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للشيخ: محمد بن عبد الوهاب –رحمه 
الله-



شرح كتاب التوحيد – الشريط الثاني

فضيلة الشيخ: زيــد المدخـلي

المتن:

بسم الله والحمد لله والصلة والسلم على رسول الله.

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى-:

 ولهما في حديث ِعتبان ( فإن الله حرم على النار مــن قــال
ل إله إل الله يبتغي بذلك وجه الله).

الشرح:

 الحمد لله رب العالمين اللهم صّل وسلم وبــارك علــى نبينــا
محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.

 أهل التوحيد حرمهم الله على النار، وتحريمهــم علــى النــار؛
َع ًء ول يســم  منهــم مــن حــرم اللــه علــى النــار فل يــدخله ابتــدا
 حسيسها؛ وهؤلء أهل اليمــان الكامــل والــذين حققــوا التوحيــد
 فهو تحريم مطلًقا ل يــدخلونها، ونــوع منهــم أهــل التوحيــد وهــم
 أهــل كبــائر ومــاتوا بــدون توبــة؛ فهــؤلء تحــت المشــيئة ولكــن
 حرمهم الله علــى النــار؛ أي: مــن الخلــود فيهــا؛ بــل إن دخلوهــا

فمآلهم الجنة؛ لنهم من أهل التوحيد.

المتن:

 وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنــه- عــن النــبي صــلى
ْذكــرك ًئا أ  الله عليه وسلم قال: (قال موسى: يارب علمنــي شــي
 وأدعوك به؛ قال: ((قل يا موسى ل إلــه إل اللــه))؛ قــال: يــارب
 كل عبــادك يقولــون هــذا؛ قــال: ((يــا موســى لــو أن الســموات
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شرح كتاب التوحيد – الشريط الثاني

فضيلة الشيخ: زيــد المدخـلي
ــه ِكفة ول إله إل الل  السبع وعامرهن غيري والرضين السبع في 
ِكفة؛ مالت بهن ل إلــه إل اللــه)) رواه ابــن  حبــان والحــاكم  في 

وصححه.

الشرح:

 هذا الحديث فيه بيـان فضـل "ل إلـه إل اللـه" وأنهـا ل يثقـُل
ًئا من الذنوب؛ إل غفره الله تبارك  معها شيء ول يبقى معها شي
 وتعالى بـ "ل إله إل الله"، ول يكفي أن يقولها النســان بلســانه،
 ول يترتب عليها هذا الثواب إذا كانت مجرد قول باللسان؛ ولكن
 قول وعمل، يقولهــا بلســانه ويعمــل بمقتضــاها ومقتضــاها بقيــة
 الركــان، أركــان الســلم وأركــان اليمــان والحســان، وتحليــل
 الحلل وتحريم الحرام، وغير ذلـك ممـا هـو معلـوم بـه السـلم
ــه" فمــن اســتوفى ــه إل الل  بالضــرورة، هــذا مــن حقــوق "ل إل
ــار،  حقوقها و قام بمستلزماتها وبمقتضاها؛ فإنه يحــرم علــى الن
ــو أن الســموات  وأنه ل يثُقل معها شيء، وهذا المثل الرائع  ((ل
ِكفــة))؛ يعنــي: فــي  السبع وعامرهن غيري والرضين السبع في 
 ميــزان لــه كفتــان إحــدهما توضــع فيهــا الســموات والرض ومــا
 بينهما، والسموات والرض وما بينهما لو كانت أجراًما ووضــعت
 في كفة ووضعت "ل إله إل الله" في كفة؛ لمــالت بهــن "ل إلــه
 إل اللــه" وطاشـت هــذه الجــرام كلهــا، ومــا ذلــك إل لمــا لهــذه
 الكلمة العظيمة من معنى ومن فضل ومن قــدر عنــد اللــه؛ لن
 فيها تخليص التوحيد، فيها تخليص التوحيد لله وحده دون سواه؛
 فهي دالٌة على أنواع التوحيد الثلثة؛ دلت علــى توحيــد اللوهيــة
 بالمطابقة، ودلت علــى توحيــد الربوبيــة بــاللتزام، ودلــت علــى
 توحيد السماء والصــفات بالتضــمن؛ فهــي شــملت جميــع أنــواع
 التوحيد الثلثة، فُحَق لها أن تثقل في الميزان وتطيــش الــذنوب
ُعّمارها؛ ولكــن بشــرط أن تكــون  لو كانت كالسموات والرض و
ًعا لمــا ًل بمقتضاها خاضــ  هذه الكلمة أن يكون عالًما بمعناها عام

دلت عليه من المعاني؛ فلبد من العلم والعمل.

 وفي قصة صاحب البطاقــة الــذي أســرف علــى نفســه مــن
 الذنوب والخطايا فُحِسب فوضع له في الميزان تســع وتســعون
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شرح كتاب التوحيد – الشريط الثاني

فضيلة الشيخ: زيــد المدخـلي
ًل من الذنوب كل سجل مد البصر فصارت سبب في هلكــه  سج
 إل أن الله أنقذه بـ "ل إله إل الله"؛ قيل له: هل لك من حسنة؟
 قال: ل؛ فقيل له: بلى لك حسنة؛ فجئ ببطاقــة فيهــا "ل إلــه إل
 اللــه" فوضــعت فــي كفــة والســجلت فــي كفــة؛ فطاشــت بهــا
 السجلت، وثقلت "ل إله إل الله"، وهو دليل على فضلها وأنه ل
ُيقّصروا في فهم ما دلت عليه  يجوز أن يقولها الناس بألسنتهم و
 من المعاني؛ وهو تخليص التوحيد لله في جميع أنواعه، والعمــل
 بمقتضياتها من إقامة مراتب الدين كلها إسلم وإيمان وإحســان
 وهكذا بقية الحكام كلها تتعلق بل إلـه إل اللــه مــن مســتلزماتها

ومن مقتضياتها.

  في الحديث هــذا بيــان فضــل النبيــاء وحرصــهم علــىثانًيا:
 الزدياد من العمل الصالح الــذي يرفــع اللــه بــه درجــات العبــاد؛
 فموسى تطلع إلى شيء ليخصــه اللــه بــه دون غيــره؛ فأرشــده
 الله إلى ل إله إل الله؛ فقال: كل عبادك يقولون هذا؛ يعني: كل
 ينطــق ل إلــه إل اللــه، وهــو يريــد شــيء يكــون مــن خصائصــه؛
 فُضرب له هذا المثل العظيم، وإن كان فــي ســنده ضــعف هــذا
 الحديث إل أنه يتقوى بغيره، أما مجرد النطــق كمــا أســلفُت فل
 ينفع؛ فالمنافقون كانوا يقولون "ل لله إل اللــه" مئات المــرات،
ــُر  وآلف المرات ولكنها لم تنفعهم؛ لنهم كاذبون في قــولهم غي

صادقين؛ فما تنفعهم ل إله إل الله.

ُعّمــاًرا وأهــل  وفــي الحــديث دليــل علــى أن فــي الســموات 
ــا ــه عــز وجــل ل يحصــيهم إل خــالقهم؛ فيه ــادات وطاعــة لل  عب
 الملئكــُة الكــرام علــى وظــائف وأعمــال ومنهــم مــن أعمــالهم
ّكع الــذين  العبادة فقط، منهم القيام الذين ل يركعون، ومنهم الُر
 ل يرفعون، والســجد الــذين ل يقومــون، ومنهــم مــن هــم حــول
ْيــَل ّل ّبُحوَن ال ُيَســ  العــرش يســبحون، وهــم كمــا وصــفهم اللــه ((

ُتـــُروَن)) [النبيـــاء:  َيْف َهـــاَر َل  ّن  ] ل يفـــترون ل يملـــون ول20َوال
 يخلدون إلى راحة؛ لنهم ليسوا بحاجتها بل جبلهــم اللــه –تبــارك
ــى ــم عل ْنسهم وراحتهم وهو العبادة، جبله ُأ  وتعالى- على ما فيه 
 الطاعة فل سبيل لهم إلى المعصــية؛ بعكــس الشــياطين ُجبلــوا
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شرح كتاب التوحيد – الشريط الثاني

فضيلة الشيخ: زيــد المدخـلي
 على المعصية فل سبيل لهم إلى الطاعــة، بخلف عــالم النــس
ّكنــوا مــن فعــل الطاعــة  وعــالم الجــن غيــر الشــياطين فــإنهم ُم
ًء من اللــه  أعطوا القدرة على فعل الطاعة وفعل المعصية؛ ابتل

َغُفوُر)) [الملك: ْل ِزيُز ا َع ْل َو ا ُه َو َعَمًل  َأْحَسُن  ُكْم  ّي َأ ُكْم  َو ُل ْب َي ِل  ]2لهم ((
 وأمرهم بالطاعة ونهاهم عن المعصية، ووعدهم الثواب الجزيــل
 على فعل الطاعــة وتــرك المعصــية، وتوعــدهم بالعــذاب الليــم
 على تــرك الطاعــة واقــتراف المعاصــي، وأعطــاهم القــدرة أن
 يفعلوا الطاعــة ويــتركوا المعصــية، أعطــاهم القــدرة وأعطــاهم
الهدى؛ وهو السبيل بين طريق الهدى وطرق الضلل؛ كما قال-

ــد:  ْيِن)) [البل َد ــ ّنْج ُه ال َنا ْي َد َهــ َو ُه10عــز وجــل-: (( َنا ْي َد َهــ ــا  ّن ِإ )) ، [ 
َكُفــوًرا)) [النســان:  ــا  ِإّم َو ِكًرا  ِإّمــا َشــا ِبيَل   ]، فمــن فعــل3الّســ

 الطاعات وتــرك المعاصــي؛ فبفضــل اللــه ورحمتــه ثــم بكســبه،
 والعكس من تــرك الطاعــات واقــترف المعاصــي؛ فبعــدل اللــه
ّيــن اللــه ذلــك غايــة البيــان فــي نصــوص  وحكمته ثم بكســبه، وب
ًدا كمــا تقــول  القرآن والسنة ولم يجبر الله -تبــارك وتعــالى- أحــ
 الطائفة الجبرية من المعطلة؛ الذين قالوا إن العبد مجبور على
 فعل المعصية، ومن لزم هذا القول وصف الله بالظلم؛ أي: أنه
َد العصاة ظلًما، وكذبوا وعظم جهلهــم؛ لبعــدهم عــن  يعذب العبا
 نصوص الكتاب والسنة، وبخلف معتقد القدرية الــذين قــالوا إن
 العبد هو الذي يخلق فعل نفسه وليس لله فيه أمــر ول نهــي ول
َوَمــا ُكــْم  َلَق ّلــُه َخ َوال  قــدرة وهــؤلء كــذبوا؛ لن اللــه قــال اللــه ((

ُلــوَن)[الصــفات: ْعَم ِديًرا))96َت ــ َتْق ُه  ّدَر ــ َفَق ٍء  ُكــّل َشــْي َق  َلــ َوَخ )) [ 
 ] فابن آدم بل جميع المكلفين كل أعمالهم مخلوقة2[الفرقان :

ــه ــى الل ًل؛ لذا قالوا: إن العمال تنسب إل  ولكن تنسب إليهم فع
ًبا؛ وهــذا هــو الحــق، ًدا وتقديًرا وتنسب إلى أهلها كس  خلًقا وإيجا
َبْت))[البقــرة: ــ َتَس ْك َها َما ا ْي َل َع َو َبْت  َكَس َها َما  َل وقال الله تعالى: ((

 ]، لها ما كبست من الخير وعليها مـا اكتســبت مــن المــآثم286
 كل يجازى من جنس عمله، وكذلك الرواح التي تصعد إلى اللــه

ِر السموات. ُعّما من 

  والخلصة أن هذا الحديث دليــل عظيــم علــى عظــم فضــل
 كلمــة "ل إلــه إل اللـه" الــتي هـي كلمــة التقــوى، وهــي العــروة
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شرح كتاب التوحيد – الشريط الثاني

فضيلة الشيخ: زيــد المدخـلي
ًدا وإن  الوسطى، وهي كلمة الخلص، وأن أهلهــا حًقــا ل (..) أبــ
 دخلوا النار؛ أخرجهم الله تبارك وتعالى إلــى الجنــة وكــانت هــي

مآلهم ودارهم الدائمة الباقية. نعم.

المتن: 

ــول  وللترمذي حسنه عن أنس –رضي الله عنه- سمعت رس
ــن آدم  الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: (( يا اب
ًئا  لو أتيتني بقراب الرض خطايــا ثــم لقيتنــي ل تشــرك بــي شــي

لتيتك بقرابها مغفرة )) .

الشرح:

فيه الحديث هذا دليلن عظيمان:

الوُل: فضل التوحيد ومنزلته عند الله -تبارك وتعالى-.

َظُم الشرك وأنه أكبر الذنوب والثام، فمن  والدليل الثاني: ِع
 لقى الله -تبارك وتعالى- وهو من أهل التوحيد؛ فإمــا أن يــدخله
 الجنة بدون أن تمسه النــار، وإمــا أن يســتحق العــذاب؛ فيعــذب
 بقدر جنايته ومآله الجنة قطًعا لدللة النصوص على ذلــك ومنهــا
ُه إل الله  هذا النص؛ فالتوحيد له فضله العظيم الذي ل يقدُر قدر

ِلُمون المؤمنون. ويعرفه العا

ًل كــان أو كــثيًرا صــغيًرا أو كــبيًرا  وفيه بيان خطر الشرك قلي
 فهو خطيٌر على أصحابه، أما الكبير فإنه ل يغفــر، وأمــا الشــرك

الصغر فإن صاحبه على خطر عظيم وهو تحت المشيئة.
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شرح كتاب التوحيد – الشريط الثاني

فضيلة الشيخ: زيــد المدخـلي

المتن:

بسم الله والحمد لله والصلة والسلم على رسول الله.

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى-:

باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب
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شرح كتاب التوحيد – الشريط الثاني

فضيلة الشيخ: زيــد المدخـلي
َلــْم َو ًا  ِنيفــ ِه َح ّل ِل ًا  ِنت َقا ُأّمًة  َكاَن  ِهيَم  ْبَرا ِإ ِإّن   وقول الله تعالى: {

ِكيَن} [النحل:  ِر ْلُمْش ِهْم ل120َيُك ِمَن ا ّب ِبَر ُهْم  ِذيَن  ّل َوا  ] وقال: {
ُكوَن} [المؤمنون:  ِر ].59ُيْش

 عن حصين بن عبد الرحمن قال: "كنت عند سعيد بن جــبير؛
 فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحــة؟ فقلــت: أنــا؛ ثــم
 قلت: أمـا إنـي لـم أكـن فـي صـلة، ولكنـي لـدغت؛ قـال: فمـا
 صنعت؟ قلــت: ارتقيــت؛ قــال: فمــا حملــك علــى ذلــك؟ قلــت:
 حديث حــدثناه الشــعبي. قــال: ومــا حــدثكم؟ قلــت: حــدثنا عــن
 بريدة بن الخصيب أنه قال: "ل رقية إل من عين أو حمة"؛ قال:

قد أحسن من انتهى إلى ما سمع.

 ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وســلم أنــه
ُعرضت علّي المم، فرأيــت النــبي ومعـه الرهـط والنــبي  قال: "
 ومعه الرجـل والـرجلن، والنـبي وليـس معــه أحـد؛ إذ رفـع لـي
 سواد عظيم فظننت أنهم أمتي؛ فقيل لي: هذا موسـى وقـومه،
 فنظرت فإذا سواد عظيم؛ فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم سبعون
 ألًفا يــدخلون الجنــة بغيــر حســاب ول عــذاب؛ ثــم نهــض فــدخل
ْنزله، فخاض الناس في أولئك؛ فقــال بعضــهم: فلعلهــم الــذين  م
 صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم
ًئا، وذكروا أشــياء؛  الذين ولدوا في السلم فلم يشركوا بالله شي
 فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه؛ فقال:
َترقون، ول يكتوون، ول يتطيــرون، وعلــى ربهــم َيْس  هم الذين ل 
 يتوكلون؛ فقام عكاشة بن محصن؛ فقــال: ادع اللــه أن يجعلنــي
 منهم؛ قــال: أنــت منــه؛. ثـم قــام جــل آخــر فقــال: ادع اللـه أن

يجعلني منهم؛ فقال: سبقك بها عكاشة".

الشرح:

ّلهـم صــّل وسـلم علــى عبـدك   الحمـد للـه رب العــالمين، ال
ورسولك نيينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 هذه البــواب الثلثــة بعضــها متصــل ببعــض؛ لن الكلم فيهــا
 متعلق بموضوع واحد وهو بيان حقيقة التوحيد؛ كمــا فــي البــاب
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شرح كتاب التوحيد – الشريط الثاني

فضيلة الشيخ: زيــد المدخـلي
 الول كتاب التوحيد، والباب الثاني في باب فضــل التوحيــد ومــا
 يكفر من الذنوب، والباب الثالث باب مــن حقــق التوحيــد دخــل
 الجنــة بغيــر حســاب ول عــذاب؛ فالثلثــة البــواب فــي موضــوع
 واحـد؛ حقيقــة التوحيــد وأنــواعه كمـا فــي البــاب الول، وفضــل
 التوحيد وأثره الطيب على صاحبه في الــدنيا والــبرزخ والخــرة،
 وفضل مــن حقــق التوحيــد وأن مــن فضــائله -أي: مــن فضــائل
 تحقيق التوحيد- دخول الجنة بغيــر حســاب ول عــذاب؛ فتحقيــق
 التوحيد معناه تخليصه من شوائب الشرك بجميع أنــواعه الكــبر
 والصــغر والخفــي، وتخليصــه ممــا ينقصــه وهــي البــدع وكبــائر
 الذنوب والصرار على الصغائر؛ هــذه ل تــذهب التوحيــد بالكليــة
 ولكنها تنقص التوحيد، فمن حقق التوحيــد؛ خلصــه مــن شــوائب
 الشرك، وخلصه من البدع المضلة، وتخلص مــن كبــائر الــذنوب
 ولم يصر على الصغائر؛ فهذا هــو الــذي ظفــر بهــذا الوعــد بــأنه

يدخل الجنة بغير حساب ول عذاب.

المتن:

قال: باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب .

َلــْم َو ًا  ِنيفــ ِه َح ّلــ ِل ًا  ِنت َقا ُأّمًة  َكاَن  ِهيَم  ْبَرا ِإ ِإّن   وقول الله تعالى {
ِكيَن} [النحل:  ِر ْلُمْش ] 120َيُك ِمَن ا

الشرح:

 هو أكثر دخول الجنة للموحدين على اختلف طبقاتهم؛ فمن
 حفظ التوحيد؛ دخل الجنة مع أول الــدخلين، ولــن تمســه النــار؛
 خلصه مما ذكر من الشرك بجميع أنواعه والبدع بجميع أنواعهــا
 وكبائر الذنوب بكل أنواعها، ومن الصــرار علــى الصــغائر؛ فــإنه
 يدخل الجنــة مــع أول الــداخلين، ولــن تمســه النــار ولــن يســمع
 حسيسها، وقوم من أهل التوحيد طبقات متعددة يجمعهم عمــل
 التوحيد، ولكنهم طبقات فيما يتعلق بالعمل طبقة تكون مقصرة
 في أداء الفرائض والواجبات وتقع في المحرمات؛ بل في كبائر
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شرح كتاب التوحيد – الشريط الثاني

فضيلة الشيخ: زيــد المدخـلي
 الذنوب، ولكن ل يخرجهم ذلك من دائرة السلم؛ فهــؤلء تحــت
ــم  المشيئة إن شاء الله عذبهم بقدر جرائمهم ومآلهم الجنة لنه
ًدا؛  من أهل التوحيد، وكل يعذب بقدر ما جنى ول يظلم ربك أحــ
ًل؛ لن اليــوم ُه؛ لكفــا بــه نكــا ًدا بمــا جنــا  فلــو يعــذبهم يوًمــا واحــ
ٍة َن ْلِف َســ َأ َكــ ّبــَك  َد َر ْنــ ْوًمــا ِع َي ِإّن  َو  الواحد؛ كما قال الله تعالى: ((

ّدوَن))[الحــج: ُعــ َت  ] كــألف ســنة مــن هــذه الســنين الــتي47ِمّمــا 
ًدا ُعــذب يوًمــا واحــ  نعرفها، وهو يوم واحد من أيام الخرة، فلــو 
ًل وبعــد هــذا العــذاب يخرجــه اللــه عــز  العاصي؛ لكفى بذلك نكا
 وجل من النار؛ كما جاء في أحاديث الشفاعة الصــحيح؛ أن اللــه
 يخرج أقواًما من النار قد امتحشوا صاروا حمًمــا؛ فيلقــون علــى
ًتــا حــتى  أفواه قصور الجنة؛ فيرش عليهم من المــاء فينبتــون نبا

ُد إليهم أرواحهم ويدخلهم الله الجنة . يكتملوا وتعو

ُله صــاحبها مــن الكــروب؛  وطبقة أخرى يكون عذابها بما ينــا
ــذي يقاســيه ول  من الكروب في مواقف القيامة، ومن التعب ال
 يدخله الله النار؛ فيكون ذلك عذابه وعرصات القيامــة وهــو مــن
 أهـل التوحيـد فيـدخله اللـه عــز وجـل الجنــة ولـم يــدخل النـار؛
 فالمقصود أنه بحسب ما يقدمه الموحد من عمل؛ موحــد نــاجي
ــَل ُكّم  مــن النــار ويــدخل الجنــة مــع أول الــداخلين وهــو فــي ال
 التوحيد، ومــا يتعلــق بالتوحيــد مــن حقــوق وواجبــات ومكملت،
ــذاب، ــوان الع  وقسم ل تنالهم النار ولكن مكفرات بألوان من أل
 وقسم يدخلون النار بقدر ما جنوا مــن الــذنوب والمعاصــي؛ ثــم
 يخرجهم الله -عز وجل- فل يبقى في نار الكفــار -ول فــي النــار

ًدا. مطلًقا- ل يبقى موحد أب

ًا ِنيفــ ِه َح ّلــ ِل ًا  ِنتــ َقا ُأّمًة  َكاَن  ِهيَم  ْبَرا ِإ ِإّن   وفي قول الله تعالى {
ِكيَن} [النحل:  ِر ْلُمْش َيُك ِمَن ا َلْم  ]120َو

ِكيَن}، ِر ــ ْلُمْش ــَن ا ــُك ِم َي ــْم  َل َو ًا  ــ ِنيف ــوله: {َح ــي ق  الشــاهد ف
 والحنيف المراد به المائل عن الشرك إلى التوحيد؛ فليــس مــن
 أهل الشرك إبراهيم عليه السلم؛ لنه حطم أصنام المشركين،
ِذَي في سبيل ذلك بما لم يؤذى به أحد؛ حيــث أوقــدوا لــه ُأ  ولنه 
ــار، بعــدما  نار وحملوه في المنجنيق إلى العلو ثم قذفوه في الن
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شرح كتاب التوحيد – الشريط الثاني

فضيلة الشيخ: زيــد المدخـلي
 صارت ناًرا مخيفة حامية؛ فكان قوي التوحيد، وقوي الثقــة فــي
ًدا؛ ٌء يؤذي أب ُطرح في النار فما أصبه منها شي  الله -عز وجل- ف
ــَلًما َوَس ًدا  َبْر ِني  ُكو َناُر  َيا  َنا  ْل ُق  لن الله أوحى إليه بقوله الحق: ((

ــَم ( ِهي ْبَرا ِإ ــى  َل ِريَن))69َع ــ َْلْخَس ُهُم ا ــا َن ْل َع َفَج ًدا  ــ ْي َك ِه  ــ ِب ُدوا  َأَرا َو  ( 
].70- 69[النبياء:

ُأّمــًة" ُأّمــًة"؛ ولفــظ "   لذلك وصفه الله هنا بأربعــة أوصــاف "
 يطلق ويراد به عدة معاني؛ يطلق ويــراد بــه القــدوة؛ كــن أمــة؛
ًة وإماًما في الخير، ويطلق ويــراد بــه المــدة؛ كمــا فــي  أي: قدو

ٍة)) [يوسف: ُأّم َد  ْع َب َكَر  ّد َوا ].45قوله -عز وجل-: ((

ُأّمــًة  والوصف الثاني: القنوت؛ والمــراد بــه: دوام الطاعــة ((
ًتا))؛ أي: مطيًعا لله -عز وجل- بما تحمل كلمــة الطاعــة مــن ِن  َقا

معنى.

ِنيًفا))؛ أي: مــائل عــن الشــرك  والثالث؛ الوصف الثالث: ((َح
إلى التوحيد.

ــن ــأنه م ــع ب ــف الراب ِكيَن)) الوص ِر ــ ْلُمْش ــَن ا ــُك ِم َي ــْم  َل َو )) 
 الموحدين، ولم يكن من المشركين، ولَّما تنازع فيه أهل الملــل
ًعــا؛ فقــال  الكـافرة كــل يريــد أن ينتمــي إليـه؛ أكــذبهم اللـه جمي
ِنيًفــا َكــاَن َح ِكــْن  َل َو ّيا  ِن َنْصــَرا َوَل  ّيا  ِد ُهو َي ِهيُم  ْبَرا ِإ َكاَن   سبحانه: ((َما 

ِكيَن)) [أل عمــران:  ِر ْلُمْش َكاَن ِمَن ا َوَما  ِلًما   ] فــبرأه اللــه67ُمْس
 -تبارك وتعالى- من ملل أهل الكفر الظاهرة المعروفــة، وشــهد
 له وقــوله الحــق أنــه لــم يكــن مــن المشــركين؛ وإنمــا هــو مــن
 الموحدين؛ فالشاهد في هذه اليــة فــي هــذا البــاب؛ فــي قــوله
ِكيَن))؛ أي: مستسلًما ِر ْلُمْش َكاَن ِمَن ا َوَما  ِلًما  ِنيًفا ُمْس  تعالى: ((َح

ًعا له تعالى. نعم لله وخاض

المتن:

ُكوَن)) [المؤمنــون: ِر ُيْشــ ِهــْم ل  ّب ِبَر ُهــْم  ِذيَن  ّلــ َوا قال وقال: ((
59.[
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شرح كتاب التوحيد – الشريط الثاني

فضيلة الشيخ: زيــد المدخـلي
الشرح:

 نعــم مــن صــفات أهــل اليمــان: أنهــم آمنــوا بربهــم؛ آمنــوا
 بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، ولم يشــرك بــالله تبــارك
ًكا أصــغر؛ وإنمــا عاشــوا فــي ظــل ًكا أكبر ول شــر  وتعالى ل شر
 التوحيد الذي أمر الله -تبارك وتعالى- به، ونهــى أن يكــون معــه
 شريك في العبادة؛ كما لم يكن له شــريك فــي الخلــق والملــك

والتدبير.

المتن:

 عن حصين بن عبد الرحمن قال: "كنت عند سعيد بن جــبير؛
 فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحــة؟ فقلــت: أنــا؛ ثــم
 قلت: أمـا إنـي لـم أكـن فـي صـلة، ولكنـي لـدغت؛ قـال: فمـا
 صنعت؟ قلــت: ارتقيــت؛ قــال: فمــا حملــك علــى ذلــك؟ قلــت:
 حديث حــدثناه الشــعبي. قــال: ومــا حــدثكم؟ قلــت: حــدثنا عــن
 بريدة بن الخصيب أنه قال: "ل رقية إل من عين أو حمة"؛ قال:

قد أحسن من انتهى إلى ما سمع.

 ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وســلم أنــه
ُعرضت علّي المم، فرأيــت النــبي ومعـه الرهـط والنــبي  قال: "
 ومعه الرجـل والـرجلن، والنـبي وليـس معــه أحـد؛ إذ رفـع لـي
 سواد عظيم فظننت أنهم أمتي؛ فقيل لي: هذا موسـى وقـومه،
 فنظرت فإذا سواد عظيم؛ فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم سبعون
 ألًفا يــدخلون الجنــة بغيــر حســاب ول عــذاب؛ ثــم نهــض فــدخل
ْنزله، فخاض الناس في أولئك؛ فقــال بعضــهم: فلعلهــم الــذين  م
 صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم
ًئا، وذكروا أشــياء؛  الذين ولدوا في السلم فلم يشركوا بالله شي
 فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه؛ فقال:
َترقون، ول يكتوون، ول يتطيــرون، وعلــى ربهــم َيْس  هم الذين ل 
 يتوكلون؛ فقام عكاشة بن محصن؛ فقــال: ادع اللــه أن يجعلنــي
 منهم؛ قــال: أنــت منــه؛. ثـم قــام جــل آخــر فقــال: ادع اللـه أن

يجعلني منهم؛ فقال: سبقك بها عكاشة".
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شرح كتاب التوحيد – الشريط الثاني

فضيلة الشيخ: زيــد المدخـلي
الشرح:

ما شاء الله.

أول الحديث.

الطالب:

 عن حصين بن عبد الرحمن قال: "كنت عند سعيد بن جــبير؛
 فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحــة؟ فقلــت: أنــا؛ ثــم

 قلت: أما إني لم أكن في صلة، ولكني لدغت.

الشرح:

 هذه القصة الثابتة اشتملت على فوائد؛ منهــا: أن مــن ســنة
 السلف مذاكرة العلم، وأن بعضهم يستفيد من بعــض، وبعضــهم
 يسأل بعًضا؛ فأصبحوا ذلــك مــن العلمــاء؛ لن العلــم: قــال اللــه
 وقال رسوله عليــه الصــلة والســلم، ومــذاكرتهم فــي نصــوص

الكتاب والسنة.

ًيــا: فــي القصــة البعــد مــن الريــاء؛ لن الــذي ســأل عــن  ثان
 الكوكب قال: وقال رآه، اعتذر  قال: أما إني لم أكن في صلة،
ِدغت يريد أن يبعد عن نفسه الريــاء، والتحــدث بمــا لــم ُل  ولكني 
 يكن عليه مــن العبــادة وذلــك لمعرفتهــم بخطــر الريــاء الصــغير

والكبير.

ــة   وفيه أيًضا: أن العلم يأخذ بالرواية كما يأخذ العلــم بالدراي
 يأخذ الرواية؛ فما هو إل نقل العدل إلى العدل؛ حتى يصــل إلــى
 رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلـى جبريـل -عليـه السـلم-
 وإلى الله -تبارك وتعالى-؛ فهذا سند العلم العدل من المة عــن
 العدل؛ أعني الصدوق عن الصــدوق ســواء ذكــًرا كــان أم أنــثى؛
 حتى يرويه الصحابي عن النبي صلى اللـه علــي وســلم، والنــبي
 عليه الصلة والسلم سمعه من جبريل، وجبريل تلقــاه مــن رب
 العالمين؛ فصار الوحي كله حق وصدق، والناس عملوا بما رواه

العدل عن العدل والثقة عن الثقة ولم يشترط غير هذا.
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شرح كتاب التوحيد – الشريط الثاني

فضيلة الشيخ: زيــد المدخـلي
ْدلي بهــا علـى ُيــ  في شبهة يرددها من قل نصيبه من العلـم و
ــن ًل ع ــذ مث ــف نأخ ــون: كي ــبهة يقول ــذه الش ــم؛ وه  ُطلب العل
ْدرانــا أن هـذه الحـاديث الــتي  البخاري؟ ومـن الــذي أخبرنـا أو أ
 أودعها البخاري في الكتاب أنهـا عـن رسـول اللـه؟ وهكـذا فـي
 بقية الكتب والتفاسير وهي شــبهة خطيــرة؛ يريــدون أن يشــكُك
ْلبسوا عليهم أمر دينهم؛ حتى يبقى من قــل ُي  الناس في دينهم، و
ْذني واحــد هكــذا ُأ ــ  نصيبه من العلم في حيرة، وممن ســمعتهم ب
ُيلبس على الناس؛ قال: هــذا كتــاب التــويجري ّبس عليه؛ فأخذ   ُل
ــبرني  "القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ" من الذي أخ
ُنقــل العــدل عــن  بأن التويجري هو الذي ألفه؟ قلنا: هذا القــول 
 العدل، والكتاب موجود ومدون وأصوله عند في مكتبة صاحبه ل
 يحتاج أن تشك فيه، ل تخادع نفسك ول تضــل النــاس؛ فإنكــارك
 لنك ل تدري أكتبه التويجري أم غيره؛ هــذا يســري علــى جميــع
 المؤلفات؛ مــن الــذي لحقنــاه وعرفنــا أنــه هــو الــذي ألــف هــذا
 الكتاب؟! كأهــل الســنن وأهــل المســانيد وأهــل الصــحاح وأهــل
 تفسير القرآن، ما شك في هذا أحد مــن المســلمين؛ لن العلــم
 ينقله العدل عن العدل حتى ينتهي إلى رســول اللــه صــلى اللــه
 عليه وسلم، وما بعد رسول اللـه إل جبريــل الميــن الــذي زكـاه
َتُمــر إل علـى  الله عن رب العالمين؛ فهي شبهة خطيرة لكنها ل 
ــن  من قل نصيبه من العلم؛ فالعلم وصلنا رواية ودراية العدل ع
 العدل بسند متصل ومــا كــان غيــر متصــل؛ هيــأ لــه اللــه علمــاء
 أفاضل بينوا ما إذا كان فيه ضــعف، ومــا كــان منكــر، ومــا كــان
ّين فما بقي هناك أي ُب ُفرض و ًبا من أهل الباطل؛ كل ذلك   مطلو

إشكال.

  وفي القصة معجزة مــن معجــزات النــبي صــلى اللــه عليــه
 وسلم؛ حيث ُرفع له في الفق ورأى المم علــى الوصــف الــذي
 جاء في هذا الحديث؛ رأى النبي ومعه الرجل، ورأى النبي ومعه
 الرجلن، ورأى النبي وليس معه أحــد؛ والمعنــى: أن مــن المــم
 من كذبوا نـبيهم ولـم يؤمنـوا بمــا جـاء بــه ولـم يــؤمن بـه أحـد؛
 فدعاهم إلى الله وكذبوه فحاط بهم سوء العذاب، والنبي ومعــه
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شرح كتاب التوحيد – الشريط الثاني

فضيلة الشيخ: زيــد المدخـلي
َفــآَمَن  الرجل آمن به الواحد؛ كما في قول الله عــن إبراهيــم: ((

ُلوٌط)) [العنكبوت:  ]26َلُه 

((هنا حدث انقطاع في الشريط))

 أي آمن به اثنان، والنبي وليس معه أحـد؛ أي: لـم يـؤمن بـه
 أحد! ثم رأى موسى وقومه وكانوا أكثر المم رأى سواد عظيم؛
 فقيل له: هذا موسى وقومه وهم أكثر قوم بنــي إســرائيل قــوم
ــواد  موسى؛ ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم أمته ُرفع له س
 عظيم؛ فقيل له: "يــا محمــد هــذه أمتــك" ومعهــم ســبعون ألًفــا
 يــدخلون الجنــة بغيــر حســاب ول عــذاب، وقــد جــاء فــي بعــض
 الروايات: "مع كل ألف ســبعون ألًفــا" وهــذه مــن فضــائل هــذه
 المة، مع كل ألف سبعون ألًفا يدخلون الجنــة بغيــر حســاب ول
 عذاب؛ فاشتاق الناس إلى معرفة ما هؤلء، ما صفاتهم وما هي
 أعمالهم؛ فأخذوا يتحدثون ليلتهم لعلهم يظفروا بحقيقــة هــؤلء،
 وحقيقة أعمالهم؛ فبعضهم قال: "لعـل هـؤلء الـذين ولـدوا فـي
ًئا" وقــال بعضــهم: "لعلهــم الــذين  السلم فلم يشركوا بالله شي
ــبي  صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم"؛ ثم لما أصــبح الن
 صلى اللــه عليــه وســلم أخــبره وســألوه؛ فقــال: (هــم الــذين ل
ــة  يسترقون)؛ أي: ل يطلبون الرقية من غيرهم؛ لن طلب الرقي
 من الغيــر قــد يكــون ســبب فــي ميلن القلــب إلــى هــذا الغيــر،
 وتعلق القلب به، فمن كمال التوحيد: أنه ل يطلــب، وهــل يمنــع
 أن يرقي نفســه؟ أو إذا رقــاه راق بــدون طلــب هــل يمنــع مــن
ــى ــالراقي، وإذا رق ِقَي بدون طلب ما علق قلبه ب  ذلك؟ ل، إذا ُر
 نفسه ما علق قلبه بغيره؛ وإنما عمد إلى سبب مشروع أمر بــه
 النبي صلى الله عليه وسلم وُفعل بالنبي صلى الله عليه وســلم
ِقَي، رقاه جبريل -عليه السلم- لمـا ُسـِحَر فلـم يمـل القلـب  فُر

إلى الراقي.

ُيرقى- أن يعتبرها سبب   ومن شروط الرقية: أن يعتبر -من 
 من السباب، ومن خير السباب التي يعالج بهــا، ول يعلــق قلبــه
 بالرقية ول بالراقي؛ يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وأنــه عمــل
ًعا فل يمنع مـن أن يكـون مـن يـدخلون الجنـة بغيـر ًبا مشرو  سب
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شرح كتاب التوحيد – الشريط الثاني

فضيلة الشيخ: زيــد المدخـلي
ــوون)؛ لمــا فــي الكــي مــن  حســاب ول عــذاب؛ قــال: (ول يكت
 التعذيب بالنا،ر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عــن التعــذيب
 بالنار؛ ولكنه أذن بالكي إذا كان ولبد؛ فل حرج أن يكتوي ويعلق
 قلبه بالله -تبارك وتعالى- ويروى أنه كوى سعد مما أصــابه مــن
ُتوفي سعد، قال: (وعلى ربهم يتوكلون)؛ أي: يفوضون  الجراح و
 أمورهم إلى الله -تبارك وتعالى- فــي كــل شــأن مــن شــؤونهم؛
 لن الله الذي خلقهم ورزقهم وأحياهم؛ هو الذي أمرضــهم وهــو
َذا ِإ َو  الذي يشفي؛ كما قال الله -عز وجل- إخباًرا عن إبراهيم: ((

َيْشِفيِن)) [الشعراء:  َو  ُه َف ِرْضُت  ] 80َم

 والتوكل على الله حاصل للمؤمن ولو رقــى نفســه أو رقــاه
 غيره ولم يعلق قلبه به أو ُرقي بدون طلب، وهكذا حاصل لمــن
 اكتوى عند الحاجة إلى الكي، واحتجم عند الحاجة إلى الحجامة،
 وعمـل السـباب المشـروعة كلهـا؛ ل يمنـع أن يكـون مـن أهـل
ــي  الجنة الذين يدخلونها بغير حساب، (....) هو تحبيب اليمان ف
ــآثم  القلوب والعمل الصالح بالجوارح وحفظها من المحارم والم
 وهــؤلء هــم الــذين يــدخلون الجنــة بــدون أن تمســهم النــار ول
 يسمعون حسيسها، وفي الحديث في الصحيحين أن أول زمــرة
 يدخلون الجنة على ضوء القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم علــى

أكبر كوكب درّي في السماء وهكذا بحسب العمل.

  (ول يتطيــرون) مــن صــفاتهم: أنهــم ل يتطيــرون؛ أي: ل
ــآذانهم ــه أبصــارهم أو يســمعونه ب ــع علي  يتشــاءمون بشــيء تق
 فيكرهونه فيتطيرون به؛ كما كان أهــل الجاهليــة يفعلــون وذلــك
ًدا  أن في الجاهليــة كــان إذا كــان الرجــل خارًجــا مــن بيتــه قاصــ
 سفًرا فسمع صوتا ل يعجبه؛ تشاءم به ورجع عن حاجته، أو رأى
 منظًرا ل يعجبه؛ كالعمى والعرج والطريح على الطريق؛ رجــع
 إلى بيته ولم يمضــي إلــى حـاجته تطيــًرا؛ لــذا جــاء فـي تعريــف
ًئا ل يعجبه رجع َيَرة أنها ما أمضاك أوردك؛ يعني: إن رأى شي ِط  ال
ًئا يعجبــه مضــى لحــاجته ولــم يرجــع،  وترك حاجته، وإن رأى شي
 وهذا من فعل الجاهلية فبرء الله منه أهل اليمان الكامل الذين
ّلصوه من جميع شوائب الشرك  حققوا التوحيد أتم التحقيق، وَخ
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شرح كتاب التوحيد – الشريط الثاني

فضيلة الشيخ: زيــد المدخـلي
 مــن الشــرك الكــبر والصــغر والخفــي والبــدع وكبــائر الــذنوب
 والصرار على صغائرها خلصــوا توحيــدهم مــن ذلــك كلــه واللــه

أعلم.

الطالب:

أحسن الله إليكم

ّكاشة ابن محصن ُع ّكاشة يا شيخ   ُع

ّكاشة ابن محصن  ُع يقول 

الشيخ:

 هذا صحابي جليل وقصــته أنـه علــم مــن أعلم النبــوة حيــث
 سأل الله أن يكون من السبعين يدخل الجنــة بــدون حســاب ول
 عذاب؛ قال له: أنت منهم، انتهى إذا قال الرسول أنت منهم مــا
 بقــي شــك ول جــدل، يمــوت علــى التوحيــد التــام ويبعــث مــن
 السبعين اللف؛ فطمع رجل آخر؛ فقال: يــا رســول اللــه أدعــوا
ّكاشــة، هــذا بيــان أن  الله أن يجعلني منهم؛ قــال: ســبقك بهــا ع
ــت ــه أن  الرسول ل يقول إل بوحي من الله، وهذا الذي لم يقل ل
 منهم الثاني ما جــاء الرســول بــه وحــي أنـه منهــم، ول يمنــع أن
 يكون من عباد الله الصــالحين (....) مــن أصــحاب رســول اللــه
 عليه الصـلة والسـلم، ومـن الـذين طمعـوا فـي الخيـر وأحبـوا

الخير والجزاء عليه.

الطالب:

 أحسن الله إليكم يا شــيخ ذكرتــم أن كلمــة "ل إلــه إل اللــه"
 دلت على توحيــد اللوهيــة بالمطابقـة وعلـى الربوبيــة بــاللتزام

وعلى توحيد السماء والصفات بالتضمن نرجو توضيح ذلك.

الشيخ:

 معنى ذلك دللتها على توحيد اللهية بالمطابقة؛ لن معنى ل
 إله إل الله؛ أي: ل معبود حق إل الله -عز وجل- فبمجرد النطــق
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فضيلة الشيخ: زيــد المدخـلي
 تعرف أن من قـال ل إلـه إل اللـه؛ حقــق هــذا النــوع مـن أنــواع

التوحيد الذي هو توحيد اللوهية .

ــارك ــه -تب  وعلى توحيد الربوبية باللزوم؛ أي: أن من وحد الل
ّتضمن  ّل بال وتعالى- لزمه من وحد الله ب باللزوم وإ

الطالب:

باللتزام.

الشيخ:

ّلزوم و باللتزام، نعم دلت على توحيــد الربوبيــة  كلها واحد با
 باللتزام؛ أي: من وحد الله لزمــه أن يقــر بــأنه الخــالق الــرازق
 المــدبر لجميــع الكــون، ودلــت علــى توحيــد الســماء والصــفات
 بالتضمن؛ وذلك أن من وحد الله في إلهيته وفي ربوبيته تضــمن

توحيده هذا اليمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى.

الطالب: 

يا شيخ هل ثبت أن الذين يعذبون بالكروب يوم القيامة؟

الشيخ:

 يعني ما دخلوا النار هؤلء مـا أدخلهـم النـار لـذنوبهم؛ ولكـن
 صار من عقوبتهم الكروب التي تعلــوهم يــوم القيامــة والهمــوم
 والخوف، شدائد من كرب يوم القيامة وهذا من تعذيب للنفس؛

لكنه ما أدخلهم النار.

المتن:

بسم الله والحمد لله والصلة والسلم على رسول الله.

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى-:

باب: الخوف من الشرك.
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فضيلة الشيخ: زيــد المدخـلي
ْغِفُر َي َو ِه  ِب ُيْشَرَك  َأْن  ْغِفُر  َي ّلَه ل  ِإّن ال  وقول الله –عز وجل-: {

ُء} [النساء:  َيَشا ِلَمْن  ِلَك  َذ ُدوَن  ]48َما 

َناَم} َْلْص َد ا ُب ْع َن َأْن  ِنّي  َب َو ِني  ْب ُن َواْج  وقال الخليل عليه السلم: {
]35[إبراهيم: 

 وفي الحديث: "أخوف مــا أخــاف عليكــم: الشــرك الصــغر؛
ِئَل عنه؛ فقال: الرياء" رواه أحمد والطبراني والبيهقي. فُس

 وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى اللــه
ــار" رواه ًدا دخل الن  عليه وسلم؛ قال: "من مات وهو يدعو لله ن

البخاري. 

 ولمسلم عن جابر -رضي اللــه عنــه- أن رســول اللــه صــلى
ًئا  الله عليه وسلم؛ قال: "من لقــي اللــه وهــو ل يشــرك بــه شــي

ًئا دخل النار". دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شي

الشرح:

 مناسبة هذا الباب للبواب التي قبلــه هــي أن البــواب الــتي
 قبله في بيــان حقيقــة التوحيــد وفضــل التوحيــد، وبيــان أن مــن
 حقق التوحيد دخــل الجنــة بغيــر حســاب، فكــل البــواب الثلثــة
 تتعلق بالتوحيد بحقيقته وأنواعه وفضله وثواب من حققه، ولمــا
 كان ضد التوحيد؛ الشرك؛ أتى المصنف بهــذا البــاب بعــد الكلم
ُيبين خطر الشرك على الموحد وأنه يخشى على  على التوحيد؛ ل

الموحد أن يدخل عليه نوع من أنواع الشرك لسيما الصغر.

 والشرك معناه: جعلوا شريك مع اللــه -تبــارك وتعــالى- فــي
العبادة.

 أو هو عبادة غير الله أو عبادة غيره معــه، عبــادة غيــر اللــه؛
ــودات الرض  كعبادة الصنام والوثان وسائر المعبودات من معب
ــره  والسماء؛ لنها غير الله -تبارك وتعالى- مخلوقة، أو عبادة غي
 معه؛ أي: من يعبد الله ويعبد غيره فهو مشــرك شــرك أكــبر ول
 ينفعه أنه يعبد اللــه فــي بعــض الحيــان، ويعبــد معــه غيــره مــن
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 البشر من المخلوقات؛ بل عمله حابط ولــو أشــرك بنــوع واحــد
ــة أو  من أنواع الشرك؛ إما الدعاء أو الرجاء أو الخــوف أو الرغب
 الرهبة أو الذبح أو النذر أو الســتعانة أو الســتعاذة، بنــوع واحــد
 من أنواع التوحيد أي أنواع الشرك أشرك؛ فإن عمله فإن عمله
َلــى ِإ َنا  ِدْم َق َو  حابط، وهو مشرك شرك أكبر، وقول الله تعالى: ((

ُثوًرا)) [الفرقان:  ْن ًء َم َبا َه ُه  َنا ْل َع َفَج َعَمٍل  ُلوا ِمْن  َعِم  ] بسبب23َما 
ًذا هذه العبادات كلها من توجه بها لله -عز وجــل- فهــو  الشرك إ
 الموحد ومن توجه بها إلــى غيــر اللــه أو بعضــها فهــو المشــرك؛
ًكا أكبر مخرج من الملة؛ وهو نوعان أكــبر وأصــغر، والفــرق  شر
 بينهما أن الكبر صاحبه خالد مخلد في النار إن مــات عليــه؛ أي:
 إن مات دون توبة؛ كمن مات وهو يستغيث بغير الله ولو صــلى
 وصام؛ لكن يستغيث بغير الله فيمــا ل يقــدر عليــه إل اللــه -عــز
ًئا يسيًرا ولو كان يصــلي ويصــوم  وجل- أو يذبح لغير الله ولو شي
ُقّراء يحفظون القرآن عــن ظهــر  ويقرأ القرآن، ومما يؤسف له 
 قلب وهم (...) عبادة الضرحة وهذا كثير في البلدان الســلمية
 الخرى، وحما الله هذه البلد فل يوجد في مسجد قبر ول يوجــد
ــا ــم لم ًدا والفضل لله -عز وجل- ث  في أرضها وثن يعبد ظاهرا أب
 نشر من العلم من عهد إمامين مجديدين الشيخ محمد بــن عبــد
 الوهاب والمير محمد بن سعود الكبير الول، صــار المــر علــى
 ما كان عليه من هدم الصنام والوثان و(....) والمعبــودات مــن
 دون الله واتسع نطاق الدعوة مــن ذاك اليــوم إلــى يومنــا هــذا؛
ــر َكبت الله -عز وجل- أهله، وأبص  فالتوحيد هو المعلن والشرك 
 الناس وعرفوا بأســباب ملموســة، كأســباب والمناهــج المقــررة
ُيبدأ بتصحيح العتقاد فيها؛  في المدارس والجامعات والمساجد، 
 بخلف الدول الخرى غفلوا عن هذا، وابتلوا بوضــع القبــور فــي
 المساجد في معظم المساجد؛ فلحق الضرر الكــبير هــذه المــة
 وتوارثوا هذا الشرك ومع السف يتعصبون له، ويتعصــبون علــى
ــن  من يريد أن يثنيهم عنه، ويقولون: أنتم تبغضون الصــالحين م
 أولياء الله، يظنون أن محبة الصالحين عبادتهم؛ وهذا من الجهل
ــن حــي أو  الفظيع؛ لهذا من توجه بعبادته لغير الله -عز وجل- م
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 ميت أو جماد أو ملك أو غيرها من مخلوقات السموات والرض

فهو مشرك شرك أكبر.

: الثاني    الشرك الصغر وله صــور متعــددة والفــرقوالنوع
 بينه وبين الكبر أن الكبر يكون صاحبه خالد مخلد فــي النــار إذا
 مــات عليــه، وأن الصــغر ل يخــرج مــن الملــة إن كــان صــاحبه
 مسلًما ل يخرجه من ملــة الســلم، ولكنــه ينقــص ثــواب عملــه
 ويكـون فاسـق لمـا ارتكـب مـن كـبيرة؛ بـل أكـبر مـن الكبـائر،
 الشرك الصغر أعلى من كبائر الــذنوب الّزنــا والســرقة شــرب
 الخمر ونحوها، ولــه صــور؛ أقــوال وأفعــال ومــن صــوره: يســير
ــوع  الرياء، قال العلماء: يسير الرياء إشارة إلى أن الرياء ليس ن
ًدا؛ بل الرياء نوعان أصغر وأكبر؛ فالكبر مــن النــوعين مثــل  واح
 الشرك الكبر وهو شــرك المنــافقين؛ كمــا قــال اللــه عــز وجــل
َوَل ــاَس  ّن ُءوَن ال ــَرا ُي َلى  ُكَسا َقاُموا  ِة  َلى الّصَل ِإ َقاُموا  َذا  ِإ َو  عنهم ((

ِليًل))[النساء:  َق ِإّل  ّلَه  ُكُروَن ال ْذ  ] وهو أن يكون الباعث عن142َي
 العمل غير الله -تبارك وتعالى- وعلمته أنه إذا خلى ل يذكر الله
ًئا من شعائر الله، وإذا اجتمع مع النــاس صــلى كمــا  ول يقيم شي
 يصلون وذكر كما يذكرون وجاهد كما يجاهدون لمصــلحة دنيويــة
َكل ذلك مــن  حفظ المال والحفظ على النفس والعرض وما َشا
 مصالح ذاتية؛ فهذا إن مات عليه صاحبه فمقــره مــع المنــافقين
ِليًل)) َق ِإّل  ــَه  ّل ُكُروَن ال ْذ ــ َي َوَل  ــاَس  ّن ُءوَن ال ــَرا ُي ــالله- (( ــاذ ب  -والعي

].142[النساء: 

: الثاني    الصغر وهو خطير على أصحابه، وهو الذيوالنوع
 قال فيه النبي عليه الصــلة والســلم: (أخــوف مــا أخــاف علــى
ــاعث للمســلم  أمتي الشرك الصغر الرياء)، وذلك بأن يكون الب
 على العمل وجه الله والدار الخرة؛ ولكن يطرأ عليه مــا ينقــص
ًدا المدح له والذكر له بخيــر؛ بحيــث  ثواب عمله؛ كأن يكون قاص
ّلــم زاد فــي تعليمــه، ُيع  إذا كان يصلي زاد في صــلته، وإن كــان 
 وإن كان يعظ زاد في الموعظة، من أجل فلن أو فلن، يتحــول
ــذي ُيمدح بالعمل ال َكر ف ْذ ُي  عن عادته وأسلوبه ونيته من أجل أن 
 هو فيه؛ هذا قارئ يقرأ على النــاس والنــاس فيــه بيــن مســتقل
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 ومستكثر يقوم بالعبادة لله ورجاء ثوابها مــن اللــه؛ حــتى يطــرأ
 عليه طارئ إما يراه الناس فيحب مدحهم والثناء منهم وذكرهم
 له بحسن العبــادة؛ تحــولت النيــة مــن القصــد لعمــل وجــه اللــه
 والدار الخرة إلى القصد الخـر وهـو ثنــاء النـاس ومـدحهم لـه،
ــن  وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد م
 أحس بشيء من ذلك أن يقول: (اللهم إني أعوذ أن أشرك وأنا
 أعلم وأستغفرك لما تعلم) وهذا من الذكار التي يدفع الله -عــز
 وجل- بها شر الشرك الصغر عن المسلمين اللهم إني أعوذ أن
ًئا أعلمه وأستغفرك لمــا تعلــم؛ فهــو خطيــر علــى  أشرك بك شي
 صاحبه إن استرسل فيه جره إلــى الكــبر وإن اســتدرك وعــدل
ِلم وهذا من العمال الباطنة،  ورفض هذا الطارئ رحمه الله وَس
ــل-  وهناك ألفاظ من الشرك الصغر؛ كالحلف بغير الله -عز وج
 كالحلف بالمانة والحلف بالب والم، والحلف بالجاه والشــرف،
 والحلف بالخوة والعزة، وما شاكل ذلك هذه كلهــا مــن الشــرك
 الصغر إذا لم يقصد بـه تعظيًمـا كتعظيـم اللـه -تبـارك وتعـالى-
 وكفارتها: الستغفار والتوبة الصــادقة؛ وإل فهــي خطيــرة لقــول
 النبي عليه الصلة والسلم: (من حلــف بغيــر اللــه فقــد كفــر أو
 فسق)؛ والمراد به: الشرك الصغر والكفــر الصــغر العمــل؛ إل
ــبر، إذا عظــم  أن يعظم المحلوف به كتعظيمه لله وهو شرك أك
 المحلوف به كتعظيمه لله إذا حلف بـالله فهـو شـرك أكـبر؛ وإل

فالصل فيه أنه من أنواع الشرك الصغر. 

: الصغر   الشرك   إسناد النعم إلــى غيــر المنعــم؛ كــأنومن
 يقول القائل: لول فلن محصل لي كذا وكذا، ولول الكلــب لتانــا
 اللصوص، ولول كذا لتى كــذا؛ هــذا الصــل فيــه أنــه مــن أنــواع
 الشرك الصغر؛ لكن إذا أسند النعمة إلى ذات الشخص وأنه هو
 المتصرف فــي ذلــك تحــول مــن الشــرك الصــغر إلــى الشــرك
 الكــبر؛ إذا ادعــى التصــرف وأنــه هــو الــذي تصــرف نتــج عنــه
 السلمة أو نتج عنــه الهلك أو نحــو ذلــك، وفــي الحــديث: (إنمــا
 العمال بالنيات) فنــوى الصــغر وقــع الصــغر، وإذ أتــى بألفــاظ
ًيا بذلك تعظيًمــا للمحلــوف بــه؛  التي تدل على الشرك الكبر ناو

فهو شرك أكبر.
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المتن:

ْغِفُر َي َو ِه  ِب ُيْشَرَك  َأْن  ْغِفُر  َي ّلَه َل  ِإّن ال  وقول الله –عز وجل-: ((
ُء)) [النساء:  َيَشا ِلَمْن  ِلَك  َذ ُدوَن  ]48َما 

الشرح:

ــى  الية صريحة آية محكمة صريحة في بيان أن من مات عل
ًدا، ل نصيب له فــي رحمــة  الشرك الكبر؛ فإن الله ل يغفر له أب
 الله ومغفرته؛ وإنما مأواه النار وبئس القرار؛ كما هــي صــريحة
 في أن مادون الشرك الكبر أنه تحت المشيئة اللهية، والخلف
ــو ــل ه  بين العلماء الخلف بين أهل العلم في الشرك الصغر ه
 داخل في عموم الية فل يغفر أم أن الية من العــام المــراد بــه
 الخصوص؟ العام المراد الخصوص بــه؛ أي: خــاص الحكــم لمــن
 مات على الشرك الكبر فيكون الشــرك الصــغر صــاحبه تحــت
 المشيئة والموازنة بين الحسنات والســيئات، وعلــى كــٍل أنــه ل
 يكون من الخالدين في النار وإن عذبه الله بالنار فإنه بمــا معــه
 من التوحيد وإن ضل يكون مآله الجنة بعد أن يعــذبه اللــه بقــدر

ما أشرك.

ًكا أصــغر؛ هــل   الخلصة أن للعلماء رأيان في المشرك شــر
 هو داخل تحت المشيئة كأهــل الكبــائر إن شــاء اللــه عــذبه وإن
 شاء غفر له أم أنه لبد أن يعاقب على شركه الصغر في النــار
 ثم إن مآله إلى الجنة بحسب ما معه من التوحيد؟ وســبب هــذا
ُيْشــَرَك َأْن  ْغِفُر  َي ّلَه َل  ِإّن ال  الخلف ومنشئه هل الية الكريمة: ((
ُء)) هل المراد به الشرك بنوعيه َيَشا ِلَمْن  ِلَك  َذ ُدوَن  ْغِفُر َما  َي َو ِه   ِب
 أم المراد به الشرك الكبر؟ فمن رأى بأنه المراد بالية الشــرك
 الكبر فقط وتكون من بــاب العــام المــراد بــه الخصــوص الــذي
 يرى هذا؛ يعتبر الشرك الصغر تحــت المشــيئة اللهيــة إن شــاء
 الله عذب صاحبه وإن شاء غفر له، ومــن رأى بــأنه باقيــة علــى
 عمومها رأى أن المشرك شرك أصغر إذا مات عليه بدون توبة؛
 لبد أن يعذب بقدر ما أشرك ثم مآله إلــى الجنــة بمــا معــه مــن

23



شرح كتاب التوحيد – الشريط الثاني

فضيلة الشيخ: زيــد المدخـلي
 التوحيــد والعمــال الصــالحة، والحقيقــة الــواجب الحتيــاط،
 الحتياط والعمل الجاد حتى ل يقع النسان في الشرك الصغر؛
 لن الشــرك الكــبر واضــح صــرف عبــادة لغيــر اللــه، والشــرك
 الصغر له صور أعمــال ظــاهرة وأعمــال باطنــة ويتســاهل فيــه
 النـاس؛ فيهتـم المـرء المسـلم بالوقايـة منــه، والوقايـة تحصــل
 بفضل الله وإعانته ثم بدراسة أنواع التوحيد دراســة تفصــيلية و
 بدراسة أنواع الشرك دراسة تفصيلية حتى ل يقع فــي نــوع مــن
 أنواع الشرك الصغر وهو ما يعلم؛ فيكــون قــد قصــر فــي علــم
 أوجبه الله -تبارك وتعالى- وجعله فرض عين علــى كــل مكلــف؛
 فل يعذر المشرك فــي شــركه؛ يعــذر عــوام النــاس فــي دقــائق
 المسائل والحكام لكــن ل يعــذر فــي التوحيــد والشــرك؛ ولهــذا
 أنظروا إلي أصحاب الفترات الذين قبل بعثــة النــبي صــلى اللــه
 عليه وسلم لما كانوا على الشرك؛ ما عذرهم الله -عــز وجــل-؛
 بل يمتحنهم يوم القيامة فالمطيع ينجو والعاصي يهلك، وإبراهيم
 -عليه الصلة والسلم- أبو النبيــاء الــذي كســر الصــنام وغــامر
ُألقي في النار بسبب الدعوة إلى التوحيد والتحــذير  بنفسه حتى 
 من الشرك؛ كسر أصنامهم كمــا هــو معلــوم مــن قصــة الحــوار
ــار، وفــي  الذي جرى بينه وبين قومه، وفي مقدمتهم الملك الجب
 مقدمة القوم أبوه، ومــع ذلــك خــاف علــى نفســه مــن الشــرك
َناَم)) [إبراهيم: َْلْص َد ا ُب ْع َن َأْن  ِنّي  َب َو ِني  ْب ُن َواْج  بجميع أنواعه قال: ((

 ] خاف على نفسه وطلب من الله وقد أكرمــه اللــه بــالوحي35
 وقوة البصيرة، ومع ذلك خاف على نفسه مــن عبــادة الصــنام،
 وخاف على بنيــه مــن عبــادة الصــنام؛ لن العــدو يزيــن للنــاس
ُيغفــر، وهــذه أمنيــة إبليــس وجنــده؛  عبادة الصنام؛ لنها ذنب ل 
َأْصــَحاِب ُنــوا ِمــْن  ُكو َي ِل َبــُه  ُعو ِحْز ْد َيــ ّنَمــا  ِإ  كما قال -عز وجــل-: ((

ِر)) [فاطر : ِعي ]6الّس

المتن:

َد ــ ُب ْع َن َأْن  ــّي  ِن َب َو ــي  ِن ْب ُن َواْج ــه الســلم-: (( ــل -علي ــال الخلي  وق
َناَم)) [إبرهيم : َْلْص ]35ا
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شرح كتاب التوحيد – الشريط الثاني

فضيلة الشيخ: زيــد المدخـلي
 وفي الحــديث: ( أخــوف مــا أخــاف عليكــم الشــرك الصــغر

فُسئل عنه؛ فقال: الرياء).

الشرح:

  نعم من صوره من صور الشرك الصغر التي خشــي النــبي
 صلى الله عليه وسلم على أمته الوقوع فيها الرياء، والمراد به:
 الرياء الثالث الذي هو الرياء الصغر الذي ل يخــرج صــاحبه مــن
 ملة الســلم؛ كمــا مضــى بيــانه، أمــا الريــاء الكــبر فهــو شــرك
 المنافقين -والعياذ بالله- والفــرق بينهــم ظــاهر، وهــو أن الريــاء
 الكبر أن يكون الباعث على العمل قصد مــرآءة النــاس ومحبــة
ًظــا للمــال  مدحهم وثنائهم على الشــخص، وصــيانًة للنفــس وحف

والعرض وليس له غرض في رحمة الله أو مغفرته.
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