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٣  אא–ولאא 


   
  
  
  



  

 

٤  אא–ولאא 


  ظ    

احلمد هللا وحده، وصلى اهللا على من ال نيب بعده، وعلى آله وصحبه 
  : وسلم تسليما كثريا، أما بعد

على منهج أهل السنة واجلماعة، ) العقيدة اإلسالمية(فهذا كتاب 
ذكرت فيه جممل اعتقاد أهل السنة واجلماعة يف عامة مسائل العقيدة 

اتب الدين الثالث، مث املتعلقة بأركان اإلميان الستة، مبتدئا بذكر مر
  .تفصيل ما يتعلق بأركان اإلميان الستة

كل مستوى يشمل مخسةَ مت الكتاب إىل أربع مستوياتوقد قس ،
حبسب ما رآه اإلخوة يف مكتب الدعوة بالروضة، ليكون  عشر درسا،

  .، وأنفع هلم بإذن اهللا تعاىلللدارسنيأيسر 
ويتضمن الكالم على مراتب الدين الثالث إمجاال،  :املستوى األول

تفصيال، وأمهية ) اإلميان باهللا تعاىل(مث الكالم على الركن األول منها 
   .التوحيد وفضائله، وما يضاده من الشرك

ويتضمن الكالم على بقية ما يتعلق بالركن األول،  :املستوى الثاين
 ،ببيان أسباب الشرك، وأهم العبادات اليت وقع فيها الشرك باهللا تعاىل

  .شبهات القبورينيو
ويتضمن الكالم على بقية ما يتعلق بالركن األول،  :الثالثاملستوى 

  .لوأفعا ، وبعض ما يضاد ذلك من أقوالاهللا سبحانه وتعاىل تعظيمببيان 



  

 

٥  אא–ولאא 


ويتضمن الكالم على بقية أركان اإلميان الستة  :رابعاملستوى ال
  .، ونواقض اإلسالمتفصيال

يـرزقين  ا أسأل اهللا تعاىل أن جيعله كتابا نافعـا مباركـا، وأن   وختام
، وأن يعاملين بلطفه ورمحته وكرمه، وجيزل يل يهويثيبين عل اإلخالص فيه،

وأن يغفر لنا ولوالدينا  ،والتقصري ن الزللعطاءه، ويعفو عما قد يكون فيه م
وجلميع شيوخنا وأساتذتنا  ووالديهم، وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذُرياتنا،

كما أسـأله   وتالميذنا وعلمائنا وأحبتنا، وأن جيعل الفردوس مأوانا مجيعا،
األحياء منهم  واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات مسلمنيللوعال أن يغفر  جلَّ

  .آمني، إنه أرحم الرامحني ...واألموات
  وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني ؛؛؛

  
  كتبه الفقري إىل اهللا تعاىل

  الدوسري عبد الرمحن بن فهد الودعان
            awadaan@gmail.com 

   



  

 

٦  אא–ولאא 


  

ولאسאW 
אא 

  
אאW 

   .اإلسالم: املرتبةُ األوىل -
  .اإلميانُ: املرتبةُ الثانيةُ -
  .اإلحسانُ: املرتبةُ الثالثةُ -

  
אאوאW 

 اللَّـه   بينما نحن عند رسولِ :قالَ  الْخطَّابِ بنِ عمر حديثُ
ال  ،واد الشعرِشديد س ،إِذْ طَلَع علَينا رجلٌ شديد بياضِ الثِّيابِ ،ذَات يومٍ

ى عرلَييفَرِ هالس والَ ،أَثَر دا أَحنم رِفُهعي، حتِإىل النب لَسى جي  ، دنفَأَس
هيتكْبإىل ر هيتكْبر، ع هكَفَّي عضولَوهذَيوقالَ ،ى فَخ: يا محمنِـي   ،دبِرأَخ

   .مِاِإلسالَ عنِ
وأَنَّ  ،اهللا إِلَـه إالَّ  اِإلسالم أَنْ تشـهد أَن الَ «: اللَّه  رسولُ فقالَ

 ،وتصوم رمضـانَ  ،وتؤتي الزكَاةَ ،وتقيم الصالةَ، اللَّه  محمدا رسولُ
إن تيالْب جحتو إليه تطَعتبِيالً اسس«.  

   .صدقْت :قالَ



  

 

٧  אא–ولאא 


   .يسأَلُه ويصدقُه فَعجِبنا له :قالَ
  .اِإلميان فَأَخبِرنِي عنِ :قالَ

، والْيـومِ اآلخـرِ   ،ورسله ،وكُتبِه ،ومالئكَته ،أَنْ تؤمن بِاللَّه«: قالَ 
هرشو رِهيرِ خبِالْقَد نمؤتو«.  

  .صدقْت :قالَ
   .اِإلحسان فَأَخبِرنِي عنِ :قالَ
   .»يراك تكُن تراه فإنه مفَإِن لَّ ،أَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تراه«: قالَ
   .الساعة فَأَخبِرنِي عنِ :قالَ
   .»السائلِ نا بِأَعلَم مولُ عنهؤا الْمسم«: قالَ
   .اهتارمأ فَأَخبِرنِي عن :قالَ
وأَنْ ترى الْحفَاةَ الْعراةَ الْعالَةَ رِعاَء الشـاِء   ،تلد اَألمةُ ربتهاأَنْ «: قالَ

انينلُونَ يف الْبطَاوتي«.   
ـ   ،ا عمـر ي«: يل ثُم قالَ ،فَلَبِثْت مليا ،ثُم انطَلَق :قالَ رِي مـدنِأَت 
  .»؟السائلُ

قلت: لَمأَع ولُهسراهللا و.  
   .)١(رواه مسلم .»أَتاكُم يعلِّمكُم دينكُم ،جِبرِيلُ هنإِفَ«: قالَ

  .فيما يلي إن شاء اهللا تعاىل وإليك بيان هذه املراتب تفصيالً
 

                                 
 ).٨(: برقمباب بيان اِإلميان واِإلسالمِ واِإلحسان ، كتاب اِإلميان يف مسلم رواه) ١(



  

 

٨  אא–ولאא 


  اإلسالم: املرتبةُ األوىل
  

مא 
الملغةً اِإلس :واالنقياد المستاالس.  
 نم ، والرباءةُبالطاعة له ، واالنقياديدوحهللا بالتاالستسالم  :وشرعا

الشرك وأهله.  
  

مאن 
 أَتعريفكَراِإل انمِالَس  
   .ايهلَبين عناليت ياِإلسالَمِ أُسس  :هي مِالَساِإل أركانُ

 
دمאن 

  :اِإلسالَمِ مخسةٌ، هيأَركَانُ 
  .وأنَّ حممدا رسولُ اِهللا ،شهادةُ أن ال إله إال اُهللا .١
٢. إقامةُ الصالة.  
٣. إيتاُء الزكاة.  
  .صوم رمضانَ .٤
٥. اِهللا احلرامِح بيت ج.  
 



  

 

٩  אא–ولאא 


وאنא 
ـ ر قالَ :قالَ ب عمر بنِ اهللا بدع حديثُ  -أ  اِهللا ولُس  :

»نِيب الماِإلس سٍ ىلَعمأَنْ الَ :خ ةادهإالَّ ش ا  اُهللا إِلَهدمحأَنَّ مو
رولُس ال ،اللَّهإِقَامِ الصوة، كَاةاِء الزإِيتو،  ـجالْحمِ   ،وـوصو

  .عليه متفق .»رمضانَ
انَ« :ملسلم ويف لفظضمامِ ريصو، جالْحـلٌ  فقالَ ،»وجر: 

جالْح، اميصانَ وضمال :قالَ ،ر، » ـجالْحانَ وضمر اميص«، 
م هتعمكَذَا سهن رولِس  اللَه)١(.  

يف خبرِ جربيلَ عليه السـالم    الْخطَّابِ بنِ عمرحديث    - ب 
.السابق

  

  اإلميانُ: املرتبةُ الثانيةُ
 

نא 
   .صديقالت :لغةً اإلميانُ
اوشرع: تبالقلبِ صديقباللِّ ، وإقراروارحِ،باجل ، وعملٌسان ي زيـد 

بالطاعة، وينقص باملعصية.   
  

                                 
» بين اإلسالم على مخس«: باب اإلميان وقول النيب  ،كتاب اإلميان يف البخاري رواه )١(

  ).١٦(: برقم باب بيان أركان اإلسالم ودعائمه العظام يف كتاب اإلميان،مسلم ، و)٨( :برقم



  

 

١٠  אא–ولאא 


ننא 
 أَتعريفكَران اإلميان  
   .ايهلَبين عناليت ي أُسس اإلميان :هي اإلميان أركانُ

 

دننא 
  :هي تةٌس اإلميان أركانُ
  . اهللا تعاىلبِ اإلميانُ .١
   .املالئكةبِ اإلميانُ .٢
  .بِتالكُبِ باإلميانُ .٣
   .لِسالربِ اإلميانُ .٤
  .اآلخرِ اليومِبِ اإلميانُ .٥
 . هروش هخريِ رِدالقَبِ اإلميانُ .٦

وאنאW 
   .السابقيف حديث جربيلَ   الْخطَّابِ بنِ عمر ُحديث  -أ 
IH :تعاىلقوله   - ب  G F E D C BA

QPONMLKJI
SRH] ١٧٧آية  :البقرةسورة[. 

 يف موضعٍفهذه مخسةٌ، وذَكَر رتعاىل فقالَ ،آخر القَد :
IH ] ٤٩آية  :القمرسورة[. 



  

 

١١  אא–ولאא 


  
  اإلحسانُ: املرتبةُ الثالثةُ

 
אن 

سلغةً انُاإلح :انُقَاإلت.  
  .»تكُن تراه فإنه يراك مفَإِنْ لَ ،تعبد اللَّه كَأَنك تراهأَنْ « :وشرعا

 
אאن 

I: قال اهللا تعاىل .١
H] ١٢٨آية  :النحلسورة[.  

٢.  حديثُ جربيلَ السابق، وفيه أنه سألَ النيب ِعن انساِإلح. 

 
نאن 

تكُن تراه  مفَإِنْ لَ ،أَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تراه :ركن واحد هو نلإلحسا
اكرفإنه ي.  

  
  
  
  



  

 

١٢  אא–ولאא 


אسא 
مאنولאאWאند

אلאنو 
  

دא 
  .واالعترافاإلقرار : الشهادةُ هي

م وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل بني معىن كلِّ واحدةن الشهتنيِاد.  
  

دא 
١. األولُ م مها الركن تانادهالشاإلسالم ن أركان.  
٢.  الدخولِ يف اإلسالمِ، فهما أولُ ما جيب مها مفتاح تانادهالش

يصح إسالم أحد مل على من أراد الدخول يف اإلسالمِ، وال 
  .يشهد ما مع القدرة على ذلك

ال يصح عملُ أحد حىت ينطق الشهادتين، ال صالةٌ وال زكاةٌ،  .٣
 فإن اإلسالم ،ن أعمال البِروال غريها م ،وال حج ،وال صيام

  .شرطٌ لقَبولِ كلِّ عملٍ
 
 



  

 

١٣  אא–ولאא 


دא 
تادهبالش النطق سِ، فال جيبرن ذلك كالْخم ن ما مل يوجد مانعي

  . يصح إسالم شخصٍ مبجرد اعتقاد معنامها دون النطقِ ما
  

وאא 
أُمرت أَنْ «: قالَ اللَّه  رسولَ أنَّ  اخلطاب بنِ عمر حديث
لَ الناسأُقَات حقُولُواتإالَّ :ى ي اُهللا ال إِلَه،  الَهي منم مصع ا فَقَدقَالَه نفَم
   .)١( متفق عليه .»ى اللَّهلَوحسابه ع ،بِحقِّه ونفْسه إالَّ

  

نFאE 
أُقر وأَعترِف وأُوقن أنه الَ معبود ): الَ إِلَه إِالَّ اهللا(معىن أشهد أن 

  .واهاهللا تعاىل وحده ال شريك له، وأَنفي وأُبطلُ كلَّ معبود سبِحق إالَّ 
  .أُقر وأَعترِف :معىن أشهد
  .الْمعبود :معىن اِإلله

  

ندنFאE 
   :ركنان هما )الَ إِلَه إالَّ اُهللا(لشهادة أن 

                                 
يف  مسلم، و)١٣٣٥( :برقميف كتاب الزكاة، باب وجوبِ الزكَاة البخاري أخرجه  )١(

 :برقمال إِلَه إال اهللا محمد رسول اللَّه  :س حىت يقُولُواباب اَألمرِ بِقتالِ النا كتاب اإلميان،
)٢٠.(  



  

 

١٤  אא–ولאא 


، »الَ إِلَه«: ناجزئها األول، وهو قولُ ، ويثمثَّل يفالنفْي: الركن األولُ
  . اهللا تعاىل ن دوننفْي صحة مجيعِ املعبودات اليت تعبد م: واملعىن

إالَّ «: ناويثمثَّل يف جزئها الثاين، وهو قولُ اإلثبات،: الركن الثاين
  .أُثْبِت معبودا واحدا حبق، وهو اهللا تعاىل :واملعىن ،»اُهللا

  

ندوطFאE 
مثانيةُ شروط، جيب اجتماعها يف كلِّ  )الَ إِلَه إالَّ اُهللا(لشهادة أن 

مسلمٍ، وهي:  
، فَيعلَم قائلُها ما أَثْبتت وما الْمنافي للجهل به ،الْعلْم مبعناها .١

تعاىل، وأن كلَّ  ال معبود حق إال اهللا: نفَت، فيعلم أن معناها
ما سواه ن اآلهلة باطلٌم.  

٢. ا اليقني، ددروالت واملعىناملنايف للشك ، :يف قلبه  أن يوقن
للعبادة،  مبعىن هذه الكلمة، وأن اهللا تعاىل وحده هو املستحق

وال يتردد يف ذلك وال يشك فيه، فمن شك حدانية اهللا يف و
  .فليس بِمسلمٍ

مع اهللا  أن ال جيعلَ: واملعىن الْمنافي للشرك، ،خالصاإل .٣
توحيده، وهذا  دا مل يصحهللا نِ لَعن جدا، فمشريكًا وال نِ
  .ركالش ن مجيع شوائبِه مكلِّ العملِ يقتضي تصفيةُ

٤. قدا ،الصبا كَذهقَولايف لا املنهه ، بأن يقوهلا بلسانِيف قَول
ا ا قلبه، خالفًا للمنافق الذي يقوهلا بلسانه، وقلبه مصدقً



  

 

١٥  אא–ولאא 


  . مكذِّب ا
حدانية ن و، مما دلَّت عليه غضها وبغضِالْمنافي لب ،محبتها .٥

ريك عنهاهللا تعاىل، ونفي الش.  
 ويستسلم ، فينقادواالستكبار ركالْمنافي للت ،االنقياد ملعناها .٦

لا دلَّمعليه هذه الكلمةُ ت من توحيد باع اهللا تعاىل، وات
  .شرعه

ا اقتضته هذه م بولُقَ :واملعىن املنايف للرد، ،القَبولُ هلا وملعناها .٧
ردها أو رد شيٍء  واجلوارح، وعدم سانلِّالو قلبِالب الكلمةُ

ن معناهام.  
مجيع ن م فتجب الرباءةُ املنايف لإلميان به، ،الكُفر بالطاغوت .٨

الطواغيت املعبودة من دون اهللا، فممل  ن مل يكفر باألنداد
  .التوحيد حيقق كلمةَ

  

دنFאE 
ال تنفع قائلَها فتنجيه من النارِ وتدخله اجلنةَ حىت  )الَ إِلَه إالَّ اُهللا(

 ا، وهو خمالف ا أن يتكلمشخص يعمل بشروطها السابقة، فال ينفع
ملعناها، يعبد غري اهللا، ويصدق بالطواغيت، وال ينقاد لشرعِ اهللا تعاىل، 

لقاهلا املشركون وصح لٍ باللِّسانقَو دجمر إسالمهم، مع  ولو كانَ األمر
Ilkj :بقائهم على عبادة اآلهلة، وهلذا قالوا ihgfe

nmH ] ٥اآلية  :صسورة[.  



  

 

١٦  אא–ولאא 


אسאW 
ندFאلאE 

 
نFאلאE 

 حممدا أُقر وأَعترِف وأُوقن بأنَّ: )حممدا رسولُ اهللا(معىن أشهد أنَّ 
 هو رسولُ اهللا، أرسله إىل مجيع الثقلني :وأنه خات ،م اإلنسِ واجلن

  .األنبياِء واملرسلني عليهم السالم
  

אلאند 
   :أربعةَ أمورٍ )أنَّ حممدا رسولُ اهللا(تضمنت شهادةُ 

١. لٌاإلميانُ بأنه مرس ن اهللا متعاىل، به اهللا تعاىل باحلق واهلدى ثَع
  .بشريا ونذيرا

  . بالرسالة ظاهرا باللِّسان، وباطنا بالقلب الشهادةُ له  .٢
٣.  همومِ رسالتع اعتقاد إىل مجيعِ الثقلني : ،اإلنسِ واجلن

  .العربِ والعجمِ، اليهود والنصارى واوسِ والوثنيني وغريِهم
، م النبيني عليهم السالم، فال نيب بعده خات اإلميانُ بأنه  .٤

  .وكل منِ ادعى النبوةَ بعده فهو كاذب دجال



  

 

١٧  אא–ولאא 


ندFאلאE )١(  
  :مقتضيات أمهها ما يلي) حممدا رسولُ اهللا( لشهادة أنَّ

  : هذادخل يف وي، به  ه يف مجيع ما أَخربتصديقُ :أوالً
ر به عن ربه جل وعال من أمسائه وصفاته، وشرعه خبما أَ  -أ 

  .ووحيِه
ر به عن األنبياء السابقني عليهم السالم، واألمم خبما أَ  - ب 

  .املاضني
  .ر به عن األمور املستقبلة الكائنة يف الدنيا واآلخرةخبما أَ  - ج 
  .بِه، ونهى عنه رأَمما ه فيطاعت :ثانيا
  . هعرتبارك وتعاىل إال مبا ش عبد اُهللاال ي ، بأنمتابعته  :ثالثًا
على حمبة مجيع  ، وهذه احملبة جيب أن تكون مقدمةحمبته  :رابعا

النفسِ ناملخلوقني، م والزوجة والولد والوالد.  
يف مجيع األمور صغريها وكبريها، وذلك  إليه  التحاكُم :خامسا

، بعد وفاته، والتسليم حلكمه  بالرجوع إليه يف حياته، وإىل شريعته 
  .من غري حرج يف النفس

                                 
 ،٤٠ص الثالثة ، واألصول١/٧٤حممد بن إبراهيم آل الشيخ الشيخ فتاوى ورسائل : ينظر )١(
آل الشيخ  اهللا عبد بن عبدالعزيز نالسماحة شيخ  اهللا رسول احممد أن شهادة حقيقةو

  .٣٠، ومفتاح دار السالم بتحقيق شهاديت اإلسالم، للشيخ حافظ احلكمي ص٦٠ص



  

 

١٨  אא–ولאא 


¬I´³²±°®: قال تعاىل

ÁÀ¿¾½¼»º¹¸¶H       ] سورة
  .]٦٥اآلية  :النساء

 ة،األم حونص األمانة، ىوأد ،الرسالةَ غبلَّ أنهب له  هادةُالش :سادسا
  .ينالد به اهللا لكم حىت اهللا سبيل يف جماهداً يزل ومل

 اهللا أنزله اليت مرتلته فوق هورفع ،فيه والغلو  هئإطرا بجتن :سابعا
  .به واالستغاثة بدعائهوذلك  ،وجل عز

أهم لَخص شيخ اإلسالمِ حممد بن عبد الوهابِ رمحه اهللا : فائدةٌ
 وتصديقُه، أَمر فيما طَاعته( :مقتضيات شهادة أنَّ حممدا رسولُ اهللا بقوله

 ).شرع بِما إِالَّ اُهللا يعبد ال وأن، رجوز عنه ى ما واجتناب، أَخبر فيما
  .)١(هـ.ا

    

                                 
  .١٦األصول الثالثة ص )١(



  

 

١٩  אא–ولאא 


אسאא 
مאن 

   
  الركن الثَّاين
إقامةُ الصالة  

  

א 
بريِ، كْهللا تعاىل، بأقوالٍ وأفعـالٍ، مفتتحـة بـالت    التعبد :ة هيالصال

متسليمِوخمتبالت ة.  
  

אوאم 
للصعلى هذا  مرتلةٌ رفيعةٌ، ومكانةٌ عاليةٌ، وقد دلَّ يف اإلسالمِ الة

ن أمهِّ كثريةٌ أمورها ما يليم :  
  . أا الركن الثاين من أركان اإلسالمِ :أوالً
  .يبىن اإلسالم –بعد التوحيد–، فعليها اإلسالمِ أا عمود :ثانيا
 .فرِوالكُ اإلسالمِ بني لُاصأا الفَ :ثالثًا
 شعر، وهذا يواسطة بغريِ املعراجِ ليلةَ ماِءأا فُرِضت يف الس :رابعا

  .هامكانت بعظيمِ
 



  

 

٢٠  אא–ولאא 


א 
منها كثريةٌ فضائلُ للصالة:  

 :اهللا  رسـولُ  قـالَ ، واآلخرة أا نور للمؤمنِ يف الدنيا .١
»ورالةُ ن١(رواه مسلم .»والص(. 

٢. فيها تكفري للسيعن أيب هريرةَ ف، ئات َقالَ رسولُ اهللا : قال
: » ارهأنَّ ن لَو أيتمكُلَّ يومٍ أَر ِسلُ منهتغي كمدابِ أَحبِب

الَ يبقَى من : ، قالوا»خمس مرات، هلْ يبقَى من درنِه شيٌء؟
فَذَلك مثْلُ الصلَوات اخلمسِ، يمحو اهللا « :درنِه شيٌء، قالَ

 .)٢(متفق عليه .»بِهِن اخلَطَايا
٣.  اهللا بنِ مسعودن أحب األعمال إىل اهللا تعاىل، فعن عبدا مأ

 َرسولَ اهللا : قال سألت :   إىل اهللا ـبـلِ أحمالع أي
 .)٣(متفق عليه .»الصالَةُ علَى وقْتها« :تعاىل؟ قَالَ

  
 

                                 
  ).٢٢٣( :برقمرواه مسلم يف كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء  )١(

، )٥٠٥( :برقمرواه البخاري يف كتاب مواقيت الصالة، باب الصلوات اخلمس كفارة  )٢(
، وهذا )٦٦٧( :برقمومسلم يف كتاب املساجد، باب املشي على الصالة متحى به اخلطايا 

  .لفظه

مسلم ، و)٥٠٤(: برقم باب فَضلِ الصالَة لوقْتهايف كتاب مواقيت الصالة، البخاري  رواه )٣(
  ).٨٥(: برقم ضلَ اَألعمالِباب بيان كَون اِإلميان بِاِهللا تعالَى أَفْ يف كتاب اإلميان،



  

 

٢١  אא–ولאא 


אאא 
ـ أُ الصلوات اخلمس فرض على كلِّ مسلمٍ بالغٍ عاقلٍ، ذكرٍ أو  ،ىنث

، وأمجع عليه املسلمون والسنة من الكتابِ كثرية أدلةٌعلى ذلك  وقد دلَّ
  :الة على ذلكة، ومن النصوص الدكافَّ

ــولُ .١ ــاىل ق I: اهللا تع
H ]٤٣:البقرة[.   

  .السابق يف أركان اإلسالم بعمر  بنِعبد اهللا  حديثُ .٢
  

א 
ن وعليه م الصالةُجبت ا تركًا مطلَقًا فهوكَهوتر   ا أكـربكفر كافر
نا مخمرج لَّةالْموم ،رينِ اإلسالمِتعن د د.  

  
  ولذلك أدلة كثرية منها

١.  قولُ النيب :»   كـرالْكُفْـرِ تو كرالش نيبلِ وجإِنَّ بني الر
الة١(رواه مسلم .»الص(.   

                                 
 :برقم الصالة تركعلى من  الكفرباب بيان إطالق اسم  يف كتاب اإلميان، مسلمرواه  )١(
)٨٢. (  



  

 

٢٢  אא–ولאא 


٢.  قولُ النيب :»هنـْالْعيبا وننيالذي ب الَةُـَدالص مه،   ـنفَم
كَفَر ا فَقَدكَهروابـن   النسائيوالترمذي و مدـأح رواه .»ت

 .)١( ماجه
 

  الركن الثَّالثُ
إيتاُء الزكاة  

  

א 
قـت  حق واجب شرعا، يف أموالٍ حمددة، يخرج يف و :الزكاة هي

 ،وجوبِهخصوصةم طائفةل.  
  

א 
  . رت فيه شروطُ الوجوبِالزكاةُ واجبةٌ على كلِّ مسلمٍ توفَّ

  :ومما يدل على ذلك
 .]٤٣:البقرة[ IH: قوله تعاىل .١

                                 
 :برقم، والترمذي يف كتاب اإلميان، باب ما جاء يف ترك الصالة ٥/٣٤٦أمحد  رواه )١(
باب الْحكْمِ يف تارِك  يف كتاب الصالة،النسائي و حسن صحيح غريب،: ، وقال)٢٦٢١(

 الةيف كتاب إقامة الصالة والسنة فيها،ابن ماجه ، و)٤٦٣( :برقمالص  كرت نيماب ما جاء فب
، وقال احلاكم يف املستدرك )١٤٥٤(٤/٣٠٥ابن حبان  هصححو ،)١٠٧٩( :برقمالصالةَ 

وصححه األلباين يف  هذا حديث صحيح اإلسناد ال تعرف له علة بوجه من الوجوه،): ١/٧(
  ).٥٦١(١/٢٩٨صحيح الترغيب والترهيب 



  

 

٢٣  אא–ولאא 


السابق يف أركـان  رضي اهللا عنهما عمر  بنِ اهللا عبد حديثُ .٢
 .اإلسالم

 
א 

  . هي الركن الثالثُ من أركان اإلسالمِالزكاةُ 
السابق رضي اهللا عنهما عمر  بنِ اهللا عبد حديثُ :والدليل على هذا

  .يف أركان اإلسالم
  

א 
، الشديد من ترك الزكاة ترك الزكاة ذنب عظيم، وقد ورد التخويف 

Ixwvutsr: قال اهللا تعاىلف
 ~}|{zy


H]٣٥ -٣٤:التوبة[.  
  

ٍא 
عبد اللَّه بـن  الواجب على املسلم إخراج الزكاة طيبةً ا نفْسه، فعن 

 رِياضةَ الْغاوِيعم َقالَ :قال النيب  :»ثَالثٌ من  مطَع مطَع فَقَد نلَهفَع



  

 

٢٤  אא–ولאא 


انمنها ،»اِإلمي وذَكَر: »هفْسا ن ًةبطَي هالكَاةَ مطَى زأَعرواه أبـو داود   .»و
  .)١(والبيهقي

ها إعطاؤ): إيتاء الزكاة( معىن :قال اإلمام ابن جرير الطربي رمحه اهللا
  .)٢(تبجوو تضرِعلى ما فُ سٍفْن يبِطبِ

  
ابعالر كنالر  
  صوم رمضانَ

  

مא 
 يامهوالص: هللا تعاىل باإلم دالتعبساك ـ  ،عن املفطِّرات ملـوعِ طُ ن 

  .سِمالش روبِإىل غُ رِجالفَ
  

אم 
صيام رمانَض ركن محـديث   :والدليل على هـذا ، اإلسالمِ ن أركان

  .السابق ب عمر بنِ اهللاعبد
  

                                 
 يف السنن البيهقيو )١٥٨٢( :برقم يف كتاب الزكاة، باب يف زكَاة السائمة داود رواه أبو )١(

مسند الشاميني و )٥٥٥(٣٣٤ص) الروض الداين( املعجم الصغري  ، والطرباين يف٤/٩٥الكربى 
التاريخ  ، والبخاري يف)١٠٦٢(٢/٣٠٠اآلحاد واملثاين وابن أيب عاصم يف  ،)١٨٧٠(٣/٩٧

  ).١٠٤٦( ٣/٣٨األلباين يف السلسلة الصحيحة  ، وصححه٥/٣١الكبري 

  .١/٤٩٠تفسري الطربي  )٢(



  

 

٢٥  אא–ولאא 


نم 
رمضانَ صيام واجبالفروضِ ، وهو أحد اهللا تعاىل ، قالَالعظيمة :

I
H ]١٨٥:البقرة[.  

  

اخلامس كنالر :  
  حج بيت اِهللا احلرامِ

 

وאא 
هو احلج: قصد ةَكَّم مـةََ املكر،  يف وقـت  ألداِء ،نٍمعـي  مناسـك 
خمصوصة.  
العزيارةُ :هي رةُم ةَكَّم مـةَ املكر، يف أي  ألداِء ،وقـت  مناسـك 

خمصوصة.  
 

وאא 
 :ال اهللا تعاىلـ، قواحدةً مرةً مرِـيف الع انـواجبمرةُ ـُاحلج والع

I¬«ª©¨§ ¦¥¤£¢¡ 
®H ] ٩٧:مرانـعآل[.  



  

 

٢٦  אא–ولאא 


ـ  اِءسى النلَع لْه ،اهللا يا رسولَ لتقُ :تقالَ لعن عائشة و من 
رواه أمحد . »ةُرموالع احلج :يهف الَتق الَ ادهجِ نهِيلَع ،معن« :الَقَ ؟ادهجِ

  .)١( .وابن ماجه
 

א 
احلج ركن اإلسالمِ، ن م حديث عبد اهللا :والدليل على هذاأركان 

  .السابق ب عمر بنِ
  

   

                                 
: برقمباب احلج جهاد النساء  يف كتاب املناسك، ابن ماجه، و٦/١٦٥أمحد رواه  )١(
رواه ابن  ):٧/٥اموع (، قال النووي )٣٠٧٤(٤/٣٥٩ابن خزمية  هصححو ،)٢٩٠١(

، وقال وإسناد ابن ماجه على شرط البخاري ومسلم ،ماجه والبيهقي وغريمها بأسانيد صحيحة
  .على شرط الصحيحني هإسناد )٥/١٧٣السنن حاشية : (ابن القيم



  

 

٢٧  אא–ولאא 


אسאW 
ننא 

  

  :الركن األولُ
باهللا تعاىل اإلميانُ

  
األخرى  اإلميان وكلُّ أركان ها،باهللا تعاىل أساس العقيدة وأصلُ اإلميانُ

  .تابعةٌ له
  

نא 
ربوبية اهللا تعاىل، وألوهيته، اجلازم بِاالعتقاد : هو باهللا تعاىل اإلميانُ

هفاته وصوأمسائ.  
  

نא 
اإلميانَ بثالث قضايا أساسية، هي أقسام  باهللا تعاىل اإلميانُ يتضمن

  .التوحيد الثالثة، وبياا فيما يلي
  

   



  

 

٢٨  אא–ولאא 


هوأقسام التوحيد  
  

א  
هو التوحيد: هفاتوص هوأمسائ ،هتوألوهي ،تهاهللا تعاىل بربوبي إفراد.  

  
אم 

  : التوحيد ثالثةُ أقسامٍ هي
  .ةتوحيد الربوبي :القسم األولُ
  .لوهيةتوحيد اُأل :القسم الثاين

  .توحيد األمساِء والصفات :القسم الثالثُ
األقسام بشيء من التفصيل، وما يتعلق بكل منها وفيما يلي بيان هذه 

  .إن شاء اهللا تعاىل
  

   



  

 

٢٩  אא–ولאא 


  :القسم األول
  توحيد الربوبية

 
א 

االعتقاد اجلازم بأن اَهللا رب كلِّ شيٍء، وأنه اخلالق الرزاق، : هو
  . احمليي املميت، املالك املدبر ألمور خلقه مجيعا

I{zyxwvu: قولُ اهللا تعاىل :والدليل
~}|H ]٥٤:األعراف[.  

  
אאא 

كان عامة مشركي العرب يقرون بربوبية اهللا تعاىل كما أخرب اهللا 
  :تعاىل عنهم يف آيات كثرية

I: قال اهللا تعاىل - ١ ÆÅÄÃÂ
H ]فخر٨٧:الز[.  

¦I¬«ª©¨§: قال اهللا تعاىل - ٢

±°®H ]فخر٩:الز[. 

  
 



  

 

٣٠  אא–ولאא 


אאאلאم 
اإلقرار بتوحيد الربوبية ال يكفي للدخول يف اإلسالم، والنجاة يوم 

  .القيامة
أنه ال بد من اإلقرار بتوحيد األلوهية مع توحيد  :وسبب ذلك

بادة ما سواه من اآلهلة الربوبية، وعبادة اهللا وحده ال شريك له، وترك ع
  .الباطلة

  :ويوضح ذلك ما يلي
أن عامة املشركني يف اجلاهلية كانوا يقرونَ بتوحيد الربوبية،  :أوالً

يدعوهم إىل  وهية، فبعث اهللا هلم حممدا ولكنهم مل يقروا بتوحيد األل
  .اإلقرار بتوحيد األلوهية، فدعاهم إىل ذلك، وجادهلم فيه، وقاتلهم عليه

أُمرت أَنْ أُقَاتـلَ  «: قالَ اللَّه  رسولَ أن  بن اخلطاب عمرعن 
الناس حقُولُواتإالَّ :ى ي اُهللا ال إِلَه، ع ا فَقَدقَالَه نفَم  ـهفْسنو الَهي منم مص

قِّهإال بِح، ع هابسحلَو١(متفق عليه »ى اللَّه(.   
  .وقد تقدمت األدلة على إقرارهم بتوحيد الربوبية

أن اهللا تعاىل إمنا أرسلَ األنبياء مجيعا عليهم السالم للدعوة إىل  :ثانيا
ادة، واألدلة على ذلك كثرية منـها  توحيد األلوهية الذي هو توحيد العب

                                 
يف كتاب  مسلم، و)١٣٣٥( :برقم ،الزكَاة وجوبِ باب الزكاة، كتاب يف البخاري أخرجه )١(

  ).٢٠( :برقم ،إال اهللا محمد رسول اللَّه إِلَه ال :اَألمرِ بِقتالِ الناس حىت يقُولُوا باب اإلميان،



  

 

٣١  אא–ولאא 


Imlkjihgfed: اهللا تعاىل ولُق
nH ]٣٦:النحل[.  
، وجحد توحيد األلوهية فهو مشرك الربوبيةأن من أقَر بتوحيد  :اثالثً

كافر يف احلقيقة؛ ألنه جحد حق اهللا تعاىل يف أن يعبد وحده ال شريك له، 
  . واتخذَ مع اهللا إهلا أو آهلةً أخرى

  
  

  : القسم الثاين
ةاُأللوهي توحيد   

  
א 

رِ، والرجاِء، الدعاِء، والنذرِ، والنح: مثل ،بادالع بأفعالِ إفراد اهللا تعاىل: هو
  .)١(واخلوف، والتوكُّلِ

Igfed: اهللا تعاىل قولُ :على توحيد األلوهية والدليل
nmlkjihH ]٣٦:النحل[.  

                                 
إخالص العبادة هللا وحده ال شريك : عبادةُ اِهللا وحده ال شريك له، أو: يعرف أيضاً بأنهو )١(
  .له



  

 

٣٢  אא–ولאא 


 
אאאאאم 

علـيهم السـالم،    حقيقة التوحيد الصحيح الذي أرسل اهللا به رسله
، فإن اهللا تعاىل إمنا خلـق اخللـق   )توحيد األلوهية: (وأنزل به كتبه هو

ونصب املوازين وجعل اجلنة والنار ألجل أن يعبد وحده ال شريك لـه،  
 عن أيب هريرةَ  وهو ال يقبل وال يرضى أن يشرك معه أحد يف عبادته،

ـ أن :تبارك وتعالَى اهللا الَقَ« :قالَ رسول اللَّه  أنَّ كَاِء عرى الشنِا أَغْن 
كرالش، مالً نملَ عمع فيه كرأَش   كَهـرشو ـهكْتررِي تي غَيعرواه  .»م
  .)١(مسلم
 

وאאאووאونא 
التوحيد الصحيح الذي أرسل اهللا تعاىل به الرسل علـيهم   رفناإذا ع

السالم تبين لنا أن بعض الذين ينتسبون اليوم إىل اإلسالم، وهم مع هـذا  
: يتقربون إىل األولياء وأصحاب األضرحة والقبور بأنواع العبادة، مثـل 

 الذبح هلم، أو النذر لقبورهم، أو دعائهم من دون اهللا، أو االستغاثة ـم 
ال إله إال : (عند الشدائد؛ تبين أم يف احلقيقة مشركون كفَّارا وإن قالوا

                                 
  ).٢٩٨٥( :برقمرواه مسلم يف كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك يف عمله غري اهللا  )١(



  

 

٣٣  אא–ولאא 


، وإن صلَّوا مع املسلمني الصلوات اخلمس، وصاموا )اهللا، حممد رسول اهللا
  .)١(معهم رمضان، وحجوا إىل البيت احلرام

  
אقوאא 

توحيد اهللا تعاىل بأفعاله هو، مثل اخللق والرزق، فهو : يةتوحيد الربوب
ةاُأللوهي أن اهللا تعاىل وحده هو اخلالق الرازق، وأما توحيد فهـو  اعتقاد :

توحيد اهللا تعاىل بأفعالِ العباد، بأن ال يعبدوا إال اهللا وحده، وال يشركوا 
  . به شيئًا

    

                                 
حيجون ويعتمرون، وكانوا يصومون  وقد كان املشركون الذين بعث فيهم رسول اهللا  )١(

 عاشوراء، وكانوا يتصدقون، وكانوا يعملون أنواعا من أعمال الرب، ومع هذا دعاهم النيب 
عالن بالتوحيد، وقاتلهم على هذا، ومل تنفعهم مجيع هذه األعمال ألم إىل ترك الشرك، واإل

  .كانوا يشركون باهللا تعاىل وال يوحدونه



  

 

٣٤  אא–ولאא 


אسאسدW 
  

   :لثالقسم الثا
األمساِء والص توحيدفات  

  
وאא 

 وصفاتهى سناحلُ ثَبت يف الكتابِ والسنة من أمساِء اِهللامبا  اإلميانُ: هو
لىالع، ه سبحانه وتعاىلبِ الالئقِ على الوجه.  

  .هتغاي سنِيف احلُ البالغةُ :ومعىن احلُسىن
  :األمساء والصفاتوالدليل على توحيد 

Ig: قولُ اهللا تعاىل .١ f e d cH 
.]١٨٠:األعراف[ 

IWVU: تعاىلاهللا قولُ .٢ TSRQ
XH ]١١:الشورى[.
 

وאאوא 
صيتلخ منهج واجلماعة يف أمساِء أهلِ السنة اهللا وصفيما يلي هفات:  



  

 

٣٥  אא–ولאא 


،  هرسـول  لنفسه يف كتابه أو على لسان ما أثبته اُهللا إثبات: أوالً
  .جبميع أمساء اهللا وصفاته الواردة يف الكتاب والسنة واإلميان الكامل

كما وردت يف  )١(على حقائقها والصفات معاين األمساِء إثبات :ثانيا
 ن غري حتريفم، وجلَّ باهللا عز الالئقِ الوجه، على الكتاب والسنةنصوص 

  .وال متثيلٍ ومن غري تكييف ،وال تعطيلٍ
، ه رسول أو على لسان هيف كتابِ هاهللا عن نفِس اهفَما ن يفْن: ثالثًا

  .ونقصٍ كل عيبٍ أنه تعاىل مرتَّه عن اعتقادو
  

אא 
  

  :األوىل القاعدةُ
  ).سىنها حاهللا تعاىل كلُّ أمساُء(

  

  :هذاومعىن 
  هايف احلسنِ بالغةٌأن غايته.
 وأنها متضمةٌن لصفات كاملة ال نقص فيها بوجه من الوجوه.

  

                                 
تفويض املعىن، بل املعىن معلوم مبقتضى لغة : وليس من منهج أهل السنة التفويض، يعين )١(

أمروها كما : (معىن قوهلم العرب، وإمنا يفوضون الكيفية لعدم العلم ا، فيكلوا لعاملها، وهذا
، ومن نسب إىل السلف التفويض وأراد تفويض املعاين فقد غلط عليهم، إذ )جاءت بال كيف

  .حقيقة هذا التفويض هي التعطيل



  

 

٣٦  אא–ولאא 


  :الثانيةُ القاعدةُ
  ).ةٌيتوقيف تعاىل اهللا أمساُء(

  
 والسـنة  يف الكتـابِ  يف إثباا على ما جاَء أن نعتمد :هذاومعىن 

عندمها ،الصحيحة وال ننقصال نزيد عليهما ف ونقف.  
ن الغيب الذي ال ميكن لإلنسـان  متعاىل  اهللا أمساَءأن  :وسبب هذا

اهللا  بعد وال أحد ،ن اهللاباهللا م أعلم ال أحدو ،الوحيِ ن طريقِعمعرفته إال 
أعلم باهللا من رسوله حممد فال ي ،سى اهللا إالم مبا سـ م أو  ،هى به نفس

سهاه به رسولُم .  
أو عـدم   ال جيوز إثباا هللا تعاىل لعدم ورودهـا  أمساءعلى  أمثلةٌ

  :ثبوا
  .ريتالس: ار، والواردالست  - أ

  .صريالن: الناصر، والوارد  -  ب
  .الواحد، واألحد: الوحيد، والوارد  -  ت
  .األول: القدمي، والوارد  -  ث
  .األب  -  ج

  
  
  
  



  

 

٣٧  אא–ولאא 


  :ةُلثالثا القاعدةُ
ها إال اهللا دعد وال يعلم ،معلومٍ بعدد حمصورة غري تعاىل اهللا أمساُء(

وجلَّ عز(.  
  

أَسأَلُك :» أن من الدعاء الذي أرشد إليه النيب  :والدليل على هذا
   ـهتلَّمع أَو ،ابِـكتي كف هلْتزأَن أَو ،كفْسن بِه تيمس ،لَك ومٍ هبِكُلِّ اس

 تأْثَرتأَوِ اس ،كلْقخ نا مدآنَ أَحلَ الْقُرعجأَنْ ت ،كدنبِ عيلْمِ الْغي عف بِه
   .)١(رواه أمحد. »الَء حزنِي، وذَهاب هميربِيع قَلْبِي، ونور صدرِي، وجِ

تنبيه: ةَ ا حديثأمريرأَبِي ه  أن النيب  َةً   «: قَالـعست لَّـهإِنَّ ل
   .)٢(متفق عليه .»واحدا، من أَحصاها دخلَ اجلَنةَ إِالّوتسعني اسما، مئَةً 

ـ  :وإمنا معناه ،ذا العدد اهللا تعاىل أمساِءفال يدل على حصر  ن أن م
إخبار عن دخـول  هو ف ،دخل اجلنة تعاىل ن أمساء اهللاأحصى هذا العدد م

 أمسـاء اهللا ، وليس املقصود أن احلسىن نة بإحصاء هذا العدد من األمساءاجل
  .حمصورة يف هذا العدد فقط تعاىل

  
                                 

، )٥٢٩٧(٩/١٩٨ همسنديف يعلى املوصلي  وأبو ،)٤٣١٨(٧/٣٤١أمحد  أخرجه )١(
  ).١٩٩( الصحيحة سلسلة األحاديث ، واأللباين يف)٩٧٢(٣/٢٥٣ابن حبان  هصححو

 ،)٦٩٥٧( :برقمإِنَّ للَّه مئَةَ اسمٍ إِال واحدا : بابيف كتاب التوحيد، البخاري  أخرجه )٢(
باب في أَسماِء اِهللا تعالَى وفَضلِ من  يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، مسلمو

  ).٢٦٧٧( :برقم أَحصاها



  

 

٣٨  אא–ولאא 


אא 
 

  :األوىل القاعدةُ
)صفات ال نقص فيها فات كمالٍاللّه تعاىل ص.(  

  

، ]٦٠:النحـل [ IH: تعاىل قول اهللا :والدليل على هذا
.الوصف األعلى واألكمل :األعلى هو لُواملثَ

  
  :الثانيةُ القاعدةُ

)صفات اهللا توقيفةٌي.(  
  

 أن نعتمد يف إثباا على ما جاء يف الكتـاب والسـنة   :هذاومعىن 
  .جمال للعقل فيها فال، ، ال نزيد عليهما وال ننقصالصحيحة
  : ال جيوز إثباا هللا تعاىل لعدم ورودها على صفات أمثلةٌ
ثبت له السمع على الوجه الالئق به، ولكن ، فننذُصفة اُأل  - أ

نتعرض إلثبات صفة األذن أو نفيها لعدم ورودهـا يف  ال 
  .الكتاب والسنة

  .القوة اخلفية  -  ب
  .مهندس الكون  -  ت
  .املدبر العقلُ أو العقلُ الفعال،  -  ث

 



  

 

٣٩  אא–ولאא 


:ةُلثالثا القاعدةُ 
)باب الصفات أوسع اسمٍ ، ألن كلَّاألمساِء ن بابِم يمنه  شتق

  .)منها اسم يشتق صفة كلُّ ، وليسصفةٌ
  

  :هذا مثال
 العليم«اهللا تعاىل  اسم«: يشتهي صفةُ منه صفـة ق ،»لمالع«، 

، واسم اهللا »الكرم«منه صفة  قتشي »الكرمي«هكذا اسم اهللا و
  .»السمع«منه صفة  قتشي »السميع«
 ال » الكالم«اهللا تعاىل فة صيشتهكـذا صـفة   و اسم، منها ق

  .اءمسأ منها قتشيال  »اليد«صفة و ،»اإلرادة«
  

  :القاعدة الرابعةُ
)نصوص ولكنهافات معلومة املعىنالص ، ةجمهولة الكيفي(  

  
معانيها معروفةٌ من لغة العرب واضـحةٌ ظـاهرة ال   أن  :ومعىن هذا

غموض فيها، وأما كيفية هذه الصفات فمجهولة لنا، وهذا معىن ما ذكره 
تفويض املعىن فال جيوز ألنه معلوم بعض العلماء من تفويض الكيف، وأما 

  .ظاهر
ومن أحسنِ العبارات اليت تكلم ا السلف رمحنا اهللا وإياهم يف بيان 
هذه القاعدة ما قاله اإلمام مالك بن أنس رمحه اهللا، وذلك أن رجال سأله 



  

 

٤٠  אא–ولאא 


الرمحن على العرشِ استوى، فكيف استوى؟ فسكت اإلمام مالك : قائال
 هلَتاُء حىت عضحالر)قراالستواُء: ، مث قال له)الع جمهولٍ غري،  والكيـف 

واإلميانُ ،معقولٍ غري ١( عنه بدعةٌ والسؤالُ ،به واجب(.  
   

                                 
األثر املشهور عن اإلمام مالك رمحه اهللا يف : األثر وبيان معناه كتاب ينظر يف ختريج هذا )١(

عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر، وقد  صفة االستواء، دراسة حتليلية، للشيخ الفاضل الدكتور
طبع مستقال، ويف جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، العدد احلادي عشر بعد املئة، وهو 

  .كتبة الشاملة اإللكترونيةضمن جمموعة امل



  

 

٤١  אא–ولאא 


אسאW 
אو 

  

ًوWא 
  :للتوحيد أمهية كبريةٌ، ومكانةٌ عظيمةٌ، نلخصها فيما يلي

 J وאאאא 
   .شريك له ال وحده عبادةُ اهللا تعاىل :خلقِ اجلن واإلنسِ هي من الغايةُ

Igfedc: قولُ اهللا تعاىل :والدليلُ على هذا

ihH]٥٦ :الذاريات[.  
الكرمية ما خلقتهم إال ليعبدوين وحدي ال يشركون يب  :ومعىن اآلية

  . شيئًا
  

 J   א א  אא א  
אم 

   .األمر بالتوحيد، والنهي عن الشرك: احلكمةُ من إرسالِ الرسلِ هي
Iihgfed: قول اهللا تعاىل :والدليل على هذا

nmlkjH ]٣٦:النحل[.  
  .كلُّ ما عبِد من دون اهللا وهو راضٍ :والطاغوت هو

  



  

 

٤٢  אא–ولאא 


 J אאلوאو 
  .أولُ ما جيب على العباد توحيد اهللا تعاىل

قـال   :قـال  ب بن عباسٍ اهللا عبد حديثُ :والدليل على هذا
إِنك ستأْتي قَوما أَهلَ « :لمعاذ بن جبلٍ حني بعثَه إىل الْيمنِ اللَّه  رسولُ
وأَنَّ محمدا  ،إِلَه إال اُهللا ا جِئْتهم فَادعهم إىل أَنْ يشهدوا أَن الَفإذَ ،كتابٍ
  .)١(متفق عليه »اللَّه رسولُ

للبخاري ويف رواية :»لَ مأَو كُنفَلْي وا اللَّهدحوإىل أَنْ ي موهعدا ت
ع٢(»الَىت(.   

  
 J لאلسא 

عملَ  ال يقبلُ تعاىل عملٍ، فإن اهللا كلِّ قَبولِ أساس هو تعاىل اهللا توحيد
  .ذلك صاحلًا؛ كالصدقة والبِر وحنوِ عمالً ظاهره يف كان وإن ،املشركني

  : والدليل على هذا
I¨§¦¥¤£¢¡: قولُ اهللا تعاىل

®¬«ª©H ]رم٦٥:الز[.  

                                 
باب أَخذ الصدقَة من اَألغْنِياِء وترد يف الْفُقَراِء حيثُ ، كتاب الزكَاةيف البخاري  أخرجه )١(

باب الدعاِء إىل الشهادتينِ وشرائعِ اِإلسالمِ  يف كتاب اإلميان،مسلم ، و)١٤٢٥( :برقمكَانوا 
  ).١٩(برقم 

أُمته إىل توحيد اللَّه  باب ما جاء يف دعاِء النيب  ،كتاب التوحيديف البخاري  أخرجه )٢(
  ).٦٩٣٧( :برقمتبارك وتعالَى 



  

 

٤٣  אא–ولאא 


  

 J دאقא 
هبادحقوقِ اهللا تعاىل على ع هو أعظم التوحيد.  

 رِدف كنت :قالَ عن معاذ بن جبلٍ  حديثُ :والدليل على هذا
  .)عفَير: (على حمارٍ يقَالُ له اللَّه  رسولِ

ا حق اللَّه على الْعباد وما حق الْعباد م يردت ،ا معاذُي«: فقالَ :قالَ
على اللَّه«.   
  .اهللا ورسولُه أَعلَم :قلت :قالَ
 ،ايشرِكُوا بِه شيئً حق اللَّه على الْعباد أَنْ يعبدوا اللَّه والَ فإنَّ«: قالَ

عز على اللَّه ادبالْع قحوجلَّ و عأَن ال يم شيئًذِّب بِه رِكشان ال ي«.  
  ؟أَفَال أُبشر الناس ،يا رسولَ اللَّه :قلت :قالَ
  .)١(متفق عليه .»ال تبشرهم فَيتكلُوا«: قالَ



Wא 
  

توحيد اهللا تعاىل أول الواجبات وأعظمها، وهو غاية الوجود، وله 
  :فضائل كثرية أمهها ما يلي

  

                                 
، )٢٧٠١(: ، برقمباب اسمِ الفَرسِ واحلمارِيف كتاب اجلهاد والسري، البخاري  أخرجه )١(
برقم الدليلِ على أَنَّ من مات على التوحيد دخل الْجنةَ قَطْعا  بابيف كتاب اإلميان، مسلم و
  .الذي حتمله خلفك على ظهر الدابة: ، والردف والرديف هو)٣٠(



  

 

٤٤  אא–ولאא 


وאאWوאאאK 
  

אאWאאطאאאאK 
ICBA :قولُ اهللا تعاىل :والدليل على هاتني الفضيلتني

LKJIHGFEDH ]٨٢:األنعام[.  
أن من وحد اهللا تعاىل ومل خيلط توحيده بشرك  :ومعىن اآلية الكرمية

والظلم هنا هو ، فله األمن الكامل عند اهللا تعاىل، وهو صاحب اهلداية التامة
  .الشرك

 

אאWنوאن
K 

أن جعل هلم حقا أوجبه لقد تفَضلَ اهللا تعاىل على عباده املوحدين ب
أن من وحده ومل يشرك به شيئا : على نفسه تكرما منه وفضالً، وهو

  .أدخله اجلنة ومل يعذبه، وذلك هو جزاء أهل التوحيد
: قال ، وفيه أن النيب حديث معاذ بن جبل  :والدليل على هذا

»عز على اللَّه ادبالْع قحوجلَّ و ذِّبعأَن ال ي شيئًم بِه رِكشان ال ي«. 
  .)١(متفق عليه

  

                                 
  .متفق عليه، وتقدم خترجيه قريبا )١(



  

 

٤٥  אא–ولאא 


אאאWאK 
من وحد اهللا تعاىل ومل يشرك به شيئا، ومات على ذلك فإن اهللا 

على سعة رمحة اهللا  غفر له ذنوبه مجيعا، وهذا يدل -إذا شاء - تعاىل
وجوده على أهل التوحيد، كما يدل على كثرة ثواب التوحيد وتكفريه 

  .الذنوب
: قَالَ رسولُ اِهللا : قَالَ  أَبِي ذَرحديثُ  :والدليل على هذا

ا من لَقينِي بِقُرابِ اَألرضِ خطيئَةً ال يشرِك بِي شيئً: يقُولُ اُهللا عز وجلَّ«
  . )١(رواه مسلم .»لَقيته بِمثْلها مغفرةً

  

אאWאאאK 
 من شهِد بالتوحيد، وعملَ مبقتضاه، خملصا هللا تعاىل فإن اهللا تعاىل

  .حيرمه على النار
أَنَّ   بن الربِيعِ اَألنصارِي محمودحديثُ  :والدليل على هذا

انَ بنبتع ارِيصاَألن كالم   بِيه أنَّ النرأخب َقَ إنَّ«: قال اللَّهد  مرح
لَعارِ مى النإال اُهللا :قالَ ن ؛ال إِلَه اللَّه هجو كي بِذَلغتب٢(متفق عليه .»ي(.  

                                 
باب فضلِ الذِّكرِ والدعاِء يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، مسلم  أخرجه )١(

ملؤها أو ما يقارب مألها، : »بقُراب األرض«، ومعىن )٢٦٨٧( :برقم قربِ إىل اِهللا تعاىلتوال
  .مات ساملا من الشرك قليله وكثريِه، صغريِه وكبريِه: »ال يشرك يب شيئًا«ومعىن 

يف مسلم ، و)٤١٥(: برقم ،باب الْمساجِد يف الْبيوت يف أبواب املساجد، البخاري أخرجه )٢(
  ).٣٣( :برقم باب الرخصة يف التخلُّف عن الْجماعة بِعذْرٍ كتاب املساجد ومواضع الصالة،



  

 

٤٦  אא–ولאא 


  

دאאWאمאאنK 
 :والدليل على هذا التوحيد أثقل شيء يف ميزان املؤمن يوم القيامة،

 إِنَّ نبِي اِهللا نوحا « :قالَ أنَّ النيب  ب عبد اِهللا بنِ عمرٍو حديث
نِهفَاةُ قَالَ البالْو هترضا حةَ: لَميصالْو كلَيع ي قَاصنِ،: إِنيتبِاثْن كرآم 

وات السبع، ـاُهللا، فَإِنَّ السم وأَنهاك عنِ اثْنتينِ، آمرك بِال إِلَه إِالَّ
ة، ـاُهللا في كفَّ واَألرضني السبع، لَو وضعت في كفَّة، ووضعت ال إِلَه إِالّ

واَألرضني السبع،  وات السبع،ـاُهللا، ولَو أَنَّ السم رجحت بِهِن ال إِلَه إِالّ
انَ اِهللا وبِحمده، فَإِنها ـوسبح ،اُهللا إِلَه إِالَّ كُن حلْقَةً مبهمةً، قَصمتهن الَ

كرنِ الشع اكهأَنو ،لْقالْخ قزرا يبِهٍء، ويالةُ كُلِّ شص، الْكرِـوب«. 
  .)١(رواه أمحد

 
אאWאلدK 

من شهِد بالتوحيد وعمل به ومات عليه فمصريه إىل اجلنة وإن كان 
مقصرا يف عمله، مرتكبا بعض الذنوب اليت ال خترجه من التوحيد، وهذا 

                                 
، )٥٤٨(، والبخاري يف األدب املفرد ١/٤٩، واحلاكم )٦٥٨٣(١١/١٥٠ أمحد أخرجه )١(

، صحيح هإسناد ):١/١١٩البداية والنهاية (، وقال ابن كثري صحيح اإلسناد: قال احلاكم
، واأللباين يف السلسلة الصحيحة )٦٥٨٣،٧١٠١( :برقمه أمحد شاكر يف شرح املسند وصحح

  .وكسرن قطعتهن :»قَصمتهن« ، ومعىن)١٣٤(رقم 



  

 

٤٧  אא–ولאא 


يدلُّ على عظَم فضلِ التوحيد، وأن حسنةَ التوحيد العظيمةَ ترجِح جبميع 
  . السيئات

: قال  النبِيأنَّ  الصامت  عبادةَ بنِحديثُ  :والدليل على هذا
اللَّه وحده الَ شريك له، وأَنَّ حممدا عبده  من شهِد أَن الَ إِلَه إِالَّ«

 وحرو ألقاها إىل مرمي همتوكل ،ورسولُه اللَّه دبى عيسأَنَّ عو ،ورسولُه
  .)١(»حق، أدخلَه اللَّه اجلَنةَ على ما كان من العملِ حق، والنار نةَمنه، واجلَ

  .على ما كان عنده من تقصري أدخلَه اللَّه اجلَنةَ :واملعىن
  

אאWوאدאن
אK 

خرج  :قالَ ببن عباسٍ عبد اهللا حديثُ  :والدليل على هذا
ا النيبنلَيع  َا فقالموي :»ماُألم لَيع ترِضع، النيب رملَ يعفَج معه 

 ،أَحد هعوالنبِي ليس م ،الرهطُ هعوالنبِي م ،الرجالن هعوالنبِي م ،الرجلُ
ا موسى ذَه :فَقيلَ ،أُمتي سد اُألفُق فَرجوت أَنْ يكونَ ورأَيت سوادا كَثريا

همقَويلَ يل ،وق ثُم: ظُران، اُألفُق دا سريا كَثادوس تأَييلَ يل ،فَرفَق:  ظُران

                                 
يا أَهلَ الكتابِ الَ تغلُوا في (: باب قولهيف كتاب أحاديث األنبياء، البخاري  أخرجه )١(

ينِكُمفيه يف كتاب اإلميان، مسلم ، و)٣٢٥٢( :برقم )د اكش وهو غري ي اَهللا باِإلميانن لقباب م
اليت ) كن(كلمة : »كلمته ألقاها إىل مرمي«، ومعىن )٢٨( :برقم دخل اجلنةَ وحرم على النار

روح من األرواح : »وروح منه«أرسل اهللا ا جربائيل إىل مرمي، فنفخ يف جيب درعها، ومعىن 
  .تعاىلاليت خلقها اهللا 



  

 

٤٨  אא–ولאא 


ومع  ،هؤالِء أُمتك :فَقيلَ ،ُألفُقفَرأَيت سوادا كَثريا سد ا ،هكَذَا وهكَذَا
  . »هؤالِء سبعونَ أَلْفًا يدخلُونَ الْجنةَ بِغيرِ حسابٍ

الناس قفَرهلم فَت نيبومل ي، النيب ابحأَص ذَاكَرفَت  فَقَالُوا:  نحا نأَم
كرا يف الشندلفَو، هولسرو ا بِاللَّهنا آمنلَكا ،وناؤنأَب مالِء هؤه نلَكلَغَ  ،وفَب

النيب  َالَ«: فقال ينالَّذ مونَ هرطَيت١(ي(، َقُونَ والرتسي)والَ ،)٢ 
   .»وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ ،)٣(يكْتوونَ

ةُ بنكَّاشع نٍ فَقَامصحأنِ :فقالَ م مهنأَمولَ اللَّهس؟ا يا ر  
   .»معن« :قالَ 

   ؟اأَمنهم أن :فَقَام آخر فقالَ
  . )٤(متفق عليه .»اشةُسبقَك ا عكَّ« :فقالَ

   

                                 
  .التشاؤم بالطيور وغريها: هو التطير )١(

طلب الرقية من اآلخرين، فال يطلبون من أحد أن يرقيهم توكُّالً على اهللا : ُ هواالسترقَاء )٢(
  .تعاىل

يسألون غريهم أن يكويهم توكُّالً طلب الكي لعالج بعض األمراض، فال : ُ هواالكْتواء )٣(
  .على اهللا تعاىل

يف كتاب مسلم ، و)٥٤٢٠( :برقمباب من مل يرقِ  يف كتاب الطب،البخاري  أخرجه )٤(
برقم  عذاب باب الدليلِ على دخولِ طَوائف من الْمسلمني الْجنةَ بِغيرِ حسابٍ وال اإلميان،

بعد ال  أشخاصا كثريين من: أي: سوادا كثريا: اجلماعة دون العشرة، وقوله: ، والرهط)٢٢٠(
تباحثوا يف شأن السبعني ألفًا؛ بأي عمل : ، أي فَتذَاكَر أَصحاب النيب :أدري من هم، وقوله

  نالوا هذه الدرجة؟



  

 

٤٩  אא–ولאא 


  

אسאW 
אא 

  
אאو 

املسلم حقيقةَ التوحيد فإن الواجب عليه أن يدعو غريه إليه،  عرفإذا 
  .ليكون من ورثة األنبياء عليهم السالم وعلى سبيلهم

  :والدليل على هذا
I :ل اهللا تعاىلوق -١

¬«ª©¨§¦¥¤£¢¡
±°®H ]١٢٥:النحل[.  

Izyxwvutsrqp: ل اهللا تعاىلوق -٢
~}|{H ]١٠٨:يوسف[. 

  
אولنאس 

جيب على الدعاة إىل اهللا تعاىل أن يبدؤوا دعوم للناس بتوحيـد اهللا  
رك، فالتوحيد هو أساس الدين، وهو أهـم مـا   ن الشهم متعاىل، وحتذيرِ

  .جيب أن يعتين به الدعاة إىل اهللا تعاىل



  

 

٥٠  אא–ولאא 


اللَّه  رسولُ قالَ :قالَ بن عباسٍ حديث عبد اهللا: والدليل على هذا
 ِنمإىل الْي ثَهعلٍ حني بببن ج اذعمابٍ« :لتلَ كا أَهمي قَوأْتتس كإِن، 
 وأَنَّ محمدا رسولُ إِلَه إال اُهللا ا جِئْتهم فَادعهم إىل أَنْ يشهدوا أَن الَفإذَ
١(متفق عليه »اللَّه(.  

ويف رواية :»لَ مأَو كُنالَىفَلْيعت وا اللَّهدحوإىل أَنْ ي موهعد٢(»ا ت(.  
ويف رواية :»لَ مأَو كُنفَلْيةُ اللَّهادبإليه ع موهعد٣(»ا ت(.  

  
אאאذא 

لبمههااءة الدعوة بالتوحيد أسباب أد:  
١ - هو أول الواجبات أن التوحيد.  
٢ - اإلسالم إىلهو مفتاح الدخول  أن التوحيد.  

                                 
لْفُقَراِء حيثُ باب أَخذ الصدقَة من اَألغْنِياِء وترد يف ا، كتاب الزكَاةيف البخاري  أخرجه )١(

 ،باب الدعاِء إىل الشهادتينِ وشرائعِ اِإلسالمِ يف كتاب اإلميان،مسلم ، و)١٤٢٥(: برقمكَانوا 
  .اليهود والنصارى: هم كتابالأهل ، و)١٩( :برقم

اللَّه  أُمته إىل توحيد باب ما جاء يف دعاِء النيب  ،كتاب التوحيديف البخاري  أخرجه )٢(
  ).٦٩٣٧(: برقمى تبارك وتعالَ

: ، برقمأَموالِ الناس يف الصدقَة باب ال تؤخذُ كَرائم يف كتاب الزكاة،البخاري  أخرجه )٣(
 :برقم ،باب الدعاِء إىل الشهادتينِ وشرائعِ اِإلسالمِ يف كتاب اإلميان،مسلم ، و)١٣٨٩(
)١٩.(  



  

 

٥١  אא–ولאא 


 ،بغري التوحيد -يف ظاهره-أن اهللا تعاىل ال يقبل عمال صاحلا  - ٣
 .مهما بلغ، ومهما انتفع به الناس

  
אא 

  :للدعوة إىل التوحيد فضائل كثرية، منها
إىل اإلسالم خري من املال الكثري ميلكه  واحد أن هداية شخصٍ - ١

  .الشخص
قَالَ لعلي   النيب أن  سعد بنِ سهلِحديث  :والدليل على هذا

 مثُ، مهِتاحسبِ لَزِنى تتح كلسى رِلَع انفذْ« :يوم خيبر بنِ أيب طَالبٍ 
ادعهإىل اِإل ممِالَس، أَوبِخرهبِ ممجِا يب لَعهِيم من حاِهللا ق فَ ،فيهنَْأل اِهللاو 
يهدبِ اُهللا يك رالًج واحدا خيلَ رك منْأَ ن لَ ونَكُيك حمر النع١(»م(. 

  .إىل التوحيد أفضل األعمال وأحسنها أن الدعوةَ - ٢
Irqponml: قول اهللا تعاىل :والدليل على هذا

yxwvutsH ]ال أحد : ، يعين]٣٣:لتفص
  .وال أَكْثَر ثَوابا من عمله أحسن قوال منه،

                                 
 :برقمباب مناقب علي بن أيب طالب ، يف كتاب فضائل الصحابة البخاري  أخرجه )١(
 باب من فضائل علي بن أيب طالب ، يف كتاب فضائل الصحابة مسلم ، و)٣٤٩٨(

ـُمر النعم«امضِ بِرفق وتؤدة ولني، و: »انفُذ على رِسلك«: ، وقوله)٢٤٠٦( :برقم : »ح
  .اإلبل احلمر، وهي أنفس أنواع اإلبل



  

 

٥٢  אא–ولאא 


٣ -  نإىل اإلسالم فكلُّ ما يعمله م ن اهتدى على يديه شخصأن م
الصاحلات من التوحيد والصالة والزكاة والصيام واحلج وغريها 

   .فله مثل أجره، من غري أن ينقص من أجر هذا املدعو شيئًا
 :قال أن رسول اهللا  أيب هريرة حديث  :والدليل على هذا

»مى كانَ ندا إىل هعلَ ده مهبِعورِ من تثْلُ أُجرِ مذلك  الَ ،ن اَألج قُصني
ش مورِهمن أُج١(رواه مسلم .»ائًي(. 

   .ن نار جهنمللناس م إىل التوحيد إنقاذٌ أن الدعوةَ - ٤
Ipoلَما أُنزِلَت هذه اآليةُ  النيب أن : والدليل على هذا

r qH ]ا، ]٢١٤:الشعراءشيا قُرعوا ، دعمتفكان يدعوهم فَاج
 .»أَنفُسكُم من النارِ أَنقذُوا أَنفُسكُم من النارِ، أَنقذُوا«: بأمسائهم ويقول هلم

  .)٢(رواه مسلم
  

ولمאאدولوو 
، وأول ما التوحيد: ما دعى إليه األنبياء عليهم السالم هو أولُ

  .الشرك: أنكروه عليهم السالم هو
                                 

باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إىل هدى أو  يف كتاب العلم، مسلم أخرجه )١(
  ).٢٦٧٤( :برقم ،ضاللة

: ، برقم)وأَنذر عشريتك اَألقْربِني(: باب في قَوله تعالَى يف كتاب اإلميان، مسلمأخرجه  )٢(
يدخلُ النساُء والولَد في باب هلْ ، وأصله يف البخاري بلفظ آخر يف كتاب الوصايا، )٢٠٤(

  ).٢٦٠٢( :برقم اَألقَارِبِ؟



  

 

٥٣  אא–ولאא 


Ilkjihgfed :قال اهللا تعاىل - ١
onmH ]٣٦:النحل[.  

~I :قال اهللا تعاىل - ٢
H ]٢٣:املؤمنون[. 

 

אدאوא 
خامت األنبياء وأفضلهم، وقد سار على ما سار عليه مجيع  النيب 

بتوحيد اهللا  على األمرِ ه قائمةًاألنبياء عليهم السالم، فكانت دعوت
وإخالص العبادة له وحده، ونبذ منه رك والتحذيرِالش.  

١ -  ن أوائل ما نزل على النيبكان م  به رالقرآن الكرمي وأُم نم
I§¦¥¤£¢¡: قوله تعاىل

«ª©¨H ]ثر٥-١:املد[. 

   .عظِّمه بالتوحيد: I¤£H :ومعىن

I¨§¦H :ركن الشر أعمالَك مطه.  
I«ª©H :وابتعد عنه ركر الشاهج. 

بصر  رأَيت رسولَ اِهللا :  الديلي )١(بن عباد قال ربِيعةُ  - ٢
ال إِلَه : يا أَيها الناس قُولُوا«: عينِي بِسوقِ ذي الْمجازِ، يقُولُ

                                 
اإلصابة يف (. قاله ابن معني وغريه ،وختفيف املوحدة ،بكسر املهملة: قال احلافظ ابن حجر )١(

  .)٢/٣٩٠متييز الصحابة 



  

 

٥٤  אא–ولאא 


والناس متقَصفُونَ  ،ويدخلُ في فجاجِها، »اُهللا، تفْلحوا إِالَّ
يقُولُ شا يدأَح تأَيا رفَم ،هلَيع،كُتسال ي وهقُولُ ئًا، وي :

 .)١(»تفْلحوا ،اُهللا ال إِلَه إِالَّ: أَيها الناس قُولُوا«
  

אعאא 
إىل  الدعوةُ :إىل يوم القيامة  النيب اعِبتالواجب على مجيع أَ
توحيد اهللا تعاىل، والتحذير من الشرك، واتج النيب باع   يف ذلك

  . ه وأصحابِ
I|{zyxwvutsrqp: قال اهللا تعاىل

~}H ]يا حممد : ، واملعىن]١٠٨:يوسف
  .أخرب الناس أن هذه هي طريقتك، وهي الدعوة إىل اهللا تعاىل على بصرية

املعرفة اليقينية اليت مييز ا بني احلق والباطل، مث نزه  :والبصرية هي
اهللا تعاىل عن الشرك ليبيه قائمةٌن أن دعوت على التوحيدفْ، ونركي الش.  

                                 
على املستدرك ، واحلاكم يف ٤٠٥-٢٥/٤٠٤ يف زوائد املسندعبد اِهللا بن أَحمد  أخرجه )١(

دفاع عن احلديث ، وصححه األلباين يف ٥/٦١املعجم الكبري ، والطرباين يف ١/٦١الصحيحني 
سوق من أسواق اجلاهلية : سوق ذي الْمجازِ، وجمتمعون: متقَصفون عليه، ومعىن ٢٢النبوي ص

كانوا جيتمعون فيه قبيل موسم احلج، يف موضع قريب من عرفات، أسفل جبل يقال له كبكب، 
بعد اآلن عن أميال احلرم قرابة مثانية كيلو مترات، وقد سورت منطقته بشبك حديدي، وهي ي

أسواق ، و٥/٥٥ ، لياقوت احلمويمعجم البلدان: ينظر. (ضمن حي مبكة يقال له اآلن الراشدية
، وعدة صحف ومواقع إلكترونية على ٣٤٧سعيد األفغاين ص، لالعرب يف اجلاهلية واإلسالم

  .)الشبكة



  

 

٥٥  אא–ولאא 


אسאW 
אאو 

  
א 
والسنة يف ، وقد تكاثرت النصوص يف الكتاب الشرك ضد التوحيد

، فحذَّرت من الشرك، وبينت صوره، وتفصيالً بيان الشرك إمجاالً
وذكَرت شبه املشركني، ودعوةَ الرسلِ هلم الجتناب الشرك، ومتسكَهم مبا 

ركين األعمال الشهم مذلكوجدوا عليه آباءهم وأجداد ة، وحنو.  
ن الباطل، والتوحيد من متييز احلق م :والفائدة الكربى من هذا

فلهذا  ،اخلري استبانَ ما الشر ولوال ر،النو رفع ما الظالم لوال إذالشرك، 
ا على املسلم أن يعرف الشرك ليحذر منه، ويتجنبه، وحيافظ كان واجب

   .على توحيده من اخللل
  

א 
 ركهوالش :جلُع شهللا تعاىلمع ا ريك.  

  

אאع 
رك نوعانالش :  
هللا تعاىل يف مع ا ريكش لُعج: الشرك األكرب، وهو :النوع األولُ



  

 

٥٦  אא–ولאא 


ربوبيتأو أُ ،هلوهيته وأ ،هه وصفاتأمسائ .  
  :أمثلته

  .اعتقاد أنَّ غري اهللا ميكنه التصرف يف الكون - ١
األولياء دعاء املالئكة، أو األنبياء، أو : دعاُء غريِ اهللا، مثلُ - ٢

  .والصاحلني
الذبح ألصحاب األضرحة والقبور : الذبح لغري اهللا، مثلُ - ٣

  .وغريهم
يف الكتاب والسنة  درما و :الشرك األصغر، وهو :النوع الثاين

صركًا، ومل يش رك األكرب لْتسميتهالش إىل حد.  
  :أمثلته

  .احلَلف بغري اهللا - ١
  .ما شاء اهللا وشئت: قولُ - ٢
 .لوال اهللا وفالن: قولُ - ٣

  
وאאאقאW 

  
  رك األصغرالش  رك األكربالش  م
  .ال يخرج من اإلسالم  .يخرج من اإلسالم  ١
ولكن من ال يغفره اهللا تعاىل، ولكن لصاحبه أبدا،  ال يغفر  ٢



  

 

٥٧  אא–ولאא 


من تاب منه قبل موته توبة 
  .صحيحة تاب اهللا عليه

صحيحة تاب منه قبل موته توبة 
تاب اهللا عليه، وإذا مل يتب فإن 
حصل معه حسنات راجحة على 
ذنوبه دخل اجلنة، وإال دخل 
النار حىت ينقى من ذنوبه، مث 

  .يدخل اجلنة
٣  يطُبِح بِطُ  .األعمال مجيعحالعملَ ي الذي قارهن.  
٤  د يف النارصاحبه ال خيلُ  .خملد يف النار صاحبه خالد.  

  
ووאאWא 

ى اهللا تعاىل عباده املؤمنني يف كتابه الكرمي بوصايا كثرية، من لقد وص
 ن سورة األنعام، وهياليت تضمنتها ثالث آيات م )الوصايا العشر: (أمهها

¡I¬«ª©¨§¦¥¤£¢:قول اهللا تعاىل

±°®Hإىل قوله تعاىل ، :I{zyx
}|H ]أولُ ت، فكان]١٥٣ -١٥١:األنعام وصيهللا جل يف عاله ة :

النهي عن الشقبل اهللا تعاىل مرك، وبدأ به ألمهيته الكربى؛ إذ ال ين أحد 
  .، فلو عمل جبميع الوصايا وهو مشرك مل ينفعه ذلكوهو مشرك عمالً

  

 



  

 

٥٨  אא–ولאא 


אدא 
رك عمال وإن كان يف ظاهره صاحلا؛ مع الش ال يقبل اهللا تعاىل

  :كالصدقة والبِر، والدليل على هذا
I:قول اهللا تعاىل -١ H 

  .]٣٦:النساء[
I§¦¥¤£¢¡: قول اهللا تعاىل -٢

®¬«ª©¨H ]رم٦٥:الز[. 

  
אلאאאאمא 

  :أصولُ احملرمات اليت اتفق عليها األنبياء أربعة هي
١ - الفواحش.  
٢ - البغي.  
٣ - الشرك.  
  .القولُ على اهللا بغري علم - ٤

Izyxwvutsrqp: قال اهللا تعاىل
~}|{

H ]٣٣:األعراف[.  



  

 

٥٩  אא–ولאא 


يف اآلية  الْمذْكُورةُاَألربعةُ هذه : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
وبِتحرِميها بعثَ اللَّه جميع  ،في جميعِ الشرائعِ أُصولَ الْمحرماتهي 

  )١(هـ.ا .وال في حالٍ من اَألحوالِ ،ولَم يبِح منها شيئًا قَطُّ ،الرسلِ

  

אאوאدون 
اخلالص الذي ال يقبل اهللا تعاىل غريه ال يكون إال بإخالص التوحيد 

فال يكفي يف التوحيد جمرد  ،العبادة هللا، والرباءة من عبادة كل ما سواه
، بل البد أن يضاف إليه الكفر مبا يعبد من )ال إله إال اهللا(التلفظ بكلمة 

  :، واألدلة على هذا كثرية منها)٢(دون اهللا
I: قول اهللا تعاىل - ١ rqxwvuts

~}|{zyH]فخر٢٦:الز -
٢٧[.  

                                 
اجلواب و ،١٤/٤٧٠ جمموع الفتاوى :جمموع من كالمه يف موضعني بتصرف يسري )١(

، وكالم ابن ٦/٣٣اجلواب الصحيح : ، وانظر أيضا٤/١٥٦الصحيح ملن بدل دين املسيح 
  .١/١٥٦مفتاح دار السعادة و ،١/٣٧٨مدارج السالكني  القيم حنوه يف

وهذا من أعظم ما يبني معىن ال إله إال (: قال الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحه اهللا تعاىل) ٢(
اهللا، فإنه مل جيعل التلفظ ا عاصما للدم واملال، بل وال معرفة معناها مع لفظها، بل وال اإلقرار 
بذلك، بل وال كونه ال يدعو إال اهللا وحده ال شريك له، بل ال حيرم ماله ودمه حىت يضيف إىل 

ك أو توقف مل حيرم ماله وال دمه، فيا هلا من مسألة ما ذلك الكفر مبا يعبد من دون اهللا، فإن ش
كتاب التوحيد ). أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع

  .٣٥ص



  

 

٦٠  אא–ولאא 


I :قول اهللا تعاىل - ٢


H ]٢٦٥:البقرة[. 

سمعت رسولَ اِهللا : قَالَ  يعجشاَأل ميشأَ بنِ قِارِطَحديث  - ٣
 ُقُولقَالَ«: ي نإِالَّ الَ: م ـ  إِلَه م دبعا يبِم كَفَراُهللا، و وند ن

   .)١(رواه مسلم »اِهللا، حرم مالُه ودمه، وحسابه علَى اِهللا
   

                                 
ال إِلَه إال اهللا محمد  :باب اَألمرِ بِقتالِ الناس حىت يقُولُوا يف كتاب اإلميان، مسلم أخرجه )١(

٢٣(: رقم، برسول اللَّه.(  



  

 

٦١  אא–ولאא 


אسאאسאאسאאسאWWWW    
אאאאאووאووאووאوو    

    
אא 

الذنوبِالش أعظم الدليل على ذلك، رك:  
١ - قولُ اهللا تعاىل يف وصايا لقمانَ البنِه :I`_^]\

edcbaH ]١٣:لقمان[.  
أَي :  سأَلْت النيب :قالَ بنِ مسعود  اللَّهعبد حديثُ - ٢

اللَّه دنع ظَمبِ أَعا«: قال ؟الذَّننِد لَّهلَ لعجوهو  أَنْ ت
لَقَكخ«، قلت: إِنَّ ذلك يمظلَع، قلت: أَي أَنْ «: قال ؟ثُمو

كعم مطْعأَنْ ي افخت كلَدلَ وقْتت« ،قلت: أَي أَنْ «: قالَ ؟ثُم
ارِكيلَةَ جلح انِيز١(»ت(.   

 

אאعא 
  .وضع الشيء يف غري موضعه :الظُّلم

  :وهو ثالثةُ أنواع

                                 
فال تجعلُوا للَّه : (باب قوله تعاىل يف كتاب التفسري، تفسري سورة البقرة،البخاري  أخرجه) ١(

باب كَون الشـرك أَقْـبح    يف كتاب اإلميان،مسلم ، و)٤٢٠٧(: ، برقم)أَندادا وأَنتم تعلَمونَ
هدعا بهظَمأَع انيبوبِ و٨٦(: ، برقمالذُّن.( 



  

 

٦٢  אא–ولאא 


   .من إنسان أو حيوان اإلنسان غريه ظُلم :النوع األولُ
، ويكون بإسرافه عليها بفعل الذنوب نفْسه اإلنسان ظُلم :النوع الثَّاين

I :قال تعاىلواملعاصي، 

H ]١١٠:النساء[.  
وهو الشرك باهللا تعاىل، وهو أعظم أنواع  الظُّلم العظيم، :النوع الثَّالثُ

  :الظُّلم، وقد جاء إطالق الظُّلم على الشرك يف آيات كثرية، منها
I: قولُ اهللا تعاىل - ١ 

H ]١٠٦:يونس[.  
\Ia`_^]: قولُ اهللا تعاىل يف وصايا لقمان البنه - ٢

edcbH ]١٣:لقمان[.  
 

אא 
ال  ومات على الشرك ومل يتب منه فإن اهللا تعاىلمن أشرك باهللا تعاىل 

  .يغفر اهللا له
I: والدليل قول اهللا تعاىل

H ]٤٨:النساء[.  
  
  



  

 

٦٣  אא–ولאא 


אאدون 
االنح رك فلَها دون الشد ذنبإذا أذنب املوح:  

فهذَا يتوب اهللا أن يتوب من الذنبِ قبلَ موته توبةً صحيحةً،  - ١
  .عليه

: أنْ ميوت ومل يتب من ذنوبه، فهذَا داخل حتت مشيئة اهللا تعاىل - ٢
نوبه، مث أدخلَه إن شاَء غَفَر له، وإن شاء عذَّبه حىت يتطهر من ذ

  .اجلنة بعد ذلك
 IH: قال اهللا تعاىل

  .]٤٨:النساء[
  
دאא  
ا ما خملَّدن مات وهو يشرك باهللا تعاىل شركًا أكرب فهو يف النار خالد

  .فيها
  النبِي أنَّ بنِ مسعود  حديث عبد اللَّه :هذاوالدليل على 

رواه  »دخلَ النار دون اللَّه نِدا من يدعو وهو من مات« :قَالَ
  .)١(البخاري

  

                                 
ومن الناسِ من (: باب قَولهيف كتاب تفسري القرآن، تفسري سورة البقرة،  البخاريأخرجه ) ١(

اللَّه بكَح مهونبحا ياددأَن اللَّه وند نذُ مختد، و)٤٢٢٧(: برقم ،)يثْل والشبيه: النالـم. 



  

 

٦٤  אא–ولאא 


א 
ال ينفع مع الشرك عمل صاحل، فمن مات وهو يشرك باهللا الشرك 

  . ولو كان من أعبد الناس ،األكرب فهو من أهل النار
  النيبأنَّ  ببنِ عبد اهللا  جابرِحديث  :والدليل على ذلك

 اِهللابِ كرِشي اتم نم، وةَناجلَ لَخا ديئًش اِهللابِ كرِشي الَ اتم نم«: قالَ
يئًشا دلَخ الن١(رواه مسلم »ار(.  

  
אאא 

¡I¢: فقال تعاىل ،وصف اهللا تعاىل الشرك بأنه افتراء عظيم
¨§¦¥¤£H ]وإمنا كان افتراًء إلمث عظيم، ]٤٨:النساء ،

  .ألنه اشتمل على أمرين خطريين كاذبني
   على اهللا تعاىل بتسوية غريه به، االفتراُء :أوهلما

  .تنقُّصِ رب العاملني، بصرف خالصِ حقِّه لغريه :وثانيهما
 

لא 
I: وصف اهللا تعاىل الشرك بأنه ضاللٌ بعيد، فقال تعاىل

H ]١١٦:النساء[.   

                                 
باب من مات ال يشرك باهللا شيئا دخل اجلنة، ومن مات  يف كتاب اإلميان،مسلم  أخرجه) ١(

 ).٩٣( :برقم مشركا دخل النار



  

 

٦٥  אא–ولאא 


أنه بالشرك قد ابتعد عن احلق واهلدى  :وسبب كونه ضالالً بعيدا
بعدا شديدا، وذا يكون قد ابتعد عن رمحة اهللا ومغفرته، فال يرجى 

  . لصاحبه رمحة وال مغفرة
  

אعو 
IZY:اهللا تعاىل بكثرة، والدليل قولالشرك يقع يف الناس 

`_^]\[H]فواجب على املسلم ، ]١٠٦:يوسف
  .ال يكون من هؤالء الكثري احلذر أن
 

אאو 
جيب على املسلم أن خياف الشرك على نفسه، وحيذر من الوقوع فيه، 
 ةيكرلِ الشسائعِ والوالبِد نم إليه ةيفضاألسبابِ الْم مجيع ويتجنب

 ،األضرحة لَى القبورِ، واختاذا؛ كالبناِء عهلَى بأنواعع وبناِء املساجِد
  .القبورِ، وذلك خلطورته وشناعة عاقبته

  :ومما يدل على ذلك
: قول اهللا تعاىل فيما قَصه عن خليله إبراهيم عليه السالم أنه قال - ١

I`_ ^ ] \ [H ]فإذا ]٣٥:إبراهيم ،
كان اخلليل عليه السالم خياف أن يقع يف الشرك، فمن دونه 



  

 

٦٦  אא–ولאא 


رمحه التيمي  إبراهيم قالَراتب أوىل باخلوف من الوقوع فيه، مب
  !؟)١(اهللا إبراهيم البالء بعد خليلِ نم ن يأمنم: اهللا

اجتنِبوا السبع « :قالَ  النيب نَّأ  ةَريرأيب ه حديث -٢
وبِقَاتقالوا، »الْم: يولَ اللَّهسا ر، ومنقالَ ؟ا ه: »بِاللَّه كرالش، 
رحالساهللا إالَّ ،و مرفْسِ اليت حلُ النقَتو قا ،بِالْحبأَكْلُ الرأَكْلُ  ،وو

وقَذْف الْمحصنات الْمؤمنات  ،الزحف والتولِّي يوم ،مالِ الْيتيمِ
التاف٢(متفق عليه .»الْغ( . 

االبتعاد عن الشيِء يف ذاته، واالبتعاد عن مجيعِ  :واالجتناب هو
إليه لةاألسبابِ املوص. 

: قَالَ أَنَّ رسولَ اِهللا   نصارِياَأل محمود بنِ لَبِيدحديث  -٣
»رغاَألص كرالش كُملَيع افا أَخم فوقَالُوا، »إِنَّ أَخ : كرا الشمو

 رغولَ اِهللا؟ قَالَاَألصسا ري :» موي ملَّ لَهجو زقُولُ اُهللا عاُء، ييالر
ةاميالْق :هِمالمبِأَع اسالن زِياُءونَ : إِذَا جرت متكُن ينوا إِلَى الَّذباذْه

   .)٣( .رواه أمحد »في الدنيا فَانظُروا هلْ تجِدونَ عندهم جزاًء
    

                                 
 .١٧/١٧ هتفسرييف الطربي أخرجه ) ١(
يف مسـلم  ، و)٦٤٦٥(: برقم ،باب رمي احملصناتيف كتاب احملاربني، البخاري أخرجه ) ٢(

 ).٨٩( :برقم ،باب بيان الكبائر وأكربها كتاب اإلميان،
 ٩/١٥٤شـعب اإلميـان    ، والبيهقي يف)٢٣٦٣١( ،)٢٣٦٣٠( ٣٩/٣٩أمحد  أخرجه) ٣(
 ، وقـال املنـذري  )٢/٢١٢بلوغ املـرام  ( .حسن إسناده: قال احلافظ ابن حجر) ٦٤١٢(
 لسلة األحاديث الصحيحةيف س إسناده جيد، وصححه األلباين): ١/٦٩الترغيب والترهيب (
)٩٥١.( 



  

 

٦٧  אא–ولאא 


دאسאW 
אوאא 

  
  الشرك يف الربوبية: أوالً

  
אאدא 

  .جعلُ شريك مع اهللا تعاىل يف ربوبيته: املراد بالشرك يف الربوبية
  :مثل
  .اعتقاد وجود خالق مع اهللا تعاىل - ١
  .اعتقاد أن َألحد القدرة على التصرف يف الكون غري اهللا تعاىل - ٢
  .اعتقاد أن َألحد القدرة على النفع والضر غري اهللا تعاىل - ٣
  .اعتقاد أن أحدا يعلم الغيب غري اهللا تعاىل - ٤
  

אא 
  .الشرك يف الربوبية شرك أكرب خمرج من ملَّة اإلسالم

  
אدאنوאא 

  .التصرف يف شؤونه، وتسيري أموره: هو تدبري الكون
طلوع الشمس، وغروا، وجريان القمر يف منازله، : ومن ذلك



  

 

٦٨  אא–ولאא 


  .وإنزال املطر أو حبسه، واإلحياء واإلماتة، وإجراء األرزاق على العباد
  

אوאنאو 
الكون وتصريف شؤونه كله بيد اهللا تعاىل، فهو الذي يرفع تدبري 

وخيفض، وهو الذي حييي ومييت، وهو الذي بيده تسيري األفالك واألجرام 
السماوية قريبها وبعيدها صغريها وكبريها، واألرض كلها مبا فيها ومن 
فيها، والسموات كلها مبن فيها وما فيها؛ كل ذلك بيده سبحانه وتعاىل، 

لك امللك، وما ألحد معه من شيء جل يف عاله، واعتقادنا بذلك فهو ما
  .كله من مقتضى اإلميان بربوبيته تعاىل

I: قال اهللا تعاىل: قال اهللا تعاىل - ١ ®¬«ª
»º¹¸¶´³²±°
ÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼H 

  .]٣١:يونس[
IXWVUTS: قال اهللا تعاىل: قال اهللا تعاىل -٢

^]\[ ZYfed cba` _
qponmlkji hgH 

  .]٢:الرعد[
  
  



  

 

٦٩  אא–ولאא 


نאאنز 
 ةوالقبوري لإلسالم كالرافضة ية املنتسبةة الغالالفرق الضالَّ بعض عتقدت

ف يف الكون التصرالقدرةَ على األولياء أو الصاحلني أو األئمة  أن لبعضِ
ر الكون هو اهللا جل يف الربوبية، فإن الذي يدب أكرب وهذا شركوتدبريه، 

ه فقد ادعى شريكًا ه أو بعضيف عاله، فمن زعم أن أحدا يدبر الكونَ كلَّ
األكرب املخرج عن م ركالش نوهذا م ،هتلَّمع اهللا تعاىل يف ربوبياإلسالم ة.  

فكيف ميلك تدبري الكون واإلنسان مهما كان ال ميلك تدبري نفسه 
  .الفسيح
١ -قال اهللا تعاىل :Iv ut sr qp o

~}|{zyxwH ]١٣:فاطر[.  
٢ -قال اهللا تعاىل :I   Æ Å Ä Ã Â Á


H ]٢٢:سبأ[.  

   



  

 

٧٠  אא–ولאא 


  الشرك يف األلوهية: ثانيا
  

אאدא 
  .صرف شيٍء من العبادة لغريِ اهللا تعاىل :يف األلوهيةاملراد بالشرك 

  :مثل
١ -َمثل ن حمبة اهللا تعاىل، حبيث  حمبةُ أحدحمبة اهللا تعاىل، أو أكثر م

  .خيضع له، ويتذلل له، ويعظمه كتعظيم اهللا تعاىل أو أكثر
٢ -ن غري اهللا تعاىل يف أمرٍ ال يقدر عليه إال اهللام اخلوف.  
٣ - ن خصائص اهللا تعاىلرجاُء غري اهللاتعاىل فيما هو م.  
٤ -كُّلُ على غري اهللا يف األمور اليت ال يقدر عليها إال اهللاوالت.  
٥ -عاُء غري اهللا تعاىلد.  
٦ -اثَةُ بغري اهللاغتتعاىل فيما ال يقدر عليه إال اهللا االس.  
٧ - لغري اهللا ذْر١(تعاىلالن(.  
 

אא 
  .األلوهية شرك أكرب خمرج من ملَّة اإلسالمالشرك يف 

  

                                 
األمثلة يف موضوع مستقل يف املستوى الثاين بإذن اهللا سيأيت توضيح كل واحد من هذه ) ١(

  .تعاىل



  

 

٧١  אא–ولאא 


אאא 
كان عامة شرك املشركني يف اجلاهلية هو الشوسبب يف األلوهية،  رك

أم اختذوا مع اهللا تعاىل آهلة يعبدوم من دون اهللا بأنواع من  :ذلك
م من دون اهللا،العبادة، فيدعو م م من دون اهللا، ويذحبون هلويستغيثون 

مبون هلم القرابنين دون اهللا ويقر.  
ينهاهم عن هذا النوع من الشرك،  فبعث اهللا تعاىل رسوله 

ن ويأمرهم بإخالص العبادة هللا وحده ال شريك له، وترك عبادة ما سواه م
  .اآلهلة الباطلة

بصر عينِي  يت رسولَ اِهللا رأَ:  الديلي ربِيعة بن عبادعن 
اُهللا،  ال إِلَه إِالَّ: ولُواـها الناس قُـيا أَي«: بِسوقِ ذي الْمجازِ، يقُولُ

فُونَ علَيه، فَما رأَيت ـوالناس متقَص ،ويدخلُ في فجاجِها، »تفْلحوا
ال ي وهئًا، ويقُولُ شا يدكُأَحـس،قُولُ تقُولُوا«: ي اسا النهإِالَّ: أَي ال إِلَه 

  .)١(»تفْلحوا ،اُهللا
  

 
 

                                 
املستدرك على ، واحلاكم يف ٤٠٥-٢٥/٤٠٤ يف زوائد املسندعبد اِهللا بن أَحمد  أخرجه) ١(

دفاع عن احلديث ، وصححه األلباين يف ٥/٦١املعجم الكبري ، والطرباين يف ١/٦١الصحيحني 
 .٢٢النبوي ص



  

 

٧٢  אא–ولאא 


אאمאא 
أرسل اهللا تعاىل مجيع الرسل عليهم السالم للدعوة إىل توحيد 

Id: األلوهية، والنهي عن الشرك يف األلوهية، كما قال اهللا تعاىل
n m l k j i h g f eH 

  .]٣٦:النحل[
   



  

 

٧٣  אא–ولאא 


אسאW 
אوאقא

א 
 

 
باحلرص على أمته، ورمحته م، وشفقته عليهم أن  وصف اهللا رسوله 

I: تعـاىل  يلحق م العنت واملشقة فقـال 
©¨§¦¥¤£¢¡

«ªH ]١(]١٢٨:التوبة(.
أنه  :ن ذلكوم  أنذر أمته وحذرهم عن الشرك الذي هو أعظم

الذنوب، واهم عن مجيع الذرائع املوصلة إليه كما سنبني ذلك إن شاء 
  .اهللا تعاىل

  

אذא 
 هى النيبن  ا لئال يكون ذلك ذريعة ووسيلةعن اختاذ قربه عيد

: قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ  هريرةَعن أَبِي لعبادته من دون اهللا تعاىل، ف

                                 
شديد عليه جدا ما يعنِت أمته، ويؤدي إىل حلاق األذى : أي) ما عنتم: (اىلمعىن قوله تع )١(

  .واملشقة والضرر ا



  

 

٧٤  אא–ولאא 


عيدا، وصلُّوا علَي فَإِنَّ  تجعلُوا بيوتكُم قُبورا، وال تجعلُوا قَبرِي الَ«
متثُ كُنينِي حلُغبت كُمالت١(رواه أمحد وأبو داود .»ص(.  

  :وقد دلَّ احلديثُ على مسائلَ منها
عيدا، بأن يعتاد ايء إليه على وجه  حترمي اختاذ قربِ النيب  :اُألوىل 

أن يتخذ : ن ذلكخمصوص، واجتماع معهود، كما هو حال األعياد، وم
ا للصالة والدعاء وغري ذلك من وسائل الشرك، كما اختذ قربه عيد

  . املشركون أعيادا زمانية ومكانية
فمن باب أوىل أن يكون  إذا كان هذا حراما يف قرب النيب  :الثانية

أفضلُ قرب على وجه األرض، وقد ى  حراما يف مجيع القبور؛ ألن قربه 
ا ما، فقرب غريه أوىل بالنهي كائنن كانعن اختاذه عيد. 

حترمي قصد القبور واملشاهد ألجل الدعاء والصالة عندها؛  :الثالثة
 .اختاذها عيداألن ذلك من 

أو غريِه من القبور واملشاهد؛  حترمي شد الرحلِ إىل قربِه  :الرابعة
  .ألن ذلك من اتخاذها أعيادا، وهو من أعظم أسباب اإلشراك ا

ال تعطِّلوها من : ، أي»تجعلُوا بيوتكُم قُبورا الَ«: قوله  :اخلامسة
فتكون مبرتلة القبور، ويف هذا إشارة إىل أن  الصالة فيها والدعاء والقراءة،

                                 
، باب زِيـارة الْقُبـورِ  يف كتاب املناسك، داود  وأبو ،)٨٨٠٤( ١٤/٤٠٣أمحد  أخرجه) ١(

اقتضاء الصـراط  ( .حسن هإسناد: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ، وهذا لفظه،)٢٠٤٢(: برقم
إغاثة اللهفان ( حسن، رواته كلهم ثقات مشاهري هإسناد :، وقال ابن القيم)٢/١٧٠املستقيم 

، وصححه األلباين يف )٦/٤٨٨فتح الباري ( سنده صحيح :، وقال احلافظ ابن حجر)١/١٩١
 ).١٧٨٠(صحيح سنن أيب داود 



  

 

٧٥  אא–ولאא 


القبور ليست موضعا للصالة والدعاء والعبادة، وأن النهي عن ذلك أمر 
متقرر عند السامعني، ولذلك اهم أن جيعلوا بيوم كذلك، وأمر بتحري 

اهم عن حتريها عند القبور، عكس ما يفعله العبادة يف البيوت، و
  .املشركون
وصلُّوا علَي فَإِنَّ صـالتكُم تبلُغنِـي حيـثُ    «: قوله  :ادسةالس

متأن ما ينالين منكم من الصالة والسالم حيصل مع قربكم من : ، يعين»كُن
قربي وبعدكم عنه، فال حاجة لكم إىل اختاذه عيدا تنتابونه وترددون إليه 

  .ألجل ذلك
  

دوאنאو 
 دعا النيب  ه جل وعال أن ال يتخذ قربه وثنا يعبد من دون اهللارب

تجعلْ قَبرِي وثَنا،  هم الَاللَّ«: قال  ن النبِيأ  عن أَبِي هريرةَتعاىل، ف
اجِدسم هِمائبِيأَن ورذُوا قُبخا اتماُهللا قَو ن١(رواه أمحد  »لَع(.  

  

دאW 
 هى النيبن ه أصحاب  عن السجود له، حىت ال يقعوا يف تعظيمه

أَنه لَما رجع من   عن معاذ بنِ جبلٍاملؤدي لعبادته من دون اهللا تعاىل، ف

                                 
، )٦٦٨١( ١٢/٣٣ هيعلى املوصـلي مسـند   وأبو ،)٧٣٥٨( ١٢/٣١٤أمحد  أخرجه) ١(
 .٢١٧، وصححه األلباين يف أحكام اجلنائز ص)١٠٥٥( ٢/٢٢٤ همسند يف احلميديو



  

 

٧٦  אא–ولאא 


بعضهم لبعضٍ، يسجد  )١(يا رسولَ اِهللا، رأَيت رِجاال بِالْيمنِ: الْيمنِ، قَالَ
لَو كُنت آمرا بشرا يسجد لبشرٍ، َألمرت الْمرأَةَ «: أَفَال نسجد لَك؟ قَالَ

  .)٢(رواه أمحد .»أَنْ تسجد لزوجِها
  

א 
 هى النيبن املبالغة يف مدحه والثناء : املسلمني عن إطرائه، وهو

عبد اهللا عن عليه، وذلك لئال يبلغ م ذلك إىل عبادته من دون اهللا تعاىل، ف
  يبِالن مسعت :يقول على الْمنبرِ عمر  مسع أنه ب بن عباسٍ

 ،فَإِنما أنا عبده ،مريم بناالنصارى  ا أَطْرتمتطْرونِي كَ الَ«: يقول
  )٣( .رواه البخاري »اللَّه ورسولُه دبع :فَقُولُوا
  
  
  

                                 
يف بعض رواياته أن رجوعه كان من الشام، ورجحه بعض العلماء ألن رجوعه من اليمن ) ١(

 .كان بعد وفاة النيب 
 ٣/٥٥٧ همصـنف يف ابن أيب شـيبة  ، و)٢١٩٨٧(،)٢١٩٨٦(٣٦/٣١٢أمحد  أخرجه) ٢(
 :، وصححه األلباين يف إرواء الغليـل رقـم  ٢٠/١٧٤املعجم الكبري  يف لطرباينوا )١٧١٢٦(
، )١٢٠٣( :حتت احلـديث رقـم   ٢٠٢ -٣/٢٠١ سلسلة األحاديث الصحيحة، و)١٩٩٨(
 ).٣٤٩٠(، و)٣٣٦٦(و

IFEDCBA: باب قَولُهيف كتاب األنبياء، البخاري أخرجه ) ٣(
MLKJIHGH ٣٢٦١(: برقم.( 



  

 

٧٧  אא–ولאא 


  :واملدائح النبوية ثالثة أنواع
مدائح مشروعة، وهي اليت ليس فيها غلو كمدائح الصحابة  :األول

 ورسول اهللا بوكعب بن مالك  ،كحسان بن ثابت ،  أوىل
  . البشرِ باملدح
  .مدائح حمرمة، وهي اليت فيها غلو ال يصل إىل الشرك :والثاين

رك مدائح شركيةٌ، وهي اليت فيها غلو يصل إىل درجة الش :والثالث
، أو الزعم بأنه يعلم الغيب، أو باهللا تعاىل، كاليت فيها استغاثة به 

  .يتصرف يف الكون
  

א 
 كان النيب  ن بالغ يف إطرائه والثناء عليه، فعننكر على ماِهللا ي دبع

: فَقُلْنا انطَلَقْت في وفْد بنِي عامرٍ إِلَى رسولِ اللَّه : قالَ  بنِ الشخريِ
 ،ضلُنا فَضالًوأَفْ: قُلْنا» السيد اللَّه تبارك وتعالَى«: أَنت سيدنا، فَقَالَ

يستجرِينكُم  بِقَولكُم، أَو بعضِ قَولكُم، والَ قُولُوا«: ، فَقَالَوأَعظَمنا طَوالً
  .)١(رواه أمحد وأبو داود .»الشيطَانُ

                                 
 باب في كَراهية التمادحِيف كتاب األدب، داود  وأبو ،)١٦٣٠٧(٢٦/٢٣٤أمحد  رجهأخ) ١(

 ، والبخاري يف)١٠٠٠٣( ٩/١٠٢السنن الكربى  يف لنسائي، وهذا لفظه، وا)٤٨٠٦(: برقم
، )٣/٤٥٥اآلداب الشـرعية  ( جيـد  هإسـناد : ، قال ابن مفلح)٢١١( ٨٣األدب املفرد ص
 ).٣٧٠٠( صحيح اجلامع يفوصححه األلباين 



  

 

٧٨  אא–ولאא 


أنه : ويف رواية ًذلك ثالث را، فقالَكر: » ،اللَّه ديالس ،اللَّه ديالس
اللَّه دي١(»الس(.  

  

نقאא 
ينهى عن رفعه فوق مرتلته اليت أنزله اهللا فيها،  كان النيب 

يا : أَنَّ رجال قَالَ بن مالك  عن أَنسوهي مرتلة النبوة والرسالة، ف
فَقَالَ رسولُ اِهللا  ،محمد يا سيدنا وابن سيدنا، وخيرنا وابن خيرِنا

 :» اأَن ،نياطيالش كُمنرِيجتسال تو ،كُملقُولُوا بِقَو اسا النها أَيي
ورسولُه، وما أُحب أَنْ ترفَعونِي فَوق محمد بن عبد اِهللا، أَنا عبد اِهللا 

     .)٢(رواه أمحد والنسائي .»منزِلَتي الَّتي أَنزلَنِيها اهللا

                                 
املدخل إىل السنن الكـربى   يف لبيهقيوا ،٧/٣٤الطبقات الكربى أخرجها ابن سعد يف ) ١(

 .٥/٣١٨دالئل النبوة ، و)٥٣٨(٣٣٣ص
السـنن   يف لنسـائي ، وا)١٣٥٩٦ ( ،)١٣٥٣٠( ،)١٣٥٢٩(٢١/١٦٦أمحد  أخرجه) ٢(

 سيدنا وسـيدي : اَألخبارِ في قَولِ الْقَائلِذكْر اختالف يف كتاب عمل اليوم والليلة، الكربى 
، وقال ٥/٢٥، وهذا لفظه، وصححه الضياء املقدسي يف األحاديث املختارة )١٠٠٠٦(: برقم

، وصححه األلباين علـى شـرط   )٣/٤٥٥اآلداب الشرعية (حديثٌ جيد اِإلسناد : ابن مفلح
  ).١٥٧٢(،)١٠٩٧( سلسلة األحاديث الصحيحة مسلم يف



  

 

٧٩  אא–ولאא 


אسאאسאאسאאسאWWWW    
אعوאعوאعوאعوאאאא    

  

 
قد يظن بعض الناس أنه بعد انتشار اإلسالم والتوحيد، وظهور العلم 
واملعرفة، وانتشار العلماء يف كل مكان أنه ال ميكن أن يقع الشرك يف هذه 
األمة، وأنه ال ميكن أن ترجع للشرك مرةً أخرى، وهذا الظن غري صحيح، 

أكثر من  يف بل إن الشرك سيقع يف هذه األمة، وهلذا أخرب النيب 
  .حديث عن وقوع الشرك يف هذه األمة

  

אאאع 
رك يف ـديث عن وقوع الشـيف أكثر من ح رب النيب ـلقد أخ

حالة، وهذا يوجب علينا ـواقع ال م رب به النيب ـهذه األمة، وما أخ
  :ثالثة أمور

  .أن يقع فيه وإن مل يشعر حري فهو جهله من ألن الشرك، معرفة :األول 
  . احلذر من الشرك، واخلوف من الوقوع فيه :الثاين 
  . الدعوة إىل التوحيد، والتحذير من الشرك :الثالث 

  
  



  

 

٨٠  אא–ولאא 


  :ومن األدلة على ذلك
ال تقُوم الساعةُ «: قَالَ رسول اِهللا  أنَّ  أَبِي هريرةَحديث  - ١

 طَرِبضى تتحاتاِء أَلَينِس ةلَصي الْخلَ ذوسٍ، حوا  ،»دمنص تكَانو
.)١(متفق عليه .تعبدها دوس في الْجاهلية بِتبالَةَ

إِنما أَخاف علَى «: قَالَ رسولُ اِهللا : قَالَ  ثَوبانَ حديث - ٢
ضإِذَا وو ،لِّنيضةَ الْممي اَألئتمِ أُموا إِلَى يهنع فَعري ي لَمتي أُمف فيالس ع

الْقيامة، وال تقُوم الساعةُ حتى تلْحق قَبائلُ من أُمتي بِالْمشرِكني، وحتى 
  .)٢(وأبو داودرواه أمحد .»تعبد قَبائلُ من أُمتي اَألوثَانَ

 

אعوאعوאאא 
مم السابقة، أخرب اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي عن وقوع الشرك يف األ

األمم املاضية، فيلزم  بأن هذه األمة سوف تتبع سنن وقد أخرب النيب 
ن هذا وقوع الشرك يف هذه األمة، فلهذا كان الواجب علينا احلذر منهم.  

  : األمم املاضيةوالدليل على وقوع الشرك يف
I: قال اهللا تعاىل - ١

H ]٥١:النساء[. 

                                 
 ،)٦٦٩٩( :برقم باب تغيِريِ الزمان حتى تعبد اَألوثَانُيف كتاب الفنت، البخاري  أخرجه) ١(
، تعبد دوس ذَا الْخلَصـة باب ال تقُوم الساعةُ حتى  يف كتاب الفنت وأشراط الساعة،مسلم و

 .، وهذا لفظه)٢٩٠٦(: برقم
 باب ذكْرِ الْفتنِ ودالئلهـا يف كتاب الفنت واملالحم، داود  وأب، و)٢٢٣٩٤(٧٩-٣٧/٧٨أمحد  أخرجه )٢(

يف السلسـلة الصـحيحة   واأللبـاين   ،)٦٧١٤(١٥/١٠٩ابن حبان  هصحح، وهذا لفظه، و)٤٢٥٢(: برقم
٤/٢٥٢. 



  

 

٨١  אא–ولאא 


تقع على الصنم والكاهن والساحر كلمة :اجلبت.  
  .الشيطان: الطاغوت

Iponmlkjihgfed: قال اهللا تعاىل - ٢
xwvutsrqH 

  .]٦٠:املائدة[

  .الطاغوتومن عبد : أي: عبد الطَّاغُوت ومعىن
\Iba`_^]: قال اهللا تعاىل - ٣

dcH ]٢١:الكهف[. 

ليعرفوا فيقصدهم الناس : أي :لَنتخذَنَّ علَيهِم مسجِدا
  .ويتربكون م

فإذا كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون باجلبت والطاغوت؛ 
يف اآلية كما يف اآلية األوىل، وإذا كان اليهود ممن عبد الطاغوت؛ كما 

الثانية، وإذا كان يف األمم السابقة من اختذ املساجد على القبور كما يف 
  .اآلية الثالثة؛ فإن ذلك سيكون يف هذه األمة

 حديث: والدليل على أن هذه األمة ستفعل مثلما فعلت األمم قبلها
 رِيدالْخ يدعأيب س أن النيب  َقال :»م ننس نتبعلَتانَكَ ن لَكُمقَب 



  

 

٨٢  אא–ولאא 


 :قُلْنا، »دخلُوا جحر ضب تبِعتموهم وى لَتح ؛وذراعا بِذراعٍ ،رٍبششبرا بِ
يولَ اللَّهسى ،ا رارصالنو ودهقال .الْي :»ن١(متفق عليه  »فَم(.   

  

אאع 
  :هذه األمة فوائد، منهاللعلم بوقوع الشرك يف 

 احلذر من الوقوع يف الشرك، فما دام أنه قد أخرب النيب  - ١
  . بوقوعه فال بد أنه سيقع، وهذا جيعلنا حنذر من أن نقع فيه

من الوقوع فيه، فإن الشرك ال ميكن أن يقع يف  حتذير الناسِ - ٢
األمة إال بسبب اجلهل، وليس املراد اجلهل بالقراءة والكتابة، 
وإمنا اجلهل حبقيقة الدين، فقد يكون مع املرء أكرب الشهادات 

كرب، وما هذا إال جلهله املعرِفية؛ ومع هذا فإنه يقع يف الشرك األ
  .به النيب بالدين الصحيح الذي جاء 

٤  رك ال يقع يف هذه األمة، وبنوا علىن زعموا أن الشعلى م الرد
الشرك اليت وقعت يف األمة  رِظاهم أن كلَّ: هذا الفهم اخلاطئ

ا هي جمرد معاصٍ إمنعلى مر التأريخ أا ليست من الشرك، و
ا نوع من العبادة الصحيحة، وما فحسب، بل ظن بعضهم أ

ن تلبيس الشيطان عليهم، حيث أومههم أن هذه ال مهذا إ
األعمال الشن حمبة الصاحلنيركية م.   

                                 
لَتتعن سـنن :»   باب قَولِ النيب يف كتاب االعتصام بالكتاب والسنة،البخاري  أخرجه) ١(

لَكُماب  يف كتاب العلم،مسلم و ،)٦٨٨٩(: برقم »من كان قَبىابارصالنو ودهنِ الْينتباع س، 
لتسلكن طرق من كان قبلكم مـن  : »قَبلَكُم انَكَ نلَتتبعن سنن م« ، ومعىن)٢٦٦٩(: برقم
 .األمم



  

 

٨٣  אא–ولאא 


אאسאאאسאאאسאאאسאWWWW    
مאאدنْمאאدنْمאאدنْمאאدنْ    

   

אدونאאن 
كل إله عبِد أو يعبد من دون اهللا تعاىل فهو إله باطلٌ؛ ألنه ال يستحق 

أهم ال يتصفون بشيٍء من صفات  :وسبب ذلكأن يعبد من دون اهللا، 
  .اإلله احلق الذي يستحق العبادة

األنبياء عليهم السالم، واملالئكة الكرام علـيهم   :ويستوي يف ذلك
ن، فضال عن األصنام واألوثان من األشـجار  السالم، واألولياء والصاحلو
  .واألحجار وسائر اجلمادات

  
א 

 ن يف السموات واألرض مهما بلغ من املكانة والقوة فهو عبدكل م
! هللا تعاىل خملوق مدبر، ال ميلك لنفسه نفعا وال ضرا فكيف ميلك لغـريه؟ 

IÃÂÁÆÅÄH: قال اهللا تعاىل
، فال يصح يف الشرع، وال يف العقول السـليمة، وال األذهـان   ]٩٣:مرمي[

املستقيمة أن يكون أحد شريكًا حقيقيا هللا تعاىل، وهلذا يقول املشـركون  
I:يوم القيامة إذا عاينوا احلقـائق 

H]٩٨ -٩٧:الشعراء[ .  



  

 

٨٤  אא–ولאא 


אمא 
البشرية، فالَ  األنبياُء والرسل عليهم السالم هم أفضل الناس وسادةُ

أحد من البشرِ أفضل من أنبياء اهللا ورسله عليهم السالم، وقد اختارهم 
Inml: اهللا تعاىل حلمل رسالته إىل الناس، قال اهللا تعاىل

xwvut srqpoH ]٧٥:احلج[ ،
ربوبية وال اُأللوهية شيٌء، بل جاؤا مجيعا ولكنهم ليس هلم من خصائص ال

 نما سواه م ةعباد له، وترك ه ال شريكاهللا وحد يدعون الناس إىل عبادة
  .اآلهلة الباطلة

  

ندאאم 
من دعاء نبيا من األنبياء عليه السالم، أو استغاثَ به يف الشدائد، أو 

نه النصرةَ على األعداء، أو ناداه ليشفع له عند اهللا عز وجـلَّ، أو  طلب م
نذَر له، أو ذَبح له، أو ادعى أنه يعلم الغيب، فقد اختذه نِـدا هللا تعـاىل،   
وجعلَه ربا من دون اهللا جل وعال، وهذه هي حقيقة الشرك األكرب الـيت  

رون منه، ويدعون إىل صرف مجيـع  جاء مجيع األنبياء عليهم السالم حيذِّ
  .هذه العبادات هللا وحده ال شريك له

|I~} :قال اهللا تعـاىل  
H ]٨٠:آل عمران[.  

  



  

 

٨٥  אא–ولאא 


ندאم 
عيسى عليه السالم من أفضل الرسل الكرام، وهو أحد األنبياء 

أن  املوصوفني بأم من أويل العزم من الرسل، الذين أمر اهللا رسولَه 
يقتدي م يف صربهم، وليس له من خصائص األلوهية وال الربوبية شيٌء، 

  :لكن اجلاهلون جعلوه إهلا من دون اهللا تعاىل
¢Iª©¨§¦¥¤£: قال اهللا تعاىل - ١

¶´³²±°®¬«
¿¾½¼»º¹¸H ]٧٥:املائدة[.  

I: قال اهللا تعاىل - ٢


H ]١٧٢:النساء[.  
  

א 
 نا حممدنبي  همهم وأفضلُهم وأكرمالناسِ وصفوت ديهو س وهو ،

  :وقد دلَّ على فضله نصوص كثرية منهاأفضل الرسل وخاتمهم، 



  

 

٨٦  אא–ولאא 


ا سيد نأَ«: اللَّه  رسولُ قالَ :قال أيب هريرةَ  حديث - ١
  .)١(متفق عليه »الْقيامة يوم الناسِ

 سمعت رسولَ اِهللا : قالَ  اَألسقَعِ واثلَةَ بنِحديث  - ٢
ولَد إِسماعيلَ، واصطَفَى إِنَّ اَهللا اصطَفَى كنانةَ من «: يقُولُ

قُريشا من كنانةَ، واصطَفَى من قُريشٍ بنِي هاشمٍ، واصطَفَانِي 
 .)٢(رواه مسلم »من بنِي هاشمٍ

أَفَ«: زاد يف روايةنا سيد لَود آدم فَ الَوخر، أَولُو من تنشق 
عناَأل هرض، أَولُو شعٍاف، أَولُو م٣(»عٍفَّش(.  

ومع هذه املكانة الرفيعة إالَّ إنه ليس له من خصائص الربوبية وال 
اُأللوهية شيٌء، بل جاء يدعو الناس إىل عبادة اهللا وحده ال شريك له، 

  .وترك عبادة ما سواه من اآلهلة الباطلة
  

  

                                 
Ijihgfe باب سورة اإلسراء،يف كتاب التفسري، تفسري البخاري  أخرجه) ١(

onmlkHيف كتاب اإلميان، مسلم ، و)٤٤٣٥(: ، برقم ةنلِ الْجى أَهناب أَدب
 .، وهو طرف من حديث الشفاعة الطويل)١٩٤( :برقم ،منزِلَةً فيها

 ).٢٢٧٦(برقم  باب فضل نسب النيب  ،كتاب الفضائل يفمسلم أخرجه ) ٢(
 ).٦٢٤٢(١٤/١٣٥حبان صحيح ابن ) ٣(



  

 

٨٧  אא–ولאא 


א 
حذَّر  النيب  فوق مكانته هفيه ورفع ن الغلويف مناسبات كثرية م

اليت وضعه اهللا فيها وهي أعلى مكانة يصل إليها بشر، فال جيوز إعطاؤه 
ةأو اُأللوهي ةبوبين خصائص الرشيئًا م.  

يقول على  عمر  مسع أنه ب بن عباسٍعبد اهللا عن  - ١
 ا أَطْرتمتطْرونِي كَ الَ«: يقول  يبِمسعت الن :الْمنبرِ

 »اللَّه ورسولُه دبع :فَقُولُوا ،فَإِنما أنا عبده ،مريم بناالنصارى 
  .)١( رواه البخاري

انطَلَقْت في وفْد بنِي عامرٍ : قالَ  عبد اِهللا بنِ الشخريِعن  - ٢
 ولِ اللَّهسإِلَى ر اا، فَقَالَ: فَقُلْننديس تأَن :» كاربت اللَّه ديالس

قُولُوا «: ، فَقَالَوأَعظَمنا طَوالً ،وأَفْضلُنا فَضالً: قُلْنا» وتعالَى
رواه  »بِقَولكُم، أَو بعضِ قَولكُم، وال يستجرِينكُم الشيطَانُ

 .)٢(أمحد 
  

 

                                 
IFEDCBA: باب قَولُهيف كتاب األنبياء، البخاري أخرجه ) ١(

LKJIHGH ٣٢٦١(: برقم.( 
بـاب فـي كَراهيـة    يف كتاب األدب، داود  وأبو ،)١٦٣٠٧(٢٦/٢٣٤أمحد أخرجه ) ٢(

، )١٠٠٠٣(٩/١٠٢السـنن الكـربى    يف لنسائي، وهذا لفظه، وا)٤٨٠٦(: ، برقمالتمادحِ
 ).٣٧٠٠( صحيح اجلامع ، وصححه األلباين يف)٢١١(٨٣األدب املفرد ص والبخاري يف



  

 

٨٨  אא–ولאא 


אدن 
 ا النيبعن دم  َمنه النصـرة أو استغاثَ به يف الشدائد، أو طلب ،

على األعداء، أو ناداه ليشفع له عند اهللا عز وجلَّ، أو نذَر له، أو ذَبح له، 
 ركا هللا تعاىل، وهذه هي حقيقة الشفقد اختذه نِد ،عى أنه يعلم الغيبأو اد

 األكربِ اليت جاَء النيب عحذيرِ منه، ودمجيعِ هذه بالت رفا الناس إىل ص
  :العبادات هللا وحده ال شريك له

ILKJIHGFEDCBA: ل اهللا تعاىلاق - ١
WVUTSRQPONM

_^]\[ZYXH ]١٨٨:األعراف[.  
I: ل اهللا تعاىلاق - ٢

H ]٢٢:اجلن- 
٢٣[.  

كُِسرت رباعيته  أَنَّ رسولَ اِهللا   بن مالك أَنس عن - ٣
: يوم أُحد، وشج في رأْسه، فَجعلَ يسلُت الدم عنه، ويقُولُ

» وهو ،هتياعبوا رركَسو ،مهبِيوا نجش مقَو حفْلي فكَي
I: وجلَّ ، فَأَنزلَ اُهللا عز»يدعوهم إِلَى اِهللا؟

H)٢(.)١(  

                                 
  .١٢٨سورة آل عمران، آية ) ١(
اجلرح : ، والشج)١٧٩١( :برقم ،باب غَزوة أُحد يف كتاب اجلهاد والسري،مسلم أخرجه ) ٢(

 .ن أربع رباعياتكل سن بعد ثنية، ولإلنسا: يف الرأس والوجه خاصة، والرباعية



  

 

٨٩  אא–ولאא 


ال ميلك من األمر شيئًا، وال يدفع عنه نفسه شيئًا  فإذا كان النيب 
من قدر اهللا، بطل ما يفعله اجلاهلون من دعائه من دون اهللا، وإذَا كانَ 

 النيب هذا يف حق ن باب أوىلفغريه م.  
  

א 
ال ميلك شيئا ألقرب الناس إليه، من أعمامه وعماته، وأبنائه  النيب 

  !؟، فكيف بعد مماته وبناته، وقد أعلن بذلك على املأل يف حياته 
   :ومن ذلك

هداية عمه أيب طالبٍ اجتهد يف ذلك أميـا   ملا أراد النيب  أنه - ١
اجتهاد، ومع هذا مل يؤمن أبو طالبٍ ومات على الكفر، فهـو  

I: من أهل النار، وأنزل اهللا يف ذلك قوله تعـاىل 
H 

  .]٥٦:القصص[
حني أَنزلَ اللَّه عز  قَام رسولُ اللَّه : قَالَ هريرةَ  عن أيب - ٢

: قَالَ ،]٢١٤:الشعراء[ IrqpoH: وجلَّ
اشتروا أَنفُسكُم، الَ أُغْنِي  -أَو كَلمةً نحوها- يا معشر قُريشٍ «

 اللَّه نم كُمنالَ أُغْنِي ع افنم دبنِي عا بئًا، ييش اللَّه نم كُمنع
ه شيئًا، ويا شيئًا، يا عباس بن عبد املُطَّلبِ الَ أُغْنِي عنك من اللَّ

صفيةُ عمةَ رسولِ اللَّه الَ أُغْنِي عنك من اللَّه شيئًا، ويا فَاطمةُ 



  

 

٩٠  אא–ولאא 


 اللَّه نم كني الَ أُغْنِي عالم نم ئْتا شينِي ملس دمحم تبِن
  )١( .متفق عليه »شيئًا

  
   

                                 
: بـرقم هلْ يدخلُ النساُء والولَد في اَألقَارِبِ؟  :بابأخرجه البخاري يف كتاب الوصايا، ) ١(
 IrqpoH: باب في قَوله تعـالَى  يف كتاب اإلميان، مسلمو ،)٢٦٠٢(
 ).٢٠٤( :برقم ،]٢١٤:الشعراء[



  

 

٩١  אא–ولאא 


אسאאسאאسאאسאWWWW    
نْنْنْنْمאאدمאאدمאאدمאאدووאووאووאووא

وאوאوאوא    
  

  :أوالً
ادبطْالَنُ عبالمالس عليهم املالئكَة ة:  

 
אدא 

 ،عددهم كثري ،عظيم بِيكَنهاملالئكةُ عامل غَيسات ممومالس ،
 ،مختلفَة بأشكالٍخلَقَهم اهللا من نورٍ،  ويرتلون إىل األرض بأمرِ اهللا،

وكلَّفهم بأعمالٍ وعبادات عظيمة، ومنحهم االنقياد التام َألمرِه، والقوةَ 
  . على تنفيذه، فهم ال يفترونَ عن عبادته، وال يعصونه ما أمرهم

 

دא 
تعاىل، ينفِّذون أوامره، وال يعصونه طَرفةَ املالئكةُ عباد طائعون هللا 

I :قال اهللا تعاىل :عنيٍ، وجيتهدون يف عبادته من غري فُتورٍ وال ملَلٍ
 

¦¥¤£¢¡H ]ء١٩:ا ٢٠[.  



  

 

٩٢  אא–ولאא 


אدن 
إىل اهللا  كان بعض املشركني يعبدون املالئكة، يظنون أم يقربوم

تعاىل، ويشفعون هلم عنده؛ لمن املكانة واملرتلة عند اهللا عز وجل، ا هلم م
 هِمعفَز هم، وعظيمجزاملالئكة وع ا ضعفنوقد أبطل اهللا تعاىل ذلك، مبي
وخوفهم من اهللا جلَّ جاللُه الذي جيب أن تتوجه إليه القلوب وحده 

  .بالتذلل والدعاء والعبادة
|I~}: هللا تعاىلقال ا - ١

H ]٨٠:آل عمران[.  
IHGFEDCBA: قال اهللا تعاىل - ٢

TS RQPONMLKJI
[ZYXWVUH ]٤١ - ٤٠:سبأ[ .  

 

  :ثانيا
  بطْالَنُ عبادة األولياء والصاحلني

    

وאوאدא 
  . املؤمن التقي: ولي اِهللا تعاىل هو
IFEDCBA: قول اهللا تعاىل: والدليل على هذا

O N M L K J I H G



  

 

٩٣  אא–ولאא 


PH]ة رمحه اهللا]٦٣ - ٦٢:يونسكلُّ: ، قال شيخ اإلسالم ابن تيمي ن م
كان مؤمنا تقي١(هـ.ا.اا كان هللا ولي(  

 
وאوא 

احلديث  :هلم عند اهللا مرتلة رفيعة، والدليل على هذا أولياء اهللا تعاىل
 :إِنَّ اللَّه قال :قال رسول اهللا  :قال  هريرةَ وبأَ القدسي الذي رواه

»من ى لادبِعربِالْح هتآذَن ا فَقَديلي و، إِوم بقَرلَا تٍء  ييي بِشدبع
بِالنوافلِ حىت  يلَا يزالُ عبدي يتقَرب إِوم ،مما افْترضت عليه يلَأَحب إِ

هبأُح، كنت هتببالَّ فإذا أَح هعمسبِه عمسالَّ ،ذي ي هرصبوبِه رصبذي ي، 
ولَئن  ،لَنِي ُألعطينهوإِنْ سأَ ،يت يمشي اورِجلَه الَّ ،يت يبطش اويده الَّ

هيذَناذَنِي ُألععتاس، ومع تددرفْسِ ا تي عن نددرت لُهٍء أنا فَاعين ش
  .)٢(رواه البخاري .»يكْره الْموت وأنا أَكْره مساَءته ؛الْمؤمنِ
  

وאوאدنْ 
هللا تعاىل ال ميلكون ألنفسهم وال لغريهم  والصاحلون عباداألولياء 

نفعم أو نذر هلم، أو ذبح هلم من ا وال ضر ا، فمن دعاهم أو استغاث
  .دون اهللا تعاىل، فقد أشرك شركا أكرب خمرجا من ملة اإلسالم

                                 
 .٢/٢٢٤ تيميةشيخ اإلسالم ابن  فتاوى جمموع) ١(
 ).٦١٣٧(: ، برقمباب التواضعيف كتاب الرقاق، البخاري أخرجه ) ٢(



  

 

٩٤  אא–ولאא 


وقد بني اهللا تعاىل بطالن عبادة األولياء، واختاذهم شفعاء عند اهللا 
  :تعاىل

I~}|{zyxwvut:  تعاىلقال اهللا -١

H ]رم٤٣:الز[.  
IHGFEDCBA: قال اهللا تعاىل -٢

SRQPONMLKJI

WVUTH]٣:الفرقان[.  
 

وאوאאد 
وقعت األمم السابقة يف الشرك بعبادة األولياء والصاحلني من دون اهللا 

بداية ذلك أن صوروا هلم الصور، ونصبوها يف جمالسهم، مث تعاىل، وكان 
موا هذه الصور، وعبدوها من دون اهللا تالعب م الشيطان حىت عظَّ

  .تعاىل
I: قال اهللا تعاىل يف قوم نوح عليه السالم - ١

£¢¡H ]٢٣:نوح[ ،
أَسماُء رِجالٍ صالحني  :يف اآلية بعباسٍ  بن قال عبد اهللا

 أَن ،هِممطَانُ إِلَى قَويى الشحلَكُوا أَوا هوحٍ، فَلَممِ نقَو نم
وسموها  ،انصبوا إِلَى مجالِسهِم الَّتي كَانوا يجلسونَ أَنصابا



  

 

٩٥  אא–ولאא 


وتنسخ  ،هلَك أُولَئكفَلَم تعبد، حتى إِذَا  بِأَسمائهِم، فَفَعلُوا،
تبِدع لْم١(.الع(  

ذَكَرت بعض  لَما اشتكَى النبِي : قَالَت لعائشةَ عن  - ٢
، وكَانت )مارِيةُ(: نِسائه كَنِيسةً رأَينها بِأَرضِ احلَبشة يقَالُ لَها

رض احلَبشة، فَذَكَرتا من أَتتا أَ بأُم سلَمةَ، وأُم حبِيبةَ 
أُولَئك إِذَا مات «: حسنِها وتصاوِير فيها، فَرفَع رأْسه، فَقَالَ

، ثُم صوروا فيه )٢(منهم الرجلُ الصالح بنوا علَى قَبرِه مسجِدا
  .)٣( .متفق عليه »اللَّه أُولَئك شرار اخلَلْقِ عند ،تلْك الصورةَ

 

وאوאد 
الشبهة اليت أثارها الشيطان يف نفوس بعض اجلاهلني فأورثتهم عبادة 

أنه ألقى يف نفوسهم أن هؤالء األولياء أقرب : األولياء والصاحلني هي
فاجعلوهم منكم إىل اهللا تعاىل، وهلم عند اهللا تعاىل جاه ومرتلةٌ رفيعةٌ، 

  .واسطةً بينكم وبني اهللا تعاىل

                                 
ودا والَ سواعا، والَ يغوثَ (باب يف كتاب تفسري القرآن، سورة نوح،  البخاريأخرجه ) ١(

وقعيمعىنو ،)٤٦٣٦(: ، برقم)و :لْمالع خسنت :زالت معرفة الناس بأصل نهابِص. 
  .موضعا للعبادة، وإن مل يسم مسجدا كالكنائس واملشاهد: أي) ٢(
مسلم و ،)١٢٧٦(: ، برقمباب بِناِء املَسجِد علَى القَبرِيف كتاب اجلنائز، البخاري  أخرجه) ٣(

الصورِ باب النهيِ عن بِناِء الْمساجِد، علَى الْقُبورِ واتخاذ يف كتاب املساجد ومواضع الصالة، 
اجِدسورِ مالْقُب اذخنِ اتيِ عهالنا ويه٥٢٨( :برقم ف(. 



  

 

٩٦  אא–ولאא 


يف قلوب املشركني  الشيطان وهذه الشبهة هي نفسها اليت ألقاها
I}|{zyxwv: قال اهللا تعاىلالسابقني، كما 

~
H ]رم٣:الز[.  

 
وننאْ 

ى اهللا تعاىل أن يكون بينه وبني عباده وسائط وأولياء يوصلون إليه نفَ
حاجات خلقه، فإنه تعاىل ال حيتاج إىل هذا، وإمنا حيتاجه املخلوق 
الضعيف العاجز عن االطالع واملعرفة، احملتاج إىل من يعينه، أما اهللا تعاىل 

  .فهو العامل خبفايا األمور، القوي القادر على كل شيء
Iwvut:  تعاىلقال اهللا srqponml

~}|{zyx
  

H ]١٦:الرعد[.  
وهو قريب من عباده، ال حيتاج إىل هذه الوسائط الباطلة، قال اهللا 

«IÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼: تعاىل
H ]١٨٦:البقرة[. 

  



  

 

٩٧  אא–ولאא 


  
  

  
  

אس 
 

  
   



  

 

٩٨  אא–ولאא 


אس 
 

אאאאعععع    אאאא    
  ٤  املقدمة

  ٦  مراتب الدين: الدرس األولُ
: الركن األول من أركان اإلسالم: الدرس الثاين

  ١٢  .الشهادتني

  ١٦  شهادة أن حممداً رسول اهللا: الدرس الثالثُ
  ١٩  بقيةُ أركان اإلسالمِ :الدرس الرابع

  ٢٧  أركان اإلميان: الدرس اخلامس
  ٣٤  توحيد األمساء والصفات :الدرس السادس
  ٤١  هفضائلوأمهية التوحيد  :الدرس السابع
  ٤٩  الدعوة إىل التوحيد :الدرس الثامن
  ٥٥  حقيقة الشرك وأنواعه :الدرس التاسع
  ٦١  خطر الشرك، ووجوب احلذر منه :الدرس العاشر

  ٦٧  يف الربوبية ويف األلوهية الشرك :الدرس احلادي عشر
 هوسد ،لتوحيدل النيب  محايةُ :الدرس الثاين عشر

  ٧٣  ركإىل الش املوصلةطرق ال



  

 

٩٩  אא–ولאא 


אאאאعععع    אאאא    
  ٧٩  وقوع الشرك يف هذه األمة :الدرس الثالث عشر
  ٨٣  بطالن عبادة األنبياء عليهم السالم :الدرس الرابع عشر

عليهم بطالن عبادة املالئكة  :الدرس اخلامس عشر
  ٩١  السالم، واألولياء والصاحلني

  ٩٧  الفهارس
 



املستوى الثاين
2



  



٣  אאאא 


   
  
  
  



  



٤  אאאא 


  ظ
احلمد هللا وحده، وصلى اهللا على من ال نيب بعده، وعلى آله وصحبه 

  : وسلم تسليما كثريا، أما بعد
على منهج أهل السنة واجلماعة، ) العقيدة اإلسالمية(فهذا كتاب 

ذكرت فيه جممل اعتقاد أهل السنة واجلماعة يف عامة مسائل العقيدة 
اتب الدين الثالث، مث املتعلقة بأركان اإلميان الستة، مبتدئا بذكر مر

  .تفصيل ما يتعلق بأركان اإلميان الستة
وقد قسمت الكتاب إىل أربع مستويات، كل مستوى يشمل مخسةَ 
عشر درسا، حبسب ما رآه اإلخوة يف مكتب الدعوة بالروضة، ليكون 

  .أيسر للدارسني، وأنفع هلم بإذن اهللا تعاىل
ويتضمن الكالم على مراتب الدين الثالث إمجاال، مث  :املستوى األول

تفصيال، وأمهية التوحيد ) اإلميان باهللا تعاىل(الكالم على الركن األول منها 
  . وفضائله، وما يضاده من الشرك

ويتضمن الكالم على بقية ما يتعلق بالركن األول، ببيان  :املستوى الثاين
شبهات و أسباب الشرك، وأهم العبادات اليت وقع فيها الشرك باهللا تعاىل،

   .القبوريني
ويتضمن الكالم على بقية ما يتعلق بالركن األول، ببيان  :الثالثاملستوى 

  .ال، وبعض ما يضاد ذلك من أقوال وأفعاهللا سبحانه وتعاىل تعظيم



  



٥  אאאא 


ويتضمن الكالم على بقية أركان اإلميان الستة تفصيال،  :رابعاملستوى ال
  .ونواقض اإلسالم

يـرزقين  ا أسأل اهللا تعاىل أن جيعله كتابا نافعـا مباركـا، وأن   وختام
، وأن يعاملين بلطفه ورمحته وكرمه، وجيزل يل يهويثيبين عل اإلخالص فيه،

وأن يغفر لنا ولوالدينا  ،ل والتقصرين الزلعطاءه، ويعفو عما قد يكون فيه م
وجلميع شيوخنا وأساتذتنا  ووالديهم، وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذُرياتنا،

كما أسـأله   وتالميذنا وعلمائنا وأحبتنا، وأن جيعل الفردوس مأوانا مجيعا،
األحياء منهم  واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات مسلمنيللوعال أن يغفر  جلَّ

  آمني، إنه أرحم الرامحني؛؛؛ ...تواألموا
  وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني ؛؛؛

  
  كتبه الفقري إىل اهللا تعاىل

  الدوسري عبد الرمحن بن فهد الودعان
                



  



٦  אאאא 


Wאسאول 
عאא 

  
  

  :هي أسباب أربعةُ أمهها كثرية، أسباب الشرك يف للوقوع
  .الغلو يف األنبياء والصاحلني وآل البيت :األول
.واختاذها مساجد القبور تعظيم :الثاين

  .واألحجار وحنومها باألشجار التربك :الثالث
  .التصوير :الرابع

  .وإليك بيان كل واحد منها بالتفصيل إن شاء اهللا تعاىل
  

ولאאW 
אאلووאא 

א 
لُوي ما أمر اهللا به: هو الغيف االعتقاد أو القول أو الفعل تعد.  

وאאא 
ذه اخلطورة جاءت األدلة الشرعية يف النهي عنه،  الغلُوملا كان 

  :والتحذير منه، ومن ذلك



  



٧  אאאא 


 IBAFEDCH: اهللا تعاىل هقول .١
  .، أي ال تتعدوا ما حد اهللا لكم]١٧١:النساء[

  : ، واملراد مالغلُوفقد ى اهللا تعاىل أهل الكتاب عن 
  . هو ابن اهللا :، فقالوا)١(يف عزيرغَلَوا الذين  :اليهود  - أ 

: عليه السالم فقالوا مرةً غَلَوا يف عيسى الذين :النصارى  -ب 
  .هو اهللا: هو ابن اهللا، وقالوا مرةً

 ويف هذا حتذير هلذه األمة أن يفعلوا مع النيب  مثلَ ما فعلت اليهود
  .مع عزير، والنصارى مع عيسى عليه السالم

يقول على  عمر  مسع أنه ب بن عباسٍحديثُ عبد اهللا  .٢
 ا أَطْرتمتطْرونِي كَ الَ«: يقول  يبِمسعت الن :الْمنبرِ

اللَّه  دبع :فَقُولُوا ،فَإِنما أنا عبده ،مريم بناالنصارى 
ولُهسر٢(رواه البخاري .»و(.  

  .املبالغة وجماوزة احلد يف املدح، والكذب فيه :واإلطراُء هو
عيسى عليه ال تغلوا يف مدحي كما غلت النصارى يف  :واملعىن

السالم حىت ادعوا فيه اإلهلية، وإمنا أنا عبد اهللا ورسوله، فصفوين بذلك 


)١ ( ةبواختلف العلماء رمحهم اهللا تعاىل يف ن)ٍريزقال ابن كثري)ع ،: بِيا نريزور أَن عهشمن  الْم

، ولكن ليس هناك دليل قاطع بنبوته، بل يف )٢/٥٤(البداية والنهاية اهـ .أَنبياء بين إِسرائيل
  .»وما أَدرِي أَعزير نبِي هو أَم ال«: قَالَ أن النيب ) ٤٦٧٤(٤/٢١٨سنن أيب داود 

يا أَهلَ الْكتابِ ال تغلُوا يف دينِكُم وال : (باب قَولُهيف كتاب األنبياء، البخاري أخرجه ) ٢(
قُولُوا على اللَّهت ق٣٢٦١(: برقم ،)إال الْح.(



  



٨  אאאא 


  .عبد اهللا ورسوله، وال تتجاوزوا هذا القول: كما وصفين ريب، فقولوا
אאא 

وذلك أن الغلو  الغلو يف الدين من أعظم أسباب هالك األمم املاضية،
أوصل األمم السابقة إىل عبادة غري اهللا تعاىل، فخسروا الدنيا واآلخرة، 

  .وهذا معىن اهلالك
  :ويدل لذلك 

 ،ا الناسهيا أَي« :قالَ أنَّ النيب  ب بن عباسحديثُ عبد اهللا 
اكُإيم لُوالغو فإِ ،ينِيف الدنأَ هلَهك مقَ انَكَ نكُلَبم لُالغو رواه  .»ينِيف الد

  .)١(أمحد والنسائي وابن ماجه

  

  الغلُو يف األنبياِء والصاحلني: أوالً
وאאאدא 

املبالغةُ يف تعظيمهم، ويكون ذلك : الغلُو يف األنبياِء والصاحلني هو
  .إياهابرفعهم فوق منازهلم اليت أنزهلم اهللا تعاىل 

التوسط فيهم، وذلك باتباع الشرع يف : والواجب على املسلم


 :برقم ،باب التقاط احلصى يف كتاب مناسك احلج،النسائي و ،١/٣٤٧أخرجه أمحد ) ١(
وهذا )  ٣٠٢٩( :برقم ،باب قدر حصى الرمي يف كتاب املناسك،ابن ماجه و ،)٣٠٥٧(

املستدرك على الصحيحني  ، وقال احلاكم يف)٣٨٧١(٩/١٨٣ابن حبان  هصححلفظه، و
اموع ( :، وقال النوويهذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه :١/٦٣٧
.ه النسائي بإسناد صحيح على شرط مسلمروا): ٨/١٣٨



  



٩  אאאא 


  :إنزاهلم منازهلم الالئقة م
فال يبالغ يف حقِّهم برفعهم فوق منازهلم اليت وضعهم اهللا   - أ

  .فيها
  .وال يقصر فيه، فيجحدهم حقوقهم اليت جعلها اهللا هلم  -  ب

وאאאW 
١. لُوالغ  يف النيب بدعائه أو االستغاثة به من دون اهللا تعاىل.  
٢. لُوالغ  يف النيب من دون اهللا تعاىل به فباحلل.  
٣. لُويف عيسى بن مرمي عليه السالم جبعله إهلا أو ابن اإلله الغ.  
٤. لُويف األولياء والصاحلني بالبناء على قبورهم، والطواف  الغ

  .ا، والسجود عليها
אאولمאم

الغلُو : أولُ ما وقع الشرك كان يف قوم نوحٍ عليه السالم، وكان سببه
يف تفسري قوله  بيف تعظيمِ الصاحلني، كما يوضح ذلك ابن عباس 

I¢¡: تعاىل
£H ]اهللا]٢٣:نوح قال عبد ، ناسٍ  ببي  :بعثَانُ الَّتاَألو تارص

ومة اجلَندلِ، كَانت لكَلْبٍ بِد :أَما ود ،قَومِ نوحٍ في العربِ بعد كَانت في
اعوا سأَملٍ،  :وذَيهل توثُكَانغا يأَمو:  فنِي غُطَيبل ثُم ،ادرمل تفَكَان

نع ،فوإٍ، بِالْجبس دوقعا يأَمانَ،  :ودمهل تفَكَانرسا نأَمو:  تفَكَان
، فَلَما أَسماُء رِجالٍ صالحني من قَومِ نوحٍلحمير آللِ ذي الكَالَعِ، 



  



١٠  אאאא 


الَّت ِسهِمالجوا إِلَى مبصان أَن ،هِممطَانُ إِلَى قَويى الشحلَكُوا أَووا هي كَان
فَلَم تعبد، حتى إِذَا هلَك  وسموها بِأَسمائهِم، فَفَعلُوا، ،يجلسونَ أَنصابا

كأُولَئ، تبِدع لْمالع خسنت١(.و(  
ملا ماتوا عكفوا : قال غري واحد من السلف: وقال ابن القيم رمحه اهللا

 )٢(مث طال عليهم األمدعلى قبورهم، مث صوروا متاثيلهم، 
  )٣(هـ.ا.فعبدوهم

  
الغلُو يف آل بيت النيب : ثانيا

אلאدא 
 النيب آلُ بيت ن حترم عليه  :همه، ومهم، وأزواجه وذريتأوالد

 عباسالآلُ علي وآلُ عقيلٍ وآلُ جعفَرٍ وآلُ : ، وهمالزكاة من أقاربه 
 .  

وאل 
 النيب آلُ بيت  ارعلى وجه األرض فخ جِدو هم أشرف أهلِ بيت

أم حيبون أهلَ بيت : وحسبا ونسبا، ومن أصول أهل السنة واجلماعة


ودا والَ سواعا، والَ يغوثَ (باب يف كتاب تفسري القرآن، سورة نوح،  البخاريأخرجه ) ١(
وقعيمعىنو ،)٤٦٣٦( :برقم )و :لْمالع خسنت: زالت معرفة الناس بأصل نواملراد  ،هابِص

.يف اليمن اسم واد :هنا الْجوفب
  .الزمن: أي) ٢(
.١/١٨٤إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ) ٣(



  



١١  אאאא 


 النيب م، وحيفظون فيهم وصيةَ النيبويتولَّو ،  الثابتة يف حديث ديز
 قَمبن أَر قام : قال رسول اللَّه  ا بنيمى خعداٍء يا بِميبطا خينا فموي

ةيندالْمكَّةَ وى عليه ؛مأَثْنو اللَّه دمفَح، ذَكَّرظَ وعوقال ،و ثُم: » دعا بأَم، 
وأنا  ،فَإِنما أنا بشر يوشك أَنْ يأْتي رسول ربي فَأُجِيب ،أال أَيها الناس

كتاب اللَّه فيه الْهدى والنور فَخذُوا بِكتابِ  :أَولُهما :تارِك فيكُم ثَقَلَينِ
وأَهلُ  «:ثُم قال، »اللَّه واستمِسكُوا بِه فَحثَّ على كتابِ اللَّه ورغَّب فيه

أُذَكِّركُم اللَّه  ،أُذَكِّركُم اللَّه يف أَهلِ بيتي ،أُذَكِّركُم اللَّه يف أَهلِ بيتي ،بيتي
  .)١(رواه مسلم .»يف أَهلِ بيتي


אאل 

يعرفون ألهلِ البيت فضلَهم، وأخبارهم يف هذا  كان الصحابة 
  : كثريةٌ، ومن ذلك

: ، ومعناه)٢(»يف أهل بيته ا بوا حممدارقُ« :بكر  وقال أب  - أ 
واحفظوه وأكرموه واحترموه يف أهل بيته؛ فال  راعوا النيب 

  .تسيؤوا إليهم أو تؤذوهم


 باب من فَضائلِ علي بن أيب طَالبٍ  ، يف كتاب فضائل الصحابة  مسلم أخرجه) ١(

).٢٤٠٨( :برقم
ومنقبة  باب مناقب قرابة رسول اهللا  ،يف كتاب فضائل الصحابة البخاري  أخرجه) ٢(

).٣٥٠٩( :برقم فاطمة عليها السالم بنت النيب 



  



١٢  אאאא 


ابة رسول اهللا رلقَ ؛والذي نفسي بيده« :أيضا  أبو بكروقال   -ب 
 إيلَّ أحب لَأن أص ١(»رابيتن قَم(. 

 

אلא 
  :أهل السنة وسطٌ يف آل بيت النيب 

بقرم من -فيحبوم ويرتلوم مرتلتهم اليت أنزهلم اهللا تعاىل  - أ 
؛ خالفا ملن يطعن فيهم أو يسبهم ويشتمهم، -رسول اهللا 

كمن يطعن يف عائشة أو حفصة  عضهمأو يفعل ذلك بب
  .ب

كما إن أهل السنة ال يرفعون أهل البيت فوق مكانتهم اليت   -ب 
 تعاىل، وال يزعمون أنزهلم اهللا تعاىل؛ فال يدعوم من دون اهللا

مما جاء به الكتاب الكرمي وثبتت - هلم من الفضائل ما ليس هلم
على أيب بكر  ، كما إم ال يفضلون عليا -به السنة النبوية

منهم  اهللا تعاىل عنهما، بل يرتلون كالالصديق وعمر رضي 
 . املرتلة اليت جعلها اهللا تعاىل له، ويتولوم مجيعا 

  
  
  


ومنقبة  باب مناقب قرابة رسول اهللا  ،يف كتاب فضائل الصحابة البخاري  أخرجه) ١(

).٣٥٠٨( :، برقمفاطمة عليها السالم بنت النيب 



  



١٣  אאאא 


אאل 
 يف آل بيت النيب لُوالغ  برفعهم فوق مكانته اليت أعطاهم اهللا تعاىل

من أسباب الشرك باهللا تعاىل، وقد غال فيهم أناس فوقعوا يف الشرك باهللا 
  :تعاىل، ومن صور ذلك

دعاؤهم من دون اهللا تعاىل، واالستغاثة م يف الشدائد،   -  أ
  .وهذا شرك يف األلوهية

زعم أن هلم القدرة على التصرف يف الكون، وتدبري   - ب
  .اخلالئق، وهذا شرك يف الربوبية

زعم أن هلم القدرة على معرفة الغيب، أو أم يعرفون ما   - ت
  . سيكون إىل يوم القيامة، وهذا شرك يف األمساء والصفات

    



  



١٤  אאאא 


אسאW 
אאWذوאא 

  
 

حرمت الشريعة اإلسالمية مجيع الوسائل املؤدية إىل الشرك ولو كان 
اختاذ القبور مكانا يتقرب فيه إىل : ذلك الفعل عبادة هللا تعاىل، ومن ذلك

اهللا تعاىل بالصالة، فقد ت الشريعة عن ذلك أشد النهي، وحذر منه 
  .  أشد التحذير الرسول الكرمي 

אאאWאونא 
الذين يتخذون قبور األنبياء والصاحلني مساجد هم شرار اخللق عند 

  . اهللا تعاىل
  :والدليل على هذا

 لَما اشتكَى النبِي : عائشةَ رضي اللَّه عنها قَالَتحديثُ  .١
: ذَكَرت بعض نِسائه كَنِيسةً رأَينها بِأَرضِ احلَبشة يقَالُ لَها

أَتتا أَرض  ب، وكَانت أُم سلَمةَ، وأُم حبِيبةَ )مارِيةُ(
: احلَبشة، فَذَكَرتا من حسنِها وتصاوِير فيها، فَرفَع رأْسه، فَقَالَ

ذَا مات منهم الرجلُ الصالح بنوا علَى قَبرِه مسجِدا، أُولَئك إِ«



  



١٥  אאאא 


 .»أُولَئك شرار اخلَلْقِ عند اللَّه ،ثُم صوروا فيه تلْك الصورةَ
  .)١(متفق عليه

 سمعت رسولَ اِهللا : قَالَ بن مسعود  عبد اِهللاديثُ ح .٢
من تدرِكُه الساعةُ وهم أَحياٌء،  :شرارِ الناسِ إِنَّ من«: يقُولُ

اجِدسم ورذُ الْقُبختن يم٢(رواه أمحد .»و(.    

  
אאאאذא 

  :كان هؤالء شرار اخللق عند اهللا ألسباب، منها
أن اختاذ القبور مساجد من أعظم أسباب وقوعهم وإيقاع  :األول

غريهم يف الشرك باهللا تعاىل، فيكونون قد ضلوا بأنفسهم وأضلوا غريهم 
  .من حيث كان الواجب عليهم هداية أنفسهم وهداية اآلخرين

أم قد أدخلوا الشرك على أنفسهم من حيث يظنون أم  :الثاين
م عبادة وقربة إىل اهللا تعاىل، فيجتهدون حيسنون صنعا، فهم يظنون عمله

  .فيه، ويدعون إليه، وهذا غاية اجلهل والضالل


مسلم و ،)١٢٧٦( :برقم ،باب بِناِء املَسجِد علَى القَبرِيف كتاب اجلنائز، البخاري  أخرجه) ١(

باب النهيِ عن بِناِء الْمساجِد، علَى الْقُبورِ واتخاذ الصورِ يف كتاب املساجد ومواضع الصالة، 
اجِدسورِ مالْقُب اذخنِ اتيِ عهالنا ويه٥٢٨( :، برقمف.(

 هصحح، و)١١٨١٦(٣/٣٠ همصنف يف ابن أيب شيبة، و)٣٨٤٤(٦/٣٩٤أمحد  أخرجه) ٢(
، وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن )٦٨٤٧(١٥/٢٦٠ابن حبان و ،)٧٨٩(٢/٦(ابن خزمية 

.جيد هإسناد ):١/١٨٦إغاثة اللهفان و ،٢/١٨٦اقتضاء الصراط املستقيم (القيم 



  



١٦  אאאא 


أم تسببوا يف اختاذ أطهر األماكن وأفضلها وهي بيوت اهللا : الثالث
ته واإلشراك به، فبدل أن يذكر فيها اسم اهللا، وتتخذ لعبادته تعاىل حملاد

أن يذكر فيها اسم غري اهللا تعاىل والتذلل له واخلضوع له وتوحيده، تسببوا 
  .من الطواغيت

אذאא 
  : اختاذ القبور مساجد، يشمل ثالثة أمور

  .بناء املساجد عليها والصالة فيها :األول   
الصالة عندها وإن مل ينب عليها مسجد، وذلك أن كل  :الثاين   

  .موضع يصلى فيه يسمى مسجدا
  .الصالة إليها، بأن يتجه إىل القرب يف حال الصالة :الثالث   

وهذا كله فيمن يصلي هللا تعاىل، أما من يصلي للقرب نفسه، فهذا هو 
الشرك بعينه، وال شك أن من قَصد الصالة عندها تعظيما هلا، أو ملن دفن 

  .فيها، فإن األمر سيؤول به إىل عبادا من دون اهللا تعاىل
אאل 

التحذير من اختاذ القبور مساجد حىت إنه لعن من  لقد شدد النيب 
  :فعل ذلك، كما جاء يف عدة أحاديث منها

 )١(لَزلَما ن: قَاال  عباسٍ اِهللا بنِ عائشةَ وعبدحديث   - ١


 :كَذَا َألبِي ذَر بِفَتحتينِ والْفَاعلُ محذُوف أَي )لَما نزلَ( :قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا) ١(

توايِ ،الْمرِ الزكَسو ونالن مبِض رِهيغل١/٥٣٢فتح الباري ( اهـ.و(.



  



١٧  אאאא 


فَإِذَا اغْتم طَفق يطْرح خميصةً لَه علَى وجهِه  ،بِرسولِ اِهللا 
ككَذَل وهفَقَالَ و ،هِهجو نا عفَهكَش: » ودهلَى الْيةُ اِهللا عنلَع

اجِدسم هِمائبِيأَن ورذُوا قُبخى، اتارصالنقالت عائشة »و ،
فَلَوال ذَاك أُبرِز [، يحذِّر مثْلَ ما صنعوا :)١(رضي اهللا عنها

،هرا قَبجِدسذَ مختأَنْ ي يشخ هأَن ر٢(متفق عليه ].غَي(.  
  اِهللا ولُسر نعلَ«: قالَ ب اسٍعب بنِحديثُ عبد اهللا  - ٢

زائرقُالْ اتوالْ ،ورِبمتخذين لَعيالْ اهماجِسد والسرواه  .»جِر
  .)٣(أمحد

 


 التصريح بأن هذا من قول عائشة رضي اهللا عنها جاء يف رواية اإلمام أمحد يف املسند) ١(
١٨٨٤( ٣/٣٧٤(.
يف  مسلم، و)٤٣٥(: برقم باب الصالَة في البِيعةيف كتاب الصالة،  البخاريأخرجه ) ٢(

باب النهي عن بناء املساجد على القبور واختاذ الصور فيها كتاب املساجد ومواضع الصالة، 
، وهذا لفظه، والزيادة بني معقوفني من قول )٥٣١(: برقم والنهي عن اختاذ القبور مساجد

باب مرضِ النبِي يف كتاب املغازي،  منها صحيح البخاريعائشة رضي اهللا عنها يف مواضع من 
 هفَاتووهذا لفظه فيها، ومعىن طفق)٥٢٩(: برقم، ويف رواية مسلم )٤٤٤١(: برقم و ، :

.كساء له أعالم: جعل، واخلميصة
باب يف زيارة  يف كتاب اجلنائز، داود ، وأبو٣٣٧، ١/٢٢٩،٢٨٧،٣٢٤أمحد  أخرجه) ٣(

باب ما جاء يف كراهية أن يف كتاب أبواب الصالة، الترمذي ، و)٣٢٣٦(: برقمالنساء القبور 
التغليظ يف اتخاذ  يف كتاب اجلنائز، بابالنسائي و ،)٣٢٠(: برقم يتخذ على القرب مسجدا

ابن حبان  ، وصححهحديث حسن :الترمذيقال ، )٢٠٤٣(: برقمالسرجِ على الْقُبورِ 
 جمموع فتاوى ابن باز( ثبت عن رسول اهللا : فقال رمحه اهللا ابن بازشيخنا ، وقواه ٧/٤٥٢
٥/٣٣٢.(  



  



١٨  אאאא 


אوWאذאא 
 جندبما حدث به : قبل موته خبمس ليالٍ من وصايا رسول اهللا 

قَبلَ أَنْ يموت بِخمسٍ، وهو  سمعت النبِي : قَالَ بن عبد اهللا 
خليلٌ، فَإِنَّ اِهللا تعالَى قَد إِني أَبرأُ إِلَى اِهللا أَنْ يكُونَ لي منكُم «: يقُولُ

، ولَو كُنت متخذًا من أُمتي ، كَما اتخذَ إِبراهيم خليالًاتخذَنِي خليالً
، أَال وإِنَّ من كَانَ قَبلَكُم كَانوا يتخذُونَ التخذْت أَبا بكْرٍ خليالً خليالً

م وصالحيهِم مساجِد، أَال فَال تتخذُوا الْقُبور مساجِد، إِني قُبور أَنبِيائهِ
كذَل نع اكُمه١(رواه مسلم .»أَن(.  

א وאאو 
אدون 

ها، والصالة عندها، وغري الغلُو يف قبور األنبياء والصاحلني بالبناء علي
ذلك من أنواع الغلُو جيعلها أوثانا تعبد من دون اهللا تعاىل؛ ألنه يورث 

  . التأله والعبادة شيئًا فشيئًا
  :ويدل لذلك ما يأيت

تجعلْ  هم الَاللَّ«: قال  ن النبِيأ  أَبِي هريرةَحديثُ  .١
 هِمائبِيأَن ورذُوا قُبخا اتماُهللا قَو نا، لَعثَنرِي وقَباجِدس٢(»م(   .   


ناء املساجد على باب النهي عن بيف كتاب املساجد ومواضع الصالة،  مسلم أخرجه) ١(

).٥٣٢(: برقمالقبور واختاذ الصور فيها 
، )٦٦٨١(١٢/٣٣ هيعلى املوصلي مسند وأبو ،)٧٣٥٨(١٢/٣١٤أمحد  أخرجه) ٢(
.٢١٧، وصححه األلباين يف أحكام اجلنائز ص)١٠٥٥(٢/٢٢٤ همسند يف احلميديو



  



١٩  אאאא 


I: قال جماهد رمحه اهللا يف تفسري قوله تعاىل .٢

¡ H ]ويق،  كان: قال ]١٩:النجمهلم الس لُتي
 .فمات فعكفوا على قربه

  . )١(للحاجكان يلُت السويق : بوعن ابن عباس 
الزموه، وأقبلوا عليه، وحبسوا أنفسهم  :ومعىن عكفوا على قربه

عنده، واجتمعوا حوله، فتبني بذلك أن سبب عبادة الالت هو الغلو يف 
  .قربه حىت صار وثنا يعبد
אز 

حديثُ  :والدليل على ذلكزيارة القبور لالتعاظ والتذكر سنةٌ، 
نهيتكُم عن زِيارة :» قَالَ رسولُ اِهللا : قَالَ بنِ الْحصيبِ بريدةَ 

  .)٢(رواه مسلم .»الْقُبورِ فَزوروها
אزو 

  :احلكمة من مشروعية زيارة القبور تتلخص يف أمرين
  .ر اآلخرةاالتعاظُ وتذكُّ -١   
  .الدعاُء للموتى -٢   


  .املاءخلَطَه وبلّه بالسمن أو : السويق دقيق احلنطة أو الشعري، ولته) ١(
 ربه عز وجلَّ في زِيارة قَبرِ أُمه باب استئْذَان النبِي ، الْجنائزِ كتابيف مسلم  أخرجه) ٢(

).٩٧٧(: برقم



  



٢٠  אאאא 


 نةَعريرأَبِي ه  َولُ اِهللا : قَالسقَالَ ر :» اهفَإِن وروا الْقُبورز
توالْم ذَكِّر١(رواه مسلم .»ت(.  

אزم 
  :زيارةُ القبورِ أربعةُ أقسام

وهي الزيارةُ اليت يكون الغرض منها : الزيارةُ الشرعيةُ .١
  .املوتى للدعاء هلماالتعاظ وتذكر اآلخرة، أو زيارة 

  .وهي زيارةُ النساء للمقابر: الزيارةُ احملرمةُ .٢
وهي زيارةُ القبور لدعاء اهللا تعاىل عندها : الزيارةُ البِدعيةُ .٣

  .لظنها أماكن فاضلة للدعاء، أو للتوسل باملوتى
وهي زيارةُ القبور لدعاء املوتى من دون : الزيارةُ الشركيةُ .٤

  .تغاثة م، أو للطواف بالقبور تعظيما، وحنو ذلكاهللا، واالس
אزلא 

السفَر، والسفَر ألجل زيارة القبور ال جيوز، : املراد بشد الرحال
تشد  الَ«: قالَ  النيب أنَّ أيب هريرةَ  حديث :والدليل على ذلك


 أُمهربه عز وجلَّ في زِيارة قَبرِ  باب استئْذَان النبِي ، الْجنائزِ كتابيف مسلم  أخرجه) ١(

).٩٧٦(: برقم



  



٢١  אאאא 


،  ومسجِد الرسولِ ،الْحرامِ الْمسجِد :ثَالثَة مساجِدى لَإِ الرحالُ إالَّ
  .)١(»ومسجِد اَألقْصى

 رِ النيبزيارة قَب حال بنيةالر وال جيوز أيضا شد  لعموم احلديثني
 هحال لزيارة مسجِدالر دش ةنالس نالسابقني، ولكن م.  

سد ذريعة الشرك : واحلكمة من حترمي شد الرحال إىل القبور
  .بتعظيمها، وعبادا من دون اهللا تعاىل
 


 ١/٣٩٨باب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة يف أبواب التطوع، البخاري  أخرجه) ١(
 ٢/١٠١٤باب ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد  يف كتاب احلج،مسلم ، و)١١٣٢(
)١٣٩٧.(



  



٢٢  אאאא 


אسאW 
אאWאووא 

  
א 

.طَلَب البركة ورجاؤها واعتقادها :التبرك هو
.النماُء والزيادةُ :هيوالربكةُ 

 
אאعFE 
نوعان كرالتب :  
التماس البركَة من شيٍء دلَّ : ، وهوتربك مشروع: النوع األولُ

  .الشرع على جواز التربك به
  :أمثلته
  . التربك بقراءة القرآن على املرضى لالستشفاء به .١
  .التربك باملطر بالتعرض له .٢
  . التربك بشرب ماء زمزم .٣
 


، ٢٠١، ٣٩التربك أنواعه وأحكامه، للدكتور ناصر بن عبد الرمحن اجلديع ص: ينظر) ١(

٣١٥.  



  



٢٣  אאאא 


وطאאوع 
  :جلواز هذا التربك شرطان

  .ماء زمزم: أن يكونَ فيما ورد الشرع بأن فيه بركة، مثل .١
أن يكونَ التربك فيه بالصفة الشرعية، كشرب ماء زمزم،  .٢

  .واالستشفاء بشربه أو غسل البدن به
  :مثال على حتقق الشرطني وعدمه

 IedcbH: ، قال اهللا تعاىل قرآن الكرميالتربك بال
  .، فالقرآن كتاب مبارك بال ريب]٢٩:ص[

حفظه، وقراءته،  :التربك املشروع به على صور منها  - أ
والعمل به، والتداوي به بالرقية الشرعية، وقراءته على 
املصروع واملمسوس، وقراءة بعض آياته عند النوم 
للحفظ كآية الكرسي واملعوذات، وغري ذلك مما ورد به 

  .الشرع املطهر
تعليقه  :التربك غري املشروع بالقرآن على صور منها  -  ب

ت، أو وضعه يف للربكة على البيوت أو السيارا
السيارات أو املكاتب حلفظها من العني، أو تعليقه متائم 

 .للحفظ من العني فكل هذا ال جيوز
  



  



٢٤  אאאא 


مل يأذن التماس البركَة من شيٍء : وهو، ك ممنوعُّترب: الثاين ُالنوع
الشرع بالتربك به، أو دلَّ على منعه، أو أذنَ بالتربك به ولكن يتربك به 

  .الصفة املشروعةعلى غري 
  
  :أمثلته 

التربك بذوات األولياء األحياء، بالتمسح م، أو أخذ  .١
  .غسالتهم

٢. اتارزوالقبورِ والْم باألموات، أو باألضرحة التربك.  
 

אووאوא 
 التمسح باألشجار واألحجار أو البقاع أو املغارات أو الزوايا أو

  :القبور أو األضرحة واملشاهد أو اآلثار أو األولياء والصاحلني على نوعني
لذي ال يصلُ إىل ا وهو التمسحالتمسح البِدعي، : النوع األولُ

  :درجة الشرك، وله صور منها
أنْ يكون التمسح من غري قصد للبركَة وال غريها،  :الصورةُ األوىل

يفعله تقليدا، أو لظنه مشروعا، أو حمبةً جمردة، كما يفعله بعض اجلهال  بل
حني يتمسحون مبوضع مقام إبراهيم عليه السالم، أو ببعض أبواب احلرم 

  .املكِّي، وحنو ذلك



  



٢٥  אאאא 


التمسح بقصد طلبِ البركَة من املوضع الذي يتمسح  :الصورةُ الثانية
عل فيه بركةً تقصد، أو أن الشرع أمر بذلك ملا فيه به؛ ظنا أن اهللا تعاىل ج

  .من الربكة واخلري
هكمحِ بدعة حمرمة، ووسيلة إىل الشرك،  هذا النوع من :حسمالت

  .  جيب تركه والنهي عنه، والتحذير منه
والصورة الثانية أشد من األوىل؛ ألنه جعل ما ليس بسبب للربكة 

  . فيه بعض العلماء واعتربوه من الشرك األصغرسببا هلا، وهلذا شدد 
  :التمسح الشركي، وصورته :النوع الثاين

التمسح طلبا للربكة من املتمسحِ به، مع اعتقاد أنه جيلب الربكة  
بنفسه، وأنه يشفي املرضى بذاته، وأنه يعطي اخلري والربكة ويفيضها من 

  .، أو يرفع وخيفضينفع أو يضر ، أو أنهاملتمسحِ إىل ذاته
 هكمأكرب، ملا يف ذلك من التعلق بغري اهللا تعاىل  :ح هذا النوع شرك

يف حصول الربكة من غريه جل وعال، وهذا نوع من صرف العبادة لغري 
اهللا تعاىل، وهو من جنس ما كان يفعله أهل اجلاهلية مع آهلتهم اليت 

  .يعكفون عليها
الدعاء، أو طلب الغوث والْمدد، أو الطواف  :إىل ذلكوإذا انضم 

  . به تعظيما له، فقد اجتمع يف ذلك أنواع من الشرك األكرب
   



  



٢٦  אאאא 


  :والدليل على ذلك
¢I¡¤£: قولُ اهللا تعاىل .١

¥H ]ففي هذه اآلية الكرمية  دليل على أن  ،)١(]١٩:النجم
وحنوهم شرك  باألشجار واألحجار وقبور الصاحلنيالتربك 

؛ من جنس فعل املشركني مع تلك األوثانأكرب؛ ألن ذلك 
   .يعبدوا طلبا لربكتها؛ من نفع أو دفع ضرحيث كانوا 

خرجنا  :قالَ  عوف اللَّيثي بنِ أَبِي واقد احلَارِث ُحديث .٢
، )٢(رٍإِلَى حنينٍ ونحن حدثَاُء عهد بِكُفْ مع رسولِ اِهللا 

 مهتحلا أَسوطُونَ بِهنا، ويهدنكُفُونَ ععةٌ يردس نيرِكشلْمول
يا : فَمررنا بِالسدرة، فَقُلْنا: قَالَ. )ذَات أَنواط: (يقَالُ لَها

فَقَالَ . اجعلْ لَنا ذَات أَنواط كَما لَهم ذَات أَنواط ،رسولَ اِهللا
ولُ اِهللا رس :» فِْسيي نالَّذو مقُلْت ،ننا السهإِن ،راُهللا أَكْب

 .اجعلْ لَنا إِلَها كَما لَهم آلهةٌ(: بِيده كَما قَالَت بنو إِسرائيلَ


صخرة بيضاء، عليها بيت بالطائف، كانت ): الالَّت(، و٢٠ -١٩سورة النجم اآليتان ) ١(

شجرةُ سمرٍ، عليها بناء وأستار، يف مكان بني مكة ): العزى(العرب تعبدها يف اجلاهلية، و
شجرة بني مكة واملدينة، كان أهل ): مناة(والطائف، كانت قريش تعظمها يف اجلاهلية، و

  .ينة يعظموا يف اجلاهليةاملد
.ممن أسلم حديثا بعد فتح مكة: يعين) ٢(



  



٢٧  אאאא 


رواه  .»، لَتركَبن سنن من كَانَ قَبلَكُم)قَالَ إِنكُم قَوم تجهلُونَ
    .)١(والطرباينأمحد والترمذي والنسائي 

 باألشجار واألحجار شرك ففي هذا احلديث دليلٌ على أن التربك
بني مقالتهم ومقالة بين إسرائيل اليت طلبوا فيها من  أكرب، لتسويته 

  .موسى عليه السالم أن جيعل هلم إهلًا مع اهللا تعاىل يعبدونه ويتقربون إليه
 

אعא 
  .املسح: االستالم هو

  :وقد دلَّت السنةُ على مشروعية استالم حجرين فقط، مها
وهو الركن األول من أركان الكعبة املشرفة،  :احلجر األسود .١

فيسن استالمه باليد اليمىن وتقبيله إن تيسر، ولكن ال يشرع 
  .مشروعية ذلكبه لعدم ما يدل على مسح الوجه أو البدن 

وهو الركن الرابع واألخري من أركان الكعبة : الركن اليماين .٢
املشرفة، فالسنة استالمه باليد اليمىن فقط، وال يسن تقبيله، 


باب ما جاَء لَتركَبن سنن يف أبواب الفنت، الترمذي ، و)٢١٨٩٧(٣٦/٢٢٥أمحد  أخرجه) ١(

لَكُمكَانَ قَب نيف كتاب التفسري، سورة السنن الكربى  يف لنسائي، وا)٢١٨٠(: برقم م
 ،)١١١٢١( :برقم ،)فَأَتوا علَى قَومٍ يعكفُونَ علَى أَصنامٍ لَهم(: قَولُه تعالَىباب  األعراف،

، )٦٧٠٢(١٥/٩٤ابن حبان  هصححو ، وهذا لفظه،٣/٢٤٤املعجم الكبري  يف لطرباينوا
ها لتناهلا يعلِّقوا علي: ينوطُونَ بِها أَسلحتهم: ، ومعىن)٧٦(١/٣٧ظالل اجلنة  يف أللباينوا

.بركتها



  



٢٨  אאאא 


وال مسح الوجه أو البدن به لعدم ما يدل على مشروعية 
  .ذلك

 
אوא 

ال طلبا للربكة، وهلذا ال  تلَم اتباعا لسنة النيب احلَجر األسود يس
جيوز مسح البدن بعد استالمه، فضال عن مسح األوالد أو املالبس 

احلجر األسود  وغريها، فكل هذا بدعة ال أصل هلا، وهلذا ملا قبل عمر 
 الَو رضت الَ رجح كأن ملَعي أَإن :الَفقَبين للناس أنه ال ينفع وال يضر، 

تفَنأَ ولوالَ ،عني رأيت النيب  قَيلُبك ا قَملْبت١( ك(.  
   


، ومسلم )١٥٢٠: (رواه البخاري يف كتاب احلج، باب ما ذكر يف احلجر األسود، برقم) ١(

.)١٢٧٠: (قبيل احلجر األسود يف الطواف برقميف كتاب احلج، باب استحباب ت



  



٢٩  אאאא 


אאسאW 
אאאWא 

  
אא 

اإلنسان، : التصوير املنهي عنه هو تصوير ذوات األرواح، مثل
األشجار، : ورمسه، مثلواحليوان، أما ما ال روح فيه فيجوز تصويره 

  .واجلبال، واجلمادات كلها
إِنْ كُنت ال  :لرجل سأله عن التصوير ب بن عباسٍقال عبد اهللا 

لَه فْسا ال نمو رجعِ الشنال، فَاصفَاع د١(ب(.   
  .)٢(كُلّ شيٍء لَيس فيه روح :ويف رواية

אאعW 
صنع التماثيل، والنحت : ، مثلاآلدميما كان بفعل : النوع األول

  .على اجلدار أو القماش أو احلجر، والرسم باليد
  :حمرم، وهو من كبائر الذنوب، والدليل على ذلك :حكمه


 صورةٌ وال كَلب فيه بيتا الْمالئكَةُ تدخلُ ال باب يف كتاب اللباس والزينة، مسلمأخرجه ) ١(

).٢١١٠( :برقم
باب بيعِ التصاوِيرِ التي ليس فيها روح، وما يكره من أخرجه البخاري يف كتاب البيوع، ) ٢(

).٢٢٢٥( :برقم ذلك



  



٣٠  אאאא 


لَعن » أن النيب  السوائي  أَبِي جحيفَةَحديثُ  .١
  .)١(رواه البخاري .»يناملُصور

: يقُولُ سمعت رسولَ اِهللا : قَالَ أَبِي هريرةَ حديثُ  .٢
ومن أَظْلَم ممن ذَهب يخلُق خلْقًا «: قَالَ اُهللا عز وجلَّ

أَو ليخلُقُوا  ،كَخلْقي؟ فَلْيخلُقُوا ذَرةً، أَو ليخلُقُوا حبةً
  .)٢(متفق عليه .»شعريةً
التصوير (ت التصوير احلديثة التصوير الضوئي بآال: النوع الثاين

  :، وله حالتان)الفوتغرايف
التصوير : ما دعت إليه احلاجة، واقتضته املصلحة، مثل: احلالة األوىل

إلثبات الشخصية، أو جلواز السفر، أو رخصة القيادة، وتصوير ارمني 
  .للتعرف عليهم

  .جائز :حكمه
التصوير : حة فيه، مثلما ال تدعو إليه حاجة، وال مصل :احلالة الثانية

  .للذِّكرى
فذهب بعضهم إىل : اختلف فيه العلماء املعاصرون على قولني :حكمه

  .حترميه، وذهب آخرون إىل جوازه


).٥٣٤٧(: برقمباب مهرِ البغي والنكَاحِ الفَاسد أخرجه البخاري يف كتاب النكاح، ) ١(
 )واللَّه خلَقَكُم وما تعملُونَ(: باب قَولِ اللَّه تعالَىحيد، أخرجه البخاري يف كتاب التو) ٢(

باب ال تدخلُ املالئكةُ بيتا فيه كَلب وال  يف كتاب اللباس والزينة،مسلم و ،)٧٥٥٩( :برقم
.، وهذا لفظه)٢١١١(: برقم صورةٌ



  



٣١  אאאא 


אאא 
للنهي عن التصوير حمنها كم:  

ما فيه من إساءة األدب مع اهللا تعاىل، مبا فيه من املضاهاة  .١
 اهللا، وهلذا قال اهللا تعاىل يف احلديث القدسيواملشاة خللق 

  . )١(السابق
أنه ذريعة للشرك باهللا تعاىل، فإن الشيطان يزين للناس عبادة  .٢

الصور، وهلذا كان أول شرك وقع يف بين آدم بسبب الصور، 
كما وقع من قوم نوح عليه السالم، حيث صوروا صور 

 سوا قلَّ العلم، وسإليهم الشيطان أن رجال صاحلني، فلَم
  .يعبدوها، فعبدوها من دون اهللا

عن أَبِي طلحةَ ف أن املالئكة ال تدخل بيتا فيه صورة، .٣
صارِياَألن  أن  النبِي َقَال :» يها فتيكَةُ بالئلُ الْمخدال ت

  .)٢(متفق عليه .»كَلْب وال صورةٌ
  

אאو 
احملرمة حىت تزول مالحمها، والدليل على ذلك  جيب طمس الصورِ

أَال :  قَالَ لي علي بن أَبِي طَالبٍ: أَبِي الْهياجِ اَألسدي قَالَ حديث


.تقدم خترجيه قريباً) ١(
يف كتاب مسلم ، و)٥٩٤٩(: برقم باب التصاوِيرِأخرجه البخاري يف كتاب اللباس، ) ٢(

.، وهذا لفظه)٢١٠٦(: برقم باب ال تدخلُ املالئكةُ بيتا فيه كَلب وال صورةٌ اللباس والزينة،



  



٣٢  אאאא 


 ،إِال طَمسته أَن ال تدع تمثَاالً«؟ أَبعثُك على ما بعثَنِي علَيه رسولُ اِهللا 
رواه .»وال صورةً إِال طَمستها« :، ويف رواية»سويته وال قَبرا مشرِفًا إِالَّ

  .)١(مسلم
 

א 
  :دلت األدلة الشرعية على عدة عقوبات للمصورين يوم القيامة، وهي

عائشةَ رضي اللَّه فعن  أم أشد الناس عذابا يوم القيامة، .١
أَشد الناسِ عذَابا يوم القيامة الَّذين «: قال النيب  أن عنها

لْقِ اللَّهونَ بِخاهض٢(متفق عليه .»ي(.     
 صورها بعدد كل صورةيوم القيامة خيلق  تعاىل أن اهللا .٢

نفسا املصو باسٍ، فعن عبد اهللا ر يف جهنما يعذببنِ ع 
كُلُّ مصورٍ في «: يقُولُ سمعت رسولَ اِهللا : قَالَ ب

النارِ، يجعلُ لَه، بِكُلِّ صورة صورها، نفْسا فَتعذِّبه في 
منه٣(رواه مسلم .»ج(.   


.)٩٦٩(: برقم باب اَألمرِ بِتسوية القربِيف كتاب اجلنائز، مسلم أخرجه ) ١(
مسلم ، و)٥٩٥٤(: برقم باب ما وطئَ من التصاوِيرِأخرجه البخاري يف كتاب اللباس،  )٢(

).٢١٠٧(: برقم باب ال تدخلُ املالئكةُ بيتا فيه كَلب وال صورةٌ يف كتاب اللباس والزينة،
 فيه كَلب وال صورةٌباب ال تدخلُ املالئكةُ بيتا  يف كتاب اللباس والزينة،مسلم  أخرجه) ٣(

).٢١١٠(: برقم



  



٣٣  אאאא 


٣.  ،ره الروحر يكلَّف يوم القيامة أن ينفخ فيما صوأن املصو
ذيب له وتعجيز، فعن وليس بقادر على ذلك، ولكنه تع

من صور «: يقول أنه مسع النيب  بعبداهللا بن عباس 
 سلَيو ،وحا الريهف فُخنأَنْ ي ةاميالق موي ا كُلِّفيني الدةً فورص

 .)١(متفق عليه .»بِنافخٍ

ويف رواية :» هذِّبعم ةً، فَإِنَّ اللَّهورص روص نا ميهف فُخنى يتح
  .)٢(»الروح، ولَيس بِنافخٍ فيها أَبدا

 
אאא 

´I¸¶: اهللا تعاىل هو اخلالق املصور، قال اهللا تعاىل

ÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼» º¹

H ]وقال اهللا تعاىل ،]٢٤:احلشر: I

H ]رم٦٢:الز[.  


باب من صور صورةً كُلِّف يوم القيامة أَنْ ينفُخ فيها أخرجه البخاري يف كتاب اللباس، ) ١(

باب ال تدخلُ املالئكةُ  يف كتاب اللباس والزينة،مسلم و ،)٥٩٦٣(: برقم الروح، ولَيس بِنافخٍ
).٢١١٠(: برقم بيتا فيه كَلب وال صورةٌ

باب بيعِ التصاوِيرِ الَّتي لَيس فيها روح، وما يكْره من أخرجه البخاري يف كتاب البيوع، ) ٢(
ك٢٢٢٥(: برقم ذَل.(



  



٣٤  אאאא 


الذي صور املخلوقات على أشكاهلا اليت هي عليها،  :ومعىن املصور
 IlkjihgfH :فأحسن صورا، قال اهللا تعاىل

  .]٣:التغابن[
وال أحد يستطيع أن خيلق شيئًا مهما بلغ من الصغر واحلقَارة، قال اهللا 

ILKJIHGFEDCBA :تعاىل
SRQPONM\[ZYXWVUT
`_^]H ]٧٣:احلج[.   

أَو  ،فَلْيخلُقُوا ذَرةً، أَو ليخلُقُوا حبةً« :ويف احلديث القدسي السابق
  .»ليخلُقُوا شعريةً

  .ال جيوز ألحد أن يتشبه باهللا تعاىل يف هذه الصفة اخلاصة به :فلهذا
 

אאم 
اء من ذوات األرواح غري الوجه، كاليد والرجل صورةُ أجز .١

  .وحنومها
طع رأسها فال يوجد أصال، أو طُمس فلم تظهر الصورةُ اليت قُ .٢

  .معامله
  .الصورةُ اليت ال معالم لَها، وهي اليت تكون سوداء كالظِّالل .٣

   



  



٣٥  אאאא 


אسאW 
دא 

  

دא 
  .واخلضوعالتذلُّلُ : العبادةُ لغةً

 ،عمالِواأل األقوالِ نم رضاهوي اُهللا هبحا يم لِّكُل جامع اسم :وشرعا
الباطنوالظَّ ةاهر١(ة(.  

  .)٢(عبوديةٌ اختياريةٌ: وهذه العبادة تسمى
אدאא 

، والدعوةُ إىل التوحيد، والنهي »الَ إِلَه إِالَّ اهللا«: قولُ :أمثلةُ األقوالِ
 ،هلوالدعاُءعن الشرك ووسائ وقراءةُ والذكر ،القرآن وصدق احلديث ،

  .والدعوةُ إىل اهللا تعاىل، واألمر باملعروف والنهي عن املنكرِ
نةالِ الباطمأمثلةُ األع: ،هتوألوهي هتحدانية اهللا تعاىل يف ربوبيو اعتقاد 

 تهوخشي ى اهللا،عل لُوالتوكُّ ، هاهللا ورسول وحب، له ينِالد الصخإو
 واخلوف ،رمحتهل والرجاُء بقضائه، ضاوالر ،إليه نابةُواإل يف السر والعلَنِ،


.١٤٩ /١٠ ابن تيمية جمموع فتاوى) ١(
العبودية (، أو )العبودية القهرية: (خاصة، وفيه نوع آخر من العبودية، وهيأو عبودية ) ٢(

خضوع مجيع الكائنات هللا تعاىل، وهذا النوع من العبادة ال يترتب عليه : ، ومعناها)العامة
  .ثواب وال عقاب؛ إذ كل الكائنات فيه سواء



  



٣٦  אאאא 


 نعذابِمه.  
ةرالِ الظَّاهموالزكاةُ الصالةُ :أمثلةُ األع والصيام واجلهاد،  ،واحلج

 وابنِ واملسكنيِ واليتيمِ ىل اجلارِإ حسانُواإل ،األرحامِ ةُلَوص ،الوالدين روبِ
  .يواناحلإىل  حسانُواإل ،السبيلِ

 
دאאو 

يجِب صرف كلِّ عبادة هللا تعاىل وحده ال شريك له، فإنه تعاىل 
له، فهو الذي وحده دون سواه هو من يستحق منا أن نعبده وخنضع 

توحيد : (خلقنا ورزقنا، وهذا هو معىن توحيد األلوهية وهلذا يسمى
ةادبيأمرون )الْع ،بوألجلِ هذا أرسلَ اُهللا الرسلَ وأنزلَ معهم الكُت ،

  .بالتوحيد، وحيذِّرون من الشرك
  :والدليل على ذلك

Ilkjihgfed: قول اهللا تعاىل - ١
nmH ]٣٦:النحل[.  

I: قول اهللا تعاىل - ٢

°®¬« ª©¨§¦¥¤£¢¡

²±H ]٢٢-٢١:البقرة[.  
 



  



٣٧  אאאא 


دאلوط 
يشترط لقبول العبادة أن تكون صحيحة، وال تكون صحيحة إال 

  :بشرطني
  .أن تكون خالصةً هللا تعاىل .١
  .أن تكون صوابا موافقةً لسنة رسول اهللا  .٢

  :ومن األدلة اجلامعة هلذين الشرطني
I: قولُ اهللا تعاىل .١

         H 
.]١١٢:البقرة[

   .أخلص عبادته هللا: IHفمعىن 
  .متبِع للرسول : IHومعىن 

I :قولُ اهللا تعاىل .٢

H ]١١٠:الكهف[. 

  .وال يكون العمل صاحلا إال مبوافقة السنة
 

دאن 
   : للعبادة ثالثةُ أَركَان هي

فيجب أن يعبد اهللا تعاىل مع محبته، وجيب  الْمحبةُ هللا تعاىل، .١



  



٣٨  אאאא 


  .أن تكونَ حمبته مقدمةً على كلِّ حمبوبٍ
٢.  اهللا تعاىل،اخلوف نم  اخلوف عاهللا تعاىل م دعبأن ي فيجب

يف الدنيا واآلخرة قَابِهع نم واخلوف ،منه.  
فيجب أن يعبد اهللا تعاىل مع رجاِء ما  الرجاَُء من اهللا تعالَى، .٣

  .عنده من الثوابِ واملغفرة والعطاِء
 

دא 
 اإلنسان مالُكَ تعاىل هي أعلَى وأشرف مقَامات العبد، والعبوديةُ هللا

 ادازد ته لربهيبودا لعحتقيقً العبد ادا ازدملَّوكُ ،هللا تعاىل هتيبودع يف حتقيقِ
ا فهو ـعنه اخلروجِ ه يفـكمالَ نَّأ مهوت نـوم ،همرتلت تلَوع هالُمكَ
مجأ ناخللقِ لِه هِلِّوأضا هللا تعاىل كانَ ـف ؛مدبع يكن إن لَم إنَّ العبد

  .عبدا لغريِه
 يف مواضع ةيودبالْع فصبو الَمهِم السلَيع اَءهبِيالَى أَنعاهللا ت وهلذا ذَكَر

  .الْعبودية وشرفهكثرية من كتابِه الكرميِ وهذَا دليلٌ على علُو مقَامِ 
 

אن 
كلُّ من استكرب عن عبادة اهللا جل وعال، واتبع هواه فعبد إهلا آخر 
فقد أذلَّ نفسه للشيطان الرجيم، واختذه إهلا من دون اهللا تعاىل، قال اهللا 

I :تعاىل مبينا ذلك



  



٣٩  אאאא 


          

¦¥¤£¢¡

©¨§³²±°®¬«ª

¹¸¶´H ]١١٩ -١١٧:النساء[.  
  !فكيف يترك العاقل احلازم عبادة الرب اخلالق، ويعبد شيطانا رجيما؟

 
אوאدאא 

  
    وقع فيها الشركالعبادات الباطنةُ اليت : أوالً
  .الْمحبةُ .١
٢. فوالْخ.  
  .الرجاُء .٣
   .التوكُّلُ .٤

  
الظاهرةُ: اثاني باداتركاليت  العوقع فيها الش  

  .  الدعاُء .١
  .االستغاثةُ .٢
٣. انةُاالسعت.  
  .االستعاذةُ .٤



  



٤٠  אאאא 


٥. ذْرالن .  
  .والنحر حبالذَّ .٦
٧. الطَّواف.  
٨. كُوفوالع كَافتاالع.  

  .إن شاء اهللا تعاىل وبيان هذا بالتفصيل يف الدروس التالية

    



  



٤١  אאאא 


  
  

  :أوالً
  وقع فيها الشركالعبادات الباطنةُ اليت 
  

  .الْمحبةُ .١
٢. فوالْخ.  
  .الرجاُء .٣
  .التوكُّلُ .٤

    



  



٤٢  אאאא 


دسאسאW 
ْא 
 

دא 
حمبة اهللا تعاىل من أعظم العبادات وأجلِّها، وهي ركن من أركان 

I: العبادة، واهللا تعاىل أعظم حمبوب، قال اهللا تعاىل

³²±°®¬«ª©¨§¦¥¤£¢¡

´H ]٥٤:املائدة[  .  
 

وא 
سلم أن حيب اهللا تعاىل ألسباب كثرية أمهها مخسة واجب على امل

  :أسباب
حبه لذاته، فإن اهللا تعاىل حيب ملا هو عليه من صفات اجلالل  :األول

  .  والكمال واجلمال، فصفاته أحسن الصفات وأعالها
  .أنه خلَقَه ورزقَه، وأمده جبميع النعم :الثاين

قه التباع دينه وشرعه، وهذه أنه هداه لإلسالم والسنة، ووف :الثالث
  .أعظم النعم



  



٤٣  אאאא 


  .أنه سخر له مجيع ما يف األرض ليستعني به على حاجاته :الرابع
مه مه على أكثر املخلوقات، وفضله عليها، ومما كرأنه كر :اخلامس

  .العقل والفهم: به
 

אאع 
  : احملبة أنوع أمهها ما يلي

املستلزمة للذل واخلضوع  العبوديةحمبة : حمبةُ اهللا تعاىل، وهي .١
  .والتعظيم والطاعة واإليثار على مراد النفس

واجبة، وهي شرطٌ يف صحة اإلميان، وعالمة على صحة  :حكمها
  .التوحيد، وال تصلح إال هللا وحده

  .]١٦٥:البقرة[ I~}|{zyH: قال اهللا تعاىل
عاىل، أو أكثر حمبة أحد مثل حمبة اهللا ت: وهي احملبة الشركية، .٢

من حمبته، حبيث خيضع له، ويتذلل له، ويعظمه كتعظيم اهللا 
  .تعاىل أو أكثر

  .شرك أكرب :حكمها
Isrqponm:قول اهللا تعاىل :والدليل على هذا

xwvutH ]١٦٥:البقرة[.   
األمثال والنظراء، فدلت اآلية الكرمية على أن كمال احلب  :واَألنداد

املقتضي للذل واخلضوع جيب أن يكون هللا تعاىل، وال جيوز ملؤمن أن حيب 
أحدا كائنا ما كان كمحبة اهللا تعاىل، وهلذا وصف اهللا تعاىل عباده 



  



٤٤  אאאא 


I~: املؤمنني بزيادة حمبته على غريه، فقال }|{zyH 
  ]١٦٥:البقرة[

وهي احملبة املأمور ا شرعا، وأجلها بعد حمبة  بة الشرعية،احمل .٣
، وهي واجبة، واحملبة يف اهللا حمبة رسول اهللا : اهللا تعاىل

  .وهي مسنونة
حمبة : وهي احملبة اليت ال حمذور فيها، مثل احملبة املباحة، .٤

  .الوالدين واألوالد واألزواج، وحمبة الطعام والشراب
 

وאو 
على حمبة كل أحد،  جيب تقدمي حمبة اهللا تعاىل، مث حمبة رسوله 

  :ومن أدلة هذا
Iponmlk: قول اهللا تعاىل .١

wvutsrq
~}|{zyx
 

H ]٢٤:التوبة[.  
قل يا حممد إن كانت حمبة هذه األصناف الثمانية مقدمة  :واملعىن

عندكم على حب اهللا ورسوله، أو فعل ما أوجب اهللا عليكم من األعمال 
انتظروا ماذا حيل بكم من : أي): فتربصوا(اليت حيبها ويرضاها، كاجلهاد 

  .عقابه



  



٤٥  אאאא 


ى حت مكُيؤمن أحد الَ«:  النيب قالَ :قالَ أَنسٍ حديث  .٢
متفق  .»ن والده وولَده والناسِ أَجمعنيم كُونَ أَحب إليهأَ

     ) ١(.عليه
 

وא 
أكثر من حمبة ما سوامها وجود  من مثار حمبة اهللا تعاىل وحمبة رسوله 

 بنِ مالك  أَنسِ لذة اإلميان وحالوته يف القلب، كما يدل هلذا حديث
 انَكَ نم :وجد بِهِن حالوةَ اِإلميان يهكُن ف نثَالثٌ م«: قالَ  يبِالن نَّأ

وأَنْ  ،للَّه يحبه إالَّ حب الْمرَء الَوأَنْ ي ،مما سواهما هيورسولُه أَحب إلَ اُهللا
اهللا م قَذَهأَنْ أَن دعيف الْكُفْرِ ب ودعأَنْ ي هكْرينكَ هيف م قْذَفأَنْ ي هكْرا ي

  )٢(.متفق عليه .»النارِ
 

وאق 
  :ما يلي من أهم عالمات صدق حمبة اهللا ورسوله 


 ،)١٥(: برقم ،اِإلميانمن  باب حب الرسولِ  أخرجه البخاري يف كتاب اإلميان،) ١(
أَكْثَر من اَألهلِ والْولَد والْوالد  باب وجوبِ محبة رسول اللَّه يف كتاب اإلميان، مسلم و

انمِ اِإلميدإِطْالقِ عو نيعماسِ أَجالنهذه احملب و هبح٤٤(: برقم ة،على من مل ي.(
يف كتاب  مسلمو ،)١٦(: برقم ،باب حالوة اِإلميان اإلميان،أخرجه البخاري يف كتاب ) ٢(

).٤٣(: برقم ،باب بيان خصالٍ من اتصف بِهِن وجد حالوةَ اِإلميان اإلميان،



  



٤٦  אאאא 


، وذلك بفعل ما أمر اهللا به طاعة اهللا تعاىل وطاعة رسوله  .١
، وكلما كان ، واجتناب ما ى اهللا عنه ورسوله ورسوله 

  . املسلم أطوع هللا تعاىل كان أصدق يف حمبته
 على كل حمبوب، فيقدم حماب تقدمي حمبته تعاىل وحمبة رسوله  .٢

ا، وإذا  اهللا على حمابتعارض ما يريده مع مراد اهللا نفسه وملذا
  .قدم مراد اهللا

ويه وتقدميه على قول كل  تعظيم أمر اهللا ويه وأمر رسوله  .٣
أحد، صغري وكبري وقريب وبعيد، وتعظيم كتاب اهللا وسنة 

  . وشريعته رسوله 
  .مواالة من واىل اهللا ورسوله، ومعاداة من عادى اهللا ورسوله  .٤
من الكفر والفساد  بغض ما يبغضه اهللا تعاىل ورسوله  .٥

 .والضالل والظلم، ومجيع الذنوب واملعاصي

من اإلميان والعمل الصاحل،   حمبة ما حيبه اهللا ورسوله .٦
  .والصاحلني

وبقدر ما تزداد حمبة اهللا ورسوله يف قلب املسلم بقدر ما تكون آثارها 
  .يف حياته وعمله

I: قال اهللا تعاىل _^gfedcba`
mlkjihH ]٣١:آل عمران[.   



  



٤٧  אאאא 


هذه اآلية هي امليزان اليت يعرف ا : العالَّمةُ السعدي رمحه اهللا قال
.)١(هـ.ا.جمردةً من أحب اهللا حقيقةً ومن ادعى ذلك دعوى

  

אא 
حمبة املرء املسلم ملا فيه : احملبة يف اهللا، واملراد ا :من أجلِّ أنواع احملبة

  . من اإلميان، وخصال اخلري والتقوى
حمبة األنبياء عليهم السالم، وحمبة أصحاب رسول اهللا  :مثال ذلك

 ،حنيوآل بيته، وعلماء األمة، والدعاة إىل اهللا تعاىل، واحلكَّام املصل ،
  : ومجيع الصاحلني، ومن األدلة على ذلك

إِنَّ أَوثَق «: قَالَ أن النيب  ب الْبراِء بنِ عازِبٍحديثُ  .١
انى اِإلميري اِهللا :عف ضغبتي اِهللا، وف بح٢(رواه أمحد »أَنْ ت(.    

من أَحب للَّه، «: قَالَ اللَّه  أَنَّ رسولَ  أَبِي أُمامةَ حديثُ .٢
 ،لَّهل ضغأَبانَولَ اِإلميكْمتاس فَقَد لَّهل عنمو ،لَّهطَى لأَعرواه  »و

     .)٣( أبو داود


طبعة دار املغين بالرياض، وال يوجد هذا  ١١٨تفسري السعدي على اآلية املذكورة ص) ١(

.ولكن حنوه١٢٨النص يف طبعة دار الرسالة ص
 ،)٣٤٣٣٨( ٧/٨٠ همصنفيف ابن أيب شيبة ، و)١٨٥٢٤(٣٠/٤٨٨أخرجه أمحد ) ٢(
سلسلة  ، وحسنه األلباين يف)١١٤(١/١٠٤شعب اإلميان  ، والبيهقي يف١٠١الطيالسي صو

).١٧٢٨(،)٩٩٨(األحاديث الصحيحة 
 : ، برقماِإلميان ونقْصانِهباب الدليلِ علَى زِيادة يف كتاب السنة، داود  أخرجه أبو) ٣(
سلسلة األحاديث ، وصححه األلباين يف ٨/١٣٤املعجم الكبري يف لطرباين ، وا)٤٦٨١(

).٣٨٠(الصحيحة 



  



٤٨  אאאא 


 

אسאW 
ْא 

  
ْאدא 
خوف العبد من اهللا تعاىل أن يعاقبه يف الدنيا أو  :املراد باخلوف

  .اآلخرة، وخوفُه من مقامه بني يدي ربه يف اآلخرة
دْא 

خوف العبد من اهللا تعاىل عبادةٌ من أجلِّ العبادات وأشرفها، هو 
: ركن من أركان العبادة، فيجب إخالصه هللا تعاىل، قال اهللا تعاىل

IH ]١٤:إبراهيم[.  
اخلوف الذي يدفع صاحبه لعمل الطاعات  :واخلوف احملمود هو

إىل اليأس والقنوط من رمحة اهللا تعاىل، وهلذا وترك املنكرات، وال يصل به 
جيب أن يكون معه الرجاء باهللا تعاىل وبرمحته، واملؤمن يكون يف عامة 

  .الرجاء واخلوف: أحواله بني مرتليت
אوאאْא 

IZYXWVUTSR: قال اهللا تعاىل
]\[H]١٧٥:آل عمران[.  



  



٤٩  אאאא 


أن الشيطان خيوفكم من أوليائه، بإيهامكم أن  :اآلية الكرميةومعىن 
، فدل ذلك على I\[ZHهلم قوة، فال ختافوهم وخافوا ربكم 

وجوب إخالص اخلوف من اهللا تعاىل، وتقدمي اخلوف منه سبحانه على 
اخلوف من الناس، وجعلَ اهللا ذلك شرطًا يف اإلميان مما يدل على أن 

  .اىل ينايف اإلميان بالكلية، أو ينايف كماله الواجباخلوف من غري اهللا تع
 
א 

أثىن اهللا تعاىل على عباده الذين أطاعوه بأنواع الطاعة، وخافوه وحده 
I: ال شريك له، فقال اهللا تعاىل

 
¢¡H]ومعىن اآلية الكرمية ،]١٨:ا :

أنه ال يعمر مساجد اهللا حقيقة إال الذين آمنوا بقلوم، وعملوا 
جبوارحهم، وداوموا على إقامة الصالة بأركاا وواجباا وسننها، وأعطوا 

املخافة واهليبة اليت هي : الزكاة مستحقيها، وأخلصوا هللا اخلشية، وهي
  .دهأساس عبودية القلب، وال تصلح إال هللا وح

 
אאאW 

تعظيم اهللا تعاىل وتوقريه وإجالله، ومعرفة عظمة سلطانه  .١
  .وقهره



  



٥٠  אאאא 


التعرف على أمسائه وصفاته، والتفكر يف معانيها، وخباصة  .٢
: األمساء اليت تدل على صفات القوة واجلربوت والعلم، مثل

ومن  ،)السميع، والبصري، والقوي، والعزيز، واجلبار(
شديد العقاب، وسريع احلساب، وكونه ذي : (الصفات

  ).انتقام
التعرف على نصوص الوعيد والترهيب، كقوله تعاىل يف  .٣

I: تاركي الصالة
H ]ثر٤٣ -٤٢:املد[.  

عذابِ القرب، واحلشرِ، : تذكُّر املوت وما بعده، مثل .٤
  .والصراط، وعذابِ النار

 
אאאא 

من خاف أحدا أو شيئا هرب منه؛ إال اهللا جل وعال فمن خافه جلأ 
ن خاف م: بعض السلف رمحهم اهللا تعاىلقَالَ  إليه، وتقرب منه، وفر إليه،

مء هين شرمنه ب، ومن خاف مهلَّ هرب إِلَيجو زن اللَّه ع
)١(:  


.٤/١٥٦إحياء علوم الدين ) ١(



  



٥١  אאאא 


I: قال اهللا تعاىل .١ 
           H 

  .]٥٠:الذاريات[

IHGFEDCBA: قال اهللا تعاىل .٢
SRQPONMLKJI
`_^]\ [ZYXWVUT

aH ]١١٨ :التوبة[.  
 

אْאאאW 
  .يهاملبادرةُ لطاعة اهللا تعاىل بفعل أوامره، واجتناب نواه .١
  .أداُء حقوق العباد، واجتناب ظلمهم والتعدي عليهم .٢
  .الفرار إىل اهللا تعاىل واللجوء إليه واالحتماء به .٣
 

אْאم 
  :اخلوف من غري اهللا ثالثة أقسام

اخلوف من عدو أو سبعٍ أو : ، مثلالطبيعي الْخوف: القسم األول
I: غرق أو نار، ومنه قوله تعاىل يف موسى عليه السالم

H ]٢١ :القصص[.



  



٥٢  אאאא 


  .مباح :حكمه
، وهو اخلوف الذي حيمل صاحبه على املذموم الْخوف: القسم الثاين

أن يترك ما : ترك ما أوجبه اهللا تعاىل عليه، أو فعل ما حرم اهللا عليه، مثل
عليه من جهاد، أو أمر مبعروف وي عن منكر لغري عذر خوفًا من  جيب

®I:بعض الناس، ومنه قوله تعاىل ملوسى وأخيه هارون عليهما السالم
¶´³²±°H ]٤٦ :طه[.  

  .حمرم :حكمه
 ، وهو أن خياف من غري اهللا تعاىلالشركي الْخوف: القسم الثالث

: ، مثل)خوف السر(: يف أمر ال يقدر عليه إال اهللا، ويسميه بعض العلماء
أن خياف من غري اهللا من وثن أو طاغوت أو ويلٍّ أو صاحب ضريح أن 

   .أو جنون مبا يكره، كمرض أو فقر شيئته وقدرتهجرد ممبيصيبه 
وهذا ما كان يعتقده املشركون يف أصنامهم وآهلتهم، وخيوفون ا 

: ل اإلميان، ويظنون أا تصيبهم مبكروه إذا خالفوها، كما قال تعاىلأه
I|{zyH ]رم٣٦:الز[.   

IFEDCBA: وقال قوم هود عليه السالم له
RQPONMLKJIHGH ]٥٤:هود[.  

  .ألنه اعتقاد للنفع والضر يف غري اهللا شرك أكرب؛ :حكمه
 
 



  



٥٣  אאאא 


Wذمאْאون 
بينت األدلة الشرعية العاقبة السيئة ملن خاف من الناس كخوفه من 

  :اهللا تعاىل، فمن ذلك
Iwvutsrqpon: قال اهللا تعاىل .١

|{zyxH ]١٠:العنكبوت[. 

أن بعض الناس إذا أصابه أذًى من  :ومعىن اآلية الكرمية
اخللقِ، أو أصابوه مبا يكره جعلَ ذلك مبرتلة أمل عذاب اهللا 
تعاىل، فترك طاعة اهللا تعاىل واإلميان به، وهذا من جهله 

   .وضعف بصريته حيث فَر من أمل ساعة إىل أمل األبد
 رسولَ اللَّه  مسعت :قالتعائشةُ رضي اهللا عنها حديث  .٢

اء اللَّه بِسخط الناس كَفَاه اهللا مؤنةَ ن الْتمس رضم«: يقول
اء الناس بِسخط اللَّه وكَلَه اهللا إىل ومن الْتمس رض ،الناس
  .)١(رواه الترمذي .»الناس

    


كما يف  ميدح بن عبدو ،)٢٤١٤(: برقم) ٦٤(باب ، كتاب الزهد أخرجه الترمذي يف) ١(

، وقال احلافظ ابن حجر )٢٧٦( ١/٥١٠، وصححه ابن حبان ٢/٣٧٩ املنتخب من مسنده
، وصححه وإسناده على شرط الشيخني، هذا حديث صحيح: ١١٩األمايل املطلقة صيف 

.طلب: ، ومعىن التمس)٢٣١١(سلسلة األحاديث الصحيحة األلباين يف 



  



٥٤  אאאא 


אسאW 
א 

  
א 

جاُء لغلُ :ةًالراألمأْسِ ، وهوالي دض.  
 همروكَ ،هاهللا ورمحت بفضلِ العبد عمطَ :هووالرجاُء شرعا 

ومغفرته.

 
دא 

رجاُء العبد ربه جلَّ وعال عبادةٌ من أجلِّ العبادات وأشرفها، هو 
I: قال اهللا تعاىلإخالصه هللا تعاىل، ن من أركان العبادة، فيجب رك

£¢¡¬«ª©¨§¦¥¤
²±°®H ]٢١٨:البقرة[.  

 
אאع 

  : الرجاُء ثَالثةُ أَنواعٍ
رجاء اهللا تعاىل، مع فعل : وهوالرجاُء احملمود، : النوع األول

  :األسباب املؤدية إىل حتقيقه، وله ثالث صور



  



٥٥  אאאא 


.رجاء ثواب اهللا تعاىل، ممن يعمل بطاعة اهللا .١
.مغفرة اهللا ورمحتهرجاء املذنب التائب  .٢
رجاء عطاء اهللا تعاىل وكرمه وواسع رزقه ممن يسعى يف  .٣

  .أسباب الرزق
I: قال اهللا تعاىل

H ]١١٠:الكهف[.
¼IIIIÂÁÀ¿¾½: وقال اهللا تعاىل

ÆÅÄÃHHHH 
  .]٢٩:فاطر[

رجاء : ، مثلبدون عملالرجاء : كَاذب، وهوالالرجاُء : النوع الثاين
الشخص املتمادي يف الذنوب واملعاصي أن يرمحه اهللا مع إصراره على 

  ).الغرور(، أو )التمين: (ويسمى خطاياه،
أَنَّ التمني يكُونُ  :والتمني الرجاء الفرق بين: قال ابن القيم رمحه اهللا

والرجاُء يكُونُ  ،طَرِيق الْجِد واالجتهادوال يسلُك بِصاحبِه  ،مع الْكَسلِ
  .مع بذْلِ الْجهد وحسنِ التوكُّلِ

  .كَحالِ من يتمنى أَنْ يكُونَ لَه أَرض يبذُرها ويأْخذُ زرعها :فاَألولُ



  



٥٦  אאאא 


ويرجو طُلُوع  ،ذُرهاكَحالِ من يشق أَرضه ويفْلَحها ويب :والثَّانِي
ولهذَا أَجمع الْعارِفُونَ علَى أَنَّ الرجاَء ال يصح إِال مع ، الزرعِ
  )١(هـ.ا.الْعملِ

رجاء غري اهللا تعاىل فيما هو : وهو الشركي، الرجاُء: النوع الثالث
  .اإلسالممن خصائص اهللا تعاىل، وهذا شرك أكرب خمرج عن ملة 

  :أمثلته
رجاُء املشركني آهلتهم الباطلةَ أن  جيلبوا هلم نفعا، أو يدفعوا  .١

  . عنهم ضرا
رجاُء القُبورِيني من األولياِء أن يغفروا هلم الزالَّت، وينجوهم  .٢

  .من الْملمات يف الدنيا أو يف اآلخرة
 

وאאאو 
بني اخلوف من اهللا تعاىل، ورجاء رمحته،  جيب على املؤمن أن جيمع

وذا يصل إىل درجة االعتدال يف اخلوف والرجاء، فال يغلب عليه اخلوف 
: فييأس من رمحة اهللا، وال الرجاء فيأمن من مكر اهللا، قال اهللا تعاىل

IIIIÁÀ¿¾½¼»º¹¸¶
ÆÅÄÃÂHHHH ]٥٧:اإلسراء[.  

  


.٢/٣٧مدارج السالكني ) ١(



  



٥٧  אאאא 


  :فمما ورد عنهم يف هذاوقد قرر السلف هذا املنهج، 
أيها  :من السماِء ى منادلو ناد:  اخلطابِ بن عمرقال   - أ 

إالَّ م أمجعونَكُكلُّ اجلنةَ إنكم داخلونَ ،الناس جالًر ا واحد
إنكم  ،أيها الناس :ى منادولو ناد ،وه أكونَ أنْ تفْخلَ

  .)١(وه أكونَ أنْ وتجرا لَواحد رجالً إالَّ النار داخلونَ
ا مجاء هوالر وفخالْ :رمحه اهللا اريبوذَعلي الر وأبقال   -ب 

ا وإذَ ،هريانطَ متو وى الطريا استيوتا اسإذَ رِي الطائاحنجكَ
قَنص واحد منهمقَا وع فيه قْالنا ذَوإذَ ،صهبا جميعا صار 

الطائر في حد ذَلك؛ لوتالْمؤمنِ : قيلَ الْم زِنَ خوفلَو و
  )٢(هـ.ا.ورجاؤه الَعتدالَ

 املؤمنِ رجاُء نَزِو ولَ :بن عبد اهللا رمحه اهللا فمطر قال  - ج 
   .)٣(همها على صاحبِأحد حه ما رجوخوفُ

   


.١/٥٣حلية األولياء أخرجه أبو نعيم يف ) ١(
).١٠٢٧(٢/١٢شعب اإلميان جه البيهقي يف أخر) ٢(
.٢/٢٠٨حلية األولياء ، وأبو نعيم يف ٢/١٢شعب اإلميان أخرجه البيهقي يف ) ٣(



  



٥٨  אאאא 


אسאW 
א

  
א 

  .االعتماد والتفويض :التوكُّلُ لغةً
اعتماد القلبِ على اهللا تعاىل يف حصولِ مطلوبٍ، أو دفعِ  :وشرعا

املباحة مع فعلِ األسبابِ املمكنة ،مكروه.  
املريض يعتمد بقلبه على اهللا تعاىل يف الشفاء ألنه بيده : مثال ذلك

  .تعاىل، ويتناول الدواء على أنه من أسباب الشفاء
 

دא 
على اهللا تعاىل عبادة من أعظم العبادات القلبية وأجلِّها، التوكُّلُ 

فيجب على املؤمن أن يعتمد بقلبه على اهللا تعاىل وحده ال على األسباب 
  .اليت يبذهلا

  .]٢٣:املائدة[ IIIIHHHH: قال اهللا تعاىل
  .على اهللا وحده فتوكلوا ال على غريه :ومعىن اآلية الكرمية 

 
 



  



٥٩  אאאא 


אאوא 
IW: ذَكَر اهللا التوكُّلَ مع أهم صفات املؤمنني، فقال اهللا تعاىل

dcba`_^]\[ZYX
hgfeH ]٢:األنفال[.  

ال : أي IhgfeHخافت،  :I]Hومعىن 
  .يرجون غريه بل يعتمدون عليه، ويفوضون أمورهم إليه

 
אאא 

الواجب على املسلم أن يتوكل على اهللا تعاىل يف حصول مقصوده، 
ودفع املكروه عنه مع فعل ما ميكنه من األسباب املباحة واملشروعة، وذلك 

  :يف مجيع أموره
حفظ القرآن، والدعوة إىل اهللا تعاىل، : مثل الدينية، .١

عن املنكر،  واإلصالح بني الناس، واألمر باملعروف والنهي
واجلهاد يف سبيل اهللا، يتوكل املسلم على اهللا تعاىل يف حصول 

  .املقصود
التاجر يف جناح جتارته، واملتزوج يف جناح : الدنيوية، مثل .٢

زواجه، واملزارع يف جناح زراعته، والطالب يف جناحه يف 
دراسته، واملعلم يف جناحه يف تعليمه، واملوظف يف جناحه يف 

  .  وظيفته



  



٦٠  אאאא 


אא 
  : التوكُّلُ على غري اهللا قسمان

التوكُّلُ على غري اهللا يف األمور اليت ال يقدر عليها إال  :القسم األول
التوكل على األموات والغائبني وحنوهم من الطواغيت يف  :مثلاهللا، 

  .حصول الرزق، أو النصر على األعداء
  .شرك أكرب :حكمه

التوكُّلُ على األحياء احلاضرين من احلكام واألطباء  :القسم الثاين
الرزق،  :مثلوحنوهم فيما أقدرهم اهللا عليه، من جلب نفع أو دفع ضر، 

  .أو حصول الشفاء
شرك أصغر، ألنه اعتماد على األسباب، ونسيان للمسبب  :حكمه

  .وهو اهللا جل وعال
 

א 
خلري، ودفع الشر يف الدنيا التوكل من أعظم أسباب حصول ا

ومما يدل واآلخرة، فإن اهللا تعاىل يكفي من توكل عليه، ويعينه ويوفقه، 
  :على ذلك
Il: قول اهللا تعاىل .١ k j i h g f

nmH ]٦٤:األنفال[. 



  



٦١  אאאא 


اهللا وحده كافيك وكايف أتباعك، فال حتتاجون معه إىل : أي
ال أحد، وإذا كان اهللا هو الكايف لعبده وحده، وجب أن 

  .يتوكل إال عليه
، ]٣:الطالق[ IH: قال اهللا تعاىل  .٢

  .كافيه:أي 
I: قالَ بحديثُ عبد اهللا بن عباس  .٣

H ،الم حنيعليه الس يماهرا إِبلْأُ قَالَهقيف  ي
I: الواقَ حني وقَالَها محمد  ،النارِ


H ]١( ]١٧٣:آل عمران(.  

  .كافينا فال نتوكل إال عليه): حسبنا اللَّه( ومعىن
 

אאزق 
جيب التوكل على اهللا تعاىل واالعتماد عليه يف جلب الرزق، ومن 

أنه   اخلطابِ بنِ عمر حقق التوكل يف الكسب رزقَه اهللا تعاىل، فعن
ال مسعنيب  لَ«: يقولو كَّلُونَ عوتت كُمكَلَأَن قَكُمزلَر هكُّلوت قح ى اللَّها م


إِنَّ الناس قد جمعوا : (باب تفسري سورة آل عمران، -يف كتاب التفسريالبخاري  أخرجه) ١(

مهوشفَاخ ٤٢٨٧(: برقم ،)لَكُم.(



  



٦٢  אאאא 


رالطَّي قزراصاً ،يمو خدغبِطَاناً ،ت وحرترواه أمحد والترمذي وابن  .»و
  .)١(ماجه

 
אوאאא 

: عمالِ القلوب وليس من أعمال اجلوارح، وهو يعينالتوكُّل من أ
   .ارتباطُ القلب باهللا تعاىل يف حصول املقصود، ودفع املكروه

  . )٢(التوكلُ عملُ القلبِ: قال اإلمام أمحد رمحه اهللا
وفعل األسباب من متامه ومكمالته ولوازِمه، وال يتناىف معه أبدا، بل 

  .مذْمومترك األسباب تواكُلٌ 
غين عن ي لَكُّوأن الت نظَ نم :قال شيخ اإلسالمِ ابن تيمية رمحه اهللا

   ..الٌّو ضها فَهبِ أمورِمالْ األسبابِ
 أن تكونَ األسبابِ وحمو ،وحيديف الت كرش سبابِإىل اَأل اتفَتلْاالفَ
أسبابواِإل ،يف العقلِ ا نقصالْ سبابِعن اَأل عراضبِ أمورِما قَهديف  ح

 نم بٍبى سلَال ع ا على اِهللادمتعم هقلب أن يكونَ ى العبدلَعفَ ؛الشرعِ


: ، برقمباب يف التوكُّلِ على اللَّه يف كتاب الزهد،الترمذي ، و١/٣٠،٥٢أخرجه أمحد ) ١(
 :، قال الترمذي)٤١٦٤(: ، برقمباب التوكُّلِ والْيقنيِيف كتاب الزهد، ابن ماجه و ،)٢٣٤٤(

يححص نسيثٌ حدسلسلة ، واأللباين يف ال)٧٣٠(٢/٥٠٩ابن حبان  وصححه ،هذا ح
).٣١٠( الصحيحة

طريق اهلجرتني و مرتلة التوكل، ٢/١١٤مدارج السالكني  قله ابن القيم رمحه اهللا يفن) ٢(
١/٣٨٩ .



  



٦٣  אאאא 


 نمو ..خرةصلحه يف الدنيا واآلا يم ن األسبابِله م رسيي واُهللا ،سبابِاَأل
ترك الْ األسبابما فَ أمورهو عاجز مفرط م١(.هـ.ا.ذموم(  

 

אא 
  :للتوكل على اهللا تعاىل مثرات منها

  . زيادةُ اإلميان .١
تعلق املؤمن بربه يف عموم أحواله، وإذا اعتمد املؤمن على اهللا  .٢

تعاىل يف مجيع أموره الدينية والدنيوية دون من سواه صح 
  .  إخالصه، ودام ارتباطه بربه تعاىل

  .السحرة وغريهمترك التعلق بغري اهللا تعاىل، من  .٣
  .حصولُ املقصود بإذن اهللا تعاىل .٤
Iwvuts: الفوز بثواب اهللا تعاىل، قال تعاىل .٥

}|{zyxH ]٣٦:الشورى[.  
Ijihg: الفوز مبحبة اهللا تعاىل، قال تعاىل .٦

kH ]١٥٩:آل عمران[.  
لنفسه   حصولُ األمن والطمأنينة، وعدم اخلوف ممن ال ميلك .٧

  .نفعا وال ضرا، كاخلوف من السحرة، والعني، وحنومها


.٥٢٩، ٨/٥٢٨ شيخ اإلسالمِ ابن تيمية جمموع فتاوى) ١(



  



٦٤  אאאא 


  
  : ثانيا

  العبادات الظاهرةُ اليت وقع فيها الشرك


  .الدعاُء .١
  .االستغاثةُ .٢
٣. ذْرالن.  
٤. انةُاالسعت  
  االستعاذةُ .٥
  والنحر حبالذَّ .٦
٧. الطَّواف.  
٨. كُوفوالع كَافتاالع  

    



  



٦٥  אאאא 


אسאW 
א 

א 
   .هو الطَّلَب، والنداُء :الدعاء لغة

اوشوُء: رعلُج دبإىل الع هلَّ ربالَ جوع ها بسؤالم ،يريد نلْبِ مج 
،ةنفعفْعِ أو مد ةرضم.

دא 
وعدم إشراك أحد الدعاء عبادةٌ وقُربةٌ، وهلذا جيب صرفها هللا تعاىل، 

  .معه يف ذلك
  :والدليل على أنه عبادة

IQ: تعاىل اهللا قولُ .١ P O N MH 
  .]٦٠:غافر[

إنَّ الدعاَء «: قالَ أنَّ النيب  بالنعمان بنِ بشريٍ  حديثُ .٢
IS: ، ثُم قرأ»هو العبادةُ RQPONM

Z Y X W V U T
[H ]١(]٦٠:غافر(. 


، الدعاء باب الوتر، أبواب تفريع الصالة، كتاب يف داود أبو و ،٤/٢٧١،٢٦٧ أمحد أخرجه )١(

 ،)٢٩٦٩(: ، برقمالبقرة سورة ومن باب القرآن، تفسري كتاب يف والترمذي ،)١٤٧٩(: برقم
 حسن حديث: الترمذي قال ،)٣٨٢٨(٢/١٢٥٨ الدعاء فضل باب الدعاء، كتاب يف ماجه وابن

 جيد، سنده): ١/٤٩الباري فتح( احلافظ وقال ،)٨٩٠(٣/١٧٢ حبان ابن وصححه صحيح،
).١٣٢٩( داود أيب صحيح يف األلباين وصححه



  



٦٦  אאאא 


א 
  :للدعاء مكانة عظيمة تتمثل فيما يلي

الدعاُء من أعظم العبادات وأجلِّها، كما تقدم يف حديث  .١
  .بالنعمان بنِ بشريٍ 

لَيس شيٌء أكرم علَى «: الدعاُء محبوب للَّه عز وجلَّ، قال  .٢
  .)١(رواه أمحد  »اِهللا عز وجلَّ من الدعاِء

في الدعاء إظهار لذُلِّ الْعبودية للَّه تعاىل، واالفْتقَارِ إلَيه، ونفْيِ  .٣
هتاِء عن عبادرِيبالْك .  

 
دא 
ا غري اهللا تعاىل من األموات والغائبني فقد وقع يف الشرك معن د

إخالصها هللا تعاىل  األكرب؛ ألن الدعاء نوع من أنواع العبادة اليت جيب
  .فمن صرفها لغريه فقد أشرك الشرك األكرب

  :والدليل على ذلك
I: اهللا تعاىل قولُ .١ 

H ]١٠٦:يونس[.
  .من املشركني، فالظلم هنا يراد به الشرك: يعين


 ،)٣٨٢٩( ماجه وابن ،)٧١٢( املفرد األدب يف والبخاري ،٢/٣٦٢ أمحد أخرجه) ١(

).٥٤٩(املفرد األدب صحيح يف األلباين وحسنه ،١/٤٩٠ احلاكم وصححه



  



٦٧  אאאא 


 IonmlkjihgH: اهللا تعاىل قولُ .٢
  .]١٨:اجلن[

 
دאאنوאلא 

أعظم الضالل أن يدعو شخص أحدا غري اهللا تعاىل؛ ألن هذا املدعو 
من دون اهللا تعاىل ال ميلك لنفسه نفعا وال ضرا، فكيف ميلك ذلك لغريه، 

½IÆÅÄÃÂÁÀ¿¾: قال اهللا تعاىل

IHGFEDCBA
JH ]ففي اآلية الكرمية حتذير شديد من دعاء غري  ،]٦ - ٥ :األحقاف

  .اهللا تعاىل، وأنه ال أحد أضل ممن يدعو غري اهللا تعاىل
 -تني املدعوين من دونه ميوقد وصف اهللا تعاىل يف هاتني اآليتني الكر

بأربع صفات  -سواء كانوا من املالئكة أو األنبياء أو األولياء أو غريهم
  :هي

.الداعني أبدا أم ال يستجيبون لدعاء  - أ
.أم غافلون عن دعاء الداعني  -  ب
.أم يعادون الداعني هلم يوم القيامة  -  ت
.أم جيحدون عبادم هلم وينكروا  -  ث

وذكْره تعاىل هلذه الصفات تنبيه للجاهلني الغافلني بأن الذين تدعوم 
  .من دون اهللا تعاىل ال ينفعونكم يف الدنيا وال يف اآلخرة



  



٦٨  אאאא 


ونאنא 
كل من دعي من دون اهللا تعاىل من األنبياء والصاحلني وغريهم ال 

§I©¨: ميلكون ألحد شيئًا، ال نفعا، وال ضرا، قال اهللا تعاىل
¸¶´³²±°®¬«ª
ÂÁÀ¿¾½¼»º¹

ÆÅÄÃH ]٥٧- ٥٦:اإلسراء[.  
  :الكرميتنيومعىن اآليتني 

هؤالء الذين يدعوهم املشركون من دون اهللا تعاىل ال ميلكون   - أ 
كشف الضر عنهم وهو رفعه بالكُلِّية، كما ال ميلكون حتويل 
هذا الضر عنهم إىل غريهم، وهذا دليل على ضعفهم وعجزهم، 

  .وعدم صالحيتهم للتوجه إليهم بالدعاء من دون اهللا تعاىل
املالئكة، أو : ون من دون اهللا مثلهؤالء الذين يدعوهم املشرك  -ب 

األنبياء أو الصاحلني أو غريهم؛ هم يتقربون إليه سبحانه وتعاىل 
، ويخافُونَ عذَابه ،رحمته بذلك يرجونَ باألعمال الصاحلة،

أن تفعلوا كما فعلوا، فتتقربون إىل اهللا  :فكان الواجب عليكم
  .تعاىل وتدعونه وحده ال شريك له

 
دאنאوא 
ن أكربِ دهذه املسألةُ م عاء غري اهللا أكرب أنواع الشرك، وقد كانت



  



٦٩  אאאא 


املسائلِ اليت جادل فيها األنبياُء عليهم السالم أقوامهم، ودعوهم 
ك، ومن إلخالصها هللا تعاىل، وبينوا هلم أنَّ صرفَها لغريِ اهللا من أعظمِ الشر

  :أسباب تعظيم هذه املسألة ما يلي
  .أنَّ الدعاء هو خالصة العبادة وخمها .١
: أنَّ من خصائص اإلهلية إفراد اهللا بالدعاء، إذ معىن اإلله .٢

  .املعبود، والدعاء من أعظم العبادات
أنَّ الداعي إمنا دعا إهله عند انقطاع أمله ممن سواه، وهذه هي  .٣

، فمن دعا غري )انقطاع األمل مما سوى اهللا(خالصة التوحيد 
اهللا، فقد أخلص له العبادة، وانقطع رجاؤه من غريه حىت اهللا 
عز وجلّ، وذا يكون قد ساواه باهللا تعاىل، بل قدمه عليه، 

 آلهلتهمهلذا يقول املشركون وهذا أعظم الشرك والضالل، و
I : اجلحيم يف وهم

H ]٩٨ - ٩٧:الشعراء[.   
 

אאنزق 
الناس يسأهلا اليت احلاجات أعظم نم سأل ال أن والواجب زق،الري 

إالَّ زقالر ميلكه الذي هو ألنه تعاىل اهللا نم:  
I: تعاىل اهللا قال .١ n m l k jH 

 شريك ال وحده عنده الرزق اطلبوا: واملعىن ،]١٧:العنكبوت[



  



٧٠  אאאא 


 كلها العبادة له أخلصوا: يعين InH ،سواه ما دون له
 زقالر بطلب الدعاء عبادة: ذلك ومن له، شريك ال وحده

  .له شريك ال وحده منه إال تكون فال
 ،]٣٢:النساء[ I§¦¥¤H: تعاىل اهللا وقال .٢

IÆÅÄÃÂ ألن إالَّ ذاك وما
H ]٢٩:احلديد[.  

    



  



٧١  אאאא 


دאسאW 
א 

  
א 

وهو التخليص من الشدة والنِقمة، والفكاك  طَلب الغوث،: االستغاثَةُ
  .من الشدائد
  .نِداُء اهللا تعاىل والتوجه إِلَيه ِإلزالَة الشدة والكَربِ :وشرعا

 
אאقא 

االستغاثة الَ تكون إالَّ يف حالِ الشدة من املكروب، وأما الدعاء فهو  
  .أعم منها؛ ألنه يكون يف حال الرخاء والشدة، من املكروب وغريه

 
دא 

االستغاثَةُ عبادةٌ وقُربةٌ، وهلذا جيب صرفها هللا تعاىل، وعدم إشراك 
  .أحد معه يف ذلك

  :والدليل على أا عبادة ما يأيت
IÆÅÄÃÂÁ: اهللا تعاىل قولُ .١

H]من مرض أو  -فإذا كان ال يكشف الضر ، ]١٧:األنعام



  



٧٢  אאאא 


وحده، فيلزم من ذلك أن يكون هو إال اهللا  -فقر أو غريه 
املدعو وحده ال شريك له؛ إذ كيف يدعو اإلنسان من ال 

  !يستجيب له من املخلوقني؟
IFEDCBA:اهللا تعاىل قولُ .٢

LKJIHGH ]٩:األنفال[.
ففي اآلية بيان حلال املؤمنني يف غزوة بدر، وأم ملا أصام 

وث بالنصر على الكرب والشدة طلبوا من اهللا تعاىل الغ
املشركني، فاستجاب اهللا هلم، وأمدهم مبدد من مالئكته 

  .الكرام عليهم السالم متتابعني يردف بعضهم بعضاً
 
אعאא 

  :االستغاثَةُ بغري اهللا نوعان
اثَةُ اجلائزة: األول النوعغتاالس .  
  .االستغاثَةُ باحلي احلاضرِ القادرِ، يف أمرٍ يستطيعه :وهي
الصغري بوالديه، واستغاثة الضعيف بالقوي احلاضر  استغاثةُ :مثل

  .ليدفع عنه األذى، واستغاثة املظلوم بالسلطان
: قول اهللا تعاىل يف قصة موسى عليه السالم :ومن أدلة جواز ذلك

Ifedcba`_H ]ى ، ]١٥:القصصوسفم
  .عليه السالم كان حيا حاضرا قادرا، فلهذا جازت االستغاثة به



  



٧٣  אאאא 


ركيةُ: الثاين النوعاثَةُ الشغتاالس.  
االستغاثَةُ بغري اهللا، يف كشف الضر أو حتويله يف شيء ال يقدر  :وهي

  .عليه إال اهللا، أو االستغاثة بامليت مطلقًا، أو االستغاثَةُ باحلي الغائب
 عبادة، االستغاثةَ ألن أكرب، شرك تقدم فيما اهللا بغري االستغاثَةُو

   :)١(ذلك على يدل  ومما أكرب، شرك تعاىل اهللا لغري وصرفها
ILKJIHGFEDCBA: تعاىل قوله .١

UTSRQPONMH ]٦٧:اإلسراء[.   
I: تعاىل قوله .٢ 

H ]٥٣:النحل[.
 وال والدعاء باالستغاثة أصواتكم ترفعون): تجأَرونَ(: ومعىن

   .غريه تدعون
 

אאא 
وجل، إذا وقع اإلنسان يف كرب وشدة فإنه ال ملجأ له إالَّ إىل اهللا عز

فالواجب عليه التوجه له وحده ال شريك له أن يكشف كربته وما به من 
Iª©¨®¬: الضر، قال اهللا تعاىل «H 

  .]٦٢:النمل[


 كما الدعاء من خاص نوع االستغاثة ألن الدعاء، يف السابقة األدلة مجيع األدلة يف يدخل) ١(
.بيناه



  



٧٤  אאאא 


ال أحد يستطيع إجابة املضطر إال اهللا، فإذا كان  :ومعىن اآلية الكرمية
ال جييب دعاء املضطر، وال يكشف السوء عمن أصابه، إال اهللا وحده، 

  .فإنه ال يصلح دعاء غريه، وال طلب احلوائج ممن سواه
 

نאאون 
 عنهم وانقطعت كُربة، يف وقعوا إذا املشركني من كثري كان
م، إىل يرجعون األسبابطرون فركاَءهم، وينساهللا إىل ويلجؤون ش 

 عز اهللا إالَّ الشدائد وقت يف ينفع ال أنه لعلمهم له؛ شريك ال وحده
IUTS: تعاىل اهللا قال سواه، الكُربات يفرج وال وجلَّ،

^]\[ZYXWVcba`_H 
  .]٦٥:العنكبوت[

فإذا كان هذا حالُهم وقت انقطاع احليلِ واألسباب، فلماذا ال يكون 
  !هذا حاهلم دائما؟

    



  



٧٥  אאאא 


אسאW 
אذوא 

  
  تعانةُ االس: أوالً

  
א 

.طَلَب العون: االستعانةُ لغةً
طَلَب العون من اهللا جلَّ وعالَ، يف قضاء احلاجات وتفريج  :وشرعا

بات، وإمتام كلِّ مقصود من فعلِ املأمورات، وترك احملظورات، رالكُ
وراتوالصربِ على املقد.  
دא 

 والدليل تعاىل، هللا إخالصها جيب اليت العبادات أجلِّ من االستعانةُ
  :ذلك على

IU: تعاىل اهللا قول .١ T S RH ]٥:الفاحتة[، 
  .وحدك بك إال نستعني ال: واملعىن

٢.قول اهللا تعاىل: IH 
  .]١٢٨:األعراف[



  



٧٦  אאאא 


 إذا«: له قال أن النيب : ب عباسٍ بن اهللا عبد حديث .٣
أَلْتأَلْ سفَاس ،وإذا اللَّه تنعتاس نعتفَاس رواه  .»بِاللَّه
  .)١(أمحد

 
אא 
  :نوعان اهللا بغري االستعانةُ

ةُ :األول النوعانعتمثل اهللا، إال عليه يقدر ال فيما اهللا بغري االس :
ةانعتأو الغائبني، باألحياء أو مطلقًا، باألموات االس ال فيما احلاضر باحلي 

  .اهللا إالَّ عليه يقدر
  :مثال ذلك

١. ةُ بِاألولياء املوتى يف شانعتفاء املرضىاالس.  
٢. ةُ بأصحاب األضرحة يف حصول الرانعتزقاالس.  

  .امللة عن خمرج أكرب شرك :حكمها
ةُ :الثاين النوعانعتاالس رِ باحليرِ القادعليه يقدر فيما احلاض.  

  :مثال ذلك
١. ةُ بصانعتينٍاالسديقٍ على قضاء د.  


 والورع، والرقائق القيامة صفة كتاب يف والترمذي ،٣٠٣ ،١/٣٠٧،٢٩٣ أخرجه أمحد) ١(

 رجب ابن وحسنه صحيح، حسن حديثٌ هذا: وقال لفظه، وهذا) ٢٥١٦(: برقم) ٥٩( باب
 سبل يف والصنعاين ، ١/٣٦٦ اخلفاء كشف يف والعجلوين ،١/١٨٥ واحلكم العلوم جامع يف

).٧٩٥٧( رقم اجلامع صحيح يف األلباين وصححه ،٤/١٧٥ السالم



  



٧٧  אאאא 


  .االستعانةُ باملعلِّم على فَهم الدرسِ .٢
 واجبة أو مستحبة تكون وقد املباحات، يف كانت إذا جائزةٌ :حكمها

  .العمل حبسب
 

אو 
 وكمال تعاىل، الرب كمال اعتقاد مع إالَّ تكون ال باهللا االستعانةُ

 كما كفايته، واعتقاد إليه، األمر وتفويض عباده، على وقيوميته ربوبيته
 يستعينه فال إليه، بافتقاره وشعوره لربه العبد من الذلِّ كمال تتضمن إا
  . بقوته مغرور ،عبادته عن مستكرب هو من

 
אאوאא 

 باهللا ساواه فقد اهللا إال عليه يقدر ال فيما تعاىل اهللا بغري استعان من
I :األكرب الشرك عني وهذا التعظيم، يف تعاىل
 H ]٩٨-٩٧:الشعراء[.  

  
االستعاذةُ: ثانيا

  

ذא 
ن اهلرب م :وحقيقتهاااللْتجاُء واالعتصام والتحرز،  :لغةً االستعاذَةُ

  .يعصمك منهشيء ختافه إىل من 



  



٧٨  אאאא 


االلْتجاُء إىل اهللا تعاىل وحده ال شريك له من  :واالستعاذَةُ باهللا هي
أي مخوف.  

 
دذא 

االستعاذَةُ عبادةٌ وقُربة، وهلذا جيب صرفها هللا تعاىل، وعدم إشراك 
   .أحد معه يف ذلك

  :والدليل على أا عبادة
Inmtsrqpo: اهللا تعاىل قولُ .١

xwvuH ]٢٠٠:األعراف[.  
IXWVU: اهللا تعاىل قولُ .٢ T  H  إىل آخر

It: السورة، وقوله s r q pH إىل آخر
  .السورة

إذا تشهد :» قال رسول اللَّه : قال أيب هريرةَ  حديثُ .٣
بِك اللَّهم إين أَعوذُ : أحدكم فَلْيستعذْ بِاللَّه من أَربعٍ؛ يقول

من عذَابِ جهنم، ومن عذَابِ الْقَبرِ، ومن فتنة الْمحيا 
     .)١(رواه مسلم .»والْممات، ومن شر فتنة الْمِسيحِ الدجالِ

 


: برقم ،الصالة يف منه يستعاذُ ما باب الصالة، ومواضع املساجد كتاب يف أخرجه مسلم) ١(
)٥٨٨.(



  



٧٩  אאאא 


ذאא 
  : االستعاذَةُ بغري اهللا تعاىل نوعان

  .املخلوق فيما يقدر عليهاالستعاذَةُ ب :النوع األول
  .جائزة بشرط أن يكون املستعاذ به حيا حاضرا :حكمها
  :أمثلته

  .أعذين من الرجل الفالين فقد ظلمين: أن تقول للسلطان  - أ
  .أعذين من ولدك فقد آذاين وآذى أهل بييت: أن تقول ألبٍ  -  ب

أعوذ باهللا : (، أو تقول)أعذين من كذا: (وجيوز أن تقول -
  ). مث بك

، ألن هذا نوع من )أعوذ باهللا وبك: (جيوز أن تقولوال  -
عدها مساوٍ لا بتفيد أنَّ م الشرك األصغر، فإنَّ الواوا م

  .قبلها
  .االستعاذَةُ باملخلوق فيما ال يقدر عليه إال اهللا :النوع الثاين

  :أمثلته
االستعاذَةُ باجلن والشياطني كما كان يفعل املشركون يف   - أ

  .اجلاهلية
ن األنبياء أو االستعاذَةُ بأصحاب األضرحة والقبور م  -  ب

  .الصاحلني
رك ها لغري اهللا شفُرن العبادات، فصشرك أكرب؛ ألنه عبادة م :حكمها

  .أكرب



  



٨٠  אאאא 


I|{zyxw: قول اهللا تعاىل :ومما يدل على ذلك
~}H ]١(]٦:اجلن(.   

أشياء من الشرك فقد أخرب اهللا تعاىل عن مؤمين اجلن أم ذكروا 
  .االستعاذة بغري اهللا: كانوا يعتقدوا يف اجلاهلية، من مجلتها

 
ذذא 

تعظيم للمستعاذ به، فأنت إذا استعذت باهللا تعاىل فأنت  االستعاذَةُ
تعظِّمه، وتلجأ إليه عند خوفك وحاجتك، وتطلب محايته من كل ما 

ن شرور اإلنس واجلن، وهكذا املشرك حينما يستعيذ ويؤذيك ميضرك 
بغري اهللا تعاىل فإنه يعظِّمه بطلب محايته، واللجوء إليه، وهلذا كان 

ا قالاملشركون يف اجلاهلية إذا دخل أحدهم واديشأعوذ بعظيم : (ا موح
أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء (، أو )هذا الوادي من شر من فيه

فأنكر اهللا تعاىل عليهم فعلهم هذا؛ ملا فيه من الشرك بتعظيم غري ، )قومه
  .اهللا واللجوء إليه

    


.وذعرا وإرهابا خوفًا: أي ):فزادوهم رهقا(ومعىن  )١(



  



٨١  אאאא 


אسאW 
אوא 

  
   النذْر :أوالً

  
א 

ذْرالن: إجياب على نفِس اإلنسانه شيئًا مل يكن ا، بأيا عليه شرعواجب 
دلَّ لفظ عليه  .  

   :مثاله
  .شهرا أن أصوم هللا علي: أن يقولَ  -أ 

  .أن أعتمر رزِقت مبولودإذا  علي رذْن: أن يقولَ  - ب 
א 

ذْرهللا تعاىل مكروه الن.  
نهى «: قالَ بحديث عبد اللَّه بنِ عمر  :هذاوالدليل على 

 بِيالن ِذْرنِ النوقالَ»ع ، :» نم بِه جرختسا يمإِنئًا، ويش درالَ ي هإن
   .)١(متفق عليه .»الْبخيلِ


 ،)٦٢٣٤(: ، برقمالْقَدرِ إىل النذر الْعبد إِلْقَاِء باب القدر، كتاب يف البخاري أخرجه) ١(

).١٦٣٩(: برقم شيئا يرد ال وأَنه النذْرِ عن النهيِ باب النذْرِ، كتاب يف ومسلم



  



٨٢  אאאא 


.)١(»إنه الَ يأْتي بِخيرٍ«: يف روايةو

 
دא 

الطاعة وجب نذر مزن التمع كراهية ابتداء النذر كما تقدم إالَّ أنَّ م 
به هللا تعاىل، والوفاء بنذر الطاعة عبادةٌ وقُربة، وهلذا جيب  عليه الوفاُء

  . صرفها هللا تعاىل، وعدم إشراك أحد معه يف ذلك
  :والدليل على أنه عبادة ما يأيت

فقد مدح اهللا الذين ، ]٧:اإلنسان[IJIH:قول اهللا تعاىل .١
 يتعبدون له مبا أوجبوه على أنفسهم من الطاعات، وهو
سبحانه ال ميدح إالَّ على فعل واجب أو مستحب، أو ترك 

  .حمرم، وذلك هو العبادة
IHGFEDCBA: قول اهللا تعاىل .٢

KJIH ]فقد أخرب اهللا تعاىل أن ما ، ]٢٧٠:البقرة
أنفقناه من نفقة أو نذرناه من نذر متقربني به إليه أنه يعلمه، 

  .وجيازينا عليه، فدل ذلك على أنه عبادة


 ،)١٦٣٩(: برقم شيئا يرد ال وأَنه النذْرِ عن النهيِ باب النذْرِ، كتاب يف مسلم أخرجه) ١(

).٦٢٣٤(: برقم ،الْقَدرِ إىل النذر الْعبد إِلْقَاِء باب القدر، كتاب يف حنوه وللبخاري



  



٨٣  אאאא 


 أَنْ نذَر من«: قالَ  النيب أن عنها اهللا رضي عائشةَ حديث .٣
يعطي اللَّه ،هعطفَلْي نمو ذَرأَنْ ن هيصعفَالَ ي هصعرواه .»ي

 .)١(البخاري

  
אא 

كل عبادة جيب صرفها هللا تعاىل، ومن صرفها لغريه فقد أشرك، ومن 
 أكرب لغري اهللا تعاىل شرك فُهرذلك النذر، فإنه نوع من أنواع العبادة، فص

  .خمرج من ملة اإلسالم
  : لغري اهللا ومثال النذْرِ

النذْر للقبور واألضرحة، كمن ينذر إن شفاه اهللا ليذحبن على  -أ   
  .القرب الفالين، أو نذر تقدمي طعام أو شراب للضريح الفالين

  .ذْر لصاحب القرب أنه إذا رزق بولد أن يصوم شهراالن -ب  
ن هذا النذر، والواجب على من نذر شيئا لغري اهللا تعاىل، أن يتوب م

  .ويراجع إسالمه
   


 أو نفَقَة من أَنفَقْتم وما( الطَّاعة يف النذْرِ باب والنذور، األميان كتاب يف البخاري أخرجه) ١(

متذَرذْرٍ من نفإن ن اللَّه هلَمعوما ي نيملظَّالار من لص٦٣١٨(: ، برقم)أَن.(



  



٨٤  אאאא 


   والنحر حبالذَّ: ثانيا
  

אوא 
 هريئلقومه ومبقطع ح ،ياحليوان املأكول الربتذْكيةُ : هو حبالذَّ

يهجود وأحد.  
رحمثل الذبح لكنه يكون لإلبل، وأما الذَّبح فيكون للبقر والغنم  والن

  .وغريمها
 

دא 
الذبح عبادةٌ وقُربة، وهلذا جيب صرفها هللا تعاىل، وعدم إشراك أحد 

  .معه يف ذلك
  :والدليل على ذلك

I}: قول اهللا تعاىل .١ | { zH ]٢:الكوثر[ ،
صلِّ لربك وحده ال شريك له، وانحر ذبيحتك : اآليةومعىن 

  .من األضاحي وغريها هللا وحده ال شريك له
£Iª©¨§¦¥¤: قول اهللا تعاىل .٢

¬«H ]سك]١٦٢:األنعام١(الذبيحة: ، والن(.  


  .املعنيني صحيح مجيع العبادات، وكال: وقيل يف تفسري النسك) ١(



  



٨٥  אאאא 


אم 
  :الذبح ثالثة أقسام

وهي اليت تذبح تقربا إىل اهللا الذَّبائح املشروعةُ، : القسم األولُ
  .اُألضحيةُ، واهلدي، والعقيقةُ :مثلتعاىل، وتذبح على امسه جل وعال، 

هدي احلاج املتمتع والقارن، ومنها : منها الواجب مثل :حكمها
  .األضحية والعقيقة: املسنون مثل

اىل على اسم اهللا تع وهي اليت تذبحالذَّبائح املُباحةُ، : القسم الثاين
وال يقصد ا التقرب إىل اهللا، وال يقصد ا غري اهللا، وإمنا يقصد ا 

  .اليت تذبح لألهل، أو للضيف: األكل، مثل
  .جائزة :حكمها

وهي اليت تذبح لغري اهللا تعاىل، أو الذَّبائح الشركيةُ، : القسم الثالثُ
  .ينتذبح على غري امسه بأن تذبح على اسم املسيح، أو الويل الفال

، ألن الذبح عبادة جيب توحيد اهللا فيها، فمن شرك أكرب: حكمها
صرفها لغري اهللا تعاىل فقد عبد غري اهللا تعاىل، وهذه هي حقيقة الشرك 

  .األكرب
  :أمثلته
  .الذبح لقرب نيب أو ويلٍّ  - أ

الذبح لألشجار أو األحجار كما يفعله الذين يعظمون   -  ب
  .األوثان

إما طلبا للشفاء كما يفعله بعض  الذبح للجن والشياطني،  -  ت



  



٨٦  אאאא 


املرضى أو يطلبه بعض السحرة، وكما يفعله بعض اجلهال 
عندما يسكن بيتا جديدا يذبح على عتبته للشياطني حىت ال 

  .يؤذونه
 

אذ 
من ذبح لغري اهللا تعاىل فقد توعده اهللا تعاىل بالطرد واإلبعاد من رمحته 

 رسولُ اهللا  ثيندح: قالَ  أيب طَالبٍ علي بنِإن مل يتب، فعن 
ولَعن  ،)والديه: ويف لفظ( لَعن والده نلَعن اهللا م« :قالَ ،بِكَلمات أَربعٍ

اهللا من ل حذَبرِ اللَّهيغ، اهللا م نلَعوثًا ندحى مآو، اهللا م نلَعون  ارنم رغَي
  .)١(»األرضِ

فدلَّ احلديث على حترمي الذبح لغري اهللا تعاىل، وعظيم جرم من ذبح 
هو الطرد واإلبعاد عن رمحة  :واللعنلغري اهللا حىت استحق لعنة اهللا تعاىل، 

.اهللا ومواطنها

 
 
 


: برقمباب تحرِميِ الذَّبحِ لغيرِ اللَّه تعالَى ولَعنِ فَاعله  يف كتاب األضاحي،مسلم أخرجه ) ١(
نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه، وحال بينه وبني أن : »آوى محدثًا«، ومعىن )١٩٧٨(

عالمات حدودها بأن قدم أو أخر؛ ليغتصب من غَير : »غَير منار األرضِ«يقتص منه، ومعىن 
.أرض جاره



  



٨٧  אאאא 


אنא
ذبح املسلم ذبيحةً : ذبح فيه لغري اهللاملراد بالذبح هللا مبكان يأن ي

يتقرب ا إىل اهللا تعاىل، يف موضع يذبح فيه املشركون ذبائحهم آلهلتهم 
.الباطلة

:  حكمه
 :والدليل على هذاحيرم الذبح هللا تعاىل مبكان يذبح فيه لغريه، 

نذَر رجلٌ علَى عهد : قَالَ األنصاري  الضحاك بنِ ثَابِتحديث 
 ولِ اللَّهسر ًإِبِال رحنةَ أَنْ يانوبِب،  بِيى النفَأَت َأَنْ : فَقَال تذَري نإِن
من أَوثَان  )١(ثَنهلْ كَانَ فيها و :»بِبوانةَ، فَقَالَ النبِي  أَنحر إِبِالً

، »هلْ كَانَ فيها عيد من أَعيادهم؟«: ، قَالَالَ: قَالُوا» الْجاهلية يعبد؟
وفَاَء لنذْرٍ في  أَوف بِنذْرِك، فَإِنه الَ«: ، قَالَ رسولُ اللَّه الَ: قَالُوا

  .)٢(رواه أبو داود .»يملك ابن آدم فيما الَ معصية اللَّه، والَ
 
 


  .كل ما عبد من دون اهللا تعاىل من صورة أو قرب أو غريمها: الوثن) ١(
: برقم باب ما يؤمر بِه من الْوفَاِء بِالنذْرِيف كتاب األميان والنذور، داود  وأبأخرجه ) ٢(
أخرجه أَبو داود بِإِسناد صحيح علَى شرط البخارِي ديث صحيح ح: ، قال ابن امللقِّن)٣٣١٣(

. حديث حسن صحيح :، وقال ابن عبد اهلاديصحيح هداسنإ :وقال احلافظ ابن حجرومسلم، 
الصارم املنكي يف الرد على السبكي ، و٤/٤٣٩التلخيص احلبري ، و٩/٥١٨البدر املنري ( :ينظر
  .البحر األمحر بني ينبع وأُملجهضبة على ساحل : ، وبوانة)٣٠٩ص



  



٨٨  אאאא 


نאאא 
  :تتلخص احلكمة من حترمي الذبح هللا مبكان يذبح فيه لغري اهللا فيما يلي

سد الذريعة إىل الشرك باهللا تعاىل؛ ألن الذبح يف هذا املكان  .١
  .وسيلة للذبح فيه لغري اهللا تعاىل

ما فيه من التلبيس على الناس حيث يظنون أن هذا الذي  .٢
ذبح هللا تعاىل يف هذا املكان إمنا يذبح لغري اهللا تعاىل، فيكون ي

ذريعة للشرك من هذا الوجه، حيث يؤدي إىل االقتداء به يف 
  .الذبح مع اختالف القصد

    



  



٨٩  אאאא 


אאسאW 
وאאא 

  
  الطَّواف : أوالً

  
אא 

  .ا هللا تعاىلتعبد ،سبع مرات ،الدوران بالكعبة املشرفة :هوالطَّواف 
الدوران باألضرحة : واملراد بالطواف الذي صرف لغري اهللا تعاىل هو

  .أو القبور وحنوها تعظيما هلا، وتشبيها هلا ببيت اهللا تعاىل
אאد 

الطَّواف بالكعبة املشرفة من أفضل العبادات وأجلِّ القُربات، ومن 
  : األدلة على ذلك

I¡: قال اهللا تعاىل .١
¥¤£¢H ]٢٩:احلج[.  

٢.  أن النيب  ا، كما ثبت قد طاف بالكعبة وأمر بالطواف
  .ذلك يف أحاديث كثري متواترة عنه 

عאאאאאم 
 فة، وكلُّ طوافشرع الطَّواف ببقعة أو بناء إالَّ الكعبة املشرال ي



  



٩٠  אאאא 


  :بغريها فهو بدعة ضاللة، والدليل على ذلك
Il: قولُ اهللا تعاىل .١ kjihgf

tsrqponm
vuH ]٢٦:احلج[.   

٢. املؤمنني حديث أم جِ النيبوةَ رضي اهللا عنها زشائع  َّأَن 
 النيب َقال :»من ا هرِنثَ يف أَمدذَأَحا لَا ميس فيه  وفَه

د١(»ر(. 

ويف رواية: »مالً نملَ عملَ عيس لَعيه در وا فَهنر٢(»أَم(.  
 

وאא 
الطواف باألضرحة وحنوها بدعةٌ غري مشروعة، وهو من حيثُ 

  :حكمه على وجهني
أن يطوف بقرب أو مبشهد أو ضريح أو غريها يظنه : الوجه األول

  .عبادة هللا تعاىل مأمورا ا، أو يطوف طوافا جمردا تقليدا للناس


، ردودباب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح م يف كتاب الصلح،البخاري أخرجه ) ١(

باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور  يف كتاب األقضية،مسلم ، و)٢٥٥٠(: برقم
.»ما ليس منه«: ، ولفظه)١٧١٨(: برقم

: برقمقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور باب ن يف كتاب األقضية،مسلم أخرجه ) ٢(
باب إذا  ، وذكره البخاري معلَّقًا جمزوما به يف كتاب االعتصام بالكتاب والسنة،)١٧١٨(

.اجتهد العامل أو احلاكم فأخطأ خالف الرسول من غري علم فحكمه مردود



  



٩١  אאאא 


  .هذا الطواف بدعة حمرمة، ووسيلة من وسائل الشرك :حكمه
أن يطوف بقصد عبادة صاحب الضريح، أو تعظيما : الوجه الثاين

واخلضوع واخلشوع والبكاء، أو مع ذكره ودعائه له، أو مع التذلل 
  .واالستغاثة به، أو مع النذر له

  .هذا الطواف شرك أكرب خمرج من اإلسالم :حكمه
وهذا النوع الثاين هو أكثر حال الطائفني، بل ال يكاد ينفك الطواف 

  .باألضرحة عن شيء مما ذكرناه، مما يكون به الطواف شركا أكرب
 

אאאא 
 أخرب النيب  ن مظاهررك سيقع يف هذه األمة، وذَكَر مأن الش

الطواف باألوثان، وتنصيصه على هذا يدل : الشرك الذي سيقع يف األمة
عن على أن الطواف بغري الكعبة من أعظم شعارات الشرك واملشركني، ف

ال تقُوم الساعةُ حتى تضطَرِب «: قَالَ ول اِهللا رس أنَّ  أَبِي هريرةَ
ةلَصي الْخلَ ذوسٍ، حواِء دنِس اتي  ،»أَلَيف سوا دهدبعا تمنص تكَانو

  .)١(متفق عليه .الْجاهلية بِتبالَةَ


   


 ى تعبد اَألوثَانُباب تغيِريِ الزمان حتيف كتاب الفنت، البخاري أخرجه ) ١(
باب ال تقُوم الساعةُ حتى تعبد  يف كتاب الفنت وأشراط الساعة،مسلم و ،)٦٦٩٩(٦/٢٦٠٤

 ةلَصذَا الْخ سووهذا لفظه)٢٩٠٦(: برقمد ،.



  



٩٢  אאאא 


  االعتكَاف والعكُوف : ثانيا
  

אوא 
  .لزوم املكان والبقاُء فيه :االعتكاف والعكوف لغةً

كر لزوم مسجد لطاعة اهللا تعاىل، بالصالة والذِّ :واالعتكَاف شرعا
  .والدعاء وقراءة القرآن والتفكر وغري ذلك

البقاُء عند القبورِ  :العكوف على القبور، وهو: واملراد بالعكوف هنا
 املزعومة كةرا للبا، مع اخلشوع واخلضوع، أو طلبا هلا وألصحاتعظيم
من أصحاا، أو طلبا لتنزلِ الفُيوضات واخلريات املزعومة من األولياِء على 

  .من يعكُف على قبورِهم
 

دא 
  :الدليل على ذلكاالعتكاف يف بيوت اهللا تعاىل عبادة، و

®I´³²±°: قول اهللا تعاىل .١
ÁÀ¿¾½¼»º¹¸¶

ÆÅÄÃÂH ]١٢٥:البقرة[ .  
Iz: قول اهللا تعاىل .٢ y x w v

{H ]١٨٧:البقرة[.  



  



٩٣  אאאא 


אعא 
: االعتكاف سنة، وال يشرع إال يف املساجد، قال اهللا تعاىل

I{zyxwvH ]١٨٧:البقرة[.   
انقطاع اِإلنسان عن الناسِ ليتفَرغَ  :االعتكافمن واملقصود 

  . ا لفضله وثوابِهطلب ،لطاعة اهللا يف مسجد من مساجِده
 

ووאوאאא 
العكوف على القبورِ واألضرحة رجاَء بركة األولياء، وترتُّلِ 

يوضات منهم على العاكفني عند قبورهم، شرك أكرب خمرج من ملة الفُ
اإلسالم، ملا فيه من جعل هذه القبور واألضرحة آهلةً من دون اهللا تعاىل، 

هؤالء  أن: وحقيقة األمريطلب منها ما ال يطلب إال من اهللا جلَّ وعال، 
باخلالق، وشب هوا املخلوقهوا األضرحةَ العاكفني على األضرحة قد شب

ببيوت اهللا، وعكفوا عندها كما يعكف املوحدون يف بيوت اهللا للذِّكرِ 
  .والصالة وقراءة القرآن

  :واألدلة على أن هذا العمل شرك كثرية، منها
١.قولُ اهللا تعاىل :I¡

£ ¢H ]على األضرحة ]٥٢:األنبياء كَفن عفم ،
  .فعلَ املشركني الذين يعكُفون على التماثيلوالقبور فقد فَعلَ 

٢.قولُ اهللا تعاىل عن املشركني :I
 H ]على األضرحة  ،]٧١:الشعراء كَفن عفم



  



٩٤  אאאא 


  .والقبور فقد فَعلَ فعلَ املشركني مع آهلتهم الباطلة

خرجنا  :قالَ  عوف اللَّيثي بنِ أَبِي واقد احلَارِث حديثُ .٣
إِلَى حنينٍ ونحن حدثَاُء عهد بِكُفْرٍ،  مع رسولِ اِهللا 

 مهتحلا أَسوطُونَ بِهنا، ويهدنكُفُونَ ععةٌ يردس نيرِكشلْمول
. )ذَات أَنواط: (يقَالُ لَها

   .بِالسدرةفَمررنا: قَالَ
اجعلْ لَنا ذَات أَنواط كَما لَهم ذَات  ،اِهللايا رسولَ : قُلْنا

اطوأَن .  
اُهللا أَكْبر، إِنها السنن، قُلْتم والَّذي «: فَقَالَ رسولُ اِهللا 

اجعلْ لَنا إِلَها كَما لَهم (: نفِْسي بِيده كَما قَالَت بنو إِسرائيلَ
، لَتركَبن سنن من كَانَ )كُم قَوم تجهلُونَقَالَ إِن .آلهةٌ

لَكُم١(رواه أمحد والترمذي والنسائي والطرباين .»قَب(.   
فاملشركون يعكفون على آهلتهم يطلبون منها املدد والربكة، ويتقربون 
 علهم مع أصحاب القبور فهو مشركلَ كفهلا بأنواع العبادة، فمن فَع

  .مثلهم
   


باب ما جاَء لَتركَبن سنن يف أبواب الفنت، الترمذي ، و)٢١٨٩٧(٣٦/٢٢٥أمحد أخرجه ) ١(

لَكُمكَانَ قَب نيف كتاب التفسري، سورة السنن الكربى  يف لنسائي، وا)٢١٨٠(: برقم م
فَأَتوا علَى قَومٍ يعكفُونَ علَى أَصنامٍ لَهم قَالُوا يا موسى اجعلْ لَنا (: قَوله تعالَىباب  األعراف،

ابن حبان  هصححو ، وهذا لفظه،٣/٢٤٤املعجم الكبري  يف لطرباينوا )١١١٢١(: برقم )إِلَها
).٧٦(١/٣٧ظالل اجلنة  يف أللباين، وا)٦٧٠٢(١٥/٩٤



  



٩٥  אאאא 


אسאW 
א 

 
אدא 

عباد اَألضرِحة والقُبورِ، الذين يتوجهون لألولياِء من  :القُبوريون هم
دون اهللا تعاىل، فيصرفونَ أنواع العبادة هلم، فيدعوم، ويستغيثون م، 

حذحبون هلم الذبائنذرون هلم، ويوي.  
  

شبهات القُبوريني يف بعضِ األعمال الشركية أو وسائلِ 
ركالش  
  

אدאא 
ما يظنونه أدلةً تسوغُ هلم فعلَ أعماهلم : شبهات القُبوريني هي

الشركية، أو البدعية، وهي ليست أدلةً يف احلقيقة، إمنا هي مما اشتبه عليهم 
  .لقلَّة علمهم بالتوحيد، وتسويغهم الشرك والبدع

 



  



٩٦  אאאא 


א 
אوאW   

توسلُنا باألنبياء والصاحلني ليس شركًا، ألنا نشهد أنه ال خيلق  :قوهلم
وال يرزق وال ينفع وال يضر إال اهللا وحده ال شريك له، ولكن حنن 
مذنبونَ مقصرون ال جاه لنا عند اهللا، والصاحلون هلم جاه عند اهللا، وحنن 

  .نطلب من اهللا جباههم
ذلَى هع واجلوابوهجن وم بهةالش ه:  

ال نشرك باهللا شيئًا؛ ال يغير من الواقع شيئًا، : أن قوهلم: الوجه األولُ
فالعربة باحلقائق ال مبجرد األقوال والتسميات، فما حقيقة الفعل الذي 

  .تفعلونه؟ هذا ما سوف نبينه لكم باألدلة الواضحة، واحلجج الباهرة
رد اإلقرار بأن اهللا وحده هو اخلالق الرازق النافع أن جم: الوجه الثَّاين

 الضار احمليي املميت ليست هي حقيقة التوحيد الذي جاء به النيب ،
ومجيع األنبياء عليهم السالم، وذلك أن كفار قريش كانوا يقرون بذلك 

لنبذ الشرك،  كله، ومع هذا فهم سادة املشركني، ودعاهم النيب 
، فلو كانوا موحدين ذا االعتقاد ملا كان إلرسال وقاتلهم على هذا

  .الرسول هلم فائدة، وكان والعياذ باهللا مبطال يف دعوته ويف قتاهلم
أن املشركني األوائل أقَروا بتوحيد الربوبية، وهو : وحقيقة األمر

  .توحيد اإلثبات، وجحدوا بتوحيد األلوهية، وهو توحيد العبادة



  



٩٧  אאאא 


قول اهللا : واآليات على إقرار املشركني بتوحيد الربوبية كثرية، منها
I©¨§¦¥¤£¢¡: تعاىل

¬«ªH ]٦١:العنكبوت[  .  
أن هذا الذي تقولونه من اختاذ الصاحلني وسائط لكم : لوجه الثَّالثُا

 عند اهللا تعاىل بسبب قرم من اهللا تعاىل، هو عني ما كان يقوله املشركون
يف آهلتهم، كما أخرب اهللا عنهم يف آيات عديدة، وحكم عليهم بالشرك، 

: قال اهللا تعاىلحيد ونبذ الشرك، وقاتلهم على هذا، للتو ودعاهم النيب 
I  ~}|{H 
  .]٣:الزمر[

ابعالر أن حقيقة التوحيد الذي جاء به النيب : الوجه الدعوة : هي
، )توحيد األلوهية(اىل بالعبادة وحده ال شريك له، وهو إىل إفراد اهللا تع

  ).توحيد العبادة: (ويسمى
Il: قال اهللا تعاىل k j i h g f e d
nmH ]٣٦:النحل[.  

  

אאW   
هذه اآليات نزلَت فيمن يعبد األصنام؛ فكيف جتعلون : قوهلم

  الصاحلني مثلَ األصنامِ؟
  :هذه الشبهة من وجوهواجلواب علَى 



  



٩٨  אאאא 


أنا ال نسلِّم لكم أن هذه اآليات كلها يف عبادة : الوجه األولُ
عبادة األنبياء  األصنام، بل منها ما هو يف عبادة األصنام، ومنها ما هو يف

  : والصاحلني
§I°®¬«ª©¨: قال اهللا تعاىل .١

´³²±¼»º¹¸¶
ÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½

H ]٥٧ -٥٦:اإلسراء[.  

وهاتان اآليتان الكرميتان يف دعاء األنبياء والصاحلني على وجه 
أن هؤالء الذين يدعوهم املشركون من : العموم، ومعناها

املالئكة، أو األنبياء أو الصاحلني أو غريهم؛ هم : دون اهللا مثل
 بذلك يرجونَ يتقربون إليه سبحانه وتعاىل باألعمال الصاحلة،

هتمحر، هذَابافُونَ عخيأن تفعلوا : ، فكان الواجب عليكمو
كما فعلوا، فتتقربون إىل اهللا تعاىل وتدعونه وحده ال شريك 

  .له
Itsrqponml: قال اهللا تعاىل .٢

~}|{zyxwvu


 H ]وهذه اآلية  .]١١٦:املائدة



  



٩٩  אאאא 


الكرمية رد على النصارى الذين عبدوا عيسى عليه السالم 
  .وأمه مرمي رضي اهللا عنها

أي فرقٍ بني عبادة األشجارِ وعبادة الشمسِ أو القمرِ  :الوجه الثَّاين
أو الصاحلني أو األنبياِء، فكلُّها عبادةٌ لغري اهللا تعاىل، وكلُّ من عبد غري اهللا 

  .د أشرك كائنا ما كانَ هذا املعبودتعاىل فق
أن هذه األصنام عامتها جمرد أمثلة لرجالٍ صاحلني  :الوجه الثَّالثُ

I: صورت على صورِهم، وسميت بأمسائهم، كما قال اهللا تعاىل
£ ¢ ¡         H 

  .]٢٣:نوح[
، فَلَما هلَكُوا عليه السالم قَومِ نوحٍأَسماُء رِجالٍ صالحني من وهذه 

أَوحى الشيطَانُ إِلَى قَومهِم، أَن انصبوا إِلَى مجالِسهِم الَّتي كَانوا يجلسونَ 
 قلَّو ،، فَلَم تعبد، حتى إِذَا هلَك أُولَئك)وسموها بِأَسمائهِم، فَفَعلُوا ،)أَنصابا

تبِدع لْم١(.الع(  
  

אאW   
 اَألنصارِي فينح بن عثْمانُ استدالهلم حبديث األعمى، وهو ما رواه

 ًالجأَنَّ ر  بِيى النا أَترِيرض َنِي: فَقَاليافعاَهللا أَنْ ي عاِهللا، اد بِيا ني.  


ودا والَ سواعا، والَ (باب يف كتاب تفسري القرآن، سورة نوح،  البخاريصحيح : ينظر)١(

وقعيوثَ وغ١/١٨٤إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان و ،)٤٦٣٦(٤/١٨٧٣ )ي.



  



١٠٠  אאאא 


وإِنْ شئْت إِنْ شئْت أَخرت ذَلك، فَهو أَفْضلُ آلخرتك، « :فَقَالَ
لَك توعد«.  

   .ال بلْ ادع اَهللا لي: قَالَ
هم اللَّ: بِهذَا الدعاِء وأَنْ يدعوفَأَمره أَنْ يتوضأَ، وأَنْ يصلِّي ركْعتينِ، «

جوأَتو أَلُكي أَسإِن دمحم كبِيبِن كإِلَي ه  يإِن دمحا مي ،ةمحالر بِين
فَت هذي هتاجي حي فبإِلَى ر بِك هجوأَتىقْض ، هفِّعشتو ،يهنِي ففِّعشتو

يف« .  
سنن ال يف لنسائيوالترمذي وا أمحد رواه. فَفَعلَ الرجلُ، فَبرأَ: قَالَ
  )١(.والبيهقي والطرباين حلاكموصححه ابن خزمية وا ابن ماجهو الكربى

وهجن وم بهةالش هذلَى هع واجلواب:
ليدعو له، فهو توسلٌ  أن األعمى إمنا جاء إىل النيب : الوجه األولُ

أرجى  ، ال بذاته، وذلك ألنه يعلم أن دعاءه إىل اهللا تعاىل بدعائه 
للقَبول عند اهللا خبالف دعاء غريه، فيكون هذا من جنس توسل الصحابة 

  بالنيب  ِاخلَطَّاب نب رمسقَوا، كما قال عحال حياته لي  يف


 رسـولِ  عن الدعوات أَبوابيف الترمذي و ،)١٧٢٤٢(، )١٧٢٤٠(، و )١٧٢٤١(٢٨/٤٨٠أمحد  رواه) ١(

اللَّه  ،ابيف لنسائي، وا)٣٥٧٨(: برقم ،)١١٩( :رقم ب لَةاللَّيمِ وولِ الْيماب عتكْر  ، بابالسنن الكربى كذ
فيننِ حانَ بثْمع يثداب يف ماجهابن و ،)١٠٤١٩(: برقم حتك ةإِقَام الةةُ الصنالسا ويهي ، فاَء فا جم ابب

ةاجالْح الةابن  هصحح، و٧٠٧، ٧٠٠، ١/٤٥٨املستدرك على الصحيحني يف حلاكم وا ،)١٣٨٥(: ، برقمص
  .)١٢١٩(٢/٢٢٥خزمية 

، وقال هذَا حديثٌ صحيح: قَالَ أَبو إِسحاق :ويف ابن ماجه عقبه ،حديثٌ حسن صحيح غَرِيب :قال الترمذي
، الْحديثُ صحيح :١/٣٠٦املعجم الصغري وقال الطرباين يف  .صحيحٍ هإسناد: ٦/١٦٦دالئل النبوة البيهقي يف 

.صحيح سنده: ٦٨التوسل أنواعه وأحكامه صوقال األلباين يف 



  



١٠١  אאאא 


اللَّهم إِنا كُنا نتوسلُ إِلَيك بِنبِينا فَتسقينا، وإِنا نتوسلُ إِلَيك «: استسقائه
ابِعنقا فَاسنبِين نَ: ، قَالَ»مقَوس١(.رواه البخاري .فَي(  

: أن هذا احلديث ال عالقة له باملسألة حمل النقاش، وهي: الوجه الثَّاين
دعاء املوتى، أو التوسل جباههم عند اهللا تعاىل، ومن شرط الدليل أن 

  .يكون يف حمل االستدالل، ال أجنبيا عنه
  :أن احلديث يتضمن أمرين ال عالقة هلما باملسألة :وبيان هذا

دعاُء اهللا تعاىل، وااللتجاُء إليه أن يشفيه من العمى،  :األمر األول
  .»اللَّهم إِني أَسأَلُك«: وذلك يف قوله

 دعاء اهللا تعاىل، وااللتجاء إليه أن يقبل شفاعة رسول اهللا  :األمر الثاين
اللَّهـم  «: له بالشفاء من العمى، وذلك يف قوله يب دعاء الن: فيه، وهي
يف هفِّعش«.  

 اهأو التوسل بِج ،أكرب ى الذي هو شركن دعاء املوتهذا م فأين
ى الذي هو بدعةٌ وذريعةٌ إىل الشركاملوت.  

أو جاهه  األعمى التوسل بذات النيب لو كان قصد: ثالثالوجه ال
، ويطلب منه الدعاء له، أو حقه ملا كان مثة حاجة به إىل أن يأيت النيب 

  .  بل كان يقعد يف بيته، ويدعو ربه جباه النيب 
علم أن حاجة الرجل أن يدعو له، وهلذا  أن النيب : رابعالوجه ال

ة، وأخربه أن هذا خري له عند اهللا يف اآلخر ،إما أن يصرب: ه بني أمرينخري


).٩٦٤(: برقم ،، باب سؤالِ الناسِ اِإلمام االستسقَاَء إِذَا قَحطُوارواه البخاري يف أَبواب االستسقَاِء) ١(



  



١٠٢  אאאא 


بل ادع اَهللا : (وإما أن يدعو اهللا له، واختار الرجل الدعاء، وهلذا قال له
دعا له، ولكنه أرشده مع الدعاء له أن  ، وهذا يقتضي أن النيب )لي

، كما أرشد ربِيعةَ بن يدعو هو لنفسه ليكون أرجى لقبول دعاء النيب 
 يلَمبٍ اَألسكَعمنه مرافَقَت ا طلببقولهلَم يف اجلنة ى على «: هنفَأع

ودجالس ةبِكَثْر فِْسك١(رواه مسلم .»ن(.   
 الوجهأن يف الدعاء الذي علَّمه رسول اهللا : اخلامس  إياه أن

، أو وهذا يستحيل محله على التوسل بذاته »  اللَّهم شفِّعه في«: يقول
اقبل دعاَءه : يفَّ، أي اللهم اقبل شفاعته : جاهه، أو حقه، إذ أن املعىن

يف أن ترد علي بصري، فدل هذا على أن توسلَ األعمى إمنا كان بدعائه 
 ال بذاته.  

  
אאאW   

 ال يصح م بأحاديثَ باطلةاهِم وشركيعاستدلَّ القُبوريةُ على بِد
  :منها، فمن ذلك شيٌء

، وهو »فَعلَيكُم بِأَصحابِ الْقُبورِ ؛إذَا أَعيتكُم اُألمور«: حديثُ :أوالً
ن رواه أصالً حديث موضوع٢(.مكذوب، ال يعرف م(  


).٤٨٩(: ، برقمرواه مسلم يف كتاب الصالة، باب فَضلِ السجود والْحثِّ عليه) ١(
، ١/٤٨٣منهاج السنة النبوية ، و١١/٢٩٣شيخ اإلسالم ابن تيمية جمموع فتاوى : ينظر) ٢(
.١/٢١٥اللهفان من مصايد الشيطان إغاثة و



  



١٠٣  אאאא 


، وهو »لَو أَحسن أَحدكُم ظَنه بِحجرِ لَنفَعه اللَّه بِه«: حديثُ: ثانيا
 .)١(ال يعرف من رواه أصالً ذوب،حديث موضوع مك

اهللا  ي عنداهج إذَا سأَلْتم اللَّه فَاسأَلُوه بِجاهي، فإنَّ«: حديثُ :ثالثًا
عمكذ»ظيم أصالً، وهو حديثٌ موضوع ن رواهف معرال ي ،٢(وب(.  

   


املنار املنيف يف ، و١٩/١٤٦ ، و١١/٥١٣شيخ اإلسالم ابن تيمية جمموع فتاوى : ينظر) ١(

.١٣٩الصحيح والضعيف ص
شيخ اإلسالم ابن تيمية جمموع فتاوى و ،٢٧٥صقاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة : ينظر) ٢(

٢٤/٣٣٥.



  



١٠٤  אאאא 



  



אس 

 




   



  



١٠٥  אאאא 


אس 
 

אאאאعععع    אאאא    
  ٤  املقدمة

، السبب الشرك يف الوقوع أسباب: الدرس األولُ
  ٦  الغلو: األول

تعظيم القبورِ واختاذُها : السبب الثاين: الدرس الثاين
١٤  مساجد  

باألشجارِ  كتربال: السبب الثالثُ: الدرس الثالث
  ٢٢  واألحجارِ وحنومها

  ٢٩  التصوير: السبب الرابع: الدرس الرابع
 ٣٥  العبادة: اخلامسالدرس  

  ٤١  العبادات الباطنةُ اليت وقع فيها الشرك
  ٤٢  احملبة: الدرس السادس

  ٤٨  اخلوف: بعالدرس السا
  ٥٤  الرجاء: الدرس الثامن
  ٥٨  التوكل : الدرس التاسع

  ٦٤  العبادات الظاهرةُ اليت وقع فيها الشرك



  



١٠٦  אאאא 


אאאאعععع    אאאא    
  ٦٥  الدعاء: الدرس العاشر

رشاحلادي ع اثةُ: الدرسغت٧١  االس  
رشالثاين ع الدرس :انةُاالسعاذةُ تع٧٥  واالست  

رشالثالثَ ع الدرس : ذْرالن٨١  والذَّبح  
رشالرابع ع الدرس :واالعتكاف اف٨٩  الطَّو  

رشع اخلامس ني: الدرسالقُبوري اتهب٩٥  ش  
  ١٠٤  الفهارس





  



١٠٦  אאאא 


אאאאعععع    אאאא    
  ٦٥  الدعاء: الدرس العاشر

رشاحلادي ع اثةُ: الدرسغت٧١  االس  
رشالثاين ع الدرس :انةُاالسعاذةُ تع٧٥  واالست  

رشالثالثَ ع الدرس : ذْرالن٨١  والذَّبح  
رشالرابع ع الدرس :واالعتكاف اف٨٩  الطَّو  

رشع اخلامس ني: الدرسالقُبوري اتهب٩٥  ش  
  ١٠٤  الفهارس
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٣  אא–אא 


   
  
  
  



  

 

٤  אא–אא 


  ظ

احلمد هللا وحده، وصلى اهللا على من ال نيب بعده، وعلى آله وصحبه 
  : وسلم تسليما كثريا، أما بعد

على منهج أهل السنة واجلماعة، ) العقيدة اإلسالمية(فهذا كتاب 
ذكرت فيه جممل اعتقاد أهل السنة واجلماعة يف عامة مسائل العقيدة 

اتب الدين الثالث، مث املتعلقة بأركان اإلميان الستة، مبتدئا بذكر مر
  .تفصيل ما يتعلق بأركان اإلميان الستة

كل مستوى يشمل مخسةَ مت الكتاب إىل أربع مستوياتوقد قس ،
حبسب ما رآه اإلخوة يف مكتب الدعوة بالروضة، ليكون  عشر درسا،

  .، وأنفع هلم بإذن اهللا تعاىلللدارسنيأيسر 
ويتضمن الكالم على مراتب الدين الثالث إمجاال،  :املستوى األول

تفصيال، وأمهية ) اإلميان باهللا تعاىل(مث الكالم على الركن األول منها 
   .التوحيد وفضائله، وما يضاده من الشرك

ويتضمن الكالم على بقية ما يتعلق بالركن األول،  :املستوى الثاين
 ،فيها الشرك باهللا تعاىلببيان أسباب الشرك، وأهم العبادات اليت وقع 

  .شبهات القبورينيو
ويتضمن الكالم على بقية ما يتعلق بالركن األول،  :الثالثاملستوى 

   .وأفعال ، وبعض ما يضاد ذلك من أقوالاهللا سبحانه وتعاىل تعظيمببيان 



  

 

٥  אא–אא 


ويتضمن الكالم على بقية أركان اإلميان الستة  :رابعاملستوى ال
  .، ونواقض اإلسالمتفصيال

يـرزقين  ا أسأل اهللا تعاىل أن جيعله كتابا نافعـا مباركـا، وأن   وختام
، وأن يعاملين بلطفه ورمحته وكرمه، وجيزل يل يهويثيبين عل اإلخالص فيه،

وأن يغفر لنا ولوالدينا  ،ن الزلل والتقصريعطاءه، ويعفو عما قد يكون فيه م
جلميع شيوخنا وأساتذتنا و ووالديهم، وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذُرياتنا،

كما أسـأله   وتالميذنا وعلمائنا وأحبتنا، وأن جيعل الفردوس مأوانا مجيعا،
األحياء منهم  واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات مسلمنيللوعال أن يغفر  جلَّ

  .آمني، إنه أرحم الرامحني ...واألموات
  وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني ؛؛؛

  
  الفقري إىل اهللا تعاىل كتبه

  الدوسري عبد الرمحن بن فهد الودعان
            awadaan@gmail.com  



  

 

٦  אא–אא 


ولאسאW 
وא 

  

אאدא 
: إجاللُ اِهللا جلَّ وعال بالقَلبِ، واللِّسان، واألعمالِ :املراد بتعظيمِ اهللا

  .فعالً وتركًا
 فهي التعظيم يكون بالقلب، وما جيري على اللِّسان واجلوارحوأصلُ 

   .من آثاره
  :ومثال ذلك

-اِهللا بالقَلب عظيمبأن يكون اهللا أجلَّ شيٍء يف قلبك،  :ت
فتخضع له وتذلَّ، وتدرك قوته وقدرته على كل شيٍء، فتتعلق 
به يف حاجاتك، وتستشعر االفتقار إليه وإىل عطائه ورمحته 

وتوفيقه، وختشاه يف السر والعلنِ، ، وتدرك كمال  ومحايته
حكمته يف شرعه، وتعظم شرعه وأمره ويه، وتدرك كمال 

  .عدله
-اِهللا باللِّسان عظيملقه، ويف  :تيف خ هتكر عظَمكره، وذبذ

شرعه، واللَّهج بقراءة كالمه، كما يكون بدعائه واالستغاثة به 
 عاذةبهواالست.  

-اِهللا باألعمال عظيمت : 



  

 

٧  אא–אא 


  .بطاعته واالمتثالِ ألوامرِه، وتتبعِ حمبوباته :فعالً 
 .باجتنابِ ما نهى عنه، وترك مجيعِ ما يسخطُه :وتركًا

 

א 
وقد أنكر اهللا تعاىل على الذين مل يعظِّموه  واجب،تعظيم اهللا تعاىل 

¸I½¼»º¹: ويقْدروه حق قدرِه، فقال اهللا تعاىل
Æ ÅÄÃÂÁÀ¿¾

H ]رم٦٧:الز[.  
 

وאد 
تعظيم دين اهللا وشريعته من تعظيم اهللا تعاىل، وكلَّما عظَّم املسلم 

اىل كان ذلك دليالً على تقواه، وتعظيمه لربه جل وعال، شعائر دين اهللا تع
 ا، فهذا دليلٌ على ضعف اهللا، وال يبايل خبالف الذي ينتهك شعائر

IZYX: تقواه، وضعف تعظيمه لربه جل وعال، قال اهللا تعاىل
a`_^]\[H ]٣٢:احلج[.  

 

א 
على املسلم تعظيم حرمات اهللا تعاىل، وذلك باجتناا والبعد جيب  -أ

¦I¨§: عنها، وتعظيمها من تعظيم اهللا تعاىل، قال اهللا تعاىل



  

 

٨  אא–אא 


¸¶´³²±°®¬«ª©
ÂÁÀ¿¾½¼»º¹H 

    .]٣٠:احلج[
 مسعت رسولَ اللَّه  :قالَ ب النعمان بن بشريٍويف حديث 

 .»أال إِنَّ حمى اللَّه يف أَرضه محارِمه ،وإِنَّ لكُلِّ ملك حمى أالَ«: يقول
  .  )١(متفق عليه

اقتحام احملرمات مع عدم املباالة ا يدل على قلَّة تعظيم اهللا  - ب
تعاىل، وعدمِ توقريه، قال اهللا تعاىل فيما قصه عن نوح عليه السالم مع 

  .]١٣:نوح[ IUTSRQPVH: قومه
  . )٢(هتمعظَ قاهللا ح مونَظِّعما لكم ال ت: بقال ابن عباس 

 ه كأنه قاعد حتترى ذنوبي إن املؤمن :مسعود  اهللا بن عبدقال 
جلٍب وإن الفاجِ، عليه خياف أن يقعر يبابٍه كذُرى ذنوب مر على أنفه 

  .)٣(أنفه ه فوقبيد :)ووصف الراوي ذلك فقال( ،به هكذا فقالَ
ال تنظُر إِلَى صغرِ الْخطيئَة، ولَكنِ «: رمحه اهللا سعد بِالل بنوقال 

تيصع نم ظُر٤(»ان(.   
                                 

يف مسلم ، و)٥٢(: ، برقمباب فَضلِ من استبرأَ لدينِه يف كتاب اإلميان،البخاري  أخرجه) ١(
 ).١٥٩٩(: ، برقمباب أَخذ الْحاللِ وترك الشبهات املساقاة، كتاب

 .٢٣/٦٣٤ هتفسريأخرجه الطربي يف ) ٢(
 ).٥٩٤٩(: ، برقمباب التوبة يف كتاب الدعوات،البخاري  أخرجه) ٣(
ـ ، واخلطيب يف )١١٨٥٤(٤٠٥/ ١٠السنن الكربى  يف لنسائيأخرجه ا) ٤( ريخ بغـداد  أت
٣/٢٨٠. 



  

 

٩  אא–אא 


אאא 
  .التعرف على معاين أمساء اهللا وصفاته - ١
التفَكُّر يف ملكوت اهللا وعظيم خملوقاته، كالسماء واألرض،  - ٢

والشمس والقمر، والنجوم والكواكب، ويف احليوان واجلماد، ويف نفس 
   .]٢١:الذاريات[ IHاإلنسان 

  .تدبر كتابه الكرمي  - ٣
  .التفَكُّر يف نعم اهللا الكثرية، والثناء على اهللا ا - ٤
م العلمِ الشرعي؛ فهو نور يقذفه اهللا يف القلب، وأما اجلهلُ تعلُّ - ٥

  .فهو ظلمات تغشى القلب وتعميه
 

אد 
١ -  اللَّه دبع نبن مسعود ع َارِ إِلَى : قَالباَألح نم رباَء حج

 ولِ اللَّهسر َفَقَال :دمحا ملَى  ،يع اتوملُ السعجي أَنَّ اللَّه جِدا نإِن
واَألرضني علَى إِصبعٍ، والشجر علَى إِصبعٍ، واملَاَء والثَّرى علَى  ،إِصبعٍ

أَنا [، فَيقُولُ أَنا املَلك]ثُم يهزهن[ إِصبعٍ، وسائر اخلَالَئقِ علَى إِصبعٍ
حتى بدت نواجِذُه تصديقًا لقَولِ احلَبرِ، ثُم  فَضحك النبِي « ،]لكاملَ

 ولُ اللَّهسأَ رقَر :IÀ¿¾½¼»º¹¸



  

 

١٠  אא–אא 


 Æ ÅÄ Ã Â Á
H«. ١(متفق عليه(   .  

يطْوِي «: قَالَ رسولُ اِهللا : قَالَ ب عمر عبد اِهللا بنِ عن - ٢
: عز وجلَّ السماوات يوم الْقيامة، ثُم يأْخذُهن بِيده الْيمنى، ثُم يقُولُاُهللا 

ثُم يطْوِي اَألرضني بِشماله،  ؟أَنا الْملك، أَين الْجبارونَ؟ أَين الْمتكَبرونَ
  .   )٢(رواه مسلم .»ارونَ؟ أَين الْمتكَبرونَ؟أَنا الْملك أَين الْجب: ثُم يقُولُ

 
   

                                 
وما قَدروا اللَّه (: باب قَولهيف كتاب تفسري القرآن، تفسري سورة الزمر، البخاري  أخرجه) ١(

رِهقَد قكتابيف أول مسلم و ،)٤٥٣٣(: ، برقم)ح فَةص ةاميالْق  ـةنالْجـارِ  والنبـرقم  و :
تاب التوحيـد،  ، والزيادتان بني معقوفني من رواية مسلم، ومها للبخاري أيضا يف ك)٢٧٨٦(

مرِهغَياِء وبِياَألن عم ةاميالق مولَّ يجو زع بكَالَمِ الر اب٧٠٧٥(: ، برقمب.( 
، وأصـله يف  )٢٧٨٨(: بـرقم  والنارِ والْجنة الْقيامة صفَة كتابيف أول مسلم  أخرجه) ٢(

 ).٧٤١٢(: برقم) لما خلَقْت بِيدي(: باب قَولِ اللَّه تعالَىالبخاري خمتصرا يف كتاب التوحيد، 



  

 

١١  אא–אא 


אسאW 
ذאول 

  
  إجابةُ من سألَ بِاهللا : أوالً

  
لאدא 

أن يطلب شخص من أحد شيئًا، متوسالً : املراد بالسؤالِ بِاهللا هو
  .تعاىلباهللا 

  .إعطاؤه ما سألَ: وإجابته هي
  :مثال ذلك

١.باهللا أن تساعدين يف كذا أسألك.  
٢.باهللا أن ختربين عن كذا أنشدك.  
٣.أعطين كذا باهللا عليك.  
 

אلא 
  : والدليل على هذاالسؤال باهللا جائز، 

١.تعاىل اهللا لُوق :IX W V U T SH 
 .]١:النساء[



  

 

١٢  אא–אא 


   .بعضكم بعضاً باهللايسأل : IWVHومعىن 
٢.ُحديث رمنِ عب اللَّه دبقال ب ع : قال رسولُ اللَّه :

» نمو ،طُوهفَأَع أَلَ بِاللَّهس نمو ،يذُوهفَأَع اذَ بِاللَّهعتنِ اسم
 فَإِنْ لَم ،ئُوهوفًا فَكَافرعم كُمإِلَي عنص نمو ،وهفَأَجِيب اكُمعد

 .»دوا ما تكَافئُونه، فَادعوا لَه حتى تروا أَنكُم قَد كَافَأْمتوهتجِ
  .   )١(رواه أمحد وأبو داود

أن ال يسأَلَ باهللا إال األمور املهمة، أو عند احلاجة، : ولكن اَألوىل
  .بهاملسؤول  يرده به، أو السؤالُ ولئال يبتذَل وإجالال له، هللا تعاىل، تعظيما

إذا كان فيه ضرر أو مشقَّةٌ على  :ويكون السؤالُ بِاهللا مكروها
  :املسؤول باهللا تعاىل، ألنه يترتب عليه واحد من أمرين

عدم اإلجابة، ويف هذا إساءة أدب مع اهللا تعاىل، والذي  :األول
  .تسبب يف ذلك هو السائل

ا إضرار بأخيك اإلجابةُ مع حصول الضرر أو املشقة، ويف هذ :الثاين
أن حتب له ما حتب لنفسك، وتكره له ما تكره : املسلم، ومن حقه عليك

  .لنفسك

                                 
 باب عطية من سأَلَ بِاللَّـه  يف كتاب الزكاة،داود  وأبو ،)٥٣٦٥(٩/٢٦٦أمحد  أخرجه) ١(

: برقم من سأل باهللا عز وجل باب يف كتاب الزكاة،النسائي ، وهذا لفظه، و)١٦٧٢(: برقم
، )٣٣٧٥(٨/١٦٨ابن حبان  هصحح، و)٢١٦( ٨٥األدب املفرد صخاري يف ، والب)٢٥٦٧(

، ٤٨٠ريـاض الصـاحلني ص   ، والنووي يف١/٥٧٢املستدرك على الصحيحني واحلاكم يف 
 ).١٦١٧( إرواء الغليلو ،)٢٥٤(الصحيحة واأللباين يف سلسلة األحاديث 



  

 

١٣  אא–אא 


ل 
  . تستحب إجابة من سأل باهللا تعاىل

وإذا كان الشيء املسؤول باهللا تعاىل واجبا، فيتأكد وجوبه إذا سئل 
  .باهللا تعاىل، وإذا كان مستحبا فيتأكد استحبابه

  . السابق ب عبد اللَّه بنِ عمر حديثُ :دليل على هذاوال
 

لא 
  :تتلخص احلكمة من تأكيد إجابة من سأل بِاهللا فيما يلي

١. اهللا تعاىل، فليس السؤال باهللا كالسؤال بغريه كالسؤال تعظيم
رحم، وال كالسؤال بغري شيء كالسؤال اد، فهو جلَّ بالر

وعال أعظم من كل عظيم، وإذا كان من سأل بعظيم يف 
الدنيا كقرابة وحنوه جياب، فإجابة من سأل باهللا أوىل 
باإلجابة، وهلذا أمر اهللا تعاىل عباده أن جييبوا من سأل به، 

  .كمال التوحيدفكانت إجابتة من 
٢.نالسائل باهللا تعاىل م سبحانه  اهللا مع األدب ةإساَء ما يف رد

  .نقص يف التوحيدهذا و ،وتعاىل
٣. سأل باهللا تعاىلن إجابة حاجة أخيه املسلم؛ ألنه ال يما فيه م

  .إال يف أمر عظيم
 



  

 

١٤  אא–אא 


لوط 
  : يشترط إلجابة من سأل باهللا ثالثة شروط

١.أسألك باهللا أن تشتري يل : أن ال يتضمن إمثًا، كما لو قال
  .مخرا

٢. على املسؤول، كما لو قالأن ال يكون أسألك : فيه ضرر
  .باهللا أن تهبنِي مرتلك

٣. واجبٍ عليه، كما لو كان عليه أن ال يتضمن إسقاطَ حق
ينك: ين لشخص، فقالدطَ عين دسقأسألك باهللا أن ت. 

  
إعاذةُ من استعاذَ بِاهللا: ثانيا

  
ذאذ 

  .اللجوء إىل اهللا تعاىل، وطلب محايته :ياالستعاذَةُ بِاهللا ه
  .من استعاذ باهللا تعاىل منكم :واملراد هنا

  .إجابته فيما استعاذ باهللا منه: وإعاذته هي
  :مثال ذلك

١.أن تأخذ حقي أعوذُ باهللا منك.  
٢.أن تؤذيين أعوذُ باهللا منك.  
٣.كن شرأعوذ باهللا م.  



  

 

١٥  אא–אא 


٤.ن أذى أوالدكأعوذ باهللا م.  
 

ذذא 
جتب إعاذةُ من استعاذ باهللا تعاىل، وحيرم إيذاؤه، وإذا كان مستعيذًا 

  .باهللا من فعل حمرم؛ كان هذا املستعاذ منه أشد حترميا
قال رسولُ : قال ب عبد اللَّه بنِ عمر حديثُ :والدليل على هذا

 اللَّه :» اذَ بِاللَّهعتنِ اسم نمو ،طُوهفَأَع أَلَ بِاللَّهس نمو ،يذُوهفَأَع
دعاكُم فَأَجِيبوه، ومن صنع إِلَيكُم معروفًا فَكَافئُوه، فَإِنْ لَم تجِدوا ما 

كَافَأْمتوه قَد كُما أَنورى تتح وا لَهعفَاد ،هئُونكَافرواه أمحد وأبو  .»ت
     .)١(داود

  : ويستثىن من ذلك
إذَا استعاذَ باهللا تعاىل فرارا من حق واجب عليه، أو هربا من باطل 

إبطال احلقوق وتضييعها : فَعلَه، فال جتوز إعاذته؛ ملا يترتب على ذلك من
  .  على أهلها، وألنه مبطلٌ فَال يعان على باطله، بل يؤاخذ جبرميته

 

ذא 
١.اهللا تعاىل، فهو جل وعال أعظم من كل  تعظيم من ذلك يف ام

فأمر اهللا تعاىل  بعظيم يف الدنيا أعاذه، استعاذ ومن عظيم،
  .كمالٌ للتوحيد ويف إعاذَته استعاذ به، عباده أن يعيذوا من
                                 

 .تقدم خترجيه قريبا) ١(



  

 

١٦  אא–אא 


٢.يما يف ترك إعاذته من التعد باهللا سبحانه على م ن استجار
   .من نقص التوحيد هذاوتعاىل، و

٣. ما يف إعاذته من إجابة حاجة أخيه املسلم، وإغاثة هلفته؛ ألنه
  .ال يستعيذ باهللا تعاىل إال يف أمر عظيم

 

אذذא 
 تزوج النيب امرأةً يقال هلا :نوة بنت الْجرملَى ، فلَعع لَتخا أُدم

 ولِ اللَّهسر َا، قَالهنا مندوا: تفَقَالَ لَه ،كنم وذُ بِاللَّهأَع :» ذْتع لَقَد
يمٍ، اظبِعكلي بِأَه١(»حلَق(.   

  .)٢(»قَد عذْت بِمعاذ«: ويف رواية أنه قال هلا
أنه قال هلا ذلك : ويف رواية»اتر٣(»ثَالثَ م(.  
أنه قال هلا: ويف رواية :»ذُ اللَّهائع ن٤(»أَم(. 

 

                                 
باب من طَلَّق، وهل يواجِه الرجـلُ امرأَتـه   يف كتاب الطالق، البخاري  صحيح: ينظر) ١(

 ) .٢٠٣٧(: برقم باب متعة الطَّالقِ، وابن ماجه يف كتاب الطالق، )٥٢٥٤(: برقم؟ بِالطَّالَقِ
 الَقِباب من طَلَّق، وهلْ يواجِه الرجلُ امرأَته بِـالطَّ يف كتاب الطالق، البخاري  أخرجه) ٢(

هـ .ا.ما يستعاذُ بِه :هو بِفَتحِ الْميمِ ،فَقَالَ قَد عذْت بِمعاذ :قَولُه: ، قال احلافظ)٥٢٥٥(: برقم
 )٩/٣٥٩فتح الباري (
 .٤/٣٩املستدرك على الصحيحني أخرجه احلاكم يف ) ٣(
 .٨/١٤٥البن سعد الطبقات الكربى ) ٤(



  

 

١٧  אא–אא 


  

אسאW 
لوعאWمא

א 
  

  االستشفَاع بِاهللا تعاىل على خلقه : أوالً
 

عאدא 
هلقبِاهللا على خ فَاعشتهو االس:  شفعاختاذ اهللا تعاىل واسطةً، ي

  .للشخصِ عند أحد من اخللق، عند طلب شيء منه
 

عא 
حيرم االستشفَاع بِاهللا على خلقه، وهو منقص للتوحيد؛ ملا فيه من 

  .سوء األدب مع اهللا تعاىل، ومنافاة تعظيمه
أَتى رسولَ اللَّه : قَالَ  رِ بنِ مطْعمٍجبي حديث :والدليل على ذلك

 َفَقَال ،ابِيرالُ، : أَعيالْع تاعضو ،فُساَألن تهِدج ،ولَ اللَّهسا ري
فَإِنا نستشفع بِك  ،ونهِكَت اَألموالُ، وهلَكَت اَألنعام، فَاستسقِ اللَّه لَنا

نو لَى اللَّهع ولُ اللَّهسقَالَ ر ،كلَيع بِاللَّه عفشتس :» ارِي مدأَت كحيو



  

 

١٨  אא–אא 


فَما زالَ يسبح حتى عرِف ذَلك في وجوه،  وسبح رسولُ اللَّه » تقُولُ؟
من خلْقه، شأْنُ  ويحك إِنه ال يستشفَع بِاللَّه علَى أَحد«: أَصحابِه، ثُم قَالَ

ا اللَّهرِي مدأَت كحيو ،كذَل نم ظَمأَع ؟اللَّه!  هاتاوملَى سع هشرإِنَّ ع
وإِنه لَيئطُّ بِه أَطيطَ الرحلِ « ،وقَالَ بِأَصابِعه مثْلَ الْقُبة علَيه» لَهكَذَا

   .)١(رواه أبو داود .»بِالراكبِ
 

عאאא 
  :نهي عن االستشفَاعِ بِاهللا على خلقه ألسباب منها

١. ما فيه من إساءة األدب مع اهللا تعاىل، فإن اهللا تعاىل عظيم
جليل، ال جيوز أن يتخذ واسطة عند اخللق، إذ حقيقة اختاذه 

اخللق ويرجوهم أن ينفذوا  أن اهللا تعاىل يطلب من: واسطة
 ،طلب ذلك الوسطاُء عند الشفاعة ألحدبعض األمور كما ي

  .واهللا أجل من هذا وأكرب
٢. ل إليه، واهللاا ما تكون دون رتبة املتوسل به غالبأن رتبة املتوس

  .تعاىل أعظم شأنا وأكرب وأجل من كلِّ أحد

                                 
يف  ابن خزميـة و ،)٤٧٢٦(: برقم ،باب في الْجهميةيف كتاب السنة، داود  أخرجه أبو) ١(

 كتـاب  ابـن منـده يف  ، قال ٢/١٢٨املعجم الكبري  يف لطرباينوا ،١/٢٣٩التوحيد  كتاب
، وقـواه شـيخ   )٦/١٤٦سلسلة الضعيفة نقله األلباين يف ال( .صحيح متصل هإسناد: التوحيد

 بيان تلبيس اجلهمية(اهـ باختصار .حاديث املتلقاة بالقبولاألمن هذا : اإلسالم ابن تيمية وقال
 ).١٣/١١ حاشية ابن القيم على سنن أيب داود. ( ، وحسنه ابن القيم)٥٧٢-١/٥٧٠



  

 

١٩  אא–אא 


٣.مل ن ترك تعظيم اهللا جل وعال، وتنقُّصقام الربوبية، ما فيه م
مبساواة اهللا تعاىل باملخلوقني الذين تطلب منهم الشفاعة عند 

ال يطلب منه أن يكون شفيعا إىل أحد،  الناس، فاهللا تعاىل
  .وذلك لكمال عظمته وكربيائه

٤. أن اهللا تعاىل ال حيتاج إىل أن يشفع ألحد عند أحد، إذ إمنا
اهللا تعاىل يشفع العاجز، فيطلب من غريه أن يعني أو يفعل، و

هو القادر على كل شيء ال يعجِزه شيء، إذا شاء أمرا أنفذه 
¶I½¼»º¹¸: بال شفاعة، كما قال تعاىل

ÁÀ¿¾H ]وقال تعاىل]٤٠:النحل ، :I½¼
ÆÅÄÃÂÁÀ¿¾H ]٨٢:يس[.   

 
ٍא 

 يكرر التسبيحما زالَ و ،سبح رسولُ اللَّه ملا قال األعرايب ما قال 
ابِهحأَص جوهي وف ذلك رِفى عتح )١(.   

ترتيه اهللا تعاىل عن كل نقص وعيب، وإمنا سبح  :ومعىن التسبيح
فسبح النيب ؛ الرجل ذكر مجلة فيها شيء من التنقص هللا تعاىلألن  النيب 
 ويف هذا دليل على مشروعية  ومهه هذه الكلمة،ربه ترتيها له عما ت

                                 
ال يسبح  ألم عرفوا أنه ؛ ، وأم تأثروا بذلك رف أثره يف وجوه أصحابهع :املعىن) ١(

  ).٥٠٨/ ٢(القول املفيد على كتاب التوحيد (. يف مثل هذا املوضع وال يكرره إال ألمر عظيم



  

 

٢٠  אא–אא 


التسبيح يف مثل هذه األحوال ترتيها هللا تعال عن كل نقص متوهم، وذلك 
  .من تعظيم اهللا تعاىل الواجب على كل مسلم، وهو من متام التوحيد

 

عא 
يف حياته، ألن ذلك من باب طلب  جيوز طلب الشفاعة من النيب 

، طلب الدعاء ممن ترجى إجابته من وسائل إجابة الدعاءو ،دعائه 
: قولهى األعرايب عل النيب  مل ينكر ؟ وهلذافكيف إذا كان رسول اهللا 

  .نستشفع بك على اهللا
فال جيوز ذلك؛ ألنه من دعاء األموات، واالستغاثة  أما بعد موته 

Ixwv: كما قال تعاىل م، وهذا نوع من الشرك األكرب،
y~}|{z

H
  .]١٤ - ١٣:فاطر[

  

  السالم على اهللا: النهي عن قولِ: ثانيا
  

אمא 
  ):السالم: (من أمساء اهللا احلسىن



  

 

٢١  אא–אא 


١.قال اهللا تعاىل :I¦¥¤£¢¡

® ¬ « ª © ¨ §

³²±°H ]٢٣:احلشر[.  
٢. انَعنبثَو  رسولُ كانَ«: قال  اللَّه َإذم فرصن ا ان

ومنك  ،السالم أنت هماللَّ«: وقال ،»صالته استغفَر ثَالثًا
المامِ ،الساِإلكْراللِ وذَا الْج كْتارب١(رواه مسلم .»ت(.  

 

אאFمאE 
  :معنينييتضمن ) السالم(اسم اهللا 

أنه جل وعال سامل يف نفسه من كل عيب ونقص، وذلك  :األول
  .لكماله وغناه، وسامل عن مشاة أحد من خلقه

أنه املسلِّم لغريه من خملوقاته، فهو يسلِّمهم من اآلفات،  :الثاين
  .ويرزقهم األمان والطمأنينة يف الدنيا واآلخرة

 

אمאWل 
  .حمرم) السالم على اهللا(: قول

                                 
ستحباب الذِّكْرِ بعـد الصـالة   اباب  يف كتاب املساجد ومواضع الصالة،مسلم  أخرجه) ١(

 هفَتص انيب٥٩١(: برقمو. ( 



  

 

٢٢  אא–אא 


ا إذا كن :قالَ بن مسعود  عبد اللَّهحديثُ  :والدليل على ذلك
كنا مع النيب  هادبمن ع على اللَّه الما السقُلْن الةعلى  ،يف الص المالس

فُالنو فُالن، فقال النيب  :»َال على اللَّه المقُولُوا السهو فإ ،ت ن اللَّه
الم١(متفق عليه .»الس(   .  
 

אمאWאאل 
  :، ألسباب منها)السالم على اهللا: (نهي عن قول

١. الم(أناسم من أمساء اهللا سبحانه وتعاىل، فاهللا تعاىل هو ) الس
  .»السالم على اهللا« :السالم، فلهذا ال يقال

٢. األدب مع اهللا تعاىل، وذلك أن حقيقة ما فيه من إساءة
 الدعاء للمسلَّم عليه بالسالمة من النقص اآلفات،): السالَم(

وإشعاره باألمنِ والسالمِ من قبلِ املسلِّم، واهللا تعاىل منزه عن 
كل نقص؛ وهو الذي يؤمن غريه ويسلِّمه، فلم يكن حباجة 

نى له بذلك، لكمال غدعجلَّ يف عاله، وافتقارِ إىل أن ي اه
  .كلِّ خملوق إليه

٣. أن الواجب على العبد متجيد اهللا تعاىل وتعظيمه، والسالم
  .عليه ينايف ذلك

                                 
ـ  يف كتاب صفة الصالة، البخاري أخرجه) ١( يس باب ما يتخير من الدعاِء بعد التشهد ولَ

 ).٤٠٢(: برقمباب التشهد يف الصالة  يف كتاب الصالة،مسلم ، و)٨٣٥(: برقمبِواجِبٍ 



  

 

٢٣  אא–אא 


٤. أنالَمودعاٌء، وال  الس طلبطْلَبإال ي  اللَّهو ،هإِلَي اجتحي نمل
،الَمالس ودعى له وهو هدعى وال يوي ،طْلَبي الَمالَ  السو هنم

 بِه هلَيى عثْنل يب ،لَه طْلَبكما يف الدعاء الثابت عقب ي
  .  »ومنك السالَم ،اللَّهم أَنت السالَم«  :الصالة

   



  

 

٢٤  אא–אא 


אאسאW 
وא 

  
  تعظيم احلَلف باهللا: أوالً

 
אن 

  .احلَلف بأمساِء اهللا تعاىل وصفاته :احلَلف املشروع هو
أَنَّ رسولَ اللَّه  باللَّه بن عمر  عبد حديث :والدليل على هذا

 َقال: »مانَكَ ن تمصيأو ل بِاللَّه فلحفًا فَلْيالمتفق عليه، ويف .»ح
إِال بِاِهللا« :رواية فلحفًا فَال يالكَانَ ح ن١(»م(. 

  :أمثلته
-بأمساِء اهللاُ أمثلة فواهللا، وتاهللا، وباهللا، والرمحن، وأقسم باهللا  :احلَل

  .العظيم
-اهللاُ أمثلة بصفات فأُقسم بعظمة اهللا، أقسم بكتاب اهللا أو  :احلَل

 .بالقرآن
  

                                 
، )٦٦٤٦(: بـرقم  باب ال حتلفوا بِآبـائكم  ،كتاب اَألميان والنذورِيف البخاري  أخرجه) ١(
، والروايـة  )١٦٤٦(: برقم تعالَىباب النهيِ عن الْحلف بِغيرِ اللَّه  ،كتاب اَأليمان يفمسلم و

 .الثانية املذكورة ملسلم



  

 

٢٥  אא–אא 


א 
أوجه بياا على املسلم أنْ يعظِّم احلَلف باهللا تعاىل، وهلذا التعظيمِ عدة 

  :فيما يلي
   :حفظُ اليمنيِ: الوجه األولُ

 IH: على املسلم أنْ حيفظ ميينه، لقول اهللا تعاىل
   .]٨٩:املائدة[

  :وحلفظ اليمني عدة صور
١. أن ال حيلف املسلم إال باهللا تعاىل أو بأمسائه وصفاته، ويتجنب

  .احللف بغريه

٢.نث يف اليمني؛ إال إذا كان احلا له، أن يتجنب احلنث خري
ويكون احلنث خريا له إذا حلَف أن يترك فعل اخلري، فينبغي له 

  .أن حينث، ويكفِّر عن ميينه
٣.ن اَألميان، قال اهللا تعاىلأن يتجنب اإلكثار م :I®¬

²±°H]فواحلالَّ، ]١٠:القلم: احلَ كثريلف. 

  
  مساوئ اإلكثار من اَألميان

  :مساوئ منهايف اإلكثار من األميان 
١.تعظيم اليمني باهللا والتساهل فيها ممن حيلف ومن الناس  ،ضعف

  .الذين يسمعونه



  

 

٢٦  אא–אא 


٢.نث بسبب كثرة األمياننفسه للح تعريض.  
٣. إىل الكذب يف اليمني يف البيع وغريه، فإن الشخص إذا تساهل جتر

  .باليمني سهلت عليه
  

  الصدق إذا حلَف باهللا : الوجه الثاين
املسلم أن يصدق يف مجيع كالمه، ويتأكد هذا إذا حلَف جيب على 

من حلَف بِاللَّه «: قَالَ أن النيب  ب عنِ ابنِ عمرف باهللا تعاىل،
قدص١(»فَلْي(.  

وهو معصية كبرية، وتسمى اليمني  حرام،والكَذب يف اليمني 
عن عبد اللَّه بن منها، ف ، وقد حذَّر النيب )اليمني الغموس: (الكاذبة
وعقُوق  ،اِإلشراك بِاللَّه :الْكَبائر« :قالَ  النيب نَّأ ب عمرٍو

 .)٢(رواه البخاري .»والْيمني الْغموس ،وقَتلُ النفْسِ ،الْوالدينِ
  

  تصديق احلالف باهللا: الوجه الثالث
جيب على املسلم أن يصدق من حلَف له باهللا تعاىل، ويرضى بيمينه، 

 أن النيب  ب ابنِ عمرمامل يكن معروفًا بالكذب يف اليمني، حلديث 

                                 
 . جزء من حديث يأيت خترجيه قريبا إن شاء اهللا تعاىل) ١(
 ).٦٦٧٥(: برقمباب اليمنيِ الغموسِ  يف كتاب األميان والنذور، البخاري أخرجه) ٢(



  

 

٢٧  אא–אא 


من حلَف بِاللَّه فَلْيصدق، ومن حلف لَه بِاللَّه فَلْيرض، ومن لَم «: قَالَ
فَلَي ،بِاللَّه ضرياللَّه نم ١(رواه ابن ماجه .»س(.  

 
عאא 

١.تعظيم اهللا جل وعال.  
٢.تعظيم احللف باهللا تعاىل.  

  

  احلَلف بِغريِ اِهللا: ثانيا
  

אאW 
اإلقسام بغري اهللا تعاىل، حبرف من حروف : هو احللف بغريِ اهللا

  ).الواو، والباء، والتاء(القَسمِ الثالثة 
  .وحيايتوالالَّت والعزى، والنيب،  :مثل
 

אא 
  .احللف بغريِ اهللا تعاىل حمرم، وهو من الشرك األصغر

  :والدليل على ذلك
                                 

، )٢١٠١(: برقم فَلْيرضباب من حلف له باللَّه يف كتاب الكفارات، ابن ماجه  أخرجه) ١(
، )٢/١٣٣مصـباح الزجاجـة   (، وصححه البوصريي ١٠/٣٠٥السنن الكربى يف لبيهقي وا

 . )١١/٥٣٦فتح الباري (، وحسنه ابن حجر )٢٦٩٨(إرواء الغليل واأللباين يف 



  

 

٢٨  אא–אא 


١.ُاهللا  حديث بنِعبد رمب ع  أن النيب َقال :» نم
كرأَش رِ اِهللا فَقَديبِغ لَفرواه أمحد وأبو داود  .»ح

 .   )١(والترمذي

٢.ُحديث ةَ  بنِ الرمحنِ عبدرمس َرسولُ قالَ :قال  اللَّه :
 . )٢(رواه مسلم .»بِآبائكُم والَ ،تحلفُوا بِالطَّواغي الَ«

ويف رواية: »يتاغ٣(»بِالطَّو(. 

 
ًאאنذא 

احلكمة من النهي عن احللف بغريِ اهللا تعاىل، وجعله شركا تتلخص 
  :فيما يلي
١. بغري اهللا تعاىل فقد لَفأن احللف تعظيم للمحلوف به، فمن ح

  .ساواه يف التعظيم باهللا تعاىل

                                 
يف كتاب األميان والنذور، داود  وأب، و)٥٥٩٣(٩/٤٢٢،)٥٣٧٥(٩/٢٧٥أمحد أخرجه ) ١(

اهي كَرف اباِءببِاآلب لْفالْح ةا أبواب األميان والنذور،  يف الترمذي، و)٣٢٥١(: برقم يم ابب
رِ اللَّهيبِغ فاحلَل ةياهي كَراَء فولفظه)١٥٣٥(: برقم ج ،: »كرأَش أَو كَفَر بالشك، قال »فَقَد ،

إرواء ، واأللبـاين يف  ٩/٤٥٨نري البدر امل ، وصححه ابن امللقن يفهذَا حديثٌ حسن: الترمذي
 ).٢٥٦١(٨/١٨٩الغليل 

: برقمباب من حلَف بِالالت والْعزى فَلْيقُلْ ال إِلَه إال اهللا  ،كتاب اَأليمان يفمسلم أخرجه ) ٢(
عبد ، وهي اَألصنام الَّتي كَانت تمجع طاغوت الطواغيتكمجع طاغية،  :الطواغيو ،)١٦٤٨(

 .)١/٤٩٠كشف املشكل من حديث الصحيحني ( .الْجاهليةفي 
 ).٣٧٧٤(: برقم الْحلف بِالطَّواغيتيف كتاب األميان والنذور، باب النسائي  أخرجه) ٣(



  

 

٢٩  אא–אא 


٢. باهللا تعاىل فللمسلم أن يعظِّم غري  زتعظيم له، وال جيوأن احلَل
  .اهللا تعاىل

 
ًאאن 

يكون احللف بغري اهللا تعاىل شركًا أكرب إذا صاحبه تعظيم احمللوف به 
كتعظيم اهللا تعاىل، بل رمبا بلغ ببعض اجلاهلني أن يعظِّموا احلَلف املخلوق 

باهللا كاذبا، وال جيرؤ على أن ف اهللا، كمن حيلف أشد من تعظيم احلَل
  .ف باألولياء كاذباحيل

 
אא 

  .)ال إِلَه إال اهللا: (فكفارة حلَِفه أن يبادر بقول اهللا تعاىل بغري من حلف
 نم« :قالَ  النيب أن أيب هريرةَ  حديث :والدليل على هذا

ومن قال  ،ال إِلَه إال اهللا :فَلْيقُلْ ؛ت والْعزىبِالالّ :يف حلفه حلَف فقالَ
بِهاحصل: كرالَ أُقَامعت، قدصت١(متفق عليه .»فَلْي(. 
  

   

                                 
بـاب ال يحلَـف بِـالالت والْعـزى وال      ،كتاب اَأليمان والنذُورِيف البخاري  أخرجه )١(

يتاغيفمسلم و ،)٦٢٧٤(: م، برقبِالطَّو انماب اَأليتى    ،كـزالْعو بِـالالت لَفاب من حب
 ).١٦٤٧(: برقمال إِلَه إال اهللا  :فَلْيقُلْ



  

 

٣٠  אא–אא 


  اإلقْسام على اِهللا: ثالثًا
  

אمْאدא 
تعاىل أن يفعل شيئًا، أو أن ال احلَلف على اهللا : اإلقْسام على اِهللا هو

يفعلَه.  
  :مثال ذلك

١.ناعليك يارب أن تنصر أقسمت.  
٢.واهللا ال يغفر اهللا لفالن.  

 

אمْאאع 
  :اِإلقْسام على اِهللا نوعان

أنْ يكونَ الباعثُ على القَسمِ حسن الظن باهللا، والثقةُ : النوع األول
   .اهللا بشيء وعدم إلزامِ ،ضعفالعتراف ب، واالمياناإلقوة بعطائه، مع 

  :  أن يقول: مثل
-يل أمري رعليك يارب أن تيس أقسمت.  
-اهدين يف سبيلكعليك يارب أن تنصر إخواننا ا أقسمت.  

  .ملن قَوِيت صلته باهللا تعاىل هذا النوع جائز :حكمه
  : والدليل على ذلك



  

 

٣١  אא–אא 


ن لو ن عباد اللَّه مإِنَّ م«: قالَ  النيب أنَّ حديث أنسٍ 
هرَألب على اللَّه م١(متفق عليه .»أَقْس(.  

 ،بالنفس واإلعجاب ،رورالغ القَسمِ على الباعثُ يكونَ أنْ :الثاين النوع
  . ، أو حتجري فضلِ اهللا تعاىل على عبادهعلى اهللا كذا وكذا يستحق وأنه

  :  أن يقول: مثل
-عليك يارب أن ال تغفر لفالن أقسمت . 
- واهللا ال يغفر اهللا لفالن، أوخلال ياجلنةَ هد. 
  .هذا النوع حمرم :حكمه

  : والدليل على ذلك
 أَنَّ رجالً«: حدثَ أَنَّ رسولَ اِهللا  بن عبد اهللا  جندبحديث 

يتأَلَّى علَي أَنْ  من ذَا الَّذي: تعالَى قَالَ اَهللا اُهللا لفُالن، وإِنَّ اليغفر واِهللا :قَالَ
لَكمع طْتبأَحو ،فُالنل تغَفَر ي قَدفَإِن ،فُالنل ر٢(رواه مسلم .»ال أَغْف(   .  

 

אאאع 
م هذا النوع حرلاهللا تعاىل، ون سوء األدب مع ما فيه ماهللا  حتجري رمحة
  .جلَّ وعال الظن به لواسعة، وإساءةا

 
                                 

يف مسـلم  و ،)٢٧٠٣(: بـرقم باب الصلحِ يف الدية  يف كتاب الصلح،البخاري  أخرجه) ١(
 ).١٦٧٥(: برقمباب إثبات القصاص يف األسنان وما يف معناها  كتاب القسامة،

باب النهي عن تقْنيط اِإلنسان من رمحة اِهللا  يف كتاب الرب والصلة واآلداب،مسلم  أخرجه) ٢(
 .حيلف علي: »يتأىل علي«، ومعىن )٢٦٢١(: برقم تعاىل



  

 

٣٢  אא–אא 


אسאW 
لWوאونوא 

  

  لَوالَ اهللا وفُالن : قَولُ: أوالً
  

لWنوא 
  .، وهو من الشرك األصغر)لَوالَ اهللا وفُالن: (حيرم قولُ

   :والدليل على هذا
١.قول اهللا تعاىل :I²±°®¬«H 

  .]٢٢:البقرة[
  : تفسري اآليةفي  ب عباسٍ ابن قال

وه اددي  :اَألناَء فدوس فاةملِ على صبِيبِ النن دأَخفَى م ،ركالش
: ، وحياتي، ويقولُيا فُالنُ واللَّه، وحياتك: ظُلمة اللَّيلِ، وهو أَن يقولَ

هذا َألتانا اللُّصوص، ولوال الْبطُّ يف الدارِ َألتى اللُّصوص، وقولُ  ةُكَلْبلَوال 
صاحبِهلِ لجلِ: الرجوقولُ الر ،ئْتوش وفالنٌ، ال : ما شاَء اللَّه لوال اللَّه

كرش بِه ا؛ فإنَّ هذَا كُلَّه١(جتعلْ فيها فُالن(.  

                                 
العجاب يف (سنده قوي : ال ابن حجرق، )٢٢٩(١/٦٢ هتفسري يف ابن أيب حامتأخرجه ) ١(

): ٥٨٧تيسري العزيز احلميد ص (يف  الشيخ سليمان آل الشيخ، وقال )٥١بيان األسباب ص 
 .سنده جيد



  

 

٣٣  אא–אא 


٢.قول اهللا تعاىل: I    ~
H ]٨٣:النحل[. 

ونُقال ع بن لوال : يقولون: رمحه اهللا يف تفسري اآلية اهللا عبد
  . فالن مل يكن كذا

 

لאWنوאW 
١.ما فيه من سوء األدب مع اهللا تعاىل.  
٢. ،ما فيه من مساواة غري اهللا باهللا يف اللفظ، وهو شرك أصغر

  .التعظيم والعبادة الذي هو شرك أكربوذريعة إىل املساواة يف 
 

وאא 
ا ملوال اهللا لَ): لَوالَ اهللا وفُالن(يشرع أن يقال بدال عن - أ

حصل كذا وكذا، وهذا أكمل، وهو معىن قول ابن عباس 
  .ال جتعلْ فيها فُالنا :ب

  .ا وقع كذا وكذاملوال اهللا مث فالن لَ :وجيوز أن يقول-  ب
  

אאووאאق 
: هو أن لوال اهللا مث فالن :لَوالَ اهللا وفُالن، وقول: الفرق بني قول

الواو ملطلق  يقتضي املساواة بني اخلالقِ واملخلوقِ، ألن بالواو العطف
) ثُم(، خبالف العطف بـ اا وال تعقيبال تقتضي ترتيبفاجلمع واالشتراك 



  

 

٣٤  אא–אא 


 املرتلة، وهذا جيعل العبد متأخرا يف املرتلة فإنه يقتضي الترتيب والتأخري يف
  .وليس مساويا هللا رب العاملني

 

אوW 
١.ُلوال الطبيب مات فالن: قَول.  
٢.ُلوال السائق هللكنا: قَول.  
٣.ُما يل إال اهللا وأنت: قَول.  

  

  ما شاَء اهللا وشئت: قَولُ: ثانيا
  

لWوא 
  .، وهو من الشرك األصغر)ما شاَء اهللا وشئت: (حيرم قولُ

   :والدليل على هذا
١.قول اهللا تعاىل :I²±°®¬«H 

   .]٢٢:البقرة[

وقولُ  ..الشرك :اَألنداد هو: هلا بقوله ب عباسٍ ابنِ وتقدم تفسري
صاحبِهلِ لجو: الر ما شاَء اللَّهشئْت.  



  

 

٣٥  אא–אא 


٢.ةَطُّال حديثربخنِ سلِ بفَي  القرشي أن  بِيالن َال «: قَال
   .)١(»ما شاَء اهللا، وما شاَء محمد: تقُولُوا

٣.حديث ةنِيهالْج يفيص تلَةَ بِنيا رضي اهللا عنها  قُتيودهأَنَّ ي
 بِيى النأَت َقُولُونَ: فَقَالرِكُونَ تشت كُمإِنونَ، وددنت كُمإِن :

 فَأَمرهم النبِي «: والْكَعبة، : ما شاَء اللَّه وشئْت، وتقُولُونَ
ما : ورب الْكَعبة، ويقُولُونَ: إِذَا أَرادوا أَنْ يحلفُوا أَنْ يقُولُوا

،اَء اللَّهش ئْتش ٢(رواه أمحد .»ثُم(   .  
٤. اسٍحديث عبد اهللابال قَالَ ب بنِ عجولَ اِهللا : أَنَّ رسا ري

ئْتشاَء اهللا وا شالً«: فَقَالَ ،مدع لَّهنِي للْتعاَء اُهللا جا شلْ مب ،
هدح٣(رواه أمحد .»و(.  

                                 
املسـتدرك علـى الصـحيحني     يف حلاكموا ،)٢٠٦٩٤(٢٩٧-٣٤/٢٩٦أمحد أخرجه ) ١(
 ،ما شاَء اللَّه وشـئت : باب النهيِ أَنْ يقالَ يف كتاب الكفارات، ابن ماجه ، وأخرجه٣/٥٢٣

لكنه مل يسق لفظه، وأحال بنحوه على حديث حذيفة خمتصرا، قال البوصريي ) ٢١١٨( :برقم
، وصـححه  هذَا إِسناد صحيح رِجاله ثقَات على شرط مسـلم  ):٢/١٣٧مصباح الزجاجة (

 ).١٣٨(سلسلة األحاديث الصحيحة  األلباين يف
الْحلـف  يف كتاب األميان والنذور، بـاب  النسائي ، و)٢٧٠٩٣(٤٥/٤٣أمحد أخرجه ) ٢(

ةبسلسـلة األحاديـث الصـحيحة    ، وهذا لفظه، وصححه األلباين يف )٣٧٧٣(: برقم بِالْكَع
)١٣٦.( 
كتاب عمل اليوم والليلـة،  السنن الكربى  يف لنسائي، وا)٢٥٦١(٤/٣٤١أمحد  أخرجه) ٣(

: برقم ذكر االختالف على عبد اِهللا بنِ يسارٍ فيه، ما شاَء اهللا وشاَء فالنٌ: يقالَالنهي أَنْ باب 
: برقم ما شاَء اللَّه وشئت: باب النهيِ أَنْ يقالَ يف كتاب الكفارات، ابن ماجه، و)١٠٧٥٩(
 ).١٣٩(سلسلة األحاديث الصحيحة ، وصححه األلباين يف )٢١١٧(



  

 

٣٦  אא–אא 


ا«: ويف روايةا شا، منِد لَّهل لْتعجهدحو ١(»َء اللَّه( .   
 

لאאWوאW 
١.ما فيه من سوء األدب مع اهللا تعاىل.  
٢. ،ما فيه من مساواة غري اهللا باهللا يف اللفظ، وهو شرك أصغر

 .تعظيم والعبادة الذي هو شرك أكربوذريعة إىل املساواة يف ال
  

وאא 
  :واحد ما يلي) ما شاَء اهللا وشئت(يشرع أن يقال بدال عن 

ما شاَء اهللا وحده، وهذا أكمل، كما جاء يف رواية حلديث  -أ 
ما شاَء اللَّه : ما شاَء اللَّه وشاَء محمد، قُولُوا: ال تقُولُوا«: الطُّفيل
هدح٢(رواه أبو يعلى .»و(   .  

 أن ببن اليمان  حذَيفَةَ حلديث شاَء فالن، ما شاَء اهللا مث - ب
 يبالن َقُولُوا«: قَالاَء :ال تشاَء اُهللا وا شفُالنٌ، قُولُوا م:  اَء اُهللا ثُما شم

  .   )٣(رواه أمحد .»شاَء فُالنٌ

                                 
املعجـم الكـبري    يف لطـرباين ، وا)٧٨٣(٢٧٤األدب املفـرد ص  البخاري يف  أخرجه) ١(

 .٤/٩٩حلية األولياء ، وأبو نعيم يف ١٢/٢٤٤
املستدرك على الصـحيحني   يف حلاكموا ،)٤٦٥٥(٨/١١٨ همسنديف يعلى املوصلي  وأبأخرجه ) ٢(
 ).٢٩٢(١/٣٥٨األمساء والصفات يف لبيهقي ، وا٨/٣٢٥املعجم الكبري يف  لطرباين، وا٣/٥٢٣
باب ال يقَالُ خبثَـت  يف كتاب األدب، داود  وأب، و)٢٣٢٦٥(٣٨/٢٩٩أمحد  أخرجه) ٣(

ذكـر  يف كتاب عمل اليوم والليلة، باب السنن الكربى  يف لنسائي، وا)٤٩٨٠(: برقم نفِْسي
يهارٍ فسنِ ياِهللا ب دبلَى عع الفتهسند: عبدالوهاب حممد بن الشيخ ، قال)١٠٧٥٥(: برقم االخ 

 ).١٣٧(سلسلة األحاديث الصحيحة  ، وصححه األلباين يف)١٠٩التوحيد صكتاب ( صحيح



  

 

٣٧  אא–אא 


قאوאوאא 
ما شاَء اهللا مث شاَء  :، وقول)ما شاَء اهللا وشئت: (الفرق بني قول

الواو  فيه مساواة بني اخلالقِ واملخلوقِ، ألن بالواو عطفال: فالن هو أن
، خبالف العطف بـ اا وال تعقيبال تقتضي ترتيبفملطلق اجلمع واالشتراك 

)مشيئةَفإنه يقتضي الترتيب والتأخري يف املرتلة، وهذا جيعل ) ثُم تابعةً العبد 
تعاىل اهللا كما قال، تعاىل اهللا ملشيئة :IÆÅÄÃÂÁÀ

H ]وقال اهللا تعاىل]٢٩:التكوير ، :Ilkjih
tsrqponmH ]٣٠:اإلنسان[.  

   



  

 

٣٨  אא–אא 


 

دسאسאW 
אدאوאא 

  
دאאא 

  .)١(الدعاء مبشيئة اهللا تعاىل تعليق: االستثْناُء يف الدعاِء هو
  : مثاله
١.لنفِسه هأن يقولَ يف دعائ : اغفر يل إن شئت، اللَّهم اللَّهم

  .ارمحين إن شئت
٢.لغريه هاهللا يغفر لك إن شاء اهللا، اهللا : أن يقولَ يف دعائ

  .يشفيك إن شاء اهللا
 

אא 
   .الدعاِء حيرم االستثْناُء يف

   :والدليل على هذا

                                 
 لضباعة بنت الزبري بدليل قوله  ،املراد باالستثناء هنا الشرط، فإن الشرط يسمى استثناء) ١(

ب القول املفيد على كتا( .»فإن لك على ربك ما استثنيت؛ حجي واشترطي« :رضي اهللا عنها
 .)٢/٣٣٥التوحيد 



  

 

٣٩  אא–אא 


: الَ يقُولَن أَحدكُم«: قَالَ أَنَّ رسولَ اللَّه  أَبِي هريرةَ  حديثُ
اللَّهم اغْفر لي إِنْ شئْت، اللَّهم ارحمنِي إِنْ شئْت، ليعزِمِ املسأَلَةَ، فَإِنه الَ 

لَه كْرِه١(متفق عليه .»م(   .  
 

אאאא 
  :نهي عن االستثْناِء يف الدعاِء ألسباب منها

١. أنهيشعر بأن اهللا له مفإن اهللا أعظم ، واألمر ليس كذلككره ،
  .»فَإِنه الَ مكْرِه لَه: »وأجل، وهلذا قال 

٢. أنهيلُثقُشعر بأن هذا أمر عظيم على اهللا، قد ي عجز عليه، وي
: يف رواية للحديث ، وهلذا قال عنه، واألمر ليس كذلك

» هاظَمعتةَ، فَإِنَّ اَهللا ال يغْبظِّمِ الرعلْيأَلَةَ وسزِمِ الْمعيل نلَكو
طَاهٌء أَعي٢(»ش(   .  

٣. أنهيشعر باسوعدم افتقاره  ،عبد عن ربه جل وعالال غناِءت
  .مع اهللا تعاىل أدبويف هذا إساءة  إليه،

 

אمא 
  .الواجب على الداعي أن يعزم املسألة يف دعائه

                                 
: بـرقم  باب ليعزِمِ املسألةَ، فإِنـه ال مكْـرِه لـه   يف كتاب الدعوات،  البخاري أخرجه) ١(
 :العزمِ بالدعاِء وال يقُلْ باب يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار،مسلم و ،)٦٣٣٩(

 ئْت٢٦٧٩(: برقمإِنْ ش.( 
 .مسلم يف املوضع السابق أخرجه) ٢(



  

 

٤٠  אא–אא 


من غري  بذلك واجلزم ،يف طلبه واإلحلاح ةُالشد :ةألعزم املسومعىن 
  . وال تردد يف طلبه من ربه جلَّ وعال ،على مشيئة وال تعليقٍ، ضعف

ر الداعي لربه جلَّ وعال، وشدة حاجته إليه، وهذا يدل على افتقا
يدل على تعظيم اهللا أنه  واضطراره إىل إجابته، وعلى إيقانه بإجابته، كما

  .تعاىل حيث إنه سأله حاجته وهو يعلم أنه القادر على حتقيقها
  

وא 
شيء بيده، وهو اهللا تعاىل مالك امللك، وملكه واسع عظيم، وكل 

واسع العطاء لعباده، وال يضره ما يعطيهم منذ خلق الدنيا، إىل أن يرث 
  .اهللا األرض ومن عليها

١.تعاىل اهللا قال :InmlkjihgH ]٩٦:النحل[ .     
٢.َعن أيب ذر  عن النيب   هالَى أَنعتو كاربت ى عن اللَّهوا ريمف

أَنَّ أَولَكُم وآخركُم وإِنسكُم وجِنكُم قَاموا  ا عبادي لوي« :قال
ا نقَص م ،فَأَعطَيت كُلَّ إِنسان مسأَلَته ،يف صعيد واحد فَسأَلُونِي

ي إالَّ ذلكدنا عمكَ مطُ إذَميخالْم قُصنا يرحلَ الْبخ١(»ا أُد(.  
٣. َةريرأَبِي ه نع  ولَ اللَّهسأَنَّ ر ََألى الَ «: قَالم اللَّه دي

ارهالنلَ واُء اللَّيحفَقَةٌ، سا نهيضغقَالَ»يذُ «: ، ونم فَقا أَنم متأَيأَر
                                 

 :وقوله ،)٢٥٧٧(: برقمباب حترمي الظلم  يف كتاب الرب والصلة واآلداب،مسلم  أخرجه) ١(
، فإن البحر إذا ةَلبتأَلتحقيق أن ما عنده ال ينقص » ا أُدخلَ الْبحرا ينقُص الْمخيطُ إذَمكَ إالَّ«
 .خرجت مل تنقص من البحر شيئًامست فيه إبرة، مث أُغُ



  

 

٤١  אא–אא 


هدي يا فم ضغي لَم هفَإِن ،ضاَألرو اتومالس لَققَالَ»خو ، :
  .   )١(»ِء، وبِيده اُألخرى امليزانُ، يخفض ويرفَععرشه علَى املَا«

 
  آداب الدعاء  

אدאW 
  اآلداب الواجبة: أوال
١.عاء هللا وحده ال شريك له، ومن أعظم الشركإخالص الد :

  .دعاء غري اهللا تعاىل واالستغاثة به
٢. ِاملطعم، وذلك بكسب احلاللِ، وجتنب الكسبِ احلرامإطابة .  
  اآلداب املستحبة: ثَانيا

١.عاء، وعدم الغفلة فيهالقلب حني الد استحضار.  
٢.عاءها حني الدأو رجاؤ اإليقانُ باإلجابة.  
٣.ِّلعاِء املستق٢(ابتداُء الد(  اهللا والثناِء عليه، والصالة حبمد

  .والسالم على رسوله 
٤.عاءالطهارةُ أثناَء الد.  

                                 
: بـرقم  )لما خلَقْت بِيـدي (: باب قولِ اللَّه تعاىلري يف كتاب التوحيد، أخرجه البخا) ١(
: بـرقم  باب احلثِّ على النفقة وتبشريِ املُنفقِ بِـاخلَلَف  يف كتاب الزكاة،مسلم ، و)٧٤١١(
 .ينقصهاال : »الَ يغيضها«: ، ومعىن)٩٩٣(
كالصالة أو الطواف فظاهر السـنة عـدم وضـع    أما الدعاء العارض أو يف أثناء العبادة ) ٢(

 .مقدمات له كما يف نصوص كثرية



  

 

٤٢  אא–אא 


٥. ُعاءاستقبالالقبلة أثناء الد.  
٦. ًاالنقطاع عنه سآمة عاِء ومالزمته، وعدمعلى الد االستمرار

  .من الدعاء
٧. ،يال الصدرِ أو الوجهاليدين مكشوفتني، وبسطهما ح رفع

وجعل بطوما إىل السماء، مع ضمهما معا، أو التفريج 
  . )١(اليسري بينهما

٨. ،فيه الدعاء واإلحلاح اركْركرارتوهذا يشمل نوعني من الت:  
تكْراره يف احلال الواحدة من الدعاء، بأن يكرره ثالثًا إذا  :األول  

ا وإذَ ،ا دعا دعا ثَالثًاإذَ النيب  كانَ«: مسعود  بندعا، قالَ عبد اهللا 
  .)٢(رواه مسلم .»سأَلَ سأَلَ ثَالثًا

تكْراره مرارا يف مجيع أحوالِ العبد وأوقاته، ومن أكثر وأَلَح  :الثاين  
لَه ابجتسا يانَ معرعلى اهللا تعاىل فَس .  

 

אאد 
يستحب دعاُء اهللا تعاىل بأمسائه احلسىن املناسبة للمطلوب، مثال  
  :ذلك

                                 
 حاشية الـروض املربـع  ، و١/٣٠٥إحياء علوم الدين ، و١/٣٦٧كشاف القناع : ينظر) ١(
 .١/٥٠٧وحاشية ابن عابدين ، ٢/١٨٩
 مـن أَذَى الْمشـرِكني   باب ما لَقي الـنيب   يف كتاب اجلهاد والسري،مسلم أخرجه ) ٢(

 نيقافنالْم١٧٩٤(: برقمو.( 



  

 

٤٣  אא–אא 


- أ د: يف الدعاِء باملغفرة والرمحةالغفورِ، والغفارِ، : عى بأمسائهي
  .والرحيمِ، والرمحنِ

الكرميِ، : يدعى بأمسائه: عند الدعاء بطلبِ املال والولد-  ب
  .واملنان، والوهابِ

 

אو 
أوقات اإلجابة وحتر امناعي اغْتللد يها، ومنهايستحب:   

١ -ُّثُلُالث ن الليلاألخري م.  
٢ -هماةاألذان واإلقام عندوبين ،.   
٣ -صعود اإلمام يوم اجلمعة على املنرب حىت تنقضي الصالة عند.  
٤ -آخر ن يوم اجلمعةساعة بعد العصر م.  
٥ -ِرى فيها ليلةُ القَدرحتن رمضان اليت يليايل العشر األخرية م.  

 

אאل 
  :يستحب للداعي اغْتنام األحوال اليت يستجاب فيها الدعاء، مثل

١ -حالُ السجود.  
٢ -حالُ الصيام .  
٣ -فَرحالُ الس. 

   



  

 

٤٤  אא–אא 


אسאW 
אא 

  
  سب الدهرِ: أوالً

 

אאدא 
  .الزمانُ: الدهر هو

 .فيه عقَا ومم طُخسوالت أو لَعنه، يبهع :واملراد بسب الدهرِ

 
אW 

١.فيه كفيه، أو عرفت كالذي رأيت اهللا اليوم نلع.   
٢.اهللا الساعةَ اليت حصل فيها كذا نلع.  
٣.ارن غدمالز.  
٤.ُهذا زمان وٍءس.  

 
א 
   .سب الدهرِ حرام



  

 

٤٥  אא–אא 


: قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ أَبِي هريرةَ  حديثُ :والدليل على هذا
يؤذينِي ابن آدم يسب الدهر وأَنا الدهر، بِيدي اَألمر : قَالَ اللَّه عز وجلَّ«

ارهالنلَ واللَّي ١(متفق عليه .»أُقَلِّب(   .  
ه أن: »أَنا الدهر«: ومعىن قول اهللا جلَّ وعال يف احلديث القدسي

ب الليل والنهار، جلَّ وعال خالق الدهر واملتصرف فيه، وهو الذي يقلِّ
ويجري حوادثه مبشيئته، فمن سب الدهر فإمنا يسب من خلَقَه وأجرى 

  .فيه احلوادث، وهو اهللا جلَّ يف عاله
 

אم 
  :سب الدهرِ قسمان

فَاعلٌ أنه الفَاعل بنفِسه، أو أنه  عتقدام الدهر يسب أَنْ: األولالقسم 
اللَّه عتعاىل م.  

  .أكرب شرك :حكمه
أَنَّ اللَّه وحده هو الَّذي مع اعتقاده  الدهر يسب أَنْ :الثاين القسم
كلَ ذَلفَع.  

  .تعاىل للَّه سب حمرم؛ ألنه يف حقيقته :حكمه

                                 
: بـرقم ) وما يهلكُنا إِال الدهر(باب  يف كتاب التفسري، سورة اجلاثية، البخاري أخرجه) ١(
: بـرقم   باب النهيِ عن سب الدهرِ ، ومسلم يف كتاب األلفاظ من األدب وغريها،)٤٨٢٦(
)٢٢٤٦.( 



  

 

٤٦  אא–אא 


אא 
  :نهى الشرع عن سب الدهرِ ملا فيه من املفَاسد، ومنها

١. بالَيف أَنَّ الساَألفْع هذلَ هفَع نلَى مع قَعرِ ياَألم يقَةقح، 
هو الْمعطي الْمانِع، الْخافض الرافع، ، فعز وجلَّوهو اهللا 

   .والدهر لَيس لَه من اَألمرِ شيٌءالْمعز الْمذلُّ، 
٢. هأنبس ل نمال يستحق السب قَادنم رخسم لْقخ رهفَإِنَّ الد ،

رِ اللَّهَألم.  
٣. هأن هأَنو ،فَعنيو رضي هأَن هظَنل هبا سمإِن هفَإِن ،كرلشل نمضتم

 عال م نطَى مأَعو ،ررالض قحتسال ي نم رض قَد مظَال كذَل
يستحق الْعطَاَء، ورفَع من ال يستحق الرفْعةَ، وحرم من ال 

  .يستحق الْحرمانَ
٤.رِهن االعتراض على قضاء اهللا وقدنه مما تضم .  
٥.ن اجلزع وتنه محلولِ ما تضم رك الصرب الواجب عند

  .املصائب
 

א 
وصفه بأوصاف خمتلفة غري متضمنة للسب، بل : لَيس من سب الدهرِ

  . يقصد منها جمرد الوصف واإلخبار ال الذم و العيب
  :مثال
١.ٌشديدة هذه أيام.   



  

 

٤٧  אא–אא 


٢.ٌباردة هذه أيام.  
٣.هذا اليوم احلر ما أشد.  
٤.طبٍ وقَحدهذا عام ج. 

I: قال اهللا تعاىل :والدليل على ذلك
H ]وقال اهللا تعاىل]٧٧:هود ، :

I§¦¥¤£¢¡H ]١٩:القمر[.  

  
  سب الريحِ: ثانيا

  

אאدא 
  .نهام طُخسوالت أو لَعنها ا،يبهعشتمها و: سب الريحِ هو

  : مثال ذلك
١ - اهللا هذه الريح نلع.  
  .هذه ريح خبيثةٌ - ٢

 
א 

  .سب الريحِ حرام
ال «: قَالَ  النبِي أن  أُبي بنِ كَعبٍ حديثُ :والدليل على هذا

اللهم إِنا نسأَلُك من : تسبوا الريح، فَإِذَا رأَيتم منها ما تكْرهونَ، فَقُولُوا



  

 

٤٨  אא–אא 


 وذُ بِكعنو ،بِه لَتسا أُررِ ميخ نما، ويها فرِ ميخ نميحِ، والر هذرِ هيخ
    .)١(»فيها، ومن شر ما أُرسلَت بِهمن شر هذه الريحِ، ومن شر ما 

 

אم 
  :سب الريحِ قسمان

أا الفَاعلة بنفسها، أو أا  الريح معتقدا يسب أَنْ: األولالقسم 
  .تعاىل مع اللَّه ةفَاعل

  .أكرب ركش :حكمه
أَنَّ اللَّه وحده هو الَّذي الريح مع اعتقاده  يسب أَنْ :الثاين القسم
كلَ ذَلفَع.  

  .تعاىل للَّه سب حمرم؛ ألنه يف حقيقته :حكمه
 

אא 
  :نهى الشرع عن سب الريحِ ملا فيه من املفَاسد، ومنها

١. بقَيف أَنَّ السرِ ياَألم يقَةقح نلَى مع أرسلها وسخرها،ع 
  . من اَألمرِ شيٌء الَيس لَه ، والريح عز وجلَّوهو اهللا 

                                 
يف أبواب الفنت، الترمذي و ،)٢١١٣٨(٣٥/٧٥يف زوائد املسند أخرجه عبد اهللا بن أمحد ) ١(

يف كتاب  الكربى يف السنن النسائيو ،)٢٢٥٢(: برقم باب ما جاء في النهيِ عن سب الرياحِ
األدب ، والبخـاري يف  )١٠٧٦٩(: برقمما يقول إذا هاجت الريح  عمل اليوم والليلة، باب

سلسلة األحاديـث   ، وأورده األلباين يفحديثٌ حسن صحيح: ، قال الترمذي)٢٩٨(املفرد 
 ).٢٧٥٦(الصحيحة 



  

 

٤٩  אא–אא 


٢. هأنبس ل نمفَإِنَّ ال يستحق السب ،َالريح  قَادنم رخسم لْقخ
رِ اللَّهَألم.  

٣.ما تضمنه من االعتراض على قضاء اهللا وقدره.  
 

لא 
 عن النيب ةُ أن يقالَ عند هبوبِ الريحِ ما ثبتنالسن ذلكوم ،: 

إذا عصفَت الريح   النيب كانَ«: رضي اهللا عنها عائشةَ أم املؤمنني قالت
وأَعوذُ  ،وخير ما أُرسلَت بِه ،وخير ما فيها ،إين أَسأَلُك خيرها هماللَّ :قالَ

  .)١(رواه مسلم »وشر ما أُرسلَت بِه ،وشر ما فيها ،بِك من شرها
 

א 
وصفها بأوصاف خمتلفة غري متضمنة للسب، بل : لَيس من سب الريحِ

  . يقصد منها جمرد الوصف واإلخبار ال الذم و العيب
  .ما أشد هذه الريحهذه ريح شديدةٌ، هذه عاصفةٌ قويةٌ،  :مثل

I¤£¢¡: ل اهللا تعاىلوق :والدليل على ذلك
§¦¥H ]هلو، وق]١٩:القمر :I 

H ]لَت١٦:فُص[.  
ررصالص شديدةُ: والريح عاليةُ ،الربودة الصوت.    

                                 
باب التعوذ عند رؤية الريحِ والغيمِ والفـرحِ   يف كتاب صالة االستسقاء،مسلم  أخرجه) ١(

 ).٨٩٩(: برقم ،باملطرِ



  

 

٥٠  אא–אא 


אسאW 
אو 

  
א 

  .مأخوذ من الرؤية: الرياُء لغةً
  .إظهار العبادة لقصد رؤية الناس هلا، فيحمدونه عليها :وشرعا

ُ، مأخوذةٌ من االستماع، وذلك أن يسمع الناس السمعة: ومن الرياِء
  .شيئا من الطاعة واخلري كذكر اهللا تعاىل، لكي يثين عليه الناس

ألن صاحبه يظهِر أن العمل هللا، ؛ الشرك اخلفي: الرياُءمى ويس
  .ويخفي يف قلبه أنه لغري اهللا

 

אW 
١.ثنوا عليهوي الناس راهيل هاإلنسانُ صالت نسأنْ حي .  
٢.اسالن ليهع ثْنِيياإلنسانُ ل قأنْ يتصد .  
٣. ُظالواع نسأنْ حياسالن ليهع ثْنِييل هموعظت.  

 

א 
  .الرياء حرام، وهو من الشرك األصغر

  :والدليل على هذا



  

 

٥١  אא–אא 


١.قولُ اهللا تعال :Ilkjihgf

utsrqponmH 
  .]٧ -٤:املاعون[

٢. ُحديثنِ لَبِيدب ودمحاَأل مارِيصن   ولَ اِهللاسأَنَّ ر 
: قَالُوا، »أَخوف ما أَخاف علَيكُم الشرك اَألصغرإِنَّ «: قَالَ

الرياُء، يقُولُ اُهللا عز «: وما الشرك اَألصغر يا رسولَ اِهللا؟ قَالَ
جوةاميالْق موي ملَّ لَه هِمالمبِأَع اسالن زِيوا إِلَى : إِذَا جباذْه

تكُن يناالَّذيني الداُءونَ فرت م،  مهدنونَ عجِدلْ توا هظُرفَان
  .   )١(رواه أمحد .»جزاًء

 
אא 

: قَالَ  عن أَبِي سعيد الْخدرِيف ،خياف الرياء على أمته كان النيب 
 ولُ اللَّهسا رنلَيع جرخ الْم ذَاكَرتن نحنالَ، فَقَالَوجالد أَالَ«: ِسيح 

: قُلْنا: قَالَ» أُخبِركُم بِما هو أَخوف علَيكُم عندي من الْمِسيحِ الدجالِ؟

                                 
قال احلافظ ) ٦٤١٢(٩/١٥٤شعب اإلميان  ، والبيهقي يف)٢٣٦٣٠(٣٩/٣٩أمحد أخرجه )١(

): ١/٦٩الترغيب والترهيب (، وقال املنذري )٢/٢١٢بلوغ املرام ( حسن إسناده: ابن حجر
 ).٩٥١( سلسلة األحاديث الصحيحةيف  إسناده جيد، وصححه األلباين



  

 

٥٢  אא–אא 


الشرك الْخفي، أَنْ يقُوم الرجلُ يصلِّي، فَيزين صالته، لما «: بلَى، فَقَالَ
   .)١(رواه أمحد وابن ماجه .»يرى من نظَرِ رجلٍ

 
אא 

  :خمالطة الرياء للعمل على وجهني
  . أن يكون الرياء يف أصل العمل :الوجه األول

أن يقوم فيصلي من أجل الناس، أو يتصدق من أجل الناس، أو  :مثل
  .يذكُر اهللا من أجل الناس

هذَا العملُ فَاسد ال يقبلُه اهللا تعاىل، وذلك أنَّ اهللا تعاىل الَ  :حكمه
  .يقبلُ الْعملَ إالَّ إذا كان خالصا له وحده ال شريك له

أن يكون أصل العمل هللا تعاىل، ولكن يزيد فيه وصفًا  :الوجه الثاين
  . أو شيئًا ألجل الناس

ته، أو يتصدق هللا أن يصلي هللا فإذا أحس مبن يراه طول صال: مثل
  .فإذا شعر مبن يراه زاد يف مقدار الصدقة

   :حكمه
  :له حالتان

                                 
باب الرياِء والسـمعة  يف كتاب الزهد،  ابن ماجه، و)١١٢٥٢(١٧/٣٥٤أمحد أخرجه ) ١(
 ٤/٢٣٧مصباح الزجاجـة  (حسن  هإِسناد: ، وهذا لفظه، قال البوصريي)٤٢٠٤( ٢/١٤٠٦
 ).٢٦٠٧( صحيح اجلامع ، وحسنه األلباين يف))٧٩٤١(



  

 

٥٣  אא–אא 


أن يكونَ خاطرا عارِضا، فهذا جيب دفَعه، فإذا دفعه لَم  :احلالة األوىل
هرضي .  

أن يسترسلَ معه فهذا ال يبطلُ مجيع عمله، وإمنا يبطل  :احلالة الثانية
هتنِي سبالثوابِ واإلمثِ ح نم العمل الذي قارنه الرياء، ويكون لَه.  

  

אدאא 
 

إرادة نيا بعملِالد اآلخأن يعمل املسلم األعمال الصاحلة ال يريد : هو رة
ثواب اهللا تعاىل، وإمنا يريد ماال أو جاها أو مرتلة أو وظيفة يف بذلك 

  .الدنيا
  :أمثلة ذلك

  .تعلُّم العلم الشرعي؛ رد احلصول على الوظيفة - ١
  .اجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل؛ رد احلصول على الغنيمة - ٢

لك ال جيوز للمسلم أن يعمل شيئا من األعمال الصاحلة يريد بذ :حكمه
   . جمرد الدنيا

  :والدليل على ذلك
Ionmlkjihg: تعاىل اهللا قول - ١

~}|{zyxwvutsrqp
H ]١٥:هود[.   



  

 

٥٤  אא–אא 


من تعلَّم علْما مما يبتغى بِه « :قال  أن النيب  عن أيب هريرةَ - ٢
 ةنالْج فرع جِدي ا، لَمينالد نا مضرع بِه يبصيإِال ل هلَّمعتاِهللا، ال ي هجو

ةاميالْق مونِي، )١(»يعا :يهرِحي.   
   

                                 
: بـرقم  ،باب يف طلب العلم لغري اهللا تعاىل يف كتاب العلم،داود  بوأ، و)٨٤٥٧(١٤/١٦٩أمحد  أخرجه) ١(
ابـن حبـان    هصـحح ، و)٢٥٢(: بـرقم  بِه والعملِ بالعلمِ االنتفَاعِ بابيف املقدمة،  ابن ماجهو ،)٣٦٦٤(
 .صحيح هإسناد :٣١٤رياض الصاحلني ص ، وقال النووي يف)٧٨(١/٢٧٩



  

 

٥٥  אא–אא 


אسאW 
א 

  
א 

مائموهي :الت ،ميمةأو : مجع ت أو سيور أو كتابات أو عظام زاترخ
خيوطٌ أو خرق وغريها، تعلَّق يف أعناق الصبيان أو غريهم، أو يف العضد، 
أو على البيوت أو السيارات، بغرض دفع البالء من العني أو املرض أو 

  .الشياطني، أو رفعِ ذلك بعد وقوعه
  .كَانوا يعتقدونَ أَنها تمام الدواء والشفَاِءألنَّ العرب  :بذلك سميت

 

א 
  :التمائم نوعان
  :أن يكون املعلَّق من غري القرآن الكرمي، وهي قسمان: النوع األول
  :ينايف التوحيد بالكُلِّية، وله صور شرك أكرب :القسم األول

- أ   التمائم اليت فيها استعانةٌ بالشياطني، أو استعانةٌ تعليق
باملالئكة، أو بأمساَء جمهولة، فهذا شرك أكرب ملا فيه من 

  .االستعانة بغري اهللا ودعائه واالستغاثة به
-ب   ،اأن هذه التمائم واحلروز تدفع البالء أو ترفعه بذا اعتقاد

فهذا شرك أكرب العتقاد البسها أن هناك متصرفًا بالنفع 



  

 

٥٦  אא–אא 


   . الضر مع اهللا تعاىلو
وهو بقية ، ينايف كمال التوحيد الواجب شرك أصغر: القسم الثاين

التمائم إذا مل يعتقد أا متصرفة بنفسها، وإمنا يعتقد أن لبسها سبب يف 
دفع البالء أو رفعه، كالتمائم اليت يكتب فيها كالم ورموز غري مفهومة، 

  .والودعات، واخليوط، واألساور، وغريها
واألدلة على حترمي تعليق هذا النوع من التمائم، وأنه شرك كثرية، 

  :منها
١. حديثُ أيب ارِيصريٍ اَألنشب  ولِ اللَّهسر عكَانَ م هأَن  يف

 ولُ اللَّهسلَ رسفَأَر ،فَارِهضِ أَسعب ًوالسي «: أَنْ رف نقَيبالَ ي
  .)١(متفق عليه .»قُطعت إِالّ من وترٍ، أَو قالَدةٌ رقَبة بعريٍ قالَدةٌ

٢. ُحديثنِيهرٍ الْجامنِ عةَ بقْبع   ولَ اِهللاسأَنَّ ر َقَال :» نم
كرأَش ةً فَقَديممت لَّق٢(رواه أمحد .»ع( .  

  
  

                                 
، باب ما قيلَ في اجلَرسِ ونحوِه في أَعناقِ اِإلبِلِيف كتاب اجلهاد والسري، البخاري  أخرجه) ١(

: برقم باب كَراهة قالدة الْوترِ في رقَبة الْبعريِ والزينة،يف كتاب اللباس مسلم ، و)٢٨٤٣( :برقم
ما يعلق يف رقبة الـبعري   :والقالدة، »أُرى ذَلك من الْعينِ«: قَالَ مالك :، زاد مسلم)٢١١٥(

 .واحد أوتار القوس :والوتروغريه، 
 ،))٥٦٣(٢/٦٠٠الباحث  بغية(يف مسنده احلارث ، و)١٧٤٢٢(٢٨/٦٣٦أمحد  أخرجه) ٢(
، ٤/٢٤٣املستدرك علـى الصـحيحني    يف حلاكم، وا١٧/٣١٩املعجم الكبري  يف لطرباينوا

 ).٤٩٢(١/٨٨٩سلسلة الصحيحة ال وصححه األلباين يف



  

 

٥٧  אא–אא 


  .أن يكون املعلَّق من القرآن الكرمي: النوع الثاين
أو ) يس(صغري، أو سورة معينة كسورة  تعليق مصحف: مثل

، أو آية معينة كآية )اإلخالص، والفلق، والناس: سور(املعوذات الثالث 
  .الكرسي

، وإياهم اهللا تعاىل نارمح العلماءوهذا النوع من التمائم اختلف فيه 
  :ا يليملوالصحيح أن تعليقها ال جيوز، 

١. عموم النهي عن التمائم، ومل يستثن النيب  ،منها شيئا
  .فيدخل فيه ما كان من القرآن الكرمي وغريه

٢. مائم، حىتي إىل التساهل يف تعليق التالذريعة، فإنه يؤد دس
  .يفضي إىل تعليق التمائم الشركية

٣.ا للقرآن الكرمي لالمتهان؛ أنيف مله معه حي ألنه يف ذلك تعريض
  .غري الئقة أماكن

 
א 

ن صور وأشكال التمائمِ املنتشرة ما يليم :  
١. يف خيط، وتعليقها على اتعدخرزات أو عظام أو و نظم

  .الصدر لدفع العني واألرواح الشريرة
٢. خرق سوداء على بعض السيارات، وقد انتشر هذا يف تعليق

  .بعض سيارات األجرة، وسيارات التحميل
٣. مصحف صغري داخل علبة حديدية أو حناسية مرتبطة وضع



  

 

٥٨  אא–אא 


  .بسلسلة، وتعليقه على الصدر، أو يف موضع من البيت
٤. املصحف يف املكتب أو السيارة بقصد دفع العني وضع

  .   والشياطني
٥.صورة العني الزرقاء ١(وضع(  ةزرأو يف خ وتعليقها يف كَف

  .على الصدر أو السيارة، لتدفع العني
٦. أسورةٌ تلبس يف اليد أو العضد من حناس أو حديد أو غريمها

  .بقصد احلفظ من العني والشياطني
 

دوאع 
الواجب على املسلم أن يعلق قلبه باهللا تعاىل ويتوكل عليه وحده ال  

شريك له، وال يفعل لدفع البالء أو رفعه إال األسباب املشروعة من 
ة واألذكار، أو اجلائزة كاألدوية املباحة بأنواعها، مع اعتقاد أن اهللا األدعي

  .تعاىل هو احلافظ الكايف وهو الشايف املعايف سبحانه وتعاىل
IIII: ومن توكَّل على اهللا كفاه، قال تعاىل

HHHH ]وأما من تعلق بغريه، فإن اهللا يكله إليه]٣:الطالق ،.  
 

وאא 
النصح : الواجب علينا تجاه من نراه حيمل شيئا من هذه التمائم هو

                                 
رسم لعني إنسان باللون األزرق، يزعم اجلهال أا تدفع العني عمن علَّقها : العني الزرقاء) ١(

  .عليه



  

 

٥٩  אא–אא 


والتحذير بالرفق واللني واحلكمة، وتوجيههم للتعلق باهللا تعاىل والتوكُّل 
عليه، وبيان أن هذه األعمال ال جتوز، وأا من التشبه بأعمال اجلاهلية 

  .اليت جاء اإلسالم بإبطاهلا
  

א 
من علق قلبه بالتمائم فإن اهللا تعاىل يتخلى عنه، ويكله إليها، وهي ال 
تنفع وال تضر، وال ختفض وال ترفع، وذلك عقوبة  له على تعلقه ا، فإن 

رمحه اهللا أن النيب عبد اِهللا بنِ عكَيمٍ ويف حديث  اجلزاء من جنس العمل،
 َقال :»نم هلَ إِلَيكئًا ويش لَّقع١(رواه أمحد .»ت(   .  

  

אאא 
الذين يعلقون التمائم بأنواعها بأنه بريء منهم،  لقد هدد النيب 

قَالَ لي : قَالَ األنصاري  ثَابِت بن رويفع وذلك يف احلديث الذي رواه
فَأَخبِرِ الناس أَنه من ، رويفع، لَعلَّ الْحياةَ ستطُولُ بِكيا «: رسولُ اِهللا 

عقَد لحيته، أَو تقَلَّد وترا، أَو استنجى بِرجِيعِ دابة أَو عظْمٍ، فَإِنَّ محمدا 

                                 
باب ما جاء في كَراهية يف أبواب الطب، الترمذي و ،)١٨٧٨١( ٣١/٧٧أمحد  أخرجه) ١(

، وهو مرسل، وقد ضعف إسناده الترمذي وغريه، وله شواهد، وهلذا )٢٠٧٢(: برقم ،التعليقِ
 .١٨١غاية املرام يف ختريج أحاديث احلالل واحلرام ص حسنه األلباين يف



  

 

٦٠  אא–אא 


 رِيٌءب هنففي هذا احلديث وعيد شديد ملن علق على رقبته )١(»م ،
  .ممن فعله ترا، وهو يدل على أنه من كبائر الذنوب؛ لتربؤه و

   

                                 
باب ما ينهى عنـه أَنْ  يف كتاب الطهارة، داود  وأبو ،)١٦٩٩٦(٢٨/٢٠٦أمحد  أخرجه )١(

، قـال  )٥٠٦٧(: برقم عقْد اللِّحيةيف كاب الزينة، باب النسائي و ،)٣٦(: برقم يستنجى بِه
البـدر املـنري   و ،١/٢٩٢،٢/١١٦ب ذاموع شرح امله(، جيد هإِسناد: النووي وابن امللقن

ما كانوا : »عقَد لحيته« ، ومعىن)٢٧( أيب داود سنن صحيح، وصححه األلباين يف )٢/٣٥٢
إن املراد بذلك عقد اللحى يف الصالة، : يفعلونه يف احلرب، يعقدون حلاهم تكربا وعجبا، وقيل

 .العذرة والروث: »الرجيع«جعل قالدة يف عنقه أو عنق دابته، و: »تقلَّد وترا« ومعىن



  

 

٦١  אא–אא 


אسאW 
א 

  
א 

  . القراءة على املريض وحنوه، لرفع الضر عنه :وهيمجع رقْية،  :الرقى
 

אق 
  :للرقية طُرق متعددةٌ منها

١.راءة على املريض مباشرة مع النفث أو من غري نفثالق .  
٢. راءة على النفس أو املريض مع وضع اليد على موضع األمل، أوالق

  .مسحه باليد
٣. النفثُ يف ماء، مث يسقاه املريض، أو يغسل به موضع األمل، أو

  .يغتسل به
٤. غسل، مثعفران وحنوه يف صحن أو ورقة نظيفة، مث يالكتابة بالز

 ويسمىبه املريض أو يغسل به موضع األمل، أو يغتسل به، يشر
  .)١(هامحى بغسلألن الكتابة ت) وحمالْ: (هذا العمل

                                 
لصحون كتابة ثابتة فهذا ال جيوز ملا فيه من امتهان القرآن الكرمي، أما كتابة اآليات على ا) ١(

  .وليس من الرقية اجلائزة



  

 

٦٢  אא–אא 


א 
  :الرقى ثالثة أنواع

  .الرقية الشرعيةُ: النوع األول
من األذكار،  ما كان بالقرآن الكرمي، وما أُثر عن النيب : وهي

  .وباألدعية الشرعية الواضحة
  .الرقية ا جائزة :حكمها

: قَالَ  عوف بنِ مالك اَألشجعي حديثُ :الدليل على جوازها
ةيلاهي الْجي فقرا نا ،كُنولَ اِهللا :فَقُلْنسا ري، كي ذَلى فرت ففَقَالَ ؟كَي :

رواه  .»بأْس بِالرقَى ما لَم يكُن فيه شرك اعرِضوا علَي رقَاكُم، الَ«
  .)١(مسلم

  شروط الرقية املشروعة
  : يشترط جلواز الرقية ثالثة شروط

١. أن تكون بكالم اهللا تعاىل، أو بكالم رسوله أو باألدعية ،
  .بأمسائه وصفاته الواضحة املشتملة على دعاء اهللا تعاىل

٢.أن تكون باللسان العريب وما يعرف معناه.  
٣.ا، بل بتقدير اهللا تعاىلأن الرقية ال تؤثر بذا أن يعتقد.  

  

                                 
 ).٢٢٠٠( :برقم ،باب ال بأْس بِالرقَى ما لَم يكُن فيه شرك كتاب السالم، ،مسلم أخرجه) ١(



  

 

٦٣  אא–אא 


  .الرقيةُ احملرمةُ: النوع الثاين
وهي الرقية اليت ال تتوفر فيها شروط الرقية املشروعة، ولكنها ال تصل 

  .م غري املفهومالرقية بالكال: إىل حد الشرك، مثل
  .حمرمة، وهي من ذرائع الشرك :حكمها

  .الرقية الشركية: النوع الثالث
دعاء غري اهللا، واالستغاثة بغري : وهي الرقى املشتملة على الشرك، مثل

اهللا، واالستعاذةُ بغري اهللا، كاليت فيها استغاثةٌ باملالئكة أو األنبياء أو اجلن 
  .والشياطني

  .ال جتوز، وهي شرك أكرب :حكمها
ركمة وشا حمراِهللاحديث : والدليل على أ دبع  سعودبنِ م  َّأن

 النيب َقال :»كرلَةَ شوالتو ،مائمالتقَى، و١(رواه أمحد .»إِنَّ الر(.  
وإمنا كانت من الشرك ملا يراد ا من دفع املضار، وجلب املنافع من 

  .اهللا تعاىل غري
 

                                 
: برقم يقِ التمائمِباب في تعل يف كتاب الطب،داود  ، وأبو)٣٦١٥(٦/١١٠أمحد  أخرجه) ١(
ابـن   هصحح، و)٣٥٣٠(: برقم باب تعليقِ التمائمِيف كتاب الطب، ابن ماجه ، و)٣٨٨٣(

واأللبـاين يف   ،٤/٢٤١املستدرك على الصـحيحني  يف حلاكم وا ،)٦٠٩٠(١٣/٤٥٦حبان 
نوع من السحر يعملونه يزعمون أنه حيبب  :والتولة، )٢٩٧٢(٦/١١٦١سلسلة الصحيحة ال

 ).العطف: (املرأة إىل زوجها والرجل إىل امرأته، ويسمى



  

 

٦٤  אא–אא 


אא 
 يه مبا وردرقأن ت ةنن السفَم ريضم عندك ضرا أو حريضم رتإذا ز

  : كلِّه أو بعضه، ومنه
١.»َّالل فاش مها، اللَّفُالن فاش مها، اللَّفُالن فاش مهافُالن «

ثَالثَ مارهمباس يه١(ت تسم(.  
٢. ُجتلس عند رأسه، وتقولاترم عبس :»يمظالْع أَلُ اللَّهأَس، 

  .)٢(»أَنْ يشفيك ؛رب الْعرشِ الْعظيمِ
٣.» إِلَى ي لَكشميا، وودع كَأُ لَكني ،كدبع فاش مالله

الة٣(»الص(   .  
٤.»ِاسالن بر ما ،اللَّه ،اسبِ البي، الَ أَذْهافالش تأَنو هفش

   .)٤(»شفَاؤك، شفَاًء الَ يغادر سقَما شفَاَء إِالَّ

                                 
، وليس يف البخاري التكرار، )١٦٢٨(: برقم، ومسلم )٥٦٥٩(: برقمأخرجه البخاري ) ١(

 .مرارٍثَالثَ » اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا«: لسعد بن أيب وقاص قاله النيب 
: بـرقم  الترمذي، و)٣١٠٦(: برقم داود وأب، و)٢١٣٨(،)٢١٣٧(٤/٤٠أمحد  أخرجه) ٢(
 ٧/٢٤٠ابـن حبـان    هصححو) ١٠٨١٥(: برقموحسنه، والنسائي يف الكربى ) ٢٠٨٣(
 .١٣٤األذكار صيف لنووي وا ،٤/٢٣٦ ، واحلاكم)٢٩٧٥(
ابن  هصححو ،من قوله ) ٣١٠٧(: برقم داود وأبو) ٦٦٠٠(١١/١٧٣أمحد  أخرجه) ٣(

، )١٣٦٥( ،)١٣٠٤( سلسلة الصـحيحة ال ، وحسنه األلباين يفمن فعله ) ٢٩٧٤( حبان
 .والقتلَ فيهم اجلرحيكثر : »ينكَأُ لَك عدوا« ومعىن 

 ).٥٧٤٣(: برقمأخرجه البخاري ) ٤(



  

 

٦٥  אא–אא 


٥. ضِ، ثُملى اَألرها عتضع ى، ثُمنمالي كتاببلَى سفُثُ عنت
بِسمِ اللَّه، تربةُ أَرضنا، «: تضعها علَى موضعِ اَأللَمِ، وتقولُ

ب ابِرِيقَةنبر ا، بِإِذْننيمقفَى سشا، ينض١(»ع(.  
٦.» ٍفْسكُلِّ ن رش نم ،يكذؤٍء ييكُلِّ ش نم ،يكقمِ اِهللا أَربِاس

يكفشاُهللا ي ،داسنِ حيع أَو، يكقمِ اِهللا أَر٢(»بِاس(.  
٧.قراءة سورة الفاحتة كاملة، مع النفث على املريض، فَـ»ها إِن

  .)٣(»رقْيةٌ
 

אنאٍW 
١.»كدي عى[ ضنمالي[ ى الَّلَعذم أَلَّمي تكدسن ج.  
٢.ْقُلو:  مِ اللَّهثَالثًا -بِاس.   
٣.اترم عبقُلْ سوذُ بِ :وـأَع]ةزع[ م هترقُدو اللَّهم رن ش ا أَجِد

راذأُح٤(»و(   .  
 
 

                                 
 ).٢١٩٤(: برقم، ومسلم )٥٧٤٥(: برقمأخرجه البخاري ) ١(
يـا  : لـه  قَالَ ،، وهي رقيةُ جربيل عليه السالم للنيب )٢١٨٦(: برقم مسلم أخرجه) ٢(

دمح؟ فَقَالَ ،متكَيتاش :»معا»ن قَاهفَر ، . 
 ). ٢٢٠١(: برقم مسلم، و)٢٢٧٦(: برقمأخرجه البخاري  كما قاله النيب ) ٣(
 .، والزيادتان منه٤/٢١٧أمحد و ،)٢٢٠٢(: برقم مسلم) ٤(



  

 

٦٦  אא–אא 


وאFEא 
يسن للمسلم أن يعوذَ نفسه وأوالده وإن مل يكن هناك مرض، ومما 

  :يتعوذُ به ما يلي
١. ذات الثالثراَءةُ املعوِاإلخالص، والفلق، والناس: سور(ق( ،

  .النوموخباصة عند 
٢.راَءةُ آية الكرسي، وخباصة عند النومِق.  
٣.أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق، عند نزول : قول

  .أي مكان
٤.بقول وبنات بنني أو: تعويذ األوالد ِيذُكا«أُعيذُكُمأو  »أُع

يذُكُنأو أع يذُكُمأع » طَانيكُلِّ ش نم ،ةاماِهللا الت اتمبِكَل
ةنٍ الميكُلِّ ع نمو ،ةامه٢(»و( .   

  
אW 

١. قية ال تكون إاله أن الربعض الناس رقية نفسه، واعتقاد ترك
  .من أشخاص حمددين

٢.اليقني يف االستشفاء بالقرآن الكرمي، وإمن ا يرقي أو عدم

                                 
 . تقدم أن العوذة تكون قبل املرض، وهي للتحصن من األمراض، والسحر والعني )١(
أَنَّ  ب عنِ ابنِ عباسٍ، وهذا لفظه، )٢١١٢(: برقمأمحد و ،)٣١٩١(: برقم البخاري) ٢(

كَانَ إِبراهيم أَبِي يعوذُ بِهِما «: وكَانَ يقُولُ ، فَذَكَره،كَانَ يعوذُ حسنا وحسينا رسولَ اِهللا 
اقحإِسيلَ واعمإِس«. 



  

 

٦٧  אא–אא 


  .يسترقي جتربة
٣. مباشرة، مع فشقية إذا مل يالر ل بطلب الشفاء، وتركالتعج

أن الرقية ميكن أن تفيد من مرة، أو تكرر مرات أو أكثر من 
  .ذلك

٤.قية يف األمراض العضويةأنه ال تشرع الر اعتقاد.  
٥. ،تعلُّق القلب بأشخاص معيني للرقية عندهم، وظن النفع منهم

  .ما هم إال أسبابو
   



  

 

٦٨  אא–אא 


دאسאW 
א 

  
א 

التشاؤم مبا يقع من املرئيات أو املسموعات أو األيام أو  :هو التطَير
  .الشهور أو غريها
  .ألن أصل التشاؤمِ عند العرب ابتدأ من الطيور :سمي بذلك

 
אW 

١.برؤية بعض الطيور أو احليوانات، مثل الغراب، أو : التشاؤم
  .البوم، أو القطَّة السوداء

٢.ةاهبرؤية إنسان ذي ع التشاؤم.  
٣. ،ببعض األيام الشهور، كشهر صفر أوالتشاؤم .  
٤. ببعض األرقام، كما يتشاءم بعض أهل البدع بالرقم التشاؤم

يقلدهم يف ذلك ، و)١٣(، ويتشاءم بعض الغربيني بالرقم )١٠(
  .بعض املسلمني

٥. بانكسار شيء، أو سقوطه، أو رؤية شيء مكسور التشاؤم
  .كمرآة مكسورة

٦. ،باألبراج أو النجوم، كالتشاؤم مبن يولد يف برج كذا التشاؤم



  

 

٦٩  אא–אא 


أو التشاؤم بالسفر أو احلرب يف برج كذا، أو بالزواج يف برج 
  .كذا

٧.مكان،  التشاؤم ببعض األماكن، كما لو حصل له حادث يف
  .فيتشاءم من املرور به

  
א 

التطري حرام، وهو من الشرك األصغرِ املنايف لكمال التوحيد الواجب، 
  : والدليل على ذلك

١. حديثودعسنِ مب اللَّه دبع  َّأن  ولِ اللَّهسر َقَال :
 .»الطِّيرةُ شرك، الطِّيرةُ شرك، ثَالثًا«

 .ولَكن اللَّه يذْهبه بِالتوكُّلِ ،وما منا إِالَّ :قال ابن مسعود 
  .)١(رواه أمحد وأبو داود والترمذي وابن ماجه

                                 
: بـرقم  باب في الطِّيـرة يف كتاب الطب، داود  وأب، و)٣٦٨٧(٦/٢١٣أمحد  أخرجه )١(
 )١٦١٤(: بـرقم  باب ما جاَء في الطِّيرةيف أبواب السري، الترمذي ، وهذا لفظه، و)٣٩١٠(
، قـال  )٣٥٣٨(: برقم باب من كَانَ يعجِبه الْفَأْلُ ويكْره الطِّيرةَيف كتاب الطب، ابن ماجه و

غايـة  ، واأللباين يف )٦١٢٢(١٣/٤٩١ابن حبان  هصححو حديثٌ حسن صحيح، :الترمذي
 ).٣٠٣(١٨٦املرام ص 



  

 

٧٠  אא–אא 


٢. رٍوحديثمنِ عاِهللا ب دبع نولُ اِهللا : قَالَ ب عسقَالَ ر
 :» نةُ مرالطِّي هتدر نمكرأَش فَقَد ةاج١(رواه أمحد .»ح(  .    

 
אא 

فيما أراده، أو  يضما حيمل اإلنسان على املُ :الطِّيرة املنهي عنها، هي
ا ما قد جيده اإلنسان يف نفسه عندما يرى أو يسمع فيه، أم يضاملُ مينعه من

إذا استرسل معه، شيئًا حسنا أو سيئًا، فهو أمر ال يالم عليه اإلنسان؛ إال 
  .أو ترتب عليه إقدام أو إحجام

يلَمكَمِ السةَ بن الْحاوِيععن م  َقال :يثُ  :قلتدإين ح ولَ اللَّهسيا ر
 :قالَ ،يأْتونَ الْكُهانَ وإِنَّ منا رِجاالً ،اهللا بِاِإلسالمِ جاَء دعهد بِجاهلية وقَ

ذَاك شيٌء يجِدونه يف « :قالَ ،ومنا رِجالٌ يتطَيرونَ :قالَ. »تأْتهِم الَفَ«
، )٢(رواه مسلم .»)يصدنكُم الَفَ :ويف لفظ(، »يصدنهم صدورِهم فالَ

 ن النيبفبي  أن ما جيده اإلنسان يف صدره فال شيء عليه فيه إذا مل مينعه
 .من املضي يف مقصده

 
                                 

يف  ابن السين و، ١٣/٢٢املعجم الكبري  يف لطرباين، وا)٧٠٤٥(٦٢٣/ ١١ أخرجه أمحد) ١(
 سلسـلة األحاديـث الصـحيحة   ، وصححه األلباين يف )٢٩٢( ٢٥٤عمل اليوم والليلة ص 

)١٠٦٥.( 
باب تحرِميِ الْكَالمِ يف الصالة ونسخِ ،ِ كتاب الْمساجِد ومواضعِ الصالةيف مسلم  أخرجه) ٢(

 ).٥٣٧(: برقمما كان من إباحة 



  

 

٧١  אא–אא 


אمول 
ا جاء اإلسالم بعقيدته الصحيحة اليت تربط املؤمن بربه جل وعال، ملَ

عن التطري، ونفى  هللا وترفع عنه ضالالت اجلهل واخلرافة، ى رسول ا
الَ عدوى «: لَقَا أَنَّ رسولَ اللَّه  ببنِ عمر عبد اهللا عن أثره، ف
يالَ طةَووأنه ال حقيقة هلا ، ففي)١(متفق عليه .»ر ةرهذا إبطال للطِّي.  

أن الطيور وغريها ال عالقة هلا باحلُسنِ والقُبح، وال  :وسبب ذلك
باخلري والشر، وال باهلدى والضالل، وإمنا هي خلق مسخر من خلق اهللا 

؛ أو تشاؤماً تعاىل، فال جيوز االعتماد عليها يف التصرف يف احلياة تفاؤالً
بل جيب االعتماد على اهللا تعاىل وحده ال شريك له، مع فعل األسباب 

  .املمكنة لصالح األمر، وجتنب فساده
 

אج 
  :تدفع الطِّيرةُ بأمور منها

١.،كُّلِ على اهللا تعاىلالتو دقبأن يعلم املؤمن علما يقينيا أن  ص
األمر كله بيد اهللا تعاىل، وأنه ال تأثري لشيء وال ألحد إال 
بتقدير اهللا وحده ال شريك له، وكلما قوي توكل املؤمن 

بن على ربه اندفع عنه شبح التطري والتشاؤم، قال عبد اهللا 

                                 
يف كتـاب  مسـلم  و ،)٥٤٢١(: ، برقمباب الطِّيرةيف كتاب الطب، البخاري أخرجه ) ١(

 ).٢٢٢٥(: برقم ،باب الطِّيرة والْفَأْلِ وما يكُونُ فيه من الشؤمِ السالم،



  

 

٧٢  אא–אא 


  .ا إالَّ، ولكن اهللا يذهبه بالتوكلوما من: مسعود 
٢. ُبأن يعلم املؤمن أن ما أصابه  اإلميان بقضاء اهللا وقدره،تقوية

مل يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه مل يكن ليصيبه، فيمضي يف 
أمره الذي يقصده عاملا بأن اهللا كتب مقادير اخلالئق قبل أن 

  .خيلق السموات واألرض خبمسني ألف سنة
٣.بأن حركة الطري أو غريه ال أثر هلا يف ملكوت اهللا و لمال الع

وأن هذه األشياء اليت يتطري ا بعض الناس  يف قضائه وقدره،
حتصل مئات أو آالف املرات وال حيصل عندها شيء مما 
يتوقعه املتطريون اجلاهلون، وإمنا حصلت أشياء يسرية بقدر 

  . اهللا تعاىل فنقلها الناس لغرابتها، وإال فهي ال تكاد تذكر
٤.بأن التطري ال يضر إال صاحبه لمفاملؤمن ال يضره إال ما  ،الع

كتب اهللا له، وكلما كان املؤمن غافال عن هذه األشياء غري 
ملتفت هلا فإا ال تضره وال تؤثر يف حياته كما هو حال 

  . عامة املؤمنني املوحدين
 

א 
من وقع يف التطري احملرم، فالواجب عليه أن يتوب إىل اهللا تعاىل، 

من كفارة للتطري، كما  ألصحابه  مه النيب ما علَّويسن له أن يقول 
من ردته :» قَالَ رسولُ اِهللا : قَالَ ب عبد اِهللا بنِ عمرٍويف حديث 

كرأَش فَقَد ةاجح نةُ مر؟ قَالَ: ، قَالُوا»الطِّيكةُ ذَلا كَفَّارولَ اِهللا، مسا ري :



  

 

٧٣  אא–אא 


خيرك، وال طَير إِال طَيرك، وال إِلَه  خير إِالّ هم الَاللَّ: أَحدهمأَنْ يقُولَ «
كر١(رواه أمحد .»غَي(   .    

 
אوW 

١.يقدح يف عقيدة املسلم، ويوقعه يف الشرك.  
٢. يضعف التوكل على اهللا تعاىل، ويعلق القلب بغريه مما ال ينفع

  .وال يضر
٣.لتمسك باألوهام واالعتماد على اخلياالت الفارغةيؤدي إىل ا.  

 

                                 
يف  ابن السـين ، و١٣/٢٢املعجم الكبري  يف لطرباين، وا)٧٠٤٥(٦٢٣/ ١١ أخرجه أمحد) ١(

 ٣/٥٣سلسلة األحاديث الصحيحة ، وصححه األلباين يف )٢٩٢(٢٥٤والليلة ص عمل اليوم 
 ).١٠٦٥(حتت احلديث رقم 



  

 

٧٤  אא–אא 


אسאW 
א 

  
אدא 

 حرعملٌ شيطاينٌّ يتم عن طريق كالم يتكلم به الساحر  :هوالس
فتعينه الشياطني على تنفيذ مطلوبه، فيؤثِّر يف القلوب واألبدان، ومنه 

  .ختييالت تؤثِّر يف األبصار ال حقيقةَ هلا
 

אאع 
  :للسحر أنواع كثرية، أشهرها أربعة أنواع

ذي له حقيقة وأثر يف اخلارج، ال: وهوسحر التأثري، : النوع األولُ
يق كالم يتكلم به الساحر مع السحر الشيطَاين، ويتم عن طر: وهو

ر يف القلوب تدخينات ونفْث، فتعينه الشياطني على تنفيذ مطلوبه، فيؤثِّ
  .فيمرِض أو يضعف البدن أو يقتلواألبدان، 

   :ومن صورِ هذا النوع
١.يف ال فْثالن رحسقَدع .  
٢.وهو ولةالت حرق بني : سالذي يفر ،رفوالص طفحر العس

 أو امرأةً حملبة ،املرء وزوجه، أو يصرف رجال حملبة امرأة
  . ربط الرجل عن زوجته: رجل، ومنه



  

 

٧٥  אא–אא 


٣. فتطري إىل أن حتملَه الشياطني رل به الساحتوصحر الذي يالس
  .به يف اهلواء

لمه واستعماله كُفر وشرك، ومن األدلة على هذا النوع تع :حكمه
  :ذلك

١.قول اهللا تعاىل :IHGFEDCBA
O N M L K J I

QPH ]١٠٢:البقرة[. 

٢.قول اهللا تعاىل :IT S R Q P O
_^]\[ZYXWVU

dcba`H ]١٠٢:البقرة[. 

٣. م منم وعباد ما فيه من االستعانة بالشياطني، واالستغاثة
  .تعاىل بأي نوع من أنواع العبادة دون اهللا

الذي ليس له حقيقة وأثر يف  :وهو سحر التخيِيل،: النوع الثاين
اخلارج، وإمنا يتم بالتأثري على األبصار بطرق خفية، أو باالستعانة 

  .ويالت وتغيرات ال حقيقة هلاي الناس بالشياطني حىت يرِ
  :ومن صورِ هذا النوع

١. حقيقةً، أن رأنه يطري يف اهلواء وهو مل يط الناس رِي الساحري
أو أنه يقطع رأسه أو رأس غريه مث يعيده، أو أنه يدخل يف 

 .من فمه، مث خيرج من دبرِه جوف حيوان



  

 

٧٦  אא–אא 


٢. فرعون، حيث أروا الناس أن احلبال والعصي ةرحس رحس
INMQ: صارت ثعابني تسعى، كما قال اهللا تعاىل PO

ZYXWVUTSRH ]٦٦:طه[. 

®I´³²±°: وقال اهللا تعاىل
»º¹¸¶H ]١١٦:األعراف[.  

  :هذا النوع كفر أيضا، لعدة أسباب :حكمه
١. ،ا كما يف قصة سحرة فرعونحراه سمأن اهللا تعاىل قد س

  .وهو تعاىل قد حكم بأن السحر كفر
٢.م ال أن اهللا تعاىل حكم على أصحاب السبأ حرِ التخييلي

Ip: يفلحون، فقال اهللا تعاىل onmlkjih
zyxwvutsrqH ]٦٩:طه[.  

  .وال ينفى الفالح املطلق عن أحد إال ويكون كافرا
اليت هلا سحر العقاقري واألدوية واخلواص الكيميائية، : النوع الثالثُ

  . تأثري يف تغيري طبائع األشياء، أو التأثري يف األشخاص
: وهذا يف احلقيقة سحر جمازي، وسمي سحرا مع ظهور أسبابه

  . خلفائها على غري السحرة



  

 

٧٧  אא–אא 


الرابع النوع :فَّةمويه واخلداع والتاخل حرحبيث يفعل الساحر  :س
  .)١(ون حىت ترى ما ليس واقعا واقعاخبفَّة يده أشياء يخدع ا العي

الشعوذة، وهو يف احلقيقة سحر : ويطلق على هذا النوع من السحر
  .جمازي ال حقيقة له، وسمي سحرا خلفائه

هذان النوعان معصية وكبرية من كبائر  :حكم هذين النوعني
  :الذنوب، ألسباب منها

و كُفر، وهو السحر احلقيقي أما ذريعة للسحرِ الذي ه :أوالً
والتخييلي.  
أن سحرةَ هذين النوعني ميارسون أعماهلم باسم السحر،  :ثانيا

  .ويلبسون على الناس بأم سحرةٌ حقيقيون
  .ما فيهما من التمويه واخلداع والكذب: ثالثًا
 

א 
الساحر الذي يستعمل النوعني األولني اللذين مها كفر،  :أوالً

وعقوبته القتل كما ذهب إليه مجهور أهل العلم، والدليل على ذلك ما 
  :يأيت

                                 
أن التخييلي يؤثر فيه الساحر على األبصار فترى : والفرق بني هذا وبني السحر التخييلي) ١(

، أما يف سـحر  )استرهبوهمفَلَما أَلْقَواْ سحرواْ أَعين الناسِ و) :اويل وغريها، كما قال تعاىل
السحر والشعوذة، للـدكتور عمـر األشـقر    : ينظر. (اخلفَّة فمجرد خداع وإيهام وخفَّة يد

 ).٢٢٨-٢/٢٢٧ البن القيم بدائع الفوائد، و١٢٩، ١٢١ص



  

 

٧٨  אא–אא 


١. ين اإلسالم، وهلذا ذكره العلماءةٌ عن دورد حر كفرأن الس
 :والدليل على هذايف باب الردة، وعقوبة املرتد القتل، 

: قالَ اللَّه  سولَرأنَّ  بعباسٍ  بنِعبد اهللا  حديث
»من لُوهفَاقْت هينلَ دد١(»ب(.  

٢. أن قتل الساحر ثابت عن مجاعة من الصحابة منهم بعض ،
ثبت قتل : اخللفاء الراشدين، قال اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل

عمر، ، وهم الساحر عن ثالثة من أصحاب رسول اهللا 
  .اهللا عنهموحفصة، وجندب رضي 

الساحر الذي يستعمل النوعني الثالث والرابع اللذين مها معصية  :ثانيا
وتقدير ذلك  شره، ويكف يردعه البليغ الذي التعزير وعقوبته بكفر، وليسا

  .راجع إىل ما يراه اإلمام أو القاضي الذي أنابه اإلمام للنظر يف أمرهم
 

אאאW 
١.هأو خيربه بامسه ومشكلته ، أنه يسأل املريض عن امسه، واسم أم

  .قبل أن يتكلم
٢.قد يطلب من املريض تزويدمشطه، : ن آثاره املادية مثله بشيء م

  .شعرهأو ثوبه، أو 

                                 
واملرتدة  باب حكمِ املرتد، وقتالهم واملُعاندين املُرتدين استتابة كتابيف البخاري  أخرجه) ١(

 ).٦٥٢٤(: ، برقمواستتابتهِم



  

 

٧٩  אא–אא 


٣.إعطاء ما يسمى باحلجاب، وغالب ما يكتب فيه طالسم، وهي :
ف و أرقام، أو خطوط، أو حروأكلمات وأمساء غري معروفة، 

داخلها كتابةعات مقطعة، أو رسوم، أو مرب.  
٤. ن املريض إحضار حيوان ليذحبه، أو يأمره بذحبه، أوقد يطلب م

  .يأمره بأن ال ميس املاء لفترة حيددها
 

אوאوאאن 
  :إتيان السحرة أنواع

١. ات فهو كبريةن الشركيم لعمل السحر، فهذا إذا خال مإتيا
من الكبائر، ومن فَعلَه مل تقبل له صالةٌ أربعني يوما، والدليل 

: قَالَ  النبِيأن  بعضِ أَزواجِ النبِي  على ذلك حديث
» نيعبالةٌ أَرص لْ لَهقْبت ٍء، لَميش نع أَلَهافًا فَسرى عأَت نم

  .)١(رواه مسلم  »لَيلَةً
٢. م معبات، أو العمل مبا يأمرون إتياتصديقهم يف العلم باملغي

  .به من ذبح الذبائح أو االستغاثة بغري اهللا؛ فهذا كفر وشرك
٣. رد الفرجة ا يف االستطالع واملعرفة، أوم حبإتيا

  .واملشاهدة، فهذا ال جيوز إال مع اإلنكار عليهم
 

                                 
 ).٢٢٣٠(: برقم باب تحرِميِ الْكَهانة وإِتيان الْكُهانيف كتاب السالم، مسلم  أخرجه) ١(



  

 

٨٠  אא–אא 


אא 
تحصن الدائم باألوراد الشرعية،  لمن أهم طرق الوقاية من السحر ا

  :ومن ذلك
١. ذات الثالثثالث مرات ) اإلخالص والفلق والناس(قراءة املعو

  .يف الصباح واملساء وعند النوم
٢.قراءة آية الكرسي يف الصباح واملساء وعند النوم.  
٣.قراءة آخر آيتني من سورة البقرة كل ليلة. 

٤.يف األرض وال يف  بسم اهللا الذي ال يضر مع امسه شيء: (قول
  .ثالث مرات يف الصباح واملساء) السماء

  
  )النشرةُ: ويسمى(حلُّ السحرِ عن املسحورِ 

  
  .نوعان حلُّ السحرِ عن املسحورِ

حلُّ السحرِ بسحرٍ مثله؛ حيث يذهب املسحور أو  :النوع األول
  :أولياؤه إىل ساحر ليحلّ هلم السحر عنه، وهذا له صورتان

الذبح : أن يطلب منهم الساحر عمال شركيا، مثل :الصورة األوىل
لغري اهللا، أو التقرب للشياطني بأي قربة، أو االستغاثة م، أو تعليق 

  .استغاثة شركية
  .أا شرك أكرب: وحكم هذه الصورة



  

 

٨١  אא–אא 


أن ال يطلب منهم الساحر عمال شركيا، ولكن حيله  :الصورة الثانية
  .بطريقته

  .غري جائزة :الصورةوحكم هذه 
سئلَ  :قالَ بجابِرِ بن عبد اللَّه  حديث :والدليل على ذلك

رواه أمحد  »عملِ الشيطَان نهو م«: فقالَ ،عن النشرة اللَّه  رسولُ
  .   )١(وأبو داود 

  .)٢(حلُّ السحرِ بالرقية الشرعية، واألدوية املباحة :النوع الثاين
فهذا جائز بل : جائز، قال ابن القيم رمحه اهللا :لنوعوحكم هذا ا

٣(مستحب(.  
عموم األدلة الشرعية اآلمرة بالتداوي والرقية،  :والدليل على ذلك

كُنا نرقي في : قَالَ  عوف بنِ مالك اَألشجعي حديث :ومنها
ةيلاها ،الْجولَ اِهللا :فَقُلْنسا ري، كي ذَلى فرت ففَقَالَ ؟كَي :» لَيوا عرِضاع

    .)٤(رواه مسلم  »بأْس بِالرقَى ما لَم يكُن فيه شرك رقَاكُم، الَ

                                 
: بـرقم باب يف النشـرة   يف كتاب الطب،داود  وأب، و)١٤١٣٥(٢٢/٤٠أمحد  أخرجه) ١(
، وقال ابن )١٠/٢٣٣فتح الباري(حسن  هسند: حجر، وهذا لفظه، قال احلافظ ابن )٣٨٦٨(

سلسلة األحاديث الصحيحة  ، وصححه األلباين يف)٣/٦٤اآلداب الشرعية (سنده قوي : مفلح
٢٧٦٠(٦/٦١١.( 
 .٨/١٤٤فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا : ينظر يف الطريقة الشرعية حلل السحر) ٢(
 .٤/٣٩٦إعالم املوقِّعني ) ٣(
 ٤/١٧٢٧ باب ال بأْس بِالرقَى ما لَم يكُن فيـه شـرك   يف كتاب السالم،مسلم  أخرجه) ٤(
)٢٢٠٠.( 



  

 

٨٢  אא–אא 


אسאWאوאא 
  

א 
ذة من ، مأخوفي مستقْبل الزماناإلخبار عما يكون  :الكَِهانة هي

  .التخرص: التكَهن، وهو
  .اإلخبار عما يف الضمري: وتطلق أيضا على

نالْكَاهعي معرفةَ ذلك :وهو الذي يد.  
 

אא 
  .وحنوها والضوالِّ كاملسروقات اخلَفية، األمور معرفة ادعاُء :هي العرافة

  .هو الذي يدعي معرفة ذلك :الْعرافو
أن الكاهن خيرب عن األمور املستقبلة،  :فالفرق بني الكاهنِ والعراف

اف خيرب عن األمور املاضيةوالعر.  
 ن هذا املعىن أحيانا، فيشمل الكاهناف على أوسع موقد يطلق العر

اسم للكاهن : العراف: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا: وغريه
  )١( هـ.ا .وحنوهمواملنجم والرمال 

 

                                 
 .٣٥/١٧٣جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ) ١(



  

 

٨٣  אא–אא 


אْאאو 
  : الكَهانة شرك أكرب ملا يلي

ما تتضمنه من ادعاء علم الغيب الذي استأثر اهللا تعاىل بعلمه،  :أوالً
  .فمن ادعى معرفة املغيبات فقد نازع اهللا تعاىل يف خصائص ربوبيته

١.قال اهللا تعاىل :Ia`_^]\[ZYXW
fedcbH ]٦٥:النمل[.  

٢.قال اهللا تعاىل :I
H

  .]٢٧ - ٢٦:اجلن[
أم ال خيلون غالبا من االستعانة بالشياطني، والشياطني ال  :ثانيا

تعينهم حىت يشركوا باهللا تعاىل، بأن يذحبوا هلم أو يهينوا القرآن الكرمي أو 
  .غري ذلك
 

نאنאوאوא 
دلت األحاديث النبوية على حترمي إتيان الكهان والعرافني وسؤاهلم؛ 
وذلك أنه ال يعلم الغيب إال اهللا تعاىل، فمن سأهلم عن شيء من املغيبات 
فقد شك يف ذلك، وتسرب إىل قلبه اعتقاد أن هناك من يعلم الغيب غري 

د أنه ال يعلم الغيب إال اهللا اهللا تعاىل، والواجب على املسلم أن يقطع ويعتق
  . تعاىل



  

 

٨٤  אא–אא 


وאوאאل 
من أتى كاهنا أو عرافًا فسأله ومل يصدقه مل تقبل صالته أربعني يوما، 

  . مبعىن أنه ال يكون له ثواب عليها
: الَقَ  النبِيأن  بعضِ أَزواجِ النبِي حديث  :والدليل على هذا

»نى مافًا أَترع أَلَهفَس نٍء، عيش لْ لَمقْبت ال لَهةٌص نيعبلَةً أَر١(رواه مسلم .»لَي(.  
وإذا كانت هذا الوعيد يف حق السائل، فهو يف حق املسؤول وهو 

  . الكاهن والعراف أسوأ وأشر وأعظم
 

אوאאق 
من أتى كاهنا أو عرافًا فسأله وصدقه فيما يقول فقد كفر، والدليل 

من أَتى كَاهنا، «: قَالَ  النبِيأنَّ   عن أَبِي هريرةَحديث : على ذلك
دمحلَى مزِلَ عا أُنبِم كَفَر قُولُ، فَقَدا يبِم قَهدافًا، فَصرع رواه أمحد  .»أَو

  .)٢(داود والترمذي وأبو

                                 
 ).٢٢٣٠(: ، برقمباب تحرِميِ الْكَهانة وإِتيان الْكُهانيف كتاب السالم، مسلم  أخرجه) ١(
يف كتاب الطـب،  داود  ، وأبو)٩٢٩٠(١٥/١٦٤و ،)٩٥٣٦(١٥/٣٣١د أمح أخرجه) ٢(

باب ما جاَء في كَراهية إِتيان يف أبواب الطهارة، الترمذي و ،)٣٩٠٤(: برقم باب في الْكَاهنِ
ذكْر اختالف يف كتاب عشرة النساء، باب السنن الكربى  يف لنسائي، وا)١٣٥(: برقماحلَائضِ 

يف كتـاب الطهـارة   ابن ماجـه  و ،)٨٩٦٨(: برقم ظ الناقلني لخبرِ أَبِي هريرةَ في ذَلكأَلْفَا
 ليـل غإرواء ال، وصححه األلبـاين يف  )٦٣٩(: برقم باب النهيِ عن إِتيان الْحائضِوسننها، 

 ).٣٣٨٧(سلسلة األحاديث الصحيحة و ،)٢٠٠٦(



  

 

٨٥  אא–אא 


أن يف تصديقهم تكذيبا بالوحي الذي أنزله اهللا تعاىل  :وسبب ذلك
، وقد تضمن أن علم الغيب مما استأثر اهللا تعاىل بعلمه ،على رسوله 

  .فمن صدقهم يف دعواهم معرفةَ الغيبِ فقد كذَّب القرآنَ والسنةَ
 

ونא 
  :وخيرب العراف بأشياء فتوافق الواقع قد يتكهن الكاهن

-اففتعينه الشياطني على معرفة املسروقات وحنوها :فأما العر. 
-فإنه قد يصيب الواقع ألسباب منها :وأما الكاهن:  

أن يكون حاد الذكاء، فيتفرس وقوع شيء مبقدمات - أ
يراها أو يسمعها فيقع كما قال، وينسب ذلك ملعرفته 

  .باملغيبات
ذلك بسبب ما تعلمه به الشياطني مما وقد يكون -  ب

يكونون قد علموه من استراق السمع قبل أن تصيبهم 
  .الشهب

مث إنه يكذب مع ذلك كذبات كثرية يتخرصها، فيصيب فيها 
وخيطئ، ولكن الناس ال تكاد حتفظ أو تنقل إالَّ ما أصاب فيه، فتذكره 

  .ا أصاب فيهوتنسى ما أخطأ فيه وهو أضعاف مضاعفة مم
عنِ الْكُهان؟  سأَلَ أُناس رسولَ اِهللا  :رضي اهللا عنها قَالَت عائشةُ

فَإِنهم  ،يا رسولَ اِهللا: قَالُوا» لَيسوا بِشيٍء«: فَقَالَ لَهم رسولُ اِهللا 
تلْك الْكَلمةُ من :» يحدثُونَ أَحيانا الشيَء يكُونُ حقا، قَالَ رسولُ اِهللا 



  

 

٨٦  אא–אא 


الْجِن يخطَفُها الْجِني، فَيقُرها في أُذُن وليه قَر الدجاجة، فَيخلطُونَ فيها 
ةكَذْب ئَةم نم ١(مسلم رواه .»أَكْثَر(.  

 
 

אאوאنאق 
من أشهر الطرق اليت يتكلم ا الكهان والعرافني على املغيبات 

  : وأكثرها انتشارا ما يلي
١.قل، أو الطَّرمل أو اخلط على الرمعلى الر الضرب .   

طا كثرية من أن خيطَّ العراف على األرض او الرمل خطو: وصورته
غري أن حيسبها، مث يبدأ مبحو بعضها بطريقة من الطرق، إما فرادى، أو 
زوجيا، أو بغري حساب حمدد، مث يتوقف، وينظر فيما بقي من اخلطوط، 
ويبدأ بقراءا، فيزعم أا متثل املستقبلَ أو احلظَّ الذي سيواجه من خطَّ له 

ه، وكل هذا دجل وكذب هذه اخلطوطَ، ويستخرج منها سعده أو حنس
يباجلهلِ اجلل يل يف الغيب اخلفليس عليه برهان، وتقو.  

٢.اتعباحلصى أو الود الضرب .  
مثل الضرب واخلط على الرمل، لكنه يكون حبصى أو  :وصورته

  .ودعات، يستخرجون ا احلظَّ فيما يزعمون
 

                                 
 ).٢٢٢٨(: برقم باب تحرِميِ الْكَهانة وإِتيان الْكُهانيف كتاب السالم، مسلم  أخرجه) ١(



  

 

٨٧  אא–אא 


٣.أو قراءة أسارير الكَف قراءةُ الكَف .  
التأمل يف اخلطوط املوجودة يف كف اليد، مث يزعمون : وصورته

استخراج املغيبات منها، بالنظر يف طوهلا وقصرها، وعرضها، وتقاطعها 
وتباينها، وما بينها من الفروج املتسعة والضيقة، وكل هذا من الدجل 

  .والكذب، والقول يف الغيب بغري برهان
٤.نجانقراءةُ الف.    

إظهار حظه وسعده وحنسه ومستقبله  أن يطلب ممن يراد: وصورته
قارئ : (أن يشرب فنجانا من القهوة، مث يأخذه العراف أو العرافة ويسمى

، فيقلبه وحيركه، مث ينظر فيما تكون فيه )١()قارئة الفنجان(أو ) الفنجان
من خطوط ورسوم وأشكال، ويدعي أا ترسم حظ صاحب الفنجال 

يها، مث يسخرج منها مستقبله، وما هذا ومستقبله، فيدعي التأمل والنظر ف
  .إال نوع من الدجل والضحك على السفهاء واجلهال

٥.يف البلّورة النحاسية أو الكرستال النظر.      
أن يكون مع العراف بلورة حناسية أو كرستال، جيعلها بينه : وصورته

وبني من يريد معرفة حظه ومستقبله، حبيث تظهر صورته فيها، مث يزعم 
تأمل يف صورته الظاهرة يف البلورة، ويسأله أسئلة متنوعة، مث يزعم أنه أنه ي

  .سيكون له كذا وكذا يف املستقبل
  

                                 
  .ألن أكثر من ميارسه النساء) ١(



  

 

٨٨  אא–אא 


٦.األرواح حتضري.  
ادعاء شخص أنه يستدعي أرواح املوتى يف املوضع الذي  :وصورته

  .هو فيه، ويسأهلا عما يريد، وجتيبه
فة شيء أخفاه فإذا أراد أشخاص مثال معرفة شيء عن امليت، أو معر

امليت، ذهبوا إىل هذا الشخص ليحضر روح ميتهِم، ويسأهلا عن هذه 
  .األشياء، فتجيبه

وحتضري األرواح خرافة ودجل، وهو من أنواع السحر والكهانة، 
وهذه الروح اليت يدعي إحضارها ما هي إالَّ شيطان من الشياطني يتكلم 

ا على الناس وإضالالً هلم، أو معه وجييبه، والشياطني تفعل هذا تلبيس
تعاونا مع هذا الكاهن أو الساحر الذي يدعي حتضري األرواح، وال تعينه 
إال وقد كفر باهللا تعاىل، وما تعرفه من معلومات عن امليت فعن طريق 

  .القرين الذي معه من اجلن
٧. ،يف النجوم نجيم وهذا ما سيأيت بيانه يف الدرس النظرأو الت

  .إن شاء اهللا تعاىلالتايل 
 



  

 

٨٩  אא–אא 


אאسאWא 
  

א 
  .مأخوذ من النجم، مفرد النجوم املعروفة يف السماء :التنجيم لغةً

االستداللُ باألحوالِ الفلكية، على احلوادث األرضية  :واصطالحا هو
قَعاليت مل ت .  
أن أهل التنجيم يستدلون حبركات النجومِ من طلوعها  :واملعىن

وغياا، وافتراقها واجتماعها، وأوقات ذلك على ما يقع على األرض يف 
املستقبل، ويزعمون أن لذلك أثرا كبريا على احلوادث بأنواعها، من 
االنتصار يف احلروب واهلزمية، ومن السعد أو النحس، واحلياة واملوت، 

  .والشفاء، وغري ذلك واملرض
 

مאدאم 
  : االعتقاد الباطل يف النجوم قسمان

 االعتقاد بأن الكواكب فاعلة خمتارة مؤثرة يف الكون،: القسم األولُ
هي اليت ختلق ، فعن إرادات النجومأن ما حيدث يف الكون فهو ناتج و

  . ، وحياة وموت، ومرض وشفاءشرمن خري أو احلوادث 
وهذا اعتقاد الصابئة الذين أرسل اهللا تعاىل إليهم إبراهيم عليه السالم، 

  .وهو اعتقاد عباد الكواكب يف كل زمان ومكان



  

 

٩٠  אא–אא 


هذا االعتقاد كفر، ملا فيه من اعتقاد شريك مع  :حكم هذا القسم
  .اهللا تعاىل يف اخللق والتدبري، وهذا شرك يف الربوبية

IÀ¿¾½¼»ÅÄÃÂÁ :قال اهللا تعاىل
ÆH ]١١:لقمان[.  

االعتقاد بأن الكواكب خملوقة ولكن هلا أثر يف  :القسم الثاين
، فيستدل حبركتها واجتماعها بتقدير اهللا ومشيئته احلوادث األرضية

اعتقاد أن من تزوج : وافتراقها على معرفة األمور املغيبة يف املستقبل، مثل
سافر بنجم كذا كان كذا وكذا، وهذا بنجم كذا كان كذا وكذا، ومن 

  .يقع فيه كثري ممن ينتسبون إىل اإلسالم
هذا االعتقاد كفر باهللا تعاىل أيضا، وهو نوع  :حكم هذا القسم

شرك يف الربوبية، ألن ذلك من ادعاء علم الغيب الذي استأثر اهللا به، وقد 
I`: قال اهللا تعاىل _ ^ ] \ [ Z Y X WH 

  .]٦٥:النمل[
 

موאאא 
بعد أَنْ مل  ةكَائناملدبرة، ال ةسخراهللا تعاىل املمن مخلُوقَات  ومالنج

الْكَون  يتأْثري ف الَيس لَه ومنتهاها للعدم،بِالْعدمِ الْمحضِ  ةمسبوق، كنت
حبفِْسهري نال ف كُونال سال اكة ورِهوي غَيوال  ،ا ف ،ال يف خري وال يف شر

: قَالَ اللَّه تعالَى: يف سعد وال يف نحس، والقرآن الكرمي مملوء ببيان ذلك



  

 

٩١  אא–אא 


I~}|{zyxwvu


H]٥٤:األعراف[.  
 

אمאא 
  :اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي، وهي ثالثللنجوم فوائد صحيحة بينها 

  .أنها زينةٌ للسماء - ١
  .أنها رجوم للشياطني - ٢

 I\[ZYXWV: قوله تعاىل :والدليل عليهما
ba`_^]H ]٧ -٦:الصافات[.  

  .أنها عالمات يهتدى ا يف البر والبحرِ - ٣
IR: قوله تعاىل :والدليل Q P O N MH 

  .]١٦:النحل[
وما سوى ذلك من ادعاء علم األمور الغائبة على الناس، فهو من 
التكلف احملرم، والقول بغري علم، والتلبيس على الناس، وادعاء علم 

  .اختص اهللا تعاىل به فلم يظهر عليه إال من شاء من خاصة عباده
  

   



  

 

٩٢  אא–אא 


  أبراج احلظِّ  
  

אאجאدא 
 ا تنقُّالت الشمس اثنا عشر : هياألبراج اء يعرفما يف السبرج

، وبرج برج الثور: وضعت هلا أمساء وصور رمزية، مثل على مدار السنة،
  .، وبرج العقرببرج األسدالسرطان، و

وقد ربط ا املنجمون كثريا من أحكام الغيب، وما حيصل يف األرض 
  .والسماء من حوادث، بزعمهم الفاسد

إذا ال يعلم الغيب إال اهللا تعاىل، وال عالقة هلذه وهذا ادعاء باطل؛ 
  .األبراج مبعرفة املغيبات

مث صاروا مع ظهور الصحافة يضعون توقُّعات املنجمني يف أوقات 
  ).أبراج احلظِّ(هذه األبراج حتت عنوان 

 
אאج 

  :التعامل باألبراج حرام، وهو على نوعني
اعتقد يف هذه  :وذلك إذان كفرا أكرب، أن يكو :النوع األول

األبراج داللتها على املغيبات بنفسها، أو صدقها فيما دلت عليه من 
املغيبات، أو صدق املنجمني يف دعواهم علم الغيب، ملا يف هذا من نسبة 

  .علم الغيب لغري اهللا تعاىل
إىل الكفر األكرب،  أن يكون حمرما وكفرا أصغر، وذريعةً :النوع الثاين

مل يظن داللتها على املغيبات بنفسها، ولكن يعتقد أا أسباب : وذلك إذا



  

 

٩٣  אא–אא 


أو أوقات حلصول ما دلت عليه، مما يقع يف هذه األبراج وأوقاا، أو أن 
  .  يتعامل ا رد التسلية واختبار هذه التوقُّعات

 
אאج 

واقع الشبكة العنكبوتية تنشر هذه األبراج يف الصحف وعرب م
حظك هذا (، أو )حظك اليوم: (، حتت عناوين خمتلفة مثل)االنترنت(

  . أو حنوها من األمساء) أنت والنجوم(، أو )اعرف حظك(، أو )األسبوع
وهذا الفعل من أكرب احملرمات املخالفة للشرع، ملا يتضمنه من إقرار 

اجلاهلني والتلبيس عليهم، ونشر للكفر باهللا تعاىل، والترويج له، وإيهام 
الضالل بينهم، فالواجب احلذر من نشر ذلك، أو تصديقه، أو قراءته حىت 
على وجه التسلية، ومناصحة القائمني على هذه االت واملواقع بتركه 

  .واالبتعاد عنه
 

אאو 
ار عنهما أمر حمرم، عائد واإلخب البحث يف حسنِ الطَّالع وسوء الطَّالع

إىل علم التنجيم، وذا ندرك خطأ ما يتكلم به بعض الناس أو يكتبونه يف 
، هزمنا أو غُلبنا أو )إنه لسوء الطالع حصلَ كذا وكذا: (مقاالم كقوهلم

انتصرنا أو ) حلسن الطالع حصلَ كذا وكذا: (فَشلنا وحنو ذلك، أو يقول
  .لفشل والنصر للطالعغَلبنا وحنو ذلك، فينسب ا

   



  

 

٩٤  אא–אא 


אومא 
العلم الذي يعرف به أمساء النجوم  :هوأو علم الفلك علم النجوم 

والكواكب، وما يدور يف الفَلَك من أحوال الكواكب والشمس والقمر، 
ومواقعها وأنواعها، ويستدل به على معرفة أوقات الزرع، والقبلة، 

  . وغري ذلك الْفُصول األَْربعةُوأوقات الصالة، والكسوف واخلسوف، و
ا فيه من مقد يكون مشروعا أحيانا؛ لتعلم هذا العلم جائز، و :حكمه

التعرف على معاين كثري من آيات القرآن  :مثلاملصاحل الشرعية املتنوعة، 
الكرمي املتعلقة بالفَلَك، وتعلم دالئل القبلة، والتفكر يف هذا الكون العظيم، 

  . وحنو ذلك
 

وאمولאאم 
  :على نوعني أو االستسقاء بالنجوم طر إىل النجومنسبة نزول امل

أن يعتقد أن النجوم هي اليت ترتل املطر، فينسب ذلك هلا  :األول
  .على أا هي الفاعلة له، أو يطلب من النجوم إنزال املطر

هذا كفر؛ ألن نسبته إليها شرك يف الربوبية، وسؤاهلا شرك  :حكمه
  .يف األلوهية
هللا تعاىل هو الذي خيلق املطر ويرتله، ولكن أن يعتقد أن ا :الثاين

يعتقد أن النجوم سبب يف ذلك، فينسب نزول املطر هلا على أا سبب 
  .نزوله

هذا شرك أصغر؛ ألنه نسب نعمة اهللا إىل غريه؛ فإن اهللا مل  :حكمه
  .جيعل النوء سببا إلنزال املطر

  



  

 

٩٥  אא–אא 


  :والدليل على ما تقدم
 اللَّه  ا رسولُى لنلَّص :قالَ زيد بن خالد الْجهنِي حديثُ 

اٍء كانتمعلى إِثْرِ س ةبِييدحِ بِالْحبالةَ الصص ملَةفَ ،)١(ن اللَّيلم فرصا ان
النيب  َلَ علاذَا قالَ« :فقالَ ى الناسِأَقْبونَ مردهل ت كُمباهللا  :قالوا، »؟ر

لَمأَع ولُهسرقالَ ،و: »م حبأَصركَافبِي و نمؤي مادبن ع، ا من قالَفَأَم: 
هتمحرو لِ اللَّها بِفَضنرطكَبِ ،مبِالْكَو ربِي كَاف نمؤم كفَذَل، ا مأَمن و

  . )٢(متفق عليه .»ن بِالْكَوكَبِفَذَلك كَافر بِي مؤم ،بِنوِء كَذَا وكَذَا :قالَ
 

אلאאولW 
١.ا: (قولا نافعبصي ٣()اللَّهم(، اتيكرر ذلك ثالث مر)٤( ،

  .اللَّهم اجعله مطرا نافعا: ومعناه
٢.ه: (قولرنا بفضل اهللا ورمحتطوهذا شكر هللا تعاىل على  )م ،

  .وحده ال شريك لهنعمته، واعتراف له بأنه هو املنعم 
 

                                 
 .عقب مطرٍ كان يف تلك الليلة، مساه بذلك لكونه يرتل من جهة السماء: أي) ١(
وتجعلُونَ رِزقَكُم أَنكُـم  : (باب قَولِ اللَّه تعالَى يف كتاب االستسقاء،البخاري  أخرجه) ٢(

: برقمباب بيان كُفْرِ من قال مطرنا بِالنوِء  يف كتاب اإلميان،مسلم ، و)٩٩١(: ، برقم)تكَذِّبونَ
)٧١.( 
: بـرقم  ،باب ما يقَالُ إذا أمطرت ،كتاب االستسقَاِء يفالبخاري ، و٦/٤١أمحد  أخرجه) ٣(
 .»هماللَّ« :البخاري، وليس يف )٩٨٥(
باب ما يـدعو بِـه الرجـلُ إذا رأَى     يف كتاب الدعاء،ابن ماجه  تكرار الدعاء أخرجه) ٤(

طَرالْمو ابحنِ أو ثَالثَةًأنه كان يقول ذلك « :، ولفظه)٣٨٨٩(: برقم ،السيتروصححه »م ،
 ).٣١٣٧(: برقم ،هابن ماج سنن صحيح األلباين يف



  

 

٩٦  אא–אא 


אسאW 
אא 

  
אאدא 

  .السخرِيةُ: االستهزاُء مأخوذ من الْهزِء، وهو
، أو بِدينِ اإلسالم، السخرِيةُ باهللا تعاىل، أو برسوله  :واملراد به هنا

  .باملؤمنني بسبب إميامأو بشيٍء من شعائره، أو 
 

אא 
  .االستهزاُء بالدين كُفر أكرب خمرج من ملَّة اإلسالم

`Icba: قول اهللا تعاىل :والدليل على هذا
qponmlkjihgfed

r }|{zyxwvuts
~ 

        H 
.]٦٦ -٦٤:التوبة[

 
 



  

 

٩٧  אא–אא 


א 
  :يكفر من استهزأ بالدين ألسباب منها

١. هاستهانته باهللا تعاىل ونبي وشريعته.  
٢. هأنه مل يقم يف قلبه تعظيم اهللا تعاىل وال نبي وال شريعته.  
٣.أن هذا يدل على أنه ليس يف قلبه شيء من اإلميان.  
٤. ن أظهر أنه يدل على بغض اهللاينه، وهذا مه ودتعاىل ونبي

  .عالمات النفاق
 

אא 
١.ةُ باهللا تعاىلخرِيوصف اليهود له بأن يده مغلولة، : ، مثلالس

ووصف النصارى بأن له صاحبة وولدا، وقول املشركني بأن 
  .املالئكة بنات اهللا

٢. ةُ بالنيبخرِيالس، تنقُّص بعض املنافقني املعاصرين : مثل
بالشدة أو اجلفاء  بكثرة زوجاته، أو اام أحاديثه  للنيب 

  .أو الوحشية
٣.ينِ اإلسالمةُ بدخرِيجعية والتخلف، أو : ، مثلالسوصفه بالر

أنه ال يصلح هلذا الزمان، أو ال يناسب التطور واملدنية 
أو أن فيه وحشية،  لتشدد،احلديثة، أو أنه يولِّد اإلرهاب وا

  .جبزء منه سخر شرع اهللا عز وجلّ، أو وسواء سخر جبميع



  

 

٩٨  אא–אא 


٤.ينةُ بشعائر الدخرِياألذان، أو الصالة، أو احلج، : ، مثلالس
IA: أو حبجاب املرأة أو بإطالق اللِّحية، قال اهللا تعاىل

NMLKJIHGFEDCBH
  .]٥٨:املائدة[

٥.ةُ بذكر اهللاخرِيرمي : ، مثل تعاىل وكتابه الكرميالس
املصحف يف القاذورات، أو اامه بتخلف تشريعاته، أو أا 

  .ال تناسب هذا العصر
 

אوאא 
االستهزاُء بالدين وأهله من صفات املنافقني كما أخرب اهللا تعاىل عنهم 

I: بقوله جل وعال
ª©¨§¦¥¤£¢¡ °®¬«

½¼»º¹¸¶´³²± ¿¾
ÅÄÃÂÁÀH ]١٥ - ١٣:البقرة[.  

 
אאאو 
: بوك يف جملسٍت يف غزوة قال رجلٌ: قال ب عمر عبد اهللا بنِعن 

ا رأينا مثل قُمر ائنا هؤالء، أرغبألس ا، وال أكذببطونا، وال أجنبعند  ن
اهللا  رسولَ نَّرخبُِأل! كذبت، ولكنك منافق: يف السِ فقال رجلٌ! قاءاللِّ



  

 

٩٩  אא–אא 


َغَ، فبل ذلك النيب  قال عبد اهللا بن عمر. القرآن لَونز :فأنا رأيته 
 يا رسولَ: ، وهو يقولجارةُتنكُبه احل  اهللا  رسولِ قًا حبقَب ناقةمتعلِّ

اهللا، إمنا كنا خنوض ورسول اهللا ! ونلعب يقول :I}|{ z
  ~     H 

 .)١(]٦٦ -٦٤:التوبة[

 
אא 

، فهم صفوة هذه األمة وخريها بعد حيرم السخرية بأصحاب النيب 
، وهم الذين بلغوا هذه الشريعة ونشروها بني الناس، ودعوا نبيها 

وبعده، وفتحوا األمصار،  إليها، وجاهدوا يف ذلك مع رسول اهللا 
وبينوا هذا الدين ملن بعدهم، فكل خري واصل لألمة فعن طريقهم، وكل 

  . خري فعله واحد من هذه األمة إىل يوم القيامة فهو يف ميزان حسنام 
الواجب على كل مسلم حمبتهم وتقديرهم واحترامهم، وكانت فكان 

السخرية م أو بواحد منهم معصية كبرية، وإمث عظيم قد يودي بصاحبه 
  .إىل الكفر
 
 

                                 
، وقال العالمة ٦/١٨٢٩ هتفسري يف ابن أيب حامت، و ١٤/٣٣٣ هتفسري يف الطربيخرجه أ) ١(

 .صحيح هإسناد :أمحد شاكر يف حتقيق الطربي



  

 

١٠٠  אא–אא 


אאوאאאمو 
هو االستهزاُء بالعلماء والصاحلني والدعاة إىل اهللا تعاىل حمرم، و

  :نوعان
أن يستهزئ م من أجلِ إميانِهم، ومتسكهم بالدين، : النوع األول

هؤالء رجعيون، أو هؤالء متخلفون، أو : أن يقال :مثلوحملهم له، 
  .ضالون

هذا النوع كُفر، ألنه من جنس استهزاء املنافقني بأصحاب  :حكمه
  . النيب 

IÅÄÃÂ :قول اهللا تعاىل :ومما يدل على ذلك أيضا
Æ  

  
  BA

DC KJIHGFEH ]٣٦ - ٢٩:املطفِّفني[.  
أن ال يستهزىء م من أجلِ ما هم عليه من الدين، بل  :النوع الثاين

فالن ال يفهم، أو يقلِّده يف مشيته أو يف : من أجل ذوام، كأن يقول
  .طريقة كالمه ساخرا

هذا النوع حمرم وكبرية من الكبائر، وهو داخل يف معاداة  :حكمه
  .أولياء اهللا تعاىل



  

 

١٠١  אא–אא 


عن أيب هرةَير  َاهللا  رسولُ قالَ :قال :»َقال إِنَّ اللَّه: مى  نادع
 .)١(رواه البخاري »يل وليا فَقَد آذَنته بِالْحربِ

 
אא 

  .السخريةُ باملسلمني حمرمة
IÀ¿¾½¼»º :قول اهللا تعاىل :والدليل على ذلك

 ÆÅÄÃÂÁ


H ]رات١١:احلُج[.  
   

                                 
 ).٦١٣٧(: برقم ،باب التواضعيف كتاب الرقاق، بخاري  أخرجه ال) ١(



  

 

١٠٢  אא–אא 


  
  

  


אس 
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٣  אאאאא 


   
  
  
  



  



٤  אאאאא 


  ظ
احلمد هللا وحده، وصلى اهللا على من ال نيب بعده، وعلى آله وصحبه 

  : وسلم تسليما كثريا، أما بعد
على منهج أهل السنة واجلماعة، ) العقيدة اإلسالمية(فهذا كتاب 

ذكرت فيه جممل اعتقاد أهل السنة واجلماعة يف عامة مسائل العقيدة 
اتب الدين الثالث، مث املتعلقة بأركان اإلميان الستة، مبتدئا بذكر مر

  .تفصيل ما يتعلق بأركان اإلميان الستة
كل مستوى يشمل مخسةَ مت الكتاب إىل أربع مستوياتوقد قس ،
حبسب ما رآه اإلخوة يف مكتب الدعوة بالروضة، ليكون  عشر درسا،

  .، وأنفع هلم بإذن اهللا تعاىلللدارسنيأيسر 
ويتضمن الكالم على مراتب الدين الثالث إمجاال،  :املستوى األول

تفصيال، وأمهية ) اإلميان باهللا تعاىل(مث الكالم على الركن األول منها 
   .التوحيد وفضائله، وما يضاده من الشرك

ويتضمن الكالم على بقية ما يتعلق بالركن األول،  :املستوى الثاين
 ،فيها الشرك باهللا تعاىلببيان أسباب الشرك، وأهم العبادات اليت وقع 

  .شبهات القبورينيو
ويتضمن الكالم على بقية ما يتعلق بالركن األول،  :الثالثاملستوى 

   .وأفعال ، وبعض ما يضاد ذلك من أقوالاهللا سبحانه وتعاىل تعظيمببيان 



  



٥  אאאאא 


ويتضمن الكالم على بقية أركان اإلميان الستة  :رابعاملستوى ال
  .، ونواقض اإلسالمتفصيال

يـرزقين  ا أسأل اهللا تعاىل أن جيعله كتابا نافعـا مباركـا، وأن   وختام
، وأن يعاملين بلطفه ورمحته وكرمه، وجيزل يل يهويثيبين عل اإلخالص فيه،

وأن يغفر لنا ولوالدينا  ،ن الزلل والتقصريعطاءه، ويعفو عما قد يكون فيه م
جلميع شيوخنا وأساتذتنا و ووالديهم، وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذُرياتنا،

كما أسـأله   وتالميذنا وعلمائنا وأحبتنا، وأن جيعل الفردوس مأوانا مجيعا،
األحياء منهم  واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات مسلمنيللوعال أن يغفر  جلَّ

  .آمني، إنه أرحم الرامحني ...واألموات
  وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني ؛؛؛

  
  الفقري إىل اهللا تعاىل كتبه

  الدوسري عبد الرمحن بن فهد الودعان
              



  



٦  אאאאא 


ولאسאW 
אאFEWنא 

  
אدא 

عظيم بِياملالئكةُ عامل غَيكَنه، ، عددهم كثريسات ممومويرتلون إىل الس ،
 فهم بأعمالٍوكلَّ ،مختلفَة بأشكالٍ، ن نورٍاهللا م مهقَلَخ اهللا، بأمرِاألرض 
وعبادات عظيمةوم ،نحَأله التام م االنقيادرِموالقوةَه ، على تنفيذفهم ال ه ،

رونَيفت عن عبادوال يعصونه ،هت رهمما أم.   
  :باملالئكَة اإلميانالدليلُ على 

١.قولُ اهللا تعاىل :I
  
¥¤£¢ ¡ 

¦H ]٢٨٥:البقرة[.  
٢.قولُ اهللا تعاىل :Ip o n m l k

yxwvutsrq
~}|{z


بتفاصيل أحكامه يف املستويات ) اإلميان باهللا تعاىل(من أركان اإلميان، وتقدم الركن األول ) ١(

.الثالث السابقة



  



٧  אאאאא 


H]١٣٦:النساء[.  
٣.ُحديث رمطَّابِ عبن الْخ   َسأَل هجربيلَ أن يف حديث

 يبالن ِعن اناِإلمي،  فقال رسول اللَّه :»بِاللَّه نمؤأَنْ ت، 
هكَتالئمو، بِهكُتو، هلسررِ ،ومِ اآلخوالْيو ، رِهيرِ خبِالْقَد نمؤتو

هرشقال ،»و: قْتد١(رواه مسلم .ص( .  
٤.ُةَ  حديثريرأيب ه  يبسأَلَ الن هجربيلَ أن يف حديث ِعن 

انفقال رسول اهللا اِإلمي ،: »بِاللَّه نمؤأَنْ ت، هكَتالئمو، 
ابِهتكو، هقَائلو، هلسرو، ثعبِالْب نمؤترِ  ،وبِالْقَد نمؤتو

٢(مسلممتفق عليه، وهذا لفظ  .»كُلِّه(.
  

א 
خلَق اهللا تعاىل املالئكةَ من نورٍ، ومل يرِد يف النصوص بيانُ حقيقة هذا 

: قَالَ رسولُ اِهللا : قَالَت رضي اهللا عنها عن عائشةَالنورِ فاهللا أعلم به، ف
»ارٍ، ون نارِجٍ مم نانُّ مالْج قلخورٍ، ون نكَةُ مالئالْم قَتلخ مآد قلخ

لَكُم فصا وم٣(مسلم رواه .»م(.  
 


).٨(: ، برقمواِإلسالمِ واِإلحسانباب بيان اِإلميان ، كتاب اِإلميانيف مسلم  رواه) ١(
عن اِإلميان واِإلسالمِ  باب سؤالِ جِبرِيلَ النيب  يف كتاب اإلميان، البخاري رواه) ٢(

انساِإلحيف مسلمو ،)٥٠(: ، برقمو اناب اِإلميتك ، انساِإلحالمِ واِإلسو اناِإلمي انياب بب
.الكتاب، وال القدر: وليس يف البخاري ذكر ، وهذا لفظه،)٩(١/٣٩
).٢٩٩٦(: ، برقمباب في أَحاديثَ متفَرقَة يف كتاب الزهد والرقائق،مسلم  رواه) ٣(



  



٨  אאאאא 


אو 
  :والدليل على هذاعليه السالم،  خلق آدم خلَق اهللا تعاىل املالئكة قبلَ

١.ُتعاىلاهللا قول  :IGFEDCBA
IHH ]٣٠:البقرة[. 

، فأخربهم خبلقه قبل أن خيلقه واملراد باخلليفة آدم عليه السالم
  .فدل على أم خملوقون قبله عليه السالم،

٢.قولُ اهللا تعاىل: IÅÄÃÂÁÀ¿¾
ÆH]جر٢٩:احل[. 

، فدل على أم بالسجود له حني خلقهحيث أمرهم اهللا تعاىل 
  .خملوقون قبله عليه السالم

  
وْ 

  :الْخلْقِ، فمن ذلكمنح اهللا تعاىل املالئكة قوةً كبريةً، وعظَمةً يف 
١. قالاللَّه دببن مسعود  ع :»ا إدمحنَّ م َرِيلأَى جِبر 

]هتوري صاحٍ ]فنج ئَةم تس ١(متفق عليه .»لَه(. 


فَأَوحى إِلَى عبده ما (: باب قَولهيف كتاب تفسري القرآن، سورة النجم، البخاري  أخرجه) ١(

: برقم) ولَقَد رآه نزلَةً أُخرى( :باب يف كتاب اإلميان، مسلم، و)٤٥٧٦(: ، برقم)أَوحى
.، والزيادة بني معقوفني من روايته)١٧٤(



  



٩  אאאאא 


ويف رواية :» ولُ اللَّهسأَى رر اقُوتي نم لَّةي حرِيلَ فجِب ،
  .)١(»واألرضِ اِءمالس ا بنيم قَد مَأل

٢.اللَّه دبنِ عابِرِ بج نأن ب ع بِيالن  َي أَنْ «: قَالنَ لأُذ
 نيا بشِ، إِنَّ مرالْع لَةمح نم اللَّه كَةالئم نم لَكم نثَ عدأُح

رواه أبو  .»شحمة أُذُنِه إِلَى عاتقه مِسريةُ سبعِ مئَة عامٍ
 .)٢(داود

  
دא 

املالئكةُ عباد طائعون هللا تعاىل، ينفِّذون أوامره، وال يعصونه طَرفةَ 
عنيٍ، وجيتهدون يف عبادته من غري فُتورٍ وال ملَلٍ، وليس هلم من خصائصِ 

  :الربوبية واأللوهية شيء
١.قال اهللا تعاىل :I 

     ¢ ¡
¤£¦¥H ]٢٠ - ١٩:األنبياء[.  


).٥٩(١/٢٥٦صحيح ابن حبان ) ١(
األمساء يف لبيهقي ، وا)٤٧٢٧(: برقم باب في الْجهميةيف كتاب السنة، داود  وأب أخرجه) ٢(

ابن كثري ، قال )١٧٠٩(٢/١٩٩املعجم األوسط والطرباين يف  ،)٨٤٦(٢/٢٨٤والصفات 
 ):٨/٦٦٥فتح الباري (، وقال ابن حجرإسناد جيد رجاله كلهم ثقات): ٤/٤١٥تفسري ال(

.إسناده على شرط الصحيح



  



١٠  אאאאא 


٢.قال اهللا تعاىل :IÆÅ
H ]٢٠٦:األعراف[.  

 
אאم 

املالئكةُ كثريون جدا ال يحصي عددهم إال اهللا جل وعال، وقد دل 
يف  مالك بنِ صعصعةَ  حديث :كثرية، من أشهرهاعلى ذلك أدلة 

 بِياِء أنَّ النراِإلس ةصق َذَا؟ «: قاله نيلَ مةَ، قابِعاَء السما السنيفَأَت
وقَد أُرسلَ إِلَيه، مرحبا : محمد، قيلَ: من معك؟ قيلَ :جِبرِيلُ، قيلَ: قيلَ
لَى إِ ،بِهع تياَء، فَأَتاملَجِيُء ج ملَنِعفَقَالَو ،هلَيع تلَّمفَس يماهرا : ببحرم

 ،بِيننٍ واب نم رِيلَ، فَقَالَبِكجِب أَلْتفَس ،ورماملَع تيي البل عفذَا : فَره
البيت املَعمور يصلِّي فيه كُلَّ يومٍ سبعونَ أَلْف ملَك، إِذَا خرجوا لَم يعودوا 

  . )١(متفق عليه .»لَيه آخر ما علَيهِمإِ
استدلَّ بِه علَى أَنَّ الْمالئكَةَ أَكْثَر  :قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا

لُوقَاتخي  ؛الْمف ِسهجِن نم ددجتي نمِ مالويعِ الْعمج نم فرعال ي هَألن
  .)٢(غَير ما ثَبت عنِ الْمالئكَة في هذَا الْخبرِ كُلِّ يومٍ سبعونَ أَلْفًا


يف مسلم و ،)٣٠٣٥(: ، برقمباب ذكْرِ املَالَئكَةيف كتاب بدء اخللق،  البخاريرواه  )١(

، )١٦٤(: ، برقمإِلَى السماوات، وفَرضِ الصلَوات باب اِإلسراِء بِرسولِ اِهللا  كتاب اإلميان،
.وليس يف مسلم ذكر الصالة

.٧/٢١٥فتح الباري ) ٢(



  



١١  אאאאא 


ووאدא 
  :للمالئكة الكرام وظائف كثريةٌ استعملَهم اهللا تعاىل عليها، منها

١. يرتلون بالوحي على األنبياء ،هلقلُ اهللا تعاىل إىل خسم رأ
وإلنزالِ املطر، وغري ذلك، عليهم السالم، ولقبضِ األرواح، 

I :قال اهللا تعاىل
§¦¥¤£¢¡

ª©¨H ]١:فاطر[.  
٢.اهللا تعاىل، قال اهللا تعاىل تسبيح :IDCBA

PONMLKJIHGFE
SRQH ]رم٧٥:الز[.  

٣.للمؤمنني، قال اهللا تعاىل االستغفار :I] \
e d c b a ` _ ^
qponmlkjihgfH

  .]٥:الشورى[

    



  



١٢  אאאאא 


אسאW 
نא 

  
نא 

  :يتضمن اِإلميانُ باملالئكة ما يلي
   .لُام اإلميانُ: أوالً

:ويتضمن ما يلي
١. ن عالَمِ الغيبِ الذي أخربنا اهللا تعاىلهم، فهم ماإلميانُ بوجود

، فيجب علينا اإلميانُ بوجودهم وإن لَم عنه ورسولُه 
  .نرهم

٢. نربوبون هللا عز وجل، فليس هلم مم خملوقون ماإلميانُ بأ
  . خصائص الربوبية واأللوهية شيٌء

   .لُاملفص اإلميانُ: ثانيا
ويتضمن اإلميانَ بكل ما علمناه عنهم مما ثبت يف الكتاب والسنة فيما 

  :يتعلق م على وجه التفصيل، وبيان ذلك فيما يلي
اإلميان مبن سمي لنا منهم باسمه، أو ذُكر بوصفه اخلاص مما  :أوالً

  :جاء يف الكتاب والسنة الصحيحة، ومن ذلك
١.ُواملوكل بتبليغ الوحيوهو كبري املالئكة :جربيل ،.  
٢.ُكَّلُوهو امل :ميكائيلطَمبِالْ واتبالنرِ و.  
٣.ُوهو نافخ الصور :إسرافيل.  



  



١٣  אאאאא 


٤.وهو خازن النار :مالك.  
٥.املوت لَكومل يثبت تسميته عزرائيلم ،.  
٦.اجلبال لَكم.  

م على وجه  :اثانيفاص ناإلميانُ مبا ورد يف الكتاب والسنة م
  :ومن ذلك ه العموم،اخلصوص أو على وج

١.ِاخلصوص م على وجهن ذلكاإلميانُ بِصفاوم ،:  
  . وصف جربيل عليه السالم بأن له ست مئة جناحٍ-أ 

- ب   لقِ جربيل عليه السالم حيث رآه النيبظم خع  قد
  .سد األفق

٢.ُم  اإلميانبِصفان ذلك، العموم على وجهوم:  
  .خلقُهم من نور- أ

  .تعاىل دون ملل وال فتورعبادم اهللا -  ب
  .أم ال يعصون اهللا ما أمرهم-  ت
أم ذووا أجنحة، فمنهم من له جناحان، ومنهم من -  ث

له ثالثة أجنحة، ومنهم من له أربعة، ومنهم من له 
I: أكثر من ذلك، قال تعاىل


ª©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ H

  ]١:فاطر[
أم رسلُ اهللا تعاىل، فهو جلَّ وعال يرسلهم مىت -  ج



  



١٤  אאאאא 


يشاء، إىل ما يشاء، فمنهم الرسلُ بالوحي إىل األنبياء 
عليهم السالم، ومنهم الرسلُ بتبشريِ املؤمنني عند 
املوت، ومنهم الرسلُ بالعذاب، ومنهم الرسلُ لقبض 

  .األرواح
 أعماهلم وأخبارهمذكْرِ  اإلميانُ مبا ورد يف الكتاب والسنة من :اثالثً 

  :ومن ذلك على وجه اخلصوص أو على وجه العموم،
١.اخلصوص اإلميانُ بِأعماهلم على وجه:  

- أ  تويل جربيل إنزالَ الوحي إىل النيب ومدارسته ،
  .القرآن معه يف كل رمضان

-  ب  حية الكليبد جربيل على صورة رتصو.  
-  ت  حىت ،ورالص قَمعن إسرافيل بأنه قد الْت اإلخبار

  .يؤذَنَ له بالنفخ فيه
٢.العموم اإلميانُ بِأعماهلم على وجه:  

- أ محلُهم عرش الرمحن.  
: نزوهلم لنصرة املسلمني يف عدة غزوات، منها-  ب

  .غزوة بدر، وغزوة األحزاب
  .حضورهم جمالس الذكر-  ت
  .كتابتهم أعمالَ بين آدم-  ث
  .ةَ اجلمعةحضورهم خطب-  ج
  .كثرةُ تسبيحهم-  ح



  



١٥  אאאאא 


  .استغفارهم للمؤمنني-  خ
- د القيامة هم للمؤمنني يومشفاعت.
- ذ حفظُهم لبين آدم.
- ر بين آدم أرواح قبض.  

 



  



١٦  אאאאא 


אسאW 
אאWنא 

 
אدא 

الكُتهي ب: ما أنزله م هلن الكُاهللا على رسرمحةً ،بِت وهدايةً ،لعباده 
  .هلم

وتىسم: الس بالكُتمةُاوي.  
نאאW 

١.قول اهللا تعاىل :I
  
¥¤£¢ ¡ 

¦H ]٢٨٥:البقرة[.  
٢.قول اهللا تعاىل :Ip o n m l k

zyxwvutsrq
~}|{

H]١٣٦:النساء[.  
٣.ُحديث رمطَّابِ عبن الْخ   َسأَل هجربيلَ أن يف حديث

 يبالن ِعن اناِإلمي،  فقال رسول اللَّه :»بِاللَّه نمؤأَنْ ت، 



  



١٧  אאאאא 


هكَتالئمو، بِهكُتو، هلسررِ ،ومِ اآلخوالْيو ، رِهيرِ خبِالْقَد نمؤتو
هرشقال ،»و: قْتد١(رواه مسلم .ص(. 

نא 
  :ما يلي بالكُتبِيتضمن اِإلميانُ 

   .لُام اإلميانُ: أوالً
  :ويتضمن ما يلي

١. عليهم هلورس ها على أنبيائاِإلميانُ بأن اهللا تعاىل قد أنزل كتب
  .الصالة والسالم

٢. اِإلميانُ بأن هذه الكتب كالم اهللا تعاىل الذي أوحاه إىل
  .رسله عليهم السالم

٣. ،على اخلري واهلداية للعباد اشتملَت اِإلميانُ بأن هذه الكتب
  .مبا فيها من التوحيد، والشرائع، واملواعظ وغريها

اإلميانُ: اثاني لُاملفص.   
  :ويتضمن ما يلي

١.ه منها، وهي مخسةُ كُتبٍاِإلميانُ مبا علممنا اس :  
- أ  ،الذي أنزله اهللا تعاىل على القرآن الكرمي وهو الكتاب

  .حممد 


).٨(: ، برقمباب بيان اِإلميان واِإلسالمِ واِإلحسان، كتاب اِإلميانيف مسلم  رواه) ١(



  



١٨  אאאאא 


وهو كتاب موسى عليه السالم، قال اهللا  التوراةُ،-  ب
Iv: تعاىل u t s r qH 

  .]٤٤:املائدة[
وهو كتاب عيسى عليه السالم، قال اهللا  اإلجنيلُ،-  ت

II: تعاىل HGFEDCBA
KJSRQPONML

\[ZYXWVU TH
  .]٤٦:املائدة[

: وهو كتاب داود عليه السالم، قال اهللا تعاىل الزبور،-  ث
I¦¥¤£¢H ]٥٥:اإلسراء[.  

IJ: قال اهللا تعاىل صحف إبراهيم عليه السالم،-  ج

SRQPONMLKH
  .]١٩ - ١٨:األعلى[

٢. ،ن أخبارها مما أخرب به اهللا تعاىل يف كتابهم مبا صح صديقالت
  .مما ثبت يف األحاديث الصحيحة أو أخرب به رسول اهللا 

٣. ا جاءتأن اهللا تعاىل مل يكتب البقاء للكتب السابقة؛ أل
لفترات زمنية حمددة، خبالف القرآن الكرمي فهو كتاب اهللا 



  



١٩  אאאאא 


، وألجل هذا فإن اهللا تعاىل )١(القيامةتعاىل الباقي إىل قبيل يوم 
 مل يتولَّ حفظَ الكتب السابقة بل وكَلَ حفظَها إىل أصحاا،

Iyx: تعاىل اهللا قال wvutsrq
~}|{z

H]٤٤:املائدة[.   
فلهذا ضاع أكثرها فلم يبق له أثر، وما بقي منها فقد دخله  

  .التغيري، فال يوثق مبا فيهالتحريف والتبديل و
I¼»º¹¸¶: تعاىل اهللا قال ´³

ÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½H
   .]٧٥:البقرة[

אنאW 
١. جلميع الكتب السابقة، فال جيوز العمل القرآن الكرمي ناسخ

بأي حكمٍ من أحكام الكتب السابقة إالّ ما أقره القرآن 
Itsrqpo: تعاىل اهللا قالالكرمي، 

zyxwvuH ]واملعىن، ]٤٨:املائدة: 
وشاهد وحاكم عليها، فما  ،فيها وزائد عليهاأنه شامل ملا 


كتاب  يف ابن ماجه سن: يامة يرفع القرآن الكرمي فال يبقى منه شيء، ينظروقبل يوم الق) ١(

إحتاف و ،٢/١٣١لوامع األنوار البهية و ،)٤٠٤٩(: ، برقمباب ذَهابِ الْقُرآن والْعلْمِ، الْفتنِ
.٣/٢١٤اجلماعة مبا جاء يف الفنت واملالحم وأشراط الساعة 



  



٢٠  אאאאא 


وافقه مما فيها فهو حق، وما خالفه فهو إما منسوخ أو باطل 
فًباعتباره حمرا، وهو حافظ لا فيها من أصول الشرائع، وعالٍٍم 

م فيها، فهو أكمل الكتب لغري احملكَ عليها وغالب، وناسخ
١(مهاالسماوية وخات(.  

٢.ٌأنه حمفوظ ن التحريف والضياع، والزيادة والنقصان، وذلك م
I : تولّى حفظه بنفسه، فقال تعاىلألن اهللا تعاىل

H]جر٩:احل[.  
٣. أنه املعجزة الكربى للرسول قال ، :»منيب  ن األنبياِءا م

، وإمنا كان الذي عليه البشر نا مثله آمم اآليات نم يأُعط إالَّ
 يوم ارهم تابعأكثَ أكونَ ، فأرجو أنْاه اهللا إيلَّحأو ايه وحوتيتأُ

٢(متفق عليه .»القيامة(.  
٤. ،البشرِ على أن يأتوا مبثله زجتعاىل اهللا قالع :IML

XWVUTSRQPON
_^]\[ZYH ]٨٨:اإلسراء[.  

 


سورة من  ٤٨اآلية  تفسري عند(وتفسري الشوكاين، والسعدي تفسري ابن كثري، : ينظر) ١(

).املائدة
 ، رقمكتاب فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي، وأول ما نزل يف رواه البخاري) ٢(
ونسخ امللل  ان برسالة النيب حممد كتاب اإلميان، باب وجوب اإلمي يف ، ومسلم)٤٩٨١(

.)١٥٢(: ، برقممبلته



  



٢١  אאאאא 


אאسאW 
אאאWمאنא 

  
مאوאא 

الرجالُ الذين يبعثهم اهللا تعاىل  :اَألنبِياُء والرسلُ عليهم السالم هم
منهم، ويدعوم إىل طاعته وعبادته اهللا مراد  بوحيِه إىل الناس، ليبلِّغوهم

وحدهمعصيت اإلشراك به، وترك له، ونبذ ه ال شريك .  
لوאאقא 

  :بني الرسول والنيب فروق أمهها
١. الً، ولكن ليس هناك رسولٌ ليسسأنَّ هناك أنبياَء ليسوا ر

ة، فكلَّ رسولٍ نبيا، وذلك ألنَّ النبوةَ مرحلةٌ سابقةٌ للرسال
   .نيب، وليس كلُّ نيب رسولٌ

٢.النيب نأنَّ الرسولَ أعلى درجةً م.  
٣.به :أنَّ النيب حكمن قَبلَه، ويإليه ليعملَ بشرعِ م ين أُوحم، 

من أُوحي إليه بشرعٍ جديد، وأُرسل إىل قومٍ  :والرسولَ
  .مكَذِّبني، ليبلِّغهم رسالةَ اهللا

مאنא 
  :يتضمن اِإلميانُ بالرسلِ عليهم السالم ما يلي

  املُ اإلميانُ: أوالً



  



٢٢  אאאאא 


  :ويتضمن ما يلي
١. الً إىل مجيعِ األممِ، كما قالاِإلميانُ بأنَّ اهللا تعاىل أرسلَ رس

Ilkjihgfed: تعاىل
nmH ]٣٦:النحل[ .  

٢. اِإلميانُ جبميع األنبياء واملرسلني عليهم السالم، من غري تفريق
  .يف اإلميان بينهم، فال نؤمن ببعضٍ ونكفر ببعضٍ

٣. هملَ عليهم السالم هم صفوةُ البشر وخيارساِإلميانُ بأنَّ الر
  .وأفضلُهم

٤. نخملوقون، ليس هلم م لَ عليهم السالم بشرساِإلميانُ بأنَّ الر
شيٌءخصائص الر ِةأو اُأللوهي بوبية.  

٥.ن اهللا تعاىلم هم حقاِإلميانُ بأنَّ رسالَت.  
٦. ثواعم برين ومنذرين، وأاِإلميانُ بأن اهللا تعاىل أرسلهم مبش

هلداية الناس إىل اهللا تعاىل، وداللتهم إىل ما حيبه ويرضاه، 
  .وحتذيرِهم مما يسخطه ويأباه

٧.هم مجيععاإلميانُ بأن شرائ حممد ت بشريعةسخا قد ن ،
وأنه ال جيوز ألحد أن يتعبد هللا تعاىل بشريعة أحد من 

 حممد األنبياء السابقني عليهم السالم بعد بِعثة.  
  املفصلُ اإلميانُ: ثانيا

  :ويتضمن ما يلي
١. هم حممدعليه السالم، وآخر سلِ نوحلَ الراِإلميانُ بأنَّ أو



  



٢٣  אאאאא 


ن األنبياِء ، وآدمم نيب عليه السالم.  
٢.ه منهم، مثلما اسنملحممد وإبراهيم وموسى : اِإلميانُ مبن ع

وعيسى ونوح عليهم الصالة والسالم، وهؤالء اخلمسةُ هم 
أولو العزم من الرسل عليهم الصالة والسالم، وسيأيت ذكر 

  .أمساء الرسل املذكورين يف القرآن إن شاء اهللا تعاىل
٣.اهللا يف كتابه الت هن أَخبارِهم، مما ذكَرم مبا صح صديق

 به اخلرب عن سيد املرسلني حممد الكرمي، أو صح.  
وאمאא 

عليهم السالم هم اهلداة إىل اهللا تعاىل، وهم املبلِّغون لشرعه  األنبياُء 
ودينه، فالناس ال ميكنهم الوصول إىل عبادة اهللا تعاىل العبادة الصحيحة إال 
عن طريق أنبيائه ورسله عليهم السالم، فمن اتبعهم أفلح وأجنح، ومن 

  .تنكَّب طريقَهم ضلَّ وخاب وخسر
األنبياء عليهم السالم حلكم عظيمة وإمنا أرسل اهللا تعاىل مجيع  

  :تتلخص فيما يلي
١. الدعوةُ إىل عبادة اهللا وحده ال شريك له، وترك عبادة ما سواه

توحيد (من اآلهلة أيا ما كانت، وهذا هو ما يسمى بـ 
، وهذا هو حق اهللا تعاىل على )توحيد األلوهية(، أو )العبادة

  :مجيع عباده، واألدلة على ذلك كثرية منها
- أ قالَ اهللا تعاىل :Iihgfed

nmlkjH ]٣٦:النحل[ .  



  



٢٤  אאאאא 


IZYXWVU: قالَ اهللا تعاىل-  ب
b a ` _ ^ ] \ [H

  . ]٥٩:األعراف[
I²±: قالَ اهللا تعاىل-  ت °®¬«ª

º¹¸¶´³H ]٥٠: هود[ .  
وهذه هي املهمة األساسية والرئيسة إلرسال الرسل عليهم السالم، 

  .احلكم تابع هلاوما بعدها من 
٢. الرسلُ عليهم السالم حجة اهللا تعاىل على اخللق، حىت ال يكون

للضالني اجلاحدين حجة على اهللا تعاىل أنه مل يرسل هلم من 
Ipon: يدعوهم إىل عبادته، قال اهللا تعاىل

~}|{zyxwvutsrqH
  .]١٦٥:النساء[

٣. ،ن خلقهوتوضيح الطريق ملن يريد بيانُ ما يريده اهللا تعاىل م
عبادة اهللا تعاىل، فحاجةُ الناس إليهم أعظم حاجة، ألم ال 
وصول هلم إىل اهللا تعاىل، وإىل رضاه وجنته إال عن طريق 
الرسل عليهم السالم، وبدون األنبياء عليهم السالم فإن الناس 
ال ميكنهم أن يعبدوا اهللا تعاىل العبادة الصحيحة، وما ينتشر 

يف أي جمتمع إال بسبب التنكُّب عن  الشرك واخلرافات والبدع
  .طريق األنبياء عليهم السالم وهدايتهم

٤. نن عصاه، فيبشرون مم ن أطاع اهللا تعاىل، وإنذارم تبشري



  



٢٥  אאאאא 


It: أطاعه باجلنة، وينذرون من عصاه بالنار، قال اهللا تعاىل
~}|{zyxwvu

H]٤٨:األنعام[.   
אאאوא 

اصطفاٌء والرسالةُ ةالنبو واختيار تنال بالرياضة أن ميكن ال تعاىل؛ اهللا نم 

، اهللا  الروحية، وال بالتربية، وال بغري ذلك، وقد انقطعت بعد رسول
In: ل اهللا تعاىلوق :واألدلة على ذلك كثرية منها m l

xwvutsrqpoH]٧٥:احلج[.  
وسאمאوאאW 

، فال البشرِ ادةُسو ،األنبياء والرسل عليهم السالم هم أفضل الناس
كثرية  ذاهورسله عليهم السالم، واألدلة على  أحد أفضل من أنبياء اهللا

^Iedcba`_: ل اهللا تعاىلوق :منها
qponmlkjihgfrH 

  .]٤٧ -٤٥:ص[
 



  



٢٦  אאאאא 


אسאW 
مאنوאوאא 
  

 
األنبياء والرسل عليهم السالم كثريون، منهم من ذكره اهللا تعاىل 

IEDCBA: كما قال اهللا تعاىل ومنهم من مل يذكره،
NMLKJIHGFH]يما وف، ]٧٨:غافر

  .يف القرآن الكرمي األنبياء املذكورين بأمسائهميلي إن شاء اهللا تعاىل بيان 
  

אنאونאא 
الوارد ذكرهم يف القرآن الكرمي بأمسائهم مخسة وعشرون نبيا  األنبياُء

  :عليهم الصالة والسالم، وهم
١.يماهر٢  .إِب.اقح٣  .إِس. قُوبع٤  .ي. وح٥  .ن. داود.  
  هارونُ .١٠  .موسى .٩  .يوسف .٨  .َأَيوب .٧  .سلَيمانُ .٦

  .إِسماعيل.١٥  .إِلْياس.١٤  .عيسى.١٣  .يحيى.١٢  .زكَرِيا.١١
١٦. عس١٧  .الْي.سونإِ.١٩  .لُوطٌ .١٨  .يد٢٠  .ريس. هود.  
٢١.شعوذُ.٢٣  .صاحلٌ.٢٢  .يب٢٤  .لِفْالك. آد٢٥  .م. حممد.  

 
  



  



٢٧  אאאאא 


وאمאאم 
اصطفى اهللا جلَّ وعالَ من الرسل عليهم السالم أويل العزم، كما قال  

، وهم ]٣٥:األحقاف[ IÂÁÀ¿¾½¼H :اهللا تعاىل
فيكونون مخسة، هذا هو القول  أربعة، ويضاف إليهم رسول اهللا 

  :، وهم)١(ونسبه السمعاين ألكثر املفسرين ،املشهور
١.وحعليه السالم ن.  
٢.يماهرعليه السالم إِب.  
٣.ىوسعليه السالم م.  
٤.ىيسعليه السالم ع.  
٥.دمحم اِء كُلِّهِمبِياَألن ماتخ .  

وهؤالء األنبياء عليهم السالم مذكورون معن كتاب اهللا ا يف آيتني م
  :تعاىل مها

١. تعاىلقولُ اهللا: IGFEDCBA
RQPONMLKJIH

SH]٧:األحزاب[.  


 ،١١/٢٥٢تفسري القرطيب و ،٥/١٦٤تفسري السمعاين ، و٧/٣٠٥ابن كثري تفسري : ينظر )١(
شرح الطحاوية و ،٤/٢٠٧تفسري البغوي و ،٥/٢٨٨تفسري املاوردي و ،٤/١١٤زاد املسري و
.٢/٢٩٩لوامع األنوار البهية و ،٢/٤٢٤



  



٢٨  אאאאא 


٢.قولُ اهللا تعاىل: Irqponmlkji
~}| {zyxwvuts
  

H]١(]١٣:الشورى(. 

  
אنאموאم 

العزم عليهم السالم اخلليلنيِ، قال اهللا  اصطفى اهللا جلَّ وعالَ من أويل
لَّتعاىل يف خإبراهيم عليه السالم ة: I

           H
  .]١٢٥:النساء[

أن الناس  عن النيب  هريرةَ ويف حديث الشفاعة الذي رواه أبو 
»ونَ إبراهيمأْتقُولُونَ يفَي: اللَّه بِيأنت ن يماهرلِ  ،يا إِبمن أَه يلُهلخو

  .)٢(متفق عليه .»ا إىل ربكناشفَع لَ ،األرض
  
  


يف كتاب البخاري  صحيح: ينظر(كما ذكروا يف حديث الشفاعة الطويل يف الصحيحني ) ١(

: ، برقم)ذُريةَ من حملْنا مع نوحٍ إنه كان عبدا شكُورا(باب  التفسري، تفسري سورة اإلسراء،
).١٩٤(: ، برقمباب أَدنى أَهلِ الْجنة منزِلَةً فيهايف كتاب اإلميان، مسلم ، و)٤٤٣٥(
.تقدم خترجيه يف التعليق السابق) ٢(



  



٢٩  אאאאא 


 لة النيبواألدلة على خ أحاديث منها:  
١.ُحديث دبع  ودعسبن م اللَّه  النيب أن َلَ«: قالكُ ونت 

 ،ولَكنه أَخي وصاحبِي ،التخذْت أَبا بكْرٍ خليالً متخذًا خليالً
ذَ اهللا عزخيالً وجلَّ وقد اتلخ كُمباح١(رواه مسلم .»ص(، 

  . »ولَكن صاحبكُم خليلُ اللَّه« :ويف لفظ له
٢.ُحديث  رِيدالْخ يدعأيب س َقال:  رسول اللَّه طَبخ 

وقالَ الناس :»إِنَّ مالناسِ ن نا  أَمأَب هالمو هتبحيف ص لَيع
 ،ربي التخذْت أَبا بكْرٍ غري ولَو كنت متخذًا خليالً ،بكْرٍ

هتدومالمِ وةُ اِإلسوأُخ نلَك٢(رواه البخاري .»و(.   
 

مאא 
فهو سيد الناسِ وصفوتهم  ن اخلليلني حممدا اهللا تعاىل م اصطفى

  :، وقد دل على ذلك أدلة كثرية منهاوأفضلُهم وأكرمهم 
١.ُةَ  حديثريرأيب ه رسولُ قالَ :قالَ :قال  اللَّه :»َأا ن

  .)٣(متفق عليه .»الْقيامة يوم سيد الناسِ


: ، برقمباب من فَضائلِ أيب بكْرٍ الصديقِ ، ائلِ الصحابة كتاب فَضيف مسلم  رواه) ١(
)٢٣٨٣.(
سدوا اَألبواب إال باب :» باب قَولِ النيب  يف كتاب فضائل الصحابة،البخاري  رواه) ٢(

.)٣٤٥٤(: ، برقم»أيب بكْرٍ
.تقدم خترجيه قريبا وهو جزء من حديث الشفاعة) ٣(



  



٣٠  אאאאא 


٢. ُةَ  أيبحديثريره َرسولُ قالَ :قال  اللَّه :»َأن ديا س
ةامييوم الْق مآد لَدو، لُ مأَوون عنه قشني رلُ  ،الْقَبأَوو

.)١(رواه مسلم .»وأَولُ مشفَّعٍ ،شافعٍ
٣. نِحديثلَةَ باثقَعِ واَألس  َولَ اِهللا : قالسر تعمس 

اصطَفَى كنانةَ من ولَد إِسماعيلَ، واصطَفَى إِنَّ اَهللا «: يقُولُ
قُريشا من كنانةَ، واصطَفَى من قُريشٍ بنِي هاشمٍ، 

  .)٢(رواه مسلم.»واصطَفَانِي من بنِي هاشمٍ
 هنع قشنت نم لُوأَو ،رخفَ الَو مآد دلَو ديا سنأَفَ«: زاد ابن حبان

  .)٣(»عٍفَّشم لُوأَو ،عٍافش لُوأَو ،ضراَأل
 


: ، برقمعلى جميعِ الْخالئقِ باب تفْضيلِ نبِينا ، كتاب الْفَضائلِ يفمسلم  رواه) ١(
)٢٢٧٨.(
) .٢٢٧٦(: ، برقمباب فضل نسب النيب  ،كتاب الفضائل يفمسلم  رواه) ٢(
).٦٢٤٢(١٤/١٣٥صحيح ابن حبان ) ٣(



  



٣١  אאאאא 


دسאسאW 
ومאאق 

  
  حقوق األنبياِء عليهم السالم : أوالً

  
منها ما هو واجب لألنبياِء عليهم السالم على الناس حقوق كثريةٌ 

  :يليومنها ما هو مستحب، وبيان ذلك فيما 
ًوWאאقאW 

اإلميانُ م مجيعا من غري تفريقٍ بينهم يف اإلميان، فال  :احلق األولُ
I: جيوز ألحد أن يؤمن ببعضهم دون بعض، قال تعاىل


¦¥¤£¢ ¡ H 

   .]٢٨٥:البقرة[

  .جحد نبوته كان كَمن كَفَر م مجيعاومن كَفَر بواحد منهم أو 
هم اهللا تعاىل به متعظيمهم وتوقريهم واحترامهم مبا عظَّ :احلق الثاين

قال شيخ اإلسالم ابن تيمي ،وال تفريط وال جفاٍء، وال إفراط ة بال غلو
قَالَ  ،اب والسنةُ عنهموإِنما حقُوق اَألنبِياِء ما جاَء بِه الْكت :رمحه اهللا

I}|{z: تعالَى في خطَابِه لبنِي إسرائيلَ



  



٣٢  אאאאא 


~
H ]١٢:املائدة[، زِيرعالتو :أْيِيدالتو ريقوالتو رص١(هـ.ا.الن(  

 االقتداُء م يف اجلملة، وذلك يف توحيدهم، ودعوم، :احلق الثالثُ
ن شرائعهم مما مل ينسخ بشريعة حممد وصربهم، وفيما ثبت م.  

: بعد ذكر مجلة كثرية من األنبياء عليهم السالم قال اهللا تعاىل 
I Æ ÅÄÃÂÁÀ¿¾

H ]٩٠:األنعام[.  
I: قال تعاىلو        H 

  .]٤:املمتحنة[

الرابع أخربوا به عن اهللا تعاىل أو عن  تصديقُهم يف كلِّ ما :احلق
هشرع.  

اخلامس خمالفتهم، :احلق هم وعدمقال اهللا تعاىل طاعت :I

H ]٦٤:النساء[.  
السادس الً  :احلقا وعملمم أفضلُ البشرِ وأكملُهم عأ اعتقاد

  . وخلقًا، وأصدقُهم قيالً


.٦٧ -١/٦٦شيخ اإلسالم ابن تيمية جمموع فتاوى ) ١(



  



٣٣  אאאאא 


السابع هم خبصائص وفضائل ليست  :احلقأن اهللا تعاىل خص اعتقاد
لغريهم من البشر، وأنه ال أحد ميكن أن يدركَهم يف هذه اخلصائص 

  . والفضائل؛ ألا اصطفاٌء من عند اهللا تعاىل
الثامن م بشر مثلنا وليسوا مالئكة، وليس هلم طبائع  :احلقأ اعتقاد

أخرى ختتلف عن طبائع البشر، فهم يأكلون ويشربون، وينامون، تعبون وي
ويتزوجون ويتوالدون، ويموتون، إىل غري ذلك من طبائع مرضون وي

  .البشر
   .]١١٠:الكهف[ IH: قال اهللا تعاىل
I»º¹¸¶´³: وقال تعاىل

¿¾½¼H ]٢٠:الفرقان[.  
التاسع هم بشيٍء  :احلقأن اهللا تعاىل مل خيص ن خصائص اعتقادم

ف يف املخلوقات، وال درة هلم على علم الغيب، وال التصرالربوبية، فال قُ
ICBA: إحياء املوتى، وال ميلكون النفع والضر، قال اهللا تعاىل

RQPONMLKJIHGFED
_^]\[ZYXWVUTSH]١٨٨:األعراف[.  

، ، ومعجزة باهرةًنةًآية بيولكن اهللا تعاىل قد يعطيهم شيئًا من ذلك 
I: كما قال اهللا تعاىل

H]٢٧ - ٢٦:اجلن[.  



  



٣٤  אאאאא 


 العاشر هم بشيٍء :احلقأن اهللا تعاىل مل خيص ن خصائص  اعتقادم
األلوهية، فال يدعونَ من دون اهللا، وال يستغاث م من دون اهللا، وال 

  .م، وال ينذر هلم، وال يحلف ميذبح هل
راحلادي عش فهم صفوة اخللق، وخلَّ :احلق ،مهتص أولياء اهللا، حمب

  .وسادم، فمحبتهم مقدمة على حمبة مجيع املؤمنني
رالثاين عش هم بأي وجه من الوجوه، بالقول أو  :احلقب انتقاصجتن
  .الفعل، أو الغمز واللمز

 احلقرالدفاع عنهم عند وقوع تنقصهم، سواء أكان  :الثالثَ عش
هذا ممن يدعي اإلميان، أم كان من كافر، فالذب عنهم وعن أعراضهم من 

  .أعظم الطاعات، وأجلِّ القُربات
  

WאقאW 
التعرف علَى قصصهم وحيام وسريهم، واالعتبار ا،  :احلق األولُ

IÆÅ: اهللا تعاىلقال  ÄÃÂÁÀ¿¾½


H]١١١:يوسف[.  
السالم عليهم عند ذكرِهم أو كتابة أمسائهم عليهم  :احلق الثاين

Il: السالم، قال اهللا تعاىل kjihgfedc
ponmH]٥٩:النمل[.   



  



٣٥  אאאאא 


  .]١٨١:الصافات[IH: وقال تعاىل
 :باجلمع له بني الصالة والسالم، فقال تعاىل واختص اهللا حممدا 

Imlkji hgfedcb
ponH]٥٦:األحزاب[.  

وهذا دليل على عظيم مكانته، ورفعة درجته على مجيع األنبياء عليهم 
  .السالم

حممد، وإبراهيم، : التسميةُ بأمسائهم عليهم السالم، مثل :احلق الثالثُ
 أحب :الْمسيب بن قَالَ سعيدحىت  ويوسف، وغريها، وهي مستحبة،

  .)١(اَألنبِياء اَألسماء إِلَى اهللا أَمساُء
الرابع احلق: واألجيالِ املؤمنة ها لألسرةوتعليم ،مرِهيس نشر.  

  
  )معجزام(آيات األنبياِء عليهم السالم : ثانيا

  
אאدمאא 

األمور اخلارقةُ للعادة، اليت يؤيد اهللا تعاىل ا : آيات األنبياِء هي
  . أنبياَءه ورسلَه عليهم السالم، ويعجز الناس أن يأتوا مبثلها


: )١٠/٥٧٨فتح الباري ( ، قال احلافظ)٢٥٩١٠(٥/٢٦٣ همصنفيف ابن أيب شيبة رواه  )١(

اهـ ولكن الصحيح أن أحب األمساء إىل اهللا عبداهللا وعبد الرمحن كما قال النيب .صحيح هسند
. ٢١٣٢(٣/١٦٨٢رواه مسلم.(



  



٣٦  אאאאא 


   .املعجِزات، والبينات: وتسمى
مאאW 

- آيةُ حممد القرآنُ: الكربى هي الكرمي.
-عليه السالم هي ا: آيةُ إبراهيما وسالمجعلُ النار عليه برد.  
-آيةُ موسى عليه السالم هي : ةالعصا اليت معه إىل حي انقالب

تىسع.  
-إبراُء : آيةُ عيسى عليه السالم هيها وهو( األكْملذي ولد 

  .اهللا ، وإحياِء املوتى بإذنواَألبرصِ )أعمى
  

א 
 دمحبِم ساالتوالر اتوبت النمتخ األنبياء واملرسلني مفهو خات ،

عليهم السالم، وهذا مما اتفق عليه املسلمون، وعلم بالضرورن دين  ةم
IÁÀ¿¾½¼»º¹: قال اهللا تعاىل اإلسالم،

ÆÅÄÃÂH]٤٠:األحزاب[ .

 دحمم عى النبوة أو الرسالة بعدن ادفكلُّ م عٍ كاذبفهو مد، 
: قَالَ  النبِي أن عن أَبِي هريرةَ ، فوهو كافر ذه الدعوى الباطلة



  



٣٧  אאאאא 


» مكُلُّه ،نيثَالَث نا مونَ، قَرِيبالُونَ كَذَّابجثَ دعبى يتةُ حاعالس قُومالَ ت
 معزيولُ اللَّهسر ه١(متفق عليه.»أَن(.  

  :ابنيومن هؤالء الكذَّ
١.ُةمليسم الْكَذَّاب، ةاممالْي باحص.  
٢. دواَألس،ِسيناَء الْععنص باحص.  

  :ومن املتأخرين
٣.مريا غُزالم أمحد عى أنه املهدي القادياين اهلندي، الذي اد

عى أنه اد مالربيطانيني للهند، ثُعهد استعمار  املنتظر يف
.اأخري عى النبوةَاد معيسى عليه السالم، ثُ

  
 

 


 ،)٣٤١٣(: ، برقمالَمِباب عالَمات النبوة في اِإلسرواه البخاري يف كتاب املناقب، ) ١(
باب ال تقُوم الساعةُ حتى يمر الرجلُ بِقَبرِ الرجلِ،  يف كتاب الفنت وأشراط الساعة،مسلم و

).١٥٧(: ، برقمفَيتمنى أَنْ يكُونَ مكَانَ الْميت من الْبالِء



  



٣٨  אאאאא 


אسאW 
אאWאمنא 

  
אمאدא 

اليوم رهو اآلخ: يوم بعث اهللا فيهالقيامة، الذي ي للحسابِ الناس 
  .زاِءواجلَ

، ةيف اجلن اجلنة أهلُ رستقي ه؛ حيثُبعد ألنه ال يوم :سمي بذلك
  .يف النارِ وأهلُ النارِ
نאمא 

ا أخرب به اهللا م كلِّ بصدقِ اجلازم االعتقاد :هو رِاآلخ باليومِ اإلميانُ
وجلَّ عز يف كتباه الكرمي، أو أخباهللا  به رسولُ ر مما يكون بعد املوت ،
ا يكونُوم بني يدي الساعة.  

אمنא 
 نرِ اإلميانَيتضممبا يلي اإلميانُ باليومِ اآلخ:  
١.ةُ بعد املوتيخزراحلياةُ الب.  
٢.ةيف الكتابِ والسن الثَّابتة اعةالس اتالمع.  
٣. وانتهاُء ،الساعة األوىل قيام نيا بالنفخةعلى هذه الد احلياة

  .يف الصور
٤. ُور النفخةالبعثُ، وهو إحياُء املوتى حني ينفخ يف الص



  



٣٩  אאאאא 


  .الثانيةُ، فيقوم الناس لرب العاملني
٥.احلشر.  
٦.ُفَاعةالش.  
٧.هعلى عمل حاسبي وأنَّ كلَّ عبد ،ساباحل .  
٨.احلوض.  
٩.ُامليزان، وتطاير الصفح.  

١٠.راطُالص .  
١١.ى علجياز اجلزاُء، وأن كلَّ عبدنمضتوي ،هاإلميان: ى عمل 

  .باجلنة وما فيها من النعيمِ، والنارِ وما فيها من العذابِ
نאوאمא 

، بل هو مما رورةاإلسالم بالض من دينِ ملمما ع رِاآلخ باليومِ اإلميانُ
عن لم ما عليهم السالم، وأدلته يف الكتاب والسنة دين األنبياء مجيع

متواترة قطعية، وهي أكثر ن أن حتصى، فمن ذلكم: 
١.قولُ اهللا تعاىل :IHGFEDCBA

Q P O N M L K J I
SRH ]١٧٧:البقرة[.  

٢. ُحديثرمطَّابِ عبن الْخ   َسأَل هجربيلَ أن يف حديث
 يبالن ِعن اناِإلمي،  فقال رسول اللَّه :»بِاللَّه نمؤأَنْ ت، 



  



٤٠  אאאאא 


هكَتالئمو، بِهكُتو، هلسررِ ،ومِ اآلخوالْيو ، رِهيرِ خبِالْقَد نمؤتو
هرشقال ،»و: قْتد١(رواه مسلم.ص( .  

  
  احلياةُ البرزخيةُ: أوالً

  
אدאزא 
املدةُ اليت يبقَاها اإلنسانُ من بعد موته إىل قيامِ  :هي احلياةُ البرزخيةُ

اعةالس.  
الفاصلُ واحلاجز بني شيئنيِ، : ألن البرزخ هو :وسميت برزخيةً

ةرل اآلخل مراحوهي أو ،الدنيا، واآلخرة وهذه احلياةُ فاصلةُ بني احلياة.  
زאنא 

  :يتضمن اإلميانُ باحلياة البرزخية ما يلي
١.ِرطَةُ الْقَبغضوهي ،: تضالقَ ييقرِب لى الْعميلُ  تخدا يلَ مأَو

فيه.   
٢.نترِفعن : ، وهيةُ الْقَب للميت ريكون كَرنلَكنيِ مالُ الْمؤس

فيجيب بالصواب، : ثالثة اهللا املؤمن لهِمفي ،هونبي ،ه، ودينِهرب
 رى مكانه يف اجلنة، ويتحريويوسع له يف قربه، وي الكافر

من  ةب، فيضرب مبرزالَ أَدرِى ،هاه هاه :واملنافق، ويقول


).٨(: ، برقمميان واِإلسالمِ واِإلحسانباب بيان اِإل، كتاب اِإلميانيف مسلم  رواه) ١(



  



٤١  אאאאא 


  .حديد، مث يضيق عليه يف قربِه
٣. ،هالقَربِ أو عذاب ى نعيمتح يف قربه ما أن ينعوذلك أن امليت إم

يكونَ عليه روضةً من رياضِ اجلنة؛ إن كان من أهلِ اجلنة، 
حتى يكونَ عليه حفرةً من حفَر النارِ؛ إن وإما أن يعذَّب فيه 

  .كان من أهلِ النار
  

  عالمات الساعة الثَّابتة يف الكتابِ والسنة : ثانيا
 

אאدא 
  .اَألمارات اليت تدلُّ على قُربِ قيامِ الساعة: عالمات الساعة هي

   .أَمارات الساعةوأَشراطُ الساعة،  :وتسمى
  

אنא 
اعةالس اتالماإلميانُ بع نمضتا يليمب اإلميانَ ي:  

١.غرىالص اعةالس اتالمع.  
٢.الكُربى اعةالس اتالمع.  

  .تعاىلوبيان ذلك يف الدروس التالية إن شاء اهللا 
 



  



٤٢  אאאאא 


אسאW 
وאאא 

  

  عالمات الساعة الصغرى: أوالً
  

אא 
، ولكنها متقدمة عليها )١(العالمات اليت تدلُّ على قُربِ الساعة :هي

طويلة بفترة  ،وانقضت وقد وقعت ،وال زال  وبعضهاأو قصرية وقع
ا، وبعضها مل يقع بعدرا متكرمستمر.  

 

אא 
  :عالمات الساعة الصغرى كثريةٌ جدا، نذكر منها ما يلي

١ - بِعثَةُ النيب نم يقا بمالمات الساعة بالنظرِ لن عوهو م ،
سهلِ بنِ فعن  مضى منه،عمر الدنيا، فهو قليل بالنسبة لما 

يداعالس دعس   أن رسولَ اهللا َا «: قَالأَن ثْتعب
وقَرنَ بين السبابة  ،»كَهاتينِ: أَو، كَهذه من هذهوالساعةَ 
  .)٢(متفق عليه .والوسطَى


.وهو قرب نسيب، فهو قرب بالنظر إىل عمر الدنيا كلها) ١(
 الْفتنِ كتابيف  مسلمو ،)٤٩٩٥(: ، برقمباب اللِّعانرواه البخاري يف كتاب الطالق، ) ٢(

اطرأَشة واعالس، ةاعبِ السقُر اب٢٩٥٠(: ، برقمب.(



  



٤٣  אאאאא 


٢ - النيب موت،  فعنكالن مف بواَأل عشجعي  َقَال :
 بِيالن تيأَت َمٍ، فَقَالأَد نم ةي قُبف وهو وكبت ةوي غَزف :

»ةاعيِ السدي نيا بتس ددسِ: اعاملَقْد تيب حفَت ي، ثُمتوم«. ..
  . )١(البخاري احلديثَ، رواه

٣ -ِساملَقْد تيب حديث ـ، كما يف حفَتن ـعف بوكالم 
ادسة ـالسابق، وقد فُتحت يف السنة الس  عيجشاَأل

ري املؤمنني عمر بن ـهد أمـيف ع) هـ١٦(جرة ـعشرة لله
 .اخلطاب 

٤ -،ةةَ ف ظهور أدعياء النبوريرأَبِي ه نع ـَّالن أنبِي  َقَال :
كَذَّابونَ، قَرِيبا من الَ تقُوم الساعةُ حتى يبعثَ دجالُونَ «

ولُ اللَّهسر هأَن معزي مكُلُّه ،نيوقد تقدم )٢(متفق عليه .»ثَالَث ،
  .ذكر بعضهم

٥ - ن أرضى مصراإلبِلِ بِب نارٍ باحلجازِ، تضيُء هلا أعناق ظهور
الَ «: قَالَ  أَنَّ رسولَ اللَّه  هريرةَ ن أيبـالشام، فع


).٣٠٠٥(: ، برقماب ما يحذَر من الغدرِبيف كتاب اجلزية، البخاري  رواه) ١(
 ،)٣٤١٣(: ، برقمباب عالَمات النبوة في اِإلسالَمِرواه البخاري يف كتاب املناقب، ) ٢(
لُ بِقَبرِ الرجلِ، باب ال تقُوم الساعةُ حتى يمر الرج يف كتاب الفنت وأشراط الساعة،مسلم و

).١٥٧(: ، برقمفَيتمنى أَنْ يكُونَ مكَانَ الْميت من الْبالِء



  



٤٤  אאאאא 


 قُومازِتجضِ احلأَر نم ارن جرخى تتةُ حاعالس،  اقنيُء أَعضت
  . )٢(متفق عليه .»)١(اِإلبِلِ بِبصرى

، )هـ٦٥٤(وقد وقع هذا يف منتصف القرن السابع اهلجري سنة 
كما ذكره النووي وأبو شامة والقرطيب وابن كثري وغريهم من العلماء 

  .)٣(رمحنا اهللا وإياهم
٦ -رك، وهم املغول، وقد وقع هذا بقتال املغول أواخر  قتالالت

  .الدولة العباسية
٧ - نيان، و قد وقع هذا يفاِء يف البعاِء الشر راةالع تطاولُ احلفاة

  .عصرنا بوضوحٍ
٨ -ُوقد وقع هذا يف املالِ ، وكثرةُالزالزلِ ، وكثرةُالقتلِ كثرة ،

  .عصرنا


شرح النووي على مسلم (اهـ.حورانُهي مدينة : مدينة بالشام، قال النووي: بصرى) ١(
قبل البعثة كما ذكره أهل  ، وهي املدينة اليت التقى فيها بحريى الراهب برسول اهللا )٣/٦٩

حيث اجلمهورية العربية السوريةيفحمافظة درعااآلن تتبع، و)١/١٨٠سرية ابن هشام . (السري
ويكيبيديا . (دمشقالعاصمة كم عن ١٤٠وحوايل ،درعاكم عن مركز مدينة ٤٠تبعد 

). املوسوعة احلرة
 كتاب ، ومسلم يف)٦٧٠١(: ، برقمباب خروجِ النارِيف كتاب الفنت، البخاري  رواه) ٢(

: ، برقمباب ال تقُوم الساعةُ حتى تخرج نار من أَرضِ الْحجازِ، الساعة وأَشراط الْفتنِ
)٢٩٠٢.(
، ١/١٤، والنهاية يف الفنت واملالحم ١٨/٢٨شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر) ٣(

.٦٣٦، والتذكرة للقرطيب ص١٩٢- ١٣/١٨٧والبداية والنهاية 



  



٤٥  אאאאא 


٩ -تقارب وقد وقع هذاالزمان ،.  
١٠- ُقلة وقد وقع هذا ،الشرعي لمِالع.  
١١- ُا، األسواقِ كثرةوقد وقع هذا وتقار .  
١٢-  اٍءظهورنِس اتيكَاس اتارِياطٌ  ، وأقوامعيس مهعم

  .ا الناسهكَأَذْنابِ الْبقَرِ يضرِبونَ بِ

  
  عالمات الساعة الكُربى: ثانيا

  
אא 

العالمات اليت تكونُ قرب قيامِ الساعة بني يديها، وتأيت متتابعةً،  :هي
.وتقوم الساعة بعدها

אא 
أحد عشر عالمةً، منها عشر  عالمات الساعة الكُربى سنذكر من

  .املهدي: ، واحلاديةَ عشرةَ بن أَسيد حذَيفَةَ وردت يف حديث
رِعن أيب سفَةَ ةَحيذَينِ حب يد١( أَس( اريفَالغ  َقال: النيب اطَّلَع  

ذَاكَرتن نحنا ونلَيفقالَ ،ع :»ونَمذَاكَرةَ :قالوا، »؟ا تاعالس ذْكُرقال ،ن :
» قُومت ا لَنهاإِنلَهنَ قَبورحىت ت اتآي رشكَذَفَ ،عانَ :رخالَ ،الدجالدو، 


صحايب من أصحاب الشجرة ، وزن عجيبةعلى ة حيرِس، وبِفَتحِ اهلمزة وكسر السنيهو ) ١(

اإلصابة يف متييز الصحابة و ،١٥٤التهذيب صتقريب : ينظر. (مات سنة اثنتني وأربعني
٢/٣٨(.



  



٤٦  אאאאא 


 ،مريم  ونزولَ عيسى بنِ ،وطُلُوع الشمسِ من مغرِبِها ،والدابةَ
وجأْجمو وجأَجيو، وفسثَالثَةَ خرِقِ :وشبِالْم فسخ،  فسخو

يمنِ وآخر ذلك نار تخرج من الْ ،وخسف بِجزِيرة الْعربِ ،بِالْمغرِبِ
مرِهشحالناس إىل م دطْر١(مسلم رواه .»ت( .  

:هي حدى عشرةوهذه اإل
  .الدخانُ - ١
  .الدجالُ - ٢
.الدابةُ - ٣
٤ - طُلُوع سِ مماالشرِبِهغن م.   
٥ - املهدي.
   .مريم  عيسى بنِ نزولُ - ٦
٧ -  خروجوجأْجمو وجأَجي. 
 ،وخسف بِالْمغرِبِ ،خسف بِالْمشرِقِ :خسوف ثَالثَةُ -١٠، ٩، ٨

   .وخسف بِجزِيرة الْعربِ
.ن الْيمنِ تطْرد الناس إىل محشرِهمآخر ذلك نار تخرج مو -١١

  .إن شاء اهللا تعاىل وبياا فيما يلي
  


: ، برقمباب يف اآليات اليت تكُونُ قبل الساعة، كتاب الْفتنِ وأَشراط الساعة يف مسلم رواه) ١(
)٢٩٠١.(



  



٤٧  אאאאא 


 Jنא 
 

واضح، عام على الناسِ كلِّهم، دخانٌ عظيم : هو الدخانُ- أ
 واملنافقني يكونُ على الكافرين ،حدثُ قبلَ يومِ القيامةي
أذًى وانتفاخ حىت خيرج من مسامعهم، ويكونُ على 

 .املؤمنني مثلَ الزكام

: يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل الدخان ورد ذكْر-  ب
I

H]واملعىن]١١ - ١٠:دخانال ، : رانتظ
يراه  ن واضحبيبالكافرين املكذِّبني يوما يأتيهم فيه دخانٌ 

دكُلُّ أَح، معوي ماهشغت١(همي(.  
 وفيه  اريفَالغ أَسيد بنِ حذَيفَةَ ةَحيرِأيب س تقدم حديثُ-  ت

كْرذ انخالد.  
    


.)٧/٢٤٩(تفسري ابن كثري : ينظر) ١(



  



٤٨  אאאאא 


אسאW 
אولאوول 

  
٢- ياملهد  

  
- أ هو ياملهد : النيب ن أهلِ بيتوخليفةٌ صاحلٌ، م ريأَم ،

ه حممدماس ،مانرِ الزيف آخ رظْهي  اهللا، ميُأل األرض عبد بن
 . عدالً كَما ملئَت جورا وظُلْما

بظهورِ املهدي يف آخرِ  تواترت اَألحاديثُ عنِ النيب -  ب
الزمان، كما نص على هذا كثري من العلماِء رمحنا اهللا 

  .وإياهم
ورضي اهللا  ي من ذُرية فاطمةَ بنت رسول اهللا الْمهد-  ت

عنها، واألشهر عند أهل السنة أنه من ذُرية احلسن بن علي 
  .)١(ب


، واملنار املنيف البن ١/٥٤ري النهاية يف الفنت واملالحم وأشراط الساعة البن كث: ينظر) ١(

.١٤٧، واإلذاعة ملا كان ويكون بني يدي الساعة ص١٥١القيم ص 



  



٤٩  אאאאא 


 :أي :يصلحه اهللا تعاىل يف ليلة، قال ابن كثري رمحه اهللا-  ث
بعد أَنْ لَم يكُن  ،يتوب عليه ويوفقه ويفهمه ويرشده

ك١(هـ.ا.كَذَل(  
  :من صفاته أنه يكونُ-  ج

١.يعين ،ةهلَى اجلَبأَج : رعش رسحان ةٌ، قَدعواس هتبهأنَّ ج
 ،هأْسمِ رقَدلَعمأَصب سه لَيلكنو.  

٢.يعين ،فى اَألنأنَّ أنفَه :أَقْن د قيق رتفعطويلٌ، ولَمي س
  .أَفْطَسب

تكونُ خالفته يف وقت متتلئُ فيه األرض جورا وظلما، فإذا -  ح
  .ملَك مَألها قسطًا وعدالً

تكون خالفته سبع سنني، تنعم فيها األمة نعمة مل تنعمها -  خ
كثر الغيث، وتنبِت األرض، وتكثر املاشيةُ، ويعطي قط، في

ولَعلَّه هو  :الناس املال بغري عدد، قال ابن كثري رمحه اهللا
لَميفَةُ الذي حيثي املال حثياً واهللا تعاىل أَعلالْخ ، انِهمفَى زو

 ،وافراوالْمالُ ، والزروع غَزِيرةً ،تكُونُ الثِّمار كَثريةً
يف  واخلري ،اراغم والعدو ،والدين قَائما ،والسلْطَانُ قَاهرا

اأياممائ٢(هـ.ا.ه د(  


.١/٥٥النهاية يف الفنت واملالحم وأشراط الساعة البن كثري ) ١(
.١/٥٧النهاية يف الفنت واملالحم وأشراط الساعة البن كثري ) ٢(



  



٥٠  אאאאא 


- د  ومن معه املهدي نجاَّلِ يف واليته، ويتحصالد يكون ظهور
من املسلمني يف فلَسطني، ويرتل عيسى عليه السالم يف أثناء 

  .ذلك، فيقتلُ الدجالَ
- ذ ُكَثةيدهلمعونَ لاملد ق منهم  رصدمنذ العصور األوىل، ومل ي

أحد.  
  .الدجالُ -٣

 
- أ ُالجهو الد: مبين آد نلٌ مجر ،الكذَّاب األعور املسيح َعليه 

السالماسا الن اهللا تعاىل قُدرةً عظيمةً يفنت رِ  ، يعطيهيف آخ
مانالز.  

، الدجالِبإثبات وجود  تواترت اَألحاديثُ عنِ النيب -  ب
وظهورِه يف آخرِ الزمان، كما نص على هذا مجاعة من 

  . العلماِء رمحنا اهللا وإياهم
، حىت الدجالِن رون أممهم محيذِّكان األنبياُء عليهم السالم -  ت

  .نوح عليه السالم قد حذَّر منه قومه
  :)١(، ومنهاالدجالِصفات  ن النيب بي-  ث


للدكتورة أمساء بنت ، حبث لاملسيح الدجا، و٢١٥أشراط الساعة للوابل، ص: ينظر) ١(

.)٨٥/١٧٨جملة البحوث اإلسالمية ( ، منشور يفسليمان السويلم



  



٥١  אאאאא 


١. ،اأيض ى نقصسرالي ىن، ويف عينِهمنيِ اليالع رأعو هأَن
هفَاتص رأظه ها، وهذهضعطِّي بةٌ تغا جِلدهلَيفَع.  

٢.بني عينيه كلمة كتوبم هيقرؤها كل مسلم، )كافر: (أَن ،
 اسواٌء أكانَ قارئًا أميأُم.  

٣.قصري هأَن.  
٤.،أفحج هو أَنوه: هلَيرِج نيب داعى بشي إِذَا مالَّذ.  
٥.يعين ،ةهلَى اجلَبأَج هأَن : رعش رسحان ةٌ، قَدعواس هتبهأنَّ ج

هأْسمِ رقَدم.  
٦.ِالرأس دعج هأَن.  

خيرج الدجالُ يف وقت املهدي، من جِهة املشرِق، كَما قَالَ -  ج
 النيب :»ِاقرالْعأْمِ والش نيلَّةً بخ ارِجخ هرواه . »إِن
  .، ويتبعه كثري من الناسِ، وخباصة يهود أصبهانَ)١(مسلم

ا فإن عليهم إال مكةَ واملدينةَ الدجالُ األرض كلَّها جيوب-  ح
مالئكة حيرسوما منه، ويدعي األلوهية، ويظهر للناس 
بعض اخلوارق، ويدعو الناس لإلميان به واتباعه، فمن آمن 
 تنمهم، وسروعز تتبت لَهم، وناَء فَأمطَرمالس ربه أَم

ممحلني  مواشيهِم، ومن رد عليه أمره وكفَر به أصبحوا


: برقم، معه وما وصفَته الدجالِ ذكْرِ باب، الساعة وأَشراط الْفتنِ كتاب يف مسلم رواه) ١(
)٢٩٣٧(.



  



٥٢  אאאאא 


سلَي هِمالوأَم نٌء ميش يهِمدن اهللا تعاىل )١(بِأَيابتالًء م ،
   .واختبارا

فليبتعد عنه حتى ال يقَع يف فتنته، وإن  الدجالِبمن سمع -  خ
خرج إىل مكةَ أو املدينةَ فهو حسن ألما معصومتان من 

هدخول.  
يوما، ولكنها ختتلف عن بقية أيام الدجالِ يف األرضِ أربعونَ - د

يوم كَسنة، ويوم كَشهرٍ، ويوم كَجمعة، وسائر ف األيامِ،
  . الناسِ أَيامه كَأَيامِ

حياصر الدجالُ املهدي ومن معه من املسلمني يف فلَسطني ،- ذ
لُه وخيلِّصفيقت ،مرمي عليه السالم ن  فيرتلُ عيسى بنم الناس

هرش.  
سكىن مكةَ أو  :فتنة الْمِسيحِ الدجالِمما يعصم املسلم من - ر

اآليات  العشر: املدينةَ، وحفظُ فواتحِ سورة الكهف، وهي
 . األوىل منها، وقراءا إذا ابتلي املسلم بالدجالِ

  
   


).٢٩٣٧( :رقمب ، الْكالبِيمعانَ النواسِ بنِ س صحيح مسلم حديث: ينظر) ١(



  



٥٣  אאאאא 


   .مريم  عيسى بنِ نزولُ -٤
  

- أ ُولزى بنِ نيسع  ميرم اهللا تعاىل عيسى بنِ : هو نزولُ نيب
ةاعيامِ السلَ قينيا، قُباِء إىل الدمالس نم عليه السالم مرمي.  

عيسى عليه السالم أحد األنبياِء الكرامِ، وهو من أويل العزمِ -  ب
، من الرسلِ عليهم السالم، وهو آخر الرسلِ قبل رسولنا 

  .رسولٌ س بينه وبني نبينا فلي
حيا ببدنِه وروحه، وأنقذَه  رفَع اهللا تعاىل عيسى عليه السالم-  ت

من اليهود حني أرادوا قتلَه، وهو باقٍ حيا إىل أن يأذَنَ اهللا 
  .تعاىل برتوله إىل األرضِ

  :نزولِ عيسى عليه السالم يف آيتني كرميتني ورد ذكْر-  ث
IHGFEDCBA: اهللا تعاىلقول  :األوىل

LKJIH ]فخر٦١:الز[.  
I: قولِ اهللا تعاىل :الثانية

H ]١٥٩:النساء[.   
برتولِ عيسى عليه السالم؛  تواترت اَألحاديثُ عنِ النيب -  ج

  .كما نص على هذا كثري من العلماِء رمحنا اهللا وإياهم
عيسى  أَجمعت اُألمةُ علَى نزولِ :قالَ السفَّاريين رمحه اهللا-  ح

،السالم ا  عليهمإِنو ،ةرِيعلِ الشأَه نم دأَح يهف فالخي لَمو



  



٥٤  אאאאא 


 دتعال ي نمةُ مدالحالْمفَةُ والْفَالس كذَل كَرأَن
هالف١(هـ.ا.بِخ(  

السالم عقب خروجِ الدجال واملهدي،  يرتلُ عيسى عليه-  خ
قالَ السفَّاريين  فيقتل الدجالَ، ويتسلَّم األمر من املهدي،

ويكُونُ الْمهدي من  ،ويتسلَّم اَألمر من الْمهدي :رمحه اهللا
يدهابِ الْمحرِ أَصائكَس هاعبأَتو ابِهح٢(هـ.ا.أَص(  

- د المالس ليهسى عييكون نزولُ ع  يقراِء شضيالْب ةارنالْم دنع
قشملَسطني، فيصل إىل املسلمني دوقد ، وخيرج إىل ف

حتصنوا من الدسِيف  الِجقْدالْم تيوهم سيصلُّون الفجر ب ،
يسى املهدي بالصالة، فيقدمون ع أو قد بدأَ إمامهم وهو

عليه السالم لإلمامة ويأىب، فيصلِّي معهم، وإذا علم به 
منه، فيلحقه بالُ هرجدرِكَه  الدى يتح المالس ليهى عيسع

ابِ عندال ب دينةلُّمد ةينيطلَس٣(الف( ،لُهقْتفَي )٤(.  


.، ويضاف إليهم بعض أهل األهواء املعاصرين٢/٩٤لوامع األنوار البهية ) ١(
.٢/٩٥لوامع األنوار البهية ) ٢(
)٣( ةٌ، تقع يف الشمال الغريب من القُدس، تبعد عنها مثانية وستني كيلوا  :اللُّدلَسطينيمدينةٌ ف

معجم بلدان : ينظر. (مترا، وهي جبانب مدينة الرملة، تقع اآلن حتت االحتالل الصهيوين
، وموسوعة املدن العربية واإلسالمية، للدكتور حيي ٦٣٧فلسطني، حممد حممد شراب ص

.)٥/١٥لياقوت احلموي م البلدان معجو ،١٠٤الشامي ص
: برقم ،معه وما وصفَته الدجالِ ذكْرِ باب، الساعة وأَشراط الْفتنِ كتاب يف مسلم رواه) ٤(
.حديث النواس بن مسعان من  )٢٩٣٧(



  



٥٥  אאאאא 


: ويف روايةيبقى عيسى عليه السالم يف الناس سبع سنوات ،- ذ
 اخلري يكونُ، ويعم أربعني سنة، واهللا تعاىل أعلم أي ذلك
واحلياةُ اهلنيئةُ الرغيدةُ يف زمانِه، مث ميوت عليه السالم، ويصلِّي 

  .عليه املسلمونَ
    



  



٥٦  אאאאא 


אسאW 
אא 

  
٥-  خروجوجأْجمو وجأَجي  

  
من  عظيمتنيِ نيِقَبِيلَت، لانمياسمان أَعج :ومأْجوجيأْجوج   - أ

 انوا يعيشونَكَ ،المالس عليهآدمَ  ةَيرن ذُموهم  ،الترك الْمغولِ
 لَاخد مهِانِكَيف م نِينرو القَذُ مهرصحفَ، ويؤذونَ رضِيف اَأل

الس١( د(. 

  :يف القرآن الكرمي يف موضعنيِ ومأجوجيأجوج  ورد ذكْر-  ب
 تعاىل يف قصة ذي القرنني اهللا لُوق :لُاألو :Iª©¨§¦

´³²±°®¬«»º¹¸¶
ÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼
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 لسان العربو ،٢/١٢٩البداية والنهاية و ،١/٢٠٠النهاية يف الفنت واملالحم : ينظر) ١(
.٥/٤٠٠تاج العروس ، و٢/٢٠٧



  



٥٧  אאאאא 


]\[ ZYXWVUTSRQPONMLK
`_^H ]٩٩ - ٩٣:الكهف[.   

Iyxwvuts: قولُ اهللا تعاىل :اينالثَّ 
}|{z ~

H 
   .]٩٧ - ٩٦:األنبياء[

بعد مقتلِ الدجال على يدي عيسى  يأجوج ومأجوج خيرج-  ت
I{zyxعليه السالم، كما وصفَهم اهللا تعاىل 

|H قال ابن كثري رمحه اهللا :يِ : أَيشي الْمونَ فرِعسي
ادب ،إِلَى الْفَسضِ: واحلَداَألر نم عفترالْم و١(هـ.ا.ه(  

يف األرضِ، فَيهرب الناس منهم،  يأجوج ومأجوج ينتشر-  ث
ويتحصنون يف مدم، فال ميرون بشيٍء إال أفسدوه، وال مباٍء 
إال شرِبوه، وال يستطيع أحد الوقوف يف وجهِهِم لقوم، 
حىت يصلونَ إىل املوضع الذي فيه عيسى عليه السالم ومن 

ليه السالم ومن معه معه من املؤمنني، فيأمر اهللا تعاىل عيسى ع
  .ورِالطُّ يف جبلِبالتحصنِ منهم 


.٥/٣٧٢تفسري ابن كثري ) ١(



  



٥٨  אאאאא 


يشتد األمر على نيب اهللا عيسى عليه السالم ومن معه من -  ج
، يأْجوج ومأْجوج املؤمنني، فيدعون اهللا تعاىل أن خيلِّصهم من

في رِقَابِهِم،  فيستجيب اهللا تعاىل هلم، فيسلط اهللا عليهم دودا
  .ىحونَ موتفَيصبِ

  
٦- طُلُوع سِ مماالشرِبِهغن م  

 
أن تطلع الشمس صباحا من  :هو ن مغرِبِهاالشمسِ م طُلُوع- أ

 .جهة املغربِ، بدلَ طلوعها املعتاد من جهة املشرِقِ

يف القرآن الكرمي يف قول  ن مغرِبِهاالشمسِ م طُلُوعِ ورد ذكْر-  ب
IJIHGFEDCBA: اهللا تعاىل

YXWVUTSRQPONMLK
gfedcba`_^]\[Z

hH ]ضِبِ ، فاملراد]١٥٨:األنعامعب كبر اتهي آي:  طُلُوع
أَجمع  :، قال السفَّاريين رمحه اهللالشمسِ من مغرِبِها

 نسِ ممالش ا طُلُوعهلَى أَنع مهورهمج ونَ أَورفَسالْم
 )١(هـ.ا.مغرِبِها


.٢/١٣٢لوامع األنوار البهية ) ١(



  



٥٩  אאאאא 


إذَا طلَعت الشمس من مغرا أُغلق باب التوبة، وقد دلَّ على -  ت
 عن النيب املتواترة األحاديث هذا اآليةُ الكرميةُ السابقةُ، مع 

من :» قَالَ رسولُ اِهللا : قَالَ  هريرةَ أَبِيحديثُ : منها
هلَياُهللا ع ابا، ترِبِهغم نم سمالش طْلُعلَ أَنْ تقَب ابرواه .»ت 

  .)١(مسلم

ظاهر األدلة الكثرية أن باب التوبة يبقى مغلقًا إىل يوم القيامة، -  ث
واآلثار يف قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا بعد ذكر األحاديث 

فَهذه آثَار يشد بعضها بعضا متفقَةٌ علَى أَنَّ  :املوضوع
 حفْتي لَمو ةبوالت ابب قرِبِ أُغْلغالْم نم تإِذَا طَلَع سمالش

كذَل دعال ،ب كأَنَّ ذَلوإِلَى ي دتملْ يمِ الطُّلُوعِ بوبِي صتخمِ  يو
ةامي٢(.هـ.ا.الْق( 

  
  الدابةُ -٧

  
 اسِـالن سادـف عند ،األرضِ نم رجيوانٌ خيـح: هي الدابةُ- أ

، مبا فهومٍـم ناطقٍ انـبلس الناس ملِّكَ، فَيالزمان يف آخرِ
ه اهللا تعاىلأراد. 


باب استحبابِ االستغفَارِ ، واالستغفَارِ والتوبة والدعاِء الذِّكْرِ كتابيف مسلم  رواه) ١(

هنكْثَارِ متاالس٢٧٠٣(: ، برقمو(.
.١١/٣٥٥فتح الباري ) ٢(



  



٦٠  אאאאא 


Iu: يف القرآن الكرمي يف قول اهللا تعاىل الدابة ورد ذكْر -  ب
~}|{zyxwv

H ]٨٢:النمل[. 

 معىن : رمحنا اهللا وإياهم لماُءقال العIxwvuH :وجب 
الوعيد عليهم لتماديهم يف العصيان، هِوإعراضع من ا اهللا، فإذَ آيات

   ،قطنوت لُتعق ةًابد :أي I~}|{zH: كلصاروا كذ
ها، ـع طلوعِ الشمسِ من مغربـمتزامن مخروج الدابة  -  ت

هـاليى أير، ولكنهـدراآلخ يف زمنٍ ـما يسبق ما خيرجان
  .ااربٍ جدـمتق

هذه الدابةُ خملوق له قَوائم، والغالب أا أربع قوائم كما  -  ث
روي عن مجاعة مرمحنا اهللا وإياهم،  ن السلف ن أهموم

الناس، وهذا من  كلِّم بهالذي ت املفهوم الكالم: صفاا
 كثريةٌ تشبه ويالت هار يف وصفالعجائب، وقد ذُك

 ،خرب صحيح عن املعصومِ  األساطري، ومل يثبت يف هذا
  .فالواجب السكوت عن ذلك؛ ألنه من علم الغيبِ



  



٦١  אאאאא 


ذلك هذه الدابةُ متيز الكافرين واملنافقني عن املسلمني، و-  ج
بوسمهِم على أنوفهم وسما اهللا أعلم بصفته، ولكنه يبقى 

 .)١(عليهم ال يفَارقهم

  
وخسف  ،خسف بِالْمشرِقِ :خسوف ثَالثَةُ -١٠، ٩، ٨

  .وخسف بِجزِيرة الْعربِ ،بِالْمغرِبِ
  

- أ ْالوفسوهو خ فسمجع خ :الشيِء ذهاب يف  أو املكان
I: ا، ومنه قوله تعاىله فيهوغياب ،األرضِ
H ]٨١:القصص[. 

ثَبت ذكْر هذه اخلسوفات الثالث يف حديث حذيفة بن -  ب
خسف  :وثَالثَةَ خسوف« :السابق، وفيه أَسيد 

  .»وخسف بِجزِيرة الْعربِ ،وخسف بِالْمغرِبِ ،بِالْمشرِقِ
هذه اخلُسوفات الثالثةُ مل تقَع بعد، وهي من عالمات -  ت

 قَععظيمةٌ كبريةٌ ت سوفاتا خأ الكربى، والظاهر الساعة
يف مشرِقِ األرضِ، ويف مغرِا، ويف جزيرة العربِ، وتكون 


 ، وأبو نعيم يف أخبار أصبهان٦/١٧٢ريخ الكبري أالبخاري يف الت، و)٢٢٣٠٨(٣٦/٦٤٦أمحد  رواه )١(
 ،من الغمرة: »ثُم يغمرونَ فيكُم«: قولهو ،)٣٢٢( سلسلة األحاديث الصحيحةوصححه األلباين يف  ،٢/١٢٤

رونَ معثُم ي« :يف الرواية األخرى قولهو). غمر(نظر لسان العرب ي( .وهي الزمحة من الناس، واجلمع غمار
يكُمتطول أعمارهم: أي: »ف.



  



٦٢  אאאאא 


 ؛ ألن النيبقاربةتم أو أزمان دنٍ واحميف ز  بينها يف مجع
،ا سياقٍ واحدقارابطها وتلتر شهدوهذا ي.  

سبب هذه اخلُسوفات الثالث ازدياد املعاصي والبعد عن اهللا -  ث
تعاىل، حىت يكثر يف هذه املواضع ويعمها، فَيخِسف اهللا 

 .تعاىل م

  
١١- م جرخت ارنالناس دطْرنِ تمن الْي مرِهشحإىل م  

  
- أ م جرخاليت ت هـي النار مرِهشحإىل م الناس دطْرنِ تمن الْي: 

 يف آخرِ الزمان اسالن تسوق ،ةنِيمالي ندع لدةب نم جرخت ارن
 .إىل أرضِ الشامِ، وهي أرض احملشرِ

السابقِ أن  ثَبت ذكْر هذه النارِ يف حديث حذَيفَةَ بنِ أَسيد -  ب
النيب  َيف: قال ةاعالس :» رشا علَهنَ قَبورحىت ت قُومت ا لَنهإِن

اتآي«.... 

وآخر ذلك نار تخرج من الْيمنِ تطْرد الناس إىل « :منها ركَذَفَ
مرِهشح١(مسلم رواه .»م(.  


 :، برقمباب يف اآليات اليت تكُونُ قبل الساعة، كتاب الْفتنِ وأَشراط الساعة يف مسلم رواه) ١(
)٢٩٠١.(



  



٦٣  אאאאא 


له ويف رواية :» ... جرخت ارنومندع ةرلُ  ،ن قُعحرت
الن١(»...اس(.  

وتقيلُ معهم حيثُ  ،تنزِلُ معهم إذا نزلُوا«: ويف رواية له أيضا
  .»واالُقَ

احلشر املذكور يف هذا احلديث غري احلشرِ الذي يكون يوم -  ت
القيامة، وإمنا هو حشر يكون قُبيلَ قيامِ الساعة، يحشر فيه بقيةُ 

األرضِ إىل أرضِ احملشرِ، وهي الشام؛ كما دلَّ الناسِ الذين على 
٢(على هذا عدةُ أحاديثَ صحيحة( .  

    


)١ (»ةرالْقَافبضم » قُع ،اهنعمو: ندضِ عرِ أَرى قَعأَقْص نم ،نُ«ودنِ» عموفَةٌ بِالْيرعةٌ ميندم ،

سكان الراء وفتح احلاء إهو بفتح التاء و» ترحلُ الناس« :وهي اآلن قلب حضرموت، وقوله
شرح النووي : ينظر(.لُونَ قُدامهاويجعلُونَ يرح ،تأْخذُهم بِالرحيلِ وتزعجهم :ومعناه، املخففة

.)٣٠ -١٨/٢٨على مسلم 
.٣٣١أشراط الساعة، يوسف الوابل ص: ينظر) ٢(



  



٦٤  אאאאא 


دאسאW 
وאم 

  
قيام الساعة، وانتهاُء احلياة على هذه الدنيا  -٣

  .بالنفخة األوىل يف الصور
  

وهي آتية بال شك، يف يوم تنتهي احلياةُ على هذه الدنيا بقيام الساعة، 
 لَكمرسلٌّ، وال م عليه نيب عظيم ال يعلم وقته أحد إال اهللا تعاىل، ومل يطَّلع

  . مقَرب

  :وتتسلسل األحداث يف اية الدنيا كما يلي
- أ  بقىفال ي ،دطيبةٌ يف آخر الدنيا، فيموت كلُّ موح تأيت ريح

ممن ال يعرفون اهللا تعاىل، يف األرض إال أهلُ الشرك والكُفرِ، 
وهذا من رمحة اهللا بعباده املؤمنني  هؤالِء تقوم الساعةُ، وعلى

  .أن قبضهم قبلَ أهوالِ القيامة
تقوم الساعةُ يف آخرِ يومٍ من أيام الدنيا وهو يوم جمعة ،-  ب

فتتزلزل األرض كلها، ومتوج وتضطرب اضطرابا شديدا مل 
ن قبل، وتندكحيصل م  ،اجلبالُ الراسيات ر الشمسوتكو

وينخسف القمر ويذهب ضوؤما،ه  وتتساقط النجوم
وحيدثُ فزع شديد يصبح  ،والكواكب، وتتشقق السماُء

الناس فيه مثلَ السكارى حىت تسقطَ احلاملُ محلها، وتذهل 



  



٦٥  אאאאא 


  .املرضعة عن وليدها
األحداث أو يأمر اهللا تعاىل إسرافيل عليه السالم أثناء هذه -  ت

، وهي )النفْخةَ اُألوىل(قبلها مباشرة أن ينفخ يف الصور 
املخلوقات فيه ماتت مجيع فَخقِ، فإذا نعةُُ الصفْخن  إِالَّ نم

اء اللَّها قالَ اهللا تعاىلشكَم ، :IFEDCBA
NMLKJIHGH ]رم٦٨:الز[.

  

ينفخ يف الصور  البعثُ، وهو إحياء املوتى حني -٤
  انيةُ، فيقوم الناس لرب العاملنيالنفخةُ الث

  
كَما قالَ اهللا  ، وهي نفْخةُُ البعث،)ثانيةُال ةُخفْالن(ينفخ يف الصور 

  . ]٦٨:الزمر[ IXWVUTSRQPH: تعاىل
  

٥- احلشر  
  

الْمحشرِ، جمع اخلَالئق بعد بعثها، يف أرضِ : احلشر هو- أ
 .للْحسابِ

 .يف أرضِ احملشرِيحشر اهللا تعاىل الناس يوم القيامة مجيعا -  ب

: أرض احملشرِ كبريةٌ منبِسطةٌ، تسع الناس مجيعا، تسمى-  ت
  .)الساهرة(



  



٦٦  אאאאא 


غري مختونني، : ، يعينغُرالً ،عراةً ،حفَاةًيحشر الناس مجيعا -  ث
جالُ والنالرال يكاد ،ا، وكلٌّ مشغولٌّ بنفِْسهعساُء م ظُرني 

 .بعضهم إىل بعضٍ

، فيشتد احلر على ميلٍ مقْدارتدنو الشمس من اخلالئق -  ج
 ،هِمالبِ أعمقًا حبسربون عالناسِ، ويتصبمهنفَم نكُونُ مي 

 يكُونُ من ومنهم ركْبتيه، إِلَى يكُونُ من ومنهم كَعبيه، إِلَى
 .)١(إِلْجاما الْعرق يلْجِمه من ومنهم حقْويه، إِلَى

حيصلُ للناسِ خوف رهيب يف هذا املوقف، فيستغيثون بآدم -  ح
 لِ لكي يشفَعوا هلم عندسالر نعليه السالم، وأويل العزم م
اهللا تعاىل لريحيهم من هذا املوقف، ويعجلَ بِحسابِهم، فكلُّ 
واحد من األنبياِء عليهم السالم يحيلهم إىل غريِه، حىت يأيت 

، »اها لَنأَ ،اها لَنأَ« :، فيقولرسولِ اهللا حممد  الناس إىل
هتفَاعقبلُ شاهللا تعاىل، وت هلم عند مث يشفع. 

  

الشفَاعةُ  -٦
  

سؤالُ اهللا تعاىل يوم القيامة منفعةً للعباد أو  :هي يف اآلخرة الشفَاعةُ
بعضهم، كتعجيلِ احلسابِ، أو دخولِ اجلنة، أو رِفعة الدرجات فيها، أو 


 أَعاننا الْقيامة يومِ صفَة في باب، كتاب صفَة الْقيامة والْجنة والنارِ يف مسلمصحيح : ينظر) ١(

).٢٨٦٤(: ، برقأَهوالها علَى اُهللا



  



٦٧  אאאאא 


  .اخلروجِ من النارِ، أوختفيف عذابِها
ْאאمFEאم 

  :يوم القيامة قسمانالشفاعةٌ الْمثْبتةُ
  :، وهي أنواع منهابالنيب خاصةٌشفاعةٌ :لقسم األولُا

١.ُفاعةظمى الشوهي اليت تقدم ذكرهاالع ،. 

٢.ُفاعةش النيب  يدخلوها أن اجلنة أهل يف.   
٣.ُفاعةش النيب  ه يفأن طالب أيب عم العذاب عنه خيفَّف. 

اهللا هلميأذنممنغريهومنالنيبمنعامةشفاعةٌ :القسم الثاين
كاألنبياء عليهم السالم، واملالئكة الكرام، والشهداِء،  بالشفاعة،
  :وهي أنواع منها واملؤمنني،
١.ُفاعةن الشفيم استحق ن النارم أهل عصاة ال أن التوحيد 

 .يدخلَها

٢.ُفاعةن الشلَ فيمخد ن النارم أهلِ عصاة أن التوحيد منها خيرج. 
   


، )الشفاعةُ الشركيةُ: (الشفاعةُ الْمنفيةُ، وتسمى: وأما النوع الثاين من الشفاعة، وهي) ١(

اليت تطلب من غريِ اهللا تعاىل، فهذه الشفَاعة باطلة، وقد أبطلَها اهللا تعاىل ونفَاها، فال : وهي
.وجود هلا يوم القيامة



  



٦٨  אאאאא 


٧-  ،احلسابهحاسب على عملي وأن كلَّ عبد  
   

- أ هو أعمالَهم  :احلساب هبادلَى عاُهللا تعاىل ع عرضأن ي
 ،مهِالأعم بتم كُويؤتيهِ احلسنةَ والسيئةَ يف أرضِ الْمحشرِ،

فيها حسناتا ،همهم وسيئاتهم بِها، ويذكِّرسائلهم عنه١(وي(.  
  :احلساب نوعان-  ب
عرض أعمال  :وهوالعرض، : ، ويسمى أيضاريِسالي ابساحل: األولُ

العبد عليه دون مناقشة وال تدقيق، مث يعفو اهللا عنه ويدخله اجلنةَ، وهذَا 
   .احلساب للناجني

مناقَشةُ احلسابِ، : ، ويسمى أيضاأو الشديد ريِسالع ابساحل: الثاين
ووه:  سألُ عنفيها، فَي ه، وتدقيقُه عليهه يف أعمالة اهللا تعاىل لعبدمناقَش

  .كلِّ صغرية وكَبرية، وال يقبلُ منه عذر، وهذَا احلساب للهالكني
  

٨- احلوض  
  

- أ هو احلَوض: مجتمع يف ،ٍاءم عرصات ،ةاميا  القنبِيبِن اصخ
 دمحم رِدت ،هتأُم لَيهع.  


.ن اجلنة بغري حساب؛ فهم ال حساب عليهميستثىن من احلساب من يدخلو) ١(



  



٦٩  אאאאא 


يف إثبات حوضه يوم  تواترت األحاديث عن النيب -  ب
: أن ب عمرٍو عبد اللَّه بنِ ومن ذلك حديثالقيامة، 

بِيالن  َرٍ،«: قَالهةُ شِسريي مضواٌء[حوس اهايوزو[،  هاؤم
كسامل نم بأَطْي هرِحينِ، واللَّب نم ضيومِ أَبجكَن هانيزكو ،

   .)١(متفق عليه .»السماِء، من شرِب منها فَالَ يظْمأُ أَبدا
:للحوض صفات منها-  ت 

١.يمظع ضواعِ،  حساالت ةي غَايكلِ فع الشمرب هضرع
  .اٌءوس اهايو، وزرهش هضر، وعرهش هولُطُ، وطُولُه سواٌء

٢.ِآنيتثلُ  همجومِن السثْكَ يف اِءمرتها واستنارتاه .  
٣.َنِ، وأحلاللَّب نا ماضيب دأَش هاؤمى من العلِس هرِحيو ،

كسامل نم بأَطْي.  
٤.فيه ميزابان ،فيه انيصب أحدمها مذَ نوالثَّبٍه ،اين من 

فضة، يمانِده من  رهن وثَر، وهرِ الكَوهنمارِ  نهأَناجلنة 
  . لنبينا 

٥.رِيده نونَاملؤم من أمة محمد   إالَّ ما دلَّ الدليلُ على
،نهدون عطرم يك أابحاَأل أَص لَّةضعِ الْمالْبِداِء ووه

  .والْمعتزِلَة ض،والرواف، كَالْخوارِجِ


 كتاب مسلم يف، و)٦٢٠٨(: ن برقمباب في احلَوض، الرقَاقِ كتابيف البخاري رواه ) ١(

، والزيادة بني معقوفني من )٢٢٩٢(: ، برقموصفَاته باب إِثْبات حوضِ نبِينا  ،الفضائل
.»رِقِأَبيض من الْو« :روايته، ولفظه



  



٧٠  אאאאא 


٦. هنم رِبش نمشرأْ  ةًبظْمي لَمبعدا اهدأَب. 
  

  امليزانُ، وتطاير الصحف -٩
 
- أ هو يزانُامل: ما يضعه اهللا يوم القيامة أعمالِ لوزن العباد. 

 .انتفَّك له قيقيح يزانٌم هوو

 ، فمن رجحتوالسيئات احلسنات :توزنُ به أعمالُ العباد-  ب
 نه كان مسيئات تحجر نوم ،ن أهل اجلنةه فهو محسنات

  .أهلِ النارِ

بعد وزن األعمال تتطاير صحف األعمال، فآخذٌ كتابه -  ت
من وراء  باليمني، وهم أهلُ اجلنة، وآخذٌ كتابه بيساره

  .ظهرِه، وهم أهلُ النار
  

  الصراطُ -١٠
  

 يهعلَ اسالن عربي جِسر ممدود على متنِ جهنم، :الصراطُ هو- أ
  .، فَمنهم من يتجاوزه، ومنهم من يسقُطُ يف جهنمةنإىل اجلَ

   .جهنم جِسر، وسراجل: ويسمى
  :صفَات الصراطمن -  ب



  



٧١  אאאאא 


١.م قأَدن ةرعالش، م دأَحون فيى السأو املوس.  
٢. زِلَّةٌوهوةٌ مضحد١(م(.  
٣.راطَ ال يصعدأما الكفَّ ،إال املؤمنونَ الصار مفإ 

ياقَسنَو إىل جهنم وونَقَلْي افيه. 
خيتلف الناس يف مرورهم علَى الصراط على حسبِ إميام -  ت

لكلٍّ منهم من النورِ وعملهِم الصاحل، وحبسبِ ذلك يضيُء 
يمر كَطَرف  :فَمنهم من :ما يتمكَّن بِه من سرعة الْمِسريِ

نِ، ويالْع مهنمقِ، وركَالْب مهنميحِ، وكَالرمهنرِ،  مكَالطَّي
ومهنلِ ميالْخ اوِيدكَأَج، ومهنالِكأ مجالر دش ،وهنمن م م

حتى يمر آخرهم يسحب  ،زحفًا ال يستطيع السير إِالّ
  .سحبا

مأْمورةٌ بِأَخذ منِ  ،ةٌمعلَّقَ خطَاطيف وكَالَليب علَى الصراط-  ث
ناجٍ  :فَمنهم: ، فالناس منها على ثَالثة أصنافمرت بِهأُ

لَّمسمهنمو ،م: وشدخاجٍ من، مهنمارِ : وي نف وسكْدم
منه٢(ج(.  

    


).١١/٤٥٤فتح الباري (اهـ .قدامتزلق فيه األ ،زلق: أي: قال احلافظ) ١(
 دفوعاملصروع امل :هو كْدوس، ولكنه ينجو من السقوط يف النار، واملَخموشامل :خدوشاملَ) ٢(

.الساقط يف النار



  



٧٢  אאאאא 


אسאW 
אمאאWوאא 

  
١١-  ،هى على عملجياز اجلزاُء، وأن كلَّ عبد
نمضتن النعيمِ، والنارِ وما : ويوما فيها م اإلميانُ باجلنة

  .العذابِفيها من 
  اجلنةُ : أوالً

אدא 
  .، واحلديقةُستانُالب: اجلنة لغةً

 هبادعل ، جزاًءرةيف اآلخ ا اهللا تعاىلهدعاليت أَ ارالد: واملراد ا هنا
املتقني .  

אW 
أَعد اهللا تعاىل لعبِاده الصالحني في اجلنة أنواع اللَّذَّات - أ

Iوالطَّيبات، ال ترد لَهم فيها رغْبةٌ 
H]٣٥:ق[. 

: تعاىل اُهللا قالَ« : اِهللا رسولُ قالَ :قالَ  ةَرريعن أيب هو
تددأَع يادبعل م نيحالا الالص أَتر نيع، تعموال أُذُنٌ س، 

ع طَررٍلَوال خشةَ قالَ، »ى قَلْبِ بريرأبو ه  :ْاقروا إنْؤ 



  



٧٣  אאאאא 


مئْتش :I H]١٧:السجدة[. 
  .)١(متفق عليه

  .يف اجلنة بؤس وال شقَاٌءليس -  ب
 .مشبابه يفْنى وال م،ثيابه تبلَى ال أهل اجلنة-  ت

ا مفَ ميهِأيد بني هحبذَفَ موتالْ من همأهلَ اجلنة  اُهللا أراح-  ث
عادرونَكِّفَوا ي فيه ،قَالُ ثُملَ يا« :هلم يأَه ةنالْج لُودالفَ خ 

توم«.   
م ، وهاتوراذُوالقَ اخِاألوس مه نمأهلَ اجلنة  اُهللا أراح-  ج

 وال ،يتغوطُونَ وال ،يبولُونَ الفهم ا، هنم فظُّنا والتهإخراجِ
 .الْمسك عرقهمو ،لُونَيتفُِ وال ،يمتخطُونَ

أيب  ، فعندأح لِّكُل حمنال ت مينةٌثَ ةٌعلْس ، وهيةُنجالْ اِهللا ةُعلْس-  ح
ومن من خاف أَدلَج :» ،قالَ رسولُ اهللا : قالَ هريرةَ 

أَدلَج بلَغَ املنزِلَ، أَال إنَّ سلْعةَ اِهللا غَاليةٌ، أَال إنَّ سلْعةَ اِهللا 
 .)٢(الترمذي رواه .»اجلنةُ


تعلَم نفْس ما فال : (باب قَولهيف كتاب التفسري، تفسري سورة السجدة، البخاري رواه ) ١(

، كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ، ومسلم يف)٤٥٠١(: ، برقم)أُخفي هلم من قُرة أَعينٍ
).٢٨٢٤(: برقم

، باب رقم أَبواب صفَة الْقيامة والرقَائقِ والْورعِ عن رسولِ اللَّه  يف الترمذي رواه) ٢(
سلسلة ، وصححه األلباين يف هذا حديث حسن غريب :وقال )٢٤٥٠(: ، برقم)١٨(

النهاية (، سار من أَولِ اللَّيل :»أَدلَج«، ومعىن )٢٣٣٥(، )٩٥٤( :رقمب ،األحاديث الصحيحة
).٢/١٢٩يف غريب احلديث واألثر 



  



٧٤  אאאאא 


الْجنةُ سهلةٌ قَريبةُ الْمنالِ، ولكنها تحتاج من طُالَّبِها أنْ -  خ
، دأح عنه زجعال ي ،اينأيد نبي هانمثَو ،يؤثروها علَى الدنيا

نهوقد بي بِالني   اكَميف حديث أيب هريةَر  َّأن اِهللا سولَر 
 َةَ إالَّ«: قالنلُونَ الْجخدي يتكُلُّ أُم مى نيا : قالوا ،»!أَب

ومن  ،الْجنةَ لَخأَطَاعنِي د نم«: قالَ ؟ىيأب نوم ،اِهللا رسولَ
 .)١(رواه البخاري .»عصانِي فَقَد أَبى

 متفاضلون هاوأهلُ ،بعضٍ فوق هابعض كثرية اتجرد ةُاجلن- د
  .الْفردوس ى درجات اجلنةأعلو فيها، منازهلم حبسب فيها

  
  النار: ثانيا

אدא 
من كَفَر ل ، عقَابارةيف اآلخ ا اهللا تعاىلهدعاليت أَ ارالد: املراد ا هنا

اهصعو بِه .  
אW 

، ةٌواسع عةٌشاسوهي  ،طرافاأل ، متراميةُعظيمةُ اخللقَة ارالن- أ
  .بعيد هاعرقَعميقةٌ جدا، 


، باب االقتداء بسنن رسـول اهللا  يف كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، البخاري  رواه) ١(

).٦٨٥١(: برقم



  



٧٥  אאאאא 


I :تعاىل اهللا ا قالَطاشاً، كمع يهاإل أهلُ جهنم يساق-  ب
   H ]ا، : ، يعين]٨٦:مرميعطاش

 ربوم، والشقُّن الزم األكلُ :فتكونُ تحفتهم أولَ ما يدخلوا
ن احلميمِم.  

 الَوهن عذاب عليهم، ف أنواع كلُّها من نارٍ، طَعام أهلِ النارِ-  ت
وال يسد جوعهم،  به، ينتفعون، وال تهجيدون لذَّ هم

 ويتجرعونه فيغصونَ به، ويلهِب وجوههم وأمعاَءهم، ومن
هأنواع:   

١.قُّومةٌ و :الزرجش هيار، ةٌبيثَخاملنظَرِ  يف الن ا قَبيحهرثَم
كأنه رؤوس الشيا كَريهةٌنيِاطهتحائور ،رها ممطَعو ،.   

٢.ريعالض ،ووه: ذو نبت وكن  شالطعامِم شر هوأخبث ،
مس وهقاتلٌ و.   

٣.اقسوالغ ،نيلسالْغ ،ووه:  نِ، أسودتالن شديد ننتائلٌ مس
شديد الظُّلمة، اجتمع مما يسيلُ من أهل النارِ من القَيحِ 

  .والصديد والعرقِ والدموعِ، وفُروجِ الزواين
أنواع كلُّها من نارٍ، يتجرعونه جترعا وال  النارِشراب أهلِ -  ث

يسيغون طعمه وال رائحته، ولكن ال بد هلم منه عذابا 
: وسخطًا من رب العاملني، ومن أنواعه



  



٧٦  אאאאא 


١.،يموهو املاُء احلم اها، الذي  احلارومنته بلَغَ غايةَ احلرارة
  .فليس بعده أَحر منه

٢. اُءالْمالصيدوهود ، :لَح نِسيلُ ما يومِ أهل النارِم 
جولوهنِ،دتالن ديدش نتنهِم، وهو موافيف غَو م، وأجاية 
احلرارة.  

٣.ْالكالْالَّذي  اُءمملِه، رابيشبِ وهو شاملاَء ه يف سنِالَيإال  ه
إنه عكر مظْلمش ،ديد النتونةش ،ديد احلرارة، يت كالز
بالغِ احلار احلرارة .  

النار دركَات ال يعلم عددها إال اهللا تعاىل،  :دركَات النارِ -  ج
بعضها أسفلُ من بعضٍ، آخرها الدرك األسفل من النارِ، 

  .وهي خاصةٌ باملنافقني
وאאא 

: وحيذر منه، قال اهللا تعاىل جيب على املسلم أن خياف عذاب النارِ،
I¸¶´³²±°®¬«

ÃÂÁÀ¿¾½¼»º¹H]٦:التحرمي[. 

 مثُ، »اروا النقُات: » يبِالن قالَ :قالَ  مٍاتح بنِ يدععن و
أعرض ثُ ،وأشاحقالَ م: »قُاتوا النثُ، »ارم أعرض ثالثً وأشاحا حتا ى ظنن



  



٧٧  אאאאא 


أنه ينظر ثُ ،اإليهقالَ م: »قُاتوا النار بِ ولوشمتْ قفَ ،رةن لَمم جِيكَفبِ دلمة 
طي١(متفق عليه .»بة(.  

وتسن االستعاذةُ من عذابِ النارِ مطلقًا، يف كلِّ وقت وحالٍ، كما 
.الصالة تسن االستعاذةُ من عذابِ النارِ يف اية التشهد يف

אאد 
اجلنة خالدون  فيها، فأهلُ اخللود الدارينِ اهللا تعاىل على أهلِ بتكَ

وقد ذَبح اهللا تعاىل املوت، فال موت يف ، النار خالدون فيها فيها، وأهلُ
ألحد قال اهللا تعاىل، اآلخرة :Iº¹¸¶´³²±

ÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»


H ]١٠٨ -١٠٦:هود[.  


  
  

 


مسلم و ،)٦١٧٤(: ، برقمباب من نوقش احلساب عذب يف كتاب الرقاق،البخاري رواه ) ١(

، باب احلث على الصدقة ولو بشق مترة أو كلمة طيبة وأا حجاب من النار يف كتاب الزكاة،
).١٠١٦(: برقم



  



٧٨  אאאאא 


אسאW 
دسאאWنאو 

  
א 

علْم اهللا تعاىل لألشياِء قبلَ حدوثها، وكتابته لذلك يف  :هو ردالقَ
.اللَّوحِ احملفُوظ، ومشيئته، وخلقُه لَها

ويسما، وكثريى القضاء أيضا مقْا يوالقَ ضاُءالقَ: بينهما فيقال نُردر.  
وאنאو 

بالقَدرِ، وأنه ركن من أركان أمجع املسلمون على وجوب اإلميان 
 ،رِهبقضاء اهللا وقَد دون أن يؤمن به، ويسلِّم إميانُ أحد اإلميان ال يصح

  .وقد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على هذا
ذدאوW 

١.قول اهللا تعاىل :IH ]٤٩:القمر[ .  

٢. ُحديثرمطَّابِ عبن الْخ   يبسأَلَ الن هجربيلَ أن يف حديث 
 ،ومالئكَته ،أَنْ تؤمن بِاللَّه :»فقال رسول اللَّه  ،اِإلميان عنِ

بِهكُتو، هلسررِ ،ومِ اآلخوالْيو ،هرشو رِهيرِ خبِالْقَد نمؤتقال ،»و: 
قْتد١(رواه مسلم .ص( .  


).٨(: ، برقمواِإلحسانباب بيان اِإلميان واِإلسالمِ ، كتاب اِإلميانيف مسلم  رواه) ١(



  



٧٩  אאאאא 


אאنא 
القَ قيقةُحالذي  رِدهي علينا اإلميان به جيب: اهللا  أنَّ أن نعتقد

سبحانه عالم عاملون، قبل أن يوجِ ما العباددهم، وأنه كتذلك عنده،  ب
هم لَالَضأن ومبشيئته،  هللا واقعةٌ ها خملوقةٌها وشرخري العباد أعمالَ وأنَّ

شأ مل ا مل يوم ،كانَ ا شاَءفم، هعن مشيئت صادر ذلك كلُّهم واهتداَء
  .)١(، وأنه ال يقع شيٌء يف الكون بغري علمه ومشيئته جلَّ يف عالهيكن

אوא 
  :كُفْر، ملا يلي رِدوالقَ اِءضالقَإنكار 
١.ن تكذيب الكتاب والسنةنه مما تضم.  
٢. ننه ملم اهللا تعاىل باألشياء قبلَ حدوثهاما تضمإنكار ع.  
٣.ةاإلميان الست أركان نلركنٍ م أنه إنكار.  

אאوאوאא 
والقَ القضاِءراتب مرِ، اليت  :هي رِدلقضاِء والقَدةُ لالتفصيلي احلقائق

  .جيب اإلميانُ ا تفصيالً
مراتب وهي أربع :  

عليم، وأنه  اإلميانُ بأن اهللا بكل شيٍء :ااهعنوم ،العلْم :وىلاُأل املرتبةُ
  .مهِلقخ قبلَ اخللقِ أعمالَقد علم 

 IH: قول اهللا تعاىل :عليها والدليلُ


.١/٣٥٧ الدرر السنية يف األجوبة النجدية: ينظر )١(



  



٨٠  אאאאא 


  .]١٢:الطالق[
 بأن اهللا سبحانه كَتب مقادير اإلميانُ :ااهعنوم ،ةُابتالك :انيةُالثَّ املرتبةُ
  .احملفوظ وحِيف اللَّ كلِّ شيٍء

I: (قول اهللا تعاىل :عليها والدليلُ
H ]٧٥:النمل[.   
ا جيري يف هذا م اإلميانُ بأن مجيع :ااهعنوم ةُ،يئَاملش :الثةُاملرتبة الثَّ

فَ الكونهو اهللا تعاىل مبشيئة.  
IÀ¿¾½¼»º: قول اهللا تعاىل :عليها والدليلُ

ÆÅÄÃÂÁH]٢٩ -٢٨:التكوير[.   
، اإلميانُ بأن اهللا تعاىل خالق كلِّ شيٍء :ااهعنوم الْخلْق، :الرابعةُ املرتبةُ

ومذلك ن :أفعالُ العها، فال يقع شيٌء بادها وشركلُّها، خري إال  يف هذا الكون
قُوهو خاله الَجلَّ وع.  

I: قول اهللا تعاىل :عليها والدليلُ 
H ]رم٦٢:الز[.   

 
دאא 

 واألرض السموات قبلَ أن خيلق ،يف اللوحِ احملفوظ كتب اهللا املقادير
سمعت : قَالَ ب عن عبد اِهللا بنِ عمرِو بنِ الْعاصِخبمسني ألف سنة، ف

كَتب اُهللا مقَادير الْخالئقِ قَبلَ أَنْ يخلُق السماوات «: يقُولُ رسولَ اِهللا 



  



٨١  אאאאא 


ةنس أَلْف ِسنيمبِخ ضاَألراِء«: ، قَالَ»ولَى الْمع هشرعرواه .»و 
  . )١(مسلم

قאوאW 
-أ   عصيوي ،هشيئَتبِم طيعفهو ي ،هللعبد يف أفعاله االختيارية مشيئَت

 ،هشيئَتتحرك بِموي ،هشيئَتبِم وجيلس ،هشيئَتقوم بِموي ،هشيئَتبِم
  . ويسكن بِمشيئَته، ال مكرِه له على شيٍء من هذا فعالً أو تركًا

- ب  مشي اهللا تعاىلمشيئةُ العبد كلُّها داخلةٌ حتت وذلك وتابعةٌ هلا ئة ،
أن العبد ومشيئَته خملوقان هللا تعاىل، فال يشاء العبد إال ما يريده 

فكلُّ ما يفعله اإلنسان من خريٍ أو شر فهو مبشيئة اهللا اهللا تعاىل، 
 ،هال حيدث شيٌء يف الكون إال مبشيئة اهللا فوإرادته وخلق

الوجود عن مشيئة اهللا وخلقه، وال ميكن أن خيرج شيء يف 
ال ميكن أن يكون يف ملك اهللا تعاىل إال ما أراده وخلقه، و

، وال ميكن للعبد أن يفعل شيئًا واهللا تعاىل ال يريد له أن وشاَءه
، وكما أن اإلنسان ال خيلق أفعاله بل اهللا خالقهايكون، 

فكذلك مشيئته تابعة ملشيئة اهللا تعاىل وخملوقة له، فاهللا تعاىل 
  .الق املخلوقات، وخالق مجيعِ أفعاهلم خريِها وشرهاخ

   .]٦٢:الزمر[IH: تعاىل اهللا قال
I: وقال تعاىل  Æ Å Ä Ã Â Á ÀH

  .]٢٩:التكوير[


).٢٦٥٣(: ، برقمباب حجاجِ آدم وموسى علَيهِما السالم يف كتاب القدر،مسلم  رواه) ١(



  



٨٢  אאאאא 


אدאقאFאEوא 
، ويشاؤه اإلميان من املؤمنِ أن اهللا تعاىل يريد :ما تقدميترتب على 

ويريد الكفر ويشاؤه ن الكافرِم اإلميان ويرضاه، وال حيب ولكنه حيب ،
ا، وينهى عن الكفر وال يرضاه الكفره كونا وحيبفهو يأمر باإلميان شرع ،
Iu كونا، هوال حيبشرعا  tsrqponmlkj

  ~}|{ zyxwv
H ]رم٧:الز[.  

  
 



  



٨٣  אאאאא 


אאسאW 
وאنאא 

  
  متهيد

، وهي رِدالقضاء والقَب موضوع اإلميانهذه بعض القواعد املهمة يف 
زال عنه كثري من إشكال هذا البابن فهمها قواعد مفيدة م.  



  قواعد مهمةٌ يف اإلميان بالقضاِء والقَدرِ
  

وא א W א ن אل  א א 
Kدאאن 

أن اهللا تعاىل كتب مقادير اخلالئق قبل خلق : هذه القاعدةوبيان 
اخللق خبمسني ألف سنة، وكانت كتابته لذلك بسابق علمه مبا اخللق 

هلْماكتب ما هو كائن إىل يوم : بذلك، وهلذا قال للقلم عاملون، فكتب ع
  .القيامة

وذلك أن اهللا تعاىل عامل مبا كان، وما سيكون، وما مل يكن لو كانَ 
كيف يكونُ، فعلمه حميط بكل األشياء صغريِها وكبريِها، ظاهرها 
وخفيها، سرها وجهرِها، وهلذا كان السلف رمحنا اهللا وإياهم يناظرون 

كفروا، قال اهللا القدريةَ بعلم اهللا تعاىل، فإن أقروا به خصموا، وِإن أنكروه 



  



٨٤  אאאאא 


I :تعاىل    H 
  . ]٥٤:األحزاب[

  
א א W  א     אن

وK 
أن للعبد يف أفعاله االختيارية مشيئته، فهو يطيع : وبيان هذه القاعدة

 ،هشيئَتقومبِموي ،هشيئَتعصي بِمتحرك  ويوي ،هشيئَتبِم وجيلس ،هشيئَتبِم
بِمشيئَته، ويسكن بِمشيئَته، ال مكرِه له على شيٍء من هذا فعالً أو تركًا، 

ه ا على فعل الطاعة وال املعصية، ولكنوذلك ألن اهللا تعاىل مل جيرب أحد
ريقني، وحثهم على سلوك طريق اخلري، لكال الط العباد قد أرشد جل وعال

وجتنب طريق الغواية، وكل أحد يشعر يف نفسه ضرورةً أنه يعمل العمل 
IÆÅ: قال تعاىلأو يتركه بال جرب على شيٍء بل باختياره املطلق، 

H ]٣:اإلنسان[.  
  

א א Wنא ل  אوא אא
دونאאK 

أن احلساب والعقاب واإلثابة واجلزاء كائنان على ما : هذه القاعدةوبيان 
 بيفعله اإلنسان بقدرته وإرادته، وهلذا كانت األمور مبقاصدها، فال حياس

املصائب عمومـا،  : اإلنسان على ما حيصل له بغري إرادته واختياره، مثل
  . عليه، وارتطامِ شيء بهكاملرض، واملوت، وسقوط شيٍء 



  



٨٥  אאאאא 


بل إن اهللا تعاىل رفع عن اإلنسان ما يفعله باختياره إذا كـان سـهوا أو   
  .نسيانا رمحةً منه بعباده، وعلما منه بنقصهم وضعفهم

وهلذا أيضا رفع اهللا تعاىل التكليف عن اإلنسان يف حال نقص إرادتـه أو  
، والسفيه، والصيب، فهل من انون، والنائم، واملغمى عليه: ختلُّفها، مثل

العقلِ أن يظن اإلنسان نفسه جمنونا دائما، قد رفعت عنه التكاليف؛ كما 
  .هو الزم ما يظنه اجلربية الضالَّل



אאאWذللאنK 
أن تعذيب اهللا للخلق مبا عملوا ال ميكن أن : هذه القاعدةوبيان 

يكون فيه ظلم ألحد، وإضالله ملن ضل منهم ال ميكن أن يكون فيه ظلم 
Iponmlkjihgf: ألحد، قال اهللا تعاىل

vutsrqH ]٤٠:النساء[.   
It: وقال اهللا تعاىل srqpon

~}|{zyxwvu
H ]٤٩:الكهف[.  

فإن عجِزت عن فَهم القَدرِ السابق، وهداية اهللا للمهتدين، وإضالله 
الضالني، فتجاوز هذا وال تتفكر فيه، واعلم أن اهللا تعاىل مل يضل إال من 
استحق الضاللة، ومل يعذب إال من استحق العذاب، مستصحبا كمالَ 

وأنه ليس بينه وبني  عدله جل يف عاله، وغناه عن تعذيب أحد من خلقه،



  



٨٦  אאאאא 


أحد من خلقه عداوة إال من زاغ عن سبيله، واستكبر على طاعته، 
  .وكذَّب رسلَه عليهم السالم، ورد هداية اهللا له

 
א א Wא   אج ن ز

אدونK 
  :نوعان أن ما يصيب اإلنسانَ: وبيان هذه القاعدة

املوت، : مصائب يف نفسه وماله وولده، مثل: النوع األول
، واإلصابة بالعاهات واملرض، وحوادث السيارات، والطائرات

قَدر اهللا : فيقول رِدا بالقَعليه أن حيتج لإلنسان جيوز وهذه واإلعاقات،
ما كَتبه اهللا  وما شاَء فَعلَ، هذا قَدر اهللا، ليس لنا من قَدرِ اهللا مفَر، هذا

 ه اهللا وقضاه، وعدمرملا قَد علينا، وحنو ذلك، بل الواجب عليه التسليم
.االعتراض على قضاء اهللا وقَدرِه

الكفر، والشـرك، والبدعـة    :مثلمعايب يف دينِه وخلُقه، : النوع الثاين
واملعاصي بأنواعها، وهذه ال جيوز لإلنسان أن حيتج لقَا باعليهفيقول رِد :

لو شاء اهللا ما أشركت، ولو شاء اهللا ما كفرت، ولو شاء اهللا ما ابتدعت، 
، وكل هذا باطل من القول، وهو حمرم ومنكـر  ولو شاء اهللا ما عصيت

وزور، ألن كل هذه املعايب من كسبِ العبد، إن شاء فعلها، وإن شـاء  
اطل ليتركه، وأرسل تركها، وقد بني اهللا له طريق احلق ليسلكه، وطريق الب

رسله بذلك مبشرين ومنذرين، فما ألحد أن يعتذر عن باطله بالقدر، ألنه 
ال جمرب له، وإمنا القَدر علْم اهللا السابق بفعله، ال جمرب له على شيٍء منـه،  



  



٨٧  אאאאא 


  .وكل إنسان جيد يف نفسه القدرة التامة على الفعل والترك
قة املشركني اليت أنكرها اهللا واالحتجاج بالقدر على املعايب هي طري

تعاىل، فمن فعل مثلهم من املسلمني فقد تشبه م، وكان فيه شعبةٌ من 
IUTSRQPO :شعبِ الشرك حىت يدعها، قال اهللا تعاىل

cba`_^]\[ZYXWV
tsrqponmlkjihgfed

wvuH ]١٤٨:األنعام[.  
  

 אدאWنوאوאوאאאن
אدوאدعK 

على  تقَفَقد اتالسماوية مجيع الشرائع  أن: هذه القاعدةوبيان 
الدعوة إىل اهللا تعاىل بتوحيده، ونبذ اإلشراك به والكفر، وأن من أطاع 

 إا قد ، كمادخل النارالرسل عليهم السالم دخل اجلنة، ومن عصاهم 
مجيعا على اإلميان بالقضاء والقدر، وال خمالفة بني هذا وهذا، إذ اتفقت 

العقل  الفهم وقليلُ وضعيف املبتدع ، فلو احتجكالمها من عند اهللا تعاىل
 ها، والشرعللشرائع كلِّ الًعلى الكفر أو فعل املعاصي لكان مبط رِدبالقَ
 عند اهللا فال تناقض بينهما، وإمنا التناقض يف األفهامِ نم امهكال ردوالقَ

أو العقولِالضعيفة ، الْ ، أو النفوسِاملريضةمترعة حبب الشهوات الباطلة.  




  



٨٨  אאאאא 


אسאW 
مאא

  
مאא 

  .ما يخرج به املسلم من اإلسالمِ إىل الكُفْرِ :نواقض اإلسالمِ هي
مאאلא 

األعمالُ اليت تنقُض اإلسالم كثريةٌ، وقد توسع العلماُء رمحنا اهللا 
، ولكن ميكن حصر )يف بابِ الردة(وإياهم يف بياا يف كتبِ الفقه 

يف مخسة اإلسالم نقُضأنواعٍ هي األعمالِ اليت ت:  
  

ولאعאWٍلودאאمאK 
   :ولَها أمثلةٌ منها

١.تهة اهللا، أو ألوهيربوبي دحج.  
٢.البعث إنكار.  
٣.ُنا إباحةاخلمرِ أو الز.  
٤.تصديق  دحمم عي النبوةَ بعدن يدم.  
٥.التوكُّلُ على غري اهللا.  
٦.كمحبة اهللا تعاىل أو فوق حمبته حمبةُ أحد.  



  



٨٩  אאאאא 


٧.خن غري اهللا تعاىلوم رالس ١(ف(.  
٨. غري النيب أنّ هدي قاداعت  ن هديه، أو أنّ حكملُ مأكم

غريه أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على 
.حكمه

٩. والنصارى ن اليهودم واملشركني تكفريِ الكافرين عدم
  .والوثنيني وغريهم، أو اعتقاد صحة مذهبهم

١٠.شيٍء م ا جاء به الرسولُ بغضم.  
١١. دحمم ةريععن ش عه اخلروجسالناس ي أنَّ بعض قاداعت 

راخلَض عموسى عليه  عليه السالم كما وس ريعةعن ش اخلروج
.السالم

  
אعאWאمאK 

   :ولَها أمثلةٌ منها
١. يف كهالشتة اهللا، أو أُلوهيبوبير .  
٢. يف كعثالشالب املوت بعد .  
٣. يف كناالشحترميِ اخلمرِ أو الز .  


وإن مل  ن يصيبه مكروه مبشيئته وقدرتهأن غري اهللا تعاىل أن خياف العبد م :خوف السر هو) ١(

، )فإياي فارهبون: (قال اهللا تعاىل ،أكرب ألنه اعتقاد للنفع والضر يف غري اهللا فهذا شرك ،يباشره
شرح كتاب التوحيد تيسري العزيز احلميد : ينظر) (فال ختشوا الناس واخشون: (وقال تعاىل

).٢٤ص



  



٩٠  אאאאא 


٤.ِالكرمي أخبارِ القرآن ةحيف ص كالش.  
٥. دقِ رسولِ اهللايف ص كالش.  
٦. يف كوالنصارى الش ن اليهودم واملشركني كُفرِ الكافرين

.والوثنيني وغريهم
  

אعאWאلאمאK 
   :ولَها أمثلةٌ منها

١.وهو م ،اثَةُ بِهغتدعاُء غريِ اهللا، أو االسن الشالذي قال اهللا  رك
Isrqponmlkj: تعاىل فيه

zyxwvutH ]٧٢:املائدة[.
٢. ،ين نفِسهين اإلسالمِ، كاالستهزاِء بالدن دهزاُء بشيٍء متاالس

، أو بأحد من أو باِهللا تعاىل، أو بالقرآن الكرمي، بالرسولِ 
،أو باحلج ،أو بالصالة ،تعاىلاهللا لاق األنبياء عليهم السالم :

I    ~ } | {
H ]٦٦ -٦٥:التوبة[.

٣.ريِ اهللاغل ذرالن .  
٤. ِالرسول تكذيب.  
٥.القرآن الكرمي تكذيب.  
٦. ِاهللا تعاىل أو الرسول سب ِينأو الد.



  



٩١  אאאאא 


  
אאعאWلאمאK 

   :ولَها أمثلةٌ منها
١. ركن الشأو للقَرب، وهو م ريِ اهللا، كمن يذبح للجنغل الذَّبح

I: الذي قال اهللا تعاىل فيه
H ]٤٨:النساء[ .  

٢.ِلَألصنام جودالس.  
٣.قال اهللا تعاىل ،حرالس :I`_^]\[Z

dcbaH ]١٠٢:البقرة[. 

٤.قال اهللا تعاىل ،هم على املسلمنيومعاونت ةُ املشركنيرظَاهم :
I[ZYXWVU TSRQPOH 
  .]٥١:املائدة[

٥. ف أو جزء منه، كرميه يف القاذورات، أوامتهانُ املصح
.التمسح به من اخلالء

  
אعאWאمאK 

ا مثَاالنولَه:   
١.ادمطلَقًا، فال يصلِّي أب الةالص كرت.  



  



٩٢  אאאאא 


٢. طلَقم كره وال يعملُ به، وتين اهللا ال يتعلَّمعن د راضاإلع
العملِ فال يعملُ شيئًا من أعمالِ اإلميان أَلبتةَ، ال صالةً وال 

INMLK :صياما وال زكاةً وال حجا، قال اهللا تعاىل
Y X W V U T S R Q P OH 

 .]٢٢:السجدة[

  



  



٩٤  אאאאא 


אس 
 

אאאאعععع    אאאא    
  ٤  املقدمة

  ٦  باملالئكَة اإلميانُ: الركن الثَّاين: الدرس األولُ
  ١٢  صفةُ اإلميان باملالئكة: الدرس الثاين

  ١٦  بِتبالكُ اإلميانُ: الركن الثَّالثُ: الدرس الثالث
اإلميانُ بالرسلِ عليهم : الركن الرابع: الدرس الرابع

  ٢١  السالم

األنبياُء والرسل املعروفون بأمسائهم : الدرس اخلامس
  ٢٦  عليهم السالم

  ٣٣  حقوق األنبياِء عليهم السالم وآياتهم: الدرس السادس
  ٣٨  اإلميان باليوم اآلخر: الركن اخلامس: بعالدرس السا

  ٤٢  عالمات الساعة الصغرى والكُربى: الدرس الثامن
 املهدي، ،من عالمات الساعة الكربى: الدرس التاسع

  ٤٨  مريم  عيسى بنِ نزولُو ،الدجالُو

  ٥٦  بقيةُ عالمات الساعة الكُربى: الدرس العاشر
  ٦٤  قيام الساعة وما بعده: الدرس احلادي عشر



  



٩٥  אאאאא 


אאאאعععع    אאאא    
  ٧٢  اجلنة والنار  : اجلزاُء يوم القيامة:  الدرس الثاين عشر

اإلميانُ بالقَدرِ : الركن السادس:  الدرس الثالث عشر
  هروش خريِه  

٧٨  

قواعد مهمةٌ يف اإلميان بالقضاِء :  الدرس الرابع عشر
  والقَدرِ   

٨٣  

  ٨٨  نواقض اإلسالمِ :  الدرس اخلامس عشر
  ٩٣الفهارس 





ين وأساسه، وعليها يقوم بناؤه، وقد  العقيدة أصُل الدِّ
العقيدَة اإلسالميَة الصحيحَة  ًنا  مبيِّ الكتاب  جاَء هذا 
اعتقاد  جممِل  بِِذْكِر  واجلامعة؛  نة  السُّ أهل  منهج  عىل 
املتعلقة  العقيدة  عامة مسائل  نة واجلامعة يف  السُّ أهل 
ين  الدِّ مراتب  بِِذْكِر  مبتدًئا  تَّة،  السِّ اإليامن  بأركان 

الثالث، ثم تفصيل ما يتعلق بأركان اإليامن الستة.
م الكتاب إىل أربع مستويات، وكل مستوى      وقد ُقسِّ
للدارسني،  أيرس  ليكون  درًسا؛  َعَشَ  مخسَة  يشمل 

وأنفع هلم بإذن اهلل تعاىل

الطبعة الثانية 1442هـ 
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