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، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ونستغفرهإن احلمد هلل نحمده ونستعينه 

ومن سيئات أعاملنا من هيده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له 

ده رشيك له وأشهد أن حممدا عبوأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال 

 ورسوله.

نُتم ﴿
َ

َ َحقذ ُتَقاتِهِۦ َوََل َتُموُتنذ إَِلذ َوأ ْ ٱَّللذ ُقوا ْ ٱتذ يَن َءاَمُنوا ِ َها ٱَّلذ يُّ
َ

َٰٓأ َ ي
ۡسلُِمونَ  ۡفس  ﴿ ،(1)﴾مُّ ِن نذ ِي َخلََقُكم م  ُكُم ٱَّلذ ْ َربذ ُقوا ذاُس ٱتذ َها ٱنل يُّ

َ
َٰٓأ َ  ي

َِٰحَدة   وَۡجَها َوبَثذ ِمۡنهُ وََخلََق ِمۡنَها  َو ْ ٱاٗٓء  ا َونِسَ ثِيٗ  كَ َٗل اَما رِجَ َز ُقوا ِي  َوٱتذ َ ٱَّلذ َّللذ
َ ََكَن َعلَۡيُكۡم َرقِيبٗ  رَۡحاَم  إِنذ ٱَّللذ

َ
َٰٓ ﴿ ،(2) ﴾ا تََسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱۡۡل َ ِيَن ي َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ

 َ ْ ٱَّللذ ُقوا ْ ٱتذ ْ قَۡوَٗل َءاَمُنوا َٰلَُكمۡ يُۡصلِۡح  ا َسِديدٗ َوقُولُوا ۡعَم
َ

َوَيۡغفِۡر لَُكۡم  لَُكۡم أ
ًزا َعِظيًماذُ  ۥ َفَقۡد فَاَز فَۡو رَُسوََلُ َ َو  .(3)﴾نُوَبُكۡمۗۡ َوَمن يُِطِع ٱَّللذ

 ..أما بعد

لقد دلت األدلة الرشعية من الكتاب والسنة عىل فضل العلم والتفقه يف 

عىل ذلك من اخلري العظيم واألجر اجلزيل ، والذكر الدين ، وما يرتتب 

 عليه بالتوفيق.  بة احلميدة ملن أصلح اهلل نيته ، ومن  اجلميل ، والعاق

                                                           
 [102]آل عمران:  (1)
 [1]النساء:  (2)
 [71:]األحزاب  (3)
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والنصوص يف هذا كثرية معلومة ، ويكفي يف رشف العلم وأهله أن اهلل 

استشهدهم عىل وحدانيته ، وأخرب أهنم هم الذين خيشونه عىل  

ْ   قال تعاىل : ،احلقيقة والكامل ََِلَ إَِلذ ُهَو َوال ذُه ََل إ ن
َ

ُ أ َمََلئَِكُة َشِهَد اَّللذ
بِالْقِسْ  ِْم قَائًِما  ولُو الْعِل

ُ
فاستشهد املالئكة وأويل العلم عىل  ،(1) ِط َوأ

العلامء باهلل ، العلامء بدينه ، الذين خيشونه وحدانيته سبحانه ، وهم 

أشهد اهلل سبحانه مالئكته و سبحانه ويراقبونه ، ويقفون عند حدوده ،

 ،هد وأعظم شهادة وأعظم مشهوداشأعظم فهذا  بألوهيته،وأولو العلم 

ملنزلتهم عند اهلل  ،علم هبذه املنزلة لاملالئكة وأولو ا وهلذا خص اهلل 

فالعلم هو طريق املعرفة وطريق  ،وكوهنم أهل املعرفة وأهل اخلشية

هِ الُْعلََماُء :  كام قال اهلل  ،اخلشية َ ِمْن ِعَبادِ َما ََيََْش اَّلَل   . (2) إَِن 

م خيشى اهلل ، وكل مؤمن خيشى اهلل ، ولكن اخلشية ن كل مسلومعلوم أ

، ثم من يليهم  الكاملة إنام هي ألهل العلم ، وعىل رأسهم الرسل 

 .(3)من العلامء عىل طبقاهتم

 أهم فضائل العلم ما ييل : ـ  

درمًها وال ديناًرا وإنام ورثوا ثوا مل يور    فاألنبياء  نه إرث األنبياء:إ - 

إرث األنبياء، فأنت  فَمْن أخذ بالعلم فقد أخذ بحظ وافر من العلم،

                                                           
 .[18]آل عمران:  (1)
 .[28]فاطر: (2)
  ." فضل العلم وشرف أهله " موقع اإلمام عبد العزيز ابن ابز  (3)
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اآلن يف القرن اخلامس عرش إذا كنت من أهل العلم ترث حممًدا 

 الفضائل. أعظممن  وهذا

: فعليك يا طالب العلم أن تستمسك بالعلم فقد نه يبقى واملال يفنىإ -

عمله إال  إذا مات اإلنسان، انقطع»قال: ثبت يف احلديث أن النبي 

 ، (1)«به، أو ولد صالح يدعو لهينتفع علم جارية أو ة من ثالث؛ صدق

من فقراء الصحابة وكان يسقط مغمى عليه من  وكان أبو هريرة 

وأحيا ذكره باهتاممه بحديث  ،ولكن اهلل رفعه بالعلم اجلوع 

  .رسول اهلل 

والدليل  ،أن يكون من الشهداء عىل احلقإىل  ن اإلنسان يتوصل بهإ - 

ذُه ََل إََِلَ إَِلذ ُهَو قوله تعاىل:  ن
َ

ُ أ ولُو الْعِلِْم قَائًِما َشِهَد اَّللذ
ُ

َوالَْمََلئَِكُة َوأ
ولُو الْعِلِْم قَائًِما فهل قال: أولو املال؟ ال، بل قال:  ،(2) بِالْقِْسِط 

ُ
َوأ

نه ال فيكفيك فخًرا يا طالب العلم أن تكون ممن شهد اهلل أ ،بِالْقِْسِط 

 .اهلل  إله إال هو مع املالئكة الذين يشهدون بوحدانية

الذين أمر اهلل بطاعتهم يف  صنفي والة األمرأحد هم العلم ن أهل إ - 

ْمرِ  يأي هاقوله تعاىل: 
َ
وِِل اْۡل

ُ
ِطيُعوا الرذُسوَل َوأ

َ
َ َوأ ِطيُعوا اَّللذ

َ
يَن آَمُنوا أ ِ اَّلذ

ن األمراء تشمل والة األمور م فإن والة األمور هنا ،(3) ِمنُْكمْ 

واحلكام، والعلامء وطلبة العلم؛ فوالية أهل العلم يف بيان رشيعة اهلل 

                                                           
 (.2682رواه مسلم ) (1)
 [. 18]آل عمران:  (2)
 [ .59]النساء:  (3)
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رشيعة اهلل وإلزام الناس ودعوة الناس إليها ووالية األمراء يف تنفيذ 

 .(1)هبا

، هو القائمون عىل أمر اهلل تعاىل حتى تقوم الساعة هم  العلم ن أهلإ -

يقول:  يقول: سمعت النبي معاويةبحديث لذلك  ويستدل  

من يرد اهلل به خرًيا يفقهه يف الدين، وإنام أنا قاسم واهلل يعطي ولن تزال »

هذه األمة قائمة عىل أمر اهلل ال يرضهم من خالفهم حتى يأيت أمر اهلل 

»(2). 

هذه الطائفة: إن مل يكونوا أهل احلديث فال عن وقد قال اإلمام أمحد 

 أدري من هم.

السنة ومن يعتقد مذهب : أراد أمحد أهل وقال القايض عياض

 احلديث.

مل يرغب أحًدا أن يغبط أحًدا عىل يشء من النعم التي  ن الرسول إ - 

 مها: أنعم اهلل هبا إال عىل نعمتني

 * طلب العلم والعمل به.

                                                           
فهذه أوامر بطاعة العلماء واألمراء، وهلذا قال تعاىل: قال ابن كثري يف تفسري هذه اآلية : (1)

ِر ِمنأُكمأ{ }أ   { أي: خذوا بسنته }و أُوِل األأ مأ ِطيُعوا اَّلله { أي: اتبعوا كتابه }و أ ِطيُعوا الرهُسول 
ملخلوق يف معصية هللا، كما أي: فيما أمروكم به من طاعة هللا ال يف معصية هللا، فإنه ال طاعة 

أيب طلحة، عن ابن  وقال علي بن... تقدم يف احلديث الصحيح: "إمنا الطاعة يف املعروف"
ِر ِمنأُكمأ{ يعين: أهل الفقه والدين. وكذا قال جماهد، وعطاء، واحلسن  عباس: }و أُوِل األأ مأ

ِر ِمنأُكمأ{ يعين: ال أُوِل األأ مأ أن اآلية يف -وهللا أعلم-علماء. والظاهر البصري، وأبو العالية: }  
 (345 /2بن كثري )تفسري اانظر:  مجيع أوِل األمر من األمراء والعلماء

 (.71رواه البخاري ) (2)
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 * التاجر الذي جعل ماله خدمة لإلسالم.

ال حسد إال »: ول اهلل قال: قال رس فعن عبد اهلل بن مسعود 

عىل هلكته يف احلق، ورجل آتاه اهلل فسلطه  آتاه اهلل ماالً يف اثنتني: رجل 

   .(1)«حكمًة فهو يقيض هبا وي عّلمها

ما جاء يف احلديث الذي أخرجه البخاري عن أيب موسى األشعري  -

مثل ما بعثني اهلل به من اهلدى والعلم كمثل »قال: عن النبي  

فكان منها طائفة طيبة، قبلت املاء، فأنبتت الكأل  ضاً رب أأصاغيث 

والع شب الكثري، وكان منها أجادب أمسكت املاء، فنفع اهلل هبا الناس 

سك  فرشبوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنام هي قيعان ال ُت 

ه يف دين اهلل ونماء وال تنبت كأل فذلك مثل  فعه  ما بعثني اهلل به، من فق 

دى اهلل الذي ، ومثل ّلَم وع فعلم من مل يرفع بذلك رأًسا، ومل يقبل ه 

 .(2)«أرسلت  به

أن رسول  : كام دل عىل ذلك حديث أيب هريرة نه طريق اجلنةإ - 

 ومن سلك طريقا يلتمس فيه علاًم سهل اهلل له به طريًقا»قال:  اهلل 

 .(3)رواه مسلم  «اجلنةإىل 

من يرد »: : قال رسول اهلل الق ما جاء يف حديث معاوية  - 

 . (1)«اهلل به خرًيا ُيفقهه يف الدين

                                                           
 (.816مسلم ) ،( 1409رواه البخاري ) (1)
 (.79)البخاريرواه  (2)
 (.2699رواه مسلم ) (3)
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فيه فضيلة العلم والتفقه يف الدين واحلث  ": النووي  اإلمام قال 

 .(2)"عليه وسببه أنه قائد إىل تقوى اهلل تعاىل

ال بد أن وكل من أراد اهلل به خريا ":  تيميةوقال شيخ اإلسالم ابن  

رد اهلل به خريا والدين: ما بعث من مل يفقهه يف الدين مل ييفقهه يف الدين ف

اهلل به رسوله؛ وهو ما جيب عىل املرء التصديق به والعمل به وعىل كل 

فيام أخرب به ويطيعه فيام أمر تصديقا عاما  أحد أن يصدق حممدا 

 ."(3)وطاعة عامة

املقصود به  ، والفقه يف الدين ليسجيعله فقيًها يف دين اهلل  :واملعنى  

ام العملية املخصوصة عند أهل العلم بعلم الفقه فقط، فقه األحك

ولكن املقصود به هو: علم التوحيد، وأصول الدين، وما يتعلق برشيعة 

ولو مل يكن من نصوص الكتاب والسنة إال هذا احلديث يف  اهلل 

 يف احلّث عىل طلب علم الرشيعة والفقه فيها.افيًا كفضل العلم لكان 

، وكيف يعامل ن العلم نور يستيضء به العبد فيعرف كيف يعبد ربهإ - 

 عباده، فتكون مسريته يف ذلك عىل علم وبصرية.

، وال خيفى عىل ن العامل نور هيتدي به الناس يف أمور دينهم ودنياهمإ - 

كثري منّا قصة الرجل الذي من بني إرسائيل قتل تسعة وتسعني نفًسا، 

                                                                                                                          
 (.1000(، مسلم )71رواه البخاري ) (1)
 .(128 /7شرح النووي على مسلم ) (2)
 .(80 /28جمموع الفتاوى ) (3)
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ْم  َكانَ »: قال أن النبي   فعن أيب سعيد اخلدري فِيَمْن َكاَن َقْبَلك 

ل  َعىَل  ٌل َقَتَل تِْسَعًة َوتِْسِعنَي َنْفًسا، َفَسَأَل َعْن َأْعَلِم َأْهِل اأْلَْرِض َفد  َرج 

: َأَتاه  َفَقاَل: إِن ه  َقَتَل تِْسَعًة َوتِْسِعنَي َنْفًسا، َفَهْل َله  ِمْن َتْوَبٍة؟ َفَقاَل َراِهٍب، فَ 

ل  عَ  َل بِِه ِماَئًة، ث م  َسَأَل َعْن َأْعَلِم َأْهِل اأْلَْرِض َفد  ، َفَكم  ٍل اَل، َفَقَتَله  ىَل َرج 

َهْل َله  ِمْن َتْوَبٍة؟ َفَقاَل: َنَعْم، َوَمْن ََي ول  َعامِلٍ، َفَقاَل: إِن ه  َقَتَل ِماَئَة َنْفٍس، فَ 

وَن اهللَ  َبْينَه  َوَبنْيَ الت ْوَبِة؟ اْنَطلِْق  إىَِل َأْرِض َكَذا َوَكَذا، َفإِن  هِبَا أ َناًسا َيْعب د 

ْم، وَ  ، َفاْنطَ َفاْعب ِد اهللَ َمَعه 
ٍ
َا َأْرض  َسْوء َلَق َحت ى اَل َتْرِجْع إىَِل َأْرِضَك، َفإهِن 

مْحَ  ، َفاْخَتَصَمْت فِيِه َماَلِئَكة  الر  ِريَق َأَتاه  املَْْوت  ِة َوَماَلِئَكة  إَِذا َنَصَف الط 

ْقباًِل بَِقْلبِ  مْحَِة: َجاَء َتاِئًبا م  ِه إىَِل اهللِ، َوَقاَلْت اْلَعَذاِب، َفَقاَلْت َماَلِئَكة  الر 

 ْ ،  َماَلِئَكة  اْلَعَذاِب: إِن ه  مَل وَرِة آَدِميٍّ ْم َمَلٌك يِف ص  ، َفَأَتاه  ا َقطُّ َيْعَمْل َخرْيً

ْم، َفَقاَل  َو َفَجَعل وه  َبْينَه  تِِهاَم َكاَن َأْدَنى َفه  ، َفإىَِل َأي  وا َما َبنْيَ اأْلَْرَضنْيِ يس 
: قِ

وه  فَ  ، َفَقاس  تِي َأَراَد، َفَقبََضتْه  َله  وه  َأْدَنى إىَِل اأْلَْرِض ال  مْحَِة َوَجد   َماَلِئَكة  الر 

َر َلنَا، َأن ه  ملَ ا َأتَ "
كِ : َفَقاَل احْلََسن  ذ   ، (1)«اه  املَْْوت  َنَأى بَِصْدِرهِ ، َقاَل َقَتاَدة 

 فانظر الفرق بني العامل واجلاهل.

، أما يف اآلخرة فإن اهلل ن اهلل يرفع أهل العلم يف اآلخرة ويف الدنياإ - 

والعمل بام  اهلل إىل  بحسب ما قاموا به من الدعوةيرفعهم درجات 

 به. علموا، ويف الدنيا يرفعهم اهلل بني عباده بحسب ما قاموا 

                                                           
 (.2766(، مسلم )3470رواه البخاري ) (1)
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َْم قال اهلل تعاىل:  وتُوا الْعِل
ُ

يَن أ ِ يَن آَمُنوا ِمنُْكْم َواَّلذ ِ ُ اَّلذ يَْرفَِع اَّللذ
 .(1) َدرََجات  

كام قال  ،رزق يؤتيه اهلل من يشاء العلم هو قوت القلوب وهو إن-

 الرزق نوعان : ـ : السعدي 

 .ألبدانيشمل الرب والفاجر واألولني واألخرين وهذا رزق  ا :رزق عام

يف اسم اهلل  وهذا معنى هام جداً  ،وهو رزق القلوب :ورزق خاص 

سبحانه جتد الناس انرصفت قلوهبم  "الرزاق"الرزاق، فمتى حتدثنا عن 

رزق األبدان فقط من املال وغريه. ولكن أعظم الرزق هو إىل  وعقوهلم

ق  رزق القلب، وهو بأن ي غذيه اهلل تعاىل بالعلم واإليامن هذا هو الرز

 عىل مراتبهم احلالل الذي يعني عىل صالح الدين وهذا خاٌص باملؤمنني

 . (2)  ورمحتهبحسب ما تقتضيه حكمة اهلل تعاىل 

م »:   يقول النبي  م أرزاقك  م كام قسم بينك  م أخالقك  إن اهلل قسم بينك 

ب وال ي عطى اإليامن إال من  وإن اهلل  ب ومن الَي  طى الدنيا من َي  يع 

 . (3)«أحب

 من أجل   املجالسفهذه  ،أوصيكم بالصرب واملصابرة واستحضار النية

العـلم ال يـعـدله شـيء ملن صّحـت  ":مام أمحد األعامل .. قال اإل

                                                           
 .( 22ـ  19) ص :  كتاب فضائل العلم للشيخ حممد بن عثيمني   (1)
 ."  302 /5"    تفسري السعدي   (2)
 (.1571( وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )189 /6رواه أمحد )  (3)
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اجلهل عن نفسه ينـوي أن يرفع "قالوا: وكيف تصح نيتـه؟ قال: ،"نيـتـه 

 ."وعن غريه

وهذه  هلل تعاىل..فمن فت ح له باب العلم فقد وّفـق خلري عظيـم بفضل ا

لـنغذي  ،أقوال ولطائف حول العلم وما يشمله اقتنيتها مما مجعه أحدهم

 .قرهبا للموىل ي   اهلمم ونشحذها لتطلب علامً 

 ،يطلب به الدنيافينبغي للعلم أن يصان فال  ،فالعلم هو حياة القلوب 

نفسه ناويًا فيه رفع اجلهل عن  ،وإنام يطلبه طالب العلم لوجه اهلل تعاىل 

وأن  ،وينوي به حفظ العلم وحفظه من الضياع  ،ورفع اجلهل عن غريه

 .وهذه أركان اإلخالص يف طلب العلم  ،يعمل به

ص نفسه من كل فيجب عىل طالب العلم أن خيل   ،وهو من مرياث النبوة 

وهذه التخلية  ،العلم لبالعلم وكل ما ينقص ط لبما يشوش ط

مل يأمر باالستزادة من يشء سول لرفا ،تعقبها التحلية هبذا العلم 

ِعۡلم﴿االبالعلم  ِ زِۡدِِن  ب   عن أيب هريرة ويف احلديث  ،(1)﴾اَوقُل رذ

َل اهلل   َوَمْن َسَلَك َطِريًقا َيْلَتِمس  » : قال: قال رسول اهلل  فِيِه ِعْلاًم َسه 

ي وِت اهلل ِ َيْتل وَن كِ اجْلَن ِة ، َوَما اْجَتَمَع َقْوٌم يِف إىل  َله  بِِه َطِريًقا َتاَب َبْيٍت ِمْن ب 

مْحَة   م  الر  ينَة  َوَغِشَيْته 
كِ ْم إاِل  َنَزَلْت َعَلْيِهم  الس  وَنه  َبْينَه  اهلل ِ َوَيَتَداَرس 

م   ْته  َأ بِِه َعَمل ه  مَلْ َوَحف  م  اهلل   فِيَمْن ِعنَْده  ، َوَمْن َبط  ْع  املاََْلِئَكة  ، َوَذَكَره  ْْسِ ي 

 .(2)«بِِه َنَسب ه  

                                                           
 .[114]طه: (1)
  (.2699) رواه مسلم (2)
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نسان فينبغي عىل طالب العلم أن يستعني باهلل وال يعتمد عىل نفسه فاإل

فعليه أن يستعني باهلل وخيلص  ،ضعيف ليس له حول وال قوة إال باهلل

 .  ويدعو اهلل تعاىل أن يزيده من فضله  ،هلل تعاىل يف هذا الطلبالنية 

 ،ألت اهلل  أن يزيدين لاًم إال وسما رزقت ع "بن اجلوزي اورد عن  

 . "فزادين  

ذُكْم  :يقول تعاىل واهلل زِيَدن
َ
ْم َۡل َشَكْرُت ُكْم لَئِن  َن َربُّ ذذ

َ
 .(1) ِإَوذْ تَأ

 أوتيتهانعمة  وأعظم الشكر شكر عىل العلم بل هو أعظم نعمة وأجلُّ 

 .أهيا العبد فليفرح العبد بنعمة العلم ويشكر اهلل تعاىل عليها

 ،رضوا ما ورد فيه من النصوص يف فضل العلم وطلب العلمستحوا

وإذا كان مل  اجلهاد،بل قدم عىل  األعامل،من أجل األعامل وأفضل  فهو

فأركان قبول  ،يقبل مليكن خالصًا هلل تعاىل ووفق سنة نبينا حممد 

  واملتابعة. ،العمل الصالح اإلخالص

مل فلو  ،نعظم العلم نبغي أنوهلذا ي العلم،واملنازل العالية هي ألهل 

تعدل هي و تعاىل،فليفرح بفضل اهلل  ةيتعلم االنسان إال مسألة واحد

خرة ينظر له اآلسف عظم علم الدنيا وأصبح علم ولأل ،الدنيا وما فيها

فمن  ،واآلخرة الدنيا ويتعلم ضاعتإذا مل ينرش العلم ف أقل،بنظرة 

  وأمواهلم؟َيكم بني الناس يف أعراضهم 

  بالعلم؟وم امليزان بالقسط بني الناس إال يق كيف

                                                           
 .[7 إبراهيم:] (1)
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فلو ضاع  واألخرة،فالعلم الرشعي هو سبب سعادة الناس يف الدنيا 

وبقدر  نور،فالعلم  كالبهائم،نام يكونوا إ و ،العلم فال حياة للناس

وينور اهلل احلياة  ،العلم بقدر ما ينور اهلل القلب من هذااالستزادة 

فهذا العلم هو النور الذي  ،هو عىل الرصاطوينور للعبد و خرة،واآل

فاذا كان االنسان يف غابة مليئة بالوحوش  احلياة،ينري الظلامت وينري 

 إال بالنور ؟  اخلروج منهاوالثعابني فكيف يستطيع اإلنسان 

يا وما فيها من الفتن وما فيها من الصوارف عن وهذه حالنا يف هذه الدن

فالعلم هو أعظم  ،تعرف الطريق إال بالعلمطاعة اهلل وعن عبادة اهلل لن 

وبقدر ما َيصل من هذا املرياث يكون  ،وهو مرياث حممد  ،مرياث

 النور يف الدنيا ويف القرب ونور البصرية ونور الرصاط  ..

 العلم النافع والعمل الصالح واإلخالص يف الْس والعلن. اللهم ارزقنا
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مؤلف أن نأخذ نبذة خمترصة يف ترمجة وقبل البدء يف الرشح جيدر بنا 

 الشيخ اإلمام املجدد حممد بن عبد الوهاب الكتاب 

 :نسبه

هو شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب بن سليامن بن عيل بن حممد بن 

 بن بريد بن حممد بن مرشف بن عمر من بني ُتيم.شد اأمحد بن ر

 :مولده

رية يف بيت علم ورشف هج 1115ولد هذا العامل يف بلدة العيينة سنة 

 وجده سليامن عامل نجد يف زمانه. ودين، فأبوه عامل كبري،

 :نشأته

حفظ القرآن قبل بلوغ عرش سنني، ودرس يف الفقه حتى نال حظًا 

وكان موضع اإلعجاب من والده لقوة حفظه، وكان كثري  ،وافراً 

ارًا، يف طلب العلم لياًل وهن املطالعة يف كتب التفاسري واحلديث، وجد  

العلمية يف شتى الفنون، ورحل يف طلب العلم يف فكان َيفظ املتون 

املدينة النبوية إىل  ضواحي نجد ويف مكة وقرأ عىل علامئها، ثم رحل

علامئها، ومنهم العالمة الشيخ عبد اهلل بن إبراهيم الشمري، فقرأ عىل 

كام قرأ عىل ابنه الفريض الشهري إبراهيم الشمري مؤلف العذب 

فاه باملحدث الشهري حممد حياة وعر   ،ائض يف رشح ألفية الفرائضالف

وكان  ،السندي فقرأ عليه يف علم احلديث ورجاله وأجازه باألمهات

 مفرطاً  وذكاءً  ثاقباً  فهامً  اهلل وهبه قد  لوهاب الشيخ حممد بن عبد ا

وكان يثبت ما يمر عليه من  ،كب عىل املطالعة والبحث، والتأليفوأ
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وقد خط كتبًا  ،وكان ال يسأم من الكتابة ،أثناء القراءة والبحث الفوائد

 بعض تزال ال  كثرية من مؤلفات ابن تيمية وابن القيم

 – والده توىف وملا ،باملتاحف موجودة السيال بقلمه الثمينة املخطوطات

 وإنكار اهلل توحيدإىل  السلفية بالدعوة جهراً  يعلن أخذ –هـ  1153نة س

 من الوالة أزره شد وقد واألصنام، األوثان أهل املبتدعة جموهيا املنكر

 . (1) خربه وذاع شوكته وقويت سعود آل

 :  رحالته يف طلب العلم

 احلجاز ) مكة واملدينة ( إىل  ـ رحل

 البرصة إىل  ـ  رحل

  (2)حساء  األإىل  ـ رحل

 ـ  رحلته اىل حريمالء . 

 أبوه،يوجد ريمالء حيث فذهب اىل ح نجد،عاد الشيخ من احلجاز إىل 

إال أنه كان يدعو هبا رسًا حتى تويف أبوه عام  بدعوته،فصار يدعو 

 هـ فجهر بدعوته . 1153

  .  (3)الرشك والضالل واخلرفاتوأخذ الشيخ يف حماربة 

                                                           
  .( 10ـ   9(  ) ص :  ) للشيخ حممد بن عثيمني كتاب شرح األصول الثالثة    (1)
انظر كتاب اإلمام حممد بن عبد الوهاب حياته وآاثر دعوته . أ . طرفة عبد العزيز إبراهيم  (2)

 آل الشيخ .
 ." 165ص  1البسام ج  هللا  علماء جند للشيخ عبد  (3)
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قبول أمري بعد هـ  1157انتقل الشيخ من حريمالء إىل العيينة عام و

 العيينة دعوته .  

  هـ1158خرج منها إىل الدرعية عام رج منها فوبقى فيها إىل أن أخ

 وانتقل الشيخ إىل الدرعية . 

وبعد انتقال الشيخ حممد بن عبد الوهاب إىل الدرعية رشع يف تعليم 

وفيها شيد  االزدهار،الميذ وأخذت الدرعية يف الناس فكثر عنده الت

زيز األمري حممد بن سعود مسجد الدرعية الكبري ، ويف عهد ابنه عبد الع

 . (1) زاد ازدهار الدرعية ، وقصدها الناس من كل مكان

  :شيوخه

 ـ والده عبد الوهاب بن سليامن .  

 ـ عمه إبراهيم بن سليامن . 

 .  دي اة  السنـ حممد حي

 ـ عبد اهلل بن إبراهيم سيف النجدي الفريض الشمري . 

 ـ عىل أفندي الدغستاين الدمشقي . 

 ـ عبد اللطيف العفالقي . 

 عبد الكريم افندي .  ـ

 ـ إسامعيل العجلوين . 

 ـ حممد الربهاين . 

                                                           
 ." 166ـ  165ص  1علماء جند للشيخ عبد هللا البسام ج /   (1)
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 ـ عبد اهلل عبد اللطيف الشافعي .

  :تالميذه

 اإلمام عبد العزيز بن حممد بن سعود . -

 حسني بن الشيخ بن حممد بن عبد الوهاب . -

 إبراهيم بن الشيخ بن حممد بن عبد الوهاب . -

 لوهاب . عىل بن الشيخ بن حممد بن عبد ا -

 عبد العزيز بن حممد بن عبد الوهاب .  -

 .  (1)سليامن بن عبد اهلل بن الشيخ   -

 :مؤلفاته

 .  كتاب التوحيد -1

 .  كتاب كشف الشبهات -2

 كتاب الكبائر. -3

 كتاب السرية املخترصة. -4

 كتاب األصول الثالثة وأدلتها. -5

 كتاب أصول اإليامن. -6

 كتاب فضل اإلسالم. -7

كتاب رشوط الصالة وأركاهنا: كتاب يف الصالة عرف باسم  -8

 ."آداب امليش إىل الصالة"الفصل األول منه

                                                           
 انظر كتاب ) سرية الشيخ حممد بن عبد الوهاب ( طرفة عبد العزيز إبراهيم آل الشيخ.   (1)
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 كتاب جمموع احلديث عىل أبواب الفقه. -9

 ترص الرشح الكبري واإلنصاف.كتاب خم -10

 كتاب اهلدي النبوي. -11

 . (1)كتاب مسائل اجلاهلية -12

  :وفاته

مرض الشيخ مرضًا حيث  هـ 1206عام  حممد عبد الوهاب  تويف

 .  (2)الطريف بالدرعية  ةودفن يف مقرب، فيه ربه  شديدًا ولقى

 خري اجلزاء . واملسلمني وجزاه عنا وعن اإلسالم  له،غفر اهلل رمحه اهلل و

 

 

                                                           
األستاذ الدكتور سليمان بن انظر ) حياة الشيخ حممد بن عبد الوهاب وحقيقة دعوته  (1)

 .( 64ص   عبدالرمحن احلقيل
.ولالستزاده (  168انظر لكتاب علماء جند للشيخ  عبد هللا عبد الرمحن البسام ) ص :  (2)

من سرية الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا تعاىل انظر اىل علماء جند يف خالل مثانية 
قرون للشيخ عبد هللا البسام . واالمام حممد بن عبد الوهاب حياته وآاثر دعوته أ . طرفة ال 

كتور د حياة الشيخ حممد بن عبدالوهاب وحقيقة دعوته ، أتليف األستاذ ال -)الشيخ .و 
 م.1999سليمان بن عبدالرمحن احلقيل ،الطبعة األوىل ، 
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 املعامل التي متيزت هبا دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب  :  

 :  املعلم األول

 ج: أول معلم من معامل املنه

املنهجية السلفية التي سار عليها سلف األمة يف االعتامد عىل مصادر 

وهي الكتاب  هنجهم،التلقي التي تلقى منها الصحابة ومن سار عىل 

والسنة وامجاع األمة وهذا واضحًا جليًا يف مجيع مؤلفات اإلمام رمحه اهلل 

 تعاىل . 

 :املعلم الثاين

نهج األنبياء والرسل عليهم صلوات االهتامم بالعقيدة وتعليمها وهذا م 

هلل وسالمه فلام أرسل الرسول صىل اهلل عليه وسلم معاذ إىل اليمن قال ا

إنك تأيت قوما أهل كتاب فليكن أو ل ما تدعوهم إليه شهادة أن ال »له : 

لبخاري يف ويف رواية أخرى عند ا (1)«إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل

وعند  (2)«ما تدعوهم إليه إىل أن يوحدوا اهلل فليكن أول»كتاب التوحيد 

وهذا يدل عىل أن أوىل  (3)«إىل أن يعرفوا اهلل»مسلم يف أول صحيحه 

 إىل التوحيد. ىدعهو أن ي  األولويات يف الدعوة 

 

 

                                                           
 .( 7371البخاري)رواه  (1)
 .(1458رواه البخاري) (2)
 .(19رواه مسلم) (3)
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  :املعلم الثالث

عامة لسائر أصناف كانت دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل 

 دون فئة .  الناس ومل تكن خاصة لفئة

دعوته خاطبت أمراء القرى يف وقته، وخاطبت العلامء، وخاطبت ف

 والرجال،العامة، وخاطبت احلرض، وخاطبت البادية، وخاطبت النساء 

 والشباب والصغار وسائر طبقات املجتمع . 

 :املعلم الرابع

بالطريقة الرشعية عىل ما  املنكر ونرشهقرر األمر باملعروف والنهي عن 

يف  راألم ، وقرر طاعة والةالرشيعة دون غلو فيه ودون تفريطتوجبه 

 . واجلهاد معهم بمعصية،مل يأمروا فيه فيام هلم  والطاعةوالسمع  ،ذلك

 .املرشكني واملبتدعة منني املخالفوقرر املنهج يف التعامل مع 

 :املعلم اخلامس

 عىلفئات املجتمع  طلبة العلم ومن غريهم بل مجيعتربية الناس من 

 سلوك احلسن والتعبد هلل جل وعال.ال

 تربية الناس عىل العمل بالعلم وحسن اخللق والعبودية هلل تعاىل . و 

 :املعلم السادس

بأسلوب سهل  والدعوة تبسيط الدعوة وتقرير السنة واحلث عىل اإلتباع

 وميْس بعيدا ً عن التعقيدات والعقليات . 

عىل ممن تربوا وأخذوا  ةالعام  مسائل مثال يف بعض البدعفيقول لقائل يف

الناس يقول هل يسأل يف مسألة مما يستحسنها نرش البدع والعمل هبا ف
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فإذا قالوا: ال. إذن اجلواب  ؟ هل فعلها الصحابة؟فعلها النبي 

 . واضح 

مع ذلك فله ردود تفصيلية إذا لزم الرد عىل خمالف يف مسألة أو أصل 

 .(1). من أصول االعتقاد . 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 الشيخ حممد بن عبد الوهاب حياته وآاثر دعوته أ . طرف آل الشيخ . انظر   (1)

ستاذ الدكتور سليمان بن أتليف األ دعوته،حياة الشيخ حممد بن عبدالوهاب وحقيقة وانظر 
 م.1999عبدالرمحن احلقيل ،الطبعة األوىل ، 
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 الَقَواِعُد األَْرَبعُ 

ِحيمِ  بِْسِم اهللِ ْْحَِن الرَّ  الرَّ

َك يِف  َربَّ  ِريمَ َأْسَأُل اهللَ الكَ  َوبِِه َنْسَتِعنُي ،  الَعْرِش الَعظِيِم َأْن َيَتَوالَّ

ْنَيا  َعَلَك ُمَباَرًكا َأْينَََم ُكنَْت، َواآلِخَرِة،الدُّ َّْن  َوَأْن جَيْ َعَلَك ِِم إَِذا َوَأْن جَيْ

َهُؤاَلِء الثَّاَلُث  َفإِنَّ  اْسَتْغَفَر، َب ْذنَ ، َوإَِذا أَ َبَ َص  يلَ ْبتُ َوإَِذا اُ  َر،َشكَ  يَ ْعطِ أُ 

َعاَدِة..  ُعنَْواُن السَّ

ةَ  ةَ يَّ يفِ نِ اهللُ لَِطاَعتِِه: َأنَّ احلَ  َدكَ َش رْ أَ  ْعَلمْ ا   َد اهللَبُ عْ إِْبَراِهيَم: َأْن تَ  ِملَّ

ينَ خُمْلًِصا لَ  هُ َد َوْح  نذ  َخلَْقُت  َوَما﴿ َكََم َقاَل َتَعاىَل: ُه الدِّ َس إَِلذ  اْْلِ ن ْْلِ َوا
ونِ   . (1)﴾ِِلَْعبُُد

ى ِعَباَدٌة َفإذَا َعَرْفَت َأنَّ اهللََّ َخَلَقَك لِِعَباَدتِِه َفاْعَلْم َأنَّ اْلِعَباَدَة اَل ُتْسمَّ  

اَلََة اَل  ى َصاَلٌَة إال َمَع الطَِّهاَرِة، َفإَِذا ُتْسمَّ إالَّ َمَع التَّْوِحيِد، َكََم َأنَّ الصَّ

َدِث إَِذا َدَخَل يِف الطَِّهاَرةِ  ُك يِف اْلِعَباَدِة َفَسَدْت، َكاحْلَ ْ َفإذَا  ،َدَخَل الرشِّ

َك إذَا َخاَلَط اْلِعَباَدَة َأْفَسَدَها َوَأْحَبَط اْلَعَمَل َوَصاَر  ْ َعَرْفَت َأنَّ الرشِّ

ا َعَليَك: َمْعِرَفُة َذلَِك، َما  لِِديَن يِف النَّاِر، َعَرْفَت َأنَّ َأَهمَّ َصاِحُبُه ِمْن اخْلَ

ُك بِاهللِ ْ َبَكِة َوِهَي الرشِّ الَِّذي َقاَل اهللَُّ  َلَعلَّ اهللََّ َأْن ُُيَلَِّصَك ِمْن َهِذِه الشَّ

                                                           
 .[56]الذارايت: (1)
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َ  إِنذ ﴿: َتَعاىَل فِيهِ  ِرُ  َلَ  اَّلل  ن َيْغف
َ

كَ  أ ُْْشَ ِ  ي ِه ِرُ  ب ونَ  َما َويَْغف َِمن ذَلَِك  ُد  ل
ءُ   .(1)﴾يََشا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بِْسِم اهللِ 

-------------------------------------- 

نًا وتربكًا وهذا االسم هو الذي يبدأ به كل عمل تيم ،بالبسملة  بدأ 

 هبذا االسم .

 تواشتمل .الربكةمقطوع  :وأي عمل ال يبدأ به باسم اهلل فهو أبرت أي 

 "اجلاللة لفظ  احلسنى، وهيالبسملة عىل ثالث أسامء من أسامء اهلل 

 . " الرحيم الرمحن، اهلل،

 -:اهللَّ

فإن العرب كانوا يسمون  ،ـ إن هذا االسم ما أطلق عىل غري اهلل تعاىل 

 ، إهنم ما كانوا يطلقونه عىل غري اهلل وثان آهلة إال هذا االسم فاأل

رَْض والدليل عليه قوله تعاىل:
َ
َماَواِت َواۡل ْن َخلََق السذ م مذ ُه ْْلَ

َ
َولَئِن َسأ

 ُ ا:وقال تعاىل ،(2)َِلَُقولُنذ اَّللذ ُم ََلُ َسِميًّ معناه هل تعلم  (3)َهْل َتْعلَ

                                                           
 .[48]النساء: (1)
 .[25]لقمان:   (2)
 (.50د.حممد احلمود النجدي) انظر: النهج األمسى يف شرح أمساء هللا احلسىن،[65]مرمي: (3)
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 ا كان هذا االسم يف االختصاص باهلل تعاىلمن اسمه اهلل سوى اهلل، ومل

 .عىل هذا الوجه، وجب أن يكون أرشف أسامء اهلل 

 ،وسائر األسامء مضافة إليه ـ إن هذا االسم هو األصل يف أسامء اهلل  

بَِها قال تعاىل:  وهُ  ْسََن فَاْدُع ء اْْلُ ْسَما
َ
ِ اۡل فأضاف سائر   ،(1) َوَّلِل 

وألنه يقال:  ؛أن املوصوف أرشف من الصفة األسامء إليه، وال حمالة

كلها من أسامء اهلل تعاىل، وال يقال  ،القدوس ،امللك ،الرحيم ،الرمحن

 . (2)فدل هذا عىل أن االسم هو األصل ؛اهلل اسم الرمحن الرحيم

 نه االسم الوحيد الذي ورد يف كل األحاديث التي أخرب الرسول إـ 

 أن فيها اسم اهلل األعظم.

 ( مرة.2724وروده يف كتاب اهلل تعاىل، ورد يف كتاب اهلل ) كثرةـ   

ـ  اسم اهلل مستلزم جلميع معاين أسامئه احلسنى، دال عليهام باإلمجال، 

وكل أسـامئه وصـفاته تفصـيل وتبيني لصـفات األلوهـية التي اشتق منها 

 ئقاخلال تأهله معبوًدا، - سبحانه –اسم اهلل، واسم اهلل يدل عىل كونه 

 .واحلاجات النوائب يف إليه وفزًعا وخضوًعا وتعظياًم  حمبة

اإلله هو اجلامع جلميع صفات الكامل ونعوت  "ـ قال ابن القيم: 

اجلالل، فيدخل يف هذا االسم مجيع األسامء احلسنى، وهلذا كان القول 

الصحيح أن اهلل أصله اإلله كام هو قول سيبويه ومجهور أصحابه إال من 

                                                           
 .[180]األعراف:  (1)
 (.50د.حممد احلمود النجدي) ص اء هللا احلسىناألمسى يف شرح أمسالنهج  انظر: (2)
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احلسنى وأن اسم اهلل تعاىل هو اجلامع جلميع معاين األسامء شذ منهم، 

 .  (1)اهـ  "والصفات العىل

كثرًيا، ومن هؤالء نبي اهلل موسى  "اهلل"عباده باسمه إىل  ـ  تعرف اهلل

قومه، فعندما كان موسى عليه السالم، إىل  عليه السالم عندما أرسله

باردة، رأى عىل لة ظلامء مرص يف ليإىل  عائًدا بأهله من مدين يف طريقه

ِ  البعد بجانب الطور ناًرا، فقال ألهله:  
ّل  اْمُكُثوا إِِن ِ آنَْسُت نَاًرا لذَع

تَاَها 
َ

ا أ مذ ُلوَن  فَلَ ُكْم تَْصَط ِ لََعلذ نلذار َوة  ِمَن ا ْو َجْذ
َ

ََب  أ نَْها ِِبَ ِ آتِيُكم م 
ِِف  ْيَمِن 

َ
ۡل ن َشاِطئِ الَْوادِي ا ن يَا ةِ الُْمبَ اْْلُْقعَ نُودِي ِم

َ
ِ أ َجَرة َن الشذ ِم اَرَكةِ 

لَِميَ  ُ َربُّ الَْعا نَا اَّللذ
َ

تَُك فَاْسَتِمْع  وقال له:  (2) ُموََس إِِن ِ أ اْخََتْ نَا 
َ

َوأ
نَا فَاْعُبْدِِن 

َ
ََِلَ إَِلذ أ َل إ  ُ نَا اَّللذ

َ
ذَِن أ  . (3) لَِما يُوََح  إِن

ال ربُّ العاملني، وأنه اهلل  احلق الذي ـ فتعريف اهلل نبيه موسى بأنه اهلل   

 يستحق العبادة إال هو.

عـباده يف كتابه املـنزل عىل عـبده ورسـوله حممد إىل  تعـرف اهلل ـ وقد 

بمثل ذلك، ومن هذا ما جاء يف فاحتة أعظم آيات هذا الكتاب، 

َِلذ ُهوَ  ا   وهي آية الكرسـي، فقد جاء يف أوهل ََِلَ إ ََل إ  ُ َّللذ ََْحُّ  ا ال
ومُ   . (4) الَْقيُّ

                                                           
 (.1/212بدائع الفوائد )  (1)
 [30-29]القصص:  (2)
 [.14-13]طه:  (3)
 .[255]البقرة:  (4)
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 تبارك – اهلل يدعى ما أكثر: االسم هبذا - وتعاىل تبارك – ؤهـ  دعا 

 يف إال تستعمل ال وهلذا اهلل، يا اللهم،: ومعنى ،"اللهم": بلفظ – وتعاىل

 يل اغفـر اللهم: يقال بل رحيم، غفـور اللهم: يقـال فال الطلب،

 . (1)وارمحني

نت به عامة األذكار املأثورة، االسم الذي اقرتومن خصائصه أنه "ـ  

 ،واحلسبلة ،واحلوقلة ،والتسبيح ،والتحميد ،والتكبري ،فالتهليل

نة هبذا االسم غري رتوغريها من األذكار مق ،والبسملة ،واالسرتجاع

وإذا محد ذكره، وإذا هلل منفكة عنه، فإذا كربر املسلم ذكر هذا االسم، 

ة   األذكار.ذكره، وهكذا يف عام 

 .(2)"ـ ومن خصائصه ... قد افتتح اهلل جل  وَعال به ثالثا وثالثني آية 

 -:هذا االسم خيتص عن سائر األسامء بخواص"ـ   

 أنه أوهلا.  - أوهلا: 

 أنه أعظمها. وثانيها:

 أنه أعمها مدلوال. وثالثها: 

 أن مدلوالته ال تنحرص. ا:هورابع 

 .ئر أسامئه أوىل باألوصاف: أنه أوىل باالسمية وساوخامسها 

 : اختصاصه باهلل رشًعا ونقاًل. وسادسها 

                                                           
، أمساء هللا احلسىن اهلادية إىل هللا واملعرفة به  د. عمر ( 202راجع: التفسري القيم:)  (1)

 (.34-33سليمان األشقر )ص 
 (. 91-90)ص د . عبد الرزاق البدر  حلسىن فقه األمساء ا (2)
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: أن اهلل سبحانه قبض عنه األفئدة واأللسنة فلم يتجارس أحد وسابعها

 عىل التسمي به. 

 : أنه الذي يفتتح به كل أمر تربكـًا وتيمنًا.وثامنها

 : أنه متعارف عند اجلميع مل تنكره أمة من األمم.وتاسعها 

 .(1)اهـ    ": أنه إذا ارتفع من األرض قامت الساعةهاوعارش 

 ومنها: أنه ال ُيثنى وال جُيمع.  ـ 

ـ من خصائصه وهي أجلها أنه ال يثقل معه يشء كام جاء يف حديث  

 .«ال يثقل مع اسم اهلل يشء» :البطاقة

ال تقوم »ـ وهو االسم الذي يبقي ذكره يف األرض كام يف احلديث  

 .(2)«اهلل قال يف األرض ال إله إالالساعة حتى ال ي

إال به وال تصح بغريه من األسامء احلسنى عىل  الصالة  ـ  ال تفتتح 

 الراجح من أقوال أهل العلم.

 صالة يف كل يوم مخس مرات.لبه يرتفع النداء لـ  

كام  بالتكبري والتهليل ُينترص عىل أعداء اهلل وتفتح مدينة القسطنطينيةـ  

 أن رسول اهلل من حديث أيب هريرة  (3)لمجاء يف صحيح مس

وا: « َسِمْعت ْم بَِمِدينٍَة َجانٌِب ِمنَْها يِف اْلرَب  َوَجانٌِب ِمنَْها يِف اْلَبْحِر؟»قال  َقال 

وَل اهللِ َقاَل:  وَن َأْلًفا ِمْن  "َنَعْم، َيا َرس  َوَها َسْبع  اَعة  َحت ى َيْغز  وم  الس  اَل َتق 

                                                           
 (.279األسىن يف شرح أمساء هللا احلسىن )ص   (1)
 .«ال  تـ ُقوُم السهاع ُة ح َّته ال  يـُق ال  يف األأ رأِض: هللاُ، هللاُ » ( بلفظ : 148رواه مسلم )  (2)
 .(2920رواه مسلم )  (3)
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َقاتِل   َبنِي إِْسَحاَق، وا، َفَلْم ي  وَها َنَزل  وا بَِسْهٍم، َفإَِذا َجاء  ْ َيْرم  وا بِِساَلٍح َومَل

ط  َأَحد  َجانَِبْيَها  ، َفَيْسق  وا: اَل إَِلَه إاِل  اهلل  َواهلل  َأْكرَب  ه   -َقال  َقاَل َثْوٌر: اَل َأْعَلم 

وا الث   -إاِل  َقاَل  ول  ِذي يِف اْلَبْحِر، ث م  َيق  ، انَِيَة: اَل إَِلَه إاِل  اهلل  َواهلل  َأكْ ال  رَب 

ج   ، َفي َفر  وا الث الَِثَة: اَل إَِلَه إاِل  اهلل  َواهلل  َأْكرَب  ول  ، ث م  َيق  ط  َجانِب َها اآْلَخر  َفَيْسق 

وَن املََْغانَِم، إِْذ َج  ْم َيْقَتِسم  وا، َفَبْيناََم ه  ل وَها َفَيْغنَم  م  هَل ْم، َفَيْدخ  اَءه 

ا ج  ، َفَقاَل: إِن  الد  يخ  ِ وَن الرص   َوَيْرِجع 
ٍ
ء ل  يَشْ وَن ك  ك   ،«َل َقْد َخَرَج، َفَيرْت 

 . (1)وهذا من عالمات الساعة

عنوية فقد قال أعلم أما خصائصه امل": وقال العالمة ابن القيم 

، (2)«ال أحيص ثناء عليك أنت كام أثنيت عىل نفسك»: اخللق 

ىص خصائص اسم ملسامه كل كامل عىل اإلطالق، وكل مدح،  وكيف حت 

وكل محد، وكل ثناء وكل جمد، وكل جالل، وكل إكرام، وكل عز، وكل 

مجال، وكل خري وإحسان وجود وبر وفضل؛ فله ومنه. فام ذكر هذا 

ره، وال عند خوف إال أزاله، وال عند كرب إال االسم يف قليل إال كث  

عه، وال تعلق  إال فرجه، وال عند ضيق إال وس  كشفه، وال عند َهمٍّ وَغمٍّ 

به ضعيف إال أفاده القوة، وال ذليل إال أناله العز، وال فقري إال أصاره 

غنيا، وال مستوحش إال آنسه، وال مغلوب إال أيده ونرصه، وال مضطر 

 إال كشف رضه، وال رشيد إال آواه. 

                                                           
 (.135دميجي )ص اسم هللا األعظم  د . عبد هللا بن عمر ال  (1)
 (.486رواه مسلم )  (2)
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ربكات، وجتاب به فهو االسم الذي تكشف به الكربات، وتستنزل به ال 

العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به  الدعوات، وتقال به

احلسنات. وهو االسم الذي قامت به السموات واألرض، وبه أنزلت 

الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه رشعت الرشائع، وبه قامت احلدود، 

السعداء واألشقياء، وبه إىل  وبه رشع اجلهاد، وبه انقسمت اخلليقة

املوازين القسط، ونصب ه وضعت احلاقة، ووقعت الواقعة، وب حقت

الرصاط، وقام سوق اجلنة والنار، وبه عبد رب العاملني ومحد، وبحقه 

بعثت الرسل، وعنه السؤال يف القرب ويوم البعث والنشور، وبه 

اخلصام، وإليه املحاكمة، وفيه املواالة واملعاداة، وبه سعد من عرفه وقام 

واألمر، وبه قاما، ي من جهله وترك حقه، فهو رس اخللق بحقه، وبه شق

وثبتا، وإليه انتهيا، فاخللق واألمر به، وإليه، وألجله، فام وجد خلق، 

وال أمر، وال ثواب، وال عقاب، إال مبتدئا منه، ومنتهيا إليه، وذلك 

ًَل ُسبَْحانََك فَقَِنا عَ  موجبه ومقتضاه،  َنا َما َخلَْقَت َهذا بَاِط َب َربذ َذا
 ِ ذار  .(2)اهـ    "(1) انل

     

 

 

                                                           
 .[191]آل عمران:   (1)
( وفتح اجمليد  14ـ  13للشيخ سليمان بن عبد هللا ال الشيخ ) ص  تيسري العزيز احلميد   (2)

 .(  33ـ 32للشيخ عبد الرمحن بن حسن بن عبد الوهاب  ) ص 
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ِحيمِ  ْْحَِن الرَّ  الرَّ

-------------------------------------- 

 رمحة عامة بجميع خلقه  .  :لرْحنا

 صفة  خاصة بعباده املؤمنني  . :الرحيم 

 ،فهو يرمحهم ويعطيهم حتى وهم كفار ينسبون له الصاحبة والولد 

هم األمطار وجيري هلم األهنار وينبت ل عليوينز  ،ويعافيهم ،ويرزقهم

أرحم من الوالدة وأنه  ،فلنستشعر رمحته سبحانه  ،والثامر   األشجارهلم 

ربنا  ،بولدها ، لذلك ال يموت اإلنسان إال وهو َيسن الظن باهلل تعاىل

فال إله إال  ،ويقربه ،ربنا شكور يشكر العبد ويعطيه ،ربنا ودود ،رحيم

 اهلل  .. 

 :ق بني الرْحن والرحيم  الفروقيل يف

ولكن  )الرحيم(،أشّد مبالغة من  )الرْحن(االسامن مشتقان من الرمحة و

 ما الفرق بينهام؟ 

 هناك قوالن يف الفرق بني هذين االسمني:

  القول األول: 

:هو ذو الرمحة الشاملة جلميع اخلالئق يف الدنيا  )الرْحن(إّن اسم 

 وللمؤمنني يف اآلخرة. 

هو ذو الرمحة للمؤمنني يوم القيامة واستدلوا بقوله تعاىل:  : يم()الرحو

نُ   لََعَ الَْعرِْش الرذْْحَ ى  مذ اْسَتَو رِْش ، وقوله: ُث لََعَ الَْع ُن  الرذْْحَ
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فكام  ،فذكر االستواء باسمه )الرمحن( ليعم مجيع خلقه برمحته: اْسَتَوى

 ميع خملوقاته فرمحته تتسع جل ؛أن العرش يعم مجيع  خملوقاته

  باسمه )الرحيم(. فخّص املؤمنني َوََكَن بِالُْمْؤِمنَِي رَِحيًما وقال: 

 القول الثاين:

 صفة فعلية. هو أّن )الرمحن( دال عىل صفة ذاتية و)الرحيم( دال عىل"

فاألول دال عىل أّن الرمحة صفته، والثاين دال عىل أنه يرحم خلقه 

ة هلل تعاىل وهذه صفات ليتذكر صفة الرمحوكل عبد أذنب ف ،  (1)"برمحته

 الرب واجلود له سبحانه  . 

  :  قال الشيخ ابن العثيمني

ِن الرذِحيمِ ﴿ والرحيم صفة أخرى؛ ﴾: الرمحن صفة للفظ اجلاللة؛ الرذْْحَ

والرمحن هو ذو الرمحة الواسعة، والرحيم هو ذو الرمحة الواصلة؛ 

وحَده، أو  "الرمحن"ه جيء بـفالرمحن وصفه؛ والرحيم فعل ه؛ ولو أن

﴿  "الرحيم"بـ وحده؛ لشمل الوصف والفعل؛ لكن إذا اقرتنا فْس 

مْحَِن ا ِحيمِ  ﴾ بالوصف؛ و﴿لر   .(2)﴾ بالفعل الر 

 

 

 

                                                           
  .(59د النجدي )ص : النهج األمسى يف شرح أمساء هللا احلسىن ، د.حممد احلمو   (1)
 (.6/ 2تفسري العالمة حممد العثيمني )  (2)
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 : ي قال السعد

ِحيمِ ﴿ مْحَِن الر  اسامن داالن عىل أنه تعاىل ذو الرمحة الواسعة : ﴾الر 

 وكتبها للمتقنيالعظيمة التي وسعت كل يشء، وعمت كل حي، 

 .. .املتبعني ألنبيائه ورسله.

واعلم أن من القواعد املتفق عليها بني سلف األمة وأئمتها، اإليامن  

 بأسامء اهلل وصفاته، وأحكام الصفات.

فيؤمنون مثاًل بأنه رمحن رحيم، ذو الرمحة التي اتصف هبا، املتعلقة  

يقال  ،يف سائر األسامء فالنعم كلها، أثر من آثار رمحته، وهكذا ،باملرحوم

كل يشء، قدير، ذو قدرة يقدر عىل  يف العليم: إنه عليم ذو علم، يعلم به

   .اهـ (1)كل يشء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  َوبِِه َنْسَتِعنيُ 

-------------------------------------- 

وهي طلب العون من اهلل تعاىل يف أمور الدنيا واآلخرة،  االستعانة:

ُه والتفويض إليه، كام قال اهلل تعاىل:   ،والتربؤ من احلول والقوة فَاْعُبْد
 ِ ْ َعلَيْه  .(2) َوتََوَّكذ

  . (1) «باهللوإذا استعنت فاستعن »البن عباس:  ويف وصيته 

                                                           
نشر "تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان" لعبد الرمحن بن انصر السعدي  (1)

 .(39مؤسسة الرسالة )ص/
 .[123]هود: (2)
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 ة االستعانة باهلل يف طلب العلم . ستعانومن اال

ْنَيا  َربَّ  ِريمَ َأْسَأُل اهللَ الكَ قال : َك يِف الدُّ الَعْرِش الَعظِيِم َأْن َيَتَوالَّ

 َواآلِخَرةِ 

-------------------------------------- 

أنه يدعو دائاًم لطالبه  يلفت النظرهبا لطالب العلم ومما  هذه دعوة دعا

وهذا أسلوب تربوي عظيم ينبغي لكل معلم أو مريب  ،املغفرةبالرمحة و

 ألن فيه الرفق والشفقة  .   ؛أن يسلك هذا املنهج

م  »: قال: قال رسول اهلل  عن عبد اهلل بن عمرو امِح وَن َيْرمَح ه  الر 

، اْرمَح وا َمْن يِف األَْرِض  مْحَن   الر 
ِ
اَمء ْم َمْن يِف الس  سلسل  امل حديث (2)«َيْرمَحْك 

وأول  ،طالهبم هوهذا احلديث الذي كان العلامء يعلمون ،"باألولية 

 وأعظم رمحة ترحم هبا املتعلم ،حديث يسمعونه منهم 

فالرمحة احلقيقة هي  ،أعظم من رمحة الطعام والرشاب ،أن تعلمه العلم 

 كيف يعبد اهلل ؟  وكيف يقيم هذا الدين ؟  الطالب تعليم

َك يِف  َربَّ  ِريمَ َأُل اهللَ الكَ ْس أَ " ثم قال املؤلف  الَعْرِش الَعظِيِم َأْن َيَتَوالَّ

ْنَيا    "َواآلِخَرةِ الدُّ

 
 
 
 

                                                                                                                          
 (.248 /4رواه الرتمذي ) (1)
 (.388 /3رواه الرتمذي ) (2)
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 معنى اسم اهلل الكريم : ـ 

الكريم من أسامء اهلل احلسنى  ومن القواعد يف األسامء والصفات ) كل 

فالكريم  ,(اهلل احلسنى يشتق منه صفة من صفاته سبحانه أسامء اسم من

 .ء اهلل تعاىل ويشتق منه صفة الكرم سم من أساما

إن الكريم هو البهي الكثري اخلري العظيم النفع، »: قال ابن القيم  

واهلل سبحانه وصف نفسه بالكرم،  ،وهو من كل يشء أحسنه وأفضله

ووصف به كالمه، ووصف به عرشه، ووصف به ما كثر خريه وحسن 

 . (1) " منظره من النبات وغريه

مام اخلطايب : معنى الكريم أنه هو الذي يبدأ النعمة قبل اال وقال

ويعفو  , ويغفر الذنب , من غري استثابه باإلحساناالستحقاق ويتربع 

 ول الداعي يف دعائه : يا كريم العفو . ويق ،عن امليسء  

وكتب  عنه،أن العبد إذا تاب عن السيئة حماها  عفوه،وقيل أن من كرم 

 . (2) "له مكاهنا حسنة 

 معنى الرب : ـ 

هو املالك املترصف ويطلق يف اللغة عىل  (والرب»):وقال ابن كثري 

اهلل وكل ذلك صحيح يف حق  صالحإللوعىل املترصف  ،السيد

 ..(3)«تعاىل

                                                           
 .286آن ص البيان يف أقسام القر   (1)
 . "71 ، 70شأن الدعاء  " ص   (2)
  .( 23/  1)تفسري ابن كثري   (3)
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َٰلَِميَ ﴿اىلمعنى قوله تع ويبني اإلمام ابن القيم ِ ٱۡلَع  فيقول: (1)﴾َرب 

َٰلَِميَ ﴿ :قوله» ِ ٱۡلَع ن ترصفه فيه، وتدبريه له، ه للعاربوبيت: ﴾َرب  مل تتضم 

ونفاذ أمره كل  وقٍت فيه، وكونه معه كل  ساعٍة يف شأٍن، خيلق ويرزق؛ 

ف  ، وي رص  ٍذلُّ ِعزُّ وي  يي؛ وخيفض ويرفع؛ وي عطي ويمنع؛ وي  وي ميت وَي 

 . (2) «ه وإهليته وملكهبيتاألمور بمشيئته وإرادته، وإنكار ذلك إنكاٌر لربو

 : لسعدي لشيخ ايقول ا

وَأَخصُّ من  ،و )الرب( هو املريب مجيع عباده بالتدبري وأصناف النعم»

وهلذا  ،ألصفيائه بإصالح قلوهبم وأرواحهم، وأخالقهم تربيتههذا: 

ألهنم يطلبون منه الرتبية  ؛هم له هبذا االسم اجلليلئأكثر دعا

  .(3)«اخلاصة

 -:معنى العرش

   .(4) رسير امللك  العرش لغة :

والعرش يف كالم العرب: رسير امللك، يدلك عىل "وقال األزهري: 

ةً ﴿: ذلك رسير ملكة سبأ، سامه اهلل جل وعز عرشًا فقال
َ

إِِن ِ وََجدتُّ اْمَرأ

                                                           
 .[2]الفاحتة: (1)
 .4/1223الصواعق املرسلة  (2)
 .5/486تفسري السعدي  (3)
 .(4/264معجم مقاييس اللغة ) (4)
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ء  َولََها َعرٌْش َعِظيمٌ  ِ ََشْ
وتَِيْت مِن ُك 

ُ
ذُو }قال الطربي ، (1) ﴾َتْملُِكُهْم َوأ

    .(2) " ط بام دونهذو الْسير املحي"يقول:   {الَعرِْش 

هو رسير ذو قوائم حتمله املالئكة، "قال ابن كثري: العرش اصطالحا ً : ـ 

 .(3)  "وهو كالقبة عىل العامل، وهو سقف املخلوقات

والعرش خملوق عظيم رشيف كريم ليس فوقه ": قال القرطبي و

ِمل ه العظيم، له قواِئم  ِعظاٍم، حتالعرش  ": قال ابن كثريو (4)  ."خملوق

 .(5) " املالئكة الكرام

عرش عظيم  . وحتمله ثامنية من املالئكة هلم عظمة   (6)  صفة العرش : ـ

 .  "املالئكة املقربون حول العرش "يف اخللق وهم والكروبيون  

                                                           
 . (1/413هتذيب اللغة )، انظر:  [23]النمل  (1)
 .(38-24/37تفسري الطربي ) (2)
  .(12 /1: )والنهاية البن كثري  لبداية""ا (3)
  (158-157األسىن يف شرح أمساء هللا احلسىن أليب عبد هللا القرطيب )ص (4)
 (3ص 1البداية والنهاية البن كثري )ج (5)
اليت ال تفىن  فكل شيء يفىن ممن أوجب هللا علية الفناء  مانية الثاملخلوقات  العرش من  (6)

  -وهي: هللا هلا البقاء، وهي مثانية أشياء، إال األشياء اليت كتب 
 اجلنة والنار، فهما دائمتان خملوقتان ال تفنيان .   ـ
 العرش والكرسي . ـ 
 اللوح والقلم . ـ 
  .الروحـ 

  عجب الذنب  .ـ  

: مثانية حكم البقاء يعمها من اخللق والباقون يف حيز العدم هي وقال السيوطي رمحه هللا  
انر وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم وهذه األشياء ابقية إببقاء هللا هلا   العرش والكرسي
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األحاديث واآلثار الدالة عىل أن لعرش الرمحن محلة من املالئكة من 

َك فَوْ َوَيْحِمُل َعرْ ﴿. قال تعاىل :  َيملونه  ِ ، (1)﴾َقُهْم يَوَْمئِذ  َثَمانَِيةٌ َش َرب

أ ذن يل  ))قال:  أن رسول اهلل   روى أبو داود عن جابر بن عبد اهلل

ث عن ملك من مالئكة اهلل، من محلة العرش، إن ما بني شحمة  أن أ حد 

 .(2) ((أذنه إىل عاتقه مسرية سبعامئة عام

ه   اْلِفْرَدْوَس  َفَسل وه   اهلل َ َسَأْلت م   َذاَفإِ )): قال النبي  أنه سقف اجلنة: ـ  َفإِن 

مْحَنِ  َعْرش   َوَفْوَقه   اجْلَن ةِ  َوَأْعىَل  اجْلَن ةِ  َأْوَسط   ر  َأهْنَار  اجْلَن ةِ تَ  َوِمنْه   الر   .(3)((َفج 

  "خلقه  إثبات علو اهلل عىل  "ـ

فيها  القرآن، كلها سبعة أدلة يف عرشه وحتتهالترصيح باستواء اهلل عىل  - 

 دليل عىل علو اهلل عىل خلقه .  عرشه ترصيح باستواء اهلل عىل 

ِّلُّ الَْعِظيمُ ﴿الترصيح بوصف العلو  - ن أسامئه؛ العيل: اسم م ﴾وَُهَو الَْع

 . (4) ذاتا، وقدرا، وقهراوله الفوقية بكل معانيها:  فله العلو بكل معانيه،

 الكريم أكثر من ألف دليل عىل علو لقد ذكر بعض العلامء أن يف القرآن

 .   (5)وأما األدلة من السنة املطهرة فهي كثرية جًدا ال تكاد حتىص اهلل، 

  ـ تعاىل :أنواع العلو املثبتة هلل 

                                                                                                                          
) توضيح املقاصد وتصحيح القواعد يف شرح قصيدة االمام ابن القيم للشيخ  ) أمحد بن .. 
 (.  96اهيم بن عيسى احلنبلي  النجدي  ( )  ص إبر 
 [ 17] احلاقة : ( 1) 
  (. 4727رواه أبوداود برقم )  (2)
  (. 7423رواه البخاري )  (3)
 . 110مقاصد العقيدة  الواسطية   للشيخ عبد الرمحن الرباك ص  (4)
  .)إثبات علو هللا ومباينته خللقه ( للشيخ محود بن عبدهللا  التوجيري (5)
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 العلو صفة ثابتة هلل تعاىل وتشمل : ـ  وصفة االرتفاع، :العلو

 .علو الذات، ومعناه إن اهلل بذاته فوق خلقه -1

القدر، ومعناه أن اهلل ذو قدر عظيم ال يساويه فيه أحد من و عل -2

 .خلقه، وال يعرتيه معه نقص

علو القهر، ومعناه أن اهلل تعاىل قهر مجيع املخلوقات فال خيرج أحد  -3

 . (1) سلطانه وقهرهمنهم عن 

 مذهب أهل السنة يف األسَمء والصفات  : ـ 

ويصفونه بام وصف به نفسه   ويثبتون هللااليامن باالسامء والصفات 

من غري حتريف وال تعطيل، ومن غري  يف كتابه أو عىل لسان رسوله 

  " تكييف وال ُتثيل.

  " استواء اهلل عىل عرشه "اثبات 

 ـ  نثبت االستواء هلل تعاىل وأن اهلل مستوي عىل عرشه سبحانه   االستواء:

، وقد جاء عن (ليهعلوه واستقراره ع: )معني استواء اهلل عىل عرشه

السلف تفسريه بالعلو واالستقرار والصعود واالرتفاع، والصعود 

لََعَ  :ودليله قوله تعاىل، واالرتفاع يرجعان إىل معني العلو ُن   الرذْْحَ
وقد ذكر يف سبعة مواضع من القرآن يف سورة ،  (2) الَْعرِْش اْسَتَوى

                                                           
 . 35مذكرة العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمني ص  (1)
 .[5:طـه] (2)
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ن، وتنزيل، والسجدة، األعراف، ويونس، والرعد، وطه، والفرقا

 . (1)  واحلديد

 عامة وخاصة. نوعان:  والية اهلل   

: واليته عىل اخللق كلهم تدبريًا وقيامًا بشؤوهنم، وهذا والية العامةالـ  

عام لكل أحد، للمؤمن والكافر، والرب والفاجر، ومنه قوله 

تُْه تعاىل: َحَدُكُم الَْموُْت تَوَفذ
َ

ُِطونَ َحَّتذ إَِذا َجاَء أ  رُُسلَُنا وَُهْم َل ُيَفر 
وا ق ِ إىل  ُثمذ ُردُّ اْْلَ ِ َمْوَلُهُم   .(2) اَّللذ

ِِلُّ : للمتقني، قال اهلل  وهي والية اهلل  والية خاصة:الـ  ُ َو اَّللذ
لَُماتِ  ظُّ يَن آَمُنوا َُيْرُِجُهْم ِمَن ال ِ ِ إىل  اَّلذ ر ُّو  ،فهذه والية خاصة  ،(3) انل

َوَل ُهْم ََيَْزنُوَن : وقال اهلل  ِْهْم  ِ َل َخوٌْف َعلَي ْوِِلَاَء اَّللذ
َ

َل إِنذ أ
َ

أ
ُقونَ  يَن آَمُنوا َوََكنُوا َيتذ ِ  .(4)اَّلذ

ويرد  ،َيفظهم  من الشبهات ومن الشهوات :والية اهلل  للمؤمننيـ 

وأعظم  ،وقد يبتليهم ولكنه معهم  ،ويثبتهم يف األزمات ،عنهم الفتن

 .(5) نبياء والرسلاهلل لأل معيه هي معية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                           
 .37 دة الواسطية للشيخ ابن عثيمني صمذكرة العقي :انظر  (1)
 [.62-61]األنعام:  (2)
 .[257]البقرة:  (3)
 .[63-62]يونس:  (4)
 .( 449ـ 448)ص شرح األربعني النووية للشيخ حممد بن عثيمني(5)
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َعَلَك ُمَباَرًكا َأْينَََم ُكنَْت    َوَأْن جَيْ

 -------------------------------------- 

َعلَ َوَأْن " ثم قال املؤلف :  " ُمَباَرًكا َأْينَََم ُكنَْت َك جَيْ

 وهذه دعوة بالربكة  وهي النامء والزيادة . 

ثبوت اخلري  :الزيادة وهبذا يتضح أن الربكة هي الربكة  معنى البكة  : 

 .(1)ودوامه، أو كثرة اخلري وزيادته، أو مها معا  

ۡيَن َما ُكنُت وََجَعلََِن ُمَبارَ ﴿وقوله :  " 
َ

ل جماهد ، وعمرو بن اق (2)﴾ًَك أ

 ، ويف رواية عن جماهد : نفاعاً  ،قيس ، والثوري : وجعلني معلام للخري 

وقال ابن جرير : حدثني سليامن بن عبد اجلبار ، حدثنا حممد بن يزيد 

بن خنيس املخزومي ، سمعت وهيب بن الورد موىل بني خمزوم قال : 

ك اهلل ، ما الذي أعلن محيرلقي عامل عاملا هو فوقه يف العلم ، فقال له : 

فإنه دين اهلل الذي  ؛من عميل ؟ قال : األمر باملعروف والنهي عن املنكر

َِن ﴿وقد أمجع الفقهاء عىل قول اهلل :  .عباده إىل  بعث به أنبياءه وََجَعلَ
ۡيَن َما ُكنُت ُمَبارَ 

َ
، وقيل : ما بركته ؟ قال : األمر باملعروف  (3)﴾ًَك أ

 .(4)أينام كاناملنكر ، والنهي عن 

 وطلب الربكة ال خيلو من أمرين : ـ  ،طلب الربكة والتبك :

                                                           
 (.38-37ص)التربك. أنواعه وأحكامه للجديع   (1)
 .[31]مرمي:  (2)
 .[31]مرمي:  (3)
 .(203 /5تفسري ابن كثري )  (4)
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 : ـ     أن يكون التبك  مرشوع

 والتربك املرشوع له أنواٌع كثريٌة، فمنها: 

كَِتاٌب  :تعاىل قال ،"القرآن" مثل معلوم   رشعي   بأمر   التبك -أ
نَزنْلَاهُ إَِِلَْك ُمَباَركٌ 

َ
 ، وِمن بركته:  أ

 . أن  من أخذ به حصل له الفتح، فأنقذ اهلل بذلك أممًا كثريًة ِمن الرشك. 1

 . أن  احلرف الواحد بعرش حسنات . 2

 .(1)، ونحومها والذكر ،التربك بأمٍر حيسٍّ معلوٍم، مثل العلم، والدعاء

 فاألماكنالتبك باألماكن واألزمان واألعيان التي ورد فيها النص   - ب

 ، املسجد األقىصو ،املسجد النبويو ،املسجد احلرام  اومنه :املساجدك

 .والشام ،واملدينة  ،ومكة املكرمة 

ويوم  ،وعرش ذي احلجة  ،ليلة القدر و ،رمضان   : شهرزمنة ومنهاواأل

 وحضور جمالس الذكر. ،والثلث األخري من الليل ،اجلمعة 

واللبن  ،ل واخلي ،والنخل  ،وشجر الزيتون ،ماء زمزم  واالعيان ومنها:

 .السحور  وأكل ،واحلبة السوداء ،

 .كالتربك بعرقهم وشعرهم وريقهم ...الخ ،واألنبياء يف حياهتم 

 

 

 

                                                           
  .(194/ ص  1) ج  القول  املفيد على كتاب التوحيد للشيخ حممد بن عثيمني   (1)
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 -املمنوع :  كالتب

 -مرشوع:ومن أنواع التربك الغري   

أما يف حياته فقد كان الصحابة يتربكون  ،بعد وفاتهـ التربك بالنبي 

 . تربك به أما بعد وفاته فال ي  ،هوريق ،بوضوئه 

 ـ  التربك بليلة اإلرساء واملعراج .  

 .  ـ التربك بمولد  النبي 

 ثارهم . آو ،ـ التربك بذوات الصاحلني 

 ـ التربك بالقبور . 

  وهو عىل قسمني : ـ التربك باألشجار واألحجار

رشك أكرب ومن أمثلته : التربك بشجر أو حجر أو ميت أو قرب أو -1

 أهنا تنفع وترض من دون اهلل .صنم أو وثن معتقدا 

ذا تربك بشجر أو حجر أو ميت أو قرب أو إرشك أصغر ومن أمثلته :  -2

  .(1)سبب حلصول الربكةأنه  صنم أو وثن معتقدا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

                                                           
 نظر ) التربك وأنواعه وأحكامه ( د . انصر عبد الرمحن اجلديع . ا (1)
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َّْن إَِذا أُ وَ  َعَلَك ِِم  َب ْذنَ ، َوإَِذا أَ َصَبَ  يلَ ْبتُ َوإَِذا اُ  َر،َشكَ  يَ ْعطِ َأْن جَيْ

َعاَدِة.. َفإِنَّ  اْسَتْغَفَر،  َهُؤاَلِء الثَّاَلُث ُعنَْواُن السَّ

-------------------------------------- 

مه تستحق فاملرء يف حياته ما بني نع ،بني يف هذا الدعاء أركان السعادة 

 كوما بني ذنب يتطلب من ،وما بني بلية تتطلب منك الصرب ،الشكر

الشكر  ،ينفك عن هذه الثالثةهذا الواقع الذي نعيشه ال  ،االستغفار

وهذه  ،الستغفار وقت الذنبا ،والصرب وقت البالء ،وقت النعمة

فأي انسان يبحث  ،فالسعادة مطلب  ،وثالثية السعادة ،عنوان السعادة

 إال سعادة ال ولكن ،عىل السعادة  رصَي دائامً  فاإلنسان ،سعادةعن ال

 والضالالت الشهواتب أنفسهم يسعدون الذين أن نقول هلذا ،باإليامن

 ،وضيقاً  ،ومهاً  ،وغامً  ،الالً ض وستزيدهم ،شيئا اهلل من عنهم تغنى لن

املعصية تورث الذل وال بد ؛ فإن العز كل   ":  السلف بعض قال وهلذا

ُة ﴿ يف طاعة اهلل تعاىل ، قال تعاىل : العز هِ ٱۡلعِزذ ةَ فَلِلذ ٱۡلعِزذ ن ََكَن يُرِيُد  َم
 ،أي فليطلبها بطاعة اهلل ، فإنه ال جيدها إال يف طاعة اهلل  .(1)﴾ََجِيًعا  

بطاعتك وال تذلني اللهم أعزين "وكان من دعاء بعض السلف : 

 .  "بمعصيتك

                                                           
 .[ 10]فاطر :  (1)



                             
﴿44﴾  

طقطقت هبم البغال ، ومهلجت هبم إهنم وإن   "قال احلسن البرصي :

الرباذين ، إن ذل املعصية ال يفارق قلوهبم ، أبى اهلل إال أن يذل من 

  .(1)  "عصاه 

وقد يصبح  ،واتباع الشهوات ،السعادة ليست يف متع الدنيا من السفرو

وأكرب مثال عىل ذلك  ،ون يف سعادة اإليامنويك ،العبد من أفقر الناس

َعَجًبا ألمِر  »  : قال  ،احلصريينام عىل  انك الذي سيد اخللق 

ْؤمِن إِْن أَصابته   ل ه  له  َخرٌي وليَس ذلَك ألَحٍد إال للم  املؤمِن إِن  أْمَره ك 

اء  َصرَب فكانْت َخرًيا له   اء  َشَكَر فكانْت َخرًيا له  وإْن أَصابته  رَض   .(2) «رَس 

عندما إلنسان وا ،إال املؤمن وال يعيشها ،فهذه السعادة خاصة باملؤمن

فمن رىض فله  ،وال يصرب عىل البالء  ،يتسخط عىل القضاء والقدر

فقاعدة اإليامن هي قاعدة الرضا بام  ،ومن سخط فله السخط  ،الرضا

 »: قال عن عبد الرمحن بن عوف  ،وشكره يف الْساء  ،قدر اهلل

وِل اهلل ِ  ينَا َمَع َرس 
  اْبت لِ

ِ
اء َنا ، ث  بِالرض    َبْعَده  َفَلْم م  ابْ َفَصرَبْ

ِ
اء ت لِينَا بِالْس  

 .(3)  «َنْصرِبْ 

فكيف نعبد اهلل يف الْساء   الرضاء،الشكر يف الْساء أشد من الصرب يف 

 وكيف نعرفه يف الشدة والرخاء ؟  ،والرضاء

                                                           
 /1( وابن القيم يف إغاثة اللهفان)  426/  15ذكره شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى )  (1)

 .( 157اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف ) ص ـ (  و  48
 .(  5318ـ ابب املؤمن أمره كله خري برقم ) رواه مسلم كتاب الزهد والرقائق   (2)
 .( وحسنه األلباين يف "صحيح الرتمذي"2464رواه الرتمذي )  (3)
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  السعادة؟كيف نعيش 

مثال رسول اهلل  كربوأ تعاىل،واهلل لن يسعد هذا القلب إال باإليامن باهلل 

جردوا سيوفهم وحشوها كلها وقريش  الدنيا،ملا تكالبت عليه 

وجاءوا بأقوى شباب قريش وأعطوهم هذه  القتل،وأمجعوا عىل  بالسم،

وكان يف تلك اللحظة  قتله،السيوف ليتفرق دمه يف القبائل وال يعلم من 

 .نًا !!وخيرج مطمئ فراشه،ينام يف 

وهذه  النوم، رؤوسهم سهم وقد أسقط اهلل عىلويضع الرتاب عىل رؤو 

 ثم ذهب السيوف،وسقطت  الرؤوس،سقطت  ،ية من آيات الربوبيةآ

 يقول ، مكشوف غار بل ،وال عليه حصون  ،غار  ليس فيه جنود إىل 

 عليه رد فامذا ،" ألبرصنا قدميهإىل  رنظ أحدهم أن لو  ":   بكر أبو

 .؟ «هلل ثالثهامباثنني اما ظنك  »:  قال  ،؟!  رسول اهلل 

ُه إ اهلل تعاىل : قال   وهُ َفَقْد نََُصَ وا َلذ تَنُُصُ يَن َكَفُر ِ اَّلذ ُه  ْخرََج
َ

ْ أ ِذ ُ إ اَّللذ
َمَعَنا  َ َّللذ إِنذ ا ََل ََتَْزْن   ِ ُل لَِصاِحبِه ْ َيُقو إِذ رِ  ْ ُهَما ِِف الَْغا ِذ اثَْنْيِ إ  ۖ   ثَاِِنَ 

نَزَل 
َ

ُ  فَأ ِ عَ  َسِكينََتهُ  اَّللذ ذَدهُ  لَيْه ي
َ

ذمْ  ِِبُُنود   َوأ وَْها ل ينَ  ََكَِمةَ  وََجَعَل  تََر ِ  اَّلذ
وا ْفَّلَٰ  َكَفُر ِ   السُّ ِ ِِهَ الُْعلَْيا  َوَك ُة اَّللذ ُ َم يمٌ  َعزِيزٌ  َواَّللذ  .(1)   َحِك

 البالء،فنزلت السكينة والطمأنينة وهو يف أشد حالة اخلوف وأشد حالة 

وهذا االيامن احلقيقي الذي هو معنى السعادة  ،لكن هذه معية اهلل لعبادة

ولو  ،لو اجتمع عليك من يف األرض  ،تفارق القلباألبدية التي ال 

                                                           
  .[40]التوية :  (1)
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 ،كادك من يف األرض وأنت سعيد باهلل واهلل معك ستكون أسعد الناس

 وسيدافع عنك .  ،وسيتوالك ،وسينزل اهلل عليك سكينته

ة عىل وجه طاغي أعظم ،وموسى عليه السالم عندما حلقه فرعون 

أصحابه  عندما ومع ذلك يلتفت عىل  ،وقد ادعى الربوبية،األرض 

ْمَعاِن   قال تعاىل :"ويقول هلم :   "ملدركون  إنا " واقال ا تََراَءى اْْلَ فَلَمذ
َل ّلََكذ    ذا لَُمْدَرُكوَن قَا ْصَحاُب ُموََسَٰ إِن

َ
ِ  َمِعَ  إِنذ  قَاَل أ ب   .(1)َسَيْهِدينِ  َر

 فامذا كانت النتيجة ؟ ! ،اليقني واجلزمإىل  انظر

وهكذا  ،ًا جامدفأصبح  ،السائلة  وحالة املاء ،والبحر،اهلل غري الكون 

 وتأمل حال ،اهلل تعاىل اذا توىل عباده أسعد قلوهبم وتوالهم برمحته

ومل يبقى قائم  ،فقد وقف ضدهم كل من يف األرض ،أصحاب الكهف 

 ،الغارإىل  واهم اهللآثم  ،حارهبم األرض وكل من يف ،بالتوحيد إال هم 

وسخر هلم الشمس  ،ونزلت عليهم السكينة ،ومكثوا به ثالث مائة سنة

وبسط الكلب فال  ،وسخر هلم األرض تقلبهم ،ُتيل عنهم فال تؤذهيم

فهذه والية  اهلل ورعايته لعبادة  ،يستطيع أحد أن يقرب الكهف

 املؤمنني.

 السعادة؟!هذه الوالية وهذه  اللينيامن من أهل اإل يكون العبدفكيف 

فليس يف الدنيا يشء من  تعاىل،يامن باهلل ولن نجد هذه السعادة اال يف اإل

 واألنس به .  ،ومعرفته سبحانه ،نعيم اجلنة إال نعيم االيامن

                                                           
 .[ 62]الشعراء :   (1)
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ْح لََك َصْدَركَ   :وهلذا قال تعاىل لنبيه  لَْم نَْْشَ
َ

وََضْعَنا َعنَْك  أ َو
َركَ  ِْز ِ  و  اََّل 

َ
َرَفْعَنا لََك ذِْكَركَ  نَْقَض َظْهَركَ ي أ ا َو الُْعْْسِ يُْْسً إَِن   فَإَِن  َمَع 

ا ْْسِ يُْْسً َك فَارَْغْب  َمَع الُْع  ِ ا فَرَْغَت فَانَْصْب ِإَوىَل َرب  .(1)فَإَِذ

 فاهلل تعاىل رشح صدر نبيه فهو أرشح الناس صدرَا .. 

م الرشح ووضع عنه رشح اهلل صدر رسوله أت " :قال ابن القيم 

 ذلك،تباعه حظًا من وجعل أل الرفع،ورفع ذكره كل  الوضع، وزره كل

 والرش،اخلري  متبوعهم يفإذ كل متبوع فألتباعه حظ ونصيب من حظ 

أرشحهم صدرًا الناس لرسوله  عفأتب له،عىل حسب اتباعهم 

 وحاالً  تابعته علاًم وعمالً وأوضعهم وزرًا وأرفعهم ذكرًا وكلام قويت م

صدرًا الناس  صاحبها أرشحقويت هذه الثالثة حتى يصري  وجهادًا،

 .(2) "يف العاملني ذكرًا  وأرفعهم

 كيف أحقق أسباب السعادة ؟ !

 وشكر اهلل تعاىل  ،واجتناب النواهي  لألوامرواإلتباع  ،باإليامن الصادق 

و تعاىل:قال  ،واجلوارح   ،وباللسان ،بالقلب َملُوا آَل َداُو َد اْع
 .(3)ُشْكًرا

ْيِل ، َحت ى َتَفط َرْت  شكر اجلوارح فقد كان سيد اخللق  وم  ِمَن الل  َيق 

ْيِل حت ى تَتفَطَر  ملسو هيلع هللا ىلصَأن  الن بِي   عن عائشة  ،َقَدَماه  َدًما وم  ِمَن الل  َكان يق 

                                                           
 .[8-1]الشرح: (1)
  .( 331ص :  3) ج / التفسري اجلامع ملا فسره اإلمام ابن القيم اجلوزية  بدائع (2)
 .[41]سبأ :   (3)
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، مِلْ تصنع  َهَذا َيا رسوَل اهلل ِ، وقْد غَفَر ا ْلت  َله  ، َفق  َم َقدَماه  هلل  َلَك َما تقد 

وَن عْبدًا شك   َر؟ َقاَل: َأَفاَل أ ِحبُّ َأْن أك   .(1)  ورًا؟ِمْن َذنبَِك َوَما تأخ 

 ؟   كيف نشكر اهلل ونسري عىل هدي حممد

بعض  الشكر، ويقولوقد تسلب النعم بعدم  ،كيف نشكر النعمة

 .(2) "النعم وحشية فقيدوها بالشكر"السلف: 

مل اليشء  شية( يعني: غريمعنى كوهنا )وح مستأنِسة حتى ت شَكر، فإذا ع 

يكون به بقاؤها استقرت واستأنست، وإال فإهنا تنفر وتذهب  الذي

أنه قال:  وتزول عن صاحبها، وهلذا جاء عن عمر بن عبد العزيز 

 . (3)"  قيدوا نعم اهلل بشكر اهلل "

فرت كرت فإهنا تبقى وتستقر، وإذا ك  فإهنا تزول  فإن النعم إذا ش 

وال يكون هلا  ،وتذهب عن أصحاهبا، وال يكون هلا قرار ،وتضمحل

  .  بقاء

ُ   تعاىل:وكم من أقوام أعطاهم اهلل النعم وكفروا قال  َب اَّللذ َوََضَ
ِ َمََكن  

ن ُك  ِ ا م  ِزُْقَها رََغًد تِيَها ر
ْ

ًة يَأ ْطَمئِنذ مُّ ًة ََكنَْت آِمَنًة  َمَثًَل قَْرَي
 ِ ُوا فََكَفَرْت ب وِْف بَِما ََكن وِع َواْْلَ َس اْْلُ ُ ِْلَا َقَها اَّللذ َذا

َ
ِ فَأ ْنُعِم اَّللذ

َ
أ

 .(4) يَْصَنُعوَن 

                                                           
  .(2819( ومسلم )1130رواه البخاري ) (1)
قوت القلوب، أليب طالب املكي، ونسب حنوه إىل جعفر بن حممد كما يف " جزء من  (2)

 .انتخاب أيب عبد هللا الصوري"
 .( 27( رقم  19الدنيا  ) ص : كتاب الشكر البن أيب  (3)
 .[112]النحل:  (4)
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 .  عليكوكل صباح استحرض نعمة اهلل تعاىل اهلل، من شكر  فأكثروا

م  َما َأْصَبَح يِب ِمْن نِْعَمٍة َأْو  َمنْ » ففي احلديث  : الله  ْصبِح  َقاَل ِحنَي ي 

يَك َلَك، َفَلَك احْلَْمد  َوَلَك بَِأَحٍد مِ  ْن َخْلِقَك، َفِمنَْك َوْحَدَك اَل رَشِ

ْكَر َذلَِك الشُّ  ، َفَقْد َأد ى ش   . (1)«اْلَيْومَ ْكر 

أيب ذر ريض اهلل  مفصل، فعنن االنسان يشكر اهلل عىل كل أمن الشكر 

اَلَمى من أحدكم »قال:  تعاىل عنه أن رسول اهلل  يصبح عىل كل س 

صدقة، وكل هتليلة صدقة، قة، فكل تسبيحة صدقة، وكل حتميدة صد

وكل تكبرية صدقة، وأمر باملعروف صدقة، وهني عن املنكر صدقة، 

 .(2) «وجيزئ من ذلك ركعتان يركعهام من الضحى

نقدر نا فيها مفاصل مل يفال إله إال اهلل ما أعظمها من نعمة لو مل تكن أيد

واالنسان  ،فاصل هذه نعمة عظيمةاملو ،أن نأكل وال نرشب وال نكتحل

وكذلك اهلل، وهو يف نعم ال يعلمها إال  للناس ،مهومه ال يتذمر ويشكي 

فلنكثر من الشكر وال نزدري نعمة فيها، نعمة البرص تعدل الدنيا وما 

ونحمد اهلل يف كل  ،من هو حتتناإىل  من فوقنا بل ننظر إىلوال ننظر  ،اهلل

  عني.طرفة 

                                                           
 .(318 /4رواه أبو داود ) (1)
صالة الضحى، وأن أقلها رواه مسلم، كتاب صالة املسافرين وقصرها، ابب استحباب  (2)

ركعتان، وأكملها مثان ركعات، وأوسطها أربع ركعات، أو ست، واحلث على احملافظة عليها، 
 .(720(، رقم: )496 /1)
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فاهلل  ،امليزان بل احلمد هلل ُتأل ويرىض،بنا مد كام َيب راللهم لك احل

 لسان،فهو املحمود بكل  والثناء،وهو أهل احلمد  ،والثناء مدَيب احل

وهو املحمود بأفعاله وبربوبيته وألوهيته ويف  فعل،وهو املحمود بكل 

فلنكثر من  وعال، ورشعه جل ويف أحكامه وقدره وصفاته،أسامئه 

  .الوعاحلمد هلل جل 

لك احلمد والشكر كام ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك(  )اللهم 

،أن  فعن عبد اهلل بن عمر  ،هذه كلمة عظيمة قاهلا أحد الصحابة 

َلَك , َقاَل : َيا َرب   ،َأن  َعْبًدا ِمْن ِعَباِد اهلل ِ  »:  حدثهم رسول اهلل 

ْلَطانَِك  ،احْلَْمد  َكاَم َينَْبِغي جِلاََلِل َوْجِهَك  يِم س 
َلْت بِاملََْلَكنْيِ  ،َولَِعظِ ,  َفَعض 

 إىل  َفَصِعَدا ،َفَلْم َيْدِرَيا َكْيَف َيْكت َباهِنَا
ِ
اَمء نَا ،الس  إِن  َعْبَدَك َقْد  ،َوَقااَل : َيا َرب 

َو َأْعَلم  باَِم :  َقاَل اهلل    ،اَل َنْدِري َكْيَف َنْكت ب َها, َقاَل َمَقاَلةً  عبده َقاَل َوه 

،َيا  َقااَل:َقاَل : َعْبِدي ؟  ماذا ،َيا  َقاَل:إِن ه   َرب  َلَك احْلَْمد  َكاَم َينَْبِغي  َرب 

ْلطَ َوَعظِيِم  َوْجِهَك،جِلاََلِل  اْكت َباَها َكاَم َقاَل  هَل اَم: َفَقاَل اهلل    انَِك،س 

 «هِبَاَفَأْجِزَيه   َيْلَقايِن،َحت ى  َعْبِدي،
(1). 

نعمة االيامن واهلداية فهذه أعظم نعمة أنعمها اهلل ىل فكيف نشكر ع

  االيامن.تعاىل علينا وهي نعمة 

األوالد نعمة   :ومنها ،ال تعد وال حتىص وكيف نشكر نعمه التي

 ،والعبادة ،فالشكر يف اللسان ،ال نحيص ثناء عىل اهلل ،والصحةوالذرية 

                                                           
 (.1249 /2رواه ابن ماجة )  (1)
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فكل ما أنعم اهلل عليك فزد  تعاىل.والزيادة بالصالة شكرًا هلل  ،والصالة

فمن وفقه اهلل للشكر  ،وهذه من أسباب التوفيق وعبادًة،شكرًا وعماًل 

 فقد أعطاه التوفيق ..

فاملؤمن ال يمكن أن  املؤمن،فالصرب مطية  البالء،وكذلك الصرب يف 

يَن إَِذا  يقول:يسري إال بالصرب فاهلل تعاىل  ِ اَّلذ ابِرِيَن  ِ الصذ ِ م  َوبَْش  َصاَبتُْه
َ

أ
ذا ِصيَبٌة قَالُوا إِن ِ َراِجُعوَن  مُّ ذا إَِِلْه ِ ِإَون  َّلِلذ

ُ
ن أ ِ َٰئَِك َعلَيِْهْم َصلََواٌت م  وَل

ٌة  رَْْحَ ِِهْم َو ب  َِك رذ َٰئ وَل
ُ

 .(1)  الُْمْهَتُدونَ  ُهمُ  َوأ

 فيها،منها تعدل الدنيا وما الواحدة  ،فهذه كرامات برش اهلل هبا الصابرين

والصرب كام قسمه أهل  وأحزان،ء وفيها مصائب ا يف دار بالواهلل جعلن

 ـ  أقسام:ثالثة إىل  العلم ينقسم

  اهلل.صرب عىل طاعة  - 1

  معصية اهلل.صرب عن  - 2

  املؤملة.صرب عىل أقدار اهلل  - 3

 اهلل، الصالة،الصرب عىل طاعة  ،وذكر أهل العلم أن أعظم الصرب

كلها  املنكر،وف والنهي عن باملعر واألمر والصوم، واحلج، والزكاة،

  .الصربحتتاج 

لذلك أمرنا اهلل أن نتواىص بالصرب  ،فرشائع اإلسالم لن تأيت إال بالصرب

َْبِ  فقد قال تعاىل :   وكذلك املصابرة واهلل تعاىل  ، (2)﴾َوتََواَصْوا بِالصذ

                                                           
 .[1 57] البقرة :  (1)
 .[3]العصر:  (2)
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وا وَ  :  يقول  َوَصابُِر وا  آَمُنوا اْصَِبُ يَن  ِ َها اَّلذ يُّ
َ

َ يَا أ ُقوا اَّللذ َواتذ بُِطوا  َرا
ُكْم ُتْفلُِحوَن   .(1)  لََعلذ

 الصاحلة،والبنات الرتبية  تربية األبناءونصابر يف  ،ونصرب ،فلنجاهد

 تعاىل.واالستمرار حتى لقاء اهلل 

يف علم  فاهلل تعاىل إذا ،واإلكثار من الدعاء  ،ولنتذكر دعوة األنبياء

قوله تعاىل  ،ومن أدعية األنبياء ،لعنيويقر ا ،فإنه يرزق ؛خريا  القلب

ْعُي  :
َ

َة أ اتَِنا قُرذ ِيذ َواِجَنا َوُذر  ْز
َ

ْن أ َهْب نَلَا ِم َنا  يَن َيُقولُوَن َربذ ِ َواَّلذ
َها  ْوَن فِي وا َوُيلَقذ َة بَِما َصََبُ ْوَن الُْغْرفَ َٰئَِك ُُيَْز وَل

ُ
قَِي إَِماًما أ َواْجَعلَْنا لِلُْمتذ

ًة وََسََل  ِيَها  ََتِيذ يَن ف اُمسْ  َحُسَنْت ًما   َخاِِلِ   َما قُلْ   َوُمَقاًما َتَقرًّ
ُ

 َيْعَبأ
ِ  بُِكمْ  بُْتمْ  َفَقدْ   ُدََعؤُُكمْ  لَْوََل  َرب  لَِزاًما َكذذ  .(2) فََسوَْف يَُكوُن 

 ،فقد يبتىل االنسان بمعصية وجياهد نفسه عليها  ،الصرب عن املعايصـ 

ويريد التخلص من هذه  ،ه املعصيةفاهلل إذا علم صدق بغضه هلذ

 ،قلبهإىل  يفتح عليه وتصبح أبغض يشء بل ،املعصية رصفه اهلل عنها 

وكم مفتون بالغناء والنظر احلرام والفواحش  ،وَيبب اليه االيامن

 .فرزقه اهلل التوبة النصوحة  ؛فجاهد نفسه

ويبعد  ، عنها ربويص ،قلبهإىل  فمن ابتيل بمعصية فليسأل اهلل أن يبغضها

ويبعد عن الصحبة التي تدعوه لفعل  ،دعوه إليهاتعن املواطن التي 

فالصحبة هي  ،وخيتار صحبة صاحلة تعينه عىل الثبات  ،هذه املعصية 

                                                           
 .[ 200]ال عمران :   (1)
 .[ 77ـ  74]الفرقان :   (2)
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يَن يَْدُعوَن من أهم ما يثبت العبد قال تعاىل :  ِ َواْصَِبْ َنْفَسَك َمَع اَّلذ
يُدوَن وَ  ِ َوالَْعَِش ِ يُرِ بِالَْغَداة ُهم  هُ َربذ : اجلس مع الذين  أي (1)ْجَه

ويكربونه ، ويسألونه  ،ويسبحونه ،يذكرون اهلل وهيللونه ، وَيمدونه

أو أقوياء أو  ،بكرة وعشيا من عباد اهلل ، سواء كانوا فقراء أو أغنياء

 يقال : إهنا نزلت يف أرشاف قريش ، حني طلبوا من النبي   ،ضعفاء

فاء أصحابه كبالل وعامر أن جيلس معهم وحده وال جيالسهم بضع

 ،ب  وابن مسعود ، وليفرد أولئك بمجلس عىل حدة وصهيب  وخبا

م بِٱۡلَغَدوَٰ ﴿فنهاه اهلل عن ذلك ، فقال :  ُه وَن َربذ يَن يَۡدُع ِ ُرِد ٱَّلذ ََل َتۡط ةِ َو
اآلية ، وأمره أن يصرب نفسه يف اجللوس  (2)﴾ٱۡلَعَِش ِ يُرِيُدوَن وَۡجَهُهۥوَ 

ُهم بِٱۡلَغَدوَٰ ﴿: مع هؤالء ، فقال  يَن يَۡدُعوَن َربذ ِ ةِ َوٱۡصَِبۡ َنۡفَسَك َمَع ٱَّلذ
هُ   .(3)﴾َوٱۡلَعَِش ِ يُرِيُدوَن وَۡجَه

 ،اجلليس الصالحوالسلف الصالح كانوا يدعون اهلل تعاىل أن هييئ هلم 

وهو أن َيب الرجل ال َيبه  ،االيامن األخوةحالوة ذوق تمن أسباب ف

وإذا وجدت الصاحب الصالح، الصاحب  بحب اهللإىل  تقرب هلل.إال 

 .الذي يعينك عىل طاعة اهلل فتمسك به

فاملرء ما يأمن عىل نفسه عليه، باملقابل فقد يتهاون العبد بجليس يؤثر  و 

أو  ،ال سيام إذا كان هذا اجلليس من أهل البدع  ،عني  طرفةوال إيامنه 

                                                           
 .[ 28] الكهف :  (1)
 .[52]األنعام: (2)
 .(  297، انظر: تفسري ابن كثري )  [28]الكهف: (3)
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 ،دعه شبهاته وال بوال تستمع ل ،فهذا فر منه فرارك من األسد ،الكفر 

اسمع مني كلمة فقال : وال نصف كلمة  لبعض السلف  مبتدع فقد قال

   خوفًا عىل قلوهبم وخوفًا عىل إيامهنم فالقلوب تتقلب .. "

قل بها كيف يشاء    »  .(1)«إن القلوَب بني إصبعني من أصابع الرمحن، ي 

نظيف وهو صقل وت ستغفارالركن الثالث من أركان السعادة هو اإل

 فإذا كان سيد اخللق  ،فليكثر العبد من االستغفار  ،وللقلب ،للروح

 ؟ ! فكيف بحالنا  ،يستغفر يف املجلس الواحد أكثر من سبعني مرة 

:  قال رسول اهلل ال : ق روي هذا احلديث عن عبد اهلل بن عباس 

ل  ِضي » ل  َهمٍّ َمْن َلِزَم ااِلْستِْغَفاَر َجَعَل اهلل   َله  ِمْن ك  ٍق خَمَْرًجا ، َوِمْن ك 

  .(2)«ث  اَل ََيَْتِسب  َفَرًجا ، َوَرَزَقه  ِمْن َحيْ 

وهو من أسباب  ،وهذا باب من أبواب التوفيق وهو االستغفار  

، عن رسول اهلل عن أيب هريرة  ففي احلديث ،السعادة واالنرشاح

يَئًة ن كِ »:  قال
ْكَتٌة َسْوَداء  ، َفإِ إِن  الَعْبَد إَِذا َأْخَطَأ َخطِ َذا َتْت يِف َقْلبِِه ن 

َو َقْلَبه  ،  ِقَل َقْلب ه  ، َوإِْن َعاَد ِزيَد فِيَها َحت ى َتْعل  َو َنَزَع َواْسَتْغَفَر َوَتاَب س  ه 

                                                           
ِ ِمنأ أ ص اِبِع الرهمحأ ِن،   ِإنه قـُُلوب  ب يِن آد م  »( بلفظ 2654رواه مسلم ) (1) بـ ع نيأ ُكلهه ا ب نيأ  ِإصأ

اءُ  يأُث ي ش  اللُهمه ُمص رِ ف  الأُقُلوِب ص رِ فأ »: ُُثه ق ال  ر ُسوُل هللِا « ك ق لأٍب و اِحٍد، ُيص ر ِفُُه ح 
 «.قـُُلوبـ ن ا ع ل ى ط اع ِتك  

( ، والطرباين 1/248املسند" )( ، وأمحد يف "3819( وابن ماجه )1518واه أبو داود )ر  (2)
 .( وغريهم3/351(، والبيهقي يف "السنن الكربى" )6/240يف "املعجم األوسط" )
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َو  ِذي َذَكَر اهلل    َوه  ان  ال  ل وهِبِْم َما َكان وا  "الر  َكال  َبْل َراَن َعىَل ق 

 .(1)«َيْكِسب ونَ 

القلب ران مغطى ال ينتفع عىل فإذا كثرت الذنوب واملعايص يصبح 

 ،ويستغفر لوالديه ،ن يستغفر لنفسهأوهلذا جيب عىل االنسان  ،بموعظة

وله هبذا االستغفار  ،واملؤمنات ويستغفر للمؤمنني ،ويستغفر ألبنائه

 وهذا باب عظيم . ،بكل مؤمن ومؤمنة حسنة 

 واملؤمنات .  ،وألبنائنا، وللمؤمنني ،ولوالدينا ،اللهم اغفر لنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةَ  ةَ يَّ يفِ نِ اهلُل لَِطاَعتِِه: َأنَّ احلَ  َدكَ َش رْ أَ  ْعَلمْ ا  هُ َد َوْح  َد اهللَبُ عْ إِْبَراِهيَم: َأْن تَ  ِملَّ

ينَ  نذ  َخلَْقُت  َوَما﴿ َكََم َقاَل َتَعاىَل: خُمْلًِصا َلُه الدِّ نَس إَِلذ  اْْلِ ْْلِ َوا
ونِ    (2)﴾ِِلَْعبُُد

-------------------------------------- 

 ـ هذه مقدمة جعلها الشيخ للقواعد األربعة التي سيذكرها وهي  :

 ـ  بيان احلنيفية .

   ـ بيان حقيقتها .

 لتي خلق اهلل العباد من أجلها .الغاية اـ 

 ـ خطورة الرشك .

  !؟كيف تكون دراسة التوحيد ـ 

                                                           
 .(291 /5رواه الرتمذي ) (1)
 .[56]الذارايت: (2)
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 دراسة التوحيد تكون بأمرين مهمني ومها : ـ 

 من الكتاب والسنة  وأدلته معرفة  حقيقة التوحيد  األول:األمر 

وينافيه وينايف كامله الواجب  معرفة ما يضاد التوحيداألمر الثاين:  

وما ينقصه ويطفى نوره من املعايص   والبدع، بنوعيه،الرشك ك

 والفواحش . 

 "اهللُ لَِطاَعتِهِ  َدكَ َش رْ أَ  ْعَلمْ ا"وقال املؤلف  

 .. وهذه طريقته  ،وهذا دعاء لطالبه 

ُة إِْبَراِهيَم: َأْن تَ  ةَ يَّ يفِ نِ َأنَّ احَل  " قال: ؟ماهي احلنيفية   هُ َد َوْح  َد اهللَبُ عْ ِملَّ

ينَ ًصا َلهُ خُمْلِ  وهي دعوة  ،ملة إبراهيم عليه السالم :هي فاحلنيفية "  الدِّ

وامليل عن  ،واالقبال عىل اهلل اخلالص،فام جاء نبي إال بالتوحيد  ،األنبياء

 ،واالنقياد هلل تعاىل بام يأمر ،وحتقيق االستسالم هلل ظاهرًا وباطناً  ،الرشك

 .وأهله .والرباءة من الرشك 

وعبادة  ك، والرباءة من الرشك وأهله،امليل عن الرش فاحلنيفية هي:- 

 اهلل وحدة  . 

 :ويقول العالمة السعدي 

أي : مقبال عىل اهلل ، معرضا عام سواه ، قائام بالتوحيد ، تاركا  حنيفًا : "

للرشك والتنديد ، فهذا الذي يف اتباعه اهلداية ، ويف اإلعراض عن ملته 

 . (1) "الكفر والغواية 

                                                           
 .( 67" تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان " )ص/ (1)
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 مجيع الناس باحلنيفية  وهي حقيقة دعوة الرسل . فام جاء أمر اهللولذلك 

كام قال  هلا، الناس وخلقهممجيع   اولذلك دع ،احلنيفيةإىل  نبي إال ودعا

وِن ﴿: تعاىل نَس إَِلذ ِِلَۡعُبُد نذ َوٱْۡلِ  .(1)﴾َوَما َخلَۡقُت ٱْۡلِ

  لة إبراهيميف دين مجيع األنبياء وجعلها م إبراهيم إىل  واهلل نسبها

 وطريقته لعدة أمور : ـ 

ومل يشاركه  ،مرتبة اخللة إىل  حتى وصل حتقيق احلنيفيةبلغ الغاية يف -

 . فيها سوى نبينا حممد 

ِ  واهلل تعاىل قال :  إمامًا،أنه كان  - ذ ِ ًة قَانًِتا َّلل  مذ
ُ

إِبَْراهِيَم ََكَن أ إِنذ 
كِيَ  ْْشِ  .(2) َحنِيًفا َولَْم يَُك ِمَن الُْم

 .وقدوة ،أي بمعنى إمامًا عليه السالم ،ووصفة اهلل أنه كان أمة -

ن العرب أ واهلل سبحانه ذكر ،وأنه يعدل األمه يف إيامنه وتوحيده -

 كانت تعرفه وتقدسه  . 

 مالغاية من خلق  اخللق ؟  ـ

َوَما ﴿الغاية التي خلق اهلل العباد من أجلها بينها يف قوله تعاىل : -
نذ َوٱْۡلِ  َخلَۡقُت  ِِلَۡعُبُدوِن ٱْۡلِ  .(3)﴾نَس إَِلذ 

                                                           
 .[56]الذارايت: (1)
 .[120]النحل: (2)
 .[56]الذارايت: (3)
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قال ابن عباس  ،وهذه بيان الغاية التي من أجلها خلقهم اهلل تعاىل-

 يوحدون :معنى يعبدون أي 

 التوحيد .  :العبادة معناها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى ِعَباَدٌة مَّ َفاْعَلْم َأنَّ اْلِعَباَدَة اَل ُتَس َخَلَقَك لِِعَباَدتِِه  َفإذَا َعَرْفَت َأنَّ اهللَ 

اَلََة اَل ُتَس  ى َصاَلٌَة إال َمَع الطَِّهاَرِة، َفإَِذا مَّ إالَّ َمَع التَّْوِحيِد، َكََم َأنَّ الصَّ

ُك يِف  ْ َدِث إَِذا َدَخَل يِف الطَِّهاَرةِ َدَخَل الرشِّ  .اْلِعَباَدِة َفَسَدْت، َكاحْلَ

-------------------------------------- 

ن من رشوط قبول العمل أل ؛فهذا تشبيه مجيل وتقريب للتوحيد

 ،ومثل عليها بالصالة ،مل تقبل عبادتهفإذا مل يكن العبد موحدًا  ،التوحيد

وكذلك العبادة ال تقبل إال  ،تقبل الصالةوقال لو تصيل بدون وضوء ال 

  .بالتوحيد

فهم  ،ألن عندهم شبهات كثرية ؛عرصهأن يبني ملن يف ويريد الشيخ 

 ،ويدعون القبور واألموات ،ويترضعون لغري اهلل ،يدعون غري اهلل

وإذا حذرهم من ذلك قالوا : نحن موحدين  ،ويرصفون العبادة لغري اهلل

فكثري من  ،وهذه الشبهة معارصة  ،إال اهلل نحن نشهد أن ال إله  ،

واألرضحة  ،ولياء والصاحلنيويعبدون األ ،القبورين يعبدون غري اهلل 

 وأهنم عىل اإلسالم . ،ون عون أهنم مسلموهم يد   ،واملزارات
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 عند بعض مايفعلونه عند القبور من الدعاء والنذر  نوقش بعضهملو  

اهلل وأن حممد ال إله إال  شهد أنونحن ن ،لرد قائاًل : نحن مسلمني 

 .وقعت فيه األمة ،وبالء عظيم ،وهذه فتنة عظيمة ،رسول اهلل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َك إذَا َخاَلَط الْ  ْ ِعَباَدَة َأْفَسَدَها َوَأْحَبَط اْلَعَمَل َفإذَا َعَرْفَت َأنَّ الرشِّ

الِِديَن يِف النَّ َوَصا اِر، َعَرْفَت َأنَّ َأَهّم َما َعَليَك: َر َصاِحُبُه ِمْن اخْلَ

ُك بِاهللَِّ  َمْعِرَفُة َذلَِك، َلَعلَّ اهللَ  ْ َبَكِة َوِهَي الرشِّ لَِّصَك ِمْن َهِذِه الشَّ َأْن ُُيَ

َ  إِنذ ﴿ِه:  فِيَتَعاىَل  الَِّذي َقاَل اهللُ  ِرُ  َلَ  اَّلل  ن َيْغف
َ

كَ  أ ُْْشَ ِ  ي ِرُ  بِه ونَ  َما َويَْغف  ُد
ن ذَلَِك  ءُ  لَِم  .(1)﴾يََشا

-------------------------------------- 

أن من رصف يشء من أنواع  علم أنه من قواعد التوحيدا :وهلذا نقول

 العبادة لغري اهلل فهو مرشك كافر . 

  مع التوحيد . والعبادة ال تقبل إال

 فمن قدم عبادة وهو متلطخ بالرشك ال تقبل منه . 

 .الرشكفيجب احلذر من 

َك إذَا َخاَلَط  "فقال أشار الشيخ عىل الرشكثم  ْ َفإذَا َعَرْفَت َأنَّ الرشِّ

ومن  ،فمن وقع فيها أرس  ،ألهنا ختطف الناس ؛وسامها شبكة " اْلِعَباَدةَ 

                                                           
 .[48]النساء: (1)



                             
﴿60﴾  

عنى الرشك ؟ وكيف إذًا فام م ،وقع فيها هلك ، وهي الرشك باهلل

 ؟  هذه الشبكة من التخلص 

 .هو التسوية  الرشك  لغة :

: الرشك خرآوكذلك تعريف  ، "أن تدعو مع اهلل ندا " الرشك رشعًا :

 .  "رصف يشء من أنواع العبادة لغري اهلل " معناه:

 والرشك قسَمن : ـ 

الشارع وكان  كل رشك أطلقه"، وهو: األكب القسم األول : الرشك 

مثل أن يرصف  شيئًا من أنواع   (1) "خروج اإلنسان عن دينه متضمناً 

 لغري اهلل .  العبادة هلل 

 وأقسامه مخسة : ـ 

 ـ رشك العبادة .  1

 ـ رشك الدعاء .  2

 ـ رشك املحبة .  3

 ـ رشك الشفاعة .  4

 ـ رشك الطاعة واالتباع .  5

  . إذا وقع العبد فيها خرج من امللة 

 رشك العبادة : النوع األول  

 معناه رصف يشء من أنواع العبادة لغري اهلل تعاىل . 

                                                           
 ".  42"  ص    شرح األصول الثالثة للشيخ حممد بن عثيمني  (1)
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 ،اسم جامع لكل ما َيبه اهلل ويرضاه من األقوال واألفعال" والعبادة :

 .   (1)"  الظاهرة والباطنة

 ،وصام ،ولو صىل ،فمن رصف منها يشء  لغري اهلل فهو مرشك كافر 

 . وادعى أنه من أهل التوحيد

 ،أو للحجر ،من حلق رأسه للقربو ،فمن طاف عىل القرب فهو مرشك  

 فهو مرشك .  ،أو للكوكب

ألن العربة يف  ؛فهو كافرأو حجر  ،أو ملك ،من نبي ري اهللفمن عبد غ

  .يف املعبود  والفعل وليسالعبادة 

 وال يقبل اإلثبات إال بالنفي .  "ال إله إال اهلل  "وهذا معنى النفي 

ركال ي والذي  و )اليهود،املحرفة والوثنية من  الديانات أصحاب ف 

 هل يكون مسلم ؟   املجوس(و ،النصارى 

 ينفي مجيع املعبودات .ألنه مل َيقق النفي ومل  ؛ال يكون مسلم 

  "ال إله "ال معبود بحق إال اهلل وركناها النفي   "إال اهلل  هال إل " 

 . "إال اهلل  "واإلثبات  

 . الدعاء.رشك  الرشك:اين من النوع الث

كلمة الدعاء يف األصل مصدر من قولك: دعوت  تعريف الدعاء: ـ 

يل اليشَء  إليك بصوت وكالم يكون اليشء أدعوه دعاًء، وهو أن ُت 

 . (2)  "منك

                                                           
 .  10ج /   جمموع فتاوى ابن تيميه (1)
 (.2/279انظر: مقاييس اللغة )( 2)
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 معنى الدعاء استدعاء  العبِد رب ه "اخلطايب:  قال الدعاء رشًعا:

ه منه املعونَة.  ىل، وحقيقته: إظهار االفتقار إىل اهلل تعاالعنايَة، واستمداد 

ة  ؤ من احلول والقّوة، وهو سمة  العبودية، واستشعار  الذل  والتربُّ

ة، وفيه معن  .(1)"، وإضافة اجلود والكرم إليهى الثناء عىل اهلل البرشي 

 : ـ  أقسام الدعاء

ل ، وهو طلب ما ينفع ، أو طلب دفع ما يرض ، بأن يسأ دعاء املسألة -1

 ،ا يرضه يف الدنيا واآلخرة اهلل تعاىل ما ينفعه يف الدنيا واآلخرة ، ودفع م

كالدعاء باملغفرة والرمحة ، واهلداية والتوفيق ، والفوز باجلنة ، والنجاة 

 إلخ .من النار، وأن يؤتيه اهلل حسنة يف الدنيا ، وحسنة يف اآلخرة ... 

نوع ان عابدًا هلل تعاىل ، بأي ، واملراد به أن يكون اإلنسدعاء العبادة  -2

 ،من أنواع العبادات ، القلبية أو البدنية أو املالية ، كاخلوف من اهلل

واحلج ، وقراءة  ،والصيام ،والتوكل عليه ، والصالة ،رجائهو ،ةتوحمب

واجلهاد يف سبيل اهلل ،  ،والذكر ، والزكاة والصدقة ،والتسبيح ،القرآن

 عن املنكر ..... إلخ .املعروف والنهي اهلل ، واألمر بإىل  والدعوة

 .(2)فكل قائم بيشء من هذه العبادات فهو داٍع هلل تعاىل

 

 

                                                           
 (.4شأن الدعاء )ص (1)
للشيخ بكر بن  ( ، "تصحيح الدعاء"1/264) للشيخ ابن عثيمني انظر : "القول املفيد" (2)

 .(21 -15)ص   أبو زيدعبد هللا
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 ـ النوع الثالث من الرشك املحبة : ـ 

ُهْم  قال تعاىل :  وَن نَداًدا َُيِبُّ
َ

أ  ِ َّللذ ن ُدوِن ا ِم ِخُذ  َمن َيتذ ِس  نلذا َن ا َوِم
 ِ ِ اَّللذ ينَ َكُحب  ِ َشدُّ  آَمُنوا َواَّلذ

َ
ا أ ِ  ُحبًّ ذ ِ نَ  يََرى َولَوْ   َّلل  ي ِ ْ  َظلَُموا اَّلذ ْونَ  إِذ  يََر

نذ  الَْعَذاَب 
َ

ةَ  أ ِ  الُْقوذ نذ  ََجِيًعا َّلِلذ
َ

َ  َوأ  .(1) الَْعَذاِب  َشِديدُ  اَّللذ

ألهنم  ؛ولكن مل تنفعهم هذه املحبة ،وَيبون أصنامهم ،َيبون اهلل

 ووقعوا يف الرشك .  ،أرشكوا يف املحبة 

هؤالء املرشكون، أندادهم آهلتهم التي عبدوا مع اهلل، "زيد:  قال ابن

َيبوهنم كام َيب الذين آمنوا اهلل، والذين آمنوا أشد حبًا هلل من حبهم 

 .(2)  "هم آلهلتهم

أخرب تعاىل أن من أحب من  "قال اإلمام ابن القيم يف تفسري هذه اآلية: 

 .(3)اهلل أندادا من دون ن اختذدون اهلل شيئا كام َيب اهلل تعاىل فهو مم

 ،والتعظيم ،حمبة العبودية املستلزمة لإلجالل فاملراد إذن برشك املحبة:

واخلضوع التي ال تنبغي إال هلل وحده ال رشيك له، ومتى رصف  ،والذل

 .(4) "العبد هذه املحبة لغري اهلل فقد أرشك به الرشك األكرب 

 

 

                                                           
 .[ 165] البقرة :  (1)
 .( 3/280جامع البيان ) (2)
 .( 139) ص :التفسري القيم البن القيم  (3)
 .( 63من كتاب أصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء  )ص :  (4)
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 ثالثة أنواع : ـ إىل  واملحبة تنقسم

: وهي حمبة اهلل وحمبة رسوله صىل اهلل عليه وسلم، وحمبة واجبة حمبة -1

 وغريها.ما َيبه اهلل تعاىل من العبادات 

حمبة طبيعية مباحة: كمحبة الوالد لولده، واإلنسان لصديقه، وملاله  -2

ويشرتط يف هذه املحبة أن ال يصحبها ذل وال خضوع وال  ، ونحو ذلك

قسم الثالث، ويشرتط أيضًا أن تعظيم، فإن صحبها ذلك فهي من ال

فإن عليه وسلم، التصل إىل درجة حمبته هلل وحمبته لرسول اهلل صىل اهلل 

قُْل إِْن ََكَن حمبة حمرمه، لقوله تعاىل:  ساوهتا أو زادت عليها فهي
ٌل  ْمَوا

َ
َواُجُكْم وََعِشَيتُُكْم َوأ ْز

َ
ْم ِإَوْخَوانُُكْم َوأ بَْناؤُُك

َ
آبَاؤُُكْم َوأ

بذ اقََْتَ  َح
َ

ُن تَرَْضْوَنَها أ َرةٌ ََتَْشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِك ْفُتُموَها َوِِتَا
ُ إَِِلُْكْم مِ  ِِتَ اَّللذ

ْ
ُصوا َحَّتذ يَأ بذ ِ فَََتَ وَِجَهاد  ِِف َسبِيلِه  ِ رَُسوَِل ِ َو َن اَّللذ

الَْفاِسقِيَ  ْهِدي الَْقوَْم  َل َي  ُ ْمرِهِ َواَّللذ
َ

 .(1)بِأ

بة مقرتنة باخلضوع والتعظيم، ي أن َيب خملوقًا حمحمبة رشكية، وه - 3

رصفها لغري اهلل، فمن رصفها وهذه هي حمبة العبودية، التي ال جيوز 

ْن : لغريه فقد وقع يف الرشك األكرب  ، قال اهلل تعاىل ِس َم نلذا َوِمَن ا
 ِ ِ اَّللذ وَنُهْم َكُحب  نَْداداً َُيِبُّ

َ
ِ أ ُدوِن اَّللذ ِخُذ ِمْن   .(2)َيتذ

 
 

                                                           
 .[24]التوبة:  (1)
ة اإلسالمية  أ . د . عبد هللا بن عبد خمتصر شرح تسهيل العقيد انظر:  [ .165]البقرة:  (2)

 .( 99ـ  98العزيز اجلربين رمحه هللا ) ص 
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 النوع الرابع : رشك الشفاعة 

، يعني أن "التوسط للغري بجلب منفعة أو دفع مرضة" :الشفاعة هي

إىل  يكون الشافع بني املشفوع إليه، واملشفوع له واسطة جللب منفعة

 املشفوع له، أو يدفع عنه مرضة.

  والشفاعة نوعان:

يف كتابه،  وهي التي أثبتها اهلل تعاىل شفاعة ثابتة صحيحة،: النوع األول

كام  واإلخالص؛  ،إال ألهل التوحيدوال تكون  ،أو أثبتها رسوله 

يا رسول اهلل من أسعد الناس ))قال:  هريرة يف حديث أيب 

 .(1) ((من قال: ال إله إال اهلل خالصًا من قلبه"بشفاعتك؟ قال: 

 طان : ـ وهذه الشفاعة هلا رش

 له. واملشفوع رضا اهلل عن الشافعالرشط األول: 

 يشفع.إذن اهلل للشافع أن الرشط الثاين: 

وحقيقة الشفاعة أهنا ال تكون إال  التوحيد،والرىض ال يكون إال ألهل 

 ألهل التوحيد . 

ََل ﴿: وهذه الرشوط جمملة يف قوله تعاىل َِٰت  ََٰو َم ك  ِِف ٱلسذ لَ ن مذ ِ م م  َوَك
َشۡي  َفََٰعُتُهۡم  َ   ً ُتۡغَِن َش ن ي

َ
ۢن َبۡعِد أ ِم ُ لَِمن يََشآُء ا إَِلذ  َذَن ٱَّللذ

ۡ
 .(2)﴾َوَيۡرَضَٰٓ أ

                                                           
 (.99رواه البخاري ) (1)
 .[26]النجم: (2)
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لة يف قوله:  فص  ِهِۦ   ﴿وم  َِلذ بِإِۡذن ۥٓ إ ُه ي يَۡشَفُع ِعنَد ِ ٱَّلذ ن َذا  قوله: و،  (1)﴾َم

ۥ  يَۡوَمئِذ﴿ رَِضَ ََلُ َُٰن َو ذَِن ََلُ ٱلرذۡحَم
َ

ََٰعُة إَِلذ َمۡن أ َف  ،(2)﴾ قَۡوَلَلذ تَنَفُع ٱلشذ
َِلذ لَِمِن ٱۡرتَََضَٰ  َفُعونَ ََل يَشۡ وَ  ﴿وقوله:   ، (3)﴾إ

 فالبد من هذه الرشوط حتى تتحقق الشفاعة . 
اهلل تعاىل   له حيث يقولاهلل تعاىل  وسيد اخللق ال يشفع إال بعد أن يأذن

بعد أن يسجد حتت  ،  (4) «واشفع تشفع ،تعطىل سو ،ارفع رأسك»: 

 ذههل فكيف  ،نذفاذا كان سيد اخللق ال يشفع اال بعد اإل .العرش

وهم ال يملكون ألنفسهم نفعًا وال  أن تشفع  ،واألموات ،املعبودات

وهو يومنا هذا إىل  وهذا النوع من الرشك األكرب الذي ما زال رضًا،

 .  اختاذ الوسائط من دون اهلل 

سواء كان  ،وال شيخ ،وال نبي ،ال جيوز أن يقول مللك ":  قال ابن تيمية

ومن فعل ذلك خملوقًا  ،وانرصين عىل عدوي ،ذنبي اغفر ،حيًا أو ميتًا 

 ،واألنبياء ،من جنس املرشكني الذين يعبدون املالئكة  ،فهو مرشك بربه

ومن جنس دعاء النصارى  ،عىل صورهم ،والتامثيل التي يصورهنا 

نَت قُلَْت : وأمه . قال تعاىل  للمسيح 
َ

أ
َ

ُ يَا ِعيََس ابَْن َمْرَيَم أ  ِإَوذْ قَاَل اَّللذ
اِس  َ لِلنذ َ إِل ِ ّم 

ُ
ُِذوِِن َوأ ِ  ُدونِ  مِن َهْيِ اَتذ  .(5)اَّللذ

                                                           
 .[255]البقرة: (1)
 .[109]طه: (2)
 .[28]األنبياء: (3)
 (.193(، مسلم )3340رواه البخاري ) (4)
  (. 42) ص :  27جمموع فتاوى ابن تيميه / ج   (5)
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رَْض ِِف  هلذا قال اهلل تعاىل : 
َ
َماَواِت َواْۡل ي َخلََق السذ ِ ُ اَّلذ ُكُم اَّللذ إِنذ َربذ

ذام  ُثمذ اْستََوىَٰ لََعَ الَْعرِْش    ي
َ

ةِ أ ْمرَ  يَُدب ِرُ  ِستذ
َ
 َبْعدِ  ِمن إَِلذ  َشفِيع   ِمن َما   اْۡل

 ِ َٰلُِكمُ    إِذْنِه ُ  َذ ُكمْ  اَّللذ فَََل    فَاْعُبُدوهُ  َربُّ
َ

ونَ  أ ُر .(1)  تََذكذ

ِ  وقال تعاىل  ِي يَْشَفُع ِعنَدهُ إَِلذ بِإِذْنِه  .(2) َمن َذا اَّلذ

ِ ُشَفَعاَء   وقال تعاىل : َُذوا ِمن ُدوِن اَّللذ ِم اَتذ
َ

َولَوْ  قُلْ  أ
َ

ِ  ََل  ََكنُوا أ  ُكونَ َيْمل
ِ  قُل َيْعقِلُونَ  َوََل  َشيًْئا ذ ِ َفاَعةُ  َّلل  ُ    ََجِيًعا الشذ َماَواتِ  ُملُْك  َلذ رِْض  السذ

َ
 ُثمذ    َواْۡل

 ِ  .(3)تُرَْجُعونَ  إَِِلْه

ا ۗۡ  وقال تعاىل :  َُٰن َوَِلً ََذ الرذْحَم ْكَرُمونَ  ِعَبادٌ  بَلْ     ُسبَْحانَهُ  َوقَالُوا اَتذ ََل   مُّ
 َ يِْديهِْم َوَما َخلَْفُهْم َوََل ُه بِالَْقْوِل وَ يَْسبُِقون

َ
ِ َيْعَملُوَن َيْعلَُم َما بَْيَ أ ْمرِه

َ
ُهم بِأ

ْن َخْشيَتِهِ ُمْشفُِقونَ  ِ  (4)يَْشَفُعوَن إَِلذ لَِمِن اْرتَََضَٰ وَُهم م 

ِ الشذ  وقوله تعاىل : يَن يَْدُعوَن ِمن ُدونِه ِ َمن َشهَِد َفاَعَة إَِلذ َوََل َيْملُِك اَّلذ
ِ َوُهْم َيْعلَُمونَ بِاْلَْ   .(5) ق 

َماَواِت ََل ُتْغَِن َشَفاَعُتُهْم َشيًْئا إَِلذ  وقوله تعاىل :  لَك  ِِف السذ ن مذ ِ َوَكم م 
ُ لَِمن يََشاُء َويَرَْضَٰ  َذَن اَّللذ

ْ
ن يَأ

َ
 .(6)  ِمن َبْعِد أ

 

                                                           
 .[3يونس:] (1)
 .[255]البقرة: (2)
  .[ 44ـ  43] الزمر :  (3)
 .[ 28ـ  27] األنبياء:  (4)
 .[ 86] الزخرف:  (5)
 .[  26] النجم :  (6)
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   : ـاملثبتة أنواع الشفاعة 

 الشفاعة األوىل : ـ 

أهل املوقف أن يقىض بينهم، وهي املقام املحمود يف  ة النبي اعشف 

ً الذي خصه اهلل به يف قوله: َماً ََمُْموَدا َك َمَقا ْن َيبَْعَثَك َربُّ
َ

 .(1)َعََس أ

من قال حني يسمع النداء: »وجاء يف احلديث يف الدعاء بعد األذان:  

مًدا الوسيلَة اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصالة القائمة، آت حم

والفضيلَة، وابعثه مقاًما حمموًدا الذي وعدَته، َحل ت له شفاعتي يوم 

 .(2) {القيامة

ويل العزم من وقد تواترت األحاديث يف ذكر استشفاع الناس بآدم وأ

 . يوم القيامة  من الكرب وأهوال املوقف لفصل القضاء للنجاة  الرسل 

فعن أيب سعيد  يدخلوا اجلنة،يف أهل اجلنة أن والثانية: شفاعته 

خَيْل ص  امل ْؤِمن وَن ِمَن الن اِر، »:   قال: قال رسول اهلل  اخلدري

وَن َعىَل َقنَْطَرٍة َبنْيَ  اجلَن ِة َوالن اِر، َفي َقصُّ لَِبْعِضِهْم ِمْن َبْعٍض َمَظامِل  َفي ْحَبس 

ذ   ْنَيا، َحت ى إَِذا ه  ْم يِف الدُّ وِل اجلَن ِة، َكاَنْت َبْينَه  وا أ ِذَن هَل ْم يِف د خ  ب وا َون قُّ

ْم َأْهَدى بَِمنْزِ  ه  ٍد بَِيِدِه، أَلََحد  َم  ِذي َنْفس  حم  ِة ِمنْه  بَِمنِْزلِِه َكاَن لِِه يِف اجلَن  َفَوال 

ْنَيا فبعدما جيوزون الرصاط يوقفون عىل قنطرة بني اجلنة ، (3)«يِف الدُّ

ب وا  ،والنار ذ  وا أذن هلمفإذا ه   .بدخول اجلنة  ون قُّ

                                                           
  .[ 79]اإلسراء:   (1)
  .( 614)   رواه البخاري من حديث جابر   (2)
 .  ( من حديث أيب سعيد  6535رواه البخاري )   (3)
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 .(1)ثم إهنم ال يدخلون إال بشفاعته 

آيت باب  )) :عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 

اجلنة يوم القيامة فأستفتح فيقول اخلازن: من أنت؟ فأقول: حممد، 

 .(2) ((فيقول: بك أمرت ال أفتح ألحد قبلك 

 .  وهاتان الشفاعتان خاصتان به

فيمن دخل النار من عصاة املوحدين أن ُيرج  والثالثة: شفاعته  

إَِذا َكاَن  »  أنه قال:  فعنه، وهذا جاء رصَيا يف األحاديث، منها

ول وَن: اْشَفْع  ْم يِف َبْعٍض، َفَيْأت وَن آَدَم، َفيَق  ه  َيْوم  الِقَياَمِة َماَج الن اس  َبْعض 

ْم بِإِْبَراِهيَم َفإِن ه  َخلِ َلنَا إىَِل َرب َك، َفيَ  ْن َعَلْيك 
: َلْست  هَلَا، َوَلكِ ول  يل  ق 

وَسى َفإِن ه   ْم بِم  ْن َعَليْك 
: َلْست  هَلَا، َوَلكِ ول  مْحَِن، َفَيْأت وَن إِْبَراِهيَم، َفيَق  الر 

مْ  : َلْست  هَلَا، َوَلكِْن َعَلْيك  ول  وَسى َفَيق  يم  اهلل ِ، َفَيْأت وَن م 
ه  َكلِ  بِِعيَسى َفإِن 

، َفَيْأت وَن ِعيَسى،  وح  اهلل ِ، َوَكلَِمت ه  ْم ر  : َلْست  هَلَا، َوَلكِْن َعَلْيك  ول  َفَيق 

ٍد  َحم  ، َفي ْؤَذن  يِل،  بِم  : َأَنا هَلَا، َفَأْسَتْأِذن  َعىَل َريب  ، َفَيْأت ويِن، َفَأق ول 

ه  هِبَا الَ  نِي حَمَاِمَد َأمْحَد  ْلِهم  ه  بِتِْلَك املََحاِمِد، َوَأِخرُّ َوي  يِن اآلَن، َفَأمْحَد   حَتْرض  

د  اْرَفْع َرْأَسَك، وَ  َم  : َيا حم  ول  ْعَط، ق  َله  َساِجًدا، َفَيق  ْسَمْع َلَك، َوَسْل ت  ْل ي 

: اْنَطلِْق َفَأْخِرْج  ول  تِي، َفَيق  تِي أ م  ، أ م  : َيا َرب  ْع، َفَأق ول  َشف  ِمنَْها َواْشَفْع ت 

ه   ، َفَأمْحَد  ود  ، ث م  َأع  ق  َفَأْفَعل 
َمْن َكاَن يِف َقْلبِِه ِمْثَقال  َشِعرَيٍة ِمْن إِياَمٍن، َفَأْنَطلِ

                                                           
( من حديث أنس 196، ومعناه ) من حديث أيب هريرة  ( 195رواه مسلم ) (1)

. 
 . ( 333رواه مسلم )  (2)
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د  اْرَفْع َرْأَسَك، َوق ْل  بِتِْلَك  َم  : َيا حم  املََحاِمِد، ث م  َأِخرُّ َله  َساِجًدا، َفي َقال 

ْعَط، َواْش  ْسَمْع َلَك، َوَسْل ت  تِي، ي  تِي أ م  ، أ م  : َيا َرب  ْع، َفَأق ول  َشف  َفْع ت 

: اْنَطلِْق َفَأْخِرْج ِمنَْها َمْن َكاَن يِف َقْلبِِه ِمْثقَ  ول  ٍة ال  َفَيق  ِمْن  -َأْو َخْرَدَلٍة  - َذر 

ه  بِتِْلَك املََحا ود  َفَأمْحَد  ، ث م  َأع  ، َفَأْفَعل  ق 
، َفَأْنَطلِ ِمِد، ث م  َأِخرُّ إِياَمٍن َفَأْخِرْجه 

ْعَط،  ْسَمْع َلَك، َوَسْل ت  ْل ي  د  اْرَفْع َرْأَسَك، َوق  َم  : َيا حم  ول  َله  َساِجًدا، َفَيق 

: اْنَطلِْق َفَأْخِرْج َمْن َكاَن َش َواْشَفْع ت   ول  تِي، َفَيق  تِي أ م  : َيا َرب  أ م  ْع، َفَأق ول  ف 

ِمْثَقاِل َحب ِة َخْرَدٍل ِمْن إِياَمٍن، َفَأْخِرْجه  ِمَن الن اِر، يِف َقْلبِِه َأْدَنى َأْدَنى َأْدَنى 

َنٍس ق ْلت  لَِبْعِض َأْصَحابِنَا: َلْو أَ َفَلام  َخَرْجنَا ِمْن ِعنِْد  "َفَأْنَطلِق  َفَأْفَعل  

ْثنَاه  باَِم  يَفَة َفَحد 
َتَواٍر يِف َمنِْزِل َأيِب َخلِ َو م  َثنَا َأَنس  ْبن   َمَرْرَنا بِاحلََسِن َوه  َحد 

: َيا َأَبا َسِعيٍد، ِجْئنَا ْلنَا َله  ِمْن  كَ َمالٍِك، َفَأَتْينَاه  َفَسل ْمنَا َعَلْيِه، َفَأِذَن َلنَا َفق 

َفاَعِة، َفَقاَل: ِهيْه  َثنَا يِف الش  ِعنِْد َأِخيَك َأَنِس ْبِن َمالٍِك، َفَلْم َنَر ِمثَْل َما َحد 

ْثنَاه  بِا ْ َيِزْد َلنَا َفَحد  ْلنَا مَل حلَِديِث، َفاْنَتَهى إىَِل َهَذا املَْوِضِع، َفَقاَل: ِهيْه، َفق 

َثنِ  يَن َسنًَة َفاَل َأْدِري َأَنيِسَ ي َعىَل َهَذا، َفَقاَل: َلَقْد َحد  نْذ  ِعرْشِ َو مَجِيٌع م  َوه 

ثْ  ْلنَا: َيا َأَبا َسِعيٍد َفَحد  لَِق َأْم َكِرَه َأْن َتت كِل وا، ق  نَا َفَضِحَك، َوَقاَل: خ 

َثنِي َكاَم َح  ْم َحد  َثك  ه  إِال  َوَأَنا أ ِريد  َأْن أ َحد  واًل َما َذَكْرت  ْم د  اإِلْنَسان  َعج  َثك 

م  َأِخرُّ َله  َساِجًدا،  "بِِه، َقاَل:  ه  بِتِْلَك املََحاِمِد، ث  ابَِعَة َفَأمْحَد  ود  الر  م  َأع  ث 

: يَ  ْع، َفي َقال  َشف  ْعَطْه، َواْشَفْع ت  ْسَمْع، َوَسْل ت  ْل ي  د  اْرَفْع َرْأَسَك، َوق  َم  ا حم 
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: َيا َرب  اْئَذْن يِل فِيَمْن  يِت َوَجاَليِل، قَ َفَأق ول  : َوِعز  ول  اَل: الَ إَِلَه إاِل  اهلل  ، َفَيق 

َياِئي َوَعَظَمتِي أَل ْخِرَجن  ِمنَْها َمْن َقاَل الَ   .(1)« إَِلَه إاِل  اهلل   َوكرِْبِ

من قال: ال إله إال ة الشفاعالنار هبذه وتواترت األحاديث بأنه خيرج من 

ة أو ذرة من إيامن، وأهنم  اهلل، ويف قلبه مثقال خردلة، أو شعرية، أو ب ر 

َاًم ـ أي: مثل الفحم ـ َفي ْلَقون يف هنر  خيرجون من النار وقد صاروا مح 

 .  (2)ل له: هنر احلياة، َفيَنْب ت ون كام تنبت احِلب ة يف محيل السيلبأفواه اجلنة يقا

لكن له من  ،وهذه الشفاعة يف أهل التوحيد ال ختتص بالرسول

أكثر ممن خيرج ذلك النصيب األكرب واألعظم، فمن خيرج بشفاعته 

، ويشفع النبيون، ويشفع املؤمنون تشفع ملالئكةابشفاعة غريه، وإال ف

 .   ال بإذنه حسب ما َيد له، فإنه ال أحد يشفع عنده إ كل يشفع

، فقد سأله يف ختفيف العذاب عن عمه أيب طالب والرابعة: شفاعته

فإنه  ؛فقال: يا رسول اهلل هل نفعت أبا طالب بيشء  عمه العباس  

نعم، هو يف ضحضاح من نار، »ويغضب لك؟ قال:  ،كان َيوطك

 . (3) «فل من النارولوال أنا لكان يف الدرك األس

 .(4) اً بصار من أهون أهل النار عذا فأبو طالب بشفاعة الرسول 

                                                           
 . ( من حديث أنس 193(، ومسلم )7510رواه البخاري )  (1)
  .( من حديث أيب سعيد اخلدري 183(، ومسلم )7439رواه البخاري )  (2)
 .(209(، ومسلم )6208رواه البخاري )  (3)
( 157ـ  156ـ  155انظر كتاب شرح العقيدة الطحاوية )ص ـ  أنواع شفاعة النيب  (4)

 لفضيلة الشيخ عبد الرمحن انصر الرباك . 



                             
﴿72﴾  

 وهي شفاعة املرشكني ، :الشفاعة املنفية: النوع الثاين من أنواع الشفاعة

ومل يرض عن املشفوع  ،وكل شفاعة تطلب من خملوق مما مل يأذن اهلل له

التي ال املعبودات  كطلب الشفاعة من األموات واألصنام وسائر ،له 

عيه املرشكون من شفاعة آهلتهم هلم عند اهلل كتنفع أصحاهبا، وهي  ام يد 

ُة ﴿: ، فإن هذه الشفاعة ال تنفعهم كام قال اهلل تعاىل ََٰع َفَما تَنَفُعُهۡم َشَف
فِعِيَ  َٰ وذلك ألن اهلل تعاىل ال يرىض هلؤالء املرشكني رشكهم،  ، (1)﴾ٱلشذ

 ه اهلل شفاعة هلم؛ ألنه ال شفاعة إال ملن ارتضاوال يمكن أن يأذن بال

واهلل ال يرىض لعباده الكفر، وال َيب الفساد، فتعلق املرشكني بآهلتهم 

ِ   ﴿يعبدوهنا ويقولون:  ٱَّللذ ُؤنَا ِعنَد  ُؤََلٓءِ ُشَفَعَٰٓ تعلٌق   ،(2)﴾َوَيُقولُوَن َهَٰٓ

، عىل أن داً باطٌل غري نافع، بل هذا ال يزيدهم من اهلل تعاىل إال ب ع

املرشكني يرجون شفاعة أصنامهم بوسيلة باطلة وهي عبادة هذه 

اهلل تعاىل بام ال إىل  األصنام، وهذا من سفههم أن َياولوا التقرب

 .(3)يزيدهم منه إال بعداً 

  النوع اخلامس : ـ  رشك الطاعة واالتباع 

 ﴿تعاىل : طاعة يف حتليل ما حرم اهلل أو حتريم ما أحل اهلل قالالمعناه : 
َم  َوالَْمِسيَح ابَْن َمْرَي  ِ ُدوِن اَّللذ ن  ً م  ْرَبابا

َ
ُهْم أ رُْهَبـاَن ْحَبـارَُهْم َو

َ
ْ أ اَتُذوا

                                                           
 .[48]املدهثر: (1)
 .[18]يونس: (2)
ابب اليوم  -جمموع فتاوى و رسائل الشيخ حممد صاحل العثيمني اجمللد احلادي عشر  (3)

 اآلخر .
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ً وا ْ إِلَـها ْ إَِلذ ِِلَْعُبُدوا وا ِمُر
ُ

ا َوَما أ َِلذ ُهَو ُسبَْحـانَُه َعمذ ً َلذ إَل إ ِحدا
ُكونَ   . (1) ﴾يُْْشِ

، االعتداء عىل خصائص من أعظم الذنوب، وأشدها عند اهلل  و

الربوبية، من قبل برش ال يستطيعون ألنفسهم نفعًا وال رشدًا، زاعمني 

، وحتريم ما أحله اهلل أن هلم سلطان الترشيع، وحتليل ما حرمه الرب 

، وهم يف هذا الزعم يظنون أن زمام األمور بأيدهيم، وأن هلم سلطانًا 

مرشعًا  نهم، ألن من كافينبغي اتباعه، وقد غفلوا عن برشيتهم وضع

وهم بال شك ال  ،البد أن يكون عاملًا باملايض، واحلارض واملستقبل

يعلمون املايض، وهم مدركون ليشء من احلارض، جاهلون قطعًا 

، ومن كان هذا شأنه فال يصلح أن يكون مرشعًا مع اهلل  ،باملستقبل

فيه، بل  هلذا عاب اهلل عليهم هذا الزعم، وفنده، وأبطل ادعاءاهتم

ََكُء َُشَُعواوجعله رشكًا ال يغفر لصاحبه . قال تعاىل :  ُُشَ ْم  ْم لَُه
َ

لَُهم  أ
  ُ اَّللذ ِهِ  َذن ب

ْ
َْم يَأ يِن َما ل ِ َن اِل  ِ  ِإَونذ   ۗۡبَيَْنُهمْ  لَُقَِضَ  الَْفْصلِ  ََكَِمةُ  َولَْوََل م 

 ِ ال ِِلمٌ  َعَذاٌب  لَُهمْ  ِميَ الظذ
َ

 .(2) أ

  قال تعاىل : 
َ

يْ قُْل أ
َ

نُْه َرأ ِ ِْزق  فََجَعلُْتم م  ن ر  ِ ُ لَُكم م  نَزَل اَّللذ
َ

ا أ ُتم مذ
ذَِن لَُكْم 

َ
ُ أ ًَل قُْل آَّللذ مْ َحَراًما وََحََل

َ
ِ  لََعَ  أ ونَ  اَّللذ  . (3)  َتْفََتُ

                                                           
 .( 95صاحل الفوزان ) ص :  يخاالرشاد اىل صحيح االعتقاد  للشانظر   (1)
 .[ 21]الشورى :  (2)
 .[  59]يونس :   (3)
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 ، ون عىل أنفسهم أنواعًا من الرزقوهؤالء املرشكون كانوا َيرم

ا ُتليه عليهم شياطينهم، وَيللون أنواعًا أخرى، من تلقاء أنفسهم، مم

نَْعاٌم وذلك يف الكتاب وقال تعاىل :  وقد ذكر اهلل 
َ

ِ أ ه َِٰذ لُوا َه َوقَا
َلذ  رَُها وََحرٌْث ِحْجٌر  َِمْت ُظُهو نَْعاٌم ُحر 

َ
ْم َوأ ذَشاُء بِزَْعِمِه ن ن َِلذ َم ْطَعُمَها إ َي

َلذ يَذْ  نَْعاٌم 
َ

ِ َعلَيَْها افَِْتَ َوأ اَّللذ ْسَم  وَن ا َيْجزِيِهم اًء َعلَيْهِ  ُكُر  ََكنُوا بَِما َس
َٰ يَ  ٌم لََعَ رذ رِنَا َوَُمَ و ُك ُ ِ نَْعاِم َخالَِصٌة َّل 

َ
ِ اْۡل َِٰذه وِن َه وَن َوقَالُوا َما ِِف ُبُط ْفََتُ

َواِجَنا   ْز
َ

يَْتةً  يَُكن ِإَون أ ِ  َفُهمْ  مذ ََكءُ  فِيه ذهُ     وَْصَفُهمْ  مْ َسَيْجزِيهِ    ُُشَ  إِن
 .(1) َعلِيمٌ  َحِكيمٌ 

فهذا التحريم والتحليل الذي يامرسه هؤالء املرشكون، من أكرب 

وقد سامه اهلل  ،عالمات االنحراف عندهم والضالل الذي يعتقدونه

 .  رشكًا كام سبق 

ويف عنقي صليب، فقال  أتيت رسول اهلل   "  :عن عدي بن حاتم

هو يقرأ حاتم، ألق هذا الوثن من عنقك. وانتهيت إليه ويل: يا عدي بن 

ْرَبابًا   اآلية سورة براءة حتى أتى عىل هذه
َ

رُْهَباَنُهْم أ ْحَبارَُهْم َو
َ

ْ أ َُذوا اَتذ
وِن اَّلل   ن ُد ِ قال: قلت: يا رسول اهلل، إنا مل نتخذهم أرباًبا، قال:  (2)م 

                                                           
أصول االعتقاد يف سورة يونس د. قذلة حممد [ ، انظر: 139ـ  138] األنعام :  (1)

 ( 90ـ  89القحطاين ) ص : 
 ، [ 31] التوبة :  (2)
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فتحلونه، وَيرموه عليكم ما أحل بىل، أليس َيلون لكم ما حرم عليكم 

 .(1) "م بىل، قال: تلك عبادهت اهلل لكم فتحرمونه؟ فقلت:

ومثل هذا التحريم والتحليل الذي مارسه أهل اجلاهلية األوىل، يامرسه 

اآلن طواغيت اجلاهلية املعارصة، فيحلون ما حرم اهلل، وَيرمون ما 

 .أحل اهلل

 اإلسالم نواقض من – عبدالوهاب بن حممد –عده شيخ اإلسالم  قدو

أكمل    النبي هدى غري أن دتقاع من: الرابع"  :  قال العرشة

كالذين يفضلون حكم  ،أو أن حكم غريه أحسن من حكمه ،من هديه

 . (2)ا.هـ   "الطواغيت عىل حكمه فهو كافر

َُهْم   يف قوله تعاىل: ْم ل
َ

ِهِ أ َذن ب
ْ

يِن َما لَْم يَأ ِ َن اِل  ِ ََكُء َُشَُعوا لَُهم م  ُُشَ
 ُ  .(3) اَّللذ

يف الكالم عىل ذكر  -تلبيس إبليس-به فقد قال ابن اجلوزي يف كتا

وهي الناقة تلد مخسة  ،البحريةومنها "تلبيس إبليس عىل اجلاهلية: 

                                                           
 ،(  10/  116 ( ـ البيهقي ) 218( )  17 /92( والطرباين )  3095رواه الرتمذي )  (1)
( وقال الرتمذي غريب ال نعرفه من حديث عبد السالم بن حرب وغطيف بن 20847)

( فيه غطيف ضعفه  8/  4108)  أعني ليس مبعروف يف احلديث ، وقال الذهيب يف املهذب
( واأللباين يف  7/ 67ميه كما يف جمموع الفتاوى ) الدار قطين وقيل غضيف وحسنه ابن تي

   (. 3095ذي ) صحيح سنن الرتم
د. قذلة  يف سورة يونس كتاب أصول االعتقاد  و ،(  27ص )جمموع التوحيد انظر:  (2)

  (. 96ـ  95ص )حممد القحطاين 
 [.21]الشورى:  (3)
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والسائبة فإن كان اخلامس أنثى شقوا أذهنا وحرمت عىل النساء،  ،أبطن

 وال َيلبون هلا لبنا، ،من األنعام كانوا يسيبوهنا وال يركبون هلا ظهراً 

قالوا  ،ذكرًا أو أنثى طن، فإن كان السابعالشاة تلد سبعة أب والوصيلة

وتكون منافعها للرجال دون النساء، فإذا  ،وصلت أخاها فال تذبح

الفحل ينتج من ظهره عرشة  واحلام ،ت اشرتك فيها الرجال والنساءمات

فيقولون قد محى ظهره فيسيبونه ألصنامهم وال َيمل عليه، ثم  ،أبطن 

ُ َما َجَعَل ﴿تعاىل: لك معنى قوله أمرنا هبذا، فذ يقولون إن اهلل  ٱَّللذ
َسآئَِبة   ِمۢن ََبَِية   ََل  ََل وَِصيلَة   َو ََل َحام   َو يَن  َو ِ نذ ٱَّلذ َِٰك واْ َوَل َكَفُر

ۡكََثُُهۡم ََل َيۡعقِلُونَ 
َ

ِ ٱۡلَكِذَب  َوأ وَن لََعَ ٱَّللذ رد  ثم اهلل  (1)﴾َيۡفََتُ

وفيام  ،واحلام ،وصيلةالو ،والسائبة ،عليهم فيام حرموه من البحرية

 ﴿أحلوه بقوهلم: خالصة لذكورنا، وحمرم عىل أزواجنا، قال اهلل تعاىل:
ٓ قُۡل ءَ  نثََيۡيِ ا

ُ
ِم ٱۡۡل

َ
َم أ َكَرۡيِن َحرذ  .(2)﴾ َّلذ

كان  املعنى: إن كان اهلل تعاىل حرم الذكرين فكل الذكور حرام، وإن

لت عليه أرحام حرم األنثيني فكل اإلناث حرام، وإن كان حرم ما اشتم

 .(3)"فيكون كل جنني حراماً  واإلناث،تشتمل عىل الذكور األنثيني فإهنا 

فقد كانوا  ،وهذا من حتريم احلالل ..  وهذا يدل عىل احتقارهم للمرأة 

جاء اإلسالم رفع .. وملا وتواد  ،وتورث ،وال يشاربوهنا ،يواكلوهنا ال

                                                           
 .[103]املائدة: (1)
 .[143]األنعام: (2)
 (  79) ص :  /تلبيس ابليس لإلمام ابن اجلوزي  (3)
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والرسول كان يويص  ،إلسالمقدر املرأة .. وما نالت املرأة حقًا إال يف ا

 األمة،يف شؤون  واستشار زينب  ،الزوج احلنونوكان هلا باملرأة 

من أقرب الناس  عائشة كانت و ، باسم النساءونزلت سور 

 .إليه
  ": (1)الرمحن الوكيلعبد  ":  ومن أمثلة هذا الرشك املعارص ماذكره

مثلت إذا  أذكرك بأنني كنت أطوف حول صنم البدوي، حتى" قال: 

 يف –أمام الكوة الصغرية يف وثنه النحايس الرباق، أنفذت منها يدّي 

ثم أخرجها رويدًا رويدًا يف  القرب، سرت أملس حتى – التقديس رعشة

حرص وحذر بالغني ،وقد ضممت قبضتيهام عىل ...؟عىل ماذا ؟  كنت 

 أوقن حينذاك أنني أضمهام عىل بركات ساموية تفيض من روح اهلل عىل

ثم أبسط يدي يف جيبي، ثم أمسح هبا وجهي، رجاء أن أكون  ،القرب

 . (2) !!ميْس الرزق، داين قطوف النجاح، مرشق الوجه بنور اهلل

تعاىل اهلل عام يقول الظاملون  "الويل أرسع إجابة من اهلل  "ويقول أحدهم 

 علوًا كبريًا . 

ء الشقا ويعطي ،أنه يتحكم يف الكون "خر يف وصف شيخه : آويقول 

وَيي كل أرض  ،وينزل الغيث ،ويعطي السعادة ملن يريد ،ملن يريد

 . "وهو الذي ينصب له الكريس ليقيض بني اخللق حيًا وميتًا  ،جدباء

  "إن الرضيح َيي املوتى وينقذ األرسى  "آخر : ـ وقال 

                                                           
 .ُث من هللا عليه ابلتوبة، وكتب ما حيصل حول هذه القبورهذا الرجل كان من الصوفية،    (1)
 " . 4كتاب هذه الصوفية  . عبد الرمحن الوكيل " ص :   (2)
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منهم  :وهذه بعض الرشكيات والبدع التي تقع عند القبور من روادها

يستطيع الوصول إليه ومن ال  ،ومقبالً  ،يح معانقاً يتشبث بالرضمن 

ومنهم من خير مقبال ً  ،الفاحتة بالدعاء وقراءة امً متمت ،يقف ملوحًا بيديه

ومنهم من خيلع شاله ويربطه باملقصورة ثم يمسح  ،عتبات الرضيح

 .(1)يف حالة من النشوة والوجد  وصدره، واجلميعبيديه عىل وجهه 

 . (2) "لليشء كن فيكون  وايقول " خها  تزعم الصوفية أن شيو

وَيي  ,واألبرص  , أوليائها من يربئ األكمهالصوفية تدين بإن من " 

  . (3)" املوتى  

ومما َيصل عند القبور اختاذها   "تعرتهيم وهذه كلها أحوال شيطانية 

واستالمها، وتعفري  ،وتقبيلها ،والطواف هبا ،والصالة إليها ،أعيادا

 ،وعبادة أصحاهبا، واالستغاثة هبم، وسؤاهلم النرص ،تراهبا اخلدود عىل

 ،والعافية، وقضاء الدين، وتفريج الكربات ، وإغاثة اللهفان ،والرزق

وغري ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد األوثان يسألوهنا 

 .(4)أوثاهنم

فباألرضحة والقبور أقسموا، ويقسمون ":  قال اإلمام الصنعاين

ق احلالف إال إذا حلف ، وال ي صد  -األولياء واملوتىبأسامء -بأسامئهم 

                                                           
 )شبكة األلوكة الشرعية (.   (1)
 " . 117الوكيل " ص : كتاب هذه الصوفية . عبد الرمحن   (2)
 نفس املرجع السابق .  (3)
  .584ابب ما جاء يف املصورين  ص  -فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد   (4)
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 قالإىل  واحتموا -أي بالقبور واألرضحة-بواحد منهم، وهبا الذوا 

آمنًا هيرع إليه املجرمون، ويلجأ تلك األرضحة الوثنية جعلت حرمًا 

وإليها توجهوا بالطلب "، قال: "ليأمنوا يف رحاهبا ؛إليه اخلائفون

خذ العوام يطوفون بقبور الصاحلني يستعينون هبم والدعاء، وأ

إذا سألت فاسأل اهلل، وإذا استعنت »قال: ، والنبي (1)"وخياطبوهنم

 .(2)«فاستعن باهلل

والصنعاين معارص للشيخ حممد بن عبد الوهاب  ،وهذا كالم الصنعاين

 .(3)فكيف لو رأى حالنا اليوم ؟ رمحهام اهلل تعاىل 

                                                           
 .584تطهري االعتقاد ، للصنعاين ص   (1)
 ( . 2516رواه الرتمذي )   (2)
وقد ذكر معاِل الشيخ صاحل آل الشيخ يف شرح األصول الثالثة قصة مؤثرة يف الشرك ،  (3)

رًة مع يقول فضيلته :)وقد ُحكيت ِل يف ذلك حكاية من أحد طلبة العلم: أنه كان جمتازًا م
سائق سيارة اأُلجرة ببلدة طنطا املعروفة يف مصر، اليت فيها قرب البدوي، والبدوي عندهم 

جل -األوصاف ما هلل جل وعال، يعين: يعطونه من األوصاف بعض ما هلل معظم، وله من 
 . -وعال

هم اجتازوا ابلبلدة، فأتى صغري متوسط يف السن، يسأله صدقة، فأعطاه شيئاً، فحلف له 
بدوي أن يعطيه أكثر، وكان من العادة عندهم أن من حلف له مبثل ذلك فال ميكن أن يرد، ابل

وهو من طلبة العلم،  -اف أال يقيم لذلك الوِل حقه؛ فقال هذا بل البد أن يعطي؛ ألنه خي
فقال: هات ما أعطيتك، فظن ذاك أنه يريد أن يعطيه زايدة، فأخذ ما  -واملتحققني ابلتوحيد 

هذا ) ل: ألنك أقسمت ابلبدوي فلن أعطيك شيئاً؛ ألن القسم بغري هللا شرك( أعطاه، وقا
كنه يوضح املراد خبوف السر وضوحًا اتماً( سائق مثال للتوضيح، ليس من ابب القصص، ل

األجرة عاله اخلوف يف وجهه، ومضى سائقاً، وهو يقول: اسرت، اسرت، اسرت، اسرت، فسأله 
أهنت البدوي، وأان أخاطبه، أدعوه أبن يسرت، فإننا  ذاك، قال: ختاطب من؟ قال: أنت

كان يف قلبه خوف، حبيث إهنم نستحق مصيبة، وسريسل علينا البدوي مصيبة؛ ألننا أهناه، و 
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تيمية بأنه خترج  اإلسالم ابنشيخ  ذكر ذلكالعباد وهذه الشياطني تفتن 

ويرون بعض األمور الشيطانية من خروج  ،أيدي من القبور تصافحهم

م فتنة هتفزاد ،وترد عليهم ،وسامع بعض األصوات ختاطبهم ،األيدي

 الل . ضو

وهم يدعون أولياءهم يف  ،وبعضهم يركب البحر وتتالطم به األمواج

ويستغيثون  ومشاخيهم،أولياءهم ال يعرفون إال حتى يف الشدة  ،القرب 

 ،بعمله و يف أمس احلاجة ملن يدعو لهوهذا امليت مرهتن  بامليت،

  .والسالمة وَيسن له يف القرب .. نسأل اهلل العافية  ،ويستغفر له

 .   وهذا الرشك أعظم من رشك األولني

أطلق  كل عمل قويل، أو فعيل"وهو:  الرشك األصغر القسم الثاين : 

 . (1) "ولكنه ال خيرج من امللة ،عليه الرشع وصف الرشك

  ،ينايف كامل التوحيد واإلسالم الرشك األصغر و ،مثل احللف بغري اهلل  

 .وال خيرج من امللة   ،لكنه مل يبلغ الرشك األكرب

  واألقوال .  ،والنيات ،ويدخل الرشك األصغر يف األفعال

                                                                                                                          
مشوا أكثر من مائة كيلو ومل يتكلم إال بـ اسرت، اسرت. يقول: فلما وصلنا ساملني معاف نيأ 

ن ما ذكرت ـ من أن هذا اإلله الذي تؤهلونه توجهت له، فقلت: اي فالن! أين ما زعمت؟ وأي
 . أنه سيفعل ويفعل؟  فتنفس الُصعداء وقال: أصل السيد البدوي حليم -

شرح األصول الثالثة  -هذه احلالة هي حالة تعلق القلب بغري هللا الذي يكون عند اخلرافيني( 
 (.82ـ  81ملعاِل الشيخ صاحل عبد العزيز آل الشيخ ) ص ـ 

 ( .42ألصول الثالثة للشيخ حممد بن عثيمني / ) ص : شرح ا  (1)
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 ،كتعليق التامئم ،يشء وكل إليهتعلق فمن  ،التعليقات من األفعال :

اعتقد أهنا سببًا  يف دفع والودع كلها من الرشك األصغر إذا  ،واحلروز

أو ترض بذاهتا من غري  ،أما إذا اعتقد أهنا تنفع ،أو حصول النفع ،العني

يعلقون  ،األمة وقعت به ذي وهذا من البالء ال ،اهلل فهذا رشك أكرب

وتدفع  ،م ويعتقدون أهنا جتلب هلم السعادةاألحجار الكريمة يف بيوهت

ألن الرشك إذا رضب أطنابه ال يزول  ؛وهذا منزلق خطري ،عنهم الرض

 وسيلة و وانترشت كثري من الدورات التي هي باب ، بسهولة

 وبوابة رش للفكر الوافد الدخيل.،النحراف يف التوحيد ل

ا احتوته من وم "بالطاقة   "  فمثل هذه الدورات التي دخلت عىل األمة

 (1)التعلق بغري اهلل 

إياكم  »بقوله:السابقة من اتباع األمم  رسولنا الكريم  وقد حذرنا

وحمدثات األمور ، فإن كل حمدثة بدعة ، وكل بدعة ضاللة ، وكل 

لتتبعن سنن من كان »وقوله :  ،(2)رواه أهل السنن «ضاللة يف النار 

لو دخلوا جحر ضب وذراعا بذراع ، حتى  ،قبلكم شربا بشرب

                                                           
من املزالق الشركية  وما احتواه  العلم املزعومنقدا هلذا وقد كتب بعض الباحثني املعاصرين  (1)

انظر ) موقع سبيلي ( والوثنية، املتعلقة ابلدايانت السائدة قدميًا ، كالبوذية والطاوية وغريها .
 ومنهجية التعامل معه وموقع البيضاء . وموقع الفكر العقدي الوافد

 (.17 /1(، ابن ماجه )188 /3(، النسائي )201 /4رواه أبو داود ) (2)
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 (1)رواه البخاري «قالوا : اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ؟  ،تموه لدخل

 وغريه .

تَْمْمُت َعلَيُْكْم :  وقال تعاىل
َ

ْكَملُْت لَُكْم دِيَنُكْم َوأ
َ

اِْلَوَْم أ
 ً ِْلْسََلَم دِينا ُم ا رَِضيُت لَُك َوَمن يَبَْتِغ َغْيَ وقال :  ،(2)نِْعَمَِّت َو

ً اِْلْسَلَ  ينَ ِم دِينا َن اْْلَاِِسِ ِ ِم ِِف اآلِخَرة ن ُيْقَبَل ِمنُْه وَُهَو  فأكمل  ،(3)فَلَ

إال ودلنا عليه ،  اهلل تعاىل الدين ، وتم بالغ خاتم النبيني ، فام ترك خرياً 

وصىل اهلل   ،واهلل سبحانه أعلم ، إال وحذرنا منه  كام قال  وال رشاً 

 .(4) " عىل حممد وآله وصحبه وسلم

 ،احللف بغري اهلل :ومن أمثلته، يف األقوال الرشك األصغرويدخل 

الرشك يف من  و ،كثري من البلدانوهذه منترشة يف  ،واحللف بالنبي

وهذا ما خافه علينا نبينا حممد   ،يسري الرياءالرشك اخلفي كالنيات 

 عنه فسئل –أخوف ما أخاف عىل أمتي الرشك األصغر »:حيث قال 

 »:  ألنه خفي كام قال  ؛ «الرشك اخلفي » ويف رواية (5)«ءالريا: فقال

الرشك يف هذه األمة أخفى من دبيب النملة السوداء عىل صفاة سوداء 

                                                           
 (.2669(، مسلم )7320رواه البخاري ) (1)
 .[3]املائدة: (2)
 .[85]آل عمران: (3)
 .موقع سبيلي ) الشيخ حممد النجدي ( (4)
 .( 4301( )  4/  253رواه الطربي )  (5)
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اللهم إنني أعوذ بك أن أرشك بك  :وكفارته أن يقول ،يف ظلمة الليل

 .(1)«ستغفرك من الذنب الذي ال أعلماشيًئا وأنا أعلم، و

 الفور . ويتوب ويقلع عنه عىل 

 ر : ـ غاألصالفرق بني الرشك األكب والرشك 

َ ََل  الرشك األكرب صاحبه خملد يف النار والدليل قوله تعاىل : ـ  إِنذ اَّللذ
ََشاُء  َٰلَِك لَِمن ي َما ُدوَن َذ ِهِ َوَيْغفُِر  َك ب ُْْشَ ن ي

َ
 .(2)َيْغفُِر أ

 إذا دخل النار فإنه ال خيلد فيها . ـ أما األصغر 

َوقَِدْمَنا إىَِلَٰ كرب حمبط جلميع األعامل والدليل قوله تعاىل : ك األـ الرش
ْن َعَمل   ًراَما َعِملُوا ِم نُثو ُه َهَباًء مذ   (3)فََجَعلَْنا

 ـ األصغر يبطل العمل الذي خالطه فقط . 

 ـ  الرشك األكرب خمرج من امللة ألنه ينقض أصل التوحيد . 

 ن امللة . ـ أما  الرشك األصغر فال خيرج م

 ـ الرشك األكرب يستبيح الدم واملال . 

 ـ أما الرشك األصغر فصاحبه ال يستباح الدم واملال . 

التوبة من الرشك األكرب تكون باإليامن ألنه زال أصل اإليامن بالرشك ـ 

 األكرب . 

                                                           
 (.3731صحيح اجلامع )( وصححه األلباين يف 250واه البخاري يف ألدب املفرد)ص:ر  (1)
 [.98]النساء :  (2)
 [.23الفرقان : ] (3)
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أما الرشك األصغر فتكون بالتوبة من ذلك الذنب والندم عليه ـ 

 .  واالستغفار

 كرب جيب الرباءة منه لكفره . لرشك األـ صاحب ا

أما صاحب الرشك األصغر فيواىل عىل طاعته ويعادى عىل معصيته . ـ 

 ففيه إيامن ومعصية . 

 حتقق التوحيد ؟  ما معنى 

 والبدع  تصفيته وتنقيته من شوائب الرشكمعنى حتقيق التوحيد 

 .  واملعايص 

 ؟  وما سببه  ما أول رشك وقع يف األرض

 يف الغلو سببه كان – نوح قوم رشك هو –ع يف األرض ك وقأول رش

 عن احلديث يف عباس ابن عن البخاري صحيح يف جاء ،الصاحلني

 رجال أسامء هذه ": قال " ونْس ويعوق ويغوث وسواع ود »آهلتهم

 أن:  قومهمإىل  الشيطان أوحى هلكوا فلام ، نوح قوم من صاحلني

ها أنصابًا ، وسموها لسون فيكانوا جي التي جمالسهمإىل  أنصبوا

بَِدت ،بأسامئهم  .(1)«ففعلوا ومل ت عبد ، حتى هلك أولئك ون يِسَ العلم ، ع 

روا "وقال بعض الَسَلف :  ملا ماتوا َعل قوا عىل قبورهم ،  ثم صو 

 . "ُتاثيلهم ، ثم طال عليهم األمد فعبدوهم 

  

                                                           
 .(4940رواه البخاري )  (1)
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ُ ا َذَكرهَ  بَِمْعِرَفِة َأْرَبِع َقَواِعد  َوَذلَِك   َتَعاىَل يِف كَِتابِِه.اَّلله

 اْلَقاِعَدُة اأْلْوىَل 

 بَِأنَّ اهللَ  ونَ رُّ قِ مُ  ،َلُهْم َرُسوُل اهللِ َأْن َتْعَلَم َأنَّ الَكافِِريَن الَِّذيَن َقاتَ 

ُر، ُق ازِ َتَعاىَل ُهَو اخَلالُِق الرَ  ْ َيْدُخُلُهْم يِف اإِلْساَلِم،َوَأنَّ  امُلَدبِّ  َذلَِك مَل

لِ َوال ن  قُلْ :﴿يُل َقْوُلُه َتَعاىَل دَّ مذ
َ

رِْض أ
َ
ۡل َوا  ِ َماء َن السذ ِ م م  َْرزُقُُك َمن ي

ِِت َويُْخرُِج الَْميذَت  َن الَْمي  بَْصاَر َوَمن َُيْرُِج الََْحذ ِم
َ
واۡل ْمَع  َيْملُِك السذ

ن  َوَم ََْح ِ  فَََل تَ ِمَن ال
َ

ُ َفُقْل أ ْمَر فََسيَُقولُوَن اَّلل 
َ
ونَ يَُدب ُِر اۡل ُق  . (1)﴾تذ

-------------------------------------- 

ووضع  ،وكل قاعدة تعد أساس ملا أسس  ،القاعدة هي األساس

 القواعد ألمرين : ـ 

 .  معرفة التوحيد الذي جاء به النبي    - 1

 . معرفة الرشك وحال املرشكني الذي بعث إليهم حممد  - 2

ألنه   ؛قياس ما جاء به رسول اهلل  وهذان األمران لن تعرفها إال ب

 كل عبادة البد أن يشرتط هبا رشطني : ـ  "وهلذا نقول  ،املرشع واملبلغ

 ـ اإلخالص .  1

 . للنبي ـ املتابعة  2

                                                           
 .[31]يونس: (1)
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من أحدث يف  »فمن عبد اهلل عىل غري متابعة فهي مردودة عىل صاحبها 

 .(1) «فهو رد ماليس فيه  أمرنا هذا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بَِأنَّ اهللَ  ونَ رُّ قِ مُ  ،َلُهْم َرُسوُل اهللِ َأْن َتْعَلَم َأنَّ الَكافِِريَن الَِّذيَن َقاتَ 

ُر، ُق ازِ َتَعاىَل ُهَو اخَلالُِق الرَ  ْ َوَأنَّ  املَُدبِّ   َيْدُخُلُهْم يِف اإِلْساَلمِ َذلَِك مَل

-------------------------------------- 

واملؤلف  ،وما جاء به ،فمعرفة التوحيد تكون عن طريق حممد 

وملعرفة الدين   ،أدلة القرآن والسنة ، جاء هبذه الرسالة مؤيدة باألدلة

  .(2)وهذا الكتاب بني أيدينا  ،قني يعن طريق هذيني الطر

 وهي :  القاعدة األوىل التي ذكرها املؤلف 

 بَِأنَّ اهللَّ  ونَ رُّ قِ مُ  ،َلُهْم َرُسوُل اهللِ َأْن َتْعَلَم َأنَّ الَكافِِريَن الَِّذيَن َقاتَ "

ُر، ُق ازِ َتَعاىَل ُهَو اخَلالُِق الرَ  ْ َيْدُخُلُهْم يِف اإِلْساَلمِ  املَُدبِّ  "َوَأنَّ َذلَِك مَل

                                                           
 . ( 1718( ومسلم برقم )  2697رواه البخاري  برقم )   (1)
د والشرك بعرض هذه القواعد فالتوحيد وفرق بني التوحي ،رسوله ولويستدل بقول هللا وق (2)

ووضع  والشرك الذي كان عليه املشركني يف حالة بعثة النيب  ،الذي جاء به النيب 
هذه القواعد اليت تعترب أسس وتعترب قواعد يف العقيدة وهي ضابط يف معرفة العقيدة وجتمع 

 .  حتتها مسائل كثرية
 لو درسنا قواعد األمساء والصفات فأي مسألة يف كل علم فمثال  ) وأوصي بدراسة القواعد 

تقاس على القاعدة . الن دراسة القواعد تعلم الطالب كيف يقيس األمساء والصفات بدون 
تشبيه أو متثيل أو حتريف أو تعطيل فهذه القواعد تضبط املسائل اليت تكون اتبعة للقاعدة ، 

على القاعدة املسألة تقاس اعد الفقهية ة .  كذلك القو وابلتاِل جيمع طالب العلم مسائل كثري 
  .وهي جتمع املسائل وتوضح لك العلم  (
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والتوحيد الذي من أجله  ،ان أنواع التوحيدذه القاعدة بيواملقصود يف ه

ومن  ،ومن أجله خلقت اجلنة والنار ،بعثت الرسل وأنزلت الكتب

 . ت الدماء هو توحيد العبادة .مأجله حر

ذكر أن وبعض أهل البدع ي ،أما توحيد الربوبية فكانوا معرتفني فيه 

 هلل   ( )  أي ال خالق إال ا "  ال إله إال اهلل" معنى 

  "ال معبود بحق إال اهلل  "والصحيح أن معنى ال إله إال اهلل أي 

 ثالثة أقسام : ـ وحد توحيدًا وهو  من التوحيد  : هوو

 ـ افراد اهلل بالربوبية . 

 ـ افراد اهلل باأللوهية . 

 ـ افراد اهلل باألسامء والصفات . 

ط فهذا قد ومن زعم أن التوحيد هو االعرتاف باخلالق جل وعال فق

 ؛وأبوهلب أعرف منه بالتوحيد ،جهلأبو   ،وجهله  التوحيدأنقص 

رِْض  تعاىل هنم ملا سئلوا يف قوله أل
َ
َماءِ َواْۡل لسذ َن ا ِ زُقُُكم م  ن يَْر قُْل َم

ِِت َوُيْخرُِج  لَْمي  َن ا ََْحذ ِم ُج ال ن َُيْرِ َر َوَم َْصا ب
َ
ْمَع َواْۡل ُِك السذ ن َيْمل مذ

َ
أ

َِت ِمنَ  ْمَر  الَْمي 
َ
ُ  فََسَيُقولُونَ   الََْح ِ َوَمن يَُدب ُِر اْۡل فَََل  َفُقلْ    اَّللذ

َ
 أ

ُقونَ   .(1)َتتذ

 

 

                                                           
 .[31]يونس :  (1)
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وتوحيد الربوبية  يتضمن  ،مستلزم توحيد الربوبية توحيد األلوهية

  توحيد األلوهية

ن اهلل يرزق وخيلق وينزل املطر ثم تعبدون أتعرتفون بكيف فيقال هلم : ـ 

من بالربوبية ومل يؤمن باأللوهية مل يقبل منه آومن  ،ل الضهذا  ،غريه 

هلب الذين كانوا  جهل وأيب ولو كان يقبل منه لقبل من أيب ،التوحيد

 يعرتفون به. 

ومن عبد اهلل  ،ن يعبده وحدهأاهلل ربًا خالقًا رازقًا فالبد  نأمن بآفمن 

ظيم املدبر هو اخلالق الرازق امللك الع ه سبحانهوحده  فالبد أن يؤمن أن

كان فيه  فتوحيد الربوبية ما ،لذي بيده ملكوت الساموات واألرضا ،

فهذه فطرة فطر اهلل عليها القلوب  ،مقر به والكّل  ،عرتاضإجدال وال 

ال ترفع رؤوسها  جهدتحتى البهائم إذا اجدبت األرض و ،والعباد 

 .لسامء إىل إال 

 :أنكر الربوبية اً أن أحدومل يذكر  ،قلة  الربوبية   اومنكرو 

وََجَحُدوا بَِها وقال تعاىل يف شأهنم : ،وفرعون ،إال شواذ كالنمرود -
ا  نُفُسُهْم ُظلًْما وَُعلُوًّ

َ
رْ َواْستَيَْقَنتَْها أ ةُ  ََكنَ  َكيَْف  فَانُظ  ََعقَِب

 .(1)الُْمْفِسِدينَ 

 .املالحدة يف عرصنا احلارض-

                                                           
 .[ 14] النمل : (1)
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سى يين يقولون أن عمثل النصارى الذمن يرشك يف الربوبية  وهناك  -

 .ابن اهلل

ومثل مرشكي الصوفية  خالقني،واملجوسية الذين يؤمنون بوجود  -

هذا يعترب من رشك  ،الذين يزعمون أن األولياء هلم ترصف يف الكون 

خرهم مل يرشكوا آإىل  أما عدا هؤالء من األمم من أوهلم ،الربوبية 

الرسول  جيادلواومل  قريش مل يرشكوا يف الربوبية افمرشكو ،بالربوبية

وقتنا املعارص يف  من القبورية  يف الربوبية ، وكثري من املجادلني 

 ،والويل ،وهم يعبدون الوثن ،يقولون نحن مؤمنني باهلل وال نعبد إال اهلل

 فام الفرق بني ما يفعلونه وما يفعله أهل اجلاهلية ؟ ! ،والرضيح 

ء وهؤال ،هو اخلالق الرازقوأبو هلب يقرون أن اهلل إذا كان أبو جهل 

أن ال إله إال اهلل ويقولون بألسنتهم  ،ن اهلل هو اخلالق والرازق أيقرون ب

 ،ويرصفون العبادة لغريه ،ويعبدون غريه ،ومع ذلك ال يعبدونه

فام  ،ويطلبون منهم القربة والشفاعة ،وينذرون هلم  ويتوسلون هبم

 .؟ !الفرق بني رشكهم ورشك اجلاهلية 

 وضح الفرق بني التوحيد والرشك . قاعدة تفهذه ال

هل اإلقرار بتوحيد الربوبية أدخلهم بالتوحيد ؟ هل قبل منهم الرسول 

 هذا اإلقرار ؟ 

ومل  ،االعرتافهذا  منهم مل يقبلنعلم أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

  "ينفعهم حتى َيققوا األلوهية 

 ( والعبودية ) عبادة اهلل وحده دون سواه  
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ن اهلل أوب ،مقرون بتوحيد الربوبية فالكفار الذين قاتلهم الرسول 

 ،ومل يدخلهم يف اإلسالم ،ولكن هذا اإلقرار مل ينفعهم ،هو اخلالق املدبر

سبي و  ،واستباح دمائهم ،وسفك دمائهم ،فقاتلهم الرسول 

 .!! ونسائهم 

  



                             
﴿91﴾  

 الَقاِعَدُة الثَّانَِيةُ 

ُْم َيُقوُلوَن: َما  ْهنَ َأَّنَّ ا إَِلْيِهْم إاِلَّ لَِطَلِب الُقْرَبى َدَعْوَناُهْم َوَتَوجَّ

َفاَعةِ  نِهِ ْرَبِة َقْوُلُه َتَعاىَل: ﴿ القُ  ، َفَدلِيُل َوالشَّ ِمن ُدو وا  َُذ اَتذ يَن  ِ َواَّلذ
َما  ِِلَاء  ْو

َ
ْ أ َ ََيُْكُم بَي إِنذ اَّللذ ِ ُزلََْف  ِبُونَا إىل اَّللذ َِلذ ِِلَُقر  نَُهْم ِِف َنْعبُُدُهْم إ

 ِ ْن ُهَو ََكذ ي َم ْهِد ََل َي  َ إِنذ اَّللذ هِ ََيْتَلُِفوَن  ْم فِي رٌ َما ُه ا    (1)﴾ٌب َكفذ

-------------------------------------- 

 .  القاعدة الثانية إىل  انتقل الشيخ

 قواعد مهمة يف بيان التوحيد والرشك . من الوهي 

عوناهم وتوجهنا إليهم إال لطلب املرشكون يف هذه القاعدة يقولون ما د

فهذه املعبودات التي يعبدوهنا يزعمون أهنا لطلب  ،ة والشفاعةالقرب

 أمرين : لغري اهلل يف العبادة  احلامل للمرشكني للتوجهو ،القربة والشفاعة

َُذوا كام قال تعاىل :  ،األول : طلب القربة من هذه املعبودات يَن اَتذ ِ َواَّلذ
وْ 

َ
ِهِ أ َء َما َنْعُبُدُهْم إَِلذ ِِلُقَ ِمن ُدون ُِبونَاِِلَا ِ ُزلََْفَٰ إىل  ر    .(2)اَّللذ

ََل قال تعاىل : ﴿ ، الثاين : طلب الشفاعة ِ َما  َوَيْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اَّلل 
 ِ اَّلل  ُهْم َوََل يَنَفُعُهْم َوَيُقولُوَن َهـُؤَلء ُشَفَعاُؤنَا ِعنَد   .(3)﴾يَُُضُّ

 دون هبا الكامل . يوير ، لرفعة واملنزلةاملراد هبا ا  :القربة 

                                                           
 .[31]يونس: (1)
 .[3]الزُّم ر: (2)
 .[  18]يونس : (3)
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دفع النقائص إذا كان عندهم ذنوب ومعايص فهي تشفع هلم  :الشفاعة

 ،دونه من القربة والشفاعةيا يرممواهلل تعاىل أبطل األمرين   ، عند اهلل

وهم يف قرارة أنفسهم  ،وهذه اآليات تبني بطالن هذين األمرين

وأنه اإلله  ،هلل اخلالق الرازقن أن اويقرو ،اهللإىل  يعتربوهنا وسيلة

ِْك  قال تعاىل : ،العظيم الذي يدعى يف الشدائد ِِف الُْفل َركُِبوا  ا  فَإَِذ
ا ََنذاُهمْ دَ  يَن فَلَمذ ِ َ ُُمْلِِصَي ََلُ اِل  ُكونَ إىل  َعُوا اَّللذ يُْْشِ ْم  ِ إَِذا ُه  .(1)الََْب 

مكة ذهب فارا    أنه ملا فتح رسول اهلل » عن عكرمة بن أيب جهل :

احلبشة ، اضطربت هبم السفينة ، إىل  منها ، فلام ركب يف البحر ليذهب

فقال أهلها : يا قوم ، أخلصوا لربكم الدعاء ، فإنه ال ينجي هاهنا إال 

فقال عكرمة : واهلل إن كان ال ينجي يف البحر غريه ، فإنه ال ينجي  ،هو 

لئن خرجت ألذهبن فألضعن غريه يف الرب أيضا ، اللهم لك عيل عهد 

 .(2)  «حيام ، وكان كذلكفألجدنه رءوفا ر ،يدي يف يد حممد

ولكن اهلل أراد له  ،وهذه الفطرة .. وكان أبوه من أشد أعداء الدين 

وهذا يؤكد  ،وهذا املوقف الذي جعله يفكر يف حقائق التوحيد ،اهلداية 

 ،ون البحريركبفهم  ،من مرشكي األولني  اً أن مرشكي زماننا أشد رشك

وسلون بالبدوي وبزينب ويت ،ويدعون غري اهلل ،وتتقلب هبم األمواج

 نسأل اهلل العافية .  ،وغريهم روس والعيد 

                                                           
 .[  65]العنكبوت:   (1)
 .( 37،  36ص ـ  7تفسري ابن كثري لسورة العنكبوت  ) ج   (2)
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 ،يسمع اآلية قد وأحدهم ،يعرفون اهلل يف الشدةاألولني  واومرشك

 ،كام يف قصة اسالم جبري بن مطعم ريض اهلل عنه   ،ويدخل يف اإلسالم

 ،ويدعون املخلوق ،ويتوسلون ،ملخلوقتعلقون بازماننا ي واومرشك

 وهم يف أشد املواقف  . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َفاَعُة َش  َفاَعُة تَ َوَشَفاَعٌة ُمَثبَ  ، : َشَفاَعٌة َمنِْفيَّةٌ تانِ اعَ فَ َوالشَّ املَنِْفيَُّة: ٌة: َفالشَّ

لِيُل َقْوُلُه  ، ُر َعَلْيِه إاِلَّ اهللُدِ قْ ِمْن َغرْيِ اهللِ فِيََم اَل يَ  ُب لَ طْ َما َكاَنْت تُ  َوالدَّ

ِِتَ ﴿  َتَعاىَل:
ْ

ن يَأ
َ

ن َقبِْل أ ِ زَْقنَاُكم م  َر ا  مذ ْ ِم نفُِقوا
َ

ْ أ وا َن آَمنُ ي ِ َها اَّلذ يُّ
َ

يَا أ
 ْ َوٌْم َلذ َبي ََل ُخلذ ي هِ َو ونَ ٌع فِي الُِم وَن ُهُم الظذ َوالََْكفُِر  .(1)﴾ ٌة َوََل َشَفاَعٌة 

-------------------------------------- 

 والشفاعة املثبتة: ـ  ،الفرق بني الشفاعة املنفية وبني املؤلف 

َفاَعُة املَنِْفيَُّة: َما َكاَنْت تُ "  "خ...الِمْن َغرْيِ اهللِ  ُب لَ طْ َفالشَّ

 ،فأي شفاعة تطلب من غري اهلل فيام ال يقدر عليه إال اهلل  فهي رشك 

وطلب منه  ،أن يشفع له عند اهلل  ،أو ويل،أو ميت  ،فمن طلب من صنم

ورصف له العبادة من أجل هذه الشفاعة فهو رشك  ،وعبده ،القربة

 ألن الشفاعة ال تطلب إال من اهلل .  ؛وهذه هي الشفاعة املنفية ،أكرب

                                                           
 .[254]البقرة: (1)
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َفاَعُة املَُثبَ الوَ  افُِع ُمكرَّ ْطلَ َتُة: ِهَي الَّتِي تُ شَّ َفاَعِة،ُب ِمْن اهللِ َوالشَّ  ٌم بِالشَّ

 َكََم َقاَل َتَعاىَل: -َبْعَد اإِلْذِن  -َقْوَلُه َوَعَمَلُه  اهللُ ْن ِرَضَ َلُه مَ  وعُ فُ ْش واملَ 

ْنِهِ ﴿ َِلذ بِإِذ هُ إ ي يَْشَفُع ِعنَْد ِ ا اَّلذ  .(1)﴾َمن ذَ

-------------------------------------- 

َفاَعُة املَُثبَ " ثم قال   " ...الخمن اهلل  ُب ْطلَ َتُة: ِهَي الَّتِي تُ َوالشَّ

 الشفاعة املثبتة ال تكون إال بأمرين مهمني ومها : ـ 

ا  ﴿ "قال تعاىل :  ،ذن والرضا اإل ْ ِممذ نفُِقوا
َ

ْ أ يَن آَمُنوا ِ اَّلذ َها  يُّ
َ

يَا أ
زَْقنَ  ِ وَ َر َلذ َبيٌْع فِيه ِِتَ يَوٌْم 

ْ
َأ ن ي

َ
ن َقبِْل أ ِ ٌة اُكم م  ََل َشَفاَع ٌة َو ََل ُخلذ

الِمُ  وَن ُهُم الظذ  .(2)﴾وَن َوالََْكفُِر

وهبذه القاعدة  ،وهذا ترصيح عىل نفي الشفاعة إال بإذن اهلل ورضاه

ۡم َفَما تَنَفُعهُ ﴿قال تعاىل :  ،الشافعني إبطال انتفاع الكافرين بشفاعة 
ََٰعُة  فِعَِي َشَف َٰ  .(3)﴾ٱلشذ

 سؤال الشافع من املشفوع حلصول نفع . املراد بالشفاعة : 

هي سؤال الشافع اهلل تعاىل حصول النفع  :الشفاعة املثبتة الرشعيةـ 

 وهي التي تطلب من اهلل بعد إذنه ورضاه .  ، للمشفوع له 

 

                                                           
 ، وقد سبق احلديث عن الشفاعة. [255]البقرة: (1)
 [.254]البقرة: (2)
 .[48]املدهثر: (3)
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 فع للمشفوع له . سؤال الشافع غري اهلل حصول الن :والشفاعة املنفيةـ 

 ،والشافع مكرم بالشفاعة   ،فالشفاعة املثبتة هي التي تطلب من اهلل

 فاملقصود هبا حصول النفع . 

وهذه شفاعة  ،الدنيا حلصول نفع دنيويوهناك شفاعة جائزة من أمور 

وهي شفاعة   ،وليس فيها عبادة ،وفيها نفع من أمور الدنيا ،فيها خري

ةً ﴿ ََٰع ن يَۡشَفۡع َشَف ُ مذ يَُكن َلذ ٗة نَِصيب  ۥ  َحَسَنٗة  ََٰع ن يَۡشَفۡع َشَف ۡنَها  َوَم ِ  م 
 ۡۗ ۡنَها ِ ۥ كِۡفل  م  ُ َِئٗة يَُكن َلذ ء  َسي  ِ ََشۡ

َٰ ُك  ُ لََعَ قِيٗتاَوََكَن ٱَّللذ  .(1)﴾ مُّ

 ،غري اهلل يف حصول نفع له  الرشكية التي تطلب منوالشفاعة املنفية هي 

 كقوهلم  ،ة الدعاءله عبادفيرصف  ،ويدعوه ،حيث يأيت للميت 

ومن ضالهلم أن بعضهم يقول هلم  ،ادعو اهلل أن يغفر يل،سيدي فالن يا 

وهذا يقع عند تعظيم الرجال  ،لك تأنت غفرت ذنوبك فلقد شفع

 وأكثرهم دجالني .  ،واألولياء

إذا رأيتم الرجل يميش عىل املاء ويطري  ":  اإلمام الشافعي فقد قال 

  .(2) "رتوا به حتى تعرضوا أمره عىل الكتاب والسنة يف اهلواء فال تغ

 ،وهذه خوارق شيطانية تعينهم اجلن ،اخلوارق تقع للكهان وللسحرة

 .  هبملتضل هبم الناس وتفتنهم    ؛هلموتقيض  ،وحتملهم

 

                                                           
 [.85]النساء: (1)
لإلمام ( وكتاب تطهري االعتقاد عن أردان االحلاد .  362/  1انظر تفسري ابن كثري ) (2)

 " .122حممد إمساعيل الصنعاين . "  ص :  
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 الَقاِعَدُة الثَّالَِثةُ 

ِقنَي يِف ِعَباَداِتِ  َأنَّ النَّبِيَّ  ُد بُ عْ ِمنُْهْم َمْن يَ  ْم،َظَهَر يِف ُأَناس  ُمَتَفرِّ

نْيَ بُ عْ َمْن يَ  ُهمْ ناملاََلئَِكَة، ومِ  احِلَ ُد بُ عْ ْم َمْن يَ َوِمنْهُ  ، ُد األَْنبَِياَء َوالصَّ

ْمَس َوالَقَمَر،بُ عْ ْم َمْن يَ األَْشَجاَر َواألَْحَجاَر، َوِمْنهُ  َلُهْم َوَقاتَ  ُد الشَّ

ْ يُ  َرُسوُل اهللِ  لِيُل َقْوُلُه َتَعاىَل  ،مْ ْق َبْينَهُ رِّ فَ َومَل ِلُوُهْم :  ﴿َوالدَّ ات َوقَ
ُُّه َّلِل   ِيُن َُك ِل  َْنٌة َويَُكوَن ا  .(1)﴾َحَّتذ ََل تَُكوَن فِت

ْمِس َوالَقَمرِ  ذَهاُر ﴿ :: َقْوُلُه َتَعاىَل َوَدلِيُل الشَّ ِ اللذيُْل َوانل َاتِه آي َومِْن 
ْمِس  ُدوا لِلشذ لَْقَمُر ََل تَْسُج ْمُس َوا ِ  َوالشذ ْسُجُدوا َّلِلذ ِ َوا َوََل لِلَْقَمر

ُدو َتْعبُ ذاهُ  ِي َخلََقُهنذ إِن ُكنتُْم إِي  .(2)﴾َن اَّلذ

لَْمََلئَِكَة : ﴿واملاََلئَِكِة: َقْوُلُه َتَعاىَل َوَدلِيُل  ْ ا ُذوا ِخ ن َتتذ
َ

ُمَرُكْم أ
ْ

ََل يَأ
 ً ا َباب ْر

َ
ِْيَ أ  .(3)﴾  َوانل ِبِي 

ََس ابَْن َمْريََم ﴿ :ُلُه َتَعاىَل َوَدلِيُل األَْنبَِياِء: َقوْ  ُ يَا ِعي َل اَّلل  قَا  ْ ِإَوذ
َل  ِ قَا َـَهْيِ مِن ُدوِن اَّلل  َ إِل ِ ّم 

ُ
ُِذوِِن َوأ اِس اَتذ نَت قُلَت لِلنذ

َ
أ

َ
أ

                                                           
 [.39]األنفال: (1)
 [.37]فصلت: (2)
 [.80]آل عمران: (3)
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نُت قُلْتُهُ  َيَْس ىِل َِبَق   إِن ُك ُوَل َما ل ق
َ

ْن أ
َ

 ُسبَْحانََك َما يَُكوُن ىِل أ
ُه َتْعلَُم مَ  َِس وَ َفَقْد َعلِْمتَ ِِف َنْف نَت ا 

َ
ذَك أ َك إِن َنْفِس ْعلَُم َما ِِف 

َ
أ ََل 

وبِ  ُم الُْغيُ َلذ  .(1)﴾َع

احلِِ  يَن يَْدُعوَن يَبْتَُغونَ :﴿: َقْوُلُه َتَعاىَل نْيَ َوَدلِيُل الصَّ ِ ولَـئَِك اَّلذ
ُ

إىل  أ
رَْْحَتَُه َويََخافُوَن  وَن  رُْج َْرُب َويَ ق

َ
ُهْم أ يُّ

َ
ْوَِسيلََة أ ِِهُم ال بَهُ عَ َرب   (2) َذا

ى :﴿: َقْوُلُه َتَعاىَل َوَدلِيُل األَْشَجاِر َواألَْحَجارِ  لُْعزذ َوا َت  ُم الَلذ ْيتُ
َ

ََرأ ف
َ

أ
ْخَرى

ُ
ْۡل ََة ا ذاثِل  .(3) َوَمنَاةَ اثل

ىل إِ   يّ بِ النَّ  عَ ا مَ نَ ْج رَ َخ »: اَل ، قَ ي يثِ للَّ اَ  د  اقِ  وَ يِب أَ  يُث دِ َح وَ 

 ونَ فُ كُ عْ يَ  رةٌ ْد ِس  نيَ كِ رْشِ لمُ لِ وَ  -فر كُ بِ  د  هْ عَ  ثاءُ َد ُح  نُ ْح ونَ  -ني  نَ ُح 

ا َأْسلَِحَتُهْم  ونَ وطُ نُ ويَ  اهَ نَد عِ  ا: َذاُت َأْنَواط  ، هِبَ َفَمَرْرَنا ، ُيَقاُل هَلَ

 اَت ذَ  مْ َم هلَُ كَ َفُقْلنَا: َيا َرُسوَل اهللِ، اْجَعْل َلنَا َذاَت َأْنَواط  ، بِِسْدَرة  

 .يُث دِ احَل ..   «اطوَ نْ أَ 

-------------------------------------- 

                                                           
 [.116]املائدة: (1)
 [.57]اإلسراء: (2)
 .[19،20]النجم: (3)
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املحور الذي تدور حوله هذه القاعدة أن مناط الكفر هو عبادة غري اهلل 

عربة فال  للكفر،فإذا وجد املوجب املعبود، منزلة إىل  دون النظر

 الكفر.وهذا هو مناط  ،مادام رصف العبادة لغري اهللللمعبود 

 ،هتمتفرقني يف عبادظهر عىل أناس مأن النبي فبني الشيخ 

مع  الكفر،كلهم جيمعهم  اً كثري اً عث واجه ناسعندما ب  والنبي 

 ،النصارى واليهود األنبياء مثلومنهم من يعبد  املعبودات،تفرقهم يف 

ومنهم  ،ومنهم من يعبد األحجار واألشجار ،ومنهم من يعبد الصاحلني

لصائبة واليهود والنصارى وا ،من يعبد الكواكب والشمس والقمر

يومنا هذا وهي إىل  الت والز ،لكواكب ويعظموهنا الذي يعبدون ا

  هنم.واملالئكة قالوا أهنم بنات اهلل ويعبدو ، الفتنة بالتنجيم

 ماهي أسباب وقوع األمم يف الرشك ؟! 

 ، فإن الشيطان يدعوـ الغلو يف الصاحلني هو سبب الرشك باهلل تعاىل 1

ب الناس أن ادة القبور، وي لقي يف قلوالغلو يف الصاحلني وإىل عبإىل 

البناء والعكوف عليها من حمبة أهلها من األنبياء والصاحلني، وأن 

الدعاء هبا إىل  هم من هذه املرتبةالدعاء عندها مستجاب، ثم ينقل

واإلقسام عىل اهلل هبا، وشأن اهلل أعظم من أن ي سأل بأحد من خلقه، فإذا 

احب القرب وعبادته وسؤاله ء صدعاإىل  تقرر ذلك عندهم نقلهم

الشفاعة من دون اهلل، واختاذ قربه وثنًا تعلق عليه الستور، ويطاف به، 

مرتبة رابعة: وهي إىل  قلهم من ذلكويستلم ويقبل، ويذبح عنده، ثم ين

 ،أن من هنى عن ذلكإىل  عبادته واختاذه عيًدا، ثم ينقلهمإىل  دعاء الناس
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َص أهل هذه الرتب  ، وعند ذلك العالية من األنبياء والصاحلنيفقد َتنَق 

 يغضبون.

وهلذا حّذر اهلل عباده من الغلو يف الدين، واإلفراط بالتعظيم بالقول أو 

االعتقاد، ورفع املخلوق عن منزلته التي أنزله اهلل تعاىل، كام الفعل أو 

ََل تَ تعاىل: قال  ْ ِِف دِينُِكْم َو ََل َتْغلُوا ْهَل الِْكَتاِب 
َ

ِ يَا أ لََعَ اَّلَل   ْ ُقولُوا
َما الَْمِسيحُ  ِق  إَِن  لَْقاَها إََِل  اْْلَ

َ
َوَكَِمُتُه أ  ِ ُل اَّلَل  َمْرَيَم رَُسو ُن  يََس ابْ ىل  ِع إ

نْهُ  وٌح ِم  ُر  .(1) َمْرَيَم َو

: حّذر رسول اهلل ـ اإلفراط يف املدح والتجاوز فيه، والغلو يف الدين 2

ابن مريم، فإنام  أطرت النصارى ال تطروين كام»عن اإلطراء فقال: 

  .(2)«أنا عبده، فقولوا: عبد اهلل ورسوله

ر ـ بناء املساجد عىل القبور، وتصوير الصور فيها 3 عن اختاذ : حذ 

املساجد عىل القبور، وعن اختاذها مساجد؛ ألن عبادة اهلل عند قبور 

 سلمة عبادهتم؛ وهلذا ملََا ذكرت أم حبيبة وأم إىل  الصاحلني وسيلة

إن أولئك إذا كان »كنيسة يف احلبشة فيها تصاوير قال:  لرسول اهلل 

وصوروا فيه تلك  فيهم الرجل الصالح فامت بنوا عىل قربه مسجًدا

 .(3)«الصور، أولئك رشار اخللق عند اهلل يوم القيامة

                                                           
 .[171]النساء:  (1)
 (.3445رواه البخاري ) (2)
 (.528(، مسلم )434رواه البخاري ) (3)
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َلْعنَة  اهلل »عىل أمته أنه عندما نزل به املوت قال: ومن حرص النبي 

: قالت عائشة  ،ا قبور أنبيائهم مساجديهود والنصارى، اختذوعىل ال

 .(1)«َيذر ما صنعوا

كان قبلكم كانوا أال وإن من »: قال وقال قبل أن يموت بخمس

يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد، أال فال تتخذوا القبور 

 .(2)«مساجد، فإين أهناكم عن ذلك

فقال  اختاذ القبور مساجدعن  أمتهـ اختاذ القبور مساجد: حّذر  4

ل   »رسول اهلل  ج  الِح  َأْو الر  َك َقْوٌم إَِذا َماَت فِيِهْم اْلَعْبد  الص 
أ وَلئِ

ار   َوَر أ وَلِئَك رِشَ وا فِيِه تِْلَك الصُّ ر  ِه َمْسِجًدا َوَصو 
الِح  َبنَْوا َعىَل َقرْبِ الص 

 .(3)«اخْلَْلِق ِعنَْد اهلل ِ

؛ ألن ورعن إرساج القباء هلا: حذر ور وزيارة النسـ إرساج القب 5

البناء عليها، وإرساجها، وجتصيصها والكتابة عليها، واختاذ املساجد 

لعن رسول اهلل »: قالعليها من وسائل الرشك، فعن ابن عباس 

 .(4)«زائرات القبور واملتخذين عليها املساجد والْسج

                                                           
 (.529(، مسلم )435رواه البخاري ) (1)
 (.532رواه مسلم ) (2)
 تقدم خترجيه. (3)
 (.422 /1، الرتمذي )(218 /3رواه أبو داود ) (4)
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باًبا من أبواب : مل يرتك اـ اجللوس عىل القبور والصالة إليه 6

ل إليه إال سده، ومن ذلك قوله  ال جتلسوا عىل »: الرشك التي ت وص 

 .(1)«القبور، وال تصلوا إليها

 . ـ اختاذ القبور عيًدا، وهجر الصالة يف البيوت 7

يطهر األرض من وسائل  : كان ـ الصور وبناء القباب عىل القبور 8

القباب املرشفة عىل القبور، هدم إىل  الرشك، فيبعث بعض أصحابه

وطمس الصور، فعن أيب اهلياج األسدي قال: قال يل عيل بن أيب 

؟ أال تدع ُتثاالً أال أبعثك عىل ما بعثني عليه رسول اهلل  »طالب:

 .(2)«إال طمسته، وال قرًبا مرشًفا إال سويته

 وّصلاب يكل بوكام سّد  غري املساجد الثالثة:إىل  ـ شّد الّرحال 9

فقد محى التوحيد عام يقرب منه وخيالطه من الرشك  ،الرشكإىل 

ثالثة مساجد: مسجدي إىل  ال تشدوا الرحال إال»: وأسبابه، فقال 

 .(3)«هذا، واملسجد احلرام، واملسجد األقىص

  .فدخل يف هذا النهي شّد الرحال لزيارة القبور واملشاهد

 ؛ ألن زيارة القبور نوعان:الرشكائل ـ الزيارة البدعية للقبور من وس 10

                                                           
 (.972رواه مسلم ) (1)
 (.969رواه مسلم ) (2)
 (.415رواه مسلم ) (3)
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زيارة رشعية يقصد هبا السالم عليهم والدعاء هلم، كام  النوع األول:

 -ت يقصد الصالة عىل أحدهم إذا مات صالة اجلنازة، ولتذكر املو

حال   .تباع سنة النبي او -برشط عدم شد  الر 

   . (1): زيارة رشكية وبدعية  النوع الثاين

  ة أنواع:ثالث النوعوهذا 

ب اد األصنام.أ ـ من يسأل امليت حاجته  ، وهؤالء من جنس ع 

، كمن يقول: أتوسل إليك بنبيك، أو بحق ب ـ من يسأل اهلل تعاىل بامليت

الرشك إىل  الشيخ فالن، وهذا من البدع املحدثة يف اإلسالم، وال يصل

ِرج  رج عن اإلسالم كام خي   األول.األكرب، فهو ال خي 

، أو أنه أفضل من الدعاء يف  أن الدعاء عند القبور ُمستجابن يظنّ ج ـ م

 .(2)املسجد، وهذا من املنكرات باإلمجاع  

ـ الصالة عند طلوع الشمس وعند غروهبا من وسائل الرشك؛ ملَِا يف  11

ال »: ذلك من التشبه بالذين يسجدون هلا يف هذين الوقتني، قال 

تطلع بني قرين  غروهبا فإهناع الشمس وال حتروا بصالتكم طلو

 .(3)«شيطان

كان هذا الرشك قد حدث يف قوم نوح بأسباب غلوهم يف ود، وسواع، 

ويغوث، ويعوق، ونْس، ملا غلوا فيهم وعظموهم التعظيم الذي هنى 

                                                           
 .(1/233)فتاوى ابن تيمية  (1)
 (.174-6/165)الدرر السنية يف األجوبة النجدية  (2)
 (  1569صحيح ابن حيان )  (3)
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اهلل عنه وقعوا يف الرشك بعد ذلك، وصاروا يستغيثون هبم، وينذرون 

 إليهم نوحًا  رشك بعث اهللفيهم هذا ال هلم، ويذبحون هلم، فلام ظهر

ومل  ،توحيد اهلل، وينذرهم من هذا الرشك وَيذرهم منهإىل  يدعوهم

اهلل إىل  والتوبة اهلل ويأمرهم باإلخالص هلل إىل  يزل فيهم يدعوهم

من رشكهم، ولكنهم استمروا عىل طغياهنم وضالهلم إال القليل، فبعد 

ها من آمن معه، ومن كل ذلك أمره اهلل أن يصنع السفينة وأن َيمل في

زوجني اثنني، وأهلك اهلل أهل األرض وأغرقهم بسبب كفرهم 

َولََقْد :، كام قال اهلل سبحانه يف سورة العنكبوت ورشكهم باهلل 
رَْسلْنَ 

َ
ىل  ا نُوًحاأ ُم إ َخَذُه

َ
ًما فَأ ََِل  ََخِْسَي ََع لَْف َسَنة  إ

َ
ْم أ هِ فَلَبَِث فِيِه قَوِْم

مْ  وفَاُن وَُه ِ وََجَعلَْناَها آيًَة   َظالُِمونَ الُط  فِينَة ْصَحاَب الَس 
َ

َْنَيَْناهُ َوأ
َ

أ فَ
 .(1)  لِلَْعالَِميَ 

وهكذا بعد ذلك األمم من قوم هود وقوم صالح ومن بعدهم؛ أرسل 

، ومل اهلل إليهم الرسل تدعوهم لتوحيد اهلل وتنذرهم الرشك باهلل 

طاعة اهلوى والشيطان، يؤمن إال القليل، وأكثر اخللق غلب عليهم 

إىل  هو خاتم األنبياء وهو أفضلهم وإمامهم، بعثه اهلل ونبينا حممد 

وطاعته،  توحيد اهلل إىل  األمة لينذرهم الرشك باهلل، ويدعوهمهذه 

وكان الرشك يف وقته قد انترش يف األرض وعم، ومل يبق عىل التوحيد إال 

رشك، وكانوا يتعلقون ال هذا بقايا قليلة من أهل الكتاب، فأنذرهم 

                                                           
 .[ 15، 14]العنكبوت : (1)
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باألشجار واألحجار واألصنام، ويدعون األنبياء والصاحلني، 

وكانوا يقولون إهنم شفعاؤنا عند اهلل،  ،م، وينذرون هلمويستغيثون هب

 اهلل زلفى، كام ذكر اهلل ذلك عنهم يف قوله إىل  وإهنم يقربونا

هُ : ََل يَُُضُ  ِ َما  َّلَل  ْن ُدوِن ا ِم َوَيُقولُوَن َهُؤََلءِ َوَيْعُبُدوَن  ْم  ََل َينَْفُعُه ْم َو
ِ ُشَفعَ  َ بَِما قال اهلل سبحانه ردًا عليهم:  اُؤنَا ِعنَْد اَّلَل  ُئوَن اَّلَل   ِ تُنَب

َ
قُْل أ

ُكونَ  ُْْشِ ا ي ىَل َعَم  َتَعا رِْض ُسبَْحانَُه َو
َ
ََل ِِف اْۡل َواِت َو َما َلُم ِِف الَس    ََل َيْع

(1). 

ار واألحجار واألولياء بدون األصنام واألشجهذا شأن املرشكني يع

يستغيثون، وهلم ينذرون، وإليهم يتقربون بالذبائح، هذا واألنبياء، وهبم 

هو الرشك األكرب، وهذا هو الذي أنكرته الرسل، وأنكره أتباعهم من 

َما  دعاة احلق، وقال اهلل سبحانه يف ذلك: ْم  بَِط َعنُْه ُكوا َْلَ ُْشَ
َ

َولَْو أ
وَِحَ : قال فيه و(2) ونَ َيْعَملُ ََكنُوا 

ُ
ْن َولََقْد أ يَن ِم ِ ِإَوىَل اََّل  إَِِلَْك 

ينَ  َن اْْلَاِِسِ ِم َن   َْلَُكوَن َك َو َت َِلَْحَبَطَن  َعَملُ ْك ُْشَ
َ

 (3)َقبْلَِك لَئِْن أ

َعِظيمٌ وقال فيه سبحانه: َك لَُظلٌْم  ْ ِْش  إَِن   : وقال فيه   (4) إَِن  ال
َ ََل يَ  ُْْشَ اَّلَل  ْن ي

َ
ُر أ َوَيْغفُِر َما ْغفِ  ِ بِه يُْْشِكْ َك  ََشاُء َوَمْن   ُدوَن َذلَِك لَِمْن ي

                                                           
 .[18]يونس: (1)
 .[88]األنعام: (2)
 .[65م ر:]الزُّ  (3)
 .[13]لقمان: (4)
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ًْما َعِظيًما ى إِث ِ َفَقِد افََْتَ ًَل  ويف موضع آخر:(1) بِاَّلَل  َفَقْد َضَل  َضََل
 .(2)ابَعِيدً 

 ،عليهم أصلحوا األمم من ناحية الرشك وات اهلل وسالمهلواألنبياء ص

ونقص املكيال  ،عند قوم لوط  كاللواط ،ملنترشةاألخالق ا ومن ناحية

وكان  ،شعيب ينقصون املكيال فكانوا مع أقوامهم يصلحونعند قوم 

 فيها من الفساد ما ليس فكل أمة ظهر ،معاناة من قومه هكل نبي عند

 .(3)ولكن جيمعهم الرشك ،األمة األخرى عند

ومنهم من يعبد  ،الئكةمنهم من يعبد املف ،وبني أنواع املعبودات  

ومنهم  ،وهذه وجدت يف كل األمم ،ومنهم من يعبد الصاحلني ،األنبياء

 من يعبد األحجار واألشجار . 

 لذي جيعل العبد يعبد حجر وشجر ؟ ا ما

                                                           
 .[48]النساء: (1)
 .  ، انظر: موقع الشيخ عبد العزيز ابن ابز  [116]النساء: (2)
كيف حنافظ على حسنة التوحيد اليت ال يقبل هللا عبادة إال هبا كما بني ذلك يف القاعدة   (3)

 السابقة، وخياف اإلنسان أشد اخلوف أنه خيرج من دائرة التوحيد  ؟!
عاش يف القرن الثاين عشر وبداية القرن الثالث  يخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب والش

عشر، فهو يربط بني الشرك اجلاهلي، والشرك املعاصر ، فكيف نستفيد من هذه الدروس، 
لشرك، ويف هذه اهلاوية، وكيف حنصن أنفسنا ونسري على قاعدة اب ونتجنب السبب يف الوقوع 
أبنائنا وبناتنا و املسلمني ؟ وكذلك نكون سببا يف حفظ توحيد قوية من التوحيد اخلالص

الشركيات والبدع، والتعلق بغري هللا، و أمجعني، و كيف نكون سبب يف انقاذ األمة من الضالل 
واالحنرافات العقدية اليت انتشرت يف مجيع البلدان، إن مل يتداركها املصلحون والدعاة والعلماء 

 رك، نسأل هللا السالمة .فستغرق األمة يف وحل الش
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ما أن تكون هلا خاصية فإ ،اهذه األحجار واألشجار هلم اعتقادات فيه

ا عىل أشكال معينة كذلك األحجار ينحتوهن ،أو هلا مكان معني ،معينة

 .(1)بدوهنا ويع

                                                           
يومنا هذا نسمع أن هناك احجار كرمية تباع للشفاء وهناك أحجار تباع للسعادة .  إىل (1)

ذبذابت تغريه  أن فيهاهل يعتقد يف هذه األحجار و هل سنعود إىل عبادة األحجار ؟ ! 
وفكر حديث  حذران منها وهلا دورات معينة وهذه من األمور اليت ،وتسعده وحتقق له ما يريد 
وما يسمى بقانون اجلذب ومضمونه انكار القدر ونفي  ،الطاقةدخل على العقول ابسم 

 . فيجب التحذير منه ومن خطره على التوحيد ،املشيئة
ومسألة اإلميان ابلقضاء والقدر هو أصل من أصول اإلميان الستة، أصبح الكل خيوض فيه 

يتم اإلميان إال به، ولإلميان ابلقدر أربع مراتب بدون علم ، فالقدر أصل من أصول اإلميان وال 
 : ـ 
 العلم ، فاهلل تعاىل يعلم ما كان وما يكون، وما مل يكن لو كان كيف يكون  .  - 1
بُوا مب ا مل أ حيُِيطُوا ِبِعلأِمِه و ل مها َي أهِتِمأ أت أِويُلهُ عاىل:قال ت   [.39]يونس:ب لأ ك ذه

شيء يف اللوح احملفوظ جل وعال ، وهللا كتب املقادير قبل خلق  الكتابة ، هللا كتب كل - 2
السماوات واألرض خبمسني ألف سنة،  ورفعت األقالم، وجفت الصحف، فال يتغري شيء، 

أ مل أ تـ عأل مأ أ نه اَّلله  يـ عأل ُم م ا   :ال يتبدل شيء مما كتبه هللا وشاءه هللا يف هذا اللوح ، قال تعاىلو 
 [.70]احلج:ِء و األأ رأِض ۗ ِإنه ذ َِٰلك  يف ِكت اٍب ۚ ِإنه ذ َِٰلك  ع ل ى اَّللهِ ي ِسرٌي يف السهم ا

ُ ي دأ املشيئة ،  قال تعاىل :  - 3 ت ِقيٍم و اَّلله اُء ِإىل َٰ ِصر اٍط مُّسأ ِدي م ن ي ش  ِم و يـ هأ ُعو ِإىل َٰ د اِر السهال 
 [.25]يونس:

ٍء و ِكيٌل  اَّللهُ اخللق ، قال تعاىل :   -4 ٍء ۖ و ُهو  ع ل ىَٰ ُكلِ  ش يأ اِلُق ُكلِ  ش يأ  [62]الزُّم ر: خ 
علم عنده ويتكلم ابلقدر، حنن ال نعلم القدر ولكن نسأل هللا أن يلطف بنا، وَييت شخص ال 

 ويتالعب حبقيقة القضاء والقدر، ويقول أنت الذي حتقق ما تريد، وجتذب القدر من الكون . 
 ل هل علم هللا هذا القدر أم مل يعلمه ؟ حنن نسأهلم سؤا

 وسؤال آخر ، هل كتب هللا هذا القدر أم مل يكتبه ؟ 
 أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا".:" جادلوا القدرية ابلعلم ،فإن كما قال الشافعي 
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 ،ومنهم من كان يعبد الشمس والقمر وهي من عبادة األجرام الساموية 

 ،فكانوا يسجدون للشمس إذا طلعت ،جرام عظيمة عبدوهاأوهذه 

ِهِ اللذ ويعبدونه قال تعاىل : ﴿ ،والقمر يسجدون له  ذَهاُر َوِمْن آيَات يُْل َوانل
ْمُس َوالَْقَمُر ََل  ََل لِلَْقَمرِ َواَوالشذ ْمِس َو ي  تَْسُجُدوا لِلشذ ِ َّلذ ِ ا ْسُجُدوا َّلِلذ

وَن  ذاهُ َتْعُبُد  . (1)﴾َخلََقُهنذ إِن ُكنُتْم إِي

ومن خملوقاته التي تسري بأمر  ،وهذا فيه بيان أهنا من آيات اهلل الكونية

أو امتنعت عن  ،أو تغريت ،تعطلت مل نشاهد أهنا يوم من األيام  ،اهلل

 ،فهي من آياته وخملوقاته  ،أو عصت رهبا سبحانه جل وعال ،املسري

 ،ال اهلل الذي  خلقها وسريهاإإله  ال  ،وتسجد الشمس حتت العرش

بني الذي يعبد مل يفرق النبي  ،وهذه املعبودات  من عبدها فقد كفر

ألن موجب  ؛الشمس أو الذي يعبد الصاحلني أو الذي يعبد املالئكة

 . الكفر موجود

                                                                                                                          
وهذا مقياس عظيم يفضح أقواهلم ويردها، ونقول أيضًا إذا كنتم تزعمون أن االنسان يستطيع 

يغري وَييت مبا يريد، اذهبوا إىل البالد اليت تعاين من الفقر واحلروب والعوز وأصلحوا من أن 
شأهنم ، اجعلوهم أغنياء كلهم، واجعلوهم سعداء كلهم، ملاذا أتتون للدول الغنية وأتخذون 

 وم عالية  على هذه الدورات ؟ رس
 هبذا عاقل !.  وتزعمون أن االنسان حيقق ما يريد ، ومن يقول هبذا ؟ ال يقول

ووجدوا من يصدقهم ويستجيب هلم، وما وجدوا هذا اجملال وخاضوه ودخلوا على األمة هبذه 
يسمع هلم ، الفنت إال بسبب ضعف العقيدة، ولو كانت العقيدة قوية مل جيدوا جمااًل، وال أحد 
ا، وهذا من وهذا األمر انتشر، وخنشى أن يعبد الكون والطاقة والذرات واهلاالت اليت يعظموهن

 .نسبة الضر والنفع ملخلوق
 [.37]فصلت: (1)
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منزلة إىل  املراد هبذه القاعدة أن مناط الكفر هو عبادة غري اهلل دون النظر 

 املعبود . 

 ،وهذه املشاهد ،ومن هنا نقيس عليها أن الذين يعبدون هذه القبور

رجال صاحلني  أهنمالصاحلني الذين يزعمون  وهؤالء ،املوتى وهؤالء

هذه املعبودات نقول هلم: ال فرق بني  ،قربون هلمتوي ،يشفعون هلم

ن اجلامع بينهم هو أل؛من عبد الصنم كام من عبد الصاحلني ف ،وغريها

 رصف العبادة لغري اهلل . 

 فمن رصف يشء من أنواع العبادة لغري اهلل فهو مرشك كافر . 

ُُّه : قال تعاىل يُن َُك ِ ُكوَن اِل  َوقَاتِلُوُهْم َحَّتذ ََل تَُكوَن فِتَْنٌة َوَي
 ،وهي أعظم فتنة   ،الكفر وعبادة غري اهلل تعاىل ة هنا هينتوالف ، (1)﴾َّلِل  

َوَيُكوَن وقال تعاىل :  ،فمن عبد غري اهلل كفر ،الكفر موجب القتال
ُُّه َّلِل   يُن َُك ِ وال يكون الدين كله هلل إال بالتوحيد وإزالة ما يوجب  اِل 

ة دراسأساس مها ومها األمران اللذان  ،االنحراف عن هذا التوحيد

 :توحيد ومها ال

 .  وحتقيقه  ـ معرفة التوحيد 

 . وما ينافيه وينايف كامله الواجب  ـ ومعرفة ما يضاد التوحيد 

 

                                                           
 [.37]فصلت: (1)



                             
﴿109﴾  

ْمِس َوالَقَمِر: َقْوُلُه َتَعاىَل  ذَهاُر ﴿ :َوَدلِيُل الشَّ َوانل ِ اللذيُْل  ْن آيَاتِه َوِم
 ِ ْمِس َوََل ل وا لِلشذ َوالَْقَمُر ََل تَْسُجُد ْمُس  ي َوالشذ ِ ِ اَّلذ وا َّلِلذ َواْسُجُد  ِ لَْقَمر

َتْعبُُدوَن  ذاهُ  إِن ُكنتُْم إِي ُهنذ   .(1)﴾َخلََق

-------------------------------------- 

حتى أن  ،يف كتبهوهذا منهجه  ،املؤلف يستدل من الكتاب والسنة 

وهذا منهج عظيم ينبغي  ،وقال رسوله ،قال اهلل ،بعض كتبه كلها أدلة

 التوحيد للناس أن يرتبط نيويبلب علم أن يستند عىل األدلة لكل طا

 وكالم رسوله  ،ألنه استدالل بكالم اهلل ؛وهذه عصمة  ،بالدليل 

 ،ذكر مجيع األدلة املتعلقة هبذه املعبودات ،الذي ال ينطق عن اهلوى 

 .ومنها الشمس والقمر التي عبدت 

ْمِس َوالَقمَ  ":  قال املؤلف يُْل ﴿ :َتَعاىَل ِر: َقْوُلُه َوَدلِيُل الشَّ ِ اللذ َوِمْن آيَاتِه
 ِ ِ َواْسُجُدوا َّلِلذ ْمِس َوََل لِلَْقَمر ْمُس َوالَْقَمُر ََل تَْسُجُدوا لِلشذ ذَهاُر َوالشذ َوانل

ذاهُ َتْعُبُدونَ  ِي َخلََقُهنذ إِن ُكنُتْم إِي  ."(2)﴾ اَّلذ

ن أل ؛ اهلل هنا بالسجود وعرب   ،املراد هنا العبادة  تَْسُجُدواََل قال 

 السجود يعترب عبادة . 

 

 

                                                           
 [.37]فصلت: (1)
 .[37]ُفصِ ل ت: (2)



                             
﴿110﴾  

من العبادة لغري اهلل  اً واحد اً لو أن شخص عبد اهلل لكن رصف نوع :س

 هل َيكم بكفره ؟ 

لغري اهلل فهو من أنواع العبادة  شيئاً من رصف  ألن ؛نعم َيكم بكفره  :ج

 عظموي ،يعظم الرضيح ،وهذه من الشبه التي تثار اآلن ،مرشك كافر

وإنام نفعل  ،وال نرشك به شيئًا  ،ال نعبد إال اهلل نحن  :ويقول  ،القرب

 ،بعض األمور التي نتقرب هبا هلذا القرب رجاء  أن يشفع لنا عند اهلل 

وهو يعتقد أنه مل  ،ويقدم له النذر  ،ويأيت للقرب ويدعوه ،ونحن ال نعبده

 ويشهد أن ال ،بد غريهويرد عىل من ينكر عليه أنه يعبد اهلل وال يع ،كيرش

وال  ،ونصوم ،ونصيل ،ننا نشهد أن ال إله إال اهللإ ويقول ،إله إال اهلل 

ألننا نعتقد أنه رجل صالح  ؛امليت النذرنقدم هلذا ولكن  ،نعبد إال اهلل 

وهذه شبهه شيطانية دخل هبا  ،وكلها طلب القربى فقط  ،يقربنا من اهلل 

ودخل هبا عىل  ،م نوح ا عىل قوودخل هب ،إبليس عىل األمم من قبل

يزينه ويلبسه غالف أن واستطاع الشيطان  ،بعد جيل  األمم جيالً 

وقد منع اإلسالم   ،يض اهلل وأنك مل ترشك ومل تعمل إال ما ير ،العبادة هلل 

 ،وحتى زيارة قرب النبي  ،والتقرب إليه ،ودعاء امليت ،زيارة القبور

ال تطروين كام أطرت » بذلك قال الذي أمرنا  وهو ،ال يزار ليدعى

وقال  ،(1) «النصارى عيسى بن مريم إنام أنا عبد فقولوا عبد اهلل ورسوله

                                                           
 (.  3445رواه البخاري )  (1)
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وهو  ،(1)« والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجدلعن اهلل اليهود » 

 . من ذلك الذي حذرنا 

ن تَ ﴿و:َوَدلِيُل املاََلئَِكِة: َقْوُلُه َتَعاىَل 
َ

ْم أ َرُك ُم
ْ

ِ ََل يَأ ْ الَْمََلئ وا َكَة تذِخُذ
 ً با ْربَا

َ
ِْيَ أ ْ ﴿ :َوَدلِيُل األَْنبَِياِء: َقْولُُه َتَعاىَل  ،(2)﴾  َوانل ِبِي  ُ يَا ِإَوذ َل اَّلل  قَا

َ إِلَـَهْيِ ِمن ُدوِن  ِ ّم 
ُ

ُِذوِِن َوأ ِس اَتذ نَت قُلَت لِلنذا
َ

أ
َ

َم أ َْن َمْريَ اب ِعيََس 
َما يَُكو ََك  َل ُسبَْحان ِ قَا إِن ُكنُت اَّلل  َق    َما لَيَْس ىِل َِب َل  قُو

َ
ْن أ

َ
ىِل أ ُن 

عْ 
َ

ِِف َنْفَِس َوََل أ لَُم َما  ُه َتْع ُه َفَقْد َعلِْمتَ نَت قُلْتُ
َ

ذَك أ َما ِِف َنْفِسَك إِن َُم  ل
وِب  ُم الُْغيُ َلذ  .(3)﴾َع

-------------------------------------- 

حتى لو كان نبي وملك ال يتخذ  ..الخ.َوَدلِيُل املَاَلئَِكِة: " قال املؤلف : 

 .اهلل دون ربًا ومعبودًا يعبد ويدعى من

بطالن ما إىل  واضحهذا دليل  ... الخ  األَْنبَِياِء:َوَدلِيُل :  قال املؤلف

يومنا إىل  وما يفعلونه ،نسب إليه عبدة الصليب من اليهود والنصارى

وأنه  ،يءم بروعيسى منه ،هذا من تعظيم الصليب وتعظيم غري اهلل 

ويؤمن برسالة  ،ويضع اجلزية ،خر الزمان ويكْس الصليبآينزل س

وهذه  ،يكون من أمة حممد و ،ويصىل مع املسلمني ،حممد 

                                                           
 ( . 529(، ومسلم)435رواه البخاري ) (1)
 [.80]آل عمران: (2)
 [.116]املائدة: (3)
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وأنه نبي من أنبياء اهلل  ،اإليامن بعيسى عليه السالميف املسلمني عقيدة 

 ،انخر الزمآوسينزل يف  ،وأنه مل يقتل بل رفعه اهلل يف السامء ،تعاىل

  ويضع اجلزية .  .وسيكْس الصليب

: أخرج الشيخان عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 

والذي نفيس بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم، حكام عدالً، ))

 . (1) ((فيكْس الصليب، ويقتل اخلنزير، ويضع اجلزية

ادالً فليكْسن واهلل لينزلن ابن مريم حكاًم ع))ويف رواية ملسلم عنه 

 . (2) ((الصليب

)الصليب الذي تعظمه النصارى وتعبده هو خشبة يف وسطها خشبة 

أو قريب منها، فهم يعظمون هذا  ،أخرى معرتضة ملصقة بنصفها

الصليب ويرسمونه يف منازهلم وأكسيتهم وصناعاهتم وهو رمز هلم، 

وقد  ،اخلشبة التي صلب عليها املسيح ملا قتلإىل  يسريون يف زعمهم

َوَما َقَتلُوهُ َوَما   ب اهلل هذا الزعم الذي تدعيه اليهود بقوله تعاىل:  كذ  
َِه لَُهمْ  ق النصارى مزاعم اليهود يف وقد صد   ،(3) َصلَُبوهُ َولَِكْن ُشب 

قتل املسيح وصلبه، ومن سفههم: تعظيمهم هلذه اخلشبة التي تشبه ما 

                                                           
 ( 155( ومسلم ) 2222رواه البخاري )  (1)
 ( 155)  رواه مسلم (2)
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طموه وىل أن َيصلب عليه معبودهم الذي يعظمون، وكان األ

 .(1)ويكْسوه لو كانوا يعقلون ( 

ملا سمع أهل رومية  "يقول ابن القيم :  عن أول من ابتدع الصليب:  

بقسطنطني، وأنه مبغض للرش حمب للخري، وأن أهل مملكته معه يف 

هدوء وسالمة كتب رؤساءهم إليه يسألونه أن خيلصهم من عبودية 

ي كيف يدا، وبقي متحريا ال يدردشملكهم، فلام قرأ كتبهم اغتم غام 

قال سعيد بن البطريق: فظهر له عىل ما يزعم النصارى نصف يصنع. 

فقال  ،النهار يف السامء صليب من كوكب مكتوبا حوله هبذا تغلب 

ألصاحبه: رأيتم ما رأيت؟ فقالوا: نعم، فآمن حينئذ بالنرصانية، فتجهز 

ذهب وصريه عىل رأس  ملحاربة قيرص املذكور، وصنع صليبا كبريا من

 .(3)  " (2)البند

  (4) "الصليب هو شعار النصارى وموضع تقديسهم  يف غالب فرقهم 

ِإَوۡذ قَاَل ﴿وقد تربأ منهم حيث قال :  ،وعيسى عليه السالم منهم برئ 
ن  ََٰهۡيِ ِم َ إَِل ِ ّم 

ُ
َوأ ُِذوِِن  اِس ٱَتذ نَت قُۡلَت لِلنذ

َ
َٰعِيََس ٱۡبَن َمۡرَيَم َءأ ُ َي ٱَّللذ

ٍّۚ إِن دُ  ۡيَس ىِل َِبَق   قُوَل َما لَ
َ

ۡن أ
َ

ََٰنَك َما يَُكوُن ىِلٓ أ ِ  َقاَل ُسۡبَح وِن ٱَّللذ
                                                           

موقع الشيخ عبدهللا ابن جربين ،  جواب لسؤال : ما املعىن احلقيقي للصليب عند  (1)
 .النصارى ؟ 

 البند هو : العلم الكبري.معىن  (2)
 ، عثمان مجعه(، حتقيق 397هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى )صكتاب   (3)

 زيد.بكر أبو  /إشراف 
  .( 112بو زهرة ) ص يف النصرانية( ، حممد أ)حماضرات انظر   (4)
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َما ِِف نَ ُكنُت قُۡلُتُهۥ َفَقدۡ  َتۡعلَُم  ۥ   ِِف َنۡفِسَك   َعلِۡمَتُه ُم َما  ۡعلَ
َ

ٓ أ ۡفَِس َوََل
َُٰم ٱۡلُغُيوِب  نَت َعلذ

َ
ذَك أ َ  إِن َمۡرت

َ
ٓ أ َ َما قُۡلُت لَُهۡم إَِلذ َما ْ ٱَّللذ ِن ٱۡعُبُدوا

َ
أ َِن بِهِۦٓ 

ُكۡم  َوُكنُت َعلَۡيِهۡم َشِهيدٗ رَ  َربذ ِ َو ۡيَتَِن ُكنَت ب  ا تَوَفذ ا ُدۡمُت فِيِهۡم  فَلَمذ ا مذ
نَت ٱلرذ 

َ
ءقِيَب َعلَۡيِهۡم  أ ِ ََشۡ

َٰ ُك  نَت لََعَ
َ

 .(1)﴾َشِهيدٌ  َوأ
ََٰنَك  :قال ر نهم ويكفيتربأ م ،وهذا ما سيكون يوم القيامةُسۡبَح

وملا  ،فكان شهيد عليهم وهو معهم بعده،ويتربأ مما فعلوا  ،برشكهم 

بل ال يوجد نرصاين عىل وجه األرض اآلن إال وهو  وبدلوا،مات غريوا 

 بتقارب األديان ؟  فكيف يدعي مدعٍ  بالتثليث،يؤمن 

َقْد َكَفَر : هم اهلل تعاىل بقوله مع وثني كافر كفر  كيف نتقارب  لذ
 ِ َ ثَالُِث ثَََلثَة    يَن قَالُوا إِنذ ااَّلذ َٰه   ِمنْ  َوَما َّللذ َِلذ  إَِل َٰهٌ  إ ذمْ  ِإَون  َواِحدٌ  إَِل  ل

ا يَنَتُهوا نذ  َيُقولُونَ  َعمذ ينَ  َِلََمسذ ِ وا اَّلذ مْ  َكَفُر ِِلمٌ  َعَذاٌب  ِمنُْه
َ

 . (2) أ

كيف مسلم موحد يشهد أن ال إله إال اهلل ويشهد أن حممد رسول اهلل 

 ؟! ويبارك له التثليث .بالكريسمسويبارك له  ،بدينه اً هينئ كافر

 ؟ ! هلل عزوجل والولد  ونسبة الصاحبة ،بعيد الكفرو كيف تبارك له 

نسأل  ، وتنشق األرض  هذا الكفر الذي كادت الساموات أن تتفطر منه 

ا  قال تعاىل :  ،اهلل السالمة  َُٰن َوَِلً ََذ الرذْحَم َقْد ِجئُْتْم َشيًْئا َوقَالُوا اَتذ لذ
ا  تََكادُ  ا   إِدًّ َباُل َهدًّ رُْض َوََتِرُّ اْْلِ

َ
ْرَن ِمنُْه َوتَنَشقُّ اْۡل َماَواُت َيَتَفطذ السذ

ا  إِن َوَِلً ِخَذ  ن َيتذ
َ

َِٰن أ ا  َوَما يَنَبِِغ لِلرذْحَم َوَِلً َِٰن  ن َدَعْوا لِلرذْحَم
َ

ن  أ َم ُكُّ 
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رِْض 
َ
ِت َواْۡل َماَوا قَ  ِِف السذ ا  لذ َِٰن َعبًْد آِِت الرذْحَم َِلذ  ُهْم إ ْحَصاُهْم وََعدذ

َ
ْد أ

ِة فَْرًدا ْم آتِيهِ يَوَْم الْقَِياَم ُُّه ا  َوُك  .(1) َعدًّ

 العقدية،من هذه االنحرافات  واحلذر ،الوالء والرباء حتقيقفيجب 

ومشاركتهم هم تاملصائب التي حلت باألمة لدرجة هتنئو  البدع،وهذه 

 قوة إال باهلل .  وال حول وال  ،لرشكية والكفريةدهم ابأعيا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: َقْولُ  نْيَ احِلَ يَن يَْدُعوَن يَبْتَغُ ﴿  :ُه َتَعاىَل َوَدلِيُل الصَّ ِ اَّلذ ولَـئَِك 
ُ

إىل  ونَ أ
بَهُ  رَْْحَتَُه َويََخافُوَن َعَذا وَن  رُْج َْرُب َويَ ق

َ
ُهْم أ يُّ

َ
ْوَِسيلََة أ ِِهُم ال  .(2) َرب 

-------------------------------------- 

نْيَ "قال املؤلف:  احِلَ عام جيمع مجيع وهذا دليل " ... الخ َوَدلِيُل الصَّ

 فلفظ اإلشارة يعود ،الئكةسواء األنبياء أو الصاحلني أو امل ،املعبودات

ينَ  ،املعبودات التي يعبدوهنا إىل  ِ الصاحلني الذين رصفوا هلم  اَّلذ

رهبم الوسيلة ال يملكون هلم إىل  ن يبتغونووهؤالء الصاحل ،العبادة

 ،وخيافون عذابه ،اهلل إىل  فهم بحاجة ،ويرجون رمحته ،حوال وال قوة

 فكيف يعبدون ؟ 

 والرض،ب هلل تعاىل والتامس النفع جل التقرإال من أوهم وهم ما عبد

حيث أصبحوا  ،بل إن األمر بلغ منهم مبلغًا كبريًا يف تعظيم الصاحلني

وقد َيلف  باهلل كذبًا وال َيلف  ،وَيلفون هبم ،يعبدوهنم من دون اهلل

                                                           
 .[ 95ـ  88]مرمي :  (1)
 [.57]اإلسراء: (2)
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فلم  ،وكذلك يف الشدة إذا ركبوا البحر وماج هبم دعوا األولياء ،بالويل

وعىل  ،مر أعظم وأعظمالشفاعة وإنام أصبح األتصبح املسألة طلب 

 ،ما وصل إليه الصوفية والرافضة وطرق الصوفيةإىل  سبيل احلال ننظر

دجال وكذاب ومبتدع  وبعضهم ،من يعتقدون صالحهم حيث يدعون

 ،ويدعى ويستغاث به ،ومع ذلك يعبد من دون اهلل  ،ضال مضل

وك للغفران ي صكيعط هوبعضهم يعتقد أن ،ويطلب منه النفع والرض

ن الطرق الصوفية تعددت وتنوعت وأصبح لكل إبل  ،ويغفر وينجي

 ع هلا . طريقة شيخ مرش  

  ع مجيع أنواع الرشك األكرب .ويامرس هذا املرش  

أنواع الرشك  فكل ،طاعوي   ،كم  به، وَيْ ستشفع وي   ب،وَي   عبد،وي   دعى،ي  

 العبادات.   بل ربام أسقط عنهم ،األكرب قد ُتثلت هبذا الشخص 

 ،هلم الرشك الذي وقعوا فيه ن يبنيولذا البد لدعوهتم إىل التوحيد أ

كفار ال اجلاهليةفعلوه من الرشكيات وبني ما يفعله أهل يوالفرق بني ما 

 .يف عهد الرسول 

 ؟  وكيف دعاهم رسول اهلل 

 كفرهم ؟ ملاذا و

والصوفية  ،بتوحيد الربوبية ويقولون هذا التوحيدهنم يؤمنون إبل 

 (توحيد العوام)به األنبياء هو  تالذي جاءالعبادة  جيعلون توحيد

ولذلك هذ التوحيد ال هيمهم وال يعرتفون  ،(توحيد اخلواص)وليس 

باهلل تعاىل حتاد اإلإىل  هبموقد يصل  ،ن عندهم توحيد للخاصةأل ؛فيه
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 الرشكيات بل ،ونرى اجلديد ،وهذه الفرق تزيد يوم عن يوم ،واحللول

نسأل اهلل أن يطهر األمة من   ،أعظم مما سبق املعارصة أصبحت  والبدع 

 الرشك . 

 ،و الطواغيت كثريون  ،عبادة نفسه فهو طاغوتإىل  امن دع و  

 ورؤوسهم  مخسة : ـ 

 ـ منهم ابليس . 

 عبادة نفسه . إىل  ـ من دعا

 ـ من ادعى علم الغيب . 

 ـ من مل َيكم بام أنزل اهلل . 

 .  (1)رايض بالعبادة  وهوومن عبد 

فال جيوز  ،يلتمسون القربى والوسيلة من اهلل تعاىل ون الصاحلفهؤالء 

 .  وال جيوز دعائهم  ،التربك هبؤالء الصاحلني

  ـ  : اهلل إىل  الوسائل املرشوعة للتقرب  

 ـ   الدعاء . 

 اهلل بأسامئه وصفاته . إىل  ـ   التوسل

 الصاحلة . اهلل باألعامل إىل  ـ  التوسل

                                                           
مل أما من مل يرضى ابلعبادة فليس منهم ، ومنهم األنبياء، فمثاًل عيسى عليه السالم "  (1)

 هم فعلهم ، وتربأ ولو خرج عليهم ألنكر عليمن فعلهم يرضى مبا يفعله النصارى ؟ وهو برئ 
 .منهم "
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هلل  إلخالصبا الغار،كام توسل أصحاب الغار الذي أطبق عليهم  

أما التوسل الرشكي املذموم فهو  ،هو التوسل املرشوع فهذا ،تعاىل

ومنه التوسل باألموات أو القبور أو صنم أو وثن  باملخلوقني،التوسل 

 هذا توسل حرام ورشكي ف ،ورضهمورجاء نفعهم  ،أو شجرة أو حجر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى ﴿ :: َقْوُلُه َتَعاىَل َواألَْحَجارِ َوَدلِيُل األَْشَجاِر  لُْعزذ َوا َت  ْيتُُم الَلذ
َ

ََرأ ف
َ

 أ
ى ْخَر

ُ
ْۡل ََة ا ذاثِل   (1)﴾ َوَمنَاةَ اثل

ىل إِ   يّ بِ النَّ  عَ ا مَ نَ ْج رَ َخ »: اَل ، قَ ي يثِ للَّ اَ  د  اقِ  وَ يِب أَ  يُث دِ َح وَ  

 ونَ فُ كُ عْ يَ  رةٌ ْد ِس  نيَ كِ رْشِ لمُ لِ وَ  -فر كُ بِ  د  هْ عَ  ثاءُ َد ُح  نُ ْح ونَ  -ني  نَ ُح 

ا: َذاُت َأْنَواط  ، َفَمَرْرَنا  ونَ وطُ نُ ويَ  اهَ نَد عِ  ا َأْسلَِحَتُهْم ، ُيَقاُل هَلَ هِبَ

 اَت ذَ  مْ َم هلَُ ْلنَا: َيا َرُسوَل اهللِ، اْجَعْل َلنَا َذاَت َأْنَواط  كَ بِِسْدَرة  ، َفقُ 

 .يُث دِ احلَ ..   «َأْنَواط

-------------------------------------- 

 "... الخَوَدلِيُل األَْشَجاِر َواألَْحَجارِ " قال املؤلف :

 . الالت والعزى صنامن يعبدان من دون اهلل يف زمن النبي  

 حجر  تعبد من دون اهلل .   "الت لا"

 شجرة تعبد وتعظم من دون اهلل .  "العزى "

                                                           
 .[19،20]النجم: (1)
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وهذه  "ثاء عهد بكفر دونحن ح "واحلديث قال خرجنا لغزوة حنني 

ومل  ،جدد وليسوا قدما ء يف اإلسالم ون هنم مسلمأالكلمة أوردها ليبني 

عتذر ذا اوهل ،ومل تعمق يف قلوهبم معرفة اهلل ،يرسخ التوحيد يف قلوهبم

عن هذا األمر العظيم و عام طلبوا من مشاهبة املرشكني يف التربك  

هذا ال َيصل ممن رسخ  و ،"نحن حدثاء عهد بكفر  "وقال ،بالشجرة

اإليامن يف قلبه رسوخًا يقطع عنه عالئق الرشك ويطهره من لوثات 

 ،ذا مل ترسخ العقيدة ربام تعرض له مثل هذه العوارضإلكن  ،الوثنية

ورأوا املرشكني هلم سدرة  ،معهم وبينهم فتنة خميفة والنبي ذه وه

وينوطون هبا  ،وهي شجرة السدر جالسني حوهلا  ،يعكفون عندها

وهذا  ،-يعلقون عليها أسلحتهم لطلب الربكة والنرص -أسلحتهم 

أن الشجرة  العتقادفإذا كان فعلهم هذا  ،ما أكرب و إما أصغرإرشك 

إذا كان اعتقادهم أن و ،ة فهذا رشك أصغرسبب حلصول النرص والقو

 كرب  وهتبهم الربكة فهو رشك أالشجرة تفعل ذلك بذاهتا وتعطيهم النرص

لكثرة تعلقهم هبا وأهنا تعطيهم  االسمسموها هبذا  "ذات األنواط  "

ولو  ،وهي شجرة خملوقة لو قطعت مل  تفعل لنفسها يشء ،الربكة واخلري

ترض ؟ وكيف يتعلق العبد بمثل هذه نفع وكيف تفمل تسقى باملاء ماتت 

 املخلوقات ؟  ولكن الشيطان زي ن الرشك وحسنه .  
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وهذا حديث صحيح رواه  "اجعل لنا ذات انواط كام هلم ذات أنواط  "

 .  (1)الرتمذي

 عندما سمع هذا الكالم ؟  ماذا قال النبي 

نوا إرسائيل الت بكام ققلتم والذي نفيس بيده  ،اهلل أكرب إهنا السنن»قال: 

فيه استحباب التكبري عند  وهذا ، «اجعل لنا إهلًا كام هلم آهلة: ملوسى

واستنكر عليهم ما طلبوه وهناهم عن هذا وربط هذا بسنن  ، بالتعج

وشبه طلبهم بطلب بنو إرسائيل عندما  ،األمم التي تسري عليه األمة

ه عجل يعبدونهلًا من الإطلبوا من موسى عليه السالم  أن جيعل هلم 

 وهذا َيتاج منا تأمل . 

عىل يديه اآليات الباهرات وحقائق اإليامن ونرصه اهلل  اهلل جرىأموسى 

ومع كل  ،بني إرسائيل وأهلك فرعون أمام أعينهم وأيده اهلل ونجى  

ت وكل هذا التوحيد وكل هذه احلقائق مل يرسخ اإليامن يف هذه اآليا

ما مروا بقوم يعبدون العجل فقالوا عند هلاً إقلوهبم وطلبوا أن جيعل هلم 

ما أعجبها وما أشدها  ،فال إله إال اهلل   ،"اجعل لنا اهلًا كام هلم آهلة  ": 

د عىل موسى عليه السالم  الذي بذل عمره وحياته وهو يعلمهم التوحي

ورأوا أقوامًا يعبدون عجالً وطلبوا منه مثلهم  ،ويربيهم عىل التوحيد

لربانية واحلقائق العظيمة ومشاهد التوحيد ودالئل وهم رأوا اآليات ا

 .!! ومع ذلك ضلوا وأضلوا وطلبوا عبادة عجل ،التوحيد أمام أعينهم 

                                                           
 (.225 /36(، و أمحد )45 /4رواه الرتمذي ) (1)
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وهذا جيعل االنسان  ،لقاء ربه صنعوا العجل وعبدوه إىل  وملا ذهب

 كيف يرسخ التوحيد يف قلوبنا ؟ وكيف نأمن عىل التوحيد  ،يقف وقفة 

 !؟ ونخاف من الرشك 

 هؤالء مع األنبياء ورأوا اآليات ودالئل وبراهني التوحيدكان  إذا

ومع ذلك عبدوا العجل  "قوم موسى  ومنهم  " وحقائق اإليامن 

 ولذا خاف النبي  ، كام هلم آهلة  إهلاً وطلبوا من موسى أن جيعل هلم 

قال رسول  ،عىل أمته وحذرهم من اتباع وتقليد األمم املكذبة بالرسل 

لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو  »:  اهلل 

قالوا: يا رسول اهلل، اليهود والنصارى؟  ،ضب لدخلتموهدخلوا جحر 

 .(1) «قال فمن؟ 

أي ريشة السهم مع ريشة السهم األخرى من اجلهة األخرى مقابلة 

وهذه حال األمة مع األمم  ومتقابلة،واحدة بواحدة تكون متطابقة 

 !! وقعت من خمالفات ورشكيات .ا ستقع فيامالسابقة فإهن

 العظيم . وال حول والقوة إال باهلل العىل 

الطائفة املنصورة التي قال فيها ا مع ن جيعلنأو ،نسأل اهلل الثبات  

ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين عىل احلق، ال يرضهم  »:  الرسول 

 .(2)«من خذهلم حتى يأيت أمر اهلل وهم كذلك

                                                           
 (.3/89، 3/84(، وأمحد )2669(، ومسلم )7320رواه البخاري )  (1)
 .(  1920رواه مسلم )   (2)



                             
﴿122﴾  

ر اهلل هنا: قيام الساعة كام هو رصيح يف أحاديث أخرى ود بأمواملقص

 .(1) «حتى تقوم الساعة»

وأن اإلنسان ال  ،وهذه األحاديث جتمع عىل أن األمم وقعت يف الرشك

 . لنا وجلميع املسلمنينسأل اهلل الثبات  ،إيامنه طرفة عني عىليأمن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
( 403لباين يف السلسة الصحيحة )( وقال األ2( وابن ماجه ) 2192رواه الرتمذي )   (1)

 يح على شرط الشيخني . صح
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ابَِعةُ   الَقاِعَدُة الرَّ

ُكوَن يِف ُظ رِشْ لَ غْ ي َزَمانِنَا أَ كِ رْشِ َأنَّ مُ   لنَِي ُيرْشِ لنَِي؛ أِلَنَّ األَوَّ ًكا ِمْن األَوَّ

َخاِء َوُُيْ  ِة لِ الرَّ دَّ َخاِء  َدائِمٌ  رِشُكُهمَزَمانِنَا  وُمرِشُكوُصوَن يِف الشِّ يِف الرَّ

ةِ  دَّ لِيُل: َقْوُلُه َتَعا َوالشِّ وا :﴿ىلَوالدَّ َ ِِف الُْفلِْك فَإِذَا َركِبُ ُوا اَّللذ  َدَع
مْ  ا ََنذاُه َمذ يَن فَل ِ اِل  ُكونَ إىل  ُُمْلِِصَي ََلُ  ُْْشِ ا ُهْم ي ِ إِذَ  . (1)﴾ الََْب 

-------------------------------------- 

وهذا  ،األولني أخف من مرشكي زماننا  مرشكيأن ذكر املؤلف 

ل الرسوبسببه سبوا رشك اجلاهلية رشك عظيم فوجه دون وجه وإال 

ولكن رشك املعارصين أشد من األولني من  ،ونسبوا هلل الرشيك  ،

 عدة وجوه : ـ 

ل:  الوجه األوَّ

ا رشك   خاء فقط وخيلصون يف الشدة ، أم  لني كان يف الر  أن  رشك األو 

ة معا  . يدعون غري اهلل وهم يف السفن  د  خاء والش  رين فهو يف الر  املتأخ 

ر وتشتد هبم املصيبة والكربة ومع ذلك يدعون والبحر ويموج هبم البح

قصص وهذا حصل وذكر العلامء  ،البدوي وزينب واحلسني وعيل 

 ذلك.واقعية عن 

                                                           
 .[ 65]العنكبوت:  (1)
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 والبدوي وزينب وغريهم من األموات  احلسني واحلسنيدعون 

 والنداء،الدعاء  ون ويسمع ونويعطي ون يرزق نالذيم هم ويعتقدون أهن

. وامليت مرهتن يف قربه ال اسمه  وإن سموه بغري وهذا رشك معارص

 يملك حول وال قوة ولكن من انتكاس الفطرة وعمى البصرية . 

من دينهم وكفروا باهلل العظيم ومع ذلك يتمسكون ببيت  خرجوا

من باألحجار والرتبة ، وهذا ووصل هبم احلال اىل التعلق  العنكبوت،

 اهلل . . وال حول والقوة إال ب البصرية  ىالفطرة وعمانحراف 

 الوجه الثَّاين:  

بني من األنبياء وامل لني كانوا يدعون مع اهلل خلًقا مقر  الئكة أن  األو 

احلني، أو يدعون أشجاًرا وأحجاًرا ليست عاصيًة وعبدوا أصنام  والص 

ني يف زمن نوح كانوا الصاحلني حلتذكرهم بأناس صاحلني وهؤالء الصا

اق أهل عبادة وأهل طاعة  . وهؤالء امل س  رون يدعون مع اهلل الف  تأخ 

ار فهم من أفسق الناس ج   وبعضهم يدعي أنه ويل وهو يستعني والف 

بالنجاسات واجلن والشياطني وهو شيطان طاغوت من الطواغيت 

 يعبد غري اهلل ، ويستعني بالشياطني ويدعي أن له خوارق شيطانية . 

 الوجه الثالث :

لني يف   ة رشك األو  رون األلوهي ة، ويِقلُّ يف غريها، أن  عام  ا املتأخ  أم 

فات مجيًعا بوبي ة واألسامء والص  يقول ، فشـركهم كثرٌي يف األلوهي ة والرُّ
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ْن َخلََق   يف شأن مرشكي اجلاهلية اهلل تعاىل  ُهم مذ ْْلَ
َ

َولَئِن َسأ
رَْض َِلَُقولُ 

َ
َماَواِت َواْۡل ُ  السذ  .(1)  نذ اَّللذ

لني كانوا ابعالوجه الر يعظ مون اهلل وشعائره، فكانوا  : أن  املرشكني األو 

ون اليمني باهلل، وي عيذون من عاذ باهلل وببيته، ويعتقدون أن  البيت  يعظم 

رون فإن  أحدهم يقسم  ا املشـركون املتأخ  احلرام أعظم من أصنامهم ، أم 

يعتقد فيه من املعظ مني باهلل صادًقا وكاذًبا ، وال ي قدم عىل القسم بمن 

يعيذون من عاذ باهلل وببيته، ويعيذون من عاذ بمعظ مهم أو  كاذًبا، وال

ويعتقدون أن  العكوف باملشاهد واملزارات أعظم من  ، برتبة قربه

الع كوف باملساجد، وأكثرهم يرى أن استغاثتهم ودعاءهم غري اهلل 

ومنهم من يكذب   ،باهلل أرسع وأنجح يف حصول مقصوده من استغاثته

وإذا طلب منه  ،وإذا قيل احلف باهلل حلف ،ويْسق ،وَيلف باهلل كاذباً 

 احللف بأحد األولياء أو القرب ارتعد واصفرلونه وال يستطيع احللف . 

قال تعاىل   ،األولني مقرين برشكهم  ويعلمون ومرشك : الوجه اخلامس

وا َلْو َشاَء  :  ك  ِذيَن َأرْشَ ول  ال  َنا َواَل َسَيق  ْكنَا َواَل آَباؤ  ْمنَا اهلل   َما َأرْشَ  َحر 

 
ٍ
ء  .(2) ِمن يَشْ

اهلل وال  عبد ننا ويقولون أن ،زماننا ال يعرتفون برشكهم اوأما مرشك

؟ ! وهم "تكفروننا ونحن نشهد أن ال إله إال اهلل  وكيف ،نرشك به شيئاً 

يدعون املوتى ويطلبون شفاعتهم ويدعون املخلوق  التوحيد،مل يعرفوا 

                                                           
 [ . 38]الزمر : (1)
  .[148]االنعام :  (2)
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ويقولون ال نرشك  ،ويتمسحون هبم ،ويتربكون به ،ويطلبون شفاعته

 باهلل !!! 

ن كانوا يرجون آهلتهم يف قضاء ون األولواملرشك:  الوجه السادس

نيا فقطحوائج  ألهنم إما منكرون للبعث أو يعتقدون أهنم إذا  ؛الدُّ

نوا عن آهلتهم ملا يكون هلم من احلظوة واملنزلة عند اهلل استغإىل  وصلوا

رون فرييدون من معظ ميهم: قضاء حوائج الدنيا  ،اهلل. ا املتأخ  أم 

 واآلخرة .. 

لني يعتقدون أن   : الوجه ا لسابع ما هم عليه خمالٌف أن  املرشكني األو 

سل، فقالوا:﴿ لدعوة  َٰ األنبياء والرُّ َجَعَل اآْللَِهَة إَِل
َ

ا إِنذ ًها َواِحًدا أ ََٰذ  َه
ءٌ  ا ، (1) ﴾ُعَجاٌب  لَََشْ عون أن  فعلهم موافٌق  أم  م يد  رون فإهن  املتأخ 

سل  وأهنم عىل التوحيد وهم مل يعرفوا التوحيد ! ،لدعوة األنبياء والرُّ

رين قصدوا معبوداهتم من دون اهلل عىل  الوجه الثامن: أن  كثرًيا من املتأخ 

هبمجهة االستقالل لون فقصدوا معبوداهتم لت قر  ا األو  اهلل، فهي إىل  ، أم 

ر، وإن زعموا خالفه.  عندهم شفعاء ووسائط، بخالف حال من تأخ 

احل الوجه التاسع: رين يزعمون أن  قْصد الص  ني أن  املرشكني املتأخ 

هم، وأن  تركه جفاٌء هلم وإزراٌء هبم، ومل يك َه إليهم من حق  ن والت وجُّ

لون يذكرون ٰهذا.  األو 

                                                           
 [.5]ص:  (1)
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 من  :الوجه ا العارش
ٍ
لني كانوا ال ي رشكون باهلل يف يشء أن  املرشكني األو 

ف الكيل  العام؛ بل كانوا يقولون يف تلبيتهم: )لب يك اللّٰهم  امل   ْلك والت رصُّ

يك، لب يك ال رشيك لك لبيك، إال  رشيًكا هو لك، ُتلِكه وما ملك(، لب  

ا ا رون فقد جعلوا ملن ي عظ مونه م  أم  ًفا يف الكون، وٰهذا ملتأخ  لًكا وترصُّ

 .(1)رشٌك مل تعرفه العرب األ َول

ووصيتي بفهمها  ،فهذه القواعد املهمة يف التوحيد والرد عىل املرشكني 

 ،هذه الرشكياتغري اهلل ويعظم بتوسل ويوالرد عىل من يدعو غري اهلل  

 .ال سيام وقد انترشت 

 

 

 

وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا حممد وعىل اله  ،واحلمد هلل رب العاملني

 .وصحبه أمجعني 

 

 

 

 

                                                           
فضيلة الشيخ صاحل بن عبدهللا العصيمي حفظه هللا يف شرح القواعد  "مبعناه من شرح  (1)

 عام يف املسجد النبوي يف برانمج مهمات العلم -األربع للمجدد اإلمام حممد بن عبدالوهاب
 بسيط"  صرف"  بت  -1433
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 تلخيص املسائل املهمة يف رشح القواعد األربع 

  "بسم اهلل الرْحن الرحيم  "معنى قوله تعاىل :   املسألة األوىل :   

ة، بالبسمل  مبدوء كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب اهلل أبتدأ املؤلف 

واقتداء    "كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه ببسم اهلل فهو أبرت"واتباعًا حلديث 

 ، فإنه يبدأ كتبه بالبسملة.بالرسول 

ر مناسب للمقام تقديره اجلار واملجرور متعلق بمحذوف فعل مؤخ

 بسم اهلل أكتب أو أصنف.

 وقدرناه فعاًل ألن األصل يف العمل األفعال.

 :وقدرناه مؤخرًا لفائدتني

 . التربك بالبداءة باسم اهلل األوىل:

 .(1)ألن تقديم املتعلق يفيد احلرص ؛إفادة احلرص الثانية:

   : ـ"اهلل  "معنى لفظ اجلاللة  :املسألة الثانية  

 معنى اسم ) اهلل ( : ـ  ـ

 :  يقول ابن القيم 

عظياًم، داٌل عىل كونه مألوًها معبوًدا، تأهله اخلالئق حمبة، وت« اهلل»اسم  "

وخضوًعا، وفزًعا إليه يف احلوائج والنوائب، وذلك مستلزم لكامل 

ربوبيته ورمحته، املتضمن لكامل امللك واحلمد. وإهليته، وربوبيته، 

   (2)«....ه مستلزم جلميع صفات كامله ورمحانيته، وملك

                                                           
 (  17) ص :   شرح ثالثة األصول ـ للشيخ حممد بن عثيمني   (1)
 .33 ،1/32مدارج السالكني    (2)



                             
﴿129﴾  

 : يقول الشيخ السعدي 

ىل خلقه أمجعني، ملا اهلل: هو املألوه املعبود، ذو األلوهية، والعبودية ع»

اتصف به من صفات األلوهية التي هي صفات الكامل، وأخرب أنه اهلل 

األلوهية الذي له مجيع معاين األلوهية وأنه هو املألوه املستحق ملعاين 

كلها، التي توجب أن يكون املعبود وحده، املحمود وحده، املشكور 

 هو اجلامع جلميع وحده، املعظم املقدس ذو اجلالل واإلكرام، واسم اهلل

 . (1) «األسامء احلسنى والصفات العىل، واهلل أعلم

 : شيخ اإلسالم قال 

أي  ؛املستحق ألن يؤله :واإلله: هو املألوه أي»معنى )اإلله( فيقول: 

وال يستحق أن يؤله ويعبد إال اهلل وحده. وكل معبود سواه من  .يعبد

 . (2)«  ...  لدن عرشه إىل قرار أرضه باطل

 : ـ   فضائل اسم اهلل األعظماملسألة الثالثة :   

فإن العرب كانوا يسمون  ـ إن هذا االسم ما أطلق عىل غري اهلل تعاىل ،

 ، األوثان آهلة إال هذا االسم فإهنم ما كانوا يطلقونه عىل غري اهلل 

َماَواِت َواوالدليل عليه قوله تعاىل: ْن َخلََق السذ م مذ ُه ْْلَ
َ

رَْض َولَئِن َسأ
َ
ۡل

 ُ ا:وقال تعاىل ،(3)َِلَُقولُنذ اَّللذ ُم ََلُ َسِميًّ معناه هل تعلم  (1)َهْل َتْعلَ

                                                           
  ."104، احلق الواضح املبني ص 5/620تفسري السعدي   (2)

 .205، 202 /13جمموع الفتاوى    (3 
 .[25]لقمان:   (3)
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من اسمه اهلل سوى اهلل، وملا كان هذا االسم يف االختصاص باهلل تعاىل 

 .عىل هذا الوجه، وجب أن يكون أرشف أسامء اهلل 

 ،ء مضافة إليهوسائر األسام ـ إن هذا االسم هو األصل يف أسامء اهلل  

ْسََن  قال تعاىل:  ء اْْلُ ْسَما
َ
ِ اۡل بَِهاَوَّلِل  وهُ  فأضاف سائر   ،(2) فَاْدُع

األسامء إليه، وال حمالة أن املوصوف أرشف من الصفة؛ وألنه يقال: 

الرمحن، الرحيم، امللك، القدوس، كلها من أسامء اهلل تعاىل، وال يقال 

 . (3) أن االسم هو األصلاهلل اسم الرمحن الرحيم؛ فدل هذا عىل

 نه االسم الوحيد الذي ورد يف كل األحاديث التي أخرب الرسول إـ 

 أن فيها اسم اهلل األعظم.

 ( مرة.2724ـ   كثرة وروده يف كتاب اهلل تعاىل، ورد يف كتاب اهلل )

ـ  اسم اهلل مستلزم جلميع معاين أسامئه احلسنى، دال عليهام باإلمجال، 

األلوهـية التي اشتق منها  وصـفاته تفصـيل وتبيني لصـفاتوكل أسـامئه 

 اخلالئق تأهله معبوًدا، - سبحانه –اسم اهلل، واسم اهلل يدل عىل كونه 

 .واحلاجات النوائب يف إليه وفزًعا وخضوًعا وتعظياًم  حمبة

 

                                                                                                                          
يف شرح أمساء هللا احلسىن د.حممد احلمود  انظر: النهج األمسى ،[65]مرمي: (1)

 (.50النجدي)
 .[180]األعراف:  (2)
 (.50أمساء هللا احلسىن د.حممد احلمود النجدي) صانظر: النهج األمسى يف شرح  (3)
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اإلله هو اجلامع جلميع صفات الكامل ونعوت  "ـ قال ابن القيم: 

احلسنى، وهلذا كان القول االسم مجيع األسامء  اجلالل، فيدخل يف هذا

الصحيح أن اهلل أصله اإلله كام هو قول سيبويه ومجهور أصحابه إال من 

شذ منهم، وأن اسم اهلل تعاىل هو اجلامع جلميع معاين األسامء احلسنى 

 .  (1)اهـ  "والصفات العىل

ي اهلل موسى كثرًيا، ومن هؤالء نب "اهلل"ـ  تعرف اهلل إىل عباده باسمه 

الم عندما أرسله إىل قومه، فعندما كان موسى عليه السالم، عليه الس

عائًدا بأهله من مدين يف طريقه إىل مرص يف ليلة ظلامء باردة، رأى عىل 

ِ  البعد بجانب الطور ناًرا، فقال ألهله:  
ّل  اْمُكُثوا إِِن ِ آنَْسُت نَاًرا لذَع

ْو جَ 
َ

ََب  أ نَْها ِِبَ ِ ِ آتِيُكم م  نلذار َوة  ِمَن ا تَاَها ْذ
َ

ا أ مذ ُلوَن  فَلَ ُكْم تَْصَط  لََعلذ
ن يَا 

َ
ِ أ َجَرة َن الشذ ِم ِِف اْْلُْقَعةِ الُْمَباَرَكةِ  ْيَمِن 

َ
ۡل ن َشاِطئِ الَْوادِي ا نُودِي ِم

لَِميَ  ُ َربُّ الَْعا نَا اَّللذ
َ

تَُك فَاْسَتِمعْ  وقال له:  (2) ُموََس إِِن ِ أ اْخََتْ نَا 
َ

 َوأ
نَا فَاْعُبْدِِن 

َ
ََِلَ إَِلذ أ َل إ  ُ نَا اَّللذ

َ
ذَِن أ  . (3) لَِما يُوََح  إِن

ـ فتعريف اهلل نبيه موسى بأنه اهلل  ربُّ العاملني، وأنه اهلل  احلق الذي ال  

 يستحق العبادة إال هو.

عىل عـبده ورسـوله حممد  تعـرف اهلل إىل عـباده يف كتابه املـنزل ـ وقد 

لك، ومن هذا ما جاء يف فاحتة أعظم آيات هذا الكتاب، بمثل ذ

                                                           
 (.1/212بدائع الفوائد )  (1)
 [30-29]القصص:  (2)
 [.14-13]طه:  (3)



                             
﴿132﴾  

ََْحُّ  وهي آية الكرسـي، فقد جاء يف أوهلا    َِلذ ُهَو ال ََِلَ إ ََل إ  ُ َّللذ ا
ومُ   . (1) الَْقيُّ

ومن خصائصه أنه االسم الذي اقرتنت به عامة األذكار املأثورة، "ـ  

واحلسبلة،  لة،فالتهليل، والتكبري، والتحميد، والتسبيح، واحلوق

نة هبذا االسم غري رتواالسرتجاع، والبسملة، وغريها من األذكار مق

منفكة عنه، فإذا كربر املسلم ذكر هذا االسم، وإذا محد ذكره، وإذا هلل 

ة األذكار.  ذكره، وهكذا يف عام 

 .(2)" وَعال به ثالثا وثالثني آيةـ ومن خصائصه ... قد افتتح اهلل جل   

 -:سم خيتص عن سائر األسامء بخواصهذا اال"ـ   

 أنه أوهلا.  - أوهلا: 

 أنه أعظمها. وثانيها:

 أنه أعمها مدلوال. وثالثها: 

 أن مدلوالته ال تنحرص. ا:هورابع 

 : أنه أوىل باالسمية وسائر أسامئه أوىل باألوصاف.وخامسها 

 : اختصاصه باهلل رشًعا ونقاًل. وسادسها 

ض عنه األفئدة واأللسنة فلم يتجارس أحد : أن اهلل سبحانه قبوسابعها

 عىل التسمي به. 

 : أنه الذي يفتتح به كل أمر تربكـًا وتيمنًا.وثامنها

                                                           
 (.34-33رفة به  د. عمر سليمان األشقر )ص أمساء هللا احلسىن اهلادية إىل هللا واملع (1)
 (. 91-90)ص د . عبد الرزاق البدر  فقه األمساء احلسىن  (2)



                             
﴿133﴾  

 : أنه متعارف عند اجلميع مل تنكره أمة من األمم.وتاسعها 

 .(1)اهـ    "لساعة: أنه إذا ارتفع من األرض قامت اوعارشها 

 ومنها: أنه ال ُيثنى وال جُيمع.  ـ 

ن خصائصه وهي أجلها أنه ال يثقل معه يشء كام جاء يف حديث ـ م 

 «.ال يثقل مع اسم اهلل يشء»البطاقة: 

ال تقوم »ـ وهو االسم الذي يبقي ذكره يف األرض كام يف احلديث  

 .(2)«اهللالساعة حتى ال يقال يف األرض ال إله إال 

سنى عىل إال به وال تصح بغريه من األسامء احل الصالة  ـ  ال تفتتح 

 الراجح من أقوال أهل العلم.

 صالة يف كل يوم مخس مرات.لبه يرتفع النداء لـ  

كام  بالتكبري والتهليل ُينترص عىل أعداء اهلل وتفتح مدينة القسطنطينيةـ  

 أن رسول اهلل من حديث أيب هريرة  (3)جاء يف صحيح مسلم

وا: « رَب  َوَجانٌِب ِمنَْها يِف اْلَبْحِر؟َسِمْعت ْم بَِمِدينٍَة َجانٌِب ِمنَْها يِف الْ »قال  َقال 

وَل اهللِ َقاَل:  وَن َأْلًفا ِمْن  "َنَعْم، َيا َرس  َوَها َسْبع  اَعة  َحت ى َيْغز  وم  الس  اَل َتق 

وا بَِسْهٍم، َبنِي إِْسَحاَق، َفإِ  ْ َيْرم  َقاتِل وا بِِساَلٍح َومَل وا، َفَلْم ي  وَها َنَزل  َذا َجاء 

و ط  َأَحد  َجانَِبْيَها َقال  ، َفَيْسق  ه   -ا: اَل إَِلَه إاِل  اهلل  َواهلل  َأْكرَب  َقاَل َثْوٌر: اَل َأْعَلم 

وا الث انِيَ  -إاِل  َقاَل  ول  ِذي يِف اْلَبْحِر، ث م  َيق  ، ال  َة: اَل إَِلَه إاِل  اهلل  َواهلل  َأْكرَب 

                                                           
 (.279األسىن يف شرح أمساء هللا احلسىن )ص   (1)
 .«ال  تـ ُقوُم السهاع ُة ح َّته ال  يـُق ال  يف األأ رأِض: هللاُ، هللاُ » ( بلفظ : 148رواه مسلم )  (2)
 .(2920مسلم )رواه   (3)
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، ث م  يَ  ط  َجانِب َها اآْلَخر  ج  َفَيْسق  ، َفي َفر  وا الث الَِثَة: اَل إَِلَه إاِل  اهلل  َواهلل  َأْكرَب  ول  ق 

وَن املََْغانَِم، إِْذ َجاَءه   ْم َيْقَتِسم  وا، َفَبْيناََم ه  ل وَها َفَيْغنَم  م  هَل ْم، َفَيْدخ 

 َويَ 
ٍ
ء ل  يَشْ وَن ك  ك  اَل َقْد َخَرَج، َفَيرْت  ج  ، َفَقاَل: إِن  الد  يخ  ِ وَن الرص  ، «ْرِجع 

 . (1)وهذا من عالمات الساعة

أما خصائصه املعنوية فقد قال أعلم ": وقال العالمة ابن القيم 

، (2)«ال أحيص ثناء عليك أنت كام أثنيت عىل نفسك»: اخللق 

ىص خصائص اسم ملسامه كل كامل عىل اإلطالق، وكل مدح،  وكيف حت 

إكرام، وكل عز، وكل وكل محد، وكل ثناء وكل جمد، وكل جالل، وكل 

مجال، وكل خري وإحسان وجود وبر وفضل؛ فله ومنه. فام ذكر هذا 

ره، وال عند خوف إال أزاله، وال عند كرب إال االسم يف قليل إال كث  

عه، وال تعلق  إال فرجه، وال عند ضيق إال وس  كشفه، وال عند َهمٍّ وَغمٍّ 

العز، وال فقري إال أصاره به ضعيف إال أفاده القوة، وال ذليل إال أناله 

غنيا، وال مستوحش إال آنسه، وال مغلوب إال أيده ونرصه، وال مضطر 

 إال كشف رضه، وال رشيد إال آواه. 

كات، وجتاب به فهو االسم الذي تكشف به الكربات، وتستنزل به الرب 

الدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به 

سم الذي قامت به السموات واألرض، وبه أنزلت احلسنات. وهو اال

الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه رشعت الرشائع، وبه قامت احلدود، 

                                                           
 (.135اسم هللا األعظم  د . عبد هللا بن عمر الدميجي )ص   (1)
 (.486رواه مسلم )  (2)
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وبه رشع اجلهاد، وبه انقسمت اخلليقة إىل السعداء واألشقياء، وبه 

احلاقة، ووقعت الواقعة، وبه وضعت املوازين القسط، ونصب حقت 

بد رب العاملني ومحد، وبحقه الرصاط، وقام سوق اجلنة والنار، وبه ع

بعثت الرسل، وعنه السؤال يف القرب ويوم البعث والنشور، وبه 

اخلصام، وإليه املحاكمة، وفيه املواالة واملعاداة، وبه سعد من عرفه وقام 

من جهله وترك حقه، فهو رس اخللق واألمر، وبه قاما،  بحقه، وبه شقي

وإليه، وألجله، فام وجد خلق، وثبتا، وإليه انتهيا، فاخللق واألمر به، 

وال أمر، وال ثواب، وال عقاب، إال مبتدئا منه، ومنتهيا إليه، وذلك 

ًَل ُسبَْحانََك فَقَِنا عَ  موجبه ومقتضاه،  َنا َما َخلَْقَت َهذا بَاِط َب َربذ َذا
 ِ ذار  .(2)اهـ    "(1) انل

 ـ  املسألة الرابعة  :  ) اهلل ( اسم اهلل األعظم عىل األرجح :

 ومما يرجح قول من قال: إن )اهلل( هو االسم األعظم ما ييل:

 عندما سـمع أحد الصحابة يدعو هبذا الدعـاء: أن الرسول  ـ 

الل هم إين أسألك أين أشهد أنك أنت اهلل ال إله إال أنت األحد الصـمد » 

والذي نفيس بيده )؛ قال: «الذي مل يلد ومل يولد ومل يكـن له كفـًوا أحد

                                                           
 .[191]آل عمران:   (1)
 للشيخ سليمان بن عبد هللا ال الشيخ  تيسري العزيز احلميد   (2)

 ( وفتح اجمليد للشيخ عبد الرمحن بن حسن بن عبد الوهاب  14ـ  13) ص 
 (  33ـ 32) ص  
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قد سأل اهلل باسمه األعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به ل

 . (1) أعطى(

تبارك وتعاىل  -هبذا االسم:أكثر ما يدعى اهلل  -تبارك وتعاىل  -دعاؤه 

بلفظ: )الل هم(، ومعنى: الل هم، يااهلل، ولـهذا ال تسـتعمل إال يف  -

هم اغفـر يل الطلب، فال يقال: الل هم غفـور رحيم، بل يقال: الل  

 . (2) م(يدعـو ربه كثرًيا بقوله )الل ه  وارحـمني وقد كان الرسـول 

 ـآثار هذا االسم العظيم وموجباته:  املسألة اخلامسة :

إذا عرف املؤمن معنى هذا االسم العظيم وما يستلزم من األسامء 

احلسنى والصفات العال هلل تعاىل فإنه يطبع يف القلب معاين عظيمة 

 ـ ًرا جليلة من أمهها:وآثا

حمبة عظيمة تتقدم عىل حمبة النفس، واألهل، والولد،  حمبة اهلل  أوالً:

والدنيا مجيًعا؛ ألنه املألوه املعبود وحده وهو املنعم املتفضل وحده وهو 

الذي له األسامء احلسنى، وهو الذي له اخللق واألمر واحلمد كله وهذا 

وما َيبه، وبغض ما يبغضه سبحانه، ومن يستلزم حمبة من َيبه اهلل تعاىل 

ه، واملواالة واملعاداة فيه. وال يذوق طعم اإليامن إال من أحب يبغض

 . اهلل

                                                           
 (.1493سنن أيب داود )   (1)

 .34، 33انظر: أمساء هللا احلسىن د/ عمر  األشقر   (2)
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تعظيمه سبحانه وإجالله وإخالص العبودية له وحده من توكل،  ثانيًا:

وخوف، ورجاء ورغبة، ورهبة، وصالة، وصيام، وذبح، ونذر، وغري 

 ال جيوز رصفها إال له سبحانه.ذلك من أنواع العبوديات التي 

ـعور بالعـزة به سـبحانه والتعلق به وحده، وسقوط اخلوف الش ثالثًا:

واهليبة من اخللق والتعلق هبم؛ فهـو اهلل سـبحانه خالق كل يشء ورازق 

كل حي، وهو املدبر لكـل يشء، والقاهـر لكل يشء فال يعـتز إال به وال 

 . (1) يتوكل إال عليه

ملعرفة طمأنينة أعظم آثار هذا االسم العظيم ومعرفته حق ا من رابعًا:

ويف ذلك يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  القلب وسعادته وأنسه باهلل 

فإن اللذة والفرحة وطيب الوقت والنعيم الذي ال يمكن التعبري »: 

وتوحيده واإليامن به، وانفتاح احلقائق  عنه إنام هو يف معرفة اهلل 

الشيوخ: لقد كنت يف حال املعارف القرآنية، كام قال بعض اإليامنية و

أقول فيها إن كان أهل اجلنة يف هذه احلال إهنم لفي عيش طيب.. وليس 

للقلوب رسور وال لذة تامة إال يف حمبة اهلل والتقرب إليه بام َيبه وال 

ُتكن حمبته إال باإلعراض عن كل حمبوب سواه. وهذه حقيقة ال إله إال 

 .(2) «اهلل

مستلزم جلميع األسامء والصفات فإن من  بام أن لفظ اجلاللة خامسًا:

آثار هذا االسم العظيم آثار بقية أسامئه سبحانه وصفاته وكل أثر من 

                                                           
 . ( 83ـ  82انظر وهلل األمساء احلسىن   للشيخ عبد العزيز اجلليل  ) ص  ( 1) 
 .28/31الفتاوى جمموع   (2)
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وصفاته إن هو إال أثر هلذا االسم العظيم ومن  آثار أسامء اهلل 

 . (1)" موجباته

 ،ـحكم والتحاكمىل بالباملحبة والوالء وإفـراده تعا إفراد اهلل  سادسًا:

اَمَواِت َواأْلَْرضِ ﴿قال اهلل تعاىل:  ِر الس 
ذ  َولِيرا َفاطِ

ِ ْل َأَغرْيَ اهلل ِ َأخت   .(2) ﴾ ق 

 : ـ"الرحيم   " ،"الرْحن  "معنى  " : السادسة املسألة 

 :بني هذين االسمني  

 القول األول: 

الئق يف الدنيا هو ذو الرمحة الشاملة جلميع اخل : )الرْحن(إّن اسم 

 وللمؤمنني يف اآلخرة. 

واستدلوا بقوله تعاىل:  ،:هو ذو الرمحة للمؤمنني يوم القيامة)الرحيم( و

نُ  الرذْْحَ رِْش  لََعَ الَْع مذ اْسَتَوى  لََعَ الَْعرِْش ، وقوله: (3)ُث ُن  الرذْْحَ
 فذكر االستواء باسمه )الرمحن( ليعم مجيع خلقه برمحته: ،(4) اْسَتَوى

 فكام أن العرش يعم مجيع خملوقاته فرمحته تتسع جلميع خملوقاته . 

 .(الرحيمفخّص املؤمنني باسمه  ) ،(5)َوََكَن بِالُْمْؤِمنَِي رَِحيًماوقال: 

 القول الثاين:

 و)الرحيم( دال عىل صفة فعلية.هو أّن )الرمحن( دال عىل صفة ذاتية 

                                                           
  " 83ـ  82انظر  " وهلل األمساء احلسىن " للشيخ عبد العزيز اجلليل "  ص  (1)
  .انظر كتاب "  وهلل األمساء احلسىن "   عبد العزيز اجلليل ، [14]األنعام: (2)
 .[59]الفرقان: (3)
 .[5]طه: (4)
 .[43]األحزاب: (5)
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دال عىل أنه يرحم خلقه  فاألول دال عىل أّن الرمحة صفته، والثاين

 ،(1)َوََكَن بِالُْمْؤِمنَِي رَِحيًما: وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله ،برمحته

ذُهۥ  وقوله  رذِحيم  بِِهۡم رَُءوف  إِن فعلم  "رمحن هبم  "ومل جييء قط  (2)  

 .(3) "هو الراحم برمحته  "رحيم  "هو املوصوف بالرمحة و "رمحن  "أن 

ِحيِم  ":   الفرق بني االسمني   :ةسابعاملسألة ال ْْحَِن الرَّ  : ـ"الرَّ

داالن عىل أنه تعاىل ذو الرمحة الواسعة  اسامن ": قال ابن سعدي 

وكتبها للمتقني  حي،وعمت كل  يشء،العظيمة التي وسعت كل 

فله  عداهم،ومن  املطلقة،ألنبيائه ورسله. فهؤالء هلم الرمحة  املتبعني،

 . (4) منهانصيب 

  ـ الرحيم :الرْحن  "

)مها وصفان  :الفاحتة يف سورة حممد األمني الشنقيطي   خقال الشي

 املبالغة،هلل تعاىل واسامن من أسامئه احلسنى مشتقان من الرمحة عىل وجه 

والرمحن أشد مبالغة من الرحيم ألن الرمحن هو ذو الرمحة الشاملة 

والرحيم ذو الرمحة  ،اآلخرةوللمؤمنني يف  الدنيا،جلميع اخلالئق يف 

م ابن جرير ما ويف كال العلامء،وعىل هذ أكثر  القيامة،للمؤمنني يوم 

 . (5) "منه حكاية االتفاق عىل هذا  يفهم

                                                           
 .[43]األحزاب: (1)
 .[117التوبة:]  (2)
   )انظر املنهج األسىن (  (3)
  ( 26لسورة الفاحتة  ) ص :   تفسري الشيخ ابن سعدي  (4)
 " 61ص  1األمني الشنقيطي " ج / اء البيان للشيخ حممد تفسري ضو   (5)
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ومها صفتان ثابتتان هلل تعاىل وبرمحته خلق اخللق وبرمحته رزقهم 

وبرمحته أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب بل رمحته يف الدنيا 

 من والكافر أما يف اآلخرة فهي خاصة للمؤمنني .. شملت املؤ

إِنذ ﴿ وهي قريبة من املحسنني قال تعاىل :الرمحة من صفات اهلل تعاىل
َن الْمُ  ِ م  ِ قَرِيٌب  َت اَّللذ  . (1) ﴾ْحِسنِيَ رَْْحَ

 :ـ)الرْحن الرحيم( املسألة الثامنة  :  آثار اإليَمن باسميه سبحانه 

ة العظيمة وذلك حينام يفكر العبد وينظر يف آثار املحب حمبة اهلل  :أوالً 

ويف النفس والتي ال تعد وال حتىص. وهذا يثمر  ،يف اآلفاق رمحة اهلل 

 جتريد املحبة هلل تعاىل والعبودية الصادقة له سبحانه وتقديم حمبته 

 ،واملسارعة إىل مرضاته ،والناس مجيًعا ،واملال ،واألهل ،عىل النفس

 واجلهاد يف سبيله، وفعل كل ما َيبه ويرضاه. ،حيدهإىل تووالدعوة 

عبودية الرجاء والتعلق برمحة اهلل تعاىل وعدم اليأس من رمحة اهلل  ثانًيا:

قد وسعت رمحته كل يشء. وهو الذي يغفر الذنوب  تعاىل فإن اهلل 

مجيًعا كام أن الرجاء والنظر إىل رمحة اهلل الواسعة وآثارها يثمر األمل يف 

وح وحسن الظن باهلل تعاىل وانتظار  ،س املكروبةالنفو ويمسح عليها الر 

 الفرج بعد الشدة ومغفرة الذنوب.

اهلل  حضهلل تبارك وتعاىل: وقد صاف العبد بالرمحة وبذهلا لعباد اات ثالًثا:

َقْد َجاَءُكْم لَ ﴿:ومدح هبا أرشف رسله فقال ا،عباده عىل التخلق هب 

                                                           
 [  ، انظر: فقه األمساء احلسىن حماضرة د . قذلة القحطاين .56]األعراف  (1)
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نُفِسُكمْ 
َ

ْن أ ِ ْم َحرِيٌص َعلَيُْكم  رَُسوٌل م  ِ َما َعنِتُّ َعزِيٌز َعلَيْه
وأعظم الرمحة بالناس هدايتهم إىل ، (1)﴾ بِالُْمْؤِمنَِي رَُءوٌف رذِحيمٌ 

ثم الرمحة هبم  وإخراجهم من الظلامت إىل النور بإذن رهبم  ،التوحيد

 ،ودفع الظلم عنهم ،وأمواهلم ،وعقوهلم، وأعراضهم ،يف أنفسهم

وقضاء  ،وتعزية مصاهبم ،واإلحسان إليهم ،موتفريج كروهب

وكذلك رمحة  حوائجهم. وأوىل الناس هبذه الرمحة الوالدان واألقربون.

 . (2) األوالد والزوجات

إن يل عرشة من الولد » :قال له األقرع ابن حابس   فهذا رسول اهلل  

محة أو أملك أن نزع اهلل الر)):  قال الرسول «ما قب لت منهم أحًدا قط

 .   (3)   ((من قلبك

  : ـ"وبه نستعني  "معنى قوله : التاسعة املسألة 

 االستعانة : ـ معنى 

 باهلل تعاىل مع االعتامد عليه وكامل الذلوهي جتمع الثقة طلب العون 

 . (4)له

 االستعانة تتضمن ثالثة أمور : ـ  "كام قال ابن القيم رمحه اهلل : 

                                                           
 [128]التوبة :   (1)
  " 40ـ  139انظر " وهلل األمساء احلسىن " للشيخ عبد العزيز اجلليل . "  ص  ( 2)
 (.2317(، ومسلم )5998البخاري )  (3)
 ( 100تيسر الوصول شرح ثالثة األصول د . عبد احملسن حممد القاسم ) ص :  (4)
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العتامد عليه ومن استعان بغري اهلل حمققًا هذه به واكامل الذل له مع الثقة 

  (1) املعاين فقد أرشك مع اهلل غريه

  "إياك نعبد  "العبادة قوله تعاىل ودليل ان االستعانة من أنواع 

أي نخصك وحدك بالعبادة و) إياك نستعني ( نفردك باالستعانة دون 

اج العبد يف خلقك ، وذكر االستعانة بعد العبادة  مع دخوهلا فيه الحتي

فإن مل يعنه مل َيصل له مايريد ه من مجيع عبادته لالستعانة باهلل تعاىل ، 

ؤ من الرشك والثاين تربؤ هي ، فاألول تربفعل األوامر واجتناب النوا

  (2) من احلول والقوة .

 ": وقال الشوكاين   ،باهلل تعاىل بطلب العلم االستعانةمن ذلك 

ك بالعبادة، ونخصك باالستعانة، ال نعبد غريك، وال  واملعنى: نخصُّ

 .  "نستعينه، والعبادة أقىص غايات اخلضوع والتذلل

    : ـبدء املؤلف بالدعاء لطالب العلم  : عارشةاملسألة ال

 ،يدعو لطالبهلطالب العلم وهذا منهجه بالدعاء  بدأ املؤلف 

عظيم  وهذا  أسلوب تربوي  ،ويدعو هلم بالرمحة  ،يدعو هلم باملغفرة

 و ،ويسلك هذا املسلك   ،ن ينهج هذا املنهج مع طالبهأينبغي للمعلم 

 ،وكان العلامء يعلمون طالهبم  هذا احلديث  ،هذا فيه رفق وشفقه

عن عبد اهلل بن عمرو بن  ، "احلديث املسلسل باألولية   "ويسمى  

                                                           
 ."74/ ص  1مدارج السالكني  " ج  (1)
 .( 100األصول د . عبد احملسن حممد القاسم ) ص : تيسر الوصول شرح ثالثة  (2)
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الرامحون يرمحهم الرمحن، ارمحوا »: رسول اهلل  :  قالال : العاص ق

 . (1) «يرمحكم من يف السامء  ،من يف األرض 

 سؤال اهلل بأسَمئه وصفاته  احلسنى : ـ  : ادية عرش املسألة احل

التوسل باهلل وبأسامئه وصفاته وهو من أسباب من التوسل املرشوع :  

ا﴿ تعاىل :  إجابة الدعاء؛ لقول اهلل ْسنَى َفاْدُعوُه هِبَ  ،   (2)﴾ َوهللَِِّ اأْلَْسََمُء احْلُ

  (3)يف أحاديث كثرية من التوسل إىل اهلل بأسامئه وصفاته ملسو هيلع هللا ىلصومنها قوله 

يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث، أصلح يل شأين كله،  )) :ويف احلديث

  . (4) ((وال تكلني إىل نفيس طرفة عني

وبحسب معرفته بربه يكون إيامنه، فكلام ": ويقول الشيخ السعدي 

وأقرب طريق إىل  ،نقص نه، وكلام نقصازداد معرفة بربه ازداد إيام

 . (5)" ذلك: تدبر صفاته وأسامئه من القرآن

  «ني اساًم من أحصاها دخل اجلنةعإن هلل تسعة وتس »:  قال

 ؟(6)«جلنةامن أحصاها دخل »:يف قول الرسول  اإلحصاءما معنى ـ  

                                                           
 (.33 /11(، أمحد )388 /3(، الرتمذي )285 /4رواه أبو داود )  (1)
 [180]األعراف:  (2)
من )جملة الدعوة(. )جمموع    من ضمن األسئلة املوجهة لسماحة الشيخ ابن ابز  (3)

 (.365 /28فتاوى ومقاالت الشيخ ابن ابز 
 رواه الرتمذي وغريه وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة.  (4)
 .24/  1تفسري السعدي   (5)
 (.2677( ، ومسلم )2736رواه البخاري )  (6)
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قال:   رواية أخرى للحديث فعن أيب هريرة :  عند البخاري ذكر

ال َيفظها  -مئة إال واحًدا  -هلل تسعة وتسعني اساًم  »: رسول قال 

  .(1) «تر َيب الوترووهو  ،خل اجلنةدأحد إال 

مراتب إحصاء أسامئه سبحانه التي من  يبني اإلمام ابن القيم 

 أحصاها دخل اجلنة، فيقول: 

 املرتبة األوىل: إحصاء ألفاظها وعددها."

 ومدلوهلا. املرتبة الثانية: فهم معانيها

وه  ﴿املرتبة الثالثة: دعاؤه هبا. كام قال تعاىل:  َوهللِ ِ اأْلَْساَمء  احْل ْسنَى َفاْدع 

  مرتبتان:وهو ،  (2)﴾ هِبَا

 .   إحدامها: دعاء ثناء وعبادةـ 

 . الثانية: دعاء طلب ومسألةـ 

 .  العىل  بأسامئه احلسنى، وصفاته ليه إال فال يثنى ع ـ 

 .  ل إال هباوكذلك اليسأـ 

أل يف كل مطلوب باسم يكون مقتضًيا لذلك املطلوب فيكون ي سوـ 

فيقول: يا غفار اغفر يل فإنك أنت  ،االسمالسائل متوساًل إليه بذلك 

 . (3)"..  الغفور الرحيم، يارزاق ارزقني إنك أنت الرزاق الكريم وهكذا

                                                           
(  )ص : 6410البخاري كتاب الدعوات ابب هلل مئة اسم غري واحد  رقم )رواه   (1)

1512.)   
 .[180]األعراف:  (2)
 .1/148بدائع الفوائد:   (3)
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 عرش : معنى اسم اهلل الكريم : ـ   الثانيةاملسألة 

م من أسامء اهلل احلسنى  ومن القواعد يف األسامء والصفات ) كل الكري

 . بحانه(اسم من اهلل احلسنى يشتق منه صفة من صفاته س

 فالكريم اسم من أسامء اهلل تعاىل ويشتق منه صفة الكرم ..  

إن الكريم هو البهي الكثري اخلري العظيم النفع، »: قال ابن القيم 

له. واهلل سبحانه وصف نفسه بالكرم، وهو من كل يشء أحسنه وأفض

ووصف به كالمه، ووصف به عرشه، ووصف به ما كثر خريه وحسن 

   .(1)"  النبات وغريهمنظره من 

وقال االمام اخلطايب : معنى الكريم أنه هو الذي يبدأ النعمة قبل 

ويعفو  ,الذنبويغفر  استثابه، االستحقاق ويتربع باالحسان من غري

وقيل أن من كرم  ،العفويا كريم  دعائه:يقول الداعي يف عن امليسء  . و

وكتب له مكاهنا  عنه،أن العبد إذا تاب عن السيئة حماها  عفوه،

  .(2)"حسنة

  : ـ ( سبحانه )الكريم همن آثار اإليَمن باسمعرش : ثالثة املسألة ال

 عىل كرمه وجوده ونعمه التي ال تعد وال حتىص والسعي  حمبته أوالً:

حتقيق هذه املحبة بشكره سبحانه بالقلب واللسان واجلوارح وإفراده إىل 

 .وحده بالعبادة

                                                           
 .286البيان يف أقسام القرآن ص   (1)
 " .71، 70شأن الدعاء " ص   (2)
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عباده  يصحيث مع كثرة معا احلياء منه سبحانه والتأدب معه  ثانًيا:

وهذا الكرم العظيم يورث  ،إال أنه مل يمنع عنهم عطاءه وكرمه وجوده

 يف قلب العبد املؤمن حياء وانكساًرا وخوًفا ورجاًء 

 ،والتوكل عليه وتفويض األمور إليه ،التعلق به وحده سبحانه الًثا:ث 

ألنه الكريم الذي ال هناية لكرمه  ،وطلب احلاجات منه وحده سبحانه

 . والقادر الذي ال يعجزه يشء يف األرض وال يف السامء

التخلق بخلق الكرم والتحيل بصفة اجلود والسخاء عىل عباد اهلل  ا:رابعً 

كريم َيب من عباده الكرماء الذين يفرج اهلل هبم   فإن اهلل ،تعاىل

 .. كرب املحتاجني ويغيث هبم امللهوفني

مهام كان قدر  ،وطلب احلاجات منه سبحانه : كثرة دعاء اهلل خامًسا

 .  (1)ىلهذه احلاجة وإحسان الظن به تعا

 -معنى الرب :  : عرش  الرابعة املسألة 

ملالك املترصف ويطلق يف اللغة عىل هو ا (والرب»): قال ابن كثري 

صالح. وكل ذلك صحيح يف حق اهلل إللوعىل املترصف  ،السيد

 . (2)«تعاىل

َٰلَِميَ ﴿اىلمعنى قوله تع ويبني اإلمام ابن القيم  ِ ٱۡلَع  فيقول: (3)﴾َرب 

َٰلَِميَ ﴿ :قوله» ِ ٱۡلَع ن ترصفه فيه، وتدبريه له،  :﴾َرب  ربوبيته للعامل تتضم 

                                                           
 . (945انظر: وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا ، للشيخ عبد العزيز اجلليل )ص ( 1)
 . (23/  1)  تفسري ابن كثري( 2)
 .[2]الفاحتة: (3)
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كل  وقٍت فيه، وكونه معه كل  ساعٍة يف شأٍن، خيلق ويرزق؛  ونفاذ أمره

ف  ، وي رص  ٍذلُّ ِعزُّ وي  يي؛ وخيفض ويرفع؛ وي عطي ويمنع؛ وي  وي ميت وَي 

 . (1) «ه وإهليته وملكهبيتاألمور بمشيئته وإرادته، وإنكار ذلك إنكاٌر لربو

دبري و )الرب( هو املريب مجيع عباده بالت» :يقول الشيخ السعدي 

ألصفيائه بإصالح قلوهبم  تربيتهوأصناف النعم. وَأَخصُّ من هذا: 

هم له هبذا االسم اجلليل ألهنم ئوأرواحهم، وأخالقهم. وهلذا أكثر دعا

  .(2)  «يطلبون منه الرتبية اخلاصة

 : ـ من آثار اإليَمن باسمه سبحانه )الرب(:  اخلامسة عرش املسألة 

وما يستلزم من األسامء والصفات إن اسم )الرب( سبحانه  أوالً:

وتعريفهم ما  ،خلقوا من أجلها الناس غايتهم التي يتضمن تعريف

ني ال يليق به أن يرتك عباده سدى ملفكونه رب العا ؛ينفعهم وما يرضهم

 .   مهالً 

وعبادته ال  يقتيض ويستلزم توحيد اهلل  اإلقرار بربوبية اهلل  ثانًيا:

 ،الكون وما فيه واملترصف فيه باإلحياء ارشيك له إذ أن اخلالق هلذ

 .  دهـللعبادة وح حقوالتدبري هو املست ،والرزق ،واخللق ،واإلماتة

حلسنى اإليامن بأسامئه ا يعني:  اإليامن بصفة الربوبية هلل   ثالًثا:

ن من صفات الرب سبحانه كونه قادًرا خالًقا بارًئا إ إذ ،وصفاته العال

   "...  سميًعا ،علياًم قيوًما  ،حًيا ا،مصورً 

                                                           
 .4/1223الصواعق املرسلة  (1)
 .تفسر السعدي / تفسري سورة الفاحتة (2)
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وما يتعلق به من صفات يقتيض الرضا  امن باسم )الرب( ياإل رابًعا:

  .  وحاكاًم ومرشًعا ابه سبحانه رًبا وإهلً 

وهو الذي ...  الذي يريب عباده  : ملا كان من معاين )الرب( أنهخامًسا

أحسن خلقهم وأعطى كل يشء خلقه ثم هدى. فإن هذه املعاين من 

 .  املحبة العظيمة لربه سبحانه  قلب العبد أن تورث يفهنا أش

وعنده  ،ملا كان من معاين )الرب( أنه املتكفل بأرزاق خلقه ا:ًس ساد

التوكل   قلب العبد الصفات تورث يف هفإن هذ...  خزائن الساموات 

 .  ودفع املضار ،املنافع بعليه سبحانه يف جل

صاصه سبحانه بجلب املنافع ودفع ملا كان من معاين الربوبية اخت سابًعا:

أودع اهلل يف  بام - احلاجات فإن العباد ءوقضا ،وتفريج الكروب ،املضار

 ويترضعونرهبم يلجأون إىل  -الصفات  ذهرهبم هب ةفطرهم من معرف

  .(1) إليه يف الشدائد وامللامت 

  -:معنى العرش  املسألة السادسة عرش :

 . (2)  رسير امللك  العرش لغة :

والعرش يف كالم العرب: رسير امللك، يدلك عىل "وقال األزهري: 

إِِن ِ وََجدتُّ ﴿: ذلك رسير ملكة سبأ، سامه اهلل جل وعز عرشًا فقال
ةً 

َ
َعِظيمٌ اْمَرأ ء  َولََها َعرٌْش  ِ ََشْ

ِمن ُك  وتَِيْت 
ُ

ْم َوأ  .(3) ﴾َتْملُِكُه

                                                           
  " 101ـ  96انظر وهلل األمساء احلسىن للشيخ عبد العزيز اجلليل  ص :   (1)
 (.4/264معجم مقاييس اللغة )  (2)
 (.1/413غة )، انظر: هتذيب الل [23]النمل  (3)
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و الَعْرشِ }قال الطربي   . (1) " ام دونهذو الْسير املحيط ب"يقول:   {ذ 

هو رسير ذو قوائم حتمله املالئكة، "قال ابن كثري:  العرش اصطالحا ً : 

 . (2) "املخلوقاتوهو كالقبة عىل العامل، وهو سقف 

)والعرش خملوق عظيم رشيف كريم ليس فوقه : قال القرطبي و

 العرش العظيم، له قواِئم  ِعظاٍم، حتِمل ه ":  قال ابن كثري و ، (3) خملوق

 .(4) " املالئكة الكرام

  ـعرش : صفة العرش : املسألة  السابعة 

وحتمله ثامنية من املالئكة هلم عظمة يف اخللق وهم  ،عرش عظيم

 املالئكة املقربون حول العرش .  "والكروبيون  

األحاديث واآلثار الدالة عىل أن لعرش الرمحن محلة من املالئكة من 

 . َيملونه

َك فَوَْقُهْم يَوَْمئِذ  َثَمانَِيةٌ َوَيحْ ﴿قال تعاىل :   ِ روى أبو  ، (5)﴾ِمُل َعرَْش َرب

أ ذن يل أن ))قال:  أن رسول اهلل  ود عن جابر بن عبد اهللدا

ث عن ملك من مالئكة اهلل، من محلة العرش، إن ما بني شحمة  أ حد 

 .(6 ) ((أذنه إىل عاتقه مسرية سبعامئة عام

                                                           
 (.38-24/37)تفسري الطربي  (1)
 ( .12 /1": )والنهاية البن كثري "البداية (2)
 ( .158-157األسىن يف شرح أمساء هللا احلسىن أليب عبد هللا القرطيب )ص  (3)
 (.3ص 1البداية والنهاية البن كثري )ج (4)
 [17] احلاقة :  (5)
 . ( 4727رواه أبوداود برقم )   (6)
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 اْلِفْرَدْوَس  َفَسل وه   اهلل َ َسَأْلت م   َفإَِذا )): ي قال النب . أنه سقف اجلنة:

مْحَنِ  َعْرش   َوَفْوَقه   اجْلَن ةِ  َوَأْعىَل  اجْلَن ةِ  َأْوَسط   َفإِن ه   ر  َأهْنَار  تَ  َوِمنْه   الر  َفج 

  (1) ((اجْلَن ةِ 

 : ـ "خلقه  إثبات علو اهلل عىل  "عرش :  ثامنة املسألة ال

وحتته سبعة أدلة يف القرآن، كلها  ه ستواء اهلل عىل عرشالترصيح با - 

 دليل عىل علو اهلل عىل خلقه .  عرشه فيها ترصيح باستواء اهلل عىل 

العيل: اسم من ،  (2)﴾َوُهَو الَْعِّلُّ الَْعِظيمُ ﴿الترصيح بوصف العلو  -

أسامئه؛ فله العلو بكل معانيه، وله الفوقية بكل معانيها: ذاتا، وقدرا، 

ذكر بعض العلامء أن يف القرآن الكريم أكثر من ألف دليل لقد  .(3) وقهرا

وأما األدلة من السنة املطهرة فهي كثرية جًدا ال تكاد   عىل علو اهلل،

 والعلو دل عليه الكتاب والسنة واالمجاع والفطرة والعقل .  . (4) حتىص

 : ـ عرش : أنواع العلو املثبتة هلل تعاىل   تاسعة املسألة ال

 وصفة العلو صفة ثابتة هلل تعاىل وتشمل : ـ   ،االرتفاع :العلو

 .علو الذات، ومعناه إن اهلل بذاته فوق خلقه .1

علو القدر، ومعناه أن اهلل ذو قدر عظيم ال يساويه فيه أحد من  .2

 .خلقه، وال يعرتيه معه نقص

                                                           
 .(  7423واه البخاري ) ر   (1)
 .[255البقرة:  (2)
 . 110مقاصد العقيدة  الواسطية   للشيخ عبد الرمحن الرباك ص   (3)
 .)إثبات علو هللا ومباينته خللقه(  للشيخ محود بن عبدهللا  التوجيري   (4)
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رج أحد ملخلوقات فال خيعلو القهر، ومعناه أن اهلل تعاىل قهر مجيع ا .3

  .)1) منهم عن سلطانه وقهره

 مذهب أهل السنة يف األسَمء والصفات  : ـ 

ويصفونه بام وصف به نفسه  ويثبتون هلل االيامن باالسامء والصفات 

وال  ،تشبيه وال  ،من غري حتريف يف كتابه أو عىل لسان رسوله 

 .   تكييفوال   ،تعطيلومن غري   ،ُتثيل

  : ـ" استواء اهلل عىل عرشه "اثبات   : لة العرشون املسأ

 ـ   :ستواء اال

 . مستوي عىل عرشه سبحانه   فنؤمن بأنه   تعاىل،هلل  صفة ثابتة االستواء

 عند السلف . معني استواء اهلل 

 ـ  هي:جاء عن السلف تفسري االستواء بأربعة معاين 

 االرتفاع .  الصعود، االستقرار، العلو،

 ن القيم  : ـ قال اب

 امن ــــــحقا به لنكون ذا إي          ا ـــــــقالوا له ما ذاك نعرف ربن

 فوق السامء مباين األكوان          وه ــــفأجاب نعرفه بوصف عل

 (2) لطانـالرفيع فجل ذو الس         ه سبحانه حقا عىل العرشـوبأن

                                                           
 . 35مذكرة العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمني ص   (1)
 . رمحه هللانونية ابن القيم  (2)
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 :ليله قوله تعاىلود، العلووالصعود واالرتفاع يرجعان إىل معني "

ُن لََعَ الَْعرِْش اْستََوى﴿ وقد ذكر يف سبعة مواضع من القرآن  , (1)﴾الرذْْحَ

يف سورة األعراف، ويونس، والرعد، وطه، والفرقان، وتنزيل، 

 . (2) "والسجدة، واحلديد

    : ـمعنى الوالية  :  املسألة الواحدة والعرشون 

ش العظيم أن يتوالّك يف الدنيا واآلخرة، أسأل اهلل الكريم رّب العر "

وأن جيعلك مباَركـًا أينام كنت، وأن جيعلك ممّن إذا أ عطَي شكر، وإذا 

  "ابت يل صرب، وإذا أذنب استغفر، فإّن هؤالء الثالث عنوان السعادة  

 ووالية خاصة  ،والية عامة     :نوعان الوالية 

يتوالهم ووشؤوهنم  هبر عبادفهو سبحانه يد ،حتت ملكه :الوالية العامة

كل العباد  ،كل العباد داخلني حتت هذا النوع من الوالية ،وهو وليهم 

  .مورهم أويدبر ويقلب  ،يدبرهم اهلل ويدبر شؤوهنم

بحيث يثبتهم وَيميهم من  ،وتكون للمؤمنني  : الوالية اخلاصة 

 ولكنه سبحانه معهم .  ،وقد يبتليهم ،الشهوات والشبهات

 

 

 

                                                           
 .[5:طـه]  (1)
 . 37انظر  مذكرة العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمني ص   (2)
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 ـ:صفات أولياء اهلل تعاىل   العرشون  :الثانية و  ألة املس

َوََل ُهْم ََيَْزنُوَن  ﴿قال اللـه تعاىل:  ِ ََل َخوٌْف َعلَيِْهْم  ْوِِلَاَء اَّلَل 
َ

ََل إَِن  أ
َ

أ
  ِ َرة نَْيا َوِِف اآْلِخ اُِل   ِ َياة ِِف اْْلَ ىَٰ  َُهُم الْبُْْشَ ُقوَن ل يَن آَمُنوا َوََكنُوا َيَت  ِ  ََل اََّل 

ِ  لََِكَِماتِ  بِْديَل تَ  َٰلَِك   اَّلَل  زُ  ُهوَ  َذ  .(1)﴾ الَْعِظيمُ  الَْفْو

أال إن أنصار اللـه ال خوف عليهم يف اآلخرة من عقاب  "قال الطربي:  

َيزنون عىل ما  ال اللـه، ألن اللـه ريض عنهم فآمنهم من عقابه وال هم

 . (2)  " فاهتم من الدنيا

 . (3) " مؤمنا تقيا كان هلل وليا فكل من كان " قال شيخ اإلسالم: 

املراد بويل اهلل العامل باهلل تعاىل املواظب عىل  "قال احلافظ ابن حجر:  -

 (4) " طاعته املخلص يف عبادته

وإذا كان أولياء اهلل هم املؤمنني املتقني فبحسب  "قال شيخ اإلسالم:   -

ل إيامنا وتقوى إيامن العبد وتقواه تكون واليته هلل تعاىل، فمن كان أكم

بحسب  . فالناس متفاضلون يف والية اهلل كان أكمل والية هلل

 . (5) " تفاضلهم يف اإليامن والتقوى

 

 

                                                           
 [64]يونس:   (1)
  " 216تفسري الطربي "  ص   (2)
 (.206/ص  1)ج جمموع فتاوى ابن تيمية   (3)
 (.350/10) فتح الباري البن حجر  (4)
  (.13)ص  تيميةوأولياء الشيطان البن الفرق بني أولياء الرمحن  (5)
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 ـ:درجة والية اهلل عىل حسب التقوي: والعرشون  الثالثة  املسألة

َم  ﴿ ثالثة أقسام بينها قوله جل وعال -فيام نعلم -مراتب التقوى   ُث
َرثَْنا الِْكَتاَب  ْو

َ
يَن أ ِ اَّلذ هِ َوِمنُْهْم   ٌِم نِلَْفِس ْم َظال ْن ِعَبادِنَا فَِمنُْه َطَفيَْنا ِم ْص ا

َياتِ   .(1) ﴾ُمْقَتِصٌد َوِمنُْهْم َسابٌِق بِاْْلَ

فاملتقي هلل الكامل هو السابق باخلريات الذي أدى : ـ  املرتبة األوىل

مة وهو الفرائض وترك املحارم واجتهد يف أنواع اخلري، فهذا هو يف الق

 .ل وهو كامل التقوىاألفض

 .) أصحاب اليمني ( مرتبة األبرار املقتصدينـ  : واملرتبة الثانية

الذين أدوا الواجبات وتركوا املحرمات، لكن ليس عندهم مسابقة يف 

أنواع اخلري والتطوعات، بل اقترصوا عىل أداء الواجب وترك املحرم، 

 .أيضاً ار هؤالء يقال هلم: املقتصدون ويسمون األبر

من  مرتبة الظامل لنفسه، وهواملوحد هلل، لكن عنده  ـواملرتبة الثالثة :

ْم  ﴿:  و املراد بقوله املعايص والسيئات والكبائر فيام دون الرشك .  َفِمنْه 

  .(3) يعني: يف املعصية(2) ﴾هَظامِلٌ لِنَْفِس 

 

 

 

                                                           
 [. 32]فاطر: (1)
 .[ 32]فاطر: (2)
 .   موقع االمام ابن ابز  (3)
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 : ـ: معنى البكةوالعرشون  الرابعة املسألة 

وهبذا يتضح أن الربكة هي ثبوت اخلري ودوامه،  ،الزيادةهي  ":الربكة 

َلَِن ُمَبارَ ﴿ وقوله : (1) "أو كثرة اخلري وزيادته، أو مها معا   َن وََجَع ۡي
َ

ًَك أ
قال جماهد ، وعمرو بن قيس ، والثوري : وجعلني معلام  ، (2)﴾َما ُكنُت 

سليامن  وقال ابن جرير : حدثني ،ويف رواية عن جماهد : نفاعا  ،للخري 

بن عبد اجلبار ، حدثنا حممد بن يزيد بن خنيس املخزومي ، سمعت 

وهيب بن الورد موىل بني خمزوم قال : لقي عامل عاملا هو فوقه يف العلم ، 

محك اهلل ، ما الذي أعلن من عميل ؟ قال : األمر باملعروف فقال له : ير

عباده ، وقد ىل إ فإنه دين اهلل الذي بعث به أنبياءه ؛والنهي عن املنكر

َِن ُمَبارَ ﴿ أمجع الفقهاء عىل قول اهلل : ۡيَن َما ُكنُت وََجَعلَ
َ

، وقيل  (3)﴾ًَك أ

 .(4)أينام كان: ما بركته ؟ قال : األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، 

 : ـ  أنواع البكة : والعرشون  امسة املسألة اخل

 طلب الربكة ال خيلو من أمرين : ـ 

 : ـ     مرشوع  أن يكون التبك

 والتربك املرشوع له أنواٌع كثريٌة، فمنها: 

                                                           
 .38-37التربك. أنواعه وأحكامه للجديع ص  (1)
 .[31]مرمي: (2)
 .[31]مرمي: (3)
 .(203 /5تفسري ابن كثري ) (4)
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كَِتاٌب   تعاىل: قال ،"القرآن" مثل معلوم   رشعي   بأمر   التبك -أ
نَزنْلَاهُ 

َ
 ، وِمن بركته:  إَِِلَْك ُمَباَركٌ أ

 . أن  من أخذ به حصل له الفتح، فأنقذ اهلل بذلك أممًا كثريًة ِمن الرشك. 1

 رف الواحد بعرش حسنات . . أن  احل2

 .(1)، ونحومها والذكر ،التربك بأمٍر حيسٍّ معلوٍم، مثل العلم، والدعاء

واألعيان التي ورد فيها النص فاألماكن التبك باألماكن واألزمان   - ب

 ، املسجد األقىصو املسجد النبوي،و ،املسجد احلرام  ومنها :املساجد ك

 م.والشا ،واملدينة  ،ومكة املكرمة 

ويوم  ،وعرش ذي احلجة  ليلة القدر ،ورمضان ،   : شهر زمنة ومنهاواأل

 وحضور جمالس الذكر. ،والثلث األخري من الليل ،اجلمعة 

واللبن  ،واخليل  ،والنخل  ،وشجر الزيتونماء زمزم ،   واالعيان ومنها:

 .السحور  وأكل ،واحلبة السوداء ،

 .وشعرهم وريقهم ...الخكالتربك بعرقهم  ،واألنبياء يف حياهتم 

 -املمنوع :  ك التب

 -ومن أنواع التربك الغري مرشوع:  

بعد وفاته، أما يف حياته فقد كان الصحابة يتربكون ـ التربك بالنبي 

 . أما بعد وفاته فال يتربك به   وريقة، بوضوئه ،

 ـ  التربك بليلة اإلرساء واملعراج .  

                                                           
  .(194/ ص  1) ج  القول  املفيد على كتاب التوحيد للشيخ حممد بن عثيمني   (1)
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 .  ـ التربك بمولد  النبي 

 ثارهم . آالتربك بذوات الصاحلني ، وـ 

 ـ التربك بالقبور . 

  وهو عىل قسمني : باألشجار واألحجارـ التربك 

رشك أكرب ومن أمثلته : التربك بشجر أو حجر أو ميت أو قرب أو -1

 صنم أو وثن معتقدا أهنا تنفع وترض من دون اهلل .

يت أو قرب أو ذا تربك بشجر أو حجر أو مرشك أصغر ومن أمثلته : إ -2

 . (1)صنم أو وثن معتقدا أنه سبب حلصول الربكة

أعطَي شكر، وإذا إذا  ":   قوله  يف والعرشون  :  سادسة املسألة ال

  "ابُتيل صب، وإذا أذنب استغفر، فإّن هؤالء الثالث عنوان السعادة 

 أركان السعادة : ـ 

يستوجب الصرب ، وابتالء  ،فاملرء يف حياته ما بني نعمة تستحق الشكر 

والسعادة ال  ،فهذه ثالثية  السعادة  للمرء  ،وذنب يتطلب االستغفار

 ،والتوكل عىل اهلل ،والقرب من اهلل تعاىل ،والعلم ،ال باإليامن إتكون 

 .  واليقني  

ليس يف الدنيا نعيٌم يشبه نعيم ":  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 . (2) "والعلم  اآلخرة إال نعيم اإليامن

                                                           
 أنظر ) التربك وأنواعه وأحكامه ( د . انصر عبد الرمحن اجلديع .  (1)
 . ( 31ـ ص  28جمموع الفتاوى ) (2)
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ْح لََك َصْدَركَ  :رسوله يقول تعاىل ـ ممتنًا عىل  لَْم نَْْشَ
َ

نوسعه  :أي (1) أ

اهلل، واالتصاف بمكارم األخالق، واإلقبال إىل  لرشائع الدين والدعوة

فلم يكن ضيًقا حرًجا، ال يكاد ينقاد  ،عىل اآلخرة، وتسهيل اخلريات

 .(2) خلري، وال تكاد جتده منبسًطا

ْح َلَك َصْدَرَك َوَوَضْعنَا َعنَك : قوله تعاىل:ل ابن القيم قا " َأمَلْ َنرْشَ

ِذي َأنَقَض َظْهَرَك  َوَرَفْعنَا َلَك ِذْكَركَ  رشح اهلل صدر "، فقال: ِوْزَرَك  ال 

ووضع عنه وزره كل الوضع، ورفع ذكره كل رسوله أتم الرشح، 

  .(3) "الرفع، وجعل ألتباعه حظرا من ذلك

 الثالثة : ـ  هذه األركان قق املسلم كيف حي :ة والعرشون سابعسألة الامل

وهي شكر القلب ، وشكر اللسان ،  أركانه،َيقق العبد الشكر بتحقيق ـ 

 وشكر اجلوارح . 

بالقلب: خضوعًا واستكانًة ،  يكون:: الشكر قال ابن القيم

 . (4) داً وباللسان : ثناًء واعرتافًا ، وباجلوارح : طاعًة وانقيا

َساء ﴿ :الصرب عند البالء عندما يتذكر قوله تعاىلـ  ِِف اْلَأ يَن  ابِرِ َوالصذ
ولَـئَِك ُهُم 

ُ
وا َوأ يَن َصَدقُ ِ ولَـئَِك اَّلذ

ُ
ِس أ اْلَأ اء وَِحَي  ذ والُضذ

ُقونَ   .(1)﴾الُمتذ

                                                           
 . [1]الشرح: (1)
 . 944ص  تفسري الشيح ابن سعدي  (2)
  .( 331) ص :  3ج /   القيمبدائع التفسري البن   (3)
 .( 246/  2" مدارج السالكني " )   (4)
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عجبا ألمر املؤمن إن أمره كله خري وليس ذلك )): قول الرسول 

صابته رساء شكر فكان خريا له وإن أصابته رضاء ألحد إال للمؤمن إن أ

 . (2) (( صرب فكان خريا له

 تعاىل،ـ االستغفار يكون بالرجوع هلل تعاىل عند كل ذنب واالنابة هلل 

فإذا  االستغفار،وهو صقل وتنظيف للروح والقلب فليكثر العبد من 

ر يف املجلس أكثر من سبعني مرة فكيف فيستغ كان سيد اخللق 

 نا بحال

ول  اهلل ِ   وعِن اْبِن َعب اسٍ  ْستِْغَفار، َجَعَل مْن َلِزم اال )) ملسو هيلع هللا ىلصَقال: قاَل َرس 

ل  َهمٍّ َفرًجا، َوَرَزَقه  ِمْن حْيث  الَ  ل  ِضيٍق خمْرًجا، ومْن ك  اهلل  َله  ِمْن ك 

 . (3) (( ََيَْتِسب  

 ـ  لطالبه بالرشد للطاعة  :دعاءه  والعرشون :املسألة الثامنة 

: هو االستقامة عىل طريق احلق، وهو ضد الغي؛ ألن الغي معنى الرشد 

  .هو الضالل 

 . (4)والطاعة: هي موافقة أمر الرشع، بفعل املأمور، واجتناب املحظور

 

 

                                                                                                                          
 .[177]البقرة:  (1)
 (.2999رواه مسلم )  (2)
 (.1518)رواه أبو داود   (3)
 .تيسري الوصول إىل شرح ثالثة األصول الشيخ د. عبدهللا بن محود الفريح  (4)
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 : ـ معنى احلنيفية  والعرشون :  املسألة التاسعة 

يفية هي أن تعبد اهلل خملصا له الدين، واحلن  :احلنيفية ملة إبراهيم وهي

التوحيد، وهي دين اإلسالم، سميت حنيفية لكوهنا من احلَنَف، وهو 

 .امليل، لكوهنا مائلة عن الرشك؛ وهلذا تسمى دين اإلسالم

، حنيفا أي مائال عن الرشك  مسلامً  إبراهيم عليه السالم كان حنيفاً  

 إِنذ إِبَْراهِيمَ قال تعاىل :  التوحيد واإلخالص هلل إىل  ومعرضا عنه
كِيَ  ْْشِ َْم يَُك ِمَن الُْم ِ َحنِيًفا َول ذ ِ ًة َقانًِتا َّلل  مذ

ُ
 .  (1) ََكَن أ

 .(2)فاحلنيف من أوصاف إبراهيم عليه السالم    

 :ويقول العالمة السعدي 

مقبال عىل اهلل ، معرضا عام سواه ، قائام بالتوحيد ، تاركا  أي "حنيفًا  

عه اهلداية ، ويف اإلعراض عن ملته للرشك والتنديد ، فهذا الذي يف اتبا

 . (3) "الكفر والغواية 

 : ـ اختصاص إبراهيم عليه السالم باحلنفية   : ثالثون املسألة ال 

 فقد ، عليه السالم  أفضل األنبياء بعد نبينا حممد  لكون إبراهيم 

التوحيد من التعذيب ومن االمتحان ما مل يلقه إىل  القى يف سبيل الدعوة

فإن األنبياء الذين جاءوا  ،األنبياء و، فصرب عىل ذلك ، ولكونه أبغريه 

 فاحلنيفية ملة مجيع األنبياء ، وهي الدعوة ،من بعده كلهم من ذريته 

                                                           
 .[120النحل:]  (1)
 موقع الشيخ عبد العزيز الراجحي.   (2)
 .(67" تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان " )ص/  (3)
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التوحيد والنهي عن الرشك ، هذه ملة مجيع الرسل ، لكن ملا كان إىل 

إلبراهيم مواقف خاصة نحو هذه امللة نسبت إليه وملن جاء بعده ، 

هيم ، وهي ملة التوحيد نبياء كلهم من بعده كانوا عىل ملة إبراواأل

 .(1) واإلخالص هلل  

 : ـ الغاية التي خلق اهلل من أجلها اخللق   : املسألة الواحدة والثالثون  

اهلل خلق املخلوقات، وأوجد املوجودات لغاية يريدها، وحكمة  

 يعلمها، ومل خيلقهم سدى، ومل يرتكهم مهاًل.

فقد أرسل الرسل، وأنزل الكتب، وبني طريق السعادة ليسلك  ولذلك

ولقد خلق  ،من االقرتاب منهاروا فيها، وطريق الغواية ليحذالسالكون 

قاموا  هم  سامية هبا حياهتم وسعادهتم إنة اهلل اجلن واإلنس لغاية عظيم

ِِلَْعبُ :تعاىلهبا، قال اهلل  نَس إَِلذ  نذ َواْْلِ َلْقُت اْْلِ وقال  ،(2)ُدونِ َوَما َخ

ََل تعاىل:  ذُكْم إَِِلَْنا  ن
َ

َما َخلَْقَناُكْم َعَبًثا َوأ نذ
َ

فََحِسبُْتْم أ
َ

أ
 .(3)تُرَْجُعونَ 

 

 

 

 

                                                           
 صول للشيخ صاحل الفوزان . شرح ثالثة األ  (1)
 .[56]الذارايت: (2)
 .[115]املؤمنون: (3)
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 ـ  تعريف العبادة : الثالثون :الثانية و  املسألة 

) العبادة  : قال فالعبادة  وقد عرف شيخ اإلسالم ابن تيمية 

اه من األقوال واألعامل الباطنة اسم جامع لكل ما َيبه اهلل ويرض

 .  (1) والظاهرة  (

: ) واملحبة مع اخلضوع هي العبودية التي خلق وقال ابن القيم

فإهنا غاية احلب بغاية الذل وال يصلح ذلك إال له سبحانه اخللق ألجلها 

واإلرشاك به يف هذا هو الرشك الذي ال يغفره اهلل وال يقبل لصاحبه 

 . (2)"عمال ( 

 رشوط قبول العبادة  : ـ  الثالثون :و  الثالثة  ألة املس

  -: الرشط األول

هو : أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعامله الظاهرة و اإلخالص  

ِ ََل نُرِيُد ﴿قال تعاىل : وجه اهلل والباطنة ابتغاء  ِ ٱَّللذ َما ُنۡطعُِمُكۡم لِوَۡجه إِنذ
ًرا  .(3) ﴾ ِمنُكۡم َجَزاٗٓء َوََل ُشُكو

َمَر ْبَن اخْلَط اِب  وَل اهلل ِوعن ع  ول  :  َقاَل َسِمْعت  َرس  إِن اَم   "َيق 

ْنَيا  ه  إىَِل د  ل  اْمِرٍئ َما َنَوى َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرت  اأْلَْعاَمل  بِالن ي اِت َوإِن اَم لِك 

ه  إىَِل مَ  َها َفِهْجَرت  ح 
ِصيب َها َأْو إىَِل اْمَرَأٍة َينْكِ  . (4) "ا َهاَجَر إَِلْيِه ي 

                                                           
  (.13/1للشيخ عبد الرحيم السلمي ) شرح رسالة العبودية البن تيمية  (1)
  (. 183الفوائد البن القيم ) ص :  (2)
 [.10]اإلنسان: (3)
 (.1) بدء الوحي/ رواه البخاري (4)
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  -: الرشط الثاين

لذي أمر اهلل تعاىل أن ال ي عبد إال به وهو متابعة موافقة العمل للرشع ا

: فيام جاء به من الرشائع فقد جاء يف احلديث عن النبي  النبي 

 .( 1 ) ((من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد ))

خالص واملتابعة سببا لقبول األعامل فإن اهلل جعل اإل  " قال ابن القيم :

  . (2)  "فإذا فقد مل تقبل األعامل 

ْحَسُن ﴿":وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
َ

ُ ُكْم أ ي
َ

ِِلَبْلَُوُكْم أ
قال الفضيل بن عياض : أخلصه وأصوبه. قالوا. يا أبا عيل :  (3)﴾َعَمًَل 

صوابًا مل  ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصًا ومل يكن

يقبل، وإن كان صوابًا ومل يكن خالصًا مل يقبل حتى يكون خالصًا 

صوابًا. واخلالص أن يكون هلل، والصواب أن يكون عىل السنة. وذلك 

ِه َفْلَيْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا وال  }:  حتقيق قوله تعاىل وا لَِقاَء َرب  َفَمن َكاَن َيْرج 

ِه َأَح  ْك بِِعَباَدِة َرب  رْشِ   . (4) {دًا ي 

 

 ـ  والثالثون : أركان العبادة :املسألة الرابعة 

 للعبادة ثالثة أركان هي : ـ  

  .  وف  واخل   ـ والرجاء  ـ احلب

                                                           
 (.3243األقضية/رواه مسلم )  (1)
 .1/135الروح   (2)
لك:  (3)

ُ
 .[2]امل

 .(333 /1جمموع الفتاوى" )، انظر:  [110]الكهف:  (4)
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جل  -واخلوف منه  -سبحانه  -ورجاؤه  -تبارك وتعاىل  -حب اهلل 

ال بد منها يف الطاعات   -أركان العبودية فهذه الركائز الثالث  -وعال 

والعبادات مجيعها، صالتك وصيامك، وحجك وصدقتك، وكل كلها، 

 طاعة تتقرب إىل اهلل هبا ال بد أن تقيمها عىل هذه األمور الثالث:

 ف : ـ قال بعض السل

َو "  َو زنديق َومن َعبده بالرجاء َوحده َفه  من عبد اهلل باحلب َوحده َفه 

َو حروري َومن َعبده ب احلب مرجئ َومن َعبده باخلوف َوحده َفه 

ؤمن موحد َو م   .(1) "َواخْلَْوف والرجاء َفه 

   قال ابن القيم رمحه اهلل : ـ 

بمنزلة الطائر؛ فاملحبة رأسه واخلوف القلب يف سريه إىل اهلل عز  وجل  "

والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس واجلناحان فالطري جيد الطريان، 

هو عرضة لكل ناحان فومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد اجل

يف الصحة جناح  ولكن السلف استحبوا أن يقوى   ، صائد وكارس 

يقوى جناح الرجاء اخلوف عىل جناح الرجاء، وعند اخلروج من الدنيا 

 .  (2) "عىل جناج اخلوف

                                                           
 .( 112العبودية البن تيمية رمحه هللا ) ص :  (1)
 .( 415ص  1مدارج السالكني  ) ج /  (2)
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وخوًفا من  لثوابه، ورجاءً  - سبحانه –له حبرا  -جل وعال  -تعبد اهلل  

وَن ﴿   شأن احلب:يف تعاىل قال اهلل  ،عقابه جال وعال  ْم َُتِبُّ إِن ُكنُت ْل  قُ
 ُ ذبُِعوِِن َُيْبِبُْكُم اَّللذ َ فَات  .(1) ﴾ اَّللذ

ِ فَلَْيْعَمْل َعَمًَل فمن َكن  ﴿يف شأن الرجاء:  وقال  ِه يَرُْجو لَِقاَء َرب 
َحًدا

َ
ِ أ ِه ب  ِ َر َوََل يُْْشِْك بِعَِباَدة ا    ﴿يف شأن اخلوف:   وقال  (2) ﴾َصاِْلً

ْؤِمنِيَ فَََل  ُكنُتم مُّ وِن إِن  وََخافُ هذه األركان  ومجع   ،(3)﴾  ََتَافُوُهْم 

يَن ﴿ ء:من سورة اإلرسا وله يف ق اجتمعت  الثالثة للعبادة ِ ولَئَِك اَّلذ
ُ

أ
ُه  َت َوَيرُْجوَن رَْْحَ قَْرُب 

َ
ُهْم أ يُّ

َ
ِِهُم الْوَِسيلََة أ يَْدُعوَن يَبَْتُغوَن إىَِل َرب 

عَ  ًراَوَيَخافُوَن  َِك ََكَن ََمُْذو َعَذاَب َرب  إِنذ   .  (4 ) ﴾ َذابَُه 

 : ـدراسة التوحيد تتطلب معرفة  والثالثون :  املسألة اخلامسة  

 وحتقيقه   . وأدلته ـ  معرفة  التوحيد  1   

من وما ينافيه وينايف كامله الواجب  ـ  ومعرفة ما يضاد التوحيد 2  

ه ويذهب نوره من املعايص وما ينقصوالبدع .  ،الرشك بنوعيه

 والفواحش . 

      ضد التوحيد الرشك ..  

                                                           
 [.31] آل عمران :   (1)
 [ . 110]الكهف :   (2)
   [.175] آل عمران :   (3)
  -انظر : أركان العبادة القلبية الشيخ عبدالرزاق بن عبداحملسن البدر  ،[ 57]اإلسراء:   (4)

   موقع األلوكة الشرعية .
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 ما معنى حتقيق التوحيد ؟ ! 

 تصفيته وتنقيته  وختليصه من شوائب الرشك والبدع واملعايص .   

 والثالثون : تعريف التوحيد : ـ  املسألة السادسة 

 "واحداً مصدر وّحد يوّحد، أي جعل اليشء  "التوحيد لغة:

 ."بام خيتص به  إفراد اهلل " عام وهو تعريف 

 ـ  أنواع التوحيد ثالثة :

  "باخللق، وامللك، والتدبري  إفراد اهلل  "توحيد الربوبية: وهو ـ 

  "بالعبادة إفراد اهلل  "توحيد األلوهية وهو ـ 

بام سمى اهلل به نفسه   إفراد اهلل "توحيد األسامء والصفات وهو ـ 

، وذلك بإثبات ما  تابه أو عىل لسان رسوله ووصف به نفسه يف ك

وال تشبيه وال ُتثيل ومن غري تعطيل وال  أثبته من غري حتريف

  . (1)"تكييف

 تعريف الرشك : ـ  والثالثون :  املسألة  السابعة 

 : التسوية   .  الرشك لغة 

حقيقة "قال ابن سعدي:  ،:  أن جتعل مع اهلل ندا  الرشك اصطالحاً 

عَبد املخلوق كام يعَبد اهلل، أو يعظ م كام يعظ م اهلل، أو يرَصف الرشك أن  ي 

  .(2)   "له نوع من خصائص الربوبية واإلهلية

 

                                                           
 .ابب التوحيد -انظر جمموع فتاوى و رسائل الشيخ حممد صاحل العثيمني اجمللد األول  (1)
 . للشيخ ابن سعدي  (2/  499تيسر الكرمي الرمحن ) (2)
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 :ـ: أنواع الرشك  والثالثون الثامنة سألة امل

كل رشك أطلقه "، وهو: األكبالرشك  النوع األول:والرشك نوعان: ـ 

العبد مثل أن يرصف  "هالشارع وكان متضمنًا خروج اإلنسان عن دين

 ومثل أن يدعو هلل ندًا .   ،لغري اهلل  من أنواع العبادة هلل  شيئاً 

كل عمل قويل، أو فعيل أطلق عليه "وهو:  ،الرشك األصغر النوع الثاين:

 . (1)"امللةالرشع وصف الرشك ولكنه ال خيرج من 

 : ـ ومن أمثلته  

 .(2)حتسني العمل (  يسري الرياء الداخل يفو)يسري الرياء  :قلبي

 . احللف بغري اهلل  :قويل 

 تعليق التامئم .  :فعيل 

   :ـألصغراالفرق بني الرشك األكب والرشك  : والثالثون  تاسعة املسألة ال

َ ََل  الرشك األكرب صاحبه خملد يف النار والدليل قوله تعاىل : إِنذ اَّللذ
َما  ِهِ َوَيْغفُِر  َك ب ُْْشَ ن ي

َ
ََشاءُ َيْغفُِر أ َٰلَِك لَِمن ي  . (3) ُدوَن َذ

 
 ـ أما األصغر إذا دخل النار فإنه ال خيلد فيها . 

 إىَِلَٰ  َوقَِدْمَناـ الرشك األكرب حمبط جلميع األعامل والدليل قوله تعاىل :
نْ  َعِملُوا َما هُ  َعَمل   ِم ًرا َهَباءً  فََجَعلَْنا نُثو  .(4)مذ

                                                           
  (.42ص :  ) مد بن عثيمني األصول الثالثة للشيخ حم (1)
 .سؤال وجواب يف العقيدة للشيخ حافظ احلكمي 200انظر: كتاب  (2)
 [.98النساء : ] (3)
 [.23الفرقان : ] (4)
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 ط . ـ األصغر يبطل العمل الذي خالطه فق

 ـ  الرشك األكرب خمرج من امللة ألنه ينقض أصل التوحيد . 

 ـ أما  الرشك األصغر فال خيرج من امللة . 

 ـ الرشك األكرب يستبيح الدم واملال . 

 ـ أما الرشك األصغر فصاحبه ال يستباح الدم واملال . 

ـ التوبة من الرشك األكرب تكون باإليامن ألنه زال أصل اإليامن بالرشك 

 األكرب . 

ـ أما الرشك األصغر فتكون بالتوبة من ذلك الذنب والندم عليه 

 واإلستغفار . 

 ـ صاحب الرشك األكرب جيب الرباءة منه لكفره . 

ـ أما صاحب الرشك األصغر فيواىل عىل طاعته ويعادى عىل معصيته . 

 ففيه إيامن ومعصية . 

 : ما ُيرج من امللة : ـ  املسألة األربعون 

 ك األكرب . ـ الرش

 ـ الكفر األكرب . 

 ـ النفاق األكرب . ) النفاق االعتقادي ( 

   : ـاألكب قسام الرشك أ  : واحدة واألربعون املسألة ال

 رشك العبادة -1 

 رشك الدعاء  - 2

 رشك املحبة   -3 
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 رشك الشفاعة  - 4

 رشك الطاعة واالتباع .  - 5 

   : ـعبادةرشك ال : ربعون األ الثانية و املسألة

الرشك يف عبادة اهلل هو الناقض األول من نواقض اإلسالم، حكم 

ُر  قال اهلل تعاىل:    ،املرشك يف الدنيا َك بِهِ َوَيْغفِ يُْْشَ ْن 
َ

َيْغفُِر أ َ ََل  إِنذ اَّللذ
وَن َذلَِك لَِمْن يََشاءُ  ن صاحبه  أوالدليل حلكمه يف اآلخرة  و  ،(1) َما ُد

ِ َفَقْد   ، قال اهلل تعاىل:-عوذ باهللن-خمّلد يف النار  بِاَّللذ يُْْشِْك  َمْن  ذُه  إِن
ُ َعلَيْهِ  َم اَّللذ نَْصار  َحرذ

َ
ْن أ الِِمَي ِم ُر َوَما لِلظذ ذا َواهُ انل

ْ
َة َوَمأ نذ  . (2)اْْلَ

اسم جامع لكل ما " : بأهنا  العبادة  عرف شيخ اإلسالم ابن تيمية  

   ."وال واألعامل الباطنة والظاهرةَيبه اهلل ويرضاه من األق

واملحبة مع اخلضوع هي العبودية التي خلق اخللق  " :وقال ابن القيم

ألجلها فإهنا غاية احلب بغاية الذل وال يصلح ذلك إال له سبحانه 

واإلرشاك به يف هذا هو الرشك الذي ال يغفره اهلل وال يقبل لصاحبه 

 .(3)  "عمال 

 

 

 

                                                           
 .[48]النساء: (1)
 الشيخ عبد العزيز الراجحي . موقع،  [72]املائدة: (2)
  .( 183الفوائد  البن القيم ) ص  (3)
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 : ـرشك الدعاء   : ألربعون وا ثالثة املسألة ال

كلمة الدعاء يف األصل مصدر من قولك: دعوت  تعريف الدعاء: ـ 

يل اليشَء إليك بصوت وكالم يكون  اليشء أدعوه دعاًء، وهو أن ُت 

 . (1)   "منك

 معنى الدعاء استدعاء  العبِد رب ه "اخلطايب:  قال الدعاء رشًعا:

ه منه املعونَة.  وحقيقته: إظهار االفتقار إىل اهلل تعاىل، العنايَة، واستمداد 

ة  ؤ من احلول والقّوة، وهو سمة  العبودية، واستشعار  الذل  والتربُّ

ة، وفيه معنى الثناء عىل اهلل   .(2)"، وإضافة اجلود والكرم إليهالبرشي 

 اهلل فقد أرشك . هو دعاء غري اهلل فمن دعاء غري  :ـ رشك الدعاء 

 . فمن رصفها لغري اهلل فقد أرشك   ـ  الن الدعاء عبادة

 أقسام الدعاء : ـ  واألربعون :  املسألة الرابعة 

 قسمني : إىل  الدعاء ينقسم

، وهو طلب ما ينفع ، أو طلب دفع ما يرض ، بأن يسأل  دعاء املسألة -1

 ،اهلل تعاىل ما ينفعه يف الدنيا واآلخرة ، ودفع ما يرضه يف الدنيا واآلخرة 

ملغفرة والرمحة ، واهلداية والتوفيق ، والفوز باجلنة ، والنجاة كالدعاء با

 إلخ .من النار، وأن يؤتيه اهلل حسنة يف الدنيا ، وحسنة يف اآلخرة ... 

واملراد به أن يكون اإلنسان عابدًا هلل تعاىل ، بأي نوع  :دعاء العبادة  -2

 ،وف من اهللمن أنواع العبادات ، القلبية أو البدنية أو املالية ، كاخل

                                                           
 (.2/792انظر: مقاييس اللغة )( 1)
 (.4شأن الدعاء )ص (2)
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واحلج ، وقراءة  ،والتوكل عليه ، والصالة والصيام ،رجائهو ،تهوحمب

واجلهاد يف سبيل اهلل ،  ،والتسبيح والذكر ، والزكاة والصدقة ،القرآن

 لخ.ااهلل ، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ..... إىل  والدعوة

 .(1)قائم بيشء من هذه العبادات فهو داٍع هلل تعاىل  فكل 

  : ـرشك املحبة   : واألربعون  امسة املسألة اخل

وَنُهْم َوِمَن قال تعاىل:   نَداًدا َُيِبُّ
َ

أ  ِ وِن اَّللذ ِمن ُد ِخُذ  ِس َمن َيتذ ذا انل
ْوَن  ْ يََر ْ إِذ يَن َظلَُموا ِ ِ َولَْو يََرى اَّلذ ا َّلِلذ َشدُّ ُحب 

َ
ْ أ يَن ءاَمُنوا ِ ِ َواَّلذ َكُحب  اَّللذ

 
َ

ْ الَْعَذاَب أ ِب إِذ َ َشِديُد الَْعَذا نذ اَّللذ
َ

ِ ََجِيًعا َوأ ةَ َّلِلذ يَن  نذ الُْقوذ ِ  اَّلذ
َ

أ تَََبذ
اۡلْسَباُب  َوقَاَل  ِِهُم  َعْت ب ْ الَْعَذاَب َوَتَقطذ ُوا

َ
َرأ ْ َو َبُعوا يَن اتذ ِ ْ ِمَن اَّلذ ُّبُِعوا ات

 مِ 
َ

أ ًة َفَنَتََبذ رذ نَلَا َك نذ 
َ

ْ لَْو أ َبُعوا يَن اتذ ِ ُم اَّلذ ا َكذالَِك يُرِيِه ْ ِمنذ نُْهْم َكَما تَََبذءوا
ْعَمـالَهُ 

َ
ُ أ ِ اَّللذ نلذار َن ا ـارِِجَي ِم يِْهْم َوَما ُهم ِِبَ  .(2)ْم َحَْسات  َعلَ

هؤالء املرشكون، أندادهم آهلتهم التي عبدوا مع اهلل، "قال ابن زيد: 

ًا هلل من حبهم َيبوهنم كام َيب الذين آمنوا اهلل، والذين آمنوا أشد حب

 .(3)  "هم آلهلتهم

قال اإلمام ابن القيم يف تفسري هذه اآلية:  أخرب تعاىل أن من أحب من 

 .(4)ن اختذ من دون اهلل أندادا دون اهلل شيئا كام َيب اهلل تعاىل فهو مم

                                                           
 -15( ، "تصحيح الدعاء" )ص 1/264) للشيخ ابن عثيمني انظر : "القول املفيد" (1)

 . للشيخ بكر عبد هللا أبو زيد (21
 .[167-166-165]البقرة: (2)
  .(3/280جامع البيان ) (3)
 ." 139ص : التفسريالقيم البن القيم  (4)
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فاملراد إذن برشك املحبة: حمبة العبودية املستلزمة لإلجالل والتعظيم 

تنبغي إال هلل وحده ال رشيك له، ومتى رصف  والذل واخلضوع التي ال

 .(1)العبد هذه املحبة لغري اهلل فقد أرشك به الرشك األكرب

  ـ :رشك الشفاعةواألربعون :  سادسة املسألة ال

، يعني أن "التوسط للغري بجلب منفعة أو دفع مرضة"الشفاعة هي: 

فعة إىل يكون الشافع بني املشفوع إليه، واملشفوع له واسطة جللب من

 املشفوع له، أو يدفع عنه مرضة.

 للشفاعة رشطان مها : ـ 

 واملشفوع له . : رضا اهلل عن الشافع.الرشط األول

 إذن اهلل تعاىل للشافع أن يشفع. الرشط الثاين:

َِٰت ََل ﴿ وهذه الرشوط جمملة يف قوله تعاىل: ََٰو َم لَك  ِِف ٱلسذ ن مذ ِ َوَكم م 
َشۡي  َفََٰعُتُهۡم  ُ لَِمن يََشآُء َوَيۡرَضَٰٓ   ً ُتۡغَِن َش َذَن ٱَّللذ

ۡ
ن يَأ

َ
ۢن َبۡعِد أ ِم  .(2)﴾ا إَِلذ 

النوع األول: شفاعة ثابتة صحيحة، وهي التي أثبتها والشفاعة نوعان: 

 .  ، وال تكون إال ألهل التوحيد اهلل تعاىل يف كتابه، أو أثبتها رسوله 

 ة، وهي شفاعة املرشكنيعة املنفيالثاين من أنواع الشفاعة :  الشفا النوع

وكل شفاعة تطلب من خملوق مما مل يأذن اهلل له، ومل يرض عن 

 . (3)املشفوع

                                                           
 .(63ص: )ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء  من كتاب أصول اإلميان يف  (1)
 .[26]النجم: (2)
  .( واخلمسونالسادسة والسابعة والثامنة شرحت الشفاعة مفصلة يف املسألة  )   (3)
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 احلامل للمرشكني للتوجه لغري اهلل يف العبادة أمرين : ـ 

َن  كام قال تعاىل :  ، األول : طلب القربة من هذه املعبودات ي ِ َواَّلذ
َنعْ  ْوِِلَاَء َما 

َ
ِهِ أ ن ُدون َُذوا ِم ُِبونَااَتذ ِ ُزلََْفَٰ إىل  ُبُدُهْم إَِلذ ِِلَُقر   .(1)اَّللذ

ََل تعاىل : ﴿قال  ، الثاين : طلب الشفاعة ِ َما  َوَيْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اَّلل 
 ِ اَّلل  ُهْم َوََل يَنَفُعُهْم َوَيُقولُوَن َهـُؤَلء ُشَفَعاُؤنَا ِعنَد   . (2)﴾ يَُُضُّ

 دون هبا الكامل . يوير ،الرفعة واملنزلة  :القربة  املراد هبا

 .  دفع النقائص  :الشفاعة 

    : ـرشك الطاعة واالتباع  : واألربعون  سابعة املسألة ال

طاعة يف حتليل ما حرم اهلل أو حتريم ما ال "رشك الطاعة واالتباع معناه : 

ن ﴿ "أحل اهلل قال تعاىل : م   ً ْرَبابا
َ

أ رُْهَبـاَنُهْم  ْم َو ْحَبـارَُه
َ

ْ أ وِن  اَتُذوا ُد
ِ َوالَْمِسيَح ابَْن َمْرَيَم َوَما  َِلذ اَّللذ َل إ ً َلذ إ ً واِحدا ْ إِلَـها وا ْ إَِلذ ِِلَْعُبُد وا ِمُر

ُ
أ

ونَ  ُك ا يُْْشِ  .(3)"﴾ُهَو ُسبَْحـانَُه َعمذ

ويف عنقي صليب، فقال  أتيت رسول اهلل  "   :عن عدي بن حاتم

وانتهيت إليه وهو يقرأ يل: يا عدي بن حاتم، ألق هذا الوثن من عنقك. 

ْرَبابًا سورة براءة حتى أتى عىل هذه اآلية
َ

رُْهَباَنُهْم أ ْحَبارَُهْم َو
َ

ْ أ َُذوا اَتذ
ُدوِن اَّلل   ن  ِ قال: قلت: يا رسول اهلل، إنا مل نتخذهم أرباًبا، قال:   ، (4)م 

                                                           
 .[3]الزُّم ر: (1)
 [.18]يونس: (2)
 ( 95االرشاد اىل صحيح االعتقاد "   للشيخ صاحل الفوزان ) ص :  انظر "  (3)
 [ 31 ]التوبة : (4)
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بىل، أليس َيلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه، وَيرموه عليكم ما أحل 

 .(1)"م فتحرمونه؟ فقلت: بىل، قال: تلك عبادهت اهلل لكم

   : ـأول رشك وقع يف األرض وسببه  : واألربعون  ثامنة املسألة ال 

والسبب يف ذلك هو الغلو يف   ،أول رشك وقع يف األرض يف قوم نوح

َل قال تعاىل :  ،الصاحلني َو ا  َل تََذُرنذ َودًّ َل تََذُرنذ آلَِهَتُكْم َو َوقَالُوا 
اسُ  نَْْسً َيُغوَث َوَيُعوَق َو َوَل  والدليل عىل أن هؤالء املذكورين  ،(2)َواًَع 

 صاحلني رجال أسامء هذه»:كانوا يف قوم نوح؛ عن ابن عباس 

إىل  أنصبوا أن: قومهمإىل  الشيطان أوحى هلكوا فلام نوح، قوم من

 فلم ففعلوا، بأسامئهم، وسموها أنصاباً  جيلسون كانوا التي جمالسهم

 .(3) البخاري رواه  « عبدت العلم ونسخ أولئك هلك إذا حتى تعبد،

 –وما أخرجه ابن جرير الطربي يف تفسريه، قال: )كانوا قوما صاحلني 

 ماتوا فلام هبم، يقتدون أتباع هلم وكان ونوح، آدم بني  -ويعوق يغوث

إىل  لنا أشوق كان صورناهم لو: هبم يقتدون كانوا الذين أصحاهبم قال

                                                           
( )  10/  116( ـ البيهقي )  218( )  17 /92( والطرباين )  3095رواه الرتمذي )  (1)

حديث عبد السالم بن حرب وغطيف بن أعني ( وقال الرتمذي غريب ال نعرفه من 20847
( فيه غطيف ضعفه  8/  4108ليس مبعروف يف احلديث ، وقال الذهيب يف املهذب  ) 

( واأللباين يف  7/ 67سنه ابن تيميه كما يف جمموع الفتاوى ) الدار قطين وقيل غضيف وح
  ( . 3095صحيح سنن الرتمذي ) 

 .[23]نوح: (2)
 (.4920رواه البخاري برقم ) (3)
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 إليهم دب آخرون وجاء ماتوا فلام فصوروهم، ذكرناهم، إذا بادةالع

 .(1)فقال: إنام كانوا يعبدوهنم، وهبم يسقون املطر، فعبدوهم(   إبليس

 معنى الكفر األكب  : ـ  : واألربعون  تاسعة املسألة ال

 : كل اعتقاد أو قول أو فعل أو ترك يناقض اإليامن.الكفر يف االصطالح

يكون باالعتقاد، ويكون أيضًا بالقول، ويكون كذلك  فالكفر األكرب

 بالفعل ولو مل يكن مع أي منهام اعتقاد.

خمرج من امللة موجب  وحكم الكفر األكرب هو حكم الرشك األكرب

 .  (2)للخلود يف النار إذا مات قبل التوبة

 أنواع الكفر األكب : ـ   املسألة اخلمسون : 

 -:  تكذيبكفر اإلنكار والالنوع األول :

الدين، أو أحكامه، أو أخباره وهو أن ينكر املكلف شيئًا من أصول 

وذلك بأن ينكر بقلبه، أو لسانه أصاًل من أصول  الثابتة ثبوتًا قطعيًا.

، أو خربًا من أخباره املجمع عليها  من أحكامه.   الدين، أو حكامً 

 بالرضورة .  .  املعلومة من دين اإلسالم 

  -: كفر الشك والظنالنوع الثاين:  

الدين املجمع عليها، أو وهو أن يرتدد املسلم يف إيامنه بيشء من أصول 

 م ثابت معلوم من الدين بالرضورة.ال جيزم يف تصديقه بخرب أو حك

 

                                                           
 (.639 /23تفسري الطربي )  (1)
 " . 115انظر  خمتصر تسهيل العقيدة اإلسالمية د . عبد هللا بن عبد هللا بن جربين ص  ( 2)
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 -النوع الثالث: كفر االمتناع واالستكبار:

وهو: أن يصدق بأصول اإلسالم وأحكامه بقلبه ولسانه، ولكن يرفض 

    ه استكبارًا وترفعًا.وارحه حلكم من أحكاماالنقياد بج

 -النوع الرابع: كفر السّب واالستهزاء:

وهو أن يستهزئ املسلم أو يسّب شيئًا من دين اهلل تعاىل مما هو معلوم 

وذلك بأن ، من الدين بالرضورة، أو مما يعلم هو أنه من دين اهلل تعاىل

من من أسامئه، أو بصفة يستهزئ بالقول أو الفعل باهلل تعاىل، أو باسم 

صفاته املجمع عليها، أو يصف اهلل تعاىل بصفة نقص، أو يسب اهلل تعاىل  

 دينه .  أو يسب

 -النوع اخلامس: كفر البغض:

.فقد أمجع أهل العلم عىل أن من أبغض دين  وهو أن يكره دين اإلسالم

وا َما }اهلل تعاىل كفر، لقوله سبحانه:  َأْحبََط َأْنَزَل اهلل   فَ َذلَِك بَِأهن  ْم َكِره 

[ ، وألنه حينئٍذ يكون غري معظم هلذا الدين، 9]سورة حممد:  {َأْعاَمهَل مْ 

 . بل إن يف قلبه عداوة له، وهذا كله كفر

 -النوع السادس: كفر اإلعراض:

ورد ذكر اإلعراض يف كتاب اهلل تعاىل يف آيات كثرية، وأصل اإلعراض 

 ة به.د عنه، وعدم املباالهو: التويل عن اليشء، والصدو
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 :واإلعراض عن دين اهلل تعاىل قسَمن

وهو أن يرتك املرء دين اهلل ويتوىل عنه  اإلعراض املكفر: القسم األول:

بقلبه ولسانه وجوارحه، أو يرتكه بجوارحه مع تصديقه بقلبه ونطقه 

 .  بالشهادتني

 وهذا القسم له ثالث صور، هي:

، كحال الكفار الذين هم ألوامر اهلل اإلعراض عن االستامع  -1

 .  باقون عىل أدياهنم املحرفة

ن اهلل احلق وعن أوامر اهلل تعاىل بعد اإلعراض عن االنقياد لدي -2

 .  استامعها ومعرفتها

اإلعراض عن العمل بجميع أحكام اإلسالم وفرائضه بعد إقراره  -3

 بقلبه بأركان اإليامن ونطقه بالشهادتني.

: وهو أن يرتك املسلم بعض اإلعراض غري املكفر:  اينالقسم الث

  .(1)  الواجبات الرشعية غري الصالة، ويؤدي بعضها

  : ـ: معنى النفاق  االعتقادي املسألة الواحدة واخلمسون 

 إخفاء اليشء وإغامضه. النفاق يف اللغة:

أن يظهر اإلنسان اإليامن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله  ويف االصطالح:

اليوم اآلخر، ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه.وذلك بأن يكون يف و

                                                           
ـ  120) ص تسهيل العقيدة اإلسالمية د . عبد هللا بن عبد هللا بن جربينتصر  انظر  خم (1)

125 .) 
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وخيفي  الظاهر أمام الناس يّدعي اإلسالم، ويظهر هلم أنه مسلم

 . (1)"الكفر

 ـ  اخلمسون : أمثلة النفاق األكب :الثانية  و املسألة 

 وما جاء به عن ربه .  ـ تكذيب الرسول 

 . ـ بغض الرسول 

 . الرسول ـ بغض ما جاء به 

 ـ الْسور هبزيمة املسلمني . 

 ـ الْسور بانخفاض الدين . 

 . (2) ـ اعتقاد عدم وجوب اتباع الرسول 

 نواقض اإلسالم : ـ  و اخلمسون  : املسألة  الثالثة 

عرشة  بعبد الوهااختار منها الشيخ حممد بن  كثرية،نواقض االسالم 

 وهي أكثرها وقوعا. نواقض،

عبد املجدد حممد بن  مامواإللشيخ االسالم  لعرشةنواقض اإلسالم ا

  :  بالوها

 نواقض اإلسالم عرشة: قال الشيخ 

ن  ﴿ :الرشك يف عبادة اهلل، قال تعاىل  :األول
َ

َيْغفُِر أ ََل   َ بِهِ إِنذ اَّلل  َك  يُْْشَ
ََشاءُ   .(3) ﴾ َوَيْغفُِر َما ُدوَن َذلَِك لَِمن ي

                                                           
 .نفس املرجع السابق  ( 1)
 هم العدو فاحذرهم د . قذلة القحطاين . (2)
 .[48]النساء: (3)
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ُْْشِ ﴿ :وقال تعاىل ن ي ذُه َم ِن ُه إ َوا
ْ

َة َوَمأ نذ ِ اْْلَ ُ َعلَيه َم اَّلل  رذ ِ َفَقْد َح ْك بِاَّلل 
ِمنْ  الِِمَي  ذاُر َوَما لِلظذ نَصار   انل

َ
 .(1) ﴾ أ

 والنذر والذبح هلم.ومن ذلك دعاء األموات، واالستغاثة هبم، 

من جعل بينه وبني اهلل وسائط يدعوهم ويسأهلم الشفاعة  :الثاين

 اعا.ويتوكل عليهم فقد كفر إمج

 من مل يكفر املرشكني أو شك يف كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. :الثالث

أكمل من هديه أو أن حكم  من اعتقد أن هدي غري النبي  :بعالرا

 ، الطواغيت عىل حكمه كالذين يفضلون حكمغريه أحسن من حكمه، 

 فهو كافر.

 ولو عمل به فقد كفر، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول  :اخلامس

ْعَمالَُهمْ ﴿ىل: وله تعالق
َ

ْحَبَط أ
َ
أ ُ فَ نَزَل اَّللذ

َ
َكرُِهوا َما أ ْم  ُه نذ

َ
ِأ   (2) ﴾َذلَِك ب

 أو ثوابه أو عقابه كفر، من استهزأ بيشء من دين الرسول  :السادس

ََل ﴿ :ىلوالدليل قوله تعا ِ ُكنُتْم تَْسَتْهزِئُوَن  َِل رَُسو ِ َو ِ َوآيَاتِه بِاَّلل 
َ

أ قُْل 
واْ قَ  ِيَمانُِكْم َتْعَتِذُر َبْعَد إ  . (3)﴾ْد َكَفْرتُم 

 كفر،السحر ومنه الرصف والعطف، فمن فعله أو ريض به  :السابع

ُْن فِتَْنٌة  ﴿والدليل قوله تعاىل: َما ََن ََل إِنذ َّتذ َيُقو َحد  َح
َ

ْن أ ِم َِماِن  ُيَعل  َوَما 
 .(1) ﴾فَََل تَْكُفرْ 

                                                           
 [.72]املائدة: (1)
 [.9]حممد: (2)
 [.66-65]التوبة: (3)
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 والدليل قوله تعاىل: نيمظاهرة املرشكني ومعاونتهم عىل املسلم :الثامن
ََل ﴿  َ إِنذ اَّلل  ُْهْم  ذُه ِمن ْم َفإِن نُك ِ ذُهم م  ي الَْقوَْم َوَمن َيَتَول َيْهِد

الِِميَ   .(2)﴾الظذ

 من اعتقد أن بعض الناس يسعه اخلروج عن رشيعة حممد  : التاسع

ً فَلَن يُ ﴿ فهو كافر لقوله تعاىل: ْقَبَل ِمنُْه َوَمن يَبَْتِغ َغْيَ اِْلْسََلِم دِينا
ينَ  َرةِ ِمَن اْْلَاِِسِ  . (3) ﴾وَُهَو ِِف اآلِخ

والدليل قوله  اهلل ال يتعلمه وال يعمل بهاإلعراض عن دين  :العارش

َن ﴿:تعاىل ذا ِم ْعَرَض َعنَْها إِن
َ

مذ أ ِ ُث ِه َِر بِآيَاِت َرب  ُذك  ن  ْظلَُم ِممذ
َ

َوَمْن أ
  (4) ﴾الُْمْجرِِمَي ُمنتَقُِمونَ 

  : ـاألوىل ةسبب ذكر الشيخ  القاعد واخلمسون :  الرابعة املسألة 

ار الذين قاَتَلهم رسول اهلل  ف   هو اهلل نبأ مقرونأْن َتْعلم أن  الك 

: تعاىل قوله والدليل ،اإلسالم يف يدخلهم مل ذلك وأن ، املدبر ، اخلالق

ْن يَ ﴿ مذ
َ

رِْض أ
َ
َماءِ َواْۡل زُقُُكْم ِمَن السذ َر قُْل َمْن يَْر بَْصا

َ
ْمَع َواْۡل ْملُِك السذ

ْن يَُدب ُِر َوَمْن َُيْرُِج  َِت ِمَن الََْح ِ َوَم ِِت َوُيْخرُِج الَْمي  َن الَْمي  ََْحذ ِم ال
ُقونَ  فَََل َتتذ

َ
ُ َفُقْل أ ْمَرفََسَيُقولُوَن اَّللذ

َ
 .(5)﴾اْۡل

                                                                                                                          
 [.102]البقرة: (1)
 [.51]املائدة: (2)
 [.85آل عمران:]( 3)
 .   الوهاب[ ، انظر: نواقض اإلسالم لشيخ اإلسالم حممد بن عبد 22]السجدة:( 4)
 .[31]يونس: (5)
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فالنبي  ، حال الكفار يف عهد النبي نيذكر الشيخ هذه القاعدة ليب

ن أل ،لوهية ناس يقرون بتوحيد الربوبية ولكنهم أنكروا توحيد األقاتل 

 ،اإلقرار  بتوحيد الربوبية ال يكفي بل البد من اإلقرار بتوحيد األلوهية

 .ن من أقر بتوحيد الربوبية فقط مل يدخل يف اإلسالم  أوبني الشيخ ب

: الفرق بني توحيد الربوبية وتوحيد  واخلمسون امسةاملسألة اخل

 : ـلوهيةاأل

تعاىل بجمع أفعاله ومن ذلك افراده  إفراد اهلل"هوو :توحيد الربوبية

 ، وتفصيل ذلك: "باخللق، وامللك، والتدبري  تعاىل 

: فاهلل تعاىل وحده هو اخلالق وال خالق سواه، قال فراد اهلل تعاىل باخللقإ 

ِ عَ ﴿اهلل تعاىل ْ نِۡعَمَت ٱَّللذ وا ُكُر نلذاُس ٱۡذ َها ٱ يُّ
َ

َٰٓأ َ َٰلِق  ي لَۡيُكۡم  َهۡل ِمۡن َخ
 ِ َٰ تُۡؤفَُكوَن َغۡيُ ٱَّللذ ِنذ

َ
َو  فَأ ََٰه إَِلذ ُه ٓ إَِل ۡرِضٍّۚ ََل

َ
َمآءِ َوٱۡۡل َن ٱلسذ ِ  يَۡرزُقُُكم م 

﴾(1). 

 كام قال اهلل تعاىل:  ،: فاهلل تعاىل وحده هو املالك إفراد اهلل تعاىل بامللك

وَ ﴿ ي بَِيِدهِ ٱلُۡمۡلُك  ِ ََٰرَك ٱَّلذ ء  قَِديرٌ تََب ِ ََشۡ
َٰ ُك     .(2)﴾ ُهَو لََعَ

فهو الذي يدبر اخللق ويدبر  ،منفرد بالتدبري فاهلل  :التدبريإفراد اهلل ب

ُ  ﴿: الساموات واألرض كام قال اهلل  ۗۡ َتَباَرَك ٱَّللذ ۡمُر
َ
ََل ََلُ ٱْۡلَلُۡق َوٱۡۡل

َ
أ

َٰلَِميَ   .(1)﴾ َربُّ ٱۡلَع

                                                           
 .[3]فاطر: (1)
لك: (2)

ُ
 .[1]امل
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بأن ال يتخذ اإلنسان مع  "بالعبادة  إفراد اهلل "وهو :توحيد األلوهية 

وهذا النوع  ،اهلل أحدًا يعبده ويتقرب إليه كام يعبد اهلل تعاىل ويتقرب إليه 

 ،من التوحيد هو الذي ضل فيه املرشكون الذين قاتلهم النبي 

واستباح دماءهم وأمواهلم وأرضهم وديارهم وسبى نساءهم وذريتهم، 

 .  ت به الكتبوهو الذي بعثت به الرسل وأنزل

إلقرارهم  التوحيدأكثر ما يعالج الرسل أقوامهم عىل هذا النوع من 

بحيث ال يرصف  ومعنى ال إله إال اهلل وهو توحيد األلوهية  ،بالربوبية 

مرسل، ال مللك مقرب، وال لنبي  ،اإلنسان شيئًا من العبادة لغري اهلل 

لعبادة ال تصح إال ألن ا ؛وال لويل صالح، وال ألي أحد من املخلوقني

، ومن أخل  هبذا التوحيد فهو مرشك كافر وإن أقر بتوحيد هلل 

 .(2)الربوبية 

توضيح اهلدف من عبادة   :القاعدة الثانيةواخلمسون :  املسألة السادسة 

  :ـاملرشكني االصنام 

]أن الكفار يف زمن الرسول الذين قاتلهم كانوا يعبدون األصنام، ال 

ا تنفع و ، بل ألجل القربة والشفاعةألهن   .  [ترضُّ

 :الفرق بني القربة والشفاعة 

 املراد هبا الرفعة واملنزلة  .  :القربة

                                                                                                                          
 .[54]األعراف: (1)
 .ابب التوحيد ( -)جمموع فتاوى و رسائل الشيخ حممد صاحل العثيمني اجمللداالول  (2)
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دفع النقائص إذا كان عندهم ذنوب ومعايص لقوله تعاىل :   :الشفاعة  

ُن اْْلَالُِص     ي ِ ِ اِل  ََل َّلِلذ
َ

ينَ  أ ِ َُذوا َواَّلذ ِ  ِمن اَتذ ْوِِلَاءَ  ُدونِه
َ

مْ نَ  َما أ  ْعُبُدُه
ُِبونَا إَِلذ  ِ إىل  ِِلَُقر  َّللذ هِ  إِنذ  ُزلََْفَٰ  ا ْم فِي َما ُه ْم ِِف  ُم بَيَْنُه َ ََيُْك اَّللذ

َ  إِنذ  ََيَْتلُِفوَن ۗۡ ي ََل  اَّللذ ارٌ  ََكذٌِب  ُهوَ  َمنْ  َيْهِد  .(1)  َكفذ

 :معنى الشفاعة 

أن ، يعني "التوسط للغري بجلب منفعة أو دفع مرضة" :هي الشفاعة

إىل  يكون الشافع بني املشفوع إليه، واملشفوع له واسطة جللب منفعة

 املشفوع له، أو يدفع عنه مرضة.

   : ـأنواع الشفاعة  : واخلمسون  السابعة املسألة 

  والشفاعة نوعان:

، وهي التي أثبتها اهلل تعاىل يف كتابه، شفاعة ثابتة صحيحة النوع األول: 

كام يف ألهل التوحيد واإلخالص؛ كون إال ت وال أو أثبتها رسوله 

قال: يا رسول اهلل من أسعد الناس  هريرة احلديث عن أيب 

 .(2)«من قلبهمن قال: ال إله إال اهلل خالصًا »بشفاعتك؟ قال: 

 :ـرشوط الشفاعة املثبتة   

 :رشطان وهذه الشفاعة هلا 

 واملشفوع له . : رضا اهلل عن الشافع.الرشط األول

 إذن اهلل تعاىل للشافع أن يشفع. لثاين:الرشط ا

                                                           
 .[3]الزُّم ر: (1)
 .(99ه البخاري )روا (2)
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ََل ﴿ وهذه الرشوط جمملة يف قوله تعاىل: َِٰت  ََٰو َم ك  ِِف ٱلسذ لَ ن مذ ِ م م  َوَك
ۡم َشۡي  ََٰعُتُه َشَف ُ لَِمن يََشآُء َوَيۡرَضَٰٓ   ً ُتۡغَِن  َذَن ٱَّللذ

ۡ
ن يَأ

َ
ۢن َبۡعِد أ َِلذ ِم  ،(1)﴾ا إ

لة يف قوله فص  ي يَشۡ : وم  ِ ٱَّلذ ا  ن َذ ِهِۦَم َِلذ بِإِۡذن ۥٓ إ وقوله:  ،(2)َفُع ِعنَدهُ

ۥ  يَۡوَمئِذ  ﴿ َرِضَ ََلُ َُٰن َو ََلُ ٱلرذۡحَم ذَِن 
َ

ۡن أ إَِلذ َم ُة  ََٰع َف   ،(3)﴾قَۡوَٗل َلذ تَنَفُع ٱلشذ
َِمِن ٱۡرتَََضَٰ : وقوله واهلل ال يرىض اال عن أهل   ، (4)َوََل يَۡشَفُعوَن إَِلذ ل

 ة ال تكون إال ألهل التوحيد . التوحيد . فحقيقة الشفاع

   : ـالنوع الثاين من الشفاعةواخلمسون :  املسألة  الثامنة 

عيه املرشكون من   الشفاعة الباطلة التي ال تنفع أصحاهبا، وهي ما يد 

، فإن هذه الشفاعة ال تنفعهم كام قال اهلل شفاعة آهلتهم هلم عند اهلل 

ََٰعةُ ﴿: تعاىل ۡم َشَف فِعِيَ َفَما تَنَفُعُه َٰ ، وذلك ألن اهلل تعاىل ال (5)﴾ ٱلشذ

يرىض هلؤالء املرشكني رشكهم، وال يمكن أن يأذن بالشفاعة هلم؛ ألنه 

واهلل ال يرىض لعباده الكفر وال َيب  ،ال شفاعة إال ملن ارتضاه اهلل 

ُؤََلٓءِ  ﴿الفساد، فتعلق املرشكني بآهلتهم يعبدوهنا ويقولون:  َوَيُقولُوَن َهَٰٓ
ِ  ُشفَ  ُؤنَا ِعنَد ٱَّللذ تعلٌق باطٌل غري نافع، بل هذا ال يزيدهم من اهلل  ،(6)﴾ َعَٰٓ

تعاىل إال ب عدًا، عىل أن املرشكني يرجون شفاعة أصنامهم بوسيلة باطلة 

                                                           
 .[26]النجم: (1)
 .[255]البقرة: (2)
 .[109]طه: (3)
 .[28]األنبياء: (4)
 .[48]املدهثر: (5)
 .[18]يونس: (6)
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اهلل إىل  وهي عبادة هذه األصنام، وهذا من سفههم أن َياولوا التقرب

 .(1)تعاىل بام ال يزيدهم منه إال بعداً 

  : ـ: املحور الذي تدور حوله القاعدة الثالثةواخلمسون  التاسعة املسألة  

 ،هذه القاعدة ليبني أو لريد عىل شبهة انترشت يف وقتهذكر  املصنف 

إنام بعث يف قوم  املرشكني يف عهده يقولون : بأن النبي وهي أن 

إىل  ونحن نتقرب ، كانوا يرشكون األصنام واألحجار مع اهلل 

 شجر وال حجر أو أصنام ـ فأراد املصنف إىل   نتقربالصاحلني وال

كانوا يعبدون أنواعًا من   يبني أن املرشكني يف عهد النبيأن 

 املعبودات: ـ 

 منهم من يعبد الشمس .. 

 منهم من يعبد القمر .. 

 منهم من يعبد الصاحلني .. 

يع من فقاتل مج ،مل يفرق بني هؤالء منهم من يعبد املالئكة .. فالنبي 

وهذا دليل عىل أنه الفرق بني من يعبد  ،رصف العبادة لغري اهلل عزوجل

أن فاحلكم سواء  ،ومن يعبد صاحلًا أو ملكًا أو صناًم  ،شجرة أو حجر

 .(2)مجيعاً  نقاتل هؤالء

                                                           
ابب اليوم  -) جمموع فتاوى و رسائل الشيخ حممد صاحل العثيمني اجمللد احلادي عشر  (1)

 .اآلخر (
  الدورة التأصيلية يف عنيزة . القواعد األربع للشيخ فهد الغفيلي يفشرح مذكرة   (2)
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رصف العبادة لغري اهلل بغض النظر عن جنس  "و أن مناط الكفر هو 

 . "املعبود 

 : ـيف الفتنة املقصود : املسألة الستون 

ََل تَُكوَن فِتَْنةٌ يف قوله تعاىل :   أي: الدليل عىل  ، (1) َوقَاتِلُوُهْم َحَّتذ 

قتال املرشكني من غري تفريق بينهم حسب معبوداهتم؛ قوله تعاىل: 

َّتذ ، وهذا عاّم لكل املرشكني، مل يستثن أحدًا، ثم قال: َوقَاتِلُوُهْم  َح
والفتنة: الرشك، أي: ال يوجد رشك، وهذا عاّم؛ ،ََل تَُكوَن فِتَْنةٌ 

ني، أو باألحجار، أو والصاحل أي رشك، سواء الرشك يف األولياء

   .باألشجار، أو بالشمس أو بالقمر

 األدلة الدالة عىل هذه  بني املصنف :واحدة والستونال املسألة

 :ـتاملعبودا

ْ  قال تعاىل :  :دليل الشمس ي ْن آيَاتِهِ اللذ ْمُس َوالَْقَمُر  َوِم لشذ ذَهاُر َوا ُل َوانل
ْمِس  تَْسُجُدوا ََل  ََل  لِلشذ ِ  َواْسُجُدوا لِلَْقَمرِ  َو ي َّلِلذ ِ َلَقُهنذ  اَّلذ  ُكنُتمْ  إِن َخ

ذاهُ   .(2)َتْعُبُدونَ  إِي

د للشمس والقمر، وهلذا هنى الرسول    دّل عىل أّن هناك َمن يسج 

ا للذريعةعن الصالة عند طلوع الشمس وعند غر ألّن هناك  ؛وهبا سدر

د للشمس عند طلوعها ويسجد هلا عند غروهبا، فنهينا أْن  َمن يسج 

نصيَل يف هذين الوقتني وإْن كانت الصالة هلل، لكن ملَّا كان يف الصالة يف 

                                                           
 .[39]األنفال: (1)
 .[37]ُفصِ ل ت: (2)



                             
﴿187﴾  

ا للذريعة التي  نَِع من ذلك سدر هذا الوقت مشاهبة لفعل املرشكني م 

ذرائعه  بالنهي عن الرشك وسدّ جاء الرشك، والرسول إىل  ت فيض

  .املفضية إليه 

 : ـدليل املالئكة  :ستون الالثانية و  املسألة 

ِ ﴿قال تعاىل : ذبِي  َوٱنل َٰٓئَِكَة  ِخُذواْ ٱلَۡملَ ن َتتذ
َ

أ ُمَرُكۡم 
ۡ
ۗۡ  َۧوََل يَأ ۡرَبابًا

َ
 (1)﴾َن أ

وعبّاد  ،دّل عىل أّن هناك َمْن َعبد املالئكة والنبّيني، وأن ذلك رشك

يقولون : الذي يعبد املالئكة والنبّيني والصاحلني ليس قبور اليوم ال

 بكافر .

 : ـ دليل األنبياء   : والستون  ثالثة املسألة ال

َم ءَ ﴿ودليل األنبياء قوله تعاىل :   َن َمۡرَي ََس ٱۡب َٰعِي ُ َي َل ٱَّللذ نَت  ِإَوۡذ قَا
َ

أ
ََٰهۡيِ  َ إَِل ِ ّم 

ُ
ُِذوِِن َوأ اِس ٱَتذ ََٰنَك َما ِمن قُۡلَت لِلنذ َل ُسۡبَح ِ  قَا ُدوِن ٱَّللذ

ۥ   ٍّۚ إِن ُكنُت قُۡلُتُهۥ َفَقۡد َعلِۡمَتُه ۡيَس ىِل َِبَق   قُوَل َما لَ
َ

ۡن أ
َ

يَُكوُن ىِلٓ أ
َُٰم ٱۡلُغُيوِب  نَت َعلذ

َ
ذَك أ ُم َما ِِف َنۡفِسَك  إِن ۡعلَ

َ
ََلٓ أ  .(2)﴾َتۡعلَُم َما ِِف َنۡفَِس َو

ففيه ردٌّ  ،ياء رشك مثل عبادة األصنام ألنبهذا فيه دليل عىل أن عبادة ا

فهذا فيه رّد عىل هؤالء الذين  ، عىل من فّرق يف ذلك من عّباد القبور

ى عندهم بني َمن عبد  يقولون : إن الرشك عبادة األصنام، وال يسو 

األصنام وبني َمن عبد وليـّا أو رجاًل صاحلـًا، وينكرون التسوية بني 

                                                           
 .[80]آل عمران: (1)
 .[116]املائدة: (2)



                             
﴿188﴾  

لرشك مقصوٌر عىل عبادة األصنام فقط، وهذا من هؤالء، ويزعمون أّن ا

 املغاَلطة الواضحة من ناحيتني :

: أّن اهلل ـ جّل وعال ـ يف القرآن أنكر عىل اجلميع، وأمر  ية األوىلالناح

 بقتال اجلميع .

ق بني عابِِد صنٍم وعابِد مَلك أو  : أّن النبي  الناحية الثانية مل يفر 

 رجل صالح .

  : ـدليل الصاحلني  : والستون  ة رابعاملسألة ال

يَن ﴿قوله تعاىل   ِ َٰٓئَِك ٱَّلذ ْولَ
ُ

ُهۡم أ يُّ
َ

ُم ٱلۡوَِسيلََة أ ِِه يَۡدُعوَن يَبَۡتُغوَن إىَِلَٰ َرب 
َِك ََكَن  اَب َرب  َعَذ إِنذ  ۥٓ   َعَذابَُه َوَيَخافُوَن  َتُهۥ  ۡقَرُب َوَيرُۡجوَن رَْۡحَ

َ
أ

رٗ  ُذو  .(1)﴾اََمۡ

 قال : أّن هناك َمن عبد الصاحلني من البرش : ودليل الصاحلني   يعني 

َٰٓئَِك ﴿ تعاىل: ْولَ
ُ

ينَ أ ِ ِِهمُ  إىَِلَٰ  يَبَتُغونَ  يَدُعونَ  ٱَّلذ ُهم ٱلوَِسيلَةَ  َرب  يُّ
َ

 أ
قَرُب 

َ
زيًرا، فأخرب  (2)﴾أ قيل : نزلت هذه اآلية فيمن يعبد املسيح وأّمه وع 

زيًرا كلهم عبادٌ   هلل، يتقّربون إىل اهلل ـ سبحانه ـ أّن املسيح وأمه مريم، وع 

فهم عباٌد حمتاجون إىل اهلل مفتقرون إليه  ويرجون رمحته وخيافون عذابه،

ُم رَ  إىَِلَٰ  َتُغونَ يَب ﴿يدعونه ويتوّسلون إليه بالّطاعة ِِه يعني: (3)﴾ٱلوَِسيلَةَ ب 

رب منه ـ سبحانه ـ بطاعته وعبادته، فدّل عىل أهنم ال يصل حون  الق 

                                                           
 .[57]اإلسراء: (1)
 .[57]اإلسراء: (2)
 .[57]اإلسراء: (3)
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 حمتاجون فقراء، يدعون اهلل، ويرجون رمحته، للعبادة؛ ألهّنم برٌش 

 وخيافون عذابه، وَمن كان كذلك ال يصل ح أن ي عبد مع اهلل  .

والقول الثاين: أهنا نزلت يف أ ناٍس من املرشكني كانوا يعبدون نَفًرا من 

اجلن، فأسلم اجلن ومل يعلم هؤالء الذين يعبدوهنم بإسالمهم، وصاروا 

اعة ويرجون رمحته وخيافون عذابه،يتقّربون إىل اهلل بال فهم  طاعة والرض 

وأيـرا كان املراد باآلية  عباٌد حمتاجون فقراء ال يصل حون للعبادة ،

الكريمة فإهّنا تدّل عىل أنه ال جيوز عبادة الصاحلني، سواًء كانوا من 

يقني، أو من األولياء والصاحلني، فال جتوز عبادهتم؛ ألّن  األنبياء والصد 

  ـ جّل وعال ـ .ل عباٌد هلل فقراء إليه، فكيف ي عبدون مع اهللالك  

ل  والوسيلة معناها: رب، فهي يف اللغة: اليشء الذي يوص  الطاعة والق 

ل إىل رىض اهلل وجنّته هو الوسيلة إىل اهلل،  إىل املقصود ، فالذي يوص 

ٓواْ ٱوَ  ﴿ :هذه هي الوسيلة املرشوعة يف قوله تعاىل  .(1)﴾ لَوِسيَلةَ ٱ إَِليهِ  بَتغ 

أّن فيها دلياًل عىل أّن هناك من املرشكني َمن يعبد  الّشاهد من اآلية:

 الصاحلني، ألّن اهلل بنّي ذلك، وبنّي أن هؤالء الذين تعبدوهنم هم عباٌد 

ونَ َيب﴿ ِم   إىَِلٰ  َتغ  َأهيُّ م ﴿يعني : يتقّربون إليه بالّطاعة (2) ﴾لَوِسيَلةَ ٱ َرهب 

ّل وعال ـ بالعبادة لفقرهم إىل اهلل ابقون إىل اهلل ـ جيتس (3)﴾َأقَرب  

                                                           
 .[35]املائدة: (1)
 .[57]اإلسراء: (2)
 .[57]اإلسراء: (3)
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ونَ َوَير﴿وحاجتهم  وَمن كان كذلك فإّنه ال  (1)﴾ۥَعَذاَبه   َوخَيَاف ونَ  ۥَرمَحَته   ج 

ـًا ي دعى وي عبد مع اهلل عزوجل  .  (2)يصل ح أْن يكون إهل

 وذلك بعبادته وحده الالطريق املوصل إىل اهلل بعبادته  ":  الوسيلة هي

رشيك له ، والتقرب إليه ، فالطريق الذي يوصل إليه وهو عبادته وحده 

 ال رشيك له . 

 .(3)فالوسيلة هي العبادة والطاعة بفعل األوامر وترك النواهي 

 :التوسل أقسام ثالثةالتوسل كَم ذكر ابن القيم وغريه رْحة اهلل عليه، 

 توسل هو الرشك األكب: التوسل األول : 

، واالستغاثة باألموات، والذبح هلم والنذر هلم، هذا كدعاء األموات

ِ  ﴿هو الرشك األكرب، يقول املرشكون: ُبونَا إىَِل اَّلَل  َنْعُبُدُهْم إََِل  ِِلَُقرِ  َما 
 .  (4)﴾ ُزلََْف 

ِ َهُؤَلءِ ﴿  . (5)﴾ُشَفَعاُؤنَا ِعنَْد اَّلَل 

 .واستغاثتهم هبم، وهذا هو الرشك األكربيتوسلون بدعائهم،  

تقول: اللهم إين أسألك بذات فالن،  :   وسل الثاين: التوسل بذواتمالت

 أسألك بنبيك فالن، اللهم إين أسالك بعبادك الصاحلني، اللهم إين

                                                           
 .[57]اإلسراء: (1)
 .( 27لشيخ صاحل الفوزان ) ص : شرح القواعد األربع ل (2)
 (. 70دروس نواقض اإلسالم للشيخ صاحل الفوزان ) ص :  (3)
 [. 3]الزمر: (4)
 .[ 18يونس:] (5)
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ممنوع بدعة؛ ألنه وسيلة للغلو سألك بمحمد.. بـموسى ، هذا توسل أ

 .والرشك

 :   التوسل الثالث: اجلائز املرشوع

ته.. التوسل بأعاملك الصاحلة.. بإيامنك، وهو التوسل بأسامء اهلل وصفا 

ْسَماُء ﴿هذا التوسل املرشوع، مثل ما قال اهلل جل وعال: 
َ
ِ اۡل َوَّلِلَ 

َِها ْسََن َفاْدُعوُه ب يدعو اهلل بأسامئه ملسو هيلع هللا ىلص ، ومثلام كان النبي (1)﴾اْْلُ

وصفاته، هذا يقال له: التوسل املرشوع، ومثلام يف احلديث: أعوذ 

 .بعزتك أن تضلني

توسل بصفات اهلل أمر مرشوع: أسألك برمحتك.. أسألك بعلمك.. فال

حديث عثامن بن  هأسألك بإحسانك.. أسألك بقدرتك أن تغفر يل، ومن

يدك عىل ما تشتكي،  ضع»واشتكى إليه مرًضا، قال:  ملا سأل العاص

، فتوسل بعزة اهلل «وقل: أعوذ باهلل بعزته وقدرته من رش ما أجد وأحاذر

ما جيد وَياذر، استعاذ بذلك، ومنه: اللهم إين أعوذ وقدرته من رش 

برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك، ال أحيص ثناء 

 .عليك

؛ فهذا هو التوسل أما التوسل باإليامن واألعامل الصاحلة، والتقوى هلل

الرشعي، فالتوسل بصفات اهلل، وبأسامء اهلل، وبإيامنك وتقواك، هذا 

 .(2) التوسل الرشعي

                                                           
 .[180]األعراف: (1)
 موقع مساحة الشيخ عبد العزيز ابن ابز رمحه هللا تعاىل . (2)
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    : ـدليل األحجار واألشجار  : ة والستون امساملسألة اخل

ىَٰ ﴿قوله تعاىل :   ََٰت َوٱۡلُعزذ فََرَءۡيُتُم ٱللذ
َ

ذاثِلََة  أ َة ٱثل ۡخَرىَٰٓ َوَمَنوَٰ
ُ
 .(1)﴾ ٱۡۡل

 يف هذه اآلية دليل أّن هناك َمن يعبد األحجار واألشجار من املرشكني.

َفَرَءۡيُتمُ فقوله 
َ

نكار، أي : أخربوين، من باب استفهام هذا استفهام إ أ

 اإلنكار والتوبيخ .

  َٰ ـ بتخفيف التاء ـ : اسم  صنٍم يف الطائف، وهو عبارة عن   َت ٱلَلذ

صخرة منقوشة، عليها بيٌت مبني، وعليه ستائر، يضاهي الكعبة، 

، وهي وحوله ساحة، وعنده َسَدَنة، كانوا يعبدوهنا من دون اهلل  

َٰ ﴿لثقيف .وق رئ :  فََرَءۡيُتُم ٱلَلذ
َ

ـ بتشديد التاء ـ اسم فاعل من ) َلت   ت  أ

ّجاج، فلاّم َيل   ويق وي طعمه للح  تُّ (، وهو : رجٌل صالح كان يل تُّ الس 

مات بنوا عىل قربه بيتـًا، وأْرخوا عليه الستائر، فصاروا يعبدونه من دون 

ىَٰ اهلل تعاىل  هذا هو الاّلت  َلم يف وادي : شجرات من اَوٱۡلُعزذ لس 

َسَدنة، وفيها  نخلة بني مّكة والطائف، َحْوهَلا بناء وستائر، وعندها

شياطني يكّلمون الناس، ويظّن اجلّهال أّن هذا الذي يكّلمهم هو نفس 

تكل مهم هي  تيهذا البيت الذي بنوه مع أّن ال هذه الشجرات أو

وأهل مّكة  الشياطني لتضّلهم عن سبيل اهلل، وكان هذا الصنم لقريش

 وَمن حوهلم .

                                                           
 .[20-19]النجم: (1)
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ةَ  : صخرة كبرية يف مكان يقع قريبـًا من جبل ق ديد، بني مّكة  َوَمَنوَٰ

واملدينة، وكانْت خل زاعة واألوس واخلْزرج، وكانوا َيِرمون من عندها 

 .باحلج، ويعبدوهنا من دون اهلل 

فَرَ ﴿ فهذه األصنام الثالثة هي أكرب أصنام العرب .قال اهلل تعاىل: 
َ

َءۡيُتُم أ
ََٰت  ىَٰ ٱللذ هل أغنتكم شيئـًا ؟ هل نفعتكم ؟ هل نرصتكم ؟  ،(1)﴾ َوٱۡلُعزذ

هل كانت ختلق وترزق وحتيي وُتيت ؟ ماذا وجدّتم فيها ؟ هذا من باب 

رشدها، فهذه إنام هي صخرات إىل  أْن ترجعإىل  اإلنكار وتنبيه العقول

 .(2)وشجرات ليس فيها نفع وال رض، خملوقة 

  :ـ التقليد والتشبه فتنة   : والستون  سادسة ال املسألة

نني إىل  خرجنا مع النبي  »: قال  حديث أيب واقٍد الليثي  ح 

ونحن  حدثاء عهٍد بكفر، وللمرشكني سدرة يعكفون عندها وينوطون 

هبا أسلحتهم يقال هلا : ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا : يا رسول اهلل 

 .(3)« هلم ذات أنواط ... احلديث  اجعل لنا ذات أنواط كام

وكان ممّن أسلم عام الفتح  عىل املشهور سنة  عن أيب واقد الليثي 

 .من اهلجرة ثامنٍ 

                                                           
 .[19]النجم: (1)
 ( 30ـ  29صاحل الفوزان ) ص  شرح القواعد األربع للشيخ (2)
 .(ٍ 45 /4رواه الرتمذي ) (3)
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، واألنواط مجع نوط وهو : التعليق، أي : ذات  «يقال هلا ذات  أنواط»ـ  

تعاليق، يعل قون هبا أسلحتهم للترّبك هبا، فقال بعض  الصحابة الذين 

 ريبـًا وملْ يعرفوا التوحيد ُتامـًا . أسلموا ق

، وهذه بلّية التقليد والتشبُّه، «اجعل لنا ذاَت أنواط كام هلم ذات  أنواط» 

هلل أكرب!، اوقال : ) لك تعّجب النبي وهي من أعظم الباليا، فعند ذ

إذا أعجبه يشء أو استنكر شيئـًا   اهلل أكرب!، اهلل أكرب (، وكان النبي 

ر ذلك  «سبحان اهلل  » أو يقول : فإّنه يكرب   نَن » ،ويكر  أي :  «إهنا السُّ

ق التي يسل كها الناس ويقتدي بعضهم ببعض، فالسبب الذي  الط ر 

 و اّتباع سنن األّولني والتشبُّه باملرشكني .محلكم عىل هذا ه

: أّن هناك َمن يعبد األشجار، ألّن هؤالء املرشكني فالّشاهد من اآلية

ذات أنواط، وحاول هؤالء الصحابة الذين مل يتمّكن العلم من  اخّتذوا

 . قلوهبم حاولوا أن يتشّبهوا هبم لوال أّن اهلل محاهم برسوله  

ف عندها، الشاهد والعكوف : أّن هناك َمن يترّبك باألشجار ويعك 

بـًا إليها : البقاء عندها مّدة معناه ومنها ما سيأيت يف املسألة السابعة  ،تقرُّ

 . والستون 

املسائل العظيمة التي دل عليها احلديث  :والستونسابعة املسألة ال

 :السابق 

فإْن َمْن كان جيهل  التوحيد َحِريٌّ أْن يقع  ،أوالً :  خطر اجلهل بالتوحيد 

يف الرشك وهو ال يدري، ومن هنا جيب تعلُّم التوحيد، وتعلُّم ما يضاّده 

رية لئال ي ؤتى من جهله، ال سّيام من الرشك حتى يكون اإلنسان عىل بص
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ه : خطر  اجلهل، إذا رأى من يفعل ذلك فيحسب ه حقـرا بسبب جهله، ففي

 ال سّيام يف أمور العقيدة .

الرشك، إىل  وأّنه قد يؤد ي ،ثانيـًا : يف احلديث خطُر التشبُّه باملرشكني 

  .ه باملرشكني ، فال جيوز التشبُّ (1)«من تشّبه بقوٍم فهو منهم    »:  قال 

ك باألحجار واألشجار واألبنية رشٌك   ي بغري  ثالثًا :  التبُّ م  وإْن س 

بور  ؛اسمه ألنه طلب الربكة من غري اهلل من األحجار واألشجار والق 

 .(2)واألرضحة، وهذا رشك وإْن سّموه بغري اسم الرشك

ودة وحمبة املشاهبة يف الظاهر تورث نوع م":  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

، ومواالة يف الباطن ، كام أن املحبة يف الباطن تورث املشاهبة يف الظاهر ، 

 . (3) "وهذا أمر يشهد به احلس والتجربة

فاملشاهبة واملشاكلة يف األمور الظاهرة ، " قال شيخ اإلسالم ابن تيميةو

نة عىل وجه املسارقة والتدريج توجب مشاهبة ومشاكلة يف األمور الباط

ي ، وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عارشوا املسلمني ، هم أقل اخلف

كفرًا من غريهم ، كام رأينا املسلمني الذين أكثروا من معارشة اليهود 

 .(4) انتهى "والنصارى ، هم أقل إيامنًا من غريهم

 

                                                           
 .( 44 /4رواه أبو داود ) (1)
 شرح القواعد األربع ـ د . صاحل الفوزان .  (2)
 .(1/549اقتضاء الصراط املستقيم ) (3)
 .(1/548املستقيم )اقتضاء الصراط  (4)
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 ـ :إرسائيلوجه الشبه بني مقولتهم ومقولة بني رابعًا : ـ 

اجعل  "يده كام قالت بنو إرسائيل ملوسىقلتم والذي نفيس ب»: قوله 

شبه مقالتهم هذه بقول بني إرسائيل ، بجامع  ، (1)« "لنا إهلًا كام هلم آهلة

أن كاًل طلب أن جيعل له ما يأهله ويعبده من دون اهلل ، وإن اختلف 

ففيه اخلوف من  ،يغري احلقيقةاللفظان . فاملعنى واحد ، فتغيري االسم ال 

اهلل ، وهو إىل  نسان قد يستحسن شيئًا يظن أنه يقربهالرشك ، وأن اإل

 أبعد ما يبعده من رمحته ويقربه من سخطه ، وال يعرف هذا عىل احلقيقة

ما وقع يف هذه األزمان من كثري من العلامء والعباد مع من عرف  إال

ل العبادة هلا ، وَيسبون أهنم أرباب القبور ، من الغلو فيها ورصف ج

 .ذنب الذي ال يغفره اهللوهو ال يشءعىل 

  :ـوالستون : الفرق بني رشك  األوليني ورشك املعارصين املسألة الثامنة 

لني أخف من مرشكي زماننا من عدة وجوه : ـ   مرشكوا األو 

ل:  الوجه األوَّ

ا رشك   خاء فقط وخيلصون يف الشدة ، أم  لني كان يف الر  أن  رشك األو 

خ رين فهو يف الر  ة معا  . يدعون غري اهلل وهم يف السفن املتأخ  د  اء والش 

والبحر ويموج هبم البحر وتشتد هبم املصيبة والكربة ومع ذلك يدعون 

قصص وهذا حصل وذكر العلامء  ،البدوي وزينب واحلسني وعيل 

 .ذلكواقعية عن 

                                                           
 .(45 /4رواه الرتمذي ) (1)



                             
﴿197﴾  

 والبدوي وزينب وغريهم من األموات  يدعون احلسني واحلسن

 والنداء،الدعاء  ون ويسمع ونويعطي ون يرزق نالذيم هم ويعتقدون أهن

 . وإن سموه بغري اسمه  وهذا رشك معارص

وامليت مرهتن يف قربه ال يملك حول وال قوة ولكن من انتكاس الفطرة 

خرجوا من دينهم وكفروا باهلل العظيم ومع ذلك  وعمى البصرية . 

 ارباألحجووصل هبم احلال اىل التعلق  العنكبوت،يتمسكون ببيت 

. وال حول والقوة  البصرية  ىالفطرة وعمانحراف وهذا من  ،والرتبة 

 إال باهلل . 

 الوجه الثَّاين:  

بني من األنبياء واملالئكة  لني كانوا يدعون مع اهلل خلًقا مقر  أن  األو 

احلني، أو يدعون أشجاًرا وأحجاًرا ليست عاصيًة وعبدوا أصنام  والص 

ني يف زمن نوح كانوا الصاحلني حلالء الصاتذكرهم بأناس صاحلني وهؤ

اق  ،وأهل طاعة أهل عبادة س  رون يدعون مع اهلل الف  وهؤالء املتأخ 

ار فهم من أفسق الناس وبعضهم يدعي أنه ويل وهو يستعني  ج  والف 

بالنجاسات واجلن والشياطني وهو شيطان طاغوت من الطواغيت 

 أن له خوارق شيطانية .  يعبد غري اهلل ، ويستعني بالشياطني ويدعي

 الوجه الثالث :

رون   ا املتأخ  لني يف األلوهي ة، ويِقلُّ يف غريها، أم  ة رشك األو  أن  عام 

فات مجيًعا بوبي ة واألسامء والص  يقول ، فشـركهم كثرٌي يف األلوهي ة والرُّ
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ْن خَ ﴿: يف شأن مرشكي اجلاهلية  اهلل تعاىل  ْْلَُهم مذ
َ

َق َولَئِن َسأ لَ
رَْض َِلَُقولُ 

َ
َماَواِت َواْۡل ُ السذ  . (1)﴾نذ اَّللذ

 الوجه  الرابع : 

ون   لني كانوا يعظ مون اهلل وشعائره، فكانوا يعظم  أن  املرشكني األو 

اليمني باهلل، وي عيذون من عاذ باهلل وببيته، ويعتقدون أن  البيت احلرام 

ا املشـركون املتأخ   رون فإن  أحدهم يقسم باهلل أعظم من أصنامهم ، أم 

فيه من املعظ مني كاذًبا،  صادًقا وكاذًبا ، وال ي قدم عىل القسم بمن يعتقد

من عاذ بمعظ مهم أو برتبة وال يعيذون من عاذ باهلل وببيته، ويعيذون 

ويعتقدون أن  العكوف باملشاهد واملزارات أعظم من الع كوف ،  قربه

استغاثتهم ودعاءهم غري اهلل أرسع وأنجح باملساجد، وأكثرهم يرى أن 

ومنهم من يكذب ،  يف حصول مقصوده من استغاثته ودعائه اهلل

وَيلف باهلل كاذبًا ويْسق وإذا قيل احلف باهلل حلف وإذا طلب منه 

 لونه  وال يستطيع احللف .  واصفر احللف بأحد األولياء أو القرب ارتعد

 الوجه اخلامس : 

قال أهنم عىل رشك   مقرين برشكهم  ويعلمونرشكني األولنيامل أن

ََل َسَيُقوُل  ﴿ تعاىل: ْكَنا َوََل آبَاُؤنَا َو ُْشَ
َ

ُ َما أ ُكوا لَْو َشاَء اَّللذ ُْشَ
َ

يَن أ ِ اَّلذ
ء   ْمَنا ِمن ََشْ أما مرشكي زماننا ال يعرتفون برشكهم ويقولون ،  (2) ﴾َحرذ

وكيف تكفروننا ونحن نرشك به شيئًا  يقولون نحن الأهنم يعبدون اهلل و

                                                           
 .[61]العنكبوت: (1) 

 .[148عام:]األن (2) 
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يدعون املوتى  التوحيد،؟ ! وهم مل يعرفوا "نشهد أن ال إله إال اهلل 

ويطلبون شفاعتهم ويدعون املخلوق ويطلبون شفاعته ويتربكون به 

 .ويقولون ال نرشك باهلل !!!  هبم،ويتمسحون 

 الوجه السادس : 

نيا فقط، املرشكني األولني كانوا يرجون آهلتهم يف قضاء حوائج الدُّ أن 

ا منكرون للبعث أو يعتقدون أهنم إذا وصلوا إىل اهلل استغنوا ألهنم إم

رون  ا املتأخ  عن آهلتهم ملا يكون هلم من احلظوة واملنزلة عند اهلل. أم 

 فرييدون من معظ ميهم: قضاء حوائج الدنيا واآلخرة .. 

 الوجه ا لسابع : 

لني يعتقدون أن  ما  خمالٌف لدعوة األنبياء هم عليه أن  املرشكني األو 

سل، فقالوا ًَٰها َواِحًدا  :﴿والرُّ َجَعَل اآْللَِهَة إَِل
َ

ٌء ُعَجاٌب إِنذ أ ا لَََشْ ََٰذ   َه

عون أن  فعلهم موافٌق لدعوة األنبياء  (1)﴾ م يد  رون فإهن  ا املتأخ  أم 

سل.  وأهنم عىل التوحيد وهم مل يعرفوا التوحيد !  والرُّ

 الوجه الثامن :

رين قصدوا معبوداهتم من دون اهلل عىل جهة   أن  كثرًيا من املتأخ 

هبم إ لون فقصدوا معبوداهتم لت قر  ا األو  ىل اهلل، فهي االستقالل، أم 

ر، وإن زعموا خالفه.  عندهم شفعاء ووسائط، بخالف حال من تأخ 

 

                                                           
 .[5]ص: (1) 
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 الوجه التاسع :

رين يزعمون أن  قْصد الص    َه إليهم من أن  املرشكني املتأخ  احلني والت وجُّ

لون يذكرون ٰهذا. هم، وأن  تركه جفاٌء هلم وإزراٌء هبم، ومل يكن األو   حق 

 العارش :الوجه ا 

ف    من املِْلك والت رصُّ
ٍ
لني كانوا ال ي رشكون باهلل يف يشء أن  املرشكني األو 

 لب يك، لب يك ال الكيل  العام؛ بل كانوا يقولون يف تلبيتهم: )لب يك اللّٰهم  

رون  ا املتأخ  رشيك لك لبيك، إال  رشيًكا هو لك، ُتلِكه وما ملك(، أم 

ًفا يف الكون، وٰهذا رشٌك مل تعرفه فقد جعلوا ملن ي عظ   مونه ِملًكا وترصُّ

  . (1) العرب األ َول

 : أسباب الوقوع يف الرشك : ـ  التاسعة والستون  املسألة  

ما يوصل إىل الرشك ويسبب وقوعه، وبني ذلك  عن كل حذر النبي 

 بياًنا واضًحا، ومن ذلك عىل سبيل اإلجياز ما يأيت:

ـ الغلو يف الصاحلني هو سبب الرشك باهلل تعاىل، فإن الشيطان يدعو  1

إىل الغلو يف الصاحلني وإىل عبادة القبور، وي لقي يف قلوب الناس أن 

ن األنبياء والصاحلني، وأن البناء والعكوف عليها من حمبة أهلها م

الدعاء عندها مستجاب، ثم ينقلهم من هذه املرتبة إىل الدعاء هبا 

قسام عىل اهلل هبا، وشأن اهلل أعظم من أن ي سأل بأحد من خلقه، فإذا واإل

تقرر ذلك عندهم نقلهم إىل دعاء صاحب القرب وعبادته وسؤاله 

                                                           
شرح الشيخ العصيمي للقواعد األربعة  يف برانمج مهمات العلم يف احلرم مبعناه من   (1) 

 "  بتصرف بسيط  " .هـ 1433عام  النبوي  
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عليه الستور، ويطاف به، الشفاعة من دون اهلل، واختاذ قربه وثنًا تعلق 

ويستلم ويقبل، ويذبح عنده، ثم ينقلهم من ذلك إىل مرتبة رابعة: وهي 

ء الناس إىل عبادته واختاذه عيًدا، ثم ينقلهم إىل أن من هنى عن ذلك دعا

َص أهل هذه الرتب العالية من األنبياء والصاحلني، وعند ذلك  فقد َتنَق 

الغلو يف الدين، واإلفراط بالتعظيم وهلذا حّذر اهلل عباده من  يغضبون.

أنزله اهلل  بالقول أو الفعل أو االعتقاد، ورفع املخلوق عن منزلته التي

ِِف دِينُِكْم َوََل َتُقولُواْ ﴿: تعاىل، كام قال تعاىل  ْ وا ْهَل الِْكَتاِب ََل َتْغلُ
َ

يَا أ
َما الَْمِسيُح ِعيََس ابُْن مَ  إَِن  ِق   ََِل  اْْلَ ِ إ َوَكَِمُتُه لََعَ اَّلَل   ِ ْرَيَم رَُسوُل اَّلَل 

ْهُ  ن وٌح ِم  ُر لَْقاَها إىَِل َمْرَيَم َو
َ

   . (1)﴾أ
ـ اإلفراط يف املدح والتجاوز فيه، والغلو يف الدين: حّذر رسول اهلل  2

ال تطروين كام أطرت النصارى ابن مريم، فإنام  "عن اإلطراء فقال: 

 . (2)"أنا عبده، فقولوا: عبد اهلل ورسوله

ر  3 عن اختاذ  ـ بناء املساجد عىل القبور، وتصوير الصور فيها: حذ 

املساجد عىل القبور، وعن اختاذها مساجد؛ ألن عبادة اهلل عند قبور 

الصاحلني وسيلة إىل عبادهتم؛ وهلذا ملََا ذكرت أم حبيبة وأم سلمة 

 نإن أولئك إذا كا"كنيسة يف احلبشة فيها تصاوير قال:  لرسول اهلل 

فيهم الرجل الصالح فامت بنوا عىل قربه مسجًدا وصوروا فيه تلك 

                                                           
 .[171] النساء:   (1)
 (.3445رواه البخاري )   (2)
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ومن حرص النبي ، (1)"الصور، أولئك رشار اخللق عند اهلل يوم القيامة

َلْعنَة  اهلل عىل اليهود ))عىل أمته أنه عندما نزل به املوت قال:  

: َيذر ما قالت عائشة  ((والنصارى، اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

أال وإن من كان قبلكم كانوا ))وقال قبل أن يموت بخمس:  .(2)واصنع

يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد، أال فال تتخذوا القبور 

 . (3)((مساجد، فإين أهناكم عن ذلك

أمته عن اختاذ القبور مساجد َفَقاَل  ـ اختاذ القبور مساجد: حّذر  4

ول  اهلل ِ  ل  أ وَلئَِك َقْوٌم إِ )) َرس  ج  الِح  َأْو الر  َذا َماَت فِيِهْم اْلَعْبد  الص 

ار   َوَر أ وَلِئَك رِشَ وا فِيِه تِْلَك الصُّ ر  ِه َمْسِجًدا َوَصو 
الِح  َبنَْوا َعىَل َقرْبِ الص 

 . (4) ((اخْلَْلِق ِعنَْد اهلل ِ

عن إرساج القبور؛ ألن  ـ إرساج القبور وزيارة النساء هلا: حذر  5

يها، وإرساجها، وجتصيصها والكتابة عليها، واختاذ املساجد البناء عل

 لعن رسول اهلل ))قال: عليها من وسائل الرشك، فعن ابن عباس 

 .(5)((زائرات القبور واملتخذين عليها املساجد والْسج

                                                           
 .(3873رواه البخاري ) (1)
 .(3453رواه البخاري ) (2)
 .(532رواه مسلم ) (3)
 (.434رواه البخاري ) (4)
 (.320رواه الرتمذي ) (5)
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باًبا من أبواب  ـ اجللوس عىل القبور والصالة إليها: مل يرتك  6

ل إليه إال  ال جتلسوا عىل )): سده، ومن ذلك قوله الرشك التي ت وص 

 .(1) ((القبور، وال تصلوا إليها

 .   ـ اختاذ القبور عيًدا، وهجر الصالة يف البيوت 7

يطهر األرض من وسائل  ـ الصور وبناء القباب عىل القبور: كان  8

الرشك، فيبعث بعض أصحابه إىل هدم القباب املرشفة عىل القبور، 

 اهلياج األسدي قال: قال يل عيل بن أيب طالب: وطمس الصور، فعن أيب

أال تدع ُتثاالً إال ))؟  أال أبعثك عىل ما بعثني عليه رسول اهلل 

 .(2) ((ا مرشًفا إال سويته قربً طمسته، وال

كل باب يوّصل  ـ شّد الّرحال إىل غري املساجد الثالثة: وكام سّد  9

الطه من الرشك وأسبابه، إىل الرشك فقد محى التوحيد عام يقرب منه وخي

ال تشدوا الرحال إال إىل ثالثة مساجد: مسجدي هذا، )): فقال 

فدخل يف هذا النهي شّد   ،(3) ((واملسجد احلرام، واملسجد األقىص

 .  الرحال لزيارة القبور واملشاهد

ـ الزيارة البدعية للقبور من وسائل الرشك؛ ألن زيارة القبور  10

 نوعان:

 .  زيارة رشعية يقصد هبا السالم عليهم والدعاء هلم النوع األول:

                                                           
  (.972رواه مسلم ) (1)
 (.969رواه مسلم ) (2)
 (.1397رواه مسلم بلفظ ال تشد الرحال ) (3)
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حال  -ولتذكر املوت   .والتباع سنة النبي  -برشط عدم شد  الر 

 . (1)  زيارة رشكية وبدعية الثاين:النوع 

 وهذا النوع ثالثة أنواع:

ب اد األصنام.  أ ـ من يسأل امليت حاجته، وهؤالء من جنس ع 

مليت، كمن يقول: أتوسل إليك بنبيك، أو ب ـ من يسأل اهلل تعاىل با

بحق الشيخ فالن، وهذا من البدع املحدثة يف اإلسالم، وال يصل إىل 

ِرج األول.الرشك  رج عن اإلسالم كام خي   األكرب، فهو ال خي 

ستجاب، أو أنه أفضل من الدعاء  ج ـ من يظّن أن الدعاء عند القبور م 

 . (2) يف املسجد، وهذا من املنكرات باإلمجاع

ـ الصالة عند طلوع الشمس وعند غروهبا من وسائل الرشك؛ ملَِا يف  11

ال )): ذلك من التشبه بالذين يسجدون هلا يف هذين الوقتني، قال 

حتروا بصالتكم طلوع الشمس وال غروهبا فإهنا تطلع بني قرين 

 . (3)((شيطان

 

 

 

 

                                                           
 (.1/233فتاوى ابن تيمية   (1)
 (.174-6/165الدرر السنية يف األجوبة النجدية   (2)
 ( . 828صحيح مسلم )   (3)
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 .مجعنياهلل وسلم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أ وصىل 

 هـ يف مدينة الرياض1438عام من  تم الرشح يف شهر ربيع األول 

وأن ينفع هبذا الرشح كام نفع بأصله   ،نسأل اهلل له القبول واإلخالص 

، ويتقبله بقبول حسن وجيعله وأن جيعله خالصًا صوابًا إنه سميع جميب 

ه حسنة باقية لنا إىل يوم الدين ، وكل من ساهم عىل تفرغيه وكتابت

 وطباعته ونرشه ، ووالدينا وذريتنا و أهلينا أمجعني

 واحلمد هلل رب العاملني .
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