ يِّ عَ ارِ يحِ البُخَ حِ يفِ صَ رُ بْنُ اخلَطَّابِ  وَ مَ تَبَ عُ : كَ الَ ، قَ ةَ بَدَ ةَ بْنِ عَ الَ نْ بَجَ يِّ عَ ارِ يحِ البُخَ حِ يفِ صَ  وَ
ڤ
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 . تِلَتْ قُ َا؛ فَ هتْ رَ حَ َا سَ يةٍ هلَ ارِ تْلِ جَ تْ بِقَ رَ َا أَمَ ةَ ڤ، أَهنَّ صَ فْ نْ حَ حَّ عَ صَ وَ
النَّبِيِّ  ابِ  حَ أَصْ نْ  مِ ةٍ  ثَالثَ نْ  عَ  : َدُ أَمحْ الَ  قَ  . بٍ نْدَ جُ نْ  عَ حَّ  صَ لِكَ  ذَ كَ وَ

ملسو هيلع هللا ىلص(١).

e2E

(١)  باب: ما جاء يف السحر:

وأدوية  والشياطني،  اجلن  به  يستدعى  به،  يتكلم  وكالم  ورقًى  عزائم  «السحر»   
  U  T  S  R  Q  P  O
وأدوية  والشياطني،  اجلن  به  وأدوية يستدعى 

املرء وزوجه،  ﴿ فيمرض ويقتل، ويفرق بني 
. ﴾W  V

وملا كان كثري من أقسام السحر ال يأيت إال بالرشك والتوسل باألرواح الشيطانية   
توحيد  للعبد  يتم  وال  «التوحيد»،  كتاب  يف  املؤلف  أدخله  الساحر؛  مقاصد  إىل 
حتى يدع السحر ـ قليله وكثريه ـ؛ وهلذا قرنه الشارع بالرشك من جهة ما فيه من 
استخدام الشياطني والتعلق هبم والتقرب إليهم، ومن جهة ما فيه من دعو علم 

الغيب.
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 ، الءِ العَ بْن  يَّانَ  حَ نْ  عَ  ، فٌ وْ عَ نَا  ثَ دَّ حَ  ، رٍ فَ عْ جَ بْنُ  دُ  َمَّ حمُ نَا  ثَ دَّ حَ  : َدُ أَمحْ الَ  قَ
 ، ةَ يَافَ العِ «إِنَّ   : الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيَّ  عَ  مِ سَ أَنَّهُ   ، أَبِيهِ نْ  عَ  ، ةَ قِبيصَ بْنُ  قَطَنُ  نَا  ثَ دَّ حَ

.« بتِ نَ اجلِ ؛ مِ ةَ َ الطَّريَ ، وَ قَ الطَّرْ وَ
 : بْتُ اجلِ . وَ َطُّ يفِ األَرضِ : اخلَطُّ خيُ قُ الطَّرْ . وَ ِ رُ الطَّريْ جْ : زَ ةُ يافَ : العِ فٌ وْ الَ عَ قَ

.( يدٌ هُ جَ نَادُ . (إِسْ يطَانِ ةُ الشَّ نَّ : رَ نُ الَ احلَسَ قَ
. نْهُ نَد مِ سْ هِ المُ يحِ حِ بَّانَ يفِ صَ ابْنِ حِ ، وَ النَّسائِيِّ ، وَ دَ اوُ أليب دَ وَ

ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: سُ الَ رَ : قَ الَ بَّاسٍ ڤ، قَ نِ ابْنِ عَ عَ  وَ
.« ادَ ا زَ ادَ مَ ، زَ رِ حْ نَ السِّ بَةً مِ عْ تَبسَ شُ دِ اقْ قَ ؛ فَ ومِ نَ النُّجُ بَةً مِ عْ تَبسَ شُ نِ اقْ «مَ

.( يحٌ حِ هُ صَ نَادُ إسْ ، وَ دَ اوُ واهُ أَبُو دَ (رَ

: ةَ رَ يْ رَ يثِ أَيبِ هُ دِ نْ حَ ائِيِّ مِ نَسَ للْ وَ
نْ  مَ . وَ دْ أَرشكَ قَ ؛ فَ رَ حَ نْ سَ مَ . وَ رَ حَ دْ سَ قَ ا؛ فَ ثَ فِيهَ ةً ثُمَّ نَفَ دَ قْ دَ عُ قَ نْ عَ «مَ

كِلَ إِلَيْهِ». يئًا؛ وُ لَّقَ شَ عَ تَ
: الَ ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص قَ سُ ودٍ، أَنَّ رَ عُ سْ ن ابْنِ مَ عَ وَ

.( سلمٌ اهُ مُ وَ ». (رَ َ النَّاسِ الَةُ بَنيْ ، القَ ةُ يمَ يَ النَّمِ ؟ هِ هُ ا العَضْ مْ مَ بِّئُكُ نَ لْ أُ «أَال هَ



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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البَيَانِ  نَ  مِ «إِنِّ   : الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولَ  سُ رَ أَنَّ  ڤ،  رَ  مَ عُ ابْنِ  نِ  عَ ا  مَ هُ لَ وَ

ا»(١). رً حْ لسِ

e2E

(١) باب: بيان يشء من أنواع السحر:
أنواع  من  شيئًا  الباب  هذا  يف  ذكر  السحر،  ـ  السابق  الباب  يف  ـ  املصنف  ذكر  ملا   
السحر؛ لكثرهتا وخفائها عىل الناس حتى ظنوها من كرامات األولياء، وآل هبم 

األمر إىل أن عبدوا أصحاهبا؛ فوقعوا يف الرشك. 

فمن أنواع السحر:   
عكس  وهي  وممرها،  وأصواهتا  بأسامئها  والتفاؤل  الطري،  زجر  وهي  «العيافة»:   

الطرية.
الغيب،  علم  به  ويدعون  الرمالون،  خيطه  باألرض،  خيط  اخلط  وهو  و«الطرق»:   

ومنه الرضب باحلىص والودع واخلرز، الذي يفعله النساء.
ا عىل أحوال النجوم. و«التنجيم»: وهو اإلخبار عن املستقبل؛ اعتامدً  

و«النميمة»: ذكرها املصنف؛ ألهنا تشارك السحر يف التفريق بني الناس.  
ومن أنواعه: عقد الساحر للعقد، ونفثه فيها؛ مستعينًا بالشياطني؛ إلصابة املسحور.
وبعض البيان والبالغة والفصاحة تعمل عمل السحر؛ ففيها متويه وتلبيس؛ ألثرها   
بصورة  والباطل  الباطل،  بصورة  احلق  تصوير  يف  واألسامع  القلوب  يف  وتأثريها 

احلق.
أما البيان لتوضيح احلق؛ فهو ممدوح.   
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نْ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص،  اجِ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، عَ وَ نْ بَعْضِ أَزْ هِ ـ عَ حيحِ لِمٌ ـ يفِ صِ سْ  مُ وَ رَ
بَعِنيَ  أَرْ ةٌ  الَ لَهُ صَ بَلْ  قْ تُ  ْ ملَ ؛  هُ قَ دَّ فَصَ  ، ءٍ نْ يشَ عَ أَلَهُ  سَ فَ ا،  افً رَّ عَ أَتَى  نْ  «مَ  

اجِ النَّبِيِّ  وَ نْ بَعْضِ أَزْ هِ ـ عَ حيحِ لِمٌ ـ يفِ صِ سْ  مُ وَ اجِ النَّبِيِّ رَ وَ نْ بَعْضِ أَزْ هِ ـ عَ حيحِ لِمٌ ـ يفِ صِ سْ  مُ وَ رَ
: الَ قَ

ا».  مً وْ يَ

بِامَ  هُ  قَ دَّ فَصَ نًا،  اهِ كَ أَتَى  نْ  «مَ  : الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبِيِّ  نِ  ڤ، عَ ةَ  رَ يْ رَ هُ أَيبِ  نْ  عَ وَ
.( دَ اوُ واهُ أَبُو دَ (رَ دٍ ملسو هيلع هللا ىلص». مَّ ىل حمُ لَ عَ رَ بِامَ أُنْزِ فَ دْ كَ قَ ؛ فَ قُولُ يَ

نْ  «مَ  : ةَ رَ يْ رَ هُ أَيبِ  نْ  : عَ امَ طِهِ ىلَ رشَ يحٌ عَ حِ : صَ الَ قَ وَ  ، احلَاكِمِ وَ  ، ةِ عَ بَ لألَرْ وَ
دٍ ملسو هيلع هللا ىلص». مِّ ىل حمُ لَ عَ رَ بِامَ أُنْزِ فَ دْ كَ قَ ؛ فَ ولُ قُ هُ بِامَ يَ قَ دَّ نًا، فَصَ اهِ ا أَوْ كَ افً رَّ أَتَى عَ

نْ  «مَ  : ةَ رَ يْ رَ هُ أَيبِ  نْ  : عَ امَ طِهِ ىلَ رشَ يحٌ عَ حِ : صَ الَ قَ وَ  ، احلَاكِمِ وَ  ، ةِ عَ بَ لألَرْ نْ وَ «مَ  : ةَ رَ يْ رَ هُ أَيبِ  نْ  : عَ امَ طِهِ ىلَ رشَ يحٌ عَ حِ : صَ الَ قَ وَ  ، احلَاكِمِ وَ  ، ةِ عَ بَ لألَرْ وَ

قُوفًا. وْ هُ مَ ثْلُ ودٍ مِ عُ سْ نِ ابْنِ مَ يِّدٍ ـ ، عَ نَدٍ جَ ىلَ ـ بِسَ عْ ألَيبِ يَ وَ
أَوْ   ، لَهُ  َ تَطَريَّ أَوْ   ، َ تَطَريَّ نْ  مَ نَّا  مِ «لَيْسَ  ا:  فُوعً رْ مَ صنيٍ  حُ بْنِ  انَ  رَ مْ عِ نْ  عَ وَ
؛  قُولُ هُ بِامَ يَ قَ دَّ نًا، فَصَ اهِ نْ أَتَى كَ مَ ، وَ رَ لَهُ حِ ، أَوْ سُ رَ حَ ، أَوْ سَ نَ لَهُ هِّ ، أَوْ تُكُ نَ هَّ تَكَ

.( يدٍ نادِ جَ ارُ بِإِسْ اهُ البَزَّ وَ (رَ » ملسو هيلع هللا ىلص. دٍ َمِّ ىل حمُ لَ عَ رَ بِامَ أُنْزِ فَ دْ كَ قَ فَ

دُونَ   ، باسٍ عَ ابْن  ديثِ  نْ حَ مِ نٍ  سَ نادِ حَ بِإِسْ  « طِ سَ «األَوْ ُّ يفِ  اينِ َ الطَّربَ اهُ  وَ رَ وَ
هِ. رِ نْ أَتى....) إِىل آخِ مَ : (وَ لِهِ وْ قَ

َا  تَدلُّ هبِ سْ يَ اتٍ  مَ دِّ قَ بِمُ ورِ  ةَ األُمُ رفَ عْ ي مَ عِ دَّ يَ ي  : الذِ افُ رَّ : العَ ويُّ البَغَ الَ  قَ



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٤٩)

-----------------------------------
 . لِكَ وِ ذَ نَحْ ، وَ ةِ الَّ انِ الضَّ كَ مَ ، وَ ىل املَرسوقِ عَ

. بَلِ تَقْ سْ يَّبَاتِ يفِ المُ نِ املُغَ ُ عَ ْربِ ي خيُ وَ الذِ »: هُ نُ اهِ «الكَ ». وَ نُ اهِ وَ «الكَ : هُ قِيلَ وَ

. مريِ امَّ يفِ الضَّ ُ عَ ْربِ ي خيُ : الذِ يلَ قَ وَ

 ، الِ مَّ الرَّ مِ وَ نَجِّ المُ نِ وَ اهِ مٌ لِلْكَ : اسْ افُ رَّ : «العَ يَّةَ يْمِ بَّاسِ ابْنُ تَ الَ أَبُو العَ قَ وَ
.« قِ هِ الطُّرُ َذِ ورِ هبِ ةِ األُمُ فَ رِ عْ لَّمُ يفِ مَ تَكَ َّنْ يَ مْ ممِ هِ وِ نَحْ وَ

الِ مَّ الرَّ مِ وَ نَجِّ المُ نِ وَ اهِ مٌ لِلْكَ : اسْ افُ رَّ : «العَ يَّةَ يْمِ بَّاسِ ابْنُ تَ الَ أَبُو العَ قَ الِوَ مَّ الرَّ مِ وَ نَجِّ المُ نِ وَ اهِ مٌ لِلْكَ : اسْ افُ رَّ : «العَ يَّةَ يْمِ بَّاسِ ابْنُ تَ الَ أَبُو العَ قَ وَ

  ا أَرَ : مَ ومِ ونَ يفِ النُّجُ نْظُرُ يَ ادٍ)، وَ ا جَ تُبُونَ (أَبَ كْ مٍ يَ وْ بَّاسٍ يفِ قَ الَ ابْنُ عَ قَ وَ
.(١) القٍ نْ خَ نْدَ اهللاِ مِ هُ عِ لِكَ لَ لَ ذَ نْ فَعَ مَ

e2E

(١)  باب: ما جاء يف الكهان ونحوهم:

ا  «الكهان»: مجع «كاهن»، وهو الذي خيرب عن املغيبات الكائنة واملستقبلية؛ اعتامدً  
علم  يدعي  من  وكل  والرمالني،  واملنجمني  كالعرافني  بالشياطني  االستعانة  عىل 
الغيب؛ ألن اهللا هو املتفرد بعلم الغيب، فمن ادعى مشاركة اهللا يف ذلك، أو صدقه؛ 
ا فيام هو من خصائصه، وكثري من الكهانة ال ختلو من الرشك  فقد جعل هللا رشيكً
الغيبية؛ فهو رشك من  العلوم   التي تستعني هبا عىل دعو الوسائط  والتقرب إىل 

جهة دعوی مشاركة اهللا يف علمه، ومن جهة التقرب إىل غري اهللا.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٥٠)

«»

----------------------------------------------------------------------

 

      

لِ  مَ عَ نْ  مِ يَ  «هِ  : الَ قَ فَ النُّرشةِ؟  نِ  عَ ئِلَ  سُ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولَ  سُ رَ أَنَّ   ، ابرٍ جَ نْ  عَ
 : الَ قَ فَ ا،  نْهَ عَ َدُ  أَمحْ ئِلَ  : سُ الَ قَ وَ  ،( دَ اوُ دَ أَبُو  وَ  ، يْدٍ ندٍ جَ بِسَ َدُ  أَمحْ اهُ  وَ (رَ .« يطَانِ الشِّ

. لَّهُ اَ كُ ذَ هُ هَ ودٍ يَكرَ عُ سْ ابْنُ مَ
ذُ  خَّ ؤَ ، أَوْ يُ لٌ بِهِ طِبٌّ جُ : رَ سيبِ لْتُ البْنِ المُ : قُ ةَ تَادَ نْ قَ ، عَ يِّ ارِ يفِ البُخَ وَ
 ، الحَ ونَ بِه اإلصْ ريدُ ، إِنَّامَ يُ : ال بَأسَ بِهِ الَ ؟ قَ نَرشُ نْهُ أَوْ يُ َلُّ عَ ، أَحيُ أَتِهِ رَ نِ امْ عَ

. نْهُ نْهَ عَ لَمْ يُ ؛ فَ عُ نْفَ ا يَ ا مَ أَمَّ فَ
. رٌ احِ رَ إِال سَ حْ ِلُّ السِّ : ال حيَ الَ هُ قَ ، أَنَّ نِ ن احلَسَ يَ عَ وِ رُ وَ

 : انِ عَ يَ نَوْ هِ ، وَ ورِ حُ نِ املَسْ رِ عَ حْ لُّ السِّ : حَ : النُّرشةُ يِّمِ الَ ابْنُ القّ قَ
 ، نِ لُ احلَسَ وْ لُ قَ ْمَ يْهِ حيُ لَ عَ ، وَ يطانِ لِ الشَّ مَ نْ عَ وُ الذي مِ هَ ، وَ ثْلِهِ رٍ مِ حْ لٌّ بِسِ حَ
 . ورِ حُ نِ املَسْ لَهُ عَ مَ يُبْطلُ عَ ، فَ بُّ يْطانِ بِامَ حيُ رُ إِىل الشَّ نْتَشِ المُ ُ وَ بُ النَّارشِ رَّ يَتَقَ فَ

ا  ذَ فَهَ ؛  ةِ بَاحَ المُ اتِ  وَ عَ الدَّ وَ ةِ  يَ وِ األدْ اتِ وَ ذَ وُّ التَّعَ وَ قيةِ  بِالرُّ ةُ  َ النُّرشْ  : الثَّاينِ وَ
.(١) ائِزٌ جَ

e2E

(١)  باب: ما جاء يف النرشة:
«النرشة»: هي حل السحر عن املسحور، فإن كانت بالرقية واألدوية املباحة؛ فهذا   

جائز. وإن كانت بسحر مثله؛ فهي ممنوعة وحمرمة، وذلك من عمل الشيطان.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٥١)

-----------------------------------

 

       

﴾  8 7 6 5 4 3 2 1 0﴿ : اىلَ عَ تَ لِ اهللاِ  وْ قَ  وَ
[األعراف: ١٣١].

 ﴾k  j  i  h  gf  e  dc  b  a﴿  : لِهِ وْ قَ وَ  
[يس: ١٩].

ال  ، وَ ةَ َ ال طِريَ ، وَ وَ دْ : «الَ عَ الَ ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص قَ سُ ة ڤ، أَنَّ رَ رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ عَ  وَ
.« ولَ ال غُ ، وَ ءَ ال نَوْ : «وَ سلِمٌ ادَ مُ زَ ). وَ اهُ جَ رَ ». (أَخْ رَ فَ ال صَ ، وَ ةَ امَ هَ

 ، ةَ َ طِريَ ال  وَ  ، وَ دْ عَ «ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللاِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ  ، أَنَسٍ نْ  عَ ا  مَ هُ لَ وَ  
.« ةُ الطَّيِّبَةُ لِمَ : «الكَ الَ ؟ قَ أْلُ ا الفَ مَ وا: وَ الُ ». قَ أْلُ بُني الفَ عْجِ يُ وَ

اهللاِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ  ، أَنَسٍ نْ  عَ ا  مَ هُ لَ وَ اهللاِ   ولُ  سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ  ، أَنَسٍ نْ  عَ ا  مَ هُ لَ وَ  

نْدَ  ةُ عِ تِ الطِّريَ كِرَ : ذُ الَ ، قَ رٍ امِ بَةَ بْنِ عَ قْ نْ عُ ـ  عَ يحٍ حِ نَدٍ صَ ـ  بِسَ دَ اوُ ألَيبِ دَ وَ
ا  مْ مَ كُ دُ أ أَحَ ا رَ إِذَ ، فَ لِامً سْ دُّ مُ رُ ال تَ ، وَ أْلُ ا الفَ نُهَ سَ  «أَحْ
نْدَ  ةُ عِ تِ الطِّريَ كِرَ : ذُ الَ ، قَ رٍ امِ بَةَ بْنِ عَ قْ نْ عُ ـ  عَ يحٍ حِ نَدٍ صَ ـ  بِسَ دَ اوُ ألَيبِ دَ نْدَ وَ ةُ عِ تِ الطِّريَ كِرَ : ذُ الَ ، قَ رٍ امِ بَةَ بْنِ عَ قْ نْ عُ ـ  عَ يحٍ حِ نَدٍ صَ ـ  بِسَ دَ اوُ ألَيبِ دَ وَ

: الَ قَ ولِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص فَ سُ رَ
إِالَّ  السيئَاتِ  عُ  فَ دْ يَ ال  وَ  ، أَنْتَ إِالَّ  نَاتِ  سَ باحلَ أْيتِ  يَ ال  مَّ  اللَّهُ يَقُل:  لْ فَ ؛  هُ رَ كْ يَ

 .« ة إِالَّ بِكَ وَّ ال قُ لَ وَ وْ ال حَ ، وَ أَنْتَ
 ، نَّا إِالَّ ا مِ مَ كٌ »، وَ ةُ رشِ َ ، الطِّريَ كٌ ةُ رشِ َ ا: «الطِّريَ فُوعً رْ ودٍ مَ عُ سْ ن ابْنِ مَ عَ وَ
رهُ  ل آخِ عَ جَ هُ وَ حَ حَّ صَ مذيُّ وَ الرتِّ د، وَ اوُ أَبُو دَ اهُ  وَ (رَ .« لِ كُّ بُهُ بالتَّوَ هِ ذْ لَكِنَّ اهللاَ يُ وَ

ودٍ). عُ سْ لِ ابْنِ مَ وْ نْ قَ مِ



---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٥٢)

«»

----------------------------------------------------------------------
 .« دْ أَرشكَ قَ ؛ فَ تِهِ اجَ نْ حَ ةُ عَ َ هُ الطِّريَ تْ دَّ نْ رَ و: «مَ رٍ مْ يثِ ابْنِ عَ دِ نْ حَ َدَ مِ ألَمحْ وَ
َ إِالَّ  ال طَريْ ، وَ كَ ُ ريْ َ إِال خَ ريْ مَّ ال خَ : اللَّهُ قُولَ : «أَنْ تَ الَ ؟ قَ لِكَ ةُ ذَ ارَ فَّ وا: فَامَ كَ الُ قَ

.« كَ ُ ريْ ال إِلَهَ غَ ، وَ كَ ُ طَريْ

.(١)« دَّكَ اكَ أَوْ رَ ضَ ا أَمْ ةُ مَ َ امَ الطَّريَ : «إِنَّ بَّاسِ لِ بْنِ العَ ضْ يثِ الفَ دِ نْ حَ هُ مِ لَ وَ

e2E

(١) باب: ما جاء يف التطري:
«التطري»: هو التشاؤم، وكان أهل اجلاهلية يتشاءمون بالطيور، وإذا رأوها تطري يف   
جهة؛ تشاءموا ورجعوا عام عزموا عليه من سفر أو زواج، ثم صاروا يتشاءمون 
بكل يشء، بالزمان واملكان واآلدميني. و«الطرية» رشك أصغر؛ جيب أن يتجنبها 
باالستخارة  بربه، ويكتفي  الظن  أموره متوكالً متفائالً حسن  املسلم، ويميض يف 

عن الطرية.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٥٣)
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 : ومَ لِثَالثٍ هِ النُّجُ ذِ لَقَ اهللاُ هَ : خَ ةُ تَادَ الَ قَ يحهِ ـ : قَ حِ اريُّ ـ يفِ صَ الَ البُخَ ُقَ
 َ ريْ ا غَ لَ فِيهَ أَوَّ نْ تَ َا، فَمَ  هبِ ْتَدَ الماتٍ هيُ عَ ، وَ ياطِنيِ ا للشَّ ومً جُ رُ ، وَ اءِ مَ ينَةً للسَّ زِ

ى. تَهَ . انْ هُ بِهِ لْمَ لَ ا ال عِ لَّفَ مَ تَكَ ، وَ اعَ نَصيبَهُ أَضَ أَ، وَ طَ ؛ أَخْ لِكَ ذَ
بٌ  رْ هُ حَ رَ كَ . ذَ يَيْنَةَ فِيهِ صِ ابْنُ عُ خِّ رَ ْ يُ ملَ ر. وَ مَ لِ القَ نَازِ لُّمَ مَ عَ ةُ تَ تَادَ هَ قَ رِ كَ وَ

. اقُ حَ إِسْ ، وَ َدُ : أَمحْ لِ نَازِ لُّمِ المَ عَ صَ يفِ تَ خَّ رَ . وَ امَ نْهُ عَ
نُ  مِ دْ مُ  : نَّةَ الجَ لُونَ  خُ دْ يَ ال  ةٌ  «ثَالثَ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللاِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ مُوسى،  أَبِي  نْ  عَ وَ
ه)(١). يحِ حِ بَّانَ فِي صَ ابْنُ حِ ، وَ اهُ أَحمدُ وُ ». (رَ رِ حْ قٌ بِالسِّ دِّ صَ مُ ، وَ مِ حِ اطِعُ الرَّ قَ ، وَ رِ مْ الخَ

e2E

(١)  باب: ما جاء يف التنجيم:
«التنجيم» نوعان:  

الفلكية عىل احلوادث األرضية،  وهو  التأثري، وهو االستدالل باألحوال  علم  األول: 
ينقسم إىل ثالثة أقسام ـ كلها حمرمة ـ :

١ـ إذا اعتقد أن الكواكب هي التي ختلق هذه األشياء الكونية وما حيدث من خري ورش؛ 
فهذا كفر رصيح.

الغيب، وهو  ادعاء علم  فهذا من  املستقبلية؛  احلوادث  بالكواكب عىل  ٢ـ االستدالل 
كفر، كاملنجمني الذين خيربون عن أحداث مستقبلية اقتصادية وسياسية، وغريها. =



---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٥٤)

«»

----------------------------------------------------------------------

..............................

    =
اهللا؛  فهو  األحداث  خيلق  الذي  وأما  للتأثري،  أسباب  جمرد  الكواكب  أن  اعتقد  إذا  ٣ـ 

فذلك رشك أصغر.

علم التسيري، وهو االستدالل بالكواكب عىل القبلة واجلهات وأوقات الصالة  الثاين: 

واخلرب،  واحلس  باملشاهدة  يدرك  ألنه  فيه؛  مرخص  فهذا  الزرع؛  بذر  وأوقات 
وهكذا. وكل ما استند إىل يشء حمسوس وجتارب ونظر يف سنن اهللا الكونية كمعرفة 
أحوال الطقس ونزول املطر أو معرفة وقت الكسوف واخلسوف؛ فإنه ال يدخل يف 

التنجيم أو الكهانة أو ادعاء علم الغيب.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٥٥)
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: ﴿8 9 : ;﴾ [الواقعة: ٨٢]. اىلَ ل اهللاِ تَعَ قَوْ  وَ

تِي  بَعٌ يفِ أُمَّ : «أَرْ الَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ولَ اهللاِ سُ ريِّ ڤ، أَنَّ رَ عَ الكٍ األَشْ نْ أَيبِ مَ عَ وَ
 ، ابِ األَنْسَ يفِ  الطَّعْنُ  وَ  ، ابِ سَ بِاألَحْ رُ  خْ الفَ  : ُنَّ وهنَ كُ ُ يَرتْ لِيَّةِ ال  اهِ اجلَ رِ  أَمْ نْ  مِ

.« ةُ ، والنِّيَاحَ ومِ اءُ بالنُّجُ قَ تِسْ االسْ وَ

نْ  بَالُ مِ ا رسَ يْهَ لَ عَ ةِ وَ يَامَ مَ القِ وْ امُ يَ قَ ا؛ تُ َ هتِ وْ بْلَ مَ تُبْ قَ ْ تَ ةُ إِذا ملَ : «النَّائِحَ الَ قَ وَ
.( لِمٌ سْ اهُ مُ وَ ». (رَ بٍ رَ نْ جَ عٌ مِ دِرْ ، وَ انٍ طِرَ قَ

الةَ  صَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولُ  سُ رَ نَا  لَ ىلَّ  صَ  : الَ قَ ڤ،  الدٍ  خَ بْنِ  دٍ  يْ زَ نْ  عَ ا  مَ هُ لَ وَ
ىلَ النَّاسِ  بَلَ عَ لَامَّ انْرصفَ أَقْ . فَ يْلِ نَ اللَّ انَتْ مِ ءٍ كَ امَ رِ سَ ىل إِثْ بِيَةِ عَ يْ بْحِ باحلُدَ الصُّ
 : الَ : «قَ الَ . قَ لَمُ هُ أَعْ ولُ سُ رَ ُاهللاُ وَ وا:  الُ ؟» قَ مْ بُّكُ الَ رَ ا قَ اذَ ونَ مَ رُ لْ تَدْ : «هَ الَ قَ فَ
؛  تِهِ محْ رَ لِ اهللاِ وَ ضْ ا بِفَ نَ طِرْ : مُ الَ نْ قَ ا مَ أَمَّ . فَ افِرٌ كَ نٌ يبِ وَ مِ ؤْ بَادِي مُ نْ عِ بَحَ مِ أَصْ
لِكَ  ذَ ا؛ فَ ذَ كَ ا وَ ذَ ءِ كَ ا بِنَوْ نَ طِرْ : مُ الَ نْ قَ ا مَ أَمَّ . وَ كَبِ وْ افِرٌ بِالكَ منٌ يبِ كَ ؤْ لِكَ مُ ذَ فَ

.« كَبِ وْ نٌ بِالكَ مِ ؤْ افِرٌ يبِ مُ كَ

ءُ  قَ نَوْ دَ دْ صَ قَ : لَ مْ هُ ضُ الَ بَعْ قَ : وَ فِيهِ ، وَ نَاهُ عْ بَّاسٍ مَ يثِ ابْنِ عَ دِ نْ حَ ا مِ مَ هُ لَ وَ



---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٥٦)

«»

----------------------------------------------------------------------
: هِ اآليَاتِ ذِ ُاهللاُ هَ لَ  أَنْزَ ذا. فَ كَ ا وَ ذَ كَ

 !  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î﴿
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
 ﴾;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0

[الواقعة: ٧٥ـ ٨٢](١).

e2E

(١)  باب: ما جاء يف االستسقاء باألنواء:

نوء كذا»؛ فال خيلو  أو  بنجم  بقوله: «مطرنا  النجوم  إىل  املطر  السقيا وجميء  نسبة   
القائل:

ا يف إنزال املطر، أو اعتقد أن النجوم هي التي ختلق املطر، أو  ١ـ   إما أن يعتقد أن هلا تأثريً
دعاها من دون اهللا لتنزل املطر؛ وهذا كله رشك أكرب. 

٢ـ   وإما أن ينسب إنزال املطر إىل النجم، ويعتقد أن اهللا هو الفاعل؛ وهذا رشك أصغر، 
وهذا هو الذي نفاه النبي وأبطله وبني أنه من أمر اجلاهلية؛ محايةً جلناب «التوحيد»، 
ا لذرائع الرشك ـ ولو بالعبارات املومهة ـ . والواجب شكر اهللا ـ تعاىل ـ بنسبة  nوسد
وهذا هو الذي نفاه النبي وأبطله وبني أنه من أمر اجلاهلية؛ محايةً وهذا هو الذي نفاه النبي وأبطله وبني أنه من أمر اجلاهلية؛ محايةً جلناب «التوحيد»، 

نعمة إنزال املطر إليه ـ تعاىل ـ ، وأن يقول العبد: «مطرنا بفضل اهللا ورمحته».



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٥٧)

-----------------------------------

 
: اىلَ لِ اهللاِ تَعَ وْ قَ

T S R Q P O N M﴿

 XW V U﴾ [البقرة:١٦٥]

 S R Q P O N M L K﴿ : لِهِ وْ قَ وَ
 \ [ Z Y X W V U T

[ ^ _ ` g f e d c b a﴾ [التوبة: ٢٤].

بَّ إِلَيْهِ  ونَ أَحَ تَّى أَكُ مْ حَ كُ دُ نُ أَحَ مِ ؤْ : «ال يُ الَ ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص قَ سُ ، أَنَّ رَ نْ أَنَسٍ عَ
.( اهُ جَ رَ ». (أَخْ َعِنيَ النَّاسِ أَمجْ هِ وَ الِدِ وَ هِ وَ لَدِ نْ وَ »مِ َعِنيَ أَمجْ

نَّ  هبِ دَ  جَ وَ ؛  ِيهِ ف نَّ  كُ نْ  مَ «ثَالثٌ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللاِ  ولُ  سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ  ، نْهُ عَ ا  مَ هُ لَ وَ  
ِبَّ املَرءَ  أَنْ حيُ ا، وَ َ امهُ وَ َّا سِ بَّ إِلَيْهِ ممِ ولُهُ أَحَ سُ رَ ُاهللاُ وَ ونَ  : أَنْ يَكُ نِ يامَ ةَ اإلِ الوَ حَ
هُ أَنْ  رَ كْ امَ يَ نْهُ كَ ُاهللاُ مِ هُ  ذَ قَ دَ إِذ أَنْ عْ رِ بَ فْ عُودَ يفِ الكُ هَ أَنْ يَ رَ كْ أَنْ يَ بُّهُ إِالَّ هللاِ، وَ ال حيُ

.« فَ يفِ النَّارِ قْذَ يُ
هِ. رِ نِ حتَّى...». إِىل آخِ امَ يْ ةَ اإلِ وَ الَ دٌ حَ ِدُ أَحَ : «ال جيَ ةٍ ايَ وَ ىفِ رِ  وَ

اىلَ يفِ اهللاِ،  وَ أَبْغَضَ يفِ اهللاِ، وَ بَّ يفِ اهللاِ، وَ نْ أَحَ : «مَ الَ بَّاسٍ قَ ن ابْنِ عَ عَ  وَ
إِنْ  نِ ـ وَ امَ يْ مَ اإلِ بْدٌ طَعْ ِدَ عَ لَنْ جيَ ، وَ لِكَ ةُ اهللاِ بِذَ اليَ نَالُ وِ امَ تُ إِنَّ ادَ يفِ اهللاِ؛ فَ عَ وَ
اةِ  اخَ ؤَ مُ ةُ  امَّ عَ تْ  ارَ صَ دْ  قَ وَ  ، لِكَ ذِ كَ ونَ  يَكُ تَّى  حَ ؛  ـ  هُ  مُ وْ صَ وَ هُ  التُ صَ تْ  ثُرَ كَ



---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٥٨)

«»

----------------------------------------------------------------------
.( يرٍ رِ اهُ ابْنُ جَ وَ يئًا». (رَ لِهِ شَ ىلَ أَهْ ي عَ ْدِ لِكَ ال جيُ ذَ يَا، وَ نْ رِ الدُّ ىلَ أَمْ النَّاسِ عَ

[البقرة:   ﴾  z y x﴿ : اىلَ تَعَ لِهِ  وْ قَ بَّاسٍ يفِ  عَ ابْنُ  الَ  قَ وَ
.(١) ةُ ودَّ : المَ الَ ١٦٦]، قَ

e2E

:﴾T  S  R  Q  P  O  N   M﴿ :(١)  باب: قول اهللا تعاىل
أصل «التوحيد» وروحه؛ إخالص املحبة هللا وحده، وهي أصل التأله والتعبد له،   
بل هي حقيقة العبادة، وال يتم «التوحيد» حتى تكتمل حمبة العبد لربه، وتسبق حمبته 

مجيع املحاب وتغلبها، ويكون هلا احلكم عليها.
وأقسام املحبة:

١ـ «حمبة اهللا» التي هي أصل اإليامن والتوحيد.
أنبياء اهللا ورسله وأتباعه، وحمبة ما حيبه اهللا من األعامل  «املحبة يف اهللا»، وهي حمبة  ٢ـ 

واألزمنة واألمكنة وغريها، وهذه تابعة ملحبة اهللا ومكملة هلا .
حمبة  ذلك:  ومن  الرشك.  أصل  وهي  آلهلتهم،  املرشكني  حمبة  وهي  اهللا»،  مع  «حمبة  ٣ـ 
أو أشد؛ وذلك  ، مثل حمبة اهللا،  ـ  ـ األحياء منهم واألموات  األولياء والصاحلني 

.﴾XW V U T S R Q P O N M
أو أشد؛  ، مثل حمبة اهللا،  ـ  ـ األحياء منهم واألموات  أشد؛ األولياء والصاحلني 

رشك أكرب ﴿



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٥٩)

-----------------------------------

 

: اىلَ لِ اهللاِ تَعَ وْ قَ
8 7 6 5 4 3 2﴿

9 : ; >﴾ [آل عمران: ١٧٥]

: لِهِ وْ قَ وَ
 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i﴿ r  q  p  o  n  m  l  k  j  i r  q  p  o  n  m  l  k  j  i
zy x w v u t s } | { ~ ے 

¡﴾ [التوبة:١٨].

وقوله:
 [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N﴿

\﴾ [العنكبوت:١٠]  اآلية.

ا: فُوعً رْ عيدٍ ڤ مَ نْ أَيبِ سَ عَ وَ
قِ  زْ ىلَ رِ مْ عَ هُ دَ مَ ْ أنْ حتَ طِ اهللاِ، وَ خَ يضَ النَّاسَ بِسَ عْفِ اليَقِنيِ أَنْ تُرْ نْ ضَ «إِنَّ مِ
الَ  ، وَ يصٍ رِ صُ حَ رْ هُ حِ ُرُّ قَ اهللاِ ال جيَ زْ ، إِنَّ رِ ُاهللاُ تِكَ  ؤْ ْ يُ ا ملَ ىلَ مَ مْ عَ هُ مَّ أَنْ تَذُ اهللاِ، وَ

هٍ». ارِ اهيَةُ كَ رَ هُ كَ دُّ رُ يَ
: الَ ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص قَ سُ ةَ ڤ، أَنَّ رَ ائِشَ نْ عَ عَ وَ

 ، نهُ النَّاسَ ىضَ عَ أَرْ نْهُ وَ ُاهللاُ عَ يض  ؛ رَ طِ النَّاسِ خَ ا اهللاِ بسَ ضَ سَ رِ نِ الْتَمَ «مَ



---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٦٠)

«»

----------------------------------------------------------------------
.« يْهِ النَّاسَ لَ طَ عَ خَ أَسْ يْهِ وَ لَ ُاهللاُ عَ طَ  خِ طِ اهللاِ؛ سَ خَ ا النَّاسِ بِسَ ضَ سَ رِ نِ التَمَ مَ وَ

ه)(١). يحِ حِ بَّانَ يفِ صَ اهُ ابْنُ حِ وَ (رَ

e2E

(١) باب: قول اهللا تعاىل: ﴿2 3 4 5 6 7 98:;>﴾.
«اخلوف» من أجل العبادات التي جيب إخالصها هللا تعاىل.  

واخلوف ثالثة أقسام:  
 ١ـ «خوف الرس»، وهو أن خياف من وثن أو صاحب قرب أن يصيبه بام يكره؛ وهذا رشك 

أكرب. 
من  ا  خوفً ـ  املنكر  عن  والنهي  باملعروف،  كاألمر  عليه،  جيب  ما  اإلنسان  يرتك  أن  ٢ـ 

الناس ـ ؛ وهذا حمرم ورشك أصغر.
 ٣ـ «اخلوف الطبيعي»، كاخلوف من عدو أو سبع؛ فهذا ال يذم.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٦١)

-----------------------------------

  

Ñ Ð Ï﴿ : اىلَ لِ اهللاِ تَعَ وْ قَ
 Ô Ó  Ò﴾ [المائدة: ٢٣]

: لِهِ وْ قَ وَ

 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7﴿
G F E D C ﴾ [األنفال:٢].

: لِهِ وْ قَ وَ

﴿M L K J I H G F﴾ [األنفال:٦٤].

لِهِ: وْ قَ وَ

﴿z y x w } | ﴾ [الطالق:٣].

: ، قَالَ بَّاسٍ ن ابْنِ عَ عَ وَ

يَ يفِ النَّار. قِ نيَ أُلْ يمُ ملسو هيلع هللا ىلص حِ اهِ رَ ا إِبْ اهلَ ) قَ كِيلُ مَ الوَ نِعْ ُاهللاُ وَ بُنَا  سْ (حَ

 Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì﴿ : هُ وا لَ الُ نيَ قَ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì  حِ دٌ ملسو هيلع هللا ىلص َمَّ ا حمُ اهلَ قَ ملسو هيلع هللا ىلصوَ



---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٦٢)

«»

----------------------------------------------------------------------
اهُ  وَ رَ اآلية.   [١٧٣ عمران:  [آل   ﴾Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó

.(١) اريُّ البُخَ

e2E

:﴾Ô Ó  Ò Ñ Ð Ï﴿ (١)  باب: قول اهللا تعاىل:

التوكل عبادة عظيمة، وهو االعتامد عىل اهللا وحده؛ كفايةً وحسبًا يف جلب املنافع،   
ودفع املضار يف الدنيا واآلخرة، والوثوق به يف حصول املطلوب، مع بذل اجلهد يف 

بذل األسباب، دون االعتامد عليها.

وهو ثالثة أقسام:  

١ـ «التوكل عىل غري اهللا فيام ال يقدر عليه إال اهللا»، كالذين يتوكلون عىل األموات   
يف الرزق، أو الشفاعة؛ فهذا رشك أكرب.

٢ـ «التوكل يف األسباب الظاهرة»، كمن يتوكل عىل مسئول فيام أقدره اهللا عليه من   
رزق أو دفع أذً؛ فهذا رشك أصغر؛ ألنه اعتامد عىل السبب.

٣ ـ واجلائز هو أن يوكل نائبًا عنه يف أمور دنياه، دون أن يعتمد عليه، بل يعتمد عىل    
اهللا، وال يقول: «توكلت عليه»، بل يقول: «وكلته».



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٦٣)

-----------------------------------

  

 O N M L KJ I H﴿ : اىلَ عَ تَ لِ اهللاِ  وْ قَ
 F E﴿ : لِهِ وْ قَ وَ [األعراف: ٩٩]،   ﴾R Q P

K J I H G﴾ [احلجر: ٥٦].

كُ  : «الرشِّ الَ قَ ؟ فَ بَائِرِ نِ الكَ ئِلَ عَ ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص سُ سُ بَّاسٍ ڤ، أَنَّ رَ نِ ابْنِ عَ عَ وَ
رِ اهللاِ». كْ نْ مَ نُ مِ األَمْ وحِ اهللاِ، وَ نْ رَ اليَأسُ مِ باهللاِ، وَ

رِ اهللاِ،  كْ نْ مَ نُ مِ األَمْ : اإلرشاكُ باهللاِ، وَ بَائِرِ ُ الكَ ربَ : «أَكْ الَ ودٍ، قَ عُ سْ نِ ابْنِ مَ عَ وَ
.(١)( اقِ زَّ الرَ بْدُ اهُ عَ وَ وحِ اهللاِ». (رَ نْ رَ اليَأْسُ مِ ةِ اهللاِ، وَ َ محْ نْ رَ نُوطُ مِ القُ وَ

e2E

.﴾KJ I H﴿ :(١)  باب: قول اهللا تعاىل
األمن من مكر اهللا؛ من أعظم الذنوب املنافية لكامل «التوحيد»، ودليل عىل ضعف   
اإليامن، فمن أمن مكر اهللا؛ مل يبال بام ترك من الواجبات، وما فعل من املحرمات؛ 
لعدم خوفه من اهللا. والواجب أن جيمع اإلنسان بني اخلوف والرجاء؛ فال يغلب 

الرجاء؛ فيأمن مكر اهللا، وال يغلب اخلوف؛ فييأس من رمحة اهللا.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٦٤)

«»

----------------------------------------------------------------------

  

     
      

 : اىلَ عَ لِ اهللاِ تَ وْ قَ وَ
﴿6 7 8 9 :; > = < ?﴾ [التغابن:١١].

. لِّمُ يُسَ ىض وَ ْ نْدِ اهللاِ، فَريَ نْ عِ َا مِ لَمُ أَهنَّ يَعْ ، فَ لُ تُصيُبهُ املُصيبَةُ جُ .الرَّ لِّمُ يُسَ ىض وَ ْ نْدِ اهللاِ، فَريَ نْ عِ َا مِ لَمُ أَهنَّ يَعْ ، فَ تُصيُبهُ املُصيبَةُ وَ  : هُ ةُ مَ لْقَ الَ عَ قَ

: الَ ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص، قَ سُ ، أَنَّ رَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ ، عَ لِمٍ سْ يحِ مُ حِ يفِ صَ وَ
.« يِّتِ ىلَ المَ ةُ عَ النِّيَاحَ ، وَ بِ : الطَّعْنُ يفِ النَّسَ رٌ فْ ِمْ كُ ا هبِ َ نَتَانَ يفِ النَّاسِ مهُ «اثْ

ا: فُوعً رْ ودٍ مَ عُ سْ نِ ابْنِ مَ ا عَ مَ هُ لَ وَ
.« لِيَّةِ اهِ  اجلَ وَ عْ ا بِدَ عَ دَ ، وَ يُوبَ قَّ الجُ شَ ، وَ ودَ دُ بَ الخُ نْ رضَ نَّا مَ «لَيْسَ مَ

: الَ ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص قَ سُ نْ أَنَسٍ ڤ، أَنَّ رَ عَ  وَ
؛  َّ هِ الرشَّ بْدِ ادَ بِعَ ا أَرَ إِذَ يَا، وَ نْ ةَ يفِ الدُّ وبَ قُ لَ لَهُ العُ جَّ ؛ عَ َ ريْ هِ اخلَ بْدِ ُاهللاُ بِعَ ادَ  ا أَرَ «إِذَ

.« ةِ يَامِ مَ القِ وْ ايفِ بِهِ يَ وَ تَّى يُ بِهِ حَ نْ نْهُ بِذَ كَ عَ سَ أَمْ

الَ النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: قَ وَ



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٦٥)

-----------------------------------
نْ  مَ فَ  ، مْ تَالهُ ابْ ا  مً وْ قَ بَّ  أَحَ ا  إِذَ اهللاَ  إِنَّ  وَ  ، ءِ البَالَ ظَمِ  عِ عَ  مَ اءِ  زَ اجلَ ظَمَ  عِ «إِنَّ 

.(١)( ذيُّ مِ ْ نَهُ الرتِّ سَّ ». (حَ طُ خْ هُ السُّ لَ ؛ فَ طَ خِ نْ سَ مَ  وَ
 ، ءِ البَالَ ظَمِ  عِ عَ  مَ اءِ  زَ اجلَ ظَمَ  عِ «إِنَّ 

ا، ضَ هُ الرَّ لَ يض؛ فَ رَ

e2E

(١)  باب: من اإليامن باهللا الصرب عىل أقدار اهللا:
الصرب عىل األقدار واجب، وضده حمرم، وهو اجلزع املنقص لكامل «التوحيد».  

والصرب ثالثة  أقسام:  
١ـ   صرب عىل الطاعات حتى يؤدهيا.

٢ـ   وصرب عن املعايص حتى جيتنبها. 
٣ـ   وصرب عىل ما قدره اهللا عليه من املصائب؛ بحبس النفس عن اجلزع، واللسان عن 
التسخط، واجلوارح عن لطم اخلدود وشق اجليوب، وكل ما يدل عىل اجلزع وعدم 

الصرب.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٦٦)

«»

----------------------------------------------------------------------

 

       

 ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö﴿ : اىلَ عَ لِ اهللا تَ وْ قَ وَ
î í ì ë ê é è ç æ å ä﴾ [الكهف:١١٠].

ا: فُوعً رْ ةَ مَ رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ عَ وَ
لَ  مِ نْ عَ ، مَ نِ الرشكِ اءِ عَ نَى الرشكَ أَغْ ا  اىلَ ـ: «أَنَ بَارك وتَعَ تَ الَ اهللا ـ  «قَ

 .( لِمٌ سْ اهُ مُ وَ ». (رَ هُ رشكَ تُهُ وَ كْ رَ ي؛ تَ ِ ريْ ِيهِ غَ عِيَ ف الً أَرشكَ مَ مَ عَ
ا: فُوعً رْ يدٍ مَ عِ ِ سَ نْ أَيبِ عَ وَ

وا:  الُ ؟» قَ الِ جَّ نَ املَسيحِ الدَّ ي مِ نْدِ مْ عَ يْكُ لَ فُ عَ وَ وَ أَخْ مْ بِامَ هُ كُ ربِ «أَالَ أُخْ
نْ   مِ رَ ا يَ ؛ لِمَ هُ تَ الَ يِّنُ صَ يُزَ يلِّ فَ لُ يُصَ جُ قُومُ الرَّ : يَ فِيُّ  «الرشكُ اخلَ

الِ جَّ نَ املَسيحِ الدَّ ي مِ نْدِ مْ عَ يْكُ لَ فُ عَ وَ وَ أَخْ مْ بِامَ هُ كُ ربِ الِ«أَالَ أُخْ جَّ نَ املَسيحِ الدَّ ي مِ نْدِ مْ عَ يْكُ لَ فُ عَ وَ وَ أَخْ مْ بِامَ هُ كُ ربِ «أَالَ أُخْ
: الَ قَ . فَ بَىلَ

 .(١)( َدُ اهُ أَمحْ وَ ». (رَ لٍ جُ نَظَرِ رَ

e2E

(١)  باب: ما جاء يف الرياء:
«الرياء» هو إظهار العبادة؛ لقصد رؤية الناس هلا، فيحمدوا صاحبها؛ وهو رشك   
ـ وهو ال  النهي عنه والتحذير منه،  الذي صاحبه؛ ولذا ورد  للعمل  أصغر حمبط 

خيرج من املِلة ـ .
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 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G﴿  : اىلَ عَ تَ لِه  وْ قَ وَ  
 `  _  ^]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q

f e d c b a﴾ [هود: ١٥ـ ١٦].

بْدُ  عَ «تَعِسَ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  ولُ  سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ ةَ  رَ يْ رَ هُ أَيبِ  نْ  عَ  ، يحِ حِ الصَّ يفِ  وَ  
إِنْ   : ةِ يلَ مِ اخلَ بْدُ  عَ تَعِسَ   ، ةِ يصَ مِ اخلَ بْدُ  عَ تَعِسَ   ، مٍ هَ رْ الدِّ بْدُ  عَ تَعِسَ   ، ينَارِ الدِّ
 . تَقَشَ ؛ فَالَ انْ ا شيكَ إِذَ ، وَ سْ تَكَ انْ ؛ تَعِسَ وَ طَ خِ ؛ سَ عْطَ ْ يُ إِنْ ملَ يض، وَ ؛ رَ طِيَ أُعْ
إِنْ   : ةِ يلَ مِ اخلَ بْدُ  عَ تَعِسَ   ، ةِ يصَ مِ اخلَ بْدُ  عَ تَعِسَ   ، مٍ هَ رْ الدِّ بْدُ  عَ تَعِسَ   ، ينَارِ إِنْ الدِّ  : ةِ يلَ مِ اخلَ بْدُ  عَ تَعِسَ   ، ةِ يصَ مِ اخلَ بْدُ  عَ تَعِسَ   ، مٍ هَ رْ الدِّ بْدُ  عَ تَعِسَ   ، ينَارِ الدِّ

إِنْ   ، اهُ مَ دَ ةٍ قَ غْربَّ ، مُ هُ أْسُ عَثَ رَ بِيلِ اهللا، أَشْ هِ يفِ سَ سِ رَ نَانِ فَ بِعِ ذٍ  بْدٍ آخِ لِعَ طُوبَى 
إِنِ   . ةِ اقَ السَّ انَ يفِ  كَ ؛  ةِ اقَ السَّ انَ يفِ  كَ إِنْ  وَ  ، ةِ اسَ رَ احلِ انَ يفِ  كَ ؛  ةِ اسَ رَ احلِ انَ يفِ  كَ

.(١)« عْ فَّ ْ يُشَ ؛ ملَ عَ فَ إِنْ شَ ، وَ نْ لَهُ ذَ ؤْ ْ يُ ؛ ملَ نَ استَأْذَ

e2E

(١)  باب: من الرشك إرادة اإلنسان بعمله الدنيا:
 من أنواع الرشك األصغر: (إرادة اإلنسان بعمله الدنيا)، وهو أن يعمل العمل الذي 
الدنيا، وهذا فيه تفصيلٌ  العلم من أجل  ع لآلخرة، كاألذان واإلمامة وطلب  رشُ
الذي من أنواع الرشك األصغر: (إرادة اإلنسان بعمله الدنيا)، وهو أن يعمل العمل الذي 

= للعلامء عىل النحو اآليت:     
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١ ـ إذا عمل العمل الصالح كله ال يريد به إال الدنيا، وال يريد بذلك وجه اهللا، فهذا 
رشكٌ أكرب .

١ ـ إذا عمل العمل الصالح كله ال ١ ـ إذا عمل العمل الصالح كله ال 

متقاربان  أو  أيضاً، والقصدان متساويان  الدنيا  به  اهللا ويريد  به وجه  يريد  إن كان  ـ   ٢
فذلك رشكٌ أصغر. 

عل  قابالً عىل عمله كاجلُعاالت التي جتُ عالً أو مُ ٣ ـ وأما من أخلص هللا ولكنه يأخذ جُ
عل عىل املساجد واملدارس والوظائف الدينية  عىل أعامل اخلري، وكاألوقاف التي جتُ
عل  قابالً عىل عمله كاجلُعاالت التي جتُ عالً أو مُ قابالً عىل عمله كاجلُعاالت التي جت٣ُ ـ وأما من أخلص هللا ولكنه يأخذ جُ عالً أو مُ ٣ ـ وأما من أخلص هللا ولكنه يأخذ جُ

فذلك جائز.

..............................

   =
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: بَّاسِ الَ ابْنُ عَ قَ وَ

اهللا  ولُ  سُ رَ الَ  قَ  : أَقُولُ  ، ءِ امَ السَّ نَ  مِ ةٌ  ارَ جَ حِ مْ  يْكُ لَ عَ لَ  نْزِ تَ أَنْ  كُ  يُوشِ
؟!  رُ مَ عُ رٍ وَ الَ أَبُو بَكْ : قَ ولُونَ قُ تَ ملسو هيلع هللا ىلص، وَ

نْبَل: َدُ بْنُ حَ الَ أَمحْ قَ وَ

 ، يَانَ فْ سُ أْي  رَ إِىلَ  بُونَ  هَ ذْ يَ وَ  ، تَهُ حَّ صِ وَ نَادَ  سْ اإلِ فُوا  رَ عَ م  وْ لِقَ بْتُ  جِ عَ
 e d c b a ` _ ^ ]﴿ : ولُ قُ يَ اىلَ  ُواهللاُ تَعَ
هُ  لَّ عَ ، لَ تْنَةُ الرشكُ ؟ الفِ تْنَةُ ا الفِ ي مَ رِ h g f﴾ [النور:٦٣]، أَتَدْ

. لِكَ يَهْ ؛ فَ غِ يْ نَ الزَّ بِهِ يشءٌ مِ لْ عَ يفِ قَ قَ لِهِ أَنْ يَ وْ دَّ بَعْضَ قَ ا رَ إِذَ

: ةَ هِ اآليَ ذِ أُ هَ رَ قْ عَ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يَ مِ اتِم: أَنَّهُ سَ يِّ بْنِ حَ دَ نْ عَ عَ وَ

 ° ¯ ® ¬ « ª © ̈ ﴿
 ¿¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±

Â Á À﴾ [التوبة:٣١].
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ونه، مُ رَّ تُحَ ؛ فَ لَّ اهللاُ ا أَحَ ونَ مَ مُ ـرِّ ُ «أَلَيْسَ يُحَ : ـالَ . قَ مْ هُ بُدُ نَا نَعْ سْ ا لَ : إِنَّ هُ لْتُ لَ قُ فَ
م».  تُهُ بَادَ تِلْكَ عِ : «فَ الَ قَ لَى.  بَ  : لْتُ قُ فَ ؟».  هُ لُّونَ تُحِ فَ ؛  مَ اهللاُ رَّ ا حَ مَ لُّونَ  يُحِ ُوَ

.(١)( نَهُ سَّ حَ يُّ وَ ذِ مِ ْ الرتِّ ، وَ َدُ اهُ أَمحْ وَ (رَ

e2E

(١)  باب: من أطاع العلامء واألمراء يف حتريم ما أحل اهللا أو حتليل ما حرمه؛ فقد اختذهم 
أربابًا.

اهللا؛  حرم  ما  حتليل  أو  اهللا،  أحل  ما  حتريم  يف  وغريهم  واألمراء  العلامء  أطاع  من   
فقد جعلهم رشكاء هللا، وأرشكهم معه يف الترشيع؛ وهذا ما يسمى برشك الطاعة، 
وهؤالء الذين اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابًا من دون اهللا؛ حيث أطاعوهم يف 

التحليل والتحريم؛  يكونون عىل وجهني: 
األول: أهنم يعلمون أهنم بدلوا دين اهللا؛ فيتبعوهنم عىل التبديل؛ فهذا كفر ورشك أكرب ـ 

وإن مل يكونوا يصلون هلم ويسجدون ـ .
يف  أطاعوهم  لكنهم  ثابتًا،  احلالل  وحتليل  احلرام  بتحريم  اعتقادهم  يكون  أن  الثاين: 

معصية اهللا مع علمهم أهنا معصية؛ فهؤالء هلم حكم أمثاهلم من أهل الذنوب.
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 ) ( ' & % $ # " !﴿ : اىلَ لِ اهللا تَعَ وْ قَ
 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *
 =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
 H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >
 O  N  M  L  K  J  I
 W  V  U  T  S  R  Q  P

﴾_ ^ ] \ [ Z Y X
[النساء: ٦٠ـ ٦٢].

﴾k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a﴿  : لِهِ وْ قَ وَ
[البقرة:١١].

 ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £﴿ : لِهِ وْ قَ وَ
° ± ² ³﴾ [األعراف: ٥٦].

 ﴾Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð﴿  : لِهِ وْ قَ وَ  
[المائدة: ٥٠].

ى  تَّ مْ حَ كُ دُ نُ أَحَ مِ ؤْ : «الَ يُ الَ ولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قَ سُ رو، أَنَّ رَ مْ اهللا بْنِ عَ بْدِ نْ عَ عَ وَ
نَاهُ يفِ كِتَابِ  يْ وَ ، رَ يحٌ حِ يثٌ صَ دِ : حَ يُّ وِ الَ النَّوَ ». قَ ئْتُ بِهِ ا جِ ا لِمَ بَعً اهُ تَ وَ ونَ هَ يَكُ
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. يحٍ حِ نَادٍ صَ )، بِإِسْ ةِ جَّ (الحُ

 ، ةٌ ومَ صُ ودِ خُ اليَهُ نَ  مِ لٍ  جُ رَ وَ ينَ  نَافِقِ المُ نَ  مِ لٍ  جُ رَ  َ بَنيْ انَ  كَ  : بِيُّ عْ الشَّ الَ  قَ وَ
 : نَافِقُ الَ المُ قَ ة َـ ، وَ وَ شْ ذُ الرِّ أْخُ فَ أَنَّهُ الَ يَ رَ ـ  عَ دٍ َمَّ مُ إِىلَ حمُ اكَ تَحَ : نَ ودِيُّ الَ اليَهُ قَ فَ
نًا يفِ  اهِ أْتِيَا كَ ا أَنْ يَ قَ فَ اتَّ ةَ ـ ، فَ وَ شْ ونَ الرَّ ذُ أْخُ ُمْ يَ هِ أَهنَّ لْمِ ودِ ـ لِعِ مُ إِىلَ اليَهُ اكَ تَحَ نَ

لَتْ ﴿! " # $ %﴾ .. اآليَة. نَزَ ، فَ يْهِ امَ إِلَ اكَ يَتَحَ ، فَ يْنَةَ هَ جُ

ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبِيِّ  إِىلَ  افَعُ  َ نَرتَ ا:  َ مهُ دُ أَحَ الَ  قَ فَ  ، امَ تَصَ اخْ  ِ لَنيْ جُ رَ يفِ  لَتْ  نَزَ  : قِيلَ وَ
ا  َ مهُ دُ أَحَ هُ  لَ رَ  كَ فَذَ  ، رَ مَ إِىلَ عُ ا  عَ افَ رَ تَ ثُمَّ   ، بْنِ األَرشفِ بِ  عْ كَ إِىلَ   : رُ الَ اآلخَ قَ وَ
هُ  بَ فَرضَ  ، مْ نَعَ  : الَ قَ ؟  لِكَ ذَ أَكَ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  ولِ  سُ بِرَ ضَ  يَرْ  ْ ملَ ي  لِلَّذِ الَ  قَ فَ  ، ةَ صَّ القِ

.(١) هُ تَلَ قَ ؛ فَ بِالسيفِ

e2E

(١) باب: قول اهللا تعاىل: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( *﴾:

ترجم املصنف هبذه اآلية الدالة عىل كفر من أراد التحاكم إىل غري كتاب اهللا وسنة 
نبيه، فمن شهد أن ال إله إال اهللا، ثم عدل إىل حتكيم غري الرسول يف موارد النزاع ويف 
«التوحيد» ظاهرة  لكتاب  الباب  فمناسبة هذا  فقد كذب يف شهادته.  اخلصومات؛ 
جلية؛ وهي أن التحاكم إىل غري رشع اهللا؛ قدح يف أصل «التوحيد»، وكفر باهللا، وأن 
احلكم برشع اهللا واجب، مع وجوب التنبه إىل أن مسألة التكفري وتنزيله عىل األفراد 
واحلكومات اإلسالمية؛ من أخطر املسائل، وقد ضلت يف ذلك أفهام، وزلت أقدام؛ 

فال جيوز الترسع يف التكفري، والواجب الرجوع إىل العلامء الراسخني.
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 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;:  9  8﴿  : اىلَ تَعَ اهللا  لِ  وْ قَ وَ
F E D﴾ [الرعد:٣٠].

 ، فُونَ رِ عْ يَ ا  بِمَ النَّاسَ  ثُوا  دِّ حَ  : الَ قَ  ، ٌّ يلِ عَ نْ  عَ  : يِّ ارِ البُخَ يحِ  حِ يفِ صَ وَ
؟! هُ ولُ سُ رَ  وَ

فُونَ رِ عْ يَ ا  بِمَ النَّاسَ  ثُوا  دِّ حَ  : الَ قَ  ، ٌّ يلِ عَ نْ  عَ  : يِّ ارِ البُخَ يحِ  حِ يفِ صَ فُونَوَ رِ عْ يَ ا  بِمَ النَّاسَ  ثُوا  دِّ حَ  : الَ قَ  ، ٌّ يلِ عَ نْ  عَ  : يِّ ارِ البُخَ يحِ  حِ يفِ صَ وَ
بَ اهللاُ ذَّ ونَ أَنْ يُكَ يدُ رِ أَتُ

فُونَ رِ عْ يَ ا  بِمَ النَّاسَ  ثُوا  دِّ حَ  : الَ قَ  ، ٌّ يلِ عَ نْ  عَ  : يِّ ارِ البُخَ يحِ  حِ يفِ صَ فُونَوَ رِ عْ يَ ا  بِمَ النَّاسَ  ثُوا  دِّ حَ  : الَ قَ  ، ٌّ يلِ عَ نْ  عَ  : يِّ ارِ البُخَ يحِ  حِ يفِ صَ وَ
ُ

هُ  : أَنَّ بَّاسٍ نْ ابْنِ عَ ، عَ نْ أَبِيهِ ، عَ سٍ ن ابْنِ طَاوُ ، عَ رٍ مَ عْ نْ مَ اق، عَ زَّ الرَّ بْدُ  عَ وَ رَ وَ
لِكَ ـ  ا لِذَ ارً تِنْكَ ؛ اسْ اتِ فَ ن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يفِ الصِّ يثًا عَ دِ عَ حَ مِ ا سَ تَفَضَ ـ لمَّ الً انْ جُ أَ رَ رَ

ى. تَهَ . انْ ِهِ اهبِ تَشَ نْدَ مُ ونَ عِ ْلِكُ هيَ ، وَ هِ مِ ْكَ نْدَ حمُ ةً عِ قَّ ونَ رِ ِدُ ؟ جيَ ءِ الَ ؤُ قُ هَ ا فَرَ : مَ الَ قَ فَ
لَ  أَنْزَ ؛ فَ لِكَ وا ذَ رُ أَنْكَ ،« َنَ محْ رُ «الرَّ كُ ذْ ولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يَ سُ يْشٌ رَ رَ تْ قُ عَ مِ لما سَ وَ

: ﴿8 9 :;﴾ [الرعد:٣٠](١). مْ ُاهللاُ فِيهِ

(١)  باب: من جحد شيئًا من األسامء والصفات:

  «التوحيد» ال حيصل إال باإليامن باهللا وأسامئه وصفاته؛ بإثباهتا عىل الوجه الالئق 
ا بال تعطيل، كام هو منهج السلف، كام قال تعاىل:  باهللا تعاىل إثباتًا بال متثيل، وتنزهيً
﴾ . والذي جيحد اسامً سمى اهللا به نفسه 
السلف، تعطيل، كام هو منهج السلف، كام قال تعاىل: 

7  6     5   43        2  1
ا بال تعطيل، كام  باهللا تعاىل إثباتًا بال متثيل، وتنزهيًباهللا تعاىل إثباتًا بال متثيل، وتنزهيً

﴿
ا باهللا تعاىل، كام جحدت قريش اسم اهللا «الرمحن»؛  يف كتابه أو سنة نبيه؛ فإنه يكون كافرً

فقال عنهم: ﴿8 9 :;﴾، فأهل السنة واجلامعة ساملون من ضاللتني:
١ـ «التعطيل»، وهو نفي داللة األسامء والصفات.  

٢ـ و«التمثيل»، وهو إثباهتا عىل وجه يامثل صفات املخلوقني.  



---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٧٤)

«»

----------------------------------------------------------------------

 

 b a ` _ ^﴿ : اىلَ لِ اهللا تَعَ وْ قَ
d c﴾  [النحل: ٨٣]

ائِي. نْ آبَ تُهُ عَ ثْ رِ ، وَ ايلِ ا مَ ذَ : هَ لِ جُ لُ الرَّ وْ وَ قَ نَاهُ ـ : هُ عْ ا مَ دٌ ـ مَ َاهِ الَ جمُ قَ
ا. ذَ نْ كَ ْ يَكُ ؛ ملَ نٌ الَ فُالَ وْ : لَ ولُونَ قُ بْدِ اهللا: يَ نُ بْنُ عَ وْ الَ عَ قَ وَ

َتِنَا. ةِ آهلِ اعَ فَ ا بِشَ ذَ : هَ ولُونَ قُ : يَ تَيْبَةَ الَ ابْنُ قُ قَ وَ
اىلَ  تَعَ «أَنَّ اهللاَ   : فِيهِ ي  ذِ الَّ الِدٍ  بْنِ خَ دِ  يْ زَ يثِ  دَ حدِ بَعْ ـ  بَّاسِ  العّ أَبُو  الَ  قَ وَ  
ا  ذَ هَ مَ ـ : وَ دَّ قَ تَ دْ  قَ ، ـ وَ يثَ ....» احلَدِ افِرٌ كَ نٌ يبِ وَ مِ ؤْ بَادِي مُ نْ عِ بَحَ مِ أَصْ  : الَ قَ
. يُرشكُ بِهِ هِ وَ ِ ريْ هُ إِىلَ غَ امَ نْ يُضيفُ إِنْعَ هُ ـ مَ انَ بْحَ مُّ ـ سُ ذُ ، يَ نَّةِ السُّ ثِريٌ يفِ الكِتَابِ وَ كَ
ا،  اذِقً ح حَ الَّ المَ ، وَ يِّبَةً يحُ طَ الرِّ انَتِ  : كَ مْ هلِ وْ قَ وَ كَ : هُ لَفِ بَعْضُ السَّ الَ  قَ

.(١) ثِريٍ نَةِ كَ سِ ىلَ أَلْ ارٍ عَ وَ جَ ا هُ مَّ لِكَ مِ وِ ذَ نَحْ وَ

e2E

:﴾  b  a  `  _  ^﴿ (١)  باب: قول اهللا تعاىل:  
ا ـ ؛ وبذلك يتم  الواجب عىل اخللق أن يضيفوا النعم إىل اهللا تعاىل ـ قوالً واعرتافً  
توحيدهم، ومن أنكر نعم اهللا بقلبه ولسانه؛ فذلك رشك أكرب، كمن يقول: «هذه 
بشفاعة آهلتنا». أما من أقر أن النعم كلها من اهللا، ولكنه بلسانه يضيفها إىل نفسه 
الباب؛ فهذا  أو إىل سعي غريه، كام هو جار عىل األلسنة مما ذكر يف هذا  وعمله، 

رشك أصغر، مثل قول: «لوال فالن مل يكن كذا».



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٧٥)

-----------------------------------

 

: اىلَ لِ اهللا تَعَ وْ قَ
﴾± °  ¯  ®  ¬  «﴿
[البقرة: ٢٢]

ةِ ـ : بَّاسٍ ـ يفِ اآليَ الَ ابْنُ عَ وقَ
 ، يْلِ ةِ اللَّ اءَ يفِ ظُلْمَ دَ وْ اةٍ سَ فَ ىلَ صَ لِ عَ بِيبِ النَّمْ نْ دَ ى مِ فَ ، أَخْ وَ الرشكُ » هُ ادُ يْلِ«األَنْدَ ةِ اللَّ اءَ يفِ ظُلْمَ دَ وْ اةٍ سَ فَ ىلَ صَ لِ عَ بِيبِ النَّمْ نْ دَ ى مِ فَ أَخْ
ا  انَ ا؛ ألَتَ ذَ يْبَةُ هَ لَ الَ كُ وْ : «لَ ولَ قُ تَ »، وَ يَايتِ حَ »، «وَ نُ ا فُالَ يَاتِكَ يَ حَ : «واهللا وَ ولَ قُ وَ أَنْ تَ هُ انَوَ ا؛ ألَتَ ذَ يْبَةُ هَ لَ الَ كُ وْ : «لَ ولَ قُ تَ وَ
ا  : «مَ بِهِ احِ لِ لِصَ جُ لُ الرَّ وْ قَ »، وَ وصُ ؛ ألَتَى اللُّصُ ارِ «لَوالَ البَطُّ يفِ الدَّ »، وَ وصُ اللُّصُ
هُ  لُّ ا كُ ذَ نًا»، هَ ا «فُالَ لْ فِيهَ عَ ْ »؛ ال جتَ فُالنٌ  وَ
ا  : «مَ بِهِ احِ لِ لِصَ جُ لُ الرَّ وْ قَ »، وَ وصُ ؛ ألَتَى اللُّصُ ارِ ا  يفِ الدَّ : «مَ بِهِ احِ لِ لِصَ جُ لُ الرَّ وْ قَ »، وَ وصُ ؛ ألَتَى اللُّصُ ارِ  يفِ الدَّ

الَ اهللاُ وْ : «لَ لِ جُ لُ الرَّ وْ قَ »، وَ ئْتَ شِ اءَ اهللا وَ ُشَ
.( اتِمٍ اهُ ابنُ أَيبِ حَ وَ بِهِ رشكٌ (رَ

دْ  قَ ِ اهللا؛ فَ لَفَ بِغَريْ نْ حَ «مَ : الَ ولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قَ سُ رَ بْنِ اخلَطَّابِ ڤ، أَنَّ رَ مَ نْ عُ عَ وَ
.( هُ احلَاكِمُ حَ حَّ صَ ، وَ نَهُ سَّ حَ يُّ وَ ذِ مِ ْ اهُ الرتِّ وَ ». (رَ رَ أَوْ أَرشكَ فَ كَ

هِ  ِ ريْ لِفَ بِغَ نْ أَنْ أَحْ َّ مِ بُّ إِيلَ ا أَحَ اذِبً لِفَ باهللا كَ ودٍ: ألَنْ أَحْ عُ سْ الَ ابْنُ مَ قَ وَ
ا. ادِقً صَ

 ، اءَ فُالنٌ شَ اءَ اهللا وَ ا شَ ولُوا: مَ قُ : «الَ تَ الَ ن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ملسو هيلع هللا ىلص، عَ ةَ ڤ فَ يْ ذَ نْ حُ عَ وَ
.( يحٍ حِ نَدٍ صَ دَ بِسَ اوُ اهُ أَبُو دَ وَ (رَ ن». اءَ فُالَ ُاهللاُ ثُمَّ شَ اءَ  ا شَ ولُوا: مَ لَكِنْ قُ وَ



---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٧٦)

«»

----------------------------------------------------------------------
: عِيِّ يمَ النَخَ اهِ رَ نْ إِبْ اءَ عَ جَ وَ

 .« بِكَ ثُمَّ  : «باهللا  ولَ قُ يَ أَنْ  ُوزُ  جيَ »، وَ بِكَ وذُ باهللا وَ : «أَعُ ولَ قُ يَ أَنْ  هُ  رَ كْ يُ هُ  أَنَّ
.(١)« فُالنٌ ُاهللاُ وَ الَ  وْ ولُوا: «لَ قُ الَ تَ »، وَ نٌ الَ اهللا ثُمَّ فُالَ وْ : «لَ ولُ قُ يَ : وَ الَ قَ

e2E

(١)  باب: قول اهللا تعاىل: ﴿» ¬ ® ¯﴾:

املراد هبذه الرتمجة التحذير من الرشك األصغر، كاحللف بغري اهللا، وكالترشيك يف   
األلفاظ كقول: «لوال اهللا وفالن»، و«هذا باهللا وبك»، وكإضافة األشياء ووقوعها 
لغري اهللا، وقول: «ما شاء اهللا وشئت»، و«ما شاء اهللا وشاء فالن، أو قول: «أعوذ 
باهللا وبك»، ونحوها مما ورد يف الباب. ومن حتقيق «التوحيد» االحرتاز من األلفاظ 

الرشكية ـ ولو جرت عىل اللسان من غري قصد ـ .



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٧٧)

-----------------------------------

(١)  باب: ما جاء فيمن مل يقنع باحللف باهللا:
مل يرض؛  تعظيامً هللا، ومن  تعالی؛  باهللا  باحللف  يقنع ويرىض  أن  املسلم  جيب عىل   
فيجب  به، ووعيد شديد؛  باحللف  يقنع  مل  اهللا ممن  براءة من  فهذه  اهللا،  فليس من 
عام  وهذا  االعتذارات،  أو  اخلصومات  يف  سواء  هبا،  والرضا  باهللا  اليمني  تعظيم 
يف كل حلف، فإن تعظيم اهللا يف قلب العبد؛ جيعله يصدق من حلف له باهللا ـ ولو 
ا، لكن يصدقه وال يظهر له تكذيبًا؛  ا لكن له أال يبني عليه شيئًا وال ترصفً كان كاذبً

تعظيامً هللا.

 

     
         

: الَ ولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قَ سُ رَ ڤ، أَنَّ رَ مَ ن ابْنِ عُ عَ

 . ضَ ْ لْريَ لِفَ لَهُ بِاهللا؛ فَ نْ حُ مَ . وَ قْ دُ يَصْ لْ لَفَ بِاهللا؛ فَ نْ حَ . مَ مْ ائِكُ وا بِآبَ لِفُ ْ «الَ حتَ
.(١)( نٍ سَ نَدٍ حَ ه بِسَ اجَ اهُ ابْنُ مَ وَ نَ اهللا». (رَ يْسَ مِ لَ ؛ فَ ضَ ْ يَرْ نْ ملَ مَ وَ
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(٧٨)

«»

----------------------------------------------------------------------

 

           

: الَ قَ ا أَتَى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، فَ ُودِي. : أَنَّ هيَ ةَ تَيْلَ نْ قُ عَ

 .« بَةِ عْ الكَ «وَ  : ولُونَ قُ تَ وَ  ،« ئْتَ شِ وَ ُاهللاُ  اءَ  شَ ا  «مَ  : ولُونَ قُ تَ ؛  ونَ تُرشكُ مْ  إِنَّكُ
ولُوا:  قُ يَ »، وَ بَةِ عْ بِّ الكَ رَ ولُوا: «وَ قُ وا أَنْ يَ لِفُ ْ وا أَنْ حيَ ادُ ا أَرَ م النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إِذَ هُ رَ أَمَ فَ

.( هُ حَ حَّ صَ ائِيُّ وَ اهُ النَّسَ وَ ». (رَ ئْتَ ُاهللاُ ثُمَّ شِ اءَ  ا شَ «مَ

نَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: الَ لِلْ الً قَ جُ ، أَنَّ رَ بَّاسٍ ن ابْنِ عَ ا عَ هُ أَيْضً لَ وَ

.« هُ دَ حْ ُاهللاُ وَ اءَ  ا شَ ا؟! بل مَ Iتَنِي هللا نِد لْ عَ : «أَجَ الَ قَ ». فَ ئْتَ شِ اءَ اهللا وَ ا شَ «مَ

رٍ  فَ ىلَ نَ يْتُ عَ أَينِّ أَتَ أَيْتُ كَ : رَ الَ ا قَ هَ ةَ ألُمِّ ائِشَ ي عَ يْلِ أَخِ ن الطُّفَ ه: عَ اجَ الْبنِ مَ وَ
وا:  الُ رٌ ابْنُ اهللا»، قَ يْ زَ : «عُ ولُونَ قُ مْ تَ الَ أَنَّكُ وْ ، لَ مُ وْ تُمُ القَ مْ ألَنْ : إِنَّكُ لْتُ ودِ، قُ نَ اليَهُ مِ
رٍ  تُ بِنَفَ رْ رَ ». ثُمَّ مَ دٌ َمَّ اءَ حمُ شَ اءَ اهللا وَ ا شَ : «مَ ولُونَ قُ مْ تَ الَ أَنَّكُ وْ ، لَ مَ وْ تُمْ القَ تُمْ ألَنْ أَنْ وَ
سيحُ ابْنُ اهللا».  : «المَ ولُونَ قُ مْ تَ الَ أَنَّكُ وْ مُ لَ وْ تُمْ القَ مْ ألَنْ : إِنَّكُ لْتُ قُ ، فَ ارَ نَ النَّصَ مِ
 .« دٌ َمَّ حمُ اءَ  شَ وَ م  اللهُ اءَ  شَ ا  «مَ  : ولُونَ قُ تَ مْ  أَنَّكُ الَ  وْ لَ  ، مُ وْ القَ تُمْ  َنْ ألَ مْ  إِنَّكُ وَ وا:  الُ قَ
 : الَ قَ  ، هُ تُ ْ ربَ أَخْ فَ ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبِيَّ  يْتُ  أَتَ ثُمَّ   ، ْتُ ربَ أَخْ نْ  مَ َا  هبِ ْتُ  ربَ أَخْ  ، تُ بَحْ أَصْ لَامَّ  فَ
 : الَ قَ ثُمَّ   ، يْهِ لَ نَى عَ أَثْ دَ اهللاَ، وَ مَ فَحَ  : الَ قَ  . مْ نَعَ  : لْتُ قُ ا؟».  دً أَحَ َا  ْتَ هبِ ربَ أَخْ لْ  «هَ
انَ  ةً كَ تُمْ كِلَمَ لْ مْ قُ إِنَّكْ ، وَ مْ نْكُ َ مِ ربَ نْ أَخْ َا مَ َ هبِ ربَ ا أَخْ يَ ؤْ أَ رُ يْالً رَ إِنَّ طُفّ ، فَ دُ ا بَعْ «أَمَّ



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٧٩)

-----------------------------------
لَكِنْ  »، وَ دٌ َمَّ اءَ حمُ شَ اء اهللاُ وَ ا شَ وا: «مَ ولُ قُ ا، فَالَ تَ نْهَ مْ عَ َاكُ ا أَنْ أَهنْ ذَ كَ ا وَ ذَ نِي كَ نَعُ مْ ُيَ

.(١)« هُ دَ حْ اءَ اهللاُ» وَ ا شَ وا: «مَ ُقُولُ

e2E

(١)  باب: قول: (ما شاء اهللا وشئت):

قول: «ما شاء اهللا وشئت»؛ ال جيوز؛ ملا فيه من التسوية بني اخلالق واملخلوق يف   
املشيئة، وهو رشك أصغر؛ إن اعتقد أنه دون اهللا يف املشيئة والقدرة، لكن أرشك 
فذلك  والقدرة؛  املشيئة  املعطوف مساو هللا يف  أن  اعتقد  إذا  وأما  اللفظ.  به يف 

رشك أكرب.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٨٠)

«»

----------------------------------------------------------------------

(١)  باب: من «سب الدهر؛ فقد آذ اهللا»:
ساب الدهر بني أمرين: إما مسبة اهللا، أو الرشك به. فإن اعتقد أن الدهر فاعل مع   

اهللا؛ فهو رشك، وإن اعتقد أن اهللا وحده هو الفاعل لذلك؛ فقد سب اهللا تعاىل.

 

           

: اىلَ لِ اهللا تَعَ وْ قَ وَ

 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;﴿
Q P O N﴾ [اجلاثية:٢٤].

: الَ نِ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، قَ ةَ ڤ، عَ رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ يحِ عَ حِ يفِ الصَّ

يْلَ  لِّبُ اللَّ ؛ أُقَ رُ هْ ا الدَّ أَنَ . وَ رَ هْ بُّ الدَّ ؛ يَسُ مَ ذينِي ابْنُ آدَ ؤْ : يُ اىلَ الَ اهللا تَعَ «قَ
 .« ارَ النَّهَ وَ

.(١)« رُ هْ وَ الدَّ إِنَّ اهللاَ هُ ؛ فَ رَ هْ بُّوا الدَّ : «الَ تَسُ ةٍ ايَ وَ يفِ رِ وَ
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: الَ نِ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ةَ عَ رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ يح عَ حِ ويفِ الصَّ

ُاهللاُ». الِكَ إِال  »؛ الَ مَ كِ الَ مْ لِكَ األَ ى «مَ مَ لٌ يسَ جُ نْدَ اهللا رَ م عِ نَعَ اسْ «إِنَّ أَخْ

. اهْ انْ شَ ثْلُ شاهَ : مِ يَانُ فْ الَ سُ قَ

.« بَثُهُ أَخْ ، وَ ةِ يِامَ مَ القِ وْ ىلَ اهللا يَ لٍ عَ جُ يَظ رَ «أَغْ : ةٍ ايَ وَ يفِ رِ وَ

.(١) عَ ضَ نِي: أَوْ عْ )، يَ نَعُ : (أَخْ هُ لُ وْ قَ

e2E

(١)  باب: التسمي بـ «قايض القضاة» ونحوه:
كل اسم فيه تعظيم شديد للمخلوق من األلقاب واألسامء التي فيها التعظيم الذي   
ال يليق إال باهللا y مثل: «ملك األمالك»، و«سيد السادات»، وما أشبه ذلك من 
ا عىل حتريم  األلقاب الضخمة؛ فيحرم التسمي هبا، ومنها: «قايض القضاة»؛ قياسً

التسمي بـ«ملك األمالك» الوارد ذمه، والذي ينايف كامل «التوحيد».



---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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هُ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: الَ لَ قَ »، فَ مِ ا احلَكَ نَى «أَبَ كْ انَ يُ هُ كَ ، أَنَّ نْ أَيبِ رشيْحٍ عَ

؛  وا يفِ يشءٍ تَلَفُ ا اخْ ي إِذَ مِ وْ : إِنَّ قَ الَ قَ ». فَ مُ كْ إِلَيْهِ «احلُ » وَ مُ كَ وَ «احلَ «إِنَّ اهللاَ هُ
امَ لَكَ  ا! فَ ذَ نَ هَ سَ ا أَحْ : «مَ الَ قَ ، فَ ِ نيْ يقَ رِ يضَ كِالَ الفَ ؛ فَرَ مْ يْنَهُ تُ بَ مْ كَ ، فَحَ ينِ أَتَوْ
 : الَ ؟». قَ مْ هُ ُ ربَ نْ أَكْ مَ : «فَ الَ اهللا. قَ بْدُ عَ ، وَ لِمٌ سْ مُ ، وَ : رشيْحٌ الَ ؟». قَ لَدِ نَ الوَ مِ

.(١) هُ ُ ريْ غَ دَ وَ اوُ اهُ أَبُو دَ وَ ». رَ أَنْتَ «أَبو رشيْحٍ : «فَ الَ . قَ : رشيْحٌ لْتُ قُ

e2E

(١)  باب: احرتام أسامء اهللا تعاىل:
ويمنع  فذلك حمرم،  والتكني هبا؛  بأسامئه  بالتسمي  اهللا  أسامء  امتهان  املنع من  فيه   

ا ما يوهم بعدم احرتامها كالتكني بأيب احلكم. أيضً
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اىل: لِ اهللا تَعَ وْ قَ وَ

 ] \ [ Z Y X W V U T S﴿
^ _ `﴾ [التوبة:٦٥].

يثُ  دِ حَ لَ  دَخَ  ، ةَ تَادَ قَ وَ  ، لَمَ أَسْ بْنِ  دِ  يْ زَ وَ  ، بٍ عْ كَ بْنِ  دِ  َمَّ حمُ وَ  ، رَ مَ عُ ابْنِ  نِ  عَ
؛  ءِ الَ ؤُ ائنَا هَ رَّ قُ ثْلَ  مِ نَا  أَيْ رَ ا  مَ  : بُوكَ تَ ةِ  وَ زْ لٌ يفِ غَ جُ الَ رَ قَ هُ  أَنَّ  : بَعْضٍ مْ يفِ  هِ ضِ بَعْ
ولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص سُ نِي: رَ عْ اءِ (يَ قَ نْدَ اللَّ بَنَ عِ ال أَجْ نًا، وَ سُ بَ أَلْ ذَ ال أَكْ بَ بُطُونًا، وَ غَ أَرْ

.( اءَ رَّ هُ القُ ابَ حَ أَصْ وَ

: الِكٍ فُ ابْنُ مَ وْ هُ عَ الَ لَ قَ فَ

ولِ  سُ فٌ إِىلَ رَ وْ بَ عَ هَ ولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص. فَذَ سُ نَّ رَ َ ربِ ُخْ ، ألَ نَافِقٌ كِنَّكَ مُ لَ ، وَ بْتَ ذَ كَ
اهللا  ولِ  سُ رَ إِىلَ  لُ  جُ الرَّ لِكَ  ذَ اءَ  فَجَ  ، هُ بَقَ سَ دْ  قَ آنَ  رْ القُ دَ  جَ فَوَ  ، هُ َ ربِ لِيُخْ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا 
ثُ  دَّ تَحَ نَ وضُ وَ نَّا نَخُ ول اهللا، إِنَّامَ كُ سُ ا رَ : يَ الَ قَ ، فَ تَهُ اقَ كِبَ نَ رَ لَ وَ َ حتَ دِ ارْ قَ ملسو هيلع هللا ىلص وَ

. يقِ نَاءَ الطَّرِ طَعُ بِهِ عَ ؛ نَقْ بِ كْ يثَ الرَّ دِ حَ

إِنَّ  وَ ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللا  ولِ  سُ رَ ةِ  اقَ نَ ةِ  عَ بِنِسْ ا  قً لِّ تَعَ مُ يْهِ  إِلَ أَنْظُرُ  أَينِّ  كَ  : رَ مَ عُ ابْنُ  الَ  قَ
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هُ  لَ ولُ  يَقُ فَ  . بُ لْعَ نَ وَ وضُ  نَخُ نَّا  كُ إِنَّامَ   : ولُ قُ يَ وَ  هُ وَ  ، يْهِ لَ جْ رِ بُ  لتَنْكُ ةَ  ارَ جَ احلِ
ولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿\ [ ^ _ `﴾ [التوبة:٦٥]،  سُ رَ

يْهِ(١). لَ هُ عَ يدُ زِ ا يَ مَ ، وَ يْهِ تُ إِلَ تَفِ لْ ا يَ مَ

e2E

(١)  باب: من هزل بيشء فيه ذكر اهللا أو القرآن أو الرسول ملسو هيلع هللا ىلص:

من تكلم بكالم فيه اهلزل واالستهزاء والعيب، إما باهللا، أو بالقرآن، أو بالرسول   
بالربوبية، والرسالة ﴿]  باألنبياء واملرسلني؛ فقد كفر؛ الستخفافه  أو  أو سنته، 
 .﴾g f e d c b a`  _ ^ ] \
عىل  والبواعث  القرائن  إىل  فيه  فينظر  والصاحلني؛  الرشيعة  بعلامء  االستهزاء  أما 
السخرية، فإن كان لتدينهم باإلسالم وعنايتهم بالكتاب والسنة؛ فذلك كفر وردة، 
وإن كان الباعث عىل السخرية بالعلامء والصاحلني أمور أخر كاهتامهم يف نياهتم 

وصدقهم يف التدين؛ فهذا االهتام حرام، لكن ال يصل إىل حد الكفر.
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 a  `  _  ^  ]  \  [﴿  : اىلَ تَعَ اهللا  لِ  وْ قَ
 j  i  h  g  f  e  d  c  b
 u  t  s  rq  p  o  n  m  l  k

z y x w v }﴾ [فصلت: ٥٠].

نْ  مِ  : يدُ رِ يُ  : بَّاسٍ عَ ابْنُ  الَ  قَ وَ  . بهِ وقٌ  ْقُ حمَ أَنَا  وَ  ، يلِ مَ بِعَ ا  ذَ هَ  : دٌ َاهِ جمُ الَ  قَ  
ي.  نْدِ عِ

لْمٍ  عِ ىلَ  عَ  : ةُ تَادَ قَ الَ  قَ [القصص:٧٨]،   ﴾'  &  %  $  #  "  !﴿  : هُ لُ وْ قَ وَ
. لٌ هُ أَهْ نَ اهللا أَينِّ لَ لْمٍ مِ ىلَ عِ : عَ ونَ رُ الَ آخَ قَ . وَ بِ اسِ كَ وهِ المَ جُ نِّي بِوُ مِ

. فٍ َ ىلَ رشَ تِيتُهُ عَ : أُوْ دٍ َاهِ لِ جمُ نَى قَوْ عْ ا مَ ذَ هَ وَ

: ولُ قُ عَ النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص يَ مِ ةَ ڤ، أَنَّهُ سَ رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ عَ وَ
؛  مْ بْتَلِيَهِ ادَ اهللاُ أَنْ يَ أَرَ ، فَ ىـ  مَ أَعْ عَ وَ رَ أَقْ صَ وَ ـ  أَبْرَ نِي إِرسائِيلَ نْ بَ ةً مِ ثَ ُ«إِنَّ ثَالَ
نٌ  لَوْ  : الَ قَ ؟  إِلَيْكَ أَحبُّ  ء  ٍ يشَ أَيُّ   : الَ قَ فَ األَبَرصَ  أَتَى  فَ ا،  لَكً مَ مْ  إِلَيْهِ بَعَثَ  فَ
 ، هُ حَ سَ مَ : فَ الَ . قَ ينِ النَّاسُ بِهِ رَ ذِ دْ قَ ي قَ نِّي الَّذِ بُ عَ هَ ذْ يَ ، وَ نٌ سَ لْدٌ حَ جِ ، وَ نٌ سَ حَ
نٌ  لَوْ  : الَ قَ ؟  إِلَيْكَ أَحبُّ  ء  ٍ يشَ أَيُّ   : الَ قَ فَ األَبَرصَ  أَتَى  فَ ا،  لَكً مَ مْ  إِلَيْهِ بَعَثَ  نٌ فَ لَوْ  : الَ قَ ؟  إِلَيْكَ أَحبُّ  ء  ٍ يشَ أَيُّ   : الَ قَ فَ األَبَرصَ  أَتَى  فَ ا،  لَكً مَ مْ  إِلَيْهِ بَعَثَ  فَ

بُّ  أَيُّ املَالِ أحَ : فَ الَ نًا. قَ سَ ا حَ لْدً جِ نًا، وَ سَ ا حَ نً طَيَ لَوْ أَعْ . وَ هُ رُ ذَ نْهُ قَ بَ عَ هَ ذَ فَ
 : الَ قَ . فَ رشاءَ ةً عُ اقَ طِيَ نَ أُعْ اقُ ـ) فَ حَ كَّ إِسْ رُ ـ شَ بِلُ (أَوِ البَقَ : اإلِ الَ ؟ قَ إِلَيْكَ

ا. كَ اهللا لَكَ فِيهَ ارَ بَ
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 ، نٌ سَ حَ رٌ  عْ شَ  : الَ قَ ؟  إِلَيْكَ بُّ  أَحَ ء  ٍ يشَ أَيُّ   : الَ قَ فَ  ، عَ رَ األقْ أَتَى  فَ  : الَ قَ
طِيَ  أُعْ . وَ نْهُ بَ عَ هَ ذَ ، فَ هُ حَ سَ مَ : فَ الَ . قَ ينِ النَّاسُ بِهِ رَ ذِ دْ قَ ي قَ نِّي الَّذِ بُ عَ هَ ذْ يَ وَ
 ، نٌ سَ حَ رٌ  عْ شَ  : الَ قَ ؟  إِلَيْكَ بُّ  أَحَ ء  ٍ يشَ أَيُّ   : الَ قَ فَ  ، عَ رَ األقْ أَتَى  فَ  : الَ نٌقَ سَ حَ رٌ  عْ شَ  : الَ قَ ؟  إِلَيْكَ بُّ  أَحَ ء  ٍ يشَ أَيُّ   : الَ قَ فَ  ، عَ رَ األقْ أَتَى  فَ  : الَ قَ

 . الً امِ ةً حَ رَ قَ طِيَ بَ أُعْ . فَ رَ : البَقَ الَ ؟ قَ أيُّ املَالِ أَحبُّ إِلَيْكَ : فَ الَ قَ نًا. فَ سَ ا حَ رً عْ شَ
طِيَ  أُعْ . وَ نْهُ بَ عَ هَ ذَ ، فَ هُ حَ سَ مَ : فَ الَ . قَ ينِ النَّاسُ بِهِ رَ ذِ دْ قَ ي قَ نِّي الَّذِ بُ عَ هَ ذْ يَ طِيَ وَ أُعْ . وَ نْهُ بَ عَ هَ ذَ ، فَ هُ حَ سَ مَ : فَ الَ . قَ ينِ النَّاسُ بِهِ رَ ذِ دْ قَ ي قَ نِّي الَّذِ بُ عَ هَ ذْ يَ وَ

ا. كَ اهللاُ لَكَ فِيهَ ارَ : بَ الَ ُقَ
ي؛  َّ بَرصَ دَّ اهللاُ إِيلَ رُ : أَنْ يَ الَ ؟ قَ بُّ إِلَيْكَ ء أَحَ ٍ : أَيُّ يشَ الَ قَ ى فَ مَ أَتَى األَعْ : فَ الَ ُقَ
 : الَ ؟ قَ بُّ إِلَيْكَ الِ أَحَ أَيُّ المَ : فَ الَ ه. قَ  إِلَيْهِ بَرصُ

دَّ اهللا رُ : أَنْ يَ الَ ؟ قَ بُّ إِلَيْكَ ء أَحَ ٍ : أَيُّ يشَ الَ قَ ى فَ مَ أَتَى األَعْ : فَ الَ دَّ اهللاقَ رُ : أَنْ يَ الَ ؟ قَ بُّ إِلَيْكَ ء أَحَ ٍ : أَيُّ يشَ الَ قَ ى فَ مَ أَتَى األَعْ : فَ الَ قَ
دَّ اهللاُ رَ هُ فَ حَ سَ مَ . فَ أُبْرص بِهِ النَّاسَ فَ

دَّ رُ : أَنْ يَ الَ ؟ قَ بُّ إِلَيْكَ ء أَحَ ٍ : أَيُّ يشَ الَ قَ ى فَ مَ أَتَى األَعْ : فَ الَ دَّقَ رُ : أَنْ يَ الَ ؟ قَ بُّ إِلَيْكَ ء أَحَ ٍ : أَيُّ يشَ الَ قَ ى فَ مَ أَتَى األَعْ : فَ الَ قَ
ُ

ا  ذَ هلَِ ، وَ بِلِ نَ اإلِ ادٍ مِ ا وَ ذَ انَ هلَِ كَ ا؛ فَ ذَ لَّدَ هَ وَ ان وَ ذَ تَجَ هَ أَنْ ا. فَ الِدً اةً وَ طِيَ شَ أُعْ . فَ نَمُ الغَ
دَّ اهللا رَ هُ فَ حَ سَ مَ . فَ أُبْرص بِهِ النَّاسَ دَّفَ رَ هُ فَ حَ سَ مَ . فَ أُبْرص بِهِ النَّاسَ فَ

. نَمِ نَ الغَ ادٍ مِ ا وَ ذَ هلَِ ، وَ رِ نَ البَقَ ادٍ مِ وَ

د  قَ  ، كِنيٌ سْ مِ لٌ  جُ رَ : الَ قَ فَ يْئَتِهِ  هِ وِ تِهِ  ورَ صُ يفِ  صَ  األبْرَ أَتَى  هُ  إِنَّ ثُمَّ   : الَ قَ  
ي  ، بِالَّذِ أَلُكَ . أَسْ مَ إِالَّ باهللا ثُمَّ بكَ َ اليَوْ ي، فَالَ بَالغَ يلِ رِ فَ بَالُ يفِ سَ قَطَعَتْ يبِ احلِ انْ
 : الَ قَ فَ ي.  رِ فَ بِهِ يفِ سَ بَلَّغُ  أَتَ ا  بَعِريً  ، نَ واملَالَ سَ احلَ لْدَ  اجلِ وَ نَ  سَ احلَ نَ  اللَّوْ طَاكَ  أَعْ
ي  ، بِالَّذِ أَلُكَ . أَسْ مَ إِالَّ باهللا ثُمَّ بكَ َ اليَوْ ي، فَالَ بَالغَ يلِ رِ فَ بَالُ يفِ سَ قَطَعَتْ يبِ احلِ ، بِالَّذِانْ أَلُكَ . أَسْ مَ إِالَّ باهللا ثُمَّ بكَ َ اليَوْ ي، فَالَ بَالغَ يلِ رِ فَ بَالُ يفِ سَ قَطَعَتْ يبِ احلِ انْ

ا  ريً قِ فَ ؟  النَّاسُ كَ  رُ ذَ قْ يَ صَ  أَبَرَ نْ  تَكُ  ْ أَملَ  . فُكَ رِ أَعْ أينِّ  : كَ لَهُ الَ  قَ فَ  . ةٌ ثِريَ قُوقُ كَ احلُ
نْتَ  : إِنْ كُ الَ قَ . فَ ابِرٍ نْ كَ ا عَ ابِرً ا املَالَ كَ ذَ ثْتُ هَ رِ امَ وَ : إِنَّ الَ قَ y، فَ طَاكَ اهللاُ أَعْ ُفَ

. نْتَ ا كُ كَ اهللاُ إِىلَ مَ ا، فَصريَ اذِبً ُكَ
ثْلَ  يْهِ مِ لَ دَّ عَ رَ ا، وَ ذَ الَ هلَِ ا قَ ثْلَ مَ الَ لَهُ مِ قَ ، فَ تِهِ ورَ عَ يفِ صُ رَ ه أَتَى األَقْ : ثُمَّ إِنَّ الَ  قَ

. نْتَ ا كُ كَ اهللا إِىلَ مَ ا فَصريَ اذِبً نْتَ كَ : إِنْ كُ الَ قَ ا، فَ ذَ ىل هَ دَّ عَ ا رَ مَ

 َ قَطَعَتْ يبِ بِيل، انْ كِنيٌ وابْنُ سَ سْ لٌ مِ جُ : رَ الَ قَ ، فَ تِهِ ورَ ى يفِ صُ مَ أَتَى األَعْ : وَ الَ  قَ
يْكَ  لَ دَّ عَ ي رَ ، بِالَّذِ أَلُكَ . أَسْ مَ إِالَّ بِاهللا ثُمَّ بِكَ َ اليَوْ غَ يلِ ي، فَالَ بَالَ رِ فَ بَالُ يفِ سَ احلِ
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َّ بَرصي،  ُاهللاُ إِيلَ دَّ  رَ ى، فَ مَ نْتُ أَعْ دْ كُ : قَ الَ قَ ي. فَ رِ فَ ا يفِ سَ َ بَلَّغُ هبِ اةً أَتَ ، شَ بَرصكَ
 : الَ قَ هُ هللا. فَ تَ ذْ مَ بِيشءٍ أَخَ كَ اليَوْ دَ هَ ، فَواهللا الَ أَجْ ئْتَ ا شِ عْ مَ دَ ، وَ ئْتَ ا شِ ذْ مَ فَخُ
 .« بَيْكَ احِ ىلَ صَ طَ عَ خِ سَ ، وَ نْكَ ُاهللاُ عَ يض  دْ رَ قَ فَ  ، تُلِيتُمْ ابْ امِ  إِنَّ فَ ؛  الَكَ مَ كْ  سِ أَمْ

.(١)( اهُ جَ رَ (أَخْ

e2E

(١)  باب: ما جاء يف قول اهللا تعاىل:
النعم  من  أوتيه  ما  أن  زعم  من   :﴾b  a  `  _  ^  ]  \  [﴿  
والرزق فهو بكده وفطنته وتعبه وحتصيله، وأنه مستحق لذلك؛ فهذا من كفران 
النعم والعجب بالنفس، كام فعل األبرص واألقرع إذ نسبا النعمة التي أعطامها اهللا 
إياها إىل نفسيهام وحتصيلهام، فنسبة النعم إىل اهللا توحيد، ونسبتها إىل غريه رشك، 
لكن إن اعتقد اإلنسان أن موجدها غري اهللا؛ فذلك رشك أكرب، وإن اعتقد أن غري 
رشك  فذلك  السبب؛  إىل  نسبها  ولكن  أوجدها،  الذي  هو  واهللا  سبب،  جمرد  اهللا 

أصغر.
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:﴾c b a﴿:(١)  باب: قول اهللا تعاىل

إن  الطاعة  «التوحيد»، وهو رشك  ينايف كامل  لغري اهللا رشك أصغر؛  تعبيد األسامء   
كان املقصود جمرد التسمية، ومل يقصد به معنى العبودية، فإن كان املقصود به معنی 
العبودية والتأله لغري اهللا؛ صار من الرشك األكرب، كام عليه عباد القبور الذين يسمون 

أوالدهم «عبد احلسني» أو «عبد الرسول»؛ فإهنم ـ غالبًا ـ يقصدون التعبد.

 

 f  e d c b a﴿ : اىلَ لِ اهللا تَعَ وْ قَ
m l k j ih g﴾ [األعراف: ١٩٠]

و»،  رٍ مْ بْدِ عَ ِ اهللا، كـ «عَ ريْ بَّدٍ لِغَ عَ مٍ مُ لِّ اسْ يمِ كُ رِ ْ ىلَ حتَ وا عَ قُ فَ : اتَّ مٍ زْ الَ ابْنُ حَ قَ
.« املُطَّلِبِ بْدَ ا «عَ اشَ  حَ

رٍ مْ بْدِ عَ ِ اهللا، كـ «عَ ريْ بَّدٍ لِغَ عَ مٍ مُ لِّ اسْ يمِ كُ رِ ْ ىلَ حتَ وا عَ قُ فَ : اتَّ مٍ زْ الَ ابْنُ حَ رٍقَ مْ بْدِ عَ ِ اهللا، كـ «عَ ريْ بَّدٍ لِغَ عَ مٍ مُ لِّ اسْ يمِ كُ رِ ْ ىلَ حتَ وا عَ قُ فَ : اتَّ مٍ زْ الَ ابْنُ حَ قَ
، لِكَ بَهَ ذَ ا أَشْ مَ »، وَ بَةِ عْ الكَ بْدِ «عَ وَ

 : الَ قَ ، فَ لِيسُ ا إِبْ َ أَتَامهُ ، فَ َلَتْ ، محَ مُ ا آدَ اهَ شَّ ا تَغَ : لمَّ الَ ، قَ ةِ بَّاسٍ يفِ اآليَ ن ابْنِ عَ عَ وَ
جُ  رُ يَخْ ، فَ ينَ أَيِّلٍ رْ هُ قَ لَنَّ لَ عَ جْ نَّنِي أَوْ ألَِ تُطِيعَ ، لَ نَ اجلَنَّةِ امَ مِ تُكُ جْ رَ ي أَخْ ذِ امَ الَّ بُكُ احِ إِينِّ صَ
يَا أَنْ  بَ أَ »، فَ ثِ احلَارِ بْدَ يَاهُ «عَ مِّ اـ  ، سَ مَ فُهُ وِّ ـ  يُخً لَنَّ عَ ألَفْ لَنَّ وَ عَ ألَفْ ، وَ هُ قُّ يَشُ ، فَ نْ بَطْنِكَ مِ
جُ  رُ يَخْ ، فَ ينَ أَيِّلٍ رْ هُ قَ لَنَّ لَ عَ جْ نَّنِي أَوْ ألَِ تُطِيعَ ، لَ نَ اجلَنَّةِ امَ مِ تُكُ جْ رَ ي أَخْ ذِ امَ الَّ بُكُ احِ جُ إِينِّ صَ رُ يَخْ ، فَ ينَ أَيِّلٍ رْ هُ قَ لَنَّ لَ عَ جْ نَّنِي أَوْ ألَِ تُطِيعَ ، لَ نَ اجلَنَّةِ امَ مِ تُكُ جْ رَ ي أَخْ ذِ امَ الَّ بُكُ احِ إِينِّ صَ

يْتًا،  جَ مَ رَ ، فَخَ اهُ طِيعَ يَا أَنْ يُ بَ أَ ، فَ لِهِ وْ ثْلَ قَ الَ مِ قَ ا فَ َ أَتَامهُ ، فَ َلَتْ يْتًا. ثُمَّ محَ جَ مَ رَ ، فَخَ اهُ طِيعَ يُ
لِكَ  »؛ فَذَ ثِ احلَارِ بْدَ يَاهُ «عَ مَّ ، فَسَ دِ لَ بُّ الوَ امَ حُ هُ كَ رَ أَدْ ا، فَ مَ رَ لهُ كَ ا، فَذَ َ أَتَامهُ ، فَ َلَتَ ثُمَ محَ

.( اتِمٍ اهُ ابْنُ أَيبِ حَ وَ : ﴿ih g f e d﴾ [األعراف:١٩٠]. (رَ هُ لُ وْ قَ
. تِهِ بَادَ نْ يفِ عِ ْ يَكُ ملَ ، وَ تِهِ اءُ يفِ طَاعَ : رشكَ الَ ، قَ ةَ تَادَ نْ قَ يحٍ عَ حِ نَدٍ صَ هُ بِسَ لَ  وَ
١٨٩[األعراف: ١٨٩]،  [األعراف: ﴾  \ [ Z﴿ : لِهِ وْ ، يفِ قَ دٍ َاهِ نْ جمُ يحٍ عَ حِ نَدٍ صَ هُ بِسَ لَ  وَ

ا(١). َ مهِ ِ ريْ غَ يدٍ وَ عِ سَ نِ وَ نِ احلَسَ نَاهُ عَ عْ رَ مَ كَ ذَ انًا. وَ ونَ إِنْسَ ا أَالَّ يَكُ قَ فَ : أَشْ الَ قَ
﴿ : لِهِ وْ ، يفِ قَ دٍ َاهِ نْ جمُ يحٍ عَ حِ نَدٍ صَ هُ بِسَ لَ لِهِ وَ وْ ، يفِ قَ دٍ َاهِ نْ جمُ يحٍ عَ حِ نَدٍ صَ هُ بِسَ لَ  وَ



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(٨٩)

-----------------------------------

:﴾E D C﴿ :(١)  باب: قول اهللا تعاىل
له رسوله من األسامء احلسنى  أثبته  أو  لنفسه  اهللا  أثبته  ما  إثبات  «التوحيد»  أصل   
والصفات العىل من غري حتريف وال تعطيل وال تكييف وال متثيل، وعدم اإلحلاد 
يف أسامئه بتسمية اهللا بام مل يسم به نفسه، أو التكذيب هبا أو بمعانيها وبام دلت عليه، 
أو تسمية املخلوقات هبا. وأسامؤه ـ تعاىل ـ ال حيصيها إال هو، وقد بلغت الغاية 
يف احلسن؛ فليس يف األسامء أحسن وال أكمل وال أمجل وال أعظم منها؛ فينبغي  
للعباد معرفتها وما احتوت عليه من املعاين اجلليلة واملعارف اجلميلة، والتعبد هللا 
هبا وبإثباهتا، ودعاؤه هبا؛  فهي أعظم الوسائل إىل اهللا تعاىل. ويف هذه الرتمجة أراد 
املصنف الرد عىل من يتوسل بذوات األموات، وأنه باطل، وأن املرشوع هو التوسل 
باألسامء احلسنى والصفات العىل وباألعامل الصاحلة وبدعاء الرجل الصالح احلي 

أن يدعو لك.

 

I H G F E D C﴿: اىلَ لِ اهللا تَعَ وْ  قَ
M L K J.. اآلية [األعراف: ١٨٠] 

[األعراف:﴾ [األعراف:١٨٠]: M L K﴿ : بَّاسٍ ن ابْنِ عَ اتِم عَ رَ ابْنُ أَيبِ حَ كَ ذَ
. ونَ يُرشكُ

 : شِ مَ ن األَعْ عَ ». وَ يزِ زِ نَ «العَ » مِ زَّ «العُ »، وَ هِ لَ نَ «اإلِ » مِ تَ وا «الالَّ مَّ : سَ نْهُ عَ وَ
ا(١). نْهَ يْسَ مِ ا لَ ا مَ لُونَ فِيهَ خِ دْ يُ

e2E
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يفِ  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  عَ  مَ نَّا  كُ ا  إِذَ نَّا  كُ  : الَ قَ ڤ،  د  وٍ عُ سْ مَ ابْنِ  ن  عَ يحِ  حِ الصَّ يفِ 
الَ  قَ »، فَ نٍ فُالَ نٍ وَ ىلَ فُالَ مُ عَ الَ بَادِهِ، السَّ نْ عِ ىلَ اهللا مِ مُ عَ الَ نَا: «السَّ لْ ةِ قُ الَ الصَّ

.(١)« مُ الَ وَ السَّ إِنَّ اهللاَ هُ ىلَ اهللا؛ فَ مُ عَ الَ ولُوا: السَّ قُ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: «الَ تَ

 
            

: اللهمَّ  مُ كُ دُ لْ أَحَ قُ : «الَ يَ الَ ولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قَ سُ ، أَنَّ رَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ يح عَ حِ ملسو هيلع هللا ىلص يفِ الصَّ
.« هَ لَهُ رِ كْ إِنَّ اهللاَ الَ مُ ؛ فَ أَلَةَ سْ مِ المَ زِ . لِيَعْ ئْتَ نِي إِنْ شِ ْ محَ . اللهمَّ ارْ ئْتَ رْ يلِ إِنْ شِ فِ اغْ

.(٢)« طَاهُ ءٌ أَعْ هُ يشَ اظَمُ تَعَ إِنَّ اهللاَ الَ يَ ؛ فَ بَةَ غْ ظِّمِ الرَّ لِيُعَ : «وَ لِمِ سْ مِ لُ وَ

(١)  باب: ال يقال: «السالم عىل اهللا»:
ا كان السالم عىل الشخص معناه طلب السالمة له؛ امتنع أن يقال: «السالم عىل  لمَّ  

(١)  باب: ال يقال: «السالم عىل اهللا»:(١)  باب: ال يقال: «السالم عىل اهللا»:

اهللا»؛ ألنه هو الغني السامل من كل آفة ونقص؛ فهو يدعی وال يدعى له، ويطلب منه 
ا كان السالم عىل الشخص معناه طلب السالمة له؛ امتنع أن يقال: «السالم عىل  لمَّ كان السالم عىل الشخص معناه طلب  

السالمة، وال يطلب له السالمة؛ فهذا هني عن التسليم عىل اهللا؛ ألنه هو «السالم»؛ 
يدعى له، اهللا»؛ ألنه هو الغني السامل من كل آفة ونقص؛ فهو يدعی وال يدعى له، ويطلب منه 

فهو غني عن أن يسلم عليه.
وال يطلب السالمة، وال يطلب له السالمة؛ 

(٢)  باب: قول: «اللهم اغفر يل إن شئت»:
تقل يف دعائك: «إن شاء  باملشيئة؛ منهي عنه؛ ال جيوز؛ فال  باملغفرة  الدعاء  تعليق   
اهللا»، واعزم الطلب؛ فاهللا ال يثقله يشء من حوائج خلقه أو يضطره يشء إىل قضائها؛ 
تقل يف دعائك: «إن شاء  باملشيئة؛ منهي عنه؛ ال جيوز؛ فال  باملغفرة  الدعاء  تعليق  تقل يف   باملشيئة؛ منهي عنه؛ ال جيوز؛ فال  باملغفرة  الدعاء  تعليق   

فيجب أن يسأل ربه باجلزم والرغبة واإلحلاح من غري تردد. واهللا y عند ظن عبده 
اهللا»، واعزم الطلب؛ فاهللا ال يثقله يشء من حوائج خلقه أو يضطره اهللا»، واعزم الطلب؛ فاهللا ال يثقله يشء من حوائج خلقه أو يضطره 

¤  ¥  ¦  §﴾، وقال: 
غري تردد. واهللا من غري تردد. واهللا 

به، وحيب امللحني يف الدعاء؛ لذلك قال اهللا:  ﴿
من غري فيجب أن يسأل ربه باجلزم والرغبة واإلحلاح من غري 

-  .  /  0  21﴾؛ فهذا من كرم اهللا ـ جل وعال ـ .
به، وحيب امللحني يف الدعاء؛ لذلك قال اهللا:  ﴿به، وحيب امللحني يف الدعاء؛ لذلك قال اهللا:  ﴿

﴿
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(٩١)

-----------------------------------

(١)  باب: ال يقول: «عبدي وأمتي»:
ا  ا للتوحيد، وسد! (أطعم ربك، وضئ ربك، عبدي، أمتي): هني عن هذه األلفاظ؛ حتقيقً  

لذرائع الرشك؛ ملا يف هذه األلفاظ من الترشيك يف اللفظ، وأرشد إىل ما يقوم مقامها.
(٢) باب: ال يرد من سأل باهللا:

ا عىل  أو رضرً إثامً  السؤال  يتضمن  مل  ما  إعطاؤه،  فإنه جيب عليك  باهللا؛  من سألك 
املسئول ـ تعظيامً وإجالالً هللا الذي سأل به ـ ، وكذلك: من استعاذ باهللا منك؛ فأعذه.

ا عىل  أو رضرً إثامً  السؤال  يتضمن  مل  ما  إعطاؤه،  فإنه جيب عليك  باهللا؛  أو رضرًمن سألك  إثامً  السؤال  يتضمن  مل  ما  إعطاؤه،  فإنه جيب عليك  باهللا؛  من سألك 

 

          

عِمْ  : أَطْ مْ كُ دُ لْ أَحَ قُ : «الَ يَ الَ ولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قَ سُ ، أَنَّ رَ ةَ رَ يْ رَ ن أَيبِ هُ يح، عَ حِ  يفِ الصَّ
تِي،  أَمَ ي، وَ بْدِ : عَ مْ كُ دُ لْ أَحَ قُ الَ يَ . وَ يْ الَ وْ مَ ي، وَ : سيدِ لْيَقُلْ . وَ بَّكَ ضئْ رَ . وَ بَّكَ رَ

ي»(١). مِ الَ غُ ، وَ تَايتِ فَ ، وَ تَايَ : فَ لْيَقُلْ وَ

 

       

 ، وهُ يذُ أعِ اذَ بِاهللا؛ فَ تَعَ نْ اسْ ولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ سُ الَ رَ : قَ الَ ملسو هيلع هللا ىلص، قَ رَ ڤ مَ نْ ابْنِ عُ ڤعَ

ا؛  وفً رُ عْ مْ مَ نَعَ إِلَيْكُ نْ صَ مَ ، وَ يبُوهُ أَجِ ؛ فَ مْ اكُ عَ نْ دَ مَ ، وَ طُوهُ أَعْ أَلَ باهللا؛ فَ نْ سَ مَ وَ
.« ُوهُ أْمتُ افَ دْ كَ مْ قَ ا أَنَّكُ وْ رَ تَّى تَ وا لَهُ حَ عُ ادْ ؛ فَ هُ افِئُونَ ا تُكَ وا مَ ِدُ ْ جتَ إِنْ ملَ ، فَ افِئُوهُ كَ فَ

.(٢)( يحٍ حِ نَدٍ صَ ، بِسَ ائِيُّ النَّسَ ، وَ دَ اوُ اهُ أَبُو دَ وَ (رَ

e2E
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ولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: سُ : رَ الَ : قَ الَ ابِرٍ قَ نْ جَ عَ
.(١)( دَ اوُ اهُ أَبُو دَ وَ ». (رَ نَّةُ هِ اهللا إِالَّ اجلَ جْ أَلُ بِوَ سْ نَّةُ«الَ يُ هِ اهللا إِالَّ اجلَ جْ بِوَ

e2E

(١)  باب: ال يسأل بوجه اهللا إال اجلنة:
يسأل  أن  له  ا  وإعظامً إجالالً  اجلنة؛  إال  العظيم  اهللا  بوجه  يسأل  أن  جيوز  ال  أي:   
بوجهه ما هو حقري من حوائج الدنيا، بل يسأل بوجهه غاية املطالب؛ كاجلنة بام فيها 
من النعيم املقيم، والنظر إىل وجهه الكريم، أو اإلعانة عىل أعامل اآلخرة واألعامل 

الصاحلة املوصلة إىل اجلنة؛ فهذا من حقوق «التوحيد».
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[آل   ﴾X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N﴿  : اىلَ عَ تَ اهللا  لِ  وْ قَ وَ
عمران:١٥٤].

: ﴿Z Y X W V U T S R﴾ [آل عمران:١٦٨]. لِهِ وْ قَ وَ
ىلَ  صْ عَ رِ : «احْ الَ ولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قَ سُ ةَ ڤ، أَنَّ رَ رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ ، عَ يحِ حِ  يفِ الصَّ
: لَوْ أَينِّ  قُلْ ؛ فَالَ تَ ءٌ ابَكَ يشَ إِنْ أَصَ . وَ نَّ زَ الَ تَعْجِ تَعِنْ باهللا، وَ اسْ ، وَ عُكَ نْفَ يَ ا  مَ

ةَ  رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ ، عَ يحِ حِ  يفِ الصَّ

تَحُ  فْ إِنَّ لَوْ تَ ؛ فَ عَلَ اءَ فَ ا شَ مَ رُ اهللاِ، وَ دَ : قَ لْ لَكِنْ قُ ا. وَ ذَ كَ ا وَ ذَ انَ كَ ا؛ لَكَ ذَ لْتُ كَ عَ فَ
.(١)« لَ الشيطَانِ مَ عَ

e2E

(١)  باب: ما جاء يف «اللو»:
  استعامل لفظة «لو» عىل قسمني:

١ ـ مذموم، وهو استعامهلا عىل أمر ماض، ومحل عليها الضجر واحلزن وضعف   
اإليامن بالقضاء والقدر، كاستعامهلا عند املصائب.

٢ ـ وأما املحمود؛ فهو استعامل «لو» رغبةً يف اخلري واإلرشاد والتعليم، (كقولك:   
أمر  قارهنا  إذا  إال  «لو» اجلواز،  استعامل  لو صليت»)، فاألصل يف  اعتمرت،  «لو 

حمرم كاالعرتاض عىل الرشع والقدر.
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(١)  باب: النهي عن سب الريح:
سب الريح عىل وجهني:  

١ ـ أن يسبها ويتسخط منها باعتقاد أهنا مأمورة خملوقة؛ فهذا حمرم.  
٢ ـ أما إن سبها باعتقاد أهنا هي الفاعلة؛ فذاك رشك يف الربوبية.  

  

       

: الَ ولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قَ سُ بٍ ڤ، أَنَّ رَ عْ ِّ بْن كَ نْ أُيبَ عَ

نْ  مِ أَلُكَ  نَسْ ا  إِنَّ اللهمَّ  ولُوا:  قُ فَ ؛  ونَ هُ رَ تَكْ ا  مَ تُمْ  أَيْ رَ ا  إِذَ فَ  ، يحَ الرِّ بُّوا  تَسُ «الَ 
هِ  ذِ نْ رشَ هَ وذُ بِكَ مِ نَعُ ، وَ تْ بِهِ رَ ا أُمِ ِ مَ ريْ خَ ا، وَ ا فِيهَ ِ مَ ريْ خَ ، وَ يحِ هِ الرِّ ذِ ِ هَ ريْ خَ

ي)(١). ذِ مِ ْ هُ الرتِّ حَ حَّ (صَ تْ بِهِ». رَ ا أُمِ رش مَ ا، وَ ا فِيهَ رش مَ ، وَ يحِ الرِّ
هِ  ذِ نْ رشَ هَ وذُ بِكَ مِ نَعُ ، وَ تْ بِهِ رَ ا أُمِ ِ مَ ريْ خَ ا، وَ ا فِيهَ ِ مَ ريْ خَ ، وَ يحِ هِ الرِّ ذِ ِ هَ ريْ هِ خَ ذِ نْ رشَ هَ وذُ بِكَ مِ نَعُ ، وَ تْ بِهِ رَ ا أُمِ ِ مَ ريْ خَ ا، وَ ا فِيهَ ِ مَ ريْ خَ ، وَ يحِ هِ الرِّ ذِ ِ هَ ريْ خَ
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 8 7 6 5 4 3 2 1﴿ : اىلَ لِ اهللا تَعَ وْ قَ
D C B A @ ? > = < ; : 9﴾... اآلية [آل عمران: 
 ﴾ts  r  q  po  n  m  l﴿  : لِهِ وْ قَ وَ  ،ts  r  q  po  n  m  lts  r  q  po  n  m  l [١٥٤

... اآلية [الفتح:٦].

نْرص  يَ هُ ـ الَ  انَ بْحَ ـ سُ هُ  بِأَنَّ ا الظَّنُّ  ذَ َ هَ : فُرسِّ ةِ األُوىلَ يِّمِ يفِ اآليَ ابْنُ القّ الَ  ُ ُ قَ
 ، تِهِ مَ كْ حِ رِ اهللا وَ دَ بِقَ نْ  يَكُ  ْ ملَ هُ  ابَ أَصَ ا  بِأَنِّ مَ فُرس  ، وَ لُّ حِ مَ هُ سيضْ رَ أّمْ أَنَّ  ، وَ هُ ولَ سُ رَ

بِأَنَّه ا الظَّنُّ  ذَ َ هَ : فُرسِّ ةِ األُوىلَ يِّمِ يفِ اآليَ ابْنُ القّ الَ  بِأَنَّهقَ ا الظَّنُّ  ذَ َ هَ : فُرسِّ ةِ األُوىلَ يِّمِ يفِ اآليَ ابْنُ القّ الَ  قَ

هُ  رَ ظْهِ أَنْ يُ ولِهِ ملسو هيلع هللا ىلص وَ سُ رَ رَ تِمَّ أَمْ اِر أَنْ يُ إِنْكَ ، وَ رِ دَ ارِ القَ إِنْكَ ، وَ ةِ مَ كْ ارِ احلِ فَفُرس بِإِنْكَ
ةِ  ورَ ونَ يفِ «سُ املُرشكُ ونَ وَ نَافِقُ نَّهُ المُ ي ظَ وءِ الَّذِ وَ ظَنُّ السَّ ا هُ ذَ هَ ، وَ لِّهِ ينِ كُ ىلَ الدِّ عَ
لِيقُ  ا يَ مَ هُ ـ وَ انَ بْحَ لِيقُ بِهِ ـ سُ ا يَ َ مَ ريْ ؛ ألّنَّهُ ظَنَّ غَ وءِ ا ظَنَّ السَّ ذَ انَ هَ إِنَّامَ كَ تْح»، وَ الفَ

. ادِقِ هِ الصَّ دِ عْ وَ هِ وَ ْدِ محَ تِهِ وَ مَ كْ بِحِ

، أَوْ  ا احلَقِّ هَ عَ لُّ مَ حِ مَ ةً يَضْ رَّ تَقِ سْ ةً مُ الَ ىلَ احلَقَّ إِدَ يلُ البَاطِلَ عَ دِ هُ يُ نْ ظَنَّ أَنَّ فَمَ
ةٍ  الِغَ ةٍ بَ مَ كْ هُ حلِ رُ دَ ونَ قَ رَ أَنْ يَكُ هِ، أَوْ أَنْكَ رِ دَ قَ ائِهِ وَ ضَ  بِقَ رَ ا جَ ونَ مَ رَ أَنْ يَكُ أَنْكَ

لِكَ  ﴿ *  +  ,-    ةٍ؛ فَذَ دَ َرَّ لِكَ ملَِشيئَةٍ جمُ مَ أَنَّ ذَ عَ ؛ بَلْ زَ دَ ا احلَمْ يْهَ لَ قُّ عَ تَحِ يَسْ
 .﴾2  1        0  /  .

 ، مْ هِ ِ ريْ هُ بِغَ لُ عَ فْ فِيامَ يَ ، وَ ِمْ ْتَصُّ هبِ ءِ فِيامَ خيَ وْ ظُنُّونَ بِاهللا ظَنَّ السَّ ثَرُ النَّاسِ يَ أَكْ وَ
هِ. ْدِ محَ تِهِ وَ مَ كْ بِ حِ وجِ مُ اتِهُ وَ فَ صِ هُ وَ ءَ امَ أَسْ فَ اهللا وَ رَ نْ عَ لِكَ إِالَّ مَ نْ ذَ لَمُ مِ الَ يَسْ وَ
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نِّهِ  نْ ظَ هُ مِ رْ فِ تَغْ يَسْ لْ إِىلَ اهللا، وَ يَتُبْ  لْ ا، وَ َذَ هِ هبِ سِ لِنَفْ حُ  النَّاصِ بِيبُ  اللَّ تَنِ  يَعْ لْ فَ

 . ءِ وْ هِ ظَنَّ السَّ بِّ بِرَ

هُ  أَنَّ وَ  ، هُ لَ ةً  مَ الَ مَ وَ  ، رِ دَ القَ ىلَ  عَ نُّتًا  عَ تَ هُ  نْدَ عِ أَيْتَ  رَ لَ ؛  تَ تَّشْ فَ نْ  مَ تَ  تَّشْ فَ وْ  لَ وَ
لْ أَنْتَ  ، هَ كَ سَ تِّشْ نَفْ فَ ، وَ ثِرٌ تَكْ سْ مُ لُّ وَ تَقِ سْ ا، فَمُ ذَ كَ ا وَ ذَ ونَ كَ نْبَغِي أَنْ يَكُ انَ يَ كَ

ٌ؟ املِ سَ

ةٍ ظِيمَ نْ ذِي عَ نْجُ مِ ا تَ نْهَ نْجُ مِ إِنْ تَ فَ
يـًا(١) الُك نَاجِ ـإينِّ الَ إِخَ إِالَّ فَ وَ

e2E

(١) باب: قول اهللا تعاىل: ﴿1 2 3 4 5 6﴾:
أصل  ينايف  باهللا  الظن  وسوء  «التوحيد»،  واجبات  من  باهللا»؛  الظن  «حسن   
شيئًا  كان  إذا  كامله  وينايف  واستمر،  وكثر  زاد  إذا  باهللا  ا  كفرً ويكون  «التوحيد»، 

ا يف النفس فقط وال يتكلم به بلسانه. ا أو خاطرً ا أو خفيفً عارضً
أما إن تكلم به بلسانه؛ فإنه يكون منافيًا للتوحيد، قال اهللا تعاىل يف احلديث القديس:   

ا فله». mا فله، وإن ظن يب رش «أنا عند ظن عبدي يب؛ إن ظن يب خريً



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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دٍ  أُحُ ثْلُ  مِ مْ  هِ دِ ألَحَ انَ  كَ وْ  لَ هِ،  بِيَدِ رَ  مَ عُ ابْنِ  نَفْسُ  ي  ذِ الَّ وَ  : رَ مَ عُ ابْنُ  الَ  قَ وَ
لِ  وْ لَّ بِقَ تَدَ . ثُمَّ اسْ رِ دَ قَ نَ بِالْ مِ ؤْ تَّى يُ نْهُ حَ هُ اهللاُ مِ بِلَ ا قَ بِيلِ اهللا؛ مَ هُ يفِ سَ قَ فَ بًا، ثُمَّ أَنْ هَ ُذَ
 ، رِ اآلخِ مِ  الْيَوْ وَ  ، لِهِ سُ رُ وَ تُبِهِ  كُ وَ  ، تِهِ ئِكَ الَ مَ وَ باهللا  نَ  مِ تُؤْ أَنْ  نُ  «اإليامَ ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبِيِّ 

هِ». رشَ هِ وَ ِ ريْ رِ خَ دَ نَ بِالْقَ مِ تُؤْ وَ

نِ  امَ مَ اإليْ ِدَ طَعْ ، إِنَّكَ لَنْ جتَ نَيَّ ا بُ : يَ نِهِ الَ البْ هُ قَ ، أَنَّ تِ امِ ةَ بْنِ الصَّ بَادَ نْ عُ عَ وَ
 ، لِيُصيبَكَ نْ  يَكُ  ْ ملَ طَأَكَ  أَخْ ا  مَ وَ  ، طِئَكَ لِيُخْ نْ  يَكُ  ْ ملَ ابَكَ  أَصَ ا  مَ أَنَّ  لَمَ  عْ تَ تَّى  حَ
 . تُبْ : اكْ الَ لَهُ قَ ، فَ لَمُ لَقَ اهللا القَ ا خَ لَ مَ : «إِنَّ أَوَّ ولُ قُ ولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يَ سُ تُ رَ عْ مِ سَ
 .« ةُ اعَ قُوم السَّ تَّى تَ ء حَ لَّ يشٍ ادِيرَ كُ قَ تُبْ مَ : اكْ الَ ؟ قَ تُبُ ا أَكْ اذَ مَ ، وَ بِّ : رَ الَ قَ
نِّي». يْسَ مِ لَ ا؛ فَ ذَ ِ هَ ريْ ىلَ غَ اتَ عَ نْ مَ : «مَ قُولُ  يَ

 .« ةُ اعَ قُوم السَّ تَّى تَ ء حَ لَّ يشٍ ادِيرَ كُ قَ تُبْ مَ : اكْ الَ ؟ قَ تُبُ ا أَكْ اذَ مَ ، وَ بِّ : رَ الَ ». قَ ةُ اعَ قُوم السَّ تَّى تَ ء حَ لَّ يشٍ ادِيرَ كُ قَ تُبْ مَ : اكْ الَ ؟ قَ تُبُ ا أَكْ اذَ مَ ، وَ بِّ : رَ الَ قَ
ولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص سُ عْتُ رَ مِ ، سَ نَيَّ ا بُ يَ

ةُ اعَ قُوم السَّ تَّى تَ ء حَ لَّ يشٍ ادِيرَ كُ قَ تُبْ مَ : اكْ الَ ؟ قَ تُبُ ا أَكْ اذَ مَ ، وَ بِّ : رَ الَ ةُقَ اعَ قُوم السَّ تَّى تَ ء حَ لَّ يشٍ ادِيرَ كُ قَ تُبْ مَ : اكْ الَ ؟ قَ تُبُ ا أَكْ اذَ مَ ، وَ بِّ : رَ الَ قَ

  رَ ؛ فَجَ تُبْ : اكْ الَ لَهُ قَ ، فَ لَمَ اىلَ القَ ُاهللاُ تَعَ لَقَ  ا خَ لَ مَ اهللا «إِنَّ أَوَّ : َدَ ايٍة ألَمحْ وَ يفِ رِ وَ
.« ةِ يَامَ مِ القِ وْ ائِنٌ إِىلَ يَ وَ كَ ةِ بِامَ هُ اعَ يفِ تِلْكَ السَّ

هِ  ِ ريْ رِ خَ دَ نْ بِالْقَ مِ ؤْ ْ يُ نْ ملَ مَ ولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «فَ سُ الَ رَ : قَ بٍ هْ ةٍ البْنِ وَ ايَ وَ يفِ رِ وَ
.« هُ اهللا بِالنَّارِ قَ رَ ه؛ أَحْ رشِ وَ

 ، بٍ عْ كَ بْنَ   َّ أُيبَ يْتُ  «أَتَ  : الَ قَ  ، يِّ لَمِ يْ الدَّ ابْنِ  ن  عَ  « نَنِ «السُّ وَ  « نَدِ سْ «المُ يفِ  وَ
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بِي،  لْ نْ قَ بُهُ مِ هِ ذْ لَّ اهللاَ أَنْ يُ عَ ء؛ لَ نِي بِيشٍ ثْ دِّ ؛ فَحَ رِ دَ نَ القَ ءٌ مِ : يفِ نَفْيس يشَ لْتُ قُ فَ
 ، رِ دَ قَ بِالْ نَ  مِ تُؤْ تَّى  حَ نْكَ  مِ اىل  تَعَ اهللا  بِلَهُ  قَ ا  مَ بًا  هَ ذَ دٍ  أُحُ ثْلَ  مِ تَ  قْ أَنْفَ وْ  لَ  : الَ قَ فَ
بِي،  لْ نْ قَ بُهُ مِ هِ ذْ لَّ اهللاَ أَنْ يُ عَ ء؛ لَ نِي بِيشٍ ثْ دِّ ؛ فَحَ رِ دَ نَ القَ ءٌ مِ : يفِ نَفْيس يشَ لْتُ قُ بِفَ لْ نْ قَ بُهُ مِ هِ ذْ لَّ اهللاَ أَنْ يُ عَ ء؛ لَ نِي بِيشٍ ثْ دِّ ؛ فَحَ رِ دَ نَ القَ ءٌ مِ : يفِ نَفْيس يشَ لْتُ قُ فَ

تَّ  وْ مِ لَ نْ لِيُصيبَكَ ، وَ ْ يَكُ طَأَكَ ملَ ا أَخْ مَ ، وَ طِئَكَ نْ لِيُخْ ْ يَكُ ابَكَ ملَ ا أَصَ لَمَ أَنَّ مَ عْ تَ وَ
ةَ  فَ يْ ذَ حُ ودٍ وَ عُ سْ اهللا بْنَ مَ بْدَ يْتُ عَ أَتَ : فَ الَ . قَ لِ النَّارِ نْ أَهْ نْتَ مِ كُ ا؛ لَ ذَ ِ هَ ريْ ىلَ غَ عَ
يثٌ  دِ ن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص». (حَ لِكَ عَ ثْلِ ذَ ملسو هيلع هللا ىلصبِمِ نِي  ثَ دَّ مْ حَ لُّهُ ، فَكُ ابِتٍ دَ بْنِ ثَ يْ زَ نِ وَ ابْنَ اليَامَ

ودٍ  عُ سْ اهللا بْنَ مَ بْدَ يْتُ عَ أَتَ : فَ الَ . قَ لِ النَّارِ نْ أَهْ نْتَ مِ كُ ا؛ لَ ذَ ِ هَ ريْ ىلَ غَ ودٍ عَ عُ سْ اهللا بْنَ مَ بْدَ يْتُ عَ أَتَ : فَ الَ . قَ لِ النَّارِ نْ أَهْ نْتَ مِ كُ ا؛ لَ ذَ ِ هَ ريْ ىلَ غَ عَ
ن النَّبِيِّ  لِكَ عَ ثْلِ ذَ بِمِ

.(١)( هِ يحِ حِ اهُ احلَاكِمُ يفِ صَ وَ ، رَ يحٌ حِ صَ

e2E

(١)  باب: ما جاء يف منكري القدر:

ملا كان اإليامن بالقدر من أركان اإليامن، وال يصح اإليامن إال به؛ وضع له املؤلف   
هذا الباب؛ ألن هذا مما حيصل به «التوحيد»، وينتفي به الكفر، ولريد عىل منكري 

القدر ببيان ما جاء يف إنكاره من الوعيد الشديد والتحذير األكيد.
واإليامن بالقضاء والقدر يشتمل عىل أربع مراتب هي:   

األوىل: العلم بكل ما كان وبكل ما يكون. ﴿Ó Ò Ñ Ð﴾ [البقرة:   
 .[٢٨٢

الثانية: كتابة ذلك كله يف اللوح املحفوظ. ﴿ } | { ~﴾ [احلج: ٧٠].  
 Å Ä Ã Â Á À﴿ .الثالثة: املشيئة، وهو أنه ال يكون كائن إال بمشيئة اهللا  

Ç Æ﴾ [التكوير:٢٩] .  

 ﴾b  a  `  _﴿ اهللا.  خلق  من  هو  يشء  كل  أن  وهو  اخللق،  الرابعة:   
[الزمر:٦٢] . 
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(١)  باب: ما جاء يف املصورين:
  «التصوير املحرم»: يدخل فيه صورتان:

١ـ «النحت» بأن يصنع متثاالً أو صورةً جمسمةً عىل شكل ذات روح، كإنسان أو حيوان.
ا  اهللا وتشبهً فيه مضاهاةً خللق  بيده شيئًا من ذوات األرواح؛ وذلك ألن  يرسم  أن  ٢ـ 
بخلق اهللا. وأما التصوير باآلالت احلديثة، كالكامريات، فهل يلحق بالتصوير؟... 
ألن  «التوحيد»؛  كتاب  يف  الباب  هذا  املؤلف  عقد  وقد  الفقهاء.  فيه  اختلف  هذا 
التصوير سبب من أسباب الرشك، ووسيلة إىل الرشك الذي هو ضد «التوحيد» كام 

حدث لقوم نوح ملا صوروا صور الصاحلني.

  
        

َّنْ  لَمُ ممِ أَظْ نْ  مَ : وَ اىلَ تَعَ الَ اهللاُ  ُ «قَ ملسو هيلع هللا ىلص: ولُ اهللا  سُ الَ رَ قَ  : الَ قَ ڤ،  ةَ  رَ يْ رَ أَيبِ هُ ن  عَ
.( اهُ جَ رَ (أَخْ .« ةً عِريَ وا شَ قُ لُ ، أَوْ لِيَخْ بَّةً وا حَ قُ لُ ، أَوْ لِيَخْ ةً رَّ وا ذَ قُ لُ يَخْ لْ لْقِي؟ فَ خَ ْلُقُ كَ بَ خيَ هَ ذَ

 ، ةِ يَامَ مَ القِ وْ ا يَ ابً ذَ دُّ النَّاسِ عَ : «أَشَ الَ ولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قَ سُ ملسو هيلع هللا ىلص، أَنَّ رَ ةَ ڤ ائِشَ نْ عَ ا عَ مَ هُ لَ وَ
لْقِ اهللا». ئُونَ بِخَ اهِ ينَ يُضَ الَّذِ

رٍ يفِ  وِّ صَ لُّ مُ : «كُ ولُ قُ يَ ولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص سُ تُ رَ عْ مِ بَّاسٍ ڤ: سَ ن ابْنِ عَ ا عَ مَ هُ لَ وَ
 .« نَّمَ هَ ا يفِ جَ َ بُ هبِ عَذَّ سٌ يُ ا نَفْ هَ رَ وَّ ةٍ صَ ورَ لِّ صُ لُ لَهُ بِكُ ْعَ ، جيُ نَّمَالنَّارِ هَ ا يفِ جَ َ بُ هبِ عَذَّ سٌ يُ نَفْ

. وحَ ا الرُّ ِيهَ خَ ف نْفُ لِّفَ أَنْ يَ يَا؛ كُ نْ ورةً يفِ الدُّ رَ صُ وَّ نْ صَ ا: «مَ فُوعً رْ نْهُ مَ ا عَ مَ لهُ وَ
 .« لَيْسَ بِنَافِخٍ وَ

يْهِ لَ ثَني عَ عَ ا بَ ىلَ مَ ٌّ ڤ: (أَالَ أَبَعثُكَ عَ يلِ الَ يلِ عَ : قَ الَ ، قَ نْ أَيبِ اهلَيَّاجِ لِمٍ عَ سْ لِمُ وَ
 .« لَيْسَ بِنَافِخٍ وَ

.(١)( تَهُ يْ وَّ ا إال سَ رشفً ا مُ ً ربْ ال قَ ا، وَ تَهَ سْ ةً إِالَّ طَمَ ورَ عَ صُ : أَال تَدَ
 ٌّ يلِ الَ يلِ عَ : قَ الَ ، قَ نْ أَيبِ اهلَيَّاجِ لِمٍ عَ سْ لِمُ ٌّ وَ يلِ الَ يلِ عَ : قَ الَ ، قَ نْ أَيبِ اهلَيَّاجِ لِمٍ عَ سْ لِمُ وَ

ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص سُ رَ
 ٌّ يلِ الَ يلِ عَ : قَ الَ ، قَ نْ أَيبِ اهلَيَّاجِ لِمٍ عَ سْ لِمُ ٌّ وَ يلِ الَ يلِ عَ : قَ الَ ، قَ نْ أَيبِ اهلَيَّاجِ لِمٍ عَ سْ لِمُ وَ



---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(١٠٠)
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----------------------------------------------------------------------

 

         

﴾Î Í﴿ : اىلَ لِ اهللاِ تَعَ وْ قَ  وَ
[المائدة:٨٩].

ةٌ  قَ نْفَ لِفُ مَ : «احلَ ولُ قُ ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص يَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ ةَ ڤ قَ رَ يْ رَ نْ أَيب هُ عَ
.( اهُ جَ رَ (أَخْ .« بِ سْ ةٌ للْكَ قَ حَ ، ممَ ةِ عَ لْ للسِّ

الَ  وَ اهللاُ،  مُ  هُ لِّمُ كَ يُ ال  ثةٌ  ُ«ثَالَ  : الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاَ  ولَ  سُ رَ أَنَّ   ، نَ لَامَ سَ نْ  عَ وَ
لَ  عَ لٌ جَ جُ رَ ، وَ ربٌ تكْ سْ ائِلٌ مُ عَ ، وَ انٍ طٌ زَ : أُشيمِ ابٌ أَلِيمٌ ذَ مْ عَ هلَُ ، وَ مْ يهِ كِّ زَ يُ
اينُ  الطَّربَ اهُ  وَ بِيَميِنِهِ». (رَ إِالَّ  بِيعُ  يَ ال  ، وَ بِيميِنِهِ إِالَّ  ي  ِ رتَ يَشْ ؛ ال  تَهُ اعَ بِضَ اهللاَ 

.( يحٍ حَ نَدٍ صَ بِسَ

ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص:  سُ الَ رَ : قَ الَ ملسو هيلع هللا ىلص، قَ صنيٍ ڤ انَ بن حُ رَ مْ نْ عِ يحِ عَ حِ يفِ الصَّ وَ
: فَالَ  انُ رَ مْ الَ عِ .ـ  قَ ُمْ لُوهنَ ينَ يَ ، ثُمَّ الذِ ُمْ لُوهنَ ينَ يَ ، ثُمَّ الذِ ينِ رْ تِي قَ ُ أُمَّ ريْ «خَ

صنيٍ  انَ بن حُ رَ مْ نْ عِ يحِ عَ حِ يفِ الصَّ صنيٍ وَ انَ بن حُ رَ مْ نْ عِ يحِ عَ حِ يفِ الصَّ وَ
: فَالَ  انُ رَ مْ الَ عِ ـ قَ
ال  ونَ وَ دُ هَ ا يَشْ مً وْ مْ قَ كُ دَ ا ـ . ثُمَّ إِنَّ بَعْ ِ أَوْ ثَالثً تَنيْ رَّ نِهِ مَ رْ دَ قَ رَ بَعْ كَ ي أَذَ رِ أَدْ
رُ  ظْهَ يَ وَ  ، وفُونَ يُ ال  وَ ونَ  رُ نْذِ يَ وَ  ، تَمنُونَ ؤْ يُ ال  وَ ونُونَ  يَخُ وَ  ، ونَ دُ هَ تَشْ يُسْ

 .« نُ مَ مُ السِّ فِيهِ

ينَ  نِي، ثُمَّ الذِ رْ يْرُ النَّاسِ قَ : «خَ الَ ودٍ، أَنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قَ عُ سْ ن ابْنِ مَ فِيْهِ عَ وَ
 ، ينَهُ مِ يَ مْ  هِ دِ أَحَ ةُ  ادَ هَ شَ بِقُ  تَسْ مٌ  وْ قَ يَجيءُ  ثُمَّ   . مْ لُونَهُ يَ الذينَ  ثُمَّ   ، مْ لُونَهُ يَ



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(١٠١)
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دِ  هْ العَ ةِ وَ ادَ هَ ىلَ الشَّ نَا عَ انُوا يَرضبُونَ كَ : وَ اهيمُ رَ الَ إبْ ». قَ هُ تَ ادَ هَ ينَهُ شَ مِ يَ وَ

ارٌ ـ (١). غَ نُ صِ نَحْ ـ وَ

e2E

(١)  باب: ما جاء يف كثرة احللف:
  ال جيوز احللف إال باهللا، أو باسم من أسامئه، أو صفة من صفاته ـ جل وعالـ، 
(من حلف بغري اهللا؛ فقد  النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  واحللف بغري اهللا رشك أصغر؛ فقد قال 

كفر أو أرشك).
وعىل املسلم أن ال يكثر اليمني، وأن حيرتم اسم اهللا يف احللف؛ ألنه يلزم من كثرة   
احللف كثرة احلنث؛ فهذا يدل عىل االستخفاف به، وعدم التعظيم هللا. فمن وقع يف 
، وهذا وجه إدخال هذا  هذا؛ دل عىل خفة دينه، وأن «التوحيد» عنده ليس كامالً

الباب يف كتاب «التوحيد».



---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(١٠٢)

«»
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ملسو هيلع هللا ىلص              

 c b a ` _ ^ ]﴿ : اىلَ عَ لِهِ تَ وْ قَ وَ
 lk  j  i  h  g  f  e  d

q p o n m﴾ [النحل:٩١].

؛  ةٍ يَّ يْشٍ أَوْ رسَ ىلَ جَ ا عَ ريً رَ أَمِ ا أَمَّ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص إِذَ سُ انَ رَ : كَ الَ ة، قَ دُ يْ رَ نْ بُ عَ وَ
م اهللاِ، يفِ  وا بِاسْ زُ : اغْ الَ قَ ا، فَ ً ريْ نيَ خَ لِمِ نَ املُسْ هُ مِ عَ نْ مَ مَ  اهللاِ، وَ وَ اهُ بِتَقْ صَ أَوْ
ال تُمثِّلُوا،  وا، وَ رُ دِ ال تَغْ لُّوا، وَ غُ ال تَ وا وَ زُ رَ باهللاِ، اغْ فَ نْ كَ اتِلُوا مَ بِيلِ اهللاِ، قَ سَ
الٍ  صَ مْ إِىل ثَالثِ خِ هُ عُ ادْ ؛ فَ نَ املُرشكِنيَ كَ مِ وَّ دُ يتَ عَ ا لَقِ إِذَ ا، وَ لِيدً تُلُوا وَ قْ ال تَ وَ
إِىل  مْ  هُ عُ ادْ ثُمَّ   ، مْ نْهُ عَ كُفَّ  وَ مَ  نْهُ مِ بَلْ  اقْ فَ ؛  ابُوكَ أَجَ ا  مَ نَّ  تُهُ أَيَّ فَ  ،( اللٍ خِ (أَوْ 
ارِ  مْ إِىلَ دَ هِ ارِ نْ دَ لِ مِ وُّ مْ إِىل التَّحَ هُ عُ ، ثُمَّ ادْ مْ نْهُ بَلْ مِ اقْ ؛ فَ ابُوكَ إنْ أَجَ ، فَ المِ اإلِسْ
ا  مْ مَ يْهِ لَ عَ رينَ وَ اجِ هَ ا للمُ م مَ لَهُ ؛ فَ لِكَ لُوا ذَ عَ ُمْ إِنْ فَ مْ أَهنَّ ربهُ أَخْ ، وَ ينَ رِ اجِ هَ المُ
ارِ  مْ إِىلَ دَ هِ ارِ نْ دَ لِ مِ وُّ مْ إِىل التَّحَ هُ عُ ، ثُمَّ ادْ مْ نْهُ بَلْ مِ اقْ ؛ فَ ابُوكَ إنْ أَجَ ، فَ المِ ارِ اإلِسْ مْ إِىلَ دَ هِ ارِ نْ دَ لِ مِ وُّ مْ إِىل التَّحَ هُ عُ ، ثُمَّ ادْ مْ نْهُ بَلْ مِ اقْ ؛ فَ ابُوكَ إنْ أَجَ ، فَ المِ اإلِسْ

ابِ  رَ أَعْ ونُونَ كَ مْ يَكُ مْ أَنَّهُ ربهُ أَخْ ا؛ فَ نْهَ لُوا مِ وَّ تَحَ ا أَنْ يَ وْ إنْ أَبُ ، فَ ينَ رِ اجِ هَ ىلَ المُ عَ
يءِ  الفَ ةِ وَ نِيمَ مْ يفِ الغَ ونُ لَهُ ال يَكُ ، وَ اىلَ مُ اهللاِ تَعَ كْ مْ حُ يْهِ لَ ي عَ ْرِ ؛ جيَ ينْ لِمِ سْ المُ
مْ  إنْ هُ فَ  ، ةَ يَ زْ أَهلمُ اجلِ اسْ فَ ا  أَبوْ مْ  إنْ هُ فَ  ، ينَ لِمِ سْ المُ ع  وا مَ دُ اهِ أَنْ جيُ إِالَّ  يشءٌ 
ا  إِذَ . وَ مْ اتِلْهُ قَ تَعِنْ باهللاِ وَ اسْ مْ أَبَوا؛ فَ إنْ هُ ، فَ مْ نْهُ كُفَّ عَ مْ وَ نْهُ بَلْ مِ اقْ ؛ فَ ابُوكَ أَجَ
لْ  عَ ْ ؛ فَال جتَ بِيِّهِ نَ ةَ  ذِمَّ ةَ اهللاِ وَ مْ ذِمَّ لَهُ لَ  عَ ْ أَنْ جتَ ادُوكَ  أَرَ فَ نٍ  صْ لَ حِ أَهْ ارصتَ  حَ
مْ أَنْ  إنَّكُ ؛ فَ ابِكَ حَ ةَ أَصْ ذِمَّ تَكَ وَ مْ ذِمَّ لْ لَهُ عَ لَكِن اجْ ، وَ بيِّهِ ةَ نَ ذِمَّ ةَ اهللاِ وَ مْ ذِمَّ لَهُ



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(١٠٣)

-----------------------------------
ا  إِذَ ، وَ بِيِّهِ ةَ نَ ذِمَّ ةَ اهللاِ وَ وا ذِمَّ رُ فِ نْ أَنْ تُخْ نُ مِ وَ م أَهْ ابْكُ حَ ةَ أَصْ ذِمَّ مْ وَ كُ وا ذِممَ رُ فِ تُخْ
ىلَ  عَ م  لْهُ نْزِ تُ فَال  اهللاِ؛  مِ  كْ ىلَ حُ مْ عَ لَهُ نْزِ تُ أَنْ  ادُوكَ  أَرَ فَ نٍ  صْ لَ حِ أَهْ ارصتَ  حَ
اهللاِ  مَ  كْ أَتُصيبُ حُ ي  رِ تَدْ إنَّكَ ال  فَ ؛  كَ مِ كْ ىلَ حُ عَ مْ  لهُ زِ أَنْ لَكِنْ  وَ اهللاِ،  مِ  كْ حُ
ىلَ  م عَ لْهُ نْزِ تُ فَال  اهللاِ؛  مِ  كْ ىلَ حُ مْ عَ لَهُ نْزِ تُ أَنْ  ادُوكَ  أَرَ فَ نٍ  صْ لَ حِ أَهْ ارصتَ  ىلَ حَ م عَ لْهُ نْزِ تُ فَال  اهللاِ؛  مِ  كْ ىلَ حُ مْ عَ لَهُ نْزِ تُ أَنْ  ادُوكَ  أَرَ فَ نٍ  صْ لَ حِ أَهْ ارصتَ  حَ

.(١)( سلِمٌ واهُ مُ مْ أَمْ ال». (رَ فِيهِ
اهللاِ  مَ  كْ أَتُصيبُ حُ ي  رِ تَدْ إنَّكَ ال  فَ ؛  كَ مِ كْ ىلَ حُ عَ مْ  لهُ زِ أَنْ لَكِنْ  وَ اهللاِ،  مِ  كْ اهللاِ حُ مَ  كْ أَتُصيبُ حُ ي  رِ تَدْ إنَّكَ ال  فَ ؛  كَ مِ كْ ىلَ حُ عَ مْ  لهُ زِ أَنْ لَكِنْ  وَ اهللاِ،  مِ  كْ حُ

e2E

(١) باب ما جاء يف ذمة اهللا وذمة نبيه:
ا  العهود؛ خوفً من كامل حتقيق توحيد األسامء والصفات؛ عدم إعطاء ذمة اهللا يف   
من عدم الوفاء هبا فيؤدي ذلك لتنقص اهللا؛ وهذا يقدح يف «التوحيد» وينايف كامله 

الواجب.
التي  لألحوال  التعرض  من  واحلذر  البعد  الباب:  هذا  إيراد  من  املُؤلف  وغرض   
اهللا  ذمة  املعاهدين  لألعداء  نعطي  بعدما  هبا  واإلخالل  العهود  نقض  منها  شى  خيُ
وذمة رسوله، فإنه متى وقع النقض يف هذه احلال، كان انتهاكاً من املسلمني لذمة 

اهللا وذمة نبيه، وتركاً لتعظيم اهللا.
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اهللاِ ال  : وَ لٌ جُ الَ رَ «قَ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص سُ الَ رَ : قَ الَ اهللاِ ڤ، قَ بْدِ نْدبِ بْنِ عَ نْ جُ عَ
؟! إِينِّ  النٍ رَ لِفُ فِ َّ أَنْ الَ أَغْ يلَ تَأَىلَّ عَ ي يَ ا الذِ نْ ذَ y: مَ الَ اهللاُ قَ ، فَ النٍ ُ لِفُ رُ اهللاُ فِ غْ ُيَ

.( لِمٌ سْ اهُ مُ وَ ». (رَ لَكَ مَ بَطْتُ عَ أَحْ ، وَ تُ لَهُ رْ فَ دْ غَ قَ

ةٍ  لمَ لَّمَ بِكَ : تَكَ ةَ رَ يْ رَ الَ أَبُو هُ . قَ ابِدٌ لٌ عَ جُ ائِلَ رَ ةَ أَنَّ القَ رَ يْ رَ ديثِ أَيبِ هُ يفِ حَ وَ
.(١) هُ تَ رَ آخِ يَاهُ وَ نْ تْ دُ بَقَ أَوْ

e2E

(١)  باب: ما جاء يف اإلقسام عىل اهللا:
«اإلقسام عىل اهللا» هو احللف أن يفعل كذا أو ال يفعل كذا، وهو حمرم، إذا كان عىل   
جهة احلجر عىل اهللا وحتجر فضله وسوء الظن به، كاإلقسام بأن اهللا ال يغفر لعباده، 
أو ال يرمحهم، واحللف بقوله: «واهللا ال يغفر اهللا لفالن»، واجلزم بحصول ذلك؛ 
وهذا هو   التأيل عىل اهللا، وهو نقص يف «التوحيد»، وحمرم؛ ألنه سوء أدب مع اهللا. 
أما إذا كان يقسم عىل اهللا واحلامل له حسن الظن باهللا وقوة رجائه باهللا والطمع يف 

رمحته؛ فهذا جائز؛ حلديث: «إن من عباد اهللا من لو أقسم عىل اهللا؛ ألبره».



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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: الَ مٍ ڤ، قَ طْعِ بَيْرِ بْنِ مُ نْ جُ عَ

اعَ  جَ ، وَ تِ األَنْفُسُ كَ ولَ اهللاِ، نُهِ سُ ا رَ : يَ الَ قَ ابيٌّ إِلَى النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فَ رَ اءَ أَعْ جَ
بِكَ  ، وَ يْكَ لَ عُ باهللاِ عَ فِ تَشْ ا نَسْ إِنَّ ، فَ بَّكَ نَا رَ قِ لَ تَسْ ؛ فَاسْ الُ وَ تِ األَمْ لَكَ هَ ، وَ يَالُ العِ

لى اهللاِ. عَ
ى  تَّ حَ بِّحُ  يُسَ الَ  زَ ا  مَ فَ اهللاِ!»،  انَ  بْحَ سُ اهللاِ!  انَ  بْحَ «سُ ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبيُّ  الَ  قَ فَ
أنَ  ا اهللاُ؟ إِنَّ شَ ي مَ رِ ! أَتَدْ كَ يْحَ : «وَ الَ ، ثُمَّ قَ ابِهِ حَ وهِ أَصْ جُ لِكَ فِي وُ فَ ذَ رِ عُ
اهُ  وَ . (رَ ديثَ رَ الحَ كَ ذَ ». وَ دٍ لَى أَحَ عُ باهللاِ عَ فَ تَشْ هُ ال يُسْ ، إِنَّ لِكَ نْ ذَ ظَمُ مِ اهللاِ أَعْ

.(١)( دَ اوُ أَبُو دَ

e2E

(١)  باب: ال يستشفع باهللا عىل خلقه:
«االستشفاع باهللا إىل أحد من خلقه» حرام، وهضم للربوبية، وتنقص هللا، وقدح   
يف «التوحيد»؛ فال جيوز أن يطلب من اهللا أن يشفع إىل أحد من خلقه؛ فشأن اهللا 

أعظم، ومن ذلك أن يقول: «وجهت اهللا عليك»، أو «أنا موجه اهللا عليك».
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(١)  باب: ما جاء يف محاية النبي ملسو هيلع هللا ىلص محى التوحيد وسده طرق الرشك: 
فيه محاية النبي محى «التوحيد» بالتأدب باألقوال، فكل قول يفيض إىل الغلو الذي   

خيشى منه الوقوع يف الرشك، فإنه يتعني اجتنابه، وال يتم «التوحيد» إال برتكه.
خياطب  أن  واختياره  تعظيمه،  يف  مبالغة  فيها  التي  األقوال  عن  النبي  هنى  وقد   

ا لباب الغلو املفيض إىل الرشك. بالعبودية والرسالة؛ صيانة للتوحيد وسدً

  

ملسو هيلع هللا ىلص         
             

ولِ  سُ رٍ إِىل رَ امِ نِي عَ دِ بَ فْ تُ يفِ وَ : انْطَلَقْ الَ ريِ ڤ، قَ خِ اهللاِ بْنِ الشِّ بْدِ نْ عَ عَ
نَا:  لْ قُ  .« اىلَ تَعَ وَ كَ  بَارَ تَ ـ  اهللاُ  يِّدُ  «السَّ  : الَ قَ فَ نَا.  سيدُ أَنْتَ  نَا:  لْ قُ فَ ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللاِ 
ال  ، وَ مْ لِكُ وْ مْ أَوْ بَعْضِ قَ لِكُ وْ ولُوا بِقَ : «قُ الَ قَ . فَ الً نَا طَوْ ظَمُ أَعْ الً وَ نَا فَضْ لُ أَفْضَ وَ

.( يِّدٍ نَدٍ جَ دَ بِسَ اوُ واهُ أَبُودَ (رَ .« يطانُ مُ الشَّ نَّكُ يَ رِ تَجْ يَسْ
نَا،  ِ ريْ ابْنَ خَ ا وَ نَ َ ريْ ا خَ يَ ولَ اهللاِ،  سُ ا رَ يَ وا:  الُ ا قَ نَاسً أَنَّ  ڤ:  أَنَسٍ  نْ  عَ  وَ
مُ  نَّكُ يَ وِ تَهْ سْ ال يَ مْ وَ لِكُ وْ ولُوا بِقَ ، قُ ا النَّاسُ َ ا أَهيُّ : «يَ الَ قَ نَا، فَ يَّدِ نَا وابنَ سَ يِّدَ سَ وَ
لَتي  نْزِ مَ قَ  وْ فَ عُوينِ  فَ رْ تَ أَنْ  بُّ  أُحِ ا  مَ  ، ولُهُ سُ رَ وَ اهللاِ  بْدُ  عَ دٌ  مَّ ا حمُ أَنَ  ، يطانُ الشَّ

.(١)( يِّدٍ نَدٍ جَ ائِيُّ بِسَ اهُ النَّسَ وَ (رَ .«y لَنِي اهللاُ زَ ُالتي أَنْ

e2E
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(١٠٧)
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  ½ ¼ » º ¹ ¸﴿ : اىلَ عَ لِ اهللاِ تَ وْ اءَ يفِ قَ ا جَ مَ
 Ã  Â   Á  À  ¿  ¾
É È Ç Æ Ä﴾      [الزمر: ٦٧] 

ا  : يَ الَ قَ ولِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص، فَ سُ بَارِ إىل رَ نَ األَحْ ٌ مِ ربْ اءَ حَ : جَ الَ ودٍ ڤ، قَ عُ سْ نِ ابْنِ مَ  عَ
رَ  جَ الشَّ ، وَ بَعٍ ىلَ إِصْ ضنيَ عَ األَرَ ، وَ بَعٍ ىلَ إِصْ واتِ عَ مَ لُ السَّ ْعَ دُ أَنَّ اهللاَ جيَ ا نَجِ ، إِنَّ دُ َمَّ حمُ
 ، بَعِ إِصْ ىلَ  عَ لْقِ  الخَ ائِرَ  سَ وَ  ، بَعٍ إِصْ ىلَ  عَ   الثَّرَ وَ  ، بَعٍ إِصْ ىلَ  عَ اءَ  المَ وَ  ، بَعٍ إِصْ ىلَ  عَ
رَ  جَ الشَّ ، وَ بَعٍ ىلَ إِصْ ضنيَ عَ األَرَ ، وَ بَعٍ ىلَ إِصْ واتِ عَ مَ لُ السَّ ْعَ دُ أَنَّ اهللاَ جيَ ا نَجِ ، إِنَّ دُ َمَّ رَ حمُ جَ الشَّ ، وَ بَعٍ ىلَ إِصْ ضنيَ عَ األَرَ ، وَ بَعٍ ىلَ إِصْ واتِ عَ مَ لُ السَّ ْعَ دُ أَنَّ اهللاَ جيَ ا نَجِ ، إِنَّ دُ َمَّ حمُ

، ثُمَّ  ِ لِ احلَربْ وْ ا لِقَ يقً دِ ؛ تَصْ هُ ذَ اجِ تْ نَوَ تَّى بَدَ  حَ
 ، بَعِ إِصْ ىلَ  عَ لْقِ  الخَ ائِرَ  سَ وَ  ، بَعٍ إِصْ ىلَ  عَ   الثَّرَ وَ  ، بَعٍ إِصْ ىلَ  عَ اءَ  المَ وَ  ، بَعٍ إِصْ ىلَ  ، عَ بَعِ إِصْ ىلَ  عَ لْقِ  الخَ ائِرَ  سَ وَ  ، بَعٍ إِصْ ىلَ  عَ   الثَّرَ وَ  ، بَعٍ إِصْ ىلَ  عَ اءَ  المَ وَ  ، بَعٍ إِصْ ىلَ  عَ

كَ النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص حِ ، فَضَ لِكُ ا المَ : أَنَ ولُ يَقُ فَ
بَعِ إِصْ ىلَ  عَ لْقِ  الخَ ائِرَ  سَ وَ  ، بَعٍ إِصْ ىلَ  عَ   الثَّرَ وَ  ، بَعٍ إِصْ ىلَ  عَ اءَ  المَ وَ  ، بَعٍ إِصْ ىلَ  بَعِعَ إِصْ ىلَ  عَ لْقِ  الخَ ائِرَ  سَ وَ  ، بَعٍ إِصْ ىلَ  عَ   الثَّرَ وَ  ، بَعٍ إِصْ ىلَ  عَ اءَ  المَ وَ  ، بَعٍ إِصْ ىلَ  عَ

ملسو هيلع هللا ىلص
أَ: «﴿¸ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴾ اآلية».  رَ قَ

ا اهللاُ». ، أَنَ لِكُ ا المَ : أَنَ يَقُولُ نَّ فَ هُ ُزُّ ، ثُمَّ هيَ بَعٍ ىلَ إِصْ رَ عَ جَ الشَّ بَالَ وَ اجلِ ُ «وَ : لمٍ سْ وايةٍ لِمُ يفِ رِ وَ
 ، بَعٍ ىلَ إِصْ  عَ الثَّرَ املَاءَ وَ ، وَ بَعٍ ىلَ إِصْ واتِ عَ مَ ْعَلُ السَّ  «جيَ

ا اهللا ، أَنَ لِكُ ا المَ : أَنَ يَقُولُ نَّ فَ هُ ُزُّ ، ثُمَّ هيَ بَعٍ ىلَ إِصْ رَ عَ جَ الشَّ بَالَ وَ اجلِ ، أَنَ «وَ لِكُ ا المَ : أَنَ يَقُولُ نَّ فَ هُ ُزُّ ، ثُمَّ هيَ بَعٍ ىلَ إِصْ رَ عَ جَ الشَّ بَالَ وَ اجلِ  «وَ
: اريِّ ةٍ للبُخَ وايَ يفِ رِ وَ

  .« بَعٍ ىلَ إِصْ لْقِ عَ ائِرَ اخلَ سَ وَ
بَعٍ ىلَ إِصْ  عَ الثَّرَ املَاءَ وَ ، وَ بَعٍ ىلَ إِصْ واتِ عَ مَ ْعَلُ السَّ  «جيَ

نَّ  هُ ذُ أْخُ ، ثُمَّ يَ ةِ يَامَ مَ القِ وْ اتِ يَ وَ مَ y السَّ ي اهللاُ ُ«يَطْوِ ا:  فُوعً رْ رَ مَ مَ ن ابْنِ عُ لِمٍ عَ سْ لِمُ وَ
  .« بَعٍ ىلَ إِصْ لْقِ عَ ائِرَ اخلَ سَ ».  وَ بَعٍ ىلَ إِصْ لْقِ عَ ائِرَ اخلَ سَ وَ

ضنيَ  ي األَرَ ؟ ثُمَّ يَطْوِ ونَ بِّرُ تَكَ نَ المُ ؟ أَيْ ونَ بَّارُ نَ الجَ ، أَيْ لكُ ا المِ : أَنَ قُولُ نَى، ثُمَّ يَ هِ اليُمْ بِيَدِ
ا:  فُوعً رْ رَ مَ مَ ن ابْنِ عُ لِمٍ عَ سْ لِمُ ا: وَ فُوعً رْ رَ مَ مَ ن ابْنِ عُ لِمٍ عَ سْ لِمُ وَ

؟».  ونَ بِّرُ تكَ نَ المُ ؟ أَيْ ونَ بَّارُ نَ الجَ ، أَيْ لكُ ا المَ : أَنَ قُولُ ، ثُمَّ يَ لِهِ امَ نَّ بِشِ هُ ذُ أْخُ ، ثُمَ يَ بْعَ السَّ
ضنيَ  ي األَرَ ؟ ثُمَّ يَطْوِ ونَ بِّرُ تَكَ نَ المُ ؟ أَيْ ونَ بَّارُ نَ الجَ ، أَيْ لكُ ا المِ : أَنَ قُولُ نَى، ثُمَّ يَ هِ اليُمْ ضنيَ بِيَدِ ي األَرَ ؟ ثُمَّ يَطْوِ ونَ بِّرُ تَكَ نَ المُ ؟ أَيْ ونَ بَّارُ نَ الجَ ، أَيْ لكُ ا المِ : أَنَ قُولُ نَى، ثُمَّ يَ هِ اليُمْ بِيَدِ

فِّ  كَ يفِ  بْعُ  السَّ ونَ  ضُ واألَرَ بْعُ  السَّ واتُ  مَ السَّ ا  مَ  : الَ قَ  ، بَّاسٍ عَ ابْنِ  نِ  عَ يَ  وِ رُ وَ
. مْ كُ دِ دِ أَحَ ةٍ يفِ يَ لَ دَ رْ خَ َنِ إِال كَ محْ الرَّ

ابْنُ  الَ  قَ  : الَ قَ  ، بٍ هْ وَ ابْنُ  ا  نَ َ ربَ أَخْ  : الَ قَ  ، يُونُسُ نِي  ثَ دَّ حَ  : يرٍ رِ جَ ابْنُ  الَ  قَ وَ  
يس إِالَّ  رْ بْعُ يفِ الكُ واتُ السَّ مَ ا السَّ  «مَ
ابْنُ  الَ  قَ  : الَ قَ  ، بٍ هْ وَ ابْنُ  ا  نَ َ ربَ أَخْ  : الَ قَ  ، يُونُسُ نِي  ثَ دَّ حَ  : يرٍ رِ جَ ابْنُ  الَ  قَ وَ ابْنُ   الَ  قَ  : الَ قَ  ، بٍ هْ وَ ابْنُ  ا  نَ َ ربَ أَخْ  : الَ قَ  ، يُونُسُ نِي  ثَ دَّ حَ  : يرٍ رِ جَ ابْنُ  الَ  قَ وَ  

ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ نِي أَيبِ ثَ دَّ : حَ دٍ يْ زَ



---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(١٠٨)

«»

----------------------------------------------------------------------
.« سٍ يَتْ يفِ تُرْ ةٍ أُلْقِ بْعَ مَ سَ اهِ رَ دَ كَ

شِ  رْ يس يفِ العَ رْ ا الكُ : «مَ ولُ قُ ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص يَ سُ تُ رَ عْ مِ رٍّ ڤ: سَ الَ أَبُو ذَ قَ : وَ الَ  قَ
 .« ضِ نَ األَرْ يْ فَالةٍ مِ رَ َ ظَهْ يَتْ بَنيْ يدٍ أُلْقِ دِ نْ حَ ةٍ مِ قَ لْ حَ إِالَّ كَ

شِ  رْ يس يفِ العَ رْ ا الكُ  «مَ

لِّ  َ كُ بَنيْ ، وَ امٍ ئَةِ عَ ْسُ مِ ا مخَ لِيهَ التِي تَ يَا وَ نْ ءِ الدُّ امَ َ السَّ : «بَنيْ الَ ودٍ، قَ عُ سْ نْ ابْنِ مَ عَ وَ
 َ بَنيْ وَ  ، امٍ عَ ئَةِ  مِ ْسُ  يس مخَ رْ الكُ وَ ةِ  ابِعَ السَّ ءِ  امَ السَّ  َ بَنيْ وَ  ، امٍ عَ ئَةِ  مِ ْسُ  ءٍ مخَ امَ سَ وَ ءٍ  امَ سَ
لِّ  َ كُ بَنيْ ، وَ امٍ ئَةِ عَ ْسُ مِ ا مخَ لِيهَ التِي تَ يَا وَ نْ ءِ الدُّ امَ َ السَّ لِّ «بَنيْ َ كُ بَنيْ ، وَ امٍ ئَةِ عَ ْسُ مِ ا مخَ لِيهَ التِي تَ يَا وَ نْ ءِ الدُّ امَ َ السَّ «بَنيْ

يْهِ  لَ ى عَ ْفَ ، الَ خيَ شِ رْ قَ العَ وْ  فَ
 َ بَنيْ وَ  ، امٍ عَ ئَةِ  مِ ْسُ  يس مخَ رْ الكُ وَ ةِ  ابِعَ السَّ ءِ  امَ السَّ  َ بَنيْ وَ  ، امٍ عَ ئَةِ  مِ ْسُ  ءٍ مخَ امَ سَ وَ ءٍ  امَ َ سَ بَنيْ وَ  ، امٍ عَ ئَةِ  مِ ْسُ  يس مخَ رْ الكُ وَ ةِ  ابِعَ السَّ ءِ  امَ السَّ  َ بَنيْ وَ  ، امٍ عَ ئَةِ  مِ ْسُ  ءٍ مخَ امَ سَ وَ ءٍ  امَ سَ

اهللاُ ، وَ قَ املَاءِ وْ شُ فَ رْ العَ ، وَ امٍ ئَةِ عَ ْسُ مِ املَاءِ مخَ يس وَ رْ الكُ
 َ بَنيْ وَ  ، امٍ عَ ئَةِ  مِ ْسُ  يس مخَ رْ الكُ وَ ةِ  ابِعَ السَّ ءِ  امَ السَّ  َ بَنيْ وَ  ، امٍ عَ ئَةِ  مِ ْسُ  ءٍ مخَ امَ سَ وَ ءٍ  امَ َ سَ بَنيْ وَ  ، امٍ عَ ئَةِ  مِ ْسُ  يس مخَ رْ الكُ وَ ةِ  ابِعَ السَّ ءِ  امَ السَّ  َ بَنيْ وَ  ، امٍ عَ ئَةِ  مِ ْسُ  ءٍ مخَ امَ سَ وَ ءٍ  امَ سَ

ُ
نْ  عَ  ، رٍّ زِ نْ  عَ  ، اصمٍ عَ نْ  عَ  ، ةَ لَمَ سَ بْنِ  َّادِ  محَ نْ  عَ يٍّ  دِ هْ مَ ابْنُ  هُ  رجَ (أَخْ .« مْ لِكُ امَ أَعْ نْ  مِ يشءٌ 

قَ املَاءِ، وَ وْ شُ فَ رْ العَ ، وَ امٍ ئَةِ عَ ْسُ مِ املَاءِ مخَ يس وَ رْ ، وَالكُ قَ املَاءِ وْ شُ فَ رْ العَ ، وَ امٍ ئَةِ عَ ْسُ مِ املَاءِ مخَ يس وَ رْ الكُ

احلافِظُ  هُ  الَ قَ اهللا.  بْدِ عَ نْ  عَ  ، ائِلٍ وَ أَيبِ  نْ  عَ  ، مٍ اصِ عَ نْ  عَ ودِيُّ  عُ سْ المَ ـ  هِ  وِ بِنَحْ ـ  اهُ  وَ رَ وَ اهللا.  بْدِ عَ
. قٌ هُ طُرُ لَ : وَ الَ اىلَ ـ) ، قَ َهُ اهللاُ تَعَ محِ بِيُّ ـ رَ هَ ُالذَّ

 َ مْ بَنيْ ونَ كَ رُ لْ تَدْ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: «هَ سُ الَ رَ : قَ الَ املُطَّلِبِ ڤ، قَ بْدِ بَّاسِ بْنِ عَ نِ العَ عَ وَ
لِّ  نْ كُ مِ ، وَ نَةٍ ئَةِ سَ ْسِ مِ ةُ مخَ سريَ امَ مَ يْنَهُ : بَ الَ . قَ لَمُ ولُهُ أَعْ سُ رَ نَا: اهللاُ وَ لْ ؟ قُ ضِ األَرْ ءِ وَ امَ ُالسَّ
ءِ  امَ َ السَّ بَنيْ ، وَ نَةٍ ئَةِ سَ ْسِ مِ ةُ مخَ سريَ ءٍ مَ امَ لِّ سَ كِثَفُ كُ ، وَ نَةٍ ئَةِ سَ ْسِ مِ ةُ مخَ سريَ ءٍ مَ امَ ءٍ إِىل سَ امَ سَ
قَ  وْ اىلَ ـ فَ قَ  ـ تَعَ وْ ـ فَ اهللاُ ، وَ ضِ األَرْ ءِ وَ امَ َ السَّ امَ بَنيْ هُ كَ الَ أَعْ لِهِ وَ فَ َ أَسْ رٌ بَنيْ شِ بَحْ رْ العَ ةِ وَ ابِعَ ُالسَّ

.(١)( هُ ُ ريْ غَ دَ وَ اوُ هُ أَبُو دَ جَ رَ (أَخْ .« مَ نِي آدَ لِ بَ امَ نْ أَعْ يْهِ يشءٌ مِ لَ ى عَ ْفَ لَيْسَ خيَ ، وَ لِكَ ذَ
واهللا سبحانه وتعاىل أعلم وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد

e2E

(١)  باب: ما جاء يف قول اهللا تعاىل: ﴿! " # $ %﴾:
وخضوع   ،y اهللا  عظمة  عىل  الدالة  النصوص  هذه  عىل  اشتمل  الباب  هذا   
املخلوقات له؛ مما يدل عىل أنه هو املستحق للعبادة وحده، وأن له صفات الكامل 

ونعوت اجلالل ـ سبحانه وبحمده ـ .



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(١٠٩)

-----------------------------------
u

المقدمة
﴾H G F E D C﴿ :كتاب «التوحيد» وقول اهللا تعاىل

باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب
باب: من حقق التوحيد دخل اجلنة بغري حساب

باب: اخلوف من الرشك
باب:  الدعاء إىل شهادة أن (ال إله إال اهللا)

باب: تفسري التوحيد وشهادة أن (ال إله إال اهللا)
باب: من الرشك لبس احللقة واخليط  ونحومها لرفع البالء أو دفعه

باب: ما جاء يف الرقى والتامئم
باب: من تربك بشجر أو حجر ونحومها

باب: ما جاء يف الذبح لغري اهللا 
باب: ال يذبح هللا يف مكان يذبح فيه لغري اهللا

باب: من الرشك النذر لغري اهللا تعاىل
باب: من الرشك االستعاذة بغري اهللا

باب: من الرشك أن يستغيث بغري اهللا أو أن يدعو غريه
 ﴾.... x w v u t s r q p o﴿ :باب: قول اهللا تعاىل

باب: قول اهللا تعاىل: ﴿* + , - . / 0 1 32 6 ....﴾
باب: الشفاعة

﴾ih g f e d c b a ` _﴿ :باب: قول اهللا تعاىل
باب: ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو يف الصاحلني

باب: ما جاء يف التغليظ  فيمن عبد اهللا عند قرب رجل صالح ...فكيف إذا عبده؟!
باب: ما جاء أن الغلو يف قبور الصاحلني يصريها أوثانًا تعبد من دون اهللا

باب: ما جاء يف محاية املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص جناب التوحيد وسده كل طريق .... 

٧
٨

١٠
١٢
١٤
١٥
١٧
١٨
١٩
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٨
٣٠
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٣٤
٣٥
٣٧
٣٩
٤٠
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(١١٠)

«»

----------------------------------------------------------------------
باب: ما جاء أن بعض هذه األمة يعبد األوثان

باب: ما جاء يف السحر
باب: بيان يشء من أنواع السحر
باب: ما جاء يف الكهان ونحوهم

باب: ما جاء يف «النرشة»
باب: ما جاء يف «التطري»

باب: ما جاء يف «التنجيم»
باب: ما جاء يف «االستسقاء باألنواء»

﴾.... T S R Q P O N M﴿ :باب: قول اهللا تعاىل
باب: قول اهللا تعاىل: ﴿2 3 4 5 6 7 8....﴾ 

﴾Ô Ó Ò Ñ Ð Ï﴿ :باب: قول اهللا تعاىل
 Q  P  O  N  M  L  KJ  I  H﴿ تعاىل:  اهللا  قول  باب: 

 ﴾K J I H G F E﴿ :وقوله ،﴾R
باب: من اإليامن باهللا الصرب عىل أقدار اهللا

باب: ما جاء يف «الرياء»
باب: من الرشك إرادة اإلنسان بعمله الدنيا

باب: من أطاع العلامء واألمراء يف حتريم ما أحل اهللا  أو حتليل ما حرمه....
باب: قول اهللا تعاىل: ﴿! " # $ % & ' ) ( ....﴾

باب: من جحد شيئًا من األسامء والصفات
﴾.... c b a ` _ ^﴿ :باب: قول اهللا تعاىل

باب: قول اهللا تعاىل: ﴿» ¬ ® ¯ ° ±﴾
باب: ما جاء فيمن مل يقنع باحللف باهللا

باب: قول: «ما شاء اهللا وشئت»
باب: من سب الدهر؛ فقد آذ اهللا

٤٢
٤٤
٤٦
٤٨
٥٠
٥١
٥٣
٥٥
٥٧
٥٩
٦١
٦٣

٦٤
٦٦
٦٧
٦٩
٧١
٧٣
٧٤
٧٥
٧٧
٧٨
٨٠



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(١١١)

-----------------------------------
باب: التسمي بـ «قايض القضاة» ونحوه

باب: احرتام أسامء اهللا تعاىل وتغيري االسم ألجل ذلك
باب: من هزل بيشء فيه ذكر اهللا أو القرآن أو الرسول

﴾....c b a  ̀_  ̂] \ [﴿ :باب: قول اهللا تعاىل
﴾....h g f e d c b a﴿ :باب: قول اهللا تعاىل
﴾....K J I H G F E D C﴿:باب: قول اهللا تعاىل

باب: ال يقال: «السالم عىل اهللا»
باب: قول: «اللهم اغفر يل إن شئت» 

باب: ال يقول: «عبدي» و«أمتي»
باب: ال يرد من سأل باهللا

باب:  ال يسأل بوجه اهللا إال اجلنة
باب: ما جاء يف الـ (لو)

باب: النهي عن سب الريح 
اآلية،   ...﴾6  5  4  3  2  1﴿ تعاىل:  اهللا  قول  باب: 

s r q po n m ls r q po n m lوقوله:  ﴿s r q po n m l﴾... اآلية
باب:  ما جاء يف منكري «القدر»

باب:  ما جاء يف املصورين
باب: ما جاء يف كثرة احللف

باب:  ما جاء يف ذمة اهللا وذمة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص
باب:  ما جاء يف اإلقسام عىل اهللا
باب:  ال يستشفع باهللا عىل خلقه

باب:  ما جاء يف محاية النبي ملسو هيلع هللا ىلص محى التوحيد وسده طرق الرشك
﴾....½ ¼ » º ¹ ¸﴿  :باب:  ما جاء يف قول اهللا تعاىل

الفهرس

٨١
٨٢
٨٣
٨٥
٨٨
٨٩
٩٠
٩٠
٩١
٩١
٩٢
٩٣
٩٤
٩٥

٩٧
٩٩

١٠٠
١٠٢
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١٠٥
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١٠٧
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