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 كتاب التوحيد
 الذي هو حق اهلل على العبيد

 اإلمام محمد بن عبدالوهاب
 
 

 الفهرس
نَس إ َّلَّ ل يَْعبُُدون  َوَما َخلَْقُت اْلج  ) :تعالى وقول هللا ُسوَّلً ): وقوله( 1)(نَّ َواْْل  ٍة رَّ َولَقَْد بََعْثنَا ف ي ُكلِّ أُمَّ

َ َواْجتَن بُوْا الطَّاُغوتَ  َوقََضى َربَُّك أََّلَّ تَْعبُُدوْا إ َّلَّ إ يَّاهُ َوب اْلَوال َدْين  ): وقوله. اآلية( 2) (أَن  اْعبُُدوْا هللاه

ُكواْ ب ه  َشيْئًا): وقوله. ةاآلي( 3) (إ ْحَسانًا َ َوَّلَ تُْشر 
قُْل تََعالَْواْ أَْتُل َما ): وقوله. اآلية( 4) (َواْعبُُدواْ هللاه

ُكوْا ب ه  َشيْئًا َم َربُُّكْم َعلَيُْكْم أََّلَّ تُْشر   5 ............................................... .اآليات( 5) (َحرَّ
يَن آَمنُوْا َولَْم يَْلب ُسوْا إ يَمانَهُم ب ظُْلمٍ ): وقول هللا تعالى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب  (الَّذ 

 6 ........................................................................................... .اآلية (13)
ِإنَّ ِإبْ َراِهيَم َكاَن أُمًَّة َقانًِتا لِّلِه َحِنيًفا وَلَْ َيُك ِمَن ) :باب من حقق التوحيد دخل اجلنة بغري حساب وقول اهلل تعاىل

 8 ................................................ .(15)( ْم  َا يُْشرُِكونَ َوالَِّذيَن ُهم ِبَرّبِِ : )وقال. (14)( اْلُمْشرِِكيَ 
 9 .. (16)( ِإنَّ الّلَه  َا يَ ْغِفُر َأن يُْشَرَك ِبِه َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاء) :باب اخلوف من الشرك  وقول اهلل عز وجل

يَرةٍ أَنَاْ ) :باب الدعاء إلى شهادة أن َّل إله هللا وقوله هللا تعالى ه  َسب يل ي أَْدُعو إ لَى هللاه  َعلَى بَص  قُْل هَـذ 

 10 ........................................................................... .اآلية (11) (َوَمن  اتَّبََعن ي
َة أَي ُُّهْم أُولَ ِئَك الَِّذيَن َيْدُعوَن يَ ْبتَ ُغوَن ِإىَل َرّبُِِم اْلَوِسيلَ ) :تعاىل باب تفسري التوحيد وشهادة أن  ا إله إ ا اهلل  وقول اهلل

: وقوله. اآلية (21)( ِإ اَّ الَِّذي َفَطَرِن * َوِإْذ َقاَل ِإبْ َراِهيُم ِِلَبِيِه َوقَ ْوِمِه ِإنَِِّن بَ َراء ِِّمَّا تَ ْعُبُدوَن : )اآليه وقوله( 22)(أَقْ َربُ 
َوِمَن النَّاِس َمن يَ تَِّخُذ ِمن ُدوِن الّلِه أَنَداداً ُيُِبُّونَ ُهْم  : )وقوله. اآلية (22)(اَّتََُّذواْ َأْحَباَرُهْم َورُْهَبانَ ُهْم َأْربَابًا ِمن ُدوِن الّلهِ )

 12 ................................................................................ .اآلية (23)( َكُحِب الّلهِ 
ُقْل أَفَ رَأَيْ ُتم مَّا َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اللَِّه ِإْن ) :وقول اهلل تعاىل ء أو دفعهوحنومها لرفع البال لبس احللقة واخليط باب من الشرك

 13 ........................................................ .اآلية (22)(َأَراَدِنَ اللَُّه ِبُضرٍّ َهْل ُهنَّ َكاِشَفاُت ُضرِهِ 
 13 .................................................................... اب ما جاء في الرقي والتمائمب

َت َواْلُعزَّى) :باب من تربك بشجرة أو حجر وحنومها وقول اهلل تعاىل  14 .................. .اآليات (21)( أَفَ َرأَيْ ُتُم الالَّ
 َا َشرِيَك * ُقْل ِإنَّ َصاَلِت َونُُسِكي َوََمَْياَي َوَِّمَاِت لِّلِه َرِب اْلَعاَلِمَي ) :باب ما جاء يف الذبح لغري اهلل وقول اهلل تعاىل

 16 .......................................................... .(33)( َواحْنَرْ  َفَصِل ِلَرِبكَ : )اآلية، وقوله (32)( َلهُ 
 17 ....................... .اآلية (34)(  َا تَ ُقْم ِفيِه أََبًدا) :باب  ا يذبح هلل مبكان يذبح فيه لغري اهلل وقول اهلل تعاىل



 

 

2 

2 

َوَما أَنَفْقُتم ِمن ن ََّفَقٍة َأْو َنَذْرُُت ِمن نَّْذٍر : )وقوله (36)( يُوُفوَن بِالنَّْذرِ ) :باب من الشرك النذر لغري اهلل وقول اهلل تعاىل
 17 .................................................................................. .(32)( َفِإنَّ الّلَه يَ ْعَلُمهُ 

نس  يَُعوُذوَن ب ر َجاٍل ) :باب من الشرك اَّلستعاذة بغير هللا وقول هللا تعالى َن اْْل  َوأَنَّهُ َكاَن ر َجاٌل مِّ

نِّ فََزاُدوهُْم َرهَقًا َن اْلج   18 .................................................................... .(33)( مِّ
َو َا َتدُْع ِمن ُدوِن الّلِه َما  َا يَنَفُعَك َو َا َيُضرَُّك َفِإن ) :باب من الشرك أن يستغيث بغري اهلل أو يدعو غريه وقوله تعاىل

َفابْ تَ ُغوا ِعنَد اللَِّه : )وقوله. اآلية (31)( ََيَْسْسَك الّلُه ِبُضرٍّ َفاَل َكاِشَف َلُه ِإ اَّ ُهوَ  َوِإن* فَ َعْلَت َفِإنََّك ِإًذا ِمَن الظَّاِلِمَي  
 (41)( َوَمْن َأَضلُّ ِّمَّن َيْدُعو ِمن ُدوِن اللَِّه َمن  اَّ َيْسَتِجيُب َلُه ِإىَل َيوِم اْلِقَياَمةِ : )وقوله. اآلية (42)(الِرْزَق َواْعُبُدوهُ 

 18 ....................................... .(43)( أَمَّن ُيُِيُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّوءَ : )وقوله. يتاناآل
ُكوَن َما َّلَ يَْخلُُق َشْيئاً َوهُْم يُْخلَ ) :باب قول هللا تعالى يُعوَن لَهُْم نَْصًرا*  قُوَن أَيُْشر   (45)( َوَّلَ يَْستَط 

يرٍ : )وقوله. اآلية ن ق ْطم  ن ُدون ه  َما يَْمل ُكوَن م  يَن  تَْدُعوَن م   19 ..................... .اآلية (46)( َوالَّذ 
َع َعن قُلُوب ه ْم قَالُوا َماَذا قَاَل َربُُّكْم قَالُوا اْلَحقَّ َوهَُو الَْعل يُّ الَْكب يرُ ) :تعالىباب قول هللا   َحتَّى إ َذا فُزِّ

)(51.) ............................................................................................... 20 
( 53)(َوأَنِذْر ِبِه الَِّذيَن ََيَافُوَن َأن ُُيَْشُرواْ  ِإىَل َرّبِِْم َلْيَس ََلُم ِمن ُدونِِه َوِلٌّ َو َا َشِفيع  ) :باب الشفاع ة وقول اهلل تعاىل

يًعا: )وقوله ن مََّلٍك يف وََكم مِ : )وقوله (55)(َمن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإ اَّ بِِإْذنِهِ : )وقوله (54)( ُقل ِللَِّه الشََّفاَعُة َجَِ
ُقِل اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتم : )وقوله (56)( السََّماَواِت  َا تُ ْغِِن َشَفاَعتُ ُهْم َشْيًئا ِإ اَّ ِمن بَ ْعِد َأن يَْأَذَن اللَُّه ِلَمن َيَشاء َويَ ْرَضى

 22 ............................... .اآليتي (52)(ْرِ  ِمن ُدوِن اللَِّه  َا ََيِْلُكوَن ِمثْ َقاَل َذرٍَّة يف السََّماَواِت َو َا يف اِْلَ 
 22 ........................................ .اآلية (51)( إ نََّك ََّل تَهْد ي َمْن أَْحبَبْتَ ) :باب قول هللا تعالى

يَا َأْهَل اْلِكَتاِب  َا تَ ْغُلواْ ) :وقول اهلل عز وجل هو الغلو يف الصاحلي باب ما جاء أن سبب كفر بِن آدم وتركهم دينهم
 23 ...................................................................................... .(64)( يف ِديِنُكمْ 

 25 ..................... قبر رجل صالح فكيف إذا عبده باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد هللا عند
 26 ..................... يصيرها أوثاناً تعبد من دون هللا لو في قبور الصالحينباب ما جاء أن الغ

وقول اهلل  جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إىل الشرك باب ما جاء يف محاية املصطفى صلى اهلل عليه وسلم
 27 ........................ .اآلية (62)( َلَقْد َجاءُكْم َرُسول  ِمْن أَنُفِسُكْم َعزِيز  َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِيص  َعَلْيُكم) :تعاىل

َن اْلك تَاب  ) :تعاىلباب ما جاء أن بعض هذه اِلمة يعبد اِلوثان وقول اهلل  يبًا مِّ يَن أُوتُوْا نَص  أَلَْم تََر إ لَى الَّذ 

ْبت  َوالطَّاُغوت   نُوَن ب اْلج  نَد هللاه  َمن لََّعنَهُ ): وقوله تعاىل (63) (يُْؤم  ن َذل َك َمثُوبَةً ع  قُْل هَْل أُنَبِّئُُكم ب َشرٍّ مِّ

نْهُُم اْلق   َب َعلَْيه  َوَجَعَل م  ُ َوَغض  يَر َوَعبََد الطَّاُغوَت  هللاه يَن ): وقوله تعاىل (61)(َرَدةَ َوالَْخنَاز  قَاَل الَّذ 

ًدا ْسج  َذنَّ َعلَْيه م مَّ  27 .................................................... .(22)(َغلَبُوا َعلَى أَْمر ه ْم لَنَتَّخ 
 29 ............................................................................ باب ما جاء في السحر

 30 .................................................................. باب بيان شيء من أنواع السحر
 30 ................................................................... باب ما جاء في الكهان ونحوهم
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 31 ............................................................................ باب ما جاء في النشرة
َا طَاِئُرُهْم ِعنَد الّلُه َولَ ِكنَّ َأْكثَ َرُهْم  َا يَ ْعَلُمونَ ) :باب ما جاء يف التطري وقول اهلل تعاىل قَالُوا ): وقوله.( 23)( َأ ا ِإَّنَّ

 32 ................................................................................ (.24)( طَائ ُرُكْم َمَعُكمْ 
 33 ............................................................................ باب ما جاء في التنجيم

 33 ................... . (25)( وَن ِرْزَقُكْم أَنَُّكْم ُتَكِذبُونَ َوََتَْعلُ ) :باب ما جاء يف ا استسقاء باِلنواء وقول اهلل تعاىل
بُّونَهُْم َكُحبِّ هللاه  ) :باب قول هللا تعالى ن ُدون  هللاه  أَنَداداً يُح  ُذ م  َن النَّاس  َمن يَتَّخ  : وقوله. اآلية (23)(َوم 

َن هللاه  َوَرُسول ه  : ) إلى قول تعالى(. قُْل إ ن َكاَن آبَاُؤُكْم َوأَْبنَآُؤُكمْ )  34 ...... .اآلية (21)( أََحبَّ إ لَْيُكم مِّ
ن ينَ إ  ) :باب قول هللا تعالى ْؤم  ُف أَْول يَاءهُ فاَلَ تََخافُوهُْم َوَخافُون  إ ن ُكنتُم مُّ . (31)(نََّما َذل ُكُم الشَّيْطَاُن يَُخوِّ

َكاةَ َولَْم يَخْ : )وقوله الَةَ َوآتَى الزَّ ر  َوأَقَاَم الصَّ   َواْليَْوم  اآلخ 
َد هللاه  َمْن آَمَن ب اّلله َش إ َّلَّ إ نََّما يَْعُمُر َمَساج 

 َ (هللاه
َي ف ي هللاَّ  َجَعَل ف ْتنَةَ النَّاس  َكَعَذاب  هللاَّ  : )وقوله.اآلية (32) َن النَّاس  َمن يَقُوُل آَمنَّا ب اّللَّ  فَإ َذا أُوذ    َوم 

 35 ........................................................................................ .اآلية (33)( 
ن ينَ ) :باب قول هللا تعالى ْؤم  لُوْا إ ن ُكنتُم مُّ يَن إ َذا : )وقوله.  (34)( َوَعلَى هللاه  فَتََوكَّ نُوَن الَّذ  إ نََّما اْلُمْؤم 

لَْت قُلُوبُهُمْ  ُ َوج  َن اْلُمؤْ )اآلية وقوله  (35)( ُذك َر هللاه ُ َوَمن  اتَّبََعَك م  ن ينَ يَا أَيُّهَا النَّب يُّ َحْسبَُك هللاه  (36)( م 

ْل َعلَى هللاَّ  فَهَُو َحْسبُهُ )وقوله   36 ................................................... . (32)( َوَمن يَتََوكَّ
نُواْ َمْكَر هللاه  فاَلَ يَأَْمُن َمْكَر هللاه  إ  ) :باب قول هللا تعالى ُرونَ أَفَأَم  قَاَل َوَمن : )وقوله (12)( َّلَّ اْلقَْوُم اْلَخاس 

آلُّونَ  ْحَمة  َربِّه  إ َّلَّ الضَّ ن رَّ  36 .......................................................... .(11)( يَْقنَطُ م 
 37 .................. .(12)( َوَمن يُ ْؤِمن بِاللَِّه يَ ْهِد قَ ْلَبهُ ) :قول اهلل تعاىلباب من اإلَيان باهلل الصرب على أقدار اهلل و 
دٌ ) :باب ما جاء في الرياء وقول هللا تعالى ْثلُُكْم يُوَحى إ لَيَّ أَنََّما إ لَهُُكْم إ لَهٌ َواح   (13)( قُْل إ نََّما أَنَا بََشٌر مِّ

 37 ............................................................................................... .اآلية
نْ َيا َوزِيَنتَ َها نُ َوِف ِإَلْيِهْم َأْعَماََلُْم ) :باب من الشرك إرادة اإلنسان بعمله الدنيا وقول اهلل تعاىل َمن َكاَن يُرِيُد احْلََياَة الدُّ

ِذيَن َلْيَس ََلُْم يف اآلِخَرِة ِإ اَّ النَّاُر َوَحِبَط َما َصنَ ُعواْ ِفيَها َوبَاِطل  مَّا َكانُواْ أُْولَ ِئَك الَّ *  ِفيَها َوُهْم ِفيَها  َا يُ ْبَخُسوَن 
 38 .................................................................................. .اآليتي (14)(يَ ْعَمُلونَ 

راء في تحريم ما أحل هللا أو تحليل ما حرم هللا فقد اتخذهم أرباباً من باب من أطاع العلماء واألم

 38 ............................................................................................. دون هللا
يَن يَْزُعُموَن أَنَّهُْم آَمنُواْ ) :باب قول هللا تعالى ن قَْبل َك  أَلَْم تََر إ لَى الَّذ  َل إ لَْيَك َوَما أُنز َل م  ب َما أُنز 

لَّهُْم  ُروْا أَن يَْكفُُروْا ب ه  َويُر يُد الشَّيْطَاُن أَن يُض  يُدوَن أَن يَتََحاَكُموْا إ لَى الطَّاُغوت  َوقَْد أُم  َضالََّلً يُر 

يًدا ُدوْا ف ي: )وقوله. اآليات (12)( بَع   (13)( األَْرض  قَالُوْا إ نََّما نَْحُن ُمْصل ُحونَ  َوإ َذا ق يَل لَهُْم َّلَ تُْفس 

هَا: )وقوله ُدوْا ف ي األَْرض  بَْعَد إ ْصالَح  ل يَّة  يَبُْغونَ : )وقوله. اآلية (11)( َوَّلَ تُْفس   (122)(أَفَُحْكَم اْلَجاه 

 39 ............................................................................................... .اآلية
ْحَمـن  ) :باب من جحد شيئاً من األسماء والصفات وقول هللا تعالى .اآلية (125)( َوهُْم يَْكفُُروَن ب الرَّ

 ..................................................................................................... 40 
 40 ................ .(122)( يَْعر فُوَن ن ْعَمَت هللاه  ثُمَّ يُنك ُرونَهَا َوأَْكثَُرهُُم اْلَكاف ُرونَ ) :باب قول هللا تعالى
ه  أَنَداداً َوأَنتُْم تَْعلَُمونَ فاَلَ تَجْ ) :باب قول هللا تعالى  41 ................................... (123)( َعلُوْا ّلل 

 42 ............................................................ باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف باّلل
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 42 ...................................................................... ما شاء هللا وشئت: باب قول
نْ َيا ََّنُوُت َوحَنَْيا َوَما يُ ْهِلُكَنا ِإ اَّ ) :باب من سب الدهر فقد آذى اهلل وقول اهلل تع اىل َوَقاُلوا َما ِهَي ِإ اَّ َحَياتُ َنا الدُّ

ْهرُ   43 .................................................................................... .اآلية (121)(الدَّ
 43 ............................................................... باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه

 44 ...................................................باب احترام أسماء هللا وتغيير اَّلسم ألجل ذلك
َا ُكنَّا ََنُوُ  َونَ ْلَعبُ ) :باب من هزل بشيء فيه ذكر اهلل أو القرآن أو الرسول وقول اهلل تعاِل ( َوَلِئن َسأَْلتَ ُهْم َليَ ُقوُلنَّ ِإَّنَّ

 44 .......................................................................................... .اآلية (112)
ْتهُ لَيَقُولَنَّ هََذا ل ي) :باب ما جاء في قول هللا تعالى اء َمسَّ ن بَْعد  َضرَّ نَّا م   (111)(َولَئ ْن أََذْقنَاهُ َرْحَمةً مِّ

 45 ............................................................................................... .اآلية
ا آتَاهَُما َصال حاً َجَعالَ لَهُ ُشَرَكاء ف يَما آتَاهَُما) :باب قول هللا تعالى  46 ............... .اآلية (114)( فَلَمَّ
ُدوَن ف ي أَْسَمآئ ه  ) :باب قول هللا تعالى يَن يُْلح  ه  األَْسَماء اْلُحْسنَى فَاْدُعوهُ ب هَا َوَذُرواْ الَّذ  اآلية (112)( َوّلل 

 ..................................................................................................... 46 
 47 ...................................................................... السالم على هللا: يقالباب َّل 
 47 ................................................................. اللهم اغفر لي إن شئت: باب قول
 47 ........................................................................ عبدي وأمتي:  يقولباب َّل

 48 ............................................................................ باب َّل يرد من سأل هللا
 48 ................................................................... يسأل بوجه هللا إَّل الجنة باب َّل

الَِّذيَن َقاُلواْ : )وقوله. (113)( ْو َكاَن َلَنا ِمَن اَِلْمِر َشْيء  مَّا قُِتْلَنا َهاُهَنايَ ُقوُلوَن لَ : )باب ما جاء يف الّلو وقول اهلل تعاىل
 48 ......................................................... .اآلية (111)(إِلْخَواِِنِْم َوقَ َعُدواْ َلْو َأطَاُعونَا َما قُِتُلوا

 49 ......................................................................... باب النهي عن سب الريح
َن األَْمر  ) :باب قول هللا تعالى ل يَّة  يَقُولُوَن هَل لَّنَا م    َغيَْر اْلَحقِّ ظَنَّ اْلَجاه 

ن  أَنفُُسهُْم يَظُنُّوَن ب اّلله م 

  َّ ْوء  َعلَْيه ْم َدائ َرةُ : )وقوله. اآلية (1)( َشْيٍء قُْل إ نَّ األَْمَر ُكلَّهُ ّلل  َكات  الظَّانِّيَن ب اّللَّ  ظَنَّ السَّ ُمْشر 
َوالْ

ْوء    49 ..................................................................................اآلية (122)( السَّ
 50 ..................................................................... باب ما جاء في منكري القدر
 51 ....................................................................... باب ما جاء في المصورين

 52 ......................... .(121)( َواْحفَظُوْا أَْيَمانَُكمْ ) :باب ما جاء في كثرة الحلف وقول هللا تعالى
َوأَْوفُوْا ب َعْهد  هللاه  إ َذا َعاهَدتُّْم َوَّلَ تَنقُُضوْا : )باب ما جاء في ذمة هللا وذمة نبيه وقول هللا تعالى

هَا  53 ................................................................. .اآلية (122)( األَيَْماَن بَْعَد تَْوك يد 
 53 .................................................................. باب ما جاء في اْلقسام على هللا
 54 .................................................................... باب َّل يستشفع باّلل على خلقه

 54 ........ حمى التوحيد، وسده طرق الشرك  باب ما جاء في حماية النبي صلى هللا عليه  وسلم
يًعا قَبَْضتُهُ يَْوَم الْق يَاَمة  ) :باب ما جاء في قول هللا تعالى ه  َواأْلَْرُض َجم  َ َحقَّ قَْدر   (123)(َوَما قََدُروا هللاَّ

 55 ............................................................................................... .اآلية
 57 ........................................................................................... شيالحوا
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نسَ  اْلِجن   َوَما َخلَْقت  ): وقول هللا تعالى ة   ك ل   ِفي بََعْثنَا َولَقَدْ ): وقوله( 1)(لِيَْعب د ونِ  إِّل   َواْْلِ  أ م 

س وّلا  َ َواْجتَنِب واْ  اْعب د واْ  أَنِ  ر   إِي اه   إِّل   تَْعب د واْ  أَّل   َربُّكَ  َوقََضى): وقوله. اآلية( 2) (الط اغ وتَ  هللاه

َ  َواْعب د واْ ): وقوله. اآلية( 3) (إِْحَساناا َوبِاْلَوالَِدْينِ  ق ْل ): وقوله. اآلية( 4) (َشْيئاا بِهِ  ت ْشِرك واْ  َوّلَ  هللاه

مَ  َما أَْتل   اْ تََعالَوْ   .اآليات( 5) (بِِه َشْيئاا ت ْشِرك واْ  أَّل   َعلَْيك مْ  َربُّك مْ  َحر 

من أراد أن ينظر إىل وصية َممد صلى اهلل عليه وسلم اليت عليها خامتة فليقرأ قوله : قال ابن مسعود رضي اهلل عنه
مَ  َما أَْتل   ق ْل تََعالَْواْ : )تعاىل مْ  ك مْ َربُّ  َحر  ا ِصَراِطي َهـَذا َوأَن  ) –إىل قوله  –( َعلَْيك  ْستَقِيما  .اآلية( 6..( )م 

يا معاذ أتدري ما : "كنت رديف النيب صلى اهلل عليه وسلم على محار فقال ِل: وعن معاذ بن جبل رضي اهلل عنه قال
حق اهلل على العباد أن يعبدوه و ا : "قال. اهلل ورسوله أعلم: فقلت" حق اهلل على العباد، وما حق العباد على اهلل؟

: يا رسول اهلل أفال أبشر الناس؟ قال: فقلت" يشركوا به شيئاً، وحق العباد على اهلل أن  ا يعذب من  ا يشرك به شيئاً 
 .أخرجاه يف الصحيحي"  ا تبشرهم فيتكلوا"

 :فيه مسائل
 .احلكمة يف خلق اجلن واإلنس: اِلوىل
 .ي التوحيد؛ ِلن اخلصومة فيهأن العبادة ه: الثانية
 .(2)(و ا أنتم عابدون ما أعبد أن من َل يأت به َل يعبد اهلل، ففيه معىن قوله: الثالثة
 .احلكمة يف إرسال الرسل: الرابعة

 .أن الرسالة عمَّت كل أمة: اخلامسة
 .أن دين اِلنبياء واحد: السادسة
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن : ) إ ا بالكفر بالطاغوت؛ ففيه معىن قولهاملسألة الكبرية أن عبادة اهلل  ا حتصل : السابعة

 .اآلية (3)(  222باهلل
 .أن الطاغوت عام يف كل ما ُعِبد من دون اهلل: الثامنة

وفيها عشر مسائل، أوَلا النهي عن . عظم شأن ثالث اآليات احملكمات يف سورة اِلنعام عند السلف: التاسعة
 .الشرك
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 ا َتعل مع اهلل إَلًا ءاخر : )احملكمات يف سورة اإلسراء، وفيها مثان عشرة مسألة، بدأها اهلل بقوله اآليات: العاشرة
، ونبهنا اهلل (12)(و ا َتعل مع اهلل إَلًا آخر فتلقى يف جهنم ملومًا مدحوراً : )؛ وختمها بقول ه(1)(فتقعد مذمومًا خمذو اً 

 .(11)( ِّما أوحى إليك ربك من احلكمة ذلك: )سبحانه على عظم شأن هذه املسائل بقوله
( واعبدوا اهلل و ا تشركوا به شيئاً : )آية سورة النساء اليت تسمى آية احلقوق العشرة، بدأها اهلل تعاىل بقوله: احلادية عشرة

(12). 
 .التنبيه على وصية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عند موته:الثانية عشرة
 .تعاىل علينا معرفة حق اهلل: الثالثة عشرة
 .معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه: الرابعة عشرة

 .أن هذه املسألة  ا يعرفها أكثر الصحابة: اخلامسة عشرة
 .جواز كتمان العلم للمصلحة: السادسة عشرة
 .استحباب بشارة املسلم مبا يسره: السابعة عشرة
 .اخلوف من ا اتكال على سعة رمحة اهلل: الثامنة عشرة

 .اهلل ورسوله أعلم: قول املسؤول عما  ا يعلم: عة عشرةالتاس
 .جواز َّتصيص بعض الناس بالعلم دون بعض: العشرون

 .تواضعه صلى اهلل عليه وسلم لركوب احلمار مع اإلرداف عليه: احلادية والعشرون
 .جواز اإلرداف على الدابة: الثانية والعشرون
 .فضيلة معاذ بن جبل: الثالثة والعشرون

 .عظم شأن هذه املسألة: بعة والعشرونالرا
  

 (بِظ ْلم   إِيَمانَه م يَْلبِس واْ  َولَمْ  آَمن واْ  ال ِذينَ ): قول هللا تعالىباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب و
 .اآلية (13)

من شهد أن  ا إله إ ا اهلل وحده  ا : )سول اهلل صلى اهلل عليه وسلمقال ر : عن عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه قال
شريك له، وأن َممدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد اهلل ورسوله وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه، واجلنة حق، والنار 

 ا : م على النار من قالفإن اهلل حر : )وَلما يف حديث عتبان. أخرجاه(. حق أدخله اهلل اجلنة على ما كان من العمل
 (.إله إ ا اهلل يبتغي بذلك وجه اهلل

يا رب، علمِن شيئاً : قال موسى: )وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
و أن يا موسى، ل: قال. يا رب كل عبادك يقولون هذا: قال. قل  ا إله إ ا اهلل: يا موسى: قال. أذكرك وأدعوك به
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رواه ابن حبان، ( ]السموات السبع وعامرهن غريي، واِلرضي السبع يف كفة، و ا إله اهلل يف كفة، مالت ّبن  ا إله اهلل
 [.واحلاكم وصححه

يا ابن آدم؛ : قال اهلل تعاىل: )مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: وللرتمذي وحسنه عن أنس رضي اهلل عنه
 (.  خطايا، مث لقيتِن  ا تشرك يب شيئاً ِلتيتك بقراّبا مغفرةلو أتيتِن بقراب اِلر 

 :فيه مسائل
 .سعة فضل اهلل: اِلوىل
 .كثرة ثواب التوحيد عند اهلل: الثانية
 .تكفريه مع ذلك للذنوب: الثالثة
 .اليت يف سورة اِلنعام( 32)تفسري اآلية : الرابعة

 .تأمل اخلمس اللواِت يف حديث عبادة: اخلامسة
وتبي لك خطأ (  ا إله إ ا اهلل: )أنك إذا َجعت بينه وبي حديث عتبان وما بعده تبي لك معىن قول: سةالساد

 .املغرورين
 .التنبيه للشرط الذي يف حديث عتبان: السابعة
 .كون اِلنبياء ُيتاجون للتنبيه على فضل  ا إله إ ا اهلل: الثامنة

 .مع أن كثرياً ِّمن يقوَلا َيف ميزانهالتنبيه لرجحاِنا جبميع املخلوقات، : التاسعة
 .النص على أن اِلرضي سبع كالسموات: العاشرة

 .أن َلن عماراً : احلادية عشرة
 .إثبات الصفات، خالفاً لألشعرية: الثانية عشرة
فإن اهلل حرم على النار من قال  ا إله : )أنك إذا عرفت حديث أنس، عرفت أن قوله يف حديث عتبان: الثالثة عشرة

 .أنه ترك الشرك، ليس قوَلا باللسان( إ ا اهلل، يبتغي بذلك وجه اهلل
 .تأمل اجلمع بي كون عيسى وَممد عبدي اهلل ورسوليه: الرابعة عشرة

 .معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة اهلل: اخلامسة عشرة
 .معرفة كونه روحاً منه: السادسة عشرة
 .ارمعرفة فضل اإلَيان باجلنة والن: السابعة عشرة
 (.على ما كان من العمل: )معرفة قوله: الثامنة عشرة

 .معرفة أن امليزان له كفتان: التاسعة عشرة
 .معرفة ذكر الوجه: العشرون
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ةا  َكانَ  إِْبَراِهيمَ  إِن  : )باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب وقول هللا تعالى  أ م 

ِ  قَانِتاا ْشِرِكينَ  ِمنَ  يَك   َولَمْ  َحنِيفاا ِِله  .(15)( ي ْشِرك ونَ  َّل  بَِرب ِهمْ  ه م َوال ِذينَ : )وقال. (14)( اْلم 
: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: كنت عند سعيد بن جبري فقال: عن حصي بن عبد الرمحن قال

فما محلك على ذلك؟ : ارتقيت قال: ما صنعت؟ قلتف: أما إن َل أكن يف صالة، ولكِن ُلِدغت، قال: أنا، مث قلت
 ا رقية إ ا من عي أو : حدثنا عن بريدة بن احلصيب أنه قال: حديث حدثناه الشعيب، قال وما حدثكم؟ قلت: قلت
عرضت : )ولكن حدثنا ابن عباس عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال. قد أحسن من انتهى إىل ما مسع: قال. محة

، فرأيت النيب ومعه الرهط، والنيب ومعه الرجل والرجالن، والنيب وليس معه أحد، إذ رفع ِل سواد عظيم، علي اِلمم
هذه أمتك ومعهم سبعون ألفًا : هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل ِل: فظننت أِنم أميت، فقيل ِل

فلعلهم الذين : اس يف أولئك، فقال بعضهمفخا  الن. يدخلون اجلنة بغري حساب و ا عذاب، مث ِنض فدخل منزله
فلعلهم الذين ولدوا يف اإلسالم فلم يشركوا باهلل شيئاً، وذكروا : وقال بعضهم. صحبوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

هم الذين  ا يسرتقون و ا يكتوون و ا يتطريون وعلى : )أشياء، فخرج عليهم رسول اهلل صلى اهلل عليه فأخربوه، فقال
ادع : مث قام رجل آخر فقال( أنت منهم: )قال. ادع اهلل أن ُيعلِن منهم: فقام عكاشة بن َمصن فقال( م يتوكلونرّب

 (.سبقك ّبا عكاشة: )فقال. اهلل أن ُيعلِن منهم
 :فيه مسائل

 .معرفة مراتب الناس يف التوحيد: اِلوىل
 .ما معىن حتقيقه: الثانية
 .كونه َل يكن من املشركيثناؤه سبحانه على إبراهيم ب: الثالثة
 .ثناؤه على سادات اِلولياء بسالمتهم من الشرك: الرابعة

 .كون ترك الرقية والكي من حتقيق التوحيد: اخلامسة
 .كون اجلامع لتلك اخلصال هو التوكل: السادسة
 .عمق علم الصحابة ملعرفتهم أِنم َل ينالوا ذلك إ ا بعمل: السابعة
 .حرصهم على اخلري: الثامنة

 .فضيلة هذه اِلمة بالكمية والكيفية: التاسعة
 .فضيلة أصحاب موسى: العاشرة

 .عر  اِلمم عليه، عليه الصالة والسالم: احلادية عشرة
 .أن كل أمة حتشر وحدها مع نبيها: الثانية عشرة
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 .قلة من استجاب لألنبياء: الثالثة عشرة
 .أن من َل ُيبه أحد يأِت وحده: الرابعة عشرة

 .مثرة هذا العلم، وهو عدم ا اغت رار بالكث رة، وع دم الزهد يف القلة: عشرة اخلامسة
 .الرخصة يف الرقية من العي واحلمة: السادسة عشرة
فعلم أن احلديث اِلول  ا . قد أحسن من انتهى إىل ما مسع، ولكن كذا وكذا: عمق علم السلف لقوله: السابعة عشرة
 .َيالف الثان
 .السلف عن مدح اإلنسان مبا ليس فيهبعد : الثامنة عشرة

 .علم من أعالم النبوة( أنت منهم: )قوله: التاسعة عشرة
 .فضيلة عكاشة: العشرون

 .استعمال املعاريض: احلادية والعشرون
 .حسن خلقه صلى اهلل عليه وسلم: الثانية والعشرون

 

َ  إِن  : )باب الخوف من الشرك  وقول هللا عز وجل د وَن  َما َويَْغفِر   بِهِ  ي ْشَركَ  أَن يَْغفِر   ّلَ  هللاه

 (11)( يََشاء لَِمن َذلِكَ 

أخوف ما أخاف عليكم الشرك : )ويف حديث (12)( واجنبِن وبِن أن نعبد اِلصنام: )وقال اخلليل عليه السالم 
من مات : )ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالوعن ابن مسعود رضي اهلل عنه أن رسو ( الرياء: )، فسئل عنه فقال(اِلصغر

وملسلم عن جابر رضي اهلل عنه، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه [. رواه البخاري( ]وهو يدعو من دون اهلل نداً دخل النار
 (.من لقي اهلل  ا يشرك به شيئاً دخل اجلنة، ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار: )وسلم قال
 :فيه مسائل

 .وف من الشركاخل: اِلوىل
 .أن الرياء من الشرك: الثانية
 .أنه من الشرك اِلصغر: الثالثة
 .أنه أخوف ما َياف منه على الصاحلي: الرابعة

 .قرب اجلنة والنار: اخلامسة
 .اجلمع بي قرّبما يف حديث واحد: السادسة
 .خل النار ولو كان من أعبد الناسومن لقيه يشرك به شيئاً د. أنه من لقيه  ا يشرك به شيئاً دخل اجلنة: السابعة
 .سؤال اخلليل له ولبنيه وقاية عبادة اِلصنام: املسألة العظيمة: الثامنة

ا أَْضلَلْنَ  إِن ه ن   َرب  : )اعتباره حبال اِلكثر، لقوله: التاسعة نَ  َكثِيرا  .(13)( الن اسِ  م 
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 .كما ذكره البخاري(  ا إله إ ا اهلل)فيه تفسري : العاشرة
 .فضيلة من سلم من الشرك: ادية عشرةاحل
  

 

ِ  إِلَى أَْدع و َهـِذِه َسبِيلِي ق لْ ): باب الدعاء إلى شهادة أن ّل إله هللا وقوله هللا تعالى  بَِصيَرة   َعلَى هللاه

 .اآلية (11) (ات بََعنِي َوَمنِ  أَنَاْ 

إنك تأِت قوماً : )صلى اهلل عليه وسلم، ملا بعث معاذاً إىل اليمن قال له عن ابن عباس رضي اهلل عنهما، أن رسول اهلل
إىل أن يوحدوا اهلل   فإن هم أطاعوك : من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن  ا إله إ ا اهلل   ويف رواية

فأعلمهم أن اهلل : لذلك لذلك، فأعلمهم أن اهلل افرت  عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك
افرت  عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أمواَلم، واتق دعوة 

 .أخرجاه( املظلوم، فإنه ليس بينها وبي اهلل حجاب
عطي الراية غداً رجاًل ِل: )وَلما عن سهل بن سعد رضي اهلل عنه، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال يوم خيرب

فلما أصبحوا غدوا . فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. ُيب اهلل ورسوله، وُيبه اهلل ورسوله، يفتح اهلل على يديه
هو يشتكي : فقيل( أين علي بن أيب طالب؟: )فقال. على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها

انفذ على : )تى به فبصق يف عينيه، ودعا له، فربأ كأن َل يكن به وجع، فأعطاه الراية فقالعينيه، فأرسلوا إليه، فأ
رسلك حىت تنزل بساحتهم، مث ادعهم إىل اإلسالم وأخربهم مبا ُيب عليهم من حق اهلل تعاىل فيه، فواهلل ِلن يهدي 

 .َيوضون: يدوكون(. اهلل بك رجاًل واحداً، خري لك من محر النعم
 :لفيه مسائ

 .أن الدعوة إىل اهلل طريق من اتبعه صلى اهلل عليه وسلم: اِلوىل
 .التنبيه على اإلخالص، ِلن كثرياً لو دعا إىل احلق فهو يدعو إىل نفسه: الثانية
 .أن البصرية من الفرائض: الثالثة
 .كونه تنزيهاً هلل تعاىل عن املسبة: من د ائل حسن التوحيد: الرابعة

 .الشرك كونه مسبة هللأن من قبح : اخلامسة
 .إبعاد املسلم عن املشركي لئال يصري منهم ولو َل يشرك –وهي من أمهها : السادسة
 .كون التوحيد أول واجب: السابعة
 .أن يبدأ به قبل كل شيء، حىت الصالة: الثامنة

 .أن  ا إله إ ا اهلل: ، معىن شهادة(أن يوحدوا اهلل: )أن معىن: التاسعة
 .نسان قد يكون من أهل الكتاب، وهو  ا يعرفها، أو يعرفها و ا يعمل ّباأن اإل: العاشرة
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 .التنبيه على التعليم بالتدريج: احلادية عشرة
 .البداءة باِلهم فاِلهم: الثانية عشرة
 .مصرف الزكاة: الثالثة عشرة
 .كشف العاَل الشبهة عن املتعلم: الرابعة عشرة

 .النهي عن كرائم اِلموال: اخلامسة عشرة
 .اتقاء دعوة املظلوم: السادسة عشرة
 .اإلخبار بأِنا  ا حتجب: السابعة عشرة
 .من أدلة التوحيد ما جرى على سيد املرسلي وسادات اِلولياء من املشقة واجلوع والوباء: الثامنة عشرة

 .علم من أعالم النبوة. إخل( ِلعطي الراية: )قوله: التاسعة عشرة
 .من أعالمها أيضاً  تفله يف عينيه علم: العشرون

 .فضيلة علي رضي اهلل عنه: احلادية والعشرون
 .فضل الصحابة يف دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح: الثانية والعشرون
 .اإلَيان بالقدر، حلصوَلا ملن َل يسع َلا ومنعها عمن سعى: الثالثة والعشرون
 (.على رسلك: )اِلدب يف قوله: الرابعة والعشرون

 .الدعوة إىل اإلسالم قبل القتال: مسة والعشروناخلا
 .أنه مشروع ملن دعوا قبل ذلك وقوتلوا: السادسة والعشرون
 (.أخربهم مبا ُيب عليهم: )الدعوة باحلكمة، لقوله: السابعة والعشرون
 .املعرفة حبق اهلل تعاىل يف اإلسالم: الثامنة والعشرون

 .رجل واحد ثواب من اهتدى على يده: التاسعة والعشرون
 .احللف على الفتيا: الثالثون
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ونَ  أ ولَـئِكَ : )باب تفسير التوحيد وشهادة أن ّل إله إّل هللا  وقول هللا تعالى  ال ِذيَن يَْدع 

َوقَْوِمِه  ِِلَبِيهِ  َراِهيم  إِبْ  قَالَ  َوإِذْ : )اآليه وقوله( 22)(أَْقَرب   أَيُّه مْ  اْلَوِسيلَةَ  َرب ِهم   إِلَى يَْبتَغ ونَ 

ا بََراء إِن نِي م  أَْحبَاَره ْم  ات َخذ واْ : )وقوله. اآلية (21)( فَطََرنِي ال ِذي إِّل  * تَْعب د وَن  م 

ْهبَانَه مْ  ِ  د ونِ  م ن أَْربَاباا َور  (هللاه
ِ  د ونِ  ِمن يَت ِخذ   َمن َوِمَن الن اسِ : )وقوله. اآلية (22)  هللاه

ب   ي ِحبُّونَه مْ  َداداا أَن ِ  َكح  ( هللاه
 .اآلية (23)

 ا إله إ ا اهلل وكفر مبا يعبد من دون اهلل، حرم ماله : من قال: )عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال( الصحيح)ويف 
 (.ودمه، وحسابه على اهلل عز وجل

 .ما بعدها من اِلبواب: وشرح هذا الرتَجة
 .وهي تفسري التوحيد، وتفسري الشهادة، وبي ََّنها بأمور واضحة: سائل وأمههافيه أكرب امل

 .آية اإلسراء، بيَّ فيها الرد على املشركي الذين يدعون الصاحلي، ففيها بيان أن هذا هو الشرك اِلكرب: منها
ن اهلل، وبي أِنم َل يؤمروا إ ا بأن آية براءة، بيَّ فيها أن أهل الكتاب اَّتذوا أحبارهم ورهباِنم أربابًا من دو : ومنها

 .طاعة العلماء والعباد يف املعصية،  ادعائهم إياهم: يعبدوا إَلاً واحداً، مع أن تفسريها الذي  ا إشكال فيه
فاستثىن من املعبودين ربه،  (24)( إ ا الذي فطرن* إنِن برآء ِّما تعبدون : )للكفار( عليه السالم)ومنها قول اخلليل 

وجعلها كلمة باقية يف عقبه : )فقال. هي تفسري شهادة أن  ا إله إ ا اهلل: حانه أن هذه الرباءة وهذه املوا اةوذكر سب
 .(25)( لعلهم يرجعون

ذكر أِنم ُيبون أندادهم كحب  (26)(وما هم خبارجي من النار: )يف الكفار الذين قال اهلل فيهم: آية البقرة: ومنها
! هلل حبًا عظيماً، وَل يدخلهم يف اإلسالم، فكيف مبن أحب الند أكرب من حب اهلل؟اهلل، فدل على أِنم ُيبون ا

 !.فكيف ملن َل ُيب إ ا الند وحده، وَل ُيب اهلل؟
(  ا إله إ ا اهلل وكفر مبا يعبد من دون اهلل حرم ماله ودمه، وحسابه على اهلل: من قال: )ومنها قوله صلى اهلل عليه وسلم

فإنه َل ُيعل التلفظ ّبا عاصمًا للدم واملال، بل و ا معرفة معناها مع (  ا إله إ ا اهلل) معىن وهذا من أعظم ما يبِي 
لفظها، بل و ا اإلقرار بذلك، بل و ا كونه  ا يدعو إ ا اهلل وحده  ا شريك له، بل  ا ُيرم ماله ودمه حىت يضيف إىل 

فياَلا من مسألة ما أعظمها وأجلها، وياله . ماله ودمه ذلك الكفر مبا يعبد من دون اهلل، فإن شك أو توقف َل ُيرم
 .من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع
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: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البالء أو دفعه وقول هللا تعالى

ا أَفََرأَْيت م ق لْ ) وَن ِمن م  ِ  د ونِ  تَْدع  ر   هللا    أََراَدنِيَ  إِنْ  هللا  هِ  َكاِشفَات   ه ن   َهلْ  بِض  ر   .اآلية (22)(ض 
ما : )عن عمران بن حصي رضي اهلل عنه، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم رأى رجاًل يف يده حلقة من صفر، فقال

رواه أمحد ( أفلحت أبداً انزعها فإِنا  ا تزيدك إ ا وهناً، فإنك لو مت وهي عليك، ما : )فقال. من الواهنة: ؟ قال(هذه
من تعلق متيمة فال أُت اهلل له، ومن تعلق ودعة فال : )وله عن عقبة بن عامر رضي اهلل عنه مرفوعاً . بسند  ا بأس به

و ابن أيب حاُت عن حذيفة أنه رأى رجاًل يف يده خيط من احلمى (. من تعلق متيمة فقد أشرك: )ويف رواية( ودع اهلل له
 .(23)( وما يؤمن أكثرهم باهلل إ ا وهم مشركون) :فقطعه، وتال قوله

 :فيه مسائل
 .التغليظ يف لبس احللقة واخليط وحنومها ملثل ذلك: اِلوىل
 .(3)أن الشرك اِلصغر أكرب من الكبائر: فيه شاهد لكالم الصحابة. أن الصحايب لو مات وهي عليه ما أفلح: الثانية
 .أنه َل يعذر باجلهالة: الثالثة
 (. ا تزيدك إ ا وهناً : )أِنا  ا تنفع يف العاجلة بل تضر، لقوله :الرابعة

 .اإلنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك: اخلامسة
 .التصريح بأن من تعلق شيئاً وكل إليه: السادسة
 .التصريح بأن من تعلق متيمة فقد أشرك: السابعة 
 .أن تعليق اخليط من احلمى من ذلك: الثامنة 
حذيفة اآلية دليل على أن الصحابة يستدلون باآليات اليت يف الشرك اِلكرب على اِلصغر، كما ذكر بن تالوة : التاسعة

 .عباس يف آية البقرة
 .أن تعليق الودع عن العي من ذلك: العاشرة

 . لهالدعاء على من تعلق متيمة، أن اهلل  ا يتم له، ومن تعلق ودعة، فال ودع اهلل له، أي  ا ترك اهلل: احلادية عشرة
 

 

 ما جاء في الرقي والتمائم باب

عن أيب بشري اِلنصاري رضي اهلل عنه أنه كان مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف بعض أسفاره، ( الصحيح)يف 
مسعت : وعن ابن مسعود رضي اهلل عنه قال. طعتفأرسل رسو ًا أن  ا يبقي يف رقبة بعري قالدة من وتر أو قالدة إ ا ق

وعن عبد اهلل بن عكيم [. رواه أمحد وأبو داود( ]إن الرقى والتمائم والتولة شرك: )رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول
 [.رواه أمحد والرتمذي(. ]من تعلق شيئاً وكل إليه: )مرفوعاً 
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إذا ك ان املعل ق من القرآن، فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم َل شيء يعلق على اِلو اد من العي، لكن (: التمائم)
 .يرخص فيه، وُيعله من املنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي اهلل عنه

هي اليت تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خال من الشرك، فقد رخص فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه (: الرقى)و
 .وسلم من العي واحلمة

 . يصنعونه يزعمون أنه ُيبب املرأة إىل زوجها، والرجل إىل امرأتهشيء (: التولة)و
لعل احلياة تطول بك، فأخرب الناس أن ! يا رويفع: )قال ِل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: وروى أمحد عن رويفع قال

 (.من عقد حليته، أو تقلد وتراً، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن َممداً بريء منه
 (1)وله عن إبراهيم [. رواه وكيع( ]من قطع متيمة من إنسان كان كعدل رقبة: )د بن جبري رضي اهلل عنه، قالوعن سعي

 .كانوا يكرهون التمائم كلها، من القرآن وغري القرآن: قال
 :فيه مسائل

 .تفسري الرقي والتمائم: اِلوىل
 .تفسري التولة: الثانية
 .من غري استثناءأن هذه الثالثة كلها من الشرك : الثالثة
 .أن الرقية بالكالم احلق من العي واحلمة ليس من ذلك: الرابعة

 .أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم  ا؟: اخلامسة
 .أن تعليق اِلوتار على الدواب عن العي، من ذلك: السادسة
 .الوعيد الشديد على من تعلق وتراً : السابعة

 .فضل ثواب من قطع متيمة من إنسان: نةالثام
 .أن كالم إبراهيم  ا َيالف ما تقدم من ا اختالف، ِلن مراده أصحاب عبد اهلل بن مسعود: التاسعة

  
  
 

تَ  أَفََرأَْيت م  : )باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما وقول هللا تعالى  (21)( َواْلع ز ى الال 

 .اآليات
خرجنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل حني وحنن حدثاء عهد بكفر، وللمشركي : عن أيب واقد الليثي، قال 

يا رسول اهلل أجعل لنا ذات : ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: سدرة يعكفون عندها وينوطون ّبا أسلحتهم، يقال َلا
إِنا السنن، قلتم   والذي نفسي بيده   كما ! اهلل أكرب: )هلل عليه وسلمأنواط كما َلم ذات أنواط فقال رسول اهلل صلى ا
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(. لرتكنب سنن من كان قبلكم) (32)( اجعل لنا إَلًا كما َلم آَلة قال إنكم قوم َتهلون: )قالت بنو إسرائيل ملوسى
 [.رواه الرتمذي وصححه]

 :فيه مسائل
 .تفسري آية النجم: اِلوىل
 .ر الذي طلبوامعرفة صورة اِلم: الثانية
 .كوِنم َل يفعلوا: الثالثة
 .كوِنم قصدوا التقرب إىل اهلل بذلك، لظنهم أنه ُيبه: الرابعة

 .أِنم إذا جهلوا هذا فغريهم أوىل باجلهل: اخلامسة
 .أن َلم من احلسنات والوعد باملغفرة ما ليس لغريهم: السادسة
اهلل أكرب إِنا السنن، لتتبعن سنن من كان : )رد عليهم بقولهأن النيب صلى اهلل عليه وسلم َل يعذرهم، بل : السابعة
 .فغلظ اِلمر ّبذه الثالث( قبلكم
 .(31)( إ لَـهًا لَّنَا اْجَعل: )أنه أخرب أن طلبته م كطلب ة بِن إسرائيل ملا قالوا ملوسى: اِلمر الكبري، وهو املقصود: الثامنة

 .ع دقته وخفائه على أولئك، م( ا إله إ ا اهلل)أن نفي هذا معىن : التاسعة
 .أنه حلف على الفتيا، وهو  ا ُيلف إ ا ملصلحة: العاشرة

 .أن الشرك فيه أكرب وأصغر، ِلِنم َل يرتدوا ّبذا: احلادية عشرة
 .فيه أن غريهم  ا ُيهل ذلك( وحنن حدثاء عهد بكفر: )قوَلم: الثانية عشرة
 .هالتكبري عند التعجب، خالفاً ملن كره: الثالثة عشرة
 .سد الذرائع: الرابعة عشرة

 .النهي عن التشبه بأهل اجلاهلية: اخلامسة عشرة
 .الغضب عند التعليم: السادسة عشرة
 (.إِنا السنن)القاعدة الكلية، لقوله : السابعة عشرة
 .أن هذا َعلم من أعالم النبوة، لكونه وقع كما أخرب: الثامنة عشرة

 .يهود والنصارى يف القرآن أنه لناأن كل ما ذم اهلل به ال: التاسعة عشرة
؟ (من ربك)أما . أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على اِلم ر، فص ار فيه التنبيه على مسائل القرب: العشرون

 .إخل( اجعل لنا إَلاً : )؟ فمن قوَلم(ما دينك)؟ فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما (من نبيك)فواضح، وأما 
 .سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة املشركيأن : احلادية والعشرون
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وحنن : أن املنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه  ا يُؤمن أن يكون يف قلبه بقية من تلك العادة لقوَلم: الثانية والعشرون
 .حدثاء عهد بكفر

 

 َوَمْحيَايَ  يَون س كِ  َصالَتِي إِن   ق لْ : )باب ما جاء في الذبح لغير هللا وقول هللا تعالى

ِ َرب   َوَمَماتِي  .(33)( َواْنَحرْ  لَِرب كَ  فََصل  : )اآلية، وقوله (32)( لَه   َشِريكَ  ّلَ * اْلَعالَِميَن  ِِله
لعن اهلل من ذبح لغري اهلل، لعن اهلل : )حدثِن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بأربع كلمات: عن علي رضي اهلل عنه قال

 [.رواه مسلم( ]لعن اهلل من آوى َمدثاً، لعن اهلل من غري منار اِلر . ووالديه من لعن
دخل اجلنة رجل يف ذباب، ودخل النار رجل يف : )وعن طارق بن شهاب، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

يقرب له شيئاً، فقالوا  مر رجالن على قوم َلم صنم  ا ُيوزه أحد حىت: )قال! وكيف ذلك يا رسول اهلل؟: قالوا( ذباب
قرب ولو ذباباً، فقرب ذباباً، فخلوا سبيله، فدخل النار، وقالوا : ليس عندي شيء أقرب قالوا له: ِلحدمها قرب قال

 [.رواه أمحد( ]ما كنت ِلقرب ِلحد شيئاً دون اهلل عز وجل، فضربوا عنقه فدخل اجلنة: قرب، فقال: لآلخر
 :فيه مسائل

 (.َون س ِكي َصالَتِي إِن  )تفسري : اِلوىل
 (.َواْنَحرْ  لَِرب كَ  فََصل  )تفسري : الثانية
 .البداءة بلعنة من ذبح لغري اهلل: الثالثة
 .لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك: الرابعة

 .ن ُيريه من ذلكلعن من آوى َمدثاً وه و الرج ل ُي دث شيئاً ُي ب فيه حق هلل فيلتجيء إىل م: اخلامسة
لعن من غري منار اِلر ، وهي املراسيم اليت تفرق بي حقك يف اِلر  وحق جارك، فتغريها بتقدمي أو : السادسة

 .تأخري
 .الفرق بي لعن املعّي، ولعن أهل املعاصي على سبيل العموم: السابعة
 .هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب: الثامنة

 .بسبب ذلك الذباب الذي َل يقصده، بل فعله َّتلصاً من شرهم كونه دخل النار: التاسعة
معرفة قدر الشرك يف قلوب املؤمني، كيف صرب ذلك على القتل، وَل يوافقهم على طلبتهم، مع كوِنم َل : العاشرة

 .يطلبوا منه إ ا العمل الظاهر
 (.النار يف ذباب دخل: )أن الذي دخل النار مسلم، ِلنه لو كان كافراً َل يقل: احلادية عشرة
 (.اجلنة أقرب إىل أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك)فيه شاهد للحديث الصحيح : الثانية عشرة
 .معرفة أن عمل القلب هو املقصود اِلعظم حىت عند عبدة اِلوثان: الثالثة عشرة
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ا فِيهِ  تَق مْ  ّلَ : )باب ّل يذبح ِل بمكان يذبح فيه لغير هللا وقول هللا تعالى  .اآلية (34)( أَبَدا
: نذر رجل أن ينحر إباًل ببوانة، فسأله النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال: عن ثابت بن الضحاك رضي اهلل عنه، قال

 فقال.  ا: ؟ قالوا(فهل كان فيها عيد من أعيادهم: )قال.  ا: ؟ قالوا(هل كان فيها وثن من أوثان اجلاهلية يعبد)
رواه أبو ( ]أوف بنذرك، فإنه  ا وفاء لنذر يف معصية اهلل، و ا فيما  ا َيلك ابن آدم: )رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 [.داود، وإسنادها على شرطهما

 :فيه مسائل
ا فِيهِ  تَق مْ  ّلَ : )تفسري قوله: اِلوىل  .(35)( أَبَدا
 .أن املعصية قد تؤثر يف اِلر ، وكذلك الطاعة: الثانية
 .رد املسألة املشكلة إىل املسألة البيِنة ليزول اإلشكال: الثالثة
 .استفصال املفيت إذا احتاج إىل ذلك: الرابعة

 .أن َّتصيص البقعة بالنذر  ا بأس به إذا خال من املوانع: اخلامسة
 .املنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان اجلاهلية ولو بعد زواله: السادسة
 .إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زوالهاملنع منه : السابعة
 .أنه  ا ُيوز الوفاء مبا نذر يف تلك البقعة، ِلنه نذر معصية: الثامنة

 .احلذر من مشاّبة املشركي يف أعيادهم ولو َل يقصده: التاسعة
 . ا نذر يف معصية: العاشرة

 . ا نذر  ابن آدم فيما  ا َيلك: احلادية عشرة
  
  
  
 

 َوَما: )وقوله (31)( بِالن ْذرِ  ي وف ونَ : )باب من الشرك النذر لغير هللا وقول هللا تعالى

ه   فَإِن   ن ْذر   م ن نََذْرت م أَوْ  ن فَقَة   م ن أَنفَْقت م َ يَْعلَم   .(32)( هللاه
من نذر أن يطيع اهلل فليطعه، : )لم قالعن عائشة رضي اهلل عنها، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وس( الصحيح)ويف 

 (.ومن نذر أن يعصي اهلل فال يعصه
 :فيه مسائل

 .وجوب الوفاء بالنذر: اِلوىل
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 .إذا ثبت كونه عبادة هلل فصرفه إىل غريه شرك: الثانية
 .أن نذر املعصية  ا ُيوز الوفاء به: الثالثة

 

نَ  ِرَجال   َكانَ  َوأَن ه  : ) تعالىباب من الشرك اّلستعاذة بغير هللا وقول هللا نسِ  م  بِِرَجال   يَع وذ ونَ  اْْلِ

نَ   .(33)( َرَهقاا فََزاد وه مْ  اْلِجن   م 

أعوذ : من نزل منز ًا فقال: )مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: وعن خولة بنت حكيم رضي اهلل عنها قالت
 [.رواه مسلم( ]ر ما خلق، َل يضره شيء حىت يرحل من منزله ذلكبكلمات اهلل التامات من ش

 :فيه مسائل
 .تفسري آية اجلن: اِلوىل
 .كونه من الشرك: الثانية
ِلن ا استعاذة : ا استد ال على ذلك باحلديث، ِلن العلماء استدلوا به على أن كلمات اهلل غري خملوقة، قالوا: الثالثة

 .باملخلوق شرك
 .هذا الدعاء مع اختصارهفضيلة : الرابعة

 . ا يدل على أنه ليس من شرك –أن كون الشيء ُيصل به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع : اخلامسة
 

 د ونِ  ِمن تَْدع   َوّلَ : )باب من الشرك أن يستغيث بغير هللا أو يدعو غيره وقوله تعالى

ِ َما كَ  َوّلَ  يَنفَع كَ  ّلَ  هللاه رُّ ا فَإِن كَ  فََعْلتَ  نفَإِ  يَض  نَ  إِذا ر   هللاه   يَْمَسْسكَ  َوإِن* الظ الِِميَن   م   فَالَ  بِض 

ِ  ِعندَ  فَاْبتَغ وا: )وقوله. اآلية (31)( ه وَ  إِّل   لَه   َكاِشفَ  ْزَق َواْعب د وه   هللا  . اآلية (42)(الر 

ِ  د ونِ  ِمن يَْدع و ِمم ن أََضلُّ  َوَمنْ : )وقوله  (41)( اْلقِيَاَمةِ  يَومِ  إِلَى لَه   يَْستَِجيب   ّل  َمن  هللا 

وءَ  َدَعاه  َويَْكِشف   إَِذا اْلم ْضطَر   ي ِجيب   أَم ن: )وقوله. اآليتان  .(43)( السُّ
 قوموا بنا: وروي الطربان بإسناده أنه كان يف زمن النيب صلى اهلل عليه وسلم منافق يؤذي املؤمني، فقال بعضهم

إنه  ا يستغاث يب، وإَّنا : )فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم. نستغيث برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من هذا املنافق
 (.يستغاث باهلل عز وجل

 :فيه مسائل
 .أن عطف الدعاء على ا استغاثة من عطف العام على اخلاص: اِلوىل
 (44)( ك و ا يضركو ا تدع من دون ا هلل ما  ا ينفع: )تفسري قوله: الثانية

 .أن هذا هو الشرك اِلكرب: الثالثة
 .أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغريه صار من الظاملي: الرابعة

 .تفسري اآلية اليت بعدها: اخلامسة
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 .كون ذلك  ا ينفع يف الدنيا مع كونه كفراً : السادسة
 .تفسري اآلية الثالثة: السابعة
 . ا من اهلل، كما أن اجلنة  ا تطلب إ ا منهأن طلب الرزق  ا ينبغي إ: الثامنة

 .تفسري اآلية الرابعة: التاسعة
 .أنه  ا أضل ِّمن دعا غري اهلل: العاشرة

 .أنه غافل عن دعاء الداعي  ا يدري عنه: احلادية عشرة
 .أن تلك الدعوة سبب لبغض املدعو للداعي وعداوته له: الثانية عشرة
 .بادة للمدعوتسمية تلك الدعوة ع: الثالثة عشرة
 .كفر املدعو بتلك العبادة: الرابعة عشرة

 .أن هذه اِلمور سبب كونه أضل الناس: اخلامسة عشرة
 .تفسري اآلية اخلامسة: السادسة عشرة
اِلمر العجيب وهو إقرار عبدة اِلوثان أنه  ا ُييب املضطر إ ا اهلل، وِلجل هذا يدعونه يف الشدائد : السابعة عشرة

 .نخملصي له الدي
 .محاية املصطفى صلى اهلل عليه وسلم محى التوحيد والتأدب مع اهلل عز وجل: الثامنة عشرة

 

ا لَه مْ  يَْستَِطيع ونَ  َوّلَ  * ي ْخلَق وَن  َوه مْ  َشْيئاا  يَْخل ق   ّلَ  َما أَي ْشِرك ونَ : )باب قول هللا تعالى  (45)( نَْصرا

ونَ َوال ِذيَن  تَدْ : )وقوله. اآلية  .اآلية (41)( قِْطِمير   ِمن يَْملِك ونَ  َما د ونِهِ  ِمن ع 

كيف يفلح قوم : )ُشجَّ النيب صلى اهلل عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: عن أنس قال( الصحيح)ويف 
اهلل عنهما أنه مسع رسول اهلل صلى وفيه عن ابن عمر رضي  (42)( َشْيء   اِلَْمرِ  لََك ِمنَ  لَْيسَ : )؟ فنزلت(َشجُّوا نبيهم

مسع : )بعدما يقول( اللهم العن فالناً وفالناً : )اهلل عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع يف الركعة اِلخرية من الفجر
يدعو على  :اآلية ويف رواية (42)( َشْيء   اِلَْمرِ  لََك ِمنَ  لَْيسَ : )فأنزل اهلل تعاىل( اهلل ملن محده، ربنا ولك احلم  د

وفيه عن أيب هريرة رضي ( َشْيء   اِلَْمرِ  لََك ِمنَ  لَْيسَ )صفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو واحلارث بن هشام، فنزلت 
يا معشر : )قال( اِْلَْقَربِينَ  َعِشيَرتَكَ  َوأَنِذرْ : )قام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حي أنزل عليه: اهلل عنه قال

اشرتوا أنفسكم،  ا أغِن عنكم من اهلل شيئاً، يا عباس بن عبد املطلب  ا أغِن عنك من اهلل  قريش   أو كلمة حنوها  
شيئاً، يا صفية عمة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ا أغِن عنك من اهلل شيئاً، ويا فاطمة بنت َممد سليِن من ماِل 

 (.ما شئت  ا أغِن عنك من اهلل شيئاً 
 :فيه مسائل

 .يتيتفسري اآل: اِلوىل
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 .قصة أحد: الثانية
 .قنوت سيد املرسلي وخلفه سادات اِلولياء يؤمنون يف الصالة: الثالثة
 .أن املدعو عليهم كفار: الرابعة

التمثيل بالقتلى مع : شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها: منها. أِنم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار: اخلامسة
 .أِنم بنو عمهم

 (.43)( َشْيء   اِلَْمرِ  لََك ِمنَ  لَْيسَ )زل اهلل عليه يف ذلك أن: السادسة

بَه مْ  أَوْ  َعلَْيِهمْ  يَت وبَ  أَوْ : )قوله: السابعة  .فتاب عليهم فآمنوا (41)( ظَالِم ونَ  فَإِن ه مْ  ي َعذ 
 .القنوت يف النوازل: الثامنة

 .تسمية املدعو عليهم يف الصالة بأمسائهم وأمساء آبائهم: التاسعة
 .لعنه املعي يف القنوت: العاشرة

 (.52)(اِْلَْقَربِينَ  َعِشيَرتَكَ  َوأَنِذرْ : )قصته صلى اهلل عليه وسلم ملا أنزل عليه: احلادية عشرة

جّده صلى اهلل عليه وسلم يف هذا اِلمر، حبيث فعل ما نسب بسببه إىل اجلنون، وكذلك لو يفعله مسلم : الثانية عشرة
 .اآلن

يا فاطمة بنت َممد  ا أغِن عنك من اهلل : )حىت قال(  ا أغِن عنك من اهلل شيئاً : )قوله لألبعد واِلقرب :الثالثة عشرة
فإذا صرح صلى اهلل عليه وسلم وهو سيد املرسلي بأنه  ا يغِن شيئًا عن سيدة نساء العاملي، وآمن اإلنسان أنه ( شيئاً 

 .ا وقع يف قلوب خواص الناس اآلن   تبي له التوحيد وغربة الدينصلى اهلل عليه وسلم  ا يقول إ ا احلق، مث نظر فيم
  
 

عَ  إَِذا َحت ى: )باب قول هللا تعالى  اْلَكبِير   اْلَعلِيُّ  َوه وَ  اْلَحق   قَال وا َربُّك مْ  قَالَ  َماَذا قَال وا َعن ق ل وبِِهمْ  ف ز 

)(51.) 

إذا قضى اهلل اِلمر يف السماء ضربت : )ة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قالعن أيب هرير ( الصحيح)ويف 
ماذا قال : حىت إذا فُ زِع عن قلوّبم قالوا. املالئكة بأجنحتها خضعانًا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك

سمع هكذا بعضه فوق بعض   وصفه سفيان احلق وهو العلي الكبري فيسمعها مسرتق السمع   ومسرتق ال: ربكم؟ قالوا
بكفه فحرفها وبدد بي أصابعه   فيسمع الكلمة فيلقيها إىل من حتته، مث يلقيها اآلخر إىل من حتته، حىت يلقيها عن 
لسان الساحر أو الكاهن فرمبا أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، ورمبا ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مائة كذبة 

 (.كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة اليت مسعت من السماء: س قد قال لنا يوم كذا وكذاألي: فيقال
إذا أراد اهلل تعاىل أن يوحي باِلم ر : )قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: وعن النواس بن مسعان رضي اهلل عنه قال

فإذا مسع ذلك أهل .  عز وجلتكل م بالوحي أخذت السم اوات منه رجفة   أو قال رعدة   شديدة خوفًا من اهلل
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فيكون أول من يرفع رأسه جربيل، فيكلمه اهلل من وحيه مبا أراد، مث َير جربيل على . السماوات صعقوا وخروا سجداً 
قال احلق وهو العلي الكبري فيقولون  : ماذا قال ربنا يا جربيل؟ فيقول جربيل: املالئكة، كلما مر بسماء سأله مالئكتها

 (.فينتهي جربيل بالوحي إىل حيث أمره اهلل عز وجل. ل جربيلكلهم مثل ما قا
 :فيه مسائل

 .تفسري اآلية: اِلوىل
إِنا تقطع عروق : ما فيها من احلجة على إبطال الشرك، خصوصاً من تعلق على الصاحلي، وهي اآلية اليت قيل: الثانية

 .شجرة الشرك من القلب
 (.52)( اْلَكبِير   اْلَعلِيُّ  َوه وَ  اْلَحق   قَال وا َربُّك مْ : )تفسري قوله: الثالثة

 .سبب سؤاَلم عن ذلك: الرابعة
 (.قال كذا وكذا: )أن جربيل هو الذي ُييبهم بعد ذلك بقوله: اخلامسة
 .ذكر أن أول من يرفع رأسه جربيل: السادسة
 .أن يقول ِلهل السماوات كلهم، ِلِنم يسألونه: السابعة
 .لسماوات كلهمأن الغشي يعم أهل ا: الثامنة

 .ارَتاف السماوات لكالم اهلل: التاسعة
 .أن جربيل هو الذي ينتهي بالوحي إىل حيث أمره اهلل: العاشرة

 .ذكر اسرتاق الشياطي: احلادية عشرة
 .صفة ركوب بعضهم بعضاً : الثانية عشرة
 .إرسال الشهب: الثالثة عشرة
 . ، وتارة يلقيها يف أذن وليه من اإلنس قبل أن يدركهأنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها: الرابعة عشرة

 .كون الكاهن يصدق بعض اِلحيان: اخلامسة عشرة
 .كونه يكذب معها مائة كذبة: السادسة عشرة
 .أنه َل يصدق كذبه إ ا بتلك الكلمة اليت مسعت من السماء: السابعة عشرة
 !. ا يعتربون مبائة؟قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة و : الثامنة عشرة

 .كوِنم يلقي بعضهم إىل بعض تلك الكلمة وُيفظوِنا ويستدلون ّبا: التاسعة عشرة
 .إثبات الصفات خالفاً لألشعرية املعطلة: العشرون

 .التصريح بأن تلك الرجفة والغشي كانا خوفاً من اهلل عز وجل: احلادية والعشرون
 .أِنم َيرون هلل سجداً : الثانية والعشرون
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وْا  إِلَى أَن يََخاف ونَ  ال ِذينَ  بِهِ  َوأَنِذرْ : )باب الشفاعـة وقول هللا تعالى  لَْيسَ  َرب ِهمْ  ي ْحَشر 

ِ  ق ل: )وقوله( 53)(َشفِيع   َوّلَ  َولِي   د ونِهِ  م ن لَه م  َذا َمن: )وقوله (54)( َجِميعاا الش فَاَعة   ِل  

لَك   م ن َوَكم: )وقوله (55)(بِإِْذنِهِ  إِّل   ِعْنَده   يَْشفَع   ال ِذي  ت ْغنِي َشفَاَعت ه مْ  َّل  الس َماَواتِ  فِي م 

وا ق لِ : )وقوله (51)( َويَْرَضى يََشاء لَِمن هللا    يَأَْذنَ  أَن بَْعدِ  ِمن إِّل   َشْيئاا  َزَعْمت م ال ِذينَ  اْدع 

ن د ونِ  ِ  م  ة   ِمْثقَالَ  يَْملِك ونَ  َّل  هللا   .اآليتين (52)( فِي اِْلَْرضِ  َوَّل  الس َماَواتِ  فِي َذر 
نفى اهلل عما سواه كل ما يتعلق به املشركون، فنفى أن يكون لغريه ملك أو قسط منه، أو يكون عوناً : قال أبو العباس

 (53)( و ا يشفعون إ ا ملن ارتضى: )تعاىلهلل، وَل يبق إ ا الشفاعة، فبي أِنا  ا تنفع إ ا ملن أذن له الرب، كما قال 
فهذه الشفاعة اليت يظنها املشركون، هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخرب النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه يأِت 

 .ارفع رأسك، وقل يسمع، وسل تُعط، واشفع ُتشفع: فيسجد لربه وُيمده،  ا يبدأ بالشفاعة أو ًا، مث يقال له
فتلك ( من قال  ا إله إ ا اهلل خالصًا من قلبه: )من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول اهلل؟ قال: له أبو هريرة وقال

 .الشفاعة ِلهل اإلخالص بإذن اهلل، و ا تكون ملن أشرك باهلل
رمه أن اهلل سبحانه هو الذي يتفضل على أهل اإلخالص فيغفر َلم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، ليك: وحقيقته

فالشفاعة اليت نفاها القرآن ما كان فيها شرك، وَلذا أثبت الشفاعة بإذنه يف مواضع، وقد بيَّ النيب . وينال املقام احملمود
 .انتهى كالمه. صلى اهلل عليه وسلم أِنا  ا تكون إ ا ِلهل التوحيد واإلخالص

 :فيه مسائل
 .تفسري اآليات: اِلوىل
 .صفة الشفاعة املنفية: الثانية
 .صفة الشفاعة املثبتة: الثالثة
 .ذكر الشفاعة الكربى، وهي املقام احملمود: الرابعة

 .صفة ما يفعله صلى اهلل عليه وسلم، وأنه  ا يبدأ بالشفاعة أو ًا، بل يسجد، فإذا أذن اهلل له شفع: اخلامسة
 .من أسعد الناس ّبا؟: السادسة
 .أِنا  ا تكون ملن أشرك باهلل: السابعة
 .بيان حقيقتها :الثامنة

 

 .اآلية (51)( أَْحبَْبتَ  َمنْ  تَْهِدي َّل  إِن كَ : )باب قول هللا تعالى

ملا حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : )عن ابن املسيب عن أبيه قال( الصحيح)ويف 
: فقا ا له(  ا إله إ ا اهلل، كلمة أحاج لك ّبا عند اهلل: يا عم، قل: )وعنده عبد اهلل بن أيب أمية وأبو جهل، فقال له

هو على ملة عبد : أترغب عن ملة عبد املطلب؟ فأعاد عليه النيب صلى اهلل عليه وسلم، فأعادا فكان آخر ما قال
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فأنزل اهلل عز ( أنه عنك ِلستغفرن لك ما َل: )فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم.  ا إله إ ا اهلل: املطلب وأىب أن يقول
واْ  آَمن واْ  َوال ِذينَ  لِلن بِي   َكانَ  َما)وجل ْشِرِكينَ  أَن يَْستَْغفِر   َّل  إِن كَ : )وأنزل اهلل يف أيب طالب. اآلية (62)( لِْلم 

َ  أَْحبَْبتَ  َمنْ  تَْهِدي  .(61)( يََشاء َمن يَْهِدي َولَِكن  هللا 
 :فيه مسائل

َ  أَْحبَبْتَ  َمنْ  تَْهِدي َّل  إِن كَ : ): تفسري قوله: اِلوىل  .(62) (يََشاء َمن يَْهِدي َولَِكن  هللا 
واْ  آَمن واْ  َوال ِذينَ  لِلن بِي   َكانَ  َما: )تفسري قوله: الثانية ْشِرِكينَ  أَن يَْستَْغفِر   .اآلية (63)( لِْلم 
 .خبالف ما عليه من يدعي العلم(  ا إله إ ا اهلل: قل: )تفسري قوله صلى اهلل عليه وسلم –وهي املسألة الكربى : الثالثة
فقبح اهلل من (. قل  ا إله إ ا اهلل: )أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النيب صلى اهلل عليه وسلم إذ قال للرجل: الرابعة

 .أبو جهل أعلم منه بأصل اإلسالم
 .جّده صلى اهلل عليه وسلم ومبالغته يف إسالم عمه: اخلامسة

 .الرد على من زعم إسالم عبد املطلب وأسالفه: سادسةال
 .كونه صلى اهلل عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له، بل ِني عن ذلك: السابعة
 .مضرة أصحاب السوء على اإلنسان: الثامنة

 .مضرة تعظيم اِلسالف واِلكابر: التاسعة
 .الشبهة للمبطلي يف ذلك،  استد ال أيب جهل بذلك: العاشرة

 .الشاهد لكون اِلعمال باخلواتيم، ِلنه لو قاَلا لنفعته: ادية عشرةاحل
التأمل يف كرب هذه الشبهة يف قلوب الضالي، ِلن يف القصة أِنم َل ُيادلوه إ ا ّبا، مع مبالغته صلى اهلل : الثانية عشرة

 .عليه وسلم وتكريره، فألجل عظمتها ووضوحها عندهم، اقتصروا عليها
 

ب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين وقول هللا عز با

مْ  فِي تَْغل واْ  ّلَ  اْلِكتَابِ  أَْهلَ  يَا: )وجل  .(14)( ِدينِك 

ن   َّل  َوقَال وا: )عن ابن عباس رضي اهلل عنهما يف قول اهلل تعاىل( الصحيح)ويف  مْ  تََذر  ن  تَذَ  َوَّل  آلَِهتَك  ا ر   َودها

ا َوَّل  َواعا ا َويَع وقَ  يَغ وثَ  َوَّل  س  هذه أمساء رجال صاحلي من قوم نوح، فلما هلكوا : )قال (65)( َونَْسرا
أوحى الشيطان إىل قومهم أن انصبوا إىل جمالسهم اليت كانوا ُيلسون فيها أنصابًا ومسوها بأمسائهم، ففعلوا، وَل تعبد، 

 (.علم، عبدتحىت إذا هلك أولئك ونسي ال
ملا ماتوا عكفوا على قبورهم مث صوروا متاثيلهم، مث طال عليهم اِلمد : قال غري واحد من السلف: وقال ابن القيم

 . فعبدوهم
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عبد :  ا تطرون كما أطرت النصارى ابن مرمي، إَّنا أنا عبد، فقولوا: )وعن عمر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
 .[أخرجاه( ]اهلل ورسوله

 (.إياكم والغلو، فإَّنا أهلك من كان قبلكم الغلو: )قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: وقال
 .قاَلا ثالثاً ( هلك املتنطعون: )وملسلم عن ابن مسعود أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

 :فيه مسائل
 .ن قدرة اهلل وتقليبه للقلوب العجبأن من فهم هذا الباب وبابي بعده، تبي له غربة اإلسالم، ورأى م: اِلوىل
 .معرفة أول شرك حدث على وجه اِلر  أنه بشبهة الصاحلي: الثانية
 .أول شيء غرّي به دين اِلنبياء، وما سبب ذلك مع معرفة أن اهلل أرسلهم: الثالثة
 .قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها: الرابعة

فعل أناس من أهل العلم والدين شيئاً : َمبة الصاحلي، والثان: باطل، فاِلولأن سبب ذلك كله مزج احلق بال: اخلامسة
 .أرادوا به خرياً، فظن من بعدهم أِنم أرادوا به غريه

 .تفسري اآلية اليت يف سورة نوح: السادسة
 .جبلة اآلدمي يف كون احلق ينقص يف قلبه، والباطل يزيد: السابعة
 .لف أن البدعة سبب الكفرفيه شاهد ملا نقل عن الس: الثامنة

 .معرفة الشيطان مبا تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل: التاسعة
 .معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو، ومعرفة ما يؤول إليه: العاشرة

 .مضرة العكوف على القرب ِلجل عمل صاحل: احلادية عشرة
 .مة يف إزالتهاالنهي عن التماثيل، واحلك: معرفة: الثانية عشرة
 .معرفة عظم شأن هذه القصة، وشدة احلاجة إليها مع الغفلة عنها: الثالثة عشرة
قراءهتم إياها يف كتب التفسري واحلديث، ومعرفتهم مبعىن الكالم، وكون اهلل حال : وهي أعجب وأعجب: الرابعة عشرة

واعتقدوا أن ما ِنى اهلل ورسوله عنه، فهو الكفر بينهم وبي قلوّبم حىت اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، 
 .املبيح للدم واملال

 .التصريح أِنم َل يريدوا إ ا الشفاعة: اخلامسة عشرة
 .ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك: السادسة عشرة
فصلوات اهلل ( ارى ابن مرمي ا تطرون كما أطرت النص: )البيان العظيم يف قوله صلى اهلل عليه وسلم: السابعة عشرة

 .وسالمه على من بلغ البالغ املبي
 .نصيحته إيانا ّبالك املتنطعي: الثامنة عشرة
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 .التصريح بأِنا َل تعبد حىت نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده: التاسعة عشرة
 .أن سبب فقد العلم موت العلماء: العشرون

 

 من التغليظ فيمن عبد هللا عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده باب ما جاء

عن عائشة رضي اهلل عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كنيسة رأهتا يف أر  ( الصحيح)يف 
على قربه مسجداً، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصاحل أو العبد الصاحل بنوا : )فقال. احلبشة وما فيها من الصور

 .فهؤ اء َجعوا بي الفتنتي، فتنة القبور، وفتنة التماثيل( وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار اخللق عند اهلل
ملا نُزل برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم طفق يطرح مخيصة له على وجهه، فإذا اغتم ّبا كشفها، : )وَلما عنها قالت

ُيذر ما صنعوا، ولو ا ذلك ((  على اليهود والنصارى، اَّتذوا قبور أنبيائهم مساجدلعنة اهلل: ))فقال   وهو كذلك   
 [.أخرجاه]أبرز قربه، غري أنه خشي أن يتخذ مسجداً، 

إن أبرأ إىل : )مسعت النيب صلى اهلل عليه وسلم قبل أن َيوت خبمس وهو يقول: وملسلم عن جندب بن عبد اهلل قال
فإن اهلل قد اَّتذن خلياًل، كما اَّتذ إبراهيم خلياًل، ولو كنت متخذاً من أميت خلياًل،  اهلل أن يكون ِل منكم خليل،

 اَّتذت أبا بكر خلياًل، أ ا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، أ ا فال تتخذوا القبور مساجد، 
 (.فإن أِناكم عن ذلك

 السياق   من فعله، والصالة عندها من ذلك، وإن َل يُ نْبَ مسجد، فقد ِنى عنه يف آخر حياته، مث إنه لعن   وهو يف
خشي أن يتخذ مسجداً، فإن الصحابة َل يكونوا ليبنوا حول قربه مسجداً، وكل موضع قصدت : وهو معىن قوَلا

جعلت ِل : )الصالة فيه فقد اَّتذ مسجداً، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجداً، كما قال صلى اهلل عليه وسلم
إن من شرار الناس من تدركهم : )وِلمحد بسند جيد عن ابن مسعود رضي اهلل عنه مرفوعاً (. اِلر  مسجدًا وطهوراً 

 [.رواه أبو حاُت يف صحيحه( ]الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد
 :فيه مسائل

ند قرب رجل صاحل، ولو صحت نية ما ذكر الرسول صلى اهلل عليه وسلم فيمن بىن مسجدًا يعبد اهلل فيه ع: اِلوىل
 .الفاعل
 .النهي عن التماثيل، وغلظ اِلمر يف ذلك: الثانية
كيف بّي َلم هذا أو ًا، مث قبل موته خبمس قال ما قال، مث ملا  . العربة يف مبالغته صلى اهلل عليه وسلم يف ذلك: الثالثة

 .كان يف السياق َل يكتف مبا تقدم
 .قربه قبل أن يوجد القربِنيه عن فعله عند : الرابعة

 .أنه من سنن اليهود والنصارى يف قبور أنبيائهم: اخلامسة
 .لعنه إياهم على ذلك: السادسة
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 .أن مراده صلى اهلل عليه وسلم حتذيره إيانا عن قربه: السابعة
 .العلة يف عدم إبراز قربه: الثامنة

 .يف معىن اَّتاذها مسجداً : التاسعة
 .اَّتذها مسجداً وبي من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إىل الشرك قبل وقوعه مع خامتته أنه قرن بي من: العاشرة

الرد على الطائفتي اللتي مها شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض : ذكره يف خطبته قبل موته خبمس: احلادية عشرة
دث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من وبسبب الرافضة ح. السلف من الثنتي والسبعي فرقة، وهم الرافضة واجلهمية

 .بىن عليها املساجد
 .ما بلي به صلى اهلل عليه وسلم من شدة النزع: الثانية عشرة
 .ما أكرم به من اخلّلة: الثالثة عشرة
 .التصريح بأِنا أعلى من احملبة: الرابعة عشرة

 .التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة: اخلامسة عشرة
 .ارة إىل خالفتهاإلش: السادسة عشرة

 

 باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناا تعبد من دون هللا

اللهم  ا َتعل قربي وثناً يعبد، اشتد غضب اهلل على : )أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال(: املوطأ)روى مالك يف 
تَ  أَفََرأَْيت م  : )بن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن جماهدو ا( قوم اَّتذوا قبور أنبيائهم مساجد   َوالْع ز ى الال 

كان يلت السويق : كان يلت َلم السويق فمات فعكفوا على قربه، وكذلك قال أبو اجلوزاء عن ابن عباس: قال (66)(
 .للحاج

ائرات القبور، واملتخذين عليها املساجد لعن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ز : وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال
 [.رواه أهل السنن. ]والسرج

 :فيه مسائل
 .تفسري اِلوثان: اِلوىل
 .تفسري العبادة: الثانية
 .أنه صلى اهلل عليه وسلم َل يستعذ إ ا ِّما َياف وقوعه: الثالثة
 .قرنه ّبذا اَّتاذ قبور اِلنبياء مساجد: الرابعة

 .هللذكر شدة الغضب من ا: اخلامسة
 .معرفة صفة عبادة الالت اليت هي من أكرب اِلوثان –وهي من أمهها : السادسة
 .معرفة أنه قرب رجل صاحل: السابعة
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 .أنه اسم صاحب القرب، وذكر معىن التسمية: الثامنة
 .لعنه َزوَّارَات القبور: التاسعة
 .لعنه من أسرجها: العاشرة

 

صلى هللا عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق  باب ما جاء في حماية المصطفى

مْ  لَقَدْ : )يوصل إلى الشرك وقول هللا تعالى نْ  َرس ول   َجاءك   َعنِتُّمْ  َما َعلَْيهِ  َعِزيز   أَنف ِسك مْ  م 

 .اآلية (12)( َعلَْيك م َحِريص  
 ا َتعلوا بيوتكم قبوراً، و ا َتعلوا قربي عيداً، : )سلمقال رسول اهلل صلى اهلل عليه و : عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال

 .رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواته ثقات( وصلوا علّي، فإن صالتكم تبلغِن حيث كنتم
أنه رأى رجاًل ُييء إىل فرجة كانت عند قرب النيب صلى اهلل عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، : وعن علي بن احلسي

 ا تتخذوا قربي : )دثكم حديثًا مسعته من أيب عن جدي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالأ ا أح: فنهاه، وقال
 [.رواه يف املختارة(. ]عيداً، و ا بيوتكم قبوراً، وصلوا علّي فإن تسليمكم يبلغِن أين كنتم

 :فيه مسائل
 .تفسري آية براءة: اِلوىل
 .إبعاده أمته عن هذا احلمى غاية البعد: الثانية

 .ذكر حرصه علينا ورأفته ورمحته: ثالثةال
 .ِنيه عن زيارة قربه على وجه خمصوص، مع أن زيارته من أفضل اِلعمال: الرابعة

 .ِنيه عن اإلكثار من الزيارة: اخلامسة
 .حثه على النافلة يف البيت: السادسة
 .أنه متقرر عندهم أنه  ا يصلى يف املقربة: السابعة
 .الة الرجل وسالمه عليه يبلغه وإن بعد، فال حاجة إىل ما يتومهه من أراد القربتعليله ذلك بأن ص: الثامنة

 .كونه صلى اهلل عليه وسلم يف الربزخ تعر  أعمال أمته يف الصالة والسالم عليه: التاسعة
 

 أ وت واْ  نَ ال ِذي إِلَى تَرَ  أَلَمْ ): باب ما جاء أن بعض هذه اِلمة يعبد اِلوثان وقول هللا تعالى

نَ  نَِصيباا  َذلِكَ  م ن بَِشر   أ نَب ئ ك م هَلْ  ق لْ ): وقوله تعالى (13) (َوالط اغ وتِ  بِاْلِجْبتِ  ي ْؤِمن ونَ  اْلِكتَابِ  م 

ِ  ِعندَ  َمث وبَةا  (  الط اغ وتَ  َوَعبَدَ  َواْلَخنَاِزيرَ  اْلقَِرَدةَ  ِمْنه م   َوَجَعلَ  َعلَْيهِ  َوَغِضبَ  هللاه   ل َعنَه   َمن هللاه
(11) 

ا َعلَْيِهم لَنَت ِخَذن   أَْمِرِهمْ  َعلَى َغلَب وا ال ِذينَ  قَالَ ): وقوله تعالى ْسِجدا (م 
(22). 

لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القّذة بالقّذة، : )عن أيب سعيد رضي اهلل عنه، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
؟ أخرجاه، وملسلم عن ثوبان (فمن: )يا رسول اهلل، اليهود والنصارى؟ قال: قالوا( ب لدخلتموهحىت لو دخلوا جحر ض
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إن اهلل زوى ِل اِلر ، فرأيت مشارقها ومغارّبا، وإن أميت : )رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
سألت ريب ِلميت أن  ا يهلكها بسنة بعامة،  اِلمحر واِلبيض، وإن: سيبلغ ملكها ما زوي ِل منها، وأعطيت الكنزين

يا َممد إذا قضيت قضاًء فإنه  ا يرد : وأن  ا يسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ريب قال
وإن أعطيتك ِلمتك أ ا أهلكهم بسنة بعامة وأ ا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع 

وإَّنا : )، ورواه الربقان يف صحيحه، وزاد(قطارها حىت يكون بعضهم يهلك بعضًا ويسيب بعضهم بعًضاعليهم من بأ
أخاف على أميت اِلئمة املضلي، وإذا وقع عليهم السيف َل يرفع إىل يوم القيامة، و ا تقوم الساعة حىت يلحق حي من 

ابون ثالثون، كلهم يزعم أنه نيب، وأنا خاُت أميت باملشركي، وحىت تعبد فئة من أميت اِلوثان، وإنه سيكون  يف أميت كذَّ
و ا تزال طائفة من أميت على احلق منصورة  ا يضرهم من خذَلم حىت يأِت أمر اهلل تبارك . النبيي،  ا نيب بعدي

 (.وتعاىل
 :فيه مسائل

 .تفسري آية النساء: اِلوىل
 .تفسري آية املائدة: الثانية
 .تفسري آية الكهف: الثالثة
هل هو اعتقاد قلب، أو هو موافقة أصحاّبا : ما معىن اإلَيان باجلبت والطاغوت يف هذا املوضع؟: وهي أمهها: الرابعة

 .مع بغضها ومعرفة بطالِنا؟
 .قوَلم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبياًل من املؤمني: اخلامسة
 .يف هذه اِلمة، كما تقرر يف حديث أيب سعيدأن هذا  ا بد أن يوجد  –وهي املقصود بالرتَجة : السادسة
 .التصريح بوقوعها، أعِن عبادة اِلوثان يف هذه اِلمة يف َجوع كثرية: السابعة
العجب العجاب خروج من يّدعي النبوة، مثل املختار، مع تكلمه بالشهادتي وتصرُيه بأنه من هذه اِلمة، : الثامنة

وقد . مداً خاُت النبيي، ومع هذا يصدق يف هذا كله مع التضاد الواضحوأن الرسول حق، وأن القرآن حق وفيه أن َم
 .خرج املختار يف آخر عصر الصحابة، وتبعه فئام كثرية

 .البشارة بأن احلق  ا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل  ا تزال عليه طائفة: التاسعة
 .من خالفهم اآلية العظمى أِنم مع قلتهم  ا يضرهم من خذَلم و ا: العاشرة

 .أن ذلك الشرط إىل قيام الساعة: احلادية عشرة
إخباره بأن اهلل زوى له املشارق واملغارب، وأخرب مبعىن ذلك فوقع كما : ما فيه من اآليات العظيمة، منها: الثانية عشرة

ثنتي، وإخباره بأنه أخرب، خبالف اجلنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته ِلمته يف ا ا
منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف، وأنه  ا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهالك بعضهم بعضًا وسيب بعضهم بعضاً، وخوفه 
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وكل هذا وقع كما . على أمته من اِلئمة املضلي، وإخباره بظهور املتنبئي يف هذه اِلمة، وإخباره ببقاء الطائفة املنصورة
 .واحدة منها أبعد ما يكون من العقولأخرب، مع أن كل 

 .حصر اخلوف على أمته من اِلئمة املضلي: الثالثة عشرة
 .التنبيه على معىن عبادة اِلوثان: الرابعة عشرة

 

 باب ما جاء في السحر

واْ  َولَقَدْ : )وقول اهلل تعاىل  بِاْلِجْبتِ  ي ْؤِمن ونَ : )وقوله (21)(َخالَق   ِمنْ  اآلِخَرةِ  فِي لَه   َما اْشتََراه   لََمنِ  َعلِم 

 .(22)(َوالط اغ وتِ 
كهان كان ينزل عليهم الشيطان يف  : الطواغيت: وقال جابر. الشيطان(: والطاغوت)السحر، (: اجلبت: )قال عمر

 . كل حي واحد
وما : يا رسول اهلل: قالوا( السبع املوبقاتاجتنبوا : )وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

الشرك باهلل، والسحر، وقتل النفس اليت حرم اهلل إ ا باحلق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتوِل يوم : )هن؟ قال
 (.الزحف، وقذف احملصنات الغافالت املؤمنات

 .يح أنه موقوفالصح: رواه الرتمذي، وقال( حد الساحر ضربه بالسيف: )وعن جندب مرفوعاً 
فقتلنا : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: كتب عمر بن اخلطاب: عن جبالة بن عبدة قال( صحيح البخاري)ويف 

 .ثالث سواحر
: قال أمحد. أِنا أمرت بقتل جارية َلا سحرهتا، فقتلت، وكذلك صح عن جندب: وصح عن حفصة رضي اهلل عنها

 .وسلم عن ثالثة من أصحاب النيب صلى اهلل عليه
 :فيه مسائل

 .تفسري آية البقرة: اِلوىل
 .تفسري آية النساء: الثانية
 .تفسري اجلبت والطاغوت، والفرق بينهما: الثالثة
 .أن الطاغوت قد يكون من اجلن، وقد يكون من اإلنس: الرابعة

 .معرفة السبع املوبقات املخصوصات بالنهي: اخلامسة
 .أن الساحر يكفر: السادسة
 .نه يقتل و ا يستتابأ: السابعة
 وجود هذا يف املسلمي على عهد عمر، فكيف بعده؟: الثامنة
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 باب بيان شيء من أنواع السحر

حدثنا َممد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العالء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه مسع النيب : قال أمحد
 (.العيافة والطرق والطرية من اجلبت إن: )صلى اهلل عليه وسلم قال

إسناده جيد وِليب . رنة الشيطان: احلسن: اخلط َيط باِلر  واجلبت، قال: زجر الطري، والطرق: العيافة: قال عوف
 .داود والنسائي وابن حبان يف صحيحه، املسند منه

تبس شعبة من النجوم، فقد اقتبس من اق)قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال
 .وإسناده صحيح[ رواه أبو داود( ]شعبة من السحر، زاد ما زاد

من عقد عقدة مث نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن : )وللنسائي من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه
 (.تعلق شيئاً وكل إليه

أ ا هل أنبئكم ما الغضة؟ هي النميمة، القالة : )ليه وسلم قالوعن ابن مسعود رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل ع
إن من البيان : )وَلما عن ابن عمر رضي اهلل عنهما، ان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال[. رواه مسلم( ]بي الناس

 (.لسحراً 
 :فيه مسائل

 .أن العيافة والطرق والطرية من اجلبت: اِلوىل
 .طرقتفسري العيافة وال: الثانية
 .أن علم النجوم نوع من السحر: الثالثة
 .أن العقد مع النفث من ذلك: الرابعة

 .أن النميمة من ذلك: اخلامسة
 .أن من ذلك بعض الفصاحة: السادسة

 باب ما جاء في الكهان ونحوهم

من أتىعرَّافًا : "صلى اهلل عليه وسلم قال روى مسلم يف صحيحه، عن بعض أزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم عن النيب
 ".فسأله عن شيء فصدقه، َل تقبل له صالة أربعي يوماً 

من أتى كاهناً فصدقه مبا يقول، فقد كفر مبا أنزل : "وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
 .رواه أبو داود" على َممد صلى اهلل عليه وسلم

أيب هريرة من أتى عرافًا أو كاهناً فصدقه مبا يقول، فقد كفر مبا )صحيح على شرطهما، عن : احلاكم وقالولألربعة، و 
 . وِليب يعلى بسند جيد عن ابن مسعود موقوفاً ". أنزل على َممد صلى اهلل عليه وسلم
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ُتكهن له أو َسحر أو ُسحر ليس منا من َتطري أو تُطري له أو َتكهن أو : "وعن عمران بن حصي رضي اهلل عنه مرفوعاً 
رواه الرباز بإسناد جيد، ورواه ( له، ومن أتى كاهناً فصدقه مبا يقول، فقد كفر مبا أنزل على َممد صلى اهلل عليه وسلم

 .اخل.." ومن أتى: "الطربان يف اِلوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله
هو : دمات يستدل ّبا على املسروق ومكان الضالة وحنو ذلك وقيلالذي يدعي معرفة اِلمور مبق: العراف: قال البغوي

 .الذي َيرب عما يف الضمري: الكاهن والكاهن هو الذي َيرب عن املغيبات يف املستقبل وقيل
 .اسم للكاهن واملنجم والرمال وحنوهم ِّمن يتكلم يف معرفة اِلمور ّبذه الطرق: العراف: وقال أبو العباس ابن تيمية

 .ما أرى من فعل ذلك له عند اهلل من خالق: -وينظرون يف النجوم ( أبا جاد)يف قوم يكتبون –عباس  وقال ابن
 : فيه مسائل

 . ا ُيتمع تصديق الكاهن مع اإلَيان بالقرآن : اِلوىل
 .التصريح بأنه كفر : الثانية
 .ذكر من ُتكهن له: الثالثة
 .ذكر من تُطري له :الرابعة

 .ذكر من سحر له :اخلامسة
 .ذكر من تعلم أبا جاد: السادسة
 .ذكر الفرق بي الكاهن والعراف :السابعة

 باب ما جاء في النشرة

رواه أمحد " هي من عمل الشيطان: "عن جابر رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سئل عن النشرة فقال
 .ابن مسعود يكره هذا كله: عنها فقال سئل أمحد: وأبو داود، وقال. بسند جيد

 ا بأس به، : رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أُيل عنه أو ينشر؟ قال: قلت  ابن املسيب: عن قتادة" البخاري"ويف 
 .ه .أ. إَّنا يريدون به اإلصالح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه

 . ا ُيل السحر إ ا ساحر: وروى عن احلسن أنه قال
 : حل السحر عن املسحور، وهي نوعان: النشرة :قال ابن القيم

حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه ُيمل قول احلسن، فيتقرب الناشر واملنتشر إىل  :إحدامها
 .الشيطان مبا ُيب، ويبطل عمله عن املسحور

  .النشرة بالرقية والتعوذات واِلدوية والدعوات املباحة، فهذا جائز :والثان
 :مسألتانفيه 

 .النهي عن النشرة :اِلوىل
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 .الفرق بي املنهي عنه واملرخص فيه ِّما يزيل اِلشكال :الثانية
  
  
  
  
  
 

ه مْ  إِن َما أَّل: )باب ما جاء في التطير وقول هللا تعالى  ّلَ  أَْكثََره مْ  َولَـِكن   هللاه   ِعندَ  طَائِر 

ونَ  مْ  واقَال  ) :وقوله.( 23)( يَْعلَم  ك  مْ  طَائِر   (.24)( َمَعك 

(  ا عدوى، و ا طرية، و ا هامة، و ا صفر: )عن أيب هريرة رضي اهلل عنه، أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قال
 (.و ا نوء، و ا غول: )زاد مسلم. أخرجاه

: قالوا( و ا طرية، ويعجبِن الفأل ا عدوى : )قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: وَلما عن أنس رضي اهلل عنه قال
 (.الكلمة الطيبة: )وما الفأل؟ قال

ذكرت الطرية عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : وِليب داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي اهلل عنه قال
 أنت، و ا يدفع اللهم  ا يأِت باحلسنات إ ا: أحسنها الفأل، و ا ترد مسلمًا فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: )فقال

 (.السيئات إ ا أنت، و ا حول و ا قوة إ ا بك
رواه أبو " ، ولكن اهلل يذهبه بالتوكل( 3)الطرية شرك، الطرية شرك، وما منا إ ا: "وعن ابن مسعود رضي اهلل عنه مرفوعاً 

 .داود، والرتمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود
اللهم : أن تقول: )فما كفارة ذلك؟ قال: قالوا( طرية عن حاجة فقد أشركمن ردته ال: )وِلمحد من حديث ابن عمرو

 (. ا خري إ ا خريك، و ا طري إ ا طريك، و ا إله غريك
 .إَّنا الطرية ما أمضاك أو ردك: وله من حديث الفضل بن عباس رضي اهلل عنهما

 :فيه مسائل
ه مْ  إِن َما أَّل: )التنبيه على قوله: اِلوىل ك مْ : )مع قوله (1)( هللاه   ِعندَ  طَائِر  مْ  طَائِر   .(2)( َمَعك 
 .نفي العدوى: الثانية
 .نفي الطرية: الثالثة
 .نفي اَلامة: الرابعة

 .نفي الصفر: اخلامسة
 .أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب: السادسة
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 .تفسري الفأل: السابعة
 .اهلل بالتوكلأن الواقع يف القلوب من ذلك مع كراهته  ا يضر بل يذهبه : الثامنة

 .ذكر ما يقوله من وجده: التاسعة
 .التصريح بأن الطرية شرك: العاشرة

 .تفسري الطرية املذمومة: احلادية عشرة
 

 باب ما جاء في التنجيم

وعالمات زينة للسماء ورجومًا للشياطي، : خلق اهلل هذه النجوم لثالث: قال قتادة": صحيحه"قال البخاري يف 
 .ه .أ. فمن تأول فيها غري ذلك اخطأ، وأضاع نصيبه، وتكلف ما  ا علم له به. يهتدى ّبا

 .وكره قتادة تعلم منازل القمر، وَل يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص يف تعلم املنازل أمحد وإسحاق
مدمن اخلمر، وقاطع الرحم، : خلون اجلنةثالثة  ا يد: )قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: وعن أيب موسى قال

 .رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه( ومصدق بالسحر
 :فيه مسائل

 .احلكمة يف خلق النجوم: اِلوىل
 .الرد على من زعم غري ذلك: الثانية
 .ذكر اخلالف يف تعلم املنازل: الثالثة
 .الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل: الرابعة

 

مْ  َوتَْجَعل ونَ : )باب ما جاء في اّلستسقاء باِلنواء وقول هللا تعالى مْ  ِرْزقَك  ب ونَ  أَن ك  ( ت َكذ 
(25) . 

أربعة يف أميت من أمر اجلاهلية  ا : )عن أيب مالك اِلشعري رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
النائحة إذا َل تتب قبل : )وقال( والطعن يف اِلنساب، وا استسقاء بالنجوم، والنياحة الفخر باِلحساب،: يرتكوهن

 .رواه مسلم(. موهتا تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب
صلى لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صالة الصبح باحلديبية على إثر : وَلما عن زيد بن خالد رضي اهلل عنه قال

. اهلل ورسوله أعلم: قالوا( هل تدرون ماذا قال ربكم؟ : )اء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقالمس
مطرنا بفضل اهلل ورمحته، فذلك مؤمن يب كافر بالكوكب، : أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر، فأما من قال: قال: )قال

وَلما من حديث ابن عباس مبعناه وفيه قال (. من بالكواكبمطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر يب مؤ : وأما من قال
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ومِ  بَِمَواقِعِ  أ ْقِسم   فاََل : )لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل اهلل هذه اآليات: بعضهم  َوتَْجَعل ونَ : )إىل قوله (26)( النُّج 

ب ونَ  أَن ك مْ  ِرْزقَك مْ   .(22)( ت َكذ 
 :فيه مسائل

 .تفسري آية الواقعة: اِلوىل
 .ذكر اِلربع من أمر اجلاهلية: ثانيةال

 .ذكر الكفر يف بعضها: الثالثة
 .أن من الكفر ما  ا َيرج عن امللة: الرابعة

 .بسبب نزول النعمة( أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر: )قوله: اخلامسة
 .التفطن لإلَيان يف هذا املوضع: السادسة
 .التفطن للكفر يف هذا املوضع: السابعة
 (.لقد صدق نوء كذا وكذا: )تفطن لقولهال: الثامنة

 (.أتدرون ماذا قال ربكم؟: )إخراج العاَل للمتعلم املسألة با استفهام عنها، لقوله: التاسعة
 .وعيد النائحة: العاشرة

 

ِ  د ونِ  ِمن يَت ِخذ   َمن َوِمَن الن اسِ : )باب قول هللا تعالى ِ  ب  َكح   ي ِحبُّونَه مْ  أَنَداداا  هللاه (هللاه
. اآلية (23)

ك مْ  إِن َكانَ  ق لْ ): وقوله مْ  آبَاؤ  ك  نَ  إِلَْيك م أََحب  : ) إلى قول تعالى(. َوأَْبنَآؤ  ِ  م   .اآلية (21)( َوَرس ولِهِ  هللاه

ولده  ا يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من : )عن أنس رضي اهلل عنه، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
 .أخرجاه( ووالده والناس أَجعي 

أن يكون اهلل رسوله : ثالث من كن فيه وجد ّبن حالوة اإلَيان: )قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: وَلما عنه قال
أحب إليه ِّما سوامها، وأن ُيب املرء  ا ُيبه إ ا هلل، وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد إذ أنقذه اهلل منه كما يكره أن 

 .إىل آخره.. (  ا ُيد أحد حالوة اإلَيان حىت : )، ويف رواية(قذف يف الناري
من أحب يف اهلل، وأبغض يف اهلل، وواىل يف اهلل، وعادى يف اهلل، فإَّنا تنال و اية : وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال

صارت عامة مؤاخاة الناس  وقد. اهلل بذلك، ولن ُيد عبد طعم اإلَيان وإن كثرت صالته وصومه حىت يكون كذلك
وتقطعت ّبم : ) رواه بن جرير، وقال ابن عباس يف قوله تعاىل. على أمر الدنيا، وذلك  ا ُيدي على أهله شيئا

 .املودة: قال (32)( اِلسباب 
 :فيه مسائل

 .تفسري آية البقرة: اِلوىل
 .تفسري آية براءة: الثانية
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 .ى النفس واِلهل واملالوجوب َمبته صلى اهلل عليه وسلم عل: الثالثة
 .أن نفي اإلَيان  ا يدل على اخلروج من اإلسالم: الرابعة

 .أن لإلَيان حالوة قد ُيدها اإلنسان وقد  ا ُيدها: اخلامسة
 .أعمال القلب اِلربعة اليت  ا تنال و اية اهلل إ ا ّبا، و ا ُيد أحد طعم اإلَيان إ ا ّبا: السادسة
 .أن عامة املؤاخاة على أمر الدنيا: فهم الصحايب للواقع: السابعة
 . (32)( اِلَْسبَاب   بِِهم   َوتَقَط َعتْ : )تفسري: الثامنة

 .أن من املشركي من ُيب اهلل حباً شديداً : التاسعة
 .الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه: العاشرة

 .رك اِلكربأن من اَّتذ نداً تساوي َمبته َمبة اهلل فهو الش: احلادية عشرة
 

م   إِن َما: )باب قول هللا تعالى ف   َذلِك  ْيطَان  ي َخو   ك نت م إِن َوَخاف ونِ  تََخاف وه مْ  فاَلَ  أَْولِيَاءه   الش 

ْؤِمنِينَ  ر   إِن َما: )وقوله. (31)(مُّ ِ  َمَساِجدَ  يَْعم  ِ  آَمنَ  َمنْ  هللاه َكاةَ  َوآتَى الَةَ الص   اآلِخِر َوأَقَامَ  َواْليَْومِ  بِاِله  الز 

َ  إِّل   يَْخشَ  َولَمْ  (هللاه
ِ  آَمن ا يَق ول   َمن الن اسِ  َوِمنَ : )وقوله.اآلية (32) ِ  فِي أ وِذيَ  فَإَِذا بِاِل   َجَعَل فِْتنَةَ  هللا 

ِ  َكَعَذابِ  الن اسِ  (   هللا 
 .اآلية (33)

أن ترضى الناس بسخط اهلل، وأن حتمدهم على رزق اهلل، : ن ضعف اليقيإن م: )عن أيب سعيد رضي اهلل عنه مرفوعا
 (.وأن تذمهم على ماَل يؤتك اهلل، إن رزق اهلل  ا ُيره حرص حريص، و ا يرده كراهية كاره

من التمس رضى اهلل بسخط الناس رضي اهلل : ) أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: وعن عائشة رضي اهلل عنها
رواه ابن حبان يف ( ضى عنه الناس، ومن التمس رضى الناس بسخط اهلل سخط اهلل عليه وأسخط عليه الناسعنه وأر 

 .صحيحه
 :فيه مسائل

 .تفسري آية آل عمران: اِلوىل
 .تفسري آية براءة: الثانية
 .تفسري آية العنكبوت: الثالثة
 .أن اليقي يضعف ويقوى: الرابعة

 .ه الثالثعالمة ضعفه، ومن ذلك هذ: اخلامسة
 .أن إخالص اخلوف هلل من الفرائض: السادسة
 .ذكر ثواب من فعله: السابعة
 .ذكر عقاب من تركه: الثامنة
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ِ  َوَعلَى: )باب قول هللا تعالى ل واْ  هللاه نت م إِن فَتََوك  ْؤِمنِينَ  ك   إِن َما: )وقوله.  (34)( مُّ

ْؤِمن ونَ   َحْسب َك هللاه   الن بِيُّ  أَيُّهَا يَا)اآلية وقوله  (35)( َوِجلَْت ق ل وب ه مْ  هللاه   ذ ِكرَ  إَِذا ال ِذينَ  اْلم 

ْؤِمنِينَ  ِمنَ  ات بََعكَ  َوَمنِ  ِ  َعلَى يَتََوك لْ  َوَمن)وقوله  (31)( اْلم   . (32)( َحْسب ه   فَه وَ  هللا 
قاَلا إبراهيم صلى اهلل عليه وسلم حي ألقي يف . (33)( الوكيل  حسبنا اهلل ونعم: ) عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال

 إِيَماناا  فََزاَده مْ  فَاْخَشْوه مْ  لَك مْ  َجَمع واْ  قَدْ  الن اسَ  إِن  : )النار، وقاَلا َممد صلى اهلل عليه وسلم حي قالوا له

 .نسائيرواه البخاري وال (31)(اْلَوِكيل   َونِْعمَ  هللاه   َحْسب نَا َوقَال واْ 
 :فيه مسائل

 .أن التوكل من الفرائض: اِلوىل
 .أنه من شروط اإلَيان: الثانية
 .تفسري آية اِلنفال: الثالثة
 .تفسري اآلية يف آخرها: الرابعة

 .تفسري آية الطالق: اخلامسة
 .عظم شأن هذه الكلمة، وأِنا قول إبراهيم وَممد صلى اهلل عليهما وسلم يف الشدائد: السادسة

 

ِ  َمْكرَ  أَفَأَِمن واْ : )باب قول هللا تعالى ِ  يَأَْمن  َمْكرَ  فاَلَ  هللاه ونَ  اْلقَْوم   إِّل   هللاه  قَالَ : )وقوله (12)( اْلَخاِسر 

ْحَمِة َرب هِ  ِمن يَْقنَط   َوَمن آلُّونَ  إِّل   ر   .(11)( الض 

الشرك باهلل، واليأس من : ) رضي اهلل عنهما، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سئل عن الكبائر، فقال عن ابن عباس
 (.روح اهلل، واِلمن من مكر اهلل 

اإلشراك باهلل، واِلمن من مكر اهلل، والقنوط من رمحة اهلل، واليأس : أكرب الكبائر: )وعن ابن مسعود رضي اهلل عنه قال
 .عبد الرزاق رواه( من روح اهلل
 :فيه مسائل

 .تفسري آية اِلعراف: اِلوىل
 .تفسري آية احلجر: الثانية
 .شدة الوعيد فيمن أمن مكر اهلل: الثالثة
 .شدة الوعيد يف القنوط: الرابعة
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ِ  ي ْؤِمن َوَمن: )باب من اْليمان باِل الصبر على أقدار هللا وقول هللا تعالى ( بَه  قَلْ  يَْهدِ  بِاِل 
(12). 

 .هو الرجل تصيبه املصيبة فيعلم أِنا من عند اهلل، فريضى ويسلم: قال علقمة
: اثنتان يف الناس مها ّبم كفر: )ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة رضي اهلل عنه، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

 (.الطعن يف النسب، والنياحة على امليت
 (.ليس منا من ضرب اخلدود، وشق اجليوب، ودعا بدعوى اجلاهلية: )عود مرفوعاً وَلما عن ابن مس

إذا أراد اهلل بعبده اخلري عجل له العقوبة يف الدنيا، : )وعن أنس رضي اهلل عنه، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
إن عظم اجلزاء مع : )صلى اهلل عليه وسلموقال النيب ( وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حىت يواىف به يوم القيامة

 .حسنه الرتمذي( عظم البالء، وإن اهلل تعاىل إذا أحب قوماً ابتالهم، فمن رضي فله الرضي، ومن سخط فله السخط
 :فيه مسائل

 .تفسري آية التغابن: اِلوىل
 .أن هذا من اإلَيان باهلل: الثانية
 .الطعن يف النسب: الثالثة
 .فيمن ضرب اخلدود وشق اجليوب ودعا بدعوى اجلاهلية شدة الوعيد: الرابعة

 .عالمة إرادة اهلل بعبده اخلري: اخلامسة
 .إرادة اهلل به الشر: السادسة
 .عالمة حب اهلل للعبد: السابعة
 .حترمي السخط: الثامنة

 .ثواب الرضي بالبالء: التاسعة
 

ْثل ك مْ  بََشر   أَنَا إِن َما ق لْ : )باب ما جاء في الرياء وقول هللا تعالى مْ  أَن َما إِلَي   ي وَحى م  ( َواِحد   إِلَه   إِلَه ك 
 .اآلية (13)

(. أنا أغىن الشركاء عن الشرك، من عمل عماًل أشرك معي فيه غريي تركته وشركه: قال اهلل تعاىل: )عن أيب هريرة مرفوعاً 
 .رواه مسلم

: قال! بلى يا رسول اهلل: قالوا(  ا أخربكم مبا هو أخوف عليكم عندي من املسيح الدجال؟أ: )وعن أيب سعيد مرفوعاً 
 .رواه أمحد(. الشرك اخلفي، يقوم الرجل فيصلي، فيزيّن صالته، ملا يرى من نظر رجل)

 :فيه مسائل
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 .تفسري آية الكهف: اِلوىل
 .هللاِلمر العظيم يف رد العمل الصاحل إذا دخله شيء لغري ا: الثانية
 .ذكر السبب املوجب لذلك، وهو كمال الغىن: الثالثة
 .أن من اِلسباب، أنه تعاىل خري الشركاء: الرابعة

 .خوف النيب صلى اهلل عليه وسلم على أصحابه من الرياء: اخلامسة
 .أنه فسر ذلك بأن يصلي املرء هلل، لكن يزينها ملا يرى من نظر رجل إليه: السادسة

 

ْنيَا اْلَحيَاةَ  ي ِريد   َكانَ  َمن: )ن الشرك إرادة اْلنسان بعمله الدنيا وقول هللا تعالىباب م  الدُّ

 فِي لَه مْ  لَْيسَ  ال ِذينَ  أ ْولَـئِكَ *  ي ْبَخس وَن  ّلَ  فِيَها َوه مْ  فِيَها أَْعَمالَه مْ  إِلَْيِهمْ  ن َوف   َوِزينَتََها

ا َوبَاِطل   فِيَها َصنَع واْ  امَ  َوَحبِطَ  الن ار   إِّل   اآلِخَرةِ   .اآليتين (14)(يَْعَمل ونَ  َكان واْ  م 
تعس عبد الدينار، تعس عبد : )قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ويف الصحيح عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال

عس وانتكس وإذا شيك فال الدرهم، تعس عبد اخلميصة، تعس عبد اخلميلة، إن أعطي رضي، وإن َل يعط سخط، ت
انتقش، طوىب لعبد أخذ بعنان فرسه يف سبيل اهلل، أشعث رأسه، مغربة قدماه، إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة، وإن  

 (.كان يف الساقة كان يف الساقة، إن استأذن َل يؤذن له، وإن شفع َل يشفع 
 :فيه مسائل

 .إرادة اإلنسان الدنيا بعمل اآلخرة: اِلوىل
 .تفسري آية هود: ثانيةال

 .عبد الدينار والدرهم واخلميصة: تسمية اإلنسان املسلم: الثالثة
 .تفسري ذلك بأنه إن أعطي رضي، وإن َل يعط سخط: الرابعة

 (.تعس وانتكس)قوله : اخلامسة
 (.وإذا شيك فال انتقش: )قوله: السادسة
 .الثناء على اجملاهد املوصوف بتلك الصفات: السابعة

 

باب من أطاع العلماء واِلمراء في تحريم ما أحل هللا أو تحليل ما حرم هللا فقد اتخذهم أرباباا من 

 دون هللا

: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وتقولون: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: وقال ابن عباس
 !قال أبو بكر وعمر؟
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فليحذر الذين : ) عجبت لقوم عرفوا اإلسناد وصحته، يذهبون إىل رأي سفيان، واهلل تعاىل يقول: ام أمحدوقال اإلم
الشرك، لعله إذا رد بعض قوله : أتدري ما الفتنة؟ الفتنة (15)( َيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم

 .أن يقع يف قلبه شيء من الزيغ فيهلك
ْهبَانَه مْ  أَْحبَاَره مْ  ات َخذ واْ : )أنه مسع النيب صلى اهلل عليه وسلم يقرأ هذه اآلية: عن عدي بن حاُت  م ن أَْربَاباا َور 

ِ  د ونِ  أليس ُيرمون ما أحل اهلل فتحرمونه وُيّلون ما حرم اهلل، : )إنا لسنا نعبدهم قال: فقلت له. اآلية (16)( هللاه
 .رواه أمحد، والرتمذي وحسنه( معبادهت: قال فتلك. بلى: فقلت( فتحلونه؟

 :فيه مسائل
 .تفسري آية النور: اِلوىل
 .تفسري آية براءة: الثانية
 .التنبيه على معىن العبادة اليت أنكرها عدي: الثالثة
 .متثيل ابن عباس بأيب بكر وعمر، ومتثيل أمحد بسفيان: الرابعة

كثر عبادة الرهبان هي أفضل اِلعمال، وتسمى الو اية، تغرّي اِلحوال إىل هذه الغاية، حىت صار عند اِل: اخلامسة
وعبادة اِلحبار هي العلم والفقه مث تغريت احلال إىل أن عبد من دون اهلل من ليس من الصاحلي، وعبد باملعىن الثان 

 .من هو من اجلاهلي
 

 قَْبلِكَ  ِمن أ نِزلَ  إِلَْيَك َوَما أ نِزلَ  بَِما آَمن واْ  ه مْ أَن   يَْزع م ونَ  ال ِذينَ  إِلَى تَرَ  أَلَمْ : )باب قول هللا تعالى

واْ  أَن ي ِريد ونَ  واْ  الط اغ وِت َوقَدْ  إِلَى يَتََحاَكم  واْ  أَن أ ِمر  ْيطَان   َوي ِريد   بِهِ  يَْكف ر   ي ِضل ه ْم َضالَّلا  أَن الش 

ا ونَ  نَْحن   إِن َما قَال واْ  اِلَْرضِ  فِي ت ْفِسد واْ  لَه ْم ّلَ  قِيلَ  َوإَِذا: )وقوله. اآليات (12)( بَِعيدا ْصلِح   (13)( م 

ْكَم اْلَجاِهلِي ةِ : )وقوله. اآلية (11)( بَْعَد إِْصالَِحَها اِلَْرضِ  فِي ت ْفِسد واْ  َوّلَ : )وقوله  (122)(يَْبغ ونَ  أَفَح 

 .اآلية

 ا يؤمن أحدكم حىت يكون هواه : ) هلل صلى اهلل عليه وسلم قالعن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما، أن رسول ا
 .بإسناد صحيح" احلجة"حديث صحيح، رويناه يف كتاب : قال النووي( تبعاً ملا جئت به

نتحاكم إىل َممد   ِلنه عرف أنه : كان بي رجل من املنافقي ورجل من اليهود خصومة؛ فقال اليهودي: وقال الشعيب
فاتفقا أن يأتيا كاهنًا يف جهينة  –نتحاكم إىل اليهود   لعلمه أِنم يأخذون الرشوة : وقال املنافق  ا يأخذ الرشوة  

م ونَ  ال ِذينَ  إِلَى تَرَ  أَلَمْ : )فيتحاكما إليه، فنزلت  .اآلية (121)( يَْزع 
إىل كعبنب اِلشرف، : خرنرتافع إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم، وقال اآل: نزلت يف رجلي اختصما، فقال أحدمها: وقيل

نعم، : أكذلك؟ قال: فقال للذي َل ير  برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. مث ترافعا إىل عمر، فذكر له أحدمها القصة
 .فضربه بالسيف فقتله

 :فيه مسائل
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 .تفسري آية النساء وما فيها من اإلعانة على فهم الطاغوت: اِلوىل
 . (122)( اِلَْرضِ  فِي ت ْفِسد واْ  ّلَ  لَه مْ  قِيلَ  اَوإِذَ : )تفسري آية البقرة: الثانية
 . (123)( إِْصالَِحَها بَْعدَ  اِلَْرضِ  فِي ت ْفِسد واْ  َوّلَ )تفسري آية اِلعراف : الثالثة
ْكمَ : )تفسري: الرابعة  . (124)( يَْبغ ونَ  اْلَجاِهلِي ةِ  أَفَح 

 .ما قاله الشعيب يف سبب نزول اآلية اِلوىل: اخلامسة
 .تفسري اإلَيان الصادق والكاذب: سادسةال

 .قصة عمر مع املنافق: السابعة
 .كون اإلَيان  ا ُيصل ِلحد حىت يكون هواه تبعاً ملا جاء به الرسول صلى اهلل عليه وسلم: الثامنة

 

ونَ  َوه مْ : )باب من جحد شيئاا من اِلسماء والصفات وقول هللا تعالى ْحمَ  يَْكف ر   .اآلية (125)( ـنِ بِالر 

 (.حدثوا الناس مبا يعرفون، أتريدون أن يكذب اهلل ورسوله؟: )ويف صحيح البخاري قال علي
أنه رأى رجاًل انتفض   ملا مسع حديثًا عن النيب : وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس

ما فرق هؤ اء؟ ُيدون رقة عند َمكمه، ويهلكون عند : )وسلم يف الصفات، استنكارًا لذلك   فقالصلى اهلل عليه 
 .انتهى( متشاّبه

ونَ  َوه مْ : )فأنزل اهلل فيهم. أنكروا ذلك( الرمحن: )وملا مسعت قريش رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يذكر  يَْكف ر 

ْحَمـنِ   . (126)( بِالر 
 :فيه مسائل

 .م اإلَيان جبحد شيء من اِلمساء والصفاتعد: اِلوىل
 .تفسري آية الرعد: الثانية
 .ترك التحديث مبا  ا يفهم السامع: الثالثة
 .ذكر العلة أنه يفضي إىل تكذيب اهلل ورسوله، ولو َل يتعمد املنكر: الرابعة

 .كالم ابن عباس ملن استنكر شيئاً من ذلك، وأنه هلك: اخلامسة
 

ِ  نِْعَمتَ  يَْعِرف ونَ : )ل هللا تعالىباب قو ه م   ث م   هللاه ونََها َوأَْكثَر  ونَ  ي نِكر   .(122)( اْلَكافِر 

 .هذا ماِل، ورثته عن آبائي: هو قول الرجل: قال جماهد ما معناه
 .لو ا فالن َل يكن كذا: يقولون: وقال عون بن عبد اهلل

 .اعة آَلتناهذا بشف: يقولون: وقال ابن قتيبة
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.. ( أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر: إن اهلل تعاىل قال: )بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه –وقال أبو العباس 
 .احلديث، وقد تقدم   وهذا كثري يف الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إىل غريه، ويشرك به

 .حاذقاً، وحنو ذلك ِّما هو جاٍر على ألسنة كثري كانت الريح طيبة، واملالح: هو كقوَلم: قال بعض السلف
 :فيه مسائل

 .تفسري معرفة النعمة وإنكارها: اِلوىل
 .معرفة أن هذا جاٍر على ألسنة كثري: الثانية
 .تسمية هذا الكالم إنكاراً للنعمة: الثالثة
 .اجتماع الضدين يف القلب: الرابعة

  
  
  
  
 

ِ  تَْجَعل واْ  الَ فَ : )باب قول هللا تعالى  . (123)( َوأَنت ْم تَْعلَم ونَ  أَنَداداا  ِِله

: هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء يف ظلمة الليل؛ وهو أن تقول: اِلنداد: قال ابن عباس يف اآلية
بط يف الدار ِلتانا اللصوص، وقول لو ا كليبة هذا ِلتانا اللصوص، ولو ا ال: واهلل، وحياتك يا فالن وحياِت، وتقول

رواه ابن أيب (  ا َتعل فيها فالنًا هذا كله به شرك. لو ا اهلل وفالن: ما شاء اهلل وشئت، وقول الرجل: الرجل لصاحبه
 .حاُت

( من حلف بغري اهلل فقد كفر أو أشرك: )أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: وعن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه
 .الرتمذي وحسنه، وصححه احلاكم رواه

 .ِلن أحلف باهلل كاذباً أحب إِّل من أن أحلف بغريه صادقاً : وقال ابن مسعود
ما : ما شاء اهلل وشاء فالن، ولكن قولوا:  ا تقولوا: )وعن حذيفة رضي اهلل عنه، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

 .رواه أبو داود بسند صحيح( شاء اهلل مث شاء فالن
لو ا اهلل مث : ويقول: قال. باهلل مث بك: أعوذ باهلل وبك، وُيوز أن يقول: وجاء عن إبراهيم النخعي، أنه يكره أن يقول

 .لو ا اهلل وفالن: فالن، و ا تقولوا
 :فيه مسائل

 .تفسري آية البقرة يف اِلنداد: اِلوىل
 .ك اِلكرب بأِنا تعم اِلصغرأن الصحابة رضي اهلل عنهم يفسرون اآلية النازلة يف الشر : الثانية
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 .أن احللف بغري اهلل شرك: الثالثة
 .أنه إذا حلف بغري اهلل صادقاً، فهو أكرب من اليمي الغموس: الرابعة

 .الفرق بي الواو ومث يف اللفظ: اخلامسة
  
 

 باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف باِل

 ا حتلفوا بآبائكم، من حلف باهلل فليصدق، : ) ، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالعن ابن عمر رضي اهلل عنهما
 .، رواه ابن ماجه بسند حسن(ومن َل ير  فليس من اهلل. ومن حلف له باهلل فلري 

 :فيه مسائل
 .النهي عن احللف باآلباء: اِلوىل
 .اِلمر للمحلوف له باهلل أن يرضى: الثانية
 َل ير وعيد من : الثالثة

 

 ما شاء هللا وشئت: باب قول

: إنكم تشركون، تقولون ما شاء اهلل وشئت، وتقولون: عن قتيلة، أن يهوديًا أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال
( ما شاء مث شئت: لواورب الكعبة، وأن يقو : )والكعبة، فأمرهم النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا أرادوا أن ُيلفوا أن يقولوا

 .رواه النسائي وصححه
أ : )ما شاء اهلل وشئت، فقال: أن رجاًل قال للنيب صلى اهلل عليه وسلم: وله أيضًا عن ابن عباس رضي اهلل عنهما

 (.جعلتِن هلل نداً؟ ما شاء اهلل وحده
إنكم ِلنتم القوم، لو ا : د، فقلترأيت كأن أتيت على نفر من اليهو : و ابن ماجه عن الطفي ل أخ ي عائشة ِلمه ا قال

مث مررت بنفر من . ما شاء اهلل وشاء َممد: وإنكم ِلنتم القوم لو ا أنكم تقولون: قالوا. عزير ابن اهلل: أنكم تقولون
ما : وإنكم ِلنتم القوم، لو ا أنكم تقولون: املسيح ابن اهلل، قالوا: إنكم ِلنتم القوم، لو ا أنكم تقولون: النصارى فقلت

هل : )قال. فلما أصبحت أخربت ّبا من أخربت، مث أتيت النيب صلى اهلل عليه وسلم فأخربته. شاء اهلل وشاء َممد
أما بعد؛ فإن طفياًل رأى رؤيا، أخرب ّبا من أخرب : )فحمد اهلل وأثىن عليه، مث قال: قال. نعم: قلت( أخربت ّبا أحداً؟

ما : ما شاء اهلل وشاء َممد، ولكن قولوا: فال تقولوا. ن أِناكم عنهامنكم، وإنكم قلتم كلمة كان َينعِن كذا وكذا أ
 (.شاء اهلل وحده

 :فيه مسائل
 .معرفة اليهود بالشرك اِلصغر: اِلوىل
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 .فهم اإلنسان إذا كان له هوى: الثانية
 : فكيف مبن قال( أ جعلتِن هلل نداً؟: )قوله صلى اهلل عليه وسلم: الثالثة

 . . . . ن ألوذ به سواك يا أكرم اخللق ما ِل م
 .والبيتي بعده

 (.َينعِن كذا وكذا: )أن هذا ليس من الشرك اِلكرب، لقوله: الرابعة
 .أن الرؤيا الصاحلة من أقسام الوحي: اخلامسة
 .أِنا قد تكون سبباً لشرع بعض اِلحكام: السادسة

 

ْنيَا َحيَات نَا إِّل   ِهيَ  َما ال واَوقَ : )باب من سب الدهر فقد آذى هللا وقول هللا تعـالى  نَم وت   الدُّ

 .اآلية (121)(الد ْهر   إِّل   ي ْهلِك نَا َوَما َونَْحيَا
يؤذيِن ابن آدم، يسب الدهر، وأنا : قال اهلل تعاىل: )يف الصحيح عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

 (. ا تسبوا الدهر، فإن اهلل هو الدهر: )ويف رواية (الدهر، أقلب الليل والنهار
 :فيه مسائل

 .النهي عن سب الدهر: اِلوىل
 .تسميته أذى هلل: الثانية
 (.فإن اهلل هو الدهر: )التأمل يف قوله: الثالثة
 .أنه قد يكون ساباً ولو َل يقصده بقلبه: الرابعة

 

 باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه

رجل تسمى : إن أخنع اسم عند اهلل: )يف الصحيح عن أيب هريرة رضي اهلل عنه، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
 (.ملك اِلمالك،  ا مالك إ ا اهلل

 (.شاهان شاه)مثل : قال سفيان
 .يعِن أوضع( أخنع)قوله (. أغيظ رجل على اهلل يوم القيامة وأخبثه: )ويف رواية

 :فيه مسائل
 .النهي عن التسمي مبلك اِلمالك: وىلاِل

 .أن ما يف معناه مثله، كما قال سفيان: الثانية
 .التفطن للتغليظ يف هذا وحنوه، مع القطع بأن القلب َل يقصد معناه: الثالثة
 .التفطن أن هذا إلجالل اهلل سبحانه: الرابعة
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 باب احترام أسماء هللا وتغيير اّلسم ِلجل ذلك

: فقال( إن اهلل هو احلكم، وإليه احلكم: )أنه كان يكىن أبا احلكم؛ فقال له النيب صلى اهلل عليه وسلم: عن أيب شريح
( ما أحسن هذا فمالك من الولد؟: )إن قومي إذا اختلفوا يف شيء أتون، فحكمت بينهم، فرضي كال الفريقي فقال

 .، رواه أبو داود وغريه(فأنت أبو شريح: )شريح، قال: قلت( فمن أكربهم؟: )قال. شريح، ومسلم، وعبد اهلل: قلت
 :فيه مسائل

 .احرتام أمساء اهلل وصفاته ولو َل يقصد معناه: اِلوىل
 .تغيري ا اسم ِلجل ذلك: الثانية
 .اختيار أكرب اِلبناء للكنية: الثالثة

 

 َسأَْلتَه مْ  َولَئِن: )الرسول وقول هللا تعالي باب من هزل بشيء فيه ذكر هللا أو القرآن أو

وض   ك ن ا إِن َما لَيَق ول ن    .اآلية (112)( َونَْلَعب   نَخ 
أنه قال رجل يف غزوة :  -دخل حديث بعضهم يف بعض  –عن ابن عمر، وَممد بن كعب، وزيد بن أسلم، وقتادة 

بطوناً، و ا أكذب ألسناً، و ا أجنب عند اللقاء   يعِن رسول اهلل صلى اهلل عليه ما رأينا مثل قرائناً هؤ اء، أرغب : تبوك
. كذبت، ولكنك منافق، ِلخربن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: وسلم وأصحابه القرّاء   فقال له عوف بن مالك

لرجل إىل رسول اهلل صلى فجاء ذلك ا. فذهب عوف إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ليخربه فوجد القرآن قد سبقه
إَّنا كنا َنو  ونتحدث حديث الركب، نقطع به عنا ! يا رسول اهلل: اهلل عليه وسلم وقد ارحتل وركب ناقته، فقال

كأن أنظر إليه متعلقاً بنس عة ناقة رس  ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وإن احلجارة تنكب رجليه : فقال ابن عمر. الطريق
ِ : )فيقول له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم –ا َنو  ونلعب إَّنا كن: وهو يقول –  ك نت مْ  َوَرس ولِهِ  َوآيَاتِهِ  أَبِاِله

نَ   .ما يتلفت إليه وما يزيده عليه( تَْستَْهِزؤ 
 :فيه مسائل

 .أن من هزل ّبذا فهو كافر: وهي العظيمة: اِلوىل
 .نأن هذا هو تفسري اآلية فيمن فعل ذلك كائناً من كا: الثانية
 .الفرق بي النميمة والنصيحة هلل ولرسوله: الثالثة
 .الفرق بي العفو الذي ُيبه اهلل وبي الغلظة على أعداء اهلل: الرابعة

 .أن من اِلعذار ما  ا ينبغي أن يقبل: اخلامسة
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ن ا َرْحَمةا  أََذْقنَاه   َولَئِنْ : )باب ما جاء في قول هللا تعالى اء ْعدِ بَ  ِمن م  ْته  لَيَق ولَن   َضر   (111)(لِي َهَذا َمس 

 .اآلية

 .يريد من عندي: وقال ابن عباس. هذا بعملي وأنا َمقوق به: قال جماهد
على : وقال آخرون. على علم مِن بوجوه املكاسب: قال قتادة (112)( ِعنِدي ِعْلم   َعلَى أ وتِيت ه   إِن َما قَالَ : )وقوله
 .أوتيته على شرف: وهذا معىن قول جماهد. من اهلل أن له أهل علم

أبرص، وأقرع، : إن ثالثة من بِن إسرائيل: ) وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه أنه مسع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول
لون حسن، وجلد  :أي شيء أحب إليك؟ قال: فأراد اهلل أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكاً، فأتى اِلبرص، فقال. وأعمى

: فمسحه، فذهب عنه قذره، وأعطي لوناً حسناً وجلداً حسناً، قال: حسن، ويذهب عِن الذي قد قذرن الناس به قال
فأتى : قال. بارك اهلل لك فيها: اإلب ل أو البقر   شك إسحاق   فأعطي ناقة عشراء، وقال: فأي املال أحب إليك؟ قال

شعر حسن، ويذهب عِن الذي قد قذرن الناس به فمسحه، فذهب عنه، : اِلقرع، فقال أي شيء أحب إليك قال
. بارك اهلل لك فيها: البقر، أو اإلبل، فأعطي بقرة حاماًل، قال: أي املال أحب إليك؟ قال: وأعطي شعراً حسناً، فقال

فرد اهلل إليه أن يرد اهلل إِل بصري؛ فأبصر به الناس، فمسحه، : أي شيء أحب إليك؟ قال: فأتى اِلعمى، فقال
الغنم، فأعطي شاة والداً؛ فأنتج هذان وولد هذا، فكان َلذا واٍد من اإلبل، : فأي املال أحب إليك؟ قال: بصره، قال

رجل مسكي، قد انقطعت : فقال. مث إنه أتى اِلبرص يف صورته وهيئته: وَلذا واٍد من البقر، وَلذا واٍد من الغنم، قال
غ ِل اليوم إ ا باهلل مث بك، أسألك بالذي أعطاك اللون احلسن، واجللد احلسن، واملال، يب احلبال يف سفري، فال بال
كأن أعرفك، أَل تكن أبرص يقذرك الناس، فقرياً، فأعطاك اهلل : فقال له. احلقوق كثرية: بعرياً أتبلغ به يف سفري، فقال

وأتى : قال. ن كنت كاذباً فصرّيك اهلل إىل ما كنتإ: إَّنا ورثت هذا املال كابراً عن كابر، فقال: عز وجل املال؟ فقال
إن كنت كاذبًا فصرّيك اهلل إىل ما  : اِلقرع يف صورته، فقال له مثل ما قال َلذا، ورّد عليه مثل ما رّد عليه هذا، فقال

يوم رجل مسكي وابن سبيل، قد انقطعت يب احلبال يف سفري، فال بالغ ِل ال: وأتى اِلعمى يف صورته، فقال. كنت
كنت أعمى فرّد اهلل إِلَّ بصري، فخذ : أسألك بالذي رّد عليك بصرك شاة أتبلغ ّبا يف سفري، فقال. إ ا باهلل مث بك

أمسك مالك، فإَّنا ابتليتم فقد رضي اهلل : فقال. ما شئت ودع ما شئت، فواهلل  ا أجهدك اليوم بشيء أخذته هلل
 .أخرجاه( عنك، وسخط على صاحبيك

 :فيه مسائل
 .تفسري اآلية: وىلاِل

 . (113)(لِي َهَذا لَيَق ولَن  : )ما معىن: الثانية
 .(113)(ِعنِدي ِعْلم   َعلَى أ وتِيت ه  : )ما معىن قوله: الثالثة
 .ما يف هذه القصة العجيبة من العرب العظيمة: الرابعة
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ا: )باب قول هللا تعالى َرَكاء لَه   َجَعالَ  َصالِحاا  آتَاه َما فَلَم   .اآلية (114)( آتَاه َما فِيَما ش 

 .اتفقوا على حترمي كل اسم معبَّد لغري اهلل؛ كعبد عمر، وعبد الكعبة، وما أشبه ذلك، حاشا عبد املطلب: قال ابن حزم
ا الذي إن صاحبكم: ملا تغش اها آدم مح لت، فأتامها إبليس فقال: وعن ابن عباس رضي اهلل عنه يف اآلية قال

أخرجتكما من اجلنة لتطيعان أو ِلجعلن له قرن أيل، فيخرج من بطنك فيشقه، وِلفعلن وِلفعلن   َيوفهما   مِسياه عبد 
احلارث، فأبيا أن يطيعاه، فخرج ميتاً، مث محلت، فأتامها، فقال مثل قوله، فأبيا أن يطيعاه، فخرج ميتاً، مث محلت، 

(  آتَاه َما فِيَما ش َرَكاء لَه   َجعاَلَ : )الولد، فسمياه عبد احلارث فذلك قوله تعاىل فأتامها، فذكر َلما فأدركهما حب
 .رواه ابن أيب حاُت (115)

لئن : ) وله بسند صحيح عن جماهد يف قوله. شركاء يف طاعته، وَل يكن يف عبادته: وله بسند صحيح عن قتادة قال
 .انًا، وذكر معناه عن احلسن وسعيد وغريمهاأشفقا أ ا يكون إنس: قال (116)( آتيتنا صاحلاً 

 :فيه مسائل
 .حترمي كل اسم معّبد لغري اهلل: اِلوىل
 .تفسري اآلية: الثانية
 .أن هذا الشرك يف جمرد تسمية َل تقصد حقيقتها: الثالثة
 .أن هبة اهلل للرجل البنت السوية من النعم: الرابعة

 .اعة، والشرك يف العبادةذكر السلف الفرق بي الشرك يف الط: اخلامسة
 

ِ : )باب قول هللا تعالى ْسنَى اِلَْسَماء َوِِله واْ  بَِها فَاْدع وه   اْلح   (112)( فِي أَْسَمآئِهِ  ي ْلِحد ونَ  ال ِذينَ  َوَذر 

 اآلية

مسوا الالت من اإلله، والعزى من : وعنه. يشركون(: يف َأمْسَآئِهِ  يُ ْلِحُدونَ )ذكر ابن أيب حاُت عن ابن عباس رضي اهلل عنهما  
 .يدخلون فيها ما ليس منها: وعن اِلعمش. العزيز

 :فيه مسائل
 .إثبات اِلمساء: اِلوىل
 .كوِنا حسىن: الثانية
 .اِلمر بدعائه ّبا: الثالثة
 .ترك من عار  من اجلاهلي امللحدين: الرابعة

 .تفسري اإلحلاد فيها: اخلامسة
 .وعيد من أحلد: السادسة
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 السالم على هللا: باب ّل يقال

السالم على : كنا إذا كنا مع النيب صلى اهلل عليه وسلم يف الصالة قلنا: يف الصحيح عن ابن مسعود رضي اهلل عنه قال
 (.سالم على اهلل، فإن اهلل هو السالم ا تقولوا ال: )اهلل من عباده، السالم على فالن، فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم

 :فيه مسائل
 .تفسري السالم: اِلوىل
 .أنه حتية: الثانية
 .أِنا  ا تصلح هلل: الثالثة
 .العلة يف ذلك: الرابعة

 .تعليمهم التحية اليت تصلح هلل: اخلامسة
 

 اللهم اغفر لي إن شئت: باب قول

اللهم اغفر ِل إن :  ا يقل أحدكم: )رضي اهلل عنه، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال يف الصحيح عن أيب هريرة
 (.شئت، اللهم ارمحِن إن شئت، ليعزم املسألة، فإن اهلل  ا مكره له

 (.وليعظم الرغبة، فإن اهلل  ا يتعاظمه شيء أعطاه: )وملسلم
 :فيه مسائل

 .النهي عن ا استثناء يف الدعاء: اِلوىل
 .بيان العلة يف ذلك: نيةالثا

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

 .التعليل َلذا اِلمر: اخلامسة
 

 عبدي وأمتي: باب ّل يقول

، أطعم ربك:  ا يقل أحدكم: )يف الصحيح عن أيب هريرة رضي اهلل عنه، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
 (.فتاي وفتاِت، وغالمي: عبدي وأميت، وليقل: سيدي ومو اي، و ا يقل: وضىء ربك، وليقل

 :فيه مسائل
 .عبدي وأميت: النهي عن قول: اِلوىل
 .أطعم ربك: ريب، و ا يقال له:  ا يقول العبد: الثانية
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 .فتاي وفتاِت وغالمي: تعليم اِلول قول: الثالثة
 .ومو اي سيدي: تعليم الثان قول: الرابعة

 .التنبيه للمراد، وهو حتقيق التوحيد حىت يف اِللفاظ: اخلامسة
 

 باب ّل يرد من سأل هللا

من استعاذ باهلل فأعيذوه، ومن سأل باهلل : )قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال
ع إليكم معروفًا فكافئوه، فإن َل َتدوا ما تكافئونه فادعوا له حىت ترون أنكم فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صن

 .رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح(. قد كافأمتوه
 :فيه مسائل

 .إعاذة من استعاذ باهلل: اِلوىل
 .إعطاء من سأل باهلل: الثانية
 .إجابة الدعوة: الثالثة
 .املكافأة على الصنيعة: الرابعة

 .أن الدعاء مكافأة ملن َل يقدر إ ا عليه: اخلامسة
 (.حىت ترون أنكم قد كافأمتوه: )قوله: السادسة

 

 باب ّل يسأل بوجه هللا إّل الجنة

 .رواه أبو داود(.  ا يسأل بوجه اهلل إ ا اجلنة: )قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: عن جابر رضي اهلل عنه قال
 :لفيه مسائ

 .النهي عن أن يسأل بوجه اهلل إ ا غاية املطالب: اِلوىل
 .إثبات صفة الوجه: الثانية

 

ا َشْيء   اِلَْمرِ  ِمنَ  لَنَا َكانَ  لَوْ  يَق ول ونَ : )باب ما جاء في الهلو وقول هللا تعالى  ق تِْلنَا م 

ونَا لَوْ  َوقََعد واْ  ِْلْخَوانِِهمْ  قَال واْ  ال ِذينَ : )وقوله. (113)( َهاه نَا  .اآلية (111)(ق تِل وا َما أَطَاع 
احرص على ما ينفعك، واستعن باهلل و ا تعجزن، : )يف الصحيح عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

لو تفتح عمل  قدر اهلل وما شاء فعل، فإن: وإن أصابك شيء فال تقل لو أن فعلت لكان كذا وكذا؛ ولكن قل
 (.الشيطان

 :فيه مسائل
 .تفسري اآليتي يف آل عمران: اِلوىل
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 .لو، إذا أصابك شيء: النهي الصريح عن قول: الثانية
 .تعليل املسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان: الثالثة
 .اإلرشاد إىل الكالم احلسن: الرابعة

 .اِلمر باحلرص على ما ينفع مع ا استعانة باهلل: اخلامسة
 .النهي عن ضد ذلك وهو العجز: السادسة

  
 

 باب النهي عن سب الريح

:  ا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: )عن أيب بن كعب رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
ت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح، وشر ما فيها، اللهم إنا نسألك من خري هذه الريح، وخري ما فيها، وخري ما أمر 

 .صححه الرتمذي( وشر ما أمرت به
 :فيه مسائل

 .النهي عن سب الريح: اِلوىل
 .اإلرشاد إىل الكالم النافع إذا رأى اإلنسان ما يكره: الثانية
 .اإلرشاد إىل أِنا مأمورة: الثالثة
 .أِنا قد تؤمر خبري وقد تؤمر بشر: الرابعة

 
 

ِ  يَظ نُّونَ  أَنف س ه مْ : )باب قول هللا تعالى  ِمن اِلَْمرِ  ِمنَ  ل نَا َهل يَق ول ونَ  اْلَجاِهلِي ةِ  ظَن   َغْيَر اْلَحق   بِاِله

ل ه   اِلَْمرَ  إِن   َشْيء  ق لْ  ِ  ك  ( ِِل 
ْشِرَكاتِ : )وقوله. اآلية (1) ِ  َواْلم   َدائَِرة   َعلَْيِهمْ  الس ْوءِ  ظَن   الظ ان يَن بِاِل 

 .اآلية (122)( الس ْوءِ 

فّسر هذا الظن بأنه سبحانه  ا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما : قال ابن القيم يف اآلية اِلوىل
وأن يظهره اهلل أصاّبم َل يكن بقدر اهلل وحكمته، ففسر بإنكار احلكمة، وإنكار القدر، وإنكار أن يتم أمر رسوله، 

وهذا هو الظن السوء الذي ظنه املنافقون واملشركون يف سورة الفتح، وإَّنا كان هذا ظن السوء؛ ِلنه . على الدين كله
ظن غري ما يليق به سبحانه، وما يليق حبكمته ومحده ووعده الصادق، فمن ظن أنه يديل الباطل على احلق إدالة 

يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره حبكمة بالغة يستحق  مستقرة يضمحل معها احلق، أو أنكر أن
 .عليها احلمد، بل زعم أن ذلك ملشيئة جمردة، فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار

اءه وأكثر الناس يظنون باهلل ظن السوء فيما َيتص ّبم وفيما يفعله بغريهم، و ا يسلم من ذلك إ ا من عرف اهلل وأمس
 .وصفاته وموجب حكمته ومحده
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فليعنت اللبيب الناصح لنفسه ّبذا، وليتب إىل اهلل ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء، ولو فتشت من فتشت لرأيت 
هل أنت : عنده تعنتًا على القدر ومالمة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك

 ساَل؟
 وإ ا فإن  ا إخالك ناجياً   ن ذي عظيمةفإن تنج منها تنج م

 :فيه مسائل
 .تفسري آية آل عمران: اِلوىل
 .تفسري آية الفتح: الثانية
 .اإلخبار بأن ذلك أنواع  ا حتصر: الثالثة
 .أنه  ا يسلم من ذلك إ ا من عرف اِلمساء والصفات وعرف نفسه: الرابعة

 

 باب ما جاء في منكري القدر

والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان ِلحدهم مثل أحد ذهباً، مث أنفقه يف سبيل اهلل ما قبله اهلل منه : وقال ابن عمر
أن تؤمن باهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، : اإلَيان: )مث استدل بقول النيب صلى اهلل عليه وسلم. حىت يؤمن بالقدر

 .رواه مسلم (.واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خريه وشره
يا بِن إنك لن َتد طعم اإلَيان حىت تعلم أن ما أصابك َل يكن ليخطئك، : )وعن عبادة بن الصامت أنه قال  ابنه

: إن أول ما خلق اهلل القلم، فقال له: )وما أخطأك َل يكن ليصيبك، مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول
يا بِن مسعت رسول اهلل صلى اهلل ( دير كل شيء حىت تقوم الساعةأكتب مقا: رب، وماذا أكتب؟ قال: اكتب، فقال
 (.من مات على غري هذا فليس مِن: )وسلم يقول

اكتب، فجرى يف تلك الساعة مبا هو كائن إىل يوم : إن أول ما خلق اهلل تعاىل القلم، فقال له: )ويف رواية ِلمحد
 (.القيامة

 (.فمن َل يؤمن بالقدر خريه وشره أحرقه اهلل بالنار: ) عليه وسلمقال رسول اهلل صلى اهلل: ويف رواية  ابن وهب
يف نفسي شيء من القدر، فحدثِن بشيء لعل : أتيت أيب بن كعب، فقلت: ويف املسند والسنن عن ابن الديلمي قال

ا اصابك َل يكن لو أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله اهلل منك حىت تؤمن بالقدر، وتعلم أن م: )اهلل يذهبه من قليب، فقال
فأتيت عبد اهلل بن : قال(. ليخطئك، وما أخطأك َل يكن ليصيبك، ولو مت على غري هذا لكنت من أهل النار

حديث صحيح . مسعود، وحذيفة بن اليمان، وزيدبن ثابت، فكلهم حدثِن مبثل ذلك عن النيب صلى اهلل عليه وسلم
 .رواه احلاكم يف صحيحه

 :فيه مسائل
 .  اإلَيان بالقدربيان فر : اِلوىل
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 .بيان كيفية اإلَيان به: الثانية
 .إحباط عمل من َل يؤمن به: الثالثة
 .اإلخبار بأن أحداً  ا ُيد طعم اإلَيان حىت يؤمن به: الرابعة

 .ذكر أول ما خلق اهلل: اخلامسة
 .أنه جرى باملقادير يف تلك الساعة إىل قيام الساعة: السادسة
 .عليه وسلم ِّمن َل يؤمن بهبراءته صلى اهلل : السابعة
 .عادة السلف يف إزالة الشبهة بسؤال العلماء: الثامنة

 .أن العلماء أجابوه مبا يزيل الشبهة، وذلك أِنم نسبوا الكالم إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقط: التاسعة
  
  
  
 

 باب ما جاء في المصورين

ومن أظلم ِّمن ذهب َيلق  : قال اهلل تعاىل: )قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: هلل عنه قالعن أيب هريرة رضي ا
 .أخرجاه(. كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعرية

أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين : )وَلما عن عائشة رضي اهلل عنها، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
 (.هؤون خبلق اهلليضا

كل مصور يف النار ُيعل له بكل : )مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: وَلما عن ابن عباس رضي اهلل عنهما
 (.صورة صورها نفس يعذب ّبا يف جهنم

 (.من صّور صورة يف الدنيا كّلف أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ: )وَلما عنه مرفوعاً 
أ ا أبعثك على ما بعثِن عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟ أ ا تدع صورة : )قال ِل عليّ : قال وملسلم عن أيب اَلياج

 (.إ ا طمستها، و ا قرباً مشرفاً إ ا سويته
 :فيه مسائل

 .التغليظ الشديد يف املصورين: اِلوىل
 (.لق كخلقيومن أظلم ِّمن ذهب َي: )التنبيه على العلة، وهو ترك اِلدب مع اهلل لقوله: الثانية
 (.فليخلقوا ذرة أو شعرية: )التنبيه على قدرته وعجزهم، لقوله: الثالثة
 .التصريح بأِنم أشد الناس عذاباً : الرابعة

 .أن اهلل َيلق بعدد كل صورة نفساً يعذب ّبا املصور يف جهنم: اخلامسة
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 .أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح: السادسة
 .اِلمر بطمسها إذا وجدت: السابعة

 

 .(121)( َواْحفَظ وْا أَْيَمانَك مْ : )باب ما جاء في كثرة الحلف وقول هللا تعالى

احللف منفقة للسلعة، ِّمحقة : )مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال
 .أخرجاه( للكسب

: ثالثة  ا يكلمهم اهلل و ا يزكيهم وَلم عذاب أليم: )عليه وسلم قالعن سلمان رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى 
رواه الطربان بسند ( أشيمط زان، وعائل مستكرب، ورجل جعل اهلل بضاعته،  ا يشرتي إ ا بيمينه، و ا يبيع إ ا بيمينه

 .صحيح
خري أميت قرن، مث الذين : )قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ويف الصحيح عن عمران بن حصي رضي اهلل عنه قال

فال أدري أذكر بعد قرنه مرتي أو ثالثاً؟ مث إن بعدكم قومًا يشهدون و ا : يلوِنم مث الذين يلوِنم، قال عمران
 (.يستشهدون، وَيونون و ا يؤمتنون، وينذرون و ا يوفون، ويظهر فيهم السمن

خري الناس قرن، مث الذين يلوِنم، مث الذين : )لم قالوفيه عن ابن مسعود رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وس
 (.يلوِنم، مث ُييء قوم تسبق شهادة أحدهم َيينه، وَيينه شهادته

 .كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد وحنن صغار: قال إبراهيم
 :فيه مسائل

 .الوصية حبفظ اِلَيان: اِلوىل
 .للربكةاإلخبار بأن احللف منفقة للسلعة، ِّمحقة : الثانية
 .الوعيد الشديد فيمن  ا يبيع و ا يشرتي إ ا بيمينه: الثالثة
 .التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي: الرابعة

 .ذم الذين ُيلفون و ا يستحلفون: اخلامسة
 .ثناؤه صلى اهلل عليه وسلم على القرون الثالثة، أو اِلربعة، وذكر ما ُيدث بعدهم: السادسة
 .ين يشهدون و ا يستشهدونذم الذ: السابعة
 .كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد: الثامنة
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ِ  بَِعْهدِ  َوأَْوف واْ : )باب ما جاء في ذمة هللا وذمة نبيه وقول هللا تعالى واْ  َوّلَ  َعاَهدتُّمْ  إَِذا هللاه  تَنق ض 

 .اآلية (122)( تَْوِكيِدهَا اِلَْيَماَن بَْعدَ 

عن بريدة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان إذا أمَّر أمريًا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى اهلل 
اغزوا بسم اهلل، يف سبيل اهلل، قاتلوا من كفر باهلل، اغزوا و ا تغلوا و ا تغدروا، و ا : )ومن معه من املسلمي خرياً، فقال

ا وليداً، وإذا لقيت عدوك من املشركي فادعهم إىل ثالث خصال   أو خالل   فآيتهن ما أجابوك فاقبل متثلوا، و ا تقتلو 
منهم وكف عنهم، مث ادعهم إىل اإلسالم فإن هم أجابوك فاقبل منهم، مث ادعوهم إىل التحول من دارهم إىل دار 

ما على املهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها املهاجرين، وأخربهم أِنم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين، وعليهم 
فأخربهم أِنم يكونون كأعراب املسلمي، ُيري عليهم حكم اهلل تعاىل، و ا يكون َلم يف الغنيمة والفيء شيء إ ا أن 
 ُياهدوا مع املسلمي، فإن هم أبوا فاسأَلم اجلزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن باهلل

وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن َتعل ذمة اهلل وذمة نبيه، فال َتعل َلم ذمة اهلل وذمة نبيه، ولكن اجعل . وقاتلهم
 .َلم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن َّتفروا ذِّمكم وذمة أصحابكم أهون من أن َّتفروا ذمة اهلل وذمة نبيه

. ال تنزَلم على حكم اهلل، ولكن أنزَلم على حكمكوإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزَلم على حكم اهلل، ف
 .رواه مسلم( فإنك  ا تدري، أتصيب حكم اهلل فيهم أم  ا

 :فيه مسائل
 .الفرق بي ذمة اهلل وذمة نبيه، وذمة املسلمي: اِلوىل
 .اإلرشاد إىل أقل اِلمرين خطراً : الثانية
 (.اغزوا بسم اهلل يف سبيل اهلل: )قوله: الثالثة
 (.قاتلوا من كفر باهلل: )قوله :الرابعة

 (.استعن باهلل وقاتلهم: )قوله: اخلامسة
 .الفرق بي حكم اهلل وحكم العلماء: السادسة
 .يف كون الصحايب ُيكم عند احلاجة حبكم  ا يدري أيوافق حكم اهلل أم  ا: السابعة

 

 باب ما جاء في اْلقسام على هللا

واهلل  ا يغفر اهلل لفالن، فقال : قال رجل: )قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: بد اهلل رضي اهلل قالعن جندب بن ع
 .رواه مسلم( من ذا الذي يتأىل علّي أن  ا اغفر لفالن؟ إن قد غفرت له وأحبطت عملك: اهلل عز وجل

 .بقت دنياه وآخرته تكلم بكلمة أو: ويف حديث أيب هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة
 :فيه مسائل
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 .التحذير من التأِل على اهلل: اِلوىل
 .كون النار أقرب إىل أحدنا من شراك نعله: الثانية
 .أن اجلنة مثل ذلك: الثالثة
 ..اخل( إن الرجل ليتكلم بالكلمة)فيه شاهد لقوله : الرابعة

 .أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره اِلمور إليه: اخلامسة
 

 باب ّل يستشفع باِل على خلقه

ِنكت اِلنفس، : يا رسول اهلل: جاء أعرايب إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال: عن جبري بن مطعم رضي اهلل عنه قال
ى اهلل عليه وجاع العيال، وهلكت اِلموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع باهلل عليك وبك على اهلل، فقال النيب صل

فما زال يسبح حىت عرف ذلك يف وجوه أصحابه؛ مث قال النيب صلى اهلل عليه !( سبحان اهلل! سبحان اهلل: )وسلم
. وذكر احلديث( وُيك، أتدري ما اهلل؟ إن شأن اهلل أعظم من ذلك، إنه  ا يستشفع باهلل على أحد من خلقه: )وسلم

 .رواه أبو داود
 :فيه مسائل

 .نستشفع باهلل عليك: على من قالإنكاره : اِلوىل
 .تغريه تغرياً عرف يف وجوه أصحابه من هذه الكلمة: الثانية
 (.نستشفع بك على اهلل: )أنه َل ينكر عليه قوله: الثالثة
 (.سبحان اهلل)التنبيه على تفسري : الرابعة

 .أن املسلمي يسألونه ا استسقاء: اخلامسة
 

 النبي صلى هللا عليه  وسلم  حمى التوحيد، وسده طرق الشركباب ما جاء في حماية 

أنت : انطلقت يف وفد بِن عامر إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقلنا: عن عبد اهلل بن الشخري رضي اهلل عنه، قال
ولوا بقولكم، أو بعض قولكم، ق: )وأفضلنا فضاًل، وأعظمنا طو ًا؛ فقال: قلنا(. السيد اهلل تبارك وتعاىل: )سيدنا، فقال

 .رواه أبو داود بسند جيد( و ا يستجرينكم الشيطان
يا أيها الناس، : )يا خرينا وابن خرينا، وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا رسول اهلل: وعن أنس رضي اهلل عنه، أن ناساً قالوا

 ورسوله، ما أحب أن ترفعون فوق منزليت قولوا بقولكم، أو بعض قولكم، و ا يستهوينكم الشيطان، أنا َممد، عبد اهلل
 .رواه النسائي بسند جيد(. اليت أنزلِن اهلل عز وجل

 :فيه مسائل
 .حتذير الناس من الغلو: اِلوىل
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 .أنت سيدنا: ما ينبغي أن يقول من قيل له: الثانية
 .مع أِنم َل يقولوا إ ا احلق( و ا يستجرينكم الشيطان: )قوله: الثالثة
 (.ما أحب أن ترفعون فوق منزليت: )هقول: الرابعة

 

وا َوَما: )باب ما جاء في قول هللا تعالى َ  قََدر   (123)(اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  قَْبَضت ه   َجِميعاا قَْدِرِه َواِْلَْرض   َحق   هللا 

 .اآلية

إنا جند ! يا َممد: هلل صلى اهلل عليه وسلم فقالجاء حرب من اِلحبار إىل رسول ا: عن ابن مسعود رضي اهلل عنه قال
أن اهلل ُيعل السماوات على إصبع، واِلرضي على إصبع، والشجر على إصبع، واملاء على إصبع، والثرى على إصبع، 

فضحك النيب صلى اهلل عليه وسلم حىت بدت نواجذه، تصديقًا لقول . أنا امللك: وسائر اخللق على إصبع، فيقول
وا َوَما: )قرأ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم احلرب، مث َ  قََدر  ( اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  قَْبَضت ه   َجِميعاا قَْدِرِه َواِْلَْرض   َحق   هللا 

 .اآلية (124)
ُيعل السماوات : ويف رواية للبخاري. أنا امللك، أنا اهلل: واجلبال والشجر على إصبع، مث يهزهن فيقول: ويف رواية ملسلم

 .أخرجاه( إصبع، واملاء والثرى على إصبع، وسائر اخللق على إصبععلى 
أنا امللك، أين : يطوي اهلل السماوات يوم القيامة، مث يأخذهن بيده اليمىن، مث يقول: )وملسلم عن ابن عمر مرفوعاً 

اجلبارون؟ أين أنا امللك، أين : اجلبارون؟ أين املتكربون؟ مث يطوي اِلرضي السبع مث يأخذهن بشماله، مث يقول
 .املتكربون

 (.ما السماوات السبع واِلرضون السبع يف كف الرمحن إ ا كخردلة يف يد أحدكم: )وروي عن ابن عباس، قال
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه : حدثِن أيب، قال: قال ابن زيد: حدثِن يونس، أنبأنا ابن وهب، قال: وقال ابن جرير

مسعت : وقال أبو ذر رضي اهلل عنه: قال( رسي إ ا كدراهم سبعة ألقيت يف ترسما السماوات السبع يف الك: )وسلم
ما الكرسي يف العرش إ ا كحلقة من حديد ألقيت بي ظهري فالة من : )رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول

 (.اِلر 
ة عام، وبي السماء السابعة بي السماء الدنيا واليت تليها مخسمائة عام، وبي كل مساء مخسمائ: )وعن ابن مسعود قال

والكرسي مخسمائة عام، وبي الكرسي واملاء مخسمائة عام، والعرش فوق املاء، واهلل فوق العرش،  ا َيفى عليه شيء 
أخرجه ابن مهدي عن محاد بن سلمه عن عاصم عن زر عن عبداهلل ورواه بنحوه عن املسعودي عن (. من أعمالكم

 .وله طرق: قاله احلافظ الذهيب رمحه اهلل تعاىل، قال. عاصم، عن أيب وائل، عن عبد اهلل
هل تدرون كم بي السماء : )قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: وعن العباس بن عبد املطلب رضي اهلل عنه قال

ة بينهما مسرية مخسمائة سنة، ومن كل مساء إىل مساء مسرية مخسمائة سن: )اهلل ورسوله أعلم قال: قلنا( واِلر ؟
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وكثف كل مساء مخسمائة سنة، وبي السماء السابعة والعرش حبر بي أسفله وأعاله كما بي السماء واِلر ، واهلل 
 .أخرجه أبو داود وغريه(. سبحانه وتعاىل فوق ذلك، وليس َيفى عليه شيء من أعمال بِن آدم

 :فيه مسائل
 . (125)(اْلقِيَاَمةِ  مَ يَوْ  قَْبَضت ه   َجِميعاا َواِْلَْرض  : )تفسري قوله: اِلوىل
 .أن هذه العلوم وأمثاَلا باقية عند اليهود الذين يف زمنه صلى اهلل عليه وسلم َل ينكروها وَل يتأولوها: الثانية
 .أن احلرب ملا ذكر للنيب صلى اهلل عليه وسلم، صدقه، ونزل القرآن بتقرير ذلك: الثالثة
 .ليه وسلم، ملا ذكر احلرب هذا العلم العظيموقوع الضحك من رسول اهلل صلى اهلل ع: الرابعة

 .التصريح بذكر اليدين، وأن السماوات يف اليد اليمىن، واِلرضي يف اِلخرى: اخلامسة
 .التصريح بتسميتها الشمال: السادسة
 .ذكر اجلبارين واملتكربين عند ذلك: السابعة
 (.كخردلة يف كف أحدكم : ) قوله: الثامنة

 .بالنسبة إىل السماواتعظم الكرسي : التاسعة
 .عظم العرش بالنسبة إىل الكرسي: العاشرة

 .أن العرش غري الكرسي واملاء: احلادية عشرة
 .كم بي كل مساء إىل مساء: الثانية عشر
 .كم بي السماء السابعة والكرسي: الثالثة عشر
 .كم بي الكرسي واملاء: الرابعة عشر

 .أن العرش فوق املاء: اخلامسة عشر
 .أن اهلل فوق العرش: ادسة عشرةالس

 .كم بي السماء واِلر : السابعة عشر
 .كثف كل مساء مخسمائة عام: الثامنة عشر

 .أن البحر الذي فوق السماوات بي أعاله وأسفله مسرية مخسمائة سنة: التاسعة عشر
  

 .وهللا سبحانه وتعالى أعلم

محمد وعلى آله والحمد ِل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على سيدنا 

 .وصحبه أجمعين
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