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  على كتاب

  القول المفيد في أدلة التوحيد

 وعىل مؤلفه
 بن عيل اليمني الوهابحممد بن عبد 

 الوصايب العبديل
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  كلمة الشيخ العالمة -١
  مقبل بن هادي الوادعي

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
ليه وعىل آله وصحبه احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا صىل اهللا ع

 .وسلم, وأشهد أن ال إله إال اهللا, وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله
فقد اطلعت عىل رسالة األخ الفاضل أيب إبراهيم حممد بن عبد : أما بعد

, وبعد االطالع محدت »القول املفيد يف أدلة التوحيد«الوهاب الوصايب املسامة بـ 
نيني من يقوم بام أوجب اهللا عليه من نرش اهللا سبحانه إذ أوجد من علامئنا اليم

اإليامن يامن, «: بقوله ملسو هيلع هللا ىلصالتوحيد يف جمتمعنا اليمني الذي أثنى عليه النبي 
اللهم بارك لنا يف «: بقوله ملسو هيلع هللا ىلص, ودعا له الرسول ]متفق عليه[ »واحلكمة يامنية
! ويف نجدنا يا رسول اهللا?: ثالًثا, وبعد كل مرة يقول أهل نجد »شامنا ويف يمننا

, عند أن اطلعت عىل »منه الزالزل والفتن, ومنه يطلع قرن الشيطان«: قال
 :الكتاب تذكرت قول القائل

ـــدع ـــحاب الب ـــة أص ـــت دول ــــع  ذهب ــــم انقط ــــبلهم ث ــــى ح  ووه
ـــــداعى بانرصـــــاف مجعهـــــم ـــع  وت ـــان مج ـــذي ك ـــيس ال ـــع إبل  مج

تفاءلت هبزيمة البدع واملبتدعة, وقد حصل اخلري الكثري, وقد أصبحت 
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وأجد نفس ربكم ... «: ملسو هيلع هللا ىلصهي السائدة يف اليمن مصداًقا لقول رسول اهللا  السنة
 .]٢/٥٤١رواه أمحد [ »من قبل اليمن

وهذه الرسالة جديرة بأن يلقنا طلبة املدارس ملا احتوت عليه من اخلري 
الكثري, فهي صغرية احلجم كثرية النفع, فبارك اهللا يف جهود األخ حممد بن عبد 

ي قام هبذا العمل اجلليل, ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن الوهاب الوصايب الذ
 .يوفقه ملتابعة املسري إىل إنقاذ املجتمعات من اخلرافات التي أضعفت قواها

وإين أنصح مجيع علامء السنة يف اليمن أن يضاعفوا جهودهم يف نرش العلم 
 .بالتأليف وباخلطابة

عىل الطلبة يف كثري من  وبحمد اهللا قد انتفع هبذا الكتاب واعتمد مقرًرا
مدارس السنة, وقل أن جتد سنًيا إال وهو يف بيته, فجزى اهللا أخانا أبا إبراهيم 

 .خًريا وأثابه ونفع به اإلسالم واملسلمني
الشيخ حممد بن عبد الوهاب الوصايب العبديل قائم : أما أبو إبراهيم فهو

صًربا يف مجع الطرق بالتعليم والدعوة إىل اهللا والتأليف, وقد أعطاه اهللا 
واستيعاهبا, ومن ثم استطاع أن حيكم عىل احلديث بام يستحقه من صحة أو 

 .الباب إذا مل جتمع طرقه مل يتبني خطؤه: ضعف كام قال عيل بن املديني
وقد ساعد أخانا أبا إبراهيم عىل مواصلة املسرية يف طلب العلم ونرشه زهده 

علم والتعليم, حتى أصبح حفظه اهللا مرجًعا حفظه اهللا يف الدنيا وانقطاعه إىل ال
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 .يعتمد عىل فتاواه وأقواله, وذلك من فضل اهللا عليه والفضل يف هذا هللا وحده
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 .حمبته الشديدة للسنة − ١
 .اهتاممه بالعقيدة − ٢
 .الفهم الصحيح يف استنباط الفوائد − ٣
 .نيالبغض الشديد للحزبية املقيتة التي فرقت شمل املسلم − ٤
إذا ظهر له احلق عض عليه بالنواجد وال يبايل بمن خالفه كائنًا من كان,  − ٥

 .وهكذا ينبغي أن يكون أهل العلم
 .حمبته الشديدة ألهل السنة وكراهيته للمبتدعة − ٦
التواضع والرفق واحللم واألناة, فقد وفق حفظه اهللا لذلك حتى أحبه  − ٧

 .طلبة العلم والعامة
 .أن ينفع بنا وبه اإلسالم واملسلمني إنه عىل كل يشء قديرأسأل اهللا العظيم 

 كتبه
 )١(مقبل بن هادي الوادعي: أبو عبد الرمحن

                                                       
وقد  تويف يف جدة, وُصيل عليه يف املسجد احلرام بعد صالة الفجر, ودفن يف مقربة العدل بمكة يف ) ١(

 . رمحه اهللا تعاىل وغفر لنا وله وجلميع املسلمني) هـ١/٥/١٤٢٢(
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  كلمة الشيخ العالمة -٢
  أحمد بن يحيى النجمي

 )مفتي منطقة جيزان(
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ., والصالة والسالم عىل رسول اهللا وعىل آله وصحبهاحلمد هللا
فإن اهتامم طالب العلم بالعقيدة حرصه عليها وأخذها من معينها : بعدأما 

, وبفهم السلف الصالح  ملسو هيلع هللا ىلصالصايف ومنبعها الفياض, كتاب اهللا وسنة رسوله 
لرشع اهللا عز وجل لدليل عىل توفيق من فعل ذلك, ال سيام إذا صحبه احلرص 

دعوة الناس إىل احلق الذي فهمه بجميع أساليب الدعوة من تعليم, الشديد عىل 
 .وتأليف, وحمارضات, وغري ذلك

ولقد أرسل إيل العامل اجلليل الشيخ حممد بن عبد الوهاب العبديل الوصايب 
, وبعد اإلطالع عليه رأيته »لقول املفيد يف أدلة التوحيد«اليمني كتابه املسمى بـ

م الذي بعث اهللا به مجيع الرسل بدًءا بالتوحيد وبيان قد بني فيه عقيدة اإلسال
أقسامه وما يضاده من الرشك األكرب واألصغر وعقيدة أهل السنة يف اإليامن من 
الزيادة والنقصان, وبني الكفر وأقسامه, والنفاق وأقسامه, وما خيرج منهام من 

البدعة اإلسالم ويوجب اخللود يف النار وما مل يكن كذلك, وبني السنة و
وأقسامه, وما خيرج منهام من اإلسالم ويوجب اخللود يف النار وما مل يكن 
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كذلك, وبني السنة والبدعة وأقسامهام, كل ذلك قد بينه وفقه اهللا بأدلته متوخيًا 
ميرس الفهم سهل املتناول, فجزاه  –أثابه اهللا –لالختصار غري املخل ليكون كتابه 

 .أمثاله اهللا خريًا وبارك فيه وكّثر من
 .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصبحه وسلم تسليًام كثرياً 

 كتب
 )٢(هذا الشيخ أمحد بن حييى النجمي

  هـ٨/٦/١٤٢١يف يوم 

                                                       
هـ رمحه اهللا تعاىل وغفر لنا وله ٢٠/٧/١٤٢٩الرياض, ودفن يف النجامية, يف يوم األربعاء  وقد تويف يف  )٢(

 . وجلميع املسلمني
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  كلمة الشيخ العالمة -٣
  محمد بن سعيد الشيباني 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
لعقيدة الصحيحة فإن أهم ما جيب عىل املسلم معرفة ا: أما بعد... احلمد هللا

من الكتاب والسنة عىل غرار ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة 
والتابعني, وال سيام يف زماننا هذا حيث التبس احلق بالباطل وترك الكثري من 
الشباب بدون عقيدة من كتاب رهبم وسنة نبيهم, فغزهتم األوهام واخلرافات 

 .فراغ الكبري لذلكواألفكار اهلدامة, حيث وجدت يف عقوهلم ال
لذا فنحن نرى يف هذه الرسالة التي بذل فيها مؤلفها جهًدا كبًريا يف تبيني 
العقيدة الصحيحة مع األدلة من الكتاب والسنة جزاه اهللا خًريا, نرى فيها مأل 
لذلك الفراغ العقيدة املوجود عند الشباب, بل وعند الكهول والشيوخ ذكوًرا 

الفراغ فقط, ولكنها العقيدة الالزمة لكل مسلم  وإناًثا, وليست ملجرد ملء
ومسلمة, إذ قد علم من الدين أنه ال تقبل من أحد عبادة وال طاعة وال عمل 
صالح إال بعد صحة العقيدة, ونرجو أن تكون هذه الرسالة وأمثاهلا من الرسائل 

 .التي تعني بالدليل هي الكفاية والزيادة لكل من يقرأها ويعتني بدراستها
  سأل اهللا أن يمد املؤلف والكاتب والطابع بخري اجلزاء يف الدنيا واآلخرة ن
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نْدَ اهللاِ﴾: وحسبه قول اهللا تعاىل وهُ عِ ِدُ ٍ جتَ ريْ نْ خَ مْ مِ كُ سِ فُ َنْ وا ألِ مُ دِّ قَ ا تُ مَ  ﴿وَ
 .]٢٠:املزمل[

 الشيخ حممد بن سعيد الشيباين
 هـ١٤٠٥إمام وخطيب مسجد النور باحلديدة, تاريخ مجادي األوىل سنة 

   تويف يف مدينة احلديدة ليلة السبت(
 )هـ رمحه اهللا تعاىل١٤٠٨مجادي األوىل عام  ٢٠
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  كلمة الشيخ العالمة -٤
  محمد بن إسماعيل العمراني

 »برئاسة اجلمهورية ئيس مكتب رفع املظاملر«
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني, والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء واملرسلني, وعىل 
آله الطيبني الطاهرين, وعىل أصحابه وخلفائه الراشدين, وعىل التابعني هلم 

 .بإحسان إىل يوم الدين
للشيخ  »القول املفيد يف أدلة التوحيد«فقد اطلعت عىل كتاب : أما بعد

العالمة حممد بن عبد الوهاب بن عيل الوصايب, فوجدته عىل صغر حجمه كثري 
الفوائد يستفيد من مطالعته املبتدىء كام ال يستغني عنه العالمة املنتهي, لكونه 
قد مجع يف هذا الكتاب اآليات القرآنية الدالة عىل التوحيد, والناهية عن الرشك 

ىل جهة االختصار, كام أنه قد ذكر من األحاديث النبوية الصحيحة ما يكفي يف ع
الداللة عىل حتريم احللف بغري اهللا, وعىل حتريم إتيان الكهان, وكذلك عىل حتريم 
شد الرحال إىل غري املساجد الثالثة, وعىل حتريم تعليق التميمة, وعىل حتريم 

وعىل حتريم الصالة إىل القبور وعىل  التولة, وعىل حتريم البناء عىل القبور,
 .القبور

وهكذا ساق من األحاديث الصحيحة ما يكفي يف الداللة عىل حتريم القعود 
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عىل القبور أو جعلها طرًفا ومالعب وميادين للسيارات وغري ذلك من 
األبحاث القيمة التي ذكرها املؤلف يف مؤلفه هذا الصغري من حجمه, والكبري يف 

ي يف مسائله العلمية املربوطة باألدلة الصحيحة من الكتاب العزيز فوائده, القو
 .أو من السنة النبوية املطهرة

وإين أنصح من يطلع عليه بأن حيفظه غيًبا أو يقتنيه أو ينقله أو يصوره ليكون 
حرًزا له من البدع والشعوذة, ألن من حفظه ال يكون يف احلقيقة حافًظا ملؤلف 

وإنام يكون حافًظا لآليات القرآنية واألحاديث النبوية ألفه الشيخ الوصايب, 
الصحيحة الدالة عىل التوحيد واملحرمة للرشك, وملا يدعو إىل الرشك, والناقل 
ألبحاثه ال يكون ناقًال لكالم مؤلف ألفه هذا الشيخ الفاضل, وإنام يكون مغرتًفا 

ما قاله مربوط  من بحر القرآن ومن أهنار السنة النبوية املطهرة, حيث ومجيع
باألدلة القرآنية واألحاديث النبوية الصحيحة املطهرة, عىل صاحبها وعىل آله 

 .أفضل الصالة والسالم
فريض اهللا عنه وأرضاه وجزاه خًريا, وسبحان اهللا وبحمده سبحان اهللا 

 .العظيم
 كتبه

 القايض حممد بن إسامعيل العمراين
 )املفتي يف إذاعة صنعاء(
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  العالمةكلمة الشيخ  -٥
  أحمد بن أحمد سالمة رحمه اهللا

 »خطيب اجلامع الكبري بصنعاء«
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني, وصلواته وسالمه عىل حممد رسوله, وعىل آله 
 .وصحبه ومن اتبع هديه ودعا بدعوته إىل يوم الدين

ديل أهدى إيل فإن األخ العالمة حممد بن عبد الوهاب الوصايب العب: أما بعد
 :رسالته التي أسامها

 »القول املفيد يف أدلة التوحيد«
فاطلعت عليها فوجدهتا رسالة مفيدة قد احتوت عىل صغر حجمها عىل ما 

 .حيتاج إليه املسلم من علم التوحيد وجيب عليه معرفته من العقيدة اإلسالمية
ن واإلحسان فقد ذكر املؤلف جزاه اهللا خًريا أركان اإلسالم وأركان اإليام

وتوحيد األلوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد األسامء والصفات, ثم ذكر توحيد 
وال يتبع  ملسو هيلع هللا ىلصأن ال يتبع املسلم أحًدا يف الدين إال حممًدا رسول اهللا : املتابعة, وهو

, إىل آخر ما بينه يف »حممد رسول اهللا«ومعنى  »ال إله إال اهللا«غريه, وبني معنى 
 .هذه الرسالة
م عند كل عامل وعاقل من املسلمني أن علم التوحيد هو أساس هذه ومعلو
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امللة املحمدية; وأنه أهم وأعظم ما جيب عىل كل مسلم معرفته والعلم به والعمل 
بمقتضاه واعتقاده, فاهللا عز وجل ما بعث الرسل وما أنزل الكتب إال للدعوة إىل 

إيامًنا راسًخا ال يشوبه شك الدين اإلسالمي ويف مقدمته العقيدة واإليامن باهللا 
يف  ملسو هيلع هللا ىلصوال يعرتيه ريب, وأن يعبد اهللا وحده ال رشيك له, وقد لبث رسول اهللا 
ال «: مكة بعد النبوة ثالث عرشة سنة يدعو إىل أن يقول أهل مكة ومن يفد إليها

دً : فقالوا »إله إال اهللا حممد رسول اهللا احِ ا وَ ةَ إِهلًَ لَ اآلهلَِ عَ ا ﴿أَجَ ذَ ءٌ ا إِنَّ هَ ْ لَيشَ
ابٌ  جَ  .]٥:ص[ ﴾عُ

وما ذلك إال ألمهية التوحيد وأنه األساس لدين اإلسالم, فال يقبل من أي 
لقلب, وال إنسان أي عمل إال بأن ينطق بالشهادتني مع االعتقاد بمعنامها يف ا

يقبل من إنسان أعامله الصاحلة إال أن يكون مؤمنًا باهللا ومالئكته وكتبه ورسله 
واليوم اآلخر ويؤمن بالقدر خريه ورشه, وبناء عىل هذا, فالذي أرى أن يطبع 

نسخ كثرية وتوزع عىل طالب  »القول املفيد يف أدلة التوحيد«: من هذه الرسالة
ا احتوت عليه من العقيدة الصحيحة املؤيدة املدارس إعدادي وثانوي, وذلك مل
 .ملسو هيلع هللا ىلصباألدلة من كتاب اهللا وسنة رسوله 

والتوحيد جيب تعليمه يف املدارس واالهتامم بذلك, وهذا واجب عىل وزارة 
الرتبية والتعليم, وعىل احلكومة أن توزع من هذه الرسالة بعد طبعها عىل نفقتها 

ورسوله ومعرفة التوحيد والعقيدة عىل القوات املسلحة; فإن اإليامن باهللا 
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اإلسالمية اخلالصة من الفلسفة واآلراء املخالفة للكتاب والسنة أقوى سالح 
للجيش, فام انترص سلفنا الصالح عىل أعداء اإلسالم إال باإليامن اخلالص 

 .اإليامن الصادق
بْلِكَ ﴿: ألن اهللا تعاىل يقول نْ قَ نَا مِ لْ سَ دْ أَرْ لَقَ الً إِىلَ وَ سُ مْ رُ وهُ اءُ مْ فَجَ هِ مِ وْ قَ

نِنيَ  مِ ُ املُْؤْ يْنَا نَرصْ لَ قا عَ انَ حَ كَ وا وَ مُ رَ ينَ أَجْ نَ الَّذِ نَا مِ مْ انتَقَ  .]٤٧:الروم[ ﴾بِالْبَيِّنَاتِ فَ
ويرزقنا  هذا وأسأل اهللا تعاىل أن ينرص احلق وأهله, وأن يرينا احلق حًقا

اتباعه, وأن يرينا الباطل باطًال ويرزقنا اجتنابه بحوله وطوله, وصىل اهللا عىل 
 .سيدنا حممد وعىل آله وأصحابه وسلم تسليًام كثًريا

 كتبه
 أمحد بن أمحد سالمة

 خطيب اجلامع الكبري بصنعاء
 هـ١٤٠٦: ربيع الثاين سنة/٢٥يف 

 تويف يف صنعاء يوم األربعاء بعد غروب الشمس(
 )هـ رمحه اهللا تعاىل١٤٠٧مجادي الثانية عام  ١٣



 ١٨  

  كلمة الشيخ العالمة -٦
  عبد اهللا الوظاف الشرفي

 »عضو املحكمة العليا بوزارة العدل«
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

: وبعد, فقد أهدى إيل بعض اإلخوان الصاحلني والعلامء العاملني كتاب
براهيم حممد بن عبد الوهاب الوصايب ملؤلفه أيب إ »القول املفيد يف أدلة التوحيد«

العبديل, وملا طالعته رسين اهتامم املؤلف بإخراج كتابه هذا للناس وقيامه بام 
فرض اهللا من الدعوة إىل سبيله باحلكمة واملوعظة احلسنة يف زمن تكاثرت فيه 
الشبهات ممن ران الشيطان عىل قلوهبم فصدهم عن سبيل اهللا حتى ضلوا 

ذا الكتاب أبلغ القول يف إظهار حجة اهللا القائمة عىل عبادة وأضلوا, فكان ه
ومع هذا فإن الكتاب واحلق يقال وحيد يف حلق, يدعو من كان له قلب إىل دين ا

بابه موضوًعا وتنسيًقا واستدالًال وسياًقا, هيدي إىل القلوب املؤمنة ما يرفع عنها 
ني خًريا ووفقه للمزيد الرين والكروب, فجزى اهللا مؤلفه عن اإلسالم واملسلم

وسبحان اهللا وبحمده سبحان  .يف نرش عقائد السلف الصالح, آمني اللهم آمني
             .اهللا العظيم



 ١٩  

 كتبه الفقري إىل رمحة اهللا
 )٣(عبد اهللا بن عبد اهللا الوظاف الرشقي

: من شهر ربيع اآلخر سنة/٢٧حتريًرا يف يوم , عضو املحكمة العليا
 هـ١٤٠٦

                                                       
م, ١٨/٢/١٩٩٤هـ املوافق ٦/٨/١٤١٤وقد تويف يف صنعاء, ودفن فيها يف مقربة خزيمة, يف يوم الثالثاء  )٣(

اء املحابشة, حمل بني بدر, بيت هـ يف ناحية شاهل, قض١٣٤٥عامًا, وكانت والدته عام  ٦٩عن عمر 
 ).٣/١٧٧١(الوظاف, رمحه اهللا وغفر لنا وله وجلميع املسلمني, وله ترمجة يف هجر العلم 



 ٢٠  

  الشيخ العالمةكلمة  -٧
  محمد بن علي مكرم الطسي 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 :فقد اطلعت عىل الرسالة املسامة: وبعد

 »القول املفيد يف أدلة التوحيد«
ملؤلفها العالمة حممد بن عبد الوهاب بن عيل العبديل الوصايب, فوجدهتا 

ووىف  رسالة جامعة ألدلة التوحيد, سلك سبل االختصار, فقد أجاد وأفاد
باملراد, فجزاه اهللا عنا خري اجلزاء, وسلك بنا وبه الطريق املستقيم إنه عىل كل 
يشء قدير وباإلجابة جدير, وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحابته 

 .التابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين
 .واحلمد هللا رب العاملني

 حممد بن عيل مكرم الطيس
 هـ١٤٠٥, عام احلديدة إمام وخطيب جامع النبات يف

 هـ١٤٠٨تويف يف مدينة احلديدة يف عام (
 )رمحه اهللا تعاىل



 ٢١  

  العاشرةمقدمة الطبعة 

 .احلمد هللا رب العاملني, والعاقبة للمتقني, وال عدوان إال عىل الظاملني
والصالة والسالم األمتَّان األكمالن عىل من أرسله اهللا رمحة للعاملني, نبينا 

 . ليه وعىل آله وسلم تسليامً حممد صىل اهللا ع
 : أما بعد

, أقدمه )القول املفيد يف أدلة التوحيد(لكتايب  العارشةفهذه هي الطبعة 
الطبعات السابقة, وقد اشتملت هذه الطبعة عىل حتقيقات للطبع بعد أن نفدت 

أسأل اهللا الكريم العظيم بأسامئه وصفاته أن جيعله خالصًا لوجهه الكريم مفيدة, 
وكرمه, وأن ينفع به املسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا, إن ريب لسميع  بمنَّه

 .الدعاء, وقد رتَّبت وحذفت وأضفت أشياء بحسب املقام
وإين أسأل اهللا أن يرزقني وإخواين املؤمنني العلم النافع والعمل الصالح, 

 . والفوزي باجلنة والنجاة من النار
 .سلم تسليًام كثرياً وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله و
 مسجد السنة  –احلديدة 

 هـ ١٤٢٩رمضان عام  ١٥يف  
 حممد بن عبد الوهاب الوصايب العبديل/ أبو إبراهيم



 ٢٢  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  مقدمة الطبعة الثانية

إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن 
 فال مضل له, ومن يضلل فال هادي له, وأشهد أن ال سيئات أعاملنا, من هيده اهللا

 .إله إال اهللا وحده ال رشيك له, وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله
تُمْ ﴿ نْ أَ ُوتُنَّ إِالَّ وَ ال متَ اتِهِ وَ قَ قَّ تُ وا اهللاََّ حَ قُ نُوا اتَّ ينَ آمَ َا الَّذِ ا أَهيُّ يَ

ونَ  لِمُ سْ  ]١٠٢:عمران آل[﴾مُ
َا النَّ  ﴿ ا أَهيُّ كُ  اسُ يَ بَّ وا رَ قُ ا اتَّ نْهَ قَ مِ لَ خَ ةٍ وَ دَ احِ سٍ وَ فْ نْ نَ مْ مِ كُ قَ لَ ي خَ مُ الَّذِ

امَ إِنَّ  حَ األَرْ لُونَ بِهِ وَ اءَ ي تَسَ وا اهللاََّ الَّذِ قُ اتَّ اءً وَ نِسَ ا وَ ثِريً االً كَ جَ امَ رِ نْهُ بَثَّ مِ ا وَ هَ جَ وْ زَ
قِيبًا  مْ رَ يْكُ لَ انَ عَ  ]١:النساء[﴾اهللاََّ كَ

ا أَ  َ ﴿ يَ ا هيُّ يدً دِ الً سَ وْ ولُوا قَ قُ وا اهللاََّ وَ قُ نُوا اتَّ ينَ آمَ مْ  * ا الَّذِ لَكُ امَ مْ أَعْ لِحْ لَكُ يُصْ
ظِيامً  ا عَ زً وْ ازَ فَ دْ فَ قَ ولَهُ فَ سُ رَ طِعِ اهللاََّ وَ نْ يُ مَ مْ وَ نُوبَكُ مْ ذُ رْ لَكُ فِ غْ يَ − ٧٠ :األحزاب[﴾وَ

٧١[ . 
 : أما بعد

ورش األمور  ملسو هيلع هللا ىلصدي هدي حممد فإن خري احلديث كتاب اهللا, وخري اهل
 .حمدثاهتا, وكل حمدثة بدعة, وكل بدعة ضاللة, وكل ضاللة يف النار



 ٢٣  

 : ثم أما بعد
, )القول املفيد يف أدلة التوحيد(فهذه رسالة خمترصة يف أدلة التوحيد سميتها 

مجعت أدلتها من القرآن الكريم, ومما ثبت يف السنة النبوية, وقد طبعت الطبعة 
 ). هـ١٤٠٥: (احلديدة عام األوىل يف

وها أنا أقدم للقراء الكرام الطبعة الثانية وفيها زيادات وحتقيقات, أسأل اهللا 
العظيم أن ينفع هبا وأن جيعلها وكل أعاميل خالصة لوجهه الكريم إنه عىل كل 
يشء قدير, وصىل اهللا وسلم وبارك عىل عبده ورسوله حممد وعىل آله وصحبه 

 . ًا إىل يوم الدين, واحلمد هللا رب العاملنيوسلَّم تسليًام كثري
 هـ ١٤٠٦مجادى األوىل عام  ٢٣صنعاء يف 

 حممد بن عبد الوهاب بن عيل الوصايب العبديل: أبو إبراهيم



 ٢٤  

  ال إله إال اهللا: معنى

 . ال معبود بحق إال اهللا, وغري اهللا إن ُعبَِد فبباطل: أي
لِكَ بِأَنَّ اهللاََّ  ﴿: قال اهللا تعاىل وَ الْبَاطِلُ  ذَ ونِهِ هُ نْ دُ ونَ مِ عُ دْ ا يَ أَنَّ مَ قُّ وَ وَ احلَْ هُ

بِريُ  ُّ الْكَ يلِ وَ الْعَ أَنَّ اهللاََّ هُ  . ]٦٢:احلج[﴾وَ
هُ ال إِلَهَ إِالَّ اهللاَُّ ﴿: وقال تعاىل نَّ مْ أَ لَ اعْ  . ]١٩:حممد[ ﴾...فَ

  محمد رسول اهللا: معنى

إن اتبع فيام ال  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  , وغريملسو هيلع هللا ىلصال متبوع بحق إال رسول اهللا : أي
 .دليل عليه فقد اُتبع بباطل 

لِيَاءَ  ﴿: قال اهللا تعاىل ونِهِ أَوْ نْ دُ وا مِ تَّبِعُ ال تَ مْ وَ كُ بِّ نْ رَ مْ مِ لَ إِلَيْكُ زِ نْ ا أُ وا مَ بِعُ اتَّ
ونَ  رُ كَّ ذَ ا تَ لِيالً مَ  . ]٣:األعراف[﴾قَ
تَّ  ﴿: وقال تعاىل نُونَ حَ مِ ؤْ بِّكَ ال يُ رَ مَّ ال فَال وَ مْ ثُ يْنَهُ رَ بَ جَ وكَ فِيامَ شَ مُ َكِّ ى حيُ

لِيامً  وا تَسْ لِّمُ سَ يُ يْتَ وَ ضَ َّا قَ ا ممِ جً رَ مْ حَ هِ سِ وا يفِ أَنفُ ِدُ  . ]٦٥:النساء[﴾جيَ
ونَ  ﴿: وقال تعاىل كُ ا أَنْ يَ رً ولُهُ أَمْ سُ رَ ا قَىضَ اهللاَُّ وَ نَةٍ إِذَ مِ ؤْ ال مُ نٍ وَ مِ انَ ملُِؤْ ا كَ مَ وَ

 ِ مُ اخلْ بِينًا هلَُ الالً مُ لَّ ضَ دْ ضَ قَ ولَهُ فَ سُ رَ عْصِ اهللاََّ وَ نْ يَ مَ مْ وَ هِ رِ نْ أَمْ ةُ مِ َ ريَ
 . ]٣٦:األحزاب[﴾



 ٢٥  

  أين اهللا؟

 ﴾: قال اهللا تعاىل تَوَ شِ اسْ رْ ىلَ الْعَ َنُ عَ محْ  . ]٥:طه[﴿ الرَّ
شِ  ﴿: وقال تعاىل رْ ىلَ الْعَ  عَ تَوَ مَّ اسْ  . ﴾...ثُ

 : هييف ستة مواضع من القرآن و
 . ٥٤األعراف آية  − ١
 . ٣يونس آية  − ٢
 .٢الرعد آية  − ٣
 .٥٩الفرقان آية  − ٤
 .٤السجدة آية  − ٥
 .٤احلديد آية  − ٦

بَادِهِ : وقال تعاىل قَ عِ وْ رُ فَ اهِ وَ الْقَ هُ  . ]٦١و١٨: اآليتان:األنعام[﴾ ...﴿ وَ
لُونَ : وقال تعاىل عَ فْ يَ مْ وَ قِهِ وْ نْ فَ مْ مِ ُ هبَّ ونَ رَ افُ َ ونَ مَ  ﴿ خيَ رُ مَ ؤْ  . ]٥٠:النحل[﴾ا يُ

الِحُ  ...﴿: وقال تعاىل لُ الصَّ مَ الْعَ لِمُ الطَّيِّبُ وَ دُ الْكَ عَ إِلَيْهِ يَصْ
هُ  عُ فَ رْ  . ]١٠:فاطر[﴾يَ
ملا خلق اهللا اخللق «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال − ١

 . »إن رمحتي غلبت غضبي: كتب يف كتابه فهو عنده فوق العرش
, »٢١٦, ٨/١٧٦«ويف التوحيد  »٤/٧٣«البخاري يف أول بدء اخللق : أخرجه[



 ٢٦  

 . »٤/٢١٠٧«ومسلم يف التوبة 
كانت يل جارية : ... عن معاوية بن احلكم السلمي ريض اهللا عنه قال − ٢

ترعى غنًام يل قبل أحد واجلوانية, فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة 
آدم آسف كام يأسفون, لكني صككتها صكة من غنمها, وأنا رجل من بني 

 «: يا رسول اهللا, أفال أعتقها? قال: فعظم ذلك عّيل, قلت ملسو هيلع هللا ىلصفأتيت رسول اهللا 
 »من أنا?«: يف السامء, قال: قالت »أين اهللا?«: , فأتيته هبا فقال هلا»ائتني هبا
 . »اعتقها فإهنا مؤمنة«: أنت رسول اهللا, قال: قالت
 ].»١/٣٨٢«ساجد مواضع الصالة أخرجه مسلم يف كتاب امل[

  مراتب الدين ثالثة

 : وهي
 اإلسالم                  واإليامن                                  واإلحسان

 .عن عمر »٣٧−١/٣٦«وهذا الرتتيب أخرجه مسلم يف اإليامن 

  تعريف اإلسالم

واخللوص االستسالم هللا بالتوحيد, واالنقياد له بالطاعة, : اإلسالم هو
 .والرباءة من الرشك وأهله

المُ  ﴿: قال اهللا تعاىل نْدَ اهللاَِّ اإلِسْ ينَ عِ  . ]١٩:آل عمران[﴾إِنَّ الدِّ



 ٢٧  

المَ دِينًا ...﴿: وقال تعاىل مُ اإلِسْ يتُ لَكُ ضِ رَ  .]٣:املائدة[ ﴾...وَ
بْلِ أَنْ يَ  ﴿: وقال تعاىل نْ قَ وا لَهُ مِ لِمُ أَسْ مْ وَ كُ بِّ نِيبُوا إِىلَ رَ أَ مَّ ال وَ ابُ ثُ ذَ مُ الْعَ أْتِيَكُ

ونَ  ُ نْرصَ  . ]٥٤:الزمر[﴾تُ
ونَ  ...﴿: وقال تعاىل لِمُ سْ تُمْ مُ نْ أَ نَّ إِالَّ وَ ُوتُ  .]١٣٢:البقرة[﴾فَال متَ
ونَ  ﴿: وقال تعاىل لِمُ سْ تُمْ مُ نْ أَ نَّ إِالَّ وَ ُوتُ ال متَ  . ]١٠٢:آل عمران[﴾وَ
بْ  ﴿: وقال تعاىل َ دِينِ اهللاَِّ يَ ريْ غَ ضِ أَفَ األَرْ اتِ وَ وَ مَ نْ يفِ السَّ مَ مَ لَ لَهُ أَسْ ونَ وَ غُ

ونَ  عُ جَ رْ إِلَيْهِ يُ ا وَ هً رْ كَ ا وَ عً وْ  . ]٨٣:آل عمران[﴾طَ
نَ  ﴿: وقال تعاىل ةِ مِ رَ وَ يفِ اآلخِ هُ نْهُ وَ بَلَ مِ قْ نْ يُ لَ المِ دِينًا فَ َ اإلِسْ ريْ بْتَغِ غَ نْ يَ مَ وَ

ينَ  ِ ارسِ  . ]٨٥:آل عمران[﴾اخلَْ

  إلسالم خمسةأركان ا

بني اإلسالم «:  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : عن عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهام قال
شهادة أن ال إله إال اهللا, وأن حممدًا رسول اهللا, وإقام الصالة, وإيتاء : عىل مخس

 .»الزكاة, وحج البيت, وصوم رمضان
 ].»١/٤٥«, ومسلم يف اإليامن أيضًا »١/٨«أخرجه البخاري يف اإليامن [

تقديم احلج عىل الصوم هو املتفق عليه, عند البخاري ومسلم, وأما : تنبيه 
 .تقديم الصوم عىل احلج فهو إحدى روايتي مسلم



 ٢٨  

  تعريف اإليمان

نطٌق باللسان, واعتقاٌد باجلَنان, وعمٌل باجلوارح واألركان, ويزيد : اإليامن
 .بالطاعة وينقص باملعصية

  أركان اإليمان ستة

ملا  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا : سلم وفقني اهللا وإياك ملا حيبه ويرضاهاعلم أخي امل
أن تؤمن باهللا, ومالئكته, وكتبه, ورسله, واليوم «: سأله جربيل عن اإليامن قال

 .»اآلخر, وتؤمن بالقدر خريه ورشه
 .»صدقت«: فقال له جربيل عليه السالم

 .»١/١٨«أخرجه البخاري يف اإليامن 
 .»٢١−٦/٢٠«ويف تفسري سورة لقامن 

 .كالمها عن أيب هريرة »٤٠−١/٣٩«يف اإليامن : ومسلم
 ., عن عمر وهذا لفظ حديثه»٣٧−١/٣٦«وأخرجه مسلم أيضًا يف اإليامن 

  أدلة زيادة اإليمان

مْ ﴿: قال اهللا تعاىل هُ وْ شَ اخْ مْ فَ وا لَكُ َعُ دْ مجَ مُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَ الَ هلَُ ينَ قَ الَّذِ
مْ إِيامَ  هُ ادَ زَ كِيلُ نً فَ مَ الْوَ نِعْ بُنَا اهللاَُّ وَ سْ الُوا حَ قَ  . ]١٧٣:آل عمران[﴾ا وَ

لِيَتْ  ﴿: وقال تعاىل ا تُ إِذَ مْ وَ ُ لُوهبُ لَتْ قُ جِ كِرَ اهللاَُّ وَ ا ذُ ينَ إِذَ نُونَ الَّذِ مِ امَ املُْؤْ إِنَّ



 ٢٩  

لُونَ  كَّ تَوَ ِمْ يَ هبِّ ىلَ رَ عَ ا وَ نً مْ إِيامَ ُ هتْ ادَ هُ زَ مْ آياتُ يْهِ لَ  . ]٢:نفالاأل[﴾عَ
ا  ﴿: وقال تعاىل نً هِ إِيامَ ذِ هُ هَ تْ ادَ مْ زَ كُ ولُ أَيُّ قُ نْ يَ مْ مَ نْهُ مِ ةٌ فَ ورَ لَتْ سُ ا أُنزِ ا مَ إِذَ وَ

ونَ  ُ تَبْرشِ سْ مْ يَ هُ ا وَ نً مْ إِيامَ ُ هتْ ادَ زَ نُوا فَ ينَ آمَ ا الَّذِ أَمَّ  . ]١٢٤:التوبة[﴾فَ
نُونَ األَحْ  ﴿: وقال تعاىل مِ أَ املُْؤْ ملََّا رَ اوَ ولُهُ زَ سُ رَ ا اهللاَُّ وَ نَ دَ عَ ا وَ ا مَ ذَ الُوا هَ بَ قَ

لِيامً  تَسْ ا وَ نً مْ إِالَّ إِيامَ هُ ادَ ا زَ مَ ولُهُ وَ سُ رَ قَ اهللاَُّ وَ دَ صَ  . ]٢٢:األحزاب[﴾وَ
عَ ﴿: وقال تعاىل ا مَ نً وا إِيامَ ادُ دَ نِنيَ لِيَزْ مِ لُوبِ املُْؤْ كِينَةَ يفِ قُ لَ السَّ زَ ي أَنْ وَ الَّذِ هُ

 ِ هنِ  . ]٤:الفتح[ ﴾...مْ إِيامَ
ا ...﴿: وقال تعاىل نً نُوا إِيامَ ينَ آمَ ادَ الَّذِ دَ زْ يَ  . ]٣١:املدثر[﴾ ...وَ

  من أدلة نقصان اإليمان

اإليامن بضع «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال − ١
 وسبعون شعبة, فأفضلها قول ال إله إال اهللا, وأدناها إماطة األذى عن الطريق,

 .»واحلياء شعبة من اإليامن
 .»١/٨«البخاري يف اإليامن : أخرجه

 ., واللفظ له»١/٦٣« ١٢ومسلم يف اإليامن أيضًا باب 
: يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهللا : عن أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه قال − ٢

من رأى منكم منكرًا فليغريه بيده, فإن مل يستطع فبلسانه, فإن مل يستطع فبقلبه «
 .»ف اإليامنوذلك أضع



 ٣٠  

 .٩٤:وانظر ص. »١/٦٩« ٢٠مسلم يف اإليامن باب : أخرجه

  اإلحسان ركن واحد

اإلحسان أن «: ملا سأله جربيل عن اإلحسان قال ملسو هيلع هللا ىلصثم اعلم أن رسول اهللا 
 .»تعبد اهللا كأنك تراه, فإن مل تكن تراه فإنه يراك

 .»١/١٨«البخاري يف اإليامن : أخرجه
 .»٢٠−٦/٢٠«ويف تفسري سورة لقامن 

 ., عن أيب هريرة»٤٠−١/٣٩«ومسلم يف اإليامن 
 .عن عمر »٣٧−١/٣٦«وأخرجه مسلم أيضًا يف اإليامن 



 ٣١  

  تعريف التوحيد

اعلم أخي املسلم وفقني اهللا وإياك أن اإلنسان ال يكون من أهل التوحيد * 
 .اخلالص إال إذا أفرد اهللا بجميع أنواع العبادات

هُ ثُ الر كِتَابٌ أُ ﴿: قال اهللا تعاىل اتُ تْ آيَ كِمَ بِريٍ حْ كِيمٍ خَ نْ حَ نْ لَدُ لَتْ مِ *  مَّ فُصِّ
ريٌ  بَشِ يرٌ وَ ذِ نْهُ نَ مْ مِ نِي لَكُ وا إِالَّ اهللاَ إِنَّ بُدُ عْ  .]٢−١ :هود[ ﴾أَالَّ تَ

بِنيٌ ﴿: وقال تعاىل يرٌ مُ ذِ مْ نَ هِ إِينِّ لَكُ مِ وْ ا إِىلَ قَ نَا نُوحً لْ سَ دْ أَرْ لَقَ وا *  وَ بُدُ عْ أَنْ ال تَ
لِيمٍ  مٍ أَ وْ ابَ يَ ذَ مْ عَ يْكُ لَ افُ عَ  ]٢٦−٢٥ :هود[ ﴾إِالَّ اهللاَ إِينِّ أَخَ

نْ : وقال تعاىل رُ مِ لَتِ النُّذُ دْ خَ قَ افِ وَ قَ هُ بِاألَحْ مَ وْ رَ قَ ذَ ادٍ إِذْ أَنْ ا عَ رْ أَخَ كُ اذْ ﴿وَ
مٍ  وْ ابَ يَ ذَ مْ عَ يْكُ لَ افُ عَ وا إِالَّ اهللاَ إِينِّ أَخَ بُدُ عْ هِ أَالَّ تَ فِ لْ نْ خَ مِ هِ وَ يْ دَ ِ يَ ﴾بَنيْ ظِيمٍ  عَ

 .]٢١:األحقاف[
اتباًعا صادًقا إال إذا أفرد  ملسو هيلع هللا ىلصوال يكون اإلنسان من املتبعني لرسول اهللا * 

 .باملتابعة ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
 .ملسو هيلع هللا ىلصفكذلك ال نتبع إال رسول اهللا فكام أننا ال نعبد إال اهللا, 

مْ : قال اهللا تعاىل رْ لَكُ فِ غْ يَ مُ اهللاُ وَ بِبْكُ ْ وينِ حيُ بِعُ اتَّ ِبُّونَ اهللاَ فَ نْتُمْ حتُ لْ إِنْ كُ ﴿قُ
﴾ يمٌ حِ ورٌ رَ فُ اهللاُ غَ مْ وَ نُوبَكُ  .]٣١:آل عمران[ ذُ

وا اهللاَ ...﴿: وقال تعاىل قُ اتَّ وا وَ تَهُ انْ نْهُ فَ مْ عَ َاكُ ا هنَ مَ وهُ وَ ذُ ولُ فَخُ سُ مُ الرَّ اكُ ا آتَ مَ وَ
ابِ  يدُ الْعِقَ دِ  .]٧:احلرش[ ﴾إِنَّ اهللاَ شَ



 ٣٢  

مَّ ال ﴿: وقال تعاىل مْ ثُ يْنَهُ رَ بَ جَ وكَ فِيامَ شَ مُ َكِّ تَّى حيُ نُونَ حَ مِ ؤْ بِّكَ ال يُ رَ فَال وَ
لِيامً  وا تَسْ لِّمُ سَ يُ يْتَ وَ ضَ َّا قَ ا ممِ جً رَ مْ حَ هِ سِ وا يفِ أَنفُ ِدُ  .]٦٥:النساء[ ﴾جيَ

  أدلة التوحيد

مْ ... ﴿: قال اهللا تعاىل هِ ارِ بَ دْ ىلَ أَ ا عَ لَّوْ هُ وَ دَ حْ آنِ وَ رْ بَّكَ يفِ الْقُ تَ رَ رْ كَ ا ذَ إِذَ وَ
ا ورً فُ  .]٤٦:اإلرساء[ ﴾نُ

ةِ : وقال تعاىل رَ نُونَ بِاآلخِ مِ ؤْ ينَ ال يُ لُوبُ الَّذِ تْ قُ أَزَّ مَ هُ اشْ دَ حْ كِرَ اهللاُ وَ ا ذُ إِذَ ﴿وَ
﴾ ونَ ُ تَبْرشِ سْ مْ يَ ا هُ ونِهِ إِذَ نْ دُ ينَ مِ كِرَ الَّذِ ا ذُ إِذَ  .]٤٥:الزمر[ وَ

نُوا : وقال تعاىل مِ ؤْ كْ بِهِ تُ َ إِنْ يُرشْ مْ وَ تُ رْ فَ هُ كَ دَ حْ يَ اهللاُ وَ عِ ا دُ هُ إِذَ مْ بِأَنَّ لِكُ ﴿ذَ
﴾ بِريِ ِّ الْكَ يلِ مُ هللاِ الْعَ كْ احلُْ  .]١٢:غافر[ فَ

ملا بعث معاًذا إىل  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا  :عن ابن عباس ريض اهللا عنهام − ١
وهم إىل إنك تقدم عىل قوم من أهل الكتاب, فليكن أول ما تدع«: اليمن قال له
 .»...ا اهللا تعاىلأن يوحدو
 .واللفظ له »٨/١٦٤«البخاري يف التوحيد : أخرجه

 .»٥١−١/٥٠«ومسلم يف اإليامن 
: يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهللا : عن طارق بن أشيم ريض اهللا عنه قال − ٢

من وحد اهللا وكفر بام يعبد من دونه, حرم ماله ودمه وحسابه عىل اهللا عز «
 .»وجل



 ٣٣  

 .»١/٥٣« ٨مسلم يف اإليامن باب : أخرجه
 .»٣/٤٧٢«: وأمحد
بني اإلسالم عىل «: قال ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ريض اهللا عنهام عن النبي  − ٣
 .»عىل أن يوحد اهللا, وإقام الصالة, وإيتاء الزكاة, وصوم رمضان, واحلج: مخس

 .واللفظ له ١٦: , ومسلم رقم٨البخاري رقم : أخرجه
 .حيديف هذه األدلة رد عىل اجلهال الذين ينكرون التو: قلت* 

 
**** 



 ٣٤  

  أقسام التوحيد أربعة

اعلم أخي املسلم ثبتني اهللا وإياك عىل احلق أن التوحيد ينقسم إىل أربعة أقسام 
 :وهي
 .توحيد الربوبية − ١
 .توحيد األلوهية − ٢
 .توحيد األسامء والصفات − ٣
 .توحيد املتابعة − ٤

  أقسام التوحيد األربعة
  كلها موجودة في سورة الفاتحة

مِ اهللاِ الْرَّ ﴿: انه وتعاىلفقوله سبح يمِ بِسْ حَ  .]١:الفاحتة[ ﴾محَنِ الْرَّ
 .فيها توحيد األسامء والصفات

ِنيَ ﴿: وقوله املَ بِّ الْعَ دُ هللاِ رَ مْ  .]٢:الفاحتة[ ﴾احلَْ
 .فيها توحيد الربوبية

يمِ ﴿: وقوله حِ َنِ الرَّ محْ ينِ *  الرَّ مِ الدِّ وْ الِكِ يَ  .]٤−٣ :الفاحتة[ ﴾مَ
 .فيهام أيًضا توحيد األسامء والصفات

إِيَّ ﴿: وقوله بُدُ وَ عْ اكَ نَ تَعِنيُ إِيَّ  .]٥:الفاحتة[ ﴾اكَ نَسْ



 ٣٥  

 .فيها توحيد األلوهية
يمَ ﴿: وقوله تَقِ اطَ املُْسْ َ ا الرصِّ نَ دِ مْ غَ *  اهْ يْهِ لَ تَ عَ مْ عَ ينَ أَنْ اطَ الَّذِ َ ِ رصِ ريْ

مْ وَ  يْهِ لَ وبِ عَ الِّنيَ املَْغْضُ  .]٧−٦ :الفاحتة[ ﴾ال الضَّ
 .فيهام توحيد املتابعة

 ).٨٩ص( »رشح العقيدة الطحاوية«: راجع
 ).٢٧٦ص( »اجلامع الفريد«و

  .توحيد الربوبية: لاألو

 .توحيد اهللا يف أفعاله: توحيد الربوبية هو
ومعناه أن اهللا هو املتفرد باخللق واألمر, واملوجد هلذه الكائنات من العدم إىل 

 .الوجود بدون رشيك وال معني
ِنيَ ﴿: قال اهللا تعاىل املَ بِّ الْعَ دُ هللاِ رَ مْ  .]٢:الفاحتة[ ﴾احلَْ

 :يف ستة مواضع من القرآن وهي كام ييل
 .٢: الفاحتة − ١
 .٤٥: األنعام − ٢
 .١٠: يونس − ٣
 .١٨٢: الصافات − ٤
 .٧٥: الزمر − ٥



 ٣٦  

 .٦٥: غافر − ٦
ضَ يفِ ﴿: وقال تعاىل األَرْ اتِ وَ وَ مَ قَ السَّ لَ ي خَ مُ اهللاُ الَّذِ بَّكُ مَّ  إِنَّ رَ امٍ ثُ يَّ تَّةِ أَ سِ

 تَوَ ومَ  اسْ النُّجُ رَ وَ مَ الْقَ سَ وَ مْ الشَّ ثِيثًا وَ بُهُ حَ طْلُ ارَ يَ يْلَ النَّهَ غْيشِ اللَّ شِ يُ رْ ىلَ الْعَ عَ
ِنيَ  املَ بُّ الْعَ كَ اهللاُ رَ بَارَ رُ تَ األَمْ قُ وَ لْ هِ أَال لَهُ اخلَْ رِ اتٍ بِأَمْ رَ خَّ سَ  .]٥٤:األعراف[ ﴾مُ

  توحيد األلوهية: الثاني

 .هو توحيد اهللا يف أفعال العباد: توحيد األلوهية
 :ومعناه رصف مجيع أنواع العبادات

 ،ة ورغب ،وإنابة  ،ورجاء  ،وخوف  ،وتوكل  ،ودعاء  ,ونذر  ،ذبح : من
 .وغري ذلك من أنواع العبادات هللا وحده ال رشيك له ,وخشية ،ورهبة 

يْئًا﴿: قال اهللا تعاىل وا بِهِ شَ كُ ِ ال تُرشْ وا اهللاَ وَ بُدُ اعْ  .]٣٦:النساء[ ﴾وَ
بُّكَ أَالَّ ﴿: وقال تعاىل قَىضَ رَ اهُ وَ وا إِالَّ إِيَّ بُدُ عْ  .]٢٣:اإلرساء[ ﴾... تَ
بُ : وقال تعاىل نسَ إِالَّ لِيَعْ اإلِ نَّ وَ ِ قْتُ اجلْ لَ ا خَ مَ ونِ﴾﴿وَ  .]٥٦:الذاريات[ دُ

 .»أشهد أن ال إله إال اهللا«: وهذا هو معنى



 ٣٧  

  توحيد األسماء والصفات: الثالث

أو سامه  هو أن ال نسمي ربنا إال بام سمى به نفسه: توحيد األسامء والصفات
 .ملسو هيلع هللا ىلصرسوله 

 .ملسو هيلع هللا ىلصوال نصفه إال بام وصف به نفسه أو وصفه رسول اهللا 
 .من غري تكييف وال متثيل وال حتريف وال تعطيل

ريُ ... ﴿: كام قال تعاىل يعُ البَصِ مِ وَ السَّ هُ ءٌ وَ ْ ثْلِهِ يشَ مِ  .]١١:الشور[ ﴾لَيْسَ كَ
وإنام نثبت له كل اسم وصفة وردا يف الكتاب أو السنة الثابتة عىل الوجه 

 .الذي يليق بجالل ربنا
فنؤمن بأنه يسمع ويبرص ويتكلم متى شاء وبام شاء, وأنه مستٍو عىل عرشه 

رْ ﴿: استواًء يليق بجالله كام قال تعاىل ىلَ الْعَ َنُ عَ محْ الرَّ تَوَ  .]٥:طه[ ﴾شِ اسْ

  !!!توحيد المتابعة: الرابع

يف االتباع, فال نتبع إال إياه اتباًعا  ملسو هيلع هللا ىلصهو أن نفرد رسول اهللا ! توحيد املتابعة
 .صادًقا

ِبُّ ﴿: قال اهللا تعاىل نْتُمْ حتُ لْ إِنْ كُ بِبْكُ قُ ْ وينِ حيُ بِعُ اتَّ مْ ونَ اهللاَ فَ رْ لَكُ فِ غْ يَ مُ اهللاُ وَ
يمٌ  حِ ورٌ رَ فُ اهللاُ غَ مْ وَ نُوبَكُ ِبُّ *  ذُ إِنَّ اهللاَ ال حيُ ا فَ لَّوْ وَ إِنْ تَ ولَ فَ سُ الرَّ وا اهللاَ وَ لْ أَطِيعُ قُ

ينَ  افِرِ  .]٣٢−٣١ :آل عمران[ ﴾الْكَ



 ٣٨  

وا اهللاَ إِنَّ : وقال تعاىل قُ اتَّ وا وَ تَهُ انْ نْهُ فَ مْ عَ َاكُ ا هنَ مَ وهُ وَ ذُ ولُ فَخُ سُ مُ الرَّ اكُ ا آتَ مَ ﴿وَ
﴾ ابِ يدُ الْعِقَ دِ  .]٧:احلرش[ اهللاَ شَ

بِيلِ ﴿: وقال تعاىل َ سَ ريْ تَّبِعْ غَ يَ  وَ دَ َ لَهُ اهلُْ بَنيَّ ا تَ دِ مَ عْ نْ بَ ولَ مِ سُ اقِقِ الرَّ شَ نْ يُ مَ وَ
ريً  صِ تْ مَ اءَ سَ نَّمَ وَ هَ لِهِ جَ نُصْ ىلَّ وَ وَ ا تَ لِّهِ مَ وَ نِنيَ نُ مِ  .]١١٥:النساء[ ﴾ااملُْؤْ

 .»أشهد أن حممًدا رسول اهللا«: وهذا هو معنى
 ).٢١٧ص(قال شارح العقيدة الطحاوية * 

ه , واالنقياد ألمره, وتلقي خرب ملسو هيلع هللا ىلصفالواجب كامل التسليم للرسول (
بالقبول والتصديق, دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقوًال, أو نحمله 
شبهة أو شًكا أو نقدم عليه آراء الرجال, وزبالة أذهاهنم, فنوحده بالتحكيم 
والتسليم, واالنقياد واإلذعان كام نوحد املرسل بالعبادة واخلضوع والذل 

 .واإلنابة والتوكل
 :ن عذاب اهللا إال هبامفهام توحيدان, ال نجاة للعبد م

توحيد املرسل, وتوحيد متابعة الرسول, فال نتحاكم إىل غريه, وال نرىض 
بحكم غريه, وال نوقف تنفيذ أمره وتصديق خربه عىل عرضه عىل قول شيخه 
وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه, فإن أذنوا له نفذه وقبل خربه, وإال 

عن أمره وخربه, وإال حرفه عن  فإن طلب السالمة فوضه إليهم وأعرض
نؤوله ونحمله, فألن يلقى العبد : مواضعه, وسمي حتريفه تأويًال ومحًال, فقال



 ٣٩  

 .ربه بكل ذنب ما خال اإلرشاك باهللا خري له من أن يلقاه هبذه احلال
, فهل  ملسو هيلع هللا ىلصبل إذا بلغه احلديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول اهللا 

 !به حتى يعرضه عىل رأي فالن وكالمه ومذهبه? يسوغ أن يؤخر قبوله والعمل
بل كان الفرض املبادرة إىل امتثاله, من غري التفات إىل سواه, وال يستشكل 
قوله ملخالفته رأي فالن بل يستشكل اآلراء لقوله, وال يعارض نصه بقياس, بل 
هندر األقيسة, ونتلقى نصوصه, وال نحرف كالمه عن حقيقته, خليال يسميه 

وال يوقف قبول ! , نعم هو جمهول, وعن الصواب معزول)معقوًال : (أصحابه
 .قوله عىل موافقة فالن دون فالن, كائنًا من كان, انتهى

* * ** 



 ٤٠  

  أقسام السنة أربعة

 .سنة قولية − ١
 .سنة فعلية − ٢
 .سنة تقريرية − ٣
 .سنة تركية − ٤

* * * 
 .قلناه ملسو هيلع هللا ىلصفام قاله رسول اهللا  − ١
 .وما فعله فعلناه − ٢
 .وما أقره أقررناه − ٣
 .وما تركه تركناه − ٤

مْ ﴿: قال اهللا تعاىل رْ لَكُ فِ غْ يَ مُ اهللاُ وَ بِبْكُ ْ وينِ حيُ بِعُ اتَّ ِبُّونَ اهللاَ فَ نْتُمْ حتُ لْ إِنْ كُ قُ
يمٌ  حِ ورٌ رَ فُ اهللاُ غَ مْ وَ نُوبَكُ ِبُّ *  ذُ إِنَّ اهللاَ ال حيُ ا فَ لَّوْ وَ إِنْ تَ ولَ فَ سُ الرَّ وا اهللاَ وَ لْ أَطِيعُ  قُ

ينَ  افِرِ  .]٣٢−٣١ :آل عمران[ ﴾الْكَ
﴾: وقال تعاىل نَةٌ سَ ةٌ حَ وَ ولِ اهللاِ أُسْ سُ مْ يفِ رَ انَ لَكُ دْ كَ  .]٢١:األحزاب[ ﴿لَقَ
وا...﴿: وقال تعاىل تَهُ انْ نْهُ فَ مْ عَ َاكُ ا هنَ مَ وهُ وَ ذُ ولُ فَخُ سُ مُ الرَّ اكُ ا آتَ مَ  ﴾.. .وَ

 .]٧:احلرش[
* * * 



 ٤١  

  تعريف العبادة

اسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من األقوال واألعامل الظاهرة : العبادة
 .والباطنة

  أقسام العبادة خمسة

 :عبادة اعتقادية − ١
وذلك أن يعتقد املسلم أن اهللا عز وجل هو اخلالق الرازق املحيي املميت, 

 .ر لشؤون عبادهاملدب
املستحق للعبادة وحده ال رشيك له, من دعاء وذبح ونذر وغري ذلك, وأنه 
املوصوف بصفات اجلالل والكامل والكربياء والعظمة, إىل غري ذلك من أنواع 

 .االعتقاد
 :عبادة لفظية − ٢

وذلك كالتلفظ بشهادة أن ال إله إال اهللا, وأن حممًدا رسول اهللا, وكتالوة 
 .دعاء, واألذكار النبوية إىل غري ذلك من أنواع العبادات اللفظيةالقرآن وال

 :عبادة بدنية − ٣
وذلك كالقيام والركوع والسجود يف الصالة, وكالصوم وأعامل احلج 

 .إىل غري ذلك من العبادات البدنية... واهلجرة واجلهاد



 ٤٢  

 :عبادة مالية − ٤
 .كالزكاة والصدقة وغري ذلك

 :عبادة تركية − ٥
يرتك املسلم مجيع املحرمات والرشكيات والبدع امتثاًال لرشع اهللا, وذلك أن 

 .فهذه منه عبادة تركية, ويؤجر املسلم عىل تركه احلرام إذا تركه ابتغاء وجه اهللا

  ال يقبل أي عمل إال بشرطين

 :اعلم أخي املسلم هداين اهللا وإياك للتمسك بالكتاب والسنة
إال برشطني اثنني أساسيني, ومها كام  أن اهللا ال يقبل أي عمل من أي عامل

 :ييل
 .أن يكون خالًصا هللا, فال يبتغي به صاحبه إال وجه اهللا: األول

ينَ : قال تعاىل ا لَهُ الدِّ ْلِصً بُدِ اهللاَ خمُ اعْ قِّ فَ لْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِاحلَْ ا أَنزَ أَال هللاِ  * ﴿إِنَّ
الِصُ  ينُ اخلَْ  .]٣−٢ :الزمر[ ﴾...الدِّ
﴾: وقال تعاىل ينَ ا لَهُ الدِّ ْلِصً بُدَ اهللاَ خمُ تُ أَنْ أَعْ رْ لْ إِينِّ أُمِ  .]١١:الزمر[ ﴿قُ
ا لَهُ دِينِي﴾: وقال تعاىل ْلِصً بُدُ خمُ لِ اهللاَ أَعْ  .]١٤:الزمر[ ﴿قُ

 .»أشهد أن ال إله إال اهللا«: وهذا هو معنى
 .ملسو هيلع هللا ىلصيكون موافًقا هلدي رسول اهللا أن : والثاين

من أحدث يف أمرنا «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : فعن عائشة ريض اهللا عنها قالت



 ٤٣  

 .»هذا ما ليس منه فهو رد
 .»٣/١٦٧«البخاري يف الصلح : أخرجه

من عمل عمًال «: »٣/١٣٤٤«, ويف رواية ملسلم »٣/١٣٤٣«ومسلم يف األقضية 
 .»ليس عليه أمرنا فهو رد
 .»أشهد أن حممًدا رسول اهللا«: وهذا هو معنى

 
* * ** 



 ٤٤  

  دين اإلسالم مبني على أصلين

 :اعلم أخي املسلم وفقني اهللا وإياك ملا حيبه ويرضاه* 
 :أن الدين اإلسالمي مبني عىل أصلني هامني أساسيني, ومها كام ييل

 .أن ال نعبد إال اهللا وحده ال رشيك له: األول
ِكَتاِب َتَعاَلْوا إَِىل َكِلَمٍة َسَواٍء َبْينَنَا َوَبْينَُكْم َأالَّ َنْعُبَد ُقْل َيا َأْهَل الْ  ﴿: قال تعاىل

ْوا  َك بِِه َشْيًئا َوال َيتَِّخَذ َبْعُضنَا َبْعًضا َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن اهللاَِّ َفإِْن َتَولَّ إِالَّ اهللاََّ َوال ُنْرشِ
ا ُمْسِلُموَن   .]٦٤:آل عمران[﴾َفُقوُلوا اْشَهُدوا بَِأنَّ

اهُ : وقال تعاىل وا إِالَّ إِيَّ بُدُ عْ بُّكَ أَالَّ تَ قَىضَ رَ  .]٢٣:اإلرساء[ ﴾...﴿وَ
 .»أشهد أن ال إله إال اهللا«: وهذا هو معنى

نعبده إال بام رشع يف كتابه أو يف سنة رسوله حممد صىل اهللا أن ال : والثاين
 .عليه وعىل آله وسلم, ال بالبدع واألهواء

لِيَاءَ ﴿: قال اهللا تعاىل ونِهِ أَوْ نْ دُ وا مِ تَّبِعُ ال تَ مْ وَ كُ بِّ نْ رَ مْ مِ لَ إِلَيْكُ زِ نْ ا أُ وا مَ بِعُ اتَّ
ا تَ  لِيالً مَ ونَ قَ رُ كَّ  .]٣:األعراف[ ﴾ذَ

وا اهللاَ ...﴿: وقال تعاىل قُ اتَّ وا وَ تَهُ انْ نْهُ فَ مْ عَ َاكُ ا هنَ مَ وهُ وَ ذُ ولُ فَخُ سُ مُ الرَّ اكُ ا آتَ مَ وَ
ابِ  إِنَّ اهللاَ يدُ الْعِقَ دِ  .]٧:احلرش[ ﴾شَ

 .»أشهد أن حممًدا رسول اهللا«: وهذا هو معنى
 



 ٤٥  

**** 



 ٤٦  

  النفاق قسمان

اعلم أخي املسلم جنبني اهللا وإياك من النفاق وسوء األخالق أن النفاق ينقسم * 
 :ومها كام ييلإىل قسمني, 

 .نفاق اعتقادي − ١
 .نفاق عميل − ٢

  بيان النفاق االعتقادي -١

 .فهو أن يظهر صاحبه اإلسالم ويبطن الكفر: فأما النفاق االعتقادي
وصاحب هذا النوع مسلم يف الظاهر وكافر وزنديق يف الباطن, وإذا مات 

 .عليه فهو يف الدرك األسفل من النار
مْ  إِنَّ ﴿: كام قال اهللا تعاىل ِدَ هلَُ لَنْ جتَ نَ النَّارِ وَ لِ مِ فَ كِ األَسْ رْ نيَ يفِ الدَّ املُْنَافِقِ

ا ريً لَئِكَ *  نَصِ أُوْ مْ هللاِ فَ وا دِينَهُ لَصُ أَخْ وا بِاهللاِ وَ مُ تَصَ اعْ وا وَ لَحُ أَصْ ابُوا وَ ينَ تَ إِالَّ الَّذِ
ؤْ  فَ يُ وْ سَ نِنيَ وَ مِ عَ املُْؤْ ا مَ رً نِنيَ أَجْ مِ ظِيامً تِ اهللاُ املُْؤْ  .]١٤٦−١٤٥ :النساء[ ﴾عَ



 ٤٧  

  بيان النفاق العملي -٢

فمنه ما ذكر يف هذين احلديثني من الصفات اخلمس : وأما النفاق العميل
 :املذمومة
 :آية املنافق ثالث«: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :  عنه قالعن أيب هريرة ريض اهللا − ١
 .إذا حدث كذب −
 .وإذا وعد أخلف −
 .»وإذا ائتمن خان −

 .»١/١٤«البخاري يف اإليامن : أخرجه
 .»وإن صام وصىل وزعم أنه مسلم«: , وزاد»٧٩− ١/٧٨«ومسلم يف اإليامن أيًضا 

أربع من «: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا: عن عبداهللا بن عمرو ريض اهللا عنهام قال − ٢
كن فيه كان منافًقا خالًصا, ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 

 :النفاق حتى يدعها
 .إذا ائتمن خان −
 .وإذا حدث كذب −
 .وإذا عاهد غدر −
 .»وإذا خاصم فجر −

 .واللفظ له »١/١٤«أخرجه البخاري يف كتاب اإليامن 



 ٤٨  

 .»١/٧٨«ومسلم يف كتاب اإليامن أيًضا 
وهذا النوع من النفاق ال خيرج صاحبه من اإلسالم ولكن جتب : تقل* 

 ).   −  ص(وانظر  .التوبة منه

  خطر الشرك باهللا

نْ ﴿: قال اهللا تعاىل مَ اءُ وَ شَ لِكَ ملَِنْ يَ ونَ ذَ ا دُ رُ مَ فِ غْ يَ كَ بِهِ وَ َ رُ أَنْ يُرشْ فِ غْ إِنَّ اهللاَ ال يَ
كْ بِاهللاِ ِ امً عَ يُرشْ َ إِثْ دِ افْرتَ قَ  .]٤٨:النساء[ ﴾ظِيامً  فَ

شَ ﴿: وقال تعاىل لِكَ ملَِنْ يَ ونَ ذَ ا دُ رُ مَ فِ غْ يَ كَ بِهِ وَ َ رُ أَنْ يُرشْ فِ غْ نْ إِنَّ اهللاَ ال يَ مَ اءُ وَ
كْ بِاهللاِ فَ  ِ ايُرشْ عِيدً الالً بَ لَّ ضَ دْ ضَ  .]١١٦:النساء[ ﴾قَ

يحُ ﴿: وقال تعاىل وَ املَْسِ الُوا إِنَّ اهللاَ هُ ينَ قَ رَ الَّذِ فَ دْ كَ الَ املَْسِ لَقَ قَ مَ وَ يَ رْ نُ مَ ا ابْ يحُ يَ
نَّةَ  يْهِ اجلَْ لَ مَ اهللاُ عَ رَّ دْ حَ قَ كْ بِاهللاِ فَ ِ نْ يُرشْ هُ مَ مْ إِنَّ بَّكُ رَ يبِّ وَ وا اهللاَ رَ بُدُ ائِيلَ اعْ َ نِي إِرسْ بَ

ارٍ  نْ أَنصَ ا لِلظَّاملِِنيَ مِ مَ اهُ النَّارُ وَ أْوَ مَ  .]٧٢:املائدة[ ﴾وَ
ءِ ﴿: وقال تعاىل امَ نَ السَّ رَّ مِ امَ خَ أَنَّ كَ كْ بِاهللاِ فَ ِ نْ يُرشْ مَ كِنيَ بِهِ وَ ِ رشْ َ مُ ريْ اءَ هللاِ غَ نَفَ حُ

يحُ يفِ مَ  ي بِهِ الرِّ ْوِ ُ أَوْ هتَ هُ الطَّريْ طَفُ تَخْ يقٍ فَ حِ انٍ سَ  .]٣١:احلج[ ﴾كَ
كَ : وقال تعاىل ْ كْ بِاهللاِ إِنَّ الرشِّ ِ نَيَّ ال تُرشْ ا بُ عِظُهُ يَ وَ يَ هُ نِهِ وَ بْ نُ الِ امَ الَ لُقْ إِذْ قَ ﴿وَ

مٌ  ظِيمٌ  لَظُلْ  .]١٣:لقامن[ ﴾عَ
لُونَ ... ﴿: وقال تعاىل مَ عْ انُوا يَ ا كَ مْ مَ نْهُ بِطَ عَ وا حلََ كُ َ لَوْ أَرشْ  .]٨٨:األنعام[ ﴾وَ
بَطَنَّ : وقال تعاىل تَ لَيَحْ كْ َ بْلِكَ لَئِنْ أَرشْ نْ قَ ينَ مِ إِىلَ الَّذِ يَ إِلَيْكَ وَ دْ أُوحِ لَقَ ﴿وَ



 ٤٩  

ينَ  ِ ارسِ نَ اخلَْ نَّ مِ ونَ لَتَكُ لُكَ وَ مَ نَ ال* عَ نْ مِ كُ بُدْ وَ اعْ لِ اهللاَ فَ ينَ بَ اكِرِ −٦٥ :الزمر[ ﴾شَّ
٦٦[. 

كِنيَ ...﴿: وقال تعاىل ِ نَ املُْرشْ نَّ مِ ونَ ال تَكُ  .]١٤:نعاماأل[ ﴾وَ
كِنيَ ﴿: وقال تعاىل ِ نَ املُْرشْ وا مِ ونُ ال تَكُ الةَ وَ وا الصَّ أَقِيمُ وهُ وَ قُ اتَّ نِيبِنيَ إِلَيْهِ وَ  ﴾مُ

 .]٣١:الروم[
يا : رجل فقال ملسو هيلع هللا ىلصأتى النبي : هللا ريض اهللا عنه قالعن جابر بن عبدا − ١

من مات ال يرشك باهللا شيًئا دخل اجلنة, ومن «: رسول اهللا, ما املوجبتان? فقال
 .»مات يرشك باهللا شيًئا دخل النار

 .»١/٩٤« ٤٠مسلم يف اإليامن باب : أخرجه
 من لقي اهللا«: يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهللا : عنه أيًضا ريض اهللا عنه قال − ٢

 .»ال يرشك به شيًئا دخل اجلنة, ومن لقيه يرشك به دخل النار
 .»١/٩٤« ٤٠: أيًضا مسلم يف اإليامن باب: أخرجه

* * ** 



 ٥٠  

  أقسام الشرك كثيرة
  :نوعا وهي )١٤(ذكرت منها 

 :رشك يف الربوبية − ١
وذلك كأن يعتقد شخص أن غري اهللا خيلق أو يرزق أو حييي أو يميت, إىل 

 .ات الربوبيةغري ذلك من صف
 :رشك يف األلوهية − ٢

وذلك كأن يرصف شخص نوًعا من أنواع العبادات لغري اهللا كالذبح والنذر 
 .والدعاء إىل غري ذلك

 :رشك يف األسامء والصفات − ٣
وذلك كأن يصف شخص بعض خلق اهللا ببعض الصفات اخلاصة باهللا 

 .نه اخلاصة بهكعلم الغيب مثًال, إىل غري ذلك من صفات ربنا سبحا: تعاىل
 :رشك أكرب − ٤

وهو كالذبح لغري اهللا, والنذر لغري اهللا, ودعاء غري اهللا, والسجود لغري اهللا, 
وكمن يعتقد أن غري اهللا ينفع أو يرض من دون اهللا, وهو خمرج من امللة, والعياذ 

 .باهللا
 :رشك أصغر − ٥

 .نهوهو غري خمرج من امللة ولكن جتب التوبة م: هو مثل يسري الرياء



 ٥١  

 :رشك خفي − ٦
, الرياء: وهو أن يعمل الرجل ملكان الرجل, وهو أصغر وأكرب, ومنه

 .غري خمرج من امللة, ولكن جتب التوبة منه, واألكرب خمرج من امللة واألصغر
 :رشك اعتقادي − ٧

هو أن يعتقد إنسان أن غري اهللا خيلق أو يرزق أو حييي أو يميت أو يعلم 
وهو خمرج من امللة والعياذ باهللا, واألصغر ك أكرب الغيب إىل غري ذلك, وهو رش

غري خمرج من امللة, وذلك كأن يعتقد إنسان أن تعليق احلروف والتامئم ينفع بإذن 
 .اهللا
 :رشك عميل − ٨

هو كل عمل حكم عليه الرشع اإلسالمي بالرشك, كالذبائح لغري اهللا والنذر 
 .لغري اهللا إىل غري ذلك, وهو أكرب وأصغر

 :لفظيرشك  − ٩
لف بغري اهللا, وكقول عليه الرشع اإلسالمي بالرشك, كاحلهو كل لفظ حكم 

ما يل إال اهللا وأنت, وتوكلت عىل اهللا وعليك, ولوال اهللا وفالن : بعض الناس
 .لكان كذا وكذا, إىل غري ذلك من األلفاظ الرشكية وهو أكرب وأصغر

 :رشك الترشيع −١٠
أو بعض أحكامهام, ويأخذ بآراء هو أن ينبذ اإلنسان الكتاب والسنة 



 ٥٢  

 .الرجال, وقوانني البرش
نْ بِهِ اهللاُ: قال اهللا تعاىل أْذَ ْ يَ ا ملَ ينِ مَ نَ الدِّ مْ مِ وا هلَُ عُ َ اءُ رشَ كَ َ مْ رشُ مْ هلَُ  ﴾ ...﴿أَ

]وهو أكرب وأصغر]٢١:الشور ,. 
 :رشك املحبة −١١

 .هو أن حيب اإلنسان غري اهللا كحبه هللا أو أشد
بِّ ا﴿: قال اهللا تعاىل ُمْ كَحُ ِبُّوهنَ ا حيُ ادً ونِ اهللاِ أَندَ نْ دُ ذُ مِ تَّخِ نْ يَ نَ النَّاسِ مَ مِ هللاِ وَ

با هللاِ دُّ حُ نُوا أَشَ ينَ آمَ الَّذِ  .]١٦٥:البقرة[ ﴾...وَ
 ).....−....ص(وانظر أقسام املحبة 

 :رشك اخلوف واخلشية −١٢
 .; فراجعه»أقسام اخلوف«سيأيت الكالم عليه يف 

 :رشك القصد واإلرادة −١٣
اهللا ويقصد به غري وجه اهللا, فهذا رشك هو أن يريد اإلنسان بعمله غري 

 .القصد واإلرادة
 :رشك الطاعة −١٤

 .ا يف حتليل حرام, أو حتريم حاللهو أن يطيع العبد شخًص 
نْ ﴿: قال اهللا تعاىل ا مِ ابً بَ ُمْ أَرْ بَاهنَ هْ رُ مْ وَ هُ بَارَ وا أَحْ ذُ َ ونِ اهللاِ اختَّ  ﴾...دُ

 .]٣١:التوبة[
 )......−....ص(انظر 



 ٥٣  

  أقسام الخوف أربعة

 :خوف عبادة − ١
 .وهو اخلوف من اهللا وحده ال رشيك له
 .وهذا النوع عبادة قلبية تعبدنا اهللا به

نَّ : قال اهللا تعاىل هِ جَ بِّ امَ رَ قَ افَ مَ ملَِنْ خَ  .]٤٦:الرمحن[ تَانِ﴾﴿وَ
 : وقال اهللا تعاىل وَ نِ اهلَْ سَ عَ َى النَّفْ هنَ هِ وَ بِّ امَ رَ قَ افَ مَ نْ خَ ا مَ أَمَّ إِنَّ * ﴿وَ  فَ

 يَ املَْأْوَ نَّةَ هِ  .]٤١−٤٠ :النازعات[ ﴾اجلَْ
ا : وقال تعاىل واصًفا عباده املالئكة لُونَ مَ عَ فْ يَ مْ وَ قِهِ وْ نْ فَ مْ مِ ُ هبَّ ونَ رَ افُ َ ﴿خيَ

﴾ ونَ رُ مَ ؤْ  .]٥٠:النحل[ يُ
ا إِالَّ اهللاَ : وقال تعاىل دً نَ أَحَ وْ ْشَ ال خيَ هُ وَ نَ وْ ْشَ خيَ االتِ اهللاِ وَ سَ ونَ رِ غُ بَلِّ ينَ يُ ﴿الَّذِ

يبًا﴾ سِ فَى بِاهللاِ حَ كَ  .]٣٩:األحزاب[ وَ
 :رشك اخلوف − ٢

أن خياف العبد من غري اهللا كجني وميت وغريمها كخوفه من اهللا أو : وهو
 .أشد

مْ وَ ﴿: قال اهللا تعاىل كُ يَ دِ يْ وا أَ فُّ مْ كُ ينَ قِيلَ هلَُ رَ إِىلَ الَّذِ ْ تَ ملَ وا أَ آتُ الةَ وَ وا الصَّ أَقِيمُ
تِبَ  امَّ كُ لَ اةَ فَ كَ دَّ  الزَّ يَةِ اهللاِ أَوْ أَشَ شْ خَ نَ النَّاسَ كَ وْ ْشَ مْ خيَ نْهُ يقٌ مِ رِ ا فَ تَالُ إِذَ مُ الْقِ يْهِ لَ عَ

يَةً  شْ  : ...صانظر  .]٧٧:النساء[ ﴾...خَ



 ٥٤  

 :خوف املعصية − ٣
أن خياف العبد من إنسان أو أناس فيرتك واجًبا, أو يرتكب حمرًما : وهو

 .خوًفا منهم, ومل يصل إىل حد اإلكراه, فهذا اخلوف معصية
خَ ﴿: قال اهللا تعاىل مْ وَ وهُ افُ َ هُ فَال ختَ لِيَاءَ فُ أَوْ َوِّ يْطَانُ خيُ مُ الشَّ لِكُ امَ ذَ ونِ إِنْ إِنَّ افُ

نِنيَ  مِ ؤْ نْتُمْ مُ  .]١٧٥:آل عمران[ ﴾كُ
ينِ ﴿: وقال تعاىل وْ شَ اخْ مْ وَ هُ وْ شَ ْ  .]١٥٠:البقرة[ ﴾فَال ختَ
نِ ﴿: وقال تعاىل وْ شَ اخْ مْ وَ هُ وْ شَ ْ  .]٣:املائدة[ ﴾... فَال ختَ
ا النَّاسَ وَ ﴿: وقال تعاىل وُ شَ ْ نِ فَال ختَ وْ شَ  .]٤٤:املائدة[ ﴾...اخْ

 :اخلوف الطبيعي − ٤
كخوف اإلنسان من العدو والسبع واحلية وغري ذلك, وهذا جائز عىل : وهو

 .أن ال يتعدى اخلوف الطبيعي
ينَةِ ﴿: سالمقال اهللا تعاىل حاكًيا حال عبده ونبيه موسى عليه ال بَحَ يفِ املَْدِ أَصْ فَ

بُ  قَّ َ رتَ ا يَ ائِفً  .]١٨:القصص[ ﴾خَ
بُ ﴿: وقال قَّ َ رتَ ا يَ ائِفً ا خَ نْهَ جَ مِ رَ  .]٢١:القصص[ ﴾فَخَ

بُونِ ﴿: وقال موسى عليه السالم ذِّ كَ افُ أَنْ يُ بِّ إِينِّ أَخَ  ]١٢:الشعراء[ ﴾رَ
تُلُونِ ﴿: وقال موسى أيًضا قْ افُ أَنْ يَ أَخَ ا فَ سً فْ مْ نَ نْهُ تَلْتُ مِ بِّ إِينِّ قَ الَ رَ  ﴾قَ

 .]٣٣:القصص[



 ٥٥  

  أقسام المحبة أربعة

 :بة عبادةحم − ١
 .حيبه اهللا وهي حب اهللا وحب ما

با هللاَِِّ  ...﴿: قال اهللا تعاىل دُّ حُ نُوا أَشَ ينَ آمَ الَّذِ  .]١٦٥:البقرة[ ﴾...وَ
 :حمبة رشكية − ٢

 .وهي حب غري اهللا كحب اهللا أو أشد
تَّ ﴿: قال اهللا تعاىل نْ يَ نَ النَّاسِ مَ مِ ُ وَ ِبُّوهنَ ا حيُ ادً ونِ اهللاِ أَندَ نْ دُ ذُ مِ بِّ خِ مْ كَحُ

 : ...., وانظر ص]١٦٥:البقرة[ ﴾اهللاِ
 :حمبة معصية − ٢

كحب احلرام والبدع, وكحب أصحاب املعايص والبدع واألهواء, وغري 
 .ذلك من املحبة املخالفة للرشع

 :حمبة طبيعية − ٤
كحب األوالد واألهل والنفس واملال وغري ذلك من املباحات, لكن ينبغي 

 .أن تكون طبيعية
 .فإذا شغلت الشخص عن طاعة اهللا فرتك بعض الواجبات فهي حمبة معصية

 .فإذا طغت عىل حياته وقلبه وأحبها كحب اهللا أو أشد فهي حمبة رشكية
* * ** 



 ٥٦  

  تحريم دعاء غير اهللا

ا﴿: ل اهللا تعاىلقا يدً رِ ا مَ يْطَانً ونَ إِالَّ شَ عُ دْ إِنْ يَ ا وَ اثً ونِهِ إِالَّ إِنَ نْ دُ ونَ مِ عُ دْ *  إِنْ يَ
ا وضً رُ فْ يبًا مَ بَادِكَ نَصِ نْ عِ نَّ مِ ِذَ َختَّ الَ ألَ قَ نَهُ اهللاُ وَ  .]١١٨−١١٧ :النساء[ ﴾لَعَ

ىلَ ﴿: وقال تعاىل دُّ عَ رَ نُ ا وَ نَ ُّ ال يَرضُ نَا وَ عُ نفَ ا ال يَ ونِ اهللاِ مَ نْ دُ وا مِ عُ لْ أَنَدْ قُ
يَاطِنيُ يفِ ا هُ الشَّ تْ وَ تَهْ ي اسْ الَّذِ ا اهللاُ كَ انَ دَ دَ إِذْ هَ عْ ابِنَا بَ قَ انَ لَهُ أَصْ أَعْ َ ريْ ضِ حَ ابٌ ألَرْ حَ

ِنيَ  املَ بِّ الْعَ لِمَ لِرَ ا لِنُسْ نَ رْ أُمِ  وَ دَ وَ اهلُْ  اهللاِ هُ دَ لْ إِنَّ هُ تِنَا قُ  ائْ دَ هُ إِىلَ اهلُْ ونَ عُ دْ  ﴾يَ
 .]٧١:األنعام[

مْ إِ ﴿: وقال تعاىل وهُ عُ ادْ مْ فَ ثَالُكُ بَادٌ أَمْ ونِ اهللاِ عِ ن دُ ونَ مِ عُ دْ ينَ تَ نَّ الَّذِ
ادِقِنيَ  نتُمْ صَ مْ إِن كُ يبُواْ لَكُ تَجِ يَسْ لْ  .]١٩٤:األعراف[ ﴾فَ

مْ ﴿: عاىلوقال ت هُ سَ ال أَنفُ مْ وَ كُ َ ونَ نَرصْ تَطِيعُ سْ ونِهِ ال يَ نْ دُ ونَ مِ عُ ينَ تَدْ الَّذِ وَ
ونَ  ُ  .]١٩٧:األعراف[ ﴾يَنرصُ

ال﴿: وقال تعاىل ونِ اهللاِ مَ  وَ نْ دُ عُ مِ دْ إِنَّكَ تَ لْتَ فَ عَ إِنْ فَ كَ فَ ُّ ال يَرضُ عُكَ وَ نْفَ ا ال يَ
نَ الظَّاملِِنيَ  ا مِ  .]١٠٦:يونس[ ﴾إِذً
قِّ ﴿: وقال تعاىل ةُ احلَْ وَ عْ نْ لَهُ دَ ونَ مِ عُ دْ ينَ يَ الَّذِ ءٍ وَ ْ مْ بِيشَ يبُونَ هلَُ تَجِ سْ ونِهِ ال يَ دُ

ينَ إِالَّ يفِ  افِرِ اءُ الْكَ عَ ا دُ مَ هِ وَ وَ بِبَالِغِ ا هُ مَ اهُ وَ غَ فَ يْهِ إِىلَ املَْاءِ لِيَبْلُ فَّ طِ كَ بَاسِ إِالَّ كَ
اللٍ   .]١٤:الرعد[ ﴾ضَ

ونَ ﴿: وقال تعاىل قُ لَ ْ مْ خيُ هُ يْئًا وَ ونَ شَ قُ لُ ْ ونِ اهللاِ ال خيَ نْ دُ ونَ مِ عُ دْ ينَ يَ الَّذِ *  وَ



 ٥٧  

ثُونَ  بْعَ انَ يُ يَّ ونَ أَ رُ عُ شْ ا يَ مَ يَاءٍ وَ ُ أَحْ ريْ اتٌ غَ وَ  .]٢١−٢٠ :النحل[ ﴾أَمْ
نَّ ﴿: وقال تعاىل أَ وَ الْبَاطِلُ وَ ونِهِ هُ نْ دُ ونَ مِ عُ دْ ا يَ أَنَّ مَ قُّ وَ وَ احلَْ لِكَ بِأَنَّ اهللاَ هُ ذَ

بِريُ  ُّ الْكَ يلِ وَ الْعَ  .]٦٢:احلج[ ﴾اهللاَ هُ
نْ ﴿: وقال تعاىل ونَ مِ عُ ينَ تَدْ وا لَهُ إِنَّ الَّذِ عُ تَمِ اسْ ثَلٌ فَ بَ مَ ِ َا النَّاسُ رضُ ا أَهيُّ يَ

وا لَهُ  عُ تَمَ لَوِ اجْ ا وَ ابً بَ وا ذُ قُ لُ ْ ونِ اهللاِ لَنْ خيَ بَ دُ مُ الذُّ بْهُ لُ سْ إِنْ يَ وهُ وَ ذُ تَنقِ سْ يْئًا ال يَ ابُ شَ
املَْطْلُوبُ  عُفَ الطَّالِبُ وَ نْهُ ضَ  .]٧٣:احلج[ ﴾مِ

عَ اهللاِ إِهلًَ ﴿: وقال تعاىل عُ مَ دْ نْ يَ مَ انَ لَهُ وَ هَ رْ رَ ال بُ هِ  ا آخَ بِّ نْدَ رَ هُ عِ ابُ سَ امَ حِ إِنَّ بِهِ فَ
ونَ  افِرُ لِحُ الْكَ فْ هُ ال يُ  .]١١٧:املؤمنون[ ﴾إِنَّ

عَ ﴿: وقال تعاىل عُ مَ دْ تَكُ  فَال تَ رَ فَ ا آخَ بِنيَ اهللاِ إِهلًَ ذَّ نَ املُْعَ  .]٢١٣:الشعراء[ ﴾ونَ مِ
وَ ﴿: وقال تعاىل رَ ال إِلَهَ إِالَّ هُ ا آخَ عَ اهللاِ إِهلًَ عُ مَ دْ ال تَ  .]٨٨:القصص[ ﴾...وَ
تْ ﴿: وقال تعاىل ذَ َ بُوتِ اختَّ نكَ ثَلِ الْعَ مَ لِيَاءَ كَ ونِ اهللاِ أَوْ نْ دُ وا مِ ذُ َ ينَ اختَّ ثَلُ الَّذِ مَ

نَ الْبُيُوتِ لَبَيْ  هَ إِنَّ أَوْ يْتًا وَ ابَ بُوتِ لَوْ كَ نْكَ ونَ تُ الْعَ لَمُ عْ ونَ *  نُوا يَ عُ دْ ا يَ مُ مَ لَ عْ إِنَّ اهللاَ يَ
كِيمُ  يزُ احلَْ زِ وَ الْعَ هُ ءٍ وَ ْ نْ يشَ ونِهِ مِ نْ دُ  .]٤٢−٤١ :العنكبوت[ ﴾مِ

لِكُ ...﴿: وقال تعاىل ا ذَ ونِهِ مَ نْ دُ ونَ مِ عُ ينَ تَدْ الَّذِ مْ لَهُ املُْلْكُ وَ بُّكُ مُ اهللاُ رَ
ريٍ  نْ قِطْمِ ونَ مِ لِكُ مْ ابُوا *  يَ تَجَ ا اسْ وا مَ عُ مِ لَوْ سَ مْ وَ كُ اءَ عَ وا دُ عُ مَ سْ مْ ال يَ وهُ عُ دْ إِنْ تَ

كِكُ  ْ ونَ بِرشِ رُ فُ كْ ةِ يَ يَامَ مَ الْقِ وْ يَ مْ وَ ثْلُ لَكُ نَبِّئُكَ مِ ال يُ بِريٍ مْ وَ  .]١٤− ١٣ :فاطر[ ﴾خَ
لْ ... ﴿: وقال تعاىل ولُنَّ اهللاُ قُ ضَ لَيَقُ األَرْ اتِ وَ وَ مَ قَ السَّ لَ نْ خَ مْ مَ أَلْتَهُ لَئِنْ سَ وَ



 ٥٨  

فَ  ونَ مِ أَ عُ دْ ا تَ تُمْ مَ يْ أَ ينِ رَ ادَ هِ أَوْ أَرَ ِّ اتُ رضُ فَ اشِ نَّ كَ لْ هُ ٍّ هَ َ اهللاُ بِرضُ ينِ ادَ ونِ اهللاِ إِنْ أَرَ نْ دُ
لُونَ  كِّ لُ املُْتَوَ كَّ تَوَ يْهِ يَ لَ بِيَ اهللاُ عَ سْ لْ حَ تِهِ قُ َ محْ اتُ رَ كَ ْسِ نَّ ممُ لْ هُ ةٍ هَ َ محْ  .]٣٨:الزمر[ ﴾بِرَ

ضِ : وقال تعاىل نَ األَرْ وا مِ قُ لَ ا خَ اذَ وينِ مَ ونِ اهللاِ أَرُ نْ دُ ونَ مِ عُ دْ ا تَ تُمْ مَ يْ أَ لْ أَرَ ﴿قُ
ذَ  بْلِ هَ نْ قَ تُوينِ بِكِتَابٍ مِ اتِ اِئْ وَ مَ كٌ يفِ السَّ ْ مْ رشِ مْ هلَُ لْ أَ نْ عِ ةٍ مِ ارَ ثَ نْتُمْ ا أَوْ أَ مٍ إِنْ كُ

ادِقِنيَ  ةِ *  صَ يَامَ مِ الْقِ وْ يبُ لَهُ إِىلَ يَ تَجِ سْ نْ ال يَ ونِ اهللاِ مَ نْ دُ و مِ عُ دْ َّنْ يَ لُّ ممِ نْ أَضَ مَ وَ
افِلُونَ  مْ غَ ائِهِ عَ نْ دُ مْ عَ هُ انُوا بِعِ *  وَ كَ اءً وَ دَ مْ أَعْ انُوا هلَُ َ النَّاسُ كَ رشِ ا حُ إِذَ ِمْ وَ هتِ بَادَ

ينَ  افِرِ  .]٦−٤ :األحقاف[ ﴾كَ
ا﴾: وقال تعاىل دً عَ اهللاِ أَحَ وا مَ عُ دَ هللاِ فَال تَدْ اجِ أَنَّ املَْسَ  .]١٨:اجلن[ ﴿وَ

ا : وقال دً كُ بِهِ أَحَ ِ ال أُرشْ يبِّ وَ و رَ عُ امَ أَدْ لْ إِنَّ ال * ﴿قُ ا وَ مْ رضَ لِكُ لَكُ لْ إِينِّ ال أَمْ قُ
ا دً شَ  .]٢١−٢٠ :اجلن[ ﴾رَ

 ...واآليات يف هذا الباب كثرية
الدعاء «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : عن النعامن بن بشري ريض اهللا عنهام قال − ١

 .»هو العبادة
بَ : ثم قرأ نْ عِ ونَ عَ ُ ربِ تَكْ سْ ينَ يَ مْ إِنَّ الَّذِ بْ لَكُ تَجِ وينِ أَسْ عُ مُ ادْ بُّكُ الَ رَ قَ يتِ ﴿وَ ادَ

نَّ  هَ لُونَ جَ خُ يَدْ ينَ سَ رِ اخِ  .]٦٠:غافر[ ﴾مَ دَ
 .»٧٧−٢/٧٦«أبو داود يف الصالة : أخرجه

 :والرتمذي يف ثالثة مواضع
 .»٥/٢١١«يف تفسري سورة البقرة  −١



 ٥٩  

 .»٣٧٥−٥/٣٧٤«يف تفسري سورة غافر  −٢
 .»٥/٤٥٦«يف الدعوات  −٣

 .وإسناده صحيح »٢/١٢٥٨«يف الدعاء : وابن ماجه
 ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداهللا بن عباس ريض اهللا عنهام أنه ركب خلف رسول اهللا  − ٢

 :يا غالم إين أعلمك كلامت«: ملسو هيلع هللا ىلصيوًما فقال له رسول اهللا 
 .احفظ اهللا حيفظك* 
 .احفظ اهللا جتده جتاهك* 
 .إذا سألت فاسأل اهللا* 
 .وإذا استعنت فاستعن باهللا* 
واعلم أن األمة لو اجتمعوا عىل أن ينفعوك بيشء مل ينفعوك إال بيشء قد * 

 .كتبه اهللا لك
ولو اجتمعوا عىل أن يرضوك بيشء مل يرضوك إال بيشء قد كتبه اهللا * 
 .عليك

 .»رفعت األقالم, وجفت الصحف
 ).٤/٦٦٧« ٥٩الرتمذي يف صفة القيامة باب : أخرجه
 .بإسناد حسن) ١/٢٩٣« وأمحد



 ٦٠  

  النذر عبادة والعبادة ال تكون إال هللا

ا ﴿: قال اهللا تعاىل مَ هُ وَ مُ لَ عْ إِنَّ اهللاَ يَ رٍ فَ ذْ نْ نَ مْ مِ تُ رْ ذَ ةٍ أَوْ نَ قَ فَ نْ نَ تُمْ مِ قْ ا أَنفَ مَ وَ
ارٍ  نْ أَنصَ  .]٢٧٠:البقرة[ ﴾لِلظَّاملِِنيَ مِ
ا ﴿: وقال تعاىل رً َرَّ ا يفِ بَطْنِي حمُ تُ لَكَ مَ رْ ذَ بِّ إِينِّ نَ انَ رَ رَ مْ ةُ عِ أَ رَ الَتِ امْ إِذْ قَ

لِيمُ  يعُ الْعَ مِ نِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّ بَّلْ مِ تَقَ  .]٣٥:آل عمران[ ﴾فَ
مْ ... ﴿: وقال هُ ورَ وا نُذُ لْيُوفُ  .]٢٩:احلج[ ﴾ ...وَ
رِ : وقال ونَ بِالنَّذْ وفُ  .]٧:اإلنسان[ ﴾...﴿يُ
ا هللاِ بِ ﴿: وقال ذَ الُوا هَ قَ يبًا فَ امِ نَصِ عَ األَنْ ثِ وَ رْ نَ احلَْ أَ مِ رَ َّا ذَ لُوا هللاِ ممِ عَ جَ مْ وَ هِ مِ عْ زَ

لُ إِىلَ وَ  وَ يَصِ هُ انَ هللاِ فَ ا كَ مَ لُ إِىلَ اهللاِ وَ مْ فَال يَصِ ائِهِ كَ َ انَ لِرشُ امَ كَ ائِنَا فَ كَ َ ا لِرشُ ذَ هَ
ونَ  مُ ْكُ ا حيَ اءَ مَ مْ سَ ائِهِ كَ َ  .]١٣٦:نعاماأل[ ﴾رشُ

نْتُمْ ﴿: وقال امَّ كُ أَلُنَّ عَ اهللاِ لَتُسْ مْ تَ نَاهُ قْ زَ َّا رَ يبًا ممِ ونَ نَصِ لَمُ عْ لُونَ ملَِا ال يَ ْعَ جيَ وَ
ونَ  ُ رتَ فْ  .]٥٦:النحل[ ﴾تَ

من نذر أن يطيع اهللا فليطعه, «: قال ملسو هيلع هللا ىلصوعن عائشة ريض اهللا عنها عن النبي 
 .»ومن نذر أن يعصيه فال يعصه

 .»٢٣٤و٧/٢٣٣«البخاري يف كتاب األيامن والنذور : أخرجه
 .فال جيوز الوفاء به رشكوالنذر لغري اهللا : قلت* 



 ٦١  

  تحريم الذبح لغير اهللا

لعن اهللا من «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : عن عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه قال
 .»ذبح لغري اهللا
 .»٣/١٥٦٧«مسلم يف آخر كتاب األضاحي : أخرجه

ِنيَ ﴿: وقال تعاىل املَ بِّ الْعَ َايتِ هللاِ رَ ممَ ْيَايَ وَ حمَ كِي وَ نُسُ اليتِ وَ لْ إِنَّ صَ ال  * قُ
نيَ  لِمِ لُ املُْسْ ا أَوَّ نَ أَ تُ وَ رْ لِكَ أُمِ بِذَ يكَ لَهُ وَ ِ  .]١٦٣−١٦٢ :األنعام[ ﴾رشَ

 .ذبحي, وعباديت, وحجي: نسكي أي
﴾: وقال سبحانه وتعاىل رْ انْحَ بِّكَ وَ لِّ لِرَ  .]٢:الكوثر[ ﴿فَصَ

يؤخذ من هذه األدلة أن الذبح عبادة والعبادة ال تكون إال هللا, وأن : قلت* 
من ذبح لغري اهللا كجني وقرب وغري ذلك, فهو يستحق اللعن والطرد من رمحة اهللا 

 .إال أن يتوب إىل اهللا, فمن تاب تاب اهللا عليه

  تحريم الحلف بغير اهللا

أدرك عمر بن  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا : هللا عنهامعن عبداهللا بن عمر ريض ا − ١
أال إن «: ملسو هيلع هللا ىلصاخلطاب وهو يسري يف ركب وعمر حيلف بأبيه, فناداهم رسول اهللا 

اهللا عز وجل ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم, فمن كان حالًفا فليحلف باهللا أو 
 .»ليصمت



 ٦٢  

 .»٧/٢٢١«البخاري يف كتاب اإليامن والنذور : أخرجه
 .»٣/١٢٦٧«ومسلم يف كتاب اإليامن 

من كان حالًفا فال «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : وعنه أيًضا ريض اهللا عنه قال − ٢
 .»حيلف إال باهللا

 .»٣/١٢٦٧«مسلم يف كتاب اإليامن : أخرجه
من حلف منكم «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال − ٣

تعال : احبهال إله إال اهللا, ومن قال لص: فقال يف حلفه بالالت والعزى فليقل
 .»أقامرك, فليتصدق بيشء

 .»٧/٢٢٢«البخاري يف كتاب اإليامن والنذور : أخرجه
 .»١٢٦٨−٣/١٢٦٧«ومسلم يف كتاب اإليامن 

من حلف باألمانة «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : عن بريدة ريض اهللا عنه قال − ٤
 .»فليس منا
 .»٣/٢٢٣«أبو داود يف كتاب اإليامن والنذور : أخرجه

 .بإسناد صحيح
: ومن هذه األدلة النبوية الصحيحة يتبني حتريم احللف بغري اهللا: قلت* 

كاألمانةن والعيش, وامللح, والرشف, واألب, واجلد, والكعبة, والنبي, 
ذلك من  إىل غري واألخوة, والصداقة, والزمالة, والرشف العسكري, والطالق

 .يك له, وأن احللف ال جيوز أن يكون إال باهللا وحده ال رشاملخلوقني



 ٦٣  

  هل المنجم ساحر؟

من اقتبس «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : عن عبداهللا بن عباس ريض اهللا عنهام قال
 .»علًام من النجوم, اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد

 .»٤/١٦« ٢٢أبو داود يف الطب, باب : أخرجه
 .»٢/١٢٢٨« ٢٨يف األدب, باب : وابن ماجه

 .بإسناد صحيح »٣١١و١/٢٢٧«: وأمحد
 .ومن هذا احلديث, يتبني لك أن كل منجم ساحر: قلت* 

 .وأن الشخص كلام زاد يف التنجيم زاد يف السحر
 .نعوذ باهللا من املنجمني السحرة



 ٦٤  

  هل الساحر كافر؟

نُ ﴿: قال اهللا تعاىل يْامَ لَ رَ سُ فَ ا كَ مَ نَ وَ يْامَ لَ لْكِ سُ ىلَ مُ يَاطِنيُ عَ تْلُوا الشَّ ا تَ وا مَ بَعُ اتَّ وَ
لَكِنَّ ال مَ وَ رَ وَ حْ ونَ النَّاسَ السِّ لِّمُ عَ وا يُ رُ فَ يَاطِنيَ كَ ِ بِبَابِلَ شَّ نيْ ىلَ املَْلَكَ لَ عَ ا أُنزِ

رْ  فُ نُ فِتْنَةٌ فَال تَكْ امَ نَحْ قُوال إِنَّ تَّى يَ دٍ حَ نْ أَحَ نِ مِ امَ لِّ عَ ا يُ مَ وتَ وَ ارُ مَ وتَ وَ ارُ هَ
 َ ونَ بِهِ بَنيْ قُ رِّ فَ ا يُ امَ مَ نْهُ ونَ مِ لَّمُ يَتَعَ نْ أ فَ ينَ بِهِ مِ ارِّ مْ بِضَ ا هُ مَ هِ وَ جِ وْ زَ ءِ وَ َحد إِلَّا بِإِذْنِ املَْرْ

القخ نم ةري اآلخف ا لَهم اهتَرنِ اشوا لَمملع لَقَدو مهنفَعال يو مهضُرا يم ونلَّمتَعيو ِا ام لَبِئْسو 
ا ملََ *  وا يعلَمونشروا بِه أَ�فُسهم لَو كَا�ُ وْ قَ اتَّ نُوا وَ ُمْ آمَ لَوْ أَهنَّ انُوا وَ ٌ لَوْ كَ ريْ نْدِ اهللاِ خَ نْ عِ ةٌ مِ ثُوبَ

ونَ  لَمُ عْ  .]١٠٣− ١٠٢ :البقرة[ ﴾يَ
دٍ ... ﴿: ومن هذه اآلية الكريمة: قلت*  نْ أَحَ نِ مِ امَ لِّ عَ ا يُ مَ امَ  وَ قُوال إِنَّ تَّى يَ حَ

رْ  فُ كْ نُ فِتْنَةٌ فَال تَ  .]١٠٢:البقرة[ ﴾...نَحْ
لشخص ال يمكن أن يتعلم السحر إال إذا كفر, فإذا كفر يتبني بوضوح أن ا

تعلمه, وبناء عىل هذه اآلية الكريمة فالساحر كافر, نعوذ باهللا من الكفر 
 .واإلحلاد, ومن أعامل أهل النار



 ٦٥  

  تحريم إتيان الكهان والعرافين

عن الكهان,  ملسو هيلع هللا ىلصسأل أناس رسول اهللا : عن عائشة ريض اهللا عنها قالت − ١
يا رسول اهللا, إهنم حيدثون : , فقالوا»إهنم ليسوا بيشء«: ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا فقال هلم رس

تلك الكلمة من احلق خيطفها «: ملسو هيلع هللا ىلصأحياًنا باليشء فيكون حًقا, فقال رسول اهللا 
اجلني فيقرقرها يف أذن وليه كقرقرة الدجاجة, فيخلطون فيها أكثر من مائة 

 .»كذبة
 :البخاري يف ثالثة مواضع: أخرجه

 .»٧/٢٨« ٤٦الطب, باب  −١
 .»٧/١٢٢« ١١٧األدب, باب  −٢
 .»٨/٢١٨« ٥٧التوحيد, باب  −٣

 .»٤/١٧٥٠«ومسلم يف كتاب السالم 
يا رسول اهللا, : قلت: عن معاوية بن احلكم السلمي ريض اهللا عنه قال − ٢

إين حديث عهد بجاهلية وقد جاء اهللا باإلسالم, وأن منا رجاًال يأتون الكهان, 
 .»انفال تأتوا الكه«: قال

ذاك يشء جيدونه يف صدورهم فال «: ومنا رجال يتطريون, قال: قلت: قال
 .»يصدهنم

 :مسلم يف موضعني: أخرجه
 .»٣٨٢−١/٣٨١« ٧املساجد ومواضع الصالة, باب  −١



 ٦٦  

 .»١٧٤٩−٤/١٧٤٨« ٣٥السالم, باب  −٢
من أتى عراًفا فسأله عن «: قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ملسو هيلع هللا ىلصعن بعض أزواج النبي  − ٣

 .»ه صالة أربعني ليلةيشء مل تقبل ل
 .»٤/١٧٥١« ٣٥مسلم يف كتاب السالم, باب : أخرجه

هو الذي خيرب الناس عن أشياء غيبية مل تقع بعد, كمهدي : الكاهن: قلت* 
أمني الكاهن وغريه, وكذا الذين خيربون عام يف الضمري, وقد علمت حتريم 

 .إتياهنم, وأهنم ليسوا عىل يشء بل هم عىل باطل
الذي يعرف الناس بموضع الضالة أو الرسقة وغريمها مما قد  هو: والعراف

وقع وخفي عىل الناس أمره, فيأتون إىل هذا العراف فيخربهم بموضع السحر 
أو الضالة أو الرسقة أو اسم السارق أو الساحر أو غري ذلك من األمور التي قد 

قبل ممن وقعت وخفيت عليهم, وقد علمت أيًضا حتريم إتياهنم, وأن اهللا ال ي
أتاهم وسأهلم صالة أربعني ليلة, عقوبة ما اقرتفوه من جريمة إتياهنم الكهان أو 

 .العرافني, نعوذ باهللا من الضالل بعد اهلدى



 ٦٧  

  تحريم تعليق الحروز والتمائم

أقبل إليه رهط  ملسو هيلع هللا ىلصعن عقبة بن عامر اجلهني ريض اهللا عنه أن رسول اهللا  − ١
يا رسول اهللا, بايعت تسعة وتركت هذا,  :فبايع تسعة وأمسك عن واحد, فقالوا

من علق متيمة فقد «: , فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال»إن عليه متيمة«: قال
 .»أرشك

 .بإسناد حسن »٤/١٥٦«أمحد : أخرجه
عن عباد بن متيم أن أبا بشري األنصاري ريض اهللا عنه أخربه أنه كان مع  − ٢

ال تبقني يف «: رسوًال  ملسو هيلع هللا ىلصل اهللا فأرسل رسو: يف بعض أسفاره قال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
 .»رقبة بعري قالدة من وتر أو قالدة إال قطعت

 .»٤/١٨«البخاري يف اجلهاد : أخرجه
 .»١٦٧٣, ٣/١٦٧٢« ٢٨يف اللباس, باب : ومسلم
 .»أرى ذلك من العني: قال مالك«: وزاد
يا رويفع, «: قال ملسو هيلع هللا ىلصعن رويفع بن ثابت ريض اهللا عنه أن رسول اهللا  − ٣

ة ستطول بك بعدي, فأخرب الناس أنه من عقد حليته, أو تقلد وتًرا, أو لعل احليا
 .»استنجى برجيع دابة أو عظم, فإن حممًدا بريء منه

 .»١٣٦−٨/١٣٥« ١٢النسائي يف الزينة, باب : أخرجه
 .بإسناد صحيح



 ٦٨  

يؤخذ من هذه األحاديث حتريم تعليق احلروز والتامئم, وسواء كان : قلت* 
أو حيوان أو سيارة أو بيت أو دكان أو شجرة أو غري ذلك, تعليقها يف إنسان 

وسواء كان هذا املعلق عظًام أو قرًنا أو نعًال أو شعًرا أو حلتيًتا أو فارعة أو وتًرا 
 .أو حديًدا أو صفًرا أو متيمة أو غري ذلك

إذ الكل اعتامد عىل غري اهللا, وركون إىل غري اهللا, واعتقاد يف غري اهللا, 
 غري اهللا, ووثوق بغري اهللا وهذا رشك باهللا, كام يف هذا احلديث والتفات إىل

 .»من علق متيمة فقد أرشك«: النبوي الرشيف
 :ومن هنا يتبني لك خطر القراءة يف الكتب التالية وهي: قلت* 
 .شمس املعارف − ١
 .املندل السليامين − ٢
 .السبعة العهود − ٣
 .حرز اجلوشن − ٤
 .أبو معرش الفلكي − ٥
 .جة فلكي بيت الفقيهنتي − ٦

 .وغريها من كتب السحر والضالل والتكهن واخلداع
 .نعوذ باهللا من اخلذالن, ونسأله السالمة من الغواية
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  ال يعلم الغيب أحد إال اهللا

يْبِ ... ﴿: قال اهللا تعاىل ىلَ الْغَ مْ عَ كُ انَ اهللاُ لِيُطْلِعَ ا كَ مَ  .]١٧٩:آل عمران[ ﴾...وَ
ولُ ﴿: وقال تعاىل ال أَقُ يْبَ وَ مُ الْغَ لَ ال أَعْ ائِنُ اهللاِ وَ زَ ي خَ ندِ مْ عِ ولُ لَكُ لْ ال أَقُ قُ

لْ هَ  َّ قُ ى إِيلَ ا يُوحَ بِعُ إِالَّ مَ تَّ لَكٌ إِنْ أَ مْ إِينِّ مَ ريُ أَفَال لَكُ الْبَصِ ى وَ مَ ي األَعْ تَوِ سْ لْ يَ
ونَ  رُ كَّ تَفَ  .]٥٠:األنعام[ ﴾تَ

اءَ ﴿: وقال تعاىل ا شَ ا إِالَّ مَ ال رضَ ا وَ عً فْ يسِ نَ لِكُ لِنَفْ لْ ال أَمْ نتُ  قُ لَوْ كُ اهللاُ وَ
نَ اخلَْ  تُ مِ ثَرْ تَكْ يْبَ السْ مُ الْغَ لَ مٍ أَعْ وْ ريٌ لِقَ بَشِ يرٌ وَ ذِ ا إِالَّ نَ نَ وءُ إِنْ أَ نِيَ السُّ سَّ ا مَ مَ ِ وَ ريْ

نُونَ  مِ ؤْ  .]١٨٨:األعراف[ ﴾يُ
مْ ﴿: وقال نوح عليه السالم ولُ لَكُ ال أَقُ يْبَ وَ مُ الْغَ لَ ال أَعْ ائِنُ اهللاِ وَ زَ ي خَ ندِ عِ

لَكٌ  ولُ إِينِّ مَ ال أَقُ  .]٣١:هود[ ﴾ ...وَ
ضِ ا﴿: ال تعاىلوق األَرْ اتِ وَ وَ مَ نْ يفِ السَّ مُ مَ لَ عْ لْ ال يَ ا قُ مَ يْبَ إِالَّ اهللاُ وَ لْغَ

ثُونَ  بْعَ انَ يُ يَّ ونَ أَ رُ عُ شْ  .]٦٥:النمل[ ﴾يَ
لَ : وقال تعاىل تِهِ ﴿فَ وْ ىلَ مَ مْ عَ هلَُّ ا دَ تَ مَ يْهِ املَْوْ لَ يْنَا عَ لُ  امَّ قَضَ أْكُ ضِ تَ ةُ األَرْ ابَّ إِالَّ دَ

ابِ  ذَ ا لَبِثُوا يفِ الْعَ يْبَ مَ ونَ الْغَ لَمُ عْ انُوا يَ نُّ أَنْ لَوْ كَ ِ بَيَّنَتِ اجلْ رَّ تَ امَّ خَ لَ هُ فَ أَتَ نسَ مِ
نيِ   .]١٤:سبأ[ ﴾املُْهِ

وَ ﴿: وقال تعاىل ا إِالَّ هُ هَ لَمُ عْ يْبِ ال يَ اتِحُ الْغَ فَ هُ مَ نْدَ عِ  .]٥٩:األنعام[ ﴾...وَ
يْبُ هللاِفَ ... ﴿: وقال تعاىل امَ الْغَ لْ إِنَّ  .]٢٠:يونس[ ﴾...قُ
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يْبُ السَّ ﴿: وقال تعاىل هللاِ غَ ضِ وَ األَرْ اتِ وَ وَ  .]١٢٣:هود[ ﴾...مَ
ا﴾: وقال تعاىل دً يْبِهِ أَحَ ىلَ غَ رُ عَ ظْهِ يْبِ فَال يُ ُ الْغَ املِ  .]٢٦:اجلن[ ﴿عَ
ضِ ﴿: وقال تعاىل األَرْ اتِ وَ وَ مَ يْبُ السَّ مُ بِامَ لَبِثُوا لَهُ غَ لَ لِ اهللاُ أَعْ  ﴾....قُ

 .]٢٦:الكهف[
مفاتيح «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : وعن عبداهللا بن عمر ريض اهللا عنهام قال

 :الغيب مخس ال يعلمهن إال اهللا
 .ال يعلم أحد ما يكون يف غد إال اهللا* 
 .وال يعلم أحد ما يكون يف األرحام إال اهللا* 
 .وال تعلم نفس ماذا تكسب غًدا, وال تدري نفس بأي أرض متوت* 
 .لم أحد متى جييء املطر إال اهللاوال يع* 
 .»وال يعلم متى تقوم الساعة إال اهللا* 

 :البخاري يف أربعة مواضع وهي كام ييل: أخرجه
 .»٢/٢٣«االستسقاء  −١
 .»٥/١٩٣«تفسري سورة األنعام  −٢
 .»٦/٢١«تفسري سورة لقامن  −٣
 .»١٦٦−٨/١٦٥«التوحيد  −٤

 .بإسناد صحيح »٢/٥٢«وأخرجه أمحد 
ومن هذه اآليات الكريامت واحلديث النبوي الرشيف, يتبني : قلت* 
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للقارىء اللبيب بطالن ما عليه الكهان والعرافون واملنجمون من الدجل 
والتضليل, كمهدي أمني وصاحبة الوصوف واملجبة وقوير وغريهم من 

 .الكهان, وأنه ال يعلم الغيب أحد إال اهللا وحده ال رشيك له

  وحدهوجوب التوكل على اهللا 

ىلَ اهللاَِّ إِنَّ  ...﴿: قال اهللا تعاىل لْ عَ كَّ تَوَ تَ فَ مْ زَ ا عَ إِذَ لِنيَ  فَ كِّ ِبُّ املُْتَوَ آل [﴾اهللاََّ حيُ
 ]١٥٩:عمران

كِيالً ...﴿: وقال تعاىل ى بِاهللاِ وَ فَ كَ ىلَ اهللاِ وَ لْ عَ كَّ وَ تَ مْ وَ نْهُ ضْ عَ رِ أَعْ  ﴾فَ
 .]٨١:النساء[

يعُ ﴿: وقال تعاىل مِ وَ السَّ هُ هُ ىلَ اهللاِ إِنَّ لْ عَ كَّ وَ تَ ا وَ نَحْ هلََ اجْ مِ فَ لْ وا لِلسَّ نَحُ إِنْ جَ وَ
لِيمُ   .]٦١:األنفال[ ﴾الْعَ

كَّ ﴿: وقال تعاىل وَ تَ فَى بِهِ وَ كَ هِ وَ دِ مْ بِّحْ بِحَ سَ وتُ وَ مُ ي ال يَ يِّ الَّذِ ىلَ احلَْ لْ عَ
ا بِريً بَادِهِ خَ نُوبِ عِ  .]٥٨:الفرقان[ ﴾بِذُ

يزِ ﴿: وقال تعاىل زِ ىلَ الْعَ لْ عَ كَّ وَ تَ يمِ  وَ حِ ومُ *  الرَّ قُ نيَ تَ اكَ حِ رَ ي يَ بَكَ *  الَّذِ لُّ قَ تَ وَ
ينَ  دِ اجِ لِيمُ *  يفِ السَّ يعُ الْعَ مِ وَ السَّ هُ هُ  .]٢٢٠−٢١٧ :الشعراء[ ﴾إِنَّ

ىلَ اهللاِ إِنَّ ﴿: وقال تعاىل لْ عَ كَّ تَوَ قِّ املُْبِنيِ فَ ىلَ احلَْ  .]٧٩:النمل[ ﴾كَ عَ
وْ ﴿: وقال تعاىل ا قَ ى يَ وسَ الَ مُ قَ نْتُمْ وَ لُوا إِنْ كُ كَّ وَ يْهِ تَ لَ عَ نْتُمْ بِاهللاِ فَ نْتُمْ آمَ مِ إِنْ كُ

نيَ مُ  لِمِ مِ الظَّاملِِنيَ *  سْ وْ قَ نَا فِتْنَةً لِلْ لْ عَ ْ نَا ال جتَ بَّ نَا رَ لْ كَّ وَ ىلَ اهللاِ تَ الُوا عَ قَ نَا *  فَ نَجِّ وَ
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ينَ  افِرِ مِ الْكَ وْ نَ الْقَ تِكَ مِ َ محْ  .]٨٦−٨٤ :يونس[ ﴾بِرَ
مُ ﴿: وقال تعاىل يْهِ لَ لُوا عَ خُ امَ ادْ يْهِ لَ مَ اهللاُ عَ عَ ونَ أَنْ افُ َ ينَ خيَ نَ الَّذِ النِ مِ جُ الَ رَ قَ

ىلَ ا عَ الِبُونَ وَ مْ غَ إِنَّكُ وهُ فَ تُمُ لْ خَ ا دَ إِذَ نِنيَ الْبَابَ فَ مِ ؤْ نتُمْ مُ لُوا إِنْ كُ كَّ تَوَ  ﴾هللاِ فَ
 .]٢٣:املائدة[

مُ ﴿: وقال تعاىل لَكِنَّ اهللاَ يَ مْ وَ ثْلُكُ ٌ مِ نُ إِالَّ بَرشَ مْ إِنْ نَحْ هُ لُ سُ مْ رُ الَتْ هلَُ ىلَ قَ نُّ عَ
مْ  أْتِيَكُ انَ لَنَا أَنْ نَ ا كَ مَ بَادِهِ وَ نْ عِ اءُ مِ شَ نْ يَ لِ  مَ كَّ يَتَوَ لْ ىلَ اهللاِ فَ عَ نِ اهللاِ وَ لْطَانٍ إِالَّ بِإِذْ بِسُ

نُونَ  مِ يْ *  املُْؤْ ا آذَ ىلَ مَ نَّ عَ َ ربِ لَنَصْ نَا وَ بُلَ ا سُ انَ دَ دْ هَ قَ ىلَ اهللاِ وَ لَ عَ كَّ تَوَ ا لَنَا أَالَّ نَ مَ ا وَ ونَ تُمُ
لُونَ  كِّ لِ املُْتَوَ كَّ يَتَوَ لْ ىلَ اهللاِ فَ عَ  .]١٢−١١ :إبراهيم[ ﴾وَ

لو أنكم «: يقول ملسو هيلع هللا ىلصوعن عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه أنه سمع نبي اهللا 
 »تتوكلون عىل اهللا حق توكله لرزقكم كام يرزق الطري, تغدو مخاًصا وتروح بطانا

 .]حديث حسن[
 .»٤/٥٧٣« ٣٣الرتمذي يف الزهد, باب : أخرجه

 .»٢/١٣٩٤« ١٤وابن ماجه يف الزهد أيًضا, باب 
 .واللفظ له »١/٢٠«وأمحد 

* * ** 
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  تعريف البدعة

بنية التعبد  ملسو هيلع هللا ىلصموت النبي  كل اعتقاد أو لفظ أو عمل أحدث بعد: البدعة
 .والتقرب ومل يدل عليه الدليل من الكتاب وال من السنة, وال إمجاع السلف

  أقسام البدعة خمسة وكلهاضاللة
  وبعضها أشر من بعض

 :بدعة اعتقادية − ١
 .وهو كل اعتقاد خيالف الكتاب والسنة

 :بدعة لفظية − ٢
 .ب والسنةهو كل لفظ تلفظ به الشخص تعبًدا وهو خمالف للكتا

 :بدعة بدنية − ٣
 .خمالفة للكتاب والسنة اإلنسان تعبًدا وهي هو كل حركة صدرت من

 :بدعة مالية − ٤
 .هو كل مال رصف تعبًدا يف يشء خمالف للكتاب والسنة

 :بدعة تركية − ٥
هو كل من ترك شيًئا من الدين أو املباح تعبًدا, كمن ترك النكاح أو أكل 

 )....ص(ظر اللحم تعبًدا وتبتًال وان
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  احذروا البدع في الدين

من أحدث يف «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : عن عائشة ريض اهللا عنها قالت − ١
 .»أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

 .»٣/١٦٧«البخاري يف الصلح : أخرجه
 .»٣/١٣٤٣«ومسلم يف األقضية 

 :»٣/١٣٤٤«ويف رواية ملسلم 
 .»من عمل عمًال ليس عليه أمرنا فهو رد«
إذا خطب  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهللا : جابر بن عبداهللا ريض اهللا عنه قالعن  − ٢
فإن خري احلديث كتاب اهللا, وخري اهلدي هدي حممد, ورش : أما بعد... «: يقول

 .»]وكل ضاللة يف النار[وكل بدعة ضاللة, ] وكل حمدثة بدعة[األمور حمدثاهتا, 
 .والسياق له »٢/٥٩٢« ١٣: مسلم يف اجلمعة, باب: أخرجه

 .والزيادتان له »١٨٩−٣/١٨٨« ٢٢: نسائي يف العيدين, بابوال
تفكر يا أخي املسلم يف هذين احلديثني الصحيحني, النبويني الرشيفني, * 

اللذين خرجا من مشكاة النبوة, وأمعن النظر فيهام جتدمها شفاء لك إن شاء اهللا 
بدعة  قد حكم عىل كل ملسو هيلع هللا ىلصمن كل بدعة أحدثت يف دين اهللا, ذلك أن رسول اهللا 

وكل يا أخي املسلم من  »كل«: بعض وبعض, وإنام قال: بأهنا ضاللة, ومل يقل
 .ألفاظ العموم
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 .»من عمل عمًال ليس عليه أمرنا فهو رد«: ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك قوله 
 .»دّ رَ «: عىل حسب نية صاحبه, بل حكم عليه بأنه: مردود, ومل يقل: أي

حدث يف الدين ليس كل بدعة ضاللة, وليس كل عمل أ: فإذا قال لك قائل
?? ومن أتقى هللا, أنت أم ? ملسو هيلع هللا ىلصمن أعلم, أنت أم رسول اهللا : فهو مردود, فقل له

??? فإن قال برصيح هذين احلديثني واعتقدمها وعمل بام فيهام  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
 .فذاك

ال يزال مًرصا عىل قوله األول بأنه ليس كل بدعة ضاللة, وال كل  وإن كان
, »كل بدعة ضاللة«: لرسول يف شق يقولإن ا: أمر حمدث مردود, فقل له

, وأنت يف الشق اآلخر »من عمل عمل عمًال ليس عليه أمرنا فهو رد«: ويقول
هذه منك : ليس كل بدعة ضاللة وال كل عمل حمدث مردود, فقل له: تقول

 !!!ملسو هيلع هللا ىلصمشاقة للرسول 
دِ ﴿: وذكره بقول اهللا سبحانه وتعاىل عْ نْ بَ ولَ مِ سُ اقِقِ الرَّ شَ نْ يُ مَ َ لَهُ وَ بَنيَّ ا تَ مَ

ا لِّهِ مَ وَ نِنيَ نُ مِ بِيلِ املُْؤْ َ سَ ريْ تَّبِعْ غَ يَ  وَ دَ ا اهلُْ ريً صِ تْ مَ اءَ سَ نَّمَ وَ هَ لِهِ جَ نُصْ ىلَّ وَ وَ  ﴾تَ
 .]١١٥:النساء[

 .توفنا عىل الكتاب والسنة, ونجنا من البدع كلها يا رب العاملني اللهم



 ٧٦  

  حكم بناء القباب والمشاهد على القبور

 :ملسو هيلع هللا ىلصهنى رسول اهللا «: عن جابر بن عبداهللا ريض اهللا عنهام قال − ١
 .أن جيصص القرب* 
 .وأن يقعد عليه* 
 .»وأن يبنى عليه* 

 .»٢/٦٦٧«مسلم يف كتاب اجلنائز : أخرجه
أال : قال يل عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه: يب اهلياج األسدي قالعن أ − ٢

ال تدع متثاًال إال طمسته, وال قًربا «: أن ملسو هيلع هللا ىلصأبعثك عىل ما بعثني عليه رسول اهللا 
 .»مرشًفا إال سويته

 .»٢/٦٦٦«مسلم يف كتاب اجلنائز : أخرجه
 :يؤخذ من هذين احلديثني ما ييل: قلت* 

 .بورحتريم البناء عىل الق − ١
 .حتريم جتصيصها − ٢
 .حتريم القعود عليها − ٣
 .حتريم تصوير ذوات األرواح − ٤
 .وجوب طمس صور ذوات األرواح − ٥
 .وجوب هدم ما بني عىل القبور − ٦



 ٧٧  

وإذا تقرر لك هذا علمت أن رفع (: قال العالمة الشوكاين رمحه اهللا تعاىل* 
فاعله  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا القبور ووضع القباب واملساجد واملشاهد عليها قد لعن 

اشتد غضب اهللا عىل قوم اختذوا قبور أنبيائهم «: تارة كام تقدم, وتارة قال
, فدعا عليهم بأن يشتد غضب اهللا عليهم بام فعلوه من هذه املعصية »مساجد

 .وذلك ثابت يف الصحيح
وتارة هنى عن ذلك, وتارة بعث من هيدمه, وتارة جعله من فعل اليهود 

ال تتخذوا قربي «: , وتارة قال»ال تتخذوا قربي وثنًا«: قالوالنصارى, وتارة 
ن فيه, كام صار يفعله كثري من عباد القبور, جيعلون ملن وأي موسًام جيتمع »عيًدا

يعتقدونه من األموات أوقاًتا معلومة جيتمعون فيها عند قبورهم ينسكون هلا 
ن أفعال هؤالء املناسك, ويعكفون عليها, كام يعرف ذلك كل أحد من الناس م

املخذولني, الذين تركوا عبادة اهللا الذي خلقهم ورزقهم ثم يميتهم وحيييهم, 
وعبدوا عبًدا من عباد اهللا, صار حتت أطباق الثرى, ال يقدر عىل أن جيلب لنفسه 

لْ ال ﴿: فيام أمره اهللا أن يقول ملسو هيلع هللا ىلصنفًعا وال يدفع عنها ًرضا, كام قال رسول اهللا  قُ
يسِ  لِكُ لِنَفْ ا أَمْ ال رضَ ا وَ عً فْ  .]١٨٨:األعراف[ ﴾...نَ

فانظر كيف قال سيد البرش وصفوة اهللا من خلقه بأمر ربه أنه ال يملك لنفسه 
يا فاطمة بنت حممد ال أغني عنك من « :ًرضا وال نفًعا, وكذلك قال فيام صح عنه

 .»اهللا شيًئا



 ٧٨  

يف نفسه ويف أخص قرابته به وأحبهم إليه,  ملسو هيلع هللا ىلصفإذا كان هذا قول رسول اهللا 
فام ظنك بسائر األموات الذين مل يكونوا أنبياء معصومني وال رسًال مرسلني, بل 

ل هذه غاية ما عند أحدهم أنه فرد من أفراد هذه األمة املحمدية, وواحد من أه
امللة اإلسالمية? فهو أعجز وأعجز أن ينفع أو يدفع عنها رضًرا, وكيف ال يعجز 

, وأخرب به أمته كام أخرب عنه, وأمره بأن  ملسو هيلع هللا ىلصعن يشء قد عجز عنه رسول اهللا 
يقول للناس بأنه ال يملك لنفسه ًرضا وال نفًعا, وأنه ال يغني عن أخص قرابته 

 من اهللا شيًئا?
مع من له أدنى نصيب من علم, أو أقل حظ من عرفان كيف يط! فيا عجًبا* 

أن ينفعه أو يرضه فرد من أفراد أمة هذا النبي الذي يقول عن نفسه هذه املقالة? 
واحلال أنه فرد من التابعني له املقتدين برشعه, فهل سمعت أذناك أرشدك اهللا 

 !بضالل عقل أكرب من هذا الضالل الذي وقع فيه عباد أهل القبور?
ونَ إِ ﴿ عُ اجِ ا إِلَيْهِ رَ إِنَّ ا هللاِ وَ  .]١٥٦:البقرة[ ﴾نَّ

ضمن جمموعة التوحيد, طبع وزارة اإلعالم  »٧٦−٧٥«: انتهى من رشح الصدور ص
 .بصنعاء والثقافة



 ٧٩  

  تحريم الصالة إلى القبور

ال تصلوا إىل «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قال ,عن أيب مرثد الغنوي ريض اهللا عنه
 .»القبور, وال جتلسوا عليها

 .»٢/٦٦٨« ٣٣: مسلم يف اجلنائز, باب: أخرجه
النص رصيح يف حتريم الصالة إىل القبور, ويف حتريم اجللوس : قلت* 

, وال »األصل يف النهي التحريم إال لصارف« :األصوليةعليها, كام هي القاعدة 
,  ملسو هيلع هللا ىلصل خيالفون أوامر اهللا وأوامر ر سول اهللا اصارف له هنا, فليتق اهللا رج

لْ ...﴿: وليتذكروا قول اهللا سبحانه وتعاىل هِ أَنْ فَ رِ نْ أَمْ ونَ عَ الِفُ َ ينَ خيُ رِ الَّذِ ذَ يَحْ
ا ذَ مْ عَ يبَهُ مْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِ يبَهُ لِيمٌ تُصِ  .]٦٣:النور[ ﴾بٌ أَ

  حكم الزيارات السنوية
  المحددة لبعض القبور

هل هذه الزيارات السنوية املحددة لبعض القبور والتي يقع فيها الرقص : سؤال
 أنواع املنكرات هل يقرها الرشع??? واالختالط وغري ذلك من

إن هذه الزيارات السنوية املحددة لبعض : واجلواب واهللا املوفق للصواب
ال  ,والتي يقع فيها الرقص واالختالط وغري ذلك من أنواع املنكرات ,القبور

يقرها الرشع بل هي من األمور املحدثة يف الدين, والعادات السيئة التي ما أنزل 



 ٨٠  

ق والعلامء احلسلطان, والواجب عىل املسؤولني ثبتنا اهللا وإياهم عىل  اهللا هبا من
وفقنا اهللا وإياهم أن يغريوا مثل هذا املنكر الشنيع الذي يدعو إىل هدم العقيدة 
اإلسالمية من قلوب الرجال والنساء, ويدعو إىل تدهور األخالق والقيم 

 .اإلسالمية, وقد سبقت أدلة التحذير من البدع فراجعه
 .وهذه من البدع لكوهنم خصوا زماًنا ومكاًنا وقًربا بدون دليل رشعي

  .وقد ينضم إليها بعض املنكرات والرشكيات والعياذ باهللا
ثم اعلموا وفقني اهللا وإياكم أن زيارة القبور تنقسم إىل ثالثة أقسام وهي كام * 
 :ييل

 .زيارة رشعية − ١
 .زيارة بدعية − ٢
 .زيارة رشكية − ٣

 :لزيارة الرشعية, فهي التي رشعها اإلسالم بالرشطني التالينيفأما ا− ١
 .أن ال يشد الرحال إليها − ١

ال تشدوا «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قال , اهللا عنهيضفعن أيب سعيد اخلدري ر
واملسجد , واملسجد احلرام, مسجدي هذا :الرحال إال إىل ثالثة مساجد

 .»األقىص
 .٨٢٧: قم, ومسلم ر١١٣٩: البخاري رقم: أخرجه



 ٨١  

 .أن ال يقول الزائر هجًرا − ٢
هنيتكم عن زيارة القبور «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : وعن بريدة ريض اهللا عنه قال

 .»فزوروها
 .»٢/٦٧٢«مسلم يف آخر اجلنائز : أخرجه

 :بلفظ »٤/٨٩« ١٠٠ورواه النسائي يف اجلنائز, باب 
 .»ا هجًراهنيتكم عن زيارة القبور, فمن أراد أن يزور فليزر وال تقولو«

 .وإسناده صحيح
 . »هجًرا: وال تقولوا«: ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 
البن األثري  »النهاية«الكالم الفاحش, راجع إن شئت : بضم اهلاء هو: اهلجر

»٥/٢٤٥«. 
عن القول الفاحش  ملسو هيلع هللا ىلصفانظر رمحك اهللا كيف هنانا رسول اهللا : قلت* 

دعو األموات والباطل عند زيارة القبور, وأي قول أعظم فحًشا وبطالًنا من أن ت
من دون اهللا, وتستغيث هبم من دون اهللا, فهذا واهللا هلو منتهى الفحش 

ونَ ﴿: والبطالن, ولكن األمر كام قال اهللا لَمُ عْ ثَرَ النَّاسِ ال يَ لَكِنَّ أَكْ  .﴾وَ
ا يف القرآن الكريم, وهي  :يف أحد عرش موضعً

و  ٦: , والروم٣٨: , والنحل٦٨و  ٤٠و  ٢١: , ويوسف١٨٧: األعراف
 .٢٦: , واجلاثية٥٧: , وغافر٣٦و  ٢٨: , وسبأ٣٠

ونَ ﴿: وصدق اهللا إذ يقول كُ ِ رشْ مْ مُ هُ مْ بِاهللاِ إِالَّ وَ هُ ثَرُ نُ أَكْ مِ ؤْ ا يُ مَ  ﴾وَ



 ٨٢  

 .]١٠٦:يوسف[
الزيارة البدعية, فهي التي تفقد رشًطا من هذين الرشطني فضًال  وأما − ٢

 .عن أكثر
وأما الزيارة الرشكية, فهي التي وقع صاحبها يف نوع من أنواع الرشك  − ٣

باهللا; كدعاء غري اهللا, أو الذبح هلم, أو النذر هلم, أو االستغاثة هبم, أو االستعانة 
 .هبم, أو االستعاذة هبم, إىل غري ذلك

 
**** 



 ٨٣  

  حكم من جعل المقابر طرقًا ومالعب
  ومواقف للسيارات

ا ومواقف للسيارات, وبناء الدكاكني عليها, : سؤال هل جيوز جعل املقابر طرقً
 وغري ذلك من أنواع اإلهانة???

إن االعتداء والظلم حرام سواء كان عىل : واجلواب واهللا املوفق للصواب
ألموات أشد حرمة, هلذا احلديث النبوي األحياء أو عىل األموات, بل إنه عىل ا

 :الرشيف
ألن جيلس أحدكم «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال

 .»عىل مجرة فتحرق ثيابه, فتخلص إىل جلده, خري له من أن جيلس عىل قرب
 .٩٧١: رقم »٢/٦٦٧« ٣٣مسلم يف اجلنائز, باب : أخرجه

باهللا واليوم اآلخر أن يؤذي أخاه وعليه فال جيوز ملسلم يؤمن : قلت* 
املسلم حًيا كان أو ميتا, وعىل الدولة أن متنع الظلمة الذين يتخذون املقابر طرًقا 

 .وأسواًقا وجمالس عليها يتكئون
 .وعىل العلامء بيان احلق الذي عليهم

 .واهللا املوفق



 ٨٤  

  تحريم أذية المسلمين

 ): ٢٠٣٢(: رقم )٤/٣٣١(: قال اإلمام الرتمذي يف جامعه
حدثنا الفضل بن موسى, : حدثنا حييى بن أكثم واجلارود بن معاذ قاال

صعد : حدثنا احلسني بن واقد عن أوىف بن دهلم عن نافع عن ابن عمر قال
يا معرش من قد أسلم بلسانه ومل «: املنرب فنادى بصوت رفيع فقال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

هم وال تتبعوا عوراهتم, فإنه يفض اإليامن إىل قلبه, ال تؤذوا املسلمني وال تعريو
من تتبع عورة أخيه املسلم تتبع اهللا عورته, ومن تتبع اهللا عورته يفضحه ولو يف 

 .»جوف رحله

‡äÛa@ÞbuŠZ@ @

صدوق, وفيه كالم : هو الفقيه القايض, ويف التقريب: حييى بن أكثم* 
, لكنه هنا مقرون باجلارود, واجلارود بن )١١/١٧٩( »التهذيب«انظره يف 

 ).٢/٥٣( »التهذيب«وثقه النسائي كام يف : عاذم
 ).٧/٢٨٦( »التهذيب«: وثقه غري واحد, انظر: والفضل بن موسى* 

قايض مرو وثقه حييى بن معني, وقال أبو زرعة : واحلسني بن واقد* 
 .ليس به بأس: والنسائي
 ).٢/٣٧٣( »التهذيب«: انظر



 ٨٥  

 .وثقه النسائي: وأوىف بن دهلم* 
 ).١/٣٨٥( »التهذيب«: انظر

 .ثقة ثبت فقيه: »التقريب«هو موىل عبداهللا بن عمر, قال يف : ونافع* 
 .هو عبداهللا, صحايب ابن صحايب: وابن عمر* 
فاحلديث صحيح واحلمد هللا, وفيه حتريم أذية املسلمني, وحتريم : قلت* 

 .تعيريهم, وحتريم تتبع عوراهتم

  وأقسام أهلها أقسام الدور

 :الدور ثالث
 .دار اآلخرة − ٣        .دار الربزخ −٢               .لدنيادار ا − ١

والناس ينقسمون يف هذه الدور الثالث إىل ثالثة أقسام, وكل قسم ينقسم إىل 
 :أقسام, وهم

 .وهم قسامن    مؤمنون − ١
 .وهم قسامن    منافقون − ٢
 .وهم قسامن    كافرون − ٣

 :املؤمنون قسامن
 .أصحاب اليمني وهم األبرار −٢               .سابقون وهم املقربون − ١

 .....−....: وانظر ص



 ٨٦  

  النفاق

 :النفاق قسامن
 .اعتقادي − ١
 .عميل − ٢

 :وإن شئت فقل
 .أكرب − ١
 .أصغر − ٢

 :وإن شئت فقل
 .خمرج من امللة − ١
 .غري خمرج من امللة − ٢

 :وإن شئت فقل
 .نفاق الكفر − ١
 .نفاق العمل − ٢

 ).١١/٣٦٣(السري للذهبي : انظر
وهو األكرب وهو املخرج من امللة, وهو نفاق الكفر : ا النفاق االعتقاديفأم

 .أن يظهر صاحبه اإلسالم ويبطن الكفر: فهو



 ٨٧  

 :وأما النفاق العميل, وهو األصغر, وهو غري خمرج من امللة, فهو أقسام منها
 .إذا حدث كذب − ١
 .إذا وعد أخلف − ٢
 .إذا ائتمن خان − ٣
 .إذا عاهد غدر − ٤
 .م فجرإذا خاص − ٥
 .من مل حيدث نفسه بالغزو − ٦

 :املنافقون قسامن
 .منافق خالص − ١
 .منافق فيه شعبة من النفاق − ٢

 ......−....: وانظر ص



 ٨٨  

  الكفر

 :الكفر قسامن
 .أكرب − ١

 .أصغر − ٢ 
 :وإن شئت فقل

 .خمرج من امللة − ١
 .غري خمرج من امللة − ٢ 

 .فأما الكفر األكرب, وهو املخرج من امللة
 :هي فأقسام
 .كفر اجلحود −٢                                          .كفر التكذيب − ١
 .كفر االستهزاء والسخرية −٤                                            .كفر اإلنكار − ٣
 .كفر العناد −٦                          .كفر اإلباء واالستكبار − ٥
 .كفر الرشك −٨                                            .كفر اإلحلاد − ٧
 .كفر اإلعراض −١٠                                            .كفر الشك − ٩
 .كفر النفاق −١١
 ).٣٤٢ص( »رشح الطحاوية«كفر الزندقة  −١٢
 .كفر املواالة ألعداء اإلسالم −١٣



 ٨٩  

 .كفر املنجمني والسحرة − ١٥                                               .كفر الردة −١٤
 .كفر من يصدق املنجمني والكهان −١٦
 .كفر االستحالل −١٧

 
* * ** 

 :وأما الكفر األصغر, وهو غري خمرج من امللة فأقسام منها
 .كفر األخوة −٢                                             .كفر النعمة − ١
 .كفر الطعن يف األنساب −٤                                            .كفر العرشة − ٣
 .كفر الرغبة عن األب −٦                           .كفر النياحة عىل امليت − ٥
 .كفر احلكم بغري ما أنزل اهللا إذا مل يستحل − ٧

أكرب كالسجود والركوع والذبح لغري اهللا, : الكفر العميل قسامن: تنبيه* 
 .غري ما أنزل اهللا إذا مل يستحلوأصغر كاحلكم ب

 :الكفار قسامن
 .كفار أصليون − ١

 .كفار مرتدون − ٢ 
ا  :الكفار قسامن أيضً

 .كفار مقلدون −٢                            .ر دعاة إىل الكفراكف − ١



 ٩٠  

 .األدلة عىل ما ذكرته يف أقسام الدور وأقسام أهلها كثرية معلومة :تنبيه* 

  الشرك

 :الرشك قسامن
 .أكرب − ١
 .أصغر − ٢

 :وإن شئت فقل
 .خمرج من امللة − ١

 .غري خمرج من امللة − ٢ 
 :فأما الرشك األكرب, وهو املخرج من امللة, وهو رشك الكفر, فهو أقسام منها* 

 .رشك يف األلوهية − ٢                    .رشك يف الربوبية − ١
 .رشك يف األسامء والصفات − ٣

ا منهاوأما الرشك األصغر فهو غ*   :ري خمرج من امللة, وهو أقسام أيضً
 .يسري الرياء − ١
 .احللف بغري اهللا من غري تعظيم − ٢
 .هبا إال بإذن اهللا تعليق التامئم بغري اعتقاد النفع − ٣
 .من غري اعتقاد يف املقول له »أنا واثق يف اهللا وفيك«: قول − ٤

الرشك اللفظي الرشك العميل والرشك اخلفي والرشك االعتقادي و: تنبيه* 



 ٩١  

 .....−...: وانظر ص. قد يكون أكرب وقد يكون أصغر



 ٩٢  

  البدعة

 :البدعة قسامن
 .كربى − ١
 .صغرى − ٢

 :وإن شئت فقل
 .مفسقة  −٢                         .مكفرة − ١

 ).٣٨٥ص(البن حجر  »هدي الساري«: انظر
 :وإن شئت فقل

 .من امللة ةخمرج − ١
 .غري خمرجة من امللة − ٢

الكربى وهي املكفرة, وهي املخرجة من امللة, فهي التي تصل  البدعة فأما* 
 .بصاحبها إىل حد الكفر

وأما البدعة الصغرى وهي املفسقة, وهي غري خمرجة من امللة فهي التي ال * 
 .تصل بصاحبها إىل حد الكفر

 :املبتدعون قسامن
 .يهاغري دعاة إل −٢                          .دعاة إىل بدعتهم − ١

 .)....ص(وانظر  ].٣٨٥: ص ,هدي الساري البن حجر العسقالين[انظر 



 ٩٣  

  الخاتمة

هبذا القدر أكتفي, واهللا أسأل أن جيعل عميل هذا, وكل أعاميل, خالصة 
لوجهه الكريم, وأن جيمع املسلمني عىل الكتاب والسنة, وأن ينرص احلق وأهله, 

 .مر دينهموأن خيذل الباطل وأهله, وأن يبرص املسلمني بأ
وصىل اهللا وسلم عىل عبده ورسوله حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسليًام 

 .كثًريا
 وسبحان اهللا وبحمده, سبحانك اللهم وبحمدك
 .أشهد أن ال إله إال أنت, أستغفرك وأتوب إليك

 هـ١٤٢٩رمضان عام ١٥: احلديدة يف
 بقلم

 حممد بن عبد الوهاب بن عيل الوصايب العبديل: أيب إبراهيم
* * * 



 ٩٤  

  المحتويات

  ٥  ........................................  كلامت أصحاب الفضيلة العلامء

  ٦  .............................  كلمة الشيخ العالمة أمحد بن أمحد سالمة رمحه اهللا −١
  ١١  ................................  كلمة الشيخ العالمة  حممد بن سعيد الشيباين −٢
  ٢٠  .............................  كلمة الشيخ العالمة  حممد بن عيل مكرم الطيس −٣
  ٦  ..................................  كلمة الشيخ العالمة مقبل بن هادي الوادعي −٤

  ٨  .................................................................  :امتيازاته

  ١٣  ..............................  حممد بن إسامعيل العمراينكلمة الشيخ العالمة  −٥
  ١٨  ................................  كلمة الشيخ العالمة عبد اهللا الوظاف الرشيف −٦
  ٩  ....................................  كلمة الشيخ العالمة أمحد بن حييى النجمي −٧

  ٢١  ..........................................................  مقدمة الطبعة اخلامسة
  ٢٢  .............................................................  مقدمة الطبعة الثانية

  ٢٤  .............................................................  ال إله إال اهللا: معنى
  ٢٤  ..........................................................  حممدٌ رسول اهللا: معنى

  ٢٥  ........................................................................  أين اهللا?
  ٢٦  ..............................................................  مراتب الدين ثالثة
  ٢٦  ................................................................  تعريف اإلسالم

  ٢٧  ............................................................  أركان اإلسالم مخسة
  ٢٨  ..................................................................  تعريف اإليامن

  ٢٨  ...............................................................  أركان اإليامن ستة
  ٢٨  ...............................................................  أدلة زيادة اإليامن

  ٢٩  ..........................................................  من أدلة نقصان اإليامن
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  ٣٠  ............................................................  اإلحسان ركن واحد
  ٣١  .................................................................  تعريف التوحيد
  ٣٢  ....................................................................  أدلة التوحيد

  ٣٤  ............................................................  ام التوحيد أربعةأقس
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  ٣٥  .........................................................  .توحيد الربوبية: األول
  ٣٦  ..........................................................  توحيد األلوهية: الثاين
  ٣٧  ...............................................  توحيد األسامء والصفات: الثالث
  ٣٧  ........................................................  !!!توحيد املتابعة: الرابع

  ٤٠  ...............................................................  أقسام السنة أربعة
  ٤١  ..................................................................  تعريف العبادة

  ٤١  .............................................................  أقسام العبادة مخسة
  ٤٢  ....................................................  ال يقبل أي عمل إال برشطني
  ٤٤  ...................................................  دين اإلسالم مبني عىل أصلني

  ٤٦  ...................................................................  النفاق قسامن
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  ٤٧  ..........................................................  بيان النفاق العميل −٢

  ٤٨  ................................................................  باهللا خطر الرشك
ا وهي) ١٤(أقسام الرشك كثرية ذكرت منها    ٥٠  ................................:نوعً

  ٥٣  .............................................................  أقسام اخلوف أربعة
  ٥٥  ..............................................................  أقسام املحبة أربعة
  ٥٦  ..............................................................  حتريم دعاء غري اهللا

  ٦٠  ..............................................  النذر عبادة والعبادة ال تكون إال هللا
  ٦١  ............................................................  حتريم الذبح لغري اهللا



 ٩٦  

  ٦١  ...........................................................  حتريم احللف بغري اهللا
  ٦٣  ..............................................................  هل املنجم ساحر?
  ٦٤  ..............................................................  هل الساحر كافر?

  ٦٥  ...................................................  حتريم إتيان الكهان والعرافني
  ٦٧  .....................................................  حتريم تعليق احلروز والتامئم
  ٦٩  ......................................................  ال يعلم الغيب أحد إال اهللا

  ٧١  ...................................................  وجوب التوكل عىل اهللا وحده
  ٧٣  ..................................................................  ةتعريف البدع

  ٧٣  .........................  أقسام البدعة مخسة وكلهاضاللة وبعضها أرش من بعض
  ٧٤  .........................................................  احذروا البدع يف الدين 

  ٧٦  ...........................................  حكم بناء القباب واملشاهد عىل القبور
  ٧٩  .........................................................  حتريم الصالة إىل القبور

  ٧٩  ................................... حكم الزيارات السنوية املحددة لبعض القبور
ا ومالعب ومواقف للسيارات   ٨٣  ........................  حكم من جعل املقابر طرقً

  ٨٤  .............................................................  حتريم أذية املسلمني
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  ٨٨  ...........................................................................  لكفرا
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  ٩٤  ......................................................................  املحتويات
  


