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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المقدمة
 الرحيمبسم اهلل الرحمن 

ولك ، رضنت قيم السموات واألأرض، ولك احلمد نت نور السماوات واألأاحلمد هلل رب العاملني، اللهم لك احلمد 
 يءوملء األرض وملء ما شئت من ش اءاحلمد أنت رب السموات واألرض ومن فيهن، اللهم لك احلمد ملء السم

 بعد.
 بد.حممد وآله خري من اتقى اهلل وخري من ع ىاللهم صل عل

 :ما بعدأ
ا ورجاء  شرق يف قلب املؤمن فإنه حيرق كل ما سواه، فال يعظم سواه، وال يذعن بالعبودية إال له، خوف  أذا إفإن نور اهلل  

 ا هلل.. فييري مودد  ا بالطاعات وخشية وتذلال  ، وتقرب  وإنابة وتوكال  
 ا به ال بسواه.ا بشرع اهلل مهتدي  القلب فإنه يبدد ظلمات اجلهل فييري مستنري   وكذلك إذا سطع هذا النور يف 

تباع شرع اهلل، فإنه ميتأل مبحبه اهلل وأولياء اهلل، فيعتيم معهم حببل اهلل، يقول اهلل اوإذا امتأل القلب بنور توديد اهلل و 
يع ا َواَل 201تُ َقاتِِه َواَل ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُموَن )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َدقَّ } :تعاىل ( َواْعَتِيُموا حِبَْبِل اللَِّه َجَِ

 – 201ل عمران: آ] {َمِتِه ِإْخَوان اتَ َفرَُّقوا َواذُْكُروا نِْعَمَت اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداء  فَأَلََّف بَ نْيَ قُ ُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتْم بِِنعْ 
201]. 

 وهذه هي أعظم وصية من اهلل تعاىل لعباده املؤمنني. 
 حت  المما  :  : الثبا  لل  التوحيدأوًل 

"من مات ال يشرك  :فقال ؟يا رسول اهلل ما املوجبتان :رجل فقال -صلى اهلل عليه وسلم  -عن جابر قال أتى النيب  
 .(2)ا دخل النار"شيئ  ا دخل اجلنة ومن مات يشرك باهلل باهلل شيئ  

 ا : اللتصام بحبل اهلل )كتاب اهلل وسنة النبي صل  اهلل لليه وسلم(ثانيً 

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن َتسكتم "عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
 .(1)"احلوض يَّ يردا عل ولن يتفرقا دىت ،هبما: كتاب اهلل وسنيت

  :ا : الجتماع ولدم التفرقثالثً 
عليكم باجلماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الوادد وهو مع االثنني أبعد من : "قال النيب صلى اهلل عليه وسلم
 .(2)"أراد حببودة اجلنة فليلزم اجلماعة

                                                            

 .رواه مسلم (2)
 .ا وصححهصححه األلباين وقال: أخرجه مالك مرسال  واحلاكم مسند   (1)



 

 

َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ { :فينا، قال تعاىلفهال أخي املسلم احلبيب تآخينا وتواثقنا وتعاهدنا على إقامة مراد اهلل منا ووعده 
ْنَس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدونِ  َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا اليَّاحِلَاِت لََيْسَتْخِلَفن َُّهْم { :. وقال تعاىل[65الذاريات:  ] {َواْْلِ

 .[66النور:  ] {يف اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهمْ 
د نبيه صلى اهلل عليه وسلم والتود ماع على التوديد، واالعتيام حببل اهلل كتابه وسنةتجباالإال ولن يكون ذلك 

 واْلخاء وعدم التفرق.

ألرض، ووعده فينا بالنير والتمكني يف الدنيا افهذه الثالثة عمد هي سبيل حتقيق مراد اهلل منا من إقامة دين اهلل يف 
 النعيم يف اآلخرة.وجنات 

 ألصل األول : التوحيد ووحدة العقيدةا

 إن أول ما ينبغي على اْلنسان العاقل أن يسأل نفسه:

 من الذي خلقين، وأوجدين من العدم؟ وما هو قدر صفاته؟ -2

 وملاذا خلقين، وما ينبغي علي جتاهه؟ -1

 أو ال يعمل؟ لملم وعمل مبقتضى ذلك مع من مل يعهل يستوي من ع -1

فإذا علم اْلنسان إجابة هذه األسئلة، وعمل مبقتضى ذلك، كان كالشمس اليت تسري وتستقيم يف مسارها فتستدمي 
 وتنري الكون.

أو علم ومل يعمل مبقتضى ذلك، فهو كالنيزك الذي يتفلت وينطلق بال التزام بيراط، فييطدم  أما إذا مل يعلم ذلك،
 ا.بالكواكب األخرى فيهلك وحيدث فيها أضرار  

ولذلك بعث اهلل الرسل، وأيدهم باملعجزات الدالة على صدقهم، ليعرفوا العباد باهلل وليعلنوهم بتفرد اهلل بيفات 
 جل ذلك خلقهم:أوأنه هو ودده الذي يستحق العبودية واْلجالل ومن  اجلالل والكمال،

 أن يعلموا عظمة خالقهم فيقدروه دق قدره يف صفاته وتفرده هبا. -2

ْنَس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدونِ } دوه بالعبادة.أن يفر  -1  {َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواْْلِ
 اجلنة.إىل أن من أثبت صفات العظمة هلل تعاىل وأفرده هبا، وعمل مبقتضى ذلك من إفراده بالعبودية، كان ميريه  -1

هلل أو أشرك معه فيها غريه كان و كفر بالعبودية أأما من كفر بذات اهلل أو ببعض صفاته أو أشرك معه فيها غريه، 
 ميريه إىل النار.

ن شاء اهلل يف بيان التوديد يف إلنفسه، وهو ما سوف نتناوله اليت جيب على كل عاقل أن يسأهلا وتلك إجابة األسئلة 
 هذه الرسالة.

 يم.صراطه املستق ىلإن يهدينا أنسأل اهلل العلي القدير أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا يف أمرنا، و 

 .{َذِلُكُم اللَُّه رَبُُّكْم اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء فَاْعُبُدوُه َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء وَِكيل  }

                                                                                                                                                                              

 .صححه األلباين يف اجلامع وسنن الرتمذي (2)



 

 

ا، فأوجدهم رهبم ا أن اهلل تعاىل هو الذي خلق َجيع اخللق، وأهنم مل يكونوا من قبل شيئ  إن كل من له عقل يدرك َتام  
 من العدم.

 .[الطور[ {( أَْم َخَلُقوا السََّماَواِت َواأْلَْرَض َبْل اَل يُوِقُنونَ 16أَْم ُخِلُقوا ِمْن َغرْيِ َشْيٍء أَْم ُهُم اخْلَاِلُقوَن )} :قال تعاىل
 ا يف طي العدم والنسيان؟ فمن الذي أنشأنا من الرتاب وقد كنا َجيع   

 .م[الرو ] { (10ُُثَّ ِإَذا أَنْ ُتْم َبَشر  تَ ْنَتِشُروَن )َوِمْن آيَاتِِه َأْن َخَلَقُكْم ِمْن تُ َراٍب } :قال تعاىل
 .ن[الفرقا] {(65َوُهَو الَِّذي َخَلَق ِمَن اْلَماِء َبَشر ا َفَجَعَلُه َنَسب ا َوِصْهر ا وََكاَن رَبَُّك َقِدير ا )} :وقال تعاىل

 وتقديره ودده. فالذي أوجده من وكذلك يدرك من له أدىن بيرية بأن كل ما جيري يف الكون إمنا هو بتيريف اهلل
 ك وال منازع، فال بد أن يكون له درية وكامل التيريف فيه بال شريك.ريالعدم بال ش

َناَها َوَزي َّنَّاَها َوَما هَلَا ِمْن فُ ُروٍج )} :السماء، قال تعاىل فلننظر إىل  .[ق] {(5أَفَ َلْم يَ ْنظُُروا ِإىَل السََّماِء فَ ْوقَ ُهْم َكْيَف بَ نَ ي ْ
هذه الشمس اليت نراها، إهنا كما يقول علماء الفلك أكرب من األرض بأكثر من مليون مرة، ومع ذلك فلها فلك 

هي ال تتقدم وال تتأخر، وال ال ق ووقت حمدد بالدقيقة والثانية، ومسار حمدد تسري فيه، فكل يوم تشرق يف ميعاد دقي
ا من األرض، كل له تسعة كواكب أغلبها أعظم دجم   حتد مينة وال يسرة، مع عظم دجمها، ُث هي يدور دوهلا

ا، وهذه اجملموعة الشمسية معها مئات اآلالف من اجملموعات الشمسية األخرى تكون ما ا ومكان  مساره احملدد زمان  
 يسمى باجملرة، وكل جمموعة منها تدور دول مركز اجملرة، وهذه اجملرة معها مئات اآلالف من اجملرات األخرى تكون ما

مئات اآلالف من ، ، وهناك مدن كونية أخرىوكلها تدور دول مركز هذه املدينة الكونية يسمى باملدينة الكونية
مئات اآلالف من اجملرات، من الذي يسري كل منهم يف فلكه فال  اجملموعات، مئات اآلالف من الكواكب والنجوم،

 .عن جمرةموعة عن جمموعة وال جمرة يشغله تسيري كوكب عن كوكب وال جم
َناَها بِأَْيٍد َوِإنَّا َلُموِسُعوَن )}  .ت[الذاريا] {(54َوالسََّماَء بَ نَ ي ْ
ْرنَاُه َمَنازَِل َدىتَّ َعاَد َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِدمِي )13َوالشَّْمُس جَتْرِي ِلُمْستَ َقرٍّ هَلَا َذِلَك تَ ْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم )} ( اَل 13( َواْلَقَمَر َقدَّ

 .[يس] {(50ْمُس يَ ْنَبِغي هَلَا َأْن ُتْدرَِك اْلَقَمَر َواَل اللَّْيُل َساِبُق الن ََّهاِر وَُكلٌّ يف فَ َلٍك َيْسَبُحوَن )الشَّ 
هل هذه األفالك هلا عقل مدبر جيعلها تسري بإدكام وال ييطدم بعضها ببعض، بل إن البشر الذين أعطاهم اهلل 

ِإنَّا َعَرْضَنا اأْلََمانََة } :بدون قيد، ويتيارع بعضهم مع بعض، قال تعاىلييطدم بعضهم ببعض بقيد أو  العقل،
ْنَساُن ِإنَّ  َها َوََحََلَها اْْلِ  {(41ُه َكاَن ظَُلوم ا َجُهوال  )َعَلى السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواجْلَِباِل َفأَبَ نْيَ َأْن حَيِْمْلنَ َها َوَأْشَفْقَن ِمن ْ

 .[األدزاب]
عاىل دينما خلق هذه السموات بأفالكها ومشوسها العظيمة واألراضني جبباهلا العظيمة، عرض عليها أن أي أن اهلل ت

يضع هلا قوانني وتشريعات تسري عليها، ُث يرتك هلا االختيار، على أن يعاقب املخالف وينعم على املتبع، فأشفقن من 
فهو الذي يتيرف فيهم بال تكليف هلم، تعاىل أمرهم هلل  عظم املسؤولية وخطورة املخالفة لقوانني اهلل تعاىل، وأسلموا

، فلم يسلم نفسه لشرع ربه وخالقه الذي وضع له مساره الذي ال ينيلح أمره ل اْلنسان تلك األمانة وتكاليفهاُث َح
ْنَساُن ِإنَُّه َكاَن ظَُلوم ا َجُهوال  }إال بالسري عليه   .{...َوََحََلَها اْْلِ

 ائم صنعته، فتعالوا لنرى عظمة اهلل يف صغائر صنعته.فتلك عظمة اهلل يف عظ



 

 

هذه املادة اليت تتكون منها األرض والسماء؛ تتكون من جزيئات، وهذه اجلزيئات تتكون من ذرات، والذرة هي وددة 
 املادة كما أن اجملموعة الشمسية هي وددة الكون.

كما تدور الكواكب دول الشمس، هذه اْللكرتونات   لكرتونات،إنواة هي مركز الذرة وتدور دوهلا والذرة تتكون من 
لكرتونات لو خرجت من مسارها اصطدمت بإلكرتونات طاقة كبرية، حبيث أن هناك بعض اْلتسري بسرعة مهولة و 

وهذه تيطدم بتلك مبا يسمى بسلسلة االنشطار الذري، فمن الذي ميسك كل إلكرتون يف مساره من قدمي  ،أخرى
نني، حبيث ال ييطدم بغريه، ومن الذي يتحكم يف ماليني اْللكرتونات يف دبة الرمل الواددة األزل ومن ماليني الس

 نه مادة ال تبير وال تعقل.ألكرتون منها مساره اخلاص به، مع وجعل لكل إ
 متناهية من ماليني السنني؟ا وأدكم مساراهتا مع كثرهتا الالمن الذي نظمه

بليل ذر إنه هو اهلل، الذي ال يعجزه مهما عظم وكرب فلك دوار، وال يفلت من بني يديه وال يعزب عنه مهما دق وكثر 
 أو هنار، لذلك ملا أمر لقمان ابنه بتوديد اهلل وعدم اْلشراك به، مل يستدل له إال بدليل وادد..

َدٍل فَ َتُكْن يف َصْخَرٍة أَْو يف السََّماَواِت َأْو يف اأْلَْرِض يَْأِت هِبَا اللَُّه ِإنَّ اللََّه يَا بُ يَنَّ ِإن ََّها ِإْن َتُك ِمثْ َقاَل َدبٍَّة ِمْن َخرْ }
 .[لقمان] {(25َلِطيف  َخِبري  )

 . وكذلك لظمة اهلل في الحيوان والنبا  
جلميل، ا الفاكهة اللونفمن الذي نظم دبات القمح والذرة واألرز، ومن الذي نظم أوراقها ومن الذي أعطى مثار 

ْنَساُن ِإىَل َطَعاِمِه )} ،واملنظر البديع، والطعم احلسن اهلضيم َنا اْلَماَء َصبًّا )15فَ ْليَ ْنظُِر اْْلِ ( ُُثَّ َشَقْقَنا اأْلَْرَض 16( أَنَّا َصَبب ْ
َنا ِفيَها َدبًّا )15َشقًّا ) ( 12( َوفَاِكَهة  َوأَبًّا )10( َوَدَداِئَق ُغْلب ا )13ََنْال  )( َوَزيْ ُتون ا وَ 13( َوِعَنب ا َوَقْضب ا )14( فَأَنْ َبت ْ

 س[عب] {(11َمَتاع ا َلُكْم َوأِلَنْ َعاِمُكْم )
؛ ال يستطيع علماء العامل مع أعظم ما معهم من تكنولوجيا أن يينعوا مقدار دبة من قمح، فاهلل فطعامنا الذي نأكله

 ودده هو الذي خيلقه بال شريك.
 كلناه فمن الذي يتوىل تينيعه إىل حلم وعظم ودم، فاهلل ودده هو الذي يتوىل ذلك بال شريك.وكذلك إذا أ

ما أو دىت شعرة ظفر أفلو اجتمع ما بأقطار األرض من علماء مع ما أوتوا من تكنولوجيا على أن يينعوا قطرة دم أو 
 استطاعوا !!.

ُهُم يَا أَي َُّها النَّاُس ُضِرَب َمَثل  فَاْسَتِمُعوا َلُه ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َلْن خَيُْلُقوا ُذبَاب ا  } َوَلِو اْجَتَمُعوا َلُه َوِإْن َيْسلُب ْ
بَاُب َشْيئ ا اَل َيْستَ ْنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف الطَّاِلُب َواْلَمْطُلوُب )  { (45َقَدُروا اللََّه َدقَّ َقْدرِِه ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعزِيز  ) ( َما41الذُّ

 .[احلج...]
َوَما َلُهْم ِفيِهَما ِمْن ُقِل اْدُلوا الَِّذيَن َزَلْمُتْم ِمْن ُدوِن اللَِّه َل َيْمِلُكوَن ِمثْـَقاَل َذرٍَّة ِفي السََّماَواِ  َوَل ِفي اأْلَْرِض }

ُهْم ِمْن َظِهيٍر )ِشْرٍك َوَما َلُه مِ   .[بأ]س {(11نـْ
ودده له اهلل ودده الذي خلق اخللق بال شريك وهو املالك امللك هلم بال شريك فال بد وأن يكون له األمر  فإذا كان

ُُثَّ اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرِش يُ ْغِشي ِإنَّ َربَُّكُم اللَُّه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض يف ِستَِّة أَيَّاٍم } :قال اهلل تعاىل بال شريك،
 .[األنعام] {اأْلَْمرُ اللَّْيَل الن ََّهاَر َيْطلُُبُه َدِثيث ا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّرَاٍت بَِأْمرِِه َأاَل َلُه اخْلَْلُق وَ 



 

 

، فهو ودده امللك الذي ال شريك له اا وشرع  كما خلقهم بال شريك فله احلكم واألمر فيهم ودده بال شريك قدر    يأ
يأَتروا بأمره وإن تناساه اخللق، فهو لعظيم دلمه أمهلهم ألجل مسمى، فإن مل  ،يف دكمه وال مناوئ له يف سلطانه

 ألسنة الرسل؛ فلن يفلتوا من أمره القدري، فماٍض فيهم دكمه وعدل فيهم قضاؤه. ىالشرعي كما أمر عل
  -:يل اْلميان باهلل تعاىل أن يقدره دق قدره يف أمرينفيجب على من أراد أن يسلك سب

يع ا } :اهلل وعظيم صفاته ودقوقها قال تعاىلذات أن يعلم عظيم قدر  -أول : َوَما َقَدُروا اللََّه َدقَّ َقْدرِِه َواأْلَْرُض َجَِ
 .[الزمر] {(54ُسْبَحانَُه َوتَ َعاىَل َعمَّا ُيْشرُِكوَن )قَ ْبَضُتُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوالسََّماَواُت َمْطِويَّات  بَِيِميِنِه 

َوَما َقَدُروا اللََّه َدقَّ } :تباع ما أمر به على ألسنة الرسل، قال تعاىلا؛ بأن يقدر اهلل دق قدره بإظهار العبودية له -ثانيا :
ْن أَنْ َزَل اْلِكَتاَب الَِّذي َجاَء ِبِه ُموَسى نُور ا َوُهد ى لِلنَّاِس جَتَْعُلونَُه َقْدرِِه ِإْذ قَاُلوا َما أَنْ َزَل اللَُّه َعَلى َبَشٍر ِمْن َشْيٍء ُقْل مَ 

َذا  ( َوهَ 32ْرُهْم يف َخْوِضِهْم يَ ْلَعُبوَن )قَ رَاِطيَس تُ ْبُدونَ َها َوُُتُْفوَن َكِثري ا َوُعلِّْمُتْم َما ملَْ تَ ْعَلُموا أَنْ ُتْم َواَل آبَاؤُُكْم ُقِل اللَُّه ُُثَّ ذَ 
ُق الَِّذي بَ نْيَ َيَدْيِه َولِتُ ْنِذَر أُمَّ اْلُقَرى َوَمْن َدْوهَلَا َوالَِّذيَن ي ُ  ْؤِمُنوَن بِاآْلِخَرِة يُ ْؤِمُنوَن ِبِه َوُهْم َعَلى ِكَتاب  أَنْ َزْلَناُه ُمَباَرك  ُمَيدِّ

 .[األنعام] {(31َصاَلهِتِْم حُيَاِفظُوَن )
 مبا أمر على ألسنة الرسل.له وأفراده فيها، والثاين، إفراد اهلل بالعبودية األول تعظيم ذات اهلل وصفاته  يأ

 وهذان األمران مها التوديد الذي بعث به الرسل ودعوا أقوامهم إليه ومها معىن "ال إله إال اهلل".

 واشتمالها لل  التوحيد كله والدين كله كلمة التوحيد ))ل إله إل اهلل((
وهي أعظم  على التوديد كله، إن العروة الوثقى يف دين اهلل هي ))ال إله إال اهلل(( اليت جاءت مشتملة على الدين كله، 

 ومن أجلها ،جلها خلق اهلل السموات واألرضأسم، فهي الكلمة اليت من اكلمة، ذكرت يف أعظم آية، فيها أعظم 
ري اجلبال، اهلل الرسل وأنزل الكتب، ومن أجلها تتزلزل األرض وتسبعث  خلق اهلل املالئكة واْلنس واجلان، ومن أجلها

باد وتتطاير اليحف، وتوضع املوازين، وينيب اليراط، وتتطاير النجوم وتنكدر، وحيشر الع وتنشق السماء وتنفطر
متقني وفجار، فمثوى املؤمنني هبا جنات عند رهبم، ومثوى  جلها خلقت اجلنة والنار، واختيم فيها الناس إىلأومن 

 مبقتضاها.وأن يعملوا العباد أن يعلموها دق العلم  كان أول واجب علىالكافرين النار، لذا  
 )فضل )ل إله إل اهلل 

سورة األنبياء: ] {(16ِإَلَه ِإالَّ أَنَا فَاْعُبُدوِن )َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ نُوِدي ِإلَْيِه أَنَُّه اَل } :قال تعاىل
16] 

ويف اليحيحني عن عتبان بن مالك عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: " إن اهلل درم على النار من قال ال إله 
 .(2)إال اهلل يبتغي بذلك وجه اهلل"

 اشهد أال إله إال اهلل صادقن نه مأوعن أيب موسي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: "أبشروا وبشروا من ورائكم 
 .(1)هبا دخل اجلنة"

                                                            

 .يف صحيح اجلامع 2431انظر دديث رقم  (حتقيق األلباين )صحيح (2)
 .حتقيق األلباين )صحيح( أي صحيح اجلامع (1)



 

 

 .(2)"أفضل الكالم ال إله إال اهلل وأفضل الدعاء احلمد هلل" نه قال:أوعن جابر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم 
 معن  ل إله إل اهلل 
اْلُوثْ َقى اَل َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َويُ ْؤِمْن بِاللَِّه فَ َقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة { :وإثبات يفسره قول اهلل تعاىلهي نفي  

هلل ودده، ودىت نفهمها ال بد لنا أن  ية عما سوى اهلل عز وجل وإثباهتاهي نفي لإلهل ،[165البقرة ] {اْنِفَياَم هَلَا
 اْلهلية لغة وشرعا؛ معىن نعلم أوال  

 مخسة معاين: ىهلة يف اللغة جاءت علمعىن اْلله "أو اْل *
 .(5)( اْلله املعبود6. (6)املعية الدائمة (5  .(5)( العلي املتعايل1 .(1)( اجملري1  .(1)( اْلله: اخلالق2
ومن تدبر تلك املعاين وجد أن اخللق واملالزمة واملعية الدائمة واْلجارة والعلو من ألزم صفات اْلهلية والعبودية هي  

 ملعبود ليفاته العلية".اإذ هو " الذي جاء به الشرع، الذي تستلزمه تلك اليفات. وهذا هو معىن "اْلله" احلق
 أو هو "املوصوف باليفات العلية اليت يستحق عليها العبودية ". 
 .أو هو " املوصوف بيفات اجلالل والكمال اليت يستحق عليها العبودية واْلجالل" 

صفة من صفاته تستلزم أن نسلم له أنفسنا وننقاد إليه، وكذلك  ياخلالق وههو فمن لوازم معىن اْلله أن نعلم أنه 
ن يشكروه على ذلك، وكذلك أنه هو السميع ألبوا منه الرزق و ن صفاته تستلزم من العباد أن يطق صفة ماأن الرز 

؛ وكذلك أنه هو القاهر مبا ي أداط بكل شيء مسعا وبيرا وعلما؛ مبا يستلزم من عباده املراقبةالبيري العليم الذ
 ."ة العلية اليت يستحق عليها العبوديةاملوصوف باليفات اْلهلي"يستلزم من عباده اخلشية، وهكذا يكون اْلله هو 

 )ال إله إال اهلل( على شقني متكاملني ال غىن بأددمها عن اآلخر ومها: فيكون تفسري كلمة التوديد
 ا باليفات العلية اليت يستحق عليها العبودية إال اهلل.ليس موصوف   -2
 اليت يستحق عليها العبودية.؛ ألنه هو ودده املوصوف باليفات العلية ال معبود حبق إال اهلل -1

العبودية( أو )إفراد اهلل بالعبودية ب هوبذلك فإن كلمة التوديد هي )انفراد اهلل باليفات اْلهلية اليت تستلزم إفراد
 النفراده ودده باليفات العلية(.

( الرََّْحَِن الرَِّديِم 1اْلَعاَلِمنَي )َربِّ : }وهذا هو املعىن الذي جاء به القرآن من أوله آلخره، قال تعاىل يف أول كتابه
وقال  ،{ِإيَّاَك نَ ْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعنيُ }إفراد يف العبودية بكلها إفراد باليفات ُث تتبع   يوه {( َماِلِك يَ ْوِم الدِّينِ 1)

                                                            

 .( ت2)2205صحيح اجلامع دديث دسن  (2)
ن اهلل أصلها اْلله، وقالت العرب )اله، والهم اختيارا( و ويف لسان العرب والقاموس احمليط: إ :قال َجهور أهل اللغة (1)

 اله اهلل اخللق: أي خلقهم.
 ة(.بن كثري، الفاحتاأذا فزع من أمر نزل به فأهله أي أجاره )تفسري  تقول العرب: أله الرجل يأهله، (1)
 (.بن كثري، الفاحتةاذا علت وارتفعت، ويقولون ألي مرتفع من األرض الء ) تفسري إتقول العرب الهت الشمس  (5)
 .إذا لزم أمه فلم ينفك عنها (:باْلقامة فيه. ونقول )أله الفييلأي التزمنا باملكان  ،(تقول العرب )أهلنا باملكان (6)
سبحن واسرتجعن من تأهلي أي أن املغنيات املاددات سبحن واسرتجعن  ةالغانيات املدوقال رؤبة بن العجاج: هلل در  (5)

 من كثرة تعبده.



 

 

: سورة األنعام] {وُه َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء وَِكيل  َذِلُكُم اللَُّه َربُُّكْم اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء فَاْعُبدُ : }تعاىل
ُهَو احلَْيُّ اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو فَاْدُعوُه ُُمِْلِينَي َلُه } وقال تعاىل:، باليفات يستوجب اْلفراد بالعبودية انفراد ،[201
 .[56غافر: { ]الدِّين

َر فَ َهَدى1الَِّذي َخَلَق َفَسوَّى )( 2َسبِِّح اْسَم َربَِّك اأْلَْعَلى )} :وقال تعاىل أمر بالعبودية وهي  {.....( َوالَِّذي َقدَّ
فإهنما تقدمي  ،التسبيح ليادب اليفات اليت تستجوهبا. وذلك إىل آخر القرآن يف آخر سورتني، الفلق والناس

: تيمون به قال تعاىلألعظم العبادة وهي االستعاذة بيادب اليفات اليت هبا يعيذ عباده دني يلجئون إليه ويع
( ِإَلِه النَّاِس 1لنَّاِس )( َمِلِك ا2ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس )} :، وقال تعاىل{( ِمْن َشرِّ َما َخَلقَ 2ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق )}
 {لَِّذي آَمَنْت ِبِه بَ ُنو ِإْسرَائِيلَ آَمْنُت أَنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ ا}ودينما عاين فرعون عظمة القدرة الربانية املطلقة قال:  {(1)

 فأيقن أنه ال يستحق العبادة والتأليه إال صادب تلك اليفات. وذلك دني ال ينفع اْلميان.
 -ا من العباد أمرين:ويكون ذلك مقتضي  

األمساء  نفي صفات اْلهلية عما سوى اهلل تعاىل وإثباهتا هلل ودده، وهو ما يطلق عليه علماء السنة توديد -:أوال  
 (.واملشتمل على توديد الربوبيةواليفات )

 عدم العبودية لغري اهلل تعاىل وهو ما يسمى بتوديد العبادة. -ا:ثاني  
 توحيد األسماء والصفا  :  :أوًل 

 وهو نفي صفات اْلهلية عما سوى اهلل تعاىل وإثباهتا هلل ودده. وذلك بتحقيق ثالثة أشياء: 
مع اهلل أداط بكل شيء، فإذا فس ،من املخلوقني بيفة بالقدر الذي ال يليق إال باهلل تعاىل اأال نيف أدد   -2

 كرب.أن فالنا يسمعين أينما كنت دىت لو كان نبيا فقد جعلته شريكا هلل يف صفة من صفاته وهو شرك إقلت 
ا وديثما كنتم ال جتعلوا بيوتكم قبور  و  اال تتخذوا قربي عيد  " :عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 حتقيق األلباين. صحيح. "فإن صالتكم تبلغين فيلوا عليَّ 
 ."فإن صالتكم معروضة علي" :ويف رواية

فيفات اهلل ليست حمدودة زمانا وال يف السعة واْلداطة مكانا وال تعلم كيفيتها، أما صفات املخلوقني فمحدودة  
كذلك من قال أن فالن دي ال ميوت دىت لو كان نبيا فقد جعله شريكا هلل تعاىل، ومكانا وتعلم كيفيتها.   ازمان

 ، فهناك وقت سوف يفىن فيه َجيع اخلالئق.{ُكلُّ َشْيٍء َهاِلك  ِإالَّ َوْجَههُ } :قال تعاىل
َها فَاٍن )} :. وقال{ِإنََّك َميِّت  َوِإن َُّهْم َميُِّتونَ } :وقال تعاىل َقى َوْجُه َربَِّك ُذو اجلَْاَلِل ( 15ُكلُّ َمْن َعَلي ْ َويَ ب ْ

 .{َواْْلِْكرَام
 دياة برزخية مفيولة عن دياة الدنيا.فهي دىت وإن كان ديا عند ربه  
فإنه ال يقول للشيء كن فيكون إال  ،يقول للشيء كن فيكون (( فقد جعله شريكا هللفالن كذلك من قال ))أن   

َا أَنَا َنِذير  ُمِبني  َوقَاُلو : }قال اهلل تعاىل ،اهلل تعاىل َا اآْليَاُت ِعْنَد اللَِّه َوِإمنَّ  .{ا َلْواَل أُْنزَِل َعَلْيِه آيَات  ِمْن َربِِّه ُقْل ِإمنَّ



 

 

كن فيكون لكان رسول أوىل بذلك، ولكنه أمره بأن خيربهم بأن   :فإذا كان هناك أدد من البشر يقول للشيء
أجيبكم فأنزل اهلل  اه وسلم ملا سئل عن فتية يف غابر الدهر قال غد  اآليات هي هلل ودده، بل إنه صلى اهلل علي

ا )} :تعاىل  .{( ِإالَّ َأْن َيَشاَء اللَُّه َواذُْكْر َربََّك ِإَذا َنِسيتَ 11َواَل تَ ُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإينِّ فَاِعل  َذِلَك َغد 
قال سليمان  صلى اهلل عليه وسلم قال: النيبعن  رضي اهلل عنه عن أيب هريرةقال ابن كثري: ثبت يف اليحيحني 

مللك قل بن داود نيب اهلل ألطوفن الليلة على سبعني امرأة كلهن تأيت بغالم يقاتل يف سبيل اهلل فقال له صادبه أو ا
بشق غالم فقال رسول اهلل صلى اهلل جاءت فلم تأت واددة من نسائه إال واددة  يإن شاء اهلل فلم يقل ونس

 ."ا له يف داجتهولو قال إن شاء اهلل مل حينث وكان درك  : عليه وسلم
 (1()2ا أَجعون )"ولقاتلوا يف سبيل اهلل فرسان   :ويف رواية 
وقد تقدم يف أول السورة ذكر سبب نزول هذه اآلية يف قول النيب صلى اهلل عليه وسلم، ملا سئل عن قية  

 ما.. فتأخر الودي مخسة عشر يو "غدا أجيبكم" أصحاب الكهف:
فقد  فمن أعطى العلم املطلق لغري اهلل، فقال إن فالن يعلم الغيب أو عنده علم كل شيء وكذلك صفة العلم، 

 كرب.أا أعطاه صفة اهلل وأشرك شرك  
َعُثونَ ْشُعُروَن أَيَّاَن ُقْل اَل يَ ْعَلُم َمْن يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض اْلَغْيَب ِإالَّ اللَُّه َوَما يَ { قال تعاىل:   .[56النمل ] {يُ ب ْ
ُقْل اَل أَْمِلُك لِنَ ْفِسي نَ ْفع ا َواَل َضرًّا ِإالَّ َما َشاَء  {وقال تعاىل يف دق خري اخللق سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم 

األعراف: ] }َبِشري  ِلَقْوٍم يُ ْؤِمُنوَن اللَُّه َوَلْو ُكْنُت َأْعَلُم اْلَغْيَب اَلْسَتْكثَ ْرُت ِمَن اخلَْرْيِ َوَما َمسَّيِنَ السُّوُء ِإْن أَنَا ِإالَّ َنِذير  وَ 
233] 

 ا أكرب.أنه فهو عبد هلل تعاىل ال تبلغ صفاته إىل صفات اخلالق وإال كان ذلك شرك  فاملخلوق مهما بلغ ش
ا بال الذي يقول للشيء كن فيكون هو اهلل بال شريك، وأنه هو الذي أداط بكل شيء علم   فمن املعلوم أن

أينما كان بال بال شريك، وهو الذي جييب املضطر إذا دعاه  اا وبير  هو الذي أداط بكل شيء مسع  نه أشريك، و 
 ا آخر سواء قال إنه إله أو مل يقل.شريك، وكل هذه من صفات اْلهلية، فمن نسبها لغري اهلل فقد اُتذ مع اهلل إهل  

ا أن يسموا معبوداهتم آهلة يف كل عير، ولكنهم يطلقون عليهم بعض صفات واملشركون باهلل عز وجل ليس شرط  
ا غضبا شديدا، ألنك بزعمهم قد شتمت وسببت معبوداهتم، وإن مل اْلهلية، فإذا نفيت عنهم تلك اليفات غضبو 

ن مل يسموا دعاءهم هلا وتقرهبم إليها بأعظم القربات وعكوفهم عند قبورهم، إن مل يسموا ذلك  إو  يسموها آهلة،
 كله عبادة.

وسلم ملا خرج إىل أن رسول اهلل صلى اهلل عليه  ويف دديث أيب واقد الليثي رضي اهلل عنه: عن أيب واقد الليثي:
 يا رسول اهلل اجعل لنا ذات أنوط :دنني مر بشجرة للمشركني يقال هلا ذات أنوط يعلقون عليها أسلحتهم قالوا

سبحان اهلل هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إهلا كما هلم  :فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم ،كما هلم ذات أنوط
كان قبلكم. قال الرتمذي: هذا دديث دسن صحيح وأبو واقد الليثي   والذي نفسي بيده لرتكنب سنة من ،آهلة

 د وأيب هريرة.يامسه احلارث بن عوف، ويف الباب عن أيب سع



 

 

فهو كفر باهلل، ومن  عتقد أن اهلل له صادبة أو ولداخلوق، فمن املأال نيف اهلل بيفة بالقدر الذي يليق ب -1
باده إليه، فقد شبه اهلل خبلقه وهو كفر وشرك فإن اهلل ال حيتاج إىل جعل له وسطاء يف العبادة والتقرب يوصلون ع

 {ُقْل أَتُ َنبُِّئوَن اللََّه مبَا اَل يَ ْعَلُم يف السََّماَواِت َواَل يف اأْلَْرِض ُسْبَحانَُه َوتَ َعاىَل َعمَّا ُيْشرُِكونَ } وسيط قال تعاىل:
 أنه حيل يف ُملوقاته، فقد كفر.وكذلك من قال بأن اهلل دال بذاته يف كل مكان أو 

 وال نيفه سبحانه بعدم احلكمة يف التقدير أو غريه مما ال يليق به سبحانه.
أال ننفي ونعطل صفة من صفات اهلل تعاىل مما أثبته اهلل لنفسه يف كتابه أو يف سنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم  -1 

 دون تشبيه أو َتثيل.
نه مسيع أن اهلل له وجه و أفنؤمن ب {ُكلُّ َشْيٍء َهاِلك  ِإالَّ َوْجَههُ } :فاهلل تعاىل يقولكيفات الوجه والسمع والبير    

 .{لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيء  َوُهَو السَِّميُع اْلَبِيريُ }لنفسه دون تشبيه أو َتثيل أو ُتيل للكيفية اهلل ذلك بيري كما أثبت 
الرََّْحَُن } :عرش، وقالالعلو فوق يف أي من { ِمْنُتْم َمْن يف السََّماءِ أَأَ } :وكذلك صفة العلو فوق العرش قال تعاىل  

؛ بل ن اهلل بذاته يف كل مكانألدين نفي صفة العلو هلل والقول ب. فمن أعظم امليائب يف ا{َعَلى اْلَعْرِش اْستَ َوى
يف السماء السابعة من  هو فوق كل شيء وحميط به، فهو مع أنه فوق العرش فقد استوى بعلمه ومسعه وبيره من

 مالئكة مسبحات مع من يف األرض السابعة من صخور سحيقات.
يف كل مكان،  العلو هلل تعاىل، والقول بأنه بل إن أعظم باب للشرك يف هذه األمة واألمم السابقة هو نفي صفة

اهلل تعاىل وهو فكر فخلطوا بني ذات اهلل وذوات املخلوقني، فمنهم من قال بأن هذا الوجود وددة واددة وهي 
" امللحدين أهل "وددة الوجود" أو دل يف بعض خلقه كالنيارى الذين قالوا إن اهلل هو "املسيح عيسى بن مرمي

ن اهلل دل بذاته يف َجيع صور املخلوقات وتيور هبا وحتدث، وهؤالء أشد  إوكأهل احللول واالحتاد "الذين قالوا 
وكذلك  ،بينهم وبني أهل وددة الوجود أن أهل وددة الوجود ال يثبتون اليورا من اليهود والنيارى والفرق كفر  

مثلما خلطوا بني ذات اخلالق وذوات املخلوقني فإهنم خلطوا بني صفات اخلالق وصفات املخلوقني وإمنا اليفات 
 الدقة بالذات.

 -(:املكية )بل الشيطانيةدىت قال ابن عريب يف الفتودات 
 كلفليت شعري من امل يا   الرب عبد والعبد رب

فحق  الظاهر وقال " هذا االسم اْلهلي الباطن الذي أنت به يف الوقت متحدا وله مشاهد سرتا على االسم اْلهلي 
 تيرفون " انتهى. أىناحلق عني اخللق ف

 بريا.هو اهلل هو نفسه عني خلقه، سبحانه عما يقول الظاملون علوا كو يدعي هذا الزنديق أن دق احلق أي  
 بن عجيبة اليويف:اوقال    

 ... أنا من أهوى ومن أهوى أنا وإذا قيل من هتوى فقل   
 وقال: قال الششرتي  
 رآين  شيء عجيب... ملن انألقد   
  اه   أنا احملب واحلبيب... ليس ُث ثاين  



 

 

أنفسهم ذات اهلل سبحانه وتعاىل عما يقولون فعبدوا املخلوقني على أن اهلل قد أظهر فيهم صفات اْلهلية أو هم 
 علوا كبريا.
رَاَد َأْن يُ ْهِلَك َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اللََّه ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرمَيَ ُقْل َفَمْن مَيِْلُك ِمَن اللَِّه َشْيئ ا ِإْن أَ } قال تعاىل:

نَ ُهَما خَيُْلُق َما َيَشاُء َواللَّ اْلَمِسيَح اْبَن َمْرمَيَ َوأُمَُّه َوَمْن يف  يع ا َولِلَِّه ُمْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَ ي ْ ُه َعَلى ُكلِّ  اأْلَْرِض َجَِ
 {َشْيٍء َقِدير  

فال بد أن يفرق املسلم بني اخلالق واملخلوق يف ذاته ويف صفاته، دىت ال يقع يف الشرك دون أن يدري، فيؤمن بعلو 
اهلل فوق خلقه وبأنه غري ُمالط هلم، وهم َجيعا عبيد له حتته ومقهورون بسلطانه، وأنه هو ودده الذي له كمال 

 ويلحقهم الفناء.ن بالعجز والفقر و والبقاء، وهم موصوف قدرة والغىنال
وقد كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يبني لليحابة واألمة من بعدهم الفرق بني صفات اخلالق واملخلوق دون حترج 

  دىت ال يلتبس األمر عليهم فعن ابن عمر رضي اهلل عنهما:
ل إين ألنذركموه وما فقا)قام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف الناس فأثىن على اهلل مبا هو أهله ُث ذكر الدجال 

نذر نوح قومه ولكين أقول لكم فيه قوال مل يقله نيب لقومه تعلمون أنه أعور وأن اهلل أنذره قومه لقد أمن نيب إال 
 رواه البخاري ومسلم(. ) ليس بأعور(.

 اخلالقات املخلوقني وبني صفات ذذات اخلالق و  مة قد وقعوا يف األمر، فخلطوا بنيوهناك طوائف من هذه األ
 خالشيعلي أو هو اْلمام املعيوم، وكذلك الذين قالوا بأن اهلل هو ن اهلل هو أوصفات املخلوقني، الذين قالوا ب

 ن البهاء هو اهلل أو هو مظهر وجود اهلل.أأو البهائية الذين قالوا ب ،شيءنفسه، أو أن اهلل هو عني كل 
)يا ابن آدم  وكما جاء يف احلديث القدسي:شاهبات اليت ال يعلمها إال اهلل ويلبسون على العامة ببعض املت   

دي فالنا مرض فلم تعده أما علمت أن عب :يا رب كيف أعودك وأنت رب العاملني قال :مرضت فلم تعدين قال
رب وأنت  يا رب وكيف أطعمك :نك لو عدته لوجدتين عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمين قالأأما علمت 
نك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا أعلمت ا فلم تطعمه أما نه استطعمك عبدي فالن  أأما علمت  :العاملني قال

استسقاك عبدي فالن فلم  :قال عاملنييا رب كيف أسقيك وأنت رب ال :ابن آدم استسقيتك فلم تسقين قال
 متشابه احلديث.( فاهلل فسر لنا رواه مسلم) (إنك لو سقيته وجدت ذلك عنديأما تسقه 

)إن اهلل قال من عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب وما  قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: عن أيب هريرة قال:
تقرب إيل عبدي بشيء أدب أيل مما افرتضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل دىت أدبه فإذا أدببته كنت 

ه ولئن نه اليت ميشي هبا وإن سألين ألعطييده اليت يبطش هبا ورجلمسعه الذي يسمع به وبيره الذي يبير به و 
 أي كنت وليه يف مسعه وبيره ويده ورجله وإجابة دعائه((.)) استعاذين ألعيذنه(

اهلل عليه  ىقاموا بالكذب على اهلل ورسوله صلا من األداديث اليت يلبسون هبا على عامة الناس بل إهنم وهذا أيض  
فجعلوا بذلك املخلوق هو عني اخلالق  ()يقول للشيء كن فيكون ليس يف أصل احلديث وهوجزءا وسلم فوضعوا 

 ا.ا كبري  يف ذاته وصفاته، سبحانه وتعاىل عما يقولون علوًّ 



 

 

 توحيد األسماء والصفا  واشتماله لل  توحيد الربوبية
يفة الوجود، واحلياة، إن صفات اهلل تعاىل تنقسم إىل صفات ذات وصفات أفعال، فأما صفات الذات ك  

 وأما صفات األفعال فتنقسم إىل قسمني: ،والسمع، والبير...
ؤمن هبا كما أخرب هبا ربنا تبارك نجمليء، صفات أفعال متعلقة بذات اهلل تعاىل: كاالستواء والنزول وا األول :    

 وتعاىل دون تعطيل أو تشبيه أو تكييف.
 ربوبية.اليفات بواخللق والرزق والتدبري وتسمى علقة باخللق: كاْلدياء واْلماتة صفات أفعال مت والثاني :   

 توحيد الربوبية
جعله العلماء يف قسم مستقل  ( وقدواْلماتة واخللق والرزق والتدبريوهو إفراد اهلل بأفعاله املتعلقة باخللق )كاْلدياء  

 العام لبيان أمهيته يف أمرين:لى نه من األمساء واليفات من باب عطف اخلاص عأرغم 
طريقة القرآن يف الدعوة  يخلقه واستثارة العبودية فيهم، وه( للتذكري بعظمة صنع اهلل وقدرته وآالئه ونعمه على 2

أَي َُّها النَّاُس اذُْكُروا يَا } ،{اِلُق ُكلِّ َشْيٍء فَاْعُبُدوهُ َذِلُكُم اللَُّه َربُُّكْم اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو خَ } إىل توديد اهلل قال تعاىل:
ُر اللَِّه يَ ْرزُُقُكمْ   .{نِْعَمَت اللَِّه َعَلْيُكْم َهْل ِمْن َخاِلٍق َغي ْ

ن ذلك مل خيرجهم عن كوهنم مشركني ألهنم مل أتعاىل يف ربوبيته و  ( لبيان ما كان عليه املشركون من توديدهم هلل1
زُُقُكْم ِمَن السََّماِء َواأْلَْرِض أَمَّْن مَيِْلُك السَّْمَع َواأْلَْبَياَر َوَمْن خُيْرُِج احلَْيَّ ُقْل َمْن يَ رْ } يفردوا اهلل بالعبادة. قال تعاىل:

 .{ْمَر َفَسيَ ُقوُلوَن اللَّهُ ِمَن اْلَميِِّت َوخُيْرُِج اْلَميَِّت ِمَن احلَْيِّ َوَمْن يَُدب ُِّر اأْلَ 
 خلق ورزق ودبر األمر ودده، أي أن اهلل هو الذي{ اخْلَْلُق َواأْلَْمرُ  َأاَل َلهُ } :وتوديد الربوبية جممل يف قوله تعاىل 

 وكذلك له امللك والسلطان واألمر ودده.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 والتقاد أهل السنة والفرق توحيد الربوبية

 قدري )الخلق(
 الجبرية القدرية التقاد أهل السنة

يؤمنون بالقدر خريه وشره كل من 
القدر على أربعة عند اهلل وأن 

 مراتب:
( العلم: وهو أن اهلل علم ما  2)

كان وما يكون وما سيكون )عامل 
 الغيب والشهادة(. 

( الكتابة: وهو أن اهلل كتب  1)
كل ما هو كائن قبل خلق 
السماوات واألرض خبمسني ألف 

 سنة )وكل صغري وكبري مستطر(.
( املشيئة: وهو أن كل شيء 1)

مبشيئة إمنا هو  حيدث يف الوجود
اهلل ودده وإرادته )وما تشاءون 

 إال أن يشاء اهلل(.
( اخللق واْلجياد: وهو أن اهلل 5)

خلق كل شيء وما يؤول إليه، 
والعباد وأفعاهلم. )واهلل خلقكم 

 وما تعملون(

ويعتقدون أن اهلل ال يعلم األشياء 
إال بعد ددوثها، وأن العباد 
خالقني ألفعاهلم وال دخل هلل فيها 

وتعاىل عما يقولون علو ا   سبحانه
كبريا، وهؤالء هم جموس األمة، 
فاهلل خلق اخللق وهو عليم مبا 
يستحقونه من اجلنة أو النار، 
 فهؤالء أهل النار بعدما وقفوا

قالوا: )يا ليتنا نرد ونعمل و عليها 
غري الذي كنا نعمل( فيكذهبم اهلل 

وهذا  )ولو ردوا لعادوا ملا هنوا عنه(
وعدله، ويف  من دكمته وعلمه

املقابل فإن اهلل قبل توبة من قتل 
مائة نفس وفتح باب التوبة لكي 
ال يكون دجة ألدد وهذا من 

 رَحته وفضله.

وهم الذين حيتجون على املعيية 
بالقدر، فإذا فعلوا فادشة قالوا إن 
اهلل قدرها علينا وييرون عليها 
ويقولون )أقام العباد فيما أراد(، 

يش إذ قالوا وهم أتباع مشركي قر 
)لو شاء اهلل ما أشركنا وال 
آباؤنا(، يرد عليهم بأن اهلل 

ملا يرونه  خلقهم بقدره ُمتارين
صاحل ا ألنفسهم، فإذا رأى 
أددهم نار ا ابتعد عنها ومل يسلم 
نفسه هلا ويقول هذا قدر اهلل، 
وإذا علم أددهم جتارة أو وظيفة 
راحبة سابق إليها، ومل يتواىن عنها 

قدر اهلل. كذلك فإن  ويقول هذا
أمر اآلخرة أوىل بامتثال األمر 
لتحييل امليلحة واجتناب 

 املفسدة يف الدنيا واآلخرة.

 
 

  



 

 

 
 توحيد الربوبية والتقاد أهل السنة والفرق

 شرلي )األمر(
 الخوارج المرجئة التقاد أهل السنة

أن الدين أو الشرع أو اْلميان 
 اعتقاد وقول وعمل، يزيد بالطاعة

وينقص باملعيية، وأن أصحاب 
الكبائر ال خيلدون يف النار، وأهنم 

توبة  إن ماتوا على كبرية دون
عنهم  فأمرهم إىل اهلل إن شاء عفا

خبالص توديدهم وإن شاء 
 عذهبم.

أن اْلميان تيديق فقط، أو 
تيديق وقول، وأن املرء قد 
يتخلى عن كل أعمال الشرع 
والدين ويكون مؤمن ا وسبحان اهلل 
فقد فتحوا ببدعتهم هذه أعظم 

 باب لتعطيل الشرع، ويرد عليهم:
( أن اْلميان هو التيديق الذي 2

يطمئن إليه القلب فتنقاد إليه 
اجلوارح فإن أبا طالب كان 
ميدق ا للنيب صلى اهلل عليه وسلم 

 ولكن مل ينقد إليه.
( أن العبودية يف االئتمار، فمن 1

مل يأَتر بأوامر اهلل فليست له 
 ودية هلل.عب
( أن الشرع جاء بأن اْلميان 1

قيام بأعمال وترك ألعمال، 
 وكذلك الكفر.

وهؤالء غالوا يف إثبات األعمال 
يف مقابل املرجئة الذين فرطوا يف 
إثبات األعمال يف اْلميان فقال 

ن مرتكب الكبرية كافر ج إاخلوار 
 وُملد يف النار.

 
 
 

  



 

 

 

 من أسس )قوالد( اإليمان بصفا  اهلل
 أوًل : قالدة مباينة ذا  اهلل للمخلوقا  بالعلو والفوقية :

 "أن اهلل لليٌّ بذاته فوق خلقه وفوق العرش، للو شأن، وللو قهر، وللو فوقية".
ل صلى اهلل ، وقا{أَأَِمْنُتْم َمْن يف السََّماِء َأْن خَيِْسَف ِبُكُم اأْلَْرضَ { وقال: }الرََّْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَ َوىقال تعاىل: }

 عليه وسلم للجارية "أين اهلل؟" قالت: يف السماء، فقال لسيدها: "اعتقها فإهنا مؤمنة". )رواه البخاري(
فهو سبحانه فوق العرش حميط بكل شيء، ال يعزب عنه شيء، فال تبعد عليه املسافات، فاستوت بعلمه ومسعه 

 السابعة من صخور سحيقات. األرضوبيره ما يف السماء السابعة من مالئكة مسبحات مع ما يف 
 نفاة صفة العلو

 المؤولة والمشبهة )الذين قالوا أن اهلل في كل مكان( المعطلة
وهم الذين قالوا بأن اهلل ليس فوق العرش وال حتته 
وال يف أي مكان، وكما نفوا صفة العلو هلل نفوا 

 صفاته من قبل، فهم يعبدون عدما.

 أهل وددة الوجود
قالوا بأن وهم الذين 

 الوجود كله وددة واددة
وهي اهلل تعاىل، مع 
نفيهم ليور املخلوقات 
فهي عندهم ليست 
دقيقة، أي ال يثبتون 
اليور، فجعلوا إهلهم 
هو الوجود بال تعيني 
لليور، وال إله إال اهلل 
عندهم تعين ال موجود 

 إال اهلل.

 أهل احللول واالحتاد
وهم الذين قالوا بأن اهلل دل 

املخلوقات،   َجيعبذاته يف
فتيور بيورهم وهو 
املتحدث فيهم، وأن الظاهر 
يف َجيع اليور هو اهلل، 
تعاىل اهلل عما يقولون علوًّا  

 كبريا.

 
 { وهو وهم لسببني:َوُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكْنُتمواملؤولة حيتجون بقوله تعاىل: }

مع أخيه اْلنسان خالل اهلاتف ويقول له من معي، ( أن املعية ال تقتضي معية الذات، فهذا اْلنسان يتحدث 2
وأنا معك )أي بسمعه، وقد يكون أيض ا ببيره( وبينهما آالف الكيلو مرتات، فما بالنا باهلل تعاىل، الذي هو معنا 

 أينما كنا بسمعه وبيره وعلمه وحنن يف قبضته.



 

 

 وعلمه وقدرته ألن التأثري بتباعد املسافات( أن تباعد املسافات ال تأثري له على اْلطالق يف مسع اهلل وبيره 1
عجز، والعجز حمال على اهلل تعاىل، فقد استوى بسمعه وبيره وعلمه وقدرته ما يف السماء السابعة من مالئكة 

 مسبحات مع ما يف األرض السابعة من صخور سحيقات، كل عنده سواء.
 لوقين :المطلق هلل والعجز المطبق للمخال ثانًيا : قالدة مباينة صفا  اهلل لصفا  المخلوقين بالكم

"أن تسمي بعض املخلوقني ببعض أمساء صفات اهلل تبارك وتعاىل ال تقتضي املشاهبة واملماثلة فيفات اهلل تعاىل 
ليست حمدودة زمان ا وال يف السعة واْلداطة مكان ا وال تعلم كيفيتها، أما صفات املخلوقني فمحدودة زمان ا ومكان ا، 

  يتها".وتعلم كيف
فسمع اهلل وبيره وعلمه أداط بكل شيء، وال دد لسعة إداطته مكان ا وال زمان ا وال تعلم كيفيته، أما مسع 
املخلوقني وبيرهم وعلمهم فمحدود زمان ا ومكان ا، وتعلم كيفيته، مهما بلغت قوهتم ومنزلتهم فليس هناك حمل 

 للشبه واملماثلة.
 قدرة املطلقة والعطاء، ويقر على نفسه وغريه بالفقر والعجز والفناء.وال يؤمن العبد دىت يعرتف لربه بال

يقول ابن عباس رضي اهلل عنه: )ليس يف اجلنة مما يف الدنيا إال األمساء( هذا يف الفرق بني مثار الدنيا ومثار اجلنة أي 
ة الرَحة والعدل والرأفة ال تشابه إال يف األمساء فقط فما بالك بالفرق بني صفات اهلل وصفات املخلوقني. كيف

 واحللم والعلم والسمع والبير واليد والوجه والكالم واالستواء.
 {.لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيء  َوُهَو السَِّميُع اْلَبِيريُ يقول اهلل تعاىل: }

 ثالثًا : قالدة التوقيف في الصفا  :
حممد صلى اهلل عليه وسلم دون تشبيه أو "ال دخل للعقل يف إثبات أو نفي دون ما تقرر يف كتاب اهلل وسنة نبيه 

 َتثيل أو تكييف أو تعطيل أو حتريف أو تأويل".
 * فلكي ييف أدد شيئ ا فال بد أن يتوفر يف املوصوف شيئني:

 أن يكون املوصوف قريب ا من قدر الواصف أو يف ددود إمكاناته، أال يكون املوصوف غيب ا بالنسبة للواصف.
دجم ا، فإنه ال يستطيع وصف  هنسان عاجز عن وصف املخلوقات اليت هي أعظم منفإن اْل فأما لن األول  :

اجلبل، فإذا وصفه فلن يستطيع وصف األرض فإذا وصفها فلن يستطيع وصف هذا الكون الفسيح أمامه أو أن 
 يدرك امتداده وهنايته، فهذا اْلنسان عاجز أمام املخلوق أمامه فما بالكم باخلالق تعاىل.

له ند وال مثيل فيستطيع أن يعلم قدر صفات اهلل تعاىل وكيفيتها، فال يعلم قدره إال هو سبحانه، قال  واهلل ليس
اتعاىل: }  [.220]طه:  {يَ ْعَلُم َما بَ نْيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َواَل حيُِيطُوَن ِبِه ِعْلم 

فإن العقل عاجز عن وصف روده مع أهنا يف نفسه اليت بني جنبيه، ألهنا غيب بالنسبة له، فما  أما لن الثانية :
اَل ُتْدرُِكُه بالكم باهلل سبحانه. فيفات اهلل عز وجل ال تدركها األبيار وال العقول إدراك إداطة، قال تعاىل: }

 ]األنعام[. {(201) ِبريُ اأْلَْبَياُر َوُهَو يُْدرُِك اأْلَْبَياَر َوُهَو اللَِّطيُف اخلَْ 
  



 

 

 جامع مسألة التأويل في الصفا  :* 
أنت يف عيين  –. كقول املرأة البنها "أنت يف قليب تأويل املراد عن ظاهر املعىنإال ما ال وجه له يف لغة العرب  أوًل :

 أنت يف عيوين". -أنت يف عيينَّ  –
لرعاية، وليس املقيود هو ظاهر اللفظ وهو أنه جبسده فنثبت هلا القلب والعني، ولكن بتأويل املراد وهو احلب وا

 بداخل قلبها أو عينها.
{، فنثبت صفة العني هلل تعاىل بال تكييف وال تشبيه وال َتثيل، ونؤول فَِإنََّك بَِأْعُيِنَناومثال ذلك قول اهلل تعاىل: }

 املراد وهو احلفظ والرعاية.
ما جاءت النيوص اليحيحة نفسها أو غريها برد ظاهر املعىن ملخالفته ألصول االعتقاد اليت جاءت هبا  ثانًيا :

 الشريعة.
ُمَك َوأْنَت َكْيَف أْطعِ وَ ، : يَا َربِّ ! قَالَ َتْطَعْمُتَك فَ َلْم ُتْطِعميِن ، اسْ يَا اْبَن آَدمَ ومثال ذلك ما أتى يف احلديث القدسي "

َتُه َلَوَجْدَت َذِلَك ! أَما َعِلْمَت أنََّك َلْو أْطَعمْ ْبِدي ُفالن  فَ َلْم ُتْطِعْمهُ : أَما َعِلْمَت أنَُّه اْسَتْطَعَمَك عَ الَ َربُّ الَعاَلِمنَي؟! قَ 
: اْسَتْسَقاَك الَ َوأْنَت َربُّ الَعاَلمنَي؟! قَ  ، َكْيَف أْسِقيكَ ! قَاَل: يَا َربِّ ! يَا اْبَن آَدَم ، اْسَتْسَقْيُتَك فَ َلْم َتْسِقيِن ِعْنِدي

 ".!نََّك َلْو َسَقْيَتُه َوَجْدَت َذِلَك ِعْنِديإ! أَما َعْبِدي ُفاَلن  فَ َلْم َتْسِقهِ 
وقوله أيض ا: "فإذا أدببته كنت مسعه الذي يسمع به وبيره الذي يبير به ويده اليت يبطش هبا ورجله اليت ميشي 

َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ  {، وقوله تعاىل: }َشْيء  َوُهَو السَِّميُع اْلَبِيريُ لَْيَس َكِمْثِلِه هبا"، فريد ظاهره قوله تعاىل: }
{ والسماء هنا مبعناه اللغوي املطلق وهو العلو فوق أَأَِمْنُتْم َمْن يف السََّماءِ وقوله تعاىل: } {اللََّه ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرميَ 

 أعلى شيء يف اخللق وهو العرش.
 أن باقي النيوص نؤمن ونيدق مبا جاء هبا من صفات اهلل تعاىل بال تشبيه وال َتثيل وال تعطيل وال تأويل. لثًا :ثا

َويَ ب َْقى [ }33]القيص:  {ُكلُّ َشْيٍء َهاِلك  ِإالَّ َوْجَههُ [، }6]طه:  {الرََّْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَ َوى}: كقوله تعاىل
َرِضَي  } [55]املائدة:  {َبْل َيَداُه َمْبُسوطََتاِن يُ ْنِفُق َكْيَف َيَشاء } [14]الرَحن:  {َواْْلِْكرَامِ  َوْجُه َربَِّك ُذو اجلَْاَللِ 

ُهْم َوَرُضوا َعْنُه  َغِضَب اللَُّه َعَلْيِهْم َما ُهْم ِمْنُكْم [ }5]التوبة:  {ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمتَِّقنيَ  } [223]املائدة:  {اللَُّه َعن ْ
ُهمْ َواَل   [.25]اجملادلة:  { ِمن ْ

رابًعا : أن يعلم أن أحق ما يبذل فيه نفسه وماله وللمه هو الجهاد في سبيل ذا  اهلل والدفاع لنها بكل 
 مهجة.

فيغار أشد الغرية عندما تنتقص من صفات اهلل عز وجل أو يكفر هبا أو يشرك به فيها، أمل تر أن السماوات 
ا )هلل ولدا } واستنكرت أشد االستنكار دينما دعيواألرض واجلبال غضبت وغارت  ( 33َوقَاُلوا اُتَََّذ الرََّْحَُن َوَلد 

ا ) ( َتَكاُد السََّماَواُت يَ تَ َفطَّْرَن ِمْنُه َوتَ ْنَشقُّ 33َلَقْد ِجْئُتْم َشْيئ ا ِإدًّا ) ( َأْن َدَعْوا لِلرََّْحَِن َوَلد ا 30اأْلَْرُض َوُتَِرُّ اجْلَِباُل َهدًّ
ا )32) ا )31( َوَما يَ ْنَبِغي لِلرََّْحَِن َأْن يَ تَِّخَذ َوَلد  ( َلَقْد 31( ِإْن ُكلُّ َمْن يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض ِإالَّ آيت الرََّْحَِن َعْبد 

ا ) ُهْم َعدًّ  [.36-33]مرمي:  {( 36( وَُكلُُّهْم آتِيِه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة فَ ْرد ا )35َأْدَياُهْم َوَعدَّ
  



 

 

 ثانًيا : توحيد العبادة :* 
َفَمْن َكاَن لقد بعث اهلل تعاىل َجيع الرسل بالدعوة إىل توديد العبادة ألنه هو البيان العملي للتوديد، قال تعاىل: }

ا َلَقْد بَ َعثْ َنا يف ُكلِّ أُمٍَّة وَ [ وقال: }220]الكهف:  {يَ ْرُجو ِلَقاَء َربِِّه فَ ْليَ ْعَمْل َعَمال  َصاحلِ ا َواَل ُيْشرِْك ِبِعَباَدِة َربِِّه َأَدد 
 [.15]النحل:  {َرُسوال  َأِن اْعُبُدوا اللََّه َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ 

والعبادة يف اللغة: الذل واخلضوع، قال القرطيب: أصل العبادة التذلل واخلضوع، وقال شيخ اْلسالم: العبادة هي: 
 "كمال الذل مع كمال احلب".

 "العبادة هي طاعة اهلل بامتثال ما أمر اهلل على ألسنة الرسل".وقال أيض ا: 
 وقال أيض ا: العبادة: اسم جامع لكل ما حيبه اهلل ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة.

 وبتعريف آخر: "هي كل ما اختص اهلل به نفسه دون غريه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة".
 د أن حيب اهلل ورسوله، أما أشد احملبة فقد اختص اهلل هبا دون غريه.فاهلل يرضى للعب

فقد رضي اهلل سجود التحية لغريه يف األمم السابقة وكذلك احملبة، أما أشد احملبة فقد اختص اهلل هبا نفسه، 
 والسجود فقد اختص اهلل به لنفسه يف هذا األمة.

 أقسام العبادة
 لبادا  تكليفية لبادا  فطرية

وهي عبادات يفعلها العبد من تلقاء نفسه دىت ولو 
مل يكلفه الشرع هبا، وتكون مبحض إرادة اْلنسان 
وهي نتيجة للتأليه املرتتب على عظيم احملبة واخلوف 
والرجاء، واعتقاد الضر والنفع، والعلم مبيلحة 
العبد، ومن أمثلتها الدعاء، وتقدمي القرابني، واخلوف 

أن   ومن ألظم الطواماكم، واحملبة والرجاء والتح
كثري ا من عوام هذه األمة ال يعلم أهنا عبادات، وأن 
صرفها لغري اهلل شرك، ظن ا منه أن العبادات قاصرة 
على العبادات التكليفية فقط، كاليالة والييام 
والزكاة واحلج، فهذا هو مبلغ علمهم يف معرفة 
العبادة، ويقول إنين ال أصلي لغري اهلل وال أصوم لغري 

 باهلل.اهلل فأنا مودد 

وهي العبادات اليت كلفنا الشرع بأدائها بكيفية 
ُميوصة، وأوقات ُميوصة، كاليالة والييام 

 والزكاة.

 
 



 

 

هلل على نعمه وحمبته واخلوف منه والشكوى افإن العبد مفطور على اْلميان بوجود اهلل واللجوء إليه وشكره 
لى اْلطالق، كل ذلك يفعله العبد وإن مل يأته رسول والتحاكم إليه عند احلاجة واملظلمة، وهذه أعظم العبادات ع

 من عند اهلل.
، فأبواه يولد على الفطرةإال مولود  ما من»سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ر كان يقول: قال  هأن عن أيب هريرة

البخاري . رواه «من جدعاءفيها  ون، هل حتسَجعاء هبيمة بهيمةال كما تنتج  وميجسانه، وينيرانه ، ،يهودانه
 ومسلم.

ويف دديث األشج بن عبدالقيس: "فقال له: إن فيك خلتني حيبهما اهلل احللم واألناة" قال: يا رسول اهلل: أنا 
هلل الذي جبلين على خلتني حيبهما اهلل  أُتلق هبما أم اهلل جبلين عليهما؟ قال: "بل اهلل جبلك عليهما" قال: احلمد

  .ورسوله. )صحيح سنن أيب داود(
 
 : أهم أنواع العبادا  الفطرية 

َوَمْن َأَضلُّ ممَّْن َيْدُعو ِمْن ُدوِن { :إن الدعاء هو أعظم عبادة على اْلطالق، قال تعاىل الدلاء وتقديم القرابين :
النَّاُس َكانُوا هَلُْم َأْعَداء  وََكانُوا  َوِإَذا ُدِشرَ  (6اللَِّه َمْن اَل َيْسَتِجيُب َلُه ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة َوُهْم َعْن ُدَعاِئِهْم َغاِفُلوَن )

َذِلُكُم اللَُّه َربُُّكْم َلُه اْلُمْلُك َوالَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدونِِه َما } :وقال تعاىل ،[5-6 ]األدقاف: }ِبِعَباَدهِتِْم َكاِفرِينَ 
ُعوا َما اْسَتَجابُوا َلُكْم َويَ ْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُروَن 21مَيِْلُكوَن ِمْن ِقْطِمرٍي ) ( ِإْن َتْدُعوُهْم اَل َيْسَمُعوا ُدَعاءَُكْم َوَلْو مسَِ

بل إن  "العبادة الدعاء هو" :[، وقال صلى اهلل عليه وسلم25-21 ]فاطر:} ُئَك ِمْثُل َخِبريٍ ِبِشرِْكُكْم َواَل يُ َنبِّ 
 أعظم عبادتني كان يقدمهما املشركون ملعبوداهتم مها:

ألنبياء والياحلني ويظنون أهنا األنياب اليت نيبوها للمالئكة أو الدعاء والقرابني: فكانوا يدعون عند ا   
ِإنَّ  {:فيشكروهنا على ذلك بتقدمي القرابني والنذور وإقامة األعياد السنوية هلا. لذلك قال تعاىلتستجيب هلم 

 [.]األعراف {(235الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه ِعَباد  أَْمثَاُلُكْم فَاْدُعوُهْم فَ ْلَيْسَتِجيُبوا َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي )
َفُعَك َواَل َيُضرُّكَ َواَل َتْدُع مِ { :وقال  [.205: ]يونس} ْن ُدوِن اللَِّه َما اَل يَ ن ْ

  ًا في أمرين :ويكون الدلاء شرك 
الدعاء بالغيب للمالئكة واجلن أو اْلنس األموات، دىت وإن كانوا أدياء عند رهبم فإهنم ماتوا عن  -2

ُعوا َما اْسَتَجابُوا َلُكمْ }الدنيا   .{َوَلْو مسَِ
 .ال يقدر عليه إال اهلل دىت لو كانوا أدياء )كطلب الشفاء أو غريه(الدعاء فيما  -1

  



 

 

 ملحقا  الدلاء : *
 التوسل المشروع : (2
 ويكون بثالثة أمور ال رابع هلا وما عداها بدعة: 

 )أ( التوسل بأمساء اهلل وصفاته وكلماته.
 )ب( بالعمل الياحل للعبد نفسه.

 بدعاء الياحلني وله شروط ثالثة: )ج(
  .ا أمام املتوسلا موجود  يكون املتوسل به ديًّ  أن -2
 أن يكون بدعائهم وليس بذواهتم. -1
ن يف أو مبتدع، أل لال جيوز التوسل جباهف ،أن يكون املتوسل به من املستقيمني على الكتاب والسنة -1

 ذلك تضليل وإقرار على البدعة بأهنا كرامة.
من " :موصفاهتم وذواهتم، وهو شرك، قال صلى اهلل عليه وسلالتوسل غري املشروع ويكون بأمساء اخللق   

 ( مثلن احللف يكون )بالباءوأل نوع من احللف، والتوسل باألمساء واليفات" دلف بغري اهلل فقد أشرك
لتفعلن كذا، فهو مشروع ومن قال فمن قال باهلل عليك  أو بالواو مثل )واهلل(و ( باهلل أو بالتاء مثل )تاهلل

فمن املعلوم أن كل قسم من املخلوق  (جباه النيب لتفعلن كذا)ذا شرك أو فه لتفعلن كذا( )حبق النيب
( ال رب جباه النيب( أو )حبق النيب مبن يقسم على اخلالق بأدد خلقه )فيقول يامبخلوق شرك، فما بالنا 

 (.)ال إله إال اهلل :ن يقولأ يا. وكفارة ذلك إذا نسشك أن هذا أشد شرك  
 ( الشفالة :1

وشفاعة منفية، فأما املثبتة فهي اليت تكون يوم القيامة، ديث  ةشفاعة مثبت الشفاعة للبشر شفاعتان،   
يأذن اهلل للنبيني واملالئكة والياحلني، ُث هلل أن يقبلها أو ال يقبلها بإرادته سبحانه وعلى دسب دال 

بالغيب من الدنيا يف اليت تطلب  يأما الشفاعة املنفية الشركية فه ا، وأخري  فاهلل مالكها أوال   ،املشفوع له
َويَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َما اَل َيُضرُُّهْم َواَل } :( قال تعاىلند رهبمأدياء ع وإن كانوااملالئكة أو األموات )

َفُعُهْم َويَ ُقوُلوَن َهُؤاَلِء ُشَفَعاُؤنَا ِعْنَد اللَّهِ   .{يَ ن ْ
 الستعاذة : (4
 هي االلتجاء واالعتيام. وهي يف اللغة: -
 متحقق أو منع ضر متوقع، قال الشاعر  اهلل بأمسائه وكلماته يف دفع ضر هي دعاء واالستعاذة:   

 به مما أداذره وأعوذ    ألوذ به فيما أؤملهيا من 
ا فيما عند اهلل من فضله نوع من أنواع العبادة إذ هي أعظم شقي الدعاء، ومها الدعاء طمع   واالستعاذة    

 بغري اهلل عز وجل، فهي من أعظم العبادات.شر املقادير فال جيب أن نستعيذ  ا منا ودذر  أو دفع   ،ورَحته
ْنِس يَ ُعوُذوَن ِبرَِجاٍل ِمَن  َوأَنَُّه َكاَن رَِجال  } :ومن الشرك يف االستعاذة: االستعاذة باجلن قال تعاىل ِمَن اْْلِ

 .[5 اجلن:] {اجلِْنِّ فَ زَاُدوُهْم َرَهق ا



 

 

ا من الرباري كما كانت عادة العرب يف جاهليتها، ا مودش  ا أو مكان  أي إذا نزلوا وادي   :قال ابن كثري  
  .بشيء يسوؤهمذلك املكان من اجلان أن يييبهم  يعوذون بعظيم

وهي أخص من الدعاء من ديث أهنا تيل إىل جسد املطبوب، باليد أو جنس باالستعاذة الرقية ويلحق    
شائع من تراب أو ماء أو هواء )النفث(. لذا وجب أال تكون الرقية إال بدعاء اهلل بأمسائه وكلماته طلبا من 

فكل ذلك من اهلل ودده بلغة مفهومة ليس فيها طالسم وال ذكر إنس أو جن أو خلط دجر أو شجر، 
 قبيل الشرك إال ما كان من راٍق يرقي أو موصل للرقية من جنس شائع من ماء أو هواء أو تراب.

الذهاب إىل الكهان وهم من خيربون عن الغيبيات ويأخذون ذلك عن اجلن، وكذلك  ا:ومن الشرك أيض  
املنجمني وتيديقهم، وتعليق املقادير بالنجوم واألبراج. ومن الكفر  ، والذهاب إىلالتطري وتعليق التمائم

 .ا وعمال  وكذلك اْلعراض عن الدين وشرائعه بالكلية تعلم  اء بدين اهلل وأشده سب دين اهلل االستهز 
 من مظاهر الشرك اليوم : *
 في الدلاء : -2
إذا كانت أعظم عبادة صرفها مشركو اجلاهلية لشركائهم هي الدعاء، فإن بعض طوائف اليوم قد صرفوا   

جل دعائهم ألهل البيت وملا يسموهنم بالياحلني، بل إن شرك هؤالء اليوم أشد من شرك مشركي قريش يف 
فكانوا  أما يف الشدة يف الرخاء فقطتعاىل  ، إذ أن مشركي اجلاهلية األوىل كانوا يدعون غري اهللدعاء غري اهلل

يَن فَ َلمَّا ََنَّاُهْم ِإىَل اْلبَ رِّ { :قال تعاىلخيليون الدعاء هلل ودده  فَِإَذا رَِكُبوا يف اْلُفْلِك َدَعُوا اللََّه ُُمِْلِينَي َلُه الدِّ
 [.56 ]العنكبوت: {ِإَذا ُهْم ُيْشرُِكونَ 

يف اْلَبْحِر َضلَّ َمْن َتْدُعوَن ِإالَّ ِإيَّاُه فَ َلمَّا ََنَّاُكْم ِإىَل اْلبَ رِّ َأْعَرْضُتْم وََكاَن  َوِإَذا َمسَُّكُم الضُّرُّ {: وقال تعاىل
ْنَساُن َكُفور ا  [.54 :]اْلسراء }اْْلِ

أما مشركي هذا العير فإهنم خيليون الدعاء يف الشدة لشركائهم، فيستغيثون هبم يف الرب والبحر، كما    
نه هو السيد املهاب إعلى شاشات التلفاز عن البدوي "  كثري منهم. وكما قال عاملهمعن  حيكى ذلك 

 ".دعي يف الرب أو البحر أجابالذي إذا 
 ( :( القرابين )الذبائح والنذور1
إن املشركني ملا كانوا يظنون أن معبوداهتم من املالئكة والياحلني هم أولياء نعمتهم، فإذا دعوهم ظنوا    

ذور، ولكن النعمة من عند اهلل ن  ا يشكروهنم على ذلك بالذبح أو الأهنم هم الذين يستجيبوا هلم فكانو 
ِإنَّ الَِّذيَن تَ ْعُبُدوَن { :تعاىل لإال هو يقو  وال يشكر عليها بالذبح أو النذر ودده ال تطلب بالدعاء إال منه،

 ]العنكبوت: }تُ ْرَجُعونَ  ِمْن ُدوِن اللَِّه اَل مَيِْلُكوَن َلُكْم رِْزق ا فَابْ تَ ُغوا ِعْنَد اللَِّه الرِّْزَق َواْعُبُدوُه َواْشُكُروا َلُه ِإلَْيهِ 
24.] 

 األنعام:] {احلَْْرِث َواأْلَنْ َعاِم َنِييب ا فَ َقاُلوا َهَذا لِلَِّه ِبَزْعِمِهْم َوَهَذا ِلُشرََكائَِناَوَجَعُلوا لِلَِّه ممَّا َذرَأَ ِمَن { :وقال تعاىل
 [ أي مل يكونوا يتقربون هبا هلل ودده بل جعلوا له فيها نييب ولشركائهم النييب اآلخر.215



 

 

عن اهلل من ذبح لغري اهلل ولعن اهلل من لعن اهلل من لعن والديه ول عليه وسلم: )صلى اهللرسول اهلل وقال    
(، وعن طارق ويف صحيح مسلم )لعن اهلل من ذبح لغري اهلل (2)ا ولعن اهلل من غري منار األرض(آوى حمدث  

دخل اجلنة رجل يف ذباب ودخل النار رجل يف ) :صلى اهلل عليه وسلم قالاهلل رسول بن شهاب أن 
ب له قال: مر رجالن على قوم هلم صنم ال جياوزه أدد دىت يقرِّ  وكيف ذلك يا رسول اهلل ؟ :ذباب، قالوا

فخلو ا ب ذباب  فقرَّ  ا،ليس عندي شيء أقرب، قالوا له: قرب ولو ذباب   :ب، قالا فقالوا ألددمها: قرِّ شيئ  
 ضربوا عنقهفون اهلل عز وجل ا دب ألدد شيئ  ما كنت ألقرِّ  :ب، فقالفدخل النار. وقالوا لآلخر: قرِّ  ،سبيله

 .فدخل اجلنة( رواه أَحد
فإذا كان جل شرك املشركني األول هو دعاؤهم ُث التقرب إليهم بالذبائح والنذور ومها أعظم عبادتان 
صرفوها آلهلتهم، فإن صوفية العير قد فعلوا نفس الفعل يف دعائهم للياحلني، ُث إتباع ذلك بذبح الذبائح 

 هم الذين يستجيبوا هلم أو أهنم يتقربون بذلك إىل اهلل ألهنممعتقدين أهنم  ،ا هلمأو تقدمي النذور شكران  
يُن اخْلَاِلُص َوالَِّذيَن اُتََُّذوا : }شفعاؤهم عند اهلل، فهذا هو نفس فعل املشركني األول، قال تعاىل َأاَل لِلَِّه الدِّ

نَ ُهْم يف َما ُهْم ِفيِه خَيَْتِلُفونَ  ِمْن ُدونِِه َأْولَِياَء َما نَ ْعُبُدُهْم ِإالَّ لِيُ َقرِّبُونَا ِإىَل اللَّهِ   ] الزمر: }زُْلَفى ِإنَّ اللََّه حَيُْكُم بَ ي ْ
 والذبح والنذر إال ليقربونا عند اهلل زلفى.ما نقدم هلم العبادات من الدعاء [ أي 1
 ( ألياد الجاهلية :4
ة واليت تعاد يف آلهلتهم أهنم كانوا يقيمون هلم االدتفاالت السنوي شركون األولإن مما كان يتقرب به امل   

" وكلها ذات "العادةالعيادة" و"العود" وياد اجلاهلية. والعيد مأخوذ من "بأع ما تسمى وقت معلوم، وهي
 ا يف ميعاد حمدد.معاين متقاربة، مبعىن أهنا ادتفاالت تعاد سنويًّ 

ا ا خيب  ( ملعبوداهتم، كما أهنا كانت ميدان  رابني )الذبائح والنذورالقوهذه األعياد كانوا يقدمون فيها 
لعب امليسر أو استسقام من شرب للخمر أو  ،وه يف دينهم من ارتكاب الفوادشالرتكاب كل ما استحل

التيفيق واليفري كما دكى اهلل تعاىل  واللهو، وحتويل الذكر واليالة إىلوجمال خيب للعب  باألزالم
ا [ أي إال تيفري  16 األنفال:سورة ] }َوَما َكاَن َصاَلتُ ُهْم ِعْنَد اْلبَ ْيِت ِإالَّ ُمَكاء  َوَتْيِديَة  { عنهم ذلك

 بن كثري.اا كما ذكر وتيفيق  
املوالد اليت يقيمها بعض طوائف اليوم ألوليائهم، وجدت أهنا كأعياد اجلاهلية أو أشد،  وإذا نظرت إىل  

، من ذبح ن يرتكب يف أعياد اجلاهلية األوىلنه يرتكب فيها كل ما كاأسيادهم، و أل فهي أعياد تقام ادتفاال  
د الزنا جتالطريقة العيرية، و  باألزالم على واالستقسامخلمر ولعب للميسر النذور وشرب لللقرابني وتقدمي 

الذي تويف رقص ومزمار وتيفيق. وقد دذرنا النيب صلى اهلل عليه وسلم يف مرضه  الذكر إىلحتويل عبادة و 
ا وال صلوا يف بيوتكم وال تتخذوها قبور  ) :( ويف روايةا)ال تتخذوا قربي عيد   :فيه قال صلى اهلل عليه وسلم
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وقال صلى اهلل عليه وسلم:  ،(2)ا وصلوا علي وسلموا فإن صالتكم تبلغين ديثما كنتم(تتخذوا بييت عيد  
 .(1)(ا يعبداللهم ال جتعل قربي وثن  )
 ولبادة المخلوقين :( الحلول 3

مشركي قريش كانوا لإلسالم عن شرك اجلاهلية يف أن  لقد اشتد شرك بعض طوائف العير ممن ينتسبون
ا، ولكنها تقرهبم إىل اهلل زلفى. فكانوا يعتقدون أن اهلل يف السماء، وأن آهلتهم هذه مملوكة هلل وال َتلك شيئ  

ا هو لك َتلكه وما بيك ال شريك لك لبيك، إال شريك  لبيك اللهم لبيك، ل)يقولون يف تلبيتهم يف احلج 
 (.ملك

( ن معبوداهتم )من املشايخإاء، بل هو دال يف معبوداهتم، بل أما هؤالء فيعتقدون أن اهلل ليس يف السم
ا، بل وصل األمر ببعضهم أن قال اهلل دل يف كل ا كبري  هي نفس ذات اهلل، تعاىل اهلل عما يقولون علوًّ 

ل شيء هو نفس ذات اهلل نراه بأعيننا وحتسه أيدينا. كما قال ذلك شيخهم ابن عريب شيء، بل أن ك
 دينما قال:

 كلفيا ليت شعري من امل   العبد رب والرب عبد
 " سبحان اهلل عما يفرتون.قتله اْلمام دينذاك دينما قال "ما يف اجلبة إال اهلل وكما قال احلالج الذي 
 إل  غير شرع اهلل : حاكمت( ال5

 .[65: ]النور {ُقْل َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسولَ : }قال تعاىل    
ْعَنا وَ } :وقال تعاىل     نَ ُهْم َأْن يَ ُقوُلوا مسَِ َا َكاَن قَ ْوَل اْلُمْؤِمِننَي ِإَذا ُدُعوا ِإىَل اللَِّه َوَرُسولِِه لَِيْحُكَم بَ ي ْ َأَطْعَنا ِإمنَّ

 [.62 ] النور: {َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 
نَ ُهْم ُُثَّ اَل جيَُِدوا يف أَنْ ُفِسِهْم َدَرج ا ممَّ } :وقال تعاىل    ا َفاَل َوَربَِّك اَل يُ ْؤِمُنوَن َدىتَّ حُيَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ

اقَ   [.56 ]النساء: {َضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليم 
 [.20 ] الشورى: {َوَما اْختَ َلْفُتْم ِفيِه ِمْن َشْيٍء َفُحْكُمُه ِإىَل اللَّهِ } :ىلوقال تعا   

يُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاسِ } :وقال تعاىل     {اَل يَ ْعَلُمونَ  ِإِن احلُْْكُم ِإالَّ لِلَِّه أََمَر َأالَّ تَ ْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َذِلَك الدِّ
 [.50 :يوسف]

َضَرَب َلُكْم َمَثال  ِمْن أَنْ ُفِسُكْم َهْل َلُكْم ِمْن َما َمَلَكْت أمَْيَاُنُكْم ِمْن ُشرََكاَء يف َما َرَزقْ َناُكْم } :وقال تعاىل
 [.13 ] الروم: {فَأَنْ ُتْم ِفيِه َسَواء  َُتَاُفونَ ُهْم َكِخيَفِتُكْم أَنْ ُفَسُكمْ 

 من أنفسنا حنن البشر، هل نرفع إن الطاعة واالنقياد هي أعظم دليل للعبودية، فلقد ضرب اهلل لنا مثال     
منزلة ما ملكت أمياننا من العبيد إىل منزلتنا فيشاوروننا فيما نأمرهم به، أو يعرتضون علينا أو يشاركوننا يف 

ع فهذا هو دال العبد من البشر لسادهتم من أموالنا، أم أهنم يسمعون ويطيعون مع كامل الذل واخلضو 

                                                            

 .ن بن علي رضي اهلل عنهماأخرجه السيوطي عن احلس (2)

 رواه مالك يف املوطأ عن عطاء بن يسار. (1)



 

 

البشر طاعة كاملة وانقياد كامل لألوامر فما بال دالنا حنن العبيد من البشر مع إهلنا وسيدنا وخالقنا وحميينا 
 ومميتنا.

سبحان اهلل كيف ندعي العبودية له وال ننقاد ألوامره اليت أرسلها لنا يف كتابه أو على لسان عبده ورسوله  
د صلى اهلل عليه وسلم فهو املبلغ عن ربه، فإمنا العبودية يف االئتمار، فمن مل يأَتر بأوامر اهلل اليت أمرنا حمم

هبا على لسان نبيه صلى اهلل عليه وسلم فقد خرج عن العبودية هلل مبقدار خروجه عن األوامر الربانية، ومن 
فَاْسَتِقْم  } :قد خرج من الدين بالكلية، قال تعاىلخرج عن األوامر بالكلية فقد خرج من العبودية بالكلية، و 

 [.221 ] هود: {َكَما أُِمْرَت َوَمْن تَاَب َمَعكَ 
بِاجْلَنَِّة َزنُوا َوأَْبِشُروا ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَب َُّنا اللَُّه ُُثَّ اْستَ َقاُموا تَ تَ نَ زَُّل َعَلْيِهُم اْلَماَلِئَكُة َأالَّ َُتَاُفوا َواَل حتَْ } :وقال تعاىل

 [.10 ]فيلت: {الَّيِت ُكْنُتْم ُتوَعُدونَ 
 أي الذين استقاموا على أوامر اهلل. 

شيء ومليكه، وهو القاهر فوق عباده فهو امللك العالم رب كل  {ِإِن احلُْْكُم ِإالَّ لِلَّهِ }واحلكم كله هلل    
مقهورون حتت دكمه، فلذا جيب أال يعبد إال إياه بالتحاكم إليه ودده، ُث االنقياد  ،سواه عبيد لهما وكل 

( ِإْن ُهَو ِإالَّ 1َوَما يَ ْنِطُق َعِن اهْلََوى )} :حلكمه ودكم نبيه صلى اهلل عليه وسلم، فهو املبلغ عن ربه تعاىل
 .{( َعلََّمُه َشِديُد اْلُقَوى5َوْدي  يُوَدى )

 أن منتثل ألوامر اهلل يف كل أدكامه من: فيجب *
 ( أدكام اْلميان.2
 أدكام العبادات. (1
 ( أدكام التشريعات يف شىت نوادي احلياة من حتليل وحترمي ومعامالت وددود وقضاء.1
َصاَليت ُقْل ِإنَّ }له، لذا جيب أن نتبع أمره فيه  ألننا وكل ما منلكه من نعم هو من عند اهلل ودده مملوك  

 األنعام:] {( اَل َشرِيَك َلُه َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأَنَا َأوَُّل اْلُمْسِلِمنيَ 251َوُنُسِكي َوحَمَْياَي َومَمَايت لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنَي )
251- 251.] 

رمي احلالل ولقد كان من شرك املشركني أهنم جعلوا هلم شركاء يف التشريع فتابعوهم على حتليل احلرام وحت   
يِن َما ملَْ يَْأَذْن ِبِه اللَّهُ } :وترك شرائع الدين واالبتداع فيه قال تعاىل وقال  ،{أَْم هَلُْم ُشرََكاُء َشَرُعوا هَلُْم ِمَن الدِّ

 {ْلِبُسوا َعَلْيِهْم ِدينَ ُهمْ وََكَذِلَك َزيََّن ِلَكِثرٍي ِمَن اْلُمْشرِِكنَي قَ ْتَل َأْواَلِدِهْم ُشرََكاُؤُهْم لِيُ ْرُدوُهْم َولِي َ } :تعاىل
َوِإنَّ الشََّياِطنَي لَُيوُدوَن ِإىَل } :[ أي أن شركاءهم زينوا هلم أن يقتلوا أوالدهم. وقال تعاىل214 األنعام:]

نه مسع النيب [، وعن عدي بن دامت أ212األنعام: ] {َأْولَِياِئِهْم لُِيَجاِدُلوُكْم َوِإْن َأَطْعُتُموُهْم ِإنَُّكْم َلُمْشرُِكونَ 
[، فقلت 12 بة:التو ] {ِمْن ُدوِن اللَّهِ  اُتََُّذوا َأْدَباَرُهْم َوُرْهَبانَ ُهْم أَْربَاب ا}هلل عليه وسلم يقرأ هذه اآلية صلى ا

فقلت: بلى  "أليس حيرمون ما أدل اهلل فتحرمونه وحيلون ما درم اهلل فتحلونه" :قال ،إنا لسنا نعبدهم :له
 رواه أَحد والرتمذي ودسنه. "فتلك عبادهتم"قال: 



 

 

 َأملَْ تَ َر ِإىَل الَِّذيَن يَ ْزُعُموَن أَن َُّهْم آَمُنوا مبَا أُْنزَِل ِإلَْيَك َوَما أُْنزَِل ِمْن قَ ْبِلَك يُرِيُدوَن َأنْ } :وقد قال تعاىل
ايَ َتَحاَكُموا ِإىَل الطَّاُغوِت َوَقْد أُِمُروا َأْن َيْكُفُروا ِبِه َويُرِيُد الشَّيْ   ،[50 النساء:] {طَاُن َأْن ُيِضلَُّهْم َضاَلال  بَِعيد 

الطاغوت كل ما ) . قال اْلمام ابن القيم: كما قال اْلمام ابن القيموالطاغوت هو كل ما عبد من دون اهلل
جتاوز به العبد دده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم: من يتحاكمون إليه غري اهلل ورسوله، 

نه طاعة هلل فهذه أاهلل أو يطيعونه فيما ال يعلمون أو يعبدون من دون اهلل أو يتبعونه على غري بيرية من 
عرض عن عبادة اهلل تعاىل إىل عبادة أا، رأيت أكثرهم أدوال الناس معه طواغيت العامل إذا تأملتها وتأملت

 الطاغوت، وعن طاعة اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم إىل طاعة الطاغوت ومتابعته... انتهى.
أي  ،[15 نحل:]ال {َوَلَقْد بَ َعثْ َنا يف ُكلِّ أُمٍَّة َرُسوال  َأِن اْعُبُدوا اللََّه َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ }ولقد قال اهلل تعاىل: 

 ا وعبده من دون اهلل.أن من أطاع غري اهلل يف معيية اهلل فقد اُتذه طاغوت  
 : وهذه اآليا  تخاطب لامة المكلفين 

ِإنَّا أَنْ َزْلَنا الت َّْورَاَة ِفيَها }دد أال يكتمونه خشية نزل اهلل، ويبينونه للناس و أن حيكموا مبا أب العلماء : -2
ِب اللَِّه هِبَا النَِّبيُّوَن الَِّذيَن َأْسَلُموا لِلَِّذيَن َهاُدوا َوالرَّبَّانِيُّوَن َواأْلَْدَباُر مبَا اْسُتْحِفظُوا ِمْن ِكَتاُهد ى َونُور  حَيُْكُم 

حَيُْكْم مبَا أَنْ َزَل اللَُّه فَُأولَِئَك  وََكانُوا َعَلْيِه ُشَهَداَء َفاَل َُتَْشُوا النَّاَس َواْخَشْوِن َواَل َتْشتَ ُروا ِبآيَايت مَثَن ا قَِليال  َوَمْن ملَْ 
 [.55 املائدة:] {ُهُم اْلَكاِفُرونَ 

ن يتحروا اختيار العلماء الربانيني الذين يبينون هلم احلق أنزل اهلل، و أوهو أن حيكموا مبا  األمراء : -1 
كالذين قال   ايكونو  عباده، والنزهلا لتحكم بني أيعة اهلل اليت الذي جيب أن حيكموا به، وال يعرضوا عن شر 

 يَ َتَحاَكُموا ِإىَل َأملَْ تَ َر ِإىَل الَِّذيَن يَ ْزُعُموَن أَن َُّهْم آَمُنوا مبَا أُْنزَِل ِإلَْيَك َوَما أُْنزَِل ِمْن قَ ْبِلَك يُرِيُدوَن َأنْ }اهلل فيهم 
ا )الطَّاُغوِت َوَقْد أُِمُروا َأْن َيْكُفُروا ِبِه َويُرِيُد الشَّْيطَا ( َوِإَذا ِقيَل هَلُْم تَ َعاَلْوا ِإىَل َما 50ُن َأْن ُيِضلَُّهْم َضاَلال  بَِعيد 

َمْت 52أَنْ َزَل اللَُّه َوِإىَل الرَُّسوِل رَأَْيَت اْلُمَناِفِقنَي َيُيدُّوَن َعْنَك ُصُدود ا ) ُهْم ُمِييَبة  مبَا َقدَّ ( َفَكْيَف ِإَذا َأَصابَ ت ْ
 .{ِإالَّ ِإْدَسان ا َوتَ ْوِفيق ا وَك حَيِْلُفوَن بِاللَِّه ِإْن أََرْدنَاأَْيِديِهْم ُُثَّ َجاءُ 

هم ءيطيعوا علماءهم وأمرابأن يتحاكموا إىل شرع اهلل تعاىل، وال يتحاكموا إىل غريه وأال  لامة العباد : -4
أَْربَاب ا ِمْن ُدوِن  َأْدَباَرُهْم َوُرْهَبانَ ُهمْ اُتََُّذوا } :يف معيية اهلل، وإال فقد عبدوهم وجعلوهم طواغيت، قال تعاىل

يُرِيُدوَن َأْن } :وقال {َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ } :احلالل وقال تعاىلحترمي ن تابعوهم يف حتليل احلرام و أب {اللَّهِ 
 أي إىل غري شرع اهلل. {يَ َتَحاَكُموا ِإىَل الطَّاُغوتِ 

ىل شرائع الكفار، من القانون الفرنسي وغريه، فهذا من أعظم إاهلل ونتحاكم فكيف بعد ذلك نرتك شرع 
 الكفر واجلحود باهلل وشرعه.

  



 

 

 شروط ل إله إل اهلل
 قال احلكمي رَحه اهلل:  

 ويف نيوص الودي دقا وردت       وبشروط سبعة قد قيدت
 قولأواالنقياد فادر ما         العلم واليقني والقبول

 وفقك اهلل ملا أدبه      واْلخالص واحملبةواليدق 
 (:: العلم: )املنايف للجهلأوال   *

 معىن ال إله إال اهلل.يف وقد سبق بيانه بفضل اهلل 
 (:ا: اليقني )املنايف للشكثاني  * 
 :يا أبا هريرة وأعطاين نعليه قال) عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم قال: 

ا هبا قلبه فبشره ن ال إله إال اهلل مستيقن  أوراء هذا احلائط يشهد من فمن لقيت  اذهب بنعلي هاتني
 .(2)(باجلنة

 ا: الرضا والقبول هلا وملا جاءت به:ثالث   *
ا ا وباْلسالم دين  رضيت باهلل ربًّ  من قال)لي اهلل عليه وسلم قال: عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهلل ص 

 .(1) وجبت له اجلنة(رسوال  ومبحمد 
 االنقياد: ا:رابع  * 
َضَرَب َلُكْم َمَثال  ِمْن أَنْ ُفِسُكْم َهْل َلُكْم ِمْن َما َمَلَكْت أمَْيَاُنُكْم ِمْن ُشرََكاَء يف َما َرَزقْ َناُكْم } :قال تعاىل   

 [.13 ]الروم: {فَأَنْ ُتْم ِفيِه َسَواء  َُتَاُفونَ ُهْم َكِخيَفِتُكْم أَنْ ُفَسُكمْ 
؛ هل نرفع  من أنفسنا حنن البشرإن الطاعة واالنقياد هي أعظم دليل للعبودية، فلقد ضرب اهلل لنا مثال   

منزلة ما ملكت أمياننا من العبيد إىل منزلتنا فيشاوروننا فيما نأمرهم به، أو يعرتضون علينا أو يشاركوننا يف 
دال العبد من البشر لسادهتم من هو أموالنا، أم أهنم يسمعون ويطيعون مع كامل الذل واخلضوع فهذا 

حنن العبيد من البشر مع إهلنا وسيدنا وخالقنا وحميينا  البشر طاعة كاملة وانقياد كامل لألوامر فما بال دالنا
  ومميتنا.

 ا: اليدق:خامس  * 
 :يا معاذ بن جبل قال) :نس بن مالك: أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ومعاذ رديفه على الردل قالأعن   

ن أدد يشهد ما م :ا قالوسعديك ثالث   يا رسول اهلل لبيك :يا معاذ قال :لبيك يا رسول اهلل وسعديك قال

                                                            

 مسلم. (2)
 األلباين: صحيح سنن أيب داود واجلامع.حتقيق  (1)



 

 

يا رسول اهلل أفال أخرب  :قال ،ال درمه اهلل على النارإا من قلبه ا رسول اهلل صدق  ن حممد  أأن ال إله إال اهلل و 
 .(2)(اا وأخرب هبا معاذ عند موته تأمث  ا يتكلو إذ   :به الناس فيستبشروا قال

 ا: اْلخالص:سادس   *
أسعد الناس بشفاعيت يوم القيامة ) :اهلل عليه وسلم قال ىصلرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل عن أيب هري  

 .(1)(أو نفسها من قلبه من قال ال إله إال اهلل خالي  
  :ا: احملبةسابع   *

من كن فيه وجد دالوة )ثالث  :اهلل عليه وسلم قال ىن مالك رضي اهلل عنه عن النيب صلنس بأعن    
ن يكره أن يعود يف الكفر  أن حيب املرء ال حيبه إال هلل و أمما سوامها و  ورسوله أدب إليه اْلميان أن يكون اهلل

 .(1)كما يكره أن يقذف يف النار(
فإذا أيقن العبد على تفرد اهلل بيفات اجلالل والكمال هلل، اطمئن القلب بذكر اهلل وانقادت بذلك اجلوارح 

يب صلى اهلل عليه وسلم )أال وإن يف النبذلك أخرب فخضعت لرهبا وذلت، فإن القلب قائد اجلوارح، كما 
 ( رواه الشيخان.سدت فسد اجلسد كله أال وهي القلبمضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا ف سداجل
َوَمْن َأَضلُّ ممَّْن َيْدُعو ِمْن ُدوِن }سواه، فكيف دال من يطلب ممن ال يستجيب له مبا  يأبهأو  فلم يرجو 

َا َذِلُكُم الشَّْيطَاُن خُيَوُِّف َأْولَِياَءُه َفاَل َُتَاُفوُهْم َوَخاُفوِن ِإْن  }وخياف ممن ال قوة له  {َلهُ اللَِّه َمْن اَل َيْسَتِجيُب  ِإمنَّ
 .{ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ 

َفُعَك َواَل َيُضرُّكَ }ويرجو من ال خري فيه ويرغب فيمن ليس عنده شيء      َواَل َتدُْع ِمْن ُدوِن اللَِّه َما اَل يَ ن ْ
  .{فَِإْن فَ َعْلَت فَِإنََّك ِإذ ا ِمَن الظَّاِلِمنيَ 

َوِمَن النَّاِس َمْن يَ تَِّخُذ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْنَداد ا حيُِبُّونَ ُهْم َكُحبِّ اللَِّه َوالَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ }وحيب من ال حماسن له 
 .{ُدبًّا لِلَّهِ 

( اَل َيْسَتِطيُعوَن 45َواُتََُّذوا ِمْن ُدوِن اللَِّه آهِلَة  َلَعلَُّهْم يُ ْنَيُروَن )}ويستنير على عدوه مبن ال سالح له  
 .{َنْيَرُهْم َوُهْم هَلُْم ُجْند  حُمَْضُرونَ 

ْهِدي ُقْل َهْل ِمْن ُشرََكاِئُكْم َمْن يَ ْهِدي ِإىَل احلَْقِّ ُقِل اللَُّه يَ ْهِدي لِْلَحقِّ أََفَمْن ي َ }ويستهدي مبن ال هدى له  
 {.ِإىَل احلَْقِّ َأَدقُّ َأْن يُ تََّبَع أَمَّْن اَل َيِهدِّي ِإالَّ َأْن يُ ْهَدى َفَما َلُكْم َكْيَف حَتُْكُمونَ 

وتزال العقبات وتفرج  ،التوتغفر الز  ،الص فيها تنال الدرجاتتلك كلمة التوديد اليت باليدق واْلخ 
تكون كلمة التوديد آخر كالمنا من الدنيا كما قال صلى نسأل اهلل تعاىل أن  ،وتفتح الفتودات ،الكربات

 .(5)«ال اهلل دخل اجلنةمن كان آخر كالمه ال إله إ»اهلل عليه وسلم 
                                                            

 .()البخاري ومسلم (2)
 .البخاري (1)
 .البخاري (1)
 يف صحيح اجلامع.  5453حتقيق األلباين )صحيح( انظر دديث رقم:  (5)



 

 

 مما كان لليه السلف الصالح أهل السنة إجماًل  لقيدة ومنهج
  ،أما بعد 

وهي  ،ضي اهلل عنهمحل ر مما كان عليه السلف اليا فهذه عدة أصول من عقيدة ومنهج أهل السنة إَجاال  
 رقة الناجية يف عيرنا هذا ويف كل عير. عقيدة الف

: اللَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ ه هو املوصوف باليفات اْلهلية العلية من العلو والتقديس والكمال فهو }دأن اهلل ود أوال 
وهو اآلخر الذي  ،{ احلي الذي ال ابتداء حلياته وال انتهاء فهو األول الذي ال شيء قبلهُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّوُم 

يبدؤه كيفما شاء ووقتما  ،فكل دي دونه مفتقر إىل إديائه ،وهو الذي أديا كل ذي دياة ،ال شيء بعده
القيوم الذي  ،وتفالكل حييا وميوت وهو ودده احلي الذي ال مي ،ويتوفاه إليه كيفما يشاء ووقتما شاء ،شاء

ما شاء اهلل ال قوة إال باهلل وهو على كل  ،ال قوامة للسماوات واألرض ومن فيهن إال مبشيئته وقوته وقدرته
 ،فهو سبحانه مستٍو فوق عرشه ،العلي: علو فوقية ،وال دول وال قوة إال باهلل العلي العظيم ،شيء قدير
 :وقال تعاىل ،[6{ ]طه: ( َلُه َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض 6َوى )الرََّْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْست َ } :قال تعاىل

 فال تبلغه ،[. وعلو قدر25{ ]امللك: أَأَِمْنُتْم َمْن يف السََّماِء َأْن خَيِْسَف ِبُكُم اأْلَْرَض فَِإَذا ِهَي ََتُوُر }
 ،خطر ببالك فاهلل فوق ذلك وكل ما ،وهامالعقول واألفهام وال تدركه األبيار وال حتيط به الظنون واأل

العظيم يف كل صفاته فال يقدر قدره إال هو فال انتهاء لعظمته. وهو اهلل الذي ال إله  ،اكبري    ااهلل علو   فتعاىل
ب عنه فهو عامل الغيب ال يعز  ،عا وبيراإال هو عامل الغيب والشهادة الذي أداط بكل شيء علما ومس

   أصغر من ذلك وال أكرب إال يف كتاب مبني. وال يف األرض والمثقال ذرة يف السموات 
قبضته ذو ا فالكل مقهور له مملوك بوهو امللك دقًّ  ،وهو الرَحن الرديم الذي وسعت رَحته كل شيء

تكرب وعاند وخالف أمره يف سلطان وهو الغفور الودود لكل من تاب وآمن البطش الشديد لكل من اس
 ،إال ما يريد –وال ملك سوى ملكه  –وال يكون يف سلطانه وملكه  ،فعال ملا يريد ،هوتواضع لعظيم كربيائ

وال تبلغ  ،فليس هناك ذات تشبه ذاته ،القدوس الذي تنزه عن كل نقص وعن اليادبة والولد والشريك
ىل فال أما صفاته تعا ،فيفات املخلوقني حمدودة زمانا ومكانا ومعلومة كيفية ،صفات املخلوقني إىل صفاته

فهو الذي ليس كمثله شيء وهو  ،وليس هلا هناية زمانية وال يف السعة واْلداطة املكانية ،تعلم هلا كيفية
 ،السميع البيري نؤمن بيفات اهلل اليت وصف هبا نفسه يف كتابه أو على لسان نبيه صلى اهلل عليه وسلم

بل نؤمن هبا كلها دون تشبيه أو  ،منهاال نكفر بأي  ،وال نشبهه بأدد من خلقه ،وال نشرك به فيها أدد
   َتثيل أو تعطيل أو حتريف أو تأويل.

أن اهلل كما أنه هو ودده املتيف بيفات اْلهلية والعلو والكمال والتقديس فهو ودده املستحق  :ثاني ا
وال نشرك  ،وال نذبح وال ننذر لغري اهلل ،فال ندعو غري اهلل ،جلميع أنواع العبادة ال يشاركه يف ذلك أدد

أو تربك حبجر  ،ف أو توسلبعكوف أو طوا ،باهلل بتعظيم ذوات املخلوقني وآثارهم من قبور وصور وَتاثيل
أو حتاكم إىل غري شرع اهلل  ،أو استعانة جبن أو بسحر ،أو تعلق بتميمة أو دجاب ،أو شجر أو مقيورات

    فكل ذلك شرك باهلل ومن أخص أمور اجلاهلية.



 

 

 :شهادة أن حممد رسول اهلل فمنه ىوأما مقتض ،شهادة أال إله إال اهلل أن كل ما سبق هو مقتضى :ثالث ا
َوأَِقيُموا اليَّاَلَة َوَآُتوا الزََّكاَة َوَأِطيُعوا تباع النيب صلى اهلل عليه وسلم والتمسك بسنته. قال تعاىل: }ا -2

نَ ُهْم ُُثَّ } :قال ،[65{ ]النور: الرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تُ ْرََحُونَ  اَل َفاَل َوَربَِّك اَل يُ ْؤِمُنوَن َدىتَّ حُيَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ
ا  ا ممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليم  َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل وقال تعاىل: } ،[56{ ]النساء: جيَُِدوا يف أَنْ ُفِسِهْم َدَرج 

فَ َقْد َضلَّ َضاَلال   َوَرُسوَلهُ ُمْؤِمَنٍة إذا َقَضى اللَُّه َوَرُسولُُه أَْمر ا َأْن َيُكوَن هَلُُم اخْلِيَ َرُة ِمْن أَْمرِِهْم َوَمْن يَ ْعِص اللََّه 
 [. 15{ ]األدزاب: ُمِبين ا

ُموا } :قال ول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،ق أهنم ال يقدمون قوال  على -1 يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل تُ َقدِّ
 [.2{ ]احلجرات: م  بَ نْيَ َيَدِي اللَِّه َوَرُسولِِه َوات َُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه مسَِيع  َعِلي

فَ ْلَيْحَذِر الَِّذيَن خُيَاِلُفوَن } :قال تعاىل يث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،من أداد أهنم ال يردون شيئ ا -1
َنة  َأْو ُيِييبَ ُهْم َعَذاب  أَلِيم    [. 51{ ]النور: َعْن أَْمرِِه َأْن ُتِييبَ ُهْم ِفت ْ

كل عند رسول اهلل أ بن األكوع رضي اهلل عنه أن رجال   وقيل: أيب إياس سلمة بن عمر ،عن أيب مسلم
 ،وسلم بشماله فقال: كل بيمينك قال: ال أستطيع. قال: ال استطعت! ما منعه إال الكربصلى اهلل عليه 

   .(2)«فما رفعها إىل فيه
اليالة وإيتاء الزكاة ا رسول اهلل وإقام أن أركان اْلسالم مخسة وهي شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممد   :رابع ا

ومن ترك  ،وال يدخل املرء اْلسالم إال بالشهادتني ،وصوم رمضان ودج البيت ملن استطاع إليه سبيال  
قال  ،وأن إخوة الدين وقيام الدولة اْلسالمية على ثالث منها ،اا كفر إَجاع  إددى األربع الباقية جحود  

يِن َونُ َفيُِّل اآْلَيَاِت ِلَقْوٍم يَ ْعَلُمونَ فَِإْن تَابُوا َوأَقَاُموا اليَّاَلَة تعاىل: } { ]التوبة: َوَآتَ ُوا الزََّكاَة فَِإْخَواُنُكْم يف الدِّ
22.]    
أمرت أن أقاتل الناس دىت يشهدوا أن » :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :عن عبد اهلل بن عمر قال* 

يالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عيموا مين دماءهم وأمواهلم إال ا رسول اهلل ويقيموا الال إله إال اهلل وأن حممد  
    .(2)«حبقها ودساهبم على اهلل

وكفر من كفر من  ،ملا تويف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده :وعن أيب هريرة قال* 
أمرت أن أقاتل » :قال عمر أليب بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،العرب

ودسابه على  ،قهفمن قال ال إله إال اهلل فقد عيم مين ماله ونفسه إال حب ،الناس دىت يقولوا ال إله إال اهلل
  واهلل لو منعوين عقاال   ،فإن الزكاة دق املال ،ق بني اليالة والزكاةاهلل؟ فقال أبو بكر: واهلل ألقاتلن من فرَّ 

اهلل ما هو فقال عمر بن اخلطاب: فو  ،لى منعهكانوا يؤدونه إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لقاتلتهم ع
 . (3)«أيب بكر للقتال فعرفت أنه احلقإال أن رأيت اهلل عز وجل قد شرح صدر 

                                                            

 رواه مسلم.  (2)
 رواه مسلم يف باب بيان أركان اْلسالم ودعائمه العظام.  (1)
 رواه مسلم يف باب بيان أركان اْلسالم ودعائمه العظام.  (1)



 

 

 فيؤمنون بعذاب القرب باملالئكة والكتب والرسل واليوم اآلخر والقدر َجلة وتفييال   أهنم يؤمنون :خامس ا
يؤمنون بالقدر خريه وشره كل مه وبالبعث والنشور واحلساب واملوازين واليحف واليراط واجلنة والنار و يونع

  مقادير العباد على أربعة مراتب:وأن  اخلق بقدر اهلل ُمتار  ند اهلل وأن العبد من ع
 أن اهلل علم ما كان وما يكون وما سوف يكون.  ( العلم:2)
   أن اهلل قد كتب كل شيء عنده قبل خلق السموات واألرض. ( الكتاب:1)
    أن كل شيء مبشيئة اهلل وما شاء اهلل كان وما مل يشأ مل يكن.( املشيئة: 1)
َواللَُّه َخَلَقُكْم قال تعاىل: } ،أن اهلل خلق كل شيء وأوجده وما يؤول إليه على دسب مراده ( اخللق:5)

 [.35{ ]اليافات: َوَما تَ ْعَمُلونَ 
أن اْلميان تيديق باجلنان وقول باللسان وتطبيق باجلوارح لألركان وأنه كما قال اْلمام الطحاوي  :سادس ا

 وينقص. قول وعمل يزيد  :رَحه اهلل
وقال  ،[204{ ]الكهف: ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا اليَّاحِلَاِت َكاَنْت هَلُْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس نُ ُزال  قال تعاىل: }

َويَ ْزَداَد وقال تعاىل: } ،[6 -5{ ]املاعون: ( الَِّذيَن ُهْم َعْن َصاَلهِتِْم َساُهونَ 5فَ َوْيل  لِْلُمَيلِّنَي )تعاىل: }
 { ]املدثر[. الَِّذيَن َآَمُنوا ِإميَان ا َواَل يَ ْرتَاَب الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب 

ا من أهل القبلة بذنب ما مل يستحله وأن أصحاب الكبائر ال خيلدون يف أهنم ال يكفرون أدد   :سابع ا
 وأهنم إن شاء اهلل عذهبم وإن شاء عفا عنهم خبالص توديدهم.  ،النار
ا كما قال عمر دين أركان وفرائض وسنن وددود وشرائع يؤمنون بذلك كله وال يردون منه شيئ  أن ال :ثامن ا

 ا فمن استكملها استكمل اْلميانا وسنن  )إن لإلميان فرائض وشرائع وددود   :بن عبد العزيز رضي اهلل عنه
بذلك كله وال  وا هبا( يؤمنونلمميان فإن أعش فسأبينها لكم دىت تعومن مل يستكملها مل يستكمل اْل

فال ينزلون  ،ويضعون كل تشريع يف موضعه الذي وضعه اهلل فيه ،ا منه ويأتون منه ما استطاعوايردون شيئ  
واملكروهات منزلة  ،وال السنن منزلة الفرائض ،وال فرائض الكفاية منزلة فرائض العني ،الفرائض منزلة األركان

فليس ألدد أن يغري  ،فكل تشريع له مكانته ودكمه ،كيم مل يأت هبا الشرع احلفيأصلون أصوال   ،الكبائر
     ا مهما اختلفت األمكنة واألزمان.يف شرع اهلل شيئ  

وأن كل  ،أن الدين اكتمل قبل موت النيب صلى اهلل عليه وسلم فليس ألدد أن يزيد فيه أو ينقص :تاسع ا
اىل عنها قالت: قال رسول اهلل صلى اهلل عن عائشة رضي اهلل تع ،وكل بدعة ضاللة ،حمدثة يف الدين بدعة

 . (1)«من أددث يف أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد» :عليه وسلم
ا العلم العيين الذي جيب وخيوص   ،وأنه سبيل النجاة ،أن العلم بالكتاب والسنة واجب قبل العمل :عاشر ا

 ه جاءت اجلاهلية. نوم ،وأن ضد العلم اجلهل ،أن يتعلمه كل مسلم
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واليلة وتزكية النفس وتربيتها من الرب  ،اْلسالم جاء مبحاسن األخالق ومعايل األمور النبيلة ي عشر:احلاد
وأنه ليس ألدد أن يبتدع مناهج للرتبية غري اليت جاء هبا اْلسالم وسنها لنا النيب صلى اهلل  ،الفضائل على

   عليه وسلم خري دليل. ويف قية الثالثة الذين سألوا عن عبادة النيب صلى اهلل ،عليه وسلم
أن الدعوة إىل اهلل تعاىل على بيرية من الكتاب والسنة واجبة على عموم األمة )أي فرض   الثاين عشر:

 على كل فرد بقدر استطاعته.  وأن األمر باملعروف والنهي عن املنكر باحلكمة واجب ،كفاية(
أن اجلهاد ضد أعداء اهلل الكافرين ماض دىت تقوم الساعة مع كل بر وفاجر وأن جهاد  الثالث عشر:

وأن جهاد الدفع والذي يتعني عند نزول جيش الكفار ببالد  ،الطلب والدعوة فرض كفاية تأُث األمة برتكه
د اجلنة واليقني بأن اهلل أع ،وأنه ال بد من األخذ بأسباب القوة ،املسلمني فرض عني على كل مسلم

  وكذلك اليقني على نير اهلل للمؤمنني. ،للشهداء
فيجب أن يفرد  ،والكل مملوك له ،ا فهو امللك يف مساواته ويف أرضها وقدر  أن احلكم هلل شرع   الرابع عشر:

الَّ تَ ْعُبُدوا ِإالَّ ِإِن احلُْْكُم ِإالَّ لِلَِّه أََمَر أَ باحلكم فال نتحاكم إال إىل شرع اهلل امللك العالم قال تعاىل: } ودده
يُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس اَل يَ ْعَلُموَن     [.50{ ]يوسف: ِإيَّاُه َذِلَك الدِّ

وجوب التزام اجلماعة وعدم التفرقة وشق عيا املسلمني مما يضعف شوكتهم أمام أعدائهم  اخلامس عشر:
تقاد ال بد أن يكون هناك وددة على االعف ،د املسلمنيويقطع أواصرهم وينشر الفساد وعدم األمن يف بال

 والبناء االجتماعي القوي املتماسك البنيان.  ،والعمل اليحيح ،السليم
إكرام منزلة اليحابة وأهل بيت النيب صلى اهلل عليه وسلم رضوان اهلل عليهم فال ننتقص  السادس عشر:

وال نيرف  ،غايل يف التشيع لبعضهم دون البعضوال ن ،من مكانة أددهم فمن سب أددا منهم فقد كفر
فاحملبة هلل ولرسوله  ،هلم العبادة من دون اهلل من دعاء أو ذبح أو نذر أو توسل وعكوف عند قبورهم

والعبادة هلل ودده وكذلك إكرام منزلة أهل العلم ورثة األنبياء وعدم التطاول عليهم  ،وليحابته وألهل بيته
 واالستهانة هبم. 

إال ما  ،أو أنه ويل هلل ،أهنم ال يشهدون ألدد بعينه أنه من أهل اجلنة أو أنه من أهل النار ع عشر:الساب
ا بعينه بل يقولون حنسبه كذا وال يزكون أدد   ،شهد به القرآن أو النيب صلى اهلل عليه وسلم دال دياته

    ا.وال نزكي على اهلل أدد   ،واهلل دسيبه ،وكذا
ا ن بأمارات الساعة من خروج للدابة والدجال ونزول عيسى بن مرمي عليه السالم تابع  ويؤمنو  الثامن عشر:

 إىل غري ذلك من العالمات.  ،ا بشريعة اْلسالمللنيب صلى اهلل عليه وسلم داكم  
 ل فال جيوز العمل هبا ألربعة أمور: يا التوراة واْلَنأن كل الرساالت السابقة منسوخة وخيوص   التاسع عشر:

 ن اهلل قد استبدهلا بشريعة اْلسالم. وهو أ النسخ:( 2)
  العمل بشرع حمرف مشكوك يف صحته. ا وعقال  فال جيوز شرع   ( التحريف:1)
وقالت النيارى:  ،بن اهللافقال اليهود: عزير  ،إذ كيف نتبع شريعة وضع فيها الكفر ( الكفر باهلل:1)

    بن اهلل.ااملسيح 



 

 

إذ أهنم دذفوا ذكر النيب صلى اهلل عليه وسلم من تلك  اهلل عليه وسلم:( الكفر برسول اهلل صلى 5)
 الرسالت وكفروا بنبوته صلى اهلل عليه وسلم. 

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم خامت النبيني واملرسلني ورسول اهلل إىل الناس أَجعني قال تعاىل:  العشرون:
ُقْل يَا أَي َُّها النَّاُس ِإينِّ َرُسوُل اللَِّه قال تعاىل: } ،[13{ ]سبأ: ِشري ا َوَنِذير ا َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافَّة  لِلنَّاِس بَ }

يع ا   [. 263{ ]األعراف: ِإلَْيُكْم َجَِ
والذي نفس حممد بيده ال يسمع يب أدد »عن أيب هريرة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: * 

 . (1)« ميوت ومل يؤمن بالذي أرسلت به إال كان من أصحاب النارُث من هذه األمة يهودي وال نيراين
ا فلن يقبل منه وأنه دين إن اْلسالم هو الرسالة اخلاَتة وأنه من يبتغ غري اْلسالم دين   احلادي والعشرون:

ْساَلِم ِدين ا فَ َلْن يُ ْقَبَل ِمْنُه وَ األنبياء من قبل قال تعاىل: } َر اْْلِ ُهَو يف اآْلَِخَرِة ِمَن اخْلَاِسرِيَن َوَمْن يَ ْبَتِغ َغي ْ
 [.36{ ]آل عمران: (36)

َنا } :قال إبراهيم ِإنََّك أَْنَت َرب ََّنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمنْيِ َلَك َوِمْن ُذرِّيَِّتَنا أُمَّة  ُمْسِلَمة  َلَك َوأَرِنَا َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَلي ْ
نْ َيا َواآْلَِخَرِة } :وقال يوسف ،[213{ ]البقرة: الت َّوَّاُب الرَِّديُم  فَاِطَر السََّماَواِت َواأْلَْرِض أَْنَت َولِيِّي يف الدُّ

ا َوَأحلِْْقيِن بِاليَّاحلِِنَي   {.تَ َوفَّيِن ُمْسِلم 
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 األصل الثاني : اللتصام بالكتاب والسنة
ا ِلرَ َضَرَب اللَُّه َمَثال  َرُجال  فِ وهذا هو توديد منهج التلقي قال تعاىل: } ُجٍل يِه ُشرََكاُء ُمَتَشاِكُسوَن َوَرُجال  َسَلم 

خري من أمة جعلت عبوديتها  ،فأمة تستمد عبوديتها هلل من أوامره ودده ،[13{ ]الزمر: َهْل َيْسَتِويَاِن َمَثال  
 ،فتفرقت وتنازعت ،إما أدبار )علماء( أو رهبان )مشايخ( أو أمراء ،لشركاء متشاكسون من البشر

وسنة نبيه صلى اهلل  )كتابه-ففالح األمة هو بالرجوع إىل ودي اهلل املنزل من السماء  ،هباء  وأصبحت 
يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُويل اأْلَْمِر ِمْنُكْم } ،وليس إىل كالم البشر -وسلم(عليه 

{ ْأِويال  ُردُّوُه ِإىَل اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم تُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اآْلَِخِر َذِلَك َخي ْر  َوَأْدَسُن تَ فَِإْن تَ َناَزْعُتْم يف َشْيٍء ف َ 
 [. 63]النساء: 

وهذا  ،فالتشريع يف الدين ال يكون إال هلل مما أوداه اهلل لنبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم من القرآن أو السنة
ومن ظن غري ذلك فقد أجاز الشرك يف  ،وليس ألدد من البشر بعد ذلك قول ،امليدر الوديد للشرعهو 

يِن َما ملَْ يَْأَذْن ِبِه اللَّهُ } :التشريع قال تعاىل  {. أَْم هَلُْم ُشرََكاُء َشَرُعوا هَلُْم ِمَن الدِّ
 إمنا مهمة العامل يف ثالثة أمور:و 

 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. الدعوة إىل اهلل على هدى  :أوال  
   االجتهاد يف استخراج الدليل املوافق للمسألة من الكتاب والسنة اليحيحة. :اثاني  
تبيني املفهوم اللغوي اليحيح للدليل مبا يوافق فهم السلف من اليحابة والتابعني رضي اهلل عنهم  :اثالث  

  ى اهلل عليه وسلم.والذين نزل فيهم القرآن وبلغتهم وزكاهم النيب صل
هبم يف دوالك  األمة اليت هتدى فهم ورثة األنبياء ومشوس ،وليس معىن ذلك االنتقاص من شأن العلماء* 

والتعدي عليهم تعدي على دين اهلل تعاىل ومغضبة هلل  ،فتوقريهم من توقري النيب صلى اهلل عليه وسلم ،احملن
وليس ألشباه العلماء  ، وقول النيب صلى اهلل عليه وسلموذلك للوقافني منهم عند قول اهلل ،رب العاملني

  املتجرئني على قول النيب صلى اهلل عليه وسلم املستهزئني بسنته.
 وقد أوجب َجيع األئمة السابقني ترك قوهلم إذا خالف قول النيب صلى اهلل عليه وسلم. 

اء أقول لكم قال رسول اهلل صلى يوشك أن تنزل عليكم دجارة من السم» :عن ابن عباس رضي اهلل عنه
وقال: ليس منا إال يؤخذ من قوله ويدع غري النيب صلى اهلل «. اهلل عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر

 .رواه أَحد عن عكرمة عن ابن عباس ،عليه وسلم
وسلم  وقال أبو الدرداء رضي اهلل عنه: من يعذرين من معاوية؟ أخربه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه* 
  رواه البيهقي.« وخيربين عن رأيه ال أساكنك بأرض أنت هبا»
وقال: اتركوا قويل لقول رسول اهلل صلى اهلل عليه  ،قال اْلمام أبو دنيفة رَحه اهلل: اتركوا قويل لكتاب اهلل* 

   وسلم وقال اتركوا قويل لقول اليحابة.
 قال اْلمام مالك رَحه اهلل: ما منا إال راد ومردود عليه إال صادب هذا القرب صلى اهلل عليه وسلم. * 



 

 

واهلل تعاىل  ،ويذهبون إىل رأي سفيان ،وقال اْلمام أَحد رَحه اهلل: عجبت لقوم عرفوا اْلسناد وصحته* 
َنة  َأْو ُيِييبَ ُهْم َعَذاب  أَلِيم  فَ ْلَيْحَذِر الَِّذيَن خُيَاِلُفوَن َعْن أَْمرِِه َأْن ُتيِ } :يقول { أتدري الفتنة؟ الفتنة يبَ ُهْم ِفت ْ

 الشرك. 
 سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا صح اخلرب. ر  خزمية أنه قال: ليس ألدد قول مع عن ابن* 
 ليس أدد إال يأخذ من قوله ويرتك من قوله إال النيب صلى اهلل عليه وسلم.  :عن جماهد قال* 
)أَجع العلماء على أن من استبانت له السنة مل يكن له أن يدعها لقول أدد  :الشافعي رَحه اهلل وقال* 

فلما تويف صلى اهلل عليه  ،تمعة بوجود النيب صلى اهلل عليه وسلملناس( انتهى. ولقد كانت السنة جممن ا
سنة النيب صلى اهلل وما َجع أدد منهم َجيع  ،جتزأت السنة يف صدور اليحابة رضي اهلل عنهم ،وسلم

ُث بدأ  ،فكان كل منهم جيتهد يف عدم وجود النص )احلديث( ،اجمتمعة فيهم َجيع   توإن كان ،عليه وسلم
ا يفتون بعدم االجتهاد مع وجود وكانوا َجيع   ،دديث النيب صلى اهلل عليه وسلم علماء األمة يف َجع

َجع كل جهد علماء احلديث السابقني مشوس  ومت ،أما حنن اآلن ومع توفر أجهزة العلم احلديثة ،النص
وما  ،فإن سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم اآلن تكاد تكون جمتمعة ،األمة عن طريق العلماء الربرة املتأخرين

نبحث يف أي باب من أبواب الفقه إال وجدنا أكثر من دديث صحيح يف املسألة الواددة أو الباب 
ن االجتهاد )والذي يقيد به عند عدم وجود النص( يكاد يكون د من أبواب الفقه فيكاد يكو دالوا

إمنا يتكلم عن دين اهلل الذي هو  ألن الذي يفيت ،ن يف استخراج الدليلو بل إن االجتهاد فقط يك ،ممنوعا
وقد توقف  ،فكيف ينيب نفسه مشرعا وشريكا هلل تعاىل يف إهليته وربوبيته ،ملني لنفسهامما اختيه رب الع

    ق يف أهون مما ينيبون أنفسهم له.أفضل اخلل
قال الشيخ دافظ دكمي رَحه اهلل: )وعلى هذا ترجم البخاري رَحه اهلل تعاىل باب ما كان النيب صلى * 

اهلل عليه وسلم يسأل مما مل ينزل عليه الودي فيقول ال أدري أو مل جيب دىت ينزل عليه الودي ومل يقل 
أراك اهلل اآلية وترجم رَحه اهلل تعاىل باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف  برأي وال بقياس لقوله تعاىل مبا

مسعت رسول اهلل  :القياس وال تقف ما ليس لك به علم اْلسراء ُث ذكر فيه دديث عبد اهلل بن عمرو قال
م مع ا ولكن ينتزعه منهأن أعطامهوه انتزاع   ال ينزع العلم بعد إن اهلل تعاىل»صلى اهلل عليه وسلم يقول: 

 . (1)«قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس يستفتون برأيهم فيضلون ويضلون
هتموا رأيكم على دينكم لقد رأيتين يوم أيب جندل لو أستطيع : يا أيها الناس اودديث سهل بن دنيف قال

 أنلى اهلل عليه وسلم ما ال حييى أن أرد أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لرددته اخلرب ويف خطبه ص
قول أما بعد فإن أصدق احلديث كتاب اهلل وإن أفضل اهلدي هدي حممد صلى اهلل عليه وسلم وشر ي

 األمور حمدثاهتا وكل بدعة ضاللة. اه . 

                                                            

 ي.ر خاالبرواه  (2)



 

 

 األصل الثالث : التوحد والتآخي ولدم التفرق
َر أُمَّ } :قال تعاىل ،لقد أعظم اهلل تلك األمة باجتماعها على القيام بأمر اهلل ٍة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس ُكْنُتْم َخي ْ

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه  احلديث العظيم الذي  ويف ،[220{ ]آل عمران: تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ
وما أمره اهلل به من أن يأمر بين إسرائيل  ،ددث به صلى اهلل عليه وسلم عن حيىي بن زكريا عليهما السالم

ريعة اخلمسة )التوديد واليالة والزكاة والييام والذكر( عقب النيب صلى اهلل عليه وسلم على بأركان الش
وأنا آمركم خبمس اهلل أمرين هبن السمع والطاعة واجلهاد واهلجرة واجلماعة فإنه من فارق » :ذلك فقال

هلية فإنه من جثاء اجلماعة قيد شرب فقد خلع ربقة اْلسالم من عنقه إال أن يراجع ومن ادعى دعوى اجلا
جهنم فقال رجل يا رسول اهلل وإن صلى وصام فقال وإن صلى وصام فادعوا اهلل الذي مساكم املسلمني 

فهذا يقول  ،وهنا دعوة إىل التزام عموم َجاعة املسلمني وعدم تعيب عيبية اجلاهلية (1)«املؤمنني عباد اهلل
واآلخر يقول بل َجاعة   ،أو يقول إنين َجاعة كذا ،يريأنا الشامي وذاك يقول أنا اليمين وآخر يقول أنا امل

 ،أنا مسلم» ،كما أمر اهلل وأمر رسوله صلى اهلل عليه وسلمبل يقول   ،وهذه دعوى اجلاهلية بعينها ،كذا
إن ورائي يهودي « عبد اهلليا  ،يا مسلم»دينئذ ينطق احلجر والشجر ويقول:  ،«عبد اهلل اأن ،حنن املؤمنون

    ه.فاقتلفتعاىل 
 :ويف صحيح البخاري من دديث جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه دينما كسع املهاجري األنياري قال

يا للمهاجرين فخرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال:  :وقال األنياري: يا لألنيار وقال املهاجري»
 ما بال دعوى اجلاهلية؟

دعوها فإهنا  :قال: فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم يما شأنكم فأخربوه بكسعة املهاجري لألنيار  :ُث قال
 «. منتنة

ويغلظ النيب  ،فكيف يرتضي اهلل تبارك وتعاىل لنا هذا االسم )اْلسالم( وكذلك رسوله صلى اهلل عليه وسلم
ونذهب إىل قول البشر متحججني بأهنم ُث َنالف ذلك  ،صلى اهلل عليه وسلم يف التداعي إىل غري اْلسالم

واالنتساب  ،دىت أصبحت الفرقة واالختالف والتسمي بغري اْلسالم هو اليحيح ،أهل علم وال علم لنا
   إىل اْلسالم ال يتناسب مع الواقع فسبحان اهلل.

ملسميات اليت ففي هذه األداديث بالغ النيب صلى اهلل عليه وسلم يف التشديد على عدم التداعي إىل غري ا
فكلنا جيب علينا أن نكون مسلمني  ،أنا عبد اهلل تعاىل ،أنا مؤمن ،أنا مسلم ،تشمل َجيع األمة دون تفرق

مسني مشروعني ومها املهاجرون  عباد اهلل تعاىل. دذر من التداعي إىل غري ذلك دىت لو كانت المؤمنني
وليسا امسني لتنظيمني لكل  ،وقوم نيروا دين اهلل ،قوم هاجروا يف سبيل اهلل ،ومها امسان لقومني ،واألنيار

وهذا عني ما دذر منه النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يؤول االختالف  ،منهجه ومساجده ودعاته وأئمته
 إىل التفرق يف الدين. 

                                                            

 لباين يف اجلامع. صححه احلاكم ووافقه الذهيب والرتمذي والنسائي واأل (2)



 

 

وإن من أعظم امليائب يف الدين هو أن يتفرق املسلمون إىل أدزاب وطوائف لكل منها منهجه وأصوله 
يؤمنون هبا وكأهنا  ،وجعلوا من هذه األصول منهاجا للعمل لدين اهلل ،عها هلم شيوخهم ومؤسسوهماليت وض

فة يرون أن كل وأصبح أصحاب كل طائ ،عادون عليهابعينها نزلت من السماء فال حييدون عنها ويوالون وي
ألشخاص وأصبحوا يتعيبون ل ،منهم ومن ليس كذلك فليس ،من آمن بأصوهلم وعمل هبا فهو منهم

فتفرقت األمة إىل  ،ويأخذون كالمهم مأخذ التشريع ،أصحاب تلك األصول وكأهنم أنبياء معيومون
وتفرق الدين إىل مناهج وأصول ما أنزل اهلل هبا من سلطان. فأركان الدين وأصوله  ،أدزاب وطوائف

لى اهلل عليه وسلم. فليس لنا وقواعده اليت وضعها لنا احلق تبارك وتعاىل معروفة مبينة يف كتابه وسنة نبيه ص
وأركانه فنجعل منها  أن نأيت بأمور قد تكون من الدين ومن واجباته ولكنها ليست من أصوله وقواعده

 وهذا ما يلتبس على الكثري.  ،وأركانا يكون عليها الوالء والرباء أصوال
أن جيعل األصل يف الدين فال جيوز ألدد »قال شيخ اْلسالم ابن تيمية رَحه اهلل يف جمموع الفتاوى: 

ا ا كائن  شخي   بومن ني ،لشخص إال لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وال لقول إال لكتاب اهلل عز وجل
وليس »شيعا. وقال:  من كان فواىل وعادى على موافقته يف القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا

بل ألجل أهنا مما أمر اهلل به  ،أصحابه وال يناجز عليها إىل مقالة أو يعتقدها لكوهنا قول ألدد أن يدعو
 انتهى. «. ورسوله لكون ذلك طاعة هلل ورسوله

ال إىل  ،وهي ودي اهلل املنزل من السماء ،فما أدرانا حنن املسلمون أن َنتمع اليوم على كلمة سواء بيننا
كونوا   ،بل كما أمر ربنا تبارك وتعاىل ،قومية وال إىل دزبية وال إىل عيبية وال إىل شخيية وال إىل َجاعة

ا. وما أدسن ما مسعته من الشيخ حممد دسان كونوا مؤمنني كونوا عباد اهلل إخوان    ،كونوا مسلمني  ،ربانيني
 ،إذا سألوك عن َجاعتك فقل هو مساكم املسلمني من قبل»بن القيم رَحه اهلل اا عن اْلمام دفظه اهلل حمدث  

وإذا سألوك عن منهجك فقل  ،شيخي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلموإذا سألوك عن شيخك فقل 
    «.الكتاب والسنة بفهم سلف األمة

 من هو املسلم: * 
وهذه من أمور العقيدة  ،ال بد يا أخي املسلم احلبيب أن تعلم من هو أخوك املسلم الذي جيب أن تواليه

فإن اهلل تعاىل مل يرتك ألدد من البشر تقرير  ،وليس اهلوى وأقوال البشر ،ن نتبع فيها أمر اهللأاليت جبب 
يِن َونُ َفيُِّل } :قال تعاىل ،تلك احلقيقة اآْلَيَاِت ِلَقْوٍم فَِإْن تَابُوا َوأَقَاُموا اليَّاَلَة َوَآتَ ُوا الزََّكاَة فَِإْخَواُنُكْم يف الدِّ

 [. 22 { ]التوبة:يَ ْعَلُمونَ 
 تابوا عن الشرك ورجعوا إىل التوديد وإقامة اليالة وإيتاء الزكاة.  قال املفسرون من السلف:
من صلى صالتنا واستقبل قبلتنا وأكل » :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :وعن أنس بن مالك قال

. أي فله عهد اهلل باألمان (1)«ذبيحتنا فذلك املسلم الذي له ذمة اهلل وذمة رسوله فال ُتفروا اهلل يف ذمته
أمرت أن » :فال تنقضوا عهد اهلل. وعن ابن عمر رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

                                                            

 البخاري.  (2)



 

 

ا رسول اهلل ويقيموا اليالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك أقاتل الناس دىت يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن حممد  
 . (1)« حبق اْلسالم ودساهبم على اهللعيموا مين دماءهم وأمواهلم إال

وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما ملا بعث النيب صلى اهلل عليه وسلم معاذ بن جبل إىل حنو أهل اليمن قال 
إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إىل أن يوددوا اهلل تعاىل فإذا عرفوا ذلك  :له

هم أن اهلل افرتض عليهم فأخربهم أن اهلل قد فرض عليهم مخس صلوات يف يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخرب 
  (2)توق كرائم أموال الناس.و م تؤخذ من غنيهم فرتد على فقريهم فإذا أقروا بذلك فخذ منه مواهلمزكاة يف أ

 اْلسالم وأن تتودد عليها األمة: فهذه هي القاعدة الربانية يف األصول اليت جيب أن يكون عليها أخوة
ا رسول ال إله إال اهلل وأن حممد  »وهو مقتضى شهادة  ،واملتابعة للنيب صلى اهلل عليه وسلم ،التوديد – 2

 «. اهلل
   إقام اليالة. – 1
 يتاء الزكاة. إ – 1
 أخوة املسلم ودرمته: * 

ال حتاسدوا وال تناجشوا وال تباغضوا وال » :-صلى اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل  :عن أيب هريرة قال
ا. املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله وال تدابروا وال يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد اهلل إخوان  

قر أخاه املسلم كل حبسب امرئ من الشر أن حي»الث مرات ويشري إىل صدره ث«. حيقره. التقوى ها هنا
 . (3)«املسلم على املسلم درام دمه وماله وعرضه

ا يف موطن ينتقص فيه من عرضه ا مسلم  ما من امرئ خيذل امرء  "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
ا يف موطن لم  سيه نيرته وما من أدد ينير موينتهك فيه من درمته إال خذله اهلل تعاىل يف موطن حيب ف

 .(4)"ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من درمته إال نيره اهلل يف موطن حيب فيه نيرته
واالهتام يف الدين كالقتل فباالهتام يف  ،خي احلبيب أن أعظم عرض للمؤمن هو دينه ُث يليه شرفهولتعلم أ

يف عرض املسلم بتلك الدعاوى اليت يلبس هبا الشيطان أال  الدين تستحل األعراض أوال باستحالل الكالم
فكل من هوى يف الوقوع يف عرض أخيه املسلم ممن ينتسب  ،وهي اجلرح والتعديل وفضح صادب البدعة

ه يوإنا هلل وإنا إل ،ة لكي يستحل ما يقوله فيهسعى بإحلاقه إىل البدع -ولألسف-للعلم أو العمل لإلسالم 
 ل الشيطان يستدرجه دىت يستحل ماله ودمه. راجعون. ُث ما يزا

  

                                                            

 .16صحيح البخاري رقم  (2)
 رواه البخاري ومسلم.  (1)
 مسلم.  (1)
يف صحيح اجلامع حتقيق األلباين )صحيح( انظر دديث رقم:  6530حتقيق األلباين )دسن( انظر دديث رقم:  (5)

 يف صحيح اجلامع.  3021



 

 

 دفظ دماء املسلمني وأمواهلم وأعراضهم من يد اْلنسان ولسانه هي سبيل النجاة يف الفنت: * 
والنشء خاصة يف بداية طريقهم وسلوكهم السبيل القومي إىل اهلل  ،ال بد أن تكون تربية املسلمني عامة** 

وحماسن  ،أهل امللة على التقوى والورع والرباء من غريو  ،الشركعلى إخالص العبادة هلل وعدم  ،تعاىل
واخلوف والفرار من  ،والرغبة واالشتياق إىل اجلنة ،وصيانة أعراض املسلمني أهل امللة ،األخالق والرب واليلة

 ا عند كثرة الفنت. وخيوص   ،النار. فبذلك تكون النجاة
إنه مل يكن نيب قبلي إال  » :-صلى اهلل عليه وسلم-اهلل فعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص قال: قال رسول 

ا عليه أن يدل أمته على خري ما يعلمه هلم وينذرهم شر ما يعلمه هلم وإن أمتكم هذه جعل كان دقًّ 
عافيتها يف أوهلا وسيييب آخرها بالء وأمور تنكروهنا وجتيء فتنة فريقق بعضها بعضا وجتيء الفتنة فيقول 

. ُث تنكشف وجتيء الفتنة فيقول املؤمن هذه هذه. فمن أدب أن يزدزح عن النار املؤمن هذه مهلكيت
 . (1)«ويدخل اجلنة فلتأته منيته وهو يؤمن باهلل واليوم اآلخر وليأت إىل الناس الذي حيب أن يؤتى إليه

سبيل مؤمن جياهد بنفسه وماله يف » :قال : أي الناس أفضل يا رسول اهلل؟قال رجل :وعن أيب سعيد قال
 . (2)«ُث رجل معتزل يف شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره» :ُث من قال :قال«. اهلل

الذي خيالط الناس وييرب على أذاهم خري من  املؤمن» :وعن ابن عمر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
    .(3)«الذي ال خيالط الناس وال ييرب على أذاهم

من مراقبة اهلل والتقوى  ،أما إذا مل ينشأ النشء على الرتبية احلسنة واألدب مع اهلل ورسوله واملسلمني* 
وتعظيم درمة املسلمني عامة وأهل العلم والفضل منهم  ،تباع النيب صلى اهلل عليه وسلماوالورع ودسن 

وتعلو  ،ويندر األدب ،ويغلب اهلوى ،فحينئذ يقسو القلب ،بل ينشأ على اخلالف والشقاق ،خاصة
فتنتهك درمة العامل دون  ،وال بني الياحل والطاحل ،فال يُفرق بني األصول وغريها ،ألبيارا الغشاوة على

أو التزام مبروءة. فألدىن  ،والقابض على دين اهلل دون املفرط لدين اهلل. وليس هناك درمة ألخوة ،اجلاهل
ن ينطلق عنان اللسان بالبهتان. وما هذا باخللق الذي وألدىن ظ ،اختالف يكون اخليام وتيدر األدكام

 يرضاه ربنا ومن أجله أنزل الكتاب باحلق وامليزان. 
 ورة التعدي عليهم طدرمة أهل العلم والفضل يف الدين وخ

والرمي بالبدعة والفسوق جملرد  ،األفراد بعضهم على بعض يإن من أعظم أسباب التفرق وأصله بغ* 
ا البغي على أهل العلم وخيوص   ،وإمنا أصل بغي الفئات بغي األفراد ،دون هدى من اهلل املخالفة يف الرأي
إن اهلل »: فهم مظنة والية اهلل؛ عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،والفضل يف الدين

 . (4)«فقد آذنته باحلرب اقال من عادى يل ولي  
                                                            

    رواه مسلم. (2)
 رواه مسلم.  (1)
 ب املفرد للبخاري(. دقال الشيخ األلباين: صحيح )األ (1)
 رواه البخاري.  (5)



 

 

 وهم أهل املعرفة احلقة باهلل: * 
ا بِاْلِقْسِط اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهوَ قال تعاىل: } { اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ  َشِهَد اللَُّه أَنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َواْلَماَلِئَكُة َوأُوُلو اْلِعْلِم قَاِئم 
   [.23]آل عمران: 

 أهل العلم هم أهل دفظ الدين: * 
{ ]العنكبوت: اتَِنا ِإالَّ الظَّاِلُمونَ ُصُدوِر الَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َوَما جَيَْحُد ِبَآيَ  َبْل ُهَو َآيَات  بَ ي َِّنات  يف قال تعاىل: }

53.] 
 أهل اليقني:  موه * 
 [. 5{ ]سبأ: احلَِْميدِ  ِصرَاِط اْلَعزِيِز َويَ َرى الَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم الَِّذي أُْنزَِل ِإلَْيَك ِمْن َربَِّك ُهَو احلَْقَّ َويَ ْهِدي ِإىَل }
 أهل خشية اهلل: هم أهل العلم * 

َلى َعَلْيِهْم قال تعاىل: } اُقْل َآِمُنوا ِبِه َأْو اَل تُ ْؤِمُنوا ِإنَّ الَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم ِمْن قَ ْبِلِه إذا يُ ت ْ { خيَِرُّوَن ِلأْلَْذقَاِن ُسجَّد 
الَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم أَنَُّه احلَْقُّ ِمْن َربَِّك فَ يُ ْؤِمُنوا ِبِه فَ ُتْخِبَت َلُه قُ ُلوبُ ُهْم َولِيَ ْعَلَم قال تعاىل: } ،[204]اْلسراء: 

 [.65{ ]احلج: َوِإنَّ اللََّه هَلَاِد الَِّذيَن َآَمُنوا ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ 
 وهم أهل النييحة للعباد: * 

ْلَم َويْ َلُكْم ثَ َواُب اللَِّه َخي ْر  ِلَمْن َآَمَن َوَعِمَل َصاحلِ ا َواَل يُ َلقَّاَها ِإالَّ َوقَاَل الَِّذيَن أُوُتوا اْلعِ قال تعاىل: }
 [.30: { ]القيصاليَّاِبُرونَ 

 دىت أهنم يف اآلخرة هم أهل اْلرشاد: * 
ميَاَن َلَقْد لَِبْثُتْم يف ِكَتاِب القال تعاىل: } لَِّه ِإىَل يَ ْوِم اْلبَ ْعِث فَ َهَذا يَ ْوُم اْلبَ ْعِث َوقَاَل الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َواْْلِ

   [.65{ ]الروم: ُكْم ُكْنُتْم اَل تَ ْعَلُمونَ َوَلِكنَّ 
ِعْلَم ِإنَّ ُتوا الْ ُُثَّ يَ ْوَم اْلِقَياَمِة خُيْزِيِهْم َويَ ُقوُل أَْيَن ُشرََكاِئَي الَِّذيَن ُكْنُتْم ُتَشاقُّوَن ِفيِهْم قَاَل الَِّذيَن أُو وقال تعاىل: }

يَ ْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم { وهم أهل الرفعة يف الدرجات: قال تعاىل: }َوالسُّوَء َعَلى اْلَكاِفرِينَ  اخلِْْزَي اْليَ ْومَ 
 [.22]اجملادلة: { َوالَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللَُّه مبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبري  

إن اهلل ال يقبض " :عمرو بن العاص قال: مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقولعن عبد اهلل بن 
  االعلم انتزاع  

 
 ااُتذ الناس رءوس   اينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء دىت إذا مل يبق عامل

 .(1)"فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا جهاال  
 ،والنيل منهم نيل من الدين ومن األمة ،هم رأس األمة وعماد فالدها ،إن أهل العلم والفضل يف الدين* 

 ، لسهام أعداء اهلل من الكافرين واملنافقني واحلاسدين على مر العيورلذلك كانت دماؤهم وأعراضهم حمال  
ونالوا من  ،ا خبرية اخللق من األنبياء فسفكوا دماءهم أو داولوا ذلكو فبدؤ  ،فبهدمهم يكون هدم الدين

فقد داول الكافرون ُث  ،وكان أشد أذاهم يف ذلك خلري البشر حممد صلى اهلل عليه وسلم ،عراضهمأ
يف عرضه صلى اهلل عليه وسلم وصادبه اليديق أيب بكر رضي اهلل  اهتموه ،وملا مل يفلحوا ،املنافقون قتله

                                                            

 رواه البخاري.  (2)



 

 

طني ألسنة أوليائه من شياوكل ذلك يف كلمة واددة يقذفها الشيطان على  ،عنه وقتلوا عمر رضي اهلل ،عنه
 فيستطري شرها وشررها.  ،ة من أمة النيب صلى اهلل عليه وسلمفاْلنس فتتلقفها ألسنة أهل اخل

وتتلقفه ألسنة بعض  ،يتكلم باْلفك يف عرض النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فهذا عبد اهلل بن أيب بن سلول
وتنكشف الغمة بنزول الودي يف وجود  ،كامال    اويتزلزل اجملتمع املؤمن شهر   ،ويشيعون األمر ،اليحابة

يقذف بكلمة الفتنة والقذف يف  ،وهذا عبد اهلل بن سبأ اليهودي املنافق ،الرسول صلى اهلل عليه وسلم
ُث يقتلونه  ،وخيرجون على عثمان رضي اهلل عنه ،فتتلقفها ألسنة أهل الرعونة الثوريني ،عثمان رضي اهلل عنه

بدعوى إن  ،ُث خيرجون على علي رضي اهلل عنه ، تاريخ اْلسالم فال يسد بعدهاويفتح باب أعظم فتنة يف
 ،ويكفرون اليحابة رضي اهلل عنهم. ُث يقتلون احلسن ُث احلسني ابنا علي رضي اهلل عنه ،احلكم إال اهلل

رضي اهلل ُث اخلليفة العادل عمر بن عبد العزيز  ،رضي اهلل عنهما ،وسبطا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 وهدما لألمة. وذلك كله بدايته كلمة!!! ،دسدا ودقدا ،عنه

ِإْذ تَ َلقَّْونَُه تتلقاها ألسنة بعض من استخفهم الشيطان من أمة النيب صلى اهلل عليه وسلم قال تعاىل: }
( َوَلْواَل ِإْذ 26ي ِّن ا َوُهَو ِعْنَد اللَِّه َعِظيم  )بِأَْلِسَنِتُكْم َوتَ ُقوُلوَن بِأَفْ َواِهُكْم َما لَْيَس َلُكْم ِبِه ِعْلم  َوحَتَْسُبونَُه هَ 

ْعُتُموُه قُ ْلُتْم َما َيُكوُن لََنا َأْن نَ َتَكلََّم هِبََذا ُسْبَحاَنَك َهَذا بُ ْهَتان  َعِظيم  ) ( يَِعُظُكُم اللَُّه َأْن تَ ُعوُدوا ِلِمْثِلِه 25مسَِ
ا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ أَ   [ 24 – 26{ ]النور: َبد 

 ستبيرنا أخي احلبيب خطر تلك الفتنة العمياء!! فهال ا
ولنعلم أن التعدي على احلدود بني املسلمني عامة وعلى أهل العلم والفضل يف الدين خاصة هو من عمل 

ا فلنحذر أن نكون منهم أو نكون سالد   ،وسنة ماضية فيهم ،الشيطان وأعداء اهلل من الكافرين واملنافقني
 ربوا به أمة اْلسالم دون أن ندري. بأيديهم يض

بل ال بد أن يكون دسن الظن هبم مقدم  ،فال بد من تقدمي دسن الظن باملسلمني عامة وبالعلماء خاصة
 وال بد أن يلتمس هلم العذر إذا أخطئوا. يقول اْلمام ابن تيمية رَحه اهلل:  ،على دسن الظن بالنفس

مواالة املؤمنني كما نطق به القرآن.  –سوله صلى اهلل عليه وسلم بعد مواالة اهلل ور  –فيجب على املسلمني 
خيوصا العلماء الذين هم ورثة األنبياء الذين جعلهم اهلل مبنزلة النجوم يهتدى هبم يف ظلمات الرب والبحر 

  وقد أَجع املسلمون على هدايتهم ودرايتهم.
ا شرارها إال املسلمني فإن علماءهم فعلماؤه –قبل مبعث حممد صلى اهلل عليه وسلم  –إذ كل أمة 

فإهنم خلفاء الرسول يف أمته واحمليون ملا مات من سنته هبم قام الكتاب وبه قاموا وهبم نطق  ،خيارهم
 الكتاب وبه نطقوا. 

ا يتعمد ُمالفة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  عام  وليعلم أنه ليس أدد من األئمة املقبولني عند األمة قبوال  
تباع الرسول وعلى أن كل أدد متفقون اتفاق ا يقيني ا على وجوب ا فإهنم ،دقيق وال جليل ،ء من سنتهيف شي

  من الناس يؤخذ من قوله ويرتك إال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.



 

 

 اه .  (1)ولكن إذا وجد لوادد منهم قول قد جاء دديث صحيح خبالفه فال بد له من عذر يف تركه.
تباع وال يعلم عنهم رد الدليل واملعاداة ملنهج السلف رضي اهلل حتريهم اال العلماء الذين عرفوهذا يف 

 فكل من انتحل منهج أهل اآلراء واألهواء الفاسدة علم عنه معاداته ملنهج السلف وأهله.  ،عنهم
 أو لعدم بلوغه البينة يف املسألة.  ،وقد خيطئ العامل اللتباس يف الفهم

 ا للحق. ض املسألة عليه رجع فيها إىل اليواب وكان فيها سيف  فإذا أدسن عر 
 : ع واالعرتاف باخلطأ البشرى الفطريوة يف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف التواضدق* ولنا أعظم ال

إمنا أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا »فعن عبد اهلل )بن مسعود( عن النيب صلى اهلل عليه وسلم 
نسيت فذكروين وإذا شك أددكم يف صالته فليتحر اليواب فليتم عليه ُث ليسلم ُث يسجد 

 . (2)«سجدتني
من دينكم فخذوا به وإذا بشيء إمنا أنا بشر إذا أمرتك »عن رافع بن خديج عن النيب صلى اهلل عليه وسلم 

 . (3)«بشيء من رأي فإمنا أنا بشر مأمرتك
إمنا أنا بشر أضيق مبا يضيق به البشر فأي املؤمنني بدرت إليه »عن عائشة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم 

 . (4)«مين بادرة فاجعلها له كفارة
 ،عةمسائل اخلالف بني السنة والشي وقد كان يسعى لتهوين ،وهذا الشيخ أبو بكر اجلزائري دفظه اهلل* 

وما أكثر  ،اا شديد  فقابل هجوم   ،ومسألة عقدية خطرية( ،ويلقي باللوم على من يفسقهم )وهذا أمر عظيم
 ولكن املوفق من أوتى احلكمة.  ،من يتلقى هذا األمر بني نكري ونكيل

م َجاعة من املسلمني يغالون ال أعرف عن شيعة آل البيت إال أهن -لواحلق يقا-فإين كنت  يقول الشيخ:
ولذلك   ،يف دب آل البيت. وأهنم خيالفون أهل السنة يف بعض الفروع الشرعية بتأويالت قريبة أو بعيدة

غري  ،ا مبا خيرجهم من دائرة اْلسالمورميهم أديان   ،ا بل أتأمل لتفسيق بعض اْلخوان هلمكنت أمتعض كثري  
احلكم  أدد اْلخوان بالنظر يف كتاب هلذه اجلماعة الستخالص  دىت أشار عليَّ أن األمر مل يدم طويال  

 ،وطالعته ،ووقع االختيار على كتاب )الكايف( وهو عمدة كتب القوم يف إثبات مذهبهم ،اليحيح عليها
ميلي إىل  وينكر عليَّ  ،ئين يف عطفي على القوموخرجت منه حبقائق علمية جعلتين أعذر من كان خيط

 عض اجلفوة بني أهل السنة وهذه الفئة اليت تنتسب إىل اْلسالم. مداراهتم رجاء زوال ب
 -القرآن-)إن اعتقاد امرئ االستغناء عنه  :ُث أخذ الشيخ يف كشف كفرهم والرد عليهم من كتبهم ومما قال

ىل دبها نسبة إأو عن بعضه بأي دال من األدوال هو ردة عن اْلسالم ومروق منه ال يبقيان ليا

                                                            

 )مقدمة رفع املالم عن األئمة األعالم(.  (2)
 (.135البخاري ) (1)
 (.5164مسلم ) (1)
 (. 11510مسند أَحد ) (5)



 

 

فالعن من   ،وقال: اللهم إنا لنعلم أن آل بيت رسولك براء من هذا الكذب ، املسلمنيوال إىل ،اْلسالم
  .(1)كذب عليهم وافرتى

عيويب؛ فإن من السهل  وأهدى إيلَّ  ،دلين على خطئي اردم اهلل عبد  » يقول الشيخ األلباين رَحه اهلل:* 
وما جيدد طبعه  ،وكتيب اليت تطبع ألول مرة ،أن أتراجع عن خطأ تبني يل وجهه -بإذنه تعاىل وتوفيقه- عليَّ 

 منها أكرب شاهد على ذلك...
ويبني يل ما يكون قد زل به  ،أو على غريي ،نيح كل من أراد أن يرد عليَّ وهبذه املناسبة أقول: إين أ

وليس  ،والتواصي باحلق ،رشادواْل ،أن يكون رائده من الرد: النيح ،أو اشتط عن اليواب فكري ،قلمي
دب إليكم داء األمم : »-صلى اهلل عليه وسلم-فإهنا املستأصلة للدين؛ كما قال  ،البغضاء واحلسد

كما هو شأن «. ليس دالقة الشعر ولكن دالقة الدين ،والبغضاء هي احلالقة ،قبلكم: البغضاء واحلسد
 أه .  (2)« كل زمان ومكانيف ،وأنيار السنة ،مع أهل احلديث ،ذوي األهواء والبدع

 خاصة بني العلماء وطلبة العلم:  ،مثل جيب أن حيتذى به* 
وما أعظم ما جرى بني األستاذ اجلليل الشيخ عبد الرَحن عبد اخلالق وبني أستاذه العالمة ابن باز رَحه 

وواهلل »لرَحن: يقول الشيخ عبد ا ،ومن ذا الذي عيم من اخلطأ دون األنبياء ،اهلل؛ إذ سعى بينهما ساع
وما تعمدت  ،أو حماضرة ألقيتها ،الذي ال إله إال هو فإين ال أذكر أين تعمدت كذبة قط يف مؤلف ألفته

وزلة  ،ولست أبرئ نفسي من خطأ اللسان ،أو أمكر به ،أو أن أهتمه مبا ليس فيه ،اقط أن أظلم مسلم  
ا يفح واملغفرة عن كل ما بدر مين ممل اهلل السأوأ ،مما هو به طبائع البشر ،جتهادوخطأ النظر واال ،القلم

 خيالف احلق. 
ولقد كنت قد دعوت ريب سبحانه وتعاىل أنين متيدق بعرضي على كل مسلم سبين أو شتمين ال أطالبه 

 .. )إىل أن قال أعلى اهلل قدره:ت أجري يف ذلك كله على اهلل .وجعل ،بشيء من ذلك يف الدنيا واآلخرة
وأرجع عن كل قول قلته خيالف كتاب اهلل وسنة  ،فر اهلل وأتوب إليه من كل ذنب ارتكبتها فإنين أستغوختام  

خواين من أي إساءة كانت مين يكم وإىل َجيع مشاخيي وأساتذيت وإوأعتذر إل ،رسوله صلى اهلل عليه وسلم
ا أو وأعوذ باهلل أن أظلم مسلم   ،وال قيدت ظلم مسلم قط ،واهلل ما تعمدت إساءة مسلم قط ،لكم

ستغفر اهلل فأنا أ اا أو خطئ   أو نسيان  ا من ذلك جهال  وإن وقع مين شيئ   ،أو أنسب إليه ما مل يقله ،أغشه
َوَمْن يَ ْعَمْل ُسوء ا َأْو َيْظِلْم نَ ْفَسُه ُُثَّ َيْستَ ْغِفِر اللََّه جيَِِد وأتوب إليه سبحانه وتعاىل وهو القائل قال تعاىل: }

االلََّه َغُفور ا   ه (ا) (1)[220{ ]النساء: َرِديم 

                                                            

 السنة السادسة عشرة(.  1)عن جملة التوديد ألنيار السنة العدد رقم  (2)
 مقدمة السلسلة الضعيفة.  (1)
 الردود العلمية للشيخ عبد الرَحن عبد اخلالق.  (1)



 

 

ال يتحرج  ،فهذا الشيخ وهو من أبرز من علم أهل السنة يف هذا العير قواعد السلفية ومأل علمه اآلفاق
أن نذل  ،وهذا اخللق الكرمي هو الذي يريده اهلل منا ،ه وقيوره مع عظم مكانتهأن يتواضع ويعرتف خبطئ

   فض جناح الذل ْلخواننا خاصة أهل العلم منهم.وأن َن ،أنفسنا هلل باالعرتاف باخلطأ
ُه أَِذلٍَّة َعَلى يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن يَ ْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف يَْأيت اللَُّه ِبَقْوٍم حيُِب ُُّهْم َوحيُِبُّونَ قال تعاىل: }

وَن يف َسِبيِل اللَِّه َواَل خَيَاُفوَن َلْوَمَة اَلِئٍم َذِلَك َفْضُل اللَِّه يُ ْؤتِيِه َمْن َيَشاُء اْلُمْؤِمِننَي َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِيَن جُيَاِهدُ 
َا َولِيُُّكُم اللَُّه َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن اليَّاَلَة َويُ ْؤُتوَن الزََّكاَة َوُهمْ 65َواللَُّه َواِسع  َعِليم  )  ( ِإمنَّ

 [.65 – 65{ ]املائدة: ( َوَمْن يَ تَ َولَّ اللََّه َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن آَمُنوا فَِإنَّ ِدْزَب اللَِّه ُهُم اْلَغالُِبونَ 66رَاِكُعوَن )
فيجب أال  ،يال شأفتهالطه أعداء األمة اْلسالمية الستئإن النيل من أعراض العلماء داء خبيث س* 

حممد صلى اهلل عليه  ،من اليحابة الذين نالوا من عرض أشرف اخللق هنوى فيه كما هوى أصحاب اْلفك
 عبد اهلل بن أيب بن سلول.  ،رأس الكفر والنفاق - منهمجهال  -وتابعوا يف ذلك  ،مع علو منزلتهم ،وسلم

 ومنهم من كان يدافع عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وينافح عنه.  ،رغم أن منهم من كان من أهل بدر
يف كتابه القيم )تينيف الناس بني الظن واليقني(: وما زالت ثائرة أهل  بو زيد رَحه اهلللشيخ بكر أ* يقول ا

رَحه  –توظف هذه املكيدة يف ثلب علماء األمة. فقد جلوا يف احلط على شيخ اْلسالم ابن تيمية  ،األهواء
 ألنه عمدة يف القرون املتأخرة ْلدياء منهج السلف.  –اهلل تعاىل 

 ،ونشروا يف العامل التشنيع على دعوة علماء السلف يف قلب اجلزيرة العربية بالرجوع إىل الوديني الشريفني
 خلإونبزهم بشىت األلقاب للتنفري. ... 

 ،وأسود السنة ،وأساطني العلم ،ميابيح اهلدى ،ا بالتشنيع على علماء السلف يف مير)قلت: وقاموا أيض  
ويف  ،وال خيفى على كل ذي دين ذكرهم ،الذين ملئوا الدنيا بنور العلم ،..كل مكان ومشوسها وَنومها يف

الذي ال ينكره إال جادد. وكل ذي إميان حيمد اهلل على أن أوجدهم يف هذا  ،الدعوة واْلصالح أثرهم
   العير وجعله من طائفتهم.

 ،لسنة البعض منهم وأقالم البعضألقفتها وت ،وهبذه الفتنة اليت نزغها الشيطان وأعداء اهلل بني أهل السنة
 واشتغل غالب طالب العلم هبا دىت وقعوا يف مييبتني عظميني: 

وذلك بسبب عدم سالمة  ،وعن الرغبة يف اجلنة والفرار من النار ،الغفلة عن اهلل وطلب القربة له األوىل:
 اليدر. 

االنشغال عن العدو األكرب من اْلحلاد والعري واجملون واملد الكفري والطرقي والشيعي. فهذا موقع  الثانية:
 لإلحلاد وهذه قناة للعري وتلك للتنيري وهذه جملة للتيوف. 

 وهذا ما يريده منا الشيطان وأولياؤه. فهال أبيرنا ورجعنا؟؟ 
 يقول الشيخ بكر رَحه اهلل: * 

وإسقاط  ،وزرع البغضاء بينهم ،وتشتيت َجاعته ،مضلة يف تقليص ظل الدين وفتنة ،وهذا بالء عريض
 ورده أخرى.  ،وجحد احلق تارة ،من العناد وما هنالك ،َحلته من أعني الرعية



 

 

 فتح باب الزندقة.  ،من البينات سوتينيفهم البائ ،إن رمي العلماء بالنقائص صدق األئمة اهلداة:
والعبث  ،واملد الطرقي ،ويا هلل كم صدت هذه الفتنة العمياء عن الوقوف يف وجه املد اْلحلادي* 

 وتأجيج سبل الفساد واْلفساد.  ،وإعطاء الفرصة هلم يف استبادة أخالقيات العباد ،األخالقي
الة لى و وع ،وعلى األمة ،وعلى علمائه ،إىل آخر ما جتره هذه املكيدة املهينة من جنايات على الدين

 أمرها. ...........
 ومن آدادها .... اليت يأَترون ويتلقون عليها للتينيف: 

 وهو من الفرقة الفالنية؟  ،فالن يرتدم على فالن* 
إضافة إىل التينيف  ،ويقعون يف أقوام لعلهم قد دطوا رداهلم يف اجلنة ،فانظر كيف يتحرجون رَحه اهلل

 وينقل عنه....ا بالدرس إنه يذكر فالن   ،باْلُث...
 ويقول يف دوافع هذه الظاهرة: * 

ا ما يكون يف هؤالء وكثري   ،وتالعبه يف بعض العباد بداء الوسواس ،أو يكون الدافع من تلبيس إبليس
فطاروا  ،ودسبوها زيادة يف التوقي الورع ،فتمكنت من قلوهبم ،الياحلني من نفث فيهم أهل األهواء نفثة

 ،وصدهتم عما هم حباجة إليه من التحييل ،واستلهمت جهودهم ،اهتمهبا كل مطار دىت أكلت أوق
    والوقوف على دقائق العلم واْلميان.

 ُث تنزلت هبم احلال إىل الوقوع فيهم.  ،وفالن ،وهلذا كثرت أسئلتهم عن فالن
ن اْلنسان شاهد عيان ملا جيري يف عيرنا إذ يقول: )ومن العجب أ –رَحه اهلل تعاىل  –وكأن ابن القيم 

 ،ومن النظر احملرم ،وشرب اخلمر ،والسرقة ،والزنا ،والظلم ،يهون عليه التحفظ واالدرتاز من أكل احلرام
 وغري ذلك. 

 وهو يتكلم ،والعبادة ،والزهد ،دىت نرى الرجل يشار إليه بالدين ،وييعب عليه التحفظ من دركة لسانه
 بالكلمة الواددة منها أبعد ما بني املشرق واملغرب. وينزل  ،بالكلمات من سخط اهلل ال يلقي هلا باال

ا وكم ترى من رجل متورع عن الفوادش والظلم ولسانه يفري يف أعراض األدياء واألموات وال يبايل م
 (. 234)ص/ يقول(. انتهى. "الداء والدواء"

فإذا  ،وهي أشد ما تكون بني املنتسبني إىل اخلري والعلم« داء احلسد والبغي والغرية» أو يكون الدافع:* 
جبانب ما كتب اهلل ألدد  ،وجفوهلم عنه ،رأى املغبون يف دظه من هبوط منزلته االعتبارية يف قلوب الناس

أخذ  ،طالب دولهوالتفاف ال ،وانتشار الذكر ،من القبول يف األرض ،- هو منها حمروم –أقرانه من نعمة 
  فالن كذا إال أنه. ،وذمه مبا يشبه املدح ،بتوهني داله
وصيغ  ،صنيع املتورعني من احملدثني يف اجملرودني كحركات التوهني –وشتان بني املسلكني  –وقد يسلك 

 ، التمريضواهلل يعلم أنه ال يريد إال ،إخل( ،أو هداه اهلل ،الدعاء اليت تشري إىل املؤاخذات )كأصلح اهلل شأنه
 خل. إ....



 

 

فهؤالء دائما يف غية  ،ومكابدة ،ونكد ،فكم أثارت من تباغض وشحناء« عداوة دنيوية» أو الدافع:* 
 ا. وال ينالون شيئ   ،وحترق على دظوظهم ،من دياهتم

 واللبيب يعرف شرح ذلك. «. وإمنا أهلك الناس الدرهم والدينار»
 انتهى كالمه رَحه اهلل

يده ولسانه فال يطلقهما  وأن يتق اهلل يف ،نفسه للدعوة أو اجلهاد أن يتحرى احلق فعلى كل من نيب* 
   إال ديث يتيقن املوافقة هلدي النيب صلى اهلل عليه وسلم.

د رضي اهلل عنه فكم ممن نيب نفسه للدعوة وأطلق لسانه يف أهل العلم دىت مل يسلم منهم اْلمام أَح
  ،واْلمام حممد بن عبد الوهاب رَحهم اهلل واْلمام ابن تيمية

 اوكم ممن نيب نفسه للجهاد يف سبيل اهلل وقد أطلق سيفه يف املسلمني واستحل دمائهم وأمواهلم بدء  
  ،باخلوارج وانتهاء باملكفرة

 ولألسف خيرج من بني ممن ينتسبون إىل السنة طريف نقيض كالمها يقع يف أهل العلم واالعتدال. * 
 يتهموهنم بأهنم خوارج.  أددمها

 وقد ييل هبم احلد إىل تكفريهم.  ،يقولون بأهنم مرجئة والطرف اآلخر
 يف كتابه اجلليل الفائدة )درمة أهل العلم(.  محمد بن إسماليليقول الشيخ 

اجلناية على العلماء خرق يف الدين .... وقال: قال احلافظ ابن عساكر رَحه اهلل تعاىل )واعلم يا أخي * 
 ،ليهم مسمومةأن حلوم العلماء رَحة اهلل ع ،فقنا اهلل وإياك ملرضاته وجعلنا ممن خيشاه ويتقيه دق تقاتهو 

يم والتناول ستار منتقييهم معلومة؛ ألن الوقيعة فيهم مبا هم منه براء أمر عظوعادة اهلل يف هتك أ
 منهم لنعش العلم خلق ذميم(. واالختالف على من اختاره اهلل  ،فرتاء مرتع وخيمألعراضهم بالزور واال

ابتاله اهلل تعاىل قبل  ،ا رَحه اهلل )أي احلافظ ابن عساكر(: )ومن أطلق لسانه يف العلماء بالثلبوقال أيض  
 موته مبوت القلب(. 

 وقال اْلمام السخاوي رَحه اهلل )إمنا الناس بشيوخهم فإذا ذهب الشيوخ فمع من العيش(.....
فهذا  ،لى بسوء اخلاَتة عياذا باهلل منهابغيبة العلماء والقدح فيهم أن يبتن تلذذ وليعلم أنه خيشى على م* 

قال اجلمال  ،واشتهر ذكره وبعد صيته ،وكثر طالبه ببالد اليمن ،درس وأفىت ،قاضي فقيه شافعي....
الشيخ  فكانوا يرون ذلك بسبب كثرة وقيعته يف ،دَّ عند وفاته وقد اندلع لسانه واسو إنه شاهده »امليري 

    «.حميي الدين النووي رَحهم اهلل َجيعا
فأقبح من تعويق وتثبيط وتزهيد دذرنا منه العالمة الشيخ طاهر اجلزائري وهو على فراش املوت بكلمات * 

 ،واغفروا هلم بعض زالهتم ،ُعدُّوا رجالكم»إذ قال رَحه اهلل:  ،دقها أن تكتب مباء العيون ال مباء الذهب
 «. وال تنفروهم لئال يزهدوا يف خدمتكم ،النواجذ لتستفيد األمة منهموعضوا عليهم ب

فإذا أفتوهم بغري  ،يفتوهنم بغري علم ،ا جهاال  اُتذ الناس رؤوس   ،هل العلم والتقىلت السادة من أفإذا خ
الذي  واملال ،والعرض الذي ينتهك ،والدم املعيوم الذي يراق ،علم فال تسأل عن احملرمات اليت تستباح



 

 

يدي وما يقع فيها من جمازر ومذابح بأ ة إىل الواقع األليم يف بعض بالد املسلمنيدونظرة واد ،يهدر
ومل ييغوا إىل نيائح العلماء "تنبئك عن  ،وركبوا رؤوسهم ،هوائهموتأولوا بأ ،الذين استبدوا برأيهماألدعياء 

 ُماطر تغييب العلماء وقطع اليلة بينهم وبني الشباب". 
واألمة اليت ال حترتم عقول علمائها غري جديرة بالبقاء. انتهى كالمه دفظه  ،العلماء هم عقول األمةإن * 

    اهلل.
كل طالب للعلم عليه أن ينشغل بتحييل العلم وتزكية نفسه  لذا أخي احلبيب الواجب علينا أن نعلم أن* 

 ،وال ينشغل بقول العلماء بعضهم على بعض ،وهتذيبها
خذوا العلم ديث وجدمت وال تقبلوا قول الفقهاء بعضهم على بعض فإهنم »عباس رضي اهلل عنه يقول ابن 

 «. يتغايرون
وكان له يف  ،من قواعد الشرع واحلكمة أيضا: أن من كثرت دسناته وعظمت»ويقول ابن القيم رَحه اهلل 

فإن املعيية  ،يعفى عن غريه ويعفى عنه ما ال ،فإنه حيتمل منه ما ال حيتمل لغريه ،اْلسالم تأثري ظاهر
 .(1)خبالف املاء القليل فإنه ال حيتمل أدىن خبث ،واملاء إذا بلغ قلتني مل حيمل اخلبث ،خبث

وننشغل بتحييل العلم والدعوة  ،أال ننشغل بتلك األمور ،طلبة العلم خاصة ،نفسي وإياكم فأوصي 
  فإن قلوبنا ال حتتمل أدىن خبث. ،وتزكية النفس

 دب مع العلماء: من األ* 
 واملدافعني عنه.  دسن الظن هبم بأهنم َحلة الدين -
 فإن حتقريهم حتقري للدين.  ،توقريهم وإجالهلم وعدم حتقريهم -
 لشرع البني. االرجوع إليهم عند التباس األمور للوقوف على  -
 وحتمل اجلفوة بأدب.  ،األدب يف السؤال وعدم التعنت واْلحلاح -
 وإخالص النييحة هلم.  ،دبهم والدعاء هلم -
 أسباب الوقيعة يف املسلمني وأهل العلم: * 
 سببني هلذا اْلُث العظيم مها:  إن أعظم -
 ( نزغات الشيطان. 1)           ( أنانية النفس.2)

ر واستعداد لذلك األمنزغات الشيطان وتزيينه فإن  ،إنه مع وضوح ذلك األمر وشدة التشنيع يف الوقوع فيه
َوَما ومن هنا كان االبتالء البن آدم. قال تعاىل: } ،هو من أعظم األسباب للوقوع فيه ،النفس لتلقيه

َلَك ِمَن اْلُمْرَسِلنَي ِإالَّ ِإن َُّهْم لََيْأُكُلوَن الطََّعاَم َومَيُْشوَن يف اأْلَْسَواِق َوَجَعْلَنا ب َ  َنة   ْعَضُكْم لِبَ ْعضٍ أَْرَسْلَنا قَ ب ْ ِفت ْ
 [.10{ ]الفرقان: أََتْيربُوَن وََكاَن َربَُّك َبِيري ا

َنة  أََتْيربُونَ قال ابن كثري: وقوله تعاىل: } وبلونا  ،{ أي اختربنا بعضكم ببعضَوَجَعْلَنا بَ ْعَضُكْم لِبَ ْعٍض ِفت ْ
{ أي مبن يستحق أن َربَُّك َبِيري اأََتْيربُوَن وََكاَن } :وهلذا قال ،لنعلم من يطيع ممن يعيي ،بعضكم ببعض

                                                            

 عن جملة التوديد ألنيار السنة(.  ،)مفتاح دار السعادة (2)



 

 

{ ومن يستحق أن يهديه اهلل ملا أرسلهم به ومن اللَُّه َأْعَلُم َدْيُث جَيَْعُل رَِسالََتهُ كما قال تعاىل: }  ،يودي إليه
 ال يستحق ذلك ...

بعثتك إمنا »تعاىل قال عن ربه تبارك و  صلى اهلل عليه وسلمعن عياض بن َحار اجملاشعي أن رسول اهلل 
 .(1)«بك ألبتليك وأبتلي

فارتكس إىل  ،[45{ ]ص: قَاَل أَنَا َخي ْر  ِمْنُه َخَلْقَتيِن ِمْن نَاٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطنيٍ } :ففنت إبليس بآدم فقال
   اد.الكفر بعدما كان خري العبَّ 
فانتكس  ،[61{ ]الزخرف:  َيَكاُد يُِبنيُ أَْم أَنَا َخي ْر  ِمْن َهَذا الَِّذي ُهَو َمِهني  َواَل } :وفنت فرعون مبوسى فقال

َلْواَل نُ زَِّل وفنت املأل من قريش مبحمد صلى اهلل عليه وسلم فقالوا } ،يف النار بعدما كان ملكا على البالد
 د. فقذفوا يف القليب بعدما كانوا سادة على العبا ،{ الزخرفَهَذا اْلُقْرآُن َعَلى َرُجٍل ِمَن اْلَقْريَ تَ نْيِ َعِظيمٍ 

 يكون احلسد والغرية.  ،الدين أو الدنيا ومع أي فضل يف ،وهكذا يف كل عير
ي هداء األمم قبلكم: احلسد والبغضاء دب إليك »لى اهلل عليه وسلم قال عن الزبري بن العوام أن النيب ص

تؤمنوا دىت  ال تدخلوا اجلنة دىت تؤمنوا وال والذي نفس حممد بيده ،دالقة الدين ال دالقة الشعر ،احلالقة
 . (2)«حتابوا أفال أنبئكم بشيء إذا فعلتموه حتاببتم أفشوا السالم بينكم

( اْنظُْر َكْيَف َفضَّْلَنا 10ُكالًّ منُِدُّ َهُؤاَلِء َوَهُؤاَلِء ِمْن َعطَاِء َربَِّك َوَما َكاَن َعطَاُء رَبَِّك حَمْظُور ا )قال تعاىل: }
[ والعاقل من أخلص هلل 12 – 10{ ]اْلسراء: َوَلآْلِخَرُة َأْكبَ ُر َدَرَجاٍت َوَأْكبَ ُر تَ ْفِضيال  بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعٍض 

 وكثري من الدمهاء هم الناجون.  ،فقليل من أهل الشهرة الناجي ،وليس الدنيا ،وكان طلبه للرفعة يف اآلخرة
  يت أمي مل تلدين. ولكين راٍج رَحة ريب.لفليت شعري كيف دايل غدا؟ 

اُر اآْلِخَرُة ََنَْعُلَها لِلَِّذيَن اَل يُرِيُدوَن ُعُلوًّا يف اأْلَْرِض َواَل َفَساد ا َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَّ }  { ]القيص[. ِقنيَ تِْلَك الدَّ
 ،وكان ذلك هو سبب كفر إبليس واستحقاقه لغضب اهلل ولعنته ،وداء احلسد والغرية جبلت عليه النفس

 ومل يقاومها استجابة ألمر اهلل احلكيم العليم.  ،لنفسيةفقد استسلم لألنية ا
 يف األمم السابقة مل يكن عن جهل بالدين بل بسبب البغي واحلسد  وكذلك فإن التفرق

 [.25{ ]الشورى: َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم بَ ْغي اَوَما تَ َفرَُّقوا ِإالَّ ِمْن بَ ْعِد قال تعاىل: }
فالنفس دائما تريد أن تكون هي  ،النفس والشيطان يف هذا البابوأعظم باب للمجاهدة هو جماهدة 

 ،ظنذلك ألوهى  بل تبين ،يب يف اآلخرينوتتطلع ألي ع ،فتتغافل عن عيوهبا ،األفضل من غريها
 عليها التلبيسات.  ويلقي ،لك منها فيقذف هلا الوساوسوالشيطان اخلبيث يعلم ذ

وينسى  ،يبير أددكم القذى يف عني أخيه»عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
 . (القذى: العود ينيب لإلبل فتحتك به أو أصل الشجرة يرتك لذلك) .(3) «اجلذع يف عينه

                                                            

 رواه مسلم.  (2)
 وصححه األلباين يف صحيح اجلامع.  ،رواه البزار بإسناد جيد (1)
 يف صحيح اجلامع.  3021حتقيق األلباين )صحيح( انظر دديث رقم:  (1)



 

 

تهم فييدق ال ،وقد َيْسلم اْلنسان من احلسد والغرية ولكن ال يسلم من وساوس شياطني اْلنس واجلن
  ،سواء كانت أخبار كاذبة على ألسنة فساق اْلنس ،اليت تلقى على أخيه املسلم دون يقني أو تثبت

َلى َما فَ َعْلُتْم يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َجاءَُكْم فَاِسق  بَِنَبٍإ فَ َتبَ ي َُّنوا َأْن ُتِييُبوا قَ ْوم ا جِبََهاَلٍة فَ ُتْيِبُحوا عَ قال تعاىل: }
 .{ ]احلجرات[نيَ نَاِدمِ 

يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثري ا ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ أو ظنون ووساوس واهية يقذفها شياطني اجلن قال تعاىل: }
َأِخيِه َمْيت ا َفَكرِْهُتُموُه  بَ ْعَض الظَّنِّ ِإُْث  َواَل جَتَسَُّسوا َواَل يَ ْغَتْب بَ ْعُضُكْم بَ ْعض ا َأحيُِبُّ َأَددُُكْم َأْن يَْأُكَل حلَْمَ 

 [.21{ ]احلجرات: َوات َُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه تَ وَّاب  َرِديم  
إياكم والظن فإن الظن أكذب " :عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

 تدابروا وكونوا عباد اهلل احلديث وال حتسسوا وال جتسسوا وال تناجشوا وال حتاسدوا وال تباغضوا وال
 . (1)"اإخوان  

أما التجسس  ،والتحسس هو تلمس األخطاء والعيوب املستورة بالسؤال وغريه )ومنه حتسس األخبار(
فيقع يف  ،ذلك األمر يُث ما يزال به الشيطان دىت يفش ،دارالنظر املباشر من وراء ستار أو ج فبالسماع أو

 مييبتني. 
َواَل تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلم  ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَيَر َواْلُفَؤاَد  قال تعاىل: } ،علم وهو البهتاناألوىل: القول بال 

 [.15{ ]اْلسراء: ُكلُّ أُولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوال  
اهلل  :الواق«. أتدرون ما الغيبة» :قال عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،والثانية: الغيبة

ن كان فيه ما إ» :قال ،أفرأيت إن كان يف أخي ما أقول :قيل«. ذكرك أخاك مبا يكره» :ورسوله أعلم. قال
 . (2)«وإن مل يكن فيه فقد هبته ،تقول فقد اغتبته

ومها أنانية  ،ا على كل من أراد النجاة أن حيذر هذين العدوين القاتلنيلذلك كله أخي احلبيب كان واجب  
  ،وجياهدمها بثالثة أسلحة ال غىن له عنهم ،الشيطانالنفس و 

 تقوى اهلل ومراقبته وكثرة ذكره واخلوف منه.  األول:
 وكيفية التغلب عليهما.  ،ومداخل الشيطان ،العلم بأدواء النفس الثاين:

  دوام اجملاهدة واليرب على ذلك. الثالث:
النفس على عدم اخلوض فيما ال  فرييب ،املتقنيل هو سبي ،فلذلك كان هضم النفس ودسن الظن باآلخرين

 يعنيه. 
من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر »عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

 . (3)«أو لييمت افليقل خري  
                                                            

 رواه البخاري ومسلم.  (2)
   رواه مسلم. (1)
 رواه مسلم.  (1)



 

 

كل ما أن حيدث ب اكفى باملرء كذب  » صلى اهلل عليه وسلم:عن دفص بن عاصم قال: قال رسول اهلل 
 . (1)«مسع

ا أهل السنة بأهل السنة( قال اْلمام أبو )رفق  وذكر الشيخ عبد احملسن بن َحد العباد البدر يف كتابه القيم 
(: "الواجب على العاقل أن يلزم 56دامت بن دبان البسيت يف كتابه روضة العقالء ونزهة الفضالء )ص: 

وأطول الناس شقاء   ،وأقل من يندم إذا سكت ،نطقفما أكثر من ندم إذا  ،ه التكلمماليمت إىل أن يلز 
 وفؤاد مطبق".  ،وأعظمهم بالء  من ابتلي بلسان مطلق

ويعلم أنه إمنا ُجعلت له أذنان وفم  ،أذنيه من فيه (: "الواجب على العاقل أن يُنيف54)ص:  اوقال أيض  
وهو على رد ما مل يقل أقدر منه  ،دموإن مل يقل مل ين ،وادد  ليسمع أكثر مما يقول؛ ألنه إذا قال رمبا ندم

 وإن مل يتكلم هبا ملكها".  ،ة إذا تكلم هبا ملكتهموالكل ،على رد ما قال
 ،فإن كان له قال ،فإذا أراد القول رجع إىل القلب ،(: "لسان العاقل يكون وراء قلبه53)ص:  اوقال أيض  

وما عقل دينه من مل حيفظ لسانه".  ،ما أتى على لسانه تكلم به ،واجلاهل قلبه يف طرف لسانه ،وإال فال
 اه 

 :بلى فأخذ بلسانه فقال :قلت؟ أال أخربك مبالك ذلك كله»وعن معاذ عن النيب صلى اهلل عليه وسلم 
تك أمك يا معاذ وهل يكب ثكل :قال ؟يا نيب اهلل وإنا ملؤاخذون مبا نتكلم به :تكف عليك هذا قلت

 . (2)«الناس على وجوههم يف النار إال ديائد ألسنتهم
 دقوق املسلم على املسلم: * 
 وجوب الدفاع عن أخيك املسلم -

 املسلمون تتكافأ"عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم وجيري عليهم أقياهم وهم يد على من سواهم يرد مشدهم على مضعفهم 

 . (3)"ومسرعهم على قاعدهم ال يقتل مؤمن بكافر وال ذو عهد يف عهده
قبل على أخيك املسلم يف أي مكان من  يفإذا اعتد ،فعهد املسلمني وذمتهم واددة يف كل بالد اْلسالم

 ْلخوانك املسلمني يف أي مكان وإال فمن ال حيل لك أن تعاهد مقاتال  و  ،عليك نيرته أعداء اهلل وجب
    فعل ذلك فهو خائن هلل ولرسوله ولإلسالم واملسلمني.

 وجوب الذب عن عرض أخيك املسلم:  -
من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان » :يزيد قالت: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تعن أمساء بن* 
 . (4)«على اهلل أن يعتقه من النار ادق  

                                                            

    رواه مسلم. (2)
 (.521اْلرواء ) ،حتقيق األلباين: صحيح (1)
 . ةماج د والنسائي وابنصحيح اجلامع وأيب داو  (1)
يف صحيح  5150حتقيق األلباين )صحيح( انظر دديث رقم:  ،رواه أَحد والطرباين وإسناد أَحد دسن. )املنذري( (5)



 

 

ا ما من امرئ خيذل امرء  "يب طلحة بن سهل قاال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: * عن جابر وأ
ا يف موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من درمته إال خذله اهلل تعاىل يف موطن حيب فيه مسلم  

ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من درمته إال نيره اهلل يف ا يف موطن نيرته وما من أدد ينير مسلم  
 . (1)"موطن حيب فيه نيرته

 قه اليت بينها لنا النيب صلى اهلل عليه وسلم: و إعطاء املسلم دق* 
ما هن يا  :قيل«. دق املسلم على املسلم ست» :قالصلى اهلل عليه وسلم عن أيب هريرة أن رسول اهلل * 

فحمد اهلل إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنيحك فانيح له وإذا عطس » :قال ؟رسول اهلل
 . (2)«ذا مات فاتبعهفشمته وإذا مرض فعده وإ

 سره: ييف نفسه من الوجد. وال أفشستربئ ما أو  ،قبل عذره إذا اعتذرأو  ،لتمس له األعذار وإن مل يعتذرأ
ة بنت عمر من دفي عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما حيدث أن عمر بن اخلطاب دني تأميت

تويف باملدينة  اخنيس بن دذافة السهمي وكان من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد شهد بدر  
إن شئت أنكحتك دفية بنت عمر  :ة فقلتقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه دفيفل :قال عمر

فلقيت أبا بكر  :قد بدا يل أن ال أتزوج يومي هذا قال عمر :سأنظر يف أمري فلبثت ليايل فقال :قال
فكنت عليه أوجد مين  اشيئ   إن شئت أنكحتك دفية بنت عمر فيمت أبو بكر فلم يرجع إيلَّ  :فقلت

 :بكر فقال على عثمان فلبثت ليايل ُث خطبها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيين أبو
فإنه مل مينعين أن أرجع  :نعم قال :لعلك وجدت علي دني عرضت علي دفية فلم أرجع إليك قلت

إليك فيما عرضت إال أين قد علمت أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن ألفشي سر 
   .(3)رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ولو تركها لقبلتها

فنالوا اليديقية والشهادة  ، لنزغات الشيطانة واآلداب السامية مل يرتكوا سبيال  هبذه األخالق الكرمي
 واستحقوا نير اهلل تعاىل ورضوانه. 

 ُث بالعدل فيه على ظلمه لك أو لنفسه: * 
لليديقة عائشة: وكان دسان إذا ُسب  عن عروة بن الزبري يف ذكره حلديث اْلفك وقذف دسان* 

عذاب  ،وأي عذاب أعظم من ذهاب عينيه ،فإنه كان ينافح عن رسول اهلل ،قالت: ال تسبوه ،عندها
  .(4)عظيم

                                                                                                                                                                              

 اجلامع. 
يف صحيح اجلامع حتقيق األلباين )صحيح( انظر دديث رقم:  6530حتقيق األلباين )دسن( انظر دديث رقم:  (2)

 يف صحيح اجلامع.  3021
 . 6443رواه مسلم برقم  (1)
 . 5006رواه البخاري برقم  (1)
 (.45352لطرباين )لاملعجم الكبري  (5)



 

 

ُهْم َلُه } :مل تأذنني له أن يدخل عليك وقد قال اهلل تعاىل :فقلت هلا :وقال مسروق   َرُه ِمن ْ َوالَِّذي تَ َوىلَّ ِكب ْ
إنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول اهلل  :وأي عذاب أشد من العمى قالت له :{ فقالتَعَذاب  َعِظيم  

 . (1)صلى اهلل عليه وسلم
 اعلى عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم كان امسه عبد اهلل وكان يلقب َحار   عن عمر بن اخلطاب أن رجال  * 

وكان يضحك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وكان النيب صلى اهلل عليه وسلم قد جلده يف الشراب فأيت به 
 :اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم :فأمر به فجلد فقال رجل  من القوم ايوم  

 . (2)ال تلعنوه فو اهلل ما علمت إنه حيب اهلل ورسوله
 ُث باليفح عنه واْلدسان إذا أخطأ أو وقع يف عرضك: * 

وكان ينفق على -ليديق رضي اهلل عنه ويف دديث عائشة رضي اهلل عنها يف اْلفك قالت: قال أبو بكر ا
بعد الذي قال لعائشة ما قال  اأبد   اواهلل ال أنفق على مسطح شيئ   :-مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره

َواْلُمَهاِجرِيَن يف َسِبيِل اللَِّه َواَل يَْأَتِل أُوُلو اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسََّعِة َأْن يُ ْؤُتوا أُويل اْلُقْرََب َواْلَمَساِكنَي فأنزل اهلل }
بلى واهلل إين أدب أن { قال أبو بكر: َوْليَ ْعُفوا َوْلَيْيَفُحوا َأاَل حتُِبُّوَن َأْن يَ ْغِفَر اللَُّه َلُكْم َواللَُّه َغُفور  َرِديم  

 . (3)اواهلل ال أنزعها منه أبد   :فرجع إىل مسطح النفقة اليت كان ينفق عليه وقال ،يغفر اهلل يل
 وإيثاره ،ُث بإعانته عند احلاجة والسؤال عنه وتفقد أدواله* 

قدم علينا عبد الرَحن بن عوف وآخى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بينه  :عن أنس رضي اهلل عنه أنه قال
ين سأقسم مايل بي قد علمت األنيار أين من أكثرها ماال   :وبني سعد بن الربيع وكان كثري املال فقال سعد

بارك  :أطلقها دىت إذا دلت تزوجتها فقال عبد الرَحنفوبينك شطرين ويل امرأتان فانظر أعجبهما إليك 
دىت جاء رسول اهلل  امن مسن وأقٍط فلم يلبث إال يسري   ااهلل لك يف أهلك فلم يرجع يومئذ دىت أفضل شيئ  

تزوجت  :مهيم قال :صلى اهلل عليه وسلم وعليه وضر من صفرة فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
مل ولو أو  :فقال ،وزن نواة من ذهب أو نواة من ذهب :قال ؟ما سقت إليها :امرأة من األنيار فقال

 . (4)بشاة
 ا: ومن ذلك أيض  * 
 ته. تكره مساء وأن ،ب له ما حتب لنفسكأن حت -
   وترد عليه إذا بدأك. ،أن تسلم عليه إذا لقيته -
  أن تبش يف وجهه وحتسن له إذا دضر وال تغتابه إذا غاب. -
 أال جتسس عليه وال تتحسس وترتصد له األخطاء.  -

                                                            

 . 5255رواه البخاري برقم  (2)
    .5430رواه البخاري برقم  (1)
 .5460رواه البخاري برقم  (1)
 .1432رواه البخاري برقم  (5)



 

 

 وأن تلتمس له العذر وإن مل يعتذر.  ،أن حتسن الظن به -
 وتسأل عنه إذا غاب.  ،أن تعوده إذا مرض وتعينه إذا ادتاج -
  النيح والدعاء له يف دضوره ويف غيبته. -
 ودقوقه يف غيبته كما يف دضوره.  ،الذب عن عرضه -
 أوثق العرى وأعظم القرب يف احملبة يف اهلل: * 
 عن ابن عباس عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أوثق عرى اْلميان: املواالة يف اهلل واملعاداة يف اهلل واحلب يف* 

 . (1)اهلل والبغض يف اهلل عز وجل
 . (2)عن الرباء عن النيب صلى اهلل عليه وسلم. إن أوثق عرى اْلسالم: أن حتب يف اهلل وتبغض يف اهلل

 ،املتحابون يف اهلل تبارك وتعاىل يف ظل اهلل يوم ال ظل إال ظله»قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
 «. يغبطهم مبكاهنم النبيون والشهداء

ثالث من كن فيه وجد دالوة اْلميان أن يكون اهلل  :عن أنس عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال -
رء ال حيبه إال هلل وأن يكره أن يعود يف الكفر كما يكره أن يقذف ورسوله أدب إليه مما سوامها وأن حيب امل

 . البخاري. (3)يف النار
سبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله... إىل أن  :عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال* 

  .(4)«ورجالن حتابا يف اهلل اجتمعا عليه وتفرقا عليه» :قال
هريرة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: إن هلل عبادا ليسوا بأنبياء وال شهداء يغبطهم عن أيب * 

من اهلل تعاىل وجملسهم منه. فجثا أعرايب على ركبتيه فقال: يا رسول اهلل  الشهداء والنبيون يوم القيامة لقرهبم
اهلل عز  يضعتيادقوا يف اهلل وحتابوا فيه  هم لنا؟ قال: قوم من أفناء الناس من نزاع القبائللِّ صفهم لنا وج  

اَل َخْوف  َعَلْيِهْم وجل هلم يوم القيامة منابر من نور خياف الناس وال خيافون هم أولياء اهلل عز وجل الذين }
 . (5){َواَل ُهْم حَيَْزنُونَ 

دقت »عاىل: عن عبادة بن اليامت قال: مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول عن ربه تبارك وت* 
حمبيت على املتحابني يف ودقت حمبيت على املتناصحني يف ودقت حمبيت على املتزاورين يف ودقت حمبيت على 

 . (6)«املتباذلني يف وهم على منابر من نور يغبطهم النبيون واليديقون مبكاهنم

                                                            

 يف صحيح اجلامع.  1613ديث رقم: دحتقيق األلباين )صحيح( انظر  (2)
 يف صحيح اجلامع.  1003حتقيق األلباين )دسن( انظر دديث رقم:  (1)
   .25رواه البخاري برقم  (1)
   رواه البخاري ومسلم. (5)
 (.1555)السلسلة اليحيحة برقم  (6)
يف صحيح اجلامع.  5112)حتقيق األلباين )صحيح( انظر دديث رقم:  ،ومسند أَحد ،(644صحيح ابن دبان ) (5)

 عن معاذ. 



 

 

اثنان وثالثون من فيه دلقة فيها فإذا  ،قال: دخلت مسجد َحص –يعين اخلوالين  –وعن أيب مسلم * 
حمتب فإذا اختلفوا يف  ،براق الثنايا ،وإذا فيهم شاب أكحل ،صحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمأ

فقمت إىل اليالة فأردت أن  ،قلت: من هذا؟ قالوا: معاذ بن جبل ،شيء سألوه فأخربهم فانتهوا إىل قوله
 ،فإذا معاذ ييلي إىل سارية ،الغد دخلتفلما كان من  ،ألقى بعضهم فلم أقدر على أدد منهم انيرفوا

ُث  ،ُث ادتبيت ساعة ال أكلمه وال يكلمين ،بيين وبينه السارية ،فلما انيرف جلست ،فيليت عنده
وال قرابة بيين وبينك. قال: فألي شيء؟ قلت: هلل تبارك  ،ا أصيبها منك: واهلل إين ألدبك لغري دنيقلت

فإين مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،ار إن كنت صادق  قال: فنثر دبويت ُث قال: فأبش ،وتعاىل
«. يغبطهم مبكاهنم النبيون والشهداء ،املتحابون يف اهلل تبارك وتعاىل يف ظل اهلل يوم ال ظل إال ظله»يقول: 

فحدثته بالذي ددثين معاذ فقال عبادة رَحه اهلل: مسعت رسول اهلل  ،ُث خرجت فألقى عبادة بن اليامت
 –يعين نفسه  –دقت حمبيت على املتحابني يف  » عليه وسلم يرويه عن ربه تبارك وتعاىل أنه قال: صلى اهلل

على منابر  ،ودقت حمبيت على املتباذلني يف   ،ودقت حمبيت على املتزاورين يف   ،ودقت حمبيت للمتناصحني يف  
 . (1)«مبكاهنم النبيون واليديقون يغبطهم ،من نور

وهذا  ،فبذلك يكون رضوان اهلل وتكون نيرته ،ليافية أدبوا أهل العلم والتفوا دوهلمفهؤالء أهل القلوب ا
معاذ الذي سأله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا مل يكن عنده علم من اهلل ورسوله يف مسألة )ومن 

 ومن ذا الذي اجتهد من العلماء ومل خيطئ.  ،أجتهد وال آلو :قال ،الذي عنده كل العلم(
 كان لنا فيهم األسوة احلسنة؟!  فهال

 ،فهال أخي احلبيب أعدنا هذه األخالق احلميدة بيننا دىت يرضى عنا ربنا وميكن لنا ديننا الذي ارتضاه لنا
 فماذا أعددنا؟  ،فهؤالء أهل الباطل جيتمعون على باطلهم ويعدون الستئيال شأفة اْلسالم وأهله

فمن أجل ذلك  ،كون األساس األعظم ْلعالء كلمة اهلل يف األرضفباألخوة واحملبة يف اهلل يكون الرباط وي
 خلقنا اهلل. 

فال بد أن حتظى بأعظم تقوى اهلل عز وجل  ،خوة اليادقة يف اهللكان قيام الدين ال يكون إال باأل  فإذا* 
 ،ع الفيئةسري ،وأن يكون املؤمن فيها توابا إىل اهلل عز وجل ،من احلفاظ على احلرمات وعدم انتهاك احلدود

 فإذا اختلف مع أخيه املسلم فليلق باللوم على نفسه وليسرع بالرجوع إليه وال يكن لدودا يف خيومته. 
إن أبغض الرجال إىل اهلل األلد » :عن عائشة رضي اهلل عنها عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

 وال يراعى درمة أخيه املسلم.  ،أي الذي يفجر يف اخليومة ،(2)«.اخليم
ن قمت من عنده أن إياس بن معاوية وعنده رجل ُتوفت إكنت عند »قال:  ،عن سفيان بن دسني* 

قال: فجعل ينظر يف وجهي فال يقول يل شيئا دىت  ،فلما ذكرته ْلياس ،قال: فجلست دىت قام ،يقع يف
                                                            

ورجال  ،بادة فقطع)جممع الزوائد للهيثمي( وقال. رواه عبد اهلل بن أَحد والطرباين باختيار والبزار بعض دديث  (2)
 رجال اليحيح. عبد اهلل والطرباين وثقوا. ورواه أَحد... ورجاله 

    رواه البخاري. (1)



 

 

« هلند؟فغزوت ا»قال:  قلت: ال.« فغزوت السند؟»قلت: ال. قال: « أغزوت الديلم؟»فقال يل:  ،فرغت
والروم وليس يسلم  ،واهلند ،والسند ،فسلم منك الديلم»قلت: ال. قال: « فغزوت الروم؟»قلت: ال. قال: 
 . (1)«فلم يعد سفيان إىل ذلك« منك أخوك هذا

 [.132{ ]البقرة: نَ َوات َُّقوا يَ ْوم ا تُ ْرَجُعوَن ِفيِه ِإىَل اللَِّه ُُثَّ تُ َوَّفَّ ُكلُّ نَ ْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم اَل يُْظَلُمو }
ولنحذر من كيد أعداء اهلل من اليهود  ،خي املسلم احلبيب أن نتآلف ونتودد على دين اهللأفعلينا يا 

فيضعون الفرقة  ،حنالل العقائدي واخللقييريدون لألمة التفرق والتمزق واالالذين  ،واليليبيني واملشركني
وميزقوا الدولة الواددة إىل  ،لتعدي على البعض اآلخروحيرضوا بعضهم با ،والقطيعة بني الدول اْلسالمية

ويضعون الفرقة بني األفراد بعضهم البعض  ،فيقوم القتال بينهم ،مقاطعات وطوائف ويزرعون الفتنة بينهم
وبزرع  ،ويضعون الفرقة بني عامة املسلمني والعلماء بتشويه صورهتم عند الناس ،دىت بني أهل الدين منهم

 اخلالف بينهم. 
 ،وحنن يف غفلة ساهون الهون يف ،ويف املقابل يقومون بالغزو الفكري والثقايف واالقتيادي وأخريا العسكري

أو جتريح بعضنا البعض. دىت  ،ات الدنيويةأو يف اليراع ،الكرة وإما يف ،إما يف اللهث وراء الفضائيات
 ان الغرب. تركنا الزمان للمنافقني أعداء الدين ينادون علنا باالرَتاء يف أدض

الذين جيمعون شتات األمة وييلحون بني فئاهتا  ،فأين عقالء األمة من العلماء واألئمة وأهل الفضل
أليس اليلح بني املسلمني أهل السنة أوىل من اليلح بيننا وبني اليهود!! أين عقيدتنا؟ أين طريق  ،نادرةتامل

   عزتنا؟ فهي النجاة.
نَ ُهَما فَِإْن بَ َغْت ِإْدَدامُهَا َعَلى اأْلُْخَرى فَ َقاتُِلوا  َوِإْن طَائَِفَتانِ قال تعاىل: } ِمَن اْلُمْؤِمِننَي اقْ َتتَ ُلوا فََأْصِلُحوا بَ ي ْ

نَ ُهَما بِاْلَعْدِل َوأَْقِسطُوا ِإنَّ ال ُمْقِسِطنَي لََّه حيُِبُّ الْ الَّيِت تَ ْبِغي َدىتَّ َتِفيَء ِإىَل أَْمِر اللَِّه فَِإْن فَاَءْت فََأْصِلُحوا بَ ي ْ
َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوة  فََأْصِلُحوا بَ نْيَ َأَخَوْيُكْم َوات َُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تُ ْرََحُونَ 3)  [.20 – 3{ ]احلجرات: ( ِإمنَّ

وأن  ،وأن يؤلف بني قلوبنا ،أن ميأل قلوبنا باْلميان به ،بواسع فضله وعظيم رَحته ،نسأل اهلل العلي القدير
 إنه ويل ذلك والقادر عليه وهو دسبنا ونعم الوكيل.  ،جيمع بيننا يف جنته ورضوانه

  

                                                            

 «(. شعب اْلميان للبيهقي»عن « درمة أهل العلم واْلسالم)» (2)



 

 

 {نُورِِه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ يُرِيُدوَن لُِيْطِفُئوا نُوَر اللَِّه بَِأفْـَواِهِهْم َواللَُّه ُمِتمُّ }
 يريدون ليطفئوا نور اهلل بأفواههم

دئوا باحلرب األخالقية لكل بالد اْلسالم عن طريق نشر  ،إهنم حياولون اآلن بكل وسيلة أن يطفئوا نور اهلل
واليت  ،املرأةوكذلك احلرب الفكرية من دعاوى حترير  ،وترويج املخدرات ،واألغاين املاجنة ،األفالم الداعرة

ومن دعاوي التحرر والليربالية اليت  ،امتهنوا فيها املرأة وجعلوها كالسلعة والتجارة الرخيية ألصحاب األهواء
ومن دعاوى العلمانية الالدينية اليت تنادي بتنحية الدين جانبا  ،يستبيحون فيها كل احملرمات بدعوى احلرية

ن أن جيعلوا املساجد كالكنائس لتأدية فرييدو  ،ال يف الكنيسةتواجد له إ عن الدولة كالنظام الكنسي فال
حيكم هبا من هم على هنج أيب بكر  ،ال لنشر النور واحلياة والعدل والرَحة للعاملني ،اليكوك والطقوس فقط

بل يريدون إماما  ،ال يريدون أن حيكمهم إمام عادل يرتمن بالقرآن ،وعمر وعثمان وعلي رضي اهلل عنهم
   نح باخلمور وعلى األغاين اجملان.فاسقا يرت 

فبدئوها يف العير احلايل  ،ا يف حماولتهم ْلطفاء نور اهلل إىل احلرب العسكرية حملاربة شرع اهللُث انتهوا أخري  
لضرب أول دكومة إسالمية حتكم  ُث التحزب العاملي ،لسنية بالعراقبإضعاف القوة العسكرية للحكومة ا

وأعلنوا تطبيق شرع اهلل وإظهار عقيدة الوالء والرباء. ُث  ،الذين دطموا األصنام ،بشرع اهلل يف أفغانستان
كومة شيعية خائنة موالية لليهود واليليبيني حماربة احلرب العاملية على احلكومة السنية بالعراق واستبداهلا حب

    للسنة.
يكون هناك أعداء من الداخل أيضا بل من سنة اهلل أن  ،وهذه احلرب ليست من أعداء اهلل باخلارج فقط

  وهم أعظم أداة لألعداء بالداخل. ،وهم املنافقون يف كل عير
فهم حياربون دين اهلل وأهله بكل  ،فلتحذر أخي املسلم احلبيب من ديل أعداء اهلل ومكرهم باملسلمني

وتارة  ،شاعاترة بإثارة اْلوتا ،وتارة باحلرب الفكرية ،تارة بالتأليب اْلعالمي فهو من أشد وسائلهم ،وسيلة
وهذا  ،وتارة بالقدح يف الدعاة وكل من يرفع راية اْلسالم وإلقاء التهم الباطلة عليهم ،بإلقاء الشبهات

دينما خاض املنافقون يف عرضه  ،فلم يسلم منهم خري اخللق صلى اهلل عليه وسلم ،سبلهم يف كل عير
  عنها باْلفك. صلى اهلل عليه وسلم دينما اهتموا عائشة رضي اهلل

فها هم أعداء اهلل من كفار قريش يشنعون على  ،وكذلك من دأهبم يف كل عير جتسيم أخطاء أهل الدين
النيب صلى اهلل عليه وسلم واملسلمني دينما أخطأ بعض اليحابة رضي اهلل عنهم يف قتاهلم للمشركني يف 

ألهنم إن تركوهم إىل الليل دخلوا احلرم  ،رمآخر يوم من رجب احملرم مستقبلني أول ليلة من شعبان غري احمل
 اليحابة الذين أخطئوا.  ىاملكي. فأنكر النيب صلى اهلل عليه وسلم ذلك عل

وتلقفها اليهود فرصة ساحنة  ،استحل حممد الدماء واألموال يف األشهر احلرم وشنعوا بذلك :فقالت قريش
َيْسأَُلوَنَك َعِن الشَّْهِر احلَْرَاِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتال  ِفيِه َكِبري  َوَصدٌّ } :فنزل قول اهلل تعاىل ،هلم ْلثارة الشائعات

َنةُ  َأْكبَ ُر ِمَن اْلَقْتِل َواَل يَ َزاُلوَن  َعْن َسِبيِل اللَِّه وَُكْفر  ِبِه َواْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َوِإْخرَاُج َأْهِلِه ِمْنُه َأْكبَ ُر ِعْنَد اللَِّه َواْلِفت ْ
َكاِفر  فَُأولَِئَك   يُ َقاتُِلوَنُكْم َدىتَّ يَ ُردُّوُكْم َعْن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتطَاُعوا َوَمْن يَ ْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه فَ َيُمْت َوُهوَ 



 

 

نْ َيا َواآْلِخَرِة َوأُولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ  فذكر اهلل  ،[124قرة: { ]البَدِبَطْت َأْعَماهُلُْم يف الدُّ
من صدهم عن سبيل اهلل  ،ولكن رد كيد الكافرين بأن ما فعلوه أعظم جرما ،بتحرمي القتال يف الشهر احلرام

 وفتنتهم للمؤمنني وتعذيبهم دىت املوت لكي يرجعوا عن دينهم. 
اهلل وفتنة  وعن درب دين ، عن سفك الدماء مىت أتيح هلم ذلكبل أخرب اهلل أهنم لن ينتهوا مستقبال  

ألن من تابعهم دبط عمله يف الدنيا واآلخرة وخاصة يف درهبم ضد شرع اهلل وأهله  ،املؤمنني فادذروهم
 فإنه ردة. 

بل إن رأس الكفر والنفاق عبد اهلل بن أيب بن سلول كان يعلن  ،وليست الردة بالتخلي عن اْلسالم عالنية
لكنه كان يوايل أعداء اهلل من اليهود والنيارى ويعاوهنم و  ،اْلسالم وييلي مع النيب صلى اهلل عليه وسلم

 على درب أولياء اهلل املنادين بشرع اهلل حممد صلى اهلل عليه وسلم وصحبه رضي اهلل عنهم. 
  



 

 

 لماذا يحاولون إطفاء نور اهلل؟!!!
 ملاذا حياربون كتاب اهلل؟ * 
 ملاذا حياربون رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟ * 
 حياربون الدعاة إىل اهلل؟  ملاذا* 
 ملاذا حياربون املتمسكني بدين اهلل؟ * 
 ألهنم ال يريدون السالم؛ لكوهنم ذئاب يف جثمان إنس.  -
  لكوهنم فجرة فاسقني مستحلني حلرمات اهلل. ،ألهنم ال يريدون الطهر والعفاف -
 واحلسد.  ألهنم ال يريدون للرَحة أن تنشر ألن قلوهبم مملوءة بالشر واحلقد -
من طاعة مطلقة  ،لكوهنم يريدون أن تكون العبودية هلم من دون اهلل ،ألهنم ال يريدون العبودية هلل ودده -

 وتعظيم مطلق ورهبة وخضوع. أو تكون العبودية ملن يعظموهنم من دون اهلل. 
 عبيد شياطينهم.  ،عبيد شهواهتم ،ألهنم عبيد أهوائهم ،ربون على اهلل الذي خلقهمألهنم مستك -
 لكوهنم جمرمني.  ،ألهنم ال يريدون أن حياسبهم أدد -
وال يريدون لغريهم  ،ال يريدون أن يعيشوا إال يف الظالم ،إهنم يريدون إطفاء نور اهلل ألن قلوهبم مظلمة -

 أن ينعم بنور اهلل. 
 ملاذا حياربون شرع اهلل؟ * 
لكي تستقيم شؤوهنم كما تستقيم  ،ألهنم ال يريدون عدل شريعة السماء الغراء اليت أنزلت رَحة للعاملني -

 الشمس والنجوم يف السماء كما أراد اهلل هلا. 
يَّاٍم ُُثَّ اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرِش يُ ْغِشي اللَّْيَل ِإنَّ َربَُّكُم اللَُّه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض يف ِستَِّة أَ قال تعاىل: }

{ تَ َباَرَك اللَُّه َربُّ اْلَعاَلِمنيَ الن ََّهاَر َيْطلُُبُه َدِثيث ا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّرَاٍت بَِأْمرِِه َأاَل َلُه اخْلَْلُق َواأْلَْمُر 
 [.65]األعراف: 

 ه اخللق والرزق والتدبري ودده؛ فكذلك له امللك والسلطان واألمر ودده. فكما أن اهلل تعاىل ل
ُث عطلت فئة منهم  ،اوجرب   اا!!! إذا كان هناك داكم أو ملك من ملوك الدنيا َتلك دولة قسر  عجب   افو 

فما  ،رغم أنه مل خيلقهم ومل يرزقهم بل قد يسرق أرزاقهم ،أمره؛ قهرهم وقتلهم أنفة أن يعيى أو يعطل أمره
  ،ومن ال يفلتون من بني يديه ،بالنا برب العاملني وسيدهم ومالك َجيع أمورهم ومن إليه مرجعهم ومآهلم

وخيشى  ،وحيكم بغري كتابه يف أرضه ،كيف يعطل شرعه وأمره  ،كما ال غىن هلم عن فضله طرفة عني
 ا( دون شريعته؟!!بل حتكم شريعة وقوانني أهل الكفر )فرنسا وغريه ،سلطان غريه دون سلطانه!!!

 
 
 



 

 

 واهلل متم نوره ولو كره الكافرون
يُرِيُدوَن لُِيْطِفُئوا قال تعاىل: } ،فما بالكم بنور رب العاملني ،ولكن أىنَّ ألفواه احلمقى أن تطفئ نور الشمس

   [.3{ ]اليف: نُوَر اللَِّه بِأَفْ َواِهِهْم َواللَُّه ُمِتمُّ نُورِِه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ 
ومن أصدق من اهلل دكما  ،ومن أصدق من اهلل دديثا ،ومن أصدق من اهلل قيال ،فهذا وعد اهلل احلق

 لقوم يوقنون. 
حبرق أو درب لكتاب اهلل واستهزاء لرسول اهلل صلى اهلل عليه « أن يطفئوا نور اهلل»فإذا أكدوا بكل وسيلة 

يده لإلباء لك والتيريف والقدرة والسلطان تأيده املفيعلن اهلل الذي بيده ود ،أو درب ألولياء اهلل ،وسلم
وادعاءات  ،ودرب املفسدين ،وديل ومكر املاكرين ،وكيد الكائدين ،والرفض رغم أنف املستكربين

يُرِيُدوَن َأْن يُْطِفُئوا نُوَر اللَِّه قال تعاىل: } ،وانتحاالت املغرضني باسم الدين ،وشائعات املرجفني ،املبطلني
 [.11{ ]التوبة: بِأَفْ َواِهِهْم َويَْأََب اللَُّه ِإالَّ َأْن يُِتمَّ نُوَرُه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ 

 ومن السنة املطهرة: * 
يل األرض فرأيت مشارقها ومغارهبا وإن ملك  إن اهلل زوي»صلى اهلل عليه وسلم: قال رسول اهلل  – 2

  (1)«أميت سيبلغ ما زوي يل منها
وال يرتك اهلل بيت مدر وال وبر إال أدخله اهلل هذا الدين  ،ليبلغن هذا األمر ما بلغ الليل والنهار»ل وقا – 1

 . (2)«وذال يذل اهلل به الكفر ،عزا يعز اهلل به اْلسالم ،بعز عزيز أو بذل ذليل
فيخرج إليهم عن أيب هريرة أن رسول اهلل قال: ال تقوم الساعة دىت ينزل الروم باألعماق أو بدابق  – 1

جيش من املدينة من خيار أهل األرض يومئذ فإذا تيافوا قالت الروم خلوا بيننا وبني الذين سبوا منا 
 انقاتلهم فيقول املسلمون ال واهلل ال َنلي بينكم وبني إخواننا فيقاتلوهنم فينهزم ثلث ال يتوب اهلل عليهم أبد  

فيفتتحون قسطنطينية فبينما هم  اويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند اهلل ويفتتح الثلث ال يفتنون أبد  
الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن املسيح قد خلفكم يف أهليكم  يقتسمون

وف إذ أقيمت اليالة ففيخرجون وذلك باطل  فإذا جاءوا الشأم خرج فبينما هم يعدون للقتال يسوون الي
بن مرمي صلى اهلل عليه وسلم فأمهم فإذا رآه عدو اهلل ذاب كما يذوب امللح يف املاء فلو تركه فينزل عيسى 

   .(3)النذاب دىت يهلك ولكن يقتله اهلل بيده فرييهم دمه يف دربته
يف الرب وجانب منها يف عن أيب هريرة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: مسعتم مبدينة جانب منها  – 5

تقوم الساعة دىت يغزوها سبعون ألفا من بين إسحق فإذا جاءوها نزلوا ال البحر قالوا نعم يا رسول اهلل قال 
فلم يقاتلوا بسالح ومل يرموا بسهم قالوا ال إله إال اهلل واهلل أكرب فيسقط أدد جانبيها قال ثور ال أعلمه إال 

                                                            

 رواه مسلم من دديث ثوبان رضي اهلل عنه.  (2)
 رواه أَحد عن َتيم الداري رضي اهلل عنه.  (1)
    رواه مسلم. (1)



 

 

لثانية ال إله إال اهلل واهلل أكرب فيسقط جانبها اآلخر ُث يقولوا الثالثة ال إله إال قال الذي يف البحر ُث يقولوا ا
اهلل واهلل أكرب فيفرج هلم فيدخلوها فيغنموا فبينما هم يقتسمون املغامن إذ جاءهم اليريخ فقال إن الدجال 

   .(1)قد خرج فيرتكون كل شيء ويرجعون
ذ سئل رسول اهلل صلى اهلل إبينما حنن دول رسول اهلل نكتب مرو بن العاص قال ع عن عبد اهلل بن – 6

القسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: مدينة  ،عليه وسلم أي املدينتني تفتح أوال
وهي مقر الفاتيكان رأس  ،. )ورومية هي روما عاصمة إيطاليا(2)يعين القسطنطينية ،هرقل تفتح أوال

 عامل(. املسيحية يف ال
أن اجليش الذي سيخرج من املدينة هو نفسه اجليش الذي سيفتح القسطنطينية )يعين  ويف احلديث الثالث

فيفتتحون  اويفتتح الثلث ال يفتنون أبد  »: الثلث الذي سيبقى( يقول النيب صلى اهلل عليه وسلم
 «. قسطنطينية

وليس كما ذهب بعض أهل العلم أن  ،ويف ذلك داللة واضحة أهنم من العرب أو سوادهم من العرب
وإمنا  ،الذين سيفتتحون القسطنطينية هم السبعون ألفا من بين إسحاق وهبذا فقد خلطوا بني الروايتني

ديث األول واليحيح أن املدينة يف احل ،ايتنيَحلهم على ذلك أن ذكر صريخ الشيطان جاء يف الرو 
ففي الوقت الذي ستنتهي فيه املعركة العظمى  ،اآلخر )القسطنطينية( غري املدينة اليت ستفتح يف احلديث

بني املسلمني الذي خرجوا بداية من املدينة املباركة وبني الروم بسحق الروم وهزميتهم املنكرة اليت ال يقوم هلم 
يف هذا الوقت يتجمع املسلمون من الروم األوربيني )بين إسحاق( بغزو املدينة األخرى  ،بعدها قائمة

فييرخ الشيطان غيظا ودقدا على املسلمني يف اجليشني بأن الدجال قد خلفهم يف  ،بالتكبري وافتتادها
   كي يكفوا عن الغزو. واهلل أعلم.  ،أهلهم وذريتهم وذلك غري صحيح

قال احلموي يف كتابه معجم البلدان عن روما: قال الوليد بن مسلم الدمشقي: وهلا ثالثة جوانب يف البحر 
 .(3)والرابع يف الرب

يقول أهل  ،من دجارة عليه صورة راكب على بعري اوقال القزويين عنها: دكي أن يف وسطها عمود  
فهم  ،املدينة: إن الذي بىن هذه املدينة يقول ال ُتافوا على مدينتكم دىت يأتيكم قوم على هذه اليفة

 . (4)والرابع يف الرب ،را! وثالثة جوانب املدينة يف البحالذين يفتحوهن
 واهلل أعلم.  ،د تكون املدينة اليت سيفتتحها السبعون ألفا من بين إسحاق هي رومافق

فعلينا أمة اْلسالم أن نسعى إىل ذلك الفضل العظيم والفوز املبني دىت نكون من الرجال الذين صدقوا ما 
 لثبات والقبول. نسأل اهلل ا ،قبل أن يأيت وقت احلسرة والندامة يف الدنيا قبل اآلخرة ،عاهدوا اهلل عليه

                                                            

 رواه مسلم.  (2)
 رواه أَحد واحلاكم يف املستدرك وقال صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه.  (1)
 م البلدان املؤلف: ياقوت احلموي. جمع (1)
 آثار البالد وأخبار العباد املؤلف: القزويين.  (5)



 

 

وها هي بعض أداديث النيب صلى اهلل عليه وسلم تتحقق بالنص كما أخرب صلى اهلل عليه وسلم وهذا * 
يوشك األمم أن تداعى عليكم كما تداعى األكلة »ففي دديث ثوبان رضي اهلل عنه  ،من اْلعجاز النبوي

   صحيح سنن أيب داود.«. إىل قيعتها
وتقامسونا تقاسم القيعة يف اتفاق معاهدة  ،ما أخرب النيب صلى اهلل عليه وسلمفقد تداعت علينا األمم ك

سالمي اخلاضع فاق احللفاء على تقسيم العامل اْلم والذي مت فيه مت ات2325ه /2115سايكس بيكو سنة 
 للدولة العثمانية بني احللفاء طيلة قرابة قرن من الزمان. فهال وعينا ذلك الدرس جيدا؟!

 داديث العجيبة أيضا هذا احلديث املعجز الذي َتت أدداثه وما زالت يف هذه السنوات: ومن األ* 
كنا عند جابر بن عبد اهلل فقال يوشك أهل العراق أن ال جيىب إليهم قفيز وال درهم.   :فعن أيب نضرة قال

يوشك أهل الشأم أن ال جيىب إليهم دينار وال  :من قبل العجم مينعون ذاك. ُث قال :قال ؟من أين ذاك :قلنا
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه  :من قبل الروم. ُث سكت هنية ُث قال :قال ؟من أين ذاك :مدى. قلنا

 :قلت أليب نضرة وأيب العالء :قال«. اال يعده عدد   ااملال دثي   يكون يف آخر أميت خليفة حيثي» وسلم:
   ال. رواه مسلم. :فقاال ؟أتريان أنه عمر بن عبد العزيز

 ،ففي هذا احلديث خيربنا النيب صلى اهلل عليه وسلم )حبيار اقتيادي على العراق.. فالقفيز مكيال
أي كل من ال يتكلم  ،وهذا احليار يكون من قبل العجم ،والدرهم املال النقدي( ومها أصل االقتياد

و األمريكي للعراق من قبل كل من ال يتكلم العربية وهو ما مت بالفعل ملدة عشر سنوات قبل الغز  ،العربية
والسالح  ،ُث يكون ديار ألهل الشام يف االقتياد )الدينار( ،ُث بعد ذلك احليار ،من األمم املتحدة

وهذا احليار يكون من قبل الروم  ،)املدى وهو السكني( وهو ما يتم اآلن بالفعل لفلسطني وخاصة غزة
لمون ثني دولة من العجم الذين ال يتكألول للعراق من قبل أكثر من مائة وثالمقابل احليار ا ،األوربيني

 العربية يف األمم املتحدة من األوربيني وغري األوربيني!!
 ُث يكون بعد ذلك خليفة للمسلمني حيثو املال دثيا دون عدد!!!

تأيت بعكس ما  ،اْلسالموكلما قاموا حبملة ضد  ،ضل اهلل يغزو العامل وخاصة الغريبوها هو اْلسالم بف
وها هو  ،{ُرونَ يُرِيُدوَن َأْن يُْطِفُئوا نُوَر اللَِّه بِأَفْ َواِهِهْم َويَْأََب اللَُّه ِإالَّ َأْن يُِتمَّ نُوَرُه َوَلْو َكرَِه اْلَكافِ يكيدون }

 العدو ووزير إيطايل يعلن إسالمه يف الوقت الذي ُيضرب فيه بريلسكوين ،حمارب املآذن يف سويسرا يسلم
   اللدود لإلسالم رئيس وزراء إيطاليا بالنعل.

)وهو  –نبا مكسيموس ليعيد احمللي فقد شاهدت لقاء لألأما على ا ،هذا بعض ما على اليعيد العاملي
على قناة اجلزيرة وهو يندد بسياسة الكنيسة امليرية ويفضح ضعفها ومعه  –من أكرب قساوسة مير( 

وانتهت » ،ومما قال مستشهدا مبا معه من إسطوانات ،فيديو يستشهد هبا على صدق ما خيرب به إسطوانات
سالمهم سنويا يف مير يف املتوسط مخسني با باخيموس أن عدد الذين يشهرون إجنة برئاسة األنلهذه ال



 

 

إىل مائة  عدد الذين يشهرون إسالمهم يوميا يرتاوح ما بني مثانني ،وهذه اللجنة باليورة ،ألف شخص
 .(1)«وعشرين شخص

وال نيأس من  ،ودخول اجلنة يف اآلخرة ،فعلينا أمة اْلسالم أن نثق يف وعد اهلل بالنير للمؤمنني يف الدنيا
 إىل حتقيق موعود اهلل تعاىل.  رَحة اهلل تعاىل وأن نسعى

على التمسك  فأبشروا إخوة اْلسالم بنير من اهلل وفتح قريب وال يثنيكم مكرهم وكيدهم عن صربكم
فما أنزل اهلل شرعه وأمره إال  ،بدين اهلل واليرب على رفع راية اْلسالم وإعالء كلمة اهلل وسيادة شرع اهلل

 فهذه من أعظم خيوصيات رب العاملني.  ،ليحكم العباد
وها هي األدداث تؤكد كل يوم من ازدياد نور اهلل بنشر اْلسالم وارتفاع كلمته يف كل مكان مع ازدياد 

وها هم املسلمون ينتفضون من كل مكان لريفضوا الذل والعبودية لغري اهلل  ،درهبم الضروس ضد اْلسالم
   املوالني ألعداء اهلل. ويرفضوا دكم اخلائنني

وَنتم بذلك احلديث النبوي الشريف الذي يدل داللة واضحة على أن ما حنن فيه مقدمات اخلالفة 
 اْلسالمية. 
تكون النبوة فيكم ما شاء اهلل أن تكون ُث يرفعها اهلل » :ل اهلل صلى اهلل عليه وسلمقال رسو  :قال دذيفة

إذا شاء أن يرفعها ُث تكون خالفة على منهاج النبوة فتكون ما شاء اهلل أن تكون ُث يرفعها اهلل إذا شاء أن 
رفعها ُث يكون ملكا أن ي تكون ُث يرفعها اهلل إذا شاءا فيكون ما شاء اهلل أن ا عاض  يرفعها ُث تكون ملك  

جربيا فتكون ما شاء اهلل أن تكون ُث يرفعها إذا شاء أن يرفعها ُث تكون خالفة على منهاج النبوة ُث 
 . (2)«سكت

فو  ،فأبشروا إخوة اْلسالم ،وهاهو احلكم اجلربي يرتفع كما أخرب اليادق امليدوق صلى اهلل عليه وسلم
 ،ات اخلالفة اْلسالمية كما بشر احلبيب امليطفى صلى اهلل عليه وسلماهلل الذي ال إله إال هو إهنا ملقدم

اهلل وَتكينه مهما كان من  فلنسع إىل َحل راية اْلسالم كما َحلها السابقون حبقها وحنن موقنون على نير
 َتحيص وابتالء وكيد من العداء. 

  

                                                            

 عن قناة اجلزيرة مباشرة.  (2)
 رواه أَحد وصححه األلباين يف اليحيحة.  (1)



 

 

 تعريف بالطريقة الربانية المباركة لتعليم القرآن 
 بفضل اهلل تعاىل أسهل وأفضل وأسرع طريقة لتعليم القرآن الكرمي: * 
لقوله صلى اهلل  ،هل تريد أن تكون من أهل اهلل وأوليائه وأدبائه وأنياره وعباده الياحلني أنت وولدك -

 ؟«أهل القرآن هم أهل اهلل وخاصته»عليه وسلم 
 ليني؟الدعاة والعلماء الياحلني املخن هل تريد البنك السعادة يف الدنيا واآلخرة وأن يكون م -
 هل تريد أن تلبس دلة وتاج الكرامة يوم القيامة حبفظ ولدك القرآن؟  -
 من تعلم القرآن وعلمه؟  :هل تريد أن تكون من خري الناس لقوله صلى اهلل عليه وسلم خريكم -
 تكون مع الكرام الربرة؟  هلك وأنأولولدك وَجيع  هل تريد نور اهلل ونور القرآن واهلداية يف بيتك -
 هل تريد اجلنة بغري دساب والرضوان األكرب ولذة النظر لوجه اهلل الكرمي واملزيد يوم املزيد؟  -
ولدك وأسرتك هل تريد نيرة اْلسالم وعز املسلمني والرفعة والتقدم ألهل هذا الدين بتعلمك وتعليم  -

  وَجيع من دولك القرآن؟
 الطريقة الربانية: * 

سنوات خيتم  5سنوات إىل  1أسهل وأفضل وأسرع طريقة لتعليم القرآن الكرمي بالتجويد لألطفال من سن 
( أجزاء قبل 6: 1القرآن ما يقرب من مخس إىل عشر ختمات تالوة بالتجويد وباألدكام ودفظ من )

 دخول املدرسة. 
ربانية خيتم فيها القرآن تالوة بالتجويد ولطالب املدارس واجلامعات دورة ملدة ثالثة شهور الدورة الييفية ال

    مع كتاب نور البيان والفتح الرباين.
 سبوعني بشرط التفرغ التام ملن عنده أساس أدكام التالوة. دورة مكثفة ملدة أ

( شهور شرط 5: 5وللمتعلمني دورة من شهر إىل ثالثة أشهر على دسب التفرغ. ولألميني دورة ملدة )
 قرآن تالوة )األدكام والتجويد(. التفرغ وخيتم ال

أشهر لتعلم القراءة والتالوة يف دالة التفرغ خيتم  5ولغري الناطقني بالعربية من األطفال والكبار دورة ملدة 
  فيها القرآن تالوة باألدكام والتجويد.

 قرأ من أي موضع يف امليحفسنة ونيف من التحاقه بالدار أن ي بفضل اهلل يستطيع الطفل بعد
 بالتجويد ويعرف احلكم ويأيت بالشاهد من حتفه األطفال يف التجويد. 

 القرآن بعض املفردات واملعاين وبعض أسباب النزول.  ويتعلم أطفالنا جبانب ختمات
 
 
 



 

 

 )بشرى وبحمد اهلل(
( طالب يف الدورات 2160من ألف طفل القرآن الكرمي تالوة بالتجويد وما يقرب من ) بقد ختم ما يقر 

فية لطالب املدارس )بدار القرآن بعرب القرآن(. فضال عن عشرات اآلالف يف أحناء مير والعامل اليي
    اْلسالمي.

واليت  ،واآلن بفضل اهلل دورات ربيع القلوب والفتح املبني حلفظ القرآن كامال خالل اْلجازة الييفية
من اليباح إىل املساء طيلة أكثر من يعكف فيها النشأ املبارك على دفظ القرآن ودروس العلم واآلداب 

 شهرين. 
 اهلدف من املنهج: * 

 دابه. وآ ردلة االبتدائية وتعلم أخالقه بالتجويد قبل انتهاء املدفظ القرآن كامال  
نشود على اْلميان والقرآن االبتدائية وتربية جيل النير امل( أجزاء قبل دخول املردلة 6: 1فظ من )دو 

 واخللق احلسن. 
التعليم يف كل الدورات لوجه اهلل وال نأخذ عليه أجرا إال من اهلل وأي أدد يأخذ أجرا فليس تابعا ملنهجنا 

 فعهدنا مع اهلل أن نتعلم ونعلم الطريقة لوجه اهلل تعاىل ودده. 
( دارس من الكبار أو أكثر 200وحنن على استعداد تام ْلقامة دورات ألي جهة رمسية يتكون فيها عدد )

 ر أوقاف. أزه
 َجعيات مراكز تعليمية مدارس وجامعات دور قرآن أو أي مكان. 

 واحلمد هلل يوجد يف كل أحناء مير وبعض الدول العربية. 
  خل مراكز لتعليم الطريقة.إكرمة واملدينة املنورة سورية األردن... مثل مكة امل

تغالهلا يف حتفيظ القرآن بالتجويد ومعرفة أهم مرادل دياة اْلنسان وأكرب كنز هي مردلة الطفولة فينبغي اس
 اهلجاء والقراءة والكتابة ومعرفة أصول العلوم. 

 املميزات واخليائص التعليمية والرتبوية والرودية للطريقة الربانية: * 
واألداديث واألناشيد والقيص والسرية النبوية وأخذ  تربية الطفل من خالل معرفة العقيدة واآلداب

  والعظات منها. الدروس والعرب
ْلَتام التفوق الدراسي يتم تدريس احلساب/ اللغة اْلَنليزية لتعليم العقيدة والسلوك واألخالق من خالل 

   تعليم كتاب الفتح الرباين يف اللغة اْلَنليزية.
يحيح يتم تعليم كتاب نور البيان الذي يؤهل الطفل حلفظ القرآن كامال بالتجويد ومعرفة اهلجاء والنطق ال

كلمة يتم التدريب على نطقها نطقا صحيحا فيها   2100للكلمات اليت يكثر فيها اخلطأ ما يقرب من 
    كلمة من القرآن.  600



 

 

دكام التجويد يف سن مبكر ويتم التعليم )كتاب التبيان الفتح الرباين اليت تؤهل ملعرفة أمطوية  ويتم تعليم
البيان للمعلمني وبه تدريبات إضافية من الكلمات القرآنية وبه يف دليل معلم نور البيان( شرح كتاب نور 

 األعمار.  الشرح املفيل خلطوات التدريس لكل
هذا املنهج تربوي إمياين ورودي يتم فيه تربية الطفل على العقيدة اْلسالمية واآلداب والسلوك القومي 

ة للوالدين ودىت ال يكن هناك مرتكب  واملعاملة واخللق احلسن فينشأ على حمبة املسلمني والسمع والطاع
كبرية أو عاق لوالديه أو مدخن أو مبتدع أو متربجة يف املسلمني فيقبل يد والديه وحيسن إليهما ويكون 
ميدر رَحة وقرة عني هلما ويقول عند اْلساءة ساحمك اهلل وملن أدسن إليه جزاك اهلل خريا ولآلخرين إين 

 رتام اآلخرين وحمبتهم. أدبك يف اهلل واآلداب العامة واد
 «من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من »دديث: 

 يتميز هذا املنهج: * 
بعالقة احلب اليت تربط بني الطفل ومعلمه والقدوة والسمع والطاعة للمعلم ويستقبل الطفل باالبتسامة 

التشجيع بارك اهلل فيك ويعتمد منهجنا والرتديب وبتقبيل يده وبأدب األمساء لديه ويثاب باجلوائز وبكلمة 
الراَحون يرَحهم الرَحن »على الرتبية باحلب واللني ومينع الضرب حلديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

يتم تعليم األذكار اليومية وأذكار اليباح واملساء ويرددها يف «. ارَحوا من يف األرض يرَحكم من يف السماء
من كل الشرور  بركة هذا العلم وحتيني ضد احلسد والشياطني وحتفظه أول اليوم الدراسي ليحيل على

 فيستوعب هذه العلوم بربكة ذكر اهلل. 
 يتم إعداد مناهج للطالب واملعلمني على يد تربويني وأصحاب إجازات بإشراف األزهر الشريف. 

ا املنهج يف دور ة على يد متخييني لتأهيل املعلمني واملعلمات لتعليم هذيويتم عمل دورات تعليم
 التحفيظ ومعرفة كيفية تطبيقه ومتابعته. 

 بشرى ودلوة من القلب
اج ا حبفظ اهلل ورضوانه وتا وصرب  ا وسلوك  ا ودعوة وخلق   وتعليم  ا وعمال  للقائمني على هذا املنهج الرباين علم  

 خي احلبيب. الكرامة ودلتها لك أ
ُقْل ِبَفْضِل اللَِّه َوِبَرَْحَِتِه فَِبَذِلَك فَ ْليَ ْفَرُدوا ُهَو } :نهج. قال تعاىلعلينا هبذا امل فلتفرح بفضل اهلل ورَحته أن منَّ 

 { ]يونس[. (63َخي ْر  ممَّا جَيَْمُعوَن )
وتعليمه لكل املسلمني وغري املسلمني وإقامة دور القرآن يف كل مكان  ولندع إىل هذا املنهج وننوي نشره

كم أيها املسلمون لنشر هذا املنهج الرباين املبارك يف العاملني و واهلل كرمي يعطى على النية بغري دساب وندع
إىل هذا  ابتغاء وجه اهلل الكرمي بكل الوسائل فقد فتح اهلل له وكتب له النير والقبول فيا سعادة من دعا

 «. إمنا األعمال بالنيات» :اخلري ليكتب اهلل له األجر والثواب واجلنة بغري دساب قال صلى اهلل عليه وسلم
 [11{ ]فيلت: َوَمْن َأْدَسُن قَ ْوال  ممَّْن َدَعا ِإىَل اللَِّه َوَعِمَل َصاحلِ ا َوقَاَل ِإنَّيِن ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ قال تعاىل }



 

 

 «. اهدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئ   من دعا إىل»دديث: 
 (www.norallah.comلالستفسار ومزيد من املعلومات علي املوقع التايل )* 

 (alfathalrbany@hotmail.comالربيد اْللكرتوين ) أو على
ربنا  عنا ضىني املؤمنني كي ير طبع ونشر هذه الرسالة وتوزيعها كهدية لنشر احملبة واألخوة ب ادرص على

  .لك وملن حتب يف دياتك وبعد مماتك رب العاملني ولكي تكون صدقة
 لالستفسارات: * 
 إشراف تعليمي ومناهج: * 
 (0200335156الرتبوي )* 
 (0253133332) –( 020531613) –( 0225133351) لالستفسار* 

 (0205123255)-(0222333313)-(025254542)* الناشر الدويل 
 (0222344044الدورات )* 

 تطلب هذه الكتب من مكتبه الفتح. 
 +CDالفتح الرباين يف تيسري تالوة القرآن. * 

 وشريط.  CDفتح اهلل املوصول يف شرح ُمتير سلم الوصول لألطفال وآخر للمعلمني. * 
 . ةاخلط قواعد اْلمالء والكايف لتعليم القراءالنحو الكايف واليرف الكايف والكايف يف * 
 األطفال القرآن.  منة الرَحن يف تعليم* 
 االدتساب ْلرساء قواعد احلساب. * 
   تفسري آية الكرسي.* 
  +CD VDالفتح الرباين يف اللغة اْلَنليزية. * 
  خالص.فتح اهلل يف تفسري سورة اْل* 
  .الفاحتة للمؤمننيفتح الرَحن الرديم يف تفسري * 
  CDو  VDسري سورة النور. نور علي نور يف تف* 
 فتح احلي القيوم الذي ال تأخذه سنة وال نوم. * 
 . 1كلمات القرآن جزء   2فتح الرَحن يف تعليم القرآن جزء * 
  +CDأدكام التجويد. * 
 .CD و VDدروس تربوية من سورة النور. * 
 سنة.  23: 5من  1 ،1 ،2قطوف إميانيه )للدورة الييفية( اجلزء  –التبيان  –نور البيان * 
  الفوائد احلسان.* 
 وشريط. CD VDالتبيان دليل املعلم لشرح نور البيان * 
 ال اهلل(. إله إميان )ال ن يف بيان معين كلمة التوديد واْلمطوية فتح الرَح* 



 

 

   مني.العلماء واملسل ةمطوية فتح رب العاملني يف بيان درم* 
 )الفتح األعظم( بشريات النير والتمكني. * 
 فتح امللك العالم يف شرح سلم الوصول. * 
 الوددة واالعتيام يا أمة اْلسالم. * 
 دات الربانية يف الدروس الرتبوية. و الفت* 
 الفتودات الربانية يف اآلداب اْلسالمية والرتبوية. * 
 فتح احلكيم احلميد يف بيان معين كلمة التوديد. * 
اللودات والوسائل التعليمية لتعليم اللغة العربية واْلَنليزية واألناشيد واآلداب اْلسالمية واحلديث * 

    والقرآن.
 نور اهلل يف توديد رب العاملني واحلب واْلخاء بني املسلمني. * 
 تنبيهات مهمة ْلَناز أعظم مهمة. * 
 اْلمام والتدبر ودفظ وتدبر القرآن.  ىعل القواعد الذهبية يف الفتح* 
 .ساعة يف قرب احلبيب* 
 دروس الفتح الرباين. * 

CD* ىالقرآن لألطفال ودورات نور البيان كلها عل اتمن وختالتعريف بالطريقة وشرح كتاب نور البيا 
VD CD. 

 حتت الطبع: * 
 آللئ البيان يف براءة عرض النيب من البهتان. * 
 الرقية بني االتباع واالبتداع. * 
من دور  +CD VDام القرآن اجلزء األول لألطفال اجلزء الثاين لكل األعمار فتح الرَحن يف تعليم خت* 

    القرآن.
 فتح الرَحن يف أخالق أهل القرآن. * 
 لقات. فتح الرَحن يف حتفيظ القرآن وإدارة احل* 
 .+CDفتح الرَحن يف هتجي سور القرآن * 
 ليم النوابغ القرآن. عفتح الرَحن يف ت* 
 .+CDالسلسبيل.  –اجلزرية  –املتون العلمية. التحفه * 
 ردلة مع التيوف. * 
 .CDبرنامج  ىفتح اهلل احلي القيوم يف تعليم هتجي القرآن الكرمي عل* 
 إال تنيروه فقد نيره اهلل. * 
 دقائق األخبار يف الدفاع عن النيب املختار. * 



 

 

 مطوية: وإنك لعلي خلق عظيم "أخالق املؤمنون يف القرآن الكرمي". * 
 . "مطوية: وما أرسلناك إال رَحة للعاملني "بشرى نشر نور اهلل يف العاملني* 
 مطوية: توديد اهلل رب العاملني. * 
 أسئلة القرب الثالثة.  األجوبة على* 
 فتح الرَحن يف تعليم أخالق وآداب اْلسالم. * 
 األجور اجلارية يف اليدقات اجلارية. * 
 الفتودات الربانية يف األفكار الرتفيهية الشرعية. * 
 النور.  ةأنوار من النور دول سور * 
 .1ج  ةالثقافي 1جزء العلمية ج  2الفتودات الربانية يف املعلومات اْلسالمية * 
 نية يف األمور اْلدارية )إدارة دور القرآن(. الفتودات الربا* 
 لفتودات الربانية يف الدروس اْلميانية. * ا
 . 1والعلمية  1والثقافية  2الفتودات الربانية يف املسابقات اْلسالمية جزء * 
 أسباب الفتح املبني لنشر نور اهلل يف العاملني. * 
 الفتودات الربانية يف السعادة األبدية. * 

 اهلل وفضله يف إدخال الفرح والسرور على املسلمني.  * رَحة
 آالء اهلل يف سورة الرَحن. * 
 +CD ،فتح اهلل يف أصول وقواعد هتجي القرآن* 
 +CDسلسلة فتح الرَحن تعليم القرآن والعربية لغري الناطقني هبا * 

 فتح الرَحن يف تفسري سورة العير. * 
 ولدينا مزيد

 رب العاملني. وآخر دعواهم أن احلمد هلل
 احلافظ( –الرَحة  –بفضل اهلل مت نشر هذا املنهج يف القنوات الفضائية مثل )الناس 

ردوس األعلى بغري بني والنير القريب والفونسأل اهلل تعاىل اْلخالص واليقني والثبات على الدين والفتح امل
ني وأن ينير اجملاهدين يف سبيله يف  دساب ورضوانه األكرب واملزيد يوم املزيد والفرج والسرور لكل املسلم

 كل مكان. 
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