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)وما خلقت الجن وانس إ	 ليعبدون ( : وقول اهللا تعالى
ولقد بعثن�ا ف�ي : (وقوله )1(

ب�ك أ	 وقض�ى ر: (وقولـه. اآليـة )2( )كل أمة رسو	ً أن أعبدوا هللا واجتنبوا الطغوت

واعب��دوا هللا و	 تش��ركوا ب��ه (: وقولـه. اآليــة )3( )تعب�دوا إ	 إي��اه وبالوال��دين إحس�نا

 )5( )قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أ	 تشركوا ب�ه ش�يئا(: وقولـه. اآلية )4( )شيئا
  .اآليات

من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى اهللا عليـه : قال ابن مسعود رضي اهللا عنه
 – )قل تع�الوا أت�ل م�ا ح�رم ربك�م عل�يكم(: ي عليها خاتمة فليقرأ قوله تعالىوسلم الت

  .اآلية )6( ..)وأن ھذا صراطي مستقيماً ( –إلى قوله 
كنــت رديــف النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم : وعـن معــاذ بــن جبــل رضــي اهللا عنــه قــال

علـى يا معاذ أتدري ما حـق اهللا علـى العبـاد، ومـا حـق العبـاد : "على حمار فقال لي
حق اهللا على العبـاد أن يعبـدوه وال يشـركوا بـه : "قال. اهللا ورسوله أعلم: فقلت" اهللا؟

يـا رسـول اهللا : فقلـت" شيئًا، وحق العباد على اهللا أن ال يعذب من ال يشرك به شيئاً 
  .أخرجاه في الصحيحين" ال تبشرهم فيتكلوا: "أفال أبشر الناس؟ قال

  :فيه مسائل
  .الجن واإلنس الحكمة في خلق: األولى
  .أن العبادة هي التوحيد؛ ألن الخصومة فيه: الثانية
و	  أن��تم  عاب��دون م��ا  �أن مــن لــم يــأت بــه لــم يعبــد اهللا، ففيــه معنــى قولــه: الثالثــة

  .)7()أعبد
  .الحكمة في إرسال الرسل: الرابعة

  .أن الرسالة عمت كل أمة: الخامسة
  .أن دين األنبياء واحد: السادسة
لمسألة الكبيرة أن عبادة اهللا ال تحصل إال بالكفر بالطـاغوت؛ ففيـه معنـى ا: السابعة

  .اآلية )8()  000فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باB: ( قوله
  .أن الطاغوت عام في كل ما ُعِبد من دون اهللا: الثامنة
وفيهـا . عظم شأن ثالث اآليـات المحكمـات فـي سـورة األنعـام عنـد السـلف: التاسعة

  .أولها النهي عن الشركعشر مسائل، 
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اآليات المحكمات في سورة اإلسراء، وفيها ثماني عشرة مسألة، بـدأها اهللا : العاشرة
)	 تجع�ل م�ع  هللا  إلھ�اً   ءاخ�ر فتقع�د م�ذموماً مخ�ذو	ً : (بقوله

: ؛ وختمهـا بقولــه)9(
بحانه ، ونبهنـا اهللا سـ)10()و	 تجعل مع هللا إلھاً آخر فتلقى في جھنم ملوماً مدحوراً (

  .)11() ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة: (على عظم شأن هذه المسائل بقوله
آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشـرة، بـدأها اهللا تعـالى : الحادية عشرة

  .)12() واعبدوا  هللا و	 تشركوا به شيئاً : (بقوله
  .وسلم عند موتهالتنبيه على وصية رسول اهللا صلى اهللا عليه :الثانية عشرة
  .معرفة حق اهللا تعالى علينا: الثالثة عشرة
  .معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه: الرابعة عشرة

  .أن هذه المسألة ال يعرفها أكثر الصحابة: الخامسة عشرة
  .جواز كتمان العلم للمصلحة: السادسة عشرة
  .استحباب بشارة المسلم بما يسره: السابعة عشرة
  .الخوف من االتكال على سعة رحمة اهللا :الثامنة عشرة
  .اهللا ورسوله أعلم: قول المسؤول عما ال يعلم: التاسعة عشرة

  .جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض: العشرون
تواضــعه صــلى اهللا عليــه وســلم لركــوب الحمــار مــع اإلرداف : الحاديــة والعشــرون

  .عليه
  .جواز اإلرداف على الدابة: الثانية والعشرون
  .فضيلة معاذ بن جبل: الثالثة والعشرون
  .عظم شأن هذه المسألة: الرابعة والعشرون
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  باب 

  فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب

  

  .اآلية )13() الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانھم بظلم: (وقول اهللا تعالى
: قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم: عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه قـال

ــده ورســوله، وأن مــ( ن شــهد أن ال إلــه إال اهللا وحــده ال شــريك لــه، وأن محمــدًا عب
عيسـى عبـد اهللا ورســوله وكلمتـه ألقاهـا إلــى مـريم وروح منـه، والجنــة حـق، والنــار 

: ولهمـا فـي حـديث عتبـان. أخرجـاه). حق أدخله اهللا الجنة على ما كـان مـن العمـل
  ).اهللا يبتغي بذلك وجه اهللاال إله إال : فإن اهللا حرم على النار من قال(

: وعن أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنـه عـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال
قـل ال إلـه إال : يـا موسـى: قال. يا رب، علمني شيئًا أذكرك وأدعوك به: قال موسى(

يـا موسـى، لـو أن السـموات السـبع : قـال. يـا رب كـل عبـادك يقولـون هـذا: قال. اهللا
، واألرضين السبع في كفة، وال إلـه اهللا فـي كفـة، مالـت بهـن ال إلـه وعامرهن غيري

  ].رواه ابن حبان، والحاكم وصححه) [اهللا
ــه : وللترمــذي وحســنه عــن أنــس رضــي اهللا عنــه ســمعت رســول اهللا صــلى اهللا علي

يا ابن آدم؛ لو أتيتني بقراب األرض خطايا، ثم لقيتني : قال اهللا تعالى: (وسلم يقول
  ).يئًا ألتيتك بقرابها مغفرةال تشرك بي ش

  :فيه مسائل
  .سعة فضل اهللا: األولى
  .كثرة ثواب التوحيد عند اهللا: الثانية
  .تكفيره مع ذلك للذنوب: الثالثة
  .التي في سورة األنعام) 82(تفسير اآلية : الرابعة

  .تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة: الخامسة
ال : (عتبان وما بعده تبين لك معنى قول أنك إذا جمعت بينه وبين حديث: السادسة

  .وتبين لك خطأ المغرورين) إله إال اهللا
  .التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان: السابعة
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  .كون األنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل ال إله إال اهللا: الثامنة
التنبيــه لرجحانهــا بجميــع المخلوقــات، مــع أن كثيــرًا ممــن يقولهــا يخــف : التاســعة

  .انهميز 
  .النص على أن األرضين سبع كالسموات: العاشرة

  .أن لهن عماراً : الحادية عشرة
  .إثبات الصفات، خالفًا لألشعرية: الثانية عشرة
فـإن : (أنك إذا عرفت حديث أنس، عرفـت أن قولـه فـي حـديث عتبـان: الثالثة عشرة

أنـه تـرك الشـرك، ) اهللا حرم على النار من قـال ال إلـه إال اهللا، يبتغـي بـذلك وجـه اهللا
  .ليس قولها باللسان

  .تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي اهللا ورسوليه: الرابعة عشرة
  .معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة اهللا: الخامسة عشرة
  .معرفة كونه روحًا منه: السادسة عشرة
  .معرفة فضل اإليمان بالجنة والنار: السابعة عشرة
  ).على ما كان من العمل: (معرفة قوله: الثامنة عشرة
  .معرفة أن الميزان له كفتان: التاسعة عشرة

  .معرفة ذكر الوجه: العشرون
  

  باب

  من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب

  

. )14() إن إبراھيم كان أمة قانت�اً B حنيف�ا ول�م ي�ك م�ن المش�ركين: (وقول اهللا تعالى
  .)15() والذين ھم بربھم 	 يشركون: (وقال

أيكـم رأى الكوكـب : كنت عند سعيد بن جبير فقـال: ن بن عبد الرحمن قالعن حصي
أما إني لم أكن في صالة، ولكني لُـِدغت، : أنا، ثم قلت: الذي انقض البارحة؟ فقلت

حــديث حــدثناه : فمــا حملــك علــى ذلــك؟ قلــت: ارتقيــت قــال: فمــا صــنعت؟ قلــت: قــال
ال رقيـة إال : صـيب أنـه قـالحدثنا عن بريـدة بـن الح: الشعبي، قال وما حدثكم؟ قلت
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ولكن حـدثنا ابـن عبـاس . قد أحسن من انتهى إلى ما سمع: قال. من عين أو حمة
عرضـت علـي األمـم، فرأيـت النبـي ومعـه : (عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنـه قـال

الــرهط، والنبــي ومعــه الرجــل والــرجالن، والنبــي ولــيس معــه أحــد، إذ رفــع لــي ســواد 
هذا موسـى وقومـه، فنظـرت فـإذا سـواد عظـيم، : ي، فقيل ليعظيم، فظننت أنهم أمت

هذه أمتك ومعهم سبعون ألفًا يـدخلون الجنـة بغيـر حسـاب وال عـذاب، ثـم : فقيل لي
فلعلهـم الـذين صـحبوا : فخاض الناس فـي أولئـك، فقـال بعضـهم. نهض فدخل منزله

سـالم فلـم فلعلهم الذين ولدوا في اإل: وقال بعضهم. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
يشركوا باهللا شيئًا، وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه فـأخبروه، 

فقـام ) هم الـذين ال يسـترقون وال يكتـوون وال يتطيـرون وعلـى ربهـم يتوكلـون: (فقال
ثـم قـام رجـل ) أنت مـنهم: (قال. ادع اهللا أن يجعلني منهم: عكاشة بن محصن فقال

  ).سبقك بها عكاشة: (فقال. يجعلني منهمادع اهللا أن : آخر فقال
  :فيه مسائل

  .معرفة مراتب الناس في التوحيد: األولى
  .ما معنى تحقيقه: الثانية
  .ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين: الثالثة
  .ثناؤه على سادات األولياء بسالمتهم من الشرك: الرابعة

  .تحقيق التوحيد كون ترك الرقية والكي من: الخامسة
  .كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل: السادسة
  .عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إال بعمل: السابعة
  .حرصهم على الخير: الثامنة
  .فضيلة هذه األمة بالكمية والكيفية: التاسعة
  .فضيلة أصحاب موسى: العاشرة

  .الة والسالمعرض األمم عليه، عليه الص: الحادية عشرة
  .أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها: الثانية عشرة
  .قلة من استجاب لألنبياء: الثالثة عشرة
  .أن من لم يجبه أحد يأتي وحده: الرابعة عشرة
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  .ثمرة هذا العلم، وهو عدم االغتـرار بالكثـرة، وعـدم الزهد في القلة: الخامسة عشرة
  .ين والحمةالرخصة في الرقية من الع: السادسة عشرة
قد أحسن من انتهـى إلـى مـا سـمع، ولكـن : عمق علم السلف لقوله: السابعة عشرة

  .فعلم أن الحديث األول ال يخالف الثاني. كذا وكذا
  .بعد السلف عن مدح اإلنسان بما ليس فيه: الثامنة عشرة
  .علم من أعالم النبوة) أنت منهم: (قوله: التاسعة عشرة

  .فضيلة عكاشة: العشرون
  .استعمال المعاريض: حادية والعشرونال

  .حسن خلقه صلى اهللا عليه وسلم: الثانية والعشرون
  

  باب

  الخوف من الشرك

  

 )16() إن هللا 	 يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء: (وقول اهللا عز وجل
: وفــي حــديث )17() واجنبن��ي وبن��ي أن نعب��د اPص��نام: (وقــال الخليــل عليــه الســالم

وعــن ابــن ) الريــاء: (، فســئل عنــه فقــال)مــا أخــاف علــيكم الشــرك األصــغر أخــوف(
مــن مــات وهــو : (مســعود رضــي اهللا عنــه أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال

ولمســلم عــن جــابر رضــي اهللا ]. رواه البخــاري) [يـدعو مــن دون اهللا نــدًا دخــل النــار
 ال يشرك به شيئًا دخل من لقي اهللا: (عنه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار
  :فيه مسائل

  .الخوف من الشرك: األولى
  .أن الرياء من الشرك: الثانية
  .أنه من الشرك األصغر: الثالثة
  .أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين: الرابعة

  .قرب الجنة والنار: الخامسة
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  .في حديث واحدالجمع بين قربهما : السادسة
ومن لقيه يشرك به شيئًا دخـل . أنه من لقيه ال يشرك به شيئًا دخل الجنة: السابعة

  .النار ولو كان من أعبد الناس
  .سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة األصنام: المسألة العظيمة: الثامنة
  .)18() رب إنھن أضللن كثيراً  من الناس: (اعتباره بحال األكثر، لقوله: التاسعة
  .كما ذكره البخاري) ال إله إال اهللا(فيه تفسير : العاشرة

  .فضيلة من سلم من الشرك: الحادية عشرة
  
  

  باب

  الدعاء إلى شھادة أن ( إله هللا
  

 )19() قل ھذه سبيلي أدعوا إلى هللا على بصيرة أنا وم�ن اتبعن�ي:  (وقوله اهللا تعـالى
  .اآلية

رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم، لمـا بعـث عن ابـن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا، أن 
إنـك تـأتي قومـًا مـن أهـل الكتـاب فلـيكن أول مـا تـدعوهم : (معاذًا إلى الـيمن قـال لـه

إلـى أن يوحـدوا اهللا ـ فـإن هـم أطـاعوك : إليـه شـهادة أن ال إلـه إال اهللا ـ وفـي روايـة
هــم لـذلك، فــأعلمهم أن اهللا افتـرض علــيهم خمـس صــلوات فــي كـل يــوم وليلـة، فــإن 

فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيـائهم فتـرد علـى : أطاعوك لذلك
فقــرائهم، فــإن هــم أطــاعوك لــذلك فإيــاك وكــرائم أمــوالهم، واتــق دعــوة المظلــوم، فإنــه 

  .أخرجاه) ليس بينها وبين اهللا حجاب
ولهما عن سهل بن سعد رضي اهللا عنـه، أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال 

ألعطين الراية غدًا رجًال يحـب اهللا ورسـوله، ويحبـه اهللا ورسـوله، يفـتح : (خيبر يوم
فلمـا أصـبحوا غـدوا علـى . فبات الناس يدوكون ليلـتهم أيهـم يعطاهـا. اهللا على يديه

أيـن علـي بـن أبـي : (فقـال. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلهـم يرجـو أن يعطاهـا
إليـه، فـأتى بـه فبصـق فـي عينيـه، ودعـا  هو يشتكي عينيـه، فأرسـلوا: فقيل) طالب؟
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انفـذ علـى رسـلك حتـى تنــزل : (لـه، فبـرأ كـأن لـم يكــن بـه وجـع، فأعطـاه الرايـة فقــال
بساحتهم، ثم ادعهم إلى اإلسالم وأخبرهم بما يجب عليهم مـن حـق اهللا تعـالى فيـه، 

  .يخوضون: يدوكون). فواهللا ألن يهدي اهللا بك رجًال واحدًا، خير لك من حمر النعم
  :فيه مسائل

  .أن الدعوة إلى اهللا طريق من اتبعه صلى اهللا عليه وسلم: األولى
  .التنبيه على اإلخالص، ألن كثيرًا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه: الثانية
  .أن البصيرة من الفرائض: الثالثة
  .كونه تنزيهًا هللا تعالى عن المسبة: من دالئل حسن التوحيد: الرابعة

  .ن من قبح الشرك كونه مسبة هللاأ: الخامسة
إبعاد المسـلم عـن المشـركين لـئال يصـير مـنهم ولـو لـم  –وهي من أهمها : السادسة

  .يشرك
  .كون التوحيد أول واجب: السابعة
  .أن يبدأ به قبل كل شيء، حتى الصالة: الثامنة
  .أن ال إله إال اهللا: ، معنى شهادة)أن يوحدوا اهللا: (أن معنى: التاسعة
أن اإلنسان قد يكون من أهل الكتاب، وهو ال يعرفهـا، أو يعرفهـا وال يعمـل : ةالعاشر 

  .بها
  .التنبيه على التعليم بالتدريج: الحادية عشرة
  .البداءة باألهم فاألهم: الثانية عشرة
  .مصرف الزكاة: الثالثة عشرة
  .كشف العالم الشبهة عن المتعلم: الرابعة عشرة

  .األموال النهي عن كرائم: الخامسة عشرة
  .اتقاء دعوة المظلوم: السادسة عشرة
  .اإلخبار بأنها ال تحجب: السابعة عشرة
من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسـلين وسـادات األوليـاء مـن : الثامنة عشرة

  .المشقة والجوع والوباء
  .علم من أعالم النبوة. إلخ) ألعطين الراية: (قوله: التاسعة عشرة



  10

  .عينيه علم من أعالمها أيضاً تفله في : العشرون
  .فضيلة علي رضي اهللا عنه: الحادية والعشرون
  .فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح: الثانية والعشرون
  .اإليمان بالقدر، لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى: الثالثة والعشرون
  ).لكعلى رس: (األدب في قوله: الرابعة والعشرون

  .الدعوة إلى اإلسالم قبل القتال: الخامسة والعشرون
  .أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا: السادسة والعشرون
  ).أخبرهم بما يجب عليهم: (الدعوة بالحكمة، لقوله: السابعة والعشرون
  .المعرفة بحق اهللا تعالى في اإلسالم: الثامنة والعشرون
  .ى على يده رجل واحدثواب من اهتد: التاسعة والعشرون

  .الحلف على الفتيا: الثالثون
  
  
  
  
  
  

  

  

  باب

  تفسير التوحيد وشھادة أن ( إله إ( هللا
  

)  20()أولئـك الـذين يـدعون يبتغـون إلـى ربهـم الوسـيلة أيهـم أقـرب: (وقول اهللا تعـالى

إ	 ال��ذي * وإذ ق��ال إب��راھيم Pبي��ه وقوم��ه إنن��ي ب��رآُء مم��ا تعب��دون : (اآليــه وقولــه

 )22()اتخ��ذوا أحب��ارھم ورھب��انھم أرباب��اً م��ن دون هللا: (وقولــه. اآليــة )21() يفطرن��
 )23() وم��ن الن��اس م��ن يتخ��ذ م��ن دون هللا أن��داداً يحب��ونھم كح��ب هللا: (وقولــه. اآليــة
  .اآلية
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ال إلـه إال اهللا : مـن قـال: (عن النبي صلى اهللا عليـه وسـلم أنـه قـال) الصحيح(وفي 
  ).حرم ماله ودمه، وحسابه على اهللا عز وجل وكفر بما يعبد من دون اهللا،

  .ما بعدها من األبواب: وشرح هذا الترجمة
وهـي تفسـير التوحيـد، وتفسـير الشـهادة، وبيَنهـا بـأمور : فيه أكبـر المسـائل وأهمهـا

  .واضحة
آية اإلسراء، بين فيها الـرد علـى المشـركين الـذين يـدعون الصـالحين، ففيهـا : منها

  .شرك األكبربيان أن هذا هو ال
آية براءة، بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون : ومنها

اهللا، وبين أنهم لم يؤمروا إال بأن يعبدوا إلهًا واحدًا، مع أن تفسيرها الذي ال إشكال 
  .طاعة العلماء والعباد في المعصية، الدعائهم إياهم: فيه

ــل  ــه ال(ومنهــا قــول الخلي إ	 ال��ذي * إنن��ي ب��رآء مم��ا تعب��دون : (للكفــار) ســالمعلي

ــراءة وهــذه  )24() فطرن��ي فاســتثنى مــن المعبــودين ربــه، وذكــر ســبحانه أن هــذه الب
وجعلھا كلم�ة باقي�ة ف�ي عقب�ه : (فقـال. هي تفسير شهادة أن ال إله إال اهللا: المواالة

  .)25() لعلھم يرجعون
 )26()وما ھم بخارجين م�ن الن�ار: ( فـيهمفي الكفار الذين قال اهللا: آية البقرة: ومنها

ذكـر أنهـم يحبـون أنـدادهم كحـب اهللا، فـدل علـى أنهـم يحبـون اهللا حبـًا عظيمـًا، ولـم 
فكيـف لمـن لـم يحـب ! يدخلهم في اإلسالم، فكيف بمن أحب الند أكبر من حـب اهللا؟

  !.إال الند وحده، ولم يحب اهللا؟
 إله إال اهللا وكفر بمـا يعبـد مـن دون ال: من قال: (ومنها قوله صلى اهللا عليه وسلم

ال إلـه إال (وهـذا مـن أعظـم مـا يبـين معنـى ) اهللا حرم ماله ودمه، وحسابه علـى اهللا
فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمًا للدم والمال، بل وال معرفة معناها مع لفظهـا، ) اهللا

لــه، بــل ال يحــرم بــل وال اإلقــرار بــذلك، بــل وال كونــه ال يــدعو إال اهللا وحــده ال شــريك 
ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون اهللا، فإن شك أو توقف لم 

فيالها من مسألة ما أعظمها وأجلها، وياله من بيان ما أوضحه، . يحرم ماله ودمه
  .وحجة ما أقطعها للمنازع
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  باب

  من الشرك لبس الحلقة والخيط 

  ونحوھما لرفع الب9ء أو دفعه

  
قل أف�رأيتم م�ا ت�دعون م�ن دون هللا إن أرادن�َي هللا بض�ر ھ�ل ھ�ن : ( تعـالىوقول اهللا

  .اآلية )27()كاشفات ضره
عن عمران بن حصين رضي اهللا عنه، أن النبي صلى اهللا عليه وسلم رأى رجًال في 

انزعهــا فإنهــا ال : (فقــال. مــن الواهنــة: ؟ قــال)مــا هــذه: (يــده حلقــة مــن صــفر، فقــال
رواه أحمـد بسـند ال بـأس ) ك لو مت وهي عليك، ما أفلحـت أبـداً تزيدك إال وهنًا، فإن

مـن تعلـق تميمـة فـال أتـم اهللا : (وله عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه مرفوعـاً . به
). مـن تعلـق تميمـة فقـد أشـرك: (وفـي روايـة) له، ومن تعلق ودعة فـال ودع اهللا لـه

حمــى فقطعــه، وتــال والبـن أبــي حــاتم عــن حذيفــة أنــه رأى رجــًال فــي يــده خــيط مــن ال
  .)28() ما يؤمن أكثرھم باB إ	 وھم مشركونو: (قوله

  :فيه مسائل
  .التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك: األولى
أن : فيـه شـاهد لكـالم الصـحابة. أن الصحابي لو مـات وهـي عليـه مـا أفلـح: الثانية

  .)3(الشرك األصغر أكبر من الكبائر
  .ذر بالجهالةأنه لم يع: الثالثة
  ).ال تزيدك إال وهناً : (أنها ال تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله: الرابعة

  .اإلنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك: الخامسة
  .التصريح بأن من تعلق شيئًا وكل إليه: السادسة
  .التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك: السابعة 
  .ن ذلكأن تعليق الخيط من الحمى م:  الثامنة 
تــالوة حذيفــة اآليــة دليــل علــى أن الصــحابة يســتدلون باآليــات التــي فــي : التاســعة

  .الشرك األكبر على األصغر، كما ذكر بن عباس في آية البقرة
  .أن تعليق الودع عن العين من ذلك: العاشرة



  13

الدعاء على من تعلق تميمة، أن اهللا ال يتم له، ومـن تعلـق ودعـة، : الحادية عشرة
  .اهللا له، أي ال ترك اهللا له فال ودع

  
  باب

  ما جاء في الرقي والتمائم

  
عــن أبــي بشــير األنصــاري رضــي اهللا عنــه أنــه كــان مــع رســول اهللا ) الصــحيح(فــي 

صلى اهللا عليـه وسـلم فـي بعـض أسـفاره، فأرسـل رسـوًال أن ال يبقـين فـي رقبـة بعيـر 
سـمعت : ه قـالوعـن ابـن مسـعود رضـي اهللا عنـ. قالدة مـن وتـر أو قـالدة إال قطعـت

رواه ) [إن الرقــى والتمــائم والتولــة شــرك: (رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول
). مــن تعلــق شــيئًا وكــل إليــه: (وعــن عبــد اهللا بــن عكــيم مرفوعــاً ]. أحمــد وأبــو داود

  ].رواه أحمد والترمذي[
شــيء يعلــق علــى األوالد مــن العــين، لكــن إذا كـــان المعلـــق مــن القــرآن، ): التمــائم(

خص فيــه بعــض الســلف، وبعضــهم لــم يــرخص فيــه، ويجعلــه مــن المنهــي عنــه، فــر 
  .منهم ابن مسعود رضي اهللا عنه

ــدليل مــا خــال مــن الشــرك، فقــد ): الرقــى(و هــي التــي تســمى العــزائم، وخــص منــه ال
  .رخص فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من العين والحمة

ــه يحبــب المــرأة): التولــة(و ــى زوجهــا، والرجــل إلــى  شــيء يصــنعونه يزعمــون أن إل
  . امرأته

! يـا رويفـع: (قال لي رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم: وروى أحمد عن رويفع قال
لعل الحياة تطول بك، فأخبر النـاس أن مـن عقـد لحيتـه، أو تقلـد وتـرًا، أو اسـتنجى 

  ).برجيع دابة أو عظم، فإن محمدًا بريء منه
مـن قطـع تميمـة مـن إنسـان كـان كعـدل : (وعن سعيد بن جبير رضي اهللا عنـه، قـال

كانوا يكرهون التمائم كلها، مـن القـرآن : قال )1(وله عن إبراهيم ]. رواه وكيع) [رقبة
  .وغير القرآن
  :فيه مسائل
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  .تفسير الرقي والتمائم: األولى
  .تفسير التولة: الثانية
  .أن هذه الثالثة كلها من الشرك من غير استثناء: الثالثة
  .رقية بالكالم الحق من العين والحمة ليس من ذلكأن ال: الرابعة

أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلمـاء هـل هـي مـن ذلـك أم : الخامسة
  .ال؟

  .أن تعليق األوتار على الدواب عن العين، من ذلك: السادسة
  .الوعيد الشديد على من تعلق وتراً : السابعة
  .نسانفضل ثواب من قطع تميمة من إ: الثامنة
أن كالم إبراهيم ال يخالف ما تقدم من االختالف، ألن مـراده أصـحاب عبـد : التاسعة

  .اهللا بن مسعود
  

  

  

  باب

  من تبرك بشجرة أو حجر ونحوھما
  

  .اآليات )29() أفرأيتم الَّ[ت والعزى:   (وقول اهللا تعالى
حنـين  خرجنـا مـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم إلـى: عن أبي واقد الليثـي، قـال

ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطـون بهـا أسـلحتهم، 
يـا رسـول اهللا أجعـل لنـا ذات أنـواط كمـا : ذات أنـواط، فمررنـا بسـدرة فقلنـا: يقال لهـا

إنها السنن، قلتم ـ ! اهللا أكبر: (لهم ذات أنواط فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
اجعل لنا إلھاً كما لھم آلھ�ة ق�ال : (الت بنو إسرائيل لموسىوالذي نفسي بيده ـ كما ق

  ].رواه الترمذي وصححه). [لتركبن سنن من كان قبلكم( )30() إنكم قوم تجھلون
  :فيه مسال

  .تفسير آية النجم: األولى
  .معرفة صورة األمر الذي طلبوا: الثانية
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  .كونهم لم يفعلوا: الثالثة
  .ى اهللا بذلك، لظنهم أنه يحبهكونهم قصدوا التقرب إل: الرابعة

  .أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل: الخامسة
  .أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم: السادسة
اهللا أكبـر : (أن النبي صلى اهللا عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد علـيهم بقولـه: السابعة

  .ألمر بهذه الثالثفغلظ ا) إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم
أنه أخبر أن طلبتهـم كطلبـة بني إسـرائيل لمـا : األمر الكبير، وهو المقصود: الثامنة

  .)31() اجعل لنا إلھاً : (قالوا لموسى
  .، مع دقته وخفائه على أولئك)ال إله إال اهللا(أن نفي هذا معنى : التاسعة
  .أنه حلف على الفتيا، وهو ال يحلف إال لمصلحة: العاشرة

  .أن الشرك فيه أكبر وأصغر، ألنهم لم يرتدوا بهذا: الحادية عشرة
  .فيه أن غيرهم ال يجهل ذلك) ونحن حدثاء عهد بكفر: (قولهم: الثانية عشرة
  .التكبير عند التعجب، خالفًا لمن كرهه: الثالثة عشرة
  .سد الذرائع: الرابعة عشرة

  .النهي عن التشبه بأهل الجاهلية: الخامسة عشرة
  .الغضب عند التعليم: دسة عشرةالسا

  ).إنها السنن(القاعدة الكلية، لقوله : السابعة عشرة
  .أن هذا َعلم من أعالم النبوة، لكونه وقع كما أخبر: الثامنة عشرة
  .أن كل ما ذم اهللا به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا: التاسعة عشرة

لـى األمــر، فصـــار فيـه التنبيــه أنـه متقــرر عنـدهم أن العبـادات مبناهــا ع: العشـرون
؟ فمـن إخبـاره بأنبـاء )مـن نبيـك(؟ فواضـح، وأمـا )مـن ربـك(أمـا . على مسـائل القبـر

  .إلخ) اجعل لنا إلهاً : (؟ فمن قولهم)ما دينك(الغيب، وأما 
  .أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين: الحادية والعشرون
ذي اعتـاده قلبـه ال ُيـؤمن أن يكـون فـي أن المنتقل من الباطل ال: الثانية والعشرون

  .ونحن حدثاء عهد بكفر: قلبه بقية من تلك العادة لقولهم
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  باب

  ما جاء في الذبح لغير هللا
  

	 ش�ر * قل إن ص[تي ونسكي ومحياي ومماتي B رب العالمين : (وقول اهللا تعالى

  .)33() فصل لر بك وأنحر: (اآلية، وقوله )32() يك له
حـــدثني رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم بـــأربع : هللا عنـــه قـــالعـــن علـــي رضـــي ا

لعـن اهللا مـن آوى . لعن اهللا من ذبـح لغيـر اهللا، لعـن اهللا مـن لعـن ووالديـه: (كلمات
  ].رواه مسلم) [محدثًا، لعن اهللا من غير منار األرض

دخـل الجنـة رجـل : (وعن طارق بن شهاب، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
مـر : (قـال! وكيـف ذلـك يـا رسـول اهللا؟: قـالوا) ، ودخل النار رجل في ذبـابفي ذباب

رجالن على قوم لهم صنم ال يجوزه أحد حتـى يقـرب لـه شـيئًا، فقـالوا ألحـدهما قـرب 
قـرب ولـو ذبابـًا، فقـرب ذبابـًا، فخلـوا سـبيله، : ليس عندي شيء أقرب قـالوا لـه: قال

ت ألقــرب ألحــد شــيئًا دون اهللا عــز مــا كنــ: قــرب، فقــال: فــدخل النــار، وقــالوا لآلخــر
  ].رواه أحمد) [وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة

  :فيه مسائل
  ).إن ص[تي ونسكي(تفسير : األولى
  ).فصل لربك وأنحر(تفسير : الثانية
  .البداءة بلعنة من ذبح لغير اهللا: الثالثة
  .لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك: الرابعة

لعن من آوى محدثًا وهـو الرجـل يحـدث شيئًا يجـب فيه حق هللا فيلتجـيء : الخامسة
  .إلى من يجيره من ذلك

لعــن مــن غيــر منــار األرض، وهــي المراســيم التــي تفــرق بــين حقــك فــي : السادســة
  .األرض وحق جارك، فتغيرها بتقديم أو تأخير

  .سبيل العموم الفرق بين لعن المعّين، ولعن أهل المعاصي على: السابعة
  .هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب: الثامنة
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كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لـم يقصـده، بـل فعلـه تخلصـًا مـن : التاسعة
  .شرهم

معرفة قـدر الشـرك فـي قلـوب المـؤمنين، كيـف صـبر ذلـك علـى القتـل، ولـم : العاشرة
  .عمل الظاهريوافقهم على طلبتهم، مع كونهم لم يطلبوا منه إال ال

دخـل النـار : (أن الذي دخل النار مسـلم، ألنـه لـو كـان كـافرًا لـم يقـل: الحادية عشرة
  ).في ذباب

الجنة أقرب إلى أحدكم من شـراك نعلـه، (فيه شاهد للحديث الصحيح : الثانية عشرة
  ).والنار مثل ذلك

  .ثانمعرفة أن عمل القلب هو المقصود األعظم حتى عند عبدة األو : الثالثة عشرة
  باب

  ( يذبح C بمكان يذبح فيه لغير هللا
  

  .اآلية )34() 	 تَـقُم فيه أبداً : (وقول اهللا تعالى
نـذر رجـل أن ينحـر إبـًال ببوانـة، فسـأله : عن ثابت بن الضحاك رضي اهللا عنه، قـال

؟ )هـل كـان فيهـا وثـن مـن أوثـان الجاهليـة يعبـد: (النبي صلى اهللا عليه وسـلم فقـال
فقـال رسـول اهللا صـلى . ال: ؟ قـالوا)فهل كان فيها عيد مـن أعيـادهم: (الق. ال: قالوا

أوف بنذرك، فإنه ال وفاء لنذر فـي معصـية اهللا، وال فيمـا ال يملـك : (اهللا عليه وسلم
  ].رواه أبو داود، وٕاسنادها على شرطهما) [ابن آدم

  :فيه مسائل
  .)35( )	 تـَقُم فيه أبداً (: تفسير قوله: األولى
  .أن المعصية قد تؤثر في األرض، وكذلك الطاعة: الثانية
  .رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول اإلشكال: الثالثة
  .استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك: الرابعة

  .أن تخصيص البقعة بالنذر ال بأس به إذا خال من الموانع: الخامسة
  .ن الجاهلية ولو بعد زوالهالمنع منه إذا كان فيه وثن من أوثا: السادسة
  .المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله: السابعة
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  .أنه ال يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة، ألنه نذر معصية: الثامنة
  .الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده: التاسعة
  .ال نذر في معصية: العاشرة

  .نذر البن آدم فيما ال يملكال : الحادية عشرة
  

  

  

  

  باب

  من الشرك النذر لغير هللا
  

وم�ا أنفق�تم م�ن نفق�ة أو ن�ذرتم : (وقولـه )36() يوفون بالن�ذر: (وقول اهللا تعالى

  .)37() من نذر فإن هللا يعلمه
عن عائشـة رضـي اهللا عنهـا، أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ) الصحيح(وفي 
  ). فليطعه، ومن نذر أن يعصي اهللا فال يعصهمن نذر أن يطيع اهللا: (قال

  :فيه مسائل
  .وجوب الوفاء بالنذر: األولى
  .إذا ثبت كونه عبادة هللا فصرفه إلى غيره شرك: الثانية
  .أن نذر المعصية ال يجوز الوفاء به: الثالثة

  
  باب

  من الشرك ا(ستعاذة بغير هللا
  

ون برج�ال م�ن الج�ن ف�زادوھم وأن�ه ك�ان رج�ال م�ن ان�س يع�وذ: (وقول اهللا تعالى

  .)38() رھقاً 
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ســمعت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : وعــن خولــة بنــت حكــيم رضــي اهللا عنهــا قالــت
أعـوذ بكلمـات اهللا التامـات مـن شـر مـا خلـق، لـم : من نزل منزًال فقال: (وسلم يقول

  ].رواه مسلم) [يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك
  :فيه مسائل

  .نتفسير آية الج: األولى
  .كونه من الشرك: الثانية
االستدالل على ذلك بالحديث، ألن العلمـاء اسـتدلوا بـه علـى أن كلمـات اهللا : الثالثة

  .ألن االستعاذة بالمخلوق شرك: غير مخلوقة، قالوا
  .فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره: الرابعة

 –أن كون الشيء يحصل به مصلحة دنيويـة مـن كـف شـر أو جلـب نفـع : الخامسة
  .يدل على أنه ليس من شرك ال

  

  باب

  من الشرك أن يستغيث بغير هللا أو يدعو غيره

  
و	 تدع من دون هللا ما 	 ينفع�ك و	 يض�رك ف�إن فعل�ت فإن�ك إذاً م�ن : (وقوله تعالى

ف�ابتغوا : (وقوله. اآلية )39() وإن يمسسك هللا بضر ف[ كاشف له إ	 ھو* الظالمين 

ومن أضل ممن يدعوا من دون هللا م�ن : (وقوله. اآلية )40()عند هللا الرزق واعبدوه

أمن يجيب ا لمضطر إذا دع�اه : (وقوله. اآليتان )41() 	 يستجيب له إلى يوم القيامة

  .)43() ويكشف السوء
وروي الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى اهللا عليه وسـلم منـافق يـؤذي 

برسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم مـن  قومـوا بنـا نسـتغيث: المؤمنين، فقال بعضهم
إنه ال يستغاث بي، وٕانمـا يسـتغاث : (فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم. هذا المنافق

  ).باهللا عز وجل
  :فيه مسائل

  .أن عطف الدعاء على االستغاثة من عطف العام على الخاص: األولى
  )44() يضركو	 تدع من دون ا B ما 	 ينفعك  و	 : (تفسير قوله: الثانية
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  .أن هذا هو الشرك األكبر: الثالثة
  .أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين: الرابعة

  .تفسير اآلية التي بعدها: الخامسة
  .كون ذلك ال ينفع في الدنيا مع كونه كفراً : السادسة
  .تفسير اآلية الثالثة: السابعة
  .اهللا، كما أن الجنة ال تطلب إال منهأن طلب الرزق ال ينبغي إال من : الثامنة
  .تفسير اآلية الرابعة: التاسعة
  .أنه ال أضل ممن دعا غير اهللا: العاشرة

  .أنه غافل عن دعاء الداعي ال يدري عنه: الحادية عشرة
  .أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له: الثانية عشرة
  .لمدعوتسمية تلك الدعوة عبادة ل: الثالثة عشرة
  .كفر المدعو بتلك العبادة: الرابعة عشرة

  .أن هذه األمور سبب كونه أضل الناس: الخامسة عشرة
  .تفسير اآلية الخامسة: السادسة عشرة
األمـر العجيـب وهـو إقــرار عبـدة األوثـان أنـه ال يجيـب المضــطر إال : السـابعة عشـرة

  .اهللا، وألجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين
حمايـة المصـطفى صـلى اهللا عليـه وسـلم حمـى التوحيـد والتـأدب مـع : امنة عشرةالث

  .اهللا عز وجل
  

  باب

  
و	 يس�تطيعون *  أيشركون م�ا	 يخل�ق ش�يئاً وھ�م يخلق�ون: (قول اهللا تعـالى

وال��ذين ت��دعون م��ن دون��ه م��ا يملك��ون م��ن : (وقولــه. اآليــة )45() لھ��م نص��راً 

  .اآلية )46() قطمير
ُشـج النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم يـوم أحـد وكسـرت : قال عن أنس) الصحيح(وفي 

وا نبيهم: (رباعيته، فقال م�ر ش�يء ( : ؟ فنزلت)كيف يفلح قوم َشجPليس لك م�ن ا( 
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وفيه عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه سمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  )47(
اللهــم العــن فالنــًا (: يقــول إذا رفــع رأســه مــن الركــوع فــي الركعــة األخيــرة مــن الفجــر

( : فـأنزل اهللا تعـالى) سـمع اهللا لمـن حمـده، ربنـا ولـك الحمـــد: (بعدما يقـول) وفالناً 

يـدعو علـى صـفوان بـن أميـة، : اآليـة وفـي روايـة )47( ) ليس لك من اPمر شيء
وفيـه ) ل�يس ل�ك م�ن اPم�ر ش�يء(وسهيل بن عمرو والحـارث بـن هشـام، فنزلـت 

قام رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم حـين أنـزل : قالعن أبي هريرة رضي اهللا عنه 
يــا معشــر قــريش ـ أو كلمــة نحوهــا ـ : (قــال) وأن��ذر عش��يرتك اPق��ربين: (عليــه

اشتروا أنفسكم، ال أغني عـنكم مـن اهللا شـيئًا، يـا عبـاس بـن عبـد المطلـب ال أغنـي 
نـك عنك من اهللا شيئًا، يا صـفية عمـة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ال أغنـي ع

من اهللا شيئًا، ويا فاطمة بنت محمـد سـليني مـن مـالي مـا شـئت ال أغنـي عنـك مـن 
  ).اهللا شيئاً 

  :فيه مسائل
  .تفسير اآليتين: األولى
  .قصة أحد: الثانية
  .قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات األولياء يؤمنون في الصالة: الثالثة
  .أن المدعو عليهم كفار: الرابعة

شـجهم نبـيهم وحرصـهم : منهـا. شياء مـا فعلهـا غالـب الكفـارأنهم فعلوا أ: الخامسة
  .التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم: على قتله، ومنها

  ).48() ليس لك من اPمر شيء( أنزل اهللا عليه في ذلك : السادسة
  .فتاب عليهم فآمنوا )49() أو يتوب عليھم أو يعذبھم فإنھم ظالمون: (قوله: السابعة
  .في النوازلالقنوت : الثامنة
  .تسمية المدعو عليهم في الصالة بأسمائهم وأسماء آبائهم: التاسعة
  .لعنه المعين في القنوت: العاشرة

وأن��ذر عش��يرتك : (قصــته صــلى اهللا عليــه وســلم لمــا أنــزل عليــه: الحاديــة عشــرة

  ).50()اPقربين
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بسـببه جّده صلى اهللا عليه وسلم في هذا األمر، بحيث فعل ما نسب : الثانية عشرة
  .إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم اآلن

يــا : (حتــى قــال) ال أغنــي عنــك مــن اهللا شــيئاً : (قولــه لألبعــد واألقــرب: الثالثــة عشــرة
فــإذا صــرح صــلى اهللا عليــه وســلم ) فاطمــة بنــت محمــد ال أغنــي عنــك مــن اهللا شــيئاً 

نسان أنه وهو سيد المرسلين بأنه ال يغني شيئًا عن سيدة نساء العالمين، وآمن اإل 
صلى اهللا عليه وسلم ال يقول إال الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خـواص النـاس 

  .اآلن ـ تبين له التوحيد وغربة الدين
  
  

  باب
  

حت�ى إذا فُ�ّزع ع�ن قل�وبھم ق�الوا م�اذا ق�ال ربك�م ق�الوا الح�ق وھ�و : (قول اهللا تعـالى

  ).51()العلي الكبير
نــه عــن النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم عــن أبــي هريــرة رضــي اهللا ع) الصــحيح(وفــي 
إذا قضــى اهللا األمــر فــي الســماء ضــربت المالئكــة بأجنحتهــا خضــعانًا لقولــه، : (قــال

مـاذا قـال : حتـى إذا فُـزع عـن قلـوبهم قـالوا. كأنه سلسـلة علـى صـفوان ينفـذهم ذلـك
الحـق وهـو العلـي الكبيـر فيسـمعها مسـترق السـمع ـ ومسـترق السـمع : ربكـم؟ قـالوا
ه فـوق بعـض ـ وصـفه سـفيان بكفـه فحرفهـا وبـدد بـين أصـابعه ـ فيسـمع هكذا بعضـ

الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها اآلخر إلى من تحته، حتى يلقيها عن لسان 
الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركـه، 

كـذا وكـذا فيصـدق : يـوم كـذا وكـذا ألـيس قـد قـال لنـا: فيكذب معها مائة كذبـة فيقـال
  ).بتلك الكلمة التي سمعت من السماء

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم: وعن النواس بن سمعان رضي اهللا عنه قال
إذا أراد اهللا تعالى أن يوحي باألمـر تكلـم بـالوحي أخـذت السمــاوات منـه رجفـة ـ أو (

ذا سـمع ذلـك أهـل السـماوات صـعقوا فـإ. قـال رعـدة ـ شـديدة خوفـًا مـن اهللا عـز وجـل
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فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه اهللا من وحيـه بمـا أراد، ثـم . وخروا سجداً 
ماذا قال ربنا يا جبريـل؟ : يمر جبريل على المالئكة، كلما مر بسماء سأله مالئكتها

. قــال الحــق وهــو العلــي الكبيــر فيقولــون كلهــم مثــل مــا قــال جبريــل: فيقــول جبريــل
  ).تهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره اهللا عز وجلفين

  :فيه مسائل
  .تفسير اآلية: األولى
ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصًا من تعلق على الصالحين، : الثانية

  .إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب: وهي اآلية التي قيل
  ).52() قالوا الحق وھو العلي الكبير: (تفسير قوله: الثالثة
  .سبب سؤالهم عن ذلك: الرابعة

  ).قال كذا وكذا: (أن جبريل هو الذي يجيبهم بعد ذلك بقوله: الخامسة
  .ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل: السادسة
  .أن يقول ألهل السماوات كلهم، ألنهم يسألونه: السابعة
  .أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم: الثامنة
  .كالم اهللارتجاف السماوات ل: التاسعة
  .أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره اهللا: العاشرة

  .ذكر استراق الشياطين: الحادية عشرة
  .صفة ركوب بعضهم بعضاً : الثانية عشرة
  .إرسال الشهب: الثالثة عشرة
أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه مـن : الرابعة عشرة
  . أن يدركهاإلنس قبل 

  .كون الكاهن يصدق بعض األحيان: الخامسة عشرة
  .كونه يكذب معها مائة كذبة: السادسة عشرة
  .أنه لم يصدق كذبه إال بتلك الكلمة التي سمعت من السماء: السابعة عشرة
  !.قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة وال يعتبرون بمائة؟: الثامنة عشرة
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يلقـي بعضـهم إلـى بعـض تلـك الكلمـة ويحفظونهـا ويسـتدلون كونهم : التاسعة عشرة
  .بها

  .إثبات الصفات خالفًا لألشعرية المعطلة: العشرون
  .التصريح بأن تلك الرجفة والغشي كانا خوفًا من اهللا عز وجل: الحادية والعشرون
  .أنهم يخرون هللا سجداً : الثانية والعشرون

  باب 

  الشفاعـة

  
ه ال�ذين يخ�افون أن يحش�روا إل�ى ربھ�م ل�يس لھ�م وأنذر ب�(: وقول اهللا تعالى

)م�ن دون��ه ول��ي و	 ش��فيع
: وقولــه )54() ق��ل B الش��فاعة جميع��اً : (وقولـه) 53(

وكم من ملك في الس�موات 	 : (وقوله )55()من ذا الذي يشفع عنده إ	 بإذنه(

: وقولـه )56() تغني شفاعتھم شيئاً إ	 من بعد أن يأذن هللا لمن يشاء ويرضى
ادعوا الذين زعمتم من دون هللا 	 يملك�ون مثق�ال ذرة ف�ي  ا لس�موات قل (

  .اآليتين )57()و	 في اPرض
نفـى اهللا عمـا سـواه كـل مـا يتعلـق بـه المشـركون، فنفـى أن يكـون : قال أبو العباس

لغيــره ملــك أو قســط منــه، أو يكــون عونــًا هللا، ولــم يبــق إال الشــفاعة، فبــين أنهــا ال 
 )58() و	 يش�فعون إ	 لم�ن ارتض�ى: (الرب، كما قال تعـالى تنفع إال لمن أذن له

فهذه الشفاعة التـي يظنهـا المشـركون، هـي منتفيـة يـوم القيامـة كمـا نفاهـا القـرآن، 
وأخبر النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمـده، ال يبـدأ بالشـفاعة 

  .شفع ُتشفعارفع رأسك، وقل يسمع، وسل ُتعط، وا: أوًال، ثم يقال له
مـن قـال ال إلـه : (من أسعد الناس بشفاعتك يا رسـول اهللا؟ قـال: وقال له أبو هريرة

فتلــك الشــفاعة ألهــل اإلخــالص بــإذن اهللا، وال تكــون لمــن ) إال اهللا خالصــًا مــن قلبــه
  .أشرك باهللا

أن اهللا سبحانه هو الذي يتفضل على أهل اإلخـالص فيغفـر لهـم بواسـطة : وحقيقته
فالشـفاعة التـي نفاهـا . لـه أن يشـفع، ليكرمـه وينـال المقـام المحمـوددعاء من أذن 
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القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبـت الشـفاعة بإذنـه فـي مواضـع، وقـد بـين النبـي 
  .انتهى كالمه. صلى اهللا عليه وسلم أنها ال تكون إال ألهل التوحيد واإلخالص

  :فيه مسائل
  .تفسير اآليات: األولى
  .شفاعة المنفيةصفة ال: الثانية
  .صفة الشفاعة المثبتة: الثالثة
  .ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود: الرابعة

صــفة مــا يفعلــه صــلى اهللا عليــه وســلم، وأنــه ال يبــدأ بالشــفاعة أوًال، بــل : الخامســة
  .يسجد، فإذا أذن اهللا له شفع

  .من أسعد الناس بها؟: السادسة
  .باهللاأنها ال تكون لمن أشرك : السابعة
  .بيان حقيقتها: الثامنة

  
  باب

  .اآلية )59( )إنك 	 تھدي من أحببت ( : قول اهللا تعالى
لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه : (عن ابن المسيب عن أبيه قال) الصحيح(وفي 

: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعنده عبد اهللا بن أبي أميـة وأبـو جهـل، فقـال لـه
أترغـب عـن ملـة : فقـاال لـه) اهللا، كلمة أحاج لك بها عنـد اهللا ال إله إال: يا عم، قل(

: عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صـلى اهللا عليـه وسـلم، فأعـادا فكـان آخـر مـا قـال
فقال النبي صلى اهللا عليه . ال إله إال اهللا: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول

ما ك�ان للنب�ي وال�ذين ( وجلفأنزل اهللا عز ) ألستغفرن لك ما لم أنه عنك: (وسلم

إن�ك 	  : (وأنزل اهللا في أبي طالب. اآلية )60( )  آمنوا أن يستغفروا للمشركين

  .)61()  تھدي من  أحببت ولكن هللا يھدي من يشاء
  :فيه مسائل

)  إنك 	 تھدي م�ن أحبب�ت ولك�ن هللا يھ�دي م�ن يش�اء: ( تفسير قوله: األولى
)62(.  
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  ا كان للنبي وال�ذين آمن�وا أن يس�تغفروا للمش�ركينم ( : تفسير قوله: الثانية
  .اآلية )63) (

ال إلـه إال : قـل: (تفسير قولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم –وهي المسألة الكبرى : الثالثة
  .بخالف ما عليه من يدعي العلم) اهللا

أن أبــا جهــل ومــن معــه يعرفــون مــراد النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم إذ قــال : الرابعــة
  .فقبح اهللا من أبو جهل أعلم منه بأصل اإلسالم). ال إله إال اهللاقل : (للرجل

  .جّده صلى اهللا عليه وسلم ومبالغته في إسالم عمه: الخامسة
  .الرد على من زعم إسالم عبد المطلب وأسالفه: السادسة
  .كونه صلى اهللا عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له، بل نهي عن ذلك: السابعة
  .حاب السوء على اإلنسانمضرة أص: الثامنة
  .مضرة تعظيم األسالف واألكابر: التاسعة
  .الشبهة للمبطلين في ذلك، الستدالل أبي جهل بذلك: العاشرة

  .الشاهد لكون األعمال بالخواتيم، ألنه لو قالها لنفعته: الحادية عشرة
م التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، ألن في القصـة أنهـ: الثانية عشرة

لــم يجــادلوه إال بهــا، مــع مبالغتــه صــلى اهللا عليــه وســلم وتكريــره، فألجــل عظمتهــا 
  .ووضوحها عندهم، اقتصروا عليها

  
  باب

  ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركھم دينھم

  ھو الغلو في الصالحين
  

  .)64( )يا أھل الكتاب 	 تغلوا في دينكم ( : وقول اهللا عز وجل
وق�الوا 	 (  : ضـي اهللا عنهمـا فـي قـول اهللا تعـالىعن ابن عباس ر ) الصحيح(وفي 

هـذه : (قـال )65( )تذُرنَّ  آلھتكم و	 تذُرنَّ  وداً و	 سواعاً و	 يغوث ويع�وق ونس�راً 
أســماء رجــال صــالحين مــن قــوم نــوح، فلمــا هلكــوا أوحــى الشــيطان إلــى قــومهم أن 
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سـمائهم، ففعلـوا، انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيهـا أنصـابًا وسـموها بأ
  ).ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم، عبدت

لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صـوروا : قال غير واحد من السلف: وقال ابن القيم
  . تماثيلهم، ثم طال عليهم األمد فعبدوهم

ال تطرونـــي كمـــا أطـــرت : (وعـــن عمـــر أن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال
  ].أخرجاه) [عبد اهللا ورسوله: يم، إنما أنا عبد، فقولواالنصارى ابن مر 

إيــاكم والغلــو، فإنمــا أهلــك مــن كــان : (قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم: وقــال
  ).قبلكم الغلو

ــــال ــــك : (ولمســــلم عــــن ابــــن مســــعود أن رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم ق هل
  .قالها ثالثاً ) المتنطعون
  :فيه مسائل

هذا الباب وبابين بعده، تبين له غربة اإلسـالم، ورأى مـن قـدرة أن من فهم : األولى
  .اهللا وتقليبه للقلوب العجب

  .معرفة أول شرك حدث على وجه األرض أنه بشبهة الصالحين: الثانية
  .أول شيء غّير به دين األنبياء، وما سبب ذلك مع معرفة أن اهللا أرسلهم: الثالثة
  .والفطر تردها قبول البدع مع كون الشرائع: الرابعة

: محبة الصالحين، والثاني: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فاألول: الخامسة
فعل أناس من أهل العلم والدين شيئًا أرادوا به خيرًا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا بـه 

  .غيره
  .تفسير اآلية التي في سورة نوح: السادسة
  .لبه، والباطل يزيدجبلة اآلدمي في كون الحق ينقص في ق: السابعة
  .فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر: الثامنة
  .معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل: التاسعة
  .معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو، ومعرفة ما يؤول إليه: العاشرة

  .صالحمضرة العكوف على القبر ألجل عمل : الحادية عشرة
  .النهي عن التماثيل، والحكمة في إزالتها: معرفة: الثانية عشرة
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  .معرفة عظم شأن هذه القصة، وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها: الثالثة عشرة
ــراءتهم إياهــا فــي كتــب التفســير والحــديث، : وهــي أعجــب وأعجــب: الرابعــة عشــرة ق

لـوبهم حتـى اعتقـدوا أن فعـل ومعرفتهم بمعنى الكـالم، وكـون اهللا حـال بيـنهم وبـين ق
قـوم نـوح هـو أفضـل العبـادات، واعتقـدوا أن مـا نهـى اهللا ورسـوله عنـه، فهـو الكفــر 

  .المبيح للدم والمال
  .التصريح أنهم لم يريدوا إال الشفاعة: الخامسة عشرة
  .ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك: السادسة عشرة
ال تطرونــي كمــا : (ي قولــه صــلى اهللا عليــه وســلمالبيــان العظــيم فــ: الســابعة عشــرة

  .فصلوات اهللا وسالمه على من بلغ البالغ المبين) أطرت النصارى ابن مريم
  .نصيحته إيانا بهالك المتنطعين: الثامنة عشرة

التصــريح بأنهــا لــم تعبــد حتـى نســي العلــم، ففيهــا بيــان معرفــة قــدر : التاسـعة عشــرة
  .وجوده ومضرة فقده

  .سبب فقد العلم موت العلماءأن : العشرون
  

  باب

  ما جاء من التغليظ فيمن عبد هللا عند

  قبر رجل صالح فكيف إذا عبده

  
عن عائشة رضي اهللا عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول اهللا صلى اهللا ) الصحيح(في 

أولئـك إذا : (فقـال. عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة ومـا فيهـا مـن الصـور
صالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدًا، وصوروا فيـه تلـك مات فيهم الرجل ال

فهــؤالء جمعــوا بــين الفتنتــين، فتنــة القبــور، ) الصــور أولئــك شــرار الخلــق عنــد اهللا
  .وفتنة التماثيل

لما ُنزل برسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم طفـق يطـرح خميصـة : (ولهما عنها قالت
لعنـة اهللا علـى اليهـود ((: ل ـ وهـو كـذلك ـ له على وجهه، فإذا اغتم بها كشـفها، فقـا
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يحــذر مـا صـنعوا، ولــوال ذلـك أبـرز قبــره،  ))والنصـارى، اتخـذوا قبــور أنبيـائهم مسـاجد
  ].أخرجاه[غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا، 

سـمعت النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم قبـل أن : ولمسـلم عـن جنـدب بـن عبـد اهللا قـال
اهللا أن يكـون لـي مـنكم خليـل، فـإن اهللا قـد إنـي أبـرأ إلـى : (يموت بخمس وهو يقول

اتخذني خليًال، كما اتخذ إبراهيم خلـيًال، ولـو كنـت متخـذًا مـن أمتـي خلـيًال، التخـذت 
أبا بكر خليًال، أال وٕان من كان قـبلكم كـانوا يتخـذون قبـور أنبيـائهم مسـاجد، أال فـال 

  ).تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك
حياته، ثـم إنـه لعـن ـ وهـو فـي السـياق ـ مـن فعلـه، والصـالة  فقد نهى عنه في آخر

خشي أن يتخذ مسجدًا، فـإن : عندها من ذلك، وٕان لم ُيْبَن مسجد، وهو معنى قولها
الصحابة لم يكونوا ليبنـوا حـول قبـره مسـجدًا، وكـل موضـع قصـدت الصـالة فيـه فقـد 

اهللا عليـه  اتخـذ مسـجدًا، بـل كـل موضـع يصـلى فيـه يسـمى مسـجدًا، كمـا قـال صـلى
وألحمــد بســند جيــد عــن ابــن مســعود ). جعلــت لــي األرض مســجدًا وطهــوراً : (وســلم

إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والـذين : (رضي اهللا عنه مرفوعاً 
  ].رواه أبو حاتم في صحيحه) [يتخذون القبور مساجد

  :فيه مسائل
بنـى مسـجدًا يعبـد اهللا فيـه عنـد ما ذكر الرسول صلى اهللا عليه وسلم فـيمن : األولى

  .قبر رجل صالح، ولو صحت نية الفاعل
  .النهي عن التماثيل، وغلظ األمر في ذلك: الثانية
كيـف بـّين لهـم هـذا أوًال، . العبرة في مبالغته صلى اهللا عليـه وسـلم فـي ذلـك: الثالثة

  .ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم
  .نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر: الرابعة

  .أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم: الخامسة
  .لعنه إياهم على ذلك: السادسة
  .أن مراده صلى اهللا عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره: السابعة
  .العلة في عدم إبراز قبره: الثامنة
  .في معنى اتخاذها مسجداً : التاسعة
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أنــه قــرن بــين مــن اتخــذها مســجدًا وبــين مــن تقــوم علــيهم الســاعة، فــذكر : العاشــرة
  .الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته

الـرد علـى الطـائفتين اللتـين همـا : ذكره في خطبته قبل موته بخمس: الحادية عشرة
 شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضـة

وبسبب الرافضـة حـدث الشـرك وعبـادة القبـور، وهـم أول مـن بنـى عليهـا . والجهمية
  .المساجد

  .ما بلي به صلى اهللا عليه وسلم من شدة النزع: الثانية عشرة
  .ما أكرم به من الخّلة: الثالثة عشرة
  .التصريح بأنها أعلى من المحبة: الرابعة عشرة

  .لصحابةالتصريح بأن الصديق أفضل ا: الخامسة عشرة
  .اإلشارة إلى خالفته: السادسة عشرة

  
  باب

  ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين

  يصيرھا أوثاناً تعبد من دون هللا

  
اللهـم ال تجعـل : (أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم قـال): الموطأ(روى مالك في 

بــن وال) قبــري وثنــًا يعبــد، اشــتد غضــب اهللا علــى قــوم اتخــذوا قبــور أنبيــائهم مســاجد
)أف�رءيتم ال�[ت والع�زى  ( : جرير بسنده عن سفيان عن منصـور عـن مجاهـد

)66( 
كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، وكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن : قال

  .كان يلت السويق للحاج: عباس
لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زائـرات : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

  ].رواه أهل السنن. [والمتخذين عليها المساجد والسرج القبور،
  :فيه مسائل

  .تفسير األوثان: األولى
  .تفسير العبادة: الثانية
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  .أنه صلى اهللا عليه وسلم لم يستعذ إال مما يخاف وقوعه: الثالثة
  .قرنه بهذا اتخاذ قبور األنبياء مساجد: الرابعة

  .ذكر شدة الغضب من اهللا: الخامسة
  .معرفة صفة عبادة الالت التي هي من أكبر األوثان –وهي من أهمها  :السادسة
  .معرفة أنه قبر رجل صالح: السابعة
  .أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية: الثامنة
  .لعنه َزواَرات القبور: التاسعة
  .لعنه من أسرجها: العاشرة

  
  باب

  ما جاء في حماية المصطفى صلى هللا عليه وسلم

  لتوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشركجناب ا
  

لق��د ج��اءكم رس��ول م��ن أنفس��كم عزي��ز علي��ه م��ا عن��تم ( :  وقــول اهللا تعــالى

  .اآلية )67( )  حريص عليكم
ال تجعلوا : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال

) التكم تبلغنـي حيـث كنـتمبيوتكم قبورًا، وال تجعلوا قبري عيدًا، وصلوا علّي، فـإن صـ
  .رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواته ثقات

أنه رأى رجًال يجيء إلى فرجـة كانـت عنـد قبـر النبـي صـلى : وعن علي بن الحسين
أال أحدثكم حديثًا سمعته من أبي : اهللا عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه، وقال

 تتخــذوا قبــري عيــدًا، وال ال: (عــن جــدي عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال
  ].رواه في المختارة). [بيوتكم قبورًا، وصلوا علّي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم

  
  :فيه مسائل

  .تفسير آية براءة: األولى
  .إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد: الثانية
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  .ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته: الثالثة
جــه مخصـــوص، مــع أن زيارتــه مــن أفضـــل نهيــه عــن زيـــارة قبــره علــى و : الرابعــة
  .األعمال
  .نهيه عن اإلكثار من الزيارة: الخامسة
  .حثه على النافلة في البيت: السادسة
  .أنه متقرر عندهم أنه ال يصلى في المقبرة: السابعة
تعليله ذلك بأن صالة الرجل وسـالمه عليـه يبلغـه وٕان بعـد، فـال حاجـة إلـى : الثامنة

  .قربما يتوهمه من أراد ال
كونــه صــلى اهللا عليــه وســلم فــي البــرزخ تعــرض أعمــال أمتــه فــي الصــالة : التاســعة

  .والسالم عليه
  

  باب

  ما جاء أن بعض ھذه اVمة يعبد اVوثان
  

ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت ( :  وقول اهللا تعالى

من ذل�ك مثوب�ة عن�د هللا  قل ھل أُنبئُُكم بشرٍ ( : وقوله تعالى )68( )  والطاغوت
من لعنه هللا وغضب عليه وجع�ل م�نھم الق�ردة والخن�ازير وعب�د الط�اغوت  

(
 ق��ال ال��ذين غلب��وا عل��ى أم��رھم لنتخ��ذن عل��يھم مس��جًدا( : وقولــه تعــالى )69(

(
)70(.  

لتتـبعن : (عن أبـي سـعيد رضـي اهللا عنـه، أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال
: قـالوا) قّذة بالقّذة، حتى لـو دخلـوا جحـر ضـب لـدخلتموهسنن من كان قبلكم حذو ال

؟ أخرجـاه، ولمسـلم عـن ثوبـان رضـي )فمـن: (يا رسـول اهللا، اليهـود والنصـارى؟ قـال
إن اهللا زوى لـي األرض، فرأيـت : (اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم قـال

: يــت الكنــزينمشـارقها ومغاربهــا، وٕان أمتــي ســيبلغ ملكهــا مــا زوي لــي منهــا، وأعط
األحمر واألبيض، وٕاني سألت ربـي ألمتـي أن ال يهلكهـا بسـنة بعامـة، وأن ال يسـلط 

يا محمد إذا قضيت : عليهم عدوًا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وٕان ربي قال
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قضــاًء فإنــه ال يــرد وٕانــي أعطيتــك ألمتــك أال أهلكهــم بســنة بعامــة وأال أســلط علــيهم 
يح بيضــتهم، ولـو اجتمــع علــيهم مــن بأقطارهــا حتــى عـدوًا مــن ســوى أنفســهم فيســتب

، ورواه البرقــاني فــي صــحيحه، )يكــون بعضــهم يهلــك بعضــًا ويســبي بعضــهم بعًضــا
وٕانما أخاف على أمتي األئمة المضلين، وٕاذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى : (وزاد

فئة يوم القيامة، وال تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد 
من أمتي األوثان، وٕانه سيكون في أمتي كذابون ثالثون، كلهم يزعم أنه نبـي، وأنـا 

وال تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة ال يضرهم . خاتم النبيين، ال نبي بعدي
  ).من خذلهم حتى يأتي أمر اهللا تبارك وتعالى

  :فيه مسائل
  .تفسير آية النساء: األولى
  .مائدةتفسير آية ال: الثانية
  .تفسير آية الكهف: الثالثة
هـل : مـا معنـى اإليمـان بالجبـت والطـاغوت فـي هـذا الموضـع؟: وهي أهمها: الرابعة

  .هو اعتقاد قلب، أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطالنها؟
  .قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيًال من المؤمنين: الخامسة
أن هــذا ال بــد أن يوجــد فــي هــذه األمــة، كمــا  –بالترجمــة وهــي المقصــود : السادســة

  .تقرر في حديث أبي سعيد
  .التصريح بوقوعها، أعني عبادة األوثان في هذه األمة في جموع كثيرة: السابعة
ـــار، مـــع تكلمـــه : الثامنـــة ـــل المخت ـــوة، مث العجـــب العجـــاب خـــروج مـــن يـــّدعي النب

رسول حق، وأن القرآن حـق وفيـه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه األمة، وأن ال
وقــد . أن محمـدًا خـاتم النبيـين، ومـع هـذا يصـدق فــي هـذا كلـه مـع التضـاد الواضـح

  .خرج المختار في آخر عصر الصحابة، وتبعه فئام كثيرة
البشارة بأن الحـق ال يـزول بالكليـة كمـا زال فيمـا مضـى، بـل ال تـزال عليـه : التاسعة
  .طائفة

  .م مع قلتهم ال يضرهم من خذلهم وال من خالفهماآلية العظمى أنه: العاشرة
  .أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة: الحادية عشرة
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إخباره بـأن اهللا زوى لـه المشـارق : ما فيه من اآليات العظيمة، منها: الثانية عشرة
والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر، بخالف الجنوب والشمال، وٕاخباره بأنه 

ٕاخباره بإجابة دعوته ألمته في االثنتين، وٕاخباره بأنه منع الثالثـة، أعطي الكنزين، و 
وٕاخباره بوقوع السيف، وأنه ال يرفع إذا وقـع، وٕاخبـاره بـإهالك بعضـهم بعضـًا وسـبي 
بعضهم بعضـًا، وخوفـه علـى أمتـه مـن األئمـة المضـلين، وٕاخبـاره بظهـور المتنبئـين 

وكـل هـذا وقـع كمـا أخبـر، مـع أن  .في هذه األمة، وٕاخباره ببقاء الطائفـة المنصـورة
  .كل واحدة منها أبعد ما يكون من العقول

  .حصر الخوف على أمته من األئمة المضلين: الثالثة عشرة
  .التنبيه على معنى عبادة األوثان: الرابعة عشرة

  
  باب

  ما جاء في السحر
  

)ولقد علموا لمن اشتراه ماله في اmخرة م�ن خ�[ق ( : وقول اهللا تعالى
: وقولـه )71(

)يؤمنون بالجبت والطاغوت ( 
)72(.  

كهـان : الطواغيت: وقال جابر. الشيطان): والطاغوت(السحر، ): الجبت: (قال عمر
  . كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد

اجتنبـوا : (وعن أبي هريرة رضـي اهللا عنـه أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال
الشـرك بـاهللا، والسـحر، وقتـل : (وما هـن؟ قـال: هللايا رسول ا: قالوا) السبع الموبقات

النفس التي حرم اهللا إال بالحق، وأكل الربا، وأكل مـال اليتـيم، والتـولي يـوم الزحـف، 
  ).وقذف المحصنات الغافالت المؤمنات

الصـحيح : رواه الترمـذي، وقـال) حـد السـاحر ضـربه بالسـيف: (وعن جنـدب مرفوعـاً 
  .أنه موقوف

أن اقتلـوا : كتـب عمـر بـن الخطـاب: عن بجالة بن عبدة قال )صحيح البخاري(وفي 
  .فقتلنا ثالث سواحر: كل ساحر وساحرة، قال



  35

أنهـا أمـرت بقتــل جاريـة لهــا سـحرتها، فقتلــت، : وصـح عـن حفصــة رضـي اهللا عنهــا
عـن ثالثـة مـن أصـحاب النبـي صـلى اهللا عليـه : قـال أحمـد. وكذلك صح عن جنـدب

  .وسلم
  :فيه مسائل

  .آية البقرةتفسير : األولى
  .تفسير آية النساء: الثانية
  .تفسير الجبت والطاغوت، والفرق بينهما: الثالثة
  .أن الطاغوت قد يكون من الجن، وقد يكون من اإلنس: الرابعة

  .معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي: الخامسة
  .أن الساحر يكفر: السادسة
  .أنه يقتل وال يستتاب: السابعة
  د هذا في المسلمين على عهد عمر، فكيف بعده؟وجو : الثامنة

  
  باب 

  بيان شيء من أنواع السحر
  

حدثنا محمد بن جعفـر، حـدثنا عـوف عـن حيـان بـن العـالء، حـدثنا قطـن : قال أحمد
إن العيافة والطرق : (بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).والطيرة من الجبت
: الخـــط يخـــط بـــاألرض والجبـــت، قـــال: الطيـــر، والطـــرق زجـــر: العيافـــة: قـــال عـــوف

إسناده جيد وألبـي داود والنسـائي وابـن حبـان فـي صـحيحه، . رنة الشيطان: الحسن
  .المسند منه

مـن (قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قـال
] رواه أبو داود[ )اقتبس شعبة من النجوم، فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد

  .وٕاسناده صحيح
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مـن عقـد عقـدة ثـم نفـث فيهـا فقـد : (وللنسائي من حديث أبي هريرة رضـي اهللا عنـه
  ).سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئًا وكل إليه

أال هـل : (وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال
ولهمـا عـن ابـن ]. رواه مسـلم) [ة بـين النـاسأنبئكم ما الغضـة؟ هـي النميمـة، القالـ

إن مــن البيــان : (عمـر رضــي اهللا عنهمــا، ان رسـول اهللا صــلى اهللا عليــه وسـلم قــال
  ).لسحراً 

  :فيه مسائل
  .أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت: األولى
  .تفسير العيافة والطرق: الثانية
  .أن علم النجوم نوع من السحر: الثالثة
  .عقد مع النفث من ذلكأن ال: الرابعة

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

  
  باب ما جاء في الكھان ونحوھم

  
روى مسلم في صحيحه، عـن بعـض أزواج النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم عـن النبـي 

من أتىعرافًا فسأله عن شيء فصدقه، لم تقبل له صـالة : "صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".عين يوماً أرب

مــن أتــى : "وعــن أبــي هريــرة رضــي اهللا عنــه، عــن النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم قــال
رواه " كاهنًا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل علـى محمـد صـلى اهللا عليـه وسـلم

  .أبو داود
أبـي هريـرة مـن أتـى عرافـًا أو (صحيح على شرطهما، عـن : ولألربعة، والحاكم وقال
". ول، فقــد كفــر بمــا أنــزل علــى محمــد صــلى اهللا عليــه وســلمكاهنــًا فصــدقه بمــا يقــ

  . وألبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود موقوفاً 
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ليس منا من َتطير أو ُتطيـر لـه أو : "وعن عمران بن حصين رضي اهللا عنه مرفوعاً 
َتكهـن أو ُتكهـن لـه أو َسـحر أو ُسـحر لـه، ومــن أتـى كاهنـًا فصـدقه بمـا يقـول، فقــد 

رواه البــراز بإســناد جيــد، ورواه ) محمــد صــلى اهللا عليــه وســلم كفــر بمــا أنــزل علــى
.." ومـن أتـى: "الطبراني في األوسط بإسناد حسن من حديث ابـن عبـاس دون قولـه

  .الخ
الذي يدعي معرفة األمور بمقدمات يستدل بها على المسروق : العراف: قال البغوي

يخبـر عـن المغيبـات  هو الكاهن والكاهن هـو الـذي: ومكان الضالة ونحو ذلك وقيل
  .الذي يخبر عما في الضمير: في المستقبل وقيل

اسـم للكـاهن والمـنجم والرمـال ونحـوهم ممـن : العـراف: وقال أبو العبـاس ابـن تيميـة
  .يتكلم في معرفة األمور بهذه الطرق

مـا أرى مـن : -وينظـرون فـي النجـوم ) أبـا جـاد(في قـوم يكتبـون –وقال ابن عباس 
  . من خالقفعل ذلك له عند اهللا

  : فيه مسائل
  .ال يجتمع تصديق الكاهن مع اإليمان بالقرآن  : األولى
  .التصريح بأنه كفر  : الثانية
  .ذكر من ُتكهن له    :الثالثة
  .ذكر من ُتطير له:الرابعة

  .ذكر من سحر له  :الخامسة
  .ذكر من تعلم أبا جاد  :السادسة
  .ذكر الفرق بين الكاهن والعراف  :السابعة

  اء في النشرةباب ما ج

  
عــن جــابر رضــي اهللا عنــه أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ســئل عــن النشــرة 

سـئل أحمـد : وأبـو داود، وقـال. رواه أحمد بسـند جيـد" هي من عمل الشيطان: "فقال
  .ابن مسعود يكره هذا كله: عنها فقال
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، رجـل بـه طـب أو يؤخـذ عـن امرأتـه: قلـت البـن المسـيب: عـن قتـادة" البخاري"وفي 
ال بأس به، إنما يريدون به اإلصـالح، فأمـا مـا ينفـع فلـم : أيحل عنه أو ينشر؟ قال

  .هـ.أ. ينه عنه
  .ال يحل السحر إال ساحر: وروى عن الحسن أنه قال

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

ل حـل بسـحر مثلـه، وهـو الـذي مـن عمـل الشـيطان، وعليـه يحمـل قـو  :إحداهما
الحســن، فيتقــرب الناشــر والمنتشــر إلــى الشــيطان بمــا يحــب، ويبطــل 

  .عمله عن المسحور
  .النشرة بالرقية والتعوذات واألدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز  :والثاني
  :فيه مسألتان  
  .النهي عن النشرة:األولى    

الفـــرق بـــين المنهـــي عنـــه والمـــرخص فيـــه ممـــا يزيـــل   :الثانية
  .األشكال

  
  

  

  

  

  

  ابب

  ما جاء في التطير

  
  .)  73( )أ	 إنما طائرھم عند هللا ولكن أكثرھم 	 يعلمون: (وقول اهللا تعالى

  ).74( )قالوا طائركم معكم: (وقوله
ال عـدوى، : (عن أبي هريرة رضي اهللا عنـه، أن الرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال

  ).وال غولوال نوء، : (زاد مسلم. أخرجاه) وال طيرة، وال هامة، وال صفر
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ال : (قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم: ولهمــا عــن أنــس رضــي اهللا عنــه قــال
  ).الكلمة الطيبة: (وما الفأل؟ قال: قالوا) عدوى وال طيرة، ويعجبني الفأل

ذكرت الطيـرة عنـد : وألبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال
ــال أحســنها الفــأل، وال تــرد مســلمًا فــإذا رأى : (رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فق

اللهم ال يأتي بالحسـنات إال أنـت، وال يـدفع السـيئات إال أنـت، : أحدكم ما يكره فليقل
  ).وال حول وال قوة إال بك

) 3(الطيرة شرك، الطيرة شـرك، ومـا منـا إال: "وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه مرفوعاً 

ود، والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول رواه أبو دا" ، ولكن اهللا يذهبه بالتوكل
  .ابن مسعود

فمـا : قـالوا) مـن ردتـه الطيـرة عـن حاجـة فقـد أشـرك: (وألحمد من حديث ابـن عمـرو
ــك؟ قــال ــه : أن تقــول: (كفــارة ذل ــر إال طيــرك، وال إل ــرك، وال طي اللهــم ال خيــر إال خي

  ).غيرك
  .أمضاك أو ردك إنما الطيرة ما: وله من حديث الفضل بن عباس رضي اهللا عنهما

  :فيه مسائل
ــى قولــه: األولــى ــه عل ــه )1()  أ	 إنم��ا ط��ائرھم عن��د هللا: ( التنبي ط��ائركم : (مــع قول

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

  .نفي الصفر: الخامسة
  .أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب: السادسة
  .تفسير الفأل: السابعة
  .أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته ال يضر بل يذهبه اهللا بالتوكل: الثامنة
  .ذكر ما يقوله من وجده: التاسعة
  .التصريح بأن الطيرة شرك: العاشرة

  .تفسير الطيرة المذمومة: الحادية عشرة
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  باب

  ما جاء في التنجيم

  
زينـة للسـماء : لـثالث خلـق اهللا هـذه النجـوم: قال قتـادة": صحيحه"قال البخاري في 

فمـن تـأول فيهـا غيـر ذلـك اخطـأ، وأضـاع . ورجومًا للشياطين، وعالمات يهتدى بها
  .هـ.أ. نصيبه، وتكلف ما ال علم له به

وكــره قتــادة تعلــم منــازل القمــر، ولــم يــرخص ابــن عيينــة فيــه، ذكــره حــرب عنهمــا، 
  .ورخص في تعلم المنازل أحمد وٕاسحاق

ثالثــة ال يــدخلون : (اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال رســول: وعــن أبــي موســى قــال
رواه أحمـد وابـن حبـان فـي ) مدمن الخمـر، وقـاطع الـرحم، ومصـدق بالسـحر: الجنة

  .صحيحه
  :فيه مسائل

  .الحكمة في خلق النجوم: األولى
  .الرد على من زعم غير ذلك: الثانية
  .ذكر الخالف في تعلم المنازل: الثالثة
  .بشيء من السحر ولو عرف أنه باطلالوعيد فيمن صدق : الرابعة

  

  باب

  ما جاء في ا(ستسقاء باVنواء

  . )75()  وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون: ( وقول اهللا تعالى
: عـن أبــي مالـك األشــعري رضـي اهللا عنــه أن رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وســلم قــال

ــة ال يتركــوهن( فــي الفخــر باألحســاب، والطعــن : أربعــة فــي أمتــي مــن أمــر الجاهلي
النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام : (وقال) األنساب، واالستسقاء بالنجوم، والنياحة

  .رواه مسلم). يوم القيامة  وعليها سربال من قطران ودرع من جرب
صـلى لنـا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : ولهما عن زيد بـن خالـد رضـي اهللا عنـه قـال

ت مـن الليـل، فلمـا انصـرف أقبـل وسلم صالة الصبح بالحديبية علـى إثـر سـماء كانـ
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: قــال. اهللا ورســوله أعلــم: قــالوا) هــل تــدرون مــاذا قــال ربكــم؟ : (علــى النــاس فقــال
مطرنا بفضل اهللا ورحمتـه، : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: قال(

مطرنا بنـوء كـذا وكـذا، فـذلك كـافر بـي : فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال
لقد صـدق : ولهما من حديث ابن عباس بمعناه وفيه قال بعضهم). واكبمؤمن بالك

: ( إلـى قولـه )76()  ف[ أقسم بمواقع النجوم( : نوء كذا وكذا، فأنزل اهللا هذه اآليات
  .)77()  وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون

  :فيه مسائل
  .تفسير آية الواقعة: األولى
  .ذكر األربع من أمر الجاهلية: الثانية

  .ذكر الكفر في بعضها: ثةالثال
  .أن من الكفر ما ال يخرج عن الملة: الرابعة

  .بسبب نزول النعمة) أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر: (قوله: الخامسة
  .التفطن لإليمان في هذا الموضع: السادسة
  .التفطن للكفر في هذا الموضع: السابعة
  ).لقد صدق نوء كذا وكذا: (التفطن لقوله: الثامنة

أتـدرون مـاذا قـال : (إخراج العالم للمتعلم المسألة باالستفهام عنها، لقولـه: سعةالتا
  ).ربكم؟

  .وعيد النائحة: العاشرة
  بــاب

  

 )78() ومن الناس من يتخذ م�ن دون هللا أن�داداً يحب�ونھم كح�ب هللا: ( قول اهللا تعالى
ح�ب إل�يكم م�ن أ: ( إلـى قـول تعـالى).  قل إن كان ءاباؤكم وأبن�اؤكم( : وقوله. اآلية

  .اآلية )79() هللا ورسوله 
ال يؤمن أحدكم : (عن أنس رضي اهللا عنه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .أخرجاه) حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين 
ثالث من كن فيه وجـد بهـن : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ولهما عنه قال
أن يكــون اهللا رســوله أحــب إليــه ممــا ســواهما، وأن يحــب المــرء ال : حــالوة اإليمــان
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يحبه إال هللا، وأن يكره أن يعود في الكفـر بعـد إذ أنقـذه اهللا منـه كمـا يكـره أن يقـذف 
  .إلى آخره.. ) ال يجد أحد حالوة اإليمان حتى : (، وفي رواية)في النار

ض فـي اهللا، ووالـى مـن أحـب فـي اهللا، وأبغـ: وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قـال
في اهللا، وعادى في اهللا، فإنما تنال والية اهللا بذلك، ولن يجد عبد طعم اإليمـان وٕان 

وقد صارت عامة مؤاخاة النـاس علـى أمـر . كثرت صالته وصومه حتى يكون كذلك
رواه بـن جريـر، وقـال ابـن عبـاس فـي قولـه . الدنيا، وذلك ال يجدي على أهله شـيئا

  .المودة: قال )80()  اPسبابوتقطعت بھم : ( تعالى
  :فيه مسائل

  .تفسير آية البقرة: األولى
  .تفسير آية براءة: الثانية
  .وجوب محبته صلى اهللا عليه وسلم على النفس واألهل والمال: الثالثة
  .أن نفي اإليمان ال يدل على الخروج من اإلسالم: الرابعة

  .ال يجدهاأن لإليمان حالوة قد يجدها اإلنسان وقد : الخامسة
أعمـال القلــب األربعـة التــي ال تنـال واليــة اهللا إال بهـا، وال يجــد أحـد طعــم : السادسـة

  .اإليمان إال بها
  .أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا: فهم الصحابي للواقع: السابعة
  . )80()  وتقطَّعت بھم اPسباب: ( تفسير: الثامنة
  .شديداً أن من المشركين من يحب اهللا حبًا : التاسعة
  .الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه: العاشرة

  .أن من اتخذ ندًا تساوي محبته محبة اهللا فهو الشرك األكبر: الحادية عشرة
  

  بــاب

  

إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه ف�[ تخ�افوھم وخ�افون إن كن�تم ( : قول اهللا تعـالى

)م�ؤمنين
 م��ن ءام�ن ب��اB والي�وم اmخ��ر وأق��ام إنم��ا يعم��ر مس�اجد هللا( : وقولـه. )81(

)الص[ة وءاتى الزكاة ولم يخش إ	 هللا 
  .اآلية )82(
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ومن الناس من يقول ءامنا باB فإذا أوذي في هللا جعل فتنة الناس كعذاب : ( وقوله

) هللا 
  .اآلية )83(

أن ترضــى النــاس : إن مــن ضــعف اليقـين: (عـن أبــي سـعيد رضــي اهللا عنــه مرفوعـا
هللا، وأن تحمدهم على رزق اهللا، وأن تـذمهم علـى مـالم يؤتـك اهللا، إن رزق بسخط ا

  ).اهللا ال يجره حرص حريص، وال يرده كراهية كاره
مــن : ( أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال: وعــن عائشــة رضــي اهللا عنهــا

التمس رضى اهللا بسخط النـاس رضـي اهللا عنـه وأرضـى عنـه النـاس، ومـن الـتمس 
رواه ابـن حبـان فـي ) بسخط اهللا سخط اهللا عليـه وأسـخط عليـه النـاسرضى الناس 

  .صحيحه
  :فيه مسائل

  .تفسير آية آل عمران: األولى
  .تفسير آية براءة: الثانية
  .تفسير آية العنكبوت: الثالثة
  .أن اليقين يضعف ويقوى: الرابعة

  .عالمة ضعفه، ومن ذلك هذه الثالث: الخامسة
  .هللا من الفرائضأن إخالص الخوف : السادسة
  .ذكر ثواب من فعله: السابعة
  .ذكر عقاب من تركه: الثامنة

  

  بــاب

  

ـــه.  )84( )وعل���ى هللا فتوكل���وا إن كن���تم م���ؤمنين ( : قـــول اهللا تعـــالى إنم���ا ( : وقول

يا أيھا النب�ي حس�بك ( اآلية وقوله  )85( )المؤمنون الذين إذا ذكر هللا وجلت قلوبھم 

  . )87( )ومن يتوكل على هللا فھو حسبه ( وقوله  )86()  ينهللا ومن اتبعك من المؤمن
قالهــا . )88( )حس��بنا هللا ونع��م الوكي��ل ( : عــن ابــن عبــاس رضــي اهللا عنهمــا قــال

إبـراهيم صــلى اهللا عليــه وســلم حــين ألقــي فــي النــار، وقالهــا محمــد صــلى اهللا عليــه 
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إيمان��اً وق��الوا إن الن��اس ق��د جمع��وا لك��م فاخش��وھم ف��زادھم ( : وســلم حــين قــالوا لــه

)حسبنا هللا ونعم الوكيل
  .رواه البخاري والنسائي )89(

  :فيه مسائل
  .أن التوكل من الفرائض: األولى
  .أنه من شروط اإليمان: الثانية
  .تفسير آية األنفال: الثالثة
  .تفسير اآلية في آخرها: الرابعة

  .تفسير آية الطالق: الخامسة
ا قول إبراهيم ومحمد صلى اهللا عليهما وسلم عظم شأن هذه الكلمة، وأنه: السادسة

  .في الشدائد
  بــاب

  

 )90( )أف��أمنوا مك��ر هللا ف��[ ي��أمن مك��ر هللا إ	 الق��وم الخاس��رون ( : قــول اهللا تعــالى
  .)91( )ومن يقنط من رحمة ربه إ	 الضالون : ( وقوله

عـن ابـن عبـاس رضــي اهللا عنهمـا، أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليــه وسـلم سـئل عــن 
  ).الشرك باهللا، واليأس من روح اهللا، واألمن من مكر اهللا : ( الكبائر، فقال

اإلشراك باهللا، واألمن مـن مكـر : أكبر الكبائر: (وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال
  .رواه عبد الرزاق) اهللا، والقنوط من رحمة اهللا، واليأس من روح اهللا

  :فيه مسائل
  .تفسير آية األعراف: األولى

  .تفسير آية الحجر: يةالثان
  .شدة الوعيد فيمن أمن مكر اهللا: الثالثة
  .شدة الوعيد في القنوط: الرابعة

  بــاب

  من اYيمان باC الصبر على أقدار هللا
  

  .)92()  ومن يؤمن باB يھد قلبه: ( وقول اهللا تعالى
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  .هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند اهللا، فيرضى ويسلم: قال علقمة
وفـي صـحيح مسـلم عـن أبـي هريـرة رضـي اهللا عنـه، أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليــه 

الطعــن فــي النســب، والنياحــة علــى : اثنتــان فــي النــاس همــا بهــم كفــر: (وســلم قــال
  ).الميت

ليس منا من ضرب الخدود، وشـق الجيـوب، ودعـا : (ولهما عن ابن مسعود مرفوعاً 
  ).بدعوى الجاهلية

إذا أراد اهللا : (ن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـالوعن أنـس رضـي اهللا عنـه، أ
بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وٕاذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى 

إن عظم الجزاء مع عظـم : (وقال النبي صلى اهللا عليه وسلم) يوافى به يوم القيامة
ي فلـه الرضـي، ومـن سـخط البالء، وٕان اهللا تعالى إذا أحب قومـًا ابـتالهم، فمـن رضـ

  .حسنه الترمذي) فله السخط
  :فيه مسائل

  .تفسير آية التغابن: األولى
  .أن هذا من اإليمان باهللا: الثانية
  .الطعن في النسب: الثالثة
  .شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية: الرابعة

  .عالمة إرادة اهللا بعبده الخير: الخامسة
  .إرادة اهللا به الشر: ةالسادس
  .عالمة حب اهللا للعبد: السابعة
  .تحريم السخط: الثامنة
  .ثواب الرضي بالبالء: التاسعة

  
  بــاب

  ما جاء في الرياء
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 )93()  ق�ل إنم�ا أن�ا بش�ر م�ثلكم ي�وحى إل�يَّ أنم�ا إلھك�م إل�ه واح�د: ( وقول اهللا تعـالى
  .اآلية

ا أغنـى الشـركاء عـن الشـرك، مـن عمـل أنـ: قـال اهللا تعـالى: (عن أبي هريرة مرفوعاً 
  .رواه مسلم). عمًال أشرك معي فيه غيري تركته وشركه

ــيكم عنــدي مــن المســيح : (وعــن أبــي ســعيد مرفوعــاً  أال أخبــركم بمــا هــو أخــوف عل
الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصـلي، فيـزّين : (قال! بلى يا رسول اهللا: قالوا) الدجال؟

  .اه أحمدرو ). صالته، لما يرى من نظر رجل
  :فيه مسائل

  .تفسير آية الكهف: األولى
  .األمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير اهللا: الثانية
  .ذكر السبب الموجب لذلك، وهو كمال الغنى: الثالثة
  .أن من األسباب، أنه تعالى خير الشركاء: الرابعة

  .الرياء خوف النبي صلى اهللا عليه وسلم على أصحابه من: الخامسة
أنه فسر ذلـك بـأن يصـلي المـرء هللا، لكـن يزينهـا لمـا يـرى مـن نظـر رجـل : السادسة

  .إليه
  

  باب

  من الشرك إرادة اYنسان بعمله الدنيا
  

من كان يريد الحياة الدنيا وزينتھا نوف إليھم أعمالھم فيھا وھم : ( وقول اهللا تعالى
	 النار وحبط م�ا ص�نعوا فيھ�ا أولئك الذين ليس لھم في اmخرة إ* فيھا 	 يبخسون 

  .اآليتين )94()وباطل ما كانوا يعملون
قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : وفي الصحيح عـن أبـي هريـرة رضـي اهللا عنـه قـال

تعــس عبــد الــدينار، تعــس عبــد الــدرهم، تعــس عبــد الخميصــة، تعــس عبــد : (وســلم
فـال انـتقش،  الخميلة، إن أعطي رضي، وٕان لم يعط سخط، تعس وانتكس وٕاذا شيك

طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل اهللا، أشعث رأسـه، مغبـرة قـدماه، إن كـان فـي 
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الحراســة كــان فــي الحراســة، وٕان كــان فــي الســاقة كــان فــي الســاقة، إن اســتأذن لــم 
  ).يؤذن له، وٕان شفع لم يشفع 

  :فيه مسائل
  .إرادة اإلنسان الدنيا بعمل اآلخرة: األولى
  .ودتفسير آية ه: الثانية
  .عبد الدينار والدرهم والخميصة: تسمية اإلنسان المسلم: الثالثة
  .تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي، وٕان لم يعط سخط: الرابعة

  ).تعس وانتكس(قوله : الخامسة
  ).وٕاذا شيك فال انتقش: (قوله: السادسة
  .الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات: السابعة

  

  باب

Vمراء في تحريم ما أحل هللامن أطاع العلماء وا  

  أو تحليل ما حرم هللا فقد اتخذھم أرباباً من دون هللا
  

قـال رسـول اهللا : يوشك أن تنزل عليكم حجـارة مـن السـماء، أقـول: وقال ابن عباس
  !قال أبو بكر وعمر؟: صلى اهللا عليه وسلم، وتقولون

لـى رأي سـفيان، عجبـت لقـوم عرفـوا اإلسـناد وصـحته، يـذهبون إ: وقال اإلمام أحمـد
فليح�ذر ال�ذين يخ�الفون ع�ن أم�ره أن تص�يبھم فتن�ة أو يص�يبھم ( : واهللا تعالى يقول

 فـي يقـع أن قولـه بعض رد إذا لعله ،الشرك: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة )95() عذاب أليم

  .فيهلك الزيغ من شيء قلبه
 اتخ�ذوا( :اآليـة هـذه يقـرأ وسـلم عليـه اهللا صـلى النبـي سـمع أنـه :حـاتم بـن عدي عن

 :قــال نعبــدهم لســنا إنـا :لــه فقلــت .اآليــة )96( )هللا دون م��ن أرباب��اً  ورھب��انھم أحب�ارھم
 .بلـى :فقلـت )فتحلونـه؟ اهللا، حـرم مـا ويحلّـون فتحرمونـه اهللا أحـل مـا يحرمون أليس(

  .وحسنه والترمذي أحمد، رواه )عبادتهم :فتلك قال
  :مسائل فيه
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  .النور آية تفسير :األولى
  .براءة آية تفسير :الثانية
  .عدي أنكرها التي العبادة معنى على التنبيه :الثالثة
  .بسفيان أحمد وتمثيل وعمر، بكر بأبي عباس ابن تمثيل :الرابعة

 هــي الرهبــان األكثرعبــادة عنــد صــار حتــى الغايــة، هــذه إلــى األحــوال تغّيــر :الخامســة

 إلـى الحـال تغيرت ثم لفقهوا العلم هي األحبار وعبادة الوالية، وتسمى األعمال، أفضل

 مــن هــو مــن الثــاني بــالمعنى وعبــد الصــالحين، مــن لــيس مــن اهللا دون مــن عبــد أن

  .الجاهلين
  

ـاب   بـــ

  

 م�ن أن�زل وم�ا إلي�ك أنزل بما ءامنوا أنھم يزعمون الذين إلى  تر ألم ( :تعالى اهللا قول

 أن الش�يطان دويري� ب�ه يكف�روا أن أمروا وقد الطاغوت إلى يتحاكموا أن يريدون قبلك

 ق�الوا اPرض ف�ي تفس�دوا 	 لھ�م قي�ل وإذا ( :وقولـه .اآليات )97( ) بعيدا ضل[ً  يضلھم

) إص�[حھا بع�د اPرض ف�ي تفسدوا و	( :وقولـه )98( ) مصلحون نحن إنما
 .اآليـة )99(

) يبغون الجاھلية أفحكم ( :وقوله
  .اآلية )100(

 ( :قـال وسـلم عليـه اهللا صـلى اهللا رسـول أن عنهما، اهللا رضي عمرو بن اهللا عبد عن
 رويناه صحيح، حديث :النووي قال )به جئت لما تبعاً  هواه يكون حتى أحدكم يؤمن ال

  .صحيح بإسناد "الحجة" كتاب في
 :اليهودي فقال خصومة؛ اليهود من ورجل المنافقين من رجل بين كان :الشعبي وقال

 ــ اليهـود إلى نتحاكم :المنافق وقال ـ الرشوة يأخذ ال أنه عرف ألنه ـ محمد إلى نتحاكم
 ( :فنزلت إليه، فيتحاكما جهينة في كاهناً  يأتيا أن فاتفقا – الرشوة يأخذون أنهم لعلمه

  .اآلية )101( ) يزعمون الذين إلى تر ألم
 عليــه اهللا صــلى النبــي إلــى نترافــع :أحــدهما فقــال اختصــما، رجلــين فــي نزلــت :وقيــل

 أحــدهما لــه فــذكر عمــر، إلــى ترافعــا ثــم األشــرف، بــن كعــب إلــى :اآلخــر وقــال وســلم،

 نعــم، :قــال أكــذلك؟ :وســلم عليــه اهللا صــلى اهللا برســول يــرض لــم للــذي فقــال .القصــة

  .فقتله بالسيف فضربه
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  :مسائل فيه
  .الطاغوت فهم على اإلعانة من فيها وما النساء آية تفسير :األولى
  . )102( ) اPرض في تفسدوا 	 لھم قيل وإذا ( :البقرة آية تفسير :الثانية
  . )103( ) إص[حھا بعد اPرض في تفسدوا و	 ( األعراف آية تفسير :الثالثة
  . )104( ) يبغون الجاھلية أفحكم ( :تفسير :الرابعة

  .األولى اآلية نزول سبب في الشعبي قاله ما :الخامسة
  .والكاذب الصادق اإليمان تفسير :السادسة
  .لمنافقا مع عمر قصة :السابعة
 صـلى الرسـول بـه جاء لما تبعاً  هواه يكون حتى ألحد يحصل ال اإليمان كون :الثامنة

  .وسلم عليه اهللا
  

  بــاب

  والصفات اVسماء من شيئاً  جحد من

  

  .اآلية )105( ) بالرحمن يكفرون وھم ( :تعالى اهللا وقول
 اهللا كــذبي أن أتريــدون يعرفــون، بمــا النــاس حــدثوا( :علــي قــال البخــاري صــحيح وفــي

  ).ورسوله؟
 رجـالً  رأى أنـه :عبـاس ابن عن أبيه عن طاوس ابن عن معمر عن الرزاق عبد وروى

 ـ لذلك استنكاراً  الصفات، في وسلم عليه اهللا صلى النبي عن حديثاً  سمع لما ـ انتفض
  .انتهى )متشابهه عند ويهلكون محكمه، عند رقة يجدون هؤالء؟ فرق ما( :فقال
 .ذلــك أنكــروا )الــرحمن( :يــذكر وســلم عليــه اهللا صــلى اهللا ولرســ قــريش ســمعت ولمــا
  . )106( )بالرحمن يكفرون وھم( :فيهم اهللا فأنزل

  :مسائل فيه
  .والصفات األسماء من شيء بجحد اإليمان عدم :األولى
  .الرعد آية تفسير :الثانية
  .السامع يفهم ال بما التحديث ترك :الثالثة
  .المنكر يتعمد لم ولو ورسوله، اهللا تكذيب لىإ يفضي أنه العلة ذكر :الرابعة
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  .هلك وأنه ذلك، من شيئاً  استنكر لمن عباس ابن كالم :الخامسة
  

  بــاب

  

  .)107( ) الكافرون وأكثرھم ينكرونھا ثم هللا نعمت يعرفون ( :تعالى اهللا قول
  .آبائي عن ورثته مالي، هذا :الرجل قول هو :معناه ما مجاهد قال

  .كذا يكن لم فالن لوال :يقولون :اهللا دعب بن عون وقال
  .آلهتنا بشفاعة هذا :يقولون :قتيبة ابن وقال
 مـن أصـبح :قـال تعـالى اهللا إن( :فيـه الذي خالد بن زيد حديث بعد – العباس أبو وقال

 يـذم والسـنة، الكتـاب فـي كثيـر وهـذا ــ تقـدم وقـد الحـديث، ) ..وكافر بي مؤمن عبادي

  .به ويشرك غيره، لىإ إنعامه يضيف من سبحانه
 هـو مما ذلك ونحو حاذقًا، والمالح طيبة، الريح كانت :كقولهم هو :السلف بعض قال

  .كثير ألسنة على جارٍ 
  :مسائل فيه

  .وٕانكارها النعمة معرفة تفسير :األولى
  .كثير ألسنة على جارٍ  هذا أن معرفة :الثانية
  .للنعمة إنكاراً  الكالم هذا تسمية :الثالثة
  .القلب في الضدين اجتماع :الرابعة

  
  

  

  

  

  بــاب

  

  . )108( ) تعلمون وأنتم أنداداً  B تجعلوا ف[ ( :تعالى اهللا قول
 صــفاة علــى النمــل دبيــب مــن أخفــى الشــرك هــو :األنــداد :اآليــة فــي عبــاس ابــن قــال

 لـوال :وتقـول وحيـاتي، فـالن يـا وحياتـك واهللا، :تقـول أن وهـو الليـل؛ ظلمـة فـي سوداء



  51

 الرجـــل وقــول اللصــوص، ألتانــا الــدار فــي الـــبط ولــوال اللصــوص، ألتانــا هــذا كليبــة

 هـذا فالنـاً  فيهـا تجعـل ال .وفـالن اهللا لـوال :الرجـل وقـول وشئت، اهللا شاء ما :لصاحبه

  .حاتم أبي ابن رواه )شرك به كله
 مـن( :قـال وسـلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن :عنه اهللا رضي الخطاب بن عمر وعن

  .الحاكم وصححه وحسنه، الترمذي رواه )أشرك أو كفر فقد اهللا بغير حلف
  .صادقاً  بغيره أحلف أن من إليّ  أحب كاذباً  باهللا أحلف ألن :مسعود ابن وقال
 شـاء مـا :تقولـوا ال( :قال وسلم عليه اهللا صلى النبي عن عنه، اهللا رضي حذيفة وعن

  .صحيح بسند داود أبو اهرو  )فالن شاء ثم اهللا شاء ما :قولوا ولكن فالن، وشاء اهللا
 بـاهللا :يقـول أن ويجـوز وبـك، باهللا أعوذ :يقول أن يكره أنه النخعي، إبراهيم عن وجاء

  .وفالن اهللا لوال :تقولوا وال فالن، ثم اهللا لوال :ويقول :قال .بك ثم
  

  :مسائل فيه
  .األنداد في البقرة آية تفسير :األولى
 بأنهـا األكبـر الشـرك فـي النازلـة اآليـة ونيفسـر  عـنهم اهللا رضي الصحابة أن :الثانية

  .األصغر تعم
  .شرك اهللا بغير الحلف أن :الثالثة
  .الغموس اليمين من أكبر فهو صادقًا، اهللا بغير حلف إذا أنه :الرابعة

  .اللفظ في وثم الواو بين الفرق :الخامسة
  

  

  بــاب

  باC بالحلف يقنع لم فيمن جاء ما

  
 تحلفـوا ال ( :قـال وسـلم عليـه اهللا صلى اهللا رسول أن ،عنهما اهللا رضي عمر ابن عن

 فلـيس يـرض لـم ومـن .فليـرض بـاهللا لـه حلـف ومـن فليصـدق، باهللا حلف من بآبائكم،

  .حسن بسند ماجه ابن رواه ،)اهللا من
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  :مسائل فيه
  .باآلباء الحلف عن النهي :األولى
  .يرضى أن باهللا له للمحلوف األمر :الثانية
  يرض لم من وعيد :الثالثة

  بــاب

  وشئت هللا شاء ما :قول
  

 ما تقولون تشركون، إنكم :فقال وسلم عليه اهللا صلى النبي أتى يهودياً  أن قتيلة، عن

 أن أرادوا إذا وسـلم عليـه اهللا صـلى النبـي فـأمرهم والكعبة، :وتقولون وشئت، اهللا شاء

 النســــائي رواه )شــــئت ثــــم شــــاء مــــا :يقولــــوا وأن الكعبــــة، ورب( :يقولــــوا أن يحلفــــوا

  .وصححه
 :وسلم عليه اهللا صلى للنبي قال رجالً  أن :عنهما اهللا رضي عباس ابن عن أيضاً  وله
  ).وحده اهللا شاء ما ندًا؟ هللا جعلتني أ( :فقال وشئت، اهللا شاء ما

 مــن نفــر علــى أتيــت كــأني رأيــت :قــال ألمهـــا عائشــة أخـــي الطفيـــل عــن ماجــه والبــن

 ألنـتم وٕانكـم :قـالوا .اهللا ابـن عزيـر :تقولـون أنكـم لـوال م،القو  ألنتم إنكم :فقلت اليهود،

 :فقلـت النصـارى مـن بنفر مررت ثم .محمد وشاء اهللا شاء ما :تقولون أنكم لوال القوم
 لــوال القـوم، ألنـتم وٕانكـم :قـالوا اهللا، ابـن المسـيح :تقولـون أنكـم لـوال القـوم، ألنـتم إنكـم

 أتيـت ثم أخبرت، من بها أخبرت أصبحت فلما .محمد وشاء اهللا شاء ما :تقولون أنكم

 :قـال .نعـم :قلـت )أحـدًا؟ بهـا أخبـرت هـل( :قـال .فأخبرتـه وسـلم عليـه اهللا صـلى النبي
 أخبــر مـن بهـا أخبـر رؤيــا، رأى طفـيالً  فـإن بعـد؛ أمـا( :قــال ثـم عليـه، وأثنـى اهللا فحمـد

 اهللا شـاء مـا :اتقولـو  فـال .عنها أنهاكم أن وكذا كذا يمنعني كان كلمة قلتم وٕانكم منكم،

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

  .األصغر بالشرك اليهود معرفة :األولى
  .هوى له كان إذا اإلنسان فهم :الثانية
   :قال بمن فكيف )ندًا؟ هللا جعلتني أ( :وسلم عليه اهللا صلى قوله :الثالثة

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



  53

  .بعده والبيتين
  ).وكذا كذا يمنعني( :لقوله األكبر، الشرك من ليس هذا أن :الرابعة

  .الوحي أقسام من الصالحة الرؤيا أن :الخامسة
  .األحكام بعض لشرع سبباً  تكون قد أنها :السادسة

  

  بــاب

  هللا آذى فقد الدھر سب من

 إ	 يھلكن���ا وم���ا ونحي���ا م���وتن ال���دنيا حياتن���ا إ	 ھ���ي م���ا وق���الوا ( :تعــــالى اهللا وقــول

)الدھر
  .اآلية )109(

 :تعـالى اهللا قـال( :قـال وسـلم عليـه اهللا صـلى النبـي عـن هريـرة، أبـي عن الصحيح في
 تسـبوا ال( :روايـة وفـي )والنهـار الليل أقلب الدهر، وأنا الدهر، يسب آدم، ابن يؤذيني

  ).الدهر هو اهللا فإن الدهر،
  :مسائل فيه

  .الدهر سب عن النهي :األولى
  .هللا أذى تسميته :الثانية
  ).الدهر هو اهللا فإن( :قوله في التأمل :الثالثة
  .بقلبه يقصده لم ولو ساباً  يكون قد أنه :الرابعة

  
  بــاب

  ونحوه القضاة بقاضي التسمي

  
 إن( :قـال وسلم عليه اهللا صلى النبي عن عنه، اهللا رضي هريرة أبي عن الصحيح في

  ).اهللا إال مالك ال األمالك، ملك تسمى رجل :اهللا عند اسم أخنع
  ).شاه شاهان( مثل :سفيان قال
  .أوضع يعني )أخنع( قوله ).وأخبثه القيامة يوم اهللا على رجل أغيظ( :رواية وفي
  :مسائل فيه

  .األمالك بملك التسمي عن النهي :األولى
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  .سفيان قال كما مثله، معناه في ما أن :الثانية
  .معناه يقصد لم القلب بأن القطع مع ونحوه، هذا في للتغليظ التفطن :الثالثة
  .سبحانه اهللا إلجالل هذا أن التفطن :الرابعة

  
  بــاب

  ذلك Vجل ا(سم وتغيير هللا أسماء احترام

  

 إن( :وسـلم عليـه اهللا صـلى النبـي لـه فقـال الحكـم؛ أبـا يكنـى كـان أنه :شريح أبي عن

 فحكمــت أتــوني، شــيء فــي اختلفــوا إذا قــومي إن :فقــال )الحكــم وٕاليــه الحكــم، هــو اهللا

 شــريح، :قلــت )الولــد؟ مــن فمالــك هــذا أحســن مــا( :فقــال الفــريقين كــال فرضــي بيــنهم،

 رواه ،)شـريح أبـو فأنـت( :قـال شـريح، :قلـت )أكبـرهم؟ فمـن( :قـال .اهللا وعبـد ومسلم،

  .وغيره داود أبو
  :مسائل فيه

  .همعنا يقصد لم ولو وصفاته اهللا أسماء احترام :األولى
  .ذلك ألجل االسم تغيير :الثانية
  .للكنية األبناء أكبر اختيار :الثالثة

  بــاب

  الرسول أو القرآن أو هللا ذكر فيه بشيء ھزل من

  .اآلية )110( ) ونلعب نخوض كنا إنما ليقولن سألتھم ولئن ( :تعالي اهللا وقول
 فــي همبعضـ حــديث دخـل – وقتــادة أسـلم، بــن وزيـد كعــب، بـن ومحمــد عمـر، ابــن عـن

 وال بطونـًا، أرغـب هـؤالء، قرائنـاً  مثـل رأينـا مـا :تبـوك غزوة في رجل قال أنه : - بعض

 وأصـحابه وسـلم عليـه اهللا صـلى اهللا رسـول يعنـي ــ اللقـاء عنـد أجـبن وال ألسنًا، أكذب

 اهللا صـلى اهللا رسـول ألخبـرن منـافق، ولكنـك كـذبت، :مالـك بـن عـوف له فقال ـ القّراء

 قـد القـرآن فوجـد ليخبره وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إلى فعو  فذهب .وسلم عليه

 ناقتـه، وركـب ارتحـل وقد وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إلى الرجل ذلك فجاء .سبقه

 .الطريـق عنـا بـه نقطـع الركـب، حـديث ونتحـدث نخـوض كنـا إنما !اهللا رسول يا :فقال
 وسـلم، عليـه اهللا صـلى اهللا ســولر  ناقة بنسـعة متعلقاً  إليه أنظر كأني :عمر ابن فقال
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 اهللا رسـول لـه فيقـول – ونلعـب نخوض كنا إنما :يقول وهو – رجليه تنكب الحجارة وٕان

 ومـا إليـه يتلفـت مـا ) تسـتهزءون كنـتم ورسـوله وآياتـه أبـاهللا ( :وسـلم عليه اهللا صلى

  .عليه يزيده
  :مسائل فيه

  .كافر فهو بهذا هزل من أن :العظيمة وهي :األولى
  .كان من كائناً  ذلك فعل فيمن اآلية تفسير هو هذا أن :انيةالث

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

  .يقبل أن ينبغي ال ما األعذار من أن :الخامسة
  

  

  

  بــاب

  
 ھ�ذا ليق�ولن مس�ته ضراء بعد من منا رحمةً  أذقناه لئنو ( :تعالى اهللا قول في جاء ما

) لي
  .اآلية )111(
  .عندي من يريد :عباس ابن وقال .به محقوق وأنا بعملي هذا :مجاهد قال

 بوجــوه منـي علــم علـى :قتــادة قـال )112( ) عن�دي عل��م عل��ى أوتيت�ه إنم��ا ق�ال ( :وقولـه

 :مجاهــد قــول معنــى هــذاو  .أهــل لــه أنــي اهللا مــن علــم علــى :آخــرون وقــال .المكاســب
  .شرف على أوتيته
 إن ( :يقـول وسـلم عليـه اهللا صلى اهللا رسول سمع أنه عنه اهللا رضي هريرة أبي وعن

 إلــيهم فبعــث يبتلــيهم، أن اهللا فــأراد .وأعمــى وأقــرع، أبــرص، :إســرائيل بنــي مــن ثالثــة

ــال األبــرص، فــأتى ملكــًا، ــك؟ أحــب شــيء أي :فق ــد حســن، لــون :قــال إلي  حســن، وجل

 لونـاً  وأعطـي قـذره، عنـه فـذهب فمسـحه، :قـال بـه الناس قذرني قد الذي عني ذهبوي

 ــ إسـحاق شـك ــ البقـر أو اإلبــل :قـال إليـك؟ أحـب المـال فـأي :قال حسنًا، وجلداً  حسناً 
 أحـب شـيء أي فقال األقرع، فأتى :قال .فيها لك اهللا بارك :وقال عشراء، ناقة فأعطي
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 عنـه، فـذهب فمسـحه، بـه النـاس قـذرني قـد لذيا عني ويذهب حسن، شعر :قال إليك

 بقـرة فـأعطي اإلبـل، أو البقـر، :قـال إليـك؟ أحـب المـال أي :فقـال حسـنًا، شعراً  وأعطي

 يرد أن :قال إليك؟ أحب شيء أي :فقال األعمى، فأتى .فيها لك اهللا بارك :قال حامًال،

 أحـب المـال فأي :لقا بصره، إليه اهللا فرد فمسحه، الناس، به فأبصر بصري؛ إلي اهللا

 اإلبـل، مـن وادٍ  لهـذا فكان هذا، وولد هذان فأنتج والدًا؛ شاة فأعطي الغنم، :قال إليك؟

 .وهيئته صورته في األبرص أتى إنه ثم :قال الغنم، من وادٍ  ولهذا البقر، من وادٍ  ولهذا
 مثـ بـاهللا إال اليـوم لـي بـالغ فـال سـفري، فـي الحبال بي انقطعت قد مسكين، رجل :فقال
 فـي بـه أتبلـغ بعيـراً  والمـال، الحسـن، والجلـد الحسـن، اللـون أعطاك بالذي أسألك بك،

 النـاس، يقـذرك أبـرص تكـن ألـم أعرفـك، كـأني :لـه فقـال .كثيـرة الحقـوق :فقـال سفري،

 :فقـال كـابر، عـن كـابراً  المال هذا ورثت إنما :فقال المال؟ وجل عز اهللا فأعطاك فقيرًا،
 مـا مثـل لـه فقال صورته، في األقرع وأتى :قال .كنت ما إلى اهللا فصّيرك كاذباً  كنت إن

 مــا إلــى اهللا فصــّيرك كاذبــاً  كنــت إن :فقــال هــذا، عليــه ردّ  مــا مثــل عليــه وردّ  لهــذا، قــال

 بــي انقطعــت قــد ســبيل، وابــن مســكين رجــل :فقــال صــورته، فــي األعمــى وأتــى .كنــت

 بصـرك عليـك ردّ  بالـذي سـألكأ .بـك ثـم بـاهللا إال اليـوم لـي بـالغ فـال سـفري، في الحبال

 مـا ودع شئت ما فخذ بصري، إلي  اهللا فردّ  أعمى كنت :فقال سفري، في بها أتبلغ شاة

 فقـد ابتليـتم فإنمـا مالـك، أمسـك :فقـال .هللا أخذتـه بشـيء اليـوم أجهدك ال فواهللا شئت،

  .أخرجاه )صاحبيك على وسخط عنك، اهللا رضي
  :مسائل فيه

  .اآلية تفسير :األولى
)لي ھذا ليقولن( :معنى ما :نيةالثا

)113( .  
) عندي علم على أوتيته ( :قوله معنى ما :الثالثة

)113(.  
  .العظيمة العبر من العجيبة القصة هذه في ما :الرابعة

  
  بــاب

  

  .اآلية )114( ) آتاھما فيما شركاء له جع[ صالحاً  آتاھما فلما ( :تعالى اهللا قول
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 وما الكعبة، وعبد عمر، كعبد اهللا؛ لغير معبد اسم كل تحريم على اتفقوا :حزم ابن قال

  .المطلب عبد حاشا ذلك، أشبه
 إبليس فأتاهما حمـلت، آدم تغشـاها لما :قال اآلية في عنه اهللا رضي عباس ابن وعن

 أيــل، قرنــي لــه ألجعلــن أو لتطيعــاني الجنــة مــن أخرجتكمــا الــذي صــاحبكما إنــي :فقــال

 أن فأبيـا الحـارث، عبـد سـمياه ــ يخوفهمـا ــ وألفعلـن لـنوألفع فيشـقه، بطنك من فيخرج

 ميتـًا، فخرج يطيعاه، أن فأبيا قوله، مثل فقال فأتاهما، حملت، ثم ميتًا، فخرج يطيعاه،

 قولـه فـذلك الحـارث عبـد فسـمياه الولـد، حـب فأدركهمـا لهما فذكر فأتاهما، حملت، ثم

  .حاتم أبي ابن رواه )115( ) آتاھما فيما شركاء له جع[ ( :تعالى
 بسـند ولـه .عبادتـه فـي يكـن ولـم طاعته، في شركاء :قال قتادة عن صحيح بسند وله

 إنسـانًا، يكـون أال أشـفقا :قال )116( ) صالحاً  آتيتنا لئن ( :قوله في مجاهد عن صحيح

  .وغيرهما وسعيد الحسن عن معناه وذكر
  :مسائل فيه

  .اهللا لغير معّبد اسم كل تحريم :األولى
  .اآلية تفسير :يةالثان

  .حقيقتها تقصد لم تسمية مجرد في الشرك هذا أن :الثالثة
  .النعم من السوية البنت للرجل اهللا هبة أن :الرابعة

  .العبادة في والشرك الطاعة، في الشرك بين الفرق السلف ذكر :الخامسة
  

  بــاب

 )أسمائه في دونيلح الذين وذروا بھا فادعوه الحسنى اPسماء وB ( :تعـالى اهللا قول
 فـــي يلحـــدون( عنهمـــا اهللا رضــي عبـــاس ابـــن عـــن حــاتم أبـــي ابـــن ذكـــر :اآليــة )117(

 :األعمـش وعن .العزيز من والعزى اإلله، من الالت سموا :وعنه .يشركون ):أسماءه
  .منها ليس ما فيها يدخلون

  :مسائل فيه
  .األسماء إثبات :األولى
  .حسنى كونها :الثانية
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  .بها ئهبدعا األمر :الثالثة
  .الملحدين الجاهلين من عارض من ترك :الرابعة

  .فيها اإللحاد تفسير :الخامسة
  .ألحد من وعيد :السادسة

  
  

  بــاب

  هللا على الس9م :يقال (

  
 عليه اهللا صلى النبي مع كنا إذا كنا :قال عنه اهللا رضي مسعود ابن عن الصحيح في

 النبــي فقــال فــالن، علــى الســالم ده،عبــا مـن اهللا علــى الســالم :قلنــا الصــالة فــي وسـلم

  ).السالم هو اهللا فإن اهللا، على السالم تقولوا ال( :وسلم عليه اهللا صلى
  :مسائل فيه

  .السالم تفسير :األولى
  .تحية أنه :الثانية
  .هللا تصلح ال أنها :الثالثة
  .ذلك في العلة :الرابعة

  .هللا تصلح التي التحية تعليمهم :الخامسة
  

  بــاب

  شئت إن لي اغفر لھمال :قول

 :قـال وسـلم عليـه اهللا صلى اهللا رسول أن عنه، اهللا رضي هريرة أبي عن الصحيح في
 فـإن المسـألة، ليعزم شئت، إن ارحمني اللهم شئت، إن لي اغفر اللهم :أحدكم يقل ال(

  ).له مكره ال اهللا
  ).أعطاه شيء يتعاظمه ال اهللا فإن الرغبة، وليعظم( :ولمسلم

  :مسائل فيه
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  .الدعاء في االستثناء عن النهي :ألولىا
  .ذلك في العلة بيان :الثانية
  ).المسألة ليعزم( :قوله :الثالثة
  .الرغبة إعظام :الرابعة

  .األمر لهذا التعليل :الخامسة
  بــاب

  وأمتي عبدي :يقول (

 :قـال وسـلم عليـه اهللا صلى اهللا رسول أن عنه، اهللا رضي هريرة أبي عن الصحيح في
ــك، وضــىء ربــك، أطعــم :أحــدكم يقــل ال(  عبــدي :يقــل وال ومــوالي، ســيدي :وليقــل رب

  ).وغالمي وفتاتي، فتاي :وليقل وأمتي،
  :مسائل فيه

  .وأمتي عبدي :قول عن النهي :األولى
  .ربك أطعم :له يقال وال ربي، :العبد يقول ال :الثانية
  .وغالمي وفتاتي فتاي :قول األول تعليم :الثالثة
  .وموالي سيدي :قول الثاني تعليم :الرابعة

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

  بــاب

  هللا سأل من يرد (

ــال :قــال عنهمــا اهللا رضــي عمــر ابــن عــن  مــن( :وســلم عليــه اهللا صــلى اهللا رســول ق

 إلـيكم صـنع ومـن فـأجيبوه، دعاكم ومن فأعطوه، باهللا سأل ومن فأعيذوه، باهللا استعاذ

 ).كافـأتموه قـد أنكـم تـرون حتـى لـه فـادعوا تكافئونـه ما تجدوا لم فإن فكافئوه، معروفاً 

  .صحيح بسند والنسائي داود أبو رواه
  :مسائل فيه

  .باهللا استعاذ من إعاذة :األولى
  .باهللا سأل من إعطاء :الثانية
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  .الدعوة إجابة :الثالثة
  .الصنيعة على المكافأة :الرابعة

  .عليه إال يقدر لم لمن مكافأة ءالدعا أن :الخامسة
  ).كافأتموه قد أنكم ترون حتى( :قوله :السادسة

  بــاب

  الجنة إ( هللا بوجه يسأل (

 بوجـه يسـأل ال( :وسـلم عليـه اهللا صـلى اهللا رسـول قـال :قـال عنـه اهللا رضي جابر عن

  .داود أبو رواه ).الجنة إال اهللا
  :مسائل فيه

  .المطالب غاية إال اهللا بوجه يسأل أن عن النهي :األولى
  .الوجه صفة إثبات :الثانية

  

  بــاب

  اّللو في جاء ما

 ( :وقولـه .)118( ) ھاھنا قتلنا ما شيء اPمر من لنا كان لو يقولون ( :تعالى اهللا وقول
)قتلوا ما أطاعونا لو وقعدوا خوانھم قالوا الذين

  .اآلية )119(
 ما على احرص( :قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن هريرة أبي عن الصحيح في

 كـذا لكـان فعلـت أنـي لـو تقـل فـال شـيء أصـابك وٕان تعجـزن، وال بـاهللا واسـتعن ينفعك،

  ).الشيطان عمل تفتح لو فإن فعل، شاء وما اهللا قدر :قل ولكن وكذا؛
  :مسائل فيه

  .عمران آل في اآليتين تفسير :األولى
  .شيء ابكأص إذا لو، :قول عن الصريح النهي :الثانية
  .الشيطان عمل يفتح ذلك بأن المسألة تعليل :الثالثة
  .الحسن الكالم إلى اإلرشاد :الرابعة

  .باهللا االستعانة مع ينفع ما على بالحرص األمر :الخامسة
  .العجز وهو ذلك ضد عن النهي :السادسة
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  بــاب

  الريح سب عن النھي

 تسـبوا ال( :قـال وسـلم عليـه اهللا صـلى اهللا رسـول أن عنـه اهللا رضـي كعب بن أبي عن

 مـا وخيـر الـريح، هـذه خيـر مـن نسـألك إنـا اللهـم :فقولـوا تكرهـون ما رأيتم فإذا الريح،

 أمـرت مـا وشـر فيهـا، ما وشر الريح، هذه شر من بك ونعوذ به، أمرت ما وخير فيها،

  .الترمذي صححه )به
  

  :مسائل فيه
  .الريح سب عن النهي :األولى
  .يكره ما اإلنسان رأى إذا النافع الكالم إلى اإلرشاد :الثانية
  .مأمورة أنها إلى اإلرشاد :الثالثة
  .بشر تؤمر وقد بخير تؤمر قد أنها :الرابعة

  
  بــاب

 م�ن اPم�ر م�ن لن�ا ھ�ل يقول�ون الجاھلي�ة ظن الحق غير باB يظنون ( :تعالى اهللا قول

 دائ�رة عل�يھم الس�وء ظ�ن باB الظانين ( :وقولـه .اآلية )B ( )1 كله اPمر إن قل شيء

  .اآلية )120( ) السوء
 وأن رسـوله، ينصـر ال سـبحانه بأنـه الظـن هـذا فّسـر :األولـى اآليـة فـي القـيم ابـن قـال

 بإنكـار ففسـر وحكمتـه، اهللا بقـدر يكن لم أصابهم ما أن بظنهم وفسر سيضمحل، أمره

 .كلــه الــدين علــى اهللا يظهــره وأن رســوله، أمــر يــتم أن وٕانكــار القــدر، وٕانكــار الحكمــة،
 كـان وٕانمـا الفـتح، سـورة فـي والمشـركون المنـافقون ظنـه الـذي السـوء الظن هو وهذا

 ووعـده وحمـده بحكمتـه يليـق وما سبحانه، به يليق ما غير ظن ألنه السوء؛ ظن هذا

 أو الحـق، معهـا يضمحل مستقرة إدالة الحق على الباطل يديل أنه ظن فمن الصادق،

 يســتحق بالغــة بحكمــة قـدره يكــون أن أنكــر أو وقــدره قضـائهب جــرى مــا يكــون أن أنكـر

 كفروا للذين فويل كفروا الذين ظن فذلك مجردة، لمشيئة ذلك أن زعم بل الحمد، عليها

  .النار من
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 يسـلم وال بغيـرهم، يفعلـه وفيمـا بهـم يخـتص فيمـا السـوء ظن باهللا يظنون الناس وأكثر

  .وحمده حكمته جبومو  وصفاته وأسماءه اهللا عرف من إال ذلك من
 ظــن بربــه ظنــه مــن ويســتغفره اهللا إلــى وليتــب بهــذا، لنفســه الناصــح اللبيــب فليعــتن

 كــان وأنــه لــه، ومالمــة القــدر علــى تعنتــاً  عنــده لرأيــت فتشــت مــن فتشــت ولــو الســوء،

  سالم؟ أنت هل :نفسك وفتش ومستكثر، فمستقل وكذا، كذا يكون أن ينبغي
  ناجياً  إخالك ال فإني الوإ     عظيمة ذي من تنج منها تنج فإن
  :مسائل فيه

  .عمران آل آية تفسير :األولى
  .الفتح آية تفسير :الثانية
  .تحصر ال أنواع ذلك بأن اإلخبار :الثالثة
  .نفسه وعرف والصفات األسماء عرف من إال ذلك من يسلم ال أنه :الرابعة

  
  بــاب

  القدر منكري في جاء ما

  
 أنفقـه ثـم ذهبـًا، أحـد مثـل ألحـدهم كان لو بيده، عمر ابن نفس والذي :عمر ابن وقال

 اهللا صــلى النبــي بقــول اســتدل ثــم .بالقــدر يــؤمن حتــى منــه اهللا قبلــه مــا اهللا ســبيل فــي

 اآلخـــر، واليــوم ورســله، وكتبـــه، ومالئكتــه، بــاهللا، تـــؤمن أن :اإليمــان( :وســلم عليــه

  .مسلم رواه ).وشره خيره بالقدر وتؤمن
 أن تعلم حتى اإليمان طعم تجد لن إنك بني يا( :البنه الق أنه الصامت بن عبادة وعن

 اهللا صـلى اهللا رسـول سـمعت ليصيبك، يكن لم أخطأك وما ليخطئك، يكن لم أصابك ما

ــم، اهللا خلــق مــا أول إن( :يقــول وســلم عليــه ــال القل  ومــاذا رب، :فقــال اكتــب، :لــه فق

 اهللا رســول عتســم بنــي يــا )الســاعة تقــوم حتــى شــيء كــل مقــادير أكتــب :قــال أكتــب؟

  ).مني فليس هذا غير على مات من( :يقول وسلم اهللا صلى
 تلـك فـي فجـرى اكتـب، :لـه فقـال القلـم، تعـالى اهللا خلق ما أول إن( :ألحمد رواية وفي

  ).القيامة يوم إلى كائن هو بما الساعة
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 بالقـدر يـؤمن لـم فمـن( :وسـلم عليـه اهللا صـلى اهللا رسـول قـال :وهـب البـن رواية وفي

  ).بالنار اهللا أحرقه وشره خيره
 نفســي فــي :فقلــت كعــب، بــن أبــي أتيــت :قــال الــديلمي ابــن عــن والســنن المســند وفــي

 أحـد مثـل أنفقـت لـو( :فقـال قلبي، من يذهبه اهللا لعل بشيء فحدثني القدر، من شيء

 ومـا ليخطئـك، يكـن لـم اصـابك مـا أن وتعلـم بالقـدر، تـؤمن حتى منك اهللا قبله ما ذهباً 

 عبد فأتيت :قال ).النار أهل من لكنت هذا غير على مت ولو ليصيبك، كني لم أخطأك

 النبـي عـن ذلك بمثل حدثني فكلهم ثابت، وزيدبن اليمان، بن وحذيفة مسعود، بن اهللا

  .صحيحه في الحاكم رواه صحيح حديث .وسلم عليه اهللا صلى
  :مسائل فيه

  .بالقدر اإليمان فرض بيان :األولى
  .به اإليمان كيفية بيان :الثانية
  .به يؤمن لم من عمل إحباط :الثالثة
  .به يؤمن حتى اإليمان طعم يجد ال أحداً  بأن اإلخبار :الرابعة

  .اهللا خلق ما أول ذكر :الخامسة
  .الساعة قيام إلى الساعة تلك في بالمقادير جرى أنه :السادسة
  .به يؤمن لم ممن وسلم عليه اهللا صلى براءته :السابعة
  .العلماء بسؤال الشبهة إزالة في السلف دةعا :الثامنة
 اهللا رسـول إلـى الكـالم نسبوا أنهم وذلك الشبهة، يزيل بما أجابوه العلماء أن :التاسعة

  .فقط وسلم عليه اهللا صلى
  

  

  

  

  بــاب

  المصورين في جاء ما
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 اهللا قــال( :وســلم عليــه اهللا صــلى اهللا رســول قـال :قــال عنــه اهللا رضــي هريــرة أبــي عـن

 ليخلقـوا أو حبـة، ليخلقـوا أو ذرة، فليخلقوا كخلقي، يخلق ذهب ممن أظلم ومن :تعالى

  .أخرجاه ).شعيرة
 أشــد( :قــال وســلم عليـه اهللا صــلى اهللا رســول أن عنهــا، اهللا رضـي عائشــة عــن ولهمـا

  ).اهللا بخلق يضاهؤون الذين القيامة يوم عذاباً  الناس
 وســلم عليــه اهللا صــلى اهللا رســول ســمعت :عنهمــا اهللا رضــي عبــاس ابــن عــن ولهمــا

  ).جهنم في بها يعذب نفس صورها صورة بكل له يجعل النار في مصور كل( :يقول
 ولــيس الـروح، فيهــا يـنفخ أن كّلــف الـدنيا فــي صـورة صــّور مـن( :مرفوعــاً  عنـه ولهمـا

  ).بنافخ
 اهللا رسـول عليـه بعثنـي ما على أبعثك أال( :عليّ  لي قال :قال الهياج أبي عن ولمسلم

  ).سويته إال مشرفاً  قبراً  وال طمستها، إال صورة تدع أال وسلم؟ عليه هللا صلى
  :مسائل فيه

  .المصورين في الشديد التغليظ :األولى
 ذهــب ممــن أظلــم ومــن( :لقولــه اهللا مــع األدب تــرك وهــو العلــة، علــى التنبيــه :الثانيــة

  ).كخلقي يخلق
  ).شعيرة أو ذرة فليخلقوا( :لقوله وعجزهم، قدرته على التنبيه :الثالثة
  .عذاباً  الناس أشد بأنهم التصريح :الرابعة

  .جهنم في المصور بها يعذب نفساً  صورة كل بعدد يخلق اهللا أن :الخامسة
  .الروح فيها ينفخ أن يكلف أنه :السادسة
  .وجدت إذا بطمسها األمر :السابعة

  بــاب

  الحلف كثرة في جاء ما

  

  .)121( ) أيمانكم واحفظوا ( :تعالى اهللا وقول
 :يقــول وســلم عليـه اهللا صــلى اهللا رسـول ســمعت :قــال عنـه اهللا رضــي هريـرة أبــي عـن

  .أخرجاه )للكسب ممحقة للسلعة، منفقة الحلف(
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 اهللا يكلمهـم ال ثالثـة( :قـال وسلم عليه صلى اهللا رسول أن عنه اهللا رضي سلمان عن

 ال بضـاعته، اهللا لجع ورجل مستكبر، وعائل زان، أشيمط :أليم عذاب ولهم يزكيهم وال
  .صحيح بسند الطبراني رواه )بيمينه إال يبيع وال بيمينه، إال يشتري

 اهللا صـلى اهللا رسـول قـال :قـال عنـه اهللا رضـي حصـين بـن عمـران عـن الصـحيح وفـي

 فــال :عمــران قــال يلــونهم، الــذين ثــم يلـونهم الــذين ثــم قرنــي، أمتــي خيــر( :وســلم عليـه

 يستشــهدون، وال يشــهدون قومــاً  بعــدكم إن ثــم ثــًا؟ثال  أو مــرتين قرنــه بعــد أذكــر أدري

  ).السمن فيهم ويظهر يوفون، وال وينذرون يؤتمنون، وال ويخونون
 الناس خير( :قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن عنه اهللا رضي مسعود ابن عن وفيه

 يمينـه، أحـدهم شـهادة تسـبق قـوم يجـيء ثم يلونهم، الذين ثم يلونهم، الذين ثم قرني،

  ).شهادته يمينهو 
  .صغار ونحن والعهد الشهادة على يضربوننا كانوا :إبراهيم قال

  

  :مسائل فيه
  .األيمان بحفظ الوصية :األولى
  .للبركة ممحقة للسلعة، منفقة الحلف بأن اإلخبار :الثانية
  .بيمينه إال يشتري وال يبيع ال فيمن الشديد الوعيد :الثالثة
  .الداعي قلة مع يعظم الذنب أن على التنبيه :الرابعة

  .يستحلفون وال يحلفون الذين ذم :الخامسة
 مــا وذكــر األربعــة، أو الثالثــة، القــرون علــى وســلم عليــه اهللا صــلى ثنــاؤه :السادســة

  .بعدهم يحدث
  .يستشهدون وال يشهدون الذين ذم :السابعة
  .والعهد الشهادة على الصغار يضربون السلف كون :الثامنة

  
  بــاب

  نبيه وذمة هللا مةذ في جاء ما
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 )توكيدھا بعد اPيمان تنقضوا و	 عاھدتم إذا هللا بعھد وأوفوا ( :تعالى اهللا وقول
)122( 

  .اآلية
 علـى أميـراً  أمـر إذا كـان وسـلم عليـه اهللا صلى اهللا رسول أن عنه اهللا رضي بريدة عن

 بسـم وااغـز ( :فقـال خيـرًا، المسـلمين مـن معـه ومـن اهللا بتقـوى أوصاه سرية أو جيش

 وال تمثلــوا، وال تغــدروا، وال تغلــوا وال اغــزوا بــاهللا، كفــر مــن قــاتلوا اهللا، ســبيل فــي اهللا،

 ـــ خــالل أو ــ خصــال ثــالث إلـى فــادعهم المشـركين مــن عــدوك لقيـت وٕاذا وليــدًا، تقتلـوا
 أجـابوك هـم فـإن اإلسـالم إلـى ادعهـم ثـم عـنهم، وكـف مـنهم فاقبـل أجـابوك ما فآيتهن

 إن أنهـم وأخبـرهم المهـاجرين، دار إلـى دارهـم من التحول إلى دعوهما ثم منهم، فاقبل

 منهـا يتحولـوا أن أبوا فإن المهاجرين، على ما وعليهم للمهاجرين، ما فلهم ذلك فعلوا

 لهـم يكـون وال تعالى، اهللا حكم عليهم يجري المسلمين، كأعراب يكونون أنهم فأخبرهم

 الجزية، فاسألهم أبوا هم فإن المسلمين، مع يجاهدوا أن إال شيء والفيء الغنيمة في

 وٕاذا .وقــاتلهم بــاهللا فاســتعن أبــوا هــم فــإن عــنهم، وكــف مــنهم فاقبــل أجــابوك هــم فــإن

 اهللا ذمــة لهــم تجعــل فــال نبيــه، وذمــة اهللا ذمــة تجعــل أن فــأرادوك حصــن أهــل حاصــرت

 وذمــة ذممكــم تخفــروا إن فــإنكم أصــحابك، وذمــة ذمتــك لهــم اجعــل ولكــن نبيــه، وذمــة

  .نبيه وذمة اهللا ذمة تخفروا أن من أهون صحابكمأ
 اهللا، حكـم علـى تنـزلهم فـال اهللا، حكم على تنزلهم أن فأرادوك حصن أهل حاصرت وٕاذا

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

  .نالمسلمي وذمة نبيه، وذمة اهللا ذمة بين الفرق :األولى
  .خطراً  األمرين أقل إلى اإلرشاد :الثانية
  ).اهللا سبيل في اهللا بسم اغزوا( :قوله :الثالثة
  ).باهللا كفر من قاتلوا( :قوله :الرابعة

  ).وقاتلهم باهللا استعن( :قوله :الخامسة
  .العلماء وحكم اهللا حكم بين الفرق :السادسة
  .ال أم اهللا حكم أيوافق دريي ال بحكم الحاجة عند يحكم الصحابي كون في :السابعة

  بــاب
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  هللا على اYقسام في جاء ما

 قــال( :وســلم عليــه اهللا صــلى اهللا رســول قــال :قــال اهللا رضــي اهللا عبــد بــن جنــدب عــن

 اغفـر ال أن علـيّ  يتـألى الـذي ذا من :وجل عز اهللا فقال لفالن، اهللا يغفر ال واهللا :رجل

  .سلمم رواه )عملك وأحبطت له غفرت قد إني لفالن؟
 دنيـاه بقـت أو بكلمـة تكلـم :هريـرة أبـو قال عابد، رجل القائل أن هريرة أبي حديث وفي

  .وآخرته
  :مسائل فيه

  .اهللا على التألي من التحذير :األولى
  .نعله شراك من أحدنا إلى أقرب النار كون :الثانية
  .ذلك مثل الجنة أن :الثالثة
  ..الخ )لكلمةبا ليتكلم الرجل إن( لقوله شاهد فيه :الرابعة

  .إليه األمور أكره من هو بسبب له يغفر قد الرجل أن :الخامسة
  بــاب

  خلقه على باC يستشفع (

  
 وسـلم عليـه اهللا صـلى النبـي إلى أعرابي جاء :قال عنه اهللا رضي مطعم بن جبير عن

 ربـك، لنـا فاستسق األموال، وهلكت العيال، وجاع األنفس، نهكت :اهللا رسول يا :فقال

 سـبحان( :وسـلم عليـه اهللا صـلى النبـي فقـال اهللا، علـى وبـك عليـك بـاهللا نستشـفع نافإ

 النبــي قــال ثــم أصــحابه؛ وجــوه فـي ذلــك عــرف حتــى يســبح زال فمــا !)اهللا سـبحان !اهللا

 ال إنــه ذلــك، مــن أعظــم اهللا شــأن إن اهللا؟ مــا أتــدري ويحــك،( :وســلم عليــه اهللا صــلى
  .داود أبو رواه .لحديثا وذكر )خلقه من أحد على باهللا يستشفع

  :مسائل فيه
  .عليك باهللا نستشفع :قال من على إنكاره :األولى
  .الكلمة هذه من أصحابه وجوه في عرف تغيراً  تغيره :الثانية
  ).اهللا على بك نستشفع( :قوله عليه ينكر لم أنه :الثالثة
  ).اهللا سبحان( تفسير على التنبيه :الرابعة
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  .االستسقاء نهيسألو  المسلمين أن :الخامسة
  

  بــاب

  وسلم عليه هللا صلى النبي حماية في جاء ما

  الشرك طرق وسده التوحيد، حمى

 النبـي إلـى عـامر بنـي وفـد فـي انطلقـت :قـال عنه، اهللا رضي الشخير بن اهللا عبد عن

 :قلنــا ).وتعــالى تبــارك اهللا الســيد( :فقــال ســيدنا، أنــت :فقلنــا وســلم عليــه اهللا صــلى
 يسـتجرينكم وال قـولكم، بعـض أو بقـولكم، قولـوا( :فقـال طوًال؛ أعظمناو  فضًال، وأفضلنا

  .جيد بسند داود أبو رواه )الشيطان
 وسـيدنا خيرنـا، وابـن خيرنـا يا :اهللا رسول يا :قالوا ناساً  أن عنه، اهللا رضي أنس وعن

 يســتهوينكم وال قــولكم، بعــض أو بقــولكم، قولــوا النــاس، أيهــا يــا( :فقــال ســيدنا، وابــن

 أنزلنـي التـي منزلتي فوق ترفعوني أن أحب ما ورسوله، اهللا عبد محمد، أنا طان،الشي

  .جيد بسند النسائي رواه ).وجل عز اهللا
  :مسائل فيه

  .الغلو من الناس تحذير :األولى
  .سيدنا أنت :له قيل من يقول أن ينبغي ما :الثانية
  .الحق إال يقولوا لم أنهم مع )الشيطان يستجرينكم وال( :قوله :الثالثة
  ).منزلتي فوق ترفعوني أن أحب ما( :قوله :الرابعة

  

  بــاب

 ي�وم قبض�ته جميع�اً  واPرض ق�دره ح�ق هللا ق�دروا وم�ا ( :تعـالى اهللا قـول فـي جـاء ما

) القيامة
  .اآلية )123(

 اهللا صـلى اهللا رسـول إلـى األحبـار مـن حبـر جـاء :قـال عنه اهللا رضي مسعود ابن عن

 واألرضـين إصـبع، علـى السـماوات يجعـل اهللا أن نجـد إنـا !دمحمـ يـا :فقال وسلم عليه

 وســائر إصــبع، علــى والثــرى إصــبع، علــى والمــاء إصــبع، علــى والشــجر إصــبع، علـى

 بـدت حتـى وسـلم عليـه اهللا صـلى النبـي فضحك .الملك أنا :فيقول إصبع، على الخلق
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 هللا ق�دروا وما ( :وسـلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قرأ ثم الحبر، لقول تصديقاً  نواجذه،

  .اآلية )124( ) القيامة يوم قبضته جميعاً  واPرض قدره حق
 .اهللا أنـا الملـك، أنا :فيقول يهزهن ثم إصبع، على والشجر والجبال :لمسلم رواية وفي
 وسـائر إصـبع، علـى والثرى والماء إصبع، على السماوات يجعل :للبخاري رواية وفي

  .أخرجاه )إصبع على الخلق
 بيـده يأخـذهن ثـم القيامـة، يـوم السـماوات اهللا يطـوي( :مرفوعـاً  عمـر ابـن نع ولمسلم

 األرضــين يطــوي ثــم المتكبــرون؟ أيــن الجبــارون؟ أيــن الملــك، أنــا :يقــول ثــم اليمنــى،

  .المتكبرون أين الجبارون؟ أين الملك، أنا :يقول ثم بشماله، يأخذهن ثم السبع
 الـرحمن كـف فـي السـبع األرضونو  السبع السماوات ما( :قال عباس، ابن عن وروي

  ).أحدكم يد في كخردلة إال
 :قـال أبـي، حـدثني :زيد ابن قال :قال وهب، ابن أنبأنا يونس، حدثني :جرير ابن وقال
 كــدراهم إال الكرســي فــي الســبع الســماوات مــا( :وســلم عليــه اهللا صــلى اهللا رســول قــال

 اهللا صـلى اهللا رسـول تسمع :عنه اهللا رضي ذر أبو وقال :قال )ترس في ألقيت سبعة

 فـالة ظهـري بـين ألقيـت حديد من كحلقة إال العرش في الكرسي ما( :يقول وسلم عليه

  ).األرض من
 سـماء كل وبين عام، خمسمائة تليها والتي الدنيا السماء بين( :قال مسعود ابن وعن

 والمـاء الكرسـي وبـين عام، خمسمائة والكرسي السابعة السماء وبين عام، خمسمائة

 مــن شــيء عليــه يخفــى ال العــرش، فــوق واهللا المــاء، فــوق والعــرش عــام، مســمائةخ

 عبــداهللا عــن زر عــن عاصــم عــن ســلمه بــن حمــاد عــن مهــدي ابــن أخرجــه ).أعمـالكم

 الحـافظ قالـه .اهللا عبـد عـن وائـل، أبـي عـن عاصـم، عـن المسـعودي عن بنحوه ورواه

  .طرق وله :قال تعالى، اهللا رحمه الذهبي
 عليــه اهللا صــلى اهللا رســول قــال :قــال عنــه اهللا رضــي المطلــب عبــد بــن العبــاس وعــن

 بينهمـا( :قـال أعلـم ورسـوله اهللا :قلنـا )واألرض؟ السـماء بـين كـم تـدرون هـل( :وسلم

 كـل وكثـف سـنة خمسـمائة مسـيرة سـماء إلـى سـماء كـل ومـن سـنة، خمسـمائة مسيرة

 بين كما وأعاله أسفله بين بحر والعرش السابعة السماء وبين سنة، خمسمائة سماء
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ــه  يخفــى ولــيس ذلــك، فــوق وتعــالى ســبحانه واهللا واألرض، الســماء  مــن شــيء علي

  .وغيره داود أبو أخرجه ).آدم بني أعمال
  :مسائل فيه

  . )125() القيامة يوم قبضته جميعاً  واPرض ( :قوله تفسير :األولى
 وسلم عليه اهللا صلى هزمن في الذين اليهود عند باقية وأمثالها العلوم هذه أن :الثانية

  .يتأولوها ولم ينكروها لم
 بتقريـر القـرآن ونـزل صـدقه، وسـلم، عليـه اهللا صـلى للنبـي ذكـر لما الحبر أن :الثالثة

  .ذلك
 العلـم هـذا الحبـر ذكـر لمـا وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول من الضحك وقوع :الرابعة

  .العظيم
 فــي واألرضــين اليمنــى، اليــد فــي الســماوات وأن اليــدين، بــذكر التصــريح :الخامســة

  .األخرى
  .الشمال بتسميتها التصريح :السادسة
  .ذلك عند والمتكبرين الجبارين ذكر :السابعة
  ). أحدكم كف في كخردلة ( :قوله :الثامنة
  .السماوات إلى بالنسبة الكرسي عظم :التاسعة
  .الكرسي إلى بالنسبة العرش عظم :العاشرة
  .والماء الكرسي يرغ العرش أن :عشرة الحادية
  .سماء إلى سماء كل بين كم :عشر الثانية
  .والكرسي السابعة السماء بين كم :عشر الثالثة
  .والماء الكرسي بين كم :عشر الرابعة

  .الماء فوق العرش أن :عشر الخامسة
  .العرش فوق اهللا أن :عشرة السادسة
  .واألرض السماء بين كم :عشر السابعة
  .عام خمسمائة سماء كل كثف :عشر الثامنة
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 خمسـمائة مسـيرة وأسـفله أعـاله بـين السـماوات فـوق الـذي البحـر أن :عشـر التاسعة

   .سنة
  .أعلم وتعالى سبحانه واهللا

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

  .أجمعين
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  الفهرس
  

  الصفحة  0000000000000000000000000000000000000000الموضوع
    0000000000000000000000000000000000000.كتاب التوحيد

    00000000000000000000000000ذنوب التوحيد وما يكفر من ال: باب
    0000000000000000000من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب : باب
     00000000000000000000000000000000الخوف من الشرك: باب
    0000000000000000000000الدعاء إلى شهادة أن ال إله إال اهللا : باب
    00000000000000000000اهللا  تفسير التوحيد وشهادة أن ال إله إال: باب
    00000000من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البالد أو دفعه : باب
    000000000000000000000000000ما جاء في الرقي والتمائم : باب
    00000000000000000000000من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما : باب
    000000000000000000000000000ما جاء في الذبح لغير اهللا : باب
    0000000000000000000000ال يذبح هللا بمكان يذبح فيه لغير اهللا : باب
    000000000000000000000000000000000من الشرك النذر لغير اهللا : باب
  11  000000000000000000000000000من الشرك النذر لغير اهللا : باب
    من الشرك االستعاذة بغير اهللا: باب
    0000000000000000من الشرك أن يستغيث بغير اهللا أو يدعو غيره : باب
    000000000000000000) …أيشركون ما ال يخلق : (قول اهللا تعالى: باب
    000000000000000000) حتى إذا فزع عن قلوبهم: (قول اهللا تعالى: باب
    0000000000000000000000000000000000000الشفاعة : باب
    000000000000000000) …إنك ال تهدي من أحببت: (ول اهللا تعالىق: باب
    0000ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين : باب
    000ما جاء من التغليظ فيمن عبد اهللا عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده : باب
    0000ًا تعبد من دون اهللا ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثان: باب
ما جاء في حماية المصـطفى صـلى اهللا عليـه وسـلم جنـاب التوحيـد وسـده كـل : باب

  00000000000000000000000000000000طريق يوصل إلى الشرك 
  

    00000000000000000000ما جاء أن بعض هذه األمة يعبد األوثان : باب
    00000000000000000000000000000000ما جاء في السحر : باب
    00000000000000000000000000بياين شيء من أنواع السحر : باب
    000000000000000000000000000ما جاء في الكهان ونحوهم : باب
    00000000000000000000000000000000ما جاء في النشرة : باب
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  الصفحة  0000000000000000000000000000000000000000الموضوع
    00000000000000000000000000000000ما جاء في التطير : باب
    0000000000000000000000000000000جاء في التنجيم ما : باب
    0000000000000000000000000ما جاء في االستسقاء باألنواء : باب
    0000000000000) …ومن الناس من يتخذ من دون : (قول اهللا تعالى: باب
    0000000000000000) …إنما ذلكم الشيطان يخوف : (قول اهللا تعالى: باب
    00000000000000000000) …وعلى اهللا فتوكلوا : ( تعالىقول اهللا: باب
    0000000000000000000000) …أفأمنوا مكر اهللا : (قول اهللا تعالى: باب
    000000000000000000000من اإليمان باهللا الصبر على أقدار اهللا : باب
    00000000000000000000000000000000ما جاء في الرياء : باب
    000000000000000000000رك إرادة اإلنسان بعمله الدنيا من الش: باب
    من أطاع العلماء واألمراء في تحريم ما أحل اهللا: باب
    000000000000000000000) …ألم تر إلى الذين : (قول اهللا تعالى: باب
    0000000000000000000000من جحد شيئًا من األسماء والصفات : باب
    0000000000000000000) …يعرفوسن نعمة اهللا (: قول اهللا تعالى: باب
    0000000000000000000) …فال تجعلوا هللا أندادًا : (قول اهللا تعالى: باب
    00000000000000000000000ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف باهللا : باب
    0000000000000000000000000000ما شاء اهللا وشئت : قول: باب
    00000000000000000000000000آذى اهللا  من سب الدهر فقد: باب
    0000000000000000000000000التسمي بقاضي القضاة ونحوه : باب
    0000000000000000000احترام أسماء اهللا وتغيير االسم ألجل ذلك : باب
    00000000000000من هزل بشيء فيه ذكر اهللا أو القرآن أو الرسول : باب
    000000000000000000) …ئن أذقناه رحمة منا ول: (قول اهللا تعالى: باب
    00000000000000000) …فلما آتاهما صالحًا جعال : (قول اهللا تعالى: باب
    0000000000000000000) …وهللا األسماء الحسنى : (قول اهللا تعالى: باب
    00000000000000000000000000000السالم على اهللا : ال يقال: باب
    00000000000000000000000000أغفر لي إن شئت  اللهم: قول: باب
    000000000000000000000000000000عبدي وأمتي : ال يقول: باب
    00000000000000000000000000000000ال يرد من سأل اهللا : باب
    000000000000000000000000000ال يسأل بوجه اهللا إال الجنة : باب
    000000000000000000000000000000000ما جاء في اّللو : باب
    000000000000000000000000000000النهي عن سب الريح : باب
    000000000000000000) …يظنون باهللا غير الحق : (قول اهللا تعالى: باب
    0000000000000000000000000000ما جاء في منكري القدر : باب
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  الصفحة  0000000000000000000000000000000000000000الموضوع
    000000000000000000000000000000ما جاء في المصورين : باب
    00000000000000000000000000000ما جاء في كثرة الحلف : باب
    0000000000000000000000000ما جاء في ذمة اهللا وذمة نبيه : باب
    000000000000000000000000000ما جاء في اإلقسام على اهللا : باب
    0000000000000000000000000000ال يستشفع باهللا على خلقه : باب
مــا جـاء فــي حمايـة النبــي صـلى اهللا عليــه وسـلم حمــى التوحيـد، وســده طــرق : بـاب

  000000000000000000000000000000000000000000الشرك 
  

    000000000000) وما قدروا اهللا حق قدره: (ما جاء في قول اهللا تعالى: باب

  
 


