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وبعد: ا، تسليامً كثريً وسلم وصحبه آله وعىل نبيه والسالم عىل والصالة هللا، احلمد

كل عرص علامء  يف الدين هلذا قيض أن وال حتىص تعد ال التي نعم اهللا من فإن  
البدع ويردون  وينرشوهنا، السنن وحييون احلق ويوضحونه، إىل الناس يرشدون
ومن العباد، عىل أعظم حقوقهم وما الناس، عىل أثرهم أحسن منها، فام وحيذرون
~ وأجزل مثوبته وجزاه  العثيمني بن صالح حممد الشيخ العالمة هؤالء العلامء
بتنظيم مشكورة القصيم جامعة قامت وقد اجلزاءـ، خري اإلسالم واملسلمني عن
ببعض ا قيامً منهجية) حتليلية دراسة ـ العلمية العثيمني حممد الشيخ (جهود ندوة

عنوانه: ببحث فيها املشاركة أحببت وقد علينا، حقه
منه». والتحذير األصغر، بيان الرشك يف العثيمني حممد الشيخ   «جهود

مباحث، وخامتة. وثالثة ومتهيد، إىل مقدمة، قسمته وقد
اختياره. املوضوع، وأسباب أمهية بيان يف املقدمـة: *

.~ ترمجة موجزة للشيخ وفيه التمهيد: *
حقيقته. وبيان األصغر، الرشك تعريف يف الشيخ جهود * املبحث األول:

خطورته. بيان يف جهوده الثاين: املبحث *
األصغر الرشك صور من الناس بعض فيه يقع ما بيان الثالث: جهوده يف املبحث *

منها. والتحذير
والتوصيات. النتائج، أهم وتشمل اخلامتة: *

إنه سميع جميب. واألعامل، األقوال يف واإلخالص التوفيق والسداد، اهللا أسأل
وسلم. وصحبه آله حممد وعىل عىل نبينا اهللا وصىل
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a
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١٣٤٧ ـ ١٤٢١هـ

 

سليامن  بن صالح بن حممد أبوعبداهللا، الزاهد، املفرس، الفقيه، العامل، الشيخ هو  
والعرشين من السابع ولد ليلة متيم، من بني من الوهبة آل عثيمني عبدالرمحن ابن
العربية اململكة يف القصيم  مدن  إحد عنيزة يف  ١٣٤٧هـ، عام رمضان شهر

السعودية.

  

بن سليامن الدامغ  عبدالرمحن أمه جهة من جده عند القرآن ليتعلم والده أحلقه
الشيخ عبدالعزيز يف مدرسة واألدب واحلساب الكتابة، ـ ثم تعلم ا مجيعً اهللا رمحهم ـ
وملَّا قلب ظهر القرآن عن وحفظ املدارس بإحد ثم التحق ،~ الدامغ صالح ابن

والفقه. احلديث يف املتون خمترصات حفظ كام عمره، من عرشة الرابعة يتجاوز

طلبته  من اثنني رتب قد ~ سعدي  بن عبدالرمحن العالمة وكان الشيخ
حممد الشيخ وهو حلقة أحدمها إىل الشيخ فانضم املبتدئني، الطلبة الكبار لتدريس
بحلقة  التحق ثم والنحو، والفقه التوحيد فدرس  ~ املطوع عبدالعزيز ابن
التوحيد فدرس بعنيزة الكبري اجلامع يف السعدي نارص بن عبدالرمحن الشيخ
السعدي الشيخ ويُعدُّ والنحو، والفرائض وأصوله والفقه واحلديث والتفسري
وتأثر  غريه، من أخذ مما أكثر وطريقة معرفة العلم عنه أخذ إذ األول، شيخه ~

للدليل. واتباعه وتأصيله بمنهجه
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ان  عودَ بن عيل عبدالرمحن بن الشيخ ~ عثيمني ابن الشيخ عنهم أخذ وممن
عنه الفرائض. أخذ عنيزة قاضيًا يف كان حيث ~

عنه النحو والبالغة  أخذ ~ عفيفي عبدالرزاق الشيخ كذلك شيوخه ومن
عنيزة. يف أثناء وجوده

فانتفع و١٣٧٣هـ، عام ١٣٧٢ بالرياض العلمي باملعهد ~ الشيخ التحق
والشيخ  الشنقيطي، األمني حممد الشيخ ومنهم فيه درسوا  الذين بالعلامء ~

ـ. تعاىل اهللا رمحهم األفريقي ـ عبدالرمحن والشيخ رشيد، بن بن نارص عبدالعزيز

صحيح  ~ من باز بن عبدالعزيز الشيخ عىل  قرأ الرياض يف  إقامته وأثناء
يف احلديث، به وانتفع اهللا ـ ـ رمحهم تيمية شيخ اإلسالم ابن رسائل البخاري ومن
شيخه العلامء عده وهلذا والرتجيح بينها، واملقارنة املذاهب فقهاء آراء يف والنظر

ا. اهللا مجيعً رمحهم السعدي الشيخ بعد الثاين

١٣٧٤هـ، عنيزة عام إىل وعاد بالرياض، العلمي املعهد بعد ذلك من خترج
الرشيعة، كلية يف انتسابًا مع دراسته عبدالرمحن السعدي، شيخه عىل وتابع دراسته

اجلامعية. الشهادة نال حتى

  

زال ما وهو التدريس عىل فشجعه النجابة السعدي عبدالرمحن شيخه فيه توسم ١ـ
بعنيزة. الكبري يف اجلامع ١٣٧٠هـ عام التدريس فبدأ حلقته، يف طالبًا

عام بالرياض من العلمي املعهد خترجه من بعد بعنيزة العلمي املعهد يف س درَّ ٢ـ
عام ١٣٩٨م. ١٣٧٤ وحتى

عبدالرمحن شيخه وفاة بعد ١٣٧٦هـ، عام منذ بعنيزة الكبري اجلامع يف س درَّ ٣ـ
اجلامع. إمامة إىل باإلضافة ~ السعدي
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حممد اإلمام جامعة يف ومناهج املعاهد العلمية اخلطط عضوية جلنة يف شارك ٤ـ
الدراسية. املناهج بعض وألف اإلسالمية سعود ابن

بكلية بالقصيم اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة بفرع ا أستاذً عمل ٥ـ
وفاته ~. ١٣٩٨ وحتى عام منذ الدين وأصول الرشيعة

وفاته  ١٤٠٢ وحتى منذ عام النبوي، واملسجد احلرام، املسجد يف له دروس ٦ـ
.~

١٤٠٥هـ عام تأسيسها منذ  عنيزة اخلريية يف القرآن مجعية حتفيظ رئاسة توىل ٧ـ
.~ وفاته حتى

للعامني اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام بجامعة املجلس العلمي ا يف عضوً ٨ـ كان
كلية جملس ا يف كان عضوً كام ١٣٩٨ـ١٣٩٩ و ١٣٩٩ـ١٤٠٠هـ، الدراسيني

فيها. العقيدة لقسم ا ورئيسً الدين، وأصول الرشيعة،
١٤٠٧هـ عام منذ السعودية العربية باململكة العلامء كبار هيئة يف ا ٩ـ كان عضوً

.~ وفاته وحتى
.~ إىل وفاته ١٣٩٢هـ عام منذ احلج موسم جلنة التوعية يف يف ا عضوً كان ١٠ـ

متخصصة  جلان علمية عدة يف يشارك ~ كان سبق ما كل إىل وباإلضافة
داخل العلمية املحارضات إلقاء عىل وحيرص  السعودية، العربية اململكة داخل
أنحاء إسالمية يف ومراكز جتمعات عىل اهلاتف حمارضات عرب ألقى اململكة، كام
نفسه نذر وقد  اململكة، يف  املؤمترات من العديد يف شارك كام العامل، من خمتلفة 
الربامج يف  مشاركة وله ومشافهة، ومكاتبة مهاتفة السائلني أسئلة عىل لإلجابة 

.« عىل الدرب «نور برنامج وأشهرها املستفتني أسئلة عىل جييب فيها اإلذاعية

لقاءات مع منها وسنوية وشهرية، أسبوعية، جمدولة، لقاءات علمية رتب وقد
عنيزة، يف املنكر باملعروف والنهي عن األمر هيئة وأعضاء القصيم، منطقة قضاة
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جملس أعضاء ومع يف السكن، املقيمني والطالب طالبه، ومع كبار خطبائها، ومع
وكان بالقصيم،  اإلمام جامعة بفرع العقيدة  قسم  ومنسويب القرآن،  حتفيظ إدارة
الشهري واللقاء منزله، يف األسبوعي اللقاء منها: اللقاءات العامة من يعقد الكثري
امللك بجائزة أُعلن فوزه وقد مدينته، خارج السنوي املوسمي واللقاء مسجده، يف

١٤١٤هـ. خلدمة اإلسالم عام فيصل

والسعي  الناس، إىل واإلحسان اخلري ميادين يف عديدة أعامل وللشيخ ~  
بصدق هلم النصيحة وإسداء بينهم، والعقود الوثائق وكتابة حوائجهم، يف

وإخالص.

«اإلنرتنت» عنوانه: املعلومات شبكة ا عىل موقعً له أنشأ

وتسجيالت من مؤلفات آثاره العلمية مجيع www. Ibnothaimeen. com وفيه

صالح بن حممد الشيخ مؤسسة باسم مؤسسة تقوم لتوجيهاته ا وإنفاذً صوتيه،
آثاره العلمية. كافة بإخراج اخلريية العثيمني



شهر  من عرش اخلامس األربعاء، يوم مغرب قبيل جدة، مدينة ~ يف تويف
اخلميس، يوم عرص صالة بعد احلرام يف املسجد عليه وصىل ١٤٢١هـ، شوال عام
وأسكنه  واسعة رمحة ~ املكرمة مكة يف ودفن املصلني، من اآلالف وشيعه

جناته(١). فسيح

ثالثة األصول، ومقدمة رشح ومقدمة احلسني، وليد لتلميذه العثيمني، حممد العالمة حلياة اجلامع انظر: (١)
الشاملة، واملوسوعة العنكبوتية، الشبكة عىل وموقعه السليامن، نارص بن لفهد الشبهات، كشف رشح
الشاملة وقد للموسوعة إدخاله تم الكرتوين كتاب وهو املعارصين، وطلبة العلم العلامء تراجم معجم
طاهر بن حممد التوحيد، يف عثيمني الشيخ ابن وجهود مخيس، بن عبداهللا فيه العضو الشيخ ترمجة كتب
األمحدي، اإليامن، لعبداهللا يف عثيمني الشيخ ابن وجهود اإلسالمية، اجلامعة يف رسالة ماجستري نقمونني،

اإلسالمية. اجلامعة ماجستري، رسالة
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األول املبحث

       

بمعنى اشرتكا يقال الرشيكني، خمالطة والرشكة كالرشيك، اللغة: يف الرشك
ذلك(١). عن اهللا تعاىل يف ملكه ا رشيكً له جعل أي باهللا وأرشك تشاركا،

أكرب، رشك نوعان: وهو التوحيد، ينايف عظيم ذنب اإلهلية يف توحيد الرشك
أصغر. ورشك

امللة. اإلنسان من خيرج ما فاألكرب:
ذلك. واألصغر: ما دون

حقيقته  وبيان األصغر، الرشك تعريف يف ~ عثيمني ابن الشيخ اجتهد وقد
وضابطه.

الشارع عليه أطلق فعيل أو قويل عمل  كل األصغر: «الرشك :~ يقول
.(٢)« مطلقة التوحيد منافاة ينايف ال لكنه الرشك وصف

رشك، ودلت النصوص أنه الشارع عليه يشء أطلق «كل آخر: موضع وقال يف
أرشك)(٣). فقد اهللا بغري حلف (من مثل: األكرب من ليس عىل أنه

امللة»(٤). من خيرج ال اهللا بغري احللف جمرد أن عىل فالنصوص دلت أصغر، هنا فالرشك

(رشك). منظور (٢٢٤٨/٤) البن العرب ولسان (رشك)، األثري (٤٦٦/٢) البن النهاية (١)
العثيمني (١٤٧). حممد الستة، األصول رشح (٢)

،(٦٩ املسند (٣٤/٢، يف وحسنه، وأمحد رقم (١٥٣٥) والرتمذي عنه، وسكت أبوداود (٥٧٠/٣) (٣) رواه
عىل وصححه (٢٩٧/٤)  (١٨/١) واحلاكم ،(١١٧٧) رقم حبان وابن ،(١٨٩٦) رقم والطياليس

رشطهام، وأقره الذهبي.
التوحيد (٢٦٥/١). عىل كتاب القول املفيد (٤)
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بينهام. فرق ال متقاربان، وهذان التعريفان

وسيلة  كان «ما آخر هو: ا الرشك ضابطً هلذا يذكرون العلامء أن  ~ وذكر
.(١)« الرشك اسم عليه الرشع مل يطلق وإن لألكرب،

االعتامد هذا وكان عىل اهللا، كاعتامده يشء عىل اإلنسان باعتامد لذلك: مثل ثم
األكرب(٢). الرشك إىل النهاية يف به يؤدي قد لكنه إهلًا، يتخذه ومل ا، صحيحً

األول،  أوسع من الثاين التعريف أن التعريفني فبني هذين بني ~ قارن ثم
بدليل، أما إال أصغر رشك عىل يشء أنه نطلق أن يمكن ال األول التعريف فعىل

:~ قال ثم للرشك فهو رشك وسيلة كان ما كل جعل فقد الثاين

ألن أصغر؛ رشك كلها املعايص إن الثاين: يعني ـ التعريف هذا عىل نقول «وربام
!  "  #  $    %مث  (اجلاثية:٢٣)»(٣). نث قال تعاىل: وقد ،اهلو عليها احلامل

الرشك  هلذه مهمة قاعدة يذكر جيده يف مؤلفاته ~ الشيخ كالم تأمل ومن
نفسه جعل فقد قدريًا  وال رشعيًا سببًا اهللا جيعله  مل أثبت سببًا من أن كل وهي:
أهنا خرزة يزعم نفسه عىل يعلق أن مثل الرشك األصغر، يف اهللا، ووقع مع ا رشيكً

العني(٤). عنه ترد

غفلته عن املسبب وهو صحيح مع رشعي عىل سبب اعتمد من أن ا أيضً وذكر
عىل السبب ونيس اعتمد ألنه امللة، من خيرج رشك، ال نوع وقع يف فقد تعاىل اهللا

.(٥)Å  اهللا وهو املسبب

.(٤٠٨/٢) القول املفيد (٢٦٥/١)، (١)
السابق (٢٦٥/١). انظر: املرجع (٢)

و (٧٧/١). السابق، املرجع (٣)
.(٣٧٨ ،١١٣/٢) انظر: القول املفيد (٢٠٤/١)، (٤)

ص(٦٢). العثيمني حممد اإلسالم، أركان انظر: فتاو (٥)
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رشحه حديث  عند هذا وذكر من الرشك األصغر، الرياء جيعل ~ والشيخ
فقال:  عنه فسئل األصغر)  الرشك  عليكم أخاف ما (أخوف :S اهللا رسول

(الرياء)(١).

األصغر،  الرشك من الرياء يسري أن من ~ القيم ابن اختاره ما إىل وذهب
يرائى كان لو ألنه عمله، كمية إىل بالنظر ا يسريً كان الرياء إذا أنه ببيان هذا ووضح
يعمله، عمل كل يف وجود اإلخالص لعدم أكرب ا رشكً ا مرشكً لكان كل عمله يف

ا(٢). مطلقً أصغر احلديث أنه فظاهر إىل كيفية العمل بالنظر ا يسريً كان الرياء وإذا

املبحث يف  األصغر الرشك عن صور احلديث عند الرياء عن الكالم وسيأيت
«الرشك  فيقول: قسمي الرشك الرشك األصغر أحد جيعل الثالث(٣) والشيخ ~

وجيل». وخفي وأصغر، أكرب فيه

األكرب مها واخلفي اجليل جيعل من منهم فذكر أن ذلك: يف العلامء أقوال ثم ذكر
كالسجود أصغر  أو أكرب من للناس ظهر ما اجليل يقول من ومنهم واألصغر،
من ال يعلمه الناس ما فعل(٤)، واخلفي: قول أو إما اهللا فهو بغري للصنم، واحللف

إهلًا آخر. مع اهللا واعتقاد أن كالرياء، القلب يف فيكون أكرب أو أصغر

واسع(٥). ذلك يف األمر أن رأ وكأنه شيئًا ذلك من ~ يرجح ومل

املنذري وقال  ص(٣٠٢)، املرام  بلوغ يف حجر ابن إسناده وحسن  ،(٤٢٨/٥) املسند  يف أمحد رواه (١)
رجال رجاله أن (٢٢٢/١٠) الزوائد جممع يف اهليثمي وذكر  ،« جيد  «إسناده :(٦٩/١) الرتغيب يف

ثقة. وهو ا واحدً إال الصحيح
.(٢٧٦/٢) ،(١٤٤/١) وانظر: القول املفيد  

السابق (١٥٦/١). انظر: املرجع (٢)
البحث. هذا من ص (١٨) (٣) انظر

السابق (٢٦٤/١). انظر: املرجع (٤)
٢٦٦) و (٢٨٧/٢ و ٢٨٨). انظر: القول املفيد (٢٦٥/١و (٥)
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١١٦١

الثاين املبحث
  

يدرك الرشيعة لنصوص واملتأمل عظيم، املسلم دين عىل األصغر الرشك خطر
منها: بأمور وصفه فيها جاء فقد خطورته عظم

اهللاSخيافونه. أصحاب رسول وهلذا كان ينجو منه، من قلة ١ـ

يصاحبه. الذي العمل حيبط أنه ٢ـ

أن يعذب البد بل منه، يتب لصاحبه إن مل ال يغفر العلامء قويل أحد عىل أنه ٣ـ
حتت صاحبها التي والكبائر الذنوب مثل فليس غريمها، أو النار يف أو القرب يف عليه

عنه. عفا شاء وإن عذبه شاء إن اهللا، مشيئة

عىل يدخل قد ألنه نفسه إىل متابعة املسلم فيحتاج له، ينتبه ال ا جدً خفي أنه ٤ـ
يشعر. اإلنسان وهو ال

خطره،  بيانه والتحذير من اهللاSيف رسول عن كثرية جاءت نصوص ولذلك
أصحابه. اهللاSخيافه عىل رسول كان ما أخوف إنه بل

منه وبيان خطورته  التحذير يف عظيمة ا جهودً ~ عثيمني ابن الشيخ بذل وقد
كتب برشح عظيمة عناية وله كتبه، من كثري يف هللا واإلخالص التوحيد أمهية وبيان
وأنواعه  الرشك هذا خطورة فيها يبني التي ~ عبدالوهاب بن  حممد  الشيخ
التوحيد، كتاب عىل املفيد القول يف  رشحه الذي التوحيد كتاب ومنها وصوره 
تفصيل خطورته هذا عن وألمهية احلديث الستة، واألصول األصول، ورشح ثالثة

بياهنا: يف جلهود الشيخ
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ملسو هيلع هللا ىلص. رسول اهللا صحابة خافه وهلذا منه، ينجو من قلة ١ـ

وحده،  له احلب غاية عبادته ويف دينه، ا له خملصً Å  اهللا يعبد الصادق املؤمن
أرشك ومتى الرشك صغريه وكبريه، الناس عن وهو أبعد له، رشيك ال له الذل وغاية

يشعر. حيث ال من وأعامله أقواله عىل ذلك آثار غريه ظهرت اهللا مع اإلنسان

الرشك:  اخلوف من عن حديثه عند «القول املفيد» كتابه يف ~ الشيخ يقول
«ما السلف: بعض وهلذا قال حيققه، مل وهو التوحيد حقق أنه قد  اإلنسان ير»
متعلقة النفس أن وذلك اإلخالص»(١)، عىل جماهدهتا يشء عىل نفيس جاهدت
الدنيا، اآلخرة بعمل تريد  وقد رئاسة، أو جاه أو مال حظوظها من تريد بالدنيا 

.(٢)« عمله كل اآلخرة يف غرضه يكون من وقلَّ اإلخالص، يف نقص وهذا

عىل  الرشك خياف كان اهللا إبراهيمنبي احلنفاء خليل الرمحن وإمام ذكر أن ثم
عنه، وذكر واالبتعاد منه، اخلوف عىل وحث ،(٣)« بنا نحن بالك ثم قال: «فام نفسه،
التابعي(٤): مليكة أيب ابن قول وذكر مؤمن، خيافه إال وال منافق إال ال يأمنه النفاق أن

عىل نفسه»(٥). النفاق خياف النبيSكلهم أصحاب من ثالثني أدركت »

فقال:  الفتح يف حجر وضحه ابن ~ عثيمني ابن الشيخ ذكره الذي وهذا
فكأنه إمجاع، ذلك غريهم خالف عن ينقل األعامل، ومل يف النفاق خيافون «كانوا
يف منهم املبالغة عىل سبيل ذلك وقوعه منهم، بل ذلك من خوفهم من يلزم وال

اهللا. رمحه ـ الثوري سفيان هو: ص(٧٠)، والقائل البن رجب واحلكم العلوم جامع (١)
القول املفيد (١٤٠/١). (٢)

املرجع السابق (١٤٢/١). (٣)
 < الزبري ابن واله الصحابة، من رأ ثامنني ثقة، تابعي مكي، أيب مليكة، بن عبيداهللا بن عبداهللا هو (٤)
وهتذيب ،(٣١٤/٩) كثري والنهاية البن انظر: البداية ١١٧هـ. تويف سنة مؤذنًا له، الطائف، وكان قضاء

.(٣٠٦/٥) التهذيب
صحيحه (١٠٩/١). يف ا معلقً رواه البخاري (٥)
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.(١)«{ والتقو الورع

وهم زكاهم، قد اهللا فإن األصغر، النفاق من كان  خوفهم  أن ومقصوده
النفاق هو يكون املقصود أن فتعني امللة، من املخرج النفاق براءهتم من يعلمون

األصغر.

حلذيفة ابن  بدليل قوله نفسه عىل < بن اخلطاب عمر الثاين اخلليفة خوف ذكر ثم
سامين  اهللا، هل «أنشدك املنافقني: من أناس النبي Sبأسامء إليه الذي أرس < اليامن

ا»(٢). أحدً وال أزكي بعدك ال، حذيفة >: فقال املنافقني؟ اهللاSمن رسول لك

فعل عمر > من باب حث  إن يقال: ال أنه ~ عثيمني ابن الشيخ بني وقد
خالف هذا فإن نفسه. عىل  خوف حقيقي ال عن الرشك اخلوف من عىل الناس

ظاهره(٣). عىل الكالم محل واألصل < كالمه ظاهر

وبني  األصغر الرشك عن ~ الشيخ حتدث الشبهات كشف رشح كتاب ويف
تعاىل: قال فقد وأصغره أكربه الرشك  من احلذر اإلنسان «وعىل قال: ثم خطره

.(٤)« مث  (النساء: ٤٨)  x  w  v   u  t  s  rنث

يصاحبه: الذي العمل الرياء حيبط أن ٢ـ

للعمل  يسريه حمبط األصغرـ أن الرشك أنواع وهو من ـ الرياء خطورة من
عمالً عمل من الرشك، عن الرشكاء أنا أغنى اهللا تعاىل: (قال :Sالذي يصاحبه قال

مهام فعل  يعبد اهللا مل بالتوحيد، يأت فمن مل ورشكه)(٥) تركته غريي فيه أرشك معي

.(١١١ الباري (١١٠/١، (١) فتح
الطبقة (١٥). آخر القيم ابن طريق اهلجرتني، (٢)

.(١٤٣ القول املفيد (١٤٢/١، (٣)
.(١٥٠ الستة ص(١٤٩، األصول رشح وانظر: ص(٤٤)، الشبهات كشف (٤) رشح

(٥) رواه مسلم (٢٢٨٩/٤).
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عند رشحه  املعنى هذا ~ عثيمني ابن الشيخ بني عليه، وقد مبنية العبادة ألن
فيه  عمالً ال يقبل Å  أن اهللا  ~ يف الرياء وبني  جاء ما باب التوحيد(١) كتاب
يسري أن وبني يصاحبه الذي العمل إبطاله وذكر الرياء من حذر ثم ا، أبدً رشك 

إىل أقسام: العبادة إبطاله باعتبار ينقسم الرياء
فام عليها، الباعث هو يكون بمعنى أن أصل العبادة، يف الرياء أن يكون األول:

عليه. مردود باطل فهذا عمله الناس ليمدحه كمن صىل للرياء، قام يتعبد إال
األمر أول عليها يف أن احلامل أي العبادة، عىل طارئًا الرياء يكون أن والثاين:

حالتان: له فهذا الرياء طرأ عليه لكن هللا، اإلخالص
ال يرضه. فهذا ويدافعه ويكرهه عنه يعرض أن ١ـ

فهو الرياء عن عمل نشأ فكل معه، ويسرتسل إليه أن يطمئن الثانية: واحلالة ٢ـ
باطل.

عليه وهو أناس فدخلوا جاء ثم هللا، ا خاشعً ركعة صىل بمن لألول الشيخ ومثل
دافعه مل فإن تباكى أو السجود أو الركوع فأطال الرياء عليه فدخل الثانية يف الركعة

مراءاته(٢). يف واستمر يدافعه مل بمن للثاين ومثل يرضه،
يبطلها وال عليها يؤثر ال فإنه العبادة من االنتهاء الرياء بعد طرأ والثالث: إن
تعاىل: لقوله واألذ بالصدقة معه عدوان كاملن كان إن إال متت صحيحة، ألهنا

.(٣)
(البقرة: ٢٦٤) مث   º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³ نث² 

أن  فذكر ~ هذا الشيخ بني ال؟ إىل مجيع العبادة أم يمتد هل البطالن هذا لكن
العبادة. مجيع يمتد إىل البطالن فإن أوهلا كالصالة مبنيًا عىل آخرها العبادة إذا كان

.(٢٨٣/٢) ،(٥٦ انظر: القول املفيد (٥٥/١، (١)
.(١٤٦ انظر: القول املفيد (١٤٥/١، (٢)

.(١٥٦ ،١٥٥) اإلسالم أركان وفتاو ،(٢٧٨ انظر: القول املفيد (٢٧٧/١، (٣)
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١١٦٥

آخرها فال دون أوهلا بحيث يصح بأوهلا غري متصل العبادة آخر إن كان  أما
تصدق ثم خالصة، بنية رياالً تصدق بخمسني بمن لذلك ومثل  البطالن،  يمتد

والثانية مردودة(١). مقبولة فاألوىل رياءً بمثلها

يغفر لصاحبه: األصغر ال الرشك ٣ـ

صاحبه عليه مات إذا الذنوب كبائر من أنه أكرب األصغر خطورة الرشك من
صاحبه عليه يعذب أن فالبد له يغفر ، لكنه ال مسلامً يموت كان بال توبة فإنه وإن
 t  s  r نث الذين استدلوا بقوله تعاىل: العلامء قويل أحد وهذا غريه أو القرب يف إما
منه  الناس حتذير يف جهده ~ الشيخ بذل وقد (النساء: ٤٨)، x  w  v  uمث 
العلامء اختالف املفيد القول كتابة يف اآلية هلذه رشحه عند األمر فذكر هذا ببيان

الرشك؟ مطلق أم األكرب هنا بالرشك املراد هل

حتت املشيئة. فهو داخل األصغر أما األكرب، الرشك املراد قال: من منهم أن وبني

ال يغفر. فإنه ولو أصغر رشك، كل يشمل مطلق إنه قال: من ومنهم

ا، ألن العموم مطلقً الرشك من احلذر فيجب حال كل «وعىل :~ قال ثم
وما بعدها نث x  w  v مث أن تعاىل: قوله ألن األصغر، فيه داخالً أن يكون حيتمل

العموم»(٢). سياق النفي، فتفيد يف به، فهي نكرة ا إرشاكً تقديره مصدر تأويل يف

حال؛ كل «وعىل هذا اخلالف: ذكر نفسها بعد اآلية عن آخر موضع يف وقال
ابن قول وذكر الذنوب كبائر من أكرب وهو خطر، األصغر عىل الرشك فصاحب

ا»(٣). صادقً بغريه أن أحلف من إيلّ أحب كاذبًا باهللا أحلف «ألن :< مسعود

.(١٥٦ ،١٥٥) اإلسالم أركان وفتاو ،(١٤٧ ،١٤٦ انظر: القول املفيد (١٤٥/١، (١)
.(٤٤) الشبهات وكشف ،(٣٩١/٢) ،(٢٦٧ ،١٤١ انظر: القول املفيد (١٤٠/١، (٢)

الزوائد جممع اهليثمي يف قال ،(٨٩٠٢) برقم يف الكبري املصنف (٤٦٩/٨)، والطرباين يف رواه عبدالرزاق (٣)
.(٢٦٧/١) املفيد القول يف ابن عثيمني الشيخ وكالم « الصحيح رواة «رواته :(١٧٧/٤)
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اخلالف: ذكر بعد وقال املفيد القول كتابه من آخر يف موضع اخلالف هذا وذكر
.(١)« «وهبذا نعرف عظم سيئة الرشك

فقال: (الرشك الكبائر عن فيه سئل S الذي اهللا رشح حديث رسول وعند
(الرشك «قوله: :~ الشيخ قال اهللا)(٢)، مكر من روح اهللا، واألمن من واليأس باهللا،

باهللا).
الرشك ألن الظاهر؛ وهو واألكرب، األصغر به الرشك أن املراد اإلطالق ظاهر

السابق(٣). < ابن مسعود بقول الكبائر »، واستدل من أكرب األصغر

«فالواجب األمر: هذا يف أقوال العلامء بعد ذكر الستة األصول رشح يف وقال
وخيمة»(٤). عاقبته فإن ا مطلقً الرشك احلذر من

ا. أنـه خفـي جـدً ٤ـ

هذا عىل نبه وقد ال يشعر، حيث اإلنسان من عىل ا يدخل جدً األصغر خفي الرشك
من عندي عليكم أخوف هو بام أخربكم فيه: (أال احلديث الذي يقول اهللاSيف رسول
من ير ملا صالته الرجل فيصيل فيزين اخلفي يقوم الرشك قال: بىل، قالوا: الدجال؟ املسيح

الرشك. هذا عن ~ الشيخ تكلم وقد إليه)(٥)، رجل نظر

اآلخرة(٦). يف عقوبته من وحذر « الرسائر «رشك يسمى أنه وذكر
̄  مث (البقرة: ٢٢). نث » ¬ ® تعاىل: قوله عن احلديث عند عنه تكلم كام

القول املفيد (١٥٢/٢). (١)
كام أيب حاتم، ابن (٤٨٥/١) إىل تفسريه يف كثري وعزاه ابن األستار (١٠٦)، كشف كام يف البزار أخرجه (٢)

.« موثقون «رجاله وقال: (١٠٤/١) الزوائد يف جممع اهليثمي قاله رواه الطرباين
انظر: القول املفيد (٢٥٣/٢). (٣)

األصول ص(٤٢). رشح ثالثة وانظر: ص(١٤٨)، (٤)
وصححه. (٣٢٩/٤) واحلاكم ،(١٤٠٦/٢) ماجه وابن املسند (٣٠٣/٣)، يف أمحد رواه (٥)

انظر: القول املفيد (٢٨٤/٢). (٦)
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١١٦٧

صفاة عىل النمل دبيب من أخفى هو الرشك، «األنداد :< عباس ابن وقول
.(١)« الليل ظلمة يف سوداء

الصخرة عىل النمل دبيب أثر أخفى من إذا كان الرشك بني أن وقال بعد أن
يعني اهللا أن «فنسأل اخلفاء: يف يكون وهذا أبلغ ما ظلمة الليل يف امللساء السوداء

منه. التخلص كيفية ذكر يف ثم رشع ~ (٢)« منه التخلص عىل

التوحيد، باب  كتاب رشح احلديث ملا هذا ~ عثيمني ابن الشيخ رشح وقد
إىل  اجتاهه كان إذا اإلنسان وأن ا، جدً اإلخالص صعب أن وبني يف الرياء(٣) جاء ما

له. وييرسه عليه سيعينه فإنه ا صادقً اهللا

وتطلع  خلفائه، شعور غري من قلب اإلنسان يف يدخل قد خفي أنه ~ بني ثم
سبحانه(٤). هللا بالتعبد يمدح أن جيب الناس من ا كثريً فإن إليه، النفس

أخوف  األصغر أنه عن الرشك ~ بن عبدالوهاب حممد الشيخ قول رشح ثم
وهو يف اإلنسان يكون فقد ا، جدً خفي «الرشك فقال: عىل الصاحلني منه خياف ما
نفيس جاهدت «ما الثوري: سفيان قول ثم ذكر الدقيقة، املحاسبة بعد إال ال يشعر

اإلخالص»(٥). عىل جاهدهتا ما عىل يشء

ليس باهلني»(٦). ا جدً أمره صعب «فالرشك وقال:

احلميد العزيز تيسري يف سليامن الشيخ  وذكر  حاتم، أيب ابن رواه  ،(٥٧/١) تفسريه  يف كثري  ابن قال  (١)
أن إسناده جيد. ص(٥٨٧)

القول املفيد (٣٨٧/٢). (٢)

القول املفيد (٢٨٤/٢). (٣)
انظر: القول املفيد (١٥٦/١). (٤)

ص(٧٠). واحلكم العلوم (٥) جامع
القول املفيد (١٥١/١). (٦)

      



١١٦٨

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

املبحث الثالث
       
   

الناس،  بعض فيها وقع  األصغر الرشك صور عىل كثري من ~ الشيخ نبه
التوحيد؛ كتاب عىل املفيد القول كتابه يف جاءت الصور هذه وأكثر منها، وحذر
الرشك  صور ذكر التوحيد كتابه ألف ملا ~ عبدالوهاب بن الشيخ حممد ألن

يف عرصه. وجدت التي

هي: ـ علمي حسب ـ مؤلفاته يف عثيمني الشيخ ابن ذكرها  والصور التي

الرياء. ١ـ
بعمله الدنيا. اإلنسان إرادة ٢ـ
يف األقوال. هللا األنداد اختاذ ٣ـ

غريه. إىل سبحانه اهللا نعمة ٤ـ نسبة
التنجيم. ٥ـ

أو رفعه. البالء لدافع ونحوها واخليط لبس احللقة ٦ـ
التربك. ٧ـ
التطري. ٨ـ

سبحانه. اهللا غري التوكل عىل ٩ـ
الرس. خوف ١٠ـ

اهللا. لغري واخلضوع الذل مع ١١ـ الرجاء
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١١٦٩

الريــــاء: ـ ١

الناس. لرياه عمالً عمل أي يرائي راء مصدر الرياء:

ويدخل  ا، عابدً كونه عىل فيمدحوه الناس لرياه اهللا يعبد أن يف االصطالح: وهو
ليسمعه الناس. العمل من عمل فيه

املرائي  العابد أن وبني منه، وحذر وخطورته الرياء معنى ~ الشيخ بني وقد
أكرب(١). ا رشكً لكان ذلك أراد لو ألنه للناس؛ العبادة تكون يريد أن ال

يف  جاء ما «باب التوحيد كتاب يف Sالوارد اهللا رسول حديث ورشح
نظر من ير ملا صالته  فيزين فيصيل الرجل يقوم اخلفي «الرشك وفيه: الرياء»،

الثاين(٢). املبحث وقد سبق يف رجل إليه»

لكن » :~ منه فقال  اخلالص سبيل ~ بني ثم وخفاءه صعوبته وذكر
بعمله فيقصد عينيه، نصب اهللا جيعل بأن وذلك العبد، عىل اإلخالص ييرس اهللا
حتى ا، ينفعونه أبدً ال فالناس ثناءهم أو ذمهم... أو الناس مدح يقصد ال اهللا وجه
:Sاهللا حديث رسول ذكر ثم مل ينفعه إال عمله» جنازته لتشييع معه خرجوا لو

ويبقى عمله)(٣). وماله، أهله اثنان: فريجع وعمله، وماله أهله امليت مع (خيرج

ألنه  الناس قوله قبل إذا يفرح فال املرء دينه هللا، خيلص أن رضورة ~ بني ثم
قوله، أنه ال احلق، ألنه احلق أنه  رأ إذا قوله الناس  يقبل أن يفرحه  لكن  قوله،
ال لنفسه، داعيًا ألنه حينئذ يكون قوله ألنه قوله الناس رفض إذا حيزن وكذلك ال
اإلخالص(٤). يتحقق وهبذا احلق، ألنه احلق الناس يرفض أن حيزنه لكن لدين اهللا،

.(٢٧٦/٢) انظر: القول املفيد (١٤٥/١)، (١)
البحث. هذا من ص(١٨) انظر: (٢)

.(١٥٢ ،١٥١/١) املفيد القول يف الشيخ كالم وانظر: البخاري (١٩٤/١)، (٣) رواه
انظر: القول املفيد (١٥٢/١). (٤)

      



١١٧٠

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

الصالح  العمل برتك يأمره أن اإلنسان عىل الشيطان مداخل من أن ~ كام بني
إىل يلتفت وال عمله يف يميض أن لإلنسان املرشوع أن عىل فنبه الرياء، من ا خوفً

الشيطان(١). وساوس

هذا الناس به، ألن يقتدي أن بعبادته من أراد فيه يدخل ال الرشك هذا أن عىل نبه كام
للناس، عبادته أن يبني وأحب ا متبوعً الرجل هذا كان إذا اهللا وبخاصة إىل الدعوة من
من أفضل قد تكون مصلحة فهذه أصحابه، به ليقتدي العبادة أن يظهر حيب أو كان
ا رسً أمواهلم ينفقون الذين عىل سبحانه اهللا بثناء  لذلك واستدل  اإلخفاء، مصلحة
وأهله لإلسالم مصلحة اإلعالن فيه كان وإذا أصلح أرسوا، الرس كان وعالنية، فإذا

األكمل واألفضل. األصلح فيفعله ألنه ينظر إىل املؤمن ذكر أن ثم أعلنوا،
متام فإن من مصلحة أعامله إعالنه يف يكن ومل ا متبوعً يكن  مل من أن بني كام

ربه(٢). ا مع رسً تكون وأن عبادته يف الناس يراه أال عىل حيرص إخالصه أن
قال  إيامنه ذلك دليل الرياء، ألن من بطاعته ليس اإلنسان فرح أن ~ كام بني

مؤمن)(٣). فذلك سيئته وساءته حسنته رسته (من :S
املؤمن)(٤). برش عاجل (تلك :S لقوله عليه الناس بثناء فرحه وكذلك

الدنيا: بعمله اإلنسان إرادة ـ ٢

فهو  الدنيا، يف ا العبادة نفعً هبذه يريد ا له، خملصً ربه يعبد اإلنسان وصورته: أن
ا. الرياء إطالقً يقصد مل لكنه ثواب اآلخرة، عن غافل

منها: أمثلة ووضحه بذكر الرشك، من النوع هذا الشيخ ~عىل نبه وقد  
.(١٠ ص(٩، الصاحلني رياض رشح (١)

ص(١٢٠). األصول ثالثة رشح (٢)
غريب. صحيح حسن وقال ،(٣٣٣/٦) والرتمذي ،(٢٦ أمحد (١٨/١، رواه (٣)

= مسلم (٢٠٣٤/٤).    (٤) أخرجه
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١١٧١

، ماالً ليحصل يؤذن أو حيج كمن املال، عىل بذلك احلصول يريد اهللا يعبد أن ١ـ
ا. األجر إطالقً يقصد مل

بذلك يريد الرشعي العلم تعلم كمن الدنيا، منزلته يف رفع يريد اهللا يعبد ٢ـ أن
املرتبة النافعة، أما احلقول يف للعمل وسيلة شهادته لتكون من تعلم أما مرتبته، رفع

سليمة. فنيته هتمه، فال
يتصدق كمن عن ممتلكاته، اآلفات أو عنه املرض دفع عبادته من يريد أن ٣ـ
وأراد الثواب  استحرض من أما اآلخرة، ثواب  عن غافالً  ماله، سالمة أجل من 
 Ï Î نث : نوح عىل لسان تعاىل قال بأس وولده فال ماله يف الربكة
  ) ( ' & % $ # "   !   Ô  Ó          Ò      Ñ  Ð

(نوح: ١٠ - ١٢). *        + , -     .  مث 
باملحبة إليه الناس وجوه رصف يريد يتعبد كمن ا، جاهً بعبادته  يريد أن ٤ـ

والتقدير(١).

كتاب التوحيد  من الباب هذا يف األدلة املذكورة األمثلة، بعد هذه ~ وذكر
        H  G نث تعاىل: قوله ومنها وبينها ورشحها ،~ حممد بن عبدالوهاب للشيخ
 Y   X  W  V  U   T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K   J  I

(هود: ١٥ - ١٦). fمث   e d c      b a  ̀  _ ^]     \  [  Z
اخلميصة، تعس عبد عبد تعس الدرهم، عبد تعس الدينار، عبد «تعس :S وقوله

احلديث(١). « اخلميلة

فيكون غايته وهي هلا،  ا خاضعً ويكون للدنيا يتذلل من الناس من أن وبني

.(١٥٦) اإلسالم أركان وفتاو املفيد (٢٧٨/٢)، القول يف الشيخ كالم = وانظر:
انظر: القول املفيد (٢٩٤/٢ـ٢٩٥). (١)

البخاري (٣٢٧/٢). (٢) رواه

      



١١٧٢

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
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اجلميل، للخميصة، وهي الكساء عبد فهو بمظهره االهتامم يف هلا فمن غال ا عابدً
يف ومعنى غلوه الوثري، الفراش وهي للخميلة عبد فهو بأثاثه يف االهتامم غال ومن
قال ثم اهللا وعبادته، ذكر حتى تشغله عن ومهته جهوده هلام يرصف أن االهتامم هبام
وسيلة الدين فجعل الدنيا، من شيئًا الصالح، بالعمل أراد بمن «فكيف :~

.(١)« أعظم فهذا للدنيا؟!
وجدت (إن إذا الدنيا فريىض يعبد احلديث يف وصفه جاء كام العبد هذا وبني أن
رزقه يف عليه اهللا وسع فإن سخط)، مل يعط (وإن فقدت إذا ويغضب ريض)، أعطي
ولو بقلبه، كأن يقول: سخط وابتاله يعطه مل صدره، وإن وانرشح وأعطاه ريض
منعه، اهللا ألن اهللا وقدره قضاء غنيًا، وما أشبه ذلك فسخط وفالن ا، فقريً أكون ملاذا
ه إذا صدَّ الرشك إىل احلال هذه صاحب يصل وقد حلكمة، إال يمنعه مل اهللا أن مع
يعمل مل له. فإن إال يسخط للامل وال ال يرىض إال أصبح حتى طاعة اهللا، ذلك عن

إخالصه(٢). اختل فقد ذلك من يشء عنده بقي لكن إىل الرشك، ما يوصله

األقوال: يف سبحانه األنداد هللا اختاذ ـ ٣

حيلف كمن اللفظ يف باملخلوق سبحانه اخلالق مساواة األصغر الرشك صور من
فالن، والكعبة، ورأس واألمانة، والنبي، وحيايت، وحياتك، واهللا فيقول: اهللا بغري

ونحوه. احلارث والتسمية بعبد فالن، وشاء اهللا شاء ما يقول: وكمن

مجع  «األنداد وبني معناه فقال: الرشك من النوع هذا عىل ~ الشيخ نبه وقد
.« العبادة يف ا أندادً هنا: واملراد والنظري، وهو الشبيه ند،

بعدها: عباس ابن وقول (البقرة: ٢٢)، نث » ¬ ® ¯مث  تعاىل: قوله

ابن وفتاو ق ص(١٠٠)، تفسري سورة عثيمني، البن الكريم القرآن وتفسري القول املفيد (٣٠٣/٢)، (١)
.(٢٢٤/١) يف العقيدة عثيمني

.(٣٠٤ انظر: القول املفيد (٣٠٣، (٢)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
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١١٧٣

.(١)« وحيايت فالن، يا وحياتك وحياتك، واهللا نقول أن «هو

به بمنزلة املقسم أن احلالف يعتقد أصغر إذا مل ا رشكً يكون احللف هذا أن وبني
لسانه عىل جر ألنه قاله أكرب، لكن إن ا صار رشكً ذلك اعتقد العظمة، فإن يف اهللا

أصغر. رشك به فهذا حيلف ألن أهل أنه الشخص وير هذا يعظم ألنه

الرشك: من نوعان فيه وحياتك) (واهللا القائل: قول ثم بني أن

اهللا. بغري األول: احللف

التسوية(٢). تقتيض الواو ألن وحياتك واهللا! بقوله اهللا مع اإلرشاك والثاين:

أرشك)(٣). كفر أو فقد اهللا بغري حلف (من :S عن حديث رسول اهللا ~ وتكلم

ألن اهللا بصفات احللف يشمل اهللا، وال سو به حملوف كل يشمل أن هذا فبني
اهللا. وعزة تقول: أن فيجوز هذا وعىل للموصوف تابعة الصفة

بيان  املذكورة الوجوه فوضح إشكال، الباب هذا يف يبقى أال ~ حرص وقد
صدق)(٤). إن وأبيه (أفلح :S قوله معنى

كان وإن  منسوخ،...  أنه السادس الوجه  «أقرهبا  قال:  ثم أوجه ستة فذكر
ضعيف  قصد، لكن هذا بدون اللسان جيري عىل مما هذا ارتىض أن ~ النووي
البخاري عن هبا مسلم النفراد بشذوذها جزم بعضهم رأيت ثم القول به، يمكن ال

أعلم»(٥). للثقات؛ فاهللا راوهيا خمالفة مع
سبق خترجيه. (١)

.(١٧٤/١) عبداملقصود أرشف وترتيب إعداد العقيدة يف ابن عثيمني وفتاو ،(٣٨٨/٢) املفيد القول انظر: (٢)
وحسنه، (٢٥٣/٥) والرتمذي ،(٥٧٠/٣) وأبوداود ،(٨٦ ،٣٤/٢) وأمحد الطياليس (١٨٩٦)، رواه (٣)
،(٢٩/١٠) والبيهقي الذهبي، وأقره وصححه ،(٢٩٧/٤) ،(١٨/١) واحلاكم ،(١١٧٧) حبان وابن

ثقات». إسناده «إن قال: العراقي الزين أن ص(٥٨٩) احلميد العزيز يف تيسري سليامن الشيخ وذكر
(٤) رواه مسلم (٤٠/١).

.(٣٩٥ القول املفيد (٣٩٠/٢: (٥)

      



١١٧٤

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
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له أجاب هبا فتو ذكر الشيخ يف فقد اهللا عزة يا يقول: كمن دعاء الصفة أما
ا من نوعً عده تيمية ابن اإلسالم شيخ بأن بالصفة، الدعاء عن حكم سأله عمن
أو اغفري يل، اهللا مغفرة يا يقال: أن املوصوف فال جيوز غري الصفة ألن الرشك؛

ذلك(١). ونحو أعزيني اهللا ياعزة
مثله فبني سؤال عن إجابة يف لنية السائل ومراده، ا تابعً وجعله احلكم، فصل لكنه
يعمه أن يدعو اهللا الرمحة، ولكن يدعو نفس ال أنه بمعنى اهللا برمحة االستغاثة أراد إن أنه
تدعو الرمحة تريد أن سألته: هل مراده، فلو الظاهر من ا، وهو هذا جائزً برمحته كان

جيوز(٢). فال الرمحة نفس مراده إن كان أما اهللا. اهللا؛ ألجاب: تدعو أو نفسها
يا دليل) فأجاب: هادي، (يا قول: حكم عن سؤال اللفظية املناهي كتابه يف وورد
جمري السحاب، يا يا يقول: كام بأس فال الصفة به قصد فإن أسامء اهللا من أعلمهام «ال
اهلادي»(٣). والدليل هنا بمعنى يشاء من هيدي اهللا أشبه ذلك، فإن وما الكتاب، منزل

عن  سئل ملا ذكره ما بدليل اإلخبار، أراد إن به بأس ال أنه ~ يريد ولعله
أما صحيح، ساترٌ بأنه اهللا أن اإلخبار عن بني حيث «يا ساتر» الناس بعض قول
يا مثل: هو إال هبا يتصف ال التي صفاته أو احلسنى إال بأسامئه يدعى فال الدعاء
 E  D  C نث تعاىل: بقوله واستدل  الكتاب، منزل ويا السحاب،  جمري

.(٤)
(األعراف: ١٨٠) G مث  F

اهللا  شاء قول: «ما وهو الرشك هذا صور من ثانية صورة ~ ذكر الشيخ ثم
ولكن فالن وشاء اهللا  شاء ما تقولوا: (ال :S اهللا رسول حديث وذكر وشئت»

العقيدة (٢٦/١). عثيمني يف فتاو ابن (١)
.(٢٣ العقيدة (٢٢/١، عثيمني يف فتاو ابن (٢)

رقم (١٠٣). اللفظية املناهي (٣)
البن السالكني مدارج  انظر الصفة واإلخبار بني الفرق ويف .(١٦٧ ص(١٦٦، السفارينية رشح (٤) انظر

.(٤٣٣/٣) القيم
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فالن)(١). شاء ثم اهللا قولوا: ما شاء
التدبري يف  يساويه أو اهللا من أعظم الرجل  هذا  أن اعتقد إن  القائل  أن  وبني 
فرشكه كل يشء، فوق أن اهللا وعلم ذلك يعتقد مل وإن أكرب، رشك فرشكه واملشيئة،

التسوية(٢). تقتيض التي الواو بحرف اهللا مع غري اهللا ك رشَّ أصغر ألنه
التوحيد كتابه يف ا منفردً بابًا هلذا القول عبدالوهاب بن حممد الشيخ جعل وقد
«أن  وفيه: مسائله الشيخ ~ ووضح رشحه وشئت)(٣) اهللا شاء ما قول (باب سامه
وتقولون:  وشئت، شاء اهللا ما ترشكون تقولون: النبيSفقال: إنكم أتى هيوديًا
الكعبة، وأن  ورب أن يقولوا: حيلفوا أرادوا أن Sإذا النبي فأخربهم والكعبة

.(٤)« شئت ثم اهللا شاء ما يقولوا:
يف  يقوم ما  حسب األصغر، أو األكرب الرشك  من القول هذا أن  ~ وبني
الرشك  إىل اعتقاده به يصل مل وإن قائله أن  ير ~ اعتقاد، وكان القلب من

إليه. القول وسيلة فإن هذا األكرب،
ما األصغر أن الرشك مجلة ضوابط من أن العلم بعض أهل «ذكر :~ فقال

أصغر»(٥). لألكرب فهو كان وسيلة
اهللا شاء ما :S للنبي قال  رجالً أن وفيه الباب  يف  الثاين احلديث  ذكر  ثم 
عمل يف والنسائي ،(٢٥٩/٥) وأبوداود ،(٣٩٨ ،٣٩٤ ،٣٨٤/٥) وأمحد ،(٤٣٠) الطياليس  رواه (١)
،(٣٤١) يف الصمت الدنيا أيب وابن ،(٦٧١) والليلة اليوم عمل يف السني وابن ،(٩٩١) والليلة اليوم
ويف ،(١٤٤) والصفات األسامء ويف ،(٢١٦/٣) السنن يف والبيهقي ،(٩٠/١) املشكل يف والطحاوي

.(٣٠٨) األذكار احلديث يف هذا النووي وقد صحح ،(١٥٦) االعتقاد
.(٣٩٨ ،٣٩٧ انظر: القول املفيد (٣٨٩/٢، (٢)

القول املفيد (٤٠٨/٢). (٣)
واحلاكم ،(٣٥٧ ،٩١/١) اآلثار مشكل والطحاوي يف ،(٦/٧) والنسائي ،(٣٧٢ أمحد (٣٧١/٦، رواه (٤)
،(١٦٩٤/٣) الكامل هتذيب يف واملزين ،(٢١٦/٣) والبيهقي الذهبي، ووافقه وصححه ،(٢٩٧/٤)

.(١٣٨٩/٤) اإلصابة يف احلافظ وصححه
القول املفيد (٤٠٨/٢). (٥)
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وحده)(١). ما شاء اهللا ا، بل هللا ندً (أجعلتني فقال: وشئت،
وأنه  ، قاله تعظيامً أنه القائل من حال الظاهر أن ~ عثيمني الشيخ ابن وبني
ا أمرً أتى فقد ذلك فعل من ذكر أن ملشيئة اهللا ومشيئة رسوله، ثم ا مفوضً األمر جعل

والتعجب؛  لإلنكار فهو ا!) ندً هللا S: (أجعلتني قوله يف االستفهام عجابًا بدليل
قول:  إىل يرشده ومل اهللا وحده» شاء «ما يقول: أن إىل S أرشده بني أن النبي ثم

بعدت. ولو للرشك كل ذريعة عنه شئت» ليقطع ثم اهللا شاء «ما
فهو  باخلالق مساواته Sيقتيض النبي  تعظيم  فيه لفظ كل  أن  ~ وذكر

ذلك فهو أصغر(٢). دون كان وإن أكرب، رشك فهو املساواة اعتقد فإن رشك،
حممد»(٣). وشاء اهللا شاء «ما فيه: الذي اآلخر عن احلديث حتدث ثم

اهللا بمشيئة مشيئة مساواة يعتقدون أهنم ال شك ال قالوه الذين أن الصحابة وبني
أصغر، ا رشكً قوهلم هذا اعترب ومع فقط يف اللفظ بينهم سووا S، وإنام رسوله

وحده»(٤). شاء اهللا يقولوا: «ما أن Sإىل وأرشدهم
الستة(٥)، األصول كتابه اآلخر رشح يف اهللا احللف بغري من ~ الشيخ حذر كام
يبني له وأن اهللا بغري حلف من عىل اإلنكار جيب أنه وذكر اإلسالم، أركان ويف فتاو
حجة املرشكني هذه أن وبني عليه». أخذنا يشء «هذا قوله: اهللا عذاب من لن ينجيه أنه

5مث    4  3 2 1 0 /  .  - وقالوا: نث الرسل كذبوا الذين
 >   =  <   ;   :    9 نث  :S الرسول هلم فقال  ،(٢٣ (الزخرف:
اليوم عمل يف والنسائي ،(٧٨٣) املفرد األدب والبخاري يف ،(٢٤٧ ،٢٨٣ ،٢٢٤ أمحد (٢١٤/١، رواه (١)
والليلة اليوم عمل وابن السني يف ،(٧٦٨٤/١) ماجه وابن ،(٢٦٩/٥) يف حتفة األرشاف كام والليلة
احللية يف وأبونعيم ،(١٣٠٠٦ ،١٣٠٠٥) الكبري يف والطرباين ،(٩٠/١) املشكل يف والطحاوي ،(٦٧٢)

التيسري (١٢٠/١). يف سليامن الشيخ وقال بثبوته (٢١٧/٣) والبيهقي ،(٩٩/٤)
.(٤١١ ،٤٠٩ انظر: القول املفيد (٤٠٨/٢، (٢)

البخاري». رشط ثقات عىل اإلحتاف: «رجال اإلسناد يف (٣) رواه ابن ماجه (٦٨٥/١)، قال البوصريي
انظر: القول املفيد (٤١٤/٢). (٤)

.(١٤٨ ص(١٤٦، الستة األصول رشح (٥)
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Hنث اهللا تعاىل: فقال (الزخرف: ٢٤)، F مث   E  D     C  B  A  @?
O  N  M  L  K JI مث  (الزخرف:  ٢٥).

عادات من أنه أو وجد عليه آباءه، بكونه حيتج لباطله أن ألحد حيل ال أنه وذكر
من ذلك إىل التوبة واتباع  يشء يف وقع من ~ ثم حث ذلك، ونحو أهل بلده،

العادات(١). اتباع أو ذلك خوف لوم الناس من يمنعهم وال احلق
(اهللا  وشئت) وقوله اهللا شاء (ما قول القائل: بني الفرق ~ الشيخ ذكر وقد
الكونية األمور يف ورسوله اهللا سبحانه اجلمع بني هو املنكر أن فبني أعلم) ورسوله

الكونية. يف األمور شأن له Sليس ألن الرسول كاملشيئة، القدرية
فيها  ورسوله سبحانه اهللا بني Sفاجلمع عليه أنزلت التي أما األمور الرشعية

فقال:  بمثال ~ ذلك بني ثم منه مانع ال
العيدين؟ صوم حيرم قيل: هل «لو

أعلم... ورسوله تقول: اهللا أن جاز
الشهر؟ هذا يف مطر نزول يتوقع هل قيل: ولو

الكونية»(٢). العلوم من ألنه أعلم، ورسوله اهللا تقول أن جيز مل
األعامل قوله  بعض عىل يكتب من وجهل خطأ املناهي اللفظية عىل يف كتابه ونبه
بأن  ذلك وعلل  ،(١٠٥ (التوبة:  مث   µ   ´  ³  ²  ±  ° نث  تعاىل:

موته(٣). بعد األعامل هذه ير Sال الرسول
التسمية عن سئل فعندما جتوز، ال لغري اهللا بالتعبد التسمية أن كذلك عىل ونبه

رشك(٤). نوع ألنه ذلك عن هنى احلارث بعبد

.(١٦٩ انظر: فتاو أركان اإلسالم (١٦٨، (١)
.(١٧) رقم اللفظية واملناهي ،(١٥٥ ،١٥٤/٢) القول املفيد (٦٧/١)، (٢)

رقم (١٧). اللفظية املناهي (٣)
البن اللفظية واملناهي عبداملقصود (٢٥/١)، أرشف وإعداد ترتيب العقيدة، يف عثيمني فتاو ابن انظر: (٤)

.(٦٩) رقم عثيمني
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غريه: إىل اهللا نعمة إضافة ـ ٤

وحده،  فضله من وهي إال نعمة من اإلنسان نال وما املتفضل، املنعم هو Å  اهللا
(النحل: ٥٣). مث  Ñ Ð   Ï   Î Í Ìنث سبحانه: اهللا يقول بقضائه وقدره

يقول: كأن أرشك، فقد أصالً إىل ما ليس بسبب أو أسباهبا، إىل نعمته نسب فمن
ابن الشيخ بني ي»، وقد بفضل جدّ أو «حصل كذا حصل كذا»، وفالن ما لوال اهللا »
يف حالتني: ا رشكً تكون غريه اهللا إىل أن نسبة نعمة وبني الرشك من النوع هذا عثيمني

ا وال  قدرً ال يثبت أنه سبب مل لكنه سبب ظاهر، إىل النعمة يضيف األوىل: أن
جيعله مل سببًا أثبت مرشك ألنه » فهو املرض القالدة حلصل «لوال يقول: كأن ا، رشعً

األسباب. إثبات يف اهللا فشارك اهللا سببًا،
اهللا سبحانه،  مسببها وهو نسيان مع صحيح، سبب إىل النعمة يسند أن والثاين:
نظر إىل فإنه هللكنا» قائد الطائرة «لوال أو البيت»، لرسق احلارس «لوال يقول: كأن

.(١)Å  اهللا وهو املسبب دون السبب
تعاىل:  اهللا قول باب عبدالوهاب يف حممد بن الشيخ ذكره ما ~ رشح ثم

.(٨٣ مث (النحل: b a ` _ ^نث
آبائي، قال عن ورثته مايل هذا الرجل: قول «هو معناه: ما جماهد بعده وقول
أين  من واحد: لك قال فيها، فلو يشء ال أنه الكلمة هذه «ظاهر ~ عثيمني ابن

حمض»(٢). ألنه خرب فيه يشء فليس آبائي، عن ورثته البيت؟ قلت: هذا لك

متلك إضافة بقلب القائل قام إذا أنه وهو القول، هذا جماهد من مراد ثم بني
اإلرث هذا  قدر  الذي اهللا وهو املسبب  نسيان مع السبب وهو اإلرث  إىل  املال

واملناهي ،(٢٢٧/١) العقيدة فتاو ابن عثيمني يف يف ونحوه ،(٣٨٨ ،٣٨٦ انظر: القول املفيد (٣٧٨/٢، (١)
.(٨٤) رقم عثيمني البن اللفظية

املرجع السابق (٣٧٧/٢). (٢)
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يشء جمرد اخلرب فال اإلنسان قصد كان إذا أما النعمة، كفر فقد نسيه فمن ويرسه،
ذلك(١). يف

من دار)  لنا عقيل الفتح: (وهل ترك يوم قال S أنه عنه ثبت لذلك بام واستدل
امللك بني إضافة الفرق يعرف وهبذا باإلرث، عقيل إىل أن هذه الدار انتقلت فبني
وهو املسبب نسيان مع السبب إىل جائز، وإضافته وهو اخلرب سبيل عىل اإلنسان إىل
بقلب ما يقوم األمر يرجع إىل أن ذلك يف وخالصة القول أصغر ا رشكً فيكون اهللا
هذا يعتقد أن أال رشط جائز فهذا ا وكان صادقً اخلرب جمرد قصده كان فإن القائل،

به. املنعم يتناسى وأال بنفسه، مؤثر السبب

أصغر، رشك ا فهذا صحيحً السبب وكان الفضل، إليه السبب ونسب أراد وإن
ـ امليت ـ الفالين الويل «لوال يقول: كأن إطالقا تأثري له ال أنه مع السبب أراد وإن

رشك أكرب. فهذا كذا حلصل

ثبت  بام كذا) لكان فالن حكم قول (لوال التفصيل يف هلذا يستدل ~ والشيخ
النار)(٢) وهو  األسفل من الدرك لكان يف أنا طالب (لوال أيب عمه Sيف قوله من
حقيقي،  رشعي سبب إىل Sأضاف النعمة فهو  ا، توحيدً الناس S أخلص

صحيح(٣). إضافة إىل سبب (لوال) إىل هنا فاإلضافة بالشفاعة له أذن اهللا قد فإن

غري النعم إىل نسبة أمثلة عىل من عبدالوهاب بن حممد الشيخ ذكره ما رشح ثم
أثبتوا  «هؤالء :~ عثيمني فقال ابن آهلتنا» «هذا بشفاعة املرشكني: قول ومنها اهللا

آهلتهم»(٤). شفاعة يقبل ال ألن اهللا األسباب، أبطل من سببًا

السابق. املرجع (١)
.(١٩٤/١) ومسلم البخاري (٦٢/٣)، (٢) رواه

القيم ص(١٧). ابن ميمية والتعليق عىل انظر: القول املفيد (٣٧٩/٢)، (٣)
املرجع السابق (٣٠٨/٢). (٤)
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الشيخ ذكر وقد باألنواء االستسقاء غريه إىل اهللا  نعم نسبة عىل األمثلة ومن
يف  جاء باب ما الشيخ رشحه الذي التوحيد كتابه ~ يف عبدالوهاب بن حممد

باألنواء(١). االستسقاء
وحديث: مث (الواقعة: ٨٢)،  ;  :  9 نث8  تعاىل: قوله فيه وذكر
بالنجوم)  (واالستسقاء وذكر منهن: يرتكوهنن)(٢)، ال اجلاهلية أمر من يف أمتي (أربع
من قال: (أصبح اهللا ورسوله أعلم. قالوا ربكم؟) قال ماذا تدرون (هل وحديث:
يب كافر مؤمن فذلك ورمحته، اهللا بفضل مطرنا قال: من فأما وكافر، يب مؤمن عبادي

يب مؤمن بالكوكب)(٣). كافر فذلك وكذا؛ كذا بنوء مطرنا قال: من وأما بالكوكب،

املغرب يف النجم سقوط وقيل للمغيب؛ مال إذا النجم وهو نوء مجع واألنواء:
باملغرب منها الساقط سقط إذا ألنه ا نوءً وسمي نجم آخر يقابله، وطلوع الفجر مع
به، فسمي النجم النوء هو النهوض وذلك وطلع، هنض أي باملرشق، الطالع ناء

املطر(٤). هبا تعرف العرب وكانت
تنسب املطر  العرب كانت وأن باألنواء االستسقاء معنى ~ الشيخ بني وقد
من  أما الرشك األصغر، وهذا هو Å  هو اهللا أن الفاعل مع اعتقادها إىل النجوم
رشك املطر، فهذا لتنزل دعاها أو والسحاب ختلق املطر هي التي النجوم اعتقد أن

من امللة(٥). خمرج أكرب
يب كافر مؤمن (فذلك  Å  ربه  عن يرويه Sفيام قوله:  ~ معنى بني ثم
يف ا تأثريً ير للكوكب ومل إىل فضل اهللا، املطر نسب الرجل هذا أن بالكوكب) وهو

املرجع السابق (١٤١/٢). (١)
(٢) رواه مسلم (٦٤٤/٢).

.(٧١) ومسلم البخاري (٨٤٦)، (٣) رواه
(نوأ). (٤٥٦٧/٨) العرب ولسان األثري (١٢٢/٥)، البن احلديث، غريب يف النهاية انظر: (٤)

القول املفيد (١٤٩/٢). (٥)
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١١٨١

جيعله مل سبب إىل ونسبها اهللا نعمة أنكر مطرنا بنوء كذا، فألنه قال من أما نزوله،
ثالثة أقسام: إىل النوء املطر إىل ~ نسبه ثم قسم اهللا سببًا

أكرب. رشك وهذا نسبة إجياد، ١ـ
أصغر. رشك وهذه سبب، نسبة ٢ـ

جائز. وهذا هذا النوء، يف وقت املطر جاء يقول أن بمعنى وقت، نسبة ٣ـ

كذا، لكن نوء يف مطرنا يقول: كذا لكن مطرنا بنوء يقال: أن ال جيوز أنه وبني
فهذا سببية، تأيت أهنا يظن وال ا، إال الظرفية مطلقً الباء يعرف من ال كان املتكلم إن

كذا(١). نوء قولوا: يف هلم: يقال أن هذا فاألوىل ومع جائز،

a ` _ ^تعاىل: نث قوله باب عن حديثه عند ~ أن الشيخ كام
اهللا  مع أدب سوء إىل غريه اهللا نعمة إضافة أن بني ،(٨٣ (النحل: b مث 

ألمور: وذلك لنعمته وكفران

عليها. النعمة ويشكر إليه تضاف فهو الذي األسباب، هذه خالق هو اهللا أن ١ـ

يؤثر. ال أن السبب قد ٢ـ

وجود السبب(٢). النعمة مع حتدث مانع فال قد يوجد أنه ٣ـ

هذا يف الوقوع من وحذرهم النعمة، عىل وحده اهللا شكر إىل الناس وأرشد
هلذا وكافر، ومثل مؤمن  إىل انقسموا النعمة نزلت إذا الناس أن بني ثم الرشك،
عليه نعمة اهللا يعرف من املوت عليه أن الذي نجا فهذا غريه، فأنقذه غرق برجل

نجا(٣). نجاته ما ا وقدرً ا أمر رشعً اهللا أن لوال نجا، أي ما سبحانه فلواله

.(١٥٧ انظر: القول املفيد (١٥٦/٢، (١)
.(٣٨٢ السابق (٣٨١، انظر: املرجع (٢)

السابق (١٧٠/٢). انظر: املرجع (٣)

      



١١٨٢
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عن السلف نقل ما إىل (لوال) فأرشده بلفظ اهللا إىل غري النعمة أضاف أما من
بن حممد الشيخ قوله  نقل حيث التابعني فقهاء من وهو النخعي إبراهيم ومنهم
بك»  ثم أن يقول: باهللا وجيوز وبك، باهللا يكره: أعوذ «أنه وفيه: ~ عبدالوهاب

وفالن»(١). اهللا تقولوا: لوال وال فالن، اهللا ثم لوال «ويقول: قال:
الرتتيب والرتاخي فتقتيض ثم أما ا، رشكً فتكون املساواة تقتيض الواو ألن وذلك

ا(٢). رشكً تكون فال عليه املعطوف من مرتبة املعطوف أقل أن فتفيد

التنجيــم: ـ ٥

وقد األرض(٣)، حيدث عىل فيام النجوم تأثري اعتقد أي: م، نجَّ مصدر التنجيم
جاء  ما «باب سامه: بابًا التوحيد يف كتاب ~ عبدالوهاب بن الشيخ حممد عقد
النجوم سبب  أن اعتقد من ~ فيه أن عثيمني ابن الشيخ ذكر التنجيم»(٤)، يف
النجوم إىل ينسب وال النجوم، إىل نسبه يشء وقع إذا أنه أي الرش، اخلري أو حلدوث

األصغر. الرشك وقع يف فقد بعد وقوعه إال شيئًا
بحركاهتا استدل أو احلوادث، ختلق فاعلة مؤثرة النجوم أن  اعتقد  من  وأن
وقع فقد الغيب علم الدعاء وسيلة فاختذها املستقبل يف سيحدث ما وتغرياهتا عىل

األكرب(٥). الرشك يف
اخلمر، وقاطع مدمن يدخلون اجلنة: ال (ثالثة :S اهللا رسول حديث ثم رشح

بالسحر)(٦). ومصدق الرحم،

السابق (٣٩٩/٢). انظر: املرجع (١)

السابق (٤٠٢/٢). انظر: املرجع (٢)
(نجم). (٣) انظر: لسان العرب (٤٣٥٨/٧)

القول املفيد (١٢٥/٢). (٤)
.(١٢٦ السابق (١٢٥/٢، انظر: املرجع (٥)

= أليب يعىل  ،(٧٤/٥) املجمع يف وعزاه اهليثمي ،(١٣٨١ ،١٣٨٠) حبان وابن أمحد (٣٣٩/٤)، رواه (٦)
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١١٨٣

من  نوع التنجيم ألن علم Sومصدق بالسحر، وذلك قوله الشاهد أن وبني
يدخل اجلنة، مل صدقهم فمن به املنجمون خيرب بام املصدق هو واملصدق به السحر،

اهللا(١). لغري الغيب بعلم صدق ألنه

رفعه: أو لدفع البالء ونحومها أو اخليط احللقة لبس ـ ٦

من وجهله عرفه من عرفه ا، دواءً داء لكل وجعل عباده باألمراض، اهللا ابتىل
يف الرشك وقع فقد اهللا هبا مل يأذن أسبابًا اختذ فمن شفاء سببًا، وجعل لكل جهله،
لبس يرفعه أو البالء، يدفع أراد أن إذا بعض الناس يفعله ما ذلك ومن األصغر،
عىل ربطها املعادن، أو علقها، أو من نحوها أو فضة أو ذهب أو حديد من حلقة
الفصوص، أو علق من بأنواع خامتًا أو لبس بيته، أو سيارته علقها يف أو جسده
نفسه فال يعني، نفرت الشخص رآها إذا بالية قربةٍ أو احليوانات، أجزاء من شيئًا
علقه من أن يزعمون الصدف يشبه البحر من يؤخذ حجر وهي: عه دَ وَ يعلق أو
تدفع أهنا يزعمون خرزات وهي أو يعلق متيمة: اجلن، ترضه ال عني، أو تصبه مل
العصب من وهو سلك من وتر قالدة دابته أو نفسه عىل يعلق من اآلفات، ومنهم
األمور هذه شيئًا من جيعل اهللا مل األصغر؛ ألن من الرشك كله وهذا الشاة من يؤخذ
التوحيد عىل  كتاب رشح يف ~ الشيخ نبه وقد ا، وال قدرً ا رشعً ال للشفاء سببًا
ا مرشك رشكً فهو اهللا دون بنفسها مؤثرة أهنا اعتقد من الرشكية(٢)، وأن التامئم هذه
أهنا سبب اعتقد وإن اهللا خالق غريه، اعتقد أن مع ألنه الربوبية، توحيد يف أكرب
سببًا مل من أثبت كل ذلك أن والضابط يف ا أصغر، رشكً مرشك بنفسه فهو يؤثر ال

ومل اإلسناد «صحيح احلاكم (١٤٦/٤)، وقال: ورواه يعىل ثقات، أمحد وأيب رجال أن وذكر والطرباين  =
الذهبي». ووافقه خيرجاه،

القول املفيد (١٣٥/٢). (١)
.(٢٢٧ ،٢٢٥ انظر: القول املفيد (٢٠٩/١، (٢)

      



١١٨٤
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اهللا(١). ا مع رشيكً جعل نفسه فقد قدريًا رشعيًا وال سببًا اهللا جيعله
باألدوية القدرية ولألسباب للشفاء، طلبًا الفاحتة بقراءة الرشعية ومثل لألسباب
عن حالة  ا ال ناجتً ا مبارشً ا ظاهرً هذا النفع أن يكون بالتجربة رشط علم نفعها التي
عليه، أثَّر لليشء النفيس االنفعال ألن فينتفع، نفعها يعتقد حلقة يلبس كمن نفسية
بناءً اندفاعه أو األمل حيسون بخفة اخليوط قد ويربطون احللق يلبسون الذين أن وبني
رشعيًا ا طريقً ليس النفيس والشعور نفيس، شعور جمرد وهذا نفعها، عىل اعتقادهم
أهنا إثبات هو التعامل مع األسباب يف املنهج الصحيح أن وبني األسباب، إلثبات

القدر(٢). أو بالرشع اهللا ورسوله أثبته إال ما منها يثبت ال لكن بإذن اهللا، مؤثرة
التوحيد  كتاب يف الواردة واألحاديث اآليات كل ~ الشيخ استعرض وقد
أن النبي حصني بن عمران ومنها حديث معانيها وأحكامها وبني هذا املوضوع عن
من  هذه؟) قال: (ما فقال:  نحاس، أي فر ـ يده حلقة من صُ يف Sرأ رجالً

وهنًا)(٣). إال تزيدك فإهنا ال (انزعها، فقال: الواهنة.
اجلسم، ال النفس يف وهنًا أي: وهنًا إال تزيدك «ال :~ عثيمني ابن الشيخ قال
هبذه نفسه تعلقت إذا اإلنسان فألن النفس وهن أما اجلسم، يف وربام تزيده وهنًا

.(٤)« Å  اهللا االعتامد عىل واعتمدت عليها ونسيت ضعفت األمور
أهنا سوف يعتقد املريض هذا أن وبني املرىض عىل االنفعال النفيس أثر ذكر ثم
كام  النفس(٥) وهذا ضعفٌ يف الوهن إليه عاد نزعها فإذا فهو سامل، عليه دامت ما

.(٢٢٥ ،٢١٦ ،٢٠٨ السابق (٢٠٤/١، انظر: املرجع (١)
.(٢٠٨ ،٢٠٥ السابق (١/ انظر: املرجع (٢)

املفيد القول به» بأس  ال بسند أمحد «رواه عبدالوهاب: بن حممد الشيخ قال (٤٤٥/٤) امحد  رواه (٣)
واحلاكم ،(١٤١١) رقم حبان ابن رواه آخر طريق ومن ،(١١٦٧/٢) ماجه ابن ورواه ،(٢١٢/١)

الذهبي. ووافقه وصححه ،(٢١٦/٤)
القول املفيد (٢١٣/١). (٤)

السابق (٢١٤/١). انظر: املرجع (٥)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
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١١٨٥

ودعة تعلق اهللا له، ومن أتم فال متيمة تعلق (من ا: مرفوعً عامر بن عقبة حديث رشح
اهللا له)(١). ودع فال

الدعة  وضد وسكون، دعة يف تركه أي: ال اهللا له) ودع (ال :S قوله أن وبني
واألمل(٢). القلق والسكون

املعلق  نوع اختلف وإن بعلته معلق التامئم عىل أن هذا احلكم ~ الشيخ وبني
يؤثر. ال ألنه مكانه أو

والتِّولة رشك)(٣). والتامئم الرقى (إن :Sاهللا رسول حديث عن ا أيضً وتكلم

بالعزائم الناس عند التي تعرف ـ الرقى عن ا، فتحدث رشكً منها يكون ما وبني
رشك. بأهنا احلديث يف املوصوفة فهي به الرشع ورد بغري ما إذا كانت أهنا وذكر

اخلالف بني فذكر الرقية عن اإلسالم أركان كتابه فتاو يف سؤال ورد وقد
من املنع «واألقرب قال: ثم وتعليقها واألذكار اآليات كتابة حكم  يف العلامء
أن  أما املريض، عىل يقرأ أن الوارد  وإنام  S النبي عن يرد مل هذا ألن ذلك
أو حتت وسادته وما يده، يف  أو يف عنقه، املريض عىل األدعية أو اآليات تعلق 
ورودها، وكل الراجح لعدم القول عىل املمنوعة األمور من ذلك ذلك، فإن أشبه
يعد هنا فإن عمله الرشع، إذن من بغري آخر ألمر سببًا من األمور جيعل إنسان

ا من الرشك»(٤). نوعً
لالستشفاء هبا ثم اآليات تعلق األقرب أال أن ذكر فقد القول املفيد كتابة يف أما

وصححه ،(٢١٦/٤) واحلاكم ،(٣٢٥/٤) اآلثار معاين رشح يف والطحاوي ،(١٥٤/٤) أمحد  رواه (١)
ثقات. رجاله :(١٠٣/٥) الزوائد جممع يف اهليثمي ووافقه الذهبي. قال

القول املفيد (٢١٥/١). (٢)
صحيح وقال ،(٤١٨/٤) واحلاكم ،(١١٦٦/٢) ماجه وابن ،(٢١٢/٥) وأبوداود أمحد (٣٨١/١)، رواه (٣)

.(١٠٥٠٣) رقم الكبري يف والطرباين ،(١٤١٢) حبان الذهبي وابن وأقره الشيخني رشط عىل اإلسناد
.(٦٤ فتاو أركان اإلسالم (٦٣، (٤)

      



١١٨٦
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أتوقف فيه»(١). فأنا التحريم؛ درجة إىل يصل «أما أن قال:

مل الشارع ألن رشك يتقون به العني األوالد عىل يعلق وهي ما التامئم، أن وذكر
العني. به تتقى سببًا جيعلها

والزوج زوجها، إىل الزوجة حيبب أنه يزعمون للزوج جيعلونه يشء والتولة:
اعتقد للمحبة، أما إن قدري رشعي وال بسبب ألهنا ليست رشك، وهي زوجته إىل

أكرب(٢). رشك فهذا بنفسها، املحبة تفعل أهنا

 يشرت خاتم «الدبلة»، وهو الزمن وهو  يف هذا عام يشبهها ~ حتدث ثم
عثيمني ابن عنها الشيخ قال حيبها، إنه ال املرأة: قالت ألقاه الزوج فإذا عند الزواج،
فإنه الزوج، يد يف دام إنه ما ويقولون: والرض، النفع فيه يعتقدون «فهم :~
من فإنه النية؛ هذه  وجدت فإذا بالعكس، والعكس ثابتة، بينها العالقة  أن  يعني

األصغر»(٣). الرشك

يقولون:  األسواق حلقة من نحاس تباع يف وجود عىل ~ الشيخ نبه كام
األطباء عند بالتجربة نافعة هل هي يدري ال أنه وذكر الروماتيزم، من تنفع إهنا

أم ال.

حيس وال رشعي دليل عندنا ليس بصحيح، ألنه ليس أنه «األصل  قال: ثم
واضح رصيح صحيح بدليل يثبت لنا حتى ممنوعة، أهنا فاألصل ذلك، عىل يدل

هبا»(٤). ينتفع حتى الروماتيزم هبذا ا مبارشً هلا اتصاالً أن

عبداملقصود أرشف وترتيب إعداد العقيدة، يف عثيمني  ابن  فتاو وانظر: ،(٢٣٣/١) املفيد  القول  (١)
.(١٣٩/١)

.(٢٢٩ القول املفيد (٢٢٨/١، (٢)
.(١٤٣/١) يف العقيدة عثيمني ابن فتاو وانظر: املرجع السابق (٢٢٩/١)، (٣)

القول املفيد (٢٤٢/١). (٤)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
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١١٨٧

وغريها: القبور أو احلجر أو بالشجر التربك ـ ٧

الربكات أن  العلامء ذكر وقد وثبوته، اخلري كثرة وهي  الربكة،  طلب التربك:
أو حجر أو شجر من الناس بعض يطلبها التي والسنة، للكتاب املوهومة، املخالفة

األصغر. الرشك يف صاحبها توقع غريمها،

والطواف  التربك بالقبور عن سئل ملا فإنه ~ عثيمني ابن الشيخ هؤالء ومن
الرشك، من ونوع «التربك بالقبور حرام، قال: تقرب أو حاجة قضاء حوهلا بقصد

سلطانًا»(١). به اهللا ينزل يشء مل تأثري إثبات ألنه وذلك

املفيد:  القول كتابه يف بالتربك يتعلق ما ~ عثيمني ابن الشيخ رشح وقد
حجر»(٢). أو بشجر تربك من باب »

بن عمر املؤمنني  أمري حسنات  من أن وذكر  الباطل التربك  هذا من وحذر
اهللا S أصحابه  بايع رسول الشجرة التي الناس ينتابون ملا رأ أنه < اخلطاب
يتربك هبا، وكذا املقدس فال بيت يف التي الصخرة «حتى قال: ثم بقطعها، حتتها أمر
 S للرسول ا اتباعً وتقبيله  بمسحه هللا يتعبد  وإنام  به، يتربك ال األسود احلجر

الثواب»(٣). بركة حتصل وبذلك

حيس رشعي معلوم أو بأمر إال ال يكون التربك أنه وهو ذلك السبب يف بني ثم
Sال  قرب النبي حجرة حتى ر جَ احلُ وال القباب وال بالبيوت فال يتربك معلوم،

ا(٤). هبا تربكً يتمسح

الرشك  رض هبذا دفع نفع أو جلب له يبتىل فيحصل قد املرء أن ~ ذكر ثم

ص(١٦٨). اإلسالم أركان فتاو (١)
القول املفيد (٢٤٥/١). (٢)

املرجع السابق (٢٥١/١). (٣)
.(٢٥٢ ،٢٥١ انظر: القول املفيد (٢٤٥/١، (٤)

      



١١٨٨
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وامتحانًا(١). اهللا ابتالءً من
Sحني خرجوا معه وهم حدثاء عهد  اهللا رسول لصحابة وقع ما ذكر ثم
فسألوا رسول أسلحتهم، هبا وينوطون عندها، سدرة يعكفون وللمرشكني بكفر،
والذي قلتم السنن،  إهنا أكرب! (اهللا :S فقال  أنواط ذات هلم Sأن جيعل اهللا
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قبلكم)(٢). كان من سنن لرتكبن ،(١٣٨ 9  مث (األعراف:
 ~ الشيخ ذكر وقد بركتها، هبا أسلحتهم رجاء يعلقون ومعنى ينوطون: أي
هبذه الشجرة  أن يتربكوا أرادوا وهم } فعلهم عليهم اهللاS أنكر رسول أن
الناس أعلم الصحابة ثم بني أن ممنوع، باألشجار عىل أن التربك يعبدوها، فدل أن ال
من آهلة فغريهم من اختاذها الشجرة نوع هبذه التربك أن كانوا جيهلون اهللا فإذا بدين
احلديث  هذا بذكر قصد ~ عبدالوهاب بن حممد الشيخ أن أوىل، ثم ذكر باب

الدليل. عليه دل بام والعربة جهل، عن يكون قد ألنه الناس بعمل أال نغرت
املغفرة،  وأسباب احلسنات، من هلم ما مع يعذرهم، الرسولSمل أن عىل ونبه

لغريهم(٣). ليس ما باملغفرة، والوعد
أسلحتهم،  عليها وضعوا فإذا األكرب، الرشك إىل وسيلة األنواط «وذات قال: ثم

مبارشة»(٤). منها حوائجهم وسؤاهلم عبادهتا إىل الشيطان هبم يتدرج هبا، وتربكوا

الوطن» «بسم  قول  حكم عن  اللفظية املناهي كتاب يف سؤال إليه ورد وقد
العروبة». «باسم الشعب» «باسم

السابق (٢٥٧/١). انظر: املرجع (١)
برقم (٧٦)، السنة يف عاصم وابن أيب صحيح، حسن وقال: (٣٤٣/٦) والرتمذي أمحد (٢١٨/٥)، رواه (٢)

.(٣٢٩٠) رقم الكبري يف والطرباين ،(١٨٣٥) برقم حبان وابن
السابق (٢٦٢/١). انظر: املرجع (٣)

املرجع السابق (٢٦٨/١). (٤)
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١١٨٩

عن العرب أو أهل يعرب أن قصد فإن املتكلم، األمر راجع إىل اعتقاد أن فذكر
بأس. فال البلد

األكرب الرشك درجة إىل يصل وقد رشك، نوع واالستعانة فهو التربك قصد وإن
به(١). استعان التعظيم ملن صاحبه من يقوم بقلب ما بحسب

التطــــري: ـ ٨

التشاؤم عادهتم كانت العرب الطري، ألن من مأخوذ لغة: مصدر تطري، التطري
هبا. التفاؤل أو بالطري

فيحمله معلوم مسموع أو أو بمرئي التفاؤل أو االصطالح: التشاؤم يف وهو
تركه. أو الفعل امليض يف عىل ذلك

رده، وإال أمضاه استحسنه فإن اليشء هذا  عىل يعتمد املتطري أن ومعناه:
أو الشهور أو األيام يتشاءم ببعض أو يسمعه من كالم، بام بالطيور، أو كالتشاؤم

األصغر(٢). الرشك صور من وهو السنوات،

اعتمد من أن سبق وقد وختييل وهم جمرد فهي هلا، ال حقيقة هذه األمور ألن
أصغر(٣). ا رشكً مرشك فهو سببًا اهللا مل جيعله سبب عىل

أنه املفيد وبني القول  كتابه ا يف كثريً التطري عن عثيمني ابن الشيخ تكلم وقد 
وجهني: من للتوحيد مناف

عىل غريه. عىل اهللا، واعتمد توكله األول: أنه قطع

له. ال حقيقة بوهم تعلق أنه والثاين:

رقم (٣٤). اللفظية املناهي (١)
(طري). (٢٧٣٧/٥) العرب ولسان احلديث (١٥٠/٣)، يف غريب النهاية (٢)

.(٢٨) آية يس سورة تفسري عثيمني، البن القرآن الكريم وتفسري ،(١٢٤ ،٩٤ القول املفيد (٩٣/٢، (٣)

      



١١٩٠
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رسول حديث ومنها هذا الباب يف الواردة واألحاديث اآليات عن أنه تكلم كام
ول). غُ مسلم: (وال نوء وال صفر)(١) زاد وال وال هامة طرية وال عدو (ال :Sاهللا

تصري القتيل أن العرب تزعم البومة،  هي وقيل: البومة،  يشبه طري واهلامة:
وقيل: روحه اعتقد بعضهم أهنا وربام بثأره، يؤخذ حتى وترصخ تطري هامة عظامه
قالوا: ونعقت، أحد بيت وقعت عىل فإذا يتشاءمون هبا كانوا املعروفة، البومة هي

أجله. دليل قرب هذا أن ويزعمون ليموت، تنعق به إهنا

العرب وكانت صفر شهر معناه أن عثيمني ابن الشيخ رجح صفر: قوله وال
اإلبل. معدٍ يصيب مرض هو وقيل: النكاح، والسيام يف به، تتشاءم

هذه األمور،  وجود احلديث يف هذا ينف أن رسول اهللا Sمل ~ الشيخ وذكر
تأثريها هو معلوم واملنفي صحيح سبب وهي موجودة، تأثريها فالعدو وإنام نفى
استدل ثم ا حتميًا، أمرً فيها فليس التأثري ال بطبعها اهللا، بإذن لكن مؤثرة فهي بنفسها،

.(٢)~ عبدالوهاب بن حممد الشيخ املؤلف ذكرها بأحاديث ذلك عىل

فإن األزمنة صفر، كشهر بسبب أصالً ليس ما احلديث يف املذكورة األمور هذه ومن
اخلري والرش. فيه اهللا الشهور يقدر كغريه من  Å فصفر اهللا تقدير يف هلا دخل ال

مقابلة  الناس من بعض يفعله ما وهي مسألة مهمة عىل ~ الشيخ نبه  ثم
رش. وال خري بشهر ليس ألنه اخلري، صفر يقول: كمن مثلها ببدعة البدعة

إن ا خريً قال: تنعق البومة سمع إذا من عىل السلف «وهلذا أنكر بعض وقال:
الطيور»(٣). تنعق كبقية هي بل وال رش، خري يقال: اهللا، فال شاء

اإلنسان وأن اهللا عىل تبني وجوب التوكل املنفية األربعة هذه ~: أن ذكر ثم
.(١٧٤٣/٤) ومسلم البخاري (٧٤/٤)، (١) رواه

انظر: القول املفيد (١٠٠/٢). (٢)
.(١٠٣ املرجع السابق (١٠٢/٢، (٣)
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١١٩١

حالني: خيلو من ال املتشائم

وال حقيقة له ال ما أفعاله عىل فيعلق حيجم، فيقدم أو هلا يستجيب أن األول:
الرشك. من نوع وهذا له أصل

عىل ويقدم التوكل من عنده بام التشاؤم  ويدفع هذا يستجيب ال أن والثاين:
أن الواجب عليه لكن األول، من أهون فهذا ، غمٌ أو همٌ نفسه يبقى عىل لكن عمله

ا(١). مطلقً املنفية هذه األمور لداعي وأال يستجيب عىل اهللا يعتمد

يدري،  ال وهو التطري صور من الناس  بعض فيه يقع  ما  عىل  ~ نبه ثم
التفاؤل لطلب ويفتحه املصحف يأخذ أن وصورته بعض الناس يفعله ما ومثاله
يشبه عمل اجلاهلية وهذا تفاءل، وجد ذكر اجلنة وإذا تشاءم، النار ذكر وجد فإذا

باألزالم(٢). االستسقاء يف

أو العرب تتفاءل هبا وكانت أحد منازل القمر هو احلديث: يف الوارد والنوء
خري، نجم وهذا فيه، خري ال نحس عنه: هذا نجم يقولون النجوم فبعض تتشاءم،

اجلهل(٣). وهذا غاية كذا، بنوء مطرنا قالوا: إذا أمطروا وهلذا

اجلوية، باملنخفضات املطر عرصنا من تعليق يف هذا يشبه ما عىل الشيخ ثم نبه
أن الواجب بل الباب هذا للناس ال يفتح لكن حقيقيًا سببًا كانت وإن أهنا ذكر ثم
ترصف التي اجلاهلية أمور من باملنخفضات املطر فتعليق رمحة اهللا» من «هذا يقال:
وجاءت  أنواء اجلاهلية، هذا: «فذهبت من ا حمذرً ~ قال بربه التعلق عن اإلنسان

اجلوية»(٤). املنخفضات

.(١٠٣ انظر: القول املفيد (٩٤/٢، (١)
املرجع السابق (١٠٣/٢). (٢)

االستسقاء باألزالم. عن وفيها احلديث الرشك صور من الصورة الرابعة انظر: (٣)
القول املفيد (١٠٥/٢). (٤)

      



١١٩٢

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
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بنفسها. هي املؤثرة فليست سببًا اهللا جعلها املطر، لنزول املنخفضات سبب فهذه

ما وضمه، أوله بفتح وهي احلديث يف الواردة « ول «غُ كلمة معنى بني ثم
تلونت سافروا إذا كانوا العرب فذكر أن اإلنسان، ألهنا هتول العامة (اهلولة) تسميه
ضعف من السفر وهذا فيخافون ويتحرسون ويدعون خميفة بألوان الشياطني هلم
ثم  إليها، تلتفتوا هتمكم وال فال أي اهللاSتأثريها رسول فنفى اهللا، عىل التوكل
ا معتمدً كان إن أما هبا، ا معلقً قلبه كان إذا األمور ما يبتىل اإلنسان هبذه «وأكثر قال:

متنعه»(١). فال ترضه وال هبا، مبال غري اهللا عىل

S فقال:  اهللا رسول عند الطرية ذكرت قال: عامر بن حديث عروة ثم ذكر
باحلسنات يأيت اللهم ال فليقل: يكره ما أحدكم رأ فإذا ، مسلامً ال ترد و الفأل، (أحسنها

إال بك)(٢). قوة وال وال حول إال أنت، السيئات يدفع وال أنت، إال

ردته أن من منه يفهم ( مسلامً ترد (وال «قوله: :~ عثيمني ابن الشيخ قال
.« بمسلم فليس حاجته عن الطرية

املخرج األكرب املقصود الكفر الطرية، وليس ترده أن ينبغي ال املسلم واملعنى أن
امللة. من

التوكل(٣)، حقيقة ففيه يف احلديث املذكور الدعاء وهو لذلك الدواء إىل ثم أرشد
(الطرية رشك)(٤). حديث: عن ~ عثيمني ابن حتدث ثم

القول املفيد (١٠٦/٢). (١)
وابن ،« صحيح «إسناده الصاحلني (٥٣٧): رياض يف النووي قال عنه وسكت أبوداود (٢٣٥/٤) (٢) رواه

.(١٣٩/٨) والبيهقي ،(٢٩٤) السني
ضعيف». «السند للنووي: األذكار عىل يف تعليقه األرناؤوط عبدالقادر قال

بني». نظر املذكور التصحيح ص(٥٣٧): «يف الصاحلني يف تعليقه عىل رياض وقال األلباين
القول املفيد (١٠٨/٢). (٣)

«حسن وقال: والرتمذي (٣٣٦/٥)، عنه، وسكت (٢٣٠/٤) وأبوداود ،(٤٤٠ ،٤٣٨ ،٣٨٩/١) أمحد رواه (٤)
الذهبي. ووافقه وصححه ،(١٧/١) واحلاكم ،(١٤٢٧) حبان وابن ،(١١٧٠/٢) ماجه وابن ،« صحيح
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١١٩٣

معناه صدق اهللا عىل وأن التوكل ـ من امللة خيرج ال أصغر رشك أن الطرية وذكر
الذي وهذا هو سبحانه،  به الثقة مع املضار  ودفع املنافع جلب يف عليه االعتامد

فال يكفي(١). سبحانه به الثقة االعتامد بدون أما صدق يذهب التطري

أرشك). فقد حاجته؛  عن  الطرية  ردته (من  حديث هو الذي احلديث  رشح ثم
طريك وال إال طري وال خريك، خري إال ال اللهم تقولوا: (أن قال: فام كفارة ذلك؟ قالوا:

غريك)(٢). إله

به املتشاءم هذا أن اعتقد أكرب إن ا أرشك) أي رشكً «(فقد :S قوله أن وبني
هذا من يستفاد مما وذكر أن رشك أصغر(٣)، فهو سببًا اعتقده وإن بنفسه، الرش يفعل
وال عىل اهللا، يتوكل وإنام الطرية عن حاجته، ترده أن لإلنسان جيوز ال «أنه احلديث:
الناس بعض فإن مرة؛ للفعل أول مبارشته عند له حدث أو سمع بام رأ أو يبايل
هناك ألنه ما دامت خطأ، وهذا تشاءم، الفعل مبارشته يف أول يكره حصل له ما إذا

حدث»(٤). بام هتتم فال دينية، أو مصلحة دنيوية

ردك)(٥). أو أمضاك ما الطرية (إنام حديث رشحه عند بني ثم

يف ما حدث يميض، ال ال أو يميض جتعله التي وهي صاحبها، ترض الطرية التي
اإلنسان تفكري يف حتى السالمة منها «وال ريب أن قال: ثم إليه ومل يلتفت القلب

كله بيد اهللا»(٦). األمر إذ ال يستسلم، بل يدافع، أن لكن عليه شك،... بال خري

القول املفيد (١١٤/٢). (١)
هليعة، ابن «فيه وقال: للطرباين. (١٠٥/٥) املجمع يف اهليثمي وعزاه  املسند (٢٢٠/٢)، يف روه أمحد (٢)

حسن». وحديثه
املفيد٢/(١١٦). القول (٣)
القول املفيد (١١٨/٢). (٤)

إسناده نظر». «يف سليامن: الشيخ قال احلميد ص(٤٤٠) العزيز تيسري ويف أمحد (٢١٣/١)، رواه (٥)
القول املفيد (١١٩/٢). (٦)

      



١١٩٤

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

أمرين: خيلو من «ال فقال: أمضاك) S(ما قوله عن تكلم ثم

عدم نجاحه أو لنجاحه يستدل بأن وذلك التطري، جنس من أن تكون األول:
غري اليمني عن الطري انطالق بمثل التفاؤل ألن تطري، شك أنه ال فهذا بالتطري...
وجهته، أنه ير الذي إىل يذهب فإنه طار؛ إذا الطري إذ له؛ ال وجه ألنه صحيح؛

الطري. وهو حركة اهللا سببًا جيعله فقد اعتمد عىل سبب مل عليه؛ اعتمد فإذا

هذا تيسري عىل شاهده، يدل شيئًا أو سمعه ا كالمً سبب امليض يكون أن والثاين:
أال  Sرشط النبي الذي يعجب هو أن هذا ذكر ثم فأل»(١)، هذا فإن له، األمر
الفأل من طلبه فهذا يف فرح ونشط رآه إذا لكنه إلقدامه، جيعله سببًا يعتمد عليه وال

املحمود.
يكره. ما اإلنسان  رأ إذا  اجلديدة الدار  سكنى ترك عن الشيخ سئل  وقد
اهللا قد جعل ا، يكون مشئومً قد أو الزوجات املركوبات أو املنازل بعض أن فبني
من البيت هذا بيع فال يعترب منافع فوات أو ا رضرً إما مع مصاحبته بحكمته وحده
اإلنسان  رأ فإذا والفرس)(٢) واملرأة الدار ثالث: يف (الشؤم حديث وذكر التشاؤم

ذلك(٣). قدر بحكمته سبحانه  Å، وأن اهللا ذلك فليعلم أنه بتقدير اهللا

غري اهللا: عىل واالعتامد ـ التوكل ٩

الرزق يف  عليه واعتامده مواله، بغري اإلنسان تعلق األصغر الرشك من صور
سبب جمرد جيعله مل عليه، فهو واعتامده به القلب لقوة تعلق ونحوه، وذلك واملعاش

ذلك. فوق بل

القول املفيد (١٢٠/٢). (١)
.(٣٤ ،٣٣/٧) ومسلم البخاري (١٣٧/٩)، (٢) رواه

عبداملقصود (١٤٨/١). وترتيب أرشف مجع البن عثيمني، فتاو العقيدة (٣)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

١١٩٥

التوحيد باب  لكتاب رشحه يف الرشك من النوع هذا ~ عىل الشيخ نبه وقد
(املائدة: ٢٣). نث Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð Ï مث تعاىل: اهللا قول

الرشك من  ذلك>.. وغري ومعاشه رزقه  يف شخص  عىل «االعتامد فقال:
األصغر»(١).

كثري تعلق الرشك وهو هذا صور من اليوم الناس بعض فيه يقع ما عىل ثم نبه
ا تعلقً بمرتبه متعلق فقلبه افتقار، اعتامد رزقه حصول وظيفته يف عىل واعتامده منهم
الرزق يكون هذا ملن املحاباة من نفسه يف فتجد وهو اهللا، املسبب عن الغفلة مع ، كامالً
الرشك، يف السبب، فيقع فوق بل جعله سبب، جمرد أنه يعتقد مل ظاهر، فهو هو ما عنده
سبحانه اهللا عىل االعتامد وجعل ،Å  هو اهللا سبب واملسبب أن املرتب اعتقد إذا أما

اهللا(٢). عىل توكله يتنايف مع فعله وال يف حمذور فال سبب، املرتب أن وشعر

الغري، التوكل عىل ذكر أن « األصول ثالثة «رشح عن التوكل يف كتابه وملا حتدث
املتوكل مرتبة وانحطاط الغري، ذلك مرتبة بعلو الشعور الغري مع فيه فيام يترصف
تعلق نوع من الرشك األصغر لقوة ونحوه املعاش حصول يف عليه يعتمد أن مثل عنه
ذلك ر الذي قدّ هو اهللا تعاىل وأن سبب، جمرد أنه عليه عىل اعتمد لو به، أما القلب

حصوله(٣). أثر صحيح يف عليه للمتوكل كان إذا به بأس ال فهذا عىل يده

الســر: خـوف ـ ١٠

.أذ أو رضر هالك أو فيه ما توقع إذا لإلنسان حيصل انفعال اخلوف:

رشك وهو بعيد. من ساحر  كاخلوف فيه يؤثر ال خياف مما أن الرس: وخوف

القول املفيد (٢٣٤/٢). (١)
اإلسالم ص(٦٢). أركان وفتاو ،(٢٣٤/٢) املرجع السابق (٢٣١/١)، (٢)

ص(٥٩). األصول ثالثة رشح انظر: (٣)

      



١١٩٦

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

مع األصول ثالثة رشح كتابه  يف  فذكره عثيمني ابن الشيخ عليه نبه وقد أصغر
ال يؤثر عنه ا بعيدً وليًا أو القرب، صاحب بمن خياف ومثّل له حيمد، ال الذي اخلوف

من الرشك(١). أنه وذكر رس خمافة خيافه فيه، لكنه

: واخلضوع مع الذل الرجاء ١١ ـ

بعيد املنال أو املنال، قريب يشء عىل احلصول يف اإلنسان طمع معناه: الرجاء
منزلة القريب. تنزيالً له

حتدث وعندما ،Å  هللا إال يكون ال ا ذالً وخضوعً تضمن إذا الرجاء  وهذا
أن من  ذكر سبحانه هللا الرجاء عن إخالص األصول» ثالثة «رشح يف ~ الشيخ
بحسب ما أكرب أو أصغر ا رشكً أرشك اهللا فقد لغري الرجاء من هذا النوع رصف

الراجي(٢). بقلب يقوم

ص(٥٧). األصول ثالثة رشح (١)

ص(٥٨). األصول ثالثة رشح (٢)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

١١٩٧

C

به ينفع أن أسأل اهللا الذي البحث هذا يرس بمنه وكرمه إمتام الذي احلمد هللا
وتوصياته: نتائجه أبرز من كان ولقد

حتى الناس،  من كثري يتصوره ما يفوق وخطورته األصغر الرشك خفاء أن ١ـ 
وحتذير وصوره بمسائله والعناية به، االهتامم يستدعي مما منهم. املتعلمني 

الناس منها.

عليه دل بام والعربة جهل، يكون عن قد الناس، ألنه بعمل االغرتار من التحذير ٢ـ
الناس. بعمل الرشع ال

والتحذير الرشك هذا بيان قيام يف خري جيب عليهم قاموا بام الربانيني قد العلامء أن ٣ـ
تعليم هذا يف بواجبهم القيام األمة وعىل عنه، البديل الناس إىل وإرشاد منه،

واملساجد. واجلامعات املدارس يف الرشعي العلم ونرش به، والعمل العلم

الثقافة مناهج خاصة واجلامعات  املدارس يف التعليم مناهج تضمني أمهية ٤ـ
اجلهل، طريق عن يدخل مما  بالتوحيد  ختل ألفاظ من يستجد ما اإلسالمية 
بالباطل، احلق فيها يلتبس التي العنكبوتية  الشبكة  أو اإلعالم، طريق عن أو

بالكذب. والصدق

آله وصحبه وسلم. وعىل حممد نبينا عىل اهللا وصىل واهللا أعلم،

      




