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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

إن احلمد هلل حنمده و نستعينه و نستغفره ، و نعوذ باهلل من رشور          
أنفسنا، و سيئات أعمانلا ، من يهده اهلل فال مضل هل ، و من يضلل فال هاد  

د أن ال هلإ إال اهلل و حده ال رشيك هل ، و أشهد أن حممدا عبده و هل ، و أشه
 رسوهل .
  

أما بعد ... فهذه حبوث مهمة و متنوعة ، تدعو املسلمني إىل عقيدة          
اتلوحيد اخلالص و االبتعاد عن الرشك اذل  انترشا مظلهره يف أكرث ابلالد 

سبب شقاء العالم املعارص ، و اإلسالمية ، و هو سبب هالك األمم السابقة، و 
و احلروب و الفنت ال سيما العالم اإلساليم و ما يالقيه من املصائب و انلكبات 

 و غريها.
          
و هذه ابلحوث و املواضيع تبني أيضا منهاج و عقيدة الفرقة          

انلاجية ، و الطائفة املنصورة الواردة يف احلديث انلبو  ، تلنري الطريق 
عاملني ، حىت يكونوا من انلاجني و املنصورين إن شاء اهلل ، و اهلل أسأل أن لل

 ينفع بها املسلمني ، و جيعلها خالصة لوجهه الكريم.
 

 حممد بن مجيل زينو                                                            
 
 



 

 الفرقة انلاجية
 

موا حببل اهلل مجيعا و ال تفرقوا " )سورة آل .قال اهلل تعاىل : "و اعتص1
 عمران(

 
. و قال تعاىل :" و ال تكونوا من املرشكني ، من اذلين فرقوا دينهم و 2

 اكنوا شيعا ، لك حزب بما دليهم فرحون" )سورة الروم(
 
. و قال صىل اهلل عليه و سلم : "أوصيكم بتقوى اهلل عز و جل و 3

يكم عبٌد حبيٌش، فإنه من يعش منكم السمع و الطاعة و إن تأمر عل
فسريى اختالفا كثريا ، فعليكم بسنيت و سنة اخللفاء الراشدين املهديني 
تمسكوا بها و عضوا عليها بانلواجذ ، و إياكم و حمدثات األمور ، فإن لك 
حمدثة بدعة ، و لك بدعة ضاللة ، و لك ضاللة يف انلار" )رواه النسايئ و 

 سن صحيح( الرتمذ  و قال حديث ح
 
. و قال صىل اهلل عليه و سلم : "أال و إن من قبلكم من أهل الكتاب 4

ستفرتق ىلع ثالِث و  (2)، و إن هذه امللة  (1)افرتقوا ىلع ثنتني و سبعني ملة 
سبعني : ثنتان و سبعون يف انلار ، وواحدة يف اجلنة، و يه اجلماعة" )رواه أمحد 

 و غريه و حسنه احلافظ(



: "لكهم يف انلار إال مله واحدة : ما أنا عليه و أصحايب" رواه  و يف رواية
 9215الرتمذ  و حسنه األبلاين يف صحيح اجلامع 

 
و عن ابن مسعود ريض اهلل عنه قال : "خط نلا رسول اهلل صىل اهلل  .9

عليه و سلم خطا بيده ثم قال : هذا سبيل اهلل مستقيما . و خط خطوطا عن 
قال : هذه السبل ، ليس منها سبيل إال عليه شيطان يدعو يمينه و شماهل ، ثم 

إيله، ثم قرأ قوهل تعاىل : "و أن هذا رصايط مستقيما فاتّبعوه، و ال تتّبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله ، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون" )صحيح رواه 

 أمحد و النسايئ(
 
 ( و يف رواية "اثنتني و سبعني فرقة "1)
 اية "و تفرتق أميت"( و يف رو2)
 

 

 

 

 

 

 

 
 



. و قال الشيخ عبد القادر اجليالين يف كتابه "الُغنية" : أما الفرقة 6
انلاجية فيه أهل السنة و اجلماعة ، و أهل السنة ال اسم هلم إال اسم واحد و 

 هو أصحاب احلديث.
 
. يأمرنا اهلل سبحانه و تعاىل أن نعتصم مجيعا بالقرآن الكريم ، و أن ال 7

املرشكني املتفرقني يف دينهم شيعا و أحزابا ، و خيربنا الرسلول نكون من 
الكريم أن ايلهود و انلصارى تفرقوا كثريا، و أن املسلمني سيتفرقون أكرث 
منهم ، و أن هذه الفرق ستكون عرضة دلخول انلار ، الحنرافها ، و بُعدها عن 

ل اجلنة، و يه كتاب ربها و سنة نبيها ، و أن فرقة واحدة ناجية منها ستدخ
اجلماعة املتمسكة بالكتاب و السنة الصحيحة، و عمل أصحاب الرسول صىل 

 اهلل عليه و سلم. 
 

 امهلل اجعلنا من الفرقة انلاجية ، ووفق املسلمني ألن يكونوا منها .
 

***** 
 

 

 

 

 

 

 



 منهاج الفرقة انلاجية
 
اهلل عليه و  . الفرقة انلاجية : يه اليت تلزتم منهاج رسول اهلل صىل1

و منهاج أصحابه من بعده ، و هو القرآن الكريم اذل  أنزهل سلم يف حياته، 
اهلل ىلع رسوهل، و بينه لصحابته يف أحاديثه الصحيحة ، و أمر املسلمني 
باتلمسك بهما فقال : "تركُت فيكم شيئني لن تضلوا بعدهما : كتاب اهلل و 

 )صححه األبلاين يف اجلامع( سنيت، و لن يتفرقا حىت يردا يلّع احلوض "
 
. الفرقة انلاجية تعود إىل الكم اهلل و رسوهل حني اتلنازع و االختالف 2

عمال بقوهل تعاىل : "فإْن تنازعتُم يف يشء فُردُّوه إىل اهلل و الرسول إْن كنتم 
 تؤمنون باهلل و ايلوم اآلخر ، ذلك خري و أحسن تأويال" )سورة النساء(

و ربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم ، ثم  و قال تعاىل:" فال
 ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت و يثسلّموا تسليما" )سورة النساء(

 
. الفرقة انلاجية ال تُقدم الكم أحد ىلع الكم اهلل و رسوهل،عمال بقواه 3

موا بني يَدِ  اهلل و رسوهِل ، و ات قوا اهلل إن اهلل تعاىل : "يا أيها اذلين آمنوا ال تُقدِّ
 سميٌع عليم " )سورة احلجرات(

و قال ابن عباس : أراهم سيهلكون ! أقول : قال انليب صىل اهلل عليه و 
سلم ، و يقولون : قال أبو بكر و عمر)رواه أمحد و غريه، و صححه أمحد 

 (رشاك
 



. الفرقة انلاجية تعترب اتلوحيد ، و هو إفراد اهلل بالعبادة اكدلاعء و 4
تعانة و االستغاثة وقت الشدة و الرخاء ، و اذلبح و انلذر ، و اتلوطل و االس

احلكم بما أنزل اهلل ، و غري ذلك من أنواع العبادة هو األساس اذل  تبىن 
عليه ادلولة اإلسالمية الصحيحة ، و ال بد من إبعاد الرشك و مظاهره املوجودة 

حيد ، و ال يمكن انلرص يف أكرث ابلالد االسالمية، ألنه من مقتضيات اتلو
اتلوحيد ، و ال تكافح الرشك بأنواعه، أسوة بالرسل مجيعا و أل  مجاعة تُهمل 

 برسونلا الكريم صلوات اهلل و سالمه عليهم أمجعني.
 
. الفرقة انلاجية : حييون ُسنن الرسول صىل اهلل علسه و سلم يف 9

ما أخرب عنهم عبادتهم و سلوكهم و حياتهم فأصبحوا غرباءبني قومهم ، ك
رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم بقوهل : "إن االسالم بدأ غريبا و سيعود غريبا 

 كما بدأ ، فطوىب للغرباء" )رواه مسلم(
 
. الفرقة انلاجية : ال تتعصب إال لالكم اهلل و الكم رسوهل املعصوم 6

طئ اذل  ال ينطق عن اهلوى، أما غريه من البرش مهما َعلْت رتبته ، فقد خي
  اخلطائني اتلوابون"ريلقوهل صىل اهلل عليه و سلم :" لّك بين آدم خطاء و خ

 
. الفرقة انلاجية : هم أهل احلديث اذلين قال رسول اهلل صىل اهلل 7

عليه و سلم فيهم : "ال تزال طائفة من أميت ظاهرين ىلع احلق ، ال يرضهم من 
 خذهلم حىت يأيت أمر اهلل " )رواه مسلم(

 اعر : أهل احلديث هُم أهل انليبِّ و إنو قال الش
 لم يصحبوا نفسه أنفاسه َصِحبوا 



 
. الفرقة انلاجية : حترتم األئمة املجتهدين ، وال تتعصب لواحد منهم ، 8

بل تأخذ الفقه من القرآن و األحاديث الصحيحة ، و من أقواهلم مجيعا إذا 
وا أتباعهم أن وافق احلديث الصحيح ، و هذا موافق لالكمهم ، حيث أوص

 يأخذوا باحلديث الصحيح ، و يرتكوا لك قول خيالفه.
 
. الفرقة انلاجية تأمر باملعروف، و تنىه عن املنكر، فيه تنكر الُطرق 5

يف ادلين و ابتعدت  املبتدعة و األحزاب اهلدامة اليت فرقت األمة ، و ابتدعت
 عن سنة الرسول صىل اهلل عليه و سلم و أصحابه . 

 
رقة انلاجية تدعو املسلمني أن يكونوا من املتمسكني بسنة . الف11

الرسول صىل اهلل عليه و سلم و أصحابه حىت يكتب هلم انلرص ، و حىت 
يدخلوا اجلنة بفضل اهلل و شفاعة رسوهل صىل اهلل عليه و سلم )بإذنه عز و 

 جل(.
 

،  . الفرقة انلاجية : تنكر القوانني الوضعية اليت يه من وَضع البرش11
ملخالفتهم حكم اإلسالم ، و تدعو إىل حتكيم كتاب اهلل اذل  أنزهل اهلل 
لسعادة البرش يف ادلنيا و اآلخرة ، و هو أعلم سبحانهو تعاىل بما يصلح هلم ، و 
هو ثابت ال تتبدل أحاكمه ىلع مدى األيام ، و ال يتطور حسب الزمان ، و إن 

صة و ما يالقيه من متاعب و ذل سبب شقاء العالم اعمة و العالم اإلساليم خا
هو تركه احلكم لكتاب اهلل و سنة رسوهل صىل اهلل عليه و سلم ، و  –و هوان 

ال ِعّز للمسلمني إال بالرجوع إىل تعايلم اإلسالم أفرادا و مجااعت، و 



حكومات، عمال بقوهل تعاىل: "إن اهلل ال يُغرّيُ ما بقوم حىت يُغرّيوا ما بأنفسهم" 
 ()سورة الرعد

 
. الفرقة انلاجية : تدعو املسلمني جكيعا إىل اجلهاد يف سبيل اهلل و 12

 هو واجب ىلع لك مسلم حسب طاقته و استطاعته، و يكون اجلهاد بما ييل : 
 

أ. اجلهاد باللسان و القلم : بدعوة املسلمني و غريهم إىل اتلمسك          
  انترش يف كثري من ابلالد باإلسالم الصحيح ، و اتلوحيد اخلايل من الرشك اذل

اإلسالمية ، و اذل  أخرب عنه الرسول صىل اهلل عليه و سلم بأنه سيقع بني 
املسلمني فقال : "ال تقوم الساعة حىت تلحق قبائل من أميت باملرشكني ، و حىت 

 تعبد قبائل من أميت األوثان" )صحيح رواه أبو داود وورد معناه يف مسلم(
ملال : و يكون باإلنفاق ىلع نرش اإلسالم ، و طبع ب.اجلهاد با         

الكتب ادلاعية إيله ىلع الوجه الصحيح ، و يكون بتوزيع املال ىلع املؤلفة 
قلوبهم من ضعفاء املسلمني تلثبيتهم ، و يكون بتصنيع و رشاء األسلحة ، و 

 املعدات للمجاهدين ، و ما يلزمهم من طعام و كساء و غري ذلك . 
. اجلهاد بانلفس : و يكون بالقتال و االشرتاك يف الكعارك ج         

نلرصة االسالم ، و تلكون لكمة اهلل يه العليا ، و لكمة اذلين كفروا يه 
السفىل و قد أشار الرسول الكريم إىل هذه األنواع فقال : "جاهدوا املرشكني 

 بأموالكم و أنفسكم و ألسنتكم " )صحيح رواه أبو داود(
 

 هاد يف سبيل اهلل ىلع أنواع : و حكم اجل



أ. فرض عني : و يكون ضد العدو املهاجم بلعض بالد املسلمني          
كفلسطني اليت اغتصبها ايلهود املجرمون ، فاملسلمون املستطيعون آثمون 
حىت خُيرجوا ايلهود منها ، و يُعيدوا املسجد األقىص للمسلمني بما يستطيعون 

 من املال أو انلفس . 
 
ب. فرض كفاية : إذا قام به بعض املسلمني سقط عن ابلاقني ، و          

يكون يف تبليغ و نقل ادلعوة اإلسالمية إىل سائر ابلالد حىت حيكمها يف 
 اإلسالم . و من وقف يف طريقها قوتل حىت تسري ادلعوة يف طريقها.

 
***** 

 

 

 

 

 

 

 

 عالمة الفرقة انلاجية
 
انلاس ، داع هلم رسول اهلل صىل اهلل الفرقة انلاجية : هم قلّة بني . 1

عليه و سلم بقوهل : "طوىب للغرباء : أناٌس صاحلون ، يف أناس سوء كثري، من 
 يَعصيهم أكرث ممن يُطيعهم" )صحيح رواه أمحد(



و لقد أخرب عنهم القرآن الكريم فقال مادحا هلم : "و قليل من عباد  
 الشكور" )سورة سبأ( 

 
ديهم الكثري من انلاس ، و يَفرتون عليهم ، و . الفرقة انلاجية يُعا2

يُنلزبونهم باأللقاب، و هلم أسوة باألنبياء اذلين قال اهلل عنهم : " و كذلك 
جعلنا للك نيب عدّوا شياطني اإلنس و اجلن ، يُويح بعضهم إىل بعض زُْخرف 

 القول غرورا.." )سورة األنعام(
 

عنه قومه : )ساحر كذاب( و هذا رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم قال 
 حينما داعهم إىل اتلوحيد ، و اكنوا قبل ذلك يسمونه الصادق األمني .

. ُسئل الشيخ عبد العزيز بن باز عن الفرقة انلاجية فقال : هم 3
 السلفيون ، و لك من مىش ىلع طريقة السلف الصالح )الرسول و صحابته(.

 
جية ، و سأتكلم هذه بعض مناهج و عالمة الفرقة انلا         

فيالفصول القادة من هذا الكتاب عن عقيدة الفرقة انلاجية ، اليت يه الطائفة 
 املنصورة ، نلكون ىلع عقيدتها إن شاء اهلل .

 
***** 

 

 َمن يه الطائفة املنصورة ؟



 
. قال صىل اهلل عليه و سلم : "ال تزال طائفة من أميت ظاهرين ىلع 1

 أيت أمر اهلل" )رواه مسلم(احلق ال يرضهم من خذهلم حىت ي
 
. و قال صىل اهلل عليه و سلم : "إذا فسد أهُل الشام فال خري فيكم ، 2

و ال تزال طائفة من أميت منصورون ، ال يرّضهم من خذهلم حىت تقوم الساعة" 
 )صحيح رواه أمحد(

 
 . قال ابن املبارك : هم عند  أصحاب احلديث .3
 
 املديين : هم أصحاب احلديث .. و قال ابلخار  : قال يلع بن 4
 
. و قال أمحد بن حنبل : إن لم تكن هذه الطائفة املنصورة أصحاب 9

 ! احلديث فال أدر  من هم ؟
 
. إن أهل احلديث هم حبكم اختصاصهم يف دراسة السنة و ما يتعلق 6

بها أعلم انلاس قاطبة بسنة نبيهم صىل اهلل عليه و سلم ، و هديه و أخالقه و 
 و ما يتصل بها .غزواته 
 



. يقول اإلمام الشافيع خُياطب اإلمام أمحد : "أنتم أعلم باحلديث مين ، 7
فإذا جاءكم احلديث صحيحا فأعلموين به حىت أذهب إيله سواء اكن 

 حجازيا أم كوفيا أم برصيا".
 

ال يتعصبون لقول شخص  -حرشنا اهلل معهم  -فأهل احلديث          
شا حممدا صىل اهلل عليه و سلم خبالف غريهم ممن معني مهما عال و سما حا

و قد  –ال ينتيم إىل أهل احلديث و العمل به فإنهم يتعصبون ألقوال أئمتهم 
كما يتعصب أهل احلديث ألقوال نبيهم ، فال عجب أن  –نهوا عن ذلك 

 ! يكون أهل احلديث هم الطائفة املنصورة ، و الفرقة انلاجية 
 
 د  يف كتابه : "رشف أصحاب احلديث" :. يقول اخلطيب ابلغدا8

"و لو أن صاحب الرأ  ُشغل بما ينفعه من العلوم ، و طلب سنن رسول 
رب العاملني لوجد ما يغنيه عن سواه ، ألن احلديث يشتمل ىلع معرفة أصول 
اتلوحيد ، و بيان ما جاء من وجوه الوعد و الوعيد ، و صفات رب العاملني ، و 

ة و انلار ، و ما أعد اهلل فيها للمتقني و الفجار ، و ما اإلخبار عن صفة اجلن
خلق اهلل يف األرضني و السموات ... و يف احلديث قصص األنبياء و أخبار 
الزهاد و األويلاء و املواعظ ابللغاء ، و الكم الفقهاء ، و خطب الرسول و 

احلكيم ، و معجزاته ، و فيه تفسري القرآن العظيم ، و ما فيه من انلبأ و اذلكر 
أقاويل الصحابة يف األحاكم املحفوظة عنهم ، و قد جعل اهلل أهل "احلديث" 
مناء اهلل يف خليقته ، و 

ُ
أراكن الرشيعة ، و هدم بهم لك بدعة شنيعة ، فهم أ

الواسطة بني انليب و أمته ، و املجتهدون يف حفظ متنه ، أنوارهم زاهرة ، و 
ىل هوى ترجع إيله ، و تستحسن رأيا تعكف فضائلهم سائرة ، و لك فئة تتحّّي إ



عليه سوى أصحاب احلديث ، الكتاب ُعدتهم و السنة ُحجتهم و الرسول 
فِئتهم و إيله نسبتهم ، ال يلتفتون إىل اآلراء ، من اكبدهم قصمه اهلل ، و من 

 اعداهم خذهل اهلل ".
 

بة أهله ، امهلل اجعلنا من أهل احلديث ، و ارزقنا العمل به ، و حم         
  و منارصة العاملني به.

 
***** 

 

 

 

 

 

 اتلوحيد و أنواعه
 

 اتلوحيد هو إفراد اهلل بالعبادة اليت خلق اهلل العالم ألجلها .         
)سورة  (1)قال اهلل تعاىل : "و ما خلقت اجلن و اإلنس إال يلعبدون" 

 اذلاريات(
 أ  يوحدوين يف العبادة و يفردوين يف ادلاعء

 
 رّد ىلع من يزعم أن العالم ُخلق ألجل حممد صىل اهلل عليه و سلم.  ( اآلية1)



 
 

 و أنواع اتلوحيد اآلتية مأخوذة من القرآن الكريم :          
. توحيد الرب: هو االعرتاف بأن اهلل هو الرب و اخلالق، و قد اعرتف 1

هم من بهذا الكفار ، و لم يدخلهم ذلك يف اإلسالم ، قال تعاىل : "و لنئ سأتل
خلقهم يلقولن اهلل " )سورة الزخرف( ، و قد أنكر الشيوعيون وجود الرب 

 فاكنوا أشد كفرا من كفار اجلاهلية.
 
توحيد اإلهل : هو توحيد اهلل بأنواع العبادات املرشوعة ، اكدلاعء و . 2

االستعانة و الطواف و اذلبح و انلذر و غريها ، و هذا انلوع هو اذل  حجده 
ت فيه اخلصومة بني األمم و رسلهم منذ نوح عليه السالم إىل اكنالكفار ، و 

حممد صىل اهلل عليه و سلم ، و قد حث القرآن الكريم يف أكرث سوره عليه ، و 
ىلع داعء اهلل وحده ، فيف سورة الفاحتة نقرأ "إياك نعبد و إياك نستعني " و 

، و توحيد اإلهل  معناها خنّصك بالعادة ، فندعوك وحدك ، و ال نستعني بغريك
يشمل إفراده يف داعئه ، و احلكم بقرآنه ، و االحتاكم إىل رشعه ، و لكه داخل 

 يف قوهل تعاىل : "إنين أنا اهلل ، ال هلإ إال أنا فاعبدوين")سورة طه(
 
. توحيد األسماء و الصفات : هو اإليمان بكل بكل ما ورد يف 3

هلل اليت وصف بها نفسه ، أو القرآن الكريم و احلديث الصحيح ، من صفات ا
وصف بها رسوهل صىل اهلل عليه و سلم ىلع احلقيقة من غري تأويل و ال 
تكييف و ال تفويض، اكالستواء و الزنول ، و ايلد و امليجء، و غريها من 
الصفات ، نفرسها بما ورد عن السلف، فاالستواء مثال ورد تفسريه عن 



و االرتفاع الذلان يليقان جبالهل قال  اتلابعني يف صحيح ابلخار  بأنه العلو
 اهلل تعاىل : "ليس كمثله يشء و هو السميع ابلصري" )سورة الشورى(

      
أ. اتلاويل : هو رصف ظاهر اآليات و األحاديث الصحيحة إىل معىن      

 آخر باطل مثل استوى بمعىن استوىل. 
اهلل ىلع  ب. اتلعطيل : هو جحد صفات اهلل و نفيها عنه كعلوّ      

 السماء فقد زعمت الفرق الضالة أن اهلل يف لك ماكن . 
ج. اتلكييف : هو تكييف صفات اهلل ، و أن كيفيتها كذا فعلّو      

 اهلل ىلع العرش ال يشبه خملوقاته و ال يعلم كيفيته أحد إال اهلل .
د . اتلمثيل : هو تمثيل صفات اهلل بصفات خلقه ، فال يقال : يزنل      

 هلل إىل السماء كزنونلا ، و حديث الزنول رواه مسلم.ا
و من الكذب نسبة هذا التشبيه إىل شيخ االسالم ابن تيمية ، إذ لم جنده 

 يف كتبه بل وجدنا نفيه للتمثيل و التشبيه.
 ـه. اتلفويض : عند السلف يف الكيف ال يف املعىن ، فاالستواء مثال      

 ته إال اهلل.معناه العلو اذل  ال يعلم كيفي
 

***** 
 

 معىن ال هلإ إال اهلل
 )ال معبود حبق إال اهلل(



 
 فيها نيف اإلهلية عن غري اهلل ، و إثباتها هلل وحده.         

 
 . قال اهلل تعاىل : "فاعلم أنه ال هلإ إال اهلل " )سورة حممد(1

 فالعلم بمعناها واجب و مقدم ىلع سائر أراكن اإلسالم.
 
 عليه و سلم : " من قال ال هلإ إال اهلل خُمِلصا دخل . و قال صىل اهلل2

 اجلنة" )صحيح رواه أمحد( 
و املخلص هو اذل  يفهمها و يعمل بها و يدعو إيلها قبل غريها ، ألن 

 فيها اتلوحيد اذل  خلق اهلل العالم ألجله. 
 
. و قال رسول اهلل صىل اهلل عله و سلم لعمه أيب طالب حني حرضه 3
ال هلإ إال اهلل ، لكمة أحاّج لك بعا عند اهلل "، و أىب أن يا عم قل " )) املوت :

 يقول ال هلإ إال اهلل (( )رواه ابلخار  و مسلم(.
 
. بيق الرسول صىل اهلل عليه و سلم يف مكة ثالثة عرش اعما، يدعو 4

 العرب قائال : قولوا ال هلإ إال اهلل ، فقالوا إهلا واحدا ! ما سمعنا بهذا ؟
العرب فهموا معناها ، و أن من قاهلا ال يدعو غري اهلل ، فرتكوها و ألن 

لم يقولوها ، قال اهلل تعاىل عنهم : " إنهم اكنوا إذا قيل هلم ال هلإ إال اهلل 
يستكربون، و يقولون إئنا تلاركوا آهلتنا لشاعر جمنون ؟ بل جاء باحلق و صّدق 

 املرسلني" )سورة الصافات(.



 عليه و سلم : "من قال ال هلإ إال اهلل و كفر بما يُعبد و قال صىل اهلل     
 من دون اهلل ، حُرم ماهل و دمُه " ) رواه مسلم(

و معىن احلديث أن اتللفظ بالشهادة يستلزم أن يكفر و يُنكر لك 
 عبادة لغري اهلل ، كداعء األموات و غريه.

معناها و الغريب أن بعض املسلمني يقولونها بألسنتهم ، و خيالفون 
 !!! بأفعاهلم و داعئهم لغري اهلل 

 
. "ال هلإ إال اهلل " أساس اتلوحيد و اإلسالم ، و منهج اكمل للحياة ، 9

يتحقق بتوجيه لك أنواع العبادة هلل ، و ذلك إذا خضع املسلم هلل ، و داعه 
 وحده ، و احتكم لرشعه دون غريه.

 
ىص هيبة و إجالال، و . قال ابن رجب : "اإلهل" هو اذل  يطاع وال يُع6

حمبة و خوفا و رجاء ، و توالك عليه ، و سؤاال منه ، و داعء هل ، و ال يصلح هذا 
لكه إال هلل عز و جل ، فمن أرشك خملوقا يف يشء من هذه األمور اليت يه 
خصائص اإلهل ، اكن ذلك قدحا يف إخالصه يف قوهل :"ال هلإ إال اهلل "، و اكن فيه 

 ، حبسب ما فيه من ذلك".من عبودية املخلوق
 
. إن لكمة "ال هلإ إال اهلل" تنفع قائلها إذا لم ينقضها برشك، فيه شبيهة 7

 بالوضوء اذل  ينقضه احلدث.
قال صىل اهلل عليه و سلم : "من اكن آخر الكمه ال هلإ إال اهلل دخل 

 اجلنة" )حسن رواه احلاكم(



 
***** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معىن حممد رسول اهلل
 

بأنه مرسل من عند اهلل ، فنصدقه فيها أخرب، و نطيعه اإليمان          
 فيما أمر، و نرتك ما نىه عنه و زجر، و نعبد اهلل بما رشع.

 
األنبياء . يقول الشيخ أبو احلسن انلدو  يف كتاب انلبوة ما نصه : 1

عليهم السالم اكن أول دعوتهم و أكرب هدفهم يف لك زمان و يف لك بيئة، هو 
اهلل تعاىل، و تصحيح الصلة بني العبد و ربه و ادلعوة إىل تصحيح العقيدة في

إخالص ادلين هلل، و إفراد العبادة هلل وحده ، و أنه انلافع الضار، املستحق 
للعبادة و ادلاعء و االتلجاء و النسك )اذلبح( هل وحده، و اكنت محلتهم مركزة 

دة األوثان و موجهة إىل الوثنية يف عصورهم ، املمثلة بصورة واضحة يف عبا
 األصنام ، و الصاحلني املقدسني من األحياء و األموات.



 
. و هذا رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم يقول هل ربه: "قل ال أملك 2

نلفيس نفعا و ال رضا إال ما شاء اهلل ، و لو كنُت أعلم الغيب الستكرثت من 
م يُؤمنون" )سورة اخلري ، و ما مّسين السوء، إْن أنا إال نذيٌر و بشرٌي لقو

 األعراف(
و قال صىل اهلل عليه و سلم :" ال تُطروين كما أطَرِت انلصارى ابن 

 مريم، فإنما أنا عبٌد فقولواعبد اهلل و رسوهل" )رواه ابلخار (
و اإلطراء هو الزيادة و املبالغة يف املدح ، فال ندعوه من دون اهلل كما 

يف الرشك ، و علمنا أن نقول  فعلت انلصارى يف عيىس ابن مريم ، فوقعوا
 "حممد عبد اهلل و رسوهل".

 
. إن حمبة الرسول صىل اهلل عليه و سلم تكون بطاعته يف داعء اهلل 3

 وحده و عدم داعء غريه و لو اكن رسوال أو ويلا مقربا.
قال رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم : "إذا سألت فاسأِل اهلل ، و إذا 

 )رواه الرتمذ  و قال حسن صحيح( استعنت فاستعْن باهلل" 
و اكن صىل اهلل عليه و سلم إذا نزل به همٌّ أو غمٌّ قال: "يا يّح يا قيوم 

 برمحتك أستغيث" )حسن رواه الرتمذ ( 
 و رحم اهلل الشاعر حني قال : 

 اهلل أسأل أن يفرج كرَبا      فالكرب ال يمحوه إال اهلل 
 

***** 



 إياك نعبد و إياك نستعني
 صك بالعبادة و ادلاعء و االستعانة وحدك()خن

 
. ذكر علماء العربية أن اهلل تعالة قدم املفعول به "إياك" ىلع الفعل 1

 "نعبد و نستعني" يلخص العبادة و االستعانة به وحده، و حيرصها فيه دون سواه. 
 
. إن هذه اآلية اليت يكررها املسلم عرشات املرات يف الصالة و 2

 صة سورة الفاحتة، و يه خالصة القرآن لكه.خارجها ، يه خال
 
. إن العبادة يف هذه اآلية تعم العبادات لكها مثل الصالة و انلذر و 3

اذلبح و ال سيما ادلاعء لقوهل صىل اهلل عليه و سلم: "ادلاعء هو العبادة". )رواه 
 الرتمذ  و قال حسن صحيح(.

كذك ادلاعء عبادة ، فكما أن الصالة عبادة ال جتوز لرسول و ال لويل ف
 بل هو هلل وحده "قل إنما أدعو ريب و ال أرشك به أحدا" )سورة اجلن(

 
. و قال صىل اهلل عليه و سلم : "دعوة ذ  انلون إذ داع بها و هو يف 4

)صححه احلاكم بطن احلوت : ال هلإ إال أنت سبحانك إين كنا من الظاملني" 
 ووافقه اذلهيب(

 ء قط إال استجاب اهلل هل. لم يدع بها رجل مسلم يف يش
***** 



 

 استعن باهلل وحده
 

قال رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم : "إذا سألت فاسال اهلل ، و إذا 
 استعنت فاستعن باهلل" )رواه الرتمذ  و قال حسن صحيح(

 
. يقول اإلمام انلوو  و اهليتيم يف تفسري هذا احلديث ما خالصته : 1

مر من أمور ادلنيا و اآلخرة فاستعن باهلل ، ال سيما يف إذا طلبت اإلاعنة ىلع أ
األمور اليت ال يقدر عليها غري اهلل ، كشفاء املرض و طلب الرزق و اهلداية، 
فيه مما اختص اهلل بها وحده ، قال تعاىل: " و إن يمسسك اهلل برض فال اكشف 

 هل إال هو" )سورة األنعام( 
 
من أراد مغيثا فاهلل يكفيه ، و  . من أراد حجة فالقرآن يكفيه ، و2

من أراد واعظا فاملوت يكفيه ، و من لم يكفه يشء من ذلك فإن انلار 
 تكفيه، قال تعاىل :" أليس اهلل بكاف عبده" )سورة الزمر( 

 
. يقول الشيخ عبد القادر اجليالين يف الفتح الرباين: "سلوا اهلل و ال 3

نوا بغريه ، وحيك بأّ  وجه تلقاه غدا ، و تسألوا غريه، استعينوا باهلل و ال تستعي
أنت تُنازعه يف ادلنيا ، ُمعرض عنه ، ُمقبل ىلع خلقه، ُمرشك به ، تزُنل حواجئك 
بهم. و تتلك باملهمات عليهم. ارفعوا الوسائط بينكم و بني اهلل ، فإن 
وقوفكم معها َهَوس، ال ُملك و ال ُسلطان و ال ِغىن و ال عّز إال للحق عز و 



. كن مع احلق بال َخلْق " )أ  كن مع اهلل بداعئه بال واسطة من  جل
 خلقه(.
 
. االستعانة املرشوعة : أ تستعني باهلل ىلع حل مشالكك و االستعانة 4

الرشكية : أن تستعني بغري اهلل اكألنبياء و األويلاء األموات أو األحياء الغائبني 
دلاعء و لو سمعوا ما استجابوا ، فهم ال يملكون نفعا و ال رضا و ال يسمعون ا

 نلا كما حىك القرآن عنهم ذلك. 
أما االستعانة باألحياء احلارضين فيما يقدرون عليه من بناء          

مسجد أو أخذ مساعدة مايلة و غري ذلك ، فيه جائزة لقول اهلل تعاىل : "و 
 تعاونوا ىلع الرب و اتلقوى" )سورة املائدة( 

و سلم : "و اهلل يف عون العبد ما اكن العبد يف  و قوهل صىل اهلل عليه
 عون أخيه" )رواه مسلم(

"فاستغاثه و من أمثلة االستعانة اجلائزة من األحياء قول اهلل تعاىل : 
 اذل  من شيعته ىلع اذل  من عدّوه" )سورة القصص(

 و قول اهلل تعاىل يف طلب ذ  القرنني: "فاعينوين بقوة" )سورة الكهف(
 

***** 
 

 

 

 



 رمحن ىلع العرش استوىال
 

 لقد وردت آيات و أحاديث و أقوال السلف تـثـبت الُعلوَّ  هلل : 
 
. قال اهلل تعاىل : " إيله يصعد اللكم الطيب و العمل الصالح يرفعه" 1

 )سورة فاطر(
 
. و قال اهلل تعاىل : " ذ  املعارج تعرج املالئكة و الروح إيله" )سورة 2
 املعارج(
 
 تعاىل : " سبح اسم ربك األىلع" )سورة األىلع( . و قال اهلل3
 
. نقل ابلخار  يف كتاب اتلوحيد عن أيب العايلة و جماهد يف 4

 تفسري :"ثم استوى إىل السماء" أ  عال و ارتفع. 
 
)سورة طه( ، أ   (1). و قال اهلل تعاىل : " الرمحن ىلع العرش استوى" 9

 عال و ارتفع كما جاء يف تفسري الطرب .
 



. خطب رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم يوم عرفة يف حجة الوداع 6
إيلهم و  (2)قائال : "أال هل بلغت؟" قالوا نعم ، يرفع  أصبعه إىل السماء و يُنّكبها 

 يقول :"امهلل اشهد" )رواه مسلم(
 
. و قال صىل اهلل عليه و سلم : "إن اهلل كتب كتابا قبل أن خيلق اخللق 7

 يب فهو مكتوب عنده فوق العرش" )رواه ابلخار ( .إن رمحيت سبقت غض
 
. و قال صىل اهلل عليه و سلم : "إال تأمنوين و أنا أمني من يف السماء؟ 8

 يأتيين خرب السماء صباحا و مساء" )متفق عليه( 
 
. و قال األوزايع : كنا و اتلابعون متوافرون نقول : إن اهلل جل ذكره 5

به السنة من صفاته )رواه ابليهيق بإسناد فوق عرشه ، و نؤمن بما وردت 
 فتح ابلار ( . -صحيح
 

. و قال الشافيع : " إن اهلل تعاىل ىلع عرشه يف سمائه يقرب من خلقه 11
كيف شاء ، و أن اهلل يزنل إىل سماء ادلنيا كيف شاء. )أخرجه اهلاكو  يف 

 عقيدة الشافيع(.
 

السماء أم يف األرض . و قال أبو حنيفة : من قال ال أعرف ريب يف 11
فقد كفر ، ألن اهلل يقول : "الرمحن ىلع العرش استوى" و عرشه فوق سبع 
سموات ، فأن قال إنه ىلع العرش ، و لكن يقول : ال أدر  العرش يف السماء 



أم يف األرض ؟ قال : هو اكفر ، ألنه أنكر أنه يف السماء ، فمن أنكر أنه يف 
ليني ، و هو يُدىع من أىلع ال من أسفل . السماء فقد كفر ألن اهلل أىلع ع

 (322)رشح العقيدة الطحاوية 
 

. سئل اإلمام مالك عن كيفية استواء اهلل ىلع عرشه فقال : "االستواء 12
معلوم ، و الكيف جمهول ، و اإليمان به واجب ، و السؤال عنه بدعة)أ  عن 

 كيفيته( أخرجوا هذا املبتدع. 
 

بمعىن استوىل ، لعدم ورود ذلك عن السلف  . ال جيوز تفسري استوى 13
 فطريقتهم أسلم و أعلم و أحكم. 

قال ابن قيم اجلوزية : لقد أمر اهلل ايلهود أن يقولوا "ِحّطة" فقالوا "حنطة" 
حتريفا ، و أخربنا اهلل أنه "استوى ىلع العرش" فقال املتأولون : "استوىل" فانظر 

د اليت زادوها.  )نقله حممد أمني ما أشبه المهم اليت زادوها بنون ايلهو
 الشنقيطي عن ابن قيم اجلوزية(. 

 
***** 

 

 

 

 

 

 



 أهمية اتلوحيد
 
لقد خلق اهلل العالم لعبادته ، و أرسل الرسل يلدعوا انلاس إىل . 1

توحيده ، و هذا القرآن الكريم يهتم بعقيدة اتلوحيد يف أكرث سوره، و يبني رضر 
سبب اهلالك يف ادلنيا ، و اخللود يف نار الرشك ىلع الفرد و اجلماعة ، و هو 

 اآلخرة .
 
. إن الرسل مجيعا بدأوا دعوتهم إىل اتلوحيد اذل  أمرهم اهلل بتبليغه 2
من قبلك من رسول إال نويح إيله أنه ال هلإ إال قال تعاىل : "و ما أرسلنا للناس ، 

 أنا فاعبدون" )سورة األنبياء(
لم بيق ثالثة عرش اعما يف مكة، و و هذا رسول اهلل صىل اهلل عليه و س

هو يدعو قومه إىل توحيد اهلل و داعئه وحده دون سواه ، و اكن فيما أنزل اهلل 
 عليه: "قل إنما أدعو ريب و ال أرشك به أحدا" )سورة اجلن(

 و يُريب الرسول صىل اهلل عليه و سلم أتباعه ىلع اتلوحيد منذ الصغر :
س: "إذا سألت فاسأل اهلل، و إذا فيقول البن عمه عبد اهلل بن عبا

 استعنت فاستعن باهلل" )رواه الرتمذ  و قال حسن صحيح( 
و هذا اتلوحيد هو حقيقة دين اإلسالم اذل  بيُن عليه، و اذل  ال          

 يقبل اهلل من أحد سواه.
 
وا يـبدؤ لقد علم رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم أصحابه أن. 3

د ، فقال ملعاذ حينما أرسله إىل ايلمن : "فليكن أول ما دعوتهم للناس باتلوحي



تدعوهم إيله شهادة أن ال هلإ إال اهلل " و يف رواية "أن يوحدوا اهلل " )متفق 
 عليه( 
 
شهادة ال هلإ إال اهلل ، حممد رسول اهلل ، و  . إن اتلوحيد يتمثل يف 4

ه رسول اهلل صىل اهلل معناها ال معبود حبق إال اهلل ، و ال عبادة إال ما جاء ب
عليه و سلم ، و يه اليت يدخل بها الكفار اإلسالم ، ألنها مفتاح اجلنة ، و 

 تُدخل صاحبها اجلنة إذا لم ينقضها بعمله . 
 
. لقد عرض كفار قريش ىلع رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم امللك و 9

وحيد و مهامجة املال و الزواج و غريها من متع احلياة مقابل أن يرتك دعوة اتل
األصنام فلم يرض منهم ذلك ، بل استمر يف دعوته يتحمل األذى مع صحابته 

و فتحت مكة بعد ذلك ، إىل أن انترصت دعوة اتلوحيد بعد ثالثة عرش اعما، 
و كرست األصنام ، و الرسول صىل اهلل عليه و سلم يقول : "جاء احلق و زهق 

 رساء(ابلاطل إن ابلاطل اكن زهوقا" )سورة اإل
 
. اتلوحيد وظيفة املسلم يف احلياة فيبدأ حياته باتلوحيد ، و يوّدعها 6

باتلوحيد ، ووظيفته يف احلياة إقامة اتلوحيد و ادلعوة إىل اتلوحيد ، ألن 
اتلوحيد يوحد املؤمنني ، و جيمعهم ىلع لكمة اتلوحيد ، فنسأل اهلل أن جيعل 

 لكمة اتلوحيد آخر الكمنا من ادلنيا .
 

***** 



 

 من فضل اتلوحيد
 
. قال اهلل تعاىل : "اذلين آمنوا و لم يلبسوا إيمانهم بظلم أوئلك هلم 1

 األمن و هم ُمهتدون" )سورة األنعام( 
عن عبد اهلل بن مسعود قال : ملا نزلت هذه اآلية شق ذلك ىلع املسلمني 

)) ليس  ، و قالوا أينا لم يظلم نفسه ؟ فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم :
ذلك ، إنما هو الرشك ، ألم تسمعوا قول لقمان البنه : "يا بين ال ترشك باهلل إن 

 الرشك لظم عظيم "(( )متفق عليه( 
فهذه اآلية تبرش املؤمنني املوحدين اذلين لم يُلبسوا إيمانهم برشك، 
فابتعدوا عنه ، أّن هلم األمن اتلام من عذاب اهلل يف اآلخرة ، و أوئلك هم 

 تدون يف ادلنيا . امله
 
. و قال صىل اهلل عليه و سلم :" اإليمان بضع و ستون شعبة : فأفضلها 2

 قول ال هلإ إال اهلل و أدناها إماطة األذى عن الطريق" )رواه مسلم(
 
جاء يف كتاب "ديلل املسلم يف االعتقاد و اتلطهري" لفضيلة الشيخ . 3

 عبد اهلل خياط ما ييل : 
 دة و يُكّفر اذلنوب اتلوحيد يسبب السعا

املرء حبكم برشيته و عدم عصمته قد تزنلق قدمه، و يقع يف          
معصية اهلل ، فإذا اكن من أهل اتلوحيد اخلالص من شوائب الرشك فإن توحيده 



هلل ، و إخالصه يف قول ال هلإ إال اهلل يكون أكرب اعمل يف سعادته و تكفري 
احلديث عن رسول اهلل صىل اهلل عليه و ذنوبه و حمو سيئاته ، كما جاء يف 

سلم : "من شهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل ، و أن حممدا عبده و رسوهل 
، و أن عيىس عبد اهلل و رسوهل و لكمته القاها إىل مريم و روح منه و اجلنة 
حّق و انلار حّق ، أدخله اهلل اجلنة ىلع ما اكن من العمل" )رواه ابلخار  و 

 لم(مس
أ  إن مجلة هذه الشهادات اليت يشهدها املسلم بهذه األصول          

تستوجب دخوهل دار انلعيم، و إْن اكن يف بعض أعماهل مآخذ و تقصريات ، 
أتيتين كما جاء يف احلديث القديس : قال اهلل تعاىل : "يا ابن آدم إنك لو 

ـُـراب األرض خطايا ، ثم لقيتين ال ترشك يب شيئا ألت يتك بقرابها مغفرة" بق
 )حسن رواه الرتمذ  و الضياء(

املعىن لو أتيتين بما يقارب ماء األرض ذنوب و معايص، غري أنك          
 مت ىلع اتلوحيد لغفرت لك ذنوبك.

و جاء يف حديث آخر : "من ليق اهلل ال يرشك به شيئا دخل اجلنة ، و من 
 لقيه يرُشك به شيئا دخل انلار"

هذه األحاديث يتضح منها فضل اتلوحيد و أنه أكرب اعمل و لك          
 لسعادة العبد و أعظم وسيلة تلكفري ذنوبه و حمو خطاياه. 

 
***** 

 

 

 



 من فوائد اتلوحيد
 

إن اتلوحيد اخلالص إذا حتقق يف حياة فرد أو مجاعة حقق أطيب          
 اثلمرات ، و من ثمراته: 

وع لغري اهلل من أشياء و . حترير اإلنسان من العبودية و اخلض1
ـُـون ، و ال يملكون ألنفسهم رضا و ال  ـَـق خملوقات ال خيلقون شيئا و هم خُيْـل
نفعا ، و ال يملكون موتا و ال حياة و ال نشورا ، فاتلوحيد حترير لإلنسان من 
لك عبودية إال لربه اذل  خلقه فسواه، حترير لعقله من اخلرافات و األوهام ، و 

ه من اخلضوع و اذلل و االستسالم، و حترير حلياته من تسلط حترير لضمري
و الكهنة و املتأهّلني ىلع عباد اهلل ، و هلذا قاوم زعماء الفراعنة و األرباب 

الرشك و طغاة اجلاهلية دعوات األنبياء اعمة و دعوة الرسول صىل اهلل عليه و 
إعالن اعم تلحرير سلم خاصة ، ألنهم اكنوا يعلمون معىن "ال هلإ إال اهلل" 

البرش و إسقاط للجبابرة عن عروشهم الاكذبة و إعالء جلباه املؤمنني اليت ال 
 تسجد إال هلل رب العاملني  . 

 
. تكوين الشخصية املزتنة : فاتلوحيد يساعد ىلع تكوين الشخصية 2

 املزتنة اليت تمّيت يف احلياة  ِوْجهتها ، و توحدت اغيتها فليس هلا إال هلإ واحد
، خبالف املرشك تتجه إيله يف اخللوة و اجللوة ، و تدعوه يف الرساء و الرضاء 

اذل  تقسمْت قلبه اآلهلم و املعبودات ، فمرة يتجه إىل األحياء و مرة يتجه إىل 
 األموت ، و من هنا قال يوسف عليه السالم :  

ؤمن "يا صاحيب السجن أأرباب ُمتفّرقون خرٌي أم اهلل الواحد القهار" فامل
يعبد إهلا واحدا عرف ما يُرضيه و اسرتاح قلبه ،  و املرشك يعبد آهلة 



عديدة ..هذا يأخذه إلىايلمني و هذا يأخذه إىل اليسار و هو بينهم ُمشتت ال 
 قرار هل.
 
. اتلوحيد مصدر ألمن انلاس : ألنه يمأل نفس صاحبه أمنا و طمأنينة 3

وف ىلع الرزق و انلفس و األهل ، و ، فال خياف غري اهلل ، و قد سّد منافذ اخل
اخلوف من اإلنس و اجلن و املوت و غريها من املخاوف ، و املؤمن املوحد ال 

تراه آمنا إذا خاف انلاس مطمئنا إذا قلق انلاس و  خياف أحدا إال اهلل ، و هلذا
 هلذا املعىن أشار القرآن الكريم بقوهل : "اذلين آمنوا و لم يلبسوا إيمانهم بظلم ،

 أوئلك هلم األمن و هم مهتدون" )سورة األنعام(
و هذا األمن ينبع من ذاخل انلفس ، ال من حراسة الرشطة و هذا          

أمن ادلنيا ، و أما أمُن اآلخرة فهو أعظم و أبىق ، ألنهم أخلصوا هلل و لم خيلطوا 
 توحيدهم برشك، ألن الرشك ظلم عظيم.

 
يمنح صاحبه قوة نفسية هائلة ملا  . اتلوحيد مصدر لقوة انلفس ألنه4

تمتلئ به نفسه من الرجاء يف اهلل ، و اثلقة به و اتلولك عليه، و الرضا بقضائه و 
الصرب ىلع بالئه ، و االستغناء عن خلقه، فهو راسخ اكجلبل ، فإذا نزلت به 
مصيبة سأل ربه كشفها، ولم يسأل األموات ذلك ، شعاره قوهل صىل اهلل عليه و 

إذا سألت فاسأل اهلل، و إذا استعنت فاستعْن باهلل" )رواه الرتمذ  و قال سلم :"
 حسن صحيح(

و قوهل تعاىل:"و إن يمَسْسك اهلل برّض فال اكشف هل إال هو" )سورة 
 األنعام(
 



. اتلوحيد أساس اإلخاء و املساواة: ألنه ال يسمح ألتباعه أن َيتَِّخذ 9
لوهية هلل وحده و العبادة من انلاس بعضهم بعضا أربابا من ذون اهلل ، فاأل

 مجيعا ، و ىلع رأسهم حممد رسله و مصطفاه صىل اهلل عليه و سلم.
 

***** 
 

 أعداء اتلوحيد
 

: "و كذلك جعلنا للك نيّب عدّوا شياطني اإلنس و  قال اهلل تعاىل         
 اجلّن يويح بعضهم إىل بعض زُخرف القول ُغرورا" )سورة األنعام(

اقتضت حكمة اهلل أن جيعل لألنبياء و داعة اتلوحيد أعداء من          
شياطني اجلن يوسوسون لشياطني اإلنس بالضالل و الرش و األباطيل يلضلوهم 
و يصدوهم عن اتلوحيد اذل  دعت إيله األنبياء أقوامها إيله أّواًل ، ألنه 
اس األساس اذل  تبىن عليه ادلعوة اإلسالمية ، و الغريب أن بعض انل

يعتربون ادلعوة إىل اتلوحيد تفريق لألمة بينما هو توحيد هلا ، فإن اسمه دال 
 عليه.

أما املرشكون اذلين اعرتفوا بتوحيد الربوبية، و أن اهلل خالقهم،          
قد أنكروا توحيد األلوهية يف داعء اهلل وحده، و لم يرتكوا داعء أويلائهم و 

ه و سلم اذل  داعهم إىل توحيد اهلل يف قالوا عن رسول اهلل صىل اهلل علي
 العبادة و ادلاعء :

 "أجعل اآلهلم إهلا واحداً إّن هذا ليشء ُعجاب" )سورة ص( 



و قال تعاىل عن األمم السابقة: "كذلك ما أىت اذلين من قبلهم من          
رسول إال قالوا ساحر أو جمنون أتواصْوا به بل هم قوم طاغون" )سورة 

 اذلاريات(
و صفات املرشكني أنهم إذا سمعوا داعء اهلل وحده اشمأزت          

قلوبهم و نفرت فكفروا و أنكروا ، و إذا سمعوا الرشك و داعء غري اهلل 
هؤالء املرشكني بقوهل :"وإذا ذ ُِكَر اهلل فرحوا و استبرشوا ، و قد وصف اهلل 

اذلين من دونه إذا  وحده اشمأزّت قلوب اذلين ال يؤمنون باآلخرة و إذا ذ ُِكرَ 
ـَبرشون " )سورة الزمر(  ُهم يْست

و قال تعاىل يصف املرشكني اذلين ينكرون اتلوحيد : "ذلكم بأنه          
إذا ُديِعَ اهلل وحده كفرتم و إن يرُْشك به تُؤمنوا فاحلكُم هلل الَعيّل الكبري" 

 )سورة اغفر( 
نها تنطبق ىلع لك من و هذه اآليات و إن اكنت يف حق الكفار فإ         

عون اإلسالم و حياربون داعة اتلوحيد و يفرتون  اتصف بصفاتهم ممن يدَّ
عليهم و يلقبونهم بأسماء منفّرة يلصدوا انلاس عنهم ، و يُنفروهم من اتلوحيد 
اذل  بعث اهلل الرسل من أجله ، و من هؤالء من يسمع طلب ادلاعء من اهلل 

ري اهلل كطلب املدد من الرسول أو األويلاء فال خيشع و إذا سمع ادلاعء من غ
  فبئس ما يفعلون.  !!!خشع و استبرش 

 
 

***** 
 



 موقف العلماء من اتلوحيد

 
إن العلماء ورثة األنبياء و أول ما دىع إيله األنبياء هو اتلوحيد          

ة رَسواًل إِن اعبدوا اهلل مَّ
ُ
 و اجتنبوا اذل  ذكره اهلل بقوهل : "و لقد بعثنا يف لُكِّ أ

 الطاغوت" )سورة انلحل( 
 )و الطاغوت هو لك ما ُعبد من دون اهلل برضاه(

أن يـبدؤوا بما بدأت به الرسل فيدعوا و ذللك جيب ىلع العلماء          
انلاس إىل توحيد اهلل يف مجيع أنواع العيادة و ال سيما ادلاعء اذل  قال فيه 

 دة" )رواه الرتمذ  و قال حسن صحيح( صىل اهلل عليه و سلم:"ادلاعء هو العبا
و أكرث املسلمني ايلوم وقعوا يف الرشك و داعء غري اهلل و هو سبب          

شقائهم و شقاء األمم السابقة اذلين أهلكهم اهلل بسبب داعئهم ألويلائهم من 
 دون اهلل.

 إن موقف العلماء من اتلوحيد و حماربة الرشك ىلع أقسام :          
قسم األول فهموا اتلوحيد و أهميته و أنواعه و عرفوا الرشك و . ال1

ـُوا للناس اتلوحيد  و الرشك و حجتهم القرآن  ـن َـّ أقسامه فقاموا بواجبهم و بـي
 -كما تعرض األنبياء–الكريم و السنة الصحيحة ، و قد تعرض هؤالء العلماء 
عاىل :" و اصرب ىلع ما إىل اتهامات اكذبة فصربوا و لم يرتاجعوا و شعارهم قوهل ت

 يقولون و اهجرهم هجرا مجيال " )سورة املزمل(
و قديما أوىص لقمان احلكيم ودله قائال :"يا بيُنَّ أقم الصالة و أُمْر          

باملعروف و أنَه عن املنكر و اصرب ىلع ما أصابك إن ذلك من عزم األمور. 
   )سورة لقمان(



 
هملوا ادلعوة إىل اتلوحيد اذل  هو العلماء أ. و القسم اثلاين من 2

أساس االسالم ، فراحوا يدعون انلاس إىل الصالة و احلكم و اجلهاد دون أن 
يصححوا عقائد املسلمني ، و كأنهم لم يسمعوا قوهل تعاىل :"ولو أرشكوا حَلَِبَط 

 هنهم ما اكنوا يعملون" )سورة األنعام(
علت الرسل نلجحت دعوتهم و لو قدموا اتلوحيد قبل غريه كما ف         

 و نرصهم اهلل كما نرص الرسل و األنبياء : 
قال اهلل تعاىل:" وعد اهلل اذلين آمنوا منكم و عملوا الصاحلات 
ُهم يف األرض كما استخلف اذلين قبلهم و يلُمّكـنّن هلم  ـّ ـَـْخِلفن لَـيَـْسـت

َـّـهم من بعد خوفهم أمنا  نل يعبدونين ال يرُشكون دينهم اذل  ارتىض هلم و يلُبَدِّ
 يب شيئا و من كفر بعد ذلك فأوئلك هم الفاسقون" )سورة انلور(

 فالرشط األسايس للنرص هو اتلوحيد .         
 
. و القسم اثلالث من العلماء و ادلاعة تركوا ادلعوة إىل اتلوحيد ، و 3

ِـّـرك خوفا من مهامجة انلاس هلم ، أو خوفا ىلع وظائفهم و  حُماربة الش
عليهم قوهل مراكزهم فكتموا العلم اذل  أمرهم اهلل بتبليغه للناس ، و حق 

تعاىل : "إن اذلين يكتمون ما أنزنلا من ابلينات و الُهدى من من بعد ما 
اه للناس يف الكتاب أوئلك يلعنهم اهلل و يلعنهم الالعنون" )سورة ابلقرة( َـّ  َبيّـن

ن يُـبَلّغون رساالت اهلل و خيشونه و قال تعاىل يف حق ادلاعة :"اذلي         
 و ال خيشون أحدا إال اهلل" )سورة األحزاب(

وقال صىل اهلل عليه و سلم :" َمن كتم ِعلماً أجلَمه اهلل بِلجام من          
 نار" )صحيح رواه أمحد(



 
القسم الرابع من العلماء و املشايخ َمن يعارض ادلعوة إىل توحيد اهلل . 4

و عدم داعء غري اهلل من األنبياء و األويلاء و األموات ألنهم  يف داعئه وحده ،
جيّيون ذلك و يرصفون اآليات الواردة يف اتلحذير من داعء غري اهلل يف حق 
املرشكني وأنه ال يوجد أحد من املسلمني داخل يف الرشك و كأنهم لم يسمعوا 

ُسوا إيمانهم بُظلم  ـِ ـْب أوئلك لُهم األمن و هم قوهل تعاىل: "اذلين آمنوا و لم يَل
 ُمهتدون" )سورة األنعام( 

و الظلم معناه هنا الرشك ، بديلل قوهل تعاىل: "إن الرشك لظلم عظيم" 
 )سورة لقمان(
فالرشك حسب اآلية قد يقع فيه املسلم و املؤمن كما هو واقع          

ري اهلل اآلن يف كثري من ابلالد اإلسالمية و هؤالء اذلين يبيحون للناس داعء غ
و ادلفن يف املساجد و الطواف حول القبور و انلذور لألويلاء و غريها من 
ابلدع و املنكرات .. قد حذر الرسول صىل اهلل عليه و سلم منهم فقال : "إنما 

 أخاف ىلع أميت األئمة املضلني" )صحيح رواه الرتمذ ( 
از و أجاب أحد مشايخ األزهر السابقني ىلع سؤال حول جو         

الصالة إىل قرب فقال :ملاذا ال جتوز الصالة إىل القرب و هذا رسول اهلل يف املسجد 
 !و انلاس يصلون إىل قربه 

بينما الرسول صىل اهلل عليه و سلم لم يدفن يف مسجده و ُدِفن يف          
بيت اعئشة ريض اهلل عنها و قد نىه عن الصالة إىل القبور و من داعء الرسول 

أ  عليه و سلم :"امهلل إين أعوذ بك من ِعلم ال ينفع" )رواه مسلم( صىل اهلل 
 ال أعلمه غري  و ال أعمل به و ال يبدل من أخاليق .

 



. انلاس اذلين أخذوا بكالم مشاخيهم و أطاعوهم يف معصية اهلل 9
خالفوا قول رسوهلم صىل اهلل عليه و سلم : "ال طاعة ملخلوق يف معصية 

 أمحد( اخلالق" )صحيح رواه 
و سوف يندمون يوم القيامة ىلع طاعتهم ، حيث ال ينفعهم انلدم . قال 
ـُّب وُجوههم  ـُـقل تعاىل : يصف عذاب الاكفرين و من سار ىلع طريقتهم: "يوم ت
يف انلار ، يقولون يايلتنا أطعنا اهلل و أطْعنا الرسوال ، و قالوا ربنا إنا أطعنا 

ـْـهم سادتنا وُكرَباءنا فأضلونا السبيال  ـْـَعن ، ربنا آتنا ضعفني من العذاب و ال
 لْعنا كبريا" )سورة األحزاب(

قال ابن كثري يف تفسري اآلية : أ  اتبعنا األمراء و الكرباء من          
املشيخة و خالفنا الرسل ، و اعتقدنا أن عندهم شيئا ، و أنهم ىلع يشء فإذا 

 هم ليسوا ىلع يشء.
 
 
  

***** 
 
 

 

 

 

 



 ايّب ؟ما معناها وه

 
اعتاد انلاس أن يُطلقوا لكمة وهايب ىلع لك من خيالف اعداتهم و          

معتقداتهم و بدعهم ، و لو اكنت هذا املعتقدات فاسدة ختالف القرآن الكريم 
و األحاديث الصحيحة ال سيما ادلعوة إىل اتلوحيد و داعء اهلل وحده دون 

 سواه :
عباس يف األربعني انلووية و هو كنت أقرأ ىلع شيخ حديث بلا          

قوهل  صىل اهلل عليه و سلم : إذا سألَت فاسأل اهلل و إذا استعنت فاستعن باهلل " 
 )رواه الرتمذ  و قال حديث حسن( 

، لم فأعجبين رشح انلوو  حني قال : "ثم إن اكنت احلاجة اليت يسأهلا 
علم .. و شفاء املرض جتر العادة جبريانها ىلع أيد  خلقه ، كطلب اهلداية و ال

و حصول العافية سأل ربه ذلك ، و أما سؤال اخللق و االعتماد عليهم فمذموم" 
فقلت للشيخ هذا احلديث و رشحه يفيد عدم جواز االستعانة بغري اهلل ، فقال 

قلت و ما ديللك ؟ فغضب الشيخ و صاح قائاًل : إن عميت !!! يل : بل جيوز 
يف مسجده تستعني به( فأقول هلا يا عميت و  تقول يا شيخ سعد )و هو مدفون

  !!!هل ينفعك الشيخ سعد ؟ فتقول : أدعوه فيتدخل ىلع اهلل فيشفيين 

فقلت هل : إنك رجل اعلم قضيت عمرك يف قراءة الكتب ثّم تأخذ 
فقال يل عندك أفاكر وهابية أنت تذهب للعمرة ! عقيدتك من عمتك اجلاهلة 

 !!! و تأيت بكتب وهابية 
و كنت ال أعرف شيئا عن الوهابية إال ما أسمعه من املشايخ :          

فيقولون عنهم : الوهابيون خمالفون للناس ال يؤمنون باألويلاء و كراماتهم ، 
فقلت يف نفيس إن اكنت  !وال حيبون الرسول ، و غريها من االتهامات الاكذبة 



هو اهلل وحده ، فيجب أن الوهابية تؤمن باالستعانة باهلل وحده ، و أن الشايف 
أتعرف عليها ، سألت عن مجاعتها فقالوا هلم ماكن جيتمعون فيه مساء 
اخلميس إللقاء دروس يف اتلفسري و احلديث و الفقه ، فذهبت إيلهم مع 
أوالد  و بعض الشباب املثقف ، فدخلنا غرفة كبرية و جلسنا ننتظر ادلرس ، 

فسلم علينا و صافحنا مجيعا مبتدئا  و بعد فرتة دخل علينا شيخ كبري يف السن
، فقلت يف نفيس هذا شيخ بيمينه ثم جلس ىلع مقعد و لم يقم هل أحد 

 متواضع ال حيب القيام . 
بدأ الشيخ ادلرس بقوهل : إن احلمد هلل حنمد و نستعينه و نستغفره . إىل 
ه آخر اخلطبة اليت اكن الرسول صىل اهلل عليه و سلم يفتتح بها خطبه و دروس
ثم بدأ يتلكم باللغة العربية و يورد األحاديث و يبني صحتها و راويها و يصيل 
هت هل األسئلة  ىلع انليب صىل اهلل عليه و سلم لكما ذكر اسمه ، و أخريا وُجِّ
املكتوبة ىلع األوراق فاكن جييب عليها بادليلل من القرآن و السنة ، و يناقشه 

قال يف آخر درسه : احلمد هلل ىلع أننا بعض احلارضين فال يرد سائال ، و قد 
مسلمون و سلفيون )و هم اذلين يتبعون طريقة السلف الصالح : الرسول صىل 
اهلل عليه و سلم و صحابته( ، و بعض انلاس يقولون إننا وهابيون فهذا تنابز 
باأللقاب و قد نهانا اهلل عن هذا بقوهل : "وال تنابزوا باأللقاب" )سورة 

 احلجرات(
 ديما اتهموا االمام الشافيع بالّرفض فرّد عليهم قائال: و ق

 ل حممد       فليشهد اثلقالن أين رافيض إْن اكن رفضا حّب آ
 و حنن نرد ىلع من يتهمنا بالوهابية بقول أحد الشعراء :

با     فأنا املِقرُّ بأنين وّهايب   إْن اكن تابُع أمحٍد ُمتوهِّ



بعض الشباب معجبني بعلمه و تواضعه و و ملا انتىه خرجنا مع          
 سمعت أحدهم يقول : هذا هو الشيخ احلقييق !!!

 
 

 معىن وهايب :
أطلق أعداء اتلوحيد ىلع املوحد لكمة "وهايب" نسبة إىل حممد بن عبد 
الوهاب ، و لو صدقوا لقالوا "حممد " نسبة إىل اسمه حممد ، و شاء اهلل أن 

 و هو اسم من أسماء اهلل احلسىن .تكون "وهايب" نسبة إىل الوهاب 
فإن اكن الصويف ينتسب إىل مجاعة يلبسون الصوف ، فإن الوهايب 
 ينتسب إىل الوهاب و هو اهلل اذل  وهب هل اتلوحيد  و مكنه من ادلعوة إيله.

 
 

***** 
 

 حممد بن عبد الوهاب

    
بل بلوغه  ـهحفظ القرآن ق 1119ودل يف بدلة الُعيَيْنة يف جند سنة          

العارشة و تعلم ىلع وادله الفقه احلنبيل و قرأ احلديث و اتلفسري ىلع شيوخ من 
خمتلف ابلالد و ال سيما يف املدينة املنورة و فهم اتلوحيد من الكتاب و السنة ، 
وراعه ما رأى يف بدله "جند" و ابلالد اليت زارها من الرشك و اخلرافات و ابلعد 



ناىف مع االسالم الصحيح فقد سمع النساء يف بدله و تقديس القبور اليت تت
و   !يتوسلن إىل فحل انلخل و يقلن :"يا فحل الفحول أريد زوجا قبل احلول" 

رأى يف احلجاز من تقديس قبور الصحابة و أهل ابليت و الرسول ما ال يسوغ 
إال اهلل ، فقد سمع يف املدينة استغاثات بالرسول و داعئه من دون اهلل مما 

الف القرآن و الكم الرسول قال تعاىل : "و ال تدع من دون اهلل ما ال ينفعك خي
 و ال يرضك فإْن فعلت فإنك إذا من الظاملني " )أ  املرشكني( )سورة يونس( 

و الرسول صىل اللع هليه و سلم يقول البن عمه عبد اهلل بن عباس : 
واه الرتمذ  و قال حسن "إذا سألت فاسأل اهلل و إذا استعنت فاستعن باهلل " )ر

 صحيح( 
و داعءاهلل وحده ، ألنه هو القادر و الشيخ يدعو قومه للتوحيد  قام

اخلالق ، و غريه اعجز عن دفع الرض عن نفسه و غريه ، و أن حمبة الصاحلني 
تكون باتباعهم ال باختاذهم وسائط بينهم و بني اهلل  و داعئهم من دون 

 !!اهلل 
 
: وقف املبتدعون ضد دعوة اتلوحيد اليت  . وقوف املبطلني ضده1

تبناها الشيخ ، و ال غرابة فقد وقف أعداء اتلوحيد يف زمن الرسول صىل اهلل 
عليه و سلم و قالوا مستغربني : "أجعل اهلل اآلهلم هلإ واحدا إن هذا ليشء 

 عجاب" )سورة ص( 
 و بدأ أعداء الشيخ حياربونه ، و يشيعون عنه األكاذيب و         

يتآمرون ىلع قتله و اخلالص من دعوته و لكن اهلل حفظه ، و هيأ هل من 
يساعده حىت انترشت دعوةاتلوحيد يف احلجاز و ابلالد االسالمية و مازال 
بعض انلاس إىل يومنا هذا يشيعون األكاذيب و يقولون إنه ابتدع مذهبا 



لرسول و ال خامسا ، مع أن مذهبه حنبيل ، و يقولون: الوهابيون ال حيبون ا
يصلون عليه ! مع أن الشيخ رمحه اهلل هل كتاب " خمترص سرية الرسول صىل اهلل 
عليه و سلم( و هذا ديلل ىلع حبه للرسول صىل اهلل عليه و سلم ، و قد افرتوا 
عليه األكاذيب اليت سيحاسبون عليها يوم القيامة ، و لو درسوا كتبه بإنصاف 

أقوال الصحابة ، حدثين رجل صادق أن أحد لوجدوا فيها القرآن و احلديث و 
فأعطاه أحد احلارضين كتابا بعد أن العلماء اكن حيذر يف دروسه من الوهابية 

نزع اسم املؤلف "حممد بن عبد الوهاب" فقرأه و أعجبه و ملا علم بمؤلفه بدأ 
 يمدحه.
 
دنا ، . ورد يف احلديث: "امهلل بارك نلا يف شامنا و يف يمننا ، قالوا و يف جن2

 قال : من هنا يطلع قرُن الشيطان" )رواه ابلخار  و مسلم(
ذكر ابن حجر العسقالين و غريه من العلماء أن انلجد الوارد يف 
احلديث هو جند العراق ، فقد ظهرت الفنت هناك حيث قتل احلسني بن يلع 
ريض اهلل عنه خالفا ملا يظنه بعض انلاس أن املراد جند احلجاز حيث لم يظهر 
فيها يشء من الفنت اليت ظهرت يف العراق بل ظهر من جند اجلحاز اتلوحيد 

 اذل  خلق اهلل العالم ألجله ، و اذل  من أجله أرسل اهلل الرسل .
 
. ذكر بعض العلماء املنصفني أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب هو من 3

املؤلفني جمدد  القون اثلاين عرش اهلجر ، و قد ألفوا كتبا عنه ، و من هؤالء 
الشيخ يلع الطنطاو  أخرج سلسلة عن أعالم اتلاريخ ، ذكر منهم الشيخ 
حممد بن عبد الوهاب ، و أمحد بن عرفان ذكر فيه أن عقيدة اتلوحيد وصلت 
إىل اهلند و غريها بواسطة احلجاج املسلمني اذلين تأثروا بها يف مكة ، فقام 



وحد املسلمني ضدهم و أوعزوا إىل االجنلّي و أعداء االسالم حياربونها ، ألنها ت
املرتزقة أن يُشوهوا ُسمعتها فأطلقوا ىلع لك موّحد يدعو للتوحيد لكمة "وهايب" 
و أرادوا به املبتدع يلرصفوا املسلمني عن عقيدة اتلوحيد اليت تدعو إىل داعء 
هو اهلل وحده ، و لم يعلم هؤالء اجلهلة أن لكمة "وهايب" نسبة إىل "الوهاب" و 

 من أسماء اهلل اذل  وهب هل اتلوحيد و وعده باجلنة .  اسم
 

***** 
 

 معركة اتلوحيد و الرشك

    
. إن معركة اتلوحيد مع الرشك قديمة منذ زمن الرسول نوح عليه 1

السالحمينما داع قومه إىل عبادة اهلل وحده و ترك عبادة األصنام ، و بيق فيهم 
توحيد فاكن ردهم كما ذكر ألف سنة إال مخسني اعما و هو يدعوهم لل

القرآن :"وقالوا ال تذُرّن وّدا وال ُسوااع و ال يغوث و يعوق و نرسا و قد أضلوا 
 كثريا " )سورة نوح (

روى ابلخار  عن ابن عباس ريض اهلل عنهما يف نفسري هذه          
اآلية قال : هذه أسماء رجال صاحلني من قوم نوح ، فلما هلك أوئلك أوىح 

إىل قومهم أن انصبوا إىل جمالسهم اليت اكنوا جيلسون فيها أنصابا و  الشيطان
سموهم بأسمائهم ففعلوا و لم تُعبد ، حىت هلك أوئلك و نيَُس العلم ُعِبدْت 

 )أ  األحجار و األنصاب اليت ه اتلماثيل( 
 



. ثم جاء الرسل بعد نوح يدعون قومهم إىل عبادة اهلل وحده ، و ترك 2
نه من اآلهلة اليت ال تستحق العبادة ، فاسمع إىل القرآن و هو ما يعبدون من دو

حيدثك عنهم فيقول: "و إىل اعٍد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا اهلل ما لكم 
 من هلإ غريه أفال تتقون" )سورة األعراف( 

"و إىل ثمود أخاهم صاحلا قال يا قوم اعبدوا اهلل ما لكم من هلإ غريه" 
 )سورة هود(

ين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا اهلل ما لكم من هلإ غريه" "إىل مد
 سورة هود()

"و إذ قال إبراهيم ألبيه و قومه إنين براٌء مما تعبدون إال اذل  فطرين فإنه 
 سيهدين" )سورة الزخرف(

و اكن رّد املرشكني ىلع مجيع األنبياء باملعارضة و االستناكر ملا          
 م بكل ما يستطيعون من قوة. جاءوا به ، و حماربته

 
. و هذا رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم و هو اذل  اكن معروفا عند 3

ابلعثة بالصادق األمني ملا داعهم إىل عبادة اهلل و توحيده و ترك ما  العرب قبل
عبد آباؤهم نسوا صدقه و أمانته و قالوا "ساحر كذاب" و هذا القرآن اكن ي

و قال الاكفرون هذا ساحر عجبوا أن جاءهم منذٌر منهم حييك ردهم فيقول : "و 
 كذاب، أجعل اآلهلة إهلا واحدا إن هذا ليشء ُعجاب")سورة ص(

"كذلك ما أىت اذلين من قبلهم من رسول إال قالوا ساحر أو جمنون 
 اتواصوا به ؟ بل هم قوم ٌ طاغون" )سورة اذلاريات( 

ىل اتلوحيد ، و هذا هو هذا موقف الرسل مجيعا من ادلعوة إ         
 موقف أقوامهم املكذبني املفرتين . 



 
. و يف عرصنا احلارض حينما يدعو املسلم إخوانه إىل األخالق و 4

الصدق و األمانة ال جتد معارضا هل ، فإذا قام يدعو إىل اتلوحيد اذل  دعت 
اء إيله الرسل و هو داعء اهلل وحده و عدم داعء من سواه من األنبياء و األويل

اذلين هم عباد اهلل ..قام انلاس يعارضونه و يتهمونه يتهم اكذبة و يقولون عنه 
"وهايب" ! يلصدوا انلاس عن دعوته، و إذا جاءهم بآية فيها توحيد قال قائلهم : 

 !!"هذه آية وهابية" 
و إذا جاءهم حبديث : ".. و إذا استعنَت فاستعن باهلل " قال          

 هايب" !!بعضهم :"هذا حديث و
و إذا وضع املصيل يديه ىلع صدره أو حّرك اصبعه يف التشهد كما فعل 

 الرسول صىل اهلل عليه و سلم قال انلاس عنه وهايب !!
فأصبح الوهايب رمزا للموحد اذل  يدعو ربه وحده و يتبع سنة نبيه ، و 

اذل  وهب هل اتلوحيد و  -و هو اسم من أسماء اهلل–منسوب للوهاب الوهايب 
 و أكرب نعمة من اهلل ىلع املوحدين .ه

 
. ىلع داعة اتلوحيد أن يصربوا و يتأسوا برسول اهلل صىل اهلل عليه و 9

سلم اذل  قال هل ربه: "و اصرب ىلع ما يقولون و اهجرهم هجرا مجيال" )سورة 
 املزمل( 

 "فاصرب حلكم ربك و ال تطع منهم آثما أو كفورا" )سورة اإلنسان(
 



 أن يقبلوا دعوة اتلوحيد و حيبوا داعته ألن اتلوحيد . ىلع املسلمني6
دعوة الرسل اعمة و دعوة رسونلا حممد صىل اهلل عليه و سلم ، فمن أحب 
الرسول صىل اهلل عليه و سلم أحب دعوة اتلوحيد و من أبغض اتلوحيد فقد 

 أبغض الرسول صىل اهلل عليه و سلم.
 

***** 
 

 إن احلكم إال هلل

    
اهلل العالم لعبادته وحده، و أرسل هلم الرسل تلعليمهم و أنزل  خلق         

مع الرسل الكتب يلحكم باحلق و العدل بينهم ، و هذا احلكم يتمثل يف الكم 
اهلل و الكم رسوهل صىل اهلل عليه و سلم و يشمل احلكم يف العبادات و 

 .املعامالت و العقائد و الترشيع و السياسة ، و غريها من أمور البرش
 
. احلكم يف العقيدة : أول ما بدأ به الرسل دعوتهم هم تصحيح 1

العقائد، و دعوة انلاس للتوحيد ، فهذا يوسف عليه السالم يف السجن يدعو 
صاحبيه إىل اتلوحيد عندما سأاله تعبري الرؤيا ، و قبل أن جييبهما قال 

هار؟ ما أم اهلل الواحد القهلما :"ياصاحيب السجن أأرباب متفرقون خرٌي 
تعبدون من دونه إال أسماء سميتموها أنتم و آباؤكم ما أنزل اهلل بها من 
سلطان إِن احلكم إال هلل أمَر أال تعبدوا إال إياه ذلك ادلين القيم و لكن 

 أكرث انلاس ال يعلمون" )سورة يوسف(



 
. احلكم يف العبادات : جيب أن نأخذ أحاكم العبادات من صالة و 2

 ذلك من القرآن و احلديث الصحيح عمال بقوهل صىل اهلل زاكة و حج و غري
 عليه و سلم "صلوا كما رأيتموين أصيل" )متفق عليه(

 و قوهل صىل اهلل عليه و سلم :" خذوا عين مناسككم" )رواه مسلم(
 و عمال بقول األئمة املجتهدين:"إن صح احلديث فهو مذهيب"

ور فال نتعصب لقول أحد إال فإذا اختلفت األئمة يف أمر من األم         
 ملن معه ادليلل الصحيح اذل  ال أصل هل من الكتاب و السنة. 

 
. احلكم يف املعامالت من بيع و رشاء و قرض و إجارة و غريها 3

يكون احلكم فيها هلل و لرسوهل ، لقوهل تعاىل :"فال و ربك ال يؤمنون حىت 
حرج مما قضيت و يُسلموا حُيكموك فيما شجر بينهم ثم ال جيدوا يف أنفسهم 

 تسليما" )سورة النساء( 
و قد ذكر املفرسون سبب نزوهلا و هو أن رجلني اختلفا يف          

السقاية فحكم الرسول صىل اهلل عليه و سلم للزبري أن يسيق فقال رجل 
 حكمَت  هل ألنه ابن عمتـك ! فزنلت اآلية )رواه ابلخار (

 
قوهل تعاىل: "و كتبنا عليهم فيها أن . احلكم يف احلدود و القصاص ل4

انلفس بانلفس و العني بالعني و األنف باألنف و األذن باألذن و السن بالسن 
و اجلروح قصاص.." إىل قوهل :"و َمن لم حيكم بما أنزل اهلل فأوئلك هم 

 الظاملون" )سورة املائدة(



 
وىّص . احلكم هلل يف الترشيع لقوهل تعاىل :"رشع لكم من ادلين ما 9

 به نوحا و اذل  أوحينا إيلك" )سورة الشورى(
 و قد أنكر اهلل ىلع املرشكني إعطاء حق الترشيع لغري اهلل فقال :          

 ْن به اهلل")سورة الشورى("أم هلم رُشاكء رَشعوا هلم من ادلين ما لم يأذ
 

***** 
 

 اخلالصة

    
سنة الصحيحة، و جيب ىلع املسلمني أن حيكموا بالكتاب و ال         

يتحاكموا إيلها يف لك يشء عمال بقوهل تعاىل: "وأِن احكْم بينهم بما أنزل اهلل" 
 )سورة املائدة(

و قوهل صىل اهلل عليه و سلم : "و ما حتُكْم أئمتهم بكتاب اهلل و 
وت مما أنزل اهلل إال جعل اهلل بأسهم بينهم" )حسن رواه ابن ماجه و  يتخريَّ

 غريه(
ىلع املسلمني أن يُلغوا القوانني األجنبية من بالدهم اكلقوانني و          

الفرنسية و االجنلّيية و غريهما مما خيالف حكم االسالم و أن ال يلجؤوا إىل 
املحاكم اليت حتكم بقوانني ختالف االسالم و أن يتحكموا إىل االسالم عند 

ينصفهم و يعدل َمن يثـقون به من أهل العلم فذلك خري هلم ، ألن االسالم 
بينهم و يوفر عليهم املال و الوقت اذل  يضيع يف املحاكم املدنية بال فائدة 



ـُـذكر ، إضافة إىل العذاب األكرب يوم القيامة ألنه أعرض عن حكم اهلل  ت
 العادل و جلأ إىل حكم املخلوق الظالم. 

 
***** 

 

 العقيدة أوالً إو احلاكمية ؟

    
كبري حممد قطب ىلع هذا يف حمارضة ألقاها يف أجاب ادلاعية ال         
 بمكة املكرمة ، و هذا نص السؤال : دار احلديث 

 
ابلعض يقول إن اإلسالم سيعود من قبل احلاكمية و ابلعض اآلخر  –س 

يقول : سيعود االسالم عن طريق تصحيح العقيدة و الرتبية اجلماعية ، فأيهما 
 أصح ؟ 
 
دلين يف األرض إن لم يكن داعة ين تأيت حاكمية هذا امن أ -ج

يصححون العقيدة و يؤمنون إيمانا صحيحا و يُبتلون يف دينهم فيصربون ، و 
م دين اهلل يف األرض  قضية واضحة جدا ، ما  جياهدون يف سبيل اهلل فـيُـَحكِّ
يأيت  احلاكم من السماء ، ما يتزنل من السماء و لك يشء يأيت من 

، فرضه اهلل ىلع البرش: قال تعاىل:"و لو يشاء اهلل لكن جبهِد من البرش السماء،
ـَو بعضكم ببعض" )سورة حممد( ـُ  النترَص منهم، و لكن يِلَـبل



ال بد أن نبدأ بتصحيج العقيدة و تربية جيل ىلع العقيدة الصحيحة ، 
 جيل يُبتىل فيصرب ىلع ابلالء كما صرب اجليل األول. 

 
 

***** 
 

 الرشك األكرب و أنواعه

    
هلل ندا )مثيال( تدعوه كما تدعو اهلل أو الرشك األكرب أن جتعل          

ترصف هل نواع من أنواع العبادة ، اكالستغاثة أو اذلبح أو انلذر أو غريها ، و يف 
الصحيحني عن ابن مسعود سألت انليب صىل اهلل عليه و سلم أ  اذلنب 

خار  و مسلم( ، و انلّد أعظم ؟ قال : " أن جتعل هلل ندا و هو خلقك" )رواه ابل
 هو املثيل و الرشيك .

 

 أنواع الرشك األكرب
 

. رشك ادلاعء : و هو داعء غري اهلل من األنبياء و األويلاء لطلب الرزق 1
أو شفاء املرض، لقوهل تعاىل : "و ال تْدُع من دون اهلل ما ال ينفعك و ال يرُضك 

 )سورة يونس(باهلل( )أي املرشكني  فإْن فعلت فإنك إذا من الظاملني"
و لقوهل صىل اهلل عليه و سلم :"من مات و هو يدعو من دون اهلل نّدا 

 دخل انلار" )رواه ابلخار (



و ادليلل ىلع أن داعء غري اهلل من األموات أو الغائبني رشك قوهل تعاىل : 
"و اذلين تدعون من دونه ما يملكون من قطمري إْن تدعوهم ال يسمعوا 

عوا ما استجابوا لكم و يوم القيامة يكفرون برشككم و داعءكم و لو سم
ـُـك مثـل خبري" )سورة فاطر(   ال يُنبئ

 
. الرشك يف صفات اهلل : اكالعتقاد بأن األنبياء أو األويلاء يعلمون 2

 الغيب قال اهلل تعاىل : "و عنده مفاتيح الغيب ال يعلمها إال هو" )سورة األنعام(
 
ة األويلاء و غريهم كمحبة اهلل لقوهل تعاىل: "و . رشك املحبة : و هو حمب3

من انلاس من يتخذ من دون اهلل أندادا حيبونهم كحب اهلل و اذلين آمنوا أشد 
 حبا هلل" )سورة ابلقرة( 

 
. رشك الطاعة: و هو طاعة العلماء و املشايخ يف املعصية مع اعتقادهم 4

م أربابا من دون اهلل" )سورة جواز ذلك لقوهل تعاىل : "اختذوا أحبارهم و ُرهبانه
 اتلوبة( 

و قد فرست العبادة بطاعتهم يف املعصية بتحليل ما حّرم اهلل و حتريم 
 ما أحل اهلل . 

قال صىل اهلل عليه و سلم :"ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق" )صحيح 
 رواه أمحد(
 



دة . رشك احللول : و هو االعتقاد بأن اهلل حل يف خملوقاته و هذه عقي9
 ابن عريب الصويف املدفون بدمشق حىت قال : 

 الّرّب عبٌد و العبُد رّب      يا يلَت ِشعر  َمن امللكُف ؟
 و قال شاعر آخر صويف يعتقد احللول:

 و ما اللكب و اخلزنير إال إهلنا    و ما اهلل إال راهٌب يف كنيسة
 
 رشك اتلرصف : و هو اعتقاد أن بعض األويلاء هلم ترصفات يف -6

الكون يدبرون أموره ، يسمونهم األقطاب مع أن اهلل تعاىل يسأل املرشكني 
 األقدمني قائال : "من يدبّر األمر فسيقولون اهلل" )سورة يونس(

 
. رشك اخلوف : و هو االعتقاد بأن بلعض األويلاء األموات أو الغائبني 7

  حذر منه ترّصفـاً و رضًرا يسبب اخلوف منهم و هذا اعتقاد املرشكني اذل
القرآن بقوهل : "أليس اهلل بكاف عبده و خُيّوفونك باذلين من دونه" )سورة 

 الزمر(
 أما اخلوف من احليوان املفرتس و الظالم اليح فجائز و ليس برشك.

 
. رشك احلاكمية : و هو اذل  يصدر القوانني املخالفة لالسالم و 8

ل احلاكم و املحكوم ، جيّيها ، أو يرى عدم صالحية حكم االسالم ، و يشم
 و ذلك إذا اعتقدها املحكوم و ريض بها. 

 



. الرشك األكرب حيبط العمل ، لقوهل تعاىل : "و لقد أويَح إيلَك و إىل 5
اذلين من فبلك لنئ أرشكت يلحبطّن عملك و تلكونن من اخلارسين" )سورة 

 الزمر(
 

لكه ، قال . الرشك األكرب ال يغفره اهلل إال باتلوبة و ترك الرشك 11
تعاىل : "إن اهلل ال يغفر أن يرُشك به و يَغفر ما دون ذلك ملن يشاء و من يرُشك 

 باهلل فقد ضل ضالال بعيدا" )سورة النساء( 
 

. و للرشك أنواع كثرية ، منها األكرب و األصغر .. جيب احلذر منها ، 11
وذُ  بك من أن و قد علمنا الرسول صىل اهلل عليه و سلم أن نقول : "امهلل إنا نع

 نرشك بك شيئا نعلمه و نستغفرك ملا ال نعلم" )رواه أمحد بسند حسن(
 

***** 
 

 َمثل َمن يدعو غري اهلل

    
. قال اهلل تعاىل:"يا أيها انلاس رُضب مثُلٌٌ فاستمعوا هل إن اذلين تدعون 1

من دون اهلل لن خيلقوا ذبابا و لو اجتمعوا هل و إن يسلبهم اذلباب شيئا ال 
 تنقذون منه ضعف الطالب و املطلوب" )سورة احلج(يس

خياطب اهلل انلاس مجيعا أن يستمعوا هلذا املثل العظيم قائال هلم :          
إن هؤالء األويلاء و الصاحلني و غريهم اذلين تدعونهم عند الشدائد 



ليساعدوكم ال يستطيعون أن يفعلوا ذلك ، بل هم اعجزون أن خيلقوا شيئا من 
قات اكذلباب و إذا أراد اذلباب أن يسلب شيئا من طعامهم أو رشابهم ال املخلو

يستطيعون أن خُيلّصوه منه ما أخذ منهم و هذا ديلل ىلع ضعفهم ، و ضعف 
اذلباب ، فكيف تدعونهم من دون اهلل ؟! و هذا مثل فيه إاكر شديد ىلع من 

 يَدعو غري اهلل من األنبياء و األويلاء !! 
 
عاىل : "هل دعوة ُ احلق و اذلين يدعون من دونه ال . قال اهلل ت2

ـيْه إىل املاء يلبلغ فاه و ما هو ببالغه و ما  ـّ يستجيبون هلم بيشء إال كباسط كف
 داعء الاكفرين إال ضالل" )سورة الرعد( 

تفيد هذه اآلية أن ادلاعء اذل  هو العبادة جيب أن يكون هلل          
غري اهلل ال ينتفعون منهم و ال يستجيبون هلم وحده ، و هؤالء اذلين يدعون 

يف ذلك مثل اذل  يقف ىلع طرف ابلرئ يلتناول املاء منه بيده، بيشء َمثـلهم 
 فال يستطيع .

و قال جماهد : يدعو املاء بلسانه و يشري إيله فال يأتيه أبدا.)ذكره ابن 
 كثري(

م ضالل ثم حكم اهلل ىلع اذلين يدعون غري اهلل بالكفر و أن ذاعءه
 يف قوهل تعاىل:"و ما داعء الاكفرين إال يف ضالل".

فاحذر يا أيخ املسلم أن تدعوا غري اهلل فتكفر و تضل، و ادع اهلل 
 وحده القادر، حىت تكون من املؤمنني املوحدين.

  
***** 



 كيف ننيف الرشك باهلل

    
 : تعاىل ال يتم إال بنيف ثالثة أنواع من الرشك  إن نيف الرشك باهلل

. الرشك يف أفعال الرب: و ذلك بأن يعتقد أن مع اهلل خالقا أو مدبًرا 1
َـّـم بعض مقايلد األمور إىل بعض  آخر، اكعتقاد بعض الصوفية بأن اهلل سل
أويلائه من األقطاب تلدبريها ! و هذا االعتقاد لم يقله املرشكون قبل االسالم 

 ولون اهلل" )سورة يونس(حني سأهلم اهلل تعاىل:"و من يدبّر األمَر فسيق
قرأت يف كتاب "الاكيف يف الرد ىلع الوهايب" و مؤلفه صويف قال فيه:          

 "إن هلل عباًدا يقولون لليشء كن فيكون"
و القرآن يكذبهم قائال: "إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول هل ُكْن 

 فيكون" )سورة يس(
 ة األعراف( و قال تعاىل :"أال هل اخلَلق و األمر" )سور

 
. الرشك يف العبادة و ادلاعء : و هو أن يعبد و يدعو مع اهلل غريه من 2

األنبياء و الصاحلني اكالستغاثة بهم و داعئهم عند الشدائد أوالرخاء، و هذا مع 
األسف كثري يف هذه األمة ، و حيمل وزره األكرب بعض املشايخ اذلين يؤيدون 

، يُسمونه بغري اسمه ، ألن اتلوسل طلب من هذا انلوع من الرشك باسم اتلوسل 
اهلل بغري واسطة و هذا اذل  يفعلونه طلب من غري اهلل كقوهلم :"املدد يا رسول 

 اهلل ، يا جيالين يا بدو  ...الخ".
و هذا الطلب عبادة لغري اهلل ألنه داعء لقوهل صىل اهلل عليه و سلم : 

 صحيح(  "ادلاعء هو العبادة" )رواه الرتمذ  وقال حسن



و املدد ال يطلب إال من اهلل لقوهل تعاىل : "يُمددكم رّبكم بأموال و 
 بنني" )سورة نوح( 

 
. و من الرشك يف العبادة رشك احلاكمية إذا اعتقد احلاكم أو 3

 املحكوم عدم صالحية حكم اهلل ، أو أجاز احلكم بغريه. 
 
ياء و خلقه من األنب. الرشك يف الصفات : و ذلك بأن يصف بعض 4

األويلاء و غريهم ببعض الصفات اخلاصة باهلل عز و جل كعلم الغيب مثاًل ، و 
هذا انلوع منترش بني الصوفية و من تأثر بهم كقول ابلويصري  يمدح انليب 

 صىل اهلل عليه و سلم : 
تها     و من علومك علم اللوح و القلم  فإن من جودك ادلنيا و رضَّ

الني اذلين يزعمون رؤية الرسول صىل و من هنا جاء ضالل بعض ادلج
اهلل عليه و سلم يقظة ، و يسألونه عما خيف عليهم من بواطن نفوس من 
خيالطونهم و يريدون تأمريهم يف بعض شؤونهم و رسول اهلل صىل اهلل عليه و 
سلم ما اكن يلعلم مثل ذلك يف حل حياته كما حكىم القرآن عنه بقوهل:"و لو 

ـيَن السوء" )سورة األعراف( كنُت أعلم الغيب الست  كرثُت من اخلري و ما مسَّ
 فكيف يعلم ذلك الغيب بغد وفاته و انتقاهل إىل الرفيق األىلع ؟

و حني سمع الرسول صىل اهلل عليه و سلم إحدى اجلوار  تقول: "و فينا 
نيب يعلم ما يف غد" فقال هلا : "ديع هذا و قويل باذل  كنِت تقولني" )رواه 

 ابلخار ( 



و الرسل قد يطلعهم اهلل ىلع بعض املغيبات ، لقول اهلل تعاىل :" اعمِلث 
 الغيب ال يُظهر ىلع غيبه أحدا إال َمِن ارتىض من رسول" )سورة اجلن( 

 
***** 
 

د ؟  َمن هو الُموحَّ

    
هذه األنواع اثلالثة من الرشك من نفاها عن اهلل ، فوحده يف ذاته و يف 

د اذل  تشمله اك الفضائل اخلاصة عبادته و داعئه و يف صفا ته ، فهو املوحِّ
دا ، بل ينطبق عليه قوهل  3باملوحدين ، و من أثبت نواع منها ، فال يكون ُموحَّ

 تعاىل: "و لو أرشكوا حلبط عنهم ما اكنوا يعملون" )سورة األنعام(
 "لنئ أرشكت يلحبطن عملك و تلكونّن من اخلارسين" )سورة الزمر(

  الرشيك مع اهلل فيكون من املوّحدين .و إذا تاب و نىف
 

 امهلل اجعلنا من املوّحدين ال جتعلنا من املرشكني.
 

***** 
 

 

 



 الرشك األصغر و أنواعه

    
لك وسيلة يمكن أن تؤد  للرشك األكرب ، و لم تبلغ رتبة العبادة ، و ال 

 خيرج فاعله من االسالم و لكنه من الكبائر:
ع للمخلوق ، اكملسلم اذل  يعمل هلل و يصيل . الرياء اليسري : و اتلصن1

هلل ، و لكنه حُيسن صاله و عمله يلمدحه انلاس، قال تعاىل : "فمن اكن يرجو 
 لقاء ربه فليعمل عمال صاحلا و ال يرُْشك بعبادة ربه أحدا"

و قال رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم : "إن أخوف ما أخاف          
ء ، يقول اهلل يوم القيامة إذا جزى انلاس عليكم الرشك األصغر الريا

ـُـراؤون يف ادلنيا فانظروا هل جتدون عندهم  بأعماهلم : اذهبوا إىل اذلين ت
 جزاء" )صحيح رواه أمحد( 

 
. احللف بغري اهلل لقوهل صىل اهلل عليه و سلم : " َمن َحلَف بغري اهلل 2

 فقد أرشك" )صحيح رواه أمحد( 
ف بغري اهلل من الرشك األكرب ، و ذلك إذا و قد يكون احلل         

 اعتقد احلالف أن الويل هل ترصفات يرضه إذا حلف به كذباً.
 
. الرشك اخليف : و فرسه ابن عباس بقول الرجل لصاحبه : "ما شاءاهلل 3

 و شئت .....(
 و مثله : لوال اهلل و فالن ، و جيوز أن نقول : "لوال اهلل ثم فالن"



 اهلل عليه و سلم : "ال تقولوا ما شاء اهلل و شاء فالن و و قال صىل         
 لكن قولوا: ما شاء اهلل ثم شاء فالن" )صحيح رواه أمحد و غريه(

 
***** 
 

 من مظاهر الرشك

    
يه السبب الرئييس يف إن مظاهر الرشك املنترشة يف العالم االساليم 

حلروب و غريها من مصائب املسلمني و ما يالقونه من الفنت و الزالزل و ا
أنواع العذاب اذل  صبه اهلل ىلع املسلمني بسبب إعراضهم عن اتلوحيد و 
ظهور الرشك يف عقيدتهم و سلكهم ، و ادليلل ىلع ذلك ما نراه يف أكرث بالد 
املسلمني من مظاهر الرشك املتنوعة اليت حسبها الكثري من املسلمني أنها من 

بأن االسالم جاء يلحطم مظاهر الرشك أو  االسالم ، و ذللك لم ينكروها علما
 املظاهر اليت تؤد  إيله و أهم هذه املظاهر:

 
. داعء غري اهلل : و يظهر ذلك يف األناشيد و القصائد اليت تقال 1

 ينشدون : مفقد سمعتهبمناسبة االحتفال باملودل أو بذكرى تارخيية ، 
 يا إمام الرسل يا سند       أنت باب اهلل و معتمد 
 و يف دنيا  و آخريت       يا رسول اهلل خذ بيد 
 ما يبدلين عرسا يرسا       إالك يا تاج اخلرضه



و لو سمع الرسول مثل هذا تلربأ مثل ، إذ ال يبدل العرس باليرس إال اهلل 
وحده ، و مثلها قصائد الشعر اليت تكتب يف املجالت و الكتب و فيها طلب 

ل و األويلاء و الصاحلني العاجزين عن املد و العون و انلرص من الرسو
 حتقيقها .
 
. دفن األويلاء و الصاحلني يف املساجد : فرتى يف أكرث بالد املسلمني 2

القبور يف بعض املساجد و قد بنيت عليها القباب و بعض انلاس يسألونها من 
دون اهلل و قد نىه الرسول صىل اهلل عليه و سلم عن ذلك بقوهل : "لعن اهلل 

 هود و انلصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد" )متفق عليه(ايل
فإذا اكن دفن األنبياء يف املساجد ليس مرشواع فكيف جيوز دفن 

قد يُدىع من دون اهلل فيكون سببا املشايخ و العلماء ؟ علما بأن هذا املدفون 
 حلصول الرشك و االسالم حيرم الرشك و حيرم وسائله املؤدية إيله.

 
لألويلاء : بعض انلاس ينذرون ذبيحة أو ماال أو غري ذلك . انلذر 3

للويل الفالين ، و هذا انلذر رشك جيب عدم تنفيذه ألن انلذر عبادة و يه هلل 
و خيافون يوما اكن رشه مستطريا" )سورة وحده ، قال اهلل تعاىل : "يوفون بانلذر 

 االنسان(
 
نت انلية أن اذلبيحة هلل . اذلبح عند قبور األنبياء و األويلاء : و لو اك4

فهو من عمل املرشكني اذلين اكنوا يذحبون عند قبور أصنامهم املمثلة 
ألويلائهم لقول الرسول صىل اهلل عليه و سلم : "لعن اهلل من ذبح لغري اهلل" 

 )رواه مسلم(



 
. الطواف حول قبور األنبياء و األويلاء: اكجليالين و الرفايع و ابلدو  9

ريهم ألن الطواف عبادة ال جيوز إال حول الكعبة لقوهل تعاىل : و احلجسني و غ
 "و يلطّوفوا بابليت العتيق" )سورة احلج(

 
. الصالة إىل القبور : و يه غري جائزة لقوهل صىل اهلل عليه و سلم : "ال 6

 جتلسوا ىلع القبور و ال تصلوا إيلها ")رواه مسلم(
 
للصالة عندها : ال جيوز لقوهل . شد الرحال إىل القبور للتربك بها أو 7

صىل اهلل عليه و سلم : ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد املسجد احلرام و 
 مسجد  هذا و املسجد األقىص " )متفق عليه( 

و إذا أردنا اذلهاب إىل املدينة املنورة فنقول ذهبنا لزيارة املسجد انلبو  
 و السالم ىلع صاحبه . 

 
املخالفة  زل اهلل : اكحلكم بالقوانني الوضعية . احلكم بغري ما أن8

للقرآن الكريم و السنة الصحيحة إذا اعتقد جبواز العمل بتلك القوانني ، و 
مثلها الفتاوى اليت تصدر عن بعض املشايخ و يه تتعارض مع انلصوص 
االسالمية ، كتحليل الربا )متعمدا غري متأول( اذل  أعلن اهلل احلرب ىلع 

 فاعله . 
 



. طاعة احلاكم أو العلماء أو املشايخ يف أمر خيالف نص القرآن أو 5
صحيح السنة و هذا يسىم رشك الطاعة )إذا اعتقد املطيع جواز طاعتهم يف 
املعصية ( لقوهل صىل اهلل عليه و سلم : "ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق" 

هم أربابا من دون )صحيح رواه أمحد( و قوهل تعاىل : "اختذوا أحبارهم و رُهبان
اهلل و املسيحخ ابن مريم و ما أمروا إال يلعبدوا إهلا واحدا ال هلإ إال هو 

 سبحانه عما يرُشكون " )سورة اتلوبة(
 و قد فرس حذيفة العبادة بالطاعة فيما أحل هلم علماء ايلهود و حرموا.

 
***** 
 

 املشاهد و املزارات

    
سالمية ، كبالد الشام و العراق و يف ابلالد اإلإن املشاهد اليت نراها 

مرص و غريها من ابلالد ال توافق تعايلم اإلسالم ، فقد نىه الرسول صىل اهلل 
عليه و سلم عن ابلناء ىلع القبور ، فيف احلديث الصحيح : "نىه رسول اهلل 
صىل اهلل عليه و سلم أن جيصص القرب و أن يُقعد عليه و أن يُبىن عليه " 

 )رواه املسلم(
 اتلجصيص : يشمل ادلهان باللكس و غريه . و

و يف رواية صحيحة للرتمذ  : "و أن يُكتب عليه" : القرآن و الشعر و 
 غريه .
 



. إن هذه املزارات أكرثها غري صحيح فاحلسني ابن يلع ريض اهلل عنه 1
استشهد يف العراق و لم يصل إىل مرص فقربه يف مرص غري صحيح و أكرب ديلل 

قربا يف العراق و مرص و الشام ، و ديلل آخر و هو أن الصحابة ال  ىلع ذلك أن هل
يدفنون املوىت يف املسجد لقوهل صىل اهلل عليه و سم : "قاتل اهلل ايلهود اختذوا 

 قبور أنبيائهم مساجد" )متفق عليه(
 و احلكمة يف ذلك حىت تبىق املساجد خايلة من الرشك .

 فال تدعو مع اهلل أحدا" )سورة اجلن(قال اهلل تعاىل : "و أن املساجد هلل 
و اثلابت أن الرسول صىل اهلل عليه و سلم ُدفن يف بيته و لم يُدفن يف 

 مسجده ، و قد وّسع األمويون املسجد فأدخلوه فيه و يلتهم لم يفعلوا .
و قرب احلسني اآلن يطوف بعض انلاس حوهل و يطلبون حاجاتهم اليت 

ملرىض و تفريج الكربات ، و ديننا يأمروننا أن ال تطلب إىل من اهلل ، كشفاء ا
نطلبها من اهلل وحده و أن ال نطوف إال حول الكعبة ، قال تعاىل : "و يلّطوفوا 

 بابليت العتيق " )سورة احلج(
 
يف مرص إن مشهد السيدة زينب بنت يلع غري صحيح ألنها لم تمت . 2

 !!لك منها  و ال يف الشام ، و ادليلل ىلع ذلك وجود مشهد هلا يف
 
. إن اإلسالم يُنكر بناء القباب ىلع القبور و جعلها يف املساجد و لو 3

اكنت صحيحة كقرب احلسني يف العراق و عبد القادر اجليالين يف بغداد و 
اإلمام الشافيع يف مرص و غريهم للنيه العام الوارد املتقدم  ، و حدثين شيخ 

ين و يرتك القبلة و قّدم انلصيحة هل صادق أنه رأى رجال يُصيل إىل قرب اجليال



ال "فرفضها و قال هل أنت وهايب !! و كأنه لم يسمع قوهل صىل اهلل عليه و سلم : 
 " )رواه مسلم(جتلسوا ىلع القبور و ال تصلوا إيلها 

 
يف مرص بنتها بما يسىم بادلولة الفاطمية )اسمها املشاهد . إن أكرث 4

بن سعد ، ذكر اسمه ابن كثري يف ابلداية و  احلقييق العبيديون نسبة إىل عبيد
 ( قال ابن كثري عنهم :11/346انلهاية ج

كفار فساق فجار ملحدون زنادقة معطلون لإلسالم جاحدون و 
 ملذهب املجوسية معتقدون.

هؤالء الكفار راعهم ملا رأوا املساجد تمتأل باملصلني و هم ال يصلون و 
روا يف رصف انلاس عن املساجد ال حيجون و حيقدون ىلع املسلمني ففك

فأنشؤوا القباب و املزارات الاكذبة و زعموا أن فيها احلسني بن يلع و زينب 
بوا انلاس إيلها و سموا أنفسهم ت يلع و أقاموا هلا احتفاالت يلجذبن

بالفاطميني تسرتا يلميل انلاس إيلهم ، ثم أخذ عنهم املسلمون هذه ابلدع اليت 
فوا هلا األموال الطائلة و هم يف أمس احلاجة إيلها أوقعتهم يف الرشك و رص

 لرشاء األسلحة لدلفاع عن دينهم و كرامتهم . 
 
. إن املسلمني اذلين رصفوا األموال ىلع بناء القباب و املزارات و 9

اجلدران و الشواهد ىلع القبور ال تفيد امليت شيئا و لو أعطوا هذه األموال 
موات علما بأن االسالم حيرم ابلناء ىلع القبور للفقراء نلفعت األحياء و األ

 .كما تقدم 



قال صىل اهلل عليه و سلم لعيل ريض اهلل عنه : "ال تدع تمثاال إال 
طمسته و ال قربا مرشفا إال سويته" )رواه مسلم(  أ  ال ترتك قربا مرتفعا إال 

 كرّسته و جعلته قريبا من األرض .
 ر شرب حىت يُعرف.و قد سمح االسالم أن يرفع القربقد

 
. و هذه انلذور اليت تقدم لألموات يه من الرشك األكرب يأخذها 6

اخلدام باحلرام و قد يرصفونها يف املعايص و الشهوات ، فيكون صاحب انلذر و 
 الُمعطي رشيكه يف ذلك .

و لو أعطى هذا املال باسم الصدقة للفقراء الستفاد األحياء و األموات 
 حيتاجه يف قضاء حواجئه.و حتقق للمتصدق ما 

 
امهلل أرنا احلق حقا و ارزقنا اتباعه و حببنا فيه و أرنا ابلاطل باطال و 

 ارزقنا اجتنابه و كرهنا فيه.
 

***** 
 

 

 

 

 

 



 مفاسد الرشك و أرضاره

    
 إن للرشك مفاسد و أرضارا كثرية يف حياة الفرد و املجتمع أهمها : 

 
امة االنسان، و احنطاط الرشك مهانة لالنسانية : إنه إهانة لكر .1

لقدره و مزنتله ، فقد استخلفه اهلل يف األرض و كّرمه و علمه األسماء لكها، و 
سخر هل ما يف السموات و ما يف األرض مجيعا منه ، و جعل هل السيادة ىلع لك 
ما يف هذا الكو ، و لكنه جِهل نفسه و جعل بعض عنارص هذا الكون إهلا 

 -إىل يومنا هذا–أ  إهانة لالنسان أكرث من أن يرى  معبودا خيضع هل و يذل ، و
مئات املاليني من البرش يف اهلند يعبدون ابلقر اليت خلقها اهلل لالنسان و 
تلخدمه و يه صحيحة و يأكلها و يه ذبيحة ، ثم ترى بعض املسلمني 
يعكفون ىلع قبور املوىت و يسألونهم حاجاتهم و هم عبيد مثلهم ال يملكون 

رضا و ال نفعا فاحلسني ريض اهلل عنه لو يستطع أن يمنع عن نفسه ألنفسهم 
 القتل فكيف يدفع عن غريه ابلالء و جيلب انلفع ؟ 

و األموات حيتاجون دلاعء األحياء ، فنحن ندعوا هلم و ال ندعوهم من 
دون اهلل ، قال تعاىل : "و اذلين يدعون من دون اهلل ال خيلقون شيئا و هم 

 غري أحياء، و ما يشعرون أيّان يُبعثون" )سورة انلحل(  خُيلقون ، أموات

و قال تعاىل : "و منيرُشك باهلل فكأنما خّر من السماء فتخطفه الطري أو 
 تهو  به الريح يف ماكن سحيق" )سورة احلج( 

 



. الرشك  ِوكُر اخلرافات و األباطيل : ألن اذل  يعتقد بوجود مؤثر غري 2
أو اجلن أو األشباح أو األرواح يُصبح عقله اهلل يف الكون من الكواكب 

مستعدا للك خرافة و تصديق لك دجال  و بهذا يروج يف املجتمع الرشك 
بضاعة الكهنة و العرافني و السحرة و املنجمني و أشباههم ممن يدعون علم 
الغيب اذل  ال يعلمه إال اهلل ، كما يشيع يف مل هذا املجتمع إهمال األسباب و 

 نية. السنن الكو
 
. الرشك ظلم عظيم : ظلم للحقيقة ، ألن أعظم احلقائق أن ال هلإ إال 3

، و لكن املرشك اختذ غري اهلل إهلا و  اهلل ، و ال رّب غريه و ال حكم سواه
ابتىغ حكما و الرشك ظلم للنفس ألن املرشك جعل نفسه عبدا ملخلوق مثله 

 ألن املرشك باهلل فقد ظلمه أو دونه ، و قد خلقه اهلل حرا ، و الرشك ظلم للغري
 حيث أعطاه من احلق ما ليس هل . 

 
. الرشك مصدر املخاوف و األوهام : فإن اذل  يقبل عقله اخلرافات و 4

يصدق األباطيل يصبح خائفا من جهات شىت ألنه اعتمد ىلع عدة آهلة ، لكها 
اعجزة عن جلب انلفع و دفع الرض عن نفسها و هلذا ينترش يف جو الرشك 
التشاؤم و الرعب مع غري سبب ظاهر ، كما قال تعاىل :"سنليق يف قلوب اذلين 
كفروا الرعب بما أرشكوا باهلل ما لم يزُنل به سلطانا و مأواهم انلار بئس 

 مثوى الظاملني " )سورة آل عمران( 
 
. الرشك يعطل العمل انلافع : ألنه يُعلم أتباعه االعتماد ىلع الوسطاء و 9

كون العمل الصالح و يرتكبون اذلنوب معتقدين أن هؤالء الشفعاء فيرت



سيشفعون هلم عند اهلل و هذا اعتقاد العرب قبل االسالم اذلين قال اهلل فيهم : 
"و يعبدون من دون اهلل ما ال يرضهم و ال ينفعهم و يقولون هؤالء شفعاؤنا 

ـنبِّئون اهلل بما ال يعلم يف السموات و ال يف ا ـُ ألرض سبحانه و عند اهلل قل أت
 تعاىل عما يرُشكون" )سورة يونس(

و هؤالء انلصارى اذلين يعملون املنكرات معتقدين أن املسيح قد          
َـّـر عنهم اخلطايا حىت ُصِلب بزعمهم و بعض املسلمني يرتكون الواجبات و  كف
يفعلون املحرمات و يعتمدون ىلع شفاعة رسوهلم دلخول اجلنة ، مع أن 

كريم يقول بلنته فاطمة : "يا فاطمة بنت حممد َسليين من ميل ما رسوهلم ال
 شئِت ال أغين عنك من اهلل شيئا" )رواه ابلخار (

 
. الرشك سبب اخللود يف انلار : و الرشك سبب للضياع يف ادلنيا و 6

العذاب املؤبد يف اآلخرة ، قال تعاىل : "إنه من يرُشك باهلل فقد حّرم اهلل عليه 
 واه انلار و ما للظاملني من أنصار" )سورة املائدة(اجلنة و مأ

و قال صىل اهلل عليه و سلم :" من مات و هو يدعو من دون اهلل نّدا 
ِـّد : املثيل و الرشيك.دخل انلار"   )رواه ابلخار ( ، و انل
 
. الرشك يفرق األمة ، قال تعاىل : "و ال تكونوا من املرشكني من اذلين 7

 ا شيعا لك حزب بما دليهم فرحون" )سورة الروم(فرقوا دينهم و اكنو
 

 
 



 اخلالصة
    

إن لك الفصول املتقدمة توضح وضوحا تاما أن الرشك أعظم أمر جيب 
االحرتاز منه ، و الرتفع عنه، و اخلوف من اتلورط فيه ألنه أعظم اذلنوب و 
ألنه حيبط لك ما يعمله العبد من أعمال صاحلة قد يكون منها نفع لألمة و 
خدمة لإلنسانية ، كما قال تعاىل : "و قدمنا إىل ما عموا من عمل فجعلناه هباء 

 منثورا" )سورة الفرقان( 
 )نقال من كتاب ديلل املسلم يف االعتقاد للشيخ عبد الغين خياط(

 
 
 

***** 
 

 اتلوسل املرشوع

    
لة" قال اهلل تعاىل : " يا أيها اذلين آمنوا اتقوا اهلل و ابتغوا إيله الوسي

 )سورة املائدة( 
 قال قتادة : تقربوا إيله بطاعته و العمل بما يرضيه. 

و اتلوسل املرشوع هو اذل  أمر به القرآن و حاكه الرسول صىل اهلل 
 عليه و سلم و عمل به الصحابة ، و هل أنواع عديدة أهمها : 



 
نا . اتلوسل باإليمان : قال تعاىل حييك توسل عباده بإيمانهم : "ربنا إن1

سمعنا ُمناديا يُناد  لإليمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر نلا ذنوبنا و 
 كفر عنها سيئاتنا و توفنا مع األبرار " )سورة آل عمران(

 
. اتلوسل بتوحيد اهلل : كداعء يونس عليه السالم حني ابتلعه احلوت : 2

املني فاستجبنا أْن ال هلإ إال أنت سبحانك إين كنت من الظ"فنادى يف الظلمات 
ـُـنيج املؤمنني" )سورة األنبياء(  هل و جنَّيناه من الغمِّ و كذلك ن

 
. اتلوسل بأسماء اهلل : قال تعاىل : "و هلل األسماء احلسىن فادعوه بها" 3

 )سورة األعراف(
أسألك بكل اسم هو و من داعء الرسول صىل اهلل عليه و سلم قوهل :" 

 سن صحيح(لك .." )رواه الرتمذ  و قال ح
 
يا قيوم . اتلوسل بصفات اهلل كقوهل صىل اهلل عليه و سلم :"يا يح 4

 برمحتك أستغيث" )حسن رواه الرتمذ ( 
 . و قال الشيخ الرفايع : اطلبوا حواجئكم من اهلل بمحبته ألويلائه

 
. اتلوسل باألعمال الصاحلة : اكلصالة و بر الوادلين و حفظ احلقوق و 9

اذلكر و تالوة القرآن و الصالة ىلع انليب صىل اهلل عليه و  األمانة و الصدقة و
سلم ، و حبنا هل و ألصحابه ... و غريها من األعمال الصاحلة ، فقد ثبت يف 



صحيح مسلم قصة أصحاب الغار اذلين ُحبسوا فيه ، فتوسلوا إىل اهلل حبفظ 
 حق األجري و االحسان للوادلين ففرج اهلل عنهم .

 
هلل برتك املعايص اكمخر و الزنا و غريها من املحرمات ، و . اتلوسل إىل ا6

 قد توسل أحد أصحاب الغار اذلين ُحبسوا فيه برتكه الزنا ففرج اهلل عنه . 
و بعض املسلمني تركوت العمل الصالح و اتلوسل به، و جلؤوا إىل اتلوسل 
بأعمال غريهم من األموات خمالفني هد  الرسول صىل اهلل عليه و سلم و 

 صحابته. 
 
. اتلوسل بطلب ادلاعء من األنبياء و الصاحلني األحياء ، فقد ورد أن 7

رجال رضير ابلرص أىت انليب صىل اهلل عليه و سلم ، فقال : اُدع اهلل أن 
و إن شئت صربَت فهو خري لك ، فقال:  اهلل لك . قال : إن شئت دعوُت يعافيين 

 ركعتني و يدعو بهذا ادلاعء : ادُعه ، فأمره أن يتوضأ فـيُحسن وضوءه فيصيل
امهلل إين أسألك و أتوجه إيلك بنبيك نيب الرمحة يا حممد إين توجهت بك إىل 
ريب يف حاجيت هذه فتقىض يل ، امهلل شفعه يّف و شفعين فيه . قال : ففعل 

 الرجل فربأ . )صحيح رواه أمحد(
داع لألعىم يفيد هذا احلديث : أن الرسول صىل اهلل عليه و سلم          

و هو يح، فاستجاب اهلل داعءه و أمره أن يدعو نلفسه و يتوجه إىل اهلل بداعء 
، و ال  داعء خاص يف حياته صىل اهلل عليه و سلمنبيه فقبل اهلل منه و هذا 

و لم يستفد منه العميان بعد  يمكن ادلاعء بعد الوفاة ألن الصحابة لم يفعلوه
 هذه احلادثة .   

***** 



 
 

 املمنوع اتلوسل

    
  ال أصل هل يف ادلين ، و هو أنواع : اتلوسل املمنوع : هو اذل  

 
. اتلوسل باألموات ، و طلب احلاجات منهم و االستعانة بهم كما هو 1

ألن اتلوسل هو الطلب من اهلل واقع ايلوم و يسمونه توسال ، و ليس كذلك 
احلسىن ، و داعء بواسطة مرشوعة اكإليمان و العمل الصالح و أسماء اهلل 

األموات إعراض عن اهلل و هو من الرشك األكرب ، لقوهل تعاىل:"و ال تدُع من 
دون اهلل ما ال يَنفعك و ال يرَضك فإْن فعلَت فإنك إذا من الظاملني")سورة 

 يونس(
 الظاملني : املرشكني.

 
أما اتلوسل جباه الرسول كقولك : "يا رب جباه حممد اشفين" فهو بدعة  .2

الصحابة لم يفعلوه و ألن عمر اخلليفة توسل بالعباس حيّا بداعئه و لم  ألن
يتوسل بالرسول صىل اهلل عليه و سلم بعد موته عندما طلب نزول املطر ، و 
حديث: "توسلوا جبايه" ال أصل هل ، كما قال شيخ االسالم ابن تيمية و هذا 

حمتاج لواسطة إذا اعتقد أن اهلل اتلوسل ابلديع قد يؤد  للرشك و ذلك 
اكألمري و احلاكم ألنه شبه اخلالق باملخلوق. و قال أبو حنيفة :"أكره أن أسأل 

 اهلل بغري اهلل" )كما يف ادلر املختار( .



 
. و أما طلب ادلاعء من الرسول بعد موته ، كقولك: "يا رسول اهلل ادع 3

سلم : "إذا يل" فغري جائز ، ألن الصحابة لم يفعلوه و لقوهل صىل اهلل عليه و 
مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو 

 ودل صالح يدعو هل" )رواه مسلم(.
 

***** 
 

 رشوط حتقيق انلرص

    
إن القارئ لسرية الرسول صىل اهلل عليه و سلم و جهاده يرى املراحل 

 اتلايلة:
 
سلم ثالث عرش اعما  . مرحلة اتلوحيد : بيق الرسول صىل اهلل عليه و1

يف مكة املكرمة ، و هو يدعو قومه إىل توحيد اهلل يف العبادة و ادلاعء و احلكم 
و حماربة الرشك ، حىت ثبتت هذه العقيدة يف نفوس أصحابه و أصبحوا 

 شجعانا ال خيافون إال اهلل.
فيجب ىلع ادلاعة أن يـبدؤوا باتلوحيد و حيذروا من الرشك          
 سول اهلل من املقتدين. يلكونوا بر
 



. مرحلة األخوة : لقد هاجر الرسول صىل اهلل عليه و سلم من مكة إىل 2
املدينة يلكّون املجتمع املسلم القائم ىلع اتلحابب، فأول ما بدأ به هو بناء 
مسجد جيتمع فيه املسلمون لعبادة ربهم و يتاح هلم االجتماع لك يوم مخس 

بادر الرسول صىل اهلل عليه  و سلم إىل املؤاخاة مرات ، يلنظموا حياتهم و قد 
بني ذلاألنصار ساكن املدينة و بني املهاجرين من مكة اذلين تركوا أمواهلم 

 فعرض األنصار أمواهلم للمهاجرين و قّدموا هلم لك ما حيتاجون إيله. 
و لقد وجد الرسول صىل اهلل عليه و سلم ساكن املدينة ، و هم من          

و اخلزرج بينهم عداوة قديمة ، فأصلح بينهم ، و أزال احلقد و العداوة األوس 
من صدورهم و جعلهم إخوة حمابني يف اإليمان و اتلوحيد . كما جاء يف 

 . الخ …احلديث : املسلم أخو املسلم 
 
. االستعداد : لقد أمر القرآن الكريم باالستعداد لألعداء فقال :"و 3

 قّوة" )سورة األنفال(أعّدوا هلم ما استطعتم من 
و فرسها الرسول صىل اهلل عليه و سلم بقوهل: "إال إن القوة الريم" )رواه 

 مسلم( 
و الريم و تعليمه واجب ىلع لك مسلم حسب استطاعتهم ، فاملدفع و 
ادلبابة و الطائرة و غريها من األسلحة اليت حتتاج إىل تعليم الريم عند 

تعلموا الرماية و أجروا املباريات و استعماهلا ، و يلت طالب املدارس 
املسابقات الستفادوا يف ادلفاع عن دينهم و مقدساتهم ،و لكن األوالد 
يضيعون أوقاتهم يف لعب الكرة و إجراء املباريات فيكشفون األفخاذ اليت 

 أمرنا االسالم بسرتها و يضيعون الصلوات اليت أمرنا اهلل باملحافظة عليها.
 



ىل عقيدة اتلوحيد و نكون إخوانا متحابني و نستعد . و عندما نعود إ4
لألعداء بالسالح سيتحقق إن شاء اهلل انلرص للمسلمني كما حتقق انلرص 
للرسول صىل اهلل عليه و سلم و صحابته من بعده .. قال تعاىل: " يا أيها اذلين 

 ينرصكم و يُصبْت أقدامكم" )سورة حممد(  نرصوا اهللـآمنوا إْن ت
 
ذا معناه أن هذه املراحل منفصلة  ، بمعىن أن مرحلة األخوة . ليس ه9

 ال تكون مع مرحلة اتلوحيد ، فهذه املراحل يمكن أن تتداخل. 
 

***** 
 

 و اكن حقا علينا نرص املؤمنني

    
هذه اآلية الكريمة تبني أن اهلل تعهد للمؤنني بانلرص ىلع أعدائهم          

رسوهل يف غزوة بدر و األحزات و غريهما  و هو وعد ال يتخلف فقد نرص اهلل
من الغزوات و نرص أصحاب رسول اهلل بعده ىلع أعدائهم ، و انترش االسالم و 
فتحت ابلالد و انترص املسلمون رغم األحداث و املصائب و اكت العاقبة 
للمؤمنني ، رغم األحداث و املصائب ، و اكنت العاقبة للمؤمنني اذلين صدقوا 

نهم و توحيدهم و عبادتهم و داعئهم اربهم يف وقت الشيدة و الرخاء اهلل يف إيما
، و هذا القرآن حييك حال املؤمنني يف غزوة بدر و هم قليلون يف العدد و العدة 
، فيدعون ربهم : "إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أين ممدكم بألف من 

 املالئكة مردفني" )سورة األنفال(



أمدهم باملالئكة يقاتلون معهم فيرضبون فاستجاب اهلل داعءهم ، و 
أعناق الكفار و يرضبون أطرافهم ، و ذلك حني قال : "فارضبوا فوق األعناق و 

 ارضبوا منهم لّك بنان" )سورة األنفال(
 

و تم نرص للمؤمنني املوحدين ، قال اهلل تعاىل : "و لقد نرصكم اهلل          
 شكرون" )سورة آل عمران( ببدر و أنتم أذلة فاتـقوا اهلل لعلكم ت

و اكن من داعء الرسول صىل اهلل عليه و سلم يف معركة بدر :          
"امهلل أجنز يل ما وعدتين امهلل آتين ما وعدتين ، امهلل إن تهلك هذه العصابة 

 من أهل االسالم ال تعبد يف األرض" )رواه مسلم( 
 

د أعدائهم يف أكرث و نرى املسلمني ايلوم خيوضون املعارك ض         
ابلالد و ال ينترصون فما هو سبب ذلك ؟ هل يتخلف وعد اهلل بالنسبة 
للمؤمنني ؟ ال أبدا ال يتخلف و لكم أين املؤمنون حىت يأتيهم انلرص املذكور 

 يف اآلية ؟ نسأل املجاهدين:
. هل استعدوا بااليمان و اتلوحيد الذلين بدأ بهما الرسول دعوته يف 1

 تال ؟ مكة قبل الق
. هل أخذوا بالسبب اذل  أمرهم به ربهم بقوهل: "و أعدّوا هلم ما 2

 استطعتم من قوة" و قد فرسها الرسول صىل اهلل عليه و سلم بالريم .
. هل دعوا ربهم و أفردوه بادلاعء عند القتال ، أم أرشكوا معه غريه 3

عبيد هلل ، ال فراحوا يسألون انلرص من غريه ممن يعتقدون فيهم الوالية، و هم 
يملكون ألنفسهم نفعا و ال رضا ، و ملاذا ال يقتدون بالرسول يف داعئه لربه 

 وحده ؟ "أليس اهلل بكاٍف عبده ؟" )سورة الزمر(.



هل ُهم جمتمعون و متحابون فيما بينهم شعارهم قول ربهم: "و ال . 4
 تنازعوا فتفشلوا و تذهب رحيكم" )سورة األنفال(

عقيدتهم و أوامر دينهم اليت تأمر باتلقدم   املسلمون . و أخريا ملا ترك9
العليم و احلضار  ختلفوا عن سائر األمم ، و حني يعودون دلينهم يعودوا هلم 

 تقدمهم و عزتهم.
. إذا حققتم االيمان املطلوب ، فسيأتيكم انلرص املوعود : "و اكن حقا 6

 علينا نرص املؤمنني" )سورة الروم(
 

***** 
 

 رب و أنواعهالكفر األك

    
الكفر األكرب خُيرج صاحبه من االسالم و هو الكفر          

 االعتقاد  و أنواعه كثرية منها : 
 
، أو بعض ما كفر اتلكذيب : و هو تكذيب القرآن أو احلديث . 1

جاء فيهما ، و ادليلل قوهل تعاىل : "و من أظلم ممن افرتى ىلع اهلل كذبا أو كذب 
 )سورة العنكبوت(  يس يف جهنم مثوى للاكفرين "باحلق ملا جاءه أل

و قوهل تعاىل :"أفتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض" )سورة 
 ابلقرة(



 
. كفر اإلباء و االستكبار مع اتلصديق و هو عدم االنقياد للحق مع 2

االقرار به ، ككفر إبليس و ادليلل قوهل تعاىل :"و إذ قلنا للمالئكة اسجدوا 
 إال إبليس أىب و استكرب و اكن من الاكفرين" )سورة ابلقرة( آلدم فسجدوا

 
. كفر الظن و الشك بيوم القيامة ، أو انكاره و عدم اتلصديق به و 3

ادليلل قوهل تعاىل : " و ما أظن الساعة قائمة و لنئ رُِددُت إىل ريب ألجدّن خرياً 
 منها منقبا" )سورة الكهف( 

باذل  خلقك من تراب ثم من نطفة  "قال هل صاحبه و هو حياوه أكفرت
 ثم سواك رجال" )سورة الكهف( 

 
. كفر اإلعراض: و هو اإلعراض عن مطالب االسالم غري مؤمن بها 4

 )سورة األحقاف(و ادليلل قوهل تعاىل : "و اذلين كفروا عما أنِذروا ُمعرضون" 
 
 . كفر انلفاق : و هو إظهار االسالم باللسان و خمالفته يف القلب و9

ـُطبع ىلع قلوبهم فهم ال  األعمال لقوهل تعاىل :"ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فـ
 )سورة املنافقون(يفقهون" 

و قوهل تعاىل : "و من انلاس من يقول آمنا باهلل و بايلوم اآلخر و ما هم 
 بمؤمنني" )سورة ابلقرة(

 



. كفر اجلحود: و هو اذل  ينكر شيئا معلوما من ادلين مثل أراكن 6
سالم أو االيمان ، اكذل  يرتك الصالة غري معتقد بها ، فهو اكفر مرتد عن اال

 االسالم.
و كذلك احلاكم إذا جحد حكم اهلل ، لقوهل تعاىل : "و َمن لم حيكم 

 بما أنزل اهلل فأوئلك هم الاكفرون" )سورة املائدة( 
 قال ابن عباس : َمن جحد ما أنزل اهلل فقد كفر .

 
***** 
 

 و أنواعه الكفر األصغر

    
 الكفر األصغر : هو اذل  ال خيرج صاحبه من االسالم مثل : 

 
. كفر انلعمة و ادليلل قوهل تعاىل خياطب املؤمنني من قوم موىس 1

عليه السالم : "و إذ تأذن ربكم لنئ شكرتم ألزيدنكم و لنِئ كفرتم إن 
 عذايب لشديد" )سورة إبراهيم(.

 
معصية أطلق عليها الشارع اسم . الكفر العميل : و هو أصل لك 2

الكفر مع بقاء اسم اإليمان ىلع فاعله ، مثل قوهل صىل اهلل عليه و 
 سلم :"سباُب املسلم فسوق و قتاهُل كفر" )رواه ابلخار ( 



و قوهل صىل اهلل عليه و سلم:"ال يزين الزاين حني يزين و هو مؤمن و ال 
  يرشب اخلمر حني يرشبها و هو مؤمن" )رواه مسلم(

فهذا كفر ال خيرج صاحبه من االسالم خبالف الكفر          
 االعتقاد . 

 
. احلاكم بغري ما أنزل اهلل ، و هو معرتف حبكم اهلل قال ابن 3

فاسق و اختاره ابن جرير ، و قال عطاء: كفر عباس : من أقر به فهو ظالم 
 دون كفر.
 
 

***** 
 

 احذروا الطواغيت

    
د من دون اهلل و ريض بالعبادة من معبود أو الطاغوت : هو لك ما ُعب

 متبوع أو ُمطاع يف غري طاعة اهلل و رسوهل.
و لقد أرسل اهلل الرسل يلأمروا أقوامهم بعبادة اهلل و اجتـناب 

 الطاغوت. 
قال تعاىل: " ولقد بعثنا يف لّك أمة رسوال أن اعبدوا اهلل و اجتـنبوا 

 الطاغوت" )سورة انلحل(



 
 ة و رؤوسهم مخسة : و الطواغيت كثري

 
. الشيطان ادلايع إىل عبادة غري اهلل و ادليلل قوهل تعاىل : "ألم أعهْد 1

 إيلكم يا بين آدم أن ال تعبدوا الشيطان ، إنه لكم عدّو مبني" )سورة يس(
 
احلاكم الظالم املغري ألحاكم اهلل تعاىل ، كواضع ادلستور اذل  . 2

اىل منكرا ىلع املرشكني املرّشعني بما لم خيالف االسالم ، و ادليلل قوهل تع
ـَـرعوا هلم ِمن ادلين ما لم يأذن به اهلل" )سورة  ـُـراكء ش يرض به اهلل : "أم هلم ش

 الشورى(
 
. احلاكم بغري ما أنزل اهلل ، إذا اعتقد عدم صالحية ما أنزل اهلل ، أو 3

ـُـم بما أنزل  اهلل ، فأوئلك هم أجاز احلكم بغريه ، قال تعاىل : "و َمن لم حيك
 الاكفرون " )سورة املائدة( 

 
يف . اذل  يدىع علم الغيب من دون اهلل لقوهل تعاىل : "قل ال يَعلُم َمن 4

 السموات و األرض الغيَب إال اهلل" )سورة انلمل( 
 
. اذل  يعبده انلاس و يدعونه من دون اهلل و هو راض بذلك و ادليلل 9

إين هلإ من دونِه ، فذلك جنزيه جهنم ، كذلك جنز  قوهل تعاىل :"و َمن يقْل منهم 
 الظامليـن" )سورة األنبياء( 



و اعلم أنه جيب ىلع املؤمن أن يكفر بالطاغوت حىت يكون          
مؤمنا مستقما . و ادليلل قوهل تعاىل : "فمن يكفْر بالطاغوت و يؤمن باهلل فقد 

 سميع عليم" )سورة ابلقرة(استمسك بالُعروة الُوثـىق ال انفصام هلا و اهلل 
 

و هذه اآلية ديلل ىلع أن عبادة اهلل ال تنفع إال باجتناب عبادة ما سواه ، 
وورد يف هذا املعىن قوهل صىل اهلل عليه و سلم : "َمْن قال ال هلإ إال اهلل و كفر 

 بما يُعبد من دون اهلل َحُرَم ماهل و دمه" )رواه مسلم(
 

***** 
 

 انلفاق األكرب

    
فاق األكرب هو إظهار االسالم باللسان و اعتقاد الكفر يف القلب و انل

 اجلنان و هو ىلع أنواع : 
 
. تكذيب الرسول صىل اهلل عليه و سلم ، أو تكذيب بعض ما جاء 1

 به.
 
 . بغض الرسول صىل اهلل عليه و سلم ، أو بغض بعض ما جاء به.2
 



. و صاحب انلفاق . الفرح بهزيمة االسالم أو كراهية انتصار دينه3
رِْك  عذابه أشد من الكفار و خطره أعظم لقوهل تعاىل: "إن املنافقني يف ادلَّ

 األسفل من انلار" )سورة النساء(
 

و هلذا وصف اهلل الاكفرين بآيتني ، ووصف املنافقني بثالثة عرش          
 آية يف أول سورة ابلقرة . 

ومون و لكن خطرهم و نرى الصوفية مسلمني يُصلون و يص         
ـبيحون داعء غري اهلل اذل  هو  ـُ عظيم حيث يفسدون عقائد املسلمني ، في
ـُـوَّ اهلل ىلع  من الرشك األكرب ، و يعتقدون أن اهلل يف لك ماكن ، و ينفون عل

 عرشه خمالفني القرآن و احلديث.
 

***** 
 

 انلفاق األصغر

    
فقني اليت أخرب عنها هو انلفاق العميل اكملسلم املتصف بصفة املنا

ث َكذب و إذا  الرسول صىل اهلل عليه و سلم بقوهل : "آية املنافق ثالث: إذا حدَّ
ـُـِمَن خان" )متفق عليه(   وَعَد أخلَف و إذا أؤت

 
و قال رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم :"أربع من كنَّ فيه اكن منافقا 

من انلفاق حىت  خالصا ، و َمْن اكنت فيه خصلة منهن اكنت فيه خصلة



ث كذب ، و إذا وَعَد أخلف ، و إذا اعهد غَدر و إذا خاصم  يَدعها : إذا حدَّ
 فَجر" )متفق عليه( 

 
 و هذا نفاق ال خيرج صاحبه من االسالم إال أنه من الكبائر . 

 
قال الرتمذ  : معىن هذا عند أهل العلم : نفاق العمل ، و إنما نفاق 

ىل اهلل عليه و سلم. )نقاًل من جامع األصول اتلكذيب ىلع عهد رسول اهلل ص
 .(  965/ 11ج  –

 
***** 
 

 أويلاء الرمحن و أويلاء الشيطان

    
قال اهلل تعاىل : "إال إن أويلاء اهلل ال خوف عليهم و ال ُهم          

 حيزنون، اذلين آمنوا و اكنوا يتقون" )سورة يونس(
 

اذل  جيتنب املعايص ، و ؤمن اتليق تفيد هذه اآلية أن الويل هو امل         
يدعو ربه و ال يرُشك به أحًدا ، و قد تظهر هل كرامة عند احلاجة مثل كرامة 

 مريم حينما اكنت جتد رزقا يف بيتها.
 



د ، و ال يشرتط           فالوالية ثابتة و ال تكون إال ملؤمن طائع ُموَحِّ
 لم يشرتطها.ظهور الكرامة للويل حىت يكون ويلا، ألن القرآن 

 
و ال يمكن أن تظهر الوالية ىلع يِد فاسق أو مرشك يدعو غري          

اهلل ، ألن ذلك من عمل املرشكني ، فكيف يكون من األويلاء املكرمني ؟ و 
الكرامة ال تكون بالوراثة من األجداد ، بل تكون باإليمان و العمل الصالح 

ديد يف بطونهم ، أو أكل انلار ، ، و ما يظهر ىلع بعض املبتدعني من رضب احل
فهو من عمل الشيطان و هو استدراج هلم ليسريوا يف ضالهلم : قال اهلل تعاىل : 

ـْـيمُدْد هل الرمحن مّدا" )سورة مريم(   "قل َمن اكن يف الضاللة فـل
 

شاهدوا من املجوس أكرث من هذا كرضب و اذلين ذهبوا إىل اهلند          
و غري ذلك رغم كفرهم ! و االسالم ال يُقر هذه السيف بلعضهم ابلعض 

األعمال اليت لم يعملها الرسول صىل اهلل عليه و سلم و صحابته، و لو اكن فيها 
 خريا لسبقونا إيلها . 

 
إن الويل عند كثري من انلاس هو اذل  يعلم الغيب و هذا مما          

د لقوهل تعاىل :"اعلُِم اختص به اهلل وحده ، و قد يُطلع بعض رسله عندما يُري
 الغيب فال يُظهر ىلع عيبه أحدا إال َمن ارتىض من رسول .." )سورة اجلن(

 فاآلية خصصت الرسول و لم تذكر غريه. 
 



و بعض انلاس يرى قرباً بين عليه قبه فيظن أنه ويل ، و قد يكون          
ه االسالم فيف هذا القرب لفاسق أو ليس فيه أحد ، و ابلناء ىلع القبور قد حرم

احلديث : "نىه صىل اهلل عليه و سلم أن جُيّصص القرب و أن يُبىن عليه" )رواه 
 مسلم( .
 

ـُـصبْت هل           فليس الويل من ُدفن يف مسجد أو أقيم هل رضيح أو ن
قبة ، فهذا خمالف تلعايلم االسالم ، كما أن رؤيا امليت يف املنام ال تعترب ديلاًل 

 يته، فقد تكون أضغاث أحالم من الشيطان .رشعياً ىلع وال
 

***** 
 

 خرافات و ليست كرامات

    
اتلوحيد حتت عنوان : "خرافات حول ادلسويق" جاء يف نرشت          

: أنه اكن يتلكم جبميع اللغات : عجيم و رسياين و لغات حاشية الصاو  
، و أن قدمه لم  الوحش و الطري ، و أنه صام يف املهد ، و رأى اللوح املحفوظ

تسعها ادلنيا ، و أنه ينقل اسم ُمريده من الشقاوة إىل السعادة ، و أن ادلنيا 
 جعلت يف يده اكخلاتم ، و أنه جاوز سدرة املنتىه".

باطل ال يصدقه إال غيب جاهل ، بل هو كفر رصاح ، و هذا الكم          
لق صىل اهلل سيد اخلفكيف اطلع ىلع اللوح املحفوظ اذل  ال يطلع عليه 

 عليه و سلم ؟



 و كيف ينقل دراويشه من الشقاوة إىل السعادة ؟ ..         
لك هذه خرافات حيكيها املتصوفة فخورين و ما َدَروا أنهم يف ضالل 

 مبني .
احذر قراءة الكتب اليت حتتو  مثل هذه اخلرافات : منها          

نزهة املجالس ، و الروض  ، والطبقات الكربى للشعراين، و خزينة األرسار 
الفائق، و ماكشفة القلوب للغزايل ، و العرائس للثعاليب ، فلكها كتب حيرم 

 طبعها و بيعها و قراءتها إال ىلع وجه اإلنكار . 
 

***** 
 

 أنواُع ُشَعب اإليمان

    
قال رسول اهلل صىل اهلل عليه : "اإليماُن بضٌع و ِستون ُشعبة          
 ال هلإ إال اهلل ، و أدناها إماطة ُ األذى عن الطريق" )رواه مسلم( فأفضلها قوُل 
 و قد خلَّص احلافظ يف الفتح ما أورده ابن حبان بقوهل :          

إن هذه الشعب تتفرع من أعمال القلب و أعمال اللسان و أعمال 
 ابلدن : 
. فأعمال القلب املعتقدات و انليات ، و يه أربع و عرشون خصلة: 1

اليمان باهلل ، و يدُخل فيه االيمان بذاته و صفاته و توحيده بأنه "ليس كمثله ا
 يشء و هو السميع ابلصري" )سورة الشورى(



و اعتقاد حدوث ما دونه و االيمان بمالئكته و كتبه و رسله          
بالقدر خريه و رشه و اإليمان بايلوم اآلخر ، و يدخل فيه السؤال يف القرب و 

عذابه و ابلعث و النشور و احلساب و املّيان و الرصاط  و اجلنة و نعيمه و 
انلار، و حمبة اهلل، و احلُب و ابلغُض فيه ، و حمبة انليب صىل اهلل عليه و سلم و 
اعتقاد تعظيمه : و يدُخل فيه الصالة عليه صىل اهلل عليه و سلم و اتباع سنته 

، و اتلوبة و اخلوف ، و الرجاء  ، و اإلخالص: و يدخل فيه ترك الرياء و انلفاق
و الشكر و الوفاء و الصرب ،و الرضا بالقضاء و القدر و اتلولك و الرمحة و 
اتلواضع : و يدخل فيه توقري الكبري ، و رمحة الصغري ، و ترك الِكرب و الُعجب ، 

 و ترك احلسد و احلقد و الغضب.
 
 :. و أعمال اللسان : و تشتمل ىلع سبع خصال 2

باتلوحيد )شهادة أن ال هلإ إال اهلل و أن حممدا رسول اهلل( و  اتللفظ
تالوة القرآن و تعلم العلم و تعليمه و ادلاعء و اذلكر و يدخل فيه االستغفار و 

 التسبيح ... و اجتناب اللغو .
 
 . و أعمال ابلدن : و تشتمل ىلع ثمان و ثالثني خصلة :3
 

 عرشة خصلة: أ( منها ما يتعلق باألعيان ، و يه مخسة 
اتلطّهر حّسـاً و حكماً : و يدخل فيه اجتـناب انلجاسات ، و سرت 

و اجلود : و و فك الرقاب ،  العورة ، و الصالة فرضا و نفال ، و الزاكة كذلك ، 
يدخل فيه إطعام الطعام ، و إكرام الضيف، و الصيام فرضا و نفال ، و 

عمرة ، و الطواف كذلك ، و االعتاكف ، و اتلماس يللة القدر ، و احلج و ال



الفرار بادلين : و يدخل فيه اهلجرة من دار الرشك إىل دار اإليمان و الوفاء 
بانلذر و اتلحر  يف األمان بأن يكون احللف عد احلاجة، و أداء الكفارات 

 مثل كفارة ايلمني و كفارة اجلماع يف نهار رمضان.
 

اتلعفف بانلاكح و ب( و منها ما يتعلق باألتباع و يه ست خصال : 
القيام حبقوق العيال و بر الوادلين و يدخل فيه اجتناب العقوق و تربية األوالد 

 ، و صلة الرحم ، و طاعة السادة يف غري معصية اهلل ، و الرفق بالعبيد.
 

 ج( و منها ما يتعلق بالعامة ، و يه سبع عرشة خصلة : 
)و هم  ، و طاعة أويل األمرالقيام باإلمارة مع العدل ، و متابعة اجلماعة 

: و يدخل فيه ، و اإلصالح بني انلاس  حاكم املسلمون إذا لم يأمروا بمعصية(
قتال اخلوارج )و هم اذلين يكفرون املسلم بارتكاب الكبائر( و ابلغاة ، و 
املعاونة ىلع الرب و اتلقوى: و يدخل فيه األمر باملعروف و انليه عن املنكر ، و 

و اجلهاد : و منه املرابطة و أداءاألمانة، و منه أداء اخلُمس، و إقامة احلدود، 
القرض مع وفائه و إكرام اجلار و حسن املعاملة ، و يدخل فيه مجع املال من 
ـّه ، و إنفاقه يف حقه ، و يدخل فيه ترك اتلبذير و اإلرساف ، و رد السالم ،  ِحل

للهو ، و إماطة األذى و تشميت العاطس، كفُّ الرضر عن انلاس ، و اجتناب ا
 عن الطريق. 

 
و هذا احلديث املتقدم يدل ىلع أن اتلوحيد هو لكمة ال هلإ إال اهلل          

أىلع مراتب اإليمان و أفضلها. فعىل ادلاعة أن يبدؤوا باألىلع ثم األدىن ، و 



باألساس قبل ابلناء ، و باألهم فاملهم، ألن اتلوحيد هو اذل  مجع األمة العربية 
ن منهم ادلولة املسلمة دولة اتلوحيد .   و األعجمية ىلع االسالم و كوَّ

 
***** 
 

 أسباب حدوث املصائب و إزاتلها

    
ذكر القرآن الكريم أسباب نزول املصائب و كيف يرفعها اهلل عن          

 عباده ، منها قوهل تعاىل : 
 
وم حىت يغريوا ما . "ذلك بأن اهلل لم يُك ُمغيِّـًرا نِعمة أنعمها ىلع ق1

 بأنفسهم" )سورة األنفال( 
 
. "و ما أصابكم من ُمصيبة فبما كسبْت أيديكم و يَعـفو عن كثري" 2

 )سورة الشورى( 
 
. "ظهر الفساد يف الرب و ابلحر بما كسبْت أيد  انلاس يلُذيقهم بعض 3

 اذل  عملوا لعلهم يرجعون" )سورة الروم(
 



منة ُمطمئنة ، يأتيها رزقها رغدا من . "و رضب اهلل مثال قرية اكنت آ4
لك ماكن فكفرْت بأنعم اهلل فأذاقها اهلل بلاس اجلوع و اخلوف بما اكنوا 

 يصنعون" )سورة انلحل( 
 
ـُـفيدنا أ اهلل تعاىل اعدل و حكيم و أنه لم . 9 إن هذه اآليات الكريمة ت

ال سيما االبتعاد يزُنل ابلالء ىلع قوم إال بسبب عصيانهم هلل و خمالفة أوامره، و 
عن اتلوحيد و انتـشار مظاهر الرشك يف أكرث ابلالد االسالمية اليت تعاين 
بسببه الفنت و املحن و لن تزول إال بالرجوع إىل توحيد اهلل و حتكيم رشيعته 

 يف انلفس و املجتمع. 
 
. ذكَر القرآن حال املرشكني و داعءهم هلل وحده حني نزول املصائب و 6

، فلما جناهم مما هم فيه اعدوا إىل الرشك و داعء غري اهلل يف وقت حلول الشدة 
 الرخاء. 

قال تعاىل : "فإذا ركبوا يف الفلك َدَعُوا اهلل خملصني هل ادّلين فلما جناهم 
 .إىل الربِّ إذا هْم يرُشكون" )سورة العنكبوت( 

 
، و  . إن كثرًيا من املسلمني ايلوم إذا وقعوا يف مصيبة دعوا غري اهلل7

صاحوا:" يا رسول اهلل يا جيالين ، يا رفايع يا مرغين، يا بدو  يا شيخ 
فهم يرشكون يف الشدة و يف الرخاء ، خيالفون الكم ربهم و الكم  العرب .." 

 !رسوهلم صىل اهلل عليه و سلم 
 



. إن املسلمني يف غزوة أحد حينما ُهزموا بسبب خمالفة بعض الرماة 8
، فقال هلم اهلل تعاىل : "قل هو من عند أنفسكم"  لقائدهم تعجبوا من ذلك

 )سورة آل عمران( . 
ـُـغلب ِمن قلة "   و يف غزوة حنني حينما قال بعض املسلمني : "لن ن

فاكنت اهلزيمة ، و اكن العتاب من اهلل ف قوهل تعاىل: "و يوَم ُحننْي إن 
ـُـغـِن عنكم شيئا" )سورة اتلوبة(  ـُـكم فلم ت  أعجبتكم كرَثت

 
 . كتب عمر بن اخلطاب لقائده سعد يف العراق : 5

ِـّط ىلع قوم  نا رّش منا فلَن يُسلط علينا ، فرّبما ُسل " و ال تقولوا إن عدوَّ
َمن هم رّش منهم ، كما ُسـلط ىلع بين إرسائيل كفاُر املجوس ملا عملوا 

 م" . ، و سلوا اهلل العون ىلع أنفسكم ، كما تسألونه العون ىلع عدوكباملعايص 
 

***** 
 

 االحتفال باملودل انلبوي

    
جير  يف أكرث املوادل ال خيلو من منكر و بدع و خمالفات  إن اذل          

، و االحتفال لم يفعله الرسول صىل اهلل عليه و سلم و ال الصحابة و اتلابعون، 
 . و ال األئمة األربعة و غريهم من أهل القرون املفضلة ، و ال ديل رشيع عليه

 



 . كثريا ما يقع أهل املودل يف الرشك ، و ذلك حينما يقولون : 1
 يا رسول اهلل غوثا و مدد * يا رسول اهلل عليك املعتمد 
 يا رسول اهلل فرج كربنا * ما رآك الكْرُب إال و رَشد

لو سمع رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم هذا الالكم حلكم عليه          
 اغثة و تفريج الكرب و املدد و االعتماد ىلع اهلل وحده. بالرشك األكرب، ألن اال

ن جُييب املْضطرَّ إذا داعه و يَكشف السوء" )سورة  قال تعاىل : "أمَّ
 انلمل(

ا و ال و يأمر اهلل رسوهل أن يقول للناس :  "قل إين ال أملك لكم رضَّ
 رَشدا" )سورة اجلن(

اهلل و إذا استعنَت و قال صىل اهلل عليه و سلم :"إذا سألَت فاسأِل 
 فاستعْن باهلل" )رواه الرتمذ  و قال حسن صحيح( 

 
. أكرث املوادل فيها إطراء و مبالغة و زيادة يف مدحه صىل اهلل عليه و 2

ـُـطروين كما أطرِت  سلم، و قد نىه عن ذلك بقوهل صىل اهلل عليه و سلم: "ال ت
 رسوهل" )رواه ابلخار ( انلصارى ابن مريم فإنما أنا عبٌد فقولوا عبُد اهلل و

 

يذكر مودل العروس و غريه أن اهلل خلق حممداً من نوره  و َخلق من . 3
نوره األشياء لكها ، و القرآن يكذبهم قائاًل : "قل إنما أنا يرٌش مثلكم يُوىح 

 إيلَّ أنما إهلكم هلإ واحد" )سورة الكهف(
و هو ق من أبوين و املعروف أن الرسول صىل اهلل عليه و سلم ُخلِ          

من البرش اذل  يمتاز بالويح من اهلل ، و يقولون يف املودل : إن اهلل خلق العالم 



من أجل حممد و القرآن يُكذبُهم بقوهل: "و ما خلقُت اجلنَّ و اإلنَس إال 
 يلعبدون" )سورة اذلاريات(

 
، و إن انلصارى حيتفلون بعيد ميالد املسيح ، و ميالد أفراد أرستهم . 4

عنهم أخذ املسلمون هذه ابلدعة، فاحتفلوا بمودل نبيهم و مودل أفراد أرستهم ، 
منهم" )صحيح رواه و رُسوهلم ، و رُسوهلم حُيِذرهم قائاًل: "من تـشـبّه بقوم فهو 

 أبو داود(
 
كثريا ما خيتلط الرجال و النساء يف حلفة املودل و هو مما حيرمه  .9
 االسالم.
 
امللون و ألموال يف الزينة يوم املودل من الورق إن اذل  يرُصف من ا. 6

القناديل و غري ذلك يبلغ املاليني ، و يه تلىق ىلع األرض دون فائدة ، الكفار 
 الرسول عن إضاعة املال. يقبضون ثمن الزينة املستوردة من بالدهم ، و قد نىه 

 
. إن الوقت اذل  يضيعه انلاس يف نصب الزينة يعرضهم لرتك الصالة 7

 أحيانا كما رأيت ذلك. 
 
. َجَرت العادة أم يَقوم انلاس وقوفا يف آخر املودل، العتقاد بعضهم 8

ن اهلل تعاىل يقول : حضور الرسول صىل اهلل عليه و سلم، و هو كذب واضح أل
 "و ِمن ورائهم برزخ إىل يوم يُـبعثون" )سورة املؤمنون( 



 برزخ : حاجز بني ادلنيا و اآلخرة 
ن مالك ريض اهلل عنه : "ما اكن شخٌص أحبَّ إيلهم من و قال أنس ب

رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم، و اكنوا إذا رأوه )الصحابة( لم يقوموا هل ملا 
 يعلمون من كراهيته ذللك" )صحيح رواه أمحد و الرتمذ (

 
. يقول بعضهم : حنن نقرأ يف املودل سرية الرسول صىل اهلل عليه و سلم 5

نهم يأتون بأشياء ختالف الكمه و سريته ، و املحب هو اذل  يقرأ ، و الواقع أ
لك يوم ال لك سنة ، هذا مع أن شهر ربيع األول اذل  ودل فيه الرسول سريته 

 صىل اهلل عليه و سلم قد مات فيه فليس الفرح بأوىل من احلزن فيه. 
 

صبح صالة ال . كثريا ما يسهر أهل املودل إىل نصف الليل، فيُضيِّعون11
 ىلع األقل ، أو تفوتهم الصالة.مع اجلماعة 

 
. ال عربة بما يفعله الكثري من انلاس يف االحتفال باملودل ، ألن اهلل 11

ـّوك عن سبيل اهلل" )سورة  ـُطع أكرَث َمن يف األرض يُضل تعاىل يقول : "و إْن ت
 األنعام( 

 و يقول حذيفة: لك بدعة ضاللة و إن رآها انلاس حسنة . 
 

و قال احلسن ابلرص  : إن أهل السنة اكنوا أقل انلاس فيما مىض ، . 12
و هم أقل انلاس فيما بيق ، اذلين لم يذهبوا مع أهل الرتف يف إترافهم ، و ال مع 
 أهل ابلدع يف بدعهم، و صربوا ىلع ُسننهم حىت لقوا ربهم، فكذلك فكونوا. 



 
شام يف مطلع القرن إن أول من أحدث املودل امللك املظفر يف بالد ال. 13

السابع للهجرة ، و أول من أحدثه يف مرص الفاطميون، و هم كما قال ابن كثري: 
 كفار ، فساق ، فجار .

 
***** 
 

ـُحبُّ اهلل و رسوهل صىل اهلل عليه و سلم  كيف ن
 ؟

    
ـُحبون اهلل فاتبعوين 1 حيببْكم اهلل و . قال اهلل تعاىل :"قل إن كنتم ت

 اهلل غفور رحيم" )سورة آل عمران(يغفر لكم ذنوبكم و 
 
. و قال صىل اهلل عليه و سلم : "ال يُؤمن أحُدكم حىت أكون أحبَّ 2

 إيله من وادِله وودِله و انلاس أمجعني" )رواه ابلخار (
 
. تفيد هذه اآلية أن حمبة اهلل تكون باتباع ما جاء به رسول اهلل صىل 3

ا نىه عنه مما جاء يف أحاديثه اهلل عليه و طاعته فيما أمر به ، و ترك م
الصحيحة اليت بينها للناس ، و ال تكون املحبة بالتشدق بالالكم و عدم 

 العمل بهديه و أوامره و سنته. 



 
الصحيح أن إيمان املسلم ال يكتمل حىت . و يفيدنا هذا احلديث 4

اس حيب الرسول صىل اهلل عليه و سلم حمبتة تزيد ىلع حمبة الودل و الوادل و انل
لكهم و حىت تزيد ىلع حمبة املسلم نلفسه، كما ورد ذلك يف حديث آخر ، و 
يظهر أثر املحبة عندما تتعارض أوامر الرسول صىل اهلل عليه و سلم و نواهيه 
مع شهوات انلفس و رغبة الزوجة و األوالد و انلاس اذلين حوهل ، فإن اكن 

أوامره، و خالف نفسه و  حمباً صادقا لرسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم قّدم
أهله و شهواته و من حوهل ، و إن اكن اكذباً عىص اهلل و رسوهل ، ووافق شيطانه 

 و هواه. 
 
. إذا سألت مسلما هل حتب رسولك ؟ فيقول لك نعم فداه رويح و 9

مايل ، فإذا سأتله ملاذا حتلق حليتك و ختالف أمره يف كذا ... و كذا ... و ال 
 و أخالقه و توحيده ؟ أجابك بقوهل : تتشبه به يف مظهره

نقول هل لو اكن قلبك  ! !املحبة  يف القلب و قليب طيب و احلمد هلل 
طيبا لظهر ىلع جسدك ، لقوهل صىل اهلل عليه و سلم : "إال و إن يف اجلسد 
ُمضغة إذا صلحت صلح اجلسد لكه، و إذا فسدت فَسد اجلسُد لُكه ، أال و يه 

 و مسلم(  القلب" )رواه ابلخار 
 
. دخلت عيادة طبيب مسلم فرأيت صور الرجال و النساء معلقات 6

عليه و سلم عن تعليق الصور، ىلع اجلدار، فذكرته بنيه الرسول صىل اهلل 
ِعلماً بأن األكرثية منهم   !فرفض قائال هؤالء زماليئ و زمياليت يف اجلامعة 
زينتهن يف الصورة و هم من  كفار ، و ال سيما النساء الالَّيت يُظهرن شعورهن و



بالد الشيوعية ، و اكن هذا الطبيب حيلق حليته فنصحته فأخذته العزة باإلثم 
و قال : سيموت و هو حالق حليته، و العجيب أن هذا الطبيب املخالف تلعايلم 
الرسول يدع حبه الاكذب لسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم و يقول يل قل يا 

قلت يف نفيس أنت تعيص أمره ثم تدخل يف محاه و   ! رسول اهلل أنا يف محاك
 هل يرىض الرسول بذلك الرشك ؟ غنحن و الرسول يف حىم اهلل وحده.

 
. إن حمبة الرسول صىل اهلل عليه و سلم ال تكون يف االحتفاالت و 7

، و غري ذلك من ابلدع اليت ال ختلو من منكر نصب الزينة و إنشاد األناشيد 
يف ادلين بل تكون املحبة باتباع هديه و اتلمسك بسنته و  اليت ال أصل هلا

 تطبيق تعايلمه. و ما أحسن قول الشاعر: 
 إْن اكن ُحبُّك صادقاً ألطعته * إن املحب لم حُيب مطيع

 
***** 
 

 فضل الصالة ىلع انليب صىل اهلل عليه و سلم

    
ها اذلين آمنوا قال اهلل تعاىل : "إن اهلل و مالئكته يُصلون ىلع انليب يا أي

 صلوا عليه و سلموا تسليما" )سورة األحزاب(
قال ابلخار  قال أبو اعيلة : صالة اهلل تعاىل : ثناؤه عليه عند املالئكة 

 و صالة املالئكة ادلاعء. 
كون . )أ  يباركون(  و قال ابن عباس : يُصلون : يُـبَـرِّ



ه : إن اهلل و املقصود من هذه اآلية ، كما ذكر ذلابن كثري يف تفسري
سبحانه و تعاىل أخرب عباده بمزنلة عبده و نبيه و حبيبه عنده يف املأل األىلع 
بأنه يُثـين عليه عند املالئكة ، و إن املالئكة تصيل عليه، ثم أمر تعاىل أهل 

فيل بالصالة عليه ، يلجتمع اثلناء عليه من أهل العاملني.  العالم السُّ
 
أن ندعو للرسول صىل اهلل عليه و نصيل  . يف هذه اآلية يأمرنا اهلل1

 عليه ، ال أن ندعوه من دون اهلل ، أو نقرأ هل الفاحتة كما يفعل بعض انلاس.
 
. أفضل صيغة للصالة ىلع رسول اهلل يه ما علَّـمها ألصحابه حني 2

قال هلم : "قولوا امهلل صلِّ ىلع حممد و ىلع آل حممد كما صليت ىلع إبراهيم و 
يهم إنك محيد جميد ، امهلل بارك ىلع حممد و ىلع آل حممد كما ىلع آل إبرا

 باركَت ىلع إبراهيم و ىلع آل إبراهيم إنك محيد جميد" )رواه ابلخار  و مسلم(
 
. هذه الصالة و غريها من الصلوات الواردة يف كتب احلديث و كتب 3

انلاس ، علماً لم تذكر فيها لكمة "سيدنا" اليت يزيدها الكثري من الفقه املعتمدة 
بأن الرسول صىل اهلل عليه و سلم سيدنا لكن اتلقييد بكالم الرسول صىل 

 اهلل عليه و سلم واجب، و العبادة مبينة ىلع انلقل ال ىلع العقل .
 
. قال صىل اهلل عليه و سلم : "إذا سمعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول ، 4

عليه بها عرشا، ثم َسلوا يَل  ثم صلوا يلعَّ ، فإنه من صىل يلعَّ صالة صىلَّ 
الوسيلة فإنها َمزنلةٌ  يف اجلنة ال تنبيغ إال لعبٍد من عباد اهلل و أرجو أن أكون 

 أنا هو ، فمن سأل يَل الوسيلة حلت هل الشفاعة" )رواه مسلم(



و داعء الوسيلة الوارد عن الرسول صىل اهلل عله و سلم بعد األذان          
يب )الصالة االبراهيمية( رساً هو : "امهلل ربَّ هذه ادّلعوة و بعد الصالة ىلع انل

اتلامة و الصالة القائمة آِت حممدا الوسيلة و الفضيلة و ابْعثه مقاما حممودا 
 اذل  وعدته" )رواه ابلخار (

 
لقوهل . و الصالة ىلع انليب صىل اهلل عليه و سلم مطلوبة عند ادلاعء 9

حمجوب حىت يُصىّل ىلع انليب صىل اهلل عليه  صىل اهلل عليه و سلم : "لك داعء
 و سلم" )حسن رواه ابليهيق(

و قال صىل اهلل عليه و سلم : "إن هلل مالئكة سيَّاحني يف األرض 
ِـّـغوين عن أميت السالم" )صحيح رواه أبو داود(  يُبل

و الصالة ىلع انليب صىل اهلل عليه و سلم مطلوبة و ال سيما يوم اجلمعة 
ـُربات ، و اتلوسل بها مرشوع عند ادلاعء ألنها من و يه من أف ـُ ضل القـ

ج عين كريب ... و صىل اهلل  العمل الصالح ، فنقول : امهلل بصاليت ىلع نبيِّك فرِّ
 ىلع حممد و ىلع آهل و سلم.

***** 
 

 الصلوات املبتدعة

    
نسمع كثريا من صيغ الصالة ىلع انليب صىل اهلل عليه و سلم مبتدعة لم 

ف الكم الرسول و صحابته و اتلابيع و األئمة املجتهدين بل يه من وضع  ترد
بعض املشايخ املتأخرين، و قد راجت هذه الصيغ بني العوام و أهل العلم ، 



فأخذوا يقرؤونها أكرث مما يقرؤون الصلوات الواردة عن الرسول صىل اهلل عليه 
ملنسوبة ملشاخيهم و لو و ربما تركوا الوارد الصحيح و نرشوا الصلوات او سلم 

أمعنا انلظر يف هذه الصلوات لرأينا فيها خمالفة هلد  الرسول اذل  نصيل عليه، 
 و من هذه الصلوات املبتدعة قوهلم : 

 
. "امهلل صلِّ ىلع حممد ِطبِّ القلوب و دوائها ، و اعفية األبدان و 1

 شفائها ، و نور األبصار و ضيائها، و ىلع آهل و سلم".
يف و املعايف لألبدان و القلوب و العيون هو اهلل وحده، و الرسول إن الشا

ال يملك انلفع نلفسه و ال لغريه، فهذه صيغة ختالف قوهل تعاىل:"قْل ال أملك 
 نلفيس نفعا و ال رّضا إال ما شاء اهلل" )سورة يونس( 

ـُطروين كما أطرِت انلصارى  و ختالف قوهل صىل اهلل عليه و سلم : "ال ت
 مريم فإنما أنا عبٌد فقولوا عبُد اهلل و رسوهل" )رواه ابلخار ( ابَن 

 و معىن اإلطراء: هو جماوزة احلد أو الزيادة يف املدح.
 
. رأيت كتاباً يف فضل الصلوات ، لشيخ بلناين صويف كبري فيه هذه 2

 الصيغ : "امهلل صلِّ ىلع حممد حىت جتعَل منه األحِديَّة و القـيُّـومية "
و القيومية من صفات اهلل الواردة يف القرآن قد جعلها هذا  فاألحدية

 الشيخ لرسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم. 
 



. و رأيت يف كتاب "أدعية الصباح و املساء" لشيخ سور  كبري قوهل : 3
"امهلل صلِّ ىلع حممد اذل  َخلقَت من نوره لك يشء" ، و اليشء يشمل آدم و 

ـُور حممد ؟إبليس و القردة و اخلنازير    !، فهل يقول اعقل بأنهم ُخـِلقوا من ن
ـْـق آدم حني قال يف القرآن : " أنا خرٌي  لقد عرف الشيطان َخلقه و َخل

 منه خلقتين من نار و خلقته من طني" )سورة ص( 
 فهذه اآلية تكذب الكم الشيخ و تبطله. 

 
ا رسول . و من هذه الصيغ املبتدعة قوهلم : "الصالة السالم عليكم ي4

اهلل ضاقت حيليت فأدركين يا حبيب اهلل" . اجلزء األول من هذه الصالة 
صحيح و لكن اخلطر و الرشك يف اجلزء اثلاين من قوهل : "أدركين يا حبيب 
وء ؟"  ن جُييُب املضطرَّ إذا داعه و يكشف السُّ اهلل" و هذا خمالف لقول اهلل : "أمَّ

 )سورة انلمل(
  برُضف فال اكِشف هل إال هو" )سورة األنعام(و قوهل : "و إن يمسسك اهلل

و اكن الرسول إذا أصابه همٌّ أو غمٌّ قال : " يا يحُّ يا قيوم برمحتك 
 أستغيث" )حسن رواه الرتمذ (

و هذه الصيغة خمالفة  !!فكيف جيوز نلا أن نقول هل أدركنا و جننا ؟ 
ا استعنَت فاستعن باهلل" لقوهل صىل اهلل عليه و سلم :"إذا سألت فاسأل اهلل و إذ

 )رواه الرتمذ  و قال حسن صحيح(
 



. صالة الفاتح : و صيغتها : "امهلل صلِّ ىلع حممد الفاتح ملا أغلق.." و 9
قائلها يزعم أن من يقرؤها أفضل هل من قراءة القرآن بستة آالف مرة، و نقل 

 ذلك عن الشيخ أمحد اتليجاين رئيس الطريقة اتليجانية.
نها سفاهة أن يعتقد العاقل فضال عن املسلم أن قراءة هذه إ         

املبتدعة أفضل من قراءة الكم اهلل مرة واحدة فضال عن ستة آالف الصيغة 
 !مرة ، و هذا ما ال يقوهل مسلم 

و أما وصف الرسول بالفاتح ملا أغلق ىلع إطالقه دون تقييده بمشيئة 
سلم لم يفتح مكة إال بمشيئة اهلل   اهلل فهو خطأ ، ألن الرسول صىل اهلل عليه و

و لم يستطع فتح قلب عمه لاليمان باهلل بل مات ىلع الرشك ، و القرآن 
خياطب الرسول صىل اهلل عليه و سلم قائال : "إنك ال تهد  من أحببَت و 

 لكنَّ اهلل يهد  من يشاء" )سورة القصص(
 و قال: "إنا فتحنا لك فتحا ُمبيناً" )سورة الفتح(

 
قول صاحب دالئل اخلريات يف احلزب السابع: "امهلل صّل ىلع حممد . ي6

 ما سجعِت احلمائم و فعت اتلمائم "
و اتلميمة يه اخلرزة و اخليط و حنوها اليت تعلق ىلع األوالد و غريهم 
ِـّقت هل، بل يه من أعمال  ِـّـقها و ال من ُعل للحماية من العني ، و ال تنفع ُمعـل

 املرشكني . 
َـّق تميمة فقد أرشك" )صحيح رواه و قال ص ىل اهلل عليه و سلم :"من عل

 أمحد(
فهذه الصيغة ختالف احلديث و جتعل الرشك و اتلميمة قربة إىل اهلل ، 

 فنسأل اهلل العافية و اهلداية.



جاء يف كتاب دالئل اخلريات هذه الصيغة: "امهلل صل ىلع حممد          
ىق من الرمحة يشء"  حممدا حىت ال يب الصالة يشء و ارحمحىت ال يبىق من 

هذه الصيغة جعلت الصالة و الرمحة تنتيه و تنفد و يه من صفات أفعال اهلل 
، و اهلل يرد عليهم قائال: "قل لو اكن ابلحُر قبل أن تنفد لكماُت ريب و لو جئنا 

 بمثله مَدًدا" )سورة الكهف(
 
 انشلين من أوحال . الصالة البشيشية : يقول ابن بشيش فيها : "امهلل7

اتلوحيد و أغرقين يف حبر الوحدة و ُزجَّ يب يف األحدية حىت ال أرى و ال أسمع و 
 ال أحس إال بها"

، و أن اتلوحيد فيه أوحال هذا مذهب القائلني بوحدة اخلالق و املخلوق 
و أوساخ يدعو أن ينشله منه، و يغرقه يف حبر وحدة الوجود لريى إهله يف لك 

 ال زعيمهم:يشء، حىت ق
 و ما اللكب و اخلزنير إال إهلنا * و ما اهلل إال راهٌب يف كنيسة

فانلصارى أرشكوا حينما قالوا عيىس ابن اهلل و هؤالء جعلوا          
 تعاىل اهلل عما يرشكون . !!املخلوقات لكها رشاكء هلل 

 
. إحذر يا أيخ املسلم هذه الصيغ ابلدعية اليت توقعك يف الرشك و 8

د بما رود عن الرسول صىل اهلل عليه و سلم، اذل  ال ينطق عن اهلوى و تقي
اذل  يف متابعته اهلدى و انلجاة و يف خمالفته يكون العمل مردوًدا . قال رسول 
اهلل صىل اهلل عليه و سلم : "من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رّد" )رواه 

 مسلم(
***** 



 

 الصالة انلارية

    
مّرة  4444معروفة عد كثري من انلاس و أن من قرأها  الصالة انلارية

ـُقىض هل ، و هذا زعم باطل ال ديلل عليه ،  بنية تفريج كرب أو قضاء حاجة ت
 و ال سيما إذا عرفت نصها و رأيت الرشك ظاهرا فيها و هذه صيغتها: 

"امهلل صل صالة اكملة و سلم تسليما تاما ىلع سيدنا حممد اذل  تنحّل 
ـُـقىض به احلوائج ، و تنال به الراغئب و به العقد  و تنفرج به الكرب و ي

حسناخلواتيم ، و يُستسىق الغمام بوجهه الكريم  و ىلع آهل و صحبه عدد لك 
 معلوم لك"
 
. إن عقيدة اتلوحيد اليت داع إيلها القرآن الكريم و علمنا إياها رسول 1

قد أن اهلل وحده هو اذل  اهلل صىل اهلل عليه و سلم حتتم ىلع لك مسلم أن يعت
ج الكرب و يقيض احلوائج و يعطي ما يطلبه اإلنسان حني  حيل العقد و يُفرِّ
يدعوه ، و ال جيوز ملسلم أن يدعو غري اهلل تلفريج همه أو شفاء مرضه ، و 
لواكن املدعو َملاك ُمرساًل أو نبيا ُمقّربا ، و هذا القرآن يُنكر داعء غري اهلل من 

ويلاء فيقول : "قل ادعوا اذلين زعمتْم من دونه ، فال يملكون املرسلني و األ
ّ عنكم و ال حتويال ، أوئلك اذلين يدعون يَبْتغون إىل ربهم  كْشَف الرضُّ
الوسيلة أيُّهم أقرب و يرجون رمحته و خيافون عذابه إن عذاب ربك اكن 

 حمذورا" )سورة اإلرساء( 



اكنوا يدعون املسيح، أو ققال املفرسون : نزلت يف مجاعة          
 املالئكة أو الصاحلني من اجلن. )ذكره ابن كثري(

 
. كيف يرىض رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم بأن يُقال عنه حيل 2

الُعقد و يُفّرج الكرب و القرآن يأمره و يقول هل : "قل ال أملك نلفيس نفعا و 
ين ال رّضا إال ما شاء اهلل و لو كنُت أعلم الغيب الستكرث ُت من اخلري و ما مسَّ

وء إْن أنا إال نذيٌر و بشري لقوم يُؤمنون" )سورة األعراف(   السُّ
و جاء رجل إىل الرسول صىل اهلل عليه و سلم فقال هل : "ما شاء          

اهلل و شئت، فقال : أجعلتين هلل نّدا ؟ قل ما شاء اهلل وحده ")رواه النسايئ 
 بسند حسن(

 الرشيك انلدُّ : املثيل و 
 
. و لو حذفنا لكمة "به" ووضعنا بدال عها لكمة "بها" لاكن معىن الصيغة 3

حيح بدون العدد السابق، و تكون اكآليت: " امهلل صل صالة اكملة ، و سلم 
ـُـحّل بها العقد)أ  بالصالة( " ألن الصالة ىلع  سالماً تاماً ىلع حممد ، اليت ت

 وسل بها تلفريج اهلم و الكرب. انليب صىل اهلل عليه و سلم عبادة يُت
 
. ملاذا نقرأ هذه الصلوات ابلدعية من الكم املخلوق، و نرتك الصالة 4

 االبراهيمية و يه من الكم املعصوم. 
 

***** 



 

 القرآن لألحياء ال لألموات

    
إيلك ُمبارٌك يلّدبروا آياته و يلَتذكر أولوا قال اهلل تعاىل :"كتاب أنزنلاه 

 ة ص( األبلاب" )سور
لقد تسابق الصحابة للعمل بأوامر القرآن و ترك نواهيه ، فأصبحوا 
سعداء ادلنيا و اآلخرة ، و حني ترك املسلمون تعايلم القرآن، و اختذوه للموىت 
يقرؤونه ىلع القبور، و أيام اتلعزية، أصابهم اذلل و اتلفرق ، و حق عليهم قوهل 

ذوا هذا القرآن مهجوراً")سورة تعاىل : "و قال الرسول يا ربِّ إن قويم اخت
 الفرقان( 

يلعملوا به يف حياتهم ، فالقرآن ليس لقد أنزل اهلل القرآن لألحياء 
للموىت و قد انقطع عملهم فلم يستطيعوا قراءته و العمل به ، و ال يصل ثواب 
قراءته هلم إال ِمَن الودل ألنه من سيع أبيه، قال صىل اهلل عليه و سلم: "إذا مات 

نسان انقطع عملُه إال من ثالث: صدقة جارية أو ِعلم يُنتفع به، أو ودل اال
 صالح يدعو هل" )رواه مسلم(

ذكر ابن كثري يف تفسري قوهل تعاىل : "وأْن ليس لالنسان إال ما سىع " 
 )سورة انلجم( 

من األجر إال فقال : "أ  كما ال حُيمل عليه وْزر غريه كذلك ال حيصل 
من هذه اآلية الكريمة استنبط االمام الشافيع رمحه  ما كسب هو نلفسه، و

ألنه ليس من عملهم و ليس من اهلل أن القراءة ال يصل إهداء ثوابها للموىت، 
كسبهم ، و هلذا لم يندب إيله رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم أمته، و ال حثّهم 



الصحابة ، و عليه و ال أرشدهم إيله بنص و ال إيماء ، و لم يُنقل ذلك عن أحد 
لو اكن خريا اسبقونا إيله، و باُب القربات يُقـترص فيه ىلع انلصوص و ال 
يُترّصف فيه بأنواع األقيسة و اآلراء ، فأما ادلاعء و الصدقة فذاك جممع ىلع 

 وصوهلما و منصوص من الشارع عليهما."
 
. لقد راجت فكرة قراءة القرآن للموىت ، حىت أصبحت قراءته عالمة 1
املوت ، فما تكاد تسمع القرآن من اإلذااعت بشلك مستمر حىت تعلم أن ىلع 

رئيسا قد مات، و إذا سمعته من بيت فتعلم أن فيه عزاء و مأتماً ، و قد 
لودلها املريض فصاحت: إن ابين لم َسِمَعت أّم من أحد الزائرين يقرأ القرآن 

 .. !!يمت حىت تقرأ هل القرآن 
لفاحتة من االذاعة فقالت : أنا ال أحبها و سمعت امرأة أخرى سورة ا

  !ألنها تذكرين بأيخ امليت و قد قرئت عليه 
 ألن اإلنسان يكره املوت و ما يلوذ به ..

 
. إن امليت اذل  ترك الصالة يف حياته ماذا يستفيد من القرآن بعد 2

 موته ، و هو يبرشه بالويل و العذاب ؟ 
 هون" )سورة املاعون("فويل للمصلني اذلين هم عن صالتهم سا

 هذا إن أخرها عن وقتها و لم يرتكها
 



ـّه ابن القطان 3 . أما حديث: "اقرؤوا ىلع موتاكم يس" فقد أعل
باالضطراب و الوقف و اجلهالة، و قال ادلارقطين: هذا حديث مضطرب 

 االسناد و جمهول املنت و ال يصح.
نهم قرؤوها و لم يثبت عن الرسول صىل اهلل عليه و سلم و صحابته أ

ىلع ميت، سواء اكنت سورة يس أو الفاحتة أو غريها من القرآن، بل اكن 
الرسول صىل اهلل عليه و سلم يقول ألصحابه عند فراغه من ادلفن للميت : 
"استغفروا ألخيكم و َسلوا هل اتلثبيَت، فإن اآلن يُسأل" )صحيح رواه أبو داود 

 و غريه(
 
لم تركت القرآن يف حياتك و لم تعمل . يقول أحد ادلاعة: وحيك يا مس4

فهل  !!به حىت إذا قربت من املوت قرؤوا عليك سورة يس تلموت بسهولة 
 !أنزل القرآن تلحيا أم تلموت؟

 
ِـّم الرسول صحابته أن يقرؤوا الفاحتة عند دخول املقربة بل 9 . لم يُعل

إن شاء اهلل علمهم أن يقولوا : "السالم عليكم أهل ادليار من املؤمنني و إنا 
بكم الحقون ، أسأل اهلل نلا و لكم العافية)من العذاب( " ) رواه مسلم و 

 غريه(
 فهذا احلديث يعلمنا أن ندعو لألموات ال أن ندعوهم و نستعني بهم.

 
. أنزل اهلل القرآن، يلُقرأ ىلع من يمكنهم العمل من األحياء ، قال 6

ق القوُل   ىلع الاكفرين" )سورة يس( تعاىل: يلُـنذَر من اكن َحيا و حَيِ



 
 أما األموات فال يسمعونه و ال يمكنهم العمل به.

امهلل ارزقنا العمل بالقرآن الكريم ىلع طريقة الرسول صىل اهلل عليه و 
 سلم. 
 

***** 
 

 القيام املمنوع

    
ـّــل انلاُس هل           قال صىل اهلل عليه و سلم : "من أحبَّ أن يتمثـ
ـْـيَ   ــتبوَّأ مقعده من انلار" )صحيح رواه أمحد(قياًما فـل
و قال أنس ريض اهلل عنه : "ما اكن شخص أحّب إيلهم من رسول          

اهلل صىل اهلل عليه و سلم و اكنوا إذا رأوه لم يقوموا هل، ملا يَعلمون ِمن كراهيته 
 ذللك" )صحيح رواه الرتمذ (

 
ّب أن يقوم هل انلاس يُفهم من هذين احلديثني أن املسلم اذل  حي. 1

عند دخوهل جملًسا يتعرض دلخول انلار ، و أن الصحابة ريض اهلل عنهم حُيبون 
رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم حبا شديدا و مع ذلك اكنوا إذا رأوا الرسول 
صىل اهلل عليه و سلم داخال عليهم لم يقوموا هل ملا يعلمون من كراهية الرسول 

 للقيام هل. صىل اهلل عليه و سلم 



 
. اعتاد انلاس أن يقوموا بلعضهم و خاصة إذا دخل الشيخ العطاء 2

ادلرس أو لزيارة ماكن من األمكنة و كذا املدرس إذا دخل ىلع الطالب 
فرساعن ما يقف الطالب احرتاًما هل، و اذل  يمتنع عن القيام ياُلم و يُوّبخ ىلع 

 سوء أدبه و عدم احرتامه ألستاذه.
سكوت الشيخ أو املعلم ىلع القيام هل، أو لوم الطابلاملتخلف  إن         

عن القيام يدل ىلع حب الشيخ و املدرس للقيام و يعرضان نفسيهما دلخول 
انلار، و لو اكنا ال حيبان القيام هلما أو يكرهانه ألعلم لٌك منهما طالبه و 

 القيام.طلب منهم عدم القيام بعد ذلك و رشح هلم الألحاديث انلاهية عن 
إن تكرار القيام للعالم أو ادلاخل يودل يف نفس لك منهما حب          

القيام حبيث إذا لم يقم أحد هل شعر بانزاعج و إن هؤالء القائمني اكنوا عونا 
للشيطان يف حب القيام للقادم ، و قد قال صىل اهلل عليه و سلم :" و ال 

  (تكونوا عون الشيطان ىلع أخيكم" )رواه ابلخار
 
. كثري من انلاس يقولون : حنن نقوم للمدرس أو الشيخ احرتاما 3

لعلمه، فنقول هلم : هل تشكون يف علم رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم و 
أدب صحابته معه ، و مع ذلك لم يقوموا هل ، و االسالم ال يعترب االحرتام 

املصافحة ، و ال  بالقيام ، بل يكون بالطاعة و إمتثال األمر و إلقاء السالم و
 عربة بقول الشاعر شويق : 

ِـّه اتلبجيال * اكد املعلم أن يكون رسوال ِـّم وفـ ـُــم للُمعل  قـ
ملخالفته قول رسول اهلل املعصوم صىل اهلل عليه و سلم اذل  كره القيام 

 ، فاكن من أحبه تْستوجب هل دخول انلار.



 
انلاس، و يدخل  . كثريا ما نكون يف جملس فيدخل الغين فيقوم هل4

الفقري فال يقوم هل أحد فيجد يف نفسه ِحقداً ىلع الغين و اجلالسني هلذه 
املعاملة و تكون الشحناء بني املسلمني اليت نىه االسالم عنها و اكن سببها 
القيام ، و قد يكون هذا الفقري اذل  ال يقوم انلاس هل أفضل عند اهلل من 

اىل: "إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم" )سورة ذلك الغين الُمـقام هل ، لقوهل تع
 احلجرات(.
 
. قد يقول قائل : إذ لم نقم للرجل ادلاخل فربما وجد يف نفسه شيئا 9

ىلع اجلالسني ، فنقول هل : نرشح هلذا القادم أن حمبته يف قلوبنا و أننا نقتد  
نكره  برسول اهلل اذل  يكره القيام هل و بصحابته اذلين لم يقوموا هل ، و حنن

 للقادم دخول انلار. 
 
. قد تسمع من بعض املشايخ يقولون إن حسان شعر الرسول صىل اهلل 6

 عليه و سلم يقول : "قيام العزيز يلعَّ فرض" فهذا غري صحيح.
 و ما أحسن قول تلميذ ابن بطة احلنبيل: 

ت الضمائر منا * اكتفينا أن نتعب األجساما  و إذا صحَّ
 لقا * ك بما يستِحل فيك احلراماال تــلكف أخاك أن يتــ

 لكنا واثــق بوُدِّ ُمصافــيه * ففيم انزاعجنا و عالَم ؟ 
 

***** 



 

 القيام املطلوب و املرشوع

    
لقد وردت األحاديث الصحيحة و أعمال من الصحابة تدل ىلع          

 جواز القيام إىل القادم ، تعالوا معنا نلفهم هذه األحاديث: 
 
اهلل عليه و سلم يقوم إىل ابنته فاطمة إذا دخلت عليه و . اكن صىل 1

تقوم إيله إذا دخل عليها و هذا جائز و مطلوب ألنه قيام إىل الضيف ملالقاته و 
إكرامه ، لقوهل صىل اهلل عليه و سلم: "َمن اكن يُؤمن باهلل و ايلوم اآلخر 

  فليكرم ضيفه" )متفق عليه( و القيام يكون من صاحب ابليت فقط .
 
. "قوموا إىل سيدكم" )متفق عليه( و رواية "فأنزلوه" سبب ورود هذا 2

احلديث أم سعًدا  ريض اهلل عنه اكن جرحيا  ، و طلبه الرسول صىل اهلل عليه و 
سلم يلحكم يف ايلهود فركب محارا فلما وصل قال لألنصار :"قوموا إىل 

لوب ملساعدة سعد سيد سيدكم فأنزلوه" فقاموا إيله فأنزلوه ، و هذا القيام مط
األنصار ريض اهلل عنه و هو جريح ىلع ظهر احلمار ئلال يقع ، و لم يقم الرسول 

 صىل اهلل عليه و سلم و بقية الصحابة. 
 
. ورد أن الصحايب كعب بن مالك حينما دخل املسجد و الصحابة 3

ن جالسون فقام إيله طلحة وحده ُمهرواًل يلبرشه بقبول توبته بعد أن ختلف ع



اجلهاد ، و هذا القيام جائز الحخال الرسور ىلع رجل حزين : و بشارته باتلوبة 
 عليه من اهلل تعاىل. 

 
 . القيام إىل القادم من سفر ملعانقته.4
 
. نالحظ أن هذه األحاديث لكها جاءت بلفظ : "إىل سيدكم ، إىل 9
نعة من ، إىل فاطمة" و يه تدل ىلع جواز القيام بعكس األحاديث املاطلحة 

القيام ، فقد جاءت بلفظ : "هل" ، و الفرق كبري بني قام إيله )أ  أرسع إىل 
 مساعدته أو إكرامه( و بني قام هل )أ  قام واقفا يف ماكنه للتعظيم(. 

 
***** 
 

 األحاديث الضعيفة و املوضوعة

    
صىل اهلل عليه و سلم منها الصحيح و األحاديث املنسوبة للرسول          

ن و الضعيف و املوضوع ، و قد ذكر االمام مسلم يف مقدمة كتابه ما فيه احلس
حتذير من الضعيف:"باب انليه عن احلديث بكل ما سمع" مستداًل بقوهل 
ث بكل ما سمع" )رواه مسلم(  صىل اهلل عليه و سلم :"كىف باملرء كذبا أن حُيدِّ

اية عن و ذكر االمام انلوو  يف رشحه ملسلم : "باب انليه عن الرو
الضعفاء" مستدال بقوهل صىل اهلل عليه و سلم : "سيكون يف آخر الزمان ناٌس 



من أميت حُيدثونكم بما لم تسمعوا أنتم و ال آباؤكم فإياكم و إياهم" )رواه 
 مسلم( 

قال االمام ابن حبان يف صحيحه : "فصل ذكرإجياب دخول االر ملن 
هو غري اعلم بصحته" ثم ساق  نسب شيئا إىل املصطىف صىل اهلل عليه و سلم و

أ مقعده من  بسنده قوهل صىل اهلل عليه و سلم : "من قال يلعَّ ما لم أقل فليتبوَّ
 انلار" )حسن رواه أمحد( 

و قد حذر الرسول صىل اهلل عليه و لسم من األحاديث املوضوعة فقال : 
 "َمن كذَب يلّع متعمدا فليتبوَّأ مقعده من انلار" )متفق عليه( 

األسف نسمع كثريا من املشايخ حُيدث بها تأييدا ملذهبه و معتقده  و مع
، من هذه األحاديث : "اختالف أميت رمحة".. قال العالمة ابن حزم : ليس 
حبديث بل هو باطل مكذوب ألنه لو اكن االختالف رمحة لاكن االتفاق سخطاً 

 ، و هذا ما ال يقوهل مسلم . 
السحر و ال تعملوا به" و قوهلم "لو و من األحاديث املكذوبة "تعلموا 

 اعتقد أحدكم يف حجر نلفعه" و غريها من األحاديث املوضوعة . 
ِـّبوا  مساجدكم صبيانكم و و أما احلديث املنترش اآليت : "جن

جمانينكم" قال ابن حجر : ضعيف ، و قال ابن اجلوز  ال يصح، و قال عبد 
 احلق ال أصل هل . 

ح و هو قوهل صىل اهلل عليه و سلم : لقد ثبت يف احلديث الصحي
ِـّموا أوالدكم الصالة و هم أبناء سبع و ارضبوهم عليها و هم أبناء  "علـ

 عرش" )صحيح رواه الزبار و انظر صحيح اجلامع( 



ـم  َـّ الرسول أصحابه الصالة و هو و اتلعليم يكون يف املسجد كما علـ
اهلل عليه و سلم حىت غري ىلع املنرب و الصبيان اكنوا يف مسجد الرسول صىل 

 املمّيين. 
 
. ال يكيف أن نقول يف آخر احلديث : "رواه الرتمذ  أو غريه" ألنه 1

يرو  أحيانا أحاديث غري صحيحة ، فال بد من ذكر درجة احلديث : "صحيح ، 
 حسن ، ضعيف".

 أما قونلا : "رواه ابلخار  أو مسلم" فيكيف ألن أحاديثهما صحيحة. 
 
الضعيف لم تثبت نسبته للرسول صىل اهلل عليه و سلم . إن احلديث 2

لوجود علة يف سنده أو متنه ، و إن أحدنا لو نزل السوق و رأى حلما سمينا و 
ضعيفا فيأخذ السمني و يرتك الضعيف، و قد أمرنا االسالم أن نأخذ اذلبيحة 
السمينة يف األضحية و نرتك الضعيفة اهلزيلة ، فكيف جيوز األخذ باحلديث 
الضعيف يف ادلين و ال سيما عند وجود الصحيح ؟ و نص علماء احلديث ىلع 
أن احلديث الضعيف ال يقال فيه قال رسول اهلل اليت يه للصحيح ، بل يقال 

 ُرو  بصيغة املجهول للتفريق بينهما . 
 
. يرى بعض العلماء املتأخرين جواز األخذ باحلديث الضعيف 3
 برشوط : 
 ألعمال.أن يكون يف فضائل ا -
 أن يندرج حتت أصل صحيح من السنة . -



 أن ال يشتد ضعفه. -
 أن ال يعتقد عند العمل به ثبوته. -

 و انلاس ايلوم ال يتقيدون بهذه الرشوط إال ما ندر.
 

***** 
 

 نماذج من األحاديث املوضوعة

    
 . "إن اهلل قبض قبضة من نوره فقال هلا كوين حممدا" )موضوع(1
 اهلل نور نبيك يا جابر" )موضوع( . "أول ما خلق2
 . "توسلوا جبايه" )ال أصل هل( 3
 . "َمن حّج و لم يزرين فقد جافاين" )قال بوضعه احلافظ اذلهيب(4
. "الالكم يف املسجد يأكل احلسنات كما تأكل انلار احلطب" )قال 9

 احلافظ العرايق ال أصل هل(
 موضوع(  . "ِعلمه حبايل يكيف عن سؤايل" )قال ابن تيمية6
 . "حب الوطن من اإليمان" )موضوع كما قال األصفهاين( 7
 "عليكم بدين العجائز" )موضوع ال أصل هل( . 8
 . "َمن عرف نفسه فقد عرف رّبه" )ال أصل هل(5
 . "ُكنُت اكزاً خمفياً" )ال أصل هل( 11



ا غفرت يل .." 11 . "ملا اقرتف آدم اخلطيئة قال يارب أسألك حبق حممد لمَّ
 وضوع()م

. انلاس لكهم موىت إال العاملون ، و العاملون لكهم هلىك إال العاملون، 12
و العاملون لكهم غرىق إال املخِلُصون ، و املخلصون ىلع خطر عظيم" 

 )موضوع(
 
 

***** 
 

 كيف نزور القبور ؟

    
قال صىل اهلل عليه و سلم : "إين كنت نهيتكم عن زيارة القبور ،          
 تلذكركم زيارتها خرياً" )صحيح رواه أمحد( فزوروها 
 
و ادلاعء هلم عند ادلخول ، فقد علم . يُسن السالم ىلع األموات 1

الرسول أصحابه أن يقولوا : "السالم عليكم أهل ادليار من املؤمنني ، و إنا إن 
شاء اهلل بكم الحقون ، أسأل اهلل نلا و لكم العافية )أ  من العذاب(" )رواه 

 مسلم( 
 



. عدم اجللوس ىلع القرب و عدم وطئه ، لقوهل صىل اهلل عليه و سلم : 2
ـُصلوا إىل القبور و ال جتلسوا عليها" )رواه مسلم(   "ال ت

 
. عدم الطواف حول القرب بنية اتلـقرب . لقوهل تعاىل : "و يلطوفوا 3

 بابليت العتيق )الكعبة(" )سورة احلج(
 
قربة لقوهل صىل اهلل عليه و سلم : " . عدم قراءة يشء من القرآن يف امل4

ـُقرأ فيه سورة  ال جتعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من ابليت اذل  ت
 ابلقرة" )رواه مسلم( 

و هذه إشارة إىل أن القبور ليست حماًل للقرآن بعكس ابليت ، و 
 األحاديث الواردة يف القراءة ىلع القبور غري صحيحة .

 
العون من امليت ، و لو اكن نبياً أو ويلاً ، فهو من . أما طلب املدد و 9

الرشك األكرب ، لقوهل تعاىل : " و ال تدُع من دون اهلل ما ال ينفعك و ال يرضك 
 فإن فعلَت فإنك إذاً من الظاملني) أ  املرشكني(")سورة يونس(

 
. عدم وضع أكايلل الزهور و محلها لوضعها ىلع قرب امليت ألنه تشبه 6
، و إضاعة للمال فيما ال فائدة فيه ، و لو أعطي املبلغ للفقراء صدقة  بانلصارى

 للميت الستفاد امليت و الفقراء. 
 



. ال جيوز ابلناء ىلع القرب أو كتابة يشء من القرآن أو الشعر عليه 7
للنيه الوارد يف احلديث "نىه عن جتصيص القرب و أن يُبىن عليه" ، و يكتيف 

يلعرف القرب ، كما فعل الرسول صىل اهلل عليه و سلم بوضع حجر بارتفاع شرب 
ـّم ىلع قرب أيخ"  عندما وضع حجرا ىلع قرب عثمان بن مظعون و قال : " أتعل

 )رواه ألبو داود بالسناد حسن(
 

***** 
 

 اتلقليد األعىم

    
قال اهلل تعاىل : "و إذا قيل هلم تعالوا إىل ما أنزل اهلل و إىل الرسول ، قالوا 

ا ما وجدنا عليه آباءنا ، أو لو اكن آباؤهم ال يعلمون شيئا و ال يهتدون" حسبُن
 )سورة املائدة(

 
. خيربنا اهلل عن حال املرشكني حينما قال هلم الرسول صىل اهلل عليه و 1

سلم : تعالوا إىل القرآن و توحيد اهلل و داعئه وحده، فقالوا يكفينا عقيدة 
إن آباءكم جهال ال يعلمون شيئا و لم يهتدوا اآلباء، فرد عليهم القرآن قائال 

 إىل طريق احلق . 
 
. إن كثريا من املسلمني وقعوا يف هذا اتلقليد األعىم ، فقد سمعت 2

أحد ادلاعة خيطب يف حمارضة قائال : هل اكن آباؤكم يعلمون أن اهلل هل يد ؟ 



عن خلق مع أن القرآن أثبت ذلك يف قوهل تعاىل  !حيتج بآبائه ىلع االنكار 
" )سورة ص(  آدم : "ما منعك أن تسجد ملا خلقت بيد َّ

و ال تشبه يُده يَد خملوقاته. لقوهل تعاىل : "ليس كمثله يشء و هو السميع 
 ابلصري" )سورة الشورى( 

 
. و هناك نوع آخر من اتلقليد الضار ، هو تقليد الكفار يف الفجور و 3

 املخرتاعت انلافعة كصنع السفور و اللباس الضيق ، و يلتنا قدلناهم يف
 الطائرات و غريها مما يفيدنا. 

 
 !!. كثري من انلاس تقول هل : قال اهلل ، قال رسوهل، قيقول قال الشيخ 4

موا بني يد  اهلل و رسوهل"  ـُقدِّ ألم يسمعوا قوهل تعاىل : " يا أيها اذلين آمنوا ال ت
 )سورة احلجرات(

 رسوهل. أ  ال تقدموا قول أحد ىلع قول اهلل و
أقول قال انليب صىل اهلل عليه و  !و قال ابن عباس : أراهم سيهلكون 

 سلم و يقولون : قال أبو بكر و عمر )رواه أمحد و غريه و صححه أمحد شاكر( 
 و قال الشاعر يُنكر ىلع املحتجني بكالم شيوخهم : 

 فتجيب شييخ إنه قد قال أقول قال اهلل قال رسوهل * 
 

***** 
 



 ا احلقال تُرّدو

    
. لقد أرسل اهلل الرسل للناس ، و أمرهم بادلعوة إىل عبادة اهلل و 1

توحيده و لكن أكرث األمم كذبوا الرسل ، و ردوا احلق اذل  ُدعوا إيله و هو 
 اتلوحيد فاكن اعقبتهم ادلمار.

 
. قال صىل اهلل عليه و سلم : "ال يدخل اجلنة من اكن يف قلبه مثـقاُل 2

ـُط انلاس" )رواه مسلم(ذرة من ِكرب.  ـْمــ ـَ ـَطُر احلق و غ  ثم قال: الِكرْبُ بَـ
ـَطُر احلق : رَدُّ احلق  بَـ

ـُط انلاس : احتقارهم. ـْمــ ـَ  غ
فعىل هذا ال جيوز للمؤمن أن يَُردَّ احلق و انلصيحة حىت ال يتشبه 
بالكفار و حىت ال يقع يف الِكرْب اذل  يمنع صاحبه دخول اجلنة ، فاحلكمة 

 ة املؤمن أينما وجدها اتلقطها. ضال
 
. و هلذا جيب قبول احلق من أ  إنسان اكن ، حىت من الشيطان، فقد 3

ورد أن الرسول صىل اهلل عليه و سلم وضع أبا هريرة حارساً ىلع بيت املال ، 
فجاء سارق ليرسق فقبض عليه أبو هريرة فجعل السارق يرجوه و يشكو 

و ثاثلة ، فقبض عليه و قال هل : ألرفعنك إىل ضعفهفرتكه ، ثم اعد مرة ثانية، 
رسول اهلل ، فقال : دعين فإين أعلمك آية من القرآن إذا قرأتها ال يقربك 
شيطان قال : ما يه ؟ قال آية الكريس ، فرتكه ، و قص أبو هريرة ىلع الرسول ما 



 رأى ، فقال هل الرسول صىل اهلل عليه و سلم : أتدر  من تكلم ؟ إنه شيطان ،
 صدقك و هو كذوب )رواه ابلخار ( 

 
 

***** 
 
 

 عقيدة املسلم

    
ايب (1)إن اكن تابُع أمحٍد   (2)متوّهبا * فأنا املِقرُّ بأنين وهَّ

 فليَس يل * ربٌّ سوى املتفرِد و الوهابأنيف الرشيك عن اإلهل
ـُرىج و ال وثٌن و ال *قرٌب هل سبٌب من األسباب  ال قبة تـ

ـُــُصـٌب من األنصاب (3)ر و ال * عني الك و ال حجر و ال شج  و ال نـ
 * أو حلقة أو وَدعة أو ناب(4)أيضا و لسُت ُمعلقا تلميمة 

 لِرجاء نفع أو دلفع بليٍّة * اهلل ينفعين و يدفع ما يب
 و االبتداع و لك أمر حُمدٍث * يف ادلين ينكره أولوا األبلاب

 ري صوابأرجو بأين ال أقارُبه و ال * أرضاه دينا و هو غ
ل ُمرتاب (9)وأعود من جهمية   عنها عتْت * خبالف لك مَؤوِّ

 فإن حسيب قدوة * فيها َمقال السادة األجناب (6)و االستواء 



ـَة  و ابن حنبل اتليق األواب  الشافيع و مالك و أيب حنيـ * ـف
 و بعرصنا من جاء معتقدا به * صاحوا عليه جُمَّسم وّهايب

ـَـبِْك املحب ِلغربة األحبابجاء احلديث بغربة اإلسال ـْ * ـي ـل ـَ  م ف
ـَّر لك ُمعانٍد َسبَّاب  فاهلل حيمينا و حيفظ ديننا * ِمن ش

 و يَُؤيِّد ادلين احلنيف بعصبة * ُمتمسكني بسنة و كتاب
 ال يأخذون برأيهم و قياسهم * و هلم إىل الوْحَيني خري مآب

ـُرباُء بني األهل   و األصحابقد أخرب املختار عنهم أنهم * غ
 بصوابسلكوا طريق السالكني إىل الُهدى * و مشوا ىلع ِمنهاجهم 

وِّ تـنافروا * عنهم فقلنا ليس ذا بُعجاب ـُ ـُـل  من أجل ذا أهُل الغـ
 

 
 ( املراد بتابع أمحد هوالرسول صىل اهلل عليه و سلم1) 
 ( الوهايب هو اذل  ينتسب إىل الوهاب و هو اهلل تعاىل 2)
 تسلون بها للتربك و الشفاء( عني ماء يغ3)
 ( اتلميمة : اخلرزة و حنوها  و توضع للحماية من عني 4)
 ( اجلهمية : فرقة ضالة تنكر أن اهلل يف السماء ، و تقول إن اهلل يف لك ماكن. 9)
  ( االستواء : هو العلو و االرتفاع كما فرّسه اتلابيع جماهد يف ابلخار .6)
 
 
 



 
 

 لورى * إذ لقبوه بساحر كذابنفر اذلين داعهم  خرُي ا
 مَع علمهم بأمانة و ديانة * فيه و مكرمة ، و صدق جواب
 صىل عليه اهلل ما هبَّ الصبا * و ىلع مجيع اآلل و األصحاب

 
 الشيخ ُمال ُعمران   

 
الشاعر : ُمالَّ عمران : اكن شيعيا فهداه اهلل إىل طريق السنة و اجلماعة 

تلوحيد اذل  داع إيله اهلل و رسوهل و األئمة فقال هذه القصيدة اليت فيها ا
 .األربعة رضوان اهلل عليهم


