
 

 

 

 

 

 

 

 

 عقيدة التوحيد
 وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر 

 والتعطيل والبدع وغري ذلك 
 
 
 

 بقلم فضيلة الشيخ
معايل الدكتور صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان

 عضو هيئة كبار العلماء

 



 البدع وغري ذلك   عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل و      

 ٢

 املقدمة 
، نبينا حممد وعلى  ، والصالة والسالم على نبيه الصادق األمني     احلمد هللا رب العاملني 

 :  وبعد .  آله وصحبه أمجعني  

، وقد      ، وقد راعيت فيه االختصار مع سهولة العبارة فهذا كتاب يف علم التوحيد
، وال سيما كتب شيخ اإلسالم ابن  اقتبسته من مصادر كثرية من كتب أئمتنا األعالم

د الوهاب وتالميذه   ، وكتب شيخ اإلسالم حممد بن عب ، وكتب العالمة ابن القيم تيمية
، ومما ال شك فيه أن علم العقيدة اإلسالمية هو العلم   من أئمة هذه الدعوة املباركة 

؛ لتكون األعمال صحيحة    األساسي الذي جتدر العناية به تعلم ا وتعليم ا وعمل ا مبوجبه 
؛ تيار  فة، خصوص ا وأننا يف زمان كثرت فيه التيارات املنحر  مقبولة عند اهللا نافعة للعاملني

، وتيار البدع املخالفة للهدي     ، وتيار القبورية الوثنية ، وتيار التصوف والرهبنة  اإلحلاد
، وكلها تيارات خطرية ما مل يكن املسلم مسلح ا بسالح العقيدة الصحيحة   النبوي

، فإنه حري أن جترفه تلك التيارات   املرتكزة على الكتاب والسنة وما عليه سلف األمة
؛ وهذا مما يستدعي العناية التامة بتعليم العقيدة الصحيحة ألبناء املسلمني من  املضلة 

 .  مصادرها األصيلة

 . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه
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 ٣

 مدخل لدراسة العقيدة : الباب األول 
 :  ويتكون من الفصول التالية

ها أساس ا يقوم عليه بناء  ؛ باعتبار ، وبيان أمهيتها معىن العقيدة :  الفصل األو ل 
 .  الدين

 .  ، ومنهج الس لف يف تلقيها مصادر العقيدة الصحيحة:  الفصل الث اين

 .  ، وس بل  الت وق ي منه االحنراف  عن العقيدة :  الفصل الثالث 

 

 



 البدع وغري ذلك   عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل و      

 ٤

 يف بيان العقيدة وبيان أمهيتها باعتبارها أساس ا يقوم عليه بناء الدين :  الفصل األول
عقدت عليه :  ، واعتقدت كذا مأخوذة من العقد وهو ربط الشيء :  دة لغةالعقي

ساملة   :  ، أي له عقيدة حسنة :  ، يقال ما يدين به اإلنسان:  والعقيدة.  القلب والضمري
 .  ، وهي إميان  القلب بالشيء وتصديقه به  والعقيدة  عمل قليب .  من الشك

، واإلميان   ئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخرهي اإلميان باهللا ومال:  والعقيدة  شرع ا
 .  ، وت سم ى هذه أركان  اإلميان  بالقدر خريه وشره 

 :  اعتقاديات وعمليات:  والشريعة تنقسم إىل قسمني 

، ووجوب     ، مثل اعتقاد ربوبية اهللا    هي اليت ال تتعلق بكيفية العمل  : فاالعتقاديات 
 .  ، وت سم ى أصلية  ذكورة ، واعتقاد بقية أركان اإلميان امل عبادته

 هي ما يتعلق بكيفية العمل مثل الصالة والزكاة والصوم وسائر األحكام     : والعمليات
 .  )١(؛ ألهنا تبىن على تلك صحة وفساد ا  ، وتسمى فرعية  العملية

، كما   ، وت صح  معه األعمال  فالعقيدة  الصحيحة  هي األساس  الذي يقوم عليه الدين  
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 .  على االعتقاديات  :  أي)  على تلك  : ( ، وقوله ) ١/٤ (شرح العقيدة السفارينية   ) ١(
 .  ١١٠:  سورة الكهف آية ) ٢(
 .  ٦٥:  سورة الزمر آية ) ٣(
 .  ٣ - ٢:  تانياآل سورة الزمر ) ٤(
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 ٥

، على أن األعمال ال ت قبل   ، وهو كثري  ، وما جاء مبعناها فدل ت هذه اآليات الكرمية
 صلوات  اهللا وسالمه   -، ومن ث م  كان اهتمام الرسل    إذا كانت خالصة من الشركإال

، وترك     ، فأول ما يدعون أقوامهم إىل عبادة اهللا وحده     بإصالح العقيدة أول ا-عليهم 
$ ô‰s)s9uρ  {:  ، كما قال تعاىل عبادة ما سواه uΖ÷Wyè t/ ’Îû Èe≅ à2 7π̈Β é& »ωθ ß™ §‘ Âχ r& (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# 
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ρ#) {:  وكل  رسول يقول أول ما خياطب قومه   ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ Νä3s9 ôÏiΒ >µ≈s9Î) ÿ…çν çöxî { )٢( 
 .  ، وسائر األنبياء لقومهم ، وشعيب ، وصاحل  ، وهود  قاهلا نوح

،    يف مكة بعد البعثة ثالثة عشر عام ا يدعو الناس إىل التوحيدوقد بقي النيب 
وقد احتذى الدعاة   .   الذي يقوم عليه بناء  الدين؛ ألهنا األساس  وإصالح العقيدة 

،    ، فكانوا يبدءون بالدعوة إىل التوحيد    واملصلحون يف كل زمان حذو األنبياء واملرسلني    
 .  ، مث يتجهون بعد ذلك إىل األمر ببقية أوامر الدين    وإصالح العقيدة 

 

                                                 
 .  ٣٦:  سورة النحل آية  ) ١(
 .  ٥٩:  سورة األعراف آية  ) ٢(
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 ٦

 يف بيان مصادر العقيدة ومنهج السلف يف تلقيها : الفصل الثاين 
،    ، وال مسرح فيها للرأي واالجتهاد    ؛ فال تثبت إال بدليل من الشارع  العقيدة توقيفية

؛ ألنه ال أحد أعلم  باهللا      ومن ث م  فإن مصادرها مقصورة على ما جاء يف الكتاب والسنة  
 وهلذا    ، وال أحد بعد اهللا أعلم  باهللا من رسول اهللا       وما جيب له وما يرته عنه من اهللا  

 .  ج السلف الصاحل ومن تبعهم يف تلق ي العقيدة مقصور ا على الكتاب والسنةكان منه

وما مل .  ، واعتقدوه وعملوا به  فما دل  عليه الكتاب والسنة يف حق اهللا تعاىل آمنوا به
؛ وهلذا مل حيصل بينهم   يدل عليه كتاب اهللا وال سنة رسوله نف و ه  عن اهللا تعاىل ورفضوه

؛ ألن اهللا      ، وكانت مجاعتهم واحدة  ، بل كانت عقيدهتم واحدة  داختالف يف االعتقا
، والصواب يف املعتقد واحتاد   تكف ل ملن متسك بكتابه وسنة رسوله باجتماع الكلمة 

θ#)  {:  ، قال تعاىل املنهج  ßϑ ÅÁ tG ôã $#uρ È≅ ö7pt ¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑy_ Ÿω uρ (#θ è% §xs? 4 { )١(  . 

 .  )٢( } ∪⊃⊅⊆∩ „ΒÎ*sù Νà6̈ΖtÏ?ù'tƒ Íh_ÏiΒ “W‰èδ Çyϑsù yìt7©?$# y“#y‰èδ Ÿξsù ‘≅ÅÒtƒ Ÿωuρ 4’s+ô±ö$  {:  وقال تعاىل

 شهد هلم بالنجاة حني أخرب بافتراق األمة    ؛ ألن النيب   ولذلك س م وا بالفرقة الناجية 
:  ، وملا سئل عن هذه الواحدة قال             ، كلها يف النار إال واحدة           إىل ثالث وسبعني فرقة      

 .  )٤( )٣( }من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحايب   هي  {

 فعندما بىن بعض الناس عقيدهتم على غري الكتاب وقد وقع مصداق ما أخرب به    
؛ حصل االحنراف     ، وقواعد املنطق املوروث ي ن عن فالسفة اليونان  ، من علم الكالم  والسنة

، وتصدع بناء اجملتمع   ، وتفر ق  اجلماعة   والتفرق يف االعتقاد مما نتج عنه اختالف  الكلمة     
 .  اإلسالمي

 
                                                 

 .  ١٠٣:  آية سورة آل عمران  ) ١(
 .  ١٢٣:  سورة طه آية) ٢(
 .  )٢٦٤١(الترمذي اإلميان  ) ٣(
 .  احلديث رواه اإلمام أمحد  ) ٤(
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 يف بيان االحنراف  عن العقيدة وسبل التوقي منه : الفصل الثالث 

 بيان كون االحنراف عن العقيدة مهلكة وضياع 
؛ ألن العقيدة الصحيحة هي الدافع   االحنراف عن العقيدة الصحيحة مهلكة وضياع 

الفرد بال عقيدة صحيحة يكون فريسة لألوهام والشكوك اليت  ، و القوي إىل العمل النافع
؛ حىت تضيق   ، فتحجب عنه الرؤية الصحيحة لدروب احلياة السعيدة     رمبا تتراكم عليه

، كما هو الواقع    ، مث حياول التخلص من هذا الضيق بإهناء حياته ولو باالنتحار   عليه حياته
 .  يدة الصحيحةمن كثري من األفراد الذين فقدوا هداية العق

واجملتمع الذي ال تسوده عقيدة صحيحة هو جمتمع هبيمي يفقد كل مقومات احلياة  
،    ؛ وإن كان ميلك الكثري من مقومات احلياة املادية اليت كثري ا ما تقوده إىل الدمار   السعيدة

؛ ألن هذه املقومات املادية حتتاج إىل توجيه   كما هو مشاهد يف اجملتمعات الكافرة
؛    ، وال موجه هلا سوى العقيدة الصحيحة  ؛ لالستفادة من خصائصها ومنافعها شيدوتر
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 .  ٥١:  سورة املؤمنون آية ) ١(
 .  ١٣ - ١٠:  اتياآلسورة سبأ ) ٢(



 البدع وغري ذلك   عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل و      

 ٨

؛ فإن انفكت عنها باالحنراف إىل       فقوة العقيدة جيب أن ال تنفك عن القوة املادية  
؛ كما هو املشاهد اليوم  يف     ، صارت القوة املادية وسيلة دمار واحندار    العقائد الباطلة

 .  ، وال متلك عقيدة صحيحة  الدول الكافرة اليت متلك  مادة 

  االحنراف عن العقيدة الصحيحة أسباب
 :  ، من أمهها  واالحنراف عن العقيدة الصحيحة له أسباب جتب معرفتها 

، أو قلة      ؛ بسبب اإلعراض عن تعلمها وتعليمها  اجلهل بالعقيدة الصحيحة- ١
، وال يعرف ما خيالفها    ؛ حىت ينشأ جيل  ال يعرف  تلك العقيدة   االهتمام والعناية هبا

إمنا ت نقض   " ، كما قال  عمر  بن اخلطاب  ، والباطل حق ا   يعتقد احلق باطل ا؛ ف ويضادها
 .  " ع رى اإلسالم عروة  عروة  إذا نشأ يف اإلسالم من ال يعرف  اجلاهلية  

، وترك ما   ، والتمسك به وإن كان باطل ا  الت عص ب  ملا عليه اآلباء واألجداد - ٢
# {:   تعاىل؛ كما قال اهللا خالفه وإن كان حق ا  sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝ ßγ s9 (#θ ãè Î7 ®? $# !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# (#θ ä9$ s% ö≅ t/ 
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، ومعرفة مدى   ال الناس يف العقيدة من غري معرفة دليلها التقليد  األعمى بأخذ أقو- ٣
،    ، وأشاعرة وصوفية  ، كما هو الواقع  من الفرق  املخالفة من جهمية ومعتزلة     صحتها
؛ فضلوا واحنرفوا عن االعتقاد   ، حيث  قلدوا من قبلهم من أئمة الضالل  وغريهم
 .  الصحيح

؛ حبيث ي عتقد فيهم ما ال    فوق مرتلتهم، ورفعهم  الغ ل و يف األولياء والصاحلني- ٤
، واختاذهم وسائط بني اهللا وبني خلقه يف      ، ودفع الضر  يقدر عليه إال اهللا من جلب النفع

، والتقرب إىل     ؛ حىت يؤول األمر إىل عبادهتم من دون اهللا     قضاء احلوائج وإجابة الدعاء  
، كما حصل من قوم نوح   دد، والدعاء واالستغاثة وطلب امل  أضرحتهم بالذبائح والنذور

                                                 
 .  ١٧٠:  سورة البقرة آية ) ١(
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 ٩

‘Ÿω ¨βâ  {:  يف حق الصاحلني حني قالوا  x‹s? ö/ä3tG yγ Ï9#u Ÿω uρ ¨β â‘x‹s? #tŠuρ Ÿω uρ %Yæ# uθ ß™ Ÿω uρ šWθ äó tƒ 
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 .  وكما ه و  احلاصل  من عب اد الق بور اليوم  يف كثري من األمصار 

، واالنبهار مبعطيات   ، وآيات اهللا القرآنية   الغفلة عن تدبر آيات اهللا الكونية  - ٥
،    ؛ فصاروا ي عظ مون البشر  ؛ حىت ظنوا أهنا من مقدور البشر وحده   احلضارة املادية

$tΑ  {:  ، كما قال قارون من قبل  ده واختراعه وحده    ويضيفون هذه املعطيات إىل جمهو  s% 
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، وأودعها هذه اخلصائص       ظمة من أوجد هذه الكائنات     ومل يتفكروا وينظروا يف ع 
:  ، واالنتفاع هبا      ، وأوجد البشر وأعطاه  املقدرة  على استخراج هذه اخلصائص                        الباهرة  

}  ª!$#uρ ö/ä3s)n= s{ $ tΒ uρ tβθè= yϑ ÷ès? ∩∉∪ { )٥(   .} óΟs9uρ r& (#ρ ãÝàΖtƒ ’Îû ÏNθ ä3n= tΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ 

t,n= y{ ª!$# ÏΒ &ó x« { )٦(   .} ª!$# “ Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ tΑt“Ρr&uρ š∅ ÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# [!$ tΒ 

yl t÷z r'sù Ïµ Î/ zÏΒ ÏN≡tyϑ ¨V9$# $ ]% ø—Í‘ öΝä3©9 ( t¤‚ y™ uρ ãΝä3s9 š ù= àø9$# y“ Ìôf tG Ï9 ’Îû Ìós t7ø9$# Íν ÌøΒ r'Î/ ( t¤‚ y™ uρ ãΝä3s9 

t≈ yγ ÷ΡF{$# ∩⊂⊄∪ t¤‚ y™ uρ ãΝä3s9 }§ôϑ ¤±9$# tyϑ s)ø9$#uρ È ÷t7Í← !#yŠ ( t¤‚ y™ uρ ãΝä3s9 Ÿ≅ ø‹©9$# u‘$ pκ̈]9$#uρ ∩⊂⊂∪ Νä39s?# uuρ ÏiΒ Èe≅à2 

$ tΒ çνθ ßϑ çG ø9r'y™ 4 β Î)uρ (#ρ ‘‰ãès? |M yϑ ÷èÏΡ «!$# Ÿω !$ yδθ ÝÁøt éB 3 χ Î) z≈ |¡Σ M}$# ×Πθ è= sàs9 Ö‘$ ¤Ÿ2 ∩⊂⊆∪ { )٧(   . 

                                                 
 .  ٢٣:  سورة نوح آية ) ١(
 .  ٧٨:  سورة القصص آية) ٢(
 .  ٥٠:   آية سورة فصلت) ٣(
 .  ٤٩:  سورة الزمر آية ) ٤(
 .  ٩٦:  سورة الصافات آية ) ٥(
 .  ١٨٥:  سورة األعراف آية  ) ٦(
 .  ٣٤ - ٣٢:  اتياآلسورة إبراهيم  ) ٧(



 البدع وغري ذلك   عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل و      

 ١٠

كل    {:  ؛ وقد قال النيب     أصبح البيت  يف الغالب خالي ا من التوجيه السليم  - ٦

أخرجه      ()١( }مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه     
 .  ، فاألبوان هلما دور كبري يف تقومي اجتاه الطفل ) شيخانال

، فقد      إحجام  وسائل التعليم واإلعالم يف غالب العامل اإلسالمي عن أداء مهمتها - ٧
، أو ال هتتم به      أصبحت مناهج التعليم يف الغالب ال تويل جانب الدين اهتمام ا كبري ا  

املسموعة واملقروءة يف الغالب أداة تدمري        ، وأصبحت وسائل  اإلعالم املرئية و    أصل ا
، ويزرع العقيدة    ، وال هتتم مبا ي ق و م  األخالق    ، أو تعىن بأشياء مادية وترفيهية    واحنراف 
؛ حىت ينشأ جيل  أعزل  أمام جيوش اإلحلاد ال يدان   ، ويقاوم التيارات املنحرفة الصحيحة
 .  له مبقاومتها

  العقيدة الصحيحة سبل الت وق ي يف االحنراف عن
 :  وسبل الت وق ي يف هذا االحنراف تتلخص فيما يلي

 لتلق ي االعتقاد الصحيح    وإىل سنة رسوله   الرجوع إىل كتاب اهللا  - ١
، ولن يصلح آخر هذه األمة     ، كما كان السلف الصاحل يستمدون عقيدهتم منهما  منهما

، ومعرفة ش بههم للرد عليها   ق املنحرفة ، مع االطالع على عقائد الفر  إال ما أصلح أوهلا
 .  ؛ ألن من ال يعرف الشر يوشك أن يقع فيه  والتحذير منها

 يف خمتلف املراحل    - عقيدة السلف الصاحل  - العناية بتدريس العقيدة الصحيحة - ٢
، واالهتمام البالغ يف تدقيق االمتحانات   ، وإعطاؤها احلصص الكافية من املنهج     الدراسية
 .  ه املادة يف هذ

                                                 
،  ٢/٢٣٣(، أمحد  )٤٧١٤(، أبو داود السنة  )٢٦٥٨،  ٢٦٥٨(، مسلم القدر   )١٢٩٢(البخاري اجلنائز ) ١(

 .  )٥٦٩(، مالك اجلنائز   )٢/٤٨١



 عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل والبدع وغري ذلك 

 ١١

،    ، ويبتعد عن كتب الفرق املنحرفة   أن ت قرر دراسة  الك تب  الس لفية الصافية- ٣
، وغريهم إال من باب   ، واألشاعرة واملاتوريدية  ، واجلهمية واملعتزلة    كالصوفية واملبتدعة

 .  معرفتها لرد ما فيها من الباطل والتحذير منها

، ويردون ضالالت املنحرفني    عقيدة السلف قيام دعاة مصلحني جيددون للناس- ٤
 .  عنها



 البدع وغري ذلك   عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل و      

 ١٢

 معىن التوحيد وأنواعه يف بيان : الباب الثاين 
،  ، وترك عبادة ما سواه ، وإخالص  العبادة له   هو إفراد  اهللا باخللق والتدبر  :  التوحيد 

فهو    ؛  ، وترتيهه عن النقص والعيب ، والصفات العليا وإثبات ما ل ه  من األمساء احلسىن
 :  ، وبياهنا كالتايل هبذا التعريف يشمل  أنواع التوحيد الثالثة 

 توحيد الربوبية  -١
 :  ويتضمن الفصول التالية

 .  ، وفطريته وإقرار املشركني به  يف بيان معىن توحيد الربوبية :  الفصل األول

، وتصورات األمم  يف بيان مفهوم كلمة الرب يف القرآن والسنة :  الفصل الثاين
 .  ، والرد عليها  الض ال ة يف باب الربوبية
 .  يف بيان خضوع الكون يف االنقياد والطاعة هللا   :  الفصل الثالث

يف بيان منهج القرآن يف إثبات وحدانية اهللا يف اخللق والرزق وغري          :  الفصل الرابع
 .  ذلك

 .  يف بيان استلزام توحيد الربوبية لتوحيد األلوهية:  الفصل اخلامس



 عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل والبدع وغري ذلك 

 ١٣

 يف بيان معىن توحيد الربوبية وإقرار املشركني به :  لفصل األولا
،   ، وإخالص العبادة له  مبعناه العام هو اعتقاد  تفر د  اهللا تعاىل بالربوبية:  التوحيد

 :  ، فهو ثالثة أنواع    وإثبات ما له من األمساء والصفات

، وكل نوع له معىن ال        ، وتوحيد األمساء والصفات  ، وتوحيد األلوهية   توحيد الربوبية
 :  ؛ ليتحدد الفرق بني هذه األنواع  بد من بيانه

  فتوحيد الربوبية - ١

!ª  {:  ؛ بأن ي عتق د  أنه وحده اخلالق جلميع املخلوقات   هو إفراد  اهللا تعاىل بأفعاله  $# 

ß,Î=≈ yz Èe≅ à2 &ó x« ( { )١(   . 

$ *  {:  وأنه الرزاق جلميع الدواب واآلدميني وغريهم   tΒ uρ ÏΒ 7π−/!#yŠ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ω Î) ’ n?tã 

«!$# $ yγ è% ø—Í‘ { )٢(   . 

، قادر  على    ، وي عز  وي ذل ؛ ي ول ي ويعزل دب ر  لشؤون العامل كله، وامل  وأنه مالك  امللك
≅È  {:  ، وي حيي وي ميت ، ي ص ر ف  الليل والنهار  كل شيء è% ¢Οßγ ¯=9$# y7 Î=≈tΒ Å7ù= ßϑ ø9$# ’ ÎA÷σè? 

š ù= ßϑ ø9$# tΒ â!$ t±n@ äí Í”∴s?uρ š ù= ßϑ ø9$# £ϑ ÏΒ â!$ t±n@ –“Ïè è?uρ tΒ â!$ t±n@ ‘ΑÉ‹è?uρ tΒ â!$ t±n@ ( x8Ï‰uŠÎ/ çöy‚ ø9$# ( y7̈ΡÎ) 4’ n?tã 

Èe≅ ä. &ó x« Öƒ Ï‰s% ∩⊄∉∪ ßk Ï9θ è? Ÿ≅ øŠ©9$# ’Îû Í‘$ yγ̈Ψ9$# ßkÏ9θ è?uρ u‘$ yγ ¨Ψ9$# ’Îû È≅ øŠ©9$# ( ßl Ì÷‚ è?uρ ¢‘y⇔ø9$# š∅ÏΒ ÏMÍh‹yϑ ø9$# 

ßl Ì÷‚ è?uρ |M Íh‹yϑ ø9$# zÏΒ Çc‘y⇔ø9$# ( ä−ã— ös?uρ tΒ â!$ t±n@ Îötó Î/ 5>$ |¡Ïm ∩⊄∠∪ { )٣(   . 

، كما نفى س بحانه أن    وقد نفى اهللا سبحانه أن يكون له شريك  يف امللك أو معني     
≈›x#  {:  ، قال تعاىل يكون  له شريك  يف اخللق والر زق    yδ ß,ù= yz «!$# † ÎΤρ â‘ r'sù #sŒ$ tΒ t,n= y{ t Ï% ©!$# 

ÏΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ 4 { )٤(  . 

                                                 
 .  ٦٢:  سورة الزمر آية ) ١(
 .  ٦:  سورة هود آية ) ٢(
 .  ٢٧ - ٢٦:  تان ياآلسورة آل عمران  ) ٣(
 .  ١١:  سورة لقمان آية ) ٤(



 البدع وغري ذلك   عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل و      

 ١٤

ô̈Β  {:  وقال تعاىل r& #x‹≈ yδ “ Ï% ©!$# ö/ä3è% ã—ötƒ ÷βÎ) y7 |¡øΒ r& …çµ s% ø—Í‘ 4 { )١(   . 

‰ß  {:  اده بالربوبية على مجيع خلقه فقالكما أعلن انفر ôϑ ys ø9 $# ¬! Å _U u‘ 

š Ïϑ n=≈ yè ø9 χ  {:  ، وقال  )٢( } ∪⊅∩ #$ Î) ãΝä3−/u‘ ª!$# “ Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ ’ Îû Ïπ −G Å™ 

5Θ$ −ƒ r& §ΝèO 3“ uθ tG ó™ $# ’n?tã Ä¸ óyêø9$#  Å´ øóãƒ Ÿ≅ø‹©9$# u‘$ pκ̈]9$# …çµ ç7è= ôÜtƒ $ ZW ÏWym }§ôϑ ¤±9$#uρ tyϑ s)ø9$#uρ tΠθàf ‘Ζ9$#uρ ¤N≡t¤‚ |¡ãΒ 

ÿÍν Íö∆ r'Î/ 3 Ÿω r& ã&s! ß,ù= sƒ ø: $# âö∆F{$#uρ 3 x8u‘$ t6 s? ª!$# >u‘ tÏΗ s>≈ yèø9$# ∩∈⊆∪ { )٣(  . 

؛ حىت إن املشركني الذين جعلوا له                وقد ف ط ر  اهللا مجيع  اخللق على اإلقرار بربوبيته              
≅ö  {:  ، كما قال تعاىل  شريك ا يف العبادة يقرون بتفرده بالربوبية         è%  tΒ > §‘ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

Æì ö7 ¡¡9 $# > u‘ uρ Ä¸ ö yè ø9 $# ËΛ Ïà yè ø9 $# ∩∇∉∪ šχθ ä9θ à) u‹ y™ ¬! 4 ö≅ è% Ÿξ sù r& šχθ à) −G s? ∩∇∠∪ ö≅ è% . tΒ  Íν Ï‰ u‹ Î/ 

ßNθ ä3 w= tΒ È e≅ à2 & ó x« uθ èδ uρ ç Åg ä† Ÿω uρ â‘$ pg ä† Ïµ ø‹ n= tã χ Î) óΟ çFΖ ä. tβθ çΗ s> ÷è s? ∩∇∇∪ šχθ ä9θ à) u‹ y™ ¬! 4 ö≅ è% 

4’ ¯Τ r' sù šχρ ã ys ó¡ è@ ∩∇∪ { )٤(   . 

؛ بل القلوب    فهذا التوحيد  مل يذهب إىل نقيضه طائفة معروفة من بين آدم    
؛ أعظم من كوهنا مفطورة على اإلقرار بغريه من   مفطورة على اإلقرار به

ôM *  {:  ؛ كما قالت الرسل فيما حكى اهللا عنهم  املوجودات   s9$ s% óΟ ßγ è= ß™ â‘ ’ Îû r& «! $# 

A7 x© Ì ÏÛ$ sù ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ( { )٥(  . 

، وقد كان مستيقن ا به يف   وأشهر من عرف جتاهله وتظاهره بإنكار الرب فرعون 
$tΑ  {:  الباطن كما قال له موسى s% ô‰s)s9 |M÷Η Í>tã !$tΒ tΑt“Ρr& ÏIω àσ¯≈yδ ω Î) >u‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 

tÍ← !$ |Á t/ { )٦(  . 

                                                 
 .  ٢١:  سورة امللك آية  ) ١(
 .  ٢:  سورة الفاحتة آية ) ٢(
 .  ٥٤:  سورة األعراف آية  ) ٣(
 .  ٨٩ - ٨٦:  ات ياآلسورة املؤمنون ) ٤(
 .  ١٠:  اهيم آية  سورة إبر) ٥(
 .  ١٠٢:  سورة اإلسراء آية ) ٦(



 عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل والبدع وغري ذلك 

 ١٥

ρ#)  {:  وقال عنه وعن قومه ß‰ys y_ uρ $ pκÍ5 !$ yγ ÷FoΨs)ø‹oKó™ $#uρ öΝåκß¦ àΡr& $ Vϑ ù= àß #vθ è= ãæuρ 4 { )١(  . 

؛    ؛ إمنا ينكرونه يف الظاهر مكابرة   وكذلك من ي نكر  الرب  اليوم  من الشيوعيني   
، وما من خملوق  د وإال فهم يف الباطن ال بد أن يعترفوا أنه ما من موجود إال وله موج  

Π÷  {:  ، قال تعاىل إال وله خالق وما من أثر إال وله مؤثر    r& (#θ à) Î= äz ô ÏΒ Î ö xî > ó x« ÷Π r& ãΝ èδ 

šχθ à) Î=≈ y‚ ø9 $# ∩⊂∈∪ ÷Π r& (#θ à) n= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ 4 ≅ t/ ω tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ ∩⊂∉∪ { )٢(   . 

؛ جتده شاهد ا بإثبات صانعه وفاطره    ، جبميع أجزائه  ، علويه وسفليه تأمل العامل كله
، ال فرق   فإنكار صانعه وجحده يف العقول والفطر مبرتلة إنكار العلم وجحده  .  ومليكه
باب ؛ إمنا هو من   وما تتبجح به الشيوعية اليوم من إنكار وجود الرب)٣(بينهما 
، ومن كان هبذه املثابة فقد ألغى     ، ومصادرة نتائج العقول واألفكار الصحيحة املكابرة

 .  عقله ودعا الناس للسخرية منه

 :  قال الشاعر
ــاحد  ــده اجلــــ ــاحد وجيحــــ ــده اجلــــ وجيحــــ
ــد   ــه واحـ ــلى أنـ ــدل عـ ــد  تـ ــه واحـ ــلى أنـ ــدل عـ تـ

ــه  ــى اإللــ ــيف يعصــ ــهكــ ــى اإللــ ــيف يعصــ كــ
ـ  ـ وف ة ة ــــه آي ه آي ــيء ل يء ل ــــل ش ل ش ــي ك ي ك ــوف

 

                                                 
 .  ١٤:  سورة النمل آية  ) ١(
 .  ٣٦ - ٣٥:  تانياآل سورة الطور ) ٢(
 .  ألن العلم الصحيح يثبت وجود اخلالق   ) ٣(



 البدع وغري ذلك   عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل و      

 ١٦

  والس ن ة وتصو رات األمم الض ال ة مفهوم  كلمة  الرب  يف القرآن: الفصل الثاين 

  مفهوم كلمة الر ب  يف الكتاب والسنة - ١
نش أ الشيء  من حال إىل حال            :  ، مبعىن   مصدر  رب  ي ر ب      :  الر ب  يف األصل     

:  ، وال ي قال      مصدر مستعار للفاعل    )  رب (، فلفظ    رب ه ورب اه ورب ب ه        :  ، ي قال    التمام 
Å  {:  ، حنو قوله     باإلطالق إال هللا تعاىل املتكفل مبا يصلح املوجودات              )  الر ب    ( _U u‘ 

š Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩⊄∪ { )١(   ،}  ö/ ä3 š/ u‘ > u‘ uρ ãΝ ä3 Í← !$ t/# u t Ï9 ¨ρ F{ $# ∩⊄∉∪ { )٢(  . 

يعين    .  ؛ ورب  الفرس      رب الدار    :  ، كما يقال  وال يقال لغريه إال مضاف ا حمدود ا       
’  {:  ، ومنه قول ه تعاىل حكاية عن يوسف عليه السالم            صاحب ها   ÎΤ ö à2 øŒ $# y‰Ψ Ïã š Î n/ u‘ 

çµ9 |¡Σ r' sù ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# t ò2 ÏŒ  Ïµ Î n/ u‘ { )وقوله تعاىل    .   )٣  :}  tΑ$ s% ôì Å_ ö‘ $# 4’ n< Î) š Î n/ u‘ { )٤(   .

}  !$ ¨Β r& $ yϑ ä. ß‰ tn r& ’ Å+ ó¡ uŠ sù … çµ −/ u‘ # \ ôϑ yz ( { )٥(   . 

 .  )٧( )٦( }حىت جيدها رهبا  {:   يف ضالة اإلبل وقال 

،    ، أو رب العاملني  الرب:  ، فيقال ضاف اأن الرب يطلق على اهللا معرف ا وم  :  فتبني هبذا
، ورب   رب الدار:  ، مثل ، وال ت طلق كلمة الر ب  على غري اهللا إال مضافة  أو رب الناس

 .  ، ورب اإلبل املرتل

،   ، ومصلحهم ومرهبيم بنعمه   خالقهم ومالكهم :  أي )  رب العاملني (ومعىن 
 رمحه   -قال العالمة ابن القيم    .  عماهلم، وجمازيهم على أ  ، وإنزال كتبه  وبإرسال رسله

                                                 
 .  ٢:  سورة الفاحتة آية ) ١(
 .  ٢٦:  سورة الشعراء آية  ) ٢(
 .  ٤٢:  سورة يوسف آية ) ٣(
 .  ٥٠:  سورة يوسف آية ) ٤(
 .  ٤١:  سورة يوسف آية ) ٥(
 .  )١٧٢٢(، صحيح مسلم كتاب اللقطة    )٢٢٩٦(صحيح البخاري كتاب يف اللقطة    ) ٦(
 .  من حديث متفق عليه  ) ٧(
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، وم سيئهم    ، وجزاء م حسنهم بإحسانه   فإن  الربوبية تقتضي أمر العباد وهنيهم    : ( -اهللا  
 .  )١()  بإساءته

 .  هذه حقيقة الربوبية 

   مفهوم كلمة الرب يف تصورات األمم الضالة- ٢
، كما قال اهللا  خلالق سبحانه ، ومعرفة الرب ا   خلق اهللا اخللق مفطورين على التوحيد 

óΟ  {:  تعاىل Ï% r' sù y7 yγ ô_ uρ È Ï e$# Ï9 $ Z‹ ÏΖ ym 4 |N t ôÜ Ïù «! $#  ÉL ©9 $# t sÜ sù }¨$ ¨Ζ9 $# $ pκ ö n= tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ ö7 s? È, ù= y⇐ Ï9 

«! $# 4 { )٢(   . 

øŒÎ)uρ x‹s{r& y7  {:  وقال تعاىل •/u‘ .ÏΒ û Í_ t/ tΠyŠ# u ÏΒ óΟÏδ Í‘θßγ àß öΝåκtJ −ƒ Íh‘ èŒ öΝèδ y‰pκô− r&uρ #’ n?tã öΝÍκÅ¦ àΡr& 

àM ó¡s9r& öΝä3În/tÎ/ ( (#θ ä9$ s% 4’n?t/ ¡ !$ tΡô‰Îγ x© ¡ { )٣(  . 

، وقد قال   ، والشرك حادث طارئ   فاإلقرار  بربوبية اهللا والتوجه إليه أمر فطري   
نص رانه أو   ، فأبواه ي هو دانه أو ي    كل  مولود ي ولد على الفطرة    {:   النيب

؛     فلو خ ل ي  العبد وفطرته الجته إىل التوحيد وق ب ل دعوة الرسل)٥( )٤( } ي مج سانه
، ولكن    ، ودل ت عليه اآليات الكونية ، ونزلت به الكتب الذي جاءت به الرسل

د ، ومن ث م  يقلد األوال  التربية املنحرفة والبيئة امللحدة مها اللتان تغريان اجتاه املولود  
 .  آباءهم يف الضاللة واالحنراف  

                                                 
 .  من مدارج السالكني   )  ١/٨ (انظر ) ١(
 .  ٣٠:  سورة الروم آية ) ٢(
 .  ١٧٢:  سورة األعراف آية  ) ٣(
،  ٢/٢٣٣(، أمحد  )٤٧١٤(، أبو داود السنة  )٢٦٥٨،  ٢٦٥٨( القدر  ، مسلم )١٢٩٢(البخاري اجلنائز ) ٤(

 .  )٥٦٩(، مالك اجلنائز   )٢/٤٨١
 .  رواه الشيخان ) ٥(
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 ١٨

، فاجتالتهم      خلقت عبادي حنفاء     {:  يقول  اهللا تعاىل يف احلديث القدسي         

؛    ، واختاذها أرباب ا من دون اهللا  ص ر ف ت ه م إىل عبادة األصنام:   أي)٢( )١( }الشياطني   
؛ كل يتخذ له رب ا يعبده غري رب  ، والتفرق واالختالف   لضالل والضياعفوقعوا يف ا

›â/ä3Ï9≡x  {:  ، كما قال تعاىل ، ابت ل وا باختاذ األرباب الباطلة ؛ ألهنم ملا تركوا الرب احلق  اآلخر sù 

ª!$# ÞΟä3š/u‘ ‘,pt ø: $# ( #sŒ$ yϑ sù y‰÷è t/ Èd,ys ø9$# ω Î) ã≅≈n= Ò9$# ( { )وهو    والضالل ليس له حد  وهناية  )٣ ،

‘Ò>$t/ö  {:  ، قال اهللا تعاىل الزم لكل من أعرض  عن ربه احلق  r&u šχθ è% ÌhxtG •Β îöyz ÏΘr& ª! $# 

ß‰Ïn≡uθ ø9$# â‘$ £γ s)ø9$# ∩⊂∪ $ tΒ tβρß‰ç7÷è s? ÏΒ ÿÏµ ÏΡρ ßŠ Hω Î) [!$ yϑ ó™ r& !$ yδθ ßϑ çGøŠ£ϑ y™ óΟçFΡr& Νà2 äτ !$ t/# uuρ !$̈Β tΑt“Ρr& ª!$# $ pκÍ5 

ÏΒ ?≈ sÜù= ß™ 4 { )٤(   . 

، وإمنا     يف الصفات واألفعال ممتنعوالش رك  يف الربوبية باعتبار إثبات خالقني متماثلني
، وقد تالعب هبم  ذهب بعض املشركني إىل أن معبوداهتم متلك بعض التصرفات يف الكون 

، فطائفة دعاهم   ، فتالع ب  بكل قوم على قدر عقوهلم الشيطان يف عبادة هذه املعبودات 
،   ، كقوم نوح إىل عبادهتا من جهة تعظيم املوتى الذين صوروا تلك األصنام على صورهم

، فجعلوا هلا  وطائفة  اختذت األصنام على صورة الكواكب اليت زعموا أهنا تؤثر على العامل
 .  بيوت ا وسدنة

، ومنهم من عبد    فمنهم من عبد الشمس  :  واختلفوا يف عبادهتم هلذه الكواكب  
ل   ، لك  ؛ حىت بنوا هلا هياكل  ، ومنهم من يعبد  غريمها من الكواكب األخرى  القمر

،  ، ومنهم من يعبد البقر   ، وهم اجملوس   ، ومنهم من يعبد  النار   كوكب منها هيكل خيصه
، ومنهم من    ، ومنهم من يعبد األشجار واألحجار  ، ومنهم من يعبد املالئكة  كما يف اهلند

                                                 
 .  )٤/١٦٢(، أمحد  )٢٨٦٥(مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها    ) ١(
 .  رواه أمحد ومسلم  ) ٢(
 .  ٣٢:  سورة يونس آية ) ٣(
 .  ٤٠ - ٣٩:  تانياآلسورة يوسف ) ٤(
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، وكل هذا بسبب أن هؤالء تصوروا يف هذه األشياء شيئ ا من   يعبد  القبور واألضرحة 
 .  خصائص الربوبية

وضع الصنم إمنا      : ( ، قال ابن القيم  فمنهم من يزعم أن هذه األصنام متثل أشياء غائبة  
؛    ، فجعلوا الصنم على شكله وهيئته وصورته كان يف األصل على شكل معبود غائب

وإال فمن املعلوم أن عاقل ا ال ينحت خشبة أو حجر ا      .  ، وقائم ا مقامه ليكون نائب ا منابه
 .  )١(انتهى  .  ) . . . د أنه إهله ومعبوده  ، مث يعتق  بيده

،    كما أن ع ب اد القبور  قدمي ا وحديث ا يزعمون أن هؤالء األموات يشفعون هلم      
$  {:  ويتوسطون هلم عند اهللا يف قضاء حوائجهم ويقولون    tΒ öΝèδ ß‰ç6÷è tΡ ω Î) !$ tΡθ ç/Ìhs)ã‹Ï9 ’n< Î) «!$# 

#’ s∀ø9ã— { )٢(   ،}  šχρ ß‰ç7÷ètƒ uρ ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# $ tΒ Ÿω öΝèδ •ÛØo„ Ÿωuρ óΟßγ ãè xΖtƒ šχθ ä9θ à)tƒ uρ ÏIω àσ¯≈ yδ 

$ tΡàσ¯≈ yèxä© y‰Ψ Ïã «!$# 4 { )٣(   . 

،    كما أن بعض مشركي العرب والنصارى تصوروا يف معبوداهتم أهنا ولد اهللا
 عليه   -، والنصارى عبدوا املسيح  فمشركو العرب عبدوا املالئكة على أهنا بنات اهللا 

 .   على أنه ابن اهللا-السالم  

 :   الرد على هذه التصورات الباطلة- ٣
 :  قد رد اهللا على هذه التصورات الباطلة مجيع ا مبا يأيت

ãΛ  {:   رد  على عبدة األصنام بقوله       -أ   ä ÷ƒ u t sù r& |M≈ ¯=9 $# 3“ ¨“ ãè ø9 $# uρ ∩⊇∪ nο 4θ uΖ tΒ uρ sπ sW Ï9$ ¨W9 $# 

#“ t ÷z W{ أنفعت أو ضرت   ! أفرأيتم هذه اآلهلة   :  قال القرطيب ومعىن اآلية كما  )٤( } ∪⊂⊅∩ #$

                                                 
 .  ) ٢/٢٢٠ (إغاثة اللهفان ) ١(
 .  ٣:  سورة الزمر آية ) ٢(
 .  ١٨:  سورة يونس آية ) ٣(
 .  ٢٠ - ١٩:  تانياآل سورة النجم ) ٤(
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  ؟ وهل دفعت عن نفسها حينما حطمها رسول اهللا  حىت تكون شركاء هللا تعاىل
 .   وهدموها- رضي اهللا عنهم -وأصحابه 

≅ã  {:  وقال تعاىل ø? $# uρ öΝ Îγ öŠ n= tæ r' t7 tΡ zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) ∩∉∪ øŒ Î) tΑ$ s% Ïµ‹ Î/ L{  Ïµ ÏΒ öθ s% uρ $ tΒ tβρ ß‰ ç7 ÷è s? ∩∠⊃∪ 
(#θ ä9$ s% ß‰ ç7 ÷è tΡ $ YΒ$ uΖ ô¹ r& ‘≅ sà oΨ sù $ oλ m; t Ï Å3≈ tã ∩∠⊇∪ tΑ$ s% ö≅ yδ ö/ ä3 tΡθ ãè yϑ ó¡ o„ øŒ Î) tβθ ãã ô‰ s? ∩∠⊄∪ ÷ρ r& öΝ ä3 tΡθ ãè xΖ tƒ 

÷ρ r& tβρ • ÛØ o„ ∩∠⊂∪ (#θ ä9$ s% ö≅ t/ !$ tΡ ô‰ y` uρ $ tΡ u !$ t/# u y7 Ï9≡ x‹ x. tβθ è= yè ø tƒ ∩∠⊆∪ { )١(   . 

، وإن ما عبدوها    فقد وافقوا على أن  هذه األصنام  ال تسمع  الدعاء  وال تنفع  وال تضر   
 .  ، والتقليد حجة باطلة  تقليد ا آلبائهم

§{  {:   ورد على من عبد الكواكب والشمس والقمر بقوله -ب  ôϑ ¤±9 $# uρ 

t yϑ s) ø9 $# uρ tΠθ àf ‘Ζ9 $# uρ ¤N≡ t ¤‚ |¡ ãΒ ÿ Íν Í ö∆ r' Î/ 3 { )وبقوله    )٢ ،  :}  ô ÏΒ uρ Ïµ ÏG≈ tƒ# u ã≅ øŠ ©9 $# â‘$ yγ ¨Ψ9 $# uρ 

ß§ ôϑ ¤±9 $# uρ ã yϑ s) ø9 $# uρ 4 Ÿω (#ρ ß‰ àf ó¡ n@ Ä§ ôϑ ¤±= Ï9 Ÿω uρ Ì yϑ s) ù= Ï9 (#ρ ß‰ ß∨ ó™ $# uρ ¬! “ Ï% ©! $#  ∅ ßγ s) n= yz β Î) 

öΝ çFΖ à2 çν$ −ƒ Î) šχρ ß‰ ç7 ÷è s? ∩⊂∠∪ { )٣(  . 

 على أهنم ولد اهللا بقوله   - عليهم السالم - ورد على من عبد املالئكة واملسيح  -ج 
$  {:  تعاىل tΒ x‹sƒ ªB$# ª!$# ÏΒ 7$ s!uρ { )وبقوله  )٤ ،  :}  4’ ¯Τr& ãβθ ä3tƒ …çµ s9 Ó$ s!uρ óΟs9uρ ä3s? …ã& ©! 

×π t6 Ås≈|¹ ( { )وبقوله  )٥ ،  :}  öΝs9 ô$ Î#tƒ öΝs9uρ ô‰s9θ ãƒ ∩⊂∪ öΝs9uρ ä3tƒ …ã&©! #·θ àà2 7‰ym r& ∩⊆∪ { )٦(   . 

                                                 
 .  ٧٤ - ٦٩:  اتياآلسورة الشعراء  ) ١(
 .  ٥٤:  سورة األعراف آية  ) ٢(
 .  ٣٧:  سورة فصلت آية ) ٣(
 .  ٩١:  سورة املؤمنون آية ) ٤(
 .  ١٠١:   آية سورة األنعام) ٥(
 .  ٤ - ٣:  تانياآلسورة اإلخالص ) ٦(
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 الكون  وفطرت ه  يف اخل ض وع  والط اعة  هللا : الفصل الثالث 
، ودوابه وشجره ومدره وبره              ن  مجيع الكون بسمائه وأرضه وأفالكه وكواكبه                إ
:  ، قال تعاىل  ، مطيع ألمره الكوين       ؛ كله خاضع هللا     ، ومالئكته وجنه وإنسه         وحبره  

}  ÿ…ã& s!uρ zΝn=ó™ r& tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ä⇓ö‘ F{$#uρ $Yã öθsÛ $ \δ öŸ2 uρ { )وقال تعاىل  )١ ،  :}  ≅ t/ 

…ã& ©! $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( @≅ ä. …ã& ©! tβθçFÏ⊥≈s% ∩⊇⊇∉∪ { )٢(  ،}  ¬!uρ ß‰àf ó¡o„ $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ 

† Îû ÇÚö‘ F{$# ÏΒ 7π −/!#yŠ èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$#uρ öΝèδ uρ Ÿω tβρçÉ9 õ3tG ó¡o„ ∩⊆∪ { )٣(   ،}  óΟs9r& ts? χ r& ©!$# ß‰àf ó¡o„ 

…çµ s9 tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ß§ôϑ ¤±9$#uρ ãyϑ s)ø9$#uρ ãΠθ àf ‘Ζ9$#uρ ãΑ$ t7Ågø: $#uρ ãyf ¤±9$#uρ > !#uρ¤$! $#uρ 

×ÏVŸ2 uρ zÏiΒ Ä¨$ ¨Ζ9$# ( { )٤(  ،}  ¬!uρ ß‰àf ó¡o„ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ $ Yã öθsÛ $ \δ öx.uρ Νßγ è=≈ n= Ïßuρ 

Íiρ ß‰äóø9$$ Î/ ÉΑ$ |¹ Fψ$#uρ ) ∩⊇∈∪ { )٥(   . 

؛ جتري وفق إرادته وطوع      ، خاضعة لسلطانه   نات والعوامل م نقادة هللافك ل  هذه الكائ 
، وترته   ، وتؤدي نتائجها بنظام دقيق  ؛ تقوم بوظائفها ، ال يستعصي عليه منها شيء أمره 

ßxÎm6  {:  ، قال تعاىل خالقها عن النقص والعجز والعيب |¡è@ ã&s! ßN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ßìö7¡¡9$# ÞÚö‘ F{$#uρ 

tΒ uρ £Íκ Ïù 4 βÎ)uρ ÏiΒ >ó x« ω Î) ßx Îm7|¡ç„ Íν Ï‰÷Κ pt ¿2 Å3≈ s9uρ ω tβθ ßγ s)øs? öΝßγ ys‹Î6 ó¡n@ 3 { )٦(   . 

، م نقادة ألمره      هللا، كلها م طيعة  ، وحيها وميتها   فهذه املخلوقات صامتها وناطقها 
فكلما تدب ر  .  ، ولسان املقال ، وك ل ها ترته اهللا عن النقائص والعيوب بلسان احلال الكوين

، وأهنا مسخرات ليس هلا تدبري وال      ؛ علم أهنا خ لقت باحلق وللحق  العاقل هذه املخلوقات
 .  ؛ فاجلميع م ق ر ون باخلالق بفطرهتم استعصاء عن أمر مدبرها

                                                 
 .  ٨٣:  سورة آل عمران آية  ) ١(
 .  ١١٦:  سورة البقرة آية ) ٢(
 .  ٤٩:  سورة النحل آية  ) ٣(
 .  ١٨:  سورة احلج آية ) ٤(
 .  ١٥:  سورة الرعد آية ) ٥(
 .  ٤٤:  سورة اإلسراء آية ) ٦(
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 ٢٢

، قانتون  وهم خاضعون م ستسلمون   : ( - رمحه اهللا  -ل شيخ اإلسالم ابن تيمية  قا
 :  ، من وجوه   مضطرون
 .  علمهم حباجتهم وضرورهتم إليه   :  منها

 .  خضوع ه م واستسالمهم ملا جيري عليهم من أقداره ومشيئته  :  ومنها

 .  دعاؤهم إياه  عند  االضطرار :  ومنها

، فإنه يفعل   ؛ وكذلك ملا يقدره عليه من املصائب  ع اواملؤمن خيضع ألمر ربه طو
.  )١(، خاضع له طوع ا     ؛ فهو مسلم هللا طوع ا    عندها ما أمر به من الصرب وغريه طوع ا   

، وسجود كل   ، وسجود الكائنات املقصود به اخلضوع      والكافر  خيضع ألمر ربه الكوين
، وتسبيح كل شيء حبسبه حقيقة  ال  رب ، س جود  يناسبه ويتضم ن  اخلضوع لل  شيء حب س ب ه

 .  ) جماز ا

uötó  {:   على قوله تعاىل - رمحه اهللا  -وقال شيخ  اإلسالم ابن تيمية  sùr& Çƒ ÏŠ «!$# 

šχθäóö7tƒ ÿ…ã&s!uρ zΝn=ó™r& tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# Ä⇓ö‘F{$#uρ $YãöθsÛ $\δöŸ2uρ Ïµø‹s9Î)uρ šχθãèy_öãƒ ∩∇⊂∪ { )٢(   . 

؛ ألن املخلوقات مجيعها متعبدة    فذكر سبحانه إسالم الكائنات طوع ا وكره ا : ( قال
ن   ؛ فهم  مسلمو  ؛ وهم م دينون له م د ب رون  ؛ سواء أقر املقر بذلك أو أنكره   له التعبد التام

، وال حول     ، وليس ألحد من املخلوقات خروج عم ا شاءه وقد ره وقضاه   له طوع ا وكره ا 
،   ، وهو خالقهم كلهم    ، يصرفهم كيف يشاء  ، وهو رب العاملني ومليك ه م وال قوة إال به

، مفطور فقري حمتاج م تعبد    ، وكل ما سواه فهو مربوب مصنوع      وبارئهم ومصورهم 
 .  )٣()  الواحد القهار اخلالق البارئ املصور ؛ وهو سبحانه  مقهور

                                                 
 .  ) ١/٤٥ (جمموع الفتاوى ) ١(
 .  ٨٣:   آل عمران آية  سورة) ٢(
 .  ) ١٠/٢٠ : ( جمموع الفتاوى) ٣(
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 ٢٣

 يف بيان  منهج القرآن يف إثبات و ج ود  اخلالق  ووحداني ته : الفصل الرابع 
منهج  القرآن يف إثبات وجود اخلالق ووحدانيته هو املنهج الذي يتمش ى مع الفطر           

،    ليت تقتنع هبا العقول، ا ، وذلك بإقامة الرباهني الصحيحة  ، والعقول السليمة  املستقيمة
 :  ، ومن ذلك  وتسلم هبا اخلصوم

 :   من املعلوم بالضرورة أن احلادث ال بد له من حمدث-١
،   ؛ فإن  الص يب  لو ضرب ه  ضارب  ؛ حىت للصبيان هذه قضية ضرورية معلومة بالفطرة

 مل يقبل عقل ه  ؛ مل يضربك  أحد  :  ؟ فلو قيل له من ضربين:  ، لقال وهو غافل  ال ي بصره
، بكى حىت ي ضر ب    فالن ضرب ك  :  ؛ فإذا قيل أن تكون  الض ربة  حدثت من غري حمدث   

Πr& (#θ÷  {:  ؛ وهلذا قال تعاىل  ضارب ه  à)Î= äz ôÏΒ Îöxî >ó x« ÷Πr& ãΝèδ šχθ à)Î=≈ y‚ ø9$# ∩⊂∈∪ { )١(   . 

؛ ليبي ن أن  هذه املقدمات   ، ذكره اهللا بصيغة استفهام إنكاري وهذا تقسيم حاصر
Π÷  {:  ، يقول ، ال ميكن جحدها  معلومة بالضرورة r& (#θ à) Î= äz ô ÏΒ Î ö xî > ó x« { )٢( 

؛ فتعني أن    ؟ وكال األمرين باطل   هم خ ل قوا أنفسهم ، أم  من غري خالق خلقهم:  أي
#  {:  ، قال تعاىل ، ليس  ه ناك خالق غريه ، وهو اهللا سبحانه   هلم خالق ا خلقهم  x‹≈ yδ 

ß,ù=yz «!$# †ÎΤρâ‘r'sù #sŒ$tΒ t,n=y{ tÏ%©!$# ÏΒ ÏµÏΡρßŠ 4 { )٣(   .} ’ÎΤρâ‘r& #sŒ$tΒ (#θà)n=yz zÏΒ ÇÚö‘F{$# { )٤(   .

} ÷Π r& (#θ è= yè y_ ¬! u !% x. u à° (#θ à) n= yz  Ïµ É) ù= y⇐ x. tµ t6≈ t± tF sù ß, ù= sƒ ø: $# öΝ Íκ ö n= tã 4 È≅ è% ª! $# ß, Î=≈ yz È e≅ ä. &ó x« uθèδ uρ 

ß‰Ïn≡uθ ø9$# ã≈ £γs)ø9$# ∩⊇∉∪ { )٥(   ،}  χ Î) š Ï% ©!$# šχθãã ô‰s? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# s9 (#θ à)è= øƒ s† $ \/$ t/èŒ Èθ s9uρ 

                                                 
 .  ٣٥:  سورة الطور آية ) ١(
 .  ٣٥:  سورة الطور آية ) ٢(
 .  ١١:  سورة لقمان آية ) ٣(
 .  ٤:  سورة األحقاف آية ) ٤(
 .  ١٦:  سورة الرعد آية ) ٥(
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 ٢٤

(#θ ãè yϑ tG ô_ $# … çµ s9 ( { )١(  .} š Ï% ©! $# uρ tβθ ãã ô‰ tƒ  ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# Ÿω tβθ à) è= øƒ s† $ \↔ ø‹ x© öΝ èδ uρ 

šχθ à) n= øƒ ä† ∩⊄⊃∪ { )٢(   .} yϑ sùr& ß,è= øƒ s† yϑ x. ω ß,è= øƒ s† 3 Ÿξ sùr& šχρ ã2 x‹s? ∩⊇∠∪ { )٣(   . 

 فضل ا عن   -، وال جمرد دعوى    اومع هذا التحدي املتكر ر مل يد ع أحد  أنه خلق  شيئ       
 .   فتعي ن  أن اهللا س بحانه هو اخلالق  وحد ه  ال شريك له   -إثبات ذلك 

 :   انتظام أمر العامل كله وإحكامه- ٢
 .  ، ورب  واحد  ال شريك له وال م نازع   أدل  دليل على أن  مدبره إله  واحد   

$  {:  قال تعاىل tΒ x‹sƒ ªB$# ª!$# ÏΒ 7$ s!uρ $ tΒuρ šχ% Ÿ2 …çµyè tΒ ôÏΒ >µ≈s9Î) 4 #]ŒÎ) |=yδ s% ©! ‘≅ä. ¥µ≈ s9Î) $ yϑ Î/ 

t,n= y{ Ÿξ yès9uρ öΝßγ àÒ ÷èt/ 4’ n?tã <Ù ÷è t/ 4 { )٤(   . 

، ي شاركه يف   ، فلو كان معه سبحانه إله آخر    ل افاإلله احلق ال بد أن يكون خالق ا فاع  
، وحينئذ  فال يرضى ش رك ة  اإلله اآلخر        لكان له خلق وفعل - تعاىل اهللا عن ذلك -م لكه 
وإن مل يقدر على  .  ؛ بل إن قدر على قهر شريكه وتفر د بامللك واإلهلية دون ه  فعل معه

،  د ملوك  الدنيا بعضهم عن بعض مبلكه؛ كما ينفر ذلك انفرد بنصيبه يف امللك واخللق  
 :  فال ب د  من أحد ثالثة أمور   .  فيحصل االنقسام

 .   إما أن يقهر أحدمها اآلخر وينفرد  بامللك دونه  -أ  

 .  ؛ فيحصل االنقسام  وإما أن ينفرد  ك ل  واحد منهما عن اآلخر مبلكه وخلقه   -ب 

؛ فيكون هو اإلله   فيهما كيف يشاء وإما أن يكونا حتت م ل ك  واحد  يتصر ف  -ج 
 .  احلق وهم ع بيد ه

؛ مما ي د ل  على أن  مدبره    ، فإنه مل حيصل يف العامل انقسام وال خلل وهذا هو الواقع  
 .  ، وأن مالكه واحد ال شريك له    ، ال منازع له واحد  

                                                 
 .  ٧٣:  سورة احلج آية ) ١(
 .  ٢٠:  سورة النحل آية  ) ٢(
 .  ١٧:  حل آية  سورة الن) ٣(
 .  ٩١:  سورة املؤمنون آية ) ٤(
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 ٢٥

 :  ، والقيام خبصائصها  تسخري  املخلوقات  ألداء وظائفها- ٣
، وهذا ما استدل به     ك خملوق يستعصي وميتنع عن أداء مهمته يف هذا الكون     فليس  ه نا

$tΑ  {:   حني سأله فرعون- عليه السالم -موسى  s% yϑ sù $ yϑ ä3š/§‘ 4 y›θßϑ≈ tƒ ∩⊆∪ { )١( 

$  {:  أجاب موسى جبواب شاف  كاف  فقال   uΖ š/ u‘ ü“ Ï% ©! $# 4‘ sÜ ôã r& ¨≅ ä. > ó x« … çµ s) ù= yz §Ν èO 

3“ y‰ yδ ∩∈⊃∪ { )وأعطى كل خملوق خلقه    ربنا الذي خلق مجيع املخلوقات:   أي  )٢ ،
، مث هدى كل خملوق إىل ما     ؛ من كرب اجلسم وصغره وتوسطه ومجيع صفاته   الالئق به
، وهي اهلداية  الكاملة  املشاهد ة  يف       ، وهذه اهلداية  هي هداية الداللة واإلهلام       خلقه له  

، ويف دفع املض ار    ، فكل  خملوق جتده يسعى ملا خلق له من املنافع مجيع املخلوقات
،   ، حىت إن  اهللا أعطى احليوان البهيم من اإلدراك ما يتمكن به من فعل ما ينفعه    عنه

“ü  {:  ، وهذا كقوله تعاىل   ، وما به يؤدي مهمته يف احلياة    ا يضرهودفع م Ï% ©! $# 

z |¡ ôm r& ¨≅ ä. > ó x« … çµ s) n= yz ( { )٣(  .  

ح العقول فوق    الذي ال تقتر -، وأعطاها خلق ها احلسن     فالذي خلق مجيع  املخلوقات
، فإنكار ه  إنكار  ألعظم األشياء  ، هو الرب على احلقيقة   وهداها ملصاحلها-حسنه 
، فاهللا أعط ى اخللق كل شيء حيتاجون إليه يف      ، وهو مكابرة وم جاهرة بالكذب وجود ا 
، وال شك أنه أعطى كل صنف شكل ه وصورت ه      ، مث هداهم إىل طريق االنتفاع به    الدنيا
، يف املناكحة واأللفة  ، وأعطى كل ذكر وأنثى الش كل  املناسب  له من جنسه   ة لهاملناسب

، ويف هذا براهني قاطعة    ، وأعطى كل عضو شكله املالئم للمنفعة املنوطة به    واالجتماع
 .  . . ، وهو املستحق  للعبادة  دون سواه   على أنه جل وعال ر ب  ك ل  شيء 

ــ ه الواحـــد  َتـــدلُّ عـــلى أّنـــه الواحـــُد  ــ دل  عـــلى أنـ تـ ــ ه  آيـــة ويف كُـــلِّ شـــيٍء لَـــُه آيـــةٌ ــ ل  شـــيء  لـ ويف كـ

                                                 
 .  ٤٩:  سورة طه آية) ١(
 .  ٥٠:  سورة طه آية) ٢(
 .  ٧:  سورة السجدة آية  ) ٣(
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 ٢٦

:   خللقه وانفراده لذلك  - سبحانه -ومما ال شك فيه أن  املقصود  من إثبات ربوبيته   
، فلو    ؛ الذي هو توحيد األلوهية   هو االستدالل به على وجوب عبادته وحده ال شريك له    

 على الوجه الصحيح   أن اإلنسان أقر بتوحيد الربوبية ومل يقر بتوحيد األلوهية أو مل ي ق م  به
، وهذا ما سنتحد ث عنه يف الفصل  ؛ بل يكون كافر ا جاحد ا ، وال موحد ا  مل يكن مسلم ا

 .   إن شاء اهللا تعاىل -التايل 
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 ٢٧

 بيان  استلزام  توحيد  الر بوبي ة  لتوحيد األ لوهي ة : الفصل اخلامس 
بأنه ال خالق وال رازق وال مدب ر   ، فاعترف  ومعىن ذلك أن  من أقر  بتوحيد الربوبية هللا   

،     لزمه أن ي قر  بأنه ال يستحق العبادة جبميع أنواعها إال اهللا سبحانه    للكون إال اهللا   
، فال ي دعى إال    املعبود :  ؛ فاإلله معناه ، فإن  األلوهية هي العبادة  وهذا هو توحيد األلوهية 

، وال تذبح القرابني وت نذر النذور  وال   ال عليه، وال ي تو ك ل  إ ، وال ي ستغاث  إال به اهللا
؛ وهلذا    ؛ فتوحيد  الربوبية دليل  لوجوب توحيد األلوهية   ت صرف  مجيع  أنواع العبادة إال له  

 على املنكرين لتوحيد األلوهية مبا أقروا به من توحيد       - س بحانه -كثري ا ما حيتج  اهللا   
$  {:  ، مثل قوله تعاىل  الربوبية pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9$# (#ρ ß‰ç6 ôã$# ãΝä3−/u‘ “ Ï%©!$# öΝä3s)n= s{ t Ï% ©!$#uρ ÏΒ öΝä3Î= ö6 s% 

öΝä3ª= yè s9 tβθà)−G s? ∩⊄⊇∪ “ Ï%©!$# Ÿ≅ yèy_ ãΝä3s9 uÚö‘ F{$# $ V©≡tÏù u!$ yϑ ¡¡9$#uρ [!$ oΨ Î/ tΑt“Ρr&uρ zÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# [!$ tΒ yl t÷z r'sù 

Ïµ Î/ zÏΒ ÏN≡tyϑ ¨V9$# $ ]% ø— Í‘ öΝä3©9 ( Ÿξ sù (#θè= yè øgrB ¬! #YŠ# y‰Ρr& öΝçFΡr&uρ šχθ ßϑn= ÷è s? ∩⊄⊄∪ { )١(   . 

، واحتج  عليهم بتوحيد الر بوبية الذي هو خلق   ، وهو عبادته  فأمرهم بتوحيد األلوهية
، وتسخري الرياح وإنزال     ، وخلق  السماء  واألرض  وما فيهما     الناس األولني واآلخرين

، فال يليق هبم أن ي شركوا   ، وإخراج الثمرات اليت هي رزق العباد   ، وإنبات  النبات املطر
، فالطريق الفطري   ، وال من غريه  ؛ مم ن  يعلمون أنه مل يفعل شيئ ا من ذلك     معه غريه
؛ فإن اإلنسان يتعلق أول ا مبصدر  االستدالل عليه بتوحيد الربوبية:  حيد األلوهيةإلثبات تو

،  ، وترضيه عنه ؛ مث ينتقل بعد ذلك إىل الوسائل اليت تقر به إليه ، ومنشأ نفعه وضره  خلقه
؛ من أجل ذلك احتج  اهللا     ، فتوحيد الربوبية باب  لتوحيد األلوهية  وتوثق الصلة بينه وبينه

è% Çyϑ≅  {:  ، فقال تعاىل  ، وأمر رسوله أن حيتج  هبا عليهم      ملشركني هبذه الطريقة   على ا Ïj9 

ÞÚö‘ F{$# tΒ uρ !$ yγŠ Ïù βÎ) óΟçFΖà2 šχθ ßϑ n= ÷è s? ∩∇⊆∪ tβθä9θ à)u‹y™ ¬! 4 ö≅ è% Ÿξ sùr& šχρ ã©.x‹s? ∩∇∈∪ ö≅ è% tΒ > §‘ 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Æìö7¡¡9$# > u‘ uρ Ä ö̧yè ø9$# ËΛ Ïàyèø9$# ∩∇∉∪ šχθä9θ à)u‹y™ ¬! 4 ö≅ è% Ÿξsùr& šχθ à)−G s? ∩∇∠∪ ö≅è% .tΒ Íν Ï‰u‹Î/ 

                                                 
 .  ٢٢ - ٢١:  تانياآل سورة البقرة ) ١(
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 ٢٨

ßNθ ä3w= tΒ Èe≅ à2 &ó x« uθ èδuρ çÅgä† Ÿω uρ â‘$ pgä† Ïµ ø‹n= tã χ Î) óΟçFΖä. tβθçΗ s>÷è s? ∩∇∇∪ šχθ ä9θ à)u‹y™ ¬! 4 ö≅ è% 4’ ¯Τr'sù 

šχρ ãys ó¡è@ ∩∇∪ { )١(   . 

 .  )ãΝà6Ï9≡sŒ ª!$# öΝä3š/u‘ ( Iω tµ≈s9Î) ωÎ) uθèδ ( ß,Î=≈yz Èe≅à2 &ó_x« çνρß‰ç6ôã$$sù 4 { )٢  {:  وقال تعاىل 

هو الذي خلق    :  ، وتوحيد األلوهية  لربوبية على استحقاقه للعبادةفقد احتج بتفر د ه با
$  {:  ، قال تعاىل اخللق من أجله  tΒ uρ àMø)n= yz £Ågø: $# }§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρ ß‰ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪ { )٣(  . 

، وال يكون العبد  موحد ا مبجرد اعترافه     بالعبادةي فردوين:  ) يعبدون (ومعىن 
، وإال فإن  املشركني كانوا   ، ويقوم  به ؛ حىت ي قر  بتوحيد األلوهية بتوحيد الربوبية

 وهم ، وقاتلهم رسول  اهللا   ، ومل ي دخلهم يف اإلسالم    م قر ين  بتوحيد  الربوبية
  {:  ، كما قال تعاىل  املميت  ، احمليي ي قر ون بأن اهللا هو اخلالق الرازق    È⌡ s9 uρ Ν ßγ tF ø9 r' y™ 

ô ¨Β öΝ ßγ s) n= yz £ ä9θ à) u‹ s9 ª! $# ( { )٤(    ،}   È⌡ s9 uρ Ο ßγ tF ø9 r' y™ ô ¨Β t, n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ 

£ ä9θ à) u‹ s9 £ ßγ s) n= yz â“ƒ Í“ yè ø9 $# ÞΟŠ Î= yè ø9 $# ∩∪ { )٥(   ،}  ö≅ è%  tΒ Ν ä3 è% ã— ö tƒ z Ï iΒ Ï !$ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ  ¨Β r& 

à7 Î= ôϑ tƒ yì ôϑ ¡¡9 $# t≈ |Á ö/ F{ $# uρ  tΒ uρ ßl Ì øƒ ä† ¢‘ y⇔ ø9 $# z ÏΒ ÏM Í h‹ yϑ ø9 $# ßl Ì øƒ ä† uρ |M Í h‹ yϑ ø9 $# š∅ ÏΒ Ç c‘ y⇔ ø9 $#  tΒ uρ 

ã Î n/ y‰ ãƒ z ö∆ F{ $# 4 tβθ ä9θ à) uŠ |¡ sù ª! $# 4 { )٦(   . 

، أو اإلقرار بأن      بوجود اهللا ، فمن زعم  أن  التوحيد  هو اإلقرار  وهذا كثري  يف القرآن
؛ مل يكن عارف ا حلقيقة   ، واقتصر على هذا النوع   اهللا هو اخلالق املتصرف يف الكون    
، أو وقف عند     ؛ ألنه وقف  عند  امللزوم وترك الالزم التوحيد الذي دع ت  إليه الرسل

 .  الدليل وترك املدلول عليه 

                                                 
 .  ٨٩ - ٨٤:  ات ياآلسورة املؤمنون ) ١(
 .  ١٠٢:  سورة األنعام آية ) ٢(
 .  ٥٦:  سورة الذاريات آية  ) ٣(
 .  ٨٧:  سورة الزخرف آية  ) ٤(
 .  ٩:  سورة الزخرف آية  ) ٥(
 .  ٣١:  سورة يونس آية ) ٦(
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 ٢٩

؛ الذي ال نقص فيه بوجه     مجيع الوجوه  الكمال  املطلق  من   :  ومن خصائص األلوهية 
،    ، والتعظيم واإلجالل  ، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده      من الوجوه  

،  ، وغاية الذ ل  مع غاية احلب    ، والتوكل واالستغاثة  ، واإلنابة  ، والرجاء   واخلشية والدعاء  
ل ا وشرع ا وفطرة  أن    ، وميتنع عق كل ذلك جيب عقل ا وشرع ا وفطرة  أن يكون هللا وحده    

 .  يكون لغريه
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 ٣٠

  توحيد األلوهية - ٢
 :  ويتضمن الفصول التالية

 .  ، وأنه موضوع  دعوة  الر س ل    يف معىن توحيد األلوهية:  الفصل األول

  - مقتضامها - شروطهما   - أركاهنما -معنامها  :  الشهادتان :  الفصل الثاين
 .  نواقضهما

 .   حق اهللا - التحرمي -التحليل :  يف التشريع:  الفصل الثالث

 .   مشوهلا- أنواعها -معناها :  يف العبادة :  الفصل الرابع

وذلك كالتقصري يف   (يف بيان مفاهيم خاطئة  يف حتديد العبادة :  الفصل اخلامس
 .  ) مدلول العبادة أو الغلو فيها 

 - اخلضوع  -ف   اخلو -احلب :  يف بيان ركائز العبودية الصحيحة:  الفصل السادس 
 .  الرجاء 

وهي اإلخالص  ومتابعة   :  يف بيان شروط ق بول  العبادة والعمل:  الفصل السابع
 .  الشرع 

.   واإلحسان - واإلميان  -اإلسالم   :  يف بيان مراتب الدين وهي   :  الفصل الثامن
 .  تعريفها وما بينها من عموم وخصوص 
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 ٣١

 ي ة  وأنه موضوع  دعوة  الر سل يف بيان  معىن توحيد  األلوه: الفصل األول 
 :  األلوهية هي العبادة :  توحيد  األلوهية

إفراد  اهللا تعاىل بأفعال العباد اليت يفعلوهنا على وجه التقرب      :  وتوحيد  األلوهية هو 
، والتوكل والرغبة والرهبة       ، والرجاء واخلوف    ، كالدعاء والنذر والنحر  املشروع 
، قال     التوحيد هو موضوع دعوة الرسل من أوهلم إىل آخرهم        ، وهذا النوع من   واإلنابة
$ ô‰s)s9uρ  {:  تعاىل uΖ÷Wyè t/ ’Îû Èe≅ à2 7π ¨Β é& »ωθ ß™§‘ Âχ r& (#ρ ß‰ç6 ôã $# ©!$# (#θç7Ï⊥ tG ô_ $#uρ |Nθ äó≈ ©Ü9$# ( { )١(     ،

$!  {:  وقال تعاىل  tΒ uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r&  ÏΒ š Î= ö6 s%  ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) û Çrθ çΡ Ïµ ø‹ s9 Î) … çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) Hω Î) O$ tΡ r& 

Èβρ ß‰ ç7 ôã $$ sù ∩⊄∈∪ { )٢(  .  
، كما قال نوح وهود وصاحل     وكل  رسول يبدأ دعوته لقومه باألمر بتوحيد األلوهية 

ÉΘöθ  {:  وشعيب s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ Νä3s9 ôÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ…çν çöxî { )٣(  ،}  zΟŠ Ïδ≡tö/Î)uρ øŒÎ) tΑ$ s% Ïµ ÏΒ öθ s)Ï9 

(#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# çνθà)¨?$#uρ ( { )وأنزل على حممد  .   )٤  : }  ö≅è% þ’ ÎoΤÎ) ßNöÏΒ é& ÷βr& y‰ç7ôã r& ©!$# $ TÁ Î=øƒ èΧ 

çµ ©9 t Ïe$! $# ∩⊇⊇∪ { )٥(   . 
 إله إال اهللا وأن حممد ا رسول       أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال      {:  وقال 

 .  )٧( )٦( }اهللا 
 óΟn=÷æ$$sù  {:  ، قال تعاىل شهادة أن ال إله إال اهللا والعمل هبا:  وأول واجب على املكلف

…çµ̄Ρr& Iω tµ≈s9Î) ωÎ) ª!$# öÏøótGó™$#uρ šÎ7/Ρs%Î! { )٨(   . 

                                                 
 .  ٣٦:  سورة النحل آية  ) ١(
 .  ٢٥:  سورة األنبياء آية ) ٢(
 .  ٥٩:  سورة األعراف آية  ) ٣(
 .  ١٦:  سورة العنكبوت آية ) ٤(
 .  ١١:  سورة الزمر آية ) ٥(
 .  )٢٢(إلميان  ، مسلم ا )٢٥(البخاري اإلميان  ) ٦(
 .  احلديث رواه البخاري ومسلم   ) ٧(
 .  ١٩:  سورة حممد آية ) ٨(
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 ٣٢

:  ، فتبني من هذا النطق  بالشهادتني:  وأول ما يؤمر به م ن  يريد الدخول يف اإلسالم  
؛ ألن األلوهية وصف اهللا   ، وس م ي بذلك أن توحيد األلوهية هو مقصود  دعوة الر سل 

 .  ، أي املعبود  لوهيةذو األ :  ، فاهللا ) اهللا (تعاىل الدال عليه امسه تعاىل 

، حيث  إنه جيب  عليه أن   ؛ باعتبار أن العبودية وصف  العبد   توحيد العبادة :  ويقال له
 رمحه -، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ؛ حلاجته إىل ربه وفقره إليه  يعبد اهللا خملص ا يف ذلك

 :  -اهللا 

؛  ، ليس له نظري في قاس  به ئ اأن يعبده ال ي شرك به شي :  واعلم أن فقر العبد إىل اهللا   (
؛  ، وبينهما فروق كثرية لكن ي شبه من بعض الوجوه حاجة اجلسد إىل الطعام والشراب  

، فال  ، وهي ال صالح  هلا إال بإهلها اهللا الذي ال إله إال هو فإن حقيقة العبد قلبه وروحه 
،   ، فال يدوم ذلك    اهللاولو ح ص ل  للعبد لذ ات وسرور بغري     .  تطمئن يف الدنيا إال بذكره 
، وأما إهله فال بد له منه يف كل          ، ومن شخص إىل شخص   بل ينتقل من نوع  إىل نوع   

 .  )١()  ، وكل وقت وأينما كان فهو معه   حال

؛ ألنه األساس  الذي ت بىن       وكان هذا النوع من التوحيد هو موضوع دعوة الرسل               
؛ حصل     فإنه إذا مل يتحقق     :  يع  األعمال  ، وبدون حتققه ال تصح  مج       عليه مجيع األعمال   

β¨  {:  ، وقد قال اهللا تعاىل      ، وهو الشرك       ضده   Î) ©! $# Ÿω ã Ï øó tƒ β r& x8 u ô³ ç„  Ïµ Î/ { )٢(    ،

öθ  {:  وقال تعاىل  s9 uρ (#θ ä. u õ° r& xÝ Î6 ys s9 Ο ßγ ÷Ζ tã $ ¨Β (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩∇∇∪ { )وقال تعاىل   )٣ ،  :

}  ÷ È⌡ s9 |M ø. u õ° r& £ sÜ t6 ós u‹ s9 y7 è= uΗ xå £ tΡθ ä3 tG s9 uρ z ÏΒ zƒ Î Å£≈ sƒ ø: $# ∩∉∈∪ { )٤(   . 

                                                 
 .  ) ١/٢٤ : ( جمموع الفتاوى) ١(
 .  ٤٨:  سورة النساء آية ) ٢(
 .  ٨٨:  سورة األنعام آية ) ٣(
 .  ٦٥:  سورة الزمر آية ) ٤(
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 ٣٣

:  ، كما قال تعاىل   وألن هذا النوع من التوحيد هو أول احلقوق الواجبة على العبد                      
}  * (#ρ ß‰ç6 ôã$#uρ ©!$# Ÿω uρ (#θä.Îô³è@ Ïµ Î/ $ \↔ ø‹x© ( È ø t$ Î!≡uθ ø9$$ Î/uρ $ YΖ≈ |¡ôm Î) { )اآلية  .  . )١  ،}  * 4 |Ós% uρ 

y7 •/u‘ ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? Hω Î) çν$ −ƒ Î) È øt$ Î!≡uθ ø9$$ Î/uρ $ ·Ζ≈ |¡ôm Î) 4 { )وقال تعاىل اآلية .  . )٢ ،  :}  * ö≅ è% (#öθ s9$ yè s? 

ã≅ ø?r& $ tΒ tΠ§ym öΝà6š/u‘ öΝà6øŠn= tæ ( ω r& (#θ ä.Îô³è@ Ïµ Î/ $ \↔ ø‹x© ( È ø t$Î!≡uθ ø9$$ Î/uρ $ YΖ≈ |¡ôm Î) ( { )اآليات .  . )٣ . 

                                                 
 .  ٣٦:  سورة النساء آية ) ١(
 .  ٢٣:  سورة اإلسراء آية ) ٢(
 .  ١٥١:  األنعام آية سورة ) ٣(



 البدع وغري ذلك   عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل و      

 ٣٤

 يف بيان معىن الش هادتني:  الفصل الثاين
 وما وقع  فيهما من اخلطأ وأركاهنما وشروطهما ومقتضامها ونواقضهما 

 :  معىن الش هادتني:  أول ا
، والتزام    عتقاد واإلقرار أنه ال يستحق  العبادة  إال اهللا اال:  معىن شهادة أن ال إله إال اهللا  

إال   (نفي الستحقاق من سوى اهللا للعبادة كائن ا من كان )  فال إله  (،  ذلك والعمل به
ال معبود  حبق  إال :  ، ومعىن هذه الكلمة إمجال ا  إثبات  الستحقاق اهللا وحده للعبادة )  اهللا
؛ ألن  هذا خالف      وال جيوز  تقديره مبوجود  )  حبق  : ( رهجيب تقدي)  ال (وخرب  .  اهللا

،  ؛ فيلزم منه أن عبادة هذه األشياء عبادة هللا ، فاملعبودات  غري  اهللا موجودة بكثرة  الواقع
.  ، وهو مذهب أهل وحدة الوجود الذين هم أكفر أهل األرض          وهذا من أبطل الباطل 

 :   منهاوقد ف س رت  هذه الكلمة  بتفسريات باطلة 

أن كل معبود حبق  أو      :  ؛ ألن معناه  وهذا باطل  .  ال معبود  إال اهللا :  أن معناه )  أ  (
 .  ، كما سبق بيانه قريب ا باطل هو اهللا

؛ ولكن ليس     وهذا جزء من معىن هذه الكلمة    .  ال خالق  إال اهللا  :  أن معناها )  ب (
 .  هو ال يكفي وهو توحيد املشركني ، و  ؛ ألنه ال يثبت إال توحيد الربوبية هو املقصود 

، وليس هو       ، وهذا أيض ا جزء من معناها    ال حاكمي ة  إال هللا :  أن معناها )  ج (
؛ ألنه لو أفرد اهللا باحلاكمية فقط ودعا غري اهللا أو صرف له شيئ ا          ؛ ألنه ال يكفي  املقصود 

منا نبهنا عليها ألهنا ؛ وإ ، وكل هذه تفاسري باطلة أو ناقصة من العبادة مل يكن موحد ا
 .  توجد يف بعض الكتب املتداولة  

ال معبود حبق إال  : ( أن ي قال  :  والتفسري  الصحيح هلذه الكلمة عند السلف واحملققني  
 .  كما سبق)  اهللا
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 ٣٥

هو االعتراف باطن ا وظاهر ا أنه عبد اهللا    :   ومعىن شهادة أن حممد ا رسول اهللا   - ٢
، وتصديقه فيما   العمل مبقتضى ذلك من طاعته فيما أمر، و ورسوله إىل الناس كافة

 .  ، وأال ي عبد  اهللا إال مبا شرع  ، واجتناب ما هنى عنه وزجر  أخرب

 :  أركان الشهادتني:  ثاني ا
 :  النفي واإلثبات:  هلا ركنان مها :   ال إله إال اهللا -أ  

، وي وجب الك فر  بكل ما   ي بطل الشرك جبميع أنواعه:  ال إله :  النفي:  فالركن األول
 .  يعبد من دون اهللا
، وي وجب   يثبت أنه ال يستحق العبادة إال اهللا   :  إال اهللا :  اإلثبات :  والركن الثاين

:  ، مثل قوله تعاىل وقد جاء معىن هذين الركنني يف كثري من اآليات .  العمل بذلك
}   yϑ sù ö à õ3 tƒ ÏNθ äó≈ ©Ü9 $$ Î/ -∅ ÏΒ ÷σ ãƒ uρ «! $$ Î/ Ï‰ s) sù y7 |¡ ôϑ tG ó™ $# Íο uρ ó ãè ø9 $$ Î/ 4’ s+ øO âθ ø9 $# { )١(  . 

  {:  فقوله yϑ sù ö à õ3 tƒ ÏNθ äó≈ ©Ü9 $$ Î/ { )وقوله  )  ال إله ( هو معىن الركن األول )٢  :

}  -∅ ÏΒ ÷σ ãƒ uρ «! $$ Î/ { )إال اهللا ( هو معىن الركن الثاين  )٣ (  . 

  {:  وكذلك قول ه  عن إبراهيم  عليه السالم Í_ ¯Ρ Î) Ö !# t t/ $ £ϑ Ï iΒ tβρ ß‰ ç7 ÷è s? ∩⊄∉∪ ω Î) “ Ï% ©! $# 

’ ÎΤ t sÜ sù { )٤(   . 

  {:  فقوله Í_̄ΡÎ) Ö!#tt/ { )وقوله    هو معىن النفي يف الركن األول  )٥ ،  :}  ωÎ) “ Ï%©!$# 

’ ÎΤtsÜsù { )هو معىن اإلثبات يف الركن الثاين)٦   . 

                                                 
 .  ٢٥٦:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  ٢٥٦:  سورة البقرة آية ) ٢(
 .  ٢٥٦:  سورة البقرة آية ) ٣(
 .  ٢٧ - ٢٦:  تان ياآلسورة الزخرف  ) ٤(
 .  ٢٦:  سورة الزخرف آية  ) ٥(
 .  ٢٧:  سورة الزخرف آية  ) ٦(
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 ٣٦

، ومها ينفيان     عبد ه ورسوله:  هلا ركنان مها قولنا:  أركان شهادة أن حممد ا رسول اهللا  
، وهو أكمل اخللق يف هاتني الصفتني      فهو عبده ورسوله  والتفريط يف حقه اإلفراط 
؛   أنه بشر  خملوق مما خلق منه البشر:  ، أي  اململوك العابد :  ، ومعىن العبد هنا الشريفتني

≅ö  {:  ، كما قال تعاىل     جيري عليه ما جيري عليهم       è% !$ yϑ ¯Ρ Î) O$ tΡ r& × |³ o0 ö/ ä3 è= ÷W Ï iΒ { )وقد       )١ ،

،     )٢( } ) øŠs9r& ª!$# >∃$s3Î/ …çνy‰ö6tã§{  {:  ، قال تعاىل ، ومدحه اهللا بذلك   العبودي ة حق هاو ف ى 

}  ß‰÷Κptø:$# ¬! ü“Ï%©!$# tΑt“Ρr& 4’n?tã ÍνÏ‰ö7tã |=≈tGÅ3ø9$# { )٣(   ،}  z≈ysö6ß™ ü“Ï%©!$# 3“uó r& ÍνÏ‰ö7yèÎ/ Wξø‹s9 š∅ ÏiΒ 

Ï‰Éf ó¡yϑ ø9$# ÏΘ#tys ø9$# { )٤(   . 

 .  املبعوث إىل الناس كافة بالدعوة إىل اهللا بشري ا ونذير ا  :  ومعىن الرسول

 فإن كثري ا ممن  حقه  نفي لإلفراط والتفريط يف :  ويف الشهادة له هباتني الصفتني 
؛ حىت رفعه فوق مرتبة العبودية إىل مرتبة  ، وغال فيه يدعي أنه من أمته أفرط يف حقه

؛    ، وطلب منه ما ال يقدر عليه إال اهللا    ؛ فاستغاث به من دون اهللا   العبادة له من دون اهللا   
،    تابعتهوالبعض اآلخر جحد رسالته أو فرط يف م    .  من قضاء احلاجات وتفريج الكربات

 .  ؛ وتعس ف  يف تأويل أخباره وأحكامه  واعتمد على اآلراء واألقوال املخالفة ملا جاء به 

 :  شروط الشهادتني:  ثالث ا
 :   شروط ال إله إال اهللا-أ 

؛    ، ال تنفع قائلها إال باجتماعها ال بد يف شهادة أن ال إله إال اهللا من سبعة شروط       
 :  وهي على سبيل اإلمجال

 .  العلم املنايف للجهل :  ولاأل

 .  اليقني املنايف للشك:  الثاين
                                                 

 .  ١١٠:  سورة الكهف آية ) ١(
 .  ٣٦:  سورة الزمر آية ) ٢(
 .  ١:  سورة الكهف آية ) ٣(
 .  ١:  سورة اإلسراء آية ) ٤(
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 ٣٧

 .  القبول املنايف للرد:  الثالث
 .  االنقياد  املنايف للترك:  الرابع
 .  اإلخالص املنايف للشرك  :  اخلامس
 .  الصدق املنايف للكذب  :  السادس
 .  احملبة املنافية لضدها وهو البغضاء :  السابع

 :  ا يليوأما تفصيلها فكم
، املنايف للجهل   أي العلم مبعناها املراد منها وما تنفيه وما ت ثبته :  العلم :  الشرط األول

ω  {:  ، قال تعاىل بذلك Î) tΒ y‰Íκy− Èd,ys ø9$$ Î/ öΝèδ uρ tβθ ßϑn= ôè tƒ ∩∇∉∪ { )١(  . 
، فلو   بقلوهبم ما شهدت به ألسنتهم)  وه م يعلمون  (،  بال إله إال اهللا )  شهد : ( أي

 .  ؛ ألنه مل يعتقد  ما تدل عليه نط ق  هبا وهو ال يعلم معناها مل تنفعه 
مبا  ؛ فإن كان شاك ا  بأن يكون قائلها مستيقن ا مبا تدل  عليه:  اليقني : الشرط الثاين
$  {:  ، قال تعاىل تدل عليه مل تنفعه yϑ̄ΡÎ) šχθ ãΨÏΒ ÷σßϑ ø9$# t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u «!$$ Î/ Ï& Î!θ ß™ u‘uρ §ΝèO öΝ s9 

(#θ ç/$ s?ötƒ { )٢(   . 
من لقيت  وراء هذا احلائط يشهد   {:  ، وقال النيب  فق افإن كان مرتاب ا كان منا

، مل يستحق    فمن مل يستيقن هبا قلبه)٤( )٣( }أن ال إله إال اهللا مستيقن ا قلبه فبشره باجلنة     
 .  دخول  اجلن ة  

، وترك عبادة ما        القبول ملا اقتضته هذه الكلمة من عبادة اهللا وحده                    : الشرط الثالث   
 .öΝåκ̈ΞÎ) (#þθçΡ%x  {:  ؛ كان من الذين قال اهللا فيهم            ؛ فمن قاهلا ومل يقبل ذلك ومل يلتزم به               سواه  

#sŒÎ) Ÿ≅‹Ï% öΝçλm; Iω tµ≈s9Î) ωÎ) ª!$# tβρçÉ9õ3tGó¡o„ ∩⊂∈∪ tβθä9θà)tƒuρ $̈ΖÍ←r& (#þθä.Í‘$tGs9 $oΨÏGyγÏ9#u 9Ïã$t±Ï9 ¥βθãΖøg¤Χ ∩⊂∉∪ { )٥(  . 

                                                 
 .  ٨٦:  سورة الزخرف آية  ) ١(
 .  ١٥:  سورة احلجرات آية  ) ٢(
 .  )٣١(مسلم اإلميان  ) ٣(
 .  احلديث يف الصحيح ) ٤(
 .  ٣٦ - ٣٥:  ات ياآلسورة الصافات ) ٥(



 البدع وغري ذلك   عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل و      

 ٣٨

، وال يتركون عبادة   ) ال إله إال اهللا   : ( ؛ فإهنم يقولون  وهذا كحال عباد القبور اليوم
 .  ابلني ملعىن ال إله إال اهللا ؛ فال يكونون ق  القبور

tΒ *  {:  ، قال تعاىل االنقياد ملا دلت عليه:  الشرط الرابع uρ öΝÎ= ó¡ç„ ÿ…çµ yγ ô_ uρ ’ n<Î) «!$# 

uθ èδuρ ÖÅ¡øt èΧ Ï‰s)sù y7|¡ôϑ tG ó™ $# Íο uρ öãè ø9$$ Î/ 4’ s+øO âθø9$# 3 { )؛ ومعىن   ال إله إال اهللا:  والعروة الوثقى .   )١
 .  أي ينقاد هللا باإلخالص له :  يسلم وجهه 

، فإن قال ها     وهو أن يقول  هذه الكلمة مصدق ا هبا قلب ه            :  الصدق   :  الشرط اخلامس   
z  {:  ، قال تعاىل   بلسانه ومل يصدق هبا قلب ه كان منافق ا كاذب ا              ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ψ9 $#  tΒ ãΑθ à) tƒ 

$ ¨Ψ tΒ# u «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $$ Î/ uρ Ì Åz Fψ $# $ tΒ uρ Ν èδ t ÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑ Î/ ∩∇∪ šχθ ãã Ï‰≈ sƒ ä† ©! $# t Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u { )إىل    )٢ 

óΟ  {:  قوله   ßγ s9 uρ ë># x‹ tã 7ΟŠ Ï9 r& $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ ç/ É‹ õ3 tƒ ∩⊇⊃∪ { )٣(   . 

؛ بأن ال  وهو تصفية  العمل من مجيع شوائب الشرك:  اإلخالص  :  الشرط السادس 
؛ ملا يف احلديث الصحيح من             ، وال رياء وال مسعة       من مطامع الدنيا    يقصد بقوهلا طمع ا 
، يبتغي بذلك   ال إله إال اهللا   :  فإن  اهللا حر م على النار من قال    {:  حديث عتبان قال    

 .  ) احلديث أخرجه الشيخان   ()٤( }وجه اهللا 

، قال  ، وألهلها العاملني مبقتضاها ، وملا تدل عليه احملبة هلذه الكلمة:  الشرط السابع
 š∅ÏΒuρ Ä¨$̈Ζ9$# tΒ ä‹Ï‚−Gtƒ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# #YŠ#y‰Ρr& öΝåκtΞθ™6Ïtä† Éb=ßsx. «!$# ( tÉ‹©9$#uρ (#þθãΖtΒ#u ‘‰x©r& ${6ãm  {:  تعاىل

°! 3 { )٥(  . 

،    ، وأهل الشرك حيبونه وحيبون معه غريه    حيبون اهللا حب ا خالص ا  )  ال إله إال اهللا   (فأهل 
 .  وهذا ينايف مقتضى ال إله إال اهللا
                                                 

 .  ٢٢:  سورة لقمان آية ) ١(
 .  ٩ - ٨:  تانياآل سورة البقرة ) ٢(
 .  ١٠:  سورة البقرة آية ) ٣(
 .  )٣٣(، مسلم املساجد ومواضع الصالة      )٥٠٨٦(البخاري األطعمة  ) ٤(
 .  ١٦٥:  سورة البقرة آية ) ٥(



 عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل والبدع وغري ذلك 

 ٣٩

 :   وشروط  شهادة أن  حممد ا رسول  اهللا هي  -ب 

 .  ، واعتقادها باطن ا يف القلب  رسالته االعتراف ب-١

 .  ، واالعتراف به ظاهر  باللسان   النطق بذلك-٢

 .  ، ويترك ما هنى عنه من الباطل ؛ بأن يعمل مبا جاء به من احلق  املتابعة له-٣

 .   تصديقه فيما أخرب به من الغيوب املاضية واملستقبلة-٤

 .   والوالد والناس أمجعني   حمبته أشد من حمبة النفس واملال والولد  -٥

 .  ، والعمل بسنته   تقدمي قوله على قول كل أحد -٦

 :  مقتضى الشهادتني:  رابع ا
   : مقتضى شهادة أن ال إله إال اهللا  -أ  

:  ، وهو قولنا  ، املدلول عليه بالنفي  هو ترك عبادة ما سوى اهللا من مجيع املعبودات
إال   : ( ، وهو قولنا ، املدلول عليه باإلثبات   لهوعبادة  اهللا وحده ال شريك .  ) ال إله  (
؛ فيثبت اإلهلية املنفية للمخلوقني والقبور  ، فكثري ممن يقوهلا ي خالف مقتضاها ) اهللا

 .  واملشاهد والطواغيت واألشجار واألحجار 

، وعابوا على من   ، وأنكروه على من دعاه م إليه   وهؤالء اعتقدوا أن التوحيد بدعة  
 .  بادة هللاأخلص  الع 

   :مقتضى شهادة أن حممد ا رسول اهللا  -ب 
،   ، وترك ما هنى عنه طاعته  وتصديق ه :  اهللاومقتضى شهادة أن حممد ا رسول  

، وتقدمي قوله على       ، وترك ما عداها من البدع واحملدثات   واالقتصار على العمل بسنته
 .  قول كل أحد 

 :  نواقض الشهادتني:  خامس ا
؛ ألن الشهادتني هنا مها اللتان يدخل املرء بالنطق هبما يف     سالمهي نواقض اإل

؛ من أداء شعائر  ، والتزام بالقيام مبا تقضيانه ، والنطق هبما اعتراف مبدلوهلما  اإلسالم



 البدع وغري ذلك   عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل و      

 ٤٠

، فإذا أخل هبذا االلتزام فقد نقض التعهد الذي تعهد به حني نطق         اإلسالم
د هلا الفقهاء يف كتب الفقه باب ا خاص ا   ونواقض اإلسالم كثرية  قد عق .  بالشهادتني

، وأمهها عشرة نواقض ذكرها شيخ اإلسالم حممد  بن  عبد   ) باب الردة (مسوه 
  : الوهاب رمحه اهللا يف قوله 

β¨  {:  ، قال اهللا تعاىل   الشرك يف عبادة اهللا- ١ Î) ©!$# Ÿω ãÏøó tƒ β r& x8uô³ç„ Ïµ Î/ ãÏøó tƒuρ $ tΒ 

tβρßŠ y7Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â!$ t±o„ 4 { )وقال تعاىل  )١ ،  :}  …çµ̄ΡÎ) tΒ õ8Îô³ç„ «!$$ Î/ ô‰s)sù tΠ§ym ª!$# Ïµø‹n= tã sπ ¨Ψyf ø9$# 

çµ1 uρù'tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9$# ( $ tΒuρ šÏϑ Î=≈ ©à= Ï9 ôÏΒ 9‘$ |ÁΡr& ∩∠⊄∪ { )؛ كالذبح  ومنه الذبح  لغري  اهللا.   )٢
 .  لألضرحة أو الذبح للجن   

 فإنه   ؛ ؛ يدعوهم ويسأهلم الشفاعة ويتوكل عليهم  من جعل بين ه  وبني  اهللا وسائط- ٢
 .  يكفر إمجاع ا

 .  ، أو صحح مذهبهم كفر  ، ومن يشك  يف كفرهم   من مل يكفر املشركني- ٣

، أو أن حكم غريه أحسن من       أكمل من هديه من اعتقد أن هدي غري النيب - ٤
 ويفضلون حكم   ، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكم الرسول     حكمه 

 .  القوانني على حكم اإلسالم

 .   كفر- ولو عمل به   أبغض شيئ ا مما جاء به الرسول   من- ٥

، والدليل على ذلك     من استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه كفر  - ٦
$$!» %ö≅è  {:  قوله تعاىل Î/r& Ïµ ÏG≈tƒ#uuρ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ óΟçFΨ ä. šχρ âÌ“ öκtJ ó¡n@ ∩∉∈∪ Ÿω (#ρ â‘ É‹tG ÷ès? ô‰s% Λän öxx. y‰÷è t/ 

óΟä3ÏΨ≈ yϑƒÎ) 4 { )٣(   . 

                                                 
 .  ٤٨:  سورة النساء آية ) ١(
 .  ٧٢:  سورة املائدة آية ) ٢(
 .  ٦٦ - ٦٥:  تانياآل سورة التوبة ) ٣(



 عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل والبدع وغري ذلك 

 ٤١

لعله يقصد عمل ما يصرف  الرجل  عن حب    (، ومنه  الصرف  والعطف    السحر - ٧
:  دليل قوله تعاىل    ، وال   ، أو رضي به كفر        فمن فعله   )  ، أو عمل ما حيببها إليه        زوجته  

}  $ tΒ uρ Èβ$ yϑ Ïk=yè ãƒ ôÏΒ >‰tnr& 4 ®L ym Iωθ à)tƒ $ yϑ ¯ΡÎ) ßøt wΥ ×π oΨ÷G Ïù Ÿξ sù öàõ3s? ( { )١(  . 

tΒ  {:  ، والدليل قوله تعاىل   املسلمني، ومعاونتهم على  مظاهرة املشركني- ٨ uρ 

Νçλ°; uθ tG tƒ öΝä3ΖÏiΒ …çµ ¯ΡÎ* sù öΝåκ÷]ÏΒ 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ tΠöθ s)ø9$# tÏϑ Î=≈©à9$# ∩∈⊇∪ { )٢(   . 

 كما وسع اخلضر   د أن بعض الناس يسعه اخلروج عن شريعة حممد  من اعتق- ٩
وكما يعتقده غالة  :  قلت.   فهو كافر- عليه السالم -اخلروج عن شريعة موسى 

 .  الصوفية أهنم يصلون إىل درجة  ال حيتاجون معها إىل متابعة الرسول    

:  يل قوله تعاىل، والدل   ، وال يعمل به ، ال يتعلم ه    اإلعراض عن دين اهللا- ١٠
}  t Ï% ©! $# uρ (#ρ ã x x. !$ £ϑ tã (#ρ â‘ É‹Ρ é& tβθ àÊ Ì ÷è ãΒ ∩⊂∪ { )٣(  ،}  ô tΒ uρ ãΝ n= øß r&  £ϑ ÏΒ t Ï j. èŒ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ 

 Ïµ Î n/ u‘ ¢Ο èO uÚ { ôã r& !$ yγ ÷Ψ tã 4 $ ¯Ρ Î) z ÏΒ š ÏΒ Ì ôf ßϑ ø9 $# tβθ ßϑ É) tFΖ ãΒ ∩⊄⊄∪ { )٤(  . 

ال فرق يف مجيع هذه النواقض   : ( - رمحه اهللا -قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
، وأكثر ما   وكلها من أعظم ما يكون خطر ا   .  ، إال املكره   بني اهلازل واجلاد واخلائف 

، نعوذ  باهللا من   ، وخياف منها على نفسه ، فينبغي للمسلم أن حيذ رها  يكون وقوع ا
 .  )٥()  ، وأليم عقابه  موجبات غضبه

                                                 
 .  ١٠٢:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  ٥١:  املائدة آية سورة ) ٢(
 .  ٣:  سورة األحقاف آية ) ٣(
 .  ٢٢:  سورة السجدة آية  ) ٤(
 .  ٣٩ -٣٧ص:  جمموعة التوحيد النجدية ) ٥(



 البدع وغري ذلك   عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل و      

 ٤٢

 يف التشريع :  الفصل الثالث
باده من املنهج الذي يسريون   ما يرت ل ه اهللا لع:  واملراد بالتشريع :  التشريع حق هللا تعاىل

، فليس ألحد أن حيل إال    ؛ ومن ذلك التحليل والتحرمي  عليه يف العقائد واملعامالت وغريها 
Ÿωuρ (#θ  {:  ، قال تعاىل ، وال حيرم إال ما حرم اهللا  ما أحله اهللا  ä9θ à)s? $ yϑÏ9 ß#ÅÁ s? ãΝà6çG oΨ Å¡ø9r& 

z> É‹s3ø9$# #x‹≈yδ ×≅≈n= ym #x‹≈ yδuρ ×Π#tym (#ρçtIøtG Ïj9 ’n?tã «!$# z>É‹s3ø9$# 4 { )وقال تعاىل )١ ،  :}  ö≅è% 

ΟçF÷ƒ uu‘ r& !$ ¨Β tΑt“Ρr& ª!$# Νä3s9 ∅ ÏiΒ 5−ø—Íh‘ ΟçFù= yèyf sù çµ ÷ΖÏiΒ $ YΒ#tym Wξ≈n= ym uρ ö≅ è% ª!!#u šχ ÏŒr& öΝä3s9 ( ôΘr& ’n?tã «!$# 

šχρ çtIøs? ∩∈∪ { )٢(  . 
، وأخرب أن ذلك       ؛ بدون دليل من الكتاب والسنة    فقد هنى اهللا عن التحليل والتحرمي 

، كما أخرب سبحانه أن  من أوج ب  شيئ ا أو حر م  شيئ ا من غري دليل      من الكذب على اهللا 
Πr& óΟßγ÷  {:  ، قال تعاىل ، وهو التشريع  فقد جعل نفسه شريك ا هللا فيما هو من خصائصه s9 

(#àσ¯≈ Ÿ2 uà° (#θãã uŸ° Οßγ s9 zÏiΒ É Ïe$! $# $ tΒ öΝs9 .β sŒù'tƒ ÏµÎ/ ª!$# 4 { )٣(  . 
ومن أطاع هذا املشر ع من دون اهللا وهو يعلم بذلك ووافقه على فعله فقد أشركه مع      

β÷  {:  ، قال تعاىل اهللا Î)uρ öΝèδθßϑ çG ÷è sÛr& öΝä3¯ΡÎ) tβθ ä.Îô³çRmQ ∩⊇⊄⊇∪ { )٤(  . 
، كما  ، م ن أطاعهم يف ذلك فهو مشرك    الذين ي حل ون ما حر م اهللا من امليتات :  يعين

؛    ، وحترمي ما أحله اهللا   أخرب سبحانه أن من أطاع األحبار والرهبان يف حتليل ما حرم اهللا 
ÿρ#)  {:  ، قال تعاىل اختذهم أرباب ا من دون اهللا  فقد  ä‹sƒ ªB$# öΝèδ u‘$ t6 ômr& öΝßγ uΖ≈ t6 ÷δâ‘ uρ $ \/$ t/ö‘ r& ÏiΒ 

Âχρ ßŠ «!$# yx‹Å¡yϑ ø9$#uρ š∅ö/$# zΝtƒ ötΒ !$ tΒuρ (#ÿρ ãÏΒ é& ωÎ) (#ÿρ ß‰ç6 ÷èu‹Ï9 $ Yγ≈s9Î) #Y‰Ïm≡uρ ( Hω tµ≈s9Î) ω Î) uθ èδ 4 …çµ oΨ≈ys ö7 ß™ 

$ £ϑ tã šχθ à2 Ìô±ç„ ∩⊂⊇∪ { )٥(  . 

                                                 
 .  ١١٦:  سورة النحل آية  ) ١(
 .  ٥٩:  سورة يونس آية ) ٢(
 .  ٢١:  سورة الشورى آية  ) ٣(
 .  ١٢١:  سورة األنعام آية ) ٤(
 .  ٣١:  سورة التوبة آية ) ٥(



 عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل والبدع وغري ذلك 

 ٤٣

،    ، إنا لسنا نعبدهم   اهللايا رسول {:  ، قال  هذه اآليةوملا مسع عدي  بن  حامت 
؟    ، وحيرمون ما أحل اهللا فتحرمونه    أليسوا ي حلون ما حر م اهللا فتحلونه فقال له النيب 

 .  )١( }فتلك عبادهتم :  ، قال بلى:  قال

ويف احلديث دليل على أن  طاعة      : ( - رمحه اهللا -قال الشيخ  عبد الرمحن بن حسن 
، ومن الشرك األكرب الذي ال يغفره    هللا عبادة هلم من دون اهللاألحبار والرهبان يف معصية ا

tΒ$!  {:  ؛ بقوله تعاىل يف آخر اآلية  اهللا uρ (#ÿρ ãÏΒ é& ω Î) (#ÿρ ß‰ç6 ÷èu‹Ï9 $ Yγ≈ s9Î) #Y‰Ïm≡uρ ( Hω tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ 4 

…çµ oΨ≈ys ö7ß™ $ £ϑtã šχθà2 Ìô±ç„ ∩⊂⊇∪ { )٢(   . 

Ÿω  {:  ونظري ذلك قوله تعاىل uρ (#θ è= à2ù's? $ £ϑ ÏΒ óΟs9 Ìx.õ‹ãƒ ÞΟó™ $# «!$# Ïµ ø‹n= tã …çµ̄ΡÎ)uρ ×,ó¡Ïs9 3 ¨βÎ) uρ 

šÏÜ≈ u‹¤±9$# tβθãmθ ã‹s9 #’ n< Î) óΟÎγ Í← !$ u‹Ï9÷ρ r& öΝä.θ ä9Ï‰≈ yf ã‹Ï9 ( ÷β Î)uρ öΝèδθßϑ çG ÷è sÛr& öΝä3¯ΡÎ) tβθä.Îô³çRmQ ∩⊇⊄⊇∪ { )٣(  . 

؛ لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف        وهذا وقع فيه كثري  من الن اس مع من قلدوهم 
 .  انتهى.  . ) ك ؛ وهو من هذا الشر  امل قل د

 .  ، واهللا املستعان   ، وترك شرع ما سواه هو من مقتضى ال إله إال اهللا    فالتزام شرع اهللا

                                                 
 .  احلديث رواه الترمذي  ) ١(
 .  ٣١:  سورة التوبة آية ) ٢(
 .  ١٢١:  سورة األنعام آية ) ٣(



 البدع وغري ذلك   عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل و      

 ٤٤

 ، ش موهلا  معناها:  العبادة :   الفصل الرابع

 :   معىن العبادة- ١
 .  التذلل واخلضوع  :  أصل العبادة

 .  ، ومعناها واحد هلا تعاريف كثرية:  ويف الشرع

 .   العبادة هي طاعة اهللا بامتثال ما أمر  اهللا به على ألسنة رسله   أن  :  منها

غاية  الذ ل  هللا تعاىل مع غاية :  التذل ل هللا سبحانه فهي :  أن العبادة معناها  :  ومنها
؛ من   اسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه:  ، والتعريف اجلامع هلا هو أن العبادة    ح ب ه

 .  ة والباطنةاألقوال واألعمال الظاهر

،    ، واحملبة والتوكل   ، فاخلوف والرجاء    وهي م نقسمة على القلب واللسان واجلوارح   
، واحلمد والشكر باللسان    ، والتسبيح والتهليل والتكبري  عبادة قلبية:  والرغبة والرهبة 

 .  عبادة لسانية قلبية:  والقلب

إىل غري ذلك من أنواع العبادة      ،  عبادة بدنية قلبية:  والصالة والزكاة واحلج واجلهاد      
 .  ، وهي كثرية اليت جتري على القلب واللسان واجلوارح 

$  {:  ، قال تعاىل هي اليت خلق اهللا اخللق من أجلها      :  والعبادة  tΒ uρ àM ø)n= yz £Ågø: $# 

}§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρ ß‰ç7÷èu‹Ï9 ∩∈∉∪ !$ tΒ ß‰ƒÍ‘ é& Νåκ÷]ÏΒ ÏiΒ 5−ø— Íh‘ !$ tΒ uρ ß‰ƒ Í‘ é& βr& Èβθßϑ Ïè ôÜãƒ ∩∈∠∪ ¨β Î) ©!$# uθ èδ ä−#¨— §9$# ρ èŒ 

Íο §θ à)ø9$# ßÏG yϑ ø9$# ∩∈∇∪ { )١(   . 

، واهللا غين     هي قيامهم بعبادة اهللا:  فأخرب سبحانه أن احلكمة من خلق اجلن واإلنس      
،   ، فيعبدونه على وفق شريعته   احملتاجون إليها لفقرهم إىل اهللا تعاىل ، وإمنا هم  عن عبادهتم

ومن عبده   .  ومن عبده وعبد معه غريه فهو مشرك   .  فمن أىب أن يعبد اهللا فهو مستكرب    
 .  ومن عبده وحده مبا شرع فهو املؤمن املوح د     .  وحده بغري ما شرع فهو مبتدع 

                                                 
 .  ٥٨ - ٥٦:  ات ياآلسورة الذاريات  ) ١(



 عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل والبدع وغري ذلك 

 ٤٥

 :   أنواع العبادة ومشوهلا- ٢
؛ فهي تشمل كل أنواع الطاعات الظاهرة على اللسان       ا أنواع كثريةالعبادة هل

، والصالة      ؛ كالذكر والتسبيح والتهليل وتالوة القرآن    ، والصادرة عن القلب  واجلوارح 
، واإلحسان إىل     ، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر   ، واجلهاد   ، واحلج   والزكاة والصيام 

، وخشية اهللا     ، وكذلك حب اهللا ورسوله    ن السبيل األقارب واليتامى واملساكني واب
،   ، والتوكل عليه  ، والصرب حلكمه والرضا بقضائه    ، وإخالص الدين له     واإلنابة إليه

؛ إذا نوى هبا     ، فهي شاملة لكل تصرفات املؤمن    ، واخلوف من عذابه    والرجاء لرمحته  
، كالنوم  و ي على الطاعات ، إذا قصد هبا التق   حىت العادات .  القربة أو ما يعني عليها 

، فإن هذه العادات مع النية      ، وطلب الرزق والنكاح     ، والبيع والشراء    واألكل والشرب 
 .  ، وليست العبادة قاصرة على الشعائر املعروفة  ؛ يثاب عليها الصاحلة تصري  عبادات



 البدع وغري ذلك   عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل و      

 ٤٦

 يف بيان  مفاهيم  خاطئة  يف حتديد العبادة : الفصل اخلامس 
، وما  أنه ال يشرع شيء منها إال بدليل من الكتاب والسنة:  مبعىن:  فيةالعبادات توقي

من عمل عمل ا ليس عليه أمرنا فهو   {:  ، كما قال النيب  مل يشرع يعترب بدعة مردودة 

؛ ألنه معصية وليس     مث عليه، بل يأ ، ال يقبل منه  أي مردود عليه عمله )٢( )١( }رد 
االعتدال بني التساهل :  ، مث إن املنهج السليم يف أداء العبادات املشروعة هو     طاعة

  : }  öΝÉ)tGقال تعاىل لنبيه .  ؛ وبني التشدد والغلو  والتكاسل ó™ $$sù !$ yϑ x. |NöÏΒ é& tΒ uρ z>$s? 

y7 yètΒ Ÿωuρ (#öθ tóôÜs? 4 { )٣(  . 

، وذلك باالستقامة  فهذه اآلية الكرمية فيها رسم خلطة املنهج السليم يف فعل العبادات
كما  (؛ حسب الشرع   ؛ الذي ليس فيه إفراط وال تفريط   يف فعلها على الطريق املعتدل 

،    جماوزة احلد بالتشدد والتنطع:  والطغيان)  وال تطغوا : ( مث أكد ذلك بقوله  )  أمرت
:  ، حيث قال أحدهم   بأن ثالثة من أصحابه تقالوا يف أعماهلموملا علم  .  وهو الغلو 

أنا ال أتزوج  :  ، وقال الثالث أنا أصلي وال أرقد:  ، وقال اآلخر  أنا أصوم وال أفطر
، فمن رغب عن س ن يت فليس   أما أنا فأصوم وأفطر وأتزوج النساء    {:  قال  .  النساء

 .  )٥( )٤( }مين 

 .  وهناك اآلن فئتان من الناس على طريف نقيض يف أمر العبادة
ت كثري ا من قص رت يف مفهوم العبادة وتساهلت يف أدائها حىت عطل:  الفئة األوىل

، وال جمال  ، وشعائر قليلة تؤدى يف املسجد فقط ، وقصرهتا على أعمال حمدودة  أنواعها

                                                 
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية   )٢٥٥٠(البخاري الصلح  ) ١(

 .  )٦/٢٥٦(أمحد 
 .  متفق عليه ) ٢(
 .  ١١٢:   سورة هود آية )٣(
 .  )٣/٢٨٥(، أمحد  )٣٢١٧(، النسائي النكاح  )١٤٠١(، مسلم النكاح   )٤٧٧٦(البخاري النكاح  ) ٤(
 .  احلديث متفق عليه ) ٥(



 عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل والبدع وغري ذلك 

 ٤٧

،    ، وال يف املعامالت  ، وال يف الشارع  ، وال يف املتجر  ، وال يف املكتب   للعبادة يف البيت
 .  ، وال غري ذلك من شئون احلياة  ، وال احلكم يف املنازعات   وال يف السياسة

، ولكن العبادة تشمل   ، وجيب أن تؤدى فيه الصلوات اخلمس    مسجد فضل نعم لل
 .  ؛ داخل املسجد وخارجه    كل حياة املسلم
، فرفعت املستحبات إىل   تشددت يف تطبيق العبادات إىل حد التطرف:  الفئة الثانية
، وحكمت بالتضليل أو التخطئة على من   ، وحر مت بعض املباحات  مرتبة الواجبات

 .   وشر األمور حمدثاهتاوخري اهلدي هدي حممد   .  ، وخط أ مفاهيمها  منهجهاخالف 



 البدع وغري ذلك   عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل و      

 ٤٨

 يف بيان ركائز العبودية الصحيحة : الفصل السادس 
 .  احلب  واخلوف  والرجاء    :  إن العبادة ترتكز على ثالث ركائز هي

،    ، ال بد يف العبادة من اجتماع هذه األمور ، واخلوف مع الرجاء    فاحلب مع الذ ل
:™öΝåκ  {:  قال تعاىل يف وصف عباده املؤمنني Ït ä† ÿ…çµ tΡθ ™6 Ïtä† uρ { )وقال تعاىل  )١ ،  :}  t É‹©9$#uρ 

(#þθ ãΖtΒ#u ‘‰x© r& $ {6 ãm °! 3 { )٢(   . 

öΝßγ  {:  وقال يف وصف ر س له وأنبيائه ¯ΡÎ) (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ããÌ≈ |¡ç„ ’ Îû ÏN≡uöy‚ ø9$# $ oΨ tΡθãã ô‰tƒ uρ 

$ Y6 xîu‘ $ Y6 yδu‘ uρ ( (#θ çΡ% Ÿ2 uρ $ uΖs9 šÏè Ï±≈yz ∩⊃∪ { )٣(  . 

، ومن عبده بالرجاء    من عبد اهللا باحلب وحده فهو زنديق:  وقال بعض السلف
 ومن عبده باحلب )٤(، ومن عبده باخلوف وحده فهو حروري    وحده فهو مرجئ 

وقال  )  العبودية ( ذكر هذا شيخ  اإلسالم يف رسالة   . واخلوف والرجاء فهو مؤمن م وح د     
:  يقال.  الذل :  ، والعبادة أصل معناها عبادته وطاعته واخلضوع له :  فدين اهللا : ( أيض ا

لكن العبادة املأمور هبا تتضمن معىن  .  ، إذا كان م ذلل ا قد وطئته األقدام  طريق  م عب د 
، ومن خض ع    ، بغاية احلب له  الذل هللا تعاىل، فهي تتضمن غاية  ، ومعىن احلب  الذل

،   ، ولو أحب  شيئ ا ومل خيضع له مل يكن عابد ا له  إلنسان مع بغضه له ال يكون عابد ا له
، بل جيب أن   ، وهلذا ال يكفي أحدمها يف عبادة اهللا تعاىل كما ي حب  الرجل ولده وصديقه 

، بل ال  اهللا أعظم عنده من كل شيء، وأن يكون    يكون اهللا أحب إىل العبد من كل شيء 
 .  )٥(انتهى .  . ) . . . يستحق احملبة واخلضوع التام إال اهللا  

 :  ، قال العالمة ابن القيم يف النونية هذه ركائز العبودية اليت تدور عليها

                                                 
 .  ٥٤:  سورة املائدة آية ) ١(
 .  ١٦٥:  سورة البقرة آية ) ٢(
 .  ٩٠:  سورة األنبياء آية ) ٣(
 .  من اخلوارج :  أي) ٤(
 .  ٥٤٩جمموعة التوحيد النجدية ص :  انظر ) ٥(



 عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل والبدع وغري ذلك 

 ٤٩

ــبان    ــا قط ــابده ُهم ــع ذُلِّ ع ــبان   م ــا قط ــابده ه م ــع ذ ل  ع م
ــبان    ــِت القُط ــىت قام ــا دار ح ــبان   م ــت  الق ط ــىت قام ــا دار ح م
ــيطاِن    ــنفِس والش ــاهلوى وال ــيطان    ال ب ــنفس  والش ــاهلوى وال ال ب

 
 

ــ ــوع ــبِّهوع ــةُ ُح ــرمحن غاي ـ ب هبادةُ ال ــة  حـ ــرمحن غاي بادة  ال
ــٌر    ــبادة دائ ــُك الع ــيهما فَل ــر    وعل ــبادة دائ ــك  الع ــيهما ف ل وعل
ــوله    ــِر َرس ــر أم ــدارُه باألم ــوله   وَم ــر  ر س ــر أم ومــ داره  باألم

؛    ، وهو اهللا جل وعال     دوران  العبادة على احملبة والذل للمحبوب   - رمح ه  اهللا -شب ه 
، ال   وما شرعه ، وذكر أن دوران فلك العبادة بأمر الرسول     بدوران الفلك على قطبيه

 هو  فما شرعه الرسول  .  ، وما تأمر به النفس والشيطان فليس ذلك من العبادة  باهلوى
 .  ، وال ت ديره البدع واخلرافات واألهواء وتقليد اآلباء   الذي يدير فلك العبادة



 البدع وغري ذلك   عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل و      

 ٥٠

  توحيد األمساء والصفات - ٣
 :  ويتضمن ما يلي

 .  صفاتاألدل ة  من الكتاب والسنة والعقل على ثبوت األمساء وال  :  أول ا

 .  منهج أهل الس ن ة واجلماعة يف أمساء اهللا وصفاته   :  ثاني ا

 .  ، أو أنكر شيئ ا منها   الرد  على من أنكر األمساء والصفات  :  ثالث ا

 األدلة من الكتاب والسنة والعقل على ثبوت األمساء والصفات :  أول ا

 :   األدلة من الكتاب والسنة-أ 
، وتوحيد   توحيد  الر بوبية:   ينقسم إىل ثالثة أقسامسبق أن ذكرنا أن التوحيد

:  ، وذكرنا مجلة من األدلة على النوعني األولني    ، وتوحيد األمساء والصفات   األلوهية
وهو توحيد  :  واآلن نذكر األدلة على النوع الثالث .  ، وتوحيد األلوهية  توحيد الربوبية

 .  األمساء والصفات

 #$}uρ â!$oÿôœF!¬  {:  فمن أدلة الكتاب قوله تعاىل           :  تاب والسنة     فإليك شيئ ا من أدلة الك       

4o_ó¡çtø:$# çνθãã÷Š$$sù $pκÍ5 ( (#ρâ‘sŒuρ tÏ%©!$# šχρß‰Åsù=ãƒ þ’Îû ÏµÍ×̄≈yϑó™r& 4 tβ÷ρt“ôfã‹y™ $tΒ (#θçΡ%x. tβθè=yϑ÷ètƒ ∩⊇∇⊃∪ { )١(   . 

؛ بأن  وأمر بدعائه .  ، وأخرب أهنا ح سىن  أثبت اهللا سبحانه يف هذه اآلية لنفسه األمساء
وتوع د الذين .  ، يا رب العاملني ، يا حي يا قيوم ، يا رحيم ، يا رمحن  يا اهللا:  ي قال

، أو تأويلها بغري  ؛ إما بنفيها عن اهللا  ا عن احلق؛ مبعىن أهنم مييلون هب  ي لحدون يف أمسائه
 .   السيئتوعدهم بأنه سي جازيهم بعملهم       .  ، أو غري ذلك من أنواع اإلحلاد           معناها الصحيح  

ª!$# Iω tµ≈s9Î) ω  {:  وقال تعاىل Î) uθ èδ ( ã& s! â!$ yϑ ó™ F{$# 4 o_ ó¡çt ø: $# ∩∇∪ { )٢(   ،}  uθ èδ ª!$# “ Ï%©!$# 

Iω tµ≈s9Î) ω Î) uθ èδ ( ÞΟÎ=≈ tã É=ø‹tó ø9$# Íο y‰≈ yγ¤±9$#uρ ( uθèδ ß≈ oΗ ÷q§9$# ÞΟŠ Ïm §9$# ∩⊄⊄∪ uθ èδ ª!$# ” Ï% ©!$# Iω tµ≈s9Î) ω Î) uθ èδ 

                                                 
 .  ١٨٠:  سورة األعراف آية  ) ١(
 .  ٨:  سورة طه آية) ٢(



 عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل والبدع وغري ذلك 

 ٥١
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 .  فدل ت هذه اآليات على إثبات األمساء هللا

 أن   ما رواه أبو هريرة   ومن األدلة على ثبوت أمساء اهللا من سنة الرسول - ٢
، من أحصاها دخل      ، مائة إال واحد ا    ني امس اإن هللا تسعة  وتسع   {:   قالرسول اهللا  

، بدليل ما رواه عبد اهللا بن    وليست أمساء  اهللا منحصرة يف هذا العدد   .  )٣( )٢( }اجلنة 

، أو     ، مس يت  به نفسك ك ل  اسم  هو ل ك  أسأل ك  ب  {:   قال أن النيب   مسعود 
، أن      ، أو استأثرت به يف علم الغيب عندك  ، أو عل مته  أحد ا من خلقك   أنزلت ه  يف كتابك 

وكل اسم من أمساء اهللا فإنه     .  )٥( احلديث )٤( }.  . . جتعل القرآن العظيم ربيع قليب
، والس ميع    احلكيم يدل على احلكمة ، و ؛ فالعليم  يدل على العلم يتضمن صفة من صفاته

، وهكذا كل  اسم يدل على صفة من صفات اهللا     البصري يدالن على السمع والبصر
ö≅è% uθ  {:  ، وقال تعاىل تعاىل èδ ª!$# î‰ym r& ∩⊇∪ ª!$# ß‰yϑ ¢Á9$# ∩⊄∪ öΝs9 ô$Î#tƒ öΝs9uρ ô‰s9θ ãƒ ∩⊂∪ öΝs9uρ ä3tƒ 

…ã& ©! #·θ àà2 7‰ym r& ∩⊆∪ { )٦(  . 

                                                 
 .  ٢٤ - ٢٢:  اتياآل سورة احلشر ) ١(
،  )٣٥٠٧(، الترمذي الدعوات  )٢٦٧٧(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار  )٢٥٨٥(البخاري الشروط ) ٢(

 .  )٢/٢٦٧(، أمحد  )٣٨٦١(ابن ماجه الدعاء  
 .  متفق عليه ) ٣(
 .  )١/٣٩١(أمحد ) ٤(
فيكون املراد    .  وقد دل  على عدم حصر أمساء اهللا يف تسعة وتسعني      .  ، وصححه ابن حبان   رواه أمحد يف املسند    ) ٥(

 أن من تعلم هذه األمساء التسعة والتسعني ودعا اهللا هبا وعبده هبا دخل اجلنة ويكون    - واهللا أعلم -باحلديث 
 .  ية هلا ذلك خاص

 .  ٤ - ١:  اتياآلسورة اإلخالص ) ٦(
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 ٥٢

، فكان كلما   كان  رجل  من األنصار يؤمهم يف مسجد ق باء   {:   قالعن أنس  

≅ö   { قرأ به افتتح بـافتتح سورة يقرأ هبا هلم يف الصالة مما ي  è% uθèδ ª!$# î‰ym r& ∩⊇∪ { )١(  
،    ، وكان يصنع  ذلك يف كل ركعة  ، مث كان يقرأ سورة أخرى معها   حىت يفرغ منها

، مث ال ترى أهنا جتزئك حىت تقرأ    إنك تفتتح هبذه السورة:  فكل مه  أصحابه  فقالوا
، إن    ما أنا بتاركها:  ، فقال ، وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى   أن تقرأ هبا فإما ! باألخرى 

،    ، وكانوا يرون أنه من أفضلهم  ، وإن كرهتم تركتكم   أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت  
، ما مينع ك  يا ف الن :  فقال.   أخربوه اخلرب  ، فلما أتاهم النيب  وكرهوا أن يؤمهم غريه

:  ؟ قال ؟ وما محل ك  على ل زوم هذه الس ورة يف كل ركعة     ب كأن تفعل  ما يأمرك به أصحا  
 .  )٢(  } حب ك  إياها أدخ ل ك  اجلن ة :  ، قال إن ي أ حب ها

بعث  رجل ا على سرية وكان يقرأ    أن النيب  - رضي اهللا عنها -وعن عائشة  { 

ö≅è% uθ   { ، فيختم  بـ ألصحابه يف صالهتم èδ ª!$# î‰ym r& ∩⊇∪ { )فلما رجعوا ذكروا ذلك     )٣
، وأنا    ألهنا صفة  الرمحن  :  ، فقال ؟ فسألوه  ألي شيء يفعل  ذلك :  سلوه  :   فقالللنيب 

يعين أهنا اشتملت على .  )٤ (}  أخربوه أن اهللا تعاىل حيبه ال النيب  ، فق أحب أن أقرأ هبا  
 .  صفات  الر محن

 .   )٥( } ∪∠⊅∩ s+ö7tƒuρ çµô_uρ y7În/u‘ ρèŒ È≅≈n=pgø:$# ÏΘ#tø.M}$#uρ’4  { ، فقال وقد أخرب سبحانه أن  له وجه ا  

 .  )٧( } ö≅t/ çν#y‰tƒ Èβ$tGsÛθÝ¡ö6tΒ  {،   )٦( } ) /yϑÏ9 àMø)n=yz £“y‰u‹Î$  {:  ، فقال  وأن له يدين     

                                                 
 .  ١:  سورة اإلخالص آية ) ١(
 .  رواه البخاري يف صحيحه   ) ٢(
 .  ١:  سورة اإلخالص آية ) ٣(
 .  رواه البخاري يف صحيحه   ) ٤(
 .  ٢٧:  سورة الرمحن آية  ) ٥(
 .  ٧٥:  سورة ص آية) ٦(
 .  ٦٤:  سورة املائدة آية ) ٧(
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، أو    ، إىل غري ذلك مما وصف اهللا به نفسه  وأنه يرضى وحيب ويغضب ويسخط 
 .  وصفه به رسوله  

 وأما الدليل العقلي على ثبوت األمساء والصفات اليت دل  عليها الشرع فهو أن -ب 
 :  ي قال
،    ، وانتظامها يف أداء مصاحلها  فها ، واختال  هذه املخلوقات العظيمة على تنوعها-١

، وإرادته    ، وعلمه وحكمته   ، تدل على عظمة اهللا وق درته   وسريها يف خططها املرسومة هلا 
 .  ومشيئته

؛ هذه األشياء تدل  على     ، وتفريج الكربات   ، وكشف الضر    اإلنعام واإلحسان-٢
 .  الرمحة والكرم واجلود  

 .   يدالن على غضب اهللا عليهم وكراهيته هلم؛  والعقاب واالنتقام من العصاة-٣

 .  ؛ يدالن على رضا اهللا عنهم وحمبته هلم   وإكرام  الطائعني وإثابتهم -٤

 :  منهج  أهل الس ن ة واجلماعة يف أمساء اهللا وصفاته:  ثاني ا
ا إثبات  أمساء  اهللا وصفاته كم:  منهج أهل الس ن ة  واجلماعة من السلف الصاحل وأتباعهم  

 :  ، وينبين منهجهم على القواعد التالية  وردت يف الكتاب والسنة 

، وما    أهنم ي ثبتون أمساء اهللا وصفاته كما وردت يف الكتاب والسنة على ظاهرها     -١
، وال ي حرفون ألفاظها وداللتها    ، وال يؤولوهنا عن ظاهرها  تدل عليه ألفاظها من املعاين

 .  عن مواضعها

øŠs9 Ïµ§{  {:  ، كما قال تعاىل اهبة صفات املخلوقني ي نفون  عنها مش-٢ Î= ÷WÏϑ x. Öï† x« ( 

uθ èδuρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# çÅÁ t7ø9$# ∩⊇⊇∪ { )١(   . 

                                                 
 .  ١١:  ية سورة الشورى آ ) ١(
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، فما أثبته اهللا   ثبات أمساء اهللا وصفاته   ال يتجاوزون ما ورد يف الكتاب والسنة يف إ    -٣
، وما س كت  عنه اهللا ورسوله سك ت وا   ، وما نفاه  اهللا ورسول ه نفوه ورسوله من ذلك أثبتوه

 .  عنه

،     يعتقدون أن  نصوص  األمساء  والصفات من احملكم الذي ي فهم معناه وي فس ر -٤
، أو     ما ي نسب  ذلك إليهم م ن ك ذ ب  عليهم ، ك ؛ فال ي ف و ضون معناها  وليست من املتشابه

 .  مل يعرف منهجهم من بعض املؤلفني والكتاب املعاصرين 

 .  ، وال يبحثون عنها  ي فو ضون  كيفية الصفات إىل اهللا تعاىل -٥

 :  ، أو أنكر بعضها الر د  على من أنك ر  األمساء  والص فات :  ثالث ا
 :   ثالثة أصنافالذين ي نكرون األمساء  والصفات  

، وهؤالء ي نكرون األمساء والصفات   وهم أتباع اجلهم  بن صفوان :   اجلهمية-١
 .  مجيع ا
،  ؛ الذي اعتزل جملس احلسن البصري   وهم أتباع  واصل بن عطاء:   املعتزلة-٢

 .  ، وينفون الصفات كلها  وهؤالء ي ثبتون األمساء  على أهنا ألفاظ م جر دة عن املعاين
، وهؤالء يثبتون األمساء  وبعض      ومن تبعهم )٢( واملاتريدية )١(ألشاعرة   ا-٣
هي الفرار  من تشبيه :  ، والش بهة اليت بنوا عليها مجيع ا مذاهبهم    ، وينفون بعضها  الص فات

، ويوصفون بتلك    ؛ ألن املخلوقني ي س م ون ببعض  تلك األمساء اهللا خبلقه بزعمهم 
،    االشتراك يف حقيقتهما:  شتراك يف لفظ االسم والصفة ومعنامها، فيلزم  من اال الصفات

 :  ، والتزموا حيال ذلك أحد أمرين   وهذا ي لزم  منه تشبيه املخلوق باخلالق يف نظرهم

، واليد    ، كتأويل الوجه بالذات   إما تأويل  نصوص األمساء والصفات عن ظاهرها-أ  
 .  بالنعمة

                                                 
،   ومل يرجعوا عما رجع عنه  - قبل رجوعه إىل مذهب أهل السنة  -هم أتباع مذهب أيب احلسن األشعري  ) ١(

 .  فانتساهبم إليه غري صحيح  
 .  هم أتباع أيب منصور املاتريدي   ) ٢(
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؛ مع    اهللا أعلم مبراده منها :  ، فيقولون  صوص إىل اهللا وإما تفويض معاين هذه الن-ب 
 .  اعتقادهم أهنا ليست على ظاهرها

، الذين أنزل اهللا  بعض  مشركي العرب:  وأول من ع رف  عنه إنكار األمساء والصفات
y7  {:  فيهم قوله تعاىل Ï9≡x‹x. y7≈oΨ ù= y™ö‘ r& þ’ Îû 7π ¨Βé& ô‰s% ôM n= yz ÏΒ !$ yγ Î=ö6 s% ÖΝtΒ é& (#uθ è= ÷GtFÏj9 ãΝÍκö n= tã ü“ Ï% ©!$# !$ uΖø‹ym ÷ρ r& 

y7 ø‹s9Î) öΝèδ uρ tβρãàõ3tƒ Ç≈ uΗ ÷q§9$$ Î/ 4 { )١(  . 

؛ أنكروا      ر الرمحن يذكأن  قريش ا ملا مسعت رسول  اهللا  :  وسبب  نزول هذه اآلية
öΝèδ  {:  ، فأنزل اهللا فيهم ذلك uρ tβρãàõ3tƒ Ç≈ uΗ ÷q§9$$ Î/ 4 { )وذكر ابن جرير أن ذلك       .  )٢

بينهم وبني ؛ حني كتب الكاتب  يف قضية الصلح الذي جرى  يف صلح احلديبيةكان 
 .  أما الرمحن فال ن عرفه  :  فقالت قريش " بسم اهللا الرمحن الرحيم  " رسول اهللا 

يا  {:   يدعو ساجد ا يقولكان رسول اهللا :  وروى ابن  جرير أيض ا عن ابن عباس

فأنزل  .  ، وهو يدعو مثىن  هذا ي زعم  أنه يدعو واحد ا :  فقال املشركون  }رمحن يا رحيم 

È≅è% (#θ  {:  اهللا ãã ÷Š$# ©!$# Íρ r& (#θ ãã ÷Š$# z≈ uΗ ÷q§9$# ( $wƒ r& $ ¨Β (#θ ãã ô‰s? ã&s#sù â!$ yϑ ó™ F{$# 4 o_ó¡çt ø: $# 4 { )٣(  . 

 .  )sŒÎ)uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝßγs9 (#ρß‰ß∨ó™$# Ç≈uΗ÷q§=Ï9 (#θä9$s% $tΒuρ ß≈oΗ÷q§9$# { )٤#  {:  وقال تعاىل يف سورة الفرقان

، وكل من نفى عن اهللا ما    ، واملعتزلة واألشاعرة    فهؤالء املشركون ه م سلف اجلهمية    
 .  وبئس  السلف لبئس اخللف  .   من أمساء اهللا وصفاته ، أو أثبته له رسوله     نفسهأثبت ه  ل

 :  والرد عليهم من وجوه

، وأثبتها له     أن اهللا سبحانه وتعاىل أثبت  لنفسه األمساء  والصفات     :  الوجه األول
هللا  ، وهذا حمادة   فنفي ها عن اهللا أو نفي بعض ها نفي  ملا أثبته اهللا ورسولهرسوله 
 .  ورسوله

                                                 
 .  ٣٠:  سورة الرعد آية ) ١(
 .  ٣٠:  سورة الرعد آية ) ٢(
 .  ١١٠:  سورة اإلسراء آية ) ٣(
 .  ٦٠:  سورة الفرقان آية ) ٤(
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، أو من تسم ي بعض    أنه ال يلزم من وجود هذه الصفات يف املخلوقني   :  الوجه الثاين
، فإن هللا سبحانه أمساء  وصفات   املخلوقني بشيء من تلك األمساء املشاهبة بني اهللا وخلقه

، فكما أن هللا سبحانه وتعاىل ذات ا ال تشبه  ، وللمخلوقني أمساء وصفات ختصهم  ختصه
، واالشتراك يف   ، فله أمساء وصفات ال تشبه أمساء  املخلوقني وصفاهتم     ات املخلوقني  ذو

،   ، حليم ا ، فقد مس ى اهللا نفس ه  عليم ا   االسم واملعىن العام ال يوجب االشتراك يف احلقيقة   
çνρ  {:  ، فقال ومس ى بعض عباده عليم ا ã¤±o0 uρ ?Ν≈ n=äó Î/ 5ΟŠ Î= tæ ∩⊄∇∪ { )ومسى     يعين إسحاق )١ ،

çµ≈tΡö¤±t6  {:  ، فقال آخر حليم ا sù AΟ≈ n= äóÎ/ 5ΟŠ Î= ym ∩⊇⊃⊇∪ { )وليس  العليم    يعين إمساعيل )٢ ،

$ .βÎ) ©!$# tβ%x¨  {:  ، ومس ى نفسه فقال   احلليم كاحلليم، وال كالعليم Jè‹Ïÿ xœ #ZÅÁ t/ ∩∈∇∪ { )٣(   
$  {:  ، فقال ومس ى بعض عباده مسيع ا بصري ا  ¯ΡÎ) $oΨ ø)n= yz z≈ |¡Σ M}$# ÏΒ >π xôÜœΡ 8l$ t±øΒ r& Ïµ‹ Î= tG ö6 ¯Ρ 

çµ≈oΨ ù= yèyf sù $ Jè‹Ïϑ y™ #·ÅÁ t/ ∩⊄∪ { )وليس السميع  كالس ميع وال البصري  كالبصري    )٤ ،  . 

β¨  {:  ومس ى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال   Î) ©!$# Ä¨$ ¨Ζ9$$ Î/ Ô∃ρ âts9 ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩∉∈∪ { )٥(    ،

ô‰s)s9 öΝà2  {:  ، فقال ومس ى بعض  عباده رؤوف ا رحيم ا  u!% y` Ñ^θ ß™ u‘ ôÏiΒ öΝà6Å¡àΡr& î“ƒÍ•tã 

Ïµ ø‹n= tã $ tΒ óΟšG ÏΨtã ëÈƒ Ìym Νà6ø‹n= tæ šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ Ô∃ρ âu‘ ÒΟŠ Ïm ، وليس الرؤوف       )٦( } ∪∇⊅⊆∩ ‘§
 .  ، وال الرحيم  كالر حيم  كالرؤوف

Ÿω  {:  ، مثل قوله ده بنظري ذلك، ووص ف  عبا  وكذلك وصف نفس ه  بصفات  uρ 

tβθ äÜŠ Ås ãƒ & ó y´ Î/ ô Ï iΒ ÿ Ïµ Ïϑ ù= Ïã { )ووصف عباده بالعلم   فوصف نفس ه  بالعلم )٧ ،    ،

                                                 
 .  ٢٨:  سورة الذاريات آية  ) ١(
 .  ١٠١:  سورة الصافات آية ) ٢(
 .  ٥٨:  سورة النساء آية ) ٣(
 .  ٢:  سورة اإلنسان آية  ) ٤(
 .  ٦٥:  سورة احلج آية ) ٥(
 .  ١٢٨:  سورة التوبة آية ) ٦(
 .  ٢٥٥:  سورة البقرة آية ) ٧(
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$!  {:  فقال tΒ uρ Ο çF Ï?ρ é& z Ï iΒ ÉΟ ù= Ïè ø9 $# ω Î) WξŠ Î= s% ∩∇∈∪ { )وقال  )١ ،  :}  s− öθ sù uρ È e≅ à2 “ ÏŒ 

AΟ ù= Ïæ ÒΟŠ Î= tæ ∩∠∉∪ { )وقال  )٢ ،  :}  tΑ$ s% uρ š Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& zΝ ù= Ïè ø9 ، ووصف     )٣( } #$

χ  {:  نفسه بالقوة فقال Î) ©! $# :” Èθ s) s9 î“ƒ Ì“ tã ∩⊆⊃∪ { )٤(   ،}  ¨β Î) ©! $# uθ èδ ä−# ¨— §9 $# ρ èŒ 

Íο §θ à) ø9 $# ß ÏG yϑ ø9 !ª *  {:  ، ووصف عباده  بالقوة فقال    )٥( } ∪∇∋∩ #$ $# “ Ï% ©! $# Ν ä3 s) n= s{  Ï iΒ 

7# ÷è |Ê ¢Ο èO Ÿ≅ yè y_ . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 7# ÷è |Ê Zο §θ è% ¢Ο èO Ÿ≅ yè y_ . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ ;ο §θ è% $ Z ÷è |Ê Zπ t7 øŠ x© uρ 4 { )إىل    )٦ ،
 .  غري ذلك

،    ، وأمساء املخلوقني ختصهم وتليق هبم  ء اهللا وصفاته ختصه وتليق بهومعلوم  أن أمسا 
؛ وذلك لعدم التماثل بني    وال يلزم  من االشتراك يف االسم واملعىن االشتراك يف احلقيقة

 .  ، واحلمد هللا   ، وهذا ظاهر  امل س م يني واملوصوفني 
؛ وهلذا قال    ن إهل ا أن  الذي ليس له صفات كمال ال يصلح أن يكو     :  الوجه الثالث

zΝÏ9 ß‰ç7÷è  {:  إبراهيم ألبيه s? $tΒ Ÿω ßìyϑ ó¡tƒ Ÿωuρ çÅÇö7ãƒ { )٧(   . 

óΟs9r& (#÷ρ  {:  وقال تعاىل يف الرد على الذين عبدوا العجل  ttƒ …çµ ¯Ρr& Ÿω öΝßγ ßϑ Ïk= s3ãƒ Ÿω uρ öΝÍκ‰ Ï‰öηtƒ 

¸ξ‹ Î6 y™ ¢ { )٨(  . 

، فالذي ليس له صفات إما    ، ونفيها نقص أن  إثبات  الصفات كمال  :  الوجه الرابع
 .   تعاىل م رت ه عن ذلك، واهللا معدوم  وإما ناقص

                                                 
 .  ٨٥:  سورة اإلسراء آية ) ١(
 .  ٧٦:  سورة يوسف آية ) ٢(
 .  ٨٠:  سورة القصص آية) ٣(
 .  ٤٠:  سورة احلج آية ) ٤(
 .  ٥٨:  سورة الذاريات آية  ) ٥(
 .  ٥٤:  سورة الروم آية ) ٦(
 .  ٤٢:  سورة مرمي آية ) ٧(
 .  ١٤٨:  سورة األعراف آية  ) ٨(



 البدع وغري ذلك   عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل و      

 ٥٨

، وتفويض   ، فهو باطل   أن  تأويل  الص فات  عن ظاهرها ال دليل  عليه:  الوجه اخلامس
،    ، وأمرنا بتدبر القرآن كله معناها يلزم منه أن اهللا خاطبنا يف القرآن مبا ال نفهم معناه

 ؟   فكيف  يأمرنا بتدبر ما ال ي فهم معناه

، مع       من إثبات أمساء اهللا وصفاته على الوجه الالئق باهللا فتبني من هذا أنه ال بد
§{  {:  ، كما قال تعاىل نفي مشاهبة املخلوقني øŠ s9  Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. Ö ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# 

ç ÅÁ t7 ø9 $# ∩⊇⊇∪ { )١(  . 

، فدل على أن إثبات     ، وأثبت له السمع والبصر     فنفى عن نفسه م ماثلة األشياء 
، وهذا معىن   ، وعلى وجوب إثبات الصفات مع نفي املشاهبة  الصفات ال يلزم منه التشبيه

إثبات بال متثيل وترتيه :  قول أهل السنة واجلماعة يف النفي واإلثبات يف األمساء والصفات   
 .  عطيلبال ت

                                                 
 .  ١١:  سورة الشورى آية  ) ١(



 عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل والبدع وغري ذلك 

 ٥٩

 يف بيان الشرك واالحنراف يف حياة البشرية : الباب الثالث 
 وحملة تارخيية عن الكفر واإلحلاد والشرك والن فاق   

 :  ويتضم ن الفصول التالية
 .  االحنراف يف حياة الشعوب :  الفصل األول

 .   تعريفه وأنواعه-الشرك :  الفصل الثاين

 .  واعه تعريفه وأن -الكفر  :  الفصل الثالث

 .   تعريفه وأنواعه -النفاق :  الفصل الرابع

:   الردة - الضالل - الفسق -اجلاهلية :  بيان حقيقة كل من :  الفصل اخلامس
 .  ، وأحكامها  أقسامها

 



 البدع وغري ذلك   عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل و      

 ٦٠

 االحنراف يف حياة البشرية :  الفصل األول
$  {:  ، قال تعاىل ، وهيأ هلم ما يعينهم عليها من رزقه  خلق اهللا اخللق لعبادته  tΒ uρ 

àM ø)n=yz £Ågø: $# }§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρß‰ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪ !$ tΒ ß‰ƒ Í‘ é& Νåκ÷]ÏΒ ÏiΒ 5−ø— Íh‘ !$ tΒ uρ ß‰ƒ Í‘ é& β r& Èβθßϑ Ïè ôÜãƒ ∩∈∠∪ ¨βÎ) ©!$# 

uθ èδ ä−#¨— §9$# ρèŒ Íο §θ à)ø9$# ßÏG yϑ ø9$# ∩∈∇∪ { )١(   . 

، تعبد ه ال ت شرك به   ، م حب ة  هللا والنفس  بفطرهتا إذا تركت كانت مقرة هللا باإلهلية
، ولكن يفسدها وينحرف هبا عن ذلك ما ي زي ن  هلا شياطني اإلنس واجلن مبا يوحي   شيئ ا

، والشرك طارئ   ، فالتوحيد مركوز يف الفطرة بعضهم إىل بعض زخرف القول غرور ا  
%óΟÏ  {:  ، قال اهللا تعاىل دخيل عليهاو r'sù y7 yγ ô_ uρ È Ïe$# Ï9 $ Z‹ÏΖym 4 |NtôÜÏù «!$#  ÉL ©9$# tsÜsù }¨$ ¨Ζ9 $# 

$ pκö n= tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ö7s? È,ù= y⇐Ï9 «!$# 4 { )٢(   . 

، أو     ، أو ي نص رانه      كل مولود ي ول د  على الفطرة فأبواه ي هو دانه                {:  وقال  

 .  التوحيد   :  فاألصل  يف بين آدم    .  )٤( )٣( }ي مج سانه   

، ومن جاء  بعد ه  من ذ ر يته ق رون ا    الم، وكان عليه آدم عليه الس والدين  اإلسالم
 .   )٥( } tβ%x. â¨$̈Ζ9$# Zπ̈Βé& Zοy‰Ïn≡uρ y]yèt7sù ª!$# z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9$# šÌÏe±u;ãΒ tÍ‘É‹ΨãΒuρ  {:  ، قال تعاىل  طويلة  

، فكان  عليه    وأو ل  ما حدث  الشرك  واالحنراف عن العقيدة الصحيحة يف قوم نوح
$! *  {:  السالم أول رسول إىل البشرية بعد حدوث الشرك فيها       ¯ΡÎ) !$ uΖø‹ym ÷ρ r& y7 ø‹s9Î) !$ yϑ x. 

!$ uΖø‹ym ÷ρ r& 4’ n< Î) 8yθ çΡ z↵Íh‹Î; ¨Ζ9$#uρ .ÏΒ Íν Ï‰÷è t/ 4 { )٦(  . 

                                                 
 .  ٥٨ - ٥٦:  ات ياآلسورة الذاريات  ) ١(
 .  ٣٠:  سورة الروم آية ) ٢(
،  ٢/٢٣٣(، أمحد  )٤٧١٤(، أبو داود السنة  )٢٦٥٨،  ٢٦٥٨(، مسلم القدر   )١٢٩٢(البخاري اجلنائز ) ٣(

 .  )٥٦٩(، مالك اجلنائز   )٢/٤٨١
 .  يف الصحيحني من حديث أيب هريرة  ) ٤(
 .  ٢١٣:  سورة البقرة آية ) ٥(
 .  ١٦٣:  سورة النساء آية ) ٦(



 عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل والبدع وغري ذلك 

 ٦١

؛ كلهم على   كان بني آدم ونوح عليهما السالم عشرة  قرون :  قال ابن عباس
 .  اإلسالم

:   يعين-؛ فإن  قراءة أ يب  بن  كعب   وهذا القول  هو الصواب قطع ا    ()١(قال ابن القيم 
 .  ) فاختلفوا فبعث اهللا النبيني : ( -بقرة  يف آية ال

$  {:  ويشهد هلذه القراءة قوله تعاىل يف سورة يونس   tΒuρ tβ%x. â¨$ ¨Ψ9$# Hω Î) Zπ ¨Βé& Zο y‰Ïm≡uρ 

(#θ àn= tF÷z $$ sù 4 { )٢(   . 

 أن  بعثة  النبيني سبب ها االختالف عما كانوا عليه من الدين  - ر محه  اهللا -يريد 
؛ حىت جاء عمرو   ، كما كانت العرب  بعد ذلك على دين إبراهيم  عليه السالم الصحيح

، وإىل أرض احلجاز   ، وجلب  األصنام إىل أرض العرب  بن حلي اخلزاعي فغي ر دين  إبراهيم 
، وما   ، وانتشر الشرك  يف هذه البالد املقدسة      بدت من دون اهللا   ، فع  بصفة خاصة 

، وات باع مل ة    فدعا الناس إىل التوحيد؛ إىل أن بعث  اهللا نبيه حممد ا خامت النبيني       جاورها
، وكس ر    ؛ حىت عادت عقيدة التوحيد وملة إبراهيم    ، وجاهد يف اهللا حق جهاده      إبراهيم

، وسارت على هنجه القرون    ، وأمت به النعمة على العاملني   لدين األصنام وأكمل اهللا به ا
، ودخلها الدخيل  من   ؛ إىل أن فشا اجلهل يف القرون املتأخرة   املفض ل ة من صدر هذه األمة

، وبسبب   ؛ بسبب دعاة الضاللة  ، فعاد الشرك إىل كثري من هذه األمة الديانات األخرى
؛ حىت بنيت   ، وادعاء احملبة هلم  يم األولياء والصاحلني، متمثل ا بتعظ البناء على القبور

، بأنواع الق ربات من دعاء    ، واختذت أوثان ا ت عبد  من دون اهللا     األضرحة على قبورهم 
، وإظهار ا    توس ل ا بالصاحلني:  وس موا هذا الشرك.  ، وذبح ونذر ملقامهم  واستغاثة
أن هذا هو قول املشركني األولني حني         ، ونسوا  ، بزعمهم  ، وليس عبادة هلم    حملبتهم
$  {:  يقولون tΒ öΝèδ ß‰ç6 ÷ètΡ ω Î) !$ tΡθ ç/Ìhs)ã‹Ï9 ’ n< Î) «!$# #’ s∀ø9ã— { )٣(  . 

                                                 
 .  ) ٢/١٠٢ ( اللهفان إغاثة) ١(
 .  ١٩:  سورة يونس آية ) ٢(
 .  ٣:  سورة الزمر آية ) ٣(



 البدع وغري ذلك   عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل و      

 ٦٢

، فاألكثرية منهم يؤمنون بتوحيد  يث اومع هذا الشرك الذي وقع يف البشرية قدمي ا وحد
$  {:  ، كما قال تعاىل ، وإمنا ي شركون يف العبادة   الربوبية tΒ uρ ßÏΒ ÷σãƒ Νèδ çsYò2 r& «!$$ Î/ ω Î) Νèδ uρ 

tβθä.Îô³•Β ∩⊇⊃∉∪ { )١(  . 

،   ، كفرعون واملالحدة الدهريني     إال نزر  يسري من البشرومل جيحد وجود  الرب     
، وإال فهم مضطرون لإلقرار     ، وجحودهم به من باب املكابرة   والشيوعيني يف هذا الزمان

ρ#)  {:  ، كما قال تعاىل ، وقرارة نفوسهم  به يف باطنهم ß‰ys y_ uρ $ pκÍ5 !$ yγ÷FoΨ s)ø‹oKó™ $#uρ öΝåκß¦ àΡr& 

$ Vϑ ù= àß #vθ è= ãæuρ 4 { )٢(  . 

،   ، وكل موجود ال بد له من موجد     وعقوهلم تعرف أن كل خملوق ال بد له من خالق     
أنكره  ، من  ، قدير عليم وأن نظام هذا الكون املنضبط الدقيق ال بد له من مدبر حكيم 

 .  ، وهذا ال ع ربة  به  ، أو مكابر قد ألغى عقله وسفه نفسه  فهو إما فاقد لعقله

 

                                                 
 .  ١٠٦:  سورة يوسف آية ) ١(
 .  ١٤:  سورة النمل آية  ) ٢(



 عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل والبدع وغري ذلك 

 ٦٣

 ، أنواعه  تعريفه:  الشرك:   الفصل الثاين

 :   تعريفه-أ 
 .  هو جعل شريك هللا تعاىل يف ربوبيته وإهليته : الشرك 

ه شيئ ا من أنواع    ، أو ي صرف  ل  ؛ بأن يدعو مع اهللا غريه والغالب اإلشراك يف األلوهية 
؛ وذلك    والشرك  أعظم  الذنوب .  ، واخلوف والرجاء واحملبة     ، كالذبح والنذر  العبادة
 :  ألمور

، فمن أشرك مع اهللا أحد ا فقد     ألنه تشبيه للمخلوق باخلالق يف خصائص اإلهلية- ١
χ  {:  ، قال تعاىل ، وهذا أعظم الظلم   شبهه به Î) x8÷Åe³9$# íΟù= Ýàs9 ÒΟŠ Ïàtã ∩⊇⊂∪ { )١(  . 

، فمن عبد غري اهللا فقد وضع العبادة يف غري    هو وضع الشيء يف غري موضعه    :  والظلم
 .  ، وذلك أعظم الظلم   ، وصرفها لغري مستحقها  موضعها

β¨  {:  ، قال تعاىل  أنه ال يغفره ملن مل يتب منه  أن اهللا أخرب  - ٢ Î) ©!$# Ÿω ãÏøó tƒ β r& 

x8uô³ç„ Ïµ Î/ ãÏøó tƒ uρ $tΒ tβρßŠ y7 Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â!$ t±o„ 4 { )٢(   . 

، قال  ، وأنه خالد خملد يف نار جهنم أنه حر م اجلنة على املشرك أن اهللا أخرب - ٣
…  {:  تعاىل çµ ¯Ρ Î)  tΒ õ8 Î ô³ ç„ «! $$ Î/ ô‰ s) sù tΠ § ym ª! $# Ïµ ø‹ n= tã sπ ¨Ψ yf ø9 $# çµ1 uρ ù' tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9 $# ( $ tΒ uρ š Ïϑ Î=≈ ©à= Ï9 ô ÏΒ 

9‘$ |ÁΡ r& ∩∠⊄∪ { )٣(  . 

öθ  {:  ، قال تعاىل  أن  الشرك  ي حبط  مجيع  األعمال- ٤ s9uρ (#θ ä.uõ° r& xÝÎ6 ys s9 Οßγ ÷Ζtã $ ¨Β 

(#θ çΡ% x. tβθè= yϑ ÷ètƒ ∩∇∇∪ { )٤(  . 

                                                 
 .  ١٣:  سورة لقمان آية ) ١(
 .  ٤٨:  سورة النساء آية ) ٢(
 .  ٧٢:  سورة املائدة آية ) ٣(
 .  ٨٨:  سورة األنعام آية ) ٤(



 البدع وغري ذلك   عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل و      

 ٦٤

ô‰s)s9uρ z  {:  وقال تعاىل Çrρé& y7ø‹s9Î) ’ n< Î)uρ t Ï% ©!$# ÏΒ š Î= ö6 s% ÷ È⌡s9 |Mø.uõ° r& £sÜt6 ós u‹s9 y7è= uΗ xå 

£tΡθ ä3tG s9uρ zÏΒ zƒ ÎÅ£≈ sƒ ø: $# ∩∉∈∪ { )١(  . 

θ#)  {:  ، قال تعاىل  أن  املشرك حالل  الدم واملال     - ٥ è= çG ø% $$ sù tÏ.Îô³ßϑ ø9$# ß]ø‹ym 

óΟèδθ ßϑ ›?‰ y ùρ óΟèδρ ä‹äz uρ öΝèδρ çÝÇôm $#uρ (#ρ ß‰ãèø% $#uρ öΝßγs9 ¨≅à2 7‰|¹ ós∆ 4 { )٢(  . 

، فإذا قالوها عصموا   ال إله إال اهللا:  أمرت  أن أقاتل  حىت يقولوا {:  وقال النيب 

 .  )٤( )٣( }مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها   

بلى يا :  ؟ قلنا أال أنبئكم بأكرب الكبائر {:  ، قال   أن  الشرك  أكرب  الكبائر - ٦

 .  )٦( احلديث  )٥( }.  . . ، وعقوق الوالدين   اإلشراك باهللا:  ، قال رسول اهللا

أن ي عرف  بأمسائه   :  أخرب س بحانه أن القصد باخللق واألمر     ()٧(:  ال العالمة ابن القيم ق
، وهو العدل الذي قامت    ، وأن يقوم الناس بالقسط  ، وي عبد  وحده ال ي شرك به    وصفاته

$ ô‰s)s9  {:  ، كما قال تعاىل به السماوات واألرض uΖù= y™ ö‘ r& $ oΨn= ß™ â‘ ÏM≈ uΖÉi t7ø9$$ Î/ $ uΖø9t“Ρr&uρ ÞΟßγ yè tΒ 

|=≈ tG Å3ø9$# šχ#u”Ïϑ ø9$#uρ tΠθà)u‹Ï9 â¨$ ¨Ψ9$# ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ ( { )٨(  . 

                                                 
 .  ٦٥:  آية سورة الزمر ) ١(
 .  ٥:  سورة التوبة آية ) ٢(
، النسائي حترمي الدم          )٢٦٠٦(، الترمذي اإلميان       )٢١(، مسلم اإلميان       )٢٧٨٦(البخاري اجلهاد والسري       ) ٣(

 .  )١/١١(، أمحد  )٣٩٢٨(، ابن ماجه الفنت  )٢٦٤٠(، أبو داود اجلهاد   )٣٩٧١(
 .  رواه البخاري ومسلم   ) ٤(
 .  )٥/٣٧(، أمحد  )٣٠١٩(، الترمذي تفسري القرآن    )٨٧(، مسلم اإلميان   )٢٥١١(ت البخاري الشهادا  ) ٥(
 .  رواه البخاري ومسلم   ) ٦(
 .  ١٠٩ص:  اجلواب الكايف) ٧(
 .  ٢٥:  سورة احلديد آية  ) ٨(
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 ٦٥

،    ل، وهو العد   ؛ ليقوم الناس بالقسط  ، وأنزل  ك تبه  فأخرب سبحانه أنه أرسل رسله  
؛ وإن الشرك ظلم كما قال     ، وهو رأس العدل وقوامه التوحيد :  ومن أعظم القسط

χ  {:  تعاىل Î) x8÷Åe³9$# íΟù= Ýàs9 ÒΟŠ Ïàtã ∩⊇⊂∪ { )١(  . 

؛ فما كان أشد منافاة  هلذا املقصود فهو      حيد أعدل العدل  ، والتو  فالشرك أظلم الظلم  
 .  ) أكرب الكبائر

؛ كان أكرب الكبائر على   فلما كان الشرك منافي ا بالذات هلذا املقصود     : ( إىل أن قال  
، وأن      ، وأباح دمه وماله وأهله ألهل التوحيد   ، وحرم اهللا اجلنة على كل مشرك    اإلطالق 

، أو    ، وأىب اهللا سبحانه أن يقبل ملشرك عمل ا   تركوا القيام بعبوديتهيتخذوهم عبيد ا هلم ملا
؛ فإن املشرك     ، أو يقبل له فيها رجاء ، أو ي ستجيب له يف اآلخرة دعوة   يقبل  فيه شفاعة

، كما أنه غاية  ، وذلك غاية اجلهل به   ، حيث جعل له من خلقه ند ا أجهل اجلاهلني باهللا
 .  انتهى.  . ) ، وإن ما ظل م  نفسه شرك يف الواقع مل يظلم رب ه ، وإن كان امل   الظلم منه

، فمن أشرك باهللا فقد    أن  الشرك  تنقص وعيب نزه الرب سبحانه نفسه عنهما   - ٧
 .  ، وغاية املعاندة واملشاق ة هللا   ، وهذا غاية احملاد ة  هللا تعاىل  أثبت هللا ما نزه نفسه عنه

 :   أنواع الشرك-ب 
 :  نوعانالشرك 

، إذا مات ومل يتب   ، وخيل د  صاحب ه  يف النار شرك أكرب ي خرج من امللة :  النوع األول
، والتقرب بالذبائح  ، كدعاء غري اهللا  ، وهو صرف  شيء من أنواع العبادة لغري اهللا  منه

 أن  ، واخلوف من املوتى أو اجلن أو الشياطني     والنذور لغري اهللا من القبور واجلن والشياطني 
،    ، ورجاء غري اهللا فيما ال يقدر عليه إال اهللا من قضاء احلاجات يضروه أو ي مرضوه 

،   ، مما ي مارس  اآلن حول  األضرحة املبنية على قبور األولياء والصاحلني       وتفريج الك ربات 
šχρ  {:  قال تعاىل ß‰ç7÷ètƒ uρ ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# $ tΒ Ÿω öΝèδ •ÛØo„ Ÿω uρ óΟßγ ãè xΖtƒ šχθ ä9θ à)tƒ uρ ÏIω àσ¯≈ yδ 

                                                 
 .  ١٣:  سورة لقمان آية ) ١(



 البدع وغري ذلك   عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل و      

 ٦٦

$ tΡàσ¯≈ yèxä© y‰Ψ Ïã «!$# 4 ö≅ è% šχθ ä↔ Îm6 uΖè?r& ©!$# $ yϑ Î/ Ÿω ãΝn= ÷è tƒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ÿω uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 4 …çµ oΨ≈ys ö7ß™ 4’ n?≈ yès?uρ 

$ £ϑ tã šχθ ä.Îô³ç„ ∩⊇∇∪ { )١(  . 

، وهو وسيلة إىل     ؛ لكنه ينقص التوحيد شرك أصغر ال خيرج من امللة  :  والنوع الثاين
 :  ، وهو قسمان  الشرك األكرب

، فاأللفاظ   ألفاظ وأفعال :  شرك ظاهر على اللسان واجلوارح وهو     :  القسم األول
.  )٣( )٢( }من حلف بغري اهللا فقد كفر أو أشرك  {:  ، قال  كاحللف بغري اهللا

:  ، فقال ما شاء اهللا وشئت:   ملا قال له رجل، قال  ما شاء اهللا وشئت:  وقول
،    لوال اهللا وفالن  :  وقول .  )٥( )٤( }حده   ما شاء  اهللا و:  ق ل  ! ؟  أجعلتين هللا ن د ا {

تفيد  )  مث  (، ألن  ؛ ولوال اهللا مث  فالن   ما شاء  اهللا ث م  شاء فالن :  والصواب  أن ي قال   
$  {:  ، كما قال تعاىل ، وجتعل  مشيئة العبد تابعة ملشيئة اهللا الترتيب مع التراخي tΒ uρ 

tβρâ!$ t±n@ Hω Î) βr& u!$ t±o„ ª!$# >u‘ šÏϑ n=≈yè ø9$# ∩⊄∪ { )٦(  . 

:  ؛ ومثل ه قول  ، ال تقتضي ترتيب ا وال تعقيب ا فهي ملطلق اجلمع واالشتراك   :  وأما الواو
 .  هذا من بركات اهللا وبركاتك :  ، و  ما يل إال اهللا وأنت
، ومثل تعليق التمائم    فمثل لبس احللقة واخليط لرفع البالء أو دفعه       :  الوأما األفع

، فهذا شرك   ؛ إذا اعتقد أن هذه أسباب لرفع البالء أو دفعه    خوف ا من العني وغريها
، أما إن اعتقد أهنا تدفع أو ترفع البالء بنفسها فهذا    ؛ ألن اهللا مل جيعل هذه أسباب ا  أصغر

 .   بغري اهللاشرك أكرب ألنه ت عل ق

                                                 
 .  ١٨:  سورة يونس آية ) ١(
 .  )٣٢٥١( األميان والنذور  ، أبو داود )١٥٣٥(الترمذي النذور واألميان   ) ٢(
 .  ، وصححه احلاكم رواه الترمذي  ) ٣(
 .  )١/٢١٤(أمحد ) ٤(
 .  رواه النسائي ) ٥(
 .  ٢٩:  سورة التكوير آية  ) ٦(
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 ٦٧

،   شرك خفي وهو الشرك يف اإلرادات والنيات    :  القسم الثاين من الشرك األصغر
، كأن   ؛ يريد به ثناء الناس عليه ، كأن يعمل عمل ا مما يتقرب به إىل اهللا كالرياء والسمعة
، أو يتلفظ بالذكر وحيسن صوته      ؛ ألجل أن ي مدح وي ثىن عليه  ، أو يتصدق  ي حسن صالته

،    والرياء إذا خالط العمل أبطله    .  ، في ثنوا عليه وميدحوه    الوة ألجل أن يسمعه الناس  بالت
yϑ  {:  قال اهللا تعاىل sù tβ%x. (#θ ã_ ötƒ u!$ s)Ï9 Ïµ În/u‘ ö≅ yϑ ÷è u‹ù= sù Wξ uΚ tã $[s Î=≈|¹ Ÿω uρ õ8Îô³ç„ Íο yŠ$ t7Ïè Î/ ÿÏµ În/u‘ 

#J‰tnr& ∩⊇⊇⊃∪ { )١(  . 

،    يا رسول اهللا:  ، قالوا أخوف  ما أخاف  عليكم الشرك األصغر {:  وقال النيب 

 .  )٣( )٢( }الرياء :  ؟ قال وما الشرك األصغر 

،   ، كمن حيج أو يؤذن أو يؤم الناس ألجل املال     العمل  ألجل الطمع الدنيوي  :  ومنه
،    ت ع س  عبد  الدينار {:  قال النيب .  ، أو جياهد ألجل املال أو يتعلم العلم الشرعي

، وإن مل     ، إن أ عطي رضي    ، تعس عبد اخلميلة   ، تعس عبد اخلميصة   وت ع س  عبد الدرهم 
 .  )٥( )٤( }ي عط  سخط 

وأما الشرك يف اإلرادات والنيات فذلك البحر    : ( - رمحه اهللا -قال اإلمام ابن القيم 
، ونوى شيئ ا غري   له غري وجه اهللا فمن أراد بعم.  ، وقل  من ينجو منه الذي ال ساحل له 

أن ي خلص  هللا  :  ، واإلخالص  ؛ فقد أشرك يف نيته وإرادته التقرب إليه وطلب اجلزاء منه 
وهذه هي احلنيفية ملة إبراهيم اليت أمر اهللا هبا عباده    .  ، وإرادته ونيته   يف أفعاله وأقواله 

                                                 
 .  ١١٠:  سورة الكهف آية ) ١(
 .  )٥/٤٢٩(أمحد ) ٢(
 .  رواه أمحد والطرباين والبغوي يف شرح السنة   ) ٣(
 .  )٤١٣٦(، ابن ماجه الزهد   )٢٧٣٠(البخاري اجلهاد والسري  ) ٤(
 .  رواه البخاري  ) ٥(



 البدع وغري ذلك   عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل و      

 ٦٨

tΒ  {:   كما قال تعاىل، ، وهي حقيقة اإلسالم   ، وال ي قبل  من أحد غريها  كلهم uρ ÆtG ö; tƒ 

uöxî ÄΝ≈ n= ó™ M}$# $ YΨƒ ÏŠ n= sù Ÿ≅t6 ø)ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ uθ èδuρ ’ Îû Íο tÅz Fψ$# zÏΒ zƒ ÌÅ¡≈ y‚ ø9$# ∩∇∈∪ { )١(  . 

 )٢()   اليت من رغب عنها فهو من أسف ه  الس فهاء  - عليه السالم  -هيم  وهي مل ة  إبرا 
 .  انتهى

 :  ، وهي  يتلخ ص  مما مر  أن هناك فروق ا بني الشرك األكرب واألصغر

، لكنه  ، والشرك األصغر ال ي خرج من امللة  ي خرج من امللة:   الشرك األكرب-١
 .  ينقص التوحيد

، والشرك األصغر ال ي خل د صاحب ه فيها إن    صاحبه يف النار الشرك األكرب  خيل د -٢
 .  د خ لها

،    ، والشرك  األصغر  ال ي حب ط  مجيع األعمال    الشرك  األكرب  حيبط  مجيع  األعمال-٣
 .  وإمنا ي حب ط  الرياء  والعمل  ألجل الدنيا العمل  الذي خالطاه فقط

 .  الشرك األصغر ال يبيحهما ، و  الشرك األكرب يبيح الدم واملال-٤

 

 

 

                                                 
 .  ٨٥:  سورة آل عمران آية  ) ١(
 .  ١١٥اجلواب الكايف ص) ٢(
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 ٦٩

  أنواعه -تعريفه :  الكفر:  الفصل الثالث

 :   تعريفه-أ 
عدم  :  ، فإن  الك فر  ضد اإلميان:  والكفر شرع ا ،  التغطية والستر:  الكفر يف اللغة
، بل جمرد شك  ، أو مل يكن معه تكذيب  ، سواء  كان معه تكذيب اإلميان باهللا ورسله
.  ، أو كرب أو اتباع لبعض األهواء الصادة عن اتباع الرسالة   ض أو حسد  وريب أو إعرا

؛ مع استيقان صدق     ، وكذلك اجلاحد  واملكذ ب حسد ا      وإن كان املكذب أعظم كفر ا   
 .  )١(الرسل 

 :   أنواعه-ب 
 :   وهو مخسة أقسام ، كفر أكرب خيرج من امللة  :  النوع األول:  الكفر نوعان

ôtΒ  {:  قوله تعاىل:   والد ليل  ، ر  الت كذيبك ف:  القسم األول uρ ãΝn=øßr& Ç£ϑ ÏΒ 3“ utIøù$# ’ n?tã 

«!$# $ ¹/É‹Ÿ2 ÷ρ r& z>¤‹x. Èd,ys ø9$$ Î/ $ £ϑ s9 ÿ…çν u!% y` 4 }§øŠs9r& ’Îû tΛ© yγ y_ “ Yθ ÷WtΒ t ÌÏ≈ x6ù= Ïj9 ∩∉∇∪ { )٢(  . 

 øŒÎ)uρ  {:   والدليل قوله تعاىل ، كفر اإلباء واالستكبار مع التصديق :  القسم الثاين

$ oΨù= è% Ïπ s3Í×¯≈n= uΚ ù= Ï9 (#ρ ß‰àf ó™ $# tΠyŠKψ (#ÿρ ß‰yf |¡sù Hω Î) }§ŠÎ= ö/Î) 4’ n1r& uy9 õ3tFó™ $#uρ tβ%x.uρ zÏΒ š ÍÏ≈ s3ø9$# ∩⊂⊆∪ { )٣(  . 

 Ÿ≅yzyŠuρ  {:   والدليل قوله تعاىل ، ، وهو كفر الظ ن  كفر  الش ك  :  القسم الثالث

…çµtG̈Ψy_ uθèδuρ ÖΝÏ9$sß ÏµÅ¡øuΖÏj9 tΑ$s% !$tΒ àßr& βr& y‰ŠÎ6s? ÿÍνÉ‹≈yδ #Y‰t/r& ∩⊂∈∪ !$tΒuρ àßr& sπtã$¡¡9$# ZπyϑÍ←!$s% È⌡s9uρ ‘NŠÏŠ•‘ 

4’n<Î) ’În1u‘ ¨βy‰É V̀{ #Zöyz $yγ÷ΨÏiΒ $Y6n=s)ΖãΒ ∩⊂∉∪ tΑ$s% …çµs9 …çµç7Ïm$|¹ uθèδuρ ÿ…çνâ‘Íρ$ptä† |Nöxx.r& “Ï%©!$$Î/ y7s)n=yz ÏΒ 

5>#tè? §ΝèO ÏΒ 7πxõÜœΡ §ΝèO y71§θy™ Wξã_u‘ ∩⊂∠∪ O$̈ΨÅ3≈©9 uθèδ ª!$# ’În1u‘ Iωuρ à8Îõ°é& þ’În1tÎ/ #Y‰tnr& ∩⊂∇∪ { )٤(  .  

                                                 
 .  ) ١٢/٣٣٥ (جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية   ) ١(
 .  ٦٨:  سورة العنكبوت آية ) ٢(
 .  ٣٤:  سورة البقرة آية ) ٣(
 .  ٣٨ - ٣٥:  اتياآلسورة الكهف ) ٤(



 البدع وغري ذلك   عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل و      

 ٧٠

t  {:   والدليل  قول ه تعاىل ، كفر  اإلعراض :  القسم الرابع Ï% ©!$#uρ (#ρ ãxx. !$ £ϑ tã (#ρ â‘ É‹Ρé& 

tβθàÊ Ì÷è ãΒ ∩⊂∪ { )١(  . 

y7  {:   والدليل  قوله تعاىل  ، فر  الن فاق  ك:  القسم اخلامس Ï9≡sŒ öΝåκ̈Ξr'Î/ (#θ ãΖtΒ#u §ΝèO (#ρ ãxx. 

yìÎ7äÜsù 4’ n?tã öΝÍκÍ5θ è= è% óΟßγ sù Ÿω tβθ ßγ s)øtƒ ∩⊂∪ { )٢(  . 

، وهو الذنوب اليت       وهو الكفر  العملي  ، فر  أصغر  ال ي خرج  من امللة   ك:  النوع الثاين
، مثل كفر   ، وهي ال تصل  إىل حد  الكفر األكرب وردت تسميتها يف الكتاب والسنة ك فر ا

z>uŸÑuρ ª!$# Wξ  {:  النعمة املذكور يف قوله تعاىل  sWtΒ Zπ tƒ ös% ôMtΡ$ Ÿ2 Zπ oΨ ÏΒ#u Zπ ¨ΖÍ≥ yϑ ôÜ•Β $ yγ‹ Ï?ù'tƒ $yγ è% ø— Í‘ 

#Y‰xî u‘ ÏiΒ Èe≅ ä. 5β%s3tΒ ôNtxx6sù ÉΟãè ÷Ρr'Î/ «!$# { )٣(   . 

 .  )٥( )٤( }، وقتال ه كفر  سباب املسلم  ف سوق    { ومثل  قتال املسلم املذكور يف قوله   

 .  )٧( )٦( }ال ت رجعوا بعدي ك ف ار ا يضرب  بعضكم رقاب  بعض   {:  ويف قوله  

 .  )٩( )٨( }من حلف بغري اهللا فقد كفر أو أشرك    {:  ، قال  ومثل احللف بغري اهللا

$  {:  ، قال تعاىل فقد جعل اهللا م رتك ب  الكبرية م ؤمن ا pκš‰ r'̄≈tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u |=ÏG ä. ãΝä3ø‹n= tæ 

ÞÉ$ |Á É)ø9$# ’ Îû ‘n= ÷Fs)ø9$# ( { )١٠(  . 
                                                 

 .  ٣:  سورة األحقاف آية ) ١(
 .  ٣:  سورة املنافقون آية ) ٢(
 .  ١١٢:  سورة النحل آية  ) ٣(
،   )٤١٠٨(، النسائي حترمي الدم   )١٩٨٣(، الترمذي الرب والصلة    )٦٤(، مسلم اإلميان    )٤٨(البخاري اإلميان  ) ٤(

 .  )١/٤٣٩(، أمحد  )٦٩(ابن ماجه املقدمة  
 .  رواه البخاري ومسلم   ) ٥(
،   )٣٩٤٢(، ابن ماجه الفنت   )٤١٣١(، النسائي حترمي الدم     )٦٥(، مسلم اإلميان    )١٢١(البخاري العلم   ) ٦(

 .  )١٩٢١(، الدارمي املناسك   )٤/٣٥٨(أمحد 
 .  رواه الشيخان ) ٧(
 .  )٣٢٥١(، أبو داود األميان والنذور   )١٥٣٥(الترمذي النذور واألميان   ) ٨(
 .  صححه احلاكم، و رواه الترمذي وحسنه   ) ٩(
 .  ١٧٨:  سورة البقرة آية ) ١٠(
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 ٧١

ôyϑ  {:  ، وجعله أخ ا لويل القصاص فقال     فلم ي خرج القاتل  من الذين آمنوا sù u’ Å∀ãã 

…ã& s! ôÏΒ ÏµŠÅz r& Öó x« 7í$ t6 Ïo?$$ sù Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ í!#yŠr&uρ Ïµ ø‹s9Î) 9≈ |¡ôm Î* Î/ 3 { )١(   . 

 .  ، بال ريب أخوة الدين  :  واملراد  

$βÎ)uρ Èβ  {:  وقال تعاىل tG xÍ←!$ sÛ zÏΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#θ è= tG tGø% $# (#θ ßs Î=ô¹ r'sù $ yϑ åκs]÷ t/ ( { )٢(   . 

$  {:  إىل قوله  yϑ ¯ΡÎ) tβθãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ×ο uθ ÷z Î) (#θ ßs Î= ô¹ r'sù t ÷t/ ö/ä3÷ƒ uθ yz r& 4 { )من شرح انتهى.   )٣ 
 .   باختصار)٤(الطحاوية 

 :  وملخص الفروق بني الكفر األكرب والكفر األصغر

، والك فر األصغر ال خيرج من   ، وحيبط األعمال  أن  الكفر األكرب ي خرج  من امللة-١
 .  ، ويعر ض  صاحب ها للوعيد  ، لكن ينقص ها حبسبه امللة وال حيبط األعمال

، والكفر األصغر إذا دخل صاحبه النار   خلد صاحبه يف النار أن  الكفر  األكرب  ي  -٢
 .  ، فال يدخله النار أصل ا  ؛ وقد يتوب اهللا على صاحبه فإنه ال خيلد فيها

 .  ، والكفر األصغر ال ي بيح  الدم واملال  أن  الكفر  األكرب  ي بيح الدم واملال -٣

، فال جيوز     حبه وبني املؤمنني أن الكفر األكرب ي وجب العداوة اخلالصة بني صا     -٤
، وأما الكفر األصغر فإنه  ال مينع املواالة    للمؤمنني حمبته ومواالته ولو كان أقرب قريب 

، ويبغض وي عادى بقدر ما فيه   ، بل صاحبه ي ح ب  وي واىل بقدر ما فيه من اإلميان مطلق ا
 .  من العصيان

 

                                                 
 .  ١٧٨:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  ٩:  سورة احلجرات آية  ) ٢(
 .  ١٠:  سورة احلجرات آية  ) ٣(
 .  ط املكتب اإلسالمي )  ٣٦١ (صفحة ) ٤(



 البدع وغري ذلك   عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل و      

 ٧٢

 ، أنواعه  تعريفه:  النفاق:  الفصل الرابع

 :   تعريفه-أ 
، وهو مأخوذ من    نافق ي نافق نفاق ا ومنافقة:  ، ي قال مصدر نافق :  النفاق لغة

،    ؛ فإنه إذا طلب من خمرج هرب إىل اآلخر     أحد خمارج الريبوع من جحره   :  النافقاء
 .  )١(الس ر  الذي يستتر فيه   :  هو من النفق وهو :  ، وقيل وخرج منه 

؛ مسي      ، وإبطان  الكفر والشر   إظهار  اإلسالم واخلري  :  اهفمعنوأما النفاق يف الشرع 
، وعلى ذلك نبه اهللا  ، وخيرج منه من باب آخر  بذلك ألنه يدخل يف الشرع من باب

χ  {:  تعاىل بقوله Î) tÉ)Ï≈ oΨ ßϑø9$# ãΝèδ šχθà)Å¡≈ xø9$# ∩∉∠∪ { )٢(  . 

 .  اخلارجون من الشرع   :  أي

β¨  {:  وجعل اهللا املنافقني شر ا من الكافرين فقال             Î) t É) Ï≈ oΨ çR ùQ $# ’ Îû Ï8 ö‘ ¤$! $# È≅ x ó™ F{ $# z ÏΒ 

Í‘$ ¨Ζ9 $# { )٣(  . 

β¨  {:  وقال تعاىل Î) tÉ)Ï≈ uΖßϑ ø9$# tβθ ããÏ‰≈ sƒ ä† ©!$# uθèδ uρ öΝßγ ããÏ‰≈ yz { )٤(   ،}  šχθ ããÏ‰≈ sƒ ä† 

©!$# t Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u $ tΒuρ šχθ ããy‰øƒ s† Hω Î) öΝßγ |¡àΡr& $tΒ uρ tβρáãè ô±o„ ∩∪ ’ Îû ΝÎγ Î/θ è= è% ÖÚz£∆ ãΝèδyŠ# t“ sù ª!$# 

$ ZÊ ttΒ ( óΟßγ s9uρ ë># x‹tã 7ΟŠ Ï9r& $ yϑ Î/ (#θçΡ% x. tβθ ç/É‹õ3tƒ ∩⊇⊃∪ { )٥(   . 

 :   أنواع النفاق-ب 
وهو النفاق األكرب الذي ي ظهر  :  النفاق  االعتقادي:  النوع األول:  النفاق نوعان
، وصاحبه يف الدرك    ، وهذا النوع خمرج من الدين بالكلية    ، وي بطن الكفر  صاحبه اإلسالم

                                                 
 .  مبعناه)  ٥/٩٨ (النهاية البن األثري ) ١(
 .  ٦٧:  سورة التوبة آية ) ٢(
 .  ١٤٥:  ية سورة النساء آ) ٣(
 .  ١٤٢:  سورة النساء آية ) ٤(
 .  ١٠ - ٩:  تانياآل سورة البقرة ) ٥(
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،    فر وعدم اإلميانمن الك:  ، وقد وص ف  اهللا أهله بصفات الشر كلها   األسفل من النار
؛ ملشاركتهم   ، وامليل بالكلية إىل أعداء الدين     ، والسخرية منهم   واالستهزاء بالدين وأهله 

، وال سيما عندما تظهر قوة      وهؤالء م وجودون يف كل زمان    .  هلم يف عداوة اإلسالم   
 له  ؛ ألجل الكيد ، فإهنم يظهرون الدخول فيه   اإلسالم وال يستطيعون مقاومته يف الظاهر

؛ فيظهر  ؛ وألجل أن يعيشوا مع املسلمني ويأمنوا على دمائهم وأمواهلم  وألهله يف الباطن
؛ وهو يف الباطن منسلخ من ذلك  املنافق إميانه باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر 

، وال يؤمن بأن اهللا تكلم بكالم أنزله على بشر جعله  ، ال يؤمن باهللا كله مكذب به
، وقد هتك اهللا أستار هؤالء    ، وينذرهم بأسه وخيوفهم عقابه للناس يهديهم بإذنهرسول ا 
؛ ليكونوا منها ومن  ، وجلى لعباده أمورهم   ، وكشف أسرارهم يف القرآن الكرمي     املنافقني

،  ، والكفار  املؤمنني:  وذكر  طوائف العامل الثالث يف أول البقرة     .  أهلها على حذر 
، ويف املنافقني ثالث عشرة    ، ويف الكفار آيتني   املؤمنني أربع آيات فذكر يف ،  واملنافقني

، فإن بلية اإلسالم  ، وشدة فتنتهم على اإلسالم وأهله  ؛ لكثرهتم وعموم االبتالء هبم آية
، وهم أعداؤه يف      ؛ ألهنم منسوبون إليه وإىل نصرته ومواالته   هبم شديدة جد ا 

، وهو غاية   يظن اجلاهل أنه علم وإصالح ؛ خيرجون عداوته يف كل قالب  احلقيقة
  . )١(اجلهل واإلفساد  

  )٢(وهذا النفاق ستة أنواع 

 .   - تكذيب الرسول -١

   تكذيب  بعض ما جاء  به الرسول  -٢

   ب غض  الرسول -٣

 .   - بغض  بعض ما جاء به الرسول  -٤

 .   - املسر ة باخنفاض دين الرسول -٥

                                                 
 .  من رسالة البن القيم يف بيان صفات املنافقني  ) ١(
 .  ٩جمموعة التوحيد النجدية صفحة   ) ٢(
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 .   -ر دين الرسول  الكراهية النتصا-٦
؛ مع بقاء      وهو عمل شيء من أعمال املنافقني           :  النفاق العملي     :  النوع الثاين 
، وصاحبه يكون  فيه           ، لكنه وسيلة إىل ذلك           ، وهذا ال ي خرج من امللة           اإلميان يف القلب    

أربع       {:  ، والدليل عليه قوله        ، وإذا كثر صار  بسببه منافق ا خالص ا        إميان ونفاق   
، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من                م ن  ك ن  فيه كان  منافق ا خالص ا        

، وإذا       ، وإذا عاهد غدر     ، وإذا حد ث كذب       ؛ إذا اؤمتن خان       النفاق حىت يدعها   
 .  )٢( )١( }خاصم فجر    

، وخلصت فيه نعوت    ، فقد اجتمع فيه الشر   فمن اجتمعت فيه هذه اخلصال األربع
، فإنه قد جيتمع يف العبد  ، وم ن كانت فيه واحدة منها صار فيه خصلة من النفاق املنافقني

، ويستحق من الثواب   ، وخصال كفر ونفاق  ، وخصال إميان ، وخصال شر خصال خري
 .  ن موجبات ذلكوالعقاب حبسب ما قام به م

،   ؛ فإنه من صفات املنافقني  التكاسل عن الصالة مع اجلماعة يف املسجد   :  ومنه
، قال ابن أيب   ، وكان الصحابة يتخوفون من الوقوع فيه  ، وخطري جد ا   فالنفاق شر

 .  )  ك ل هم خياف النفاق على نفسهأدركت ثالثني من أصحاب رسول اهللا  : ( مليكة

 :  نفاق األكرب والنفاق األصغرالفروق بني ال
 .  ، والنفاق  األصغر ال ي خرج  من املل ة    إن النفاق  األكرب  ي خرج  من املل ة  -١

:  ، والنفاق األصغر  اختالف السر والعالنية يف االعتقاد  :   إن النفاق األكرب-٢
 .  اختالف السر والعالنية يف األعمال دون االعتقاد  

، وأما النفاق األصغر فقد يصدر من  ال يصدر من مؤمن إن النفاق األكرب -٣
 .  املؤمن

                                                 
،   )٥٠٢٠(ئعه  ، النسائي اإلميان وشرا         )٢٦٣٢(، الترمذي اإلميان        )٥٨(، مسلم اإلميان         )٣٤(البخاري اإلميان      ) ١(

 .  )٢/١٨٩(، أمحد  )٤٦٨٨(أبو داود السنة  
 .  متفق عليه ) ٢(
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، ولو تاب فقد اختلف يف قبول   إن النفاق األكرب يف الغالب ال يتوب صاحبه-٤
، فيتوب اهللا   ؛ فإن صاحبه قد يتوب إىل اهللا خبالف النفاق األصغر .  توبته عند احلاكم

ا ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب وكثري   ()١(، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  عليه
،    ، ويدفعه اهللا عنه ، وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق  ، مث يتوب  اهللا عليه  النفاق

، كما قال   ، وبوساوس الكفر اليت يضيق هبا صدره    واملؤمن يبتلى بوساوس الشيطان
اء إىل األرض  ، إن أحدنا ليجد يف نفسه ما لئن خير  من السم    يا رسول اهللا:  الصحابة

ما :  ويف رواية .  )٣( )٢( }ذلك صريح اإلميان   {:  ، فقال أحب إليه من أن يتكلم به 

، أي    )٤( }احلمد  هللا الذي رد  كيده إىل الوسوسة       {:  ، قال يتعاظم أن يتكلم به  
، هو من صريح   ، ودفعه عن القلب  ، مع هذه الكراهة العظيمة   حصول هذا الوسواس 

 .  انتهى.  . ) اإلميان

 )٥( } ∪∇⊆∩ BΛà¼ íΝõ3ç/ Ò‘ôϑãã öΝßγsù Ÿω tβθãèÅ_ötƒ  {:  ، فقال اهللا فيهم     وأما أهل النفاق األكرب      
Ÿω  {:  ، وقال تعاىل فيهم إىل اإلسالم يف الباطن:  أي  uρ r& tβ ÷ρ ttƒ óΟßγ ¯Ρr& šχθ ãΖtFøãƒ ’ Îû Èe≅ à2 

5Θ$ tã ¸ο §̈Β ÷ρ r& É ÷s?§tΒ §ΝèO Ÿω šχθç/θ çG tƒ Ÿω uρ öΝèδ šχρ ã2 ¤‹tƒ ∩⊇⊄∉∪ { )٦(   . 

؛    وقد اختلف العلماء  يف قبول توبتهم يف الظاهر   : ( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 .  )٧()  ، إذ هم دائم ا يظهرون اإلسالم    لكون ذلك ال ي علم  

 

                                                 
 .  ٢٣٨، صفحة  كتاب اإلميان:  انظر ) ١(
 .  )٢/٣٩٧(، أمحد  )٥١١١(، أبو داود األدب   )١٣٢(مسلم اإلميان  ) ٢(
 .  رواه أمحد ومسلم  ) ٣(
 .  )٥١١٢(أبو داود األدب  ) ٤(
 .  ١٨:  سورة البقرة آية ) ٥(
 .  ١٢٦:   سورة التوبة آية )٦(
 .  ) ٤٣٥ -٢٨/٤٣٤ (جمموع الفتاوى :  انظر ) ٧(
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 بيان حقيقة كل من:  الفصل اخلامس
 ، أحكامها  أقسامها:   الردة- الضالل - الفسق -اجلاهلية 

 :  اهلية اجل- ١
، وشرائع    ؛ من اجلهل باهللا ورسله   هي احلال اليت كانت عليها العرب قبل اإلسالم 

 ن سبة  إىل اجلهل الذي هو   )١(، وغري ذلك  ، والكرب والتجرب  ، واملفاخرة باألنساب   الدين
فإن  من مل يعلم احلق   : ( ، قال شيخ  اإلسالم ابن تيمية ، أو عدم اتباع العلم عدم العلم

، فإن قال خالف    ، فإن اعتقد خالفه فهو جاهل جهل ا مركب ا   هو جاهل جهل ا بسيط اف
، فإذا تبي ن ذلك فالناس قبل بعث   ، فهو جاهل أيض ا ، أو غري عامل احلق عامل ا باحلق

، فإن ما كانوا عليه من األقوال واألعمال   كانوا يف جاهلية منسوبة إىل اجلهل  الرسول 
،   ، وكذلك كل ما خيالف ما جاء به املرسلون  ، وإمنا يفعله جاهل هلإمنا أحدثه هلم جا 

 .  ، وتلك كانت اجلاهلية العامة ، فهو جاهلية  من يهودية ونصرانية 

 وقد   ، ، كما هي يف دار الكفار  فقد تكون يف مصر دون مصر  فأما بعد بعث الرسول  
، وإن كان يف دار      ية، كالرجل قبل أن يسلم  فإنه يف جاهل   تكون  يف شخص دون شخص   

 فإنه ال تزال من أمته طائفة ، فأما يف زمان مطلق فال جاهلية بعد مبعث حممد  اإلسالم
 ويف    ، ، واجلاهلية املقيدة قد توجد يف بعض ديار املسلمني       ظاهرين على احلق إىل قيام الساعة  

 )٣( )٢( } ... أربع يف أميت من أمر اجلاهلية   {:  ، كما قال  كثري من األشخاص املسلمني
 .   انتهى)٦()   وحنو ذلك )٥( )٤( }إنك امرؤ فيك جاهلية   {:  وقال أليب ذر

                                                 
 .  ) ١/٣٢٣ (النهاية البن األثري ) ١(
 .  )٥/٣٤٣(، أمحد  )٩٣٤(مسلم اجلنائز  ) ٢(
 .  رواه مسلم  ) ٣(
 .  )٥/١٦١(، أمحد  )٥١٥٧(، أبو داود األدب  )١٦٦١(، مسلم األميان   )٣٠(البخاري اإلميان  ) ٤(
 .  يف الصحيحني) ٥(
 .  حتقيق الدكتور ناصر العقل  )  ٢٢٧ -١/٢٢٥ (اقتضاء الصراط املستقيم   ) ٦(
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، وأهنا تنقسم إىل   ، وهو عدم العلم نسبة إىل اجلهل :  أن اجلاهلية :  وملخص ذلك
 :  منيقس

 .   وقد انتهت ببعثتهوهي ما كان قبل مبعث الرسول حممد  :   اجلاهلية العامة- ١

 وهذه ال  ، ، وبعض األشخاص ، وبعض البلدان  جاهلية خاصة ببعض الدول- ٢
جاهلية هذا :  ، وهبذا يتضح خطأ من ي عم مون  اجلاهلية يف هذا الزمان فيقولون   تزال باقية

جاهلية بعض   :  ، والصواب أن ي قال   ، وما شابه ذلك  العشرينالقرن أو جاهلية القرن 
؛ ألنه ببعثة  ؛ وأما التعميم فال يصح  وال جيوز  ، أو غالب أهل هذا القرن أهل هذا القرن

 .   زالت اجلاهلية العامةالنيب 

 :   الفسق- ٢
مل ، وهو يش   اخلروج عن طاعة اهللا : واملراد به شرع ا ،  اخلروج :  الفسق لغة
؛ فيقال للمؤمن املرتكب لكبرية     ، واخلروج اجلزئي  فاسق:  ؛ فيقال  للكافر اخلروج الكلي 

 .  فاسق:  من كبائر الذنوب
، فقد ذكر     ، فيسم ى الكافر  فاسق ا   وهو الكفر ، فسق ينقل عن امللة :  فالفسق فسقان
t,|¡xsù ôtã ÌøΒ  {:  اهللا إبليس  فقال r& ÿÏµ În/u‘ 3 { )وكان ذلك الفسق منه ك فر ا    )١ ،  . 

$  {:  وقال اهللا تعاىل ¨Β r&uρ t Ï% ©!$# (#θà)|¡sù ãΝßγ1 uρ ù'yϑ sù â‘$̈Ψ9$# ( { )دل  على   ، يريد الكفار  )٢ ،

$!  {:  ذلك قوله  yϑ ¯=ä. (#ÿρ ßŠ# u‘ r& β r& (#θ ã_ ãøƒ s† !$ pκ÷]ÏΒ (#ρ ß‰‹Ïã é& $ pκ Ïù Ÿ≅Š Ï% uρ öΝßγ s9 (#θ è%ρ èŒ z># x‹tã Í‘$̈Ζ9$# “ Ï% ©!$# 

ΟçFΖä. Ïµ Î/ šχθ ç/Éj‹s3è? ∩⊄⊃∪ { )٣(  . 

                                                 
 .  ٥٠:  سورة الكهف آية ) ١(
 .  ٢٠:  سورة السجدة آية  ) ٢(
 .  ٢٠:  سورة السجدة آية  ) ٣(
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، قال  ، ومل ي خرجه  فسق ه  من اإلسالم  فاسق ا:  وي سم ى مرتكب الكبرية من املسلمني
t  {:  اهللا تعاىل Ï%©!$#uρ tβθãΒ ötƒ ÏM≈oΨ |Á ós ßϑø9$# §ΝèO óΟs9 (#θ è?ù'tƒ Ïπ yèt/ö‘ r'Î/ u!#y‰pκà− óΟèδρ ß‰Î= ô_ $$ sù tÏΖ≈ uΚ rO Zο t$ ù#y_ 

Ÿω uρ (#θè= t7ø)s? öΝçλm; ¸ο y‰≈pκy− #Y‰t/r& 4 y7 Í×¯≈s9'ρ é&uρ ãΝèδ tβθà)Å¡≈ xø9$# ∩⊆∪ { )١(  . 

  {:  وقال تعاىل yϑ sù uÚ t sù  ∅ ÎγŠ Ïù ¢k pt ø: $# Ÿξ sù y] sù u‘ Ÿω uρ šXθ Ý¡ èù Ÿω uρ tΑ# y‰ Å_ ’ Îû 

Æ dk ys ø9 $# 3 { )٢(  . 

 .  )٣(هو املعاصي  :  وقال العلماء يف تفسري الفسوق هنا

 :   الضالل- ٣
 Ç̈Β  {:  ، قال تعاىل ، وهو ضد اهلداية     الطريق املستقيمالعدول عن  :  الضالل

3“ y‰tF÷δ $# $ yϑ̄ΡÎ* sù “ Ï‰tG öκu‰ Ïµ Å¡øuΖÏ9 ( tΒ uρ ¨≅ |Ê $ yϑ ¯ΡÎ* sù ‘≅ÅÒ tƒ $ pκö n= tæ 4 { )٤(  . 

 :  ل  يطلق على عدة معان  والضال

tΒ  {:  ، قال تعاىل  فتارة  ي طلق  على الكفر-١ uρ öàõ3tƒ «!$$ Î/ Ïµ ÏFs3Í×¯≈ n= tΒ uρ Ïµ Î7çFä.uρ Ï& Î#ß™ â‘ uρ 

ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# ô‰s)sù ¨≅ |Ê Kξ≈ n=|Ê #´‰‹Ïèt/ ∩⊇⊂∉∪ { )٥(  . 

  {:  ، قال تعاىل  وتارة ي طلق  على الشرك-٢ tΒ uρ õ8 Î ô³ ç„ «! $$ Î/ ô‰ s) sù ¨≅ |Ê Kξ≈ n= |Ê 

# ´‰‹ Ïè t/ ∩⊇⊇∉∪ { )٦(  . 

أي  :  الفرق الضالة :  ، كما يقال رة ي طلق  على املخالفة اليت هي دون الكفر   وتا-٣
 .  املخالفة

                                                 
 .  ٤:  سورة النور آية ) ١(
 .  ١٩٧:  سورة البقرة آية ) ٢(
 .  ٣٧٨بن تيمية ص كتاب اإلميان لشيخ اإلسالم ا) ٣(
 .  ١٥:  سورة اإلسراء آية ) ٤(
 .  ١٣٦:  سورة النساء آية ) ٥(
 .  ١١٦:  سورة النساء آية ) ٦(
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$!  {:  ، ومنه قول  موسى عليه السالم    وتارة ي طلق على اخلطأ -٤ yγ çFù= yè sù #]ŒÎ) O$ tΡr&uρ zÏΒ 

t,Îk!!$ Ò9$# ∩⊄⊃∪ { )١(  . 

β  {:  ، ومنه قوله تعاىل   وتارة  ي طلق  على النسيان-٥ r& ¨≅ ÅÒ s? $ yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) tÅe2 x‹çFsù 

$ yϑ ßγ1y‰÷nÎ) 3“ t÷z W{$# 4 { )٢(  . 

 .  )٣(ضالة اإلبل  :  ، ومنه   على الضياع والغيبة وي طلق  الضالل -٦

 :   الردة وأقسامها وأحكامها- ٤
Ÿω  {:  ، قال تعاىل الرجوع  :  الردة لغة uρ (#ρ ‘‰s?ös? #’ n?tã ö/ä.Í‘$ t/÷Šr& { )٤(  . 

، قال  الكفر  بعد اإلسالم :  والردة يف االصطالح الشرعي هي   ،  ال ترجعوا :  أي
tΒ  {:  تعاىل uρ ÷ŠÏ‰s?ötƒ öΝä3ΖÏΒ tã Ïµ ÏΖƒ ÏŠ ôMßϑ uŠsù uθ èδ uρ ÖÏù% Ÿ2 y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ôM sÜÎ7ym óΟßγ è=≈ yϑ ôãr& ’Îû $ u‹÷Ρ‘‰9 $# 

Íο tÅz Fψ$#uρ ( y7 Í×¯≈s9'ρ é&uρ Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9$# ( öΝèδ $ yγŠ Ïù šχρ à$Î#≈ yz ∩⊄⊇∠∪ { )٥(  . 

، ونواقض  اإلسالم كثرية     الردة حتصل بارتكاب ناقض  من نواقض  اإلسالم  :  أقسامها
 :  ، هي  ترجع إىل أربعة أقسام

، أو أحد من       أو مالئكته  ، أو رسوله     كسب  اهللا تعاىل :  لقول  الردة با-١
،    أو دعاء غري اهللا.  ، أو تصديق من يدعيها ، أو اد عاء النبوة  أو اد عاء علم الغيب.  رسله

 .  ، واالستعاذة به يف ذلك  أو االستعانة به فيما ال يقدر عليه إال اهللا
.  ، والذبح هلا ، واحلجر والقبور  كالسجود للصنم والشجر:   الردة بالفعل-٢

، واحلكم بغري ما   ، وتعلمه وتعليمه ، وعمل السحر  وإلقاء املصحف يف املواطن القذرة   
 .  أنزل اهللا معتقد ا حله 

                                                 
 .  ٢٠:  سورة الشعراء آية  ) ١(
 .  ٢٨٢:  سورة البقرة آية ) ٢(
 .   من املفردات للراغب  ٢٩٨ -٢٩٧ص) ٣(
 .  ٢١:  سورة املائدة آية ) ٤(
 .  ٢١٧:  سورة البقرة آية ) ٥(
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، أو أن      ، أو أن الزنا واخلمر والربا حالل         كاعتقاد الشريك هللا،  الردة باالعتقاد -٣
، أو حرمته أو      و ذلك مما أ مجع على حله، وحن ، وأن الصالة غري واجبة  اخلبز حرام

 .  ، ومثله ال جيهله  ، إمجاع ا قطعي ا وجوبه 
، أو حترمي الزنا      كمن شك  يف حترمي الشرك   ،  الردة بالشك يف شيء مما سبق  -٤
، أو يف       أو رسالة غريه من األنبياء ، أو شك يف رسالة النيب     ، أو يف حل اخلبز     واخلمر 
 .  ، أو يف صالحيته هلذا الزمان    إلسالم، أو يف دين ا  صدقه
بني العبد وبني   {:  ؛ لقول النيب    كمن ترك الصالة متعمد ا   ،  الردة بالترك-٥

 .   وغريه من األدلة على كفر تارك الصالة )٢( )١( }الكفر والشرك ترك الصالة   
 :  ليت تترتب عليها بعد ثبوهتا هيوأحكامها ا

، فإن تاب ورجع  إىل اإلسالم يف خالل ثالثة أيام قبل منه ذلك     استتابة املرتد-١
 .  وترك
 .  )٤( )٣( }من بد ل  دينه فاقتلوه  {:  ؛ لقوله    إذا أىب أن يتوب  وجب قتله  -٢
؛ وإال صار فيئ ا   ، فإن أسلم فهو له    يف ماله يف مدة استتابته  ي منع من التصرف-٣

من حني ارتداده يصرف يف  :  وقيل.  ، أو موته على الردة    ، من حني قتله  لبيت املال
 .  مصاحل املسلمني

 .  ؛ فال يرثهم وال يرثونه  انقطاع التوارث بينه وبني أقاربه-٤
غس ل  وال ي صل ى عليه وال ي دفن  يف مقابر  إذا مات  أو ق تل  على ردته فإنه ال ي -٥
، أو ي وارى يف التراب يف أي مكان غري مقابر    ، وإمنا ي دف ن  يف مقابر الكف ار  املسلمني
 .  املسلمني

                                                 
، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة      )٤٦٧٨(، أبو داود السنة  )٢٦٢٠(، الترمذي اإلميان   )٨٢(مسلم اإلميان  ) ١(

 .  )١٢٣٣(، الدارمي الصالة   )٣/٣٧٠(، أمحد  )١٠٧٨(فيها 
 .  رواه مسلم  ) ٢(
، أبو داود      )٤٠٦٠(، النسائي حترمي الدم     )١٤٥٨(، الترمذي احلدود    )٢٨٥٤(البخاري اجلهاد والسري   ) ٣(

 .  )١/٢٨٢(، أمحد  )٢٥٣٥(، ابن ماجه احلدود   )٤٣٥١(احلدود 
 .  رواه البخاري وأبو داود   ) ٤(
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 أقوال وأفعال ت نايف التوحيد أو ت نق ص ه : الباب الرابع 
 :  وفيه فصول

 .  إخل.  . . ، والتنجيم الفنجانادعاء علم الغيب يف قراءة الكف و  :  الفصل األول

 .  السحر والكهانة والعرافة:  الفصل الثاين

 .  تقدمي القرابني والنذور واهلدايا للمزارات والقبور وتعظيمها:  الفصل الثالث

 .  تعظيم التماثيل والنصب التذكارية:  الفصل الرابع

 .  االستهزاء بالدين واالستهانة حبرماته  :  الفصل اخلامس

 .  احلكم بغري ما أنزل اهللا:  فصل السادس ال
 .  ادعاء حق التشريع والتحليل والتحرمي  :  الفصل السابع

 .  االنتماء إىل املذاهب اإلحلادية واألحزاب اجلاهلية:  الفصل الثامن

 .  النظرة املادية للحياة :  الفصل التاسع

 .  التمائم والرقى:  الفصل العاشر

 .  ف بغري اهللا والتوسل واالستعانة باملخلوق دون اهللاحلل:  الفصل احلادي عشر 
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 اد عاء علم الغيب يف قراءة الكف والفنجان وغريمها :   الفصل األول
، وقد    ما غاب عن الناس من األمور املستقبلة واملاضية وما ال يرونه:  املراد بالغيب

≅  {:  ، وقال تعاىل اختص اهللا تعاىل بعلمه è% ω ÞΟ n= ÷è tƒ  tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ |= ø‹ tó ø9 $# ω Î) 

ª! $# 4 { )١(  . 

، وقد ي طلع رسله على ما شاء من غيبه حلكمة      فال يعلم الغيب إال اهللا سبحانه وحده 
ãΝÎ=≈tã É=ø‹tó  {:  ىل، قال تعا ومصلحة ø9$# Ÿξ sù ãÎγ ôàãƒ 4’n?tã ÿÏµ Î7øŠxî #´‰tnr& ∩⊄∉∪ ω Î) ÇtΒ 4 |Ós?ö‘ $# ÏΒ 

5Αθ ß™ §‘ { )٢(  . 

اء ، فيظهره على ما يش ال يطلع على شيء من الغيب إال من اصطفاه لرسالته:  أي
؛ ألنه ي ستدل على نبوته باملعجزات اليت منها اإلخبار عن الغيب الذي يطلعه اهللا  من الغيب

فمن اد عى  .  ، وال يطلع غريمها لدليل احلصر ، وهذا يعم الرسول امللكي والبشري   عليه
، سواء     علم الغيب بأي وسيلة من الوسائل غري من استثناه اهللا من رسله فهو كاذب كافر

، أو غري      ، أو الكهانة أو السحر أو التنجيم     لك بواسطة قراءة الكف أو الفنجان   اد عى ذ
، وهذا الذي حيصل من بعض املشعوذين والدجالني من اإلخبار عن مكان األشياء        ذلك

فالن ع م ل  لك  كذا   :  ، فيقولون  ، وعن أسباب بعض األمراض املفقودة واألشياء الغائبة 
، ويظهرون للناس أن هذا      هذا الستخدام اجلن والشياطني  ، وإمنا  وكذا فمرضت  بسببه 

، قال شيخ  اإلسالم ابن   حيصل هلم عن طريق عمل هذه األشياء من باب اخلداع والتلبيس 
، خيربه بكثري من املغيبات  والكهان كان يكون ألحدهم القرين من الشياطني  ()٣(تيمية 

ومن هؤالء من  : ( إىل أن قال )   بالكذب، وكانوا ي خلطون الص دق   مبا يسترقه من السمع 

                                                 
 .  ٦٥:  سورة النمل آية  ) ١(
 .  ٢٧ - ٢٦:  تانياآل سورة اجلن ) ٢(
 .  ) ٨٠١،  ٧٩٧ (انظر جمموعة التوحيد  ) ٣(
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، ومنهم    يأتيه الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوى وغري ذلك مما ال يكون يف ذلك املوضع         
 .  انتهى.  . ) من يطري به اجلين إىل مكة أو بيت املقدس أو غريمها 

، وهو االستدالل باألحوال الفلكية     وقد يكون إخبارهم عن ذلك عن طريق التنجيم   
، وغري ذلك   ، وتغري األسعار ، كأوقات ه بوب الرياح وجميء املطر   احلوادث األرضية على

، واجتماعها   من األمور اليت يزعمون أهنا تدرك معرفتها بسري الكواكب يف جماريها
، ومن سافر بنجم  ، حصل له كذا وكذا    من تزود بنجم كذا وكذا:  ويقولون  .  وافتراقها

،    ؛ من السعود أو النحوس  د بنجم كذا وكذا حصل له كذا  ، ومن و ل  كذا حصل له كذا 
كما يعلن يف بعض اجملالت الساقطة من اخلزعبالت حول الربوج وما جيري فيها من      

 .  احلظوظ 

، فيسأهلم عن مستقبل   وقد يذهب بعض  اجلهال وضعاف اإلميان إىل هؤالء املنجمني     
 .  حياته وما جيري عليه فيه وعن زواجه وغري ذلك 

؛ ألنه يد عي مشاركة اهللا   ن اد عى علم الغيب أو صد ق من يد عيه فهو مشرك  كافروم
، وال تدل على    ، ليس هلا من األمر شيء    ، والنجوم مسخ رة خملوقة   فيما هو من خصائصه

، وإمنا هذا كله من أعمال الشياطني الذين  ، وال حياة ، وال موت  ، وال سعود حنوس
 .  يسترقون السمع
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 السحر  والكهانة  والع رافة :  الفصل الثاين
؛ ألهنا ال حتصل إال    كل هذه األمور أعمال شيطانية م حر مة ختل بالعقيدة أو تناقضها    

 .  بأمور شركية

 تعريف السحر وحكمه  - ١
،    ؛ ألنه حيصل بأمور خفية  س م ي س ح را ،  فالسحر  عبارة  عما خفي ول ط ف  سبب ه   - ١

، وله    ، وأدوية وتدخينات   ، وكالم يتكلم به  ، وهو عزائم ورقى  بصارال تدرك باأل
،    ومنه ما يؤثر يف القلوب واألبدان في مرض ويقت ل ويفرق بني املرء وزوجه .  حقيقة

، وكثري منه ال يتوصل إليه إال    ، وهو عمل شيطاين  وتأثريه بإذن اهللا الكوين الق د ري 
؛   ، والتوصل إىل استخدامها باإلشراك هبا  ثة مبا حتببالشرك والتقرب إىل األرواح اخلبي

وما :  ، قالوا اجتنبوا السبع  املوبقات { ، حيث يقول النيب  وهلذا قرنه  الشارع بالشرك 

فهو داخل يف الشرك من       .   احلديث )٢( )١( }.  . . ، والسحر اإلشراك  باهللا:  ؟ قال هي
 :  ناحيتني

؛    ، والتعلق هبم والتقرب إليهم مبا حيبونه   ما فيه من استخدام الشياطني:  الناحية األوىل
≈Å3£  {:  ، قال تعاىل ، فالس حر  من تعليم الشياطني ليقوموا خبدمة الساحر  s9uρ šÏÜ≈ u‹¤±9$# 

(#ρ ãxx. tβθ ßϑÏk= yè ãƒ }¨$̈Ψ9$# tós Åb¡9$# { )٣(  . 

، وهذا كفر     ، ودعوى مشاركة اهللا يف ذلك   ما فيه من دعوى علم الغيب :  الثانية
ô‰s)s9uρ (#θ  {:  ، قال تعاىل وضالل  ßϑ Î= tã Çyϑ s9 çµ1 utIô© $# $tΒ …çµs9 ’ Îû Íο tÅz Fψ$# ï∅ ÏΒ 9,≈ n= yz 4 { )٤(   ،
 .  نصيب :  أي

                                                 
 .  )٢٨٧٤(، أبو داود الوصايا   )٣٦٧١(ائي الوصايا  ، النس )٨٩(، مسلم اإلميان   )٢٦١٥(البخاري الوصايا  ) ١(
 .  رواه البخاري ومسلم   ) ٢(
 .  ١٠٢:  سورة البقرة آية ) ٣(
 .  ١٠٢:  سورة البقرة آية ) ٤(
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، كما   ، وجيب  قتل متعاطيه  وإذا كان كذلك فال شك  أنه كفر وشرك يناقض العقيدة     
 وقد تساهل الناس يف شأن الساحر    - رضي اهللا عنهم   -قتله مجاعة من أكابر الصحابة 

، ومينحون أصحاهبا اجلوائز      ، ور مبا عدوا ذلك فن ا من الفنون اليت يفتخرون هبا     والس حر
، وحيضرها آالف املتفرجني   ، وي قيمون النوادي واحلفالت واملسابقات للسحرة   والتشجيع
،    ، وهذا من اجلهل بالدين والتهاون بشأن العقيدة   يسمونه بالسرك ، أو واملشجعني

 .  ومتكني للعابثني

 :   الكهانة والعرافة- ٢
، وما     ، كاألخبار مبا سيقع يف األرض ، ومعرفة األمور الغائبة  ومها ادعاء علم الغيب

؛ وذلك عن طريق استخدام الشياطني الذين     ، وأين مكان الشيء املفقود   سيحصل
≅ö  {:  ، كما قال تعاىل سترقون السمع من السماء ي yδ öΝä3ã⁄ Îm; tΡé& 4’ n?tã tΒ ãΑ̈”t∴s? ßÏÜ≈ u‹¤±9$# ∩⊄⊄⊇∪ 

ãΑ̈”t∴s? 4’n?tã Èe≅ä. >8$ ©ùr& 5ΟŠ ÏO r& ∩⊄⊄⊄∪ tβθ à)ù= ãƒ yìôϑ ¡¡9$# öΝèδ çsYò2 r&uρ šχθç/É‹≈ x. ∩⊄⊄⊂∪ { )١(   . 

،   ، فيلقيها يف أذن الكاهن   وذلك أن الشيطان يسترق الكلمة من كالم املالئكة     
، فيصدقه الناس بسبب تلك الكلمة اليت       ويكذب الكاهن مع هذه الكلمة مائة كذبة   

، فمن ادعى مشاركته يف شيء من   هو املنفرد بعلم الغيب، واهللا   س معت من السماء
، أو صدق من يدعي ذلك فقد جعل هللا شريك ا فيما هو من    هانة أو غريها، بك ذلك

؛ فهي شرك  ؛ ألهنا ت ق ر ب  إىل الشياطني مبا حيبون والكهانة ال ختلو من الشرك .  خصائصه
، وشرك يف األلوهية من حيث التقرب    يف الربوبية من حيث ادعاء مشاركة اهللا يف علمه

 .  ةإىل غري اهللا بشيء من العباد

                                                 
 .  ٢٢٣ - ٢٢١:  اتياآلسورة الشعراء  ) ١(
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من أتى كاهن ا فصدقه مبا يقول فقد كفر   {:   قال عن النيب وعن أيب هريرة 

 .  )٢( )١( } مبا أنزل على حممد 

عقائد الناس  أن السحرة والكهان والعرافني يعبثون ب   :  ومما جيب التنبيه عليه والتنبه له
؛ بأن يذحبوا خروف ا صفته  ، فيأمرون املرضى بالذبح لغري اهللا حبيث يظهرون مبظهر األطباء

، والتعاويذ الشيطانية بصفة    ، أو يكتبون هلم الطالسم الشركية    ، أو دجاجة    كذا وكذا
 .  ، أو يف بيوهتم  ، أو يضعوهنا يف صناديقهم  حروز يعلقوهنا يف رقاهبم

؛ حبيث  ، وأماكن األشياء املفقودة  يظهر مبظهر املخرب عن املغيباتوالبعض اآلخر 
، بواسطة عمالئه     ، فيخربهم هبا أو حيضرها هلم يأتيه اجلهال فيسألونه عن األشياء الضائعة

،   ، أو مبظهر الفنان    وبعضهم يظهر مبظهر الويل الذي له خوارق وكرامات      .  من الشياطني
، أو وضع نفسه حتت عجالت      ضرب نفسه بالسالح ، و  كدخول النار وال تؤثر فيه 

، أو غري ذلك من الشعوذات اليت هي يف حقيقتها سحر من عمل         السيارة وال تؤثر فيه
؛ بل هي حيل   أو هي أمور ختيلية ال حقيقة هلا .  ، جيري على أيدي هؤالء للفتنة الشيطان

 .  عصي، كعمل سحرة فرعون باحلبال وال  خفية يتعاطوهنا أمام األنظار

يعين شيخ   : " قال (قال شيخ اإلسالم يف مناظرته للسحرة البطائحية األمحدية الرفاعية  
، واد عى األحوال اخلارقة كالنار  حنن لنا أحوال وكذا وكذا :  ورفع صوته " البطائحية

قال شيخ  .  ) ، وأهنم يستحقون تسليم احلال إليهم ألجلها    وغريها واختصاصهم هبا
أنا أ خاطب كل أمحدي من مشرق األرض  :  قلت  ورفعت  صويت وغضبتف : ( اإلسالم

، ومن احترق فهو     فأنا أصنع مثل ما يصنعون! ؟  أي شيء فعلوه يف النار :  إىل مغرهبا
،   ، ولكن بعد أن نغسل جسومنا باخلل واملاء احلار   فعليه لعنة اهللا:  ، ورمبا قلت مغلوب

، يصنعوهنا من  ألن هلم حيل ا يف االتصال بالنار:  ؛ فقلت فسألين األمراء والناس عن ذلك

                                                 
،   )٢/٤٢٩(د ، أمح )٦٣٩(، ابن ماجه الطهارة وسننها    )٣٩٠٤(، أبو داود الطب   )١٣٥(الترمذي الطهارة  ) ١(

 .  )١١٣٦(الدارمي الطهارة   
 .  رواه أبو داود ) ٢(
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؛ فأخذ    ، فضج الناس بذلك ، وحجر الطلق   ، وقشر النارنج  أشياء من دهن الضفادع
أنا وأنت ن ل ف  يف بارية بعد أن نطلي جسومنا  :  ، فقال يظهر القدرة على ذلك

 فمد  يده يظهر خلع  ، ، وأخذت أكرر عليه يف القيام إىل ذلك   فق م:  فقلت.  بالكربيت
،    ؛ فأظهر الوهم على عادهتم  ، حىت تغتسل باملاء احلار واخلل ال:  ، فق لت  القميص
هذا   :   فقلت -حزمة حطب   :   أو قال-من كان حيب  األمري فليحضر خشب ا :  فقال

؛ بل قنديل يوقد وأ دخل أصبعي وأصبعك    تطويل  وتفريق  للجمع وال ي حصل  به مقصود
، فلم ا قلت   فهو مغلوب:  ، أو قلت ، ومن احترقت أصبعه فعليه لعنة اهللا  د الغسلفيه بع

 .  انتهى.  . )١()  ذلك تغري وذل

،    واملقصود منه بيان أن هؤالء الدجالني يكذبون على الناس مبثل هذه احليل اخلفية        
،    يف عينه، وإدخال أسياخ احلديد   ، وإلقائه نفسه حتت عجالهتا كجرهم السيارة بشعرة

 .  إىل غري ذلك من الشعوذات الشيطانية 

                                                 
 .  ) ٤٤٦ -١١/٤٤٥ : ( جمموع الفتاوى) ١(
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 تقدمي القرابني والنذور واهلدايا للمزارات والقبور وتعظيمها :  الفصل الثالث
، ومن    ، وحذ ر منها غاية التحذير    كل الطرق املفضية إىل الشرك    لقد سد  النيب   

، ومن      لغلو يف أصحاهبا ، وا  ، قد وضع الضوابط الواقية من عبادهتا    مسألة القبور :  ذلك
 :  ذلك

،    ؛ ألن ذلك يؤد ي إىل عبادهتم   من الغلو يف األولياء والصاحلني أنه قد حذ ر  - ١
ال   {:   وقال)٢( )١( }، فإمنا أهلك من كان قبلكم الغ ل و   إياكم والغ ل و   {:  فقال

 .  )٤( )٣( }، إمنا أنا عبد  فقولوا عبد  اهللا ورسوله    ت طروين كما أطرت  النصارى ابن مرمي

قال   {:  ، كما روى أبو اهلياج األسدي قال  من البناء على القبور وحذر  - ٢
؟ أن ال تدع متثال ا       أال أبعثك على ما بعثين عليه رسول اهللا  يل علي بن أيب طالب   

 .  )٦( )٥( }، وال قرب ا مشرف ا إال سو يته  إال طمسته 

 هنى رسول اهللا  {:   قال، عن جابر   ا وهنى عن جتصيصها والبناء عليه- ٣

 .  )٨( )٧( }، وأن يبىن عليه بناء   ، وأن يقعد عليه   عن جتصيص القرب

ملا     {:  ، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت   من الصالة عند القبور وحذ ر  - ٤
، فقال وهو   ، فإذا اغتم هبا كشفها  طفق يطرح مخيصة له على وجهه ن ز ل  برسول اهللا 

                                                 
 .  )١/٣٤٧(، أمحد  )٣٠٢٩(، ابن ماجه املناسك   )٣٠٥٧(النسائي مناسك احلج ) ١(
 .  رواه اإلمام أمحد والترمذي وابن ماجه    ) ٢(
 .  )٣٢٦١(البخاري أحاديث األنبياء  ) ٣(
 .  رواه البخاري  ) ٤(
،  )٣٢١٨(، أبو داود اجلنائز    )٢٠٣١(، النسائي اجلنائز    )١٠٤٩(، الترمذي اجلنائز    )٩٦٩(مسلم اجلنائز   ) ٥(

 .  )١/٩٦(أمحد 
 .  رواه مسلم  ) ٦(
،  )٣٢٢٥(، أبو داود اجلنائز    )٢٠٢٧(، النسائي اجلنائز    )١٠٥٢(، الترمذي اجلنائز    )٩٧٠(مسلم اجلنائز   ) ٧(

 .  )٣/٣٣٩ (أمحد
 .  رواه مسلم  ) ٨(
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،   نعوا، حيذر  ما ص ؛ اختذوا قبور أنبيائهم مساجد لعنة  اهللا على اليهود والنصارى :  كذلك
 .  )٢( )١( }، غري أنه خشي أن ي ت خذ  مسجد ا   ولوال ذلك أبرز قربه 

، أال فال     أال وإن  من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد   {:  وقال 

 .  )٤( )٣( }؛ فإين أهناكم عن ذلك   مساجدتتخذوا القبور  

؛ فكل  موضع       الصالة عندها وإن مل ينب مسجد عليها        :  واختاذ ها مساجد معناه     
جعلت يل األرض مسجد ا        {:  ، كما قال   قصد للصالة فيه فقد ات خذ  مسجد ا        

 .  ين عليها مسجد فاألمر أشد       فإذا ب  )٦( )٥( }وطهور ا    

 فوقعوا بسبب  ، وارتكبوا ما حذر منه النيب    وقد خالف أكثر الناس هذه النواهي   
، وجعلوها مزارات     ؛ فبنوا على القبور مساجد وأضرحة ومقامات    ذلك يف الشرك األكرب 

،    هبم، واالستغاثة  ، ودعاء أصحاهبا  ، من الذبح هلا  متارس عندها كل أنواع الشرك األكرب 
 .  ، وغري ذلك  وصرف النذور هلم  

،    يف القبورومن مجع بني سنة رسول اهللا    : ( - رمحه اهللا -قال العالمة ابن القيم  
 رأى   )٧(، وبني ما عليه أكثر الناس اليوم  ، وما كان عليه أصحابه وما أمر به وهنى عنه 

 عن الصالة      فنهى رسول اهللا  ؛ ؛ حبيث ال جيتمعان أبد ا أحد مها مضاد ا لآلخر مناقض ا له 
، وهؤالء يبنون عليها   ، وهنى عن اختاذها مساجد ، وهؤالء يصلون عندها إىل القبور

                                                 
/٦(، أمحد  )٧٠٣(، النسائي املساجد   )٥٣١(، مسلم املساجد ومواضع الصالة    )٤٢٥(البخاري الصالة ) ١(

 .  )١٤٠٣(، الدارمي الصالة   )٢٧٤
 .  متفق عليه ) ٢(
 .  )٥٣٢(مسلم املساجد ومواضع الصالة     ) ٣(
 .  رواه مسلم يف صحيحه   ) ٤(
، املساجد     )٤٣٢(، النسائي الغسل والتيمم     )٥٢١(، مسلم املساجد ومواضع الصالة       )٣٢٨ (البخاري التيمم  ) ٥(

 .  )١٣٨٩(، الدارمي الصالة   )٣/٣٠٤(، أمحد  )٧٣٦(
 .  رواه البخاري  ) ٦(
 .   وقد زاد األمر على ما ذكر  - رمحه اهللا -يعين يف وقته ) ٧(
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،    ، وهنى عن إيقاد الس ر ج عليها ؛ مضاهاة لبيوت اهللا ، ويسموهنا مشاهد املساجد
، وهؤالء   ، وهنى عن أن ت ت خذ  عيد ا وهؤالء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها 

 .  ، وجيتمعون هلا كاجتماعهم للعيد أو أكثر    يتخذوهنا أعياد ا ومناسك

قال :  عن أيب اهلياج األسدي قال  {، كما روى مسلم يف صحيحه    وأمر بتسويتها
؟ أن ال تدع صورة       أال أبعث ك  على ما بعثين عليه رسول اهللا  ب يل علي بن  أيب طال

ويف صحيحه أيض ا عن ث مام ة بن ش في  .  )١( }، وال قرب ا مشرف ا إال سو يته  إال طمستها

، فأمر فضالة  فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتويف صاحب لنا كنا مع  {:  قال

 .  )٣( )٢( } يأمر بتسويتها مسعت رسول اهللا :  ، مث قال  بقربه فسوي

، ويعقدون    ، ويرفعوهنا عن األرض كالبيت وهؤالء يبالغون يف خمالفة هذين احلديثني
 .  عليها القباب

 وقصده من  لعظيم بني ما شرعه رسول اهللا فانظر إىل هذا التباين ا : ( إىل أن قال 
وال ريب  أن يف  ! ؟  ، وبني ما شرعه هؤالء وقصدوه النهي عما تقدم ذكره يف القبور

 .  ) ذلك من املفاسد ما يعجز العبد عن حصره

 عند أن الذي شرعه النيب   :  ومنها : ( ، إىل أن قال  مث أخذ يذكر تلك املفاسد 
، والترحم عليه    ، واإلحسان إىل املزور بالدعاء له     ر اآلخرة زيارة القبور إمنا هو تذك  

، فقلب هؤالء  ؛ فيكون الزائر حمسن ا إىل نفسه وإىل امليت     ، وسؤال العافية له    واالستغفار
، ودعاءه      الشرك بامليت :  ، وجعلوا املقصود بالزيارة   ، وعكسوا الدين   املشركون األمر  

، وحنو    ، ونصره هلم على األعداء  ال الربكات منه، واسترت  ، وسؤال حوائجهم  والدعاء به

                                                 
،  )٣٢١٨(، أبو داود اجلنائز    )٢٠٣١(، النسائي اجلنائز    )١٠٤٩(، الترمذي اجلنائز    )٩٦٩(مسلم اجلنائز   ) ١(

 .  )١/١٤٥(أمحد 
 .  )٦/١٨(، أمحد  )٣٢١٩(، أبو داود اجلنائز  )٢٠٣٠(، النسائي اجلنائز   )٩٦٨(مسلم اجلنائز  ) ٢(
 .  أي بعدم رفعها ) ٣(
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، ولو مل يكن إال حبرمانه بركة ما شرعه   ، وإىل امليت  ؛ فصاروا مسيئني إىل أنفسهم ذلك
 .  )١(انتهى  .  . ) تعاىل من الدعاء له والترحم عليه واالستغفار له  

خمالفة ه د ي      ؛ سببه    وهبذا يتضح أن تقدمي النذور والقرابني للمزارات شرك أكرب                     
 يف احلالة اليت جيب أن تكون عليها القبور من عدم البناء عليها وإقامة املساجد   النيب  
، ظن اجلهال أن     ، وأقيمت حوهلا املساجد واملزارات    ؛ ألهنا ملا بنيت عليها القباب عليها

من    ، ويقضون حوائج    ، وأهنم ي غيثون من استغاث هبم  املدفونني فيها ينفعون أو يضرون 
، وقد    ؛ حىت صارت أوثان ا ت عبد  من دون اهللا    ، فقدموا هلم النذور والقرابني   التجأ إليهم
 وما دعا هبذا الدعاء إال ألنه )٣( )٢( }اللهم ال جتعل قربي وثن ا ي عبد  {:  قال النيب 

، أما قربه فقد    القبور يف كثري من بالد اإلسالم ، وقد حصل عند    سيحصل شيء من ذلك 
، من بعض   وإن كان قد حيصل يف مسجده شيء من املخالفات   محاه اهللا بربكة دعائه  

؛ ألن قربه يف بيته وليس يف   ، لكنهم ال يقدرون على الوصول إىل قربه    اجلهال أو اخلرافيني  
 :   يف نونيته- رمحه اهللا  -لقيم ، كما قال العالمة ابن ا ، وهو حموط باجلدران  املسجد

ــدران   ــثالثة اجلـ ــه بـ ــدران  وأحاطـ ــثالثة اجلـ ــه بـ وأحاطـ فأجـــاب رب  العـــاملني دعـــاءهفأجـــاب ربُّ العـــاملني دعـــاءه 

 

                                                 
 .  ) ٢١٧،  ٢١٥،  ١/٢١٤ (إغاثة اللهفان ) ١(
 .  )٤١٦(مالك النداء للصالة  ) ٢(
 .  رواه مالك وأمحد ) ٣(
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 يف بيان حكم تعظيم التماثيل والنصب التذكارية :  الفصل الرابع
، أو غريمها مما     ، وهو الصورة اجملسمة على شكل إنسان أو حيوان      التماثيل مجع متثال

.  ، وأحجار كان املشركون يذحبون عندها  لع ل م ا:  ، والنصب يف األصل فيه روح
 .  ؛ إلحياء ذكرى زعيم أو م عظ م  متاثيل  ي قيموهنا يف امليادين وحنوها:  والن ص ب  التذكارية

، وال سيما تصوير املعظ مني من البشر      من تصوير ذوات األرواح ولقد حذ ر النيب   
، سواء كان هذا التصوير عن طريق رسم     ؤساءكالعلماء وامللوك والع ب اد والقادة والر  

، أو عن طريق االلتقاط باآللة الضوئية       ، أو جدار أو ثوب     الصورة على لوحة أو ورقة     
 ، وهنى  ، وبناء الصورة على هيئة التمثال ، أو عن طريق النحت املعروفة يف هذا الزمان

النصب  :  ومنها ،  ، وعن نصب التماثيل  عن تعليق الصور على اجلدران وحنوها  
؛ فإن أول شرك حدث يف األرض كان بسبب  ؛ ألن ذلك وسيلة إىل الشرك  التذكارية

، فلما ماتوا   كان يف قوم نوح رجال صاحلون {، وذلك أنه    التصوير ونصب الصور
أن انصبوا إىل جمالسهم اليت كانوا جيلسون :  ، فأوحى إليهم الشيطان  قومهمحزن عليهم
؛ حىت إذا هلك أولئك ون سي العلم   ، ففعلوا ومل ت عبد ، ومسوها بأمسائهم فيها أنصاب ا

وملا بعث  اهللا نبيه ن وح ا عليه السالم ينهى عن هذا الشرك الذي حصل    .  )٢( )١( }ع بدت 
، وأصروا على عبادة تلك     ، امتنع قومه من قبول دعوته  نصبتبسبب تلك الصور اليت

θ#)  {:  الصور املنصوبة اليت حتو لت إىل أوثان    ä9$ s% uρ Ÿω ¨β â‘ x‹s? ö/ä3tG yγ Ï9#u Ÿω uρ ¨βâ‘ x‹s? #tŠuρ Ÿωuρ %Yæ# uθ ß™ 

Ÿω uρ šWθäó tƒ s−θ ãètƒ uρ #Zô£nΣ uρ ∩⊄⊂∪ { )٣(  . 

،    ؛ إحياء لذكرياهتم  وهذه أمساء الرجال الذين صورت هلم تلك الصور على أشكاهلم
 .  وتعظيم ا هلم

                                                 
 .  )٤٦٣٦(البخاري تفسري القرآن   ) ١(
 .  رواه البخاري  ) ٢(
 .  ٢٣:  سورة نوح آية ) ٣(
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، ومعاندة   فانظر ما آل إليه األمر بسبب هذه األنصاب التذكارية من الشرك باهللا
 مما يدلك على  )١(، ومقتهم عند اهللا وعند خلقه     انمما سبب إهالكهم بالطوف ! ؟  رسله

، وأخرب أهنم أشد  الناس    املصورين ، وهلذا لعن النيب   خطورة التصوير ونصب الصور
، كل   ، وأخرب أن املالئكة ال تدخل بيت ا فيه صورة      ، وأمر بطمس الصور    عذاب ا يوم القيامة

، فإن  أول شرك حدث يف       يف عقيدهتا، وشدة خماطرها على األمة   ذلك من أجل مفاسدها 
،   ، وسواء كان هذا النصب للصور والتماثيل يف اجملالس    األرض كان بسبب نصب الص ور

وإذا    .  ، وفساد العقيدة  ؛ ألنه وسيلة إىل الشرك  ؛ فإنه حمرم شرع ا أو امليادين أو احلدائق 
؛ فإنه ال جيوز  حيافظون عليها؛ ألهنم ليس هلم عقيدة  كان الكفار اليوم  يعملون هذا العمل

؛ حفاظ ا على عقيدهتم اليت هي    للمسلمني أن يتشبهوا هبم ويشاركوهم يف هذا العمل  
إن الناس جتاوزوا هذه املرحلة وعرفوا التوحيد     :  وال يقال.  مصدر قوهتم وسعادهتم

ع قوم ، كما عمل م  ؛ ألن الشيطان ينظر للجيل املستقبل حينما يظهر فيهم اجلهل والشرك 
، كما قال   ، وألن احلي ال تؤمن عليه الفتنة   نوح ملا مات علماؤهم وفشا فيهم اجلهل 

  {:  إبراهيم عليه السالم Í_ ö7ãΨ ô_ $#uρ ¢ Í_ t/uρ β r& y‰ç7÷è ¯Ρ tΠ$ oΨ ô¹ F{$# ∩⊂∈∪ { )فخاف على نفسه  )٢ 
 .  ) ؟ ومن يأمن البالء بعد إبراهيم  : ( ، قال بعض السلف  الفتنة

                                                 
، والشرك يف بين إسرائيل كان بعبادهتم صورة العجل       وشرك قوم إبراهيم كان بعبادة التماثيل والعكوف عندها     ) ١(

ن بعبادهتم الصليب الذي يزعمون أنه على صورة        ، وشرك النصارى كا اليت عملها هلم السامري من الذهب   
 .  املسيح عليه السالم   

 .  ٣٥:  سورة إبراهيم آية  ) ٢(
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 يف بيان حكم االستهزاء بالدين واالستهانة حبرماته :  الفصل اخلامس

 حكم االستهزاء بالدين 
:  ، قال اهللا تعاىل ، وخروج عن الدين بالكلية  االستهزاء بالدين ردة عن اإلسالم

}  ö≅ è% «! $$ Î/ r&  Ïµ ÏG≈ tƒ# u uρ  Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ óΟ çFΨ ä. šχρ â Ì“ öκ tJ ó¡ n@ ∩∉∈∪ Ÿω (#ρ â‘ É‹ tG ÷è s? ô‰ s% Λ än ö x x. y‰ ÷è t/ 

óΟ ä3 ÏΨ≈ yϑƒ Î) 4 { )١(  . 

، وأن     ، وأن االستهزاء بالرسول كفر  أن االستهزاء باهللا كفرهذه اآلية تدل على 
.  ، فمن استهزأ بواحد من هذه األمور فهو مستهزئ جبميعها  االستهزاء بآيات اهللا كفر

 .  ؛ فرتلت اآلية والذي حصل من هؤالء املنافقني أهنم استهزءوا بالرسول وصحابته  

، ويعظمون دعاء      ف ون بتوحيد اهللا تعاىل، فالذين يستخ  فاالستهزاء هبذه األمور متالزم 
، كما قال  ؛ وإذا أمروا بالتوحيد ون هوا عن الشرك استخف وا بذلك   غريه من األموات

sŒÎ)uρ x8÷ρ#  {:  تعاىل r&u‘ βÎ) y7 tΡρ ä‹Ï‚ −G tƒ ω Î) #·ρ â“ èδ #x‹≈ yδr& “ Ï% ©!$# y]yè t/ ª!$# »ωθ ß™ u‘ ∩⊆⊇∪ βÎ) yŠ$ Ÿ2 $ oΨ = ÅÒã‹s9 

ôtã $uΖÏFyγ Ï9#u Iω öθ s9 χ r& $ tΡ÷y9 |¹ $ yγ øŠn=tæ 4 { )٢(  . 

، وما زال املشركون يعيبون األنبياء      ملا هناهم عن الشركفاستهزءوا بالرسول 
؛ ملا يف أنفسهم من  دعوهم إىل التوحيد ، إذا   ويصفوهنم بالسفاهة والضالل واجلنون  

؛ إذا رأى من يدعو إىل التوحيد استهزأ    وهكذا جتد من فيه شبه منهم.  تعظيم الشرك
∅š  {:  ، قال اهللا تعاىل ؛ ملا عنده من الشرك  بذلك ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# tΒ ä‹Ï‚ −G tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# 

#YŠ# y‰Ρr& öΝåκtΞθ ™6 Ït ä† Éb=ßs x. «!$# ( { )٣(  . 

،   وجيب  الفرق بني احلب يف اهللا.  فمن أحب  خملوق ا مثل ما ي حب  اهللا فهو مشرك
 ؛ جتدهم يستهزئون مبا هو من توحيد   ، فهؤالء الذين اختذوا القبور  أوثان ا  واحلب مع اهللا 

                                                 
 .  ٦٦ - ٦٥:  تانياآل سورة التوبة ) ١(
 .  ٤٢ - ٤١:  تانياآلسورة الفرقان ) ٢(
 .  ١٦٥:  سورة البقرة آية ) ٣(
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، وي حل ف  أحد هم باهللا اليمني    ، ويعظمون ما اختذوه من دون اهللا شفعاء     اهللا وعبادته
، وكثري من طوائف متعددة ترى      ، وال جيترئ أن حيلف بشيخه كاذب ا   الغموس كاذب ا

 أنفع له من أن يدعو اهللا يف  - إما عند قربه أو غري قربه -أحدهم يرى أن استغاثته بالشيخ 
، وكثري منهم خيربون     ويستهزئ مبن يعدل عن طريقته إىل التوحيد! س ح ر املسجد عند ال 

،   ، فهل هذا إال من استخفافهم باهللا وبآياته ورسوله   ، ويعمرون املشاهد   املساجد
 .  ؟ وهذا كثري وقوعه يف القبوريني اليوم  )١(وتعظيمهم للشرك 

 أنواع االستهزاء بالدين 
  : واالستهزاء على نوعني

ما رأينا مثل :  ، وهو قوهلم   ، كالذي نزلت اآلية فيه االستهزاء الصريح :  اأحدمه
أو حنو ذلك من    .  ، وال أجنب عند اللقاء  ، وال أكذب ألس ن ا ، أرغب بطون ا قرائنا هؤالء

دينكم   :  ، وقول اآلخر   دينكم هذا دين  خامس:  ، كقول بعضهم أقوال املستهزئني 
جاءكم أهل    :  ، والناهني عن املنكر  مرين باملعروف ، وقول اآلخر إذا رأى اآل    أخرق 
؛ مما هو أعظم من    ، وما أشبه ذلك مما ال ي حصى إال بكلفة    ، من باب الس خرية هبم   الد ين

 .  قول الذين نزلت فيهم اآلية
،   الرمز بالعني :  ، مثل ، وهو البحر الذي ال ساحل له  غري الصريح:  النوع الثاين
 ، أو سنة رسول اهللا  ، والغمز باليد عند تالوة كتاب اهللا ومد  الشفة ،  وإخراج اللسان 

إن  اإلسالم    :  ومثل هذا ما يقوله بعضهم.  )٢(، والنهي عن املنكر   أو عند األمر باملعروف
، وأن فيه    ، وأنه تأخ ر  ورجعية   ؛ وإمنا يصلح للق رون الوسطى  ال ي صل ح  للقرن العشرين
؛ حيث أباح   ، وأنه ظ ل م املرأة حقوقها     وبات احلدود والتعازيرقسوة ووحشية يف عق  

احلكم  بالقوانني الوضعية أحسن  للناس من احلكم    :  وقوهلم  .  ، وتعدد الزوجات  الطالق 

                                                 
 .  ) ٤٩،  ١٥/٤٨ (جمموع الفتاوى ) ١(
 .  ٤٠٩جدية صفحة   جمموعة التوحيد الن) ٢(



 البدع وغري ذلك   عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل و      

 ٩٦

هذا :  ، وي نكر عبادة القبور واألضرحة  ويقولون يف الذي يدعو إىل التوحيد   .  باإلسالم
، وما  ، أو مذهب خامس  هذا وه ايب :  ، أو  لمني ، أو ي ريد أن يفرق مجاعة املس  متطرف

، وال حول    ، واستهزاء بالعقيدة الصحيحة  أشبه هذه األقوال اليت كلها سب للدين وأهله 
  استهزاؤهم مبن متس ك  بسنة من سنن الرسول     :  ومن ذلك  .  وال قوة إال باهللا 

 .   وما أشبه هذه األلفاظ الوقحة، ؛ استهزاء  بإعفاء اللحية الدين ليس يف الش عر  :  فيقولون
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 احلكم بغري ما أنزل اهللا :  الفصل السادس
، والرجوع       اخلضوع حلكمه والرضا بشرعه     :  من مقتضى اإلميان باهللا تعاىل وعبادته

، ويف   ، ويف العقائد ويف اخلصومات    إىل كتابه وسنة رسوله عند االختالف يف األقوال  
، فيجب  على احلكام    ، فإن  اهللا هو احلك م  وإليه احل كم        وق، وسائر احلق   الدماء واألموال 

، وسنة    ، وجيب على الر عي ة أن يتحاكموا إىل ما أنزل اهللا يف كتابه       أن حيكموا مبا أنزل اهللا    
β¨ *  {:   قال تعاىل يف حق الوالةرسوله  Î) ©!$# öΝä.ããΒ ù'tƒ β r& (#ρ –Šxσè? ÏM≈uΖ≈ tΒ F{$# #’ n< Î) $ yγ Î= ÷δr& #sŒÎ)uρ 

ΟçFôϑ s3ym t÷t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# β r& (#θßϑ ä3øt rB ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ 4 { )١(  . 

$  {:  وقال يف حق الرعية pκš‰r'̄≈ tƒ t Ï%©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# ’ Í< 'ρ é&uρ Íö∆ F{$# 

óΟä3ΖÏΒ ( β Î* sù ÷Λä ôã t“≈uΖs? ’ Îû &ó x« çνρ –Šãsù ’n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ β Î) ÷ΛäΨä. tβθãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# 4 y7Ï9≡sŒ ×ö yz 

ß|¡ôm r&uρ ¸ξƒ Íρù's? ∩∈∪ { )٢(  . 

öΝs9r& t  {:  ، فقال تعاىل مث بي ن أنه ال جيتمع اإلميان مع التحاكم إىل غري ما أنزل اهللا s? 

’ n<Î) š Ï%©!$# tβθßϑ ãã ÷“ tƒ öΝßγ ¯Ρr& (#θ ãΨtΒ#u !$ yϑ Î/ tΑÌ“Ρé& y7ø‹s9Î) !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ÏΒ y7 Î= ö6 s% tβρ ß‰ƒ Ìãƒ βr& (#þθ ßϑ x.$ y⇔tFtƒ ’ n< Î) 

ÏNθ äó≈©Ü9$# ô‰s% uρ (#ÿρ âÉ∆ é& β r& (#ρ ãàõ3tƒ Ïµ Î/ ß‰ƒ Ìãƒ uρ ß≈ sÜø‹¤±9$# β r& öΝßγ ¯= ÅÒ ãƒ Kξ≈n= |Ê #Y‰‹Ïè t/ ∩∉⊃∪ { )إىل    )٣ ،

Ÿξsù y7  {:  قوله تعاىل În/u‘uρ Ÿω šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ 4 ®L ym x8θ ßϑ Åj3ys ãƒ $ yϑŠ Ïù tyf x© óΟßγ oΨ÷ t/ §ΝèO Ÿω (#ρ ß‰Ågs† þ’Îû 

öΝÎη Å¡àΡr& % [ t̀ym $ £ϑ ÏiΒ |M øŠŸÒs% (#θßϑ Ïk= |¡ç„ uρ $VϑŠ Î= ó¡n@ ∩∉∈∪ { )٤(  . 

 ويرضى   اإلميان  عمن مل يتحاكم إىل الرسول - نفي ا مؤك د ا بالقسم -فنفى س بحانه 
، وبظلمهم     ، كما أنه حكم بك فر الوالة الذين ال حيكمون مبا أنزل اهللا     حبكمه ويسلم له 

                                                 
 .  ٥٨:  سورة النساء آية ) ١(
 .  ٥٩:  سورة النساء آية ) ٢(
 .  ٦٠:  سورة النساء آية ) ٣(
 .  ٦٥:  سورة النساء آية ) ٤(
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 ٩٨

tΒ  {:  ، قال تعاىل وفسقهم uρ óΟ©9 Οä3øt s† !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª!$# y7Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβρãÏ≈ s3ø9$# ∩⊆⊆∪ { )١(    ،

}  tΒ uρ óΟ©9 Νà6øt s† !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª!$# y7 Í×¯≈s9'ρ é'sù ãΝèδ tβθ ßϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊆∈∪ { )٢(   ،}  tΒ uρ óΟ©9 Νà6øt s† 

!$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª!$# y7 Í×¯≈s9'ρ é'sù ãΝèδ šχθ à)Å¡≈ xø9$# ∩⊆∠∪ { )٣(  . 

، والتحاك م إليه يف مجيع موارد  الن زاع يف األقوال         وال ب د  من احلكم مبا أنزل اهللا   
؛ من غري تعصب   ، فال يقبل منها إال ما دل  عليه الكتاب والسنة   االجتهادية بني العلماء

  ؛ ال يف األحوال ، ويف املرافعات واخلصومات يف سائر احلقوق  ، وال حتي ز إلمام ملذهب
؛ فإن  اإلسالم ك ل  ال  ، كما يف بعض الدول اليت تنتسب إىل اإلسالم  الشخصية فقط

$  {:  ، قال تعاىل يتجز أ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= äz ÷Š$# ’ Îû ÉΟù= Åb¡9$# Zπ ©ù!$ Ÿ2 { )٤(  . 

tβθãΨ  {:  وقال تعاىل ÏΒ÷σçG sùr& ÇÙ ÷èt7Î/ É=≈ tG Å3ø9$# šχρ ãàõ3s?uρ <Ù ÷è t7Î/ 4 { )٥(   . 

اصرة أن يردوا أقوال أئمتهم إىل     وكذلك جيب على أتباع املذاهب واملناهج املع 
؛ وال     ، وما خالفهما ردوه دون تعصب أو حتي ز     ، فما وافقهما أخذوا به    الكتاب والسنة

، وهذا مذهبهم       يوصون بذلك - رمحهم اهللا  -، فإن األئمة    سيما يف أمور العقيدة
هللا   ، وهو ممن قال ا      ، وإن انتسب إليهم        ، فمن خالف ذلك فليس متبع ا هلم          مجيع ا
ÿρ#)  {:  فيهم  ä‹sƒ ªB$# öΝèδu‘$ t6 ôm r& öΝßγ uΖ≈ t6 ÷δâ‘ uρ $ \/$ t/ö‘r& ÏiΒ Âχρ ßŠ «!$# yx‹Å¡yϑ ø9$#uρ š∅ ö/$# zΝtƒ ötΒ { )٦(  . 

، فمن خالف ما   اول كل من فعل مثل فعلهم، بل تتن فليست اآلية خاصة بالنصارى
، أو طلب ذلك اتباع ا ملا   بأن حكم بني الناس بغري ما أنزل اهللاأمر اهللا به ورسوله 

؛ فإن اهللا   ، وإن ز عم  أنه مؤمن   ؛ فقد خلع ربقة اإلسالم واإلميان من عنقه  يهواه ويريده 

                                                 
 .  ٤٤:  سورة املائدة آية ) ١(
 .  ٤٥:  سورة املائدة آية ) ٢(
 .  ٤٧:  سورة املائدة آية ) ٣(
 .  ٢٠٨:  سورة البقرة آية ) ٤(
 .  ٨٥:  بقرة آية سورة ال) ٥(
 .  ٣١:  سورة التوبة آية ) ٦(
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>öΝs9r& ts? ’n  {:  ؛ فقال تعاىل ان، وأكذهبم يف زعمهم اإلمي  تعاىل أنكر على من أراد ذلك Î) 

š Ï%©!$# tβθ ßϑ ãã÷“ tƒ öΝßγ ¯Ρr& (#θ ãΨtΒ#u !$ yϑ Î/ tΑÌ“Ρé& y7 ø‹s9Î) !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ÏΒ y7 Î=ö6 s% tβρß‰ƒ Ìãƒ βr& (#þθ ßϑx.$ y⇔tFtƒ ’n< Î) 

ÏNθ äó≈©Ü9$# ô‰s% uρ (#ÿρ âÉ∆é& β r& (#ρ ãàõ3tƒ Ïµ Î/ ß‰ƒÌãƒ uρ ß≈sÜø‹¤±9$# βr& öΝßγ ¯=ÅÒ ãƒ Kξ≈n= |Ê #Y‰‹Ïè t/ ∩∉⊃∪ { )ملا يف   )١ 
إمنا يقال غالب ا ملن ادعى  )  يزعمون (، فإن   من نفي إمياهنم)  يزعمون : ( ضمن قوله

%ô‰s  {:  ؛ حيقق هذا قوله  وعمله مبا ينافيها ،  ، ملخالفته ملوجبها  دعوى هو فيها كاذب uρ 

(#ÿρ âÉ∆ é& β r& (#ρãàõ3tƒ Ïµ Î/ { )٣(، كما يف آية البقرة  ؛ ألن الك فر بالطاغوت ركن التوحيد  )٢(  
، والتوحيد  هو أساس اإلميان الذي تصلح به      يكن م وح د ا  ؛ مل  فإذا مل ي حص ل  هذا الركن 

yϑ  {:  ، كما أن ذلك بي ن  يف قوله   ، وتفسد بعدمه  مجيع األعمال sù öàõ3tƒ ÏNθ äó≈©Ü9$$ Î/ 

-∅ ÏΒ ÷σãƒuρ «!$$ Î/ Ï‰s)sù y7|¡ôϑ tG ó™ $# Íο uρ óãè ø9$$ Î/ 4’ s+øO âθ ø9$# { )ون في  اإلميان عمن مل حيكم مبا أنزل اهللا  )٤ 
، فال   ، وعبادة هللا جيب أن يدين هبا املسلم   يدل  على أن حتكيم شرع اهللا إميان وعقيدة   

، فإن  بعض  الناس   ي حك م  شرع  اهللا من أجل أن حتكيمه أصلح للناس وأضبط لألمن فقط   
، واهللا سبحانه قد عاب على من ي حك م    ، وينسى اجلانب األول على هذا اجلانبيركز 

 sŒÎ)uρ#  {:  ، فقال سبحانه ، من د ون تعب د  هللا تعاىل بذلك   شرع اهللا ألجل مصلحة نفسه  

(#þθ ããßŠ ’ n< Î) «!$# Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ zΝä3ós uŠÏ9 öΝæη uΖ÷ t/ #sŒÎ) ×,ƒ Ìsù Νåκ÷]ÏiΒ tβθ àÊ Ì÷è•Β ∩⊆∇∪ β Î)uρ ä3tƒ ãΝçλ°; ‘,ys ø9$# (#þθè?ù'tƒ Ïµ ø‹s9Î) 

tÏΖÏã õ‹ãΒ ∩⊆∪ { )٥(  . 

؛ ألهنم ال يتعبدون هللا    ، وما خالف هواهم أعرضوا عنه   فهم ال يهتمون إال مبا يهوون  
 .   -م إىل رسوله  بالتحاك

                                                 
 .  ٦٠:  سورة النساء آية ) ١(
 .  ٦٠:  سورة النساء آية ) ٢(
من    )  ٢٥٦ (اآلية )  ف م ن  ي ك ف ر  ب الط اغ وت  و ي ؤ م ن ب الل ه  ف ق د  اس ت م س ك  ب ال ع ر و ة  ال و ث ق ى         : ( يعين قوله تعاىل ) ٣(

 .  سورة البقرة 
 .  ٢٥٦:  سورة البقرة آية ) ٤(
 .  ٤٩ - ٤٨:  تانياآل سورة النور ) ٥(
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 :  حكم من حكم بغري ما أنزل اهللا 

tΒ  {:  قال اهللا تعاىل uρ óΟ©9 Οä3øt s† !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª!$# y7Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβρ ãÏ≈ s3ø9$# ∩⊆⊆∪ { )١(  .  

، وهذا الكفر تارة  يكون كفر ا      أن  احلكم بغري ما أنزل اهللا كفر   :  يف هذه اآلية الكرمية   
، وذلك حبسب حال   ، وتارة يكون كفر ا أصغر ال ي خرج من امللة أكرب ينقل عن امللة 

، أو استهان    ، وأنه خمي ر فيه   ، فإنه إن اعتقد أن  احلكم مبا أنزل اهللا غري واجب        احلاكم
، أو أنه       ، واعتقد أن غريه من القوانني والنظم الوضعية أحسن منه أو مساوي ا له          اهللاحبكم

، فهذا      ، أو أراد باحلكم بغري ما أنزل اهللا استرضاء  الكفار واملنافقني  ال يصلح هلذا الزمان
،    ، وعلمه يف هذه الواقعة وعدل عنه     وإن اعتقد وجوب  احلكم مبا أنزل اهللا     .  كفر أكرب

وإن جهل     .  ، وي سم ى كافر ا كفر ا أصغر   ، فهذا عاص عترافه بأنه مستحق للعقوبةمع ا
، فهذا م خطئ   ، وأخطأه  ، واستفراغ وسعه يف معرفة احلكم   حكم اهللا فيها مع بذل جهده 

 .  وهذا يف احلكم يف القضية اخلاصة   .  )٢(، وخطؤه مغفور    له أجر على اجتهاده  

فإن    ()٣(، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية   فإنه خيتلفوأما احلكم يف القضايا العامة  
، وإن كان عامل ا لكنه       ؛ كان من أهل النار ؛ لكن ه  حكم بغري علم احلاكم إذا كان دي ن ا

، وإذا حكم بال عدل وال علم أوىل أن          حكم خبالف احلق الذي يعلمه كان من أهل النار  
 .  ة لشخص وهذا إذا حكم يف قضي  .  يكون من أهل النار

،  ، والباطل حق ا  ؛ فجعل احلق باطل ا وأما إذا حكم ح كم ا عام ا يف دين املسلمني 
، وهنى عما أمر اهللا به   ، واملنكر معروف ا  ، واملعروف منكر ا  ، والبدعة سنة  والسنة بدعة 

ه   ، وإل  ، فهذا لون آخر ي حك م فيه رب العاملني  ، وأمر مبا هنى اهللا عنه ورسوله ورسوله
&ã  {:  ؛ الذي له احلمد يف األوىل واآلخرة            ، مالك يوم الدين     املرسلني   s! â/ õ3 çt ø: $# Ïµ ø‹ s9 Î) uρ 

                                                 
 .  ٤٤:  سورة املائدة آية ) ١(
 .  ٣٦٤ -٣٦٣شرح الطحاوية صفحة ) ٢(
 .  ) ٣٥/٣٨٨ (جمموع الفتاوى ) ٣(
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tβθ ãè y_ ö è? ∩∇∇∪ { )١(   .} uθ èδ ü” Ï% ©!$# Ÿ≅ y™ ö‘r& …ã& s!θ ß™u‘ 3“ y‰ßγ ø9$$ Î/ È ÏŠuρ Èd,ys ø9$# …çν tÎγ ôàã‹Ï9 ’ n?tã È Ïd‰9$# 

Ï& Íj#ä. 4 4’ s∀x.uρ «!$$ Î/ #Y‰‹Îγ x© ∩⊄∇∪ { )٢(   . 
 أنزل اهللا على رسوله فهو      ال ريب  أن من مل يعتقد وجوب احلكم مبا      : ( وقال أيض ا

؛ فهو    ، فمن استحل أن حيكم بني الناس مبا يراه هو عدل ا من غري اتباع ملا أنزل اهللا     كافر
، وقد يكون العدل يف دينها ما يراه    ، فإن ه  ما من أمة إال وهي تأمر باحلكم بالعدل  كافر

،   ليت مل يرتهلا اهللا، بل كثري من املنتسبني إىل اإلسالم حيكمون بعاداهتم ا  أكابرهم
، ويرون أن هذا      ، وكانوا األمراء  املطاعني  ) أي عادات من سلفهم  (كسواليف البادية 

، فإن كثري ا من الناس   ، وهذا هو الكفر    هو الذي ينبغي احلكم به دون الكتاب والسنة    
ء إذا   ، فهؤال ؛ اليت يأمر هبا املطاعون ؛ ولكن ال حيكمون إال بالعادات اجلارية  أسلموا 

، بل است ح ل وا أن حيكموا    عرفوا أنه ال جيوز هلم احلكم إال مبا أنزل اهللا فلم يلتزموا ذلك
 .  انتهى.  . )  كفار)٣(خبالف ما أنزل اهللا فهم 

، إذا حاكم      وأما الذي قيل فيه أنه كفر دون كفر   : ( وقال الشيخ حممد بن إبراهيم
، فهذا الذي يصدر منه املرة       حكم اهللا هو احلق   ، وأن   إىل غري اهللا مع اعتقاد أنه عاص 

أخطأنا وحكم     :  ، وإن قالوا  ، فهو ك فر   أما الذي جعل قوانني بترتيب وختضيع .  وحنوها
 .  )٤()  ؛ فهذا كفر ناقل عن امللة  الشرع أعدل 

، وبني احلكم العام الذي هو   بني  احلكم اجلزئي الذي ال يتكرر- رمحه اهللا -ففر ق  
؛ وذلك   ، وقرر أن هذا الكفر ناقل عن امللة مطلق ا ، أو غالبها رجع يف مجيع األحكامامل

، وجعل القانون الوضعي بديل ا منها فهذا دليل على أنه   ألن من حنى الشريعة اإلسالمية
، وهذا ال شك أنه كفر أكرب ي خرج  من املل ة   يرى أن القانون أحسن وأصلح من الشريعة 

 .  حيدوي ناقض  التو

                                                 
 .  ٨٨:  سورة القصص آية) ١(
 .  ٢٨:  سورة الفتح آية ) ٢(
 .  منهاج السنة النبوية ) ٣(
 .  ) ١٢/٢٨٠ (انظر جمموع فتاواه .  خ حممد بن إبراهيم آل الشيخ     يف تقرير الشي  ) ٤(
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 ادعاء حق التشريع والتحليل والتحرمي :  الفصل السابع
، واليت      تشريع األحكام اليت يسري عليها العباد يف عباداهتم ومعامالهتم وسائر شئوهنم

Ÿω  {:  ، وخالق اخللق   تفصل الرتاع بينهم وت نهي اخلصومات حق هللا تعاىل رب الناس  r& ã& s! 

ß,ù= sƒ ø: $# âö∆F{$#uρ 3 x8u‘$ t6 s? ª!$# >u‘ tÏΗ s>≈ yèø9$# ∩∈⊆∪ { )١(   . 

،    ، فبحكم ربوبيته هلم يشر ع  هلم  ، فيشرعه هلم وهو الذي يعلم ما يصلح عباده
:  ، قال تعاىل  لحة  يف ذلك عائدة إليهم  ، واملص  وحبكم عبوديتهم له يتقبلون أحكامه 

}  β Î* sù ÷Λ ä ôã t“≈ uΖ s? ’ Îû & ó x« çνρ –Š ã sù ’ n< Î) «! $# ÉΑθ ß™ §9 $# uρ β Î) ÷Λ äΨ ä. tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# 4 

y7 Ï9≡ sŒ × ö yz ß |¡ ôm r& uρ ¸ξƒ Íρ ù' s? ∩∈∪ { )٢(  . 

$  {:  وقال تعاىل tΒuρ ÷Λä øn= tG ÷z $# ÏµŠÏù ÏΒ &ó x« ÿ…çµßϑ õ3ßs sù ’n< Î) «!$# 4 ãΝä3Ï9≡sŒ ª!$# ’ În1u‘ { )٣(  . 

Πr& óΟßγ÷  {:  واستنكر سبحانه أن يتخذ  العباد م شر ع ا غريه فقال s9 (#àσ¯≈ Ÿ2 uà° (#θ ãã uŸ° Οßγ s9 

zÏiΒ É Ïe$!$# $ tΒ öΝs9 .βsŒù'tƒ Ïµ Î/ ª!$# 4 { )٤(  . 

، وما مل يشرعه اهللا ورسوله       ؛ فقد أشرك باهللا تعاىل   من قبل تشريع ا غري تشريع اهللاف
من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس    { ، قال  ، وكل بدعة ضاللة   من العبادات فهو بدعة

 )٨( )٧( }من عمل عمل ا ليس عليه أمرنا فهو رد    {:   ويف رواية  )٦( )٥( }منه فهو رد  
                                                 

 .  ٥٤:  سورة األعراف آية  ) ١(
 .  ٥٩:  سورة النساء آية ) ٢(
 .  ١٠:  سورة الشورى آية  ) ٣(
 .  ٢١:  سورة الشورى آية  ) ٤(
،  )١٤(املقدمة ، ابن ماجه  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية   )٢٥٥٠(البخاري الصلح  ) ٥(

 .  )٦/٢٧٠(أمحد 
 .  احلديث رواه البخاري ومسلم   ) ٦(
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية   )٢٥٥٠(البخاري الصلح  ) ٧(

 .  )٦/٢٥٦(أمحد 
 .  رواه مسلم  ) ٨(
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، وحكم     وما مل يشرعه اهللا وال رسوله يف السياسة واحلكم بني الناس فهو حكم الطاغوت 
zΝõ3ßs  {:  اجلاهلية sùr& Ïπ ¨ŠÎ= Îγ≈yf ø9$# tβθ äóö7tƒ 4 ôtΒ uρ ß|¡ôm r& zÏΒ «!$# $ Vϑ õ3ãm 5Θöθ s)Ïj9 tβθ ãΖÏ%θ ãƒ ∩∈⊃∪ { )١(  . 

:  ، قال تعاىل ، ال جيوز ألحد  أن ي شاركه فيه    وكذلك التحليل والتحرمي حق هللا تعاىل  
}  Ÿω uρ (#θ è=à2 ù's? $ £ϑ ÏΒ óΟs9 Ìx.õ‹ãƒ ÞΟó™ $# «!$# Ïµ ø‹n= tã …çµ̄ΡÎ)uρ ×,ó¡Ïs9 3 ¨β Î)uρ šÏÜ≈ u‹¤±9$# tβθãmθ ã‹s9 #’ n< Î) 

óΟÎγ Í← !$ u‹Ï9÷ρ r& öΝä.θ ä9Ï‰≈ yf ã‹Ï9 ( ÷β Î)uρ öΝèδθßϑ çG ÷è sÛr& öΝä3¯ΡÎ) tβθä.Îô³çRmQ ∩⊇⊄⊇∪ { )٢(  . 

،    فجعل سبحانه طاعة الشياطني وأوليائهم يف حتليل ما حر م اهللا شرك ا به سبحانه  
، فقد   ، أو حتليل ما حرم اهللا   وكذلك من أطاع العلماء واألمراء يف حترمي ما أحل اهللا     

ÿρ#)  {:  ؛ لقول اهللا تعاىل  اختذهم أرباب ا من دون اهللا  ä‹sƒ ªB$# öΝèδu‘$ t6 ômr& öΝßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘uρ $ \/$ t/ö‘ r& ÏiΒ 

Âχρ ßŠ «!$# yx‹Å¡yϑ ø9$#uρ š∅ö/$# zΝtƒ ötΒ !$ tΒuρ (#ÿρ ãÏΒ é& ωÎ) (#ÿρ ß‰ç6 ÷èu‹Ï9 $ Yγ≈s9Î) #Y‰Ïm≡uρ ( Hω tµ≈s9Î) ω Î) uθ èδ 4 …çµ oΨ≈ys ö7 ß™ 

$ £ϑ tã šχθ à2 Ìô±ç„ ∩⊂⊇∪ { )٣(   . 

يا  {:   فقال تال هذه اآلية على ع دي  بن حامت الطائي    ويف احلديث أن النيب    
، وحيرمون ما     ما حر م اهللا فت حل ونه  أليس  ي حل ون لكم، قال  ، لسنا نعب د هم رسول اهللا

 .  )٤( } فتلك  عبادت هم ، قال النيب  بلى:  قال! ؟  أحل  اهللا فتحرمونه

، وهو شرك    فصارت طاعت هم يف التحليل والتحرمي من دون اهللا عبادة هلم وشرك ا
أن    :  دلوهلا، فإن  م ن  م أكرب  ي نايف التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن ال إله إال اهللا  

، وإذا كان هذا فيمن أطاع العلماء والع ب اد يف التحليل   التحليل والتحرمي حق  هللا تعاىل 
،    ، مع أهنم أقرب إىل العلم والدين   والتحرمي الذي خيالف شرع اهللا وهو يعلم هذه املخالفة  
 مبن ، فكيف   ، وهم مأجورون عليه  وقد يكون  خطؤهم عن اجتهاد مل يصيبوا فيه احلق

                                                 
 .  ٥٠:  سورة املائدة آية ) ١(
 .  ١٢١:  سورة األنعام آية ) ٢(
 .  ٣١:   سورة التوبة آية )٣(
 .  رواه الترمذي وابن جرير وغريمها   ) ٤(
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 ١٠٤

، جيلبها إىل بالد   ي طيع  أحكام القوانني الوضعية اليت هي من صنع الكفار وامللحدين
 .  ؟ فال حول وال قوة إال باهللا  ، وحيكم هبا بينهم املسلمني

، ويبيحون  له       ، ي شر عون  له األحكام   إن  هذا قد اختذ الكفار أرباب ا من دون اهللا    
 .  ، وحيكمون بني األنام   احلرام 
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 حكم االنتماء إىل املذاهب اإلحلادية واألحزاب اجلاهلية :  الفصل الثامن
، وغريها من   ، والرأمسالية  ، والعلمانية   االنتماء إىل املذاهب اإلحلادية كالشيوعية - ١

،   ، فإن  كان  املنتمي إىل تلك املذاهب يد عي اإلسالم   مذاهب الكفر رد ة عن دين اإلسالم 
، وهم مع الكفار يف   ، فإن املنافقني ينتمون إىل اإلسالم يف الظاهر كربفهذا من النفاق األ

sŒÎ)uρ (#θ#  {:  ، كما قال تعاىل فيهم الباطن à)s9 t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#þθ ä9$ s% $ ¨Ψ tΒ#u #sŒÎ)uρ (#öθ n= yz 4’ n< Î) öΝÎγ ÏΨŠ ÏÜ≈u‹x© 

(#þθ ä9$ s% $̄ΡÎ) öΝä3yè tΒ $yϑ ¯ΡÎ) ßøt wΥ tβρ âÌ“ öκtJ ó¡ãΒ ∩⊇⊆∪ { )١(  . 

t  {:  وقال تعاىل Ï% ©!$# tβθÝÁ −/utItƒ öΝä3Î/ βÎ* sù tβ%x. öΝä3s9 Óx ÷Fsù zÏiΒ «!$# (#þθ ä9$ s% óΟs9r& ä3tΡ öΝä3yè̈Β βÎ)uρ 

tβ%x. t ÌÏ≈ s3ù= Ï9 Ò=ŠÅÁ tΡ (#þθ ä9$ s% óΟs9r& øŒÈθós tG ó¡tΡ öΝä3ø‹n= tæ Νä3÷èuΖôϑ tΡuρ zÏiΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 4 { )٢(   . 

، ووجه      وجه  يلقى به املؤمنني:  ؛ لكل منهم وجهان  فهؤالء املنافقون املخادعون 
، واآلخر   أحد مها يقبله بظاهره املسلمون  :  ، وله لسانان  ينقلب به إىل إخوانه من امللحدين 

sŒÎ)uρ (#θ#  {:  ي ترجم عن س ر ه املكنون  à)s9 t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#þθ ä9$ s% $̈Ψ tΒ#u #sŒÎ)uρ (#öθ n= yz 4’ n< Î) öΝÎγ ÏΨŠÏÜ≈ u‹x© (#þθ ä9$ s% 

$ ¯ΡÎ) öΝä3yè tΒ $ yϑ̄ΡÎ) ßøt wΥ tβρ âÌ“ öκtJó¡ãΒ ∩⊇⊆∪ { )٣(  . 

، وأبوا أن ينقادوا حلكم      ؛ استهزاء  بأهلهما واستحقار ا قد أعرضوا عن الكتاب والسنة
،     إال أشر ا واستكبار ا، فرح ا مبا عندهم من العلم الذي ال ينفع االستكثار منه الوحيني

“ª!$# ä—Ì  {:  فتراهم أبد ا باملتمسكني بصريح الوحي يستهزئون   öκtJ ó¡o„ öΝÍκÍ5 ÷Λèε‘‰ßϑ tƒ uρ ’Îû öΝÎγ ÏΨ≈uŠøó èÛ 

tβθßγ yϑ ÷è tƒ ∩⊇∈∪ { )٥( )٤(  . 

                                                 
 .  ١٤:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  ١٤١:  سورة النساء آية ) ٢(
 .  ١٤:  سورة البقرة آية ) ٣(
 .  ١٥:  سورة البقرة آية ) ٤(
 .  من سورة البقرة )  ١٥ (، واآلية   البن القيم ١٩ص)  رسالة (صفات املنافقني  ) ٥(
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 ١٠٦

$  {:  نيوقد أمر  اهللا باالنتماء إىل املؤمن  pκš‰ r'̄≈ tƒ š Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θ à)®?$# ©!$# (#θ çΡθ ä.uρ yìtΒ 

šÏ% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊇⊇∪ { )١(  . 

وعية  ، فالشي ؛ ألهنا مؤسسة على الباطل وهذه املذاهب اإلحلادية مذاهب  متناحرة 
، ومن يرضى لعقله أن       وحتارب األديان السماوية- سبحانه وتعاىل -تنكر وجود اخلالق  
؟ والعلمانية تنكر   ؛ فيكون م لغي ا لعقله ، وينكر البدهيات العقلية اليقينية يعيش بال عقيدة

حلياة    ، وال غاية هلا يف هذه احلياة إال ا  ، وتعتمد  على املادية اليت ال موج ه هلا    األديان
، وال عطف    والرأمسالية  مهها مجع املال من أي وجه وال تتقيد حبالل وال حرام   ! البهيمية 

، وقوام اقتصادها على الر با الذي هو حماربة هللا  وال شفقة على الفقراء واملساكني
، وأي عاقل    ، وامتصاص  دماء الشعوب الفقرية   ؛ والذي هو دمار  الدول واألفراد  ولرسوله 

، بال عقل وال    يرضى أن يعيش على هذه املذاهب-ا عمن فيه ذرة من إميان  فضل -
، وإمنا غزت هذه     ، وي ناضل من أجلها  ، وال غاية صحيحة من حياته يهدف إليها   دين

، وتربت على الضياع  املذاهب  بالد املسلمني مل ا غاب عن أكثريتها الدين الصحيح
 .  وعاشت على التبعية

، هو اآلخر ك فر  ورد ة    ، والقوميات العنصرية  لألحزاب اجلاهلية  واالنتماء- ٢
:  ، يقول تعاىل ، والنعرات اجلاهلية ؛ ألن  اإلسالم يرف ض  العصبيات عن دين اإلسالم

}  $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# $ ¯Ρ Î) / ä3≈ oΨ ø) n= yz  Ï iΒ 9 x. sŒ 4 s\Ρ é& uρ öΝ ä3≈ oΨ ù= yè y_ uρ $ \/θ ãè ä© Ÿ≅ Í← !$ t7 s% uρ (# þθ èù u‘$ yè tG Ï9 4 ¨β Î) 

ö/ ä3 tΒ t ò2 r& y‰Ψ Ïã «! $# öΝ ä39 s) ø? r& 4 { )٢(  . 

،   ، وليس منا من قاتل على عصبية  ليس منا من دعا إىل عصبية  {:  ويقول النيب 

 .  )٤( )٣( }وليس منا من غضب لعصبية 

                                                 
 .  ١١٩:  سورة التوبة آية ) ١(
 .  ١٣:  سورة احلجرات آية  ) ٢(
 .  )٥١٢١(أبو داود األدب  ) ٣(
 .  رواه الترمذي وغريه  ) ٤(
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، إمنا هو مؤمن    ، وفخرها باآلباء  هليةإن اهللا قد أذهب عنكم ع ب ي ة  اجلا    {:  وقال 
، وال فضل لعريب على عجمي   ، وآدم خلق من تراب    ، الناس بنو آدم تقي أو فاجر شقي 

 .  )٢( )١( }إال بالتقوى 

،   ، واهللا قد أمر باالجتماع والتعاون على الرب والتقوى     وهذه احلزبيات تفرق املسلمني  
θßϑ#)  {:  ، وقال تعاىل وهنى عن التفرق واالختالف   ÅÁtG ôã $#uρ È≅ö7pt ¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θ è% §xs? 4 

(#ρ ãä.øŒ$#uρ |M yϑ÷è ÏΡ «!$# öΝä3ø‹n= tæ øŒÎ) ÷ΛäΖä. [!#y‰ôã r& y#©9r'sù t ÷t/ öΝä3Î/θ è= è% Λä ós t7ô¹ r'sù ÿÏµ ÏFuΚ ÷è ÏΖÎ/ $ ZΡ≡uθ ÷z Î) { )٣(   . 

؛ ولكن    ، ه م حزب  اهللا املفلحون    إن اهللا سبحانه يريد منا أن نكون مع حزب واحد     
،  ، وثقافي ا خيضع هلذه العصبيات الدموية   العامل اإلسالمي أصبح بعدما غزته أوروبا سياسي ا 

،   ، وواقع ال مفر  منه   وحقيقية مقررة ، ويؤمن هبا كقضية علمية   واجلنسية والوطنية 
،    وأصبحت شعوبه تندفع اندفاع ا غريب ا إىل إحياء هذه العصبيات اليت أماهتا اإلسالم  

، وهو الذي ي لح     ، واالفتخار بعهدها الذي تقدم على اإلسالم والتغين هبا وإحياء شعائرها
، وحثهم على     سلمني باخلروج عنها، وقد م ن  اهللا على امل  اإلسالم على تسميته باجلاهلية

 .  شكر هذه النعمة

 إال مبقت - تقادم  عهد ها أو قارب -والطبيعي من املؤمن أن ال يذكر جاهلية   
، وهل يذكر السجني املعذب الذي يطلق سراحه أيام اعتقاله   وكراهية وامتعاض واقشعرار

يء من ع ل ة شديدة طويلة أشر ف       ؟ وهل يذك ر  الرب  ؛ إال و عرته  قشعريرة   وتعذيبه وامتهانه
؟ والواجب  أن ي علم  أن        )٤(، إال وانكسف بال ه  وانتقع لونه    منها على املوت أيام  س قمه 

:  ، كما قال تعاىل ، وتنكر لدينه هذه احلزبيات عذاب بعثه اهللا على من أعرض عن شرعه

                                                 
 .  )٥١١٦(، أبو داود األدب   )٣٩٥٥(الترمذي املناقب  ) ١(
 .  رواه مسلم  ) ٢(
 .  ١٠٣:  سورة آل عمران آية  ) ٣(
 .   احلسن الندوي  أليب)  ردة وال أبا بكر هلا : ( من رسالة) ٤(
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 ١٠٨

}  ö≅ è% uθ èδ â‘ ÏŠ$ s)ø9$# #’ n?tã β r& y]yè ö7tƒ öΝä3ø‹n= tæ $ \/# x‹tã ÏiΒ öΝä3Ï% öθ sù ÷ρ r& ÏΒ ÏMøt rB öΝä3Î= ã_ ö‘ r& ÷ρ r& öΝä3|¡Î6 ù= tƒ $ Yèu‹Ï© 

t,ƒ É‹ãƒ uρ /ä3ŸÒ ÷èt/ }¨ ù't/ CÙ÷è t/ 3 { )١(  . 

 .  )٣( )٢( }وما مل حتكم أئمتهم بكتاب اهللا إال جعل اهللا بأسهم بينهم   {:  وقال 

، كحال اليهود الذين     إن  التعصب للحزبيات يسبب رفض احلق الذي مع اآلخرين 
sŒÎ)uρ Ÿ≅Š#  {:  قال اهللا فيهم Ï% öΝßγ s9 (#θ ãΨ ÏΒ#u !$yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª!$# (#θä9$ s% ßÏΒ ÷σçΡ !$ yϑ Î/ tΑÌ“Ρé& $ uΖøŠn= tã šχρãàõ3tƒ uρ 

$ yϑ Î/ …çν u!#u‘ uρ uθ èδ uρ ‘,ys ø9$# $ ]% Ïd‰|ÁãΒ $yϑ Ïj9 öΝßγ yè tΒ 3 { )٤(  . 

 تعصب ا ملا عليه  ، الذين رفضوا احلق الذي جاءهم به الرسول    هليةوكحال أهل اجلا
sŒÎ)uρ Ÿ≅Š#  {:  آباؤهم Ï% ãΝßγ s9 (#θ ãè Î7®?$# !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# (#θ ä9$ s% ö≅t/ ßìÎ6 ®KtΡ !$ tΒ $uΖø‹xø9r& Ïµ ø‹n= tã !$ tΡu!$ t/# u 3 { )٥(  . 

ويريد أصحاب هذه احلزبيات أن جيعلوها بديلة عن اإلسالم الذي م ن  اهللا به على         
 .  البشرية

 

                                                 
 .  ٦٥:  سورة األنعام آية ) ١(
 .  )٤٠١٩(ابن ماجه الفنت  ) ٢(
 .  من حديث رواه ابن ماجه  ) ٣(
 .  ٩١:  سورة البقرة آية ) ٤(
 .  ١٧٠:  سورة البقرة آية ) ٥(
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 النظرية املادية للحياة ومفاسد هذه النظرية :  الفصل التاسع
نظرتني  ، ولكل من ال ، ونظرة صحيحة نظرة ماد ي ة للحياة:  هناك نظرتان للحياة

 :  آثارها

 معناها و النظرة املادي ة للحياة -أ 
أن يكون تفكري اإلنسان مقصور ا على حتصيل ملذاته  : فالنظرة املادية للحياة ومعناها 

، فال يتجاوز تفكريه ما وراء ذلك من   ، ويكون عمله حمصور ا يف نطاق ذلك  العاجلة
لم أن اهللا جعل هذه احلياة الدنيا مزرعة    ، وال يع  ، وال يهتم بشأنه  ، وال يعمل له   العواقب
، فمن استغل دنياه بالعمل   ، وجعل اآلخرة دار جزاء     ، فجعل الد نيا دار  عمل  لآلخرة 

$ uÅ£yz  {:  ، ومن ضي ع دنياه ضاعت آخرته الصاحل ربح  الدارين u‹÷Ρ‘‰9$# nο tÅz Fψ$#uρ 4 y7 Ï9≡sŒ uθ èδ 

ãβ#uô£ã‚ ø9$# ßÎ7ßϑ ø9$# ∩⊇⊇∪ { )١(  . 

“  {:  ، قال تعاىل فاهللا مل خيلق هذه الدنيا عبث ا بل خلقها حلكمة عظيمة Ï% ©!$# t,n= y{ 

|Nöθ yϑ ø9$# nο 4θ u‹pt ø: $#uρ öΝä.uθ è=ö7u‹Ï9 ö/ä3•ƒ r& ß|¡ôm r& Wξ uΚ tã 4 { )٢(   . 

 .  )٣( } ∪∠∩ ΡÎ) $oΨù=yèy_ $tΒ ’n?tã ÇÚö‘F{$# ZπoΨƒÎ— $oλ°; óΟèδuθè=ö7oΨÏ9 öΝåκš‰r& ß|¡ômr& Wξyϑtã̄$  {:  وقال تعاىل 

،    ، والزينة الظاهرة من األموال واألوالد  أوجد سبحانه يف هذه احلياة من املتع العاجلة 
 .  ، وسائر املستلذات ما ال يعلمه إال اهللا  واجلاه والسلطان 

،  مت ع نفس ه  هبا، و  من ق ص ر نظره  على ظاهرها ومفاتنها- وهم األكثر -فمن الناس 
؛ بل رمبا  ، فانشغل بتحصيلها ومجعها والتمتع هبا عن العمل ملا بعدها ومل يتأمل يف سرها

                                                 
 .  ١١:  سورة احلج آية ) ١(
 .  ٢:  سورة امللك آية  ) ٢(
 .  ٧:  سورة الكهف آية ) ٣(
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 ١١٠

þθ#)  {:  ، كما قال تعاىل أنكر أن يكون هناك حياة غريها  ä9$ s% uρ ÷β Î) }‘Ïδ ω Î) $ oΨ è?$ uŠym $u‹÷Ρ‘‰9$# $ tΒ uρ 

ßøt wΥ tÏOθ ãè ö7yϑ Î/ ∩⊄∪ { )١(  . 

β¨  {:  ؛ فقال تعاىل وقد توعد اهللا تعاىل م ن  هذه نظرت ه  للحياة Î) š Ï%©!$# Ÿω šχθ ã_ ötƒ 

$ tΡu!$ s)Ï9 (#θ àÊ u‘ uρ Íο 4θu‹ys ø9$$ Î/ $ u‹÷Ρ‘‰9$# (#θ œΡr'yϑ ôÛ$#uρ $pκÍ5 šÏ% ©!$#uρ öΝèδ ôtã $ uΖÏF≈ tƒ#u tβθ è=Ï≈ xî ∩∠∪ š Í×¯≈ s9'ρ é& 

ÞΟßγ1 uρ ù'tΒ â‘$̈Ψ9$# $ yϑ Î/ (#θçΡ$ Ÿ2 šχθ ç7Å¡õ3tƒ ∩∇∪ { )٢(  . 
%tΒ tβ  {:  وقال تعاىل x. ß‰ƒ Ìãƒ nο4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# $ uη tFt⊥ƒ Î—uρ Åe∃uθ çΡ öΝÍκö s9Î) öΝßγ n=≈yϑ ôã r& $ pκ Ïù óΟèδ uρ $ pκ Ïù Ÿω 

tβθÝ¡y‚ ö7ãƒ ∩⊇∈∪ y7 Í×¯≈s9'ρ é& t Ï% ©!$# }§øŠs9 öΝçλm; ’Îû Íο tÅz Fψ$# ω Î) â‘$ ¨Ψ9$# ( xÝÎ7ym uρ $ tΒ (#θ ãèuΖ|¹ $ pκ Ïù ×≅ ÏÜ≈ t/uρ $ ¨Β 

(#θ çΡ$ Ÿ2 tβθ è= yϑ÷è tƒ ∩⊇∉∪ { )٣(  . 
؛ سواء كانوا من الذين يعملون عمل    وهذا الوعيد يشمل أصحاب  هذه النظرة   

، أو كانوا من الك ف ار    ، كاملنافقني واملرائني بأعماهلم ؛ يريدون به احلياة الدنيا   اآلخرة 
، كحال أهل اجلاهلية واملذاهب اهلدامة من رأمسالية        ث وال حسابالذين ال يؤمنون ببع

، وال تعدو نظرهتم هلا أن     ، وأولئك مل يعرفوا قدر  احلياة   ، وعلمانية إحلادية  وشيوعية
،    ، وسخروا طاقاهتم   ؛ ألهنم ألغ وا عقوهلم   ، بل هم أضل سبيل ا   تكون كنظرة البهائم

، ومل يعملوا ملصريهم الذي ينتظرهم وال     وال يبقون له  ،  وضيعوا أوقاهتم فيما ال يبقى هلم 
 .  ب د  هلم منه

، وهلذا      ، خبالف أولئك   ، وليس هلا عقول تفكر هبا   والبهائم ليس هلا مصري  ينتظرها
Πr& Ü=|¡øt÷  {:  يقول تعاىل فيها rB ¨β r& öΝèδusYò2 r& šχθ ãèyϑ ó¡o„ ÷ρr& šχθ è= É)÷ètƒ 4 ÷β Î) öΝèδ ω Î) ÄΝ≈ yè÷ΡF{$% x. ( 

ö≅ t/ öΝèδ ‘≅ |Êr& ¸ξ‹ Î6 y™ ∩⊆⊆∪ { )٤(  . 

                                                 
 .  ٢٩:  آية سورة األنعام ) ١(
 .  ٨ - ٧:  تانياآلسورة يونس ) ٢(
 .  ١٦ - ١٥:  تانياآلسورة هود ) ٣(
 .  ٤٤:  سورة الفرقان آية ) ٤(
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=y‰ôãuρ «!$# ( Ÿω ß#Î  {:  ، قال تعاىل وقد وصف اهللا أهل هذه النظرة بعدم العلم  øƒ ä† ª!$# 

…çν y‰ôã uρ £Å3≈s9uρ usYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω šχθ ßϑn= ôè tƒ ∩∉∪ tβθßϑ n= ôètƒ #\Îγ≈ sß zÏiΒ Íο 4θ uŠpt ø: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# öΝèδ uρ Çtã Íο tÅz Fψ$# 

ö/ãφ tβθ è=Ï≈ xî ∩∠∪ { )١(  . 
؛ فهم ج ه ال  ال يستحقون أن       رعات والصناعاتفهم وإن كانوا أهل خربة يف املخت  

، وهذا علم ناقص ال يستحق  ؛ ألن علمهم مل يتجاوز ظاهر احلياة الدنيا ي وص فوا بالعلم
، وإمنا يطلق هذا على   العلماء :  ، فيقال أصحابه أن يطلق عليهم هذا الوصف الشريف 

$  {:  ، كما قال تعاىل أهل معرفة اهللا وخشيته yϑ ¯ΡÎ)  y´ øƒ s† ©!$# ôÏΒ Íν ÏŠ$ t6 Ïã (#àσ¯≈ yϑ n= ãèø9$# 3 { )٢(  . 

، وما آتاه اهللا من      ما ذكره اهللا يف قصة قارون   :  ومن النظرة املادية للحياة الدنيا 
yl  {:  الكنوز ty‚ sù 4’ n?tã Ïµ ÏΒ öθ s% ’ Îû Ïµ ÏFt⊥ƒ Î— ( tΑ$ s% š Ï%©!$# šχρ ß‰ƒ Ìãƒ nο 4θuŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# |M ø‹n=≈tƒ $ oΨs9 

Ÿ≅ ÷WÏΒ !$ tΒ š† ÎAρ é& ãβρã≈ s% …çµ ¯ΡÎ) ρ ä% s! >eáym 5ΟŠ Ïàtã ∩∠∪ { )٣(  . 

، وهذا كما هو     ، ووصفوه باحلظ العظيم بناء  على نظرهتم املادية     فتمن وا مثله وغبطوه 
، فإن  ضعاف     ، وما عندها من تقد م صناعي واقتصادي احلال اآلن يف الدول الكافرة 

، وما     اإلميان من املسلمني ينظرون إليهم نظرة إعجاب دون نظر إىل ما هم عليه من الكفر  
، فتبعثهم هذه النظرة اخلاطئة إىل تعظيم الكفار واحترامهم يف      هم من سوء املصري ينتظر

، ومل يقلدوهم يف اجلد وإعداد القوة    ، والتشبه هبم يف أخالقهم وعاداهتم السيئة  نفوسهم
ρ#)  {:  ، كما قال تعاىل  والشيء النافع من املخترعات والصناعات   ‘‰Ïãr&uρ Νßγ s9 $ ¨Β ΟçF÷è sÜtG ó™ $# 

ÏiΒ ;ο §θ è% { )٤(   . 

                                                 
 .  ٧ - ٦:  تانياآل سورة الروم ) ١(
 .  ٢٨:  سورة فاطر آية ) ٢(
 .  ٧٩:  سورة القصص آية) ٣(
 .  ٦٠:  سورة األنفال آية ) ٤(
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 ١١٢

 النظرة الصحيحة :   النظرة الثانية للحياة-ب 
أن يعترب اإلنسان ما يف هذه احلياة من مال وسلطان وقوى مادية وسيلة      :  وهي

 .  ي ستعان هبا لعمل اآلخرة 

، فهي  ، وإمنا يتوجه املدح والذ م  إىل فعل العبد فيها    فالدنيا يف احلقيقة ال ت ذم  لذاهتا
، وخري  عيش ينال ه أهل اجلنة إن ما حصل هلم مبا        ، ومنها زاد  اجلنة   قنطرة ومعرب لآلخرة 

 .  زرعوه يف الدنيا

 ومضمار التسابق إىل     ، ، واإلنفاق يف سبيل اهللا   ، والصالة والصيام    فهي دار اجلهاد 
 .  اخلريات

θ#)  {:  يقول اهللا تعاىل ألهل اجلنة è= ä. (#θ ç/ u õ° $# uρ $ O↔ ÿ‹ ÏΨ yδ !$ yϑ Î/ óΟ çF ø n= ó™ r& † Îû ÏΘ$ −ƒ F{ $# 

Ïπ u‹ Ï9$ sƒ ø:  .  الدنيا:   يعين )١( } ∪⊇⊅∩ #$

                                                 
 .  ٢٤:  سورة احلاقة آية) ١(
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 يف الرقى والتمائم :  لفصل العاشرا

 :   الرقى-أ 
، وغري ذلك    الع وذ ة  اليت ي رقى هبا صاحب  اآلفة كاحلم ى والص رع    :  ، وهي  مجع ر قية
 :  ، وهي على نوعني  ، وي سموهنا العزائم  من اآلفات

 أو    ، ، بأن ي قرأ على املريض شيء من القرآن  ما كان خالي ا من الش رك:  النوع األول
، فعن    قد ر قى وأمر بالر قية وأجازها  ؛ ألن النيب    ؛ فهذا م باح  ي ع و ذ بأمساء اهللا وصفاته
رى يف  ، كيف ت يا رسول اهللا:  كنا نرقي يف اجلاهلية فقلنا  {:  عوف بن مالك قال

 .  )٢( )١( }، ال بأس  بالرقى ما مل تكن شرك ا  أعر ضوا علي  ر قاك م:  ؟ فقال ذلك

:  وقد أمجع  العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثالثة شروط       :  قال السيوطي
، وما ي عرف      ، وأن تكون باللسان العريب   ، أو بأمساء اهللا وصفاته  أن تكون بكالم اهللا 

أن    :   وكيفيتها)٣(؛ بل بتقدير اهللا تعاىل  ق د  أن الرقية ال تؤثر بذاهتا  ، وأن ي عت   معناه
، كما جاء يف حديث     ، أو يقرأ يف ماء  وي سقاه  املريض    ي قرأ وينفث  على املريض 

، مث نفث    ، فجعله يف قدح   أخذ ت راب ا من ب طحان أن النيب    {:  ثابت بن قيس
 .  )٥( )٤( }عليه مباء  وصب ه عليه 

، من دعاء     وهي الرقى اليت ي ستعان  فيها بغري اهللا :  ما مل خيل  من الش رك   :  النوع الثاين
ئكة واألنبياء  ، أو بأمساء املال   ، كالرقى بأمساء اجلن غري اهللا واالستغاثة واالستعاذة به

، أو مبا      أو يكون بغري اللسان العريب  .  ، وه و  شرك  أكرب  ؛ فهذا دعاء لغري اهللا  والصاحلني

                                                 
 .  )٣٨٨٦(، أبو داود الطب   )٢٢٠٠(مسلم السالم   ) ١(
 .  رواه مسلم  ) ٢(
 .  ١٣٥فتح اجمليد ص ) ٣(
 .  )٣٨٨٥(أبو داود الطب  ) ٤(
 .  ) ٣٨٨٥ (، حديث رقم  رواه أبو داود يف كتاب الطب  ) ٥(
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 ١١٤

؛ فهذا النوع من    ؛ ألنه ي خشى أن يدخلها كفر أو شرك وال ي علم  عنه  ال ي عرف معناه
 .  الرقية ممنوع 

 :   التمائم- ٢
، وقد يعلق على الكبار  ن لدفع العنيما يعلق بأعناق الصبيا:  ، وهي  وهي مجع متيمة 
 :  ، وهو على نوعني  من الرجال والنساء 

، أو من  ؛ بأن يكتب آيات من القرآن ما كان من القرآن :  النوع األول من التمائم
؛ فهذا النوع قد اختلف فيه العلماء  يف حكم         ، ويعلقها لالستشفاء هبا  أمساء اهللا وصفاته 
 :  تعليقه على قولني

، وهو ظاهر  ما ر وي    ، وهو قول عبد اهللا بن عمرو بن العاص اجلواز  :  ل األولالقو
، ومحلوا احلديث     ، وأمحد بن حنبل يف رواية عنه  ، وبه قال أبو جعفر الباقر   عن عائشة

 .  الوارد يف املنع من تعليق التمائم على التمائم اليت فيها شرك 
، وهو ظاهر قول   ن مسعود وابن عباس، وهو قول اب  املنع من ذلك:  القول الثاين

أصحاب  ابن :  ، وبه قال مجاعة من التابعني منهم ، وابن عكيم حذيفة وعقبة بن عامر
، واحتجوا مبا     ، وجزم هبا املتأخرون   ، وأمحد يف رواية اختارها كثري من أصحابه    مسعود

إن الرقى والتمائم والتولة      :   يقولمسعت رسول اهللا   {:   قالرواه  ابن مسعود   

 .  )٢( )١( }شرك 

 .  ، والرجل إىل امرأته    شيء يصنعونه يزعمون أنه حيبب املرأة إىل زوجها   :  والتولة 

 :  ؛ لوجوه ثالثة   وهذا هو الصحيح 

 .  ، وال خمصص للعموم  عموم النهي :  األول

 .  ؛ فإن ها تفضي إىل تعليق ما ليس مباح ا سد  الذريعة:  الثاين

                                                 
 .  )١/٣٨١(، أمحد  )٣٥٣٠(، ابن ماجه الطب   )٣٨٨٣(أبو داود الطب  ) ١(
 .   وابن ماجه واحلاكم رواه أمحد وأبو داود ) ٢(
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 ١١٥

، فقد ميتهنه املعل ق حبمله معه يف حال قضاء     أنه إذا علق شيئ ا من القرآن   :  الثالث
 .  )١(احلاجة واالستنجاء وحنو ذلك   

، كاخلرز  ما كان من غري القرآن:  النوع الثاين من التمائم اليت تعلق على األشخاص
، فهذا    ، وأمساء الشياطني واجلن والطالسم    م والودع واخليوط والنعال واملسامري  والعظا

، ويف     ؛ ألنه تعلق على غري اهللا سبحانه وأمسائه وصفاته وآياته   ، وهو من الشرك   حمر م قطع ا
 وك له اهللا إىل ذلك الشيء الذي     :  أي)٣( )٢( }من تعل ق شيئ ا و ك ل إليه  {:  احلديث
،    ، وقر ب إليه كل بعيد  ، وفو ض أمره إليه كفاه    ، والتجأ إليه  ، فمن تعل ق باهللا تعل قه

ومن تعل ق بغريه من املخلوقني والتمائم واألدوية والقبور وكله اهللا  .  ويس ر له كل  عسري
، فخسر عقيدته وانقطعت   نفع ا، وال ميلك له ضر ا وال إىل ذلك الذي ال يغين عنه شيئ ا

 .  صلته بربه وخذله اهللا 

، فال يتعاطى ما  احملافظة على عقيدته مما ي فسدها أو ي خل  هبا:  والواجب على املسلم  
؛  ، وال يذهب إىل املخرفني واملشعوذين ليتعاجل عندهم من األمراض   ال جيوز من األدوية

 .  لى اهللا كفاه، ومن توك ل ع ألهنم ي مرضون قلبه وعقيدته

، وإمنا فيه     ، وهو ليس فيه مرض حس ي    وبعض الناس يعل ق هذه األشياء على نفسه 
، أو يعلقها على سيارته أو داب ته أو باب بيته   ، وهو اخلوف من العني واحلسد    مرض ومهي 
، وإن  ضعف العقيدة   ، وضعف توكله على اهللا  وهذا كله من ضعف العقيدة .  أو دكانه
 .   احلقيقي الذي ي جب  عالجه مبعرفة التوحيد والعقيدة الصحيحة    هو املرض

 

                                                 
 .  ١٣٦فتح اجمليد ص ) ١(
 .  )٤/٣١٠(، أمحد  )٢٠٧٢(الترمذي الطب   ) ٢(
 .  رواه أمحد والترمذي  ) ٣(
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 ١١٦

 يف بيان حكم احللف بغري اهللا:  الفصل احلادي عشر
 والتوسل واالستغاثة واالستعانة باملخلوق 

 :   احللف بغري اهللا-أ 
.  توكيد احلكم بذكر م ع ظ م على وجه اخلصوص  :  ، وهي  هو اليمني :  احللف 
، فقد أمجع العلماء على أن اليمني ال  ، فال جيوز احللف بغريه  هللا تعاىلحق :  والتعظيم

 واحللف بغري  )١(، وأمجعوا على املنع من احللف بغريه     ، أو بأمسائه وصفاته  تكون إال باهللا
من حلف     {:   قال أن رسول اهللا   - رضي اهللا عنهما -؛ ملا روى ابن عمر    اهللا شرك

، إال إذا كان احمللوف به معظ م ا       وهو شرك أصغر  )٣( )٢( }بغري اهللا فقد كفر أو أشرك  
،  ، كما هو احلال اليوم  عند ع ب اد القبور  عند احلالف إىل درجة عبادته له فهذا شرك أكرب    
، حبيث   م من اهللا وتعظيمه، أكثر من خوفه فإن هم خيافون م ن  يعظمون من أصحاب القبور

، وإذا     إذا ط لب من أحدهم أن حيلف بالويل الذي يعظمه مل حيلف به إال إذا كان صادق ا    
 .  طلب منه أن حيلف باهللا حلف به وإن كان كاذب ا   

،   ؛ فال يكثر منها  ، وجيب توقري اليمني فاحللف تعظيم للمحلوف به ال يليق إال باهللا 
Ÿω  {:  قال تعاىل uρ ôìÏÜè? ¨≅ ä. 7∃ξ ym AÎγ ¨Β ∩⊇⊃∪ { )٤(   . 

þθ#)  {:  وقال تعاىل Ýàxôm $#uρ öΝä3oΨ≈yϑ ÷ƒ r& 4 { )٥(  . 

؛ ألن كثرة احللف أو الكذب     ، ويف حالة الصدق والرب   ال حتلفوا إال عند احلاجة :  أي
، ويف     ، وهذا ينايف كمال التوحيد   ، وعدم التعظيم له   فيها يدالن على االستخفاف باهللا

، وهلم عذاب     ، وال ي زك يهم الثة  ال ي كل مهم اهللاث {:   قالاحلديث أن رسول اهللا  
                                                 

 .  ٣٠٣حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد ص ) ١(
 .  )٣٢٥١(، أبو داود األميان والنذور   )١٥٣٥(الترمذي النذور واألميان   ) ٢(
 .  اكم رواه أمحد والترمذي واحل ) ٣(
 .  ١٠:  سورة القلم آية  ) ٤(
 .  ٨٩:  سورة املائدة آية ) ٥(
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 ١١٧

، وال يبيع إال   ورجل جعل اهللا بضاعته ال يشتري إال بيمينه {:   وجاء فيه)١( } أليم

، مما يدل  على حترميه احترام ا السم اهللا      لف فقد شد د الوعيد على كثرة احل   .  )٢( }بيمينه 
 .  ، وتعظيم ا له سبحانه تعاىل

 وقد وصف  اهللا املنافقني     )٣(اليمني الغ موس   :  وكذلك حيرم احللف  باهللا كاذب ا وهي 
 .  بأهنم حيلفون على الكذب وهم يعلمون 

 :  فتلخص من ذلك

 وأن ذلك   ة أو الكعبة أو النيب   ، كاحللف باألمان  حترمي احللف بغري اهللا تعاىل -١
 .  شرك

 .  ، وهي الغموس   حترمي احللف باهللا كاذب ا متعم د ا -٢

؛ ألن  هذا       إذا مل تدع  إليه حاجة    - ولو كان صادق ا   - حترمي كثرة احللف باهللا   -٣
 .  استخفاف باهللا سبحانه

 .  ، وعند احلاجة   جواز احللف  باهللا إذا كان صادق ا  -٤

                                                 
،  )٤٤٦٢(، النسائي البيوع    )١٥٩٥(، الترمذي السري    )١٠٨(، مسلم اإلميان    )٢٥٢٧(البخاري الشهادات   ) ١(

 .  )٢/٢٥٣(، أمحد  )٢٢٠٧(ابن ماجه التجارات   
 .  رواه الطرباين بسند صحيح   ) ٢(
 .  ، وهي اليت حيلفها على أمر ماض كاذب ا عامل ا  ها يف اإلمث مث يف النار  هي اليت تغمس صاحب ) ٣(
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 ١١٨

 :  سل باملخلوق إىل اهللا تعاىل التو-ب 
:  ، قال اهللا تعاىل القربة:  ، والوسيلة هو التقرب إىل الشيء والتوصل إليه:  الت وس ل

}  (#þθ äótG ö/$#uρ Ïµ ø‹s9Î) s' s#‹Å™ uθ ø9$# { )١(  . 
 .  ، واتباع مرضاته أي القربة إليه سبحانه بطاعته 

 أقسام التوسل 
 :  والتوسل قسمان

 :  ، وهو أنواع توسل مشروع:  القسم األول
التوسل إىل اهللا تعاىل بأمسائه وصفاته كما أمر  اهللا تعاىل بذلك يف   :   النوع األول- ١
$!uρ â!¬  {:  قوله oÿ ôœF{$# 4o_ ó¡çt ø: $# çνθ ãã÷Š$$ sù $pκÍ5 ( (#ρ â‘ sŒuρ tÏ% ©!$# šχρ ß‰Ås ù= ãƒ þ’ Îû Ïµ Í×¯≈ yϑ ó™ r& 4 tβ ÷ρ t“ ôf ã‹y™ $ tΒ 

(#θ çΡ% x. tβθè= yϑ ÷ètƒ ∩⊇∇⊃∪ { )٢(  . 
 تعاىل باإلميان واألعمال الصاحلة اليت قام هبا  التوسل إىل اهللا:   النوع الثاين- ٢
$!  {:  ، كما قال تعاىل عن أهل اإلميان املتوسل oΨ−/§‘ $ oΨ ¯ΡÎ) $ oΨ÷è Ïϑ y™ $ Zƒ ÏŠ$ oΨ ãΒ “ ÏŠ$ oΨãƒ Ç≈ yϑƒ M∼ Ï9 ÷βr& 

(#θ ãΨÏΒ#u öΝä3În/tÎ/ $ ¨ΨtΒ$ t↔ sù 4 $ oΨ−/u‘ öÏøî $$sù $ uΖs9 $ oΨt/θ çΡèŒ öÏeŸ2 uρ $ ¨Ψtã $oΨ Ï?$ t↔ Íh‹y™ $ oΨ ©ùuθ s?uρ yìtΒ Í‘# tö/F{$# ∩⊇⊂∪ { )٣(   . 
،    ، فسدت عليهم باب الغار وكما يف حديث الثالثة الذين انطبقت عليهم الصخرة

 فخرجوا    )٤(؛ ففرج اهللا عنهم    صاحل أعماهلم ، فتوسلوا إىل اهللا ب  فلم يستطيعوا اخلروج 
 .  ميشون 
، كما توسل يونس عليه   التوسل إىل اهللا تعاىل بتوحيده  :   النوع الثالث- ٣
“3  {:  السالم yŠ$ oΨsù ’Îû ÏM≈ yϑè= —à9$# β r& Hω tµ≈s9Î) Hω Î) |MΡr& š oΨ≈ys ö6 ß™ { )٥(  . 

                                                 
 .  ٣٥:  سورة املائدة آية ) ١(
 .  ١٨٠:  سورة األعراف آية  ) ٢(
 .  ١٩٣:  سورة آل عمران آية  ) ٣(
 .  هذا مضمون احلديث وهو متفق عليه   ) ٤(
 .  ٨٧:  سورة األنبياء آية ) ٥(
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 ١١٩

،    الت وس ل  إىل اهللا تعاىل بإظهار الض عف واحلاجة واالفتقار إىل اهللا :   النوع الرابع- ٤
_ÎoΤr& zÍ’  {:  كما قال أيوب عليه السالم ¡¡tΒ •‘Ø9$# |MΡr&uρ ãΝym ö‘ r& šÏΗ ¿q≡§9$# ∩∇⊂∪ { )١(  . 

، كما كان الصحابة   التوسل إىل اهللا بدعاء الصاحلني األحياء:   النوع اخلامس- ٥
، وملا ت ويف صاروا يطلبون من عمه   أن يدعو اهللا هلمإذا أجدبوا طلبوا من النيب 

 .  )٢( فيدعو هلم العباس 

$tΑ  {:  الت وس ل  إىل اهللا باالعتراف بالذنب:  ع السادس  النو- ٦ s% Éb>u‘ ’ÎoΤÎ) àMôϑ n= sß 

 Å¤ øtΡ öÏøî $$ sù ’ Í< { )٣(  . 

 :  توسل غري مشروع:  القسم الثاين
، كالتوسل بطلب الدعاء  ا األنواع املذكورة يف التوسل املشروع     وهو التوسل مبا عد 
،   والتوسل بذات املخلوقني أو حقهم، والتوسل جباه النيب  والشفاعة من األموات
 :  وتفصيل ذلك كما يلي

 :   طلب الدعاء من األموات ال جيوز- ١

طلب الشفاعة من  ، و  ، كما كان يقدر عليه يف احلياة   ألن امليت ال يقدر على الدعاء  
  - رضي اهللا عنهما -؛ ألن عمر بن اخلطاب ومعاوية بن أيب سفيان   األموات ال جيوز

ومن حبضرهتما من الصحابة والتابعني هلم بإحسان مل ا أجدبوا استسقوا وتوس لوا واستشفعوا      
 ، ومل يتوسلوا ومل يستشفعوا ومل يستسقوا ، كالعباس وكيزيد بن األسود مبن كان حي ا

، وقد قال   ، بل عدلوا إىل البدل كالعباس وكيزيد    ال عند قربه وال عند غريهبالنيب 
فجعلوا   )  ، وإن ا نتوسل بعم  نبي نا فاس ق نا اللهم إن ا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا  : ( عمر

 .  ، ملا تعذر أن يتوسلوا به على الوجه املشروع الذي كانوا يفعلونه      هذا بدل ا من ذلك

                                                 
 .  ٨٣:  سورة األنبياء آية ) ١(
 .  رواه البخاري  ) ٢(
 .  ١٦:  سورة القصص آية) ٣(



 البدع وغري ذلك   عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل و      

 ١٢٠

فترك هم   .  لو كان جائز ا :   يعين)١(وقد كان من املمكن أن يأتوا إىل قربه فيتوسلوا به   
، ال لطلب الدعاء والشفاعة منهم وهم     لذلك دليل  على عدم جواز التوسل باألموات 

، فلو كان طلب الدعاء منه واالستشفاع به حي ا ومي ت ا سواء مل يعدلوا عنه إىل غريه        أموات
 .  ه ممن هو دون

 :   أو جباه غريه ال جيوز  والتوسل جباه النيب - ٢

 }، فإن جاهي عند اهللا عظيم     إذا سألتم اهللا فاسألوه جباهي   {:  واحلديث الذي فيه 
، وال ذكره أحد من      عليها، ليس يف شيء من كتب املسلمني اليت ي عتمد حديث مكذوب

؛ ألن العبادات ال تثبت    ، فهو ال جيوز    وما دام  ال يصح فيه دليل )٢(أهل العلم باحلديث 
 .  إال بدليل صريح

 :   والتوسل بذوات املخلوقني ال جيوز - ٣

، وإذا كان اإلقسام    ، فهو إقسام به على اهللا تعاىل  ألنه إن كانت الباء للقسم
؛ فكيف باإلقسام باملخلوق   ، وهو شرك كما يف احلديث     خلوق ال جيوز  باملخلوق على امل

 ! ؟  على اخلالق جل وعال 

، ومل     وإن كانت الباء للسببية فاهللا سبحانه مل جيعل السؤال باملخلوق سبب ا لإلجابة
 .  يشرعه لعباده

 :   والتوسل حبق املخلوق ال جيوز ألمرين - ٤

، وإن ما هو الذي يتفض ل سبحانه على   ليه حق  ألحد  أن اهللا سبحانه ال جيب ع  :  األول
%šχ  {:  ، كما قال تعاىل املخلوق بذلك  x.uρ $ ˆ)ym $ oΨø‹n= tã çóÇnΣ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊆∠∪ { )٣(   . 

، وليس هو استحقاق مقابلة   ، هو استحقاق فضل وإنعام  اجلزاءفكون املطيع يستحق
 .  كما يستحق املخلوق على املخلوق  

                                                 
 .  ) ٣١٩ -١/٣١٨ (جمموع الفتاوى ) ١(
 .  ) ١٠/٣١٩ (جمموع الفتاوى ) ٢(
 .  ٤٧:  سورة الروم آية ) ٣(
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 ١٢١

، ال عالقة لغريه     أن هذا احلق الذي تفضل اهللا به على عبده هو حق  خاص به      :  الثاين
، وهذا ال جيديه    ، ال عالقة له به  ، فإذا توسل به غري مستحقه كان متوسل ا بأمر أجنيب به
 .  يئ اش

؛ ألن    فهو حديث مل يثبت)١( }أسألك حبق السائلني  {:  وأما احلديث الذي فيه
، وما   ، كما قال بعض احملدثني   ، وهو ضعيف جممع على ضعفه     يف إسناده عطية العويف  

، مث إنه ليس فيه    قيدةكان كذلك فإنه ال ي حتج به يف هذه املسألة املهمة من أمور الع    
، وحق السائلني اإلجابة  ، وإمنا فيه التوسل حبق السائلني عموم ا توسل حبق  شخص معي ن
 .  كما وعدهم اهللا بذلك

، فهو توسل إليه بوعده الصادق        ، مل يوجبه عليه أحد    وهو حق أوجبه على نفسه هلم    
 .  ال حبق املخلوق

                                                 
 .  )٣/٢١(، أمحد  )٧٧٨(ابن ماجه املساجد واجلماعات   ) ١(
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 :  وق حكم االستعانة واالستغاثة باملخل-ج 
 .  طلب العون واملؤازرة يف األمر   :  االستعانة
 .  ، وهو إزالة الشدة   طلب الغوث :  واالستغاثة

 :  فاالستغاثة واالستعانة باملخلوق على نوعني

  االستعانة واالستغاثة باملخلوق فيما يقدر عليه:  النوع األول
θ#)  {:  ، قال تعاىل وهذا جائز çΡuρ$ yè s?uρ ’n?tã ÎhÉ9 ø9$# 3“ uθ ø)−G9$#uρ ( { )١(   . 
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Íν Íiρ ß‰tã { )٢(  . 
 .  ، مما يقدر عليه املخلوق  وكما يستغيث الرجل بأصحابه يف احلرب وغريها

  االستغاثة واالستعانة باملخلوق فيما ال يقدر عليه إال اهللا:  النوع الثاين
، واالستعانة هبم فيما ال يقدر   ، واالستغاثة باألحياء ات كاالستغاثة واالستعانة باألمو
،    ، فهذا النوع غري جائز ، وتفريج الك ر بات ودفع الضر   عليه إال اهللا من شفاء املرضى

قوموا   :  ، فقال  بعضهم  منافق يؤذي املؤمنني، وقد كان يف زمن النيب     وهو شرك أكرب  
، وإمنا   إنه ال ي ستغاث  يب {:  ، فقال النيب   من هذا املنافقبنا نستغيث برسول اهللا 

، وإن كان مما يقدر عليه      أن ي ستعمل هذا اللفظ يف حق ه   وكره  )٣( }يستغاث باهللا 
، وحتذير ا   ه، وأدب ا وتواضع ا لرب   ؛ محاية  جلناب التوحيد وسد ا لذرائع الشرك    يف حياته

 يف  ؛ فإذا كان هذا فيما يقدر عليه النيب  لألمة من وسائل الشرك يف األقوال واألفعال 
 وإذا     )٤(، وي طلب  منه أمور ال يقدر عليها إال اهللا    ، فكيف ي ستغاث  به بعد مماته حياته

 .   فغريه من باب أوىلكان هذا ال جيوز يف حق ه 
                                                 

 .  ٢:  سورة املائدة آية ) ١(
 .  ١٥:  سورة القصص آية) ٢(
 .  رواه الطرباين ) ٣(
 .  ١٩٧ -١٩٦فتح اجمليد ص ) ٤(
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 : الباب اخلامس
  وأهل بيته وصحابته ب اعتقاده يف الرسول يف بيان ما جي
 :  وذلك يف فصول

، والنهي عن الغلو واإلطراء يف     يف وجوب حمبة الرسول وتعظيمه   :  الفصل األول
 .   -، وبيان مرتلته  مدحه 

 .  يف وجوب طاعته واالقتداء به  :  الفصل الثاين

 .  يف مشروعية الصالة والسالم عليه   :  الفصل الثالث

 .  ، وما جيب هلم من غري جفاء وال غلو   يف فضل أهل البيت :   الرابعالفصل

، ومذهب أهل السنة    يف فضل الصحابة وما جيب اعتقاده فيهم:  الفصل اخلامس
 .  واجلماعة فيما حدث بينهم

 .  يف النهي عن سب الصحابة وأئمة اهلدى  :  الفصل السادس 

 



 البدع وغري ذلك   عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل و      
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 يف وجوب حمبة الرسول وتعظيمه:  الفصل األول
  والنهي عن الغلو واإلطراء يف مدحه وبيان مرتلته 

   وجوب حمبته وتعظيمه - ١
:  ، قال تعاىل  وهي من أعظم أنواع العبادة   حمب ة  اهللا   :  جيب  على العبد  أول ا 

}  t É‹©9$#uρ (#þθ ãΖtΒ#u ‘‰x© r& $ {6 ãm °! 3 { )١(  . 

، مث بعد حمبة اهللا  ألنه هو الر ب  املتفض ل على عباده جبميع الن عم ظاه رها وباطنها
، وبل غ   ، وعر ف به   ؛ ألنه هو الذي دعا إىل اهللا    -  -، جتب حمبة رسوله حممد     تعاىل
، فعلى يد هذا      من خري يف الدنيا واآلخرة  ، فما حصل للمؤمنني   ، وبي ن أحكامه   شريعته
ثالث  من ك ن   {:   ويف احلديث، وال يدخل  أحد  اجلنة إال بطاعته واتباعه    الرسول

، وأن ي حب  املرء ال     حب  إليه مما سوامها  ؛ أن يكون اهللا ورسول ه أ      فيه وجد حالوة  اإلميان   
، كما يكره أن يقذف يف   ، وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد أن أنقذه اهللا منه   ي حب ه إال هللا

 .  )٣( )٢( }النار 

، وقد جاء خبصوص      ، وتليها يف املرتبة  ، الزمة هلا  فمحبة الرسول تابعة حملبة اهللا تعاىل 
ال يؤمن   {:  ، قوله  لى حمبة كل حمبوب سوى اهللا تعاىل ووجوب تقدميها ع حمبته 

 .  )٥( )٤( }أحدكم حىت أكون  أحب  إليه من ولده ووالده والناس  أمجعني       

                                                 
 .  ١٦٥:  سورة البقرة آية ) ١(
،   )٤٩٨٨(، النسائي اإلميان وشرائعه         )٢٦٢٤(، الترمذي اإلميان       )٤٣(، مسلم اإلميان       )١٦(البخاري اإلميان     ) ٢(

 .  )٤٠٣٣(ابن ماجه الفنت      
 .  متفق عليه ) ٣(
،   )٦٧(، ابن ماجه املقدمة   )٥٠١٣(، النسائي اإلميان وشرائعه   )٤٤(إلميان ، مسلم ا )١٥(البخاري اإلميان ) ٤(

 .  )٢٧٤١(الدارمي الرقاق  
 .  متفق عليه ) ٥(
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 ١٢٥

، كما يف   ب  إليه من نفسه    أحبل ورد أنه جيب على املؤمن أن يكون الرسول         
، ألنت  أحب  إيل  من كل  يا رسول اهللا:   قالأن عمر بن اخلطاب   {:  احلديث

، فقال   سكوالذي نفسي بيده حىت أكون أحب إليك من نف    :  ، فقال شيء إال من نفسي
 .  )٢( )١( }اآلن يا عمر :  ، فقال فإنك اآلن أحب إيل  من نفسي :  له عمر 

، فإهنا  ففي هذا أن حمبة الرسول واجبة  ومقد مة  على حمب ة كل شيء سوى حمبة اهللا     
،  ، تزيد بزيادة حمبة اهللا يف قلب املؤمن  ؛ ألهنا حمبة يف اهللا وألجله   تابعة هلا الزمة هلا 

 .  ، وكل من كان حمب ا هللا فإمنا حيب يف اهللا وألجله   صهاوتنقص بنق

، وتقدمي قوله على قول كل أحد من        تقتضي تعظيمه وتوقريه واتباعهوحمب ته 
 .  ، وتعظيم سنته اخللق

وكل  حمبة وتعظيم للبشر فإمنا جتوز تبع ا حملبة  : ( - رمحه اهللا -قال العالمة ابن القيم 
، فإن     ، فإهنا من متام حمبة مرسله وتعظيمه    وتعظيمهة رسول اهللا   ، كمحب اهللا وتعظيمه

، فهي حمبة هللا من موجبات حمبة     ، ويعظمونه وجيلونه إلجالل اهللا له     أمته حيبونه حملبة اهللا له   
 .  اهللا

وهلذا مل يكن بشر    .  . . .  ألقى اهللا عليه من املهابة واحملبة  أن النيب   :  واملقصود  
 - يف صدور أصحابه ، من رسول اهللا   وال أهيب وأجل  يف صدره، أحب إىل بشر

.  إنه مل يكن شخص أبغض  إيل  منه:   قال عمرو بن العاص بعد إسالمه-رضي اهللا عنهم 
ولو س ئ لت :  ، قال ، وال أجل  يف عيين منه ، مل يكن شخص أحب إيل  منه  فلما أسلمت

 .  ؛ إجالل ا له   مأل عيين  منه، ألين مل أكن أ  أن أصفه لكم ملا أطقت    

، واهللا لقد وفدت إىل كسرى وقيصر       يا قوم :  وقال عروة بن مسعود لقريش  
 واهللا ما  ؛ ما يعظم أصحاب  حممد حممد ا   ، فما رأيت  ملك ا يعظمه أصحابه وامللوك 

                                                 
 .  )٤/٣٣٦(، أمحد  )٦٢٥٧(البخاري األميان والنذور  ) ١(
 .  رواه البخاري  ) ٢(



 البدع وغري ذلك   عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل و      

 ١٢٦

فيدلك هبا   ،  ، وما تنخ م ن خامة  إال وقعت يف ك ف  رجل منهم   حيد ون النظر إليه تعظيم ا له 
 .  )١(انتهى .  . ) ، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه    وجه ه  وصدره  

 :   النهي عن الغ لو  واإلطراء يف مدحه- ٢
 Ÿω  {:  ، قال تعاىل ، إذا جتاوز احلد يف القدر غ ال غ ل و ا:  ، ي قال  جتاوز احلد :  الغلو
(#θ è= øós? ’ Îû öΝà6ÏΖƒ ÏŠ { )ال جتاوزوا احلد :   أي  )٢  . 

  ، واملراد  بالغ لو  يف حق النيب       ، والكذب فيه   جماوزة احلد  يف املدح   :  واإلطراء 
جعل  له شيء من    ، وي   ؛ بأن ي رفع فوق مرتبة العبودية والرسالة     جماوزة احلد يف قدره  

 .  ، وي حلف  به  ؛ بأن ي دعى وي ستغاث  به من دون اهللا  خصائص اإلهلية

ال   {:   عن ذلك بقوله، فقد هنى   أن ي زاد  يف مدحه  واملراد باإلطراء يف حقه    

 )٤( )٣( }عبد  اهللا ورسول ه  :  ، فقولوا   ، إمنا أنا عبد  وين كما أطرت  الن صارى ابن  مرمي ت طر
 -، كما غلت الن صارى يف عيسى  ، وال جتاوزوا احلد  يف مدحي    ال متدحوين بالباطل  :  أي

اهللا عبد  :  ، فقولوا  ، و ص ف وين مبا و ص ف ين به رب ي   فاد عوا فيه األلوهية-عليه السالم 
الس ي د  اهللا تبارك  : ( ، فقال أنت سي د نا {:  وملا قال له بعض أصحابه.  ورسوله
،   لكم ، أو بعض قو   قولوا بقولكم  : ( ، فقال أفضلنا وأعظمنا ط ول ا :  ، وملا قالوا  ) وتعاىل

 .  )٦( )٥( }وال يستجرينكم الشيطان 

                                                 
 .  ١٢١ -١٢٠جالء األفهام ص) ١(
 .  ١٧١:  سورة النساء آية ) ٢(
 .  )٣٢٦١( أحاديث األنبياء  البخاري) ٣(
 .  متفق عليه ) ٤(
 .  )٤/٢٥(، أمحد  )٤٨٠٦(أبو داود األدب  ) ٥(
 .  رواه أبو داود بسند جيد   ) ٦(
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 ١٢٧

:  ، فقال ، وسيدنا وابن سيدنا ، يا خري نا وابن خرينا يا رسول  اهللا:  وقال له ناس
،   ، أنا حممد عبد  اهللا ورسول ه كم الشيطان، وال يستهوين ، قولوا بقولكم  يا أيها الناس {

 .  )٢( )١( } ما أحب  أن ترفعوين فوق  مرتليت اليت أنزلين اهللا    

 أنت  - أنت أفضل نا - أنت خري نا -أنت سيدنا :   أن ميدحوه هبذه األلفاظ كره 
ا هبم  ؛ لكنه هناهم عن ذلك ابتعاد   ، مع أنه أفضل  اخللق وأشرف هم على اإلطالق         أعظم نا

؛ مها أعلى    ، وأرشدهم أن يصفوه بصفتني ، ومحاية  للتوحيد عن الغ ل و  واإلطراء يف حقه 
، ومل   عبد اهللا ورسوله:  ، ومها ، وليس فيهما غلو وال خطر على العقيدة  مراتب العبد

 كثري  ، وقد خالف هني ه     من املرتلة اليت رضيها له  ي حب أن يرفعوه فوق ما أنزله اهللا    
، ويطلبون منه ما ال ي طلب إال  ، وحيلفون  به ، ويستغيثون به من الناس فصاروا يدعونه

، وال ي ميزون بني حق اهللا وحق    ، كما ي فعل  يف املوالد والقصائد واألناشيد  من اهللا
 .  الرسول

 :  يقول العالمة  ابن القيم يف النونية
ولعـــبده حـــق مهـــا حقـــان ولعـــبده حـــق مهـــا حقـــان 
مــن غــري متيــيز وال فــرقان    مــن غــري متيــيز وال فــرقان    

 
 
ــريه ــون لغـ ــق ال يكـ ــريههللا حـ ــون لغـ ــق ال يكـ هللا حـ
ــًدا   ــا واح ــني حقًّ ــوا احلق ــد ا  ال جتعل ــني حقــ ا واح ــوا احلق ال جتعل

   بيان مرتلته - ٣
، وذكر مرتلته اليت فضله اهللا هبا   مبا مدحه اهللا بهال بأس ببيان مرتلته مبدحه  

، وخريته   ، فهو عبد اهللا ورسوله   املرتلة العالية اليت أنزله اهللا فيها ، فله  واعتقاد ذلك
، وإىل مجيع    ، وهو رسول اهللا إىل الناس كافة   ل اخللق على اإلطالق   ، وأفض  من خلقه 

، قد شرح اهللا له     ، ال نيب  بعده ، وخامت النبيني  ، وهو أفضل الرسل   الثقلني اجلن واإلنس

                                                 
 .  )٣/١٥٣(أمحد ) ١(
 .  رواه أمحد والنسائي  ) ٢(



 البدع وغري ذلك   عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل و      

 ١٢٨

، وهو صاحب املقام     ، وجعل الذ ل ة والص غار على من خالف أمره       ، ورفع له ذكره    صدره
#  {:  ىل فيهاحملمود الذي قال اهللا تعا  |¤ tã β r& y7sWyè ö7tƒ y7•/u‘ $ YΒ$s)tΒ #YŠθ ßϑøt ¤Χ ∩∠∪ { )١(  . 

؛ لريحيهم رهبم من شدة      املقام الذي ي قيمه اهللا فيه للشفاعة للناس يوم القيامة :  أي
 .   دون  غريه من النبيني ، وهو مقام خاص به   املوقف 

  ، وقد هنى اهللا عن رفع الصوت حبضرته               ، وأتقاهم له      وهو أخشى اخللق هللا       
$  {:  ، فقال تعاىل  وأثىن على الذين ي غ ض ون  أصواهتم عنده              pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u Ÿω (# þθ ãè sù ö s? 

öΝ ä3 s?≡ uθ ô¹ r& s− öθ sù ÏN öθ |¹ Ä c É< ¨Ψ9 $# Ÿω uρ (#ρ ã yγ øg rB … çµ s9 ÉΑ öθ s) ø9 $$ Î/ Ì ôγ yf x. öΝ à6 ÅÒ ÷è t/ CÙ ÷è t7 Ï9 β r& xÝ t7 øt rB 

öΝ ä3 è=≈ yϑ ôã r& óΟ çFΡ r& uρ Ÿω tβρ â ßê ô± s? ∩⊄∪ ¨β Î) zƒ Ï% ©! $# tβθ ‘Ò äó tƒ öΝ ßγ s?≡ uθ ô¹ r& y‰Ζ Ïã ÉΑθ ß™ u‘ «! $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& t Ï% ©! $# 

z ys tG øΒ $# ª! $# öΝ åκ u5θ è= è% 3“ uθ ø) −G= Ï9 4 Ο ßγ s9 ×ο t Ï øó ¨Β í ô_ r& uρ íΟŠ Ïà tã ∩⊂∪ ¨β Î) š Ï% ©! $# y7 tΡρ ßŠ$ uΖ ãƒ  ÏΒ Ï !# u‘ uρ 

ÏN≡ t àf çt ø: $# öΝ èδ ç sY ò2 r& Ÿω šχθ è= É) ÷è tƒ ∩⊆∪ öθ s9 uρ öΝ åκ ¨Ξ r& (#ρ ç y9 |¹ 4 ®L ym yl ã øƒ rB öΝ Íκ ö s9 Î) tβ% s3 s9 # Z ö yz öΝ çλ °; 4 ª! $# uρ 

Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩∈∪ { )٢(   . 

هذه آيات أد ب اهللا فيها عباده املؤمنني فيما   : ( - رمحه اهللا -قال اإلمام ابن كثري 
أن ال يرفعوا أصواهتم      .  . . ، والتبجيل واإلعظام   من التوقري واالحتراميعاملون به النيب  
 .  )  فوق صوته  بني يدي النيب

يا :  ، فيقال وهنى سبحانه وتعاىل أن ي دعى الرسول بامسه كما ي دعى سائر  الناس
 ω  {:  ، قال تعاىل ، يا نيب اهللا  يا رسول اهللا :  ، وإمنا ي دعى بالرسالة والنبوة فيقال    حممد
(#θ è= yèøgrB u!$ tã ßŠ ÉΑθ ß™ §9$# öΝà6oΨ ÷t/ Ï!% tæß‰x. Νä3ÅÒ ÷èt/ $ VÒ ÷èt/ 4 { )٣(   . 

                                                 
 .  ٧٩:  سورة اإلسراء آية ) ١(
 .  ٥ - ٢:  ات ياآلسورة احلجرات  ) ٢(
 .  ٦٣:  سورة النور آية ) ٣(
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وقد صلى اهللا  .  ) ، يا أيها الرسول يا أيها النيب (كما أن اهللا سبحانه يناديه بـ 
βÎ) ©!$# …çµtG¨  {:  ، فقال تعاىل ، وأمر عباده بالصالة والتسليم عليه  ومالئكته عليه x6Í×¯≈ n= tΒ uρ 

tβθ= |Á ãƒ ’ n?tã ÄcÉ<¨Ζ9$# 4 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ = |¹ Ïµ ø‹n= tã (#θ ßϑ Ïk=y™ uρ $ ¸ϑŠ Î= ó¡n@ ∩∈∉∪ { )١(  . 

 وقت  وال كيفية معينة إال بدليل  صحيح من الكتاب   دحه   لكن ال ي خصص مل
، فما يفعله أصحاب  املوالد من ختصيص اليوم الذي يزعمون أنه يوم مولده ملدحه         والس ن ة

 .  بدعة منكرة

، وأهنا يف املرتلة الثانية     ، واعتقاد وجوب العمل هبا    تعظيم سنتهومن تعظيمه 
، كما قال   ؛ ألهنا وحي من اهللا تعاىل  لتعظيم والعملبعد القرآن الكرمي يف وجوب ا  

$  {:  تعاىل tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç tã #“ uθ oλ ù; $# ∩⊂∪ ÷β Î) uθ èδ ω Î) Ö ór uρ 4 yrθ ãƒ ∩⊆∪ { )٢(   . 

يح أو تضعيف  ، أو الكالم فيها بتصح   ، والتقليل من شأهنا  فال جيوز التشكيك فيها
، وقد كثر يف هذا الزمان تطاول     لطرقها وأسانيدها أو شرح ملعانيها إال بعلم وحتف ظ 

؛ الذين ال يزالون يف     خصوص ا من بعض الشباب الناشئنياجله ال  على س ن ة الرسول 
، وجيرحون يف    ، صاروا يصح حون وي ضع فون يف األحاديث املراحل األوىل من التعليم 

، فيجب عليهم  ، وهذا خطر  عظيم عليهم وعلى األمة   بغري علم سوى قراءة الكتبالرواة
 .  ، ويقفوا عند حدهم  أن يتقوا اهللا

                                                 
 .  ٥٦:  سورة األحزاب آية  ) ١(
 .  ٤ - ٣:  تانياآل سورة النجم ) ٢(



 البدع وغري ذلك   عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل و      

 ١٣٠

  واالقتداء به يف وجوب طاعته : الفصل الثاين 
، وهذا من مقتضى    ، وترك ما هنى عنه   بفعل ما أمر به جتب طاعة النيب  
، تارة مقرونة مع   عاىل بطاعته يف آيات كثرية، وقد أمر اهللا ت  شهادة أنه رسول اهللا

$  {:  ، كما يف قوله  طاعة اهللا pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9 $# { )١( 
  {:  ، كما يف قوله  ، وتارة يأمر هبا منفردة ا من اآلياتوأمثاهل ¨Β Æì ÏÜ ãƒ tΑθ ß™ §9 $# ô‰ s) sù 

tí$ sÛ r& ©! $# ( { )٢(  ،}  (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9 $# öΝ à6 ¯= yè s9 tβθ çΗ xq ö è? ∩∈∉∪ { )٣(   . 
‘Í  {:   كما يف قوله تعاىلوتارة يتوعد من عصى رسوله  x‹ós uŠù= sù t Ï% ©!$# tβθ àÏ9$ sƒ ä† ôtã 

ÿÍν Íö∆ r& β r& öΝåκz:ŠÅÁ è? îπuΖ÷FÏù ÷ρ r& öΝåκz: ÅÁãƒ ë>#x‹tã íΟŠ Ï9r& ∩∉⊂∪ { )٤(   . 
؛    ، أو عذاب أليم يف الدنيا  تصيبهم فتنة يف قلوهبم من كفر أو نفاق أو بدعة:  أي

 .  ، أو غري ذلك من العقوبات العاجلة   بقتل أو ح د  أو حبس  
:  ، قال تعاىل جعل اهللا طاعته واتباعه سبب ا لنيل حمبة اهللا للعبد ومغفرة ذنوبه      وقد 

}  ö≅ è% β Î) óΟ çFΖ ä. tβθ ™7 Ås è? ©! $# ‘ ÏΡθ ãè Î7 ¨? $$ sù ãΝ ä3 ö7 Î6 ós ãƒ ª! $# ö Ï øó tƒ uρ ö/ ä3 s9 ö/ ä3 t/θ çΡ èŒ 3 { )٥(   . 
β  {:  ، قال تعاىل ، ومعصيته ضالل ا وجعل طاعته هداية Î)uρ çνθãè‹ÏÜè? (#ρ ß‰tG ôγ s? 4 { )٦(  . 

β  {:  وقال تعاىل Î* sù óΟ©9 (#θ ç7ŠÉf tFó¡o„ y7 s9 öΝn=÷æ$$ sù $ yϑ̄Ρr& šχθ ãèÎ7−Ftƒ öΝèδ u!#uθ ÷δr& 4 ôtΒ uρ ‘≅|Ê r& Ç£ϑ ÏΒ 

yìt7©?$# çµ1 uθ yδ Îötó Î/ “ W‰èδ š∅ ÏiΒ «!$# 4 χ Î) ©!$# Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$# tÏϑ Î=≈ ©à9$# ∩∈⊃∪ { )٧(   . 
 ô‰s)©9 tβ%x. öΝä3s9 ’Îû  {:  ، فقال تعاىل وأخرب  سبحانه وتعاىل أن  فيه القدوة احلسنة ألمته

ÉΑθ ß™ u‘ «!$# îο uθ ó™ é& ×πuΖ|¡ym yϑ Ïj9 tβ% x. (#θ ã_ ötƒ ©!$# tΠöθ u‹ø9$#uρ tÅz Fψ$# tx.sŒuρ ©!$# #ZÏVx. ∩⊄⊇∪ { )٨(   . 
                                                 

 .  ٥٩:  سورة النساء آية ) ١(
 .  ٨٠:  سورة النساء آية ) ٢(
 .  ٥٦:  سورة النور آية ) ٣(
 .  ٦٣:  سورة النور آية ) ٤(
 .  ٣١:  سورة آل عمران آية  ) ٥(
 .  ٥٤:  سورة النور آية ) ٦(
 .  ٥٠:  سورة القصص آية) ٧(
 .  ٢١:  سورة األحزاب آية  ) ٨(
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هذه اآلية الكرمية أصل كبري يف التأسي برسول      : ( - رمحه اهللا تعاىل -قال ابن كثري 
 يوم    ، وهلذا أمر تبارك وتعاىل الناس بالتأسي بالنيب      يف أقواله وأفعاله وأحواله     اهللا  

 صلوات  ، وانتظاره الفرج من ربه   ، ومرابطته وجماهدته  يف صربه ومصابرتهاألحزاب
 .  ) ، إىل يوم الدين  اهللا وسالمه عليه دائم ا 

، فالنفوس أحوج    وقد ذكر اهللا طاعة الرسول واتباعه يف حنو أربعني موضع ا من القرآن   
طعام والشراب إذا فات     ، فإن  ال  إىل معرفة ما جاء به واتباعه منها إىل الطعام والشراب    

، وطاعة الرسول واتباعه إذا فاتا حصل العذاب    احلصول عليهما حصل املوت يف الدنيا
، وأن تؤدى على الكيفية اليت       باالقتداء به يف أداء العبادات   ، وقد أمر     والشقاء الدائم 
’ ô‰s)©9 tβ%x. öΝä3s9  {:  ، فقال تعاىل كان يؤديها هبا Îû ÉΑθ ß™ u‘ «!$# îο uθ ó™ é& ×π uΖ|¡ym { )وقال   )١ ،

خذوا عين    {:   وقال)٣( )٢( }صلوا كما رأيتموين أصلي  {:  النيب 

:   وقال )٧( )٦( }من عمل عمل ا ليس عليه أمرنا فهو رد     {:   وقال)٥( )٤( } مناسككم

صوص اليت فيها األمر   إىل غري ذلك من الن )٩( )٨( }من رغب عن سنيت فليس مين  {
 .  ، والنهي عن خمالفته  باالقتداء به

                                                 
 .  ٢١:  سورة األحزاب آية  ) ١(
، النسائي األذان       )٢٠٥(، الترمذي الصالة   )٦٧٤(، مسلم املساجد ومواضع الصالة      )٦٠٥(البخاري األذان   ) ٢(

، الدارمي     )٥/٥٣(، أمحد  )٩٧٩(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٨٤٢(، أبو داود الصالة   )٦٣٥(
 .  )١٢٥٣(الة الص

 .  احلديث رواه البخاري  ) ٣(
 .  )٣٠٦٢(النسائي مناسك احلج ) ٤(
 .  احلديث رواه مسلم  ) ٥(
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية   )٢٥٥٠(البخاري الصلح  ) ٦(

 .  )٦/٢٥٦(أمحد 
 .  احلديث رواه مسلم  ) ٧(
 .  )٣/٢٨٥(، أمحد  )٣٢١٧(، النسائي النكاح  )١٤٠١(، مسلم النكاح   )٤٧٧٦(البخاري النكاح  ) ٨(
 .  متفق عليه ) ٩(



 البدع وغري ذلك   عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل و      

 ١٣٢

  يف مشروعية الصالة والسالم على الرسول :  الفصل الثالث
، فقد قال اهللا      من حقه الذي شرع اهللا له على أمته أن ي ص ل وا ويسل موا عليه                        

β¨  {:  تعاىل Î) ©! $# … çµ tG x6 Í× ¯≈ n= tΒ uρ tβθ = |Á ãƒ ’ n? tã Ä c É< ¨Ζ9 $# 4 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ = |¹ Ïµ ø‹ n= tã 

(#θ ßϑ Ï k= y™ uρ $ ¸ϑŠ Î= ó¡ n@ ∩∈∉∪ { )١(  . 

:  ئكة ، وصالة املال  ثناؤه عليه عند املالئكة:  وقد ورد أن معىن صالة اهللا تعاىل 
 وقد أخرب اهللا سبحانه يف هذه اآلية عن مرتلة       )٢(االستغفار :  ، وصالة اآلدميني    الدعاء

، وأن املالئكة تصلي    ؛ بأنه يثين عليه عند املالئكة املقربني عبده ونبيه عنده يف املأل األعلى 
عليه من أهل  ؛ ليجتمع الثناء   ، مث أمر تعاىل أهل العامل السفلي بالصالة والتسليم عليه    عليه

 .  العامل الع لوي والس فلي

θ#)  {:  ومعىن  ßϑ Ï k= y™ uρ $ ¸ϑŠ Î= ó¡ n@ ∩∈∉∪ { )؛ فإذا صلى       حي وه بتحية اإلسالم     :   أي  )٣
:  ، فال يقول  على أحدمها ؛ فال يقتصر  فليجمع بني الصالة والتسليم على النيب 

؛ ألن اهللا تعاىل أمر هبما  فقط)  عليه السالم : ( ، وال يقول  فقط)  صلى اهللا عليه (
 .  مجيع ا

، إما وجوب ا وإما استحباب ا    يف مواطن  يتأكد طلبها فيهاوتشرع الصالة عليه 
 واحد ا وأربعني   ) جالء األفهام  : (  يف كتابه- رمحه اهللا   -، وذكر ابن القيم     مؤكد ا
 يف الصالة يف آخر      - وهو أمهها وآكدها   -:  املوطن األول : ( ؛ بدأها بقوله موطن ا
 مث ذكر من   )٤()  ، واختلفوا يف وجوبه فيها  ، وقد أمجع املسلمون على مشروعيته   التشهد
بة ، وبعد إجا ، والعيدين واالستسقاء  ، ويف اخل ط ب كخ طبة اجلمعة   آخر القنوت :  املواطن 

                                                 
 .  ٥٦:  سورة األحزاب آية  ) ١(
 .  ذكره البخاري عن أيب العالية  ) ٢(
 .  ٥٦:  سورة األحزاب آية  ) ٣(
 .  ٢٢٣،  ٢٢٢جالء األفهام ص) ٤(
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 - مث ذكر   ، وعند ذكره    ، وعند دخول املسجد واخلروج منه     ، وعند الدعاء  املؤذن 
  )١(:  فذكر فيها أربعني فائدة  الثمرات احلاصلة من الصالة على النيب  -رمحه اهللا 
 .  امتثال أمر اهللا سبحانه بذلك:  منها

 .  حصول عشر صلوات من اهللا على املصلي مرة   :  ومنها

 .  ء إجابة الدعاء إذا قد مها أمامه   رجا:  ومنها

 .   إذا قرهنا بسؤال الوسيلة له  أهنا سبب لشفاعته :  ومنها

 .  أهنا سبب لغ فران الذنوب :  ومنها

 .   على امل ص ل ي وامل س ل م عليه  أهنا سبب لرد النيب :  ومنها

 .  فصلوات  اهللا وسالمه على هذا النيب الكرمي 

 

                                                 
 .  ٣٠٢جالء األفهام ) ١(
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 ١٣٤

  فضل أهل البيت وما جيب هلم من غري جفاء وال غ ل و  يف:  الفصل الرابع
، وآل    ، وهم آل علي    الذين ح ر مت  عليهم الصدقة  أهل البيت هم آل النيب 

 ، وأزواج النيب    ، وبنو احلارث بن عبد املطلب ، وآل العباس  ، وآل عقيل جعفر
$  {:  ؛ لقوله تعاىل وبناته yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ ô_ Í h9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø t7 ø9 $# ö/ ä. t Î dγ sÜ ãƒ uρ 

# Z Îγ ôÜ s? ∩⊂⊂∪ { )١(  . 

ن   ، أ  ث م  الذي ال يشك فيه من تدب ر القرآن  : ( - رمحه اهللا -قال اإلمام ابن كثري 
$  {:   داخالت يف قوله تعاىل  نساء النيب  yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# |=Ïδ õ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_ Íh9$# Ÿ≅ ÷δ r& 

ÏM øt7ø9$# ö/ä.tÎdγ sÜãƒ uρ #ZÎγ ôÜs? ∩⊂⊂∪ { )٢(  . 

šχ  {:  ، وهلذا قال بعد هذا كله سياق الكالم معهنفإن  öà2 øŒ$#uρ $ tΒ 4‘n= ÷Fãƒ ’ Îû 

£à6Ï?θ ã‹ç/ ôÏΒ ÏM≈tƒ#u «!$# Ïπ yϑ ò6Ït ø: $#uρ 4 { )٣(  . 

، من الكتاب    يف بيوتكن تبارك وتعاىل على رسوله واعملن مبا يرتل اهللا :  أي
 .  قاله قتادة وغري واحد .  والسنة

أن الوحي يرتل يف بيوتكن دون      :  واذكرن هذه النعمة اليت خ ص ص ت ن  هبا من بني الناس    
،   أواله ن  هبذه النعمة  - رضي اهللا عنها  -، وعائشة الصديقة بنت الصديق     سائر الناس
 الوحي يف فراش امرأة    ، فإنه مل يرتل على رسول اهللا   من هذه الرمحة العميمة وأخص ه ن 
ألنه مل  :  ، وقال بعض العلماء   ، كما نص  على ذلك صلوات اهللا وسالمه عليه       سواها

)  يريد أهنا مل تتزوج غريه  (، ومل ينم معها رجل يف فراشها سواه  يتزوج بكر ا سواها
، ولكن إذا كان أزواجه من     ، وأن ت فرد  هبذه املرتبة العلي ة     املزية فناسب أن ت خص ص  هبذه 

 .  انتهى من تفسري ابن كثري.  . ) ، فقرابته أحق هبذه التسمية  أهل بيته

                                                 
 .  ٣٣:  سورة األحزاب آية  ) ١(
 .  ٣٣:  سورة األحزاب آية  ) ٢(
 .  ٣٤:  سورة األحزاب آية  ) ٣(
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، وحيفظون فيهم      ويتولوهنمفأهل السنة واجلماعة حيبون أهل بيت رسول اهللا  
أ ذك ركم اهللا يف أهل     {:  ) اسم موضع  ( حيث قال يوم غدير خ م وصية رسول اهللا  

 .  )٢( )١( }بييت 

، وذلك     وإكرامه ؛ ألن ذلك من حمبة النيب    فأهل السنة حيبوهنم ويكرموهنم
، كما كان عليه سلفهم كالعباس   أن يكونوا متبعني للس ن ة مستقيمني على امللة :  بشرط
، فإنه ال جتوز مواالته   ، ومل يستقم على الدين ، أما من خالف السنة وبنيه، وعلي  وبنيه

 .  ولو كان من أهل البيت

، يتولون      فموقف أهل السنة واجلماعة من أهل البيت موقف االعتدال واإلنصاف                  
، ولو كان       ، ويتربءون ممن خالف السنة واحنرف عن الدين             أهل الدين واالستقامة منهم      

، ال ينفعه شيئ ا حىت          ، فإن كونه من أهل البيت ومن قرابة الرسول                 من أهل البيت    
 حني أنزل     قام رسول اهللا    {:   قال، فقد روى أبو هريرة        يستقيم  على دين اهللا    

‘ö   {:  عليه  É‹Ρ r& uρ y7 s? u Ï± tã š Î/ t ø% F{  أو كلمة     -يا معشر قريش  :  فقال ،  )٣( } ∪⊇⊆⊅∩ #$
، يا عباس بن عبد املطلب ال أغين     ، ال أغين عنكم من اهللا شيئ ا    اشتروا أنفسكم-حنوها 

، ويا فاطمة     عنك من اهللا شيئ ا  ال أغين   ، يا صفي ة  عمة رسول اهللا      عنك من اهللا شيئ ا
 .  )٤ (}، ال أغين عنك من اهللا شيئ ا  ، سليين من مايل ما شئت بنت حممد

 .  )٦( )٥( }من ب ط أ عمله مل يسرع به نسبه   {:  واحلديث

                                                 
 .  )٣٣١٦(، الدارمي فضائل القرآن    )٤/٣٦٧(، أمحد  )٢٤٠٨(مسلم فضائل الصحابة  ) ١(
 .  رواه مسلم  ) ٢(
 .  ٢١٤:  سورة الشعراء آية  ) ٣(
 .  رواه البخاري  ) ٤(
،   )٢٢٥(، ابن ماجه املقدمة         )٢٩٤٥(، الترمذي القراءات           )٢٦٩٩(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار               ) ٥(

 .  )٣٤٤(، الدارمي املقدمة    )٢/٢٥٢(أمحد 
 .  رواه مسلم  ) ٦(
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 ١٣٦

،   ين ي غلون يف بعض أهل البيت  ؛ الذ  ويتربأ أهل الس ن ة واجلماعة من طريقة الروافض      
؛ الذين ينصبون العداوة ألهل البيت  ، ومن طريقة النواصب  وي د عون هلم العصمة 

،  ، ومن طريقة املبتدعة واخلرافيني الذين يتوسلون بأهل البيت      ، ويطعنون فيهم   املستقيمني
 .  ويتخذوهنم أرباب ا من دون اهللا 

، والصراط املستقيم الذي ال    املنهج املعتدل فأهل السنة يف هذا الباب وغريه على 
، وأهل البيت  ، وال جفاء وال غلو يف حق أهل البيت وغريهم إفراط  فيه وال تفريط

، فقد حرق أمري املؤمنني علي بن أيب   ، ويتربءون من الغ الة  املستقيمون ي نكرون الغلو فيهم 
، لكن يرى    على قتلهمعباس ، وأقر ه ابن    الغالة الذين غ ل وا فيه بالنار طالب 

؛    عبد اهللا بن سبأ رأس الغ الة ليقتله   ، وطلب علي     قتلهم بالسيف بدل ا من التحريق 
 .  لكنه هرب واختفى 
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 فضل الصحابة وما جيب اعتقاده:  الفصل اخلامس
 فيهم ومذهب أهل السنة واجلماعة فيما حدث بينهم 

 ؟  اده فيهم، وما الذي جيب اعتق ما املراد بالصحابة
، والذي    مؤمن ا به ومات على ذلك وهو من لقي النيب   :  الصحابة مجع صحايب

؛ لسبقهم واختصاصهم بصحبة             ، وخري القرون       جيب اعتقاده فيهم أهنم أفضل األمة           
، وقد أثىن اهللا عليهم يف   ، وتبليغها ملن بعدهم ، وحتمل الشريعة عنه  واجلهاد معه النيب  

šχθ  {:   تعاىل، قال حمكم كتابه à)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρ F{$# zÏΒ t ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$# Í‘$ |ÁΡF{$#uρ t Ï% ©!$#uρ 
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 .  ١٠٠:  سورة التوبة آية ) ١(
 .  ٢٩:  سورة الفتح آية ) ٢(
 .  ٩ - ٨:  تانياآل سورة احلشر ) ٣(
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 ١٣٨

، ووصفهم بالسبق إىل    ففي هذه اآليات أن اهللا سبحانه أثىن على املهاجرين واألنصار
، ووصفهم بالتراحم فيما    ، وأعد  هلم اجلنات    ، وأخرب أنه قد رضي اهللا عنهم   اخلريات
،    ، وصالح القلوب  ، ووصفهم بكثرة الركوع والسجود   ، والش د ة على الك ف ار   بينهم
، وأن اهللا اختارهم لصحبة نبيه ليغيظ هبم أعداءه    أهنم يعرفون بسيما الطاعة واإلميانو

، وابتغاء   ، كما وصف املهاجرين بترك أوطاهنم وأمواهلم من أجل اهللا ونصرة دينه      الكفار
، ووصف األنصار بأهنم أهل دار اهلجرة      ، وأهنم صادقون يف ذلك    فضله ورضوانه 

، وإيثارهم على   ، ووصفهم مبحبة إخواهنم املهاجرين       لصادق ، واإلميان ا  والن صرة
هذه بعض  .  ، وبذلك حازوا على الفالح ، وسالمتهم من الشح ، وم واساهتم هلم أنفسهم

 رضي اهللا عنهم    -، وهناك فضائل خاصة ومراتب يفضل هبا بعضهم بعض ا  فضائلهم العامة
 .   وذلك حبسب سبقهم إىل اإلسالم واجلهاد واهلجرة  -

 أفضل الصحابة اخللفاء األربعة 
، مث بقية العشرة      أبو بكر وعمر وعثمان وعلي    : فأفضل الصحابة اخللفاء األربعة

، وأبو    ، وعبد الرمحن بن عوف  ، والزبري  ، وطلحة  ، وهم هؤالء األربعة املبشرين باجلنة
جرون على   ، وي ف ض ل  املها  ، وسعيد بن زيد ، وسعد بن أيب وقاص عبيدة بن اجلراح 

؛ على من  ، وي ف ض ل من أسلم قبل الفتح وقاتل ، وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان  األنصار
 .  أسلم بعد الفتح

 مذهب أهل السنة واجلماعة فيما حدث بني الصحابة من القتال والفتنة 
، فدسوا ماكر ا خبيث ا تظاهر باإلسالم  تآم ر  اليهود  على اإلسالم وأهله  :  سبب الفتنة

، فأخذ هذا اليهودي ينفث حقده  ، من يهود اليمن عبد اهللا بن سبأ:  ذب ا وزور ا هوك
 - وأرضاه    -عثمان بن عفان  :  ومسومه ضد اخلليفة الثالث من اخللفاء الراشدين   

، فالتف حوله من اخندع به من قاصري النظر وضعاف اإلميان وحميب  وخيتلق التهم ضده 
، وعلى أثر مقتله حصل    مظلوم اتل اخلليفة الراشد عثمان ، وانتهت املؤامرة بق الفتنة
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، وحصل    ، وشب ت الفتنة  بتحريض  من هذا اليهودي وأتباعه   االختالف بني املسلمني
 .  القتال بني الصحابة عن اجتهاد  منهم

، قصد ه  إبطال دين    إن أصل الرفض إمنا أحدثه منافق زنديق    (:  قال شارح الطحاوية 
، فإن عبد اهللا بن سبأ ملا أظهر     كما ذكر ذلك العلماء  والقدح يف الرسول    ، اإلسالم
 - كما فعل بولس بدين النصرانية -، أراد أن ي فسد دين اإلسالم مبكره وخبثه    اإلسالم

، حىت سعى يف فتنة عثمان    ، مث أظهر األمر باملعروف والنهي عن املنكر   فأظهر التنسك
؛ ليتمكن بذلك من  ، والنصر له  الكوفة أظهر الغ لو  يف علي   ، مث ملا ق د م  على    وقتله

، وخربه معروف يف    ؛ فهرب منه إىل قرقيس ، وبلغ ذلك علي ا فطلب قتله  أغراضه 
 .  ) التاريخ

 تفرقت القلوب  فلما ق تل عثمان  : ( - رمحه اهللا  -وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
، وسعى يف الفتنة من كان عاجز ا        األخيار، وظهرت األشرار وذ ل     وعظ م ت الكروب

، فبايعوا أمري املؤمنني علي بن أيب  ، وعجز عن اخلري والصالح من كان حيب إقامته عنها
، لكن كانت القلوب   ، وأفضل من بقي   وهو أحق الناس باخلالفة حينئذطالب 
، ومل يتمكن اخلليفة     ، ومل تنتظم اجلماعة  ، فلم تتفق الكلمة  ، ونار الفتنة متوقدة متفرقة

، وكان ما   ، ودخل يف الفرقة والفتنة أقوام  وخيار األمة من كل ما يريدونه من اخلري
 .  )١()  كان

ومعاوية مل  : ( ؛ يف قتال علي ومعاوية وقال أيض ا مبي ن ا عذر املتقاتلني من الصحابة
، وال أنه يستحق   اتل على أنه خليفة، ومل يق ، ومل ي باي ع له هبا حني قاتل علي ا ي د ع  اخلالفة 

، وال كان معاوية وأصحابه ي رون  أن      ، وكان معاوية يقر بذلك ملن سأله عنه اخلالفة 
 وأصحابه أنه جيب عليهم طاعته ؛ بل ملا رأى علي  يبتدئوا علي ا وأصحابه بالقتال

؛ ميتنعون   اعته، وأهنم خارجون عن ط  ، إذ ال يكون للمسلمني إال خليفة واحد  ومبايعته
، فتحصل   ، رأى أن ي قاتلهم حىت يؤدوا هذا الواجب  ، وهم أهل شوكة هذا الواجب

                                                 
 .  ) ٣٠٥ -٢٥/٣٠٤ (جمموع الفتاوى ) ١(



 البدع وغري ذلك   عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل و      

 ١٤٠

، وأهنم    إن ذلك ال جيب عليهم :  قالوا)  أي معاوية ومن معه (وهم .  الطاعة واجلماعة 
،   ألن عثمان ق ت ل  مظلوم ا باتفاق املسلمني:  ، قالوا إذا قوتلوا على ذلك كانوا مظلومني

،   ، فإذا امتنعنا ظلمونا واعتدوا علينا ، وهم غالبون هلم شوكة  تلته يف عسكر عليوق
، وإمنا علينا أن نبايع خليفة يقدر  وعلي ال ميكنه دفعهم كما مل ميكنه الدفع عن عثمان

 .  على أن ي نصفنا ويبذل لنا اإلنصاف
عت من جرائها  ومذهب أهل السنة واجلماعة يف االختالف الذي حصل والفتنة اليت وق  

 :  ، يتلخص يف أمرين احلروب بني الصحابة 
، ويكفون عن  أهنم ميسكون عن الكالم فيما حصل بني الصحابة :  األمر األول

$  {:  ، ويقولون   ؛ ألن طريق السالمة هو السكوت عن مثل هذا       البحث فيه uΖ −/ u‘ ö Ï øî $# $ oΨ s9 

$ oΨ ÏΡ≡ uθ ÷z \} uρ š Ï% ©! $# $ tΡθ à) t7 y™ Ç≈ yϑƒ M} $$ Î/ Ÿω uρ ö≅ yè øg rB ’ Îû $ uΖ Î/θ è= è% yξ Ïî t Ï% ©# Ï j9 (#θ ãΖ tΒ# u !$ oΨ −/ u‘ y7 ¨Ρ Î) Ô∃ρ â u‘ 

îΛ Ïm §‘ ∩⊇⊃∪ { )١( .  
 :  ، وذلك من وجوه    اإلجابة عن اآلثار املروية يف مساويهم  :  األمر الثاين
 .  أن هذه اآلثار منها ما هو كذب قد افتراه أعداؤهم ليشوهوا مسعتهم    :  الوجه األول
،    ، وغ ي ر  عن وجهه الصحيح   أن هذه اآلثار منها ما قد زيد ونقص فيه   :  الوجه الثاين
 .  ، فهو حمرف ال يلتفت إليه   ودخله الكذب  

؛ ألهنم     هم فيه معذورون   - وهو القليل   -أن ما صح من هذه اآلثار     :  الوجه الثالث
، فهو من موارد االجتهاد الذي إن أصاب     ، وإما جمتهدون خمطئون  إما جمتهدون مصيبون
أن   :  ؛ ملا يف احلديث ، واخلطأ مغفور  ، وإن أخطأ فله أجر واحد      اجملتهد فيه فله أجران  

، وإن اجتهد فأخطأ فله    إذا اجتهد  احلاكم  فأصاب فله أجران   {:   قالرسول اهللا 
 .  )٣( )٢( }أجر واحد   

                                                 
 .  ١٠:  ة سورة احلشر آي ) ١(
، ابن   )٣٥٧٤(، أبو داود األقضية  )١٧١٦(، مسلم األقضية   )٦٩١٩(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة  ) ٢(

 .  )٢٣١٤(ماجه األحكام 
 .  يف الصحيحني من حديث عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما     ) ٣(



 عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل والبدع وغري ذلك 

 ١٤١

، فهم ليسوا معصومني من الذنوب    أهنم بشر جيوز على أفرادهم اخلطأ :  الوجه الرابع
 :  ا؛ لكن ما يقع منهم فله مكفرات عديدة منه بالنسبة لألفراد

، كما جاءت به   ، والتوبة متحو السيئة مهما كانت  أن يكون قد تاب منه- ١
 .  األدلة

، قال   ، إن صدر    أن هلم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم    - ٢
βÎ) ÏM≈uΖ|¡pt¨  {:  تعاىل ø: $# t ÷Ïδ õ‹ãƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ¡¡9$# 4 { )١(  . 

 .   ما يغمر اخلطأ اجلزئيوهلم من الص حبة واجلهاد مع رسول اهللا   

،    ، وال يساويهم أحد يف الفضل     أهنم ت ضاعف  هلم احلسنات أكثر من غريهم  - ٣
 أحدهم إذا تصدق به أفضل      ، وأن امل د  من      أهنم خري القرون    وقد ثبت بقول رسول اهللا   

 .  ) - رضي اهللا عنهم وأرضاهم - )٢(من جبل أ حد ذهب ا إذا تصدق به غريهم  

وسائر أهل السنة واجلماعة وأئمة        : ( - رمحه اهللا -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  
، بل    ، وال القرابة وال السابقني وال غريهم    الدين ال يعتقدون عصمة أحد من الصحابة     

،   ، ويرفع هلا درجاهتم  ، واهللا تعاىل يغفر  هلم بالتوبة  دهم وقوع الذنوب منهم  جيوز عن
“  {:  ، قال تعاىل ، أو بغري ذلك من األسباب   ويغفر هلم حبسنات ماحية  Ï% ©!$#uρ u!% y` 

É−ô‰Å_Á9$$ Î/ s−£‰|¹ uρ ÿÏµ Î/   y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ šχθ à)−G ßϑ ø9$# ∩⊂⊂∪ Μ çλm; $ ¨Β šχρ â!$ t±o„ y‰ΖÏã öΝÍκÍh5u‘ 4 y7 Ï9≡sŒ â!#t“ y_ 

tÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩⊂⊆∪ tÏex6ã‹Ï9 ª!$# öΝåκ÷]tã r&uθ ó™ r& “ Ï% ©!$# (#θ è=Ïϑ tã öΝåκu‰ Ì“ øgs† uρ Λèεtô_ r& Ç|¡ôm r'Î/ “ Ï% ©!$# (#θ çΡ$ Ÿ2 

tβθè= yϑ ÷ètƒ ∩⊂∈∪ { )٣(  . 
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û ÉL ©9$# |Môϑ yè÷Ρr& ¥’ n?tã 4’ n?tãuρ £“ t$ Î!≡uρ ÷βr&uρ Ÿ≅uΗ ùå r& $ [s Î=≈|¹ çµ9|Ê ös? ôxÎ= ô¹ r&uρ ’ Í< ’ Îû ûÉL −ƒ Íh‘ èŒ ( ’ÎoΤÎ) àM ö6è? y7 ø‹s9Î) ’ ÎoΤÎ)uρ 

                                                 
 .  ١١٤:  سورة هود آية ) ١(
 .  يف احلديث املتفق عليه  ) ٢(
 .  ٣٥ - ٣٣:  اتياآل سورة الزمر ) ٣(



 البدع وغري ذلك   عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل و      

 ١٤٢

zÏΒ tÏΗ Í>ó¡ßϑ ø9$# ∩⊇∈∪ y7Í×¯≈ s9'ρ é& t Ï% ©!$# ã≅¬6 s)tG tΡ öΝåκ÷]tã z|¡ôm r& $ tΒ (#θ è=ÉΚ tã ã—uρ$ yf tG tΡuρ tã öΝÍκÌE$ t↔ ÍhŠy™ þ’Îû É=≈ pt õ¾r& 

Ïπ ¨Ψpgø:  .  )٢()  انتهى.  .  )١( } ) #$

وقد اختذ أعداء اهللا ما وقع بني الصحابة وقت الفتنة من االختالف واالقتتال سبب ا  
، وقد جرى على هذا املخطط اخلبيث بعض الكت اب    ، والنيل من كرامتهم للوقيعة هبم
 أصحاب رسول  ، فجعلوا أنفسهم حكم ا بني ؛ الذين يهرفون مبا ال يعرفون املعاصرين

، بل باجلهل واتباع    ، بال دليل  ، وخيطئون بعض هم ؛ يصو بون بعض هم  -  -اهللا 
؛ حىت شككوا     ، وترديد ما يقوله املغرضون واحلاقدون من املستشرقني وأذناهبم      اهلوى

، وسلفهم الصاحل الذين    بتاريخ أمتهم اجمليد - ممن ثقافتهم ضحلة   -بعض ناشئة املسلمني  
، وإلقاء     ، وتفريق كلمة املسلمني  ؛ لينفذوا بالتايل إىل الطعن يف اإلسالم لقرون  هم خري ا

، والعمل بقوله      ، بدل ا من االقتداء بالسلف الصاحل   الب غض يف قلوب آخر هذه األمة ألوهلا    
š  {:  تعاىل Ï% ©!$#uρ ρ â!% y` .ÏΒ öΝÏδÏ‰÷è t/ šχθ ä9θ à)tƒ $ uΖ−/u‘ öÏøî $# $ oΨ s9 $ oΨ ÏΡ≡uθ ÷z \}uρ š Ï%©!$# $ tΡθ à)t7y™ 

Ç≈ yϑƒ M}$$ Î/ Ÿω uρ ö≅ yèøgrB ’ Îû $uΖÎ/θ è= è% yξÏî tÏ% ©#Ïj9 (#θ ãΖtΒ#u !$ oΨ−/u‘ y7 ¨ΡÎ) Ô∃ρ âu‘ îΛ Ïm §‘ ∩⊇⊃∪ { )٣(  . 

                                                 
 .  ١٦ - ١٥:  تان ياآلسورة األحقاف ) ١(
 .  ) ٣٥/٦٩ (جمموع الفتاوى :  انظر ) ٢(
 .  ١٠:  سورة احلشر آية  ) ٣(
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 ١٤٣

  النهي عن سب الصحابة وأئمة اهلدى يف:  الفصل السادس

 :   النهي عن سب الصحابة- ١
 سالمة قلوهبم وألسنتهم ألصحاب رسول اهللا   :  من أصول أهل السنة واجلماعة
š  {:  كما وصفهم اهللا بذلك يف قوله تعاىل Ï% ©!$#uρ ρ â!% y` .ÏΒ öΝÏδÏ‰÷è t/ šχθ ä9θ à)tƒ $ uΖ−/u‘ öÏøî $# 

$ oΨs9 $ oΨ ÏΡ≡uθ ÷z \}uρ š Ï%©!$# $ tΡθ à)t7y™ Ç≈ yϑƒ M}$$ Î/ Ÿω uρ ö≅ yèøgrB ’ Îû $ uΖÎ/θ è= è% yξ Ïî t Ï% ©#Ïj9 (#θ ãΖtΒ#u !$ oΨ −/u‘ y7 ¨ΡÎ) Ô∃ρ âu‘ 

îΛ Ïm §‘ ∩⊇⊃∪ { )١(  . 

، فوالذي نفسي بيده لو أنفق   ال تسب وا أصحايب {:   قوله  يفوطاعة لرسول اهللا  

 .  )٣( )٢( }أحدكم مثل أ ح د ذهب ا ما بلغ مد  أحدهم وال نصيفه  

 - رضي اهللا عنهم -صحابة  ويتربءون من طريقة الرافضة واخلوارج الذين يسبون ال   
 .  ، ويكفرون أكثرهم   ، وجيحدون  فضائلهم  ويبغضون هم

، ويعتقدون أهنم خري     وأهل السنة يقبلون ما جاء يف الكتاب والسنة من فضائلهم 
 .  )٥( احلديث )٤( }.  . . خريكم قرين { ، كما قال النيب  القرون 

، وسألوه    ، وأهنا يف النار إال واحدة   تراق األمة إىل ثالث وسبعني فرقة   افوملا ذكر  
 .  )٧( )٦( }هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحايب              {:  ، قال  عن تلك الواحدة      

                                                 
 .  ١٠:  سورة احلشر آية  ) ١(
، أبو داود    )٣٨٦١(، الترمذي املناقب   )٢٥٤١(، مسلم فضائل الصحابة   )٣٤٧٠(البخاري املناقب  ) ٢(

 .  )٣/٥٥(، أمحد  )١٦١(ابن ماجه املقدمة  ،  )٤٦٥٨(السنة 
 .  احلديث متفق عليه ) ٣(
، النسائي األميان    )٢٢٢١(، الترمذي الفنت  )٢٥٣٥(، مسلم فضائل الصحابة   )٢٥٠٨(البخاري الشهادات  ) ٤(

 .  )٤/٤٢٧(، أمحد  )٤٦٥٧(، أبو داود السنة    )٣٨٠٩(والنذور 
 .  احلديث يف الصحيحني ) ٥(
 .  )٢٦٤١(اإلميان  الترمذي ) ٦(
 .  رواه اإلمام أمحد وغريه ) ٧(
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 ١٤٤

إذا رأيت الرجل يتنقص امرأ من     :  - وهو أجل  شيوخ اإلمام مسلم  -قال أبو زرعة  
،    ، وما جاء به حق     ، والرسول حق   ، وذلك أن القرآن حق     ؛ فاعلم أنه زنديق   الصحابة

؛   ؛ فمن جرحهم إمنا أراد إبطال الكتاب والس ن ة   وما أدى إلينا ذلك كله إال الصحابة
 .  ، واحلكم عليه بالزندقة والضالل أقوم وأحق     فيكون اجلرح به أليق 

،    من س ب  أحد ا من الصحابة م ستحل ا كفر:  قال العالمة ابن محدان يف هناية املبتدئني
، أو     ، أو طعن يف دينهم  ، ومن ف س قهم يكفر مطلق ا:  ، وعنه  وإن مل يستحل  فسق

 .  )١(كف رهم كفر 

  النهي عن سب أئمة اهلدى من علماء هذه األمة - ٢
أئمة اهلدى من التابعني وأتباعهم    :  مة واملرتلةيلي الصحابة يف الفضيلة والكرا

، كما قال  ، ومن جاء من بعدهم ممن تبع الصحابة بإحسان  من القرون املفضلة 
šχθ  {:  تعاىل à) Î6≈ ¡¡9 $# uρ tβθ ä9 ¨ρ F{ $# z ÏΒ t Ì Éf≈ yγ ßϑ ø9 $# Í‘$ |ÁΡ F{ $# uρ t Ï% ©! $# uρ Ν èδθ ãè t7 ¨? $# 9≈ |¡ ôm Î* Î/ 

š† ÅÌ §‘ ª! $# öΝ åκ ÷] tã (#θ àÊ u‘ uρ çµ ÷Ζ tã { )اآلية .  . )٢ . 

tΒ  {:  ، فقد قال تعاىل ؛ ألهنم أعالم هدى فال جيوز  تنق صهم وسب هم uρ È,Ï%$ t±ç„ 

tΑθ ß™ §9$# .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ t ¨t6 s? ã& s! 3“ y‰ßγø9$# ôìÎ6 −Ftƒ uρ uöxî È≅‹ Î6 y™ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# Ï& Îk!uθ çΡ $ tΒ 4’ ¯< uθs? Ï& Î#óÁçΡuρ zΝ¨Ψ yγ y_ ( 

ôNu!$ y™ uρ #·ÅÁ tΒ ∩⊇⊇∈∪ { )٣(  . 

لى كل مسلم بعد م واالة اهللا ورسوله مواالة   فيجب  ع (:  قال شارح الطحاوية 
، الذين جعلهم اهللا مبرتلة     ، خصوص ا الذين ه م ورثة األنبياء  ، كما أطلق القرآن   املؤمنني
، وقد أمجع  املسلمون على هدايتهم  ، ي هتدى هبم يف ظلمات الرب والبحر النجوم
 .  ودرايتهم

                                                 
 .  ) ٣٨٩ -٢/٣٨٨ (شرح عقيدة السفاريين  ) ١(
 .  ١٠٠:  سورة التوبة آية ) ٢(
 .  ١١٥:  سورة النساء آية ) ٣(
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 ١٤٥

، فبهم قام الكتاب وبه   ا مات من سنته، واحمليون مل  يف أمتهفإهنم خ لفاء الرسول 
، وكلهم متفقون اتفاق ا يقين ا على وجوب اتباع   ، وهبم نطق الكتاب وبه نطقوا  قاموا

، فال بد له    إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح خبالفه   :   ولكنالرسول 
 .  ) يف تركه من عذر

 :  ومجاع األعذار ثالثة أصناف
 .   قالهاده أن النيب   عدم اعتق:  أحدها

 .  عدم اعتقاده أنه أراد تلك املسألة بذلك القول  :  الثاين

 .  اعتقاده أن احلكم منسوخ  :  الثالث

، وإيضاح ما      إلينا؛ بالسبق وتبليغ ما أرسل به الرسول   فلهم الفضل علينا واملنة
$  { ، فرضي اهللا عنهم وأرضاهم    كان منه خيفى علينا uΖ−/u‘ öÏøî $# $ oΨ s9 $ oΨ ÏΡ≡uθ ÷z \}uρ š Ï%©!$# 

$ tΡθ à)t7y™ Ç≈ yϑƒM}$$ Î/ Ÿω uρ ö≅yè øgrB ’Îû $ uΖÎ/θ è= è% yξÏî t Ï%©#Ïj9 (#θãΖtΒ#u !$ oΨ−/u‘ y7 ¨ΡÎ) Ô∃ρ âu‘ îΛÏm §‘ ∩⊇⊃∪ { )١(  . 

واحلط  من قدر العلماء بسبب وقوع اخلطأ االجتهادي من بعضهم هو من طريقة       
، وإليقاع العداوة بني    ؛ للتشكيك يف دين اإلسالم ، ومن م خططات أعداء األمة املبتدعة
، كما   ، وبث  الفرقة بني الشباب والعلماء  ، وألجل فصل خلف األمة عن سلفها   املسلمني

؛ ومن   ؛ الذين حيطون من قدر الفقهاء  لذلك بعض الطلبة املبتدئني، فليتنبه هو الواقع اآلن
، فليعتزوا  ، واالنتفاع مبا فيه من حق وصواب   ، ويزهدون يف دراسته  قدر الفقه اإلسالمي

 .  واهللا املوفق .  ؛ وال ينخدعوا بالدعايات املضللة واملغرضة    ، وليحترموا علماءهم بفقههم

                                                 
 .  ١٠:  سورة احلشر آية  ) ١(



 البدع وغري ذلك   عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل و      

 ١٤٦

 البدع :  الباب السادس
 :  ضمن الفصول التاليةويت

 .   أحكامها- أنواعها -تعريف البدعة  :  الفصل األول

 .  ، واألسباب اليت أد ت إليها   ظهور البدع يف حياة املسلمني   :  الفصل الثاين

، ومنهج أهل السنة واجلماعة يف        موقف األمة اإلسالمية من املبتدعة   :  الفصل الثالث
 .  الر د  عليهم

 :  يف الكالم على مناذج من البدع املعاص رة وهي    : الفصل الرابع

 .   االحتفال باملولد النبوي-١

 .  ، وحنو ذلك   الت رب ك باألماكن واآلثار واألموات-٢

 .   البدع يف جمال العبادات والت قر ب إىل اهللا-٣
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 ١٤٧

 ، أنواعها وأحكامها  تعريف البدعة:  الفصل األول

 البدعة يف اللغة :   تعريفها- ١
ßìƒ  {:  ، ومنه قوله تعاىل  ، وهو االختراع على غري مثال سابق  مأخوذة من الب د ع  Ï‰ t/ 

ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( { )١(  . 

 .  )٢( } ö≅è% $tΒ àMΖä. %Yæô‰Î/ zÏiΒ È≅ß™”9$#  { : ، قوله تعاىل    أي خمترعها على غري مثال سابق      

 .  ، بل تقدمين كثري من الرسل ما كنت أول من جاء بالرسالة من اهللا إىل العباد :  أي

 .  ابتدأ طريقة مل يسبق إليها :   يعين، ابتدع فالن بدعة  :  ويقال
 :  واالبتداع على قسمني

؛ ألن األصل يف العادات   ، وهذا مباح ابتداع يف العادات كابتداع املخترعات احلديثة
 .  اإلباحة

من أحدث     {:  ، قال  ؛ ألن األصل فيه التوقيف ، وهذا م حر م وابتداع يف الدين

من عمل عمل ا ليس عليه أمرنا     {:   ويف رواية )٤( )٣( }يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد  

 .  )٦( )٥( }فهو رد 

                                                 
 .  ١١٧:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  ٩:  سورة األحقاف آية ) ٢(
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية   )٢٥٥٠(البخاري الصلح  ) ٣(

 .  )٦/٢٧٠(أمحد 
 .  رواه البخاري ومسلم   ) ٤(
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية   )٢٥٥٠(البخاري الصلح  ) ٥(

 .  )٦/٢٥٦(أمحد 
 .  يف صحيح مسلم  ) ٦(



 البدع وغري ذلك   عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل و      

 ١٤٨

 :   أنواع البدع- ٢
 :  البدعة يف الدين نوعان

، وسائر     ، كمقاالت اجلهمي ة واملعتزلة والر افضة     ة اعتقادي ةبدعة قولي  :  النوع األول
 .  ، واعتقاداهتم الفرق الض ال ة 

 :  ، وهي أقسام  ، كالت عب د هللا بعبادة مل يشرعها  بدعة يف العبادات :  النوع الثاين

بأن حيدث عبادة ليس هلا أصل يف   :  ما يكون يف أصل العبادة:  القسم األول
، أو أعياد ا غري   ث صالة غري مشروعة أو صيام ا غري مشروع أصل ا  ، كأن حيد الشرع 

 .  مشروعة كأعياد املوالد وغريها 
، كما لو زاد ركعة خامسة  ما يكون من الزيادة يف العبادة املشروعة  :  القسم الثاين

 .  يف صالة الظهر أو العصر مثل ا   
 بأن يؤديها على صفة غري  ؛ ما يكون يف صفة أداء العبادة املشروعة   :  القسم الثالث

، وكالتشديد على    ، وذلك كأداء األذكار املشروعة بأصوات مجاعية م طربة   مشروعة
 .  النفس يف العبادات إىل حد خيرج عن سنة الرسول  

،   ما يكون بتخصيص وقت للعبادة املشروعة مل خيصصه الشرع    :  القسم الرابع
، فإن أصل الصيام والقيام   يامكتخصيص يوم النصف من شعبان وليلته بصيام وق

 .  ، ولكن ختصيصه بوقت من األوقات حيتاج إىل دليل  مشروع 



 عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل والبدع وغري ذلك 

 ١٤٩

  حكم البدعة يف الدين جبميع أنواعها - ٣
حمدثات  وإياكم و {:  ، لقوله   كل بدعة يف الدين فهي حمرمة وضاللة 

من   {:   وقوله  )٢( )١( }، فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة    األمور
عمل ا   من عمل  {:   ويف رواية  )٤( )٣( }أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد     

فدل احلديثان على أن كل حمدث يف الدين فهو     )٦( )٥( }ليس عليه أمرنا فهو رد 
، ومعىن ذلك أن البدع يف العبادات واالعتقادات     ، وكل بدعة ضاللة مردودة     بدعة
،    ، فمنها ما هو كفر صراح ، ولكن التحرمي يتفاوت حبسب نوعية البدعة  حمرمة

،    ، ودعاء أصحاهبا  ، وتقدمي الذبائح والنذور هلا  هباكالطواف بالقبور تقر ب ا إىل أصحا
،   ومنها ما هو من وسائل الشرك.  ، وكأقوال غالة اجلهمية واملعتزلة    واالستغاثة هبم

، ومنها ما هو فسق اعتقادي كبدعة اخلوارج     كالبناء على القبور والصالة والدعاء عندها  
، ومنها ما هو معصية   الفة لألدلة الشرعية والقدرية واملرجئة يف أقواهلم واعتقاداهتم املخ  

 .  )٧(، واخلصاء بقصد قطع شهوة اجلماع    كبدعة التبتل والصيام قائم ا يف الشمس
 :  تنبيه

فإن   {:  من ق س م  البدعة إىل بدعة حسنة وبدعة سيئة فهو خمطئ وخمالف لقوله  
، وهذا      حكم على البدع كلها بأهنا ضاللة   ألن الرسول  )٨( }كل بدعة ضاللة 

                                                 
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة    )٢٦٧٦(مذي العلم   التر) ١(
 .  حديث حسن صحيح  :  رواه الترمذي وقال  ) ٢(
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية   )٢٥٥٠(البخاري الصلح  ) ٣(

 .  )٦/٢٧٠(أمحد 
 .  متفق عليه ) ٤(
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية   )٢٥٥٠(البخاري الصلح  ) ٥(

 .  )٦/٢٥٦(أمحد 
 .  رواه مسلم  ) ٦(
 .  ) ٢/٣٧ (االعتصام للشاطيب  :  انظر ) ٧(
،   )٣/٣١١(، أمحد  )٤٥(، ابن ماجه املقدمة   )١٥٧٨(، النسائي صالة العيدين   )٨٦٧(مسلم اجلمعة  ) ٨(

 .  )٢٠٦(الدارمي املقدمة  



 البدع وغري ذلك   عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل و      

 ١٥٠

قال احلافظ  ابن  رجب يف شرح   .  ؛ بل هناك بدعة حسنة   ليس كل بدعة ضاللة   :  يقول
 من جوامع الكلم ال خيرج عنه     )١( }كل بدعة ضاللة     {:  فقوله   : ( األربعني
من أحدث يف أمرنا   {:  ، وهو شبيه بقوله  م من أصول الدين، وهو أصل عظي  شيء

، ومل يكن له أصل    ، فكل من أحدث شيئ ا ونسب ه  إىل الدين )٢( }ما ليس منه فهو رد 
،  ئل االعتقادات، وسواء يف ذلك مسا   ، والدين بريء منه  من الدين يرجع إليه فهو ضاللة   

 .  انتهى.  . )٣()  أو األعمال أو األقوال الظاهرة والباطنة 
:   يف صالة التراويح  وليس هلؤالء حجة على أن هناك بدعة حسنة إال قول عمر      

 .  نعمت البدعة هذه

، مثل مجع القرآن يف كتاب   إهنا أ حدثت أشياء مل يستنكرها السلف:  وقالوا أيض ا
 .  ديث وتدوينه، وكتابة احل واحد 

، وقول    ، فليست م حدثة واجلواب عن ذلك أن هذه األمور هلا أصل يف الشرع        
، فما كان له أصل يف الشرع     يريد  البدعة اللغوية ال الشرعي ة)  نعمت البدعة : ( عمر

ما ليس له   :  ؛ ألن البدعة شرع ا   ، فهو بدعة  لغة  ال شرع ا  إنه بدعة:  ، إذا قيل  ي رج ع  إليه 
 كان  ؛ ألن النيب   ومجع القرآن يف كتاب واحد له أصل يف الشرع      .  أصل يف الشرع  

 يف - رضي اهللا عنهم -، فجمعه الصحابة  ، لكن كان مكتوب ا متفرق ا يأمر بكتابة القرآن 
 .  مصحف واحد حفظ ا له  

، وختل ف  عنهم يف األخري خشية أن       بأصحابه ليايلوالتراويح قد صالها النيب  
 يصلوهنا أوزاع ا متفرقني يف حياة - رضي اهللا عنهم -، واستمر  الصحابة    ض عليهمتفر

                                                 
،   )٣/٣١١(، أمحد  )٤٥(، ابن ماجه املقدمة   )١٥٧٨(، النسائي صالة العيدين   )٨٦٧(جلمعة  مسلم ا) ١(

 .  )٢٠٦(الدارمي املقدمة  
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية   )٢٥٥٠(البخاري الصلح  ) ٢(

 .  )٦/٢٥٦(أمحد 
 .  ٢٣٣جامع العلوم واحلكم ص ) ٣(
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 ١٥١

 على إمام واحد كما كانوا  ، إىل أن مجعهم عمر بن اخلطاب      وبعد وفاتهالنيب 
 .   وليس هذا بدعة يف الدين خلف النيب  

األحاديث   بكتابة بعض ، فقد أمر النيب    وكتابة  احلديث أيض ا هلا أصل يف الشرع     
  يكتب احلديث يف عهد النيب ، وكان أبو هريرة  ؛ ملا طلب منه ذلك لبعض أصحابه

،   خشية أن خيتلط بالقرآن ما ليس منه    :  وكان احملذور من كتابته بصفة عامة يف عهده   
 فدو ن    ، وضبط قبل وفاته   ؛ ألن القرآن قد تكامل   انتفى هذا احملذور فلما ت وف ي 

، فجزاه م  اهللا عن اإلسالم واملسلمني     ديث  بعد ذلك حفظ ا له من الضياع املسلمون احل  
 .   من الضياع وعبث العابثني؛ حيث حفظوا كتاب رهبم وسنة نبيهم    خري ا



 البدع وغري ذلك   عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل و      

 ١٥٢

 ظهور البدع يف حياة املسلمني واألسباب اليت أدت إليها :  الفصل الثاين

   ظهور البدع يف حياة املسلمني- ١
 :   وحتته مسألتان

 :  وقت ظهور البدع:  املسألة األوىل
 واعلم أن عامة البدع املتعلقة بالعلوم   )١( - رمحه اهللا -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 حيث ، كما أخرب به النيب  والعبادات إمنا وقع يف األمة يف أواخر عهد اخللفاء الراشدين  
، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين  من يعش منكم فسريى اختالف ا كثري ا {:  قال

، وبدعة التشيع  ، وبدعة اإلرجاء بدعة  القدر:   وأول بدعة ظهرت )٣( )٢( }املهديني 
، مث يف أواخر     رورية، وملا حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان ظهرت بدعة احل  واخلوارج 

عصر الصحابة حدثت القدرية يف آخر عصر ابن عمر وابن عباس وجابر وأمثاهلم من       
، وأما اجلهمية فإمنا حدثوا       وحدثت املرجئة قريب ا من ذلك  - رضي اهللا عنهم  -الصحابة 

، وكان     ، وقد روي أنه أنذر هبم    يف أواخر عصر التابعني بعد موت عمر بن عبد العزيز   
 .   جهم خب راسان يف خالفة هشام بن عبد امللك  ظهور

،    ، وقد أنكروا على أهلها   ، والصحابة  موجودون    هذه البدع ظهرت يف القرن الثاين  
، وظهر اختالف اآلراء وامليل إىل      ، وحدثت الفنت بني املسلمني  مث ظهرت بدعة االعتزال 

،  لقبور بعد القرون املفضلة  ، وبدعة البناء على ا  ، وظهرت بدعة التصوف    البدع واألهواء 
 .  وهكذا كلما تأخر الوقت زادت البدع وتنوعت 

                                                 
 .  ) ١٠/٣٥٤ (جمموع الفتاوى ) ١(
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة   )٤/١٢٦(، أمحد   )٤٢(، ابن ماجه املقدمة   )٢٦٧٦(الترمذي العلم   ) ٢(
 .  حديث حسن صحيح  :  رواه أبو داود والترمذي وقال  ) ٣(



 عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل والبدع وغري ذلك 

 ١٥٣

 :  مكان ظهور البدع:  املسألة الثانية
فإن   : ( ، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ختتلف البلدان اإلسالمية يف ظهور البدع فيها  
:   مخسة وخرج منها العلم  واإلميان األمصار الكبار اليت سكنها أصحاب رسول اهللا 

، وما يتبع   ، والفقه والعبادة  ، منها خرج القرآن واحلديث   ، والشام ، والعراقان  احلرمان
،  ، غري املدينة النبوية ، وخ رج  من هذه األمصار بدع أصولية    ذلك من أمور اإلسالم 

، والبصرة خرج منها   ، وانتشر بعد ذلك يف غريها فالكوفة خرج منها التشيع واإلرجاء
، والشام كان هبا النصب   ، وانتشر بعد ذلك يف غريها    االعتزال والنسك الفاسد القدر و
 .  ، وهو شر البدع   ، وأما التجهم فإمنا ظهر يف ناحية خراسان   والقدر

، فلما حدثت الفرقة بعد مقتل   وكان ظهور البدع حبسب البعد عن الدار النبوية  
،     فكانت سليمة من ظهور هذه البدع  ، وأما املدينة النبوية  عثمان ظهرت بدعة احلرورية  

، إذ كان هبا قوم من     ، فكان عندهم مهان ا مذموم ا وإن كان هبا من هو مضمر لذلك  
،    ، خبالف التشيع واإلرجاء يف الكوفة  ، ولكن كانوا مقهورين ذليلني القدرية وغريهم

د ثبت يف ، وق ، فإنه كان ظاهر ا ، والنصب بالشام واالعتزال وبدع النساك بالبصرة
، ومل يزل العلم واإلميان ظاهر ا إىل زمن         أن الد ج ال  ال يدخلها   الصحيح عن النيب  

 .  )١()  ، وهم من أهل القرن الرابع    أصحاب مالك

، وال خرج   فأما العصور الثالثة املفضلة فلم يكن فيها باملدينة النبوية بدعة ظاهرة البتة
 .  ا خرج من سائر األمصار ، كم منها بدعة يف أصول الدين البتة 

                                                 
 .  ) ٣٠٣ -٢٠/٣٠٠ (جمموعة الفتاوى ) ١(



 البدع وغري ذلك   عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل و      

 ١٥٤

 :   األسباب اليت أدت إىل ظهور البدع- ٢
مما ال شك فيه أن االعتصام بالكتاب والسنة فيه منجاة من الوقوع يف البدع      
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خ ط  لنا رسول  :  قال {:   فيما رواه ابن مسعود وقد وضح ذلك النيب  
:  ، وعن مشاله مث قال   ، مث خط  خطوط ا عن ميينه   هذا سبيل اهللا :   خط ا فقالاهللا 
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 .  ، والبدع احملد ث ة   ؛ تنازعته الطرق املضللة  فمن أعرض  عن الكتاب والسنة 

اجلهل  بأحكام   :  فاألسباب اليت أد ت إىل ظهور البدع تتلخص يف األمور التالية
، ونتناول  ، التشبه بالكفار وتقليدهم ، التعصب لآلراء واألشخاص ، اتباع اهلوى  الدين

 :  هذه األسباب بشيء من التفصيل

 :   اجلهل بأحكام الدين-أ 
، كما   ؛ ق ل  العلم  وفشا اجلهل سالة، وب ع د  الناس عن آثار الر كلما امتد الزمن

 )٥( )٤( }من ي ع ش منكم فسريى اختالف ا كثري ا  {:   بقولهأخرب  بذلك النيب  
، ولكن يقبض  العلم      إن  اهللا ال يقبض  العلم انتزاع ا ينتزعه من العباد   {:  وقوله 

                                                 
 .  ١٥٣:  سورة األنعام آية ) ١(
 .  ١٥٣:  ة سورة األنعام آي) ٢(
 .  رواه أمحد وابن حبان واحلاكم وغريهم  ) ٣(
، الدارمي    )٤/١٢٦(، أمحد  )٤٤(، ابن ماجه املقدمة   )٤٦٠٧(، أبو داود السنة    )٢٦٧٦(الترمذي العلم   ) ٤(

 .  )٩٥(املقدمة 
 .  حديث حسن صحيح  :  من حديث رواه أبو داود والترمذي وقال    ) ٥(
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، فسئلوا فأفتوا بغري   ؛ حىت إذا مل ي ب ق عامل ا اختذ الناس رءوس ا ج ه ال ا     بقبض العلماء
 .  )٢( )١( }، فضل وا وأضل وا    علم

 والعلماء أتيحت الفرصة للبدع أن     ، فإذا ف قد العلم فال ي قاوم  البدع  إال العلم والعلماء 
 .  ، وألهلها أن ينشطوا  تظهر وتنتشر

 :   اتباع اهلوى-ب 
β  {:  ، كما قال تعاىل من أعرض عن الكتاب والسنة اتبع هواه Î*sù óΟ©9 (#θ ç7ŠÉf tFó¡o„ y7 s9 

öΝn= ÷æ$$ sù $ yϑ ¯Ρr& šχθ ãèÎ7−Ftƒ öΝèδ u!#uθ ÷δ r& 4 ôtΒ uρ ‘≅ |Ê r& Ç£ϑ ÏΒ yìt7©?$# çµ1uθ yδ Îötó Î/ “ W‰èδ š∅ ÏiΒ «!$# 4 { )٣(  . 

M|  {:  وقال تعاىل ÷ƒutsùr& ÇtΒ x‹sƒ ªB$# …çµ yγ≈s9Î) çµ1uθ yδ ã&©#|Ê r&uρ ª!$# 4’ n?tã 5Οù= Ïæ tΛs yz uρ 4’ n?tã Ïµ Ïè øÿ xœ 

Ïµ Î7ù= s% uρ Ÿ≅yè y_ uρ 4’n?tã Íν Î|Çt/ Zο uθ≈t±Ïî yϑ sù ÏµƒÏ‰öκu‰ .ÏΒ Ï‰÷è t/ «!$# 4 { )٤(  . 

 .  والبدع إن ما هي نسيج  اهلوى املت بع 

 :   التعصب لآلراء والرجال-ج 
:  ، قال تعاىل  ، ومعرفة احلق      التعصب لآلراء والرجال حيول بني املرء وات باع الدليل               

}  # sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝ ßγ s9 (#θ ãè Î7 ®? $# !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# (#θ ä9$ s% ö≅ t/ ßì Î6 ®K tΡ !$ tΒ $ uΖ ø‹ x ø9 r& Ïµ ø‹ n= tã !$ tΡ u !$ t/# u 3 { )٥(  . 

، إذا    وهذا هو الشأن يف املتعصبني اليوم من بعض أتباع املذاهب الصوفية والقبوريني 
،    ؛ احتجوا مبذاهبهم ، ونبذ ما ه م عليه مما ي خالفهما د عوا إىل اتباع الكتاب والسنة
 .  ومشائخهم وآبائهم وأجدادهم 

                                                 
،   )٥٢(، ابن ماجه املقدمة  )٢٦٥٢(، الترمذي العلم   )٢٦٧٣( العلم   ، مسلم )١٠٠(البخاري العلم  ) ١(

  . )٢٣٩(، الدارمي املقدمة    )٢/١٦٢(أمحد 
 .  ) ١٨٠ / ١ (جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب   ) ٢(
 .  ٥٠:  سورة القصص آية) ٣(
 .  ٢٣:  سورة اجلاثية آية ) ٤(
 .  ١٧٠:  سورة البقرة آية ) ٥(
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 :  بالكفار التشبه -د 
خرجنا مع   {:  ، كما يف حديث أيب واقد الليثي قال وهو من أشد ما يوقع يف البدع

، وللمشركني س درة يعكفون عندها  ، وحنن حدثاء عهد بكفر  إىل ح ننيرسول اهللا 
،    يا رسول  اهللا :  ، فمررنا بسدرة فقلنا ذات  أنواط :  ، يقال هلا نوطون هبا أسلحتهموي

! ، إهنا السنن   اهللا أكرب ، فقال رسول اهللا  اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط  
≅   {:   كما قالت بنو إسرائيل ملوسى   - والذي نفسي بيده  -قلتم  yèô_ $# !$ uΖ©9 $ Yγ≈ s9Î) $ yϑ x. óΟßγ s9 

×π yγ Ï9#u 4 tΑ$ s% öΝä3¯ΡÎ) ×Πöθs% tβθè= yγ øgrB ∩⊇⊂∇∪ { )٢ (}  لتركب ن  س ن ن  من قبلكم )١(  . 

طلبوا هذا  أن التشبه بالكفار هو الذي محل بين إسرائيل أن ي  :  ففي هذا احلديث
 ، وهو الذي محل بعض أصحاب حممد  ، وهو أن جيعل هلم آهلة يعبدوهنا  الطلب القبيح

، فإن    ، وهذا نفس الواقع اليوم أن يسألوه أن جيعل هلم شجرة يتربكون هبا من دون اهللا  
،    ، كأعياد املوالد  غالب الناس من املسلمني قلدوا الكفار يف عمل البدع والشركيات   

،    ، واالحتفال باملناسبات الدينية والذكريات أليام واألسابيع ألعمال خمصصةوإقامة ا
،  ، والبناء على القبور ، وبدع اجلنائز  ، وإقامة املآمت  ، والنصب التذكارية وإقامة التماثيل
 .  وغري ذلك

 

                                                 
 .  ١٣٨:  راف آية  سورة األع) ١(
 .  رواه الترمذي وصححه   ) ٢(
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 موقف األمة اإلسالمية من املبتدعة:  الفصل الثالث
  عليهم ومنهج أهل السنة واجلماعة يف الر د 

  موقف أهل الس ن ة واجلماعة من املبتدعة - ١
، ومينعوهنم     ، وي نكرون عليهم بدعهم   ما زال أهل السنة واجلماعة يردون على املبتدعة    

 :  ، وإليك مناذج من ذلك  من مزاولتها

؟   ما لك  :  ، فق لت  له  دخل علي  أبو الدرداء م غض ب ا    : ( عن أم الدرداء قالت   {  ) أ (

 .  )٢( )١( }واهللا ما أعرف  فيهم شيئ ا من أمر حممد إال أهنم يصلون مجيع ا   :  فقال

كنا جنلس  على :  مسعت  أيب ي ح د ث  عن أبيه قال : ( عن عمر بن حيىي قال { ) ب (
، فجاءنا أبو  ، فإذا خرج مشينا معه إىل املسجد  باب عبد اهللا بن مسعود قبل صالة الغداة 

، فجلس معنا  ال:  ؟ قلنا أخرج  عليك م أبو عبد الرمحن بعد:  ، فقال موسى األشعري
، إين رأيت يف املسجد    يا أبا عبد الرمحن:  ، فقال ا خرج  ق منا إليه مجيع ا ، فلم حىت خ رج  

إن ع ش ت  :  ؟ قال وما هو:  ، قال   إال خري ا- واحلمد هللا -، ومل أر   آنف ا أمر ا أنكرت ه 
، يف كل حلقة    رأيت  يف املسجد قوم ا حلق ا جلوس ا ينتظرون الصالة     :  ، قال فستراه
،    هللوا مائة:  ، فيقول ، فيكربون مائة كربوا مائة:   حصى فيقول ، ويف أيديهم  رجل

ما :  ؟ فقال فماذا قلت  هلم:  ، قال ، فيسبحون مائة سب حوا مائة:  ، فيقول فيهللون مائة
،   أفال أمرت ه م أن يعدوا سيئاهتم   :  ، قال ، أو انتظار أمرك   قلت  هلم شيئ ا انتظار  رأيك

 ؟   من حسناهتم شيءوضمنت  هلم أن ال يضيع 

ما هذا  :  ، فوقف عليهم فقال ؛ حىت أتى حلقة من تلك احللق   مضى ومضينا معهمث
، حصى نعد  به التكبري والتهليل والتسبيح    يا أبا عبد الرمحن:  ؟ قالوا الذي أراكم تصنعون

 ، وحيكم  ، فأنا ضامن  أن ال يضيع  من حسناتكم شيء فعدوا سيئاتكم:  ، قال والتحميد
                                                 

 .  )٥/١٩٥(، أمحد  )٦٢٢(البخاري األذان  ) ١(
 .  رواه البخاري  ) ٢(
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، وآنيته  ، وهذه ثيابه مل تبل ، هؤالء أصحابه متوافرون ، ما أسرع هلكتكم  يا أمة حممد
، أو م فتتحو باب    إنكم لعلى ملة  هي أهدى من ملة حممد    :  ، والذي نفسي بيده  مل ت كسر

وكم مريد للخري لن  :  ، قال واهللا يا أبا عبد الرمحن ما أردنا إال اخلري  :  قالوا .  ضاللة 
، وامي  اهللا ال       حدثنا أن قوم ا يقرءون القرآن ال جياوز تراقيهم     إن  رسول اهللا    ! ي صيبه 

رأينا عامة أولئك  :  فقال  عمرو بن سلمة.  مث تول ى عنهم.  أدري لعل أكثرهم م نك م
 .  )٢( )١( }يطاعنوننا يوم  النهروان مع اخلوارج  

؟    من أين أ ح ر م   :   فقال-  رمحه اهللا-جاء رجل إىل اإلمام مالك بن أنس    )  ج  (
فإن أحرمت  من   :  ، فقال الرجل   وأحرم منه  من امليقات الذي و ق ت  رسول اهللا :  فقال

أكره عليك  :  ، قال  ما تكره  من ذلك:  ، فقال  ال أرى ذلك:  ، فقال مالك أبعد منه
Í‘x‹ós  {:  ىل يقولفإن  اهللا تعا:  ؟ فقال  مالك وأي فتنة يف ازدياد اخلري :  ، قال الفتنة uŠù= sù 

t Ï% ©!$# tβθàÏ9$ sƒ ä† ôtã ÿÍν Íö∆ r& β r& öΝåκz:ŠÅÁ è? îπ uΖ÷FÏù ÷ρ r& öΝåκz: ÅÁãƒ ë># x‹tã íΟŠ Ï9r& ∩∉⊂∪ { )٣(  . 

 ! ؟  )٤( خ ص ص ت  بفضل مل ي خت ص  به رسول  اهللا وأي فتنة أعظم من أنك 

 .  ، واحلمد هللا   ، وال زال العلماء  ي نكرون  على املبتدعة يف كل عصر  هذا منوذج 

  منهج أهل السنة واجلماعة يف الرد على أهل البدع - ٢
، حيث    ، وهو املنهج املقنع املفحم     منهجهم يف ذلك مبين على الكتاب والسنة  

، ويستدلون بالكتاب والسنة على وجوب التمسك      شبه املبتدعة وينقضوهنا يوردون 
، ورد وا يف      ، وقد أل فوا املؤلفات الكثرية يف ذلك     ، والنهي عن البدع واحملدثات    بالسنن

، يف مقاالهتم املبتدعة يف  كتب العقائد على الشيعة واخلوارج واجلهمية واملعتزلة واألشاعرة  
، كما أل ف  اإلمام أمحد كتاب الرد      ، وألفوا كتب ا خاص ة يف ذلك   يدةأصول اإلميان والعق 

                                                 
 .  )٢٠٤(، الدارمي املقدمة    )١/٤٠٤(، أمحد  )١٦٨(، ابن ماجه املقدمة   )٢١٨٨(الترمذي الفنت  ) ١(
 .  رواه الدارمي  ) ٢(
 .  ٦٣:  سورة النور آية ) ٣(
 .  ١٤الباعث على إنكار البدع واحلوادث نقل ا عن أيب بكر اخلالل ص     :  و شامة يف كتابذكره أب) ٤(
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، وكما يف كتب    ، وألف غريه من األئمة يف ذلك كعثمان بن سعيد الدارمي      على اجلهمية 
، من   ، وغريهم  ، والشيخ حممد بن عبد الوهاب    شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم  

، وأما الكتب اخلاصة يف الرد على أهل      بورية والصوفية  ، وعلى الق الرد على تلك الفرق 
 :  ، منها على سبيل املثال من الكتب القدمية  ، فهي كثرية البدع

 .   كتاب االعتصام لإلمام الشاطيب-١

، فقد استغرق الرد على    كتاب اقتضاء الصراط املستقيم لشيخ اإلسالم ابن تيمية-٢
 .  املبتدعة جزء ا كبري ا منه 

 .  تاب إنكار احلوادث والبدع البن وض اح  ك-٣

 .   كتاب احلوادث والبدع للطرطوشي  -٤

 .   كتاب الباعث على إنكار البدع واحلوادث أليب شامة -٥
 :  ومن الكتب العصرية

 .   كتاب اإلبداع يف مضار االبتداع للشيخ علي حمفوظ-١

يخ حممد بن أمحد   كتاب السنن واملبتدعات املتعلقة باألذكار والصلوات للش -٢
 .  الشقريي احلوامدي

 .   رسالة التحذير من البدع للشيخ عبد العزيز بن باز -٣

 ي نكرون البدع  ويردون على املبتدعة من   - واحلمد هللا  -وال يزال  علماء املسلمني 
، مما له كبري  خالل الصحف واجملالت واإلذاعات وخطب اجل مع والندوات واحملاضرات    

 .  ، وقمع املبتدعني  ، والقضاء على البدع  ة املسلمني األثر يف توعي
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 يف بيان مناذج من البدع املعاصرة :  الفصل الرابع
 :  وهي

 .   االحتفال باملولد النبوي-١

 .   التربك باألماكن واآلثار واألموات وحنو ذلك -٢

 .   البدع يف جمال العبادات والتقرب إىل اهللا-٣

، وكثرة الدعاة إىل البدع    ، وقلة العلم كم تأخر الزمن؛ حب البدع املعاصرة كثرية
لتتبع ن   { ؛ مصداق ا لقوله   ، وسريان التشبه بالكفار يف عاداهتم وطقوسهم   واملخالفات

 .  )٢( )١( }سن ن  من كان قبلكم 

                                                 
 .  )٣/٨٩(، أمحد  )٢٦٦٩(، مسلم العلم   )٣٢٦٩(البخاري أحاديث األنبياء  ) ١(
 .  رواه الترمذي وصححه   ) ٢(
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  االحتفال مبناسبة املولد النبوي - ١
، فيحتفل جهلة       شبه بالنصارى يف عمل ما يسم ى باالحتفال مبولد املسيحوهو ت
، أو العلماء املضلون يف ربيع األول أو يف غريه من كل سنة مبناسبة مولد الرسول      املسلمني

، أو     ، ومنهم من يقيمه يف البيوت فمنهم من يقيم هذا االحتفال يف املساجد.  حممد 
، يعملون ذلك    حض ر  مجوع  كثرية من دمهاء الناس وعوامهم، وي  األمكنة املعدة لذلك 

 والغالب  أن هذا    - عليه السالم  -تشبه ا بالنصارى يف ابتداعهم االحتفال مبولد املسيح   
، ال خيلو من وجود الشركيات    ، وتشبه ا بالنصارى االحتفال عالوة على كونه بدعة 

 إىل درجة دعائه من دون       حق الرسول    ، كإنشاد القصائد اليت فيها الغلو يف واملنكرات
ال ت طروين كما  {:   عن الغ لو  يف مدحه فقال، وقد هنى النيب   ، واالستغاثة به اهللا

وقد  .  )٢( )١( }عبد اهللا ورسوله :  لوا ، فقو ؛ إمنا أنا عبد أطرت النصارى ابن  مرمي
يصحب هذا االحتفال اختالط بني الرجال والنساء وفساد األخالق وظهور املسكرات     

 .  وغري ذلك
،    حيض ر  احتفاالهتم، ورمبا يعتقدون أن الرسول    الغ ل و  يف املدح  :  اإلطراء  معناه

اجلماعية املنغمة وضرب    األناشيد :  ومن املنكرات اليت تصاحب هذه االحتفاالت
، وقد يكون فيه اختالط بني    ، وغري  ذلك من عمل األذكار الصوفية املبتدعة  الطبول

، وحىت لو خال هذا      ، وجير  إىل الوقوع يف الفواحش     ، مما ي سب ب الفتنة الرجال والنساء
 كما -رح ، وإظهار الف  ، واقتصر على االجتماع وتناول الطعام  االحتفال من هذه احملاذير 

، وأيض ا هو  )٣( }، وكل بدعة ضاللة   وكل حمدثة بدعة { فإنه بدعة حمدثة -يقولون 
 .  ، وحيصل فيه ما حيصل يف االحتفاالت األخرى من املنكرات وسيلة على أن يتطور

                                                 
 .  )٣٢٦١(البخاري أحاديث األنبياء  ) ١(
 .  رواه الشيخان ) ٢(
،   )٣/٣٧١(، أمحد  )٤٥(، ابن ماجه املقدمة   )١٥٧٨(، النسائي صالة العيدين   )٨٦٧(مسلم اجلمعة  ) ٣(

 .  )٢٠٦(الدارمي املقدمة  
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 والسنة وعمل السلف الصاحل والقرون      ؛ ألنه ال أصل له يف الكتاب   إنه بدعة  :  وقلنا
، قال  ، أحدثه الفاطميون الشيعة    ، وإمنا حدث متأخر ا بعد القرن الرابع اهلجري      املفضلة

فقد تكرر سؤال مجاعة :  أم ا بعد  : ( - رمحه اهللا -اإلمام أبو حفص تاج الدين الفاكهاين 
، ويسمونه   ربيع األولمن املباركني عن االجتماع الذي يعمله بعض الناس يف شهر     

،    ، واإليضاح عنه معين ا  ، وقصدوا اجلواب عن ذلك مبي ن ا   ، هل له أصل يف الدين     املولد 
 :  - وباهللا التوفيق -فقلت 

، وال ي نقل  عمل ه عن أحد من علماء        ال أعلم هلذا املولد أصل ا يف كتاب وال سنة    
، بل هو بدعة أحدثها     ار املتقدمني، املتمسكون بآث ، الذين هم القدوة يف الدين  األمة

 .  )١()  ، وشهوة نفس اغتىن هبا األك الون  البط الون

، إما   وكذلك ما حيدثه بعض الناس : ( - رمحه اهللا -وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
من  .  . .  وتعظيم ا  وإما حمبة للنيب - عليه السالم -مضاهاة للنصارى يف ميالد عيسى 

، ولو     ، فإن  هذا مل يفعله السلف ، مع اختالف الناس يف مولده    عيد ايب اختاذ مولد الن
، فإهنم   أحق  به من ا - رضي اهللا عنهم   -، أو راجح ا لكان السلف       كان هذا خري ا حمض ا 

، وإمنا كان حمبته   ، وهم على اخلري أحرص  وتعظيم ا له مناكانوا أشد حمبة للنيب 
،  ، ونشر ما ب عث  به   ، واتباع أمره وإحياء سنته باطن ا وظاهر ا    عتهوتعظيمه يف متابعته وطا 

، فإن هذه طريقة السابقني األولني من املهاجرين    واجلهاد  على ذلك بالقلب واليد واللسان  
 .  انتهى ببعض اختصار.  . . )٢()  واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان

، وهو عالوة على كونه     قدمية وحديثة وقد أ ل ف  يف إنكار هذه البدعة كتب ورسائل 
؛ فيفتح  ، فإنه جير  إىل إقامة موالد أخرى كموالد األولياء واملشائخ والزعماء     بدعة وتشبه ا

 .  أبواب شر  كثرية

                                                 
 .  رسالة املورد يف عمل املولد  ) ١(
 .  بتحقيق الدكتور ناصر العقل   )  ٢/٦١٥ (اقتضاء الصراط املستقيم   ) ٢(
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  التربك باألماكن واآلثار واألشخاص أحياء وأموات ا - ٢
، وشبكة يصطاد هبا  وثنية، وهو لون  من ألوان ال    التربك باملخلوقني:  من البدع احملدثة

ثبوت اخلري يف الشيء      :  ، وهي  طلب الربكة :  ، والتربك  املرتزقة أموال السذج من الناس   
، وهو اهللا    ، وطلب  ثبوت اخلري وزيادته إمنا يكون  ممن ي ملك ذلك ويقدر عليه   وزيادته
منح الربكة    ، أما املخلوق فإنه ال يقدر على  ، فهو الذي يرتل الربكة ويثبتها  سبحانه
 أحياء  -، فالتربك باألماكن واآلثار واألشخاص  ، وال على إبقائها وتثبيتها  وإجيادها
، أو وسيلة إىل     ، إن اعتقد أن  ذلك الشيء مينح  الربكة     ؛ ألنه إما شرك   ال جيوز-وأموات ا 

 .  الشرك إن اعتقد أن زيارته ومالمسته والتمسح به سبب حلصوهلا من اهللا  

  وريقه وما انفصل من جسمه ان الصحابة يفعلونه من التربك بشعر النيب وأما ما ك
 ومل يكن الصحابة يتربكون  ؛ فذلك خاص به  ) ١٨٣يف صفحة   (خاصة كما تقد م 

؛    ، وال كانوا يقصدون األماكن اليت صل ى فيها أو جلس فيها  حبجرته وقربه بعد موته
، ومل يكونوا يتربكون باألشخاص    من باب أوىل ، وكذلك مقامات األولياء   ليتربكوا هبا
،    ، ال يف احلياة وال بعد املوت ، كأيب بكر وعمر وغريمها من أفاضل الصحابة الصاحلني

، ومل يكونوا يذهبون إىل الطور    ومل يكونوا يذهبون إىل غار حراء ليصلوا فيه أو يدعوا  
 غري هذه األمكنة من اجلبال اليت  ، أو إىل الذي ك ل م اهللا عليه موسى ليصلوا فيه ويدعوا

 .  ، وال إىل مشهد مبين على أثر نيب من األنبياء  ي قال  إن  فيها مقامات األنبياء أو غريهم

 يصلي فيه باملدينة النبوية دائم ا مل يكن أحد من  وأيض ا فإن املكان الذي كان النيب 
، فإذا كان املوضع     مبكة وغريها  ، وال املوضع الذي صلى فيه       السلف يستلمه وال ي قب ل ه 

، مل يشرع ألمته التمسح به وال     ، وي صلي عليه   بقدميه الكرميتنيالذي كان يطؤه  
؟ فتقبيل شيء من ذلك والتمس ح به    ، فكيف مبا يقال إن غريه صلى فيه أو نام عليه  تقبيله

 .  )١( أن هذا ليس من شريعته   :  قد علم العلماء باالضطرار من دين اإلسالم

                                                 
 .  كتور ناصر العقل   حتقيق الد)  ٨٠٢ -٢/٧٩٥ (اقتضاء الصراط املستقيم   :  انظر ) ١(
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  البدع يف جمال العبادات والتقرب إىل اهللا - ٣
، واألصل يف العبادات    البدع اليت أحدثت يف جمال العبادات يف هذا الزمان كثرية  

:  ؛ لقوله   ، وما مل يدل عليه دليل  فهو بدعة ، فال يشرع  شيء منها إال بدليل التوقيف
 .  )٢( )١( }من عمل عمل ا ليس عليه أمرنا فهو رد  {

 :  ، منها والعبادات اليت متارس اآلن وال دليل عليها كثرية جد ا  
؛ ألنه    ، وهذه بدعة  نويت أن أصلي هللا كذا وكذا :  بأن يقول:  اجلهر بالنية للصالة 

≅ö  {:   وألن اهللا تعاىل يقولليس من سنة النيب  è% šχθ ßϑÏk= yè è?r& ©!$# öΝà6ÏΖƒ Ï‰Î/ ª!$#uρ ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ 
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 .  قليب ال عمل لساين، فهي عمل   والنية حملها القلب
؛ ألن املشروع أن كل شخص يقول الذكر         الذكر اجلماعي بعد الصالة   :  ومنها

 .  الوارد منفرد ا
 .  ، ولألموات  ، وبعد الدعاء  طلب قراءة الفاحتة يف املناسبات  :  ومنها

، يزعمون أن    ، وصناعة األطعمة واستئجار املقرئني   إقامة املآمت على األموات  :  ومنها
، وآصار    ، وكل ذلك بدع ال أصل هلا  ، أو أن ذلك ينفع امليت    ك من باب العزاء ذل

 .  وأغالل ما أنزل اهللا هبا من سلطان
، ومناسبة اهلجرة      ، كمناسبة اإلسراء واملعراج   االحتفال باملناسبات الدينية:  ومنها
 .  ، وهذا االحتفال بتلك املناسبات ال أصل له يف الشرع    النبوية

                                                 
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية   )٢٥٥٠(البخاري الصلح  ) ١(

 .  )٦/٢٥٦(أمحد 
 .  رواه مسلم  ) ٢(
 .  ١٦:  سورة احلجرات آية  ) ٣(
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،   ، وما يفعل فيه من العبادات اخلاصة به ما يفعل يف شهر رجب:  ومن ذلك
، ال يف   ، فإنه ال ميزة له على غريه من الشهور  كالتطوع بالصالة والصيام فيه خاصة

 .  ، وال غري ذلك  الصيام والصالة والذبح للنسك فيه  
فة لألذكار ؛ ألهنا خمال ، كلها بدع وحمدثات األذكار الص وفية بأنواعها:  ومن ذلك

 .  املشروعة يف صيغها وهيئاهتا وأوقاهتا 
،  ، ويوم النصف من شعبان بصيام ختصيص  ليلة النصف من شعبان بقيام:  ومن ذلك

 .   يف ذلك شيء خاص به فإنه مل يثبت عن النيب 
،   ، وزيارهتا ألجل التربك هبا ، واختاذها مساجد البناء على القبور:  ومن ذلك
؛ مع أن     ، وزيارة النساء هلا   ، وغري ذلك من األغراض الشركية    ىوالتوسل باملوت

 .  ، واملتخذين عليها املساجد والسرج    لعن زوارات القبور الرسول
،    ، وهي زيادة دين مل يشرعه اهللا وال رسوله إن  البدع  بريد الكفر  :  وختام ا نقول

؛  كثر مما يفرح باملعاصي الكبرية، والشيطان  يفرح  هبا أ   والبدعة شر من املعصية الكبرية  
، واملبتدع يفعل البدعة   ألن  العاصي يفعل املعصية وهو يعلم أهنا معصية فيتوب منها

، وت ك ر ه إىل      ، والبدع تقضي على الس نن  ، فال يتوب منها  يعتقدها دين ا يتقرب به إىل اهللا 
 .  أصحاهبا فعل السنن وأهل  السنة

 .  ، وتسبب زيغ القلوب وفسادها  ، وت وجب  غضبه وعقابه  والبدعة تباعد عن اهللا

 :  ما يعامل به املبتدع
؛ ألن خمالطته   حتر م  زيارة املبتدع وجمالسته إال على وجه النصيحة له واإلنكار عليه  

، إذا      ، ومن شرهم ، وجيب التحذير منهم ، وتنشر عداوته إىل غريه  تؤثر على خمالطه شر ا
، وإال فإنه جيب على علماء   ، ومنعهم من مزاولة البدع  أيديهممل يكن األخذ على

؛    ، وردعهم عن شرهم  ، واألخذ على أيدي املبتدعة   املسلمني ووالة أمورهم منع البدع  
، مث إن ه  جيب أن ي علم  أن دول الكفر تشجع املبتدعة على     ألن خطرهم على اإلسالم شديد
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،   ؛ ألن يف ذلك القضاء على اإلسالم الطرق، وتساعدهم على ذلك بشىت  نشر بدعتهم
 .  وتشويه صورته

، وصلى اهللا وسلم على   ، وخيذل أعداءه   ، وي علي كلمته  أن ينصر دينهنسأل اهللا 
 .  نبينا حممد وآله وصحبه 
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 فهرس اآليات
 ١٠٣، ٩٨، ٤٣، ٤٢.......ابن مرمي ومااختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهللا واملسيح 

 ٥٧......................إذ قال ألبيه ياأبت مل تعبد ما ال يسمع وال يبصر وال يغين عنك شيئا
 ١٠٣..........................أفحكم اجلاهلية يبغون ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون

 ١٥٥...................أفرأيت من اختذ إهله هواه وأضله اهللا على علم وختم على مسعه وقلبه
 ١٩.................................................................أفرأيتم الالت والعزى

 ٢٢، ٢١............ن اهللا يبغون وله أسلم من يف السماوات واألرض طوعا وكرهاأفغري دي
 ٢٤...................................................أفمن خيلق كمن ال خيلق أفال تذكرون

 ٣٥...........................................................إال الذي فطرين فإنه سيهدين
 ٦١، ١٩....................أال هللا الدين اخلالص والذين اختذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال

 ٧٨........... جدالاحلج أشهر معلومات فمن فرض فيهن احلج فال رفث وال فسوق وال
 ٣٦...................................احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا

 ١٦، ١٤.............................................................احلمد هللا رب العاملني
 ٢٥..............................الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق اإلنسان من طني

 ١٠٩.................الذي خلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال وهو العزيز الغفور
 ٥٧.......................ربنا اهللا ولوالالذين أخرجوا من ديارهم بغري حق إال أن يقولوا 

 ١٠٥.....................الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من اهللا قالوا أمل نكن معكم
 ٩...................اهللا الذي خلق السماوات واألرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من

 ٥٧..........اهللا الذي خلقكم من ضعف مث جعل من بعد ضعف قوة مث جعل من بعد قوة
 ١٣...........................................اهللا خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل

 ٥٦........................... ال إله إال هو احلي القيوم ال تأخذه سنة وال نوم له ما يفاهللا
 ٥٠......................................................اهللا ال إله إال هو له األمساء احلسىن

 ١٠٥...........................................اهللا يستهزئ هبم وميدهم يف طغياهنم يعمهون
 ٩٩، ٩٧.......................أمل تر إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل من

 ٥٦....................... جتري يف البحر بأمرهأمل تر أن اهللا سخر لكم ما يف األرض والفلك
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 ٢١................أمل تر أن اهللا يسجد له من يف السماوات ومن يف األرض والشمس والقمر
 ٧٢.................املنافقون واملنافقات بعضهم من بعض يأمرون باملنكر وينهون عن املعروف

 ٣٦.........................أليس اهللا بكاف عبده وخيوفونك بالذين من دونه ومن يضلل اهللا فما
 ١١٠..............عقلون إن هم إال كاألنعام بل هم أضلأم حتسب أن أكثرهم يسمعون أو ي

 ٢٣، ١٥...........................................أم خلقوا من غري شيء أم هم اخلالقون
 ١٠٢، ٤٢...................أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهللا ولوال كلمة
 ١٤............................أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل جلوا يف عتو ونفور

 ١١٠.....................طمأنوا هبا والذينإن الذين ال يرجون لقاءنا ورضوا باحلياة الدنيا وا
 ٧٨، ٦٣، ٤٠، ٣٢...إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء ومن يشرك

 ٥٧......................................................إن اهللا هو الرزاق ذو القوة املتني
 ١٣٢، ١٢٩.................إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه

 ٩٧، ٥٦..................كمتم بني الناسإن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها وإذا ح
 ٧٢..............................إن املنافقني يف الدرك األسفل من النار ولن جتد هلم نصريا

 ٧٢........................إن املنافقني خيادعون اهللا وهو خادعهم وإذا قاموا إىل الصالة قاموا
 ١٠٢، ٢٠، ١٤......إن ربكم اهللا الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام مث استوى على

 ١٠٠، ٩٨.................... حيكم هبا النبيون الذين أسلمواإنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور
 ٤....................................إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق فاعبد اهللا خملصا له الدين

 ٦٠........................إنا أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح والنبيني من بعده وأوحينا إىل
 ١٠٩..............................إنا جعلنا ما على األرض زينة هلا لنبلوهم أيهم أحسن عمال

 ٥٦............................تليه فجعلناه مسيعا بصرياإنا خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج نب
 ٧١........................إمنا املؤمنون إخوة فأصلحوا بني أخويكم واتقوا اهللا لعلكم ترمحون

 ٣٧..............................إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله مث مل يرتابوا وجاهدوا
 ٣٧...........................................إهنم كانوا إذا قيل هلم ال إله إال اهللا يستكربون

 ٧٥......................... ال يتوبون والأوال يرون أهنم يفتنون يف كل عام مرة أو مرتني مث
 ٩....................أومل ينظروا يف ملكوت السماوات واألرض وما خلق اهللا من شيء وأن

 ٢٠.................بديع السماوات واألرض أىن يكون له ولد ومل تكن له صاحبة وخلق كل
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 ١٦٩

 ١٤٧......................بديع السماوات واألرض وإذا قضى أمرا فإمنا يقول له كن فيكون
 ٢١.............ء إال يسبح حبمدهتسبح له السماوات السبع واألرض ومن فيهن وإن من شي

 ٩٨.................مث أنتم هؤالء تقتلون أنفسكم وخترجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون
 ٧٠..............................ذلك بأهنم آمنوا مث كفروا فطبع على قلوهبم فهم ال يفقهون

 ٦٣، ٣٢...........ذلك هدى اهللا يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا حلبط عنهم ما
 ٢٨..................فاعبدوه وهو على كل شيءذلكم اهللا ربكم ال إله إال هو خالق كل شيء 

 ١١٨............................ربنا إننا مسعنا مناديا ينادي لإلميان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا
 ٣٦........................سبحان الذي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى

 ٧٥..........................................................صم بكم عمي فهم ال يرجعون
 ٨٢....................................................عامل الغيب فال يظهر على غيبه أحدا
 ٦٤....................ملشركني حيث وجدمتوهم وخذوهمفإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا ا

 ٩..........................فإذا مس اإلنسان ضر دعانا مث إذا خولناه نعمة منا قال إمنا أوتيته
 ٤٨.......................فاستجبنا له ووهبنا له حيىي وأصلحنا له زوجه إهنم كانوا يسارعون
 ٤٦........................فاستقم كما أمرت ومن تاب معك وال تطغوا إنه مبا تعملون بصري

 ٥٨، ٥٣.........نفسكم أزواجا ومن األنعام أزواجافاطر السماوات واألرض جعل لكم من أ
 ٣١...........................فاعلم أنه ال إله إال اهللا واستغفر لذنبك وللمؤمنني واملؤمنات واهللا

 ٦٠، ١٧................فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل
 ١٥٥، ١٣٠..............فإن مل يستجيبوا لك فاعلم أمنا يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع

 ٥٦....................................هم خيفة قالوا ال ختف وبشروه بغالم عليمفأوجس من
 ٥٧...............فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه مث استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا

 ٥٦....................................................................فبشرناه بغالم حليم
 ١١١.....................فخرج على قومه يف زينته قال الذين يريدون احلياة الدنيا ياليت لنا

 ١٨..............................فذلكم اهللا ربكم احلق فماذا بعد احلق إال الضالل فأىن تصرفون
 ٩٧...............فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم
 ٣٨..................يف قلوهبم مرض فزادهم اهللا مرضا وهلم عذاب أليم مبا كانوا يكذبون

 ٩..........................قال إمنا أوتيته على علم عندي أومل يعلم أن اهللا قد أهلك من قبله
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 ١٧٠

 ٦.......................... هدى فمنقال اهبطا منها مجيعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مين
 ١١٩......................قال رب إين ظلمت نفسي فاغفر يل فغفر له إنه هو الغفور الرحيم

 ١٦........................................................قال ربكم ورب آبائكم األولني
 ٢٥.........................................قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه مث هدى

 ٧٩.........................................................قال فعلتها إذا وأنا من الضالني
 ٢٥................................................................قال فمن ربكما ياموسى

 ١٤...................صائر وإينقال لقد علمت ما أنزل هؤالء إال رب السماوات واألرض ب
 ٥٢...................قال ياإبليس ما منعك أن تسجد ملا خلقت بيدي أأستكربت أم كنت من

 ١٤..............قالت رسلهم أيف اهللا شك فاطر السماوات واألرض يدعوكم ليغفر لكم
 ١٦٤......................قل أتعلمون اهللا بدينكم واهللا يعلم ما يف السماوات وما يف األرض

 ٥٥............................مساء احلسىنقل ادعوا اهللا أو ادعوا الرمحن أيا ما تدعوا فله األ
 ٤٢........................قل أرأيتم ما أنزل اهللا لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحالال قل
 ٢٣........................قل أرأيتم ما تدعون من دون اهللا أروين ماذا خلقوا من األرض أم هلم
 ١٣٠.....................قل أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإمنا عليه ما محل وعليكم

 ١٣....................ترتع امللك ممن تشاء وتعزقل اللهم مالك امللك تؤيت امللك من تشاء و
 ١٣٠.................قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم واهللا
 ٦٧، ٣٦، ٤..........قل إمنا أنا بشر مثلكم يوحى إيل أمنا إهلكم إله واحد فمن كان يرجوا

 ٣١...............................................قل إين أمرت أن أعبد اهللا خملصا له الدين
 ٣٣.......................وا به شيئا وبالوالدينقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أال تشرك

 ٨٢..................قل ال يعلم من يف السماوات واألرض الغيب إال اهللا وما يشعرون أيان
 ٢٧...............................................قل ملن األرض ومن فيها إن كنتم تعلمون

 ١٤٧...................قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل يب وال بكم إن أتبع إال
 ١٤.....................................قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم

 ٢٣.................ماوات واألرض قل اهللا قل أفاختذمت من دونه أولياء القل من رب الس
 ٢٨...........قل من يرزقكم من السماء واألرض أمن ميلك السمع واألبصار ومن خيرج

 ١٠٨..............قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من حتت أرجلكم
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 ١٧١

 ٥٢، ٥١...................................................................قل هو اهللا أحد
 ٦٠.....................نذرين وأنزل معهمكان الناس أمة واحدة فبعث اهللا النبيني مبشرين وم

 ٥٥..................كذلك أرسلناك يف أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا
 ١١٢......................................كلوا واشربوا هنيئا مبا أسلفتم يف األيام اخلالية

 ٩٩، ٣٥..........ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن
 ١٥٨، ١٣٠، ١٢٨....د يعلم اهللا الذينال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ق

 ١١٦.....................ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت األميان
 ٦٤...........................لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم
 ٣١، ٥.......................لقد أرسلنا نوحا إىل قومه فقال ياقوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله

 ٥٦...............م عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم باملؤمننيلقد جاءكم رسول من أنفسك
 ١٣١، ١٣٠.........لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر

 ٦٣، ٤٠...................لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو املسيح ابن مرمي وقال املسيح يابين
 ١٣٧.....................للفقراء املهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهلم يبتغون فضال

 ٢٠.........................................................................مل يلد ومل يولد
 ٢٤، ٢٠..................ما اختذ اهللا من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله مبا خلق

 ٧٠، ٤١..........ما خلقنا السماوات واألرض وما بينهما إال باحلق وأجل مسمى والذين
 ١٣٧.....................حممد رسول اهللا والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم تراهم

 ٧٨...................ضل فإمنا يضل عليها وال تزر وازرةمن اهتدى فإمنا يهتدي لنفسه ومن 
 ١١٠........................من كان يريد احلياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهلم فيها وهم

 ١٣٠................من يطع الرسول فقد أطاع اهللا ومن توىل فما أرسلناك عليهم حفيظا
 ٢٣، ١٣.................هذا خلق اهللا فأروين ماذا خلق الذين من دونه بل الظاملون يف ضالل

 ٨٥......................................................ل الشياطنيهل أنبئكم على من ترت
 ١٠١................هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله وكفى

 ٥٠.......................هو اهللا الذي ال إله إال هو عامل الغيب والشهادة هو الرمحن الرحيم
 ٣١........................وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا اهللا واتقوه ذلكم خري لكم إن كنتم

 ٨٤، ٤١.....كفر سليمان ولكن الشياطنيواتبعوا ما تتلو الشياطني على ملك سليمان وما 
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 ١٧٢

 ٥٧...................واختذ قوم موسى من بعده من حليهم عجال جسدا له خوار أمل يروا أنه
 ٢٠................................................................واتل عليهم نبأ إبراهيم

 ١٧............وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست
 ٩٣.................اموإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبين وبين أن نعبد األصن

 ٣٥.....................................وإذ قال إبراهيم ألبيه وقومه إنين براء مما تعبدون
 ٦٥، ٦٣..................وإذ قال لقمان البنه وهو يعظه يابين ال تشرك باهللا إن الشرك لظلم

 ٦٩...................وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أىب واستكرب وكان
 ٧٧.................سقوإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس كان من اجلن فف

 ٩٩.........................وإذا دعوا إىل اهللا ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون
 ٩٤............................وإذا رأوك إن يتخذونك إال هزوا أهذا الذي بعث اهللا رسوال
 ١٥٥، ١٠٨......................وإذا قيل هلم اتبعوا ما أنزل اهللا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه
 ٥٥..............................اوإذا قيل هلم اسجدوا للرمحن قالوا وما الرمحن أنسجد ملا تأمرن

 ١٠٨......................وإذا قيل هلم آمنوا مبا أنزل اهللا قالوا نؤمن مبا أنزل علينا ويكفرون
 ١٠٥..........................وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إىل شياطينهم قالوا

 ١٣٤....................واذكرن ما يتلى يف بيوتكن من آيات اهللا واحلكمة إن اهللا كان لطيفا
 ٣٣......................انا وبذي القرىبواعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا وبالوالدين إحس

 ١٠٧، ٦....................واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ
 ١١١....................وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهللا
 ١٤١..................وأقم الصالة طريف النهار وزلفا من الليل إن احلسنات يذهنب السيئات

 ١٣٠.......................عوا الرسول لعلكم ترمحونوأقيموا الصالة وآتوا الزكاة وأطي
 ١٤١.....................................والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم املتقون

 ١٤٥، ١٤٣، ١٤٢، ١٤٠....والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين
 ٢٤..............................والذين يدعون من دون اهللا ال خيلقون شيئا وهم خيلقون

 ٧٨.........................لدوهم مثاننيوالذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاج
 ١٤٤، ١٣٧.............والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان

 ٩...............................................................واهللا خلقكم وما تعملون
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 ١٧٣

 ٧٧......................وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن خيرجوا منها أعيدوا
 ٧١........................وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدامها

 ١٥٤..............اطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلهوأن هذا صر
 ١٣٥.............................................................وأنذر عشريتك األقربني

 ١١٩..............................وأيوب إذ نادى ربه أين مسين الضر وأنت أرحم الرامحني
 ١٥٦.....................وجاوزنا ببين إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام هلم

 ٦٢، ١٥........ كان عاقبة املفسدينوجحدوا هبا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف
 ١٢٢..................ودخل املدينة على حني غفلة من أهلها فوجد فيها رجلني يقتتالن هذا

 ٦٩.................................ودخل جنته وهو ظامل لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا
 ١١٨...................وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى يف الظلمات

 ٧٠......................ها رزقها رغدا من كلوضرب اهللا مثال قرية كانت آمنة مطمئنة يأتي
 ١١١...............................وعد اهللا ال خيلف اهللا وعده ولكن أكثر الناس ال يعلمون

 ٥٧...................وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب اهللا خري ملن آمن وعمل صاحلا
 ١٦.....................وقال امللك ائتوين به فلما جاءه الرسول قال ارجع إىل ربك فاسأله

 ١٦.................اه الشيطان ذكروقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرين عند ربك فأنس
 ٥٢..........................وقالت اليهود يد اهللا مغلولة غلت أيديهم ولعنوا مبا قالوا بل يداه

 ٢١......................وقالوا اختذ اهللا ولدا سبحانه بل له ما يف السماوات واألرض كل له
 ١١٠........................................وقالوا إن هي إال حياتنا الدنيا وما حنن مببعوثني

 ٩٢، ٩............ ويعوق ونسراوقالوا ال تذرن آهلتكم وال تذرن ودا وال سواعا وال يغوث
 ١٣٤.................وقرن يف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل وأقمن الصالة وآتني

 ٣٣........................وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك
 ٩٨........................وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعني بالعني واألنف باألنف

 ٩...................ليقولن هذا يل وما أظن الساعةولئن أذقناه رمحة منا من بعد ضراء مسته 
 ٩٤، ٤٠..................ولئن سألتهم ليقولن إمنا كنا خنوض ونلعب قل أباهللا وآياته ورسوله

 ٢٨...............ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض ليقولن خلقهن العزيز العليم
 ٢٨......................................ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اهللا فأىن يؤفكون
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 ١٧٤

 ١٠٣، ٤٣، ٤٢........لفسق وإن الشياطني ليوحونوال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه وإنه 
 ١٠٠..................وال تدع مع اهللا إهلا آخر ال إله إال هو كل شيء هالك إال وجهه له

 ١١٦............................................................وال تطع كل حالف مهني
 ٤٢.................وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام لتفتروا على

 ٣٧.................لمونوال ميلك الذين يدعون من دونه الشفاعة إال من شهد باحلق وهم يع
 ٧.......................ولقد آتينا داود منا فضال ياجبال أويب معه والطري وألنا له احلديد
 ١٢٠......................ولقد أرسلنا من قبلك رسال إىل قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا

 ٦٤، ٣٢، ٤....ولقد أوحي إليك وإىل الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن
 ٣١، ٥.................اجتنبوا الطاغوت فمنهمولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهللا و

 ١١٨، ٥٠.............وهللا األمساء احلسىن فادعوه هبا وذروا الذين يلحدون يف أمسائه سيجزون
 ٢١.....................وهللا يسجد ما يف السماوات وما يف األرض من دابة واملالئكة وهم ال

 ٢١.............وهللا يسجد من يف السماوات واألرض طوعا وكرها وظالهلم بالغدو واآلصال
 ٩٨............................ مبا أنزل اهللا فيه ومن مل حيكم مبا أنزل اهللاوليحكم أهل اإلجنيل

 ١٠٢....................وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إىل اهللا ذلكم اهللا ريب عليه توكلت
 ٣١................وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون

 ٦٦................................................وما تشاءون إال أن يشاء اهللا رب العاملني
 ٦٠، ٤٤، ٢٨........................................عبدونوما خلقت اجلن واإلنس إال لي

 ٦١...............وما كان الناس إال أمة واحدة فاختلفوا ولوال كلمة سبقت من ربك لقضي
 ١٣....................وما من دابة يف األرض إال على اهللا رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها

 ٦٢................................................وما يؤمن أكثرهم باهللا إال وهم مشركون
 ١٢٩.................................................................وما ينطق عن اهلوى

 ٦٩.....................حلق ملا جاءه أليس يفومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو كذب با
 ٤١................ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه مث أعرض عنها إنا من اجملرمني منتقمون

 ١٢٨......................ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما حممودا
 ١٢٤، ٩٤، ٤٨، ٣٨.........ومن الناس من يتخذ من دون اهللا أندادا حيبوهنم كحب اهللا والذين

 ١٠٩............... حرف فإن أصابه خري اطمأن به وإن أصابتهومن الناس من يعبد اهللا على
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 ١٧٥

 ٣٨...........................ومن الناس من يقول آمنا باهللا وباليوم اآلخر وما هم مبؤمنني
 ١١١....................ومن الناس والدواب واألنعام خمتلف ألوانه كذلك إمنا خيشى اهللا من

 ٢٠.............ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ال تسجدوا للشمس وال للقمر
 ٦٨....................م دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرينومن يبتغ غري اإلسال

 ٣٨...................ومن يسلم وجهه إىل اهللا وهو حمسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإىل
 ١٤٤..................ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني
 ١٤١...................ووصينا اإلنسان بوالديه إحسانا محلته أمه كرها ووضعته كرها ومحله

 ٥٢.....................................................ى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرامويبق
 ٥٧.................ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريب وما أوتيتم من العلم إال
 ٦٥، ١٩.............ويعبدون من دون اهللا ما ال يضرهم وال ينفعهم ويقولون هؤالء شفعاؤنا

 ١٢٦.......................ياأهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم وال تقولوا على اهللا إال احلق إمنا
 ١١٨.......................... اتقوا اهللا وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا يفياأيها الذين آمنوا

 ١٠٦.......................................ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقني
 ٩٨....................ياأيها الذين آمنوا ادخلوا يف السلم كافة وال تتبعوا خطوات الشيطان
 ٧٩......................ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه وليكتب

 ١٣٠، ١٠٢، ٩٧............طيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكمياأيها الذين آمنوا أ
 ٧٨.....................ياأيها الذين آمنوا آمنوا باهللا ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله
 ٧١، ٧٠.................ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يف القتلى احلر باحلر والعبد
 ٤١......................ياءياأيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أول
 ١٢٢.......................ياأيها الذين آمنوا ال حتلوا شعائر اهللا وال الشهر احلرام وال اهلدي

 ١٢٨...................ياأيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب وال جتهروا
 ٤٨.....................ياأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم

 ٧........................ين مبا تعملون عليمياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلا إ
 ٢٧...................ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون

 ١٠٦..........ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
 ٢٣.....................ياأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون اهللا لن
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 ١٧٦

 ١٨..............................خري أم اهللا الواحد القهارياصاحيب السجن أأرباب متفرقون 
 ١٦...............ياصاحيب السجن أما أحدكما فيسقي ربه مخرا وأما اآلخر فيصلب فتأكل
 ٧٩.................ياقوم ادخلوا األرض املقدسة اليت كتب اهللا لكم وال ترتدوا على أدباركم

 ٧٢..........................خيادعون اهللا والذين آمنوا وما خيدعون إال أنفسهم وما يشعرون
 ٧٩.................... فيه قل قتال فيه كبري وصد عن سبيليسألونك عن الشهر احلرام قتال
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 ١٧٧

 فهرس األحاديث
 ٨٤........................اجتنبوا السبع املوبقات، قالوا وما هي ؟ قال اإلشراك باهللا، والسحر

 ٦٦..................................................أجعلتين هللا ندا ؟  قل ما شاء اهللا وحده
 ٦٧..........أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر، قالوا يا رسول اهللا، وما الشرك األصغر

 ١٤٠................ب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحدإذا اجتهد احلاكم فأصا
 ١٢٠.................................إذا سألتم اهللا فاسألوه جباهي، فإن جاهي عند اهللا عظيم

 ١٣٥.............................................................أذكركم اهللا يف أهل بييت
 ٧٦.............................................................أربع يف أميت من أمر اجلاهلية

 ٧٤.....أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة
 ١٢١..................................................................أسألك حبق السائلني

 ٥١...........أسألك بكل اسم هو لك، مسيت به نفسك، أو أنزلته يف كتابك، أو علمته أحدا
 ٦٤......................أال أنبئكم بأكرب الكبائر ؟ قلنا بلى يا رسول اهللا، قال اإلشراك باهللا،

 ٨٩..............أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، أال فال تتخذوا
 ٧٥...................................................احلمد هللا الذي رد كيده إىل الوسوسة

 ٩١...........................................................اللهم ال جتعل قربي وثنا يعبد
 ٤٦.....................أما أنا فأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنيت فليس مين

 ٣١............ وأن حممدا رسول اهللا٣٧أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا 
 ٦٤.................أمرت أن أقاتل حىت يقولوا ال إله إال اهللا، فإذا قالوها عصموا مين دماءهم

 ١٠٧...............د أذهب عنكم عبية اجلاهلية، وفخرها باآلباء، إمنا هو مؤمن تقيإن اهللا ق
 ١٥٤...........إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض
 ١١٣. عليه١٣٦أن النيب أخذ ترابا من بطحان، فجعله يف قدح، مث نفث عليه مباء وصبه 

 ١٢٥........ب إيل من كل شيء إال من نفسي،أن عمر بن اخلطابقال يا رسول اهللا، ألنت أح
 ٥١........................إن هللا تسعة وتسعني امسا، مائة إال واحدا، من أحصاها دخل اجلنة

 ١٢٦..................أنت سيدنا، فقال  السيد اهللا تبارك وتعاىل ، وملا قالوا أفضلنا وأعظمنا
 ٧٦..................................................................إنك امرؤ فيك جاهلية

 ١٢٢..................................................إنه ال يستغاث يب، وإمنا يستغاث باهللا



 البدع وغري ذلك   عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل و      

 ١٧٨

 ٨٨..........................................لك من كان قبلكم الغلوإياكم والغلو، فإمنا أه
 ٨٠..............................................بني العبد وبني الكفر والشرك ترك الصالة

 ٦٧............تعس عبد الدينار، وتعس عبد الدرهم، تعس عبد اخلميصة، تعس عبد اخلميلة،
 ١٢٤..............ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلميان؛ أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما

 ١١٦....................................مثالثة ال يكلمهم اهللا، وال يزكيهم، وهلم عذاب ألي
 ٨٩.....................................................جعلت يل األرض مسجدا وطهورا

 ١٦.........................................................................حىت جيدها رهبا
 ١٣١.................................................................خذوا عين مناسككم

 ١٥٦....خرجنا مع رسول اهللا إىل حنني، وحنن حدثاء عهد بكفر، وللمشركني سدرة يعكفون
 ١٨.............................................خلقت عبادي حنفاء، فاجتالتهم الشياطني

 ١٤٣.........................................................................خريكم قرين
 ٧٥....................................................................ذلك صريح اإلميان

 ٧٠.........................................................سباب املسلم فسوق، وقتاله كفر
 ١١٤................................مسعت رسول اهللا يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك

 ١٣١............................................................صلوا كما رأيتموين أصلي
 ٩٠................عن أيب اهلياج األسدي قال قال يل علي بن أيب طالبأال أبعثك على ما بعثين

 ١٥٧............عن أم الدرداء قالت  دخل علي أبو الدرداء مغضبا، فقلت له ما لك ؟ فقال
 ١٥٧........... حيدث عن أبيه قال كنا جنلس على باب عبدعن عمر بن حيىي قال  مسعت أيب

 ٣٨.......................فإن اهللا حرم على النار من قال ال إله إال اهللا، يبتغي بذلك وجه اهللا
 ١٥٠، ١٤٩..........................................................فإن كل بدعة ضاللة

 ١٥٤..........قال خط لنا رسول اهللا خطا فقال هذا سبيل اهللا، مث خط خطوطا عن ميينه،
 ٨٨...................عليه رسول اهللا ؟ أن القال يل علي بن أيب طالبأال أبعثك على ما بعثين 

 ١٣٥......................قام رسول اهللا حني أنزل عليه وأنذر عشريتك األقربني الشعراء
 ٥٢............كان رجل من األنصار يؤمهم يف مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ هبا
 ٩٢..........كان يف قوم نوح رجال صاحلون، فلما ماتوا حزن عليهم قومهم، فأوحى إليهم

 ٦٠، ١٧، ١٠............فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانهكل مولود يولد على الفطرة 
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 ١٧٩

 ٩٠..........كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتويف صاحب لنا، فأمر فضالة بقربه
 ١١٣............كنا نرقي يف اجلاهلية فقلنا يا رسول اهللا، كيف ترى يف ذلك ؟ فقال أعرضوا

 ٧٠.....................................ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض
 ١٤٣............ فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغال تسبوا أصحايب،

 ١٦١، ١٢٦، ٨٨ال تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي، إمنا أنا عبد فقولوا عبد اهللا ورسوله
 ١٢٤..................ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعني

 ١٦٠...........................................................لتتبعن سنن من كان قبلكم
 ٨٨...............ق يطرح مخيصة له على وجهه، فإذا اغتم هبا كشفها،ملا نزل برسول اهللا طف

 ١٠٦......ليس منا من دعا إىل عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من غضب
 ٨٦...............................من أتى كاهنا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد

 ١٥٠...............................................من أحدث يف أمرنا ما ليس منه فهو رد
 ١٤٩، ١٤٧، ١٠٢.............................ردمن أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو 

 ٨٠...................................................................من بدل دينه فاقتلوه
 ١٣٥........................................................من بطأ عمله مل يسرع به نسبه

 ١١٥..............................................................من تعلق شيئا وكل إليه
 ١١٦، ٧٠، ٦٦........................................من حلف بغري اهللا فقد كفر أو أشرك

 ١٣١........................................................من رغب عن سنيت فليس مين
 ١٦٤، ١٤٩، ١٤٧، ١٣١، ١٠٢، ٤٦...............من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد

 ٣٧.............. يشهد أن ال إله إال اهللا مستيقنا قلبه فبشره باجلنةمن لقيت وراء هذا احلائط
 ١٥٤................................................من يعش منكم فسريى اختالفا كثريا

 ١٥٢....من يعش منكم فسريى اختالفا كثريا، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني
 ٨٨.....................هنى رسول اهللا عن جتصيص القرب، وأن يقعد عليه، وأن يبىن عليه بناء

 ١٤٣.......................................ما أنا عليه اليوم وأصحايبهم من كان على مثل 
 ٦.........................................هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحايب

 ١٤٩....................وإياكم وحمدثات األمور، فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة
 ١١٧.......................ورجل جعل اهللا بضاعته ال يشتري إال بيمينه، وال يبيع إال بيمينه
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 ١٨٠

 ٥٢..........كان يقرأ ألصحابهوعن عائشة  رضي اهللا عنها  أن النيب بعث رجال على سرية و
 ١٦١..................................................وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة

 ١٠٨...............................وما مل حتكم أئمتهم بكتاب اهللا إال جعل اهللا بأسهم بينهم
 ١٢٧................يا أيها الناس، قولوا بقولكم، وال يستهوينكم الشيطان، أنا حممد عبد اهللا
 ٤٣....................يا رسول اهللا، إنا لسنا نعبدهم، فقال له النيب أليسوا حيلون ما حرم اهللا
 ١٠٣.................يا رسول اهللا، لسنا نعبدهم، قال أليس حيلون لكم ما حرم اهللا فتحلونه،
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 ١٨١

 الفهرس

 ٢....................................................................................املقدمة

 ٣.......................................................مدخل لدراسة العقيدة: الباب األول 
 ٤............يف بيان العقيدة وبيان أمهيتها باعتبارها أساس ا يقوم عليه بناء الدين:  الفصل األول
 ٦.............................. يف تلقيهايف بيان مصادر العقيدة ومنهج السلف: الفصل الثاين 

 ٧..............................يف بيان االحنراف  عن العقيدة وسبل التوقي منه: الفصل الثالث 
 ٧..........................................بيان كون االحنراف عن العقيدة مهلكة وضياع

 ٨.................................................أسباب االحنراف عن العقيدة الصحيحة
 ١٠.........................................سبل الت وق ي يف االحنراف عن العقيدة الصحيحة

 ١٢...............................................يف بيان معىن التوحيد وأنواعه: الباب الثاين 
 ١٢.....................................................................توحيد الربوبية -١

 ١٣..........................ملشركني بهيف بيان معىن توحيد الربوبية وإقرار ا:  الفصل األول
 ١٦..............مفهوم  كلمة  الرب  يف القرآن والس ن ة وتصو رات األمم الض ال ة: الفصل الثاين 

 ١٦..............................................تاب والسنة مفهوم كلمة الر ب  يف الك- ١
 ١٧...................................... مفهوم كلمة الرب يف تصورات األمم الضالة- ٢
 ١٩.................................................:  الرد على هذه التصورات الباطلة- ٣

 ٢١..................................الكون  وفطرت ه  يف اخل ض وع  والط اعة  هللا: الفصل الثالث 
 ٢٣...................يف بيان  منهج القرآن يف إثبات و ج ود  اخلالق  ووحداني ته: الفصل الرابع 

 ٢٣..............................:  من املعلوم بالضرورة أن احلادث ال بد له من حمدث-١
 ٢٤...................................................:  انتظام أمر العامل كله وإحكامه- ٢
 ٢٥............................: ، والقيام خبصائصها  تسخري  املخلوقات  ألداء وظائفها- ٣

 ٢٧...........................بيان  استلزام  توحيد  الر بوبي ة  لتوحيد األ لوهي ة: الفصل اخلامس 
 ٣٠.................................................................... توحيد األلوهية- ٢

 ٣١..................يف بيان  معىن توحيد  األلوهي ة  وأنه موضوع  دعوة  الر سل: الفصل األول 
 يف بيان معىن الش هادتني وما وقع  فيهما من اخلطأ وأركاهنما وشروطهما : الفصل الثاين

 ٣٤...............................................................ومقتضامها ونواقضهما



 البدع وغري ذلك   عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل و      

 ١٨٢

 ٣٤.................................................................: معىن الش هادتني:  أول ا
 ٣٥...............................................................: أركان الشهادتني:  ثاني ا
 ٣٦...............................................................: شروط الشهادتني:  ثالث ا
 ٣٩.............................................................: مقتضى الشهادتني:  رابع ا
 ٣٩...........................................................: نواقض الشهادتني:  خامس ا

 ٤٢...........................................................يف التشريع:  الفصل الثالث
 ٤٤..............................................، ش موهلا معناها:  العبادة :  الفصل الرابع

 ٤٤......................................................................:  معىن العبادة- ١
 ٤٥.............................................................:  أنواع العبادة ومشوهلا- ٢

 ٤٦................................يف بيان  مفاهيم  خاطئة  يف حتديد العبادة: الفصل اخلامس 
 ٤٨.....................................يف بيان ركائز العبودية الصحيحة: الفصل السادس 

 ٥٠........................................................... توحيد األمساء والصفات- ٣
 ٥٠.....................األدلة من الكتاب والسنة والعقل على ثبوت األمساء والصفات:  أول ا

 ٥٠.........................................................:  األدلة من الكتاب والسنة-أ 
:  وأما الدليل العقلي على ثبوت األمساء والصفات اليت دل  عليها الشرع فهو أن ي قال- ب

.........................................................................................٥٣ 
 ٥٣.................................: منهج  أهل الس ن ة واجلماعة يف أمساء اهللا وصفاته:  ثاني ا
 ٥٤..........................: ، أو أنكر بعضها الر د  على من أنك ر  األمساء  والص فات :  ثالث ا

 ٥٩.................................يف بيان الشرك واالحنراف يف حياة البشرية: الباب الثالث 
 ٦٠.................................................االحنراف يف حياة البشرية:  الفصل األول
 ٦٣..................................................، أنواعه تعريفه:  الشرك:  الفصل الثاين

 ٦٣........................................................................:  تعريفه-أ 
 ٦٥.................................................................:  أنواع الشرك-ب 

 ٦٩................................................. أنواعه-تعريفه :  الكفر:  الفصل الثالث
 ٦٩........................................................................:  تعريفه-أ 

 ٦٩.......................................................................:  أنواعه-ب 
 ٧٢..................................................، أنواعه تعريفه:  النفاق:  الفصل الرابع

 ٧٢........................................................................:  تعريفه-أ 



 عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل والبدع وغري ذلك 

 ١٨٣

 ٧٢.................................................................:  أنواع النفاق-ب 
 ٧٤............................................: الفروق بني النفاق األكرب والنفاق األصغر

، أحكامها أقسامها:   الردة- الضالل - الفسق -بيان حقيقة كل من اجلاهلية :  الفصل اخلامس
.......................................................................................٧٦ 

 ٧٦......................................................................:  اجلاهلية- ١
 ٧٧.......................................................................:  الفسق- ٢
 ٧٨......................................................................:  الضالل- ٣
 ٧٩.....................................................:  الردة وأقسامها وأحكامها- ٤

 ٨١.......................................أقوال وأفعال ت نايف التوحيد أو ت نق ص ه: الباب الرابع 
 ٨٢.........................اد عاء علم الغيب يف قراءة الكف والفنجان وغريمها:  الفصل األول
 ٨٤..................................................السحر  والكهانة  والع رافة:  الفصل الثاين

 ٨٤.......................................................... تعريف السحر وحكمه- ١
 ٨٥...............................................................:  الكهانة والعرافة- ٢

 ٨٨..................تقدمي القرابني والنذور واهلدايا للمزارات والقبور وتعظيمها:  الفصل الثالث
 ٩٢............................اريةيف بيان حكم تعظيم التماثيل والنصب التذك:  الفصل الرابع
 ٩٤.........................يف بيان حكم االستهزاء بالدين واالستهانة حبرماته:  الفصل اخلامس

 ٩٤...............................................................حكم االستهزاء بالدين
 ٩٥...............................................................أنواع االستهزاء بالدين

 ٩٧.................................................احلكم بغري ما أنزل اهللا:  الفصل السادس
 ١٠٢...................................تشريع والتحليل والتحرميادعاء حق ال:  الفصل السابع
 ١٠٥...................حكم االنتماء إىل املذاهب اإلحلادية واألحزاب اجلاهلية:  الفصل الثامن
 ١٠٩...............................ية للحياة ومفاسد هذه النظريةالنظرية املاد:  الفصل التاسع

 ١٠٩.................................................... النظرة املادي ة للحياة ومعناها-أ 
 ١١٢........................................النظرة الصحيحة:   النظرة الثانية للحياة-ب 

 ١١٣......................................................يف الرقى والتمائم:  الفصل العاشر
 ١١٣.......................................................................:  الرقى-أ 
 ١١٤.....................................................................:  التمائم- ٢

 ١١٦يف بيان حكم احللف بغري اهللا والتوسل واالستغاثة واالستعانة باملخلوق:  الفصل احلادي عشر



 البدع وغري ذلك   عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل و      

 ١٨٤

 ١١٦...............................................................:  احللف بغري اهللا-أ 
 ١١٨...............................................:  التوسل باملخلوق إىل اهللا تعاىل-ب 

 ١١٨......................................................................أقسام التوسل
 ١١٨..........................................: ، وهو أنواع شروع متوسل:  القسم األول
 ١١٩....................................................: توسل غري مشروع:  القسم الثاين

 ١٢٢..........................................:  حكم االستعانة واالستغاثة باملخلوق-ج 
 ١٢٢...........................االستعانة واالستغاثة باملخلوق فيما يقدر عليه:  النوع األول
 ١٢٢..................االستغاثة واالستعانة باملخلوق فيما ال يقدر عليه إال اهللا:  النوع الثاين

 ١٢٣............... وأهل بيته وصحابتهيف بيان ما جيب اعتقاده يف الرسول :  الباب اخلامس
مدحه وبيان مرتلته يف وجوب حمبة الرسول وتعظيمه والنهي عن الغلو واإلطراء يف :  الفصل األول

..................................................................................١٢٤ 
 ١٢٤..................................................... وجوب حمبته وتعظيمه - ١
 ١٢٦............................................:  النهي عن الغ لو  واإلطراء يف مدحه- ٢
 ١٢٧................................................................ بيان مرتلته - ٣

 ١٣٠........................................ واالقتداء بهيف وجوب طاعته : الفصل الثاين 
 ١٣٢........................... الصالة والسالم على الرسول يف مشروعية:  الفصل الثالث
 ١٣٤...................يف فضل أهل البيت وما جيب هلم من غري جفاء وال غ ل و :  الفصل الرابع
بة وما جيب اعتقاده فيهم ومذهب أهل السنة واجلماعة فيما حدث فضل الصحا:  الفصل اخلامس

 ١٣٧................................................................................بينهم
 ١٣٧...................................؟ ، وما الذي جيب اعتقاده فيهم ما املراد بالصحابة

 ١٣٨......................................................صحابة اخللفاء األربعةأفضل ال
 ١٣٨.................مذهب أهل السنة واجلماعة فيما حدث بني الصحابة من القتال والفتنة

 ١٤٣...............................بة وأئمة اهلدىيف النهي عن سب الصحا:  الفصل السادس
 ١٤٣.....................................................:  النهي عن سب الصحابة- ١
 ١٤٤................................. النهي عن سب أئمة اهلدى من علماء هذه األمة- ٢

 ١٤٦.................................................................البدع:  الباب السادس
 ١٤٧......................................، أنواعها وأحكامها تعريف البدعة:  الفصل األول

 ١٤٧......................................................عة يف اللغةالبد:   تعريفها- ١



 عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل والبدع وغري ذلك 

 ١٨٥

 ١٤٨................................................................:  أنواع البدع- ٢
 ١٤٩............................................ حكم البدعة يف الدين جبميع أنواعها- ٣

 ١٥٢...................ظهور البدع يف حياة املسلمني واألسباب اليت أدت إليها:  الفصل الثاين
 ١٥٢................................................. ظهور البدع يف حياة املسلمني- ١

 ١٥٢...................................................: وقت ظهور البدع:  لة األوىلاملسأ
 ١٥٣....................................................: مكان ظهور البدع:  املسألة الثانية

 ١٥٤...........................................:  األسباب اليت أدت إىل ظهور البدع- ٢
 ١٥٤.............................................................:  اجلهل بأحكام الدين-أ 

 ١٥٥....................................................................:  اتباع اهلوى-ب 
 ١٥٥........................................................:  التعصب لآلراء والرجال-ج 
 ١٥٦...................................................................:  التشبه بالكفار-د 

 ١٥٧موقف األمة اإلسالمية من املبتدعة ومنهج أهل السنة واجلماعة يف الر د  عليهم:  الفصل الثالث
 ١٥٧......................................... موقف أهل الس ن ة واجلماعة من املبتدعة- ١
 ١٥٨............................... منهج أهل السنة واجلماعة يف الرد على أهل البدع- ٢

 ١٦٠........................................يف بيان مناذج من البدع املعاصرة:  الفصل الرابع
 ١٦١.................................................. االحتفال مبناسبة املولد النبوي- ١
 ١٦٣...............................التربك باألماكن واآلثار واألشخاص أحياء وأموات ا - ٢
 ١٦٤........................................ البدع يف جمال العبادات والتقرب إىل اهللا- ٣

 ١٦٥...............................................................: ما يعامل به املبتدع

 ١٦٧..........................................................................فهرس اآليات

 ١٧٧.......................................................................فهرس األحاديث

 ١٨١................................................................................الفهرس

 


