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المقــدمــة

المقدمة

رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،نبينا
احلمد لله ِّ

محمد وعلى آله وصحبه أجمعني ،وبعد:

فإن كتاب «فتح املجيد» للع َّ
المة الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد

ِّ
وأجل شروح كتاب التوحيد للمجدد اإلمام الشيخ
الوهاب – رحمه الله  -من أهم
محمد بن عبد الوهاب؛ إذ له من القبول واالنتشار ما ليس لغيره؛ فقد ُطبِع مرار ًا،

واحتفى به أهل العلم وطالبه ،وتداولوه بالتعليق والتدريس؛ سواء في اجلوامع
واملساجد ،أو في الكليات واملعاهد الشرعية.

 عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب :ولد في الدرعية سنة 1193هـ ،ودرس على
كبار علماء جند ،وولي القضاء ،وبعد سقوط الدرعية ُن ِقل إلى مصر ،فدرس على علمائها ،ثم
عاد إلى جند حني طلبه تركي بن عبد الله آل سعود ،له عدة مؤلفات وفتاوى ،توفي بالرياض سنة
1285هـ .انظر :مشاهير علماء جند ،ص  ،78وعلماء جند.56/1 :
 مثل تعليقات الشيخ محمد حامد الفقي ،وتعقيبات سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ،رحمهم
الله.
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وال سيما أن هذا الشرح من الوسيط؛ فليس بالبسيط ،وال بالوجيز ،ومؤ ِّلفه

ٌ
ٌ
مدقق ،هو املجدد الثاني بعد جدِّ ه الشيخ اإلمام محمد بن عبد
وعالم
محقق،
إمام
ٌ
ٌ
الوهاب ،وقد قرأ على جدِّ ه كتاب التوحيد من َأ َّوله إلى أبواب السحر.
ٍ
ٍ
ٍ
فائقة بخدمة
وعناية
بجهد كبي ٍر،
وقد قام فضيلة الشيخ الدكتور الوليد آل فريان
ٍ
خطية
هذا الشرح؛ حيث مكث سنني عديدة في حتقيقه وتوثيقه ،وقابله على عدة ُن َس ٍخ

وخرج األحاديث واآلثار ،وو َّثق النقول وعزا النصوص ،وحرر تعليقات
ومطبوعةَّ ،

وجيز ًة دقيقة؛ فأحسن الله إليه في األولى واآلخرة.

يسر الله  -تعالى  -مبنِّه وكرمه – لكاتب هذه السطور تدريس هذا الشرح
وقد َّ

ودون جملة م��ن التعليقات
امل��ب��ارك وم��دارس��ت��ه؛ فانتفع بهذا «الفتح» وحتقيقهَّ ،
بلغت مائة وخمسة عشر تعليق ًا ،منها ما يكون بيان ًا وتوضيح ًا
والتقريرات املتنوعة ،قد ْ

مجملة في الشرح ،ومنها ما هو تعقيب وتنبيه على عبارات
ملباحث متفرقة ،ومسائل َ

وع ْز ٌو لبعض النصوص
مشكلة ،أو حتقيق وحترير ملسائل مشتبهة ،ومنها ما هو توثيق َ
والنقول.

ولم أنقل شيئ ًا من التعليقات الواردة في الشروح األخرى لكتاب التوحيد؛ إذ

السبيل إليها معلوم وميسور.

أسأل الله  -تعالى  -رب العرش الكرمي أن يبارك في هذا البحث ،وأن يكون َلبِنَة

في خدمة هذا الصرح املتني ،واجلهد العلمي الرصني ،وبالله التوفيق.

املطولة املبسوطة :تيسير العزيز احلميد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب،
 من الشروح َّ
وفتح احلميد لعثمان بن منصور.
 من التعليقات املختصرة :القول السديد لعبد الرحمن السعدي ،والتعليق املفيد البن باز.
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 - 1نقل الشارح مقالة ابن كثير في إثبات مشيئة الله  -تعالى  -الشرعية.
والتحقيق أن املشيئة تختص مبا قدَّ ره الله وأوجده؛ فما شاء الله كان ،وما لم يشأ

لم يكن ،بخالف اإلرادة الشرعية الدينية؛ إذ قد تقع وقد ال تقع ،وشيخ اإلسالم ابن
تيمية وابن القيم حررا الفرق بني املشيئة واحملبة ،ولم يثبتا مشيئة شرعية؛ حيث
إن املشيئة هي اإلرادة الكونية الشاملة جلميع احلوادث الواقعة ،وكذا الع َّ
المة محمد بن
 انظر :فتح املجيد.89/1 :
 ابن تيمية :هو أحمد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية احلراني ،اإلمام ،الفقيه ،املجتهد
ودرس وهو
احملدِّ ث ،احلافظ ،املفسر ،األصولي ،الزاهد ،شيخ اإلسالمَ ،
وع َلم األعالم ،أفتى َّ
دون العشرين ،وله مئات التصانيف ،توفي سنة 728هـ .انظر :ذيل طبقات احلنابلة البن رجب:
 ،387/2والعقود الدرية البن عبد الهادي.
 ابن القيم :هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ،برع في علوم متعددة ،وكان جريء اجلنان،
واسع العلم ،عارف ًا باخلالف ومذهب السلف ،وله من التصانيف الكبار والصغار شيء كثير ،توفي
بدمشق سنة 751هـ .انظر :البداية والنهاية البن كثير ،234/14 :والدرر الكامنة.21/4 :
السنة النبوية ،16/3 :وشفاء العليل ،ص.105
 انظر :منهاج ُّ
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إبراهيم آل الشيخ أفاد أن املشيئة ال تنقسم إلى كونية وشرعية.
 - 2ساق الشارح تقرير ًا البن تيمية في مسألة :هل للمخلوق حقٌّ على اخلالق؟

وهذا التقرير منقول مبعناه من :قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة



ين آ َم ُنوا َول َْم َي ْلب ُِسوا إ َميا َن ُهم
 - 3أورد الشارح بيان ابن القيم لقوله  -تعالى { :-ا َّل ِذ َ

وعزَ اه احملقق إلى مختصر الصواعق املرسلة.
بِظُ ل ٍْم} [األنعامَ ]٨٢ :

واألدق أن هذا النقل مأخوذ من األصل (الصواعق املرسلة)؛ إذ إن السطور

الثالثة األخيرة مثبتة في األصل دون املختصر.

 - 4نقل الشـارح كـالم القـاضـي عيـاض في شـرح حـديث عبـادة  -رضي الله
عنه  -مختصر ًا.
وبالرجـوع إلى أصل كالم القاضي عياض من كتابه« :إكمال املعلم بفوائد صحيح
 ولد سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ عام 1311هـ في الرياض ،ودرس العلم على كبار
ودرس علوم ًا كثيرة ما يزيد عن أربعني سنة ،وتولى رئاسة القضاء واإلفتاء،
مشايخ الرياضَّ ،
وأشرف على تعليم البنات ،له مؤلفات وتالميذ ،توفي في الرياض سنة 1389هـ .انظر :مشاهير
علماء جند لعبد الرحمن آل الشيخ ،ص ،169وعلماء جند للبسام.88/1 :
 انظر :فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم.208/1 :
 انظر :فتح املجيد.108/1 :
 انظر :مجموع الفتاوى البن تيمية.217 ،213/1 :
 انظر :فتح املجيد.119 ،118/1 :
 انظر :الصواعق املرسلة.1058 ،1057/3 :
 القاضي عياض :هو أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي األندلسي ،ولد سنة 476هـ ،وله
رحالت ،وولي القضاء ،ومؤلفاته كثيرة ،توفي مبراكش سنة 544هـ.
انظر :سير أعالم النبالء ،212/20 :والديباج املذهب.46/2 :
 حديث عبادة بن الصامت  -رضي الله عنه  -مرفوع ًا« :من شهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك»...
احلديث أخرجه البخاري ( ،)3435ومسلم (.)28
 انظر :فتح املجيد.136 ،135/1 :



نـزل حديث من كان آخر كالمه
مسلم» يستبني تقريره بجالء ووضوح؛ إذ يقول« :و ُي َّ
ال إله إال الله» ،خصوص ًا ملن كان هذا آخر ُن ْط ِقه وخامتة لفظه ،وإن كان َق ْب ُل مخ ِّلط ًا،

فيكون سبب ًا لرحمة الله  -تعالى  -له ،وجناته رأس ًا من النار ،وحترميه عليها ،بخالف

املوحدين املخلطني .وكذلك ما ورد في حديث عبادة
من لم يكن ذلك آخر كالمه من ِّ
أي أبواب اجلنـة شاء ،خصـوص ًا ملن قال ما ذكره  #و ُقرن
من مثل هذا ،ودخـوله مـن ِّ
بالشهادتني من حقيقة اإلميان والتوحيد الذي ورد في حديثه ،فيكون له من األجر ما
َ
ودخول اجلنة ألول َو ْه َلة».
ْير َجح سيئاته ومعاصيه ،ويوجب له املغفرة والرحمة،

 - 5بينَّ الشارح معنى حديث أنس مرفوع ًا« :قال الله  -تعالى  :-يا ابن آدم!
إنك لو أتيتني ُبقراب األرض خطايا »...احلديث.
والب��ن القيم حترير متني ملعنى هـذا احلـديث؛ إذ يقـول « :ي ُّ
��دل على أن من لم
يشرك بالله شيئ ًا فذنوبه مغفورة كائنة ما كانت ،ولكن ينبغي أن يعلم ارتباط إميان

القلوب بأعمال اجل��وارح ،وتع ُّلقها بها ،وإ َّ
ال لم يفهم مراد الرسول  ،#ويقع في
اخللط والتخبيط؛ فاعلم أن هذا النفي العام للشرك  -أن ال يشرك بالله شيئ ًا ألبتة  -ال

واملصر على الصغيرة أن
يصدر عن ُم ِص ٍّر على معصية أبد ًا ،وال ميكن مدمن الكبيرة
ُّ
يصفو له التوحيد ،حتى ال يشرك بالله شيئ ًا ،هذا من أعظم احملال ،وال ُيل َت َفت إلى
َ

جدلي ال َّ
حظ له من أعمال القلوب ،بل قلبه كاحلجر أو أقسى .يقول :وما املانع؟ وما
ٍّ

وجه اإلحالة؟ فدع هذا القلب املفتون بجدله وجهله ،واعلم أن اإلصرار على املعصية
يوجب من خوف القلب من غير الله ،ورجائه لغير الله ،وح ِّبه لغيره الله ،وتوك ُّله
على غير الله ما يصير به منغمس ًا في بحار الشرك ،واحلاكم في هذا ما يعلمه اإلنسان
من نفسه إن كان له عقل ...واملقصود أن من لم يشرك بالله شيئ ًا يستحيل أن يلقى
شواط.226/1 :
 إكمال املعلم ،255/1 :وانظر :كتاب اإلميان من إكمال املعلم ،ت :احلسني َّ
 انظر :فتح املجيد.153 - 149/1 :



التعليق على فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد

مصر ًا عليها ،غير تائب منها».
الله بقراب األرض خطايا،
ّ

 - 6حتدث الشارح عن اخلوف من الشرك وما يوجبه ذلك اخلوف.
ومما يج ِّلي هذه املسألة ما َّ
سطره ابن القيم بشأن األصنام املنحوتة في القلب،

شرها واستفحل فسادها؛ حيث يقول« :التوحيد واتباع الهوى متضادان؛
والتي َّ
عم ُّ
فإن الهوى صنم ولكل عبد صنم في قلبه بحسب هواه ،وإمنا بعث الله رسله بكسر

كسر األصنام
األصنام وعبادته وح��ده ال شريك له ،وليس م��راد الله  -سبحانه َ -
املجسدة وترك األصنام في القلب ،بل امل��راد كسرها من القلب أو ً
وتأمل قول
الَّ ،
َّ

ُون} [األنبياء ،]٥٢ :كيف جتده
اخلليل  #لقومهَ { :ما َه ِذ ِه ال َّت َما ِثيلُ ا َّل ِتي َأن ُت ْم َل َها َع ِاكف َ
مطابق ًا للتماثيل التي يهواها القلب ،ويعكف عليها ويعبدها من دون الله».
 - 7ساق الشارح كالم ابن تيمية بشأن من لم يتكلم بالشهادتني مع القدرة،

ولم َي ْع ُزه احملقق :وهو في كتاب اإلميان الكبير.

 - 8نقل الشارح جواب ابن تيمية في اجلمع بني األحاديث التي ذكرت بعض
أركان اإلسالم دون بعض ،ولم َي ْع ُزه احملقق:وقد جاء مبسوط ًا في كتاب اإلميان

األوسط.

وعزَ اه
 - 9ساق الشارح كالم ابن القيم في شأن إفراد الله  -تعالى  -باحلبَ ،
 مدارج السالكني = 327 ،326/1 :باختصار .يسير.
 انظر :فتح املجيد.176/1 :
 روضة احملبني ،ص = 514باختصار .يسير.
 انظر :فتح املجيد.191/1 :
 انظر:اإلميان الكبير ،ص ،135 - 131وهو في مجموع الفتاوى.140 - 137/7 :
 انظر :فتح املجيد.196 ،195/1 :
 انظر :مجموع الفتاوى.609 - 604/7 :
 انظر :فتح املجيد.219 - 217/1 :
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احملقق إلى مدارج السالكني باعتبار مضمونه ومعناه :لكن هذا النقل جاء بتمامه في
روضة احملبني.

 - 10أورد املصنف – رحمه اللـه  -حديث عمـران بن حصني  -رضي الله عنهما
مت وهي عليك ما
 -مرفوع ًا ،وفيــه« :انزعهـا فإنهـا ال تزيـدك إال وهنـ ًا؛ فإنك لـو َّ

أفلحت أبد ًا».

وقـد أشــكل على بعضهـم هذا احلديث ،من جهة أن الوعيد بنفي الفالح بالكلية
ال يكون إال في حق الكافر ،كما حققه واستقرأه الع َّ
المة محمد األمني الشنقيطي في
تفسيره «أضواء البيان» .ولبس احللقة واخليط ونحوهما من الشرك األصغر.

وميرونها
يقرون أحاديث الوعيدُّ ،
ويجاب عن ذلك بـأن« :عامة علماء السلف ُّ

كما جاءت ،ويكرهون أن تتأول تأويالت تخرجها عن مقصود رسول الله .»#

السنة» عن عمران بن حصني
وثمة جواب آخر :في رواية أخرجها اخلالل في « ُّ

أنه رأى في يد رجل حلقة من ُص ْفر ،فقال :ما هذه؟ قال :من الواهنة ،فقال عمران:
مت وأنت ترى أنها نافعتك َل ِـم َّت على غير الفطرة.
أما إنها ال تزيدك إال وهن ًا ،ولو َّ

(ملت على غير الفطرة) ،لها حكم الرفع على القول الراجح كما
ومقولة الصحابيَّ :
 انظر :روضة احملبني ،ص .217 - 215
 انظر :فتح املجيد.230/1 :
 محمد األمني بن محمد املختار اجلكني :ولد عام 1325هـ بشنقيط ،واجتهد في طلب العلم،
وكان آية في التفسير وأصول الفقه ،له مؤلفات كثيرة ،وكان زاهد ًا ورع ًا تقي ًا ،توفي مبكة سنة
1393هـ .انظر :ترجمة عطية سالم للشنقيطي في آخر اجلزء التاسع من أضواء البيان.
 .441/4
السنة للخالل ،579/3 :وتعظيم َقدْ ر الصالة
 مجموع الفتاوى البن تيمية ،674/7 :وانظرُّ :
حملمد بن نصر.504/1 :
السنة للخالل ،64/5 :وقال محقق الكتاب :إسناده صحيح.
 ُّ
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حمل الوعيد املذكور في حديث الباب على من اعتقد
قرره احلافظ ابن حجرُ .في َ
النفع في تلك اخليوط أو ِ
احل َلق ،والله أعلم.
 - 11قرر الشارح أن مقالة« :اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» مثل مقالة
{اج َعل َّل َنا إ َل ًها كَ َما َل ُه ْم آ ِل َهةٌ} [األعراف« ،]١٣٨ :بجامع أن ك ً
ال طلب أن
بني إسرائيلْ :

يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله ،وإن اختلف اللفظان ،فاملعنى واحد،»..
وقرر ذلك من َق ْب ُل اإلمام املصنف.
واستكما ً
ال لهذه املسألة فإن البن تيمية والشاطبي حترير ًا آخر؛ حيث يجعالن

هذا الصنيع من جنس مطلق املشابهة للكفار ،ال أنها مماثلة في الشرك بعينه .يقول

ابن تيمية« :فأنكر النبي  #مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها،
مع ِّلقني عليها سالحهم؛ فكيف مبا هو أعظم من ذلك من مشابهتهم املشركني ،أو هو
الشرك بعينه؟» .وقال الشاطبيَّ :
«فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ اآللهة من دون
الله ،ال أنه هو بنفسه».

واملقصود أنه :إن كان مجرد مطلق املشابهة بني الفريقني ،فهذا ال ُيخ ِرج من امللة
(كما ال يخفى) .وإن كان شرك ًا أكبر ،فهم لم يكفروا؛ ألنهم لم يفعلوا ،أو ألنهم
كانوا حدثاء عهد بكفر؛ فال يكفرون لقرب عهدهم باإلسالم ،كما هو مبسوط في
موضعه.

 انظر :فتح الباري.275/2 :
 فتح املجيد ،261/1 :وانظر :مجموعة الرسائل واملسائل النجدية.401/4 :
 انظر :كشف الشبهات ،ص ،102ومجموعة الرسائل واملسائل النجدية.26 - 23/4 :
 اقتضاء الصراط املستقيم.644/2 :
 االعتصام.246/2 :
 انظر :كشف الشبهات ،ص ،102واالنتصار ألبي بطني ،ص ،35ومجموعة الرسائل واملسائل
النجدية.375/4 :
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ذم املشاهد الوثنية ،ومنها العمود املخ َّلق
 - 12نقل الشارح كالم ابن تيمية في ِّ

داخل الباب الصغير بدمشق ،وقد قام ابن تيمية مع أخيه شرف الدين عبد الله

بتكسير هذا العمود وإزالته ،وهما يقوالن :جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان
زهوق ًا.
 - 13ذكر الشارح أن لعنة الله هي الطرد واإلبعاد عن رحمة الله ،وأورد مقالة

ابن تيمية بأن الله  -تعالى  -يلعن من استحق اللعنة بالقول.

ومن تقريرات الع َّ
المة محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن تفسير (لعنة الله) بالطرد
عن مظان الرحمة ،هو من التفسير بالالزم ،وإال فال مانع من وقوعه من الله لفظ ًا
كما قال شيخ اإلسالم؛ فإذا لعن الله أحد ًا فمن املعلوم ما يترتب على ذلك من الطرد

واإلبعاد من مظان الرحمة.

 - 14ساق الشارح حديث طارق بن شهاب  -رضي الله عنه  -مرفوع ًا« :دخل

اجلنة رجل في ذباب »...احلديث.

فقرب ذباب ًا فخلوا سبيله ،فدخل النار» ،ثم
وفيه« :قالوا لهِّ :
قرب ولو ذباب ًاَّ ،
قال الشارح« :وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء ًا ،وإمنا تخ ُّلص ًا من شر أهل
الصنم».

قربه للتخ ُّلص من
وقد بينَّ الشارح ذلك في رسالة أخرى؛ حيث قال« :وإمنا َّ
شرهم من غير اعتقاد استحقاقه لذلك ،فصار عباد ًة للصنم دخل بها النار ،وهذا ُّ
يدل
ِّ
 انظر :فتح املجيد.262/1 :
 انظر :اجلامع لسيرة ابن تيمية ،ص.81 ،80
 انظر :فتح املجيد.269/1 :
 انظر :فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم.208/1 :
 فتح املجيد.276/1 :
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على أن هذا الفعل منه هو الذي أوجب له دخول النار؛ ألنه عبد مع الله غيره بهذا
الفعل» .وأما دعوى أن الرجل ُأكره على هذا الشرك ،فليس في ظاهر احلديث ما

ُّ
يدل على ذلك ،ولو قيل :إنه مكر ٌه ،فليس عذر ًا في حقه ،كما حرره الع َّ
المة محمد
األمني الشنقيطي بقوله« :أخذ بعض العلماء من هذه اآلية الكرمية{ :إ َّن ُه ْم إن َيظْ َه ُروا
يدوكُ ْم ِفي ِم َّل ِتهِ ْم} [الكهف ]٢٠ :أن العذر باإلكراه من خصائص
َعل َْي ُك ْم َي ْر ُج ُموكُ ْم َأ ْو ُي ِع ُ

هذه األمة؛ ألن قوله عن أصحاب الكهف{ :إ َّن ُه ْم إن َيظْ َه ُروا َعل َْي ُك ْم َي ْر ُج ُموكُ ْم َأ ْو
يدوكُ ْم ِفي ِم َّل ِتهِ ْم} ظاهر في إكراههم على ذلك وعدم طواعيتهم ،ومع هذا قال
ُي ِع ُ
{ولَن ُت ْف ِل ُحوا إذًا َأ َب ًدا} [الكهف]٢٠ :؛ َّ
فدل ذلك على أن ذلك اإلكراه ليس
عنهمَ :

قربه
بعذر ،ويشهد لهذا املعنى حديث طارق بن شهاب في الذي دخل النار في ذباب َّ
يقرب ولو ذباب ًا قتلوه».
مع اإلكراه باخلوف من القتل؛ ألن صاحبه الذي امتنع أن ِّ
وقال في كتاب آخر« :و َم ْن أصرح األدلة في أن من قبلنا ليس لهم عذر باإلكراه

ُ
قربه ليتخلص
قربه لصنم ،مع أنه َّ
حديث طارق بن شهاب في الذي دخل النار في ذباب َّ
فع ِلم أنه لو لم يفعل لقتلوه
من شر َع َبدة الصنم ،وصاحبه الذي امتنع من ذلك قتلوهُ ،

كما قتلوا صاحبه ،وال إكراه أكبر من خوف القتل ،ومع هذا دخل النار ،ولم ينفعه
اإلكراه ،وظواهر اآليات ُّ
تدل على ذلك» .
 - 15بينَّ الشارح أن موجب النهي عن الصالة في مسجد الضرار :كونه معدّ ًا

ملعصية الله ،تعالى.

وهناك موجب آخر حكاه ابن تيمية ،وهو أن مسجد الضرار من أمكنة العذاب،
قرب الذباب احتقار ًا
 مجموعة الرسائل واملسائل النجدية ،333/4 :وقد يقال :إن الرجل إمنا َّ
وتهوين ًا له ،ومع ذلك دخل النار والله أعلم.
 أضواء البيان.74 ،73/4 :
 دفع إيهام االضطراب عن آيات الكتاب ،ص .163 ،162
 انظر :فتح املجيد.281/1 :
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فنهى عن الصالة في أمكنة العذاب ،وندب إلى الصالة في أمكنة الرحمة كاملساجد
الثالثة ومسجد قباء.

 - 16بينَّ الشارح النهي عن الذبح لله مبكان ُيذ َبح فيه لغير الله ،وبينَّ في كتاب
آخر أن املصنف لم ُي ِرد التخصيص بالذبح ،وإمنا ذكره كاملثال.
وقرر ابن تيمية النهي عن حتري العبادات عند القبر ،كمن يذبح لله عند القبر،

أو يصلي لله أو يتصدق عند القبر ،وأن هـذا الصنيع ُيشــبه َم ْن ذبح أو صلى للقبر؛
فقال  -رحمه الله « :-وال ُيذ َبح عند القبر أضحية وال غيرها ،فإن في سنن أبي

داود عن النبي « #أنه نهى عن العقر عند القبر» حتى كره أحمد األكل مما ُيذ َبح عند

القبر؛ ألنه يشبه ما يذبح على النصب .ونهى عن الصالة عند القبور؛ لئال يشبه من
يصلي لها ،وكذلك الذبح عندها يشبه من ذبح لها .وكذلك الصدقة عند القبر كرهها

العلماء».

وقال في موطن آخر« :و ُي َنهى عن التضحية في الكنيسة ،كما ينهى عن ذبحها

عند األصنام ...ومن اعتقد أن الذبح عند القبر أفضل ،أو الصالة أو الصدقة فهو
ضال مخالف لإلجماع املسلمني».

وق��ال في موطن ثالث« :ف��إذا كانت الصالة والذكر لله وح��ده ،لم يكن ذلك
مشروع ًا عند قبر ،كما ال ُيذ َبح مليت ،وال عند قبره ،بل نهى النبي  #عن العقر عند
 انظر :اقتضاء الصراط املستقيم.233 ،231/1 :
 انظر :فتح املجيد.281/1 :
 انظر :قرة عيون املوحدين ،ص.84
 مجموع الفتاوى = 307 ،306/26 :بتصرف يسير.
 مختصر الفتاوى املصرية ،ص = 522باختصار ،.وانظر :املستدرك على مجموع الفتاوى:
.201/3
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القبر ،وكره العلماء األكل من تلك الذبيحة فإنها شبه ما ُذبِح لغير الله» .
 - 17بينَّ الشارح حديث ثابت بن الضحاك  -رضي الله عنه  :-نذر رجل أن
ينحر إب ً
ال ببوانة ..احلديث.
واستكما ً
ال لذلك البيان ،أورد ما حرره ابن تيمية قائ ً
ال« :روى البيهقي وغيره عن

ابن عباس قال :أتى رجل النبي  ،#فقال :إني نذرت أن أذبح ببوانة ،فقال :في قلبك
من اجلـاهليـة شـيء؟ قـال :ال ،قـالِ :
نذرت له» فأمره أن يوفي ما نذر لله بعد
أوف مـا
َ

أن سأله« :هل كان هناك شيء ممَّا تعظمه اجلاهلية؟» لئال يكون النذر به.

وفي احلديث اآلخر سأله« :هل في قلبك شيء من اجلاهلية؟ لئال يكون َق َصد

تعظيم شيء مما لم يعظمه الله .فلما انتفى قصده الباطن والسبب الظاهر أمره أن يوفي
ما كان لله خالص ًا».
وساق ابن تيمية في موضع آخر مرويات حديث ثابت بن الضحاك  -رضي الله

الذبح بأماكن أعياد املشركني ومحل أوثانهم،
عنه  -ثم قرر أن من معصية الله:
ُ

وبينَّ ذلك من وجوه عديدة ،نذكر منها ما يلي:

ِ
فأوف بنذرك» تعقيب الوصف باحلكم بحرف الفاء ،وذلك يدل
« - 1أن قوله:
على أن الوصف هو سبب احلكم ،فيكون سبب األمر بالوفاء :وجو َد النذر خالي ًا من
هذين الوصفني ،فيكون وجود الوصفني مانع ًا من الوفاء.
 الرد على البكري ،ص .279
 انظر :فتح املجيد.286 - 282/1 :
 أخرجه البيهقي مبعناه.84/10 :
 نظرية العقد ،ص .28
 انظر :اقتضاء الصراط املستقيم.440 - 435/1 :
خلو املكان من أوثان اجلاهلية وأعيادهم.
 يعني ُّ
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 – 2أنه عقب ذلك بقوله« :ال وفاء لنذر في معصية الله» ولوال اندراج الصورة

املسؤول عنها في هذا اللفظ العام ،لم يكن في الكالم ارتباط ،فكان جوابه  #فيه
اخللو من هذا ،ونهي ًا عنه عند وجود هذا.
أمر ًا بالوفاء عند
ِّ
 - 4إذا كان  #قد نهى أن ُيذ َبح في مكان كان الكفار يعملون فيه عيد ًا ،وإن كان
أولئك الكفار قد أسلموا وتركوا ذلك العيد ،والسائل ال يتخذ املكان عيد ًا ،بل يذبح

فيه فقط ،فقد ظهر أن ذلك سدٌّ للذريعة إلى بقاء شيء من أعيادهم؛ خشية أن يكون
الذبح هناك سبب ًا إلحياء أمر تلك البقعة ،وذريعة إلى اتخاذها عيد ًا» .
وأشار الشيخ الع َّ
المة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ملا في

حديث ثابت بن الضحاك من الداللة على املنع من عبادة الله في أماكن الشرك وعبادة
غيره ،للمشابهة الصورية وإن لم يقصد.

 - 18من املسائل التي حتتاج إلى بيان في «باب من الشرك النذر لغير الله» :مسألة
كون النذر منهي ًا عنه  -كما هو ظاهر األحاديث  -ووجوب الوفاء بنذر الطاعة كما جاء
منهي عنه ،لكن
منصوص ًا عليه في أحاديث أخرى ،فأجاب بعضهم بأن النذر ابتدا ًء ٌ
إن نذر قربة فيجب الوفاء به ،فهو منهي عنه من جهة االبتداء ،ومأمور به من جهة

الوفاء ،إن كان نذر طاعة ،كما قال ابن تيمية« :يجب الوفاء بالنذر إذا كان املنذور
طاع ًة ،وإن كان نفس النذر منهي ًا عنه» .
وفرق ابن تيمية بني نذر ُ
الق َرب فهو مشروع ومحبوب ،والنذر املع َّلق فهذا منهي
َّ

 اقتضاء الصراط املستقيم = 443 - 441/1 :باختصار.
 ولد الشيخ عبد اللطيف في الدرعية سنة 1225هـ ،وتعلم بها ،ثم غادرها إلى مصر بعد سقوط
الدرعية ،ودرس على مشايخ مصر ،ثم عاد إلى الرياض ،له مؤلفات نفيسة ورسائل متعددة،
توفي سنة 1293هـ .انظر :مشاهير علماء جند ،ص  ،93وعلماء جند.63/1 :
 انظر :منهاج التأسيس ،ص .242
 جامع املسائل.129/3 :
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القرب ُ
عنه ،فقال« :وأما إذا نذر ُ
هي عن النذر
فالق َرب يحبها الله ورسوله ،وإمنا ُن َ
العتقاد أنه يقضي حاجته ،ال لكون املنذور مكروه ًا» .
التقرب إلى الله؛ ولهذا أوجب  -سبحانه -
وقال في موطن آخر« :والنذر ما ُي َ
قصد به ُّ
الوفاء بالنذر؛ ألن صاحبه التـزم طاعة الله ،فأوجب على نفسه ما يحبه الله ويرضاه قصد ًا

للتقرب بذلك الفعل إلى الله» .
ُّ

منهي عنه؛ إذ إن املكلف يوجب على نفسه قرب ًة إزاء
املقيد
فهذا النذر املع َّلق أو َّ
ٌ

شيء يهبه الله له ،فهذا النذر ال يأتي بخير «وليس من األسباب اجلالبة للخير ،أو
الدافعة للشر أص ً
ال» ؛ «فبينَّ  #أن النذر ال يجلب خير ًا ،وال يدفع شر ًا ،ولكن يقع

مع النذر ما كان واقع ًا بدون النذر ،فيبقى النذر عدمي الفائدة» .

ولو كان هذا النذر مشروع ًا ملا نهى الشارع عنه؛ فالشارع يأمر مبباشرة األسباب،

وينهى عن العجز وتعطيل األسباب ،والله أعلم.

 - 19من مسائل الباب السابق التي تستدعي بيان ًا :التفريق بني نذر الشرك ونذر
املعصية؛ إذ النذر املشروع ال بد أن يكون خالص ًا لله  -تعالى  -وأن يكون صواب ًا

صاحل ًا .يقول ابن تيمية في هذا املقام« :والنذر الذي يجب الوفاء به ال بد فيه من
األصلني :أن يكون املنذور لله ،وأن يكون طاعة لله ورسوله ،فكما أن ليس ألحد أن

يعبد أي عبادة لغير الله ،فليس له أن ينذر عبادة لغير الله ،وكما أنه ليس له أن يعبد
الله مبا يخالف شرعه ،فليس له أن ينذر عبادة تخالف شرعه».

 جامع املسائل ،329/1 :وانظر :اقتضاء الصراط املستقيم.653/2 :
 مجموع الفتاوى.334/35 :
 اقتضاء الصراط املستقيم.707/2 :
 جامع املسائل ،129 ،128/3 :وانظر :شرح العقيدة الطحاوية.130/1 :
 نظرية العقد ،ص .22 ،21
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وقال في موضع آخر« :واملقصود بهذا أن النذر قد يكون لله ،وقد يكون لغير الله،
وما ُن ِذر لله قد يكون طاعة ،وقد ال يكون طاعة ،فال يجب الوفاء إال مبا كان لله وكان
طاعة؛ فإن كان النذر لغير الله فهذا شرك ،وأما إن َن َذر لله ما ليس طاعة كذبح نفسه ،أو

يتقرب بذلك إلى الله ،فهذا هل عليه كفارة ميني ،أو ال شيء؟ فيه نزاع» .
ولده َّ

واملقصود َّ
يحرم الوفاء به،
أن نذر فعل املعصية كشرب اخلمر وقتل املعصومَّ ،

والنذر لغير الله كالنذر لألموات ونحوهم؛ «فمن نذر لغير الله فهو مشرك ،كمن
صام لغير الله ،وسجد لغير الله» .

 - 20ساق الشارح كالم ابن تيمية في مسألة النذر الشركي ،وفيه« :وأما ما ُن ِذر

لغير الله فهو مبنـزلة أن يحلف بغير الله من املخلوقات».

وقد شغب بعض خصوم الدعـوة اإلصالحيـة ،فزعمـوا أن الشـيخ محمد بن عبد
وادعوا أن النذر لغير الله ليس شرك ًا عند ابن
الوهاب قد خالف أسالفه كابن تيميةَّ ،

تيمية ،بدعوى أنه جعله كاحللف بغير الله ،كما في النص السابق .وهذا تلبيس
ظاهر؛ حيث إن ابن تيمية قد قرر في عدة مواطن أن النذر لغير الله  -تعالى  -شرك.

وسبق اإلشارة إلى شيء من ذلك.

 نظرية العقد ،ص  = 30 ،29باختصار .يسير.
 انظر :التوضيح عن توحيد اخل َّ
الق ،ص .383 ،382
السنة النبوية.440/2 :
 منهاج ُّ
 انظر :فتح املجيد.289 ،288/1 :
 وهذا النص املنقول عن ابن تيمية لم َي ْعزُ ه احملقق ،وهو في اقتضاء الصراط املستقيم= 646 - 644/2 :
باختصار.
 انظر :دعاوى املناوئني لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ،ص .282 - 267
السنة ،440/2 :ونظرية العقد ،ص ،28
 انظر :مجموع الفتاوى ،504/11 :ومنهاج ُّ
ومختصر الفتاوى املصرية ،ص .550
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فرق ابن تيمية بني
وليس النذر لغير الله كاحللف بغير الله؛ إذ ليسا سوا ًء ،وقد َّ

النذر لغير الله ،واحللف بغير الله؛ حيث قرر أن النذر التـزام لله ،واليمني التـزام بالله،
والناذر قصده التقرب إلى املنذور له رجاء نفعه وخوف ضره ،وأما اليمني فليس قصده

حض نفسه أو منعها ،أو ُّ
فيها التقرب إلى الله ،وإمنا قصده ُّ
حض غيره أو منعه.

وأما مقالة ابن تيمية أن النذر لغير الله مبنـزلة أن يحلف بغير الله ،فهذا من جهة

اشتراكهما باالمتناع عن الوفاء ،وانتفاء الكفارة ،وهذا بينِّ
جلي في العبارة التي تلي
ٌّ

املقالة السابقة ،إذ يقول« :واحلالف باملخلوقات ال وفاء عليه وال كفارة ،وكذلك
الناذر للمخلوقات» ؛ ولذا قال الع َّ
المة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ:
«تشبيه النذر باحللف من جهة الكفارة وعدمها ،ال من جهة أخرى» .

 - 21أوجز الشارح ما سطره الشيخ صنع الله احللبي احلنفي في الرد على من غال

في األولياء ،وها هنا تعليقان يسيران على ما كتبه احللبي.

أحدهما :ذكر احللبي أن الكرامة ال يقترن بها التحدي ،وليس األمر كذلك،

فليس من شرط الكرامة انتفاء التحدي بها« ،فمن الكرامات ما يتحدى بها صاحبها

أن دين اإلسالم حق ،كما فعل خالد ابن الوليد ملا شرب السم ،وكالغالم الذي أتى
الراهب ،وترك الساحر ،وأمر بقتل نفسه بسهمه باسم ر ِّبه ،وكان قبل ذلك ُخرقت له
العادة فلم يتمكنوا من قتله ،ومثل هذا كثير» .

واآلخر :قال احللبي« :وأنه القادر على دفع الضر ،القادر على إيصال اخلير ،فهو املنفرد
 انظر :نظرية العقد ،ص .75 - 30 - 27 - 25
 فتح املجيد.288/1 :
 منهاج التأسيس ،ص.244
 انظر :فتح املجيد.310 - 306/1 :
 انظر فتح املجيد.309/1 :
 النبوات البن تيمية.141 ،140/1 :
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بذلك»  .يقول الع َّ
المة بكر أبو زيد« :ال يقال :الله منفرد .قال العسكري –رحمه الله

تعالى  -في الفروق اللغوية« :الفرق بني الواحد واملنفرد :أن املنفرد يفيد التخلي واالنقطاع

عن القرناء؛ ولهذا ال يقال لله  -سبحانه وتعالى  -منفرد ،كما يقال :إنه متفرد» .

 - 22بينَّ الشارح معنى حديث« :إنه ال يستغاث بي»  .ومن تقريرات الع َّ
المة

عبد الله بن عبد الله أبي بطني في شأن هذا احلديث« :أما قوله في احلديث اآلخر:
«إنه ال يستغاث بي» احلديث ،فإن النبي  #أراد بهذا احلماية جلناب التوحيد ،وإن كانت
االستغاثة باملخلوقني فيما ُيقدَ ر عليه جائزة ،وإذا أقبل عليك عدو ونخيت على ربعك



يعاونونك ،فهذا استغاثة بهم ،واالستغاثة باملخلوق فيما يقدر عليه جائزة».

{ح َّتى
 - 23عقد املصنف – رحمه الله  -باب ًا بعنوان :باب قول الله  -تعالى َ :-
إذَا ف ُِّز َع َعن ُقلُو ِبهِ ْم َقالُوا َماذَا َق َ
ِير} [سبأ.]٢٣ :
ال َر ُّب ُك ْم َقالُوا ال َ
ْـحقَّ َو ُه َو ا ْل َع ِل ُّي ال َْكب ُ
ومقصود الباب أن من دالئل التوحيد :بيان عظمة الله  -تعالى  -وكبريائه الذي
تتضاءل وتضمحل عنده عظمة املخلوقات العظيمة؛ فاملالئكة عليهم السالم – مث ً
ال -

يعتريهم اخلوف والفزع عند سماعهم كالم الله بالوحي.

ومما يجلي هذا التقرير ما حرره ابن تيمية في شأن املالئكة وخضوعهم وعبادتهم لله
 فتح املجيد ،309/1 :وانظر.339 ،3/1 :
 معجم املناهي اللفظية ،ص.530
 انظر :فتح املجيد.324 - 322/1 :
 ولد الشيخ أبو بطني في روضة سدير سنة 1194هـ ،وتوفي في شقراء سنة 1282هـ ،وتولى
القضاء في كثير من املناطق ،وله عدة مؤلفات ،وأطلق عليه لقب مفتي الديار النجدية .انظر:
علماء جند للبسام ،235/2 :ومشاهير علماء جند ،ص .235
نخيت على ربعك :استنصرت بعشيرتك على العدو.

َ
 مجموعة الرسائل واملسائل النجدية.500 ،499/4 :
 انظر :القول السديد للسعدي ،ص .65
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وحده؛ حيث يقول« :إن املالئكة ال يشفعون إال من بعد أن يأذن الله لهم ،فض ً
ال عن أن

يتصرفوا ابتدا ًء ...وأخبر  -سبحانه  -أنهم ال يسبقونه بالقول ،وال يعملون إال بأمره،
وأنهم ال يتكلمون بالشـفاعة إال من بعد أن يأذن لهم ،وأنهم مع ذلك ال يعلمون ما قال،
{ح َّتى إذَا ف ُِّز َع َعن ُقلُو ِبهِ ْم} أي :ج َّلى عن قلوبهم فأزيل الفزع ...فإن أزيل الفزع عن
َ

ٍ
حينئذَ { :ماذَا َق َ
ْـحقَّ } ،وفي كل ذلك تكذيب للمتفلسفة
قلوبهم قالوا
ال َر ُّب ُك ْم َقالُوا ال َ
من الصابئة ونحوهم من أصناف املتكلمة واملتصوفة الذين خلطوا احلنيفية بالصابئية فيما

يزعمونه من تعظيم العقول والنفوس التي يزعمون أنها هي املالئكة ،وأنها متولدة عن
الله الزمة لذاته؛ ولهذا عبد هؤالء املالئكة والكواكب َّ
وعظموا ذلك جد ًا ،والنصوص
املتواترة تكذبهم ،وتبينَّ ُبعدَ هم عن احلق؛ فاملالئكة عباد الله ال يسبقونه بالقول ،وهم
بأمره يعملون ،وال يشفعون إال ملن ارتضى ،فال يشفعون عنده ملن ال يحب الشفاعة له،
كما قد يفعله بعض من يدعو الله مبا ال يحبه ،وأنهم ال يبتدئون بالشفاعة؛ فال يشفعون

إال بعد أن يأذن لهم في الشفاعة ،بل ال يستأذنون في أن يشفعوا؛ إذ هم ال يسبقونه

بالقول ،بل هو يأذن لهم في الشفاعة ابتدا ًء ،فيأمرهم بها فيفعلونها عبادة لله وطاعة.
ويسجدون إذا سمعوا كالمه وأم��ره ،لم يطيقوا فهمه ابتداء ،بل خضعت وفزعت
وضربت بأجنحتها ،وصعقت وسجدت ،فإذا َف َّزع عن قلوبهم فجلى عنهم الفزع
{ َقالُوا َماذَا َق َ
ِير}».
ال َر ُّب ُك ْم َقالُوا ال َ
ْـحقَّ َو ُه َو ا ْل َع ِل ُّي ال َْكب ُ

 - 24قرر الشارح عند قوله « :#إذا قضى الله األمر في السماء ضربت املالئكة
بأجنحتها َخ َضعان ًا لقوله ،كأنه سلسلة على صفوان؛ أي :كأن الصوت املسموع
ٌ
سلسلة على صفوان ،وهو احلجر األملس» :

الرد على األخنائي ،ص ،41والصفدية:
 التسعينية = 526 - 523/2 :بتصرف ،وانظرَّ :
.218 - 212/1
 فتح املجيد.344/1 :
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وه��ذا هو ظاهر احل��دي��ث ،خالف ًا ملن ظن أن امل��راد تشبيه ما يحصل للمالئكة من

الفزع ،أو أن ذلك الصوت هو رعدة السموات« .وقد قال اإلمام أحمد بن حنبل:
تك َّلم  -تبارك وتعالى  -بصوت ،وه��ذه األحاديث نرويها كما ج��اءت ،وحديث ابن
كجر السلسلة على الصفوان» واجلهمية
مسعود« :إذا تكلم الله بالوحي ُس ِمع له صوت ِّ
تنكره» .وقال ابن تيمية معلق ًا على مقالة اإلمام أحمد« :وهذا الصوت الذي تكلم الله

به ليس هو الصوت املسموع من العبد ،بل ذلك صوته كما هو معلوم لعامة الناس» .

 - 25أشار الشارح إلى داللة احلديث السابق على أن الله  -تعالى  -لم يزل
متكلم ًا إذا شاء:
واستيضاح ًا لتلك املسألة ،نسوق ما حرره ابن تيمية قائ ً
ال( :وفي الصحيح« :إذا تكلم

الله سمع أهل السموات كجر السلسلة على الصفوان» ،فقوله« :إذا تكلم الله بالوحي
سمع» ،يدل على أنه يتكلم به حني يسمعونه ،وذلك ينفي كونه أزلي ًا ،وأيض ًا فما يكون

كجر السلسلة على الصفا ،يكون شيئ ًا بعد شيء ،واملسبوق بغيره ال يكون أزلي ًا) .
ِّ

ُون
ين َي َخاف َ
 - 26بينَّ الشارح في باب الشفاعة معنى قوله  -تعالى َ :-
{و َأ ِنذ ْر ِب ِه ا َّل ِذ َ
يع} [األنعام.]٥١ :
َأن ُي ْح َش ُروا إلَى َر ِّبهِ ْم ل َْي َس َل ُهم ِّمن ُدو ِن ِه َو ِل ٌّي َوال شَ ِف ٌ
المة عبد اللطيف ،فقال« :إن الله أمر رسوله أن ُي ِ
وزاد ذلك املعنى بيان ًا ابنُه الع َّ
نذر

بالقرآن عباده املؤمنني الذين يؤمنون بلقائه ،ويخافون فيه سوء احلساب ،في يوم ال ولي
لهم فيه ،وال شفيع من دونه ،ثم قال :يخافون احلشر وسوء احلساب في حال تخ ِّليهم
 انظر :القول املفيد البن عثيمني.311/1 :
 انظر :شرح كتاب التوحيد للغنيمان.305/2 :
الرد على الزنادقة واجلهمية ،ص ،240والدرء.40/2 :
 ُّ
 الدرء.40/2 :
 انظر :فتح املجيد.347/1 :
 مجموع الفتاوى .234/6
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وانفرادهم عن األولياء والشفاعةُ ،
وخ ُّصوا بذلك؛ ألنهم هم املتقون باإلنذار ،املتقون
عذاب ذلك اليوم وعقابه ،بخالف من تع َّلق باألولياء والشفعاء ،واعتمد عليهم في

جناته ،فإنه غير خائف وال م َّت ٍق؛ لسكون جأشه واطمئنان قلبه بوليه وشفيعه».

 - 27ساق الشارح األدلة على أن الله  -تعالى  -وحدَ ه هو الذي ميلك الشفاعة
جميع ًا.
والب��ن تيمية كالم متني في تقرير ذل��ك؛ حيث ق��ال« :ال ميلك مخلوق الشفاعة
تصور أن يكون نبي فمن دونه مالك ًا ،بل هذا ممتنع ،كما ميتنع أن يكون
بحال ،وال ُي َّ
ين َز َع ْم ُتم ِّمن ُد ِ
ون ِم ْثق َ
َال َذ َّرةٍ ِفي
ون ال َّل ِه ال يمَ ْ ِل ُك َ
خالق ًا ور ّب ًا ،وهذا كما قالُ { :ق ِل ْاد ُعوا ا َّل ِذ َ
الس َم َو ِ
ات َوال ِفي ا َأل ْر ِض َو َما َل ُه ْم ِفيهِ َما ِمن ِش ْر ٍك َو َما َل ُه ِم ْن ُهم ِّمن َظهِ ٍير} [سبأ ،]٢٢ :فنفى
َّ

{وال َتنف َُع َّ
َاع ُة ِع َند ُه إ َّال ِل َـم ْن َأ ِذ َن َل ُه} [سبأ ،]٢٣ :فنفى نفع
الشف َ
امللك مطلق ًا ،ثم قالَ :
الشفاعة إال ملن استثناه ،ولم يثبت أن مخلوق ًا ميلك الشفاعة ،بل هو  -سبحانه  -له
امللك وله احلمد ،ال شريك له في امللك».

الشــارح اجلــواب بأن الشـفاعة الشــركية ممتنعة ،واحتج لذلك
 - 28أجمل
ُ
ون ِمن ُد ِ
ُون َه ُؤال ِء
ون ال َّل ِه َما ال َي ُض ُّر ُه ْم َوال َين َف ُع ُه ْم َو َيقُول َ
{و َي ْع ُب ُد َ
بقوله  -تعالـــى َ :-
الس َم َو ِ
ات َوال ِفي ا َأل ْر ِض ُس ْب َحا َن ُه َو َت َعالَى َع َّما
ُش َف َعا ُؤ َنا ِع َند ال َّل ِه قُلْ َأ ُت َن ِّب ُئ َ
ون ال َّل َه بمِ َا ال َي ْعل َُم ِفي َّ

ون}[ .يونس.]١٨ :
ُي ْش ِركُ َ

فصل ابنه الع َّالمة عبد اللطيف ذلك ،فقال« :أما آية يونس ،ففيها اإلخبار بنفي ما
وقد َّ

ا َّدعاه املشركون ،وزعموه من وجود شفيع يشفع بدون إذنه  -تبارك وتعالى  -وأن هذا ال يعلم
 مجموعة الرسائل واملسائل النجدية = 330/3 :باختصار .يسير.
 انظر :فتح املجيد.355 ،354/1 :
 مجموع الفتاوى.406/14 :
 انظر :فتح املجيد.354/1 :
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ٍ
وافتراء ،وما ال يعلم وجـوده
الله وج��وده ال في السموات وال في األرض ،بل مجرد زع ٍم

مسـتحيـل الوجـود ،منفـي غـاية النفي؛ فاآلية ر ٌّد على املشركني الذين تعلقـوا بالشـركاء واألنداد
بقصـد الشــفاعة عنـد اللـه والتق ُّـرب إليـه؛ فالنفـي واقع على ما اعتقـدوه وظنـوه من وجـود شـفيع
ويقرب إلى الله ،وذلك الظن واالعتقاد هو خيال باطل ال وجود له» .
يشـفع وينفـع ِّ

وعزَ اه احملقق إلى «الصواعق املرسلة»،
 - 29نقل الشارح كالم ًا البن القيمَ ،

واألدق :مختصر الصواعق املرسلة ،كما أنه في األصل :الصواعق املرسلة.

يعزه احملقق ،وهو مبعناه في
كما نقل الشارح أنواع الشفاعة عند ابن القيم ،ولم ُ

تهذيب سنن أبي داود.

{و َقالُوا ال َتذَ ُر َّن
 - 30أورد املصنف أثر ابن عباس في تفسير قوله  -تعالى َ :-

آ ِل َه َت ُك ْم} [نوح]٢٣ :؛ حيث قال ابن عباس  -رضي الله عنهما « :-هذه أسماء رجال

صاحلني من قوم نوح».

وقد ساق الشارح لفظ البخاري« :صارت األوثان التي في قوم نوح ..إلخ ،ثم
أورد ما أخرجه ابن جرير بسنده أن يغوث ويعوق ونسر ًا كانوا قوم ًا صاحلني من بني

آدم .وقال ابن القيم« :قال غير واحد من السلف :كان هؤالء قوم ًا صاحلني في

قوم نوح» ؛ وإذا تقرر أنهم في قوم نوح من صاحلي بني آدم ،فيزول اإلشكال الذي
حكاه الع َّ
المة محمد ابن عثيمني؛ حيث قال« :وفي هذه التفسير إشكال؛ حيث قال:
 مجموعة الرسائل واملسائل النجدية = 95 ،94/3 :باختصار.
 انظر :فتح املجيد.358 - 356/1 :
 .460/2
 .133/7
 فتح املجيد.373/1 :
 انظر :فتح املجيد ،373/1 :وفتح الباري.668/8 :
 إغاثة اللهفان.287/1 :
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هذه أسماء رجال صاحلني من قوم نوح ،وظاهر القرآن أنهم قبل نوح».
واملقصود أنهم في قوم نوح من صاحلي بني آدم ،والله أعلم.

ُ
احلب،
«واخل َّلة فوق احملبة ،واخلليل :هو احملبوب غاية
 - 31قال الشارح:
ِّ
مشتق من َ
اخل َّلة بفتح اخلاء؛ وهي تخ ُّلل املودة في القلب ،كما قال الشاعر:
قد تخ َّللت مسلك الروح مني وبذا ُس ِّمي اخلليل خلي ً
ال».

اخل َّلة بضم اخلاء ،هي غاية احملبة وكمالها ،وأما َ
والتحقيق أن ُ
اخل َّلة فهي الفقر،
وقد َّأول املعتـزلة ُ
اخللة بالفقر واالحتياج .قال ابن تيمية« :واخلليل هو الذي تخللت

محبة خليله قلبه .وق��د قيل :إن��ه مأخوذ من اخلليل وه��و الفقير ،مشتق من َ
اخللة
بالفتح ...والصواب أنه من األول».

ويقول ابن القيم« :ف��إن اخللة كمال احملبة ،وهو (منكر اخللة) يتأول اخلليل

باحملتاج؛ فخليل الله عنده :هو احملتاج؛ فكم – على قوله  -لله من خليل من َب ٍّر
وفاجر ،بل مؤمن وكافر؛ إذ كثير من الفجار والكفار من ُينـ ِزل حوائجه كلها بالله
صغيرها وكبيرها» .وقولهم :إنها ُسميت ُخ َّل ًَة لتخلل احملبة جميع أجزاء الروح أو
القلب ،فهذا تفسير للخلة التي هي صفة املخلوق ،والله أعلم.

 - 32أشار الشارح إلى أن الله  -تعالى  -استجاب دعاء نبيه #؛ فلم يجعل قبره
وثن ًا ،كما في شرحه حديث« :اللهم ال جتعل قبري وثن ًا يعبد».
 القول املفيد.372/1 :
 فتح املجيد.392/1 :
السنة النبوية = 352 ،351/5 :باختصار.
 منهاج ُّ
 مدارج السالكني.27/3 :
 انظر شرح العقيدة الطحاوية لعبد الرحمن البراك ،ص .199
 فتح املجيد.406/1 :
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وقد بينَّ ابن تيمية هذه املسألة بيان ًا وافي ًا ،فقال« :وقد استجاب الله دعوته ،فلم
ُي َ
تخذ (قبره)  -ولله احلمد  -وثن ًا ،كما ا ُت ِخذ قبر غيره ،بل ال يتمكن أحد من الدخول إلى
حجرته بعد أن ُبن َيت احلجرة ،وقبل ذلك ما كانوا ِّ
ليدعو عنده،
ميكنون أحد ًا أن يدخل إليه
َ

فعل عند قبر غيره ،لكن من اجلهال من يصلي إلى
وال
يصلي عنده ،وال غير ذلك مما ُي َ
َ
فعل خارج ًا عن حجرته
حجرته ،أو يرفع صوته ،أو يتكلم بكالم منهي عنه ،وهذا إمنا ُي َ

ال عند قبره ،وإال فهو  -ولله احلمد  -استجاب الله دعوته فلم ِّ
ميكن أحد ًا قط أن يدخل
قبره وثن ًا؛ فإنه في
إلى قبره ،فيصلي عنده ،أو يدعو ،أو يشرك به كما ُف ِعل بغيره ا ُت ِخذ ُ
حياة عائشة  -رضي الله عنها  -ما كان أحد يدخل إال ألجلها ،ولم تكن ِّ
متكن أحد ًا أن
يفعل عند قبره شيئ ًا مما نهى عنه ،وبعدها كانت مغلقة إلى أن ُأ ِ
فسدَّ
دخ َلت في املسجدُ ،
بابها وبني عليها حائط آخر ،كل ذلك صيان ًة له  #أن ُي َ
تخذ بيته عيد ًا وقبره وثن ًا».
 - 33أشار الشارح إلى قطع شجرة بيعة الرضوان مخافة الفتنة بها ،وقد أخرج

البخاري بسنده أن ابن عمر  -رضي الله عنهما  -قال« :رجعنا من العام املقبل ،فما
اجتمع م َّنا اثنان على الشجرة التي بايعنا حتتها ،كانت رحمة من الله».

قال احلافظ ابن حجر في حكمة خفاء هذه الشجرة« :وبيان احلكمة في ذلك وهو
أن ال يحصل بها افتتان ملا وقع حتتها من اخلير ،فلو بقيت َل َـما ُأمن تعظيم بعض اجلهال
مشاهد ًا فيما
لها ،حتى رمبا أفضى بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضر كما نراه اآلن
َ

هو دونها ،وإلى ذلك أشار ابن عمر بقوله« :كانت رحمة من الله»؛ أي كان خفاؤها

عليهم بعد ذلك رحمة من الله ،تعالى» .

 مجموع الفتاوى (اجلواب الباهر) ،328/27 :وانظر.269/27 :
 انظر :فتح املجيد.407/1 :
 صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد ،ح (.)2958
 فتح الباري،118/6 :
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 - 34حتدث الشارح عن مفاسد الغلو في القبور ،وللع َّ
المة محمد الشوكاني



تقرير مفيد في هذا الصدد؛ حيث يقول« :ال شك أن السبب األعظم الذي نشأ منه

هذا االعتقاد في األموات هو ما زينه الشيطان للناس :من رفع القبور ،ووضع الستور
عليها ،وجتصيصها وتزيينها بأبلغ زينة ،وحتسينها بأكمل حتسني؛ فإن اجلاهل إذا وقعت

عينه على قبر قد ُبن َيت عليه قبة فدخلها ،ونظر على القبور الستور الرائعة ،والسرج
املتأللئة وقد سطعت حوله مجامر الطيب ،فال شك وال ريب أن ميتليء قلبه تعظيم ًا
لذلك القبر ،ويدخله من الروعة واملهابة ما يزرع في قلبه من العقائد الشيطانية التي هي

من أعظم مكائد الشيطان للمسلمني؛ حتى يطلب من صاحب ذلك القبر ما ال يقدر

عليه إال الله».

 - 35نقل الشارح في ب��اب( :م��ا ج��اء أن بعض ه��ذه األم��ة يعبد األوث���ان) تفسير
الطبرسي الرافضي لقوله  -تعالى { :-قُلْ َهلْ ُأ َن ِّب ُئ ُكم ب َِش ٍ ّر ِّمن َذ ِل َك} [املائدة.]٦٠ :

مع أن هذا النص املنقول ليس موجود ًا في أصل هذا الشرح« :تيسير العزيز احلميد».

وقد َّادعى الطبرسي في هذا النقل َّ
{و َج َعلَ ِم ْن ُه ُم
أن «جعل» في قوله  -تعالى َ :-
 انظر :فتح املجيد.421 ،420/1 :
 هو محمد بن علي الشوكاني ،الصنعاني ،مفسر ،محدِّ ث ،فقيه ،أصولي ،ولد سنة 1173هـ،
له مصنفات شهيرة وكثيرة ،توفي بصنعاء سنة 1250هـ .انظر :نيل الوطر ،297/2 :والبدر
الطالع.214/2 :
 شرح الصدور بتحرمي رفع القبور ،ص .17
 انظر :فتح املجيد.442 ،441/1 :
 الطبرسي رافضي يعمد إلى حتريف نصوص القرآن ول ِّيها عن معانيها الصحيحة من أجل تطويعها
علي وعصمة األئمة وإثبات الرجعة والتقية ...كما هو مبسوط في
لدين الرافضة كالقول بإمامة ٍّ
كتاب التفسير واملفسرون حملمد الذهبي .128 - 105/2 :و ُيحت ََمل االشتباه في االسم بشيخ
املفسرين ابن جرير الطبري ،وال سيما أن اسم (الطبري) هو املثبت في بعض طبعات الشرح
اسمي التفسيرين :جامع البيان في تفسير القرآن
وكذا قرة عيون املوحدين ،إضافة إلى التشابه بني
ِّ
للطبري ،ومجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي ،والله أعلم.
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{و َج َعلَ
ا ْل ِق َر َد َة َوال َ
ِير} [املائدة ]٦٠ :مبعنى خلق ،وأنها نظير قوله  -تعالى َ :-
ْـخ َناز َ
ُّ
الظل َُم ِ
ور} [األنعام.]١ :
ات َوال ُّن َ
وهذا من تأثره وموافقته ملذهب املعتـزلة ،واحلق أن اجلعل يطلق على الله  -تعالى -

مبعنيني ،أحدهما :اخللق واإليجاد ،والثاني :التصيير؛ فاألول يتعدى إلى مفعول واحد،


ِير}
{و َج َعلَ ِم ْن ُه ُم ا ْل ِق َر َد َة َوال َ
والثاني أكثر ما يتعدى إلى مفعولني  .وظاهر اآليةَ :
ْـخ َناز َ
صير منهم ..وقد قال ابن جرير في تفسير قوله  -تعالى { :-كُ و ُنوا ِق َر َد ًة َخ ِ
ني}
اس ِئ َ
أي َّ

[البقرة« :]٦٥ :أي :صيروا كذلك».

{و َلق َْد
 - 36بينَّ الشارح في باب( :ما جاء في السحر) معنى قوله  -تعالى َ :-
َع ِل ُموا ل ََـم ِن اشْ َت َرا ُه َما َل ُه ِفي ِ
الق} [البقرة.]١٠٢ :
اآلخ َر ِة ِم ْن َخ ٍ
وبينَّ الشيخ حافظ احلكمي وجه داللة هذه اآلية على كفر الساحر ،فقال:
«وه��ذا الوعيد لم يط َلق إال فيما هو كفر ال بقاء لإلميان معه ،فإنه ما من مؤمن إال

ويدخل اجلنة ،وكفى بدخول اجلنة خالق ًا ،وال يدخل اجلنة إال نفس مؤمنة».

 - 37ساق الشارح حديث صفوان بن عسال  -رضي الله عنه  -وفيه« :أن

اليهودي قال لصاحبه :ال تقل :نبي ،إنه لو سمعك لكان له أربع أعني».

 انظر :شفاء العليل البن القيم ،ص  ،283والرد على الزنادقة واجلهمية لإلمام أحمد بن حنبل
(ضمن عقائد السلف) ،ص  ،82 - 69واحليدة لعبد العزيز الكناني ،ص  ،68وشرح العقيدة
الطحاوية البن أبي العز.182/1 :
 تفسير الطبري ،332/1 :وانظر تفسير املنار.448/6 :
 حافظ بن أحمد احلكمي ،من علماء اجلزيرة العربية في هذا العصر ،نشأ في جازان ،واشتغل
ٍ
بتوجيه من شيخه عبد الله القرعاوي ،وأ َّلف كتب ًا نافعة في فنون عديدة ،وجلس للتدريس،
بالعلم
توفي مبكة سنة 1377هـ ،انظر :ترجمته في مقدمة كتابه معارج القبول ،واألعالم.159/2 :
 معارج القبول.517/1 :
 انظر :فتح املجيد.469/2 :
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النبي سرور ًا ميد الباصرة ،كما أن الهم واحلزن
ومعنى ذلك :أي ُي َس ُّر بقولك :هذا ُّ

يخل بها.

 - 38بينَّ الشارح أثر بجالة بن َع َبدة :كتب عمر بن اخلطاب أن اقتلوا كل ساحر
وساحرة .قال ابن قدامة – معلق ًا على هذا األثر « :-وهذا اشتهر فلم ُي َ
نكر،

فكان إجماع ًا».

َّ - 39
وضح الشارح حديث قبيصة بن مخارق أنه سمع النبي  #يقول« :إن

العيافة والطرق والطيرة من اجلبت».

وهذه الثالثة من اجلبت ،وهو السحر كما ثبت عن عمر بن اخلطاب  -رضي الله
عنه  ،-ووجه كونها سحر ًا ملا فيها االعتماد على أمر خفي ال حقيقة له ،والتعويل
علـى شــعوذة ودجـل ،بل رمبـا صـارت سـحر ًا ملـا فيهـا مـن دعـوى علـم الغيـب،

ومنـازعة اللـه  -تعـالى  -فـي ربوبيتـه ،فـإن علـم الغيب قـد اسـتأثر بـه اللـه  -سبحانه
تعالى  -دون ما سـواه ،إضافة إلى أن بعضهـم قد يعتقـد في هذه الثـالثة أنها تنفع أو
تضر بغير إذن الله ،تعالى.

نص عليه حديث ابن عباس
 - 40بينَّ الشارح أن التنجيم من أنواع السحر ،كما َّ
 انظر :حتفة األحوذي للمباركفوري.525/7 :
 انظر :فتح املجيد.474/2 :
 هو عبد الله بن أحمد بن قدامة املقدسي الدمشقي ،الزاهد اإلمام ،وأحد أعالم احلنابلة ،رحل
إلى بغداد ،وله تصانيف كثيرة ،توفي بدمشق سنة 620هـ .انظر :الذيل على طبقات احلنابلة:
 ،133/2وسير أعالم النبالء.165/22 :
 املغني.153/8 :
 انظر :فتح املجيد.480 - 477/2 :
 انظر :فتح املجيد.466/2 :
 انظر :نواقض اإلميان القولية والعملية ،ص .523
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مرفوع ًا « :من اقتبس شعبة من النجوم ،فقد اقتبس شعبة من السحر ،زاد ما زاد».
صرح رسول الله  #بأن علم النجوم من
قال ابن تيمية بعد إيراده هذا احلديث« :فقد َّ
الس ِ
اح ُر َح ْي ُث َأ َتى} [طه ]٦٩ :وهكذا
{وال ُي ْف ِل ُح َّ
السحر ،وقد قال الله  -تعالى َ :-

الواقع ف��إن االستقراء ي��دل على أن أه��ل النجوم ال يفلحون ،ال في الدنيا وال في
اآلخرة» .وأما وجه كون هذا التنجيم سحر ًاَ ،ف ِلما فيه من اعتقاد النفع والضر في

هذا النجوم ،وملا فيه من دعوى علم الغيب ،كما أن هذا السحر يحوي شرك ًا في
وتقرب ًا لها.
العبادة ،ودعا ًء لتلك النجوم ُّ

 - 41أشار الشارح إلى وجه كون البيان سحر ًا ،...وقد أفصح ابن قتيبة
عن ذلك بقوله« :إن من البيان لسحر ًا ،يريد أن منه ما يقرب البعيد ،ويباعد القريب،



ويزين القبيح ،ويعظم الصغير ،فكأنه سحر وما قام مقام السحر ،أو أشبهه ،أو

ضارعه».

 - 42قرر الشارح حرمة ِّ
حل السحر عن املسحور بسحر مثله ،كما قرره جمع من العلماء
املعاصرين كالشيخ حافظ احلكمي ،والع َّ
المة محمد األمني الشنقيطي وغيرهما.
 انظر :فتح املجيد.481 ،480/2 :
 مجموع الفتاوى.193/35 :
 انظر :نواقض اإلميان القولية والعملية ،ص .521
 انظر :فتح املجيد.486/2 :
السنة ،ع َّ
المة كبير ،صاحب
 أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ،خطيب أهل ُّ
التصانيف ،نزل بغداد ،وتولى القضاء ،توفي سنة  276هـ .انظر :تاريخ بغداد،170/10 :
والبداية والنهاية.48/11 :
 تأويل مختلف احلديث ،ص .360
 انظر :فتح املجيد.503 - 500/2 :
 انظر :معارج القبول.529/1 :
 انظر :أضواء البيان.465/4 :
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ومن تقريرات الع َّ
المة محمد بن إبراهيم في ر ِّد قول بعض احلنابلة :ويجوز احلل
بسح ٍر ضرورة« :والقول اآلخر أنه ال َي ِحل ،وهذا الثاني هو الصحيح .وكالم األصحاب
هنا بينَّ أنه حرام ،وال يجوز إال لضرورة فقط ،ولكن هذا يحتاج إلى دليل ،وال دليل

عمل
أفي َ
إال كالم ابن املسيب ،ومعنا حديث جابر في ذلك .والسحر حرام وكفر؛ ُ

الكفر لتحيا نفس مريضة أو مصابة؟ مع أن الغالب في املسحور أنه ميوت أو يختل عقله؛
يفصل في عمل الشيطان ،وال في املسحور».
فالرسول منع وسدَّ الباب ،ولم ِّ

 - 43بينَّ الشارح بطالن التشاؤم بشهر صفر كما عليه أهل اجلاهلية األولى،

بتأصل عقيدة
ويلحق بذلك ما يقابله من تسميته« :صفر اخلير»؛ فذلك الوصف مؤذن ُّ

التشاؤم بهذا الشهر عندهم ،وهذه لوثة جاهلية من ٍ
نفس لم يصقلها التوحيد.

 - 44قرر الشارح الفرق بني التطير والفأل؛ إذ الفأل ُح ْسن ظن بالله  -تعالى -

والتطير سوء ظن بالله ،تعالى.

عز
وهناك فرق آخر بينهما ،وهو أن في التطير التفات ًا واعتماد ًا على غير الله َّ -
وجل  -والفأل ليس كذلك ،بل هو توكل على الله  -تعالى  -وح��دَ ه ،مع ُأ ْن ٍ
��س
واستبشا ٍر بالكلمة الطيبة يسمعها.

قال ابن تيمية« :الفأل الشرعي ،وهو الذي كان يعجب النبي  ،#وهو أن يخرج
متوك ً
ال على الله ،فيسمع الكلمة الطيبة ،وكان يعجبه الفأل ،ويكره الطيرة؛ ألن

الفأل تقوية ملا فعله بإذن الله والتوكل عليه ،والطيرة معارضة لذلك ،فيكره لإلنسان
 وهو أن رسول الله  #سئل عن النشرة ،فقال :هي من عمل الشيطان ،أخرجه أحمد.
 فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم = 165/1 :باختصار.
 انظر :فتح املجيد.515/2 :
 انظر :معجم املناهي اللفظية لـ (بكر أبو زيد) ،ص .345 ،340
 انظر :فتح املجيد.521 - 517/2 :
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أن يتطير ،وإمنا تضر الطيرة من تطير؛ ألنه أضر نفسه ،فأما املتوكل على الله فال».
فخص الطيرة مبا يسوء ،والفأل مبا َي ُسر ،ومن شرطه أن
وقال ابن حجر« :وأما الشرع
َّ

قصد إليه فيصير من الطيرة».
ال ُي َ

قسمي التنجيم :املمنوع واجلائز :فاملمنوع ما كان شرك ًا محرم ًا
 - 45بينَّ الشارح
ِّ

وهو علم التأثير ،واجلائز وهو علم التسيير.وهذا التقسيم والتفريق في الوصف
مقرر عند العلماء السابقني كابن بطة في كتابه اإلبانة الكبرى ،واخلطيب
واحلكم َّ

البغدادي في كتابه «القول في علم النجوم».

َّ - 46نبه ابن تيمية إلى أن االشتغال مبعرفة أقدار األفالك ومسافاتها قليل النفع،

فقال« :ال ريب أن النجوم نوعان :حساب وأحكام ،فأما احلساب فهو معرفة أقدار

األفالك والكواكب ،وصفاتها ومقادير حركاتها ،وما يتبع ذلك ،فهو في األصل علم
صحيح ال ريب فيه ،كمعرفة األرض وصفتها ،ونحو ذلك ،لكن جمهور التدقيق منه
كثير التعب ،قليل الفائدة ،كالعالم مث ً
ال مبقادير الدقائق ،والثواني ،والثوالث».
 - 47من املسائل املهمة املتعلقة بـ «باب ما جاء في التنجيم» :إثبات أن للنجوم سـببية
ذم األحكام النجومية ،وال ريب
وتأثيـر ًا ،كمـا َّبينه ابن تيميـة بقوله« :كثير مـن النـاس َّ
أنها مذمومة بالشرع مع العقل ،وأن اخلطأ فيها أضعاف الصواب ،وأن من اعتمد عليها

 نقض املنطق ،ص .67
 فتح الباري.215/10 :
 انظر :فتح املجيد.533 - 531 ،527/2 :
ً
 أبو عبد لله عبيد الله بن محمد العكبري ،فقيه عابد ،مستجاب الدعوة ،كان َّأمارا باملعروف ،وله
مصنفات ،توفي بعكبرا بالقرب من بغداد سنة 387هـ.
انظر :طبقات احلنابلة ،144/2 :واملنهج األحمد.810/2 :
 ( 244/1القدر)
 ص .126
 مجموع الفتاوى.181/35 :
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في تصرفاته ،وأعرض عما أمر الله به ورسوله ،خسر الدنيا واآلخرة.لكن قد يردونها
الس ْفليات أص ً
ال
على طريقة اجلهمية ونحوهم بأن يدَّ عوا أنه ال أثر لشيء من ُ
الع ْلويات في ُّ

 - ...إلى أن قال  :-وكذلك كون كسوف الشمس وغيره سبب ًا لبعض احلوادث هو مما
د َّلت عليه النصوص الصحيحة ،ففي الصحاح من غير وجه عن النبي  #أنه قال« :إن
الشمس والقمر ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته ،ولكنهما آيتان من آيات الله  -عز وجل
يخوف الله بهما عباده ،فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصالة».
ِّ -

وقال في كتاب آخر« :قد أخبر  -سبحانه  -في كتابه من منافع النجوم ،فإنه ُيهتَدى

رجم
البر والبحر ،وأخبر أنها زينة للسماء الدنيا ،وأخبر أن الشياطني ُت َ
بها في ظلمات ِّ
باحلس وغيره من هذه األمور فهذا
بالنجوم ...فمن أراد بقوله :إن لها تأثير ًا ،ما قد علم
ِّ
حق ،ولكن الله قد أمر بالعبادات التي تدفع ع َّنا ما ترسل به من الشر...ثم قال :وأما
إنكار بعض الناس أن يكون شيء من حركات الكواكب وغيرها من األسباب فهو أيض ًا

قول بال علم ،وليـس لـه في ذلـك دليل من األدلة الشرعية وال غيرها؛ فإن النصوص ُّ
تدل
على خالف ذلك».

 - 48بينَّ الشارح معنى حديث أنس مرفوع ًا« :ثالث من ُك َّن فيه وجد حالوة
اإلميان ،»...وقد شرحه احلافظ ابن رجب شرح ًا نفيس ًا ،فكان مما قاله« :اإلميان له

حالوة وطعم تذاق بالقلوب ،كما تذاق حالوة الطعام والشراب بال َف ِم ،فإن اإلميان هو
وقوتها .وكما أن اجلسد
غذاء القلوب و ُق َّوتها ،كما أن الطعام والشراب غذاء األبدان َّ

ال يجد حالوة الطعام والشراب إال عند صحته ،فإذا سقم لم يجد حالوة ما ينفعه من
ذلك ،بل قد يستحلي ما يضره ،فكذلك القلب إمنا يجد حالوة اإلميان إذا سلم من

السنة النبوية.444 - 442/6 :
 منهاج ُّ
 مجموع الفتاوى = 174 - 169 ،168/35 :باختصار ،.وانظر :زاد املعاد.40/4 :
 انظر :فتح املجيد.567 - 562/2 :

34

وجد حالوة
أسقامه وآفاته ،فإذا سلم من مرض األهواء املض َّلة والشهوات
احملرمة َ
َّ
ٍ
حينئذ ،ومتى مرض وسقم لم يجد حالوة اإلميان ،بل يستحلي ما فيه هالكه
اإلميان
من األهواء واملعاصي».

 - 49بينَّ الشارح أن املواالة الزم احلب في الله ،وكذا املعاداة الزم البغض في

أحب في الله ،وأبغض
الله ،كما جاء في أثر ابن عباس  -رضي الله عنهما « :-من َّ
جمع من
في الله ،ووال��ى في الله ،وع��ادى في ال��ل��ه ،»...وق��رر ه��ذا األص��ل
ٌ
احملققني؛ فشيخ اإلسالم ابن تيمية يقول« :أصل املواالة هي احملبة ،كما أن أصل

التحاب يوجب التقارب واالتفاق ،والتباغض يوجب التباعد
املعاداة البغض ،فإن
َّ
واالختالف».

وحرر الع َّ
المة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن هذا األصل بقوله« :أصل

امل��واالة احلب ،وأصـل املعـاداة البغض ،وينشـأ عنهمـا من أعمال القلب واجلوارح
ما يدخل في حقيقة املواالة واملعاداة كالنصرة ُ
واألنْس واملعاونة ،وكاجلهاد والهجرة

ونحو ذلك من األعمال».

وأما الع َّ
المة عبد الرحمن السعدي ،فقال« :الوالء والبراء تابع للحب والبغض،

واحلب والبغض هو األصل»؛ فاحلب والبغض هما األصل ،وهما أمران قلبيان،

والوالء والبراء أمران ظاهران ،فالزم احلب الوالء ،والزم البغض البراء والعداء،
وإذا تخ َّلف الالزم تخ َّلف امللزوم.
 فتح الباري.45/1 :
 انظر :فتح املجيد.570 - 567/2 :
 قاعدة في احملبة ،ص  ،387وانظر :مجموع الفتاوى.280/14 :
 الدرر السنية.157/2 :
 الفتاوى السعدية ،ص .98
 انظر :مجموع الفتاوى البن تيمية.272/18 :
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 - 50نقل الشارح أثر ابن مسعود  -رضي الله عنه « :-اليقني اإلميان كله».

وقد بينَّ احلافظ ابن رجب معنى هذا األثر ،فقال« :لم ُيرد ابن مسعود أن ينفي األعمال

القلب بالله ومالئكته
راده أن اليقني هو أصل اإلميان كله ،فإذا أيقن
من اإلميان ،إمنا ُم ُ
ُ
وكتبه ورسله واليوم اآلخر ،وانبعثت اجلوارح ك ُّلها لالستعداد للقاء الله  -تعالى -
باألعمال الصاحلة ،فنشأ ذلك ك ُّله عن اليقني».

 - 51حتدث الشارح عن مسائل متعددة في التوكل ،عند قول املصنف« :باب
ني} [املائدة ،»]٢٣ :لكن هاهنا مسألة
{و َعلَى ال َّل ِه َف َت َو َّكلُوا إن كُ ن ُتم ُّم ْؤ ِم ِن َ
قول اللهَ :

يكثر احلديث عنها ،وهي قولهم« :توكلت على الله ثم عليك» ،وقد أملح الشارح

في كتابه « :قرة عيون املوحدين» إلى جواب عن ذلك ،فقال« :وأما التوكل على
األحياء احلاضرين والسلطان ونحوهم فيما أقدرهم الله عليه من ٍ
دفع أذى
رزق أو ِ
ونحو ذلك فهو نوع شرك أصغر .واملباح أن ِّ
يوكل شخص ًا بالنيابة عنه في التصرف

فيما له التصرف فيه من أمور دنياه كالبيع والشراء واإلجارة والطالق والعتاق وغير
توكلت عليه ،بل يقول َّ
وكلته ،فإنه لو
ذلك ،فهذا جائز باإلجماع ،لكن ال يقول:
ُ
َّ
وكله فال بد أن يتوكل في ذلك على الله ،سبحانه».

والبن تيمية جواب محرر في هذه املسألة؛ حيث قالَ :
«فأ َمر [الله] أن ُيتخذ وكي ً
ال،
َّ
ونهى أن ُيتخذ من دونه وكي ً
ال؛ ألن املخلوق ال يستقل بجميع حاجات العبد ،والوكالة

ِّ
اجلائزة أن ُي َّ
للموكل بذلك بعض مطلوبه،
وكل اإلنسان في فعل يقدر عليه ،فيحصل
فأما مطالبه كلها فال يقدر عليها إال الله ،وذلك الذي ِّ
يوكله ال يفعل شيئ ًا إال مبشيئة الله
 انظر :فتح املجيد ،580/2 :وأثر ابن مسعود أخرجه البخاري تعليق ًا في كتاب اإلميان.
 فتح الباري.14/1 :
 انظر :فتح املجيد.590 - 587/2 :
 قرة عيون املوحدين ،ص .173
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 عز وجل  -وقدرته ،فليس له أن يتوكل عليه وإن َّوكله ،بل يعتمد على الله في تيسير
ما َّ
وصرح الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ بأن هذه العبارة شرك.
وكله فيه».
َّ

واحل��اص��ل أن يقال بالنهي عن ه��ذه املقولة؛ إذ التوكل هو االعتماد والتعلق

وااللتفات ،وذلك ال يكون إال بالله  -تعالى  -وحدَ ه ،فأساس الشرك التعلق بغير
الله  -تعالى  ،-وااللتفات إلى األسباب شرك في التوحيد ،وال سيما أن السبب

ال يستقل بنفسه في حصول املطلوب.

 - 52نقل ال��ش��ارح أث��ر عمير بن حبيب  -رض��ي الله عنه  -في زي��ادة اإلمي��ان

ونقصانه ،وفيه« :وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه».

نوعي نقص اإلميان ،فقال« :فصار النقص في الدين واإلميان
وقد بينَّ ابن تيمية َ
نوعني ،نوع ًا ال ُي َذم العبد عليه؛ لكونه لم َي ِجب عليه لعجزه عنه حسن ًا أو شرع ًا ،وإما
لكونه مستحب ًا ليس بواجب ،ونوع ًا ُي َذم عليه؛ وهو ترك الواجبات».

 - 53قرر الشارح أن األمن من مكر الله ينافي كمال التوحيد ،وكذا القنوط من

رحمة الله.

لكن قد يبلغ األمن من مكر الله والقنوط من رحمته إلى الشرك األكبر واخلروج من

اإلسالم؛ ولذا قال اإلمام الطحاوي« :واألمن واإلياس ينقالن عن ملة اإلسالم».
 جامع الرسائل.89/1 :
 انظر :فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم.170/1 :
 انظر :مدارج السالكني.458/1 :
 انظر :مجموع الفتاوى ،169/8 :وشرح الطحاوية.692/2 :
 فتح املجيد.590/2 :
 شرح العقيدة األصفهانية ،ص .140 ،139
 انظر :فتح املجيد.597/2 :
 شرح الطحاوية.456/2 :
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فإن كان األمن من مكر الله متضمن ًا لتكذيب أو استخفاف بوعيد الله  -تعالى  -فهذا

يناقض أصل التوحيد ،وكـذلك القنـوط من رحمـة اللـه إن كـان باعثه سوء الظن بالله
 تعالى  -كأن ينفي أسماءه وصفاته كالرحمن الرحيم ،أو يظن عجز الله عن العفووالرحمة ،فهذا يناقض أصل التوحيد أيض ًا ،كما هو مبسوط في موضعه.

وفسره
 - 54ساق الشارح بعض أقوال السلف في تفسير مكر الله  -تعالى َّ ، -

ابن تيمية بإيصال الشر إلى الغير بطريق خفي.

وقال ابن القيم« :واملكر والكيد واخل��داع ال ُي َذم من جهة العلم ،وال من جهة

القدرة؛ فإن العلم والقدرة من صفات الكمال ،وإمنا يذم ذلك من جهة سوء القصد،

وفسـاد اإلرادة ،وهـو أن املـاكـر املخـادع يجـور ويظلـم بفعـل ما ليـس له فعلـه ،أو ترك
ما يجب عليه فعله - ...إلى أن قال  :-واملقصود أن الله  -سبحانه  -لم يصف نفسه

بالكيد واملكر إال على وجه اجلزاء ملن فعل ذلك بغير حق ،وقد علم أن املجازاة على
ذلك حسنة من املخلوق؛ فكيف من اخلالق سبحانه؟».

وق��ال املصنف (الشيخ محمد بن عبد ال��وه��اب)« :مكر الله هو أن��ه إذا عصاه

وأغضبه أنعم عليه بأشياء يظن أنها من رضاه عليه» .

 - 55عقد املصنف باب ًا« :من اإلمي��ان بالله :الصبر على أق��دار الله»  ،وأما

وج��ه إي���راد ه��ذا ال��ب��اب ضمن كتاب التوحيد؛ ف�لأن الصبر آك��د امل��ن��ازل ف��ي طريق
 انظر :املنهاج في شعب اإلميان للحليمي ،518/1 :وزاد املعاد ،230/3 :والصواعق املرسلة:
 ،1356/4نور اليقني في شرح عقائد الطحاوي حلسن البوسنوي ،ص .191
 انظر :فتح املجيد.598 ،597/2 :
 انظر :بيان الدليل على بطالن التحليل ،ص  ،231وإعالم املوقعني.218/3 :
 مختصر الصواعق املرسلة = 34 ،33/2 :باختصار.
 تاريخ ابن غنام.311/2 :
 انظر :فتح املجيد.603/2 :
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التوحيد وأظهرها ،وبقوة الصبر على املكاره في مراد املعبود احملبوب يعلم صحة

حتملوا املشاق ،وجتشموا املكاره فتثبت صحة عبادتهم
عبادته ومحبته؛ فالصابرون َّ
ومحبتهم ،فأعظمهم محبة وتوحيد ًا أشدهم صبر ًا.
 - 56حتدَّ ث الشارح عن الصبر على أقدار الله ،وفضله ،والوعيد الشديد ملن

جزع أو َّ
ناح على مصيبته.
تسخط أو َ

والبن تيمية حترير متني ألنواع الصبر على أقدار الله؛ حيث جعلها على نوعني

فقال« :نوع ال اختيار للخلق فيه ،كاألمراض وغيرها من املصائب السماوية؛ فهذه
يسهل الصبر فيها؛ ألن العبد يشهد فيها قضاء الله و َقدَ ره ،وأنه ال مدخل للناس فيها

فيصبر إما اضطرار ًا ،أو اختيار ًا.

النوع اآلخر :أذى يحصل له بفعل الناس في ماله ،أو عرضه ،أو نفسه وهذا
النوع يصعب الصبر عليه جد ًا؛ ألن النفس تستشعر املؤذي لها ،وهي تكره الغلبة،

فتطلب االنتقام ،فال يصبر على هذا النوع إال األنبياء والصدِّ يقون .وهذا النوع من
الصبر عاقتبه النصر والهدى والسرور واألمن والقوة في ذات الله ،وزيادة في محبة

الله ،ومحبة الناس له ،وزيادة في العلم» .

 - 57قرر الشارح أن العمل ألجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب ،والتحقيق
أن يقال :وقد يكون شرك ًا أكبر في بعض األحوال ،كما حرره غير واحد من أهل العلم.
 انظر :مدارج السالكني = 163 ،162/2 :بتصرف.
 انظر :فتح املجيد.615 - 603/2 :
 جعله احملقق نوع ًا مستق ً
ال عن الصبر على أقدار الله ،ولعل املث َبت هو الصواب ،وكما يقتضيه
السياق.
 املجموعة العلية = 36 ،35/1 :باختصار.
 انظر :فتح املجيد.625/2 :
 انظر :القول السديد للسعدي ،ص  ،127والتعليق املفيد البن باز ،ص .7
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والبن القيم حتقيق بديع لهذه املسألة؛ حيث قال« :والله  -سبحانه  -ذكر جزاء

من يريد بعمله احلياة الدنيا وزينتها وهو النار ،وأخبر بحبوط عمله وبطالنه ،فإذا
أحبط ما ينجو به وبطل ،لم يبق معه ما ينجيه ،فإن كان معه إميان لم ُي ِرد به الدنيا

والدار اآلخرة ،لم يدخل هذا اإلميان في العمل الذي حبط
وزينتها ،بل أراد الل َه به
َ
وبطل ،وأجناه إميانه من اخللود في النار ،وإن دخلها بحبوط عمله الذي به النجاة

املطلقة - ...إلى أن قال  :-من كانت الدنيا مراده ولها يعمل في غاية سعيه،
لم يكن له في اآلخرة نصيب ،ومن كانت اآلخرة مراده ولها عمل ،وهي غاية سعيه

فهي له.

بقي أن يقال :فما حكم من يريد الدنيا واآلخرة؛ فإنه داخل حتت حكم اإلرادتني؛
فبأيهما يلحق؟ إن الله  -تعالى  -قد ع َّلق السعادة بإرادة اآلخرة ،والشقاوة بإرادة

جترد موجبهما ومقتضاهما ،وإن اجتمعتا فحكم اجتماع
الدنيا ،فإذا جتردت اإلرادتان َّ
البر والفجور ،والطاعة واملعصية ،واإلمي��ان والشرك في العبد .وهاهنا أمر يجب
ِ
البر دون اآلخرة مع اإلميان
التنبيه له ،وهو أنه ال ميكن إرادة الدنيا
وعاجلها بأعمال ِّ

بالله ورسوله ولقائه أبد ًا؛ فإن اإلميان بالله والدار اآلخرة يستلزم إرادة العبد لرحمة الله
والدار اآلخرة بأعماله؛ فحيث كان مراده بها الدنيا ،فهذا ال يجامع اإلميان أبد ًا».
همه
واملقصود أن العمل ألجل الدنيا قد يكون شرك ًا أكبر ،كما لو كانت الدنيا َّ
وغايته ،وأعرض عن اآلخرة ،ورمبا صار شرك ًا أصغر ،كما لو تزاحمت اإلرادتان،
مقصودي الدنيا واآلخرة ،كما سبق بيانه.
واجتمع
ِّ

 يعني :أن دخول النار في حق هذا العاصي ينفي النجاة املطلقة التامة ،مع ثبوت مطلق النجاة
تلبس بالشرك األكبر ،فكانت الدنيا مراده ومقصوده دون اآلخرة فهذا ينتفي
وأصلها ،بخالف من َّ
عنه أصل النجاة بالكلية.
 عدة الصابرين ،ص  = 138 ،137باختصار.
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َّ - 58
وضح الشارح معنى قول ابن عباس  -رضي الله عنه « :-يوشك أن تنـزل

عليكم حجارة من السماء».

واستكما ً
ال لهذا البيان ،نورد ما قاله ابن القيم مع ِّلق ًا على مقالة ابن عباس« :فهذا
جواب العلماء ...فه َّ
ال قال ابن عباس :أبو بكر وعمر أعلم برسول الله  #مني،
ولم يكن أحد من الصحابة ،وال أحدٌ من التابعني يرضى بهذا اجلواب في دفع نص

عن رسول الله  ،#وهم كانوا أعلم بالله ورسوله ،وأتقى له من أن يقدِّ موا على قول

املعصوم رأي غير املعصوم».

ُون َع ْن
 - 59ساق الشارح كالم ابن تيمية في معنى قوله  -تعالى َ { :-فل َْي ْحذَ ِر ا َّل ِذ َين ُي َخا ِلف َ
يعزه احملقق ،وهو في «الصارم املسلول على شامت الرسول .»#
َأ ْم ِر ِه} [النور ،]٦٣ :ولم ُ
كما أن البن تيمية تقرير ًا آخر مهم ًا في معنى اآلية السابقة؛ حيث قال« :من لم
أمر الله ونه َيه ،ويدفع عنها ما يعارضها ،وإال كان مخالف ًا ألمر الله ورسوله،
يحفظ َ

اب
ين ُي َخا ِلف َ
ُون َع ْن َأ ْم ِر ِه َأن ُت ِص َيب ُه ْم ِف ْت َن ٌة َأ ْو ُي ِص َيب ُه ْم َعذَ ٌ
وقد قال  -تعالى َ {:-فل َْي ْحذَ ِر ا َّل ِذ َ
يم} [النور]٦٣ :؛ فالفتنة أو العذاب األليم وعيدُ َمن خالف عن أمره ،فمن أعرض
َأ ِل ٌ
عما أخبر به الرسول  #عن الله واليوم اآلخر ،وأبى تصديق ذلك ،وقع في فتنة
َّ

البدع الكالمية ،أو العذاب األليم ،ومن أعرض عما أمره به ونهى عنه وقع في فنت

{وال َت َّت ِب ُعوا ُخطُ َو ِ
ات
الشهوات والرأي الفاسد أو العذاب األليم .وقد قال  -تعالى َ :-
َّ
ني  )#١٦٨#مَّ َ
ِالسو ِء َوا ْلف َْح َشا ِء َو َأن َتقُولُوا َعلَى ال َّل ِه َما ال
الش ْيطَ ِان إ َّن ُه ل َُك ْم َع ُد ٌّو ُّم ِب ٌ
إنا َي ْأ ُم ُركُ م ب ُّ

ون} [البقرة]١٦٩ - ١٦٨ :؛ فجمع الله بينهما فيما يأمر به الشيطان؛ فمن أعرض
َت ْعل َُم َ
عما جاء به الرسول في احلالل واحلرام وقع في السوء والفحشاء ،ومن لم يصدقه فيما

 انظر :فتح املجيد.646 - 643/2 :
 زاد املعاد = 196 ،195/2 :باختصار .يسير ،انظر :مجموع الفتاوى.216 ،215/20 :
 .117/2

41

التعليق على فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد

جاء به ،وتك َّلم برأيه ،فقد قال على الله ما ال يعلم».
ون َأ َّن ُه ْم آ َم ُنوا بمِ َا ُأن ِز َل
 - 60بينَّ الشارح معنى قوله  -تعالى َ { :-أل َْم َت َر إلَى ا َّل ِذ َين َي ْز ُع ُم َ
ون َأن َي َت َحاكَ ُموا إلَى َّ
الطاغ ِ
ُوت َو َق ْد ُأ ِم ُروا َأن َي ْكف ُُروا ِب ِه َو ُي ِر ُيد َّ
الش ْيطَ ُان
إل َْي َك َو َما ُأن ِز َل ِمن َق ْب ِل َك ُي ِر ُيد َ

َأن ُي ِض َّل ُه ْم َضال ًال َب ِع ًيدا َ )#^٦٠^#وإذَا ِقيلَ َل ُه ْم َت َعال َْوا إلَى َما َأن َز َل ال َّل ُه َوإلَى ال َّر ُسولِ َر َأ ْي َت ال ُْـم َنا ِف ِق َني
نك ُص ُدو ًدا  )#^٦١^#ف ََك ْي َف إذَا َأ َصا َب ْت ُهم ُّم ِص َيب ٌة بمِ َا َقدَّ َم ْت َأ ْي ِديه ِْم ث َُّم َج ُاء َ
ون َع َ
ُون بِال َّل ِه
وك َي ْح ِلف َ
َي ُصدُّ َ

إنْ َأ َر ْد َنا إ َّال ْإح َسا ًنا َو َت ْو ِفي ًقا} [النساء ،]٦٢ - ٦٠ :ومما يج ِّلي هذا التقرير ما حرره ابن تيمية
عن تلك اآليات قائ ً
«ذم الله  -عز وجل  -املدَّ عني اإلميان بالكتب كلها ،وهم يتركون
الَّ :

السنة ،ويتحاكمون إلى بعض الطواغيت َّ
املعظمة من دون الله ،كما
التحاكم إلى الكتاب و ُّ
يصيب ذلك كثير ًا ممن يدَّ عي اإلسالم وينتحله في حتاكمهم إلى مقاالت الصائبة الفالسفة
أو غيرهم ،أو إلى سياسة بعض امللوك اخلارجني عن شريعة اإلسالم من ملوك الشرك

وغيرهم ،وإذا أصابتهم مصيبة في عقولهم ودينهم ودنياهم بالشبهات والشهوات ،أو
في نفوسهم وأموالهم عقوب ًة على نفاقهم ،قالوا :إمنا أردنا أن نحسن ونو ِّفق بني الدالئل
الشرعية والقواطع العقلية التي هي في احلقيقة ظنون وشبهات».

وقال في موضع آخر« :فبينَّ  -سبحانه  -أن من ُدعي إلى التحاكم إلى كتاب
يثبت ،ويزول اإلميان مبجرد
الله وإلى رسوله ،فصدَّ عن رسوله كان منافق ًا؛ فالنفاق ُ
اإلعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره».

 - 61بينَّ الشارح أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من الفساد في األرض .ومما
طلق يتناول جميع اخلير ،وإذا ُأ ِ
يج ِّلي ذلك أن الصالح إذا ُأ ِ
طلق الفساد تناول جميع
 نظرية العقد ،ص .151 ،150
 مجموع الفتاوى = 340 ،339/12 :باختصار.
 الصارم املسلول = 81/2 :بتصرف يسير.
 انظر :فتح املجيد.661 - 659/2 :
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الشر ،كما أن أصل الصالح التوحيد واإلميان ،وأصل الفساد الشرك والكفر ،كما

حرره ابن تيمية في غير موطن.

 - 62حرر الشارح معنى كراهية ما يكرهه الله تعالى .والبن رجب حتقيق
متني لهذه املسألة؛ حيث قال« :واعلم أن ال َقدْ ر الواجب من كراهة الكفر والفسوق

والعصيان هو أن ينفر من ذلك ،ويتباعد منه جهده ،ويعزم على أن ال يالبس شيئ ًا منه
جهدَ ه ،لعلمه بسخط الله له وغضبه على أهله ،فأما َم ْيل الطبع إلى ما مييل من ذلك،
خصوص ًا ملن اعتاده ،ثم تاب منه ،فال يؤاخذ به ،إذا لم يقدر على إزالته».
 - 63قـرر الشـارح أن في مقـالة أميـر املؤمنني علـي بن أبـي طالب  -رضي الله
عنه « :-حدِّ ثوا الناس مبا يعرفون »...إرشاد ًا إلى أن ال ُيحدَّ ث عامة الناس إال مبا هو

معروف ،ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه ،دون ما يشغل عن ذلك.

ويقال أيض ًا :إن ما ال يعرفونه أو ينكرونه من دين الله ،فينبغي مراعاة أحوال

املخاطبني ،والترفق في تعليمهم وتفقيههم دين الله تعالى.

يقول ابن تيمية« :إن املسائل اخلبرية العلمية قد تكون واجبة االعتقاد ،وقد جتب

ستحب
في حال دون حال ،وعلى قوم دون قوم ،وقد تكون مستحبة غير واجبة ،وقد ُت َ

لطائفة ،أو في حال كاألعمال سواء .وقد تكون معرفتها مضرة لبعض الناس ،فال يجوز

تعريفه بها ،كما قال علي  -رضي الله عنه « :-حدثوا الناس مبا يعرفون.»...

وقال الشاطبي« :ليس كل ما ُيع َلم مما هو حق ُيط َلب نشره ،وإن كان من علم
 انظر :اإلميان ،ص  ،79ومجموع الفتاوى ،163/18 :وجامع املسائل.45/4 :
 انظر :فتح املجيد.665/2 :
 فتح الباري.53/1 :
 انظر :فتح املجيد.675 ،674/2 :
 مجموع الفتاوى.59/6 :
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الشريعة ،ومما يفيد علم ًا باألحكام ،بل ذلك ينقسم؛ فمنه ما هو مطلوب النشر ،وهو
غالب علم الشريعة ،ومنه ما ال ُيط َلب َنشْ ره بإطالق ،أو ال ُيط َلب نشره بالنسبة إلى
حال ،أو وقت ،أو شخص».

 - 64ساق الشارح حكاية اإلمام الزهري مع اخلليفة عبد امللك بن مروان في

وتسودهم بالعلم والفقه ،وبينَّ احملقق أن في سند احلكاية
غلبة املوالي على العرب،
ُّ
املو ّقري؛ وهو متروك.
إضافة إلى أن في احلكاية نكار ًة في املنت ،كما بينَّ ذلك احلافظ الذهبي بقوله:
«احلكاية منكرة ،والوليد بن محمد [املو ّقري] ٍ
تـمت للزهري مع أحد أوالد
واه ،فلعها َّ
عبد امللك ...فيزيد بن أبي حبيب كان ذاك الوقت شاب ًا ال ُيعرف بعدُ والضحاك ،فال

يدري الزهري من هو في العالم ،وكذا مكحول يصغر عن ذاك».

الرب على الكرسي».
 - 65نقل الشارح حديث« :إذا جلس ُّ
وقد ورد لفظ «اجللوس» في حق الله  -تعالى  -في حديث جعفر بن أبي طالب -

رضي الله عنه  -وعمر بن اخلطاب  -رضي الله عنه  -وكما هو مبسوط في موضعه.

وأما إطالق الكرسي على العرش كما في هذا األثر وغيره ،فاحلق أن الكرسي

التجوز والتسامح في هذا اإلطالق؛
غير العرش كما هو محرر في موطنه ،وقد يقع
ُّ

ِ
ُ
الناس في الكرسي:
«وتناز ُع
واخلالف في ذلك يسير كما أملح إليه ابن تيمية بقوله:
 املوافقات.189/4 :
 انظر :فتح املجيد.677 ،676/2 :
 سير أعالم النبالء.85/5 :
 انظر :فتح املجيد.677/2 :
 انظر :شرح حديث النـزول ،ص  ،400والرد على بشر لعثمان بن سعيد الدارمي،417/1 :
وكتاب العلو للذهبي.660 - 643 - 640/1 :
 انظر :البداية البن كثير ،13/1 :وشرح الطحاوية.368/2 :
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اتساع في اللغة ،وأما
أقرب من هذا ،فإن هذا له
هل هو العرش أو دون العرش؟
ٌ
ُ
عرف في اللغة».
تسمية العلم كرسي ًا ،فهذا ال ُي َ

 - 66اقتصر الشارح على تعليق طفيف ،ملا أورده املصنف من حكاية أقوال ثالثة
ُون ِن ْع َم َت ال َّل ِه ث َُّم ُي ِ
نك ُرو َن َها} [النحل.]٨٣ :
للسلف في تفسير قوله  -تعالى َ { :-ي ْع ِرف َ
والبن القيم تعليق وشرح متني لتلك األقوال الثالثة .قال -رحمه الله« : -وأما

على القول األول والثاني والثالث ملا أضافوا النعمة إلى غير الله ،فقد أنكروا نعمة الله
بنسبتها إلى غيره ،فإن الذي قال :إمنا كان هذا آلبائنا ورثناه كابر ًا عن كابر ،جاحد ًا

لنعمة الله عليه غير معترف بها...فكونها موروثة عن اآلباء أبلغ في إنعام الله عليهم؛

ورثهم إياها فتمتعوا هم وآباؤهم بنعمته.
إذ أنعم بها على آبائهم ،ثم َّ

وأما قول اآلخرين :لو ال فالن ملا كان كذا ،فيتضمن قطع النعمة إلى من لواله
لم تكن ،وإضافتها إلى من ال ميلك لنفسه وال لغيره ضر ًا وال نفع ًا ،وغايتها أن تكون

ج��زء ًا من أج��زاء السبب أجرى الله  -تعالى  -نعمته على يده ،والسبب ال يستقل
واملسبب من إنعامه ..وهو
وج ْع ُله سبب ًا هو من نعم الله عليه ..فالسبب
باإليجادَ ،
َّ
نعم بذلك السبب ،وقد ُي ِ
 سبحانه  -قد ُي ِنعم بدونه ،فال يكون له أثر ...وقد يجعل
له معارض ًا يقاومه ...فهو وحده املنعم على احلقيقة.
فتضمن الشرك مع إضافة النعمة إلى غير وليها؛
وأما قول القائل :بشفاعة آلهتنا،
َّ

َ
محضرة في
فاآللهة التي ُتع َبد من دون الله أحقر وأذل من أن تشفع عند الله ،وهي

الهوان والعذاب مع عابديها ،وأقرب اخللق إلى الله وأحبهم إليه ال يشفع عنده إال من

بعد إذنه ملن ارتضاه؛ فالشفاعة بإذنه من نعمه؛ فهو املنعم بالشفاعة ،وهو املنعم بقبولها،
ال أن يشفع له؛ فمن ِ
وهو املنعم بتأهيل املشفوع له؛ إذ ليس كل أحد أه ً
املنعم على احلقيقة
 بيان تلبيس اجلهمية.365 ،364/8 :
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{و َما ب ُِكم ِّمن ِّن ْع َمةٍ ف َِم َن ال َّل ِه} [النحل]٥٣ :؛ فالعبد ال خروج له
سواه؟ قال  -تعالى َ :-
من نعمته وفضله وم َّنته وإحسانه طرفة عني ال في الدنيا وال في اآلخرة».
يعزه احملقق ،وهو في
 - 67ساق الشارح ما نقله املصنف عن ابن تيمية ،ولم ُ

الشكر
مجموع الفتاوى ،ونورد متام النقل؛ لصلته مبوضوع الباب« :ولهذا قرن
َ
بالتوحيد ،في الفاحتة وغيرهاَّ ،أولها شكر ،وأوسطها توحيد ،وفي اخلطب املشروعة

ال بد فيها من حتميد وتوحيد ،وهذان هما ركنان في كل خطاب...

وقوله« :ال إله إال الله وحده ال شريك له ،له امللك وله احلمد» يتضمن التوحيد

والتحميد .وهو  -سبحانه  -يفتتح خطابه باحلمد ،ويختم األمور باحلمد ..والتوحيد
أول الدين وآخره» .واملقصود أن هناك تالزم ًا بني الشكر والتوحيد؛ فأكمل الناس
حتقيق ًا ملقام الشكر ،هو أعظمهم توحيد ًا ،وكذا العكس؛ فالتالزم ظاهر بني كفر

النعمة والشرك بالله تعالى.

َّ
استدل بها كثير من املفسرين على وجود الصانع».
 - 68قال الشارح« :وقد
وع َّقب احملقق على ذلك بأن الصانع لم َي ِرد في أسماء الله تعالى .وأسماء الله

 -تعالى  -توقيفية .وال موجب لهذا التعقيب ألمرين:

أحدهما :أن الشارح أورده من باب اإلخبار ،وب��اب اإلخبار أوس��ع من باب

األسماء ،وضابط اإلخبار« :أن يكون باسم حسن ،أو باسم ليس بسييء وإن لم
 شفاء العليل ،ص  = 83 ،82باختصار .يسير.
 انظر :فتح املجيد.685/2 :
 .33/8
 مجموع الفتاوى = 34 ،33/8 :باختصار.
 فتح املجيد.690/2 :
 انظر :فتح املجيد.690/2 :
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يحكم بحسنه ،مثل :اسم شيء ،وذات ،وموجود».
واآلخر :أن الصانع قد ورد في غير حديث ،منها حديث أبي هريرة  -رضي
الله عنه  -قال :قال رسول الله « :#ال يقو َلن أحدكم :اللهم اغفر لي إن شئت،

اللهم ارحمني إن شئت؛ ليعزم في الدعاء ،فإن الله صانع ما شاء ،ال مك ِره له».

 - 69بينَّ الشارح أن من قال :ما شاء الله وشاء الرسول فهذا شرك؛ لوجود

التسوية في العطف بالواو؛ فالشارع نهى عن ذلك كما حديث الباب ،لكنه قرن
في الطاعة اسم الرسول باسمه  -تعالى  -بحرف «الواو» كما في قوله  -تعالى :-
{و َمن ُي ِط ِع ال َّل َه َوال َّر ُس َ
ين َأ ْن َع َم ال َّل ُه َعل َْيهِ م} [النساء .]٦٩ :وموجب
َ
ول َف ُأ ْو َل ِئ َك َم َع ا َّل ِذ َ

التفريق «أن طاعة الرسول طاعة لله؛ فمن يطع الرسول فقط أطاع الله ،وطاعة الله
طاعة للرسول ،بخالف املشيئة؛ فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله ،وال مشيئة

الله مستلزمة ملشيئة العباد ،بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس ،وما شاء الناس لم
يكن إال أن يشاء الله».

سب الدهر فقد آذى الله»  ،واستكما ً
ال لهذا
 - 70بينَّ الشارح «ب��اب من َّ
البيانُ ،ن ِ
السب هو العرف ،فما عدَّ ه
لحق جملة من التعليقات ،إحداها :أن ضابط
ِّ
سب ًا أو انتقاص ًا أو عيب ًا أو طعن ًا فهو من
السب؛ فاالسم إذا لم يكن له حدٌّ
ِّ
أهل العرف ّ

العرف.
في اللغة وال في الشرع ،فإنه يرجع في حدِّ ه إلى ُ
 مجموع الفتاوى ،142/6 :وانظر :الدرء.140/4 :
 انظر :معجم املناهي اللفظية ،ص .332 - 330
 أخرجه مسلم ،ك الذكر ،ح (.)2679
 انظر :فتح املجيد.170/2 :
 التدمرية البن تيمية ،ص .206
 انظر :فتح املجيد.709 - 705/2 :
 انظر :الصارم املسلول.993 ،992/3 :
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«سب الدهر يقع على الله
امللح َقـة بالبـاب السـابق ،وهـي أن
 - 71ومـن املسـائل َ
َّ

سب الدهر ال يقع على الله ،تعالى .وفاعل
 -تعالى  -وإن لم يقصده؛ العتقاده أن َّ

السب
السب عليه من حيث لم يتعمده املرء ،وهذا
الدهر هو الله  -تعالى  -فيقع
ُّ
ُّ
يقتضي التعزير والتنكيل».
سب الدهر ،فقال:
 - 72أورد ابن القيم ثالث مفاسد في ِّ

خلق َّ
يسب ،فإن الدهر ٌ
مسخر من َخ ْل ِق الله،
سبه من ليس بأهلٍ أن َّ
«إحداهاُّ :
والسب منه.
منقاد ألمره؛ فسا ُّبه َأ ْو َلى بالذم
ِّ
سبه لظنه أنه يضر وينفع ...فهو عند
سبه متضمن للشرك ،فإنه إمنا َّ
الثانية :أن َّ
شامتيه من أظلم َّ
الظ َلمة ،وأشعار هؤالء الظلمة اخلونة في س ِّبه كثيرة جد ًا.
فرب الدهر  -سبحانه
الثالثة :أن
السب منهم إمنا يقع على َم ْن فعل هذه األفعال؛ ُّ
َّ

تعالى  -هو املعطي املانع ،اخلافض الرافع ،والدهر ليس له من األمر شيء؛ فمسبتهم
مسبة لله ،عز وجل».
للدهر َّ

 - 73من تقريرات ابن تيمية في معنى حديث« :ال تسبوا الدهر»« :ال يتوهم عاقل

أن الله هو ال��زم��ان؛ ف��إن الزمان مقدار احلركة ،واحلركة مقدارها من ب��اب األع��راض
والصفات القائمة بغيرها ...وال يقول عاقل :إن خالق العالم هو من باب األعراض
والصفات ...وأكثر العلماء على أن هذا احلديث خرج الكالم فيه لرد ما يقوله أهل

اجلاهلية ،و َم ْ��ن أشبههم؛ فإنهم إذا أصابتهم مصيبة ،أخ��ذوا يسبون الدهر والزمان،
سب من فعل تلك األمور،
وكثير ًا ما جرى من كالم الشعراء وأمثالهم ،وهم يقصدون َّ
 املثبت في الكتاب :يعتمده .ولعل الصواب ما أثبته.
 الصارم املسلول.1043 ،1042/3 :
 زاد املعاد = 355 ،354/2 :باختصار .يسير.
 انظر األمثلة على ذلك في صيد اخلاطر البن اجلوزي ،ص .339
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السب على الله  -تعالى  -ألنه هو الذي فعل تلك األمور
ويضيفونها إلى الدهر ،فيقع
ُّ
ويصرفه ...فقد أجمع املسلمون – وهو
وأحدثها ،والدهر مخلوق له ،هو الذي يق ِّلبه
ِّ
مما علم بالعقل الصريح  -أن الله  -سبحانه  -ليس هو الدهر الذي هو الزمان».

 - 74قرر الشارح النهي عن التسمي بقاضي القضاة ،قياس ًا على ما في حديث


حمل��رم :التسمية مبلك امللوك،
الباب  ،وقد حكى ذلك ابن القيم بقوله« :ومن ا َّ

وسلطان السالطني ،وشاهنشاه ..وق��ال بعض العلماء :وفي معنى ذلك كراهية
التسمية بقاضي القضاة وحاكم احلكام ،قياس ًا على ما يبغضه الله ورسوله من التسمية

مبلك األمالك ،وهذا محض القياس».

الـملك احلق لله وحده ،وال َم ِل َك على احلقيقة
وقال في كتاب آخر« :ملا كان ُ

س��واه ،ك��ان أخنع اس��م وأوضعه عند الله اس��م «شاهان ش��اه ،أي :ملك امللوك،
وسلطان السالطني ،فإن ذلك ليس ألحد غير الله ،وقد أحلق بعض أهل العلم بهذا

«قاضي القضاة» وقال :ليس قاضي القضاة إال من يقضي باحلق ،وهو خير الفاصلني،

الذي إذا قضى أمر ًا فإمنا يقول له :كن فيكون»
 - 75أورد بعض احملققني كابن رجب وابن مفلح عل ًة أخرى في املنع من التسمي

مبلك امللوك وقاضي القضاة ،وهي :أن هذين اللقبني من شعائر الفرس املجوس.

 - 76بينَّ الشارح معنى حديث« :إن الله هو احلكم .»...وقد َّ
وضح البغوي
رد ُح ْك ُمه،
علة املنع من هذه التسمية ،فقال« :واحلكم هو احلاكم الذي إذا حكم ال ُي ُّ
 مجموع الفتاوى = 494 - 492/2 :باختصار.
 انظر :فتح املجيد.711/2 :
 حتفة الودود ،ص  = 91باختصار .يسير.
 زاد املعاد = 341 ،340/2 :باختصار .يسير.
 انظر :ذيل طبقات احلنابلة البن رجب ،84/1 :والفروع البن مفلح.558 ،557/3 :
 انظر :فتح املجيد.716 ،715/2 :
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وهذه الصفة ال تليق بغير الله  -عز وجل  -ومن أسمائه احلكم».
 - 77بينَّ الشارح معنى قوله  #في حديث أبي شريح « :ما أحسن هذا!» في
غير موطن .والبنه الع َّ
المة عبد اللطيف في ذلك تنبيه مفيد؛ حيث قال« :وأما قوله

ألبي شريح فليس فيه ما يدل على حتسني الباطل واحلكم به ،بل ذكروا وجوه ًا متعددة
في معنى ذلك ،كلها تفيد البعد والتحرمي ملثل فعل البوادي ،ومن أحسن ما قيل :إن

هذا حتسني لفعلٍ صدر في اجلاهلية ،قبل ظهور الشرائع اإلسالمية ،فلما جاء الشرع

أبطل ذلك ،وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل».

 - 78قرر الشارح ك َّفر من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول ،#
وتأكيد ًا ملا سبق نورد ما سطره الع َّ
المة السعدي في هذا الصدد« :إن االستهزاء بالله
ورسوله كفر يخرج عن الدين؛ ألن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه
ورسوله ،واالستهزاء بشيء من ذلك ٍ
مناف لهذا األصل ومناقض له أشد املناقضة».
 - 79أجمل الشارح كالم ابن تيمية في تكفير هؤالء املذكورين في قوله  -تعالى : -
{و َل ِئن َس َأ ْل َت ُه ْم ل ََيقُول َُّن مَّ َ
ون  )#^٦٥^#ال
وض َو َن ْل َع ُب قُلْ َأبِال َّل ِه َوآ َيا ِت ِه َو َر ُسو ِل ِه كُ ن ُت ْم َت ْس َت ْه ِز ُء َ
إنا كُ َّنا َن ُخ ُ
َ

وعزَ ا
َت ْع َت ِذ ُروا َق ْد كَ ف َْر مُ ْت َب ْع َد إ َميا ِن ُك ْم} [التوبة ،]٦٦ - ٦٥ :وأنهم كفروا من غير اعتقاد لهَ .

احملقق املوضع األول ،ولم َي ْع ُز املوضع اآلخر ،وهو في كتاب اإلميان.
السنة.343/12 :
 شرح ُّ
وقرة عيون املوحدين ،ص .215
 انظر :فتح املجيدَّ ،718 ،717/2 :
 مجموعة الرسائل واملسائل النجدية.315/3 :
 انظر :فتح املجيد.723 - 719/2 :
 تفسير السعدي.259/3 :
 انظر :فتح املجيد.722/2 :
 انظر :فتح املجيد .722/2
 ص .208
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وقد جاء تقرير هذه املسألة في غير موضع من حتريرات ابن تيمية ،ومنها قوله:
«قال  -تعالى  -في حق املستهزئني{ :ال َت ْع َت ِذ ُروا َق ْد كَ ف َْر مُ ْت َب ْع َد إ َميا ِن ُك ْم} [التوبة:

]٦٦؛ فبينَّ أنهم كفار بالقول ،مع أنهم لم يعتقدوا صحته؛ فالتصديق بالقلب مينع

إرادة التكلم ،وإرادة فعل فيه استهانة واستخفاف ،كما أنه يوجب احملبة والتعظيم،
أمر جرت به ُسنة الله في مخلوقاته؛ فالكالم والفعل
واقتضاؤه وجود هذا ،وعدم هذا ٌ

املتضمن لالستخفاف واالستهانة مستلزم لعدم التصديق النافع ،ولعدم االنقياد
واالستسالم فلذلك كان كفر ًا».
وأكد في موطن آخر أن هذا االستهزاء في حدِّ ذاته كفر؛ سواء استحله أو لم
يستحله ،فقال« :قال  -سبحانه { :-ال َت ْع َت ِذ ُروا َق ْد كَ ف َْر مُ ْت َب ْع َد إ َميا ِن ُك ْم} [التوبة،]٦٦ :

ولم يقل :قد كذبتم في قولكم :إمنا كنا نخوض ونلعب ،فلم ِّ
يكذبهم في هذا العذر،
كما َّ
كذبهم في سائر ما أظهروه من العذر الذي يوجب براءتهم من الكفر كما لو كانوا
صادقني ،بل بينَّ أنهم كفروا بعد إميانهم بهذا اخلوض واللعب».

وقال في كتاب آخر« :من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر ص��در ًا ...فإذا
تكلم بكلمة الكفر طوع ًا ،فقد شرح بها صدر ًا ،وهي كفر ،وقد َّ
دل على ذلك قوله
{و َل ِئن َس َأ ْل َت ُه ْم ل ََيقُول َُّن مَّ َ
وض َو َن ْل َع ُب قُلْ َأبِال َّل ِه َوآ َيا ِت ِه َو َر ُسو ِل ِه كُ ن ُت ْم
إنا كُ َّنا َن ُخ ُ
 تعالى َ :-ون  )#^٦٥^#ال َت ْع َت ِذ ُروا َق ْد كَ ف َْر مُ ْت َب ْع َد إ َميا ِن ُك ْم إن َّن ْع ُف َعن َطا ِئفَةٍ ِّم ُ
نك ْم ُن َع ِّذ ْب َطا ِئ َف ًة ِب َأ َّن ُه ْم
َت ْس َت ْه ِز ُء َ
ني} [التوبة.»]٦٦ - ٦٥ :
كَ ا ُنوا ُم ْج ِر ِم َ

واحلاصل أن االستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر ناقل عن امللة وينقض اإلميان ملا
َّ
يستحل ذلك أو يعتقده .كما أن من استهزأ بالله
فيه من االستخفاف والتهكم ،وإن لم
 الصارم املسلول = 976/3 :باختصار.
 الصارم املسلول.964 ،963/3 :
 اإلميان ،ص  ،208باختصار ،.وانظر :ص .259
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ورسوله فقد انشرح بالكفر صدر ًا؛ إذ لم يكن مكره ًا.
 - 80قال الشارح« :ويفيد اخلوف من النفاق األكبر؛ فإن الله  -تعالى  -أثبت
لهؤالء إميان ًا قبل أن يقولوا ما قالوه ،كما قال ابن أبي مليكة :أدرك��ت ثالثني من

أصحاب رسول الله  #كلهم يخاف النفاق على نفسه».

قد ِ
توهم العبارة السالفة أن الصحابة  -رضي الله عنهم  -يخافون النفاق األكبر،

وهذا خالف ما أثبته احملققون كابن تيمية ،وابن حجر ،وغيرهما.

صرح أن الصحابة إمنا كانوا يخافون النفاق األصغر ،فقال
ومن ذلك أن ابن رجب َّ

بعد أن ساق أثر ابن أبي مليكة« :فالنفاق األصغر هو نفاق العمل ،وهو الذي خافه

هؤالء على أنفسهم ،وهو باب النفاق األكبر؛ ُفيخشى على من غلب عليه خصال
النفاق األصغر في حياته أن يخرجه ذلك إلى النفاق األكبر».

 - 81أوج��ز الشارح التعليقَ على حديث« :أن ثالثة أراد الله أن يبتليهم»،

والبن القيم تعليق لطيف في شأن هذا احلديث؛ حيث قال« :فأظهر االبتالء حقائقهم

التي كانت في علمه قبل أن يخلقهم؛ فأما األعمى فاعترف بإنعام الله عليه ،وأنه كان
أعمى فقير ًا ،فأعطاه الله البصر والغنى ،وبذل للسائل ما طلبه شكر ًا لله ،وأما األقرع

واألبرص فكالهما جحد ما كان عليه من َق ْبل ذلك من سوء احلال والفقر ،وقال الغني:
إمنا أوتيته كابر ًا عن كابر ،وهذا حال أكثر الناس ال يعترف مبا كان عليه أو ً
ال من نقص أو

جهل وفقر وذنوب ،وأن الله  -سبحانه  -نقله من ذلك إلى ضدِّ ما كان عليه ،وأنعم
 فتح املجيد.723/2 :
 انظر :كتاب اإلميان ،ص .409
 انظر :فتح الباري.111/1 :
 فتح الباري البن رجب ،179/1 :وانظر :جامع العلوم واحلكم.492 ،490/2 :
 انظر :فتح املجيد.727 ،726/2 :
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بذلك عليه .وهو سبحانه ِّ
يذكر عباده بنعمه عليهم ويدعوهم بها إلى معرفته ومحبته
وتصديق رسله واإلميان بلقائه ،كما تضمنته سورة النعم ،وهي سورة النحل».

وقال في كتاب آخر عن جاحدي النعم« :وقد أحاطت به من كل جانب ،وهو

يشتكي حاله ،ويسخط مما هو فيه ،ورمبا أنكر النعمة ،فضالل النفوس وغيها ال حدَّ

لها تنتهي إليه».

 - 82ساق الشارح اآلثار الواردة في قوله  -تعالى َ { :-فل ََّما آ َتا ُه َما َصا ِل ًـحا َج َعال

َل ُه ُش َركَ َاء ِف َيما آ َتا ُه َما} [األعراف ]١٩٠ :وأن املراد آدم وحواء.

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب مقرر ًا أنهما آدم

وحواء« :تفسير قتادة في هذه اآلية أن املراد بهما على كثير من كالم املفسرين آدم
وحواء ،فناسب تفسيرها بالطاعة؛ ألنها طاعة للشيطان في تسمية الولد بعبد احلارث،
وهو معصية من املعاصي ،والصحيح من أقوال العلماء أن املعاصي الصغار تقع من

صرون عليها».
األنبياء ،لكنهم يتوبون منها ،وال ُي ُّ

لكن جملة من احملققني على خالف ذلك منهم ابن القيم؛ حيث قال« :فالنفس

وزوجها آدم وح��واء ،واللذان جعال له شركاء فيما آتاهما املشركون من
الواحدة
ُ

أوالدهما ،وال ُيلتفت إلى غير ذلك مما قيل :إن آدم وحواء كان ال يعيش لهما ولد،

فسمياه عبد احلارث ففعال ،فإن
فأتاهما إبليس فقال :إن أحببتما أن يعيش لكما ولد ِّ
الله  -سبحانه  -اجتباه وهداه لم يكن ليشرك به بعد ذلك».
 شفاء العليل ،ص  = 81 ،80باختصار.
 شفاء العليل ،ص .431
 قال قتادة :شركاء في طاعته ،ولم يكن في عبادته.
 الدرر السنية.92/10 :
 روضة احملبني ،ص .289
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وقال محمد األمني الشنقيطي« :في هذه اآلية الكرمية وجهان من التفسير معروفان
عند العلماء ،والقرآن يشهد ألحدهما :أن معنى اآلية أنه ملا أتى آدم وحواء صاحل ًا كفر به

بعد ذلك كثير من ذرتيهما ،وأسند فعل الذرية إلى آدم وحواء؛ ألنهما أصل لذريتهما..
ُّ
ون َما ال َيخْ ل ُُق
ون َ )#١٩٠#أ ُي ْش ِركُ َ
ويدل لهذا أنه  -تعالى  -قال بعدهَ { :ف َت َعالَى ال َّل ُه َع َّما ُي ْش ِركُ َ
ُون} [األعراف ]١٩١ - ١٩٠ :وهذا نص قرآني صريح في أن املراد املشركون
شَ ْي ًئا َو ُه ْم ُيخْ َلق َ

من بني آدم ،ال آدم وحواء ،واختار هذا الوجه غير واحد لداللة القرآن عليه».

 - 83حتدث الشارح في الباب السابق عن أثر قتادة :شركاء في طاعته ،ولم

يكن في عبادته ،وبينَّ ذلك الشيخ سليمان بن عبد الله في تقريره الفرق بني العبادة
والطاعة ،كما حتدث عن الطاعة اخلاصة في «باب من أطاع العلماء واألمراء في
حرم الله ،فقد اتخذهم أرباب ًا من دون الله».
حترمي ما أحل الله أو حتليل ما َّ
ولعل مما يج ِّلي الفرق بني العبادة والطاعة ،أن العبادة غاية احلب وغاية الذل،

بخالف الطاعة ،فقد تكون مجرد خضوع في الظاهر فحسب.

كما قال ابن تيمية« :اسم العبادة يتناول غاية احلب بغاية الذل ،وهكذا الدين

ال��ذي يدين به الناس في الباطن والظاهر ال بد فيه من احل��ب واخل��ض��وع ،بخالف
طاعتهم للملوك ونحوهم ،فإنها قد تكون خضوع ًا ظاهر ًا فقط».
كما أن العبادة حق لله  -تعالى  -وحده ال شريك له ،وأما جنس الطاعة فهي لله

ورسله عليهم السالم.

 أضواء البيان.241 ،240/2 :
 انظر :فتح املجيد.737/2 :
 انظر :تيسير العزيز احلميد ،ص  ،656والدرر السنية.92/10 :
 انظر :تيسير العزيز احلميد ،ص .559
 جامع الرسائل.220 ،219/2 :
 انظر :السبعينية ،ص  ،507 - 503والتدمرية ،ص .199
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 - 84ساق الشارح نق ً
وعزَ اه احملقق إلى «بدائع الفوائد»،
ال عن ابن القيمَ ،

وليس كذلك ،بل هو في «مدارج السالكني».

 - 85بينَّ الشارح معنى قوله « :#ال تقولو :ا السالم على الله» ،وقد أشار
ابن تيمية إلى حترمي ذلك ،وع َّلل ذلك بأن الله  -تعالى ُ -يدعى وال ُيدعى له ،وإمنا لم
يأمرهم النبي  #باإلعادة؛ ألجل عارض اجلهل ،فقال – رحمه الله « : -حديث ابن
مسعود حديث التشهد املستفيض ،أنه قال :كنا نقول في الصالة :السالم على الله

من عباده ،السالم على جبريل وميكائيل ،السالم على فالن وفالن ،فنهاهم النبي #
عن ذلك ،وقال« :إن الله هو السالم» ولم يأمرهم بإعادة الصلوات التي قالوا ذلك
فيها ،مع أن هذا الكالم حرام في نفسه ،فإنه ال يجوز أن يدعى الله بالسالم ،بل هو
املدعو ،و َل َّـما كانوا جها ً
ال بتحرمي ذلك لم يأمرهم باإلعادة» .وقال أيض ًا« :أشار
بذلك إلى أن «السالم» إمنا يطلب ملن يحتاج إليه ،والله هو «السالم»؛ فالسالم يطلب

منه ال يطلب له ،وأما املخلوق فيطلب له».

 - 86قرر الشارح عدم جواز قول :اللهم اغفر لي إن شئت حلديث الباب.

وقد أورد الع َّالمة محمد ابن عثيمني إشكا ًال في ذلك ثم أجاب عنه ،فقال« :فإن قال

قائل :ألم يثبت عن النبي  ،#أنه كان يقول للمريض ال بأس طهور إن شاء الله؟ فنقول :بلى!

ولكن هذا يظهر أنه ليس من باب الدعاء ،وإمنا هو من باب اخلبر والرجاء ،وليس دعا ًء».
 انظر :فتح املجيد.743 ،742/2 :
 انظر.30/1 :
 انظر :فتح املجيد.750 - 747/2 :
 مجموع الفتاوى.162/21 :
 مجموع الفتاوى.555/10 :
 املجموع الثمني.121/1 :
 املجموع الثمني.121/1 :
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لكن قرر احلافظ ابن حجر أنه دعاء ،كما في شرحه احلديث آنف الذكر؛ حيث

قال« :وقوله« :طهور» هو خبر مبتدأ محذوف؛ أي هو طهور لك من ذنوبك؛ أي
مطهرة ،وقوله« :إن شاء الله» ُّ
يدل على أنه قوله« :طهور» دعاء ال خبر».
ولعل ج��واب الع َّ
المة السعدي يزيل هذا االشتباه؛ حيث ف َّ��رق بني ما جاء في

حديث الباب« :ال يقولن أحدكم :اللهم اغفر لي إن شئت» ،وسؤال بعض املطالب
املعينة التي ال يتحقق مصلحتها ومنفعتها ،وال يجزم أن حصولها خير للعبد ،فال
َّ
ي��دري العبد عن عواقبها ،وال رجحان نفعها على ضررها؛ فالداعي يعلقها على
اختيار ربه الذي أحاط بكل شيء علم ًا وقدرة ورحمة ولطف ًا.
 - 87في حديث الباب السابق ر ٌّد ظاهر على القدرية القائلني بأن العبد يخلق
فعل نفسه ،فال يفتقر إلى إعانة الله ،وال إلى أن يجعله فاع ً
ال.
قال ابن تيمية را ّد ًا تلك املقولة« :ومعلوم بالعقول خالف هذا ،والله  -تعالى  -يفعل

ما يشاء ويحكم ما يريد ،وما شاء كان ،وما لم يشأ لم يكن ،لكن املدح في هذا الكالم معناه
أنه مطلق املشيئة ال معوق له إذا أراد شيئ ًا ،كما قال « :#ال يقولن أحدكم :اللهم اغفر لي

إن شئت ،اللهم ارحمني إن شئت ،ولكن ليعزم املسألة ،فإن الله ال ُمك ِره» فبينَّ النبي #
أنه ال يفعل إال مبشيئة الله ،ليس له ُم ْك ِره حتى يقال له :افعل إن شئت ،وال يفعل إن لم
يشأ ،فهو  -سبحانه  -إذا أراد شيئ ًا كان قادر ًا عليه ال مينعه منه مانع».


تنوعت أقوال العلماء
 - 88بينَّ الشارح «باب ال يقول :عبدي وأمتي»  ،وقد َّ

 فتح الباري.119/10 :
 انظر :القول السديد ،ص .162 - 161
 مجموع الفتاوى.173/17 :
 مجموع الفتاوى.173/17 :
 انظر :فتح املجيد.756 ،755/2 :
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في ذل��ك ،وت��ع��ددت أجوبتهم في اجلمع بني النصوص ال���واردة في تلك املسألة.
واستكما ً
ال لهذا التحقيق نسوق جملة من كالم العلماء على النحو اآلتي:
 -قال ابن تيميةرا ّد ًا على الغزالي« :ال ريب أن تسمية (املالئكة) أرباب ًا هو كالم

ورب آبائنا األولني .وإذا قيل
اليونانيني وأمثالهم من املشركني؛ فال رب إال الله ،ربنا ُّ
«رب كذا» فإمنا يضاف إلى غير املك َّلف ،يقال :رب الدار ،رب الثوب،
في البشرُّ :
رب غنم؟» ،وكما قال:
وكما قال  #ألبي األحوص اجلشمي:
«أرب إبل أنت أم ُّ
ُّ

رب السلعة».
«إذا اختلف البيعان فالقول ما قال ُّ

الرب إلى املكلفني ،كما قال :#
«منع في شريعتنا من إضافة ِّ
وقال في كتاب آخرُ :

«ال يقل أحدكم :اسق ربك أطعم ربك» بخالف إضافته إلى غير املكلفني ،كقول النبي

رب الثوب والـدار؛
 #لألحوص اجلشمي:
رب شاء؟» ،وقولهمُّ :
«أرب إبل أنت أم ُّ
ُّ

فـإنه ليـس في هذه اإلضـافة ما يقتضـي عبـادة هـذه األمـور لغير الله ،فإن هذا ال ميكن
فيها ،فإن الله فطرها على أمر ال يتغير ،بخالف املك َّلفني ،فإنهم ميكن أن يعبدوا غير
الله؛ فمنع من اإلضافة في حقهم حتقيق ًا للتوحيد الذي بعث الله به رسله».

سمى السيد ر ّب ًا في قوله:
وقال في مصنف ثالث « :فإن قيل :ال ريب أن يوسف َّ

{ارجِ ْع إلَى َر ِّب َك} [يوسف ]٥٠ :ونحو ذلك.
{اذْ كُ ْر ِني ِع َند َر ِّب َك} [يوسف ,]٤٢ :و ْ

وهذا كان جائز ًا في شرعه ،كما جاز في شرعه أن يسجد له أبواه وإخوته ،وإن
كان هذا منسوخ ًا في شرع محمد .»#
وخ�لاص��ة م��ا ق��رره شيخ اإلس�ل�ام ف��ي التوفيق ب�ين ه��ذه النصوص ،أن اجل��واز
 السبعينية (بغية املرتاد) ،ص  = 378 - 376باختصار.
 الدرء = 342 ،341/9 :باختصار.
 مجموع الفتاوى.118/15 :
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«أرب إبل...؟» ،والنهي
محمول على اإلضافة إلى غير املكلفني ،كما في حديث:
ُّ
محمول على اإلضافة إلى املكلفني ،كما في حديث الباب « :ال يقولن أحدكم:

أطعم ربك .»...وموجب هذا املنع :حتقيق التوحيد وجتريده لله وحده ال شريك
له ،وله جواب آخر في اجلمع بني تلك األدلة ،بأن اجلواز في شرع من قبلنا ،بخالف

شريعتنا ،فإنها متنع ذلك ،كما َّ
وضحه املصنِّف الشيخ محمد بن عبد الوهاب بقوله:
«قوله«:إنه ربي» إن هذا جائز في شريعتهم ،بخالف شريعتنا؛ ألنها لو كانت سمحة

في العمل ،فهي حنيفية في التوحيد».

 -وبينَّ ابن القيم أن حماية جناب التوحيد هو موجب النهي في حديث« :ال يقولن

أحدكم :أطعم ربك ،»...فقال« :نهى  #أن يقول لغالمه وجاريته :عبدي ،وأمتي،
ولكن يقول :فتاي ،وفتاتي ،ونهى أن يقول لغالمهِّ ،
وضئ ربك ،أطعم ربك» ،سدّ ًا
ورب
��رب هاهنا هو املالك كرب ال��دار ِّ
لذريعة الشرك في اللفظ واملعنى ،وإن كان ال ُّ
الرب
اإلبل ،فعدل عن لفظ العبد واأل َمة إلى لفظ الفتى والفتاة ،ومنع من إطالق لفظ ِّ
على الس ِّيد ،حماية جلناب التوحيد وسدّ ًا لذريعة الشرك».

 -ونقل ابن مفلح وجه ًا بني اجلمع في تلك النصوص ،وأن قوله  #في أشراط

الساعة« :أن تلد األمة ر َّبتها» يدل على اجلواز ،وأما حديث الباب« :ال يقل أحدكم:

أطعم ربك» فهو محمول على الكراهة ،كما ذكر ابن مفلح أن بعض العلماء حملوا
النهي على كثرة االستعمال».

 - 89ذكر الشارح تفصي ً
ال لـ «باب ال ُي َر ُّد من سأل بالله» ،وقد قرر ابن تيمية
 الدرر السنية.108/10 :
 إعالم املوقعني.151 ،150/3 :
 انظر :الفروع ،567 ،566/3 :وانظر :اآلداب الشرعية.466/1 :
 انظر :فتح املجيد.757/2 :
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معين ًا وجب إعطاؤه ،ولو سأل مطلق ًا من غير تعيني لم يجب
أن السائل إذا سأل َّ
إعطاؤه.

 - 90نقل الشارح في ب��اب ما ج��اء في ال��ـ «ل��و» شاهد ًا شعري ًا في م��دح الوليد
بن يزيد ،وكان هذا الوليد مجاهر ًا بالفواحش ،منتهك ًا محارم الله ،ورمبا اتُّهم
بالزندقة .وساق الشارح كالم ابن تيمية في معنى حديث« :احرص على ما ينفعك»
– وهو ليس في األصل (تيسير العزيز احلميد)  -ثم قال الشارح« :وأظن شيخ اإلسالم

ذكره في هذا املوضع ،ولعل الناسخ أسقطه» واألم��ر كما قال الشارح ،فالناسخ

أسقط من كالم ابن تيمية القسم الثاني ،ومتامه« :واملصائب املقدَّ رة خيرها وشرها
الس ِّي َئ ِ
ْـح َس َن ِ
ون} [األعراف ،]١٦٨ :إلى آيات
ات َل َع َّل ُه ْم َي ْرجِ ُع َ
ات َو َّ
{و َبل َْو َنا ُهم بِال َ
مثل قولهَ :
كثيرة من هذا اجلنس».

وأما ما نقله الشارح عن ابن تيمية« :فإن اإلنسان ليس مأمور ًا ...إلخ» فقد
جاء منصوص ًا عليه في مجموع الفتاوى.
 - 91نقل الشارح كالم ابن تيمية في شرح حديث« :احرص على ما ينفعك»،
كما سبق بيانه ،وأيض ًا فإن البن تيمية تقرير ًا متين ًا في معنى احلديث ،ومن ذلك قوله:

«أمر النبي  #بحـرص العبـد على ما ينفعـه واالستعانة بالله ،ونهاه عن العجز .وأنفع
 انظر :الفروع البن مفلح.592/2 :
 انظر :فتح املجيد.765/2 :
 انظر :البداية البن كثير ،6/10 :وسير أعالم النبالء.37/5 :
 انظر :فتح املجيد.771 ،770/2 :
 انظر :فتح املجيد.771/2 :
 مجموع الفتاوى.39/16 :
 فتح املجيد.772 ،771/2 :
  ،178/8وأما َع ْزو احملقق إلى جامع الرسائل فقد جاء مبعناه.
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ما للعبد طاعة الله ورسوله؛ وهي عبادة الله ،تعالى؛ وهذان األصالن هما حقيقة قوله

اك َن ْع ُب ُد َوإ َّي َ
 تعالى { :-إ َّي َني} [الفاحتة .]٥ :ونهاه عن العجز؛ وهو اإلضاعة
اك َن ْس َت ِع ُ

والتفريط والتواني ...وليس املراد بالعجز في كالم النبي  #ما ُيضاد القدرة ،فإن

من ال قدرة به بحال ال ُيالم ،وال يؤمر مبا ال يقدر عليه بحال ،ثم ملا أمره باالجتهاد
واالستعانة بالله ،ونهاه عن العجز ،أمره إذا غلبه أمر أن ينظر إلى ال َقدَ ر ويقول :قدر
يتحسر وال يتلهف».
الله وما شاء فعل ،وال
َّ

 - 92أورد الشارح بيان ًا نفيس ًا البن القيم في شأن األصول اإلميانية التي تضمنها
حديث الباب ،واستكما ً
ال لذلك فقد بينَّ ابن القيم في مصنف آخر ما في هذه الـ «لو»

ورد على من َّادعى أن قولها من باب تعاطي األسباب ،فقال:
من مفاسد وش��رورَّ ،
«إن قوله :لو كنت فعلت كذا وك��ذا ،لم يفتني ما فاتني ،كالم ال يجدي عليه فائدة
البتة ،فإنه غير مستقبِل ملا استد َبره من أمره ،وغير مستقيل عثرته بـ «لو» ،وفي ضمن
«لو» ا ِّدعاء أن األمر لو كان كما قدَّ ره في نفسه ،لكان غير ما قضاه الله وقدَّ ره وشاءه؛

فإن ما وقع مما يتمنى خالفه إمنا وقع بقضاء الله وقدره ،فإذا قال :لو أني فعلت كذا،
تضمن كالمه كذب ًا وجه ً
ال
لكان خالف ما وقع فهو محال؛ إذ خالف املقدَّ ر محال؛ فقد َّ
ومحا ً
ال ،وإن َس ِلم من التكذيب بال َقدَ ر ،لم يسلم من معارضته بقوله« :لو أ َّني فعلت
علي».
كذا ،لدفعت ما قدَّ ر الله َّ

فإن قيل :ليس في هذا ر ٌّد ل َقدَ ر وال جحد له؛ إذ تلك األسباب التي متناها أيض ًا
من ال َقدَ ر ،والقدر ُيدفع ُ
بعضه ببعض ،كما ُيد َفع َق��دَ ر املرض بالدواء ،قيل :هذا

حق ،ولكن هـذا ينفـع قبـل وقوع ال َقدَ ر املكروه ،وأما إذا وقع فال سبيل إلى دفعه،
بـل وظيفتـه فــي هــذه احلـالة أن يســتقبل فعلـه الـذي يدفـع به أن يخفـف أثر مـا وقـع،

 جامع الرسائل = 136 ،135/2 :باختصار.
 انظر :فتح املجيد.774 - 772/2 :
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ٌ
محض ،والله يلوم على العجز ،ويحب
وال يتم َّنى ما ال مطمع في وقوعه ،فإنه عجزٌ
الك ْيس ،ويأمر بهَ ،
َ
والك ْيس هو مباشرة األسباب التي ربط الله بها مسبباتها النافعة
للعبد؛ فهذه تفتح عمل اخلير ،وأما العجز فإنه يفتح عمل الشيطان ،فإنه إذا عجز عما

ينفعه ،وصار إلى األماني الباطلة بقوله :لو كان كذا وكذا ،يفتح عليه عمل الشيطان،
َّ
فإن بابه العجز والكسل ،وهما مفتاح كل شر».

واملقصود أن في قول :لو أني فعلت كذا لكان كذا معارض ًة وتكذيب ًا للقدر ،فليس

قولها بعد وقوع املكروه من األسباب املأذون بها ،بل هو عجز وكسل.

جمع من احملققني َّ
شرع أو
 - 93أثبت
ٌ
أن «لو» ليست ممنوعة بإطالق ،بل قد ُي َ

يباح قولها في أح��وال ،كما هو مبسوط في موضعه .وقد جعل ابن تيمية «لو»

َعمل على وجهني:
ُتست َ

أحدهما :على وجه احلزن على املاضي واجلزع من املقدور ،فهذا الذي نهي عنه.
ان ِفيهِ َما
الوجه الثاني :أن يقال« :لو» لبيان علم نافع ،كقوله  -تعالى { :-ل َْو كَ َ
آ ِل َه ٌة إ َّال ال َّل ُه َلف ََس َد َتا} [األنبياء ،]٢٢ :ولبيان محبة اخلير وإرادته كقوله« :لو أن لي مثل

لعملت مثل ما يعمل» ونحوه جائز.
مال فالن
ُ

ْـح ِّق َظ َّن
 - 94أورد الشارح في باب قول الله  -تعالى َ { :-يظُ ُّن َ
ون بِال َّل ِه غَ ْي َر ال َ
ْـج ِاه ِل َّي ِة} [آل عمران ،]١٥٤ :كالم ابن القيم بتمامه من «زاد املعاد» واكتفى به في
ال َ
غالب هذا الباب.

إال أن البن القيم حتريرات أخرى جليلة في موضوع الباب ،كتقريره شناعة وسوء
 انظر :زاد املعاد = 358 ،357/2 :باختصار ،وانظر :إعالم املوقعني.157/3 :
 انظر :حتفة األخيار بترتيب ُم ِ
شكل اآلثار للطحاوي ،18/7 :وفتح الباري.224/13 :
 انظر :مجموع الفتاوى.348 ،347/18 :
 انظر :فتح املجيد.786 - 779/2 :
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الظن بالله،تعالى؛ حيث قال – رحمه الله « :-لم يجئ في القرآن وعيد أعظم
ني َوال ُْـم َنا ِفق ِ
َات
{و ُي َع ِّذ َب ال ُْـم َنا ِف ِق َ
من وعيد َم ْن ظن به ظن السوء .قال  -تعالى َ :-
ات َّ
ني َوال ُْـم ْش ِركَ ِ
الس ْو ِء َوغَ ِض َب ال َّل ُه َعل َْيهِ ْم
الظا ِّن َ
َوال ُْـم ْش ِر ِك َ
الس ْو ِء َعل َْيهِ ْم َدا ِئ َر ُة َّ
ني بِال َّل ِه َظ َّن َّ
َو َل َع َن ُه ْم َو َأ َعدَّ َل ُه ْم َج َه َّن َم َو َس َاء ْت َم ِص ًيرا} [الفتح.»]٦ :

وقال في كتاب آخر« :إن الشرك أظلم الظلم ،وأقبح القبائح ،وأنكر املنكرات،

وأب��غ��ض األش��ي��اء إل��ى الله وأكرهها ل��ه ،وال��ش��رك هضم حل��ق الربوبية ،وتنقيص
ني
{و ُي َع ِّذ َب ال ُْـم َنا ِف ِق َ
لعظمة اإللهية ،وسوء ظن برب العاملني ،كما قال  -تعالى َ :-
َوال ُْـم َنا ِفق ِ
َات} [الفتح]٦ :؛ فلم يجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على أهل

لوحدوه
اإلشراك؛ فإنهم ظنوا به ظن السوء ،حتى أشركوا به ،ولو أحسنوا به الظن َّ

حق توحيده».

وقال أيض ًا« :الشرك والتعطيل مبنيان على سوء الظن بالله؛ ولهذا قال إمام
ون  )#^٨٦^#ف ََما َظ ُّن ُكم ب َِر ِّب
يد َ
احلنفاء خلصمائه من املشركنيَ { :أ ِئف ًْكا آ ِل َه ًة ُد َ
ون ال َّل ِه ُت ِر ُ

ني} [الصافات .]٨٧ - ٨٦ :فأنت جتد حتت هذا التهديد :ما ظننتم بربكم من السوء
ا ْل َعالمَ ِ َ

حتى عبدمت غيره».

ِّ
(املعطلة) من الصفات اإللهية ما تفهمه
وقال في كتاب ثالث« :ملا فهمت هذه الطائفة
من صفات املخلوقنيَ ،ف َّرت إلى إنكار حقائقها؛ فشبهت أو ًالَّ ،
وأساءت
وعطلت ثاني ًا،
ْ
الظن بربها وبكتابها وبنبيه وبأتباعه:

بالرب فإنها عطلت صفات كماله ،ونسبته إلى إنه أنزل كتاب ًا
أما إس��اءة الظن
ِّ
مشتم ً
ال على ما ظاهره كفر وباطل.
 الصواعق املرسلة.1356/4 :
 إغاثة اللهفان = 99/1 :باختصار ،وانظر :مدارج السالكني.347/1 :
 إغاثة اللهفان.101 ،100/1 :
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وأما إساءة ظنها بالرسول ،فألنه تكلم بذلك وقرره َّ
وأكده ،ولم يبينَّ لألمة أن

احلق في خالفه وتأويله.

وأما إساءة ظنها بأتباعه ،فبنسبتهم إلى التشبيه والتمثيل ،واجلهل واحلشو».
واملقصود أن سوء الظن بالله  -تعالى ( -وهو ظن اجلاهلية) هو أشنع الذنوب

وأقبحها ،ووعيده أشدُّ وعيد وأعظمه؛ إذ الشرك في عبادة الله  -تعالى  -قائم على
مبني أيض ًا على
سوء الظن بالله  -تعالى  -وكذا تعطيل الصفات اإللهية وجحدُ ها ٌّ
سوء الظن بالله ،تعالى .وما بسطه ابن القيم – فيما نقله الشارح  -ما هو إال أمثلة
كثيرة ألرباب املقاالت والن َِّحل :كالفالسفة واجلهمية واملعتـزلة واألشاعرة ،واجلبرية

والقدرية ،والوعيدية والرافضة ونحوهم؛ فهذه املقاالت املتعددة يجمعها سوء ظن

بالله،تعالى .وهو ما قرره ابن القيم بعبارة جامعة وجيزة؛ حيث قال« :وباجلملة فمن
رس ُله ،أو َّ
عطل حقائق ما وصف به نفسه،
ظن به خالف ما وصف به نفسه ،ووصفه به ُ
رس ُله ،فقد ظن به ظن السوء».
ووصفته به ُ

 - 95ختم الشارح ما نقله عن ابن القيم بأبيات جاء في آخرها:

وليس لها وال منها ،ولكن

من الرحمن ،فاشكر للدليل



الله ،سبحانه وتعالى .وقد حكى ابن تيمية أن عامة
ولعل مراده بالدليل هاهنا ُ
السنة على أن الله يسمى دلي ً
وصوب ابن تيمية قول
ال ،ومنعه آخرون،
َّ
جمهور أهل ُّ

ورد على املانعني ،والله أعلم.
اجلمهورَّ ،

 مدارج السالكني.360/1 :
 وهذه العبارة اجلامعة لم ينقلها الشارح  -رحمه الله  -مع أنه نقل ما قبلها وما بعدها.
 زاد املعاد.233/3 :
 فتح املجيد.786/2 :
 انظر :مجموع الفتاوى ،207/1 ،484 ،483/22 ،18 ،17/2 :ومعجم املناهي اللفظية ،ص .263
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 - 96أورد الشارح في باب (ما جاء في منكري القدر) األحاديث واآلثار الواردة

وذم املكذبني بالقدر ،والوعيد الشديد في حقهم.
في وجوب اإلميان بالقدر ِّ
ال لهذا الشرح والبيانُ ،ن ِ
واستكما ً
لحق التعليقات اآلتية:

جاءت آثار كثيرة للسلف الصالح في التشنيع والتقبيح ملقالة نفي القدر؛ فعن علي بن

أبي طالب  -رضي الله عنه  -أنه قال« :والقدرية رياض الزنادقة ،من دخل فيها هملج».

وق��ال عبد الله بن مسعود  -رضي الله عنه « :-ما كان كفر بعد نبوة إال كان

مفتاحه التكذيب بالقدر».

��ص َ��م��اء ال��ل��ه  -ع��ز وج���ل  -في
وق���ال األوزاع�����ي – رح��م��ه ال��ل��ه « :-ال��ق��دري��ة ُخ َ

األرض».

 - 97أشار الشارح إلى احلكم على القدرية ،وتفصيل ذلك أن يقال :القدرية

الغالة الذين يزعمون أن الله ال يعلم أعمال العباد حتى يعملوها ،فهؤالء اتفق السلف
علـى كفرهـم وحكمـوا بقتلهم؛ فهم ال ُيثبِ ُتـون علـم اللـه  -تعالـى  -بأعمال العباد،

فض ً
ال عن أن يثبتوا مشيئ ًة وخلق ًا.

وأم��ا جمهور القدرية َف ُي ِق ُّرون ِبقدَ م العلم ،وينكرون عموم املشيئة واخللق؛ فهؤالء

مبتدعون ضالون ،لكنهم ليسوا مبنـزلة أولئك الغالة .قال ابن تيمية« :وأما القدرية الذين
 انظر :فتح املجيد.796 - 789/2 :
 أخرجه ابن بطة في اإلبانة الكبرى (القدر) ،139/2 :وهملج :أي :أسرع.
 أخرجه اآلجري في الشريعة ،ص  ،204وابن بطة في اإلبانة الكبرى (القدر).279 - 120/2 :
 أخرجه ابن بطة في اإلبانة الكبرى (القدر).255/2 :
 انظر :فتح املجيد.796 - 791/2 :
 انظر :شفاء العليل ،ص  ،393وانظر :اإلميان البن تيمية ،ص .364
 انظر :اإلميان ،ص .369
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ينفون الكتاب والعلم فك َّفروهم ،ولم يك ِّفروا من أثبت العلم ولم ُيثبِت خلق األفعال».
 - 98قال الشارح« :قال اإلمام أحمد ملا سئل عن القدر :القدر قدرة الرحمن،

واستحسن هذا ابن عقيل».

ومقالة اإلم��ام أحمد تشبه مقالة أمير املؤمنني عمر ال��ف��اروق ،رضي الله عنه؛
حيث قال« :القدر قدرة الله  -عز وجل  -فمن َّ
كذب بالقدر فقد جحد قدرة الله ،عز

وجل».

وأما استحسان ابن عقيل؛ فإنه قال« :هذا ُّ
وتبحره في
يدل على دقة علم أحمد ُّ

معرفة أصول الدين».

قال ابن القيم عقب ذلك« :وهو كما قال أبو الوفاء ،فإن إنكار القدر إنكار لقدرة

الرب على خلق أعمال العباد وكتابها وتقديرها».
ِّ

 - 99ساق الشارح حديث «لو أن الله َّ
عذب أهل سمواته».
وقد أطنب ابن القيم في بيانه وشرحه؛ فقرر أن لله  -تعالى  -حقوق ًا وواجبات؛

ملا له من صفات الكمال واجلالل ،وألجل نعمه على خلقه؛ ومع ذلك فأكثر النفوس
 مجموع الفتاوى.352/3 :
 فتح املجيد = 793/2 :باختصار.
 وقد يقال – نظير ما قاله ابن القيم – :إن اإلمام أحمد اقتبسها من كالم عمر الفاروق أو وافقه فيها؛
حيث ذكر ابن القيم أن خطبة اإلمام أحمد في مقدمة كتابه الرد على الزنادقة( :احلمد لله الذي جعل
في كل زمان )...قد تكون اقتباس ًا من الفاروق أو اتفاق ًا .انظر :الصواعق املرسلة .928/3
 أخرجه اآلجري في الشريعة ،ص  ،.221وابن بطة في اإلبانة (القدر).131/2 :
 شفاء العليل ،ص .65 ،64
 شفاء العليل ،ص .65 ،64
 انظر :فتح املجيد.795/2 :
 انظر :مختصر الصواعق املرسلة ،336 - 331/1 :وشفاء العليل ،ص .255 - 240
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يقع منها التفريط والتقصير ،فلو وضع الرب  -سبحانه  -عدله على أهل سمواته وأرضه
َّ
وعفوه.
لعذبهم بعدله ،ولم يكن ظامل ًا لهم ...فال يسع اخلالئقَ إال رحمت ُه
ُ
ومما َي ْح ُس ُن إيراده في هذا املقام ما قاله ابن تيمية« :شهود القدر في الطاعات من أنفع
أضر األمور به؛ فإنه يكون قدري ًا منكر ًا لنعمة الله عليه
األمور للعبد ،وغيب ُته عن ذلك من ِّ
باإلميان والعمل الصالح ،وإن لم يكن قدري االعتقاد كان قدري احلال ،وذلك يورث

الع ْج َب والكبر ،ودعوى القوة واملنة بعمله ،واعتقاد استحقاق اجلزاء على الله به ،فيكون
ُ
من يشهد العبودية مع الذنوب واالعتراف بها  -ال مع االحتجاج بالقدر عليها  -خير ًا من
هذا الذي يشهد الطاعة منه ،ال من إحسان الله إليه» .قال أبو سليمان الداراني« :إمنا

عجب عاقل بعمله؟ وإمنا يعدُّ العمل نعمة من
عج َب بعملك ،وكيف ُي َ
التواضع في أن ال ُت َ
الله  -عز وجل  -ينبغي أن يشكر الله ويتواضع ،إمنا يعجب بعمله القدري».

لحق بذاك البيان
 - 100أوجز الشارح بيانه لـ «باب ما جاء في
املصورين»ُ ،في َ
ِّ

التعليقات التالية:

أو ً
الَّ :
أن اتخاذ الصور هو أظهر أسباب الوقوع في الشرك ،وعبادة األصنام،

وكما ق��ال اب��ن تيمية« :م��ن أعظم أسباب عبادة األصنام تصوير الصور ،وتعظيم
علي مرفوع ًا« :وال متثا ً
ال إال طمسته» ،وحديث« :إن أولئك
القبور ،ثم ساق حديث ٍّ
وصوروا تلك التصاوير»،
كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجد ًا
َّ

وأحاديث أخرى .ثم قال :وهل كان أصل عبادة األصنام في بني آدم من عهد نوح
 -عليه السالم  -إال هذا؟

 انظر :شرح الطحاوية.663 ،662/2 :
 مجموع الفتاوى.331/8 :
 أخرجه ابن بطة في اإلبانة الكبر (القدر).286/2 :
 انظر :فتح املجيد.798 ،797/2 :

66

ولم يأمر أحد من األنبياء باتخاذ الصور ،واالستشفاع بأصحابها ،وإن كان

ُيذكر عن بعض األنبياء تصوير صورة ملصلحة ،فإن هذا من األمور التي قد تتنوع فيها

الشرائع ،بخالف االستشفاع بأصحابها ،فإن هذا لم يشرعه نبي من األنبياء».

ثاني ًَا :إن كان اإلفراط في الصور قد أفضى إلى تأليهها وعبادتها ،فهناك أمنوذج

آخر من هذا االنحراف ،وهو عشق الصور وعبادتها ،فقد عكف أقوام على مشاهدة
الصور الفاتنة ،والتلذذ بالنظر إليها ،حتى أوقعهم ذلك في تأليه الصور وعشقها،

«وال يكون عشق الصور إال من ضعف محبة الله وضعف اإلميان ،والله  -تعالى  -إمنا
ذكره في القرآن عن امرأة العزيز (املشركة) ،وعن قوم لوط املشركني».

محرمة (امرأة أو صبي) فهذا هو العذاب
وقال ابن تيمية« :من استعبد قل َبه صور ٌة َّ
الذي ال يدان فيه ،وهؤالء من أعظم الناس عذاب ًا وأق ِّلهم ثواب ًا؛ فإن العاشق لصورة إذا

رب
بقي قلبه متعلق ًا بها ،مستع َبد ًا لها ،اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما ال يحصيه إال ُّ
العباد .ومن أعظم هذا البالء إعراض القلب عن الله ،فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة
الله واإلخالص له ،لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك ،وال َّ
ألذ وال أطيب».
املصور» يختص بالله  -تعالى  -عند اإلطالق،
ثالث ًا :قرر ابن القيم أن اسم «
ِّ
واملصور فإن اس ُت ِ
مقيدَ ين لم ُيط َل َقا إ َّ
الرب
فقال« :وأما اخلالق
ال على ِّ
ِّ
عمال مطل َقني غير َّ
ْـخا ِل ُق ال َْبارِئُ ال ُْـم َص ِّو ُر} [احلشر ،]٢٤ :وإن اس ُتعمال مقيدين
كقوله  -تعالى { :-ال َ
ُأ ِ
طل َقا على العبد».
 - 101ساق الشارح كالم ابن القيم ،وفيه كالم أبي محمد املقدسي ،ولم يو ِّثقه
 اجلواب الصحيح = 117 ،116/1 :باختصار.
 مجموع الفتاوى البن تيمية.293/15 :
 مجموع الفتاوى.187/10 :
 شفاء العليل ،ص .279
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احملقق ،وهو كالم أبي محمد املوفق ابن قدامة املقدسي في كتابه «املغني».
 - 102نقل الشارح ما أملح له ابن القيم عما يقع عند قبور األنبياء والصاحلني،

عرف – ولله احلمد  -حتى قال مالك بن
و َي ُ
حسن التنبيه إلى أن أكثر قبور األنبياء ال ُت َ
أنس وعبد العزيز الكناني :كل هذه القبور املضافة إلى األنبياء ال يصح شيء منها إال

قبر النبي #؛ وهذا ألن معرفتها ليست من شريعة اإلسالم ،وليس ضبطها من الدين،
وال من الذكر الذي تك َّفل الله بحفظه .كما حققه ابن تيمية في غير موطن.
 - 103س��اق ال��ش��ارح ك�لام اب��ن تيمية بشأن الصفات االختيارية ،ول��م َي ْع ُزه


السنة النبوية.
احملقق  .وهو في منهاج ُّ

 - 104بينَّ الشارح في باب (ما جاء في كثرة احللف) معنى حديث عمران بن
حصني مرفوع ًا« :خير أمتي قرني».
وتتمة لذلك نورد تعليق ًا البن تيمية في شأن هذا احلديث ،وما في معناه؛ حيث

قال« :وقوله :يشهدون قبل أن يستشهدوا» قد فهم منه طائفة من العلماء أن املراد به
أداء الشهادة باحلق قبل أن يطلبها املشهود له ،وحملوا ذلك على ما إذا كان عامل ًا ،جمع ًا
بني هذا وبني قوله« :أال أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن ُي َ
سأ َلها».
وحملوا الثاني على أن يأتي بها املشهود له فيعرفه بها.

والصحيح أن الذم في هذه األحاديث ملن يشهد بالباطل كما جاء في بعض ألفاظ
 انظر :فتح املجيد.802 - 801/2 :
 .441/3
 انظر :فتح املجيد.803 ،802 /2 :
 انظر :مجموع الفتاوى ،447 - 444 /17 :جامع املسائل ،161/4 :قاعدة عظيمة ،ص .51
 اكتفى احملقق بقوله :ينظر مجموع الفتاوى البن تيمية .90/6 :انظر :فتح املجيد.812/2 :
 .386 ،381/2
 انظر :فتح املجيد.815 - 813/2 :

68

َشـهد»؛ ولهـذا قـرن ذلك
احلديث« :ثم يفشو فيهم الكذب حتـى يشهد الرجل وال ُيسـت َ

فذم ُهم  #على
باخليانة وبترك الوفاء بالنذر ،وهــذه اخلصـال الثــالثة هـي آيـة املنــافق؛ َّ
ما يفشـو فيهم من خصال النفـاق ،وبينَّ أنهم يسارعون إلى الكذب ،حتى يشهد الرجل
ـب منه ذلك ،فإنه شر ممن ال يكذب حتى ُيسأل أن يكذب».
بالكـذب قبـل أن ُيط َل َ
 - 105بينَّ الشارح في باب (ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه) معنى قوله  -تعالى :-
دت َوال َتنق ُُضوا ا َأليمْ َ َان َب ْع َد َت ْو ِك ِيد َها َو َق ْد َج َع ْل ُت ُم ال َّل َه َعل َْي ُك ْم كَ ِفي ًال َّإن
{و َأ ْوفُوا ِب َع ْه ِد ال َّل ِه إذَا َع َاه مُّ ْ
َ

ُون} [النحل.]٩١ :
ال َّل َه َي ْعل َُم َما َت ْف َعل َ
وهاهنا تعليقان:

األول :ما َّبينه ابن تيمية بشأن أنواع العقود ،فقال« :إن املعاهدة هي املعاقدة،

وهي ثالثة أنواع:

أحدها :املعاقدة بني الناس :كاملعاهدة بني املسلمني والكفار ،واملعاهدة التي

مع األئمة في طاعتهم في طاعة الله ورسوله ،واملعاهدة التي هي عهد النكاح والبيع
ونحو ذلك مما يجب الوفاء به ،وإنه لم يكن بلفظ املعاهدة بالله ،فإذا عاهد بالله َ
وغدر
كان ذلك من أعظم ُش َعب النفاق.

وثانيها :معاهدة الله على ما ُيت َق َّرب به إليه؛ فهذا من معنى النذر واحللف
املنذور ،فإن كان على فعل واجب أو َت ْرك محرم ،كان ميين ًا ونذر ًا كذلك ،وإن كان
مستحب كان نذر ًا له َّ
مؤكد ًا باليمني مبعاهدة الله.
على
َ

وثالثها :معاهدة مبعنى اليمني احملضة ،إذا كان مقصودها احلض واملنع فهذه

ميني ،لكنها مؤكدة».

 مجموع الفتاوى = 297 ،296/20 :باختصار.
 نظرية العقد ،ص  = 96 ،95باختصار.
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َّ
ُون} ،وعيد ًا وتخويف ًا؛
والثاني :أن في قوله  -تعالى
{:-إن ال َّل َه َي ْعل َُم َما َت ْف َعل َ

فهذا من لوازم العلم في هذا السياق ،كما َّبينه ابن تيمية بقوله« :إن لفظ العلم في
األصل إمنا يقتضي معرفة املعلوم ،ثم قد يكون من لوازم ذلك ما يقتضيه العلم من
ين
محاسبة الشخص ومجازاته ونحو ذلك ،كما في قوله  -تعالى َ { :-ق ْد َي ْعل َُم ال َّل ُه ا َّل ِذ َ
ُون ِم ُ
نك ْم ِل َواذًا} [النور.]٦٣ :
َي َت َس َّلل َ

ين َقالُوا
وكذلك السمع والبصر ،مثل قوله  -تعالى َ { :-لق َْد َس ِم َع ال َّل ُه َق ْو َل ا َّل ِذ َ
{و ُق ِل ْاع َملُوا ف ََس َي َرى
ير َو َن ْح ُن َأغْ ِن َي ُاء} [آل عمران ،]١٨١ :وقوله  -تعالى َ :-
َّإن ال َّل َه َف ِق ٌ

ون} [التوبة ،]١٠٥ :فاملقصود لوازم ذلك من إحصاء ذلك
ال َّل ُه َع َمل َُك ْم َو َر ُسو ُل ُه َوال ُْـم ْؤ ِم ُن َ

واجلزاء عليه بالثواب والعقاب».

 - 106أشار الشارح إلى وجوب الهجرة ،ولكن البن تيمية حتقيق متني ملسألة

الهجرة واإلقامة في ديار الكفر؛ إذ قال – رحمه الله « :-قد يكون مقام الرجل في
أرض الكفر والفسوق من أنواع البدع والفجور أفضل إذا كان مجاهد ًا في سبيل الله

بيده أو لسانه ،آم��ر ًا باملعروف ،وناهي ًا عن املنكر؛ بحيث لو انتقل عنها إلى أرض
أروح قلب ًا ،وكذلك
اإلميان والطاعة لق َّلت حسناته ،ولم يكن فيها مجاهد ًا ،وإن كان
َ
إذا ُع ِدم اخلير الذي كان يفعله في أماكن الفجور والبدع.

وهكذا لو كان عاجز ًا عن الهجرة واالنتقال إلى املكان األفضل الذي لو انتقل إليه لكانت

الطاعة إليه أهون ،وطاعة الله ورسوله في املوضعني واحدة ،لكنها هناك أشق عليه ،فإنه
إذا استوت الطاعتان فأشقهما أفضلهما .وأما إذا كان دينه هناك أنقص فاالنتقال أفضل له،

وهذا حال غالب اخللق ،فإن أكثرهم ال يدافعون ،بل يكونون على دين اجلمهور».
 املجموعة العلية = 80/1 :باختصار ،وانظر :جامع املسائل.166/3 :
 انظر :فتح املجيد.821/2 :
 مجموع الفتاوى = 41 - 39/27 :باختصار.
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 - 107أشار الشارح إلى معنى قوله « :#وإذا حاصرت أهل حصن .»...وقد

فصل ابن تيمية ذلك ،بأن َيختار األمير – في حكمه  -األصلح للمسلمني ،فقال – رحمه
َّ
الله « : -ولهذا قال الفقهاء :إنه إذا حاصر اإلمام حصن ًا ،فنـزلوا على حكم حاكم ،جاز

إذا كان رج ً
ال مسلم ًا حر ًا عد ًال ،من أهل االجتهاد في أمر اجلهاد ،وال يحكم إال مبا فيه
ٌّ
حظ لإلسالم ...واملقصود أن تخيير اإلمام واحلاكم الذي نزلوا على حكمه هو تخيير

رأي مصلحة ،بطلب أي األمرين كان أرضى لله ورسوله فعله».

َ
أجمل الشارح التعليق على «باب ما جاء في اإلقسام على الله» .وقد
- 108

بينَّ احلافظ ابن حجر اإلقسام اجلائز على الله  -تعالى  -وأن باعثه الطمع في رحمة

الله وقوة الرجاء بر ِّبه ،تعالى؛ فعن حارثة بن وهب  -رضي الله عنه  -قال :سمعت
متضعف لو أقسم على الله
النبي  #يقول« :أال أدلكم على أهل اجلنة؟ كل ضعيف
ِّ
ألبره».
َّ

قال احلافظ ابن حجر« :وقوله« :لو أقسم على الله ألبره»؛ أي :لو حلف ميين ًا
على شيء أن يقع طمع ًا في كرم الله بإبراره َ
أل َب َّره وأو َقعه ألجله».
فيبر َق َس َمهم ،أنهم ناس
وق��رر اب��ن تيمية أن ه��ؤالء الذين يقسمون على الله ُّ

مخصوصون ،فهو خاص ببعض العباد.

 - 109بينَّ الشارح «باب ال ُيستش َفع بالله على َخ ْل ِقه» ،والبن تيمية تقريرات

 انظر :فتح املجيد.823/2 :
 جامع املسائل = 406/3 :باختصار ،وانظر :املستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية.70/5 :
 انظر :فتح املجيد.827 - 525/2 :
 أخرجه البخاري ،كتاب األميان والنذور ،ح (.)6657
 فتح الباري.543/11 :
 انظر :مجموع الفتاوى.223 ،206/1 :
 انظر :فتح املجيد.834 - 829/2 :
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جليلة من جهة ثبوت حديث الباب ومعناه؛ فأما ثبوت احلديث ،فقال  -رحمه الله :-
«وهذا احلــديث قـــد يطعــن فيه بعـض املشـتغلني باحلـديث انتصـار ًا للجهمية ،وإن كان
ال يفقه حقيقة قولهم وما فيه من التعطيل ،أو استبشاع ًا ملا فيه من ذكر األطيط ،كما فعل

أبو القاسم املؤرخ ،مع أن هذا احلديث وأمثاله ،وفيما يشبهه في اللفظ واملعنى لم
ٍ
متداو ً
سالف ،ولم يزل سلف األمة وأئمتها يروون
ال بني أهل العلم ،خالف ًا عن
يزل
َ

ذلك رواية مصدِّ ق به ،را ٍّد به على من خالفه من اجلهمية ،متلقني ذلك بالقبول».

 - 110ومن تقريرات ابن تيمية في معنى حديث« :إنه ال يستشفع بالله على

خلقه» ما يأتي« :فأقره على قوله« :إنا نستشفع بك على الله» ،وأنكر عليه «نستشفع

والرب
بالله عليك»؛ ألن الشافع يسأل املشفوع إليه ،والعبد يسأل ربه ويستشفع إليه،
ُّ
 تعالى  -ال يسأل العبد وال يستشفع به».وقال في موطن آخر« :فأنكر قوله «نستشفع بالله عليك» ومعلوم أنه ال َ
ينكر أن
َ
قسم عليه بالله ،وإمنا أنكر أن يكون الله شافع ًا إلى املخلوق؛
ُيسأل املخلوق بالله ،أو ُي َ
ولهذا لم ينكر قوله «نستشفع بك على الله» فإنه هو الشافع املش َّفع».

وقال في موطن ثالث« :أنكر النبي  #قوله« :نستشفع بالله عليك»؛ ألن الشفيع
يسأل املشفوع إليه أن يقضي حاجة الطالب ،والله  -تعالى  -ال يسأل أحد ًا من عباده أن
يقضي حوائج خلقه - ...إلى أن قال  :-والشافع سائل ال جتب طاعته في الشفاعة
ُّ
وأجل من أن يكون شافع ًا إلى
وإن كان عظيم ًا ..واخلالق  -جل جالله َ -أ ْم ُره أعلى

مخلوق ،بل هو  -سبحانه  -أعلى شأن ًا من أن يشفع أحد عنده إال بإذنه».

 يقصد ابن عساكر؛ حيث صنف رسالة بعنوان« :بيان وجوه التخليط في حديث األطيط».
 نقض التأسيس ،570/1 :وانظر :مجموع الفتاوى.435/16 :
 مجموع الفتاوى.70/27 :
 مجموع الفتاوى.240/1 :
 مجموع الفتاوى = 317 ،316/1 :باختصار.
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وخالصة ذلك أن االستشفاع بالله على خلقه ممنوع ألمرين:
ٌ
وسائل ،والله ُّ
أجل من ذلك فهو املدعو واملسؤول ،سبحانه.
أحدهما :أن الشافع دا ٍع

منـزه عن ذلك؛ فاألمر كله بيده ،فما
واآلخر :أن الشافع ال تجَ ب طاعته .والله َّ

شاء كان وما لم يشأ لم يكن.

 - 111أشار الشارح في باب (ما جاء في حماية املصطفى  #حمى التوحيد وسدِّ ه
ُط ُرق الشرك) إلى حكم إطالق السيد على الله  -تعالى  ،-وقد جمع ابنه الع َّ
المة

عبد اللطيف بني حديث الباب« :الس ِّيد الله» ،وحديث «وليقل سيدي وموالي»،
فقال« :يحتمل أن الرخصة خاصة بالعبد َ
واأل َمة؛ ملا لسيدهما من السيادة اخلاصة،
وأما العامة في مقام املدح والثناء فتختص باملنع ،وهذا اجلمع فيه إعمال النص في
مورده ،ولعله َأ ْو َلى األقوال».

ومن تقريرات الع َّ
المة محمد بن إبراهيم (على هذا الباب) في اجلمع بني قوله :#

«السيد الله» ،وقوله« :أنا سيد ولد آدم» ،أن املنع من أجل حماية حمى التوحيد،
والثاني قاله على وجه التحدُّ ث بنعمة الله ،ومنع الع َّ
المة محمد بن إبراهيم في
تقرير آخر قول  :يا سيدي فالن احتجاج ًا بحديث« :السيد الله».

 - 112نقل الشارح قول ابن عباس – رضي الله عنهما – في تفسير اسم الله
 تعالى « -الصمد» أنه السيد ،لكن الذي تواتر َن ْق ُله عن الصحابة والتابعني وشهدتله اللغة أن الصمد الذي ال جوف له كما بسطه ابن تيمية.
 انظر :فتح املجيد.839 - 835/2 :
 منهاج التأسيس ،ص .311
 انظر :فتاوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ.196/1 :
 انظر :فتاوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ.196/1 :
 انظر :بيان تلبيس اجلهمية .585 - 493/7
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َّ - 113
{و َما َق َد ُروا ال َّل َه َحقَّ
وضح الشارح «باب ما جاء في قول الله  -تعالى َ :-

َق ْد ِر ِه} [الزمر ،»]٦٧ :وبينَّ ما فيه من إثبات صفات الكمال واجلالل لله ،عز وجل.

وقد بينَّ احملققون التالزم بني إثبات الصفات ،وإفراد الله  -تعالى  -بالعبادة.

فقال ابن تيمية« :وأصل عبادته معرفته مبا وصف به نفسه في كتابه ،وما وصف به

رسله ،من غير حتريف وال تعطيل ،ومن غير تكييف وال متثيل ،والذين ينكرون بعض
ذلك ما قدروا الله حق قدره ،وال وصفوه حق صفته ،وال عبدوه حق عبادته.

{و َما َق َد ُروا ال َّل َه َحقَّ َق ْد ِر ِه}؛ ليثبت عظمته
والله  -سبحانه  -قد ذكر هذه الكلمةَ :
في نفسه ،وما يستحقه من الصفات ،وليثبت وحدانيته وأنه ال يستحق العبادة إال هو.
فكل من جعل مخلوق ًا مث ً
ون} ُّ
ال للخالق في شيء من األشياء،
{ع َّما ُي ْش ِركُ َ
وقولهَ :
سوى بني
فأحبه مثل ما ُّ
يحب اخلالق ،أو وصفه مبثل ما يوصف به اخلالق فهو مشرك َّ

الله وبني املخلوق في شيء من األشياء فعدل ر َّبه».

وقال ابن القيم في تقرير هذا التالزم« :كل شرك في العالم فأصله التعطيل ،فإنه
كمالِه – أو بعضه  -وظن السوء به ملا ُأش ِرك به .واملقصود أن التعطيل
لوال تعطيل َ

مبدأ الشرك وأس��اس��ه ،فال جتد ِّ
معط ً
ٌّ
فمستقل
ال إال وشركه على حسب تعطيله،
ومستكثر».

التعرف على أسماء الله  -تعالى  -وصفاته يدعو إلى محبة الله
واملقصود أن
ُّ

 -تعالى  -وخشيته ورجائه وسائر عباداته.

 - 114ساق الشارح بيان ًا حلديث ابن مسعود  -رضي الله عنه  -وفيه مقالة احلبر
 انظر :فتح املجيد.855 - 841/2 :
 مجموع الفتاوى = 163 - 160/13 :باختصار.
 مدارج السالكني = 347/3 :باختصار.
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اليهودي« :إ َّنا جند أن الله يجعل السموات على إصبع »...احلديث.
وفي مقولة احلبر تقرير وتأكيد ملا في التوراة من إثبات الصفات ،وأن اإلقرار

بالصفات أعظم من اإلقرار باملعاد ،كما حرره ابن تيمية في غير موطن.

فقال – رحمه الله « :-بل إنكار إثبات صفات الله أعظم إحلاد ًا في دين الرسل

من إنكار معاد األبدان ،فإن إثبات الصفات لله أخبرت به الرسل أعظم مما أخبرت
مبعاد األبدان؛ ولهذا كانت التوراة مملوءة من إثبات صفات الله ،وأما ذكر املعاد فليس
هو فيها كذلك».

وقال في مصنف آخر« :العلم بالصفات في اجلملة هو مما ُيع َلم باالضطرار مجيء
الرسول بهِ ،
السنة أعظم من ذكر املالئكة ،واملعاد».
وذ ُ
كره في الكتاب و ُّ
 - 115قرر املصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب مسائل جليلة بشأن اآلية
{و َما َق َد ُروا ال َّل َه َحقَّ َق ْد ِر ِه} [الزمر ،]٦٧ :فكان مما قاله« :التنبيه على سبب
الكرمية َ
الشرك ،وهو أن املشـرك بان له شـيء من جـاللة األنبيـاء والصـاحلني ،ولم يعرف الله

{و َما
 سبحانه وتعالى  ،-وإال لو عرفه لكفاه وشفاه من املخلوق ،وهذا معنى قولهَ :َق َد ُروا ال َّل َه َحقَّ َق ْد ِر ِه} اآلية ،وما ذكر الله  -تبارك وتعالى  -من عظمته وجالله أنه يوم
القيامة يفعل هذا ،وهذا َقدْ ُر ما حتتمله العقول ،وإال فعظمة الله وجالله ُّ
أجل من أن

يحيط بها عقل ،كما قال« :ما السموات السبع واألرضون السبع في كف الرحمن إال
كخردلة في كف أحدكم» َف َم ْن هذا ُ
جعل في رتبته مخلوق
بعض َع َظ َمتِه وجاللِه كيف ُي َ
ال ميلك لنفسه نفع ًا وال ضر ًا ،هذا هو أظلم الظلم وأقبح اجلهل».
 انظر :فتح املجيد.844 - 841/2 :
 الدرء ،309/5 :وانظر :الدرء ،127 ،26/7 :واحلموية ،ص .287
السنة النبوية.153/2 :
 منهاج ُّ
 تاريخ ابن غنام = 460/2 :بتصرف يسير.
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خاتــــمة

خاتمة

آمل أن يحقق هذا البحث معاجلة إيجابية ومحاولة عملية ،ألجل إحلاق تعليقات

ومتممة للجهود السالفة في شرح الكتاب
مكملة ِّ
مهمة ،وجمع تقريرات متينة؛ لتكون ِّ
وتوضيحه ،وال سيما أن في بعض هذه التعليقات حتقيق ًا ملسائل مجملة ،وتعقيب ًا على

عبارات مشتبهة.

تنوع وتعدد الشروح واحلواشي على كتاب التوحيد ،إال أن امليدان رحب في
فمع ُّ

خدمة هذا الكتاب النفيس وشروحه دون رتابة أو تكرار.

فمن األمور التي ُيحتاج إليها في خدمة هذا الكتاب :بيان مطابقة جملة من اآليات

النص،
شرح ُّ
واألحاديث لعناوين أبواب كتاب التوحيد ،وبيان وجه داللتها ،وأن ُي َ

ويبينَّ الدليل مبا يتفق ويتسق مع عنوان الباب وموضوع الكتاب.

وكذا االلتفات إلى املسائل الواردة في نهاية كل باب ،وتوضيحها ،وبيان ما فيها
من ِ
فقه املصنف وحتقيقه ،إضافة إلى أن ثمة مباحث مشكلة حتتاج إلى مزيد حتقيق

وحترير.
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ومن املعلوم أن كتاب التوحيد قد عني بذكر ما ينقض التوحيد من الشرك األكبر،

أو ينافي كماله الواجب من الشرك األصغر ،والتحذير والتغليظ من وسائل الشرك
َعرف على مظاهر وصور الشرك في العصر احلاضر ،وحتقيق
وذرائعه؛ فمن املهم أن ُيت َّ

مناطها ،وبيان مدى إحلاقها وإندراجها في أنواع الشرك املذكور في كتاب التوحيد
وشروحه؛ إذ ال تزال أمناط الشرك في هذا العصر واقعة ومستفحلة ،لكن قد يقع

الذهول والغفلة ألجل مجرد اختالف في األسماء واأللفاظ.

ويفصل ما يتعلق مبعالم التوحيد وشعائره مثل
يبرز
َّ
كما أن من األهمية مبكان أن َ

محبة الله  -تعالى  -وحسن الظن به ،وتعظيمه،عز وجل؛ إذ إن كتاب التوحيد

َكمل باحلديث ابتدا ًء عن تلك العبادات
احتفى بذكر ما يناقض ذلك وينافيهُ ،في ْست َ
القلبية ونحوها من أصول التوحيد.

الرحيم أن يغفر للشيخ اإلمام وحفيده ،وأن
وأخير ًا أسأل الله  -تعالى  -ال َب َّر
َ

يرفع درجتيهما في املهديني ،وأن يحشرنا وإياهم مع النبيني والصدِّ يقني والشهداء
والصاحلني ،وبالله التوفيق.
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 1اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية ،البن بطة [القدر] ،ت :عثمان األثيوبي ،ط1415 ،1هـ،
دار الراية ،الرياض.
أضواء البيان تفسير القرآن بالقرآن ،حملمد األمني الشنقيطي ،عالم الكتب ،بيروت.
االعتصام ،للشاطبي ،عناية :محمد رشيد رضا ،املكتبة التجارية ،مصر.
رب العاملني ،البن القيم ،تعليق :طه سعد ،مكتبة الكليات األزهرية،
إعالم املوقعني عن ِّ
القاهرة.
إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان ،البن القيم ،ت :محمد عفيفي ،ط1407 ،1هـ ،املكتب
اإلسالمي ،بيروت.
اقتضاء الصراط املستقيم ،البن تيمية ،ت :ناصر العقل ،ط1404 ،1هـ ،مكتبة الرشد،
الرياض.
إكمال بفوائد مسلم (شرح صحيح مسلم) للقاضي عياض ،ت :يحيى إسماعيل ،ط،1
1419هـ ،مكتبة الرشد ،الرياض.
االنتصار حلزب الله املوحدين ،لعبد الله بن عبد الرحمن أبي بطني ،ت :الوليد الفريان،
1409هـ ،دار طيبة ،الرياض.
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9
10

اإلميان ،البن تيمية ،ط1401 ،3هـ ،املكتب اإلسالمي ،بيروت.
البداية والنهاية ،البن كثير ،ط1348 ،1هـ ،مطبعة كردستان ،مصر.

 11بغية املرتاد (السبعينية) ،البن تيمية ،ت :موسى الدويش ،ط1408 ،1هـ ،مكتبة العلوم
واحلكم ،املدينة.
بيان تلبيس اجلهمية أو نقض تأسيس اجلهمية ،البن تيمية ،ت :محمد بن قاسم ،ط،1
12
1392هـ ،مطبعة احلكومة ،مكة.
أو :ط مجمع امللك فهد لطباعة املصحف ،ت :مجموعة من الباحثني1426 ،هـ ،املدينة.
13
بيان الدليل على بطالن التحليل ،البن تيمية.
14

تاريخ جند (روضة األفكار) ،حلسني ابن غنام ،ط ،3الرياض.

 15حتفة األخيار بترتيب شرح مشكل اآلثار ،للطحاوي ،ترتيب :خالد الرباط ،ط1420 ،1هـ،
دار بلنسية ،الرياض.
 16حتفة األحوذي شرح جامع الترمذي ،لعبد الرحمن املباركفوري ،ت :عبد الرحمن عثمان،
املكتبة السلفية ،املدينة.
17
حتفة الودود بأحكام املولود ،البن القيم ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط1399 ،1هـ.
18
19

التدمرية ،البن تيمية ،ت :محمد السعودي ،ط1405 ،1هـ ،الرياض.
التسعينية ،البن تيمية ،ت :محمد العجالن ،ط1420 ،1هـ ،مكتبة املعارف ،الرياض.

 20تعليقات على كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب ،جمع :عبد العزيز آل عبد
اللطيف ،ط1418 ،1هـ ،دار الوطن ،الرياض.
21
التعليق املفيد على كتاب التوحيد ،لعبد العزيز ابن باز ،مكتبة التراث ،القاهرة.
22

تفسير السعدي ،ت :محمد زهري النجار ،املؤسسة السعيدية ،الرياض.

 23التوضيح عن توحيد اخلالق ،حملمد بن علي بن غريب وآخرين ،ط1404 ،2هـ ،دار طيبة،
الرياض.
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 24تيسير العزيز احلميد في شرح كتاب التوحيد ،لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد
الوهاب ،ط1416 ،1هـ ،مكتبة التراث ،القاهرة.
25
جامع الرسائل ،البن تيمية ،ت :محمد رشاد سالم ،ط1405 ،2هـ ،دار املدني ،جدة.
 26جامع العلوم واحلكم ،البن رجب ،ت :شعيب األرناؤوط وإبراهيم باجس ،ط1411 ،1هـ،
مؤسسة الرسالة ،بيروت.
 27اجلامع لسيرة ابن تيمية ،جمع :محمد عزير شمس ،وعلي العمران ،ط1420 ،1هـ ،دار
عالم الفوائد ،مكة.
 28جامع املسائل ،البن تيمية ،ت :محمد عزير شمس ،ط1422 ،1هـ ،دار عالم الفوائد،
مكة.
29
بدل دين املسيح ،البن تيمية ،مطبعة املدني ،القاهرة.
اجلواب الصحيح ملن َّ
 30درء تعارض العقل والنقل ،البن تيمية ،ت :محمد رشاد سالم ،ط1399 ،1هـ ،مطبوعات
جامعة اإلمام محمد بن سعود ،الرياض.
31
الدرر السنية في األجوبة النجدية ،جمع :عبد الرحمن بن قاسم ،ط1385 ،2هـ.
 32دعاوى املناوئني لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ،لعبد العزيز آل عبد اللطيف ،ط،1
1409هـ ،دار طيبة ،الرياض.
السنة
 33الذيل على طبقات احلنابلة ،البن رجب ،تصحيح :محمد الفقي1372 ،هـ ،مطبعة ُّ
احملمدية ،القاهرة.
34
الر ُّد على البكري البن تيمية ،ط1405 ،2هـ ،الدار العلمية ،دلهي.
 35الر ُّد على الزنادقة واجلهمية ،لإلمام أحمد بن حنبل( ،ضمن عقائد السلف).
أو بتحقيق :دغش العجمي ،ط1429 ،1هـ ،دار البخاري ،الدوحة.
 36روضة احملبني ونزهة املشتاقني ،البن القيم ،تعليق :أحمد عبيد ،مطبعة الترقي ،دمشق،
1349هـ.
 37زاد املعاد ،البن القيم ،ت :شعيب األرناؤوط وعبد القادر األرناؤوط ،ط1406 ،13هـ،
مؤسسة الرسالة ،بيروت.
38
السنة ،للخالل ،ت :عطية الزهراني ،ط1410 ،1هـ ،دار الراية ،الرياض.
ُّ
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سير أعالم النبالء ،للذهبي ،ط1409 ،1هـ ،مؤسسة الرسالة ،بيروت.
شرح العقيدة األصفهانية ،البن تيمية ،ت :حسنني مخلوف ،دار الكتب ،القاهرة.
السنة ،للبغوي ،ت :شعيب األرناؤوط ،ط1400 ،1هـ ،املكتب اإلسالمي ،بيروت.
شرح ُّ
شرح الصدور بتحرمي رفع القبور ،حملمد الشوكاني ،من مطبوعات اجلامعة اإلسالمية،
املدينة1395 ،هـ.
شرح العقيدة الطحاوية ،البن أبي العز ،ت :عبد الله التركي ،وشعيب األرناؤوط ،ط،1
1408هـ ،مؤسسة الرسالة ،بيروت.
شرح العقيدة الطحاوية ،لعبد الرحمن البراك ،إعداد :عبد الرحمن السديس ،ط،2
1429هـ ،دار التدمرية ،الرياض.
شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ،لعبد الله الغنيمان ،ط1405 ،1هـ ،مكتبة الدار،
املدينة.
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل ،البن القيم ،مكتبة التراث،
القاهرة.
الصارم املسلول على شامت الرسول  ،#ت :محمد احللواني ومحمد شودري ،ط،1
1417هـ ،رمادي للنشر ،الدمام.
الصفدية ،البن تيمية ،ت :محمد رشاد سالم ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة.

 49الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة ،البن القيم ،ت :علي الدخيل الله ،ط1408 ،1هـ،
دار العاصمة ،الرياض.
50
عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ،ت :زكريا يوسف ،مكتبة عمار ،القاهرة.
51
52
53
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علماء جند خالل ستة قرون ،لعبد الله البسام ،ط1398 ،1هـ ،مكتبة النهضة ،مكة.
العلو للعل ِِّي العظيم ،للذهبي ،ت :عبد الله البراك ،ط1420 ،1هـ ،دار الوطن ،الرياض.
الفتاوى السعدية ،لعبد الرحمن السعدي.

المـــراجــــع

54
55
56
57
58
59

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ،جمع :محمد بن عبد الرحمن
بن قاسم ،ط 1399 ،1هـ ،مطبعة احلكومة ،مكة.
فتح الباري شرح صحيح البخاري ،البن حجر ،تصحيح :محب الدين اخلطيب ،دار املعرفة،
بيروت.
فتح الباري في شرح صحيح البخاري ،البن رجب ،ت :طارق عوض الله ،ط1422 ،2هـ،
دار ابن اجلوزي ،الدمام.
فتح املجيد لشرح كتاب التوحيد ،لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ،ت:
الوليد الفريان ،ط 1415 ،1هـ ،دار الصميعي ،الرياض.
الفتوى احلموية الكبرى ،البن تيمية ،ت :حمد التويجري ،ط1419 ،1هـ ،دار الصميعي،
الرياض.
الفروع ،البن مفلح ،راجعه عبد الستار ف َّراج ،ط1405 ،4هـ ،عالم الكتب ،بيروت.

 60قاعدة عظيمة في الفرق بني عبادات أهل اإلسالم وعبادات أهل الشرك ،البن تيمية ،ت:
سليمان الغصن ،ط1418 ،2هـ ،دار العاصمة ،الرياض.
 61قرة عيون املوحدين ،لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ،ت :إسماعيل األنصاري ،ط دار
اإلفتاء1404 ،هـ ،الرياض.
62
القول السديد في مقاصد التوحيد ،لعبد الرحمن السعدي ،مكتبة املعارف ،الرياض.
 63القول املفيد على كتاب التوحيد ،حملمد بن عثيمني ،ت :سليمان أبا اخليل وخالد املشيقح،
ط1415 ،1هـ ،دار العاصمة ،الرياض.
 64املجموع الثمني من فتاوى ابن عثيمني ،جمع :فهد السليمان ،ط1410 ،1هـ ،دار الوطن،
الرياض.
 65مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،جمع وترتيب :عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد،
1416هـ ،مجمع امللك فهد لطباعة املصحف ،املدينة النبوية.
66
مجموعة الرسائل واملسائل النجدية ،ط1346 ،1هـ ،مطبعة املنار ،مصر.
 67املجموعة العلية من كتب ورسائل ابن تيمية ،ت :هشام الصيني ،ط ،1دار ابن اجلوزي،
الدمام.
 68مختصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة ،البن القيم ،اختصار :محمد املوصلي،
دار الفكر.

83

التعليق على فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد

السنة احملمدية 1368هـ،
 69مختصر الفتاوى املصرية البن تيمية ،حملمد البعلي ،مطبعة ُّ
القاهرة.
السنة احملمدية ،القاهرة،
 70مدارج السالكني ،البن القيم ،ت :محمد الفقي ،مطبعة ُّ
1375هـ.
71
املستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية ،جمع :محمد بن قاسم ،ط1418 ،1هـ.
 72مشاهير علماء جند وغيرهم ،لعبد الرحمن آل الشيخ ،ط1394 ،2هـ ،دار اليمامة للبحث،
الرياض.
73
معارج القبول ،حلافظ احلكمي ،من مطبوعات دار اإلفتاء ،الرياض.
74

معجم املناهي اللفظية ،لبكر أبو زيد ،ط1417 ،3هـ ،دار العاصمة ،الرياض.

 75املغني ،البن قدامة ،ت :عبد الله التركي ،وعبد الفتاح احللو ،ط1409 ،1هـ ،دار هجر،
الرياض.
 76منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس ،لعبد اللطيف بن عبد
الرحمن آل الشيخ ،ط1407 ،2هـ ،دار الهداية ،الرياض.
السنة النبوية ،البن تيمية ،ت :محمد رشاد سالم ،ط جامعة اإلمام محمد بن سعود
 77منهاج ُّ
اإلسالمية ،الرياض1411 ،هـ.
78
املنهاج في شعب اإلميان ،للحليمي ،ت :حلمي فودة ،ط1399 ،1هـ ،دار الفكر.
 79النبوات البن تيمية ،ت :عبد العزيز الطويان ،ط1420 ،1هـ ،مكتبة أضواء السلف،
الرياض.
80
نظرية العقد ،البن تيمية ،ط 1368هـ.
81

نقض املنطق ،البن تيمية ،ت :محمد حمزة وسليمان الصنيع ،دار املعز ،دمشق.

 82نواقض اإلميان القولية والعملية ،لعبد العزيز آل عبد اللطيف ،ط1415 ،2هـ ،دار الوطن،
الرياض.
 83نور اليقني في أصول الدين في شرح عقائد الطحاوي ،حلسن البوسنوي ،ت :زهدي
البوسنوي ،ط1418 ،1هـ ،مكتبة العبيكان ،الرياض.
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