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   ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي لإليماان نن آمنا ا بارب

فآمنا ربنا فاغفر نلا ذن بنا وكفر عنا سائااننا ون فناا ما  
األبرار ربنا وآنناا ماا وعادننا س رساال  ون  يناا يا   
القيامة إن  ن  الف امليعااد فاسااباهل  ا  ربأا  ن  ن 

من   من ذكار نو نناب بعما   مان  نضي  عمل اعمل
  عضب
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 الفصل األول
حياة اإلميان الصحيح 
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 .....نداء من رب العالمين من الرب الرحيم الرحمن 
 .........نداء من قلب حمب  مشفق ناصح 
 ....للسعادة يف الدنيا واآلخرةنداء إىل كل طالب للحق مريد 

نداء إليك يا أخي يا من تعظم أمر موالك ويا من امتأل قلبه  حمبهو وتعظيًهاخ وخاهوواخ ووبوديهوخ 
 ...هلل الواحد القهار 

حيه  قها   نداء من رب العاالمينإن الذي  أقدم  بني يديك يف هذه الرسالو هو يف األصل 
ي خلقكم والذذي  نذ  لذبلكم لملكذم     يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذ:سهبحان  

 [12]:البقرة آيو  تتقون
نهداء مههن اهلل إىل كهل  لههوه ولههب ههذه البسههيرو بهلن يتههدبر يف اليههون حوله  وسههو  ي ههل إىل 
نتيجههو واحههدة وهههي الصههان ال ههحيح بههلن اهلل سههبحان  وحههده ارههالق الههرا ه ا ههدبر  ههذا اليههون 

 . ( )ا سواه وولي  فهو وحده الذي يستحق العبادة دون م
وهذا النداء هو واجب أوجب  اهلل ولب ا سلًني حي  أمهر بالن هيحو وحمبهو ارهل ليهل مسهلم 

 (.ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه: )  فقد قا  
النجااااا فالفااا   يااا   :وإن أوظهههم ن هههيحو وأوظهههم أمهههر سبههه  ا هههرء لنفسههه  و لخوانههه  ا سهههلًني 

ويعههههرل ارلههههق ولهههب اهلل فيههههوط ينقسههههم فيههه  ارلههههق إىل أ ههههقياء  يههههوط تترههههاير ال هههح  القيامااا 
وههي السهعادة األبديهو اله  ال -جعلنا اهلل وإياك من أههل السهعادة يف الهدنيا واآلخهرة–وسعداء 

 .توا يها سعادة والفو  الذي ال يداني ؟ فو  
 :السبب الرئيسي في السعادا فالفالح في الدنيا فاآلخرا *

والنجاة يوط القيامهو إخه ا العبهادة  هلل تعهاىل وحهده  دون مها سهواه   إن أوظم سبب للسعادة
الذي  آننوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم أولئك هلذم امنذ  و ذم نهتذدون      :كًا قا  جل ووه  

[.21]-األنعاط 
أي أن هههءالء الههذين أخل ههوا العبههادة هلل وحههده وه يشههركوا بهه   ههي اخ وحققههوا الصههان ال ههحيح 

 ( ).اهلل منهم هم اآلمنون يوط القيامو ، وهم ا هتدون يف الدنيا واآلخرةالذي يريده 
                                                 

 . دار ابن حزط بتحقيق البنا.ط(2/102)انظر تفسل ابن كثل  (2)
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 :الحقيق  الكبرى 
فهاع  وتهدبر قهو  ربنها جهل ووه  إ   وأنت أخي ا سلم تءمن بيتاب اهلل وسنو رسو  اهلل 

:] آيهو –الهذاريا    ونا خلقت اجلذ  وانسذإ إل لبمبذدون   :يقو  ون هذه احلقيقو اليربى 
65.] 
ا ُخلقنا  إال لنوحد اهلل يف العبادة وال ن ر  منها  ي اخ لغل اهلل ففإ ا ورفت هذه احلقيقو حق فً

ا عرفو كانت بدايو ارل وو مو توفيق ور اد من ربك لك فامحد اهلل ولب هذه النعًو ال  
 .حرمها كثل من البشر يف هذه الدنيا 

 :اإليمان الصحيح 
 :ًو أخ  ا سل.... أخي ا سلم 

كهههم ههههو  يهههل أن يعهههية النسهههان حيهههاة الصهههان ال هههحيح حيهههاة النقهههاء وال هههفاء والخههه ا 
،احلياة اله  يعلهق النسهان قلبه  وحياته  كلهها بهاهلل فه  يلتفهت إىل  هله يف حها  نعًته  أو ونهد 

 .حاجت  وفاقت  
  يعجههز هههذه احليههاة هههي الهه  يشههعر معههها بههلحلب وألههذ وأسههعد وأ ههب ا شههاور واألحاسههي  الهه

 :القلم ون تسرلها ويعجز اللسان ون وصفها فهذه احلياة تعريك الشعور بلمور كثلة منها 
 :حياا الحري  الحقيقي  :حياا اإليمان الصحيح -

من األمور ال  فرر اهلل ارلق كلهم وليها حىت البهائم حمبو احلريو وبغض وكره العبوديهو للبشهر 
هلل وحههده ويههنعم  ههذه العبوديههو يههلع أن ييههون وبههداخ لغههل اهلل وا خلههوقني ، إن مههن ييههون وبههداخ 

ويشعر ويتلذ  برعم احلريو ف  يدووا ويرجوا وخيا  ويسهتعني بلحهدم مهن البشهر كائنهاخ مهن كهان 
ف ألن  يعلم أن  الحهق ألحهد  هذه العبهادا  كلهها إال اهلل سهبحان  وتعهاىل ، ومهن وبهد  هل اهلل 

ضذذ ا ام نذذرجال رفذذجال  بذذ     :ة وأ  هها كًهها قهها  جههل ووهه  و   لغههل اهلل وههاع أتعهه  حيهها

ش كاء نتشاكسون ورفجال سلماً ل فلٍ  ذل يسذتويان نذرجال ا مذد م بذل أكرذ  م ل       

 [.12]آيو –الزمر  يملمون 

                                                                                                                                            

 (.3/2312)ا رج  السابق  (2)
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فهههاهلل سهههبحان  اهههرب لنههها ههههذا ا ثهههل الوااهههح الهههذي تدركههه  وقولنههها وفررنههها وال صيهههن ألحهههدم أن 
هلل اهرب مهث خ يبهني حها  ا هءمن الصهان ال هحيح ا وحهد لربه  الهذي أن ا: يتجاو ه وخ صهت  

ال يعبد  ل اهلل وال يرجهوا  هل اهلل وال يهدووا  هل اهلل وحها  ا شهرك الهذي  هتت نفسه  وصهار 
وبهههداخ  هههواه و ههههوت  ووهههادا  اقتبسهههها مهههن آبائههه  وأجهههداده ولألوليهههاء والقبهههور واألاهههرحو فههههذا 

ده كثهههل يتنا وونههه  يف العبوديهههو فههههو  ليهههل مشهههتت  ههه   األو  األخهههل مثلههه  مثهههل وبهههدم أسهههيا
ا خلص ارالص لربه  وسهيده ومهواله وههو ا هءمن الهذي يعهية حهراخ وزيهزاخ بهني النها  ال تسهجد 

 ...ال واهلل : جبهت  إال هلل وال صد يده إال هلل  فهل يستوون ؟ اجلواب 
 :فالكرام  حياا اإليمان الصحيح حياا العز فالرفع  فالشجاع -

إن من يعية ولب معىن الصان ال حيح الذي أمره اهلل ب  فهو يعية حياة العزة ف  يذ  وال 
خيا  لغل رب  وال يدووا وال يرجوا وال خيا  إال من اهلل يعية قوي القلب رابط اجللع يعلهم 

ووه  وههن  أن مهن ابتغهب العهزة بغههل ههذا الرريهق طريهق الصههان ال هحيح أ له  اهلل كًها قهها  جهل
، واهلل سههبحان  قههد [232]النسههاء  أيبتغذذون عنذذد م المذذ ا  ذذ ن المذذ ا م  بمذذاً : ا نههافقني 

ا نهافقون وم الم ا ول سول  وللمؤننني ولك  املنا قني ل يملمذون  :أخرب  ذه احلقيقو فقها  
 [.2]آيو –

  ذ ن المذ ا م  بمذاً   نذ  كذان ي يذد المذ ا     :وقا  سبحان  مبيناخ طريهق العهزة بلواهح وبهارة 
 [.20]فاطر 

 ذ ن المذ ا    بعبهادة األواهان ،  ن  كان ي يذد المذ ا   :" قا  جماهد يف تفسل هذه اآليهو 

  ( )هه.أ"م  بماً
 
 :حياا اإليمان الصحيح حياا األمن فاالستقرار فالهداي  -

                                                 

 (.5/1205)تفسل ابن كثل (2)
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ووا إال اهلل و ال خيا  إن من ولق قلب  برب  وولم أن رب  رحيًاخ بعباده وأحسن الظن ب  ال يد
الذذي  آننذوا ومل يلبسذوا     :إال من اهلل  أمن و عر بلذة الراحو يف قلب  وبدن  كًها قها  جهل ووهل

 [.21]-األنعاطإمياهنم بظلم أولئك هلم امن  و م نهتدون 
 :التمسك باإليمان السليم فالت حيد الخالص عالم  الهداي  فالت فيق -

ندائهه  لعبههاده أن و مههو راهها اهلل وههن العبههد وو مههو هدايتهه  أن يشههر  لقههد بههني اهلل يف كتابهه  يف 
صهدره للهههدى والصهان ال ههحيح وو مهو الاهه   والبعههد وهن ال ههراط ا سهتقيم وا ههنه  القههو  

 :الايق واحلرج يف ال در فقد قا  سبحان  وهو أحيم احلاكًني
       جيمذل دذدرل ضذبًقاً ا فذاً       م  ي د ام أن يهدي  يشذ   دذدرل لالسذجم ونذ  يذ د أن ي ذل

 [.216]األنعاط كأمنا يصمَّد يف السماء كذلك جيمل ام ال فإ على الذي  ل يؤننون

يوسههه  قلبههه  : "قههها   ... مذذذ  يذذذ د ام أن يهديذذذ    :قههها  ابهههن وبههها  يف تفسهههل قولههه  تعهههاىل 
 ( )هه.أ"للتوحيد والصان ب  

فيًهها ال يسههتري  ابههن آدط أن :"قهها  ... ونذذ  يذذ د أن ي ذذل  :وقهها  أياههاخ وههن قولهه  تعههاىل 
يبلهها السههًاء ، فيههذلك ال يسههتري  أن يههدخل التوحيههد والصههان قلبهه  حههىت يدخلهه  اهلل يف قلبهه  

 ( )هه.أ"
بهه  إله  إال اهلل حهىت ال تسهتري  أن : "قها    ضبقاً ا فاً:وقا  ابن جري  يف قول  تعاىل 

 ( )هه.أ"ولي  تدخل  ، كلمنا ي ّعد يف السًاء من  دة  لك 
أخهي ا ههءمن ال أ نهك تريههد أن تيههون دهن اههاه صهدرهم بههه  إلهه  إال اهلل بهل وليههك أن تيههون 
دن ينشر  صدره حينًا يعلم معناهها ومها تهد  وليه  حهىت تسهابق ا هءمنني يف العًهل  قتاهاها 
 فيشهههر  اهلل صهههدرك للصهههان ال هههحيح والتوحيهههد الهههذي يريهههده اهلل منههها  كًههها قههها  جهههل ووههه  يف

                                                 

 (.3/2352)تفسل ابن كثل  (2)
 (.3/2353)ا  در السابق (1)
 .ا  در السابق (3)



 8 

ولكذذذ هلل ام ابذذذم إلذذذبكم انميذذذان ومينذذذ  يف للذذذوبكم وكذذذ ل     :حميهههم التنزيهههل 

 احلجرا  إلبكم الكف  والفسوق والمصبان أولئك  م ال اشدون
،جعلنهها اهلل وإيههاك مههن وبههاده الرا ههدين ومههن وبههاده ا ههءمنني ا وحههدين وابتنهها وإيههاك ولههب [7]

 .الصان إىل قياط الساوو
 :النصر فالتمكين لألم  كلها  حياا اإليمان الصحيح حياا-

إن دههها تعانيههه  األمهههو اليهههوط تسهههلط األوهههداء وليهههها يف كهههل نهههواحي احليهههاة السياسهههيو واالقت هههاديو 
والثقافيههو واالجتًاويههو و لههها ففالسههءا  اليبههل الههذي البههد ليههل مسههلم مههءمن بههاهلل يغههار ولههب 

 يق الن ر ولب األوداء؟ما ا خرج وما ا    ؟؟وما طر : هذه األمو وحرماهتا أن يسل  
الهذي –اع  وتدبر وتفير يف قوله  سهبحان  وتعهاىل ....يف نداء القرآن لعباد الرمحن : اجلواب 

وعد ام الذي  آننوا ننكم وعملوا الصا ات لبستخلفنهم يف :إ  يقو  –الخيل  ووده 

امرض كمذذا اسذذتخلذ الذذذي  نذذ  لبلذذهم ولبمكذذن  هلذذم دينذذهم الذذذي ارت ذذى هلذذم       

دلنهم ن  بمد خو هم أنناً يمبدوسين ل يش كون بي شبئاً ون  كف  بمذد للذك  أولئذك    ولبب

 [.66]آيو -النور م الفاسقون
 :فهذه اآلي  العظيم  تضمنت أم راً عدا 

أن هههذا ووههد حههق وصههده مههن ربنهها جههل ووهه  إن لههن طبقنهها الشههرط الههذي طلبهه  منهها ، :  أفالً 
 ال هادقني ، وصيهن  هم ديهنهم ، و علههم آمنهني أن يسهتخل  ولهب األرل ا هءمنني: والووهد 
 .مرً نني 

الشههرط الههذي بهه  يتحقههق لألمههو الن ههر والتًيههني واألمههن يف ربووههها هههو  قيههق الصههان :  ثانياااً 
 .  يمبدوسين ل يش كون بي شبئاً وبادة اهلل وحده دون ما سواه : ال حيح 

 من األولياء والقبور واألارحو ، كي  تن ر كي  تن ر األمو ويف ربووها يعبد  ل اهلل: ثالثاً 
األمو وهي تعلق قلبها بغل اهلل ليي ين روهنا ، بل العجهب أهنها تعلهق قلبهها بلوهداء اهلل الهذين 
أمرنا اهلل أن نتخذهم أوهداء وههم اليههود والن هارى كًها قها  جهل ووه  يف نهداء إىل أصهحاب 
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ذوا البهود والنصذار  أولبذاء بم ذهم أولبذاء بمذ       يا أيها الذي  آننوا ل تتخ :الصان ال هحيح 

 [.62]ا ائدة  ون  يتوهلم ننكم   س  ننهم أن ام ل يهدي القوم الظاملني
كيههه  تن هههر األمهههو وههههي ُ هلليهههم  هههل  هههرن اهلل وتتحهههاكم إىل  هههل ديهههن اهلل ، البهههد أن يربهههق 

قهق ههذه األمهور نسهل  الشرط حىت س ل ا شروط كي  نريد األمن والن ر والتًيهني و ه ل
 .اهلل أن ي لح أحوا  ا سلًني

أن مههن حقهههق هههذه الشهههروط يف نفسهه  وحقههق الصهههان ال ههحيح فلهههم يعبههد  هههل اهلل وه : رابعاااً 
يلتفهت إىل مهها انتشههر بههني النها  مههن دوههاء  ههل اهلل ف؟؟؟حههىت ولهو كههانوا دههن ينسههبون إىل العلههم 

ألهنهههم ال صليهههون ألنفسههههم ( مهههن خلهههق اهلل ألن الهههذين يهههدووهنم مهههن دون اهلل  كلههههم)والهههدين 
نفعههاخ وال اههراخ فاهه خ وههن أن صليههوا لغههلهم  لههك ف فههإ ا وّحههد اهلل وه يشههرك بهه   ههي اخ نهها  مههن 
التًيههني واألمههن بقههدر مهها وحههد ربهه  وه يشههرك بهه  أحههداخ، ولههو وههاع وحههده ولههب هههذا الصههان 

 .ال حيح يعًل ب  ويدووا النا  إلي  
ت حيد رب العالمين سبب مغفرا الذن ب فاستحقاق شفاع  النبي اإليمان الصحيح ف -
 فدخ ل جن  رب العالمين: 

من  أسعد الناس بشافاعتك   ااال : )جاء يف احلدي  ال حيح أن أبا هريرة قا  للنه   
 :من اال ال إله إال اهلل خالصاً من البه)( ) 

ال إله إال اهلل يبتغي بذلك فجه  فإن اهلل حر  على النار من اال: )أن  قا    وجاء ون  
 ( )(اهلل 

فمااان لقيناااي بقاااراب األر  )..: وجهههاء كهههذلك يف احلهههدي  ال هههحيح أن اهلل وهههز وجهههل قههها  
 ( )( خطيئ  ال يشرك بي شيئاً لقيته بمثلها مغفرا

فههذه مهن أوظهم  هار الصهان ال هحيح والتوحيههد ارهالص أنه  ييفهر الهذنوب واررايها ،ومههن ه 
 إصان  وتوحيده هلل ال يدخل اجلنو وال تغفر  نوب  ف فيا وبد اهلل يا من توجههت يين  ل اخ يف

                                                 

 (.22)باب احلرا ولب احلدي  برقم –أخرج  البخاري يف كتاب العلم  (1)
بههاب الرخ ههو يف –لم يف كتهاب ا سههاجد ،و مسهه(6002)بهاب ارزيههرة بههرقم –أخرجه  البخههاري يف األطعًههو (2)

 (.153)التخل  ون اجلًاوو برقم 
 (.1527)أخرج  مسلم يف كتاب الذكر والدواء برقم  (3)
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للقبور وأهلها وتوجهت للًخلوقني وولقهت قلبهك  بغهل اهلل أولهم أن أوظهم احلرمهان وارسهارة 
 .أن  رط مغفرة الذنوب ودخو  جنو رب العا ني 

 ماله الصالح  عند اهلل كيف يصبح اإلنسان مؤمناً إيماناً صحيحاً تقبل به أع:س
 :إن المؤمن إذا أراد أن يحيا حياا اإليمان الصحيح 

البد أن سقق معىن  هادة أن ال إل  إال اهلل و هادة أن حمًداخ رسو  اهلل و لك  عرفو معناها 
 .والعًل  ا تد  ولي  واستيًا   روطها والبعد ون  ما يناقاها



 11 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :الفصل الثاني 
 حيحاملعىن الص

 لشهادة أن ال إله إال اهلل  
وأن حممدًا رسول اهلل 
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 :المعنى الصحيح لشهادا أن ال إله إال اهلل *
أي أن كههههل مهههها يعبههههد مههههن دون اهلل باطههههل سههههواءخ مههههن األنههههداد :  أي ال معباااا د بحااااق إال اهلل

 . واألصناط واألولياء واجلن وا  ئيو واألنبياء  وحىت نبينا حمًد 
  كلهها باطلهو وال  هو  صهرفها للًخلهوقني  بهل ا سهتحق أن ت هر  له  ههذه فإن هذه العبهادا

 :العبادا  هو اهلل سبحان  وولب سبيل ا ثا  فإن ا ءمن ال حيح الصان الذي 
وأن املسذذافد م  ذذج   :دتههث خ ومربقههاخ ومسههتجيباخ لنههداء ربهه  يف القههرآن :  ال ياادع ا إال اهلل-

فههإ ا احتههاج مههاالخ رفهه  كفهه  إىل مههواله  ل ههاخ بقلبهه  يرجههوا ، [ 22]اجلههن  تذذدعوا نذذ  ام أاذذداً 
 .ارل من  ألن الذي بيده خزائن السًوا  واألرل هو اهلل وحده دون ما سواه 

إ ا وقهه  يف مشههيلو أو مههل ه ولههم أن لهه  ربههاخ رحيًههاخ رطوفههاخ  يههب  ا اههرر إ ا دوههاه وييشهه  
 [.51]النًل  لا دعال ويكشذ السوءأنهلل  جيبم امل ط  إ :السوء كًا قا  سبحان  

ولال ربكم ادعوسي استجم  : و ا ا يدووا  له ورب  ومواله الغين ون وباده يقو  ل   

 [.50] افر لكم

  اعبذدل وتوكذل علبذ     :مسهتجيباخ لنهداء ربه  يف القهرآن : فال يت كل إال على اهلل فحده-

وعلذذذذذى ام  لبتوكذذذذذل : وههههههي مهههههن أوظهههههم صهههههفا  ا هههههءمنني حيههههه  قههههها  اهلل[213]ههههههود

 [.211]آ  وًراناملؤننون

وتوكذذل علذذى ا ذذي  ويتوكهل ولهب اهلل ألنهه  ههو احلههي الهذي ال صهو  واجلههن والنه  صوتههون 

 [.62]الفرقان   الذي ل ميوت
ألنه  يعلههم أن الهذي ينفهه  وياهر هههو اهلل ، وأن الهذي يعرههي وصنهه  :  فال يخاا  إال ماان اهلل-

الهههذي يسهههعد ويشهههقب ههههو اهلل ، وأن الهههذي بيهههده احليهههاة وا هههو  وبيهههده ههههو اهلل سهههبحان  ، وأن 
 :آجا  العباد وأر اقهم هو اهلل سبحان  وحده دون ما سواه موقناخ مءمناخ بنداء القرآن 
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      وإن ميسسك ام ب  ٍ  ج كاشذ ل  إل  و وإن ميسسك خبري  هو علذى كذل شذيء لذدي 

  القهرآن ،و ذا فههو مسهتجيب لنهداء [27]األنعاط:      إمنذا للكذم الشذبطان  ذول أولبذاءل

 [.276]آ  وًران   ج ختا و م وخا ون إن كنتم نؤننني
وهو ولب يقني بلن ما سوى اهلل واجز اعي  حقل ال يسهتري  دفه  الاهر وهن نفسه  فاه خ 

 .ون أن يدف  ون  له أو ينف   له 
لذل  ذل يسذمموسكم إل    :لن واهلل سبحان  قد أخرب يف كتاب  وهن ههذه احلقيقهو فقها  جهل  ه

 [.73-71]الشعراء تدعون أو ينفموسكم أو ي  ون

والذي  يدعون  ن  دون ام ل  لقون شبئاً و م  لقون أنوات غري أاباء ونا  :وقا  سهبحان  

 [.12-10]النحل  يشم ون أيان يبمرون
ووا أمواتهههاخ ال فيهها وبههد اهلل يهها مههن أنعههم وليههك بنعًهههو العقههل كيهه  تلغههي وقلههك وتفيههلك وتههد

يسههًعون دوههاءك وتفعههل فعههل الههذين ُسههلإبت وقههو م ، إو أ ههن بههك خههلاخ وأنههك تربههل بنفسههك 
 .ون هذه األوًا  ال  تنقص من قدرك يف الدنيا وختسر فيها آخرتك وند لقاء ا وىل 

لل أ  أيتم نذا تذدعون نذ  دون     :وبني اهلل وجز من يُدوب من دون اهلل بلواح وبارة فقا  

 إن أرادسي ام ب    ل    كاشفات ض ل أو أرادسي ب ةم   ل    سمسذكات رةمتذ    ام

 [.32]الزمر لل اسيب ام علب  يتوكل املتوكلون
مقارنههو وجيبههو و ههدم أوجههب يبهههر العقههو  ويههوقر األلبههاب الهه  تريههد احلههق وا ههدى فًهها ا بعههد 

 .احلق إال الا   
 ههك وال ريههب أن مههن تههدووهنم مههن دونهه  ال صليههون   وبههني  سههبحان  مءكههداخ ومقههرراخ بههدون أدى

لل ادعذوا الذذي  معمذتم نذ  دوسذ        :كش  الار بل هم واجزون أمت العجز فقا  سبحان  

 [.65]السراء  ج ميلكون كشذ ال   عنكم ول حتويجال
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 :اآلي  التي اطعت الشرك من أص له فعرفاه -
بليا ليعجب من أساليب  البليغو يف بيان وتواهيح إن من يتدبر كتاب اهلل ويقرأ ك م  ا عجز ال

فسههاد طريههق الباطههل والاهه    جهه  يعههل   هها كههل واقههل وال صيههن معههها أن ييههابر ، ومههن 
هذه األساليب ما ورب اهلل ب  ون فساد مسالك من أ رك م  اهلل ورجا النف  والاهر مهن  هله 

لذل ادعذوا الذذي     :اد فقها  سهبحان  من األولياء وال احلني وأصحاب القبور و لهم من األند

معمتم ن  دون ام ل ميلكون نرقال لرا يف السموات ول يف امرض ونذاهلم  بهمذا نذ     

 [.13-11]سبل   ش ك ونال  ننهم ن  ظهري ول تنف  الشفاع  عندل إل مل  ألن ل 
 : والبن القيم تعليق نفي  يف مواعني من كتب  يبني ويواح ا ق د من هذه اآليو

 :الم ضع األفل
فتلمل كيه  أخهذ  ههذه اآليهو ولهب ا شهركني  جهام  الرهره اله  دخلهوا :"-رمح  اهلل -قا  *

منها إىل الشرك وسدهتا وليهم أحيم سد وأبلغ  ، فإن العابد إمنا يتعلق با عبود  ها يرجهوا مهن 
ييههون ا عبههود ماليههاخ نفعهه  فوإال فلههو ه يههرج منهه  منفعههو ه يتعلههق قلبهه  بهه  ، وحين ههذم فهه  بههد أن 

لألسههباب الهه  ينفهه   هها وابههده ، أو  ههريياخ  اليههها أو  هههلاخ أو و يههراخ ومعاونههاخ لهه  أو وجيهههاخ  ا 
حرمهههو وقهههدر يشهههف  ونهههده ففهههإ ا انتفهههت ههههذه األمهههور األربعهههو مهههن كهههل وجههه  وبرلهههت فانتفهههت 

السههًوا  أسههباب الشههرك وانقرعههت مههواده فنفههب سههبحان  وههن أ ههتهم أن  لههك مثقهها   رة يف 
 .( )هه.أ...."

 :الم ضع الثاني 
فنفههب سههبحان  ا راتههب األربهه  نفيههاخ مرتبههاخ ، متههنق خ مههن :" -رمحهه  اهلل –وقهها  يف مواهه  آخههر *

األولهههب إىل مههها دونههه  ، فنفهههب ا لهههك ، والشهههركو ، وا ظهههاهرة ، والشهههفاوو الههه  يظنهههها ا شهههرك ، 
 . ن  وأابت  فاوو ال ن يب فيها  شرك ، وهي الشفاوو بإ

فكفاااى بهاااذه اآليااا  نااا راً ن فبر انااااً فنجااااًا ن فتجرياااداً للت حياااد ن فاطعااااً ألصااا ل الشااارك 
 . ن وقلها  فم اده

                                                 

 (.1/052)ال واوق ا رسلو  (2)
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والقهههرآن دلهههوء مهههن أمثا ههها ونظائرهههها ، وليهههن أكثهههر النههها  ال يشهههعرون بهههدخو  الواقههه   تههه  ، 
 . ( )هه.أ.." .وتاًن  ل  ، ويظنون  يف نون ويف قوط قد خلوا من قبل وه يعقبوا وارااخ 

 :فذكر سبحانه في  ذه اآلي  أص ل الشرك األربع  ف دمها ف ي
إابا  أن آ تهم ال  لك من األمر  ي اخ فيي  تيهون معبهودة مهن دون اهلل : األصل األفل-

أوهين إابها  ا لهك )ا الك ليل  يء ، وهذا األصهل يقهر به  ا شهركون إ ا رجعهوا إىل أنفسههم 
 (.هلل 
وا شهههركون مقهههرون –إابههها  أنههه  ال  هههريك مههه  اهلل سهههبحان  يف ههههذا ا لهههك  :األصااال الثااااني-

فههإ ا كههان لههي  لهه   ههريك ومههن اههًن مهها نفههب أن ييونههوا  ههركاء هلل يف هههذا -بتفههرده يف ا لههك
معبوداهتم ،فإ ا ه تين وال حىت  رييو هلل يف ملي  برل أن تيون آ هوخ تسهتحق : ا لك هو 
 .العبادة

أن  ال معهاون وال  ههل مه  اهلل ألنه  سهبحان  القهوي القهاهر ا سهتغين  إابا  :األصل الثالث-
وآ تهم ليست كهذلك معاونهو  -وهذا دا هو مستقر يف الفرر ويقر ب  ا شركون-ون كل أحد

 .وال  هلة فيي  ت ح وبادهتا من دون اهلل القوي القاهر الغين وًا سواه 
ن دون إ نههه  ، وأو  مهههن تنفهههب وهههنهم نفهههي أن تيهههون هنهههاك أي  هههفاوو مههه :األصااال الراباااع-

الشفاوو هو من أ رك م  اهلل ، وكل من دوا أحداخ من دون اهلل ووبد  هل اهلل فه   هفاوو له  
.ال ن للشههههههههاف  ، والراههههههههب وههههههههن ا شههههههههفون : لعههههههههدط  قههههههههق الشههههههههروط يف  ههههههههفاوت  وهههههههههي 

                                                 

 (.2/371)مدارج الساليني  (2)
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 :شهادا أن ال إله إال اهلل تشتمل على ركنين أساسيين 
أي إابها  الوحدانيهو يف األلوهيهو هلل سهبحان  وصهر  كهل العبهادا  :  الابها : الركن األفل 

 (.إال اهلل )ل  سبحان  وهو قولنا 
أي ال يعبد م  اهلل أحد وتعهين اليفهر بيهل مها يعبهد ( ال إل  )النفي وهو قولنا  :الركن الثاني 

 .من دون اهلل والرباءة من  ومن أهل 
 : سن  رس ل اهللاألدل  على  ذين الركنين من كتاب اهلل ف 

 مذذ  يكفذذ  بالطذذاغوت ويذذؤن  بذذام  قذذد استمسذذك بذذالم وا الذذو قى       :قهها  اهلل جههل ووهه   

، والعهروة الهواقب ههي  ههادة أن ال إله  إال اهلل [ 165]البقهرة  لسفصام هلا وام مسب  علبم
. 

فحساابه  من اال ال إله إال اهلل فكفر بماا يعباد مان دفن اهلل حار  مالاه فدماه: )  وقا  
 ( )( على اهلل عز فجل

: فههدلت هههذه الن ههوا الشههرويو ولههب أن إصههان العبههد وإسهه م  ال ييههون صههحيحاخ إال بههلمرين 
 .أن يفرد اهلل بعبادت  ف  يعبد م  اهلل أحداخ :  ألفلا

و يتربأ من كل ( كل ما وبد من دون اهلل) أن  البد أن ييفر ويتربأ من الرا و  وهو: الثاني 
 ل دين الس ط ويتربأ من  ومن أهل  وال ييون يف قلب  إال حب اهلل ورسول  وحب ما  ملو ودين

 .سب  اهلل ورسول 
ف   و  أن ييون يف قلبك حب  ن أبغاهم اهلل وأبعدهم كاليهود والن ارى واليفار ولب 

الرمحن حي   اخت   مللهم ودياناهتم ومذاهبهم دتث خ ومستجيباخ لنداء ربك يف القرآن ألولياء
ا ًتحنو  ..يا أيها الذي  آننوا ل تتخذوا عدوي وعدوكم  أولباء تلقون إلبهم باملودا : قا  
[2.] 

                                                 

 (.13)أخرج  مسلم يف الصان برقم  (2)



 17 

يا أيها الذي  آننوا ل تتخذوا البهود والنصار  أولباء بم هم أولباء بم  ون  يتوهلم :وقا  أيااخ 

هءالء الذين كفرهم اهلل وال أ نك تريد أن تيون من [ 62]ا ائدة   ننكم   س  ننهم
 .وأبعدهم وطردهم من رمحت  

واولم أيها ا بارك أن   ب وليك أن تيفر بلدياهنم وتعتقد بر هنا وودط قبو ا وند اهلل وال 
 و  لك أن تعتقد صحتها أو أن يسوغ ألحدم أن يتدين  ا هلل وز وجل ألن ربك وموالك يقو  

:   يقبل نن  و و يف اآلخ ا ن  اخلاس ي ون  يبتغ غري انسجم ديناً  ل  
واهلل سبحان  قد بني أن الدين الذي يقبل هو دين الس ط ال  ل فقا  ،[ 26]آ  وًران 
 [.22]آ  وًران   إن الدي  عند ام انسجم:سبحان  

 [.06]النمل  أإل  ن  ام :السؤال الكبير 
جههدان والاههًل وهههي أسهه لو  يههب وليههها كههل لقههد وجهه  اهلل يف القههرآن نههداءا  للنهها  هتههز الو 

وقل سليم وكل فررة مسهتقيًو ، وال صيهن ألحهد أن ينيرهها إال مهن طًه  اهلل ب هلت  واتبه  
، ومهن فهتح وقله  وفيهره واسهتجاب هواه وال يريهد احلهق وال النهور الهذي جهاء به  رسهو  اهلل 

إن يف للذك   :  جهل ووه  لنداء رب  سو  يوفهق ويسهدد  عرفهو ارهل واحلهق مهن ربه  كًها قها

واعه  إىل ههذه النهداءا  ، [ 37]ه لذك   مل  كان ل  للم أو ألقى السذم  و ذو شذهبد   
 :واألس لو مإنهلل ربك وموالك حي  يقو  

 : السؤال األفل
            أن  خلق السذموات وامرض وأسذ ل لكذم نذ  السذماء نذاء  أسبتنذا بذ  اذداةق لات  جذ  نذا

 [.50]النًل   ن  ام بل  م  لوم يمدلونكان لكم أن تنبتوا شج  ا أإل  
أن اهلل الهههذي خلهههق السهههًاء واألرل وأنهههز  مهههن السهههًاء ا هههاء وفيههه  الهههر ه وارهههل لنههها : وا عهههىن 

فلنبت ب  البساتني  ال  تبه  العيون والنفهو  مهن  ها  منظرهها وطيهب رائحتهها وال يسهتري  
ل  فلًهها ا لعههل مهه  اهلل إ ههاخ آخهههر أحههد أن ينبتههها سههوى اهلل سههبحان  وكههل هههذا نقههر بهه  ونعهه
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  إن الش ك لظلم عظذبم  ندووه ونرجوه وخناف  ؟إن هذا هو الظلم العظيم والذنب اليبل 

 [.31]لقًان
 : السؤال الثاني

 أن  فمل امرض ل ارا وفمل خجهلا أهنارا وفمل هلا رواسي وفمل بني البح ي  ااف اُ أ

 [.52]النًل   إل  ن  ام بل أكر  م ل يملمون
من الذي جعهل األرل قهارّةخ سهاكنو ال  يهد وال تاهررب وال تتحهرك بلهلهها فإهنها لهو  : وا عىن 

كانههت  ههل مسههتقرة  هها طههاب فيههها العههية فيههان مههن رمحههو اهلل بنهها أن جعلههها ولههب هههذه ا ي ههو 
 وال ههفو و يههادة ولههب  لههك يسههر لنهها ا ههاء العههذب الههذي بهه  تسههتقيم م هها  العبههاد مههن خهه  

 .  جري األهنار وجعل يف هذه األرل اجلبا  رواسي تثبت األرل حىت ال تتزلز  بنا
ومن نعًت  ولينا أن  ه  عل ا ياه ختتلط ماحلها  لوهها بهل جعهل بينهًها حهاجزاخ حهىت يسهتفيد 

 .منها ارلق يف مشر م وملكلهم وال تفسد وليهم حياهتم 
عبهههد  هههل اهلل صهههاحب ههههذه الهههنعم واألفاههها  بعهههد ههههذا كلههه  أي هههح أو يعقهههل أيهههها النههها  أن ي

 .اليبلة ولينا إن هذا ألمر وجيب 
 : السؤال الثالث

    أنهلل  جيبم امل ط  إلا دعال ويكشذ السوء وجيملكم خلفاء امرض أ إلذ  نذ  ام للذبجال

 [.51]النًل  نا تذك ون
جهل إليه  ونهد الشهدائد اهلل سبحان  ا دوو وند الشدائد وا رجو وند النهوا   ، فًهن الهذي ال يل

ومن الذي ال يرجوه وند النوا   ؟ اجلواب ال أحهد ف بهل  يعنها يف حاجهو إىل اهلل وال نسهتغين 
 .ون  فلًا ا يُدوب  له ويُرجب  له أَو يقدر ولب كش  الار والبل   له ؟ ال واهلل  
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 :السؤال الرابع 
  بشذ اً بذني يذدي رةمتذ  أ إلذ  نذ  ام       أنهلل  يهديكم  يف ظلمات الرب والبح  ون  ي سل ال يا

 [.53]النًل  تماىل ام عما يش كون
اهلل وز وجل من رمحت  بارلق جعهل  هم دالئهل يف السهًاء واألرل تهد م وهتهديهم يف سهلهم 

 وعجنذات وبذالنجم   كالشً  والقًر والنجهوط كًها قها  سهبحان  ،وسفرهم حىت ال يالوا 

و ذذو الذذذي فمذذل لكذذم النجذذوم لتهتذذدوا  ذذا يف    :،وكًهها قهها [25]النحههل  ذذم يهتذذدون

ويرسل الريا  لتسوه السحاب با رر ليبشر  ا وبهاده ، [ 27]األنعاط   ظلمات الرب والبح 
 .أفُيدوب  ل اهلل سبحان اهلل وتعاىل وًا يشركون ، احملتاجني للًرر وا اء 

 : السؤال الخامس
     السذذماء وامرض أ إلذذ  نذذ  ام لذذل  ذذاتوا   أنهللذذ  يبذذدخلا اخللذذق  ذذم يمبذذدل ونذذ  يذذ ملكم نذذ

 [.50]النًل  ب  اسكم إن كنتم دادلني
اهلل سبحان  القوي القادر الذي يستري  أن يبدأ ارلق من العدط ويعيدهم بعد ما صيتهم وكل  

 و و الذي يبدأ اخللق  م يمبدل و و أ ون علب  :هني ولي  وال يعجزه  يء كًا قا  سهبحان  
  فهل بعد هذا يُلتفت إىل  ل اهلل ويُعبد  هل اهلل ؟ فههاتوا برهانهاخ ودلهي خ وحجهوخ .[17]الروط

ًخ   .ولب  ركيم  باهلل ووبادتيم  له ، ولن تستريعوا إىل  لك سبي خ
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 :المعنى الصحيح لشهادا أن محمداً رس ل اهلل 
ح حمققاخ  ذه رسو  اهلل  الذي إ ا فهًها العبد ووًل  ا أصب معىن  هادة أن حمًداخ  

 .الشهادة وال  ال يقبل إس م  وإصان  إال  ا 
 :فشهادا أن محمداً رس ل اهلل تتضمن أم راً عدا 

 : اإليمان برسالته فأنها من عند اهلل حقاً فصدااً  .2

يا أيها الذي  أننوا آننوا بام ورسول  والكتاا الذي س هللل على رسول   :كًا قا  جل وو  

س ل ن  لبل ون  يكف  بام ونجةكت  وكتب  ورسل  والبوم اآلخ  والكتاا الذي  أ

 [.235]النساء   قد ضل ضجلً بمبداً
 :اإليمان بعم   رسالته للجن فاإلنس فللعرب فالعجم  .2

 [.262]األورا    يا أيها الناس إسي رسول ام إلبكم  بماًقل  :كًا قا  سبحان  

 [. 12]سبل   إل كا   للناس بشرياً وسذي اًونا أرسلناك  :وكًا قا  جل وو  
 :االعتقاد بختم رسالته فنب ته  .3

فهو خامت األنبياء وا رسلني ورسالت  خا و الرساال  وهي الناسخو وا هيًنو ولب ما قبلها من 
الرساال  وال يقبل من أحد ديناخ إال الدين الذي جاء ب  حمًد وببعثت  ورسالت  برلت كل 

 . رن إال  رو  وال دين إال دين   الرساال  ف 
 نا كان حممد أبا أادٍ ن  رفالكم ولك  رسول ام وخامت النببني :قا  سبحان  

 [.00]األحزاب 
 :طاعته فيما أمر فاالنتهاء عما نهى عنه ف جر   .4

 [.7]احلشرونا آتاكم ال سول  خذول ونا هناكم عن   استهوا :كًا قا  جل وو  

 يا أيها الذي  آننوا أطبموا ام وأطبموا ال سول وأويل امن  ننكم : وكًا قا  سبحان 
 [.62]النساء 

 [.06]النساء  ن  يط  ال سول  قد أطاع ام  : وكًا قا  جل وو  
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وه يرد يف كتاب اهلل لو جب الصان ب   مستقلو فلو جاء أمر ون رسو  اهلل  وطاوت  
ال ألفين أحدكم متكئاً على ) :  دي  ال حيح ون  وطاوت  يف  لك ، فقد جاء يف احل

 ..أريكته 
 .فالرسو  طاوت  إصان وحق واجب ومن أنير  لك ه يين مسلًاخ وال مءمناخ 

 :تصديقه فيما أخبر  .5

ال ينرق ون ا وى بل هو وحي من اهلل وال يقو  إال حقاخ وصدقاخ كًا قا  جل  ألن  
 [.0-3]النجم إل واي يواى إن  و* ونا ينطق ع  اهلو  :وو  
 :اتباعه فالعمل بسنته في كل ما شرع اهلل عز فجل  .6

 :ال يقبل أي وًل ألي إنسان إال بشرطني 
ونا أن وا أل لبمبدوا ام خملصني ل   :أن ييون خال اخ لوج  اهلل كًا قا  سبحان   :األفل 

 ( ) (ما لكل امريء ما ن ىإنما األعمال بالنيات فإن: ) ، وكًا قا [6]البينو الدي  
ف  يقبل العًل إال إ ا كان ولب هدي  أن ييون ولب وفق ما  رن رسو  اهلل  :الثاني 
ف  طريق إىل وبادة اهلل إال من طريق  ومن تعبد بغل ما  رن اهلل فهو مردود ولي   الن  

ن عمل م: ) ويف روايو (من أحدث في أمرنا  ذا ماليس منه فه  رد:  ) كًا قا  
( )(  عمالً ليس عليه أمرنا فه  رد

  
 

فًن  ن أن  إ ا  اد يف العبادة أو يف السنن الثابتو ون رسو  اهلل أن  ملجور فهو ولب خرر 
وظيم ألن اهلل أكًل ب  الدين وأمت ب  النعم فالذي يتعبد اهلل بعًل ه يسن  الرسو  كلن  

 .لن  ه يبلا الدين حق الب غ ب أو يتهم رسو  اهلل ، يستدرك ولب اهلل ورسول 
فيا وبد اهلل يا من رايت باهلل رباخ مشرواخ وبرسو  اهلل نبياخ وهادياخ وبالس ط ديناخ ومنهجاخ 

إياك أن تعبد اهلل بلي طاوو ه يل ن  ا اهلل ورسول  فإنك إن فعلت وقعت يف البدوو جاء  
 .ن وا الشرن بذمها والتحذير منها

                                                 

 .من صحيح   أخرج  البخاري يف كتاب بدء الوحي احلدي  األو  (2)
ومسهههلم يف  (   1527)بهههاب إ ا اصهههرلحوا ولهههب صهههلح جهههور بهههرقم  –أخرجههه  البخهههاري يف كتهههاب ال هههلح   (1)

 (2722)كتاب األقايو برقم 
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 :لى محب  النفس فاأل ل فال لد فالمال فالناس أجمعينفتقديمها ع محبته  .7

إن احملبو احلقيقيو ال تيون باللسان فقط بل ال بد أن تيون مستقرة يف القلوب وت دقها 
 .األوًا  وليعلم أن حمبت  واجبو ومن ه سب  فهو منافق  ل مءمن الصان ال حيح 

 ( )) ده ففلده فالناس أجمعينال يؤمن أحدكم حتى أك ن أحب إليه من فال: ) قا  

لل إن  :يف كل  ءون احلياة كًا قا  جل وو   وأبر  و مو وأصدقها هو اتباو  

 [.32]آ  وًران  كنتم حتبون ام  اتبموسي حيببكم ام ويغف  لكم
بدأخ من أهل بيتك ، ومن و مو حمبت  التفق  يف سنت  ونشرها وتعليًها وتربيو النا  وليها 

ودراسو سلت  ومنه  دووت  واختا ها القدوة والنربا  يف حياتنا ودووتنا ، إن ، ولك ومن ح
 . هذا هو الربهان احلقيقي ولب صده حمبو الن  

 :فرأيه على كل ا ل فرأي تقديم ا له  .8

 [.2]احلجرا   يا أيها الذي  آننوا ل تقدنوا بني يدي ام ورسول :كًا قا  اهلل سبحان  
أمراخ وحيًاخ أن يعًل ب  ويقدم  ولب   لب كل مءمن إ ا بلغ  ون رسو  اهلل والواجب و

كل أمراخ وحيم فيقدم  ولب رأي النا  وهواه و هوت  وكذلك ولب قو  البشر وحىت من 
ينسب للعلم إن كان دن صيز بني ا سائل واألحياط فإن  ال  و  ألحد إ ا استبانت ل  سنو 

 .لقو  أحدم كائناخ من كان أن يعد  ونها  رسو  اهلل 
 :تحكيم سنته في كل شؤفن الحياا  .9

 ج وربك ل يؤننون اتى حيكموك  بما شج  ببنهم  م ل جيدوا  :كًا قا  جل وو  

 [.56]النساء يف أسفسهم ا فاً سما ل بت ويسلموا تسلبماً
أقسم واهلل سبحان   وهذه آيو وظيًو تواح للًءمن وظم منزلو  ييم سنت  و رو  

 .وكفب ب  واوظاخ  بنفس  بلن الصان منفي وًن ه سيم سنت  

                                                 

 (00)،ومسلم يف الصان برقم(26)من الصان برقم  باب حب الرسو  –أخرج  البخاري يف الصان  (2)
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 (:تعظيم اهلل فتعظيم رس له ) : أساس الت حيد فأصل اإليمان الصحيح-
أيها ا ءمن ا وفق اولم رمحين اهلل وإياك أن األسا  الذي  ب أن يلع ولي  ا ءمنون وال فو 

و النبيون إهنا صفو تعظهيم اهلل ورسهول  وتعظهيم أمر ها  ال   لب  ا صفوة ارلق وهم رسل اهلل
الهذين تربهوا ولهب يهد  -وتقدصهًا ولب كل أحد ه يين يف قلوب األنبياء وال ال هحابو اليهراط

أوظهم مهن اهلل وال مهن رسهول  ف و هذا اسهتراووا أن يسهودوا العهاه كله  يف أقهل مهن - حمًد 
 .-اهم راي اهلل ونهم  وأرا–رب  قرن من الزمان 

إمنا كان لذول املذؤننني    :لقد نعت اهلل ا ءمنني بلخص صفاهتم فقها  سهبحان  : أيها ا وفق 

 [.62]النور  إلا دعوا إىل ام ورسول  أن يقولوا مسمنا وأطمنا
لقد ح ر وصهفهم  هذه ال هفو ا بهادرة يف االسهتجابو ألمهر اهلل وأمهر رسهول  وههو دليهل تعظهيم 

 .اهلل ورسول اآلمر يف قلو م وهو 
 :وقا  سبحان  مبينا ب يغو احل ر والق ر كذلك أن هذا هو قو  ا ءمنني و ديدهنم فقا  
 ونا كان ملؤنٍ  ول نؤنن  إلا ل ذى ام ورسذول  أنذ اً أن يكذون هلذم اخلذريا نذ  أنذ  م        

 [.35]األحزاب 
بيلههو وال للعشههلة أي ال مشههورة وال اختيههار وال رأي إ ا حيههم وقاههب رب العبههاد ، فهه  رأي للق

 .وال للزوجو وال لألقارب وال للعادا  وال للنا  أ عني م  حيم اهلل و رو  وأمره 
فيا من تستحي مهن النها  أو ختها  مهنهم أن يلًهزوك باأللقهاب ألنهك تركهت الشهرك ووسهائل  

آ   من تعظيم للقبهور و سهحم  ها أو دوهاء  هل اهلل مهن األوليهاء واألنبيهاء أو ألنهك تركهت دوهاء
أو فاطًههو راههي اهلل ونههها أو  ينههب ابنتهه  راههي اهلل ونههها أو  اليههراط كعلههي  بيههت النهه  
كههل هههءالء مهه  حمبتنهها  ههم وأهنههم ميرمههون مراههي   -ا قتههو   لًههاخ - أو احلسههني  احلسههن 

ونهم مبشرون باجلنو لين ال  و  لنا أن ندووهم مهن دون اهلل فههذا ههو الشهرك الهذي حهذرنا 
 .ن  وأن  هو الذي سبط األوًا  وخيلد فاول  يف نار جهنم اهلل ورسول  م

واهلل سبحان  قد وج  النداء ألوليائ  يف القرآن أن يقدموا قهو  اهلل وقهو  رسهول  ولهب كهل أحهد 
من العلًاء و لهم فلن ينجيك أماط اهلل أن تقو  قد أفتاو العهاه الفه و أو فه ن وفه ن بهل 

هلل ووههن رسههول  خاصههوخ أمههور الصههان والتوحيههد الههذي جههاء  وليههك أن تعًههل  هها جههاءك وههن ا
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يذا أيهذا    :اآليا  واألحاديه  فيهها صهرسو وااهحو يفهًهها كهل أحهد منها فهاهلل سهبحان  يقهو  

 [.2]احلجرا    الذي  آننوا ل تقدنوا بني يدي ام ورسول 
 .حان  فيي   ن يتوج  بلخص العبادا  كالدواء والذبح والنذر و لها لغله سب

 .فهذه حجو اهلل وليك قد قامت فالبدار البدار بالتوبو وترك كل ما يغاب موالك 
وال يشهههف  لهههك ونهههد اهلل أن كهههان منتشهههراخ يف بلهههدك ووامهههو النههها  وليههه  فعليهههك برريهههق ا هههءمنني 

 .ا وحدين الذين يعظًون اهلل ورسول  ويعظًون أمر ا ويقدموهنًا ولب كل أحد 
ن الواهعي وحيهم القبيلهو ورأي النها  ويعهرل وهن  هرن اهلل ودينه  ومها وكي   ن يقدط القهانو 

 .حيم اهلل ب  
أيها ا بارك إن األمر جد خرل وال تقل النا  كلهم ولب هذا أنه  بنفسهك فهاهلل سهبحان  قهد 

  ونذذذذذا يذذذذذؤن  أكرذذذذذ  م بذذذذذام إل و ذذذذذم نشذذذذذ كون  :أخهههههرب وههههههو أولهههههم  لقهههههو 
 [.205]يوس 
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 :لث الفصل الثا

األضرار اخلطرية ملن ترك حياة اإلميان 
 الصحيح 
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ال أريهد أن أسهبب لهك الاهيق واحلهرج وليهن مهن حمبه  لهك وحرصهي ولهب : أيهها األ  ا بهارك 
اولههم أن مهن ه سيهها حيهاة الصههان ال هحيح وه يههنعم بنعًهو التوحيههد : أن  نبهك اهلل كههل سهوء 

 :و من أبر ها وإفراد اهلل بالعبادة فهو معرل  خاطر وظيً
 :الذي يشرك مع اهلل أحداً فلم يحقق الت حيد فاإليمان الصحيح فإن الجن  عليه حرا  -1

إن هههذا احليههم حيههم بهه  جبههار السههًوا  واألرل وإلهه  العهها ني وخههالق  اجلههن والنهه  أ عههني  
 : حي  يقو  يف حميم التنزيل وهو أصده القائلني 

        علبذ  اجلنذ  ونذأوال النذار ونذا للظذاملني نذ  أسصذار        إسذ  نذ  يشذ ك بذام  قذد اذ هللم ام  ا ائهدة
[71.] 

من واند وأصر وه يغل واقع  وحاله  واتبه  مها كهان وليه  اآلبهاء واألجهداد ومها هتهواه  ةفيا خسار 
 .نفس  وه يعظم أمر مواله سبحان  

 :المشرك خالد مخلد في نار جهنم أبد اآلبدين -2
 :قيقو يف  ل ما آيو فقد قا  سبحان  واهلل سبحان  قد أخرب  ذه احل

           إن الذي  كفذ وا نذ  أ ذل الكتذاا واملشذ كني يف سذار فهذنم خالذدي   بهذا أبذدًا  
 [.5]البينو 

 [.223]الشعراء   ج تدع ن  ام إهلاً آخ   تكون ن  املمذبني :وقا  سبحان  
مان ماات يشارك بااهلل : )ففاي رفايا ( من مات ف   يدع ا هلل نداً دخل النار ):  وقها  

 ( )(شيئاً دخل النار
الذي يشرك مع اهلل أحدًا فلم يحقق الت حيد فاإليمان الصحيح ال يقبل اهلل من أي -3

 : عمل
سههواءخ كههان صهه ةخ أو صههياماخ أو  كههاةخ أو حجههاخ أو جهههاداخ أو أي وًههل مههاداط أنهه  ه يههلك وبههادة 

ال  ههو  أن يههدوب   وحههىت نبينهها حمًههداخ ودوههاء ورجههاء  ههل اهلل مههن األوليههاء واجلههن وال ههاحلني
 .أو يستغاث ب  من دون اهلل ومن أراد التقرب إىل اهلل فعلي  باتبان أمره وأمر رسول  

                                                 

ومسههلم يف  (0027: )بههرقم ا  مههن يتخههذ مههن دون اهلل أنههداداخ ومههن النههبههاب –البخههاري يف كتههاب التفسههل (2)
 (.21)كتاب الصان برقم 
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وهههو إمههاط ا ههءمنني وقائههد - إن هههذا احليههم هههو نههداء مههن اهلل وتنبيهه  أل ههر  ارلههق حمًههد 
إلبذذك وإىل الذذذي  نذذ  لبلذذك لذذئ  ولقذذد أواذذي  :حيهه  قهها  اهلل لهه  يف كتابهه  اليههر   –ا وحهدين 

 [.56]الزمر   أش كت لبحبط  عملك و لتكوس  ن  اخلاس ي 

 [.22]األنعاط  ولو أش كوا  بط عنهم نا كاسوا يمملون:وقا  سبحان  
 .فًن أ رك م  اهلل ولو كان  ي اخ يسلاخ فعًل   ل مقبو  وهو ولي  مردود 

 :أن تشرك باهلل عز فجل الذنب الذي ال يغفر ف   الظلم العظيم -4
أيها ا ءمن ا بارك احهذر كهل احلهذر مهن الشهرك ووسهائل  ا ءديهو إليه  فالشهرك  نهب كبهل و لهم 

 .وظيم 
ت ور أن من أ رك م  اهلل بهلي أنهوان الشهرك كهلن يتقهرب إىل  هل اهلل مهن األوليهاء وال هاحلني 

ب ا غفهرة مهنهم أو  لهها دها واجلن و لهم  بالذبح أو بالدواء وطلب تفهري  اليربها  أو طله
هههو مهههن خ هههائص اهلل ودهها ال  هههو  صهههرف  لغههل اهلل فذنبههه  ال يغفهههر إال بههلن يتهههوب ويقلههه  وهههن 

 . الشرك و دد توحيده وإصان 
إن ام ل يغف  أن يش ك ب  ويغفذ  نذا دون للذك     :قا  اهلل وز وجل ون هذه احلقيقو العظيًهو 

 [.02]النساء مل  يشاء

إن الشذذ ك : جههل قههد وصهه  هههذا الشههرك ونعتهه  بههالظلم العظههيم فقهها  جههل ووهه  واهلل وههز و 

 [.23]لقًان  لظلم عظبم 
 ( ) (أن تجعل هلل نداً ف   خلقك : )أي الذنب أعظم   فقال ):  وس ل الن  

فهل تراب لنفسك أن تقابل سيدك ومهوالك وأنهت متلهب   هذا الهذنب العظهيم واجلهرط اررهل 
. 
 :ثم العظيم فالضالل البعيد الشرك     اإل-5

                                                 

: وبهرقم( 0077:)بهرقم ف  جتعلوا هلل أنداداخ وأنتم تعلًون :باب قول  تعاىل –البخاري  يف كتاب التفسل (2)
 (.25)،ومسلم  يف الصان برقم  ( 5252)
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بلنهه  إع وظههيم  لقههد وصهه  اهلل هههذا الشههرك الههذي وقهه  فيهه  ف ههاط مههن هههذه األمههو أمههو حمًههدم 
وا   بعيد ، وكفب ب  من وصه  تنفهر منه  القلهوب ا ءمنهو ال هادقو اله  تعظهم ر ها وختها  

النسههاء  ظبمذذاًونذذ  يشذذ ك بذذام  قذذد ا ذذ   إ ذذاً ع     :مههن سههوء العاقبههو ف فقههد قهها  سههبحان  
 .فهذا الع العظيم [.02]

وهههذا الاهه   [.225]النسههاء  ونذذ  يشذذ ك بذذام  قذذد ضذذل ضذذجلً بمبذذداً  :وقهها  سههبحان  
 .البعيد 

يدعوا ن  دون ام نذال ي ذ ل ونذا ل ينفمذ       :-مبينا سوء حا  من دوا  هله –وقا  سبحان  

-23]احله  لبذئإ املذوىل ولبذئإ المشذري     للك  و ال جل البمبد يدعوا مل  ض ل ألذ ا نذ  سفمذ    
20.] 
 :إلقاء الرعب فالخ   في الب المشرك -6

إن مههن التفههت لغههل اهلل وطلههب األمههن والسههعادة مههن  ههل مههواله وههاع يف روههب وخههو  ووههدط 
 :استقرار كًا تقدط ، وقد أخرب اهلل  ذا األمر صرساخ فقا  سبحان  

ش كوا بامسنلقي يف للوا الذي  كف وا ال عم مبا أ   [.262]آ  وًران 
اهلل أكهههرب لقهههد واهههح السهههبب وبانهههت العلهههو يف إلقهههاء الروهههب يف قلهههو م ألهنهههم أ هههركوا بهههاهلل فيههها 

 .خسارة من تعامل م   ل اهلل و يا بء  من التفت إىل  له سبحان  
وبههني يف مواههه  آخهههر سهههبحان  أن مههن دوههها  هههل اهلل ليح هههل لههه  األمههن س هههل لههه  اهههد  لهههك 

 .ولي  من دواه ويعية يف روب وخو  ويتسلط
 وأس  كذان رفذال نذ  انسذإ يمذولون ب فذال نذ  اجلذ   ذ ادو م ر قذًا           :قا  سبحان  

أي خوفاخ وإرهاباخ و وهراخ حهىت :"     ادو م ر قاًقا  ابن كثل يف تفسل قول  [.5]اجلن
 ( )هه.أ..."تبقوا أ د منهم  افوخ وأكثر تعّو اخ  م 

 :رس له من الشرك فالمشركين براءا اهلل ف -7

                                                 

 (.2/3533)تفسلابن كثل (2)
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إن من العقوبا  اررلة ال  تلحق من دوا  ل اهلل أو  بح لغله أو استغاث بغله أو صر  
أي نون من أنوان العبهادا  لغهله سهبحان  أن اهلل سهبحان  يتهربأ منه  وال يبهاو يف أي وادم هلهك 

 .والعيا  باهلل 
النذذذاس يذذذوم ا ذذذ  امكذذذرب أن ام بذذذ يء نذذذ    وألان نذذذ  ام ورسذذذول  إىل  :يقهههو  سهههبحان  

 [.3]التوبو  املش كني ورسول  
 :األنبياء جميعاً تبرءفا من الشرك فأ له -8

- حشرنا اهلل وإياك معهم–فهل تريد أن تلحق بركبهم و شر يف  مرهتم فالزط طريقهم 
بههراهيم وهههي ملههو قهها  سههبحان  آمههراخ نبيهه  بههلن يتههربأ مههن الشههرك ويعلنههها صههرسو بلنهه  ولههب ملههو إ

 [.236]البقرة   لل بل نل  إب ا بم انبفاً ونا كان ن  املش كني :التوحيد ارالص 

لذذل دذذدق ام  ذذاتبموا نلذذ  إبذذ ا بم انبفذذاً ونذذا كذذان نذذ        :وقهها  أياههاخ آمههراخ األمههو كلههها 

 [.26]آ  وًران  املش كني

 [.22]األنعاط لل إمنا  و إل  وااد وإسين ب يء ن  املش كني :وقا  سبحان  

   لمهللذذا أ لذذت لذذال يذذا لذذوم إسذذي بذذ يء سمذذا تشذذ كون  :لقومهه   -وليهه  السهه ط -وقهها  إبههراهيم
 [.72]األنعاط 

 لذال إسذي أشذهد ام واشذهدوا أسذي بذ يء سمذا تشذ كون         :لقومه   -ولي  الس ط-وقا  هود
 [.60]هود

 ( ).فت  رائعهم وال وجب يف  لك  فإن األنبياء دينهم ووقيدهتم واحدة ،وإن اختل
 :الشيطان يتسلط على المشرك فليس على الم حد-9

اهلل سبحان  بنّي يف كتاب  أن ا ءمن الصان ال حيح ا وحد لرب  الذي صهر  كهل وباداته  لربه  
سبحان  وتعاىل فإن الشيران ال يستري  أن يتسهلط وليه  وال أن يههيًن وليه  ، وبا قابهل فهإن 

                                                 

، ومسههلم ( 3001)وههن أه هريههرة كًهها جههاء يف البخههاري بههرقم  بههذلك احلههدي  ال ههحيح ونهه  كًهها جههاء (2)
 (.1356)برقم 
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ل اهلل وحقههق مهها يريههده وههدو اهلل منهه  فههإن اهلل يلكهه  لعههدوه يتسههلط ا شههرك الههذي التفههت إىل   هه
 .ولي  وهذا أحد وواقب الشرك يف الدنيا 

إس  لبإ ل  سلطان على الذي  آننوا وعلذى ر ذم    :قا  اهلل تعاىل ون هذه احلقيقو م  ا ءمن  

 [.22]النحل   يتوكلون

طاس  علذى الذذي  يتولوسذ  والذذي   ذم بذ        إمنذا سذل   :وقا  تعاىل ون موق  الشيران من ا شهرك 

 [.200]النحل  نش كون
 : الشرك نجاس  ال يطهر ا إال اإليمان الصحيح -11

إمنذا املشذ كون  ذإ  ذج يق بذوا املسذجد       ياأيهها الهذين آمنهوا  :قها  سهبحان  وهن ا شهركني 

 [.12]التوبو   ا  ام بمد عانهم  ذا
 ا شهرك ، وأن ا هءمن طههاهر كًها صههح وهن النهه   فقهد دلهت هههذه اآليهو اليرصههو ولهب لاسههو

                                           ( )( إن المؤمن ال ينجس: )قا  
 :العق بات الرباني  على األمم من أعظم أسبابها  الشرك باهلل -11

 .اهلل سبحان  بني أن سبب تدمل األمم السابقو بالعقوبا  هو أهنم مشركني 
 ههرك العبههادة والتقههرب لغههله أو  ههرك دوههاء أصههحاب القبههور أو  ههرك : يههل أنواوهه  والشههرك ب

بغهل مها أ ن اهلل فيه  مهن  -يف احل   واحلهراط وسهائر نهواحي احليهاة-الراوو واالتبان والتعبد هلل 
 .الشرائ  األرايو  والقوانني الواعيو

نذ  لبذل كذان     اسظ وا كبذذ كذان عالبذ  الذذي       لل سريوا يف امرض:قا  سهبحان  

 .[01]الروط أكر  م نش كني
 :المشرك تجتمع عليه خسارتان في الدنيا فاآلخرا -12

بني اهلل يف كتاب  العظيم وظم الغنب وارسارة  ن أ رك وكفر بهاهلل ودوها  هل اهلل و لهك أنه  ال 
 .سقق ل  مرلوب  ويف اآلخرة ييفر من دواهم ب  وبشرك  الذي فعل  

                                                 

 (.123)باب وره اجلنب وأن ا سلم ال ينج  برقم –أخرج  البخاري يف كتاب الغسل  (2)
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  تذذدعون نذذ   دوسذذ  نذذا ميلكذذون نذذ  لطمذذري إن تذذدعو م ل يسذذمموا         والذذذي:قهها  سههبحان  

دعاءكم ولذو مسمذوا نذا اسذتجابوا لكذم ويذوم القبانذ  يكفذ ون بشذ ككم ول          

 [.20-23]فاطر  ينبئك نرل خبري
فهههاهلل سهههبحان  صهههور حههها  مهههن يهههدوب مهههن دون اهلل بلنههه  لاهههعف  ووجهههزه أهنهههم ال صليهههون مهههن 

فالقطمير    اللفاف  التي تك ن على ن اا )ر هذا القرًهل السًوا  واألرل  ي اخ إال  قدا
فخسههارت  أنهه  يههدووا مههن ال يسههتري  أن سقههق لهه  مرلوبهه  ألنهه  فقههل اههعي  هههذا يف ( )( التماار

 .الدنيا ، أما يف اآلخرة فيتربءون منيم فجً  اهلل للًشرك بني خسارتني يف الدنيا واآلخرة
دون ام ل يسذذتجبم لذذ  إىل يذذوم القبانذذ  و ذذم عذذ  ونذذ  أضذذل سمذذ  يذذدعوا نذذ   :وقهها  سههبحان  

  دعذذاةهم غذذا لون وإلا اشذذ  النذذاس كذذاسوا هلذذم أعذذداءال وكذذاسوا بمبذذاد م كذذا  ي    
 [.7-5]األحقا 

كذذذج سذذذبكف ون * واختذذذذوا نذذذ  دون ام آهلذذذ ً لبكوسذذذوا هلذذذم عذذذ اً    :وقههها  أياهههاخ 

 [.21-22]مر   بمباد م ويكوسون علبهم ضداً
 :األمثال الشنيع  لمن أشرك مع اهلل فدعا غيره ضرب اهلل -13

لقد صور القرآن بشاوو من دوا  ل اهلل بلبش  وأ ن  ال ور من خ   ارب اهلل األمثا  
 :لذلك وولب سبيل ا ثا  

ارب اهلل مث خ  ن أ رك باهلل  ودوا  له كًن يسل يف طريق مهليو وهو يف حلة  - أ
 :ال يعر  طريق ار ا والنجاة 

                                                 

 . 572، مفردا  الرا ب ا( 5/1220)تفسل ابن كثل : انظر  (2)
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لل اسدعوا ن  دون ام نال ينفمنا ول ي  سا وس د على أعقابنا بمد إل  داسا ام  :ا  سبحان  ق

ل  أدحاا يدعوس  إىل اهلد  اةتنا لل إن  د  ام  اريانكالذي استهوت  الشباطني يف امرض 

 ( )[.72]األنعاط  و اهلد  وأن سا لنسلم ل ا الماملني
 ل اهلل ويشرك ب  ال ينا   ي اخ دن دواه ال يف الدنيا  ارب اهلل مث خ بلن من يدووا - ب

 وال يف اآلخرة كًن يريد أن يقبض ا اء بيده ف  يستري  فيي  يبلا فاه؟

ل  دعوا ا ق والذي  يدعون ن  دوس  ل يستجببون هلم بشيء إل كباسط  :قا  سبحان  

 [. 20]الرود  ي  إل يف ضجلكفب  إىل املاء لببلغ  ال ونا  و ببالغ  ونا دعاء الكا  
كًثل الذي يتناو  ا اء من طر  الب ر بيده وهو ال ينال  أبداخ بيده :"قا  ولي بن أه طالب 

 ( )هه.أ"فيي  يبلا فاه 
ارب اهلل مثا  الصان بالسًاء ال   فر النسان فإ ا ترك الصان ووق  يف الشرك  -  

 :وت يب  باأل ى والارر يف دين  ودنياه سقط وخر فتتخرف  الريور واآلفا  فتًزق  
ون  يش ك بام  كأمنا خذ  نذ  السذماء  تخطفذ  الطذري أو  ذوي بذ  الذ ي  يف          :قا  سبحان 

 [.32]احل   نكان سحبق
 .فالصان  نزلو السًاء حمفو و مرفووو :"...-رمح  اهلل –قا  الشيخ السعدي 

او لآلفا  والبليا  فإما أن خترف  الرل فتقرع  ومن ترك الصان  نزلو الساقط من السًاء ور 
كذلك المشرك إذا ترك االعتصا  باإليمان تخطتفه الشياطين من كل جانب ن أوااء ، 

، وإما أن تلخذه واصفو  ديدة من الريح فتعلو ب  يف  فمزا ه ن فأذ ب ا عليه دينه فدنياه
 ( )هه.أ"داخ طبقا  اجلو فتقذف  بعد أن تتقر  أوااطه يف ميان بعيد ج

واألمثلو ال  ار ا اهلل للًوحدين وا شركني كثلة ولين ا قاط ال ييفي لبسط كل ما يتعلق  ذا 
 .األمر 

                                                 

 (.2327-3/2325)هذه اآليو يف تفسل ابن كثل  انظر ك ط ابن وبا  يف تفسل(2)
 (.0/2227)تفسل ابن كثل(1)
 .الفتاء .ط(6/121)تفسل السعدي  (3)
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ض أن الدين بدأ  ريباخ وسيعود  ريباخ كًا بدأ ومن مظاهر الغربو وودة بع ابت ون الن  
 .فيها  ريباخ مظاهر اجلاهليو ال  كان الن  

 :فلعلي أذكر أبر  مظا ر الشرك المعاصرا ف ي على سبيل اإلجمال 
أ هرها وأ هرها دواء األموا  والغائبني واالستغااو  م ليش  الار أو طلب النف   .2

  قد وقااء احلاجا  كرلبهم  فاء ا راب والتوسعو يف الر ه ولو  لك ، واهلل سبحان
ول  :ود هذا من أجلب صور الشرك واليفر وارروج من ملو الس ط فقا  سبحان 

[   205]يون   تدع ن  دون ام نال ينفمك ول ي  ك   ن  ملت   سك ن  الظاملني 

 [.23]ه  إن الش ك لظلم عظبم :وبني الظلم يف اآليو األخرى فقا  

حو وبعض األحجار واأل جار وهذا  رك التربك والتًسح ولب وتبا  القبور واألار  .1
ألن  يعتقد النف   ذه اجلًادا  ال  ال  لك لنفسها نفعاخ وال اراخ فا خ ون أن  لك 

أنير ولب أصحاب  الذين كانوا حديثي العهد باليفر ويف  لغلها  لك ، والرسو  
وهي  جرة   (اجعل لنا ذات أن اط كما لهم ذات أن اط: )بدايو إس مهم  ا قالوال 

كان ا شركون يعلقون وليها أسلحتهم رجاء بركتها فظن من جهل خرورة هذا الفعل 
سبحان اهلل  ذا كما اال ا   : )مبيناخ حيم هذا الفعل أن  جائز فقا   م الن 

( م سى اجعل لنا إلهاً كما لهم آله  ن فالذي نفسي بيده لتركبن سن  من كان ابلكم
 .يعبد  ل اهلل وهو كفر ال ك في فعد هذا الفعل كًن  ( )

الذبح لغل اهلل للجن واألولياء وولب وتبا  القبور واهلل وز وجل قد أمر أن تيون كل  .3
لل إن دجتي وسسكي وحمباي وسماتي م  :العبادا  ل  ومنها الذبائح والنسك فقا  

 والرسو   [253]األنعاط   را الماملني ل ش يك ل  وبذلك أن ت وأسا أول املسلمني
 (. لعن اهلل من ذبح لغير اهلل: )قا 

                                                 

هههذا : وقهها  ( 1220)بههاب ماجههاء للكههنب سههنن مههن كههان قههبليم بههرقم –أخرجهه  اللمههذي يف كتههاب الفهه    (2)
 .ن  األلباو وحس( 75)حدي  حسن صحيح ، وأخرج  ابن أه واصم يف السنو برقم 
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احليم بغل ما أنز  اهلل وهو  نون من أنوان الشرك ألن التحاكم نون من العبادا  ال   .0
  إن ا كم إل م أن  أل تمبدوا إل إيال :ال ت ر  إال هلل كًا قا  جل وو  

ول يش ك يف اكم   :فعّد احليم وبادة ، وقا  يف اآليو األخرى [ 00]يوس 

، والتشري  حق خالص هلل فًن  رن لعباد اهلل ما ه يل ن ب  اهلل [ 15]اليه   أاداً
 .فهو مشرك يف الربوبيو واأللوهيو وهو من أ لر أنوان الشرك والعيا  باهلل 

الغلو يف ال احلني أو يف األئًو ا تبووني واوتقاد الع ًو  م وإوراطهم بعض خ ائص  .6
يا وبد : ) يعتقد يف بعض األولياء أن  يت ر  يف اليون كًا يقو  بعاهمالرب كًن 

 وكًا يعتقد بعض اجلهلو يف آ  بيت الن   )القادر يا جي و يا م ر  يف األكواو
أهنم يعلًون الغيب ويت رفون يف اليون وهذا كل  كفر باهلل ومشاركو للًخلوه يف 

 .خ ائص ارالق 

ال تطرفني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا ) :    وقد قا الغلو يف الن   .5
 :ومن مظاهر الغلو في   ( )(  عبٌد فق ل ا عبد اهلل فرس له

يارسو  اهلل ا ثين واكش  كرب  ولو :) دواطه واالستغااو ب  كًن يقو   - أ
 .با دينو النبويو  كًا يفعل بعض اجلهلو وند قرب الن  (  لك 

اليون وأن  يعلم الغيب بعد موت  كًا يقو  صاحب  اوتقاد أن  يت ر  يف - ب
 :الربدة 

 يا أكرط ارلق ما و من ألو ب           سواك وند حلو  احلادث العًم 
 فإن من جودك الدنيا وارهتا           ومن ولومك ولم اللو  والقلم 

ل روايو األحادي  ا واووو ا يذوبو يف حق  لتربير وجتويز الغلو في  كالتوس -  
 :ب  وجباه  وهي بدوو منيرة ويروون يف  لك قول  

 .و لها من ا يذوبا  ولي  (  ت سل ا بجا ي فإن جا ي عند اهلل عظيم) 

                                                 

وا كهههر يف اليتهههاب مهههر  ا  انتبهههذ  مهههن :بهههاب قهههو  اهلل –أخرجههه  البخهههاري يف كتهههاب أحاديههه  األنبيهههاء   (2)
 (.3006)برقم  أهلها
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إقامو بدوو ما يسًب با ولد النبوى  ناسبو مولده الشري  كل سنو وال  ة  - ث
ولي  و كر سلت  وال ك أن ال  ة ولي  و كر سلت  مشرووو طو  السنو 

مق ورة يف يوط واحد ، وا ولد باطل  رواخ ووق خ وفررةخ وهو  وليست
م ادمو للشرن واهتاط هلل ولرسول  أن  ه ييًل الدين وه يبلا حق الب غ 
وهذا العًل ه يعًل ب  أكثر ارلق حباخ هلل ولرسول  وهم ال حابو اليراط 

وىل وإمنا وه يفعل  التابعون وال تابعوهم وال أصحاب القرون الث او األ
 هر  ولب أيدي الدولو العبيديو الباطنيو الفاطًيو وباركها ا ستعًرون 
ودووا إليها وأحيوها و اركوا فيها وبا قابل حاربوا العلًاء ومن سىي سنو 

كل هذا يد  ولب أهنم يعلًون أن مثل هذه البدن تبعد النا    الرسو  
ون  ثل هذه اررافا  ال  ون حقيقو هذا الدين وجوهره ولب  و علهم يتعلق

احلقيقيو القائًو ولب اتباو  وإقامو  رو  يف   ر  وتشوه حمبو الن  
 ( ).األرل كلها والدفان ون حرما  ا سلًني 

ف ل الدين ون سائر  ءون احلياة وهي ما يعر  بالعلًنو والعلًانيو وال  تدووا إىل  .7
   وال حراط ويعية النا  يف  ل هذا إقامو حياة ال و قو  ا بالدين وال تعل   

 ج وربك ل يؤننون اتى حيكموك  بما شج   :النظاط كالبهائم ، واهلل وز وجل قا  

، [56]النساء   ببنهم  م ل جيدوا يف أسفسهم ا فاً سما ل بت ويسلموا تسلبماً
م وهنا  ب أن أنب  إىل أن بعض ا سلًني ي لون ويءدون الفرائض ووند معام هت

االقت اديو وحياهتم االجتًاوي  ال يراوون لشرن اهلل حرمو ويقولون العبارة ا شهورة 
وهذه حقيقو العلًانيو وال  هي  ومن اوتقد أن  رن اهلل ال سيم ( الدين يف ا سجد )

 .يف معام   النا  كفر باهلل وبشرو  وبنبي  الير  

أن ي لح أحوا  ا سلًني وأن يوفقنا وإياهم هذه بعض ا ظاهر ولب وج  االخت ار نسل  اهلل 
 .لسلوك الرريق ا ستقيم وصلب اهلل وسلم ولب نبينا حمًد وولب آل  وصحب  وسلم أ عني 

                                                 

هه،وسو  أنشرها الحقهاخ إ 2011و رسالو مفردة يف ا ولد النبوي وتارخي  وحيً  نشر  يف االنلنت واط  (2)
 .ن  اء اهلل 
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