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 دقيقة 45 (1التوسل ) األسبوع األول
 

التوصل معناهما متقارب ؛ ألن السين والصاد دائماً مأخوذ من الوسيلة ، والوسيلة والوصيلة والتوسل و  التوسل في اللغة :
اْهِدنَا ، ويقرأ :  6سورة الفاتحة :   اْهِدنَا الّصَراَط اْلُمْسَتِقيمَ يتناوبان ، يعني أحدهما يستعير مكان اآلخر ، ولهذا يقرأ قوله تعالى : 

 السبب الموصل إلى المقصود . والوسيلة هيبالسين ، وكالهما قراءة سبعية   الّسَراَط اْلُمْسَتِقيمَ 
 وهو على نوعين : 

إلى النجاة من النار ودخول عبادة يراد بها التوصل إلى رضوان اهلل والجنة ، ولهذا نقول جميع العبادات وسيلة  النوع األول :
 . الجنة

 من الوسيلة : ما يتخذ وسيلة إلجابة الدعاء وهو أقسام : النوع الثاني :
  

 التوسل إلى اهلل تعالى بأسمائه سواء كان باألسماء على سبيل العموم أو باسم معين منها . األول : القسم           
فـي دعـاء الهـم والغـم  التوسل باألسماء على سبيل العموم ما ثبت في الحديث الصحيح عن ابـن مسـعود  فمثال األول

حكمك ، عدل في قضـاكك ، أسـألك اللهـم بكـل : ) اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ، ناصيتي بيدك ، ماضي في 
من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك  اً علمته أحدأو أسم هو لك سميت به نفسك ، أو أنزلته في كتابك ، 

 أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ، ونور صدري ، وجالء حزني ، وذهاب همي وغمي ( .
لــك( . ونقــول نحــن اللهــم إنــي أســألك بأســمائك الحســنى ، ودليــل هــذا والشــاهد مــن الحــديث قولــه : )بكــل أســم هــو 

 . 180سورة األعراف :  َولّلِه األْسَمآُء اْلُحْسَنَى فَاْدُعوُه ِبَهاالقسم قوله تعالى : 
أن تقـول : )يـا غفـور اغفـر لـي يـا رحـيم ارحمنـي ، اللهـم إنـك عفـو تحـب العفـو  فمثـلمعـين باسم وهو التوسل  أما الثاني

 عف عني ( .فا
 

التوسل إلى اهلل تعالى بصفاته سواء كان ذلك على سبيل العموم أو بصفة خاصة ، ومن الصفات األفعـال ،  القسم الثاني :
فإن األفعال صفات ، مثال ذلك أن تقول : )اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا( وهذا التوسل صحيح 

، ويكــون خاصــا فمثــال العــام مــا ذكرتــه آنفــاً ، ومثــال الخــاص : )أعــوذ بعــزة اهلل ، والتوســل بالصــفات يكــون كــذلك عامــا 
 .  وقدرته من شر ما أجد وأحاذر(  فهنا توسل بصفة من صفات اهلل 

صل على محمد وعلـى آل محمـد كمـا صـليت علـى إبـراهيم وعلـى آل إبـراهيم (. فأنـت  : )اللهمبأفعال اهللومن التوسل 
 صالته على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أن يمنَّ بصالته على محمد وعلى آل محمد .  تسأل اهلل الذي منَّ ب

 
 

التوسل إلى اهلل تعالى باإليمان به، وبرسوله فيقول: اللهم بإيماني بك وبرسولك أسألك كذا وكذا. فيصـح  القسم الثالث:
رّبـّنَـآ ِإنـّنَـآ إلـى أن قـال:   164سورة البقـرة :  ِتاَلِف الّلْيِل َوالنّـَهارِ ِإّن ِفي َخْلِق الّسَماَواِت َواألْرِض َواخْ هذا، ودليله قوله تعالى: 
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أي فبسـبب   193سـورة آل عمـران :   َسـّيََاتَِنا َسِمْعَنا ُمَناِديًا يـَُناِدي ِلإِليَمـاِن َأْن آِمنُـوْا بِـَرّبُكْم َفآَمنّـا رَبـّنَـا فَـاْغِفْر لَنَـا ُذنُوبـَنَـا وََكّفـْر َعنّـا

 ا برسولك فاغفر لنا، فجعلوا اإليمان به وسيلة للمغفرة.إيمانن
ــاهلل، واإليمــان برســوله   ــة رســوله   فالتوســل باإليمــان ب ــة اهلل، ومحب ــاهلل ســبب  ، والتوســل بمحب جــائز، ألن اإليمــان ب

 موصل للمغفرة، ومحبة اهلل ورسوله سبب موصل للمغفرة فصح أن يتوسل إلى اهلل تعالى به .

 
التوسل إلى اهلل تعالى بحال الداعي أي أن يتوسل الداعي إلى اهلل بحاله وال يذكر شيَا مثل أن يقول: "اللهم إني  :القسم الرابع

أنا الفقير إليك، اللهم إني أنا األسير بين يديك " وما أشبه ذلك، والدليل على ذلك قول موسى عليه الصالة والسالم 
، ولم يذكر شيَا.  24سورة القصص :  َرّب ِإّني ِلَمآ أَنَزْلَت ِإَلّي ِمْن َخْيٍر َفِقير  حين سقى للمرأتين ثم تولى إلى الظل فقال: 

ووجه هذه اآلية أن حال الداعي إذا وصفها اإلنسان فإنها تقتضي الرحمة واللطف واإلحسان ال سيما إذا كانت بين 
 يدي أرحم الراحمين جل وعال.

 
 

 دقيقة 45 (2التوسل ) األسبوع الثاني
 

، كان يخطب الناس يوم    التوسل بدعاء من ترجى إجابة دعائه ، ودليل ذلك ما ثبت في مسلم أن النبي  والقسم الخامس :
، وقال : يا رسول اهلل هلكت األموال ، وانقطعت السبل فادع اهلل يغيثنا، فرفع   الجمعة فدخل رجل فاستقبل النبي  

. قال أنس بن مالك: )واهلل ما نرى -ثالث مرات -نا، اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا( ، يديه ثم قال : )اللهم أغث  النبي  
والقزعة هي القطعة الصغيرة من الغيم ، وما بيننا وما بين سلع من بيت وال دار  -لسماء من سحاب وال قزعة( افي 

ا توسطت السماء انتشرت وسلع جبل بالمدينة تأتي من نحوه السحاب قال فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس فلم
 ، من  منبره  إال والمطر يتحادر من لحيته .  ثم أمطرت فما نزل النبي 

التوســل إلــى اهلل بالعمــل الصــالح. وهــو أن يــذكر اإلنســان بــين يــدي دعائــه عمــاًل صــالحا يكــون ســبباً فــي حصــول  القســم الســادس:
غــار   إلــى المبيــتأواهــم ، ثالثــة مــن بنــي إســرائيل    المطلــوب ، ومثالــه قصــة الثالثــة الــذين حــدث عــنهم الرســول ،

بحكمته أن تنطبق عليهم صخرة ابتالء وامتحاناً وعبرة لعباده انطبقت علـيهم الصـخرة فـأرادوا  فدخلوا الغار فأراد اهلل 
أن يـــدفعوها فعجـــزوا فقـــال بعضـــهم لـــبعم إنـــه ال يخـــرجكم مـــن ذلـــك إال أن تتوســـلوا إلـــى اهلل تعـــالى بصـــالح أعمـــالكم، 
فتوسلوا إلى اهلل بصالح أعمـالهم فقـال أحـدهم: اللهـم إنـه كـان لـي أبـوان شـيخان كبيـران وكنـت ال أغبـق قبلهمـا أهـاًل وال 

علـى يـدي حتـى بـرق  اإلنـاء ، فبقيوكرهت أن أغبق أحداً قبلهمافوجدتهما نائمين … الشجر يوماً  طلبفنأى بي مااًل ، 
علـت ذلــك ابتغـاء وجهــك فاصـرف عنــا مـا نحــن فيـه ، أو فــافرج عنـا مــا الفجـر، ثــم اسـتيقظا فســقيتهما، اللهـم إن كنــت ف

 نحن فيه فانفرجت الصخرة قلياًل لكنهم ال يستطيعون الخروج.

أما الثاني: "فذكر أن له ابنة عم وكان يحبها حباً شديداً فأرادها علـى نفسـها فأبـت، ثـم إنـه فـي سـنة مـن السـنوات ألمـت 
فلمـا  -هـي للضـرورة مكنتـه مـن نفسـها  -اجتهـا فأعادهـا إال أن تمكنـه مـن نفسـهابها الحاجة فجاءت إليه تطلب دفع ح

 -فهـذه كلمـة عظيمـة مـ ثرة  -جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له: يا هذا اتـق اهلل، وال تفـم الخـاتم إال بحقـه
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حـين ذكـر  خوفـا مـن اهلل  يعنـي مـا تركتهـا رغبـة ألنـي ال أريـدها لكنـه تركهـا  -قال: فقمت عنها وهي أحب النـاس إلـي 

وأعطاهــا حاجتهــا" فجمــع هــذا الرجــل بــين كمــال العفــة والصــلة، قــال: "اللهــم إن كنــت فعلــت ذلــك ابتغــاء وجهــك  -بــه
 فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة إال أنهم ال يستطيعون الخروج ".

هم أجـره، إال واحـداً لـم يعطـه أجـره، فنمـاه وأعطـى كـل واحـد مـن -يعني أنـاس اسـتأجرهم -أما الثالث: فذكر أن له أجراء
له، وصار فيه إبل وغنم وبقر ورقيق حتى جاء العامل يطلب أجره فقال له كل ما ترى من اإلبل والغنم والرقيق كله لـك ، 
فقال له األجير: اتق اهلل، ال تستهزئ بي ، فقـال: ال أسـتهزئ بـك هـذه أجرتـك ، فأخـذها األجيـر وذهـب بهـا كلهـا فهـذه 

معاملة والوفاء التام من هذا الرجـل ؛ ألنـه مـن الممكـن أنـه إذا جـاء يطلـب أجـره أن يعطيـه أجـره وينتهـي ، لكـن ألمانتـه ال
ووفائــه أعطــاه كــل مــا نمــاه أجــره، قــال: اللهــم إن كنــت فعلــت ذلــك ابتغــاء وجهــك فــافرج عنــا مــا نحــن فيــه ، فانفرجــت 

 الصخرة وخرجوا يمشون.

ك ببــر والـــدي أن تــوفقني لبـــر أوالدي بــي ، فهــذا توســـل صــحيح ؛ وهـــو توســل بالعمـــل فلــو قــال قائـــل اللهــم إنـــي أســأل
 الصالح.

 
 

 

، بذاتـه ،   أن تتوسـل بـالنبي،  مثـلشرعية وهي محرمة الذي ال يجوز أن تتوسل إلى اهلل تعالى به فهو ما ليس بوسيلة  أما القسم
، نفسـه . أمـا   ، ومنزلته عند اهلل ينتفع بها الرسـول ، لرسول، ، ألن ذلك ال ينفعك أنت، فجاه ا أو أن تتوسل بجاه النبي، 

 أنت فليس لك فيها منفعة وكذلك ذاته من باب أولى. 
فخـرج يستسـقي بهـم  ، اآلن لـيس بصـحيح أن الصـحابة قحطـوا فـي عهـد عمـر بـن الخطـاب   ويدل علـى أن التوسـل بـالنبي، 

وإنـا نستشـفع إليـك بعـم نبينـا فاسـقنا فيقـوم  -والصـحابة يتوسـلون بنبـيهم بدعائـه -نا فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينـا فتسـقي
، الـوارد عـن الصـحابة أن   العباس بن عبد المطلـب ويـدعو اهلل تعـالى بالسـقيا فيسـقون. وهـذا دليـل علـى معنـى التوسـل بـالنبي، 

 معناه أنهم يتوسلون بدعائه ال بذاته.

وثانهم وتوسل الجاهلين بأوليائهم فهو توسل شركي ، ال نقول توسل بدعي بل هو توسل شركي ، أما توسل المشركين بأصنامهم وأ
 وال يصح أن نسميه توساًل بل هو شرك محم.

يـا  -بهـذا اللفـ  -ألن ه الء المتوسلين يدعون من يزعمون أنهم وسيلة، يأتي الرجل إلى من يزعمه ولياً ويقول يـا ولـي اهلل أنقـذني
ني، يـا نبـي اهلل أنقـذني، فهـذا ال يصـح أن نسـميه وسـيلة ولكـن نسـميه شـركا ؛ ألن دعـاء غيـر اهلل شـرك فـي الـدين آل البيت آنقذو 

َوَمْن َأَضـّل ِمّمـن يَـْدُعو ِمـن ُدوِن وسفه في العقل ؛ شرك في الدين ألنهم اتخذوا شريكا مع اهلل، وسفه في العقل ألن اهلل يقول:   
 .  5سورة األحقاف :   ُه ِإَلَى يـَْوِم اْلِقَياَمِة َوُهْم َعن ُدَعآئِِهْم َغاِفُلونَ الّلِه َمن الّ َيْسَتِجيُب لَ 

فوصف اهلل هذه المدعوات بأنهـا  6سورة األحقـاف :  َوِإَذا ُحِشَر الّناُس َكانُوْا َلُهْم َأْعَدآًء وََكانُوْا ِبِعَباَدتِِهْم َكاِفرِينَ ويوم القيامة ال ينفعونهم 
ستجيبون أبداً لو دعوهم إلى يوم القيامة، وبأنهـا غافلـة ال تـدري مـن يـدعوها وال تحـس بشـيء مـن ذلـك، وبأنـه إذا كـان عاجزة ال ي

يوم القيامة وهـو وقـت الحاجـة الحقيقيـة إذا حشـر النـاس كـانوا لهـم أعـداء وكـانوا بعبـادتهم كـافرين ؛ كـدعاء األوليـاء واألصـنام ومـا 
 أشبهها.
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َوَمن َيْدُع َمَع الّلِه ِإلَـَها آَخَر اَل بـُْرَهاَن لَـُه بِـِه فَِإنَّمـا ِحَسـابُُه ِعنـَد يلة بل هو شرك أكبر مخرج عن الدين: فال يصح أن نقول إنها وس
 ، فسمى اهلل هذا الداعي كافراً . 117سورة الم منون :   رَبِّه ِإنُّه اَل يـُْفِلُح اْلَكاِفُرونَ 

 

 
 
 
 

 دقيقة 45 (1العرافة  )السحر والكهانة و  األسبوع الثالث
 

 
 كل هذه األمور أعمال شيطانية محرمة ، تخل بالعقيدة أو تناقضها ألنها ال تحصل إال بأمور شركية.

 
 فالسحر : عبارة عما خفي ولطف سببه: –ا 

وهو: عزائم ورقى وكالم يتكلم به وأدوية وتـدخينات ،  -سمي سحراً ألنه يحصل بأمور خفية ال تدرك باألبصار
حقيقــة . ومنــه مــا يــ ثر فــي القلــوب واألبــدان فيمــرض ويقتــل ويفــرق بــين المــرء وزوجــه وتــأثيره بــإذن اهلل الكــوني  ولــه

وكثيـــر منـــه ال يتوصـــل إليـــه إال بالشـــرك والتقـــرب إلـــى األروا  الخبيثـــة بمـــا تحـــب  -القـــدري . وهـــو عمـــل شـــيطاني
: )اجتنبــوا الســبع   حيــث يقــول النبــي    ولهــذا قرنــه الشــارع بالشــرك -والتوصــل إلــى اســتخدامها باإلشــراك بهــا

الحــديث، فهــو داخــل فــي الشــرك مــن . . .    رواه البخــاري ومســلم  الموبقــات ( قــالوا ومــا هــي   قــال : )اإلشــراك بــاهلل والســحر(
 ناحيتين :

 

السـحر مـن ما فيه من استخدام الشياطين والتعلق بهم والتقرب إليهم بما يحبونه ليقوموا بخدمة السـاحر. ف األولى:
 .102سورة البقرة :   َولَـَِكّن الّشْياِطيَن َكَفُروْا يـَُعّلُموَن الّناَس الّسْحرَ تعليم الشياطين قال تعالى: 

 

َوَلَقـْد َعِلُمـوْا مـا فيـه مـن دعـوى علـم الغيـب ودعـوى مشـاركة اهلل فـي ذلـك. وهـذا كفـر وضـالل قـال تعـالى:  الثانية:
 . 102سورة البقرة :   ي ااَلِخَرِة ِمْن َخاَلقٍ َلَمِن اْشتَـَراُه َما َلُه فِ 

جماعة من أكـابر فعل أي نصيب وإذا كان كذلك فال شك أنه كفر وشرك يناقم العقيدة ويجب قتل متعاطيه. كما 
وقـد تســاهل النـاس فــي شـأن الســاحر والسـحر وربمــا عـدوا ذلــك فنـاً مــن الفنـون التــي  -رضـي اهلل عــنهم -الصـحابة

نحون أصحابها الجوائز والتشجيع. ويقيمـون النـوادي والحفـالت والمسـابقات للسـحرة ويحضـرها يفتخرون بها ويم
 آالف المتفرجين والمشجعين. وهذا من الجهل بالدين والتهاون بشأن العقيدة وتمكين للعابثين.
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 دقيقة 45 (2السحر والكهانة والعرافة  ) األسبوع الرابع
 

 الكهانة والعرافة: - 2
ادعاء علم الغيب ومعرفة األمور الغائبة كاإلخبار بما سيقع في األرض وما سيحصل. وأين مكان الشيء المفقود. وذلك عن وهما 

َهـْل أُنـَبّـَُُكْم َعلَـَى َمـن تـَنَــّزُل الّشـَياِطيُن   تـَنَــّزُل َعلَـَى )طريق استخدام الشياطين الذين يسترقون السمع من السـماء. كمـا قـال تعالى:
وذلك أن الشيطان يسترق الكلمـة مـن كـالم المالئكـة فيلقيهـا  .223-221سورة الشعراء :  ٍك أَثِيٍم   يـُْلُقوَن الّسْمَع َوَأْكثـَُرُهْم َكاِذبُونَ ُكّل َأفّا

في أذن الكاهن ويكذب الكاهن مـع هـذه الكلمـة مائـة كذبـة فيصـدقه النـاس بسـبب تلـك الكلمـة التـي سـمعت مـن السـماء . واهلل 
م الغيب . فمن ادعى مشاركته في شيء من ذلك بكهانة أو غيرها أو صدق من يدعي ذلك فقـد جعـل هلل شـريكا فيمـا المنفرد بعل

هو من خصائصه . والكهانـة ال تخلـو مـن الشـرك . ألنهـا تقربـاً إلـى الشـياطين بمـا يحبـون فهـي شـرك فـي الربوبيـة مـن حيـث ادعـاء 
قـال:  عـن النبـي  التقرب إلى غير اهلل بشيء من العبادة . وعـن أبـي هريـرة مشاركة اهلل في علمه. وشرك في األلوهية من حيث 

 . رواه أبو داود  ( )من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد  

 

أن السـحرة والكهـان والعـرافين يعبثـون بعقائـد النـاس بحيـث يظهـرون بمظهـر األطبـاء  :ومما يجـب التنبيـه عليـه والتنبـه لـه
بــأن يــذبحوا خروفــاً صــفته كــذا وكــذا أو دجاجــة. أو يكتبــون لهــم الطالســم الشــركية والتعاويــذ  -فيــأمرون المرضــى بالــذبح لغيــر اهلل

الشــيطانية بصــفة حــروز يعلقونهــا فــي رقــابهم أو يضــعونها فــي صــناديقهم أو فــي بيــوتهم. والــبعم اآلخــر يظهــر بمظهــر المخبــر عــن 
ة، بحيــث يأتيــه الجهــال فيســألونه عــن األشــياء الضــائعة فيخبــرهم بهــا أو يحضــرها لهــم بواســطة المغيبــات وأمــاكن األشــياء المفقــود

ــه مــن الشــياطين ــار وال تــ ثر فيــه. أو غيــر ذلــك مــن  -عمالئ وبعضــهم يظهــر بمظهــر الــولي الــذي لــه خــوارق وكرامــات كــدخول الن
لفتنة. أو هي أمور تخيلية ال حقيقة لها بل هي الشعوذات التي هي في حقيقتها سحر من عمل الشيطان يجري على أيدي ه الء ل

ــة  -حيــل خفيــة يتعاطونهــا أمــام األنظــار كعمــل ســحرة فرعــون بالحبــال والعصــي ــه للســحرة البطائحي قــال شــيس اإلســالم فــي مناحرت
نــار وغيرهــا األحمديــة  الرفاعيــة قــال: )يعنــي شــيس البطائحيــة ورفــع صــوته نحــن لنــا أحــوال وكــذا وكــذا. وادعــى األحــوال الخارقــة كال

قــال شــيس اإلســالم: فقلــت ورفعــت صــوتي وغضــبت : أنــا  - ألجلهــا نمــوأنهــم يســتحقون تســليم الحــال إليــه  واختصاصــهم بهــا.
أخاطب كل أحمدي من مشرق األرض إلى مغربها أي شيء فعلوه في النار فأنا أصـنع مثـل مـا تصـنعون ومـن احتـرق فهـو مغلـوب، 

فسـألني األمـراء والنـاس عـن ذلـك فقلـت: ألن  -عـد أن تغسـل جسـومنا بالخـل والمـاء الحـارولكـن ب -وربما قلت: فعليه لعنـة اهلل 
فأخـذ يظهـر  -لهم حياًل في االتصال بالنار يصنعونها من أشياء من دهن الضفادع وقشر النارنج وحجر الطلـق فضـج النـاس بـذلك

ريت. فقلت فقم. وأخـذت أكـرر عليـه فـي القيـام إلـى القدرة على ذلك فقال : أنا وأنت نلف في بارية بعد أن تطلى جسومنا بالكب
ذلك. فمد يده يظهر خلع القميص. فقلت: ال حتى تغتسل بالماء الحار والخل فأحهر الوهم علـى عـادتهم فقـال: مـن كـان يحـب 



 

 الرابعالمستوى  -منهج التوحيد  

 8 قسم التعليم – المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالربوة

8 
األميــر فليحضــر خشــبا. أو قــال حزمــة حطــب فقلــت: هــذا تطويــل وتفريــق للجمــع وال يحصــل بــه مقصــود بــل قنــديل يوقــد وأدخــل 

مجمـوع   إصبعي وإصبعك فيه بعد الغسل ومن احترقت إصبعه فعليه لعنة اهلل أو قلت فهو مغلوب. فلمـا قلـت ذلـك تغيـر وذل انتهـى

 . والمقصود منه بيان أن ه الء الدجالين يكذبون على الناس بمثل هذه الحيل الخفية . (  .466-11/465الفتاوى )
 

 دقيقة 45 واألشخاص أحياًء وأمواتاً التبرك باألماكن واآلثار  األسبوع الخامس
 

وهو لون من ألوان الوثنيـة وشـبكة يصـطاد بهـا المرتزقـة أمـوال  -التبرك بالمخلوقين من البدع المحدثة
وطلب ثبـوت الخيـر  -السذج من الناس ، والتبرك: طلب البركة وهي ثبوت الخير في الشيء وزيادته 

أما  -وهو اهلل سبحانه ، فهو الذي ينزل البركة ويثبتها وزيادته إنما يكون ممن يملك ذلك ويقدر عليه
المخلـوق فإنـه ال يقـدر علـى مـنح البركـة وإيجادهـا وال علـى إبقائهـا وتثبيتهـا، فـالتبرك باألمـاكن واآلثـار 
واألشخاص أحياء وأمواتاً ال يجوز ألنه إما شرك، إن اعتقد أن ذلك الشيء يمنح البركة أو وسيلة إلـى 

أن زيارتــه ومالمســته والتمســح بــه ســبب لحصــولها مــن اهلل ، وأمــا مــا كــان الصــحابة  الشــرك إن اعتقــد
   كمـا تقـدم  فـذلك خـاص بـه    و ريقـه ومـا انفصـل مـن جسـمه   يفعلونه من التبرك بشعر النبـي 

فــي حــال حياتــه ووجــوده بيــنهم بــدليل أن الصــحابة لــم يكونــوا يتبركــون بحجرتــه وقبــره بعــد موتــه ، وال  
صدون األماكن التي صلى فيهـا أو جلـس فيهـا ليتبركـوا بهـا وكـذلك مقامـات األوليـاء مـن بـاب كانوا يق

أولـى ، ولـم يكونــوا يتبركـون باألشــخاص الصـالحين كــأبي بكـر وعمــر وغيرهمـا مــن أفاضـل الصــحابة ال 
 فــي الحيــاة وال بعــد المــوت ، ولــم يكونــوا يــذهبون إلــى غــار حــراء ليصــلوا فيــه أو يــدعوا ، ولــم يكونــوا
يــذهبون إلــى الطــور الــذي كلــم اهلل عليــه موســى ليصــلوا فيــه ويــدعوا ، أو إلــى غيــر هــذه األمكنــة مــن 
الجبال التي يقال أن فيها مقامات األنبياء أو غيـرهم وال إلـى مشـهد مبنـي علـى أثـر نبـي مـن األنبيـاء ، 

أحـد مـن السـلف  يصـلي فيـه بالمدينـة النبويـة دائمـا لـم يكـن   وأيضا فـإن المكـان الـذي كـان النبـي 
يســتلمه وال يقبلــه، وال الموضــع الــذي صــلى فيــه بمكــة وغيرهــا، فــإذا كــان الموضــع الــذي كــان يطــ ه 
بقدميه الكريمتين ويصلي عليه لم يشـرع ألمتـه التمسـح بـه وال تقبيلـه فكيـف بمـا يقـال أن غيـره صـلى 

رار مـن ديـن اإلسـالم أن فيه أو نام عليه ، فتقبيل شيء من ذلك والتمسح به قد علـم العلمـاء باالضـط
 ( تحقيق الدكتور ناصر العقل .802-2/795انظر اقتضاء الصراط المستقيم )   هذا ليس من شريعته 
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 دقيقة 45 (1الحكم بغير ما أنزل اهلل  ) األسبوع السادس
 

 
ة رســـوله عنـــد مــن مقتضـــى اإليمـــان بــاهلل تعـــالى وعبادتـــه الخضــوع لحكمـــه والرضـــا بشــرعه والرجـــوع إلـــى كتابــه وســـن

االخـتالف فـي األقــوال وفـي األصـول وفــي الخصـومات وفـي الــدماء واألمـوال وسـائر الحقــوق. فـإن اهلل هـو الحكــم 
وإليه الحكم. فيجب على الحكـام أن يحكمـوا بمـا أنـزل اهلل ويجـب علـى الرعيـة أن يتحـاكموا إلـى مـا أنـزل اهلل فـي  

الّلَه يَْأُمرُُكْم َأن تُ ّدوْا األَمانَاِت ِإَلَى َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم بـَْيَن النّـاِس  ِإنّ كتابه وسنة رسوله، قال تعالى في حق الوالة: 
يَا َأيـَّها اّلِذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا الّلَه َوَأِطيُعوْا الّرُسوَل َوُأْوِلي األْمـِر وقال في حق الرعية: ،  58سورة النساء :   َأن َتْحُكُموْا بِاْلَعْدلِ 

ر  َوَأْحَسـُن تَـْأِويالً ْنُكْم فَِإن تـََناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فـَُرّدوُه ِإَلى الّلِه َوالّرُسوِل ِإن ُكْنُتْم تـُْ ِمُنوَن بِالّلِه َواْليَـْوِم ااَلخِ مِ   ِر َذِلَك َخيـْ

ــَر ِإلَــى الّــِذيَن لى : ثــم بــين أنــه ال يجتمــع اإليمــان مــع التحــاكم إلــى غيــر مــا أنــزل اهلل ، فقــال تعــا،   59ســورة النســاء :  َألَــْم تـَ
وِت َوقَـْد أُِمـُرَوْا َأن َيْكُفـُروْا بِـِه يـَْزُعُموَن َأنـُّهْم آَمُنوْا ِبَمآ أُْنِزَل ِإلَْيَك َوَمآ أُنِزَل ِمن قـَْبِلَك يُرِيُدوَن َأن يـََتَحاَكُمَوْا ِإلَـى الطّـاغُ 

فَــالَ َورَبّــَك الَ يـُْ ِمنُــوَن َحتّــَى ُيَحّكُمــوَك ِفيَمــا إلــى قولــه تعــالى: ،  60ســورة النســاء :  َويُرِيــُد الّشــْيطَاُن َأن ُيِضــّلُهْم َضــاَلالً بَِعيــداً 
ــنَـُهْم ثُــّم الَ َيِجــُدوْا ِفــَي َأنـُْفِســِهْم َحَرجــاً ّمّمــا َقَضــْيَت َوُيَســّلُموْا َتْســِليماً  فنفــى ســبحانه نفيــاً م كــداً ،  65ســورة النســاء :  َشــَجَر بـَيـْ

كمـا أنـه حكـم بكفـر الـوالة الـذين ال   -ويرض بحكمه و يسلم لـه عمن لم يتحاكم إلى الرسول    بالقسم اإليمان
سـورة المائـدة    َوَمن ّلْم َيْحُكم ِبَمآ َأنَزَل الّلُه فَُأْولَـَََِك ُهـُم اْلَكـاِفُرونَ ) يحكمون بما أنزل اهلل وبظلمهم وفسقهم قال تعالى :

َوَمـن لّـْم َيْحُكـم ِبَمـآ َأنـَزَل اللّـُه ) ، 45سـورة المائـدة :      أنـَزَل اللّـُه فَُأْولَــَََِك ُهـُم الظّـاِلُمونَ  َوَمن ّلْم َيْحُكم ِبَمـآ)،  44: 
  . 47سورة المائدة :   فَُأْولَـَََِك ُهُم اْلَفاِسُقونَ 

بـين العلمـاء ، فـال يقبـل  والبد من الحكم بما أنزل اهلل والتحاكم إليه في جميع موارد النزاع في األقـوال االجتهاديـة
منها إال ما دل عليـه الكتـاب والسـنة مـن غيـر تعصـب لمـذهب وال تحيـز إلمـام ، وفـي المرافعـات والخصـومات فـي 

فـإن اإلسـالم كـل ال  -سائر الحقوق ال في األحوال الشخصية فقط كما في بعم الدول التي تنتسـب إلـى اإلسـالم
ــبَـْعِم وقــال تعــالى:  ، 208ســورة البقــرة  :    ُنــوْا اْدُخُلــوْا ِفــي الّســْلِم َكآفّــةً يَأَيـَّهــا الّــِذيَن آمَ ( يتجــزأ قــال تعــالى: ْ ِمُنــوَن ِب َأفـَتـُ

 .  85سورة البقرة  :    اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن بِبَـْعمٍ 
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 دقيقة 45 (2الحكم بغير ما أنزل اهلل  ) األسبوع السابع
 

أقوال أئمتهم إلى الكتـاب والسـنة فمـا وافقهمـا أخـذوا بـه ومـا خالفهمـا  وكذلك يجب على أتباع المذاهب أن يردوا
وهــذا مــذهبهم  -ردوه دون تعصــب أو تحيــز. وال ســيما فــي أمــور العقيــدة فــإن األئمــة رحمهــم اهلل يوصــون بــذلك 

اّتَخُذَوْا َأْحَباَرُهْم َورُْهَبانـَُهْم فمن خالف ذلك فليس متبعا لهم وإن انتسب إليهم وهو ممن قال اهلل فيهم:  -جميعاً 
فليســت اآليــة خاصــة بالنصــارى بــل تتنــاول كــل مــن فعــل مثــل ،  31ســورة التوبـة  :    َأْربَابــاً ّمــن ُدوِن اللّــِه َواْلَمِســيَح ابْــَن َمــْريَمَ 
ك اتباعـاً لمـا يهـواه بأن حكـم بـين النـاس بغيـر مـا أنـزل اهلل، أو طلـب ذلـ فعلهم فمن خالف ما أمر اهلل به ورسوله 

ويريــده، فقــد خلــع ربقــة اإلســالم واإليمــان مــن عنقــه. وإن زعــم أنــه مــ من، فــإن اهلل تعــالى أنكــر علــى مــن أراد ذلــك 
وأكذبهم في زعمهم اإليمان، لما في ضـمن قولـه: )يزعمـون( مـن نفـي إيمـانهم فـإن )يزعمـون( إنمـا يقـال غالبـا لمـن 

سـورة    َوقَـْد أُِمـُرَوْا َأن َيْكُفـُروْا بِـهِ جبها وعملـه بمـا ينافيهـا يحقـق هـذا قولـه: ادعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته لمو 

 60النساء : 
 

فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحدا والتوحيد هو  (1)و ألن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد، كما في آية البقرة 
َفَمــْن َيْكُفــْر ( كمــا أن ذلــك بــين فــي قولــه تعــالى:أســاس اإليمــان الــذي تصــلح بــه جميــع األعمــال وتفســد بعدمــه ،  

 . (2) ، ذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به 256سورة البقرة :    بِالطّاُغوِت َويـْْ ِمن بِالّلِه فـََقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقىَ 

مـان وعقيـدة وعبـادة هلل يجـب أن يـدين ونفي اإليمان عمن لم يحكم بما أنزل اهلل يدل علـى أن تحكـيم شـرع اهلل إي
بهـا المسـلم ، فـال يحكـم شـرع اهلل مـن أجـل أن تحكيمـه أصـلح للنـاس وأضـبط ل مـن فقـط فـإن بعـم النـاس يركــز 
على هذا الجانب وينسى الجانب األول واهلل سبحانه قد عـاب علـى مـن يحكـم شـرع اهلل ألجـل مصـلحة نفسـه مـن 

ُهْم ّمْعِرُضـوَن   انه: فقال سبح -تعالى بذلك -دون تعبد هلل ـنَـُهْم ِإَذا َفرِيـق  ّمـنـْ َوِإَذا ُدُعَوْا ِإَلى الّلِه َوَرُسـوِلِه لِـَيْحُكَم بـَيـْ
فهـم ال يهتمـون إال بمـا يهـوون. ومـا خـالف هـواهم أعرضـوا ،  49-48سـورة النـور :    َوِإن َيُكْن ّلُهُم اْلَحـّق يَـْأتـَُوْا ِإلَْيـِه ُمـْذِعِنينَ 

 .تعبدون هلل بالتحاكم إلى رسوله  عنه ألنهم ال ي
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 دقيقة 45 (3الحكم بغير ما أنزل اهلل  ) األسبوع التاسع
 

 حكم من حكم بغير ما أنزل اهلل :

 . 44سورة المائدة  :    َوَمن ّلْم َيْحُكم ِبَمآ أَنَزَل الّلُه فَُأْولَـَََِك ُهُم اْلَكاِفُرونَ قال اهلل تعالى: 

ية الكريمة أن الحكم بغير ما أنزل اهلل كفر ، وهذا الكفر تارة يكون كفراً أكبر ينقل عن الملة. وتارة يكـون كفـراً أصـغر في هذه اآل
ال يخــرج مــن الملــة وذلــك بحســب حــال الحــاكم فإنــه إن اعتقــد أن الحكــم بمــا أنــزل اهلل غيــر واجــب وأنــه مخيــر فيــه أو اســتهان 

ين والـنظم الوضـعية أحسـن منـه وأنـه ال يصـلح لهـذا الزمـان أو أراد بـالحكم بغيـر مـا أنـزل اهلل بحكم اهلل واعتقد أن غيـره مـن القـوان
استرضاء الكفار والمنافقين فهذا كفر أكبر، وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل اهلل وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مـع اعترافـه 

إن جهــل حكــم اهلل فيهـا مــع بــذل جهــده واسـتفرار وســعه فــي معرفــة بأنـه مســتحق للعقوبــة فهـذا عــاص ويســمى كــافراً كفـراً أصــغر. و 
وهـذا فـي الحكـم فـي القضـية الخاصـة ، وأمـا الحكـم فـي ،  (1)الحكم وأخطأه فهذا مخطـ  لـه أجـر علـى اجتهـاده وخطـ ه مغفـور 

غيـر علـم كـان مـن أهـل النـار، فـإن الحـاكم إذا كـان ديّنـا لكنـه حكـم ب (2)القضايا العامة فإنه يختلف ، قال شيس اإلسالم ابن تيمية 
وإن كان عالمـا لكنـه حكـم بخـالف الحـق الـذي يعلمـه كـان مـن أهـل النـار، وإذا حكـم بـال عـدل وال علـم أولـى أن يكـون مـن أهـل 
النار، وهذا إذا حكم في قضية لشخص. وأمـا إذا حكـم حكمـا عامـاً فـي ديـن المسـلمين فجعـل الحـق بـاطال والباطـل حقـا والسـنة 

سنة والمعروف منكرًا والمنكر معروفاً ، ونهى عما أمر اهلل به ورسوله. وأمر بما نهى اهلل عنه ورسـوله فهـذا لـون آخـر بدعة والبدعة 
سـورة القصـص   َلُه اْلُحْكُم َوِإلَْيـِه تـُْرَجُعـونَ يحكم فيه رب العالمين، وإله المرسلين مالك يوم الدين الذي له الحمد في األولى واآلخرة: 

  . 28سورة الفتح :  َو اّلِذَي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْلُهَدَى َوِديِن اْلَحّق لُِيْظِهَرُه َعَلى الّديِن ُكّلِه وََكَفَى بِالّلِه َشِهيداً هُ (،   88:  
ه هو عـدالً فهو كافر. فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يرا رسولهعلى وال ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل اهلل  وقال أيضاً :

ثيـر مـن من غير اتباع لما أنزل اهلل فهو كافر. فإنه ما من أمة إال وهي تأمر بالحكم بالعدل. وقد يكون العدل فـي دينهـا مـا يـراه أكـابرهم، بـل ك
اعين يـرون أن هـذا المنتسبين إلى اإلسالم يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها اهلل كسواليف البادية )أي عادات من سلفهم( وكـانوا األمـراء المطـ

أمر هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر. فإن كثيراً من الناس أسلموا ولكن ال يحكمون إال بالعادات الجارية التي ي
خالف ما أنـزل اهلل فهـم  بها المطاعون، فه الء إذا عرفوا أنه ال يجوز لهم الحكم إال بما أنزل اهلل فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا ب

وقـال الشـيس محمـد بـن إبـراهيم : وأمـا الـذي قيـل فيـه أنـه كفـر دون كفـر إذا حـاكم إلـى غيـر اهلل مـع اعتقـاد أنـه عـاص وأن ( انتهـى. 3)كفار 
حكـم الشـرع حكم اهلل هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها. أما الـذي جعـل قـوانين بترتيـب و تخضـيع فهـو كفـر وإن قـالوا أخطأنـا و 

( ففـرق رحمـه اهلل بـين الحكـم الجزئـي الـذي ال يتكـرر وبـين الحكـم العـام الـذي هـو المرجـع فـي جميـع 4أعدل ، فهذا كفـر ناقـل عـن الملـة )
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ذا هـاألحكام أو غالبها وقرر أن هذا الكفر ناقل عن الملة مطلقاً، وذلك ألن من نحى الشريعة اإلسالمية وجعـل القـانون الوضـعي بـديالً منهـا ف

 . دليل على أنه يرى أن القانون أحسن وأصلح من الشريعة وهذا الشك أنه كفر أكبر يخرج من الملة ويناقم التوحيد
 
 
 

 دقيقة 45 (1الوالء والبراء ) األسبوع العاشر
 

 هي النصرة والمحبة واإلكرام واالحترام مع المحبوبين حاهراً وباطناً  تعريف الوالء :
نـَُهْم ّمـَن ِلّي اّلِذيَن آَمُنوْا ُيْخرُِجُهْم ّمَن الظُّلَماِت ِإَلى الّنوِر َواّلِذيَن َكَفُرَوْا َأْولَِيآُكُهُم الطّاُغوُت ُيْخرُِجو قال تعالى:}الّلُه وَ  

 . 257البقرة :   الّنوِر ِإَلى الظُّلَماِت ُأْولَـَََِك َأْصَحاُب الّناِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن{

 هار الود لهم ، باألقوال واألفعال والنوايا .حرب إليهم وإالتقة الكفار تعني الافمو  -
 ذار واإلنذار .عاإلو البعد والخالص والعداوة بعد ه تعريف البراء :

 
 بن تيمية رحمه اهلل :ايقول شيس اإلسالم 

فإن الظلم  –ه وإن حلم – ليهايو فعليه أن  مسلم ن كان هناكإي في اهلل ، فلا) على الم من أن يعادي في اهلل ، ويو 
نَـُهَما{  . 9الحجرات :  ال يقطع المواالة اإليمانية قال تعالى : }َوِإن طَآئَِفَتاِن ِمَن اْلُمْ ِمِنيَن اقْـَتتَـُلوْا فََأْصِلُحوْا بـَيـْ

خوة مع وجود القتال والبغي ، وأمر باإلصال  بينهم ، فليتدبر الم من : أن الم من تجب مواالته وإن أفجعلهم 
ن اهلل بعث الرسول ، وأنزل الكتب إعاداته وإن أعطاك وأحسن إليك . فتدا عليك ، والكافر تجب محلمك واع

ألعدائه ، واإلكرام والثواب ألوليائه واإلهانة والعقاب  غمبوالليكون الدين كله هلل ، فيكون الحب ألوليائه 
 ألعدائه . 

ة والثـواب الاو سـتحق مـن المـاعـة ومعصـية وسـنة وبدوطاعة  وبروإذا أجتمع في الرجل الواحد : خير وشر ، وفجور 
بقدر ما فيه مـن الخيـر ، وأسـتحق مـن المعـاداة والعقـاب بحسـب مـا فيـه مـن الشـر ، فيجتمـع فـي الشـخص الواحـد 

فيـه لحاجتـه . هـذا هـو األصـل موجبـات اإلكـرام واإلهانـة كـاللص تقطـع يـده لسـرقته ، ويعطـى مـن بيـت المـال مـا يك
 ( 1) السنة والجماعة وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم (تفق عليه أهل االذي 

وأهل السنة والجماعة يتبرأون ممن حاد اهلل ورسوله ولو كان أقرب قريب قـال تعـالى : }الّ َتِجـُد قـَْومـاً يـُْ ِمنُـوَن بِاللّـِه 
، وقال  22المجادلـة :  آبَآَءُهْم َأْو َأبـَْنآَءُهْم َأْو ِإْخَوانـَُهْم َأْو َعِشيَرتـَُهْم{ َواْليَـْوِم ااَلِخِر يـَُوآّدوَن َمْن َحآّد الّلَه َوَرُسوَلُه َوَلْو َكانـَُواْ 
 . 71التوبة :  تعالى  }َواْلُمْ ِمُنوَن َواْلُمْ ِمَناِت بـَْعُضُهْم َأْولَِيآُء بـَْعٍم{
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 دقيقة 45 (2الوالء والبراء ) األسبوع الحادي عشر
 

  :لة الحسنةالفرق بين المواالة والمعام
 

ــْم  تعــالى هقولــأن الــوالء شــيء والمعاملــة شــيء أخــر واألصــل فــي هــذا  ــُه َعــِن الّــِذيَن َل َهــاُكُم الّل : }الّ يـَنـْ
 اْلُمْقِسِطيَن{ يـَُقاتُِلوُكْم ِفي الّديِن َوَلْم ُيْخرُِجوُكْم ّمن ِديَارُِكْم َأن تـَبَـّروُهْم َوتـُْقِسطَُوْا ِإلَْيِهْم ِإّن الّلَه ُيِحّب 

ومـــن هنـــا : يتضـــح لنـــا أن المـــوالة الممثلـــة فـــي الحـــب والنصـــرة شـــيء . والنفقـــة والصـــلة واإلحســـان 
َنا اإِلْنَســاَن ِبَواِلَديْــِه َحَمَلْتــُه أُّمـــُه َوْهنــاً َعلَــَى َوْهـــٍن ، ل قــارب الكفــار شــيء آخـــر  قــال تعــالى : }َوَوّصـــيـْ

َك ِإَلّي اْلَمِصيُر   َوِإن َجاَهَداَك َعَلَى َأن ُتْشِرَك ِبي َما لَـْيَس لَـَك َوِفَصالُُه ِفي َعاَمْيِن َأِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَديْ 
َيا َمْعُروفاً َواتّبِـْع َسـِبيَل َمـْن أَنَـاَب ِإلَـّي ثُـّم ِإلَـّي َمـْرجِ  ُهَما ِفي الّدنـْ ُعُكْم فَـأُنـَّبَُُكْم ِبِه ِعْلم  َفاَل ُتِطْعُهَما َوَصاِحبـْ

 . 15-14لقمان :   ِبَما ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن{
َمَى َواْلَمَسـاِكيِن وقال تعالى : }َواْعُبُدوْا الّلَه َوالَ ُتْشرُِكوْا بِـِه َشـْيَاً َوبِاْلَوالِـَدْيِن ِإْحَسـاناً َوبِـِذي اْلُقْربَـَى َواْلَيتَـا

ا َمَلَكــــْت َواْلَجــــاِر ِذي اْلُقْربَــــَى َواْلَجــــاِر اْلُجنُــــِب َوالّصــــاِحِب بِالَجْنــــِب َوابْــــِن الّســــِبيِل َوَمــــ
 . 36النساء :   أَْيَماُنُكْم ِإّن الّلَه الَ ُيِحّب َمن َكاَن ُمْخَتاالً َفُخورًا{

 
 

 دقيقة 45 (3الوالء والبراء ) األسبوع الثاني عشر
 

 :من مظاهر مواالة الكفار
 داوود رواه أبو :)من تشبه بقوم فهو منهم(. التشبه بهم في الملبس والكالم وغيرهما قال النبي  – 1
اإلقامــة فــي بالدهــم وعــدم االنتقــال منهــا إلــى بلــد المســلمين ألجــل الفــرار بالــدين . قــال تعــالى : }ِإّن الّــِذيَن تـََوفّــاُهُم  – 2

ُض اللّـِه َواِسـَعًة فـَتُـَهـاِجُروْا  َأرْ اْلَمآلِئَكُة حَاِلِمَي أَنـُْفِسِهْم قَاُلوْا ِفيَم ُكنُتْم قَاُلوْا ُكّنا ُمْسَتْضـَعِفيَن ِفـي األْرِض قَـاْلَوْا أَلَـْم َتُكـنْ 
َداِن اَل َيْسـَتِطيُعوَن ِحيلَـًة َواَل ِفيَها فَُأْولَـَََِك َمْأَواُهْم َجَهّنُم َوَسآَءْت َمِصيرًا   ِإالّ اْلُمْسَتْضـَعِفيَن ِمـَن الّرَجـاِل َوالّنَسـآِء َواْلوِلْـ

ُهْم وََكـاَن اللّـُه َعُفـّوًا َغُفـورًا{يـَْهَتُدوَن َسِبياًل   فَُأْولَـَََِك َعَسـى اللّـُه َأن يَـ  . فلـم يعـذر اهلل فـي اإلقامـة  98 - 97النسـاء :  ْعُفـَو َعـنـْ
في بـالد الكفـار إال المستضـعفين الـذين ال يسـتطيعون الهجـرة . وكـذلك مـن كـان فـي أقامتـه مصـلحة دينيـة كالـدعوة 

 إلى اهلل ونشر اإلسالم في بالدهم .
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عنــد الضــرورة ، كــالعالج  إالنزهــة ومتعــة الــنفس .والســفر إلــى بــالد الكفــار محــرم الســفر إلــى بالدهــم لغــرض ال – 3

والتجـارة والتعلــيم ويشــترط كـذلك لجــواز هــذا الســفر أن يكـون مظهــراً لدينــه معتــزاً بإسـالمه مبتعــداً عــن مــواطن 
 الشر .

 الردة . وقوع وأعانتهم ومناصرتهم  على المسلمين ومدحهم والذب عنهم . وهذا من نواقم اإلسالم  – 4
االستعانة بهم والثقة بهـم وتـوليتهم المناصـب التـي فيهـا أسـرار المسـلمين واتخـاذهم بطانـة ومستشـارين . قـال تعـالى   – 5

بَـْغَضـآُء ِمـْن َأفْــَواِهِهْم َوَمـا ِت الْ }يَأَيـَّها اّلِذيَن آَمُنوْا اَل تـَّتِخُذوْا ِبطَانًَة ّمـن ُدوِنُكـْم اَل يَـْأُلوَنُكْم َخبَـااًل َوّدوْا َمـا َعنِـّتْم قَـْد بَـدَ 
ُتْم ُأْوآلِء ُتِحبّـونـَُهْم َوالَ   ُيِحبّـوَنُكْم َوتـُْ ِمنُـوَن بِاْلِكتَـاِب ُتْخِفي ُصُدورُُهْم َأْكبَـُر َقْد بـَيّـّنا َلُكُم االَيَاِت ِإْن ُكْنُتْم تـَْعِقُلوَن   َهآأَنـْ

َلْوْا َعّضوْا َعَلْيُكُم األنَاِمَل ِمَن اْلَغْيِ  ُقْل ُموُتوْا ِبَغْيِظُكْم ِإّن اللّـَه َعِلـيم  بِـَذاِت الّصـُدوِر ُكّلِه َوِإَذا َلُقوُكْم قَاُلَوْا آَمّنا َوِإَذا خَ 
 . 120-118آل عمران :    ِإن َتْمَسْسُكْم َحَسَنة  َتُسْ ُهْم َوِإن ُتِصْبُكْم َسّيََة  يـَْفَرُحوْا ِبَها{

 س الذي يعبر عن طقوسهم وأعيادهم كالتاريس الميالدي .التأريس بتاريخهم خصوصاً التاري – 6
 أو تهنَتهم بمناسبتها أو حضور إقامتها . اهمشاركتهم في أعيادهم أو مساعدتهم في إقامت – 7
مدحهم واإلشادة بما هم عليه من المدنية والحضارة واإلعجاب بأخالقهم ومهاراتهم دون نظر إلى عقائدهم الباطلـة  – 8

د . وليس معنى ذلك أن المسلمين ال يتخذون أسـباب القـوة مـن تعلـم الصـناعات ومقومـات االقتصـاد ودينهم الفاس
وقال تعـالى  ، 60األنفـال :  المبا  واألساليب العسكرية بل ذلك مطلوب قال تعالى : }َوَأِعّدوْا َلُهْم ّما اْسَتَطْعُتْم ّمن قـُّوٍة{

َيا َخاِلَصـًة يـَـْوَم : }ُقْل َمْن َحّرَم زِيَنَة الّلِه الِّتَي  َأْخَرَج ِلِعبَـاِدِه َواْلطّّيبَـاِت ِمـَن الـّرْزِق قُـْل ِهـي ِللّـِذيَن آَمنُـوْا ِفـي اْلَحيَـاِة الـّدنـْ
 . 32األعراف :  اْلِقَياَمِة{

 التسمي بأسمائهم . – 9
ن َيْسـتَـْغِفُروْا ِلْلُمْشـرِِكيَن َولَـْو َكـانـَُوْا ُأْولِـي قـُْربَـَى االستغفار لهم والترحم عليهم.قال تعالى}َما َكاَن ِللّنِبّي َوالّـِذيَن آَمنُــَوْا أَ  -10

 . 113التوبة :  ِمن بـَْعِد َما تـَبَـّيَن َلُهْم أَنـُّهْم َأْصَحاُب اْلَجِحيِم{
 

 دقيقة 45 االستهزاء بالدين األسبوع الثالث عشر
 
 

ْستَـْهزُِءوَن   َوَلَِن َسأَْلتَـُهْم لَيَـُقوُلّن ِإنَّما ُكّنا َنُخوُض َونـَْلَعُب ُقْل َأبِالّلِه قال تعالى : }ُقْل َأبِالّلِه َوآيَاتِِه َوَرُسوِلِه ُكنُتْم تَ 
 َوآيَاتِِه َوَرُسوِلِه ُكنُتْم َتْستَـْهزُِءوَن{ 

   
كفـر بإجمـاع المسـلمين ، ولـو لـم يقصـد حقيقـة االسـتهزاء ؛ كمـا لـو هـزل   بشيء مما جاء بـه الرسـول   االستهزاء
 .مازحاً 



 

 الرابعالمستوى  -منهج التوحيد  

 15 قسم التعليم – المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالربوة

15 
ابــن جريــر وابــن حــاتم وأبــو الشــيس وغيــرهم عــن عبــداهلل ابــن عمــر ؛ قــال : قــال رجــل فــي غــزوة تبــوك فــي  ىوقــد رو 

مجلس يوماً : ما رأينا مثل قرائنا ه الء : أرغـب بطونـاً ، وال أكـذب ألسـناً ، وال أجـبن عنـد اللقـاء . فقـال رجـل فـي 
، ونزل القـرآن . قـال عبـداهلل :  فبلغ ذلك رسول اهلل .  رسول اهلل   نّ جلس كذبت ! ولكنك منافق ، ألخبر الم

والحجــارة تنكبــه وهــو يقــول : يارســول اهلل ! إنمــا كنــا نخــوض ونلعــب  رســول اهلل  ناقــةبحبــل فأنــا رأيتــه متعلقــاً ب 
 . 65التوبة :    يقول :}ُقْل َأبِالّلِه َوآيَاتِِه َوَرُسوِلِه ُكنُتْم َتْستَـْهزُِءوَن{ والنبي   

 
؛ كاالستهزاء بالعلم الشرعي وأهله ألجله ، وكاالستهزاء بثـواب اهلل وعقابـه  بشيء مما جاء به النبي   استهزأ فمن

ء  ان عن المنكر من أجل أمرهم به أو نهيهم عنه ، وكاالستهزاء بالصالة سـو تهزاء باآلمرين بالمعروف والناهي، واالس
ن ألجـل صـالتهم ، وكـذلك االسـتهزاء بمـن أعفـى لحيتـه ألجـل كانت نافلة أو فريضة  ، وكذلك االستهزاء بالمصـلي

 إعفائها ، أو بتارك الربا ألجل تركه ؛ فهو كافر.
   

، ولـو كـان أقـرب النـاس  ويجب علـى كـل مسـلم أن يصـارم المسـتهزئين بـدين اهلل وبمـا جـاء بـه الرسـول  
نـَـّزَل َعلَـْيُكْم ِفـي اْلِكتَـاِب َأْن ِإَذا َسـِمْعُتْم آيَـاِت  إليه ، وأن ال يجالسهم ، لـَال يكـون مـنهم ؛ كمـا قـال تعـالى : }َوقَـدْ 

ُلُهْم ِإّن الّلَه َجاِمُع اْلُمَناِفِقيَن الّلِه يَُكَفُر ِبَها َوُيْستَـْهَزأُ ِبَها َفالَ تـَْقُعُدوْا َمَعُهْم َحّتَى َيُخوُضوْا ِفي َحِديٍث َغْيرِِه ِإّنُكْم ِإذاً مّ  ثـْ
 . 140النساء :  َهّنَم َجِميعًا{َواْلَكاِفرِيَن ِفي جَ 
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افترقـــت اليهوديـــة علـــى إحـــدى وســـبعين فرقـــة ، وافترقـــت النصـــارى علـــى اثنـــين وســـبعين فرقـــة ، )):  قـــال النبـــي 

: من هـي يـا رسـول اهلل   قـال : مـن   وستفترق هذه األمة على ثالث وسبعين فرقة ، كلها في النار إال واحدة . قالوا
 . رواه أبو داود ((كان مثل ما أنا عليه وأصحابي

 
 ومن هذه النماذج :

 القاديانية

م بتخطيط من االستعمار اإلنجليزي في القارة الهندية ، بهدف إبعاد المسلمين 1900القاديانية حركة نشأت سنة 
هوا المستعمر بأسم اإلسالم ، وأسسها مرزا غالم أحمد جاعن دينهم وعن فريضة الجهاد بشكل خاص حتى ال يو 
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وكثرة القادياني ، وكان ينتمي إلى أسرة اشتهرت بخيانة الدين والوطن ، وهو معروف عند أتباعه باختالل المزاج 

 األمراض وإدمان المخدرات .

 ومن األفكار والمعتقدات لهذه الفرقة ما يلي :
 لمسيح الموعود .هو ا أحمد مرزايعتقدون بأن الغالم  -
يعتقدون بأن اهلل يصوم ويصلي ، وينام ويصحو ، ويكتب ويوقع ، ويخط  ويجامع ، تعالى اهلل عما يقولون  -

 . كبيراً   علواً 
 معتقد القادياني بأن إلهه إنجليزي ، ألنه يخاطبه باإلنجليزية . -
 إلهاماته كالقرآن.يعتقدون بأن جبريل عليه السالم ينزل على غالم أحمد ، وأنه يوحي إليه ، و  -
 إلغاء عقيدة الجهاد والطاعة العمياء للحكومة اإلنجليزية ، ألنها حسب زعمهم ولي األمر بنص القرآن . -
 كل مسلم عندهم كافر حتى يدخل القاديانية ، كما أن من زوج أو تزوج من غير القاديانيين فهو كافر. -
 يبيحون الخمر واألفيون والمخدرات والمسكرات . -
، بل هي جارية ، واهلل يرسل الرسل حسب الضرورة ، وأن   لقاديانية بأن النبوة لم تختم بمحمدتعتقد ا -

 غالم أحمد هو أفضل األنبياء جميعاً .
وللقاديانية عالقة وطيدة مع إسرائيل ، وقد فتحت لهم المدارس والمراكز . ويكثرون في الهند وباكستان  -

. 
 
 
 

 دقيقة 45 (1) ق الضالةنماذج من الفر  األسبوع الخامس عشر

 
 الشيعة 

 ينقسم الشيعة إلى أربعة فرق :
خالفــة علــي رضــي اهلل عنــه وقــد شــايعوه  كــانوا فــيالشــيعة األولــى ويســمون "الشــيعة المخلصــون" وهــم الــذين   – 1

 ، وقاتلوا معه في صفين والجمل وعرفوا له حقه وقدروه ، ولم ينقصوا أحدا من إخوانه أصحاب رسول اهلل    
حد مـنهم وال االشيعة التفضيلية : وهم الذين يفضلون علي رضي اهلل عنه على سائر الصحابة من غير إكفار و  – 2

 سب وال بغم .
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 سـلمانمـنهم أربعـة :ويسـتثنون :  وهم الذين يسـبون الصـحابة وينسـبونهم إلـى الكفـر والنفـاق  الرافضةالشيعة  – 3

 نهم .الفارسي وأبي ذر والمقداد وعمار رضي اهلل ع
: منهم السبيَية أصحاب عبداهلل بن سبأ اليهودي الـذي قـال أن عليـاً  وهذه الفرقة انقسمت إلى أربع وعشرين فرقة

 ألئمة .ا، ومنهم النصيرية القائلون بحلول اإلله في علي وأوالده ولكن يخصون الحلول ب هو اإلله
 ة ومن هذه الفرقة الباطنية ومنهم القرامطة وهما من اإلسماعيلي

 ومنهم الزيدية .، وأما االثنا عشرية فهي فرقة من األمامية 
 

 ومن عقائد األمامية :
 وجوب البعث على اهلل تعالى وجوباً عقلياً . – 1
والوصــي والســبطين وأعــداءهم . واألئمــة اآلخــرين وقــاتليهم يحيــون بعــد حهــور المهــدي   قــولهم أن النبــي  – 2

 وع إلى الحياة قبل يوم القيامة .وهذه تسمى عقيدة الرجعة يعني الرج
 أن اهلل ال يعذب أحداً منهم بأي ذنب صغير أو كبير ال يوم القيامة وال في القبر . – 3
 
وهي فرقة من فرق الشـيعة االماميـة : وهـي المتبـادرة عنـد االطـالق مـن لفـ  اإلماميـة وهـم القـائلون  اإلثنا عشرية : 

وســى الكــاحم ثــم بإمامــة ابنــه محمــد التقــي المعــروف بــالجواد ، ثــم بإمامــة ابنــه التقــي بإمامــة علــي الرضــا بعــد أبيــه م
المهدي معتقدين أنـه المهـدي المنتظـر ،  محمد ءبناأمة ابنه الحسن العسكري ثم إمامة المعروف بالعادي ، ثم بإما

 ولم يختلفوا في
 
وعامهـا وسـنة يـوم غـاب ؛ بـل قـال بعضـهم  هذا الوجه . نعـم اختلفـوا فـي وقـت غيبـت المهـدي علىاإلمامة ترتيب  

بموتـه وانــه سـيرجع إلــى الــدنيا إذا عـم الجــور وفشــا )وقـد حهــرت هــذه الفرقـة ســنة مــائتين وخمـس وخمســين ، وهــي 
، ولذا تراها تنادي بأعلى صوت عند زيارة روضة موسى الكاحم : أنت الذي بدا هلل فيـه ، يعنـون مـا   1قائلة بالبدء 

 أخيه إسماعيل إماماً بعد أبيه وموته من قبل أن ينال اإلمامة ونصب أبيه إياه إماماً ، كان  بزعمهم من نصب 
مخلــدون فــي النــار وهــم نــاجون ، وكــذلك جميــع فــرق  –ســوى فــرقتهم  –ومــن عقائــدهم أن جميــع فــرق الشــيعة 

 المسلمين بما فيهم السنة .
زيـد بـن علـي بـن  تبعـواي اهلل عـنهم ، وقيـل أنهـم الروافم : سموا بالروافم  ألنهم رفضوا إمامة أبي بكر وعمر رض

الحسين بن علي بن أبي طالب رضي اهلل عنهم في أيام خروجه فلما سمع طعنهم بأبي بكر وعمر فأنكر ذلك علـى 

                                                           
 بدا له من بعد .أي ان اهلل سبحانه يبدو له غير الذي كان أراداه ، فيرجع من ارادته إلى الذي  1
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مــن ســـمع منــه ، فتفـــرق عنـــه الــذين بـــايعوه فقـــال لهــم رفضـــتموني   ، فقيـــل أنهــم ســـموا الـــرافم لقــول زيـــد لهـــم : 

 رفضتموني .
محرمــات الشـــريعة  حواااألئمـــة وأبــقــالوا بإلهيــة  الــذين الباطنيـــة وغالتهــم ماميــةاإل ةفرقــفــرق كثيــرة منهـــا فم اوالــرو 

  وأسقطوا وجوب الفرائم
 


