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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
وسلم تسليًما مزيًدا إىل يوم    ،وعلى آله وصحبه  ،هللا على نبينا حممد  احلمد هلل رب العاملني، وصلى  

 الدين، أما بعد: 
أول واجب  على املكلف، وما ُخلقت اجلن واإلنس    -وهو إفراد هللا ابلعبادة  -فال خيفى أن توحيد األلوهية 

له و إال  ت،  و مل  الرسل،  الكتب نز  تترسل  ا   ل  هذا  يف  أمهيته مجعت  ولعظيم  ألجله،  اآلايت  إال  من  مجلًة  ملرقوم 
 تعلقة هبذا النوع من التوحيد، مع بذل الوسع يف ترتيبها وتبويبها.امل  واآلاثر  واألحاديث

 .أن جيعله خالًصا، انفًعا، مبارًكا، إن ريب لسميع الدعاءوهللَا الرَب الكرمَي أسأُل 
 لوهيةباألتعالى باب البرهان على انفراد الله 

ال ِذي َجَعَل َلُكُم    .ي َُّها الن اُس اْعُبُدوا رَب ُكُم ال ِذي َخَلَقُكْم َوال ِذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َلَعل ُكْم تَ ت  ُقونَ }اَي أَ قال هللا تعاىل:  
 ََتَْعُلوا ّلِلِِ  أَْنَداًدا َوأَنْ ُتْم  اأْلَْرَض ِفَراًشا َوالس َماَء بَِناًء َوأَنْ َزَل ِمَن الس َماِء َماًء فََأْخرََج بِِه ِمَن الث َمَراِت رِْزقًا َلُكْم َفاَل 

 . تَ ْعَلُموَن{
َنا بِِه َحَداِئَق َذاَت هَبَْجة  َما َكاَن  }أَم ْن َخَلَق الس َماَواِت َواأْلَ : سبحانه قال و  ْرَض َوأَنْ َزَل َلُكْم ِمَن الس َماِء َماًء فَأَنْ بَ ت ْ

 ََلَا  أَم ْن َجَعَل اأْلَْرَض قَ َرارًا َوَجَعَل ِخاَلََلَا َأْْنَارًا َوَجَعلَ   .َلُكْم َأْن تُ ْنِبُتوا َشَجَرَها أَإَِلٌه َمَع اّلِلِ  َبْل ُهْم قَ ْوٌم يَ ْعِدلُونَ 
يُب اْلُمْضَطر  ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف    .َرَواِسَي َوَجَعَل َبنْيَ اْلَبْحَرْيِن َحاِجًزا أَإَِلٌه َمَع اّلِلِ  َبْل َأْكثَ رُُهْم اَل يَ ْعَلُمونَ  أَم ْن جيُِ

أَم ْن يَ ْهِديُكْم يف ظُُلَماِت اْلرَبِر َواْلَبْحِر َوَمْن يُ ْرِسُل    .ونَ السُّوَء َوجَيَْعُلُكْم ُخَلَفاَء اأْلَْرِض أَإَِلٌه َمَع اّلِلِ  قَِلياًل َما َتذَك رُ 
ُ َعم ا يُشْ    أَم ْن يَ ْبَدأُ اْْلَْلَق ُُث  يُِعيُدُه َوَمْن يَ ْرزُُقُكْم ِمَن الس َماءِ .  رُِكونَ الرراَِيَح بُْشرًا َبنْيَ َيَدْي َرمْحَِتِه أَإَِلٌه َمَع اّلِلِ  تَ َعاىَل اّلِل 
ُتْم َصاِدِقنيَ  ُ    .َواأْلَْرِض أَإَِلٌه َمَع اّلِلِ  ُقْل َهاتُوا بُ ْرَهاَنُكْم ِإْن ُكن ْ ُقْل اَل يَ ْعَلُم َمْن يف الس َماَواِت َواأْلَْرِض اْلَغْيَب ِإال  اّلِل 

َعثُوَن{ َن يُ ب ْ  . َوَما َيْشُعُروَن أاي 
ُ ال ِذي َجَعَل َلُكُم  :  تبارك امسه  وقال الل ْيَل لَِتْسُكُنوا ِفيِه َوالن  َهاَر ُمْبِصرًا ِإن  اّلِل َ َلُذو َفْضل  َعَلى الن اِس َوَلِكن   }اّلِل 

ُ رَبُُّكْم َخاِلُق ُكلِر َشْيء  اَل إَِلَه ِإال  ُهَو فََأَّن  تُ ْؤَفُكونَ   .َأْكثَ َر الن اِس اَل َيْشُكُرونَ  يَن َكانُوا  َكَذِلَك يُ ْؤَفُك ال ذِ   .َذِلُكُم اّلِل 
ُ ال ِذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض قَ َرارًا َوالس َماَء بَِناًء َوَصو رَُكْم فََأْحَسَن ُصَورَُكْم َوَرَزَقُكْم ِمَن ا   .ِِباَيِت اّلِلِ  جَيَْحُدونَ  لط يِرَباِت  اّلِل 

ُ َربُّ اْلَعاَلِمنيَ  ُ رَبُُّكْم فَ تَ َباَرَك اّلِل  يَن احلَْْمُد ّلِلِِ  َربِر اْلَعاَلِمنيَ ُهَو احلَْ   .َذِلُكُم اّلِل    .يُّ اَل إَِلَه ِإال  ُهَو فَاْدُعوُه ُُمِْلِصنَي َلُه الدِر
 . {َعاَلِمنيَ أُْسِلَم ِلَربِر الْ   أَنْ ُقْل ِإّنرِ ُْنِيُت َأْن أَْعُبَد ال ِذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اّلِلِ  َلم ا َجاَءّنَ اْلبَ يِرَناُت ِمْن َريبِر َوأُِمْرتُ 

م  ُُث  اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرِش يَُدبِررُ }  :تعاىل ذِكره  وقال  ُ ال ِذي َخَلَق الس َماَواِت َواأْلَْرَض يف ِست ِة أاي   اأْلَْمَر  ِإن  رَب ُكُم اّلِل 
ُ رَبُُّكْم فَاْعبُ   .(1) { ُدوُه أََفاَل َتذَك ُرونَ َما ِمْن َشِفيع  ِإال  ِمْن بَ ْعِد ِإْذنِِه َذِلُكُم اّلِل 

 
وقبول   ،لصحة داللته وظهورها  ؛ القرآن أكثر مما وقع بغريه  ذلك وقع االحتجاج به يفل على توحيد اإلَلية، و   توحيد الربوبية أعظم دليل  » قال ابن القيم:  (1)

 .(45طريق اَلجرتني )ص «... ر َلا، والعرتاف أهل األرض بتوحيد الربوبية، وكذلك كان عباد األصنام يقرون بهطَ العقول والفِ 
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 بالتوحيد تعالى باب وجوب إفراد الله

ًئا{قال هللا تعاىل:  َ َواَل ُتْشرُِكوا بِِه َشي ْ    .}َواْعُبُدوا اّلِل 
ادعهم إىل شهادة أن ال إله إال هللا، وأّن رسول  )ا إىل اليمن، فقال:  بعث معاذً   أن النيب    ،عن ابن عباس  و 

، فإن هم أطاعوا  وليلة    يف كل يوم    أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن هللا قد افرتض عليهم مخس صلوات  هللا، فإن هم  
ويف    ،(1) (. أخرجاه تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم  ، يف أمواَلم  لذلك، فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم صدقةً 

 .(2)(ول ما تدعوهم إىل أن يوحدوا هللا)فليكن أ :لبخاريلفظ  ل
أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا، ويؤمنوا يب، ومبا  أُمرت أن )قال:  أيب هريرة، عن رسول هللا عن و 

دماءَ  فعلوا ذلك، عصموا مين  فإذا  به،  وأمواَلَ جئت  إال حبقها، وحساهبم على هللاهم،  أخرجاهم  واللفظ    ،(. 
 . (3) ملسلم  

 فضائل التوحيدفي  باٌب

لقد  ):  قال رسول هللا  فمن أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟    ،اي رسول هللا  :لت أنه قال: ق   ،عن أيب هريرة
أسعد    ،ما رأيت من حرصك على احلديثلِ  ؛منك  أولُ   ين عن هذا احلديث أحدٌ ظننت اي أاب هريرة أن ال يسألُ 

 .(4) (. أخرجه البخاريا من قلبه، أو نفسهال إله إال هللا، خالصً  : من قال  ، الناس بشفاعيت يوم القيامة
(.  قال: ال إله إال هللا، ُث مات على ذلك إال دخل اجلنة  ما من عبد  : )قال: قال رسو هللا    ،وعن أيب ذرر  

ا دخل  أنه من مات ال يشرك ابهلل شيئً   :أاتّن جربيل فبشرّن)قال:    أنه  عن النيب    ،هعنويف رواية  َلما    ،أخرجاه
 .(5) . أخرجاه(وإن سرق، وإن زَّن)، قلت: وإن سرق، وإن زَّن، قال: (اجلنة

أنه قال: )... حىت إذا فرغ هللا من القضاء بني العباد، وأراد   -طويل   يف حديث  - عن أيب هريرة، عن النيب  و 
أن خيرج برمحته من أراد من أهل النار، أمر املالئكة أن خيرجوا من النار من كان ال يشرك ابهلل شيئا ممن أراد هللا  

ل النار من ابن آدم إال  تعاىل أن يرمحه ممن يقول: ال إله إال هللا، فيعرفوْنم يف النار، يعرفوْنم أبثر السجود، أتك
 .(6) أثر السجود، حرم هللا على النار أن أتكل أثر السجود( أخرجاه

 .ابب شروط ال إله إال هللااألحاديث اآلتية يف  :ويف الباب أيًضا

 
 .(19صحيح مسلم ) (1395)صحيح البخاري  (1)

 (.7372صحيح البخاري ) (2)

 .(21صحيح مسلم ) (25صحيح البخاري ) (3)

 (. 99صحيح البخاري ) (4)

إىل جنس  اإلشارةُ  ،واحلكمة يف االقتصار على الزان والسرقة:  (3/111فتح الباري )  يفابن حجر  قال  (94صحيح مسلم ) (1237صحيح البخاري ) (5)
 .حق هللا تعاىل وحق العباد

 (.182( صحيح مسلم )7437(صحيح البخاري )6)
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 قبول العملل باب بيان أن التوحيد شرٌط

ُهْم قال تعاىل:  ُْم َكَفُروا اِبّلِلِ  َوِبَرُسولِِه{}َوَما َمنَ َعُهْم َأْن تُ ْقَبَل ِمن ْ  .نَ َفَقاُُتُْم ِإال  َأْن 
 ، من غرس هذا النخل): َلا، فقال َلا النيب    األنصارية يف خنل   ر  بشرِ دخل على أم مُ  ، أن النيب عن جابر  و 

سان، وال دابة،  ا، فيأكل منه إنا، وال يزرع زرعً س مسلم غرسً ال يغرِ )فقالت: بل مسلم، فقال:    (أمسلم أم كافر؟
 .(1) (. أخرجه مسلم وال شيء، إال كانت له صدقة

وأن هشام    ،نذر يف اجلاهلية أن ينحر مائة بدنة    ، عن أبيه، عن جده، أن العاص بن وائل  عمرو بن شعيب    وعن
حِ  العاصي حنر  بدنةً ص  بن  عَ   ،ته مخسني  النيب  مرً وأن  فقال:    ا سأل  ذلك؟  أق َ )عن  فلو كان  أبوك،    ر  أما 
 .(2) (. أخرجه أمحدوتصدقت عنه، نفعه ذلك  ابلتوحيد، فصمتَ 

ا دخل اجلنة، ومل  من لقي هللا، وهو ال يشرك به شيئً )يقول:    ل: مسعت رسول هللا  ا، قعبد هللا بن عمرو  وعن  
  .(3) (. أخرجه أمحد تضره معه خطيئة، كما لو لقيه وهو مشرك به دخل النار، ومل تنفعه معه حسنة

 شروط ال إله إال الله بيان باب

 .(4) (. أخرجه مسلم من مات وهو يعلم أنه ال إله إال هللا، دخل اجلنة): قال: قال رسول هللا  ،عن عثمان
لبيك اي رسول هللا وسعديك،  ، قال:  (بن جبل    اي معاذَ ) قال:    -حلومعاذ رديفه على الر    -أن النيب    ،أنس  عن  و 

وأن    ،يشهد أن ال إله إال هللا  أحد    نْ ما مِ ):  ، قالثالاثً   ،، قال: لبيك اي رسول هللا وسعديك(اي معاذُ )قال:  
 .(5) واللفظ للبخاري  ، . أخرجاه(ا من قلبه، إال حرمه هللا على النار ا رسول هللا، صدقً حممدً 

 .(6) (ال إله إال هللا، يبتغي بذلك وجه هللا :هللا قد حرم على النار من قالفإن وَلما يف حديث ِعتبان مرفوًعا: )
وراء هذا احلائط يشهد    نْ لقيت مِ   نْ مَ هاتني، فَ   اذهب بنعلي  ):  وقال له  ،نعليه  هأعطا  ، أن النيب  أيب هريرةوعن  

 .(7) ( أخرجه مسلمره ابجلنةا هبا قلبه، فبشرِ أن ال إله إال هللا مستيقنً 
  أشهد أن ال إله إال هللا، وأّن رسول هللا، ال يلقى هللا هبما عبد غري شاك ر ):  قال  أن النيب    ، أيب هريرةوعن  

 .  (8)   (. أخرجه مسلمفيهما، إال دخل اجلنة
ُْم َكانُوا ِإَذا ِقيَل ََلُْم اَل إَِلهَ وقال تعاىل ذِكره: }  ُ َيْسَتْكربُونَ   ِإْن   {. َويَ ُقولُوَن أَئِن ا لََتارُِكو آَِلَِتَنا ِلَشاِعر  ََمُْنون   .ِإال  اّلِل 

 
 .(1552صحيح مسلم ) (1)

 . إسناده صحيح  (1/183( قال األلباّن يف السلسة الصحيحة )6704مسند أمحد ) (2)

 (. 6586مسند أمحد ) (3)

 .(26صحيح مسلم ) (4)

 .(32صحيح مسلم ) (128صحيح البخاري ) (5)

 .(33صحيح مسلم ) (425صحيح البخاري ) (6)

 .(31صحيح مسلم ) (7)

 .(27صحيح مسلم ) (8)
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 {.اأْلُُمورِ َوَمْن يُْسِلْم َوْجَهُه ِإىَل اّلِلِ  َوُهَو حُمِْسٌن فَ َقِد اْسَتْمَسَك اِبْلُعْرَوِة اْلُوثْ َقى َوِإىَل اّلِلِ  َعاِقَبُة }وقال: 
 َوَلْو يَ َرى ال ِذيَن   الن اِس َمْن يَ ت ِخُذ ِمْن ُدوِن اّلِلِ  أَْنَداًدا ُيُِبُّوَْنُْم َكُحبِر اّلِلِ  َوال ِذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبًّا ّلِلِ ِ َوِمنَ وقال: }

يًعا َوَأن  اّلِل َ َشِديُد اْلَعَذابِ   {. ظََلُموا ِإْذ يَ َرْوَن اْلَعَذاَب َأن  اْلُقو َة ّلِلِِ  مجَِ
من قال: ال إله إال هللا، وكفر مبا يعبد من دون هللا،  )  : ، يقولقال: مسعت رسول هللا    طارق بن َأْشَيم،  عنو 
 .(1) (. أخرجه مسلمم ماله، ودمه، وحسابه على هللارُ حَ 

 ؟الذنب أعظم باب أيُّ

ْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ }إِ : هللا تعاىل لاق    .{ن  الشِر
قلت: ُث    ،(ا وهو خلقكأن َتعل هلل ندًّ )الذنب أعظم؟ قال:    رسول هللا، أيُّ قال: قلت: اي    ، ابن مسعود  عن  و 

 . (2) . أخرجاه(يلة جاركزاّن حلأن تُ )قلت: ُث أي؟ قال:    ،(طعم معكأن تقتل ولدك من أجل أن يَ )؟ قال:  أي  
 باب الخوف من الشرك

َ اَل يَ ْغِفُر َأْن  إ}:  هللا تعاىل  لاق َقِد اْفرَتَى ِإْْثًا  يُْشَرَك بِِه َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ َوَمْن يُْشرِْك اِبّلِلِ  ف َ ن  اّلِل 
 .{َعِظيًما

  .ِإْذ قَاَل إِبْ َراِهيُم َربِر اْجَعْل َهَذا اْلبَ َلَد آِمًنا َواْجنُ ْبيِن َوَبيِن  َأْن نَ ْعُبَد اأْلَْصَناَم{و } : تعاىل لاقو 
َناَها إِبْ َراِهيَم َعَلى قَ ْوِمهِ َوتِ وقال: } َذِلَك ُهَدى اّلِلِ  يَ ْهِدي بِِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَلْو  { إىل قوله: }ْلَك ُحج تُ َنا آتَ ي ْ

ُهْم َما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ   {. َأْشرَُكوا حَلَِبَط َعن ْ
 {. ْبِلَك لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطن  َعَمُلَك َولََتُكوَنن  ِمَن اْْلَاِسرِينَ َوَلَقْد أُوِحَي إِلَْيَك َوِإىَل ال ِذيَن ِمْن ق َ وقال تعاىل: } 

ا  من مات ال يشرك ابهلل شيئً )فقال: اي رسول هللا، ما املوجبتان؟ فقال:    ،رجل    ، قال: أتى النيب  عن جابر  و 
 .(3) مسلم  (. أخرجها دخل الناردخل اجلنة، ومن مات يشرك ابهلل شيئً 

ها بني إصبعني من أصابع يقول: )إن قلوب بين آدم كل    قال: مسعت رسول هللا    ،وعن عبد هللا بن عمرو  
ف قلوبنا على  : )اللهم مصرف القلوب صررِ ُث قال رسول هللا    ،فه حيث يشاء(الرمحن، كقلب  واحد ، يصررِ 

 .(4) طاعتك(. أخرجه مسلم 

 
 .(23) صحيح مسلم (1)
 .(86صحيح مسلم ) (4477صحيح البخاري ) (2)

 .(93صحيح مسلم ) (3)

 .(2654صحيح مسلم ) (4)
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 األوثانباب ال تقوم الساعة حتى ُتعبد 

  .(1) أخرجاه   (ا بشرب  لتتبعن سنن من قبلكم شربً )قال:   ، أن النيب  أيب سعيد   عن
فقلت:    ،(ال يذهب الليل والنهار حىت تعبد الالت والعزى)يقول:      عن عائشة، قالت: مسعت رسول هللاو 

يِن ُكلِرِه  ُهَو ال ِذي أَْرَسَل  إن كنت ألظن حني أنزل هللا: }  ،اي رسول هللا َرُسوَلُه اِبَْلَُدى َوِديِن احلَْقِر لُِيْظِهرَُه َعَلى الدِر
 كل  وّف  تَ ، ف َ ا طيبةً إنه سيكون من ذلك ما شاء هللا، ُث يبعث هللا رُيً : )قال  ،ا{ أن ذلك اتمًّ َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكونَ 

 .(2) (. أخرجه مسلم فريجعون إىل دين آابئهم، فيبقى من ال خري فيه، من إميان   خردل   يف قلبه مثقال حبةِ  نْ مَ 
 باب البرهان على بطالن الشرك

َوَما ََلُْم   }ُقِل اْدُعوا ال ِذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدوِن اّلِلِ  اَل مَيِْلُكوَن ِمثْ َقاَل َذر ة  يف الس َماَواِت َواَل يف اأْلَْرضِ قال عز وجل: 
ُهْم ِمْن َظِهري  ِفيِهَما ِمْن ِشْرك  َوَما َلُه   َواَل تَ ن َْفُع الش َفاَعُة ِعْنَدُه ِإال  ِلَمْن أَِذَن َلُه َحىت  ِإَذا فُ زرَِع َعْن قُ ُلوهِبِْم قَالُوا    .ِمن ْ

 . َماَذا قَاَل رَبُُّكْم قَالُوا احلَْق  َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَكِبرُي{
ُج الن  َهاَر يف الل ْيِل َوَسخ َر الش ْمَس َواْلَقَمَر ُكل  جَيْرِي أِلََجل  ُمَسمًّى َذِلُكُم  }يُوِلُج الل ْيَل يف الن  َهاِر َويُولِ قال تعاىل:  و 

ُ رَبُُّكْم َلُه اْلُمْلُك َوال ِذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدونِِه َما مَيِْلُكوَن ِمْن ِقْطِمري   ُعوا َما  ِإْن َتْدُعوُهْم اَل َيْسَمُعوا ُدَعاءَُكْم َوَلْو مسَِ  .اّلِل 
   .{اَل يُ نَ بِرُئَك ِمْثُل َخِبري  اْسَتَجابُوا َلُكْم َويَ ْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُروَن ِبِشرِْكُكْم وَ 

{ تعاىل:  َعم ا  وقال  َوال ِذيَن َكَفُروا  ُمَسمًّى  َوَأَجل   اِبحلَْقِر  ِإال   نَ ُهَما  بَ ي ْ َوَما  َواأْلَْرَض  الس َماَواِت  َخَلْقَنا  أُْنِذُروا  َما 
ِت ائْ ُتوّن ِبِكَتاب  ُقْل أَرَأَيْ ُتْم َما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اّلِلِ  أَُروّن َماَذا َخَلُقوا ِمَن اأْلَْرِض أَْم ََلُْم ِشْرٌك يف الس َماَوا.  ُمْعِرُضون

ُتْم َصاِدِقنيَ  مم ْن َيْدُعو ِمْن ُدوِن اّلِلِ  َمْن اَل َيْسَتِجيُب َلُه ِإىَل يَ ْوِم    َوَمْن َأَضلُّ   .ِمْن قَ ْبِل َهَذا أَْو أاََثرَة  ِمْن ِعْلم  ِإْن ُكن ْ
 {.َوِإَذا ُحِشَر الن اُس َكانُوا ََلُْم أَْعَداًء وََكانُوا ِبِعَباَدُِتِْم َكاِفرِينَ . اْلِقَياَمِة َوُهْم َعْن ُدَعائِِهْم َغاِفُلونَ 

كيف  ) الدم عنه، ويقول:    َيْسُلتُ   يف رأسه، فجعل  َوُشج  ،  يوم أحد    َراَبِعيَ ُتهُ رت  سِ كُ   ، أن رسول هللا  عن أنس  و 
فأنزل هللا عز وجل: }(عيته، وهو يدعوهم إىل هللا؟ابَ ا رَ وا نبيهم، وكسرو يفلح قوم شجُّ  اأْلَْمِر  ،  ِمَن  َلَك  لَْيَس 

 . (3) ووصله مسلم ،. أخرجه البخاري معلًقا{َشْيءٌ 
  باب وجوب محبة الله ومحبة رسوله 

َِتَارٌَة ََتَْشْوَن  : }ُقْل ِإْن َكاَن آاَبؤُُكْم َوأَبْ َناؤُُكْم َوِإْخَوانُُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشريَُتُكْم َوأَْمَواٌل اْقرَتَفْ ُتُموَها وَ قال هللا تعاىل
أِبَْمرِهِ َكَساَدَها َوَمَساِكُن تَ ْرَضْوَْنَا َأَحب  إِلَْيُكْم ِمَن    ُ اَل    اّلِلِ  َوَرُسولِِه َوِجَهاد  يف َسِبيِلِه َفرَتَب ُصوا َحىت  ََيِْتَ اّلِل   ُ َواّلِل 

   .{يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنيَ 
 

 .(2669( صحيح مسلم )3456صحيح البخاري ) (1)

 .(2907صحيح مسلم ) (2)

 .(1791( صحيح مسلم )5/99البخاري )صحيح  (3)



 الُمْخَتَصُر الُمِفْيُد ِفي َأِدلِة اْلَتْوِحْيد 
 

7 

 

يف اآلية دليل على وجوب حب هللا ورسوله، وال خالف يف ذلك بني األمة، وأن  »   القرطيب:  قال أبو عبد هللا
 .(1) «على كل حمبوب  م قد  ذلك مُ 

وأحبوا أهل بييت    ،وأحبوّن حبب هللا  ،ما يغذوكم من نعمهأحبوا هللا لِ ):    ، قال: قال رسول هللاعن ابن عباس  و 
 .(2) هذا حديث حسن غريب إمنا نعرفه من هذا الوجه( أخرجه الرتمذي، وقال: حليب

(.  أحب إليه من والده وولده والناس أمجعني ال يؤمن أحدكم، حىت أكون  : )قال: قال النيب    ،عن أنس  و 
 .(3) أخرجاه
وهو آخذ بيد عمر بن اْلطاب، فقال له عمر: اي رسول هللا،      ، قال: كنا مع النيب عبد هللا بن هشام  وعن  

ال، والذي نفسي بيده، حىت أكون أحب إليك  ):  إال من نفسي، فقال النيب    من كل شيء    إل    ألنت أحبُّ 
(.  اآلن اي عمر):  من نفسي، فقال النيب    ألنت أحب إل    -وهللا   -فقال له عمر: فإنه اآلن   ،(من نفسك

 .(4) أخرجه البخاري
 تعالى الخوف من الله وجوب ابب

ُتْم اق َا َذِلُكُم الش ْيطَاُن خُيَوِرُف أَْولَِياَءُه َفال ََتَافُوُهْم َوَخافُوِن ِإْن ُكن ْ  .ُمْؤِمِننَي{ل هللا تعاىل: }ِإمن 
 .}َفاَل ََتَْشْوُهْم َواْخَشْوّن َوأِلُِِت  نِْعَميِت َعَلْيُكْم َوَلَعل ُكْم َُتَْتُدوَن{وقال تعاىل ذِكره: 

َي  سبحانه  لاوق َا ُهَو إَِلٌه َواِحٌد فَِإاي  ُ اَل تَ ت ِخُذوا ِإََلنَْيِ اثْ َننْيِ ِإمن   .فَاْرَهُبوِن{: }َوقَاَل اّلِل 
 في الرجاء باٌب

ُقْل َهْل َيْسَتِوي ال ِذيَن    سبحانه: }أَم ْن ُهَو قَاِنٌت آاَنَء الل ْيِل َساِجداً َوقَائِماً َُيَْذُر اآْلِخَرَة َويَ ْرُجو َرمْحََة رَبرِهِ هللا  قال  
 . {يَ ْعَلُموَن َوال ِذيَن اَل يَ ْعَلُمونَ 

ُ َغُفورٌ ال تعاىل: }ِإن   وق  .  َرِحيٌم{ال ِذيَن آَمُنوا َوال ِذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا يف َسِبيِل اّلِلِ  أُولَِئَك يَ ْرُجوَن َرمْحََت اّلِلِ  َواّلِل 
تَ ُغوَن ِإىَل َرهبِرُِم اْلَوِسيَلَة أَي ُُّهْم أَقْ َرُب َويَ ْرُجوَن َرمْحََتهُ وقال: } َوخَيَافُوَن َعَذابَُه ِإن  َعَذاَب رَبِرَك   أُولَِئَك ال ِذيَن َيْدُعوَن يَ ب ْ

 .(5) { َكاَن حَمُْذورًا

 
 . (8/95)اجلامع ألحكام القرآن  (1)

 (.3789الرتمذي ) جامع (2)

  ،من عذاب هللا وال وصول له إىل رمحة هللا إال بواسطة الرسول  وذلك أنه ال جناة ألحد  قال ابن تيمية: »... (44صحيح مسلم )  (14صحيح البخاري )  (3)
عظم النعم وأنفعها  ابإلميان به وحمبته ومواالته واتباعه. وهو الذي ينجيه هللا به من عذاب الدنيا واآلخرة. وهو الذي يوصله إىل خري الدنيا واآلخرة. فأ

  « من نفسه وماله. فإنه الذي خيرج هللا به من الظلمات إىل النور ال طريق له إال هو  د  . وهو أنصح وأنفع لكل أحوال حتصل إال به    ،نعمة اإلميان 
 .(426/ 27َمموع الفتاوى )

 (.6632صحيح البخاري ) (4)

، واْلوف، والر جاء«الوسيلة إليه: طلب القرب منه ابلعبودية واحملب ة، فذكر مقامات اإلميان الثالثة اليت عليها فابتغاء  » قال ابن القيم: ( 5) مدارج   بناؤه: احلب 
 .(259/ 2السالكني )
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ُْم َكانُواْ يَُسارُِعوَن يف اْلَْرْيَاِت َوَيْدُعونَ َنا َرَغباً َوَرَهباً وََكانُواْ لََنا َخاِشِعنيَ وقال: }  {.ِإْن 
 .(1) ( أخرجاه )يقول هللا تعاىل: أان عند ظن عبدي يب :عن أيب هريرة، قال: قال النيب و 
 .(2) ( أخرجه مسلم ال ميوتن أحدكم إال وهو ُيسن ابهلل الظن ) ، يقول: ، قال: مسعت النيب عن جابر  و 

 تعالى التوكل على الله وجوب باب

ْؤِمُنونَ تعاىل: }  قال هللا
ُ
   .{َوَعَلى هللِا فَ ْليَ تَ وَك ِل امل

َا اْلُمْؤِمُنوَن  تعاىل  لاقو  َوَعَلى َرهبرِِ : }ِإمن  َوِجَلْت قُ ُلوهُبُْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آاَيتُُه زَاَدُْتُْم ِإميَاانً   ُ ِإَذا ذُِكَر اّلِل  ْم  ال ِذيَن 
 . يَ تَ وَك ُلوَن{

 {.َوتَ وَك ْل َعَلى احلي الذي الَ مَيُوُت َوَسبِرْح حِبَْمِدهِ وقال جل امسه: }
 .{َت فَ تَ وَك ْل َعَلى هللا ِإن  هللا ُيُِبُّ املتوكلني فَِإَذا َعَزمْ : }احلي القيوم  لاوق
ُ ِلُكلِر َشْيء  َقْدرًااَبِلُغ  اّلِل َ  ِإن  . ل: }َوَمْن يَ تَ وَك ْل َعَلى اّلِلِ  فَ ُهَو َحْسُبهُ اوق  .{أَْمرِِه َقْد َجَعَل اّلِل 
لو أنكم تتوكلون على هللا حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطري،  ):  عن عمر بن اْلطاب، قال: قال رسول هللا  و 

 .(3) حه الرتمذي وابن حبان واحلاكمصحو  ،وابن ماجه الرتمذيو  أمحد (. أخرجهطاانً ا وتروح بِ اصً تغدو مِخ 
دها  بل قيرِ ):  فقال رسول هللا    ؟أنه قال: اي رسول هللا أرسل راحليت وأتوكل   ،ري مْ عمرو بن أمية الض  وعن  
 . (4) الذهيب: سنده جيد العراقي و أخرجه ابن حبان واحلاكم، وقال  (وتوكل

 تعالى لغير الله وال ُيجعل ،الدعاء هو العبادة بيان أن باب

   .َتْدُعوا َمَع اّلِلِ  َأَحًدا{}َوَأن  اْلَمَساِجَد ّلِلِِ  َفاَل : تبارك وتعاىل قال
}َوقَاَل رَبُُّكُم اْدُعوّن َأْسَتِجْب    :ُث قرأ  ،(الدعاء هو العبادة)يقول:    ، قال: مسعت النيب  شري  عن النعمان بن بَ و 

وابن حبان    الرتمذي وصححه    ،أخرجه اْلمسة  .َلُكْم ِإن  ال ِذيَن َيْسَتْكربُوَن َعْن ِعَباَدِت َسَيْدُخُلوَن َجَهن َم َداِخرِيَن{
 .(5) واحلاكم

 . (6) البخاري(. أخرجه ا دخل النارمن مات وهو يدعو من دون هللا ندًّ ):  قال النيبقال:    ،بن مسعود  ا عنو 

 
 (.2675( صحيح مسلم )7405( صحيح البخاري )1)

 .(2877صحيح مسلم ) (2)
 (.7894املستدرك ) (730صحيح ابن حبان ) (4164سنن ابن ماجه ) (2344جامع الرتمذي ) (205مسند أمحد ) (3)

 .(1640َتريج أحاديث اإلحياء )ص( 6616املستدرك )( 731(صحيح ابن حبان )4)

صحيح ابن   (3828سنن ابن ماجه )  (11400السنن الكربى للنسائي )  (2969جامع الرتمذي )(  1479سنن أيب داود )  (18352(مسند أمحد )5)
 . جيد هسند : (1/49فتح الباري )يف  ابن حجر  وقال   (1802املستدرك ) (890حبان )

 (.4497البخاري )صحيح  (6)
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 إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله باب

، احفظ هللا ُيفظك،  أعلمك كلمات  اي غالم إّن  )ا، فقال:  يومً   ، قال: كنت خلف رسول هللا  عن ابن عباس  
احفظ هللا َتده َتاهك، إذا سألت فاسأل هللا، وإذا استعنت فاستعن ابهلل، واعلم أن األمة لو اجتمعت على  

  مل يضروك إال بشيء    قد كتبه هللا لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء    مل ينفعوك إال بشيء    أن ينفعوك بشيء  
 .(1) «حسن صحيح »   وقال:  ،الرتمذيأمحد و  أخرجه .(ت الصحفف  األقالم وجَ  فعت قد كتبه هللا عليك، رُ 

 والشدائد بَرالُكفي  تعالى اللجوء إلى الله باب

ال إله إال هللا رب العرش    ، ب: )ال إله إال هللا العظيم احلليمرْ كان يقول عند الكَ   عن ابن عباس  أن رسول هللا  
 . (2) ورب العرش الكرمي(. أخرجاه  ،ورب األرض ،ال إله إال هللا رب السماوات  ،العظيم

حني قالوا: }إن    حني أُلقي يف النار، وقاَلا حممد    قاَلا إبراهيم    ،«حسبنا هللا ونعم الوكيل »قال:    ،هعنو 
 .(3) الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم إمياان، وقالوا: حسبنا هللا ونعم الوكيل{. أخرجه البخاري

 باب العزم بالدعاء

  ؛ فأعطين   إن شئتَ   :كمإذا دعوِت هللا فاعزموا يف الدعاء، وال يقولن أحدُ ):  ، قال: قال رسول هللا  عن أنس  
 . (4) (. أخرجاهفإن هللا ال مستكره له

كم: اللهم اغفر ل إن شئت، ارمحين إن شئت، ارزقين إن شئت،  أحدُ   ال يقلْ )  قال:  هريرة، عن النيب  وعن أيب  
: ) ، (. أخرجاهه لهكرِ إنه يفعل ما يشاء، ال مُ  ؛وليعزم مسألته  (.فإن هللا ال يتعاظمه شيء أعطاهوملسلم 

 التوسل المشروع بيان باب

َ َوابْ تَ ُغوا إِلَْيِه اْلَوِسيَلَة َوَجاِهُدوا يف َسبِ   . يِلِه َلَعل ُكْم تُ ْفِلُحوَن{قال هللا تبارك وتعاىل: }اَي أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا ات  ُقوا اّلِل 
 .ّلِلِِ  اأْلَمْسَاءُ احْلُْسََن فَاْدُعوُه هِبَا{وقال تعاىل: } و 

ْعَنا    .}رَب  َنا إِن َك َمْن ُتْدِخِل الن اَر فَ َقْد َأْخَزيْ َتُه َوَما لِلظ اِلِمنَي ِمْن أَْنَصار  :   األلباب عن أول  وقال تعاىل  رَب  َنا إِن  َنا مسَِ
ميَاِن َأْن آِمُنوا ِبَربِرُكْم َفآَمن ا رَب  َنا فَاْغِفْر لََنا ذُنُوبَ َنا وََكفِرْر َعن   رَب  َنا َوآتَِنا َما  .  ا َسيِرَئاتَِنا َوتَ َوف  َنا َمَع اأْلَبْ َرارِ ُمَناِداًي يُ َناِدي ِلْْلِ

   .َوَعْدتَ َنا َعَلى ُرُسِلَك َواَل َُتْزاَِن يَ ْوَم اْلِقَياَمِة إِن َك اَل َُتِْلُف اْلِميَعاَد{

 
 (.2516جامع الرتمذي ) (2763(مسند أمحد )1)

(: ما ُدفعت شدائد الدنيا مبثل التوحيد، ولذلك كان دعاء الكرب 53قال ابن القيم يف الفوائد )ص  (2730صحيح مسلم )  (6345صحيح البخاري )  (2)
لتوحيد، فال يلقي يف الُكَرب العظام إال الشرك وال ينجي منها إال التوحيد، فهو  ابلتوحيد، ودعوة ذي النون اليت ما دعا هبا مكروب إال فرج هللا َكْربه اب

 مفزع اْلليقة وملجؤها وحصنها وغياثها«.

  .(4563صحيح البخاري ) (3)

 .(2678صحيح مسلم ) (7464صحيح البخاري ) (4)
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   .رٌي{}َربِر ِإّنرِ ِلَما أَنْ َزْلَت ِإَل  ِمْن َخرْي  َفقِ : عن كليمه موسى  وقال تبارك امسه 
  .}قَالُوا اَي أاََباَن اْستَ ْغِفْر لََنا ُذنُوبَ َنا ِإان  ُكن ا َخاِطِئنَي{: جل  امسه  وقال

طوا استسقى ابلعباس بن عبد املطلب، فقال: »اللهم إان كنا نتوسل  حَ ، أن عمر بن اْلطاب كان إذا قَ عن أنس  و 
: وابن حبان، ولفظه  «. أخرجه البخارينبينا فاسقنا، قال: فيسقون  إليك بنبينا فتسقينا، وإان نتوسل إليك بعمرِ 

 .(1) ...«سقونفيُ   ،فيستسقي َلم، استسقوا ابلنيب  كانوا إذا قحطوا على عهد النيب  »
أن العباس    ،له  فأخرج إبسناد    ،يف األنساب صفة ما دعا به العباس  ار  ك   الزبري بن بَ وقد بني  » :  ابن حجر  قال  و 

ه القوم يب إليك ملكاّن  وقد توج    ،ومل يكشف إال بتوبة    اللهم إنه مل ينزل بالء إال بذنب    :ملا استسقى به عمر قال
 . (2) «...مثل اجلبال  السماءُ   ختْ رْ فأَ   ،فاسقنا الغيث  ،وهذه أيدينا إليك ابلذنوب ونواصينا إليك ابلتوبة  ،من نبيك

 زلتهـفوق من باب ال ُيرفع النبي 

عبد    :رت النصارى ابن مرمي، فإمنا أان عبده، فقولواطْ روّن، كما أَ طْ ال تُ ) يقول:    مسعت النيب   قال: ،عن عمر
 .(3) (. أخرجه البخاريهللا، ورسوله

اي أيها الناس  ):  سيدان، وخريان وابن خريان، فقال رسول هللا     قال: اي حممد اي سيدان وابنَ ، أن رجاًل عن أنس  و 
هللا ورسوله، وهللا ما أحب أن ترفعوّن فوق    عبدُ   ،عليكم بتقواكم، ال يستهوينكم الشيطان، أان حممد بن عبد هللا

صحيح على    ه إسناد:  وقال ابن عبد اَلاديوصححه ابن حبان،    ،لنسائياو   أمحد   . أخرجه(منزليت اليت أنزلين هللا
 .(4) شرط مسلم  

 من خلقه  ال يستشفع بالله على أحٍدباب 

هدت األنفس، وضاعت العيال،  ، فقال: اي رسول هللا، جَ أعرايب      هللا  ، قال: أتى رسولَ بري بن مطعم  عن جُ 
ونستشفع ابهلل عليك، قال   ،فإان نستشفع بك على هللا  ؛كت األموال، وهلكت األنعام، فاستسق هللا لناوْنُِ 

رف ذلك يف وجوه  ، فما زال يسبح حىت عُ هللا    ح رسولُ وسب    ( أتدري ما تقول؟  !وُيك):    رسول هللا
قال:   إنه ال يستشفع ابهلل على أحد  )أصحابه، ُث  أبو  من خلقه، شأن هللا أعظم من ذلك  وُيك  ( أخرجه 

 
ومل ينكره أحد مع   ،وهذا دعاء أقره عليه مجيع الصحابة.»..( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:  2861صحيح ابن حبان )  (1010صحيح البخاري )  (1)

بعد مماته    فلو كان توسلهم ابلنيب    ،ملا استسقى ابلناس  ،ودعا مبثله معاوية بن أيب سفيان يف خالفته  ،وهو من أظهر اإلمجاعات اإلقرارية  ،شهرته
وهو أفضل    ،الذي هو أفضل اْلالئق    ل مبثل العباس ويزيد بن األسود وحنومها؟ ونعدل عن التوسل ابلنيبلقالوا: كيف نتوس   ،كتوسلهم به يف حياته

وبعد مماته توسلوا بدعاء غريه وشفاعة  ،لم أْنم يف حياته إمنا توسلوا بدعائه وشفاعتهوقد عُ  -وأعظمها عند هللا؟ فلما مل يقل ذلك أحد منهم الوسائل
 (. 1/284) َمموع الفتاوى« ال بذاته  ،ل به م أن املشروع عندهم التوسل بدعاء املتوس  لِ عُ  -غريه

 .(497/ 2( فتح الباري )2)

 (.3445صحيح البخاري ) (3)

 . (288الصارم املنكي )ص (6240صحيح ابن حبان )( 10006السنن الكربى ) (12551مسند أمحد ) (4)
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 .(1) داود
 دخل الجنة باب من أطاع الرسول 

، قالوا: اي رسول هللا، ومن َيىب؟  (أىب  نْ كل أميت يدخلون اجلنة إال مَ )، قال:  عن أيب هريرة أن رسول هللا  
 .(2) (. أخرجه البخاريمن أطاعين دخل اجلنة، ومن عصاّن فقد أىب)قال: 

من أطاعين فقد أطاع هللا، ومن يعصين فقد عصى هللا، ومن يطع األمري فقد  )قال:    أن رسول هللا    ،هوعن
 .(3) (. أخرجاه أطاعين، ومن يعص األمري فقد عصاّن
 مساجدالقبور  اتخاذالنهي عن باب 

( أخرجه  ا اَتذوا قبور أنبيائهم مساجدا، لعن هللا قومً اللهم ال َتعل قربي وثنً ): قال  عن أيب هريرة، عن النيب 
 .(4) أمحد

كان قبلكم كانوا يتخذون    نْ أال وإن مَ ...)، وهو يقول:  قبل أن ميوت خبمس    ، قال: مسعت النيب  ندب  جُ عن  و 
 .(5) . أخرجه مسلم(م عن ذلك قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد، أال فال تتخذوا القبور مساجد، إّن أْناك 

لعن هللا اليهود والنصارى، اَتذوا قبور  )  :يف مرضه الذي مل يقم منه    عن عائشة، قالت: قال رسول هللا و 
 .(6) . أخرجاها«تخذ مسجدً شي أن يُ برز قربه، غري أنه خُ قالت: »فلوال ذاك أُ  ،(أنبيائهم مساجد

إن  )فقال:    ،رأينها ابحلبشة فيها تصاوير، فذكرات للنيب    أن أم حبيبة، وأم سلمة ذكرات كنيسةً   ،هاعنَلما  و 
شرار اْللق    ا، وصوروا فيه تلك الصور، فأولئكِ إذا كان فيهم الرجل الصاحل فمات، بنوا على قربه مسجدً   أولئكِ 

 .(7) (عند هللا يوم القيامة
، حىت لو سلكوا جحر  ا بذراع  ، وذراعً ا بشرب  لتتبعن سنن من قبلكم شربً )قال:    ، أن النيب  عن أيب سعيد  َلما  و 

  .(8) (نْ مَ فَ )قال:   ؟اليهود والنصارى ،ول هللااي رس :، قلنا(لسلكتموه  ضبر  

 
 (. 4726( سنن أيب داود )1)

 (.7280صحيح البخاري ) (2)

 .(1835صحيح مسلم ) (7137)صحيح البخاري  (3)

وقال    (413/  2الصحيح املسند مما ليس يف الصحيحني )وحس نه الوادعي يف    (217صأحكام اجلنائز )وصححه األلباّن يف  (  7358مسند أمحد )(4)
 إسناده قوي. حمققو املسند:

 .(532صحيح مسلم ) (5)

 .(529صحيح مسلم ) (1390صحيح البخاري ) (6)

 . (528صحيح مسلم ) (427صحيح البخاري ) (7)

 .(2669( صحيح مسلم )3456صحيح البخاري ) (8)
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 عند القبوروالقراءة الصالة النهي عن باب 

 .(1) (. أخرجه مسلمال َتلسوا على القبور، وال تصلوا إليها):  نوي، قال: قال رسول هللاالغَ  ثد  رْ عن أيب مَ 
فإن    ؛ا، وصلوا علي  ا، وال َتعلوا قربي عيدً قبورً ال َتعلوا بيوتكم  ) :   عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا و 

 .(2) إسناده صحيح : وابن حجر   النووي وقال  ،أبو داودأمحد و (. أخرجه صالتكم تبلغين حيث كنتم
 .(3) . أخرجاه(اوال تتخذوها قبورً  ،اجعلوا يف بيوتكم من صالتكم)ال: ق   عن ابن عمر، عن النيبو 
قرأ فيه من البيت الذي تُ   رُ فِ نْ ال َتعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ي َ )قال:     عن أيب هريرة، أن رسول هللاو 

 .( 4) (. أخرجه مسلمسورة البقرة
  ، يقول: القمرفحسبته    ، ، فجعل يقول: »القرب«رآّن عمر بن اْلطاب وأان أصلي عند قرب  »قال:    ،عن أنس  و 

وصححه    ،. أخرجه عبد الرزاقإليه«  ال تصلرِ   ،القرب  : فقال: إمنا أقول  ،فجعلت أرفع رأسي إىل السماء فأنظر
 .(5) ابن حجر  

 صيصها والبناء عليهاْجَتوالنهي عن تسوية القبور األمر ب باب

أن  )؟ : أال أبعثك على ما بعثين عليه رسول هللا بن أيب طالب   دي، قال: قال ل عليُّ سَ األَ   اجِ عن أيب اَلي  
 . (6) (إال طمستها )وال صورةً ويف رواية   ،. أخرجه مسلم(يتها إال سو  فً رِ شْ ا مُ وال قربً  ، إال طمستهثااًل ال تدع تِ 

 .(7) بَن عليه«قعد عليه، وأن يُ صص القرب، وأن يُ أن جيَُ    ، قال: »ْنى رسول هللاعن جابر  وله 
 المساجد الثالثةإلى إال  ال ُتشد الرحالباب 

حال إال إىل ثالثة مساجد: مسجد احلرام، ومسجدي،  شد الررِ ال تُ ) :      قال: قال رسول هللا   ،سعيد  عن أيب  
:  ، (. أخرجاهومسجد األقصى  . (8) (ال تشدوا الرحال إال إىل ثالثة مساجد)وملسلم 

طي أن تشد  ال ينبغي للمَ ) :  فقال: قال رسول هللا    ،سعيد اْلدري، وذكرت عنده صالة يف الطور  أيبوعن  

 
 .(972صحيح مسلم ) (1)

ْني َلم أن    (ا وال تتخذوا بيوتكم قبورً )  :قوله. قال ابن القيم: »(6/488( فتح الباري )8/275اجملموع )  (2042سنن أيب داود )  (8804)  أمحدمسند    (2)
قصد الناس االجتماع إليها كاألعياد اليت يَ   اْني َلم أن جيعلوه َممعً   ،اوكذلك ْنيه َلم أن يتخذوا قربه عيدً   ،زلة القبور اليت ال يصلى فيها جيعلوه مبن

«. صلوات هللا وسالمه عليه  ، على الوجه الذي يرضيه وُيبه  ،كما كان يزوره الصحابة رضوان هللا عليهم  ،قربه صلوات هللا وسالمه عليه  بل يزار  ،للصالة
 .(6/23) ُتذيب سنن أيب داود

 . (777( صحيح مسلم )432صحيح البخاري ) (3)

 .(780صحيح مسلم ) (4)

 . (3/417املطالب العالية )( 1581(مصنف عبد الرزاق )5)

 .(969صحيح مسلم ) (6)

 .(970) صحيح مسلم (7)

 .(827صحيح مسلم ) (1864صحيح البخاري ) (8)

http://www.dorar.net/mhd/676
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 .(1) ( أخرجه أمحد يبتغى فيه الصالة، غري املسجد احلرام، واملسجد األقصى، ومسجدي هذا رحاله إىل مسجد  
ور فقال: لو أدركتك قبل  فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطُّ   ،فاريصرة الغِ صرة بن أيب بَ لقيت بَ :  قالوعنه  

  ، طي إال إىل ثالثة مساجد: املسجد احلرام مَ   عمل التُ   ال)يقول:     ، مسعت رسول هللا أن َترج إليه، ما خرجتَ 
 .(2) ، وصححه ابن حبانالنسائيأمحد و (. أخرجه ومسجد بيت املقدس ،ومسجدي

وقال: ال تشد الرحال إال إىل ثالثة    ،دع الطور، ال أتته»؟ قال:  ، آِت الطورَ عمرَ سألت ابن  قال:    ،عةزَ ن ق َ وع
 .(3) . أخرجه ابن أيب شيبة«مساجد

 ءالرياالتحذير من باب 

َا ِإََلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد َفَمْن َكاَن  :  قال العلي احلكيم َا أاََن َبَشٌر ِمثْ ُلُكْم يُوَحى ِإَل  أمن  يَ ْرُجو ِلَقاَء رَبرِِه فَ ْليَ ْعَمْل  }ُقْل ِإمن 
   .َعَماًل َصاحِلًا َواَل يُْشرِْك ِبِعَباَدِة رَبرِِه َأَحًدا{

  عمل عماًل  نْ قال هللا تبارك وتعاىل: أان أغَن الشركاء عن الشرك، مَ ):    ن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا عو 
 .(4) أخرجه مسلم . (كهْر أشرك فيه معي غريي، تركته وشِ 

قالوا: وما الشرك    ،(إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر)قال:    ، أن رسول هللا  عن حممود بن لبيد  و 
زي الناس أبعماَلم: اذهبوا إىل الذين  إذا جُ   وجل َلم يوم القيامة  قول هللا عز  الرايء، ي) األصغر اي رسول هللا؟ قال:  

وقال ابن  ،  جيد  هإسنادوقال املنذري:    ،(. أخرجه أمحد؟ء فانظروا هل َتدون عندهم جزا   ،كنتم تراءون يف الدنيا
 . (5) : إسناده حسن حجر  

  :وقال  ،حلاكم. أخرجه اأن الرايء الشرك األصغر«  قال: »كنا نعد على عهد رسول هللا    ،شداد بن أوس  عن  و 
 .(6) ، وصححه الذهيب«صحيح اإلسناد ومل خيرجاه »

، فقال: )أيها الناس اتقوا هذا الشرك؛ فإنه أخفى من    وعن أيب موسى، قال: خطبنا رسول هللا   ذات يوم 
دبيب النمل( فقال له من شاء هللا أن يقول: وكيف نتقيه، وهو أخفى من دبيب النمل اي رسول هللا؟ قال:  

ال نعلم( أخرجه أمحد، وله شاهد من  قولوا: )اللهم إان نعوذ بك من أن نشرك بك شيًئا نعلمه، ونستغفرك ملا  

 
والطور إمنا يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة، وأن هللا مساه الوادي املقدس، والبقعة املباركة، وكلم هللا موسى ( قال ابن تيمية:  11609مسند أمحد )(  1)

لم أن  جعل الطور مما ْني عن شد الرحال إليه، مع أن اللفظ الذي ذكره إمنا فيه النهي عن شدها إىل املساجد، فدل على أنه عَ أبو سعيد  و   ...هناك
.  (425غري املساجد أوىل ابلنهي. الرد على اإلخنائي )ص  بتصرف 

النسائي )  (23848(مسند أمحد )2) ابن حبان )  (1430سنن  اتفق علماء  »:  (393رد على اإلخنائي )صالقال شيخ اإلسالم: يف    (2772صحيح 
 «. املسلمني على صحة إسناده، واتفقوا على وجوب العمل مبعناه

 . إسناده صحيح(  127قال األلباّن يف حتذير الساجد )ص (15544مصنف ابن أيب شيبة ) (3)

 .(2985صحيح مسلم ) (4)

 . (450املرام )صبلوغ  (1/34الرتغيب والرتهيب )( 23630مسند أمحد ) (5)

 (.7937املستدرك ) (6)
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 .( 1) حديث أيب بكر  الصديق، عند البخاري يف األدب املفرد
 تعالىلغير الله عبادٌة وال يجعل  النذر باب

 .}يُوفُوَن اِبلن ْذِر َوخَيَافُوَن يَ ْوًما َكاَن َشرُُّه ُمْسَتِطريًا{تعاىل:  قال هللا
النيبو  عن  عائشة  أن  )قال:     عن  نذر  يعصهمن  فال  يعصيه  أن  نذر  ومن  فليطعه،  أخرجه  (يطيع هللا   .

 . (2)البخاري
 تعالىلغير الله  ذبحن الالنهي عباب 

اَل َشرِيَك َلُه َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأاََن أَو ُل    .}ُقْل ِإن  َصاَلِت َونُُسِكي َوحَمَْياَي َومَمَاِت ّلِلِِ  َربِر اْلَعاَلِمنيَ قال هللا تعاىل:  
 .اْلُمْسِلِمنَي{

  .}َفَصلِر ِلَربِرَك َواحْنَْر{ وقال:
، ولعن  لعن هللا من لعن والده، ولعن هللا من ذبح لغري هللا، ولعن هللا من آوى حمداثً ):   قال: قال  ،علير   وعن

 .(3) . أخرجه مسلم(هللا من غري منار األرض
النار رجل  قال: »دخل رجل اجلنة يف ذابب    ،عن سلمانو    ر  مَ   قالوا: وكيف ذلك؟ قال:   ،يف ذابب  ، ودخل 

  ،ب قال: ليس عندي شيءٌ ررِ ا، فقالوا ألحدمها: ق َ ب له شيئً وزه أحد حىت يقررِ َلم صنم ال جيَ   رجالن على قوم  
قال: ما كنت    ،ب ولو ذابابً فدخل النار، وقالوا لآلخر: قررِ   ،سبيله، فخلوا  ب ذابابً فقر    ،ابابً ب ولو ذُ ررِ فقالوا له: ق َ 

 .(4) ، وصححه األلباّن . أخرجه أمحد يف الزهدفدخل اجلنة«  ،فضربوا عنقه  ،ا دون هللا عز وجلشيئً   ألقرب ألحد  
 ذبح فيه لغيرهُي ذبح لله بمكاٍنالنهي عن ال باب

بُّوَن َأْن  }اَل تَ ُقْم ِفيِه أََبًدا َلَمْسِجٌد أُسِرَس َعَلى الت  ْقَوى ِمْن أَو ِل يَ ْوم  َأَحقُّ َأْن تَ ُقوَم ِفيِه ِفيِه رَِجاٌل ُيُِ قال هللا تعاىل:  
ُ ُيُِبُّ اْلُمط هِررِينَ يَ َتَطه ُروا َوا َيانَُه َعَلى تَ ْقَوى ِمَن اّلِلِ  َوِرْضَوان  .  ّلِل  َيانَُه َعَلى َشَفا    أََفَمْن َأس َس بُ ن ْ َخرْيٌ أَْم َمْن َأس َس بُ ن ْ

ُ اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظ اِلِمنَي{    .ُجُرف  َهار  فَاْْنَاَر بِِه يف اَنِر َجَهن َم َواّلِل 
، فقال:     فأتى النيب    ،وانةبُ  بِ أن ينحر إباًل  اثبت بن الضحاك، قال: نذر رجل على عهد رسول هللا وعن 
قالوا: ال، قال:    (عبد؟هل كان فيها وثن من أواثن اجلاهلية يُ ):  وانة، فقال النيب  بُ  بِ نذرت أن أحنر إباًل إّن  

يف معصية    بنذرك، فإنه ال وفاء لنذر    أوفِ ):    ، قالوا: ال، قال رسول هللا  (هل كان فيها عيد من أعيادهم؟)

 
 (.311( انظر: َتريج الذكر والدعاء )716( األدب املفرد )19606(مسند أمحد )1)

 (.6696صحيح البخاري ) (2)

 .(1978صحيح مسلم ) (3)

 .(722/ 12سلسلة األحاديث الضعيفة ) (17الزهد ألمحد بن حنبل )ص (4)
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 .(1) «صحيحإسناده  »ابن حجر :  و  النووي وقال   ،(. أخرجه أبو داودهللا، وال فيما ال ميلك ابن آدم
 تعالى د لغير اللهوجالسالنهي عن باب 

  }َوِمْن آاَيتِِه الل ْيُل َوالن  َهاُر َوالش ْمُس َواْلَقَمُر اَل َتْسُجُدوا لِلش ْمِس َواَل لِْلَقَمِر َواْسُجُدوا ّلِلِ ِ قال هللا تبارك وتعاىل:  
ُه تَ ْعُبُدونَ   ال ِذي َخَلَقُهن  ِإنْ  ُتْم ِإاي    .(2) {ُكن ْ

  هم قال: أتيت الشام فوافقتُ   (ما هذا اي معاذ؟):  له  سجد  ملا  ملعاذ    قال  أن النيب    ،ن عبد هللا بن أيب أوّفعو 
فال تفعلوا، فإّن  ): يسجدون ألساقفتهم وبطارقتهم، فوددت يف نفسي أن نفعل ذلك بك، فقال رسول هللا 

، وصححه ابن  ابن ماجهو   (. أخرجه أمحدا أن يسجد لغري هللا، ألمرت املرأة أن تسجد لزوجهاا أحدً رً لو كنت آمِ 
 .(3) حبان

 هِرْكواألمن من َم ،القنوط من رحمة الله من الكبائر باٌب

 قال هللا تبارك وتعاىل: }َوَمْن يَ ْقَنُط ِمْن َرمْحَِة رَبرِِه ِإال  الض الُّوَن{.
 .: }أَفََأِمُنوا َمْكَر اّلِلِ  َفال ََيَْمُن َمْكَر اّلِلِ  ِإال  اْلَقْوُم اْْلَاِسُروَن{لاقو 

واألمن    ،والقنوط من رمحة هللا  ،ح هللاوْ واإلايس من رَ   ،اإلشراك ابهللأكرب الكبائر:  »  : قال عبد هللا بن مسعود  وعن  
 .(5) « وهو صحيح إليه بال شك ر »: وقال ابن كثري   ،(4) «. أخرجه ابن جرير من مكر هللا

 ا فال تجعلوا لله أنداًدباب 

  الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة  األنداد هو  » قال:    {َفاَل ََتَْعُلوا ّلِلِِ  أَْنَداًدا}  يف قوله:  عن ابن عباس  
ويقول: لوال كلبه هذا ألاتان اللصوص،    ،اي فالنة، وحياِت  وهو أن يقول: وهللا، وحياتكِ   ،سوداء، يف ظلمة الليل

ما شاء هللا وشئت، وقول الرجل: لوال هللا وفالن. ال    وقول الرجل لصاحبه:  ،ولوال البط يف الدار ألتى اللصوص
 .(6) أخرجه ابن أيب حاِت .«فإن هذا كله به شرك  ؛َتعل فيها فالن

 
 .(4/331( التلخيص احلبري )8/467اجملموع ) ( 3313سنن أيب داود ) (1)

ا هو دوْنا بطريق األوىل من  عم    فالنهي عن السجود َلا ْنيٌ   ،ا ا وأتثريً رى يف عامل الشهادة وأعمه نفعً الشمس أعظم ما يُ »قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:    (2)
  «م قدره؛ بل ملن خلقهظُ { داللة على أن السجود للخالق ال للمخلوق وإن عَ ُهن  َواْسُجُدوا ّلِلِِ  ال ِذي َخَلقَ الكواكب واألشجار وغري ذلك. وقوله: }

 .(146/ 23َمموع الفتاوى )

 «. صاحل هإسناد» (:6/248نيل األوطار )( وقال الشوكاّن يف 4171صحيح ابن حبان )( 1853سنن ابن ماجه ) (19403مسند أمحد ) (3)

 .(6/648جامع البيان ) (4)

 .(2/279) لقرآن العظيمتفسري ا (5)

 . سنده جيد: (509تيسري العزيز احلميد )صقال يف   (1/62تفسري ابن أيب حاِت ) (6)
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 النهي عن التشريك في المشيئة باب 

 : مه يف بعض األمر، فقال: ما شاء هللا وشئت، فقال النيب  فكل       أتى النيبأن رجاًل   ،عن ابن عباس  
 .(1) العراقي: إسناده حسن (. أخرجه النسائي يف الكربى، وقال ؟ قل: ما شاء هللا وحدهداًل أجعلتين هلل عِ )
(. ما شاء هللا ُث شاء فالن  :وشاء فالن، ولكن قولوا  ما شاء هللا   :ال تقولوا)، قال:   عن حذيفة، عن النيبو 

 .(2) صحيح  ه ِإسنادوقال النووي:  ،أبو داودو  أمحد  أخرجه
ق ُ و  يهودايًّ   ،لةيْ ت َ عن  النيب  أن  أتى   ،  تشركون وإنكم  تنددون،  إنكم  وشئت،    ،فقال:  شاء هللا  ما  تقولون: 

ورب الكعبة، ويقولون: ما شاء هللا، ُث  )إذا أرادوا أن ُيلفوا أن يقولوا:      وتقولون: والكعبة، فأمرهم النيب
 .(3)(. أخرجه النسائي وصححهشئت

 جلَّ وعزَّ باب احترام أسماء الله

 .(4) (. أخرجاه ك األمالكى مبلِ رجل تسم  أخنع األمساء عند هللا ):  رسول هللا قال: قال  ،عن أيب هريرة
 تعالىفيه تعبيد لغير الله  التسمِّي باسٍمتحريم باب 

قال:    ( ؟ما امسك) عبد احلجر، فقال له:  يف قومه، فسمعهم يسمون رجاًل     فد النيب  أنه و   ، هانئ بن شريح  عن  
 .(5) أيب شيبة بن  أخرجه ا (.إمنا أنت عبد هللا): عبد احلجر، فقال له رسول هللا 

  : وعبد   ، وعبد عمرو   ،بل  وعبد هُ   ،كعبد العزى  ،لغري هللا عز وجل معبد   اتفقوا على حترمي كل اسم  »قال ابن حزم 
 .(6) « حاشا عبد املطلب ،شبه ذلكأوما  ،الكعبة

 
هذا مع  ...»يف الكالم على هذا احلديث:  (311ص) داء والدواء اليف قال ابن القيم  .(1056َتريج أحاديث اإلحياء )ص( 10759السنن الكربى ) (1)

فكيف مبن يقول: أان متوكل على هللا وعليك، وأان يف حسِب هللا وحسِبك، ومال   {، كقوله: }لَِمْن َشاَء ِمْنُكْم َأْن َيْسَتِقيمَ مشيئةً أنر هللا قد أثبت للعبد  
فالن، أو يقول: نذرًا  وهذا من هللا ومنَك، وهذا من برَكات هللا وبركاتك، وهللاُ ل يف السماء، وأنَت ل يف األرض، أو يقول: وهللِا وحياِة    إال هللا وأنت،

فوازِن بني هذه األلفاظ وبني قول القائل: ما شاء هللا وشئت، ُث انظر: أيُّهما   ، أو أرجو هللا وفالاًن، وحنو ذلك؟، أو أان اتئب هلل ولفالن  هلل ولفالن  
يف    ِندًّا هبا، فهذا قد جعل من ال يداّن رسوَل هللا  لقائل تلك الكلمة، وأنره إذا كان قد جعله هلل  أفَحُش يتبنير لك أنر قائَلها أوىل جبواب النيب  

فالسجود، والعبادة، والتوكرل، واإلانبة، والتقوى، واْلشية، والتحسرب، والتوبة،   ِندًّا لربر العاملني.  من األشياء، بل لعله أن يكون من أعدائه،  شيء  
ُكلر ذلك حمُض حقر    =ابلبيت، والدعاء  ستغفار، وحلق الرأس خضوًعا وتعبرًدا، والطوافوالنذر، واحللف، والتسبيح، والتكبري، والتهليل، والتحميد، واال

 «.مرَسل   وال نيبر   هللا الذي ال يصلح وال ينبغي لسواه من مَلك  مقر ب  

 .(358األذكار )ص ( 4980سنن أيب داود ) (23347مسند أمحد ) (2)

  .(11/540فتح الباري )  يفابن حجر  ( ونقل تصحيحه 3773سنن النسائي ) (3)

 .(2143صحيح مسلم )( 6206صحيح البخاري ) (4)

 . (230/ 2الصحيح املسند مما ليس يف الصحيحني« )وحس نه الوادعي يف  (25901مصنف ابن أيب شيبة ) (5)

 .(154مراتب اإلمجاع ) (6)
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 السالم على الله  :ال تقولواباب 

  يف الصالة، قلنا: السالم على هللا من عباده، السالم على فالن   ، قال: كنا إذا كنا مع النيب ابن مسعود   عن
فإن هللا هو السالم، ولكن قولوا: التحيات هلل والصلوات    ؛السالم على هللا  :ال تقولوا) :  ، فقال النيب  وفالن  

ينا وعلى عباد هللا الصاحلني، فإنكم إذا قلتم  والطيبات، السالم عليك أيها النيب ورمحة هللا وبركاته، السالم عل
ا عبده ورسوله،  أو بني السماء واألرض، أشهد أن ال إله إال هللا، وأشهد أن حممدً   ،يف السماء  أصاب كل عبد  

 .(1) . أخرجاه (ُث يتخري من الدعاء أعجبه إليه، فيدعو
 باب النهي عن سبِّ الدهر

يسب الدهر وأان الدهر، بيدي    ،يؤذيين ابن آدم)قال هللا عز وجل:    :قال: قال رسول هللا  عن أيب هريرة  
فال يقولن أحدكم: اي خيبة    ،يؤذيين ابن آدم يقول: اي خيبة الدهر)  :سلم  ومل  ،. أخرجاه(األمر أقلب الليل والنهار

 .(2) (فإّن أان الدهر، أقلب ليله وْناره، فإذا شئت قبضتهما ؛الدهر
 ريحال باب النهي عن سبِّ

أتِت ابلرمحة، وأتِت ابلعذاب، فإذا رأيتموها    ،ح هللاوْ الريح من رَ )، يقول:  هريرة، قال: مسعت رسول هللا    أيبعن  
وصححه ابن حبان    ،اْلمسة إال الرتمذي  أخرجه(.  هاها، واستعيذوا ابهلل من شررِ خريَ   وها، وسلوا هللاَ فال تسبُّ 

 .( 3) بن حجر  واحلاكم والذهيب وا
 عز وجل حلف بغير اللهباب النهي عن ال

فناداهم رسول هللا    -وعمر ُيلف أببيه  - أنه أدرك عمر بن اْلطاب يف ركب    عن رسول هللا    ،ابن عمرعن  
  :(  ا فليحلف ابهلل أو ليصمتِبابئكم، فمن كان حالفً أال إن هللا عز وجل ينهاكم أن حتلفوا)يف  و   ،. أخرجاه
 .(4) (ال حتلفوا ِبابئكم)لف ِبابئها، فقال: كانت قريش حتو ، (ا فال ُيلف إال ابهللأال من كان حالفً ) :لفظ  

 .(5)   مسلم(. أخرجه ال حتلفوا ابلطواغي، وال ِبابئكم ): رة، قال: قال رسول هللا عن عبد الرمحن بن مسَُ و 

 
 . (402صحيح مسلم )( 835صحيح البخاري ) (1)

فإن   ؛سبأن يُ   ه من ليس أبهل  إحداها: سبُّ ،  ثالث مفاسد عظيمة  قال ابن القيم يف سب الدهر  (2246صحيح مسلم )  (4826صحيح البخاري )  (2)
فإنه إمنا سبه لظنه أنه يضر وينفع، وأنه   ؛ه متضمن للشركأن سب    :الثانية  فسابه أوىل ابلذم والسب منه.  ،الدهر خلق مسخر من خلق هللا، منقاد ألمره

الثالثة: أن السب منهم إمنا يقع على من ...  ضر من ال يستحق الضرر، وأعطى من ال يستحق العطاء، ورفع من ال يستحق الرفعةمع ذلك ظامل قد  
 . (323/ 2زاد املعاد ) .هلل عز وجل، وَلذا كانت مؤذية للرب تعاىل فعل هذه األفعال، والدهر ليس له من األمر شيء، فمسبتهم للدهر مسبةٌ 

املستدرك   (1007صحيح ابن حبان )(  3727سنن ابن ماجه )  (10699السنن الكربى للنسائي )(  5097سنن أيب داود )  (7413(مسند أمحد )3)
 . «حسن هِإسناد» (:481رايض الصاحلني )صوقال النووي يف ( 5/120نتائج األفكار ) (7769)

 .(1646صحيح مسلم ) (3836صحيح البخاري ) (4)

 .(1648صحيح مسلم ) (5)
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من حلف بغري هللا  )يقول:    : إّن مسعت رسول هللا  له ُيلف: ال والكعبة، فقال  رجاًل أنه مسع  ابن عمر،  وعن  
 .(1) نهوحس   ( أخرجه أبو داود والرتمذي،فقد أشرك

  من حلف، فقال: إّن بريء من اإلسالم، فإن كان كاذابً ):  قال: قال رسول هللا    ،بن احُلصيب  يدة رَ ن ب ُ وع
 فهو كما قال، وإن كان صادقً 

ً
  ، وصححه النسائياْلمسة إال الرتمذيأخرجه    (.اا فلن يرجع إىل اإلسالم سامل

 . (2) واحلاكم
  وصححه ابن حبان،   ،داود وأبأمحد و (. أخرجه  من حلف ابألمانة فليس منا):  قال: قال رسول هللا   ،هعنو 

 .(3) إسناده صحيح  :وقال النووي
لف ابهلل فليصدق، ومن  ال حتلفوا ِبابئكم، من حَ ) ُيلف أببيه، فقال:  رجاًل   عن ابن عمر، قال: مسع النيب  و 
   .(4) ، وقال ابن حجر : سنده حسن (. أخرجه ابن ماجه، ومن مل يرض ابهلل، فليس من هللالف له ابهلل فلريضَ حُ 
والعزى، فليقل: ال إله إال هللا،    فه: والالتِ لَ من حلف فقال يف حَ ):   ، قال: قال رسول هللا عن أيب هريرةو 

 .(5) أخرجاه (.ك، فليتصدققامرْ ل لصاحبه: تعال أُ ومن قا
أخرجه    من أن أحلف بغريه، وأان صادق«    أحب إل  : »ألن أحلف ابهلل كاذابً بن مسعود ، أنه قال  عبد هللاوعن  

 .(6) ابن أيب شيبة والطرباّن
 باب النهي عن كثرة الحلف

 .{أمَْيَاَنُكمْ  َواْحَفظُواقال هللا تعاىل: }
(. ق، ُث ميحقإايكم وكثرة احللف يف البيع، فإنه ينفرِ )يقول:    عن أيب قتادة األنصاري، أنه مسع رسول هللا  و 

 . (7) أخرجه مسلم
 ألي على الله جل وعالباب تحريم التَّ

 قال: وهللا ال يغفر هللا لفالن، وإن هللا تعاىل قال: من ذا الذي  أن رجاًل )  :ثحد    ، أن رسول هللا  ب  ندَ عن جُ 

 
 (. 1535الرتمذي ) ( جامع3251(سنن أيب داود )1)

على »  ( وقال الذهيب يف تلخيصه:7818)  املستدرك(  2100)  سنن ابن ماجه  (3772سنن النسائي )  (3258سنن أيب داود )  (23010(مسند أمحد )2)
 «. لنسائيصححه ا»: (11/539فتح الباري ) « وقال ابن حجر  يفشرط البخاري ومسلم

 . (367األذكار )ص  (4363صحيح ابن حبان ) (3253سنن أيب داود ) (22980)(مسند أمحد 3)

مصباح الزجاجة  (: إسناده جيد قوي، وقال البوصريي يف  2/413وقال ابن كثري  يف إرشاد الفقيه )  (11/536فتح الباري )  (2101سنن ابن ماجه )  (4)
 .صحيح رجاله ثقات  هإسناد: (2/133)

 .(1647ح مسلم )صحي (4860صحيح البخاري ) (5)

، وقال األلباّن  رواته رواة الصحيح:  (372/  3الرتغيب والرتهيب )يف  ملنذري  وقال ا  (8902( املعجم الكبري للطرباّن )12281(مصنف ابن أيب شيبة )6)
 صحيح على شرط الشيخني.  هإسناد :(192/ 8إرواء الغليل ) يف

 .(1607صحيح مسلم ) (7)
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 .(1) مسلم(. أخرجه عملك ، وأحبطتُّ فإّن قد غفرت لفالن   ؟أن ال أغفر لفالن    علي  يتأىل  
 باب التبرك الممنوع

قون  يعلرِ   ،للمشركني يقال َلا: ذات أنواط    بشجرة    مر    نني  ملا خرج إىل حُ   الليثي، أن رسول هللا    عن أيب واقد  
 ! سبحان هللا):  ، فقال النيب  كما َلم ذات أنواط    عليها أسلحتهم، فقالوا: اي رسول هللا، اجعل لنا ذات أنواط  

أخرجه    .(نة من كان قبلكموالذي نفسي بيده لرتكنب سُ   ،{اْجَعْل لََنا ِإََلًا َكَما ََلُْم آَِلَةٌ }  :هذا كما قال قوم موسى
 .  (2)وصححه ابن حبان « حسن صحيحوقال: »  ،الرتمذيأمحد و 

أنه جاء إىل احلجر األسود فقبله، فقال: »إّن أعلم أنك حجر، ال تضر وال تنفع، ولوال أّن رأيت    ،عن عمرو 
  .(3) . أخرجاه يقبلك ما قبلتك« النيب 

ر، فقرأ: أمل تر كيف فعل ربك،  كنت مع عمر بني مكة واملدينة، فصلى بنا الفج »قال:    ،ويد  عن املعرور بن سُ و 
،  فقالوا: مسجد صلى فيه النيب    ،، فسأل عنهما ينزلون فيصلون يف مسجد  أقوامً ، ُث رأى  يالف قريش  وإل

من املساجد فحضرت الصالة    بشيء    يعا، من مر  فقال: »إمنا هلك من كان قبلكم أْنم اَتذوا آاثر أنبيائهم بِ 
 . (4) وابن كثري   ، وصححه ابن تيمية عبد الرزاق. أخرجه وإال فليمض«  ،فليصلرِ 

قال: فبلغ ذلك    ،فيصلون عندها  ،شجرة الرضوان  :كان الناس َيتون الشجرة اليت يقال َلا» ، قال:  انفع  عن  و 
 .(5) وصححه ابن حجر   ،«. أخرجه ابن سعد  طعت وأمر هبا فقُ  ،فأوعدهم فيها  ،عمر بن اْلطاب

« أخرجه  ، إمنا أمرِت ابلصالةإنكم مل تؤمروا ابملسح»رأى الناس ميسحون املقام فنهاهم، وقال:    ، أنهعن ابن الزبريو 
 . (6) عبد الرزاق

ولقد    ،مروا أن يصلوا عنده، ومل يؤمروا مبسحهإمنا أُ   {واَتذوا من مقام إبراهيم مصلى، يف قوله تعاىل: } عن قتادةو 
ا ما تكلفته األمم قبلها. ولقد ذكر لنا بعض من رأى أثر عقبه وأصابعه، فما زالت هذه  تكلفت هذه األمة شيئً 

 . (7) « أخرجه األزرقي وابن جريراألمم ميسحونه حىت اخلولق وامنحى

 
 .(2621صحيح مسلم ) (1)

 (.6702صحيح ابن حبان ) (2180)جامع الرتمذي  (21897(مسند أمحد )2)

إىل أن هذا أمر تعبدي فنفعل،     وفيه إشارة منه»  (:5/1795مرقاة املفاتيح )قال القاري يف    . (1270صحيح مسلم )  (1597)صحيح البخاري    (3)
ييب: إمنا قال ذلك لئال يغرت به بعض قرييب العهد ابإلسالم ممن ألفوا وعن علته ال نسأل، وإمياء إىل التوحيد احلقيقي الذي عليه مدار العمل. وقال الطرِ 

 «. رع فيه ينفع ابعتبار اجلزاءامتثال ما شُ أنه ال يضر وال ينفع لذاته، وإن كان   عبادة األحجار، فيعتقدون نفعه وضره ابلذات، فبني
 . صحيح هإسناد: (1/472الثمر املستطاب )وقال األلباّن يف  (143/  1( مسند الفاروق )1/281َمموع الفتاوى )( 2734مصنف عبد الرزاق ) (4)

ابلشجرة اليت ذكرها هللا يف القرآن، وابيع حتتها الصحابُة    »فإذا كان هذا فعل عمر  قال ابن القيم:    ( 7/448فتح الباري )  (2/100الطبقات الكربى )  (5)
 .(380/ 1؛ فماذا حكمه فيما عداها من هذه األنصاب واألواثن، اليت قد عظمت الفتنة هبا، واشتدت الَبِليرة هبا؟« إغاثة اللهفان )رسول هللا 

 (.8958(مصنف عبد الرزاق )6)

 .(35/ 2جامع البيان ) (29/ 2)(أخبار مكة 7)
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 باب النهي عن الغلو 

 ...(.  رت النصارى ابن مرميطْ روّن، كما أَ طْ ال تُ : )تقد قول النيب 
(.  فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو يف الدين  ؛إايكم والغلو يف الدين: )قال رسول هللا  قال:    ،ابن عباس  عن  و 

 .(1) «صحيح على شرط مسلم   ه إسناد» :وقال النووي وابن ماجه، وصححه ابن حبان، النسائيأمحد و   أخرجه
، فلما هلكوا أوحى  صاحلني من قوم نوح    أمساء رجال    إْنا»  :ونسر    ويعوقَ   يغوثَ و   سواع   و در  وَ أنه قال يف    ،هعنو 

عبد، حىت  ومسوها أبمسائهم، ففعلوا، فلم تُ   ،قومهم، أن انصبوا إىل َمالسهم اليت كانوا جيلسون أنصاابً الشيطان إىل  
 .( 2). أخرجه البخاريدت«بِ خ العلم عُ نس  إذا هلك أولئك وتَ 

 التصوير ما جاء في باب

يدي، وإّن أصنع هذه  ، إّن إنسان إمنا معيشيت من صنعة  اي أاب عباس    فقال:  ،رجلأنه جاءه    عن ابن عباس  
، فإن  ر صورةً من صو  )مسعته يقول:    ،يقول  : ال أحدثك إال ما مسعت رسول هللا  التصاوير، فقال ابن عباس  

وجهه، فقال: وُيك،    ر  ، واصفَ شديدةً    الرجل ربوةً ابَ رَ ف َ   ، (افيها أبدً   هللا معذبه حىت ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ  
يف    )كل مصور    :مسلم  ولفظ   ،. أخرجاه«ليس فيه روح  إن أبيت إال أن تصنع، فعليك هبذا الشجر، كل شيء  

 .(3) (ا فتعذبه يف جهنمصورها، نفسً   عل له، بكل صورة  النار، جيُ 
ن  و  لَ كه وت َ تَ فيه تاثيل، فلما رآه هَ   رام  قِ ل بِ   ، وقد سرتت سهوةً رسول هللا    دخل علي  قالت:  عائشة،  وعن  
: »فقطعناه  قالت  ( عند هللا يوم القيامة، الذين يضاهون خبلق هللاأشد الناس عذاابً   ،اي عائشة)وقال:    ،وجهه

 . ( 4) أخرجاه.  أو وسادتني« فجعلنا منه وسادةً 
  الشركيةالرقى النهي عن باب 

  اعرضوا علي  )فقال:   ؟رسول هللا كيف ترى يف ذلكاي    :فقلنا  ،قال: كنا نرقي يف اجلاهلية ،عن عوف بن مالك  
 . (5) مسلم (. أخرجهال أبس ابلرقى ما مل يكن فيه شركرقاكم،  

 تعليق التمائمباب النهي عن 

ال  )   : رسواًل   ، يف بعض أسفاره، قال: فأرسل رسول هللا  أنه كان مع رسول هللا    ،األنصاري  شري  بَ   ن أيب ع

 
 .(8/171موع )اجمل (3871صحيح ابن حبان ) (3029سنن ابن ماجه )( 3057سنن النسائي )  (1851مسند أمحد ) (1)
 (.4920صحيح البخاري ) (2)

 .(2110صحيح مسلم ) (2225صحيح البخاري ) (3)

 .(2107صحيح مسلم )( 5954صحيح البخاري ) (4)

 .(2200)صحيح مسلم  (5)
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 .(1) قال مالك: »أرى ذلك من العني« (. أخرجاه. عتْ طِ إال قُ  -أو قالدة  -ر  تَ قالدة من وَ   ني يف رقبة بعري  قَ ب ْ ي َ 
، فال  عةً دَ ، فال أِت هللا له، ومن تعلق وَ من تعلق تيمةً )يقول:    ل: مسعت رسول هللا  اق  ،عقبة بن عامر  عن  و 
 .( 2) إسناده جيد :وقال املنذري  واحلاكم، وصححه ابن حبان ،. أخرجه أمحد(هللا له عَ دَ وَ 
، فقالوا: اي رسول هللا، وأمسك عن واحد    أقبل إليه رهط، فبايع تسعةً   ، أن رسول هللا  عن عقبة بن عامر  و 

(.  فقد أشرك  من علق تيمةً )دخل يده فقطعها، فبايعه، وقال:  فأ  (إن عليه تيمةً )هذا؟ قال:    وتركتْ   ابيعت تسعةً 
 .(3) ، وقال املنذري واَليثمي: رواته ثقاتأخرجه أمحد

لعل احلياة ستطول بك بعدي، فأخرب الناس أنه    اي رويفع):  ل رسول هللا    : قالقال  ،ويفع بن اثبت  رُ عن  و 
  و أب و   أمحد  (. أخرجهمنه بريء  ا  فإن حممدً   ،، أو عظم  ا، أو استنجى برجيع دابة  رً ت َ د وَ ل  قَ من عقد حليته، أو ت َ 

 . (4) جيد  ه إسنادوقال النووي:  ،النسائيو  داود
 .(5) الرتمذي أمحد و (. أخرجه ل إليهكِ ُو ا ق شيئً عل  من تَ ): قال: قال النيب   ،كيم  عبد هللا بن عُ وعن 

 باب بيان أن الغيب ال يعلمه إال الله تعالى

 . }ِإن  اّلِل َ َعاملُ َغْيِب الس َماَواِت َواأْلَْرِض إِن ُه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر{قال هللا تعاىل: 
ِإال  َمِن اْرَتَضى ِمْن َرُسول  فَِإن ُه َيْسُلُك ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه    .َغْيِبِه َأَحًدا}َعاملُ اْلَغْيِب َفاَل يُْظِهُر َعَلى  وقال جل  امسه:  

 . َوِمْن َخْلِفِه َرَصًدا{
   .}َوّلِلِِ  َغْيُب الس َماَواِت َواأْلَْرِض{ وقال تعاىل ذِكره:

ُ َوَلْو ُكْنُت أَْعَلُم اْلَغْيَب اَلْسَتْكثَ ْرُت ِمَن اْلَْرْيِ َوَما َمس يِنَ  ُقْل اَل أَْمِلُك لِنَ ْفِسي نَ ْفًعا َواَل َضرًّا ِإال  َما َشاَء  وقال: } اّلِل 
 {. السُّوءُ 

 {.ُقْل اَل أَقُوُل َلُكْم ِعْنِدي َخزَاِئُن اّلِلِ  َواَل أَْعَلُم اْلَغْيبَ وقال: } 
  ومن زعم أنه   : -حلديث، وفيها  - يةرْ منهن فقد أعظم على هللا الفِ   قالت: »ثالث من تكلم بواحدة    ،عن عائشةو 
   ُية، وهللا يقول: }ُقْل اَل يَ ْعَلُم َمْن يف الس َماَواِت َواأْلَْرِض اْلَغْيَب  رْ ، فقد أعظم على هللا الفِ رب مبا يكون يف غد  خي

، ولفظ البخاري: «ِإال  اّلِل ُ{  .(6) «ومن حدثك أنه يعلم الغيب، فقد كذب ». أخرجاه، واللفظ ملسلم 
(. أخرجه  ال تقول هكذا):  فقال النيب    ،: وفينا نيب يعلم ما يف غد   قالتجاريةً ، أن  رُّبَ يِرع بنِت ُمَعوِرذ  عن الو 

 
 .(2115صحيح مسلم ) (3005صحيح البخاري ) (1)

 .(4/156الرتغيب والرتهيب )( 7501املستدرك ) (6086صحيح ابن حبان ) (17404مسند أمحد ) (2)

 . صحيح هإسناد: (890/ 1الصحيحة )وقال األلباّن يف  (5/103) َممع الزوائد (4/157الرتغيب والرتهيب ) (17422مسند أمحد ) (3)

 .(2/116اجملموع )( 5067سنن النسائي ) (36سنن أيب داود ) (16996مسند أمحد ) (4)

 (.4079النسائي )وله شاهد من حديث أيب هريرة عند  (2072جامع الرتمذي ) (18781مسند أمحد ) (5)

 .(177) صحيح مسلم (7380صحيح البخاري ) (6)
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 . (1)البخاري
 السحرفي  التغليظباب 

ُلو الش َياِطنُي َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَن َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن  قال تعاىل ِذكره: }  َوَلِكن  الش َياِطنَي َكَفُروا يُ َعلِرُموَن  َوات  بَ ُعوا َما تَ ت ْ
َنٌة َفاَل  الن اَس السِرْحَر َوَما أُْنزَِل َعَلى اْلَمَلَكنْيِ بَِباِبَل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما يُ َعلِرَماِن ِمْن َأَحد  َحىت  يَ قُ  َا حَنُْن ِفت ْ واَل ِإمن 

وَن بِِه َبنْيَ اْلَمْرِء َوَزْوِجِه َوَما ُهْم ِبَضاررِيَن بِِه ِمْن َأَحد  ِإال  إبِِْذِن اّلِلِ  َويَ تَ َعل ُموَن َما  َتْكُفْر فَ يَ تَ َعل ُموَن ِمن ُْهَما َما يُ َفررِقُ 
َما َشَروْ  َولَِبْئَس  اآْلِخَرِة ِمْن َخاَلق   َلُه يف  َما  اْشرَتَاُه  َلَمِن  َعِلُموا  َوَلَقْد  َفُعُهْم  يَ ن ْ أَ َيُضرُُّهْم َواَل  بِِه  َلْو َكانُوا  ا  نْ ُفَسُهْم 

 . {يَ ْعَلُمونَ 
 . {َواَل يُ ْفِلُح الس اِحُر َحْيُث أََتىوقال ربُّنا: } 

الشرك ابهلل،  )ن؟ قال:  ، قالوا: اي رسول هللا وما ه(اجتنبوا السبع املوبقات)قال:    عن النيب    ،عن أيب هريرةو 
الراب، وأكل مال اليتيم، والتول يوم الزحف، وقذف احملصنات  والسحر، وقتل النفس اليت حرم هللا إال ابحلق، وأكل  

 .(2) أخرجاه  (.املؤمنات الغافالت
ثالثة    فقتلنا يف يوم    ...اقتلوا كل ساحر  » :  وفيه  ،جاءان كتاب عمر قبل موته بسنة    قال:   ، دةبَ بن عَ   الة جبََ عن  و 

 . (3) وصححه ابن حزم   ،دداو   و أبأمحد و أخرجه  .«سواحر 
وصححه    ،أبو داودو   أمحد  . أخرجه(من عمل الشيطان) فقال:    ، شرةعن النُّ   ئل رسول هللا  ، قال: سُ جابر  عن  و 

 .(4) النووي
 والعرافين انهَّالُك النهي عن إتيان باب

قالوا: اي    (ليسوا بشيء  ):  فقال َلم رسول هللا    ،عن الكهان  : سأل أانس رسول هللا  قالت  ،عائشةعن  
فها اجلين،  طَ تلك الكلمة من اجلن خيَ ):  ا، قال رسول هللا   الشيء يكون حقًّ فإْنم ُيدثون أحياانً   ،رسول هللا

 .(5) أخرجاه (. ذبة  الدجاجة، فيخلطون فيها أكثر من مائة كَ  ر  ه ق َ ن وليرِ ذُ ها يف أُ رُّ قَ في َ 
جلاهلية، كنا أنِت الكهان، قال:  ا كنا نصنعها يف اأمورً   ، رسول هللامي، قال: قلت: اي  لَ م السُّ كَ عن معاوية بن احلَ و 
 .(6) . أخرجه مسلم(فال أتتوا الكهان)

 
 (.4001صحيح البخاري ) (1)

 .(89صحيح مسلم ) (2766صحيح البخاري ) (2)

من   : صح عن ثالثة  قال اإلمام أمحد بن حنبل  »:  (1/250)ه  تفسري يف  ابن كثري  قال    (12/414احمللى )  (3043سنن أيب داود )   (1657مسند أمحد )  (3)
 «. يف قتل الساحر  أصحاب النيب

 «.حسن ه سند: »(10/233فتح الباري )  يفابن حجر  قال  (9/67اجملموع ) ( 3868سنن أيب داود ) (14135مسند أمحد ) (4)
 .(2228صحيح مسلم ) (5762صحيح البخاري ) (5)

 .(537صحيح مسلم ) (6)
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، مل تقبل له صالة  ا فسأله عن شيء  افً من أتى عر  )قال:    عن النيب    ،عن صفية، عن بعض أزواج النيب  و 
   .(1) (امل تقبل له صالة أربعني يومً  ،فصدقه مبا يقولا  افً من أتى عر  : )هلفظو  ،وأمحد مسلم (. أخرجهأربعني ليلةً 

من أتى كاهنا، أو عرافا، فصدقه مبا يقول، فقد كفر مبا أنزل على  ):  عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا  و 
 .  (2) إسناده صحيح :، وقال الذهيباحلاكمأمحد، وصححه   (. أخرجهحممد

ا فسأله فصدقه مبا يقول، فقد كفر مبا أنزل على  أو كاهنً   ، اأو ساحرً   ،اافً أنه قال: »من أتى عر    ،بن مسعود  اعن  و 
  .(3) ، وقال املنذري وابن كثري : سنده جيد أخرجه أبو يعلى   .« حممد  

 التنجيمبيان حكم  باب

  مع رسول هللا   من األنصار، أْنم بينما هم جلوس ليلةً   ، قال: أخربّن رجل من أصحاب النيب  بن عباس  ان  ع
  ُفاستنار، فقال َلم رسول هللا  مي بنجم  ر :(مي مبثل هذا؟يف اجلاهلية، إذا رُ  ماذا كنتم تقولون)    قالوا: هللا

رمى هبا  فإْنا ال يُ ):  ولد الليلة رجل عظيم، ومات رجل عظيم، فقال رسول هللا    : ورسوله أعلم، كنا نقول
ح أهل السماء  ح محلة العرش، ُث سب  ا سب  إذا قضى أمرً   -تبارك وتعاىل امسه  -وال حلياته، ولكن ربنا  ملوت أحد  

ذا قال  العرش حلملة العرش: ماالذين يلون محلة    ُث قال  ،الذين يلوْنم، حىت يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا
ا، حىت يبلغ اْلرب هذه السماء الدنيا، فيستخرب بعض أهل السماوات بعضً   :قال  ،ربكم؟ فيخربوْنم ماذا قال

فون فيه  رِ قْ رمون به، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم ي َ فون إىل أوليائهم، ويُ قذِ مع فيَ اجلن الس    فُ خطَ فتَ 
 .(4) مسلم  (. أخرجهويزيدون

(.  زاد ما زاد  ،من السحر  ا من النجوم، اقتبس شعبةً من اقتبس علمً ):  قال: قال رسول هللا    ،عن ابن عباس  و 
  .(5) صحيح  ه إسناد :والعراقي وقال النووي  ،هأمحد وأبو داود وابن ماج  أخرجه

 مطرنا بنوء كذا :من قال باب

ثر السماء كانت من الليل،  صالة الصبح ابحلديبية يف إِ   اجلهين، قال: صلى بنا رسول هللا   عن زيد بن خالد  
قال: أصبح  )قالوا: هللا ورسوله أعلم، قال:  (هل تدرون ماذا قال ربكم؟)فقال:  ،فلما انصرف أقبل على الناس

يب كافر ابلكوكب، وأما من  فذلك مؤمن    ،من عبادي مؤمن يب وكافر، فأما من قال: مطران بفضل هللا ورمحته

 
 . صحيح على شرط الشيخني  هسندعن رواية أمحد:  (14/57الضعيفة )قال األلباّن يف  (16638مسند أمحد ) (2230(صحيح مسلم )1)

فيض القدير ويف    ( 6/3228« املهذب يف اختصار السنن الكبري )على شرطهما»  ه:تلخيص  يف  الذهيبوقال    (1/49املستدرك )  (9536(مسند أمحد )2)
 .قال الذهيب: إسناده قوي، و قال احلافظ العراقي: حديث صحيح : (23/ 6)

 ، جيد  هسند  (:10/217فتح الباري )يف    ابن حجر  وقال  (  1/363)  ابن كثري    ( تفسري4/19الرتغيب والرتهيب )(  5408مسند أيب يعلى املوصلي )  (3)
 . ومثله ال يقال ابلرأي

 .(2229صحيح مسلم ) (4)

 .(1460( املغين عن محل األسفار )ص369رايض الصاحلني )ص( 3726سنن ابن ماجه ) (3905سنن أيب داود ) (2840مسند أمحد ) (5)
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 .(1) أخرجاه (. فذلك كافر يب مؤمن ابلكوكب  ،كذا وكذا  ءِ وْ قال: مطران بن َ 
أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر،  ): ، فقال: النيب ر الناس على عهد النيب طِ ، قال: مُ ابن عباس  وعن 

وكذا نوء كذا  لقد صدق  بعضهم:  وقال  هذه رمحة هللا،  فنزل (.  قالوا:  اآلية: }قال:  هذه  مبََواِقِع  ت  أُْقِسُم  َفاَل 
بُونَ { حىت بلغ: }النُُّجومِ     .(2) أخرجه مسلم  .{َوََتَْعُلوَن رِْزَقُكْم أَن ُكْم ُتَكذِر

أربع يف أميت من أمر اجلاهلية، ال يرتكوْنن: الفخر يف األحساب،  )قال:    أن النيب    ،األشعري  مالك    أيب عن  و 
قام يوم القيامة  النائحة إذا مل تتب قبل موُتا، تُ )وقال:    (األنساب، واالستسقاء ابلنجوم، والنياحةوالطعن يف  

 .(3) (. أخرجه مسلم ، ودرع من جرب  ران  طِ وعليها سرابل من قَ 
 يرةالطِّ النهي عن باب

جيده أحدكم يف نفسه، فال  ذاك شيء  )كنا نتطري قال:    ،: اي رسول هللامي، قلتلَ م السُّ كَ عن معاوية بن احلَ و 
 .(4) (. أخرجه مسلم يصدنكم

ولكن هللا    ،ا إالوما منر   ،(الطرية شرك ،  الطرية شرك، الطرية شرك):  رسول هللا   قال» قال:    ،بن مسعود  اعن  و 
من    ...«وما منا إال»  :وقوله  ،(5) ابن حبانالرتمذي و وصححه  اْلمسة إال النسائي،    . أخرجهيذهبه ابلتوكل«

 .(6) ج يف اْلربِر دْ أُ  ،بن مسعود  اكالم 
وصححه  ،  ابن ماجهو   أمحد  . أخرجهيعجبه الفأل احلسن، ويكره الطرية«  قال: »كان النيب  ،عن أيب هريرةو 

   .(7) وقال ابن حجر : سنده حسن ابن حبان، 

 
 .(71صحيح مسلم ) (1038صحيح البخاري ) (1)

 .(73صحيح مسلم ) (2)

 .(934صحيح مسلم ) (3)

 .(537صحيح مسلم ) (4)

 (.6122صحيح ابن حبان ) (3538سنن ابن ماجه ) (1614جامع الرتمذي ) (3910سنن أيب داود ) (4194مسند أمحد ) (5)
بي    (6) البخاري  نه سليمان بن حرب  وقد  البخاري عنه  ،شيخ  الرتمذي عن  ينظر:فيما حكاه  الرتمذي )  .  للرتمذي ) ( و 1614جامع  الكبري    ترتيبه: العلل 

 .(266ص

: (4/77مصباح الزجاجة )  يف  ( وقال البوصريي10/214)  فتح الباري  (6121)  صحيح ابن حبان   (3536سنن ابن ماجه )  (8393مسند أمحد )  (7)
   .إسناده صحيح رجاله ثقات
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 ا على القدرباب النهي عن قول )لو( إذا كان تسخًط

  ،: )املؤمن القوي خري وأحب إىل هللا من املؤمن الضعيف، ويف كل ر خريعن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا 
وال تعجز، وإن أصابك شيٌء فال تقل: لو أّن فعلت كان كذا وكذا،    ،احرص على ما ينفعك، واستعن ابهلل

 .(2) هللا وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان(. أخرجه مسلم  (1) ولكن قل: قدر
 باب الشفاعة

يًعا{.اق  ل تعاىل: }ُقل ّلِلرِِ  الش َفاَعُة مجَِ
ًئا ِإال  ِمن بَ ْعِد َأن ََيَْذَن هللاُ ِلَمن َيَشاء َويَ ْرَضى{: }وََكم مِرن م َلك  يف الس َماَواِت اَل تُ ْغيِن شَ الوق    .َفاَعتُ ُهْم َشي ْ

َوَما ََلُْم ِفيِهَما    }ُقِل اْدُعوا ال ِذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدوِن اّلِلِ  اَل مَيِْلُكوَن ِمثْ َقاَل َذر ة  يف الس َماَواِت َواَل يف اأْلَْرضِ وقال:  
ُهْم ِمْن َظِهري  ِمْن ِشْرك  َوَما   َفُع الش َفاَعُة ِعنْ  .َلُه ِمن ْ    .{َدُه ِإال  ِلَمْن أَِذَن َلهُ َواَل تَ ن ْ

  فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول بشيٍء استهزأمن  كفِربيان  باُب

وال أكذب    ،ائنا هؤالء أرغب بطوانً ر  ، ما رأينا مثل ق ُ قال رجل يف غزوة تبوك يف َملس  »قال:    ، بن عمراعن  
، فبلغ ذلك  وال أجنب عند اللقاء، فقال رجل يف اجمللس: كذبت، ولكنك منافق، ألخربن رسول هللا  ،ألسنةً 
احلجارة، وهو يقول:  تَ ْنُكُبُه  ،  انقة رسول هللا    حِبََقبِ ا  بن عمر: فأان رأيته متعلقً ا، ونزل القرآن، قال    النيب  

ُتْم َتْستَ ْهزِئُوَن اَل تَ ْعَتِذُروا َقْد  }  يقول:  سول هللا  اي رسول هللا إمنا كنا خنوض ونلعب، ور  أاَِبّلِلِ  َوآاَيتِِه َوَرُسولِِه ُكن ْ
 .(3) أخرجه ابن جرير  .{َكَفْرُِتْ بَ ْعَد ِإميَاِنُكمْ 

 الحكم فيمن سب النبي  بيان باب

فلما    ،فال تنتهي  ،فينهاها  ،تشتم النيب صلى هللا عليه وسلم وتقع فيه  أن أعمى كانت له أم ولدِ   عن ابن عباس  
فقال:    ،فبلغ ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم  ،فقتلها  ،كأ عليهاوات    ،فجعله يف بطنها  ،أخذ املعول  كان ذات ليلة  

رواته  بن حجر :  والنسائي، وصححه احلاكم، وأقره الذهيب، وقال ا  ه أبو داود ( أخرجأال اشهدوا أن دمها هدر)
 .(4) ثقات

 
 وُضبط بتشديد الدال.  ،بفتح الدال وضم الراء (1)

 .(2664صحيح مسلم ) (2)

  .(11/543جامع البيان ) (3)

هذا حديث  :  (515/  1الصحيح املسند )قال الوادعي يف    (369بلوغ املرام )ص(  8044املستدرك )(  4070سنن النسائي )  (4361(سنن أيب داود )4)
وأمجعوا : »(128اإلمجاع )صيف  ابن املنذر  قال  إسناده صحيح على شرط مسلم.  :  (92/  5رواء )وقال األلباّن يف اإلحسٌن، رجاله رجال الصحيح.  

تلف يف وجوب ا من املسلمني اخوال أعلم أحدً »:  (296/  3معامل السنن )« وقال اْلطايب يف  على أن من سب النيب صلى هللا عليه وسلم أن له القتل
 «. قتله
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.  دمها«   وتقع فيه، فخنقها رجل حىت ماتت، فأبطل رسول هللا    كانت تشتم النيب    »أن يهوديةً   عن علير  و 
 .(1) داود  وأب  أخرجه

  رسوله  سب  هللا عز وجل أو سب من  املسلمون أن أمجع »قد (:  238)ت  بن راهويه  قال اإلمام إسحاقو 
 .(2) ا من أنبياء هللا تعاىل أنه كافر بذلك« ا مما أنزل هللا تعاىل أو قتل نبيًّ أو دفع شيئً 

 كفر اليهود والنصارىبيان باب 

ُْم َكانُوا َيْكُفُروَن ِِباَيِت    :ودهقال تعاىل عن الي اّلِلِ  َويَ ْقتُ ُلوَن الن ِبيِرنَي ِبَغرْيِ احلَْقِر َذِلَك مبَا َعَصْوا وََكانُوا  }َذِلَك أِبْن 
 .يَ ْعَتُدوَن{

 . }فَ َلم ا َجاَءُهْم َما َعَرفُوا َكَفُروا بِِه فَ َلْعَنُة اّلِلِ  َعَلى اْلَكاِفرِيَن{ :اْلبري العليم   وقال
 . {ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرميََ  ِإن  اّلِل َ  }َلَقْد َكَفَر ال ِذيَن قَالُوا  :وقال عن النصارى

   .}َلَقْد َكَفَر ال ِذيَن قَالُوا ِإن  اّلِل َ اَثِلُث َثاَلثَة {وقال: 

بيده، ال يسمع يب أحد من هذه األمة يهودي   والذي نفس حممد  )أنه قال:  عن أيب هريرة، عن رسول هللا و 
 .(3) (. أخرجه مسلم رسلت به، إال كان من أصحاب الناروال نصراّن، ُث ميوت ومل يؤمن ابلذي أُ 

 جل وعال الحكم بغير ما أنزل الله ما جاء في باب

ُْم  }:  أحكم احلاكمني   قال نَزَل إِلَْيَك َوَما أُْنزَِل ِمْن قَ ْبِلَك يُرِيُدوَن َأن يَ َتَحاَكُموا  آَمُنوا مبَآ أُ أملَْ تَ َر ِإىَل ال ِذيَن يَ ْزُعُموَن َأْن 
 {.ِإىَل الط اُغوِت َوَقْد أُِمُروا َأْن َيْكُفُروا بِِه َويُرِيُد الش ْيطَاُن َأْن ُيِضل ُهْم َضاَلاًل بَِعيًدا

 {.وَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اّلِلِ  ُحْكًما ِلَقْوم  يُوِقُنونَ أََفُحْكَم اجْلَاِهِلي ِة يَ ب ْغُ وقال خري احلكمني: }
 .{فَأُولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ  }َوَمْن مَلْ َُيُْكْم مبَا أَنْ َزَل اّلِل ُ وقال جل  وعز: 

ُ فَأُولَِئَك ُهُم الظ اِلُموَن{وقال:   .}َوَمْن مَلْ َُيُْكْم مبَا أَنْ َزَل اّلِل 
ُ فَأُولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن{}َوَمْن ملَْ وقال:    . َُيُْكْم مبَا أَنْ َزَل اّلِل 

ُ فَأُولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ عن ابن عباس  و  ا ابهلل ومالئكته وليس كفرً   ،قال: »هي به كفر  {: }َوَمْن مَلْ َُيُْكْم مبَا أَنْ َزَل اّلِل 
 .(4) أخرجه ابن جرير .وكتبه ورسله«

 
وكان  ،  ا وروى عنه حديث شراحةفإن الشعيب رأى عليًّ   ؛هذا احلديث جيد:  (61الصارم املسلول )صقال شيخ اإلسالم يف    ( 4362سنن أيب داود )  (1)

 ، لشعيب يبعد مساعه من علير  ألن ا ؛ُث إن كان فيه إرسال ،فيكون احلديث متصاًل  ،فقد ثبت لقاؤه ،وهو كويف ،قد انهز العشرين سنةً  على عهد علير  
  ، وأعلمهم بثقات أصحابه ُث هو من أعلم الناس حبديث علير   ،حا إال صحيً ألن الشعيب عندهم صحيح املراسيل ال يعرفون له مرساًل  ؛افهو حجة وفاقً 

وجاء ما يوافقه عن أصحاب  ،وقد عمل به عوام أهل العلم ،ااملعَن واحدً  أو يكون  فإن القصة إما أن تكون واحدةً ؛ حديث ابن عباس  من وله شاهد  
 ومثل هذا املرسل مل يرتدد الفقهاء يف االحتجاج به.  ،النيب 

 .(512الصارم املسلول )ص (150/ 2االستذكار ) (2)
 .(153صحيح مسلم ) (3)

  «.صحيح هإسناد: »(6/113الصحيحة )وقال األلباّن يف  (8/465مع البيان )جا (4)
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 كره دين اإلسالم ْنباب في َم

ُْم َكرُِهوا َما أَنْ َزَل اقال هللا تعاىل:  ُ فََأْحَبَط أَْعَماََلُمْ }َذِلَك أِبْن     .{ّلِل 
 باب وجوب الوالء للمؤمنين والبراء من الكافرين

بَ ْعض   قال هللا تعاىل:   أَْولَِياءُ  بَ ْعُضُهْم  َويُِقيُموَن  }َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت  اْلُمْنَكِر  َهْوَن َعِن  َويَ ن ْ ََيُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف 
َ َعزِيٌز َحكِ  ُ ِإن  اّلِل     .يٌم{الص اَلَة َويُ ْؤتُوَن الز َكاَة َويُِطيُعوَن اّلِل َ َوَرُسوَلُه أُولَِئَك َسرَيْمَحُُهُم اّلِل 

ال تدخلون اجلنة حىت تؤمنوا، وال تؤمنوا حىت    والذي نفسي بيده):  عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا  و 
 .(1) مسلم  (. أخرجهإذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم حتابوا، أوال أدلكم على شيء  

َرآُء ِمْنُكْم َومم ا تَ ْعُبُدوَن  }َقْد َكاَنْت َلُكْم أُْسَوٌة َحَسَنٌة يف إِبْ رَاِهيَم َوال ِذيَن َمَعُه ِإْذ قَالُوا ِلَقْوِمِهْم ِإان  ب ُ وقال هللا تعاىل: 
َنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلبَ ْغَضاُء أََبًدا َحىت  تُ ْؤِمُنوا اِبّلِل ِ  نَ َنا َوبَ ي ْ   . َوْحَدُه{ِمْن ُدوِن اّلِلِ  َكَفْراَن ِبُكْم َوَبَدا بَ ي ْ

اآْلِخِر يُ َوادُّوَن َمْن َحاد  اّلِل َ َوَرُسوَلُه َوَلْو َكانُوا آاَبَءُهْم أَْو أَبْ َناَءُهْم  قال تعاىل: }ال َتَُِد قَ ْوماً يُ ْؤِمُنوَن اِبّلِلِ  َواْليَ ْوِم  و 
ميَاَن َوأَي َدُهْم ِبُروح  ِمْنُه َويُْدِخُلُهمْ  اأْلَْْنَاُر    َجن ات  ََتْرِي ِمْن حَتِْتَهاأَْو ِإْخَواَْنُْم أَْو َعِشريََُتُْم أُولَِئَك َكَتَب يف قُ ُلوهِبُِم اأْلِ

ُ َعن ُْهْم َوَرُضوا َعْنُه أُولَِئَك ِحْزُب اّلِلِ  َأال ِإن  ِحْزَب اّلِلِ  ُهُم اْلُمْفِلحُ   .وَن{َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي اّلِل 
 الكافرين باب النهي عن مواالة

ُْم ِمْنُكْم  }اَي أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا اَل تَ ت ِخُذوا اْليَ ُهوَد َوالن  قال هللا تعاىل:   َصاَرى أَْولَِياَء بَ ْعُضُهْم أَْولَِياءُ بَ ْعض  َوَمْن يَ تَ َوَل 
ُهْم ِإن  اّلِل َ اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظ اِلِمنيَ  َفرَتَى ال ِذيَن يف قُ ُلوهِبِْم َمَرٌض يَُسارُِعوَن ِفيِهْم يَ ُقولُوَن خَنَْشى َأْن ُتِصيبَ َنا    .فَِإن ُه ِمن ْ

ُ َأْن ََيِْتَ اِبْلَفْتِح أَْو أَْمر  ِمْن ِعْنِدِه فَ ُيْصِبُحوا َعَلى َما َأَسرُّ َدائَِرٌة     .{وا يف أَنْ ُفِسِهْم اَنِدِمنيَ فَ َعَسى اّلِل 
ْلَمَود ِة َوَقْد َكَفُروا مبَا َجاءَُكْم  }اَي أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا اَل تَ ت ِخُذوا َعُدوِري َوَعُدو ُكْم أَْولَِياَء تُ ْلُقوَن إِلَْيِهْم ابِ قال هللا تعاىل:  و 

ُتْم َخَرْجُتْم ِجَهاًدا يف سَ  ُكْم َأْن تُ ْؤِمُنوا اِبّلِلِ  رَبِرُكْم ِإْن ُكن ْ ِبيِلي َوابِْتَغاَء َمْرَضاِت ُتِسرُّوَن  ِمَن احلَْقِر خُيْرُِجوَن الر ُسوَل َوِإاي 
ُتْم َوَمْن يَ ْفَعْلُه ِمْنُكْم فَ َقْد َضل  َسَواَء الس ِبيِل{إِلَْيِهْم اِبْلَمَود ِة َوأاََن أَْعَلُم مبَِ  ُتْم َوَما أَْعَلن ْ   .ا َأْخَفي ْ

 أكفر أحًدا من المسلمين وليس كذلك من بيان باب

رتدت عليه، إن   ابلفسوق، وال يرميه ابلكفر، إال اال يرمي رجل رجاًل )يقول:  أنه مسع النيب    عن أيب ذرر  
 .(2) واللفظ للبخاري ،أخرجاه (.صاحبه كذلكمل يكن 

 
 واحلمد هلل رب العاملني.، مئة  وألف   وثالثني وأربع سنة مخس   ،شوال  شهر  هللا يف ِت بفضل       

 
 .(54صحيح مسلم ) (1)

 .(61صحيح مسلم ) (6045صحيح البخاري ) (2)
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