
 الغفيلي : فهد محمد الشيخ فضيلة                                                          كتاب التوحيد                                                                                                                  شرح 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [1[  www.dwrah.com                ]المالح[           الدورة التأصيلية الثانية في جامع علي بن أبي طالب 
 

 (01التسلسل العام للدروس )

 
 

 الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، أما بعد:
 الدعاء للكافر.حنب أن نتكلم عن املسألة السابقة وهي مسألة قد أشكلت على بعض اإلخوة وهي مسألة: 

 قد وضحنا ولكن هذا التوضيح كان على عجالة، ألنه كان على وشك األذان.
 الدعاء للكافر على أنواع:نقول: 

 قد استسقى لقريش. الدعاء له بالرزق واملال وغري ذلك من أمور الدنيا، فهذا جائز، والنيب النوع األول: 
ًاا نقلول: أنله معلروق، فقلد هو أن يدعو هلم باهلداية، أن اهللالنوع الثاني:   عز وج  يهديهم ل ى الرري  املستقيم، وهذا أي
 دعا لبعض الكفار كدوس وغريهم. ورد أن النيب 

 :أن يدعو باملغفرة للكافر، فهذه املسألة حتتاج تفصي النوع الثالث: 
ذى ملن قبل  املعلركي فيقلول: فنقول: لن كان مراد املغفرة لسقاط حقه ملن أولكلك القلوأ بلأذم  ذوه فل؛ بلأسي ك لن يل   -

اللهم  افرمر »ذاه قومله فقلال:  اللهم اغفر هلم. أي ما وقعوا يف حقي، فهذا ال بأسي ألنه قلد ورد أن نبيالا ملن األنبيلاء 
 يف حال حياته. «لقومي فإنه  ال يعلمون

 ر هلم.أما بعد املوت فإنا نقول: أنه ال جيوز لإلنسان أن يرتحم عليهم، أو يرتضى هلم، أو يستغف -
ِِينَ  ِللنَّبِمي   َكانَ  َما}قوله: يف اهلل عز وج   هويدل على ذلك ما ذكر  ْ ِرُروا َأن   آَمنُموا َوالَّم متَم مرِِكينَ  َيس  [ 111: التوبلة] {ِلل ُمش 
 أن يستغفر لل عركي. فنهى اهلل عز وج  النيب 

ْ ِرر  َلُهمم   َأو  ال وقلال يف حلل  املنللافقي سلبحانه وتعللا ى:  ممتَم ْ ِرممَر اللَّممُ  }اس  ْ ِرر  َلُهمم   َسممب ِعيَن َمممرََّة فَملَممن  يَم ممتَم ْ ِرر  َلُهمم   ِ ن  َتس  ممتَم َتس 
أن يستغفر  يستغفر له مث ُذي النيب  [، وذلك يف قصة موت عبد اهلل بن ُأيب، فل ا هلك كان النيب 08]التوبة: َلُه  {
 له.

ا َلُهم    ِقيملَ  َوِ َذا}واهلل عز وج  قال عن املنافقي:  ْ ِرر   تَمَعماَلو  متَم  َوُهم    َيُصمدوونَ  َورَأَيم متَمُه    رُُءوَسمُه    لَموَّو ا اللَّم ِ  َرُسمولُ  َلُكم    َيس 
ِبُرونَ  َتك  ْ َرر تَ  َعَلي ِه    َسَواء  ( 5) ُمس  تَم ْ ِرر   َل    َأم   َلُه    َأس  تَم ْ ِررَ  َلن   َلُه    َتس  ِدي اَل  اللَّ َ  ِ نَّ  َلُه    اللَّ ُ  يَم مَ  يَمه   {ال َراِسمِقينَ  ال َقمو 

 [.6، 5: املنافقون]
 فنقول: الدعاء للكافرين بالرمحة، أو باملغفرة أو بغري ذلك من األمور بعد موهتم: هذا أمر متف  على أنه حيرأ.

ِر بَِني آَدَم َوتَمر ِكِه   ِدينَمُه   ُهَو اَل ُُْلوو »: –رحم  اهلل  – مؤلفقال ال  .«ِفي اَلصَّاِلِحينَ بَاُب َما َجاَء َأنَّ َسَبَب ُكر 
 .أي من األدلة والرباهي «بَاُب َما َجاَء » قول : 
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مِر بَنِمي» قول :  لا  «آَدَم  َأنَّ َسَبَب ُكر  ًا ُهمَو اَل ُْلُموو ِفمي » أي اللدين اقل  وهلو ديلن اإلسل؛أ ل لا : «َوتَممر ِكِه   ِديمنَمُه   » وأي
هلذه االاوزة يف العبلادة الل  هلي حل  اهلل علز وجل ، أو جملاوزة اقلد يف  توالغلو: هو جماوزة اقد، سواء كانل: «اَلصَّاِلِحيَن 

االعتقلاد ك للن يعتقللد يف هلل الء أذللم تصلرد هلللم العبللادة، أو أن هلللم حقللوق كحقللوق اهلل علز وجلل  وجمللاوزة اقللد نقللول: أنلله 
 سبب لكفر الناس.

للا تتعللل   للألن ا يوخللا الصللاق: «ُهممَو اَل ُْلُمموو ِفممي اَلصَّمماِلِحيَن » قولمم :  ، لللذلك لذا ن للر اإلنسللان ل ى حللال ملنفللوس دائ ا
ا تتعل  بالصاقي، وباألولياء، وبالعل اء، والصادقيي ألن اإلنسان يعرد أن ه الء هم أقرب ل ى  الناس جتد أن الناس دائ ا

 اهلل عز وج  من غريهم.
من األولياء، وقد يكون كعامة الناس ولكلن  ايكون وليا من األنبياء، وقد  اقد يكون نبيا ، والصاحل نقول: هو من كان هلل تقياا

 فيه ص؛ح وحب هلل عز وج .
 والغلو ك ا قلنا لكم: أنه جماوزة اقد.

 ذا الباب هو لثبات الرباهي واألدلة على أن سبب كفر الناس وسبب ترك النلاس لللدين ل لا  –رمحه اهلل  –ومراد املصنف 
 هو التعل  بالصاقي، ملاذا؟

نقول: ألن الناس تتعل  مبن هو قريب يف ظنهم ل ى اهلل عز وج ، فلذلك يرتكون الدين ألج  أذم تعلقوا بغري اهلل اجلواب: 
 عز وج .

 والْلو على أنواع:
وهلذا بل؛ شلك أنله  ، كحقلوق اهلل  احقوقال لله غللو يف االعتقلادي ك لن يعتقلد يف رجل  صلاحل أنله ابلن هلل، أو أنالنموع األول: 

 .خمرج من امللة كفر أكرب
الغلو يف العباداتي ك ن يغلو يف رج  صلاحل ويرلود عللى قلربه، فنقلول: أن هلذا ملن الغللو، وهلذا بل؛ شلك النوع الثاني: 

 .أنه كفر أكرب خمرج من امللة
ك لا يقلو   ملور أو املعلام؛ت الدنيويلةاألالغلو يف املعام؛ت ك ن حيرأ ك  معاملة ملن البيلو والعلراء، أو حيلرأ النوع الثالث: 

ًاا من يبيح كل  مسلألة ملن مسلائ  اللدنيا ملن البيلو والعلراء فيجيلز الربلا وغلري ذللك، هلذا  من حال الصوفية، وضد ذلك أي
ًاا، غلو يف التحرمي أو غلو يف التحلي .  غلو أي

و فإنله شعلى أن الغلو يف العادات، أي عادات الناس وتقاليدهم وغري ذلك، وهذا نقول: أنه لذا كلان فيله غللالنوع الرابع: 
ن يغلو يف عادات الزواج أو غري  يتدرج هذا األمر ل ى أمر حمرأ لذا كان هذا الغلو فيه ارتكاب حمرأ أو فيه خمالفة للعرقي ك

الرجلال بالنسلاء، يف اللزواج أو غلري ذللك ملن األملور، فنقلول: الغللو يف  ذلك، فيحصل  عنلد بعًلهم ملن علاداهتم أن شلتل 
 نسان ل ى األمر ارحمرأ.هذه العادات ي دي باإل
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ممِر بَنِممي آَدَم »قولمم :  لللو كللان الغلللو يف غللري : لكللن «تَمممر ِكِه   ِديممنَمُه   ُهممَو اَل ُْلُمموو ِفممي اَلصَّمماِلِحينَ وَ بَمماُب َممما َجمماَء َأنَّ َسممَبَب ُكر 
ًاا كذلك ولكن األغلب أن الناس ل ا يقو منهم الغلو يف الصاقي ألذلم يعتقلدو : الصاقي ن أذلم أوليلاء هلل علز نقول: أي
 وج .
ِل اَللَِّ   –رحم  اهلل  – مؤلفقال ال لَ  يَا: }َوقَمو  ْ ُلوا اَل  ال ِكَتابِ  َأه   [.171: النساء]{  ِديِنُك    ِفي تَم

ما َهَلُكموا َأو َحمى اَلشَّمي ىَاُن ِ لَمى  ، فَمَلمَّ مص نُموَص مَماُء رَِجمالص َاماِلِحيَن ِممن  قَممو  ِه َأس  ِِ ِمِه   َأِن ان ُصمُبوا ِ لَمى َمَلاِلِسمِه   قَاَل: َه قَممو 
، َحتَّى ِ َذا َهَلَك أُ  َمائِِه  ، فَمَرَعُلوا َوَل   تُمع َبد  ِلُسوَن ِفيَها أَن َصابَا َوَسمووَها بَِأس   وَلَِِك، َوُنِسَي اَل ِعل ُ  ُعِبَدت  اَلَِّتي َكانُوا َيل 

ملسائ  وهي الغلو يف الصاقي، أو صرد العبادة هلم، أو لعرائهم حل  على حترمي هذه ا –رمحه اهلل  –مث استدل املصنف 
لَ  يَا}من حقوق اهلل عز وج  بقوله تعا ى:  ْ ُلوا اَل  ال ِكَتابِ  َأه   [.171: النساء]{  ِديِنُك    ِفي تَم

ْ ُلوا اَل قول : }   القدح؟أ ما املراد بالغلو هنا؟ ه  الغلو هنا املراد به املدح أ{ تَم
ْ ُلوا اَل } نقول: هذا وهذا، اجلواب:  مدحااي مث  النصارى قالت عن عيسى أنه ابن هلل، هذا غلو مدح، أو {  ِديِنُك    ِفي تَم

 غلو قدح ك ا قالت اليهود ووصفت عيسى عليه الس؛أ بأنه ابن للزنا، فنقول: أن هذا ب؛ شك غلو وكفر باهلل عز وج .
جللاء  للذه ا يللة؟  –رمحلله اهلل  –وحنللن أمللة اإلسلل؛أ، فل للاذا املصللنف  قللد يقللول قائلل : هللذه ا يللة خرللاب ألهلل  الكتللاب،

 فل اذا مل يأت بآية أو بنا فيه خراب لل  مني أو لل سل ي؟
، فلللذلك نقللول: أن كلل  خرللاب ألهلل  الكتللاب فللإن مللن «لتتممبعن سممنن مممن كممان قممبلك »: نقللول: قللال النلليب اجلللواب: 

 هذا القول ك ا ورد يف اقديث.املسل ي من يأيت مبث  هذا الفع  أو مبث  
ِل اَللَّمِ  تَمَعماَلى: }»: –رحم  اهلل  – مؤلفقال ال ُهَما ِفي قَمو   اَل  َوقَماُلواَوِفي اَلصَِّحيِح: َعِن اب ِن َعبَّاسص َرِضَي اَللَُّ  َعنم 
ُرنَّ  َِ ُرنَّ  َواَل  آِلَهَتُك    َت َِ ُْوثَ  َواَل  ُسَواَعا َواَل  َودًّا َت مَرا َويَمُعوقَ  يَم مص نُموَص ، { َوَنس  مَماُء رَِجمالص َاماِلِحيَن ِممن  قَممو  ِه َأس  ِِ ، قَماَل: َهم

ِلُسممموَن ِفيَهممم ِمِه   َأِن ان ُصمممُبوا ِ لَمممى َمَلاِلِسمممِه   اَلَّتِمممي َكمممانُوا َيل  مممي ىَاُن ِ لَمممى قَممممو  ممما َهَلُكممموا َأو َحمممى اَلشَّ ا أَن َصمممابَا َوَسممممووَها فَمَلمَّ
َمائِِه  ، فَمَرَعُلوا وَ  ، َحتَّى ِ َذا َهَلَك ُأوَلَِِك، َوُنِسَي اَل ِعل ُ  ُعِبَدت  بَِأس   .«َل   تُمع َبد 

مص نُمموَص »قولم :  مَماُء رَِجمالص َاماِلِحيَن ِممن  قَممو  ِه َأس  ِِ أي كلان يف قلوأ نلوح رجلال عبلاد، أو عل لاء، املهلم أذلم مللن : «قَماَل: َهم
 ويغوث، ويعوق، ونسراا.الصاقي يتعبدون اهلل عز وج  وهذه أمساءهم: ود، وسواق، 

مص نُممموَص » قولممم :  مممَماُء رَِجمممالص َاممماِلِحيَن ِممممن  قَممممو  ِه َأس  ِِ ملللو أن نلللوح أُرسللل  ل ى ملللن كفلللر بلللاهلل علللز وجللل  وأشلللرك  للل الء : «َهممم
 الصاقي.

مص نُموَص » بقول :  - رضي اهلل عنه -نقول: حيت   أن مراد ابن عباس  َماُء رَِجالص َااِلِحيَن ِمن  قَمو  ِه َأس  ِِ أي ملن أرسل  : «َه
 فيهم نوح ولن كانوا قبله.

، واملراد بذلك أن ه الء كلانوا ملن قلوأ نلوح، أي  موا وكفروا باهلل عز وج  أُرس  لليهككان فيهم فل ا أشر   اأو حيت   أن نوحا 
 كانوا يف وقته، أو أذم قبله ولكنه أُرس  لليهم.
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ل ى مللراد،  تل ى هللذي ، ويغللوث انتقللل تعللرب، فسللواق انتقلللوهللذه األصللناأ كانللت يف قللوأ نللوح، مث بعللد ذلللك انتقلللت ل ى ال
 ل ى محري. تل ى مهدان، ونسر انتقل تويعوق انتقل

أملاكنهم الل  كلانوا جيلسلون فيهلا أنصلاباا أي نصلب تلذكاري سلواء كلان  اجعللوا يفأي : «ان ُصُبوا ِ لَمى َمَلاِلِسمِه   » قول : 
 على هيكة هذا الرج  أو أنه صنم مقارب له، أو نصب على غري صورة، ومسوها بأمسائهم، ملاذا؟

 كأن يقال: هذا نصب ود، وسواق، ويغوث، ويعوق.،  حىت تتعل  النفوس  ذه النصباجلواب: 
َما»قول :   أي أن هذا اجلي  مل يعبدها، ملاذا؟ «ئِِه   فَمَرَعُلوا َوَل   تُمع َبد  َوَسمووَها بَِأس 

 ألنه يعرد أن هذه األشياء ل ا وضعت من باب التذكر حىت نتذكر عبادة ه الء ونعبد اهلل سبحانه وتعا ى.اجلواب: 
 من هم؟، «َحتَّى ِ َذا َهَلَك ُأوَلَِِك، َوُنِسَي اَل ِعل ُ  ُعِبَدت  »قول : 

أي الذين وضعوا تلك النصب، حىت لذا ملاتوا وانقرلو أثلرهم، وجلاء قلوأ ملن بعلدهم ونسلوا العللم اللذي ملن أجلله اجلواب: 
 وضعت هذه األصناأ عبدوهم من دون اهلل عز وج  فكفروا.

ما : –رحم  اهلل  – مؤلفقال ال ُر َواِحدص ِمن  اَلسََّلِف: )َلمَّ َمماُتوا، َعَكُرموا َعلَمى قُمبُمورِِه  ،  ُم َّ قَاَل ِاب ُن اَل َقي ِ : قَاَل َفيم 
ََمُد فَمَعَبُدوُه     .َاوَُّروا َتَما ِيَلُه  ،  ُ َّ طَاَل َعَلي ِه   َاأل 

ما َمماُتوا، َعَكُرمموا َعلَمى قُمبُمورِِه   »قولم :  ممُر َواِحمدص ِممن  اَلسَّمَلِف: َلمَّ لللى أي أذلم جلسلوا يلوي؛ا ع: «قَماَل ِاب مُن اَل َقمي ِ : قَماَل َفيم 
 أذم عكفوا أي مكثوا يوي؛ا متذللي عند قبورهم.: الدرجة األو ى ه هيقبورهم، هذ

 .هذا يف املرحلة الثانية « ُ َّ َاوَُّروا َتَما ِيَلُه   »قول : 
ََمُد فَمَعَبُدوُه   »قول :  يلدل عللى أن وهذا هو العاهد أذم عبدوهم من دون اهلل عز وج ، وهلذا كلله : « ُ َّ طَاَل َعَلي ِه   َاأل 

 جماوزة اقد يف الصاقي وتع يم الصاقي ل ا هو سبي  للوقوق يف هذا األمر الع يم وهو العرك باهلل عز وج .
 ولكن لو قال قائ : كيف انتقلت هذه األصناأ ل ى العرب مو أذا كانت يف قوأ نوح؟

يللة كللب، وتفرقلت هلذه األصلناأ بلي القبائل  ك لا ل ى العلرب، فتلوازق النلاس، فلود أخلذهتا قبهلذه األصلناأ انتقللت اجلواب: 
سللب ، يقللال: بللأن ع للر بللن ُقللي ا زاعللي هللو أول مللن جلللب األصللناأ، واختلللف العل للاء يف يريلل  اجللللب هلل  جلبهللا مللن 

 ساح  جدة أو أنه جاء  ا من العاأ؟
يبه ارب مراق، سيد يف قومه، فخفقال بعض العل اء: بأن ع ر بن قي كان له رِئي من اجلن، شايبونه ألنه كان ملك الع

اجلن فقالوا لله: أبلا ماملة أجلب بل؛ م؛ملة، وائلت سليف اجللدة جتلد بله أصلناماا معلدة. فلذهب ل ى سلاح  جلدة وهلو البحلر 
فحرث األرض وذلك بعد أن غرق قوأ نوح وأصنامهم وغري ذلك، فبقيت هذه حتت األرض، فأخربوه مبكاذا مث بعد ذلك 

هلذه القبائل  فعبلدوهم ملن دون اهلل عللى مث ملا جلاء اقلو وكلان مراعالا يف قومله، وزق هلذه األصلناأ استخرج هذه األصناأ، 
 عز وج  وكفروا بسبب هذا الرج  وهو ع ر بن قي ا زاعي.
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وقي : أنه جلبها من العاأ، أنه ذهب ل ى العاأ فوجد الناس يعبدون هذه األصناأ من دون اهلل عز وجل  فأعجلب بلذلك، 
لكتاب أعروه هذه األصناأ فأخذها مث بعد ذلك نعرها، لذلك عاقبه اهلل عز وجل  بأنله جيلر قتبله يف نلار جهلنم،  وأن أه  ا

 .ك ا ذكر النيب 
َوَعن  ُعَمَر رضي اهلل عن  َأنَّ َرُسوَل اَللَِّ  : –رحم  اهلل  – مؤلفقال ال  :اَل ُتى ُروِني َكَما َأط َرت  اَلنََّصماَر  »قَاَل

رَِجاُه ، «ِاب َن َمر َيَ ، ِ نََّما أَنَا َعب د ، فَمُقوُلوا َعب ُد اَللَِّ  َوَرُسولُ ُ   َأخ 
، ملا امللراد « اَل ُتى ُرونِمي َكَمما» قولله:  يفاإليراء هو مبعىن جماوزة اقد يف املدح، ولكن الكاد هنا : «اَل ُتى ُروِني » قول : 

أن عيسلى ابلن اهلل، وبعلد ذللك : يعين مبعىن أنكم ال تقولون ك لا قاللت النصلارى:  ا؟ ه  هي للتعبيه أو للتعلي ؟ للتعبيه
 قولوا ما شكتم من املدح واإليراء، هذا لذا قلنا: على أنه للتعبيه.
العلللة  أذللم جللاوزوا اقللد يف  «ُتى ُرونِممي َكَممما َأط ممَرت  اَل » ولذا قلنللا: للتعليلل . وهللذا هللو الصللحيح، أن الكللاد هنللا للتعليلل  

 اإليراء، فكفروا باهلل عز وج .
الكاد هنلا للتعليل ، وامللراد بلذلك أن هلذا اإليلراء يل دي بكلم ل ى الغللو، وجملاوزة  «اَل ُتى ُروِني َكَما » وعلى ذلك نقول: 

 اقد يف املدح، لذلك يقول البوصريي: 
 ضرهتافإن من جودك الدنيا و 

 
 علم اللوح والقلم كومن علوم 

 قوله: فإن من جودك الدنيا. كيف من جودك؟ أي من عرائك الدنيا، فق ؟ 
 ال، ل ا الدنيا وضرهتا، ف ا هي الًرة؟اجلواب: 

 ا خرة.اجلواب: هي 
 جيوز، ملاذا؟، وهذا ب؛ شك أنه ليراء مذموأ وال أي أن هذه من علوأ النيب : ومن علومك علم اللوح والقلم

 من اهلل سبحانه وتعا ى. يألن الدنيا وا خرة وعلم اللوح ل ا هاجلواب: 
 ملاذا جاء  ذين الوصفي؟، «َعب ُد اَللَِّ  َوَرُسولُ ُ »قول : 

و ، أ، ويقوللون: بأنله لليش بعلر، أو يعلبهون النليب رد عللى الغل؛ة اللذين يرلرون النليب  «َعب مُد اَللَّمِ  » قول : اجلواب: 
 شصونه خبصائا اهلل.

للليش بنلليب ل للا هللو سللاحر، أو كللاهن، أو غللري ذلللك ملللن  رد علللى اجلفللاة الللذين قللالوا: بللأن النلليب : «َوَرُسممولُُ  » قولمم : 
 األوصاد.

رَِجاُه  » قول :   نقول: أن الصحيح أنه أخرجه البخاري فق .: «َأخ 
َوقَاَل َرُسوُل اَللَِّ  : –رحم  اهلل  – مؤلفقال ال: « َلُك   اَل ُُْلوو َلَك َمن  َكاَن قَمبم   .«ِ يَّاُك   َوال ُُْلوَّ فَِإنََّما َأه 
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: وذللك حين لا «: ِ يَّاُك   َوال ُْلُموَّ قَاَل َرُسوُل اَللَِّ  »قال: ب  قال: عن ابن عباس. ويف بعض النسخ مل يذكر ابن عباس، 
أي : «ِ يَّمماُك   َوال ُْلُمموَّ » : حجللار لرمللي اجل للار  قللال ا لنلليب مللن اجل للرات أو األ كااابللن عبللاس أن يلقلل  شللي  أمللر النلليب

َلُك   اَل ُُْلوو »احذروا الغلو وهو جماوزة اقد،  َلَك َمن  َكاَن قَمبم   .«فَِإنََّما َأه 
 قد يقول قائ : ه  سبب له؛ك الناس أي من األمم السابقة ل ا هو الغلو فق ؟

من أسباب ه؛ك الناس السابقي أو ملن أكلرب أسلباب هل؛ك النلاس ل لا هلو الغللو، ملو نقول: ال، املراد بذلك أن اجلواب: 
 أنه يوجد أمور أخرى كان بسببها ه؛ك الناس:

منهللا: أنلله كللان لذا سللرق فلليهم العللريف تركللوه، ولذا سللرق فلليهم الًللعيف أقللاموا عليلله اقللد، هللذا سللبب مللن أسللباب هلل؛ك 
ِ يَّمماُك   » : يف األمللم السللابقة ل للا هللو الغلللو يف الصللاقيي ك للا قللال النلليب النللاس، ولكللن مللن أكللرب أسللباب هلل؛ك النللاس 

 : أي جماوزة اقد، سواء كان يف االعتقاد أو جماوزة اقد يف التعبد.«َوال ُُْلوَّ 
ُعودص، َأنَّ َرُسوَل اَللَِّ  »: –رحم  اهلل  – مؤلفقال ال ِل ص َعن  ِاب ِن َمس   .«اَل ُمتَمَنى ُعونَ قَاَل: َهَلَك  َوِلُمس 

 ؟دعاء أو أنه خرب: «َهَلَك » قول : 
 حيت   هذا وحيت   هذا.اجلواب: 

التنرو هو مبعىن التع  ، واملتع قلون هلم املتنرعلون، وذللك فلي ن يتع ل  يف ك؛مله، ملن يتع ل  يف : «اَل ُمتَمَنى ُعوَن » قول : 
 التنرو املذموأ.أسلوب للقائه، من يتع   يف فصاحته، نقول: أن هذا من 

ًاا كذلك  –ك ا قلنا لكم: أن الغلو أقساأ   –والتنرو نقول: أنه أقساأ   التنىع أقسام:أي
 التنرو يف االعتقادات، كاعتقادات امل؛حدةي بإنكار وجود اهلل عز وج  وغري ذلك.القس  األول: 
 ل ى الوصف املذموأ. ذلكبالتنرو يف العبادات ك ن يبالغ يف بعض العبادات فيخرج القس  الثاني: 

التنرللو يف املعلام؛ت ك للن حيللرأ عللى نفسلله أو حيلرأ علللى غللريه املعلام؛ت الدنيويللة مللن البيلو والعللراء وغللري الثالممث:  القسم 
 ذلك.
يف املباحات ك ن يتنرو بأن حيرأ على نفسه بعض املأكوالت أو املعروبات، أو امللبوسات، أو غري  التنرو: رابعال القس 

 ذلك ويتقرب بذلك ل ى اهلل سبحانه وتعا ى.
فللإذا كللان هللذا التنرللو يلل دي ، التنرللو يف العللادات: أي عللادات القبائلل  أو عللادات البلللدان أو غللري ذلللكخممام : ال القسمم 

َهلَمَك اَل ُمتَمَنى ُعموَن » قال:  أو ترك واجب فإنا نقول: أن هذا يعد من مجلة األمور ارحمرمة، والنيب باإلنسان ل ى فع  حمرأ 
أي املتع قلللون، املتكلفللللون سللللواء يف االعتقللللاد أو يف العبلللادات، أو يف األمللللور املباحللللة، أو يف املعللللام؛ت، أو يف املنرلللل  : «

يعتادها النلاس ملث؛ا قًلايا حياتيلة كلالزواج ولكلراأ الًليف وغلري ذللك، قلد  والك؛أ، أو يف التكلف يف كثري من األمور ال 
 يتنرو بعض الناس ويتع  ، ويتكلف في دي به ل ى أنه يقو يف ارحم ور.
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رحممم  اهلل  – مؤلممفقممال ال– :« ، ْ ِلمميِ  ِفمميَمن  َعبَممَد اَللَّممَ  ِعن ممَد قَمب ممِر رَُجمملص َامماِلحص َفَكي ممَف ِ َذا بَمماُب َممما َجمماَء ِمممن  اَلتمَّ
 «َعَبَدُه؟! 
 أي من األدلة والرباهي يف حكم هذه املسألة.: «بَاُب َما َجاءَ »قول : 
ْ ِلي ِ »قول :   أي من التعديد يف هذه املسألة.: «ِمن  اَلتمَّ
 أي كانت العبادة هلل عز وج .: «ِفيَمن  َعَبَد اَللَّ َ »قول : 
 مو أن العبادة هلل ولكن املكان لغري اهلل سبحانه وتعا ى.« أن املكان لغري اهللأي : «ِعن َد قَمب ِر رَُجلص َااِلحص »قول : 
فهلذا ملن بلاب أو ى وأشلد وأشلنو أنله  : «َفَكي مَف ِ َذا َعبَمَدُه؟! »هنا لإلنكلار، : " َفَكي َف "، «َفَكي َف ِ َذا َعَبَدُه؟! »قول : 

 كفر باهلل عز وج .
فالبللاب السللاب  جمللاوزة اقللد يف الصللاقي، أو الغلللو يف الصللاقي، ك للن يعبللد  وهللذا البللاب للله مناسللبة مللو البللاب السللاب ،

 الصاقي، أو يصرد هلم شيء من الراعات، أو االعتقادات، فكانت العبادة لغري اهلل.
يف  –رمحلله اهلل  –أمللا هللذا البللاب العبللادة هلل، ولكللن املكللان لغللري اهللي ك للا سللب  يف أبللواب سللابقة معللا ة لصللنيو املصللنف 

 هذا.
ِفي اَلصَِّحيِح َعن  َعاِئَشَة: َأنَّ ُأمَّ َسَلَمَة ذََكمَرت  ِلَرُسموِل اَللَّمِ  : –رحم  اهلل  – مؤلفقال ال    ِ َهما بِمَأر َكِنيَسمَة رَأَتم 

ا َعلَممى قَمب ممرِِه »اَل َحَبَشممِة، َوَممما ِفيَهمما ِمممن  اَلصوممَوِر، فَمَقمماَل:  ُأولَِِممَك ِ َذا َممماَت ِفمميِه   اَلرَُّجممُل اَلصَّمماِلُح َأو  اَل َعب ممُد اَلصَّمماِلُح، بَمنَمممو 
ِلَدا، َوَاوَُّروا ِفيِ  تِل َك اَلصوَوَر، ُأوَلَِِك ِشَراُر اَ  ِِ ِعن مَد اَللَّم ِ َمس  نَمَة «  ل َخل م نَمَة اَل ُقبُموِر، َوِفتم  َنتَممي ِن ِفتم  فَمَهمُؤاَلِء َجَمُعموا بَممي َن اَل ِرتم 

 اَلتََّما ِيِل 
ويريد بذلك البخاري، وأحياناا مسلم، : «ِفي اَلصَِّحيِح » أحياناا يقول:  –رمحه اهلل  –املصنف : «ِفي اَلصَِّحيِح » قول : 

أي : «ِفي اَلصَِّحيِح » وهنا قوله: ، ويريد بذلك أنه يف الصحيحي أي البخاري ومسلم «ِفي اَلصَِّحيِح  »وأحياناا يقول: 
 البخاري ومسلم.

 .وهي هند بنت أيب أمية املخزومية: «َأنَّ ُأمَّ َسَلَمةَ » قولها: 
 .وذلك بعد أن رجعت من اهلجرة من اقبعة: «ذََكَرت  ِلَرُسوِل اَللَِّ  »قولها: 
 وهذه الكنيسة كان يقال هلا: مارية.: «َكِنيَسَة رَأَتم َها بَِأر ِ  اَل َحَبَشةِ   ذََكَرت  ِلَرُسوِل اَللَِّ  »قولها: 
 .أي وما فيها من األصناأ املع  ة من دون اهلل عز وج : «َوَما ِفيَها ِمن  اَلصوَورِ »قولها: 
 أي من فع  هذه األشياء. «أولِكَ »أي يا أأ سل ة، ولذا قلنا:  «أولِكِ »، «أولِكَ »حيت   : «ُأوَلِِكِ »فَمَقاَل: »قولها: 
أراد بلذلك التنويلو أي الرجل  الصلاحل أو  وحيت ل  أن النليب : «ِ َذا َماَت ِفيِه   اَلرَُّجمُل اَلصَّماِلُح َأو  اَل َعب مُد اَلصَّماِلحُ »قول : 

 . العبد الصاحل
ا َعَلى قَمب رِِه »قول :  ِلَدابَمنَمو   سواء هذه البناية يصلى فيها أو يع م فيها ذلك املعبود من دون اهلل عز وج .: «َمس 
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 أي صورة أولكك األموات من الصاقي.: «َوَاوَُّروا ِفيِ  تِل َك اَلصوَورَ »قول : 
ِِ ِعن َد اَللَّ ِ »قول :   ، ملاذا؟«ُأوَلَِِك ِشَراُر اَل َخل 

 ر باهلل عز وج ، لذلك كانوا شرار ا ل  عند اهلل.ألن التصوير هو سبب للكفاجلواب: 
 وعلى ذلك نقول: حك  وضع األموات في المسلد، أي وضع القبور في المسلد:

لعن يف  خر  -ك ا سيأيت  - لعرك باهلل عز وج ، لذلك النيب لنقول: باتفاق العل اء أن هذا أمر حمرأ، ب  هو وسيلة 
 حياته من اختذ القبور مساجد.

 واتخاذ القبور مساجد يأتي على اور:
 .من وضو ميتاا يف املسجد أي بىن له قرب يف املسجدالصورة األولى: 
 من جاء ل ى القرب فوضو املسجد على القرب.الصورة الثانية: 
ا ألنه صرد له شيء من العبادة.الصورة الثالثة:   من صلى ل ى قرب أو سجد على قرب فإنا نقول: أنه اختذه مسجدا

 :ك  الصالة في المسلد الِي في  قبرح
عن ذلك، وللعنله ملن فعل  ذللك، وال  أن الص؛ة ال تصح، لنهي النيب : لذا كان هذا القرب داخ  املسجد، فاألظهر  0

خلللف املسللجد، فللاقكم واحللد أن  وفللرق أن يكللون القللرب قبلللة املسللجد أو عللن  للي املسللجد، أو عللن  للال املسللجد أ
ال تصملوا  لمى القبمر »بقولله:  ولعنه من اختذ القبور مساجد، وذى النيب  الص؛ة ال جتوز، وال تصحي لنهي النيب 

 .«وال على قبر
أما لن كان هذا القرب خارج املسجد وبينه وبي ذللك املسلجد حلاجز فلإن الصل؛ة  تصلح بعلرط أن اإلنسلان ال يصللي   2

 كة ذلك املكان الذي هو قرب ذلك امليت.ويقصد بر 
كأن يكون اإلنسان مث؛ا يف ف؛ة، يف الرب، ف ر عللى قلرب فحكلم الصل؛ة ل ى ذللك القلرب أي مبعلىن حك  الصالة  لى قبر: 

 أنك جتعله قبلة لك.
ًاا ال جتوز، ب   قربة ال جتوزي لنهي النيب ن الص؛ة يف سرح امللنقول: الص؛ة ل ى قرب ال جتوز، ك ا أن الص؛ة على القرب أي

  عن الص؛ة ل ى قلرب أو عللى قلرب، فكل  ذللك ملن األملور ارحمرملة، وعللى ذللك نقلول: أن الصل؛ة عللى قلرب أو ل ى قلرب أو
 الص؛ة يف املسجد الذي فيه قرب ال تصح.

صلى على قرب  أن النيب الص؛ة يف املقربة، لن كانت الص؛ة ص؛ة اجلنازة ال بأسي ألنه ورد حك  الصالة في المقبرة: 
املرأة السوداء، أما لن كانت هذه الص؛ة ذات ركوق وسجود كص؛ة العصلر أو نافللة فلإن األظهلر: أن الصل؛ة يف املقلربة ال 

 لعرك باهلل عز وج .لجتوز، وال تصحي ألذا وسيلة 
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لعرق وهو اقجر األسود، أما غريه فإنلا الت سح بك  بقعة لقصد التعبد فإنه ال جيوز لال ما ورد به احك  التمسح بالقبر: 
جلاء ل ى قلرب ووضلو يلده  فإنلا نقلول: أن هلذا يعلد فقلرب، بنقول: أنه ال جيوز لإلنسان أن يت سح بقصد التعبد، ف ن متسلح 

 من األمور ارحمرمة.
نَمَة اَلتَّ »قول :  نَمَة اَل ُقبُموِر، َوِفتم  َنتَممي ِن: ِفتم  فتنلة القبلور وفتنلة الت اثيل  هلي أع لم فتنلة، وعللى : «َما ِيملِ فَمَهمُؤاَلِء َجَمُعموا بَممي َن اَل ِرتم 

 :يائفتيذلك نقول: مبدأ العرك يف العاملي من 
 هم قوأ نوح، وقو منهم شرك الصور أو التصاوير واألصناأ والقبور.الىائرة األولى: 
 ذلك.قوأ لبراهيم عليه الس؛أ وقو شركهم يف النجوأ، والكواكب وغري الىائرة الثانية: 

كثرياا ما ينهلى علن الصل؛ة عللى قلرب، أو الصل؛ة ل ى قلرب، أو حيلرأ اختلاذ القبلور مسلاجد ك لا سليأيت، كلذلك   لذلك النيب 
، وذللى عللن الصلل؛ة عنللد الغللروب وعنللد العللروق، ملللاذا؟ «ال تصمملوا بعممد العصممر وال تصمملوا بعممد الرلممر»: قللال النلليب 
 وأ لبراهيم ألذم ع  وا الكواكب فعبدوها من دون اهلل عز وج .قرعاا لوسيلة العرك ال  وقعت من قاجلواب: 
رحم  اهلل  – مؤلفقال ال– : : َها، قَاَلت  ِهِ ،  َلمَّا نَمَزَل ِبَرُسوِل اَللَِّ  »َوَلُهَما َعنم  َُ َخِميَصَة َلُ  َعَلى َوج  َِ َيى َر َطِر

ِلَك  َِ ُِوا قُمُبوَر أَن ِبَيائِِه   َمَساِجدَ »فَِإَذا ِاف َت َّ ِبَها َكَشَرَها فَمَقاَل: َوُهَو َك ُر «َلع َنُة اَللَُّ  َعَلى اَل يَمُهوِد َوالنََّصاَر ، ِاتََّخ  ِ ، ُيَح
ِلَدا  َما َانَمُعوا، َوَلو اَل َذِلَك; أُب رِزَ  َِ َمس  َر أَنَُّ  َخِشَي َأن  يُمتََّخ ُرُه، َفيم  َرَجاُه   «قَمبم    َأخ 

َها » قول :   من هي؟ «َوَلُهَما َعنم 
 عائعة.اجلواب: هي 

وا قُمبُممموَر أَن ِبيَمممائِِه   َمَسممماِجَد » قولممم :  ُِ وضلللو القلللرب يف املسلللجد، ووضلللو املسلللجد عللللى القلللرب، : االختلللاذ هنلللا يعللل  : «ِاتََّخممم
 ، فإن هذا كله يعد من اختاذ القبور مساجد.يهل ى القرب أو السجود علوالص؛ة 

َرَجماهُ قول :  مِلَدا  َأخ  َِ َمس  َر أَنَُّ  َخِشمَي َأن  يُمتََّخم ُرُه، َفيم  ُر َما َانَمُعوا، َوَلو اَل َذِلَك; أُب ِرَز قَمبم   ِ  -وهلذا ملن كل؛أ عائعلة : ُيَح
 .- رضي اهلل عنها

ُر َما اَ » قولها:   ِ لتتمبعن سمنن ممن كمان »قلال:  أي حيذر ما صلنو أولكلك القلوأ وهلم أهل  الكتلاب، والنليب  «نَمُعوا ُيَح
دلي  على أن هذا  وهو: «َلع َنُة اَللَُّ  » فهو حيذر أن هذا الفع  يعد من مجلة العرك باهلل عز وج ، لذلك قال: : «قبلك 

 .يعد من أكرب الكبائر
ُر َما َانَمُعوا، وَ  »قولها:    ِ مُرهُ ُيَح أو أن الصلحابة خلافوا للو  أي جلعل  قلربه بلارزاا، ولكنله خلاد : « َلو اَل َذلِمَك; أُب مِرَز قَمبم 

 أبرز وترك قربه ك  ين ر لليه وك  يدخ  لليه ك  يزوره أن يع م فيقو العرك باهلل عز وج .
ِلَدا  »لذلك قالت:  َِ َمس  َر أَنَُّ  َخِشَي َأن  يُمتََّخ  أخرجاه. «يتخِ مسلَدا أن  َخشي أن» أو  «َفيم 

ِل ص َعن  ُجن ُدِب ب ِن َعب مِد اَللَّمِ  قَماَل: َسمِمع ُت اَلنَّبِميَّ : –رحم  اهلل  – مؤلفقال ال م ص  َوِلُمس  قَمب مَل َأن  َيُمموَت ِبَخم 
َِ ِ بم مَراِهيَ  َخِلمياَل َولَمو   ، ِ ن ي أَبم َرأُ ِ َلى اَللَِّ  َأن  َيُكوَن ِلي ِمن ُك   َخِليل  »َوُهَو يَمُقوُل:  ِني َخِلمياَل َكَمما ِاتََّخم َِ فَمِإنَّ اَللَّمَ  قَمد  ِاتََّخم
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َلُك   َكمانُوا يَمتَّ  رص َخِلياَل َأاَل َوِ نَّ َمن  َكاَن قَممبم  ُت أَبَا َبك   ِ تََّخ ا ِمن  أُمَِّتي َخِلياَل اَلِ َِ ُِوَن قُمبُموَر أَن ِبيَمائِِه   َمَسماِجدَ ُكن ُت ُمتَِّخ ، ِخم
وا اَل ُقُبوَر َمَساِجَد، فَِإن ي أَنم َهاُك   َعن  َذِلكَ  ُِ  « َأالَّ َفاَل تَمتَِّخ

 .أي أمتنو: «أَبم َرأُ » قول : 
 .وا لة هي أعلى درجات ارحمبة: «َأن  َيُكوَن ِلي ِمن ُك   َخِليل  » قول : 
َِ »قول :  ِني َخِلياَل َكَما ِاتََّخ َِ خليل  اهلل، ك لا أن لبلراهيم  وهلذا يلدل عللى أن النليب : «ِ بم َراِهيَ  َخِلمياَل فَِإنَّ اَللََّ  َقد  ِاتََّخ

 .خلي  اهلل 
رص َخِلياَل »قول :  ُت أَبَا َبك   ِ تََّخ ا ِمن  أُمَِّتي َخِلياَل اَلِ َِ يدل على فًيلة وميزة أيب بكر على غلريه ملن  وهذا: «َوَلو  ُكن ُت ُمتَِّخ

 الصحابة.
ُِوَن قُمُبوَر أَن ِبيَمائِِه   َمَسماِجدَ َأاَل : »وهنا قول النبي  َلُك   َكانُوا يَمتَِّخ هلذا التحلذير األول، حيلذر أذلم  : « َوِ نَّ َمن  َكاَن قَمبم 

 .كانوا يتخذون أي ف؛ تتخذوا
وا اَل ُقُبوَر َمَساِجدَ »قول : : التحِير الثاني ُِ  .األول هذا تأكيد على التحذير: «َأالَّ َفاَل تَمتَِّخ

 أي عن هذا الفع .: «فَِإن ي أَنم َهاُك   َعن  َذِلكَ : »ول الثالث: قالتحِير 
َمن  فَمَعَلُ ،  -َوُهَو ِفي اَلس َياِق  -فَمَقد  نَمَهى َعن ُ  ِفي آِخِر َحَياتِِ ،  ُ َّ ِ نَُّ  َلَعَن : –رحم  اهلل  – مؤلفقال ال

ِلهِ َوالصَّاَلُة ِعن َدَها ِمن  َذِلَك، َوِ ن  َل   يُمب َن  ِلد ، َوُهَو َمع َنى قَمو  ِلَدا»: اَمس  َِ َمس  فَِإنَّ اَلصََّحابََة َل   ، «َخِشَي َأن  يُمتََّخ
ِلَدا، َبل   َِ َمس  َدِت اَلصَّاَلُة ِفيِ ، فَمَقِد ِاتوِخ ِلَدا، وَُكلو َمو ِضعص ُقِصََ َل قَمب رِِه َمس  ُنوا َحو  ِضعص ُيَصلَّى ِفيِ ، َيُكونُوا لَِيبم   ُكلو َمو 

ِلَدا، َكَما قَاَل  ِلَدا َوَطُهورَا »: ُيَسمَّى َمس  َر ُ  َمس    «ُجِعَلت  ِلَي َاأل 
َمن  فَمَعَلُ ، َوالصَّماَلُة ِعن مَدَها ِممن  َذلِمَك، َوِ ن  لَم    -َوُهَو ِفي اَلس َياِق  -فَمَقد  نَمَهى َعن ُ  ِفي آِخِر َحَياتِِ ،  ُ َّ ِ نَُّ  َلَعَن قول : 
ِلد  يُمب َن   .دخ  يف ذي النيب تالص؛ة عند القرب من ذلك، أو الص؛ة يف املقابر من ذلك، أي أذا أن أي : َمس 

ِلِهمما: قولمم :  لِممِ : َوُهممَو َمع نَممى قَمو  ممِلَدا»َوُهممَو َمع نَممى قَمو  َِ َمس  َل قَمب ممرِِه ، «َخِشممَي َأن  يُمتََّخمم نُمموا َحممو  فَممِإنَّ اَلصَّممَحابََة لَمم   َيُكونُمموا لَِيبم 
ِلَدامَ  داخ  املسجد،  أي مبعىن أن الصحابة مل يدور يف خلدهم وال خلد أحد من الناس أن الصحابة يًعون النيب : س 

، هذا ال  كلني ولكلن الصل؛ة عنلد القلرب أو عللى القلرب ملن هلذا األملر، فحلذر النليب اأو أذم يًعون على قرب النيب مسجدا 
 .حىت ال يصلي أحد عند قربه 

ممُعودص  َمممَد ِبَسممَندص َجي ممدص َعممن  ِاب ممِن َمس  مماَعُة َوُهمم   »َمر ُفوَعمما:  - َرِضممَي اَللَّممُ  َعن مم ُ  -َوأِلَح  رُِكُه   اَلسَّ ِ نَّ ِمممن  ِشممَراِر اَلنَّمماِس َمممن  تُممد 
ُِوَن اَل ُقُبوَر َمَساِجدَ  يَن يَمتَِّخ ِِ َياء ، َواَلَّ  َوَرَواُه أَبُو َحاِت ص ِفي َاِحيِحِ   «َأح 

 واهلل أعل ، والى اهلل وسل  على نبينا محمد 
 


