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رحمه ال

كتاب التوحيد
)وق��ول ال تع�الى:   ولق�د بعثن�ا ف�ي: ( وق��وله)1(وم�ا خلق�ت الج�ن والن�س إل ليعب�دون ( 

 وقض�ى رب�ك أل: ( الي��ة. وق��وله)2( ك�ل أم�ة رس�ول( أن أعب�دوا ا� واجتنبواالط�اغوت)
 واعب�دوا ا� ول تش�ركوا ب�ه( الي���ة. وق���وله: )3( تعب�دوا إل إياهوبالوال�دين احس�انا)

) الية. وق�وله: )4( ش�يئا)  )5( ق�ل تع�الوا أت�ل م�ا ح�رم ربك�م عليك�م أل تش�ركوا ب�ه ش�يئا(

اليات.
 قال ابن مسعود رضي ال عنه: م�ن أراد أن ينظ�ر إل�ى وص�ية محم�د ص�لى ال علي�ه وس�لم ال�تي

  – إل��ى ق��وله –)ق�ل تع�الوا أت�ل م�ا ح�رم ربك�م عليك�م(عليه��ا خاتم��ة فليق��رأ ق��وله تع��الى: 
(..  الية.)6( وأن هذا صراطي مستقيما(



 وعن معاذ بن جبل رضي ال عنه قال: كنت رديف النبي صلى ال علي�ه وس�لم عل�ى حم�ار فق�ال
 لي: "يا معاذ أتدري ما حق ال على العباد، وما حق العباد على ال؟" فقل��ت: ال ورس��وله أعل�م.
 قال: "حق ال على العباد أن يعبدوه ول يشركوا ب�ه ش�يئاA، وح�ق العب�اد عل�ى ال أن ل يع�ذب م�ن
 ل يش�رك ب�ه ش�يئاA" فقل�ت: ي�ا رس�ول ال أفل أبش�ر الن�اس؟ ق�ال: "ل تبش�رهم فيتكل�وا" أخرج�اه ف�ي

الصحيحين.
فيه مسائل:

الولى: الحكمة في خلق الجن والنس.
الثانية: أن العبادة هي التوحيد؛ لن الخصومة فيه.

.)7()ول  أنتم  عابدون ما  أعبدالثالثة: أن من لم يأت به لم يعبد ال، ففيه معنى قوله(
الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل.

الخامسة: أن الرسالة عمPت كل أمة.
السادسة: أن دين النبياء واحد.

 الس��ابعة: المس��ألة الك��بيرة أن عب��ادة ال ل تحص��ل إل ب��الكفر بالط��اغوت؛ ففي��ه معن��ى ق��وله: (
 الية.)8( ) 000فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله

الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عVبUد من دون ال.
 التاسعة: عظم شأن ثلث اليات المحكمات في سورة النع�ام عن�د الس�لف. وفيه�ا عش�ر مس�ائل،

أولها النهي عن الشرك.
 لالعاشرة: اليات المحكمات ف�ي س�ورة الس�راء، وفيه�ا ثم�اني عش�رة مس�ألة، ب�دأها ال بق�وله: (

()  ول تجعل مع؛ وختمها بقول�ه: ()9(تجعل مع  ا  إلها   ءاخر فتقعد مذموما مخذول
 ، ونبهنا ال سبحانه على عظم شأن هذه)10()ا إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا

.)11() ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمةالمسائل بقوله: (
 الحادي��ة عش��رة: آي��ة س��ورة النس��اء ال��تي تس��مى آي��ة الحق��وق العش��رة، ب��دأها ال تع��الى بق��وله:

.)12() واعبدوا  ا ول تشركوا به شيئا(
الثانية عشرة:التنبيه على وصية رسول ال صلى ال عليه وسلم عند موته.

الثالثة عشرة: معرفة حق ال تعالى علينا.
الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه.

الخامسة عشرة: أن هذه المسألة ل يعرفها أكثر الصحابة.
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السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة.
السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره.

الثامنة عشرة: الخوف من التكال على سعة رحمة ال.
التاسعة عشرة: قول المسؤول عما ل يعلم: ال ورسوله أعلم.

العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض.
الحادية والعشرون: تواضعه صلى ال عليه وسلم لركوب الحمار مع الرداف عليه.

الثانية والعشرون: جواز الرداف على الدابة.
الثالثة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل.

الرابعة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة.
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باب 
فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب

 الية.)13() الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلموقول ال تعالى: (
 عن عبادة بن الصامت رضي ال عنه قال: قال رسول ال ص�لى ال علي�ه وس�لم: (م�ن ش�هد أن
 ل إله إل ال وحده ل شريك له، وأن محمداA عبده ورسوله، وأن عيسى عبد ال ورس��وله وكلمت��ه
 ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والن�ار ح�ق أدخل�ه ال الجن�ة عل�ى م�ا ك�ان م�ن العم�ل).
 أخرجاه. ولهما في ح�ديث عتب�ان: (ف�إن ال ح�رم عل�ى الن�ار م�ن ق�ال: ل إل�ه إل ال يبتغ�ي ب�ذلك

وجه ال).
 وعن أبي سعيد الخدري رضي ال عنه ع�ن رس�ول ال ص�لى ال علي�ه وس�لم ق�ال: (ق�ال موس�ى:
 يا رب، علمني شيئاA أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى: قل ل إله إل ال. قال: يا رب كل عب��ادك
 يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السموات السبع وعامرهن غيري، والرض�ين الس�بع ف�ي كف�ة،

ول إله ال في كفة، مالت بهن ل إله ال) [رواه ابن حبان، والحاكم وصححه].
 وللترمذي وحسنه عن أنس رضي ال عنه: سمعت رسول ال صلى ال علي�ه وس�لم يق�ول: (ق�ال
 ال تع��الى: ي��ا اب��ن آدم؛ ل��و أتيتن��ي بق��راب الرض خطاي��ا، ث��م لقيتن��ي ل تش��رك ب��ي ش��يئاA لتيت��ك

بقرابها مغفرة).
فيه مسائل:

الولى: سعة فضل ال.
الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند ال.

الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب.
) التي في سورة النعام.82الرابعة: تفسير الية (

الخامسة: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة.
 السادسة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين ل�ك معن�ى ق�ول: (ل إل�ه إل ال)

وتبين لك خطأ المغرورين.
السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان.

الثامنة: كون النبياء يحتاجون للتنبيه على فضل ل إله إل ال.
التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيراA ممن يقولها يخف ميزانه.
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العاشرة: النص على أن الرضين سبع كالسموات.
.Aالحادية عشرة: أن لهن عمارا

الثانية عشرة: إثبات الصفات، خلفاA للشعرية.
 الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس، عرفت أن قوله في حديث عتب��ان: (ف��إن ال ح��رم عل��ى

النار من قال ل إله إل ال، يبتغي بذلك وجه ال) أنه ترك الشرك، ليس قولها باللسان.
الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي ال ورسوليه.

الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة ال.
السادسة عشرة: معرفة كونه روحاA منه.

السابعة عشرة: معرفة فضل اليمان بالجنة والنار.
الثامنة عشرة: معرفة قوله: (على ما كان من العمل).

التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان.
العشرون: معرفة ذكر الوجه.
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باب
من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب

 .)14() إن إبراهي�م ك�ان أم�ة قانت�ا لل�ه حنيف�ا ول�م ي�ك م�ن المش�ركينوق��ول ال تع��الى: (
.)15() والذين هم بربهم ل يشركونوقال: (

 عن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فق��ال: أيك��م رأى الك��وكب ال��ذي انق��ض
غت، ق�ال: فم�ا ص�نعت؟ قل�ت: Uد�Vي ل��لة، ولكن�ي ص�البارحة؟ فقلت: أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن ف 
 ارتقيت قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي، قال وما حدثكم؟ قلت: حدثنا ع��ن
 بريدة ب��ن الحص��يب أن��ه ق��ال: ل رقي��ة إل م��ن عي�ن أو حم��ة. ق�ال: ق��د أحس��ن م��ن انته��ى إل��ى م��ا
 سمع. ولكن حدثنا ابن عب�اس ع�ن الن��بي ص��لى ال علي��ه وس�لم أن��ه ق�ال: (عرض��ت عل��ي الم�م،
 فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلن، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع ل��ي س��واد
 عظيم، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل ل��ي: ه��ذه
 أمتك ومعهم سبعون ألفاA يدخلون الجنة بغير حساب ول ع�ذاب، ث��م نه��ض ف��دخل منزل��ه. فخ�اض
 الن��اس ف��ي أولئك، فق��ال بعض��هم: فلعله��م ال��ذين ص��حبوا رس��ول ال ص��لى ال علي��ه وس��لم. وق��ال
 بعض��هم: فلعله��م ال��ذين ول��دوا ف��ي الس��لم فل��م يش��ركوا ب��ال ش��يئاA، وذك��روا أش��ياء، فخ��رج عليه��م
 رسول ال صلى ال عليه فأخبروه، فقال: (هم الذين ل يسترقون ول يكتوون ول يتطيرون وعل��ى
 ربهم يتوكلون) فقام عكاشة ب�ن محص��ن فق�ال: ادع ال أن يجعلن�ي منه�م. ق�ال: (أن��ت منه�م) ث�م

قام رجل آخر فقال: ادع ال أن يجعلني منهم. فقال: (سبقك بها عكاشة).
فيه مسائل:

الولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد.
الثانية: ما معنى تحقيقه.

الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين.
الرابعة: ثناؤه على سادات الولياء بسلمتهم من الشرك.

الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد.
السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل.

السابعة: عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إل بعمل.
الثامنة: حرصهم على الخير.
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التاسعة: فضيلة هذه المة بالكمية والكيفية.
العاشرة: فضيلة أصحاب موسى.

الحادية عشرة: عرض المم عليه، عليه الصلة والسلم.
الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها.

الثالثة عشرة: قلة من استجاب للنبياء.
الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده.

الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم، وهو عدم الغت�رار بالكث�رة، وع�دم الزهد في القلة.
السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحمة.

 السابعة عشرة: عمق عل�م الس��لف لق��وله: ق�د أحس��ن م��ن انته��ى إل��ى م��ا س��مع، ولك��ن ك�ذا وك��ذا.
فعلم أن الحديث الول ل يخالف الثاني.

الثامنة عشرة: بعد السلف عن مدح النسان بما ليس فيه.
التاسعة عشرة: قوله: (أنت منهم) علم من أعلم النبوة.

العشرون: فضيلة عكاشة.
الحادية والعشرون: استعمال المعاريض.

الثانية والعشرون: حسن خلقه صلى ال عليه وسلم.
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باب
الخوف من الشرك

 )16() إن ا ل يغفر أن يش�رك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءوقول ال عز وجل: (

 وف��ي الح��ديث: (أخ��وف م��ا)17() واجنبن�ي وبن�ي أن نعب�د الص�ناموقال الخليل علي��ه الس��لم: (
 أخاف عليك�م الش��رك الص��غر)، فس��ئل عن�ه فق�ال: (الري�اء) وع�ن اب�ن مس��عود رض��ي ال عن��ه أن
 رسول ال صلى ال عليه وس�لم ق�ال: (م�ن م�ات وه�و ي�دعو م�ن دون ال ن�داA دخ��ل الن�ار) [رواه
 البخاري]. ولمسلم عن جابر رضي ال عنه، أن رسول ال صلى ال عليه وس�لم ق�ال: (م��ن لق��ي

ال ل يشرك به شيئاA دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئاA دخل النار).
فيه مسائل:

الولى: الخوف من الشرك.
الثانية: أن الرياء من الشرك.

الثالثة: أنه من الشرك الصغر.
الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين.

الخامسة: قرب الجنة والنار.
السادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحد.

 السابعة: أنه من لقيه ل يشرك به ش�يئاA دخ�ل الجن�ة. وم�ن لقي��ه يش�رك ب��ه ش�يئاA دخ�ل الن�ار ول�و
كان من أعبد الناس.

الثامنة: المسألة العظيمة: سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الصنام.
.)18() رب إنهن أضللن كثيرا  من الناسالتاسعة: اعتباره بحال الكثر، لقوله: (

العاشرة: فيه تفسير (ل إله إل ال) كما ذكره البخاري.
الحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك.
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باب
الدعاء إلى شهادة أن ل إله ال

 )19() ق�ل ه�ذه س�بيلي أدع�وا إل�ى ا� عل�ى بص�يرة أن�ا وم�ن اتبعن�يوقوله ال تعالى:  (

الية.
 عن ابن عباس رضي ال عنهما، أن رسول ال صلى ال عليه وسلم، لما بعث معاذاA إلى اليم��ن
 قال له: (إنك ت��أتي قوم��اA م��ن أه��ل الكت��اب فليك�ن أول م��ا ت��دعوهم إلي��ه ش��هادة أن ل إل��ه إل ال �
 وفي رواية: إلى أن يوحدوا ال � ف�إن ه��م أط��اعوك ل��ذلك، ف��أعلمهم أن ال اف��ترض عليه��م خم��س
 صلوات في كل يوم وليلة، ف�إن ه��م أط�اعوك ل�ذلك: ف�أعلمهم أن ال اف��ترض عليه�م ص��دقة تؤخ��ذ
 م��ن أغني��ائهم ف��ترد عل��ى فقرائه��م، ف��إن ه��م أط��اعوك ل��ذلك فإي��اك وك��رائم أم��والهم، وات��ق دع��وة

المظلوم، فإنه ليس بينها وبين ال حجاب) أخرجاه.
 ولهما عن س��هل ب�ن س�عد رض��ي ال عن��ه، أن رس��ول ال ص��لى ال علي�ه وس�لم ق�ال ي�وم خي�بر:
 (لعطي��ن الراي��ة غ��داA رجلA يح��ب ال ورس��وله، ويحب��ه ال ورس��وله، يفت��ح ال عل��ى ي��ديه. فب��ات
 الناس ي��دوكون ليلته��م أيه��م يعطاه��ا. فلم��ا أص��بحوا غ�دوا عل��ى رس��ول ال ص��لى ال علي��ه وس��لم
 كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: (أين علي بن أبي طالب؟) فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرس��لوا إلي��ه،
 فأتى به فبصق في عينيه، ودعا له، فبرأ كأن لم يكن ب��ه وج��ع، فأعط��اه الراي��ة فق��ال: (انف��ذ عل��ى
 رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى السلم وأخ��برهم بم��ا يج��ب عليه��م م��ن ح��ق ال تع��الى

فيه، فوال لن يهدي ال بك رجلA واحداA، خير لك من حمر النعم). يدوكون: يخوضون.
فيه مسائل:

الولى: أن الدعوة إلى ال طريق من اتبعه صلى ال عليه وسلم.
الثانية: التنبيه على الخلص، لن كثيراA لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه.

الثالثة: أن البصيرة من الفرائض.
الرابعة: من دلئل حسن التوحيد: كونه تنزيهاA ل تعالى عن المسبة.

الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة ل.
السادسة: وهي من أهمها – إبعاد المسلم عن المشركين لئل يصير منهم ولو لم يشرك.

السابعة: كون التوحيد أول واجب.
الثامنة: أن يبدأ به قبل كل شيء، حتى الصلة.
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التاسعة: أن معنى: (أن يوحدوا ال)، معنى شهادة: أن ل إله إل ال.
العاشرة: أن النسان قد يكون من أهل الكتاب، وهو ل يعرفها، أو يعرفها ول يعمل بها.

الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج.
الثانية عشرة: البداءة بالهم فالهم.

الثالثة عشرة: مصرف الزكاة.
الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم.

الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الموال.
السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم.

السابعة عشرة: الخبار بأنها ل تحجب.
 الثامن��ة عش��رة: م��ن أدل��ة التوحي��د م��ا ج��رى عل��ى س��يد المرس��لين وس��ادات الولي��اء م��ن المش��قة

والجوع والوباء.
التاسعة عشرة: قوله: (لعطين الراية) إلخ. علم من أعلم النبوة.

.Aالعشرون: تفله في عينيه علم من أعلمها أيضا
الحادية والعشرون: فضيلة علي رضي ال عنه.

الثانية والعشرون: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح.

الثالثة والعشرون: اليمان بالقدر، لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى.
الرابعة والعشرون: الدب في قوله: (على رسلك).

الخامسة والعشرون: الدعوة إلى السلم قبل القتال.
السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا.

السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة، لقوله: (أخبرهم بما يجب عليهم).
الثامنة والعشرون: المعرفة بحق ال تعالى في السلم.

التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يده رجل واحد.
الثلثون: الحلف على الفتيا.
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باب
تفسير التوحيد وشهادة أن ل إله إل ال

 الي�ه وق�وله:)  20(وقول ال تعالى: (أولئك الذين ي�دعون يبتغ��ون إل�ى ربه��م الوس��يلة أيه�م أق�رب)
إل الذي فطرني* (   الية.)21() وإذ قال إبراهيم لبيه وقومه إنني برآءX مما تعبدون 

 ومن الناس الية. وقوله: ()22()اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اوقوله: (
 الية.)23() من يتخذ من دون ا أندادا يحبونهم كحب ا

 وفي (الصحيح) عن النبي صلى ال عليه وسلم أنه قال: (من قال: ل إله إل ال وكفر بم��ا يعب��د
من دون ال، حرم ماله ودمه، وحسابه على ال عز وجل).

وشرح هذا الترجمة: ما بعدها من البواب.
فيه أكبر المسائل وأهمها: وهي تفسير التوحيد، وتفسير الشهادة، وبيPنmها بأمور واضحة.

 منها: آية السراء، بيPن فيها الرد عل��ى المش��ركين ال��ذين ي��دعون الص��الحين، ففيه��ا بي��ان أن ه��ذا
هو الشرك الكبر.

 ومنها: آية براءة، بيPن فيها أن أهل الكت��اب اتخ��ذوا أحب��ارهم ورهب��انهم أرباب��اA م��ن دون ال، وبي��ن
 أنه�م ل�م ي��ؤمروا إل ب�أن يعب�دوا إله�اA واح�داA، م�ع أن تفس��يرها ال�ذي ل إش�كال في�ه: طاع�ة العلم�اء

والعباد في المعصية، لدعائهم إياهم.
إل الذي فطرني* ومنها قول الخليل (عليه السلم) للكفار: (  )24() إنني برآء مما تعبدون 

 فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الم�والة: ه��ي تفس��ير ش��هادة أن
.)25() وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعونل إله إل ال. فقال: (

  ذكر أنهم)26()وما هم بخارجين من النارومنها: آية البقرة: في الكفار الذين قال ال فيهم: (
 يحبون أندادهم كحب ال، فدل على أنهم يحبون ال حباA عظيماA، ولم يدخلهم في السلم، فكيف

بمن أحب الند أكبر من حب ال؟! فكيف  بمن لم يحب إل الند وحده، ولم يحب ال؟!.
 ومنها قوله صلى ال عليه وسلم: (من قال: ل إله إل ال وكفر بما يعبد من دون ال ح��رم م��اله
 ودمه، وحسابه على ال) وهذا من أعظم ما يبيoن معنى (ل إله إل ال) فإنه لم يجعل التلفظ به��ا
 عاصماA للدم والمال، بل ول معرفة معناها مع لفظه��ا، ب��ل ول الق��رار ب��ذلك، ب��ل ول ك��ونه ل ي��دعو
 إل ال وحده ل شريك له، بل ل يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذل�ك الكف��ر بم��ا يعب��د م��ن دون
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 ال، فإن ش�ك أو توق�ف ل�م يح��رم م�اله ودم�ه. فياله�ا م�ن مس��ألة م�ا أعظمه�ا وأجله�ا، وي��اله م�ن
بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع.
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باب
من الشرك لبس الحلقة والخيط 
ونحوهما لرفع البلء أو دفعه

 ق�ل أفرأيت�م م�ا ت�دعون م�ن دون ا� إن أرادن�ي] ا� بض�ر ه�ل ه�نوقول ال تعالى: (
 الية.)27()كاشفات ضره

 عن عمران بن حصين رض��ي ال عن��ه، أن الن��بي ص��لى ال علي��ه وس��لم رأى رجلA ف��ي ي��ده حلق��ة
 من صفر، فقال: (ما هذه)؟ ق�ال: م�ن الواهن�ة. فق�ال: (انزعه�ا فإنه�ا ل تزي�دك إل وهن�اA، فإن�ك ل�و
 مت وهي عليك، ما أفلحت أبداA) رواه أحمد بسند ل بأس به. وله عن عقبة بن ع��امر رض��ي ال
 عنه مرفوعاA: (م��ن تعل�ق تميم��ة فل أت�م ال ل�ه، وم�ن تعل��ق ودع��ة فل ودع ال ل�ه) وف��ي رواي�ة:
 (من تعلق تميمة فقد أشرك). ولبن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلA في ي��ده خي��ط م��ن الحم��ى

.)28() ما يؤمن أكثرهم بالله إل وهم مشركونفقطعه، وتل قوله: (و
فيه مسائل:

الولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك.
 الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلم الص��حابة: أن الش��رك الص��غر

.)3(أكبر من الكبائر
الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة.

.(Aل تزيدك إل وهنا) :الرابعة: أنها ل تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله
الخامسة: النكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك.
السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئاA وكل إليه.

السابعة : التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك.
الثامنة :  أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك.

 التاس��عة: تلوة حذيف��ة الي��ة دلي��ل عل��ى أن الص��حابة يس��تدلون بالي��ات ال��تي ف��ي الش��رك الك��بر
على الصغر، كما ذكر بن عباس في آية البقرة.

العاشرة: أن تعليق الودع عن العين من ذلك.
 الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميم��ة، أن ال ل يت�م ل�ه، وم�ن تعل�ق ودع�ة، فل ودع ال

له، أي ل ترك ال له.
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باب
ما جاء في الرقي والتمائم

 في (الصحيح) عن أبي بشير النصاري رض��ي ال عن��ه أن��ه ك�ان م��ع رس��ول ال ص��لى ال علي��ه
 وس��لم ف��ي بع��ض أس��فاره، فأرس��ل رس��ولA أن ل يبقي��ن ف��ي رقب��ة بعي��ر قلدة م��ن وت��ر أو قلدة إل
 قطعت. وعن ابن مسعود رضي ال عنه قال: سمعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول: (إن
 الرقى والتمائم والتولة شرك) [رواه أحمد وأبو داود]. وعن عبد ال بن عكيم مرفوع��اA: (م��ن تعل��ق

شيئاA وكل إليه). [رواه أحمد والترمذي].
 (التم��ائم): ش��يء يعل��ق عل��ى الولد م��ن العي��ن، لك��ن إذا ك���ان المعل���ق م��ن الق��رآن، فرخ��ص في��ه
 بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعل�ه م�ن المنه��ي عن�ه، منه��م اب�ن مس�عود رض��ي ال

عنه.
 و(الرقى): هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خل من الش��رك، فق��د رخ��ص في��ه رس��ول

ال صلى ال عليه وسلم من العين والحمة.
و(التولة): شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته. 

 وروى أحمد عن رويفع ق�ال: ق�ال ل�ي رس��ول ال ص��لى ال علي��ه وس�لم: (ي�ا رويف�ع! لع��ل الحي��اة
 تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته، أو تقلد وتراA، أو استنجى برجيع داب��ة أو عظ��م، ف��إن

محمداA بريء منه).
 وعن سعيد بن جبير رض��ي ال عن��ه، ق��ال: (م��ن قط��ع تميم��ة م��ن إنس��ان ك��ان كع��دل رقب��ة) [رواه

 قال: كانوا يكرهون التمائم كلها، من القرآن وغير القرآن.)1(وكيع]. وله عن إبراهيم 
فيه مسائل:

الولى: تفسير الرقي والتمائم.
الثانية: تفسير التولة.

الثالثة: أن هذه الثلث كلها من الشرك من غير استثناء.
الرابعة: أن الرقية بالكلم الحق من العين والحمة ليس من ذلك.

الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم ل؟.
السادسة: أن تعليق الوتار على الدواب عن العين، من ذلك.

.Aالسابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترا
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الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان.
 التاس��عة: أن كلم إبراهي��م ل يخ���الف م���ا تق��دم م��ن الختلف، لن م���راده أص���حاب عب��د ال ب��ن

مسعود.
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باب
من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما

 اليات.)29() أفرأيتم ال_لت والعزىوقول ال تعالى:   (
 عن أبي واقد الليثي، قال: خرجن�ا م��ع رس��ول ال ص��لى ال علي�ه وس�لم إل�ى حني��ن ونح�ن ح�دثاء
 عه��د بكف��ر، وللمش��ركين س��درة يعكف��ون عن��دها وينوط��ون به��ا أس��لحتهم، يق��ال له��ا: ذات أن��واط،
 فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول ال أجعل لنا ذات أنواط كم�ا له�م ذات أن�واط فق�ال رس��ول ال ص�لى
 ال علي��ه وس��لم: (ال أك��بر! إنه��ا الس��نن، قلت��م � وال��ذي نفس��ي بي��ده � كم��ا ق��الت بن��و إس��رائيل

  (لتركبن سنن من)30() اجع�ل لن�ا إله�ا كم�ا له�م  ءاله�ة ق�ال إنك�م ق�وم تجهل�ونلموسى: (
كان قبلكم). [رواه الترمذي وصححه].

فيه مسال:
الولى: تفسير آية النجم.

الثانية: معرفة صورة المر الذي طلبوا.
الثالثة: كونهم لم يفعلوا.

الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى ال بذلك، لظنهم أنه يحبه.
الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل.

السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم.
 السابعة: أن النبي صلى ال عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليه�م بق�وله: (ال أك�بر إنه�ا الس�نن،

لتتبعن سنن من كان قبلكم) فغلظ المر بهذه الثلث.
 الثامنة: المر الكبير، وهو المقصود: أنه أخبر أن طلبته�م كطلب�ة بني إسرائيل لما قالوا لموس��ى:

.)31() اجعل لنا إلها(
التاسعة: أن نفي هذا معنى (ل إله إل ال)، مع دقته وخفائه على أولئك.

العاشرة: أنه حلف على الفتيا، وهو ل يحلف إل لمصلحة.
الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر، لنهم لم يرتدوا بهذا.

الثانية عشرة: قولهم: (ونحن حدثاء عهد بكفر) فيه أن غيرهم ل يجهل ذلك.
الثالثة عشرة: التكبير عند التعجب، خلفاA لمن كرهه.

الرابعة عشرة: سد الذرائع.
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الخامسة عشرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية.
السادسة عشرة: الغضب عند التعليم.

السابعة عشرة: القاعدة الكلية، لقوله (إنها السنن).
لم من أعلم النبوة، لكونه وقع كما أخبر. mالثامنة عشرة: أن هذا ع

التاسعة عشرة: أن كل ما ذم ال به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا.
 العش�رون: أن��ه متق��رر عن�دهم أن العب�ادات مبناه��ا عل�ى الم���ر، فص��ار في��ه التن��بيه عل��ى مس��ائل
 القبر. أما (من ربك)؟ فواضح، وأما (من نبيك)؟ فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما (ما دين��ك)؟ فم��ن

قولهم: (اجعل لنا إلهاA) إلخ.
الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين.

 الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه ل يVؤمن أن يكون في قلب��ه بقي��ة م��ن
تلك العادة لقولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر.
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باب
ما جاء في الذبح لغير ال

ل* وق��ول ال تع��الى: (  ق�ل إن ص�لتي ونس�كي ومحي�اي ومم�اتي لل�ه رب الع�المين 
.)33() فصل لر بك وأنحر الية، وقوله: ()32() شر يك له

 عن علي رضي ال عن�ه ق�ال: ح��دثني رس��ول ال ص��لى ال علي�ه وس�لم ب��أربع كلم�ات: (لع�ن ال
 من ذب��ح لغي��ر ال، لع�ن ال م��ن لع�ن وال�ديه. لع�ن ال م��ن آوى مح�دثاA، لع�ن ال م��ن غي��ر من��ار

الرض) [رواه مسلم].
 وعن طارق بن شهاب، أن رس��ول ال ص��لى ال علي��ه وس�لم ق�ال: (دخ��ل الجن��ة رج��ل ف��ي ذب��اب،
 ودخل النار رجل في ذباب) قالوا: وكيف ذلك يا رسول ال؟! قال: (مر رجلن على قوم لهم صنم
 ل يجوزه أحد حتى يقرب له شيئاA، فق��الوا لح��دهما ق��رب ق��ال: لي��س عن��دي ش��يء أق��رب ق�الوا ل��ه:
 قرب ولو ذباباA، فقرب ذباباA، فخلوا سبيله، فدخل النار، وقالوا للخر: قرب، فقال: م��ا كن��ت لق��رب

لحد شيئاA دون ال عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة) [رواه أحمد].
فيه مسائل:

).إن صلتي ونسكيالولى: تفسير (
).فصل لربك وأنحرالثانية: تفسير (

الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير ال.
الرابعة: لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك.

 الخامس��ة: لع��ن م��ن آوى مح��دثاA وه���و الرج���ل يح���دث ش��يئاA يج���ب في��ه ح��ق ل فيلتجيء إل��ى م��ن
يجيره من ذلك.

 السادس��ة: لع��ن م��ن غي��ر من��ار الرض، وه��ي المراس��يم ال��تي تف��رق بي��ن حق��ك ف��ي الرض وح��ق
جارك، فتغيرها بتقديم أو تأخير.

السابعة: الفرق بين لعن المعيqن، ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم.
الثامنة: هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب.

التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده، بل فعله تخلصاA من شرهم.
 العاشرة: معرفة قدر الشرك في قل�وب الم��ؤمنين، كي��ف ص��بر ذل��ك عل��ى القت��ل، ول�م ي��وافقهم عل��ى

طلبتهم، مع كونهم لم يطلبوا منه إل العمل الظاهر.
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الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم، لنه لو كان كافراA لم يقل: (دخل النار في ذباب).
 الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح (الجن��ة أق��رب إل��ى أح�دكم م�ن ش�راك نعل��ه، والن�ار مث��ل

ذلك).
الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود العظم حتى عند عبدة الوثان.
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باب
ل يذبح ل بمكان يذبح فيه لغير ال

 الية.)34() ل ت]�قXم فيه أبداوقول ال تعالى: (
 عن ثابت بن الضحاك رضي ال عنه، قال: نذر رجل أن ينحر إبلA ببوانة، فسأل النبي ص��لى ال
 عليه وسلم فقال: (هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعب��د)؟ ق��الوا: ل. ق��ال: (فه��ل ك��ان فيه��ا
 عيد من أعيادهم)؟ قالوا: ل. فقال رسول ال ص��لى ال علي��ه وس�لم: (أوف بن��ذرك، ف�إنه ل وف�اء

سنادها على شرطهما]. rلنذر في معصية ال، ول فيما ل يملك ابن آدم) [رواه أبو داود، وا
فيه مسائل:

)الولى: تفسير قوله:  .)35( ل ت�]قXم فيه أبدا(
الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الرض، وكذلك الطاعة.

الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البيoنة ليزول الشكال.
الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك.

الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر ل بأس به إذا خل من الموانع.
السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.

السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله.
الثامنة: أنه ل يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة، لنه نذر معصية.

التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده.
العاشرة: ل نذر في معصية.

الحادية عشرة: ل نذر لبن آدم فيما ل يملك.
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باب
من الشرك النذر لغير ال

 وم�ا أنفقت�م م�ن نفق�ة أو ن�ذرتم م�ن وقوله: ()36() يوف�ون بالن�ذروقول ال تعالى: (
.)37() نذر فإن ا يعلمه

 وفي (الصحيح) عن عائشة رضي ال عنها، أن رسول ال صلى ال عليه وسلم ق��ال: (م��ن ن��ذر
أن يطيع ال فليطعه، ومن نذر أن يعصي ال فل يعصه).

فيه مسائل:
الولى: وجوب الوفاء بالنذر.

الثانية: إذا ثبت كونه عبادة ل فصرفه إلى غيره شرك.
الثالثة: أن نذر المعصية ل يجوز الوفاء به.
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باب
من الشرك الستعاذة بغير ال

 وأن�ه ك�ان رج�ال م�ن الن�س يع�وذون برج�ال م�ن الج�ن فزادوه�موق��ول ال تع��الى: (
.)38() رهقا

 وعن خولة بنت حكيم رضي ال عنها قالت: سمعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول: (م��ن
 نزل منزلA فقال: أعوذ بكلمات ال التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله

ذلك) [رواه مسلم].
فيه مسائل:

الولى: تفسير آية الجن.
الثانية: كونه من الشرك.

 الثالثة: الستدلل على ذلك بالحديث، لن العلماء استدلوا به على أن كلم��ات ال غي��ر مخلوق��ة،
قالوا: لن الستعاذة بالمخلوق شرك.

الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره.
 الخامسة: أن كون الشيء يحصل به مصلحة دنيوية م��ن ك��ف ش��ر أو جل��ب نف��ع – ل ي��دل عل��ى

أنه ليس من الشرك.
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باب
من الشرك أن يستغيث بغير ال أو يدعو غيره

 ول ت�دع م�ن دون ا� م�ا ل ينفع�ك ول يض�رك ف�إن فعل�ت فإن�ك إذاوق��ول ال تع��الى: (
وإن يمسس�ك ا� بض�ر فل كاش�ف ل�ه إل ه�و*    الي���ة. وق���وله:)39() م�ن الظ�المين 

 وم�ن أض�ل ممن ي�دعوا م�ن دون الية. وقوله: ()40()فابتغوا عن�د ا� الرزق واعب�دوه(
 أمن يجيب ا لمضطر إذا اليتان. وقوله: ()41() ا من ل يستجيب له إلى يوم القيامة

.)43() دعاه ويكشف السوء
 وروي الطبراني بإسناده أن��ه ك�ان ف�ي زم�ن الن��بي ص�لى ال علي��ه وس�لم من�افق ي�ؤذي الم��ؤمنين،
 فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول ال صلى ال عليه وس�لم م�ن ه�ذا المن�افق. فق�ال الن�بي

نما يستغاث بال عز وجل). rصلى ال عليه وسلم: (إنه ل يستغاث بي، وا
فيه مسائل:

الولى: أن عطف الدعاء على الستغاثة من عطف العام على الخاص.
)44() ول تدع من دون ا لله ما ل ينفعك  ول يضركالثانية: تفسير قوله: (

الثالثة: أن هذا هو الشرك الكبر.
الرابعة: أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين.

الخامسة: تفسير الية التي بعدها.
.Aالسادسة: كون ذلك ل ينفع في الدنيا مع كونه كفرا

السابعة: تفسير الية الثالثة.
الثامنة: أن طلب الرزق ل ينبغي إل من ال، كما أن الجنة ل تطلب إل منه.

التاسعة: تفسير الية الرابعة.
العاشرة: أنه ل أضل ممن دعا غير ال.

الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي ل يدري عنه.
الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له.

الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو.
الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة.

الخامسة عشرة: أن هذه المور سبب كونه أضل الناس.
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السادسة عشرة: تفسير الية الخامسة.
 السابعة عشرة: المر العجيب وهو إقرار عبدة الوثان أنه ل يجي��ب المض��طر إل ال، ولج��ل ه��ذا

يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين.
الثامنة عشرة: حماية المصطفى صلى ال عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع ال عز وجل.
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باب

 ول يس�تطيعون * أيش�ركون م�ال يخل�ق ش�يئا وه�م يخلق�ونق��ول ال تع��الى: (
 )والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الية. وقوله: ()45() لهم نصرا

 الية.)46(
 وفي (الصحيح) عن أنس قال: شVجP النبي صلى ال عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فق��ال:

وا نبيهم)؟ فنزلت:  sجmكيف يفلح قوم ش)(   وفيه عن ابن عمر)47( ليس لك من المر شيء ( 
 رضي ال عنهما أنه سمع رسول ال ص��لى ال علي��ه وس�لم يق��ول إذا رف��ع رأس��ه م��ن الرك��وع ف��ي
 الركعة الخيرة من الفجر: (اللهم العن فلناA وفلناA) بعدما يقول: (سمع ال لمن حمده، ربنا ول��ك

  الية وفي رواية: يدعو على)47(  )ليس لك من المر شيء( الحم��د) فأنزل ال تعالى: 
 لي�س ل�ك م�ن الم�رص��فوان ب��ن أمي��ة، وس��هيل ب��ن عم��رو والح��ارث ب��ن هش��ام، فنزل��ت (

 ) وفي�ه ع�ن أب��ي هري�رة رض��ي ال عن�ه ق�ال: ق�ام رس��ول ال ص�لى ال علي��ه وس�لم حي�نش�يء
 ) ق�ال: (ي�ا معش��ر قري��ش � أو كلم��ة نحوه�ا � اش�ترواوأن�ذر عش�يرتك القربي�نأنزل عليه: (

 أنفسكم، ل أغني عنكم من ال شيئاA، يا عباس بن عبد المطلب ل أغني عن��ك م��ن ال ش��يئاA، ي��ا
 صفية عمة رسول ال صلى ال عليه وسلم ل أغني عنك من ال ش��يئاA، وي��ا فاطم��ة بن��ت محم��د

.(Aسليني من مالي ما شئت ل أغني عنك من ال شيئا
فيه مسائل:

الولى: تفسير اليتين.
الثانية: قصة أحد.

الثالثة: قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الولياء يؤمنون في الصلة.
الرابعة: أن المدعو عليهم كفار.

 الخامس�ة: أنه�م فعل�وا أش�ياء م�ا فعله�ا غ�الب الكف�ار. منه�ا: ش�جهم ن��بيهم وحرص��هم عل�ى قتل��ه،
ومنها: التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم.

).48() ليس لك من المر شيءالسادسة: أنزل ال عليه في ذلك ( 

 فتاب عليهم فآمنوا.)49() أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمونالسابعة: قوله: (
الثامنة: القنوت في النوازل.

التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلة بأسمائهم وأسماء آبائهم.

25



العاشرة: لعنه المعين في القنوت.
).50()وأنذر عشيرتك القربينالحادية عشرة: قصته صلى ال عليه وسلم لما أنزل عليه: (

 الثانية عشرة: جدqه صلى ال عليه وسلم في هذا المر، بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجن��ون،
وكذلك لو يفعله مسلم الن.

 الثالث��ة عش��رة: ق��وله للبع��د والق��رب: (ل أغن��ي عن��ك م��ن ال ش��يئاA) ح��تى ق��ال: (ي��ا فاطم��ة بن��ت
 محمد ل أغني عنك من ال شيئاA) فإذا صرح ص��لى ال علي��ه وس�لم وه��و س��يد المرس��لين ب��أنه ل
 يغني شيئاA عن سيدة نساء العالمين، وآمن النسان أنه صلى ال عليه وسلم ل يقول إل الح��ق،

ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الن � تبين له التوحيد وغربة الدين.

26



باب

 ح�تى إذا ف�Xزgع ع�ن قل�وبهم ق�الوا م�اذا ق�ال ربك�م ق�الوا الح�ق وه�وق��ول ال تع��الى: (
).51()العلي الكبير

 وفي (الصحيح) عن أبي هريرة رضي ال عنه عن الن��بي ص��لى ال علي��ه وس��لم ق��ال: (إذا قض��ى
 ال الم��ر ف��ي الس��ماء ض��ربت الملئك��ة بأجنحته��ا خض��عاناA لق��وله، ك��أنه سلس��لة عل��ى ص��فوان
 ينف��ذهم ذل��ك. ح��تى إذا فV��زoع ع��ن قل��وبهم ق��الوا: م��اذا ق��ال ربك��م؟ ق��الوا: الح��ق وه��و العل��ي الك��بير
 فيسمعها مسترق السمع � ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض � وصفه سفيان بكف��ه فحرفه��ا
 وبدد بين أصابعه � فيسمع الكلمة فيلقيها إل��ى م��ن تحت��ه، ث��م يلقيه��ا الخ��ر إل��ى م��ن تحت��ه، ح��تى
 يلقيها عن لس�ان الس�احر أو الك�اهن فربم��ا أدرك��ه الش��هاب قب��ل أن يلقيه�ا، وربم��ا ألقاه�ا قب��ل أن
 يدركه، فيكذب معها م��ائة كذب��ة فيق�ال: ألي��س ق��د ق�ال لن�ا ي�وم ك�ذا وك�ذا: ك�ذا وك��ذا فيص��دق بتل�ك

الكلمة التي سمعت من السماء).
 وعن النواس بن سمعان رضي ال عنه قال: ق�ال رس��ول ال ص��لى ال علي�ه وس�لم: (إذا أراد ال
 تعالى أن يوحي بالم�ر تكل�م بالوحي أخذت السم�اوات منه رجفة � أو قال رعدة � شديدة خوفاA من
 ال عز وج��ل. ف�إذا س��مع ذل�ك أه��ل الس�ماوات ص��عقوا وخ��روا س��جداA. فيك��ون أول م�ن يرف��ع رأس��ه
 جبري��ل، فيكلم��ه ال م��ن وحي��ه بم��ا أراد، ث��م يم��ر جبري��ل عل��ى الملئك��ة، كلم��ا م��ر بس��ماء س��أله
 ملئكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مث��ل

ما قال جبريل. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره ال عز وجل).
فيه مسائل:

الولى: تفسير الية.
 الثانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوص��اA م��ن تعل��ق عل��ى الص��الحين، وه��ي الي��ة

التي قيل: إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب.
).52() قالوا الحق وهو العلي الكبيرالثالثة: تفسير قوله: (

الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك.
الخامسة: أن جبريل هو الذي يجيبهم بعد ذلك بقوله: (قال كذا وكذا).

السادسة: ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل.
السابعة: أن يقول لهل السماوات كلهم، لنهم يسألونه.
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الثامنة: أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم.
التاسعة: ارتجاف السماوات لكلم ال.

العاشرة: أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره ال.
الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطين.

.Aالثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضا
الثالثة عشرة: إرسال الشهب.

 الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيه��ا ف��ي أذن ولي��ه م��ن الن��س قب��ل
أن يدركه. 

الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق بعض الحيان.
السادسة عشرة: كونه يكذب معها مائة كذبة.

السابعة عشرة: أنه لم يصدق كذبه إل بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
الثامنة عشرة: قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ول يعتبرون بمائة؟!.

التاسعة عشرة: كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها.
العشرون: إثبات الصفات خلفاA للشعرية المعطلة.

الحادية والعشرون: التصريح بأن تلك الرجفة والغشي كانا خوفاA من ال عز وجل.
.Aالثانية والعشرون: أنهم يخرون ل سجدا
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باب 
الشفاع�ة

 وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من(وقول ال تعالى: 
 م�ن ذا وقوله: ()54() ق�ل لل�ه الش�فاعة جميع�اوقوله: () 53(دون�ه ول�ي ول ش�فيع)

 وك�م م�ن مل�ك ف�ي الس�موات ل تغن�ي وقوله: ()55()ال�ذي يش�فع عن�ده إل ب�إذنه
 قل وقوله: ()56() شفاعتهم شيئا إل من بعد أن يأذن ا لمن يشاء ويرضى

 ادعوا الذين زعمتم من دون ا ل يملكون مثقال ذرة في  ا لسموات ول
 اليتين.)57()في الرض

 قال أبو العباس: نفى ال عما سواه ك��ل م��ا يتعل��ق ب��ه المش��ركون، فنف��ى أن يك��ون لغي��ره مل�ك أو
 قسط منه، أو يكون عوناA ل، ولم يبق إل الشفاعة، فبين أنها ل تنفع إل لمن أذن له الرب، كما

  فه�ذه الش��فاعة ال�تي يظنه�ا المش�ركون،)58() ول يش�فعون إل لم�ن ارتض�ىقال تعالى: (
 هي منتفية يوم القيام��ة كم�ا نفاه�ا الق�رآن، وأخ��بر الن��بي ص��لى ال علي��ه وس�لم أن��ه ي��أتي فيس�جد
 لرب��ه ويحم��ده، ل يب��دأ بالش��فاعة أولA، ث��م يق��ال ل��ه: ارف��ع رأس�ك، وق��ل يس��مع، وس��ل تVع��ط، واش��فع

تVشفع.
Aا�ه إل ال خالص�وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول ال؟ قال: (من قال ل إل 

من قلبه) فتلك الشفاعة لهل الخلص بإذن ال، ول تكون لمن أشرك بال.
 وحقيقته: أن ال سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الخلص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن
 ل��ه أن يش��فع، ليكرم��ه وين��ال المق��ام المحم��ود. فالش��فاعة ال��تي نفاه�ا الق��رآن م��ا ك�ان فيه��ا ش��رك،
 ولهذا أثبت الشفاعة ب��إذنه ف��ي مواض��ع، وق��د بيP��ن الن��بي ص��لى ال علي��ه وس�لم أنه�ا ل تك��ون إل

لهل التوحيد والخلص. انتهى كلمه.
فيه مسائل:

الولى: تفسير اليات.
الثانية: صفة الشفاعة المنفية.
الثالثة: صفة الشفاعة المثبتة.

الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود.

29



 الخامسة: صفة ما يفعله صلى ال عليه وسلم، وأنه ل يبدأ بالش��فاعة أولA، ب��ل يس��جد، ف��إذا أذن
ال له شفع.

السادسة: من أسعد الناس بها؟.
السابعة: أنها ل تكون لمن أشرك بال.

الثامنة: بيان حقيقتها.
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باب
)قول ال تعالى:   الية.)59( إنك ل تهدي من أحببت ( 

 وفي (الصحيح) عن ابن المسيب عن أبيه ق��ال: (لم��ا حض��رت أب��ا ط��الب الوف��اة ج��اءه رس��ول ال
 صلى ال عليه وسلم وعنده عبد ال بن أبي أمي��ة وأب��و جه��ل، فق�ال ل��ه: (ي�ا ع�م، ق��ل: ل إل�ه إل
 ال، كلمة أحاج لك بها عند ال) فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى
 ال عليه وسلم، فأعادا فكان آخر ما قال: هو عل��ى مل��ة عب��د المطل��ب وأب��ى أن يق��ول: ل إل��ه إل

 م�ا( ال. فقال النبي صلى ال عليه وسلم: (لستغفرن لك ما لم أنه عن��ك) ف��أنزل ال ع��ز وج��ل
  الية. وأنزل ال في أبي)60(   )ك�ان للن�بي وال�ذين آمن�وا أن يس�تغفروا للمش�ركين

.)61( ) إنك ل تهدي من  أحببت ولكن ا يهدي من يشاء طالب: (
فيه مسائل:

.)62()  إنك ل تهدي من أحببت ولكن ا يهدي من يشاءالولى: تفسير قوله: ( 
) (  م�ا ك�ان للن�بي وال�ذين آمن�وا أن يس�تغفروا للمش�ركين ( الثانية: تفسير قوله: 

 الية.)63
 الثالثة: وهي المسألة الكبرى – تفس��ير ق��وله ص��لى ال علي��ه وس��لم: (ق��ل: ل إل��ه إل ال) بخلف

ما عليه من يدعي العلم.
 الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى ال عليه وسلم إذ قال للرجل: (قل ل إل��ه

إل ال). فقبح ال من أبو جهل أعلم منه بأصل السلم.
الخامسة: جدqه صلى ال عليه وسلم ومبالغته في إسلم عمه.

السادسة: الرد على من زعم إسلم عبد المطلب وأسلفه.
السابعة: كونه صلى ال عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له، بل نهي عن ذلك.

الثامنة: مضرة أصحاب السوء على النسان.
التاسعة: مضرة تعظيم السلف والكابر.

العاشرة: الشبهة للمبطلين في ذلك، لستدلل أبي جهل بذلك.
الحادية عشرة: الشاهد لكون العمال بالخواتيم، لنه لو قالها لنفعته.

 الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة ف��ي قل��وب الض��الين، لن ف��ي القص��ة أنه��م ل��م يج��ادلوه
 إل بها، مع مبالغته صلى ال عليه وسلم وتكري��ره، فلج��ل عظمته��ا ووض��وحها عن�دهم، اقتص��روا

عليها.
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باب
ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم

هو الغلو في الصالحين

)وقول ال عز وجل:  .)64( يا أهل الكتاب ل تغلوا في دينكم ( 
 وق�الوا ل ت�ذرXن_(  وف���ي (الص���حيح) ع���ن اب���ن عب���اس رض���ي ال عنهم���ا ف���ي ق���ول ال تع���الى: 

  قال: (هذه أسماء رجال)65( آلهتكم ول تذرXن_  ودا ول سواعا ول يغوث ويعوق ونسرا )
 صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا
 يجلسون فيه��ا أنص��اباA وس��موها بأس��مائهم، ففعل��وا، ول��م تعب��د، ح��تى إذا هل��ك أولئك ونس��ي العل��م،

عبدت).
 وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تم��اثيلهم، ث��م

طال عليهم المد فعبدوهم. 
 وعن عمر أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: (ل تطرون��ي كم�ا أط��رت النص��ارى اب�ن مري��م،

إنما أنا عبد، فقولوا: عبد ال ورسوله) [أخرجاه].
وقال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: (إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو).

.Aولمسلم عن ابن مسعود أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: (هلك المتنطعون) قالها ثلثا
فيه مسائل:

 الولى: أن من فهم هذا الباب وبابين بع�ده، ت��بين ل�ه غرب��ة الس�لم، ورأى م��ن ق�درة ال وتقليب��ه
للقلوب العجب.

الثانية: معرفة أول شرك حدث على وجه الرض أنه بشبهة الصالحين.
الثالثة: أول شيء غيqر به دين النبياء، وما سبب ذلك مع معرفة أن ال أرسلهم.

الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها.
 الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباط��ل، ف�الول: محب��ة الص��الحين، والث��اني: فع��ل أن��اس

من أهل العلم والدين شيئاA أرادوا به خيراA، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره.
السادسة: تفسير الية التي في سورة نوح.

السابعة: جبلة الدمي في كون الحق ينقص في قلبه، والباطل يزيد.
الثامنة: فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر.
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التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل.
العاشرة: معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو، ومعرفة ما يؤول إليه.

الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لجل عمل صالح.
الثانية عشرة: معرفة: النهي عن التماثيل، والحكمة في إزالتها.

الثالثة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة، وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها.
 الرابعة عشرة: وهي أعجب وأعجب: قراءتهم إياها ف��ي كت��ب التفس��ير والح��ديث، ومعرفته��م بمعن��ى
 الكلم، وكون ال حال بينه��م وبي�ن قل�وبهم ح�تى اعتق�دوا أن فع�ل ق�وم ن�وح ه�و أفض�ل العب�ادات،

واعتقدوا أن ما نهى ال ورسوله عنه، فهو الكفر المبيح للدم والمال.
الخامسة عشرة: التصريح أنهم لم يريدوا إل الشفاعة.

السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك.
 السابعة عشرة: البيان العظيم ف�ي ق�وله ص�لى ال علي�ه وس�لم: (ل تطرون��ي كم�ا أط�رت النص�ارى

ابن مريم) فصلوات ال وسلمه على من بلغ البلغ المبين.
الثامنة عشرة: نصيحته إيانا بهلك المتنطعين.

 التاسعة عشرة: التصريح بأنها لم تعبد حتى نس��ي العل��م، ففيه��ا بي��ان معرف��ة ق��در وج��وده ومض��رة
فقده.

العشرون: أن سبب فقد العلم موت العلماء.
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باب
ما جاء من التغليظ فيمن عبد ال عند

قبر رجل صالح فكيف إذا عبده

 في (الصحيح) عن عائشة رضي ال عنها أن أم سلمة ذك��رت لرس��ول ال ص��لى ال علي��ه وس�لم
 كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور. فق��ال: (أولئك إذا م��ات فيه��م الرج��ل الص��الح
 أو العبد الصالح بنوا على ق��بره مس��جداA، وص��وروا في��ه تل��ك الص��ور أولئك ش��رار الخل��ق عن��د ال)

فهؤلء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور، وفتنة التماثيل.
 ولهم��ا عنه��ا ق��الت: (لم��ا نV��زل برس��ول ال ص��لى ال علي��ه وس��لم طف��ق يط��رح خميص��ة ل��ه عل��ى

 لعنة ال على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور((وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال � وهو كذلك � : 
  يح��ذر م��ا ص��نعوا، ول��ول ذل��ك أب��رز ق��بره، غي��ر أن��ه خش��ي أن يتخ��ذ مس��جداA،))أنبي��ائهم مس��اجد

[أخرجاه].
 ولمسلم عن جندب بن عبد ال قال: س��معت الن��بي ص��لى ال علي��ه وس��لم قب��ل أن يم��وت بخم��س
 وه��و يق��ول: (إن��ي أب��رأ إل��ى ال أن يك��ون ل��ي منك��م خلي��ل، ف��إن ال ق��د اتخ��ذني خليلA، كم��ا اتخ��ذ
ن م��ن ك�ان قبلك��م rأل وا ،Aر خليل��ا بك��ذت أب��لتخ ،Aتي خليل��ن أم��م Aذا��ت متخ��و كن��ول ،Aإبراهيم خليل 

كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، أل فل تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك).
 فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن � وهو في السياق � من فعله، والصلة عندها من ذلك،
ن ل�م يVبx��نm مس�جد، وه��و معن��ى قوله�ا: خش�ي أن يتخ��ذ مس�جداA، ف�إن الص�حابة ل�م يكون��وا ليبن��وا rوا 
 حول قبره مسجداA، وكل موضع قصدت الصلة فيه فقد اتخ��ذ مس��جداA، ب��ل ك��ل موض��ع يص��لى في��ه
 يسمى مسجداA، كما قال صلى ال عليه وسلم: (جعلت لي الرض مسجداA وطهوراA). ولحمد بسند
 جي��د ع��ن اب��ن مس��عود رض��ي ال عن��ه مرفوع��اA: (إن م��ن ش��رار الن��اس م��ن ت��دركهم الس��اعة وه��م

أحياء والذين يتخذون القبور مساجد) [رواه أبو حاتم في صحيحه].
فيه مسائل:

 الول��ى: م��ا ذك��ر الرس��ول ص��لى ال علي��ه وس��لم فيم��ن بن��ى مس��جداA يعب��د ال في��ه عن��د ق��بر رج��ل
صالح، ولو صحت نية الفاعل.

الثانية: النهي عن التماثيل، وغلظ المر في ذلك.
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 الثالثة: العبرة في مبالغته صلى ال عليه وسلم في ذل��ك. كي��ف بيq��ن له��م ه��ذا أولA، ث��م قب��ل م��وته
بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم.

الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر.
الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم.

السادسة: لعنه إياهم على ذلك.
السابعة: أن مراده صلى ال عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره.

الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره.
.Aالتاسعة: في معنى اتخاذها مسجدا

 العاش��رة: أن��ه ق��رن بي��ن م��ن اتخ��ذها مس��جداA وبي��ن م��ن تق��وم عليه��م الس��اعة، ف��ذكر الذريع��ة إل��ى
الشرك قبل وقوعه مع خاتمته.

 الحادي��ة عش��رة: ذك��ره ف��ي خطبت��ه قب��ل م��وته بخم��س: ال��رد عل��ى الط��ائفتين الل��تين هم��ا ش��ر أه��ل
 البدع، بل أخرجه�م بع��ض الس�لف م�ن الثن�تين والس��بعين فرق��ة، وه�م الرافض��ة والجهمي�ة. وبس��بب

الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد.
الثانية عشرة: ما بلي به صلى ال عليه وسلم من شدة النزع.

الثالثة عشرة: ما أكرم به من الخلqة.
الرابعة عشرة: التصريح بأنها أعلى من المحبة.

الخامسة عشرة: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة.
السادسة عشرة: الشارة إلى خلفته.
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باب
ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين

يصيرها أوثاناA تعبد من دون ال

Aا��بري وثن��ل ق��م ل تجع��ال: (الله��لم ق��ه وس��لى ال علي��ول ال ص��أ): أن رس��ي (الموط��ك ف��روى مال 
 يعبد، اشتد غضب ال عل�ى ق�وم اتخ�ذوا قب�ور أنبي��ائهم مس�اجد) ولب�ن جري��ر بس��نده ع�ن س�فيان

)عن منصور عن مجاهد:    قال: ك��ان يل��ت له��م الس��ويق فم��ات)66(أفرءيت�م اللت والع�زى  ( 
فعكفوا على قبره، وكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج.

 وع��ن اب��ن عب��اس رض��ي ال عنهم��ا ق��ال: لع��ن رس��ول ال ص��لى ال علي��ه وس��لم زائرات القب��ور،
والمتخذين عليها المساجد والسرج. [رواه أهل السنن].

فيه مسائل:
الولى: تفسير الوثان.
الثانية: تفسير العبادة.

الثالثة: أنه صلى ال عليه وسلم لم يستعذ إل مما يخاف وقوعه.
الرابعة: قرنه بهذا اتخاذ قبور النبياء مساجد.

الخامسة: ذكر شدة الغضب من ال.
السادسة: وهي من أهمها – معرفة صفة عبادة اللت التي هي من أكبر الوثان.

السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح.
الثامنة: أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية.

وPارmات القبور. mالتاسعة: لعنه ز
العاشرة: لعنه من أسرجها.
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باب
ما جاء في حماية المصطفى صلى ال عليه وسلم
جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك

 لق�د ج�اءكم رس�ول م�ن أنفس�كم عزي�ز علي�ه م�ا عنت�م( وق���ول ال تع���الى:  
 الية.)67(   )حريص عليكم

 ع��ن أب��ي هري��رة رض��ي ال عن��ه ق��ال: ق��ال رس��ول ال ص��لى ال علي��ه وس��لم: (ل تجعل��وا بي��وتكم
، فإن صلتكم تبلغني حيث كنت�م) رواه أب�و داود بإس��ناد qوصلوا علي ،Aول تجعلوا قبري عيدا ،Aقبورا 

حسن، ورواته ثقات.
 وع��ن عل��ي ب��ن الحس��ين: أن��ه رأى رجلA يجيء إل��ى فرج��ة ك��انت عن��د ق��بر الن��بي ص��لى ال علي��ه
 وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه، وقال: أل أحدثكم حديثاA سمعته من أبي ع�ن ج�دي ع�ن رس��ول
 ال صلى ال عليه وسلم قال: (ل تتخذوا قبري عيداA، ول بيوتكم قبوراA، وصلوا عليq فإن تس��ليمكم

يبلغني أين كنتم). [رواه في المختارة].

فيه مسائل:
الولى: تفسير آية براءة.

الثانية: إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد.
الثالثة: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته.

الرابعة: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل العمال.
الخامسة: نهيه عن الكثار من الزيارة.
السادسة: حثه على النافلة في البيت.

السابعة: أنه متقرر عندهم أنه ل يصلى في المقبرة.
ن بعد، فل حاجة إلى ما يت��وهمه م��ن rالثامنة: تعليله ذلك بأن صلة الرجل وسلمه عليه يبلغه وا 

أراد القرب.
التاسعة: كونه صلى ال عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلة والسلم عليه.
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باب
ما جاء أن بعض هذه المة يعبد الوثان

 أل�م ت�ر إل�ى ال�ذين أوت�وا نص�يبا م�ن الكت�اب يؤمن�ون ب�الجبت( وقول ال تع�الى:  
XنبئXكXم بشرl من ذلك مثوبة عند ا(  وقوله تعالى: )68(   )والطاغوت  قل هل أ

)من لعنه ا وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت  
.)70( )قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد(ا(  وقوله تعالى: )69(

 عن أبي سعيد رضي ال عنه، أن رسول ال صلى ال عليه وس��لم ق��ال: (لتتبع��ن س��نن م��ن ك��ان
 قبلك��م ح��ذو الق��ذqة بالق��ذqة، ح��تى ل��و دخل��وا جح��ر ض��ب ل��دخلتموه) ق��الوا: ي��ا رس��ول ال، اليه��ود
 والنص��ارى؟ ق��ال: (فم��ن)؟ أخرج��اه، ولمس��لم ع��ن ثوب��ان رض��ي ال عن��ه أن رس��ول ال ص��لى ال
ن أم��تي س��يبلغ ملكه��ا م��ا rعليه وسلم قال: (إن ال زوى لي الرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وا 
ن��ي س��ألت رب��ي لم��تي أن ل يهلكه�ا بس��نة rض، وا��ر والبي��زوي لي منها، وأعطيت الكنزين: الحم 
ن ربي قال: يا محمد إذا rمن سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وا Aبعامة، وأن ل يسلط عليهم عدوا 
ني أعطيتك لمتك أل أهلكهم بسنة بعامة وأل أسلط عليهم ع��دواA م��ن rفإنه ل يرد وا Aقضيت قضاء 
Aا��ك بعض��هم يهل��سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعض 
نم��ا أخ��اف عل��ى أم��تي الئم��ة rحيحه، وزاد: (وا��ي ص��اني ف��ا)، ورواه البرق ��Aهم بعض��بي بعض��ويس 
ذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ول تقوم الساعة حتى يلحق حي من rالمضلين، وا 
ن��ه س��يكون ف��ي أم��تي ك��ذPابون ثلث��ون، rان، وا��تي الوث��ن أم��د فئة م��تى تعب��ركين، وح��تي بالمش��أم 
 كله��م يزع��م أن��ه ن��بي، وأن��ا خ��اتم الن��بيين، ل ن��بي بع��دي. ول ت��زال طائف��ة م��ن أم��تي عل��ى الح��ق

منصورة ل يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر ال تبارك وتعالى).
فيه مسائل:

الولى: تفسير آية النساء.

الثانية: تفسير آية المائدة.

الثالثة: تفسير آية الكهف.
 الرابع��ة: وه��ي أهمه��ا: م��ا معن��ى اليم��ان ب��الجبت والط��اغوت ف��ي ه��ذا الموض��ع؟: ه��ل ه��و اعتق��اد

قلب، أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلنها؟.
الخامسة: قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلA من المؤمنين.
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 السادسة: وهي المقصود بالترجمة – أن هذا ل بد أن يوجد في هذه المة، كما تق��رر ف��ي ح��ديث
أبي سعيد.

السابعة: التصريح بوقوعها، أعني عبادة الوثان في هذه المة في جموع كثيرة.
 الثامنة: العجب العجاب خروج من يدqعي النبوة، مثل المختار، م��ع تكلم��ه بالش��هادتين وتص��ريحه
 بأنه من هذه المة، وأن الرسول حق، وأن الق��رآن ح��ق وفي��ه أن محم��داA خ��اتم الن��بيين، وم��ع ه��ذا
 يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عص��ر الص��حابة، وتبع��ه فئام

كثيرة.
التاسعة: البشارة بأن الحق ل يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل ل تزال عليه طائفة.

العاشرة: الية العظمى أنهم مع قلتهم ل يضرهم من خذلهم ول من خالفهم.
الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة.

 الثانية عشرة: م�ا في��ه م�ن الي�ات العظيم��ة، منه�ا: إخب�اره ب�أن ال زوى ل�ه المش��ارق والمغ�ارب،
خباره rخباره بأنه أعطي الكنزين، وا rوأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر، بخلف الجنوب والشمال، وا 
خب�اره بوق�وع الس��يف، وأن��ه ل يرف��ع rة، وا��خباره بأنه منع الثالث rبإجابة دعوته لمته في الثنتين، وا 
خب��اره ب��إهلك بعض��هم بعض��اA وس��بي بعض��هم بعض��اA، وخ��وفه عل��ى أمت��ه م��ن الئم��ة rع، وا��إذا وق 
خب�اره ببق�اء الطائف��ة المنص�ورة. وك��ل ه�ذا rة، وا��ذه الم�ي ه��بئين ف��خباره بظهور المتن rالمضلين، وا 

وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون من العقول.
الثالثة عشرة: حصر الخوف على أمته من الئمة المضلين.

الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الوثان.
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باب
ما جاء في السحر

)وقول ال تعالى:   ( وقوله: )71(ولق�د علم�وا لم�ن اش�تراه م�اله ف�ي الخ�رة م�ن خلق ( 
72(يؤمنون بالجبت والطاغوت )

 قال عمر: (الجب�ت): الس�حر، (والط�اغوت): الش��يطان. وق�ال ج�ابر: الط�واغيت: كه�ان ك�ان ين��زل
عليهم الشيطان في كل حي واحد. 

 وع���ن أب���ي هري���رة رض���ي ال عن���ه أن رس���ول ال ص���لى ال علي���ه وس���لم ق���ال: (اجتنب���وا الس���بع
 الموبقات) قالوا: يا رسول ال: وما هن؟ قال: (الشرك بال، والسحر، وقتل النفس ال��تي ح��رم ال
 إل ب���الحق، وأك���ل الرب���ا، وأك���ل م���ال الي���تيم، والت���ولي ي���وم الزح���ف، وق���ذف المحص���نات الغ���افلت

المؤمنات).
وعن جندب مرفوعاA: (حد الساحر ضربه بالسيف) رواه الترمذي، وقال: الصحيح أنه موقوف.

 وفي (صحيح البخ�اري) ع�ن بجال��ة ب�ن عب�دة ق�ال: كت�ب عم��ر ب��ن الخط�اب: أن اقتل��وا ك�ل س�احر
وساحرة، قال: فقتلنا ثلث سواحر.

 وصح عن حفصة رضي ال عنها: أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، فقتلت، وكذلك ص��ح ع��ن
جندب. قال أحمد: عن ثلثة من أصحاب النبي صلى ال عليه وسلم.

فيه مسائل:
الولى: تفسير آية البقرة.

الثانية: تفسير آية النساء.
الثالثة: تفسير الجبت والطاغوت، والفرق بينهما.

الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الجن، وقد يكون من النس.
الخامسة: معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي.

السادسة: أن الساحر يكفر.
السابعة: أنه يقتل ول يستتاب.

الثامنة: وجود هذا في المسلمين على عهد عمر، فكيف بعده؟
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باب 
بيان شيء من أنواع السحر

 قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلء، حدثنا قطن بن قبيص��ة ع��ن
أبيه أنه سمع النبي صلى ال عليه وسلم قال: (إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت).

 ق��ال ع��وف: العياف��ة: زج��ر الطي��ر، والط��رق: الخ��ط يخ��ط ب��الرض والجب��ت، ق��ال: الحس��ن: رن��ة
الشيطان. إسناده جيد ولبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه، المسند منه.

 وعن ابن عباس رضي ال عنهما قال: قال رسول ال ص��لى ال علي��ه وس��لم (م��ن اقتب��س ش��عبة
سناده صحيح. rمن النجوم، فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد) [رواه أبو داود] وا

 وللنسائي من حديث أبي هريرة رض��ي ال عن��ه: (م��ن عق��د عق��دة ث��م نف��ث فيه��ا فق��د س��حر، وم��ن
سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئاA وكل إليه).

 وع��ن اب��ن مس��عود رض��ي ال عن��ه أن رس��ول ال ص��لى ال علي��ه وس��لم ق��ال: (أل ه��ل أن��بئكم م��ا
 العضه ؟ هي النميمة، القالة بين الناس) [رواه مسلم]. ولهم�ا ع�ن اب�ن عم�ر رض��ي ال عنهم�ا،

.(Aإن من البيان لسحرا) :ان رسول ال صلى ال عليه وسلم قال
فيه مسائل:

الولى: أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت.
الثانية: تفسير العيافة والطرق.

الثالثة: أن علم النجوم نوع من السحر.
الرابعة: أن العقد مع النفث من ذلك.

الخامسة: أن النميمة من ذلك.
السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة.
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باب ما جاء في الكهان ونحوهم

 روى مسلم في صحيحه، عن بعض أزواج النبي صلى ال عليه وسلم عن النبي صلى ال علي��ه
."Aفسأله عن شيء فصدقه، لم تقبل له صلة أربعين يوما AافاPوسلم قال: "من أتىعر

 وعن أبي هريرة رضي ال عنه، عن النبي صلى ال عليه وسلم قال: "من أتى كاهناA فصدقه بم��ا
يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى ال عليه وسلم" رواه أبو داود.

 وللربعة، والحاكم وقال: صحيح على شرطهما، عن (أبي هريرة م��ن أت��ى عراف�اA أو كاهن�اA فص�دقه
 بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى ال عليه وسلم". ولب��ي يعل��ى بس��ند جي��د ع�ن اب�ن

 .Aمسعود موقوفا
 وعن عم��ران ب�ن حص��ين رض��ي ال عن��ه مرفوع��اA: "لي�س من��ا م�ن تmطي��ر أو تVطي��ر ل�ه أو تmكه��ن أو
 تVكهن له أو سmحر أو سVحر له، ومن أتى كاهناA فصدقه بما يقول، فقد كفر بم��ا أن��زل عل�ى محم��د
 ص��لى ال علي��ه وس��لم) رواه ال��بزار بإس��ناد جي��د، ورواه الط��براني ف��ي الوس��ط بإس��ناد حس��ن م��ن

حديث ابن عباس دون قوله: "ومن أتى.."الي اخره.
 ق��ال البغ��وي: الع��راف: ال��ذي ي��دعي معرف��ة الم��ور بمق��دمات يس��تدل به��ا عل��ى المس��روق ومك��ان
 الضالة ونحو ذلك وقيل: هو الكاهن والكاهن هو الذي يخ��بر ع��ن المغيب��ات ف��ي المس��تقبل وقي��ل:

الذي يخبر عما في الضمير.
 وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف: اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم ف��ي معرف��ة

المور بهذه الطرق.
 وقال ابن عباس –في قوم يكتبون (أب��ا ج��اد) وينظ��رون ف��ي النج��وم -: م��ا أرى م��ن فع��ل ذل��ك ل��ه

عند ال من خلق.
فيه مسائل: 

ل يجتمع تصديق الكاهن مع اليمان بالقرآن.الولى: 
التصريح بأنه كفر.الثانية: 
ذكر من تVكهن له.الثالثة:
ذكر من تVطير له.الرابعة:

ذكر من سحر له.الخامسة:
ذكر من تعلم أبا جاد.السادسة:
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ذكر الفرق بين الكاهن والعراف.السابعة:
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باب ما جاء في النشرة

 عن جابر رضي ال عنه أن رس��ول ال ص��لى ال علي��ه وس��لم س��ئل ع��ن النش��رة فق��ال: "ه��ي م��ن
 عمل الشيطان" رواه أحمد بسند جيد. وأبو داود، وقال: سئل أحمد عنه�ا فق�ال: اب��ن مس��عود يك�ره

هذا كله.
 وفي "البخاري" عن قتادة: قلت لب�ن المس�يب: رج�ل ب��ه ط�ب أو يؤخ��ذ ع�ن امرأت��ه، أيح�ل عن�ه أو

ينشر؟ قال: ل بأس به، إنما يريدون به الصلح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. أ.ه�.
وروى عن الحسن أنه قال: ل يحل السحر إل ساحر.

قال ابن القيم: النشرة: حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: 

 حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقربإحداهما:
الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور.

 فيهالنشرة بالرقية والتعوذات والدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز.والثاني:
مسألتان:

النهي عن النشرة.الولى:
الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الشكال.الثانية:
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باب
ما جاء في التطير

)وقول ال تعالى .)  73( أل إنما طائرهم عند ا ولكن أكثرهم ل يعلمون: (
)وقوله ).74( قالوا طائركم معكم: (

 عن أبي هريرة رضي ال عنه، أن الرس��ول ص��لى ال علي��ه وس��لم ق�ال: (ل ع��دوى، ول طي��رة، ول
هامة، ول صفر) أخرجاه. زاد مسلم: (ول نوء، ول غول).

 ولهما عن أنس رضي ال عنه قال: ق�ال رس��ول ال ص��لى ال علي��ه وس��لم: (ل ع�دوى ول طي�رة،
ويعجبني الفأل) قالوا: وما الفأل؟ قال: (الكلمة الطيبة).

 ولبي داود بسند صحيح عن عقبة ب�ن ع�امر رض��ي ال عن��ه ق�ال: ذك��رت الطي��رة عن�د رس��ول ال
 صلى ال عليه وسلم فقال: (أحسنها الفأل، ول ترد مسلماA ف�إذا رأى أح��دكم م�ا يك��ره فليق�ل: الله�م

ل يأتي بالحسنات إل أنت، ول يدفع السيئات إل أنت، ول حول ول قوة إل بك).
 ، ولك�ن ال) 3(وعن ابن مسعود رضي ال عنه مرفوع�اA: "الطي��رة ش�رك، الطي�رة ش�رك، وم�ا من��ا إل

يذهبه بالتوكل" رواه أبو داود، والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود.
 ولحمد من حديث ابن عمرو: (من ردته الطيرة عن حاجة فقد أشرك) قالوا: فما كفارة ذلك؟ ق��ال:

(أن تقول: اللهم ل خير إل خيرك، ول طير إل طيرك، ول إله غيرك).
وله من حديث الفضل بن عباس رضي ال عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.

فيه مسائل:
() ط�ائركم معك�م مع قوله: ()1( ) أل إنم�ا ط�ائرهم عن�د ا�الولى: التنبيه على قوله: ( 

2(.
الثانية: نفي العدوى.
الثالثة: نفي الطيرة.
الرابعة: نفي الهامة.

الخامسة: نفي الصفر.
السادسة: أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب.

السابعة: تفسير الفأل.
الثامنة: أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته ل يضر بل يذهبه ال بالتوكل.
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التاسعة: ذكر ما يقوله من وجده.
العاشرة: التصريح بأن الطيرة شرك.

الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة.
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باب
ما جاء في التنجيم

Aا��ماء ورجوم��ة للس��وم لثلث: زين��ذه النج��ق ال ه��ادة: خل��ال قت��حيحه": ق��ي "ص��اري ف��ال البخ��ق 
 للشياطين، وعلمات يهتدى بها. فمن تأول فيها غي��ر ذل��ك اخط��أ، وأض��اع نص��يبه، وتكل��ف م��ا ل

علم له به. أ.ه�.
 وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص اب�ن عيين��ة في��ه، ذك�ره ح�رب عنهم��ا، ورخ�ص ف�ي تعل�م

سحاق. rالمنازل أحمد وا
 وع��ن أب��ي موس��ى ق��ال: ق��ال رس��ول ال ص��لى ال علي��ه وس��لم: (ثلث��ة ل ي��دخلون الجن��ة: م��دمن

الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر) رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
فيه مسائل:

الولى: الحكمة في خلق النجوم.
الثانية: الرد على من زعم غير ذلك.

الثالثة: ذكر الخلف في تعلم المنازل.
الرابعة: الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل.
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باب
ما جاء في الستسقاء بالنواء

 .)75( ) وتجعلون رزقكم أنكم تكذبونوقول ال تعالى: ( 
 عن أبي مالك الشعري رضي ال عنه أن رسول ال صلى ال عليه وس�لم ق�ال: (أرب��ع ف��ي أم��تي
 م�ن أم��ر الجاهلي��ة لي��تركونهن : الفخ��ر بالحس��اب، والطع�ن ف��ي النس�اب، والستس��قاء ب�النجوم،
 والنياحة) وقال: (النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة  وعليها سربال م��ن قط��ران ودرع

من جرب). رواه مسلم.
 ولهما عن زي�د ب�ن خال�د رض��ي ال عن�ه ق�ال: ص�لى لن�ا رس��ول ال ص�لى ال علي��ه وس�لم ص�لة
 الص��بح بالحديبي��ة عل��ى إث��ر س��ماء ك�انت م��ن اللي��ل، فلم��ا انص��رف أقب��ل عل��ى الن��اس فق�ال: (ه��ل
 ت��درون م��اذا ق��ال ربك��م؟ ) ق��الوا: ال ورس��وله أعل��م. ق��ال: (ق��ال: أص��بح م��ن عب��ادي م��ؤمن ب��ي
 وكافر، فأما من قال: مطرنا بفض��ل ال ورحمت��ه، ف�ذلك م��ؤمن ب��ي ك�افر ب�الكوكب، وأم�ا م�ن ق�ال:
 مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب). ولهما من حديث ابن عب��اس بمعن��اه وفي��ه

( ) فل أقسم بمواقع النجوم( قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل ال هذه اليات: 

.)77( ) وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون إلى قوله: ( )76
فيه مسائل:

الولى: تفسير آية الواقعة.
الثانية: ذكر الربع من أمر الجاهلية.

الثالثة: ذكر الكفر في بعضها.
الرابعة: أن من الكفر ما ل يخرج عن الملة.

الخامسة: قوله: (أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر) بسبب نزول النعمة.
السادسة: التفطن لليمان في هذا الموضع.

السابعة: التفطن للكفر في هذا الموضع.
الثامنة: التفطن لقوله: (لقد صدق نوء كذا وكذا).

التاسعة: إخراج العالم للمتعلم المسألة بالستفهام عنها، لقوله: (أتدرون ماذا قال ربكم؟).
العاشرة: وعيد النائحة.
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ب��اب

 )78( )وم�ن الن�اس م�ن يتخ�ذ م�ن دون ا� أن�دادا يحب�ونهم كح�ب ا�ق��ول ال تع�الى: ( 

 أحب إليكم من ا ). إلى قوله تعالى: ( قل إن كان ءاباؤكم وأبناؤكم( الية. وقوله: 
 الية.)79() ورسوله 

 عن أنس رضي ال عنه، أن رسول ال صلى ال عليه وس�لم ق�ال: (ل ي�ؤمن أح�دكم ح��تى أك�ون
أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ) أخرجاه.

 ولهم��ا عن��ه ق��ال: ق��ال رس��ول ال ص��لى ال علي��ه وس��لم: (ثلث م��ن ك��ن في��ه وج��د به��ن حلوة
 اليمان: أن يكون ال و رسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء ل يحبه إل ل، وأن يك��ره
 أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه ال منه كما يكره أن يقذف ف��ي الن�ار)، وف��ي رواي��ة: (ل يج��د أح��د

حلوة اليمان حتى .. ) إلى آخره.
 وع��ن اب��ن عب��اس رض��ي ال عنهم��ا ق��ال: م��ن أح��ب ف��ي ال، وأبغ��ض ف��ي ال، ووال��ى ف��ي ال،
ن كثرت صلته وص��ومه rوعادى في ال، فإنما تنال ولية ال بذلك، ولن يجد عبد طعم اليمان وا 
 حتى يكون كذلك. وق�د ص�ارت عام�ة مؤاخ�اة الن�اس عل�ى أم�ر ال�دنيا، وذل�ك ل يج�دي عل�ى أهل��ه

  ق�ال:)80( ) وتقطع�ت به�م الس�بابشيئا. رواه بن جرير، وقال ابن عباس في قوله تعالى: ( 
المودة.

فيه مسائل:
الولى: تفسير آية البقرة.
الثانية: تفسير آية براءة.

الثالثة: وجوب محبته صلى ال عليه وسلم على النفس والهل والمال.
الرابعة: أن نفي اليمان ل يدل على الخروج من السلم.

الخامسة: أن لليمان حلوة قد يجدها النسان وقد ل يجدها.
السادسة: أعمال القلب الربعة التي ل تنال ولية ال إل بها، ول يجد أحد طعم اليمان إل بها.

السابعة: فهم الصحابي للواقع: أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا.
 .)80( ) وتقط_عت بهم السبابالثامنة: تفسير: ( 

.Aشديدا Aالتاسعة: أن من المشركين من يحب ال حبا
العاشرة: الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه.
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الحادية عشرة: أن من اتخذ نداA تساوي محبته محبة ال فهو الشرك الكبر.
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ب��اب

 إنم�ا ذلك�م الش�يطان يخ�وف أولي�اءه فل تخ�افوهم وخ�افون إن( ق���ول ال تع���الى: 
 إنم�ا يعم�ر مس�اجد ا� م�ن ءام�ن ب�الله والي�وم الخ�ر( . وق��وله: )81(كنت�م م�ؤمنين)

 الية.)82(وأقام الصلة وءاتى الزكاة ولم يخش إل ا )
 وم�ن الن�اس م�ن يق�ول ءامن�ا ب�الله ف�إذا أوذي ف�ي ا� جع�ل فتن�ة الن�اسوق��وله: ( 

 الية.)83(كعذاب ا ) 
 عن أبي سعيد رضي ال عنه مرفوعا: (إن من ضعف اليقين: أن ترضى الن��اس بس��خط ال، وأن
 تحمدهم على رزق ال، وأن تذمهم على مالم يؤتك ال، إن رزق ال ل يجره حرص حريص، ول

يرده كراهية كاره).
 وعن عائشة رضي ال عنها: أن رسول ال صلى ال علي��ه وس�لم ق�ال: ( م�ن التم��س رض��ى ال
 بسخط الناس رضي ال عن��ه وأرض��ى عن��ه الن�اس، وم��ن التم��س رض��ى الن�اس بس��خط ال س��خط

ال عليه وأسخط عليه الناس) رواه ابن حبان في صحيحه.
فيه مسائل:

الولى: تفسير آية آل عمران.
الثانية: تفسير آية براءة.

الثالثة: تفسير آية العنكبوت.
الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى.

الخامسة: علمة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلث.
السادسة: أن إخلص الخوف ل من الفرائض.

السابعة: ذكر ثواب من فعله.

الثامنة: ذكر عقاب من تركه.
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ب��اب

)قول ال تعالى:   إنم�ا المؤمن�ون(  . وق��وله: )84( وعل�ى ا� فتوكل�وا إن كنت�م م�ؤمنين ( 
 ي�ا أيه�ا الن�بي حس�بك ا� وم�ن(  الي��ة وق��وله )85( ال�ذين إذا ذك�ر ا� وجل�ت قل�وبهم )

) وقوله )86( ) اتبعك من المؤمنين  .)87( ومن يتوكل على ا فهو حسبه ( 
)عن ابن عباس رضي ال عنهما قال:   . قالها إبراهيم ص��لى)88( حس�بنا ا� ونع�م الوكي�ل ( 

 إن( ال عليه وس�لم حي�ن ألق�ي ف�ي الن�ار، وقاله�ا محم�د ص��لى ال علي�ه وس�لم حي�ن ق�الوا ل�ه: 
 )89(الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا ا ونعم الوكيل)

رواه البخاري والنسائي.
فيه مسائل:

الولى: أن التوكل من الفرائض.
الثانية: أنه من شروط اليمان.

الثالثة: تفسير آية النفال.
الرابعة: تفسير الية في آخرها.
الخامسة: تفسير آية الطلق.

السادسة: عظم شأن هذه الكلمة، وأنها قول إبراهيم ومحمد صلى ال عليهما وسلم في الشدائد.
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ب��اب

)قول ال تعالى:   : وقوله)90( أفأمنوا مكر ا فل يأمن مكر ا إل القوم الخاسرون ( 
( .)91( ومن يقنط من رحمة ربه إل الضالون ( 

 عن ابن عباس رضي ال عنهما، أن رسول ال صلى ال عليه وسلم سئل عن الكبائر، فق��ال: (
الشرك بال، واليأس من روح ال، والمن من مكر ال ).

 وعن ابن مسعود رضي ال عنه قال: (أكبر الكبائر: الشراك بال، والمن م��ن مك��ر ال، والقن��وط
من رحمة ال، واليأس من روح ال) رواه عبد الرزاق.

فيه مسائل:
الولى: تفسير آية العراف.
الثانية: تفسير آية الحجر.

الثالثة: شدة الوعيد فيمن أمن مكر ال.
الرابعة: شدة الوعيد في القنوط.
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ب��اب
من اليمان بال الصبر على أقدار ال

.)92( ) ومن يؤمن بالله يهد قلبهوقول ال تعالى: ( 
قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند ال، فيرضى ويسلم.

 وف��ي ص��حيح مس��لم ع��ن أب��ي هري��رة رض��ي ال عن��ه، أن رس��ول ال ص��لى ال علي��ه وس��لم ق��ال:
(اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت).

 ولهم��ا ع��ن اب��ن مس��عود مرفوع��اA: (لي��س من��ا م��ن ض��رب الخ��دود، وش��ق الجي��وب، ودع��ا ب��دعوى
الجاهلية).

 وع�ن أن�س رض��ي ال عن�ه، أن رس��ول ال ص�لى ال علي��ه وس�لم ق�ال: (إذا أراد ال بعب�ده الخي��ر
ذا أراد بعبده الش�ر أمس��ك عن��ه ب��ذنبه ح��تى ي�وافى ب��ه ي��وم القيام��ة) rعجل له العقوبة في الدنيا، وا 
Aن ال تعالى إذا أحب قوما rوقال النبي صلى ال عليه وسلم: (إن عظم الجزاء مع عظم البلء، وا 

ابتلهم، فمن رضي فله الرضي، ومن سخط فله السخط) حسنه الترمذي.
فيه مسائل:

الولى: تفسير آية التغابن.
الثانية: أن هذا من اليمان بال.

الثالثة: الطعن في النسب.
الرابعة: شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.

الخامسة: علمة إرادة ال بعبده الخير.
السادسة: إرادة ال به الشر.

السابعة: علمة حب ال للعبد.
الثامنة: تحريم السخط.

التاسعة: ثواب الرضي بالبلء.
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ب��اب
ما جاء في الرياء

 الية.)93( ) قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي_ أنما إلهكم إله واحدوقول ال تعالى: ( 
 عن أبي هري��رة مرفوع�اA: (ق�ال ال تع�الى: أن�ا أغن��ى الش�ركاء ع�ن الش�رك، م�ن عم��ل عملA أش�رك

معي فيه غيري تركته وشركه). رواه مسلم.
 وعن أبي سعيد مرفوع��اA: (أل أخ��بركم بم��ا ه��و أخ��وف عليك��م عن��دي م��ن المس��يح ال��دجال؟) ق��الوا:
 بلى يا رسول ال! قال: (الشرك الخف��ي، يق��وم الرج��ل فيص��لي، فيزيq��ن ص��لته، لم��ا ي��رى م��ن نظ��ر

رجل). رواه أحمد.
فيه مسائل:

الولى: تفسير آية الكهف.
الثانية: المر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير ال.

الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك، وهو كمال الغنى.
الرابعة: أن من السباب، أنه تعالى خير الشركاء.

الخامسة: خوف النبي صلى ال عليه وسلم على أصحابه من الرياء.
السادسة: أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء ل، لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه.
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باب
من الشرك إرادة النسان بعمله الدنيا

 م�ن ك�ان يري�د الحي�اة  ال�دنيا وزينته�ا ن�وف إليه�م أعم�الهم فيه�ا وه�موقول ال تعالى: ( 
أولئك الذين ليس لهم في الخرة إل النار وحبط ما صنعوا فيها*   فيها ل يبخسون 

 اليتين.)94()وباطل ما كانوا يعملون
 وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي ال عن��ه ق�ال: ق�ال رس��ول ال ص��لى ال علي�ه وس�لم: (تع�س
ن rي، وا��ي رض�ة، إن أعط�د الخميل�س عب�عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تع 
ذا شيك فل انتقش، طوبى لعب��د أخ��ذ بعن��ان فرس��ه ف��ي س��بيل ال، rلم يعط سخط، تعس وانتكس وا 
ن ك�ان ف��ي الس�اقة ك��ان ف��ي rة، وا��ي الحراس��أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان ف 

ن شفع لم يشفع ). rالساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وا
فيه مسائل:

الولى: إرادة النسان الدنيا بعمل الخرة.
الثانية: تفسير آية هود.

الثالثة: تسمية النسان المسلم: عبد الدينار والدرهم والخميصة.
ن لم يعط سخط. rالرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي، وا

الخامسة: قوله (تعس وانتكس).
ذا شيك فل انتقش). rالسادسة: قوله: (وا

السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات.
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باب
من أطاع العلماء والمراء في تحريم ما أحل ال

أو تحليل ما حرم ال فقد اتخذهم أرباباA من دون ال

 وق��ال اب��ن عب��اس: يوش��ك أن تن��زل عليك��م حج��ارة م��ن الس��ماء، أق��ول: ق��ال رس��ول ال ص��لى ال
عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟!

 وق��ال الم��ام أحم��د: عجب��ت لق��وم عرف��وا الس��ناد وص��حته، ي��ذهبون إل��ى رأي س��فيان، وال تع��الى
 )95() فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم( يقول: 

، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك
 اتخ�ذوا أحب�ارهمعن عدي بن حاتم: أنه سمع الن��بي ص�لى ال علي��ه وس�لم يق�رأ ه�ذه الي�ة: (

  الية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم قال: (أليس يحرمون ما)96() ورهبانهم أربابا من دون ا
 أحل ال فتحرمونه ويحلqون ما حرم ال، فتحلونه؟) فقلت: بلى. قال فتل��ك: عب��ادتهم) رواه أحم��د،

والترمذي وحسنه.
فيه مسائل:

الولى: تفسير آية النور.

الثانية: تفسير آية براءة.
الثالثة: التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي.

الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، وتمثيل أحمد بسفيان.
 الخامسة: تغيqر الحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند الكثرعبادة الرهبان ه��ي أفض��ل العم��ال،
 وتسمى الولية، وعبادة الحبار هي العلم والفقه ث��م تغي��رت الح��ال إل��ى أن عب��د م��ن دون ال م��ن

ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.
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ب����اب

 أل�م ت�ر  إل�ى ال�ذين يزعم�ون أنه�م ءامن�وا بم�ا أن�زل إلي�ك وم�ا أن�زل( ق��ول ال تع��الى: 
 م�ن قبل�ك يري��دون أن يتح�اكموا إل�ى الط�اغوت وق��د أم�روا أن يكف�روا ب��ه ويري�د

( بعي�دا )  وإذا قي�ل له�م ل تفس�دوا ف�ي(  اليات. وق��وله: )97( الش�يطان أن يض�لهم ض�لل
 ول تفس��دوا ف��ي الرض بع��د( وق����وله: )98( الرض ق��الوا إنم��ا نح��ن مص��لحون )

) الية. وقوله: )99(إصلحها )  الية.)100(أفحكم الجاهلية يبغون ( 
 عن عبد ال بن عم��رو رض��ي ال عنهم��ا، أن رس��ول ال ص��لى ال علي��ه وس��لم ق��ال: ( ل ي��ؤمن
 أحدكم حتى يكون هواه تبعاA لما جئت به) قال النووي: حديث صحيح، روين��اه ف��ي كت��اب "الحج��ة"

بإسناد صحيح.
 وقال الشعبي: كان بين رج��ل م��ن المن��افقين ورج��ل م��ن اليه��ود خص��ومة؛ فق��ال اليه��ودي: نتح��اكم
 إل��ى محم��د � لن��ه ع��رف أن��ه ل يأخ��ذ الرش��وة � وق��ال المن��افق: نتح��اكم إل��ى اليه��ود � لعلم��ه أنه��م

 أل�م ت�ر إل�ى( يأخ��ذون الرش��وة – فاتفق��ا أن يأتي��ا كاهن��اA ف��ي جهين��ة فيتحاكم��ا إلي��ه، فنزل��ت: 
 الية.)101( الذين يزعمون )

 وقي��ل: نزل��ت ف�ي رجلي��ن اختص��ما، فق��ال أح�دهما: ن�ترافع إل�ى الن��بي ص�لى ال علي��ه وس�لم، وق��ال
 الخر: إلى كعب بن الشرف، ثم ترافعا إلى عمر، فذكر له أحدهما القص��ة. فق��ال لل��ذي ل��م ي��رض

برسول ال صلى ال عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم، فضربه بالسيف فقتله.
فيه مسائل:

الولى: تفسير آية النساء وما فيها من العانة على فهم الطاغوت.
)الثانية: تفسير آية البقرة:   .)102( وإذا قيل لهم ل تفسدوا في الرض ( 

)الثالثة: تفسير آية العراف   .)103( ول تفسدوا في الرض بعد إصلحها ( 
)الرابعة: تفسير:   .)104( أفحكم الجاهلية يبغون ( 

الخامسة: ما قاله الشعبي في سبب نزول الية الولى.
السادسة: تفسير اليمان الصادق والكاذب.

السابعة: قصة عمر مع المنافق.
 الثامنة: كون اليمان ل يحصل لحد حتى يكون هواه تبع��اA لم��ا ج��اء ب��ه الرس��ول ص��لى ال علي��ه

وسلم.
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ب��اب
من جحد شيئاA من السماء والصفات

)وقول ال تعالى:   الية.)105( وهم يكفرون بالرحمن ( 
وفي صحيح البخاري قال علي: (حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب ال ورسوله؟).

 وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس ع��ن أبي��ه ع�ن اب�ن عب��اس: أن��ه رأى رجلA انتف��ض �
 لما سمع حديثاA ع�ن الن��بي ص��لى ال علي��ه وس�لم ف��ي الص��فات، اس�تنكاراA ل�ذلك � فق�ال: (م�ا ف�رق

هؤلء؟ يجدون رقة عند محكمه، ويهلكون عند متشابهه) انتهى.
 ولم��ا س��معت قري��ش رس��ول ال ص��لى ال علي��ه وس��لم ي��ذكر: (الرحم��ن) أنك��روا ذل��ك. ف��أنزل ال

)فيهم:   .)106( وهم يكفرون بالرحمن(
فيه مسائل:

الولى: عدم اليمان بجحد شيء من السماء والصفات.
الثانية: تفسير آية الرعد.

الثالثة: ترك التحديث بما ل يفهم السامع.
الرابعة: ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب ال ورسوله، ولو لم يتعمد المنكر.

الخامسة: كلم ابن عباس لمن استنكر شيئاA من ذلك، وأنه هلك.
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ب��اب

)قول ال تعالى:  .)107( يعرفون نعمت ا ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ( 
قال مجاهد ما معناه: هو قول الرجل: هذا مالي، ورثته عن آبائي.

وقال عون بن عبد ال: يقولون: لول فلن لم يكن كذا.
وقال ابن قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا.

 وقال أبو العباس – بعد ح�ديث زي�د ب��ن خال�د ال�ذي في�ه: (إن ال تع�الى ق�ال: أص��بح م�ن عب�ادي
 مؤمن بي وكافر.. ) الحديث، وقد تقدم � وهذا كثير في الكتاب والس��نة، ي�ذم س��بحانه م�ن يض��يف

إنعامه إلى غيره، ويشرك به.
 قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة، والملح حاذقاA، ونحو ذلك مم��ا ه��و ج��ار{ عل��ى

ألسنة كثير.
فيه مسائل:

نكارها. rالولى: تفسير معرفة النعمة وا
الثانية: معرفة أن هذا جار{ على ألسنة كثير.

الثالثة: تسمية هذا الكلم إنكاراA للنعمة.
الرابعة: اجتماع الضدين في القلب.
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ب��اب

)قول ال تعالى:   .)108( فل تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ( 
 قال ابن عباس في الية: النداد: هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلم��ة
 اللي�ل؛ وه�و أن تق�ول: وال، وحيات�ك ي�ا فلن وحي��اتي، وتق�ول: ل�ول كليب��ة ه�ذا لتان�ا اللص�وص،
 ولول البط في الدار لتان��ا اللص��وص، وق��ول الرج�ل لص�احبه: م��ا ش��اء ال وش��ئت، وق��ول الرج��ل:

لول ال وفلن. ل تجعل فيها فلناA هذا كله به شرك) رواه ابن أبي حاتم.
 وعن عمر بن الخطاب رضي ال عنه: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: (من حلف بغي��ر

ال فقد كفر أو أشرك) رواه الترمذي وحسنه، وصححه الحاكم.
.Aمن أن أحلف بغيره صادقا qأحب إلي Aوقال ابن مسعود: لن أحلف بال كاذبا

 وعن حذيفة رضي ال عنه، عن النبي صلى ال عليه وسلم قال: (ل تقولوا: م��ا ش��اء ال وش��اء
فلن، ولكن قولوا: ما شاء ال ثم شاء فلن) رواه أبو داود بسند صحيح.

 وجاء عن إبراهيم النخع��ي، أن��ه يك��ره أن يق��ول: أع�وذ ب��ال وب��ك، ويج��وز أن يق��ول: ب��ال ث��م ب��ك.
قال: ويقول: لول ال ثم فلن، ول تقولوا: لول ال وفلن.

فيه مسائل:
الولى: تفسير آية البقرة في النداد.

الثانية: أن الصحابة رضي ال عنهم يفسرون الية النازلة في الشرك الكبر بأنها تعم الصغر.
الثالثة: أن الحلف بغير ال شرك.

الرابعة: أنه إذا حلف بغير ال صادقاA، فهو أكبر من اليمين الغموس.
الخامسة: الفرق بين الواو وثم في اللفظ.
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ب��اب
ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بال

 عن ابن عمر رض��ي ال عنهم��ا، أن رس��ول ال ص��لى ال علي��ه وس�لم ق�ال: ( ل تحلف�وا بآب�ائكم،
 من حلف بال فليصدق، وم�ن حل�ف ل�ه ب�ال فلي�رض. وم�ن ل�م ي�رض فلي�س م�ن ال)، رواه اب�ن

ماجه بسند حسن.
فيه مسائل:

الولى: النهي عن الحلف بالباء.
الثانية: المر للمحلوف له بال أن يرضى.

الثالثة: وعيد من لم يرض
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ب��اب
قول: ما شاء ال وشئت

 عن قتيلة، أن يهودياA أتى النبي صلى ال عليه وسلم فقال: إنكم تش��ركون، تقول��ون م��ا ش��اء ال
 وش��ئت، وتقول��ون: والكعب��ة، ف��أمرهم الن��بي ص��لى ال علي��ه وس��لم إذا أرادوا أن يحلف��وا أن يقول��وا:

(ورب الكعبة، وأن يقولوا: ما شاء ثم شئت) رواه النسائي وصححه.
 وله أيضاA عن ابن عباس رضي ال عنهما: أن رجلA ق��ال للن��بي ص��لى ال علي��ه وس��لم: م��ا ش��اء

ال وشئت، فقال: (أ جعلتني ل نداA؟ ما شاء ال وحده).
 ولبن ماجه عن الطفي�ل أخ�ي عائشة لمه�ا قال: رأي�ت ك�أني أتي�ت عل�ى نف��ر م�ن اليه�ود، فقل�ت:
نكم لنتم القوم ل�ول أنك��م تقول��ون: م��ا rإنكم لنتم القوم، لول أنكم تقولون: عزير ابن ال. قالوا: وا 
 شاء ال وشاء محمد. ثم مررت بنف��ر م�ن النص�ارى فقل�ت: إنك�م لنت�م الق�وم، ل�ول أنك�م تقول�ون:
نك��م لنت��م الق��وم، ل��ول أنك��م تقول��ون: م��ا ش��اء ال وش��اء محم��د. فلم��ا rالوا: وا��ن ال، ق��يح اب��المس 
 أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى ال عليه وسلم ف��أخبرته. ق��ال: (ه��ل أخ��برت
 بها أحداA؟) قلت: نعم. قال: فحمد ال وأثنى عليه، ثم قال: (أما بع��د؛ ف��إن طفيلA رأى رؤي��ا، أخ��بر
نكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وك�ذا أن أنه�اكم عنه�ا. فل تقول�وا: م�ا ش�اء rبها من أخبر منكم، وا 

ال وشاء محمد، ولكن قولوا: ما شاء ال وحده).
فيه مسائل:

الولى: معرفة اليهود بالشرك الصغر.

الثانية: فهم النسان إذا كان له هوى.
الثالثة: قوله صلى ال عليه وسلم: (أ جعلتني ل نداA؟) فكيف بمن قال: 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به      سواك . . . . 
والبيتين بعده.

الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الكبر، لقوله: (يمنعني كذا وكذا).
الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي.

السادسة: أنها قد تكون سبباA لشرع بعض الحكام.
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ب��اب
من سب الدهر فقد آذى ال

)وقول ال تع�الى:   )109(وقالوا ما هي إل حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إل الدهر( 

الية.
 في الصحيح عن أبي هريرة، عن النبي صلى ال عليه وسلم ق��ال: (ق��ال ال تع��الى: ي��ؤذيني اب��ن
 آدم، يس��ب ال��دهر، وأن��ا ال��دهر، أقل��ب اللي��ل والنه��ار) وف��ي رواي��ة: (ل تس��بوا ال��دهر، ف��إن ال ه��و

الدهر).
فيه مسائل:

الولى: النهي عن سب الدهر.
الثانية: تسميته أذى ل.

الثالثة: التأمل في قوله: (فإن ال هو الدهر).
الرابعة: أنه قد يكون ساباA ولو لم يقصده بقلبه.
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ب��اب
التسمي بقاضي القضاة ونحوه

 في الصحيح عن أبي هريرة رضي ال عنه، عن النبي صلى ال عليه وسلم قال: (إن أخنع اس��م
عند ال: رجل تسمى ملك الملك، ل مالك إل ال).

قال سفيان: مثل (شاهان شاه).
وفي رواية: (أغيظ رجل على ال يوم القيامة وأخبثه). قوله (أخنع) يعني أوضع.

فيه مسائل:
الولى: النهي عن التسمي بملك الملك.

الثانية: أن ما في معناه مثله، كما قال سفيان.
الثالثة: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه، مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه.

الرابعة: التفطن أن هذا لجلل ال سبحانه.
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ب��اب
احترام أسماء ال وتغيير السم لجل ذلك

 ع��ن أب��ي ش��ريح: أن��ه ك��ان يكن��ى أب��ا الحك��م؛ فق��ال ل��ه الن��بي ص��لى ال علي��ه وس��لم: (إن ال ه��و
لي��ه الحك��م) فق��ال: إن ق��ومي إذا اختلف��وا ف��ي ش��يء أت��وني، فحكم��ت بينه��م، فرض��ي كل rم، وا��الحك 
 الفريقين فقال: (ما أحس��ن ه�ذا فمال��ك م��ن الول�د؟) قل�ت: ش��ريح، ومس��لم، وعب��د ال. ق��ال: (فم��ن

أكبرهم؟) قلت: شريح، قال: (فأنت أبو شريح)، رواه أبو داود وغيره.
فيه مسائل:

الولى: احترام أسماء ال وصفاته ولو لم يقصد معناه.
الثانية: تغيير السم لجل ذلك.

الثالثة: اختيار أكبر البناء للكنية.
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ب��اب
من هزل بشيء فيه ذكر ال أو القرآن أو الرسول

)وقول ال تعالي:   الية.)110( ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ( 
 عن ابن عمر، ومحمد بن كع��ب، وزي��د ب��ن أس��لم، وقت��ادة – دخ��ل ح��ديث بعض��هم ف��ي بع��ض - :
 أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائناA هؤلء، أرغ��ب بطون��اA، ول أك��ذب ألس��ناA، ول أجب��ن
 عند اللقاء � يعني رس��ول ال ص��لى ال علي��ه وس��لم وأص��حابه الق��رqاء � فق��ال ل��ه ع��وف ب��ن مال�ك:
 ك��ذبت، ولكن��ك من��افق، لخ��برن رس��ول ال ص��لى ال علي��ه وس��لم. ف��ذهب ع��وف إل��ى رس��ول ال
 صلى ال عليه وسلم ليخبره فوج��د الق�رآن ق�د س�بقه. فج�اء ذل�ك الرج��ل إل��ى رس��ول ال ص��لى ال
 عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول ال! إنما كنا نخوض ونتحدث ح��ديث الرك��ب،
 نقطع به عنا الطريق. فقال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلق�اA بنس���عة ناق��ة رس����ول ال ص�لى ال
ن الحجارة تنكب رجليه – وهو يقول: إنما كنا نخ��وض ونلع��ب – فيق��ول ل��ه رس��ول rعليه وسلم، وا 
 ال صلى ال علي��ه وس�لم: ( أب�ال وآي�اته ورس��وله كنت��م تس��تهزءون ) م�ا يتلف�ت إلي��ه وم�ا يزي�ده

عليه.
فيه مسائل:

الولى: وهي العظيمة: أن من هزل بهذا فهو كافر.
الثانية: أن هذا هو تفسير الية فيمن فعل ذلك كائناA من كان.

الثالثة: الفرق بين النميمة والنصيحة ل ولرسوله.
الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه ال وبين الغلظة على أعداء ال.

الخامسة: أن من العذار ما ل ينبغي أن يقبل.
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ب��اب

)ما جاء في قول ال تعالى ولئن أذقناه رحمة( منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي : ( 
 الية.)111(

قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي.
)وق���وله:    ق���ال قت���ادة: عل���ى عل���م من���ي بوج���وه)112( ق�ال إنم�ا أوتيت�ه عل�ى عل�م عن�دي ( 

 المكاسب. وقال آخرون: على عل�م م��ن ال أن��ي ل�ه أه�ل. وه�ذا معن��ى ق�ول مجاه�د: أوتيت��ه عل�ى
شرف.

 وعن أبي هريرة رضي ال عنه أنه سمع رسول ال صلى ال عليه وس�لم يق��ول: ( إن ثلث��ة م��ن
 بن��ي إس��رائيل: أب��رص، وأق��رع، وأعم��ى. ف��أراد ال أن يبتليه��م، فبع��ث إليه��م ملك��اA، ف��أتى الب��رص،
 فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن، وجل��د حس��ن، وي��ذهب عن��ي ال��ذي ق��د ق��ذرني الن��اس
 به قال: فمسحه، فذهب عنه قذره، وأعطي لوناA حسناA وجلداA حس�ناA، ق�ال: ف�أي الم�ال أح�ب إلي�ك؟
 قال: الب�ل أو البق��ر � ش�ك إس�حاق � ف��أعطي ناق��ة عش�راء، وق�ال: ب�ارك ال ل�ك فيه��ا. ق�ال: ف��أتى
 الق��رع، فق��ال أي ش��يء أح��ب إلي��ك ق��ال: ش��عر حس��ن، وي��ذهب عن��ي ال��ذي ق��د ق��ذرني الن��اس ب��ه
 فمس��حه، ف��ذهب عن��ه، وأعط��ي ش��عراA حس��ناA، فق��ال: أي الم��ال أح��ب إلي��ك؟ ق��ال: البق��ر، أو الب��ل،
 فأعطي بقرة حاملA، قال: بارك ال لك فيها. فأتى العمى، فق��ال: أي ش��يء أح��ب إلي��ك؟ ق��ال: أن
 يرد ال إلي بصري؛ فأبصر به الناس، فمسحه، فرد ال إليه بصره، قال: ف��أي الم��ال أح��ب إلي��ك؟
 قال: الغنم، فأعطي شاة وال��داA؛ فأنت��ج ه��ذان وول��د ه��ذا، فك��ان له��ذا واد{ م��ن الب��ل، وله��ذا واد{ م��ن
 البقر، ولهذا واد{ من الغنم، قال: ثم إنه أتى البرص في صورته وهيئته. فقال: رج��ل مس��كين، ق��د
 انقطعت ب��ي الحب�ال ف�ي س��فري، فل بلغ ل�ي الي�وم إل ب�ال ث�م ب�ك، أس�ألك بال�ذي أعط�اك الل�ون
 الحسن، والجلد الحسن، والمال، بعيراA أتبلغ به في س��فري، فق�ال: الحق�وق ك��ثيرة. فق�ال ل��ه: ك�أني
 أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس، فقيراA، فأعطاك ال عز وج��ل الم��ال؟ فق��ال: إنم��ا ورث��ت ه��ذا
 الم��ال ك��ابراA ع��ن ك��ابر، فق��ال: إن كن��ت كاذب��اA فص��يqرك ال إل��ى م��ا كن��ت. ق��ال: وأت��ى الق��رع ف��ي
 صورته، فقال له مثل ما قال لهذا، وردq عليه مثل ما ردq عليه هذا، فق��ال: إن كن��ت كاذب��اA فص��يqرك
 ال إل��ى م��ا كن��ت. وأت��ى العم��ى ف��ي ص��ورته، فق��ال: رج��ل مس��كين واب��ن س��بيل، ق��د انقطع��ت ب��ي
 الحبال في سفري، فل بلغ لي اليوم إل بال ثم بك. أسألك بالذي ردq عليك بصرك شاة أتبلغ بها
 في سفري، فقال: كنت أعمى فردq ال إليP بصري، فخ�ذ م�ا ش��ئت ودع م�ا ش��ئت، ف�وال ل أجه�دك
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 الي��وم بش��يء أخ��ذته ل. فق��ال: أمس��ك مال��ك، فإنم��ا ابتليت��م فق��د رض��ي ال عن��ك، وس��خط عل��ى
صاحبيك) أخرجاه.

فيه مسائل:
الولى: تفسير الية.

)الثانية: ما معنى:   .)113(ليقولن هذا لي(
)الثالثة: ما معنى قوله:  .)113(أوتيته على علم عندي ( 

الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة.
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ب��اب

)قول ال تعالى  الية.)114( فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما : ( 
 قال ابن ح�زم: اتفق�وا عل�ى تحري�م ك�ل اس�م معبP�د لغي�ر ال؛ كعب�د عم�ر، وعب��د الكعب��ة، وم�ا أش��به

ذلك، حاشا عبد المطلب.
 وعن ابن عباس رضي ال عنه في الية قال: لما تغش�اها آدم حم�لت، فأتاهما إبليس فقال: إني
 صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لجعلن له قرني أيل، فيخرج م�ن بطن�ك فيش��قه،
مياه عب��د الح��ارث، فأبي��ا أن يطيع��اه، فخ��رج ميت��اA، ث��م حمل��ت، ��oس �ا ��يخوفهم �ن ��ن ولفعل��ولفعل 
 فأتاهما، فقال مثل قوله، فأبيا أن يطيعاه، فخرج ميت��اA، ث��م حمل��ت، فأتاهم��ا، ف��ذكر لهم��ا فأدركهم��ا

)ح��ب الول��د، فس��مياه عب��د الح��ارث ف��ذلك ق��وله تع��الى:   )115( جعل ل�ه ش�ركاء فيم�ا آتاهم�ا ( 

رواه ابن أبي حاتم.
 وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته، ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح ع��ن

)مجاه��د ف��ي ق��وله:    ق��ال: أش��فقا أل يك��ون إنس��اناA، وذك��ر معن��اه ع��ن)116( لئن آتيتن�ا ص�الحا ( 
الحسن وسعيد وغيرهما.

فيه مسائل:
الولى: تحريم كل اسم معبqد لغير ال.

الثانية: تفسير الية.
الثالثة: أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها.

الرابعة: أن هبة ال للرجل البنت السوية من النعم.
الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة، والشرك في العبادة.
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ب��اب
 ولل��ه الس��ماء الحس��نى ف��ادعوه به��ا وذروا ال��ذين يلح��دون ف��ي( ق���ول ال تع���الى: 

  الي��ة: ذك��ر اب��ن أب��ي ح��اتم ع��ن اب��ن عب��اس رض���ي ال عنهم��ا (يلح��دون ف��ي)117( أس�مائه)
 أسماءه): يشركون. وعنه: س��موا اللت م��ن الل��ه، والع��زى م��ن العزي��ز. وع��ن العم��ش: ي��دخلون

فيها ما ليس منها.
فيه مسائل:

الولى: إثبات السماء.
الثانية: كونها حسنى.

الثالثة: المر بدعائه بها.
الرابعة: ترك من عارض من الجاهلين الملحدين.

الخامسة: تفسير اللحاد فيها.
السادسة: وعيد من ألحد.
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ب��اب
ل يقال: السلم على ال

 في الصحيح عن ابن مسعود رضي ال عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى ال عليه وس��لم ف��ي
 الصلة قلنا: السلم على ال من عباده، الس��لم عل��ى فلن، فق��ال الن��بي ص��لى ال علي��ه وس��لم:

(ل تقولوا السلم على ال، فإن ال هو السلم).
فيه مسائل:

الولى: تفسير السلم.
الثانية: أنه تحية.

الثالثة: أنها ل تصلح ل.
الرابعة: العلة في ذلك.

الخامسة: تعليمهم التحية التي تصلح ل.
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ب��اب
قول: اللهم اغفر لي إن شئت

 في الصحيح عن أب��ي هري��رة رض��ي ال عن��ه، أن رس��ول ال ص��لى ال علي��ه وس��لم ق��ال: (ل يق��ل
أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن ال ل مكره له).

ولمسلم: (وليعظم الرغبة، فإن ال ل يتعاظمه شيء أعطاه).
فيه مسائل:

الولى: النهي عن الستثناء في الدعاء.
الثانية: بيان العلة في ذلك.

الثالثة: قوله: (ليعزم المسألة).
الرابعة: إعظام الرغبة.

الخامسة: التعليل لهذا المر.
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ب��اب
ل يقول: عبدي وأمتي

 في الصحيح عن أب��ي هري��رة رض��ي ال عن��ه، أن رس��ول ال ص��لى ال علي��ه وس��لم ق��ال: (ل يق��ل
 أح��دكم: أطع�م رب��ك، وض��ىء رب��ك، وليق��ل: س��يدي وم�ولي، ول يق��ل: عب��دي وأم��تي، وليق�ل: فت��اي

وفتاتي، وغلمي).
فيه مسائل:

الولى: النهي عن قول: عبدي وأمتي.
الثانية: ل يقول العبد: ربي، ول يقال له: أطعم ربك.

الثالثة: تعليم الول قول: فتاي وفتاتي وغلمي.
الرابعة: تعليم الثاني قول: سيدي ومولي.

الخامسة: التنبيه للمراد، وهو تحقيق التوحيد حتى في اللفاظ.

75



ب��اب
ل يرد من سأل ال

 ع�ن اب�ن عم��ر رض��ي ال عنهم��ا ق�ال: ق�ال رس��ول ال ص��لى ال علي��ه وس�لم: (م��ن اس��تعاذ ب�ال
 فأعيذوه، ومن سأل بال فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفاA فك��افئوه، ف��إن ل��م
 تج��دوا م��ا تك��افئونه ف��ادعوا ل��ه ح��تى ت��رون أنك��م ق��د كاف��أتموه). رواه أب��و داود والنس��ائي بس��ند

صحيح.
فيه مسائل:

الولى: إعاذة من استعاذ بال.
الثانية: إعطاء من سأل بال.

الثالثة: إجابة الدعوة.
الرابعة: المكافأة على الصنيعة.

الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إل عليه.
السادسة: قوله: (حتى ترون أنكم قد كافأتموه).
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ب��اب
ل يسأل بوجه ال إل الجنة

 ع��ن ج��ابر رض��ي ال عن��ه ق��ال: ق��ال رس��ول ال ص��لى ال علي��ه وس��لم: (ل يس��أل ب��وجه ال إل
الجنة). رواه أبو داود.

فيه مسائل:
الولى: النهي عن أن يسأل بوجه ال إل غاية المطالب.

الثانية: إثبات صفة الوجه.
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ب��اب
ما جاء في الqلو

)وقول ال تعالى:   (. وقوله: )118( يقولون لو كان لنا من المر شيء ما قتلنا هاهنا ( 
 الية.)119(الذين قالوا لخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا)

 في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول ال ص��لى ال علي��ه وس��لم ق��ال: (اح��رص عل��ى م��ا ينفع��ك،
ن أصابك شيء فل تقل لو أني فعلت لكان كذا وك��ذا؛ ولك�ن ق��ل: ق�در rواستعن بال ول تعجزن، وا 

ال وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان).
فيه مسائل:

الولى: تفسير اليتين في آل عمران.
الثانية: النهي الصريح عن قول: لو، إذا أصابك شيء.

الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان.
الرابعة: الرشاد إلى الكلم الحسن.

الخامسة: المر بالحرص على ما ينفع مع الستعانة بال.
السادسة: النهي عن ضد ذلك وهو العجز.
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ب��اب
النهي عن سب الريح

 عن أبي بن كعب رضي ال عنه أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: (ل تس��بوا الري��ح، ف��إذا
 رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، وخير ما فيها، وخير م��ا أم��رت ب��ه،

ونعوذ بك من شر هذه الريح، وشر ما فيها، وشر ما أمرت به) صححه الترمذي.

فيه مسائل:
الولى: النهي عن سب الريح.

الثانية: الرشاد إلى الكلم النافع إذا رأى النسان ما يكره.
الثالثة: الرشاد إلى أنها مأمورة.

الرابعة: أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر.
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ب��اب
 يظن�ون ب�الله غي�ر الح�ق ظ�ن الجاهلي�ة يقول�ون ه�ل لن�ا م�ن الم�ر: ( ق��ول ال تع��الى

 الظ�انين ب�الله ظ�ن الس�وء: (  الي���ة. وق���وله)1( م�ن ش�يء ق�ل إن الم�ر كل�ه لل�ه )
 الية.)120( عليهم دائرة السوء )

 ق��ال اب���ن القي���م ف���ي الي���ة الول���ى: فسq���ر ه���ذا الظ���ن ب���أنه س���بحانه ل ينص���ر رس���وله، وأن أم���ره
نك��ار rة، وا��ار الحكم��ر بإنك��سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر ال وحكمته، ففس 
نكار أن يتم أم��ر رس��وله، وأن يظه��ره ال عل��ى ال�دين كل��ه. وه�ذا ه��و الظ�ن الس�وء ال�ذي rالقدر، وا 
نما كان ه�ذا ظ�ن الس�وء؛ لن��ه ظ�ن غي�ر م��ا يلي��ق rظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وا 
 به س��بحانه، وم�ا يلي��ق بحكمت��ه وحم��ده ووع�ده الص�ادق، فم�ن ظ�ن أن�ه ي��ديل الباط��ل عل�ى الح�ق
 إدالة مستقرة يضمحل معها الح��ق، أو أنك��ر أن يك��ون م��ا ج��رى بقض��ائه وق��دره أو أنك��ر أن يك��ون
 قدره بحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمش��يئة مج��ردة، ف��ذلك ظ��ن ال��ذين كف��روا

فويل للذين كفروا من النار.
 وأكثر الناس يظنون بال ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيره��م، ول يس��لم م��ن ذل��ك إل

من عرف ال وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده.
 فليعت��ن الل��بيب الناص��ح لنفس��ه به��ذا، وليت��ب إل��ى ال ويس��تغفره م��ن ظن��ه برب��ه ظ��ن الس��وء، ول��و
 فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتاA على القدر وملم�ة ل�ه، وأن��ه ك�ان ينبغ��ي أن يك�ون ك�ذا وك�ذا،

فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك: هل أنت سالم؟
ل فإني ل إخالك ناجياAفإن تنج منها تنج من ذي عظيمة rوا

فيه مسائل:
الولى: تفسير آية آل عمران.

الثانية: تفسير آية الفتح.
الثالثة: الخبار بأن ذلك أنواع ل تحصر.

الرابعة: أنه ل يسلم من ذلك إل من عرف السماء والصفات وعرف نفسه.
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ب��اب
ما جاء في منكري القدر

 وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لحدهم مث��ل أح��د ذهب��اA، ث��م أنفق��ه ف��ي س��بيل
 ال ما قبله ال منه حتى يؤمن بالقدر. ثم اس��تدل بق��ول الن��بي ص��لى ال علي��ه وس��لم: (اليم��ان:
أن تؤمن بال، وملئكته، وكتبه، ورسله، واليوم الخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره). رواه مسلم.

 وع��ن عب��ادة ب��ن الص��امت أن��ه ق��ال لبن��ه: (ي��ا بن��ي إن��ك ل��ن تج��د طع��م اليم��ان ح��تى تعل��م أن م��ا
 أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخط��أك ل��م يك��ن ليص��يبك، س��معت رس��ول ال ص��لى ال علي��ه وس��لم
 يقول: (إن أول ما خلق ال القلم، فقال له: اكتب، فقال: رب، وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل
 شيء حتى تقوم الساعة) يا بني سمعت رسول ال صلى ال وس�لم يق�ول: (م�ن م�ات عل�ى غي��ر

هذا فليس مني).
 وفي رواية لحمد: (إن أول ما خلق ال تعالى القلم، فقال له: اكتب، فجرى في تل��ك الس��اعة بم��ا

هو كائن إلى يوم القيامة).
 وفي رواية لبن وهب: قال رسول ال ص��لى ال علي��ه وس��لم: (فم��ن ل��م ي��ؤمن بالق��در خي��ره وش��ره

أحرقه ال بالنار).
 وف��ي المس��ند والس��نن ع��ن اب��ن ال��ديلمي ق��ال: أتي��ت أب��ي ب��ن كع��ب، فقل��ت: ف��ي نفس��ي ش��يء م��ن
 القدر، فحدثني بشيء لعل ال يذهبه من قلبي، فقال: (لو أنفقت مثل أحد ذهباA ما قبل��ه ال من��ك
 حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما أخط��أك ل��م يك��ن ليص��يبك، ول��و م��ت
 عل��ى غي��ر ه��ذا لكن��ت م��ن أه��ل الن��ار). ق��ال: ف��أتيت عب��د ال ب��ن مس��عود، وحذيف��ة ب��ن اليم��ان،
 وزي��دبن ث��ابت، فكله��م ح��دثني بمث��ل ذل��ك ع��ن الن��بي ص��لى ال علي��ه وس��لم. ح��ديث ص��حيح رواه

الحاكم في صحيحه.
فيه مسائل:

الولى: بيان فرض اليمان بالقدر.
الثانية: بيان كيفية اليمان به.

الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به.
الرابعة: الخبار بأن أحداA ل يجد طعم اليمان حتى يؤمن به.

الخامسة: ذكر أول ما خلق ال.
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السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة.
السابعة: براءته صلى ال عليه وسلم ممن لم يؤمن به.

الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء.
 التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة، وذل�ك أنه�م نس��بوا الكلم إل�ى رس��ول ال ص��لى ال

عليه وسلم فقط.
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ب��اب
ما جاء في المصورين

 عن أبي هريرة رضي ال عنه قال: قال رسول ال ص��لى ال علي��ه وس��لم: (ق��ال ال تع��الى: وم��ن
أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة). أخرجاه.

Aذابا��اس ع��د الن��ال: (أش��ولهما عن عائشة رضي ال عنها، أن رسول ال صلى ال عليه وسلم ق 
يوم القيامة الذين يضاهؤون بخلق ال).

 ولهم��ا ع�ن اب��ن عب��اس رض��ي ال عنهم��ا: س��معت رس��ول ال ص��لى ال علي��ه وس�لم يق��ول: (ك��ل
مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم).

ر صورة في الدنيا كلqف أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ). qمن صو) :Aولهما عنه مرفوعا
: (أل أبعثك على ما بعثن��ي علي��ه رس��ول ال ص��لى ال qولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي 

عليه وسلم؟ أل تدع صورة إل طمستها، ول قبراA مشرفاA إل سويته).
فيه مسائل:

الولى: التغليظ الشديد في المصورين.
الثانية: التنبيه على العلة، وهو ترك الدب مع ال لقوله: (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي).

الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم، لقوله: (فليخلقوا ذرة أو شعيرة).
.Aالرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذابا

الخامسة: أن ال يخلق بعدد كل صورة نفساA يعذب بها المصور في جهنم.
السادسة: أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح.

السابعة: المر بطمسها إذا وجدت.
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ب��اب
ما جاء في كثرة الحلف

)وقول ال تعالى:  .)121( واحفظوا أيمانكم ( 
 عن أبي هريرة رضي ال عنه قال: سمعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول: (الحلف منفقة

للسلعة، ممحقة للكسب) أخرجاه.
 عن سلمان رضي ال عنه أن رسول ال صلى عليه وسلم قال: (ثلثة ل يكلمه��م ال ول يزكيه��م
 ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل ال بضاعته، ل يشتري إل بيمينه، ول

يبيع إل بيمينه) رواه الطبراني بسند صحيح.
 وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي ال عنه قال: ق��ال رس��ول ال ص��لى ال علي��ه وس��لم:
 (خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال عم��ران: فل أدري أذك��ر بع��د قرن��ه مرتي��ن
 أو ثلث��اA؟ ث��م إن بع��دكم قوم��اA يش��هدون ول يستش��هدون، ويخون��ون ول يؤتمن��ون، وين��ذرون ول

يوفون، ويظهر فيهم السمن).
 وفيه عن ابن مسعود رضي ال عنه أن النبي صلى ال عليه وسلم قال: (خير الن��اس قرن��ي، ث��م

الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته).
قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.

فيه مسائل:
الولى: الوصية بحفظ اليمان.

الثانية: الخبار بأن الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة.

الثالثة: الوعيد الشديد فيمن ل يبيع ول يشتري إل بيمينه.
الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي.

الخامسة: ذم الذين يحلفون ول يستحلفون.
السادسة: ثناؤه صلى ال عليه وسلم على القرون الثلثة، أو الربعة، وذكر ما يحدث بعدهم.

السابعة: ذم الذين يشهدون ول يستشهدون.
الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد.
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ب��اب
ما جاء في ذمة ال وذمة نبيه

) وقول ال تعالى:   )122(وأوفوا بعهد ا إذا عاهدتم ول تنقضوا اليمان بعد توكيدها( 

الية.
 عن بريدة رضي ال عنه أن رسول ال ص��لى ال علي��ه وس�لم ك�ان إذا أمP��ر أمي��راA عل��ى جي��ش أو
 سرية أوصاه بتق��وى ال وم�ن مع��ه م�ن المس�لمين خي�راA، فق�ال: (اغ�زوا بس��م ال، ف��ي س��بيل ال،
ذا لقي��ت ع�دوك م��ن rوا ،Aدا��قاتلوا من كفر بال، اغزوا ول تغلوا ول تغدروا، ول تمثلوا، ول تقتلوا ولي 
 المشركين فادعهم إلى ثلث خصال � أو خلل � فآيتهن م��ا أج��ابوك فاقب��ل منه��م وك��ف عنه��م، ث��م
 ادعه��م إل��ى الس��لم ف��إن ه��م أج��ابوك فاقب��ل منه��م، ث��م ادع��وهم إل��ى التح��ول م��ن داره��م إل��ى دار
 المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعل�وا ذل�ك فله�م م�ا للمه�اجرين، وعليه�م م�ا عل�ى المه�اجرين، ف�إن
 أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يج��ري عليه��م حك��م ال تع��الى، ول
 يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إل أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فاسألهم الجزي��ة،
ذا حاص��رت أه��ل rاتلهم. وا��ال وق��تعن ب��وا فاس��م أب�إن ه��م، ف�فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنه 
 حصن فأرادوك أن تجعل ذمة ال وذمة نبيه، فل تجعل لهم ذمة ال وذمة نبيه، ولكن اجع��ل له��م
 ذمت��ك وذم��ة أص��حابك، ف��إنكم إن تخف��روا ذممك��م وذم��ة أص��حابكم أه��ون م��ن أن تخف��روا ذم��ة ال

وذمة نبيه.
ذا حاص��رت أه��ل حص��ن ف��أرادوك أن تنزله��م عل��ى حك��م ال، فل تنزله��م عل��ى حك��م ال، ولك��ن rوا 

أنزلهم على حكمك. فإنك ل تدري، أتصيب حكم ال فيهم أم ل) رواه مسلم.
فيه مسائل:

الولى: الفرق بين ذمة ال وذمة نبيه، وذمة المسلمين.
.Aالثانية: الرشاد إلى أقل المرين خطرا

الثالثة: قوله: (اغزوا بسم ال في سبيل ال).
الرابعة: قوله: (قاتلوا من كفر بال).

الخامسة: قوله: (استعن بال وقاتلهم).
السادسة: الفرق بين حكم ال وحكم العلماء.

السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم ل يدري أيوافق حكم ال أم ل.
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ب��اب
ما جاء في القسام على ال

 عن جندب بن عبد ال رضي ال قال: قال رسول ال ص��لى ال علي��ه وس��لم: (ق��ال رج��ل: وال ل
 يغفر ال لفلن، فقال ال عز وجل: من ذا الذي يتألى عليq أن ل اغفر لفلن؟ إني قد غفرت له

وأحبطت عملك) رواه مسلم.
وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته.

فيه مسائل:
الولى: التحذير من التألي على ال.

الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله.
الثالثة: أن الجنة مثل ذلك.

الرابعة: فيه شاهد لقوله (إن الرجل ليتكلم بالكلمة) الخ..
الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره المور إليه.

86



ب��اب
ل يستشفع بال على خلقه

 عن جبير بن مطعم رضي ال عنه قال: ج��اء أعراب��ي إل��ى الن��بي ص��لى ال علي��ه وس��لم فق�ال: ي��ا
 رسول ال: نهكت النفس، وجاع العيال، وهلكت الم��وال، فاستس��ق لن��ا رب��ك، فإن��ا نستش��فع ب��ال
 علي��ك وب��ك عل��ى ال، فق��ال الن��بي ص��لى ال علي��ه وس��لم: (س��بحان ال! س��بحان ال!) فم��ا زال
 يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه؛ ثم قال النبي صلى ال عليه وسلم: (ويح��ك، أت��دري م��ا
 ال؟ إن شأن ال أعظم من ذلك، إنه ل يستشفع بال عل�ى أح�د م�ن خلق�ه) وذك��ر الح�ديث. رواه

أبو داود.
فيه مسائل:

الولى: إنكاره على من قال: نستشفع بال عليك.
الثانية: تغيره تغيراA عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة.

الثالثة: أنه لم ينكر عليه قوله: (نستشفع بك على ال).
الرابعة: التنبيه على تفسير (سبحان ال).

الخامسة: أن المسلمين يسألونه الستسقاء.
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ب��اب
ما جاء في حماية النبي صلى ال عليه وسلم

حمى التوحيد، وسده طرق الشرك
 عن عبد ال بن الشخير رضي ال عنه، ق��ال: انطلق��ت ف��ي وف��د بن��ي ع��امر إل��ى الن��بي ص��لى ال
 عليه وسلم فقلنا: أنت س��يدنا، فق��ال: (الس��يد ال تب��ارك وتع��الى). قلن��ا: وأفض��لنا فض��لA، وأعظمن��ا

طولA؛ فقال: (قولوا بقولكم، أو بعض قولكم، ول يستجرينكم الشيطان) رواه أبو داود بسند جيد.
 وع��ن أن��س رض��ي ال عن��ه، أن ناس��اA ق��الوا: ي��ا رس��ول ال: ي��ا خيرن��ا واب��ن خيرن��ا، وس��يدنا واب��ن
 سيدنا، فقال: (يا أيها الناس، قولوا بقولكم، أو بعض قولكم، ول يستهوينكم الشيطان، أنا محم��د،
 عبد ال ورسوله، م��ا أح��ب أن ترفع��وني ف��وق منزل��تي ال��تي أنزلن��ي ال ع��ز وج��ل). رواه النس��ائي

بسند جيد.
فيه مسائل:

الولى: تحذير الناس من الغلو.
الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له: أنت سيدنا.

الثالثة: قوله: (ول يستجرينكم الشيطان) مع أنهم لم يقولوا إل الحق.
الرابعة: قوله: (ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي).
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ب��اب
 وم�ا ق�دروا ا� ح�ق ق�دره والرض جميع�ا قبض�ته ي�وم( م��ا ج��اء ف��ي ق��ول ال تع��الى: 

 الية.)123(القيامة )
 عن ابن مسعود رضي ال عنه قال: جاء حبر من الحبار إل�ى رس��ول ال ص��لى ال علي�ه وس�لم
 فق�ال: ي��ا محم�د! إن�ا نج��د أن ال يجع��ل الس�ماوات عل�ى إص��بع، والرض��ين عل�ى إص��بع، والش�جر
 عل��ى إص��بع، والم��اء عل��ى إص��بع، وال��ثرى عل��ى إص��بع، وس��ائر الخل��ق عل��ى إص��بع، فيق��ول: أن��ا
 الملك. فضحك النبي صلى ال عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقاA لقول الحبر، ث��م ق��رأ رس��ول

 وم�ا ق�دروا ا� ح�ق ق�دره والرض جميع�ا قبض�ته ي�وم( ال ص��لى ال علي��ه وس��لم: 
 الية.)124( القيامة )

 وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا ال. وفي رواي��ة
 للبخ�اري: يجع��ل الس�ماوات عل�ى إص��بع، والم�اء وال��ثرى عل��ى إص��بع، وس��ائر الخل��ق عل��ى إص��بع)

أخرجاه.
 ولمسلم عن ابن عمر مرفوعاA: (يط��وي ال الس��ماوات ي��وم القيام��ة، ث��م يأخ��ذهن بي��ده اليمن��ى، ث��م
 يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الرضين السبع ث��م يأخ��ذهن بش��ماله،

ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون.
 وروي عن ابن عباس، قال: (ما السماوات السبع والرضون الس��بع ف��ي ك�ف الرحم�ن إل كخردل��ة

في يد أحدكم).
 وقال ابن جرير: حدثني يونس، أنبأنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: حدثني أبي، قال: ق��ال رس��ول
 ال صلى ال عليه وسلم: (ما الس��ماوات الس��بع ف��ي الكرس��ي إل ك��دراهم س��بعة ألقي��ت ف��ي ت��رس)
 قال: وقال أبو ذر رض��ي ال عن��ه: س��معت رس��ول ال ص�لى ال علي��ه وس�لم يق�ول: (م�ا الكرس��ي

في العرش إل كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلة من الرض).
 وعن ابن مسعود قال: (بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام، وبين ك��ل س��ماء خمس��مائة
 ع��ام، وبي��ن الس��ماء الس��ابعة والكرس��ي خمس��مائة ع��ام، وبي��ن الكرس��ي والم��اء خمس��مائة ع��ام،
 والعرش فوق الماء، وال فوق الع��رش، ل يخف��ى علي��ه ش��يء م��ن أعم��الكم). أخرج��ه اب��ن مه��دي
 عن حماد بن سلمه ع��ن عاص�م ع�ن زر ع��ن عب��دال ورواه بنح��وه ع�ن المس��عودي ع�ن عاص��م،

عن أبي وائل، عن عبد ال. قاله الحافظ الذهبي رحمه ال تعالى، قال: وله طرق.
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 وعن العباس بن عب�د المطل�ب رض��ي ال عن��ه ق�ال: ق�ال رس��ول ال ص��لى ال علي��ه وس�لم: (ه�ل
 تدرون كم بين الس�ماء والرض؟) قلن�ا: ال ورس��وله أعل�م ق�ال: (بينهم��ا مس��يرة خمس��مائة س��نة،
 ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة وكثف كل س��ماء خمس��مائة س��نة، وبي��ن الس��ماء
 الس��ابعة والع��رش بح��ر بي��ن أس��فله وأعله كم��ا بي��ن الس��ماء والرض، وال س��بحانه وتع��الى ف��وق

ذلك، وليس يخفى  عليه شيء من أعمال بني آدم). أخرجه أبو داود وغيره.
فيه مسائل:

 .)125( )والرض جميعا قبضته يوم القيامةالولى: تفسير قوله: ( 
 الثاني��ة: أن ه��ذه العل��وم وأمثاله��ا باقي��ة عن��د اليه��ود ال��ذين ف��ي زمن��ه ص��لى ال علي��ه وس��لم ل��م

ينكروها ولم يتأولوها.
الثالثة: أن الحبر لما ذكرها للنبي صلى ال عليه وسلم، صدقه، ونزل القرآن بتقرير ذلك.

الرابعة: وقوع الضحك من رسول ال صلى ال عليه وسلم، لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم.
الخامسة: التصريح بذكر اليدين، وأن السماوات في اليد اليمنى، والرضين في الخرى.

السادسة: التصريح بتسميتها الشمال.
السابعة: ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك.

الثامنة: قوله: ( كخردلة في كف أحدكم ).
التاسعة: عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات.

العاشرة: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي.
الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي والماء.

الثانية عشر: كم بين كل سماء إلى سماء.
الثالثة عشر: كم بين السماء السابعة والكرسي.

الرابعة عشر: كم بين الكرسي والماء.
الخامسة عشر: أن العرش فوق الماء.
السادسة عشرة: أن ال فوق العرش.

السابعة عشر: كم بين السماء والرض.
الثامنة عشر: كثف كل سماء خمسمائة عام.

التاسعة عشر: أن البحر الذي فوق السماوات بين أعله وأسفله مسيرة خمسمائة سنة. 
وال سبحانه وتعالى أعلم.

90



والحمد ل رب العالمين، وصلى ال وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الفهرس
0000000000000000000000000000000000000كتاب التوحيد.

00000000000000000000000000باب: التوحيد وما يكفر من الذنوب 
0000000000000000000باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 

 00000000000000000000000000000000باب: الخوف من الشرك
0000000000000000000000باب: الدعاء إلى شهادة أن ل إله إل ال 

00000000000000000000باب: تفسير التوحيد وشهادة أن ل إله إل ال 
00000000باب: من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلد أو دفعه 

000000000000000000000000000باب: ما جاء في الرقي والتمائم 
00000000000000000000000باب: من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 

000000000000000000000000000باب: ما جاء في الذبح لغير ال 
0000000000000000000000باب: ل يذبح ل بمكان يذبح فيه لغير ال 

000000000000000000000000000000000باب: من الشرك النذر لغير ال 

باب: من الشرك الستعاذة بغير ال
0000000000000000باب: من الشرك أن يستغيث بغير ال أو يدعو غيره 

000000000000000000باب: قول ال تعالى: (أيشركون ما ل يخلق …) 
000000000000000000باب: قول ال تعالى: (حتى إذا فزع عن قلوبهم) 

0000000000000000000000000000000000000باب: الشفاعة 
000000000000000000باب: قول ال تعالى: (إنك ل تهدي من أحببت…) 

0000باب: ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 
000باب: ما جاء من التغليظ فيمن عبد ال عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده 
0000باب: ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناA تعبد من دون ال 

 باب: ما جاء ف�ي حماي�ة المص�طفى ص�لى ال علي�ه وس�لم جن�اب التوحي�د وس�ده ك�ل
00000000000000000000000000000000طريق يوصل إلى الشرك 

00000000000000000000باب: ما جاء أن بعض هذه المة يعبد الوثان 
00000000000000000000000000000000باب: ما جاء في السحر 

00000000000000000000000000باب: بياين شيء من أنواع السحر 
000000000000000000000000000باب: ما جاء في الكهان ونحوهم 

00000000000000000000000000000000باب: ما جاء في النشرة 
00000000000000000000000000000000باب: ما جاء في التطير 
0000000000000000000000000000000باب: ما جاء في التنجيم 

0000000000000000000000000باب: ما جاء في الستسقاء بالنواء 
0000000000000باب: قول ال تعالى: (ومن الناس من يتخذ من دون …) 
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0000000000000000باب: قول ال تعالى: (إنما ذلكم الشيطان يخوف …) 
00000000000000000000باب: قول ال تعالى: (وعلى ال فتوكلوا …) 
0000000000000000000000باب: قول ال تعالى: (أفأمنوا مكر ال …) 
000000000000000000000باب: من اليمان بال الصبر على أقدار ال 

00000000000000000000000000000000باب: ما جاء في الرياء 
000000000000000000000باب: من الشرك إرادة النسان بعمله الدنيا 

باب: من أطاع العلماء والمراء في تحريم ما أحل ال
000000000000000000000باب: قول ال تعالى: (ألم تر إلى الذين …) 
0000000000000000000000باب: من جحد شيئاA من السماء والصفات 

0000000000000000000باب: قول ال تعالى: (يعرفوسن نعمة ال …) 
 (… Aفل تجعلوا ل أندادا) :0000000000000000000باب: قول ال تعالى

00000000000000000000000باب: ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بال 
0000000000000000000000000000باب: قول: ما شاء ال وشئت 

00000000000000000000000000باب: من سب الدهر فقد آذى ال 
0000000000000000000000000باب: التسمي بقاضي القضاة ونحوه 

0000000000000000000باب: احترام أسماء ال وتغيير السم لجل ذلك 
00000000000000باب: من هزل بشيء فيه ذكر ال أو القرآن أو الرسول 

000000000000000000باب: قول ال تعالى: (ولئن أذقناه رحمة منا …) 
00000000000000000باب: قول ال تعالى: (فلما آتاهما صالحاA جعل …) 

0000000000000000000باب: قول ال تعالى: (ول السماء الحسنى …) 
00000000000000000000000000000باب: ل يقال: السلم على ال 

00000000000000000000000000باب: قول: اللهم أغفر لي إن شئت 
000000000000000000000000000000باب: ل يقول: عبدي وأمتي 

00000000000000000000000000000000باب: ل يرد من سأل ال 
000000000000000000000000000باب: ل يسأل بوجه ال إل الجنة 

000000000000000000000000000000000باب: ما جاء في الqلو 
000000000000000000000000000000باب: النهي عن سب الريح 

000000000000000000باب: قول ال تعالى: (يظنون بال غير الحق …) 
0000000000000000000000000000باب: ما جاء في منكري القدر 
000000000000000000000000000000باب: ما جاء في المصورين 
00000000000000000000000000000باب: ما جاء في كثرة الحلف 

0000000000000000000000000باب: ما جاء في ذمة ال وذمة نبيه 
000000000000000000000000000باب: ما جاء في القسام على ال 
0000000000000000000000000000باب: ل يستشفع بال على خلقه 

 ب��اب: م��ا ج��اء ف��ي حماي��ة الن��بي ص��لى ال علي��ه وس��لم حم��ى التوحي��د، وس��ده ط��رق
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000000000000000000000000000000000000000000الشرك 
000000000000باب: ما جاء في قول ال تعالى: (وما قدروا ال حق قدره) 

100


