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 [1[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 ٱ ٻ ٻ

 األربعونالدرس 

  مسائل عىل الباب السابق 

 [قراءة املتن ] 

 فيه مسائل 

 عدم اإليامن بجحد يشء من األسامء والصفات : األوىل -

 من جحد بيشء من األسامء والصفات فقد انتفى عنه اإليامن  -رمحه اهلل  -نعم مراد الشيخ [: الرشح ] 

 [قراءة املتن ] 

 تفسري آية الرعد : الثانية -

وهم يكفرون بالرمحن قل هو ريب ال إله إال هو : ) -عز وجل  -نعم تفسري آية الرعد وهى قول اهلل [: الرشح ] 

املرشكون، والرد عليهم بقوهلم هو ريب أي الرمحن الذي فتفسريها إنكار ما كان عليه ( عليه توكلت وإليه متاب 

 نعم( عليه توكلت وإليه متاب ) أنكرتم اسمه هو ريب هو اهلل 

 [ قراءة املتن ] 

 ترك التحديث بام ال يفهم السامع : الثالثة -

وامللقي، وهذا يؤخذ من أثر عىل حدثوا الناس بام يعرفون هذا أمر يرجع إىل حكمة املتحدث، [: الرشح ] 

والواعظ، والعامل بحيث ال ببادئ الناس بيشء يشق عليهم فهمه بل حيدثهم بقدر عقوهلم وال يدخلهم يف عويص 

 املسائل التي ال يستوعبوهنا بل يرهبم بصغار العلم قبل كباره نعم

 [قراءة املتن ] 

  ذكر العلة أنه يفيض إىل تكذيب اهلل ورسوله ولو مل يتعمد املنكر: الرابعة -
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 [2[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

وال  "أتريدون أن يكذب اهلل ورسوله ":فانه قال -ريض اهلل عنه  -نعم وهذا هو ما علل به عىل [: الرشح ] 

شك أنه ال أحد من الوعاظ واملتحدثني والعلامء يريد ذلك لكن قد يقع منه ذلك من غري قصد فلو بادئ الناس 

 يكون بصري بام يقول نعمبيشء يصعب عليهم فهمه ألفىض إىل تكذيب اهلل ورسوله فعليه أن 

 [ قراءة املتن ] 

 كالم ابن عباس ملن استنكر يشء من ذلك وأنه أهلكه : اخلامسة -

، وذلك أن الرجل ملا سمع يشء ملسو هيلع هللا ىلصما الذي أهلكه؟ أهلكه رده ملا بلغه من خرب اهلل وخرب رسوله [: الرشح ] 

شخص حاله ألن هذا الصنف  -عنه  ريض اهلل -من أحاديث الصفات انتفض، انتفض استنكارا فابن عباس  

الواجب عىل مثل هؤالء أن يردوا املتشابه إىل املحكم فإن  يعني يؤمنون أو يقبلون حمكمه وهيلكون عند متشاهبة

 وأن يظنوا باهلل ظن احلق 

 ..........الباب الذي يليه

 [.قراءة املتن ] 

 باب

 ( يعرفون نعمة اهلل ثم ينكروهنا وأكثرهم الكافرون  : )قول اهلل تعاىل 

 قال جماهد ما معناه هو قول الرجل هذا مايل ورثته عن آبائي،

 ،يقولون لوال فالن مل يكن كذا  :بن عبد اهللوقال عون  

بن خالد الذي فيه أن اهلل تعاىل ، وقال أبو العباس بعد حديث زيد يقولون هذا بشفاعة آهلتنا :وقال ابن قتيبة 

 احلديث، وقد تقدم، ( أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر : ) قال

  .م سبحانه من يضيف إنعامه إىل غريه ويرشك بهذوهذا كثري يف الكتاب والسنة ي

 .و ذلك ممن هو جار عىل ألسنة كثريونح( كانت الريح طيبة واملالح حاذقا: ) قال بعض السلف هو كقوهلم

 [الرشح ] 

 نعم هذا الباب باب مهم ومفيد وتدعو احلاجة إليه وذلك لوقوع كثريا من الناس يف مثل هذه األلفاظ
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 [3[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 لكتاب التوحيد ( يعرفون نعمة اهلل ثم ينكروهنا : ) ومناسبة هذا الباب قول اهلل تعاىل 

التوحيد وإن كان ال يراد هبا تتبع األلفاظ التي جترى عىل األلسنة وتكون منافية للتوحيد وتكون منافية لكامل 

 الرشك ال يريد هبا قائلها الرشك، 

فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد تتبع األلفاظ التي جتري عىل ألسنة الناس وتكون منافية لكامل التوحيد 

 دون أن يكون قائلها مريدا لذلك ويتضح هذا إن شاء اهلل تعاىل باألمثلة 

 

 (: هلل ثم ينكروهنا يعرفون نعمة ا: ) فقوله تعاىل 

 إىل املرشكني  :من الذين يعرفون من فاعل يعرفون إالم يرجع الضمري؟

املراد بذلك ما أنعم اهلل تعاىل به من أصناف النعم، والنعم التي يعيشون فيها منوعة منها  (:يعرفون نعمة ) 

هذا جاءت يف سياق سورة أو يف سياق  نعمة الصحة، ونعمة املال، ونعمة املسكن، ونعمة النعام، ونعمة الرسابيل

 ( يعرفون نعمة اهلل ثم ينكروهنا)  سورة النحل التي ذكر اهلل تعاىل فيها هذه النعم فأردفها بالقول

 أن اهلل تعاىل أنعم عليهم ببعثته فقد عرفوا صدقه ثم أنكروه،  - ملسو هيلع هللا ىلص -هاهنا هي حممد  :وقيل إن النعمة املراد هبا

 وهو جماهد ابن جرب املكي : قال جماهد

هو تفسري من تفسري اليشء بنوعه  -أهيا اإلخوان  -هذا (:  هو قول الرجل هذا مايل ورثته عن آبائي) ما معناه 

عد ذلك من نكران نعمة اهلل حيث مل ( هذا مايل ورثته عن آبائي ) قول اإلنسان  -رمحه اهلل  -ومثاله فعد جماهد 

سبحانه  -فجعل هذا ماال متسلسال إليه ومل يرعى فيه نعمة اهلل  -عز وجل  -و اهلل يسند النعمة إىل مسدهيا وه

 بإضافة النعمة إليه سبحانه وبحمده  -وتعاىل 

، وعون ابن عبد اهلل اهلذيل ثقة عابد كان وفاته سنة مئة وعرشين للهجرة وقال عون :و قال عون بن عبد اهلل 

 . (لوال فالن مل يكن كذا: )ابن عبد اهلل

إذا لوال حرف امتناع كام هو معلوم فعلق ذلك بفالن فكان فالن هو السبب يف حصول املطلوب أو  :لوال فالن

- سبحانه وتعاىل  -دفع املرهوب، وهذا أيضا فيه ما فيه من إسناد الفضل إىل غري مسديه وهو اهلل 
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

كام يوصف بأنه خطيب أهل السنة كام  وابن قتيبة هو عبد اهلل بن مسلم الدينوري حافظ أديب :وقال ابن قتيبة 

بأنه خطيب أهل السنة وله مؤلفات نافعة توىف  -رمحه اهلل  -كان اجلاحظ يوصف بأنه خطيب املعتزلة كان يوصف 

 : سنة مائتني وست وسبعني للهجرة قال

 ذا بشفاعة آهلتنايعني ما حيصل هلم من النعم املذكورة يف سورة النحل يقولون ه (:يقولون هذا بشفاعة آهلتنا ) 

عن هؤالء السلف من جماهد، وعون ابن عبد اهلل، وابن  -رمحه اهلل  -إذا هذه التفاسري التي ذكرها املصنف 

عز وجل  -بان إنكارها يكون بنسبتها إىل غري اهلل ( يعرفون نعمة اهلل ثم ينكروهنا ) قتيبة كلها تدل عىل املراد بقوله 

– 
  

 د من اآلية وكذلك من تفسري من ذكر تفسريهفنستفيد من هذه اآلية فوائ: -

فهم مقرون بتوحيد ( يعرفون نعمة اهلل ) أن املرشكني مقرون بتوحيد الربوبية ألن اهلل تعاىل أثبت هلم املعرفة  -

 الربوبية ولكنهم يرشكون بتوحيد العبادة ولذلك مل يكن يف قلوهبم شكر املنعم ونسبة الفضل إليه

، وهذا معرش اإلخوان ينبغي إن ال يعزب عن خاطر -عز وجل  -ب نسبة النعم إىل اهلل ونستفيد ثانيا وجو -

وال تلحق هبا السبب الظاهر من خملوق  -سبحانه وتعاىل  -املؤمن فكلام حتدث بنعمة من النعم فأضفها إىل اهلل 

 وغريه 

وأن ذلك رشك  -عز وجل  - وفيها طبعا نستفيد أيضا ضد ذلك وهو التحذير من نسبة النعم إىل غري اهلل -

 مناف للتوحيد

 باأللفاظ  -عز وجل  -ونستفيد أيضا التأدب مع اهلل  -

 وفيها رد عىل القائلون بالصدفة والطبيعة نحو ذلك: 

قوم من املالحدة ينسبون ما جيري من حوادث إىل الصدفة فيقولون بفعل الصدفة حصل كذا وهذا ال فإن   

ن بقوله صدفة أن هذا وقع اتفاقا عىل غري ختطيط مسبق منه لكن لو اعتقد حيل اللهم إال أن يقصد اإلنسا

هذا رشك يف الربوبية وهو مذهب معروف فإن  أن الصدفة مؤثرة بطبعها وأن األمور تقع خبط عشواء

 ، رشك يف الربوبيةالقائلون بالصدفة فهذا  مذهب الصدفيون

من الناس من ينسب الترصفات إىل الطبيعة ويقول الطبيعة أبدعت فإن  وكذلك أيضا القائلون بالطبيعة 

مذهب  مذهب الطبائعينيوهو  رشك يف الربوبيةكذا وكذا أو غضبت الطبيعة ففعلت كذا وكذا فهذا أيضا 

 فلسفي معروف قديم وحديثا 
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

- سبحانه وتعاىل-نعم إىل اهلل فهذه اآلية الشك أهنا تدل ابتداء عىل حتريم هذه األلفاظ التي ال تنسب ال

لكن فيام مر بنا من تفسري بعض السلف كقول  عون ابن عبد اهلل  يقولون لوال فالن مل يكن كذا محل ذلك أنه ال 

 : جيوز بإطالق أن يقول إنسان لوال فالن الواقع أن يف هذا تفصيل يعني

 : أن يقول اإلنسان لوال فالن يف هذا تفصيل فنقول

ا اخلرب املجرد جمرد اخلرب فال بأس به إذا كان احلامل والباعث له عىل قول لوال فالن إن كان احلامل له عىل هذ -

سأله عمه العباس فقال إن عمك أبا طالب كان حيوطك  ملسو هيلع هللا ىلصجمرد اخلرب فقط فال باس به، ويدل عىل ذلك أن النبي 

ت قدميه رمرتان يغي فهل نفعته بيشء فقال وجدته يف الدرك األسفل من النار فأخرجته إىل ضحضاح من نار حت

هذا خرج خمرج اخلرب املجرد فال باس  "لوال أنا"منهام دماغه ولوال أنا لكان يف الدرك األسفل من النار، تأمل قال 

 به فإذا صدرت من القائل عىل سبيل اخلرب وحسب فال بأس بذلك

- :السببية ال جمرد اخلرب فلها ثالث حاالت طيب احلال الثانية إذا أراد هبا السببية إذا قصد هبا 

كأن يقول  رشك أكربغري متعقل، وال مدرك ال تأثري له إطالقا فهذا  سببا خفياأن يكون  :احلال األوىل (1

مثال لوال الويل فالن و إال ما مطرنا، لوال وجود مقام فالن أو قرب فالن آلتانا العدو أو نحو ذلك هذا 

 ظاهر، وال متعقل، وال مدرك، وال يصلح أن يكون سببا إطالقا فهذا رشك أكرب ألنه إىل سبب غري

 والعياذ باهلل رشك أكرب

أن نضيفه إىل سبب ظاهر لكن مل يثبت كونه سبب ال حسا وال رشعا أن يضيفه إىل : احلال الثانية - (2

كذا  سبب ظاهر ليس خفي لكن مل يثبت كونه سببا ال حسا وال رشعا، مثل قول من قال مطرنا بنوء

فأضافه إىل النوء ومثل من يعلق القالئد عىل رقاب البهائم أو الصبيان دفعا للعني فقد أضافه إىل سبب 

 .ظاهر لكن هذا السبب منزوع السببية لن جيعله اهلل سببا ال بالرشع وال باحلس فهذا رشك أصغر

لكن البد من رشطني هذا أن يضيفه إىل سببا حقيقي إما رشعي، وإما حيس هذا جائز : احلال الثالثة - (3

- :جائز لكن البد من رشطني

 إال يعتقد أن السبب مؤثر بذاته وطبعه : الرشط األول -

نرضب لذلك مثال استعمل العسل للتداوي من  -سبحانه تعاىل  -أال يتناسى املنعم وهو اهلل : الرشط الثاين -

: ذكر العسل بل أن اهلل تعاىل ذكر العسل من أسباب الشفاء فقال ملسو هيلع هللا ىلصمرض فشفاه اهلل تعاىل وقد علم أن النبي 

ال أجد فيام تتداوون فيه إال يف ثالث )  ملسو هيلع هللا ىلصوكذا قال النبي ( خيرج من بطوهنا رشاب خمتلف ألوانه فيه شفاء للناس )
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ه اهلل سببا ، فقال لوال العسل و إال ما شفي هذا املرض، فقد أحاله إىل سبب ظاهر جعل(رشبة من عسل) ، وقال (

حسيا فهذا ال نقول ال بأس لكن برشط أال تعتقد أن هذا الدواء أي العسل  مؤثر بنفسه وأال تتناسى املنعم الذي 

 أودعه  هذه اخلاصية

 

 أصبح من عبادي مؤمن يب : ) ثم قال وقال أبو العباس بعد حديث زيد ابن خالد الذي فيه أن اهلل تعاىل قال

 احلديث قد تقدم( وكافر 

باب ما جاء يف االستسقاء باألنواء مر بنا هذا احلديث قال، وهذا كثري يف الكتاب  أين تقدم هذا احلديث معنا؟ 

 : والسنة يزم سبحانه من يضيف إنعامه إىل غريه ويرشك به يعني أن

علق عىل وهذه كنيته وإن مل يكن له ولد اسمه العباس  -رمحه اهلل  -وهو شيخ اإلسالم ابن تيمية  :أبا العباس

كثري يف الكتاب والسنة وأن اهلل تعاىل يذم من يضيف إنعامه إىل  ملسو هيلع هللا ىلصحديث زيد ابن خالد بأن هذا النهى من النبي 

 غريه ويرشك به فهذا لون من الرشك

املالح هو ربان السفينة قائد السفينة، ( كانت الريح طيبة واملالح حاذقا: ) ثم قال بعض السلف هو كقوهلم 

  و جار عىل ألسنة كثريونحو ذلك ممن ه

أن يبني أن مثل هذه التعبريات فاشية يف كالم الناس سارية وجارية عىل ألسنتهم  -رمحه اهلل  -نعم أراد الشيخ 

ال يفطنون هلا فهذا أيضا شبيه بقوهلم مطرنا بنوء كذا وكذا، والذي ينبغي للمؤمن اليقظ النبيه الذي يتحرك يف قلبه 

الكلامت عىل لسانه بدون رقيب بل يقيدها بالقيود اإليامنية التي يعرتف فيها بالفضل هلل  حس اإليامن أال تدرج هذه

 .رب العاملني

 فنستفيد من هذا فوائد منها: 

 وجوب إسناد النعم إىل اهلل تعاىل -

 ونستفيد أيضا احلذر من التساهل يف األلفاظ -

 ونستفيد أيضا إن مثل هذا الكالم يعد إنكارا للنعمة  -

 

   ونستمع إىل املسائل ففيها مزيد فائدة 
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 [قراءة املتن ] 

 فيه مسائل  

 تفسري معرفة النعمة وإنكارها : األوىل -

نعم معرفة النعمة باإلقرار بالقلب هبا، وإنكارها يكون بجحدها باللسان وعدم إضافتها إىل املنعم [: الرشح ] 

 سبحانه 

 [ قراءة املتن ] 

 معرفة أن هذا جار عىل ألسنة كثرية  :الثانية -

صحيح وقد علمنا هذا لكثرة هذه التعبريات كأن يقول هذا مايل ورثته عن أبائي لوال فالن كانت [: الرشح ] 

الريح طيبة واملالح حاذقا وهكذا مما جيرى عىل ألسنة الناس كثريا حينام يفرسون بعض الظاهرات وحيكون بعض 

 القصص نعم 

 [  قراءة املتن] 

 تسمية هذا الكالم إنكارا للنعم : الثالثة -

أخرب عن ربه بأنه قال أصبح من عبادي  ملسو هيلع هللا ىلصنعم تسميته إنكارا للنعمة ألن اهلل تعاىل أو ألن النبي [: الرشح ] 

 مؤمن يب وكافر حينام نسبوا املطر إىل نوء كذا وكذا 

 [ قراءة املتن ] 

 اجتامع الضدين يف القلب: الرابعة -

نعم  اجتامع الضدين يف القلب يعني اإلقرار واإلنكار، وهذا قد وقع من املرشكني فهم مقرون [: الرشح ] 

 بالنعمة ومنكرون هلا من وجه آخر فقد جيتمع هذان الضدان

 [قراءة املتن : ] ثم قال
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 باب

 (فال جتعلوا هلل أندادا وأنتم تعلمون )قول اهلل تعاىل 

األنداد هو الرشك أخفى من دبيب النمل عىل صفاة سوداء يف ظلمة الليل وهو أن  : )قال ابن عباس يف اآلية 

تقول واهلل وحياتك يا فالن وحيايت، وتقول لوال كليبة هذا آلتانا اللصوص ولوال البط يف الدار آلتى اللصوص 

رواه ( ا كله به رشك وقول الرجل لصاحبه ما شاء اهلل وشئت وقول الرجل لوال اهلل وفالن ال جتعل فيها فالن هذ

 ابن أبى حاتم

رواه الرتمذي ( من حلف بغري اهلل فقد كفر أو أرشك ) قال  ملسو هيلع هللا ىلصوعن عمر ابن اخلطاب ريض اهلل أن رسول اهلل  

 وحسنه وصححه احلاكم 

 (ألن أحلف باهلل كاذبا أحب إىل من أن أحلف بغريه صادقا : ) وقال ابن مسعود

ال تقولوا ما شاء اهلل وشاء فالن ولكن قولوا ما شاء اهلل : ) قال ملسو هيلع هللا ىلصنبي عن ال -ريض اهلل عنه  -وعن حذيفة  

 رواه أبو داوود بسند صحيح ( ثم شاء فالن

أعوذ باهلل وبك وجيوز أن يقول باهلل ثم بك قال ويقول لوال اهلل ثم فالن ) وجاء عن إبراهيم النخعي أنه مكره 

 ( وال تقولوا لوال اهلل وفالن 

 [الرشح ] 

 ا الباب والذي قبله والذي بعده كلهم تتعلق باأللفاظنعم هذ 

وذلك أن من كامل التوحيد مراعاة األلفاظ، ومن صور الرشك األصغر األلفاظ التي ال تتضمن إسناد املشيئة  

فهذه األبواب أبواب متقاربة مناسبة للكتاب التوحيد لكوهنا تتعلق بكامل  -سبحانه وتعاىل  -والفعل إىل اهلل 

 دالتوحي

 

 : -رمحه اهلل  -فقال املصنف  

 (فال جتعلوا هلل أندادا : ) باب قول اهلل تعاىل 

 ( فال جتعلوا هلل أندادا) أي عدالء نظراء أمثال أشباه رمع ند  :أندادا 
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يعني وانتم تعلمون أن اهلل واحد سبحانه ال مثيل له يف ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاله  (:وأنتم تعلمون ) 

 سبحانه وبحمده 

األنداد هو الرشك أخفى من دبيب النمل عىل صفاة سوداء يف ظلمة الليل وهو أن : ) قال ابن عباس يف اآلية

مراد األنداد هو الرشك املراد اختاذ األنداد املنهي  مراده بقوله اختاذ األنداد هو الرشك فليس :تقول إيل آخر كالمه

 عنه يف اآلية املراد به الرشك وهو الرشك اخلفي الرشك اخلفي يعني أنه رشك خفي غري ظاهر ال يتنبه له وال يؤبه له

إذا اخلفاء ها هنا يتعلق بالصوت والصورة أليس  :أخفى من دبيب النمل عىل صفاة سوداء يف ظلمة الليل 

تأملوا هذا اخلفاء الذي مثل له ابن عباس يف هذا املثل النملة تكون سوداء وتدب عىل صفاة سوداء،  كذلك

والصفاة ملساء فدبيبها يكون بالغ اخلفاء ألهنا ملساء ثم ماذا يف ظلمة الليل فاجتمع خفاء الصورة وخفاء الصوت 

لصوت يف لكون هذا الدبيب دبيب خفي خفاء الصورة لكون النملة سوداء، والصفاة سوداء ويف ليل هبيم وا

فاجتمع خفاء الصوت وخفاء الصورة فالرشك أخفى من ذلك فام أعظم خفائه إذا أخفى من املثل الذي ذكر ابن 

 : عباس، قال

 أراد بذلك التمثيل ال احلرص   :وهو أن تقول

إذا ما املحذور يف هذا أنه حلف وعطف بالواو لتقتيض التسوية قال واهلل وحياتك يا  واهلل وحياتك يا فالنة

 بالواو التي تقتيض التسوية، مثال آخر  -عز وجل  -فالنة يعني حلف بحياهتا وعطفها عىل احللف باهلل 

وثيق أمر معظم أن حيلف بحياته هذا حلف بغري اهلل واحللف يتضمن تعظيم املحلوف به والتعظيم والت: وحيايت

 : ال جيوز إال أن يكون هلل رب العاملني ال يكون بحياة اإلنسان وال بحياة غريه، قال

كليبة تصغري كلبة ملا ما التي فعلته الكليبة أنه ملا دخل اللصوص  "وتقول لوال كليبة هذا ألتانا اللصوص"

 تانا اللصوص، نبحت ففر اللصوص فصار حييل عىل كليبة فالن قال  لوال كليبة هذا آل

ملا ألن البط إذا دخل داخل صدر منها ضجيج ونحو ذلك فانتبه أهل  :ولوال البط يف الدار ألتى اللصوص

 الدار ففر اللصوص فقد أحال يف الصورتني تارة إىل كليبة وتارة إىل البط، 

ئة املخاطب كمشيئة ما املحذور هنا أنه سوى يف املشيئة جعل مشي :"وقول الرجل لصاحبه ما شاء اهلل وشئت"

 بأن عطفها بالواو ومل يقل ما شاء اهلل ثم شئت، مثال آخر  -عز وجل  -اهلل 
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بالواو ال جتعل فيها فالن يعني قل  -عز وجل  -فسوي بني فالن وبني اهلل  "وقول الرجل لوال اهلل وفالن"

 لوال اهلل وحسب 

ع من الرشك؟ رشك خفي وليس الرشك اخلفي رشك لكن أي نو -عز وجل  - :هذا كله به رشك يعني به باهلل

قسيام للرشك األكرب والرشك األصغر فالرشك نوعان أكرب وأصغر لكن بعضه يكون خفي ال ينتبه له جيري عىل 

اللسان دون قصد ويكون يف القلب معنا قد ال يدل عليه اللفظ بالرضورة  فلذلك سمي الرشك اخلفي وهو غالبا ما 

 يكون متعلقا باأللفاظ

 ابن أيب حاتم وإسناده حسن  :رواه –ريض اهلل عنهام  -هذا األثر عن ابن عباس  

 

- :-ريض اهلل عنهام  -فنستفيد من هذه اآلية وما فرس به ابن عباس 

 احلذر من الرشك يف العبادة فال جتعلوا هلل أندادا فيجب احلذر من الرشك باهلل يف العبادة  -

 (وأنتم تعلمون ) بربوبية اهلل أين ذلك أيضا نستفيد أن املرشكني مقرون  -

 نستفيد كذلك أن من الرشك ما يكون شديد اخلفاء ويكثر يف األلفاظ والعبارات  -

 ونستفيد أيضا وجوب التوقي من األلفاظ الرشكية املشعرة بالرشك باهلل تعاىل وان مل يقصدها صاحبها -

 

  رواه الرتمذي ( من حلف بغري اهلل فقد كفر أو أرشك  : )قال ملسو هيلع هللا ىلصثم قال وعن عمر ابن اخلطاب  أن رسول اهلل

 : وحسنه وصححه احلاكم

 وممن رواه أيضا أبو داوود والبيهقي وإسناده صحيح بحمد اهلل 

 : يف رملة رشطية ملسو هيلع هللا ىلصيقول النبي 

احللف هو اليمني وهو توكيد احلكم أو اخلرب بذكر معظم عىل وجه خمصوص ما ذلك الوجه  (:من حلف)

املخصوص بأن يكون مقرونا بأحد حروف القسم الثالث الواو والباء والتاء كأن يقول واهلل أو باهلل أو تاهلل هذا هو 

عظم عىل وجه خمصوص، ومن الوجه املخصوص إذا تعريف اليمني احللف توكيد احلكم أو توكيد اخلرب بذكر م

 املعلوم أنه ال جيوز احللف بغري اهلل كام دل هذا احلديث
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من غري اهلل؟ أي خملوق سواء كان ذلك يشء حسيا أو اعتباريا حسيا كام لو  (من حلف  بغري اهلل : ) طيب قوله 

لرشف بعض الناس يقول  حلف بالسامء أو باألرض واجلبال أو بأبيه، ومعنويا كام لو حلف باألمانة مثال أو با

فهو خملوق ومن حلف به فقد حلف بغري اهلل  ما  -عز وجل  -برشيف بأمانتي هكذا فال جيوز فكل من سوى اهلل 

 : جواب الرشط؟

أن  ملسو هيلع هللا ىلصهذا الشك من الراوي  إذا كان هذا عل سبيل الشك ألنه ال يمكن أن يكون النبي ( فقد كفر أو أرشك ) 

قد كفر من وجه أو أرشك من وجه آخر، واملراد بالكفر أو الرشك ها هنا الكفر يقول أو للتنويع يعني يكون 

األصغر أو الرشك األصغر واألقرب أي اللفظني أوىل أن يكون ذلك فقد كفر أو أن يقول فقد أرشك، أرشك ألنه 

راوي أن يكون فها هنا قد أرشك مع اهلل يف التعظيم فاألقرب إذا كان هذا شك من ال( من حلف بغري اهلل )قال 

 الصواب أرشك وعىل كل حال املعنى متقارب 

 

  مناسب للباب -ريض اهلل عنه  -فاحلديث حديث عمر 

 ((فال جتعلوا هلل أندادا وأنتم تعلمون )) ألن مثل هذه األلفاظ من اختاذ األنداد مع اهلل فهو مناسب للرترمة  

 

 نستفيد من هذا احلديث: -

رشك أو كفر باهلل،طيب نحن قد قلنا بأنه رشك أصغر أو كفر أصغر لكن ننبه عىل  حتريم احللف بغري اهلل وأنه -

أنه وإن كان هذا يبعد أنه لو حلف به معتقدا أن هذا املحلوف به مستحق للعظمة املطلقة فهو رشك أكرب بال ريب 

عز وجل  -ينبغي إال هلل لو حلف مثال بالساموات واألرض واجلبال أو بأبيه أو جده معظام إياهم التعظيم الذي ال 

 فال شك أن هذا رشك أكرب خمرج عن امللة لكن الغالب مما يقع من الناس أهنم ال يبلغون به هذا املبلغ -

  –سبحانه وتعاىل  -حقه سبحانه التعظيم املطلق هلل  -عز وجل  -نستفيد أيضا أن التعظيم  مستحق اهلل  -

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ال تلزمه الكفارة ألنه لو كان ها هنا كفارة لذكرها النبي نستفيد فائدة فقهية وهو أن من حلف بغري  -

قال يف  ملسو هيلع هللا ىلصفلم يذكر كفارة فدل ذلك عىل أنه ال كفارة فيه طيب قد يورد علينا أحد أراد وأن يقول أمل يثبت أن النبي 

عىل هذا وال واهلل ال أزيد ) حديث أفلح وأبيه إن صدق بىل قد ثبت ذلك يف الصحيح أنه قال للرجل الذي قال 

 ( ملا أدبر الرجل أفلح وأبيه إن صدق  ملسو هيلع هللا ىلصأنقص فقال النبي 

  :إشكال (أبيهو)فقوله 



 أحمد القاضي: د  الشيخ فضيلة                                                             كتاب التوحيد                                                                                                                   شرح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [12[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 : أجاب العلامء عن هذا اإلشكال بستة أجوبة وربام أكثر من ذلك فمام أجابوا به

ام هذه الرواية الثالثة عند اإلم -رمحه اهلل  -أن هذه الرواية غري حمفوظة ولكن هذه الرواية عند مسلم  (1

 يف صحيحه فال وجه لوصفها بالشذوذ،  -رمحه اهلل  -مسلم 

 (أفلح وأبيه )أجيب أيضا بأنه قد وقع تصحيف والتصحيف هو يعني اخلطأ يف الرسم كيف ذلك قالوا  (2

هي يف الواقع أفلح واهلل ألهنم ما كانوا ينقطون ما كانوا يضعوا النقطة حتت الباء ونقطتني حتت الياء 

 فرسم وأبيه مثل رسم واهلل قريب بعضه من بعض ال سيام مع اخلط القديم

ولكن جياب عن هذا االعرتاض بام بأهنم كانوا يرون مشافهة ومل يقع التدوين إال فيام بعد فلو  

 قدرنا أنه وقع تصحيف يف الكتابة فام بال الرواية الشفهية، 

 أجيب عن ذلك أيضا وهذا جواب الكثريين من أن هذا ممن جيري عىل اللسان دون قصد  (3

ري عىل اللسان من دون قصد لكن هذا ال حيل ولكن هذا ال حيل إشكاال صحيح أن هذا جي 

يعني وان مل يقصد فهذا حمذور (من حلف بغري اهلل فقد كفر أو أرشك : ) قال ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي 

 لفظي كام تقدم معنا أيضا يف األمثلة السابقة ومن تفسري ابن عباس ريض اهلل عنهام لآلية، 

 لك إن له أن حيلف بذ ملسو هيلع هللا ىلصوقيل أيضا إن هذا من خصائص النبي  (4

وهذا يف احلقيقة بعيد ألن معلم الناس اخلري أوىل الناس بالتزامه فال يمكن إن يكون من  

 ما يشعر بتعظيم غري اهلل هذا أيضا جواب بعيد،  ملسو هيلع هللا ىلصخصائص النبي 

 أفلح ورب أبيه ( أفلح وأبيه ) وقيل أيضا جواب آخر متكلف أهنا عىل تقدير حمذوف وان معنى  (5

 ذف؟ األصل عدم احلذف األصل من الكالم عىل وجهه، لكن األصل احلذف وال عدم احل 

أفلح وأبيه كان فيام مىض  ملسو هيلع هللا ىلصيعني إن قول النبي  إن ذلك منسوخورجحه  -رمحه اهلل  -واختار شيخنا  (6

( من حلف بغري اهلل فقد كفر أو أرشك : ) حرمة مثل هذه األلفاظ فقال ملسو هيلع هللا ىلصثم بعد ذلك علم النبي 

 عن هذا اإلشكال  ألجوبة الستةأقرب افهذا اجلواب لعله إن يكون 

 

  وقال ابن مسعود -: -رمحه اهلل  -ثم قال املصنف 

 صحايب مشهور كنيف ملئ علام وهذا من فقه اآلن  -ريض اهلل عنه  -هو عبد اهلل ابن مسعود  ابن مسعود 

  (:ألن أحلف باهلل كاذبا أحب إىل من أن أحلف بغريه صادقا)

 هنا هي الم االبتداء  :الالم ها
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 [13[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

يعني مراده بأن أحلف تأويل املصدر بأن وما دخلت عليه حلفه باهلل كاذبا أن أحلف  (:ألن أحلف باهلل كاذبا

 باهلل كاذبا 

واضح احلديث أن ابن مسعود يفاضل بني صورتني بني ان حيلف باهلل  (:أحب إىل من أن أحلف بغريه صادقا 

  لكن كاذب أو حيلف بغري لكن صادق أن األوىل أحب إليه

 

 يقول رواته رواة  -رمحه اهلل  -عبد الرزاق والطرباين لكن يف سنده انقطاع، واهليتمي : هذا األثر قد رواه

 الصحيح لكن يبقى أن االنقطاع ضعف يف اإلسناد وال ريب، 

من تأمل يف هذا احلديث رأى أن فيه حكمة وهو أن احللف باهلل كاذبا قد رمع بني حسنة فإن  وعىل كل حال

د وسيئة الكذب واحللف بغريه صادقا قد رمع بني حسنة الصدق وسيئة الرشك فأهيام أرجح؟ أرجح ما التوحي

أن حيلف  -ريض اهلل عنه  -مع انه ال يصدر منه وحاشاه   -ريض اهلل عنه  -تضمن حسنة التوحيد فلذلك فضل 

 بغري اهلل أن حيلف باهلل كاذبا لكنه أراد التعليم عىل فرض صحة هذا األثر

 

 فمناسبته للباب ظاهرة : 

 ألن فيه حتريم احللف بغري اهلل لكون ذلك من اختاذ األنداد 

  

 فنستفيد: -

 وهو حتريم احللف بغري اهلل -

ونستفيد أيضا أن تعزيز قول من قال أن الرشك األصغر أعظم من كبائر الذنوب وهذا قد مر بنا من قبل   -

) ذنوب وأن من العلامء من قال الرشك األصغر أعظم لكونه ال يغفر أهيام  أعظم خطرا الرشك األصغر أم كبائر ال

وهذا يشمل األكرب واألصغر ومعنى قولنا ال يغفر ما هو معنى ذلك أن الرشك ( إن اهلل ال يغفر أن يرشك به 

يف املوازنة األصغر يوجب التخليد يف النار ال املقصود أنه ال يدخل حتت املشيئة واإلرادة ليجعله اهلل تعاىل داخال 

إن اهلل ال يغفر أن : )بني احلسنات والسيئات فلو فنيت حسناته وبقى عليه الرشك األصغر البد أن يعذب به لقوله

 وهذا مكمن اخلطر (  يرشك به
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 [14[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

نستفيد أيضا ما يدل عىل قاعدة أصولية وهى ارتكاب أخف الرضرين أو أخف املفسدتني يف سبيل دفع  -

احلكمة، أين املفسدة ها هنا؟ اخلفيفة الكذب وأين املفسدة الشديدة الرشك فارتكب أشدمها وال شك أن هذا من 

 الكذب دفعا للرشك

 وفيه ما يدل أيضا عىل فقه ابن مسعود ريض اهلل عنه -

   ال تقولوا ما شاء اهلل وشاء فالن ولكن قولوا ما شاء اهلل ثم شاء : ) قال ملسو هيلع هللا ىلصثم قال  وعن حذيفة  عن النبي

 رواه أبو داوود بسند صحيح (فالن

، وقال الذهبي إسناده صالح -رمحه اهلل  -أيضا النسائي، واإلمام أمحد، والبيهقي وصححه النووي  وممن رواه

 فهذا بحمد اهلل عن حذيفة مرفوعا صحيح 

األوىل؟  إذا ما املحظور والصيغة (:تقولوا ما شاء اهلل وشاء فالن ولكن قولوا ما شاء اهلل ثم شاء فالن ال ) 

التسوية بالعطف بالواو التي تقتيض التسوية وكيف ارتفع املحظور وساغت العبارة الثانية ملا أتى بثم التي تدل عىل 

 الرتتيب

  

  أنه يكره  أعوذ باهلل وبك وجيوز أن يقول باهلل ثم بك، قال ويقول لوال اهلل ثم )قال وجاء عن إبراهيم النخعي

نعم هذا مثال آخر للمحظور اللفظي بالتسوية بالواو فإذا قال الرجل أعوذ ( فالن فالن وال تقولوا لوال اهلل و

باهلل وبك فقد وقع يف الرشك ألن العوذ التجاء واعتصام باملستعاذ به فإذا قال أعوذ باهلل وبك فمعنى ذلك أنه 

ام يقدر عليه إال اهلل كام مر في -عز وجل  -سوى بينهام يف االستعاذة واالستعاذة عباده ال جيوز رصفها لغري اهلل 

 بنا يف األصول الثالثة، 

يرفع هذا املحظور ألنه جعل استعاذته باملخلوق يف درجة أدنى من استعاذته باخلالق وقل  :"ثم بك"قوله و 

 هذا جائز وال جيوز لوال اهلل وفالن فهذا قد وقع فيه الرشك يف اللفظفإن  مثل ذلك لوال اهلل ثم فالن

 

 ديث واألثر مناسبا للبابإذا هذا احل 

 ملا يف ذلك من إفراد اهلل تعاىل بالتعظيم، والنهى عن تسوية غريه به 

 فنستفيد: -
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 [15[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

حتريم هذا اللفظ ما شاء اهلل وشئت ولوال اهلل وفالن وأن ذلك من اختاذ األنداد وأعوذ باهلل وبك ألن ذلك  -

 من اختاذ األنداد

 بثم ألهنا تدل عىل الرتتيب نستفيد أيضا أن املحظور يزول بالعطف  -

ونستفيد أيضا من احلديث فائدة تتعلق باب القدر وهو أن فيها إثبات املشيئة هلل واثبات املشيئة للعبد لكن  -

ملن شاء منكم أن يستقيم  وما تشاءون إال أن يشاء : ) -عز وجل  -مشيئة املخلوق تابعة ملشيئة اخلالق كام قال اهلل 

ففيها رد عىل اجلربية وعىل القدرية، فالرد عىل اجلربية بإثبات مشيئة للعبد، والرد عىل القدرية ( اهلل رب العاملني 

 بإثبات مشيئة اهلل تعاىل وإحاطتها بمشيئة العبد

وفيها فائدة تربوية تعليمية هو أن من سد بابا فليفتح غريه يعني من سد بابا من احلرام فليفتح بابا من احلالل  -

 ملا حرم اهلل الربا أحل البيع ليبقى للناس جتارهتم ( وأحل اهلل البيع وحرم الربا : ) قال اهلل تعاىل

  نعم نستمع إىل املسائل.............. 

 [قراءة املتن ] 

 فيه مسائل 

 تفسري آية البقرة يف األنداد : األوىل -

 وقد تبني هذا [: الرشح ] 

 [قراءة املتن ] 

 الصحابة ريض اهلل عنهم يفرسون اآلية النازلة يف الرشك األكرب أهنا تعم األصغر  :الثانية -

نعم الصحابة رضوان اهلل عليهم يستدلون باآليات الدالة عىل منع الرشك األكرب عىل مسائل [: الرشح ] 

لكن الصحابة يعني يرون  هذه دالة عىل الرشك األكرب( فال جتعلوا هلل أندادا وأنتم تعلمون ) آية فإن  الرشك األصغر

يف قصة ذات أنواط حينام قالوا اجعل لنا ذات أنواط كام هلم  ملسو هيلع هللا ىلصأهنم استدلوا هبا حتى عىل األصغر كام استدل النبي 

فأولئك أرادوا الرشك األكرب (اجعل لنا اله كام هلم آهلة ) ذات أنواط قال اهلل أكرب إهنا السنن، كام قال بنو إرسائيل 

 يف الرشك األصغر فاستدل هبذا عىل هذا نعموالصحابة وقعوا 

 [ قراءة املتن ] 
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 [16[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 أن احللف بغري اهلل رشك : الثالثة -

 وهذا من نص حديث عمر[: الرشح ] 

 [ قراءة املتن ] 

 أنه إذا حلف بغري اهلل صادقا فهو أكرب من اليمني الغموس : الرابعة -

 هبا مال امرئ مسلم ومع ذلك فاحللف بغري اهلل أشد  ألنه اليمني الغموس حيلف باهلل لكن يقتطع[: الرشح ] 

 [قراءة املتن ] 

 الفرق بني الواو وثم يف اللفظ : اخلامسة واألخرية -

 واهلل أعلم. نعم الواو تقتيض التسوية، وثم تقتيض الرتتيب[: الرشح ] 


