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  كتاب التوحيد

 ٢

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 املقدمة

له   احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على نبيه الصادق األمني نبينا حممد وعلى آ  
 : وبعد.. وصحبه أمجعني

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

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

 مبوجبه لتكون األعمال صحيحة مقبولة عند اهللا  -جتدر العناية به تعلما وتعليما وعمال 
تيار اإلحلاد، وتيار : نافعة للعاملني، خصوصا وأننا يف زمان كثرت فيه التيارات املنحرفة 

وكلها . بنة، وتيار القبورية الوثنية، وتيار البدع املخالفة للهدي النبويالتصوف والره 
تيارات خطرية ما مل يكن املسلم مسلحا بسالح العقيدة الصحيحة املرتكزة على الكتاب  
والسنة وما عليه سلف األمة؛ فإنه حري أن جترفه تلك التيارات املضلة، وهذا مما يستدعي          

 .. يدة الصحيحة ألبناء املسلم أن من مصادرها األصيلة العناية التامة بتعليم العق

 .. وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه  

 املؤلف 
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 الباب األول
 االحنراف يف حياة البشرية 
 وحملة عن الكفر واإلحلاد 

 والشرك والنفاق 
 : ويتضمن الفصول التالية

 . االحنراف يف حياة البشرية: الفصل األول

 .  تعريفه وأنواعه-الشرك : ل الثاينالفص

 .  تعريفه وأنواعه-الكفر : الفصل الثالث

 .  تعريفه وأنواعه-النفاق : الفصل الرابع

 : بيان حقيقة كل من: الفصل اخلامس

 . أقسامها، وأحكامها:  الردة- الضالل - الفسق -اجلاهلية 
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 االحنراف يف حياة البشرية: الفصل األول 

$  {: قال تعاىل.  اخللق لعبادته، وهيأ هلم ما يعينهم عليها من رزقه خلق اهللا tΒ uρ àMø)n= yz 

£Ågø: $# }§ΡM}$#uρ ωÎ) Èβρ ß‰ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪ !$ tΒ ß‰ƒ Í‘ é& Νåκ÷]ÏΒ ÏiΒ 5−ø— Íh‘ !$ tΒ uρ ß‰ƒ Í‘é& β r& Èβθßϑ ÏèôÜãƒ ∩∈∠∪ ¨β Î) ©!$# uθ èδ 

ä−#¨— §9$# ρ èŒ Íο §θ à)ø9$# ßÏG yϑ ø9$# ∩∈∇∪ { )٥٨ - ٥٦: الذاريات  [ )١ .[  

والنفس بفطرهتا إذا تركت كانت مقرة هللا باإلهلية، حمبة هللا تعبده ال تشرك به  
ولكن يفسدها وينحرف هبا عن ذلك ما يزين هلا شياطني اإلنس واجلن مبا  . شيئا

والشرك   . فالتوحيد مركوز يف الفطر. ورايوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غر 
óΟ  {: قال تعاىل. طارئ ودخيل عليها 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 «!   ]. ٣٠: الروم [ )٢( } 4 #$

كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو      { وقال 

 . فاألصل يف بين آدم التوحيد. )٤( )٣( } ميجسانه

 عهد آدم عليه السالم ومن جاء بعده من ذريته قرونا هو اإلسالم من: والدين
%tβ  {:  قال تعاىل-طويلة  x. â¨$ ¨Ζ9 $# Zπ ¨Β é& Zο y‰ Ïn≡ uρ y] yè t7 sù ª! $# z↵ Í hŠ Î; ¨Ψ9 $# š Ì Ï e± u; ãΒ 

t Í‘ É‹Ψ ãΒ uρ { )٢١٣: البقرة [ )٥ .[  

وأول ما حدث الشرك واالحنراف عن العقيدة يف قوم نوح، فكان عليه السالم أول     

                                                 
 . ٥٨ - ٥٦: سورة الذاريات آية ) ١(
 . ٣٠: سورة الروم آية ) ٢(
د ، أمح)٤٧١٤(، أبو داود السنة  )٢١٣٨(، الترمذي القدر  )٢٦٥٨(، مسلم القدر  )١٢٩٢(البخاري اجلنائز  ) ٣(

 ). ٥٦٩(، مالك اجلنائز )٢/٢٧٥(
 . يف الصحيحني من حديث أيب هريرة ) ٤(
 . ٢١٣: سورة البقرة آية ) ٥(
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  ]. ١٦٣: النساء [ )١( } ΡÎ) !$uΖø‹ym÷ρr& y7ø‹s9Î) !$yϑx. !$uΖø‹ym÷ρr& 4’n<Î) 8yθçΡ z↵Íh‹Î;̈Ζ9$#uρ .ÏΒ ÍνÏ‰÷èt/ 4̄$! *  {رسول 

 قال -كان بني آدم ونوح عليهما السالم عشرة قرون كلهم على اإلسالم   : قال ابن عباس
: "  وهذا القول هو الصواب قطعا، فإن قراءة أيب بن كعب يعين يف آية البقرة  )٢(ابن القيم 

 ". فاختلفوا فبعث اهللا النبيني 

$  {:  تعاىل ويشهد هلذه القراءة قوله           tΒ uρ tβ% x. â¨$ ¨Ψ9 $# Hω Î) Zπ ¨Β é& Zο y‰ Ïm≡ uρ (#θ à n= tF ÷z $$ sù 4 { )٣( 
  ]. ١٩: يونس [ 

كما يريد رمحه اهللا أن بعثة النبيني سببها االختالف عما كانوا عليه من الدين الصحيح     
كانت العرب بعد ذلك على دين إبراهيم عليه السالم، حىت جاء عمرو بن حلي اخلزاعي،    
فغري دين إبراهيم، وجلب األصنام إىل أرض العرب وإىل أرض احلجاز بصفة خاصة،     

 إىل أن بعث اهللا    -فعبدت من دون اهللا، وانتشر الشرك يف هذه البالد املقدسة وما جاورها          
 فدعا الناس إىل التوحيد واتباع ملة إبراهيم، وجاهد يف اهللا حق   يني نبيه حممدا خامت النب

. جهاده، حىت عادت عقيدة التوحيد وملة إبراهيم، وكسر األصنام، وأكمل اهللا به الدين  
وأمت به النعمة على العاملني، وسارت على هنجه القرون املفضلة من صدر هذه األمة إىل أن        

، ودخلها الدخيل من الديانات األخرى، فعاد الشرك إىل    فشا اجلهل يف القرون املتأخرة 
كثري من هذه األمة بسبب دعاة الضالل، وبسبب البناء على القبور، متمثال بتعظيم األولياء 

واختذت أوثانا تعبد من   . والصاحلني، وادعاء احملبة هلم حىت بنيت األضرحة على قبورهم    
ومسوا الشرك توسال  . وذبح ونذر ملقاماهتمدون اهللا بأنواع القربات من دعاء واستغاثة 

بالصاحلني وإظهارا حملبتهم وليس عبادة هلم بزعمهم، ونسوا أن هذا هو قول املشركني      

                                                 
 . ١٦٣: سورة النساء آية) ١(
 ). ١٠٢ / ٢(إغاثة اللهفان ) ٢(
 . ١٩: سورة يونس آية) ٣(
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$  {: األولني حيث يقولون tΒ öΝèδß‰ç6 ÷è tΡ ω Î) !$ tΡθ ç/Ìhs)ã‹Ï9 ’ n< Î) «!$# #’ s∀ø9ã— { )٣: الزمر [ )١ .[  

ومع هذا الشرك الذي وقع يف البشرية قدميا وحديثا فاألكثرية منهم يؤمنون بتوحيد 
$  {: الربوبية، وإمنا يشركون يف العبادة، كما قال تعاىل  tΒ uρ ßÏΒ ÷σãƒ Νèδ çsYò2 r& «!$$ Î/ ω Î) Νèδ uρ 

tβθ ä.Îô³•Β ∩⊇⊃∉∪ { )١٠٦: يوسف [ )٢ .[  

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

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

#vθ è= ãæuρ 4 { )١٤: النمل [ )٣ .[  

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

 . إما فاقد لعقله، أو مكابر قد ألغى عقله، وسفه نفسه، وهذا ال عربة به  

                                                 
 . ٣: سورة الزمر آية ) ١(
 . ١٠٦: سورة يوسف آية) ٢(
 . ١٤: سورة النمل آية  ) ٣(
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 الفصل الثاين الشرك تعريفه أنواعه 
شراك يف  والغالب اإل. جعل شريك هللا تعاىل يف ربوبيته وإهليته: الشرك هوتعريفه ) ١(

كالذبح والنذر  : األلوهية بأن يدعو مع اهللا غريه، أو يصرف له شيئا من أنواع العبادة 
 : والشرك أعظم الذنوب، وذلك ألمور  . واخلوف والرجاء واحملبة  

 فمن أشرك مع اهللا أحدا            - ألنه تشبيه للمخلوق باخلالق يف خصائص اإلهلية                - ١
χ  {: وهذا أعظم الظلم، قال تعاىل       . فقد شبهه به    Î) x8 ÷ Å e³9 $# íΟ ù= Ýà s9 ÒΟŠ Ïà tã ∩⊇⊂∪ { )١( 

فمن عبد غري اهللا فقد وضع         . والظلم هو وضع الشيء يف غري موضعه             ]. ١٣: لقمان  [ 
 . أعظم الظلم     العبادة يف غري موضعها، وصرفها لغري مستحقها، وذلك               

β¨  {:  قال تعاىل-   َ                                  إن  اهللا أخرب أنه ال يغفر ملن مل يتب منه  - ٢ Î) ©!$# Ÿω ãÏøó tƒ β r& x8uô³ç„ 

Ïµ Î/ ãÏøó tƒ uρ $ tΒ tβρßŠ y7 Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â!$ t±o„ 4 { )٤٨: اءالنس [ )٢ .[  

َ                                 إن اهللا أخرب أنه حرم اجلنة على املش رك، وأنه خالد خملد يف نار جهنم   - ٣  قال -                              
çµ…  {: تعاىل ¯ΡÎ) tΒ õ8Îô³ç„ «!$$ Î/ ô‰s)sù tΠ§ym ª!$# Ïµø‹n= tã sπ ¨Ψyf ø9$# çµ1 uρ ù'tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9$# ( $ tΒ uρ šÏϑ Î=≈©à= Ï9 ôÏΒ 

9‘$ |ÁΡr& ∩∠⊄∪ { )٧٢: املائدة [ )٣ .[  

öθ  {:  قال تعاىل- إن الشرك حيبط مجيع األعمال - ٤ s9uρ (#θ ä.uõ° r& xÝÎ6 ys s9 Οßγ ÷Ζtã $ ¨Β (#θ çΡ% x. 

tβθ è= yϑ÷è tƒ ∩∇∇∪ { )وقال تعاىل ]. ٨٨: األنعام [ )٤ :}  ô‰s)s9uρ z Çrρé& y7ø‹s9Î) ’ n< Î)uρ t Ï%©!$# ÏΒ 

š Î= ö6 s% ÷ È⌡s9 |M ø.uõ° r& £sÜt6 ós u‹s9 y7 è= uΗxå £tΡθ ä3tG s9uρ zÏΒ zƒ ÎÅ£≈ sƒ ø:   ]. ٦٥: الزمر [ )٥( } ∪∋∌∩ #$

                                                 
 . ١٣: رة لقمان آيةسو) ١(
 . ٤٨: سورة النساء آية) ٢(
 . ٧٢: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٨٨: سورة األنعام آية) ٤(
 . ٦٥: سورة الزمر آية ) ٥(
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θ#)  {:  قال تعاىل- إن 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 $#uρ (#ρ ß‰ãè ø%$#uρ öΝßγ s9 ¨≅à2 7‰|¹ ós∆ 4 { )وقال   ]. ٥: التوبة [ )١

فإذا قالوها عصموا مين    . ال إله إال اهللا   : أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا    { النيب 

 . )٣( )٢( } هادماءهم وأمواهلم إال حبق 

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

 قال العالمة ابن    )٥( احلديث  )٤( } اإلشراك باهللا وعقوق الوالدين : قال. رسول اهللا

 أخرب سبحانه أن القصد باخللق واألمر أن يعرف بأمسائه وصفاته، ويعبد     )٦(القيم 
وأن يقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به السماوات    . وحده ال يشرك به 

‰ô  {: واألرض، كما قال تعاىل s) s9 $ uΖ ù= y™ ö‘ r& $ oΨ n= ß™ â‘ ÏM≈ uΖ É i t7 ø9 $$ Î/ $ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ ÞΟ ßγ yè tΒ |=≈ tG Å3 ø9 $# 

šχ# u” Ïϑ ø9 $# uρ tΠθ à) u‹ Ï9 â¨$ ¨Ψ9 $# ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/ ( { )٢٥: احلديد  [ )٧ .[  

 ومن -فأخرب سبحانه أنه أرسل رسله، وأنزل كتبه، ليقوم الناس بالقسط وهو العدل 
: وأن الشرك ظلم، كما قال تعاىل   . عدل وقوامهأعظم القسط التوحيد، وهو رأس ال

}  χ Î) x8 ÷ Å e³9 $# íΟ ù= Ýà s9 ÒΟŠ Ïà tã ∩⊇⊂∪ { )١٣: لقمان [ )٨.[   

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

 ). ١/١١(، أمحد )٣٩٢٨(، ابن ماجه الفنت )٢٦٤٠( داود اجلهاد ، أبو)٣٩٧١(
 . رواه البخاري ومسلم  ) ٣(
 ). ٥/٣٧(، أمحد )٣٠١٩(، الترمذي تفسري القرآن   )٨٧(، مسلم اإلميان  )٢٥١١(البخاري الشهادات   ) ٤(
 . رواه البخاري ومسلم  ) ٥(
 . ١٠٩اجلواب الكايف ص ) ٦(
 . ٢٥: سورة احلديد آية ) ٧(
 . ١٣: ورة لقمان آيةس) ٨(
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قصود فهو    فما كان أشد منافاة هلذا امل  . والتوحيد أعدل العدل  . فالشرك أظلم الظلم 
فلما كان الشرك منافيا بالذات هلذا املقصود كان أكرب الكبائر     :  إىل أن قال  -أكرب الكبائر 

على اإلطالق، وحرم اهللا اجلنة على كل مشرك، وأباح دمه وماله وأهله ألهل التوحيد،  
. وأىب اهللا سبحانه أن يقبل ملشرك عمال . وأن يتخذوهم عبيدا هلم ملا تركوا القيام بعبوديته

فإن املشرك  . أو يقبل له فيها رجاء  . أو جييب له يف اآلخرة دعوة    . أو يقبل فيه شفاعة 
 كما أنه غاية -وذلك غاية اجلهل به .                      ّ حيث جعل له من خلقه ند ا. أجهل اجلاهلني باهللا 

 .  انتهى- وإن كان املشرك يف الواقع مل يظلم ربه، وإمنا ظلم نفسه     -الظلم منه 

 فمن أشرك باهللا فقد    -عيب نزه الرب سبحانه نفسه عنهما    إن الشرك تنقص و  - ٧
 .        ّ                                     ّ                                ّ  أثبت لل ه ما نزه نفسه عنه، وهذا غاية احملادة لل ه تعاىل، وغاية املعاندة واملشاقة لل ه 

 : الشرك نوعان: أنواع الشرك) ب(

شرك أكرب خيرج من امللة، وخيلد صاحبه يف النار إذا مات ومل يتب منه      : النوع األول
             ّ                       كدعاء غري الل ه والتقرب بالذبائح    -                               ّ      رف شيء من أنواع العبادة لغري الل ه      وهو ص-

واخلوف من املوتى أو اجلن أو الشياطني أن    .                ّ                         والنذور لغري الل ه من القبور واجلن والشياطني
             ّ                         ّ                         ورجاء غري الل ه فيما ال يقدر عليه إال الل ه من قضاء احلاجات وتفريج -يضروه أو ميرضوه   
: قال تعاىل. رس اآلن حول األضرحة املبنية على قبور األولياء والصاحلني الكربات مما ميا

}  šχρ ß‰ ç7 ÷è tƒ uρ  ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# $ tΒ Ÿω öΝ èδ • ÛØ o„ Ÿω uρ óΟ ßγ ãè xΖ tƒ šχθ ä9θ à) tƒ uρ Ï Iω àσ ¯≈ yδ $ tΡ àσ ¯≈ yè x ä© 

y‰Ψ Ïã «!    ].١٨: يونس [ )١( } 4 #$

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

فاأللفاظ كاحللف بغري . ألفاظ وأفعال: شرك ظاهر، وهو: القسم األول

                                                 
 . ١٨: سورة يونس آية) ١(



  كتاب التوحيد

 ١٠

ما :  وقوله)٢( )١( }               ّ               من حلف بغري الل ه فقد كفر وأشرك {   قال–    ّ الل ه

أجعلتين  {: فقال. ما شاء اهللا وشئت:  ملا قال رجل قال -       ّ       شاء الل ه وشئت 

 . )٤( )٣( }           ّ      ما شاء الل ه وحده: قل!   ّ    ّ  لل ه ند ا؟

                         ّ             ما شاء اهللا مث فالن، ولوال الل ه مث          :  والصواب أن يقال  -وفالن   لوال اهللا   : وقول
 كما قال -                                ّ   جتعل مشيئة العبد تابعة ملشيئة الل ه - ألن مث للترتيب مع التراخي  -فالن  
$  {: تعاىل tΒ uρ tβρ â !$ t± n@ Hω Î) β r& u !$ t± o„ ª! $# > u‘ š Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩⊄∪ { )٢٩: التكوير [ )٥ .[  

: ومثله قول.                                                  َ            وأما الواو فهي ملطلق اجلمع، واالشتراك ال تقتضي ترتيبا  وال تعقيبا  
 .                  ّ           وهذا من بركات الل ه وبركاتك  .            ّ      ما يل إال الل ه وأنت

فمثل لبس احللقة واخليط لرفع البالء أو دفعه، ومثل تعليق : وأما األفعال
  َ                                                           فا  من العني وغريها، إذا اعتقد أن هذه أسباب لرفع البالء أو دفعه، التمائم خو

أما إن اعتقد أهنا تدفع أو ترفع  . ألن اهللا مل جيعل هذه أسبابا. فهذا شرك أصغر
 .                                            ّ البالء بنفسها فهذا شرك أكرب، ألنه تعلق بغري الل ه

                                                 
، النسائي األميان  )١٥٣٤(، الترمذي النذور واألميان   )١٦٤٦(، مسلم األميان   )٥٧٥٧(البخاري األدب  ) ١(

، مالك  )٢/١٢٥(، أمحد )٢١٠١(، ابن ماجه الكفارات )٣٢٤٩(، أبو داود األميان والنذور )٣٧٦٦(والنذور 
 ). ٢٣٤١( الدارمي النذور واألميان  ،)١٠٣٧(النذور واألميان 

 . رواه الترمذي وحسنه، وصححه احلاكم   ) ٢(
 ). ١/٢١٤(، أمحد )٢١١٧(ابن ماجه الكفارات  ) ٣(
 . رواه النسائي) ٤(
 . ٢٩: سورة التكوير آية ) ٥(



  كتاب التوحيد

 ١١

 : القسم الثاين من الشرك األصغر

 كأن يعمل عمال   - كالرياء والسمعة  -النيات شرك خفي، وهو الشرك يف اإلرادات و     
 كأن حيسن صالته أو يتصدق ألجل أن    -مما يتقرب به إىل اهللا، يريد به ثناء الناس عليه 

أو يتلفظ بالذكر وحيسن صوته بالتالوة ألجل أن يسمعه الناس فيثنوا     .       ُ       ميدح وي ثىن عليه
yϑ  {:  تعاىل قال اهللا-والرياء إذا خالط العمل أبطله     . عليه وميدحوه   sù tβ% x. (#θã_ ötƒ u!$ s)Ï9 

Ïµ În/u‘ ö≅ yϑ ÷èu‹ù= sù Wξ uΚ tã $ [s Î=≈ |¹ Ÿω uρ õ8Îô³ç„ Íο yŠ$ t7Ïè Î/ ÿÏµ În/u‘ #J‰tnr& ∩⊇⊇⊃∪ { )١١٠: الكهف [ )١ .[  

           ّ      يا رسول الل ه؛    :  قالوا-أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر   { وقال النيب 

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

 كمن حيج أو يؤذن أو يؤم الناس ألجل    -ومنه العمل ألجل الطمع الدنيوي 
تعس عبد  { قال النيب .  أو يتعلم العلم الشرعي أو جياهد ألجل املال - الامل

                                                            ُ          الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد اخلميصة، تعس عبد اخلميلة إن أ عطي رضي   
 . )٥( )٤( } وإن مل يعط سخط 

وأما الشرك يف اإلرادات والنيات فذلك البحر الذي ال      :                            ّ قال اإلمام ابن القيم رمحه الل ه
                         ّ                            فمن أراد بعمله غري وجه الل ه ونوى شيئا من غري التقرب    . وقل من ينجو منه . ساحل له

                 ّ                واإلخالص أن خيلص لل ه يف أفعاله     -إليه وطلب اجلزاء منه فقد أشرك يف نيته وإرادته   
                                       ّ                          وهذه هي احلنيفية ملة إبراهيم اليت أمر الل ه هبا عباده كلهم، وال يقبل  . ه ونيتهوأقواله وإرادت  

tΒ  {: كما قال تعاىل. من أحد غريها، وهي حقيقة اإلسالم   uρ ÆtG ö; tƒ uöxî ÄΝ≈ n= ó™ M}$# $ YΨƒÏŠ n= sù 

                                                 
 . ١١٠: سورة الكهف آية) ١(
 ). ٥/٤٢٨(أمحد ) ٢(
 . رواه أمحد والطرباين والبغوي يف شرح السنة  ) ٣(
 ). ٤١٣٦(، ابن ماجه الزهد )٢٣٧٥(، الترمذي الزهد  )٢٧٣٠(البخاري اجلهاد والسري  ) ٤(
 . رواه البخاري  ) ٥(



  كتاب التوحيد

 ١٢

Ÿ≅ t6 ø)ãƒ çµ÷Ψ ÏΒ uθ èδuρ ’ Îû Íο tÅz Fψ$# zÏΒ zƒ ÌÅ¡≈ y‚ ø9$# ∩∇∈∪ { )وهي ملة إبراهيم    ]. ٨٥: آل عمران  [ )١

 .  انتهى)٢(عليه السالم اليت من رغب عنها فهو من السفهاء 
 : يتخلص مما مر أن هناك فروقا بني الشرق األكرب واألصغر، وهي

 .  والشرك األصغر ال خيرج من امللة - الشرك األكرب خيرج من امللة  - ١

 والشرك األصغر ال خيلد صاحبه فيها إن      - الشرك األكرب خيلد صاحبه يف النار    - ٢
 . دخلها

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

 .  والشرك األصغر ال يبيحهما - الشرك األكرب يبيح الدم واملال - ٤

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



  كتاب التوحيد

 ١٣

 الفصل الثالث الكفر تعريفه أنواعه 
 فإن الكفر  -ضد اإلميان :  والكفر شرعا-الكفر يف اللغة التغطية والستر : تعريفه) ١(

 سواء كان معه تكذيب أو مل يكن معه تكذيب، بل شك -              ّ        عدم اإلميان بالل ه ورسله 
وإن    .  إعراض أو حسد أو كرب أو اتباع لبعض األهواء الصادة عن اتباع الرسالة      وريب أو

  )١(كان املكذب أعظم كفرا، وكذلك اجلاحد املكذب حسدا مع استيقان صدق الرسل       
 : الكفر نوعان: أنواعه) ب(

 : كفر أكرب خيرج من امللة، وهو مخسة أقسام : النوع األول

ô  {: ليل قوله تعاىل    والد -كفر التكذيب     : القسم األول  tΒ uρ ãΝ n= øß r& Ç £ϑ ÏΒ 3“ u tI øù $# 

’ n? tã «! $# $ ¹/ É‹ Ÿ2 ÷ρ r& z> ¤‹ x. È d, ys ø9 $$ Î/ $ £ϑ s9 ÿ… çν u !% y` 4 }§ øŠ s9 r& ’ Îû tΛ © yγ y_ “ Yθ ÷W tΒ t Ì Ï≈ x6 ù= Ï j9 ∩∉∇∪ { )٢( 
  ]. ٦٨: العنكبوت  [ 

øŒ  {:  والدليل قوله تعاىل-كفر اإلباء واالستكبار مع التصديق : القسم الثاين Î) uρ 

$ oΨ ù= è% Ïπ s3 Í× ¯≈ n= uΚ ù= Ï9 (#ρ ß‰ àf ó™ $# tΠ yŠ Kψ (# ÿρ ß‰ yf |¡ sù Hω Î) }§Š Î= ö/ Î) 4’ n1 r& u y9 õ3 tF ó™ $# uρ tβ% x. uρ z ÏΒ š Í Ï≈ s3 ø9 $# ∩⊂⊆∪ { )٣( 
  ]. ٣٤: البقرة[ 

≅Ÿ  {:  والدليل قوله تعاىل-وهو كفر الظن   : القسم الثالث yz yŠuρ …çµ tG ¨Ψy_ uθ èδuρ ÖΝÏ9$ sß 

Ïµ Å¡øuΖÏj9 tΑ$ s% !$ tΒ àßr& βr& y‰ŠÎ6 s? ÿÍν É‹≈ yδ #Y‰t/r& ∩⊂∈∪ !$ tΒ uρ àßr& sπ tã$¡¡9$# Zπyϑ Í← !$ s%  È⌡s9uρ ‘NŠ ÏŠ•‘ 4’ n<Î) ’ În1u‘ 

¨β y‰É V̀{ #Zöyz $ yγ ÷ΨÏiΒ $ Y6 n= s)ΖãΒ ∩⊂∉∪ tΑ$ s% …çµ s9 …çµ ç7Ïm$ |¹ uθ èδ uρ ÿ…çν â‘ Íρ$ pt ä† |Nöx x.r& “ Ï% ©!$$ Î/ y7 s)n= yz ÏΒ 5># tè? §ΝèO 

ÏΒ 7π xõÜœΡ §ΝèO y71§θ y™ Wξ ã_ u‘ ∩⊂∠∪ O$ ¨Ψ Å3≈ ©9 uθ èδ ª!$# ’În1u‘ Iω uρ à8Îõ° é& þ’În1tÎ/ #Y‰tnr& ∩⊂∇∪ { )الكهف  [ )٤ :

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



  كتاب التوحيد

 ١٤

٣٨ - ٣٥ .[  

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

tβθ àÊÌ÷è ãΒ ∩⊂∪ { )٣: األحقاف [ )١ .[  

y7  {:  والدليل قوله تعاىل-نفاق كفر ال : القسم اخلامس Ï9≡sŒ öΝåκ̈Ξr'Î/ (#θãΖtΒ#u §ΝèO (#ρ ãxx. 

yìÎ7äÜsù 4’ n?tã öΝÍκÍ5θ è= è% óΟßγ sù Ÿω tβθ ßγ s)øtƒ ∩⊂∪ { )٣: املنافقون [ )٢ .[  

 وهو الذنوب اليت    -خيرج من امللة، وهو الكفر العملي    كفر أصغر ال  : النوع الثاين
 مثل كفر -وردت تسميتها يف الكتاب والسنة كفرا، وهي ال تصل إىل حد الكفر األكرب      

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

#Y‰xî u‘ ÏiΒ Èe≅ ä. 5β% s3tΒ ôNt xx6sù ÉΟãè ÷Ρr'Î/ «!$# { )١١٢: النحل [ )٣ .[  

. )٥( )٤( } فر سباب املسلم فسوق وقتاله ك            { ومثل قتال املسلم املذكور يف قوله              

ومثل   . )٧( )٦( } ال ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض { ويف قوله  

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

 ). ١/٣٨٥(، أمحد )٦٩(ماجه املقدمة 
 . رواه البخاري ومسلم  ) ٥(
(، أمحد )٣٩٤٢(، ابن ماجه الفنت )٤١٣١(، النسائي حترمي الدم  )٦٥(، مسلم اإلميان )١٢١(البخاري العلم  ) ٦(

 ). ١٩٢١(، الدارمي املناسك )٤/٣٥٨
 . رواه الشيخان ) ٧(



  كتاب التوحيد

 ١٥

            ّ         فقد جعل الل ه       )٢( )١( }               ّ                  من حلف بغري الل ه كفر أو أشرك      { احللف بغري اهللا قال  

$  {: مرتكب الكبرية مؤمنا، قال تعاىل pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u |= ÏG ä. ãΝ ä3 ø‹ n= tæ ÞÉ$ |Á É) ø9 $# ’ Îû 

‘ n= ÷F s) ø9 اتل من الذين آمنوا، وجعله أخا لويل   فلم خيرج الق، ]١٧٨: البقرة [ )٣( } ) #$

ôyϑ  {: القصاص فقال sù u’ Å∀ ãã …ã& s! ôÏΒ ÏµŠ Åz r& Öó x« 7í$ t6 Ïo?$$ sù Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ í!#yŠr&uρ Ïµø‹s9Î) 9≈ |¡ôm Î* Î/ 3 { )٤( 
β  {: وقال تعاىل. ، واملراد أخوة الدين بال ريب   ]١٧٨: البقرة[  Î)uρ Èβ$tG xÍ← !$ sÛ zÏΒ 

tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#θ è= tG tG ø% $# (#θ ßs Î= ô¹ r'sù $ yϑ åκs]÷ t/ ( { )إىل قوله تعايل ]٩: احلجرات [ )٥ ، :}  $ yϑ ¯ΡÎ) 

tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑø9$# ×ο uθ ÷z Î) (#θ ßs Î=ô¹ r'sù t ÷t/ ö/ä3÷ƒ uθ yz r& 4 { )انتهى من شرح الطحاوية  ] ١٠: احلجرات [ )٦
 .  باختصار)٧(

 وملخص الفروق بني الكفر األكرب والكفر األصغر  

 أن الكفر األكرب خيرج من امللة وحيبط األعمال، والكفر األصغر ال خيرج من امللة         - ١
 . وال حيبط األعمال، لكن ينقصها حبسبه، ويعرض صاحبها للوعيد 

 أن الكفر األكرب خيلد صاحبه يف النار، والكفر األصغر إذا دخل صاحبه النار فإنه        - ٢
 . ه فال يدخله النار أصال             ّ          وقد يتوب الل ه على صاحب. ال خيلد فيها

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

ائي األميان  ، النس)١٥٣٥(، الترمذي النذور واألميان   )١٦٤٦(، مسلم األميان   )٥٧٥٧(البخاري األدب  ) ١(
، مالك  )٢/٦٩(، أمحد )٢٠٩٤(، ابن ماجه الكفارات )٣٢٥١(، أبو داود األميان والنذور  )٣٧٦٦(والنذور 

 ). ٢٣٤١(، الدارمي النذور واألميان  )١٠٣٧(النذور واألميان 
 . رواه الترمذي وصححه احلاكم  ) ٢(
 . ١٧٨: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٧٨: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٩:  احلجرات آية سورة) ٥(
 . ١٠: سورة احلجرات آية ) ٦(
 . ط املكتب اإلسالمي ) ٣٦١(صفحة ) ٧(



  كتاب التوحيد

 ١٦

 أن الكفر األكرب يوجب العداوة اخلالصة بني صاحبه وبني املؤمنني، فال جيوز    - ٤
 وأما الكفر األصغر فإنه ال مينع املواالة    . للمؤمنني حمبته ومواالته ولو كان أقرب قريب    

مطلقا، بل صاحبه حيب ويواىل بقدر ما فيه من اإلميان ويبغض ويعادى بقدر ما فيه من    
 . العصيان



  كتاب التوحيد

 ١٧

 الفصل الرابع النفاق تعريفه أنواعه 
نافق ينافق نفاقا ومنافقة، وهو مأخوذ من  :  يقال-نافق :  مصدر-النفاق لغة  : تعريفه
 واحد هرب إىل اآلخر وخرج      أحد خمارج الريبوع من جحره، فإنه إذا طلب من      : النافقاء

 . )١( وقيل هو من النفق، وهو السرب الذي يستتر فيه  -منه 

مسي بذلك ألنه  . أما النفاق يف الشرع فمعناه إظهار اإلسالم وإبطال الكفر والشر 
:                 ّ             وعلى ذلك نبه الل ه تعاىل بقوله . يدخل يف الشرع من باب، وخيرج منه من باب آخر

}  χ Î) t É) Ï≈ oΨ ßϑ ø9 $# ãΝ èδ šχθ à) Å¡≈ x ø9 ، أي اخلارجون من    ]٦٧: التوبة [ )٢( } ∪∠∌∩ #$

β¨  {:         ّ                               وجعل الل ه املنافقني شرا من الكافرين فقال . الشرع Î) t É) Ï≈ oΨ çR ùQ $# ’ Îû Ï8 ö‘ ¤$! $# 

È≅ x ó™ F{ $# z ÏΒ Í‘$ ¨Ζ9 β¨  {: ، وقال تعاىل ]١٤٥: النساء [ )٣( } #$ Î) t É) Ï≈ uΖ ßϑ ø9 $# tβθ ãã Ï‰≈ sƒ ä† 

©! $# uθ èδ uρ öΝ ßγ ãã Ï‰≈ yz { )١٤٢: النساء [ )٤[  ،}  šχθ ãã Ï‰≈ sƒ ä† ©! $# t Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u $ tΒ uρ 

šχθ ãã y‰ øƒ s† Hω Î) öΝ ßγ |¡ àΡ r& $ tΒ uρ tβρ á ãè ô± o„ ∩∪  ’ Îû Ν Îγ Î/θ è= è% ÖÚ z £∆ ãΝ èδ yŠ# t“ sù ª! $# $ ZÊ t tΒ ( óΟ ßγ s9 uρ 

ë># x‹ tã 7ΟŠ Ï9 r& $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ ç/ É‹ õ3 tƒ ∩⊇⊃∪ { )١٠ - ٩: البقرة [ )٥ .[  

 : النفاق نوعان: أنواع النفاق) ب(

كرب الذي يظهر صاحبه اإلسالم    النفاق االعتقادي، وهو النفاق األ  : النوع األول
 وهذا النوع خمرج من الدين بالكلية، وصاحبه يف الدرك األسفل من      -ويبطن الكفر  

من الكفر وعدم اإلميان، واالستهزاء  :             ّ                          وقد وصف الل ه أهله بصفات الشر كلها   - النار
 عداوة   بالدين وأهله، والسخرية منهم، وامليل بالكلية إىل أعداء الدين ملشاركتهم امل يف  

                                                 
 . مبعناه) ٩٨ / ٥(النهاية البن األثري ) ١(
 . ٦٧: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ١٤٥: سورة النساء آية) ٣(
 . ١٤٢: سورة النساء آية) ٤(
 . ١٠- ٩: اآليتان سورة البقرة ) ٥(



  كتاب التوحيد

 ١٨

وال سيما عندما تظهر قوة اإلسالم وال   .  وهؤالء موجودون يف كل زمان  -اإلسالم 
يستطيعون مقاومته يف الظاهر، فإهنم يظهرون الدخول فيه ألجل الكيد له وألهله يف  

فيظهر املنافق إميانه    . وألجل أن يعيشوا مع املسلمني ويأمنوا على دمائهم وأمواهلم    . الباطن
.  وكتبه ورسله واليوم اآلخر وهو يف الباطن منسلخ من ذلك كله مكذب بهباهللا ومالئكته
       ّ                                                           وأن الل ه تكلم بكالم أنزله على بشر، جعله رسوال للناس، يهديهم بإذنه،  .            ّ ال يؤمن بالل ه

           ّ                                      وقد هتك الل ه أستار هؤالء املنافقني، وكشف أسرارهم    . وينذرهم بأسه، وخيوفهم عقابه  
وذكر طوائف   . باده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر                    َّ       يف القرآن الكرمي، وجل ى لع   
ويف  . فذكر يف املؤمنني أربع آيات. املؤمنني والكفار واملنافقني . العامل الثالثة يف أول البقرة 

َ        لكثرهتم وعموم االبتالء هبم وشدة فتنم هم     . ويف املنافقني ثالث عشرة آية. الكفار آيتني                                
 اإلسالم هبم شديدة جدا ألهنم منسوبون إليه وإىل نصرته  فإن بلية. على اإلسالم وأهله

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

  )٢(وهذا النفاق ستة أنواع 
 .  تكذيب الرسول  - ١
 .  تكذيب بعض ما جاء به الرسول  - ٢
 . ض الرسول  بغ- ٣
 .  بغض بعض ما جاء به الرسول  - ٤
 .  املسرة باخنفاض دين الرسول - ٥
 .  الكراهية النتصار دين الرسول - ٦

 وهو عمل شيء من أعمال املنافقني مع بقاء اإلميان يف  -النفاق العملي : النوع الثاين

                                                 
 . يم يف بيان صفات املنافقني  من رسالة البن الق) ١(
 ). ٩(جمموعة التوحيد النجدية صفحة   ) ٢(
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 ١٩

ون فيه إميان ونفاق،   وصاحبه يك.  لكنه وسيلة إىل ذلك -القلب، وهذا ال خيرج من امللة  
أربع من كن فيه كان   {                                َ                      وإذا كثر صار بسببه منافقا خالصا ، والدليل عليه قوله   

 إذا   .ومن كانت فيه خصله منهن كانت فيه خصلة من النفاق حىت يدعها   . منافقا خالصا
 . )٢( )١( } اؤمتن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر      

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

ويستحق من الثواب . ل كفر ونفاقخصال خري وخصال شر وخصال إميان وخصا 
والعقاب حبسب ما قام به من موجبات ذلك، ومنه التكاسل عن الصالة مع اجلماعة يف  

 فالنفاق شر وخطري جدا، وكان الصحابة يتخوفون     -املسجد، فإنه من صفات املنافقني 
 كلهم                             ّ   أدركت ثالثني من أصحاب رسول الل ه  : قال ابن أيب مليكة. من الوقوع فيه

 . اف النفاق على نفسهخي
 : الفروق بني النفاق األكرب والنفاق األصغر

 .  أن النفاق األكرب خيرج من امللة، والنفاق األصغر ال خيرج من امللة  - ١

والنفاق األصغر اختالف      .  أن النفاق األكرب اختالف السر والعالنية يف االعتقاد     - ٢
 . السر والعالنية يف األعمال دون االعتقاد 

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

 أن النفاق األكرب يف الغالب ال يتوب صاحبه، ولو تاب فقد اختلف يف قبول - ٤
.                                           ّ           ّ             خبالف النفاق األصغر، فإن صاحبه قد يتوب إىل الل ه فيتوب الل ه عليه       . توبته عند احلاكم 

وكثريا ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق مث يتوب    ()٣(ة قال شيخ اإلسالم ابن تيمي
                                                 

، )٥٠٢٠(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢٦٣٢(، الترمذي اإلميان   )٥٨(، مسلم اإلميان  )٣٤(البخاري اإلميان   ) ١(
 ). ٢/١٨٩(، أمحد )٤٦٨٨(أبو داود السنة  

 . متفق عليه) ٢(
 . ٢٣٨انظر كتاب اإلميان صفحة  ) ٣(
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 ٢٠

واملؤمن يبتلى  . وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق ويدفعه اهللا عنه . اهللا عليه
يا   {: كما قال الصحابة. بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر اليت يضيق هبا صدره

رسول اهللا إن أحدنا ليجد يف نفسه ما لئن خير من السماء إىل األرض أحب إليه من أن    
: قال. اظم أن يتكلم بهما يتع {:  ويف رواية)٢( )١( } يتكلم به فقال ذلك صريح اإلميان

 أي حصول هذا الوسواس مع هذه     - )٣( } احلمد هللا الذي رد كيده إىل الوسوسة    

 .  انتهى-الكراهة العظيمة، ودفعه عن القلب، وهو من صريح اإلميان    

BΛà¼ íΝõ3ç/ Ò‘ôϑ  {:                               ّ        وأما أهل النفاق األكرب، فقال الل ه فيهم   ãã öΝßγ sù Ÿω tβθãè Å_ ötƒ ∩⊇∇∪ { )٤( 
Ÿω  {: وقال تعاىل فيهم. أي يف اإلسالم يف الباطن  ]. ١٨: البقرة[  uρ r& tβ ÷ρ t tƒ óΟ ßγ ¯Ρ r& 

šχθ ãΖ tF ø ãƒ ’ Îû È e≅ à2 5Θ$ tã ¸ο § ¨Β ÷ρ r& É ÷ s? § tΒ §Ν èO Ÿω šχθ ç/θ çG tƒ Ÿω uρ öΝ èδ šχρ ã 2 ¤‹ tƒ ∩⊇⊄∉∪ { )٥( 
   ].١٢٦: التوبة[ 

وقد اختلف العلماء يف قبول توبتهم يف الظاهر، لكون     : (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 . )٦()       ُ  ْ                             ذلك ال ي ع لم، إذ هم دائما يظهرون اإلسالم 

                                                 
 ). ٢/٣٩٧(، أمحد )٥١١١(، أبو داود األدب )١٣٢(مسلم اإلميان  ) ١(
 . رواه أمحد ومسلم ) ٢(
 ). ١/٣٤٠(، أمحد )٥١١٢(أبو داود األدب  ) ٣(
 . ١٨: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٢٦: سورة التوبة آية ) ٥(
 ). ٤٣٥ - ٤٣٤ / ٢٨(انظر جمموع الفتاوى  ) ٦(
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 ٢١

 : الفصل اخلامس بيان حقيقة كل من 
 أقسامها ، أحكامها: الردة  -لضالل ا -الفسق  -اجلاهلية 

         ّ    اجلهل بالل ه   : هي احلال اليت كانت عليها العرب قبل اإلسالم من  :  اجلاهلية- ١
نسبة إىل . )١(ورسله وشرائع الدين، واملفاخرة باألنساب، والكرب، والتجرب، وغري ذلك 

فإن من مل : ةقال شيخ اإلسالم ابن تيمي. اجلهل الذي هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم 
فإن تبني . فإن اعتقد خالفه فهو جاهل جهال مركبا  .                      َ       يعلم احلق فهو جاهل جهال  بسيطا 

فإن ما كانوا عليه .  كانوا يف جاهلية منسوبة إىل اجلهل ذلك فالناس قبل بعث الرسول 
وكذلك كل ما خيالف ما . وإمنا يفعله جاهل. من األقوال واألعمال إمنا أحدثه هلم جاهل 

 فأما -ه املرسلون من يهودية ونصرانية فهو جاهلية، وتلك كانت اجلاهلية العامة   جاء ب
وقد تكون    . كما هي يف دار الكفار.  قد تكون يف مصر دون مصر   بعد مبعث الرسول  

. كالرجل قبل أن يسلم فإنه يف جاهلية وإن كان يف دار اإلسالم  . يف شخص دون شخص
 فإنه ال تزال من أمته طائفة ظاهرين   بعث حممد فأما يف زمان مطلق فال جاهلية بعد م 

واجلاهلية املقيدة قد تقوم يف بعض ديار املسلمني يف كثري من . على احلق إىل قيام الساعة
  وقال أليب )٣( )٢( } أربع يف أميت من أمر اجلاهلية { كما قال . األشخاص املسلمني

 .  انتهى)٦(وحنو ذلك  . )٥( )٤( } إنك امرؤ فيك جاهلية {: ذر

نسبة إىل اجلهل وهو عدم العلم وإهنا تنقسم إىل  : أن اجلاهلية: وملخص ذلك
 : قسمني

                                                 
 . ٣٢٣ / ١النهاية البن األثري ) ١(
 ). ٥/٣٤٣(، أمحد )١٥٨١(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز )٩٣٤( مسلم اجلنائز  )٢(
 . رواه مسلم ) ٣(
 ). ٥/١٦١(، أمحد )٥١٥٧(، أبو داود األدب  )١٦٦١(، مسلم األميان )٣٠(البخاري اإلميان  ) ٤(
 . يف الصحيحني) ٥(
 . لحتقيق الدكتور ناصر العق  ) ٢٢٧ - ٢٢٥ / ١(اقتضاء الصراط املستقيم   ) ٦(
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 ٢٢

 .  وقد انتهت ببعثه اجلاهلية العامة وهي ما كان قبل مبعث الرسول - ١

خاصة ببعض الدول وبعضه البلدان وبعض األشخاص وهذه ال تزال        جاهلية - ٢
جاهلية هذا القرن      : وهبذا يتضح خطأ من يعممون اجلاهلية يف هذا الزمان فيقولون   . باقية

. جاهلية بعض أهل هذا القرن أو غالب أهل هذا القرن     : وما شابه ذلك والصواب أن يقال  
 .  زالت اجلاهلية العامة النيب وأما التعميم فال يصح وال جيوز، ألنه ببعثة

 :  الفسق- ٢

                 ّ                       اخلروج عن طاعة الل ه وهو يشمل اخلروج       :  واملراد به شرعا  -اخلروج  : الفسق لغة
واخلروج اجلزئي فيقال للمؤمن املرتكب لكبرية من كبائر  . فاسق: الكلي، فيقال للكافر

 . فاسق: الذنوب

                              ّ    يسمى الكافر فاسقا، فقد ذكر الل ه   ف. فسق ينقل عن امللة وهو الكفر: فالفسق فسقان

t,|¡xsù ôtã ÌøΒ  {: إبليس، فقال r& ÿÏµ În/u‘ 3 { )وكان ذلك الفسق منه  ]٥٠: الكهف [ )١ ،

$  {:         ّ      وقال الل ه تعاىل. كفرا ¨Β r&uρ t Ï% ©!$# (#θ à)|¡sù ãΝßγ1 uρ ù'yϑ sù â‘$ ¨Ψ9$# ( { )٢٠: السجدة  [ )٢[   ،

$!  {: دل على ذلك قوله. يريد الكفار yϑ ¯= ä. (#ÿρ ßŠ# u‘ r& β r& (#θã_ ãøƒ s† !$ pκ÷]ÏΒ (#ρ ß‰‹Ïã é& $ pκ Ïù Ÿ≅Š Ï% uρ öΝßγ s9 (#θè%ρ èŒ 

z># x‹tã Í‘$ ¨Ζ9$# “ Ï% ©!$# ΟçFΖä. Ïµ Î/ šχθ ç/Éj‹s3è? ∩⊄⊃∪ { )ويسمى العاصي من  ]٢٠: السجدة [ )٣ ،

t  {: املسلمني فاسقا، ومل خيرجه فسقه من اإلسالم، قال تعاىل Ï% ©!$#uρ tβθ ãΒ ötƒ ÏM≈ oΨ |Áós ßϑ ø9$# 

§ΝèO óΟs9 (#θ è?ù'tƒ Ïπ yè t/ö‘ r'Î/ u!#y‰pκà− óΟèδρß‰Î= ô_ $$ sù tÏΖ≈ uΚ rO Zο t$ ù#y_ Ÿω uρ (#θè= t7ø)s? öΝçλm; ¸ο y‰≈ pκy− #Y‰t/r& 4 y7Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ 

tβθ à)Å¡≈ xø9$# ∩⊆∪ { )وقال تعاىل ]. ٤: النور [ )٤ :}  yϑ sù uÚtsù  ∅ ÎγŠ Ïù ¢k ptø: $# Ÿξ sù y]sùu‘ Ÿω uρ 

                                                 
 . ٥٠: سورة الكهف آية) ١(
 . ٢٠: سورة السجدة آية ) ٢(
 . ٢٠: سورة السجدة آية ) ٣(
 . ٤: سورة النور آية ) ٤(



  كتاب التوحيد

 ٢٣

šXθ Ý¡èù Ÿω uρ tΑ#y‰Å_ ’ Îû Ædk ys ø9$# 3 { )فسري الفسوق   وقال العلماء يف ت ]. ١٩٧: البقرة [ )١

 . )٢(هو املعاصي : هنا
 :  الضالل- ٣

“Ç̈Β 3  {: وهو ضد اهلداية، قال تعاىل  . العدول عن الطريق املستقيم : الضالل y‰tF÷δ $# 

$ yϑ ¯ΡÎ* sù “ Ï‰tG öκu‰ Ïµ Å¡øuΖÏ9 ( tΒ uρ ¨≅ |Ê $ yϑ ¯ΡÎ* sù ‘≅ÅÒ tƒ $ pκö n= tæ 4 { )١٥: اإلسراء  [ )٣ .[  

 : والضالل يطلق على عدة معان  

tΒ  {:  فتارة يطلق على الكفر، قال تعاىل- 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 #´‰‹Ïè t/ ∩⊇⊂∉∪ { )١٣٦: النساء [ )٤ .[  

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

# ´‰‹ Ïè t/ ∩⊇⊇∉∪ { )١١٦: النساء [ )٥ .[  

الفرق الضالة أي   :  كما يقال- وتارة يطلق على املخالفة اليت هي دون الكفر  - ٣
 . املخالفة

$tΑ  {:  وتارة يطلق على اخلطأ، ومنه قول موسى عليه السالم- ٤ s% !$ yγ çFù= yè sù #]ŒÎ) O$ tΡr&uρ 

zÏΒ t,Îk!!$ Ò9$# ∩⊄⊃∪ { )٢٠: الشعراء [ )٦ .[  

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

                                                 
 . ١٩٧: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٧٨كتاب اإلميان لشيخ اإلسالم ابن تيمية ص ) ٢(
 . ١٥: سورة اإلسراء آية) ٣(
 . ١٣٦: سورة النساء آية) ٤(
 . ١١٦: سورة النساء آية) ٥(
 . ٢٠: سورة الشعراء آية ) ٦(
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 ٢٤

$ yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) 3“ t÷z W{$# 4 { )٢٨٢: البقرة [ )١ .[  

  )٢(ضالة اإلبل  :  ويطلق الضالل على الضياع والغيبة ومنه- ٦
 :  الردة وأقسامها وأحكامها - ٨

أي  ]. ٢١: املائدة [ )Ÿωuρ (#ρ‘‰s?ös? #’n?tã ö/ä.Í‘$t/÷Šr& { )٣  {: قال تعاىل. الرجوع: الردة لغة

 tΒuρ  {:  قال تعاىل-هي الكفر بعد اإلسالم :  والردة يف االصطالح الفقهي-ال ترجعوا 

÷ŠÏ‰s?ötƒ öΝä3ΖÏΒ tã ÏµÏΖƒÏŠ ôMßϑuŠsù uθèδuρ ÖÏù%Ÿ2 y7Í×̄≈s9'ρé'sù ôMsÜÎ7ym óΟßγè=≈yϑôãr& ’Îû $u‹÷Ρ‘‰9$# ÍοtÅzFψ$#uρ ( y7Í×̄≈s9'ρé&uρ 

Ü=≈ysô¹r& Í‘$̈Ζ9$# ( öΝèδ $yγŠÏù šχρà$Î#≈yz ∩⊄⊇∠∪ { )٢١٧: البقرة [ )٤ .[  

الردة حتصل بارتكاب ناقض من نواقض اإلسالم ونواقض اإلسالم كثرية      : أقسامها
 :ام هيترجع يف أربعة أقس

.  أو مالئكته أو أحد من رسله            ّ                   كسب الل ه تعاىل أو رسوله    :  الردة بالقول- ١ 
                                                                       ّ          أو ادعاء علم الغيب، أو ادعاء النبوة، أو تصديق من يدعيها، أو دعاء غري الل ه، أو     

 .                                    ّ                        االستعانة به فيما ال يقدر عليه إال الل ه، أو االستعاذة به يف ذلك 
وإلقاء   . م والشجر واحلجر والقبور والذبح هلا  كالسجود للصن:  الردة بالفعل- ٢

                                                                     ّ               املصحف يف املواطن القذرة وعمل السحر وتعلمه وتعليمه واحلكم بغري ما أنزل الل ه معتقدا       
 . حله

أو أن     .                  ّ                                      كاعتقاد الشريك لل ه، أو أن الزنا واخلمر والربا حالل       :  الردة باالعتقاد - ٣
ك مما أمجع على حله أو حرمته أو وجوبه           اخلبز حرام، أو أن الصالة غري واجبة، وحنو ذل         

 . إمجاعا قطعيا ومثله ال جيهله

                                                 
 . ٢٨٢: سورة البقرة آية ) ١(
 .  من املفردات للراغب ٢٩٨ - ٢٩٧ص ) ٢(
 . ٢١: سورة املائدة آية ) ٣(
 .  ٢١٧: سورة البقرة آية ) ٤(



  كتاب التوحيد

 ٢٥

كمن شك يف حترمي الشرك أو حترمي الزنا     :  الردة بالشك يف شيء مما سبق  - ٤
 رسالة غريه من األنبياء أو يف صدقه     أو يف حل اخلبز، أو شك يف رسالة النيب  -واخلمر  

 . لزمانأو يف دين اإلسالم أو يف صالحيته هلذا ا  
 : وأحكامها اليت تترتب عليها بعد ثبوهتا

 فإن تاب ورجع إىل اإلسالم يف خالل ثالثة أيام قبل منه ذلك   - استتابة املرتد - ١
 . وترك

 . )٢( )١( } من بدل دينه فاقتلوه {  إذا أىب أن يتوب وجب قتله لقوله    - ٢

وإال صار فيئا لبيت   . لتصرف يف ماله يف مدة استتابته فإن أسلم فهو له   مينع من ا- ٣
 . املال من حني قتله أو موته على الردة 

 . وقيل من حني ارتداده يصرف يف مصاحل املسلمني 

 .  انقطاع التوارث بينه وبني أقاربه فال يرثهم وال يرثونه- ٤

ى عليه وال يدفن يف مقابر  إذا مات أو قتل على ردته فإنه ال يغسل وال يصل- ٥
املسلمني، وإمنا يدفن يف مقابر الكفار، أو يوارى يف التراب يف أي مكان غري مقابر        

 . املسلمني

                                                 
، أبو داود احلدود    )٤٠٦٠(، النسائي حترمي الدم  )١٤٥٨(، الترمذي احلدود  )٢٨٥٤(البخاري اجلهاد والسري ) ١(

 ). ١/٢٨٢(، أمحد )٢٥٣٥(، ابن ماجه احلدود )٤٣٥١(
 . رواه البخاري وأبو داود  ) ٢(



  كتاب التوحيد

 ٢٦

 الباب الثاين
 أقوال وأفعال تنايف التوحيد أو تنقصه 

 : وفيه الفصول التالية

  .إخل .. ادعاء علم الغيب يف قراءة الكف والفنجان والتنجيم   : 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

 .  ّ ل هاحلكم بغري ما أنزل ال  : الفصل السادس

 . ادعاء حق التشريع والتحليل والتحرمي : الفصل السابع

 . االنتماء إىل املذاهب اإلحلادية واألحزاب اجلاهلية : الفصل الثامن

 . النظرة املادية للحياة : الفصل التاسع

 . التمائم والرقى : الفصل العاشر

 .           ّ    وق دون الل ه               ّ                           احللف بغري الل ه والتوسل واالستعانة باملخل  : الفصل احلادي عشر



  كتاب التوحيد

 ٢٧

 الفصل األول 
 وغريمهاادعاء علم الغيب يف قراءة الكف والفنجان والتنجيم 

 : املراد بالغيب

                                                                   ّ                    ما غاب عن الناس من األمور املستقبلة واملاضية وما ال يرونه، وقد اختص الل ه تعاىل بعلمه،       
فال  ،  ]٦٥: النمل [ )١( } è% ω ÞΟn=÷ètƒ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ |=ø‹tóø9$# ωÎ) ª!$# 4≅  {: وقال تعاىل

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

5Αθ ß™ من اصطفاه  ، أي ال يطلع على شيء من الغيب إال  ]٢٧ - ٢٦: اجلن [ )٢( } ‘§

ألنه يستدل على نبوته باملعجزات اليت منها . لرسالته، فيظهره على ما يشاء من الغيب
وهذا يعم الرسول امللكي والبشري، وال يطلع     .                               ّ       اإلخبار عن الغيب الذي يطلعه الل ه عليه 

                  ّ   غري من استثناه الل ه -فمن ادعى علم الغيب بأي وسيلة من الوسائل  . غريمها لدليل احلصر
 سواء ادعى ذلك بواسطة قراءة الكف أو الفنجان أو          - فهو كاذب كافر -رسله من 

الكهانة أو السحر آو التنجيم أو غري ذلك وهذا الذي حيصل من بعض املشعوذين    
ومن أسباب بعض    . والدجالني من اإلخبار عن مكان األشياء املفقودة واألشياء الغائبة 

مرضت بسببه، إمنا هو الستخدام اجلن األمراض فيقولون فالن عمل لك كذا وكذا ف  
والشياطني، ويظهرون للناس أن هذا حيصل هلم عن طريق عمل هذه األشياء من باب    

 والكهان كأن يكون ألحدهم القرين      )٣(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  .. اخلداع والتدليس  
الصدق   وكانوا خيلطون . من الشياطني خيربه بكثرة عن املغيبات مبا يسترقه من السمع

فواكه وحلوى وغري ذلك مما     : ومن هؤالء من يأتيه الشيطان بأطعمة : بالكذب، إىل أن قال 

                                                 
 . ٦٥: سورة النمل آية  ) ١(
 . ٢٧ - ٢٦ :سورة اجلن آية ) ٢(
 ). ٨٠١، ٧٩٧(انظر جمموعة التوحيد  ) ٣(



  كتاب التوحيد

 ٢٨

 -ومنهم من يطري به اجلين إىل مكة أو بيت املقدس أو غريمها  . ال يكون يف ذلك املوضع 
 . انتهى

                          َ       وهو االستدالل باألحوال الفلك ية    -وقد يكون إخبارهم عن ذلك عن طريق التنجيم    
كأوقات هبوب الرياح وجميء املطر وتغري األسعار وغري ذلك من     : ادث األرضية على احلو

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

كما يعلن يف . له كذا من السعود أو النحوس    كذا، ومن ولد بنجم كذا وكذا حصل     
 . بعض اجملالت الساقطة عن اخلزعبالت حول الربوج وما جيري فيها من احلظوظ   

وقد يذهب بعض اجلهال وضعاف اإلميان إىل هؤالء املنجمني فيسأهلم عن مستقبل 
َ          ومن ادعى علم الغيب أو صد ق من     . حياته وما جيري عليه فيه وعن زواج وغري ذلك                        

والنجوم مسخرة    .                                       ّ                   عيه فهو مشرك كافر، ألنه يدعي مشاركة الل ه فيما هو من خصائصهيد
وإمنا  . خملوقة ليس هلا من األمر شيء، وال تدل على حنوس وال سعود وال موت وال حياة       

 . هذا كله من أعمال الشياطني الذين يسترقون السمع



  كتاب التوحيد

 ٢٩

 الفصل الثاين 
 السحر والكهانة والعرافة 

ختل بالعقيدة أو تناقضها ألهنا ال حتصل إال . أعمال شيطانية حمرمةكل هذه األمور 
 . بأمور شركية

 : عبارة عما خفي ولطف سببه :  فالسحر-١

 وهو عزائم ورقى وكالم   -مسي سحرا، ألنه حيصل بأمور خفية ال تدرك باألبصار 
مرض ويقتل ومنه ما يؤثر يف القلوب واألبدان في   . وله حقيقة  . يتكلم به وأدوية وتدخينات 

 وكثري - وهو عمل شيطاين -                                   ّ                  ويفرق بني املرء وزوجه وتأثريه بإذن الل ه الكوين القدري    
منه ال يتوصل إليه إال بالشرك والتقرب إىل األرواح اخلبيثة مبا حتب والتوصل إىل    

اجتنبوا   {  وهلذا قرنه الشارع بالشرك حيث يقول النيب   -استخدامها باإلشراك هبا 

فهو   .  احلديث  )٢( )١( }            ّ         اإلشراك بالل ه والسحر : وما هي؟ قال : قالوا. السبع املوبقات

 : داخل يف الشرك من ناحيتني 

نه  ما فيه من استخدام الشياطني والتعلق هبم والتقرب إليهم مبا حيبو: الناحية األوىل

≈Å3£  {:  قال تعاىل-فالسحر من تعليم الشياطني . ليقوموا خبدمة الساحر s9uρ šÏÜ≈ u‹¤±9$# 

(#ρ ãxx. tβθßϑ Ïk= yèãƒ }¨$ ¨Ψ9$# tós Åb¡9$# { )١٠٢: البقرة [ )٣ .[  

.                                          ّ       ما فيه من دعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الل ه يف ذلك: لثانيةالناحية ا

‰ô  {: وهذا كفر وضالل، قال تعاىل s) s9 uρ (#θ ßϑ Î= tã Ç yϑ s9 çµ1 u tI ô© $# $ tΒ … çµ s9 ’ Îû Íο t Åz Fψ $# ï∅ ÏΒ 

                                                 
  ).٢٨٧٤(، أبو داود الوصايا   )٣٦٧١(، النسائي الوصايا  )٨٩(، مسلم اإلميان  )٢٦١٥(البخاري الوصايا  ) ١(
 . رواه البخاري ومسلم  ) ٢(
 . ١٠٢: سورة البقرة آية ) ٣(



  كتاب التوحيد

 ٣٠

9,≈ n= yz 4 { )أي نصيب وإذا كان كذلك فال شك أنه كفر وشرك      ]١٠٢: البقرة [ )١ ،

 -                                     ّ          كما قتل مجاعة من أكابر الصحابة رضي الل ه عنهم    . يناقض العقيدة وجيب قتل متعاطيه
وقد تساهل الناس يف شأن الساحر والسحر، ورمبا عدوا ذلك فنا من الفنون اليت يفتخرون      

ويقيمون النوادي واحلفالت واملسابقات   . التشجيع هبا ومينحون أصحاهبا اجلوائز و
وهذا من اجلهل بالدين والتهاون بشأن   . للسحرة، وحيضرها آالف املتفرجني واملشجعني 

 . العقيدة ومتكني للعابثني هبا

كاألخبار مبا : ومها ادعاء الغيب ومعرفة األمور الغائبة:  الكهانة والعرافة- ٢
وذلك عن طريق استخدام .  مكان الشي املفقودوأين. سيقع يف األرض وما سيحصل

≅ö  {: قال تعاىل. الشياطني الذين يسترقون السمع من السماء yδ öΝ ä3 ã⁄ Î m; tΡ é& 4’ n? tã  tΒ 

ãΑ ¨” t∴ s? ß ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# ∩⊄⊄⊇∪ ãΑ ¨” t∴ s? 4’ n? tã È e≅ ä. >8$ ©ù r& 5ΟŠ ÏO r& ∩⊄⊄⊄∪ tβθ à) ù= ãƒ yì ôϑ ¡¡9 $# öΝ èδ ç sY ò2 r& uρ 

šχθ ç/ É‹≈ x. ∩⊄⊄⊂∪ { )وذلك أن الشيطان يسترق     ،  ]٢٢٣ - ٢٢١: الشعراء [ )٢

الكلمة من كالم املالئكة، فيلقيها يف أذن الكاهن، ويكذب الكاهن مع هذه الكلمة          
    ّ           والل ه املنفرد   . مائة كذبة، فيصدقه الناس بسبب تلك الكلمة اليت مسعت من السماء 

فمن ادعى مشاركته يف شيء من ذلك بكهانة أو غريها أو صدق من  . غيببعلم ال
والكهانة ال ختلو من الشرك،   .                    ّ                         يدعي ذلك فقد جعل لل ه شريكا فيما هو من خصائصه

فهي شرك يف الربوبية من حيث ادعاء مشاركة  . ألهنا تقرب إىل الشياطني مبا حيبون
.           ّ                    إىل غري الل ه بشيء من العبادة     ّ                                          الل ه يف علمه، وشرك يف األلوهية من حيث التقرب    

من أتى كاهنا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا  {   عن النيبوعن أيب هريرة 

                                                 
 . ١٠٢: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٢٣ - ٢٢١ :سورة الشعراء آية ) ٢(



  كتاب التوحيد

 ٣١

 . )٢( )١( } أنزل على حممد  

والعرافني يعبثون بعقائد الناس  أن السحرة والكهان    : ومما جيب التنبيه عليه والتنبه له
 بأن يذحبوا خروفا صفته   -حبيث يظهرون مبظهر األطباء، فيأمرون املرضى بالذبح لغري اهللا       

أو يكتبون هم الطالسم الشركية والتعاويذ الشيطانية بصفة حروز      . كذا وكذا أو دجاجة  
خر يظهر مبظهر     والبعض اآل. يعلقوهنا يف رقاهبم أو يضعوهنا يف صناديقهم أو يف بيوهتم

املخرب عن املغيبات وأماكن األشياء املفقودة حبيث يأتيه اجلهال فيسألونه عن األشياء    
 وبعضهم يظهر مبظهر    -الضائعة فيخربهم هبا أو حيضرها هلم بواسطة عمالئه من الشياطني   

وضرب نفسه بالسالح، أو     . الويل الذي له خوارق وكرامات كدخول النار وال تؤثر فيه     
نفسه حتت عجالت السيارة وال تؤثر فيه أو غري ذلك من الشعوذات اليت هي يف       وضع 

أو هي أمور ختيلية ال  . حقيقتها سحر من عمل الشيطان جيري على أيدي هؤالء للفتنة
حقيقة هلا بل هي حيل خفيفة يتعاطوهنا أمام األنظار كعمل سحرة فرعون باحلبال والعصي    

يعين شيخ   : (قال) الرفاعية(لسحرة البطائحية األمحدية   قال شيخ اإلسالم يف مناظرته ل -
وادعى األحوال اخلالقة كالنار  . وكذا وكذا . حنن لنا أحوال: ورفع صوته) البطائحية

:  قال شيخ اإلسالم-وأهنم يستحقون تسليم احلال إليها ألجلها . وغريها واختصاصهم هبا
أي . ق األرض إىل مغرهباأنا أخاطب كل أمحدي من مشر: فقلت ورفعت صويت وغضبت

فعليه : ورمبا قلت. شيء فعلوه يف النار فأنا أصنع مثل ما تصنعون ومن احترق فهو مغلوب   
 فسألين األمراء والناس عن -             ُ                             ولكن بعد أن ت غسل جسومنا باخلل واملاء احلار -        ّ  لعنة الل ه 
ضفادع ومن  ألن هلم حيال يف االتصال بالنار يصنعوهنا من أشياء من دهن ال: ذلك فقلت

أنا وأنت   :  فأخذ يظهر القدرة على ذلك فقال -النارنج وحجر الطلق فضج الناس بذلك  
وأخذت أكرر عليه يف القيام  . فقم: فقلت.  ُ َ ُّ                                   ن ل ف  يف بارية بعد أن تطلى جسومنا بالكربيت

                                                 
 ). ١١٣٦(، الدارمي الطهارة )٢/٤٢٩(، أمحد )٣٩٠٤(، أبو داود الطب )١٣٥(الترمذي الطهارة   ) ١(
 . رواه أبو داود ) ٢(



  كتاب التوحيد

 ٣٢

ال حىت تغتسل باملاء احلار واخلل فأظهر    : قلت. فمد يده يظهر خلع القميص  . إىل ذلك
. أو قال حزمة حطب . من كان حيب األمري فيحضر خشبا: عادهتم فقالالوهم على 

بل قنديل يوقد وأدخل أصبعي    . هذا تطويل وتفريق للجمع وال حيصل به مقصود   : فقلت
فلما    . وأصبعك فيه بعد الغسل ومن احترقت أصبعه فعليه لعنة اهللا أو قلت فهو مغلوب   

ن أن هؤالء الدجالني يكذبون على    واملقصود منه بيا  )١( انتهى -قلت ذلك تغري وذل 
 . الناس مبثل هذه احليل اخلفية 

                                                 
 . ٤٦٥ - ٤٤٦ / ١١جمموع الفتاوى ج ) ١(



  كتاب التوحيد

 ٣٣

 الفصل الثالث تقدمي القرابني والنذور واهلدايا
  للمزارات والقبور وتعظيمها 

ومن ذلك     .  كل الطرق املفضية إىل الشرك، وحذر منها غاية التحذير  لقد سد النيب 
 : ا، والغلو يف أصحاهبا، ومن ذلك  فقد وضع الضوابط الواقية من عبادهت . مسألة القبور

. ألن ذلك يؤدي إىل عبادهتم  .  من الغلو يف األولياء والصاحلني أنه حذر  - ١
ال تطروين   {:  وقال)٢( )١( } إياكم والغلو فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو {: فقال

 . )٤( )٣( }        ّ        عبد الل ه ورسوله: إمنا أنا عبد فقولوا . كما أطرت النصارى ابن مرمي 

قال يل :  كما روى أبو اهلياج األسدي قال- من البناء على القبور  وحذر - ٢
 أن ال تدع متثاال                                   ّ  أال أبعثك على ما بعثين عليه رسول الل ه  { علي بن أيب طالب 

عن . وهنى عن جتصيصها والبناء عليها . )٦( )٥( } وال قربا مشرفا إال سويته. إال طمسته

وأن يبىن عليه   . وأن يقعد عليه.  عن جتصيص القربهنى رسول اهللا  {:  قالجابر 

 . )٨( )٧( } بناء

ملا   {:                 ّ            عن عائشة رضي الل ه عنها قالت .  من الصالة عند القبور وحذر عنه - ٣

                                                 
 ). ١/٢١٥(، أمحد )٣٠٢٩(ابن ماجه املناسك  ) ١(
 . رواه اإلمام أمحد والترمذي وابن ماجه   ) ٢(
 ). ١/٤٧(، أمحد )٣٢٦١(البخاري أحاديث األنبياء  ) ٣(
 . رواه البخاري  ) ٤(
أمحد ، )٣٢١٨(، أبو داود اجلنائز )٢٠٣١(، النسائي اجلنائز  )١٠٤٩(، الترمذي اجلنائز )٩٦٩(مسلم اجلنائز  ) ٥(

)١/٩٦ .( 
 . رواه مسلم ) ٦(
، ابن   )٣٢٢٥(، أبو داود اجلنائز   )٢٠٢٧(، النسائي اجلنائز  )١٠٥٢(، الترمذي اجلنائز   )٩٧٠(مسلم اجلنائز   ) ٧(

 ). ٣/٣٣٩(، أمحد )١٥٦٣(ماجه ما جاء يف اجلنائز 
 . رواه مسلم ) ٨(



  كتاب التوحيد

 ٣٤

فقال وهو .       َ              فإذا أ غتم هبا كشفها  .  طفق يطرح مخيصة له عن وجهه     ُ   َ          ّ    ن زل  برسول الل ه   
حيذر ما صنعوا، . لعنة اهللا على اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد: كذلك

أال وإن من    {  وقال )٢( )١( } ولوال ذلك أبرز قربه غري أنه خشي أن يتخذ مسجدا 

فإين   . أال فال تتخذوا القبور مساجد. كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد
َ        وإن مل ي ب ن  مسجد  واختاذها مساجد معناه الصالة عندها)٤( )٣( } أهناكم عن ذلك  ُْ        

جعلت يل األرض  { كما قال . فكل موضع قصد للصالة فيه اختذ مسجدا. عليها

 .  فإذا بين عليها مسجد فاألمر أشد )٦( )٥( } مسجدا وطهورا 

قعوا بسبب   فووقد خالف أكثر الناس هذه النواهي، وارتكبوا ما حذر منه النيب   
وجعلوها مزارات  . فبنوا على القبور مساجد وأضرحة ومقامات  . ذلك يف الشرك األكرب

من الذبح هلا، ودعاء أصحاهبا، واالستغاثة هبم،      . متارس عندها كل أنواع الشرك األكرب  
ومن مجع بني سنة رسول : قال العالمة ابن القيم رمحه اهللا . وصرف النذور هلم، وغري ذلك  

وبني ما عليه أكثر الناس . القبور وما أمر به وهنى عنه وما كان عليه أصحابه يف اهللا 
 .                ّ                                    رأى أحدمها مضاد ا لآلخر مناقضا له حبيث ال جيتمعان أبدا )٧(اليوم 

وهنى عن اختاذها  .  عن الصالة إىل القبور، وهؤالء يصلون عندها             ّ  فنهى رسول الل ه 
وهنى عن  .                 ّ مضاهاة لبيوت الل ه. ا مشاهدوهؤالء يبنون عليها املساجد ويسموهن. مساجد

                                                 
٦/١٤٦(، أمحد )٧٠٣(سائي املساجد ، الن)٥٣١(، مسلم املساجد ومواضع الصالة   )٤٢٥(البخاري الصالة  ) ١(

 ). ١٤٠٣(، الدارمي الصالة  )
 . متفق عليه) ٢(
 ). ٥٣٢(مسلم املساجد ومواضع الصالة     ) ٣(
 . رواه مسلم يف صحيحه  ) ٤(
 ). ٥٦٧(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٥٢٣(مسلم املساجد ومواضع الصالة     ) ٥(
 . رواه البخاري ومسلم  ) ٦(
 . هللا وقد زاد األمر على ما ذكر  يعين يف وقته رمحه ا) ٧(
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وهنى عن أن تتخذ . إيقاد السرج عليها، وهؤالء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها 
وأمر  . وجيتمعون هلا كاجتماعهم للعيد أو أكثر   . عيدا، وهؤالء يتخذوهنا أعيادا ومناسك 

قال يل علي بن أيب   :  كما روى مسلم يف صحيحه عن أيب اهلياج األسدي قال -بتسويتها 
 أن ال تدع صورة إال طمستها                                     ّ   أال أبعثك على ما بعثين عليه رسول الل ه   { طالب 

ّ       ويف صحيحه أيضا عن مثامة بن ش في ، قال . )١( } وال قربا مشرفا إال سويته   ُ كنا مع    {:                          

: فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتويف صاحب لنا فأمر فضالة بقربه فسوي مث قال 
،  وهؤالء يبالغون يف خمالفة هذين احلديثني   )٣( )٢( }  يأمر بتسويتها            ّ   مسعت رسول الل ه  

فانظر إىل هذا    :  إىل أن قال  -ويرفعوهنا عن األرض كالبيت، ويعقدون عليها القباب  
.  وقصده من النهي عما تقدم ذكره يف القبور                                   ّ   التباين العظيم بني ما شرعه رسول الل ه  

وال ريب أن يف ذلك من املفاسد ما يعجز العبد عن  . وبني ما شرعه هؤالء وقصدوه
 عند  ومنها أن الذي شرعه النيب     :  إىل أن قال  -فاسد   مث أخذ يذكر تلك امل   -حصره  

زيارة القبور إمنا هو تذكر اآلخرة واإلحسان إىل املزور بالدعاء له والترحم عليه          
فقلب هؤالء  . فيكون الزائر حمسنا إىل نفسه وإىل امليت    . واالستغفار وسؤال العافية له 

زيارة الشرك بامليت ودعاؤه والدعاء املشركون األمر، وعكسوا، لدين، وجعلوا املقصود بال  
فصاروا    . به وسؤال حوائجهم واسترتال الربكات منه ونصره هلم على األعداء وحنو ذلك

مسيئني إىل أنفسهم وإىل امليت ولو مل يكن إال حبرمانه بركة ما شرعه تعاىل من الدعاء    
 . )٤(انتهى .. والترحم عليه واالستغفار له 

َ    سببه خمالفة ه دي . ذور والقرابني للمزارات شرك أكرب وهبذا يتضح أن تقدمي الن             
                                                 

، أمحد )٣٢١٨(، أبو داود اجلنائز )٢٠٣١(، النسائي اجلنائز  )١٠٤٩(، الترمذي اجلنائز )٩٦٩(مسلم اجلنائز  ) ١(
)١/١٥٠ .( 

 ). ٦/١٨(، أمحد )٣٢١٩(، أبو داود اجلنائز  )٢٠٣٠(، النسائي اجلنائز )٩٦٨(مسلم اجلنائز  ) ٢(
 . أي بعدم رفعها ) ٣(
 ). ٢١٧ - ٢١٥ - ٢١٤ / ١(اثة اللهفان إغ) ٤(
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وإقامة املساجد   . من عدم البناء عليها.  يف احلالة اليت جيب أن تكون عليها القبور النيب
 ألهنا ملا بنيت عليها القباب وأقيدت حوهلا املساجد واملزارات ظن اجلهال أن      -عليها 

ثون من استغاث هبم، ويقضون حوائج من    وأهنم يغي  . املدفونني فيها ينفعون أو يضرون 
 وقد قال -حىت صارت أوثانا تعبد من دون اهللا  . التجأ إليهم، فقدموا هلم النذور والقرابني 

 وما دعا هبذا الدعاء إال ألنه   )٢( )١( } اللهم ال جتعل قربي وثنا يعبد  { النيب 

 وقد حصل يف كثري من بالد اإلسالم، أما قربه  ء من ذلك يف غري قربه سيحصل شي
وإن كان قد حيصل يف مسجده شيء من املخالفات من     .            ّ               فقد محاه الل ه بربكة يف دعائه 

ألن قربه يف بيته، . لكنهم ال يقدرون على الوصول إىل قربه   . بعض اجلهال أو اخلرافني 
 :                                  ّ            كما قال العالمة ابن القيم رمحه الل ه يف نونيته -ن  وليس يف املسجد، وهو حموط باجلدرا  

                                                 
 ). ٢/٢٤٦(أمحد ) ١(
 . رواه مالك وأمحد ) ٢(

ــه ــدران           وأحاطـ ــثالثة اجلـ ــتجاب                      بـ ــاءه         فاس ــاملني دع                  رب الع
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  الرابع يف بيان حكم تعظيم التماثيلالفصل
  والنصب التذكارية 

 وهو الصورة اجملسمة على شكل إنسان أو حيوان أو غريمها مما          -مجع متثال : التماثيل
ُ                                          الع ل م  وأحجار كان املشركون يذحبون إلحياء ذكرى     : النصب يف األصل و-فيه روح  َ َ   

 . زعيم أو معظم على صورهم

: وال سيما تصوير املعظمني من البشر .  من تصوير ذوات األرواحولقد حذر النيب 
سواء كان هذا التصوير عن طريق رسم  .                     ّ                     كالعلماء وامللوك والعب اد والقادة والرؤساء 

أو عن طريق االلتقاط باآللة الضوئية   . أو ورقة أو جدار أو ثوب  الصورة على لوحة  
 وهنى . أو عن طريق النحت وبناء الصورة على هيئة التمثال  . املعروفة يف هذا الزمان 

ألن    . وعن نصب التماثيل ومنها النصب التذكارية. عن تعليق الصور على اجلدران وحنوها 
 األرض كان بسبب التصوير ونصب فإن أول شرك حدث يف. ذلك وسيلة إىل الشرك

وذلك أنه كان يف قوم نوح رجال صاحلون، فلما ماتوا حزن عليهم قومهم،     . الصور
فأوحى إليهم الشيطان أن انصبوا إىل جمالسهم اليت كانوا جيلسون فيها أنصابا ومسوها     

ه نبيه             ّ وملا بعث الل )١(حىت إذ هلك أولئك ونسي العلم عبدت    . بأمسائهم ففعلوا ومل تعبد
نوحا عليه السالم ينهى عن الشرك الذي حصل بسبب تلك الصورة اليت نصبت امتنع       

: قومه من قبول دعوته، وأصروا على عبادة تلك الصورة املنصوبة اليت حتولت إىل أوثان                          
}  (#θ ä9$ s% uρ Ÿω ¨β â‘ x‹ s? ö/ ä3 tG yγ Ï9# u Ÿω uρ ¨β â‘ x‹ s? # tŠ uρ Ÿω uρ % Yæ# uθ ß™ Ÿω uρ šWθ äó tƒ s−θ ãè tƒ uρ # Z ô£ nΣ uρ ∩⊄⊂∪ { )٢( 
، وهذه أمساء الرجال الذين صورت هلم تلك الصور على أشكاهلم إحياء                           ]٢٣: نوح [ 

 . لذكرياهتم وتعظيما هلم     

.             ّ                ن الشرك بالل ه ومعاندة رسله  فانظر ما آل إليه األمر بسبب هذه األنصاب التذكارية م

                                                 
 . رواه البخاري  ) ١(
 . ٢٣: سورة نوح آية ) ٢(
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مما يدل على خطورة التصوير   .     ّ                                 ّ           مما سب ب إهالكهم بالطوفان ومقتهم عند الل ه وعند خلقه
. وأخرب أهنم أشد الناس عذابا يوم القيامة    .  املصورينوهلذا لعن النيب    . ونصب الصور

 أجل  كل ذلك من. وأخرب أن املالئكة ال تدخل بيتا فيه صورة   . وأمر بطمس الصور 
فإن أول شرك حدث يف األرض كان  . مفاسدها وشدة خماطرها على األمة يف عقيدهتا

بسبب نصب الصور، وسواء كان هذا النصب للصور والتماثيل يف اجملالس أو امليادين أو 
وإذا كان الكفار اليوم   . فإنه حمرم شرعا ألنه وسيلة إىل الشرك وفساد العقيدة  . احلدائق

فإنه ال جيوز للمسلمني أن     . هنم ليس هلم عقيدة حيافظون عليها  يعملون هذا العمل، أل
يتشبهوا هبم ويشاركوهم يف هذا العمل حفاظا على عقيدهتم اليت هي مصدر قوهتم    

 . وسعادهتم
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 الفصل اخلامس يف بيان حكم االستهزاء بالدين
  واالستهانة حبرماته 

:        ّ      قال الل ه تعاىل. لكليةاالستهزاء بالدين ردة عن اإلسالم، وخروج عن الدين با
}  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 { )٦٦ - ٦٥: التوبة [ )١ .[  

وأن االستهزاء بالرسول كفر، وأن       .                         ّ        تدل على أن االستهزاء بالل ه كفر   : هذه اآلية
.                   ّ                                                         االستهزاء بآيات الل ه كفر، فمن استهزأ بواحد من هذه األمور فهو مستهزئ جبميعها   
. والذي حصل من هؤالء املنافقني أهنم استهزءوا بالرسول وصحابته فرتلت اآلية 

                               ّ                        تالزم، فالذين يستخفون بتوحيد الل ه تعاىل ويعظمون دعاء غريه فاالستهزاء هبذه األمور م
: كما قال تعاىل. وإذا أمروا بالتوحيد وهنوا عن الشرك استخفوا بذلك . من األموات

}  # sŒ Î) uρ x8 ÷ρ r& u‘ β Î) y7 tΡρ ä‹ Ï‚ −G tƒ ω Î) # ·ρ â“ èδ # x‹≈ yδ r& “ Ï% ©! $# y] yè t/ ª! $# »ωθ ß™ u‘ ∩⊆⊇∪ β Î) yŠ$ Ÿ2 $ oΨ = ÅÒ ã‹ s9 

ô tã $ uΖ ÏF yγ Ï9# u Iω öθ s9 χ r& $ tΡ ÷ y9 |¹ $ yγ øŠ n= tæ 4 { )فاستهزءوا      ]٤٢ - ٤١: الفرقان [ )٢ ،

وما زال املشركون يعيبون األنبياء ويصفوهنم بالسفاهة .  ملا هناهم عن الشركبالرسول 
وهكذا جتد   . ملا يف أنفسهم من تعظيم الشرك. إذا دعوهم إىل التوحيد والضالل واجلنون  

قال . من فيه شبه منهم إذا رأى من يدعو إىل التوحيد استهزأ بذلك ملا عنده من الشرك
∅š  {:    ّ      الل ه تعاىل ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $#  tΒ ä‹ Ï‚ −G tƒ  ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# # YŠ# y‰Ρ r& öΝ åκ tΞθ ™6 Ït ä† É b= ßs x. «! $# ( { )٣( 

   ].١٦٥: البقرة[ 

                      ّ          وجيب الفرق بني احلب يف الل ه واحلب    .                            ّ          فمن أحب خملوقا مثل ما حيب الل ه فهو مشرك

                                                 
 . ٦٦ - ٦٥: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٤٢ - ٤١:سورة الفرقان آية) ٢(
 . ١٦٥: سورة البقرة آية ) ٣(
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      ّ                                  َ                                 ّ         مع الل ه، فهؤالء الذين اختذوا القبور أوثانا  جتدهم يستهزءون مبا هو من توحيد الل ه        
                              ّ                                                ه، ويعظمون ما اختذوه من دون الل ه شفعاء، وحيلف أحدهم اليمني الغموس كاذبا          وعبادت

وكثري من طوائف متعددة ترى أحدهم يرى أن    . وال جيترئ أن حيلف بشيخه كاذبا
َ     استغاثته بالشيخ إما عند قربه أو غري قربه أنفع له من أن يدعو الل ه يف املسجد عند الس ح ر    َّ                 ّ                                                             . 

وكثري منهم خيربون املساجد ويعمرون    . يقته إىل التوحيدويستهزئ مبن يعدل عن طر
 وهذا   )١(                            ّ                                 فهل هذا إال من استخفافهم بالل ه وبآياته ورسوله وتعظيمهم للشرك  . املشاهد

 . كثري وقوعه يف القبوريني اليوم
 : واالستهزاء على نوعني

 قرائنا ما رأينا مثل: االستهزاء الصريح كالذي نزلت اآلية فيه وهو قوهلم : أحدمها
أو حنو ذلك من أقوال     . وال أكذب ألسنا وال أجنب عند اللقاء   . هؤالء أرغب بطونا

وقول . دينكم أخرق : وقول اآلخر . دينكم هذا دين خامس: كقول بعضهم. املستهزئني
من باب . جاءكم أهل الدين: اآلخر إذا رأى اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر 

مما ال حيصى إال بكلفة مما هو أعظم من قول الذين نزلت وما أشبه ذلك . السخرية هبم
 . فيهم اآلية

.  مثل الرمز بالعني-غري الصريح، وهو البحر الذي ال ساحل له       : النوع الثاين
                               ّ                 ّ  والغمز باليد عند تالوة كتاب الل ه أو سنة رسول الل ه . وإخراج اللسان ومد الشفة 

إن اإلسالم ال    :  ومثل هذا ما يقوله بعضهم  )٢(وعند األمر باملعروف والنهي عن املنكر   
وأن فيه قسوة     . وأنه تأخر ورجعية  .  وإمنا يصلح للقرون الوسطى  -يصلح للقرن العشرين  

وأنه ظلم املرأة حقوقها حيث أباح الطالق وتعدد    . ووحشية يف عقوبات احلدود والتعازير 
ويقولون   . كم باإلسالم احلكم بالقوانني الوضعية أحسن للناس من احل    : الزوجات؛ وقوهلم  

                                                 
 ). ٤٩ - ٤٨ / ١٥(جمموع الفتاوى ) ١(
 . ٤٠٩توحيد النجدية صفحة   جمموعة ال) ٢(



  كتاب التوحيد

 ٤١

أو يريد أن يفرق      . هذا متطرف: يف الذي يدعو إىل التوحيد وينكر عبادة القبور واألضرحة   
وما أشبه هذه األقوال اليت كلها سب  . أو هذا وهايب أو مذهب خامس . مجاعة املسلمني

ومن ذلك   .                                                            ّ        للدين وأهله واستهزاء بالعقيدة الصحيحة وال حول وال قوة إال بالل ه       
الدين ليس يف الشعر استهزاء    :  فيقولونهزاؤهم مبن متسك بسنة من سنن الرسول است

 .  وما أشبه هذه األلفاظ الوقحة-بإعفاء اللحية 



  كتاب التوحيد

 ٤٢

 الفصل السادس احلكم بغري ما أنزل اهللا 
من مقتضى اإلميان باهللا تعاىل وعبادته اخلضوع حلكمه والرضا بشرعه والرجوع إىل        

ختالف يف األقوال ويف األصول ويف اخلصومات ويف الدماء  كتابه وسنة رسوله عند اال
فيجب على احلكام أن حيكموا     .        ّ                         فإن الل ه هو احلكم وإليه احلكم     . واألموال وسائر احلقوق 

                                          ّ                               ووجب على الرعية أن يتحاكموا إىل ما أنزل الل ه يف كتابه وسنة رسوله قال       .            ّ  مبا أنزل الل ه 
βÎ) ©!$# öΝä.ããΒ¨ *  {: تعاىل ù'tƒ βr& (#ρ –Šxσè? ÏM≈uΖ≈ tΒ F{$# #’ n< Î) $ yγ Î= ÷δr& #sŒÎ)uρ ΟçFôϑ s3ym t ÷t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# β r& (#θ ßϑä3øt rB 

ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ 4 { )وقال يف حق الرعية    ]٥٨: النساء [ )١ ، :}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u (#θãè‹ÏÛr& ©!$# 

(#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# ’Í< 'ρ é&uρ Íö∆ F{$# óΟä3ΖÏΒ ( βÎ* sù ÷Λä ôãt“≈ uΖs? ’Îû &ó x« çνρ–Šãsù ’ n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ β Î) ÷ΛäΨä. tβθ ãΖÏΒ ÷σè? 

«!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# 4 y7Ï9≡sŒ ×öyz ß|¡ôm r&uρ ¸ξƒ Íρ ù's? ∩∈∪ { )مث بني أنه ال جيتمع     ]٥٩: النساء [ )٢ ،

>öΝs9r& ts? ’n  {:                                   ّ               اإلميان مع التحاكم إىل غري ما أنزل الل ه، فقال تعاىل    Î) š Ï%©!$# tβθ ßϑãã ÷“ tƒ öΝßγ ¯Ρr& 

(#θ ãΨ tΒ#u !$ yϑ Î/ tΑÌ“Ρé& y7 ø‹s9Î) !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ÏΒ y7 Î= ö6 s% tβρß‰ƒ Ìãƒ βr& (#þθ ßϑ x.$ y⇔tFtƒ ’ n< Î) ÏNθ äó≈©Ü9$# ô‰s% uρ (#ÿρ âÉ∆ é& β r& (#ρ ãàõ3 tƒ 

Ïµ Î/ ß‰ƒ Ìãƒ uρ ß≈ sÜø‹¤±9$# β r& öΝßγ ¯= ÅÒãƒ Kξ≈ n= |Ê #Y‰‹Ïè t/ ∩∉⊃∪ { )إىل قوله تعاىل ] ٦٠: النساء [ )٣ ، :

}  Ÿξ sù y7 Î n/ u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ 4 ®L ym x8θ ßϑ Å j3 ys ãƒ $ yϑŠ Ïù t yf x© óΟ ßγ oΨ ÷ t/ §Ν èO Ÿω (#ρ ß‰ Åg s† þ’ Îû öΝ Îη Å¡ àΡ r& 

% [` t ym $ £ϑ Ï iΒ |M øŠ ŸÒ s% (#θ ßϑ Ï k= |¡ ç„ uρ $ VϑŠ Î= ó¡ n@ ∩∉∈∪ { )٦٥: النساء [ )٤ .[  

  اإلميان عمن مل يتحاكم إىل الرسول  - نفيا مؤكدا بالقسم -فنفى سبحانه  
                                                 ّ   كما أنه حكم بكفر الوالة الذين ال حيكمون مبا أنزل الل ه -ويرضى حبكمه ويسلم له 

                                                 
 . ٥٨: سورة النساء آية) ١(
 . ٥٩: سورة النساء آية) ٢(
 . ٦٠: سورة النساء آية) ٣(
 . ٦٥: سورة النساء آية) ٤(



  كتاب التوحيد

 ٤٣

 )١( } ∪⊇⊇∩ tΒuρ óΟ©9 Οä3øts† !$yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª!$# y7Í×̄≈s9'ρé'sù ãΝèδ tβρãÏ≈s3ø9$#  {: وبظلمهم وفسقهم، قال تعاىل 
: املائدة  [ )٢( } ∪∋⊇∩ tΒuρ óΟ©9 Νà6øts† !$yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª!$# y7Í×̄≈s9'ρé'sù ãΝèδ tβθßϑÎ=≈©à9$#  {،  ]٤٤: املائدة[ 

٤٥[ ، }   tΒ uρ óΟ ©9 Ν à6 øt s† !$ yϑ Î/ tΑ t“Ρ r& ª! $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ šχθ à) Å¡≈ x ø9 : املائدة   [ )٣( } ∪∠⊇∩ #$

٤٧ .[  

                         ّ                                                                      وال بد من احلكم مبا أنزل الل ه والتحاكم إليه يف مجيع مواد الرتاع يف األقوال                             
فال يقبل منها إال ما دل عليه الكتاب والسنة من غري تعصب                    . االجتهادية بني العلماء      
ل   ويف املرافعات واخلصومات يف سائر احلقوق ال يف األحوا            . ملذهب وال حتيز إلمام  

 فإن اإلسالم كل ال        -الشخصية فقط، كما يف بعض الدول اليت تنتسب إىل اإلسالم                    
$  {: قال تعاىل  . يتجزأ  yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ è= äz ÷Š $# ’ Îû ÉΟ ù= Å b¡9 $# Zπ ©ù !$ Ÿ2 { )البقرة   [ )٤ :

 ]. ٨٥: البقرة [ )٥( } tβθãΨÏΒ÷σçGsùr& ÇÙ÷èt7Î/ É=≈tGÅ3ø9$# šχρãàõ3s?uρ <Ù÷èt7Î/ 4  {: وقال تعاىل،   ]٢٠٨

 الكتاب والسنة، فما وافقهما   وكذلك جيب على أتباع املذاهب أن يردوا أقوال أئمتهم إىل       
وال سيما يف أمور العقيدة، فإن األئمة   . أخذوا به، وما خالفهما ردوه دون تعصب أو حتيز   

 فمن خالف ذلك فليس متبعا هلم، وإن      - وهذا مذهبهم مجيعا -        ّ                 رمحهم الل ه يوصون بذلك     
#)  {:                ّ                 وهو ممن قال الل ه فيهم          .انتسب إليهم ÿρ ä‹ sƒ ªB $# öΝ èδ u‘$ t6 ôm r& öΝ ßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ $ \/$ t/ ö‘ r& ÏiΒ Âχρ ßŠ 

«!$# yx‹Å¡yϑ ø9$#uρ š∅ ö/$# zΝtƒ ötΒ { )فليست اآلية خاصة بالنصارى، بل   ]٣١: التوبة [ )٦ ،

 بأن حكم بني ه به ورسوله                    ّفمن خالف ما أمر الل (تتناول كل من فعل مثل فعلهم 
                                                 

 . ٤٤: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٤٥: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٤٧: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٢٠٨: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٨٥: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٣١: سورة التوبة آية ) ٦(



  كتاب التوحيد

 ٤٤

                     ّ                                                             الناس بغري ما أنزل الل ه، أو طلب ذلك اتباعا ملا يهواه ويريده، فقد خلع ربقة اإلسالم     
       ّ                                        فإن الل ه تعاىل أنكر على من أراد ذلك وأكذهبم يف    . وإن زعم أنه مؤمن . واإلميان من عنقه
إمنا يقال غالبا ) زعمون ي(من نفي إمياهنم فإن  ) يزعمون: (ملا يف ضمن قوله . زعمهم اإلميان

: حيقق هذا قوله تعاىل . ملن ادعى دعوى هو فيها كاذب ملخالفته ملوجبها وعمله مبا ينافيها  
}  ô‰s% uρ (#ÿρ âÉ∆ é& β r& (#ρ ãàõ3tƒ Ïµ Î/ { )الكفر بالطاغوت ركن التوحيدألن ] ٦٠: النساء  [ )١  .

والتوحيد هو أساس اإلميان   .  فإذا مل حيصل هذا الركن مل يكن موحدا )٢(كما يف آية البقرة  
yϑ  {: الذي تصلح به مجيع األعمال وتفسد بعدمه، كما أن ذلك بني يف قوله  sù öàõ3tƒ 

ÏNθ äó≈©Ü9$$ Î/ -∅ ÏΒ ÷σãƒ uρ «!$$ Î/ Ï‰s)sù y7 |¡ôϑ tG ó™ $# Íο uρ óãè ø9$$ Î/ 4’s+øO âθ ø9$# { )وذلك أن      ] ٢٥٦: البقرة [ )٣

 . )٤() التحاكم إىل الطاغوت إميان به

                                 ّ                         ّ                      ونفي اإلميان عمن ملن حيكم مبا أنزل الل ه يدل على أن حتكيم شرع الل ه إميان وعقيدة         
ُ         ّ                           فال ي حك م  شرع الل ه من أجل أن حتكيمه أصلح     .    ّ                       لل ه، جيب أن يدين هبا املسلموعبادة ِّ   ُ   

للناس وأضبط لألمن فقط، فإن بعض الناس يرتكز على هذا اجلانب، وينسى اجلانب 
     ّ                                  ّ                                والل ه سبحانه قد عاب على من حيكم شرع الل ه ألجل مصلحة نفسه من دون        - األول

sŒÎ)uρ (#þθ#  {: فقال سبحانه:        ّ      تعبد لل ه تعاىل ããßŠ ’ n< Î) «!$# Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ zΝä3ós uŠÏ9 öΝæη uΖ÷ t/ #sŒÎ) ×,ƒ Ìsù Νåκ÷] ÏiΒ 

tβθ àÊÌ÷è •Β ∩⊆∇∪ βÎ)uρ ä3tƒ ãΝçλ°; ‘,ys ø9$# (#þθ è?ù'tƒ Ïµø‹s9Î) tÏΖÏã õ‹ãΒ ∩⊆∪ { )فهم   ]٤٩ - ٤٨: لنورا [ )٥ ،

                                           ّ                 وما خالف هواهم أعرضوا عنه، ألهنم ال يتعبدون لل ه بالتحاكم       . ال يهتمون إال مبا يهوون    
 . إىل رسوله  

                                                 
 . ٦٠: سورة النساء آية) ١(
 ). فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهللا فقد استمسك بالعروة الوثقى    (يعىن قوله تعاىل ) ٢(
 . ٢٥٦: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٤٦٨ - ٤٦٧فتح اجمليد ص ) ٤(
 . ٤٩ - ٤٨: سورة النور آية ) ٥(



  كتاب التوحيد

 ٤٥

 : حكم من حكم بغري ما أنزل اهللا 

tΒ  {: قال تعاىل uρ óΟ©9 Οä3øt s† !$ yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª!$# y7Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβρãÏ≈ s3ø9$# ∩⊆⊆∪ { )املائدة   [ )١ :

وهذا الكفر تارة يكون     .                                            ّ          ، يف هذه اآلية الكرمية أن احلكم بغري ما أنزل الل ه كفر      ]٤٤
وتارة يكون كفرا أصغر ال خيرج من امللة، وذلك حبسب حال       . كفرا أكرب ينقل عن امللة 

                               ّ                                        نه إن اعتقد أن احلكم مبا أنزل الل ه غري واجب، وأنه خمري فيه، أو استهان حبكم   احلاكم، فإ
   ّ                                                                                  الل ه، واعتقد أن غريه من القوانني والنظم الوضعية أحسن منه، وأنه ال يصلح هلذا الزمان،      

وإن اعتقد  . أو أراد باحلكم بغري ما أنزل اهللا استرضاء الكفار واملنافقني فهذا كفر أكرب  
مبا أنزل اهللا وعلمه يف هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق  وجوب احلكم   

               ّ                        وإن جهل حكم الل ه فيه مع بذل جهده       . للعقوبة فهذا عاص، ويسمى كافرا كفرا أصغر
واستفراغ وسعه يف معرفة احلكم وأخطأه فهذا خمطئ، له أجر على اجتهاده وخطؤه          

. وأما احلكم يف القضايا العامة فإنه خيتلف  . وهذا يف احلكم يف القضية اخلاصة  . )٢(مغفور 
                     ّ                             فإن احلاكم إذا كان دي نا لكنه حكم بغري علم كان من  )٣(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

وإذا    . وإن كان عاملا لكنه حكم خبالف احلق الذي يعلمه كان من أهل النار . أهل النار
ِ                           حكم بال عدل وال علم  أوىل أن يكون من أهل النار  .  حكم يف قضية لشخصوهذا إذا.                 

وأما إذا حكم حكما عاما يف دين املسلمني، فجعل احلق باطال، والباطل حقا، 
               ّ  وهنى عما أمر الل ه . والسنة بدعة، والبدعة سنة، واملعروف منكرا، واملنكر معروفا

.               ّ                             ُ               وأمر مبا هنى الل ه عنه ورسوله، فهذا لون آخر حيك م فيه رب العاملني. به ورسوله
&ã  {:  مالك يوم الدين الذي له احلمد يف األوىل واآلخرةوإله املرسلني s! â/ õ3 çt ø: $# Ïµ ø‹ s9 Î) uρ 

                                                 
 . ٤٤: سورة املائدة آية ) ١(
 ). ٣٦٤ - ٣٦٣(رح الطحاوية صفحة ش) ٢(
 ). ٣٨٨ / ٣٥(جمموع الفتاوى ) ٣(



  كتاب التوحيد

 ٤٦

tβθ ãè y_ ö è? ∩∇∇∪ { )٨٨: القصص [ )١[  ،}  uθ èδ ü” Ï% ©! $# Ÿ≅ y™ ö‘ r& … ã& s!θ ß™ u‘ 3“ y‰ ßγ ø9 $$ Î/ 

È ÏŠ uρ È d, ys ø9 $# … çν t Îγ ôà ã‹ Ï9 ’ n? tã È Ï d‰9 $#  Ï& Í j# ä. 4 4’ s∀ x. uρ «! $$ Î/ # Y‰‹ Îγ x© ∩⊄∇∪ { )٢٨: الفتح [ )٢ .[  

وله فهو                                            ّ         وال ريب أن من مل يعتقد وجوب احلكم مبا أنزل الل ه على رس : وقال أيضا
                                                                ّ            فمن استحل أن حيكم بني الناس مبا يراه هو عدال من غري اتباع ملا أنزل الل ه فهو       . كافر
وقد يكون العدل يف دينها ما يراه     . فإنه ما من أمة إال وهي تأمر باحلكم بالعدل   . كفر

                                                         ّ           بل كثري من املنتسبني إىل اإلسالم حيكمون بعاداهتم اليت مل يرتهلا الل ه كسوالف   : أكابرهم
وكانوا األمراء املطاعني، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي     ) أي عادات من سلفهم(البادية 

فإن كثريا من الناس أسلموا ولكن ال   . احلكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر    
فهؤالء إذا عرفوا أنه ال جيوز هلم     . حيكمون إال بالعادات اجلارية اليت يأمر هبا املطاعون

     َ  َ ُّ                           ّ          بل است ح ل وا أن حيكموا خبالف ما أنزل الل ه فهم     .         ّ                  أنزل الل ه فلم يلتزموا ذلك احلكم إال مبا  
إنه كفر دون كفر إذا       : وأما الذي قيل فيه: وقال الشيخ حممد بن إبراهيم.  انتهى)٣(كفار 

              ّ                                ّ                                حاكم إىل غري الل ه مع اعتقاده أنه عاص وأن حكم الل ه هو احلق، فهذا الذي يصدر منه    
ا الذي جعل قوانني بترتيب وختضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم   أم. املرة وحنوها

            ّ                       ففرق رمحه الل ه بني احلكم اجلزئي الذي ال . )٤(فهذا كفر ناقل عن امللة . الشرع أعدل 
يتكرر وبني احلكم العام الذي هو املرجع يف مجيع األحكام أو غالبها، وقرر أن هذا الكفر   

من حنى الشريعة اإلسالمية، وجعل القانون الوضعي بديال   ناقل عن امللة مطلقا، وذلك ألن 
منها فهذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن وأصلح من الشريعة، وهذا ال شك أنه      

 . كفر أكرب خيرج من امللة ويناقض التوحيد 

                                                 
 . ٨٨: سورة القصص آية) ١(
 . ٢٨: سورة الفتح آية ) ٢(
 . منهاج السنة النبوية ) ٣(
 ). ٢٨٠ / ١٢(فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ     ) ٤(



  كتاب التوحيد

 ٤٧

 ادعاء حق التشريع والتحليل والتحرمي : الفصل السابع 
                            ُ             يف عبادهتم ومعامالهتم وسائر شئون هم واليت    تشريع األحكام اليت يسري عليها العباد

Ÿω  {:                                     ّ                              تفصل الرتاع بينهم وتنهي اخلصومات حق لل ه تعاىل رب الناس وخالق اخللق     r& ã& s! 

ß,ù= sƒ ø: $# âö∆ F{$#uρ 3 x8u‘$ t6 s? ª!$# > u‘ tÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩∈⊆∪ { )وهو الذي يعلم ما   ]٥٤: األعراف [ )١ ،

ّ    فبحكم ربوبيته هلم يشرع  هلم. يصلح عباده فيشرعه هلم وحبكم عبوديتهم له يقبلون  .                     
β  {:  قال تعاىل- واملصلحة يف ذلك عائدة إليهم   -أحكامه   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 y7 Ï9≡sŒ ×öyz ß|¡ôm r&uρ ¸ξƒÍρ ù's? ∩∈∪ { )النساء   [ )٢ :

$  {: ، وقال تعاىل ]٥٩ tΒ uρ ÷Λäøn= tG ÷z $# ÏµŠ Ïù ÏΒ &ó x« ÿ…çµ ßϑ õ3ßs sù ’ n< Î) «!$# 4 ãΝä3Ï9≡sŒ ª!$# ’În1u‘ { )٣( ...

Πr& óΟßγ÷  {:                                  ُ   ِّ           ، واستنكر بسبحانه أن يتخذ العباد م شر عا غريه فقال ]١٠: الشورى[  s9 

(#àσ¯≈ Ÿ2 uà° (#θ ããuŸ° Οßγ s9 zÏiΒ É Ïe$! $# $ tΒ öΝs9 .β sŒù'tƒ Ïµ Î/ ª!$# 4 { )٢١: الشورى... [ )٤ .[  

                           ّ               ّ                      ّ              فمن قبل تشريعا غري تشريع الل ه فقد أشرك بالل ه تعاىل وما مل يشرعه الل ه ورسوله من   
من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس  {  قال -ضاللة  وكل بدعة . العبادات فهو بدعة

. )٨( )٧( } من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد    {: ويف رواية . )٦( )٥( } منه فهو رد
                                                 

 . ٥٤: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٥٩: سورة النساء آية) ٢(
 . ١٠: شورى آية سورة ال) ٣(
 . ٢١: سورة الشورى آية ) ٤(
، أمحد   )١٤(، ابن ماجه املقدمة   )٤٦٠٦(، أبو داود السنة   )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح   ) ٥(

)٦/٢٧٠ .( 
 . احلديث رواه البخاري ومسلم   ) ٦(
، أمحد   )١٤(اجه املقدمة   ، ابن م)٤٦٠٦(، أبو داود السنة   )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح   ) ٧(

)٦/٢٥٦ .( 
 . رواه مسلم ) ٨(



  كتاب التوحيد

 ٤٨

ه وال رسوله يف السياسة واحلكم بني الناس فهو حكم الطاغوت وحكم                 ّوما مل يشرعه الل 
zΝ  {: اجلاهلية õ3 ßs sù r& Ïπ ¨Š Î= Îγ≈ yf ø9 $# tβθ äó ö7 tƒ 4 ô tΒ uρ ß |¡ ôm r& z ÏΒ «! $# $ Vϑ õ3 ãm 5Θ öθ s) Ï j9 tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ ∩∈⊃∪ { )١( 

.                            ّ                                                      وكذلك التحليل والتحرمي حق لل ه تعاىل، ال جيوز ألحد أن يشاركه فيه                       ،  ]٥٠:  املائدة[
 Ÿωuρ (#θè=à2ù's? $£ϑÏΒ óΟs9 Ìx.õ‹ãƒ ÞΟó™$# «!$# Ïµø‹n=tã …çµ̄ΡÎ)uρ ×,ó¡Ïs9 3 ¨βÎ)uρ šÏÜ≈u‹¤±9$# tβθãmθã‹s9  {: قال تعاىل

#’n<Î) óΟÎγÍ←!$u‹Ï9÷ρr& öΝä.θä9Ï‰≈yfã‹Ï9 ( ÷βÎ)uρ öΝèδθßϑçG÷èsÛr& öΝä3̄ΡÎ) tβθä.Îô³çRmQ ∩⊇⊄⊇∪ { )١٢١: األنعام [ )٢.[   

.                                                     ّ                      فجعل سبحانه طاعة الشياطني وأوليائهم يف حتليل ما حرم الل ه شركا به سبحانه      
                       ّ                    ّ                 األمراء يف حترمي ما أحل الل ه أو حتليل ما حرم الل ه، فقد اختذهم     وكذلك من أطاع العلماء و 

ÿρ#)  {:                  ّ           ّ       أربابا من دون الل ه، لقول الل ه تعاىل  ä‹sƒ ªB$# öΝèδ u‘$t6 ôm r& öΝßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ $\/$ t/ö‘ r& ÏiΒ Âχρ ßŠ «!$# 

yx‹Å¡yϑ ø9$#uρ š∅ ö/$# zΝtƒ ötΒ !$ tΒ uρ (#ÿρ ãÏΒ é& ωÎ) (#ÿρ ß‰ç6÷è u‹Ï9 $ Yγ≈ s9Î) #Y‰Ïm≡uρ ( Hω tµ≈s9Î) ω Î) uθ èδ 4 …çµ oΨ≈ys ö7ß™ $ £ϑ tã 

šχθ à2Ìô±ç„ ∩⊂⊇∪ { )وعند الترمذي وغريه  ]٣١: التوبة [ )٣ ،}   أن النيب   تال هذه 

أليس حيلون : قال. يا رسول اهللا لسنا نعبدهم: ( فقالاآلية على عدي بن حامت الطائي 
 قال النيب . بلى:               ّ                            ّ                  حلكم ما حرم الل ه فتحلونه، وحيرمون ما أحل الل ه فتحرمونه؟ قال   

                  ّ              والتحرمي من دون الل ه عبادة هلم     فصارت طاعتهم يف التحليل )٥( )٤( } )فتلك عبادهتم

 فإن )٦(                                                             ّ           وهو شرك أكرب ينايف التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن ال إله إال الل ه         -وشركا 
 وإذا كان هذا فيمن أطاع العلماء والعباد   -من مدلوهلا أن التحليل والتحرمي حق له تعاىل   

 العلم والدين، وقد يكون                                       ّ                   يف التحليل والتحرمي الذي خيالف شرع الل ه مع أهنم أقرب إىل   

                                                 
 . ٥٠: سورة املائدة آية ) ١(
 . ١٢١: سورة األنعام آية) ٢(
 . ٣١: سورة التوبة آية ) ٣(
 ). ٣٠٩٥(الترمذي تفسري القرآن   ) ٤(
 . رواه الترمذي وابن جرير وغريمها   ) ٥(
 . ١٠٧فتح اجمليد ص ) ٦(



  كتاب التوحيد

 ٤٩

خطؤهم عن اجتهاد مل يصيبوا فيه احلق وهم مأجورون عليه، فكيف مبن يطيع أحكام    
 جيلبها إىل بالد املسلمني وحيكم هبا  -القوانني الوضعية اليت هي من صنع الكفار وامللحدين 

 .  فال حول وال قوة إال باهللا -بينهم 

هللا، يشرعون له األحكام، ويبيحون له احلرام،        إن هذا قد اختذ الكفار أربابا من دون ا  
 . وحيكمون بني األنام 
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 ٥٠

 الفصل الثامن 
 االنتماء إىل املذاهب اإلحلادية واألحزاب اجلاهلية 

كالشيوعية والعلمانية والرأمسالية وغريها من    :  االنتماء إىل املذاهب اإلحلادية- ١
إىل تلك املذاهب يدعي اإلسالم  فإن كان املنتمي . مذاهب الكفر ردة عن دين اإلسالم

فهذا من النفاق األكرب، فإن املنافقني ينتمون إىل اإلسالم يف الظاهر، وهم مع الكفار يف   
sŒÎ)uρ (#θà)s9 t#  {:  كما قال تعاىل فيهم-الباطن  Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#þθ ä9$ 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 tβρâÌ“ öκtJ ó¡ãΒ ∩⊇⊆∪ { )وقال تعاىل ]١٤: البقرة [ )١ ، :}  t Ï% ©!$# 

tβθ ÝÁ−/utItƒ öΝä3Î/ βÎ* sù tβ% x. öΝä3s9 Óx÷Fsù zÏiΒ «!$# (#þθ ä9$ s% óΟs9 r& ä3tΡ öΝä3yè ¨Β β Î)uρ tβ% x. t ÌÏ≈ s3ù= Ï9 Ò=ŠÅÁ tΡ (#þθä9$ s% óΟs9r& 

øŒÈθ ós tG ó¡tΡ öΝä3ø‹n= tæ Νä3÷è uΖôϑ tΡuρ zÏiΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 4 { )١٤١: النساء [ )٢ .[  

وجه يلقى به املؤمنني، ووجه ينقلب     : لكل منهم وجهان   :فهؤالء املنافقون املخادعون
أحدمها يقبله بظاهره املسلمون، واآلخر يترجم      : به إىل إخوانه من امللحدين، وله لسانان    

sŒÎ)uρ (#θ#  {: عن سره املكنون à)s9 t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#þθ ä9$ s% $ ¨Ψ tΒ#u #sŒÎ)uρ (#öθ n= yz 4’n< Î) öΝÎγ ÏΨŠ ÏÜ≈ u‹x© (#þθ ä9$ s% $ ¯Ρ Î) 

öΝä3yè tΒ $ yϑ ¯ΡÎ) ßøt wΥ tβρâÌ“ öκtJ ó¡ãΒ ∩⊇⊆∪ { )قد أعرضوا عن الكتاب والسنة     ]١٤: البقرة [ )٣ ،

ن العلم الذي       استهزاء بأهلهما واستحقارا، وأبوا أن ينقادوا حلكم الوحيني فرحا مبا عندهم م                             
فتراهم أبدا باملتمسكني بصريح الوحي             . ال ينفع االستكثار منه إال شرا واستكبارا     

  ،  ]١٥ :البقرة   [ )٥( )٤( } ∪∋⊆∩ ª!$# ä—Ì“öκtJó¡o„ öΝÍκÍ5 ÷Λèε‘‰ßϑtƒuρ ’Îû öΝÎγÏΨ≈uŠøóèÛ tβθßγyϑ÷ètƒ  {: يستهزئون  

$  {:            ّ                     وقد أمر الل ه باالنتماء إىل املؤمنني  pκš‰ r'̄≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#θ à)®?$# ©!$# (#θ çΡθ ä.uρ yìtΒ 

                                                 
 . ١٤: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٤١: ة النساء آيةسور) ٢(
 . ١٤: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٥: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٩صفات املنافقني رسالة البن القيم ص  ) ٥(



  كتاب التوحيد

 ٥١

šÏ% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊇⊇∪ { )١٩: التوبة [ )١ .[  

ناحرة، ألهنا مؤسسة على الباطل، فالشيوعية تنكر وهذه املذاهب اإلحلادية مذاهب مت 
وجود اخلالق سبحانه وتعاىل، وحتارب األديان السماوية، ومن يرضى لعقله أن يعيش بال   
عقيدة، وينكر البدهيات اليقينية فيكون ملغيا لعقله، والعلمانية تنكر األديان وتعتمد على 

احلياة إال احلياة البهيمية؟ والرأمسالية مهها  املاديات اليت ال موجه هلا وال غاية هلا يف هذه 
مجع املال من أي وجه وال تقيد حبالل وال حرام وال عطف وال شفقة على الفقراء    

والذي هو دمار  .                                          ّ         وقوام اقتصادها على الربا الذي هو حماربة لل ه ولرسوله. واملساكني
 عمن فيه ذرة من    فضال-الدول واألفراد، وامتصاص دماء الشعوب الفقرية، وأي عاقل      

 يرضى أن يعيش على هذه املذاهب بال عقل وال دين وال غاية صحيحة من حياته  -إميان  
إمنا غزت هذه املذاهب بالد املسلمني ملا غاب عن     . يهدف إليها ويناضل من أجلها 

 . أكثريتها الدين الصحيح، وتربت على الضياع، وعاشت على التبعية

لية والقوميات العنصرية هو اآلخر كفر وردة عن دين       واالنتماء لألحزاب اجلاه  - ٢
$  {: اإلسالم، ألن اإلسالم يرفض العصبيات والنعرات اجلاهلية يقول تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# $ ¯ΡÎ) 

/ä3≈ oΨ ø)n= yz ÏiΒ 9x.sŒ 4 s\Ρé&uρ öΝä3≈ oΨù= yè y_ uρ $ \/θãè ä© Ÿ≅ Í←!$ t7s% uρ (#þθ èùu‘$ yè tG Ï9 4 ¨β Î) ö/ä3tΒ tò2 r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝä39s)ø?r& 4 { )٢( 
من دعا إىل عصبية، وليس منا من قاتل ليس منا  { ، ويقول النيب  ]١٣: احلجرات[ 

      ّ               إن الل ه قد أذهب       {  وقال  )٤( )٣( } على عصبية، وليس منا من غضب لعصبية 

جر شقي، الناس بنو آدم وآدم       ُ ِّ َّ                                              عنكم ع ب ي ة اجلاهلية وفخرها باآلباء، إمنا هو مؤمن تقي أو فا

                                                 
 . ١١٩: سورة التوبة آية ) ١(
 . ١٣: سورة احلجرات آية ) ٢(
 ). ٥١٢١(أبو داود األدب  ) ٣(
 . رواه مسلم ) ٤(
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 ٥٢

 . )٢( )١( } خلق من تراب، وال فضل لعريب على عجمي إال بالتقوى

                              ّ                                        وهذه احلزبيات تفرق املسلمني، والل ه قد أمر باإلجتماع والتعاون على الرب      
θ#)  {:  قال تعاىل-والتقوى، وهنى عن التفرق واالختالف   ßϑ ÅÁ tG ôã $# uρ È≅ ö7 pt ¿2 «! $# $ Yè‹ Ïϑ y_ 

Ÿω uρ (#θ è% § x s? 4 (#ρ ã ä. øŒ $# uρ |M yϑ ÷è ÏΡ «! $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ øŒ Î) ÷Λ äΖ ä. [ !# y‰ ôã r& y# ©9 r' sù t ÷ t/ öΝ ä3 Î/θ è= è% Λ ä ós t7 ô¹ r' sù 

ÿ Ïµ ÏF uΚ ÷è ÏΖ Î/ $ ZΡ≡ uθ ÷z Î) { )ه سبحانه يريد منا أن نكون           ّ ، إن الل   ]١٠٣: آل عمران [  )٣

ولكن العامل اإلسالمي أصبح بعدما غزته  (                      ّ            حزبا واحدا، هم حزب الل ه املفلحون   
أوروبا سياسيا وثقافيا، خيضع هلذه العصبيات الدموية واجلنسية والوطنية، ويؤمن هبا   

  وأصبحت شعوبه تندفع اندفاعا غريبا إىل           .  ال مفر منه    كقضية علمية وحقيقة مقررة وواقع   
إحياء هذه العصبيات اليت أماهتا اإلسالم والتغين هبا وإحياء شعائرها واالفتخار بعهدها الذي تقدم                    

          ّ                                وقد من الل ه على املسلمني باخلروج             . على اإلسالم، وهو الذي يلح اإلسالم على تسميته باجلاهلية              
 . عنها وحثهم على شكر هذه النعمة          

ادم عهدها أو قارب إال مبقت وكراهية      والطبيعي من املؤمن أن ال يذكر جاهلية تق   
وهل يذكر السجني املعذب الذي يطلق سراحه أيام اعتقاله وتعذيبه   . وامتعاض واقشعرار

وهل يذكر الربيء من علة شديدة طويلة أشرف منها على      . وامتهانه إال وعرته قشعريرة 
 هذه احلزبيات     والواجب أن يعلم أن    )٤(املوت أيام سقمه إال وانكسف باله وانتقع لونه    

≅ö  {:              ّ                                              عذاب بعثه الل ه على من أعرض عن شرعه وتنكر لدينه كما قال تعاىل 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 ÏM øt rB öΝä3Î= ã_ ö‘ r& ÷ρ r& öΝä3|¡Î6 ù= tƒ $ Yè u‹Ï© t,ƒ É‹ãƒ uρ /ä3ŸÒ ÷è t/ } ù̈'t/ 

                                                 
 ). ٥١١٦(، أبو داود األدب )٣٩٥٥(الترمذي املناقب  ) ١(
 . رواه الترمذي وغريه  ) ٢(
 . ١٠٣: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . أليب حسن الندوي ) ردة وال أبا بكر هلا : (من رسالة) ٤(
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CÙ ÷èt/ 3 { )وقال   ]٦٥: األنعام [ )١ ، }       وما مل حتكم أئمتهم بكتاب الل ه إال جعل              ّ                          

لتعصب للحزبيات يسبب رفض احلق الذي مع اآلخرين  إن ا)٣( )٢( }    ّ             الل ه بأسهم بينهم

sŒÎ)uρ Ÿ≅Š#  {:                          ّ      كحال اليهود الذين قال الل ه فيهم Ï% öΝßγ s9 (#θ ãΨÏΒ#u !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª!$# (#θ ä9$ s% ßÏΒ ÷σçΡ !$ yϑ Î/ tΑÌ“Ρé& 

$ uΖøŠn= tã šχρ ãàõ3tƒ uρ $ yϑ Î/ …çν u!#u‘ uρ uθ èδuρ ‘,ys ø9$# $ ]% Ïd‰|Á ãΒ $ yϑ Ïj9 öΝßγ yè tΒ 3 { )وكحال   ]٩١: البقرة [ )٤ ،

:       َ                تعصبا  ملا عليه آباؤهمأهل اجلاهلية الذين رفضوا احلق الذي جاءهم به الرسول     
} #sŒÎ)uρ Ÿ≅Š 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 { )البقرة [ )٥ :

                                                        َّ    ّ       ويريد أصحاب هذه احلزبيات أن جيعلوها بديلة عن اإلسالم الذي من  الل ه به    ]. ١٧٠
 . 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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 الفصل التاسع 
 النظرية املادية للحياة 

 :  من النظرتني آثارها هناك نظرتان للحياة، نظرة مادية للحياة ونظرة صحيحة، ولكل 
 ): معناها (-فالنظرة املادية للحياة   ) ١(

أن يكون تفكري اإلنسان مقصورا على حتصيل ملذاته العاجلة، ويكون عمله 
حمصورا يف نطاق ذلك، فال يتجاوز تفكريه ما وراء ذلك من العواقب، وال يعمل له، 

يا مزرعة لآلخرة، فجعل                              ّ                    وال يهتم بشأنه، وال يعلم أن الل ه جعل هذه احلياة الدن
فمن استغل دنياه بالعمل الصاحل ربح . الدنيا دار عمل، وجعل اآلخرة دار جزاء
u  {: الدارين، ومن ضيع دنياه ضاعت آخرته Å£ yz $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# nο t Åz Fψ $# uρ 4 y7 Ï9≡ sŒ uθ èδ 

ãβ# u ô£ ã‚ ø9 $# ß Î7 ßϑ ø9       ّ                                   ، فالل ه ال خيلق هذه الدنيا عبثا، بل خلقها   ]١١: احلج  [ )١( } ∪⊆⊆∩ #$

“  {: حلكمة عظيمة، قال تعاىل  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( 
$  {: وقال تعاىل،  ]٢: امللك[  ¯Ρ Î) $ oΨ ù= yè y_ $ tΒ ’ n? tã ÇÚ ö‘ F{ $# Zπ oΨƒ Î— $ oλ °; óΟ èδ uθ è= ö7 oΨ Ï9 öΝ åκ š‰ r& ß |¡ ôm r& 

Wξ yϑ tã ∩∠∪ { )أوجد سبحانه يف هذه احلياة من املتع العاجلة     ]٧: الكهف [ )٣ ،

والزينة الظاهرة من األموال واألوالد واجلاه والسلطان وسائر املستلذات ما ال يعلمه        
  .      ّ إال الل ه

 من قصر نظره على ظاهرها ومفاتنها، ومتع نفسه هبا ومل - وهم األكثر -فمن الناس 
بل أنكر أن    . والتمتع هبا عن العمل ملا بعدهايتأمل يف سرها، فانشغل بتحصيلها ومجعها 
þθ#)  {: يكون هناك حياة غريها كما قال تعاىل ä9$ s% uρ ÷β Î) }‘Ïδ ωÎ) $ oΨè?$ uŠym $ u‹÷Ρ‘‰9$# $ tΒ uρ ßøt wΥ 

                                                 
 . ١١:  سورة احلج آية )١(
 . ٢: سورة امللك آية  ) ٢(
 . ٧: سورة الكهف آية) ٣(
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 ٥٥

tÏOθ ãèö7yϑ Î/ ∩⊄∪ { )وقد توعد الل ه تعاىل من هذه نظرته للحياة، فقال  ،  ]٢٩: األنعام [ )١                                  ّ            

β¨  {: تعاىل Î) šÏ% ©!$# Ÿω šχθ ã_ ötƒ $ tΡu!$ s)Ï9 (#θàÊ u‘ uρ Íο 4θ u‹ys ø9$$ Î/ $ u‹÷Ρ‘‰9$# (#θ œΡr'yϑ ôÛ$#uρ $ pκÍ5 š Ï%©!$#uρ öΝèδ 

ôtã $ uΖÏF≈ tƒ#u tβθ è= Ï≈xî ∩∠∪ š Í×¯≈ s9'ρ é& ÞΟßγ1 uρ ù'tΒ â‘$ ¨Ψ9$# $ yϑ Î/ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθç7Å¡õ3tƒ ∩∇∪ { )٧: يونس [ )٢ 

%tΒ tβ  {: وقال تعاىل ]. ٨ - x. ß‰ƒ Ìãƒ nο 4θ 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 tβθ Ý¡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 ∩⊇∉∪ { )١٦ - ١٥: هود [ )٣ .[  

وهذا الوعيد يشمل أصحاب هذه النظرة، سواء كانوا من الذين يعملون عمل اآلخرة      
يريدون به احلياة الدنيا كاملنافقني واملرائني بأعماهلم أو كانوا من الكفار الذين ال يؤمنون    
                                         َّ                                   ببعث وال حساب كحال أهل اجلاهلية واملذاهب اهلد امة من رأمسالية وشيوعية وعلمانية    

بل هم . ك مل يعرفوا قدر احلياة وال تعدو نظرهتم هبا أن تكون كنظرة البهائم      إحلادية، وأولئ   
أضل سبيال، ألهنم ألغوا عقوهلم وسخروا طاقاهتم وضيعوا أوقاهتم فيما ال يبقى هلم وال     

 . يبقون له، ومل يعملوا ملصريهم الذي ينتظرهم وال بد هلم منه 

تفكر هبا خبالف أولئك، وهلذا يقول    والبهائم ليس هلا مصري ينتظرها وليس هلا عقول 
Πr& Ü=|¡øt÷  {: تعاىل فيهم rB ¨β r& öΝèδ usYò2 r& šχθ ãèyϑ ó¡o„ ÷ρ r& šχθ è= É)÷è tƒ 4 ÷β Î) öΝèδ ω Î) ÄΝ≈ yè ÷ΡF{$% x. ( ö≅t/ öΝèδ 

‘≅ |Ê r& ¸ξ‹ Î6 y™ ∩⊆⊆∪ { )وقد وصف الل ه أهل هذه النظرة بعدم العلم،         ]٤٤: الفرقان [ )٤ ،                                    ّ             

≈Å3£  {: قال تعاىل s9uρ usYò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿω šχθ ßϑ n=ôè tƒ ∩∉∪ tβθßϑ n= ôè tƒ #\Îγ≈ sß zÏiΒ Íο 4θ uŠpt ø: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# öΝèδ uρ 

                                                 
 . ٢٩: سورة األنعام آية) ١(
 . ٨ - ٧ :سورة يونس آية) ٢(
 . ١٦ - ١٥ :سورة هود آية ) ٣(
 . ٤٤: سورة الفرقان آية) ٤(
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 ٥٦

Çtã Íο tÅz Fψ$# ö/ãφ tβθ è=Ï≈ xî ∩∠∪ { )٧ - ٦: الروم  [ )١ .[  

ُ  َّ                       فهم وإن كانوا أهل خربة يف املخترعات والصناعات، فهم ج ه ال ال يستحقون أن                                                         
وهذا علم ناقص ال يستحق  . يوصفوا بالعلم، ألن علمهم مل يتجاوز ظاهر احلياة الدنيا 

العلماء، وإمنا يطلق هذا على أهل    : الأصحابه أن يطلق عليهم هذا الوصف الشريف، فيق     
$  {:          ّ                       معرفة الل ه وخشيته، كما قال تعاىل  yϑ ¯ΡÎ)  y´ øƒ s† ©!$# ôÏΒ Íν ÏŠ$ t6 Ïã (#àσ¯≈ yϑ n= ãèø9$# 3 { )فاطر  [ )٢ :

:                                           ّ           اة الدنيا ما ذكره يف قصة قارون وما آتاه الل ه من الكنوز، ومن النظرة املادية للحي ]٢٨
}  yl ty‚ sù 4’ n?tã Ïµ ÏΒöθ s% ’ Îû Ïµ ÏFt⊥ƒ Î— ( tΑ$ s% š Ï% ©!$# šχρ ß‰ƒ Ìãƒ nο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# |Mø‹n=≈ tƒ $ oΨ s9 Ÿ≅ ÷WÏΒ !$ tΒ 

š† ÎAρ é& ãβρã≈ s% …çµ ¯ΡÎ) ρ ä% s! >eáym 5ΟŠ Ïàtã ∩∠∪ { )فتمنوا مثله وغبطوه   ]. ٧٩: القصص  [ )٣

ووصفوه باحلظ العظيم بناء على نظرهتم املادية، وهذا كما هو احلال اآلن يف الدول    
الكافرة وما عندها من تقدم صناعي واقتصادي، فإن ضعاف اإلميان من املسلمني ينظرون 
إليهم نظرة إعجاب دون نظر إىل ما هم عليه من الكفر وما ينتظرهم من سوء املصري، 
فتبعثهم هذه النظرة اخلاطئة إىل تعظيم الكفار واحترامهم يف نفوسهم، والتشبه هبم يف       
أخالقهم وعاداهتم السيئة، ومل يقلدوهم يف اجلد وإعداد القوة والشيء النافع من     

 . املخترعات والصناعات
 ): النظرة الصحيحة (- النظرة الثانية للحياة  )ب(

هي أن يعترب اإلنسان ما يف هذه احلياة من مال وسلطان وقوى مادية وسيلة يستعان      
هبا لعمل اآلخرة، فالدنيا يف احلقيقة ال تذم لذاهتا، وإمنا يتوجه املدح والذم إىل فعل العبد     

ري عيش يناله أهل اجلنة إمنا حصل هلم       وخ . فيها، فهي قنطرة ومعرب لآلخرة ومنها زاد اجلنة   
                                                                  ّ            مبا زرعوه يف الدنيا، فهي دار اجلهاد والصالة والصيام واإلنفاق يف سبيل الل ه ومضمار    

                                                 
 . ٧ - ٦ :سورة الروم آية ) ١(
 . ٢٨: سورة فاطر آية ) ٢(
 . ٧٩: سورة القصص آية) ٣(
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 ٥٧

θ#)  {:         ّ                يقول الل ه تعاىل ألهل اجلنة . التسابق إىل اخلريات è= ä. (#θ ç/uõ° $#uρ $ O↔ ÿ‹ÏΨ yδ !$ yϑÎ/ óΟçFøn= ó™ r& † Îû 

ÏΘ$ −ƒ F{$# Ïπu‹Ï9$ sƒ ø:  . ، يعين الدنيا ]٢٤: احلاقة [ )١( } ∪⊇⊅∩ #$

                                                 
 . ٢٤: سورة احلاقة آية) ١(
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 ٥٨

 الفصل العاشر 
 الرقى والتمائم 

              ُ    ُ                                               مجع رقية وهي الع وذة  اليت يرقى هبا صاحب اآلفة كاحلمى والصرع وغري        :  الرقى- ١
 : عنيذلك من اآلفات، ويسموهنا العزائم، وهي على نو

                          ُ  ْ                                       ما كان خاليا من الشرك بأن ي ق رأ على املريض شيء من القرآن، أو         : النوع األول
َ  َّ           ّ                             ي ع و ذ بأمساء الل ه وصفاته، فهذا مباح، ألن النيب   ُ قد رقى وأمر بالرقية وأجازها، فعن 

.            ّ                يا رسول الل ه كيف ترى يف ذلك؟: كنا نرقى يف اجلاهلية فقلنا {: عوف بن مالك قال

:  قال السيوطي)٢( )١( }           َّ                                   اعرضوا علي  رقاكم، ال بأس بالرقى ما مل تكن شركا : فقال

                ّ        أن تكون بكالم الل ه أو    : وقد أمجع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثالثة شروط 
وأن تكون باللسان العريب وما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية ال  .          ّ         بأمساء الل ه وصفاته 

 وكيفيتها أن يقرأ وينفث على املريض، أو يقرأ يف ماء   )٣(             ّ       بل بتقدير الل ه تعاىل . تؤثر بذاهتا
 أخذ ترابا من   أن النيب    {: ويسقاه املريض، كما جاء يف حديث ثابت بن قيس   

 . )٥( )٤( } بطحان، فجعله يف قدح، مث نفث عليه، وصبه عليه 

                                                   ّ                                ما مل خيل من الشرك، وهي الرقى اليت يستعان فيها بغري الل ه من دعاء غري                    : النوع الثاين
الئكة واألنبياء والصاحلني،            ّ                                                                           الل ه واالستغاثة واالستعاذة به، كالرقى بأمساء اجلن أو بأمساء امل                     

                 ّ                                                                                                فهذا دعاء لغري الل ه وهو شرك أكرب، أو يكون بغري اللسان العريب أو مبا ال يعرف معناه، ألنه                                 
 .  ممنوع خيشى أن يدخلها كفر أو شرك وال يعلم عنه، فهذا النوع من الرقية                     

                                                 
 ). ٣٨٨٦(، أبو داود الطب )٢٢٠٠(مسلم السالم   ) ١(
 . رواه مسلم ) ٢(
 . ١٣٥فتح اجمليد ص  ) ٣(
 ). ٣٨٨٥(أبو داود الطب  ) ٤(
 . رواه أبو داود ) ٥(
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 ٥٩

 : التمائم

لق على الكبار من ما يعلق بأعناق الصبيان لدفع العني، وقد يع: وهي مجع متيمة وهي
 : الرجال والنساء وهو على نوعني 

 : النوع األول من التمائم
 بأن يكتب آيات من القران، أو من أمساء اهللا وصفاته ويعلقها   -ما كان من القرآن  

 : لالستشفاء هبا، فهذا النوع قد اختلف العلماء يف حكم تعليقه على قولني  

بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما روي عن  اجلواز، وهو قول عبد اهللا   : القول األول
عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر وأمحد بن حنبل يف رواية عنه، ومحلوا احلديث الوارد يف          

 . املنع من تعليق التمائم، على التمائم اليت فيها شرك
املنع من ذلك وهو قول ابن مسعود وابن عباس وهو ظاهر قول       : القول الثاين

امر وابن عكيم، وبه قال مجاعة من التابعني منهم أصحاب ابن حذيفة وعقبة بن ع
ويف رواية اختارها كثري من أصحابه، وجزم هبا املتأخرون، واحتجوا       . مسعود وأمحد 

 الرقى والتمائم  إن:  يقول            ّ  مسعت رسول الل ه  {:  قال مبا رواه ابن مسعود

 . )٢( )١( }     ِّ        والت ولة شرك 

 . شيء يضعونه يزعمون أنه حيبب املرأة إىل زوجها والرجل إىل امرأته     : التولة

 : وهذا هو الصحيح لوجوه ثالثة

 . عموم النهي وال خمصص للعموم: األول

 . سد الذريعة فإهنا تفضي إىل تعليق ما ليس مباحا: الثاين

ئا من القرآن، فال بد أن ميتهنه املعلق حبمله معه يف حال قضاء     أنه إذا علق شي : الثالث

                                                 
 ). ١/٣٨١(، أمحد )٣٥٣٠(، ابن ماجه الطب )٣٨٨٣(أبو داود الطب  ) ١(
 . احلاكمرواه أمحد وأبو داود وابن ماجه و  ) ٢(
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  )١(احلاجة واالستنجاء وحنو ذلك   

 كاخلرز  -اليت تعلق على األشخاص ما كان من غري القرآن  : النوع الثاين من التمائم
والعظام والودع واخليوط والنعال واملسامري وأمساء الشياطني واجلن والطالسم، فهذا حمرم    

                                  ّ                                       وهو من الشرك، ألنه تعلق على غري الل ه سبحانه وأمسائه وصفاته وآياته، ويف     قطعا
            ّ                             أي وكله الل ه إىل ذلك الشيء الذي         )٣( )٢( } من تعلق شيئا وكل إليه {: احلديث

ه كل بعيد، ويسر له                         ّ                                                تعلقه، فمن تعلق بالل ه والتجأ إليه، وفوض أمره إليه كفاه، وقرب إلي    
                                                                  ّ                كل عسري، ومن تعلق بغريه من املخلوقني والتمائم واألدوية والقبور وكله الل ه إىل ذلك        
                                ّ                                        الذي ال يغين عنه شيئا وال ميلك له ضر ا وال نفعا فخسر عقيدته وانقطعت صلته بربه 

 .          ّ  وخذله الل ه 

ال يتعاطى ما ال والواجب على املسلم احملافظة على عقيدته مما يفسدها أو خيل هبا، ف  
جيوز من األدوية، وال يذهب إىل املخرفني واملشعوذين؛ ليتعاجل عندهم من األمراض، ألهنم       

 .                                     ّ       ميرضون قلبه وعقيدته، ومن توكل على الل ه كفاه 

وبعض الناس يعلق هذه األشياء على نفسه، وهو ليس يف مرض حسي، وإمنا يف مرض    
قها على سيارته أو دابته أو باب بيته أو  ومهي، وهو اخلوف من العني واحلسد، أو يعل 

وهذا كله من ضعف العقيدة هو املرض احلقيقي الذي جيب عالجه مبعرفة التوحيد    . دكانه
 . والعقيدة الصحيحة

                                                 
 . ١٣٦فتح اجمليد ص  ) ١(
 ). ٢٠٧٢(الترمذي الطب   ) ٢(
 . رواه أمحد والترمذي ) ٣(
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 الفصل احلادي عشر 
 والتوسل واالستغاثة باملخلوق  احللف بغري اهللا

 : احللف بغري اهللا) ١ (

: والتعظيم  .        ُ   َّ                م بذكر م عظ م على وجه اخلصوص  وهي توكيد احلك-هو اليمني : احللف
     ّ                                                                    ّ            حق لل ه تعاىل فال جيوز احللف بغريه، فقد أمجع العلماء على أن اليمني ال تكون إال بالل ه أو        

              ّ               واحللف بغري الل ه شرك ملا روى  )١(بأمسائه وصفاته، وأمجعوا على املنع من احللف بغريه  
              ّ           من حلف بغري الل ه فقد كفر   {:  قاله            ّأن رسول الل :                ّ            ابن عمر رضى الل ه تعاىل عنهما

                       َّ                      إال إذا كان احمللوف به معظ ما عند احلالف إىل       .  وهو شرك أصغر   )٣( )٢( } أو أشرك 

                       ُ َّ                          كما هو احلال اليوم عند ع ب اد القبور، فإهنم خيافون من  . درجة عبادته له فهذا شرك أكرب
                                         ّ                             ظمون من أصحاب القبور أكثر من خوفهم من الل ه وتعظيمه، حبيث إذا طلب من    يع

أحدهم أن حيلف بالويل الذي يعظمه مل حيلف به إال إذا كان صادقا، وإذا طلب منه أن      
 .         ّ                        حيلف بالل ه حلف به وإن كان كاذبا  

يكثر                                      ّ                      ّ       فاحللف تعظيم للمحلوف به ال يليق إال بالل ه، وجيب توقري اليمني بالل ه، فال  
Ÿω  {:  قال تعاىل- منها uρ ôìÏÜè? ¨≅ ä. 7∃ξ ym AÎγ ¨Β ∩⊇⊃∪ { )وقال تعاىل  ]١٠: القلم  [ )٤ ، :

} (#þθ Ýàxôm $#uρ öΝä3oΨ≈ yϑ ÷ƒ r& 4 { )أي ال حتلفوا إال عند احلاجة ويف حالة     ]٨٩: املائدة [ )٥ ،

                                       ّ        لف أو الكذب فيها يدالن على االستخفاف بالل ه وعدم   ألن كثرة احل-الصدق والرب 
                                                 

 . ٣٠٣حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد ص  ) ١(
، النسائي األميان  )١٥٣٥(، الترمذي النذور واألميان   )١٦٤٦(، مسلم األميان   )٥٧٥٧(البخاري األدب  ) ٢(

، مالك  )٢/٦٩(، أمحد )٢٠٩٤(، ابن ماجه الكفارات )٣٢٥١(النذور ، أبو داود األميان و )٣٧٦٦(والنذور 
 ). ٢٣٤١(، الدارمي النذور واألميان  )١٠٣٧(النذور واألميان 

 . رواه أمحد والترمذي واحلاكم ) ٣(
 . ١٠: سورة القلم آية  ) ٤(
 . ٨٩: سورة املائدة آية ) ٥(
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ثالثة  {:  قال                                                        ّ    التعظيم له، وهذا ينايف كمال التوحيد، ويف احلديث أن رسول الل ه   

            ّ      ورجل جعل الل ه      {:  وجاء فيه )١( }             ّ                            ال يكلمهم الل ه وال يزكيهم وهلم عذاب أليم   

فقد شدد الوعيد على كثرة  . )٢( }                 ِ                            بضاعته، ال يشتري إ ال بيمينه، وال يبيع إال بيمينه

رم وكذلك حي.                                     ّ                          احللف مما يدل على حترميه احتراما السم الل ه تعاىل وتعظيما له سبحانه  
            ّ                              وقد وصف الل ه املنافقني بأهنم حيلفون على     )٣(         ّ                   احللف بالل ه كاذبا وهي الغموس 

 . الكذب وهم يعلمون 
 : فنخلص من ذلك

كاحللف باألمانة أو الكعبة أو بالنيب جملد وأن ذلك        :                  ّ         حترمي احللف بغري الل ه تعاىل  - ١
 . شرك

 .               ّ                           حترمي احللف بالل ه كاذبا متعمدا وهي الغموس - ٢

                 ّ                                               رمي كثرة احللف بالل ه ولو كان صادقا إذا مل تدع إليه حاجة، ألن هذا     حت- ٣
 .             ّ        استخفاف بالل ه سبحانه

 .                ّ                              جواز احللف بالل ه إذا كان صادقا وعند احلاجة   - ٤
 :                      ّ      التوسل باملخلوق إىل الل ه تعاىل) ب(

:                ّ       القربة، قال الل ه تعاىل : وهو التقرب إىل الشيء والتوصل إليه والوسيلة: التوسل

} (#þθ äó tG ö/$#uρ Ïµ ø‹s9Î) s' s#‹Å™ uθ ø9$# { )القربة إليه سبحانه بطاعته واتباع : ، أي ]٣٥: املائدة [ )٤

 . مرضاته

                                                 
، أبو )٤٤٦٢(، النسائي البيوع  )١٥٩٥(ي السري ، الترمذ)١٠٨(، مسلم اإلميان )٢٥٢٧(البخاري الشهادات  ) ١(

 ). ٢/٢٥٣(، أمحد )٢٢٠٧(، ابن ماجه التجارات  )٣٤٧٤(داود البيوع 
 . رواه الطرباين بسند صحيح  ) ٢(
 . هي اليت تغمس صاحبها يف اإلمث مث يف النار، وهي اليت حيلفها على أمر ماض كاذبا عاملا    ) ٣(
 . ٣٥: سورة املائدة آية ) ٤(
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 : والتوسل قسمان

 : توسل مشروع وهو أنواع: القسم األول

             ّ                                            التوسل إىل الل ه تعاىل بأمسائه وصفاته، كما أمر تعاىل بذلك يف   :  النوع األول- ١

$!uρ â!¬  {: قوله oÿ ôœ F{$# 4 o_ ó¡çt ø: $# çνθ ãã ÷Š$$ sù $ pκÍ5 ( (#ρ â‘ sŒuρ t Ï% ©!$# šχρß‰Ås ù= ãƒ þ’ Îû Ïµ Í×¯≈ yϑ ó™ r& 4 tβ ÷ρ t“ ôf ã‹y™ $ tΒ 

(#θ çΡ% x. tβθè= yϑ ÷è tƒ ∩⊇∇⊃∪ { )١٨٠: األعراف [ )١ .[  

اليت قام هبا  :              ّ                            التوسل إىل الل ه تعاىل باإلميان واألعمال الصاحلة: النوع الثاين - ٢

$!  {: املتوسل، كما قال تعاىل عن أهل اإلميان oΨ −/ §‘ $ oΨ ¯Ρ Î) $ oΨ ÷è Ïϑ y™ $ Zƒ ÏŠ$ oΨ ãΒ “ ÏŠ$ oΨ ãƒ Ç≈ yϑƒ M∼ Ï9 ÷β r& 

(#θ ãΨ ÏΒ# u öΝ ä3 Î n/ t Î/ $ ¨Ψ tΒ$ t↔ sù 4 $ oΨ −/ u‘ ö Ï øî $$ sù $ uΖ s9 $ oΨ t/θ çΡ èŒ ö Ï e Ÿ2 uρ $ ¨Ψ tã $ oΨ Ï?$ t↔ Í h‹ y™ $ oΨ ©ù uθ s? uρ yì tΒ Í‘# t ö/ F{ $# ∩⊇⊂∪ { )٢( 
وكما يف حديث الثالثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فسدت  ]. ١٩٣: آل عمران[ 

                   ّ                       ّ  روج، فتوسلوا إىل الل ه بصاحل أعماهلم، ففرج الل ه عليهم باب الغار، فلم يستطيعوا اخل
 .  فخرجوا ميشون)٣(عنهم 

:              ّ                                           التوسل إىل الل ه تعاىل بتوحيده، كما توسل يونس عليه السالم   :  النوع الثالث- ٣

} 3“yŠ$oΨsù ’Îû ÏM≈yϑè=—à9$# βr& Hω tµ≈s9Î) HωÎ) |MΡr& šoΨ≈ysö6ß™ { )٨٧: األنبياء [ )٤ .[  

             ّ                                          ّ               التوسل إىل الل ه تعاىل بإظهار الضعف واحلاجة واالفتقار إىل الل ه، كما         : ابع النوع الر- ٤

   ].٨٣: األنبياء [ )٥( } ∪⊃∇∩ ÎoΤr& zÍ_¡¡tΒ •‘Ø9$# |MΡr&uρ ãΝymö‘r& šÏΗ¿q≡§9$#’  {: قال أيوب عليه السالم

             ّ                                         التوسل إىل الل ه بدعاء الصاحلني األحياء، وكما كان الصحابة  :  النوع اخلامس- ٥
            ّ                                          أن يدعو الل ه هلم، وملا تويف صاروا يطلبون من عمه        إذا أجدبوا طلبوا من النيب     

                                                 
 . ١٨٠: ة األعراف آية سور) ١(
 . ١٩٣: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . هذا مضمون احلديث وهو متفق عليه  ) ٣(
 . ٨٧: سورة األنبياء آية) ٤(
 . ٨٣: سورة األنبياء آية) ٥(
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 . )١( فيدعو هلم  العباس

$tΑ  {:              ّ                  التوسل إىل الل ه باالعتراف بالذنب :  النوع السادس- ٦ s% Éb> u‘ ’ÎoΤÎ) àM ôϑ n= sß 

 Å¤ øtΡ öÏøî $$ sù ’ Í< { )١٦: القصص [ )٢ .[  

وهو التوسل بطلب الدعاء والشفاعة من    : توسل غري مشروع: القسم الثاين
م، وتفصيل ذلك كما  والتوسل بذوات املخلوقني أو حقهاألموات، والتوسل جباه النيب 

 : يلي

ألن امليت ال يقدر على الدعاء، كما كان   :  طلب الدعاء من األموات ال جيوز- ١
يقدر عليه يف احلياة، وطلب الشفاعة من األموات ال جيوز، ألن عمر بن اخلطاب ومعاوية          
بن أيب سفيان ومن حبضرهتما من الصحابة والتابعني هلم بإحسان ملا أجدبوا استسقوا   

وسلوا واستشفعوا مبن كان حيا، كالعباس وكيزيد بن األسود، ومل يتوسلوا ومل      وت
 ال عند قربه وال عند غريه، بل عدلوا إىل البدل كالعباس  يستشفعوا ومل يستسقوا بالنيب 

اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل بعم نبينا : وكيزيد، وقد قال عمر
دال من ذلك ملا تعذر أن يتوسلوا به على الوجه املشروع الذي كانوا           فاسقنا، فجعلوا هذا ب 

 . يفعلونه

فتركهم . لو كان حائزا . )٣(وقد كان من املمكن أن يأتوا إىل قربه فيتوسلوا به يعين  
لذلك دليل على عدم جواز التوسل باألموات، ال بدعائهم وال بشفاعتهم، فلو كان طلب     

 . ا وميتا، سواء مل يعدلوا عنه إىل غريه ممن هو دونه  الدعاء منه واالستشفاع به حي
 :  أو جباه غريه ال جيوز   التوسل جباه النيب - ٢

 }                 ّ        فإن جاهي عند الل ه عظيم  .              ّ                إذا سألتم الل ه فاسألوه جباهي   {: واحلديث الذي فيه 
                                                 

 . رواه البخاري  ) ١(
 . ١٦: سورة القصص آية) ٢(
 ). ٣١٨ /١(جمموع الفتاوى ) ٣(
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وال ذكره أحد من   . وب ليس يف شيء من كتب املسلمني اليت يعتمد عليها   حديث مكذ
 وما دام مل يصح فيه دليل فهو ال جيوز، ألن العبادات ال تثبت إال  )١(أهل العلم باحلديث 

  .صحيح صريحبدليل 

 :  التوسل بذوات املخلوقني ال جيوز- ٣

 وإذا كان اإلقسام باملخلوق                                              ّ          ألنه إن كان الباء للقسم فهو إقسام به على الل ه تعاىل،   
على املخلوق ال جيوز وهو شرك كما يف احلديث، فكيف باإلقسام باملخلوق على اخلالق   

                            ّ                                                وإن كانت الباء للسببية، فالل ه سبحانه مل جيعل السؤال باملخلوق سببا لإلجابة،      .   ّ     جل  وعال 
 . ومل يشرعه لعباده

 :  والتوسل حبق املخلوق ال جيوز ألمرين- ٤

      ّ                                                                 أن الل ه سبحانه ال جيب عليه حق ألحد، وإمنا هو الذي يتفضل سبحانه على          :األول

%šχ  {: املخلوق بذلك، كما قال تعاىل x.uρ $ ˆ)ym $ oΨ ø‹n= tã çóÇnΣ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊆∠∪ { )الروم   [ )٢ :

فكون املطيع يستحق اجلزاء هو استحقاق فضل وإنعام، وليس هو استحقاق      ]. ٤٧
 . مقابلة، كما يستحق املخلوق على املخلوق 

                        ّ                                                   أن هذا احلق الذي تفضل الل ه به على عبده هو حق خاص به ال عالقة لغريه             : الثاين
ديه به، فإذا توسل به غري مستحقه كان متوسال بأمر أجنيب ال عالقة له به، وهذا ال جي 

 . شيئا

 فهو حديث مل يثبت، ألن يف    )٣( } أسألك حبق السائلني {: وأما احلديث الذي فيه

وما كان   . إسناده عطية العويف وهو ضعيف جممع على ضعفه، كما قال بعض احملدثني 
، مث إنه ليس فيه توسل حبق    كذلك فإنه ال حيتج به يف هذه املسألة املهمة من أمور العقيدة     

                                                 
 ). ٣١٩ /١٠(جمموع الفتاوى ) ١(
 . ٤٧: لروم آية سورة ا) ٢(
 ). ٣/٢١(، أمحد )٧٧٨(ابن ماجه املساجد واجلماعات   ) ٣(
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شخص معني، وإمنا فيه التوسل حبق السائلني عموما وحق السائلني اإلجابة كما وعدهم     
اهللا بذلك، وهو حق أوجبه على نفسه هلم مل يوجبه عليه أحد، فهو توسل بوعده الصادق      

 . ال حبق املخلوق
 : حكم االستعانة واالستغاثة باملخلوق ) ج(

 . ون واملؤازرة يف األمر طلب الع: االستعانة

 . طلب الغوث وهو إزالة الشدة  : واالستغاثة

 فاالستعانة واالستغاثة باملخلوق على نوعني  

: قال تعاىل. االستعانة واالستغاثة باملخلوق فيما يقدر عليه، وهذا جائز: النوع األول

}  (#θ çΡuρ$ yè s?uρ ’n?tã ÎhÉ9 ø9$# 3“ uθ ø)−G9$#uρ ( { )وقال تعاىل ]٢: املائدة [ )١ ، :}  çµ sW≈ tó tG ó™$$ sù “ Ï% ©!$# ÏΒ 

Ïµ ÏG yè‹Ï© ’n?tã “ Ï% ©!$# ôÏΒ Íν Íiρ ß‰tã { )١٥: القصص [ )٢ .[  

كاالستعانة :                                                   ّ االستغاثة واالستعانة باملخلوق فيما ال يقدر عليه إال الل ه: النوع الثاين
                                                                ّ                     باألموات، واالستغاثة باألحياء، واالستعانة هبم فيما ال يقدر عليه إال الل ه من شفاء املرضى      

 وقد كان يف -  فهذا النوع غري جائز، وهو شرك أكرب-وتفريج الكربات ودفع الضر 
 من                            ّ     قوموا بنا نستغيث برسول الل ه    :  منافق يؤذي املؤمنني فقال بعضهم زمن النيب 
 أن    كره  )٣( }                                 ّ    إنه ال يستغاث يب، وإمنا يستغاث بالل ه    { فقال النيب . هذا املنافق

                                                   ّ         وإن كان مما يقدر عليه يف حياته محاية جلناب التوحيد وسد ا       .يستعمل هذا اللفظ يف حقه  
. لذرائع الشرك، وأدبا وتواضعا لربه، وحتذيرا لألمة من وسائل الشرك يف األقوال واألفعال    

 يف حياته، فكيف يستغاث به بعد مماته، ويطلب منه فإذا كان هذا فيما يقدر عليه النيب 

                                                 
 . ٢: سورة املائدة آية ) ١(
 . ١٥: سورة القصص آية) ٢(
 .  ضعيف-رواه الطرباين  ) ٣(
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 .  فغريه من باب أوىل وإذا كان هذا ال جيوز يف حقه    )١(                        ّ  أمور ال يقدر عليها إال الل ه 

                                                 
 . ١٩٧ - ١٩٦فتح اجمليد ص ) ١(
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 الباب الثالث
  يف بيان ما جيب اعتقاده يف الرسول 

 وأهل بيته وصحابته 
 : وذلك يف فصول

يف وجوب حمبة الرسول وتعظيمه، والنهي عن الغلو واإلطراء يف مدحه،             : الفصل األول
 . وبيان مرتلته 

 . اعته واالقتداء بهيف وجوب ط  : الفصل الثاين

 . يف مشروعية الصالة والسالم عليه  : الفصل الثالث

 . يف فضل أهل البيت وما جيب هلم من غري جفاء وال غلو: الفصل الرابع

ومذهب أهل السنة واجلماعة     . قي فضل الصحابة وما جيب اعتقاده فيهم : الفصل اخلامس
 . فيما حدث بينهم

 . ب الصحابة وأئمة اهلدىيف النهي عن س : الفصل السادس
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 الفصل األول 
  يف وجوب حمبة الرسول وتعميمه والنهي عن الغلو واإلطراء يف مدحه وبيان مرتلته 

 :  وجوب حمبته وتعظيمه - ١

:  قال تعاىل- وهي من أعظم أنواع العبادة                         ّ   جيب على العبد أوال حمبة الل ه  
} t É‹©9$#uρ (#þθ ãΖtΒ#u ‘‰x© r& $ {6ãm °! 3 { )ألنه هو الرب املتفضل على  ]١٦٥: البقرة [ )١ ،

 ألنه هو                                                 ّ                         عباده جبميع النعم ظاهرها وباطنها، مث بعد حمبة الل ه تعاىل حمبة رسوله حممد     
ّ          َّ             َّ                                    الذي دعا إىل الل ه، وعر ف به، وبل غ شريعته، وبي ن أحكامه، فما حصل للمؤمنني من خري           ّ               

 ويف   وال يدخل أحد اجلنة إال بطاعته واتباعه      يف الدنيا واآلخرة فعلى يد هذا الرسول،   
                                         ّ                          ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلميان، أن يكون الل ه ورسوله أحب إليه مما       {: احلديث

                                   ّ           ره أن يعود يف الكفر بعد أن أنقذه الل ه منه،                                   ّ          سوامها، وأن حيب املرء ال حيبه إال لل ه، وأن يك 
 . )٣( )٢( } كما يكره أن يقذف يف النار 

                          ّ                                                    فمحبة الرسول تابعة حملبة الل ه تعاىل الزمة هلا وتليها يف املرتبة، وقد جاء خبصوص        
ال يؤمن  {                                      ّ              ووجوب تقدميها على حمبة كل حمبوب سوى الل ه تعاىل قوله   حمبته

 . )٥( )٤( } أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعني      

 أحب إليه من نفسه، كما يف    بل ورد أنه جيب على املؤمن أن يكون الرسول      

                                                 
 . ١٦٥: سورة البقرة آية ) ١(
، )٤٩٨٨(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢٦٢٤(ميان  ، الترمذي اإل )٤٣(، مسلم اإلميان  )١٦(البخاري اإلميان   ) ٢(

 ). ٣/٢٨٨(، أمحد )٤٠٣٣(ابن ماجه الفنت 
 . متفق عليه) ٣(
، أمحد  )٦٧(، ابن ماجه املقدمة    )٥٠١٣(، النسائي اإلميان وشرائعه   )٤٤(، مسلم اإلميان  )١٥(البخاري اإلميان ) ٤(

 ). ٢٧٤١(، الدارمي الرقاق  )٣/٢٠٧(
 . متفق عليه) ٥(
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           ّ                       يا رسول الل ه ألنت أحب إيل من كل شيء :  قالأن عمر بن اخلطاب  {: احلديث

: والذي نفسي بيده حىت أكون أحب إليك من نفسك، فقال له عمر          : فقال. إال من نفسي
 . )٢( )١( } اآلن يا عمر: فإنك اآلن أحب إىل من نفسي، فقال 

                                      ّ            اجبة ومقدمة على حمبة كل شيء سوى حمبة الل ه، فإهنا      وففي هذا أن حمبة الرسول   
                               ّ                            ّ                           تابعة هلا الزمة هلا، ألهنا حمبة يف الل ه وألجله، تزيد بزيادة حمبة الل ه يف قلب املؤمن وتنقص        

 تقتضي تعظيمه وحمبته .                      ّ    ّ               ّ          بنقصها، وكل من كان حمب ا لل ه فإمنا حيب يف الل ه وألجله   
قال العالمة ابن .  كل أحد من اخللق وتعظيم سنتهوتوقريه واتباعه وتقدمي قوله على قول

                                          ّ                        وكل حمبة وتعظيم للبشر فإمنا جتوز تبعا حملبة الل ه وتعظيمه، كمحبة رسول   : القيم رمحه اهللا
                                                              ّ                    وتعظيمه فإهنا من متام حمبة مرسله وتعظيمه، فإن أمته حيبونه حملبة الل ه له ويعظمونه      اهللا 

 .                  ّ  من موجبات حمبة الل ه                ّ                وجيلونه إلجالل الل ه له، فهي حمبة   

وهلذا مل يكن بشر أحب إىل      .          ّ                           ألقى الل ه عليه من املهابة واحملبة    واملقصود أن النيب    
.                       ّ         يف صدور أصحابه رضي الل ه عنهم                                     ّ   بشر وال أهيب وأجل يف صدره من رسول الل ه  

فلما أسلمت مل يكن  .                      َّ       إنه مل يكن شخص أبغض إيل  منه   : قال عمرو بن العاص بعد إسالمه
ولو سئلت أن أصفه لكم ملا أطقت،      : شخص أحب إليه منه، وال أجل يف عينه منه، قال    

 . )٣(ألين مل أكن أمأل عيين منه إجالال له  

           ّ                                     يا قوم والل ه لقد وفدت إىل كسرى وقيصر وامللوك      : وقال عروة بن مسعود لقريش
ون النظر       ّ          والل ه ما حيد  فما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب حممد حممدا     

إليه تعظيما له، وما تنخم خنامة إال وقعت يف كف رجل منهم فيدلك هبا وجهه وصدره،      
 . )٤(انتهى . وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه 

                                                 
 ). ٤/٣٣٦(، أمحد )٦٢٥٧( البخاري األميان والنذور  )١(
 . رواه البخاري  ) ٢(
 . متفق عليه) ٣(
 . متفق عليه) ٤(



  كتاب التوحيد

 ٧١

 :  النهي عن الغلو واإلطراء يف مدحه - ٢

 Ÿω  {: غال غلوا، إذا جتاوز احلد يف القدر، قال تعاىل   :  يقال-جتاوز احلد   : الغلو

(#θ è= øós? ’ Îû öΝà6ÏΖƒ ÏŠ { )أي جتاوزوا احلد  ]١٧١: النساء [ )١ ، . 

 جماوزة    واملراد بالغلو يف حق النيب -جماوزة احلد يف املدح والكذب فيه  : واإلطراء
لعبودية والرسالة وجيعل له شيء من خصائص اإلهلية،        احلد يف قدره بأن يرفع عن مرتبة ا 

 .                               ّ           بأن يدعى ويستغاث به من دون الل ه وحيلف به  

  ال {:  عن ذلك بقوله  فقد هنى  - أن يزاد يف مدحه   واملراد باإلطراء يف حقه   
  )٣( )٢( }        ّ         عبد الل ه ورسوله :  إمنا أنا عبد، فقولوا-تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي 

أي ال متدحوين بالباطل وال جتاوزوا احلد يف مدحي كما غلت النصارى يف عيسى عليه       
.        ّ          عبد الل ه ورسوله  : السالم، فادعوا فيه األلوهية، وصفوين مبا وصفين به ريب، فقولوا  

:          ّ                       السيد الل ه تبارك وتعاىل وملا قالوا: فقال: أنت سيدنا: وملا قال له بعض أصحابه   {

قولوا بقولكم أو بعض قولكم، وال يستجرينكم     : وأفضلنا وأعظمنا طوال، فقال
  .)٥( )٤( } الشيطان

يا  {:            ّ                                             يا رسول الل ه، يا خرينا وابن خرينا، وسيدنا وابن سيدنا، فقال: وقال له ناس

                                                             ّ                        أيها الناس قولوا بقولكم وال يستهوينكم الشيطان، أنا حممد عبد الل ه ورسوله، ما أحب أن     
 . )١( )٦( }               ّ    اليت أنزلين الل ه  ترفعوين فوق مرتليت

                                                 
 . ١٧١: سورة النساء آية) ١(
 ). ١/٤٧(، أمحد )٣٢٦١(البخاري أحاديث األنبياء  ) ٢(
 . ١٢١ - ١٢٠جالء اإلفهام ) ٣(
 ). ٤/٢٥(، أمحد )٤٨٠٦(أبو داود األدب  ) ٤(
 . بو داود بسند صحيح  رواه أ) ٥(
 ). ٣/١٥٣(أمحد ) ٦(



  كتاب التوحيد

 ٧٢

 أنت - أنت أفضلنا - أنت خرينا -أنت سيدنا :  أن ميدحوه هبذه األلفاظ كره 
 لكنه هناهم عن ذلك ابتعادا هبم عن  -أعظمنا، مع أنه أفضل اخللق وأشرفهم على اإلطالق       

 مراتب   الغلو واإلطراء يف حقه ومحاية للتوحيد، وأرشدهم أن يصفوه بصفتني مها أعلى      
       ّ                       عبد الل ه ورسوله، ومل حيب أن     : العبد، وليس فيهما غلو وال خطر على العقيدة، ومها   

 كثري من  من املرتلة اليت رضيها له، وقد خالف هنيه                             ّ     يرفعوه فوق ما أنزله الل ه    
                                                                           ّ          الناس، فصاروا يدعونه ويستغيثون به وحيلفون به ويطلبون منه ما ال يطلب إال من الل ه         

 .                                             ّ                 املوالد والقصائد واألناشيد، وال مييزون بني حق الل ه وحق الرسول     كما يفعل يف 
 : يقول العالمة ابن القيم يف النونية

                      حـــق مهـــا حقـــان          ولعـــبده
                               مــن غــري متيــيز وال قــربان    

                         حــق ال يكــون لغــريه     ّ   للّــه 
ــدا ــا واح ــني حق ــوا احلق                       ال جتعل

   بيان مرتلته - ٣
    ّ                            ّ               الل ه به وذكر مرتلته اليت فضله الل ه هبا واعتقاد   مبا مدحه ال بأس ببيان مرتلته مبدحه  

.                             ّ                   ّ                        املرتلة العالية اليت أنزله الل ه فيها، فهو عبد الل ه ورسوله وخريته من خلقه فله  . ذلك
            ّ                                     وهو رسول الل ه إىل الناس كافة، وإىل مجيع الثقلني اجلن  . وأفضل اخللق على اإلطالق 

                    ّ                          نيب بعده، قد شرح الل ه له صدره، ورفع له       وهو أفضل الرسل، وخامت النبيني ال   . واإلنس
ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، وهو صاحب املقام احملمود الذي قال             

#  {:    ّ          الل ه تعاىل فيه |¤ tã β r& y7 sWyè ö7tƒ y7 •/u‘ $ YΒ$ s)tΒ #YŠθ ßϑ øt ¤Χ ∩∠∪ { )أي   ]٧٩: اإلسراء [ )٢ ،

                    ّ                                                               املقام الذي يقيمه الل ه فيه للشفاعة للناس يوم القيامة لريحيهم رهبم من شدة املوقف، وهو    
                                    ّ                                 دون غريه من النبيني، وهو أخشى اخللق لل ه وأتقاهم له، وقد هنى عن         مقام خاص به  

$  {: ه، فقال تعاىل وأثىن على الذين يغضون أصواهتم عند  رفع الصوت حبضرته  pκš‰ r'̄≈ tƒ 

                                                                                                                                            
 . رواه أمحد والنسائي ) ١(
 . ٧٩: سورة اإلسراء آية) ٢(



  كتاب التوحيد

 ٧٣

t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#þθ ãè sùös? öΝä3s?≡uθ ô¹ r& s−öθ sù ÏNöθ |¹ Äc É<¨Ψ9$# Ÿω uρ (#ρ ãyγ øgrB …çµ s9 ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ Ìôγ yf x. öΝà6ÅÒ ÷èt/ CÙ ÷èt7Ï9 

β r& xÝt7øt rB öΝä3è=≈ yϑ ôãr& óΟçFΡr&uρ Ÿω tβρ âßêô±s? ∩⊄∪ ¨βÎ) zƒ Ï% ©!$# tβθ‘Ò äó tƒ öΝßγ s?≡uθ ô¹ r& y‰ΖÏã ÉΑθ ß™ u‘ «!$# y7 Í×¯≈ s9'ρ é& 

t Ï% ©!$# zys tG øΒ $# ª!$# öΝåκu5θ è= è% 3“ uθ ø)−G= Ï9 4 Οßγ s9 ×ο tÏøó ¨Β íô_ r&uρ íΟŠ Ïàtã ∩⊂∪ ¨β Î) š Ï% ©!$# y7 tΡρ ßŠ$ uΖãƒ ÏΒ Ï!#u‘ uρ 

ÏN≡tàf çt ø: $# öΝèδ çsYò2 r& Ÿω šχθ è= É)÷ètƒ ∩⊆∪ öθ s9uρ öΝåκ̈Ξr& (#ρ çy9 |¹ 4 ®L ym yl ãøƒ rB öΝÍκö s9Î) tβ% s3s9 #Zöyz öΝçλ°; 4 ª!$#uρ Ö‘θàxî 

ÒΟ‹ Ïm   ]. ٥ - ٢: احلجرات  [ )١( } ∪∋∩ ‘§

يعاملون به             َّ     ّ                             هذه آيات أد ب الل ه فيها عباده املؤمنني فيما     :                          ّ قال اإلمام ابن كثري رمحه الل ه
 أن ال يرفعوا أصواهتم بني يدي النيب    .  من التوقري واالحترام والتبجيل واإلعظام النيب 

يا  : فوق صوته، وهنى سبحانه وتعاىل أن يدعى الرسول بامسه كما يدعى سائر الناس فيقال 
 ω  { :           ّ            ّ             يا رسول الل ه، يا نيب الل ه، قال تعاىل  : وإمنا يدعى بالرسالة والنبوة فيقال   . حممد

(#θ è= yèøgrB u!$ tã ßŠ ÉΑθ ß™ §9$# öΝà6oΨ ÷t/ Ï!% tæß‰x. Νä3ÅÒ ÷èt/ $VÒ ÷è t/ 4 { )كما أن الل ه     ]٦٣: النور [ )٢ ،     ّ            

ه ومالئكته عليه، وأمر عباده                  ّ  وقد صلى الل   . سبحانه يناديه يا أيها النيب، يا أيها الرسول  
β¨  {بالصالة والتسليم عليه فقال تعاىل؛  Î) ©!$# …çµ tG x6Í×¯≈ n= tΒ uρ tβθ = |Á ãƒ ’ n?tã Äc É<¨Ζ9$# 4 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# 

(#θ ãΖtΒ#u (#θ= |¹ Ïµ ø‹n= tã (#θßϑ Ïk= y™ uρ $ ¸ϑŠ Î=ó¡n@ ∩∈∉∪ { )لكن ال خيصص     ]٥٦: األحزاب [ ، )٣ ،

فما يفعله أصحاب   .  وقت وال كيفية معينة إال بدليل صحيح من الكتاب والسنة     ملدحه 
 . املوالد من ختصيص اليوم الذي يزعمون أنه يوم مولده ملدحه بدعة منكرة    

                           َ       ا يف املرتلة الثانية بعد القرا ن       سنته واعتقاد وجوب العمل هبا، وأهن ومن تعظيمه 
$  {: كما قال تعاىل.               ّ      ألهنا وحي من الل ه تعاىل. الكرمي يف وجوب التعظيم والعمل   tΒ uρ 

                                                 
 . ٥ - ٢: سورة احلجرات آية ) ١(
 . ٦٣: سورة النور آية ) ٢(
 . ٥٦: سورة األحزاب آية ) ٣(



  كتاب التوحيد

 ٧٤

ß,ÏÜΖtƒ Çtã #“ uθ oλù; $# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθ èδ ω Î) Ö ór uρ 4 yrθãƒ ∩⊆∪ { )فال جيوز  ]٤ - ٣: النجم [ )١ ،

 أو الكالم فيها بتصحيح أو تضعيف لطرقها وأسانيدها      -فيها والتقليل من شأهنا التشكيك 
أو شرح ملعانيها إال بعلم وحتفظ، وقد كثر يف هذا الزمان تطاول اجلهال على سنة  

 خصوصا من بعض الشباب الناشئني الذين ال يزالون يف املراحل األوىل من        الرسول
 األحاديث وجيرحون يف الرواة بغري علم سوى       التعليم، وصاروا يصححون ويضعفون يف 

                                                                  ّ             قراءة الكتب وهذا خطر عظيم عليهم وعلى األمة، فيجب عليهم أن يتقوا الل ه، ويقفوا    
 . عند حدهم

                                                 
 . ٤ - ٣: سورة النجم آية ) ١(



  كتاب التوحيد

 ٧٥

 الفصل الثاين 
  واالقتداء به يف وجوب طاعته 

 بفعل ما أمر به وترك ما هنى عنه، وهذا من مقتضى شهادة أنه     جتب طاعة النيب 
              ّ                                                 ّ         ه، وقد أمر الل ه تعاىل بطاعته يف آيات كثرية تارة مقرونة مع طاعة الل ه كما يف          ّرسول الل 

$  {: قوله pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï%©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# { )وأمثال من  ]٥٩: ساءالن [ )١ ،

  {: اآليات، وتارة يأمر هبا مفردة، كما يف قوله ¨Β Æì ÏÜ ãƒ tΑθ ß™ §9 $# ô‰ s) sù tí$ sÛ r& ©! $# ( { )٢( 
θ#)  {،  ]٨٠: النساء[  ãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# öΝà6¯= yè s9 tβθ çΗ xqöè? ∩∈∉∪ { )وتارة  ]. ٥٦: النور [ )٣

‘Í  {:  كما يف قوله تعاىليتوعد من عصى رسوله  x‹ós uŠù= sù t Ï% ©!$# tβθ àÏ9$ sƒ ä† ôtã ÿÍν Íö∆ r& β r& 

öΝåκz:ŠÅÁ è? îπ uΖ÷FÏù ÷ρ r& öΝåκz: ÅÁ ãƒ ë># x‹tã íΟŠ Ï9r& ∩∉⊂∪ { )٦٣: النور [ )٤ .[  

أي تصيبهم فتنة يف قلوهبم من كفر أو نفاق أو بدعة أو عذاب أليم يف الدنيا بقتل أو         
 سببا لنيل حمبة       ّ          عل الل ه طاعته   َ  ٍّ                                                   ح د  أو حبس أو غري ذلك من العقوبات العاجلة، وقد ج       

≅ö  {:  قال تعاىل-   ّ                       الل ه للعبد ومغفرة ذنوبه    è% β Î) óΟçFΖä. tβθ™7Ås è? ©!$# ‘ÏΡθ ãèÎ7¨?$$ sù ãΝä3ö7Î6 ós ãƒ ª!$# 

öÏøó tƒ uρ ö/ä3s9 ö/ä3t/θ çΡèŒ 3 { )وجعل طاعته هداية ومعصيته ضالال   ]٣١: آل عمران  [ )٥ ،- 

β  {: قال تعاىل Î)uρ çνθ ãè‹ÏÜè? (#ρ ß‰tG ôγ s? 4 { )وقال تعاىل ]٥٤: النور [ )٦ ، :}  βÎ* 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©?$# çµ1 uθ yδ Îötó Î/ “ W‰èδ š∅ÏiΒ «!$# 4 

                                                 
 . 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(



  كتاب التوحيد

 ٧٦

χ Î) ©!$# Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$# tÏϑ Î=≈ ©à9$# ∩∈⊃∪ { )٥٠: القصص [ )١ .[  

‰ô  {: وأخرب سبحانه وتعاىل أن فيه القدوة احلسنة ألمته، فقال تعاىل s) ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 

’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «! $# îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ ym  yϑ Ï j9 tβ% x. (#θ ã_ ö tƒ ©! $# tΠ öθ u‹ ø9 $# uρ t Åz Fψ $# t x. sŒ uρ ©! $# # Z ÏV x. ∩⊄⊇∪ { )٢( 
  ]. ٢١: األحزاب[ 

                                           ّ    هذه اآلية الكرمية أصل كبري يف التأسي برسول الل ه   :                    ّ      قال ابن كثري رمحه الل ه تعاىل
 يوم األحزاب يف  يف أقواله وأفعاله وأحواله، واهللا أمر تبارك وتعاىل الناس بالتأسي بالنيب      

          ّ                صلوات الل ه وسالمه عليه   ه وجماهدته وانتظاره الفرج من ربه صربه ومصابرته ومرابطت
 . دائما إىل يوم الدين

           ّ                                                                 وقد كرر الل ه طاعة الرسول واتباعه يف حنو أربعني موضعا من القرآن، فالنفوس أحوج   
إىل معرفة ما جاء به واتباعه منها إىل الطعام والشراب، فإن الطعام والشراب إذا فات   

 املوت يف الدنيا، وطاعة الرسول واتباعه إذا فاتا حصل العذاب    احلصول عليهما حصل
 باالقتداء به يف أداء العبادات، وأن تؤدى على الكيفية اليت   والشقاء الدائم، وقد أمر  

خذوا عين    {:  وقال)٤( )٣( } صلوا كما رأيتموين أصلي { كان يؤديها هبا، فقال 

 . )٨( )٧( } من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد {:  وقال)٦( )٥( } مناسككم

                                                 
 . ٥٠: سورة القصص آية) ١(
 . ٢١: سورة األحزاب آية ) ٢(
 ). ١٢٥٣(، الدارمي الصالة )٦٠٥(البخاري األذان  ) ٣(
 . رواه البخاري  ) ٤(
 ). ٣/٣١٨(، أمحد )١٩٧٠(اسك ، أبو داود املن)١٢٩٧(مسلم احلج ) ٥(
 . احلديث رواه مسلم ) ٦(
، أمحد   )١٤(، ابن ماجه املقدمة   )٤٦٠٦(، أبو داود السنة   )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح   ) ٧(

)٦/٢٥٦ .( 
 . متفق عليه) ٨(



  كتاب التوحيد

 ٧٧

 إىل غري ذلك من النصوص اليت    )٢( )١( } من رغب عن سنيت فليس مين {: وقال

 . فيها األمر باالقتداء به والنهي عن خمالفته

                                                 
 . )٣/٢٨٥(، أمحد )٣٢١٧(، النسائي النكاح )١٤٠١(، مسلم النكاح  )٤٧٧٦(البخاري النكاح  ) ١(
 . متفق عليه) ٢(



  كتاب التوحيد

 ٧٨

 الفصل الثالث 
  يف مشروعية الصالة والسالم على الرسول 

β¨  { :                   ّ                                               ّ                                     من حقه الذي شرع الل ه له على أمته أن يصلوا ويسلموا عليه فقد قال الل ه تعاىل                                Î) ©!$# 

…çµ tG x6Í×¯≈ n= tΒ uρ tβθ= |Á ãƒ ’ n?tã Äc É<¨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( ] 

الة    وص.  ثناؤه عليه عند املالئكة -       ّ        صالة الل ه تعاىل  : وقد ورد أن معىن ]. ٥٦: األحزاب
            ّ                            وقد أخرب الل ه سبحانه يف هذه اآلية عن     )٢(وصالة اآلدميني االستغفار   . املالئكة الدعاء 

مرتلة عبده ونبيه عنده يف املأل األعلى بأنه يثىن عليه عند املالئكة املقربني، وأن املالئكة     
يه من  تصلي عليه، مث أمر تعاىل أهل العامل السفلي بالصالة والتسليم عليه ليجمع الثناء عل  

 . أهل العامل العلوي والسفلي

 فليجمع   فإذا صلى على النيب -أي حيوه بتحية اإلسالم " سلموا تسليما  " ومعىن 
: صلى اهللا عليه فقط، وال يقول  : بني الصالة والتسليم، فال يقتصر على أحدمها، فال يقول    

 .                       ّ                    عليه السالم فقط، ألن الل ه تعاىل أمر هبما مجيعا 

إما وجوبا، وإما استحبابا  :  يف مواطن يتأكد طلبها فيهايه وتشرع الصالة عل
 -واحدا وأربعني موطنا    " جالء اإلفهام   "                       ّ             وذكر ابن القيم رمحه الل ه يف كتابه    . مؤكدا

 وقد أمجع   -وهو أمهها وآكدها يف الصالة يف آخر التشهد     : بدأها بقوله املوطن األول 
 مث ذكر من املواطن آخر القنوت       )٣(فيها املسلمون على مشروعيته واختلفوا يف وجوبه      

ويف اخلطب كخطبة اجلمعة والعيدين واالستسقاء، وبعد إجابة املؤذن، وعند الدعاء، وعند      
              ّ                      مث ذكر رمحه الل ه الثمرات احلاصلة من  دخول املسجد واخلروج منه، وعند ذكره   

 . )٤( فذكر فيها أربعني فائدة الصالة على النيب  
                                                 

 . ٥٦: سورة األحزاب آية ) ١(
 . ذكره البخاري عن أيب العالية  ) ٢(
 . ٢٢٣ - ٢٢٢جالء اإلفهام ) ٣(
 . ٣٠٢جالء اإلفهام ) ٤(
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 ٧٩

                     ّ           حصول عشر صلوات من الل ه على      : ومنها.      ّ               ر الل ه سبحانه بذلك  امتثال أم: منها
 إذا   ومنها أهنا سبب لشفاعته . املصلي مرة، ومنها رجاء إجابة الدعاء إذا قدمها أمامه  

  ومنها أهنا سبب لغفران الذنوب، ومنها أهنا سبب لرد النيب  قرهنا بسؤال الوسيلة له  
 .  ّ                           ل ه وسالمه على هذا النيب الكرمي                ِّ                   على املصلي واملسل م عليه، فصلوات ال  
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 ٨٠

 الفصل الرابع 
 من غري جفاء وال غلو  يف فضل أهل البيت وما جيب هلم

 الذين حرم عليهم الصدقة وهم آل علي وآل جعفر وآل      أهل البيت هم آل النيب  
:  وبناته، لقوله تعاىلعقيل وآل العباس وبنو احلارث بن عبد املطلب وأزواج النيب  

} $yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒÌãƒ ª!$# |=Ïδõ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_Íh9$# Ÿ≅÷δr& ÏMøt7ø9$# ö/ä.tÎdγsÜãƒuρ #ZÎγôÜs? ∩⊂⊂∪ { )األحزاب  [ )١ :

٣٣.[   

مث الذي ال يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء   :                          ّ قال اإلمام ابن كثري رمحه الل ه
$  {:  داخالت يف قوله   النيب  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? ∩⊂⊂∪ { )فإن سياق الكالم معهن، وهلذا قال بعد   ]٣٣: األحزاب [  )٢ ،

: األحزاب [ )٣( } šχöà2øŒ$#uρ $tΒ 4‘n=÷Fãƒ ’Îû £à6Ï?θã‹ç/ ôÏΒ ÏM≈tƒ#u «!$# Ïπyϑò6Ïtø:$#uρ 4  {: هذا كله

 يف بيوتكن من الكتاب                       ّ                         أي واعلمن مبا يرتل الل ه تبارك وتعاىل على رسوله ، ]٣٤
ن هذه النعمة اليت خصصنت هبا من بني الناس، وأن   والسنة، قال قتادة وغري واحد، واذكر 

                                                                    ّ           الوحي يرتل يف بيوتكن دون سائر الناس، وعائشة الصديقة بنت الصديق رضي الل ه عنها     
ُ                                                ّ    أو الهن  هبذه النعمة وأخ ض ه ن من هذه الرمحة العميمة، فإنه مل يرتل على رسول الل ه     َ  َ               َّ    ْ   

    ّ                            الل ه وسالمه عليه، وقال بعض     الوحي يف فراش امرأة سواها، كما نص على ذلك صلوات     
يريد أهنا مل   (ألنه مل يتزوج بكرا سواها، ومل ينم معها رجل يف فراشها سواه : العلماء

فناسب أن ختصص هبذه املزية، وأن تفرد هبذه املرتبة العلية، ولكن إذا كان      ) تتزوج غريه
 . بن كثري انتهى من تفسري ا-أزواجه من أهل بيته فقرابته أحق هبذه التسمية    

 ويتولوهنم وحيفظون فيهم                                          ّ  فأهل السنة واجلماعة حيبون أهل بيت رسول الل ه 
                                                 

 . ٣٣: سورة األحزاب آية ) ١(
 . ٣٣: سورة األحزاب آية ) ٢(
 . ٣٤: سورة األحزاب آية ) ٣(
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          ّ       أذكركم الل ه يف     {): اسم موضع  ( حيث قال يوم غدير خم               ّ     وصية رسول الل ه    

 ة النيب  فأهل السنة حيبوهنم ويكرموهنم، ألن ذلك من حمب)٢( )١( } أهل بييت

كما كان عليه  . وإكرامه، وذلك شرط أن يكونوا متبعني للسنة مستقيمني على امللة 
سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وبنيه، أما من خالف السنة ومل يستقم على الدين فإنه ال   

 . جيوز مواالته ولو كان من أهل البيت 

اف، يتولون أهل    فموقف أهل السنة واجلماعة من أهل البيت موقف االعتدال واإلنص      
ويتربءون ممن خالف السنة واحنرف عن الدين ولو كان من أهل        . الدين واالستقامة منهم

البيت، فإن كونه من أهل البيت ومن قرابة الرسول ال تنفعه شيئا حىت يستقيم على دين  
&ö‘É‹Ρr  {:  حني أنزل عليه            ّ   قام رسول الل ه   {:  قال   ّ                      الل ه، فقد روى أبو هريرة   uρ 

y7 s?uÏ±tã šÎ/tø% F{$# ∩⊄⊇⊆∪ { )أو كلمة  -، فقال يا معشر قريش  ]٢١٤: الشعراء [ )٣ 

ئا، يا عباس بن عبد املطلب ال أغين                                 ّ     اشتروا أنفسكم ال أغين عنكم من الل ه شي-حنوها 
          ّ                            ّ                  ّ                             عنك من الل ه شيئا، يا صفية عمة رسول الل ه ال أغين عنك من الل ه شيئا، ويا فاطمة بنت        

من    {:  واحلديث)٤( }                                     ّ       سليين من مايل ما شئت ال أغين عنك من الل ه شيئاحممد 

 ويتربأ أهل السنة واجلماعة من طريقة الروافض    )٦( )٥( }  يسرع به نسبهبطأ به عمله مل

                             َ  َّ                                            الذين يغلون يف بعض أهل البيت وي د عون هلم العصمة، ومن طريقة النواصب الذين      

                                                 
 ). 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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ينصبون العداوة ألهل البيت املستقيمني ويطعنون فيهم ومن طريقة املبتدعة واخلرافيني  
 . م أربابا من دون اهللالذين يتوسلون بأهل البيت ويتخذوهن

فأهل السنة يف هذا الباب وغريه على النهج املعتدلة والصراط املستقيم الذي ال إفراط       
َ         فيه وال تفريط، وال جفاء وال غلو يف حق أهل البيت وغريهم، وأهل البيت املستقيمو ن                                                                             

ّ                            ينكرون الغلو فيهم ويتربءون من الغالة، فقد حر ق أمري املؤمنني علي بن أيب طا    لب                                          
 على قتلهم، لكن يرى قتلهم بالسيف  وأقره ابن عباس . الغالة الذين غلوا فيه بالنار

 .  عبد اهللا بن سبأ رأس الغالة ليقتله لكنه هرب واختفى بدال من التحريق، وطلب علي  
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 الفصل اخلامس 
 يف فضل الصحابة وما جيب اعتقاده فيهم 

 ومذهب أهل السنة واجلماعة فيما حدث بينهم
 ما املراد بالصحابة، وما الذي جيب اعتقاده فيهم؟ 

     َ َ                             مؤمن ا  به ومات على ذلك، والذي جيب  وهو من لقي النيب : الصحابة مجع صحايب
 اعتقاده فيهم أهنم أفضل األمة وخري القرون لسبقهم واختصاصهم بصحبة النيب  

ه عليهم يف حمكم كتابه،                                                             ّ  واجلهاد معه وحتمل الشريعة عنه وتبليغها ملن بعدهم، وقد أثىن الل   
šχθ  {: قال تعاىل à)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρ F{$# zÏΒ t ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$# Í‘$ |ÁΡF{$#uρ t Ï% ©!$#uρ Νèδθãè t7¨?$# 9≈ |¡ôm Î* Î/ 
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öΝÍκö s9Î) Ÿω uρ tβρß‰Ågs† ’Îû öΝÏδ Í‘ρ ß‰ß¹ Zπ y_% tn !$ £ϑ ÏiΒ (#θ è?ρ é& šχρ ãÏO ÷σãƒ uρ #’n?tã öΝÍκÅ¦ àΡr& öθ s9uρ tβ% x. öΝÍκÍ5 ×π |¹$ |Á yz 4 
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                    ّ                                                       ففي هذه اآليات أن الل ه سبحانه أثىن على املهاجرين واألنصار، ووصفهم بالسبق إىل    
                                                 

 . ١٠٠:  التوبة آية سورة) ١(
 . ٢٩: سورة الفتح آية ) ٢(
 . ٩ - ٨: سورة احلشر آية ) ٣(
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ما بينهم   اخلريات، وأخرب أنه قد رضي عنهم، وأعد هلم اجلنات، ووصفهم بالتراحم في     
والشدة على الكفار، ووصفهم بكثرة الركوع والسجود وصالح القلوب، وأهنم يعرفون            
                            ّ                                                    بسيما الطاعة واإلميان، وأن الل ه اختارهم لصحبة نبيه ليغيظ هبم أعداءه الكفار، كما    
                                           ّ                                              وصف املهاجرين بترك أوطاهنم وأمواهلم من أجل الل ه ونصرة دينه وابتغاء فضله ورضوانه،            

ووصف األنصار بأهنم أهل دار اهلجرة والنصرة واإلميان الصادق        . ون يف ذلك  وأهنم صادق
ووصفهم مبحبة إخواهنم املهاجرين وإيثارهم على أنفسهم ومواساهتم هلم وسالمتهم من     

هذه بعض فضائلهم العامة، وهناك فضائل خاصة     . الشح، وبذلك حازوا على الفالح  
نهم وذلك حبسب سبقهم إىل اإلسالم        ّ    رضي الل ه ع . ومراتب يفضل هبا بعضهم بعضا

 . واجلهاد واهلجرة  

أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، مث بقية العشرة     : فأفضل الصحابة اخللفاء األربعة
 وهم هؤالء األربعة وطلحة والزبري وعبد الرمحن بن عوف وأبو عبيدة -املبشرين باجلنة 

ُ  ُ    بن اجلراح وسعد بن أيب وقاص وسعيد بن زيد، وي ف ض ل  امل  هاجرون على األنصار، وأهل                                          َ  ْ
ُ                                                 بدر وأهل الرضوان، وي فض ل من أسلم قبل الفتح وقاتل على من أسلم بعد الفتح    َ                    . 

 :  مذهب أهل السنة واجلماعة فيما حدث بني الصحابة من القتال والفتنة - ٢

ُ                                                      تآمر اليهود  على اإلسالم وأهله فدسوا ماكرا خبيثا تظاهر باإلسالم      : سبب الفتنة           
و عبد اهللا بن سبأ من يهود اليمن، فأخذ هذا اليهودي ينفث حقده ومسومه    كذبا وزورا ه

ُ      وأرضاه، وخيتلق الته م   عثمان بن عفان : ضد اخلليفة الثالث من اخللفاء الراشدين                    
فالتف حوله من اخندع به من قاصري النظر وضعاف اإلميان وحميب الفتنة، وانتهت    . ضده

 مظلوما، وعلى أثر مقتله حصل االختالف بني   املؤامرة بقتل اخلليفة الراشد عثمان 
املسلمني وشبت الفتنة بتحريض من اليهودي وأتباعه وحصل القتال بني الصحابة عن    

 . اجتهاد منهم

إن أصل الرفض إمنا حيدثه منافق زنديق، قصده إبطال دين : قال شارح الطحاوية
     ّ                     د الل ه بن سبأ ملا أظهر      كما ذكر ذلك العلماء، فإن عب اإلسالم والقدح يف الرسول   
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اإلسالم أراد أن يفسد دين اإلسالم مبكره وخبثه، كما فعل بولس بدين النصرانية، فأظهر     
التنسك، مث أظهر األمر باملعروف والنهي عن املنكر حىت سعى يف فتنة عثمان وقتله، مث ملا          

           ّ   بلغ ذلك علي ا  قدم على الكوفة أظهر الغلو يف علي والنصر له ليتمكن بذلك من أغراضه، و         
 . فطلب قتله فهرب منه إىل قرقيس، وخربه معروف يف التاريخ   

 تفرقت القلوب وعظمت  فلما قتل عثمان  :                                ّ قال شيح اإلسالم ابن تيمية رمحه الل ه
الكروب، وظهرت األشرار وذل األخيار، وسعى يف الفتنة من كان عاجزا عنها، وعجز    

 وهو    يعوا أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  عن اخلري والصالح من كان حيب إقامته، فبا 
أحق الناس باخلالفة حينئذ وأفضل من بقي، لكن كانت القلوب متفرقة، ونار الفتنة     
متوقدة، فلم تتفق الكلمة، ومل تنتظم اجلماعة، ومل يتمكن اخلليفة وخيار األمة من كل ما    

 . )١(ن يريدونه من اخلري ودخل يف الفرقة والفتنة أقوام، وكان ما كا  

ومعاوية مل يدع    : وقال أيضا مبينا عذر املتقاتلني من الصحابة يف قتال علي ومعاوية
اخلالفة ومل يبايع له هبا حني قاتل عليا ومل يقاتل على أنه خليفة وال أنه يستحق اخلالفة،   

وال كان معاوية وأصحابه   : ويقرون له بذلك، وقد كان معاوية يقر بذلك ملن سأله عنه     
 أصحابه أنه جيب  بل ملا رأى علي .  يبتدئوا عليا وأصحابه بالقتال وال يعلويرون أن

وأهنم خارجون عن طاعته   . عليهم طاعته ومبايعته إذ ال يكون للمسلمني إال خليفة واحد
ميتنعون عن هذا الواجب وهم أهل شوكة، رأى أن يقاتلهم حىت يؤدوا هذا الواجب    

إن ذلك ال جيب عليهم،    : قالوا) اوية ومن معهأي مع (فتحصل الطاعة واجلماعة، وهم  
                   َ                  ألن عثمان قتل مظلوما  باتفاق املسلمني،   :                                    ِ         وأهنم إذا قوتلوا على ذلك كانوا مظلومي ن، قالوا

وعلي ال . وقتلته يف عسكر علي وهم غالبون هلم شوكة، فإذا بايعنا ظلمونا واعتدوا علينا
ا علينا أن نبايع خليفة يقدر على أن ميكنه دفعهم كما مل ميكنه الدفع عن عثمان، وإمن 

 . ينصفنا ويبذل لنا اإلنصاف

                                                 
 ). ٣٠٥ - ٣٠٤ / ٢٥(جمموع الفتاوى ) ١(



  كتاب التوحيد

 ٨٦

ومذهب أهل السنة واجلماعة يف االختالف الذي حصل والفتنة اليت وقعت من جرائها       
 : احلروب بني الصحابة يتلخص يف أمرين 

أهنم ميسكون عن الكالم فيما حصل بني الصحابة، ويكفون عن                    : األمر األول   

$  {يق السالمة هو السكوت عن مثل هذا، ويقولون؛                   البحث فيه، ألن طر      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   ]. ١٠: احلشر   [ )١( } ∪⊂⊆∩ ‘§

 : اإلجابة عن اآلثار املروية يف مساوئهم وذلك من وجوه  : األمر الثاين

 . أن هذه اآلثار منها ما هو كذب قد افتراه أعداؤهم ليشوهوا مسعتهم   : الوجه األول

    ُّ                   ه وغ ي ر عن وجهه الصحيح  أن هذه اآلثار منها ما قد زيد ونقص في  : الوجه الثاين
 . ودخله الكذب، فهو حمرف ال يلتفت إليه   

 وهو القليل، هم فيه معذورون، ألهنم إما  -أن ما صح من هذه اآلثار  : الوجه الثالث
 فهو من موارد االجتهاد الذي إن أصاب     -وإما جمتهدون خمطئون   . جمتهدون مصيبون 

أن رسول  : ملا يف احلديث.  واخلطأ مغفور اجملتهد فيه فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد    
إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر               {:  قال   ّ   الل ه  

 . )٣( )٢( } واحد

أ، فهم ليسوا معصومني من الذنوب     أهنم بشر جيوز على أفرادهم اخلط : الوجه الرابع
 :  لكن ما يقع منهم فله مكفرات عديدة منها-بالنسبة لألفراد 

كما جاءت به   .  والتوبة متحو السيئة مهما كانت - أن يكون قد تاب منه   - ١

                                                 
 . ١٠: سورة احلشر آية ) ١(
، ابن )٣٥٧٤(، أبو داود األقضية  )١٧١٦(، مسلم األقضية )٦٩١٩(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة   ) ٢(

 ). ٢/١٨٧(، أمحد )٢٣١٤(ماجه األحكام 
 . يف الصحيحني من عمرو بن العاص رضي اهللا عنه   ) ٣(



  كتاب التوحيد

 ٨٧

 . األدلة

 إن صدر، قال  - أن هلم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم - ٢
β¨  {: تعاىل Î) ÏM≈uΖ|¡pt ø: $# t ÷Ïδ õ‹ãƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ¡¡9$# 4 { )١١٤: هود [ )١ .[  

 أهنم تضاعف هلم احلسنات أكثر من غريهم وال يساويهم أحد يف الفضل، وقد     - ٣
أهنم خري القرون، وأن املد من أحدهم إذا تصدق به أفضل       {                  ّ   ثبت بقول رسول الل ه  

 .         ّ                رضي الل ه عنهم وأرضاهم )٣( )٢( } من جبل أحد ذهبا إذا تصدق به غريهم 

أئمة الدين ال    وسائر أهل السنة واجلماعة و   :                                ّ  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه الل ه 
يعتقدون عصمة أحد من الصحابة وال القرابة وال السابقني وال غريهم، بل جيوز عندهم    
                      ّ                                                        وقوع الذنوب منهم، والل ه تعاىل يغفر هلم بالتوبة ويرفع هلم درجاهتم ويغفر هلم حبسنات   

“  {: ماحية أو بغري ذلك من األسباب، قال تعاىل Ï% ©!$#uρ u!% y` É−ô‰Å_Á9$$ Î/ s−£‰|¹ uρ ÿÏµ Î/   y7Í×¯≈ s9'ρ é& 

ãΝèδ šχθ à)−G ßϑø9$# ∩⊂⊂∪ 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 tβθ è= yϑ ÷ètƒ ∩⊂∈∪ { )٣٣: الزمر [ )٤ - 

#  {: ، وقال تعاىل ]٣٥ ¨L ym #sŒÎ) xn= t/ …çν £‰ä© r& xn= t/uρ zŠ Ïè t/ö‘ r& Zπ uΖy™ tΑ$ s% Éb> u‘ û Í_ ôãÎ— ÷ρ r& ÷β r& tä3ô© r& 

y7 tFyϑ ÷è ÏΡ ûÉL ©9$# |M ôϑ yè÷Ρr& ¥’ n?tã 4’ n?tã uρ £“ t$ Î!≡uρ ÷β r&uρ Ÿ≅ uΗ ùå r& $ [s Î=≈ |¹ çµ9|Ê ös? ôx Î=ô¹ r&uρ ’ Í< ’ Îû ûÉL −ƒ Íh‘ èŒ ( ’ ÎoΤÎ) àM ö6è? 

y7 ø‹s9Î) ’ÎoΤÎ)uρ 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= ÉΚtã ã— uρ$ yf tG tΡuρ tã öΝÍκÌE$ t↔ ÍhŠy™ þ’ Îû 

É=≈ pt õ¾r& Ïπ̈Ψ pgø:  . )١(، انتهى  ]١٦ - ١٥: األحقاف [ )٥( } ) #$

                                                 
 . ١١٤: سورة هود آية ) ١(
(، أبو داود السنة    )٣٨٦١(، الترمذي املناقب   )٢٥٤١(، مسلم فضائل الصحابة    )٣٤٧٠(البخاري املناقب   ) ٢(

 ). ٣/٥٥(، أمحد )٤٦٥٨
 . يف احلديث املتفق عليه ) ٣(
 . ٣٥ - ٣٣: سورة الزمر آية ) ٤(
 . ١٦ - ١٥: سورة األحقاف آية) ٥(



  كتاب التوحيد

 ٨٨

                 ّ                                                          وقد اختذ أعداء الل ه ما وقع بني الصحابة وقت الفتنة من االختالف واالقتتال سببا    
عض الكتاب للوقيعة هبم والنيل من كرامتهم، وقد جرى على هذا املخطط اخلبيث ب   

                                                                       ّ  املعاصرين الذين يعرفون مبا ال يعرفون فجعلوا أنفسهم حكما بني أصحاب رسول الل ه 
َ  ِّ                                                                       ي ص و بون بعضهم وخيطئون بعضهم بال دليل، بل باجلهل واتباع اهلوى وترديد ما يقوله     ُ

 حىت شككوا بعض ناشئة املسلمني ممن  -املغرضون واحلاقدون من املستشرقني وأذناهبم   
لة بتاريخ أمتهم اجمليدة، وسلفهم الصاحل الذين هم خري القرون، لينفذوا بالتايل       ثقافتهم ضح

إىل الطعن يف اإلسالم وتفريق كلمة املسلمني، وإلقاء البغض يف قلوب آخر هذه األمة          
š  {:         َ                                            ألوهلا بدال  من االقتداء بالسلف الصاحل والعمل بقوله 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≈ yϑƒM}$$ Î/ Ÿω uρ ö≅ yè øgrB ’Îû $ uΖÎ/θ è= è% yξ Ïî t Ï% ©#Ïj9 

(#θ ãΖtΒ#u !$ oΨ −/u‘ y7 ¨ΡÎ) Ô∃ρ âu‘ îΛ Ïm   ]. ١٠: احلشر [ )٢( } ∪⊂⊆∩ ‘§

                                                                                                                                            
 ). ٦٩ / ١٥(انظر جمموع الفتاوي  ) ١(
 . ١٠: سورة احلشر آية ) ٢(



  كتاب التوحيد

 ٨٩

 الفصل السادس 
 يف النهي عن سب الصحابة وأئمة اهلدى 

 :  النهي عن سب الصحابة- ١

                                                             ّ         من أصول أهل السنة واجلماعة سالمة قلوهبم وألسنتهم ألصحاب رسول الل ه        
š  {:              ّ                   كما وصفهم الل ه بذلك يف قوله تعاىل  Ï% ©! $# uρ ρ â !% y` . ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰ ÷è t/ šχθ ä9θ à) tƒ $ 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 ال  {:  يف قوله                 ّ     ، وطاعة لرسول الل ه     ]١٠: احلشر [ )١( } ∪⊂⊆∩ ‘§

                                                            َ                  تسبوا أصحايب، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا  ما بلغ مد        
 . )٣( )٢( } أحدهم وال نصيفه 

                                               ّ             يقة الرافضة واخلوارج الذين يسبون الصحابة رضي الل ه عنهم       ويتربءون من طر
وأهل السنة يقبلون ما جاء يف     . ويبغضوهنم وجيحدون فضائلهم ويكفرون أكثرهم  

 الكتاب والسنة من فضائلهم ويعتقدون أهنم خري القرون كما قال النيب 
 افتراق األمة إىل ثالث  وملا ذكر   {.  )٥( احلديث  )٤( } خريكم قرين {

هم من كان   : وسبعني فرقة وأهنا يف النار إال واحدة، وسألوه عن تلك الواحدة قال    
 . )١( )٦( } على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحايب

                                                 
 . ١٠: سورة احلشر آية ) ١(
(، أبو داود السنة    )٣٨٦١(، الترمذي املناقب   )٢٥٤١(، مسلم فضائل الصحابة    )٣٤٧٠(البخاري املناقب   ) ٢(

 ). ٣/٥٥(، أمحد )١٦١(، ابن ماجه املقدمة )٤٦٥٨
 . يف احلديث املتفق عليه ) ٣(
، النسائي األميان     )٢٢٢٢(، الترمذي الفنت  )٢٥٣٥(، مسلم فضائل الصحابة  )٢٥٠٨(البخاري الشهادات  ) ٤(

 ). ٤/٤٢٧(، أمحد )٤٦٥٧(، أبو داود السنة   )٣٨٠٩(والنذور 
 . احلديث يف الصحيحني) ٥(
 ). ٢٦٤١(الترمذي اإلميان  ) ٦(



  كتاب التوحيد

 ٩٠

                         ً      إذا رأيت الرجل ينتقص امرأ  من   :        ّ                  وهو أجل  شيوخ اإلمام مسلم  قال أبو زرعة 
الصحابة فاعلم أنه زنديق، وذلك أن القرآن حق والرسول حق وما جاء به حق، وما أدى      

فيكون اجلرح  . فمن جرحهم إمنا أراد إبطال الكتاب والسنة     . إلينا ذلك كله إال الصحابة 
 قال العالمة ابن محدان يف هناية -وأحق  به أليق واحلكم عليه بالزندقة والضالل أقوم 

من سب أحدا من الصحابة مستحال كفر، وإن مل يستحل فسق، وعنه يكفر       : املبتدئني
 . )٢(مطلقا، ومن فسقهم أو طعن يف دينهم أو كفرهم كفر   

 :  النهي عن سب أئمة اهلدى من علماء هذه األمة  - ٢

 اهلدى من التابعني وأتباعهم من القرون      يلي الصحابة يف الفضيلة والكرامة واملرتلة أئمة   
šχθ  {: املفضلة ومن جاء بعدهم ممن تبع الصحابة بإحسان كما قال تعاىل     à)Î6≈¡¡9$#uρ 

tβθ ä9̈ρ F{$# zÏΒ t ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$# Í‘$ |ÁΡF{$#uρ t Ï% ©!$#uρ Νèδθãè t7¨?$# 9≈ |¡ôm Î* Î/ š† ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θàÊ u‘ uρ çµ÷Ζtã { )٣( 
tΒ  {: ، فال جيوز تنقصهما وسبهم، ألهنم أعالم هدى، فقد قال تعاىل ]١٠٠: التوبة[  uρ 

È,Ï%$ t±ç„ tΑθ ß™ §9$# .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ t ¨t6 s? ã& s! 3“ y‰ßγ ø9$# ôìÎ6 −Ftƒ uρ uöxî È≅‹Î6 y™ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# Ï& Îk!uθ çΡ $ tΒ 4’ ¯< uθ s? Ï& Î#óÁ çΡuρ 

zΝ¨Ψ yγ y_ ( ôNu!$ y™ uρ #·ÅÁ tΒ ∩⊇⊇∈∪ { )١١٥: النساء[ ، )٤ .[  

                              ّ                  فيجب على كل مسلم بعد مواالة الل ه ورسوله مواالة    : (قال شارح الطحاوية
                                                                    ّ           ؤمنني، كما نطق به القرآن خصوصا الذين هم ورثة األنبياء، الذين جعلهم الل ه مبرتلة     امل

                                                                     َ          النجوم يهتدي هبم يف ظلمات الرب والبحر، وقد أمجع املسلمون على هدايتهم ودرايت هم،      
فإهنم خلفاء الرسول يف أمته، واحمليون ملا مات من سنته فبهم قام الكتاب وبه قاموا، وهبم      

 ولكن    وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقا يقينا على وجوب اتباع الرسول   نطق الكتاب

                                                                                                                                            
  .رواه اإلمام أمحد وغريه ) ١(
 ). ٣٨٩ - ٣٨٨ / ٢(شرح عقيدة الفاريين  ) ٢(
 . ١٠٠: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ١١٥: سورة النساء آية) ٤(



  كتاب التوحيد

 ٩١

 ). إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح خبالفه فال بد له يف تركه من عذر      
 : ومجاع األعذار ثالثة أصناف

 .  قالهعدم اعتقاده أن النيب  : أحدها

 . اعتقاده أنه أراد تلك املسألة بذلك القول  : الثاين

 . اعتقاده أن احلكم منسوخ  : الثالث

 إلينا، وإيضاح ما كان   هلم الفضل علينا، واملنة بالسبق وتبليغ ما أرسل به الرسول 
$  {                       ّ                 منه خيفى علينا، فرضي الل ه عنهم وأرضاهم    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( 
  ]. ١٠: احلشر[ 

واحلط من قدر العلماء بسبب وقوع اخلطأ االجتهادي من بعضهم هو من طريقة       
خمططات أعداء اآلفة للتشكيك يف دين اإلسالم وإليقاع العداوة بني    املبتدعة، ومن  

املسلمني، وألجل فصل خلف األمة عن سلفها، وبث الفرقة بني الشباب والعلماء كما هو   
الواقع اآلن، فلينتبه لذلك بعض الطلبة املبتدئني الذين حيطون من قدر الفقهاء ومن قدر    

 فليعتزوا بفقههم  -االنتفاع مبا فيه من حق وصواب   الفقه اإلسالمي ويزهدون يف دراسته و 
 .                                                            ّ          وليحترموا علماءهم، وال ينخدعوا بالدعايات املضللة واملغرضة والل ه املوفق   

                                                 
 . ١٠: سورة احلشر آية ) ١(



  كتاب التوحيد

 ٩٢

 

 الباب الرابع
 البدع 

 : ويتضمن الفصول التالية

 .  أحكامها- أنواعها -تعريف البدعة  : الفصل األول

 . واألسباب اليت أدت إليها. لمنيظهور البدع يف حياة املس   : الفصل الثاين

موقف األمة اإلسالمية من املبتدعة، ومنهج أهل السنة واجلماعة يف الرد      : الفصل الثالث
 . عليهم

 : يف الكالم على مناذج من البدع املعاصرة وهي  : الفصل الرابع

 .  االحتفال باملولد النبوي-١

 . ك التربك باألماكن واآلثار واألموات وحنو ذل - ٢

 .  البدع يف جمال العبادات والتقرب إىل اهللا- ٣
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 ٩٣

 الفصل األول 
  أنواعها وأحكامها-تعريف البدعة 

 :  البدعة يف اللغة- تعريفها - ١

ßìƒ  {:             َ                                                 مأخوذة من الب دع وهو االختراع على غري مثال سابق، ومنه قوله تعاىل  Ï‰ t/ 

ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( { )أي خمترعها على غري مثال سابق، قوله     ]١١٧: البقرة [ )١ ،

≅ö  {: تعاىل è% $ tΒ àMΖä. % Yæô‰Î/ zÏiΒ È≅ß™ ”9$# { )أي ما كنت أول من      ]٩:  األحقاف [)٢ ،

 َ                 أب دع فالن بدعة يعين : جاء بالرسالة من اهللا إىل العباد، بل تقدمين كثري من الرسل ويقال
 . ابتدأ طريقة مل يسبق إليها 

 : واالبتداع على قسمني

كابتداع املخترعات احلديثة، وهذا مباح ألن األصل يف   :  ابتداع يف العادات- ١
  .العادات اإلباحة

من أحدث     {  وهذا حمرم، ألن األصل فيه التوقف، قال     وابتداع يف الدين،- ٢

 . )٤( )٣( } يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

 . )٦( )٥( } ليس عليه أمرنا فهو رد من عمل عمال  {: ويف رواية

 :  البدعة يف الدين نوعان-أنواع البدع ) ٢(
                                                 

 . ١١٧: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٩: سورة األحقاف آية) ٢(
، أمحد   )١٤(قدمة  ، ابن ماجه امل )٤٦٠٦(، أبو داود السنة   )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح   ) ٣(

)٦/٢٧٠ .( 
 . رواه البخاري ومسلم  ) ٤(
، أمحد   )١٤(، ابن ماجه املقدمة   )٤٦٠٦(، أبو داود السنة   )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح   ) ٥(

)٦/٢٥٦ .( 
 . متفق عليه) ٦(
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 ٩٤

كمقاالت اجلهمية واملعتزلة والرافضة وسائر الفرق   : بدعه قولية اعتقادية: النوع األول
 . الضالة واعتقاداهتم
 :           ّ                           كالتعبد لل ه بعبادة مل يشرعها وهي أقسام: بدعة يف العبادات: النوع الثاين

. بأن حيدث عبادة ليس هلا أصل يف الشرع     : ما يكون يف أصل العبادة    : م األولالقس
كأن حيدث صالة غري مشروعة أو صياما غري مشروع أصال أو أعيادا غري مشروعة كأعياد    

 . املوالد وغريها 

ما يكون من الزيادة يف العبادة املشروعة، كما لو زاد ركعة خامسة يف            : القسم الثاين
 .  العصر مثالصالة الظهر أو  

ما يكون يف صفة أداء العبادة املشروعة بأن يؤديها على صفة غري  : القسم الثالث
مشروعة، وذلك كأداء األذكار املشروعة بأصوات مجاعية مطربة، وكالتشديد على النفس    

 . يف العبادات إىل حد خيرج عن سنة الرسول 
 مل خيصصه الشرع     ما يكون بتخصيص وقت للعبادة املشروعة : الرابع القسم

كتخصيص يوم النصف من شعبان وليله بصيام وقيام، فإن أصل الصيام والقيام مشروع      
 . ولكن ختصيصه بوقت من األوقات حيتاج إىل دليل

 :  حكم البدعة يف الدين جبميع أنواعها- ٣

وإياكم وحمدثات األمور، فإن    { كل بدعة يف الدين فهي حمرمة وضاللة، لقوله        

من أحدث يف أمرنا هذا ما      { وقوله   . )٢( )١( } كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة   

  )٢( )١( }           َ                      من عمل عمال  ليس عليه أمرنا فهو رد {: ويف رواية )٤( )٣( } ليس منه فهو رد
                                                 

 ). ٩٥(، الدارمي املقدمة )٢٦٧٦(الترمذي العلم   ) ١(
 . حديث حسن صحيح : رواه أبو داود والترمذي وقال  ) ٢(
، أمحد   )١٤(، ابن ماجه املقدمة   )٤٦٠٦(، أبو داود السنة   )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح   ) ٣(

)٦/٢٧٠ .( 
 . متفق عليه) ٤(
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 ٩٥

وكل بدعة ضاللة مردودة، ومعىن      .  يف الدين فهو بدعة  فدل احلديثان على أن كل حمدث  
ذلك أن البدع يف العبادات واالعتقادات حمرمة، ولكن التحرمي يتفاوت حبسب نوعية   

وتقدمي الذبائح  . فر صراح، كالطواف بالقبور تقربا إىل أصحاهبا البدعة، فمنها ما هو ك 
 ومنها ما -واالستغاثة هبم؛ وكأقوال غالة اجلهمية واملعتزلة      . ودعاء أصحاهبا . والنذور هلا

 ومنها ما هو فسق  -هو من وسائل الشرك، كالبناء على القبور والصالة والدعاء عندها     
. ملرجئة يف أقواهلم واعتقاداهتم املخالفة لألدلة الشرعية   اعتقادي كبدعة اخلوارج والقدرية وا

ومنها ما هو معصية كبدعة التبتل والصيام قائما يف الشمس، واخلصاء بقصد قطع شهوة      
 . )٣(اجلماع 
 : تنبيه

كل  { من قسم البدعة إىل بدعة حسنة وبدعة سيئة فهو خمطئ وخمالف لقوله  

 حكم على البدع كلها بأهنا ضاللة، وهذا يقول ليس         ألن الرسول   )٤( } بدعة ضاللة 

: قال احلافظ ابن رجب يف شرح األربعني. كل بدعة ضاللة، بل هناك بدعة حسنة 
 من جوامع الكلم ال خيرج عنه شيء، وهو أصل       )٥( } كل بدعة ضاللة   {  فقوله

من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو        { من أصول الدين، وهو شبيه بقوله   عظيم 

 فكل من أحدث شيئا ونسبه إىل الدين ومل يكن له أصل من الدين يرجع إليه  )٦( } رد

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

)٦/٢٥٦ .( 
 . اه مسلم رو) ٢(
 ). ٣٧ / ٢(انظر االعتصام للشاطيب  ) ٣(
 ). ٩٥(، الدارمي املقدمة  )٤٢(، ابن ماجه املقدمة )٤٦٠٧(أبو داود السنة   ) ٤(
 ). ٩٥(، الدارمي املقدمة  )٤٢(، ابن ماجه املقدمة )٤٦٠٧(أبو داود السنة   ) ٥(
، أمحد   )١٤(، ابن ماجه املقدمة   )٤٦٠٦(، أبو داود السنة   )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح   ) ٦(

)٦/٢٧٠ .( 
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 ٩٦

عتقادات أو األعمال أو األقوال  والدين بريء منه، وسواء يف ذلك مسائل اال  . فهو ضاللة 
 . )١(الظاهرة والباطنة انتهى 

:  يف صالة التراويح  وليس هلؤالء حجة على أن هناك بدعة حسنة، إال قول عمر          
 ). نعمت البدعة هذه(

. إهنا أحدثت أشياء مل يستنكرها السلف مثل مجع القرآن يف كتاب واحد : وقالوا أيضا
ب عن ذلك أن هذه األمور هلا أصل يف الشرع فليست        واجلوا . وكتابة احلديث وتدوينه 

يريد البدعة اللغوية ال الشرعية، فما كان له أصل يف ). نعمت البدعة(حمدثة، وقول عمر 
ما ليس له   . ألن البدعة شرعا . الشرع يرجع إليه إذا قيل إنه بدعة فهو بدعة لغة ال شرعا    

 حد له أصل يف الشرع، ألن النيب                                    َ              أصل يف الشرع يرجع إليه، ومجع القرا ن يف كتاب وا   
                     َ                                              ّ             كان يأمر بكتابة القرا ن، لكن كان مكتوبا متفرقا فجمعه الصحابة رضي الل ه عنهم يف     

 بأصحابه ليايل وختلف عنها يف مصحف واحد، حفظا له، والتراويح قد صالها النيب     
 متفرقني                                               ّ                      األخري خشية أن تفرض عليهم واستمر الصحابة رضي الل ه عنهم يصلوهنا أوزاعا  

 على إمام واحد كما  وبعد وفاته إىل أن مجعهم عمر بن اخلطاب يف حياة النيب 
 معه وليس هذا بدعة يف الدين، وكتابة احلديث أيضا هلا أصل يف   كانوا خلف النيب 

 بكتابة بعض األحاديث لبعض أصحابه ملا طلب منه ذلك، وكان الشرع فقد أمر النيب  
 خشية أن خيتلط بالقرآن ما ليس منه، فلما ة عامة يف عهده احملذور من كتابته بصف

 فدون املسلمون       ألن القرآن قد تكامل وضبط قبل وفاته    - انتفى هذا احملذور    تويف
                                           ّ                                     احلديث بعد ذلك حفظا له من الضياع، فجزاهم الل ه عن اإلسالم واملسلمني خريا، حيث          

 . العابثني من الضياع وعبث حفظوا كتاب رهبم وسنة نبيهم 

                                                 
 . جامع العلوم واحلكم ) ١(
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 الفصل الثاين 
  : وحتته مسألتانظهور البدع يف حياة املسلمني

 : وقت ظهور البدع : املسألة األوىل

 واعلم أن عامة البدع املتعلقة بالعلوم )١(                               ّ  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه الل ه 
: يث قال حوالعبادات إمنا وقع يف األمة يف أواخر اخللفاء الراشدين كما أخرب به النيب         

من يعش منكم فسريى اختالفا كثريا؟ فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين    {

 وأول بدعة ظهرت بدعة القدر وبدعة اإلرجاء، وبدعة التشيع         )٣( )٢( } املهديني

رج وملا حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان ظهرت بدعة احلرورية، مث يف أواخر عصر          واخلوا
           َ                                                                       الصحابة حدث  القدرية يف آخر عصر ابن عمر وابن عباس وجابر وأمثاهلم من الصحابة،         

وأما اجلهمية فإهنا حدثت يف أواخر عصر التابعني بعد   . وحدثت املرجئة قريبا من ذلك 
 أنه أنذر هبم، وكان ظهور جهم خبراسان يف خالفة   موت عمر بن عبد العزيز، وقد روي

 . هشام بن عبد امللك

هذه البدع ظهرت يف القرن الثاين والصحابة موجودون وقد أنكروا على أهلها، مث      
ظهرت بدعة االعتزال وحدثت الفنت بني املسلمني وظهر اختالف اآلراء وامليل إىل البدع            

ناء على القبور بعد القرون املفضلة، وهكذا   واألهواء، وظهرت بدعة التصوف وبدعة الب  
 . كلما تأخر الوقت زادت البدع وتنوعت

 : مكان ظهور البدع : املسألة الثانية

فإن : ختتلف البلدان اإلسالمية يف ظهور البدع فيها، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية    
:  مخسة  وخرج منها العلم واإلميان                                       ّ  األمصار الكبار اليت سكنها أصحاب رسول الل ه 

                                                 
 ). ٣٥٤ / ١٠(جمموع الفتاوى ) ١(
، الدارمي املقدمة     )٤/١٢٦(، أمحد )٤٤(، ابن ماجه املقدمة )٤٦٠٧(، أبو داود السنة )٢٦٧٦(الترمذي العلم  ) ٢(

)٩٥ .( 
 . حديث حسن صحيح : رواه أبو داود والترمذي وقال  ) ٣(



  كتاب التوحيد

 ٩٨

منها خرج القرآن واحلديث والفقه والعبادة وما يتبع ذلك من     . احلرمان والعراقان، والشام  
فالكوفة خرج    . أمور اإلسالم، وخرج من هذه األمصار بدع أصولية غري املدينة النبوية  

. منها التشيع واإلرجاء وانتشر بعد ذلك يف غريها، والبصرة خرج منها القدر واالعتزال  
لفاسد وانتشر بعد ذلك يف غريها، والشام كان هبا النصب والقدر، وأما التجهم  والنسك ا

فإمنا ظهر من ناحية خراسان وهو شر البدع، وكان ظهور البدع حبسب البعد عن الدار          
النبوية، فلما حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان ظهرت بدعة احلرورية، وأما املدينة النبوية     

ٍ                                             بدع  وإن كان هبا من هو مضمر لذلك، فكان عندهم     فكانت سليمة من ظهور هذه ال    
إذ كان هبا قوم من القدرية وغريهم ولكن كانوا مقهورين ذليلني خبالف      . مهانا مذموما

                                         ُّ                                       التشيع واإلرجاء يف الكوفة واالعتزال وبدع الن ساك بالبصرة والنصب بالشام فإنه كان     
دخلها، ومل يزل العلم واإلميان   أن الدجال ال ي      َ                            ظاهرا ، وقد ثبت يف الصحيح عن النيب  

 . )١(ظاهرا إىل زمن أصحاب مالك وهم من أهل القرن الرابع  

فأما العصور الثالثة املفضلة فلم يكن فيها باملدينة النبوية بدعة ظاهرة البتة، وال خرج 
 . منها بدعة يف أصول الدين البتة، كما خرج من سائر األمصار 

مما ال شك فيه أن االعتصام بالكتاب : البدع األسباب اليت أدت إىل ظهور - ٢

β¨  {: والسنة فيه منجاة من الوقوع يف البدع والضالل، قال تعاىل  r&uρ #x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡uÅÀ 

$ VϑŠ É)tG ó¡ãΒ çνθãè Î7¨?$$ sù ( Ÿω uρ (#θ ãèÎ7−Fs? Ÿ≅ç6 ¡9$# s−§xtG sù öΝä3Î/ tã Ï& Î#‹Î7y™ 4 { )وقد   ]١٥٣: األنعام [ )٢ ،

   ّ   خط ا                ّ  خط لنا رسول الل ه  {:  قال فيما رواه ابن مسعود وضح ذلك النيب   

وهذه سبل على كل : مث خط خطوطا عن ميينه وعن مشاله مث قال            ّ  هذا سبيل الل ه : فقال
β¨  {: مث تال . سبيل منها شيطان يدعو إليه r&uρ #x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡uÅÀ $ VϑŠ É)tG ó¡ãΒ çνθ ãè Î7¨?$$ sù ( Ÿω uρ (#θ ãè Î7−Fs? 

                                                 
 ). ٣٠٣ - ٣٠٠ / ٢٠(جمموع الفتاوى ) ١(
 . ١٥٣: سورة األنعام آية) ٢(



  كتاب التوحيد

 ٩٩

Ÿ≅ ç6¡9$# s−§xtG sù öΝä3Î/ tã Ï& Î#‹Î7y™ 4 öΝä3Ï9≡sŒ Νä38 ¢¹ uρ Ïµ Î/ öΝà6¯= yè s9 tβθà)−G s? ∩⊇∈⊂∪ { )فمن  . )٢( } )١

 . أعرض عن الكتاب والسنة تنازعته الطرق املضلة والبدع احملدثة   
 : فاألسباب اليت أدت إىل ظهور البدع تتلخص يف األمور التالية

وى، التعصب لآلراء واألشخاص، التشبه بالكفار اجلهل بأحكام الدين، اتباع اهل  " 
 : وتقليدهم، ونتناول هذه األسباب بشي من التفصيل

 : اجلهل بأحكام الدين) أ(

كلما امتد الزمن وبعد الناس عن آثار الرسالة قل العلم وفشى اجلهل، كما أخرب بذلك     
      ّ      إن الل ه ال    {:  وقوله )٤( )٣( } من يعش منكم فسريى اختالفا كثريا {: النيب بقوله

                         ُْ        م بقبض العلماء حىت إذا مل ي ب ق عاملا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العل
 فال يقاوم البدع  )٦( )٥( }                                              َ            اختذ الناس رءوسا جهاال فسئلوا فأفتوا بغري علم فض لوا وأضلوا  

إال العلم والعلماء، فإذا فقد العلم والعلماء أتيحت الفرصة للبدع أن تظهر وتنتشر وألهلها   
 . أن ينشطوا

 : اتباع اهلوى) ب(

β  {: ب والسنة اتبع هواه، كما قال تعاىلمن أعرض عن الكتا Î* sù óΟ©9 (#θ ç7ŠÉf tFó¡o„ y7 s9 

                                                 
 . ١٥٣: سورة األنعام آية) ١(
 . رواه امحد وابن حبان واحلاكم وغريهم  ) ٢(
، الدارمي املقدمة     )٤/١٢٦(، أمحد )٤٤(، ابن ماجه املقدمة )٤٦٠٧(، أبو داود السنة )٢٦٧٦(الترمذي العلم  ) ٣(

)٩٥ .( 
 . حديث حسن صحيح   : ث رواه أبو داود والترمذي وقال   من حدي) ٤(
/٢(، أمحد )٥٢(، ابن ماجه املقدمة )٢٦٥٢(، الترمذي العلم  )٢٦٧٣(، مسلم العلم )١٠٠(البخاري العلم  ) ٥(

 ). ٢٣٩(، الدارمي املقدمة )١٦٢
 . متفق عليه) ٦(



  كتاب التوحيد

 ١٠٠
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 . والبدع إمنا هي نسيج اهلوى املتبع  
 : التعصب لآلراء والرجال) ج(

: حيول بني املرء واتباع الدليل ومعرفة احلق التعصب لآلراء والرجال، قال تعاىل
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، وهذا هو الشأن يف املتعصبني اليوم من بعض أتباع املذاهب الصوفية والقبوريني    ]١٧٠
 إذا دعوا إىل اتباع الكتاب والسنة ونبذ ما هم عليه مما خيالفهما احتجوا مبذاهبهم      

 . ومشائخهم وآبائهم وأجدادهم 
 : التشبه بالكفار) د(

خرجنا مع  {: هو من أشد ما يوقع يف البدع، كما يف حديث أيب واقد الليثي قال

لمشركني سدرة يعكفون عندها    إىل حنني وحنن حدثاء عهد بكفر، ول        ّ  رسول الل ه 
           ّ            يا رسول الل ه اجعل لنا  : وينوطون هبا أسلحتهم يقال هلا ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا

    ّ                                  الل ه أكرب، إهنا السنن، قلتم والذي                                              ّ        ذات أنواط كما هلم ذات أنواط، فقال رسول الل ه       
≅  {نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل ملوسى  yèô_ $# !$ uΖ©9 $ Yγ≈ s9Î) $ yϑ x. óΟßγ s9 ×π yγ Ï9#u 4 tΑ$ s% öΝä3¯ΡÎ) ×Πöθ s% 

tβθ è= yγøgrB ∩⊇⊂∇∪ { )١٣٨: األعراف [ )٤ .[  

                                                 
 . ٥٠: سورة القصص آية) ١(
 . ٢٣: سورة اجلاثية آية) ٢(
 . ١٧٠: ة آية سورة البقر) ٣(
 . ١٣٨: سورة األعراف آية ) ٤(
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 ١٠١

 ففي هذا احلديث أن التشبه بالكفار هو الذي محل بين  )١( } لتركنب سنن من قبلكم

ن يطلبوا هذا الطلب القبيح، وهو أن جيعل هلم آهلة يعبدوهنا، وهو الذي محل   إسرائيل أ
                                                           ّ               بعض أصحاب حممد أن يسألوه أن جيعل هلم شجرة يتربكون هبا من دون الل ه، وهذا نفس    

: الواقع اليوم، فإن غالب الناس من املسلمني قلدوا الكفار يف عمل البدع والشركيات 
األسابيع ألعمال خمصصة واالحتفال باملناسبات الدينية   كأعياد املوالد وإقامة األيام و 

والذكريات وإقامة التماثيل والنصب التذكارية وإقامة املآمت وبدع اجلنائز، والبناء على   
 . القبور وغري ذلك

                                                 
 . رواه الترمذي وصححه  ) ١(



  كتاب التوحيد

 ١٠٢

 الفصل الثالث 
 ومنهج أهل السنة يف الرد عليهم  موقف األمة اإلسالمية من املبتدعة

 يردون على املبتدعة، وينكرون عليهم بدعهم ومينعوهنم        ما زال أهل السنة واجلماعة 
 : من مزاولتها، وإليك مناذج من ذلك

    ّ     والل ه    : مالك؟ فقال : دخل علي أبو الدرداء مغضبا فقلت له   : عن أم الدرداء قالت  ) أ(
 . )١(ما أعرف فيهم شيئا من أمر حممد إال أهنم يصلون مجيعا  

كنا جنلس على باب عبد : ث عن أبيه قالمسعت أيب حيد: عن عمر بن حيىي قال) ب(
   ّ                                                                         الل ه بن مسعود قبل صالة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إىل املسجد، فجاءنا أبو موسى  

 فجلس معنا حىت خرج -ال : أخرج عليكم أبو عبد الرمحن بعد؟، قلنا: األشعري، فقال
ملسجد آنفا أمرا  يا أبا عبد الرمحن إين رأيت يف ا:  فلما خرج قمنا إليه مجيعا، فقال-

: إن عشت فستراه، قال: وما هو؟ قال:  إال خريا قال-         ّ   واحلمد لل ه -أنكرته، ومل أر 
                     َ َ                                                     رأيت يف املسجد قوما حلق ا  جلوسا ينتظرون الصالة، يف كل حلقة رجل، ويف أيديهم       

: هللوا مائة فيهللون مائة، فيقول  : كربوا مائة، فيكربون مائة، فيقول : حصى، فيقول
          َ َ                  ما قلت شيئ ا  انتظار رأيك، أو  : ة، فيسبحون مائة، قال فماذا قلت هلم؟ فقال  سبحوا مائ

أفال أمرهتم أن يعدوا سيئاهتم، وضمنت هلم أن ال يضيع من حسناهتم      : انتظار أمرك، قال
ما هذا : شيء، مث مضى ومضينا معه حىت أتى حلقة من تلك احللق فوقف عليها فقال       

م، فأنا ضامن من أن ال يضيع من حسناتكم شيء،      الذي أراكم تصنعون؟ فعدوا سيئاتك 
وحيكم يا أمة حممد ما أسرع هلكتكم، هؤالء أصحابه متوافرون، وهذه ثيابه مل تبل،     
وآنيته مل تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة حممد، أو مفتتحو   

وكم مريد للخري لن : ، قال    ّ                                   والل ه يا أبا عبد الرمحن ما أردنا إال اخلري : باب ضاللة، قالوا 
                                                    ّ          حدثنا أن قوما يقرءون القرآن ال جياوز تراقيهم، وامي الل ه ال                        ّ    يصيبه، إن رسول الل ه   

                                                 
 . رواه البخاري  ) ١(
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رأينا عامة أولئك يطاعنوننا : فقال عمر بن سلمة. أدري لعل أكثرهم منكم، مث توىل عنهم
 . )١( النهروان مع اخلوارج  -يوم 

من  : من أين أحرم؟ فقال  :         ّ        رمحه الل ه فقال جاء رجل إىل اإلمام مالك بن أنس  ) ج(
فإن أحرمت من أبعد منه؟،     :  وأحرم منه، فقال الرجل                         ّ   امليقات الذي وقت رسول الل ه  

وأي   : أكره عليك الفتنة، قال : ما تكره من ذلك؟، قال : ال أرى ذلك، فقال: فقال مالك
‘Í  {:        ّ           فإن الل ه تعاىل يقول: فقال ! فتنة يف ازدياد اخلري؟  x‹ós uŠù= sù t Ï% ©!$# tβθàÏ9$ sƒ ä† ôtã ÿÍν Íö∆ r& β r& 
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 هذا منوذج وال زال العلماء ينكرون على  )٣(          ّ    رسول الل ه  خصصت بفضل مل خيتص به
 .                          ّ  املبتدعة يف كل عصر واحلمد لل ه 

 :  منهج أهل السنة واجلماعة يف الرد على أهل البدع - ٢

وهو املنهج املقنع حيث يوردون شبه      . منهجهم يف ذلك مبين على الكتاب والسنة
لى وجوب التمسك بالسنن والنهي عن    ويستدلون بالكتاب والسنة ع   . املبتدعة وينقضوهنا

وقد ألفوا املؤلفات الكثرية يف ذلك، وردوا يف كتب العقائد على الشيعة    . البدع واحملدثات 
واخلوارج واجلهمية واملعتزلة واألشاعرة يف مقاالهتم املبتدعة يف أصول اإلميان والعقيدة،            

وألف    ". رد على اجلهمية     ال"            َ                                         وألفوا كتبا  خاصة يف ذلك، كما ألف اإلمام أمحد كتاب      
غريه من األئمة يف ذلك كعثمان بن سعيد الدارمي، وكما يف كتب شيخ اإلسالم ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ حممد بن عبد الوهاب وغريهم من الرد على تلك الفرق        
وعلى القبورية والصوفية، وأما الكتب اخلاصة يف الرد على أهل البدع فهي كثرية منها  

 : لى سبيل املثال من الكتب القدميةع

                                                 
 ). ٢١٠(رواه الدارمي يف مقدمة سننه رقم    ) ١(
 . ٦٣: سورة النور آية ) ٢(
 . ١٤الباعث على إنكار البدع واحلوادث نقال عن أيب بكر اخلالل ص    : ذكره أبو شامة يف كتاب) ٣(
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 . لإلمام الشاطيب" االعتصام "  كتاب - ١

لشيخ اإلسالم ابن تيمية فقد استغرق الرد     " اقتضاء الصراط املستقيم "  كتاب - ٢
 . على املبتدعة جزءا كبريا منه

 . البن وضاح"  كتاب إنكار احلوادث والبدع  - ٣

 . شيللطرطو  " احلوادث والبدع  "  كتاب - ٤

 . أليب شامة" الباعث على إنكار البدع واحلوادث  "  كتاب - ٥
 : ومن الكتب العصرية

 . للشيخ علي حمفوظ " اإلبداع يف مضار االبتداع "  كتاب - ١

 كتاب السنن واملبتدعات املتعلقة باألذكار والصلوات للشيخ حممد بن أمحد   - ٢
 . الشقريي احلوامدي

 . للشيخ عبد العزيز بن باز  رسالة التحذير من البدع - ٣

 ينكرون البدع ويردون على املبتدعة من -         ّ    واحلمد لل ه  -وال يزال العلماء املسلمني 
خالل الصحف واجملالت واإلذاعات وخطب اجلمع والندوات واحملاضرات مما له كبري           

 . األثر يف توعية املسلمني والقضاء على البدع وقمع املبتدعني   
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 ١٠٥

 الفصل الرابع 
 ان مناذج من البدع املعاصرة يف بي

 : هي

 .  االحتفال باملولد النبوي- ١

 .  التربك باألماكن واآلثار واألموات وحنو ذلك - ٢

 .  البدع يف جمال العبادات والتقرب إىل اهللا- ٣

البدع املعاصرة كثرية حبكم تأخر الزمن وقلة العلم وكثرة الدعاة إىل البدع       
لتتبعن  { كفار يف عاداهتم وطقوسهم مصداقا لقوله  واملخالفات وسريان التشبه بال

 . )٢( )١( } سنن من كان قبلكم

 :  االحتفال مبناسبة املولد النبوي يف ربيع األول- ١

وهو تشبه بالنصارى يف عمل ما يسمى باالحتفال مبولد املسيح، فيحتفل جهلة املسلمني 
فمنهم من يقيم . علماء املضلني يف ربيع األول من كل سنة مبناسبة مولد الرسول حممد أو ال

وحيضر مجوع . هذا االحتفال يف املساجد، ومنهم من يقيمه يف البيوت أو األمكنة املعدة لذلك
 يعملون ذلك تشبها بالنصارى يف ابتداعهم االحتفال مبولد -كثرية من دمهاء الناس وعوامهم 

 والغالب أن هذا االحتفال عالوة على كونه بدعة وتشبها بالنصارى ال  -عليه السالم املسيح 
 إىل خيلو من وجود الشركيات واملنكرات كإنشاد القصائد اليت فيها الغلو يف حق الرسول 

ال   {:  عن الغلو يف مدحه فقال                     ّ                            درجة دعائه من دون الل ه واالستغاثة به، وقد هنى النيب 

 . )٤( )٣( }        ّ        عبد الل ه ورسوله: تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي، إمنا أنا عبد فقولوا

                                                 
 ). ٣/٨٤(، أمحد )٢٦٦٩(، مسلم العلم  )٦٨٨٩(عتصام بالكتاب والسنة  البخاري اال) ١(
 . رواه الترمذي وصححه  ) ٢(
 ). ١/٤٧(، أمحد )٣٢٦١(البخاري أحاديث األنبياء  ) ٣(
 . رواه الشيخان ) ٤(
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 حيضر احتفاالهتم، ومن  ورمبا يعتقدون أن الرسول    . الغلو يف املدح  : اإلطراء معناه
وغري  . صاحب هذه االحتفاالت األناشيد اجلماعية املنغمة وضرب الطبول  املنكرات اليت ت

ذلك من عمل األذكار الصوفية املبتدعة، وقد يكون فيها اختالط بني الرجال والنساء مما      
يسبب الفتنة وجير إىل الوقوع يف الفواحش، وحىت لو خال هذا االحتفال من هذه احملاذير    

 فإنه بدعة حمدثة  -كما يقولون  . عام وإظهار الفرح  واقتصر على االجتماع وتناول الط 
 وأيضا هو وسيلة إىل أن يتطور وحيصل     )١( } وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة    {

 . فيه ما حيصل يف االحتفاالت األخرى من املنكرات

كتاب والسنة وعمل السلف الصاحل والقرون    ألنه ال أصل له يف ال . إنه بدعة: وقلنا
أحدثه الفاطميون الشيعة، قال     . املفضلة، وإمنا حدث متأخرا بعد القرن الرابع اهلجري     

فقد تكرر سؤال مجاعة من   : أما بعد:                                         ّ  اإلمام أبو حفص تاج الدين الفاكهاين رمحه الل ه 
 - ويسمونه املولد  املباركني عن االجتماع الذي يعمله بعض الناس يف شهر ربيع األول

                                                                          ّ           هل له أصل يف الدين، وقصدوا اجلواب عن ذلك مبينا واإليضاح عنه معينا، فقلت وبالل ه          
ال أعلم هلذا املولد أصال يف كتاب وال سنة وال ينقل عمله عن أحد من علماء       : التوفيق

األمة الذين هم القدوة يف الدين، املتمسكون بآثار املتقدمني، بل هو بدعة أحدثها      
 . )٢(لبطالون، وشهوة نفس اغتىن هبا األكالون   ا

وكذلك ما حيدث بعض الناس، إما مضاهاة   : وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
من اختاذ مولد    ..  وتعظيماللنصارى يف ميالد عيسى عليه السالم، وإما حمبة للنيب  

ف ولو كان هذا خريا           َ                                                    عيدا  مع اختالف الناس يف مولده، فإن هذا مل يفعله السل       النيب
 فإهنم كانوا أشد حمبة للنيب .                                           َ     حمضا وراجعا لكان السلف رضي اهللا عنهم أحق به م نا   

                                                 
، )٤٥(، ابن ماجه املقدمة )٣٣٤٣(، أبو داود البيوع )١٥٧٨(، النسائي صالة العيدين  )٨٦٧(مسلم اجلمعة  ) ١(

 ). ٢٠٦(، الدارمي املقدمة   )٣/٣١١(أمحد 
 . رسالة املورد يف عمل املولد ) ٢(
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وهم على اخلري أحرص، وإمنا كان حمبته وتعظيمه يف متابعته وطاعته   .        َ       وتعظيما  له منا
ً ا وظاهر                            ً واتباع أمره وإحياء سنته باطن  ليد ا ونشر ما بعث به واجلهاد على ذلك بالقلب وا        

واللسان، فإن هذه طريقة السابقني األولني من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم      
 .  انتهى ببعض اختصار)١(بإحسان 

وقد ألف يف إنكار هذه البدعة كتب ورسائل قدمية وحديثة، وهو عالوة على كونه           
ً بدعة وتشبه  فيفتح   . ماءا فإنه جير يف إقامة موالد أخرى كموالد األولياء واملشائخ والزع              

 . أبواب شر كثرية
 :  التربك باألماكن واآلثار واألشخاص أحياء وأمواتا- ٢

 وهو لون من ألوان الوثنية وشبهة يصطاد هبا   -من البدع احملدثة التربك باملخلوقني 
طلب الربكة وهي ثبوت اخلري يف الشيء  : املرتزقة أموال السذج من الناس، والتربك 

                                                ّ      ري وزيادته إمنا يكون ممن ميلك ذلك ويقدر عليه وهو الل ه      وطلب ثبوت اخل- وزيادته
 أما املخلوق فإنه ال يقدر على منح الربكة     -فهو الذي يرتل الربكة ويثبتها . سبحانه

ً                      وإجيادها وال على إبقائها وتثبيتها، فالتربك باألماكن واآلثار واأل شخاص أحياء وأمواتا ال                                                           
ك الشيء مينح الربكة أو وسيلة إىل الشرك إن اعتقد  جيوز، ألنه إما شرك، إن اعتقد أن ذل

                                             ّ                                 أن زيادته ومالمسته والتمسح به سبب حلصوهلا من الل ه، وأما ما كان الصحابة يفعلونه   
  فذلك خاص به  )٢( وريقه وما انفصل من جسمه كما تقدم  من التربك بشعر النيب 

تربكون حبجرته وقربه بعد يف حال حياته ووجوده بينهم بدليل أن الصحابة مل يكونوا ي  
وال كانوا يقصدون األماكن اليت صلى فيها أو جلس فيها ليتربكوا هبا، وكذلك    . موته

مقامات األولياء من باب أوىل، ومل يكونوا يتربكون باألشخاص الصاحلني كأيب بكر   
ومل يكونوا يذهبون إىل   . وعمر وغريمها من أفاضل الصحابة ال يف احلياة وال بعد املوت

                                                 
 . ناصر العقل. بتحقيق د) ٦١٥/ ٢(اقتضاء الصراط املستقيم   ) ١(
 . ١٠٦يف صفحة ) ٢(
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 ١٠٨

                                                                    ّ                   غار حراء ليصلوا فيه أو يدعوا، ومل يكونوا يذهبون إىل الطور الذي كلم الل ه عليه موسى        
أو إىل غري هذه األمكنة من اجلبال اليت يقال إن فيها مقامات األنبياء      . ليصلوا فيه ويدعوا

                                           َ                          وال إىل مشهد مبين على أثر نيب من األنبياء، وأيضا  فإن املكان الذي كان       . أو غريهم
 يصلي فيه باملدينة النبوية دائما مل يكن أحد من السلف يستلمه وال يقبله، وال  النيب

املوضع الذي صلى فيه مبكة وغريها، فإذا كأن املوضع الذي كان يطؤه بقدميه الكرمي        
ويصلي عليه مل يشرع ألمته التمسح به وال تقبيله فكيف مبا يقال إن غريه صلى فيه أو نام   

 ذلك والتمسح به قد علم العلماء باالضطرار من دين اإلسالم أن    فتقبيل الشيء من. عليه
 . )١(  هذا ليس من شريعته

 :  البدع يف جمال العبادات والتقرب إىل اهللا- ٣

 واألصل يف العبادات -البدع اليت أحدثت يف جمال العبادات يف هذا الزمان كثرية  
 يه دليل فهو بدعة لقوله  وما مل يدل عل. التوقيف فال يشرع شيء منها إال بدليل

 . )٣( )٢( } من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد  {

 : والعبادات اليت متارس اآلن وال دليل عليها كثرية جدا، منها 

 ألنه                ّ                        نويت أن أصلي لل ه كذا وكذا، وهذه بدعة   : بأن يقول: اجلهر بالنية بالصالة

≅ö  {:         ّ              وألن الل ه تعاىل يقول  ليس من سنة النيب    è% šχθ ßϑÏk= yè è?r& ©!$# öΝà6ÏΖƒ Ï‰Î/ ª!$#uρ ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ 

’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 4 ª!$#uρ Èe≅ ä3Î/ >ó x« ÒΟ‹ Î= tã ∩⊇∉∪ { )والنية   ]١٦: احلجرات [ )٤ ،

فهي عمل قليب ال عمل لساين، ومنها الذكر اجلماعي بعد الصالة، ألن    . حملها القلب
املشروع أن كل شخص يقول الذكر الوارد منفردا، ومنها طلب قراءة الفاحتة يف املناسبات     

                                                 
 . ناصر العقل . حتقيق د) ٨٠٢ - ٧٩٥ /٢(انظر اقتضاء الصراط املستقيم    ) ١(
، أمحد   )١٤(، ابن ماجه املقدمة   )٤٦٠٦(، أبو داود السنة   )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح   ) ٢(

)٦/٢٥٦ .( 
 . رواه مسلم ) ٣(
 . ١٦: سورة احلجرات آية ) ٤(
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األطعمة واستئجار  وبعد الدعاء ولألموات، ومنها إقامة املآمت على األموات وصناعة        
املقرئني يزعمون أن ذلك من باب العزاء أو أن ذلك ينفع امليت، وكل ذلك بدع ال أصل       

 .                           ّ              هلا وآصال وأغالل ما أنزل الل ه هبا من سلطان 

. ومنها االحتفال باملناسبات الدينية كمناسبة اإلسراء واملعراج ومناسبة اهلجرة النبوية   
أصل له يف الشرع، ومن ذلك ما يفعل يف شهر رجب        وهذا االحتفال بتلك املناسبات ال 

كالعمرة الرجبية وما يفعل فيه من العبادات اخلاصة به كالتطوع بالصالة والصيام فيه      
 فإنه ال ميزة له على غريه من الشهور ال يف العمرة والصيام والصالة والذبح            خاصة، 

 . للنسك فيه وال غري ذلك

كلها بدع وحمدثات، ألهنا خمالفة لألذكار  . اومن ذلك األذكار الصوفية بأنواعه
 . املشروعة يف صيغها وهيئاهتا وأوقاهتا 

ومن ذلك ختصيص ليلة النصف من شعبان بقيام، ويوم النصف من شعبان بصيام، فإنه   
ومن ذلك البناء على القبور واختاذها .  يف ذلك شيء خاص بهمل يثبت عن النيب 

.  والتوسل باملوتى وغري ذلك من األعراض الشركيةمساجد وزيارهتا ألجل التربك هبا
 لعن زوارات القبور واملتخذين عليها املساجد وزيارة النساء هلا مع أن الرسول  

 . والسرج
 : وختاما

                         ّ                         وهي زيادة دين مل يشرعه الل ه وال رسوله، والبدعة شر   . إن البدع بريد الكفر: نقول
كثر مما يفرح باملعاصي الكبرية، ألن العاصي  والشيطان يفرح هبا أ. من املعصية الكبرية

يفعل املعصية وهو يعلم أهنا معصية فيتوب منها، واملبتدع يفعل البدعة يعتقدها دينا يتقرب 
         ّ                                                                     به إىل الل ه فال يتوب منها، والبدع تقضي على السنن وتكره إىل أصحاهبا فعل السنن وأهل 

 . ه وتسبب زيغ القلوب وفسادها                            ّ                    السنة، والبدعة تباعد عن الل ه وتوجب غضبه وعقاب  
 : ما يعامل به املبتدعة

حترم زيارة املبتدع وجمالسته إال على وجه النصيحة له واإلنكار عليه، ألن خمالطته تؤثر   
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على خمالطه شرا وتنشر عداوته إىل غريه، وجيب التحذير منهم ومن شرهم إذا مل يكن    
 فإنه جيب على علماء املسلمني ووالة     وإال-األخذ على أيديهم ومنعهم من مزاولة البدع  

ألن خطرهم على   . أمورهم منع البدع واألخذ على أيدي املبتدعة وردعهم عن شرهم
اإلسالم شديد، مث أنه جيب أن يعلم أن دول الكفر تشجع املبتدعة على نشر بدعتهم          

 . وتساعدهم على ذلك بشىت الطرق، ألن يف ذلك القضاء على اإلسالم وتشويه صورته  

         ّ              وصلى الل ه وسلم على   - أن ينصر دينه ويعلي كلمته وخيذل أعداءه           ّ  نسأل الل ه 
 . نبينا حممد وآله وصحبه
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 فهرس اآليات
 ٤٨..................................أفحكم اجلاهلية يبغون ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون

 ١٠٠...........................ى مسعه وقلبهأفرأيت من اختذ إهله هواه وأضله اهللا على علم وختم عل
 ٦...................................أال هللا الدين اخلالص والذين اختذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال

 ٢٧..............................إال من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بني يديه ومن خلفه رصدا
 ٤٤، ٤٢.............................أمل تر إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل من

 ٥٥.......................كاألنعام بل هم أضلأم حتسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إال 
 ٤٧.................................أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهللا ولوال كلمة
 ٥٥...............................إن الذين ال يرجون لقاءنا ورضوا باحلياة الدنيا واطمأنوا هبا والذين
 ٢٣، ٧.........................إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء ومن يشرك

 ٧٨، ٧٣............................. ياأيها الذين آمنوا صلوا عليهإن اهللا ومالئكته يصلون على النيب
 ٤٢...............................إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها وإذا حكمتم بني الناس

 ١٧.....................................إن املنافقني يف الدرك األسفل من النار ولن جتد هلم نصريا
 ١٧...........................إن املنافقني خيادعون اهللا وهو خادعهم وإذا قاموا إىل الصالة قاموا

 ٤٧..........................ماوات واألرض يف ستة أيام مث استوى علىإن ربكم اهللا الذي خلق الس
 ٤٥، ٤٣.................................إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور حيكم هبا النبيون الذين أسلموا

 ٥......................................إنا أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح والنبيني من بعده وأوحينا إىل
 ٥٤..................................إنا جعلنا ما على األرض زينة هلا لنبلوهم أيهم أحسن عمال

 ١٥...............................صلحوا بني أخويكم واتقوا اهللا لعلكم ترمحونإمنا املؤمنون إخوة فأ
 ٢٠...............................أوال يرون أهنم يفتنون يف كل عام مرة أو مرتني مث ال يتوبون وال

 ٤٨، ٤٣.......................اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهللا واملسيح ابن مرمي وما
 ٢٢......................احلج أشهر معلومات فمن فرض فيهن احلج فال رفث وال فسوق وال جدال

 ٥٤..........................ملوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال وهو العزيز الغفورالذي خلق ا
 ٥٠..............................الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من اهللا قالوا أمل نكن معكم

 ٥٠......................................................اهللا يستهزئ هبم وميدهم يف طغياهنم يعمهون
 ١٧..................املنافقون واملنافقات بعضهم من بعض يأمرون باملنكر وينهون عن املعروف
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 ٩٣................................وإذا قضى أمرا فإمنا يقول له كن فيكونبديع السماوات واألرض 
 ٤٣............................مث أنتم هؤالء تقتلون أنفسكم وخترجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون

 ١٤......................................ذلك بأهنم آمنوا مث كفروا فطبع على قلوهبم فهم ال يفقهون
 ٧............................ذلك هدى اهللا يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا حلبط عنهم ما

 ٦٣....................................دي لإلميان أن آمنوا بربكم فآمنا ربناربنا إننا مسعنا مناديا ينا
 ٢٠...................................................................صم بكم عمي فهم ال يرجعون

 ٢٧.............................................................عامل الغيب فال يظهر على غيبه أحدا
 ٨..............................فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وخذوهم
 ٤..............................فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل

 ٩٩، ٧٥......................... أمنا يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبعفإن مل يستجيبوا لك فاعلم
 ٥٦...............................فخرج على قومه يف زينته قال الذين يريدون احلياة الدنيا ياليت لنا

 ٤٢.................فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم
 ١٧.........................يف قلوهبم مرض فزادهم اهللا مرضا وهلم عذاب أليم مبا كانوا يكذبون

 ٦٤...............................ين ظلمت نفسي فاغفر يل فغفر له إنه هو الغفور الرحيمقال رب إ
 ٢٣....................................................................قال فعلتها إذا وأنا من الضالني

 ١٠٨..............................قل أتعلمون اهللا بدينكم واهللا يعلم ما يف السماوات وما يف األرض
 ٧٥...............................قل أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإمنا عليه ما محل وعليكم

 ٧٥..............................بكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم واهللاقل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيب
 ١١............................قل إمنا أنا بشر مثلكم يوحى إيل أمنا إهلكم إله واحد فمن كان يرجوا
 ٢٧...............................قل ال يعلم من يف السماوات واألرض الغيب إال اهللا وما يشعرون أيان

 ٩٣..........................قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل يب وال بكم إن أتبع إال
 ٥٢....................... يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من حتت أرجلكمقل هو القادر على أن

 ٤........................كان الناس أمة واحدة فبعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين وأنزل معهم
 ٥٧....................................................كلوا واشربوا هنيئا مبا أسلفتم يف األيام اخلالية

 ٤٤..........................ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن
 ١٠٣، ٧٥، ٧٣.............كم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم اهللا الذينال جتعلوا دعاء الرسول بين

 ٨.................................لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم
 ٧٦...................لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر
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 ٧..................................لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو املسيح ابن مرمي وقال املسيح يابين
 ٨٣...............................ء املهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهلم يبتغون فضالللفقرا

 ١٤..........................ما خلقنا السماوات واألرض وما بينهما إال باحلق وأجل مسمى والذين
 ٨٣...............................حممد رسول اهللا والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم تراهم

 ٢٣..........................من اهتدى فإمنا يهتدي لنفسه ومن ضل فإمنا يضل عليها وال تزر وازرة
 ٥٥..................................من كان يريد احلياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهلم فيها وهم

 ٧٥.........................من يطع الرسول فقد أطاع اهللا ومن توىل فما أرسلناك عليهم حفيظا
 ٣٠.............................................................هل أنبئكم على من ترتل الشياطني

 ٤٦...................هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله وكفى
 ٨، ٧..........................يابين ال تشرك باهللا إن الشرك لظلموإذ قال لقمان البنه وهو يعظه 

 ١٣.........................وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أىب واستكرب وكان
 ٢٢.........................وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس كان من اجلن ففسق

 ٤٤.................................وإذا دعوا إىل اهللا ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون
 ٣٩.................................إال هزوا أهذا الذي بعث اهللا رسوالوإذا رأوك إن يتخذونك 

 ٥٣................................وإذا قيل هلم آمنوا مبا أنزل اهللا قالوا نؤمن مبا أنزل علينا ويكفرون
 ٥٠.....................................وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إىل شياطينهم قالوا

 ٨٧............................وأقم الصالة طريف النهار وزلفا من الليل إن احلسنات يذهنب السيئات
 ٧٥.....................................توا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترمحونوأقيموا الصالة وآ

 ٢٢..............................وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن خيرجوا منها أعيدوا
 ١٥...............................وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدامها

 ٩٨........................وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله
 ٨١..........................................................................ك األقربنيوأنذر عشريت

 ٦٣............................................وأيوب إذ نادى ربه أين مسين الضر وأنت أرحم الرامحني
 ٢٩....................واتبعوا ما تتلو الشياطني على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطني

 ٨٠................................واذكرن ما يتلى يف بيوتكن من آيات اهللا واحلكمة إن اهللا كان لطيفا
 ٥٢.............................اهللا عليكم إذواعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا واذكروا نعمة 

 ٨٧................................................والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم املتقون
 ٩١، ٨٩، ٨٨، ٨٦.....والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا
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 ٢٢...............................والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني
 ٩٠، ٨٣.......................اتبعوهم بإحسانوالسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين 

 ١٠٠............................وجاوزنا ببين إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام هلم
 ٦......................وجحدوا هبا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة املفسدين

 ٦٦...........................ودخل املدينة على حني غفلة من أهلها فوجد فيها رجلني يقتتالن هذا
 ١٣....................................... أظن أن تبيد هذه أبداودخل جنته وهو ظامل لنفسه قال ما

 ١٤..............................وضرب اهللا مثال قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل
 ٥٥.........................................وعد اهللا ال خيلف اهللا وعده ولكن أكثر الناس ال يعلمون

 ٥٤...................................................وقالوا إن هي إال حياتنا الدنيا وما حنن مببعوثني
 ٣٧.....................ونسراوقالوا ال تذرن آهلتكم وال تذرن ودا وال سواعا وال يغوث ويعوق 

 ٨٠........................وقرن يف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل وأقمن الصالة وآتني
 ٤٣....................................وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعني بالعني واألنف باألنف

 ٣٩..........................ولئن سألتهم ليقولن إمنا كنا خنوض ونلعب قل أباهللا وآياته ورسوله
 ٤٨............................إن الشياطني ليوحونوال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه وإنه لفسق و

 ٤٥........................وال تدع مع اهللا إهلا آخر ال إله إال هو كل شيء هالك إال وجهه له
 ٦١.......................................................................وال تطع كل حالف مهني

 ٦٥...............................ولقد أرسلنا من قبلك رسال إىل قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا
 ٧......................ولقد أوحي إليك وإىل الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن

 ٦٣..........................حلسىن فادعوه هبا وذروا الذين يلحدون يف أمسائه سيجزونوهللا األمساء ا
 ٤٣................................وليحكم أهل اإلجنيل مبا أنزل اهللا فيه ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا

 ٤٧.............................وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إىل اهللا ذلكم اهللا ريب عليه توكلت
 ١٠.......................................................وما تشاءون إال أن يشاء اهللا رب العاملني

 ٤...............................................................ليعبدونوما خلقت اجلن واإلنس إال 
 ٥.....................وما كان الناس إال أمة واحدة فاختلفوا ولوال كلمة سبقت من ربك لقضي

 ٦..........................................................وما يؤمن أكثرهم باهللا إال وهم مشركون
 ٧٣..............................................................................وما ينطق عن اهلوى

 ١٣..........................ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو كذب باحلق ملا جاءه أليس يف
 ٧٢................................موداومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما حم



  كتاب التوحيد

 ١١٥

 ٣٩...........................ومن الناس من يتخذ من دون اهللا أندادا حيبوهنم كحب اهللا والذين
 ٥٤..................ومن الناس من يعبد اهللا على حرف فإن أصابه خري اطمأن به وإن أصابته

 ٥٦..............................ومن الناس والدواب واألنعام خمتلف ألوانه كذلك إمنا خيشى اهللا من
 ١١............................رة من اخلاسرينومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخ

 ٩٠............................ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني
 ٨٧............................ووصينا اإلنسان بوالديه إحسانا محلته أمه كرها ووضعته كرها ومحله

 ٩.......................ويعبدون من دون اهللا ما ال يضرهم وال ينفعهم ويقولون هؤالء شفعاؤنا
 ٧١.................................ولوا على اهللا إال احلق إمناياأهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم وال تق

 ٢٣..............................ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه وليكتب
 ٧٥، ٤٧، ٤٢.....................ياأيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم

 ٢٣.............................ياأيها الذين آمنوا آمنوا باهللا ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله
 ٥٠..................................................وا اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقنيياأيها الذين آمن

 ٤٣..........................ياأيها الذين آمنوا ادخلوا يف السلم كافة وال تتبعوا خطوات الشيطان
 ١٥.........................ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يف القتلى احلر باحلر والعبد

 ٦٦.................................ياأيها الذين آمنوا ال حتلوا شعائر اهللا وال الشهر احلرام وال اهلدي
 ٧٢................................وا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب وال جتهرواياأيها الذين آمن

 ٥١........................ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
 ٢٤...........................ياقوم ادخلوا األرض املقدسة اليت كتب اهللا لكم وال ترتدوا على أدباركم
 ١٧..............................خيادعون اهللا والذين آمنوا وما خيدعون إال أنفسهم وما يشعرون

 ٢٤...............................ألونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري وصد عن سبيليس



  كتاب التوحيد

 ١١٦

 فهرس األحاديث
 ١٠......................................................أجعلتين هللا ندا ؟ قل ما شاء اهللا وحده

 ١١................أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر  قالوا يا رسول اهللا؛ وما الشرك األصغر؛
 ٨٦.....................إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد

 ٦٤...........................................إذا سألتم اهللا فاسألوه جباهي فإن جاهي عند اهللا عظيم
 ٨١........................................................................أذكركم اهللا يف أهل بييت

 ٢١.....................................................................أربع يف أميت من أمر اجلاهلية
 ١٩...............أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصله منهن كانت فيه خصلة

 ٦٥..............................................................................أسألك حبق السائلني
 ٣٣..........................دع متثاال إال طمسته والأال أبعثك على ما بعثين عليه رسول اهللا أن ال ت

 ٣٥.......................أال أبعثك على ما بعثين عليه رسول اهللا أن ال تدع صورة إال طمستها وال
 ٨..............................أال أنبئكم بأكرب الكبائر ؟ قلنا بلى يا رسول اهللا قال اإلشراك باهللا

 ٣٤......................أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد أال فال تتخذوا
 ٨.............................اس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا قالوها عصموا مينأمرت أن أقاتل الن

 ٥١..........................إن اهللا قد أذهب عنكم عبية اجلاهلية وفخرها باآلباء، إمنا هو مؤمن تقي
 ٩٩.........................إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض

 ٥٨........................ه عليهأن النيب أخذ ترابا من بطحان، فجعله يف قدح، مث نفث عليه، وصب
 ٤٨.........................أن النيب تال هذه اآلية على عدي بن حامت الطائيفقال  يا رسول اهللا لسنا

 ٧٠..................أن عمر بن اخلطابقال يا رسول اهللا ألنت أحب إيل من كل شيء إال من نفسي
 ٢١............................................................................إنك امرؤ فيك جاهلية

 ٦٦.............................................................إنه ال يستغاث يب، وإمنا يستغاث باهللا
 ٨٧....................صدق به أفضل من جبل أحد ذهباأهنم خري القرون، وأن املد من أحدهم إذا ت
 ٣٣.....................................................إياكم والغلو فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو

 ٢٩................................اجتنبوا السبع املوبقات قالوا وما هي ؟ قال اإلشراك باهللا والسحر
 ٣٦.....................................................................اللهم ال جتعل قربي وثنا يعبد

 ١١.................تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد اخلميصة، تعس عبد اخلميلة
 ٦٩.......................يه وجد حالوة اإلميان، أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه مماثالث من كن ف

 ٦٢.............................................ثالثة ال يكلمهم اهللا وال يزكيهم وهلم عذاب أليم



  كتاب التوحيد

 ١١٧

 ٣٤...............................................................جعلت يل األرض مسجدا وطهورا
 ٧٦.............................................................................خذوا عين مناسككم

 ١٠٠............. حدثاء عهد بكفر، وللمشركني سدرة١٥٢خرجنا مع رسول اهللا إىل حنني وحنن 
 ٩٨.................هذا سبيل اهللا مث خط خطوطا عن ميينه وعن مشالهخط لنا رسول اهللا خطا فقال 

 ٨٩.....................................................................................خريكم قرين
 ١٤...................................................................سباب املسلم فسوق وقتاله كفر

 ٥٩.......................................مسعت رسول اهللا يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك
 ٧٦........................................................................صلوا كما رأيتموين أصلي

 ٨١.......................،] ٢١٤ الشعراء [قام رسول اهللا حني أنزل عليه وأنذر عشريتك األقربني 
 ٩٥..................................................................................كل بدعة ضاللة

 ٤..........................كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو ميجسانه
 ٣٥..................كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتويف صاحب لنا فأمر فضالة بقربه
 ٥٨......................كنا نرقى يف اجلاهلية فقلنا يا رسول اهللا كيف ترى يف ذلك ؟ فقال اعرضوا

 ١٤............................................ال ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض
 ٨٩..............ال تسبوا أصحايب، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما

 ١٠٥، ٧١، ٣٣......ال تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي إمنا أنا عبد فقولوا عبد اهللا ورسوله
 ٦٩...........................ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعني

 ١٠٥.....................................................................لتتبعن سنن من كان قبلكم
 ٣٣...................زل برسول اهللا طفق يطرح مخيصة له عن وجهه فإذا أغتم هبا كشفها فقالملا ن

 ٥١.......ليس منا من دعا إىل عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من غضب لعصبية
 ٢٠................................ما يتعاظم أن يتكلم به قال احلمد هللا الذي رد كيده إىل الوسوسة

 ٣٠.................................. على حممدمن أتى كاهنا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل
 ٩٥، ٩٤، ٩٣، ٤٧...................................من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

 ٢٥..............................................................................من بدل دينه فاقتلوه
 ٨١................................................................من بطأ به عمله مل يسرع به نسبه

 ٦٠...........................................................................من تعلق شيئا وكل إليه
 ٦١.............................................................من حلف بغري اهللا فقد كفر أو أشرك

 ١٠..........................................................من حلف بغري اهللا فقد كفر وأشرك



  كتاب التوحيد

 ١١٨

 ١٥.................................................................من حلف بغري اهللا كفر أو أشرك
 ٧٧....................................................................ب عن سنيت فليس مينمن رغ

 ١٠٨، ٩٤، ٩٣، ٧٦، ٤٧................................من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد
 ٩٩، ٩٧.من يعش منكم فسريى اختالفا كثريا ؟ فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني

 ٣٣...............................هنى رسول اهللا عن جتصيص القرب وأن يقعد عليه وأن يبىن عليه بناء
 ٩٤.................................حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللةوإياكم وحمدثات األمور، فإن كل 

 ٦٢............................ورجل جعل اهللا بضاعته، ال يشتري إال بيمينه، وال يبيع إال بيمينه
 ١٠٦...........................................................وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة

 ٨٩......................... افتراق األمة إىل ثالث وسبعني فرقة وأهنا يف النار إال١٣٤وملا ذكر 
 ٧١.......................عاىل وملاوملا قال له بعض أصحابه أنت سيدنا فقال السيد اهللا تبارك وت

 ٥٣........................................وما مل حتكم أئمتهم بكتاب اهللا إال جعل اهللا بأسهم بينهم
 ٧١...........................يا أيها الناس قولوا بقولكم وال يستهوينكم الشيطان، أنا حممد عبد اهللا
 ٢٠..........................يا رسول اهللا إن أحدنا ليجد يف نفسه ما لئن خير من السماء إىل األرض

 



  كتاب التوحيد

 ١١٩

 الفهرس
 ٢...........................................................................................................................املقدمة

 ٣.............................................. االحنراف يف حياة البشرية  وحملة عن الكفر واإلحلاد  والشرك والنفاقالباب األول 
 ٤..................................................................................حنراف يف حياة البشريةاال: الفصل األول 

 ٧..........................................................................................الفصل الثاين الشرك تعريفه أنواعه
 ١٣.......................................................................................الفصل الثالث الكفر تعريفه أنواعه
 ١٧........................................................................................الفصل الرابع النفاق تعريفه أنواعه

 ٢١......................أقسامها ، أحكامها:  الردة - الضالل - الفسق -اجلاهلية :  الفصل اخلامس بيان حقيقة كل من 
 ٢٦.............................................................................الباب الثاين  أقوال وأفعال تنايف التوحيد أو تنقصه

 ٢٧.............................................الفصل األول  ادعاء علم الغيب يف قراءة الكف والفنجان والتنجيم وغريمها
 ٢٩..................................................................................الفصل الثاين  السحر والكهانة والعرافة

 ٣٣..............................................الفصل الثالث تقدمي القرابني والنذور واهلدايا  للمزارات والقبور وتعظيمها
 ٣٧..........................................................الفصل الرابع يف بيان حكم تعظيم التماثيل  والنصب التذكارية

 ٣٩......................................................الفصل اخلامس يف بيان حكم االستهزاء بالدين  واالستهانة حبرماته
 ٤٢...................................................................................الفصل السادس احلكم بغري ما أنزل اهللا

 ٤٧...................................................................ادعاء حق التشريع والتحليل والتحرمي: الفصل السابع 
 ٥٠.........................................................ء إىل املذاهب اإلحلادية واألحزاب اجلاهليةالفصل الثامن  االنتما

 ٥٤......................................................................................الفصل التاسع  النظرية املادية للحياة
 ٥٨............................................................................................الفصل العاشر  الرقى والتمائم

 ٦١......................................................الفصل احلادي عشر  احللف بغري اهللا والتوسل واالستغاثة باملخلوق
 ٦٨....................................................وأهل بيته وصحابته  الباب الثالث  يف بيان ما جيب اعتقاده يف الرسول 

 ٦٩..................الفصل األول  يف وجوب حمبة الرسول وتعميمه والنهي عن الغلو واإلطراء يف مدحه وبيان مرتلته 

 ٧٥........................................................................ به واالقتداءالفصل الثاين  يف وجوب طاعته 

 ٧٨..........................................................الفصل الثالث  يف مشروعية الصالة والسالم على الرسول 
 ٨٠..................................................الفصل الرابع  يف فضل أهل البيت وما جيب هلم من غري جفاء وال غلو

 ٨٣.............. ومذهب أهل السنة واجلماعة فيما حدث بينهمالفصل اخلامس  يف فضل الصحابة وما جيب اعتقاده فيهم 
 ٨٩...............................................................ابة وأئمة اهلدىالفصل السادس  يف النهي عن سب الصح

 ٩٢.............................................................................................................الباب الرابع  البدع
 ٩٣....................................................................... أنواعها وأحكامها-الفصل األول  تعريف البدعة 

 ٩٧.............................................................:الفصل الثاين  ظهور البدع يف حياة املسلمني وحتته مسألتان
 ١٠٢....................................الفصل الثالث  موقف األمة اإلسالمية من املبتدعة ومنهج أهل السنة يف الرد عليهم

 ١٠٥........................................................................الفصل الرابع  يف بيان مناذج من البدع املعاصرة
 ١١١................................................................................................................فهرس اآليات

 ١١٦.............................................................................................................فهرس األحاديث
 ١١٩......................................................................................................................الفهرس

 


