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﷽  
فـــــسنا  إن احلمـــــد هللا نحمـــــده ونـــــستعينه ونـــــستغفره, ونعـــــوذ بـــــاهللا مـــــن رشور أ
وسيئات أعاملنا, من هيده اهللا فال مضل له, ومـن يـضلل فـال هـادي لـه, وأشـهد أن 

  .ا عبده ورسولهال إهل إال اهللا وحده ال رشيك له, وأشهد أن حممدً 
ننــــــسأل اهللا أن جيعلنــــــا ممــــــن يطيعــــــه ويطيــــــع رســــــوله, ويتّ  ه وجيتنــــــب بــــــع رضــــــوا

  .سخطه, فإنام نحن به وله
َفَمن ﴿: قـال اهللا تعـاىل

َ
ٓ  لَمُ َيعۡ  أ َما نَّ

َ
نزَِل  أ

ُ
ّبِـَك  ِمن َك إَِلۡ  أ  ُهـوَ  َكَمـنۡ  قُّ ۡلَـٱ رَّ

عۡ 
َ
َما َمٰٓۚ أ رُ  إِنَّ ْ  َيَتَذكَّ ْولُوا

ُ
 ٱ أ

َ
 غٞ بََلٰـ َذاَهٰـ ﴿: وقـال ،]١٩: الرعـد[ ﴾١٩ بِ َبٰـلۡ ۡل

ْ  ّلِلنَّاِس  ْ لَُموٓ َوِلَعۡ  ۦبِهِ  َوِلُنَذُروا َما ا نَّ
َ
ٰ  ُهوَ  أ ٰ  هٞ إَِل رَ  ِحدٞ َو كَّ ْ  َوِلَذَّ ْولُـوا

ُ
 ٱ أ

َ
 ﴾٥٢ بِ َبٰـلۡ ۡل

نَّهُ  لَمۡ عۡ ٱفَ  ﴿: ▐ وقال ،]٥٢: إبراهيم[
َ
ٓ  ۥأ َ  ٰ َّ  هَ إَِل ِ ُ ٱ إ   .]١٩: حممد[ ﴾َّ

ــ« :ملسو هيلع هللا ىلصوقــال رســول اهللا  ــُه َال َمــْن َم نَّ
َ
ــُم ك َ إِالَّ اَت َوُهــَو َفْعلَ َ ُ دَ  إِ َخــَل  ابَّ

  .)١(»اجْلَنَّةَ 
ف اإلنـــــسان بربـــــه  أعظـــــم العلـــــوم وأرشفهـــــا عـــــىل اإلطـــــالق العلـــــم الـــــذي ُيعـــــرِّ
ـــه عـــىل توحيـــده, ويبـــنيِّ لـــه الطريـــق املوصـــل إليـــه, وهـــذا العلـــم لـــيس  وخالقـــه, ويدلُّ
نافلــة وإنــام فــرض عــني عــىل كــل مكلــف, فالواجــب عــىل العبــد أن يبــادر يف حتــصيل 
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 حـق اهللا عليـه, فـإن نجاتـه مرهونـة بـأداء هـذا احلـق هذا العلم لكي يـتمكن مـن أداء
 : قــالالــذي أوجبــه ربــه عليــه وخلقــه مــن أجلــه, كــام جــاء يف حــديث معــاذ ؓ

ِ )١(ُكنُْت رِْدَف  ُ ُقَفرْيٌ ملسو هيلع هللا ىلص رَُسوِل ابَّ َ يَـا ُمَعـاُذ  «: َفَقـاَل : قَاَل ، بَلَ مِحَاٍر ُفَقاُل 
ِ بَلَ الِْعبَادِ  ِ  وَ ،تَْدرِى َما َحقُّ ابَّ ُ : قَاَل .»؟َما َحقُّ الِْعبَاِد بَلَ ابَّ ُ ُ َورَُسو  قُلُْت ابَّ

ْعلَمُ 
َ
ِ بَلَ الِْعبَا «: قَاَل .أ إِنَّ َحقَّ ابَّ

َ َوَال ،دِ فَ ْن َفْعبُُدوا ابَّ
َ
ُكوا بِِه َشيْئًا أ  وََحـقُّ ، يرُْشِ

 ِ ْن َال ،الِْعبَاِد بَلَ ابَّ
َ
َب َمْن َال  أ لُْت يَا رَُسـوَل  قُ : قَاَل .»ُك بِِه َشيْئًا يرُْشِ  ُفَعذِّ

 ِ فََال ،ابَّ
َ
ُ اجَّاَس  أ برَشِّ

ُ
ُْهْم َفيَتَّلِكُواَال « : قَاَل ؟ أ   .)٢(» تُبرَشِّ

فالتوحيـــــد هـــــو أهـــــم قـــــضية جيـــــب أن تـــــشغل بـــــال اإلنـــــسان, وتأخـــــذ تفكـــــريه, 
ف هلــا عمــره كلــه, فمــن أجلهــا ُخلــق, وعليهــا ُيــسأل وُحياســب, وهبــا يتحــدد ويــِرص 

 ا, وأن اهللا  ونـارً  نـصح نفـسه, وعـرف أن وراءه جنـةً مصريه, فرحم اهللا امرأً 
, أمــا اجلنــة فمفتاحهــا توحيــد اهللا, مــن أتــى بــه يــوم القيامــة جعــل لكــل مــنهام أعــامًال 

ـــولـــو أتـــى بِ فمـــصريه إىل اجلنـــة   األرض خطايـــا, وأمـــا النـــار فأهلهـــا الكفـــار )٣(ابرَ ُق
 ومـصريه ,غـري التوحيـد مل جيـد رائحـة اجلنـةواملرشكون واملنافقون, فمن مـات عـىل 

ــه هلــذا األمــر العظــيم, قبــل أن ا, فــرحم اهللا امــرأً ا فيهــا أبــدً ا خملــدً إىل النــار خالــدً  , تنبَّ

                                                 

  .هو الذي حتمله خلفك عىل ظهر الدابة: ردفمعنى  )١(
  . ومسلم,رواه البخاري )٢(
  .هائ ملؤها أو ما يقارب مل: وهو,بضم القاف, وقيل بكرسها, والضم أشهر :راب األرضقُ  )٣(
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 ,ملسو هيلع هللا ىلص يــــاليتني اتبعــــُت يف الــــدنيا طريــــق رســــول اهللا َيَعــــضَّ الظــــامل عــــىل يديــــه يقــــول
ـالِمُ ٱ َيَعضُّ  مَ َوَيوۡ  ﴿ وكنُت عىل اإلسالم ومل ُأفارقـه ٰ  لظَّ َ ٰ  َيُقـوُل  هِ يََديۡـ َ  تَـِن لَيۡ َي

َذۡ ٱ ٗ  لرَُّسولِ ٱ َمعَ  ُت تَّ   .]٢٧: الفرقان[ ﴾٢٧ َسبِي
وأكثــــر النــــاس اليــــوم يف غفلــــة عــــن تعلــــم التوحيــــد ومعرفــــة أركانــــه ورشوطــــه, 

 اهللا, وهـــــــم ملعناهـــــــا يظنـــــــون أهنـــــــم قـــــــد حـــــــازوا التوحيـــــــد بمجـــــــرد قـــــــوهلم ال إهل إّال 
هم دها يــدينون,  أصــبح معنــى اإلســالم عنــدجــاهلون, وبحقيقتهــا كــافرون, وبــض

, وقيمتــــه بيــــنهم ضــــعيفة, فمــــنهم مــــن يعتــــربه جمــــرد النطــــق بكلمــــة التوحيــــد, هــــزيًال 
م من حيسبه جمرد االنتساب املزيف هومنهم من يظنه يف االعتقاد دون العمل, ومن

 رٌ  يف قلـوهبم ظـاه اهللا, والـرشك قـائمٌ الذي ال حقيقة له, وصاروا يقولون ال إهل إّال 
ا, فعكسوا مدلول هذه الكلمة العظيمة, فأثبتوا يف أعامهلم وأقواهلم, قد اختذوه دينً 

كـروا مـا دلـت عليـه مـن اإلخـالص, فيقـول قـائلهم : ما نفته مـن عبـادة غـري اهللا, وأ
  . وهذا غاية اجلهل والضالل;ت عليه اهللا, وقد اعتقد عكس ما دلّ ال إهل إّال 
 «: ولهــــن قــــ مملسو هيلع هللا ىلصه النبي ـــرب بــــخذا يتبني لك معنى ما أـــهـــفب

َ
إِنَّ اْإلِْسـَالَم بَـَدأ

 مَ كَ  َغِريبًا وََسيَُعوُد َغِريبًا
َ
التـي  فـال غربـة لإلسـالم أعظـم مـن هـذه الغربـة .)١(»ا بََدأ

  .يعيشها اليوم املوحدون املتمسكون بدينهم
ف ال فـــإذا كـــان هـــذا األمـــر قـــد خفـــي عـــىل أكـــابر العلـــامء يف هـــذه األزمنـــة, فكيـــ

                                                 

 .رواه مسلم )١(
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 ا إذا كـان اإلنـسان ال يـصح لـه إسـالمٌ يكون تعلُّمه وتعليمـه أهـم األمـور? خـصوًص 
 إال بمعرفــة هــذا التوحيــد, وقبولــه, وحمبتــه, والعمــل بــه بالقلــب واللــسان وال إيــامنٌ 
  .واجلوارح

قــه ظــاهرً  ــومدارســة التوحيــد مهمــة حتــى ملــن حقَّ ا; فاملــسلم كلــام ازداد ا وباطنً
 يقينه بأن ما يدين به هو احلق الذي الشك فيه, وأن ما عليه معرفة لدين اهللا ازداد

أكثــــر أهــــل األرض هــــو الباطــــل والــــضالل املبــــني, وأهنــــم عــــىل ديــــن أســــالفهم مــــن 
َ  ﴿: , قــال اهللا تعــاىلالكفــار الــذين يعبــدون األصــنام وال يوحــدون اهللا  ــ  فَ

ا َيةٖ ِمرۡ  ِف  تَُك  ٓ َهٰٓ  ُبدُ َيعۡ  ّمِمَّ َ ۚ ُؤ َّ  نَ ُبُدوَيعۡ  َما ءِ ِ ٓ  ُبدُ َيعۡ  َكَما إ ۚ َقبۡ  ّمِن ؤُُهمَءابَا ا ُل  نَـّ
  .]١٠٩: هود[ ﴾١٠٩ َمنُقوٖص  َغۡيَ  نَِصيَبُهمۡ  لَُمَوفُّوُهمۡ 

 منّا يف تسهيل تعلُّم التوحيد واألمور املهمة يف عقيدة املسلم أعددنا ومسامهةً 
هبــــا بأســــلوب حاولنــــا قــــدر ا إلمكــــان أن هــــذه الرســــالة يف صــــورة أســــئلة يْتبعهــــا جوا

 − ولكـــن تـــمَّ ,ولـــست وحـــدي مـــن قـــام هبـــذا العمـــلا للجميـــع,  ميـــًرس يكـــون ســـهًال 
 بإعانــــــة عــــــدد مــــــن اإلخــــــوة األفاضــــــل شــــــاركوا  يف إعــــــداده, وقــــــاموا −بحمــــــد اهللا 

, بتخرجيـــه ومراجعتـــه وتنـــسيقه, وقـــد اســـتفدت مـــن نـــصائحهم ومالحظـــاهتم كثـــريً  ا
واهللا مـــن وراء  خـــري الثـــواب, بـــارك اهللا فـــيهم, وشـــكر اهللا ســـعيهم, وأثـــاهبم عليـــه

 ا سـبحانه أن جيعـل عملنـا هـذا خالـًص القصد, وهو اهلادي إىل سواء الـسبيل, نـسأله
لوجهــه الكــريم, وأن يبــارك فيــه, وأن  هيــدينا و يــسددنا وييــرس اهلــدى لنــا, وجيعلنــا 

  .هداة مهتدين غري ضالني وال مضلني
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فيـــــل, فـــــاطر الـــــساموا ئيـــــل وميكائيـــــل وإرسا ت واألرض عـــــامل مهللا رب جربا
ت حتكـم بـني عبـادك فـيام كـانوا فيـه خيتلفـون, اهـدنا ملـا اختلـف  الغيب والشهادة, أ

  .فيه من احلق بإذنك, إنك هتدي من تشاء إىل رصاط مستقيم
  

│  
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  ؟ ملاذا خلََقنا اهللا):١(س 
  .اخَلَقنا اهللا لنعبده وحده وال نرشك به شيئً : ج

َّ  نَس ۡلِ ٱوَ  نَّ لِۡ ٱ ُت َخلَقۡ  َوَما ﴿ :قـال تعـاىل ِ ٓ  ٥٦ ُبُدونِ ِلَعۡ  إ رِيدُ  َما
ُ
 ّمِن ُهمِمنۡ  أ

ٓ  قٖ ّرِزۡ  رِيــدُ  َوَمــا
ُ
ن أ

َ
َ ٱ إِنَّ  ٥٧ عُِمــونِ ُيطۡ  أ زَّاُق ٱ ُهــوَ  َّ ِ لۡ ٱ ُذو لــرَّ ة ۡ ٱ ُقــوَّ  ﴾٥٨ َمتـِـيُ ل

  .]٥٨−٥٦: الذاريات[
فـــإذا عرفـــت أن اهللا خلقـــك لعبادتـــه وحـــده واالنقيـــاد ألمـــره فـــاحرص عـــىل أن 

ا مـــن عبادتـــك كلهـــا هللا, وحياتـــك كلهـــا هللا, ومماتـــك هللا, وال تـــرصف شـــيئً تكـــون  
  . منهج اهللا وحدهالعبادة لغريه, وال تتبع يف حياتك كلها إّال 

  ما يه األمانة اليت محلها اإلنسان؟): ٢(س 
  . األمانة هي طاعة اهللا بأداء األوامر واجتناب النواهي:ج

انـة, والـصالة أمانـة, والزكـاة أمانـة, وكل يشء من الدين أمانة, فالشهادتان أم
  .وغريها....كم بني الناس أمانة,والعهد أمانة, واحل

ه اهللا خري اجلزاء, ومن ضيعها عاقبه اهللا   . فمن أدى األمانة كام أمره اهللا جزا
 ٱ َناَعَرۡض  إِنَّا ﴿ :تعـاىلاهللا قـال 

َ
َ  َمانَةَ ۡل َمٰ ٱ َ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َو

َ
  َبالِ لِۡ ٱوَ  ِض ۡرۡل

َ
 َبۡيَ فَأ

ن
َ
شۡ  َنَهاِملۡ َيۡ  أ

َ
ٗ  اَظلُومٗ  َكنَ  ۥإِنَّهُ  ُنۖ نَسٰ ۡلِ ٱ وََحَلََها َهاِمنۡ  نَ َفقۡ َوأ َب  ٧٢ َجُهـو َُعـّذِ  ّلِ

ُ ٱ ۡ ٱ َّ ۡ ٱوَ  فِقِيَ ُمَنٰ ل ۡ ٱوَ  تِ فَِقٰ ُمَنٰ ل ۡ ٱوَ  كِيَ ُمۡشِ ل ُ ٱ َوَيُتوَب  تِ َكٰ ُمۡشِ ل َّ  َ ۡ ٱ َ  ِمنِيَ ُمؤۡ ل
ۡ ٱوَ  ُ ٱ نَ َوَك  تِۗ ِمَنٰ ُمؤۡ ل ۢ  اَغُفورٗ  َّ   .]٧٣−٧٢: األحزاب[ ﴾٧٣ ارَِّحيَم
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ـت ممـن محـل األمانـة وأدّ – رمحك اهللا –فانظر  ـك  هل أ اهـا كـام يريـد اهللا, أم أ
  .ممن ضيَّعها وخاهنا, والعياذ باهللا

ي أخذه اهللا بل بين آدم؟): ٣(س    ما هو العهد ا
  .اوال يرشكوا به شيئً  العهد الذي أخذه اهللا عىل بني آدم أن يعبدوه :ج

َخذَ  ذۡ  ﴿ :قـال تعـاىل
َ
ۡشـ ُذّرِيََّتُهمۡ  ُظُهورِهِمۡ  ِمن َءاَدمَ  بَِنٓ  ِمنۢ  َربَُّك  أ

َ
 َهَدُهمۡ َوأ

 ٰٓ َ نُفِسِهمۡ  َ
َ
لَسۡ  أ

َ
ْ  بَِرّبُِكۡمۖ  ُت أ ۚ َشِهدۡ  بََلٰ  قَالُوا ٓ ن نَا

َ
ْ  أ  َعنۡ  ُكنَّا إِنَّا َمةِ قَِيٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  َتُقولُوا

ٰ  َذاَهٰ  وۡ  ١٧٢ فِلِيَ َغ
َ
ْ َتُقولُوٓ  أ ٓ  ا َما ۡشَ  إِنَّ

َ
ٓ  كَ أ  ِدهِۡمۖ َبۡعـ ّمِـنۢ  ُذّرِيَّـةٗ  َوُكنَّا ُل َقبۡ  ِمن ُؤنَاَءابَا

َفُتهۡ 
َ
ۡ ٱ َفَعَل  بَِما لُِكَناأ   .]١٧٣−١٧٢: األعراف[ ﴾١٧٣ ِطلُونَ ُمبۡ ل

فكونــوا عبــاد اهللا عــىل العهــد الــذي عاهــدتم اهللا عليــه واحــذروا أن تــرشكوا بــه 
فيـــوم القيامـــة لـــن يقبـــل اهللا عـــذر مـــن اعتـــذر باجلهـــل والغفلـــة أو اتبـــاع اآلبـــاء ا, شـــيئً 

  .ا عند اهللاواألجداد والشيوخ عىل الباطل, فهذا ليس عذرً 
نَِس نْ قَ 

َ
ْهـَوِن «: قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلص  اجَّيِبِّ َعِن   ؓ  َمالٍِك  بِْن  أ

َ
ُ َيَعاىَل ِأل َفُقوُل ابَّ

ْهِل اجَّاِر َعَذابًا يَْومَ 
َ
ُكنْـَت َيْفتَـِدي : الِْقيَاَمةِ أ

َ
ٍء أ ْ َ رِْض ِمْن 

َ
نَّ لََك َما يِف اْأل

َ
 لَْو أ

ْن َال : َفيَُقوُل .  َغَعمْ :بِِه؟ َفيَُقوُل 
َ
نْـَت يِف ُصـلِْب آَدَم أ

َ
ْهَوَن ِمْن َهَذا َوأ

َ
رَْدُت ِمنَْك أ

َ
أ

 ِ ْن ترُْشَِك 
َ
َنيَْت إِالَّ أ

َ
ِ َشيْئًا، فَأ   .)١(»ترُْشَِك 

  

                                                 

   . ومسلم,رواه البخاري) ١(
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  رة اليت خلقنا اهللا عليها؟ما يه الفط): ٤(س 
  . الفطرة التي خلقنا اهللا عليها هي اإلسالم, خلقنا اهللا حنفاء مسلمني:ج

قِمۡ  ﴿ :قـال اهللا تعـاىل
َ
ۚ َحنِيفٗ  لِّلِينِ  َهَك وَجۡ  فَأ ِ ٱ َرَت فِطۡ  ا اَس ٱ َفَطـرَ  لَِّت ٱ َّ  لَـّ

ۚ َعلَيۡ  ِۚ ٱ قِ ِلَلۡ  ِديَل َتبۡ  َ  َها َّ  ٰ ٰ  ّيِمُ قَ لۡ ٱ ّلِينُ ٱ لَِك َذ كۡ  ِكنَّ َوَل
َ
 لَُمونَ َيعۡ  َ  لَّاِس ٱ َثَ أ

  .]٣٠: الروم[ ﴾٣٠
 نْ قَ 

َ
ُ بَلَ « :ملسو هيلع هللا ىلص يِبُّ  اجَّ اَل  قَ :اَل قَ  ؓ ةَ رَ يْ رَ  هُ ِ  أ َ  ، الِْفْطـَرةِ لُكُّ َمْولُوٍد يُو

بََواُه ُفَهوَِّدانِهِ 
َ
 ،فَأ

َ
انِهِ وْ  أ َ  ، ُفنَرصِّ

َ
َسانِهِ وْ  أ   .)١(» ُفَمجِّ

ِّ َخلَْقُت ِعبَاِدي ُحنََفـاَء لُكَُّهـمْ « :عـن ربـه فيام يرويه ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
ُهـْم ،َوإِ  َوإِغَّ

يَاِطنُي فَاْجتَاحَكُْهمْ  َيتُْهْم الشَّ
َ
َمْت عَ ، ِديِنِهمْ نْ  قَ )٢(أ َ  َمـمْ هِ يْ لَـ وََحرَّ ْحلَلْـُت ل

َ
 ،مْ ُهـا أ

ِ مَ  ُكوا  ْن يرُْشِ
َ
َمَرْيُهْم أ

َ
َ َوأ نِْزْل بِِه ُسلَْطانًامْ ا ل

ُ
  .)٣(» أ

   ما هو حق اهللا بل عباده؟):٥(س 
  .ااد أن يعبدوه وال يرشكوا به شيئً  حق اهللا عىل العب:ج

َّ  َربَُّك  َوقََضٰ  ﴿ :قال اهللا تعاىل
َ
ْ ُبُدوٓ َتعۡ  أ ٓ  ا َّ ِ ء[ ﴾إِيَّاهُ  إ   .]٢٣: اإلرسا

ِ  :اَل قَ  ؓ  بِْن َجبَلٍ اذِ عَ مُ َقْن   بَلَ مِحَـاٍر ملسو هيلع هللا ىلصُكنْـُت رِْدَف رَُسـوِل ابَّ

                                                 

  . ومسلم,رواه البخاري) ١(
  . فذهبوا هبم وأزالوهم عام كانوا عليه إىل الباطل,أي استخفوهم:  معنى اجتالتهم)٢(
  .روه مسلم) ٣(
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 ُ َ ِ بَلَ الِْعبَـادِ ،يَا ُمَعاذُ  «: َفَقاَل : قَاَل ، ُقَفرْيٌ ُفَقاُل   َوَمـا َحـقُّ ، تَْدرِى َما َحـقُّ ابَّ
 ِ ْعلَمُ :قَاَل » ؟الِْعبَاِد بَلَ ابَّ

َ
ُ أ ُ ُ َورَُسو ِ بَلَ الِْعبَـادِ  «: قَاَل . قُلُْت ابَّ إِنَّ َحـقَّ ابَّ

 ،فَ
َ َوَال  ْن َفْعبُُدوا ابَّ

َ
كُ أ ِ ،وا بِِه َشيْئًا يرُْشِ ْن ،  وََحقُّ الِْعبَـاِد بَلَ ابَّ

َ
َب َال  أ  ُفَعـذِّ

ِ :لُْت  قُ : قَاَل .» يرُْشُِك بِِه َشيْئًاَمْن َال  فَـَال ، يَا رَُسوَل ابَّ
َ
ُ اجَّـاَس  أ بَـرشِّ

ُ
 َال « : قَـاَل ؟ أ

ُْهْم َفيَتَّلِكُوا   .)١(»تُبرَشِّ
ــاه, ومــن ضــيّ  ع حــق اهللا ضــيَّعه اهللا وخذلــه فمــن أدى حــق اهللا حفظــه اهللا ونجَّ

به بالنار   .وعذَّ
  ؟)الرب( لكمةما معىن ): ٦(س 

 رب:  يقـالهـو املالـك للـيشء املتـرصف فيـه بـام يريـد,) الرب(معنى كلمة  :ج
  . ورب البيت, ورب الدار,الدابة

ٰ  ﴿:  قـال اهللا تعـاىل, الـسيد املطـاعوالـرب هـو جۡ ٱ ِحَبِ َصٰ َي ٓ  نِ لّسِ ا مَّ
َ
َحـُدُكَما أ

َ
 أ

  .يعني سيده: ربهفيسقي  ,]٤١: يوسف[ ﴾اۖ رٗ َخۡ  ۥَربَّهُ  ِق َيسۡ فَ 
, لــــه وحــــده اخللــــق وامللــــك واألمــــر والــــسيادة  رب كــــل يشء هــــو واهللا

  . قهره وسلطانهوحتت  واخللق كلهم عبيدهواحلكم ال رشيك له,
 ال تتمثــــل يف اخللــــق والــــرزق وامللــــك فقــــط بــــل تتمثــــل يف وربوبيــــة اهللا 
ـًض األمر واحلكم والس ُ ٱ َربَُّكـمُ  إِنَّ  ﴿: ا, قـال اهللا تعـاىليادة والترشيع أ ِيٱ َّ  لَّ

                                                 

 . ومسلم,رواه البخاري )١(
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َمٰ ٱ َخلَقَ  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َو
َ
يَّااٖ  ِستَّةِ  ِف  َض ۡرۡل

َ
َ  َتَوىٰ سۡ ٱ ُثمَّ  أ ۡ ٱ ِش ُيغۡ  ِشۖ َعرۡ لۡ ٱ َ  لََّهارَ ٱ َل لَّ

مۡ ٱوَ  اَحثِيثٗ  ۥلُُبهُ َيطۡ  ٰ  لُُّجومَ ٱوَ  َقَمرَ لۡ ٱوَ  َس لشَّ َر مۡ  تِۢ ُمَسخَّ
َ
ِ بِأ َ  ۦٓۗ رِه

َ
 ٱوَ  قُ لۡ لَۡ ٱ َلُ  أ

َ
ۗ مۡ ۡل  ُر

ُ ٱ َتَبـاَركَ   أن اخللـق وامللـك هللا وحــده فكـام, ]٥٤: األعـراف[ ﴾٥٤ لَِمـيَ َعٰ لۡ ٱ َربُّ  َّ
كــذلك األمــر والتــرشيع هللا وحــده, وهــذا أمــر ال ُيِقــرُّ بــه أكثــر الكفــار, فهــم يفرقــون 

ـــــبـــــني اخللـــــق واألمـــــر, يؤمنـــــون بـــــأن اخللـــــق هللا وحـــــد ا ه ويتخـــــذون مـــــن دونـــــه أرباًب
ــارَُهمۡ  ﴿: يــرشعون هلــم مــن الــدين مــا مل يــأذن بــه اهللا, قــال اهللا تعــاىل ۡحَب

َ
ــُذٓواْ أ َ  ٱتَّ

ۡرَباٗبــ
َ
ِ ا ّمِــن ُدوِن ٱَورُۡهَبـٰـَنُهۡم أ لألحبــار  , فالربوبيــة التـي جعلوهــا]٣١: التوبـة[ ﴾َّ

لــون مــا حــرم اهللا والرهبــان هــي حــق األمــر والتــرشيع, فكــان األحبــار والرهبــان حي
وحيرمــون مــا أحلــه ويــرشعون مــا مل يــأذن بــه اهللا, وكــان أتبــاعهم يطيعــوهنم يف ذلــك 

  .ويقبلون ما رشعوه
ا مـــــن دون اهللا, كـــــذلك اليـــــوم أكثـــــر النـــــاس يتخـــــذون قـــــادهتم وســـــادهتم أرباًبـــــ

يعطـــــوهنم حـــــق األمـــــر والتـــــرشيع, ويطيعـــــوهنم مـــــن دون اهللا, ويتبعـــــون أحكـــــامهم 
نينهم وحيكمون   . هبا ويتحاكمون إليهاوقوا

ًعا : ا مــن دون اهللا, قــال اهللا تعــاىل غــري اهللا فقــد اختــذ ربــفمــن اختــذ حَكــًام ومــرشِّ
﴿  َ رۡ  ًضاَبعۡ  ُضَناَبعۡ  َيتَِّخذَ  َو

َ
ِۚ ٱ ُدونِ  ّمِن اَبابٗ أ   .]٦٤: آل عمران [ ﴾َّ

  ؟)اإل(ما معىن لكمة ): ٧(س 
رََءيۡ  ﴿ :, قال اهللا تعـاىلذه اهلًإ ا فقد اختاإلهل هو املعبود, فمن عبد شيئً : ج

َ
 َت أ

ــنِ  ــذَ ٱ َم َ ٰ  تَّ ــهُ إَِل ٰــ ۥَه ــَت  هُ َهَو ن
َ
فَأ
َ
ــ تَُكــونُ  أ ً  هِ َعلَۡي ــي , ]٤٣: الفرقــان[ ﴾٤٣ َوكِ
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  ِهمۡ َعلَيۡ  ُل تۡ ٱوَ  ﴿ :وقال
َ
ٰ إِبۡ  َنَبأ بِيهِ  قَاَل  إِذۡ  ٦٩ هِيمَ َر

َ
 ٧٠  ُبُدونَ َتعۡ   َما ۦِمهِ َوقَوۡ  ِل

 ْ ۡص  ُبدُ َنعۡ  قَالُوا
َ
ٰ  لََها َفَنَظلُّ  اامٗ نَ أ املعنـى واضـح يف ، ]٧١−٦٩: الـشعراء[ ﴾٧١ ِكفِـيَ َع

هذه اآليات أهنم يعبدون األصنام مـن دون اهللا, هـذه املعبـودات هـي آلهـتهم التـي 
كــــر علــــيهم خليــــل الــــرمحن إبــــراهيم       ودعــــاهم لرتكهــــا, , عبــــادهتم إياهــــا♠ أ

ٰ إِبۡ  قَاَل  ذۡ  ﴿ بِيهِ  هِيمُ َر
َ
َتتَِّخذُ  َءاَزرَ  ِل

َ
ۡص  أ

َ
ٓ  َءالَِهةً  َناًماأ ٰ  إِّنِ َر

َ
ٰ  ِف  َمَك َوقَوۡ  َك أ  لٖ َضَل

بِيٖ  عـام[ ﴾٧٤ مُّ ِ ٱَوتَ  ﴿، ]٧٤: األ ِكيَدنَّ  َّ
َ
ۡص  َل

َ
ن دَ َبعۡ  َمُكمَنٰ أ

َ
ْ  أ  بِرِينَ ُمـدۡ  تَُولُّوا

ٰ  فََجَعلَُهمۡ  ٥٧ َّ  ًذاُجَذ ِ َُّهمۡ  اَكبِيٗ  إ ْ  ٥٨ ِجُعونَ يَرۡ  هِ إَِلۡ  لََعلَُّهمۡ  ل  َذاَهٰـ َفَعـَل  َمـن قَالُوا
 ٓ ٰ ٱ لَِمنَ  ۥإِنَّهُ  لَِهتَِنا بياء[ ﴾٥٩ لِِميَ لظَّ   .]٥٩−٥٧: األ

ه   وهـــو اهللا,واإلهل احلـــق هـــو الـــذي يـــستحق العبـــادة والتأليـــه وحـــده دون ســـوا
ذو األلوهية عىل خلقه أمجعني .  

ين(ما معىن لكمة ): ٨(س    ؟)ا
ا هللا باًعــ واتّ ا وطاعــةً بــاع, فــام كــان انقيــادً  واالتّ الــدين هــو االنقيــاد والطاعــة: ج

ا هللا, بـل هـو ديـن ا لغـري اهللا فلـيس دينًـباًعـ واتّ ا وطاعـةً فهو دين اهللا, وما كان انقيادً 
  .جاهيل

ى اهللا دينه اإلس اءت بـه رسـله, ـــالم, ومعناه التسليم ألمر اهللا ومـا جـوقد سمَّ
  .واالنقياد له والعمل به

ِ ٱ ِعندَ  ّلِينَ ٱ إِنَّ  ﴿: قال تعاىل ٰ سۡ ۡلِ ٱ َّ   .]١٩: آل عمران[ ﴾ُمۗ َل
  ..ومعنى الدين يف هذا املوضع الطاعة والذلة[ : قال ابن جرير
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ِ ٱ ِعنـدَ  ّلِينَ ٱ إِنَّ  ﴿ :فتأويـل قولـه: وقال ٰ ۡسـۡلِ ٱ َّ إن الطاعـة التـي هـي  :﴾ُمۗ َل
ة والذلـة, وانقيادهـا  الطاعة له, وإقرار األلسن والقلوب لـه بالعبوديـ,الطاعة عنده

 وال انحــراف ,لــه بالطاعــة فــيام أمــر وهنــى, وتــذللها لــه بــذلك مــن غــري اســتكبار عليــه
  .ـه.ا )١(]عنه, دون إرشاك غريه من خلقه معه يف العبودية واأللوهية

 مـــن أهـــل ديـــن العبـــادة, فإنـــك لـــن جتـــد رجـــًال : والـــدين: قــال ســـعيد بـــن جبـــري[ 
 ديــن آخــر إال صــار ال ديــن لــه, والعبــادة هــي يــرتك عبــادة أهــل دينــه ثــم ال يــدخل يف

ه من أطاع اهللا فيام أمره به وفيام هناه عنه فقد أتم عبادة اهللا, ومن  الطاعة, وذلك أ
طـوا   :أطاع الشيطان يف دينه وعمله فقد عبد الشيطان, ألم تر أن اهللا قال للـذين فرَّ

لَمۡ  ﴿
َ
عۡ  أ

َ
ٰ  ُكمۡ إَِلۡ  َهدۡ أ ن َءاَدمَ  َبِنٓ َي

َ
ْ َتعۡ  َّ  أ يۡ ٱ ُبُدوا بِـيٞ  َعُدوّٞ  لَُكمۡ  ۥإِنَّهُ  َنۖ َطٰ لشَّ  مُّ

, وإنــام كانــت عبــادهتم الــشيطان أهنــم أطــاعوه يف ديــنهم, فمــنهم مــن ]٦٠: يــس[ ﴾٦٠
ا يسجدون له مـن دون  أو ملكً ,ا  أو بًرش ,ا  أو قمرً ,ا أو شمًس ,اأمرهم فاختذوا أوثانً 

 يــــسجد لــــه, ولكــــنهم أطــــاعوه اهللا, ومل يظهــــر الــــشيطان ألحــــد مــــنهم فيتعبــــد لــــه أو
   .ـه.ا )٢(]...فاختذوها آلهة من دون اهللا

  .ـه.ا )٣(]وفالن يف دين فالن أي يف سلطانه وطاعته[ : قال النحاس

                                                 

 .تفسري الطربي )١(

 .يزِ وَ رْ  تعظيم قدر الصالة للمَ )٢(

  . معاين القرآن للنحاس)٣(
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 هُ ُتـ ِدنْ :والدين هو العبادة والطاعة والذل ونحو ذلك, يقال[ : وقال ابن تيمية
 ارِشَ عَ ا مَ نَّ إِ « :☺ يوقد قال النبـ... لَّ ذَ  فَ هُ تُ لْ لَّ  أي ذَ :انَ دَ فَ 

َ
 )١(»دٌ احِ ا وَ نَ ينُ  دِ اءِ يَ بِ نْ  اْأل

وهو اإلسالم وهو االستسالم هللا ال لغريه, بأن تكون العبـادة والطاعـة لـه والـذل, 
طـاع قبـل, وهـو سـبحانه يُ وهو حقيقة ال إهل إال اهللا, وال ريب أن ما سوى هذا ال يُ 

 إال فــيام ☺ث حممــد يف كــل زمــان بــام أمــر بــه يف ذلــك الزمــان, فــال إســالم بعــد مبعــ
  .ـه.ا )٢(]هجاء به وطاعتِ 

  َكنَ  َما ﴿: قولـه
ۡ
َخـاهُ  ُخـذَ ِلَأ

َ
ۡ ٱ دِيـنِ  ِف  أ ٓ  َملِـكِ ل َّ ِ ن إ

َ
ٓ  أ ۚ ٱ ءَ يَـَشا ُ َّ﴾ 

  .]٧٦: يوسف[
يف : قــال ابــن عبــاس والــضحاك[ حكمــه وســلطانه وقــضاؤه, :ديــن امللــك هــو

قــــال ابـــن جريــــر . ضائهيف حكـــم امللــــك وقـــ: يدِّ ســـلطان امللـــك, وقــــال قتـــادة والــــسُّ 
  .)٣(]وأصل الدين الطاعة: الطربي

انَِيةُ ٱ ﴿: وقولـه تعـاىل اِن ٱوَ  لزَّ ْ جۡ ٱفَ  لزَّ وا ٰ  ُكَّ  ِلُ َ  ةٖۖ َجـۡلَ  ِماْئَـةَ  ُهَمـاّمِنۡ  ِحدٖ َو  َو
 
ۡ
  بِِهَما ُكمُخذۡ تَأ

ۡ
ِ ٱ ِدينِ  ىِف  فَةٞ َرأ يف ديـن اهللا أي يف : , قـال أبـو الليـث]٢: النـور [ ﴾بَّ

  .وكذلك قال البغوي وابن كثري. )٤(حكم اهللا
                                                 

  . رواه البخاري, ومسلم)١(

 . جمموع الفتاوى)٢(

  . الطربيتفسري )٣(
 .السمرقندي تفسري )٤(
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فـــإذا كـــان احلكـــم املطـــاع واملتبـــع هـــو حكـــم اهللا فالـــدين هللا, وإذا كـــان احلكـــم 
  .والسلطان لغري اهللا فالدين لغري اهللا

ينما هو ): ٩(س  ي يرضاه اهللا وحيبه؟ا    ا
  . الدين الذي يرضاه اهللا وحيبُّه هو اإلسالم:ج

ِ ٱ ِعندَ  ّلِينَ ٱ إِنَّ  ﴿ :قال اهللا تعاىل ٰ سۡ ۡلِ ٱ َّ    .]١٩: ال عمران[ ﴾ُمۗ َل
كۡ  مَ وۡ ۡلَ ٱ ﴿ :وقـال تعـاىل

َ
تۡ  دِيَنُكمۡ  لَُكمۡ  ُت َملۡ أ

َ
 َمـِت نِعۡ  ُكمۡ َعلَـيۡ  ُت َمۡمـَوأ

ٰ سۡ ۡلِ ٱ لَُكمُ  َورَِضيُت  ۚ دِينٗ  مَ َل   . ]٣: دة املائ[ ﴾ا
ِ :اَل  قَ ¶  َقبَّاٍس ِن َعِن بْ   : ملسو هيلع هللا ىلص ِقيَل لِرَُسوِل ابَّ

َ
 يُّ أ

َ
َحبُّ إِ دْ  اْأل

َ
 ىَل يَاِن أ

؟ قَ  ِ ْمَحةُ «: اَل ابَّ   .)١(»احْلَِنيِفيَُّة السَّ
بـاع رشيعتـه مـن االسـتقامة عـىل إخـالص العبـادة هللا وحـده واتّ : معنى احلنيفية

  .غري تبديل وال حتريف
  .السهلة ليس فيها ضيق وال تكلف وال شدة وال حرج: معنى السمحة

   اإلسالم؟غري ادينً  هل يقبل اهللا من أحدٍ ): ١٠(س 
  .ا غريه دينً  ال يرىض اهللا بغري اإلسالم, وال يقبل من أحدٍ :ج

ٰ ۡسـۡلِ ٱ َغۡيَ  َتغِ يَبۡ  َوَمن ﴿ :قـال اهللا تعـاىل  ِف  َوُهـوَ  هُ ِمۡنـ َبـَل ُيقۡ  فَلَـن ادِيٗنـ مِ َل
ِ ٱ   . ]٨٥: ل عمرانآ[ ﴾٨٥ ِسِينَ َخٰ لۡ ٱ ِمنَ  ِخَرة

                                                 

  ., والبخاري يف األدب املفرد, وحّسن احلافظ إسناده يف الفتح والطرباين,رواه أمحد) ١(
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غـــريه فهـــو عـــىل غـــري اإلســـالم, كـــل مـــن خـــرج عـــن عبـــادة اهللا وحـــده إىل عبـــادة 
  .باع ما رشع غريه فهو عىل غري اإلسالمباع ما رشعه إىل اتّ وكل من خرج عن اتّ 

نَّ  ﴿ :وقـال
َ
ٰ  َذاَهٰ  َوأ ۖ ٱفَـ اَتقِيمٗ ُمـسۡ  ِط ِصـَر َ  تَّبُِعوهُ ْ  َو ُبَل ٱ تَتَّبُِعـوا  لـسُّ

َق  ٰ  ۦۚ َسـبِيلِهِ  َعـن بُِكـمۡ  َفَتَفرَّ ٰ  لُِكـمۡ َذ ـ  ﴾١٥٣ َتتَُّقـونَ  ُكـمۡ لََعلَّ  ۦبِـهِ  ُكمَوصَّ
عام[   .]١٥٣:األ

 كـــل مـــا خـــالف طريـــق اهللا املـــستقيم الـــذي رشعـــه لعبـــاده وبلَّغـــه رســـوله فلـــيس 
  .ا هللادينً 

ْمُرنَا َفُهَو رَدٌّ هِ يْ لَ  عَ َس يْ  َعِمَل َقَمًال لَ نْ مَ « :ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول اهللا 
َ
  .)١(» أ

  . يعني مردود باطل ال ُيْعَتدُّ به:»َفُهَو رَدٌّ «قوله 
  ما معىن اإلسالم؟): ١١(س 

  . هو االستسالم واالنقياد اخلالص هللا وحده: اإلسالم:ج
حۡ  َوَمنۡ  ﴿ :قال اهللا تعاىل

َ
سۡ  ّمِمَّنۡ  ادِينٗ  َسنُ أ

َ
ِ  ۥَههُ وَجۡ  لَمَ أ َّ  تََّبعَ ٱوَ  ِسنٞ ُمۡ  َوُهوَ  ِ

ٰ إِبۡ  ِملَّةَ  ۗ َحنِيفٗ  هِيمَ َر َذَ ٱوَ  ا ُ ٱ تَّ ٰ إِبۡ  َّ ٗ  هِيمَ َر   .]١٢٥: النساء[ ﴾١٢٥ َخلِي
سۡ   ﴿معنى 

َ
ِ   ۥَههُ وَجۡ   لَمَ أ َّ   .ا دينه هللا يعني استسلم وانقاد لطاعة اهللا خملًص :﴾ِ

  . يعني متَّبٌِع ما رشعه اهللا:﴾ِسنُمۡ  َوُهوَ  ﴿معنى 
ألمر اهللا وقبول رشعه واالحتكـام إليـه يف  هو االستسالم واالنقياد فاإلسالم

                                                 

 . ومسلم,رواه البخاري) ١(
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  .احلياة كلها ورفض ما خالفه
م سلِ فُيـــا, ا لـــه الـــدين ومل يـــرشك بـــه شـــيئً ن استـــسلم وانقـــاد هللا خملـــًص فاملـــسلم مـــ

 إليـه  يـردُّ ًام  حلياتـه وحَكـاا بـرشع اهللا منهًجـا لـرشع اهللا راضـيً حياته بالكامـل اختيارًيـ
  .يف حياتهكل ما يعرض له 

ومن رفض التـسليم ألمـر اهللا واسـتكرب عـن االنقيـاد لـه فهـو كـافر أخـو إبلـيس 
  .عليه لعنة اهللا

ْ سۡ ٱ ئَِكةِ َمَلٰٓ لِلۡ  َناقُلۡ  ذۡ  ﴿: ال اهللا تعـاىلق ْ فََسَجُدوٓ  َدمَ  ُجُدوا ٓ  ا َّ ِ َبٰ  لِيَس إِبۡ  إ
َ
 أ

ٰ لۡ ٱ ِمنَ  َوَكنَ  َبَ َتكۡ سۡ ٱوَ    .]٣٤: البقرة[ ﴾٣٤ فِرِينَ َك
َبٰ ﴿معنى 

َ
  . امتنع من السجود آلدم فلم يسجد له: ﴾ أ

  .أمر اهللا ومل يؤمن ب, عن طاعة اهللايعني تعظَّم وتكربَّ : ﴾َبَ َتكۡ سۡ ٱ وَ ﴿معنى 
  .ومن استسلم هللا ولغريه فهو كافر مرشك

ُ ٱ َضََب  ﴿: قال اهللا  تعاىل  َّ  ٗ ٗ  َمَث ٓ  فِيهِ  رَُّج َك ٗ  ِكـُسونَ ُمتََشٰ  ءُ ُشَ  َورَُجـ
ۚ  َتوَِيانِ يَـسۡ  َهۡل  ّلِرَُجلٍ  اَسلَمٗ  ً ِۚ  دُ ۡمـلَۡ ٱ َمـَث َّ ۡكـ بَـۡل  ِ

َ
 ﴾٢٩ لَُمـونَ َيعۡ  َ  َثُُهمۡ أ

  .]٢٩:الزمر[
  . هذا مثٌل للمرشك واملسلم
ٗ رَ  ﴿ :املثــل األول مثــل املــرشك ــ ــهِ  ُج ٓ  فِي َك ــُسونَ ُمتََشٰ  ءُ ُشَ عبــٌد أي , ﴾ِك

يــشرتك فيــه أكثــر مــن ســيد, وهــم متنــازعون فيــه, يــأمره أحــدهم بــأمر ويــأمره اآلخــر 
  .بخالفه
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ٗ  ﴿ :واملثل اآلخر مثـل املـسلم ِ  اَسـلَمٗ  َورَُج , عبـٌد لـه سـيد واحـد ال ﴾رَُجـلٍ ّل
  .ينازعه فيه غريه, يأمتر بأمر سيده وينتهي عند هنيه, وال يتلقى األمر من غريه

 ا ويكفـر بكـل معبـودٍ فاملسلم ليس له إال معبود واحد يعبده وال يرشك به شـيئً 
ه, واملرشك يعبد اهللا ويعبد غريه   .سوا

ي يمزي اإلسالم عن غريه من األد ):١٢(س    يان؟ما ا
الــذي يميــز اإلســالم عــن غــريه مــن األديــان هــو التوحيــد, فاإلســالم يقــوم : ج

ئع التـــي جـــاءت هبـــا  عــىل عبـــادة اهللا وحـــده بـــام رشعــه مـــن العقائـــد والـــشعائر والــرشا
ــــرســــله, وكــــل ديــــن ال يقــــوم عــــىل توحيــــد اهللا واتّ  ا هللا, فاحلــــد بــــاع رســــله فلــــيس دينً

ه   . وعمًال ا وقوًال  ال إهل إال اهللا اعتقادً الفاصل بني اإلسالم والكفر هو اإليامن بأ
ــزل عــىل رســله هــي ديــن اهللا, وعبــادة غــري اهللا هــي ديــن  فعبــادة اهللا وحــده بــام أ

  .املرشكني
ــۡل  ﴿ :قــال اهللا تعــاىل ٓ  قُ ــرۡ  إِّنِ ِم

ُ
نۡ  ُت أ

َ
عۡ  أ

َ
ــدَ أ َ ٱ ُب ــٗص ُمۡ  َّ ُ  الِ ــنَ ٱ لَّ  ﴾١١ ّلِي

   .]١١:الزمر[
ٓ  ﴿: وقــال ــا ِمــُروٓ  َوَم

ُ
ْ أ َّ  ا ِ ْ ِلَعۡ  إ ــُدوا َ ٱ ُب ٓ  ّلِيــنَ ٱ َلُ  لِــِصيَ ُمۡ  َّ ــا  ءَ ُحَنَف

 ْ لَوٰ ٱ َوُيقِيُموا ْ َوُيؤۡ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ تُوا ۚ لزَّ ٰ  ةَ   .]٥ :البينة[ ﴾٥ َقّيَِمةِ لۡ ٱ دِينُ  لَِك َوَذ
َهاَيٰٓ  قُۡل  ﴿:  وقـال يُّ

َ
ٓ  دِيِن  ّمِن َشّكٖ  ِف  ُكنُتمۡ  إِن لَّاُس ٱ أ َ عۡ  فَـ

َ
 ُبـدُ أ

ِينَ ٱ ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ عۡ تَ  لَّ َّ  ٰ عۡ  ِكنۡ َوَل
َ
َ ٱ ُبـدُ أ ِيٱ َّ ٰ  لَّ ِمـرۡ  ُكۡمۖ َيَتـَوفَّ

ُ
نۡ  ُت َوأ

َ
 أ

ُكونَ 
َ
ۡ ٱ ِمنَ  أ   .]١٠٤ :يونس[ ﴾١٠٤ ِمنِيَ ُمؤۡ ل



                                                                                        
    

‚éÏÃÖ]æ‚éuçjÖ]»ì‚éË¹]íeçqù]æí×ò‰ù]ìNQ

  ما معىن توحيد اهللا؟): ١٣(س 
 هو إفراده سبحانه بام يستحقه وخيـتص بـه دون خلقـه, وأن ال : توحيد اهللا:ج

  .ال رشيكُجيعل له نِدٌّ و
 واحــد يف ذاتــه وربوبيتــه وألوهيتــه وأســامئه وصــفاته, ال نظــري لــه, فــاهللا 
, وال رشيك, وال صاحبة له وال ولداوال َسِميَّ    ., وال ُكْفَء, وال نِدَّ

ِ  دُ مۡ لَۡ ٱ َوقُلِ  ﴿ :قال اهللا تعاىل َّ ِيٱ ِ ُ  يَُكن َولَمۡ  اَوَلٗ  َيتَِّخذۡ  لَمۡ  لَّ  َشِيكٞ  ۥلَّ
ۡ ٱ ِف  ُ  يَُكن َولَمۡ  كِ لۡ مُ ل ۖ ٱ ّمِنَ  َوِلّٞ  ۥلَّ ّلِ ۡ  لُّ ۢ تَكۡ  هُ َوَكّبِ ء[ ﴾١١١ ابَِي   .]١١١: اإلرسا

َذَ ٱ َما ﴿ : اهللا تعـاىلوقـال ُ ٱ تَّ َهـَب  اإِذٗ  هٍۚ إَِلٰـ ِمنۡ  ۥَمَعهُ  َكنَ  َوَما َوَلٖ  ِمن َّ َ  لَّ
ٰ  ُكُّ  ِۢ إَِل َ  َخلَقَ  بَِما ه ٰ  ُضُهمۡ َبعۡ  َولََع َ ِ ٱ نَ َحٰ ُسـبۡ  ٖضۚ َبۡعـ َ ـا َّ  ﴾٩١ يَـِصُفونَ  َعمَّ

  .]٩١: املؤمنون[
ٓ ٱ ّمِنَ  زُقُُكميَرۡ  َمن قُۡل  ﴿ :وقـال سـبحانه َما  ٱوَ  ءِ لسَّ

َ
ن ِض ۡرۡل مَّ

َ
مۡ ٱ لُِك َيمۡ  أ  عَ لسَّ

 ٱوَ 
َ
ۡ ٱ ِمنَ  َحَّ لۡ ٱ رِجُ ُيۡ  َوَمن رَ َصٰ بۡ ۡل ۡ ٱ رِجُ َوُيخۡ  َمّيِتِ ل  يُـَدبِّرُ  َوَمـن َحِّ ۡلـٱ ِمـنَ  َمّيَِت ل
 ٱ
َ
ۚ مۡ ۡل ۚ ٱ فََسَيُقولُونَ  َر ُ َ  َفُقۡل  َّ فَ

َ
ٰ  ٣١ َتتَُّقونَ  أ ُ ٱ لُِكمُ فََذ ۖ ۡلَـٱ َربُُّكـمُ  َّ  َفَمـاَذا قُّ

َّ  قِّ لَۡ ٱ دَ َبعۡ  ِ ٰ ٱ إ َل ۖ لضَّ ٰ  ُل نَّ
َ
  .]٣٢−٣١: يونس[ ﴾٣٢ فُونَ تُۡصَ  فَأ

  من هو املوحد؟): ١٤(س 
ــ:ج ــد هــو مــن آمــن بــاهللا وحــده, ومل يــرشك ب ه ه شــيئً  املوحِّ مــن ا, وكفــر بــام ســوا

  .املعبودات والطواغيت
ِينَ ٱ ﴿ :قال اهللا تعاىل ْ  لَّ ْ بُِسوٓ يَلۡ  َولَمۡ  َءاَمُنوا ْوَلٰٓ  مٍ بُِظلۡ  َنُهمإِيَمٰ  ا

ُ
 ٱ  لَُهمُ   ئَِك أ

َ
 نُ مۡ ۡل
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هۡ  َوُهم عام[ ﴾٨٢ َتُدونَ مُّ   . ]٨٢: األ
ــمۡ  ﴿معنــى  َ ــُسوٓ يَلۡ  َول ْ بِ ــ ا ــ َنُهمإِيَمٰ إيامهنــم بالــرشك, أي مل  ا خيلطــو مل :﴾مٍ بُِظۡل

  .اخيلطوا بني اإليامن باهللا والرشك به, بل عبدوا اهللا وحده ومل يرشكوا به شيئً 
ِينَ ٱوَ  ﴿ :وقال   .]٥٩: املؤمنون[ ﴾٥٩ ُكونَ يُۡشِ  َ  بَِرّبِِهمۡ  ُهم لَّ

  ما معىن الرشك باهللا؟): ١٥(س 
 ربوبيتـه أو  مع اهللا يف يشء مـن خـصائص الرشك باهللا هو أن ُجيعل رشيٌك :ج
  .ألوهيته

َ  ﴿ :قال اهللا ْ َتۡ  فَ ِ  َعلُوا َّ نَدادٗ  ِ
َ
نُتمۡ  اأ

َ
  .]٢٢: البقرة[ ﴾٢٢ لَُمونَ َتعۡ  َوأ

ْ  ﴿ :وقــال اهللا تعــاىل ــوا ِ  وََجَعلُ َّ ِ  ٓ َك ــٱ ءَ ُشَ ْ  وََخلََقُهــۡمۖ  نَّ ۡلِ ــوا  بَنـِـيَ  ۥَلُ  وََخَرقُ
ٰ  ۥَنهُ َحٰ ُسبۡ  مٖۚ ِعلۡ  بَِغۡيِ  تِۢ َوَبَنٰ  ا َلٰ َوتََع عام[ ﴾١٠٠ يَِصُفونَ  َعمَّ   .]١٠٠: األ

ٓ  قُۡل  ﴿ :وقال تعاىل َما دۡ  إِنَّ
َ
ْ أ ٓ  َرّبِ  ُعوا َ ۡشِ  َو

ُ
َحدٗ  ۦٓ بِهِ  كُ أ

َ
   .]٢٠: اجلن[ ﴾٢٠ اأ

ِ دِ بْ  قَ نْ قَ    سَ :اَل  قَ  ؓ ودٍ عُ سْ  مَ ِن  بْ  ابَّ
َ
ِ وَل سُ  رَ ُت لْ أ نْـِب  أملسو هيلع هللا ىلص  ابَّ َّ يُّ ا

؟ قَاَل  ِ ْقَظُم ِعنَْد ابَّ
َ
ا َوُهَو َخلََقَك « :أ ِ نِدًّ ْن جَتَْعَل ِبَّ

َ
  .)١(»أ

  من هو املرشك؟): ١٦(س 
ا هللا يف ربوبيتــه أو  خملوقاتـه, فجعلـه رشيًكـ املـرشك مـن أرشك مـع اهللا أحـدَ :ج
  .ألوهيته

                                                 

  . ومسلم,رواه البخاري )١(
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ا مــن خــصائص اهللا, مثــل مــن يتوجــه بالعبــادة أو هــو مــن رصف لغــري اهللا شــيئً 
  .بع ترشيع غري اهللالغري اهللا, أو يتّ 

ــُدونَ َوَيعۡ  ﴿ :قــال اهللا تعــاىل ــن ُب ِ ٱ ُدونِ  ِم ــا َّ ــُضُُّهمۡ  َ  َم َ  يَ ــنَفُعُهمۡ  َو  يَ
ٓ َهٰٓ  َوَيُقولُونَ  َ ِۚ ٱ ِعندَ  ُؤنَاُشَفَعٰٓ  ءِ ُؤ ُتَنّبِ  قُۡل  َّ

َ
َ ٱ ونَ  ُٔ أ َمٰ ٱ ِف  لَمُ َيعۡ  َ  بَِما َّ ٰ لسَّ  تِ َو

 َ  ٱ ِف  َو
َ
ٰ  ۥَنهُ َحٰ ُسبۡ  ِضۚ ۡرۡل اعَ  َلٰ َوتََع   .]١٨: يونس[ ﴾١٨ ُكونَ يُۡشِ  مَّ
َ  ﴿ :وقال   َو

ۡ
ْ تَأ ا ُكلُوا ِ ٱ مُ سۡ ٱ َكرِ يُذۡ  لَمۡ  ِممَّ ۗ لَفِسۡ  ۥنَّهُ  هِ َعلَيۡ  َّ  نَّ  ٞق

َيٰ ٱ ٰٓ  َلُوُحونَ  ِطيَ لشَّ َ ِ وۡ  إ
َ
ٓ أ َطعۡ  نۡ  ِدلُوُكۡمۖ ِلَُجٰ  ئِِهمۡ ِلَا

َ
 ُكونَ لَُمـۡشِ  إِنَُّكـمۡ  ُتُمـوُهمۡ أ

عاما[ ﴾١٢١   .]١٢١: أل
ا َدَخَل اجَّارَ « : ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي ِ نِدًّ   .)١(»َمْن َماَت َوْهَو يَْدُعو ِمْن ُدوِن ابَّ

   احكوحيد؟أقسامما يه ): ١٧(س 
  :قسامن التوحيد :ج

ر ـــــلق وامللــك واألمـة, وهــو توحيــد اهللا يف اخلـــد الربوبيـــيـــ توح:م األولـالقــس
  .واحلكم

  . وهية أو اإلهلية, وهو توحيد اهللا يف العبادة توحيد األل:القسم الثاين
   توحيد الربوبية؟معىنما ): ١٨(س 

 الربوبيــة هــي أفعــال اهللا يف خلقــه, كــاخللق, والــرزق, واإلحيــاء, واإلماتــة, :ج
                                                 

 . رواه البخاري)١(
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  .والنفع, والرض, وترصيف الرياح, وإنزال املطر, وغريها
 وربـــــه  يشءٍ وتوحيـــــد اهللا يف الربوبيـــــة هـــــو اإليـــــامن بـــــأن اهللا وحـــــده خـــــالق كـــــل

ومليكه, وهو وحده الذي يدبِّر أمور خلقه, ويتكفل برزق عباده, وهو الذي بيده 
وحده نفعهم ورضهم, وبيـده اخلـري كلـه, وهـو القـادر عـىل مـا يـشاء ال يعجـزه يشء 
يف األرض وال يف الــــسامء, ولــــه خــــزائن الــــسموات واألرض, وبيــــده ملكــــوت كــــل 

  . هويشء, وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال
 وأن امللــــك والــــسيادة والــــسلطان هللا وحــــده ال رشيــــك لــــه, واألمــــر واحلكــــم 

ا, والترشيع هللا وحده, ليس ألحد غريه من األمر يشء, وال يرشك يف حكمه أحـدً 
ع بغري إذنه   .وليس ألحد أن يرشِّ

  .رهوأن كل ما حيدث يف هذا الكون بِِعْلِم اهللا وقدرته وقضائه وقدَ 
يمان بأن لك ما حيـدث يف الكـون بقـضاء اهللا كيف يتحقق اإل): ١٩(س 
  وقدره؟
 إال ما يف هذا الكون بخلق اهللا وتقديره, فال يكـون يشءٌ أن نؤمن بأن كل  :ج

  .طاعًة أو معصيةً  , خًريا أو ًرشا ,بقضاء اهللا وقدره صغًريا كان أو كبًريا 
  .]٤٩: قمرال[  ﴾٤٩ بَِقَدرٖ  هُ َنٰ َخلَقۡ  ءٍ َشۡ  ُكَّ  إِنَّا ﴿: قال اهللا تعاىل
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ءٍ لُكُّ « :ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاولقال رسو ْ َّ الَْعْجُز َوالَْكيُْس َ   .)١(» بَِقَدٍر َح
ًض  ـه ال يكـون يشء إال بمـشيئة اهللا وإرادتـه, فـام شـاء اهللا وأ ا جيب أن نؤمن بأ

ٓ  َوَما ﴿: كان وما مل يشأ مل يكن, قال اهللا تعـاىل ٓ  ُءونَ تَـَشا َّ ِ ن إ
َ
ٓ  أ ۚ ٱ ءَ يَـَشا ُ َ ٱ إِنَّ  َّ َّ 

  .]٣٠:اإلنسان[ ﴾٣٠ اَحِكيمٗ  َعلِيًما َكنَ 
كــذلك جيــب أن نــؤمن بــأن اهللا يعلــم كــل يشء قبــل أن يكــون وبعــد أن يكــون, 

ه ال خيفى عليه يشءٌ  عِلم مجيـع خلقـه ومجيـع أحـواهلم  يف األرض وال يف السامء, وأ
  وعِلـــــم أرزاقهـــــم وآجـــــاهلم وأقـــــواهلم وأعامهلـــــم ومجيـــــع حركـــــاهتم,أن خيلقهـــــم قبـــــل

رهـــــم وعالنيـــــتهم        : قـــــال اهللا تعـــــاىل,قـــــد أحـــــاط بكـــــل يشء علـــــًام , وســـــكناهتم وأرسا
ُ ٱ ﴿ ِيٱ َّ ٰ َسـَمٰ  عَ َسبۡ  َخلَقَ  لَّ  ٱ َوِمـنَ  تٖ َو

َ
ۖ ِمـثۡ  ِض ۡرۡل ُل  لَُهنَّ  ٱ يَتَـَنَّ

َ
 َنُهنَّ بَۡيـ رُ ۡمـۡل

ْ لَُموٓ ِلَعۡ  نَّ  ا
َ
َ ٱ أ َّ  ٰ َ َ  ِ نَّ  قَِديرٞ  ءٖ َشۡ  ُكّ

َ
َ ٱ َوأ َحاَط  دۡ قَ  َّ

َ
 ﴾١٢ اَمۢـِعلۡ  ءٍ َشۡ  بُِكّلِ  أ

َ  ﴿: , وقــال]١٢: الطــالق[
َ
ــمُ َيعۡ  أ ــنۡ  لَ ــقَ  َم ــوَ  َخلَ ــُف ٱ َوُه ــيُ لَۡ ٱ للَِّطي  ﴾١٤ بِ

  .]١٤:امللك[
 فـــام , مقـــادير كـــلِّ يشٍء يف اللـــوح املحفـــوظ قبـــل أن خيلـــق اخللـــق اهللاكتـــبوقـــد 
 : اىلـــع تال اهللاـــقد اهللا, ـــوب عنــر مكتوهو مقدّ صغٍري وال كبٍري إال  ن يشءٍ ــــحيدث م

حۡ  ءٍ َشۡ  َوُكَّ  ﴿
َ
بِيٖ  إَِمااٖ  ِفٓ  هُ َنٰ َصيۡ أ  َفَعلُوهُ  ءٖ َشۡ  َوُكُّ  ﴿ :, وقـال]١٢: يـس[ ﴾١٢ مُّ

                                                 

 . وهـــو النـــشاط واحلـــذق بـــاألمور;س ضـــد العجـــزالعجـــز هـــو عـــدم القـــدرة, والكـــيْ و.  رواه مـــسلم)١(
 . هُ ُس يْ ر كَ س قد قدّ , والكيِّ هر عجزُ ومعناه أن العاجز قد قدّ 
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ُبرِ ٱ ِف     .]٥٣−٥٢: القمر[ ﴾٥٣ َتَطرٌ مُّسۡ  َوَكبِيٖ  َصغِيٖ  َوُكُّ  ٥٢ لزُّ
   اهللا؟مع ينفع ويرض أحدٌ هل هناك ): ٢٠(س 

  . بإذن اهللا أحد ينفع ويرض إّال النفع والرض كله بيد اهللا, وال :ج
ٓ  قُل ﴿: قـال اهللا تعـاىل مۡ  َّ

َ
َ  اعٗ َنفۡ  ِس ِلَفۡ  لُِك أ ا َو َّ  َضًّ ِ ٓ  َما إ ۚ ٱ ءَ َشـا ُ  َولَـوۡ  َّ

عۡ  ُكنُت 
َ
ِنَ  َوَما ۡيِ لَۡ ٱ ِمنَ  ُت َثۡ َتكۡ سۡ َ  َب َغيۡ لۡ ٱ لَمُ أ وٓ ٱ َمـسَّ ۚ لـسُّ ۠  إِنۡ  ُء نَـا

َ
َّ  أ ِ  نَـِذيرٞ  إ

  .]١٨٨: األعراف[ ﴾١٨٨ ِمُنونَ يُؤۡ  اٖ ّلَِقوۡ  َوبَِشيٞ 
 غــريه, أو يــرض نفــسه أو غــريه, إّال   مــن اخللــق أن ينفــع نفــسه أوفــال يملــك أحــدٌ 

  .بإذن اهللا وحتت مشيئته
ا ﴿: قـال اهللا تعـاىل ُ ٱ َتحِ َيفۡ  مَّ َ  ةٖ رَّۡحَـ ِمـن لِلنَّاِس  َّ ۖ  ِسَك ُمۡمـ فَـ  َوَمـا لََهـا

َ  ِسۡك ُيمۡ  ِ َبعۡ  ِمنۢ  ۥَلُ  ِسَل ُمرۡ  فَ َهاَيٰٓ  ٢ ِكيمُ لَۡ ٱ َعزِيزُ لۡ ٱ َوُهوَ  ۦۚ ِده يُّ
َ
ْ ذۡ ٱ لَّاُس ٱ أ  ُكُروا

ِ ٱ َمَت نِعۡ  ِ ٱ َغۡيُ  لِقٍ َخٰ  ِمنۡ  َهۡل  ُكمۚۡ َعلَيۡ  َّ ٓ ٱ ّمِنَ  زُقُُكميَرۡ  َّ َما  ٱوَ  ءِ لـسَّ
َ
ٓ  ِضۚ ۡرۡل َ 

 ٰ َّ  هَ إَِل ِ ٰ  ُهَوۖ  إ نَّ
َ
  .]٣−٢: فاطر[ ﴾٣ ُكونَ فَ تُؤۡ  فَأ

َ  ﴿: وقـال سـبحانه ِ ٱ ُدونِ  ِمن عُ تَدۡ  َو َ  يَنَفُعـَك  َ  َمـا َّ َكۖ  َو  فَـإِن يَـُضُّ
ٰ ٱ ّمِنَ  اإِذٗ  فَإِنََّك  َت َفَعلۡ  ُ ٱ َك َسسۡ َيمۡ  ن ١٠٦ لِِميَ لظَّ َ  بُِضّٖ  َّ َّ  ۥٓ َلُ  َكِشـَف  فَـ ِ  إ
َ  ِبَۡيٖ  كَ يُرِدۡ  ن ُهَوۖ  ٓ  فَ ٓ  َمن ۦبِهِ  يُِصيُب  ۦۚ لِهِ لَِفۡض  دَّ َرا ِ  ِمـنۡ  ءُ يَـَشا  َوُهـوَ  ۦۚ ِعَبـادِه
   .]١٠٧−١٠٦: يونس[ ﴾١٠٧ لرَِّحيمُ ٱ َغُفورُ لۡ ٱ

 فكيـف ينفـع , أن يـشاء اهللا وال َرضا إّال ا كان املخلوق ال يملك لنفسه نفًعـإذا
  ?  من دون اهللاغَريه أو يرضه
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 َوَمـا ﴿: قـال اهللا عـن الـسحرةه,  بإذنـرض إّال  بإذن اهللا, وال يـ إّال فام ينفع أحدٌ 
ٓ  ُهم َحدٍ  ِمنۡ  ۦبِهِ  ّرِينَ بَِضا

َ
َّ  أ ِ ِۚ ٱ نِ بِإِذۡ  إ   .]١٠٢: البقرة[ ﴾َّ

 وكــــشف الــــسوء وجلــــب فالواجــــب أن نعتمــــد عــــىل اهللا وحــــده يف دفــــع الــــّرض 
ۡ  ﴿ :اخلــري, ونتوكــل عليــه يف كــل يشء, قــال اهللا تعــاىل ــَوكَّ َ  َوتَ ــٱ َ ِ ٱ َحِّ ۡل  َ  يلَّ

  .]٥٨: الفرقان[ ﴾َيُموُت 
 ُت نْـ كُ :اَل  قَـ¶ اٍس بَّـقَ  ِن  ابْـنْ قَ  ,باملخلوقات الـضعيفة نتعلق وأّال 

ِ ولِ سُ  رَ َف لْ خَ  َعلُِّمـَك لَكَِمـاٍت « :اَل قَ ا فَ مً وْ يَ ملسو هيلع هللا ىلص   ابَّ
ُ
ِّ أ

َ :يَا ُغَالُم إِ  اْحَفـِظ ابَّ
ْدُه جُتَاَهَك، إَِذا َ جَتِ ، َوإَِذا اْستََعنَْت فَاْستَِعْن حَيَْفْظَك، اْحَفِظ ابَّ َ ِل ابَّ

َ
لَْت فَاْسأ

َ
 َسأ

 
ُ
نَّ اْأل

َ
، َواْعلَْم أ ِ ٍء لَمْ بِابَّ ْ َ ِ ْن َفنَْفُعوَك ب

َ
َة لَِو اْجتََمَعْت بَلَ أ ٍء  َفنَْفُعوَك إِالَّ مَّ ْ َ  بِـ

وكَ  ْن يرَُضُّ
َ
ُ لََك، َولَِو اْجتََمُعوا بَلَ أ ْ قَْد َكتَبَُه ابَّ َ ِ وَك إِالَّ  ب ٍء قَـْد ٍء لَْم يرَُضُّ ْ َ  بِـ

ُ َعلَيَْك، ُرفَِعِت  ُحُف َكتَبَُه ابَّ ِت الصُّ قَْالُم وََجفَّ
َ
  .)١(»األ

ل بل أن األمر واحلكم هللا؟): ٢١(س    ما هو ا
الــــدليل عــــىل أن األمــــر واحلكــــم هللا وحــــده هــــو تفــــرد اهللا بــــاخللق وامللــــك, : ج
ه عبـــد مملـــوك خاضـــعٌ  خـــالق كـــل يشء ومالكـــه وربـــهفـــاهللا   وســـيده, ومـــا ســـوا

ه هو الرب والسيد واملالك ال رشيك له;هللا, فاألمر واحلكم هللا   . أل
ُ ٱ َربَُّكمُ  إِنَّ  ﴿: قـال اهللا تعـاىل ِيٱ َّ َمٰ ٱ َخلَـقَ  لَّ ٰ لـسَّ  ٱوَ  تِ َو

َ
 ِسـتَّةِ  ِف  َض ۡرۡل

                                                 

 .هذا حديث حسن صحيح:  وقال,رواه الرتمذي )١(
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يَّااٖ 
َ
َ  َتَوىٰ سۡ ٱ ُثمَّ  أ ۡ ٱ ِش ُيغۡ  ِشۖ َعرۡ لۡ ٱ َ مۡ ٱوَ  اَحثِيثٗ  ۥلُُبهُ َيطۡ  َهارَ لَّ ٱ َل لَّ  َقَمرَ لۡ ٱوَ  َس لشَّ
ٰ  لُُّجومَ ٱوَ  َر مۡ  تِۢ ُمَسخَّ

َ
ِ بِأ َ  ۦٓۗ رِه

َ
 ٱوَ  قُ لۡ لَۡ ٱ َلُ  أ

َ
ۗ مۡ ۡل ُ ٱ َتَبـاَركَ  ُر  ﴾٥٤ لَِمـيَ َعٰ لۡ ٱ َربُّ  َّ

  .]٥٤: األعراف[
َّ  مُ كۡ لُۡ ٱ إِنِ  ﴿: وقال سبحانه ِ ِ  إ َّ َمرَ  ِ

َ
َّ  أ

َ
ْ ُبُدوٓ َتعۡ  أ ِ  ا ٓ إ َّ  ۚ   .]٤٠: يوسف[ ﴾إِيَّاهُ

َ  ﴿: وقال سبحانه َحدٗ  ۦٓ ِمهِ ُحكۡ  ِف  كُ يُۡشِ  َو
َ
  .]٢٦: الكهف[ ﴾اأ

َ  ۥٓ ُمهُ فَُحكۡ  ءٖ َشۡ  ِمن فِيهِ  ُتمۡ َتلَفۡ خۡ ٱ َوَما ﴿: وقـال ِ ِۚ ٱ إ َّ  ٰ ُ ٱ لُِكـمُ َذ َّ 
ۡ  هِ َعلَيۡ  َرّبِ  نِيُب  هِ َلۡ  ُت تََوكَّ

ُ
  .]١٠: الشورى[ ﴾١٠ أ

  ما معىن توحيد األلوهية؟): ٢٢(س 
 توّحد باخللق وامللك هللا الذي حق خالص , وهي)العبادة(األلوهية هي : ج
ه يف يشء مـــن  ربـــ ال يـــشارك هللاعبـــدٌ , فكـــل مـــا ســـوى اهللا  والـــرزق والتـــدبريواألمـــر

  ., وما خلق اهللا اخللق إال ليعبدوه وحدهخصائصه
 بالعبــادة والــرباءة د اهللاهــو إفــرا  هــو توحيــد العبــادة, وتوحيــد األلوهيــةو

واعهــا جيــب أن تــرصف .  مــن كــل مــا يعبــده املــرشكون مــن دونــه فالعبــادة بجميــع أ
  . منها لغريهيشءٌ كلها هللا وحده, ال ُجيعل 

ُ ٱ َوقَاَل  ﴿: قال اهللا تعاىل ْ َتتَِّخُذوٓ  َ  َّ ٰ  ا َما نَۡيِۖ ثۡ ٱ َهۡيِ إَِل ٰ  ُهوَ  إِنَّ ٰ   هٞ إَِل ٰ   ِحدٞ َو  يَ فَإِيَّ
  .]٥١ :النحل[ ﴾٥١ َهُبونِ رۡ ٱفَ 

َّ ِلَۡعُبُدٓواْ إَِلٰهٗ  ﴿ : تعـاىلالـــوق ِ ِمُرٓواْ إ
ُ
َّ ُهـَوۚ ُسـۡبَحَٰنُهۥ اۖ ا َوِٰحدٗ َوَمآ أ ِ ٓ إَِلَٰه إ َّ

ا يُۡشُِكونَ    .]٣١ :التوبة[ ﴾َعمَّ
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  وربوبيته للكون؟الكفار وجود اهللا ينكر هل ): ٢٣(س 
ـــه هـــو اخلـــالق املالـــك الـــرازق, وهـــو  أكثـــر الكفـــار يؤمنـــون بوجـــود اهللا:ج , وأ

ف الرياح   .الذي حييي ويميت, وينزل املطر ويرصِّ
دون اهللا, بل يعتقدون النفع والـرض يف غـري اهللا, وجيعلـون لـه  ولكنهم ال يوحِّ
شفعاء ووسطاء من خلقه, وَينِْسبون له الولد والصاحبة, وجيعلون األمـر واحلكـم 

  .والترشيع لغريه
ــئِن ﴿: قــال اهللا تعــاىل ۡلَ  َولَ

َ
ــنۡ  ُهمَســأ ــقَ  مَّ َمٰ ٱ َخلَ ٰ لــسَّ  ٱوَ  تِ َو

َ
رَ  َض ۡرۡل  وََســخَّ

مۡ ٱ ۖ ٱ َلَُقولُنَّ  َقَمرَ لۡ ٱوَ  َس لشَّ ُ َّ  ٰ نَّ
َ
  .]٦١: العنكبوت[ ﴾٦١ فَُكونَ يُؤۡ  فَأ

ۡلَ  َولَـئِن ﴿: وقال
َ
ـنۡ  ُهمَسـأ ۖ ٱ َلَُقـولُنَّ  َخلََقُهـمۡ  مَّ ُ َّ  ٰ نَّ

َ
 ﴾٨٧ فَُكـونَ يُؤۡ  فَـأ

  .]٨٧: خرفالز[
ۡلَ  َولَئِن ﴿: وقال

َ
ن ُهمَسأ َل  مَّ ٓ ٱ ِمنَ  نَّزَّ َما ٓ  ءِ لسَّ حۡ  ءٗ َما

َ
 ٱ بِهِ  َيافَأ

َ
 دِ َبۡعـ ِمنۢ  َض ۡرۡل

ۚ ٱ َلَُقولُنَّ  تَِهاَموۡ  ُ ِۚ  دُ مۡ لَۡ ٱ قُلِ  َّ َّ كۡ  بَۡل  ِ
َ
  .]٦٣: العنكبوت[ ﴾٦٣ قِلُونَ َيعۡ  َ  َثُُهمۡ أ

ٓ ٱ ّمِـنَ  زُقُُكميَـرۡ  َمـن قُۡل  ﴿ :وقـال َما  ٱوَ  ءِ لـسَّ
َ
ـن ِض ۡرۡل مَّ

َ
مۡ ٱ لِـُك َيمۡ  أ  عَ لـسَّ

 ٱوَ 
َ
ۡ ٱ ِمنَ  َحَّ لۡ ٱ رِجُ ُيۡ  َوَمن رَ َصٰ بۡ ۡل ۡ ٱ رِجُ َوُيخۡ  َمّيِتِ ل  يُـَدبِّرُ  َوَمـن َحِّ ۡلـٱ ِمـنَ  َمّيَِت ل
 ٱ
َ
ۚ مۡ ۡل ۚ ٱ فََسَيُقولُونَ  َر ُ َ  َفُقۡل  َّ فَ

َ
  .]٣١ :يونس[ ﴾٣١ َتتَُّقونَ  أ

  ؟ الاكفر واملسلمق بني فرّ ي تهربوبيوجود اهللا وبهل اإليمان ): ٢٤(س 
 ألن غالــــــب الكفــــــار ; اإليــــــامن بربوبيــــــة اهللا ال يميــــــز بــــــني املــــــسلم والكــــــافر:ج

ـــه هـــو اخلـــالق املالـــك الـــرازق, وهـــو الـــذي حييـــي ويميـــت,  يؤمنـــون بوجـــود اهللا, وأ
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  .ويدبر األمر, وليس املسلمون وحدهم هم الذين يؤمنون بذلك
  .املسلمني والكفار هو توحيد اهللا يف ربوبيته وألوهيتهز بني والذي يميِّ 

  .ادون اهللا يف ربوبيته وألوهيته, وال يرشكون به شيئً فاملسلمون يوحِّ 
ــــــ ــــــدادً دون اوالكفــــــار ال يوحِّ        يعبــــــدوهنم مــــــن اهللا, بــــــل جيعلــــــون لــــــه رشكــــــاء وأ

   .دون اهللا
ــا ﴿: قــال تعــاىل ــؤۡ  َوَم ــ ِمنُ يُ ۡك

َ
ــ َثُُهمأ ِ ِ ٱب َّ  َّ ِ ــم إ ــۡشِ  َوُه  ﴾١٠٦ ُكونَ مُّ

  .]١٠٦:يوسف[
ا ون أن اهللا خالقهم ومالكهم ورازقهم, وهم مـع ذلـك جيعلـون هللا رشيًكـرُّ قِ يُ 

  .ويعبدون غريه
يـن دخهـم الرسـول كفار الهل اكن ): ٢٥(س   لإلسـالم يـؤدون ملسو هيلع هللا ىلصا
  ؟  هللاعباداٍت 
وهـا ثُ  كان  كفار قريش ومن حوهلم يتعبدون هللا بـبعض العبـادات التـي ورِ :ج

ـــــ♠عـــــن ملـــــة إبـــــراهيم  ون البيـــــت, ويعتمـــــرون , فكـــــانوا يـــــدعون اهللا, وحيجُّ
لكعبة, ومنهم من يقف بعرفات, وكانوا يرتكون أشياء من املحرمات ابويطوفون 

  .ا هللادً تعبُّ 
ْ  فَإَِذا ﴿: قـال اهللا تعـاىل َ ٱ َدَعُواْ  كِ ُفلۡ لۡ ٱ ِف  َركُِبوا ـا ّلِيـنَ ٱ َلُ  لِـِصيَ ُمۡ  بَّ  فَلَمَّ

َ  ُهمۡ ٰ َنَّ  ِ ِ لۡ ٱ إ   .]٦٥: العنكبوت[ ﴾٦٥ ُكونَ يُۡشِ  ُهمۡ  إَِذا َبّ
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ْ  ذۡ  ﴿: وقـال مۡ  ِعنـِدكَ  ِمنۡ  قَّ لَۡ ٱ ُهوَ  َذاَهٰ  َكنَ  إِن للَُّهمَّ ٱ قَالُوا
َ
 ِطرۡ فَـأ

ٓ ٱ ّمِنَ  ِحَجاَرةٗ  َناَعلَيۡ  َما وِ  ءِ لسَّ
َ
ِلمٖ  بَِعَذاٍب  تَِنائۡ ٱ أ

َ
فال[ ﴾٣٢ أ   .]٣٢: األ

ْ َتفۡ تَسۡ  إِن ﴿: وقوله ٓ  َفَقدۡ  تُِحوا فال[ ﴾ُحۖ َفتۡ لۡ ٱ َءُكمُ َجا   .]١٩: األ
 أخــذوا , مــن مكــةملسو هيلع هللا ىلصكــان املــرشكون حــني خرجــوا إىل النبــي : يدِّ قــال الــسُّ [ 

 , وأكرم الفئتني, مهللا انرص أعز اجلندين:ا  واستنرصوا اهللا, وقالو,بأستار الكعبة
  .)١(]وخري القبيلتني

َهاَيٰٓ  ﴿: يف تفسري قوله تعاىلبن عباس اوروى ابن جرير عن  يُّ
َ
ِينَ ٱ أ ْ  لَّ  َءاَمُنوا

 َ  ْ ِ ٱ ئِرَ َشـَعٰٓ  ُتِلُّوا َّ  َ هۡ ٱ َو َ  َرامَ ۡلَـٱ رَ لـشَّ ۡ ٱ َو َ  يَ َهـدۡ ل ٓ  ئِـدَ َقَلٰٓ لۡ ٱ َو َ ٓ  َو  ّمِـيَ َءا
ّبِِهـمۡ  ّمِـن ٗ فَـۡض  َتُغـونَ يَبۡ  َرامَ ۡلَـٱ َت يۡ ۡلَ ٱ ٰ َورِۡضـ رَّ ۚ نٗ َو  كـان  [: قـال،]٢: املائـدة[ ﴾ا

  .)٢(] ويعظمون حرمة املشاعر, وهيدون اهلدايا,املرشكون حيجون البيت احلرام
ات هـــمـــون يف رشكهـــم األمرّ وكـــانوا حي[  :وروى ابـــن أيب حـــاتم عـــن قتـــادة قـــال

  .)٣(]ناسك املِسُكونون البيت, وَينات واخلاالت والعامت, وكانوا حيجّ نوالب
ـًض  هللا مـع رشكهـم, يـصلون ويـصومون, ا يتعبـدون وكان اليهود والنصارى أ

  .وهلم دور خاصة بالعبادة

                                                 

  .تفسري الطربي )١(
   .تفسري الطربي )٢(
  .تفسري ابن أيب حاتم) ٣(
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  ؟هل الكفار يف هذا الزمان يؤدون عباداٍت هللا): ٢٦(س 
  . أكثر الكفار اليوم يعبدون اهللا ويعبدون غريه, نعم:ج

ون, ويــصومون, صلّ الــذين ينتــسبون لإلســالم وينطقــون الــشهادتني, وُيــ: مــثًال 
ون, ويعفون اللحىن اهللاوحيجون, ويقرؤون القرآن, ويدعو ويرفعـون  ,, وُيضحُّ

ــدون اهللا,  تعبــًدا هللا مــن املحرمــاتزر, ويرتكــون كثــريً األُ  , ومــع ذلــك فهــم ال يوحِّ
م أقـواهلم  منهم مـن يعبـد القبـور, ومـنهم مـن يطيـع العلـامء يف خمالفـة ديـن اهللا, ويقـدِّ

بعـون ملـا ملتّ عون مـا خيـالف رشع اهللا, ومـنهم اعىل قول اهللا ورسوله, ومنهم املـّرش 
ئع وقــوانني مــن  عه هلــم رشكــاؤهم مــن دون اهللا, ومــنهم الــذين حيكمــون بــرشا يــرشِّ
لـون ويعـادون لغـري  عند غري اهللا, ومنهم من يتحاكمون للطاغوت, ومنهم مـن يوا

  . اهللا
 يقولــــون ال إهل إّال وكــــذلك اليهــــود والنــــصارى يعبــــدون اهللا ويعبــــدون غــــريه, 

  .ون يف صوامعهم وكنائسهماهللا, ويصلون, ويصومون, ويتعبد
  ؟من يعبد اهللا ويعبد غريه  يكون خبًدا هللاهل): ٢٧(س 

 هللا  لغــــــري ; ألن عبادتــــــهبــــــد اهللا ويعبــــــد غــــــريهيعيكــــــون عابــــــًدا هللا مــــــن ال  :ج
ا ا عابــــدً عملــــه كلــــه فلــــم تنفعــــه عبادتــــه هللا, وصــــار بعبــــادة غــــري اهللا مــــرشكً أحبطــــت 

 الـــدين, أي عبـــده وحـــده ومل يـــرشك بـــه ا لـــه, والعابـــد هللا هـــو مـــن عبـــده خملـــًص لغـــريه
  .اشيئً 
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ٓ  ﴿: قــال اهللا تعــاىل عــن الكفــار الــذين يعبــدون اهللا ويعبــدون غــريه َ نــُتمۡ  َو
َ
 أ

 ٰ ٓ  بُِدونَ َع عۡ  َما
َ
رها يف آيتني من نفس السورة ,]٣: الكافرون[ ﴾٣ ُبدُ أ   . كرَّ

ال اهللا  هللا, قا عابدً يكونا له الدين فعبد اهللا وحده خملًص  أن يفاإلنسان إما
ةٗ  ُهمۡ َنٰ وََجَعلۡ  ﴿: تعاىل ئِمَّ

َ
مۡ  ُدونَ َيهۡ  أ

َ
وۡ  رِنَابِأ

َ
ٓ َحيۡ َوأ ٰ يۡ لَۡ ٱ َل فِعۡ  ِهمۡ إَِلۡ  َنا  قَامَ  تِ َر

لَوٰ ٱ ِ لصَّ ٓ  ة َكوٰ ٱ ءَ يَتا ْ  ةِۖ لزَّ ٰ  َلَا َوَكنُوا بياء[ ﴾٧٣بِِدينَ َع  َغةَ ِصبۡ  ﴿:  تعاىلالــ وق،]٧٣ :األ
ِ ٱ حۡ  َوَمنۡ  َّ

َ
ِ ٱ نَ مِ  َسنُ أ ۖ ِصبۡ  َّ ٰ  ۥَلُ  نُ َوَنۡ  َغٗة   .]١٣٨ :البقرة[ ﴾١٣٨ بُِدونَ َع

ٓ  ﴿: قـال,  اهللا لغـريوالعابد هللا ال يكـون عابـدً  َ ۠  َو نَا
َ
ا َعبِدٞ  أ  َعَبـدتُّمۡ  مَّ

  .]٤: الكافرون[ ﴾٤
إما أن يعبد اهللا ويعبد غـريه, أو يتوجـه بالعبـادة كلهـا لغـري اهللا, ويف احلـالتني و
, وكـــل مـــن عبـــد غـــري اهللا فـــإنام هـــو عابـــد للـــشيطان, قـــال اهللا  اهللا لغـــريعابـــدً يكـــون 
لَمۡ ﴿: تعاىل

َ
عۡ  أ

َ
ٰ  ُكمۡ إَِلۡ  َهدۡ أ ن َءاَدمَ  َبِنٓ َي

َ
ْ َتعۡ  َّ  أ يۡ ٱ ُبُدوا  َعـُدوّٞ  لَُكـمۡ  ۥإِنَّهُ  َنۖ َطٰ لشَّ

بِيٞ  نِ  ٦٠ مُّ
َ
ۚ عۡ ٱ َوأ ٰ  َذاَهٰ  ُبُدوِن   .]٦١ −٦٠:يس[ ﴾٦١ َتقِيمٞ مُّسۡ  ٞط ِصَر

  ؟أعماهلم الصاحلة شيًئانفع الكفار تهل ): ٢٨(س 
ا, هبم إىل اهللا شيئً  تقرِّ  ينفع الكفاَر ما يعملونه من األعامل الصاحلة, والال :ج

دون اهللا, بل ال يتقبل اهللا منهم; ألهنم الو   . ويعبدون غريهه يرشكون ب يوحِّ
ن َيۡعُمُرواْ  ﴿: قـال اهللا تعـاىل

َ
ٰٓ َما َكَن لِۡلُمۡشِكَِي أ َ َ ِ َشٰـِهِديَن  َّ َمـَسِٰجَد ٱ

ونَ  ۡعَمٰلُُهۡم َوِف ٱلَّارِ ُهۡم َخِٰلُ
َ
ْوَلٰٓئَِك َحبَِطۡت أ

ُ
ۚ أ نُفِسِهم بِٱۡلُكۡفرِ

َ
  .]١٧: التوبة[ ﴾أ

ه املـسلمون بـالكفر  العبـاس يـوم بـدر َعـِرسَ ملـا أُ  :¶قال ابـن عبـاس [  ريَّ
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مـــا لكـــم تــــذكرون : س القــــول, فقـــال العبـــا ؓ وقطيعـــة الـــرحم, وأغلـــظ عـــيلٌّ 
 نعم, إّنا : فقال? ألكم حماسنفقال له عيل ؓ. مساوينا وال تذكرون حماسننا

زل اهللاجُ لنعمر املسجد احلرام, ونحْ   ردا عـىل ب الكعبة, ونسقي احلاج, فـأ
ِ  ﴿ :العباس َّ ن َيۡعُمُرواْ َمَسِٰجَد ٱ

َ
  .)١(]﴾....َما َكَن لِۡلُمۡشِكَِي أ

َثــُل  ﴿: وقــال ســبحانه وتعــاىل ِيــنَ ٱ مَّ ْ  لَّ عۡ  بـِـَرّبِِهۡمۖ  َكَفــُروا
َ
 َكَرَمــادٍ  لُُهــمۡ َمٰ أ

ۡت شۡ ٱ ا ِدُرونَ َيقۡ  َّ  َعِصٖفۖ  اٍ يَوۡ  ِف  لّرِيحُ ٱ بِهِ  َتدَّ ْ  ِممَّ ٰ  َكَسُبوا َ ۚ َشۡ  َ ٰ  ءٖ  ُهـوَ  لِـَك َذ
ٰ ٱ َل     .]١٨: إبراهيم[ ﴾١٨ عِيدُ ۡلَ ٱ ُل لضَّ

ـــــومعنـــــى اآليــــة أن كـــــل مــــا: قــــال املفــــرسون[  ط وال بُ  يتقــــرب بـــــه املــــرشكون َحيْ
ينتفعون به كالرماد الذي َسَفْته الـريح فـال يقـدر عـىل يشء منـه, فهـم ال يقـدرون ممـا 

به,كسبوا يف الدنيا عىل يشء يف اآلخرة   . )٢(] أي ال جيدون ثوا
ِ اْنـَن ُجـْدَخَن اَكَن يِف : قَالَـْت  ▲َقْن َخئِـَشَة  قُلْـت يَـا رَُسـوَل ابَّ

 إِنَُّه لَـْم ، َفنَْفُعهُ َال « : قَاَل ؟يَِّة يَِصُل الرَِّحَم َوُيْطِعُم الِْمْسِكنَي َفَهْل َذاَك نَافُِعهُ اجْلَاِهلِ 
يِن  ِّ   .)٣(»َفُقْل يَْوًما رَبِّ اْغِفْر يِل َخِطيئيَِت يَْوَم ا

نَّ الَْعاَص ْنـَن َوائِـلٍ و بِْن َقْمرِ َقْن 
َ
هِ، أ نِيِه، َقْن َجدِّ

َ
 نَـَذَر يِف  ُشَعيٍْب، َقْن أ

ْن َفنَْحَر ِمائََة بََدنَةٍ 
َ
نَّ ِهَشاَم ْنَن الَْعاِص ،اجْلَاِهِليَِّة أ

َ
تَُه مَخِْسنَي بََدنَـةً  َوأ  ، حَنََر ِحصَّ
                                                 

  .تفسري البغوي )١(
  .زاد املسري البن اجلوزي تفسري )٢(
  .رواه مسلم )٣(
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َل اجَّيِبَّ 
َ
نَّ َقْمًرا َسأ

َ
قَرَّ بِاحكَّوِْحيـِد، «:  َقْن َذلَِك؟ َفَقاَل ☺َوأ

َ
بُوَك، فَلَْو اَكَن أ

َ
ا أ مَّ

َ
أ

  .)١(»قَْت َقنُْه، َغَفَعُه َذلَِك  َوتََصدَّ ،فَُصْمَت 

  ؟مايه دعوة املرسلني): ٢٩(س 
ــــه ال إهل إال اهللا : ج دعــــوة املرســــلني هــــي الــــدعوة إىل توحيــــد اهللا واإليــــامن بأ

  .اعتقادا وقوال وعمال
 وحــده,ألن يــسلموا وجــوههم هللا  أرســل الرســل ليــدعوا النــاس فــاهللا 

ــــواع العبوديــــة لغــــريه جيمعــــوا كــــل معــــاين العبوديــــة هللا  و,وأن يتحــــرروا مــــن كــــل أ
 , ورجـــــاء, وحـــــب, وتقـــــديس, وتعظـــــيم, وانقيـــــاد, وخـــــضوع, مـــــن طاعـــــة,وحـــــده
  . ونحوها, وتوكل, واستغاثة, ودعاء, وإجالل,وخوف

ٓ  ﴿: قـال اهللا تعـاىل رۡ  َوَما
َ
َّ  رَُّسولٍ  ِمن لَِك َقبۡ  ِمن َناَسلۡ أ ِ هُ  هِ إَِلۡـ نُـوِحٓ  إ نَـّ

َ
ٓ  ۥأ َ 

 ٰ ٓ  هَ إَِل َّ ِ نَ  إ
َ
۠ أ بياء[ ﴾٢٥ ُبُدونِ عۡ ٱفَ  ا    .]٢٥: األ
وهـذا هـو . أي أخلـصوا يل العبـادة وال تـرشكوا يب شـيًئا :﴾ُبُدونِ عۡ ٱفَ  ﴿ :قولـه

  .كفر بام دونه أن ُيعبد اهللا وحده ويُ معنى كلمة التوحيد
ِ  ِف  َناَبَعثۡ  َولََقدۡ  ﴿: قال اهللا تعاىل ةٖ  ُكّ مَّ

ُ
ً  أ نِ  رَُّسـو

َ
ْ عۡ ٱ أ َ ٱ ُبـُدوا ْ جۡ ٱوَ  َّ  َتنُِبـوا

                                                 

رواه ":  وقــــال اهليثمــــي يف املجمــــع والبيهقــــي يف الــــسنن,رواه أمحــــد, وأبــــو داود, وابــــن أيب شــــيبة, ) ١(
أ والتـدليس كـام قـال احلـافظ صـدوق كثـري اخلطـوهو  ,"أمحد, وفيه احلجاج بن أرطاة وهو مدلس

 .يف التقريب
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ٰ ٱ   .]٣٦:النحل[ ﴾ُغوَتۖ لطَّ
بياء كلهم    . عىل دين واحد هو اإلسالمواأل
عَ ﴿: قال اهللا تعاىل ٰ  َما ّلِينِ ٱ ّمِنَ  لَُكم َشَ ِيٓ ٱوَ  انُوٗحـ ۦبِـهِ  َوصَّ وۡ  لَّ

َ
ٓ َحيۡ أ  َنـا

يۡ  َوَما َك إَِلۡ  ٰ إِبۡ  ۦٓ بِهِ  َناَوصَّ ۖ  َوُمـوَسٰ  هِيمَ َر نۡ  وَِعيـَسٰٓ
َ
ْ  أ قِيُمـوا

َ
َ  ّلِيـنَ ٱ أ ْ  َو قُـوا  َتَتَفرَّ

  .]١٣: الشورى[ ﴾فِيهِۚ 
لرسل كلهـم هـو عبـادة اهللا وحـده ال اوالدين الذي جاءت به [  :قال ابن كثري

  .)١(]رشيك له
 نْ قَ وَ 

َ
ِ وُل ُسـ رَ اَل  قَـ:اَل  قَـ ؓ ةَ رَ يْـرَ  هُ ِ  أ َ اجَّـاِس « : ملسو هيلع هللا ىلص ابَّ ْو

َ
نَـا أ

َ
أ

ْغيَا ُّ َ ابِْن َمْرَيَم يِف ا َهـايُ بِِعي مَّ
ُ
ٍت أ نِْبيَـاُء إِْخـَوٌة ِلَعـالَّ

َ
َّ  َواْآلِخـَرِة، َواْأل ُهْم َشـ

  .)٢(»وَِدينُُهْم َواِحدٌ 
ْغيَـا َواْآلِخـَرةِ «معنـى قولـه  ُّ َ ابْـِن َمـْرَيَم يِف ا َ اجَّـاِس بِِعيـ ْو

َ
نَا أ

َ
أي : »أ

ـه; أخصهم بـه وأقـرهبم إليـه  نبـي, ♠ وبـني عيـسىملسو هيلع هللا ىلص لـيس بـني رسـولنا أل
َ  بَ وقد ه يأيت من بعده عيسىرشَّ   . بأ

ٍت «ومعنى قوله    .إخوة من األب, أمهاهتم خمتلفة وأبوهم واحد: »إِْخَوٌة ِلَعالَّ
بيـاء واحـد: واملعنى ئعهـم  ودعـوهتم واحـدةأن أصل دين األ , وإن كانـت رشا

                                                 

   .تفسري ابن كثري) ١(
  . ومسلم,رواه البخاري )٢(
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  .خمتلفة, كام أن أوالد العالت أبوهم واحد, وإن كانت أمهاهتم شتى
  ؟لاكفر إىل الصالة وغريهاهل يصح دعوة ا): ٣٠(س 

 فـــــإن أجـــــاب لـــــذلك ننتقـــــل , إىل توحيـــــد اهللا أوًال الكـــــافرجيـــــب أن ُيـــــدعى : ج
ئـــع اإلســالم بدايـــة مــن الـــصالة ثـــم مــا يلزمـــه مــن الـــشعائر األخـــرى  لدعوتــه إىل رشا
كالزكـــاة ونحوهـــا; وذلـــك ألن أول الواجبـــات الـــشهادتان شـــهادة أن ال إهل إال اهللا 

ا رســول اهللا  بالطــاغوت واإليـامن بـاهللا, وشــهادة أن حممـدً  عليــه مـن الكفـرومـا تـدّل 
مـه مـا بعـدمها مـن  وما تقتضيه من اإليامن بام جـاء بـه, فمـن أتـى بالـشهادتني لزِ ملسو هيلع هللا ىلص

  .شعائر اإلسالم, ومن مل يأت هبام ال تنفعه الصالة وال الزكاة وال غريمها
ٓ  ﴿:  تعـاىلاهللاقـال  ِمـُروٓ  َوَما

ُ
ْ أ َّ  ا ِ ْ ِلَعۡ  إ َ ٱ ُبـُدوا ٓ  ّلِيـنَ ٱ َلُ  لِـِصيَ ُمۡ  َّ  ءَ ُحَنَفـا

 ْ لَوٰ ٱ َوُيقِيُموا ْ َوُيؤۡ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ تُوا ۚ لزَّ ٰ  ةَ فـأول األمـر ، ]٥: البينـة[ ﴾٥ َقّيَِمـةِ لۡ ٱ دِيـنُ  لَِك َوَذ
  .التوحيد وهذا يف الرساالت كلها

نَّ ُمَعاًذا ¶  ابِْن َقبَّاٍس َقنْ 
َ
ِ َنَعثَـيِن : قَاَل   ؓ أ  ملسو هيلع هللا ىلص رَُسـوُل ابَّ

ْهِل الِْكتَـاِب إِنََّك  «:اَل قَ 
َ
ِ قَْوًما ِمْن أ

ْ
ْن َال  فَـادْ ، تَأ

َ
َ إِالَّ ُقُهْم إِىَل َشـَهاَدِة أ َ ُ  إِ  ، ابَّ

 ِ ِّ رَُسوُل ابَّ َ
َ اْفرَتََض َعلَـيِْهْم مَخْـَس ،َوك نَّ ابَّ

َ
ْعِلْمُهْم أ

َ
لَِك فَأ َ ِ َطاُعوا 

َ
إِْن ُهْم أ

 فَ
ْلَةٍ  لُكِّ يَْوٍم وَ َصلََواٍت يِف  َ اْفـرَتََض ،َ نَّ ابَّ

َ
ْعِلْمُهْم أ

َ
لِـَك فَـأ َ ِ َطـاُعوا 

َ
ـإِْن ُهـْم أ

 فَ
ْغِنيَائِِهْم َفرُتَدُّ يِف 

َ
لَِك فَإِيَّاَك ، ُفَقَرائِِهمْ َعلَيِْهْم َصَدقًَة تُؤَْخُذ ِمْن أ َ ِ َطاُعوا 

َ
إِْن ُهْم أ

 فَ
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ْمَوالِِهمْ 
َ
ِ ِحَجاٌب  َواتَِّق َدْعَوَة الَْمْظلُ ،َوَكَرائَِم أ إِنَُّه لَيَْس بَيْنََها َوَبنْيَ ابَّ

  .)١(»وِم فَ
َ ... «:  البخــاريروايــةويف  ــُدوا ابَّ ْن يُوَحِّ

َ
ــْدُعوُهْم إِىَل أ ــا تَ َل َم وَّ

َ
ــيَُكْن أ فَلْ

َ قَْد فَـَرَض َعلَـيِْهْم مَخْـَس َصـلََواٍت يِف ،َيَعاىَل  نَّ ابَّ
َ
ْخرِبُْهْم أ

َ
إَِذا َعَرفُوا َذلَِك فَأ

  فَ
ْلَِتِهمْ  َ  .)٢(»...يَْوِمِهْم َو

نــافــإذا  نــدعوه لــرتك الــرشك  مــن يــرشك بــاهللا ال حيــسن أداء الــصالة علينــا أن رأ
 صلح أصل دينههللا وحده ألن هذا هو أصل الدين,  فعلينا أن ن وإخالص العبادة

 عـىل  وهـو مقـيمٌ نا إذا دعوناه إىل إقامـة الـصالة أو غريهـا, أل ثم نصلح صالتهأوًال 
, و صــــار مــــصّليً كفــــره , فالــــدعوة الــــصحيحة  تبــــدأ ال يرفــــع لــــه عمــــلالكــــافر ا كــــافًرا

, وهـذه هـي سـبيل , هذا هـو الرتتيـب الـصحيحبإصالح األصل قبل إصالح الفرع
بيــاء  ــۡل  ﴿: , يقــول اهللا تعــاىلاأل ِ َهٰــ قُ دۡ  َســبِيِلٓ  ۦِذه

َ
ْ ُعــوٓ أ َ  ا ِ ِۚ ٱ إ َّ  ٰ َ َ 

۠  بَِصَيةٍ  نَا
َ
ِ ٱ نَ َحٰ وَُسبۡ  ِنۖ تََّبعَ ٱ َوَمنِ  أ َّ  ٓ ۠  َوَما نَا

َ
ۡ ٱ ِمنَ  أ   .]١٠٨: يوسف[ ﴾١٠٨ كِيَ ُمۡشِ ل

ي أنكــره الكفــار مــن دعــوة املرســلني، وكرِهــوه ولــم ): ٣١(س  مــا ا
  يطيعوهم فيه؟

كره الكفار عىل رسل اهللا ومل يطيعوهم فيـه هـو التوحيـد :ج أن ُيعبـد « الذي أ
كـروا أن ُيوحـد اهللا يف , فهم مل ينكروا أن اهللا ي»اهللا وحده ستحق العبادة, ولكـن أ

                                                 

  . رواه مسلم)١(
  .رواه البخاري) ٢(
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  .العبادة فال ُيعبد غريه
ٰ  ﴿ :قـال اهللا تعـاىل نَّهُ  لُِكمَذ

َ
ُ ٱ ُدِعَ  إَِذا ۥٓ بِأ  كۡ يُـۡشَ  ن ُتمۡ َكَفـرۡ  ۥَدهُ وَحۡ  َّ

ْۚ تُؤۡ  ۦبِهِ  ِ  مُ كۡ لُۡ ٱفَ  ِمُنوا َّ أن « يكفـرون بالتوحيـد .]١٢: غـافر[ ﴾١٢ َكبِـيِ لۡ ٱ َعِلِّ لۡ ٱ ِ
  .»أن ُيعبد اهللا وُيعبد غريه«, ويؤمنون بالرشك »ُيعبد اهللا وحده

ُ ٱ ُذكِرَ  َذا ﴿ :وقال اهللا تعـاىل زَّۡت شۡ ٱ َدهُ وَحۡ  َّ
َ
ِيـنَ ٱ قُلُوُب  َمأ  ِمُنـونَ يُؤۡ  َ  لَّ

 ِ ِينَ ٱ ُذكِرَ  َذا ِخَرةِۖ ٱب ونَ َتۡبـيَسۡ  ُهمۡ  إَِذا ۦٓ ُدونِهِ  ِمن لَّ  معنـى .]٤٥ :الزمـر[ ﴾٤٥ ِشُ
زَّۡت شۡ ٱ ﴿

َ
  . يعني نفرت قلوهبم من التوحيد وتضايقت واستكربت:﴾َمأ

ْ قَالُوٓ  ﴿ :وقـال تعـاىل ِجئۡ  ا
َ
َ ٱ ُبدَ ِلَعۡ  تََناأ ٓ  ُبـدُ َيعۡ  َكنَ  َما َونََذرَ  ۥَدهُ وَحۡ  َّ  ُؤنَـاَءابَا

 
ۡ
ٓ  بَِما تَِنافَأ ٰ ٱ ِمنَ  ُكنَت  إِن تَعُِدنَا   .]٧٠: األعراف[ ﴾٧٠ ِدقِيَ لصَّ

َ  َكُبَ  ﴿: قـالو ۡ ٱ َ  أي .]١٣: الـشورى[ ﴾هِۚ إَِلۡـ ُعوُهمۡ تَـدۡ  َما كِيَ ُمۡشِ ل
  . التوحيدم عليهُظمَ  وعَ ُقَل ثَ 

كــروه إفــراد اهللا باتّ  ا  واختــاذه مــصدرً ,بــاع رشعــه وحــدهومــن التوحيــد الــذي أ
َفَغۡيَ  ﴿ : قـال ,ا للتـرشيعوحيـدً 

َ
ِ ٱ أ بۡ  َّ

َ
ِيٓ ٱ َوُهوَ  اَحَكمٗ  َتِغ أ نـَزَل  لَّ

َ
 أ

ۚ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ ُكمُ إَِلۡ  ٗ عام[ ﴾ُمَفصَّ   .]١١٤ :األ
ْ  ﴿: قال اهللا تعاىلو ٰ  قَالُوا َصلَوٰ  ُب ُشَعيۡ َي

َ
  تَُك أ

ۡ
ن ُمُركَ تَأ

َ
ٓ  ُبدُ َيعۡ  َما كَ نَّۡتُ  أ ٓ َءابَا  ُؤنَا

وۡ 
َ
ن أ

َ
مۡ  ِفٓ  َعَل نَّفۡ  أ

َ
ٰ أ ْۖ نََشٰٓ  َما ِلَاَو نَت  إِنََّك  ُؤا

َ
  .]٨٧: هود[ ﴾٨٧ لرَِّشيدُ ٱ لِيمُ لَۡ ٱ َل

كـــروا أن حيكـــم رشع اهللا حيـــاهتم ومعـــامالهتم واقتـــصادهم, كـــام ينكـــر ذلـــك  أ
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  . الكفرة)١(اليوم العلامنيون
فَُحكۡ  ﴿ :قـال

َ
حۡ  َوَمنۡ  ُغونَۚ َيبۡ  ِهلِيَّةِ َجٰ لۡ ٱ مَ أ

َ
ِ ٱ ِمنَ  َسنُ أ  اٖ ّلَِقوۡ  امٗ ُحكۡ  َّ

  .]٥٠: دة املائ[ ﴾٥٠ يُوقُِنونَ 
ادات هللا يف املساجد والكنائس وغريها وال يقبل تقديم العببفبعضهم يرىض 

 وإىل غـريه دون  رشع اهللا أو يتحـاكم إىل,أن حيكمه رشع اهللا يف عالقاته مع الناس
ــ )٢(غــضاضة ــه مــسلم, فبعــضهم يريــد أن يوفِّ ق بــني فيعبــد اهللا ويعبــد غــريه ويظــن أ

 وبعـــضهم  , والـــشعائر املختلفـــةناســـكباملا الكفـــر واإلســـالم فيعبـــد اهللا وغـــريه مًعـــ
َردۡ  إِنۡ  ﴿ :لوقـــي و, ورشع غـــريه اهللا أن جيمـــع بـــني رشعيريـــد

َ
ٓ أ ٓ  نَـــا َّ ِ  انٗ َسٰ إِۡحـــ إ

  .]٦٢: النساء[ ﴾فِيًقاَوتَوۡ 
ي عرضه الكفار بل رسول اهللا ): ٣٢(س    ؟ملسو هيلع هللا ىلصما هو الرأي ا

ــــ; أن يعبــــدوا إهلــــه ســــنةملسو هيلع هللا ىلص عــــرض الكفــــار عــــىل رســــول اهللا :ج ون لــــه صلّ  ُي
قربـــــون إليـــــه, فـــــإذا مـــــضت الـــــسنة رجعـــــوا إىل آلهـــــتهم ويدعونـــــه ويـــــذبحون لـــــه ويت

 مـــع عبادتـــه لربـــه, هكـــذا ســـنة ملسو هيلع هللا ىلصيعبـــدوهنا مـــع اهللا, ويعبـــدها معهـــم رســـول اهللا 
  . بسنة

ويف رواية أهنم عرضوا عليـه أن يـشرتكوا معـه يف عبـادة اهللا ويـشرتك معهـم يف 
                                                 

  .٨٠: ? جتد اجلواب عنها يف السؤال رقمالعلامنيةما هي   )١(
 .أي دون حرج أو عيب: غضاضةدون  )٢(
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  .عبادة آلهتهم
ـزل اهللاملسو هيلع هللا ىلصفرفض رسول اهللا  َهـاَيٰٓ  قُـۡل  ﴿ : هذا العرض الـسخيف, وأ يُّ

َ
 أ

ٰ لۡ ٱ ٓ  ١ فُِرونَ َك عۡ  َ
َ
ٓ  ٢ ُبُدونَ َتعۡ  َما ُبدُ أ َ نُتمۡ  َو

َ
ٰ  أ ٓ  بُِدونَ َع عۡ  َمـا

َ
ٓ  ٣ ُبـدُ أ َ ۠  َو نَـا

َ
 أ

ا َعبِدٞ  ٓ  ٤ َعَبدتُّمۡ  مَّ َ نُتمۡ  َو
َ
ٰ  أ ٓ  بُِدونَ َع عۡ  َما

َ
 ﴾٦ دِينِ  َوِلَ  دِيُنُكمۡ  لَُكمۡ  ٥ ُبدُ أ

   .]الكافرونسورة [

زل و  َفَغۡيَ  قُۡل  ﴿: قولـه تعـاىلأ
َ
ِ ٱ أ َّ  

ۡ
ٓ ُمُروٓ تَأ عۡ  ّنِ

َ
َهـا ُبـدُ أ يُّ

َ
 ﴾٦٤ ِهلُـونَ َجٰ لۡ ٱ أ

    .]٦٤: الزمر[
  .الكن هناك من يقبل هذا العرض اليوم, ويدعو إليه ويعتربه إسالمً 

  ا عرضه عليه املرشكون؟ ممملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا ما موقف): ٣٣(س 
كـــر رســـول اهللا :ج علـــن رفـــضه لـــه  عـــىل املـــرشكني مـــا عرضـــوه عليـــه وأملسو هيلع هللا ىلص أ

سلموا بعدها هللا وحده, ويرتكـوا عبـادة غـريه ا يف أن يُ بقوة, ومل يوافقهم عليه طمعً 
عنــدما يــرون ســامحة اإلســالم ويلمــسونه عــن قــرب; وذلــك ألن عرضــهم هــذا هــو 

 جــاء ملسو هيلع هللا ىلصالــذي جــاء يــدعوهم لرتكــه, فهــو ينــاقض دينــه مــن األســاس, فالرســول 
 − وحاشـاه أن يفعـل −فقهـم عليـه يدعوهم للتوحيد وهـم يدعونـه للـرشك, ولـو وا

  .ا مثلهم يعبد اهللا ويعبد غريهلصار مرشكً 
َفَغۡيَ  قُۡل  ﴿: قـال اهللا تعـاىل

َ
ِ ٱ أ َّ  

ۡ
ٓ ُمُروٓ تَأ عۡ  ّنِ

َ
َهـا ُبدُ أ يُّ

َ
 َولََقـدۡ  ٦٤ ِهلُـونَ َجٰ لۡ ٱ أ

وِحَ 
ُ
ِينَ ٱ َ  َك إَِلۡ  أ ۡشَ  لَئِنۡ  لَِك َقبۡ  ِمن لَّ

َ
 ِمـنَ  َوَلَُكوَننَّ  َك َعَملُ  َبَطنَّ َلَحۡ  َت كۡ أ

َ ٱ بَلِ  ٦٥ ِسِينَ َخٰ لۡ ٱ ٰ ٱ ّمِنَ  َوُكن ُبدۡ عۡ ٱفَ  َّ   .]٦٦−٦٤: الزمر[ ﴾٦٦ ِكرِينَ لشَّ
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نۡ  نُِهيُت  إِّنِ  قُۡل  ﴿: وقال سبحانه
َ
عۡ  أ

َ
ِينَ ٱ ُبدَ أ ِۚ ٱ ُدونِ  ِمن ُعونَ تَدۡ  لَّ ٓ   قُل  َّ َّ 

تَّبِعُ 
َ
هۡ  أ

َ
ٓ أ ٓ َومَ  اإِذٗ  ُت َضلَلۡ  قَدۡ  َءُكمۡ َوا ۠  ا نَا

َ
ۡ ٱ ِمنَ  أ عام[ ﴾٥٦ َتِدينَ ُمهۡ ل   .]٥٦: األ

وهـــذا مـــا وقـــع فيـــه اليـــوم كثـــري مـــن الـــدعاة الـــذين مل يتـــربؤوا مـــن الـــرشك وأهلـــه 
  .بصفة حاسمة وواضحة ورصحية

  ؟أصل دينتوحيد اهللا يف العبادة هو ما معىن أن ): ٣٤(س 
 بــه هــو إّال  أن القاعــدة واألســاس الــذي ُيبنــى عليــه الــدين وال يــصح معنــاه: ج

ئــع الــدين تــأيت بعــد التوحيــد, فبــدون توحيــد ال يــصح يشءٌ   مــن التوحيــد, وكــل رشا
الــــــــدين ال الــــــــصالة وال الزكـــــــــاة وال الــــــــصوم وال احلـــــــــج وال اجلهــــــــاد وال غريهـــــــــا, 
والتوحيــد هــو احلــد الفــارق بــني اإلســالم والكفــر, وكــل ديــن ال ُيبنــى عــىل التوحيــد 

  . إذا أراد الدخول يف اإلسالمفهو باطل, وهو أول يشء يفعله الكافر
ــ: والــدليل عــىل ذلــك بيــاء مجيًع ا بــدؤوا دعــوهتم بــاألمر بالتوحيــد, فكــل أن األ

ٰ  ﴿ :رسول كـان أول مـا يقـول لقومـه ْ عۡ ٱ مِ َقوۡ َي َ ٱ ُبُدوا ٰ  ّمِنۡ  لَُكم َما َّ  ﴾هُ َغـۡيُ  هٍ إَِل
  .وا به وهذا هو توحيد العبادة, ولو كان هناك يشء قبله لبدؤ،]٥٩: األعراف[

 إال بــرشط اإليــامن, وأســاس اإليــامن بــاهللا  ال يقبــل مــن أحــد عمــًال  واهللا
ٰ ٱ ِمنَ  َمۡل َيعۡ  َوَمن ﴿: توحيده, قـال اهللا تعـاىل َ  ِمنٞ ُمـؤۡ  َوُهوَ  تِ لَِحٰ لصَّ  َيَـاُف  فَـ

َ  امٗ ُظلۡ  ٰ ٱ ِمـنَ  َمـۡل َيعۡ  َفَمن ﴿ : وقـال،]١١٢: طـه[ ﴾١١٢ امٗ َهۡض  َو  َوُهـوَ  تِ لَِحٰ لـصَّ
َ  نٞ مِ ُمؤۡ  بياء[ ﴾٩٤ تُِبونَ َكٰ  ۥَلُ  نَّا ۦيِهِ لَِسعۡ  َرانَ ُكفۡ  فَ   .]٩٤ :األ
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وِحَ  َولََقدۡ  ﴿ :وقولـه
ُ
ِيـنَ ٱ َ  َك إَِلۡ  أ ۡشَ  لَـئِنۡ  لِـَك َقبۡ  ِمـن لَّ

َ
 َت ۡكـأ

  .]٦٥: الزمر[ ﴾٦٥ ِسِينَ َخٰ لۡ ٱ ِمنَ  َوَلَُكوَننَّ  َعَملَُك  َبَطنَّ َلَحۡ 

ُ :بيُِنَ اإلِْسَالُم بَلَ مَخَْسةٍ «: ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول اهللا  ـَد ابَّ ْن يُوَحَّ
َ
 َوإِقَـاِم ، بَلَ أ

َالةِ  اَكةِ ،الصَّ   .)١(» َواحْلَجِّ ، وَِصيَاِم َرَمَضانَ ، َوإِيتَاِء الزَّ
  . ُيبنى عليه اإلسالمبدأ بالتوحيد فهو أول يشءٍ 

 وعنــــدما نقــــول أن التوحيــــد هــــو أصــــل الــــدين فهــــذا يعنــــي أن نبــــدأ بــــه دعوتنــــا
لإلسالم, فمن استجاب إليـه وأتـى بـه دعونـاه ملـا بعـده مـن شـعائر الـدين كالـصالة 
وغريهـــا, ومـــن مل يـــأِت بـــه فـــال داعـــي للحـــديث معـــه عـــن الـــصالة وغريهـــا, فبـــدون 

 ; ال يقبـــل اهللا مـــنهم عمـــًال  أّدى النـــاس الـــصالة أو تركوهـــا هـــم كفـــارٌ توحيـــد ســـواءٌ 
َ : اَل قَ  ¶ اٍس بَّ قَ  ِن  ابْ نْ قَ   ىَل  إِ  ؓ لٍ بَ  جَ نَ  نْ اذَ عَ مَ ملسو هيلع هللا ىلص  يِبُّ  اجَّ َث عَ ا نَ مَّ ل
 وِ حَنْ 

َ
َ لِ هْ  أ ُ اَل  قَ ِن مَ  ا َ ْهِل الِْكتَاِب نْ  قَْوٍم مِ إِنََّك َيْقَدُم بَلَ « : 

َ
َل مـا  فَلْيَُكْن ، أ وَّ

َ
أ

 ِ َ َيَعاىَل ىَل تَْدُعوُهْم إ ُدوا ابَّ ْن يُوَحِّ
َ
َ َك لِـا َعَرفُـوا ذَ ذَ إِ فَ  ، أ نَّ ابَّ

َ
ْخرِبُْهْم أ

َ
 فَـَرَض  فَـأ

ْلَِتِهمْ  مَخَْس َصلََواٍت يِف مْ هِ يْ لَ عَ  َ َ اْفـرَتََض ذَ إِ  فَ ، يَْوِمِهْم َو نَّ ابَّ
َ
ْخرِبُْهْم أ

َ
ا َصلَّْوا فَـأ

ْمَوالِِهْم تُؤَْخُذ مِ  َزاَكًة يِف مْ هِ يْ لَ عَ 
َ
وا بَِذلَِك فَُخْذ ذَ إِ  فَ ، فَِقرِيِهمْ  َغِنيِِّهْم َفرُتَدُّ بَلَ نْ  أ قَرُّ

َ
ا أ

ْمَواِل اجَّ ،مْ هُ نْ مِ 
َ
  .)٢(»اِس  َوتََوقَّ َكَرائَِم أ

  
                                                 

 .رواه مسلم )١(
  .رواه البخاري )٢(
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  ؟ مات بل احكوحيدما هو جزاء من ): ٣٥(س 
ا أن يدخلــه اهللا اجلنــة ويرمحــه ويغفــر  جــزاء مــن وحــد اهللا ومل يــرشك بــه شــيئً :ج
  .له ذنوبه

ِينَ ٱوَ  ﴿: قـال اهللا تعـاىل ْ جۡ ٱ لَّ ٰ ٱ َتنَُبوا ن ُغوَت لطَّ
َ
نَابُوٓ  ُبُدوَهاَيعۡ  أ

َ
ْ َوأ َ  ا ِ ِ ٱ إ  لَُهمُ  َّ

ۡ  ىٰۚ بُۡشَ لۡ ٱ ِينَ ٱ ١٧ ِعَبادِ  فَبَّشِ ۡحـ َفَيتَّبُِعـونَ  َل َقـوۡ لۡ ٱ َتِمُعونَ يَـسۡ  لَّ
َ
ْوَلٰٓ  ۥٓۚ َسَنهُ أ

ُ
 ئِـَك أ

ِينَ ٱ ٰ  لَّ ۖ ٱ ُهمُ َهَد ُ ْوَلٰٓ  َّ
ُ
ْ  ُهمۡ  ئَِك َوأ ْولُوا

ُ
 ٱ أ

َ
  .]١٨−١٧: الزمر[ ﴾١٨ بِ َبٰ لۡ ۡل

ِيٱوَ  ﴿: وقـال ٓ  لَّ ِ  ءَ َجا َق  قِ دۡ لّصِ ٱب ْوَلٰٓ  ۦٓ بِهِ  َوَصدَّ
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  ئَِك أ ـا لَُهم ٣٣ ُمتَُّقونَ ل  مَّ

 ٓ ٰ  َرّبِِهمۚۡ  ِعندَ  ُءونَ يََشا ٓ  لَِك َذ ۡ ٱ ءُ َجَزا ُ ٱ ِلَُكّفِرَ  ٣٤ ِسنِيَ ُمحۡ ل ۡسـ ُهمۡ َعـنۡ  َّ
َ
 أ

َ
ِيٱ َوأ  لَّ

 ْ جۡ  زَِيُهمۡ َوَيجۡ  َعِملُوا
َ
حۡ  َرُهمأ

َ
ِيٱ َسنِ بِأ ْ  لَّ   .]٣٥−٣٣: الزمر[ ﴾٣٥ َملُونَ َيعۡ  َكنُوا

  .الصدق هو القرآن وشهادة أن ال إهل إال اهللا
  .من النبي وأتباعهاملؤمنون بالقرآن املوحدون ق به واملصدِّ 

ُ اُل قَ  فُ ارٍ  مِحَ  بَلَ ملسو هيلع هللا ىلص يِبِّ  اجَّ )١( رِْدَف ُت نْ  كُ :اَل  قَ  ؓ اذٍ عَ  مُ نْ قَ  َ ،  ُقَفرْيٌ  
ِ ا َحقُّ  تَْدرِي مَ يَا ُمَعاُذ َهْل «: اَل قَ فَ  ِ  ابَّ » ؟ بَلَ ِعبَـاِدهِ، َوَمـا َحـقُّ الِْعبَـاِد بَلَ ابَّ
ُ ُت لْ قُ  ُ سُ رَ  وَ  ابَّ ُ  و

َ
إِنَّ «: اَل  قَ .مُ لَ عْ  أ

ُكوا بِِه فَ ْن َفْعبُُدوُه َوَال يرُْشِ
َ
ِ بَلَ الِْعبَاِد أ  َحقَّ ابَّ

 ِ ُ َشيْئًا، وََحقَّ الِْعبَاِد بَلَ ابَّ َب َمْن َال ي ْن َال ُفَعذِّ
َ
 وَل سُ ا رَ  يَ ُت لْ قُ  فَ .»رْشُِك بِِه َشيًْئاأ

 ِ  :ابَّ
َ
 َال فَ  أ

ُ
َ  أ ُ ب ُْهْم َفيَتَّلِكُواَال «: اَل  قَ ؟اَس  اجَّ هِ  بِ رشِّ   .)٢(» تُبرَشِّ

                                                 

 . املعنى يف أول الكتابسبق تبيني )١(

 . ومسلم,رواه البخاري) ٢(
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  ؟مات بل الرشكما هو جزاء من ): ٣٦(س 
أن اهللا ال يقبل عملـه, وال : د اهللا ومات وهو يرشك باهللا جزاء من مل يوّح :ج

  .دخله اجلنة, وخيلِّده يف الناريغفر ذنبه, وال يُ 
وِحَ  َولََقدۡ  ﴿: قـال اهللا تعـاىل

ُ
ِينَ ٱ َ  َك إَِلۡ  أ ۡشَ  لَـئِنۡ  لِـَك َقبۡ  ِمـن لَّ

َ
 َت ۡكـأ

  .]٦٥: الزمر[ ﴾٦٥ ِسِينَ َخٰ لۡ ٱ ِمنَ  َوَلَُكوَننَّ  َعَملَُك  َبَطنَّ َلَحۡ 
َ ٱ إِنَّ  ﴿: وقـال ن فِرُ َيغۡ  َ  َّ

َ
ٰ  ُدونَ  َمـا فِرُ غۡ َويَ  ۦبِهِ  كَ يُۡشَ  أ ٓ  لَِمـن لِـَك َذ ۚ يَـَشا  ُء

ِ  كۡ يُۡشِ  َوَمن ِ ٱب ىٰٓ فۡ ٱ َفَقدِ  َّ   .]٤٨: النساء[ ﴾٤٨ َعِظيًما ًماإِثۡ  َتَ
ِ  كۡ يُۡشِ  َمن ۥإِنَّهُ  ﴿: وقال ِ ٱب ُ ٱ َحرَّمَ  َفَقدۡ  َّ   نَّةَ لَۡ ٱ هِ َعلَيۡ  َّ

ۡ
ٰ َوَمأ ۖ ٱ هُ َو  َوَمـا لَّاُر

 ٰ نَص  ِمنۡ  لِِميَ لِلظَّ
َ
  .]٧٢: دة املائ[ ﴾٧٢ ارٖ أ

  ما هو املفهوم الصحيح للعبادة؟) ٣٧(س 
  . هي التذلل واخلضوع واالنقياد والطاعة: العبادة:ج

ْ َفَقالُوٓ  ﴿: قـال اهللا تعـاىل نُؤۡ  ا
َ
يۡ  ِمنُ أ ٰ  َلَـا ُمُهَماَوقَوۡ  لَِناِمثۡ  نِ لِبََشَ  ﴾٤٧ بِـُدونَ َع

  .]٤٧: املؤمنون[
ٰ  َلَا ُمُهَماَوقَوۡ  ﴿معنـى  أي أهنـم هلـم مطيعـون متـذللون يـأمترون [ : ﴾ُدونَ بِـَع

  .)١(]ألمرهم ويدينون هلم
ــه : وعبــادة اهللا هــي طاعتــه بفعــل مــا أمــر بــه وتــرك مــا هنــى عنــه, وحتليــل مــا أحلَّ

                                                 

  . تفسري الطربي)١(
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مه, واتّ  زلهوحتريم ما حرَّ   .باع  ما رشعه, واحلكم بام أ
لعامـــــة  يـــــشمل احليـــــاة كلهـــــا اخلاصـــــة بـــــالفرد واحليـــــاة اومفهـــــوم العبـــــادة واســـــعٌ 

ــٱ ُت َخلَۡقــ َوَمــا ﴿: تعــاىلاهللا للمجتمــع, قــال  َّ  نــَس ۡلِ ٱوَ  نَّ ۡلِ ِ  ﴾٥٦ ُبــُدونِ ِلَعۡ  إ
فـــال بـــد أن تـــشمل هـــذه العبوديـــة احليـــاة كلهـــا بجميـــع جماالهتـــا حتـــى  ،]٥٦: الــذاريات[

ِت  إِنَّ  قُۡل  ﴿: , قال تعـاىلاملامت َ ِ  َوَمَمـاِت  َيايَ َوَمۡ  َونُُسِك  َص َّ  لَِمـيَ َعٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ
عام[ ﴾١٦٢   .]١٦٢: األ

  ما يه أنواع العبادة اليت جيب إخالصها هللا؟): ٣٨(س 
 األصل اجلامع لعبـادة اهللا هـي طاعتـه وطاعـة رسـوله يف كـل مـا رشعـه اهللا :ج

  . من العقائد واألوامر والنواهي واحلالل واحلرام وسائر األحكام
واع العبادة كثرية يدخل فيها الدين كله,    :ومن أمثلتهاوأ

 قـــــضاء احلاجـــــات وكـــــشف الكربـــــات ودفـــــع الـــــدعاء, وهـــــو ســـــؤال اهللا 
ــاَل  ﴿  : املــرضات, قــال تعــاىل ۡســ ُعــوِنٓ دۡ ٱ َربُُّكــمُ  َوقَ

َ
ِيــنَ ٱ إِنَّ  لَُكــمۚۡ  َتِجۡب أ  لَّ

 فالـدعاء ،]٦٠: غـافر[ ﴾٦٠ َداِخـرِينَ  َجَهـنَّمَ  ُخلُونَ َسـَيدۡ  ِعَباَدِت  َعنۡ  ِبُونَ َتكۡ يَسۡ 
ن ُيِيُب ٱلُۡمۡضَطرَّ إَِذا﴿ :  وحده, قال تعـاىلعبادة هللا مَّ

َ
وَٓء  أ َدَعهُ َوَيۡكـِشُف ٱلـسُّ

ۡرِضۗ 
َ
 َوَيۡجَعلُُكۡم ُخلََفآَء ٱۡل

َ
ٗ َلٰهٞ ءِ  أ ِۚ قَلِي َّ َع ٱ ُرونَ  مَّ ا تََذكَّ   .]٦٢: النمل[ ﴾ مَّ

والصالة وما تـشتمل عليـه مـن قيـام وركـوع وسـجود وخـشوع وذكـر وتعظـيم 
 عــىل الذبيحــة عبــادة, والــصوم والزكــاة ذكــر اســم اهللاة, كــذلك الــذبح وكلهــا عبــاد
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والصدقة والنذر واحلج وما يشتمل عليه من الطواف والتلبيـة والـسعي والوقـوف 
  . هللاتبعرفة ورمي اجلامر واهلدي كلها عباد

وأعــــامل القلــــوب مــــن املحبــــة واخلــــوف والرجــــاء والتوكــــل واخلــــشية والرهبــــة 
  .هللاواخلشوع كلها عبادة 

ــزل اهللاكـذلك احلكــم بــني النــاس   يف مــا حيــدث هلـم مــن نــزاع وخــصومات بـام أ
نَزۡلَ  ﴿: , قال اهللا تعاىلة هللا خالصجيب أن تكون عبادة وما ينظِّمون به حياهتم

َ
ٓ َوأ  ا

ِ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ َك إَِلۡ  قٗ  قِّ لَۡ ٱب  هِۖ َعلَۡيـ ِمًنـاَوُمَهيۡ  بِ ِكَتٰـلۡ ٱ ِمـنَ  هِ يََديۡـ َبـۡيَ  لَِّمـا اُمَصّدِ
ٓ  َنُهمبَيۡ  ُكمحۡ ٱفَ  نَزَل  بَِما

َ
ۖ ٱ أ ُ َّ  َ ۡهـ تَتَّبِعۡ  َو

َ
ٓ أ ـا َءُهمۡ َوا ٓ ـَجـ َعمَّ  ﴾ قِّۚ ۡلَـٱ ِمـنَ  َءكَ ا

َهاَيٰٓ  ﴿ : وقـال،]٤٨:املائـدة[ يُّ
َ
ِينَ ٱ أ ْ َءاَمُنوٓ  لَّ ْ  ا ِطيُعـوا

َ
َ ٱ أ َّ  ْ ِطيُعـوا

َ
 لرَُّسـوَل ٱ َوأ

ْوِل 
ُ
 ٱ َوأ

َ
َ  فَـُردُّوهُ  ءٖ َشۡ  ِف  ُتمۡ زَعۡ تََنٰـ فَإِن ِمنُكۡمۖ  رِ مۡ ۡل ِ ِ ٱ إ  ُكنـُتمۡ  إِن لرَُّسـولِ ٱوَ  َّ

ِ ٱبِـ ِمُنونَ تُؤۡ  ۚ ٱ مِ وۡ ۡلَـٱوَ  َّ ٰ  ِخـرِ ۡحـ َخـۡيٞ  لِـَك َذ
َ
  َسنُ َوأ

ۡ
ً تَـأ  ،]٥٩: النـساء[ ﴾٥٩ وِي

هللا, مــثلام نرجــع إليــه فــالرجوع إىل الكتــاب والــسنة عنــد التنــازع واالخــتالف عبــادة 
   .ا وصيامنايف أحكام صالتن

كذلك حتليل احلـالل وحتـريم احلـرام عبـادة جيـب أن تكـون خالـصة هللا وحـده, 
مه م ما حرَّ   . فنُِحلُّ ما أحل اهللا ونحرِّ

بــاع مــا رشعــه اهللا مــن أحكــام املعــامالت كــالبيوع والــزواج والطــالق كــذلك اتّ 
يات وسائر ما رشعه اهللا   .والعتق واملرياث والدِّ
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  العبادة وقبوهلا عند اهللا؟ما هو رشط صحة  ):٣٩(س 
  :بثالثة رشوطإال العبادة وال يقبلها اهللا ال تصح : ج

هو أصل العبادة كلها, والرشط الذي ال تـصح إال بـه, فـال  التوحيد, و:األول
, فمـــن أرشك بـــاهللا حبطـــت  إال بـــرشط التوحيـــد وال عمـــًال  قـــوًال  مـــن أحـــدٍ يقبـــل اهللا

  . قبل اهللا له عمًال مجيع أعامله ومل تصح منه أي عبادة وال ي
ـــــْت صـــــالته, )ألن اهللا أمرنـــــا هبـــــا(الـــــصالة عبـــــادة : مـــــثًال  , فمـــــن وّحـــــد اهللا ُقبَِل

وتكون صالته عبادة وقربة هللا, ومـن أرشك بـاهللا مل تقبـل صـالته, وال تـسمى هـذه 
  .الصالة عبادة رشعية هللا, ألن رشكه باهللا أفسد عليه عباداته كلها

ٰ ٱ ِمنَ  ۡل مَ َيعۡ  َفَمن ﴿: قـال اهللا تعـاىل َ  ِمنٞ ُمـؤۡ  َوُهـوَ  تِ لَِحٰ لصَّ  َرانَ ُكۡفـ فَـ
بياء[ ﴾٩٤ تُِبونَ َكٰ  ۥَلُ  نَّا ۦيِهِ لَِسعۡ    .]٩٤: األ

وِحَ  َولََقدۡ  ﴿: ▐ وقـال
ُ
ِينَ ٱ َ  َك إَِلۡ  أ ۡشَ  لَئِنۡ  لَِك َقبۡ  ِمن لَّ

َ
 َت كۡ أ

  .]٦٥: الزمر[ ﴾٦٥ ِسِينَ َخٰ لۡ ٱ ِمنَ  َوَلَُكوَننَّ  َعَملَُك  َبَطنَّ َلَحۡ 
فقـة ملـا جـاء بـه الرسـول : لثاينا فـاهللا ال ُيعبـد , ☺أن تكـون بـام رشع اهللا موا

  ., وكل ما مل يرشعه اهللا فليس عبادة هللاإال بام رشع
ٓ  ﴿: قـال اهللا تعـاىل ٰ  َوَما ٰ  َوَما فَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱ ُكمُ َءاتَ ْۚ ٱفَ  هُ َعنۡ  ُكمۡ َنَه  ﴾نَتُهوا

  .]٧: احلرش[
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ْمُرنَا َفُهَو رَدٌّ هِ يْ لَ  عَ َس يْ  َعِمَل َقَمًال لَ نْ مَ «: ☺هللا قال رسول ا
َ
  .)١(» أ

  .التقرب إليه وحدهو ُيقصد هبا وجه اهللا تعاىلأن : لثالثا
ْ يَرۡ  َكنَ  َفَمن ﴿: قـال اهللا تعـاىل ٓ  ُجوا ٗ  َمـۡل َيعۡ فَلۡ  ۦَرّبِهِ  ءَ لَِقا َ  الِحٗ َصٰـ َعَمـ  َو

ِ  كۡ يُۡشِ  حَ  ۦٓ َرّبِهِ  بِعَِباَدة
َ
  .]١١٠: الكهف[ ﴾١١٠ ادَۢ أ

َما ِللُكِّ اْمِرٍئ َمـا نَـَوى، «: ☺وقـال رسـول اهللا  ْقَماُل بِاجِّيَّاِت َوإِغَّ
َ
َما اْأل إِغَّ

ِ َفَمْن اَكنَْت ِهْجرَ  ِ ِ َورَُسـو ِ ، فَِهْجرَ تُـُه إِىَل ابَّ ِ ِ َورَُسـو ، َوَمـْن اَكنَـْت تُـُه إِىَل ابَّ
ْغيَا يُِصيبَُها ُ ِ ْهِ ،ِهْجَرتُُه  َ

ٍة َفنِْكُحَها، فَِهْجَرتُُه إِىَل َما َهاَجَر إِ
َ
ِو اْمَرأ

َ
  .)٢(» أ

  ما معىن إخالص اجية يف العبادة؟): ٤٠(س 
لـه وأعاملـه الظـاهرة والباطنـة :ج  هو أن يكون مـراد العبـد وقـصده بجميـع أقوا

  . التقرب إىل اهللا وابتغاء مرضاته
ۡـ نّمِـ َكثِيٖ  ِف  َخۡيَ  َّ ﴿ : قـال اهللا ٰ نَّ َّ  ُهمۡ َو ِ َمـرَ  َمـنۡ  إ

َ
وۡ  بِـَصَدقَةٍ  أ

َ
 أ

وۡ  ُروٍف َمعۡ 
َ
ٰ إِۡص  أ ٰ  َعۡل َيفۡ  َوَمن لَّاِسۚ ٱ َبۡيَ  َل ٓ بۡ ٱ لَِك َذ ِ ٱ َضـاتِ َمرۡ  ءَ تَِغـا  َف فَـَسوۡ  َّ

جۡ  تِيهِ نُؤۡ 
َ
  .]١١٤: النساء[ ﴾١١٤ اَعِظيمٗ  ًراأ

ْ  َوَما﴿ :  تعـاىلوقـال نفُ  َخۡيٖ  ِمنۡ  تُنفُِقوا
َ
َّ  تُنفُِقـونَ  َوَمـا ِسُكمۚۡ فَِل ِ ٓ بۡ ٱ إ  ءَ تَِغـا

ِۚ ٱ هِ وَجۡ  ْ  َوَما َّ نُتمۡ  ُكمۡ إَِلۡ  يُوَفَّ  َخۡيٖ  ِمنۡ  تُنفُِقوا
َ
  .]٢٧٢:البقرة[ ﴾٢٧٢ لَُمونَ ُتظۡ  َ  َوأ

                                                 

 .رواه البخاري, ومسلم) ١(
 .رواه البخاري, ومسلم )٢(
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َحدٍ  َوَما ﴿: تعـاىلاهللا وقـال 
َ
َّ  ١٩ َزىٰٓ ُتۡـ َمةٖ ّنِعۡ  ِمن ۥِعنَدهُ  ِل ِ ٓ بۡ ٱ إ  هِ وَۡجـ ءَ تَِغـا

 ٱ َرّبِهِ 
َ
ٰ ۡل َ   .]٢٠−١٩: الليل[ ﴾٢٠ ۡ

  ما يه أنواع الرشك يف العبادة؟): ٤١(س 
فـــْت لغـــري اهللا فهـــي رشك بـــاهللا ينـــاقض :ج ـــواع العبـــادة إذا ُرصِ  أي نـــوع مـــن أ
  .التوحيد

واع الرشك األكرب كثرية منها   :وأ
 ورفعـهاملخلـوق وتعظيمـه وهـو املبالغـة يف حمبـة : الرشك يف  املحبـة والتعظـيم

اِس ٱ َوِمـنَ  ﴿:  قـال اهللا تعـاىل. هللا نـداوجعلهنزلته التي خلقه اهللا عليها فوق م  لَـّ
ِ ٱ ُدونِ  ِمن َيتَِّخذُ  َمن نَدادٗ  َّ

َ
ِۖ ٱ َكُحّبِ  ُيِبُّوَنُهمۡ  اأ ِيـنَ ٱوَ  َّ ْ َءاَمُنـوٓ  لَّ َشـدُّ  ا

َ
 اُحّبٗـ أ

 ِۗ َّ ِ   .]١٦٥: البقرة[ ﴾ّ
اهللا يـسأله مـا ال يقـدر عليـه إال اهللا فمن توجه بالدعاء لغري : الرشك يف الدعاء

ٰ  ﴿:  قـال اهللا تعـاىل.فقد أرشك باهللا ُ ٱ لُِكمُ َذ ۡ ٱ َلُ  َربُُّكمۡ  َّ ِينَ ٱوَ  ُكۚ ُملۡ ل  ُعونَ تَدۡ  لَّ
ْ يَـسۡ  َ  ُعوُهمۡ تَدۡ  إِن ١٣ ِميٍ قِطۡ  ِمن لُِكونَ َيمۡ  َما ۦُدونِهِ  ِمن ٓ  َمُعوا  َولَـوۡ  َءُكـمۡ ُدَع

 ْ ْ َتَجاسۡ ٱ َما َسِمُعوا َ  كُِكمۚۡ بِِشۡ  ُفُرونَ يَكۡ  َمةِ قَِيٰ لۡ ٱ مَ َوَيوۡ  لَُكۡمۖ  بُوا  ُل ِمثۡ  يُنَّبُِئَك  َو
ــوۡ  ﴿ : فقــال,ا فجعــل دعــاءهم مــن دون اهللا رشًكــ،]١٤−١٣: فــاطر[ ﴾١٤ َخبِــيٖ   مَ َوَي

  .﴾كُِكمۡ بِِشۡ  ُفُرونَ يَكۡ  َمةِ قَِيٰ لۡ ٱ
ًنـ: الرشك يف الذبح قـال .  أرشك بـاهللاا يتقـرب بـه لغـري اهللا فقـدفمـن ذبـح حيوا
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ِ « :ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  ُ َمْن َذبََح ِلَغرْيِ ابَّ   .)١(»لََعَن ابَّ
 فمن حكم باألحكام والقوانني الوضعية والترشيعات التي :الرشك يف احلكم

َ  ﴿: قـال اهللا تعـاىل. مل يأذن هبا اهللا فقد أرشك بـاهللا َحـدٗ  ۦٓ ِمـهِ ُحكۡ  ِف  كُ يُـۡشِ  َو
َ
 اأ

  .]٢٦: الكهف[ ﴾٢٦
ا يف تغيري أحكام اهللا أو ترشيع ما فمن أطاع خملوقً : باعك يف الطاعة واالتّ الرش

ۡحَبـارَُهمۡ  ﴿ : قال اهللا تعاىل.مل يأذن به فقد أرشك باهللا
َ
َُذٓواْ أ ۡرَباٗبـ ٱتَّ

َ
ا َورُۡهَبٰـَنُهۡم أ

ِ ّمِن ُدوِن ٱ َ  ﴿ :وقـال تعـاىل ,]٣١: التوبـة[ ﴾َّ   َو
ۡ
ْ تَأ ا ُكلُوا ِ ٱ مُ ۡسـٱ رِ كَ يُذۡ  لَمۡ  ِممَّ َّ 

ۗ لَفِــسۡ  ۥنَّــهُ  هِ َعلَۡيــ َيٰ ٱ نَّ  ٞق ٰٓ  َلُوُحــونَ  ِطيَ لــشَّ َ ِ وۡ  إ
َ
ٓ أ ــا ــ ئِِهمۡ ِلَ  نۡ  ِدلُوُكۡمۖ ِلَُجٰ

َطعۡ 
َ
عام[ ﴾١٢١ ُكونَ لَُمۡشِ  إِنَُّكمۡ  ُتُموُهمۡ أ   .]١٢١: األ

 امليتــــــة أراد املــــــرشكون أن جيــــــادلوا املــــــسلمني لُيْقنُِعــــــوهم بتغيــــــري حكــــــم اهللا يف
زل اهللا هـــذه اآليـــة ينهـــى املـــسلمني عـــن أكـــل امليتـــة وحيـــذّ  رهم مـــن فيـــستحلوهنا, فـــأ

فقتهم يف حتليـــــل مـــــا حـــــرم اهللا, وخيـــــربهم أهنـــــم لـــــو أطـــــاعوهم  طاعـــــة الكفـــــار ومـــــوا
فاســتحلوا مــا حــرم اهللا لكــانوا مــرشكني مــثلهم, مــع أن اجلــدال حــدث حــول تغيــري 

  . ام هيحكم واحد من أحكام اهللا وباقي الرشيعة ك
 ما معىن تَ ): ٤٢(س 

ْ
  ه غري اهللا؟ِ أ

, واملعبـــود هـــو اإلهل, غـــري اهللا هـــو اختـــاذ معبـــود مـــع اهللا معنـــى تأليـــه :ج
                                                 

 . رواه مسلم)١(
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  . من دون اهللاا من العبادة لغري اهللا فقد اختذه اهلًإ  رصف شيئً فمن
ـون لغـريه,  من العبادة لغري اهللا عابدون لغـري فالذين يتوجهون بيشءٍ  اهللا مؤهلِّ

ـون لغـريه, ا آخـر عوًضـبعون رشًعـيتّ والذين  ا عـن  رشع اهللا عابـدون لغـري اهللا مؤهلِّ
ئع والقوانني خالف رشع اهللا عون الرشا فسهم مع اهللاوالذين يرشِّ ون أل   . مؤهلِّ

  :ومن أمثلة تأليه غري اهللا
ْ  ﴿: تأليه قوم نوح ملن مات من علامئهم وصاحليهم, قـال اهللا تعـاىل *  َوقَالُوا

َ  َءالَِهَتُكمۡ  تََذُرنَّ  َ  َ  اَودّٗ  تََذُرنَّ  َو َ  ُسَواٗع  َو  اَونَـۡسٗ  َوَيُعوَق  َيُغوَث  َو
  .]٢٣: نوح[ ﴾٢٣

ٰ إِبۡـ قَاَل  ذۡ  ﴿:  لألصنام, قال اهللا تعـاىل♠تأليه قوم إبراهيم *  هِيمُ َر
بِيهِ 
َ
َتتَِّخذُ  َءاَزرَ  ِل

َ
ۡص  أ

َ
ٓ  َءالَِهةً  َناًماأ ٰـ إِّنِ َر

َ
ٰ  ِف  َمـَك َوقَوۡ  َك أ بِـيٖ  لٖ َضـَل  مُّ

عام[ ﴾٧٤  .]٧٤: األ
َذَ ٱوَ  ﴿:  للعجـل, قـال اهللا تعـاىل♠تأليه قـوم موسـى *  ُمـوَسٰ  مُ قَوۡ  تَّ

ِ َبعۡ  ِمنۢ  ُ  اَجـَسدٗ  ٗ ِعۡجـ ُحلِـّيِِهمۡ  ِمنۡ  ۦِده ۚ  ۥلَّ لَـمۡ  ُخـَواٌر
َ
ْ يَـَروۡ  أ هُ  ا نَـّ

َ
 َ  ۥأ

َ  يَُكّلُِمُهـــمۡ  ۘ  ِديِهمۡ َيۡهـــ َو ً ـــُذوهُ ٱ َســـبِي َ ـــ تَّ ْ َوَكنُ  ﴾١٤٨ لِِمـــيَ َظٰ  وا
خۡ  ﴿:  وقـال،]١٤٨:األعـراف[

َ
ُ  اَجـَسدٗ  ٗ ِعجۡ  لَُهمۡ  َرجَ فَأ ْ  ُخـَوارٞ  ۥلَّ  َفَقـالُوا

ٓ َهٰ  ٰ  َذا ٰ  ُهُكمۡ إَِل  .]٨٨: طه[ ﴾٨٨ فَنَِسَ  ُموَسٰ  هُ َل
ـه تأليه النـصارى للمـسيح *  َكَفـرَ  لََّقدۡ  ﴿: , قـال اهللا تعـاىلوُأمِّ

ِينَ ٱ ْ قَالُوٓ  لَّ َ ٱ إِنَّ  ا ٰ  ثَالُِث  َّ ۘ ثََل ٰ  ِمنۡ  َوَما َثةٖ ٓ  هٍ إَِل َّ ِ ٰ  إ ٰ  هٞ إَِل ، ]٧٣: دة املائ[ ﴾ِحدۚٞ َو
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ُ ٱ قَاَل  ذۡ  ﴿ :وقال َّ  ٰ نـَت  َيمَ َمـرۡ  نَ بۡ ٱ عِيَس َي
َ
 لِلنَّـاِس  َت قُۡلـ َءأ

ُِذوِن ٱ َ  تَّ ّمِ
ُ
ٰ  َوأ ِۖ ٱ ُدونِ  ِمن َهۡيِ إَِل   .]١١٦: دة املائ[ ﴾َّ

ى ومنـــــاة ت والعـــــزَّ ل والـــــّال َبـــــهُ لألصـــــنام واألوثـــــان كَ تأليـــــه كفـــــار العـــــرب  *
َجَعَل  ﴿: وغريهـا, قـال اهللا تعـاىل

َ
ٰ  لَِهةَ ٱ أ ٰ  اٗهـإَِل  ءٌ لَـَشۡ  َذاَهٰـ إِنَّ  ِحـًداۖ َو

 .]٥: ص[ ﴾٥ ُعَجابٞ 
رََءيۡـ ﴿: تأليه أكثر أهل األرض ألهوائهم, قال اهللا تعـاىل *

َ
َـذَ ٱ َمـنِ  َت أ  تَّ

 ٰ ٰ  ۥَههُ إَِل ن هُ َهَو
َ
فَأ
َ
ً  هِ َعلَيۡ  تَُكونُ  َت أ مۡ  ٤٣ َوكِـي

َ
نَّ  َسُب َتۡـ أ

َ
ۡكـ أ

َ
 َثَُهمۡ أ

وۡ  َمُعونَ يَسۡ 
َ
َّ  ُهمۡ  إِنۡ  قِلُونَۚ َيعۡ  أ ِ  ٱكَ  إ

َ
َضـلُّ  ُهـمۡ  بَـۡل  مِ َعٰ نۡ ۡل

َ
ً  أ  ﴾٤٤ َسـبِي

 .]٤٤−٤٣: الفرقان[
ومـن ال ا  إلهً  من دون اهللا معبودهيميس بني من هل هناك فرٌق ): ٤٣(س 

 ؟ا ويزعم أنه ليس  هل غري اهللايسيم معبوده إلهً 
ـه  ومن ال يـسميه اهلًإ هناك فرق بني من يسمي معبوده اهلًإ  ليس :ج  ويـزعم أ

ــ ــه غــري اهللا, فمجــرد التوجــه ب الطاعــة اخلــضوع واالنقيــاد والعبــادة و مــن يشءٍ ال يؤلِّ
 لــــه مــــع اهللا, فالــــذين يعبــــدون غــــري اهللا وال يــــسمون  ألحــــد غــــري اهللا تأليــــهٌ املطلقــــة

غنـي ون مـن تـسميتها آلهـة هـم يف احلقيقـة جعلوهـا آلهـة, فـال يُ رُّ فِ بوداهتم آلهة ويَ مع
ون لغري اهللا شاءوا أم أَ فيدهم شيئً عنهم عدم تسميتها آلهة وال يُ    .وا بَ ا, فهم مؤهلِّ
ۡحَبارَُهمۡ  ﴿: قـال اهللا عـن أهـل الكتـاب

َ
َُذٓواْ أ ۡرَباٗبـ ٱتَّ

َ
ا ّمِـن ُدوِن َورُۡهَبٰـَنُهۡم أ

ِ ٱ َّ ِلَۡعُبـُدٓواْ إَِلٰٗهـ  َوٱلَۡمِسيَح ٱۡبنَ َّ ِ ِمـُرٓواْ إ
ُ
َّ ُهـَوۚ اۖ ا َوِٰحـدٗ َمۡرَيَم َوَمـآ أ ِ ٓ إَِلٰـَه إ َّ
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ـــۡشُِكونَ  ُ ـــا ي ـــۡبَحَٰنُهۥ َعمَّ ـــارَُهمۡ ﴿, معنـــى ]٣١: التوبـــة[ ﴾ُس ۡحَب
َ
 علامؤهـــم, ﴾أ

  .من النصارى  الزهدهم أصحاب الصوامع وأهل ﴾رُۡهَبَٰنُهمۡ ﴿و
ون فــاليهود ــادهم والنــصارى مل يكونــوا يــسمُّ ا, وال يــسمون  أرباًبــعلامءهــم وُعبَّ

 قــــــال أهنــــــم عبــــــدوا طــــــاعتهم هلــــــم فــــــيام حيلــــــون وحيرمــــــون عبــــــادة, ولكــــــن اهللا
ا مـــن دون اهللا, وهـــذه هـــي احلقيقـــة, وجعـــل أحبـــارهم ورهبـــاهنم واختـــذوهم أرباًبـــ

المهـا نقـيض مـا ُأمـروا ا لغري اهللا كتأليههم املسيح مـن دون اهللا, كفعلهم هذا تأليهً 
  .به من تأليه اهللا وحده

َييُْت اجَّيِبَّ : اَل  قَ  ؓ مٍ اتِ  حَ ِن  َعِديِّ بْ نْ قَ 
َ
ِ ُقنُيِق َصِليٌب ِمْن ملسو هيلع هللا ىلصأ  َو

ْـِه »يَا َعِديُّ اْطَرْح َهَذا الَْوَعَن ِمْن ُقنُِقَك «:َذَهٍب، َفَقاَل  َ
، َفَطرَْحتُُه، فَاْغتََهيْـُت إِ

 ُسوَرةَ 
ُ
 َهِذهِ اآليَةَ َوُهَو َفْقَرأ

َ
ۡحَبارَُهمۡ  ﴿ : بََراَءٌة، َفَقَرأ

َ
َُذٓواْ أ ۡرَبابٗ  ٱتَّ

َ
ا ّمِـن َورُۡهَبَٰنُهۡم أ

ِ ُدوِن ٱ َّ فََرَغ ِمنَْها ﴾َّ ُموَن َمـا «: َفَقاَل .إِنَّا لَْسنَا َغْعبُُدُهمْ :  َفُقلُْت .َح لَيَْس حُيَرِّ
َ
أ

ُمونَهُ  ُ َفتَُحرِّ َحلَّ ابَّ
َ
لُّونَ ،أ ُ فَتَْستَِحلُّونَُه؟ َوحُيِ َم ابَّ فَِتلَْك «: قَاَل .بىََل : قُلُْت  » َما َحرَّ

  .)١(»ِعبَاَدُيُهمْ 
            :حتـــــــى أدخلـــــــه يف الكفـــــــربـــــــع هـــــــوى نفـــــــسه  فـــــــيمن اتّ  كـــــــذلك قـــــــال اهللا

                                                 

رواه الرتمـــذي يف الـــسنن, ونـــسب الـــسيوطي يف الـــدر املنثـــور حتـــسني احلـــديث إىل الرتمـــذي, وزاد  )١(
ن محيد, وابن املنذر, وابن أيب حاتم, والطرباين, وأيب نسبة احلديث وعْزوه إىل ابن سعد, وعبد ب

 .يه, والبيهقي يف سننهوَ دَ رْ الشيخ, وابن مَ 
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رََءيۡ  ﴿
َ
َذَ ٱ َمنِ  َت أ ٰ  تَّ ٰ  ۥَههُ إَِل نَت  هُ َهَو

َ
فَأ
َ
ً  هِ َعلَيۡ  تَُكونُ  أ  مـع ،]٤٣: الفرقـان[ ﴾َوكِـي

ه اهلًإ  ه مل ُيسمِّ هوا   .أ
  ؟)ال هل إال اهللا(ما معىن لكمة احكوحيد ): ٤٤(س 
  .معنى ال إهل إال اهللا نفي األلوهية عن غري اهللا وإثباهتا هللا وحده: ج

ـــــــاد واإلهل هـــــــو املعبـــــــود الـــــــذي يتوجـــــــه لـــــــه اخللـــــــق ب اخلـــــــضوع والـــــــذل واالنقي
ـــــ إال اهللا  أحـــــد وال يـــــستحق ذلـــــكوالتقـــــديس والتعظـــــيم, ه هـــــو اخلـــــالق وحـــــده; أل

, وحده, واملالك وحده, والرازق وحده, واآلمر الناهي واحلََكُم بني عباده وحده
ه عبدٌ    . له خاضعٌ بيده اخلري والرزق والنفع والرض, وكل ما سوا

ت عليـــه وال إهل إال اهللا هـــي الكلمـــة املعـــّربة عـــن التوحيـــد, ومعناهـــا الـــذي دّلـــ
الكفــــــر بــــــام ُيعبــــــد مــــــن دون اهللا هللا هــــــو اآليــــــات واألحاديــــــث وجــــــاءت بــــــه رســــــل ا

  .وإخالص العبادة هللا وحده
ٰ إِبۡ  قَاَل  ذۡ  ﴿: قال اهللا تعـاىل بِيهِ  هِيمُ َر

َ
ٓ  إِنَِّن  ۦٓ ِمهِ َوقَوۡ  ِل ا ءٞ بََرا  ٢٦ ُبـُدونَ َتعۡ  ّمِمَّ

 َّ ِ ِيٱ إ  لََعلَُّهـمۡ  ۦقِبِـهِ عَ  ِف  بَاقَِيـةٗ  َكَِمـ وََجَعلََهـا ٢٧ ِدينِ َسـَيهۡ  ۥفَإِنَّهُ  َفَطَرِن  لَّ
  .]٢٨−٢٦: الزخرف[ ﴾٢٨ ِجُعونَ يَرۡ 

ٓ  إِنَِّن  ﴿قوله  ا ءٞ بََرا الـرباءة : , ومعنـاه)ال إهل( هـو معنـى النفـي :﴾ُبـُدونَ َتعۡ  ّمِمَّ
  .من املرشكني وما يعبدون من دون اهللا

َّ  ﴿وقوله  ِ ِيٱ إ إخـالص : , ومعنـاه)إال اهللا( هو معنـى اإلثبـات :﴾َفَطَرِن  لَّ
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  .عبادة هللا وحدهال
  ).ال إهل إال اهللا( هي كلمة التوحيد :﴾َعقِبِهِ  ِف  بَاقَِيةٗ  َكَِم وََجَعلََها ﴿قوله 

ِ  ُفرۡ يَكۡ  َفَمن ﴿: وقال اهللا تعاىل ٰ ٱب ِ ٱبِـ ِمنۢ َوُيـؤۡ  ُغوتِ لطَّ  َسَك َتۡمـسۡ ٱ َفَقـدِ  َّ
 ِ ِ ُعرۡ لۡ ٱب ۡ ٱ َوة ۗ  نفَِصامَ ٱ َ  َقٰ ُوثۡ ل ُ ٱوَ  لََها   .]٢٥٦: البقرة[ ﴾٢٥٦ َعلِيمٌ  َسِميعٌ  َّ

ــرۡ يَكۡ  ﴿قولــه  ــ ُف ِ ٰ ٱب الكفــر بــام : , ومعنــاه)ال إهل( هــو معنــى النفــي :﴾ُغوتِ لطَّ
  .يعبد من دون اهللا

ِ ٱبـِـ ِمنۢ َوُيــؤۡ  ﴿قولــه  اإليــامن بــأن : , ومعنــاه)إال اهللا( هــو معنــى اإلثبــات :﴾َّ
  .األلوهية هللا وحده

ِ  َسَك َتمۡ سۡ ٱ َفَقدِ  ﴿قولـه  ِ وَ ُعرۡ لۡ ٱب ۡ ٱ ة العـروة الـوثقى هـي كلمـة التوحيـد : ﴾َقٰ ُوثۡ ل
  ).ال إهل إال اهللا(

ُ َوُيْكَفَر :ْسَالُم بَلَ مَخٍْس  اْإلِ بيُِنَ «: ملسو هيلع هللا ىلصوقـال رسـول اهللا  ْن ُفْعبََد ابَّ
َ
 بَلَ أ

َال ،ُبَِما ُدونَه اَكةِ ،ةِ  َوإِقَاِم الصَّ   .)١(» وََصْوِم َرَمَضانَ ، وََحجِّ اْكَيِْت ، َوإِيتَاِء الزَّ
ُ :بيُِنَ اْإلِْسـَالُم بَلَ مَخْـَسةٍ «: ويف روايـة ـَد ابَّ ْن يُوَحَّ

َ
َالةِ ، بَلَ أ  ، َوإِقَـاِم الـصَّ

اَكةِ    .)٢(» َواحْلَجِّ ، وَِصيَاِم َرَمَضانَ ،َوإِيتَاِء الزَّ
ْن َال :ْسَالُم بَلَ مَخٍْس  اْإلِ بيُِنَ « :ملسو هيلع هللا ىلصقولـه : ويف روايـة أخـرى

َ
َ إِالَّ  َشَهاَدِة أ َ   إِ

                                                 

  .رواه مسلم )١(
 .رواه مسلم )٢(
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 ُ ُ ًدا َقبُْدُه َورَُسو نَّ حُمَمَّ
َ
ُ َوأ َال ،ابَّ اَكةِ ،ةِ  َوإِقَاِم الصَّ  وََصـْوِم ، وََحجِّ اْكَيِْت ، َوإِيتَاِء الزَّ

  .)١(»َرَمَضانَ 
  .فشهادة أن ال إهل إال اهللا هي توحيد اهللا وهي عبادة اهللا والكفر بام دونه

 احكوحيد؟ وهل يـصح  منهما لكمةتتكونما هما الركنان الثان ): ٤٥(س 
  أحدهما دون اآلخر؟ 

  : كلمة التوحيد تتكون من ركنني مها:ج
   .)ال إهل( النفي, وهو قولنا :الركن األول

ــه ال أحــد يف الكــون كلــه يــستحق أن :ومعنــاه  نفــي اإلهليــة عــن غــري اهللا, أي أ
 معبـود, فكـل باخلضوع واالستسالم والطاعة والتعظيم غري اهللا إليه الناسيتوجه 

  .غري اهللا باطل
   .) اهللاإّال (اإلثبات, وهو قولنا : الركن الثاين

للخــــضوع  إثبــــات األلوهيــــة هللا وحــــده, أي أن اهللا وحــــده  املــــستحق :ومعنــــاه
  . ال رشيك لهواالستسالم والتقديس والتعظيم واالنقياد ألمره والتسليم حلكمه,

ـــك تنفـــي )  اهللاال إهل إّال (فعنـــدما تقـــول   ,غـــري اهللال ديـــةوتـــرفض العبويعنـــي أ
  . وحدهوختلصها له وتثبتها هللا 

ٰ  ِمنۡ  َوَما ﴿: قال اهللا تعاىل ٓ  هٍ إَِل َّ ِ ٰ  إ ٰ  هٞ إَِل   .]٧٣: دة املائ[ ﴾ِحدٞ َو

                                                 

  . ومسلم, رواه البخاري)١(
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ْ عۡ ٱ ﴿: وقال َ ٱ ُبُدوا ٰ  ّمِنۡ  لَُكم َما َّ   .]٥٩: األعراف[ ﴾هُ َغۡيُ  هٍ إَِل

ٰ إِبۡ  قَاَل  ذۡ  ﴿ :وقـال بِيهِ  هِيمُ َر
َ
ٓ  إِنَِّن  ۦٓ ِمهِ َوقَوۡ  ِل ـا ءٞ بََرا  ٢٦ ُبـُدونَ َتعۡ  ّمِمَّ

 َّ ِ ِيٱ إ  لََعلَُّهـمۡ  ۦَعقِبِـهِ  ِف  بَاقَِيـةٗ  َكَِمـ وََجَعلََهـا ٢٧ ِدينِ َسـَيهۡ  ۥفَإِنَّهُ  َفَطَرِن  لَّ
  .]٢٨−٢٦: الزخرف[ ﴾٢٨ ِجُعونَ يَرۡ 

 عــن دةالعبــا , فتنفــي أوًال ) اهللاال إهل إّال (ا والتوحيــد هــو النفــي واإلثبــات مجيًعــ
  .كل ما سوى اهللا وتثبتها هللا وحده, وذلك باالعتقاد والقول والعمل

 مـــن غـــري إثبـــات, فـــال يـــدل عـــىل  نفـــٌي ذافهـــوســـكت, ) ال إهل: (فـــإذا قـــال قائـــل
  .إنكار وجود إهلعىل التوحيد, بل ظاهره يدل 

ــــــًض , فهــــــو)اهللا إهل: (وإذا قــــــال قائــــــل ا ال يــــــدل عــــــىل  إثبــــــات مــــــن غــــــري نفــــــي, أ
  مـــع اهللا, وهـــذا مـــا يعتقـــده الكفـــارهـــذا اللفـــظ حيتمـــل أن هنـــاك اهلًإ التوحيـــد; ألن 

ولكنهم ال يوحدونه بل يعبدون غريه, يعتقدون يف ألوهية اهللا  فهم, ا وحديثً قديًام 
  .وال يكفرون بألوهية غريه
بــــد أن تكفــــر بألوهيــــة غــــري اهللا وتــــؤمن بألوهيــــة اهللا  ا الولكــــي تكــــون موحــــدً 
  ). اهللاال إهل إّال (وحده, وهذا هو اإليامن بـ 

كـون مـن ): ٤٦(س  هل يكيف أن يقول اإلنسان ال هل إال اهللا بلسانه 
  املسلمني؟ أم ال بد أن يعتقدها ويعمل بها؟

, التوحيدا, فهي كلمة املعنى واللفظ مجيعً ) ال إهل إال اهللا(املراد من كلمة : ج
اللفـــظ واملعنـــى بـــد مـــن  واللفـــظ وحـــده ال حيقـــق التوحيـــد وال ينفـــي الـــرشك, بـــل ال
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ا  واإليــامن بــه اعتقــادً ة املعنــى الــذي دلــت عليــه إال بعــد معرفــهــذاوال يتحقــق ا, مجيًعــ
   . وعمًال وقوًال 

 مل يبعث رسله ليدعوا الناس ليقولوا كلمة دون أن يفقهوا معناها واهللا
ويعملوا هبا, بل بعثهم ليدعوا الناس لعبادة اهللا وحـده والكفـر بـام ُيعبـد مـن دونـه, 

ِ  ِف  َنــاَبَعثۡ  َولََقــدۡ  ﴿:  اهللا تعــاىلقــال ــةٖ  ُكّ مَّ
ُ
ً  أ نِ  رَُّســو

َ
ْ عۡ ٱ أ َ ٱ ُبــُدوا ْ جۡ ٱوَ  َّ ــوا  َتنُِب

ٰ ٱ   .]٣٦: النحل[ ﴾ُغوَتۖ لطَّ
فعبــادة اهللا واجتنــاب الطــاغوت هــو معنــى ال إهل إال اهللا, وال يكــون اإلنــسان 

ا أعبـد اهللا(ا هللا بمجرد قوله عابدً  ص لـه العبـادة بجميـع  فـيخل حتـى يعبـده فعـًال )أ
ـــــ واعهـــــا وُصـــــَوِرها, كـــــذلك ال يكـــــون جمتنًب ـــــا كـــــافر (ا للطـــــاغوت بمجـــــرد قولـــــه أ أ

  . حتى جيتنبه ويرتك عبادته ويربأ منها ومن أهلها)لطاغوتبا
ٰ  ﴿: وقد كان الرسـول أول مـا يقـول لقومـه ْ عۡ ٱ مِ َقوۡ َي َ ٱ ُبُدوا  ّمِـنۡ  لَُكـم َما َّ

ــ ٰ , وهــذا األمــر هــو أول مــا يبلِّغــه الرســول مــن ديــن اهللا ]٥٩ :ألعــراف[ ﴾ۥٓ هُ َغــۡيُ  هٍ إَِل
 ديـــن اهللا إال بعـــد أن يـــستجيب لقومـــه, وهـــو معنـــى ال إهل إال اهللا, وال يـــدخل أحـــدٌ 

ه   .هلذه الدعوة ويمتثل هلذا األمر فيعبد اهللا وحده ويكفر بام سوا
ٓ  ﴿: وقـد قـال اهللا تعـاىل رۡ  َوَما

َ
ِ  رَُّسولٍ  ِمن لَِك َقبۡ  ِمن َناَسلۡ أ هُ  هِ إَِلۡ  نُوِحٓ  َّ إ نَـّ

َ
 ۥأ

 ٓ َ  ٰ ٓ  هَ إَِل َّ ِ ۠  إ نَا
َ
بياء[ ﴾٢٥ ُبُدونِ عۡ ٱفَ  أ  أن الرسل كلهـم ُبعثـوا بـال إهل إال , فبّني ]٢٥: األ

اهللا, وأن املــــــــراد مــــــــن دعـــــــــوة الرســــــــل أن تكــــــــون العبـــــــــادة كلهــــــــا هللا, وهــــــــو قولـــــــــه 
  .﴾ُبُدونِ عۡ ٱفَ ﴿
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ُ قُ «: عنـدما قـال لقومـه ملسو هيلع هللا ىلصوالرسول  َ  إِ وا َال ول ُ الَّ  إِ َ إنـام أراد  )١(»واُحـلِ فْ  يُ  ابَّ
اللفــــظ واملعنــــى, وقــــد عــــرف الكفــــار أن قوهلــــا يعنــــي تــــرك مجيــــع اآلهلــــة التــــي كــــانوا 

َجَعــَل  ﴿: يعبـدوهنا مـن دون اهللا, فقـالوا 
َ
ٰ  لَِهــةَ ٱ أ ٰ  اٗهــإَِل  ءٌ لـَـَشۡ  َذاَهـٰـ إِنَّ  ِحــًداۖ َو

  .]٥: ص[ ﴾٥ ُعَجابٞ 
د اللفـــظ  لـــيس لـــه مـــن ال إهل إال اهللا إال جمـــرّ فـــال يكـــون عـــىل ديـــن املرســـلني مـــن

ـه ال إهل إال اهللا اعتقـادً  ا فقط; ألن هذا ليس هو دين املرسلني, بل دينهم اإليامن بأ
  . وعمًال وقوًال 

ُ َوُيْكَفـَر :ْسَالُم بَلَ مَخٍْس  اْإلِ بيُِنَ «: ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسـول اهللا  ْن ُفْعبََد ابَّ
َ
 بَلَ أ

َال  َوإِقَاِم ا،بَِما ُدونَهُ  اَكةِ ،ةِ لصَّ   .)٢(» وََصْوِم َرَمَضانَ ، وََحجِّ اْكَيِْت ، َوإِيتَاِء الزَّ
َ إِالَّ ْن قَاَل َال مَ «: ☺ وقـال َ ُ  إِ ُ ِ َحُرَم َمـا ُ َوَكَفَر بَِما ُفْعبَُد ِمْن ُدوِن ابَّ  ابَّ

 ِ   .)٣(»وََدُمُه وَِحَسابُُه بَلَ ابَّ
  ؟) إال اهللاال هل(كيف يكون اإليمان بـ ): ٤٧(س 

نفي ما نفته وإثبـات مـا أثبتتـه : يتحقق بأمرين مها) ال إهل إال اهللا( اإليامن بـ :ج
  .باالعتقاد والقول والعمل

                                                 

  .صحيح اإلسناد, ووافقه الذهبي:  وقال عنهواحلاكمرواه أمحد,  )١(
  .رواه مسلم )٢(
  .رواه مسلم) ٣(
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أمـــا نفـــي مـــا نفتـــه كلمـــة التوحيـــد فهـــو الكفـــر بـــام ُيعبـــد مـــن دون اهللا باالعتقـــاد 
  .والقول والعمل

لـه باالعتقـاد والقـول وأما إثبات ما أثبتتـه فهـو اإليـامن بـاهللا وإخـالص العبـادة 
  .والعمل

  عـــــن غـــــري اهللا وإثباهتـــــا هللا وحـــــده,وذلـــــك باالعتقـــــاد اجلـــــازم بنفـــــي األلوهيـــــة
, مـــع تـــرك الـــرشك واجتنابـــه ا عقـــد عليـــه قلبـــه ملـــا واســـتجابةً والـــشهادة بـــذلك انقيـــادً 

داد واألرباب وكل ما يعبـد مـن دون اهللا, وإخـالص العبـادة  بالكلية, والكفر باأل
  .هللا وحده
, واإليـــامن  وعمـــًال ا وقـــوًال ك جيـــب اإليـــامن بكفـــر مـــن مل يـــؤمن هبـــا اعتقـــادً كـــذل

  .بإسالم من آمن هبا حقيقة
هۡ َيٰٓ  قُۡل  ﴿: قال اهللا تعـاىل

َ
ْ َتَعالَوۡ  بِ ِكَتٰ لۡ ٱ َل أ ٰ  ا َ ِ ٓ  َكَِمةٖ  إ ِۢ َسَوا  َنُكمۡ َوَبۡيـ َنَنابَيۡ  ء

 َّ
َ
َّ  ُبدَ َنعۡ  أ ِ َ ٱ إ َّ  َ َ  ا ٔٗ َشۡي  ۦبِهِ  كَ نُۡشِ  َو رۡ  ًضاَبعۡ  ُضَناَبعۡ  َيتَِّخذَ  َو

َ
 ُدونِ  ّمِـن اَبابٗ أ

ِۚ ٱ ْ تََولَّوۡ  فَإِن َّ ْ  ا ْ شۡ ٱ َفُقولُوا نَّا َهُدوا
َ
  . ]٦٤: ل عمرانآ[ ﴾٦٤ لُِمونَ ُمسۡ  بِأ

  .وهي الكلمة السواء) ال إهل إال اهللا(هذه دعوة لإليامن بـ 
ٰ  ﴿[ :قال ابن جريـر الطـربي َ ِ ٓ  َكَِمةٖ  إ ِۢ َسَوا  يعنـي إىل كلمـة :﴾َنُكمۡ َوَبيۡ  َنَنابَيۡ  ء

د اهللا فال نعبد غريه, ونربأ مـن كـل  عدل بيننا وبينكم, والكلمة العدل هي أن نوحِّ
ه فال نرشك به شيئً    .امعبود سوا

َ  ﴿وقولـه  رۡ  ًضاَبعۡ  ُضَناَبعۡ  َيتَِّخذَ  َو
َ
ِ ٱ ُدونِ  ّمِـن اَباٗبـأ  وال يـدين : يقـول﴾َّ
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 كـــام , ويعظِّمـــه بالـــسجود لـــه,ام أمـــر بـــه مـــن معـــايص اهللابعـــضنا لـــبعض بالطاعـــة فـــي
  .يسجد لربه
ا هــــو مــــا كــــان بطاعــــة األتبــــاع الرؤســــاء فــــيام ا أرباًبــــاختــــاذ بعــــضهم بعــــًض : وقــــال

  . وتركهم ما هنوهم عنه من طاعة اهللا,أمروهم به من معايص اهللا
ْ تََولَّوۡ  فَإِن ﴿وقولـه  ْ  ا ْ شۡ ٱ َفُقولُوا نَّا َهُدوا

َ
  فـإن أعرضـوا عـّام : يقـول﴾لُِمونَ ُمسۡ  بِأ

 فلـــم جييبـــوك إليهـــا, ,دعـــوَهتم إليـــه مـــن الكلمـــة الـــسواء التـــي أمرُتـــك بـــدعائهم إليهـــا
ا مسلمون: فقولوا أهيا املؤمنون للمتولِّني عن ذلك   .  )١(]اشهدوا بأ

َهاَيٰٓ  قُۡل  ﴿: وقال اهللا تعـاىل يُّ
َ
ٓ  دِيِن  ّمِن َشّكٖ  ِف  ُكنُتمۡ  إِن لَّاُس ٱ أ َ عۡ  فَ

َ
 ُبـدُ أ

ِينَ ٱ ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َتعۡ  لَّ َّ  ٰ عۡ  ِكنۡ َوَل
َ
َ ٱ ُبـدُ أ ِيٱ َّ ٰ  لَّ ِمـرۡ  ُكۡمۖ َيَتـَوفَّ

ُ
نۡ  ُت َوأ

َ
 أ

ُكونَ 
َ
ۡ ٱ ِمنَ  أ نۡ  ١٠٤ ِمنِيَ ُمـؤۡ ل

َ
قِـمۡ  َوأ

َ
َ  اَحنِيٗفـ لِّلِيـنِ  َهـَك وَجۡ  أ  ِمـنَ  تَُكـوَننَّ  َو

ۡ ٱ   . ]١٠٥−١٠٤: يونس[ ﴾١٠٥ كِيَ ُمۡشِ ل
  ما هو الطاغوت؟): ٤٨(س 

  ربـــهى عـــىل حـــق وتعـــدّ , العبوديـــة هللا هـــو كـــل مـــن جتـــاوز حـــدّ : الطـــاغوت:ج
  . ُيعبد من دونها هللا وصار رشيكً ,اخلالص بالربوبية واأللوهية

عــــاه إنــــسانٌ   فكــــل مــــا يتعلــــق بربوبيــــة اهللا وألوهيتــــه ومــــا ال ينبغــــي لغــــريه, إذا ادَّ
ه فهـــــــــو طـــــــــاغوت متجـــــــــاوزٌ ره, ِكـــــــــنْ  بـــــــــه ومل يُ ِيضَ لنفـــــــــسه, أو ُأْعطـــــــــي لـــــــــه فـــــــــرَ             حلـــــــــدِّ

                                                 

  .ي تفسري الطرب)١(
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  . لربهوحمارٌب 
 , والنفـــــع والـــــرض, واألمـــــر واحلكـــــم, والـــــسلطان والـــــسيادة,فـــــاخللق وامللـــــك

  . القدير, من نازعه فيها فهو طاغوت كافرهللا العيلوالعبادة والطاعة املطلقة 
ه [ : قال اإلمام ابن جرير الطربي والصواب من القول عندي يف الطاغوت أ

 منــه ملــن عبــده, وإمــا بطاعــة ممــن ي طغيــان عــىل اهللا, فُعبــد مــن دونــه, إمــا بقهــرٍ كــل ذ
ــا كــان ذلــك املعبــود, أو شــيطانً عبــده لــه, إنــسانً  ــا, أو صــنًام ا, أو وثنً ا مــا كــان , أو كائنً

  .)١(]من يشء
ه مـن معبـود أو متبـوع : الطاغوت[ : وقال ابن القيم كل ما جتاوز به العبـد َحـدَّ

 كل قوم من يتحاكمون إليه غري اهللا ورسوله, أو يعبدونه من فطاغوت,  أو مطاع
ـه طاعـة دون اهللا, أو يتّ  بعونه عىل غري بصرية من اهللا, أو يطيعونه فيام ال يعلمـون أ

  .)٢(]هللا
   الطاغوت؟أنواعما يه ): ٤٩(س 

واع الطاغوت كثرية, منها:ج   : أ
غيـــــت مجيًعــــإبلــــيسالــــشيطان  −١ ا, فكـــــل  عليـــــه لعنــــة اهللا, وهــــو رأس الطوا

طغيـــــان عـــــىل اهللا وكـــــل عبـــــادة لغـــــري اهللا مـــــن الـــــشيطان, هـــــو اآلمـــــر هبـــــا 

                                                 

  . تفسري الطربي)١(
  . إعالم املوقعني)(٢
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  .والداعي إليها
عون علــم الغيــب الــذي ال  −٢ ــان والــسحرة, وهــم طواغيــت ألهنــم يــدَّ الُكهَّ

 اهللا, وألهنـــــم حيكمـــــون بـــــني النـــــاس بـــــأهوائهم وضـــــالالهتم, يعلمـــــه إّال 
  .ويأمرون الناس بالكفر والتقرب للجن والشياطني

ــه خمـالف لــدين اهللا, رؤوس ا −٣ لـضاللة الـذين ُيفتــون النـاس بــام يعلمـون أ
 .ويزينون للناس الرشك والكفر باهللا

ا وقـــوانني مـــا عون للنـــاس أحكاًمـــعون مـــن دون اهللا, الـــذين يـــّرش املـــّرش  −٤
ــــزل اهللا هبــــا مــــن ســــلطان, وحيلــــون مــــا حــــرم اهللا وحيرمــــون مــــا أحلــــه,  أ

 . اويأمرون بمعصية اهللا أو يبيحوهنا قانونً 
 .ام الذين اختاروا احلكم بالقوانني الوضعية والترشيعات البرشيةاحلكَّ  −٥
ظمــــة العلامنيــــة التــــي حتــــتكم لغــــري اهللا, كالديمقراطيــــة واالشــــرتاكية  −٦  األ

 . والرأساملية وغريها
األصــــنام و األوثــــان التــــي تعبــــد مــــن دون اهللا, مثــــل القبــــور واألرضحــــة  −٧

 .لــيــامثـــتــار والـــجــاألحوواألشجار 
يـن ُعبـدوا مـن دون اهللا املالئكةهل ): ٥٠(س   واألنبياء والصاحلون ا

  ون طواغيت؟ وملاذا؟يُسمَّ 
بياء والصاحلون طواغيت; وذلك ألسباب منها:ج ى املالئكة واأل   : ال ُيسمَّ
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ا, وال يرضــون هبــذه العبــادة التــي ألهنــم موحــدون ال يــرشكون بــاهللا شــيئً  −١
وينكروهنـــا, وال حيبـــون أن ُيرفعـــوا يـــرصفها املـــرشكون هلـــم, ويكرهوهنـــا 

  .فوق منزلتهم
 .ألهنم متربئون من املرشكني ومن كل ما يعبد من دون اهللا −٢
ــــت لــــشياطني اجلــــن  −٣ َف ألن العبــــادة يف احلقيقــــة مل تــــرصف هلــــم, و إنــــام ُرصِ

  .نوه ودعوا إليهواإلنس, الذين أمروا بذلك وزيَّ 
ِ َجلََس رَُسوُل ا: َعِن ابِْن إِْسَحاَق، قَاَل  [ ِ ملسو هيلع هللا ىلصبَّ ِد  ِفيَما بَلََغيِن يَْوًما َمَع الَْو

َّ َجلَـَس َمَعُهـمْ دِ جِ سْ  المَ بِْن الُْمِغرَيِة يِف  ِ ،، فََجـاَء اجَّـرْضُ ْنـُن احْلَـارِِث َحـ  َو
 ِ ُ اجَّرْضُ ملسو هيلع هللا ىلصالَْمْجِلِس َلرْيُ َواِحٍد ِمْن رَِجاِل قَُريٍْش، َفتلََكََّم رَُسوُل ابَّ َ ، َفَعَرَض 

ِ ْننُ  فَْحَمُه، ُعمَّ تَال َعلَيِْه وََعلَيِْهمْ ملسو هيلع هللا ىلص احْلَارِِث، َولَكََّمُه رَُسوُل ابَّ
َ
َّ أ  إِنَُّكمۡ ﴿:  َح

ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َتعۡ  َوَما نُتمۡ  َجَهنَّمَ  َحَصُب  َّ
َ
ٰ  لََهـا أ ٓ َهٰٓـ َكنَ  لَـوۡ  ٩٨ رُِدونَ َو َ  ءِ ُؤ

ا َءالَِهةٗ  ۖ  مَّ ٞ  َوَرُدوَها ونَ َخٰ  فِيَها َوُكّ  َمُعونَ يَـسۡ  َ  فِيَهـا َوُهـمۡ  زَفِـيٞ  فِيَها لَُهمۡ  ٩٩ ِلُ
بيـاء[ ﴾١٠٠ ِ ]١٠٠−٩٨:األ َبْعـَرى ملسو هيلع هللا ىلص، ُعمَّ قَاَم رَُسوُل ابَّ ِ ْنـُن الزِّ ْقبََل َقبُْد ابَّ

َ
، َوأ

ُد ْنُن الُْمِغرَيِة لِ  ِ َّ َجلََس، َفَقاَل الَْو ْهيِمُّ َح ِ بْـِن بِْن قَيِْس بِْن َعِديٍّ السَّ َعبِْد ابَّ
َبْعَرى ِلِب آنًِفا َوَما َقَعَد، َوقَْد : الزِّ ِ َما قَاَم اجَّرْضُ ْنُن احْلَارِِث البِْن َقبِْد الُْمطَّ َوابَّ

نَّا َوَما َغْعبُُد ِمْن آلَِهِتنَا َهِذهِ َحَصُب 
َ
بَْعَرى، َجَهنَّمَ )١(َزَقَم ك ِ ْنُن الزِّ :  َفَقاَل َقبُْد ابَّ

َما 
َ
ِ لَْو وََجْدتُُه خَلََصْمتُهُ أ ًدا،َوابَّ ِ يِف َجَهنََّم :  فََسلُوا حُمَمَّ ُكلُّ َمْن ُعِبَد ِمْن ُدوِن ابَّ

َ
أ

                                                 

 .أي وقودها وحطبها:  جهنمحصب )١(
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َُهوُد َيْعبُُد ُعَزيًْرا، َواجَّـَصارَى َيْعبُـُد  ْ َمَع َمْن َقبََدُه؟ َفنَْحُن َغْعبُُد الَْمالئَِكَة، َوا
َ اْنَن َمْرَيمَ ا ُد ْنُن الُْمِغرَيِة َوَمْن اَكَن يِف الَْمْجِلِس ِمْن ،لَْمِسيَح ِعي ِ  َفَعِجَب الَْو

ِ بِْن الزِّ  نَُّه قَدْ قَْوِل َقبِْد ابَّ
َ
ْوا ك

َ
ِ .  واْحتَجَّ مَ اَص  خَ َبْعَرى، َوَرأ فَُذِكَر َذلَِك لِرَُسوِل ابَّ

ِ ملسو هيلع هللا ىلص َبْعَرى، َفَقاَل رَُسوُل ابَّ ْن ُفْعبََد ،َغَعمْ : ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن قَْوِل ابِْن الزِّ
َ
َحبَّ أ

َ
 لُكُّ َمْن أ

َمَرْيُهْم بِِعبَاَدتِـِه، 
َ
يَاِطنَي َوَمْن أ َما َفْعبُُدوَن الشَّ ِ َفُهَو َمَع َمْن َقبََدُه، إِغَّ ِمْن ُدوِن ابَّ

ُ َعلَيْهِ  نَْزَل ابَّ
َ
ِينَ ٱ إِنَّ  ﴿: فَأ ْوَلٰٓ  َنٰٓ سۡ لُۡ ٱ ّمِنَّا لَُهم َسَبَقۡت  لَّ

ُ
 َعـُدونَ ُمبۡ  َهـاَعنۡ  ئَِك أ

بيـاء[ ﴾١٠١ يْ ،]١٠١: األ
َ
ْحبَـاِر :  أ

َ
َ اْنُن َمْرَيَم، وَُعَزيٌْر، َوَمـْن ُعِبـُدوا ِمـَن األ ِعي

اللَِة  ْهـِل الـضَّ
َ
ََذُهْم َمْن َنْعَدُهْم ِمْن أ ، فَاختَّ ِ يَن َمَضْوا بَلَ َطاَعِة ابَّ ِ

َّ َوالرُّْهبَاِن ا
 ِ ْرَبابًا ِمْن ُدوِن ابَّ

َ
   .)١(]أ

  بالطاغوت جحقق ال هل إال اهللا؟نكفركيف ): ٥١(س  
بياء مجيعً :ج ا, كلهم كفـروا بالطـاغوت, ودعـوا  الكفر بالطاغوت هو دين األ

بيـاء يف ذلـك وخـامتهم نبينـا قومهم للكفر به, فالواجب علينا أن نتّ  بع ما جاء بـه األ
ِ  ِف  َنـاَبَعثۡ  َولََقدۡ  ﴿: , قـال اهللا تعـاىلملسو هيلع هللا ىلصحممـد  ـ ُكّ مَّ

ُ
ً  ةٖ أ نِ  رَُّسـو

َ
ْ عۡ ٱ أ َ ٱ ُبـُدوا َّ 

ْ جۡ ٱوَ  ٰ ٱ َتنُِبوا   .]٣٦: النحل[ ﴾ُغوَت لطَّ
  .والكفر بالطاغوت هو اجتناب عبادته والرباءة منه ومن أوليائه وعبيده

ِيـنَ ٱوَ  ﴿: والدليل عىل ذلك قوله تعـاىل ْ جۡ ٱ لَّ ٰ ٱ َتنَُبـوا ن ُغـوَت لطَّ
َ
 ُبـُدوَهاَيعۡ  أ

نَابُوٓ 
َ
ْ َوأ َ  ا ِ ِ ٱ إ ۡ  ىٰۚ بُۡشَ لۡ ٱ لَُهمُ  َّ   .]١٧: الزمر[ ﴾١٧ ِعَبادِ  فَبَّشِ

                                                 

  . الطربي, وسرية ابن إسحاق, وأخبار مكة للفاكهيتفسري انظر )١(
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  .أي اجتنبوا عبادة كل ما ُيعبد من دون اهللا وأقبلوا عىل عبادة اهللا وحده
سۡ  لَُكمۡ  َكنَۡت  قَدۡ  ﴿: وقولـه

ُ
ٰ إِبۡ  ِفٓ  َحَسَنةٞ  َوةٌ أ ِيـنَ ٱوَ  هِيمَ َر  إِذۡ  ۥٓ َمَعـهُ  لَّ

 ْ ْ ؤُ بَُرَٰٓء إِنَّا ِمِهمۡ لَِقوۡ  قَالُوا ا ِمنُكمۡ  ا ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َتعۡ  َوِممَّ  َوَبَدا بُِكمۡ  نَاَكَفرۡ  َّ
ٰ لۡ ٱ َنُكمُ َوَبيۡ  َنَنابَيۡ  ٓ غۡ ۡلَ ٱوَ  َوةُ َعَد بًَدا ءُ َضا

َ
ٰ  أ ْ تُؤۡ  َحتَّ ِ  ِمُنوا ِ ٱب   .]٤: املمتحنة[ ﴾َدهُ وَحۡ  َّ

بياء مجيعً    .تا وأتباعهم, فيه بيان حقيقة الكفر بالطاغوهذا هو دين األ
ْ بَُرَٰٓء إِنَّا ﴿قوله  مـة  براءة من عبيد الطاغوت وأوليائه, وهـي مقدَّ :﴾ِمنُكمۡ  ُؤا

  .عىل الرباءة من الطاغوت
ا ﴿وقوله  ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َتعۡ  َوِممَّ ا وكـل مـا  بـراءة مـن الطواغيـت مجيًعـ:﴾َّ

  .ُيعبد من دون اهللا
باعتقاد بطـالن مـا يـدينون بـه  حتقيق للرباءة األوىل :﴾بُِكمۡ  نَاَكَفرۡ  ﴿وقوله 

  .وتكفريهم وإنكار ما هم عليه من الكفر
ٰ لۡ ٱ َنُكمُ َوَبيۡ  َنَنابَيۡ  َوَبَدا ﴿وقوله  ٓ غۡ ۡلَ ٱوَ  َوةُ َعَد بًَدا ءُ َضا

َ
  . إظهار الرباءة هلم:﴾أ

ٰ  ﴿وقولـه  ْ تُؤۡ  َحتَّ ِ  ِمُنوا ِ ٱب  بيـان أن سـبب الـرباءة هـو عبـادهتم لغـري :﴾َدهُ وَحۡ  َّ
 تركوا ما يعبدون من دون اهللا وعبدوا اهللا وحـده زالـت الـرباءة وصـاروا اهللا, فإذا

  .أولياء متحابني متآخني يف اهللا
َهاَيٰٓ  قُۡل  ﴿: وقوله يُّ

َ
ٰ لۡ ٱ أ ٓ  ١ فُِرونَ َك عۡ  َ

َ
ٓ  ٢ ُبُدونَ َتعۡ  َما ُبدُ أ َ نُتمۡ  َو

َ
 أ

 ٰ ٓ  بُِدونَ َع عۡ  َما
َ
ٓ  ٣ ُبدُ أ َ ۠  َو نَا

َ
ا َعبِدٞ  أ ٓ وَ  ٤ َعَبدتُّمۡ  مَّ نُتمۡ  َ

َ
ٰ  أ ٓ  بُِدونَ َع عۡ  َما

َ
 ٥ ُبـدُ أ

  .]الكافرونسورة [ ﴾٦ دِينِ  َوِلَ  دِيُنُكمۡ  لَُكمۡ 
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ٓ  ﴿قولـه  عۡ  َ
َ
ٓ ﴿ وقولـه ,﴾ُبُدونَ َتعۡ  َما ُبدُ أ َ ۠  َو نَـا

َ
ـا َعبِـدٞ  أ  فيـه :﴾َعَبـدتُّمۡ  مَّ
  .الرباءة من كل ما يعبد من دون اهللا واجتناب عبادته

ٓ  ﴿وقوله  َ نُتمۡ  َو
َ
ٰ  أ ٓ  بُِدونَ َع عۡ  َما

َ
 :﴾دِينِ  َوِلَ  دِيُنُكمۡ  لَُكمۡ ﴿  وقوله ,﴾ُبدُ أ

فيه الرباءة التامة من الكفار واملرشكني, وأهنم ليسوا عابدين هللا مـاداموا يـرشكون 
 بعبــادهتم غــريه, وليــسوا عــىل لــْت بــه وإن زعمــوا أهنــم يعبــدون اهللا, فعبــادهتم هللا بطُ 

  . م وحسبوا أهنم مهتدوندين اإلسالم وإن زعموا أهنم عىل اإلسال
ا به مل ا لغريه, ومن عبد اهللا مرشكً ا له الدين ال يكون عابدً فمن عبد اهللا خملًص 

  .ا هللايكن عابدً 
أن : فأمــا صــفة الكفــر بالطــاغوت فهــي[: حممــد بــن عبــد الوهــابالــشيخ يقــول 

ر أهلها, وتعادهيم   .)١(]تعتقد بطالن عبادة غري اهللا, وترتكها, وتبغضها, وتكفِّ
كيف نكفر بمـا يُعبـد مـن دون اهللا مـن األصـنام واألوثـان ): ٥٢(س 

  والِقباب واألرضحة؟
ا وال ا وال موًتـا وال رض  الكفر هبا هو أن نعتقد بطالهنا, وأهنا ال متلـك نفًعـ:ج

ا مــــن الــــشفاعة, وأن مــــا يعتقــــده املــــرشكون فيهــــا ومــــا  ألحــــد, وال متلــــك شــــيئً حيــــاةً 
ا ك وكفــر بــاهللا, ونجتنبهــا فــال نــرصف هلــا شــيئً يــرصفون هلــا مــن العبــادة ضــالل ورش

  .من العبادة من دون اهللا
                                                 

واعه للشيخ حممد بن عبد الوهاب )١(  .رسالة معنى الطاغوت ورؤوس أ
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 فيهـا مـا دون اهللا, أو اعتقـدا مـن العبـادة مـن وأن نعتقد كفر من رصف هلا شيئً 
عون اإلسالم  .ال ينبغي إال هللا, ونربأ منهم, وإن كانوا يقولون ال إهل إال اهللا ويدَّ

يُّ  قُۡل  ﴿: قـال اهللا تعـاىل
َ
كۡ  ءٍ َشۡ  أ

َ
ٰ  َبُ أ ۖ َشَه ۖ ٱ قُلِ  َدٗة ُ  َنُكمۚۡ َوَبيۡ  ِن بَيۡ  َشِهيُدۢ  َّ

وِحَ 
ُ
َّ  َوأ َ ِ نِذَرُكم َءانُ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَهٰ  إ

ُ
ئِنَُّكمۡ  بَلََغۚ  َوَمنۢ  ۦبِهِ  ِل

َ
نَّ  َهُدونَ لَتَـشۡ  أ

َ
ِ ٱ َمـعَ  أ َّ 

خۡ  َءالَِهةً 
ُ
ٓ  قُل َرىٰۚ أ شۡ  َّ

َ
َما قُۡل  َهدُۚ أ ٰ  ُهوَ  إِنَّ ٰ  هٞ إَِل ا ءٞ بَرِيٓ  نَِّن  ِحدٞ َو  ﴾١٩ ُكونَ تُۡشِ  ّمِمَّ

عام[   .]١٩: األ
سۡ  لَُكمۡ  َكنَۡت  قَدۡ  ﴿ :وقوله

ُ
ٰ إِبۡـ ِفٓ  َحَسَنةٞ  َوةٌ أ ِيـنَ ٱوَ  هِيمَ َر ْ  إِذۡ  ۥٓ َمَعـهُ  لَّ  قَـالُوا

ْ بَُرَٰٓء إِنَّا ِمِهمۡ لَِقوۡ  ا ِمنُكمۡ  ُؤا ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َتعۡ  َوِممَّ  َنَنابَيۡ   َوَبَدا بُِكمۡ  نَاَكَفرۡ  َّ
ٰ لۡ ٱ َنُكمُ َوَبيۡ  ٓ غۡ ۡلَ ٱوَ  َوةُ َعَد بًَدا ءُ َضا

َ
ٰ  أ ْ تُؤۡ  َحتَّ ِ  ِمُنوا ِ ٱب   .]٤: املمتحنة[ ﴾َدهُ وَحۡ  َّ

يــن وعني مــن دون اهللا كيــف نكفــر بالطواغيــت املــرشّ ): ٥٣(س  ا
  ؟حيُكمون اجاس بغري رشيعة اهللا

 بــــالرباءة مـــنهم ومــــن  يتحقـــق الكفـــر هبــــؤالء الطواغيـــت املــــرشعني مـــع اهللا:ج
  .أتباعهم وأوليائهم ومن ترشيعاهتم وأحكامهم

ا بـأهنم طواغيــت كفــرة لـيس هلــم مــن ا جازًمــأن نعتقـد اعتقــادً : أمـا الــرباءة مــنهم
نينهم وتــــرشيعاهتم كلهــــا أحكــــام األمــــر واحلكــــم والتــــرشيع يشءٌ   مــــع اهللا, وأن قــــوا

  .جاهلية باطلة وهي رشك باهللا, ونبغضهم ونعادهيم
عني أن نعتقـــد كفـــر أتبـــاع هـــؤالء املـــّرش :  الـــرباءة مـــن أتبـــاعهم وأوليـــائهموأمـــا

ا هلـم مـن دون اهللا يطيعـوهنم فـيام حيلونـه وحيرمونـه وأوليائهم الـذين اختـذوهم أرباًبـ



                                                                                    
   

‚éÏÃÖ]æ‚éuçjÖ]»ì‚éË¹]íeçqù]æí×ò‰ù]ì SP

  .عونه, ويوالوهنم وينرصوهنم, وحيتكمون إليهم, ونبغضهم ونعادهيمويّرش 
نينهم بطالهنـــــــا ومناقــــــــضتها أن نعتقـــــــد : وأمـــــــا الـــــــرباءة مـــــــن تـــــــرشيعاهتم وقـــــــوا

لإلسالم, ونبغضها وننكرها وهنجرها ونجتنبها بالكلية فال نطيعهم فيها من دون 
  .اهللا وال نحكم هبا وال نتحاكم إليها

َ  ﴿ :قــال اهللا تعــاىل ــذَ  َو ــ َيتَِّخ ــ ُضَناَبۡع رۡ  ًضاَبۡع
َ
ــأ ــن اَباٗب ِ ٱ ُدونِ  ّمِ ل آ[ ﴾َّ

  .]٦٤:عمران

ۡحَبارَ  ﴿ :وقولـه
َ
َُذٓواْ أ ۡرَبابٗ  ُهمۡ ٱتَّ

َ
ِ َوٱلَۡمـِسيَح ٱۡبـنَ ا ّمِـن ُدوِن ٱَورُۡهَبَٰنُهۡم أ َّ 

َّ ِلَۡعُبُدٓواْ إَِلٰهٗ  ِ ِمُرٓواْ إ
ُ
ا يُۡشُِكونَ اۖ ا َوِٰحدٗ َمۡرَيَم َوَمآ أ َّ ُهَوۚ ُسۡبَحَٰنُهۥ َعمَّ ِ ٓ إَِلَٰه إ َّ﴾ 

  .]٣١: التوبة[
لَمۡ  ﴿: وقولـه

َ
َ  تَرَ  أ ِ ِينَ ٱ إ نَُّهمۡ  ونَ ُعمُ يَزۡ  لَّ

َ
ْ  أ ٓ  َءاَمُنوا نزَِل  بَِما

ُ
ٓ  َك إَِلۡ  أ نـزَِل  َوَمـا

ُ
 أ

ن يُرِيُدونَ  لَِك َقبۡ  ِمن
َ
ْ َيَتَحاَكُموٓ  أ َ  ا ِ ٰ ٱ إ ِمـُروٓ  َوقَـدۡ  ُغـوتِ لطَّ

ُ
ْ أ ن ا

َ
ْ يَكۡ  أ  ۦۖ بِـهِ  ُفـُروا

يۡ ٱ َوُيرِيدُ  ن نُ َطٰ لشَّ
َ
ٰ  يُِضلَُّهمۡ  أ ۢ َضَل   .]٦٠: النساء[ ﴾٦٠ ابَعِيدٗ  َ

األنظمة اليت تعطي التـرشيع لغـري اهللا، وتعـزل ب نكفركيف ): ٥٤(س 
  دين اهللا عن نظام احلكم وحياة املجتمع العامة، وحتتكم لغري رشيعة اهللا؟

ظمــــة جاهليــــة طاغوتيــــة جيــــب الــــرباءة منهــــا ومــــن أتباعهــــا :ج ظمــــة أ  هــــذه األ
  .املوالني هلا

 واملوقــــف الــــذي جيــــب أن يكــــون عليــــه كــــل مــــسلم ليــــصح إســــالمه  أن يعتقــــد
ظمــة جاهليــة طاغوتيــة, ويبغــضها ويرفــضها  بطالهنــا ومناقــضتها لإلســالم, وأهنــا أ
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ليها وال ينرصها, ويـربأ مـن أتباعهـا واملـوالني وينكرها, وجيتنبها فال يتّ  بعها وال يوا
كفــرهم وضـــالهلم, هلــا والــداعني إليهـــا واحلــاكمني هبـــا واملحتكمــني إليهــا, ويعتقـــد 

 بـــالكفر هبـــذا الطـــاغوت إالالمهم ال يتحقـــق ويعتقـــد أن إســـ, ويبغـــضهم ويعـــادهيم
ين يف , ألهنـــم مـــرشكون وليـــسوا مقـــّرص  وتطبيـــق حـــدودهبـــاع رشع اهللا, قبـــل اتّ أوًال 

ئع فقط من حدود وغريها, وهـذ ئع التفـصيلية ال تـصح إال مـن هبعض الرشا  الـرشا
يُّ َيٰٓ  ﴿: املــسلم الــذي كفــر بالطــاغوت, وقــد أمــر اهللا هبــا املــؤمنني, فقــال مــثًال 

َ
ــاأ  َه

ِينَ ٱ بعهـا  فلـو اتّ ،]١٧٨:البقـرة[ ﴾َل َقـتۡ لۡ ٱ ِف  قِـَصاُص لۡ ٱ ُكمُ َعلَـيۡ  ُكتِـَب  َءاَمُنواْ  َّ
قـــوا طبَّ ملـــا كـــانوا مـــسلمني مهـــام   دون أن يكفـــروا بالطـــاغوتالكفـــار كـــام نـــرى اليـــوم

  . ألهنم مل يتخلصوا من الرشك;منها
  كيف نثبت األلوهية هللا وحده؟): ٥٥(س 

 كلهـــا هللا هـــو الـــركن الثـــاين مـــن ركنـــي التوحيـــد, والـــركن  إثبـــات األلوهيـــة:ج
  . سوى اهللا, وهو الكفر بالطاغوت, وقد سبق رشحهاألول هو نفيها عّام 

  :ويتحقق إثبات األلوهية هللا هبذه األمور
 وحــده هــو املعبــود املطــاع, وأن العبــادة  اجلــازم بــأن اهللا االعتقــاد −١

  .كلها خالصة هللا وهي حقه علينا
ٰ  ﴿: تعاىلقال اهللا  ُ ٱ لُِكمُ فََذ ۖ ۡلَـٱ َربُُّكمُ  َّ َّ  قِّ ۡلَـٱ دَ َبۡعـ َفَمـاَذا قُّ ِ  إ

ٰ ٱ َل ۖ لضَّ ٰ  ُل نَّ
َ
 . ]٣٢: يونس[ ﴾٣٢ فُونَ تُۡصَ  فَأ

ٰ  ﴿: وقـال نَّ  لَِك َذ
َ
َ ٱ بِأ نَّ  قُّ لَۡ ٱ ُهوَ  َّ

َ
 ُهـوَ  ۦُدونِـهِ  ِمـن ُعونَ يَـدۡ  َمـا َوأ
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نَّ  ِطُل َبٰ لۡ ٱ
َ
َ ٱ َوأ   . ]٦٢: احلج[ ﴾٦٢ َكبِيُ لۡ ٱ َعِلُّ لۡ ٱ ُهوَ  َّ

واع العبادة هللا وحده, فال ُيرصف منها يشء لغريهبجميعالتوجه  −٢  .  أ
ِت  إِنَّ  قُۡل  ﴿: قـال اهللا تعـاىل َ ِ  َوَمَمـاِت  َيـايَ َوَمۡ  َونُـُسِك  َصـ َّ  َرّبِ  ِ

ٰ  ۥۖ َلُ  َشِيَك  َ  ١٦٢ لَِميَ َعٰ لۡ ٱ ِمرۡ  لَِك َوبَِذ
ُ
۠  ُت أ نَا

َ
ُل  َوأ وَّ

َ
ۡ ٱ أ  قُـۡل  ١٦٣ لِِميَ ُمسۡ ل

َغۡيَ 
َ
ِ ٱ أ بۡ  َّ

َ
ِ  َربُّ  َوُهوَ  اَربّٗ  ِغ أ ۚ َشۡ  ُكّ عام[ ﴾ ءٖ  .]١٦٤−١٦٢: األ

نــــب احليــــاة فــــيام يعتقــــده اإلنــــسان ويف  −٣ االحتكــــام هللا وحــــده يف مجيــــع جوا
أخالقــه وســلوكه ويف تــرصفاته ومعامالتــه كلهــا, ســواء مــا يتعلــق بــالفرد 

 .أو اجلامعة
َفَغۡيَ  ﴿: ىلقـال اهللا تعـا

َ
ِ ٱ أ بۡ  َّ

َ
ِيٓ ٱ َوُهـوَ  اَحَكمٗ  َتِغ أ نـَزَل  لَّ

َ
 ُكـمُ إَِلۡ  أ

ۚ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ ٗ عام[ ﴾ ُمَفصَّ  .]١١٤: األ
ْ ٱ ﴿: وقـال ٓ  تَّبُِعوا نزَِل  َما

ُ
ّبُِكمۡ  ّمِن ُكمإَِلۡ  أ َ  رَّ ْ  َو  ۦٓ ُدونِـهِ  ِمـن تَتَّبُِعـوا

وۡ 
َ
ٓ أ ۗ ِلَا ٗ  َء ا قَلِي ُرونَ  مَّ   .]٣: األعراف[ ﴾٣ تََذكَّ

 .الوالء هللا ورسوله واملؤمنني −٤
َغۡيَ  قُۡل  ﴿: قال اهللا تعـاىل

َ
ِ ٱ أ ِذُ  َّ تَّ

َ
َمٰ ٱ فَـاِطرِ  اَوِلّٗـ أ ٰ لـسَّ  ٱوَ  تِ َو

َ
 ِض ۡرۡل

َ  عِمُ ُيطۡ  َوُهوَ  ٓ  قُۡل  َعُمۗ ُيطۡ  َو ِمرۡ  إِّنِ
ُ
نۡ  ُت أ

َ
ُكـونَ  أ

َ
َل  أ وَّ

َ
ۡسـ َمـنۡ  أ

َ
َ  لََمۖ أ  َو

ۡ ٱ ِمنَ  تَُكوَننَّ  عام[ ﴾١٤ كِيَ ُمۡشِ ل  .]١٤: األ
َما ﴿ :وقـال ُ ٱ َوِلُُّكمُ  إِنَّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُلُ  َّ ْ  لَّ ِيـنَ ٱ َءاَمُنـوا  يُقِيُمـونَ  لَّ
لَوٰ ٱ َكوٰ ٱ تُونَ َوُيؤۡ  ةَ لصَّ ٰ  َوُهمۡ  ةَ لزَّ   .  ]٥٥: دة املائ[ ﴾٥٥ كُِعونَ َر
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د اهللا يف الشعائر والنسك؟): ٥٦(س    كيف نوحِّ
 والطاعـــــات التـــــي اتبـــــرُ ا رشعـــــه اهللا لعبـــــاده مـــــن القُ  كـــــل مـــــهـــــيالـــــشعائر  :ج

مــــــن الــــــذكر والقيــــــام والركــــــوع عليــــــه  اشــــــتملتيتقربــــــون هبــــــا إليــــــه, فالــــــصالة ومــــــا 
تقــرب هبـا إىل اهللا, وكـذلك الــصوم واحلـج ومـا فيــه مـن الطــواف والـسجود شـعائر يُ 

 والسعي والوقوف بعرفة ورمي اجلامر والُبْدن واهلـدي كلهـا مـن شـعائر اهللا, وهـي
تــــــضم مجيــــــع معــــــامل ديــــــن اهللا, وهــــــو مــــــا أعلمنــــــا اهللا مــــــن فــــــرائض دينــــــه وعالماهتــــــا 

  .وحدودها
ِت  إِنَّ  قُۡل  ﴿:  تعاىلقال إىل اهللا, ذبح القربان تقرًباوالنسك هو  َ  َونُـُسِك  َص

ِ  َوَمَماِت  َيايَ َوَمۡ  َّ عـام[ ﴾١٦٢ لَِمـيَ َعٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ أي صـاليت وذبحـي عـىل  ,]١٦٢: األ
  .كثر املفرسينقول أ

ــه بــيشء وتوحيــد اهللا بالــشعائر  ــه هبــا إىل اهللا وحــده وال نتوجَّ والنــسك أن نتوجَّ
  .منها لغريه
الكعبــة با غــريه, وال نطــوف إال ال نــصيل ألحــد غــري اهللا, وال نــدعو أحــدً : مـثًال 

, وال نـذبح لغـري اهللا, وهكـذا مجيـع  وال حجـرٍ  وال شـجرٍ قـربٍ ب وال نطوف ,ا هللاتقربً 
واع ا   .لعبادة نجعلها هللا وحدهأ

د اهللا يف احلكم؟): ٥٧(س    كيف نوحِّ
  : توحيد اهللا يف احلكم يكون عىل النحو اآليت:ج
ــــه لــــيس ألحــــدٍ  −١  مــــن اخللــــق أن أن نــــؤمن بــــأن األمــــر واحلكــــم كلــــه هللا, وأ
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 أن يـــرشع حيكـــم مـــن عنـــد نفـــسه دون الرجـــوع حلكـــم اهللا, ولـــيس ألحـــدٍ 
  . بغري إذن اهللا

َّ  مُ كۡ لُۡ ٱ إِنِ  ﴿:  اهللا قـال ِ ِ  إ َّ َمرَ  ِ
َ
َّ  أ

َ
ْ ُبُدوٓ َتعۡ  أ ٓ  ا َّ ِ ۚ  إ اهُ ٰ  إِيَـّ  لِـَك َذ

ٰ  َقّيِمُ لۡ ٱ ّلِينُ ٱ كۡ  ِكنَّ َوَل
َ
  .]٤٠: يوسف[ ﴾٤٠ لَُمونَ َيعۡ  َ  لَّاِس ٱ َثَ أ

ٓ  قُــۡل  ﴿: وقــال ِمــرۡ  إِّنِ
ُ
نۡ  ُت أ

َ
عۡ  أ

َ
َ ٱ ُبــدَ أ ُ  الـِـٗص ُمۡ  َّ  ١١ ّلِيــنَ ٱ لَّ

ِمرۡ 
ُ
  ُت َوأ

َ
ُكونَ  نۡ ِل

َ
َل  أ وَّ

َ
ۡ ٱ أ ٓ  قُـۡل  ١٢ لِِميَ ُمسۡ ل َخـاُف  إِّنِ

َ
 ُت َعـَصيۡ  إِنۡ  أ

َ ٱ قُـلِ  ١٣ َعِظـيمٖ  اٍ يَوۡ  َعَذاَب  َرّبِ  عۡ  َّ
َ
ُ  الِـٗص ُمۡ  ُبـدُ أ  ﴾١٤ دِيـِن  ۥلَّ

  .]١٤−١١: الزمر[

ــٗص ُمۡ ﴿  قولــه ُ  الِ ــنَ ٱ لَّ  ا لــه االنقيــاد والطاعــة مستــسلًام أي خملــًص : ﴾ّلِي
  .دهألمر اهللا وح

ُ ٱ قَاَل  ذۡ  ﴿: وقـال َّ  ٰ نَت  َيمَ َمرۡ  نَ بۡ ٱ عِيَس َي
َ
 لِلنَّـاِس  َت قُۡلـ َءأ

ُِذوِن ٱ َ  تَّ ّمِ
ُ
ٰ  َوأ ِۖ ٱ ُدونِ  ِمن َهۡيِ إَِل ٓ  يَُكـونُ  َمـا َنَك َحٰ ُسبۡ  قَاَل  َّ نۡ  ِ

َ
 أ

قُوَل 
َ
 ِف  َمـا مُ لَـَتعۡ  ۥۚ َتـهُ َعلِمۡ  َفَقـدۡ  ۥُتـهُ قُلۡ  ُكنُت  إِن ِبَقٍّۚ  ِ  َس لَيۡ  َما أ

ٓ  ِس َنفۡ  َ عۡ  َو
َ
نَت  إِنََّك  ِسَكۚ َنفۡ  ِف  َما لَمُ أ

َ
ٰ  أ  ُت قُۡلـ َمـا ١١٦ ُغُيوبِ لۡ ٱ مُ َعلَّ

ـــمۡ  َّ  لَُه ِ ٓ  إ ـــا ـــرۡ  َم َم
َ
ـــهِ  تَِن أ ِ نِ  ۦٓ ب

َ
ْ عۡ ٱ أ ـــُدوا َ ٱ ُب       ﴾َوَربَُّكـــمۚۡ  َرّبِ  َّ

  .]١١٧−١١٦:دة املائ[
كم لغـــريه يف صـــغري أن نحـــتكم إىل اهللا وحـــده يف أمورنـــا كلهـــا, وال نحـــت −٢

 .وال كبري
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َفَغۡيَ  ﴿: قـال اهللا تعـاىل
َ
ِ ٱ أ بۡ  َّ

َ
ِيٓ ٱ َوُهـوَ  اَحَكمٗ  َتِغ أ نـَزَل  لَّ

َ
 ُكـمُ إَِلۡ  أ

ۚ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ ٗ عام[ ﴾ُمَفصَّ  .]١١٤: األ
  .أن نرجع فيام شجر بيننا من نزاع وخالف حلكم اهللا ورسوله −٣

َ  ۥٓ ُمــهُ فَُحكۡ  ءٖ َشۡ  ِمــن فِيــهِ  ُتمۡ َتلَۡفــخۡ ٱ َوَمــا ﴿: قــال اهللا تعــاىل ِ ِۚ ٱ إ َّ 
 ٰ ُ ٱ لُِكمُ َذ ۡ  هِ َعلَيۡ  َرّبِ  َّ نِيُب  هِ َلۡ  ُت تََوكَّ

ُ
 .]١٠: الشورى[ ﴾١٠ أ

َ  ﴿: وقـال ٰ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ  َوَرّبَِك  فَ  ُثـمَّ  َنُهمۡ بَيۡ  َشَجرَ  فِيَما ُيَّكُِموكَ  َحتَّ
 َ  ْ نُفـِسِهمۡ  ِفٓ  َيُِدوا

َ
ـامِّ  اَحرَٗجـ أ ْ  َت قَـَضيۡ  مَّ  ﴾٦٥ الِيمٗ تَـسۡ  َويُـَسّلُِموا

  .]٦٥:النساء[
زلــــه اهللا يف كتابــــه وعــــىل لــــسان رســــوله, ونتلقــــاه  −٤ أن نــــؤمن بجميــــع مــــا أ

  .بالقبول واالنقياد, ونعتقد بطالن ما خالفه ونرفضه ونجتنبه
ْ ٱ ﴿: قال اهللا تعـاىل ٓ  تَّبُِعوا نزَِل  َما

ُ
ّبُِكمۡ  ّمِن ُكمإَِلۡ  أ َ  رَّ ْ تَتَّ  َو  ِمـن بُِعـوا

وۡ  ۦٓ ُدونِهِ 
َ
ٓ أ ۗ ِلَا ٗ  َء ا قَلِي ُرونَ  مَّ   .]٣: األعراف[ ﴾٣ تََذكَّ
ٓ  ﴿: وقـال ٰ  َوَما ٰ  َوَمـا فَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱ ُكمُ َءاتَ ْۚ ٱفَـ هُ َعۡنـ ُكـمۡ َنَه  نَتُهوا

ْ ٱوَ  ُقوا ۖ ٱ تَّ َ َ ٱ إِنَّ  َّ   .]٧: احلرش[ ﴾٧ عَِقابِ لۡ ٱ َشِديدُ  َّ
زل اهللاحكُ أن نَ  −٥   .وال نستبدل بحكم اهللا حكم غريه, م بام أ

نِ  ﴿: قـال اهللا تعـاىل
َ
ٓ  َنُهمبَيۡ  ُكمحۡ ٱ َوأ نَزَل  بَِما

َ
ُ ٱ أ َّ  َ هۡ  تَتَّبِعۡ  َو

َ
ٓ أ  َءُهمۡ َوا

ن ُهمۡ َذرۡ حۡ ٱوَ 
َ
ٓ  ِض َبعۡ  َعنۢ  تُِنوكَ َيفۡ  أ نَزَل  َما

َ
ُ ٱ أ  .]٤٩: دة املائ[ ﴾َكۖ إَِلۡ  َّ

فَُحكۡ  ﴿: وقـال
َ
ۡحـ َوَمـنۡ  ُغونَۚ بۡ يَ  ِهلِيَّةِ َجٰ لۡ ٱ مَ أ

َ
ِ ٱ ِمـنَ  َسنُ أ  اٗمـُحكۡ  َّ
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  .]٥٠:دة املائ[ ﴾٥٠ يُوقُِنونَ  اٖ ّلَِقوۡ 
د اهللا يف الوالء؟): ٥٨(س    كيف نوحِّ

توحيـــد اهللا يف الـــوالء أن نجعـــل الـــوالء هللا ولرســـوله واملـــؤمنني, والـــرباءة  :ج
  .من الطواغيت وسائر املعبودات من دون اهللا ومن عابدهيا

َما ﴿: عـاىلقـال اهللا ت ُ ٱ َوِلُُّكمُ  إِنَّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُلُ  َّ ْ  لَّ ِينَ ٱ َءاَمُنوا  يُقِيُمـونَ  لَّ
لَوٰ ٱ َكوٰ ٱ تُونَ َوُيؤۡ  ةَ لصَّ ٰ  َوُهمۡ  ةَ لزَّ   .]٥٥: دة املائ[ ﴾٥٥ كُِعونَ َر

سۡ  لَُكمۡ  َكنَۡت  قَدۡ  ﴿ :وقـال
ُ
ٰ إِبۡـ ِفٓ  َحَسَنةٞ  َوةٌ أ ِيـنَ ٱوَ  هِيمَ َر ِ  ۥٓ َمَعـهُ  لَّ  ذۡ إ

 ْ ْ بَُرَٰٓء إِنَّا ِمِهمۡ لَِقوۡ  قَالُوا ا ِمنُكمۡ  ُؤا ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َتعۡ  َوِممَّ  َوَبَدا بُِكمۡ  نَاَكَفرۡ  َّ
ٰ لۡ ٱ َنُكمُ َوَبيۡ  َنَنابَيۡ  ٓ غۡ ۡلَ ٱوَ  َوةُ َعَد بًَدا ءُ َضا

َ
ٰ  أ ْ تُؤۡ  َحتَّ ِ  ِمُنوا ِ ٱب   .]٤: املمتحنة[ ﴾َدهُ وَحۡ  َّ

ــه ســالم ال عــىل يشءٍ والــوالء هللا يكــون عــىل اإل  آخــر, فاملــسلم يــوايل املــسلم أل
ه عىل غري دينه,عىل دينه   . ويربأ من الكافر أل

َكـٰوةَ فَـإِۡخَوٰنُُكۡم ِف  ﴿ :قال اهللا تعـاىل لَٰوةَ َوَءاتَـُواْ ٱلزَّ قَاُمواْ ٱلـصَّ
َ
فَإِن تَابُواْ َوأ

ٰ   ﴿  :  كقوله تعاىلأي تابوا من الرشك و آمنوا باهللا وحده, ,]١١:التوبة[ ﴾ٱّلِينِۗ   َحتَّ
ْ تُؤۡ  ِ  ِمُنوا ِ ٱب   .]٤ :املمتحنة[ ﴾َدهُ وَحۡ  َّ

  .]٦: الكافرون[ ﴾٦ دِينِ  َوِلَ  دِيُنُكمۡ  لَُكمۡ  ﴿ :يف حق الكفار وقال

َهاَيٰٓ  ﴿ :وقـال سـبحانه يُّ
َ
ِينَ ٱ أ ْ  لَّ ْ  َ  َءاَمُنوا وۡ  َرىٰٓ لََّصٰ ٱوَ  ُهودَ ۡلَ ٱ َتتَِّخُذوا

َ
ٓ أ  َءۘ ِلَـا

وۡ  مۡ ُضهُ َبعۡ 
َ
ٓ أ َُّهم َوَمن ٖضۚ َبعۡ  ءُ ِلَا َ ٱ إِنَّ  ُهۡمۗ ِمنۡ  ۥفَإِنَّهُ  ّمِنُكمۡ  َيَتَول  مَ َقـوۡ لۡ ٱ ِديَيۡهـ َ  َّ

ٰ ٱ   .]٥١: دة املائ[ ﴾٥١ لِِميَ لظَّ
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 منــه لغــري اهللا, ومــن ا هللا, ال ُيــرصف يشءٌ والــوالء جيــب أن يكــون كلــه خالــًص 
, فمـن )ال إهل إال اهللا( ومل يـؤمن بــ  بـاهللاكا من الوالء لغري اهللا فقـد أرشرصف شيئً 

ا لفــــارق الــــدين واىل عــــىل أســــاس الــــوطن أو العــــرق أو اإلنــــسانية ومل يــــضع اعتبــــارً 
  .فوالؤه لغري اهللا

كــــــذلك الــــــوالء عــــــىل أســــــاس أي مــــــذهب مــــــن املــــــذاهب املناقــــــضة لإلســــــالم 
  .كالعلامنية الديمقراطية واالشرتاكية والبعثية وغريها

 فقد خرج عن والية اهللا إىل والية الطـاغوت, قـال ومن جعل والءه لغري اهللا
ُ ٱ ﴿ :اهللا تعـاىل ِينَ ٱ َوِلُّ  َّ ْ  لَّ لَُمٰـٱ ّمِـنَ  رُِجُهمُيۡ  َءاَمُنوا َ  تِ لظُّ ِ ورِۖ ٱ إ ِيـنَ ٱوَ  لُـّ  لَّ

ْ َكَفُروٓ  وۡ  ا
َ
ٓ أ ٰ ٱ ؤُُهمُ ِلَا َ  لُّورِ ٱ ّمِنَ  رُِجوَنُهمُيۡ  ُغوُت لطَّ ِ لَُمٰ ٱ إ ْوَلٰٓ  تِۗ لظُّ

ُ
ِ أ ۡص  َك ئ

َ
 ُب َحٰ أ

ونَ َخٰ  فِيَها ُهمۡ  لَّارِۖ ٱ   .   ]٢٥٧ :البقرة[ ﴾٢٥٧ ِلُ
ين؟ وملاذا؟): ٥٩(س    هل تكفري املرشكني من أصل ا

ا ال خياجلــــه شــــك أن ا جازًمــــ حتــــى يعتقــــد اعتقــــادً ال يكــــون اإلنــــسان مــــسلًام : ج
 ٌل الـــدين الـــذي ال يقـــوم عـــىل عبـــادة اهللا وحـــده والكفـــر بـــام يعبـــد مـــن دونـــه ديـــن باطـــ

 ومـن أهلـه, فعبـادة اهللا وحـده هـي ديـن اهللا الـذي هوهو كفر ورشك باهللا, ويـربأ منـ
ا مــــن بعــــث بــــه املرســــلني, وعبــــادة غــــري اهللا هــــي ديــــن املــــرشكني, فمــــن رصف شــــيئً 

العبــادة لغــري اهللا فهــو مــن املــرشكني, ومــن أخلــص العبــادة كلهــا هللا وكفــر بــام يعبــد 
ـه ال إهل بع ما جاء به من دونه وآمن برسوله واتّ  فهو عىل دين اإلسـالم, فـاإليامن بأ

 وجيعل  هو أصل اإلسالم الذي جيعل اإلنسان مسلًام  وعمًال ا وقوًال إال اهللا اعتقادً 
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, وهـــذا مـــا يـــؤمن بـــه كـــل مـــسلم وال يـــشك يف هـــذا أحـــدٌ املخـــالف لـــه كـــافرً   ويكـــون ا
  .ا, فمن شك يف هذا مل يعرف اإلسالم بعد أبدً مسلًام 

 ال يتجـّزأ مـن أصـل اإلسـالم,  جـزءٌ خـالفني يف أصـل الـدينامل تكفري إنوهلذا ف
ا باهللا وحده حتى يؤمن بكفر من خالفـه ا بالطاغوت مؤمنً فال يكون اإلنسان كافرً 

, وال يمكــن أن يتحقــق فــاإليامن بكفــر الكــافر مــن مقتــىض التوحيــديف هــذا األصــل, 
هللا ليس يف دين اهللا,  ألن من مل يوحد ا;التوحيد إال باإليامن بكفر من مل يوحد اهللا

  .فالتوحيد هو أصل اإلسالم واملخالفة فيه تعني الكفر, فهي خمالفة يف الدين
َهاَيٰٓ  قُۡل  ﴿ :قـال اهللا تعـاىل يُّ

َ
ٰ لۡ ٱ أ ٓ  ١ فُِرونَ َك عۡ  َ

َ
ٓ  ٢ ُبـُدونَ َتعۡ  َمـا ُبـدُ أ َ  َو

نُتمۡ 
َ
ٰ  أ ٓ  بُِدونَ َع عۡ  َما

َ
ٓ  ٣ ُبدُ أ َ ۠  َو نَا

َ
ا َعبِدٞ  أ ٓ  ٤ َعَبدتُّمۡ  مَّ َ نُتمۡ  َو

َ
ٰ  أ ٓ  بُِدونَ َع عۡ  َما

َ
 ُبدُ أ

   .]الكافرونسورة [ ﴾٦ دِينِ  َوِلَ  دِيُنُكمۡ  لَُكمۡ  ٥
سۡ  لَُكمۡ  َكنَۡت  قَدۡ  ﴿: وقـال

ُ
ٰ إِبۡـ ِفٓ  َحَسَنةٞ  َوةٌ أ ِيـنَ ٱوَ  هِيمَ َر  إِذۡ  ۥٓ َمَعـهُ  لَّ

 ْ ْ بَُرَٰٓء إِنَّا ِمِهمۡ لَِقوۡ  قَالُوا ا ِمنُكمۡ  ُؤا ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َتعۡ  َوِممَّ  َوَبَدا بُِكمۡ  نَاَكَفرۡ  َّ
ٰ لۡ ٱ َنُكمُ َوَبيۡ  َنَنابَيۡ  ٓ غۡ ۡلَ ٱوَ  َوةُ َعَد بًَدا ءُ َضا

َ
ٰ  أ ْ تُؤۡ  َحتَّ ِ  ِمُنوا ِ ٱب   .]٤: املمتحنة[ ﴾َدهُ وَحۡ  َّ

  كيف يكون الرشك باهللا يف احلكم؟): ٦٠(س 
  : الرشك باهللا يف احلكم يكون يف عدة صور, منها:ج
  .كم والترشيع لغري اهللاإعطاء حق احل −١

مۡ  ﴿: قال اهللا تعاىل
َ
ٰٓ  لَُهمۡ  أ ْ ُشََك ْ  ُؤا   لَمۡ  َما ّلِينِ ٱ ّمِنَ  لَُهم َشَُعوا

ۡ
 بِهِ   َذنۢ يَأ

ۚ ٱ ُ ٰ ٱ نَّ  َنُهۡمۗ بَۡيـ لَُقـِضَ  لِ َفۡص لۡ ٱ َكَِمةُ  َ َولَوۡ  َّ     َعـَذاٌب  لَُهـمۡ  لِِمـيَ لظَّ
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ِلمٞ 
َ
  .]٢١: الشورى[ ﴾١ أ

 .م اهللا وحتريم ما أحلهحتليل ما حر −٢
ٞ ﴿: قال اهللا تعـاىل ُء زَِيـاَدة َما ٱلنَّـِسٓ ِيـَن إِنَّ ۖ يُـَضلُّ بِـهِ ٱلَّ  ِف ٱۡلُكۡفـرِ

َُواِط ا َوُيَحّرُِمونَُهۥ َعمٗ َكَفُرواْ ُيِلُّونَُهۥ َعمٗ  ُ  ُٔ ا ّلِ َّ َم ٱ ةَ َمـا َحـرَّ واْ ِعدَّ
ۚ ُزّيَِن لَهُ  ُ َّ َم ٱ َ َيۡهـِدي ٱۡلَقـۡوَم َفُيِحلُّواْ َما َحرَّ  ُ َّ ۡعَمٰلِِهـۡمۗ َوٱ

َ
ۡم ُسوُٓء أ

  .]٣٧: التوبة[ ﴾ٱۡلَكٰفِرِينَ 

رََءيۡ  قُۡل  ﴿ :وقال سبحانه
َ
ٓ  ُتمأ ا نَزَل  مَّ

َ
ُ ٱ أ  ُتمفََجَعۡلـ قٖ ّرِزۡ  ّمِـن لَُكـم َّ

ٓ  قُـۡل  ٗ وََحَلٰـ اَحَرامٗ  هُ ّمِنۡ  ُ َءا ذِنَ  َّ
َ
مۡ  لَُكـۡمۖ  أ

َ
َ  أ ِ ٱ َ  ﴾٥٩ ونَ َتُ َتۡفـ َّ

  .]٥٩: يونس[

ْ  ﴿ :وقال ِ َهٰ  َوقَالُوا نۡ  ۦٓ ِذه
َ
ٓ َيطۡ  َّ  رٞ ِحجۡ  ٌث وََحرۡ  مٞ َعٰ أ َّ  َعُمَهـا ِ ٓ  َمـن إ َشا َـّ  ءُ ن

نۡ  ِمِهمۡ بِزَعۡ 
َ
نۡ  ُظُهورَُها ُحّرَِمۡت  مٌ َعٰ َوأ

َ
ِ ٱ مَ سۡ ٱ ُكُرونَ يَذۡ  َّ  مٞ َعٰ َوأ  َهـاَعلَيۡ  َّ

ٓ فۡ ٱ ا ْ كَ  بَِما زِيِهمَسَيجۡ  هِۚ َعلَيۡ  ءً ِتَ ْ  ١٣٨ َتُونَ َيفۡ  نُوا ِ َهٰ  ُبُطونِ  ِف  َما َوقَالُوا  ِذه
 ٱ
َ
ُكورِنَا َخالَِصةٞ  مِ َعٰ نۡ ۡل ُ ٰٓ  َوُمَرَّمٌ  ّلِ َ زۡ  َ

َ
ٰ أ ۖ َو يۡ  يَُكـن ن ِجَنا  َفُهـمۡ  َتـةٗ مَّ

ٓ  فِيهِ  َك ۚ ُشَ ِيـنَ ٱ َخِسَ  قَدۡ  ١٣٩ َعلِيمٞ  َحِكيمٌ  ۥإِنَّهُ  َفُهمۚۡ َوۡص  زِيِهمۡ َسَيجۡ  ُء  لَّ
ْ َتلُوٓ قَ  وۡ  ا

َ
ٰ أ ۢ  َدُهمۡ َل ْ  مٖ ِعلۡ  بَِغۡيِ  اَسَفَه ُموا ُ ٱ َرزََقُهـمُ  َمـا وََحرَّ ٓ ۡفـٱ َّ ا َ  ءً ِتَ َ 

ِۚ ٱ ْ  قَدۡ  َّ ْ  َوَما َضلُّوا عام[ ﴾١٤٠ َتِدينَ ُمهۡ  َكنُوا  .]١٤٠−١٣٨ :األ
عه أوليـــاء الـــشياطني مـــن احلكـــام والرؤســـاء والعلـــامء بغـــري قبـــول مـــا يـــّرش  −٣

  .إذن اهللا
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َ  ﴿: هللا تعـاىلقـال ا   َو
ۡ
ْ تَأ ا ُكلُوا ِ ٱ مُ ۡسـٱ َكرِ يُذۡ  لَمۡ  ِممَّ هُ  هِ َعلَۡيـ َّ  ۥنَـّ

ــسۡ  ۗ لَفِ َيٰ ٱ نَّ  ٞق ٰٓ  َلُوُحــونَ  ِطيَ لــشَّ َ ِ وۡ  إ
َ
ٓ أ ــا ــ ئِِهمۡ ِلَ  نۡ  ِدلُوُكۡمۖ ِلَُجٰ

َطعۡ 
َ
عام[ ﴾١٢١ ُكونَ لَُمۡشِ  إِنَُّكمۡ  ُتُموُهمۡ أ  .]١٢١: األ

ِ ا ﴿: وقال سبحانه َّ ْرَبابًـا ِمـْن ُدوِن ا
َ
ْحَبارَُهْم َورُْهَبـاَنُهْم أ

َ
َُذوا أ  ﴾تَّ

  .]۳۱ :التوبة[
 .احلكم بني الناس بأحكام اجلاهلية والقوانني الوضعية −٤

فَُحكۡ  ﴿: قـال اهللا تعـاىل
َ
ۡحـ َوَمـنۡ  ُغونَۚ َيبۡ  ِهلِيَّةِ َجٰ لۡ ٱ مَ أ

َ
ِ ٱ ِمـنَ  َسنُ أ َّ 

  .]٥٠: دة ملائا[ ﴾٥٠ يُوقُِنونَ  اٖ ّلَِقوۡ  امٗ ُحكۡ 

ٓ  ُكمَيۡ  لَّمۡ  َوَمن ﴿ :وقـال نَزَل  بَِما
َ
ُ ٱ أ ْوَلٰٓ  َّ

ُ
ٰ لۡ ٱ ُهـمُ  ئِـَك فَأ  فِـُرونَ َك

   ]٤٤: دة املائ[ ﴾٤٤
  .التحاكم إىل من  يرجع يف حكمه لغري حكم اهللا −٥

لَمۡ  ﴿: قـال اهللا تعـاىل
َ
َ  تَرَ  أ ِ ِينَ ٱ إ نَُّهـمۡ  ُعُمونَ يَزۡ  لَّ

َ
ْ  أ ٓ  َءاَمُنـوا نـزَِل  بَِمـا

ُ
 أ

ٓ  َك إَِلۡ  نزَِل  َوَما
ُ
ن يُرِيُدونَ  لَِك َقبۡ  ِمن أ

َ
ْ َيَتَحاَكُموٓ  أ َ  ا ِ ٰ ٱ إ  َوقَـدۡ  ُغـوتِ لطَّ

ِمُروٓ 
ُ
ْ أ ن ا

َ
ْ يَكۡ  أ يۡ ٱ َوُيرِيدُ  ۦۖ بِهِ  ُفُروا ن نُ َطٰ لشَّ

َ
ٰ  يُِضلَُّهمۡ  أ ۢ َضَل  ﴾٦٠ ابَعِيدٗ  َ

  .]٦٠: النساء[
  كفر؟ دون اكفرً م يكون ترك احلكم بما أنزل اهللا ): ٦١(س 

 ال يـــــنقض أصـــــل  أصـــــغرٌ أو كفـــــرٌ   عمـــــيلٌ أي كفـــــرٌ )  دون كفـــــركفـــــرٌ (معنـــــى : ج
 أصــل اإليــامن ال , ومــا يــضادُّ اإليــامن, بــل يبقــى معــه األصــل الــذي يكــون بــه مــسلًام 
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امللــة وهــو الــذي جيعــل ا ينقــل عـن ا أكــرب أو كفــرً , بــل يـسمى كفــرً أصــغر ا يـسمى كفــرً 
  . والعميل, والكفر األكرب منه االعتقاديصاحبه كافًرا 

زل اهللا من عمل الكفار, ف ـزل مل حيمن واملقصود أن احلكم بغري ما أ كـم بـام أ
ـه مل اهللا وهو عىل ملة اإلسالم  إنـام يلحقـه اسـم الكفـر مـن ِقبـل العمـل فقـط حيـث أ

فيكـــون برتكـــه العمـــل بحكـــم اهللا مـــع  يـــأت بـــالكفر الـــذي ينـــاقض أصـــل اإلســـالم,
ــزل اهللا, وذلــك كقــول إيامنــه بــه كأهــل اجلاهليــة الــذين مــن  ســامهتم احلكــم بغــري مــا أ

ــةِ «: ☺النبــي  ــِر اجْلَاِهِليَّ ْم
َ
ــْن أ ــٌة ِم ــُة، : ثََالثَ ْــَساِب، َواجِّيَاَح ن

َ
ــُن يِف اْأل ْع الطَّ

ــَواءُ  نْ
َ
, وال خيــرج مــن اإلســالم برتكــه العمــل بحكــم اهللا مــع إيامنــه بــه وبقــاء )١(»َواْأل

  .ا عندهبتً  ثاأصل اإلسالم الذي يكون به الرجل مسلًام 
ــًض   ا لــه أصــل وفــرع, فأصــل الكفــر يــضادُّ فــدين اهللا لــه أصــل وفــرع, والكفــر أ

 فـروع اإليـامن وهـي املجـال الـذي يزيـد ويـنقص أصل اإليامن, وفروع الكفر تـضادُّ 
  .من اإليامن

ـــه ال إهل إال اهللا اعتقـــادً  , هـــذا هـــو  وعمـــًال ا وقـــوًال وأصـــل الـــدين هـــو اإليـــامن بأ
, بثباتــه يثبــت اإلســالم وبزوالــه يــزول, فمــن لرجــل مــسلًام األصــل الــذي يكــون بــه ا

                                                 

نَْساِب «:  قولـه. رواه البخـاري)١(
َ
ْعُن يِف اْأل ـع:  يعنـي»الطَّ  »َواجِّيَاَحـةُ «: هـا, وقولـهصها وذمّ يبهـا وتنقُّ

نْـَواءُ «: رفع الصوت بالبكاء عىل امليت والندب, وتعداد حماسن امليت, وقولـه: هي
َ
:  يعنـي»َواْأل

واء وهـــي ـــواء عـــىل أهنـــا : االستـــسقاء بـــاأل النجـــوم, بمعنـــى نـــسبة املطـــر والـــسقي إىل النجـــوم واأل
 .أعامل اجلاهلية, لكنها ال خترج بصاحبها من امللةفهذه رشٌك وكفٌر أصغر, وهي من . سبب



                                                                                    
   

‚éÏÃÖ]æ‚éuçjÖ]»ì‚éË¹]íeçqù]æí×ò‰ù]ì TR

اعتقــد أو قــال أو عمــل مــا يــنقض هــذا األصــل خــرج مــن اإلســالم بالكليــة ومل يبــق 
  .معه ذرة من اإليامن

  . يناقض اإليامن بالشهادتني أو عملٍ  أو اعتقادٍ  قولٍ والكفر األكرب هو أيُّ 
ــــــأن احل ــــــامن ب , وقبــــــول أحكامــــــه ًام كــــــم هللا وحــــــده, واختــــــاذه وحــــــده حَكــــــواإلي

ري وكبـري, ــل صغـــوله يف كـــكيم رســها, وحتــاكم إليـــوترشيعاته, والتسليم هلا, والتح
ـــواإليــامن بك مــن أصــل اإليــامن الــذي ال يثبــت  هــذا ل مــا جــاء بــه مــن عنــد اهللا, كــُل ـ

  . بدونهعقد اإلسالم ألحدٍ 
ع مــن عنــده مــا يــشاء ا غــري اهللا لــه احلــق يف أن حيكــم ويــّرش فمــن اعتقــد أن أحــدً 

  . مرشكفهو كافرٌ 
 غـــري اهللا يتلقـــى منـــه األحكـــام والقـــوانني, ويرجـــع إليـــه عنـــد ومـــن اختـــذ حَكـــًام 

  . مرشكالنزاع فهو كافرٌ 
  . مرشكومن قبِل الترشيع من غري اهللا فهو كافرٌ 

كــر شــيئً  ــه حْكــومــن أ م اهللا, أو رفــض االنقيــاد ا مــن أحكــام اهللا وهــو يعلــم أ
  . مرشك فهو كافرٌ  من أحكامهليشءٍ 

ومـــن مل يكـــن مـــصدره األســـايس والوحيـــد يف احلكـــم رشيعـــة اهللا فهـــو مل يوحـــد 
  . مرشكاهللا وهو كافرٌ 

  . مرشك فهو كافرٌ بحكم اهللا حكم غريهومن استبدل 
كـــل هــــؤالء ال يـــصح أن يقــــال عـــنهم أن كفــــرهم ال خيـــرج مــــن امللـــة; ألن هــــذا 
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  .رة من إيامن أصل اإلسالم وال يبقى لصاحبه ذضادُّ الكفر يُ 
ــزل اهللا ويقــال عنــه أن عملــه كفــرٌ   ولكــن ال خيــرج عــن أمــا الــذي مل حيكــم بــام أ

م هلـــا اإلســـالم فمثالـــه الـــذي يعتقـــد بـــأن احلكـــم هللا وحـــده ويـــؤمن بأحكامـــه ويـــسلِّ 
ع ما مل يأذن به اهللا, وال يقبـل تـرشيعً  ا مـن غـري ويؤمن بوجوب العمل هبا, وال يرشِّ

ا حلكمــه غــري رشع , وال يتخــذ مــصدرً  اهللا بحكــم اهللاحكــم غــرياهللا, وال يــستبدل 
ــــ حكــــم اهللاقــــد يعطــــلاهللا, ولكنــــه   أو ,شــــوة أو يأخــــذ الرِ , فــــيظلم,ذه فقــــط فــــال ينفِّ

 ا متمـسكً ال يزال , وهو مع هذا برتكه حكم اهللاصًيا فيكون عا, أو غري ذلك,ايبُحي 
 واحلـدود رام كمعيار ومرجعية يعرف هبا احلـق والباطـل واحلـالل واحلـ اهللابرشيعة

, ولقــــد عــــىص بعــــض حكــــام املــــسلمني اهللا يف أحكــــامهم ومل يكفــــروا, والعقوبــــات
ــ ل احلــد أو يظلــم يف املــرياث مثــل الــذي ال يــؤدي زكاتــه كاملــة فالقــايض الــذي يعطِّ

, فكالمهـــا مل يعبـــد الطـــاغوت وإن كـــان قـــد ا حرمتهـــا أو يـــرشب اخلمـــر معتقـــدً ,مـــثًال 
  .عىص ربه 
 فـيحكم بـه ويرجـع إليـه ويكـون مـصدره  رشع اهللار غـريا آخـبع رشعً  يتّ أما من

  .فهذا قد آمن بالطاغوت وكفر باهللالذي يتلقى منه األحكام 
ا بــاع للهــوى ومعــصية هللا مــع احلكــم عموًمــوحكــم احلكــام اليــوم لــيس جمــّرد اتّ 

 وهذا إيامنٌ لرشع الطواغيت,  واحتكامٌ  واستسالمٌ  وانقيادٌ   قبوٌل برشع اهللا, بل هو
  . باهللات وكفرٌ بالطاغو
 يف سـبب وا املائـدة نزلـت يف هـذا األخـري, فقـد ذكـر الـواردة يف سـورةياتاآلو
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م اليهود عىل الزاين كْ  يف قضية الزنا, فحُ ☺نزوهلا قصة اليهود وجميئهم الرسول 
ـــ  ب باجللـــد والتحمـــيم لـــيس جمـــرد تـــرك ألمـــر اهللا بـــالرجم, بـــل هـــو حكـــم بـــرشعٍ الثيِّ

حكــــم اهللا بأحبــــارهم ورهبــــاهنم الــــذين اســــتبدلوا لــــيس مــــن عنــــد اهللا بــــل مــــن عنــــد 
ا ا كـــافرً  اجللـــد والتحمـــيم, فيكـــون احلـــاكم باجللـــد والتحمـــيم مـــرشكً )وهـــو الـــرجم(

ــه َح  ع هلــذا احلكــم طــاغوٌت م الطــاغوت املــّرش ْكــم بحُ َكــأل  ع مــن دون اهللا, فاملــرشِّ
   . كافرٌ , واملتحاكم إليه مرشكٌ  كافرٌ طاغوٌت , واحلاكم به كافرٌ 

بد أن يكون رشع اهللا هو املـصدر الوحيـد,  ون الناس يف دين اهللا الولكي يك
وبعـد أن يكـون هـو املـصدر الوحيـد قـد ,  فقـط املصدر األول أو املصدر الرئيسال

  .دون الكفر تقع من املسلم خمالفات له
ــزل اهللا قــد يكــون كفــرً فــ ا ينقــل عــن امللــة وقــد يكــون معــصية احلكم بغــري مــا أ

ــزل اهللا غــري واجــٍب , فمــنموذلــك بحــسب حــال احلــاك ــه  اعتقــد أن احلكــم بــام أ  وأ
ه حكم اهللا, فيهخمّريٌ    فهـذا كفـرٌ  بـهحكـم غـريه أو اسـتبدل , أو استهان به مع تيقنه أ
زل اهللا وعلِ . أكربٌ  لكنـه ووأقرَّ بـه مه يف هذه الواقعة وإن اعتقد وجوب احلكم بام أ

ــه مــستحٌق تــرك العمــل بــه فــه بأ ا ا كفــرً  ويــسمى كــافرً هــذا عــاصٍ  للعقوبــة ف مــع اعرتا
  . أصغر
إن جهـــل حكـــم اهللا مـــع بـــذل جهـــده واســـتفراغ وســـعه يف معرفـــة احلكـــم أمـــا و

  .واهللا أعلم. وأخطأه فهذا خمطئ له أجر عىل اجتهاده وخطؤه مغفور
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ما يه الرشوط الواجب توفرها يف من يقـول ال هل إال اهللا لـيك : )٦٢(س 
  تنفعه عند اهللا؟

جــــــب: ج  توفرهــــــا فــــــيمن يــــــشهد أن ال إهل إال اهللا لكــــــي تكــــــون الــــــرشوط الوا
  :شهادته مقبولة عند اهللا هي

 .اا وإثباتً ا بام دلت عليه نفيً أن يكون عارفً : األول
َ  ﴿: قال اهللا تعاىل ِينَ ٱ لُِك َيمۡ  َو َفٰ ٱ ُدونِهِ  ِمن ُعونَ يَدۡ  لَّ َّ  َعةَ لشَّ ِ  َشـِهدَ  َمن إ

 ِ   ., يعلمون حقيقة ما شهدت به ألسنتهم]٨٦: لزخرفا[ ﴾٨٦ لَُمونَ َيعۡ  َوُهمۡ  قِّ لَۡ ٱب
نَّهُ  لَمۡ عۡ ٱفَ  ﴿: وقال سبحانه

َ
ٓ  ۥأ َ  ٰ َّ  هَ إَِل ِ ُ ٱ إ   .]١٩: حممد[ ﴾َّ

 مُ لَ عْ  فَ وَ هُ  وَ اَت  مَ نْ مَ «: ☺وقال النبي 
َ
َ  إِ  َال هُ نَّ  ك ُ الَّ  إِ َ   .)١(»ةَ نَّ  اجْلَ َل خَ  دَ  ابَّ

إال بعــــــد املعرفــــــة الــــــصحيحة ملعناهــــــا, ) ال إهل إال اهللا(وال يتحقــــــق اإليــــــامن بـــــــ 
فالعلم أساس االعتقاد والقول والعمـل, ومـن قاهلـا وهـو جيهـل معناهـا وال يعـرف 

 هلــا, وقولــه إياهــا جمــرد تقــًداحقيقــة التوحيــد الــذي دلــت عليــه ال يمكــن أن يكــون مع
 به وليس شهادة; ألن الـشهادة مبنيـة عـىل العلـم وهـو ال يعـرف حقيقـة مـا طَق لفظ نَ 

طــق بــه لــسانه, كــذلك العلــم بالتوحيــد ومــا يناقــضه أســاس العمــل, فمــن مل يعــرف نَ 
  التوحيد كيف يعمل به? ومن مل يعرف الرشك كيف يرتكه?

 
                                                 

  .رواه مسلم )١(
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 .استيقان القلب هبا: الثاين
َما ﴿: قـال اهللا تعـاىل ۡ ٱ إِنَّ ِينَ ٱ ِمُنونَ ُمؤۡ ل ْ  لَّ ِ  َءاَمُنوا ِ ٱب ْ يَرۡ  لَمۡ  ُثمَّ  ۦَورَُسوِلِ  َّ  تَـابُوا

ْ َوَجٰ  ــُدوا مۡ  َه
َ
ِــأ ٰ ب ــِسِهمۡ  لِِهمۡ َو نُف

َ
ــبِيلِ  ِف  َوأ ِۚ ٱ َس ْوَلٰٓ  َّ

ُ
ــمُ  ئِــَك أ ٰ ٱ ُه  ﴾١٥ ِدقُونَ لــصَّ

  .]١٥: احلجرات[
ْن َال «: ☺وقــال 

َ
ْشــَهُد أ

َ
َ إِالَّ أ َ ُ  إِ ِ  ابَّ ِّ رَُســوُل ابَّ َ

َ بِِهَمــا  َال ، َوك  يَلْــىَق ابَّ
  .)١(»َخَل اجْلَنَّةَ  دَ ٌد َلرْيَ َشاكٍّ ِفيِهَما إِالَّ َقبْ 

 يف صحة التوحيد وبطـالن الـرشك ال ينفعـه قـول ال إهل إال اهللا فمن كان شاكا
وإن قاهلا يف اليـوم ألـف مـرة, ومـن شـك أو توقـف يف تكفـري مـن يعبـد غـري اهللا فـإنام 
يشك يف صحة التوحيد وبطالن الرشك, ولـو كـان عـىل يقـني مـن صـحة التوحيـد مل 

  .مل حيقق التوحيديشك حلظة يف كفر من 
 .اا وباطنً القبول واالنقياد ملا دلت عليه ظاهرً : الثالث

َ  ۥٓ َههُ وَجۡ  لِمۡ يُسۡ  َوَمن ﴿: قـال اهللا تعـاىل ِ ِ ٱ إ  َسَك َتۡمـسۡ ٱ َفَقـدِ  ِسنٞ ُمۡـ َوُهوَ  َّ
 ِ ِ ُعرۡ لۡ ٱب ۡ ٱ َوة ِ ٱ َ  َقٰۗ ُوثۡ ل َّ  ٰ  ٱ قَِبةُ َع

ُ
  .]٢٢: لقامن[ ﴾٢٢ ُمورِ ۡل

ٓ ـحَ  فَإِنۡ  ﴿ :الــــوق وكَ ا سۡ  ۡل ـَفقُ  جُّ
َ
ِ  ِهَ ـوَجۡ  ُت لَمۡ أ َّ  َوقُـل تََّبَعنِۗ ٱ َوَمنِ  ِ

ِينَ  ْ  ّلِلَّ وتُوا
ُ
 ٱوَ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ أ

ُ
سۡ  نَ  ّۧمِّيِ ۡل

َ
سۡ  إِنۡ ـفَ  ُتمۚۡ لَمۡ ـَءأ

َ
ْ ـلَمُ أ ْۖ هۡ ٱ َفَقدِ  وا ْ تََولَّوۡ  ن  َتَدوا  ا

َما ٰ ۡلَ ٱ َك َعلَيۡ  فَإِنَّ ُ ٱوَ  ُغۗ َل َّ  ۢ ِ  بَِصُي   .]٢٠: آل عمران[ ﴾٢٠ عَِبادِ لۡ ٱب

                                                 

 .رواه مسلم )١(
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ٰ  إِنَِّن  قُۡل  ﴿ :وقـال سـبحانه ٓ  ِن َهَد ٰ  َرّبِ َ ِ ٰ  إ  ّمِلَّـةَ  اقَِيٗمـ ادِينٗ  َتقِيمٖ مُّسۡ  طٖ ِصَر
ٰ إِبۡ  ۚ َحنِيفٗ  هِيمَ َر ۡ ٱ ِمـنَ  َكنَ  َوَما ا ِت  إِنَّ  قُـۡل  ١٦١ كِيَ ُمـۡشِ ل َ  َيـايَ َوَمۡ  َونُـُسِك  َصـ

ِ  َوَمَماِت  َّ ٰ  ۥۖ َلُ  َشِيَك  َ  ١٦٢ لَِميَ َعٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ ِمرۡ  لَِك َوبَِذ
ُ
۠  ُت أ نَـا

َ
ُل  َوأ وَّ

َ
ۡ ٱ أ  لِِميَ ُمـسۡ ل

عام[ ﴾١٦٣   .]١٦٣−١٦١: األ

ٰ  ﴿ :وقـال ٓ َقوۡ َي ْ  َمَنا ِجيُبوا
َ
ِ ٱ َداِعَ  أ َّ  ْ  ّمِـن لَُكـم فِـرۡ َيغۡ  ۦبِـهِ  َوَءاِمُنـوا

ِلمٖ  َعَذاٍب  ّمِنۡ  ُكمَوُيِجرۡ  ُذنُوبُِكمۡ 
َ
ِ ٱ َداِعَ  ُيِۡب  َّ  َوَمن ٣١ أ  ِجزٖ بُِمعۡ  َس فَلَيۡ  َّ

 ٱ ِف 
َ
ــيۡ  ِض ۡرۡل ــن ۥَلُ  َس َولَ ــهِ  ِم ِ وۡ  ۦٓ ُدون

َ
ٓ أ ــا ۚ ِلَ ْوَلٰٓ  ُء

ُ
ــَك أ ٰ  ِف  ئِ ــَل ــيٍ  لٖ َض بِ  ﴾٣٢ مُّ

  .]٣٢−٣١:األحقاف[
لتوحيد والعمل به وعالمة القبول واالنقياد ملا تعنيه كلمة اإلخالص التزام ا

رشك وإنكــاره ورفــضه وهجــره  أهلــه, واجتنــاب الــ ومــواالةُ , وعمــًال اعتقــاًدا وقــوًال 
  . من أهله والرباءةُ ,اعتقاًدا وقوًال وعمًال 

 .الصدق واإلخالص يف قوهلا: الرابع
, وال ا مــــن الــــدنيافــــال يبتغــــي هبــــا إال اإلســــالم هللا وحــــده, ال يطلــــب هبــــا عرًضــــ
مـــا َوَقـــَر يف القلـــب خيـــالف قولـــه عملـــه, فالـــدين لـــيس بـــالتمني وال بـــالتحيل ولكـــن 

قه العمل   .وصدَّ
َ « :ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسـول اهللا  َ ْسَعُد اجَّاِس بَِشَفاَعيِت يَْوَم الِْقيَاَمِة َمـْن قَـاَل َال إِ

َ
أ
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ْو َغْفِسهِ 
َ
ُ َخالًِصا ِمْن قَلِْبِه أ   .)١(»إِالَّ ابَّ

َم بَلَ اجَّاِر َمْن قَاَل َال « :ملسو هيلع هللا ىلص وقـال َ قَْد َحرَّ إِنَّ ابَّ
َ فَ َ ُ يَبْتىَِغ بَِذلَِك  إِالَّ  إِ  ابَّ

 ِ   .)٢(»وَْجَه ابَّ
ِ «: ملسو هيلع هللا ىلص وقـال ـًدا رَُسـوُل ابَّ نَّ حُمَمَّ

َ
ُ َوأ َ إِالَّ ابَّ َ ْن َال إِ

َ
َحـٍد يَـْشَهُد أ

َ
َما ِمْن أ

ُ بَلَ اجَّارِ  َمُه ابَّ   .)٣(»ِصْدقًا ِمْن قَلِْبِه إِالَّ َحرَّ
ا فــيام بينــه وبــني النــاس ويعمــل هبــا ظــاهرً ومــن النــاس مــن يقــول ال إهل إال اهللا 

 وإنـام يبتغـي ,ولكنه ال يبتغي بـذلك رضـا اهللا وحتقيـق عبوديتـه واإلسـالم لـه وحـده
ا من الدنيا كاملال أو الزواج أو اجلاه واملكانة, فهذا ال تنفعه ال إهل إال بذلك عرًض 

 ولكنــه خيالفهــا ا ا, ومــن النــاس مــن يقوهلــا ويعمــل هبــا ظــاهرً غنــي عنــه شــيئً اهللا وال تُ 
ـــــه خيـــــادع اهللا  بباطنـــــه فهـــــو منـــــافق, أقـــــبح مـــــن الكـــــافر الـــــذي أظهـــــر الكفـــــر هبـــــا; أل

  . واملسلمني واهللا خادعه ومعذبه يف النار يف الدرك األسفل منها
 .املحبة هلا واملواالة واملعاداة ألجلها: اخلامس

ة اهللا ا أســاس اإلســالم, وال تــصح حمبــا وباطنًــحمبــة التوحيــد والعمــل بــه ظــاهرً 
إال بمحبـــة دينـــه, فمـــن مل حيـــب التوحيـــد مل حيـــب اهللا, ومـــن قـــال ال إهل إال اهللا وهـــو 

                                                 

  .رواه البخاري )١(
  ., ومسلمرواه البخاري) ٢(
   ., ومسلمرواه البخاري) ٣(
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 لـه كمـن ال يقوهلـا, فـال ينفـع اإلنـسان قوهلـا والعمـل هبـا إذا مل  للتوحيد ُمـبغٌض كارهٌ 
 عــــن الكفــــار أن قلــــوهبم يكــــن ُحمبــــا هلــــا ُمبغــــًضا ملــــا يناقــــضها, وقــــد أخــــرب اهللا

وتــضيق لــه صــدورهم ويكرهــون احلــديث عنــه والــدعوة تــشمئز مــن ذكــر التوحيــد 
ُ ٱ ُذكِرَ  َذا ﴿: اىلـــتع إليـه, قـال اهللا زَّۡت شۡ ٱ َدهُ وَحۡ  َّ

َ
ِيـنَ ٱ قُلُوُب  َمأ  ِمُنـونَ يُؤۡ  َ  لَّ

 ِ ِينَ ٱ ُذكِرَ  َذا ِخَرةِۖ ٱب ونَ َتۡبـيَسۡ  ُهمۡ  إَِذا ۦٓ ُدونِهِ  ِمن لَّ وقـال  ,]٤٥: الزمـر[ ﴾٤٥ ِشُ
َ  َكُبَ  ﴿ :هسبحان ۡ ٱ َ ٓ  ﴿: وقـال ,]١٣: الـشورى[ ﴾هِۚ إَِلۡـ ُعوُهمۡ تَـدۡ  َما كِيَ ُمۡشِ ل َ

َ
 أ

ْ َتخۡ لَِيسۡ  ُصُدورَُهمۡ  ُنونَ يَثۡ  إِنَُّهمۡ  َ  هُۚ ِمنۡ  ُفوا
َ
 َمـا لَـمُ َيعۡ  ثَِيـاَبُهمۡ  ُشونَ َتۡغـيَسۡ  ِحـيَ  أ

ونَ  ۢ  ۥإِنَّهُ  لُِنونَۚ ُيعۡ  َوَما يُِسُّ  ّنِ  ﴿ : وقـال,]٥: هـود[ ﴾٥ ُدورِ لـصُّ ٱ بِـَذاتِ  َعلِـيُم
ْ َجَعلُوٓ  لَُهمۡ  فِرَ ِلَغۡ  ُتُهمۡ َدَعوۡ  ُكََّما َصٰ  ا

َ
ْ َشوۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  َءاَذانِِهمۡ  ِفٓ  بَِعُهمۡ أ ْ  ثَِيـاَبُهمۡ  ا وا َصُّ

َ
 َوأ

ْ َتكۡ سۡ ٱوَ  وا   .]٧ :نوح[ ﴾٧ اَبارٗ تِكۡ سۡ ٱ َبُ
الـــصادقني املخلـــصني, ومــن حمبـــة التوحيـــد حمبـــة املوحـــدين أهـــل ال إهل إال اهللا 

  .وبغض املرشكني ومعاداهتم
 ملــــن قاهلــــا نفعتــــه هــــذه كلهــــاإذا اجتمعــــت هــــذه هــــي رشوط شــــهادة التوحيــــد, 

, حتقيـــق هـــذه الـــرشوط مل تنفعـــه, والنـــاس متفـــاوتون يف كلهـــاالكلمـــة, وإن مل جتتمـــع 
  .اوال يفيده شيئً ينفعه  فمنهم من ينفعه قوهلا ومنهم من ال

  ؟☺يمان بالرسول  اإليكونكيف ): ٦٣(س 
أن نـــؤمن بـــأن حممـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن عبـــد املطلـــب رســـول اهللا إىل العـــاملني : ج

ه خاتم املرسلني ال نبي بعده, أرسله اهللا باحلق بشريً    .ا ا ونذيرً اإلنس واجلن, وأ
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وأن نؤمن بكل ما جاء به, ونعتقد وجوب طاعته يف كل ما أمر بـه وهنـى عنـه, 
مه فيام شجر بيننا من نزاع وخالفونحبه ونوقِّره وننرصه, ون   .حكِّ

َهاَيٰٓ  قُۡل  ﴿: قال اهللا تعـاىل يُّ
َ
ِ ٱ رَُسوُل  إِّنِ  لَّاُس ٱ أ ِيٱ َجِيًعـا ُكمۡ إَِلۡ  َّ  ۥَلُ  لَّ

َمٰ ٱ ُك ُملۡ  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َو
َ
ٓ  ِضۖ ۡرۡل َ  ٰ َّ  هَ إَِل ِ ْ  َٔـ َف  َوُيِميـُتۖ  ۦيُـۡحِ  ُهوَ  إ ِ ٱبِـ اِمُنوا  َورَُسـوِلِ  َّ

ــٱ  ٱ ِبِّ لَّ
ُ
ِّ ۡل ِيٱ ّمِ ــؤۡ  لَّ ــ ِمنُ يُ ِ ِ ٱب َّ  ٰ ــهِ َوَكَِم ــوهُ ٱوَ  ۦتِ ــُدونَ َتهۡ  لََعلَُّكــمۡ  تَّبُِع  ﴾١٥٨ َت

  .]١٥٨:األعراف[
ٓ  ﴿ :وقـال سـبحانه ٰ  َما ٰ  َوَما فَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱ ُكمُ َءاتَ ْۚ ٱفَـ هُ َعۡنـ ُكـمۡ َنَه  نَتُهوا

ْ ٱوَ  ُقوا ۖ ٱ تَّ َ َ ٱ إِنَّ  َّ   .]٧: احلرش[ ﴾٧ عَِقابِ لۡ ٱ َشِديدُ  َّ
َ ٱ ُتِبُّـونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل  ﴿: وقال ُ ٱ ُكمُ بِـبۡ ُيۡ  تَّبُِعوِن ٱفَـ َّ  فِـرۡ َوَيغۡ  َّ

ُ ٱوَ  ُذنُوَبُكمۚۡ  لَُكمۡ    .]٣١: آل عمران[ ﴾٣١ رَِّحيمٞ  َغُفورٞ  َّ

َ  ﴿ :وقال ٰ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ  َوَرّبَِك  فَ  ُثـمَّ  َنُهمۡ بَيۡ  َشَجرَ  فِيَما ُيَّكُِموكَ  َحتَّ
 َ  ْ نُفِسِهمۡ  ِفٓ  َيُِدوا

َ
ا اَحرَجٗ  أ ْ  َت قََضيۡ  ّمِمَّ   .]٦٥: النساء[ ﴾٦٥ الِيمٗ تَسۡ  َويَُسّلُِموا

 نْ قَ وَ 
َ
ِ ولِ سُ  رَ نْ قَ  ؓ  ةَ رَ يْ رَ  هُ ِ  أ قَاتَِل اجَّاَس « :اَل قَ  ملسو هيلع هللا ىلص  ابَّ

ُ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
أ

نْ 
َ
َّ يَْشَهُدوا أ َ إِالَّ  َال َح َ ُ  إِ ِ ، ابَّ ـإَِذا َفَعلُـوا َذلِـَك ، َوبَِما ِجئُْت بِـهِ  َوُيْؤِمنُوا 

 ، فَ
ْمَوالَُهْم إِالَّ ،َماَءُهمْ َعَصُموا ِمىنِّ دِ 

َ
َها َوأ ِ  وَِحَساُنُهمْ ، حِبَقِّ   .)١(» بَلَ ابَّ

  

                                                 

  .رواه مسلم) ١(
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  ؟☺ الرسول نسبما هو ): ٦٤(س 
   : هو☺ الرسول نسب: ج

دُ  ِ ْبنِ ُحمَمَّ  ِكـَالِب  ُقَيصٍّ ْبنِ  َعْبِد َمنَاٍف ْبنِ  َهاِشٍم ْبنِ ْملُطَِّلِب ْبنِ  َعْبِد ا ْبُن َعْبِد اهللَّ
َة ْبنِ ْبنِ   اَنَة ْبـنِ ـ ِكنَـنِ ـــِر بْ ـْض ـــ النَّ نِ ـــِك بْ ـــالِ ـــ مَ نِ ــــِر بْ ــــهْ ـ فِ نِ ــــالِِب بْ ـــ غَ نِ ــــ ُلـَؤيِّ بْ ْبنِ   َكْعِب  ُمرَّ

  . َعْدَنانَ  َمَعدِّ ْبنِ ْبنِ   نَِزارِ ْبنِ  رَ ــ ُمَض  ْبنِ اَس ــ إْليَ َة ْبنِ ــ ُمْدِركَ َة ْبنِ ــُخَزْيمَ 
 عــــىل ســــيدنا  وســــلمصــــىل اهللامــــن ولــــد إســــامعيل بــــن إبــــراهيم خليــــل الــــرمحن, 

بيائه   .حممد, وعليهام وعىل مجيع رسله وأ
َ اْصَطــ«: ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا ـقــال رســ ِ إِْســَماِقيَل ـىَف ِكنَـــإِنَّ ابَّ

َ  ،انََة ِمــْن َو
ْ  َواْصَطىَف  ِ ، َهاِشمٍ  َواْصَطىَف ِمْن قَُريٍْش بيَِن ،ًشا ِمْن ِكنَانَةَ قَُري   ِمْن بيَِن  َواْصَطَفا

  .)١(»َهاِشمٍ 
ِلِب «: ملسو هيلع هللا ىلصوقـال  ِ بِْن َقبِْد الُْمطَّ ُد ْنُن َقبِْد ابَّ نَا حُمَمَّ

َ
َ َخلََق اخْلَلْـَق ،أ  إِنَّ ابَّ

 ُعـمَّ ، َخـرْيِِهْم فِْرقَـةً  يِف  فََجَعلَـيِن ،ْرَقتنَْيِ  ُعمَّ َجَعلَُهْم فِـ، فِْرقَةً  َخرْيِِهمْ  يِف فََجَعليَِن 
 َخـرْيِِهْم  يِف  فََجَعليَِن ،اُهْم ُنيُوتً  ُعمَّ َجَعلَ ، َخرْيِِهْم قَِبيلَةً  يِف  فََجَعليَِن ،َجَعلَُهْم َقبَائَِل 

  .)٢(»اا وََخرْيِِهْم َغْفسً بَيْتً 
ِ آَدَم يَْوَم الِْقيَا« : ملسو هيلع هللا ىلصوقـال 

َ نَا َسيُِّد َو
َ
ُل َمـْن يَنْـَشقُّ َقنْـُه الَْقـرْبُ ،َمةِ أ وَّ

َ
 ، َوأ

                                                 

  . رواه مسلم)١(
  .حديث حسنهذا  :الرتمذي وقالورواه أمحد, ) ٢(
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وَّ 
َ
عٍ َوأ ُل ُمَشفَّ وَّ

َ
  .)١(»ُل َشافٍِع َوأ

  ؟☺ حنو رسول اهللا واجبناما هو ): ٦٥(س 
  : يتلخص فيام ييل☺ واجبنا نحو رسول اهللا: ج
لنـادوالأ ونافـسأمن نا يكون أحب إليأن  −١ , قـال  والنـاس أمجعـنينـا وأموا

وۡ  ِبُّ لَّ ٱ ﴿: اهللا تعـاىل
َ
ِ  َلٰ أ  ٱب

ۡ نُفِسِهۡمۖ  ِمنۡ  ِمنِيَ ُمؤۡ ل
َ
زۡ  أ

َ
ٰ َوأ َهٰـ ۥٓ ُجهُ َو مَّ

ُ
 ﴾ُتُهۡمۗ أ

  . ]٦: األحزاب[
نَِس بِْن َمالٍِك 

َ
ِ  : قَـاَل  ؓ َقْن أ  يُـْؤِمُن َال  «: ☺قَـاَل رَُسـوُل ابَّ

مْجَ 
َ
هِ َواجَّاِس أ ِ ِ هِ َوَوا ِ

َ ِْه ِمْن َو َ
َحبَّ إِ

َ
ُكوَن أ

َ
َّ أ َحُدُكْم َح

َ
  .)٢(»ِعنيَ أ

أن نقتـــــدي بـــــه يف مجيـــــع شـــــئون حياتنـــــا يف العقائـــــد واألقـــــوال واألعـــــامل  −٢
 َكنَ  لََّقـــدۡ  ﴿: واألخـــالق والـــسلوك, ونتمـــسك بـــسنته, قـــال اهللا تعـــاىل

ِ ٱ رَُسولِ  ِف  لَُكمۡ  سۡ  َّ
ُ
ْ يَرۡ  َكنَ  لَِّمن َحَسَنةٞ  َوةٌ أ َ ٱ ُجوا  ِخـرَ ٱ مَ وۡ ۡلَـٱوَ  َّ

َ ٱ َوَذَكرَ   .  ]٢١: األحزاب[ ﴾٢١ ايٗ َكثِ  َّ
نَِس َقْن 

َ
ْزَواِج : قَاَل   ؓ َمالٍِك  بِْن أ

َ
َجاَء ثََالثَُة رَْهٍط إِىَل ُنيُـوِت أ

لُوَن َقْن ِعبَـاَدِة اجَّـيِبِّ ☺اجَّيِبِّ 
َ
ُهْم ☺، يَْسأ غَّ

َ
وا َكـك ْخـرِبُ

ُ
ـا أ ، فَلَمَّ

ْفَن حَنُْن ِمَن اجَّيِبِّ : َيَقالُّوَها، َفَقالُوا
َ
َم ِمـْن ؟ قَ ☺َوأ ُ َما َيَقـدَّ َ ْد ُغِفَر 

                                                 

  . رواه مسلم)١(
 . ومسلم,رواه البخاري )٢(
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َحُدُهمْ 
َ
َر، قَاَل أ خَّ

َ
بًَدا، َوقَاَل آَخرُ : َذنِْبِه َوَما تَأ

َ
َصيلِّ اللَّيَْل أ

ُ
ِّ أ

إِ
نَا فَ

َ
ا أ مَّ

َ
: أ

ْهَر َوَال  َّ ُصوُم ا
َ
نَا أ

َ
فِْطُر، َوقَاَل آَخرُ أ

ُ
 :  أ

َ
ُل النَِّساَء فَـَال أ ْقزَتِ

َ
ُج نَا أ تَـَزوَّ

َ
 أ

بًَدا، فَجَ 
َ
ِ أ ِْهْم، َفَقـاَل ☺اَء رَُسوُل ابَّ َ

يـَن قُلْـتُْم َكـَذا «:  إِ ِ
َّ ْغـتُُم ا

َ
أ

فِْطُر، 
ُ
ُصوُم َوأ

َ
ُ، لَِكينِّ أ َ ْيَقاُكْم 

َ
ِ َوأ ْخَشاُكْم ِبَّ

َ
ِّ َأل

ِ إِ َما َوابَّ
َ
َوَكَذا، أ

َساَء، َفَمـْن رَِغـَب َقـْن ُسـنَّيِت  ُج النِـّ تَـَزوَّ
َ
ْرقُـُد، َوأ

َ
َصيلِّ َوأ

ُ
 فَلَـيَْس َوأ

  .)١(»ِمينِّ 
        :أن نحـــــذر خمالفتـــــه وتغيـــــري ســـــنته والتهـــــاون يف طاعتـــــه, قـــــال اهللا تعـــــاىل −٣

ِينَ ٱ َذرِ َيحۡ فَلۡ  ﴿ مۡ  َعنۡ  ُيَالُِفونَ  لَّ
َ
ِ أ ن ۦٓ رِه

َ
وۡ  َنـةٌ فِتۡ  تُِصيَبُهمۡ  أ

َ
 يُـِصيَبُهمۡ  أ

ِلمٌ  َعَذاٌب 
َ
 .]٦٣: النور[ ﴾٦٣ أ

ــَرَة  ىِب ُهَريْ
َ
ــ  َؓقــْن أ نَّ رَُس

َ
ِ أ ةَ ☺وَل ابَّ ــرُبَ َ الَْمْق ــاَل ، أَ  : َفَق

َالُم َعلَيُْكْم َداَر قَْوٍم ُمْؤِمِننيَ « ُ بُِكْم َال  َوإِنَّ ،السَّ  ،ِحُقـونَ ا إِْن َشاَء ابَّ
ْفنَا إِْخَواَغنَا

َ
نَّا قَْد َرأ

َ
ِ : قَالُوا،»وَِدْدُت ك َولَْسنَا إِْخَوانَـَك يَـا رَُسـوَل ابَّ

َ
 ؟ أ

ْغتُمْ  «:قَاَل 
َ
ِ أ ْصَحا

َ
تُوا َنْعـدُ  أ

ْ
يَن لَـْم يَـأ ِ

َّ  َكيْـَف : َفَقـالُوا،» َوإِْخَواُغنَا ا
 ِ ِتَك يَا رَُسوَل ابَّ مَّ

ُ
ِت َنْعُد ِمْن أ

ْ
نَّ  «: َفَقاَل ؟َيْعرُِف َمْن لَْم يَأ

َ
يَْت لَـْو أ

َ
َرأ

َ
أ

                                                 

 . ومسلم,رواه البخاري )١(
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لٌَة َننْيَ َظْهرَ رَُجًال  ُ َخيٌْل ُغرٌّ حُمَجَّ َ َال )١( َخيٍْل ُدْهـٍم ُنْهـمٍ يْ  
َ
 َفْعـرُِف  أ

ِ : قَالُوا،»؟َخيْلَهُ  ِلنَي ِمـَن  «: قَاَل ، بىََل يَا رَُسوَل ابَّ ا حُمَجَّ تُوَن ُغرًّ
ْ
ُهْم يَأ إِغَّ

فَ
نَا فََرُطُهمْ ،الْوُُضوءِ 

َ
َال ، احْلَوِْض  بَلَ )٢( َوأ

َ
ِ  أ َُذاَدنَّ رَِجـاٌل َقـْن َحـْو َ   

نَـاِديهِ َكَما يَُذاُد اْكَعِ 
ُ
الُّ أ َال رُي الضَّ

َ
لُوا : َفيَُقـاُل ، َهلُـمَّ ْم أ ُهـْم قَـْد بَـدَّ  إِغَّ

قُوُل ،َنْعَدكَ 
َ
  .)٣(»ُسْحًقا ُسْحًقا فَأ

ــ﴿ : أن نــوقِّره وننــرصه وننــصح لــه, قــال اهللا تعــاىل −٤ ِينَ ٱفَ ْ  لَّ  ۦبـِـهِ  َءاَمُنــوا
ُروهُ  وهُ  وََعــزَّ ْ ٱوَ  َونَــَصُ َبُعــوا ِيٓ ٱ لُّــورَ ٱ تَّ نــزَِل  لَّ

ُ
ْوَلٰٓ  ۥٓ َمَعــهُ  أ

ُ
 ُهــمُ  ئـِـَك أ

ۡ ٱ  .]١٥٧: األعراف[ ﴾١٥٧ لُِحونَ ُمفۡ ل
ارِ َقْن تَ  َّ نَّ اجَّيِبَّ   ؓ يِّ ِميٍم ا

َ
يـُن اجَّـ «:قَـاَل  ☺ أ ِّ  ،»ِصيَحةُ ا

ِتِهمْ  «: قَاَل ؟قُلْنَا لَِمنْ  ِة الُْمْسِلِمنَي وََخمَّ ئِمَّ
َ
ِ َوأل ِ ِ َوِلِكتَابِِه َولِرَُسو   .)٤(»ِبَّ

, واملثــابرة عــىل تعلــم االجتهــاد يف طاعتــه تكــون ب☺والنــصيحة لرســول اهللا 
حمبــــة آل بيتــــه شــــدة حمبتــــه و والتفقــــه يف رشيعتــــه, و وإحيائهــــا والــــدعوة إليهــــا,ســــنته,

                                                 

اخليل التي يف أرجلها بياض عنـد : ُل جَّ حَ  املُ .ة وبياض الوجهرَّ  من الغُ رِّ  مجع األغَ رُّ الغُ : لة حمجّ غرّ  )١(
اخلــالص الــذي ال : مُ هْ  وهــو األســود, والــبُ مْ َهــدْ  مجــع أَ مُ هْ دُّ الــ :ُدْهــٌم ُهبـْـمٌ . احلــافر وال يبلــغ الــركبتني

  . خالص أسودٌ أي ,آخرخيالط سواده لون 
 . الءيئ هلم الدِ سبقهم لريتاد هلم املاء وُهي يهو الذي يتقدم القوم و: طْ رَ  الفَ )٢(
   .رواه مسلم) ٣(
  .رواه مسلم) ٤(
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 ,وأصـــحابه, وجمانبـــة مـــن رغـــب عـــن ســـنته وانحـــرف عنهـــا وبغـــضه والتحـــذير منـــه
 املــال والــنفس يف نــرصة بــذلو, هتأخالقــه وســريعــىل ف تعــرّ والوالــشفقة عــىل أمتــه, 

  .وتبليغ دعوتهدفاع عن سنته الو دينه
  اإليمان بأسماء اهللا وصفاته؟ يكونكيف ): ٦٦(س 

به نفسه ووصف به نفسه يف كتابـه اهللا ى  بام سمَّ جيب عىل املسلم أن يؤمن: ج
ــ, نفًيــملسو هيلع هللا ىلصأو عــىل لــسان رســوله  ا; فيثبــت لــه مــا أثبتــه لنفــسه, وينفــي عنــه مــا ا وإثباًت

  ., ومن غري تكييف وال متثيلنفاه عن نفسه; من غري حتريف وال تعطيل
  :واألصول الصحيحة يف اإليامن بأسامء اهللا وصفاته هي

 بوجــه مــن الوجــوه, فأســامء اهللا ال يــسمى اهللا وال يوصــف بــام فيــه نقــٌص  −١
وصـــفاته كلهـــا بالغـــة يف احلـــسن والكـــامل والعلـــو, لـــيس فيهـــا نقـــص بـــأي 

ِ  ﴿: وجــــه مــــن الوجــــوه, قــــال اهللا تعــــاىل َّ ِ  ٱ َو
َ
ــــۡل ٓ ۡس ــــٱ ءُ َما  ﴾َنٰ سۡ ۡلُ

ِ  ﴿: قال تعاىلو ,]١٨٠:األعراف[ َّ ِ ۡ ٱ َو  ٱ َمَثُل ل
َ
ۚ ۡل ٰ َ  .]٦٠: النحل[ ﴾ۡ

  لــيس كمثلــه يشءٌ  فــاهللا املخلــوقني, عــن مــشاهبة تنزيــه اهللا  −٢
       : قـــــــال اهللا تعـــــــاىلصـــــــفاته, أســـــــامئه و وال يف ,ال يف ذاتـــــــه, وال يف أفعالـــــــه

ۖ َشۡ  ۦلِهِ َكِمثۡ  َس لَيۡ  ﴿ ِميعُ ٱ َوُهوَ  ءٞ  .]١١: الشورى[ ﴾ِصيُ ۡلَ ٱ لسَّ
أســــــامء اهللا وصــــــفاته توقيفيــــــة, املرجــــــع فيهــــــا القــــــرآن والــــــسنة, فيجــــــب  −٣

 .الوقوف عىل ما جاء فيهام, فال يزاد وال ينقص
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معـــــاين أســـــامء اهللا وصـــــفاته معلومـــــة يـــــستطيع أن يتعـــــرف العبـــــد عليهـــــا  −٤
ال نبحـــث ويتعلمهــا, أمـــا كيفيتهــا فـــال يعلمهــا إال اهللا, فالواجـــب علينــا أ

عـــــن كيفيتهـــــا, فـــــال نقـــــول كيـــــف يـــــد اهللا? وكيـــــف يـــــستوي عـــــىل عرشـــــه 
بــــل نــــؤمن هبــــا مــــن غــــري تكييــــف وال حتريــــف, قــــال اهللا تعــــاىل ?:         

يۡ  َبۡيَ  َما لَمُ َيعۡ  ﴿
َ
َ  َفُهـمۡ َخلۡ  َوَما ِديِهمۡ أ  ﴾١١٠ اٗمـِعلۡ  ۦبِـهِ  ُيِيُطـونَ  َو

 .]١١٠:طه[
بـــل , وليـــست كلهـــا معلومـــة للعبـــاد, أســـامء اهللا كثـــرية ال حيـــصيها إال اهللا −٥

: , كــام يف احلــديثهللا أســامء اســتأثر بعلمهــا غــري مــا وردت بــه النــصوص
َحًدا ِمـْن ...«

َ
ْو َعلَّْمتَُه أ

َ
يَْت بِِه َغْفَسَك، أ لَُك بُِكلِّ اْسٍم ُهَو لََك َسمَّ

َ
ْسأ

َ
أ

ــِه يِف  ثَْرَت بِ
ْ
ــتَأ ِو اْس

َ
ــَك، أ ــُه يِف ِكتَابِ نَْزحْكَ

َ
ْو أ

َ
ــَك، أ ــِب َخلِْق ــِم الَْغيْ  ِعلْ

 .)١(»..ِعنَْدكَ 
ِ تِْسَعًة َوتِْسِعنَي «:  قـالملسو هيلع هللا ىلصوأما ما ورد يف احلـديث الـصحيح أن النبـي  إِنَّ ِبَّ

ْحَصاَها َدَخَل اجْلَنَّةَ اْسًما ِمائًَة إِالَّ 
َ
ـه لـيس هللا اسـٌم [ )٢(» َواِحًدا َمْن أ فليس معنـاه أ

التــسعة والتــسعني ختــتص بفــضيلة مــن غــري التــسعة والتــسعني, وإنــام املــراد أن هــذه 
                                                 

, قـال اهليثمـي يف  يف املـستدرك واحلـاكم يف صـحيحه, والطرباين يف الكبري, وابن حّبـان,رواه أمحد) ١(
جـــال احلـــديث رجـــال الـــصحيح غـــري أيب ســـلمة اجلهنـــي, وقـــد رواه أمحـــد وأبـــو يعـــيل ور": املجمـــع

  .صححه ابن القيم يف شفاء العليلواحلديث  ,"وثقه ابن حبان
  .  رواه البخاري, ومسلم)٢(
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  .)١(]بني سائر أسامئه تعاىل, وهو أن إحصائها سبٌب لدخول اجلنة
   يف أسماء اهللا تعاىل؟اإلحلادما معىن ): ٦٧(س 

وبحقائقها ومعانيها عن احلـق الثابـت اإلحلاد يف أسامء اهللا هو العدول هبا : ج
ِ  ﴿: , قال اهللا تعـاىلهلا َّ ِ  ٱ َو

َ
ٓ سۡ ۡل ۖ  ُعوهُ دۡ ٱفَ  َنٰ سۡ لُۡ ٱ ءُ َما ْ  بَِها ِيـنَ ٱ َوَذُروا  ِحـُدونَ يُلۡ  لَّ

ۡســ ِفٓ 
َ
ْ  َمــا نَ َزوۡ َســُيجۡ  ۦۚ ئِهِ َمٰٓ أ فللــه األســامء  ,]١٨٠: األعـراف[ ﴾١٨٠ َملُــونَ َيعۡ  َكنُــوا

   : وال مثيـــل, قـــال اهللا تعـــاىلاحلـــسنى والـــصفات العـــىل ال رشيـــك لـــه فيهـــا وال ســـميَّ 
َمٰ ٱ رَّبُّ  ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َو

َ
 ۥَلُ  لَـمُ َتعۡ  َهۡل  ۦۚ َدتِهِ لِعَِبٰ  َطِبۡ ۡص ٱوَ  هُ ُبدۡ عۡ ٱفَ  َنُهَمابَيۡ  َوَما ِض ۡرۡل

  .]٦٥: مريم[ ﴾٦٥ اَسِميّٗ 
واع   :واإلحلاد يف أسامء اهللا وصفاته أ

ـــوع األول تـــسمية غـــري اهللا بأســـامء اهللا اخلاصـــة بـــه وحـــده, وهـــذا كإحلـــاد : الن
 , وزادوا فيهـا ونقـصوا منهـا, وأوثـاهنماملرشكني الـذين سـّموا بأسـامء اهللا أصـنامهم

اة مــن املنــان, , ومنَــت مــن اهللا الــالَّ  اســم واشــتقوا ,ى مــن العزيــز العــزَّ  اســماشــتقوا ف
  .وسّموا أصنامهم آلهة

ه من أسامئه تعـاىل : النوع الثاين التكذيب بأسامء اهللا وصفاته وإنكار ما ثبت أ
 لِلـرَّ  ْٱۡسـُجُدوا لَُهمُ  قِيَل  َذا ﴿: وصفاته, كحال الكفار الذين قال اهللا عنهم

 ْ  :لَِعـِيلٍّ ملسو هيلع هللا ىلص  النبـي ا قـال, ويف صـلح احلديبيـة مّلـ]٦٠ :الفرقـان[ ﴾نُ َمٰ لـرَّحۡ ٱ َوَما قَالُوا
                                                 

  .سبل السالم للصنعاين) ١(
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ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ « ِ :قَاَل ُسَهيٌْل  .»اْكتُْب ِۢ ابَّ ا بِاْسِم ابَّ مَّ
َ
 َفَما نَـْدرِى َمـا ِۢ ، أ

ِ ال   .)١( بِاْسِمَك اللَُّهمَّ : َولَِكِن اْكتُْب َما َغْعرُِف ،رَّمْحَِن الرَِّحيمِ ابَّ
         :قـــال اهللا تعـــاىل.  بـــصفات خلقـــهتـــشبيه صـــفات اهللا : النـــوع الثالـــث

ۖ َشۡ  ۦلِهِ َكِمثۡ  َس لَيۡ ﴿  ِميعُ ٱ َوُهوَ  ءٞ   .]١١: الشورى[ ﴾١١ ِصيُ ۡلَ ٱ لسَّ
بـام ال يليـق بعظمتـه وجاللـه, وبـام مل ه  ووصـفُ تـسمية اهللا : النوع الرابـع

ــَيــِرد يف الكتــاب والــسنة,  ق كقــول اليهــود إنــه فقــري, وقــوهلم إنــه اســرتاح بعــد أن خَل
  .خلقه, وقوهلم يد اهللا مغلولة, وأمثال ذلك مما هو إحلاد يف أسامئه وصفاته

 عـــن معانيهـــا, وجحـــد حقائقهـــا, كقـــول أســـامء اهللاتعطيـــل : النـــوع اخلـــامس
 ألفاظ جمردة ال تتضمن صفات وال معـاين, إن أسامءه : عهمتبِ اجلهمية ومن 

لوها عن معانيها وما تقتضيه وتتضمنه من صفات أثبتوا ألفاظ أسامئه تعاىل وعطّ ف
ســميع : ويقولــون, فيطلقــون عليــه اســم الــسميع والبــصري واحلــي, الكــامل هللا تعــاىل

   .حي بال حياةبال سمع, وبصري بال برص, و
  ريف دار الكفر ودار اإلسالم؟ما هو تع): ٦٨(س
 ُعلـــو وغلبـــة األحكـــام حـــسب كفـــرٍ دار  أو  إســـالمٍ توصـــف الـــدار بأهنـــا دار: ج

  .السلطانو
 ألحكــــام اإلســــالم ورشيعــــة الــــرمحن فالــــدار دار والــــسيادة الغلبــــة تفــــإن كانــــ

                                                 

   . ومسلم,رواه البخاري) ١(
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ألحكـــام الكفـــر ورشيعـــة الـــشيطان فالـــدار دار ت الغلبـــة والـــسيادة وإن كانـــ, إســـالم
  .كفر

 هي الدار التي تكون فيها أحكام اإلسالم هـي الغالبـة, وسـلطان دار اإلسالم
  .املسلمني هو النافذ, وكلمة اهللا هي العليا, وراية اإلسالم هي املرتفعة

ودار الكفر هي الدار التي تكـون فيهـا الغلبـة ألحكـام الكفـر, وتكـون الـسيادة 
  .والسلطان فيها لغري املسلمني

وتــسودها أحكــام بالد التــي يــسكنها الكفــار  يف أن الــ بــني املــسلمنيوال خــالف
  . هي دار كفرالكفر

ـــــــي ختـــــــضع حلكـــــــم اإلســـــــالم وحيكمهـــــــا الـــــــبالد وكـــــــذلك ال خـــــــالف يف أن  الت
ةكفارً  أكان سكاهنا مسلمني أو كانوا سواءٌ أهنا دار إسالم املسلمون    .ا أهل ِذمَّ

ار اإلسالم ودار الكفر) : ٦٩(س    .اذكر أمثلة 

  . بلد اهللا احلرام قبل الفتح وبعدهمكة: املثال األول: ج
 ☺ومل يكن للرسـول ,  ملا كانت الغلبة والسيادة للكفاركانت مكة دار كفرٍ 

نهـا رسـول موهاجر بل كانوا مستضعفني مضطهدين, ة, عَ نَ ال مَ وشوكة وأصحابه 
, مــسلمون مستــضعفون اومــن قــدر عــىل اهلجــرة مــن أصــحابه, وبقــي فيهــ☺ اهللا 

ذ حكمـه عـىل ونَفـ☺  حتى فتحهـا رسـول اهللا  دار كفرٍ هذا احلالواستمرت عىل 
   .أهلها, فصارت دار إسالم
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َفَيـْوَم كانــت أحكــام الكفــر وســيادة الكفــار غالبـة عليهــا كانــت بلــد كفــر, مــع أن 
ذ ومــن معــه مــن املــسلمني, وملــا تغلــب عليهــا املــسلمون ونَفــ☺ فيهــا رســول اهللا 

ســـــالم حتولـــــت إىل دار عـــــىل أهلهـــــا وصـــــارت الـــــسيادة لإل☺ حكـــــم رســـــول اهللا 
  .إسالم

  .قبل اهلجرة وبعدها) املدينة املنورة(يثرب : املثال الثاين
 وقبائـــــل مـــــن  مـــــن العـــــرب يـــــسكنها األوس واخلـــــزرجت يثـــــرب دار كفـــــرٍ كانـــــ
 ليـــــدعو أهلهـــــا  ؓ مـــــصعب بـــــن عمـــــري☺ وقـــــد بعـــــث رســـــول اهللا , اليهـــــود

ــم مــن أســلم مــنهم أمــور دينــه, فانتــرش اإلســالم يف  بيــوت كثــرية مــن لإلســالم, ويعلِّ
ونــرصة ☺ القبيلتــني األوس واخلــزرج حتــى رأوا أهنــم قــادرون عــىل محايــة النبــي 

 أن هـاجر إليهـا النبـي  إال بعـدمل تـصبح دار إسـالم, ودينه, فطلبوا منـه اهلجـرة إلـيهم
فـصارت بـذلك دار   وظهر حكمه عىل من فيهـا بمختلـف ديانـاهتم,ومن معه ☺
  .إسالم

  .قبل الفتح وبعدهدار خيرب : املثال الثالث
فتحهــا رســول , وملــا  وتــسودها أحكــامهم يــسكنها اليهــودكانـت خيــرب دار كفــرٍ 

يتعاهــــــدوهنا ح أهلهــــــا فأبقــــــاهم عليهــــــا الَ َصــــــ وســــــيطر عليهــــــا املــــــسلمون ☺اهللا 
 وثمــــرأشــــجار عــــىل أن هلــــم الــــشطر مــــن كــــل زرع و  زروع فيهــــا مــــنويــــصلحون مــــا

إســــالم يــــسكنها اليهــــود حتــــت حكــــم املــــسلمني وحتولــــت إىل دار  ويشء, فــــصارت
  .خاضعني حلكم اإلسالم
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يار يف هذا الزمن الـيت تظهـر فيهـا بعـض شـعائر ): ٧٠(س  ما حكم ا
  ق فيها رشائع الكفار؟اإلسالم وتسودها أحاكم الكفر وتطبَّ 

 ولـــيس هنـــاك دار إســـالم يملكهـــا املـــسلمون الـــديار اليـــوم كلهـــا ديـــار كفـــرٍ : ج
ك لو نظ رَت إىل غلبة األحكام والسلطان لوجدت وحيكمها سلطان اإلسالم; أل

الغلبة والظهور ألحكام الكفر والسيادة والـسلطان للكفـار, ولـو نظـرَت إىل أهلهـا 
اهنا لوجدَت أهنم ال يـدينون باإلسـالم وال يعرفونـه, ولـيس هلـم مـن اإلسـالم وسكّ 

إال جمـــــــرد االســـــــم, يزعمـــــــون أهنـــــــم مـــــــسلمون وهـــــــم يـــــــدينون لغـــــــري اهللا باخلـــــــضوع 
باع, واملسلمون اليوم قلة مستضعفة أكثـرهم مـستخٍف م والوالء واالتّ واالستسال

  .بدينه خيشى بطش الكفار وسطوهتم ال شوكة هلم وال منعة
هـذه ال يف احلكـم عـىل ّهـاجلعلـامء والواخلطأ احلادث اليوم من كثري مـن النـاس 

ر  بأهنــا دار إســالم بــسبب اخلطــأ يف تعريــف اإلســالم واملــسلم وتعريــف الكفــالــديار
الـــذين يعتـــربون ظهـــور الـــشعائر ف مل يعـــرف صـــاحبه اإلســـالم,  وهـــذا كفـــرٌ ,والكـــافر

 ويتغــافلونيعتــربون النــاس مــسلمني, و , دار إســالمالــدار  أنواملــساجد داللــة عــىل
ال يفرقـون بـني اإلسـالم  هـؤالء ,عـن الكفـر الظـاهر أصـالة دون عقـد ذمـة وال أمـان

  .يعرفون حقيقة دين اإلسالم ألهنم ال ; وال بني املسلم والكافروالكفر
 تكون؟ وهل يصح أن نطلق بل اجـاس ومما يه اجلاهلية؟ ): ٧١(س 

وم بأنهم يف جاهلية؟   ا
اجلاهليـــة نـــسبة للجاهـــل وهـــو الـــذي ال يعلـــم, واملـــراد اجلهـــل بتوحيـــد اهللا : ج
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وتعاليم دينه احلنيف .  
  .م عىل حقم يف جاهلية وإن ظنوا أهنفمتى جهل الناس حقيقة اإلسالم فهُ 

ا فشا فيهم اجلهل بالتوحيد وجلئوا إىل عبادة غري اهللا صاروا  ملّ فقوم نوح مثًال 
  .يف جاهلية بعد أن كان آباؤهم وأجدادهم عىل اإلسالم

والعـــــرب قبـــــل اإلســـــالم كـــــانوا يف جاهليـــــة ال يعرفـــــون حقيقـــــة التوحيـــــد, بـــــل 
ــــــه يقــــــرهبم إىل اهللا زلفــــــى ويزعمــــــون أهنــــــ م عــــــىل ملــــــة يــــــدينون بالــــــرشك ويظنــــــون أ

, ورشكهـــــــم كـــــــان يف االعتقـــــــاد بألوهيـــــــة غـــــــري اهللا, ويف التوجـــــــه ♠إبـــــــراهيم
  .بالعبادة لغري اهللا, وقبول الترشيع من دون اهللا

ۡوَلٰـَدُهۡم َسـَفَهۢا بَِغـۡيِ ِعۡلـٖم ﴿: قـال اهللا يف حقهـم
َ
ِيَن َقَتلُـٓواْ أ  قَۡد َخِسَ ٱلَّ

 ٓ ا ُ ٱۡفـِتَ َّ ُمواْ َما َرزََقُهـُم ٱ ِۚ قَـۡد َضـلُّواْ َوَمـا َكنُـواْ ُمۡهَتـِديَن وََحرَّ َّ َ ٱ َ  ﴾١٤٠ًء 
عام[   .]١٤٠:األ

ۖ ﴿: وقـال وَلٰ
ُ
َج ٱۡلَجِٰهلِيَّـةِ ٱۡل َ َتَبَّۡجَن َتـَبُّ  ﴾ َوقَۡرَن ِف ُبُيوتُِكنَّ َو

  .☺, واجلاهلية األوىل هي ما كان عليه الناس قبل بعثة النبي ]٣٣ : األحزاب[
 عنـدما ♠ والنصارى أتبـاع عيـسى♠أتباع موسىكذلك اليهود 

بيــاؤهم, وحّرفــوا كتــاب رهبــم, ونــسوا عهــد نبــيهم,  تركــوا متــسكهم بــام كــان عليــه أ
وأطــــــــاعوا أحبــــــــارهم ورهبــــــــاهنم يف تغيــــــــري رشيعــــــــة اهللا, ونبــــــــذوا كتــــــــاب اهللا وراء 

  .ظهورهم, صاروا يف جاهلية
فَُحۡكَم ٱۡلَجِٰهلِيَّةِ َيۡبُغونَۚ ﴿ : قال اهللا عـنهم

َ
ِ ُحۡكٗمـا أ َّ ۡحَسُن ِمـَن ٱ

َ
 َوَمۡن أ
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  .]٥٠: دة املائ[ ﴾ّلَِقۡوٖا يُوقُِنونَ 
واجلاهليـــة ليـــست خاصـــة بقـــوم معينـــني, وال بفـــرتة معينـــة مـــن الزمـــان مـــضْت 
وانقــضْت, ولكنهــا تتكــرر وتعــود كلــام انحــرف النــاس عــن اإلســالم وتركــوا أصــله 

  .العظيم كام انحرف عنه الذين من قبلهم
تأليـــه غـــري اهللا يف صـــورة مـــن الـــصور وكـــان هـــذا هـــو الظـــاهر عـــىل فمتـــى ظهـــر 

  .الناس والغالب عليهم فهي حقيقة اجلاهلية
وليس اجلاهلية حمصورة يف أن يعود الناس إىل تأليه األصنام مـن دون اهللا كـام 
كانــــت اجلاهليــــة األوىل, فليــــست عبــــادة األصــــنام وحــــدها هــــي الــــرشك, بــــل عبــــادة 

ـــًض  بـــاع غـــري رشيعـــة اهللا يف جمـــال مـــن جمـــاالت احليـــاة ك, واتِّ ا جاهليـــة ورشالقبـــور أ
ًض    .ا جاهلية ورشك, والوالء والرباء عىل أساس غري اإلسالم جاهلية ورشكأ

ومــن هنــا يمكــن أن نقــول أن غالــب النــاس اليــوم يعيــشون يف جاهليــة, ليــست 
جاهليــة أخـــالق فحـــسب, ولكـــن جاهليـــٌة تنــاقض اإلســـالم مـــن أساســـه وال تلتقـــي 

 يشء, مل ينُج من هذه اجلاهلية إال القلة القليلة التـي عرفـْت مـن اإلسـالم مـا معه يف
ه مــــن الــــضالالت  جهلــــه أكثــــر النــــاس, ومتــــسكت بأصــــله الــــذي يتميــــز بــــه عــــام ســــوا

  .واجلهاالت
يِت َال « : ☺قال رسول اهللا  مَّ

ُ
ِ  تََزاُل َطائَِفٌة ِمْن أ ْمِر ابَّ

َ
ُهْم  َال ، قَائَِمًة بِأ  يَـرُضُّ
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ْو َخالََفُهمْ ،َذلَُهمْ َمْن خَ 
َ
َ ، أ ِ

ْ
َّ يَأ ِ َوُهْم َظاِهُروَن بَلَ اجَّاِس  َح ْمُر ابَّ

َ
  .)١(» أ

  كيف يتعامل املسلم مع شبهات املرشكني؟ ): ٧٢(س 
, نة مـن أمـرهبد للمسلم أن يتسلح بسالح العلم ويكون عىل بصرية وبيّ  ال: ج

 ون هبـــا النـــاس عنـــه,رســـل يـــصدّ فـــإن أعـــداء اهللا هلـــم اعرتاضـــات كثـــرية عـــىل ديـــن ال
أن يتــــزود مــــن عــــىل املــــسلم  وفــــاخلوف عــــىل مــــن يــــسري يف الطريــــق مــــن غــــري ســــالح,

 تّال مــــِض  مــــن جيــــريه وأن احلــــق عــــىل يثبتــــه أن التقــــوى وجيتهــــد يف دعــــاء اهللا 
 َمــْن  لُكُُّكــْم َضــالٌّ إِالَّ ييَــا ِعبَــادِ «:  فــيام يرويــه عـن ربــه☺النبــي  قــال الفـتن,
ْهِدُكمْ ْستَْهُدوىِي  فَا،َهَدْفتُهُ 

َ
  .)٢(» أ

 منها,  نةبيّ  عىل املسلم ليكون املرشكني شبهات من ا كثريً  كتابه يف اهللا بّني  وقد
ٰ  ﴿: تعاىل اهللا قال ُل  لَِك َوَكَذ ۡ ٱ َسـبِيُل  تَبِيَ َولِتَـسۡ  تِ َيٰـٱ ُنَفـّصِ  ﴾٥٥ رِِميَ ُمۡجـل

عام[ َ  ﴿: , وقـال]٥٥: األ   َو
ۡ
َّ  بَِمَثلٍ  تُونََك يَأ ِ ۡحـ قِّ لَۡ ٱبِـ َك َنٰ ِجئۡ  إ

َ
 ِسًياَتۡفـ َسنَ َوأ

  .]٣٣: الفرقان[ ﴾٣٣
 لكــن املــرشكني, شــبهات كــل عــىل املفــصل الــرد املــسلم يعــرف أن شرتطُيــ وال

 أن وحيـرص ,اإلسـالم يقـوم عليها التياملحكمة  الثابتة باألصول يتمسك أن عليه
  . دينه يف الشكوك الشبهات عليه لِخ دْ تُ  ال

                                                 

  .رواه مسلم) ١(
  .أي اطلبوا مني اهلداية: فاستهدوين .مسلم رواه )٢(
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ِيٓ ٱ ُهوَ  ﴿ :تعـاىلقـال اهللا  نَزَل  لَّ
َ
ٰ  هُ ِمنۡ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  أ ۡ  تٞ َءاَي  ُهـنَّ  ٌت َكَمٰ مُّ

مُّ 
ُ
َخرُ  بِ ِكَتٰ لۡ ٱ أ

ُ
ٰ ُمتََشٰ  َوأ ا ٞتۖ بَِه مَّ

َ
ِينَ ٱ فَأ  هُ ِمۡنـ َبهَ تََشٰ  َما َفَيتَّبُِعونَ  غٞ َزيۡ  قُلُوبِِهمۡ  ِف  لَّ

ٓ بۡ ٱ ٓ بۡ ٱوَ  َنةِ فِتۡ لۡ ٱ ءَ تَِغا   ءَ تَِغا
ۡ
  .]٧:  عمرانآل[ ﴾ۦۖ وِيلِهِ تَأ

ه قـال☺وقد صح عن رسول اهللا  يَن يَتَِّبُعوَن َمـا تَـَشابََه «:  أ ِ
َّ ْفتُْم ا

َ
إَذا َرأ

ُ فَاْحَذُروُهمْ  يَن َسىمَّ ابَّ ِ
َّ وَحَِك ا

ُ
  .)١(»ِمنُْه َفأ

 ملعرفــة شــبهات أهــل الباطــل والــرد عليهــا فهــذا أفــضل, ومــن وفقــه اهللا
ؤمن القـوي يف دينـه مـن حيـث العلـم والعمــل وهـو مـن أعظـم اجلهـاد عنـد اهللا, واملـ

  .خري من املؤمن الضعيف
عــىل بطــالن عقيــدة املخــالف والقــدرة عــىل الــرد عــىل الــشبهات ومعرفــة الــدليل 

هــــو الــــسالح يف الــــدعوة الــــذي جيــــب أن يمتلكــــه الداعيــــة وإال فــــال يمكنــــه أن يقــــيم 
  .احلجة عىل املرشكني

  ؟ رمن الكف هل اجلهل باحكوحيد مانعٌ ): ٧٣(س 
التوحيــد هــو أصــل اإلســالم وأساســه, إذا غــاب التوحيــد غــاب اإلســالم, : ج

ق بـني املـسلم ومن ال يعـرف التوحيـد ال يعـرف اإلسـالم, والتوحيـد هـو الـذي يفـرّ 
,  أو عامًلــا كــان جــاهًال  مــن عبــد اهللا وعبــد معــه غــريه ســواءٌ واملــرشك, فلــيس مــسلًام 

 وعمــل بــه وتــرك عبادتــه لغــري اهللا  إال إذا عــرف التوحيــدوال يكــون مثــل هــذا مــسلًام 
                                                 

  .البخاري  رواه)١(
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  .وهذا األمر يف غاية الوضوح ملن عرف اإلسالم. وكفر بام ُيعبد من دونه
ــه مــسلم وهــو يعبــد غــري اهللا جهــًال   منــه فمــن كــان يقــول ال إهل إال اهللا ويــزعم أ

بحقيقــة التوحيــد ومــا يناقــضه فهــو مــرشك; ألن املــسلم ال جيهــل التوحيــد وال يعبــد 
 بام ُيعبد من دونه, وهـذا اجلاهـل يعبـد اهللا ويعبـد غـريه, فالـرشك هـو إال اهللا ويكفر

ـه ;الوصف املنطبق عليه املناسب له, وأما تلفظـه بكلمـة التوحيـد فـال اعتبـار لـه  أل
يقوهلــــا وهــــو غــــري مــــؤمن هبــــا, والتوحيــــد ال يتحقــــق بمجــــرد النطــــق بحــــروف كلمــــة 

, وذلـــك ال يتحقـــق إال عمـــًال  وا وقـــوًال بـــد مـــن اإليـــامن هبـــا اعتقـــادً   بـــل ال,التوحيـــد
  . باملعرفة الصحيحة ملا دلت عليه كلمة التوحيد, ونفي ما نفته وإثبات ما أثبتته

 كـان عـن ا أن نحكم بإسالم مـن يعبـد غـري اهللا سـواءٌ  وال رشعً وال يصح عقًال 
جهــــل أو عــــن علــــم, وال يمنــــع اجلهــــل بالتوحيــــد مــــن تكفــــري مــــن وقــــع يف الــــرشك, 

اإلســالم, ومــن مل يعــرف اإلســالم ال يكــون عــىل اإلســالم فاجلهــل بالتوحيــد جهــل ب
ه عليهظنوإن    . أ

وعبــادة غــري اهللا هــي الــرشك, والــرشك نقــيض التوحيــد وال يمكــن أن جيتمعــا 
ا, فالـرشك  أبـدً ا, وال جيتمعـان يف شـخص واحـدٍ ا, ال جيتمعان يف ديـن واحـد أبـدً أبدً 

رشكني, واإلسـالم ديـن رب ا, الـرشك ديـن املـدين واإلسالم دين آخـر يناقـضه متاًمـ
  .العاملني أساسه الرباءة من الرشك واملرشكني

سۡ  لَُكمۡ  َكنَۡت  قَدۡ  ﴿ :قـال اهللا تعـاىل
ُ
ٰ إِبۡ  ِفٓ  َحَسَنةٞ  َوةٌ أ ِيـنَ ٱوَ  هِيمَ َر  إِذۡ  ۥٓ َمَعـهُ  لَّ

 ْ ْ بَُرَٰٓء إِنَّا ِمِهمۡ لَِقوۡ  قَالُوا ا ِمنُكمۡ  ُؤا ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َتعۡ  َوِممَّ  َوَبَدا بُِكمۡ  نَاَفرۡ كَ  َّ
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ٰ لۡ ٱ َنُكمُ َوَبيۡ  َنَنابَيۡ  ٓ غۡ ۡلَ ٱوَ  َوةُ َعَد بًَدا ءُ َضا
َ
ٰ  أ ْ تُؤۡ  َحتَّ ِ  ِمُنوا ِ ٱب   .]٤: املمتحنة[ ﴾َدهُ وَحۡ  َّ

َهاَيٰٓ  قُۡل  ﴿ :سـبحانهوقـال  يُّ
َ
ٰ لۡ ٱ أ ٓ  ١ فُِرونَ َك عۡ  َ

َ
ٓ  ٢ ُبـُدونَ َتعۡ  َمـا ُبـدُ أ َ  َو

نُتمۡ 
َ
ٰ  أ ٓ  بُِدونَ َع عۡ  َما

َ
ٓ  ٣ دُ بُ أ َ ۠  َو نَا

َ
ا َعبِدٞ  أ ٓ  ٤ َعَبدتُّمۡ  مَّ َ نُتمۡ  َو

َ
ٰ  أ ٓ  بُِدونَ َع عۡ  َما

َ
 ُبدُ أ

  .]الكافرونسورة [ ﴾٦ دِينِ  َوِلَ  دِيُنُكمۡ  لَُكمۡ  ٥
يمكن ملن جيهـل احكوحيـد ومـا يناقـضه أن يكـون مـن هل ): ٧٤(س 

  املوحدين؟ 
ه ال: ج يكـون قائلهـا مـن املوحـدين, ل) ال إهل إال اهللا(اإليامن بــ بد من  عرفنا أ

ه ال يكفيو  جمرد قوهلـا باللـسان, واإليـامن هبـا يعنـي نفـي مـا نفتـه وإثبـات مـا أثبتتـه أ
, باالعتقــاد والقــول والعمــل, وهــذا كلــه ال يتحقــق إال باملعرفــة الــصحيحة ملعناهـــا

  !فمن ال يعرف ما ينفي وما يثبت بقول ال إهل إال اهللا كيف يوحد اهللا?
, فاالعتقــاد فــرع عــن العلــم و ا لــهيكــون معتقــدً  أن د ال يمكــنفجاهــل التوحيــ

ـــه ال  وال يمكـــن جلاهـــل التوحيـــد أن يكـــون عـــامًال هـــو مبنـــي و مرتّتـــب عليـــه,  بـــه أل
 اجلاهـــل فكيـــف يكـــونيميـــز بينـــه وبـــني الـــرشك, فـــالعلم أســـاس االعتقـــاد والعمـــل, 

مــــــل وهــــــو ال يعتقــــــد صــــــحة التوحيــــــد وبطــــــالن الــــــرشك, وال يع اموحــــــدً  بالتوحيـــــد
  .بالتوحيد ويربأ من الرشك

َ  ﴿: قال اهللا تعـاىل ِينَ ٱ لُِك َيمۡ  َو َفٰ ٱ ُدونِهِ  ِمن ُعونَ يَدۡ  لَّ َّ  َعةَ لشَّ ِ  َشـِهدَ  َمن إ
 ِ َّ  ﴿ فقولـه ,]٨٦: الزخـرف[ ﴾٨٦ لَُمـونَ َيعۡ  َوُهمۡ  قِّ لَۡ ٱب ِ  َوُهـمۡ  قِّ لَۡ ٱبِـ َشـِهدَ  َمـن إ

ـــونَ َيعۡ  ــــ إال مـــن أق: أي﴾لَُم ــــم يعلمـــون حـاهللا وـهـــ بتوحيـــد رّ ـــ ــــقيقة مـــا َشهِ ـــ َدْت بـــه ــ
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  .)١(ألسنتهم
, وهلــذا كــان العلــم ا بــه وإال كــان كاذًبــدَ هِ ا بــام َشــبــد أن يكــون عامًلــ فالــشاهد ال

ه مـــن  أول رشوط كلمـــة التوحيـــد, وال تـــصح الـــشهادة بدونـــه, وال يتحقـــق مـــا ســـوا
  .الرشوط إال به

ا فـــإن اجلهـــل بالتوحيـــد يعنـــي فـــالعلم أســـاس االعتقـــاد والقـــول والعمـــل, وهلـــذ
  .عدم التوحيد

ي يقـول ال هل إال اهللا ما هو الرد الصحيح بل مـن زعـم أن ): ٧٥(س  ا
  وهو جيهل معناها وال يعمل بها مسلم؟

الرد الصحيح عىل هذا الزعم الباطل بأن تقـول لـه مـا الـذي جعلـك حتكـم : ج
ـه ال يعـرف ـت ُتِقـرُّ بأ ـه يعبـد غـري اهللا, بإسالم هـذا املـرشك اجلاهـل وأ  التوحيـد وأ

ـــــدً  فـــــام ـــــه لـــــيس موحِّ ا, فكيـــــف دام ال يعـــــرف التوحيـــــد وال يعمـــــل بـــــه فهـــــذا يعنـــــي أ
ه مسلم موحد? أم هو عندك مسلم مرشك?   !حكمت عليه بأ

ـــــه يقـــــول ال إهل إال اهللا و  ينتـــــسب لإلســـــالمفـــــإن قـــــال حكمـــــت عليـــــه باإلســـــالم أل
  .ملسلمنيوا

فهــو يقوهلــا وال يعــرف معناهــا وال يعتقــده ) اهللاال إهل إال (أمــا قولــه : تقــول لــه
ـه  وال يعمل به بل يعمل بام يناقضها, فكيف تعترب قوله هلا داللة عىل إسـالمه مـع أ

                                                 

  . والقرطبي, والبغوي, انظر تفسري الطربي)١(
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  , بل يناقضها باعتقاده وقوله وعمله?  وال عمًال ا وال قوًال ال يؤمن هبا ال اعتقادً 
عتقــاد والقــول بــد مــن اإليــامن بــه باال فهــل التوحيــد عنــدك جمــرد اللفــظ?  أم ال

  والعمل?
سلم هللا ا إذا مل ُيـــوأمـــا انتـــسابه لإلســـالم وانتامئـــه للمـــسلمني فهـــذا ال ينفعـــه شـــيئً 

ه عىل اإلسالم وال يعـرف مـا هـو  بالتوحيد والرباءة من الرشك وأهله, فهو يزعم أ
ــ  مل هأصــل اإلســالم الــذي يميِّــز املــسلم عــن الكــافر, فهــو مل يــدخل اإلســالم بعــد; أل

ه من املسلمني وهـو خيـالفهم يف ل الذي يكون املرء به مسلًام حيقق األص , ويزعم أ
ا وهــو يعبــد غــري اهللا الــدين; ألن املــسلمني ال يعبــدون إال اهللا وال يــرشكون بــه شــيئً 

  .ويرشك به
بيــاء هــو اتِّ  بــاعهم عــىل ديــنهم واالســتجابة والــذي جيعــل اإلنــسان عــىل ديــن األ

  .لدعوهتم وليس جمرد االنتساب إليهم
ۖ  ۥفَإِنَّهُ  تَبَِعِن  َفَمن ﴿: ♠ عـن خليلـه إبـراهيمقال اهللا تعاىل  َوَمـنۡ  ِمـّنِ

ـا عليـه مـن , أي ]٣٦: إبراهيم[ ﴾٣٦ رَِّحيمٞ  َغُفورٞ  فَإِنََّك  َعَصاِن  فمن تبعني عىل ما أ
ـــ ُق رَ اإليـــامن بـــك وإخـــالص العبـــادة لـــك وِف معـــي عـــىل دينـــي  فإنـــه , عبـــادة األوثـــانا

  .)١(وأهل ملتي
ٓ  فَإِنۡ  ﴿: وقـال وكَ َحا سۡ  َفُقۡل  جُّ

َ
ِ  ِهَ وَۡجـ ُت لَمۡ أ َّ  َوقُـل تَّـَبَعنِۗ ٱ َوَمـنِ  ِ

                                                 

  . والبغوي, الليث وأيب, انظر تفسري الطربي)١(
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ِينَ  ْ  ّلِلَّ وتُوا
ُ
 ٱوَ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ أ

ُ
سۡ  نَ  ّۧمِّيِ ۡل

َ
ۡسـ فَإِنۡ  ُتمۚۡ لَمۡ َءأ

َ
ْ أ ْۖ هۡ ٱ َفَقـدِ  لَُموا ْ تََولَّـوۡ  ن َتـَدوا  ا

َما ٰ ۡلَ ٱ َك َعلَيۡ  فَإِنَّ ُ ٱوَ  ُغۗ َل َّ  ۢ ِ  بَِصُي   .]٢٠: آل عمران[ ﴾٢٠ عَِبادِ لۡ ٱب

ما هو الرد الصحيح بل من حيتج بآية من كتاب اهللا أو حديث ): ٧٦(س 
ثبت به إسالم من قال ال هل إال اهللا وإن لـم يعـرف معناهـا ☺عن اجيب   

  ويعمل بها؟
مــــا جيعــــل املــــرشك  ☺ال يمكــــن أن يوجــــد يف كتــــاب اهللا وســــنة رســــوله : ج
 جـــاء أوًال  ☺ إهل إال اهللا وانتـــسابه لإلســالم; ألن الرســـول  ملجـــرد قولــه المــسلًام 

باألصـــل الـــذي يتحقـــق بـــه اإلســـالم وهـــو التوحيـــد, أن ُيعبـــد اهللا وحـــده وُيكفـــر بـــام 
دونــه, فكــان هــذا هــو األســاس واملــدخل لــدين اهللا, بــه يتحــدد املــسلم مــن الكــافر, 

ـد اهللا فهـو خـارج ااوبناءً  إلسـالم, لـيس عـىل  عىل هـذا األسـاس فـإن كـل مـن مل يوحِّ
 بعد أن دعا الناس إىل اإلسـالم عـىل هـذا ☺, فلو أن الرسول ☺دين الرسول 

األساس جاء بام يدل داللة واضحة عىل أن اإلسالم يتحقق بمجرد قول ال إهل إال 
 لألســاس األول لكــان هــذا نقــًضااهللا وإن مل يــرتك اإلنــسان الــرشك وتأليــه غــري اهللا 

ول اإلسـالم, وهـذا يعنـي أن أصـل الـدين والقاعـدة ا لـدخالذي جعل حتقيقـه رشًطـ
ـــد اهللا وتـــرك ا التـــي بنـــي عليهـــا قـــد تغـــريَّ  , ففـــي البدايـــة ال ُيقبـــل اإلســـالم إال ممـــن وحَّ

الرشك وتربأ من أهله, ثم تغري األمر وصار ُيقبل اإلسالم ممن مل يوحـد اهللا ويـرتك 
 ديــــن اهللا, فأصــــل الــــرشك ملجــــرد قولــــه ال إهل إال اهللا, وهــــذا يــــستحيل أن يكــــون يف

  !الدين يف مجيع الرساالت واحد ال يتغري, فكيف يتغري يف الرسالة الواحدة?
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ومــن املعلــوم أن األســاس يــسبق البنــاء, فالــرشيعة يف ديــن اإلســالم ُبنيــت عــىل 
نــي عليــه الــدين كلـــه وكــان هــو املــدخل لـــدين هــذا األســاس الــذي ســبقها والـــذي بُ 

بــــام ينــــاقض األســــاس الــــذي بنيــــت عليــــه? هــــذا اهللا, فهــــل ُيعقــــل أن تــــأيت الــــرشيعة 
  .الف األصل الذي ُبنيت عليهخييستحيل, ال يمكن أن تأيت الرشيعة بام 

ــــه يــــستحيل أن نجــــد يف كتــــاب اهللا وســــنة رســــوله دلــــيًال  ا  واحــــدً وهلــــذا نقــــول أ
ا ملجــــــرد قولــــــه ال إهل إال اهللا جيعــــــل املــــــرشك الــــــذي يعبــــــد اهللا ويعبــــــد غــــــريه موحــــــدً 

  .موانتسابه لإلسال

 مــع جهلــه مــسلًام مــن يقــول ال إهل إال اهللا حيــتج بــه املــرشكون ليجعلــوا وكــل مــا 
  .ال يدل عىل ذلك, وله حممل آخر غري ما ذهبوا إليهالتوحيد ورشكه باهللا 

ي جيـب أن حُتمـل عليـه اآليـات ): ٧٧(س  فما هـو الوجـه الـصحيح ا
فهـو   إال اهللامـن يقـول ال هليظهر منها جلاهيل اإلسـالم أن واألحاديث اليت 

   غري خمل بما تدل عليه؟ ملعناها احلقوإن اكن جاهًال مسلم 
 التـــي ظـــن كثـــري مـــن النـــاس ☺ اهللا رســـولهـــذه األحاديـــث الثابتـــة عـــن : ج

 عىل إسالم كل من قال ال إهل إال اهللا وإن اليوم بام فيهم العلامء والشيوخ أهنا دليٌل 
ا بـام يناقـضها, هـذه األحاديـث اهرً ل ظـمل يعرف معناها ويعتقده ويعمل به ولـو عِمـ

جيـــب أن نفهمهـــا بـــام ال يعـــارض أصـــل الـــدين الـــذي هـــو حقيقـــة دعـــوة رســـول اهللا 
ه كام قلنا يستحيل أن تأيت الرشيعة بام يعارض األصل الذي ُبنيْت عليـه, ☺ , أل

ه, فــاملفروض أن كــل مــا يعــارض هــذا األصــل  ألن هــذا األصــل حــاكم عــىل مــا ســوا



                                                                                    
   

 لدينـــه هـــو الـــذي جيـــب حتكيمـــه يف كـــل مـــا  جعلـــه اهللا أصـــًال  مـــردود باطـــل, فـــامفهـــو
ه, ولــو أطلقنــا العنــان ألفهامنــا دون التقيــد باألصــل احلــاكم لكانــت النتيجــة أن  ســوا
هنــدم األصــل بــالفرع, وهــذا مــا حــدث للنــاس اليــوم الــذين جيهلــون األصــل الــذي 

  .يبنى عليه اإلسالم
ْن «: ملسو هيلع هللا ىلصفهــم يــستدلون بمثــل قولــه 

َ
ــِهَد أ ــْن َش َ إِالَّ َال َم َ ــًدا  إِ نَّ حُمَمَّ

َ
ُ َوأ  ابَّ

ُ َعلَيِْه اجَّاَر  َم ابَّ ِ َحرَّ   .)١(»رَُسوُل ابَّ
َكـَل َذنِيَحتَنَـا فَـَذلَِك «: ملسو هيلع هللا ىلصوقولـه 

َ
َمْن َصىلَّ َصَالَينَا َواْسـتَْقبََل قِبْلَتَنَـا َوأ

ِ فََال  ِ ُة رَُسو ِ وَِذمَّ ُة ابَّ ُ ِذمَّ َ ِي 
َّ ِتهِ الُْمْسِلُم ا َ يِف ِذمَّ   .)٢(» خُتِْفُروا ابَّ

                                                 

   . رواه مسلم)١(
ِ «: وقولـه .رواه البخـاري) ٢( ِ ـُة رَُسـو ِ وَِذمَّ ـُة ابَّ ُ ِذمَّ َ ِي 

َّ العهـد, وهـو : الذمـة. »فََذلَِك الُْمْسِلُم ا
  .ه إىل املسلمني بالكف عن دم املسلم ومالهإشارة إىل ما عهده اهللا ورسول

ِتهِ «: وقوله َ يِف ِذمَّ   .ال تغدروا بمن له عهد من اهللا ورسوله: , أي»فََال خُتِْفُروا ابَّ
يف حال ♠ وحديث هذا الباب إنام قاله : قال الطربي[ : قال بن بطال يف رشحه للحديث

ال إهل إال اهللا : هللا, وكـــــانوا إذا قيـــــل هلـــــمقتالـــــه ألهـــــل األوثـــــان الـــــذين كـــــانوا ال يقـــــرون بتوحيـــــد ا
 بالوحدانيــة وخلــع مــا دونــه مــن األوثــان, فمــن أقــرّ  اإلقــرار  إىل☺يــستكربون, فــدعاهم النبــي 

 يف صــــبغة اإلســــالم, وقاتــــل آخــــرين مــــن أهــــل الكفــــر كــــانوا بــــذلك مــــنهم كــــان يف الظــــاهر داخــــًال 
َّ «:  فقـال,☺ يوحدون اهللا غري أهنم كانوا ينكـرون نبـوة حممـد قَاتِـَل اجَّـاَس َحـ

ُ
ْن أ

َ
ِمـْرُت أ

ُ
أ

ِ : َفُقولُوا ًدا رَُسوُل ابَّ نَّ حُمَمَّ
َ
ُ َوأ َ إِالَّ ابَّ

َ
 فمـن أقـر بـام ,, وذلك أن كفرهم كان جحًدا بالنبوة»َال إِ

ئـط مـا أقـرَّ بـه بعـد اإلقـرار بجملتـه, وذلـك     = ,وتلعليه قُ   فقد حرم دمـه ومالـه إال بظهـور نقـض رشا
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: ه الرجل الذي قال ال إهل إال اهللا, وفيه وقتلِ  ؓ وحديث أسامة بن زيد
قَاَل َال «

َ
َ إِالَّ أ َ ُ َوَقتَلْتَهُ  إِ ِ إِغََّمـ:قَاَل » !؟ ابَّ ا قَالََهـا َخْوفًـا ِمـَن  قُلُْت يَـا رَُسـوَل ابَّ

َال  فَـَال  «: قَاَل .ِح السِّ
َ
ْم َال  َشـَققْ أ

َ
قَالََهـا أ

َ
َّ َيْعلَـَم أ َفَمـاَزاَل » !؟َت َقـْن قَلِْبـِه َحـ

ْسلَْمُت يَْوَمئِذٍ 
َ
ِّ أ َ

َّ َيَمنَّيُْت ك َّ َح رَُها بَلَ   .)١(يَُكرِّ
ـــبمثون ــدلــيــست ـــاألح هــذه لـ اديث وغريهــا عــىل أن مــن قــال ال إهل إال اهللا فهــو ـ

  . ملعناها احلقا جاهًال وإن كان مرشكً لم ال جيوز تكفريه ــمس
 بإســــــالم املــــــرشك اجلاهــــــل ملجــــــرد قولــــــه ال إهل إال اهللا احلكــــــموالــــــصواب أن 

 عــىل مــا ينــاقض ملسو هيلع هللا ىلصينــاقض أصــل اإلســالم, وال يــصح أن نفهــم قــول رســول اهللا 
فــــق األصــــل,   −فهــــذه النــــصوص األصــــل, بــــل جيــــب علينــــا أن نحملــــه عــــىل مــــا يوا

ّيـة التـي عليهـا مـدار اإلسـالم, لكلُ فهم عىل ضوء املبـادئ ا جيب أن تُ −وأمثاهلا كثري 
فـإذا  ,وعىل ضوء بعضها البعض, فنصوص الكتـاب والـسنة تفـرس بعـضها الـبعض
ــه فــق األصــل ومجعنــا بينهــا وبــني بــاقي النــصوص علمنــا أ  لــيس فهمناهــا عــىل مــا يوا

                                                 

َهـا«: ☺ذي قـال هو احلق الـ ـَد بعـضهم وشـهد أن ال إهل إال »إِالَّ حِبَقِّ , ولـو أن أهـل األوثـان َوحَّ
ئـع اإلسـالم بعـد ذلـك,  اهللا, وحكم له بحكم اإلسالم يف منع نفسه وماله, ثم عرضت عليـه رشا
, وعــاد حربًيــا, وكــذلك الــذي أقــر بنبــوة  فــامتنع مــن اإلقــرار برســول اهللا كــان ال شــك بــاهللا كــافًرا

كر شيًئا من الفرائض حّل دمه وعاد حربًيا كافًرا حممد  .ـه.ا]  لو أ
   .رواه مسلم) ١(

=
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 بـل املـراد قوهلـا عـن علـم واعتقـاد وعمـل وعـدم املراد منها قوهلا دون فهـم وعمـل,
  .مناقضتها
ُ ُعمَّ َمـاَت بَلَ َذلِـَك إِالَّ َدَخـَل «: ملسو هيلع هللا ىلصه فقولـ َ إِالَّ ابَّ َ َما ِمْن َقبٍْد قَاَل َال إِ

ِ َشـيْئًا َدَخـَل اجْلَنَّـَة َمْن َماَت َال « : ملسو هيلع هللا ىلص, ال يعارض قوله )١(»اجْلَنَّةَ   يرُْشُِك بِـابَّ
ِ َشيْئًا َدَخَل اجَّاَر    .اه ويزيده وضوًح , بل يفرس)٢(»َوَمْن َماَت يرُْشُِك بِابَّ

ًض  قَاتِ «: ملسو هيلع هللا ىلصا قوله وأ
ُ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
َّ َفُقولُوا َال ،َل اجَّاَس أ َ إِالَّ  َح َ ُ  إِ ـإَِذا ، ابَّ

 فَ
َ إِالَّ قَالُوا َال  َ ُ َعَصُموا ِمىنِّ دِ  إِ ْمـَوالَُهْم إِالَّ  ابَّ

َ
َهـاَمـاَءُهْم َوأ  وَِحـَساُنُهْم بَلَ ، حِبَقِّ

 ِ َ إِالَّ ْن قَـاَل َال مَ «: رض قولـه يف احلـديث اآلخـر, ال يعـا)٣(»ابَّ َ ُ َوَكَفـَر بَِمـا  إِ  ابَّ
 ِ ُ وََدُمـُه وَِحـَسابُُه بَلَ ابَّ ُ ِ َحـُرَم َمـا , بـل يفـرسه ويزيـده )٤(»ُفْعبَُد ِمـْن ُدوِن ابَّ

  .اوضوًح 

   الكفر؟ من مانعٌ  اإلكراههل): ٧٨(س 
ه هــــو: ج مــــ: اإلكــــرا ه عــــىل عمــــل أو قــــول ال يريــــده وال هــــو إجبــــار الغــــري وإلزا
  .يرضاه

ه    .ينعدم معها رضا اإلنسان باليشء ويفسد اختياره له حالةفاإلكرا
                                                 

 .رواه البخاري, ومسلم )١(
 .رواه مسلم) ٢(
  . رواه البخاري, ومسلم)٣(
  .رواه مسلم) ٤(
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أن يفعل مـا ُأكـره عليـه, وال إثـم عليـه ه عىل الكفر كرِ ن أُ  ملوقد أذن اهللا 
  .كفر وقلبه مطمئن باإليامنقال أو فعل الإن يف ذلك 

ِ  َكَفرَ  َمن ﴿: قـال اهللا تعـاىل ِ ٱب َّ  ۦٓ نِهِ إِيَمٰ  دِ َبعۡ  ِمنۢ  َّ ِ ۡكـ َمنۡ  إ
ُ
 ۥُبـهُ َوقَلۡ  رِهَ أ

ِ  َمئِنُّۢ ُمطۡ  ٰ  نِ يَمٰ ۡلِ ٱب ن ِكنَوَل حَ  مَّ ِ  َشَ ِ ٱ ّمِـنَ  َغـَضبٞ  ِهمۡ َفَعلَيۡ  ارٗ َصدۡ  رِ ُكفۡ لۡ ٱب َّ 
    .]١٠٦: النحل[ ﴾١٠٦ َعِظيمٞ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ 

ـ ِ ُقبَيَْدَة بِْن حُمَمَّ
َ
ـَقْن أ نِيـِه، قَـاَل ِد بْـِن َقمَّ

َ
، َقـْن أ َخـَذ : اِر بْـِن يَـارِسٍ

َ
أ

َّ َسـبَّ اجَّـيِبَّ  ُكوُه َح اَر ْنَن يَارِسٍ فَلَْم َفرْتُ ُكوَن َقمَّ ، وََذَكـَر آلَِهـتَُهْم ملسو هيلع هللا ىلصالُْمرْشِ
 ِ َ رَُسوَل ابَّ ا أَ ، ُعمَّ تََرُكوُه، فَلَمَّ رْيٍ

وَل رَشٌّ يَـا رَُسـ:  قَاَل »َما َوَراَءَك؟«: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلصخِبَ
، قَاَل  رْيٍ

َّ نِلُْت ِمنَْك، وََذَكْرُت آلَِهتَُهْم خِبَ ، َما تُِرْكُت َح ِ ُد قَلْبَـَك «: ابَّ  »؟َكيَْف جَتِ
  .)١(»إِْن َخُدوا َفُعدْ «: ُمْطَمنِئٌّ بِاِإليَماِن، قَاَل : قَاَل 

ه الـــذي جييـــز لـــصاحبه الكفـــر هـــو مـــا ال يبقـــى معـــه حريـــة االختيـــار أو  واإلكـــرا
ب والنجــــاة, كــــأن يكــــون املــــسلم يف قبــــضة الكفــــار يعذبونــــه وال ســــبيل فرصــــة اهلــــر

للنجـــــاة مـــــنهم إال أن ُيظهـــــر هلــــــم الكفـــــر, فيجـــــوز أن يقــــــول أو يفعـــــل الكفـــــر لكــــــي 
  .يتخلص من القتل أو التعذيب أو السجن

بَـا : ¶ اٍس قُلُْت البْـِن َقبَّـ: ، قَاَل  ؓ َقْن َسِعيِد بِْن ُجبرَْيٍ 
َ
يَـا أ

 ْ َكاَن ال
َ
ُكوَن َفبْلُُغوَن ِمَن الُْمْسِلِمنَي َقبَّاٍس أ  يف الَْعَذاِب َمـا ُفْعـَذُروَن بِـِه يفُمرْشِ

                                                 

حــــديث صــــحيح عــــىل رشط : رواه البيهقــــي الــــسنن الكــــربى, واحلــــاكم يف املــــستدرك, وقــــال عنــــه) ١(
  .الشيخني ومل خيرجاه
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ِ : تَْرِك ِديِنِهْم؟ َفَقاَل  ـُشونَُه ،َغَعْم َوابَّ يُعونَُه َوُيَعطِّ َحَدُهْم َوجُيِ
َ
ُبوَن أ َرْضِ َ  إِْن اَكنُوا 

ْن يَْستَوِ 
َ
َّ َما َفْقِدُر بَلَ أ ِّ  َجالًِسا ِمْن ِشدَّ يَ َح يِة الرضُّ ُْعِطـيِهْم ا َ َّ إِنَُّه   بِِه َح
لُوُه ِمَن الِْفتْنَةِ 

َ
  .)١(َما َسأ

  ؟ما هو الفرق بني املرتد والاكفر األصيل): ٧٩(س 
هـــو مـــن كفـــر مـــن بعـــد إســـالمه, فـــالردة هـــي الرجـــوع عـــن اإلســـالم, املرتـــد : ج

ل أو اعتقـاد فمن دخـل يف اإلسـالم ثـم صـدر منـه مـا يـنقض إسـالمه مـن قـول أو فعـ
  .سالم ورجع إىل الكفر وصار مرتًداأو شك فقد خرج عن اإل

َ  ﴿:  قـال اهللا ٰ  تِلُونَُكمۡ يَُقٰ  يََزالُونَ  َو  إِنِ  دِيـنُِكمۡ  َعـن يَُردُّوُكمۡ  َحتَّ
ْۚ َتَطٰ سۡ ٱ ْوَلٰٓ  َكفِـرٞ  َوُهـوَ  َفَيُمۡت  ۦدِينِهِ  َعن ِمنُكمۡ  تَِددۡ يَرۡ  َوَمن ُعوا

ُ
 َحبَِطـۡت  ئِـَك فَأ

 
َ
نۡ ٱ ِف  لُُهمۡ َمٰ عۡ أ ْوَلٰٓ  ِخَرةِۖ ٱوَ  َيالُّ

ُ
ۡصـ ئَِك َوأ

َ
ارِۖ ٱ ُب َحٰ أ ونَ َخٰـ فِيَهـا ُهـمۡ  لَـّ  ﴾٢١٧ ِلُ

  .]٢١٧: البقرة[

ل لدينــه  ــه التــارك لدينــه أو املبــدِّ أي (ويف الــسنة املطهــرة جــاء وصــف املرتــد بأ
  ).الراجع عن اإلسالم للكفر

لُّ َدُم اْمـ«: ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسـول اهللا  َ إِالَّ َال حَيِ َ ْن َال إِ
َ
، ِرٍئ ُمـْسِلٍم  يَـْشَهُد أ َ  ابَّ

 بِإِْحَدى ثََالٍث 
ِ إالَّ ِّ رَُسوُل ابَّ َ

، َواجَّْفـُس بِـاجَّْفِس، : َوك ِ ا ارُِك اخكَّيُِّب الـزَّ َواحكَـّ
ِينِهِ    .)٢(» الُْمَفاِرُق لِلَْجَماَعِة ِ

                                                 

 .رواه البيهقي يف السنن الكربى, وابن إسحاق يف السرية) ١(
   . رواه البخاري, ومسلم)٢(
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َل ِدينَُه فَاْقتُلُوهُ «: ملسو هيلع هللا ىلصوقوله    .)١(»َمْن بَدَّ
مـــة فقـــد  هـــذه األفهـــو الـــذي مل يـــدخل اإلســـالم, كحـــال : وأمـــا الكـــافر األصـــيل

 كـام ورث النـصارى الكفـر عـن آبـائهم ,ورثت الكفر عن آبائها ومل تعـرف اإلسـالم
رثــوا , ثــم ارتــدوا عنــه,♠ عــىل ديــن عيــسى وا يف بدايــة أمــرهموقــد كــان  ثــم توا
  . فصاروا كفارا أصليني,الكفر

 ألن التوحيـد هـو املـدخل لإلسـالم  إال كافًرا أصلًياوجاهل التوحيد ال يكون
, فهو مل يدخل اإلسالم بعد, وإن فمن جهل التوحيد فقد جهل كيف يكون مسلًام 
ه مسلم   . كان يقول بلسانه ال إهل إال اهللا ويزعم أ

  ما يه العلمانية؟ ) : ٨٠(س 
 ورشيعتـه ا عـىل الفـصل بـني ديـن اهللالعلامنية هي نظام جـاهيل يقـوم أساًسـ: ج

وبـــــــني نظـــــــام احلكـــــــم يف الدولـــــــة واحليـــــــاة العامـــــــة للمجتمـــــــع وعالقتـــــــه بغـــــــريه مـــــــن 
  .املجتمعات اخلارجية

  :وهلا ثالثة أركان أساسية
بـاع لغـري إقامة الدولة وتنظيم حياة النـاس عـىل أسـاس االستـسالم واالتّ  −١

 واالحتكــــــــام للقــــــــانون والتــــــــرشيع الوضــــــــعي واألعــــــــراف ,رشيعــــــــة اهللا
 .خل اإلسالم يف احلكم واحلياة العامة للمجتمع ورفض تد,الدولية

                                                 

   .رواه البخاري )١(
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 عــن , واألخــالق والــسلوك واملعــامالت,فــصل العلــم والفكــر والثقافــة −٢
 .الدين وااللتزام بأحكام الرشيعة

بــــــــاع اهلــــــــوى وإطــــــــالق العنــــــــان االهــــــــتامم بالــــــــدنيا وإمهــــــــال اآلخــــــــرة, واتّ  −٣
ي رشعهــــا اهللا تـــللـــشهوات وامللـــذات دون تقيـــد باحلـــدود والـــضوابط ال

 .بادهلع
 أو إقامـة احليـاة عـىل ,هـو فـصل الـدين عـن الدولـة: ولعل أبرز معـامل العلامنيـة

بـــاع وهـــو االنقيـــاد والتـــسليم هللا وحـــده واتّ (غـــري األصـــل الـــذي قـــام عليـــه اإلســـالم 
ه  فهي ترفض أن يكون لـدين ,سواء بالنسبة لألمة أو الفرد) رشعه ورفض ما سوا

ستنكر أن يكـون حكـم اهللا هـو املهـيمن عـىل مـا  وت, يف شئون احلياة العامةاهللا تأثريٌ 
  . وتكون رشيعته هي املنظِّمة حلياة الناس, وأن تكون سيادته فوق اجلميع,سواه

ــــــة مــــــنهج لتنظــــــيم حيــــــاة الفــــــرد وعالقتــــــه بــــــاآلخرين واحليــــــاة العامــــــة  فالعلامني
للمجتمــــــع يف مجيــــــع النــــــواحي الــــــسياسية واالقتــــــصادية واالجتامعيــــــة واألخالقيــــــة 

 فهـــي تـــسعى إلبعـــاد ,ميـــة وغريهـــا بعيـــًدا عـــن رشع اهللا احلكـــيم ودينـــه القـــيِّ والقانون
ــل مــن االهــتامم بــاآلخرة وطلــب مرضــاة اهللا يف كــل قــول ,النــاس عــن ديــن اهللا  وتقلِّ

عــاة وترّغــ ,وعمــل ب يف املنافــسة يف الــدنيا والتمتــع بــشهواهتا وملــذاهتا مــن غــري مرا
  .حلدود اهللا وحالله وحرامه

  وقف املسلم من العلمانية؟ما هو م): ٨١(س 
صـــــورة مـــــن اجلاهليـــــة التـــــي تقـــــوم عـــــىل الـــــرشك بـــــاهللا يف ربوبيتـــــه العلامنيـــــة : ج
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فهـــــــي ال تـــــــدين بتوحيـــــــد اهللا يف احلكـــــــم والتـــــــرشيع, وال يف االحتكـــــــام وألوهيتـــــــه, 
باع, بل إن من مبادئهـا األساسـية إنكـار حـق اهللا يف الـسيادة واحلكـم والطاعة واالتّ 

إعطــــاء هــــذا احلــــق لغــــري اهللا يف أغلــــب جمــــاالت احليــــاة, وقـــــد والتــــرشيع املطلــــق, و
فــــــصلت ديــــــن اهللا ورشيعتــــــه عــــــن احليــــــاة العامــــــة للمجتمــــــع وأبعدتــــــه عــــــن احلكــــــم 

ــــه شــــياطني اإلنــــس واجلــــن, ومــــا َرش والــــسياسة, وجعلــــت بــــديًال  عــــه  عنــــه مــــا أْوَحْت
األربـــاب والـــرشكاء مـــن دون اهللا,  وأعطـــت الـــسيادة املطلقـــة للـــشعب, هـــو الـــذي 

ئع التـي تناسـبه, فـام حيلـه هـو احلـالل يقر ر الدسـتور والقـانون الـذي حيكمـه, والـرشا
ًمـــ , ا, ومـــا حيرمـــه هـــو احلـــرام وإن كـــان يف ديـــن اهللا حـــالًال وإن كـــان يف ديـــن اهللا حرا

وهــــذه مناقــــضٌة رصحيــــٌة لتوحيــــد اهللا يف ربوبيتــــه وألوهيتــــه, ورفــــٌض لإلســــالم مــــن 
  .أساسه, وهدٌم ألصله وفرعه

قـــف املـــسلم منهـــا موقفـــه مـــن الطـــاغوت ومـــن اجلاهليـــة يف مجيـــع وهلـــذا فـــإن مو
, ويــربأ  وعمــًال ا وقــوًال صــورها, فهــو يكفــر هبــا وينكرهــا ويبغــضها وجيتنبهــا اعتقــادً 

ــ ن كــل مــن مل يكفــر هبــا, ويبغــضهم مــن أتباعهــا والــداعني إليهــا واملــدافعني عنهــا وِم
  .ويعادهيم
يمقراطية؟ ) : ٨٢(س    ما معىن ا

  . أو سلطة الشعب, أو سيادة الشعبالشعبة تعني حكم الديمقراطي: ج
, والــــسيادة هــــي تلــــك الــــسلطة العليــــا الــــشعبفهــــي تقــــوم عــــىل أســــاس ســــيادة 
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املطلقـــة التـــي متلــــك حـــق التــــرشيع والتـــي ال تعــــرف بجانبهـــا أو فوقهــــا ســـلطة عليــــا 
أخــرى, فهــي ســلطة تــسمو فــوق اجلميــع وتفــرض نفــسها عــىل اجلميــع بــام متلــك مــن 

  .والنهي العلياسلطة األمر 
ظمــــة احلكــــم الــــذي تكــــون فيــــه ســــلطة النظــــامفالديمقراطيــــة هــــي ذلــــك   مــــن أ

  . إصدار القوانني والترشيعات من حق الشعب أو األمة أو مجهور الناس
بـــه وصـــف الطـــاغوت وحيمـــل حقيقتـــه,  ويف الديمقراطيــة يأخـــذ الـــشعب أو نوا

, مـــع  اهللا أو رشع غـــريهبـــاع رشعرجـــع إليـــه يف مـــسألة اتّ فهـــو احلََكـــم املطلـــق الـــذي يُ 
  . كان, فهو الذي ُحيِقُّ وُيْبطِلااإللتزام املسبق بحكمه أ 

يمقراطية وسيلة مرشوعة للوصول إىل احلكم): ٨٣(س    ؟هل ا
الديمقراطية نظام طـاغويت جـاهيل نقـيض اإلسـالم, ال يمكـن اجلمـع بينهـا : ج

ظمـة التـي  عـىل الكفـرا; ألن اإلسـالم يقـوم أساًسـاوبني اإلسالم أبـدً   بمثـل هـذه األ
  .جتعل الربوبية واأللوهية لغري اهللا

وحتكيم رشيعة اهللا عن طريق الديمقراطية ال يكون إال بعـد عـرض رشع اهللا 
ئع اجلاهليــة وهــذا هــو  عــىل االســتفتاء ووضــعه يف ميــزان االنتخــاب بينــه وبــني الــرشا

ـــــل الـــــشعب كلهـــــم حتكـــــيم الـــــرشيعة أو رفـــــضوها , فمجـــــرد الكفـــــر بعينـــــه, ســـــواء َقبِ
  .ا هللا ال يقبله مسلم يعرف ماذا يعني كونه عبدً االستفتاء عىل الرشع كفرٌ 

ا أن تكــــون الديمقراطيــــة وســــيلة مــــرشوعة للوصــــول لتحكــــيم فــــال يمكــــن أبــــدً 
رشيعــة اهللا وحــده, فمتــى كــان الكفــر وســيلة مــرشوعة مــن وســائل إقامــة الــدين إال 
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ه متى كا نت الغايـة محيـدة فـال ُينظـر إىل عند الذين ال يفهمون اإلسالم ويزعمون أ
الوســـيلة لتحقيقهـــا, فيبيحـــون الكفـــر ومـــا دونـــه وجيعلونـــه مـــن بـــاب الوســـائل التـــي 

  ).كام حيلو هلم(تربرها الغايات احلميدة 
لَمۡ  ﴿: قال اهللا تعاىل

َ
َ  تَرَ  أ ِ ِينَ ٱ إ نَُّهمۡ  ُعُمونَ يَزۡ  لَّ

َ
ْ  أ ٓ  َءاَمُنوا نزَِل  بَِما

ُ
ٓ  َك إَِلۡ  أ  َوَما

نزَِل 
ُ
ن يُرِيُدونَ  لَِك َقبۡ  ِمن أ

َ
ْ َيَتَحاَكُموٓ  أ َ  ا ِ ٰ ٱ إ ِمُروٓ  َوقَدۡ  ُغوتِ لطَّ

ُ
ْ أ ن ا

َ
ْ يَكۡ  أ  ۦۖ بِهِ  ُفُروا

يۡ ٱ َوُيرِيدُ  ن نُ َطٰ لشَّ
َ
ٰ  يُِضلَُّهمۡ  أ ۢ َضَل ْ َتَعالَوۡ  لَُهمۡ  قِيَل  َذا ٦٠ ابَعِيدٗ  َ ٰ  ا َ ِ ٓ  إ نَزَل  َما

َ
 أ

ُ ٱ يۡ  لرَُّسولِ ٱ َ  َّ
َ
ۡ ٱ َت َرأ ونَ  فِقِيَ ُمَنٰ ل ٓ  َف فََكيۡ  ٦١ اُصُدودٗ  َعنَك  يَُصدُّ  إَِذا

َصٰ 
َ
ِصيَب ُهمَبتۡ أ َمۡت  بَِما مُّ يۡ  قَدَّ

َ
ٓ  ُثمَّ  ِديِهمۡ أ ِ  لُِفونَ َيۡ  ُءوكَ َجا ِ ٱب َردۡ  إِنۡ  َّ

َ
ٓ أ ٓ  نَا َّ ِ  إ

  .]٦٢− ٦٠: النساء [ ﴾٦٢ فِيًقاَوتَوۡ  انٗ َسٰ إِحۡ 
ي): ٨٤(س    مقراطية؟ما هو الفرق بني الشورى وا

ا كــالفرق بــني اإلســالم الفــرق بــني الــشورى والديمقراطيــة فــرق كبــري جــدً : ج
   .والكفر

قائم عىل اإليـامن بـأن الـسيادة للـرشع املنـزل مـن اإلسالم الفالشورى جزء من 
 وحـــــده بقبـــــول رشعـــــه ورفـــــض مـــــا  وأن العبوديـــــة كلهـــــا هللاعنـــــد اهللا العلـــــيم اخلبـــــري

  .خالفه
أســـاس الـــسيادة للـــشعب والتـــرشيع لطائفـــة مـــن أمـــا الديمقراطيـــة فتقـــوم عـــىل 

  .بني من قبل الشعبالبرش منتخَ 
               : تعــــــــاىل, أمــــــــر هبــــــــا نبيــــــــه, يف قولــــــــهودينــــــــه القــــــــويموالــــــــشورى مــــــــن رشع اهللا 
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 ٱ ِف  ُهمۡ وََشاوِرۡ  ﴿
َ
ِينَ ٱوَ  ﴿ :أوليائـهوجعلهـا مـن صـفات ،  ]١٥٩ : عمرانآل[ ﴾رِۖ مۡ ۡل  لَّ

ْ سۡ ٱ ْ  لَِرّبِِهمۡ  َتَجابُوا قَاُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ مۡ  ةَ لصَّ

َ
ـا َنُهمۡ بَيۡ  ُشوَرىٰ  ُرُهمۡ َوأ  يُنفُِقـونَ  ُهمۡ َنٰ َرزَۡقـ َوِممَّ

  .فالعمل هبا كام رشعها اهللا طاعة هللا، ]٣٨: الشورى[ ﴾٣٨
أمـــا الديمقراطيـــة فليـــست مـــن رشع اهللا بـــل هـــي مـــن رشع غـــريه, وهـــي نظـــام 

 وجمــــرد االعــــرتاف هبــــا إيــــامن جــــاهيل يقــــوم عــــىل الــــرشك بــــاهللا يف ربوبيتــــه وألوهيتــــه,
  .بالطاغوت وكفر باهللا

التــي لـــيس فيهـــا نـــص مـــن الكتـــاب أو إنـــام تكـــون يف األمـــور املباحـــة والــشورى 
, وال يــشاور إال املــسلم الــذي يف آليــة وكيفيــة التطبيــق حلكــم اهللا ورســوله والــسنة أ

يف قبـول أو ا التـشاور  عىل قول اهللا ورسوله, وال يصح أبدً  وال قولٍ ال يتقدم برأٍي 
 من أحكام اهللا ورسوله, أو التشاور يف تـرشيع مـا مل يـأذن بـه اهللا فهـذا رفض حكمٍ 

  . باهللاكفرٌ 
ُة َنْعَد اجَّيِبِّ : يُّ ارِ خَ  اكُ اَل قَ  ئِمَّ

َ
ْهـِل ☺َواَكنَْت اْأل

َ
َمنَاَء ِمـْن أ

ُ
 يَْستَِشرُيوَن اْأل

 
َ
ُخُذوا بِأ

ْ
َأ ِ ُموِر الُْمبَاَحِة 

ُ
نَُّة لَـْم ،ْسَهِلَهاالِْعلِْم يِف اْأل ْو الـسُّ

َ
إَِذا وََضـَح الِْكتَـاُب أ

 فَ
وُْه إِىَل َلرْيِهِ اقِْتَداًء بِاجَّيِبِّ    .)١(☺َفتََعدَّ

حـةً   وأما الديمقراطية فهي حتـتكم لـرأي األغلبيـة مـن الـشعب فـيام خيـالف رصا
كتـــــاب اهللا وســـــنة رســـــوله, وتعـــــرض رشع اهللا عـــــىل االســـــتفتاء كـــــام تعـــــرض اآلراء 

                                                 

   . صحيح البخاري)١(
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قرتحــات والتــرشيعات البــرشية, ومــا خيتــاره األغلبيــة هــو احلكــم امللــزم الــصادر وامل
ان يف ه ســـيّ َض  اختـــار الـــشعب حكـــم اهللا أو رَفـــن يملـــك الـــسيادة العليـــا, وســـواءٌ مـــع

  . ابتداءميزان الديمقراطية, مع أن قبول االستفتاء عىل حكم اهللا كفرٌ 
يمقراطي): ٨٥(س    ة؟ما حكم املشاركة يف االنتخابات ا

 ذياالنتخابــــات جــــزء مــــن العمليــــة الديمقراطيــــة, وهــــي حتقيــــق للمبــــدأ الــــ: ج
تقــــــوم عليــــــه الديمقراطيــــــة وهــــــو أن احلــــــق يف احلكــــــم والــــــسيادة املطلقــــــة للــــــشعب, 
ولـــــة الـــــسلطة ويـــــتم ذلـــــك عـــــن طريـــــق  وللـــــشعب أن خيتـــــار مـــــن ينـــــوب عنـــــه يف مزا

 مقراطيــة وحتقيــٌق  بالدياالنتخابــات, فاالشــرتاك يف االنتخابــات الديمقراطيــة إيــامنٌ 
ـــــه, واالعـــــرتاف بالديمقراطيـــــة واالحتكـــــام إليهـــــا ذيعمـــــيل للمبـــــدأ الـــــ  قامـــــت علي

  .واملشاركة فيها كل هذا إيامن بالطاغوت وكفر باهللا العظيم
ن يف االنتخابــات الديمقراطيــة خيتــارون مــن ينــوب عــنهم يف مزاولــة وواملنتِخبــ

ولـــة   هلـــم الديمقراطيـــة, فيختـــارون أوًال احلـــق الـــذي منحتـــه مـــن ينـــوب عـــنهم يف مزا
 فيــضع هلــم القــوانني واملبــادئ واألحكــام التــي حتكمهــم, ثــم ,حــق التــرشيع املطلــق

خيتــــارون مــــن ينــــوب عــــنهم يف احلكــــم وتــــدبري شــــئون الــــبالد حــــسب مــــا نــــص عليــــه 
  .الدستور

والذين يزعمون أهنم يشاركون يف االنتخابـات ليختـاروا مـن حيكمهـم بحكـم 
ا للذين ال يريـدون حكـم اهللا, هـؤالء وامهـون جال مفتوًح اهللا, ولكي ال يرتكوا امل

ويعيــشون يف خيــال, فكيــف يزعمــون أهنــم يريــدون الوصــول لتحكــيم رشيعــة اهللا 



                                                                                    
   

‚éÏÃÖ]æ‚éuçjÖ]»ì‚éË¹]íeçqù]æí×ò‰ù]ì MNT

  !!عن طريق الديمقراطية التي تقوم عىل عدم االعرتاف بأن احلكم هللا وحده?
ـه ال حـرج يف الرجـوع للـشعب  هؤالء الذي يسلكون هـذا الطريـق يعتقـدون أ

, فتحكــيم رشيعــة ا ابتــداءً ألغلبيــة يف مــسألة حتكــيم رشيعــة اهللا, وهــذا كفــرٌ وحكــم ا
اهللا وحده ورفض ما خالفها هو مقتىض وحقيقـة االعـرتاف بوحدانيـة اهللا, ولكـن 
مون رشيعـة  القوم ال يعرفون التوحيد وال يؤمنون به فكيف يزعمـون أهنـم سـيحكِّ

  !!?اهللا
ستور؟): ٨٦(س    ما هو ا

القواعـد وهـو جمموعـة قانون األسايس واحلاكم يف الدولـة, الدستور هو ال :ج
التـــرشيعية, (األحكــام التـــي حتكـــم شـــكل الدولـــة, ونظـــام احلكـــم فيهـــا, وســـلطاهتا و

, وطريقــة توزيــع الــسلطات, وبيــان اختــصاصاهتا, ومــدى )والتنفيذيــة, والقــضائية
ارتباطهـــــــا ببعـــــــضها, وكـــــــذلك بيـــــــان حقـــــــوق املـــــــواطنني وواجبـــــــاهتم جتـــــــاه الدولـــــــة 

  .وسلطاهتا العامة
عني انتخـــــبهم الـــــشعب هلـــــذه  والـــــذين يـــــضعون الدســـــتور جمموعـــــة مـــــن املـــــرشِّ

ة ياملــؤمتر الــوطني أو اجلمعيــة التأسيــس(الوظيفــة وهــم أصــحاب الــسلطة التأسيــسية 
عون غـــري ملـــَزمني بـــالرجوع إىل مـــصدر معـــني يف وضـــع , وهـــؤالء املـــّرش )أو غريهـــا

   .الدستور بل هلم السلطة املطلقة يف ذلك
ويتم اعتامد الدستور بعد عرضه عىل اإلستفتاء, فإذا فاز بحكم األغلبية صار 

بــــع املرجعيــــة الوحيــــدة احلاكمــــة عــــىل مــــا ســــواها, وأصــــبح هــــو الــــرشع احلــــاكم واملتّ 
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واملقدس يف البالد, وال جيوز ألي ترشيع آخر أن خيالفـه, وكـل مـا خالفـه فهـو غـري 
  .رشعي

  :املبادئ األساسية فيهوعادة ما ينص الدستور عىل مثل هذه 
 .السلطةهو مصدر ولشعب  لالسيادةن أ *
 .ن الرشيعة االسالمية ليست هي املصدر الوحيد للترشيعأ *
 .ن نظام احلكم ديمقراطي برملاينأ *
  . اإلهلي ال للرشع الوضعين السيادة للقانونأ *
 واملـــساواة يف احلقـــوق والواجبـــات ,عـــىل أســـاس اإلســـالملغـــاء الفـــوارق إ *

 . ملواطنةعىل أساس ا
كحريــــــة االعتقــــــاد والــــــرأي والتعبــــــري واحلريــــــة قــــــرار باحلريــــــات العامــــــة اإل *

 .يف حدود القانون الوضعي ال يف حدود رشع اهللا الشخصية
 .حزاب علامنية باسم التعددية احلزبيةأنشاء حرية إ *
 ق يف التـرشيع وسـن القـواننياحل رئيس ونواب املجلس الترشيعي اءعطإ  *

  .خارج إطار رشع اهللا
  .وغري ذلك من اإلفك املبني والضالل البعيد والكفر باهللا ودينه

ستور): ٨٧(س    ؟وغريه من القوانني ما حكم املشاركة يف ترشيع ا
ع حكــــًام لــــيس ألحــــدٍ : ج ا دون الرجــــوع إىل رشيعــــة  واحــــدً  مــــن اخللــــق أن يــــرشِّ
, فالتــرشيع املطلــق ال يكــون إال هللا وحــده, فهــو اخلــالق وحــده واملالــك اهللا
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وحده والرازق وحـده, لـه اخللـق واألمـر واحلكـم والـسيادة والـسلطان, وال يـرشك 
  .ايف حكمه أحدً 

مۡ  ﴿: قال اهللا تعـاىل
َ
ٰٓ  لَُهمۡ  أ ْ ُشََك ْ  ُؤا   لَـمۡ  َمـا ّلِيـنِ ٱ ّمِنَ  لَُهم َشَُعوا

ۡ
 بِـهِ  َذنۢ يَـأ

ۚ ٱ ُ   .]٢١: الشورى[ ﴾َّ
 حكــم إىلجــوع فيهــا واملهــام التــي حيــددها الدســتور جيــب عــىل اخللــق كلهــم الر

اهللا وحــــده, وهــــذا مــــا تفتقــــده مجيــــع الدســــاتري الوضــــعية مــــن غــــري اســــتثناء, فالــــذين 
فقً يضعون الدستور ال يُ  عون ما مل يأذن به ا لرشع اهللا, بل يّرش راعون أن يكون موا

اهللا متربئني من رشع اهللا خمـالفني لـه خـارجني عنـه رافـضني االحتكـام إليـه, واحلـق 
ا هلـــم مـــن دون  مـــا اختـــارهم النـــاس إال ليكونـــوا رشكـــاء وأرباًبـــنيأن هـــؤالء املـــرشع

  . , فتمثل فيهم وصف الطاغوت وحقيقته وعمًال اهللا, وقد رضوا بذلك قوًال 
ستور؟): ٨٨(س    ما حكم املشاركة يف االستفتاء بل ا

مرحلــة االنتخــاب لوضــع الدســتور, ومرحلــة تــرشيع الدســتور, ومرحلــة : ج
ا مـــن ديـــن الديمقراطيـــة القـــائم عـــىل أن احلكـــم والـــسيادة االســـتفتاء عليـــه, كـــل هـــذ

حــــــل العمليــــــة  املطلقــــــة للــــــشعب ال هللا وحــــــده, واملــــــشاركة يف أي مرحلــــــة مــــــن مرا
ـــ ا بالديمقراطيـــة, واإليـــامن هبـــا إيـــامن بالطـــاغوت وكفـــر بـــاهللا الديمقراطيـــة ُيعـــدُّ إيامًن

  .ودينه ورسوله
ه يشارك يف االنتخابات ليعطـي صـوته ملـن م بالـرشيعة, ومـن  حيُكـفمن زعم أ

ـــه  ـــه يرتشـــح لالنتخـــاب ليـــصل إىل احلكـــم فـــيحكم بالـــرشيعة, ومـــن زعـــم أ زعـــم أ
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ــــه يــــشارك يف  يــــشارك يف تــــرشيع الدســــتور ليعتمــــد احلكــــم بالــــرشيعة, ومــــن زعــــم أ
االسـتفتاء عـىل الدسـتور ليختـار احلكـم بالـرشيعة ويـرفض احلكـم بغريهـا, كـل هـذا 

يــــدها, وال يمكــــن امهةٌ  بالديمقراطيــــة ومــــس مبــــدئٌي اعـــرتاٌف   عمليــــة يف تطبيقهــــا وتأ
  : لتحكيم الرشيعة, وذلك لسببنيهلؤالء أن يكونوا مسلمني ولو وصلوا فعًال 

عتـرب الديمقراطيـة أحـد أكـرب صـوره ألهنم مل يكفـروا بالطـاغوت الـذي تُ : أوهلام
  ., وال إسالم ملن مل يكفر بالطاغوتحيث أهنا تقوم عىل تأليه غري اهللا

ــانيهام ألن حتكــيم الــرشيعة بعــد إدخاهلــا يف العمليــة الديمقراطيــة للتــصويت : ث
 , وحتكــيمٌ  حلكــم األغلبيــة مــن الــشعبا هللا وإنــام هــو استــسالمٌ عليهــا لــيس استــسالمً 

عبـــد اهللا للـــشعب مـــن دون اهللا, وإعطـــاء الـــسيادة لـــه مـــن دون اهللا, وال يـــصح أن يُ 
  .بتطبيق بعض رشيعته عن طريق الكفر به

  .جة اجلهل بحقيقة اإلسالم, واهللا املستعانوكل هذا نتي
ــه صــاحب احلــق وعمليــة االســتفتاء عــىل الدســتور هــي احتكــامٌ   للــشعب عــىل أ

ـــه  يف احلكـــم والـــسيادة, فمـــن شـــارك يف عمليـــة االســـتفتاء فقـــد قبِـــل أن ُحيـــتكم إىل رأ
  . من دون اهللاويكون حَكًام 

, وهم يعرضون هذا ثم إن الدستور إن كان من ترشيع غري اهللا فهو كفر باهللا
الكفـــر عـــىل النــــاس, فـــإن اختــــاره األغلبيـــة صـــار هــــو احلـــق الــــذي ال جيـــوز خمالفتــــه, 

  .فاحلَكم يف جتويز الكفر أو منعه هو رأي املسَتْفَتى
كـــــذلك لـــــو فرضـــــنا أن الدســـــتور كلـــــه مـــــستمد مـــــن رشيعـــــة اهللا فعرضـــــه عـــــىل 
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ــه احتكــام ملخلــوق يف ق بــول حكــم اخلــالق أو االســتفتاء كفــر بــاهللا مــا بعــده كفــر; أل
ه, فرشيعة اهللا يف نظرهم ال تأخ مـة إال بعـد أن ذ الصبغة القانونيـة وال تـصري ملزِ ردِّ

  .يوافق عىل حتكيمها األغلبية من الشعب
  !! فهل بعد هذا كفر?

 مــن ريض أن يستــشار يف العمــل بحكــم اهللا أو بغــريه وإن وافــق عــىل حكــم اهللا
ه مهيم;ال يكون مسلًام  ه جعل رأ   .ا عىل حكم اهللا بالقبول أو الرتكنً  أل

  !! يف حتكيم رشع اهللا أو رفضه?ُحيتكم إليه أن فكيف يقبل مسلمٌ 
ه خمريَّ يف قبول رشع اهللا أو رفضه?كيف يشعر مسلمٌ    !! أ

إنــه ال معنــى لإلســالم إال تــسليم حيــاة اإلنــسان كلهــا هللا, وال يتحقــق هــذا إال 
ِت  إِنَّ  قُۡل  ﴿: عـاىلبتحكـيم رشع اهللا يف حياتـه كلهـا, قـال ت َ  َيـايَ َوَمۡ  َونُـُسِك  َص

ِ  َوَمَماِت  َّ ٰ  ۥۖ َلُ  َشِيَك  َ  ١٦٢ لَِميَ َعٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ ِمرۡ  لَِك َوبَِذ
ُ
۠  ُت أ نَـا

َ
ُل  َوأ وَّ

َ
ۡ ٱ أ  لِِميَ ُمـسۡ ل

عام[ ﴾١٦٣   .]١٦٣−١٦٢ :األ
ي يقدِّ ما معىن الوطنية؟ و): ٨٩(س    مه املـسلم الـوالء لإلسـالم أمما ا

  ؟للوطن
 األرض التــــي يعــــيش عليهــــا والــــوطن هــــو ,هــــي نــــسبة إىل الــــوطنالوطنيــــة : ج

  .جمموعة من الناس
اس الــــوطن الــــذي ا عــــىل أســــومعنــــى الوطنيــــة أن يــــوايل النــــاس بعــــضهم بعــــًض 

  .ا ملا بينهم من الفوارق يف الدين وغريه, وال ُيعريون اهتاممً يعيشون عليه سويا
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ـــ ف اء الـــوطن الواحــد عـــىل حـــب الـــوطن والتفـــاين يف ع أبنـــالوطنيــة دعـــوة إىل جتمُّ
 فـــــال ينظـــــر الوطنيـــــون إىل ,والـــــوالء لـــــه بغـــــضِّ النظـــــر عـــــن أّي اعتبـــــار آخـــــر خدمتـــــه

حـــــد يف الـــــدين أو  اجلـــــنس أو غريهـــــا, فالـــــذين  أو اللغـــــةاخـــــتالف أبنـــــاء الـــــوطن الوا
يعيـشون عــىل وطــن واحــد جيــب أن ال يميــزهم عــن بعــضهم أي يشء آخــر ال الــدين 

 وال اللـــون, فاملــرصي أخـــو املــرصي, والليبـــي أخــو الليبـــي, يتعايـــشون وال اجلــنس
املــــسلم والنــــرصاين , ســـالم تــــام متـــساوين يف احلقــــوق والواجبـــاتمـــع بعــــضهم  يف 

, ال اعتبار لفارق الدين وال وغريهم عىل حدٍّ سواءوالوثني واليهودي واملجويس 
  .غريه

  عن التمييز بينهم عىل أساساً وضللتمييز بني الناس عِ   حموًراا الوطنوفاعتَرب 
نيـــــن واملبــــادئوعــــىل هــــذا األســــاس تاإلســــالم أو الكفــــر,  املواطنون , فــــوضــــع القوا

لدى القـانون سـواء, وهـم متـساوون يف احلقـوق والواجبـات العامـة, ال متييـز بيـنهم 
لغـــي فالقـــانون يُ  ,يف ذلـــك بـــسبب اجلـــنس أو األصـــل أو اللغـــة أو الـــدين أو العقيـــدة

 . للوطناالنتامءانتامء آخر غري  اس أيالتمييز عىل أس
وهلــذا فــإن الوطنيــة هبــذا الــشكل خــروج عــن ديــن اهللا, وعــن االعتــصام بحبلــه 

ُ ٱ ﴿املتــني, وخــروج عــن الــوالء هللا إىل الــوالء للطــاغوت,  ــنَ ٱ َوِلُّ  َّ ِي ْ  لَّ ــوا  َءاَمُن
لَُمٰ ٱ ّمِنَ  رُِجُهمُيۡ  َ  تِ لظُّ ِ ِينَ ٱوَ  لُّورِۖ ٱ إ ْ َكَفُروٓ  لَّ وۡ  ا

َ
ٓ أ ٰ ٱ ؤُُهمُ ِلَا  رُِجـوَنُهمُيۡ  ُغوُت لطَّ

َ  لُّــورِ ٱ ّمِــنَ  ِ لَُمـٰـٱ إ ْوَلٰٓ  تِۗ لظُّ
ُ
ۡصــ ئـِـَك أ

َ
ونَ َخـٰـ فِيَهــا ُهــمۡ  لَّــارِۖ ٱ ُب َحٰ أ  ﴾٢٥٧ ِلُ

  . ]٢٥٧:البقرة[
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م الوالء للوطن فاإلسالم يقوم أساًس  ا عىل إخالص الوالء هللا, والوطنية تقدِّ
ايل ويعــادي إال يف اهللا, يــوايل عــىل اإلســالم ويعــادي عــىل كــل يشء, واملــسلم ال يــو

عىل الكفر, وال يفـرق بـني النـاس إال عـىل أسـاس اإلسـالم والكفـر, ال يفـرق بيـنهم 
  .عىل أساس الوطن وال العرق وال اللون وال اللغة

ــٖضۚ ﴿ :يقــول اهللا تعــاىل ــآُء َبۡع ۡوِلَ
َ
ــُضُهۡم أ ــُت َبۡع ــوَن َوٱلُۡمۡؤِمَنٰ  ﴾ َوٱلُۡمۡؤِمُن

  .]٧١:لتوبةا[

ِينَ ٱوَ  ﴿ : تعاىلويقول ْ  لَّ وۡ  ُضُهمۡ َبعۡ  َكَفُروا
َ
ٓ أ فال[ ﴾ٍضۚ َبعۡ  ءُ ِلَا   .]٧٣: األ

بَـاُكْم «: ☺ رسـول اهللا وقـال
َ
َال إِنَّ َربَُّكْم َواِحٌد، َوإِنَّ أ

َ
َها اجَّاُس، أ فُّ

َ
يَا ك

، َوَال ِلَعَجـيِمٍّ  ٍّ بَلَ َعَجـيِمٍّ ِ َال َال فَْضَل ِلَعَر
َ
مْحَـَر بَلَ َواِحٌد، أ

َ
، َوَال أ ٍّ ِ  بَلَ َعـَر

مْحََر، إِالَّ بِاحكَّْقَوى
َ
ْسوََد بَلَ أ

َ
ْسوََد، َوَال أ

َ
   .)١(»...أ

ــةَ «: ☺قــال رســول اهللا و ْذَهــَب َقــنُْكْم ُقبِّيَّ
َ
ــْد أ َ قَ ــِة )٢(إِنَّ ابَّ  اجْلَاِهِليَّ
ْو فَاِجٌر َشيِقٌّ 

َ
ََدَقنَّ َوفَْخَرَها بِاْآلبَاِء، ُمْؤِمٌن تيَِقٌّ أ َ ْغتُْم َننُو آَدَم، َوآَدُم ِمْن تَُراٍب، 

َ
، أ

 ِ ْهَوَن ِعنْـَد ابَّ
َ
َُكوُغنَّ أ َ ْو 

َ
َما ُهْم فَْحٌم ِمْن فَْحِم َجَهنََّم، أ قَْواٍم إِغَّ

َ
رَِجاٌل فَْخَرُهْم بِأ

                                                 

, وقــال وصــححه ابــن تيميــة يف االقتــضاء ,ب, وأبــو نعــيم يف اِحلليــة رواه أمحــد, والبيهقــي يف الــُشعَ )١(
  .رجاله رجال الصحيح: اهليثمي يف جممع الزوائد

 . والنخوةْرب الكِ  ,ابضم العني وكرسه: ةَ يَّ بِّ العُ  )٢(



                                                                                        
    

‚éÏÃÖ]æ‚éuçjÖ]»ì‚éË¹]íeçqù]æí×ò‰ù]ìMOQ

ْعَالنِ  نِْفَها اجَّنَتَ الَّ  )١(ِمَن اجْلِ
َ
  .)٢(»يِت تَْدَفُع بِأ

, وال ينكـر نـسبه,  ولكـن يكـره مـا فيـه مـن الكفـر وأهلـهكـره وطنـهال ي واملـسلم
 إىل االنتـــسابهـــذا لكـــن و, غـــري أبيـــه وال ينتـــسب إىل غـــري قومـــه, كـــام ال ينتـــسب إىل

 إىل اإلســـــالم, وال تكـــــون تلـــــك االنـــــتامءالقـــــوم أو املـــــوطن ال يكـــــون عـــــىل حـــــساب 
  .األخوة يف الدم عىل حساب األخوة يف الدين

؟ ومـا حكـم هـذه )إرادة الشعب من إرادة اهللا(وهلم ما معىن ق): ٩٠(س 
  املقالة؟
هـــــذا القــــــول الباطــــــل يعنـــــون بــــــه أن للــــــشعب احلـــــق يف أن يفعــــــل مــــــا يــــــشاء : ج

 ال يلزمــه أن يتقيــد بــرشيعة معينــة وإن كانــت مــن عنــد ,ويتــرصف يف حياتــه كــام يريــد
ه, وهـو يف اهللا, بل له أن خيتـار النظـام الـذي يتامشـى معـه, ويـضع القـانون الـذي يـرا 

 ملـــراد اهللا ألن إرادتـــه مـــن إرادة اهللا, فـــام اختـــاره الـــشعب كـــل ذلـــك ال يكـــون خمالًفـــا
لنفسه ال يتعارض مع ما يريـده اهللا, وهـم بـذلك قـد سـاووا الـشعب بـاهللا وجعلـوه 

م ويّرشع مـع اهللا, وزادوا عـىل ذلـك بـأن جعلـوا ا يف األلوهية والربوبية, حيكُ رشيكً 
عه الشعب ويقرّ  فقً ما يرشِّ   .ا ملراد اهللاره موا

                                                 

  الغــائطتأكــل  تــشبه اخلنفــساء, وهــو دويبــة ســوداءعــنياليم وفــتح اجلــبــضم  لٍ  ُجَعــمجــع: اِجلْعــَالنِ ) (١
  .والروث

  .وصححه ابن تيمية يف االقتضاء هذا حديث حسن,:  وقالالرتمذي رواه أبو داود, و)٢(
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ِينَ ٱ َسَيُقوُل  ﴿:  اهللا عنهم قوهلمىوهذا هو دين املرشكني الذين حك  لَّ
ۡشَ 
َ
ْ أ ٓ  لَوۡ  ُكوا ُ ٱ ءَ َشا َّ  ٓ ۡشَ  َما

َ
ٓ  َناكۡ أ َ ٓ  َو َ  ُؤنَاَءابَا ۚ َشۡ  ِمن َناَحرَّمۡ  َو ٰ  ءٖ َب  لَِك َكَذ  َكذَّ

ِينَ ٱ ٰ  لِِهمۡ َقبۡ  ِمن لَّ ْ  َحتَّ   َذاقُوا
ۡ
ۗ بَأ ٓۖ  رُِجوهُ َفُتخۡ  مٖ ِعلۡ  ّمِنۡ  ِعنَدُكم َهۡل  قُۡل  َسَنا  إِن َلَا

َّ  تَتَّبُِعونَ  ِ نَّ ٱ إ نُتمۡ  نۡ  لظَّ
َ
َّ  أ ِ عام[ ﴾١٤٨ ُرُصونَ َتۡ  إ   .]١٤٨ :األ

ِينَ ٱ َوقَاَل  ﴿ :وقـوهلم ۡشَ  لَّ
َ
ْ أ ٓ  لَوۡ  ُكوا ُ ٱ ءَ َشا  ءٖ َشۡ  ِمـن ۦُدونِهِ  ِمن نَاَعَبدۡ  َما َّ

 ۡ ٓ وَ  نُ نَّ َ  ٓ َ  ُؤنَاَءابَا ۚ َشۡ  ِمن ۦُدونِهِ  ِمن َناَحرَّمۡ  َو ٰ  ءٖ ِينَ ٱ َفَعَل  لَِك َكَذ  لِِهمۚۡ َقـبۡ  ِمن لَّ
َ  َفَهۡل  َّ  لرُُّسلِ ٱ َ ِ ٰ ۡلَ ٱ إ ۡ ٱ غُ َل   .]٣٥ :النحل[ ﴾٣٥ ُمبِيُ ل

فأوئلك الكفار الذين حكـى اهللا عـنهم هـذا القـول زعمـوا أن اهللا ريض مـنهم 
يعهم األحكـــــــام والقـــــــوانني واحلـــــــالل واحلـــــــرام مـــــــن دونـــــــه, عبـــــــادهتم غـــــــريه وتـــــــرش

وحجـــتهم يف ذلـــك أن رشكهـــم وتـــرشيعاهتم كانـــت بمـــشيئة اهللا, ولـــو شـــاء اهللا مـــا 
 عىل أن حيول بيننـا وبـني مـا نحـن عليـه ال وقالوا إن اهللا قادرٌ  من ذلك, حدث يشءٌ 

ــ,نفعلــه ــه ريض بــام نحــن عليــه وأراده منَّ ــا وأمرنــا بــه  فلــوال أ  , بيننــا وبــني ذلــكاَل َحلَ
ٰ  ﴿ :ا هلـمفقـال اهللا تعـاىل تكـذيبً  ِينَ ٱ َفَعَل  لَِك َكَذ  مـن كفـار األمـم ﴾ لِِهمۚۡ َقـبۡ  ِمـن لَّ

أخـــرب جـــل ثنـــاؤه فكـــّذهبم اهللا يف زعمهـــم أن اهللا ريض مـــنهم مـــا فعلـــوه, و ,اخلاليـــة
فــيام آتــاهم بــه مــن عنــد اهللا مــن ( ☺ا عــنهم أهنــم ســلكوا يف تكــذيبهم نبــيهم حممــدً 

 غـري اهللا تعـاىل وحتـريم غـري مـا حـرم اهللا يف كتابـه وعـىل لـسان هي عن عبـادة يشءٍ الن
  . مسلك أسالفهم من األمم اخلالية املكذبة هللا ورسله)رسوله

ـك أخـذَت مالـه أو رضبَتـه  ومن حيتج عىل باطلـه بـإرادة اهللا أو مـشيئة اهللا لـو أ
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, لـن يـرىض بـذلك, )وقـع هـذا منـي بمـشيئة اهللا فلـيس لـك أن تنكـر عـيلّ (وقلَت لـه 
وسوف ينكر عليك استداللك باملشيئة ويطالبك بحقه, فكيـف أجـاز هـذا يف حـق 

كره يف حقه?   !اهللا وأ
  .سبحان اهللا وتعاىل عام يرشكون به ويفرتون عليه

َ ٱ إِنَّ  ﴿ :قال اهللا تعاىل ن فِرُ َيغۡ  َ  َّ
َ
ٰ  ُدونَ  َما فِرُ َوَيغۡ  ۦبِهِ  كَ يُۡشَ  أ  لَِمـن لِـَك َذ

 ٓ ۚ يََشا ِ  كۡ يُۡشِ  َوَمن ُء ِ ٱب ىٰٓ فۡ ٱ َفَقدِ  َّ   .]٤٨: النساء [ ﴾٤٨ َعِظيًما ًماإِثۡ  َتَ

  ما هو موقف املسلم من دعوة السالم العاليم؟): ٩١(س 
 التــــي ينــــادي هبــــا العلامنيــــون والــــشعارات العــــاملي مــــن الــــدعوات الــــسالم: ج

احليـاة العامـة, الذين ينكرون تدخل الدين يف عالقة الناس مع بعـضهم ويف شـئون 
وال يؤمنـــون بـــأن احليـــاة كلهـــا جيـــب أن تكـــون عـــىل مـــنهج اهللا حمكومـــة بـــرشيعة اهللا 

ا لــه, وال  عالقــة العبــد بربــه أو عالقتــه بغــريه ممــن كــان عــىل دينــه أو كــان خمالًفــســواءٌ 
  .يدينون بإخالص الوالء هللا وحده

إلغـــاء مجيـــع وهـــذا الـــسالم العـــاملي املزعـــوم الـــذي يـــدعون إليـــه إنـــام يريـــدون بـــه 
ية بني الـدول عـىل أسـاس احـرتام وإنامء العالقات الودّ الفوارق بني شعوب العامل, 

 وعــدم التمييــز بــسبب اجلــنس أو اللغــة أو  مجيعهــااملــساواة يف احلقــوق بــني الــشعوب
ــ... الــدين ا هــو األخــوة اإلنــسانية عــىل أساســها يــوايل والعامــل املــشرتك بيــنهم مجيًع

ا لفــــارق الــــدين, فاإلنــــسان الــــشيوعي  يعــــريون اهتامًمــــا, والالنــــاس بعــــضهم بعــــًض 



                                                                                    
   

‚éÏÃÖ]æ‚éuçjÖ]»ì‚éË¹]íeçqù]æí×ò‰ù]ì MOT

النــــرصاين أو املــــسلم كلهــــم متــــساوون يف احلقــــوق,  امللحــــد كاإلنــــسان اليهــــودي أو
  .ولكلٍّ حق اإلخاء والوالء إلنسانيته

َفَنجۡ  ﴿:  اهللا قـال
َ
ۡ ٱ َعُل أ ۡ ٱكَ  لِِميَ ُمسۡ ل  َف َكۡيـ لَُكـمۡ  َمـا ٣٥ رِِميَ ُمجۡ ل

  .]٣٦−٣٥:القلم[ ﴾٣٦ ُكُمونَ َتۡ 

 بـــــه يف أرجـــــاء املعمـــــورة هــــذا الـــــسالم العلـــــامين العــــاملي املزعـــــوم الـــــذي ُينــــادىٰ 
ا عـىل الـوالء يتصادم مبـارشة مـع عقيـدة التوحيـد وديـن املرسـلني الـذي يقـوم أساًسـ

هللا ورســــوله وللمــــؤمنني والــــرباءة مــــن الطــــاغوت وأوليائــــه املجــــرمني, فاملــــسلم ال 
ده, فيـــوايل املـــسلم إلســـالمه ويؤاخيـــه وحيبـــه آخي وينـــارص ويـــوايل إال يف اهللا وحـــُيـــ

وينارصه ويسامله, ويربأ من الرشك وأهله, ويعادي املـرشكني لـرشكهم ويبغـضهم 
  .ا يف صف املحاربني هللا ورسوله واملسلمنيويعتزهلم وجياهدهم, وال يقف أبدً 

ا إىل جنـــب فالـــدعوة إىل التعـــايش الـــسلمي األخـــوي بـــني املـــسلم والكـــافر جنًبـــ
ألمـــن والـــسالم واملـــصالح الدنيويـــة وأن يعطـــي املـــسلم للكـــافر مـــا يعطيـــه لتحقيـــق ا

عـاة فــارق الـدين بيــنهام هـي دعــوة للكفـر وهــدم  ألخيـه املــسلم مـن احلقــوق دون مرا
  .األساس واألصل الذي يقوم عليه اإلسالم

َهاَيٰٓ ﴿:  قـال اهللا يُّ
َ
ِينَ ٱ أ ْ  لَّ ْ  َ  َءاَمُنوا وۡ  َرىٰٓ لََّصٰ ٱوَ  ُهودَ ۡلَ ٱ َتتَِّخُذوا

َ
ٓ أ  َءۘ ِلَا

وۡ  ُضُهمۡ َبعۡ 
َ
ٓ أ َُّهم َوَمن ٖضۚ َبعۡ  ءُ ِلَا َ ٱ إِنَّ  ُهۡمۗ ِمنۡ  ۥفَإِنَّهُ  ّمِنُكمۡ  َيَتَول  مَ َقـوۡ لۡ ٱ ِديَيۡهـ َ  َّ

ٰ ٱ   .]٥١: دة املائ[ ﴾٥١ لِِميَ لظَّ
َ  ُهودُ ۡلَ ٱ َعنَك  َضٰ تَرۡ  َولَن ﴿ : سـبحانهوقـال ٰ  َرىٰ لََّصٰ ٱ َو  ِملَّـَتُهۡمۗ  تَتَّبِعَ  َحتَّ
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ِ ٱ ُهَدى إِنَّ  قُۡل  ۡ ٱ ُهوَ  َّ هۡ  َت تََّبعۡ ٱ َولَئِنِ  ُهَدٰىۗ ل
َ
ٓ أ ِيٱ دَ َبعۡ  َءُهمَوا ٓ  لَّ  مِ عِلۡ لۡ ٱ ِمنَ  َءكَ َجا

ِ ٱ ِمنَ  لََك  َما َ  َوِلّٖ  ِمن َّ   .]١٢٠: البقرة[ ﴾١٢٠ نَِصيٍ  َو
َهاَيٰٓ  ﴿ : سبحانهوقال يُّ

َ
ِينَ ٱ أ ْ  لَّ ْ َتتَِّخذُ  َ  َءاَمُنوا ٰ لۡ ٱ وا وۡ  فِرِينَ َك

َ
ٓ أ  ُدونِ   ِمن  ءَ ِلَا

ۡ ٱ تُرِيُدونَ  ِمنَِيۚ ُمؤۡ ل
َ
ن أ

َ
ْ َتۡ  أ ِ  َعلُوا َّ بِيًنا انٗ َطٰ ُسلۡ  ُكمۡ َعلَيۡ  ِ   .]١٤٤: النساء[ ﴾١٤٤ مُّ

والــسالم العــاملي ال يمكــن أن يتحقــق إال يف حالــة واحــدة فقــط هــي أن يــسود 
حــــاء األرض ويكــــون الــــدين كلــــه هللا , دون أن ُيكــــره النــــاس عــــىل اإلســــالم مجيــــع أ

ا حتـــت ســـلطانه, ويتكفـــل هلـــم اإلســـالم الـــدخول يف اإلســـالم بعـــد أن يـــدخلوا مجيًعـــ
  .بحفظ حقوقهم وتوفري األمن والسالم

أمـــــا الـــــسالم الـــــذي يـــــدعون إليـــــه فهـــــو يف احلقيقـــــة دعـــــوة للخـــــضوع واالنقيـــــاد 
راهتـــا لـــسلطان الكفـــر, بحيـــث تكـــون الـــسيادة للـــدول الكـــربى الكـــافرة وتكـــون قرا 

راهتـا إال خادمـة ذوحدها التي هلا حق االحرتام والتقديس والتنفيـ , ولـن تكـون قرا
قـــع أصـــدق دليـــل عـــىل ذلـــك وال ذملـــصاحلها حاميـــة لنفو هـــا حمققـــة ألهـــدافها, والوا

أن ينقــسم العــامل إىل إســـالمي  ممــن يـــرفض العاقــل أن ُينبــه إليـــه, ولكــن عجًبــاحيتــاج 
يقبـل مـن جهـة أخـرى , وني اإلسالم والكفرهو مقتىض التفريق بووغري إسالمي, 

بــني مــن ويميِّــز عــىل أساســها  التقــسيامت التــي وضــعها املحتلــون خلدمــة مــصاحلهم,
 يف ذلــــك قمــــة التطــــور والرقــــي ويــــرىهــــو مــــواطن ومــــن هــــو أجنبــــي عــــن الــــوطن, 

  . واهلواناالنتكاساحلضاري, وهو قمة 
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ة؟): ٩٢(س  و   ما هو موقف املسلم من الرشعية ا
ذهــــان لرتســــيخه يف أ كثــــًريا اليــــوم  بــــه ُينــــادىٰ )  الدوليــــةالــــرشعية(صطلح مــــ: ج
بتحــريم اخلــروج عــىل ( وتــارة ,)بــاحرتام الــرشعية الدوليــة (ا ينــادون , أحياًنــالنــاس

  ).بااللتزام بقرارات الرشعية الدولية (ا, وأحيانً )الرشعية الدولية
 والقـــــــــوانني الـــــــــرشعية الدوليـــــــــة االحتكـــــــــام وااللتـــــــــزام باملبـــــــــادئواملقـــــــــصود ب

ــــوالتــــرشيعات الوضــــعية التــــي حتُكــــ  لتــــرشيعات اه العالقــــات الدوليــــة وفًقــــم وتوجِّ
الدول الكربى العلامنية الكـافرة التـي تتامشـى مـع أعـرافهم وحتقـق مـصاحلهم, هـذه 
املبادئ والقوانني تصدر عن اهليئات الدوليـة كـاألمم املتحـدة وأجهزهتـا التـي متثـل 

 وتعتــرب املرجعيــة األوىل يف كــل قــضية مــن قــضايا ,دويلالــرشعية الدوليــة والنظــام الــ
عــــات وُيرجــــع إليهــــا األحكــــام والقــــرارات  منهــــا ُتؤخــــذالعــــامل  يف اخلالفــــات والنزا

  .واإلجراءات
وهبـذا تكـون الـرشعية الدوليـة مجلـة مــن األحكـام واملبـادئ اجلاهليـة التـي متثــل 

  .زاع واخلالفالطاغوت الذي حتتكم إليه دول العامل وترجع إليه عند الن
ن بـاهللا  إال بـالكفر بالطـاغوت واإليـامومن املعلوم أن اإلنسان ال يكون مـسلًام 

عً ا وحَكـــًام  ووليـــوحـــده ربـــا ا, وال يبقـــى الرجـــل يف دائـــرة اإلســـالم ا ومعبـــودً  ومـــرشِّ
  .نقض هذا األصل الذي كان به مسلًام حلظة واحدة لو 

ــاالدوليــة هــووهلــذا فــإن موقــف املــسلم مــن الــرشعية    موقفــه مــن الطــاغوت أ
بــد أن يكفــر هبــذه الــرشعية اجلاهليــة وبمــن رشعهــا وبمــن  كــان شــكله وصــورته, ال
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بعهــا أو احرتمهــا أو دعــا إليهــا أو حــّرم اخلــروج عنهــا, فــال رشعيــة وال قدســية وال اتّ 
زل اهللا ورشعه لعباده, فال رشع إال رشعه, وال حكَ  م ألحد غـريه, اعتبار إال ملا أ

  . عىل اخللق غري سلطان أمره ورشعهوال سلطان
فَُحكۡ  ﴿:  ال اهللاــق

َ
حۡ  َوَمنۡ  ُغونَۚ َيبۡ  ِهلِيَّةِ َجٰ لۡ ٱ مَ أ

َ
ِ ٱ ِمنَ  َسنُ أ  اٖ ّلَِقوۡ  امٗ ُحكۡ  َّ

  .]٥٠ :دة املائ[ ﴾٥٠ يُوقُِنونَ 

ِينَ ٱوَ  ﴿ :وقال ْ َكَفُروٓ  لَّ وۡ  ا
َ
ٓ أ ٰ ٱ ؤُُهمُ ِلَا ورِ ٱ ّمِـنَ  رُِجـوَنُهمُيۡ  ُغوُت لطَّ  لُـّ

 َ ِ لَُمٰ ٱ إ ْوَلٰٓ  تِۗ لظُّ
ُ
ۡص  ئَِك أ

َ
ونَ َخٰ  فِيَها ُهمۡ  لَّارِۖ ٱ ُب َحٰ أ   .]٢٥٧: البقرة[ ﴾٢٥٧ ِلُ

لَمۡ  ﴿ :وقال
َ
َ  تَرَ  أ ِ ِينَ ٱ إ نَُّهمۡ  ُعُمونَ يَزۡ  لَّ

َ
ْ  أ ٓ  َءاَمُنوا نزَِل  بَِما

ُ
ٓ  َك إَِلۡـ أ نـزَِل  َوَمـا

ُ
 أ

ن يُرِيُدونَ  لَِك َقبۡ  ِمن
َ
ْ َيَتَحاَكُموٓ  أ َ  ا ِ ٰ لٱ إ ِمـُروٓ  َوقَـدۡ  ُغـوتِ طَّ

ُ
ْ أ ن ا

َ
ْ يَكۡ  أ  ۦۖ بِـهِ  ُفـُروا

يۡ ٱ َوُيرِيدُ  ن نُ َطٰ لشَّ
َ
ٰ  يُِضلَُّهمۡ  أ ۢ َضَل   .]٦٠: النساء[ ﴾٦٠ ابَعِيدٗ  َ

يمقراطيةما ): ٩٣(س   ؟الفرق بني حرية اإلسالم وحرية ا
ــــــة بــــــنيالفــــــرق : ج ــــــة التــــــي يمنحهــــــا اإلســــــالم ألتباعــــــه وخمالفيــــــه واحلري  احلري

  :ا, يظهر ذلك من خالل هذه النقاط فرق كبري جدً الديمقراطية
ا عـــىل التحـــرر مـــن عبوديـــة البـــرش بعـــضهم لـــبعض اإلســـالم يقـــوم أساًســـ −١

 قُۡل  ﴿:  هللا وحـده, قـال اهللا تعـاىلا يف كـوهنم عبيـًداواملساواة بينهم مجيًعـ
هۡ َيٰٓ 
َ
ْ َتَعالَوۡ  بِ ِكَتٰ لۡ ٱ َل أ ٰ  ا َ ِ ٓ  َكَِمةٖ  إ ِۢ َسَوا َّ  َنُكمۡ َوَبۡيـ َنَنـابَيۡ  ء

َ
َّ  ُبـدَ َنعۡ  أ ِ  إ

َ ٱ َّ  َ َ  ا ٔٗ َشۡي  ۦبِهِ  كَ نُۡشِ  َو رۡ  ًضاَبۡعـ ُضَناَبعۡ  َيتَِّخذَ  َو
َ
 ُدونِ  ّمِـن اَباٗبـأ

ِۚ ٱ ن لِبََشٍ  َكنَ  َما ﴿ :وقـال, ]٦٤:  عمرانآل[ ﴾َّ
َ
ُ ٱ تَِيهُ يُؤۡ  أ  َب ِكَتٰـلۡ ٱ َّ
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ةَ ٱوَ  مَ كۡ لُۡ ٱوَ  ْ  لِلنَّـاِس  َيُقـوَل  ُثمَّ  لُُّبوَّ ِ  اِعَبـادٗ  ُكونُـوا
ِ ٱ ُدونِ  ِمـن ّ َّ 

 ٰ ْ  ِكنَوَل ٰ  ُكونُوا  ُكنـُتمۡ  َوبَِمـا َب ِكَتٰـلۡ ٱ ُتَعّلُِمـونَ  ُكنـُتمۡ  بَِمـا نَ  ۧنِّيِ َربَّ
َ  ٧٩ رُُســونَ تَدۡ    َو

ۡ
ن ُمَرُكمۡ يَــأ

َ
ْ  أ ۡ ٱ َتتَِّخــُذوا رۡ  نَ  ۧلَّبـِـّيِ ٱوَ  ئَِكــةَ َمَلٰٓ ل

َ
ۗ أ  َبابًــا

 
ۡ
يَأ
َ
ِ  ُمرُُكمأ نُتم إِذۡ  دَ َبعۡ  رِ ُكفۡ لۡ ٱب

َ
 .]٨٠−٧٩:  عمرانآل[ ﴾٨٠ لُِمونَ مُّسۡ  أ

مــون مــن هــذه احلريــة والعــزة والــرشف وأمــا يف الديمقراطيــة فالنــاس حمرُ 
مــة, وال يــشعرون بــأهنم مجيًعــ ا ســواء احلـــاكم ا واحــدً ا يعبـــدون ربــوالكرا

واملحكــوم; ألن الديمقراطيــة تقــوم عــىل تعبيــد النــاس بعــضهم لــبعض, 
ع والبــ حتــى لــو أن الــشعب كلــه بــع, واقي يــسمع ويطيــع ويتّ بعــضهم يــرشِّ

ًعا  ملـــا خرجـــوا عـــن ُذل العبوديـــة لغـــري اهللا; ألهنـــم ســـيكونون صـــار مـــرشِّ
  .ا ألهوائهم وشياطينهمعبيدً 

واحلريــــة ال بــــد هلــــا مــــن ضــــابط وإال صــــارت فــــوىض, ومل يــــأت اإلســــالم  −٢
م الناس من احلرية ولكن ليضبطها بالضابط التي ال تصح بدونه, ليحرُ 

فيكـــون الـــضابط الفـــرد أو املجتمـــع يف إطـــاره,  اإلســـالم يـــسمح بحريـــةف
للحريـــة هـــو رشع العلـــيم احلكـــيم اخلبـــري الـــذي خلـــق النـــاس ويعلـــم مـــا 
يصلحهم, أما حريـة الديمقراطيـة فالـضابط هلـا القـانون الوضـعي الـذي 
وضــــعه جمموعــــة مــــن البــــرش ذو عقــــول قــــارصة وفطــــر منحرفــــة وأهــــواء 

ئع الوضــعية ال حريــة وال تنكــر منكــرً ا فاســدة ال تعــرف معروًفــ , فالــرشا ا
 . باعها يف ظل الديمقراطيةيف تركها أو اتّ 
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ٓ  ﴿: واإلســالم ال جيــرب النــاس عــىل اعتناقــه, قــال اهللا تعــاىل −٣ ــ َ  ِف  َراهَ إِۡك
َ  قَد ّلِينِۖ ٱ ۚ لۡ ٱ ِمنَ  دُ لرُّشۡ ٱ تَّبَيَّ ِ يكون  لكن من حقه أن ,]٢٥٦: البقـرة[ ﴾َغّ

ــــه حكــــم أحكــــم احلــــاكمني ورب النــــاس أمجعــــني حكمــــه فــــوق الكــــل أل
كهم وإهلهم, والديمقراطية تكفل احلريـة يف االعتقـاد يف كـل باطـل وملِ 

إال عقيــدة التوحيــد القائمــة عــىل الكفــر بالطــاغوت واإليــامن بــاهللا وحــده 
 .فهذه العقيدة تعترب جريمة يف رشيعة الديمقراطية

 كـــل مـــا قائـــد واألديـــان ألنوالتنـــوع يف العواإلســـالم ال يـــدعو إىل الكفـــر  −٤
ا وصــاحبه خــارس خــالف اإلســالم فهــو باطــل ال يقبلــه اهللا وال ينفــع شــيئً 

ٰ سۡ ۡلِ ٱ َغۡيَ  َتغِ يَبۡ  َوَمن ﴿يف الدنيا واآلخـرة,   َوُهوَ  هُ ِمنۡ  َبَل ُيقۡ  فَلَن ادِينٗ  مِ َل
ِ ٱ ِف  ــلۡ ٱ ِمــنَ  ِخــَرة , وهلــذا فإنــه ال يقبــل ]٨٥:  عمــرانآل[ ﴾٨٥ ِسِينَ َخٰ
ع عـــىل باحل ريـــة املطلقـــة يف االعتقـــاد كـــام تبيحهـــا الديمقراطيـــة, وال يـــشجِّ

 ا فاصــًال دة, ويقــيم حــد الكفــر كــام تفعــل الديمقراطيــة, ويعاقــب عــىل الــرِّ 
 .بينه وبني الكفر, ويميِّز بني أتباعه وخمالفيه وال يساوي بينهم

نـه باملفهوم العلامين الذي يعرفه الناس اليوم, وماإلسالم ضد احلريات  -٥
 وضد الديمقراطيـة التـي تبـيح خمالفـة رشع !حرية نرش الكفر والعصيان

. رب العـــــاملني, بـــــل متنـــــع مـــــن حتكيمـــــه وتـــــرفض أن يكـــــون لـــــه الـــــسيادة
ا مع الديمقراطية وسائر النظم اجلاهلية يف مفهوم فاإلسالم ال يتفق أبدً 

 .احلرية
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   ؟﴾نِ َراهَ ِف ٱّلِي إِكۡ َل  ﴿ : ما معىن قول اهللا تعاىل:)٩٤(س 
  .وهو ال يريده الدخول يف اإلسالم ا عىل أحدً نكره أن جيوزأي ال : ج

ه اإلســــالم عــــىل دينــــه  ومــــن العلــــامء مــــن قــــال أن هــــذه اآليــــة خاصــــة فــــيمن أقــــرَّ
  . املخالف وأخذ اجلزية منه كأهل الكتاب

  .ومنهم من قال هي عامة يف الكفار كلهم
ـصار وروي أن  قـد عنـد اليهـود هلـم أوالد كـان هذه اآلية نزلت يف قوم مـن األ

ههـــــوَّ   عليـــــه فنهـــــاهم اهللا عـــــن  أوالدهـــــمدوهم فلـــــام جـــــاء اهللا باإلســـــالم أرادوا إكـــــرا
  .)١(ذلك

ِ َيَعاىَل  ¶ َعِن ابِْن َقبَّاٍس  ِ  ]٢٥٦:البقـرة[ ﴾َراهَ ِف ٱّلِيـنِ  إِۡكـَل  ﴿ :يِف قَْو
 اَكنَِت : اَل قَ 

َ
ُة ِمَن اْأل

َ
ٌ َفتَْحِلُف  تََكاُد يَِعيُش نَْصاِر َال الَْمْرأ َ  لنَِئْ َخَش لََهـا : لََها َو

ٌ حَكَُهوَِّدنَّهُ  َ  .َو
َ
ْننَاِء اْأل

َ
ْجِليَْت َننُو اجَِّضرِي إَِذا ِفيِهْم نَاٌس ِمْن أ

ُ
ا أ  َفَقالَِت .نَْصارِ  فَلَمَّ

 
َ
ِ : نَْصارُ اْأل ْننَاُؤنَا:يَا رَُسوَل ابَّ

َ
ُ . أ نَْزَل ابَّ

َ
 قَـاَل .﴾ ٱّلِيـنِ َراهَ ِف  إِۡكـَل  ﴿ : فَـأ

  .)٢(ْسَالمِ  اْإلِ  َوَمْن َشاَء َدَخَل يِف ،َمْن َشاَء حَلَِق بِِهمْ : َسِعيُد ْنُن ُجبرَْيٍ 
ا, ا أو كرهً طوعً كلها فرض يف األرض كم اإلسالم جيب أن يُ مع العلم أن ُح 

                                                 

  . الطربيتفسري انظر )١(
 وزاد نــسبته  املنثــور,وذكــره الــسيوطي يف الــدر ,, وابــن حّبــان وصــححهوالبيهقــي , أبــو داودرواه )٢(

ـــــدهإىل ابـــــن امل ـــــذر وابـــــن أيب حـــــاتم وابـــــن من ـــــه, والـــــضياء ,ن األحاديـــــث  يف  املقـــــديسوابـــــن مردوي
  .املختارة
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 يرتك −  أي اإلسالم − لسلطتهولذلك كان جهاد الطلب واجلزية, وبعد فرضه 
ٰ  ﴿,  يف اعتناقهللناس احلرية ٰ  مۡ ـتِلُوهُ َوَق  ّلِينُ ٱ َوَيُكونَ  َنةٞ فِتۡ  تَُكونَ  َ  َحتَّ

ِۚ  ۥُكُّهُ  َّ ْ نَتَهوۡ ٱ فَإِنِ  ِ َ ٱ فَإِنَّ  ا فال[ ﴾٣٩ بَِصيٞ  َملُونَ َيعۡ  بَِما َّ ِيٓ ٱ وَ ـهُ  ﴿ ،]٣٩ :األ  لَّ
رۡ 
َ
ِ  ۥرَُسوَلُ  َسَل أ  ٱب

ۡ َ  ۥِهَرهُ ِلُظۡ  قِّ لَۡ ٱ َودِينِ  ُهَدىٰ ل ۡ ٱ َكرِهَ  َولَوۡ  ۦُكِّهِ  ّلِينِ ٱ َ  ُكونَ ُمۡشِ ل
  .]٩: الصف[ ﴾٩

 الـــــسيف كوســـــيلة لإلقنـــــاع وإال ملـــــا بقـــــي هيـــــودي وال اإلســـــالم ال يـــــستعملو
ولكـــــن يـــــستعمل القـــــوة , نـــــرصاين وال جمـــــويس يف الـــــبالد التـــــي حكمهـــــا املـــــسلمون

 مــــــن كوســــــيلة لتحطــــــيم القــــــوى املتحكمــــــة يف رؤوس العبــــــاد والتــــــي متنــــــع النــــــاس
  .اإلسالم

ِ :قَاَل   ؓ ةَ دَ يْ رَ  بُ نْ قَ  ْو  ☺ اَكَن رَُسوُل ابَّ
َ
ِمرًيا بَلَ َجـيٍْش، أ

َ
َر أ مَّ

َ
إَِذا أ

 ِ ِتِه بِتَْقَوى ابَّ وَْصاُه يِف َخاصَّ
َ
يٍَّة، أ ا، ُعـمَّ قَـاَل رَسِ : ، َوَمْن َمَعُه ِمَن الُْمْسِلِمنَي َخـرْيً

» ِ ِ اْغُزوا بِاْسِم ابَّ ِ  يِف َسِبيِل ابَّ ، اْغـُزوا َوَال َيُغلُّـوا، َوَال ، قَاتِلُوا َمْن َكَفَر بِـابَّ
ِكنَي،  ـًدا، َوإَِذا لَِقيـَت َعـُدوََّك ِمـَن الُْمـرْشِ ِ َيْغِدُروا، َوَال َيْمثُلُوا، َوَال َيْقتُلُـوا َو

ْو ِخَالٍل -فَاْدُقُهْم إِىَل ثََالِث ِخَصاٍل 
َ
َجابُوَك فَ - أ

َ
تُُهنَّ َما أ فَّ

َ
اْقبَْل ِمنُْهْم، َوُكـفَّ  فَك

َجابُوَك، فَاْقبَْل ِمنُْهْم، َوُكفَّ َقنُْهْم، ُعمَّ اْدُقُهـْم 
َ
إِْن أ

َقنُْهْم، اْدُقُهْم إِىَل اْإلِْسَالِم، فَ
ُهْم إِْن َفَعلُوا َذلَِك فَلَُهـمْ  غَّ

َ
ْخرِبُْهْم ك

َ
ِل ِمْن َدارِِهْم إِىَل َداِر الُْمَهاِجِريَن، َوأ  إِىَل احكََّحوُّ

ْخرِبُْهْم 
َ
لُوا ِمنَْها، فَأ ْن َفتََحوَّ

َ
بَْوا أ

َ
إِْن أ

َما لِلُْمَهاِجِريَن، وََعلَيِْهْم َما بَلَ الُْمَهاِجِريَن، فَ
ِي جَيْـِري بَلَ 

َّ ْعَراِب الُْمْسِلِمنَي، جَيِْري َعلَيِْهْم ُحْكُم اِهللا ا
َ
ُهْم يَُكونُوَن َكأ غَّ

َ
ك

 َ ــْؤِمِننَي، َوَال يَُكــوُن ل ــَع الُْم ــُدوا َم ْن جُيَاِه
َ
ٌء إِالَّ أ ْ َ ِء  ــيَفْ ــِة َوالْ ــْم يِف الَْغِنيَم ُه
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َجـابُوَك فَاْقبَـْل ِمـنُْهْم، َوُكـفَّ 
َ
إِْن ُهْم أ

ْزَيَة، فَ بَْوا فََسلُْهُم اجْلِ
َ
إِْن ُهْم أ

الُْمْسِلِمنَي، فَ
 ِ بَْوا فَاْستَِعْن بِابَّ

َ
إِْن ُهْم أ

  .)١( » َوقَاتِلُْهمْ َقنُْهْم، فَ
  ؟ من دعوة حرية املرأةاملسلمما هو موقف ): ٩٥(س 

ة : ج  ينــادي هبــا الكفــار العلامنيــون هــي جــزء مــن العلامنيــة التــي التــيحريــة املــرأ
ة كالرجـل هلـا  ترفض تدخل الدين يف حياة اإلنـسان الشخـصية, ويزعمـون أن املـرأ

ـــًض تـــرصفاهتا الشخـــصية يف لباســـها مـــثًال مطلـــق احلريـــة يف  ا,  ويف ســـلوكها اجلنـــيس أ
مــــن حقهــــا أن تظهــــر كامــــل زينتهــــا أو ختفيهــــا, وأن ختــــالط مــــن الرجــــال مــــن تــــشاء, 

ط أال وتتخذ معهم العالقة التي تريد, كل ذلك مباح هلا من غـري أي قيـد دينـي ْرش 
ــه حيفــظ حريتهــا وحيرســها  تتجــاوز مــا يــسمح بــه القــانون الوضــعي الــذي يزعمــون أ

م إال االغتصابحيث يبيح هلا الزنا والتربج والسفور وال حي   .رِّ
وهذه احلرية املزعومة ختالف مبدأ اإلسـالم القـائم عـىل إخـالص العبوديـة هللا 
بقبول رشعه واالنقيـاد لـه ورفـض مـا خالفـه, واخلـروج عـن داعيـة اهلـوى والـشهوة 

  .والوقوف عند حدود اهللا وحمارمه
نية ويكفـــر هبـــا وبالـــداعيني إل يهـــا فاملـــسلم يـــرفض هـــذه احلريـــة البهيميـــة الـــشهوا

جني هلــا ألهنــا خــروج عــن عبوديــة اهللا إىل عبوديــة اهلــوى والــشهوة وانتهــاك  واملــروِّ
  .رصيح حلدود اهللا وحتليل ملا حرم اهللا الذي له وحده احلكم والترشيع

                                                 

   . رواه مسلم)١(
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ـــ كـــان ذكـــرً واملـــسلم ســـواءٌ  ثـــى يـــؤمن إيامًن ا بـــأن مـــا رشعـــه اهللا مـــن ا جازًمـــا أو أ
اهليــة,  وأعـدل وأحكــم ممـا عنـد اجلاحلـالل واحلـرام ومـا وضــعه لـه مـن احلــدود خـريٌ 

  . وحمبة وطواعيةوينقاد حلكم اهللا عن رًضا
ة مــن حقوقهــا ومل جيعلهــا أَ  ــِرم املــرأ دة مــة خادمــة للرجــل مــستعبَ واإلســالم مل َحيْ

ـــًض والـــدهياا عـــىل زوجهـــا وأوالدهـــا وعنـــده, بـــل جعـــل هلـــا حقوًقـــ ا,  وعـــىل الدولـــة أ
عهــــا مــــن خلــــق الــــذكر َرش وجعــــل عليهــــا واجبــــات, كــــل ذلــــك بحــــدود وضــــوابط 

ثـــى وهـــو أعلـــم بـــام يـــصلحهام, وال يظلـــم عنـــده أحـــد, ســـبحانه وتعـــاىل العلـــيم  واأل
  .اخلبري

ِيٱ ُل ِمثۡ  َولَُهنَّ  ﴿: قـال اهللا تعـاىل ۡ ٱبِـ ِهنَّ َعلَـيۡ  لَّ  ِهنَّ َعلَـيۡ  َولِلرَِّجـالِ  ُروِفۚ َمعۡ ل
 ۗ ُ ٱوَ  َدرََجةٞ   .]٢٢٨: البقرة[ ﴾٢٢٨ َحِكيمٌ  َعزِيزٌ  َّ

ٰ  ﴿: هللا تعاىلقال ا ٓ َي َحدٖ  ُتَّ لَسۡ  لَِّبِّ ٱ ءَ نَِسا
َ
ٓ ٱ ّمِـنَ  َكأ َقۡيـٱ إِنِ  ءِ لّنِـَسا ۚ تَّ َ  ُتَّ  فَـ

ِ  نَ َضعۡ َتۡ  ِيٱ َمعَ َفَيطۡ  لِ َقوۡ لۡ ٱب عۡ  ٗ قَوۡ  نَ َوقُلۡ  َمَرٞض  ۦبِهِ قَلۡ  ِف  لَّ  ِف  نَ َوقَـرۡ  ٣٢ اُروٗفـمَّ
َ  ُبُيوتُِكنَّ   ٱ لِيَّةِ هِ َجٰ لۡ ٱ َتَبُّجَ  نَ َتَبَّجۡ  َو

ُ
ۖ ۡل قِۡمـ وَلٰ

َ
لَوٰ ٱ نَ َوأ َكـوٰ ٱ َوَءاتِـيَ  ةَ لـصَّ  ةَ لزَّ

ِطعۡ 
َ
َ ٱ نَ َوأ َما ۥٓۚ َورَُسوَلُ  َّ ُ ٱ يُرِيدُ  إِنَّ ۡهـ َس ـلرِّۡجـٱ َعـنُكمُ  هَِب ِلُذۡ  َّ

َ
 تِ ۡيـۡلَ ٱ َل ـأ

  .]٣٣−٣٢: األحزاب[ ﴾٣٣ اِهيٗ َتطۡ  َوُيَطّهَِرُكمۡ 
َهاَيٰٓ  ﴿ :وقـال يُّ

َ
زۡ  لقُ  لَِّبُّ ٱ أ

َ
ٰ ّلِ ٓ  َوَبَناتَِك  ِجَك َو ۡ ٱ ءِ َونَِسا  نِيَ يُدۡ  ِمنِيَ ُمؤۡ ل

ٰ  ِمن ِهنَّ َعلَيۡ  ۚ َجَل ٰ  بِيبِِهنَّ دۡ  لَِك َذ
َ
ن َنٰٓ أ

َ
َ  نَ َرفۡ ُيعۡ  أ ُ ٱ َوَكنَ  َنۗ َذيۡ يُؤۡ  فَ  ارَِّحيمٗ  اَغُفورٗ  َّ

  .]٥٩: األحزاب[ ﴾٥٩
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َمــا ﴿ :تأمــل قولــه ُ ٱ يُرِيــدُ  إِنَّ ۡهــ َس لــرِّجۡ ٱ ُكمُ َعــن هَِب ِلُــذۡ  َّ
َ
ــۡلَ ٱ َل أ  تِ ۡي

  .﴾اِهيٗ َتطۡ  َوُيَطّهَِرُكمۡ 
ٰ  ﴿: وقوله دۡ  لَِك َذ

َ
ن َنٰٓ أ

َ
َ  نَ َرفۡ ُيعۡ  أ   .﴾َنۗ َذيۡ يُؤۡ  فَ

َ يِف . ..«: ☺وقــال رســول اهللا  ــايَُّقوا ابَّ ــَساءِ فَ ــْذُيُموُهنَّ ، النِّ َخ
َ
ــإِنَُّكْم أ

 فَ
 ِ َماِن ابَّ

َ
ِ  َواْستَْحلَلْتُْم فُُروَجهُ ،بِأ ْن َال ،نَّ بَِكِلَمـِة ابَّ

َ
 يُـوِطنْئَ  َولَُكـْم َعلَـيِْهنَّ أ

َحًدا تَْكَرُهونَهُ 
َ
ٍح ،فُرَُشُكْم أ ًبا َلرْيَ ُمرَبِّ ُبوُهنَّ رَضْ إِْن َفَعلَْن َذلَِك فَارْضِ

 َولَُهـنَّ ، فَ
  .)١(»َعلَيُْكْم ِرْزُقُهنَّ َوِكْسَوُيُهنَّ بِالَْمْعُروِف 

  ؟ الكفارم من مدارس املسلموقفما هو ): ٩٦(س 
التـــي يـــتعلم فيهـــا الطفـــل اخلـــط والكتابـــة والقـــراءة واحلـــساب دارس املـــ أمـــا: ج

ا تقنيـــة جتريبيـــة مباحـــة م علوًمــ تقـــدّ ومــا هـــو مبـــاح ورضوري للطفــل, وكـــذلك التـــي
فقــط, مثــل معاهــد التكــوين واجلامعــات املتخصــصة جيــوز للمــسلم أن يــتعلم فيهــا 

  . ينفعهعلًام 
ة ِخّصيـاحل التعليم األوىل فغالبً وأما املدارس يف مر  لرتبيـة ًصاا مـا تكـون ُمعـدَّ

األجيــــال الرتبيــــة التــــي تناســــب واقــــع البلــــد والنظــــام الــــسائد فيهــــا والــــدين الغالــــب 
م الرتبيــة التــي حتمــل عقائــدهم وأخالقهــم بطريقــة اليــوم تقــدّ عليهــا, وهلــذا نجــدها 

  . املختصون يف علم الرتبية ال يتفطن هلا إالأخرىا ا أو ماكرة أحيانً رصحية أحيانً 

                                                 

  . رواه مسلم)١(
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 الـــوالء الكامـــل للـــوطن ومبادئـــه ومـــن األمـــور الواضـــحة تربيـــة األجيـــال عـــىل
وختليــــد أجمــــاده  واملــــشاركة يف أعيــــاده والــــدفاع عنــــه ولــــو بــــالوقوف ضــــد اإلســــالم,

  .اجلاهلية وغري ذلك
وكــــذلك النظــــرة املاديــــة للحيــــاة حيــــث يــــسعون بطريقــــة خبيثــــة لرتســــيخ مبــــدأ 

ا يف أن خــــرج جيــــل ال يامنــــع بفــــصل الــــدين عــــن احليــــاة وال يــــرى حرًجــــالعلامنيــــة ليت
  . حيكم حياته قانون وضعي

  . وغري ذلك من األمور التي ختالف اإلسالم
 كـــام موه للكفـــار لريّبـــوهنممقـــدّ فالـــذين يرســـلون أبنـــاءهم هلـــذه املـــدارس إنـــام ي

وا فطــرهتم الــسليمة لينــَش شــاءوا,   رســول اهللا  قــالئوا عــىل ديــنهم وعقائــدهم,ويغــريِّ
َسانِهِ « :☺ ْو ُفَمجِّ

َ
انِِه أ َ ْو ُفنَرصِّ

َ
بََواُه ُفَهوَِّدانِِه أ

َ
ُ بَلَ الِْفْطَرِة، فَأ َ , )١(»لُكُّ َمْولُوٍد يُو

 كبــري عــىل فطــرة الطفــل, ويف مــدارس  كــان األب أو املدرســة لــه تــأثريٌ فــاملريب ســواءٌ 
بــد   مــا هــي عليــه, بــل المــون الطفــل اإلســالم, وال يبقــون فطرتــه عــىلالكفــار ال يعلّ 

مـه أوالدهـم يف ومن الصعب أن يمحو اآلباء مـا تعلّ  أن يتأثر برتبيتهم ومناهجهم,
  .هذه املدارس, ويف كثري من املدارس يفعل األطفال الكفر ويقولونه

, وال يرتك ابنه ب أبناءه ما فيها من كفر ومنكراتعىل املسلم أن جيتنب وجينِّ ف
قبـــه بعـــد حـــنيوالـــذي ســـتظهر عم  بكفـــرهذهنـــه للكفـــار حيـــشون , ومـــن مل يـــستطع وا

                                                 

  . اإلسالمهي والفطرة .ومسلم,  البخاريرواه )١(
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بـل ا, يـمِّ  أُ وال يعنـي هـذا أن يـرتك ابنـه جـاهًال فعليه أن جيتنبها ليسلم له والبنه دينه, 
قـع وفـق و عليه أن يصرب عـىل تربيـة أبنائـه ويتحمـل التعـب يف ذلـك, يتعامـل مـع الوا

   .نجي أهله من النارمعطياته بام لديه من حيلة حتى يُ 
َهاَيٰٓ  ﴿:  اهللا تعاىلقال يُّ

َ
ِينَ ٱ أ ْ  لَّ ْ قُوٓ  َءاَمُنوا نُفَسُكمۡ  ا

َ
هۡ  أ

َ
 َوقُوُدَها انَارٗ  لِيُكمۡ َوأ

  .]٦: التحريم[ ﴾َجاَرةُ ۡلِ ٱوَ  لَّاُس ٱ
َال « :اَل  قَ هُ نَّ كَ   ☺يِبِّ  اجَّ ِن عَ  ¶ رَ مَ  قُ ِن  ابْ ِن عَ 

َ
 َولُكُُّكْم ، لُكُُّكْم َراٍع أ

  ،َمْسئُوٌل َقْن َرِقيَِّتهِ 
َ
ِ فَاْأل َّ  ، َوُهَو َمـْسئُوٌل َقـْن َرِقيَِّتـهِ ، بَلَ اجَّاِس َراٍع يِمرُي ا

ْهِل بَيِْتهِ 
َ
ُة َراِقيٌَة بَلَ َنيْـِت َنْعِلَهـا ، َوُهَو َمْسئُوٌل َقنُْهمْ ،َوالرَُّجُل َراٍع بَلَ أ

َ
 َوالَْمْرأ

هِ  ِ
َ َال ،هِ َوُهَو َمـْسئُوٌل َقنْـهُ  َماِل َسيِّدِ  َوالَْعبُْد َراٍع بَلَ ، َوىِهَ َمْسئُولٌَة َقنُْهمْ ،َوَو

َ
  أ

  .)١(» َولُكُُّكْم َمْسئُوٌل َقْن َرِقيَِّتهِ ،فلَُكُُّكْم َراٍع 
يه إن اكنا مرشكَ ): ٩٧(س    ني؟ما هو موقف املسلم من وا

لـــدين عـــىل األبنـــاء مـــن احلقـــوق التـــي حـــرص اإلســـالم عـــىل أدائهـــا : ج حـــق الوا
ر مـــن الت ـــم قـــدرها وحـــذَّ لـــدين وحـــّذر مـــن عقـــوقهام, فـــريط فيهـــا, فـــأمر بـــربِّ وعظَّ  الوا

ــــاهللا وجعــــل  لــــدين مقروًن ا بحقــــه يف أكثــــر مــــن موضــــع يف كتابــــه يف  حــــق الوا
ْ َتَعالَوۡ  قُۡل  ﴿: السور املكية واملدنيـة, قـال اهللا تعـاىل تۡ  ا

َ
 ُكۡمۖ َعلَيۡ  َربُُّكمۡ  َحرَّمَ  َما ُل أ

 َّ
َ
ْ تُۡشِ  أ ۖ  ٔٗ َشۡي  ۦبِهِ  ُكوا ِ  ا ٰ لۡ ٱَوب يۡ َو ۖ نٗ َسٰ إِحۡ  نِ ِلَ عام[ ﴾ا   .]١٥١: األ
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لـــدين وإن كانـــا مـــرشكني كـــام يف قولـــه    :  واإلســـالم يـــأمر باإلحـــسان للوا
يۡ  ﴿ ٰ  نَ نَسٰ ۡلِ ٱ َناَوَوصَّ يۡ بَِو هُ  هُ َحَلَتۡ  هِ ِلَ مُّ

ُ
ٰ  ًناَوهۡ  ۥأ َ نِ  َعَمـۡيِ  ِف  ۥلُهُ َوفِـَصٰ  نٖ َوۡهـ َ

َ
 أ

ٰ  ِ  ُكرۡ شۡ ٱ يۡ َولَِو َّ  َك ِلَ َ ِ ۡ ٱ إ ٰٓ  َهَداكَ َجٰ  ن ١٤ َمِصيُ ل َ ن َ
َ
 لَـَك  َس لَيۡ  َما ِب  كَ تُۡشِ  أ

َ  مٞ ِعلۡ  ۦبِهِ  ۖ تُِطعۡ  فَ نۡ ٱ ِف  ُهَماَوَصاِحبۡ  ُهَما ۖ ُروفٗ َمعۡ  َيالُّ نَاَب  َمنۡ  َسبِيَل  تَّبِعۡ ٱوَ  ا
َ
ۚ  أ َّ َ ِ  ُثمَّ  إ

 َّ َ ِ نَّبُِئُكم ِجُعُكمۡ َمرۡ  إ
ُ
  .]١٥−١٤: لقامن[ ﴾١٥ َملُونَ َتعۡ  ُكنُتمۡ  بَِما فَأ

مهـا ومـصاحبتهام بـاملعروف وإن كانــ  مـرشكني, وهنـى عـن طــاعتهام يف افـأمر بِِربِّ
  . الرشك باهللا ومعصيته

نِيِه  بِْن ُمْصَعِب  نْ قَ 
َ
نَُّه نََزلَْت ِفيِه آيَاٌت ِمَن الُْقـْرآنِ   ؓ َسْعٍد َقْن أ

َ
 ،ك

ْن َال :قال
َ
مُّ َسْعٍد أ

ُ
بَـدً  َحلََفْت أ

َ
َّ يَْكُفـَر بِِديِنـِه َوَال ا تَُكلَِّمُه أ ُكـَل َوَال  َحـ

ْ
  تَأ

نَا آُمرُ :قَالَْت . ترَْشََب 
َ
َك َوأ مُّ

ُ
نَا أ

َ
يَْك َوأ َ ِ اَك بَِوا َ وَصَّ نَّ ابَّ

َ
 :قَـاَل . َك بَِهـَذا َزَقْمَت أ

َ َمَكثَْت ثََال  ِ َّ ُغ ُ ُقمَ . َعلَيَْها ِمَن اجْلَْهدِ ثًا َح َ اَرُة فََسَقاَها  َفَقاَم اْنٌن لََها ُفَقاُل 
 ُ نَْزَل ابَّ

َ
ـيْنَا  ﴿ : الُْقـْرآِن َهـِذهِ اآليَـةَ  يِف فََجَعلَْت تَْدُعو بَلَ َسْعٍد فَأ َووَصَّ

يِْه ُحْسنًا َ ِ ِ ﴿ ﴾اِإلنَْساَن بَِوا ْن ترُْشَِك 
َ
وََصاِحبُْهَما ﴿ َوِفيَها ﴾َوإِْن َجاَهَداَك بَلَ أ

ْغيَا َمْعُروفًايِف  ُّ   .)١(﴾ ا
  . الرشكيفأمه وهناه أن يطيعها ب الِربِّ عىل ا  سعدً اهللا فحث 

ْسَماءَ  نْ قَ 
َ
ِ بَْكٍر  بِنِْت أ

َ
يمِّ َراِغبًَة يِف َقْهِد اجَّـيِبِّ : قَالَْت ¶ أ

ُ
تَتيِْن أ

َ
 أ

لُْت اجَّيِبَّ ,☺
َ
ُ َيَعـاىَل : قَاَل اْنُن ُقيَيْنَةَ . َغَعمْ : قَاَل ؟ آِصلَُها☺ فََسأ نَْزَل ابَّ

َ
 فَـأ
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ُ َعِن  ﴿ :يَهافِ  يِن َال َفنَْهاُكْم ابَّ ِّ يَن لَْم ُفَقاتِلُوُكْم يِف ا ِ
َّ   .)١(﴾ ا

لديـه املـرشكني أن يـدعَومها إىل اإلسـالم برفـق  مه املـسلم لوا ومن أعظم ما يقدِّ
  . يف دعوة أبيه لإلسالم♠ ولني وجيتهد يف ذلك كام اجتهد إبراهيم

ٰ إِبۡ  بِ َتٰ كِ لۡ ٱ ِف  ُكرۡ ذۡ ٱوَ  ﴿: قال اهللا تعاىل هُ  هِيمَۚ َر يقٗ  َكنَ  ۥإِنَـّ  إِذۡ  ٤١ نَّبِيًّـا اِصـّدِ
بِيهِ  قَاَل 

َ
بَتِ َيٰٓ  ِل

َ
َ  َمعُ يَسۡ  َ  َما ُبدُ َتعۡ  لِمَ  أ َ  ِصُ ُيۡبـ َو  ٤٢ ا ٔٗ َشـۡي  َعنـَك  ِن ُيۡغـ َو

بَتِ َيٰٓ 
َ
ٓ  قَدۡ  إِّنِ  أ   لَمۡ  َما مِ عِلۡ لۡ ٱ ِمنَ  َءِن َجا

ۡ
ۡهـ ِنٓ تَّبِعۡ ٱفَـ تَِك يَأ

َ
ٰ  كَ دِ أ  ٤٣ اَسـوِيّٗ  اطٗ ِصـَر

بَتِ َيٰٓ 
َ
يۡ ٱ ُبدِ َتعۡ  َ  أ يۡ ٱ إِنَّ  َنۖ َطٰ لشَّ بَتِ َيٰٓ  ٤٤ اَعِصيّٗ  لِلرَّ َكنَ  نَ َطٰ لشَّ

َ
ٓ  أ َخاُف  إِّنِ

َ
 أ

ن
َ
َك  أ يۡ  َفَتُكونَ  لرَّٱ ّمِنَ  َعَذابٞ  َيَمسَّ َراِغٌب  قَاَل  ٤٥ اَولِّٗ  نِ َطٰ لِلشَّ

َ
نَت  أ

َ
 َعـنۡ  أ

ٰ إِبۡ َيٰٓ  َءالَِهِت  رۡ  تَنَتهِ  لَّمۡ  لَئِن هِيُمۖ َر
َ
ٰ  قَـاَل  ٤٦ اَملِّيٗـ ِن ُجرۡ هۡ ٱوَ  ُجَنََّكۖ َل  َكۖ َعلَۡيـ مٌ َسـَل

سۡ 
َ
ۖ  لََك  فِرُ َتغۡ َسأ ٓ   .]٤٧−٤١: مريم[ ﴾ ٤٧ اَحفِيّٗ  ِب  َكنَ  ۥإِنَّهُ  َرّبِ

وقـــد هنـــى اهللا املـــؤمنني عـــن االســـتغفار للمـــرشكني الـــذين مـــاتوا عـــىل كفـــرهم, 
ن يَۡسَتۡغفُِرواْ لِۡلُمـۡشِكَِي َولَـۡو َكنُـٓواْ مَ  ﴿: قـال

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ ِ َوٱلَّ ا َكَن لِلنَِّبّ

ۡصَحُٰب ٱۡلَِحـيِم 
َ
ُهۡم أ نَّ

َ
َ لَُهۡم أ ْوِل قُۡرَبٰ ِمۢن َبۡعِد َما تَبَيَّ

ُ
 َوَمـا َكَن ٱۡسـتِۡغَفاُر ١١٣أ

 ٖ وِۡعَدة َّ َعن مَّ ِ بِيهِ إ
َ
نَُّهۥ َعُدوّٞ َعَدَهآ  وَ إِبَۡرٰهِيَم ِل

َ
ۥٓ أ َ َلُ ا تَبَيَّ  ِمۡنـُهۚ  إِيَّاهُ فَلَمَّ

َ
أ ِ َتَبَّ َّ ِ ّ

ٰهٌ َحلِيمٞ  وَّ
َ
  .]١١٤−١١٣: التوبة[ ﴾١١٤ إِنَّ إِبَۡرٰهِيَم َل
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   األصغر؟الرشكما هو ): ٩٨(س 
الرشك األصغر هو الرشك الـذي ال ُخيـرج صـاحبه مـن اإلسـالم, وهـو مـن : ج

و   :اعه كثرية , منهاالكبائر, وأ
 صـــاحلة ونيتـــه الريـــاء, ويـــسمى الـــرشك اخلفـــي, وهـــو أن يعمـــل اإلنـــسان أعـــامًال 

ليــست خالــصة لوجــه اهللا, ولكنــه يريــد مــع ذلــك أن حيمــده النــاس عليهــا وحيــسنوا 
  .عليه الثناء

ِيٱكَ  ﴿: قال اهللا تعـاىل ٓ  ۥَمـاَلُ  يُنفِـقُ  لَّ اِس ٱ ءَ رِئَـا , يعنـي ]٢٦٤: البقـرة[ ﴾لَـّ
 , وهــــو رجــــل صــــالح, كــــريميٌّ ليحمــــده النــــاس عليــــه فيقولــــوا هــــو ســــخِ مالــــه ينفــــق 

   . ويمدحوهحسنوا عليه به الثناءفيُ 
ْصَغرُ «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا 

َ
ُْك األ َخاُف َعلَيُْكُم الرشِّ

َ
ْخوََف َما أ

َ
:  قَالُوا،إِنَّ أ

ْصَغُر يَا رَُسوَل اِهللا؟ قَاَل 
َ
ُْك األ َياءُ : َوَما الرشِّ ُ ، َفُقوُل االرِّ  لَُهْم يَْوَم الِْقيَاَمـِة بَّ

ْقَمالِِهمْ 
َ
ْغيَا فَاْغُظُروا َهْل : إَِذا ُجِزَي اجَّاُس بِأ ُّ يَن ُكنْتُْم تَُراُؤوَن يِف ا ِ

َّ اْذَهبُوا إِىَل ا
ُدوَن ِعنَْدُهْم َجَزاءً    .)١(»جَتِ

 نْ قَ وَ 
َ
ِ وَل ُسـ رَ ُت عْ مِ َسـ:  قَـاَل  ؓ ةَ رَ يْ رَ  هُ ِ  أ َل «: وُل ُقـفَ  ملسو هيلع هللا ىلص  ابَّ وَّ

َ
إِنَّ أ

َ يَْومَ  َ ، الِْقيَاَمِة َعلَيِْه رَُجٌل اْستُْشِهدَ اجَّاِس ُفْق ِ
ُ
فَـُه نَِعَمـُه َفَعَرَفَهـا فَأ  ، بِِه َفَعرَّ

َّ اْستُـْشِهْدُت : قَـاَل ؟ َفَما َعِملَْت ِفيَها:قَاَل   ، َكـَذبَْت : قَـاَل ، قَاتَلْـُت ِفيـَك َحـ
                                                 

إســــناده جيــــد, وقــــال :  رواه أمحــــد, والبيهقــــي, والطــــرباين, قــــال املنــــذري يف الرتغيــــب والرتهيــــب)١(
 .رجاله رجال الصحيح: اهليثمي يف املجمع
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َ
َّ  ، َفَقْد ِقيَل ،ءٌ ي َجرِ :ْن ُفَقاَل َولَِكنََّك قَاتَلَْت ِأل ِمَر بِِه فَُسِحَب بَلَ وَْجِهِه َح

ُ
ُعمَّ أ

لىِْقَ يِف 
ُ
 الُْقـْرآنَ ، َورَُجٌل َيَعلََّم الِْعلْمَ ، اجَّارِ أ

َ
َ ، وََعلََّمُه َوقََرأ ِ

ُ
فَـُه نَِعَمـُه  فَـأ  بِـِه َفَعرَّ

ُت ِفيـَك ، الِْعلْـمَ  َيَعلَّْمـُت : قَـاَل ؟ َفَما َعِملَْت ِفيَها: قَاَل ،َفَعَرَفَها
ْ
 وََعلَّْمتُـُه َوقَـَرأ

َُقاَل ، َكَذبَْت : قَاَل ،الُْقْرآنَ  ِ َُقاَل ، َخلِمٌ : َولَِكنََّك َيَعلَّْمَت الِْعلَْم  ِ َت الُْقْرآَن 
ْ
 :  َوقََرأ

لْـىِقَ يِف ، َفَقْد ِقيَل ،ُهَو قَاِرئٌ 
ُ
َّ أ ِمَر بِِه فَُسِحَب بَلَ وَْجِهِه َح

ُ
 َورَُجـٌل ، اجَّـارِ  ُعمَّ أ

ُ َعلَيْهِ  َع ابَّ ْصنَاِف الَْماِل لُكِّهِ ،وَسَّ
َ
ْقَطاُه ِمْن أ

َ
َ ، َوأ ِ

ُ
فَـُه نَِعَمـُه َفَعَرَفَهـا فَأ  ، بِِه َفَعرَّ

ْن ُفنَْفَق ِفيَها إِالَّ  َما تََرْكُت ِمْن َسِبيٍل حُتِ : قَاَل ؟ َفَما َعِملَْت ِفيَها:قَاَل 
َ
ْغَفْقـُت بُّ أ

َ
 أ

َُقاَل ، َكَذبَْت :اَل  قَ ،ِفيَها لََك  ِ ِمـَر بِـِه ، َفَقْد ِقيَل ، ُهَو َجَوادٌ : َولَِكنََّك َفَعلَْت 
ُ
 ُعـمَّ أ

لىِْقَ ،فَُسِحَب بَلَ وَْجِههِ 
ُ
  .)١(» اجَّارِ يِف  ُعمَّ أ

   األكرب والرشك األصغر؟الرشكما هو الفرق بني ): ٩٩(س 
  :الفرق بني الرشك األكرب والرشك األصغر هو: ج

كرب يناقض التوحيد الذي هو أصل دين اإلسالم ويبطله, فصاحبه الرشك األ
 إال بـــالرباءة مــــن  كـــافر, واإلنـــسان ال يكــــون مـــسلًام  بـــل هــــو مـــرشكٌ ال يكـــون مـــسلًام 

 .الرشك األكرب ومن أهله
وأمـــا الـــرشك األصـــغر فهـــو مـــن كبـــائر الـــذنوب التـــي قـــد يقـــع فيهـــا املـــسلم وال 

  .خترجه من اإلسالم
ميــع األعــامل, فــال ينفــع مــن وقــع يف الــرشك األكــرب أي الــرشك األكــرب حمــبط جل

                                                 

  .رواه مسلم) ١(
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وِحَ  َولََقدۡ  ﴿: عمـل صـالح, قـال اهللا تعـاىل
ُ
ِيـنَ ٱ َ  َك إَِلۡ  أ  لَـئِنۡ  لِـَك َقبۡ  ِمـن لَّ

ۡشَ 
َ
 .]٦٥: الزمر[ ﴾٦٥ ِسِينَ َخٰ لۡ ٱ ِمنَ  َوَلَُكوَننَّ  َعَملَُك  َبَطنَّ َلَحۡ  َت كۡ أ

َقْن حيبط إال ثواب العمل الذي قارنه فقط, وأما الرشك األصغر كالرياء فال 
 َ ىِب ُمو

َ
ِ : قَاَل  ؓ أ  َعـِن الرَُّجـِل ُفَقاتِـُل َشـَجاَعًة ☺ ُسـئَِل رَُسـوُل ابَّ

يًَّة َوُيَقاتُِل ِرَياءً    ،َوُيَقاتُِل مَحِ
َ
ِ  َذلَِك يِف يُّ أ ِ ؟ َسِبيِل ابَّ َمـْن  «:☺ َفَقاَل رَُسوُل ابَّ

ِ يِهَ  حِكَُكوَن لَكِمَ قَاتََل  ِ  الُْعلْيَا َفُهَو يِف ُة ابَّ   .)١(» َسِبيِل ابَّ
 إِنَّ  ﴿: الـــرشك األكـــرب ال يغفـــر اهللا لـــصاحبه إال أن يتـــوب منـــه, قـــال اهللا تعـــاىل

َ ٱ ن فِرُ َيغۡ  َ  َّ
َ
ٰ  ُدونَ  َما فِرُ َوَيغۡ  ۦبِهِ  كَ يُۡشَ  أ ٓ  لَِمن لَِك َذ ۚ يََشا ِ   كۡ يُۡشِ  َوَمن ُء ِ ٱب  َفَقدِ   َّ

 .]٤٨:النساء[ ﴾٤٨ َعِظيًما ًماإِثۡ  ىٰٓ َتَ فۡ ٱ
وأمــــا الــــرشك األصــــغر فهــــو حتــــت مــــشيئة اهللا إن شــــاء غفــــر لــــصاحبه وإن شــــاء 

  .عاقبه عليه بالنار
 يف نــار جهــنم واجلنــة عليــه حــرام, وال الــرشك األكــرب مــن مــات عليــه فهــو خملــدٌ 

ِ ٱبِـ كۡ يُۡشِ  َمن ۥإِنَّهُ  ﴿: نصيب له من الـشفاعة, قـال اهللا تعـاىل ُ ٱ َحـرَّمَ  َفَقـدۡ  َّ َّ 
  نَّةَ لَۡ ٱ هِ َعلَيۡ 

ۡ
ٰ َوَمأ ۖ ٱ هُ َو ٰ  َوَما لَّاُر نـَصارٖ  ِمنۡ  لِِميَ لِلظَّ

َ
: , وقـال تعـاىل]٧٢: دة املائ[ ﴾ أ

ٰ ٱ َعةُ َشَفٰ  تَنَفُعُهمۡ  َفَما ﴿  .]٤٨: ثراملدّ [ ﴾٤٨ فِعِيَ لشَّ
ة املـصطفى وأما الـرشك األصـغر فـصاحبه ال خيلـد يف نـار جهـنم, وتنالـه شـفاع

                                                 

  . رواه البخاري, ومسلم)١(
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  ., فيخرج من النار ويدخل اجلنة برمحة اهللا☺
   أصغر أم رشك أكرب؟رشكهل احللف بغري اهللا ): ١٠٠(س 

ِ «: ملسو هيلع هللا ىلصاحللف بغـري اهللا رشك,  قـال رسـول اهللا : ج  َفَقْد َمْن َحلََف بَِغرْيِ ابَّ
رْشَكَ 

َ
  .)١(»أ

صده, قد يكون رشًكا أكرب وقد يكون رشًكا أصغر حسب قائله واعتقاده ومق
فإذا حلف بغري اهللا تعظيًام له وإجالًال ورهبة منه واعتقد أن من حلف به غـري اهللا 

  .اد القبوريوقع به العقوبة إن كان كاذًبا فهذا رشك أكرب, كام هو احلال عند ُعبّ 
وإن كان جمرد لفظ جيـرى عـىل لـسانه دون أن يقـصد بـه تعظـيم املحلـوف بـه أو 

 رشك أصــــغر, جيــــب عليــــه أن يتــــوب منــــه, وال   فهــــويعتقــــد فيــــه مــــا ال ينبغــــي إال هللا
  .حيلف إال باهللا

َ «: ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسـول اهللا  ْن حَتِْلُفوا بِآبَائُِكمْ   إِنَّ ابَّ
َ
 َفَمـْن ،َفنَْهاُكْم أ

َْصُمْت  ِ ْو 
َ
ِ أ   .)٢(»اَكَن َحاِلًفا فَلْيَْحِلْف بِابَّ

  

                                                 

صــحيح عـــىل :  وابــن حّبــان وصــححه, وقــال احلــاكم وحــسنه, والرتمــذي,داود  وأبــو,رواه أمحــد) ١(
  .رشطهام, ووافقه الذهبي

 .رواه البخاري )٢(
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 اهللا وأنت،  اهللا وشئت، وما يل إالشاءما : ما حكم قول القائل): ١٠١(س 
  ؟وأنا متولك بل اهللا وعليك، ولوال أنت لم يكن كذا وكذا، وأمثال هذا

هـــذه األلفـــاظ حمرمـــة وهـــي مـــن الـــرشك األصـــغر ألن ظـــاهر اللفـــظ يعطـــي : ج
 مـــع أن فـــإن الـــواو تقتـــيض التـــسوية بـــني املعطـــوف واملعطـــوف عليـــه ,اإلرشاك بـــاهللا

ل مـــا أرشـــده إليـــه الرســـول القائـــل ال يقـــصد ذلـــك, فالواجـــب عـــىل املـــسلم أن يقـــو
ـت, : فيقول,☺  ما شاء اهللا وحده أو مـا شـاء اهللا ثـم شـئت, ومـا يل إال اهللا ثـم أ

ت مل يكن كذا وكذا ا متوكل عىل اهللا ثم عليك, ولوال اهللا ثم أ   .وأ
نَّ رَُجًال قَاَل لِلنَّيِبِّ  ¶ اٍس بَّ  قَ ِن  ابْ نْ قَ 

َ
وَِشـئَْت،  َمـا َشـاَء اهللاُ : ملسو هيلع هللا ىلص أ

 ُ َ َجَعلْتيَِن « :ملسو هيلع هللا ىلص  اجَّيِبُّ َفَقاَل 
َ
ِ أ ا،ِبَّ ُ وَْحَدهُ  نِدًّ   .)١(» بَْل َما َشاَء ابَّ

َ اجَّيِبَّ : ويف احلـديث نَّ َفُهوِديًّا أَ
َ
ُدونَ : َفَقـاَل  ملسو هيلع هللا ىلص أ  َوإِنَُّكـْم ،إِنَُّكـْم ُينَـدِّ

ُكونَ  ُ وَِشئُْت : َيُقولُونَ ،ترُْشِ َمَرُهُم اجَّـيِبُّ  ، َوالَْكْعبَةِ : َوَيُقولُونَ ، َما َشاَء ابَّ
َ
 ملسو هيلع هللا ىلص فَأ

 ذَ إِ 
َ
 ادُ رَ ا أ

َ
 فُ لِ  حَيْ نْ وا أ

َ
ُ قُ  فَ نْ وا أ ُ « :ونَ ولُـقُ يَ  وَ ،»َورَبِّ الَْكْعبَةِ « :واول  ُعـمَّ ،َمـا َشـاَء ابَّ

  .)٢(»ِشئَْت 
  

                                                 

الكــــــربى, وقــــــال احلــــــافظ يف النــــــسائي وابــــــن ماجــــــة, ورواه أمحــــــد, والبخــــــاري يف األدب املفــــــرد, ) ١(
  .رواه النسائي يف الكربى وابن ماجه بإسناد حسن: العراقي

صـــحيح اإلســـناد ومل خيرجـــاه : واحلـــاكم يف املـــستدرك وقـــال وابـــن ماجـــة, ,نـــسائي وال,رواه أمحـــد) ٢(
  .إسناده صحيح: قال ابن حجر يف اإلصابةوووافقه الذهبي, 
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ينار؟لترهما م يكون اإلنسان عبدً ): ١٠٢(س     وا
 يعمـل الـذي ومطلوبـه مقـصوده وصـار, اإلنـسان هـمّ  أكـرب املـال صـار إذا: ج

 يغـضب ,عليـه مقـصورة نيتـه صـارت حتـى ,ممكـن بكـل يف حتـصيله ويـسعى, لـه
ه يعبد الدرهم والدينار ,له ويرىض   .وقع يف نوع من العبودية لغري اهللا, فصار كأ

ِ ُهَريَْرةَ 
َ
ّ  ؓ َقْن أ يِبِ

ينَـاِر َوَقبْـُد «: اَل قَ  ملسو هيلع هللا ىلص ، َعِن اجَّ ِّ تَِعَس َقبُْد ا
رَْهِم َوَقبُْد  ِّ َ َوإِْن لَْم ُفْعَط َسِخَط اخْلَِميَصِة إِنْ ا ِ ْعِطَي َر

ُ
 تَِعـَس َواْغـتََكَس ، أ

  .)١(»..َوإَِذا ِشيَك فََال اْغتََقَش 
ـــه إن أُ عبـــد الـــدينار والـــدرهم, وقـــد وَصـــ ملسو هيلع هللا ىلصفـــسامه النبـــي  عطـــي ف ذلـــك بأ

ٰ ﴿:  كام قال تعاىل,طع سخِ نِ ريض وإن مُ  َدَق ـن يَۡلِمـُزَك ِف ٱلـصَّ ِت فَـإِۡن  َوِمۡنُهم مَّ
ن لَّـۡم ُيۡعَطـۡواْ ِمۡنَهـآ إَِذا ُهـۡم يَـۡسَخُطوَن  ۡعُطواْ ِمۡنَها رَُضواْ 

ُ
 ,]٥٨: التوبـة[ ﴾٥٨أ

وإنــام عبــد اهللا مــن يرضــيه مــا يــريض اهللا, ويــسخطه , فرضــاهم وســخطهم لغــري اهللا

                                                 

 ي واخلميــصة هــ, والــدرهم هــو النقــد مــن الفــضة,الــدينار هــو النقــد مــن الــذهبو.  رواه البخــاري)١(
 : عليـــه وقـــالا ثـــم دعـــ,عـــط ســـخط إن أعطـــي ريض وإن مل ي:☺ ومعنـــى قولـــه ,الثيـــاب اجلميلـــة

طـه عـن الـسعي واحلركـة, فيـه إشـارة إىل الـدعاء عليـه بـام يثبِّ : نتقشانتكس وإذا شيك فال اتعس و
وسّوغ الـدعاء عليـه كونـه قـرص عملـه عـىل مجـع الـدنيا واشـتغل هبـا عـن الـذي أمـر بـه مـن التـشاغل 

 لــه حتــى يف إخــراج الــشوكة  عليــه باالنتكاســة وعــدم تيــرس األمــورابالواجبــات واملنــدوبات, فــدع
ــه أســهل مــا يتــصور مــن املعاونــة, فــإذا انتفــى ذلــك األســهل انتفــى مــا فوقــه بطريــق  مــن جــسمه أل

  .األوىل
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مـــا يـــسخط اهللا, وحيـــب مـــا أحـــب اهللا ورســـوله, ويـــبغض مـــا أبغـــض اهللا ورســـوله, 
  . فهذا الذي استكمل اإليامن,اء اهللا, ويعادي أعداء اهللاويوايل أولي

ِ «: ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسـول اهللا  ِ َوَمنَـَع ِبَّ ْقَطـى ِبَّ
َ
، َوأ ِ ْنَغـَض ِبَّ

َ
ِ َوأ َحبَّ ِبَّ

َ
 ؛َمْن أ

يَمانَ    .)١(»َفَقِد اْستَْكَمَل اْإلِ
  فع العني واآلفات عنهم؟ ما حكم ما يعلِّقه اجاس): ١٠٣(س 

 حيفـظ اإلنـسان مـن الـرضر وال تـأثري ليقهم هلـا لظـنهم أهنـا سـبٌب إذا كان تع: ج
ا لــذلك, وهــم قــد هلــا إال بــإذن اهللا فهــذا مــن الــرشك األصــغر ألن اهللا مل جيعلهــا ســببً 

ال جيوز منها إال ما أباحه التي تدفع البالء األسباب ا مل يأذن به اهللا, واختذوها سببً 
  . مع عدم االعتامد عليه☺اهللا ورسوله 

مـــا إن كـــان تعلـــيقهم هلـــا العتقـــادهم أهنـــا تـــدفع العـــني والـــبالء بنفـــسها فهـــذا وإ
ــه ال يــدفع الــبالء ويكــشف الــسوء إال اهللا, قــال اهللا تعــاىل  قُــۡل ﴿ : رشك أكــرب, أل

فََرَءيۡ 
َ
ا ُتمأ ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُعونَ تَدۡ  مَّ َراَدِنَ  إِنۡ  َّ

َ
ُ ٱ أ ِ  ُت ِشَفٰ َكٰـ ُهنَّ  َهۡل  بُِضٍّ  َّ ِه  ۦٓ ُضّ

 
َ
َراَدِن  وۡ أ

َ
ٰ ُمۡمـ ُهـنَّ  َهۡل  ةٍ بِرَۡحَ  أ ۖ ٱ ِبَ َحـسۡ  قُـۡل  ۦۚ تِـهِ رَۡحَ  ُت ِسَك ُ ُ  هِ َعلَۡيـ َّ  َيَتـَوكَّ
ۡ ٱ ُونَ ل ُ ٱ َك َسسۡ َيمۡ  ن ﴿: , وقـال]٣٨: الزمـر[ ﴾٣٨ ُمَتَوّكِ َ  بُِضّٖ  َّ  ۥٓ َلُ  َكِشـَف  فَـ

 َّ ِ ٰ  َفُهوَ  ِبَۡيٖ  َك َسسۡ َيمۡ  ن ُهَوۖ  إ َ َ  ِ عام[ ﴾قَِديرٞ  ءٖ َشۡ  ُكّ   .]١٧: األ

                                                 

حـــديث صـــحيح عـــىل رشط الـــشيخني ومل :  وقـــالاكم واحلـــ, والطـــرباين, والبيهقـــي,رواه أبـــو داود )١(
  .خيرجاه, ووافقه الذهبي
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  :وقد وردت أحاديث يف النهي عن تعليق مثل هذه األشياء
ِ وَل ُسـ رَ ُت عْ مِ َسـ: اَل قَ   ؓ رٍ مِ  َخ ِن  بْ ةَ بَ قْ قُ  نْ قَ  َمـْن «: وُل ُقـفَ ☺   ابَّ

ُ،، فََال َيَعلََّق تَِميَمةً  َ  ُ َيمَّ ابَّ
َ
ُ  َوَمْن َيَعلََّق وََدَعًة، فََال وََدَع ا أ َ  ُ   .)١(»بَّ

 دْ قَ  فَ َمْن َيَعلََّق تَِميَمةً «: ويف رواية
َ
  .)٢(»كَ رْشَ  أ

قهـــــا عـــــىل أوالدهـــــم يتقـــــون هبـــــا العـــــني خـــــرزات كانـــــت العـــــرب تعلّ والتميمـــــة 
  . اإلسالمبزعمهم, فأبطلها

  .قون به العني خيرج من البحر يشبه الصدف, يتَّ يشءٌ والوَدعة 
  ؓنْيٍ َص  حُ ِن  بْ انَ رَ مْ  عِ نْ قَ 

َ
ِ وَل سُ  رَ نَّ  أ برَْصَ بَلَ َعُضِد رَُجٍل ☺  ابَّ

َ
 أ

َراُه قَاَل (َحلَْقًة 
ُ
: قَـاَل . ِمـَن الَْواِهنَـةِ : قَاَل . »! َما َهِذهِ؟!َوحْيََك  «: ، قَاَل )ِمْن ُصْفرٍ : أ

إِنََّك لَْو ِمتَّ َويِهَ َعلَيَْك «
َها َال تَِزيُدَك إِالَّ َوْهنًا، انِْبْذَها َقنَْك؛ فَ َما إِغَّ

َ
فْلَْحَت أ

َ
َما أ

بًَدا
َ
  .)٣(»أ

ِهنـــة [ : داتاقـــال أبـــو الـــسع  يأخـــذ يف املنكـــب ويف اليـــد كلهـــا فريقـــى رٌق ِعـــالوا
                                                 

  ووافقـــه الـــذهبي, وقـــال املنـــذري يف الرتغيـــب,حيح اإلســـنادصـــ:  عنـــهواحلـــاكم وقـــال ,رواه أمحـــد )١(
 مرجـــاهلرواه أمحـــد وأبـــو يعـــىل والطـــرباين و: إســـناده جيـــد, وقـــال اهليثمـــي يف املجمـــع: والرتهيـــب

 .ثقات
وقــال رواه أمحــد والطــرباين ورجــال أمحــد ثقــات, : عوقــال اهليثمــي يف املجمــرواه أمحــد, واحلــاكم, ) ٢(

 .ورواة أمحد ثقات: هيب والرتاملنذري يف الرتغيب
  . وأقره الذهبي,صحيح اإلسناد:  عنه واحلاكم وقال,رواه ابن حبان) ٣(
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  مـن اخلـرز يقـال لـهق عليهـا جـنٌس لّ  عُ  وربام, وقيل هو مرض يأخذ يف العضد,منها
ـه إنـام اختـذها عـىل , وهي تأخذ الرجال دون النساء,خرز الواهنة  وإنام هناه عنهـا أل

  .ـه.ا)١(] فكان عنده يف معنى التامئم املنهي عنها,صمه من األملأهنا تع
َال َعـْدَوى « الواردة يف احلـديث الـصحيح »َال َعْدَوى«ما معىن ): ١٠٤(س 

  ؟»َوَال َصَفَر َوَال َهاَمةَ 
ِ ُهَريَْرةَ : احلديث كام جـاء يف الـصحيحني: ج

َ
 قَاَل اجَّيِبُّ : قَاَل  َؓقْن أ

ِ » َصَفَر َوَال َهاَمةَ َال َعْدَوى َوَال « ☺ ٌّ يَا رَُسوَل ابَّ ِ ْعَرا
َ
بِِل : َفَقاَل أ  َفَما بَاُل اْإلِ

ْجـَرُب 
َ
بَاُء َفيَُخاِلُطَهـا اْكَِعـرُي اْأل َها الظِّ غَّ

َ
ْمِل َكك  َفَقـاَل ، َفيُْجِرُبَهـا،تَُكوُن يِف الرَّ

 ِ َل « :☺رَُسوُل ابَّ وَّ
َ
ْعَدى اْأل

َ
  .)٢(»؟َفَمْن أ

يـصيبه ي ما ُيعدي, أي انتقال املرض من صاحب الداء إىل غريه فه :العدوى
 أو الوبـاء , أو احلـصبة, الرئويمرضه, كاجلرب الذي يصيب البعري, أو الُسّل مثل 

  .  أو غريها,الكبدي
ه ُيعديداء يصيب البطن ويؤذيه, : الَصَفر   .كان العرب يزعمون أ
حدهم يراها ناعية لـه نفـسه  كانت إذا سقطت عىل دار أةقيل هي البوم: اهلامة

 أن العــرب كانــت تعتقــد أن عظــام امليــت وقيــل روحــه تنقلــب , وقيــلأو بعـض أهلــه

                                                 

  . اجلزري البن األثري واألثرالنهاية يف غريب احلديث) ١(
   . ومسلم,رواه البخاري) ٢(
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إن القتيـــل إذا قتـــل خيـــرج لـــه طـــائر يـــسمى اهلامـــة فيقـــول اســـقوين , وقيـــل هامـــة تطـــري
  .اسقوين حتى يؤخذ بثأره
ى لغـــريهاملـــرض ال  أنأي: ومعنـــى ال عـــدوى ـــؤثِّر بنفـــسه ويتعـــدَّ  ; بـــل بطبعـــه ُي

, وهــذا نفــي وإبطــال مــا كــان يعتقــده النــاس يف اجلاهليــة أن هنــاك بتقــدير اهللا وأمــره
ًضــ , فــريون أن خمالطـــة صــاحب املـــرض مــستقًال  ا ُتعــدي بطبعهـــا وأن هلــا تـــأثًريا أمرا

, وال خملــص مــن اإلصــابة بــه إال باالبتعــاد املعــدي تــؤدي إىل اإلصــابة بــاملرض حــتًام 
قد ال ُيعـدي وكـل ذلـك ال يكـون إال بـإرادة عنه, والصحيح أن املرض قد ُيعدي و

اهللا وقدره, فمن شاء اهللا أن يـصيبه املـرض أصـابه ومـن شـاء أال يـصيبه ال يـصيبه, 
 يف احلــديث الــسابق ☺رســول اهللا وهــذا كــسائر األمــراض األخــرى, وهلــذا قــال 

 « :ا عىل األعرايب الذي قالردً 
َ
ْمـِل َكك بِـِل تَُكـوُن يِف الرَّ بَـاُء َفَما بَاُل اْإلِ َهـا الظِّ غَّ

ْجــَرُب َفيُْجِرُبَهــا
َ
ْعــَدى « :☺فقـال رسـول اهللا  »َفيَُخاِلُطَهــا اْكَِعــرُي اْأل

َ
َفَمــْن أ

َل  وَّ
َ
األول بـــــدون عـــــدوى, بـــــل نـــــزل مـــــن عنـــــد اهللا أصـــــاب يعنـــــي أن املـــــرض , »؟اْأل
 بمشيئة اهللا وقدرهانتقل   فقدإىل غريه; فكذلك إذا انتقل .  
ـــــيــول ـــــنــعــس مـ ـــــديــــى احلــ ـــــفــث نـ ـــــي وجـــ ـــــقــود انتـــ ـــــال املـــ ـــــرض مـــ ـــــريــــن املـــ ض إىل ــ
 .)١(» يُورُِد ُمْمـرٌِض بَلَ ُمـِصحٍّ َال «: الـصحيحني حـديث اء يفــــد جـــقـح, فــيــحـــالـص
مـن بـاب , وهـذا صاحب اإلبل الصحيحة ال يورد صاحب اإلبل املريضة عىلأي 

                                                 

  .رواه البخاري, ومسلم) ١(
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ـــــ , لكـــــن ال تـــــأثري هلـــــا إال بـــــإذن اهللا, ا للـــــبالء ســـــببً  اهللاجعلهـــــاب األســـــباب التـــــي جتنُّ
ابه أو أصـاب إبلـه مـيل عليـه أن مـا أصـ من وساوس الشيطان الذي يُ احذرً وكذلك 

 من أسباب انتقال املرض, مخالطة املريض للصحيح سبٌب  ف.هو بسبب العدوى
ه واقعٌ لكو   .حمالة, بل ال يقع إال إذا شاء اهللا  الن ليس معنى ذلك أ

ًض وق َسدِ «: اد جاء يف الصحيح أ
َ
فقـد . )١(»َوفِرَّ ِمْن الَْمْجُذوِم َكَما تَِفرُّ ِمْن اْأل

  فيتجنــــب اإلنــــسان خمالطتــــه لــــئّال ,ا لإلصــــابة بــــاملرضتكــــون خمالطــــة املجــــذوم ســــببً 
 خيــــالط الــــصحيح املــــريض وقــــد, اخــــتلط بــــه إذا هينتقــــل املــــرض مــــن املجــــذوم إليــــ

  . املجذوم وال يصيبه يشء
األســــباب ب يأخــــذ لــــه أن  جيــــوز ولكــــن,أن يعتقــــد العــــدوىللمــــسلم ز جيــــوفــــال 

قيــة مــن وقــوع الــرش, وذلــك بالبعــد عمــن أصــيب بمــرض ُخيــ شى انتقالــه منــه إىل الوا
  .  وغريمها كاجلرب واجلذام ,الصحيح بإذن اهللا 

ومــن قــوي توكلــه وثقتــه بــاهللا وأراد أن خيــالط املــرىض فــال حــرج وال مــانع مــن 
ِ : األثرذلك, فقد جاء يف  ِ   َؓقْن َجابِِر بْـِن َقبْـِد ابَّ نَّ رَُسـوَل ابَّ

َ
 ☺أ

ْدَخلَُه َمَعُه يِف 
َ
َخَذ نِيَِد جَمُْذوٍم فَأ

َ
ِ  «: ُعمَّ قَاَل ، الَْقْصَعةِ أ ً لُكْ ِۢ ابَّ ِ َوتََوالكُّ   ثَِقًة بِابَّ

                                                 

  .رواه البخاري) ١(
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  .واهللا أعلم)١(»َعلَيْهِ 
  ا؟ما معىن الطرية واحكطري؟ وما حكمه): ١٠٥(س 

ة والتّطـــ: ج ـــَريَ ري هـــو التـــشاؤم وتوقـــع حـــصول املكـــروه مـــن رؤيـــة أو ســـامع الطِّ
فكـــانوا يزجـــرون ا لـــذلك, وهـــو مـــن عمـــل اجلاهليـــة, يشء معـــني مل جيعلـــه اهللا ســـببً 

 فـــإذا طـــار جهــة اليمـــني استبـــرشوا ومـــضوا يف أمــرهم, وإذا طـــار جهـــة اليـــسار الطــري
ـزربط متاعـه يـ  أحـدهم, حتـى إن فيرتكون ما عزموا عليـهتطريوا راحلتـه يريـد  وجيهِّ

 مثــل ا ال يناســبهمشــيئً كــانوا يتــشاءمون إذا رأوا  فريجــع عــن عزمــه, والــسفر فيتطــري
  .ما أشبه ذلكطائر البوم, وأو احلامر األسود, أو مقطوع الذنب, أو  لغراب,ا

ــواعالطــرية و مــن تعّلــق القلــب عــىل غــري اهللا تعــاىل,   الــرشك ملــا فيهــانــوع مــن أ
 إذا عملـوا ا دفع عـنهم ًرض  أو تـانفعً  هل اجلاهلية يعتقدون أهنا جتلب هلموقد كان أ

ه ال تأثري هلا يف جلب نفع أو دفع رض   .بموجبها, فنفاها الشارع وأبطلها وأخرب أ
رأى مـا يتـشاءم  من التطري أو وجد يف صدره شيًئاوهلذا جيب عىل اإلنسان إذا 

عىل اهللا ويعتمـد عليـه, وأن  توكل بل يميض يف حاجته وي,به أال يرجع عن حاجته
إليــه ليــضعف إيامنــه ويوقعــه يف الــرشك, هــا الــشيطان ال يبــايل هبــذه األوهــام التــي جيرّ 

ــ بيــده الــرض والنفــع, وبيــده العطــاء واملنــع وحــدهفــاهللا ْتــه الطِّ ة عــن أمــره َري , فمــن ردَّ

                                                 

صــحيح هـذا حـديث  :ورواه احلـاكم وقـال, غريــبحـديث :  وقـال عنـهالرتمـذيو ,أبـو داود رواه) ١(
  .جاهاإلسناد ومل خيرّ 
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لتعلـق وامتنع هبا مما عزم عليه فقد وقع يف الرشك, وفتح عىل نفـسه بـاب اخلـوف وا
  .بغري اهللا وصار فريسة للشيطان

  :وقد ورد يف النهي عن التطري آثار كثرية منها
 نْ قَ 

َ
َة َوَال َال «: اَل قَـ☺  يِبِ  اجَّـِن َعـ ؓ ةَ رَ يْ رَ  هُ ِ  أ  َعـْدَوى َوَال ِطـرَيَ

  .)١(»َهاَمَة َوَال َصَفرَ 
  ؓنْيٍ َص  حُ ِن  بْ انَ رَ مْ  عِ نْ قَ 

َ
َ وَل سُ  رَ نَّ  أ ُل اجْلَنََّة ِمْن يَْدخُ « : قَاَل ☺  ابَّ

يِت  مَّ
ُ
لًْفا بَِغرْيِ ِحَساٍب أ

َ
ِ . » َسبُْعوَن أ يـَن َال  «: قَاَل ؟قَالُوا َمْن ُهْم يَا رَُسوَل ابَّ ِ

َّ  ُهُم ا
قُوَن وَ  ُوَن َوَال َال يَْسرَتْ ُونَ  َفتََطريَّ   .)٢(» يَْكتَُووَن وبََلَ َربِِّهْم َفتََولكَّ

ِ دِ بْ  قَ نْ قَ  ِ وُل سُ  رَ اَل  قَ :اَل قَ   ؓ ودٍ عُ سْ  مَ ِن  بْ  ابَّ ةُ  «:☺  ابَّ ـرَيَ  ِمـَن الطِّ
ْكِ  ِ ،َوَما ِمنَّا إِالَّ . »الرشِّ

َ يُْذِهبُُه بِاحكََّولكُّ   .)٣( َولَِكنَّ ابَّ
ِ ،َوَما ِمنَّا إِالَّ «وقولـه 

َ يُْذِهبُُه بِاحكََّولكُّ  هـذا كـالم ابـن مـسعود, أي » َولَِكنَّ ابَّ
ا توكلنـــا عـــىل اهللا وآمنـــا بـــه, ولكـــن مّلـــ, بـــه يشء مـــن ذلـــكقـــع يف قليومــا منـــا إال وقـــد 

  . اأذهب اهللا ذلك عنّ 
ِ دِ بْ  قَ نْ قَ  ِ ولِ ُسـ رَ اَل قَـ: اَل قَ  ¶و رٍ مْ  قَ ِن  بْ  ابَّ تْـهُ «: ☺  ابَّ  َمـْن رَدَّ

                                                 

   . ومسلم, رواه البخاري)١(
    . ومسلم,رواه البخاري) ٢(
حــديث صـــحيح : هـــذا حــديث حــسن صــحيح, وقـــال احلــاكم:  وقــال, والرتمــذي,داود رواه أبــو) ٣(

   .سنده, ثقات رواته, وأقره الذهبي
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رْشَكَ 
َ
ُة ِمْن َحاَجٍة، َفَقْد أ رَيَ ِ : ، قَالُوا»الطِّ اَرُة َذلِـَك؟ قَـاَل يَا رَُسوَل ابَّ ْن  «:، َما َكفَّ

َ
أ

َحُدُهمْ 
َ
َ َلرْيُكَ ، َوَال  َطرْيُكَ  َطرْيَ إِالَّ ، َوَال  َخرْيُكَ  َخرْيَ إِالَّ َال اللَُّهمَّ : َفُقوَل أ َ   .)١(» إِ
ليَِمِّ  احْلَ ِن  بْ ةَ يَ اوِ عَ  مُ نْ قَ  ُمـوًرا :اَل قَ   ؓ َكِم السُّ

ُ
ِ أ  قُلُْت يَـا رَُسـوَل ابَّ

ِ  اجْلَاِهِليَِّة كُ ُكنَّا نَْصنَُعَها يِف 
ْ
انَ نَّا نَأ انَ  «:قَاَل .  الُْكهَّ تُوا الُْكهَّ

ْ
 قُلْـُت :قَاَل . »فََال تَأ

ُ ُكنَّ  ْ  «:قَاَل . ا َغتََطريَّ َ َحُدُكْم يِف َذاَك 
َ
ُدُه أ نَُّكمْ  َغْفِسِه فََال ٌء جَيِ   .)٢(» يَُصدَّ

 ثَـالٌث َال « :☺ ول اهللاسقال ر
ُ
ـيِت ِزَمـاٌت ِأل ةُ : مَّ ـرَيَ ُء ، وَُسـو، َواحْلَـَسدُ الطِّ

نِّ  ْن ُهَو ِفيِه؟ قَـاَل : ، َفَقاَل رَُجٌل »الظَّ ِ ِممَّ إَِذا َحـَسْدَت «: َما يُْذِهبُُهنَّ يَا رَُسوَل ابَّ
َْت فَاْمِض  ْق، َوإَِذا َيَطريَّ ، َوإَِذا َظنَنَْت فَال حُتَقِّ َ   .)٣(»فَاْستَْغَفِر ابَّ

  ة والفأل احلسن؟رَي ما الفرق بني الطِ ): ١٠٦(س 
ن هبا وتُ ه أن يسمع اإلنسان الكلمة الطيبة فتُرسُّ هوالفأل : ج    .عجبه ويتيمَّ
 نْ قَ 

َ
َة وََخرْيَُهـا َال  «:وُل ُقـفَ  ☺ يِبَّ  اجَّ ُت عْ مِ  سَ َل اقَ   ؓ ةَ رَ يْ رَ  هُ ِ  أ  ِطـرَيَ

ُل 
ْ
ِ . »الَْفــأ ُل  َوَمــا:ِقيــَل يَــا رَُســوَل ابَّ

ْ
ــاَل ؟ الَْفــأ احِلَُة يـَـْسَمُعَها اللَْكَِمــُة الــصَّ  «: قَ

                                                 

رواه أمحد والطرباين, ويف سنده ابـن هليعـة, وحديثـه حـسن, : جمعرواه أمحد, وقال اهليثمي يف امل) ١(
   .وفيه ضعف, وبقية رجاله ثقات

 .رواه مسلم) ٢(
فيــه :  يف املجمــعيوقــال اهليثمــ.  ؓ  املعجــم الكبــري عــن حارثــة بــن الــنعامن يفرواه الطــرباين) ٣(

صار   .  ضعيفيإسامعيل بن قيس األ
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َحدُ 
َ
  .)١(»ُكمْ أ

 نْ قَ 
َ
َ  أ   ؓ ٍس ن

َ
ِ يِبَّ  نَ نَّ  أ َة َوُيْعِجبُـيِن  َعْدَوى َوَال َال  «:اَل  قَ  ☺ ابَّ   ِطـرَيَ

ُل اللَْكَِمُة احْلََسنَُة اللَْكَِمةُ 
ْ
يِّبَةُ الَْفأ   .)٢(» الطَّ

ه ذلـك,  يـا معـاىف فيـرسُّ ,يـا سـليم: ومن أمثلة ذلك أن يسمع املريض من يقول
 يــا فــرج, يــا نجــاح, أو يــسمع مــن يبحــث عــن: قــولضــيق مــن ي أو يــسمع مــن هــو يف

  .  فيرسه ذلك ويتفاءل به,يا واجد, أو يا ناجح أو يا موفق: ضالة من يقول
 نْ قَ 

َ
َ  أ ِ  مَ ِن  بْ ِس ن    ؓ ٍك ال

َ
 اَكَن ُفْعِجبُُه إَِذا َخـَرَج حِلَاَجـٍة ☺ يِبَّ  اجَّ نَّ أ

يحُ  ْن يَْسَمَع يَا َراِشُد يَا جَنِ
َ
  .)٣(أ

ِ دِ بْ  قَ نْ قَ   نْ  بُريَْدة قَ ِن  بْ  ابَّ
َ
 يهِ نِ  أ

َ
ْ  اَكَن َال ☺ يِبَّ  اجَّ نَّ  أ َ ُ ِمـْن   ،ءٍ  َفتََطـريَّ

َل َعِن اْسِمهِ َواَكَن إَِذا َنَعَث َخِمًال 
َ
ْعَجبَ ، َسأ

َ
إَِذا أ

 برِْشُ َذلَِك ُه اْسُمُه فَِرَح بِِه َوُريِيَ  فَ
َل َعـِن ، وَْجِههِ  يِف  َكَراِهيَُة َذلَِك  َوإِْن َكِرَه اْسَمُه ُريِيَ ،هِ  وَْجهِ يِف 

َ
 َوإَِذا َدَخَل قَْرَيًة َسـأ

ْعَجبَهُ ،اْسِمَها
َ
إِْن أ

 َوإِْن َكـِرَه اْسـَمَها ،هِ  وَْجِهـ برِْشُ َذلَِك يِف  اْسُمَها فَِرَح بَِها َوُريِيَ  فَ
  .)٤( وَْجِههِ  َكَراِهيَُة َذلَِك يِف ُريِيَ 

                                                 

  . ومسلم,رواه البخاري) ١(
  . ومسلم,لبخاريرواه ا )٢(
  . هذا حديث حسن غريب صحيح:رواه الرتمذي وقال) ٣(
 ابـن حجـر يف  إسـناده, وحسنوابن حّبان وصححه, والبيهقي والنسائي, , وأمحد,رواه أبو داود) ٤(

  .الفتح
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قـــع الـــرش وهـــذا مـــن  مـــن التـــشاؤم وتوالطـــرية أن : والفـــرق بـــني الطـــرية والفـــأل
, وضــعف  واعــتامده عليــه بــهتوجــب تعلــق اإلنـسان بــاملتطّري سـوء الظــن بــاهللا, وهــي 

 أو ســمع وتــشاءم  مــن أجــل مــا رأىعــن مــراده وحاجتــهتوكلــه عــىل اهللا, ورجوعــه 
واع الـرشك ا  ألن القلـب يتعلـق بـيشء مل جيعلـه اهللا سـببً ;به, وهي حمرمة ونوع من أ

  .د سبق احلديث عنهايف دفع الرض وجلب النفع, وق
فهـــو مـــن حـــسن الظـــن بـــاهللا والرجـــاء فيـــه وتوقـــع اخلـــري, والتفـــاؤل  الفـــأل أمـــا

ــ املتفائــل يزيــدبــاخلري يــرشح الــنفس, و  واإلنــسان يرجــو بالفــأل ا,ا ونــشاطً قــوة وثباًت
   .احلسن حصول حاجته بيرس وسهولة بتوفيق اهللا ومنِّه وحسن ظنه بربه

         توحيـــــــد اإلنـــــــسان وصـــــــدق توكلـــــــه  وال يقـــــــدح يفوالفـــــــأل احلـــــــسن مـــــــستحٌب 
  .ربه عىل

 عـىل اهللا ا أو يعزم عليه متـوكًال أمرً املسلم  هو أن يفعل ستحبيُ ل الذي أوالف
يا نجيح يا مفلح يا : مثل أن يسمعويستبرش هبا, ه فيسمع الكلمة احلسنة التي ترسُّ 

  .سعيد يا منصور ونحو ذلك
ــه ملــا ج:جــاء يف صــحيح البخــاريمثــل مــا  ـــ أ ـــاء سهـ ـــليكتــب ميل بــن عمــرو ـ ع ـ
لََقْد َسـُهَل لَُكـْم ِمـْن «: ☺احلديبيـة, قـال رسـول اهللا  صـلح ☺رسـول اهللا 

ْمِرُكمْ 
َ
  . باسم سهيلفاؤًال , ت)١(»أ

                                                 

 . رواه البخاري)١(
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ْؤُم يِف «ما معىن حديث ): ١٠٧(س  ةِ َوالَْفَرِس الشُّ
َ
ارِ َوالَْمْرأ َّ   ؟» ا

  :هذا احلديث ثابت يف الصحيحني بعدة روايات منها: ج
ِ دِ بْ قَ  نْ قَ  ْؤُم « :وُل قُ فَ  ☺ يِبَّ  اجَّ ُت عْ مِ  سَ اَل قَ  ¶ رَ مَ  قُ ِن  بْ  ابَّ َما الشُّ إِغَّ

ةِ ، الَْفَرِس  يِف :يِف ثََالثَةٍ 
َ
ارِ ، َوالَْمْرأ َّ   .)١(» َوا

ًض  ْؤُم يِف إِْن اَكَن ال« : قـال☺ أن رسـول اهللا اوعن ابن عمر أ ْ شُّ َ   فَـيِف ،ءٍ  
ةِ ، َوالَْمْسَكِن ،ِس الَْفرَ 

َ
  .)٢(» َوالَْمْرأ

ة والـدار(ومعنى احلديث أن هذه األشياء الثالثة  قـد يكـون يف ) الفـرس واملـرأ
 , عـىل مـن صـاحبها أو سـاكنها, وذلـك بتقـدير اهللا  ورضرٌ  وٌرش بعضها شـؤمٌ 

 للـــرضر عـــىل مـــن الـــشؤم وجعلهـــا ســـبًباهـــو الـــذي خلـــق هـــذه األشـــياء وخلـــق فيهـــا 
ـــه خيلـــق أشـــياء مباركـــة وكـــل ,  وال ٌرش  ال يلحـــق مـــن قارهبـــا منهـــا شـــؤمٌ قارهبـــا, كـــام أ

  .ذلك بقضائه وقدره كام خلق سائر األسباب وربطها بمسبباهتا
فلـــيعلم أن هـــذا  الثالثـــة فمـــن حـــصل لـــه الـــرضر بـــسبب مقاربتـــه إلحـــدى هـــذه

 لكــنوتــب لــه,  مــا كُ فــال يــصيبه إال,  مكتــوب عليــهرٌ  فهــو مقــدّ ,بتقــدير اهللا وحكمتــه
ة املشئومةفال مانع من مفامع هذا   مع اإليامن بقضاء , أو الدار, أو الدابة,رقة املرأ

 تــرضر اإلنــسان مــن متــىف  وذلــك مــن بــاب البعــد عــن أســباب الــرضر,,اهللا وقــدره

                                                 

   . ومسلم,رواه البخاري) ١(
     .رواه مسلم) ٢(
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, ▐والرض بيـد اهللا   له تركه ومفارقته مع اعتقاد أن النفع جاز    منهايشءٍ 
اهللا تعــاىل  مــا يقــدره  بركتهــاإنــام شــؤمها و, األشــياء لــيس هلــا بنفــسها تــأثري   وأن هــذه

  .ورش   فيها من خري
ة التـــي مل تناســـبه, أو البيـــت الـــذي مل يناســـبه, أو طّلـــخـــرج عـــنفـــإذا   تـــركق املـــرأ

ًض    .ةَري ا التي مل تناسبه فليس هذا من الطِ الدابة أ
 نْ قَ 

َ
َ  أ ِ  مَ ِن  بْ ِس ن ِ :قَاَل رَُجٌل : اَل ، قَ  ؓ ٍك ال ا ُكنَّـا يِف َداٍر ، يَا رَُسوَل ابَّ  إِنَـّ

ْخَرى َفَقلَّ ِفيَها َعَدُدنَا، كَ 
ُ
ْجَا إِىَل َداٍر أ ْمَواُجَا، َفتََحوَّ

َ
ِثرٌي ِفيَها َعَدُدنَا، َوَكِثرٌي ِفيَها أ

ْمَواُجَا
َ
ِ ،َوقَلَّْت ِفيَها أ   .)١(»َذُروَها َذِميَمةً «: ☺ َفَقاَل رَُسوُل ابَّ

اســتثقال لظلهــا فــأمرهم بــالتحول عنهــا, ألهنــم كــانوا فيهــا عــىل [ : البغــويقــال 
 ما جيدون من الكراهيـة, ال أهنـا سـبب مواستيحاش, فأمرهم باالنتقال ليزول عنه

  .)٢(]يف ذلك
 مـرهم برتكهـا والتحـول عنهـا إبطـاًال قد حيتمل أن يكون إنـام أ[ : وقال اخلطايب

 فإذا حتولـوا ,ملا وقع يف نفوسهم من أن املكروه إنام أصاهبم بسبب الدار وسكناها

                                                 

املفرد, والضياء يف األحاديث املختارة, والبيهقـي يف الـسنن والبخاري يف األدب , داود رواه أبو) ١(
  .صححه احلاكم: وقال ابن حجر يف الفتحالكربى, 

  . للبغوي رشح السنة)٢(
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 واهللا , مــن الــشبهة فيهــا)١(همامرَ ت مــادة ذلــك الــوهم وزال مــا كــان َخــعنهــا انقطعــ
  .)٢(]أعلم

  ما حكم السحر؟): ١٠٨(س 
ومنـه مـا , م وال بخيال, وله تأثري بإذن اهللا تعـاىلوهْ السحر حقيقة وليس بِ : ج

 وتــأثريه يقــع ,ق بــني املــرء وزوجــهفــرِّ مــرض ويقتــل ويُ يــؤثر يف القلــوب واألبــدان فيُ 
 منـه ال يتوصـل إليـه إال بالـرشك والتقــرب إىل , وكثـريٌ هـو عمـل شـيطاين, وبـإذن اهللا

  . مما يغضب اهللا اجلن والشياطني بام حتب 
 من علم وتعلُّم السحر وتعليمه والعمل به حرام وهو من الكبائر, وهو

        :  قال تعاىلا بالكفر والرشك, ويف الغالب يكون مقرونً الشياطني وعملهم,
َبُعوٱوَ  ﴿ ْ تَّ ْ َتتۡ  َما ا َيٰ ٱ لُوا ٰ  ِطيُ لشَّ َ ٰ  نُ َمٰ ُسلَيۡ  َكَفرَ  َوَما َنۖ َمٰ ُسلَيۡ  كِ ُملۡ  َ  ِكنَّ َوَل
َيٰ ٱ ْ  ِطيَ لشَّ حۡ ٱ لَّاَس ٱ ُيَعلُِّمونَ  َكَفُروا ٓ  رَ لّسِ نزَِل  َوَما

ُ
َ  أ ۡ ٱ َ  ُروَت َهٰ  بَِبابَِل  َملََكۡيِ ل

 ٰ َحدٍ  ِمنۡ  ُيَعّلَِمانِ  َوَما ُروَتۚ َوَم
َ
ٰ  أ ٓ يَ  َحتَّ َ َ  َنةٞ فِتۡ  نُ َنۡ  إِنََّما ُقو ۖ تَكۡ  فَ  َفَيَتَعلَُّمونَ  ُفۡر

ۡ ٱ َبۡيَ  ۦبِهِ  ُيَفّرِقُونَ  َما ُهَماِمنۡ  ٓ  ُهم َوَما ۦۚ ِجهِ َوَزوۡ  ءِ َمرۡ ل َحدٍ  ِمنۡ  ۦبِهِ  ّرِينَ بَِضا
َ
َّ  أ ِ  إ

ِۚ ٱ نِ بِإِذۡ  َ  يَُضُُّهمۡ  َما َوَيَتَعلَُّمونَ  َّ ْ  َولََقدۡ  يَنَفُعُهمۚۡ  َو ٰ شۡ ٱ لََمنِ  َعلُِموا  ِف  ۥَلُ  َما هُ َتَ
ِ ٱ ٰ  ِمنۡ  ِخَرة وۡ  َما َس َوَلِئۡ  قٖۚ َخَل ْ َشَ نُفَسُهمۚۡ  ۦٓ بِهِ  ا

َ
ْ  لَوۡ  أ  ﴾١٠٢ ونَ ـلَمُ َيعۡ  َكنُوا

ْ  إِنََّما ﴿: , وقال تعاىل]١٠٢:البقرة[ َ  ِحرٖۖ َسٰ  دُ َكيۡ  َصَنُعوا اِحرُ ٱ لِحُ ُيفۡ  َو  ُث َحيۡ  لسَّ
                                                 

 . قاربه وخالطه:خاَمَر اليشءَ  )١(
  . للخّطايب معامل السنن)٢(
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َتٰ 
َ
  .]٦٩: طه[ ﴾٦٩ أ

ه سمى السحر كفرً ويف اآلية دليل أن الساحر كافرٌ : قال أبو الليث   .)١(ا  أل
ــ  نْ َق

َ
ــرَ  هُ ِ  أ   ؓ ةَ رَ يْ

َ
ــ رَ نَّ  أ ِ وَل ُس ــ ☺  ابَّ بَْع  «:اَل قَ ــسَّ ــوا ال اْجتَنِبُ

ِ َوَما ُهنَّ . »الُْموبَِقاِت  ِ  «: قَـاَل ؟ِقيَل يَا رَُسوَل ابَّ ُْك بِـابَّ ْحرُ ،الـرشِّ تْـُل  َوقَ ، َوالـسِّ
ُ إِالَّ اجَّْفِس الَّيِت  َم ابَّ َتِيمِ ، بِاحْلَقِّ  َحرَّ

ْ ْكُل َماِل ا
َ
َبـا، َوأ ْكـُل الرِّ

َ
ِّ ، َوأ  يَـْوَم  َواحكَّـَو

  .)٢(» َوقَْذُف الُْمْحَصنَاِت الَْغافَِالِت الُْمْؤِمنَاِت ،الزَّْحِف 
 ه, ال يف العالج وال غريال جيوز استخدام السحر ألي غرض من األغراضو

ا إىل اخلــري, واهللا تعــاىل قــد أغنــى عبــاده بــام أبــاح ال يكــون طريًقــو فــإن الــسحر باطــٌل 
  .هلم عام حرم عليهم

ِ دِ بْ  قَ ِن  بْ رِ ابِ  جَ نْ قَ  ِ وُل ُسـ رَ َل ئِ  سُ :اَل  قَ  ؓ  ابَّ  ةِ رْشَ  النُـِّن  َعـ☺  ابَّ
يَْطانِ  «:اَل قَ فَ    .)٣(»ُهَو ِمْن َقَمِل الشَّ

  . عن املسحور بالسحر هي حل السحر: يثرشة املذكورة يف احلدوالنُّ 
ذات والتعـــــــوّ  بـــــــالقرآن الكـــــــريم واألدويـــــــة املباحـــــــة والرقيـــــــة جوالـــــــسحر يعـــــــالَ 

  .الرشعية

                                                 

  . تفسري السمرقندي)١(
  . ومسلم,رواه البخاري) ٢(
  . حجر يف الفتحنبانه سحداود, و  وأبو,رواه أمحد) ٣(
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  ما هو اجفاق؟ وما يه أنواعه؟): ١٠٩(س 
  .بطن السوءظهر اخلري ويُ ظهر اإلنسان خالف ما يبطن, يُ النفاق هو أن يُ : ج

  : وهو نوعان
ــوع األول  يظهــر اإليــامن وهــو أن:  وهــو النفــاق االعتقــاديالنفــاق األكــرب :الن

 وكـان مـات عليـه مـات عـىل الكفـرومـن ويبطن الكفر, وهذا النوع خمرج من امللـة, 
ۡ ٱ إِنَّ  ﴿: , قـاليف الدرك األسفل من النـار رۡ ٱ ِف  فِقِيَ ُمَنٰ ل  ٱ كِ لَّ

َ
 ِمـنَ  َفلِ ۡسـۡل

  .]١٤٥: النساء[ ﴾١٤٥ نَِصًيا لَُهمۡ  َتِدَ  َولَن لَّارِ ٱ
 لَّاِس ٱ َوِمنَ  ﴿: ا من صـفات املنـافقني, كقولـه تعـاىل كثريً  وقد ذكر اهللا

ِ  َءاَمنَّا َيُقوُل  َمن ِ ٱب َّ  ِ َ ٱ ِدُعونَ يَُخٰ  ٨ ِمنِيَ بُِمؤۡ  ُهم َوَما ِخرِ ٱ مِ وۡ ۡلَ ٱَوب ِينَ ٱوَ  َّ  لَّ
 ْ ٓ  َدُعونَ َيۡ  َوَما َءاَمُنوا َّ ِ نُفَسُهمۡ  إ

َ
َرٞض  قُلُوبِِهم ِف  ٩ ُعُرونَ يَشۡ  َوَما أ ُ ٱ فََزاَدُهمُ  مَّ َّ 

ۖ َمَرٗض  ۢ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  ا ِلُم
َ
ْ  بَِما أ ْ ُتۡفـ َ  لَُهـمۡ  قِيـَل  َذا ١٠ ِذبُونَ يَۡكـ َكنُوا  ِف  ِسُدوا

 ٱ
َ
ْ قَالُوٓ  ِض ۡرۡل َما ا ٓ  ١١ لُِحونَ ُمـۡص  نُ َنۡـ إِنَّ َ

َ
ۡ ٱ ُهـمُ  إِنَُّهـمۡ  أ ٰ  ِسُدونَ ُمۡفـل  َّ  ِكـنَوَل

 َ ْ  لَُهمۡ  قِيَل  َذا ١٢ ُعُرونَ شۡ ي ٓ  َءاِمُنوا اُس ٱ َءاَمنَ  َكَما ْ قَـالُوٓ  لَـّ نُـؤۡ  ا
َ
ٓ  ِمنُ أ  َءاَمـنَ  َكَمـا

ٓ ٱ َفَها ۗ لسُّ ٓ  ُء َ
َ
ٓ ٱ ُهمُ  إِنَُّهمۡ  أ َفَها ٰ  ءُ لسُّ ْ  َذا ١٣ لَُمونَ َيعۡ  َّ  ِكنَوَل ِيـنَ ٱ لَُقوا ْ  لَّ  َءاَمُنـوا

ْ قَالُوٓ  ْ َخلَوۡ  َذا َءاَمنَّا ا ٰ  ا َ ِ ْ قَالُوٓ  ِطينِِهمۡ َشَيٰ  إ َما َمَعُكمۡ  إِنَّا ا  ﴾١٤ زُِءونَ َتهۡ ُمسۡ  نُ َنۡ  إِنَّ
  .]١٤−٨: البقرة[

ــاين ــوع الث وهــو أن يتــصف املــسلم : النفــاق األصــغر وهــو النفــاق العمــيل :الن
الكــــــذب يف : بــــــبعض الــــــصفات التــــــي جعلهــــــا الــــــشارع أمــــــارات عــــــىل النفــــــاق مثــــــل
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ال خيـــرج صـــاحبه مـــن , وهـــذا النـــوع وإخـــالف الوعـــداحلـــديث, والغـــدر يف العهـــد, 
  .اإلسالم

ْرَبٌع َمْن ُكنَّ ِفيِه اَكَن ُمنَافًِقا َخالًِصا« :ملسو هيلع هللا ىلص قـال رسـول اهللا
َ
 َوَمْن اَكنَـْت ،أ

َّ يَـَدَقَها َث َكـَذَب ،ِفيِه َخلٌَّة ِمنُْهنَّ اَكنَْت ِفيِه َخلٌَّة ِمْن نَِفاٍق َح  َوإَِذا ، إَِذا َحـدَّ
ْخلََف ،رَ َخَهَد َغدَ 

َ
  .)١(» َوإَِذا َخاَصَم فََجرَ ، َوإَِذا وََعَد أ

   إىل ثالث وسبعني فرقة؟ملسو هيلع هللا ىلصما معىن حديث افرتاق أمة حممد ): ١١٠(س 
  :احلديث جاء بعدة روايات منها: ج
 نْ قَ 

َ
ِ :  قَاَل  ؓ ةَ رَ يْ رَ  هُ ِ  أ َُهـوُد بَلَ «:  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسـوُل ابَّ ْ قَـِت ا اْفرَتَ

ْو ثِنْتَ 
َ
ْو ثِنْتنَْيِ وََسبِْعنَي إِْحَدى أ

َ
 إِْحَدى أ

قَِت اجََّصارَى بَلَ نْيِ وََسبِْعنَي فِْرقًَة، َوَيَفرَّ
يِت بَلَ ثََالٍث وََسبِْعنَي فِْرقَةً  مَّ

ُ
ُق أ   .)٢(»فِْرقًَة، َوَيْفرَتِ
ِ ... «: ةـــويف رواي َّ يِت  ي َغْفُس َوا مَّ

ُ
َقنَّ أ ٍد نِيَِدهِ حَكَْفرَتِ ٍث وََسـبِْعنَي بَلَ ثََال  حُمَمَّ

ِ َمـْن ُهـْم؟ : ، ِقيَل »اجْلَنَِّة، َوثِنْتَاِن وََسبُْعوَن يِف اجَّارِ  يِف  فِْرقًَة، َواِحَدةٌ  يَا رَُسـوَل ابَّ
  .)٣(»اجْلََماَعةُ «: قَاَل 

                                                 

   . ومسلم,رواه البخاري) ١(
هــــذا :  وقــــالحــــديث حــــسن صــــحيح, واحلــــاكم:  والرتمــــذي وقــــال, وابــــن ماجــــة,رواه أبــــو داود )٢(

 .حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه, ووافقه الذهبي
يث صـححه , واحلـدرجالـه موثقـون:  والطـرباين, قـال العراقـي يف ختـريج اإلحيـاء,رواه ابن ماجة) ٣(

  .ابن تيمية يف جمموع الفتاوى
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يِت ...«: ويف روايـة مَّ
ُ
ُق أ ًة  ِملَّـ اجَّاِر إِالَّ  بَلَ ثََالٍث وََسبِْعنَي ِملًَّة لُكُُّهْم يِف  َوَيْفرَتِ

ِ يِهَ   قَالُوا َوَمنْ »َواِحَدةً  ِ :قَاَل « ؟ يَا رَُسوَل ابَّ ْصَحا
َ
نَا َعلَيِْه َوأ

َ
  .)١(» َما أ

وختتلـف فـيام  كثـرية,  ستفرتق بعـده ِفرًقـاملسو هيلع هللا ىلصواحلديث يدل عىل أن أمة حممد 
كان املسلمون , وقد حدث ما أخرب به الصادق املصدوق, فقد ا بعيًدابينها اختالفً 
اخلـــالف فـــيام   ثـــم نـــشأ,  عـــىل عقيـــدة واحـــدة وطريقـــة واحـــدةملسو هيلع هللا ىلصة النبـــي عنـــد وفـــا

بعـــدها بـــدأ اخلـــالف و, تبـــديًعا وال تفـــسيًقا يف أمـــور اجتهاديـــة ال توجـــب بيـــنهم أوًال 
 تفـرق والتمـزق, وصـارت األمـة ِفرًقـاأن وصـل إىل الا إىل ا فـشيئً ى شيئً درج ويرتقّ يت

 مبغــضون معــادون, وأول هــذه كــل حــزب بــام لــدهيم فرحــون وملــن خــالفهم وِشــَيًعا
, الِفــــرق اخلــــوارج املــــارقون كــــالب أهــــل النــــار الــــذين خرجــــوا عــــىل عــــيل ؓ

   .وعقيدهتم التكفري بالكبائر من املعايص ما دون الرشك
والفـــرق الـــضالة هـــم أصـــحاب األهـــواء والبـــدع الـــذين خـــالفوا مـــا كـــان عليـــه 

 إال بــه,  مــسلًام  وأصــحابه فــيام دون أصــل الــدين الــذي ال يكــون املــرءملسو هيلع هللا ىلصالرســول 
فقــون يف أصــل اإلســالم, وخمــالفتهم  فهــذه الفــرق معــدودة مــن أمــة حممــد ألهنــم موا
فـــيام دون األصـــل يف األمـــور التـــي يكفـــر خمالفهـــا بعـــد البيـــان وإقامـــة احلجـــة وإزالـــة 

                                                 

.  ال نعرفــه مثــل هــذا إال مــن هــذا الوجـــههــذا حــديث حــسن غريــب مفــرسَّ : قــالورواه الرتمــذي  ) ١(
 وقـال البغـوي يف . حسنه ابن العريب يف أحكـام القـرآن, والعراقـي يف ختـريج اإلحيـاء قدواحلديث

 .ثابت:رشح السنة
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الــشبهة, وهــي األصــول والعقائــد الثابتــة بالــرشع, وخمــالفتهم كانــت نتيجــة التأويــل 
  . دم االقتصار عىل ما كان عليه صدر األمة املباركةالفاسد والفهم اخلاطئ وع

وهذا التفرق واالختالف كان يف باب األسامء والـصفات, والوعـد والوعيـد, 
ويف باب القدر واإلرادة واملشيئة, ونحوها مـن األصـول الثابتـة التـي كانـت معتقـد 

 وأصــحابه وحمــل اتفــاق بــني املــسلمني يف القــرون األوىل, وخــالفهم ملسو هيلع هللا ىلصالرســول 
  .واملعتزلة والقدرية وغريهمفيها أهل األهواء والبدع من اخلوارج 

وكل ما خالف كتاب اهللا وسنة رسوله ومنهج السلف الصالح من الصحابة 
ومــن ســار عــىل هنجهــم بإحــسان فهــو باطــل وضــالل مبــني, وهلــذا فــإن الِفــرق كلهــا 

هـــي  وملسو هيلع هللا ىلصعــىل ضــاللة إال ِفرقــة واحـــدة هــي املتمــسكة بكتـــاب اهللا وســنة رســوله 
فمـــن قـــال بالكتـــاب والـــسنة واإلمجـــاع الفرقـــة الناجيـــة, وهـــم أهـــل الـــسنة واجلامعـــة, 

  .كان من أهل السنة واجلامعة
ـــــو ســـــليامن اخلطـــــايب [: قـــــال البيهقـــــي  : قولـــــه:فـــــيام بلغنـــــي عنـــــه ♫قـــــال أب

 ُق رَتِ فْ تَ سَ «
ُ
غـري رق كلهـا  فيـه داللـة عـىل أن هـذه الِفـ,»ةً قَ رْ  فِ نيَ عِ بْ سَ  وَ ٍث َال  ثَ  بِلَ يِت مَّ  أ

ل ال خيـرج  وفيه أن املتأوِّ , جعلهم كلهم من أمتهملسو هيلع هللا ىلصخارجني من الدين إذ النبي 
  .)١(]من امللة وإن أخطأ يف تأويله

  
                                                 

 . للبيهقي السنن الكربى)١(
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  ا كما بدأ؟ما معىن أن اإلسالم يعود غريبً ): ١١١(س 
ـــ ☺ أخـــرب رســـول اهللا: ج  ال ا كـــام بـــدأ, وهـــذا حـــٌق أن اإلســـالم ســـيعود غريًب

  .اا ملموًس  ذلك واقعً شك فيه, وها نحن اليوم نرى تصديق
ِ : لم وغـريهواحلديث ثابت يف صحيح مس

َ
 قَـاَل :قَاَل   ؓ ُهَريَْرَة َقْن أ

 ِ ــوُل ابَّ َ  «:☺ رَُس ــو ــا َفُط  َغِريبً
َ
ــَدأ ــا بَ ــيَُعوُد َكَم ــا وََس ــَالُم َغِريبً  اإلِْس

َ
ــَدأ بَ

  .)١(»لِلُْغَرَباءِ 
ا جـاء رسـول اهللا , فعنـدمااإلسالم كان يف بداية أمره غريًبـومعنى احلديث أن 

 باإلسالم كان الناس يف جاهلية جهالء, ال يعرفون اإلسالم وال يدينون بـه, ☺
 أول من دان هبذا الدين, وَتبِعه عـىل ذلـك زوجتـه خدجيـة وأبـو بكـر ☺فالرسول 

ا عـىل ا فـشيئً , وبدأ عدد الداخلني يف هذا الدين يـزداد شـيئً ╚وابن عمه عيل 
قــارب مــن ســنتني, بــدأت بعــد ذلــك يف الظهــور فــرتات, وظلــت الــدعوة رسيــة ملــا ي

  .اا فشيئً شيئً 
لة ـــلة القليـــاس والقــــاد النــــحآه إال ـــالم ال يدين بـــة اإلســت بدايــانــذا كـهك

ه سيعود ☺اجلموع الكافرة, وقد أخرب رسول اهللا  طـــمنهم املستضعفة وس  أ
ألوقات, ال يدين به عىل وجه بعد ظهوره إىل مثل الغربة األوىل يف وقت من ا

  .األرض إال القلة القليلة من الناس
                                                 

  . مسلمرواه) ١(
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هم رســول اهللا   يف احلــديث الــسابق هــم الطائفــة مــن ☺والغربــاء الــذين بــرشَّ
النــاس الـــذين يتمـــسكون باإلســـالم يـــوم يرتكــه أكثـــر النـــاس يف زمـــن غربتـــه وظهـــور 

  .الكفر والفتن والفساد
ــه يعيــشها اليــوم واملــسلم وحــده هــو الــذي يعــرف مــاذا تعنــي غر بــة اإلســالم أل

ا, ولــيس بحاجــة إىل مــن يوضــح لــه معنــى الغربــة ومتــى تكــون, أمــا الــذي ا حيــواقًعــ
حيسب نفسه من املسلمني وال يعرف حقيقـة اإلسـالم فـال يـشعر بالغربـة وال يعـاين 

  .آالمها ألن أمثاله كثري
عوة, املــــسلم الــــذي يعــــيش بإســــالمه, ويمــــيش بــــه يف النــــاس, وحيمــــل هــــمَّ الــــد

ـــاِدُروا «: ☺ويـــشعر بثقـــل األمانـــة, هـــو الـــذي يعـــرف معنـــى قـــول رســـول اهللا  بَ
 
َ
ِ  يُـْصبِ ،ْقَماِل فِتَنًا َكِقَطِع اللَّيِْل الُْمْظِلمِ بِاْأل ْو ، اَكفِـًراُح الرَُّجـُل ُمْؤِمنًـا َوُيْمـ

َ
 أ

 ِ غْ ، ُمْؤِمنًا َوُيْصِبُح اَكفًِراُفْم ُّ   .)١(»يَا يَِبيُع ِدينَُه بَِعَرٍض ِمَن ا
ِ «: وقولــه

ْ
ابُِر ِفــيِهْم بَلَ ِديِنــِه اَكلَْقــابِِض بَلَ يَــأ ــاِس َزَمــاٌن الــصَّ  بَلَ اجَّ

   .)٢(»اجْلَْمرِ 
رْبِ «: وقولـه رْبُ ِفيِهنَّ ِمثُْل َقبٍْض بَلَ ،َوإِنَّ ِمْن َوَرائُِكْم كيَّاَم الصَّ  ،ْمـرِ  اجْلَ  الصَّ

                                                 

   .رواه مسلم) ١(
لكـن احلـديث صـحيح, فـإن لـه شـواهد .  مـن هـذا الوجـههذا حديث غريب: رواه الرتمذي وقال) ٢(

أي كـــصرب القـــابض عـــىل اجلمـــر يف حفـــظ أمـــر دينـــه مـــن : كالقـــابض عـــىل اجلمـــر  .كثـــرية يتقـــوى هبـــا
  .الّشدة وهناية املحنة
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 عَ لِلْ 
َ
ا رَُسـوَل الُوا يَـ قَـ، َفْعَملُوَن ِمثَْل َقَمِلُكمْ ِسنَي رَُجًال ْجِر مَخْ اِمِل ِفيِهنَّ ِمثُْل أ

 ِ  ابَّ
َ
  .)١(»بَْل أْجُر مَخِْسنَي ِمنُْكمْ  اَل َال  قَ ؟ْجُر مَخِْسنَي ِمنُْهمْ  أ

أسأل اهللا أن جيعلنا من املستمسكني بدينه احلق يوم يضل عنه الناس, ويثبتنـا 
 باعـــه ويرينـــا الباطـــل بـــاطًال  ويرزقنـــا اتّ اعـــىل كلمـــة اإلخـــالص, وأن يرينـــا احلـــق حقـــ

ا علينــــا فنــــضل, وأن جيعلنــــا هــــداة مهتــــدين غــــري ويرزقنــــا اجتنابــــه وال جيعلــــه ملتبــــًس 
  .ضالني وال مضلني

  .سبحانك مهللا وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك

 
│  

 

 

                                                 

: ن غريــب, واحلــاكم يف املــستدرك وقــالهــذا حــديث حــس:  رواه أبــو داود, والرتمــذي وقــال عنــه)١(
  . صحيح اإلسناد ومل خيرجاهثهذا حدي
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    ٧..................................................................................مقدمة

  ١٣....................................................ملاذا خَلَقنا اهللا عز وجل?): ١(س 
  ١٣...........................................ما هي األمانة التي محلها اإلنسان?): ٢(س 
  ١٤....................................ما هو العهد الذي أخذه اهللا عىل بني آدم?): ٣(س 
  ١٥.........................................ما هي الفطرة التي خلقنا اهللا عليها?): ٤(س 
  ١٥...................................................ما هو حق اهللا عىل عباده?): ٥(س 
  ١٦......................................................?)الرب(ما معنى كلمة ): ٦(س 
  ١٧.......................................................?) اإلهل(ما معنى كلمة ): ٧(س 
  ١٨......................................................?)نالدي(ما معنى كلمة ): ٨(س 
  ٢١.........................................ما هو الدين الذي يرضاه اهللا وحيبه?): ٩(س 
  ٢١....................................هل يقبل اهللا من أحٍد دينًا غري اإلسالم?): ١٠(س 
  ٢٢.........................................................ما معنى اإلسالم?): ١١(س 
  ٢٤................................ما الذي يميز اإلسالم عن غريه من األديان?): ١٢(س 
  ٢٥.......................................................ما معنى توحيد اهللا?): ١٣(س 
  ٢٥............................................................من هو املوحد?): ١٤(س 
  ٢٦......................................................لرشك باهللا?ما معنى ا): ١٥(س 
  ٢٦............................................................من هو املرشك?): ١٦(س 
  ٢٧.....................................................ما هي أقسام التوحيد?): ١٧(س 
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  ٢٧...................................................ما معنى توحيد الربوبية?): ١٨(س 
  ٢٨..........كيف يتحقق اإليامن بأن كل ما حيدث يف الكون بقضاء اهللا وقدره?): ١٩(س 
  ٣٠.........................................هل هناك أحٌد ينفع ويرض مع اهللا?): ٢٠(س 
  ٣١.....................................احلكم هللا?ما هو الدليل عىل أن األمر و): ٢١(س 
  ٣٢..................................................ما معنى توحيد األلوهية?): ٢٢(س 
  ٣٣...............................هل ينكر الكفار وجود اهللا وربوبيته للكون?): ٢٣(س 
  ٣٣..................هل اإليامن بوجود اهللا وربوبيته يفرق بني الكافر واملسلم?): ٢٤(س 
  ٣٤...لإلسالم يؤدون عباداٍت هللا?ملسو هيلع هللا ىلص هل كان الكفار الذين دعاهم الرسول ): ٢٥(س 
  ٣٦...............................ار يف هذا الزمان يؤدون عباداٍت هللا?هل الكف): ٢٦(س 
  ٣٦...............................هل يكون عابًدا هللا من يعبد اهللا ويعبد غريه?): ٢٧(س 
  ٣٧.....................................هل تنفع الكفار أعامهلم الصاحلة شيًئا?): ٢٨(س 
  ٣٩.....................................................ماهي دعوة املرسلني?): ٢٩(س 
  ٤١.................................هل يصح دعوة الكافر إىل الصالة وغريها?): ٣٠(س 
كره الكفار من د): ٣١(س    ٤٢........عوة املرسلني, وكِرهوه ومل يطيعوهم فيه?ما الذي أ
  ٤٤.....................?ملسو هيلع هللا ىلصما هو الرأي الذي عرضه الكفار عىل رسول اهللا ): ٣٢(س 
  ٤٥.......................مما عرضه عليه املرشكون?ملسو هيلع هللا ىلص ما موقف رسول اهللا ): ٣٣(س 
  ٤٦............................ما معنى أن توحيد اهللا يف العبادة هو أصل دين?): ٣٤(س 
  ٤٨.........................................ما هو جزاء من مات عىل التوحيد?): ٣٥(س 
  ٤٩..........................................ما هو جزاء من مات عىل الرشك?): ٣٦(س 
  ٤٩.............................................ما هو املفهوم الصحيح للعبادة?) ٣٧(س 
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واع العبادة التي جيب إخالصها هللا?): ٣٨(س    ٥٠...............................ما هي أ
  ٥٢.................................ما هو رشط صحة العبادة وقبوهلا عند اهللا?): ٣٩(س 
  ٥٣..........................................ما معنى إخالص النية يف العبادة?): ٤٠(س 
واع الرشك يف العب): ٤١(س    ٥٤.............................................ادة?ما هي أ
  ٥٥.....................................................ما معنى َتْأِليه غري اهللا?): ٤٢(س 
هل هناك فرق بني من يسمي معبـوده مـن دون اهللا اهلًإ ومـن ال يـسمي معبـوده اهلًإ ): ٤٣(س 

ه ليس له إهل غري اهللا?   ٥٧........................................................ويزعم أ
  ٥٩....................................?)ال إهل إال اهللا(ما معنى كلمة التوحيد ): ٤٤(س 
لمــــة التوحيـــــد? وهــــل يــــصح أحـــــدمها دون مــــا مهــــا الركنــــان اللـــــذان تتكــــون مــــنهام ك): ٤٥(س 

  ٦١...............................................................................اآلخر?
هل يكفي أن يقول اإلنسان ال إهل إال اهللا بلسانه ليكون من املسلمني? أم ال بد أن ): ٤٦(س 

  ٦٢..................................................................يعتقدها ويعمل هبا?
  ٦٤......................................?)ال إهل إال اهللا(كيف يكون اإليامن بـ ): ٤٧(س 
  ٦٦..........................................................ما هو الطاغوت?): ٤٨(س 
واع الطاغوت?): ٤٩(س    ٦٧....................................................ما هي أ
بيـــه): ٥٠(س  ون طــاحلون الذين ُعبـــاء والصــل املالئكة واأل غــــدوا من دون اهللا ُيسمَّ يت? ـوا

  ٦٨...............................................................................وملاذا?
  ٧٠................................كيف نكفر بالطاغوت لنحقق ال إهل إال اهللا?): ٥١(س 
         كيـــــــــــــف نكفـــــــــــــر بـــــــــــــام ُيعبـــــــــــــد مـــــــــــــن دون اهللا مـــــــــــــن األصـــــــــــــنام واألوثـــــــــــــان والِقبـــــــــــــاب ): ٥٢(س 

  ٧٢..........................................................................واألرضحة?
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ـــــكي): ٥٣(س  ـــــرعني مــفر بالطواغيــــت املــــشـــــــف نكــ ـــــن دون اهللا والــــذين حيُكمــــون النـ اس بغــــري ـ
  ٧٣..........................................................................ريعة اهللا?ــش

ظمــــة التــــي تعطــــي التــــرشيع لغــــري اهللا, وتعــــزل ديــــن اهللا عــــن نظــــام ): ٥٤(س  كيــــف نكفــــر باأل
  ٧٤................................احلكم وحياة املجتمع العامة, وحتتكم لغري رشيعة اهللا?

  ٧٥............................................ هللا وحده?كيف نثبت األلوهية): ٥٥(س 
د اهللا يف الشعائر والنسك?): ٥٦(س    ٧٧.......................................كيف نوحِّ
د اهللا يف احلكم?): ٥٧(س    ٧٧.................................................كيف نوحِّ
د اهللا يف الوالء?): ٥٨(س    ٨٠.................................................كيف نوحِّ
  ٨١...............................هل تكفري املرشكني من أصل الدين? وملاذا?): ٥٩(س 
  ٨٢.........................................كيف يكون الرشك باهللا يف احلكم?): ٦٠(س 
زل اهللا كفًرا دون كفر?متى يكون ترك احلكم ب): ٦١(س    ٨٤..........................ام أ
     مـــــا هـــــي الـــــرشوط الواجـــــب توفرهـــــا يف مـــــن يقـــــول ال إهل إال اهللا لكـــــي تنفعـــــه عنـــــد ): ٦٢(س 

  ٨٩..................................................................................اهللا?
  ٩٣........................................?ملسو هيلع هللا ىلصكيف يكون اإليامن بالرسول ): ٦٣(س 
  ٩٥................................................?ملسو هيلع هللا ىلصما هو نسب الرسول ): ٦٤(س 
  ٩٦........................................?ملسو هيلع هللا ىلص ما هو واجبنا نحو رسول اهللا ): ٦٥(س 
  ٩٩.................................... بأسامء اهللا وصفاته?كيف يكون اإليامن): ٦٦(س 
  ١٠١.......................................ما معنى اإلحلاد يف أسامء اهللا تعاىل?): ٦٧(س 
  ١٠٢...................................ما هو تعريف دار الكفر ودار اإلسالم?): ٦٨(س

  ١٠٣......................................اذكر أمثلة لدار اإلسالم ودار الكفر) : ٦٩(س 
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مـــا حكـــم الـــديار يف هـــذا الـــزمن التـــي تظهـــر فيهـــا بعـــض شـــعائر اإلســـالم وتـــسودها ): ٧٠(س 
ئع الكفار?أحكام الكفر   ١٠٥............................................. وتطبق فيها رشا

وم بـأهنم يف ـــاس اليـــىل النـــلق عـــح أن نطــل يـصـون? وـهــــي اجلاهليـة? ومتـى تكـا ـهــم): ٧١(س 
  ١٠٥.............................................................................جاهلية?

  ١٠٨................................كيف يتعامل املسلم مع شبهات املرشكني?): ٧٢(س 
  ١٠٩......................................هل اجلهل بالتوحيد مانٌع من الكفر?): ٧٣(س 
  ١١١..........التوحيد وما يناقضه أن يكون من املوحدين?هل يمكن ملن جيهل ): ٧٤(س 
ما هو الرد الـصحيح عـىل مـن زعـم أن الـذي يقـول ال إهل إال اهللا وهـو جيهـل معناهـا ): ٧٥(س 

  ١١٢.................................................................وال يعمل هبا مسلم?
ــة مــن كتــاب اهللا أو حــديث عــن النبــي ): ٧٦(س  ملسو هيلع هللا ىلص مــا هــو الــرد الــصحيح عــىل مــن حيــتج بآ

  ١١٤................. اهللا وإن مل يعرف معناها ويعمل هبا?ليثبت به إسالم من قال ال إهل إال
فــام هــو الوجــه الــصحيح الــذي جيــب أن ُحتمــل عليــه اآليــات واألحاديــث التــي يظهــر ): ٧٧(س 

منهـا جلـاهيل اإلسـالم أن مـن يقـول ال إهل إال اهللا فهـو مـسلم وإن كـان جـاهًال ملعناهـا احلـق غــري 
  ١١٥..................................................................عامل بام تدل عليه?

ه مانٌع من): ٧٨(س    ١١٨............................................... الكفر?هل اإلكرا
  ١٢٠...................................ما هو الفرق بني املرتد والكافر األصيل?): ٧٩(س 
  ١٢١..........................................................ما هي العلامنية?) : ٨٠(س 
  ١٢٢.........................................ما هو موقف املسلم من العلامنية?): ٨١(س 
  ١٢٣....................................................ما معنى الديمقراطية?) : ٨٢(س 
  ١٢٤.....................هل الديمقراطية وسيلة مرشوعة للوصول إىل احلكم?): ٨٣(س 



                                                                                    
   

‚éÏÃÖ]æ‚éuçjÖ]»ì‚éË¹]íeçqù]æí×ò‰ù]ì MTT

  ١٢٥.................................ورى والديمقراطية?ما هو الفرق بني الش): ٨٤(س 
  ١٢٧...........................ما حكم املشاركة يف االنتخابات الديمقراطية?): ٨٥(س 
  ١٢٨.........................................................ما هو الدستور?): ٨٦(س 
  ١٢٩.................ما حكم املشاركة يف ترشيع الدستور وغريه من القوانني?): ٨٧(س 
  ١٣٠.............................ما حكم املشاركة يف االستفتاء عىل الدستور?): ٨٨(س 
مه املسلم الوالء لإلسالم أم  للوطن?ما معنى الوطنية? وما الذي ): ٨٩(س    ١٣٢.....يقدِّ
  ١٣٥......? وما حكم هذه املقالة?)إرادة الشعب من إرادة اهللا(ما معنى قوهلم ): ٩٠(س 
  ١٣٧............................ما هو موقف املسلم من دعوة السالم العاملي?): ٩١(س 
  ١٤٠................................ما هو موقف املسلم من الرشعية الدولية?): ٩٢(س 
  ١٤١.........................م وحرية الديمقراطية?ما الفرق بني حرية اإلسال): ٩٣(س 
يِن﴾?: ما معنى قول اهللا تعاىل): ٩٤(س  َه ِيف الدِّ   ١٤٤..........................﴿ َال إِْكَرا
  ١٤٦...............................ما هو موقف املسلم من دعوة حرية املرأة?): ٩٥(س 
  ١٤٨.................................ما هو موقف املسلم من مدارس الكفار?): ٩٦(س 
  ١٥٠.........................ما هو موقف املسلم من والديه إن كانا مرشَكني?): ٩٧(س 
  ١٥٣...................................................ما هو الرشك األصغر?): ٩٨(س 
  ١٥٤.........................ما هو الفرق بني الرشك األكرب والرشك األصغر?): ٩٩(س 
  ١٥٦..........................هل احللف بغري اهللا رشك أصغر أم رشك أكرب?): ١٠٠(س 
ـا متوكـل عـىل : ما حكم قول القائل): ١٠١(س  ـت, وأ ما شـاء اهللا وشـئت, ومـا يل إال اهللا وأ

ت مل يكن كذا وكذا,    ١٥٧..............................وأمثال هذا?اهللا وعليك, ولوال أ
  ١٥٨.............................متى يكون اإلنسان عبًدا للدرهم والدينار?): ١٠٢(س 
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  ١٥٩.....................ما حكم ما يعلِّقه الناس لدفع العني واآلفات عنهم?): ١٠٣(س 
َفَر َوَال ــــْدَوى َوَال َص ــــَال عَ «ح ــحيــث الـصــــديـــواردة يف احلـــــال» ْدَوىـــَال عَ «نى ــــا معـــم): ١٠٤(س 

  ١٦١.............................................................................?»ةَ ـــامَ ـــهَ 
  ١٦٤...................................ما معنى الطرية والتطري? وما حكمها?): ١٠٥(س 
  ١٦٦.....................................ما الفرق بني الِطَرية والفأل احلسن?): ١٠٦(س 
ِة َواْلَفَرسِ « ما معنى حديث ): ١٠٧(س  َ ْرأ اِر َواْملَ ْؤُم ِيف الدَّ   ١٦٩......................?»الشُّ
  ١٧١........................................................ما حكم السحر?): ١٠٨(س 
واعه?): ١٠٩(س    ١٧٣..........................................ما هو النفاق? وما هي أ
  ١٧٤...........إىل ثالث وسبعني فرقة?ملسو هيلع هللا ىلص ما معنى حديث افرتاق أمة حممد : )١١٠(س 
  ١٧٧.................................ما معنى أن اإلسالم يعود غريًبا كام بدأ?): ١١١(س 

  ١٨٣.......................................................................فهرس الكتاب
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