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  منت عقيدة املسلم
  إن كـــان تـــابع أمحـــد متوهبـــاً

  
    

ــايب       ــأنين وهـ ــر بـ ــا املقـ   فأنـ
  أنفي الشـريك عـن اإللـه فلـيس يل      

  
    

ــاب       ــرد الوهـ ــوى املتفـ   رب سـ
ــن وال    ــى وال وثـ ــة ترجـ   ال قبـ

  
    

ــباب        ــن األس ــبب م ــه س ــرب ل   ق
  كـــال وال حجـــر، وال شـــجر وال  

  
    

ــاب       ــن األنص ــب م ــني، وال نص   ع
  لتميمــة ولســت معلقــاً  أيضــاً  

  
    

ــاب      ــة أو نـ ــة، أو ودعـ   أو حلقـ
  لرجـــاء نفـــع، أو لـــدفع بليـــة  

  
    

  اهللا يــــنفعين، ويــــدفع مــــا يب    
ــر حمــدث      ــل أم ــداع وك   واالبت

  
    

ــاب       ــو األلب ــره أول ــدين ينك   يف ال
  أرجـــو بـــأين ال أقاربـــه وال    

  
    

ــواب      ــري ص ــو غ ــا، وه ــاه دين   أرض
ــت    ــها عت ــة عن ــن جهمي ــوذ م   وأع

  
    

  الف كـــل مـــؤول مرتـــابخبـــ    
ــدوة      ــيب ق ــإن حس ــتواء ف   واالس

  
    

  فيـــه مقـــال الســـادة األجنـــاب    
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ــة  ــك وأيب حنيفـ ــافعي ومالـ   الشـ
  

    
ــي األواب       ــل التقـ ــن حنبـ   وابـ

ــه     ــدا ب ــاء معتق ــن ج ــرنا م   وبعص
  

    
  صـــاحوا عليـــه جمســـم وهـــايب    

ـ         كجاء احلـديث بغربـة اإلسـالم فليب
  

    
ــاب      ــة األحبــ ــب لغربــ   احملــ

  نـــا، وحيفـــظ ديننـــافـــاهللا حيمي  
  

    
ــباب        ــد س ــل معان ــر ك ــن ش   م

ــبة      ــف بعص ــدين احلني ــد ال   ويؤي
  

    
  متمســــكني بســــنة وكتــــاب    

ــهم   ــرأيهم وقياسـ ــذون بـ   ال يأخـ
  

    
  وهلــم إىل الــوحيني خــري مــآب       

ــم     ــهم أ ــار عن ــرب املخت ــد أخ   ق
  

    
ــحاب       ــل واألص ــني األه ــاء ب   غرب

ــق الســالكني إىل اهلــدى     ســلكوا طري
  

    
ــوا     ــواب  ومش ــهاجهم بص ــى من   عل

ــافروا    ــو تن ــل الغل ــل ذا أه ــن أج   م
  

    
  عنــهم فقلنــا لــيس ذا بعجــاب       

ــورى    ــري ال ــاهم خ ــذين دع ــر ال   نف
  

    
  إذ لقبــــوه بســــاحر كــــذاب    
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  مـــع علمهـــم بأمانـــة وديانـــة

  
    

ــواب        ــدق ج ــة، وص ــه ومكرم   في
ــبا    ــب الص ــا ه ــه اهللا م ــلى علي   ص

  
    

ــحاب     ــع اآلل واألصـ ــى مجيـ   وعلـ
  )رمحة اهللا تعاىل عليه( عمران الشيخ مال  

  
* * *  
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
مسعت رسول : عن عمر بن اخلطاب ـ رضي اهللا عنه ـ قال  

إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نـوى،  «: يقول اهللا 
فمن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله، ومن 

و امرأة ينكحها فهجرته إىل مـا  كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أ
  .)١(»هاجر إليه

  املقدمة
احلمد هللا رب العاملني، مالك يوم الدين، أمر بتوحيده ووعـد  
ملن فعل ذلك بالسعادة والنجاة يوم الدين مع النبـيني والصـديقني   
والشهداء والصاحلني، والصالة والسالم على سيد املرسلني، قائـد  

وحيـد رب العـاملني، حمطـم أصـنام     الغر احملجلني الداعي إىل  ت
  .املشركني يوم الفتح العظيم، احملذر املنذر من الشرك برب العاملني

صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه الذين عرفوا احلـق بدليلـه   
  .وسلم تسليما كثريا إىل يوم الدين

  :أما بعد
فإن عقيدة املسلم وهي توحيد اهللا تعاىل وحده من دون شريك 

ته وربوبيته وأمسائه وصفاته، هي األساس الذي قامـت  له يف ألوهي
                              

يف اإلميان، رواه مسلم رقم ) ٥٤(يف بدء اخللق ورقم ) ١(رواه البخاري رقم  (١)
) ١٦٤٧(الطالق والترمذي رقم ) ٢٢٠١(وأبو داود رقم . يف األمارة) ١٩٠٧(

الزهد باب ) ٤٢٢٧(الطهارة وابن ماجة رقم ) ٧٥(والنسائي رقم . فضائل اجلهاد
  .١/٢٥النية وأمحد يف املسند 
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عليه الرسل مجيعا من لدن نوح عليه السالم إىل نبينا حممد صلى اهللا 
  .)١(عليه وسلم

ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولًا أَن اُعبـدوا اللَّـه   : قال تعاىل
وا الطَّاغُوتنِبتاجو ]٣٦: النحل.[  

املسلمون األوائل من السلف الصاحل ومـن تـبعهم    ولقد كان
اعهم القرآن العظيم والسـنة  ببإحسان على هدى من أمر دينهم الت

واملطهرة من غري حتريف وال تكييف وال متثيل وال تعطيل، وعندما 
ابتعد أكثر املسلمني عن الكتاب والسنة الصحيحة تفرقـوا شـيعا   

ألباطيل، وخرج منهم من وأحزابا؛ ففشت فيهم البدع واخلرافات وا
خرج من اإلسالم، وأصبح ذلك مدخال ألعداء هذا الدين يف تشويه 
صورة اإلسالم احلقيقة خاصة يف هذه اجلزيرة، ولكـن بفضـل اهللا   
تعاىل ومنه وكرمه قيض هلذه األمة رجال من أهل اخلري والصـالة،  
فقام فدعا الناس إىل توحيد اهللا وحده ونبذ الشـرك واخلرافـات   

بدع والطواف حول القبور، أال وهو الشيخ العالمة اإلمام شيخ وال
اإلسالم علم األعالم حممد بن عبد الوهاب ـ أجزل اهللا له األجـر   
والثواب، وكان يسانده اإلمام الصنديد املغوار البطل حممـد بـن   
سعود آل مقرن ـ رمحهم اهللا تعاىل وجزاهم اهللا عـن اإلسـالم    

                              
ين أرسلهم اهللا لدعوة قومهم إىل توحيده ونبذ الشرك نوح عليه أول الرسل الذ (١)

  .السالم
  .وأول األنبياء على اإلطالق آدم عليه السالم  
: قال تعاىل. وآخر األنبياء والرسل وخامتهم وأفضلهم حممد صلى اهللا عليه وسلم  
َّولَ اللسر نلَكو كُمالرِج نم دا أَحأَب دمحا كَانَ مم كَانَ اللَّهو نيبِيالن ماتخو ه

  ].٤٠: األحزاب[ بِكُلِّ شيٍء عليما
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  .آمني. ك اهللا يف ذريتهم إىل يوم الدينواملسلمني خري اجلزاء، وبار

فقد عم اخلري واستتب األمن وانتشرت هذه الدعوة املباركة يف 
كل اجلزيرة واحلمد هللا، وقد خرج يف ذلك الزمان من يـدعو إىل  
هذه الدعوة املباركة بسيفه وماله وبشعره، وكان ضمن الشـعراء  

" مال عمران"يخ الذين دعوا إىل هذه الدعوة؛ دعوة التوحيد ـ الش 
ـ رمحه اهللا تعاىل ـ فقد قرأت قصيدته فأعجبتين ولكن مل أقتصر  
على ذلك وقلت يف نفسي إن هذا الشيخ له حق علـي، فعزمـت   
وتوكلت على احلي القيوم الكرمي اجلواد املنان بأن أشـرح هـذه   
العقيدة وذلك بالرجوع إىل أقوال العلماء حول كل كلمة فيهـا،  

  ).نعم يف شرح عقيدة املسلمتيسري امل(ومسيتها 
وإين أرجو من اهللا التوفيق والسداد، وكما أرجو بـأن جيعـل   
عملنا خالصا لوجهه الكرمي ومجيع إخواين املسلمني وأن يوفق والة 
أمور املسلمني يف كل مكان وزمان إىل حتكيم كتابه واتباع سنة نبيه 

 لسالم على ، وأخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني والصالة وا
سيد املرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني والتابعني هلم بإحسـان إىل  

  .يوم الدين
  

  املؤلف
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  عقيدة املسلم
مأخوذة من عقد احلبل والبيع والعهد مث اسـتعمل فيمـا   : لغة

اعتقدت كذا أي عقدت عليـه القلـب   : يعتقده القلب ـ تقول 
  .والضمري

ق إليه شك لـدى  هي اإلميان اجلازم الذي ال يتطر: اصطالحا
  .)١(ويكون بتصديق القلب ونطق اللسان وعمل اجلوارح. معتقده

قال الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي ـ رمحه اهللا تعاىل ـ   
بأن املسلمني يؤمنون : يف كتاب القول السديد شرح كتاب التوحيد

. باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خـريه وشـره  
 هو الرب اإلله املعبود، املتفـرد بكـل كمـال،    فيشهدون أن اهللا

  .فيعبدونه وحده، خملصني له الدين
إن اهللا هو اخلالق البارئ املصور الرزاق املعطي املانع : فيقولون

وأنه األول الذي  )٢(وأنه املعبود املوحد املقصود. املدبر جلميع األمور
                              

هو تصديق اجلنان وقول اللسان وعمل األركان : اإلميان: وقال بعض أهل العلم (١)
  .يزود بطاعة الرمحن وينقص بطاعة الشيطان

الستعانة واالستعاذة أي ال يستحق الدعاء واالستغاثة والرجاء واخلوف والتوكل وا (٢)
واإلنابة والرغبة واخلشوع والرهبة واخلشية وغري ذلك من العبادات إال اهللا، قال 

وكذلك الذبح ]. ١٨: اجلن[ وأَنَّ الْمساجِد للَّه فَلَا تدعوا مع اللَّه أَحدا: تعاىل
حياي ومماتي للَّه رب قُلْ إِنَّ صلَاتي ونسكي وم: ال يكون إال هللا، قال تعاىل

نيالَمالْع ]وكذلك النذر، قال تعاىل]. ١٦٢: األنعام : َافُونخيذْرِ ووفُونَ بِالني
فمن صرف منها شيئا لغري اهللا فهو ]. ٧: اإلنسان[ يوما كَانَ شره مستطريا
إِلَها َآخر لَا برهانَ لَه بِه فَإِنما ومن يدع مع اللَّه : مشرك كافر، قال تعاىل

وال جيوز أن يذبح أو ]. ١١٧: املؤمنون[ حسابه عند ربه إِنه لَا يفْلح الْكَافرونَ
ينذر لغري اهللا كمن يذبح لألولياء والصاحلني واألنبياء وينذر هلم؛ ألن هذه من 
= 
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لـيس   ليس قبله شيء، اآلخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي

فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء، وأنه العلي األعلى بكـل  
  .معىن واعتبار، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر

وأنه على العرش استوى، استواء يليق بعظمته وجاللـه ومـع   
علوه املطلق وفوقيته، فعلمه حميط بالظواهر والبواطن والعامل العلوي 

يعلم مجيع أحواهلم، وهو القريـب  والسفلي، وهو مع العباد بعلمه 
  .ايب

وأنه الغين بذاته عن مجيع خملوقاته، والكل إليـه مفتقـرون يف   
إجيادهم وإجياد ما حيتاجون إليه يف مجيع األوقات، وال  غىن ألحـد  

  .عنه طرفة عني
وهو الرءوف الرحيم، الذي ما بالعباد من نعمـة دينيـة وال   

فهو اجلالب للنعم الدافع للـنقم،   دنيوية وال دفع نقمة إال من اهللا،
ومن رمحته أنه ينزل كل ليلة إىل السماء الدنيا يستعرض حاجـات  

ال أسأل عن عبـادي  «: العباد حني يبقى ثلث الليل اآلخر، فيقول
غريي، من ذا الذي يدعوين فأستجيب له، من ذا الذي يسـألين  

 )١(»فأعطيه، من ذا الذي يستغفرين فأغفر له ـ حىت يطلع الفجر 
=                                

إال من . ، فمن صرفها لغري اهللا فهو مشرك كافرالعبادات اليت ال يستحقها إال اهللا
وكذلك اخلوف من اجلن والذبح هلم وإتيان الكهان . تاب فإن اهللا يتوب عليه

واملشعوذين والعرافني وتصديقهم، وكذلك الطواف فال يطاف إال حول الكعبة، 
فالطواف ]. ٢٩: احلج[ ولْيوفُوا نذُورهم ولْيطَّوفُوا بِالْبيت الْعتيقِ: قال تعاىل

عبادة، فمن طاف حول قرب فقد عبد صاحبه، وهذا شرك أكرب أعاذنا اهللا منه أ ـ 
  ).شيخنا الفاضل عبد الرمحن ابن علي الصغري، عفا اهللا عنه(هـ 

يف صالة ) ١٧٧٢(يف التهجد ومسلم برقم ) ١١٤٥(أخرجه البخاري برقم  (١)
= 
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لَيس كَمثْلـه  : فهو ينزل كما يشاء ويفعل كما يريد، قال تعاىل
ريصالْب يعمالس وهٌء ويش)١(.  

ويعتقدون أنه احلكيم، الذي له احلكمة التامة يف شرعه وقدره؛ 
  .فما خلق شيئا عبثا، وال شرع الشرائع إال للمصاحل واحلكم

وبة من عباده ويعفـو عـن   وأنه التواب العفو الغفور؛ يقبل الت
  .السيئات ويغفر الذنوب العظيمة للتائبني واملستغفرين واملنيبني

وهو الشكور الذي يشكر القليل من العمل ويزيد الشـاكرين  
  .من فضله

مـن   ويصفونه مبا وصف به نفسه، ووصفه به رسول اهللا 
الصفات الذاتية، كاحلياة الكاملة والسمع والبصر، وكمال القـدرة  

؛ ومـن  د واجلالل واجلمال، واحلمد املطلقعظمة والكربياء واوال
صفات األفعال املتعلقة مبشيئته وقدرته كالرمحة والرضا والسـخط  

وال  ا يشاء كيف يشاء، وكلماتـه ال تنفـد  والكالم، وأنه يتكلم مب
. )١(، وإليه يعـود )٢(وأن القرآن كالم اهللا غري خملوق، منه بدأ. تبيد

=                                
يف الصلة ) ٤٤٦(لسنة والترمذي برقم يف ا) ٤٧٣٣(املسافرين وأبو داود برقم 

كلهم من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه، . يف إقامة الصالة) ١٣٦٦(وابن ماجة 
ينزل اهللا عز وجل يف كل ليلة إىل «: قال عن جبري بن مطعم عن أبيه عن النيب 

هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له ـ حىت : السماء الدنيا فيقول
  ).١٦٨٦٦(برقم  ٨٠ – ٤مسند أمحد  »يطلع الفجر

نفى سبحانه وتعاىل نفيا مطلقا بأنه ال شبيه له من خملوقاته، وأثبت بالتفصيل بأنه  (١)
مسيع وبصري وقريب وجميب وغري ذلك من الصفات اليت ذكرها سبحانه يف كتابه 

  .وذكرها رسوله صلى اهللا عليه وسلم يف سنته
أخرجه الترمذي من  »اد إىل اهللا مبثل ما خرج منهما تقرب العب«:  قال النيب  (٢)

يعين ) ٢٩١١(حديث أيب أمامة يف فضائل القرآن برقم يف فضائل القرآن برقم 
= 
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يزال موصوفا بأنه يفعل ما يريد ويتكلم مبا يشـاء   وأنه مل يزل وال

وحيكم على عباده بأحكامه القدرية وأحكامه الشرعية وأحكامـه  
اجلزائية، فهو احلاكم املالك ومن سواه مملوك حمكوم عليـه، فـال   

  .خروج للعباد عن ملكه وال عن حكمه
ويؤمنون مبا جاء به الكتاب وتواترت به السنة أن املؤمنني يرون 

وأن نعيم رؤيته والفوز برضـوانه أكـرب    )٢(م تعاىل عيانا جهرةر
النعيم واللذة، وأن من مات على غري اإلميان والتوحيد فهو خملد يف 
نار جهنم أبدا، وأن أرباب الكبائر إذا ماتوا على غـري توبـة وال   
حصل هلم مكفر لذنوم وال شفاعة، فإم وإن دخلـوا النـار ال   

بقى يف النار أحد يف قلبه مثقال حبة خردل مـن  خيلدون فيها وال ي
وأن اإلميان يشمل عقائد القلوب وأعماهلا، . )٣(إميان إال خرج منها

=                                
يا هنتاه تقرب إىل اهللا مبا استطعت فلن يتقرب : "وقال خباب بن األرت. القرآن

  ".إليه بشيء أحب إليه مما خرج منه
آخر الزمان، من املصاحف والصدور فال يبقى يف وأما إليه يعود فإنه يسرى به يف  (١)

وكذلك مصدر رقم . ١٧٤ص ٣الفتاوى ج. الصدور وال يف املصاحف منه حرف
)١.(  
قال شارح ] القيامة[ إِلَى ربها ناظرةٌ* وجوه يومئذ ناضرةٌ : قال تعاىل (٢)

رة ـ رضي اهللا عنهم الطحاوية وهذا من أظهر األدلة وحلديث أيب سعيد وأيب هري
هل تضارون يف «: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال! يا رسول اهللا: ـ أن أناسا قالوا

إنكم ترون ربكم «: قال. ال: قالوا »رؤية الشمس والقمر ليس دوما سحاب؟
وأبو داود يف ) ٦٥٧٣(أخرجه البخاري باب الصراط جسر جهنم برقم . »كذلك

وهذا ) (٤٣٣٦(ن ماجة يف باب صفة اجلنة برقم واب) ٤٧٣٠(كتاب السنة برقم 
ومن هذه املذاهب . رد على بعض املذاهب اليت تنكر رؤية املؤمنني يوم القيامة لرم

شرح : األشاعرة واجلهمية واملعتزلة ومن تبعهم من اخلوارج واإلمامية انظر
  ).١/٢٠٧الطحاوية 

شفاعيت «:  ول اهللا قال رس: ويدل على ذلك حيث أنس رضي اهللا عنه، قال (٣)
= 
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وأعمال اجلوارح وأقوال اللسان، فمن قام ا على الوجه األكمـل  
فهو املؤمن حقا، الذي استحق الثواب وسلم من العقـاب، ومـن   

ولذلك كان اإلميـان  . كانتقص منها شيئا نقص من إميانه بقدر ذل
  .يزيد بالطاعة وفعل اخلري وينقص باملعصية والشر

ومن أصوهلم السعي واجلد فيما ينفع من أمور الدين والدنيا مع 
. فهم حريصون على ما ينفعهم ويسـتعينون بـاهللا  . االستعانة باهللا

وكذلك حيققون اإلخالص هللا يف مجيع حركام، ويتبعون رسـول  
لمعبود واملتابعة للرسول، والنصـيحة للمـؤمنني   اهللا يف اإلخالص ل

  .)١(أتباع طريقهم
ويشهدون أن حممدا عبده ورسوله، أرسله اهللا باهلدى وديـن  
احلق ليظهره على الدين كله، وأنه أوىل باملؤمنني من أنفسهم، وهو 

أرسل إىل اإلنس واجلن بشريا ونذيرا وداعيـا إىل اهللا  . خامت النبيني
ا أرسله بصالح الدين وصالح الدنيا وليقوم اخللق بإذنه وسراجا منري

  .بعبادة اهللا ويستعينوا برزقه على ذلك
ويعلمون أنه أعلم اخللق وأصدقهم وأنصحهم وأعظمهم بيانا؛ 
فيعظمونه وحيبونه، ويقدمون حمبته على حمبة اخللق كلهم، ويتبعونه 
يف أصول دينهم وفروعه، ويقدمون قوله وهديه على قول كل أحد 

=                                
حديث صحيح بطرقه وشواهده، أخرجه أبو داود برقم  »ألهل الكبائر من أميت

والطرباين يف الصغري ) ٣/٢١٣(وأمحد يف مسنده ) ٢٤٣٥(والترمذي ) ٤٧٣٩(
  ).١/٦٩(واحلاكم ) ٢٥٩٦(وصححه ابن حبان ) ١/١٦٠(
  . أي الذين خيلصون العمل هللا واملتابعة للرسول  (١)
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  .)١(هديهو

ويعتقدون أن اهللا مجع له من الفضائل واخلصائص والكماالت 
ما مل جيمعه ألحد، فهو أعلى اخللق مقامـا وأعظمهـم جاهـا،    
وأكملهم يف كل فضيلة؛ مل يبق خري إال دلَّ أمته عليه، وال شر إال 

  .حذرهم منه
وكذلك يؤمنون بكل كتاب أنزله اهللا، وكل رسول أرسله اهللا؛ 

  .ون بني أحد من رسلهال يفرق
ويؤمنون بالقدر كله، وأن مجيع أعمال العباد ـ خريها وشرها  
ـ قد أحاط ا علم اهللا، وجرى ا قلمه، ونفذت فيها مشـيئته،  
وتعلقت ا حكمته، حيث خلق للعباد قدرة وإرادة، تقع ا أقواهلم 
وأفعاهلم حبسب مشيئتهم، مل جيربهم على شيء منها، بل خمتـارون  

ا، وخص املؤمنني بأن حبب إليهم اإلميان وزينه يف قلوم، وكره هل
  .)٢(إليهم الكفر والفسوق والعصيان بعدله وحكمته

ومن أصول أهل السنة أم يـدينون بالنصـيحة هللا ولكتابـه    
                              

،   هذا رد على الذين ابتدعوا عيد املولد ويدعون بذلك أم حيبون الرسول ويف (١)
عن هذا املولد الذي ابتدعوه لكان أول  ولو كان هناك قول أو فعل لرسول اهللا 

.  من عمل به الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ ألم أشد الناس حبا ومتابعة له 
البالد العربية واإلسالمية بدعة حلديث وبذلك يعلم أن عيد املولد املنتشر يف بعض 

  .رواه مسلم »من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد«:  الرسول 
مبا أن اهللا سبحانه وتعاىل قدر ملن شاء من عباده العمل الصاحل والتزود بالطاعات  (٢)

اليت تقرب إليه بفضله ورمحته ومنه، كذلك صرف عنهم الكفر والفسوق والعصيان 
فإن أمساءه وصفاته صفات كمال وجالل، : "قال يف معارج القبول. متهبعدله وحك

الشيخ حافظ احلكمي ـ رمحة اهللا تعاىل عليه ـ ". وأفعاله كلها عدل وحكمة
  .١٨٥ص ١جملد 
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ورسوله، وألئمة املسلمني وعامتهم، ويأمرون باملعروف وينهون عن 
برب الوالدين وصلة األرحام  املنكر على ما توجبه الشريعة، ويأمرون

واإلحسان إىل اجلريان واملماليك واملعـاملني، ومـن لـه حـق،     
وباإلحسان إىل اخللق أمجعني، ويـدعون إىل مكـارم األخـالق    
وحماسنهم وينهون عن مساوئ األخالق وأرذهلـا، ويعتقـدون أن   
أكمل املؤمنني إميانا ويقينا أحسنهم أعماال وأخالقـا، وأصـدقهم   

  .أهداهم على كل خري وفضيلة، وأبعدهم من كل رذيلةأقواال، و
ويأمرون بالقيام بشرائع الدين على ما جاء عن نبيهم فيها ويف 
صفاا ومكمالا والتحذير من مفسداا ومنقصاا، ويرون اجلهاد 

؛ )٢(، وأنه ذروة سنام الـدين )١(يف سبيل اهللا ماضيا مع الرب والفاجر
لسالح، وأنه فرض على كل مسلم أن جهاد العلم واحلجة وجهاد ا

  .يدافع عن الدين بكل ممكن ومستطاع
ومن أصوهلم احلث على مجع كلمـة املسـلمني والسـعي يف    
تقريب قلوم وتأليفها، والتحذير من التفرق والتعادي والتباغض، 

  .والعمل بكل وسيلة توصل إىل هذا

                              
قال الطحاوي ـ رمحه اهللا تعاىل ... أي الرب والفاجر من أئمة املسلمني وأمرائهم (١)

اضيان مع أويل األمر من املسلمني برهم اجلهاد واحلج م: "عليه ـ يف عقيدته 
  .هـ.ا" وفاجرهم إىل قيام الساعة ال يبطلهما شيء وال ينقضهما

رأس األمر اإلسالم وعموده «:  وفيه قال (كما يف حديث معاذ رضي اهللا عنه  (٢)
أخرجه الترمذي وقال حديث حسن ) »الصالة وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل اهللا

رواه أمحد يف املسند برقم ) ٣٩٧٣(ابن ماجة برقم و) ٢٦١٦(صحيح برقم 
، ٤١٣ – ٢/٤١٢(، واحلاكم )٢، ١(وابن أيب شيبة يف اإلميان ) ٢٣٥، ٥/٢٣١(

  ).٢١٤١وابن حبان 
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ومن أصوهلم النهي عن أذيـة اخللـق يف دمـائهم وأمـواهلم     

عراضهم ومجيع حقوقهم، واألمر بالعدل واإلنصـاف يف مجيـع   وأ
  .املعامالت والندب إىل اإلحسان والفضل فيها

، وأفضلهم أصـحاب   ويؤمنون بأن أفضل األمم أمة حممد 
، خصوصا اخللفاء الراشدون والعشرة املشهود هلـم   رسول اهللا 

هاجرين باجلنة، وأهل بدر وبيعة الرضوان والسابقون األولون من امل
وينشرون حماسنهم . واألنصار؛ فيحبون الصحابة ويدينون هللا بذلك

، ويدينون هللا باحترام العلمـاء  )١(ويسكتون عما قيل عن مساوئهم
اهلداة وأئمة العدل ومن هلم املقامات العالية يف الـدين والفضـل   
املتنوع على املسلمني، ويسألون اهللا أن يعيذهم من الشك والشرك 

نفاق وسوء األخالق وأن يثبتهم على دين نبـيهم إىل  والشقاق وال
  .املمات

. هذه األصول الكلية ا يؤمنون وهلا يعتقدون وإليها يـدعون 
  .هـ.ا

*     *     *  

                              
ال تسبوا أصحايب، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد «:  قال  (١)

) ٦٤٨٧(ومسلم برقم ) ٣٦٧٣(أخرجه البخاري برقم  »أحدهم وال نصيفه
  .كليهما يف كتاب فضائل الصحابة حترمي سب الصحابة
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  إن كـــان تـــابع أمحـــد متوهبـــا

  
    

ــايب       ــأنين وهـ ــر بـ ــا املقـ   فأنـ
، فقد جاء يف القرآن الكرمي  املقصود الرسول ) أمحد: (قوله  

وإِذْ قَالَ عيسى ابن مريم يـا بنِـي   : يف قوله تعاىلصرحيا بذلك 
  اةرـوالت نم يدي نيا بمقًا لدصم كُمإِلَي ولُ اللَّهسي ريلَ إِنائرإِس
 اتنيبِالْب ماَءها جفَلَم دمأَح همي اسدعب ني مأْتولٍ يسا بِررشبمو

يبني اهللا تعاىل بأن الرسـول  ]. ٦: الصف[ الُوا هذَا سحر مبِنيقَ
  ملا جاء باحلق وهي دعوة اهللا وحده ونبذ عبادة األوثان قالوا عنه

  .ساحر وكذاب
وما محمد إِلَّـا  : وأيضا جاء اسم حممد صرحيا يف قوله تعاىل

نْ مات أَو قُتلَ انقَلَبتم علَـى  رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ أَفَإِ
أَعقَابِكُم ومن ينقَلب علَى عقبيه فَلَن يضر اللَّه شيئًا وسـيجزِي  

رِيناكالش اللَّه ]١٤٤: آل عمران.[  
قال اإلمام ابن القيم ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يف كتاب زاد املعاد   

هـو كـثري   ": "حممدا"وسلم  ائه جملد رقم واحد يف شرح أمس
اخلصال اليت حيمد عليها، وأمحد هو الذي حيمد أفضل ممـا حيمـد   

فمحمد يف الكثرة والكمية، وأمحد يف الصـفة والكيفيـة،   . غريه
فيستحق من احلمد أكثر مما يستحق غريه وأفضل مما يستحق غريه، 

  .فيحمد أكثر محد وأفضل محد محده البشر
ى املفعول، وهذا أبلغ يف مدحـه وأكمـل   فاالمسان واقعان عل
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كثري احلمد، فإنـه  : معىن، ولو أريد معىن الفاعل لسمي احلماد أي

 ا لربهفلو كان امسه أمحد باعتبار محـده  . كان أكثر اخللق محد
فـإن  : وأيضا. لربه، لكان األوىل به احلماد، كما مسيت بذلك أمته

ائصه احملمودة اليت ألجلها هذين االمسني إمنا اشتقا من أخالقه وخص
  . استحق أن يسمى حممدا 

وأمحد وهو الذي حيمده أهل السماء وأهل األرض وأهل الدنيا 
وأهل اآلخرة لكثرة خصائله احملمودة اليت تفوق عد العادين وإحصاء 

عليـه  " الصالة والسالم"احملصني، وقد أشبعنا هذا املعىن يف كتاب 
ات يسرية اقتضتها حال املسافر وتشتت ، وإمنا ذكرنا هاهنا كلم

  .)١(هـ.ا" قلبه وتفرق مهته، وباهللا املستعان وعليه التكالن
حـق   أي إن كان يتبع حممدا ): أنا املقر بأنين وهايب( :قوله

االتباع فأنا وإن تسميت بامسه ال يضر ذلك ما دام املنهج هو منهج 
ا ما دام فيه خمالفـة  وال أتبع شيخا وال إماما وال مذهب  .حممد 

  .لطريقة حممد 
وهذا فيه رد على املتعصبني ملذاهبهم، وذلك عنـدما يقـال   

                              
وقد جاء عن حممد بن ) محد(أمحد وحممد وحممود وغريها كلها ترجع إىل مادة  (١)

إن يل أمساء، أنا «:  قال رسول اهللا : جبري بن مطعم عن أبيه رضي اهللا عنه قال
أنا احلاشر الذي حيشر حممد، وأنا أمحد، وأنا املاحي الذي ميحو اهللا يب الكفر، و

الذي (ويف بعض رواياته جاء تفسري العاقب بأنه  »الناس على قدمي، وأنا العاقب
بأن هذا التفسري حمتمل للرفع ) ٦/٥٥٧(وذكر ابن حجر يف الفتح ) ليس بعده نيب

كتاب املناقب باب ما جاء يف أمساء ) ٣٥٣٢(والوقف، أخرجه البخاري رقم 
) ٢٣٥٤(تاب التفسري، وأخرجه مسلم برقم ك) ٤٨٩٦(، ورقم  الرسول 

  .كتاب الفضائل
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أنا علـى  : هذا العمل يخالف السنة ـ يرد عليك ويقول : ألحدهم
علمـا بـأن   . وهذا خطأ يف اتباع املنهج الصحيح. املذهب الفالين

ـ   أقوال األئمة األربعة ـ رمحهم اهللا تعاىل ورضـي اهللا عنـهم   
؛  صرحية بعدم اتباع أقواهلم إذا كانت ختالف قـول الرسـول   

  :وإليك بعض أقواهلم
، "إذا صح احلديث فهو مذهيب: "قال اإلمام أبو حنيفة - ١

". حرام على من مل يعرف دليلي أن يفـيت بكالمـي  : "وقال أيضا
، وكذلك "فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا: "وأيضا قال

فـاتركوا   قوال خيالف كتاب اهللا وخرب الرسول إذا قلت : "قال
  .هـ.أ".قويل

إمنا أنا بشر أخطئ وأصيب، : "قال اإلمام مالك بن أنس - ٢
فانظروا يف رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما مل 

ـ  ". يوافق الكتاب والسنة فاتركوه ليس : "وقال ـ رمحه اهللا تعاىل 
 .هـ.ا". له ويترك إال النيب إال ويؤخذ من قو أحد بعد النيب 

ما من أحد إال وتذهب عليه سنة : "قال اإلمام الشافعي - ٣
وتعزب عنه، فمهما قلت من قول، أو أصلت مـن   لرسول اهللا 

خالف ما قلت فالقول ما قال رسـول   أصل فيه عن رسول اهللا 
  ".، وهو قويلاهللا 

ـ : "وقال أيضا ن أمجع املسلمون على أن من استبان له سنة ع
إذا : "مل حيل أن يدعها لقول أحد، وكـذلك قـال   رسول اهللا 

فقولوا بسنة رسول اهللا  وجدمت يف كتايب خالف سنة رسول اهللا 
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 ودعوا ما قلت."  

أنتم أعلم باحلديث والرجال مين : "وقال لإلمام أمحد ذات يوم
كوفيا أو بصريا أو : فإذا كان احلديث فأعلموين به أي شيء يكون

  ". أذهب إليه إذا كان صحيحاشاميا، حىت
عند  كل مسألة صح فيها اخلرب عن رسول اهللا : "وقال أيضا

ـ     د أهل النقل خبالف ما قلت فأنا راجـع عنـها يف حيـايت وبع
  .هـ.أ".مويت

رمحه اهللا تعاىل ورضي اهللا  -قال اإلمام أمحد بن حنبل  - ٤
ـ : "- عنه ي وال ال تقلدين وال تقلد مالكا وال الشافعي وال األوزاع

  ".الثوري، وخذ من حيث أخذوا
وسلم فهو علـى   من رد حديث رسول اهللا : "وقال أيضا

  .)١("شفا هلكة
عن عمرو بن العاص ـ رضي اهللا عنه ـ أنه مسع رسـول اهللا    

 إذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب فله أجران، وإذا «: يقول
  .)٢(»حكم فاجتهد مث أخطأ فله أجر

ديث أن املرء إذا تبني له أن عاملا اجتهد ومما يستفاد من هذا احل
يف مسألة مث أخطأ فيها ال جيوز له بعد ذلك متابعة هذا العـامل ألن  

وظاهر كالم األئمـة األربعـة ـ    .  احلق هو ما قاله ورسوله 
                              

  .لأللباين رمحه اهللا تعاىل، الطبعة الثانية من كتاب صفة صالة البني  (١)
يف كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ومسلم برقم  ٤/٧٣٥٢رواه البخاري  (٢)

)٤٤٨٧.(  
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رمحهم اهللا تعاىل ـ يدل على ذلك وأنه ال جيوز ألي إنسان كائن  
لكتاب اهللا وسنة رسـوله   ما كان أن يتبع قوهلم إذا كان فيه خمالفة

  .واهللا تعاىل أعلم.  
*     *     *  

ــيس  ــه فل ــن اإلل ــريك ع ــي الش   أنف
  

    
ــاب     ــرد الوهـ ــوى املتفـ   يل رب سـ

  :قوله  
ــيس( ــه فل   أنفــي الشــريك عــن اإلل

  
    

ــاب       ــرد الوه ــوى املتف   )١()يل رب س
قال الشيخ العالمة عبد الرمحن بن ناصر السعدي ـ رمحه اهللا    

وذلك ": القول السديد يف شرح كتاب التوحيد"تاب تعاىل ـ يف ك 
  :يرجع إىل أمرين

نفي األلوهية كلها عن غري اهللا، بأن يعلم ويعتقد أن ال : األول
يستحق األلوهية وال شيئا من العبودية أحد من اخللق؛ ال نيب مرسل 
وال ملك مقرب وال غريمها، وأنه ليس ألحد من اخللـق يف ذلـك   

  .حظ وال نصيب
                              

ومل يدخلهم  اهللا أما توحيد الربوبية فهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول  (١)
قُلْ من يرزقُكُم من : ، والدليل قوله تعاىل يف اإلسالم، وقاتلهم رسول اهللا 

 تيالْم نم يالْح رِجخي نمو ارصالْأَبو عمالس كلمي نضِ أَمالْأَراِء ومالس
بدي نمو يالْح نم تيالْم رِجخيقُونَوتفَقُلْ أَفَلَا ت قُولُونَ اللَّهيفَس رالْأَم ر 

الشيخ اإلمام حممد ابن عبد الوهاب ـ رمحة اهللا تعاىل عليه ـ ] ٣١: يونس[
  .كشف الشبهات
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إثبات األلوهية هللا تعاىل وحده ال شـريك لـه،   : مر الثاينواأل

وتفرده مبعاين األلوهية كلها وهي نعوت الكمال كلها، وال يكفي 
هذا االعتقاد وحده حىت حيققه العبد بإخالص كلمة الدين هللا فيقوم 
باإلسالم واإلميان واإلحسان وحبقوق اهللا وحقوق خلقـه قاصـدا   

  .انه وثوابهبذلك وجه اهللا وطالبا رضو
ويعلم أن متام تفسريها وحتقيقها الرباءة من عبادة غري اهللا، وأن 
اختاذ أنداد حيبهم كحب اهللا أو يطيعهم كطاعة اهللا أو يعمل هلـم  

  .كما يعمل هللا ـ ينايف معىن ال إله إال اهللا أشد املنافاة
ـ رمحه اهللا تعاىل ـ أن  ) حممد بن عبد الوهاب(وبني الشيخ 

من قال ال إله إال «:  يبني معىن ال إله إال اهللا قوله من أعظم ما 
اهللا وكفر مبا يعبد من دون اهللا حرم ماله ودمه، وحسـابه علـى   

فلم جيعل جمرد التلفظ ا عاصما للدم واملال بل وال معرفة  )١(»اهللا
معناها مع لفظها؛ بل وال اإلقرار بذلك بل وال كونه ال يـدعو إال  

يك له، بل ال حيرم ماله وال دمه حىت يضـيف إىل  اهللا وحده ال شر
ذلك الكفر مبا يعبد من دون اهللا؛ فإن شك أو توقف مل حيرم مالـه  
وال دمه، فتبني بذلك أنه البد من اعتقاد وجوب عبادة اهللا وحده ال 
شريك له، ومن اإلقرار بذلك اعتقادا ونطقا، والبد من القيام بعبادة 

يادا، والبد من الرباءة مما ينايف ذلك عقـدا  اهللا وحده طاعة هللا وانق
وال يتم ذلك إال مبحبة القائمني بتوحيد اهللا ومواالم . وقولًا وفعلًا

ونصرم، وبغض أهل الكفر والشرك ومعادام؛ ال تغين يف هـذا  
                              

  ).١٥٩٧٠(وأمحد برقم ) ١٣٠(أخرجه مسلم يف كتاب اإلميان برقم  (١)
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املقام األلفاظ اردة وال الدعاوي اخلالية من احلقيقة؛ بل البـد أن  
د والقول والعمل؛ فإن هذه األشياء متالزمـة  يتطابق العلم واالعتقا

  .هـ.ا. واهللا أعلم. مىت ختلف واحد منها ختلفت البقية
*     *     *  

ــن وال  ــى وال وثـ ــة ترجـ   ال قبـ
  

    
ــباب        ــن األس ــبب م ــه س ــرب ل   ق

وهي ما يوضع على قبـور الصـاحلني   ) ال قبة ترجى): (قوله(  
ضع على القرب مث وأولياء الطوائف الضالة، وهي على شكل خيمة تو

يطوفون حوله ويدعونه من دون اهللا،وهذا شرك باهللا تعاىل، وقد أمر 
علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه بأن ال يـدع قـربا    الرسول 

  .)١(مشرفا إال سواه
ـ    : قال صاحب لسان العرب ابن منظور ـ رمحه اهللا تعـاىل 

القبـة مـن   . رأى قبة مضروبة يف املسجد: ويف حديث االعتكاف
  .هـ.أ.صغري مستدير وهو من بيوت العرب بيت: اخليام

قال اإلمام حممد ) وال وثن وال قرب له سبب من األسباب: (قوله
أن : روى مالـك يف املوطـأ  : بن عبد الوهاب يف كتاب التوحيد

اللهم ال جتعل قربي وثنا يعبد، اشتد غضب «: قال رسول اهللا 
                              

أال أبعثك على ما : هللا عنه ـقال يل علي ـ رضي ا: عن أيب اهلياج األسدي قال (١)
 »يتها إىل سوال طمستها وال قربإأن ال تدع صورة «: بعثين عليه رسول اهللا 

) ٢٠٣٣(والنسائي برقم ) ١٠٤٩(والترمذي برقم ) ٢٢٤٣(أخرجه مسلم برقم 
  ).١٠٦٤(كلهم من كتاب اجلنائز وأخرجه أمحد برقم 
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  .)٢)(١(»اهللا على قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

أفرأيتم "والبن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن جماهد 
كان يلِّت هلم السويق فمات فعكفـوا علـى   : قال" الالت والعزى

  .قربه
كـان يلِّـت السـويق    : وكذا قال أبو اجلوزاء عن ابن عباس

  .للحجاج
لعن رسـول اهللا  : وعن ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ قال  

 ،٣()واملتخذين عليها املساجد والسرج زائرات القبور(.  
*     *     *  

ــجر وال   كـــال وال حجـــر وال شـ
  

    
ــاب        ــن األنص ــب م ــني وال نص   ع

عن أيب واقد الليثي رضي ) كال وال حجر وال شجر): (قوله(  
إىل حنني وحنن حدثاء عهد  خرجنا مع رسول اهللا : "اهللا عنه قال

وطون ا أسـلحتهم  بكفر وللمشركني سدرة يعكفون عندها وين
                              

ويشركون به  قرب الرسول  وهذا احلديث فيه رد على الذين يطوفون حول (١)
يدعونه يستغيثون به، وهؤالء قد ضلوا يف دينهم وسفهوا يف عقوهلم، فإن الرسول 

 ا فكيف ميلك لغريه؟ قال تعاىلا وميتا حيا وال نفعال ميلك لنفسه ضر : يقُلْ إِن
ن اللَّه أَحد ولَن أَجِد من قُلْ إِني لَن يجِرينِي م* لَا أَملك لَكُم ضرا ولَا رشدا 

  ].٢٢، ٢١: اجلن[ دونِه ملْتحدا
  ).٧٣٥٢(أخرجه أمحد برقم  (٢)
) ٢٠٤٥(يف كتاب الصالة واجلنائز، والنسائي برقم ) ٣٢٠(أخرجه الترمذي برقم  (٣)

يف كتاب اجلنائز وأمحد برقم ) ١٥٧٥(يف كتاب اجلنائز، وابن ماجة برقم 
)٨٤٣٠.(  
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يا رسول اهللا؟ اجعل لنا : يقال هلا ذات أنواط، فمررنا بسدرة، فقلنا
اهللا أكرب «:  ذات أنواط كما هلم ذات أنواط، فقال رسول اهللا 

إا السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنـو إسـرائيل   
 كُم قَوم تجهلُـونَ اجعلْ لَنا إِلَها كَما لَهم َآلهةٌ قَالَ إِن: ملوسى

  .)١(»لتركنب سنن من كان قبلكم ]١٣٨: األعراف[
قال الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي ـ رمحه اهللا تعاىل ـ   

  ":القول السديد يف شرح كتاب التوحيد"يف كتاب 
من تربك بشجر أو حجر وحنومها، أي فإن ذلك مـن  : باب"

األشـجار واألحجـار   الشرك على أنه ال يشرع التربك بشيء من 
والبقع واملشاهد وغريها، فإن هذا التربك غلو فيها وذلك يتدرج به 
إىل دعائها وعبادا وهذا هو الشرك األكرب كما تقدم انطباق احلد 

،  عليه، وهذا عام يف كل شيء حىت مقام إبراهيم وحجرة النيب 
جر املقدس وغريها من البقع الفاضلة، وأما استالم احل توصخرة بي

األسود وتقبيله واستالم الركن اليماين من الكعبة املشـرفة فهـذا   
  .عبودية هللا وتعظيم هللا وخضوع لعظمته

فهذا تعظيم للخالق وتعبد له، وذلك تعظـيم  . فهو روح التعبد
فالفرق بني األمرين كالفرق بني الدعاء هللا الذي . للمخلوق وتألُّه له

هـو شـرك   ي هو إخالص وتوحيد، والـدعاء للمخلـوق الـذ   
                              

وكان الكفار ينوطون سالحهم بسدرة ويعكفون "بلفظ  ٥/٢١٨سند أمحد م (١)
يف كتاب الفنت، وراجع إن شئت ) ٢١٨٠(وكذلك أخرجه الترمذي برقم " حوهلا

  .كتاب التوحيد
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  .)١(هـ،أ".وتنديد

وال جيوز التربك بالوقوف يف أحد املشاعر املقدسـة يف غـري   
األوقات املشروعة مثل الوقوف بعرفة؛ وذلك ألن التـربك عبـادة   

وكذلك ما نسمعه ونـراه  .  والعبادة توقيفية  تبعية عن املشرع 
من بعض الذين يتربكون بغار حراء الذي يف جبل النور، أو جبـل  

اتفاقا من غـري   ، وغري ذلك من األماكن اليت مر ا الرسول ثور
  .)٢(قصد

قد تقدم بأن العلماء ) وال عني وال نصب من األنصاب: (قوله
اتفقوا على أنه ال يشرع التربك بشيء من األشـجار واألحجـار   
والبقع، ومن ذلك الذهاب إىل عني املاء واعتقاد أا تشـفي مـن   

وإِذَا : رك باهللا تعـاىل، قـال تعـاىل   املرض، وهذا ال شك أنه ش
فدل على أن الشايف املعايف ]. ٨٠: الشعراء[ مرِضت فَهو يشفنيِ

عندما يصـاب   وكان من دعاء الرسول . هو اهللا سبحانه وتعاىل
اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف وأنت الشـايف ال  «: مبرض

إذا كان يذهب  ولكن. )٣(»شفاء إال شفاؤك شفاء ال يغادر سقما
                              

وراجع إن شئت كتاب التوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب باب من تربك  (١)
  .٣٨ – ٣٧بشجرة أو حجر أو حنومها، ص

ليس التحصيب بشيء، إمنا هو منزل نزله : "عباس ـ رضي اهللا عنهما ـقال ابن  (٢)
  ).١٧٦٦(رواه البخاري، كتاب احلج برقم " رسول اهللا 

فرمبا اعتقد يف التربك به ما ليس فيه وهذا التربك هو أصل العبادة : يقول الشاطيب  
سول وألجله قطع عمر بن اخلطاب ـ رضي اهللا عنه ـ الشجرة اليت بويع حتتها ر

.. بل هو كان أصل عبادة األوثان يف األمم اخلالية حسبما ذكره أهل السري اهللا 
  ).٩االعتصام للشاطيب ص(
يف السالم وأبو داود برقم ) ٢١٩١(يف الطب ومسلم رقم ) ٥٧٤٣(البخاري رقم  (٣)

= 
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إىل أحد العيون لوجود مواد كربيتية وأمالح أو أن املاء حار لعالج 
حساسية يف اجللد أو تليني العظام وحنو ذلك فال باس بـذلك؛ ألن  
هذا مل يعتقد أن هذه العني هي الشافية من املرض، وإمنا اعتقـد أن  
هذا سبب يف الشفاء وأن املسبب له هو الشايف وهو اهللا سـبحانه  
وتعاىل، ومثل ذلك أخذ احلبوب واحلقن وغري ذلك من األسـباب  

  .يأخذه على أا سبب وال يعتقد أا هي اليت تشفي من املرض
وما ذُبِح علَـى  : قال تعاىل) وال نصب من األنصاب: (قوله
وحرم عليكم أيضا ما ذبـح علـى   : يعين]. ٣: املائدة[ النصبِ

  .)١(ة جتمع ويذبح عليهاالنصب وهي األوثان وكانت حجار
*     *     *  

  أيضــا ولســت معلقــا لتميمــة   
  

    
ــة     ــة أو ودعـ ــاب )٢(أو حلقـ   أو نـ

عن ابن مسعود ـ رضي  ) أيضا ولست معلقا لتميمة): (قوله(  
إن الرقى والتمـائم  «: يقول مسعت رسول اهللا : اهللا عنه ـ قال 
  .)٣(»والتولة شرك

=                                
كتاب اجلنائز وأمحد يف املسند ) ١٦١٩(كتاب الطب وابن ماجة برقم ) ٣٨٨٣(
الشدة : والبأس. ال يترك: قال النووي معىن ال يغادر. ١٥٥، ١٠٩، ٦/٤٥

  .واملرض
  .تفسري اإلمام الطربي (١)
هي شيء أبيض جيلب من البحر يعلق يف حلوق الصبيان : قال يف النهاية: الودعة(٢)

معارج القبول، حافظ بن (وإمنا ى عنها ألم كانوا يعلقوا خمافة العني . وغريهم
  .٤٥٧ص ١ج) أمحد احلكمي

وأخرجه ابن ماجة يف الطب ) ٣٨٨٣(احلديث أخرجه أبو داود يف الطب برقم  (٣)
= 



  
تيسيـر املنعـم يف شرح عقيـدة املسـلم

  
٣٠  

 
ـ قال الشيخ عبد الرمحن السعدي ـ رمحه   أمـا  : "اهللا تعاىل 

  .التمائم فهي تعاليق تتعلق ا قلوب متعلقيها
فمنها ما هو شرك أكرب كاليت تشتمل على االستغاثة بالشياطني 
أو غريهم من املخلوقني؛ فاالستغاثة بغري اهللا فيما ال يقدر عليـه إال  

  .اهللا شرك
ىل ومنها ما هو حمرم كاليت فيها أمساء ال يفهم معناها ألا جتر إ

  .الشرك
وأما التعاليق اليت فيها قرآن أو أحاديث أو أدعية طيبة حمترمـة  
فاألوىل تركها لعدم ورودها عن الشارع، ولكوا يتوسل ـا إىل  
غريها من احملرم، وألن الغالب على متعلقها أنه ال حيترمها ويـدخل  

  .ا املواضع القذرة
  :أما الرقى ففيها تفصيل

السنة أو الكالم احلسن فإا مندوبـة  فإن كانت من القرآن أو 
يف حق الراقي ألا من باب اإلحسان وملا فيها من النفـع، وهـي   
جائزة يف حق املرقي إال أنه ال ينبغي له أن يبتدئ بطلبها فإن مـن  
كمال توكل العبد وقوة يقينه أن ال يسأل أحدا من اخللق ال رقيـة  

له أن يلحظ مصـلحة  وال غريها، بل ينبغي إذا سأل أحدا أن يدعو 
الداعي واإلحسان إليه بتسببه هلذه العبودية له من مصلحة نفسـه،  
وهذا من أسرار حتقيق التوحيد ومعانيه البديعة اليت ال يوفق للتفقـه  

=                                
  ).٣٥٣٠(برقم



  

  ٣١ تيسيـر املنعـم يف شرح عقيـدة املسـلم
 

  .فيها والعمل ا إال الكمل من العباد
وإن كانت الرقية يدعى ا غري اهللا ويطلب الشفاء من غـريه  

  .ألنه دعاء واستغاثة بغري اهللافهذا هو الشرك األكرب 
فافهم هذا التفصيل وإياك أن حتكم على الرقى حبكم واحد مع 

  .)٢)(١("تفاوا يف أسباا وغاياا
قُلْ أَفَرأَيتم ما : قال تعاىل) أو حلقة أو ودعة أو ناب: (قوله

ـ  لْ هه ربِض اللَّه نِيادإِنْ أَر اللَّه وند نونَ معدت  ـفَاتكَاش ن
هرض ]٣٨: الزمر.[  

رأى  وعن عمران بن حصني ـ رضي اهللا عنه ـ أن النيب   
. من الواهنة: قال» ما هذه؟«: رجال يف يده حلقة من صفر، فقال

انزعها فإا ال تزيدك إال وهنا فإنك لو مت وهي عليك «: فقال
. س بـه رواه أمحد ـ رمحه اهللا ـ بسند ال بأ   )٣(»ما أفلحت أبدا

من تعلق متيمة فـال أمت اهللا لـه،   «: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا
                              

كتاب القول السديد يف شرح كتاب التوحيد، الشيخ عبد الرمحن السعدي ـ  (١)
  .رمحة اهللا تعاىل عليه ـ

  :والرقية الشرعية هلا ثالثة شروط (٢)
  .مهاأن تكون من الكتاب، والسنة، فال جيوز من غري -١
أن تكون باللغة العربية حمفوظة ألفاظها مفهومة معانيها، فال جيوز تغيريها  -٢

 .على لسان آخر
أن يعتقد أا سبب من األسباب ال تأثري هلا إال بإذن اهللا عز وجل، فال يعتقد  -٣

معارج (النفع فيها لذاا بل فعل الراقي السبب واهللا هو املسبب إذا شاء 
فظ ابن أمحد احلكمي ـ رمحة اهللا تعاىل عليه للشيخ حا ١٩ص ١القبول ج

  ).ـ
  ).٢٠٢٤٢(وأمحد برقم ) ٣٥٣١(احلديث أخرجه ابن ماجة يف الطب برقم  (٣)



  
تيسيـر املنعـم يف شرح عقيـدة املسـلم

  
٣٢  

 
  .)١(»ومن تعلق ودعة فال ودع اهللا له

ومن الشرك لبس احللقة أو الودعة أو ناب الذئب واعتقد أنـه  
  .يدفع شرا أو جيلب خريا

ـ   وهذا : "قال الشيخ عبد الرمحن السعدي ـ رمحه اهللا تعاىل 
وتفصيل القـول  . عرفة أحكام األسبابالباب يتوقف فهمه على م

  :أنه جيب على العبد أن يعرف يف األسباب ثالثة أمور: فيها
أو  إال ما ثبت أنه سبب شـرعاً  أن ال جيعل منها سبباً: األول

  .قدراً
أن ال يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها : الثاين

  .مع قيامه باملشروع منها وحرصه على النافع منها
أن يعلم أن األسباب مهما عظمت وقويت فإا مرتبطة : الثالث

واهللا يتصرف فيها كيف يشاء؛ . بقضاء اهللا وقدره ال خروج هلا عنه
إن شاء أبقى سببيتها جارية على مقتضى حكمته ليقوم ا العبـاد  
ويعرفوا بذلك متام حكمته حيث ربط املسببات بأسباا واملعلوالت 

ريها كيف يشاء لئال يعتمد عليها العباد وليعلموا بعللها، وإن شاء غ
فهذا . كمال قدرته، وأن التصرف املطلق واإلرادة املطلقة هللا وحده

إذا علـم  . هو الواجب على العبد يف نظره وعمله جبميع األسباب
ذلك فمن لبس احللقة أو اخليط أو حنومها قاصدا بذلك رفع الـبالء  

د أشرك، ألنه إن اعتقد أـا هـي   بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله فق
                              

  .كتاب التوحيد، لإلمام حممد بن عبد الوهاب ـ رمحة اهللا تعاىل عليه ـ (١)



  

  ٣٣ تيسيـر املنعـم يف شرح عقيـدة املسـلم
 

الدافعة الرافعة فهذا الشرك األكرب، وهو شرك يف الربوبية حيـث  
اعتقد شريكا مع اهللا يف اخللق والتدبري، وشرك يف العبودية حيـث  

وإن اعتقد أن اهللا هـو  . تأله لذلك وعلق به قلبه طمعا ورجاء لنفعه
 ا البالء فقد جعل الدافع الرافع وحده ولكن اعتقدها سببا يستدفع

ما ليس سببا شرعيا وال قدريا سببا، وهذا حمرم وكذب على الشرع 
  .وعلى القدر

أما الشرع فإنه ينهي عن ذلك أشد النهي، وما ى عنه فليس 
  .من األسباب النافعة

أما القدر فليس هذا من األسباب املعهودة وال غري املعهودة اليت 
ة املباحة النافعة، وكذلك هو من حيصل ا املقصود، وال من األدوي

مجلة وسائل الشرك؛ فإنه البد أن يتعلق قلب متعلقها ا وذلك نوع 
فإذا كانت هذه األمور ليست مـن األسـباب   . شرك ووسيلة إليه

الشرعية اليت شرعها على لسان نبيه اليت يتوسل ا إىل رضـاء اهللا  
رب نفعها مثـل  وثوابه، وال من األسباب القدرية اليت قد علم أو ج

األدوية املباحة ـ كان املتعلق ا متعلقا قلبه ا راجيـا لنفعهـا،    
فيتعني على املؤمن تركها ليتم إميانه وتوحيده، فإنه لو مت توحيده مل 
يتعلق قلبه مبا ينافيه، وذلك أيضا نقص يف العقل حيث تعلق بغـري  

بناه متعلق وال نافع بوجه من الوجوه بل هو ضرر حمض، والشرع م
على تكميل أديان اخللق بنبذ الوثنيات والتعلق باملخلوقني وعلـى  
تكميل عقوهلم بنبذ اخلرافات واخلزعبالت، واجلد يف األمور النافعة 
املرقية للعقول املزكية للنفوس املصلحة لألحـوال كلـها دينـها    



  
تيسيـر املنعـم يف شرح عقيـدة املسـلم

  
٣٤  

 
  .)١("ودنيويها، واهللا أعلم

*     *     *  
  لرجـــاء نفـــع أو لـــدفع بليـــة

  
    

   يــــنفعين ويــــدفع مــــا يباهللا    
  ):قوله(  

  لرجـــاء نفـــع أو لـــدفع بليـــة
  

    
  اهللا يــــنفعين ويــــدفع مــــا يب    

أي ال يدعو هذه األوثان أو يطوف حول قرب أو حجر أو يتربك   
بشجر أو عني وال نصب وال يعلق متائم أو حلقة أو ودعة أو ناب 

بة ضبعة أو جلد ذئب؛ أمال وانتظارا لنفع أو لدفع بليـة، أو مصـي  
: وقعت به فإن الذي ينفع ويدفع هو اهللا سبحانه وتعاىل، قال تعاىل

 كفَإِن لْتفَإِنْ فَع كرضلَا يو كفَعنا لَا يم اللَّه وند نم عدلَا تو
نيمالظَّال نإِذًا م ]وقال تعاىل] ١٠٦: يونس :  ـكسسمإِنْ يو

ففَلَا كَاش ربِض اللَّه   هـلفَضل ادرٍ فَلَا ريبِخ كرِدإِنْ يو وإِلَّا ه لَه
 يمحالـر فُورالْغ وهو هادبع ناُء مشي نم بِه يبصي ] يـونس :

: ويف احلديث عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ قـال   ]. ١٠٧
: يا غالم إين أعلمك كلمـات «: يوما، فقال كنت خلف النيب 

ظ اهللا حيفظك، احفظ اهللا جتده جتاهك، إذا سألت فاسأل اهللا، احف
وإذا استعنت فاستعن باهللا، واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن 

                              
كتاب القول السديد يف شرح كتاب التوحيد، الشيخ عبد الرمحن السعدي ـ  (١)

  .اهللا تعاىل عليه ـرمحة 



  

  ٣٥ تيسيـر املنعـم يف شرح عقيـدة املسـلم
 

ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهللا لك، وإن اجتمعوا 
على أن يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء قد كتبه اهللا عليك، 

  .)١(»رفعت األقالم وجفت الصحف
ومنهم من يقول إنه إذا وقع بصر الذئب : قال يف معارج القبول

على جين ال يستطيع أن يفر منه حىت يأخذه، وهلذا يعلقون عينه إذا 
  .)٢(هـ.ا. مات على الصبيان وحنوهم

وهذا االعتقاد وقع يف زماننا وذلك عندما وضع الناس نـاب  
نه يدفع عنـهم  الذئب أو جلده يف بيوم ويف سيارام، واعتقدوا أ
  .اجلين وهذا شرك وكفر باهللا أعاذنا اهللا واملسلمني منه

*     *     *  
ــر حمــدث    ــل أم ــداع وك   واالبت

  
    

ــاب       ــو األلب ــره أول ــدين ينك   يف ال
  ):قوله(  

ــر حمــدث    ــل أم ــداع وك   واالبت
  

    
ــاب        ــو األلب ــره أول ــدين يك   يف ال

من «:  قال رسول اهللا : عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالت  
ويف . رواه البخاري ومسلم »أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

  .»من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد«: رواية ملسلم
                              

وقال حديث حسن صحيح وأمحد ) ٢٥١٦(أخرجه الترمذي يف صفة القيامة برقم  (١)
  ).٢٦٦٩(برقم 

  .٤٥٨ص ١معارج القبول ج (٢)
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٣٦  

 
ـ   حديث : قال الشيخ عبد الرمحن السعدي ـ رمحه اهللا تعاىل 

  .عائشة يدل على املنطوق واملفهوم
 فإنه يدل على أن كل بدعة أحدثت يف الدين ليس: املنطوق اأم

هلا أصل يف الكتاب وال يف السنة، سواء كانت من البدع القوليـة  
أو مـن البـدع   . كالتجهم والرفض واالعتزال وغريها. الكالمية

فإن ذلـك  . العملية كالتعبد هللا بعبادات مل يشرعها اهللا وال رسوله
كله مردود على أصحابه وأهله مذمومون حبسب بدعهم وبعـدها  

  .عن الدين
أخرب اهللا به ورسوله، أو تعبد بشيء مل يأذن  فمن أخرب بغري ما

فهو مبتدع، ومن حرم املباحـات، أو  : اهللا به ورسوله ومل يشرعه
  .)١(فهو مبتدع: تعبد بغري الشرعيات

فإن من عمل عمال عليه أمر اهللا ورسوله وهـو  : وأما املفهوم
التعبد هللا بالعقائد الصحيحة واألعمـال الصـاحلة مـن واجـب     

مقبول وسعيه مشكور ويستدل ذا احلديث على  فعمله: ومستحب
أن كل عبادة فعلت على وجه منهي عنه فإا فاسدة، ألنه لـيس  

وكل معاملـة ـى   : عليها أمر للشارع وأن النهي يقتضي الفساد
  .)٢(الشارع عنها فإا الغية ال يعتد ا

*     *     *  
                              

ومن البدع إحياء ليلة السابع والعشرين من شهر رجب واعتقد أا ليلة اإلسراء  (١)
أو ختصيص ليلة النصف من  واملعراج وأن هلا فضال ومقاما ومنزلة مثل ليلة القدر،

  .شعبان بصيام وحنوه
جة قلوب األبرار وقرة عيون األخبار للشيخ عبد الرمحن السعدي ـ رمحة اهللا  (٢)

  .تعاىل عليه ـ
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  أرجـــو بـــأين ال أقاربـــه وال  
  

    
ــري      ــو غ ــا وه ــاه دين ــواب أرض   ص

  ):قوله(  
  أرجـــو بـــأين ال أقاربـــه وال  

  
    

ــواب       ــري ص ــو غ ــا وه ــاه دين   أرض
  :قال يف لسان العرب  

ابـن السـكيت   . أخره، وترك اهلمزة لغة: أرجأ األمر: رجأ
  .أرجأت األمر وأرجيته إذا أخرته

ترجِي من تشاُء مـنهن  : وقوله تعاىل. أرجه وأرجئه: وقرئ
 كوِي إِلَيؤتاُءوشت نم ]٥١: األحزاب.[  

، فكان  هذا مما خص اهللا تعاىل به نبيه حممدا : قال الزجاج
ه، وله أن له أن يؤخر من يشاء من نسائه وليس ذلك لغريه من أمت

  .)١(هـ.أ.يرد من أخر إىل فراشه
من كَـانَ  : وجاء معىن الرجاء أنه األمل واالنتظار، قال تعاىل

أي يأمل وينتظر البعث واجلـزاء  ] ٥: العنكبوت[ هيرجو لقَاَء اللَّ
  .)٢(هـ.أ.يوم القيامة حيث يلقى ربه تعاىل

ولكن الذي معنا يف هذا البيت هو الترك والبعد عن كل أمـر  
فإنـه  . ى عنه الشارع من قول أو فعل وكل أمر حمدث ومبتدع

                              
  .ر ـ رمحة اهللا تعاىل عليهكتاب لسان العرب البن منظو (١)
  .٢أيسر التفاسري أبو بكر اجلزائري ـ عفا اهللا عنه ـ ج (٢)



  
تيسيـر املنعـم يف شرح عقيـدة املسـلم

  
٣٨  

 
وذلـك  . جيب على كل مسلم ومسلمة احلذر منه والبعـد عنـه  

 اهللا سبحانه وتعاىل وإخالص العمل هللا ومتابعة النيب  بالصدق مع
يف كل أمر من أمور العبادة فإن هذين الشرطني الزمان لصحة قبول 

وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخلصني لَه الدين : العبادة، قال تعاىل
  ].٤: البينة[ حنفَاَء

*     *     *  
ــة  ــن جهمي ــوذ م ــتوأع ــها عت   عن

  
    

  خبـــالف كـــل مـــؤول مرتـــاب    
أي اسـتجر  ) فاستعذ(قال الطربي يف تفسريه ) وأعوذ: (قوله  

  .واعتصم
أي يستجري ويعتصم من فتنة اجلهمية وغريهم مـن الطـرق   
اهلدامة اليت ختالف منهج أهل السنة واجلماعة وال شك أن االعتصام 

ىل اهللا وصدق إدة واالستجارة ال تكون إال باهللا وذلك بالتوبة والعو
  .القول والعمل معه سبحانه وتعاىل

قال شيخنا حممد بن صـاحل العثـيمني ـ    ) من جهمية: (قوله
رمحه اهللا تعاىل ـ يف شرح كتاب التوحيد مـن صـحيح اإلمـام     

م بن صفوان وليس اجلهـم بـن   اجلهمية هم أتباع اجله: البخاري
لتعطيل شيخه هو رأس األمر يف التعطيل، بل رأس األمر يف اصفوان 

اجلعد بن درهم، لكن اجلهم كان فصيحا بليغا نشيطا فحرك الدعوة 
ونشرها وناظر فيها وجادل فيها فنسب املذهب إليـه، وإن كـان   
املذهب يف األصل من اجلعد بن درهم وأول هذا املذهب اخلبيـث  



  

  ٣٩ تيسيـر املنعـم يف شرح عقيـدة املسـلم
 

  :مبين على شيئني
  .إنكار احملبة هللا - ١
  .وإنكار الكالم هللا - ٢

  .ب وال يتكلماهللا ال حي: قال اجلعد
وهذا هدم للدين كله، إذا كان ال حيب صار املؤمن والكـافر  

. عند اهللا سواء، وإذا كان ال يتكلم صارت الشرائع واخللق سـواء 
وهذا تعطيل واضح . يعين أن حكمه الكوين وحكمه الشرعي سواء

اجلعد ابن درهم زعم أن اهللا تعـاىل مل يتخـذ   : وعلى هذا فنقول
قال هذا إنكار تأويـل ال  . يكلم موسى تكليماإبراهيم خليال ومل 

إنكار جحد، ألنه لو كان يريد إنكار اجلحد ألعلن علـى نفسـه   
إذ أن من أنكر حرفا واحدا من القرآن فهو كافر لكنه أنكر . بالكفر

إن اهللا يتكلم وإن اهللا اختذ إبراهيم خليال لكـن  : إنكار تأويل، قال
" بالكسـر "خليال من اخللـة  اختذه . ليس على املعىن الذي تريدون

وهي االحتياج والفقر وليس اخللة اليت هي احملبة أو علـى أنـواع   
  .احملبة

ومل يكلم موسى تكليما مبعىن الكالم الذي يسمع لكن كَلَمـه  
أي جرحه مبخالب احلكمة، ألن الكَلْم يف اللغة مبعىن اجلرح، ومنه 

اء يوم القيامة ما من مكلوم يكْلم يف سبيل اهللا إال ج«:  قوله 
  .)١(»وكَلْمه يثعب دما اللون لون دم والريح ريح املسك

                              
  ).٢٨٠٣(كتاب اجلهاد رقم . بخاري عن ايب هريرة رضي اهللا عنهأخرجه ال (١)



  
تيسيـر املنعـم يف شرح عقيـدة املسـلم

  
٤٠  

 
وعلى كالمه . معىن كَلْمه يعين جرحه هذا على سبيل االستعارة

كأن احلكمة وحش هلا أظفار جرح اهللا ا موسى عليه السالم وال 
شك أن هذا الكالم منكر عظيم، ولكن من طبع على قلبه فإنـه ال  

إنه ملا خرج خالد بن عبـد  : ال والعياذ باهللا، ويقاليرى الباطل باط
ذات عيد من أعياد األضحى، وكان قد حبس اجلعد  )١(اهللا القسري

أيها الناس ضحوا : ابن درهم، خرج به موثقا وخطب الناس، وقال
تقبل ضحاياكم فإين مضح باجلعد بن درهم إنه زعم أن اهللا مل يتخذ 

  .يما مث نزل من املنرب فذحبهإبراهيم خليال ومل يكلم موسى تكل
  :يقول ابن قيم اجلوزية ـ رمحه اهللا تعاىل ـ
ــد   ــد خال ــحى جبع ــل ذا ض   وألج

  
    

  القســري يــوم ذبــائح القربــان       
  قــال إبــراهيم لــيس خليلــه    إذ  

  
    

ــداين       ــيم ال ــى الكل ــال وال موس   ك
  شــكر الضــحية كــل صــاحب ســنة  

  
    

  هللا درك مــــن أخــــي قربــــان    
: اري ـ رمحة اهللا تعاىل عليـه ـ، قـال    مث قال شيخنا فالبخ  

التوحيد والرد على اجلهمية ويفهم من هذا الكالم أن اجلهميـة يف  
رأي البخاري ـ رمحه اهللا تعاىل ـ ليسوا من أهل التوحيد، وقـد    

                              
األمري الكبري أبو اهليثم خالد بن عبد اهللا بن يزيد بن أسد ابن كرز البجلي القسري  (١)

. الدمشقي أمري العراقني هلشام وويل قبل ذلك مكة للوليد بن عبد امللك مث لسليمان
د، حديث رواه عن جدة يزيد وله ويف سنن أيب داوو) مسند أمحد(له حديث يف 

  ).٤٢٥ص ٥سري أعالم النبالء ج(صحبة 



  

  ٤١ تيسيـر املنعـم يف شرح عقيـدة املسـلم
 

  .)١(هـ.أ.لعلماء بكفر اجلهمية وأم كفارصرح الكثري من ا
  ).عنها عتت خبالف كل مؤول مرتاب: (قوله

مية خاصمت وجادلت وناظرت يف سبيل املذهب أي أن اجله
الباطل بتأويالت خمالفة لنصوص الشريعة وقد أوقعت بذلك مـن  

  .أوقعت يف تشكيكات يف دينهم، نعوذ باهللا منهم
وعتت معناه امتنعت من طاعة اهللا ورسوله من العتـو وهـو   (

  .)٢( )االمتناع والتكرب
ـ    اجلهميـة  : قال اإلمام أمحد بن حنبل ـ رمحه اهللا تعـاىل 

  :افترقت ثالث فرق
  .قالت القرآن كالم اهللا خملوق: األوىل
  .قالت القرآن كالم اهللا وسكتت وهي الواقفة امللعونة: الثانية
  .)٣(قالت ألفاظنا بالقرآن خملوقة: الثالثة

ـ   وحقيقة قول اجلهم هو : "يقول ابن تيمية ـ رمحه اهللا تعاىل 
  .)٤(هـ.أ."مه ودينهقول فرعون وهو جحد اخلالق وتعطيل كال
*     *     *    

                              
واملأثور عن السلف واألئمة إطالق أقوال بتكفري : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية (١)

الذين ينكرون الصفات، وحقيقة قوهلم أن اهللا ال يتكلم وال يرى، " اجلهمية احملضة"
 مسع وال بصر وال حياة، بل القرآن وال يباين اخللق، وال له علم وال قدرة، وال

. هـ.خملوق، وأهل اجلنة ال يرونه كما ال يراه أهل النار، وأمثال هذه املقاالت أ
  .٣٥٢ص ٣جمموع الفتاوى ج

  .ما بني القوسني من كالم الشيخ صاحل الفوزان عفا اهللا عنه (٢)
  .ام أمحد ـ رمحة اهللا تعاىل عليهكتاب الصالة لإلم (٣)
  .١٣/١٨٥ الفتاوى (٤)



  
تيسيـر املنعـم يف شرح عقيـدة املسـلم

  
٤٢  

 
ــدوة    ــيب ق ــإن حس ــتواء ف   واالس

  
    

  فيـــه مقـــال الســـادة األجنـــاب    
أي العلو واالرتفاع، قال الطربي ـ رمحـه   ) واالستواء: (قوله  

] ٥: طه[ الرحمن علَى الْعرشِ استوىاهللا تعاىل ـ يف تفسريه  
  .هـ.أي ارتفع على عرشه وعال، ا

أي أم كفوين يف بيان معىن االستواء ) حسيب قدوة فإن: (قوله
والرد على من حرف معىن االستواء وعلى هذا فأنا أتبعهم وأقتدي 

بعكس أهل الضـالل املعطلـني   . م فيما قالوا يف معىن االستواء
واملكيفني واحملرفني الذين قالوا عن االستواء قوال خيالف منهج أهل 

  .السنة واجلماعة
أي ما قاله األئمة األربعة يف ) مقال السادة األجنابفيه : (قوله

معىن االستواء وقد وفقهم اهللا إىل القول السديد وصـاروا بـذلك   
سادة يف العلم على أهل زمام أئمة يقتدى م، أجناب خلفوا بعد 
موم العلم العظيم الذي استفاد منه من جاء بعدهم من أهل العلم 

عنا معهم يف دار كرامته إنه جواد كرمي هم اهللا رمحة واسعة ومجفرمح
  .وسوف نذكر لك إن شاء اهللا تعاىل أقواهلم يف معىن االستواء

*     *     *  



  

  ٤٣ تيسيـر املنعـم يف شرح عقيـدة املسـلم
 

 
ـــ ــك وأيب حنيـ ــافعي ومالـ   الشـ

  
    

ــي األواب       ــل التق ــن حنب ــفة واب   ـ
  ):الشافعي(قوله   

ـ   : هو اإلمام حممد بن إدريس الشافعي ـ رمحة اهللا تعاىل عليه 
القول يف السنة اليت أنا عليهـا  : "شافعي عن االستواءقول اإلمام ال

ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغريمهـا اإلقـرار   
بشهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، وأن اهللا على عرشه 

ينزل إىل السماء الدنيا كيف يف مسائه، يقرب من خلقه كيف شاء و
  .)١(هـ.أ.شاء

هو اإلمام مالك بن أنس إمام دار اهلجرة قـول   )ومالك(قوله 
اهللا يف السماء وعلمه يف كل مكـان ال  : "اإلمام مالك عن االستواء

كيـف  : وجاء رجل إىل اإلمام مالك فقـال لـه  " خيلو منه شيء
مث قـال  . )٢(استوى؟ فأطرق مالك برأسه حىت عـاله الرحضـاء  

ـ  ه واجـب  االستواء غري جمهول، والكيف غري معقول، واإلميان ب
  .هـ.أ.راك إال مبتدعا فأمر به أن خيرجوالسؤال عنه بدعة، وال أ

                              
ينزل اهللا عز وجل «:  قال رسول اهللا : عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ قال (١)

فيقول من ذا . كل ليلة إىل السماء الدنيا لنصف الليل اآلخر أو لثلث اآلخر
الذي يدعوين فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألين فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرين 

مسند أمحد  »ف القارئ من صالة الصبحفأغفر له؟ حىت يطلع الفجر أو ينصر
  ).٧٥٨٢(برقم 

  .أي العرق خرج من جبينه بسبب هذا السؤال الذي طرح عليه (٢)



  
تيسيـر املنعـم يف شرح عقيـدة املسـلم

  
٤٤  

 
هو اإلمام أبو حنيفة النعمان ابن ثابـت ـ   ) وأيب حنيفة(قوله 

  .رمحة اهللا تعاىل عليه ـ وقول اإلمام أيب حنيفة يف االستواء
سئل اإلمام أبو حنيفة عمن يقول ال أعرف ريب يف السـماء أو  

الرحمن علَى الْعـرشِ  : إن اهللا تعاىل يقولقد كفر، : األرض قال
  ].٥: طه[ استوى

أقول إنه على العـرش  : إنه يقول: وعرشه فوق مساواته، فقلت
إذا أنكر : قال! ال أدري العرش يف السماء أم يف األرض: ولكنه قال

 وأنه يدعى من أنه يف السماء فقد كفر ألن اهللا تعاىل يف أعلى عليني
  .هـ.أ.من أسفلأعلى ال 
: بن حنبل ـ رمحة اهللا تعاىل عليه أي اإلمام ) ابن حنبل: (قوله

ربنا تبارك وتعاىل فـوق السـماء   : قال عبد اهللا بن أمحد قلت أليب
: قال السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان،

  .)١(هـ.أ. نعم ال خيلو شيء من علمه
*     *     *  

                              
التحفة املدنية يف العقدية السلفية للشيخ محد بن ناصر آل معمر ـ رمحه اهللا تعاىل  (١)

حتقيق عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي عفا اهللا . هـ١٢٢٥ – ١١٦٠ـ 
  .عنه



  

  ٤٥ تيسيـر املنعـم يف شرح عقيـدة املسـلم
 

 
ــاء   ــن ج ــرنا م ــهوبعص ــدا ب   معتق

  
    

  صـــاحوا عليـــه جمســـم وهـــايب    
  :قوله  

ــداً  ــاء معتق ــن ج ــرنا م ــه وبعص   ب
  

    
  صـــاحوا عليـــه جمســـم وهـــايب    

أي من اعتقد اعتقاد السلف يف هذا العصر قالوا عنه إنه جمسم [  
ألنه يثبت الصفات هللا عز وجل وذلك يقتضي التجسيم عنـدهم  

مـد بـن عبـد    إنه وهايب نسبة إىل الشـيخ حم : وقالوا عنه أيضا
ألن الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب كان يعتقد يف  )١(]الوهاب

االستواء ما كان يعتقده السلف الصاحل من غري تكييف وال تعطيل 
قـال  . كان ـ رمحه اهللا ـ متبعا ال مبتدعا  . وال تشبيه وال حتريف

الشيخ محد بن ناصر آل معمر، عن اإلمام حممد بن عبد الوهـاب  
ـ رمحه اهللا تعاىل ـ وأتباعه يصفون اهللا مبا وصف به  كان شيخنا  

وال يتجـاوزون   صلى اهللا عليه وسـلم نفسه ومبا وصفه به رسوله 
القرآن واحلديث ألم متبعون ال مبتدعون فال يكيفون وال يشبهون 
وال يعطلون بل يثبتون مجيع ما نطق به الكتاب من الصفات ومـا  

يعتقدون أا صـفات حقيقيـة   وردت به السنة مما رواه الثقات، و
منزهة عن التشبيه والتعطيل كما أنه سبحانه له ذات منزهـة عـن   
التشبيه والتعطيل، فالقول عندهم يف الصفات كالقول يف الـذات،  

                              
  .ما بني القوسني من كالم الشيخ صاحل الفوزان ـ عفا اهللا عنه ـ  (١)



  
تيسيـر املنعـم يف شرح عقيـدة املسـلم

  
٤٦  

 
فكما أن ذاته ذات حقيقة ال تشبه الذوات، فصفاته حقيقة ال تشبه 

وهذا هو اعتقاد سلف األمة وأئمة الدين وهـو خمـالف   . الصفات
  .)١(هـ.أ. واعتقاد املعطلنيعتقاد املشبهنيال

وذه العقيدة اليت اعتقدها الشيخ يف أمساء اهللا وصفاته احلسىن 
وكذلك دعوته إىل التوحيد ونبذ الشركة واخلرافـات والطـواف   
حول القبور والرد على أهلها أيقن أهل البدع والزيغ بأن الشـيخ  

يقول بأن هللا يـدين   جمسم فصاحوا عليه وأعلنوا للناس بأنه جمسم
" املـذهب الوهـايب  "وقدمني وبصر ومسع وأنه جاء مبذهب جديد 

وقوهلم هذا ضالل وباطل ما صنعوا، فالشيخ ـ رمحة اهللا تعاىل عليه  
ـ أثبت هللا ما أثبته سبحانه لنفسه يف كتابه وما أثبته لـه رسـوله   

من غري تعطيل وال تكييف وال حتريـف وال   صلى اهللا عليه وسلم
ولكـن  . ه أي تنزيه من دون تعطيل وإثبات من دون تكييفتشبي

الذين فسدت عقائدهم واتبعوا أهواءه وشهوام وصاروا يرون احلق 
باطال والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة البد أن يدافعوا عـن  
مذاهبهم ومعتقدام بكل طريقة ممكنة ولذلك امـوا الشـيخ ـ    

أنه جاء مبذهب جديد باسم الدعوة رمحه اهللا تعاىل ـ بأنه جمسم و 
الوهابية كي يصرفوا الناس عنه، ولكن احلق أبلج والباطل جللج فإن 
احلق مثل نور الشمس البد أن يظهر للناس يوما من األيام من نظر 

  .إليه وعرفه واطمأن له أخذه ولو كان من عدوه
مغه فَإِذَا هـو  بلْ نقْذف بِالْحق علَى الْباطلِ فَيد: قال تعاىل

                              
  .٦٨ص] سبق خترجيه[كتاب التحفة املدنية يف العقيدة السلفية  (١)
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  ].١٨: األنبياء[ زاهق ولَكُم الْويلُ مما تصفُونَ
  .آمني. اللهم ثبتا بالقول الثابت حىت يأتينا اليقني

ـ     جـاء احلــديث بغربـة اإلســالم فلــ
  

    
ــاب        ــة األحب ــب لغرب ــيبك احمل   ـ

  :قوله  
ـ     جـاء احلــديث بغربـة اإلســالم فلــ

  
    

ـ        ــة األحبـ ــب لغرب ــيبك احمل   ابـ
إن اإلسالم بـدأ غريبـا   «: صلى اهللا عليه وسلمقال الرسول   

  .)١(»ءوسيعود غريبا كما بدأ، فطوىب للغربا
لعبد اهللا بن عمر ـ رضي   صلى اهللا عليه وسلموقال الرسول 

 .)٢(»كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سـبيل «: اهللا عنهما ـ  
اهللا عليـه  صـلى  والغريب هو الذي متسك مبا كان عليه املصطفى 

عقيدة وشريعة وأخالقًا وسلوكًا وعبادة شاملة بكل ما أمـر   وسلم
إن «: صلى اهللا عليه وسـلم قال الرسول . اهللا به، وصرب على ذلك

من ورائكم أيام الصرب للمتمسك فيهن يومئذ مبا أنتم عليه أجـر  
. )٣(»بـل مـنكم  «: ، قالوا يا نيب اهللا أو منهم؟ قال»مخسني منكم

                              
وابن ماجة برقم ) ٢٦٢٩(والترمذي رقم ) ٢٣٢(رواه مسلم يف األميان رقم  (١)

)٣٩٨٦.(  
وابن ) ٢٣٣٣(الزهد برقم والترمذي باب ) ٦٤١٦(رواه البخاري يف الرقائق رقم  (٢)

  ).٤١١٤(ماجة برقم 
أخرجه الطرباين يف الكبري وأبو داود  ١/٤٩٤السلسلة الصحيحة لأللباين  (٣)

  .والترمذي
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٤٨  

 
اء املمدوحون املغبوطون ولقلتهم يف الناس جدا مسـوا  فهؤالء الغرب

غرباء فإن األكثر على غري هذه الصفات فأهل اإلسالم يف النـاس  
غرباء، واملؤمنون يف أهل اإلسالم غرباء، وأهل العلم يف املـؤمنني  
غرباء، وأهل السنة الذين مييزوا من األهـواء والبـدع غربـاء،    

. ذى املخالفني هم أشد هؤالء غربةوالداعون إليها الصابرون على أ
ولكن هؤالء هم أهل اهللا حقا فال غربة عليهم وإمنا غربتـهم بـني   

وإِنْ تطع أَكْثَر من فـي الْـأَرضِ   : األكثرين الذين قال اهللا فيهم
صرخإِلَّا ي مإِنْ هو ونَ إِلَّا الظَّنبِعتإِنْ ي بِيلِ اللَّهس نع لُّوكضونَي 

  .)١(] ١١٦: األنعام[
ــا ــظ ديننـ ــا وحيفـ ــاهللا حيمينـ   فـ

  
    

ــباب        ــد س ــل معان ــر ك ــن ش   م
  :قوله  

ــا ــظ ديننـ ــا وحيفـ ــاهللا حيمينـ   فـ
  

    
ــباب        ــد س ــل معان ــر ك ــن ش   م

محاية اهللا وحفظه لعباده من شر أعدائهم وخاصة العدو األول   
الشيطان نعوذ باهللا منه ال تكون إال بشروط جاءت يف كتـاب اهللا  

 إِنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبـت أَقْـدامكُم  : ا قوله تعاىلمنه
  ].٧: حممد[

الَّذين إِنْ مكَّناهم في الْأَرضِ أَقَـاموا  : وكذلك قوله تعاىل
 لَّـهلكَرِ وننِ الْما عوهنو وفرعوا بِالْمرأَمكَاةَ وا الزوَآتلَاةَ والص 

                              
  .عبد الواحد بن عبد اهللا املهيدب عفا اهللا عنه. رسالة وصيب غريب (١)
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  ].٤١: احلج[ عاقبةُ الْأُمورِ
احفـظ اهللا  «: صلى اهللا عليه وسلموكذلك حديث الرسول 

فهذه الشروط إذا قام ا العبد كما أراد اهللا سـبحانه  . )١(»حيفظك
وتعاىل فإن اهللا سوف حيميهم من كل شر ومن كل عـدو مهمـا   

  .بلغت قوته فإن القوة والعزة هللا عز وجل
من تدهور املسلمني وتفككهـم يف كـل   ولكن ما نراه اليوم 

صـلى اهللا  مكان هو بسبب بعدهم عن كتاب اهللا وهدي رسـوله  
ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشـةً  : قال تعاىل. عليه وسلم

وقال رسول اهللا ]. ١٢٤: طه[ ضنكًا ونحشره يوم الْقيامة أَعمى
يوشك أن تتداعى عليكم األمم من كـل  «: صلى اهللا عليه وسلم

قلنا يا رسول اهللا أمن : قال »أفق كما تتداعى األكلة على قصعتها
أنتم يومئذ كثري ولكن تكونون غثاء كغثاء «: قلة بنا يومئذ؟ قال

السيل وينتزع املهابة من قلوب عـدوكم وجيعـل يف قلـوبكم    
  وما الوهن؟: قلنا: قال »الوهن

  .)٢(»ية املوتوكراه ،حب احلياة«: قال
واعلم يا أخي أن من عرف اهللا مث أعرض عنه سلط اهللا عليـه  

  .من ال يعرفه نعوذ باهللا من اخلذالن
فنسأل اهللا بأمسائه احلسىن وصفاته العلى بأن يهـدينا ويهـدي   

                              
  .٥٣سبق خترجيه ص (١)
عن ) ٢٢٧٦٠( املسند برقم وأمحد يف) ٤٢٩٧(أخرجه أبو داود يف املالحم برقم  (٢)

  .ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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ضال املسلمني ويثبت مطيعهم، وأن يوفق والة أمورهم إىل حتكـيم  

  .جواد كرمي ، إنهصلى اهللا عليه وسلمكتابه وهدي نبيه 
ــبة    ــف بعص ــدين احلني ــد ال   ويؤي

  
    

  متمســــكني بســــنة وكتــــاب    
أي ينصر هذا الدين بالدفاع عنه وكما جاء يف ) ويؤيد: (قوله  

صلى اهللا عليـه  حديث أبو هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ أن الرسول   
. )١(»إن اهللا عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر«: قال وسلم

أن اهللا سبحانه وتعاىل يسخر هلـذا الـدين   ويف هذا احلديث بيان 
الرجل ولو كان فيه من الفجور لنصرته والدفاع عنه وقتال أعدائه، 

واللَّه يؤيد بِنصرِه من : قال تعاىل. )٢(فلله احلكمة البالغة يف ذلك 
  ].١٣: آل عمران[ يشاُء إِنَّ في ذَلك لَعبرةً لأُولي الْأَبصارِ

معىن الدين احلنيف املائل عن الكفر، قال ) الدين احلنيف: (لهقو
اعلم أرشدك اهللا إىل طاعته أن احلنيفية : اإلمام حممد بن عبد الوهاب

هي ملة إبراهيم عليه السالم وهي أن تعبد اهللا وحده خملصا له الدين 
وما خلَقْـت  : وبذلك أمر اهللا مجيع الناس وخلقهم هلا، قال تعاىل

أي : ومعىن يعبدون]. ٥٦: الذاريات[ ن والْإِنس إِلَّا ليعبدونالْجِ
. يوحدون وأعظم ما أمر اهللا به التوحيد وهو إفـراد اهللا بالعبـادة  

                              
وأخرجه مسلم يف كتاب اإلميان ) ٣٠٦٢(أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد برقم  (١)

  ).١٧٨(برقم 
سئل اإلمام أمحد عن الرجلني يكونان أمريين يف الغزو، أحدمها قوي فاجر واآلخر  (٢)

أما الفاجر فقوته للمسلمني وفجوره على : الصاحل ضعيف مع أيهما يغزى؟ فق
نفسه، وأما الصاحل الضعيف فصالحه لنفسه وضعفه للمسلمني فيغزى مع القوي 

  ].٢٥٥، ص٢٨الفتاوى، ج[الفاجر 
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: قـال تعـاىل  . وأعظم ما ى اهللا عنه الشرك وهو دعوة غريه معه
ئًايش رِكُوا بِهشلَا تو وا اللَّهدباعو )١(.  

إِنَّ الَّذين جاُءوا بِالْإِفْك : أي مجاعة قال تعاىل) عصبةب: (قوله
كُمنةٌ مبصع ]١١: النور.[  

صـلى اهللا  وعن جابر بن مسرة ـ رضي اهللا عنه ـ عن النيب   
لن يربح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من «: قال عليه وسلم

  .)٢(»املسلمني حىت تقوم الساعة
وهي كلمة أبلغ من ممسـكني أي شـادين   ) متمسكني: (قوله

صلى اهللا عليه عاضني على دينهم، ينفذون ما أمرهم اهللا به ورسوله 
  .وخيشون من البدع والشهوات وسلم

صلى قال رسول اهللا : عن املقداد بن معد يكرب الكندي قال
ت أال إين أُوتيت الكتاب ومثله معه أال إين أوتي«: اهللا عليه وسلم

أي أعطي صلوات ريب وسـالمه عليـه    )٣( »الكتاب ومثله معه
فعليكم بسـنيت  «: صلى اهللا عليه وسلموقال أيضا . القرآن والسنة

  .)٤(»وسنة اخللفاء الراشدين املهديني عضوا عليها بالنواجذ
وتشـمل   صلى اهللا عليه وسلمأي سنة الرسول ) بسنة: (قوله

                              
  .األصول الثالثة حممد بن عبد الوهاب (١)
  ).٢١٢٩٦(يف كتاب األمارة وأمحد برقم ) ١٩٢٢(أخرجه مسلم برقم  (٢)
  ).١٧٣٠٦(رواه أمحد يف مسنده برقم ) ٤٦٠٤(ود يف السنة أخرجه أبو دا (٣)
وقال ) ٢٦٧٦(والترمذي يف العلم برقم ) ٤٦٠٧(أخرجه أبو داود يف السنة برقم  (٤)

) ١٧٢٧٤(وأمحد برقم ) ٤٢(حديث حسن صحيح وابن ماجة يف السنة برقم 
  ).٩٥(والدارمي يف باب أتباع السنة برقم 
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  .قوله وفعله وإقراره

: صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : القوليةمثال على السنة 
عـن  : مثال على السنة الفعليـة . )١(»صلوا كما رأيتموين أصلي«

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان «عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ   
  .)٢(»ال يدع أربعا قبل الظهر وركعتني قبل الغداة

أن معـاذا  «عن جابر ـ رضي اهللا عنه ـ   : مثال على إقراره
ان يصلي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم عشاء اآلخرة مث يرجع ك

  .)٣(»إىل قومه فيصلي م تلك الصالة
أي القرآن الكرمي يعملون مبا فيه مـن غـري   ) وكتاب: (قوله

حتريف وال تعطيل وال متثيل وال تكييف، بـل يفعلـون األوامـر    
م وجيتنبون الزواجر وهم راضون ومستسلمون لرم وخالقهم واملنع

عليهم ألنه صاحب الفضل يف األوىل واآلخرة وصاحب احلمـد يف  
  .)٤(األوىل واآلخرة فله احلمد واملنة 

                              
من حديث مالك ) ٢٠٨٠٤(وأمحد برقم ) ٦٠٠٨،  ٦٣١(أخرجه البخاري برقم  (١)

  .بن احلويرث رضي اهللا عنه
  ).١١٨٢(رواه البخاري برقم  (٢)
وأخرجه مسلم يف كتاب الصالة ) ٧٠٠(أخرجه البخاري يف كتاب األذان برقم  (٣)

  ).٨٣٦(وابن ماجة برقم ) ٩٩٩(والنسائي يف االفتتاح رقم ) ١٠٤٠(برقم 
وبالدين القوي . ط من الكتاب والسنة ترد البدع واخلرافاتبالعلم النافذ املستنب (٤)

الذي فيه حمبة اهللا واخلوف منه ترد الشهوات ألن أمراض القلوب منشؤها الشبهة 
والشهوة وباجلملة تقوى اهللا هي الطريق إىل مرضاته وجناته، ومعناها تعظيم الرمحن 

اللهم . واالستعداد لليقنيوالعمل بالقرآن واالقتداء باألمني صلى اهللا عليه وسلم 
  .اجعلنا وإخواننا املسلمني من املتقني يا رمحن يا رحيم
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ــهم ــرأيهم وقياسـ ــذون بـ   ال يأخـ

  
    

  وهلــم إىل الــوحيني خــري مــآب       
أي ال يأخـذون أمـور   ) ال يأخذون برأيهم وقياسهم: (قوله  

تمد مـن  دينهم من أقوال وأفعال برأيهم وقياسهم الذي ليس له مس
لو : "قال علي بن أيب طالب ـ رضي اهللا عنه ـ   . الكتاب والسنة

كان الدين بالرأي لكان أسفل اخلف أوىل باملسح من أعاله، وقـد  
  ....)١(" ميسح على ظاهر خفيه صلى اهللا عليه وسلمرأيت النيب 

أي أن الفالح والسـعادة  ) وهلم إىل الوحيني خري مآب: (قوله
صـلى  أا بالرجوع إىل كتاب اهللا وسنة نبيه  اليت يرجوا يعتقدون

، وأن هذا خري هلم يف دينهم والسالمة من الوقـوع  اهللا عليه وسلم
يف البدع واحملدثات يف الدين والنجاة عند املوت وبعد املوت، ويوم 

أَلَا إِنَّ أَولياَء اللَّه لَا خوف علَيهِم ولَا : يقوم األشهاد، قال تعاىل
 مونَ هنزحقُونَ* يتوا يكَانوا ونَآم ينالَّذ ]٦٣،  ٦٢: يونس .[

إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَـيهِم  : وقال تعاىل
   ـتـي كُنالَّت ـةنوا بِالْجرشأَبوا ونزحلَا تافُوا وخكَةُ أَلَّا تلَائالْم م

نحن أَولياؤكُم في الْحياة الدنيا وفي الَْآخرة ولَكُـم  * توعدونَ 
،  ٣٠: فصـلت [ فيها ما تشتهِي أَنفُسكُم ولَكُم فيها ما تدعونَ

٣١.[  
                              

والدارقطين والبيهقي وغريهم وإسناده ) ١٦٢(رواه أبو داود صحيح سنن أبو داود  (١)
  ).١٠٣(رقم " إرواء الغليل"وانظر " التلخيص"صحيح كما قال احلافظ يف 
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قال الطربي يف تفسريه أي وحدوه وبرئوا من غريه وماتوا على 

، حىت حلقوا باهللا عز وجل وعند املوت ئاًالتوحيد ومل يشركوا به شي
ال ختافوا ما تقـدموا  : تتهبط عليهم املالئكة من عند اهللا، تقول هلم

عليه وال حتزنوا على ما خلفتم من دنياكم حنن الذين كنا نتـوالكم  
ظكم اآلن كما كنـا  يف الدنيا، وذكر أم احلفظة ويقولون حنن حنف

  .هـ.أ.لكم يف الدنيا
ــرب امل  ــد أخ ــم ق ــهم أ ــار عن   خت

  
    

ــحاب       ــل واألص ــني األه ــاء ب   غرب
  :قوله  

ــم   ــهم أ ــار عن ــرب املخت ــد أخ   ق
  

    
ــحاب       ــل واألص ــني األه ــاء ب   غرب

بدأ اإلسـالم غريبـا   «: صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا   
  .)١(»وسيعود غريبا كما بدأ فطوىب للغرباء

اهللا قال رسـول  : وعن كثري بن عبد اهللا عن أبيه عن جده قال
فطوىب للغرباء الذين يصلحون ما أفسـد  «: صلى اهللا عليه وسلم

  .)٢(»الناس من بعدي من سنيت
أي أم غرباء بني أهليهم وأصحام الذين تنكـروا علـيهم   

وا ينظرون إليهم أم متشددون متعصبون موسوسون وأـم  ؤوبد
                              

وابن ماجة ) ٢٦٢٩(والترمذي رقم ) ٢٣٢(أخرجه مسلم يف كتاب اإلميان رقم  (١)
  ).٣٧٨٣(وأمحد رقم ) ٣٩٨٦(رقم 

  ).٢٦٣٠(أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح برقم  (٢)
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ن أَجرموا إِنَّ الَّذي: زادوا يف الدين وأحدثوا ما ليس منه، قال تعاىل
* وإِذَا مروا بِهِم يتغـامزونَ  * كَانوا من الَّذين َآمنوا يضحكُونَ 

 هِنيوا فَكقَلَبان هِملوا إِلَى أَهقَلَبإِذَا انقَـالُوا إِنَّ   * و ـمهأَوإِذَا رو
  ].٣٢ - ٢٩: املطففني[ هؤلَاِء لَضالُّونَ

ظيمة بيان من اهللا تعـاىل بـأن املـؤمنني    ويف هذه اآليات الع
املتمسكون بدينهم يظهر من بينهم بل من أقارم من يضحك منهم 
ويستهزئ م ويغمزهم ويفرح ذا وينقلب إىل أهله مسرورا، وقد 

من عمه أيب هلب ومن  صلى اهللا عليه وسلمحصل هذا لرسول اهللا 
ة وغريهم مـن  بعض رجال قريش أمثال أيب جهل والوليد بن املغري

وأصـحابه   صلى اهللا عليه وسـلم كفار قريش، ولكن رسول اهللا 
صربوا وجاهدوا يف ذلك حىت نصرهم اهللا عليهم وأهلك أعـداءهم  
وسوف يرى أعداء اهللا وأعداؤهم العـذاب الشـديد والضـحك    
واالستهزاء م وذلك يوم القيامة عندما يكون املؤمنون يف جنـات  

عدهم رم؛ يضحكون على الكفـار  النعيم فرحني بصربهم وما و
فَالْيوم الَّذين َآمنوا من : الذين ضحكوا عليهم يف الدنيا، قال تعاىل

هلْ ثُوب الْكُفَّار ما * علَى الْأَرائك ينظُرونَ * الْكُفَّارِ يضحكُونَ 
  ].٣٦ - ٣٤: املطففني[ كَانوا يفْعلُونَ

هزاء بالدين وأهله فإنه كفر وال حول وال فنعوذ باهللا من االست
  .قوة إال باهللا

ما رأيت مثـل قرائنـا   : قال رجل من املنافقني يف غزوة تبوك
هؤالء أرغب بطونا وال أعذب ألسنا وال أجنب عند اللقـاء يعـين   
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فقال عوف بن مالك ـ  . وأصحابه صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 

صلى ق، ألخربن رسول اهللا كذبت، ولكنك مناف: ")١(رضي اهللا عنه
فذهب عوف ليخربه فوجد القرآن قد سبقه فجاء " اهللا عليه وسلم

وقد ارحتـل ناقتـه،    صلى اهللا عليه وسلمذلك الرجل إىل الرسول 
يا رسول اهللا إمنا كنا خنوض ونلعب ونتحدث حبديث الركب : فقال

نقطع به عنا الطريق، ويف رواية عن ابن عمر ـ رضي اهللا عنـهما   
قُلْ أَبِاللَّه وَآياتـه  : يقول) صلى اهللا عليه وسلموالنيب : (قالـ 

لَا تعتذروا قَد كَفَـرتم  :إىل قوله تعاىلورسوله كُنتم تستهزِئُونَ
انِكُمإِمي دعب )٢(.  

  
ــق الســالكني إىل اهلــدى   ســلكوا طري

  
    

ــواب       ــاهجهم بص ــى من ــوا عل   ومش
الطريـق الـذين ال   ) طريق السالكني إىل اهلدى سلكوا: (قوله  

اعوجاج فيه أي الصراط املستقيم طريق الذين أنعم اهللا عليهم مـن  
النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني، وهو الذي نـدعو اهللا يف  

اهدنا الصراطَ :     كل ركعة من صالتنا ليهدينا إياه، قال تعاىل
 يمقتساطَ ا* الْمرصهِملَيع تمعأَن ينلَّذ ]وعن ابن ] ٧: الفاحتة

صلى اهللا عليه خط لنا رسول اهللا : مسعود ـ رضي اهللا عنه ـ قال  
                              

سري (عوف بن مالك األشجعي الغطفاين ممن شهد فتح مكة وله جمموعة أحاديث  (١)
مكة، وكذلك أول مشاهده خيرب، وكانت معه راية أشجع يوم فتح ) أعالم النبالء

  .٣/٣٣٧ذيب التهذيب ) ٤١٢٤( ٤/١٢وقد روى أحاديثه اجلماعة أسد الغابة 
  .خمتصر تفسري الطربي (٢)
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هذا سبيل اهللا، مث خطوطا عن ميينـه وعـن   «: خطا مث قال وسلم
هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليـه  : مشاله مث قال

قيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق وأَنَّ هذَا صراطي مستوقرأ 
: األنعـام [بِكُم عن سبِيله ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُـم تتقُـونَ  

١(»]١٥٣(.  
أي أم اقتفـوا أثـر   ) ومشوا على مناهجهم بصواب: (قوله

السلف الصاحل من دون زيادة أو نقص وهذا هـو معـىن املنـهج    
قال رسول : فعن أنس بن مالك ـ رضي اهللا عنه ـ قال  . الصواب

إن بين إسرائيل افترقت على إحـدى  «: صلى اهللا عليه وسلماهللا 
وسبعني فرقة وإن أميت ستفترق على اثنتني وسبعني فرقة كلها يف 

وتفتـرق  «: ويف رواية أخرى. )٢(»النار إال واحدة وهي اجلماعة
: قالوا »م يف النار إال ملة واحدةأميت على ثالث وسبعني ملة كله

  .)٣(»ما أنا عليه وأصحايب«: ومن هي يا رسول اهللا؟ قال
صلى اهللا عليه وعن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ أن الرسول   

  .)٤(»وتفترق أميت على ثالث وسبعني فرقة«: قال وسلم
تركت فيكم شـيئني  «: صلى اهللا عليه وسلموقال رسول اهللا 

كتاب اهللا وسنيت، ولن يتفرقا حىت يردا علـي  : لن تضلوا بعدمها
                              

  ).٢٠٦(والدارمي برقم ) ٤١٤٢(رواه أمحد برقم  (١)
ورواه ) ٢٦٤٠(والترمذي يف اإلميان برقم ) ٤٥٩٦(أخرجه أبو داود يف السنة رقم  (٢)

  .إسناده صحيح ورجاله ثقات:  الزوائدقال يف) ٣٩٩٣(ابن ماجة يف الفنت برقم 
من رواية عبد اهللا بن ] ٥٢١٩[رواه الترمذي وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع  (٣)

  .عمرو
  ].كتاب اإلميان[وقال حديث حسن صحيح ) ٢٦٤١(رواه الترمذي برقم  (٤)
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  .)١(»احلوض

إذا القاعدة الكربى اليت عليها الفـالح والسـعادة والنصـر    
والتمكني يف األرض ال تكون إال بالعودة إىل كتاب اهللا وسنة نبيـه  

وال يكفي ذلك بل البد أن يكون الـدافع إىل   صلى اهللا عليه وسلم
وهذا معىن  صلى اهللا عليه وسلمسوله ذلك اإلخالص هللا واملتابعة لر

شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، وقد بـني الرسـول   
أنه سوف تكون هناك طائفة من أمته ظاهرين  صلى اهللا عليه وسلم

صـلى اهللا عليـه   قال . على احلق ال يضرهم من سفههم أو خذهلم
يضرهم من ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق ال «: وسلم

حـىت تقـوم   «ويف رواية الترمـذي   )٢(»خذهلم حىت يأيت أمر اهللا
  .)٣(»الساعة

اللهم اجعلنا من أهل احلق الذين ال يضرهم من خذهلم حـىت  
وإن إقامة دولـة إسـالمية   . يأيت النصر أو يأيت اليقني، اللهم آمني

حقيقية يف أي مكان وزمان البد أن تكون قواعدها مبنيـة علـى   
 مبعىن أن ال يعبد إال اهللا وال يذبح وال ينذر إال هللا وال اإلخالص هللا

يطاف إال حول الكعبة فقط، ال يطاف حول القبور مهما كانـت  
مكانتها عند جمتمعاا وباجلملة ال يصرف أي عمل أو قـول مـن   

                              
وصححه ) ١١٥٨٢(وأمحد برقم ) ٣٧٨٦(أخرجه الترمذي يف املناقب برقم  (١)

  .يف اجلامعاأللباين 
) ١٧٠(يف املناقب ومسلم يف اإلمارة برقم ) ٣٦٤١(أخرجه البخاري برقم  (٢)

  ).١٥٦٨٢(وأمحد برقم ) ٦(وابن ماجة برقم ) ٢١٩٢(والترمذي يف الفنت برقم 
باب الفنت وابن ماجة برقم ) ٢١٩٢(قال الترمذي حديث حسن صحيح برقم  (٣)

)٦.(  



  

  ٥٩ تيسيـر املنعـم يف شرح عقيـدة املسـلم
 

وأَنَّ الْمساجِد للَّـه  :  قال تعاىل. العبادات إال هللا سبحانه وتعاىل
  ].١٨: اجلن[ ا مع اللَّه أَحدافَلَا تدعو

أن تكون مجيع األعمال واألقوال متابعة لرسول : واألمر الثاين
وكما . ال بدع وال خرافات وال غري ذلك صلى اهللا عليه وسلماهللا 

ال يصلح آخر هذه األمة : "قال اإلمام مالك ـ رمحه اهللا تعاىل ـ   
بني احلني واآلخر مـن   لكن ما نسمعه ونراه". إال مبا صلح به أوهلا

بعض الدول اليت تصرخ باسم اإلسالم مث بعد فترة يتبني أـا مـن   
أجل الزعامة والكرسي ال من أجل رفع راية اإلسالم، واهللا سبحانه 

يا أَيها الَّذين َآمنوا إِنْ تنصروا اللَّـه ينصـركُم   : وتعاىل يقول
كُمامأَقْد تثَبيو ]وقال تعاىل] ٧: حممد : يف ماهكَّنإِنْ م ينالَّذ

الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وَآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونهوا عنِ 
فمن أراد طريـق حممـد   ] ٤١: احلج[ الْمنكَرِ وللَّه عاقبةُ الْأُمورِ

. ق مثل نور الشـمس وصحبه فهذا هو الطري صلى اهللا عليه وسلم
ومن أراد طريق الشيطان واهلوى فليختر ما يشاء فاهللا حسبنا هـو  

  .)١(موالنا ونعم الوكيل 

                              
بالد احلرمني مهبط الوحي ومدينة الرسول صلى وحنن وهللا احلمد يف هذه اجلزيرة  (١)

اهللا عليه وسلم اليت من اهللا عليها بالتوحيد وإقامة شرع اهللا وتطبيق سنة رسوله 
الذي اصطفاه صلى اهللا عليه وسلم بعد أن كانت يف جاهلية قريش األوىل، وذلك 

بن بفضله سبحانه وتعاىل مث بفضل اإلمام حممد بن عبد الوهاب واإلمام حممد 
سعود جزاهم اهللا عن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء مث سار على طريقهم أبناؤهم 

نسأل املوىل القدير العزيز الرحيم بأن يوفقهم إىل كل خري، وأن يسدد . من بعدهم
خطاهم على طريق احلق إىل يوم الدين، وأن يبارك فيهم وأن يؤلف بينهم وأن 

  .خلصني إنه كرمي جواد اللهم آمنيحيبب ويقرب إليهم عباده الصاحلني امل
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ــافروا  ــو تن ــل الغل ــل ذا أه ــن أج   م
  

    
  عنــهم فقلنــا لــيس ذا بعجــاب       

أي بسـبب متسـكهم   ) من أجل ذا أهل الغلو تنافروا: (قوله  
أهل الغلو بالعـداوة  بالكتاب والسنة وحماربة أهل البدع قام عليهم 

  .والبغضاء واحملاربة بكل وسيلة ممكنة
أي ليس هذا األمر الذي حيصل ) فقلنا ليس ذا بعجاب: (قوله

هلم من أعدائهم من العداوة واملكر بغريب وغري معهود؛ بل هـذه  
سنة اهللا يف اتباع الرسل عليهم السالم حيث أن اهللا أنـزل علـى   

نبياء الذين من قبلـه، ومـا   قصص األ صلى اهللا عليه وسلمرسوله 
حصل هلم من األذى واملكر واخلداع وهذا من بـاب االسـتئناس   

وكُلـا  : ، قال تعـاىل صلى اهللا عليه وسلموالطمأنينة والتثبيت له 
كادفُؤ بِه تثَبا نلِ مساِء الربأَن نم كلَيع قُصن ] ١٢٠: هـود [

  :وإليك بعض هذه القصص
كَذَّبت قَبلَهم قَوم نوحٍ فَكَذَّبوا عبـدنا وقَـالُوا   : قال تعاىل

 جِردازونٌ ونجم *رصتفَان لُوبغي مأَن هبا رعفَد ] ٩: القمـر  ،
١٠.[  

وفي موسى إِذْ أَرسلْناه إِلَى فرعونَ بِسلْطَان مبِنيٍ : قال تعاىل
فَأَخـذْناه وجنـوده   * نِه وقَالَ ساحر أَو مجنـونٌ  فَتولَّى بِركْ* 

يملم وهو مي الْيف ماهذْنبفَن ]٤٠ - ٣٨: الذاريات.[  
إِنـا  * كَذَّبت عاد فَكَيف كَانَ عذَابِي ونـذُرِ  : وقال تعاىل
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حمِ نوي يا فرصرا صرِحي هِملَيا علْنسأَر رمتسسٍ م *  ـاسالن زِعنت
  ].٢٠ - ١٨: القمر[ كَأَنهم أَعجاز نخلٍ منقَعرٍ

فَقَالُوا أَبشرا منا واحدا * كَذَّبت ثَمود بِالنذُرِ : وقال تعاىل
إىل قولـه  ] ٢٤،  ٢٣: القمـر [ نتبِعه إِنا إِذًا لَفي ضلَالٍ وسعرٍ

إِنا أَرسلْنا علَيهِم صـيحةً واحـدةً فَكَـانوا كَهشـيمِ     : تعاىل
  ].٣١: القمر[ الْمحتظرِ

يتبني لنا من اآليات السابقة أن العداوة بني أهل احلق وأهـل  
الباطل دائمة حىت يرث اهللا األرض ومن عليها، فمن صرب على احلق 

نات النعيم ورضـى رب  وجد خريا يف الدنيا، ويف اآلخرة الفوز جب
وجعلْنا منهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا : العاملني، قال تعاىل

  ].٢٤: السجدة[ وكَانوا بَِآياتنا يوقنونَ
بالصرب واليقني : "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف معىن هذه اآلية

  ".تنال اإلمامة يف الدين
على احلق حىت يأتينا اليقني، يا معـني املسـتغيثني   اللهم صربنا 

  .برمحتك يا أرحم الرامحني



  
تيسيـر املنعـم يف شرح عقيـدة املسـلم

  
٦٢  

 
 

ــورى  ــري ال ــاهم خ ــذين دع ــر ال   نف
  

    
  إذ لقبــــوه بســــاحر كــــذاب    

  :قوله  
ــورى  ــري ال ــاهم خ ــذين دع ــر ال   نف

  
    

  إذ لقبــــوه بســــاحر كــــذاب    
بعد أن ذكرنا أن أتباع الرسل عليهم السالم مل يسلموا مـن    

صلى اهللا لشاعر هذا البيت يبني ما جرى لرسول اهللا العداوة أردف ا
من أعدائه من كفار قريش وسوف نذكر نبذة حول ما  عليه وسلم

  :مع كفار قريش صلى اهللا عليه وسلمحصل للرسول 
وكان مـن   صلى اهللا عليه وسلموهو عم النيب : أبو هلب -١

 وأكثرهم أذى لـه  صلى اهللا عليه وسلمأشد الناس تكذيبا للرسول 
صلى اهللا عليـه  حىت أنه كان يطرح العذرة والننت على باب النيب 

إذا وجد  صلى اهللا عليه وسلموكان النيب . إذ كان جماورا له وسلم
ومر محـزة بـأيب   ). أي جوار هذا يا بين عبد املطلب: (ذلك يقول

 صـلى اهللا عليـه وسـلم   هلب وهو يطرح العذرة على باب النيب 
انت امرأته أم مجيـل العـوراء يف   فأخذها وطرحها على رأسه وك

وشدة بغضه وقد لقبها الرمحن  صلى اهللا عليه وسلمعداوة الرسول 
. وأمره أبينا. مذَمما عصينا: حبمالة احلطب، وهي القائلة: يف كتابه

قالت هذا ملا نزلت سورة املسد حتمل هلـا ولزوجهـا   . ودينه قلينا
  .خرةاهلالك يف الدنيا واخللود يف النار يف اآل
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وهو القائل لقريش إن النـاس  : الوليد بن املغرية املخزومي -٢
يأتونكم يف احلج فيسألونكم عن حممد فال ختتلف أقوالكم فيه بـأن  
يقول بعضكم هو شاعر وآخر يقول هو كاهن ولكن قولوا كلمـة  

  .واحدة هو ساحر
وكان من أشد الناس : أبو جهل عمرو بن هشام املخزومي -٣

لئن سب حممـد  : "وهو القائل لى اهللا عليه وسلمصعداوة للرسول 
ولَـا تسـبوا   : آهلتنا سببنا إهله، فأنزل اهللا تعاىل يف سورة األنعام

: األنعام[ الَّذين يدعونَ من دون اللَّه فَيسبوا اللَّه عدوا بِغيرِ علْمٍ
١٠٨."[  

صلى با للنيب وكان من أشد الناس تكذي: النضر بن احلارث -٤
وأذى له وألصحابه، وكان يقـرأ كتـب الفـرس     اهللا عليه وسلم

: وخيالط اليهود والنصارى، وملا ذكر النيب املنتظر وقرب مبعثه قال
: إن جاءنا نذير لنكونن أهدى من إحدى األمم، فأنزل اهللا تعـاىل "
يذن ماَءهج نلَئ انِهِممأَي دهج وا بِاللَّهمأَقْسو نى مدأَه نكُونلَي ر

استكْبارا في * إِحدى الْأُممِ فَلَما جاَءهم نذير ما زادهم إِلَّا نفُورا 
هلئُ إِلَّا بِأَهيالس كْرالْم يقحلَا يو ئيالس كْرمضِ والْأَر ] فـاطر :

٤٣،  ٤٢.[  
ن من أشد النـاس أذى  وكا: عقبة بن أيب معيط األموي -٥

وهو الذي وضع سلى اجلزور بني . للرسول وعداوة له وللمسلمني
هلك هذا الطاغية اخلبيـث  . صلى اهللا عليه وسلمكتفي رسول اهللا 

ببدر وأسر وصلب وهو أول مصلوب يف اإلسالم، شبهه رسول اهللا 
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بعاقر ناقة صاحل قدار بن سالف عليهما معـا   صلى اهللا عليه وسلم

  .لعائن اهللا
كان من املستهزئني وكان : األسود بن عبد يغوث الزهري -٦

إذا رأى فقراء املسلمني قال ألصحابه هؤالء ملوك األرض الـذين  
 صـلى اهللا عليـه وسـلم   يرثون ملك كسرى، وكان يقول للنيب 

  .أما كُلمت اليوم من السماء يا حممد؟: مستهزئا به
ني بـالنيب  وكان أحد املستهزئ: احلارث بن قيس السهمي -٧

الذين ال يربحون يؤذونه طوال حيام وكـان   صلى اهللا عليه وسلم
قد غر حممد أصحابه ووعدهم أن حييوا بعد املوت واهللا مـا  : يقول

أَفَرأَيت منِ اتخـذَ إِلَهـه   : يهلكنا إال الدهر وفيه نزل قوله تعاىل
ى سمعه وقَلْبِه وجعلَ علَـى  هواه وأَضلَّه اللَّه علَى علْمٍ وختم علَ

وقَالُوا مـا  * بصرِه غشاوةً فَمن يهديه من بعد اللَّه أَفَلَا تذَكَّرونَ 
  ـما لَهمو رها إِلَّا الدكُنلها يما ويحنو وتما نينا الدناتيإِلَّا ح يه

  ].٢٤،  ٢٣: اجلاثية[ هم إِلَّا يظُنونَ بِذَلك من علْمٍ إِنْ
وكانا من أشد الناس أذية لرسول اهللا : أُبي وأمية ابنا خلف -٨

إذ . وعداوة له وألصحابه واستهزاء بـدين اهللا  صلى اهللا عليه وسلم
ويف يده  صلى اهللا عليه وسلمجاء أيب عليه لعائن اهللا إىل رسول اهللا 

وفيه نزل . مت أن ربك حييي هذا العظمزع: عظم ففتته بيده وقال
وضرب لَنا مثَلًا ونِسي خلْقَه قَالَ من يحيِي الْعظَـام  : قوله تعاىل

 يممر يهلْـقٍ  * وبِكُلِّ خ وهو ةرلَ ما أَوأَهشي أَنا الَّذيِيهحقُلْ ي
يملع ]٧٩،  ٧٨: يس.[  
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رذوال خمزيا شر ميتة، وهلك أخوه أيب وقد هلك أمية يوم بدر م
حبربة يف ترقوته  صلى اهللا عليه وسلمبطريق مكة إذ ضربه الرسول 

  .يف أحد فهلك ا يف طريقه إىل جهنم وبئس املصري
صلى وكان ممن يؤذي النيب : أبو قيس بن الفاكة بن املغرية -٩

ة هلك ببدر على يد محز. ويعني أبا جهل على ذلك اهللا عليه وسلم
  .ورضي اهللا عنه صلى اهللا عليه وسلمبن عبد املطلب عم احلبيب 

والد عمرو بـن العـاص ـ    : العاص بن وائل السهمي -١٠
رضي اهللا عنه ـ وكان من املستهزئني وهو القائل ملا مات القاسم  

إن حممدا أبتر ال يعيش له ولد ذكر، : صلى اهللا عليه وسلمابن النيب 
فَصـلِّ  * إِنا أَعطَيناك الْكَوثَر : الكوثر فأنزل اهللا تعاىل فيه سورة

 رحانو كبرل *انِئَك١( إِنَّ ش( رتالْأَب وه ]٣ - ١: الكوثر[)٢(.  
وكانا من املسـتهزئني  : نبيه ومنبه ابنا احلجاج السهميان -١١

قيـا  واملؤمنني وكانا إذا ل صلى اهللا عليه وسلماملؤذيني لرسول اهللا 
أما وجد من يبعثه غريك؟ : يقوالن صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 

هلك كل منهما ببدر فقتل  )٤(منك وأيسر )٣(إن ها هنا من هو أسن
  .واآلخر ال يدرى من قتله. علي ـ رضي اهللا عنه ـ منبها

ويكىن أبا زمعة وكان مـن  : األسود بن املطلب بن أسد -١٢
                              

  .أي مبغظك (١)
أي الناقص املقطوع النسل فقد انقطع نسله وخلد نسل حممد صلى اهللا عليه وسلم  (٢)

  .إىل يوم القيامة
  .أي أكرب منك سنا (٣)
  .أي أكثر منك ماال وغىن (٤)
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 صلى اهللا عليه وسلميتغامزون بالنيب  املستهزئني إذا كان مع أصحابه

وأصحابه، ويقولون قد جاءك ملوك األرض ومن يغلب على كنوز 
كسرى وقيصر ويصفرون ويصفقون هلوا وضحكا وسخرية، وقـد  

ولـده،   )١(أن يعمى ويثْكل  صلى اهللا عليه وسلمدعا عليه الرسول 
فعمى وثكل ولده، ومات مبكة والناس يتجهزون ألحد وهو حيرض 

لكفار على اخلروج مع ما هو عليه من املرض من شـدة بغضـه   ا
  .وأصحابه فهلك أعمى أثكل صلى اهللا عليه وسلملرسول اهللا 

كان ممن يؤذون رسـول اهللا  : طعيمة بن عدي بن نوفل -١٣
  .ويشتمونه ويكذبونه، أسر ببدر وقتل صربا ا صلى اهللا عليه وسلم

كـان مـن    :مالك بن الطالطلة بن عمرو بن غبشـان  -١٤
 صلى اهللا عليـه وسـلم  املستهزئني، وكان سفيها فدعا عليه النيب 

  .فمات مبكة بعدما امتأل رأسه قيحا
صلى اهللا وكان شديد العداوة للنيب : ركانة بن عبد زيد -١٥

 صلى اهللا عليه وسلمواستهزاء به، فقال يوما لرسول اهللا  عليه وسلم
ن صرعتين علمـت  يا ابن أخي بلغين عنك أمر ولست بكذاب، فإ

صـلى اهللا  أنك صادق، ومل يقدر على صرعه أحد، فصارعه النيب 
ثالث مرات فصرعه ودعاه إىل اإلسالم فأىب أن يسـلم   عليه وسلم

صلى اهللا فقال هلا الرسول ! ال أسلم حىت تدعو هذه الشجرة: وقال
ما رأيت سـحرا  : فقال ركانة )٢(فأقبلت ختد »أقبلي«: عليه وسلم

                              
  .أي يفقد والده مبوته (١)
  .ختد األرض أي تشقها (٢)
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فعـادت   صلى اهللا عليه وسلمفأمرها . مرها فلترجعأعظم من هذا 
  .هذا سحر عظيم: فقال ركانة. إىل مكاا

قال ابن األثري ـ رمحه اهللا تعاىل ـ هؤالء أشد عداوة للرسول   
وما عداهم من رؤساء قريش كانوا أقل عداوة من هـؤالء كعتبـة   

وهناك مجاعة كـانوا شـديدي األذى   . وشيبة ابين ربيعة وغريمها
وأصحابه ولكنهم آمنـوا   صلى اهللا عليه وسلمداوة لرسول اهللا والع

وأسلموا وحسن إسالمهم كأيب سفيان بن حرب واحلكم بـن أيب  
العاص وعبد اهللا بن أمية املخزومي أخو أم سلمة ألبيها ـ رضـي   

  .)١(اهللا عنهما
  مـــع علمهـــم بأمانـــة وديانـــة

  
    

  فيــه ومكرمــة وصــدق جــواب       
  :قوله  

  وديانـــةمـــع علمهـــم بأمانـــة 
  

    
  فيــه ومكرمــة وصــدق جــواب       

صلى اهللا عليه أي كفار قريش الذين نفروا من دعوة املصطفى   
يعلمون علم اليقني بأنه صادق وأمني وبعيد عن أصنامهم ال  وسلم

بعدم نفعها وضـررها،   صلى اهللا عليه وسلمجيلس إليها مع علمه 
كذلك بأنـه  ويعلمون . وألن اهللا سبحانه وتعاىل محاه وحفظه منها

كرمي وأنه من أفضل القبائل وأكرمها وأشرفها على اإلطالق، ألن 
                              

هذا "الشيخ أيب بكر اجلزائري من كتابه : بن األثري بتصرفنقال عن الكامل ال (١)
  .٥ط" حبيب يا حمب
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اهللا اختاره بأن يكون أفضل األنبياء، فلزم أن يكون مـن أفضـل   
القبائل على اإلطالق، وكان يعرف عندهم بالصادق األمـني ومل  
يعرف عنه الكذب يوما من األيام، وعندما اختلفت القبائل علـى  

  .ومن يكون له الشرف ذا العمل العظيموضع احلجر األسود 
وكادوا أن يقتتلـوا وأخـريا   : "قال الشيخ أبو بكر اجلزائري

أهلمهم اهللا إىل حتكيم أول من يقبل من باب الصفا، ومازالوا كذلك 
: فما أن رأوه مقبال حىت قالوا صلى اهللا عليه وسلمحىت أقبل حممد 

 صلى اهللا عليه وسلموفعال رضي . هذا حممد األمني رضينا به حكما
بتحكيمهم له، فأمرهم أن يبسطوا ثوبا فوضعه فيه مث أمـر ممثلـي   

وملـا  . قبائل قريش أن يأخذ ممثل كل قبيلة بطرف الثوب ورفعـوه 
حاذوا به مكانه من اجلدار رفعه بيديه الكرميتني فوضـعه مكانـه   

وعادت األلفة واملودة بني رجـاالت  . وبذلك حقنت دماء قريش
هذا احلكم والتحكيم أكرب مظهر من مظاهر الكمـال  قريش فكان 

  .ورسوالً احملمدي قبل إنبائه وإرساله نبياً
وكذلك من املواقف اليت كانت شهادة من قريش على صدق 

عندما نزلت اآلية الكرمية الـيت تـأمر    صلى اهللا عليه وسلمحممد 
: بأن ينذر عشريته األقربني، قال تعاىل صلى اهللا عليه وسلمالرسول 
بِنيالْأَقْر كتريشع رذأَنو ]صلى اهللا عليه فصعد ] ٢١٤: الشعراء

!! واصـحباه «: على جبل الصفا ونادى بأعلى صوته قائال وسلم
فهز صوته حثيات وادي مكة وأقبل الناس حنو النداء  »!!واصحباه

حىت امتألت ساحة الصفا، فأقبل عليهم رسول اهللا  زرفات ووحداناً
يا معشر قـريش،  «: كالبدر ليلة هالته، فقال عليه وسلم صلى اهللا
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أرأيتم لو أخربتكم أن خيال بسفح هذا اجلبل تريد أن تغري عليكم 
إين نذير لكم بني يدي عـذاب  «: فقال. نعم: قالوا »صدقتموين؟

تبا لك سائر : فقام أبو هلب، فقال »شديد أنقذوا أنفسكم من النار
تبت يـدا  : أنزل اهللا تعاىل سورة املسدف. اليوم أما دعوتنا إال هلذا

 بتبٍ وأَبِي لَه * با كَسمو الُهم هنى عا أَغْنا  * مـارلَى نصيس
في جِيـدها حبـلٌ مـن    * وامرأَته حمالَةَ الْحطَبِ * ذَات لَهبٍ 

دسم ]١(]" ٥ - ١: املسد(.  
ــبا  ــب الص ــا ه ــه اهللا م ــلى علي   ص

  
    

ــحاب     ــع اآلل واألصـ ــى مجيـ   وعلـ
الصالة من اهللا عز وجل : قال أبو العالية) صلى عليه اهللا: (قوله  

ومنـه قولـه   . ثناؤه على عبده يف املأل األعلى، ذكره عنه البخاري
ويف ] ٤٣: األحزاب[ هو الَّذي يصلِّي علَيكُم وملَائكَته: تعاىل

وإذا ذكرين يف مأل ذكرتـه يف  «الصحيحني من احلديث القدسي 
  .»مأل خري منهم

وهـم   صلى اهللا عليه وسـلم أي آله ) وعلى مجيع اآلل: (قوله
  :أتباعه وأنصاره إىل يوم القيامة كما قيل

ــى  ــه عل ــاع ملت ــم أتب ــنيب ه   آل ال
  

    
ــرب      ــن ع ــم وم ــن عج ــريعة م   الش

  لـــو مل يكـــن آلـــه إال قرابتـــه  
  

    
  صلى املصـلي علـى الطـاغي أيب هلـب        

                                
  .كتاب هذا احلبيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا حمب، أبو بكر اجلزائري (١)
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ويدخل الصحابة يف ذلك من باب أوىل، ويدخل فيه أهل بيته 

  .من قرابته وأزواجه وذريته من باب أوىل
مجع صاحيب وهو من رأى أو لقـي الـنيب   ) األصحاب: (قوله

مؤمنا به ولو حلظة ومات على ذلـك ولـو    صلى اهللا عليه وسلم
  .)١(ختللت ردة يف األصح 

والصـحابة   ويقال صحبه وصحب صـحابه، : "قال اجلوهري
مبعىن األصحاب، واحده صاحب مبعىن الصحايب، وهو من اجتمـع  

ولو حلظة ومات على اإلميان وإن  صلى اهللا عليه وسلممؤمنا بالنيب 
  .)٢(" مل يره كابن أم مكتوم وإن مل يرو عنه
  

* * *  
  فائدة

  .الثناء لعباده يف املأل األعلى: الصالة من اهللا - ١
 .ار لعباد اهللاالستغف: الصالة من املالئكة - ٢

  .الدعاء لعباد اهللا: الصالة من اآلدميني - ٣
هذا ما استطعنا مجعه وكتابته وحنن الضـعفاء إىل اهللا، نرجـو   
رمحته وليس لنا غنا عنه طرفة عني وال أقل من ذلك وحنن الفقـراء  

                              
 ١معارج القبول، الشيخ حافظ بن أمحد احلكمي ـ رمحة اهللا تعاىل عليه ـ ج (١)

  .٣١ص
  .بن حممد عون ـ غفر اهللا له ـ حتقيق بشري . ٥كتاب األذكار ص (٢)
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إىل اهللا نسأله دائما وأبدا من فضله فهو اجلواد الكرمي ذو العـرش  
وجيزل العطاء الوفري من دون حسـاب،  العظيم الذي يشكر القليل 

  .الكرمي احلنان املنان
اللهم يا حي يا قيوم يا من ال إله غريه يا أحد يا صمد يا من مل يلد 

يا عزيز يا حكيم يا من ال يعجزه أحد . ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد
يف السماوات واألرض يا من يفعل ما يشاء إذا شاء كيف شاء مىت شاء 

  .مره وال حلكمه وهو على كل شيء قديرال معقب أل
يا من ال يزول ملكه بطاعة الطـائعني وال ينقصـه مبعصـية    
العاصني، يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسـطها  
بالنهار ليتوب مسيء الليل، يا من على العرش استوى، يا مـن ال  

لسوداء يغيب عنه شيء من أفعال عباده، يا من يسمع دبيب النملة ا
  .على الصفاة امللساء يف ظلمة الليل

نسألك بكل اسم هو لك مسيت به نفسك أو علمته أحد مـن  
خلقك أن أنزلته يف كتابك أو استأثرت به يف علم الغيب عنك أن 

  .جتعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجالء مهومنا وأحزاننا
وأن رمي، اللهم إنا نسألك أن جتعل أعمالنا خالصة لوجهك الك

النفع والفائدة إلخواننا املسلمني يف كل مكان وزمـان،   جتعل فيها
كما نسألك أن تعيذنا وإخواننا املسلمني مـن الشـرك والريـاء    

  .والنفاق، وكل عمل ال يرضيك عنا
اللهم ما كان يف هذه الرسالة من صواب فمن توفيقك ومنك، 

وأعوذ بك وما كان فيها من خطاء أو زلل فمن نفسي والشيطان، 
أن أضل أحد من عبادك أو أكون سببا يف ذلك، اللهم إن كنـت  
تعلم بوجود خطأ أو زلل يف هذه الرسالة وقد غاب عنا اللهم قيض 
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له من يعدله ويبني خطأه، اللهم اغفر وارحم كل مـن شـارك يف   

  .كتابتها ومراجعتها وتصحيحها وطباعتها ومجيع املسلمني آمني
اللهم وفق والة أمور . وم القيامة، ال علينااللهم اجعلها حجة لنا ي

املسلمني يف كل مكان وزمان إىل حتكيم كتابك واتباع سنة نبيك حممد 
اللهم إنا نعوذ بك من الفنت ما ظهر منها ومـا  . صلى اهللا عليه وسلم

بطن، اللهم اغفر يل ولوالدي ومشاخيي، سبحان ربك رب العزة عما 
  .مد هللا رب العاملنييصفون، وسالم على املرسلني واحل

وصل اللهم على نبينا حممد عبدك ورسولك سـيد األولـني   
واآلخرين، وخامت األنبياء واملرسلني وقائد الغر احملجلني ورضي اهللا 
عن آله وأصحابه وأهل بيته أمجعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يـوم  
الدين، وعنا معهم بفضلك ورمحتك ووالـدينا وإخواننـا ومجيـع    

  .آمنياملسلمني 
سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت أسـتغفرك  

  .واحلمد هللا رب العاملني. وأتوب إليك
هــ ليلـة   ١٤١٦متت حبمد اهللا ومنه وفضله يف اية رجب 

  .اجلمعة الساعة احلادية عشرة ليال
  وكتبه الفقري إىل عفو ربه تعاىل
  )١(حممد بن صاحل بن حممد احلريب

  ١١٩٤٣رمز الربيدي ال ٢٤٥ب. ص: اخلرج

                              
اللهم إين استغفرك وأتوب إليك من كل حرف كتبته أو كلمة قلتها فيها خالف  (١)

  .لقولك وقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأنا راجع عنها يف حيايت وبعد مويت
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  مصادر الكتاب
  :علوم القرآن الكرمي -١

  .القرآن الكرمي - أ 
 .تفسري الطربي -ب 

  .أيسر التفاسري، أبو بكر اجلزائري -ج 
  :علوم العقيدة -٢

عبد الوهـاب ـ رمحـه اهللا    كتاب التوحيد، حممد بن  - أ 
 تعاىل ـ 

حيد، السـعدي ـ   القول السديد يف شرح كتاب التو -ب 
 .رمحه اهللا تعاىل

 .أمحد احلكمي ـ رمحه اهللا تعاىل قبول، حافظمعارج ال -ج 

التحفة املدنية يف العقيدة السلفية، للشيخ محد بن ناصر  - د 
  .عبد الكرمي بن برجس: آل معمر، بتحقيق

  :علوم احلديث -٣
 .صحيح البخاري - أ 

 .صحيح مسلم -ب 

 .سنن أيب داود -ج 

 .سنن الترمذي - د 
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 .مسند اإلمام أمحد بن حنبل -ز 

 .لسلة الصحيحة لأللباينالس -ح 

 .األربعني النووية - ط 

 .جامع العلوم واحلكم، ابن رجب -ي 

  .جة قلوب األبرار، السعدي -ك 
  :علوم اللغة -٤
  .لسان العرب، ابن منظور -
  :علوم السرية -٥

 .سري أعالم النبالء للذهيب - أ 

يا حمـب،   صلى اهللا عليه وسلمهذا احلبيب رسول اهللا  -ب 
  .أبو بكر اجلزائري



  

  ٧٥ تيسيـر املنعـم يف شرح عقيـدة املسـلم
 

  
  
  تابفهرس الك
  

  ٥  ............................................  منت عقيدة املسلم
  ٨  ......................................................  املقدمة

  ١١  ..............................................  عقيدة املسلم
  ٧٠  .....................................................  فائدة

  ٧٣  ............................................  مصادر الكتاب
  ٧٥  .............................................فهرس الكتاب

  
  

* * *  
  
 


