
ميحرلا نمحرلا هللا مسب 
 تغريدات كتاب التوحيد

 

 

الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم  

  ١٤٢على سٌد المرسلٌن وبعد فهذه 

تغرٌدة شرحت فٌها أبواب كتاب التوحٌد 

المختصر المفٌد  )ولد لخصتها من كتابً 

والذي تم طبعه  (فً مجالس كتاب التوحٌد

 ونشره فً دار الصمٌعً وهذه التغرٌدات 

 هً زبدة ذلن الشرح الذي جمعته واختصرته 

 من شروحات كتاب التوحٌد فمن أراد أن  

ٌطالعها مباشرة فسوف فسٌستفٌد ومن لرأ  

معها متن كتاب التوحٌد ففائدته أكبر وأكثر 

فأوصٌكم بنشرها مااستطعتم إلى ذلن سبٌال 

من دعا إلى هدى  )لال علٌه الصالة والسالم 

كان له من األجر مثل أجور من تبعه الٌنمص 

ونحن فً آخر الزمان زمن الفتن فتن الشبهات والشهوات فلنتعلم  (ذلن من أجورهم شٌئا 

 العمٌدة الصحٌحة ولنعلمها غٌرنا  

وننشرها لدر استطاعتنا 

 

 

 

    كتاب التوحٌد ١الباب 

خلك هللا الخلك لٌفردوه بالعبادة وبهذاأرسل هللا الرسل وأماتوحٌده بربوبٌته وأفعاله فمد ألّر به 

الكفارفلم ٌنفعهم ولم ٌدخلهم فً اإلسالم 



 

 

وأمااألسماء والصفات فنثبتها  

كماجاءت فً الكتاب والسنة  

بال تمثٌل والتحرٌفوالتكٌٌف 

لٌس كمثله  " والتعطٌل كموله 

" شًء وهو السمٌع البصٌر

 

 

 باب فضل التوحٌد وماٌكفر من الذنوب  ٢ 

 

فٌه بٌان فضائل التوحٌد وأنه أول واجب  

على المكلف وأفضل األعمال وأعظمها 

تكفٌرا للذنوب وبه ٌدخل العبد الجنة 

 وٌمنع من الخلود فً النار 

 

ومن فضائله أنه السبب األعظم لتفرٌج  

كربات الدنٌاواآلخرة ودفع عموباتهما 

وٌحصل لصاحبه الهدى واألمن التام  

فً الدارٌن وٌحررالعبدمن رق المخلولٌن 

 

 باب من حمك التوحٌد دخل الجنة بغٌر حساب  ٣ 

 

تحمٌك التوحٌد هو تخلٌصه وتصفٌته من شوائب الشرن والبدع والمعاصً ومعرفته واالطالع 

على حمٌمته والمٌام بها وممن حممه سبعٌن ألفا 

 

ٌدخلون الجنة بالحسابوالعذاب وأخص صفاتهم ترن األسباب المكروهةكطلب الرلٌة 

واالكتواءلشدة ٌمٌنهم والٌتشاءمونالبزمانوالبغٌره وعلى ربهم ٌتوكلون 



 

 

 

 باب الخوف من الشرن  ٤

 

لماكان الشرن أعظم ذنب منافٌا للتوحٌد وٌوجب الخلودفٌالناروحرمان الجنة إذاكان شركا 

أكبرفإنه ٌنبغً للمسلم الخوف منه والحذر مماٌوصل إلٌه 

 

 باب الدعاء إلى شهادة أن ال إله إال هللا ٥ 

 

الٌنبغً لمن عرف التوحٌد وفضائله أن ٌمتصر على نفسه بل ٌجب علٌه أن ٌدعو غٌره إلى 

توحٌد هللا وإفراده بالعبادة واإلٌمان بماجاءت به رسله 

 

وذلن ٌتضمن الدعوة إلى أركان اإلسالم وأركان اإلٌمان واإلحسان وفعل الواجبات واجتناب 

المحرمات حسب لدرته وعلى لدرعلمه 

وٌبدأبالدعوة إلى التوحٌد 

 

 

 باب تفسٌر التوحٌد وشهادة أن ال إله إال هللا ٦ 

 

أي إٌضاح التوحٌد توحٌد اإللهٌة ألنه ممصود تصنٌف الكتاب وبٌان مدلول شهادة أن الإله إال 

هللا نفٌاوإثباتاوماتضمنته من إخالص العبادة هلل وحده 

 

وفً اآلٌات التً فً الباب بخصوصها مزٌد  

بٌان لمعنى كلمة اإلخالص، وما دلت علٌه من  

توحٌد العبادة والبراءة من عبادة ماسوى هللا من الشفعاء واألنداد والحجة على من تعلك  

. باألولٌاء والصالحٌن

 

 



 

 

 

 باب من الشرن لبس الحلمة والخٌط  ٧

ونحوهما لرفع البالء ودفعه  

  

لبس الحلمة والخٌط ونحوها كالودعة والتمٌمة والخرز ونحوها مماٌعلك على األطفال 

أوالبٌوتأوالدوابأوالسٌاراتأوالمحالت التجارٌة لدفع البالء 

 

لبل أن ٌمع أورفعه بعد أن ٌمع وذلن شرن أصغر إذا اعتمد أنها أسباب أما إذا اعتمد أنها بذاتها 

تدفع البالء أو ترفعه من دون هللا فذلن شرن أكبر 

 

 

 

باب ماجاء فً الرلى والتمائم ٨

 

الرلى جائزة إن كانت من المرآن أوالسنة  

أو بأسماء هللا وصفاته وكانت معلومة المعنى  

وخلت من الشرن كأن ٌدعى بهاغٌرهللا  

أوٌستغٌث فٌها 

 

 

 باألموات أوالجن والرلٌة التً توفرت فٌها 

الشروط مستحبة فً حك الرالً لمافٌهامن 

 النفع للخلك وجائزة فً حك المرٌض إالأنه 

 ٌنبغً له أال ٌبتديء بطلبها 

 

 



وأمالتمائم التً تعلك على األوالدٌتمون به البالء فإذاكانت من الخٌوط ونحوهافهً شرن 

أصغروأماإذاكانت من المرآن واألدعٌة  

واألسماء الحسنى فهً محرمة 

 

 

 

 

 

 باب من تبرن بشجر أوحجر ونحوهما ٩ 

 

التبرن منه ماهو مشروع وماهوممنوع 

التبرن بالمخلوق من لبر أوشجرٌعتمد حصول البركةمنهأوأنه ٌمربه - ١والتبرن الممنوع لسمان 

إلى هللا أوٌشفع له 

 

 

أمالتبرن بالمخلوق اعتمادا أن التبرن به لربة إلى هللا ٌثٌب علٌها ال - ٢ عنده فهذا شرن أكبر 

ألنه ٌضر أوٌنفع كالتبرن بكسوة الكعبة فذلن بدعة 

 

 

 باب ماجاء فً الذبح لغٌرهللا ١٠

الذبح هلل تعالى عبادة جلٌلة ثبتت باألدلة من الكتاب والسنة وصرفهالغٌرهللا شرن أكبركالذبح 

للجن أوللشجرأوالحجر أو ألصحاب المبور فلنحذر ذلن 

 

 

 باب الٌذبح هلل بمكان ٌذبح فٌه لغٌرهللا ١١

 

 فً الباب منع الوسٌلة التً توصل للذبح  

لغٌرهللا وذلن بمنع الذبح هلل فً مكان ٌذبح فٌه لغٌرهللا كالمكان الذي فٌه وثن من أوثان الجاهلٌة 

 



 

 

 باب من الشرن النذر لغٌر هللا ١٢ 

 

النذر عبادة حٌث مدح هللا الموفٌن به  

وأمر النبً بالوفاء به فصرفه لغٌر هللا  

شرن أكبر كالنذر للجن أوللموتى  

أولمبورهم فذلن نذر شرن ومعصٌة 

 

 

 

 

 

 باب من الشرن االستعاذة بغٌر هللا ١٣ 

 

من استعاذ بغٌر هللا فٌما الٌمدر علٌه 

 إال هللا فمد أشرن الشرن األكبر كاالستعاذة باألموات أوالجنوأمااالستعاذة بالحً الحاضر المادر 

فجائزة 

 

 

باب من الشرن أن ٌستغٌث بغٌر هللا ١٤ 

 أوٌدعو غٌره  

 

 دعاء غٌرهللا كالمٌت والجن فٌماالٌمدر علٌه إال هللا واالستغاثة بهم فً كشف الضروجلب الخٌر 

شرن أكبرأماالستغاثة بالمخلوق فٌماٌمدرعلٌه فجائزة 

 

 

 



 

 

أٌشركون ماالٌخلك )باب لول هللا تعالى١٥ 

 (شٌئا وهم ٌخلمون 

 

الردعلى كل شرن وبٌان حال المدعوٌن من دون هللا وأنهم خلك هللا الٌنفعونوالٌضرون وهم 

إماغائبون كالمالئكة أوأموات كاألنبٌاء والصالحٌن أوجمادات 

 

ومما ٌبٌن بطالن الشرن بالصالحٌن والتعلك بهم من دون هللا أن النبً شج وكسرت رباعٌته فً 

أحد فلم ٌدفع عن نفسه وهوحً فغٌره من الصالحٌن أعجزمن باب أولى ولمادعا على من آذوه 

فإذا كان النبً لٌس له من  (لٌس لن من األمر شًء)لم ٌستجب له فٌهم بل نزل علٌه فً ذلن 

اشتروا أنفسكم ال أغنً من )األمر شًء فغٌره من باب أولى وكذلن ماصرح به ألهل بٌته بموله 

 (هللا شٌئا

 

 

 

 

 

 

حتى إذا فزع ) باب لول هللا تعالى ١٦ 

 ( عن للوبهم

 

إذاسمعت المالئكة كالم هللا بالوحً إلى جبرٌل فزعت تعظٌماوهٌبة حتى ٌصٌبهامثل الغشً مع 

عظم خلمتهم ولوتهم ولدرتهم فكٌف ٌدعوهم أحدمن دون هللا 

وغٌرالمالئكة ممن هو أضعف منهم من باب أولى  

أن الٌدعىوالٌعبد ففً ذلن الرد على جمٌع فرق المشركٌن الذٌن ٌعبدون من الٌمارب المالئكة 

فً خلمتهم ولوتهم والفً صفة من صفاتهم 

 

 



 

 

 

باب الشفاعة  ١٧

 

ردالمصنف على من ٌبرر شركه بدعاء المالئكة واألنبٌاء واألولٌاء وٌمولون نحن نعلم أنهم 

مخلولون ولكنهم لهم جاه عنداللهفنرٌدمنهم أن ٌشفعوا لناعندهللا 

فألام األدلة على أن ذلن هوعٌن الشرن الذي نهى هللا عنه وأبطل كل وسٌلة توصل إلٌه كمالال 

فمن لال  (وٌعبدون من دون هللا ماالٌضرهموالٌنفعهم وٌمولون هؤالء شفعاؤنا عند هللا)تعالى 

ٌافالن اشفع لً فمد أشرن الشرن األكبر : لصاحب المبر

 

 

 

 

 (إنن التهدي من أحببت)باب لول هللا تعالى١٨

 

 لماكان النبً غٌرلادرعلى هداٌة من أحب هداٌته وهو عمه أبً طالب تبٌن أنه 

الٌمدرإالعلىماألدره هللا علٌه فبطلت عبادته من دون هللا 

 

فعبادة غٌره أبطل وأبطل كدعاء األموات  

والصالحٌن واالستغاثة بهم وسؤالهم  

تفرٌج الكرب وطلب الشفاعة منهم  

فكل ذلن شرن أكبر مخرج من الملة 

 

 

 

 

 



 

 

 باب ماجاء أن سبب كفر بنً آدم  ١٩ 

وتركهم دٌنهم هو الغلو فً الصالحٌن  

 

سبب كفر بنً آدم وتركهم دٌنهم هوالغلووتجاوزالحدفً الصالحٌن فإنه أصل الشرن  

لدٌما وحدٌثا وذلن بالغلو فً تعظٌمهم  

والبناءعلى لبورهم أوتصوٌر صورهم 

أواعتماد لدرتهم فً التأثٌر أومشاركتهم هلل 

 فً التدبٌر ونحوذلن من صور الغلو ومن رفع أحدا من الصالحٌن فوق منزلته التً أنزله هللا 

 فمد غال فٌه 

 

 

 

باب ماجاء فً التغلٌظ فٌمن عبدهللا ٢٠ 

عند لبر رجل صالح فكٌف إذا عبده ؟ 

 

جاءت هذه النصوص وفٌها تغلٌظ وتهدٌد ووعٌد شدٌد على من ٌعبدهللا عند لبر رجل صالح مع 

أنه الٌمصد إال هللا فكٌف بعبادة الرجل الصالح صاحب المبر 

 

فإن ذلن أحك وأولى بماهو أعظم من هذا التغلٌظ 

ألنه شرن أكبر وكل وسٌلة تؤدي إلى الشرن فهً محرمة ومغلظ فٌها ومنهً عنها أشد النهً 

 

 

 باب ماجاء أن الغلو فً لبور الصالحٌن ٌصٌرها أوثانا تعبد من دون هللا  ٢١ 

 

الغلو فً لبور الصالحٌن وسٌلة إلى الشرن وعبادة األموات وذلن بالبناء علٌها واتخاذ المساجد 

علٌها والصالة عندها والذبح والنذر هلل عندها 



فإن ذلن ٌجعلها أوثانا وذلن ألنهاوإن كانت هلل لكن تخصٌص فعلها عند لبورالصالحٌن وسٌلة 

إلى الشرن وصرف هذه العبادات لؤلموات ولد نهى الشرع عن ذلن أشد النهً 

 

 

 

 باب ماجاء فً حماٌة المصطفى  ٢٢ 

ملسو هيلع هللا ىلص جناب التوحٌد 

 وسده كل طرٌك ٌوصل إلى الشرن 

 

 حمى النبً جناب التوحٌد حماٌة محكمة وسدكل طرٌك ٌوصل إلى الشرن ونهى عن ألوال 

وأفعال ٌخشى أن توصل إلى الشرن ألنه حرٌص على أمته رؤوف رحٌم بهم 

ومن ذلن نهٌه أمته أن ٌجعلوا لبره عٌدا ٌعتادون زٌارته فً ولت محدد وٌعكفون عنده وٌصلون 

عنده وأخبر أن الصالة والتسلٌم علٌه ٌبلغه من المرٌب 

والبعٌد على السواء فالحاجة إلى شد الرحل والسفر لزٌارته فإن اتخاذ المبور عٌدا بتحري 

الصالة عندها والبناء علٌهاوشد الرحل إلٌهاوالغلو فٌها 

 

 

 

بأن تجعل محل اجتماع وارتٌاد ترتب لها زٌارات مخصوصة من ألرب وسائل الشرن وأبلغ 

أسباب الفتن فإن الفتنة بالمبور أعظم من الفتنة باألشجار واألحجار 

 

 

 

 

باب ماجاء أن بعض هذه األمة ٌعبد األوثان ٢٣

 

 دلت األدلة على على ولوع الشرن فً هذه األمة وأن منهم من سٌتبعون الٌهود والنصارى فً 

عبادة األوثان وٌشركون باهلل ولصد بهذا الباب الرد على 

عبادالمبورالذٌن ٌنطمون بالشهادتٌن ومع ذلن ٌصرفون العبادات ألصحاب المبورفٌدعونهم 

وٌستغٌثون بهم وٌذبحون لهم ومع ذلن ٌمولون الٌمع فً األمة شرن 



 

 

 

 باب ماجاء فً السحر ٢٤ 

 

السحر عزائم ورلى وكالم ٌتكلم به ٌستدعى به الجن والشٌاطٌن وأدوٌة فٌمرض وٌمتل وٌفرق 

بٌن المرء وزوجه وماهم بضارٌن به من أحد إال بإذن هللا 

 

ولماكان كثٌرا من ألسام السحر الٌأتً  

إال بالشرن والتوسل باألرواح الشٌطانٌة 

 إلى مماصد الساحر أدخله المؤلف  

فً كتاب التوحٌد والٌتمللعبدتوحٌد 

حتى ٌدع السحر للٌله وكثٌره ولهذالرنه الشارع بالشرن من جهة مافٌه من استخدام الشٌاطٌن 

والتعلك بهم والتمرب إلٌهم ومن جهة مافٌه من دعوى علم الغٌب 

 

 

 

 

 باب بٌان شًء من أنواع السحر ٢٥ 

 

لماذكر المصنف فً الباب السابك السحر ذكر فً هذا الباب شٌئا من أنواع السحر 

لكثرتهاوخفائها على الناس حتى ظنوها من كرامات األولٌاء وآل بهم األمر إلى أن عبدوا 

أصحابها 

 فولعوا فً الشرن فمن أنواع السحر العٌافة وهً زجر الطٌر والتفاؤل بأسمائها وأصواتها 

وممرها وهً عكس الطٌرة ، والطرق وهو الخط ٌخط باألرض ٌخطه 

 الرمالون وٌدعون به علم الغٌب ومنه الضرب بالحصى والودع والخرز الذي ٌفعله النساء، 

والتنجٌم وهو اإلخبار عن المستمبل اعتمادا على أحوال النجوم، 

والنمٌمة ذكرها المصنف ألنها تشارن السحر فً التفرٌك بٌن الناس ، ومن أنواعه عمد الساحر 

للعمد ونفثه فٌها مستعٌنا بالشٌاطٌن إلصابة المسحور، 



وبعض البٌان والبالغة والفصاحة تعمل عمل السحر ففٌها تموٌه وتلبٌس ألثرها وتأثٌرها 

فً الملوب واألسماع  فً تصوٌر الحك بصورة الباطل والباطل بصورة الحك أمالبٌان لتوضٌح 

الحك فهو ممدوح 

 

 

 

 

 

باب ماجاء فً الكهان ونحوهم ٢٦ 

 

 الكهان جمع كاهن وهو الذي ٌخبر عن المغٌبات الكائنة والمستمبلٌة اعتمادا على االستعانة 

بالشٌاطٌن كالعرافٌن والمنجمٌن والرمالٌن وكل من ٌدعً 

 

 

 علم الغٌب ألن هللا هو المتفرد بعلم الغٌب فمن ادعى مشاركة هللا فً ذلن أوصدله فمد جعل هلل 

شرٌكا فٌماهو من خصائصه وكثٌر من الكهانة التخلو من 

الشرن والتمرب إلى الوسائط التً تستعٌن بها على دعوى العلوم الغٌبٌة فهو شرن من جهة 

دعوى مشاركة هللا فً علمه ومن جهة التمرب إلى غٌر هللا 

 

 

 

 

 باب ماجاء فً النشرة ٢٧

 

النشرة هً حل السحر عن المسحور  

فإن كانت بالرلٌة واألدوٌة المباحة فهذا جائز 

وإن كانت بسحر مثله فهً ممنوعة ومحرمة  

وذلن من عمل الشٌطان 

 



 

 

 

 

 باب ماجاء فً التطٌر ٢٨ 

 

التطٌر هو التشاؤم وكان أهل الجاهلٌة  

ٌتشاءمون بالطٌور وإذا رأوها تطٌر فً  

جهة تشاءموا ورجعوا عماعزموا علٌه من  

سفر أوزواج ثم صاروا ٌتشاءمون 

بكل شًء بالزمان والمكان واآلدمٌٌن والطٌرة 

شرن أصغر ٌجب أن ٌتجنبهاالمسلم وٌمضً  

فً أموره متوكال متفاءال حسن الظن بربه  

وٌكتفً باالستخارة عن الطٌرة 

 

 

 

 

 

 ماجاء فً التنجٌم ٢٩

 

التنجٌم نوعان  

علم التأثٌر وهو االستدالل باألحوال الفلكٌة على الحوادث األرضٌة وهوٌنمسم إلى : األول 

إذااعتمدأن الكواكب - ١ ألسام كلهامحرمة٣ 

االستدالل -٢هً التً تخلك هذه األشٌاء الكونٌة وماٌحدث من خٌر وشر فهذا كفر صرٌح 

بالكواكب على الحوادث المستمبلٌة فهذا من ادعاء علم الغٌب وهو كفر 

إذا اعتمدأن الكواكب -٣كالمنجمٌن الذٌن ٌخبرون عن أحداث مستمبلٌة التصادٌة وسٌاسٌة وغٌرها

مجرد أسباب للتأثٌروأماالذي ٌخلك األحداث فهوهللا فذلن شرن أصغر 



علم التسٌٌر فهو االستدالل بالكواكب على المبلة والجهات وأولات الصالة وأولات بذر : الثانً 

الزرع فهذا مرخص فٌه ألنه ٌدرن بالمشاهدة والحس والخبر 

وهكذاكلمااستندإلى شًء محسوس وتجارب ونظرفً سنن هللا الكونٌة كمعرفة أحوال الطمس 

ونزول المطر أومعرفة ولت الكسوف والخسوف فإنه الٌدخل فً التنجٌم أوالكهانةأوادعاء علم 

الغٌب  

 

 

باب ماجاء فً االستسماء باألنواء ٣٠ 

 

إما :  نسبة السمٌا ومجًء المطرإلى النجوم بموله مطرنا بنجم أونوء كذا فال ٌخلو المائل 

إما أن ٌعتمد أن لها تأثٌرا فً إنزال المطرأو اعتمد أن النجوم هً - ١ 

وإما أن ٌنسب -٢التً  تخلك المطر أودعاها من دون هللا لتنزل المطر وهذا كله شرن أكبر 

إنزال المطر إلى النجم وٌعتمد أن هللا هو الفاعل وهذا شرن أصغر 

وهذا هو الذي نفاه النبً وأبطله وبٌن أنه من أمر الجاهلٌة حماٌة لجناب التوحٌد وسدا لذرائع 

الشرن ولو بالعبارات الموهمة والواجب شكر هللا تعالى بنسبة نعمة إنزال المطرإلٌه تعالى  

وأن ٌمول العبد مطرنا بفضل هللا ورحمته 

 

 

ومن الناس من ٌتخذ  )باب لول هللا تعالى ٣١

 (من دون هللا أندادا

 

أصل التوحٌد وروحه إخالص المحبة هلل وحده 

وهً أصل التأله والتعبد له بل هً حمٌمة العبادة والٌتم التوحٌد حتى تكتمل محبة العبدلربه 

وتسبك محبته 

 

 جمٌع المحاب وتغلبها وٌكون لهاالحكم علٌها 

المحبة فً هللا وهً محبة أنبٌاء هللا - ٢محبة هللا التً هً أصل اإلٌمان التوحٌد-١وألسام المحبة 

ورسله 

وأتباعهم ومحبة ماٌحبه هللا من األعمال واألزمنة واألمكنة وغٌرها وهذه تابعة لمحبة هللا 

ومكملة لها 



محبة مع هللا وهً محبة المشركٌن آللهتهم - ٣

 

وهً أصل الشرن ومن ذلن محبة لبور األولٌاء  والصالحٌنلهامثل محبة هللا أوأشد وذلن شرن 

 (ومن الناس من ٌتخذ من دون هللا أندادا ٌحبونهم كحب هللا)أكبر 

 

 

إنماذلكم الشٌطان  ) باب لول هللا تعالى٣٢

 (ٌخوف أولٌاءه 

 

خوف السر وهو - ١ ألسام ٣الخوف من أجل العبادات التً ٌجب إخالصها هلل تعالى والخوف 

أن ٌخاف من وثن أوصاحب لبر أن ٌصٌبه بماٌكره وهذا شرن أكبر 

 

أن ٌترن اإلنسان ماٌجب علٌه كاألمربالمعروف والنهً عن المنكر خوفا من الناس - ٢ 

الخوف الطبٌعً كالخوف من عدو أوسبع فهذا الٌذم -٣وهذامحرم وشرن أصغر

 

وعلى هللا فتوكلوا  ) باب لول هللا تعالى ٣٣ 

 (إن كنتم مؤمنٌن 

 

التوكل عبادة عظٌمة وهو االعتماد على هللا  

وحده كفاٌة وحسبا فً جلب المنافع ودفع  

المضار فً الدنٌا واآلخرة والوثوق به فً 

 حصول المطلوب مع بذل 

 

 الجهد فً بذل األسباب دون االعتماد  

ألسام ٣علٌها وهو 

التوكل فً ماالٌمدرعلٌهإالهللا كالذٌن ٌتوكلون على األموات فً الرزق أوالشفاعةفهذاشرن -١

أكبر 

التوكل فً األسباب الظاهرة كمن ٌتوكل على مسئول فٌماألدره هللا علٌه من رزق أودفع أذى -٢

فهذاشرن أصغر 



والجائز هو أن ٌوكل نائباعنه فً أموردنٌاه دون أن ٌعتمد علٌه بل ٌعتمد على هللا والٌمول - ٣

توكلت علٌه بل ٌمول وكلته 

 

 

 

 

 (أفأمنوا مكر هللا) باب لول هللا تعالى٣٤

 

األمن من مكر هللا من أعظم الذنوب المنافٌة  

لكمال التوحٌد ودلٌل على ضعف اإلٌمان  

فمن أمن مكر هللا لم ٌبال بماترن من  

الواجبات ومافعل من المحرمات 

 

 

 لعدم خوفه من هللا والواجب أن ٌجمع  

االنسان بٌن الخوف والرجاء فال ٌغلب  

الرجاء فٌأمن مكر هللا والٌغلب الخوف 

 فٌٌأس من رحمة هللا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 باب من اإلٌمان باهلل الصبر على ألدار هللا  ٣٥ 

 

 ألسام ٣الصبر على األلدار واجب وضده محرم وهو الجزع المنمص لكمال التوحٌد والصبر 

صبرعلى الطاعات حتى ٌؤدٌها - ١

وصبر عن المعاصً حتى ٌجتنبها - ٢

 

 

وصبر على مالدره هللا علٌه من المصائب بحبس النفس عن الجزع واللسان عن التسخط -٣

والجوارح عن لطم الخدودوشك الجٌوب وكل ماٌدل على الجزع وعدم الصبر 

 

 

 

 

 باب ماجاء فً الرٌاء ٣٦

 

الرٌاء هو إظهار العبادة لمصد رؤٌة الناس 

لها فٌحمدوا صاحبها وهو شرن أصغر محبط  

للعمل الذي صاحبه ولذا ورد النهً عنه 

والتحذٌر منه وهو الٌخرج من الملة 

 

 

 

 باب من الشرن إرادة اإلنسان بعمله الدنٌا ٣٧

 

وهو أن ٌعمل العمل الذي شرع لآلخرة "إرادة اإلنسان بعمله الدنٌا"من أنواع الشرن األصغر

وهو الٌرٌد به إالَّطمع الدنٌا وذلن شرن 

 فً النٌة واإلرادة والمصد 

 



 

 

 باب من أطاع العلماء واألمراء فً تحرٌم ماأحل هللا أوتحلٌلماحرمه فمد اتخذهم أربابا ٣٨

 

من أطاع العلماء واألمراء وغٌرهم فً تحرٌم ماأحل هللا أوتحلٌلماحرم هللا فمد جعلهم شركاء 

 هلل وأشركهم معه فً التشرٌع وهذا ماٌسمى 

بشرن الطاعة 

وهؤالء الذٌن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون هللا حٌث أطاعوهم فً التحلٌل والتحرٌم 

أنهم ٌعلمون أنهم بدلوا دٌن : ٌكونون على وجهٌن األول

أن :  هللا فٌتبعونهم على التبدٌل فهذا كفر وشرن وإن لم ٌكونوا ٌصلون لهم وٌسجدون الثانً

ٌكون اعتمادهم بتحرٌم الحرام وتحلٌل الحالل ثابتا 

لكنهم 

 أطاعوهم فً معصٌة هللا مع علمهم أنها معصٌة فهؤالء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب 

 

 

 

ألم تر إلى الذٌن  )باب لول هللا تعالى ٣٩ 

 (ٌزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلٌن 

 

 ترجم المصنف بهذه اآلٌة الدالة على كفر من أراد التحاكم إلى غٌر كتاب هللا وسنة نبٌه فمن 

شهد أن ال إله إال هللا ثم عدل إلى تحكٌم غٌر الرسول 

 فً موارد النزاع وفً الخصومات فمد كذب  

فً شهادته فمناسبة هذاالباب لكتاب التوحٌد ظاهرة جلٌة وهً أن التحاكم إلى غٌر شرع هللا لدح 

فً أصل التوحٌد 

وكفرباهلل وأن الحكم بشرع هللا واجب  

مع وجوب التنبه إلى أن مسألة التكفٌر  

وتنزٌله على األفراد والحكومات من أخطر 

 المسائل ولد ضلت فً ذلن أفهام وزلت ألدام 

 فال ٌجوز التسرع فً التكفٌر والواجب الرجوع  



إلى العلماء الراسخٌن 

 

 

 

 

 باب من جحد شٌئا من األسماء والصفات  ٤٠

 

التوحٌد الٌحصل إال باإلٌمان باهلل وأسمائه وصفاته بإثباتها على الوجه الالئك باهلل تعالى 

لٌس كمثله شًء  )إثباتا بالتمثٌل وتنزٌها بالتعطٌلكماهو منهج السلف كما لال تعالى

 (وهو السمٌع والبصٌر

 والذي ٌجحد اسماسمى هللا به نفسه فً كتابه أوسنة نبٌه فإنه ٌكون كافراباهلل تعالى كماجحدت 

" وهم ٌكفرون بالرحمن"لرٌش اسم هللا الرحمن فمال عنهم 

فأهل السنة والجماعة سالمون من ضاللتٌن  

التعطٌل وهو نفً داللة األسماء والصفات - ١

والتمثٌل وهو إثباتها على وجه ٌماثل صفات المخلولٌن - ٢ 

 

 

ٌعرفون نعمة هللا  ) باب لول هللا تعالى ٤١ 

 (ثم ٌنكرونها

الواجب على الخلك أن ٌضٌفوا النعم إلى 

 هللا تعالى لوال واعترافا وبذلن ٌتم توحٌدهم  

ومن أنكر نعم هللا بملبه ولسانه فذلن كافر 

 أما من ألّر أن النعم كلهامن هللا ولكنه بلسانه ٌضٌفهاإلى نفسه وعمله أوإلى سعً غٌره  

كماهوجارعلى األلسنة مماذكر فً هذا  

الباب فهذاشرن أصغر 

 

 

 



 (فالتجعلوا هلل أن ندادا)باب لول هللا تعالى ٤٢ 

 

 المراد بهذه الترجمة التحذٌر من الشرن األصغر كالحلف بغٌرهللا وكالتشرٌن فً األلفاظ كمول 

لوال هللا وفالن وهذا باهلل وبن وكإضافة األشٌاء 

وولوعها لغٌرهللا ولول ماشاء هللا وشئت ونحوهامماورد فً الباب ومن تحمٌك التوحٌد االحتراز 

من األلفاظ الشركٌةولوجرت على 

 اللسان من غٌر لصد 

 

باب ماجاء فٌمن لم ٌمنع بالحلف باهلل ٤٣ 

 

 ٌجب على المسلم أن ٌمنع وٌرضى بالحلف باهلل تعالى تعظٌماهلل ومن لم ٌرضى فلٌس من هللا 

فهذه براءة من هللا ممن لم ٌمنع بالحلف به ووعٌد شدٌد 

 فٌجب تعظٌم الٌمٌن باهلل والرضا بها سواء فً الخصومات أواالعتذارات وهذا عام فً كل 

حلف فإن تعظٌم هللا فً للب العبد ٌجعله ٌصدق من حلف له باهلل 

ولو كان كاذبا لكن له أال ٌبنً علٌه شٌئا  

والتصرفا لكن ٌصدله والٌظهر له  

تكذٌبا تعظٌما هلل 

 

 

 

 

 

 (ماشاء هللا وشئت) باب لول ٤٤

لول ماشاء هللا وشئت الٌجوزلمافٌه من التسوٌة بٌن الخالك والمخلوق فً المشٌئة وهو شرن 

أصغر إن اعتمد أنه دون هللا فً المشٌئة والمدرة لكن 

أشرن به فً اللفظ وأما إذا اعتمد أن المعطوف مساو هلل فً المشٌئة والمدرة فذلن شرن أكبر 

 

 

 



 باب من سب الدهر فمد آذى هللا ٤٥ 

 

ساب الدهربٌن أمرٌن إما مسبة هللا  

أوالشرن به فإن اعتمد أن الدهر فاعل مع  

هللا فهو شرن وإن اعتمدأن هللا وحده  

هوالفاعل لذلن فمد سب هللا تعالى 

 

 باب التسمً بماضً المضاة ونحوه ٤٦ 

 

كل اسم فٌه تعظٌم شدٌد للمخلوق من األلماب واألسماء التً فٌها التعظٌم الذي الٌلٌك إال باهلل 

عزوجل مثل ملن األمالن وسٌد السادات وماأشبه ذلن 

 من األلماب الضخمة فٌحرم التسمً بها ومنهالاضً المضاة لٌاسا على تحرٌم التسمً بملن 

الملون الوارد ذمه والذي ٌنافً كمال التوحٌد 

 

 باب احترام أسماء هللا تعالى ٤٧

فٌه المنع من امتهان أسماء هللا بالتسمً بأسمائه والتكنً بها فذلن محرم وٌمنع أٌضا مماٌوهم 

بعدم احترامها كالتكنً بأبً الحكم 

 

 باب من هزل بشًء فٌه ذكر هللا أوالمرآنأوالرسول ملسو هيلع هللا ىلص  ٤٨ 

 

من تكلم بكالم فٌه الهزل واالستهزاء والعٌب إماباللهأوبالمرانأوبالرسول أوسنته أوباألنبٌاء 

والمرسلٌن فمد كفر الستخفافه بالربوبٌة والرسالة 

 أماالستهزاء بعلماء الشرٌعة والصالحٌن فٌنظر  

فٌه إلى المرائن والبواعث على السخرٌة فإن كان لتدٌنهم باإلسالم وعناٌتهن بالكتاب والسنة 

فذلن كفر 

 وردة وإن كان الباعث على السخرٌة بالعلماء والصالحٌن أمور أخرى كاتهامهم فً نٌاتهم 

وصدلهم فً التدٌن فهذا االتهام حرام لكن  

الٌصل إلى حد الكفر 

 



 باب ماجاء فً لول هللا تعالى ٤٩

 (ولئن أذلنه رحمة منا من بعد ضراء مسته ) 

 

من زعم أن ماأوتٌه من النعم والرزق فهو بكده وفطنته وتعبه وتحصٌله وأنه مستحك لذلن فهذا 

من كفران النعم والعجب بالنفس كمافعل األبرص واأللرع 

 إذ نسبوا النعمة التً أعطاهم هللا إٌاها إلى أنفسهم وتحصٌلهم فنسبة النعم إلى هللا توحٌد 

ونسبتها إلى غٌره شرن لكن إن اعتمد أن موجدها غٌرهللا 

فذلن شرن أكبر وإن اعتمد أن غٌر هللا مجرد سبب وهللا هو الذي أوجدها ولكن نسبها إلى السبب 

فذلن شرن أصغر 

 

 (فلما آتاهما صالحا) باب لول هللا تعالى ٥٠ 

 

تعبٌد األسماء لغٌرهللا شرن أصغر ٌنافً كمال التوحٌد وهو شرن الطاعة إن كان الممصود 

مجرد التسمٌة ولم ٌمصد به معنى العبودٌة فإن كان الممصود 

به معنى العبودٌة والتأله لغٌرهللا صارمن الشرن األكبر كماعلٌه عباد المبورالذٌن ٌسمون 

أوالدهم عبدالحسٌنأوعبدالرسول فإنهم غالبا ٌمصدون التعبد 

 

  (وهلل األسماء الحسنى) باب لول هللا تعالى ٥١  

 

أصل التوحٌد إثبات ما أثبته هللا لنفسه أوأثبته له رسوله من األسماء الحسنى والصفات العلى من 

غٌر تحرٌف والتعطٌلوالتكٌٌفوالتمثٌل 

 وعدم اإللحادفً أسمائه بتسمٌة هللا بمالم ٌسم به نفسه أوالتكذٌب بها أوبمعانٌهاوبمادلت علٌه 

أوتسمٌة المخلولات بها وأسماؤه تعالى الٌحصٌهاإالهو 

 

 ولدبلغت الغاٌة فً الحسن فلٌس فً األسماءأحسنوالأكملوالأجملوالأعظم 

منها فٌنبغً للعباد معرفتها وما احتوت علٌه  

من المعانً الجلٌلة والمعارف الجمٌلة 

 والتعبدهلل بها وبإثباتها ودعاؤه بها فهً أعظم الوسائل إلى هللا تعالى وفً هذه الترجمة أراد 

المصنف الرد على من ٌتوسل بذوات األموات وأنه باطل وأن المشروع التوسل باألسماء 

الحسنى والصفات العلى وباألعمال الصالحة وأن تطلب 



 من الرجل الصالح الحً أن ٌدعو لن  

 

 

السالم على هللا : باب الٌمال ٥٢

 

لماكان السالم على الشخص معناه طلب  

السالمة له امتنع أن ٌمال السالم على هللا ألنه هو الغنً السالم من كل آفة ونمص فهو ٌدعى 

والٌدعى له 

 

 وٌطلب منه السالمة والٌطلب له السالمة فهذا نهً عن التسلٌم على هللا ألنه هو السالم فهو 

غنً عن أن ٌسلم علٌه 

 

اللهم اغفر لً إن شئت : باب لول ٥٣ 

 

تعلٌك الدعاء بالمغفرة بالمشٌئة منهً عنه فال تمل فً دعائن إن شاءهللا واعزم الطلب فاهلل 

الٌثمله شًء من حوائج خلمه أوٌضطره شًء إلى لضائها 

 

عبدي وأمتً  :  باب الٌمول ٥٤ 

 

" أطعم ربن ، وضًء ربن ، عبدي، أمتً"

نهً عن هذه األلفاظ تحمٌما للتوحٌدوسد الذرائع الشرن لمافً هذه األلفاظ من التشرٌن فً اللفظ 

وأرشدإلىماٌموم ممامها 

 

 باب الٌرد من سأل هللا ٥٥

من سألن باهلل فإنه ٌجب علٌن إعطاؤه مالم ٌتضمن السؤال إثما أوضررا على المسئول  

تعظٌما وإجالال هلل الذي سأل به وكذلن من استعاذ باهلل فأعذه 

 

 

 



 باب الٌسأل بوجه هللا إال الجنة ٥٦ 

 

أي الٌجوز أن ٌسأل بوجه هللا العظٌم إال الجنة إجالال وإعظاما له أن ٌسأل بوجهه ماهو حمٌر 

من حوائج الدنٌا بل ٌسأل بوجهه غاٌة المطالب كالجنة 

 بمافٌها من النعٌم الممٌم والنظر إلى وجهه الكرٌم أواإلعانة على أعمال اآلخرة واألعمال 

الصالحة الموصلة إلى الجنة فهذا من حموق التوحٌد 

 

 باب ماجاء فً اللو ٥٧ 

 

: استعمال لفظة لو على لسمٌن

مذموم وهو إستعمالها على أمر ماض وحمل علٌها الضجر والحزن وضعف اإلٌمان - ١

بالمضاء والمدر كاستعمالها عند المصائب 

وأما المحمود فهو استعمال لو رغبة فً الخٌر واإلرشاد والتعلٌم فاألصل فً استعمال لو -٢ 

الجواز إال إذالارنها أمر محرم كاالعتراض على الشرع والمدر 

 

باب النهً عن سب الرٌح ٥٨ 

 

: سب الرٌح على وجهٌن 

أن ٌسبهاوٌتسخطمنهاباعتماد ١

أنها مأمورة مخلولة فهذامحرم  

أماإن سبهاباعتمادأنهاهً  ٢

الفاعلة فذان شرن فً الربوبٌة 

 

ٌظنون باهلل  ) باب لول هللا تعالى ٥٩

 (غٌرالحك ظن الجاهلٌة 

حسن الظن باهلل من واجبات التوحٌد وسوء الظن باهلل ٌنافً أصل التوحٌد وٌكون كفرا باهلل 

إذازاد وكثر واستمر وٌنافً كماله إذاكان شٌئا عارضا أوخفٌفا 

 

أوخاطرا فً النفس فمط والٌتكلم به بلسانه 



أنا عند ظن عبدي بً إن  "أماإن تكلم به بلسانه فإنه ٌكون منافٌا للتوحٌد

" ظن بً خٌرا فله وإن ظن بً شرا فله

 

 باب ماجاء فً منكري المدر ٦٠ 

لما كان اإلٌمان بالمدر من أركان اإلٌمان والٌصح اإلٌمان إال به وضع له المؤلف هذا الباب ألن 

هذا مماٌحصل به التوحٌد وٌنتفً به الكفر ولٌرد على 

منكري المدر ببٌان ماجاء فً إنكاره من الوعٌد الشدٌد والتحذٌراألكٌد واإلٌمان بالمضاء والمدر 

العلم بكل ماكانوماٌكون :ٌشتمل على أربع مراتب األولى 

كتابة ذلن كله فً اللوح المحفوظ  :الثانٌة 

الخلك وهو أن كل شًء هو من :المشٌئة وهو أنه الٌكون كائن إال بمشٌئة هللا الرابعة :الثالثة 

خلك هللا 

 

باب ماجاء فً المصورٌن  ٦١

 

 التصوٌر المحرم ٌدخل فٌه 

 أن ٢ النحت بأن ٌصنع تمثاال أوصورة مجسمة على شكل ذات روح كإنسان أوحٌوان١صورتان

ٌرسم بٌده شٌئا من ذوات األرواح 

 

 وذلن ألن فٌه مضاهاة لخلك هللا وتشبه بخلك هللا وأماالتصوٌر باآلالت الحدٌثة كالكمرات فهل 

ٌلحك بالتصوٌر فهذااختلف فٌه الفمهاء 

 ولدعمدالمؤلفهذاالباب فً كتاب التوحٌدألنالتصوٌرسبب من أسباب الشرن ووسٌلة إلى  

الشرن الذي هو ضد التوحٌدكماحدث لموم نوح لماصورواصورالصالحٌن 

 

باب ماجاء فً كثرة الحلف ٦٢ 

 

على المسلم أن الٌكثر الٌمٌن وأن ٌحترم اسم هللا عن كثرة الحلف ألنه ٌلزم من كثرة الحلف 

كثرة الحنث مع ماٌدل علٌه من االستخفاف وعدم التعظٌم هلل 

 

 



 باب ماجاء فً ذمة هللا وذمة نبٌه ٦٣

 

من كمال تحمٌك توحٌد األسماءوالصفات عدم إعطاءذمة هللا فً العهود خوفامن عدم الوفاءبها 

فٌؤدي ذلن لتنمص هللا وهذاٌمدح فً التوحٌد وٌنافً كماله الواجب 

 

 

 باب ماجاء فً اإللسام على هللا ٦٤

اإللسام على هللا هو الحلف أن ٌفعل كذا أوالٌفعل كذا وهو محرم إذاكان على جهة الحجر على 

هللا وتحجر فضله وسوء الظن به كاإللسام بأن هللا الٌغفر 

والجزم بحصول ذلن وهذاهوالتألً على "واللهالٌغفر هللا لفالن" لعباده أوالٌرحمهمأوالحلفبموله

هللا وهو نمص فً التوحٌد ومحرم ألنه سوء أدب مع هللا 

 أماإذاكان ٌمسم على هللا والحامل له حسن  

إن من عباد هللا من لوألسم "الظن باهلل ولوة رجائه باهلل والطمع فً رحمته فهذاجائزلحدٌث

"  على هللا ألبره

 

 باب الٌستشفع باهلل على خلمه ٦٥ 

 

االستشفاع باهلل إلى أحد من خلمه حرام وهضم للربوبٌة وتنمص هلل ولدح فً التوحٌد فالٌجوز أن 

ٌطلب من هللا أن ٌشفع إلى أحد 

من خلمه فشأن هللا أعظم 

 

 باب ماجاء فً حماٌة النبً حمى  ٦٦

التوحٌد وسده طرق الشرن  

 

فٌه حماٌة النبً حمى التوحٌد بالتأدب باأللوال فكل لول ٌفضً إلى الغلوالذي ٌخشى منه الولوع 

فً الشرن فإنه ٌتعٌن اجتنابه والٌتم التوحٌد إالبتركه 

 

 

 



ولدنهً النبً عن األلوال التً فٌهامبالغة فً تعظٌمه واختٌاره أن ٌخاطب بالعبودٌة والرسالة 

صٌانة للتوحٌد وسدا لباب الغلو  

المفضً إلى الشرن 

 

 

 

 

 

باب ماجاء فً لول هللا تعالى  ٦٧ 

  (ومالدروا هللا حك لدره)

 

هذاالباب اشتمل على هذه النصوص الدالة 

على عظمة هللا وخضوع المخلولات له  

مماٌدل على أنه هو المستحك للعباده وحده  

وأن له صفات الكمال ونعوت الجالل 

 

 

 

والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات 

 


