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﷽  
فـــسنا وســـيئات أعاملنـــا, مـــن  إن احلمـــد هللا نحمـــده ونـــستعينه ونـــستغفره, ونعـــوذ بـــاهللا مـــن رشور أ
هيده اهللا فال مضل له, ومن يضلل فال هادي له, وأشهد أن ال إهل إال اهللا وحده ال رشيك له, وأشهد 

  .ا عبده ورسولهأن حممدً 
ننسأل اهللا أن جيعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله, ويتّ    .ه وجيتنب سخطه, فإنام نحن به ولهبع رضوا

َفَمن ﴿: قـال اهللا تعـاىل
َ
ٓ  لَمُ َيعۡ  أ َما نَّ

َ
نزَِل  أ

ُ
ّبَِك  ِمن َك إَِلۡ  أ عۡ  ُهوَ  َكَمنۡ  قُّ لَۡ ٱ رَّ

َ
َما َمٰٓۚ أ رُ  إِنَّ ْ  َيَتَذكَّ ْولُوا

ُ
 أ

 ٱ
َ
ٰ  َذاَهٰ  ﴿:  وقـال،]١٩: الرعـد[ ﴾١٩ بِ َبٰ لۡ ۡل ْ  ّلِلنَّاِس  غٞ بََل ْ لَُموٓ َوِلَعۡ  ۦبِهِ  َوِلُنَذُروا نََّمـا ا

َ
 هٞ إَِلٰـ ُهـوَ  أ

 ٰ رَ  ِحدٞ َو كَّ ْ  َوِلَذَّ ْولُوا
ُ
 ٱ أ

َ
نَّهُ  لَمۡ عۡ ٱفَ  ﴿: ▐ وقـال ،]٥٢: إبراهيم[ ﴾٥٢ بِ َبٰ لۡ ۡل

َ
ٓ  ۥأ َ  ٰ َّ  هَ إَِل ِ ُ ٱ إ َّ﴾ 

  .]١٩: حممد[
نَُّه َال َمْن مَ « :ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول اهللا 

َ
َ إِالَّ اَت َوُهَو َفْعلَُم ك َ ُ دَ  إِ   .)١(»َخَل اجْلَنَّةَ  ابَّ

ــــه عــــىل  ف اإلنــــسان بربــــه وخالقــــه, ويدلُّ أعظــــم العلــــوم وأرشفهــــا عــــىل اإلطــــالق العلــــم الــــذي ُيعــــرِّ
توحيــده, ويبــنيِّ لــه الطريــق املوصــل إليــه, وهــذا العلــم لــيس نافلــة وإنــام فــرض عــني عــىل كــل مكلــف, 

 حــق اهللا عليــه, فــإن نجاتــه فالواجــب عــىل العبــد أن يبــادر يف حتــصيل هــذا العلــم لكــي يــتمكن مــن أداء
 :  قالمرهونة بأداء هذا احلق الذي أوجبه ربه عليه وخلقه من أجله, كام جاء يف حديث معاذ ؓ

ِ )٢(ُكنُْت رِْدَف  ُ ُقَفرْيٌ ملسو هيلع هللا ىلص رَُسوِل ابَّ َ ِ بَلَ  «: َفَقاَل : قَاَل ، بَلَ مِحَاٍر ُفَقاُل  يَا ُمَعاُذ تَْدرِى َما َحقُّ ابَّ
ِ  وَ ،الِْعبَادِ  ْعلَمُ : قَاَل .»؟َما َحقُّ الِْعبَاِد بَلَ ابَّ

َ
ُ أ ُ ُ َورَُسو ِ بَلَ الِْعبَـا «: قَاَل . قُلُْت ابَّ ْن ،دِ فَإِنَّ َحقَّ ابَّ

َ
 أ

َ َوَال  ُكوا بِِه َشيْئًاَفْعبُُدوا ابَّ ِ ، يرُْشِ ْن َال ، وََحقُّ الِْعبَاِد بَلَ ابَّ
َ
َب َمْن َال  أ  .»ُك بِِه َشـيْئًا يرُْشِ  ُفَعذِّ

ِ  قُ :قَاَل  فََال ،لُْت يَا رَُسوَل ابَّ
َ
ُ اجَّاَس  أ برَشِّ

ُ
ُْهْم َفيَتَّلِكُواَال « : قَاَل ؟ أ   .)٣(» تُبرَشِّ

ف هلــا عمــره كلــه, فالتوحيــد هــو أهــم قــضية جيــب أن تــشغل بــال اإلنــسان, وتأخــذ تفكــريه, ويــِرص 

                                                 

  .رواه مسلم )١(
  .هو الذي حتمله خلفك عىل ظهر الدابة: ردفمعنى  )٢(
  . ومسلم,رواه البخاري )٣(
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 نـصح نفـسه, وعـرف مـصريه, فـرحم اهللا امـرأً فمـن أجلهـا ُخلـق, وعليهـا ُيـسأل وُحياسـب, وهبـا يتحـدد 
, أمـا اجلنـة فمفتاحهـا توحيـد اهللا, مـن أتـى  جعل لكل منهام أعامًال ا, وأن اهللا  ونارً أن وراءه جنةً 

 األرض خطايـــــا, وأمـــــا النـــــار فأهلهـــــا الكفـــــار )١(ابرَ ُقـــــولـــــو أتـــــى بِ بـــــه يـــــوم القيامـــــة فمـــــصريه إىل اجلنـــــة 
ا ا خملـدً  ومصريه إىل النار خالدً ,غري التوحيد مل جيد رائحة اجلنةواملرشكون واملنافقون, فمن مات عىل 

 يـاليتني اتبعـُت , تنبَّـه هلـذا األمـر العظـيم, قبـل أن َيَعـضَّ الظـامل عـىل يديـه يقـولا, فرحم اهللا امرأً فيها أبدً 
ـالِمُ ٱ َيَعـضُّ  مَ َوَيـوۡ  ﴿  وكنـُت عـىل اإلسـالم ومل ُأفارقـه,ملسو هيلع هللا ىلصيف الدنيا طريق رسول اهللا  ٰ  لظَّ َ  هِ يََديۡـ َ

ٰ  َيُقوُل  َذۡ ٱ تَِن لَيۡ َي ٗ  لرَُّسولِ ٱ َمعَ  ُت تَّ   .]٢٧: الفرقان[ ﴾٢٧ َسبِي
وأكثــر النــاس اليــوم يف غفلــة عــن تعلــم التوحيــد ومعرفــة أركانــه ورشوطــه, يظنــون أهنــم قــد حــازوا 

دها يــدينون,   اهللا, وهــم ملعناهــا جــاهلون, وبحقيقتهــا كــافرون, وبــضالتوحيــد بمجــرد قــوهلم ال إهل إّال 
, وقيمتـــه بيـــنهم ضـــعيفة, فمـــنهم مـــن يعتـــربه جمـــرد النطـــق بكلمـــة هم هـــزيًال أصـــبح معنـــى اإلســـالم عنـــد

م مـن حيـسبه جمـرد االنتـساب املزيـف الـذي ال هالتوحيد, ومنهم من يظنه يف االعتقاد دون العمل, ومن
 يف أعامهلـــم وأقـــواهلم, قـــد رٌ  يف قلـــوهبم ظـــاه اهللا, والـــرشك قـــائمٌ حقيقـــة لـــه, وصـــاروا يقولـــون ال إهل إّال 

كروا ما دلت اختذوه دينً  ا, فعكسوا مدلول هذه الكلمة العظيمة, فأثبتوا ما نفته من عبادة غري اهللا, وأ
 وهذا غاية اجلهل ;ت عليه اهللا, وقد اعتقد عكس ما دلّ ال إهل إّال : عليه من اإلخالص, فيقول قائلهم

  .والضالل
 َغِريبًا وََسيَُعوُد َغِريبًا«: ولهــــن قــــ مملسو هيلع هللا ىلصه النبي ـــرب بــــخذا يتبني لك معنى ما أـــهـــفب

َ
 إِنَّ اْإلِْسَالَم بََدأ

ــكَ   َم
َ
ــَدأ التــي يعيــشها اليــوم املوحــدون املتمــسكون  فــال غربــة لإلســالم أعظــم مــن هــذه الغربــة .)٢(»ا بَ

  .بدينهم
ف ال يكــون تعلُّمــه وتعليمــه فــإذا كــان هــذا األمــر قــد خفــي عــىل أكــابر العلــامء يف هــذه األزمنــة, فكيــ

 إال بمعرفــــة هــــذا التوحيــــد,  وال إيــــامنٌ ا إذا كــــان اإلنــــسان ال يــــصح لــــه إســــالمٌ أهــــم األمــــور? خــــصوًص 

                                                 

  .هائ ملؤها أو ما يقارب مل: وهو, بضم القاف, وقيل بكرسها, والضم أشهر:راب األرضقُ  )١(
 .رواه مسلم )٢(
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  .وقبوله, وحمبته, والعمل به بالقلب واللسان واجلوارح
قه ظاهرً   ا; فاملسلم كلام ازداد معرفـة لـدين اهللا ازدادا وباطنً ومدارسة التوحيد مهمة حتى ملن حقَّ

يقينه بأن ما يدين بـه هـو احلـق الـذي الشـك فيـه, وأن مـا عليـه أكثـر أهـل األرض هـو الباطـل والـضالل 
, قـال اهللا املبني, وأهنم عىل دين أسالفهم من الكفار الذين يعبدون األصنام وال يوحـدون اهللا 

َ  ﴿: تعـاىل ا َيةٖ ِمرۡ  ِف  تَُك  فَ ٓ َهٰٓ  ُبدُ َيعۡ  ّمِمَّ َ ۚ ُؤ َّ  نَ ُبُدوَيعۡ  َما ءِ ِ ٓ  ُبـدُ َيعۡ  َكَمـا إ ۚ َقۡبـ ّمِـن ؤُُهمَءابَـا ا ُل  نَـّ
  .]١٠٩: هود[ ﴾١٠٩ َمنُقوٖص  َغۡيَ  نَِصيَبُهمۡ  لَُمَوفُّوُهمۡ 

ــم التوحيــد واألمــور املهمــة يف عقيــدة املــسلم أعــددنا هــذه الرســالة يف ومــسامهةً  ــا يف تــسهيل تعلُّ  منّ
هبــا بأســلوب حاولنــا قــدر ا ولــست ا للجميــع,  ميــًرس إلمكــان أن يكــون ســهًال صــورة أســئلة يْتبعهــا جوا

 بإعانــة عــدد مــن اإلخــوة األفاضــل شــاركوا  يف − بحمــد اهللا − ولكــن تــمَّ ,وحــدي مــن قــام هبــذا العمــل
, بـارك إعداده, وقاموا بتخرجيـه ومراجعتـه وتنـسيقه, وقـد اسـتفدت مـن نـصائحهم ومالحظـاهتم كثـريً  ا

واهللا مـــن وراء القـــصد, وهـــو اهلـــادي إىل  خـــري الثـــواب, اهللا فـــيهم, وشـــكر اهللا ســـعيهم, وأثـــاهبم عليـــه
 لوجهـه الكـريم, وأن يبـارك فيـه, وأن  هيـدينا ا سبحانه أن جيعل عملنـا هـذا خالـًص سواء السبيل, نسأله

  .و يسددنا وييرس اهلدى لنا, وجيعلنا هداة مهتدين غري ضالني وال مضلني
فيـل, فـاطر الـساموا ـت مهللا رب جربائيل وميكائيـل وإرسا ت واألرض عـامل الغيـب والـشهادة, أ

حتكم بني عبادك فيام كانوا فيه خيتلفون, اهدنا ملا اختلف 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
ُ
ٓ  قٖ ّرِزۡ  ّمِن ُهمِمنۡ  أ رِيـدُ  َوَما

ُ
ن أ

َ
 أ

َ ٱ إِنَّ  ٥٧ عُِمونِ ُيطۡ  زَّاُق ٱ ُهوَ  َّ ِ لۡ ٱ ُذو لرَّ ة ۡ ٱ ُقوَّ   .]٥٨−٥٦: الذاريات[ ﴾٥٨ َمتِيُ ل
عبادتـك كلهـا فإذا عرفـت أن اهللا خلقـك لعبادتـه وحـده واالنقيـاد ألمـره فـاحرص عـىل أن تكـون  

 ا مــن العبــادة لغــريه, وال تتبــع يف حياتــك كلهــا إّال هللا, وحياتــك كلهــا هللا, ومماتــك هللا, وال تــرصف شــيئً 
  .منهج اهللا وحده

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

انـــة, والـــصالة أمانـــة, والزكـــاة أمانـــة, والعهـــد أمانـــة, وكـــل يشء مـــن الـــدين أمانـــة, فالـــشهادتان أم
  .وغريها....كم بني الناس أمانة,واحل

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

َ
َ  َمانـَـةَ ۡل َمٰ ٱ َ ٰ لـسَّ  ٱوَ  تِ َو

َ
  َبــالِ لِۡ ٱوَ  ِض ۡرۡل

َ
ن َبۡيَ فَــأ

َ
 َنَهــاِملۡ َيۡ  أ

شۡ 
َ
ٗ  اَظلُوٗمـ َكنَ  ۥإِنَّهُ  ُنۖ نَسٰ ۡلِ ٱ وََحَلََها َهاِمنۡ  نَ َفقۡ َوأ َب  ٧٢ َجُهـو َُعـّذِ ُ ٱ ّلِ ۡ ٱ َّ ۡ ٱوَ  فِقِـيَ ُمَنٰ ل  تِ فَِقٰـُمَنٰ ل
ۡ ٱوَ  ۡ ٱوَ  كِيَ ُمۡشِ ل ُ ٱ َوَيُتوَب  تِ َكٰ ُمۡشِ ل َّ  َ ۡ ٱ َ ۡ ٱوَ  ِمنِيَ ُمـؤۡ ل ُ ٱ نَ َوَك  تِۗ ِمَنٰـُمؤۡ ل  ﴾٧٣ ارَِّحيَمۢـ اَغُفـورٗ  َّ
  .]٧٣−٧٢: األحزاب[

ت ممن محل األمانة وأدّ – رمحك اهللا –فانظر  ـك ممـن ضـيَّعها وخاهنـا,  هل أ اها كام يريـد اهللا, أم أ
  .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
َ
شۡ  ُذّرِيََّتُهمۡ  ُظُهورِهِمۡ  ِمن َءاَدمَ  بَِنٓ  ِمنۢ  َربَُّك  أ

َ
ٰٓ  َهَدُهمۡ َوأ َ نُفِسِهمۡ  َ

َ
لَسۡ  أ

َ
 ُت أ

ْ  بَِرّبُِكۡمۖ  ۚ َشِهدۡ  بََلٰ  قَالُوا ٓ ن نَا
َ
ْ  أ ٰ  َذاَهٰ  َعنۡ  ُكنَّا إِنَّا َمةِ قَِيٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  َتُقولُوا وۡ  ١٧٢ فِلِيَ َغ

َ
ْ َتُقولُـوٓ  أ ٓ  ا َمـا ۡشَ  إِنَّ

َ
 كَ أ

 ٓ َفُتهۡ  ِدهِۡمۖ َبعۡ  ّمِنۢ  ُذّرِيَّةٗ  َوُكنَّا ُل َقبۡ  ِمن ُؤنَاَءابَا
َ
ۡ ٱ َفَعَل  بَِما لُِكَناأ   .]١٧٣−١٧٢: األعراف[ ﴾١٧٣ ِطلُونَ ُمبۡ ل
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فيــوم القيامــة ا, فكونــوا عبــاد اهللا عــىل العهــد الــذي عاهــدتم اهللا عليــه واحــذروا أن تــرشكوا بــه شــيئً 
لــن يقبــل اهللا عــذر مــن اعتــذر باجلهــل والغفلــة أو اتبــاع اآلبــاء واألجــداد والــشيوخ عــىل الباطــل, فهــذا 

  .ا عند اهللاليس عذرً 
نَِس نْ قَ 

َ
ْهِل اجَّاِر َعَذابًا يَْومَ «: قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلص  اجَّيِبِّ َعِن   ؓ  َمالٍِك  بِْن  أ

َ
ْهَوِن أ

َ
ُ َيَعاىَل ِأل  َفُقوُل ابَّ

ُكنَْت َيْفتَِدي بِـِه؟ َفيَُقـوُل :الِْقيَاَمةِ 
َ
ٍء أ ْ َ رِْض ِمْن 

َ
نَّ لََك َما يِف اْأل

َ
رَْدُت ِمنْـَك : َفيَُقـوُل .  َغَعـمْ : لَْو أ

َ
أ

 ِ ْن ترُْشَِك 
َ
َنيَْت إِالَّ أ

َ
ِ َشيْئًا، فَأ ْن َال ترُْشَِك 

َ
نَْت يِف ُصلِْب آَدَم أ

َ
ْهَوَن ِمْن َهَذا َوأ

َ
  .)١(»أ

  ة اليت خلقنا اهللا عليها؟ما يه الفطر): 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 َّ ۚ َعلَيۡ  لَـّ  ِديَل َتۡبـ َ  َهـا

ِۚ ٱ قِ ِلَلۡ  َّ  ٰ ٰ  ّيِمُ قَ لۡ ٱ ّلِينُ ٱ لَِك َذ كۡ  ِكنَّ َوَل
َ
  .]٣٠: الروم[ ﴾٣٠ لَُمونَ َيعۡ  َ  لَّاِس ٱ َثَ أ

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

َ
 ، فَـأ

َ
 وْ  أ

انِهِ  َ  ،ُفنرَصِّ
َ
َسانِهِ وْ  أ   .)٢(» ُفَمجِّ
ِّ َخلَْقُت ِعبَاِدي ُحنََفـاَء لُكَُّهـمْ « :ن ربـه فيام يرويـه عـملسو هيلع هللا ىلصوقال 

يَاِطنُي ،َوإِ َيـتُْهْم الـشَّ
َ
ُهـْم أ  َوإِغَّ

َمْت عَ ، ِديِنِهمْ نْ  قَ )٣(فَاْجتَاحَكُْهمْ  َ  مَ مْ هِ يْ لَ  وََحرَّ ْحلَلُْت ل
َ
ِ مَ ،مْ هُ ا أ ُكوا  ْن يرُْشِ

َ
َمَرْيُهْم أ

َ
نْـِزْل بِـِه مْ ا لَـ َوأ

ُ
 أ

  .)٤(»ُسلَْطانًا
  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  ُ ملسو هيلع هللا ىلصُكنُْت رِْدَف رَُسوِل ابَّ َ  : قَـاَل ، ُقَفـرْيٌ  بَلَ مِحَاٍر ُفَقـاُل 
                                                 

   . ومسلم,رواه البخاري) ١(
  . ومسلم,رواه البخاري) ٢(
  . فذهبوا هبم وأزالوهم عام كانوا عليه إىل الباطل,أي استخفوهم:  معنى اجتالتهم)٣(
  .روه مسلم) ٤(
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ِ بَلَ الِْعبَادِ ،يَا ُمَعاذُ  «:َفَقاَل  ِ ، تَْدرِى َما َحقُّ ابَّ ُ :قَـاَل » ؟ َوَما َحقُّ الِْعبَـاِد بَلَ ابَّ ُ ُ َورَُسـو  قُلْـُت ابَّ
ْعلَمُ 

َ
ِ بَلَ الِْعبَادِ  «: قَاَل .أ َ َوَال ،فَإِنَّ َحقَّ ابَّ ْن َفْعبُُدوا ابَّ

َ
كُ  أ ِ ،وا بِـِه َشـيْئًا يرُْشِ   وََحـقُّ الِْعبَـاِد بَلَ ابَّ

، ْن
َ
َب َمْن َال َال  أ ِ :لُْت  قُ : قَاَل .» يرُْشُِك بِِه َشيْئًا ُفَعذِّ فََال ، يَا رَُسوَل ابَّ

َ
ُ اجَّـاَس  أ برَشِّ

ُ
 َال « : قَـاَل ؟ أ

ُْهْم َفيَتَّلِكُوا   .)١(»تُبرَشِّ
اه, ومن ضيّ  به بالنارفمن أدى حق اهللا حفظه اهللا ونجَّ   .ع حق اهللا ضيَّعه اهللا وخذله وعذَّ

  ؟)الرب( لكمةما معىن ): ٦(س 
 , ورب الـدار, الدابـةرب:  يقـالهو املالك لليشء املترصف فيه بام يريـد,) الرب(معنى كلمة  :ج

  .ورب البيت
ٰ  ﴿:  قـال اهللا تعـاىل, السيد املطـاعوالرب هو جۡ ٱ ِحَبِ َصٰ َي ٓ  نِ لّسِ ا مَّ

َ
َحُدُكَما أ

َ
 ﴾اۖ رٗ َخۡ  ۥَربَّهُ  ِق سۡ فَيَ  أ

  .يعني سيده: ربهفيسقي  ,]٤١: يوسف[
 , لــه وحــده اخللــق وامللــك واألمــر والــسيادة واحلكــم ال رشيــك لــه, رب كــل يشء هــو واهللا

  . قهره وسلطانهوحتت واخللق كلهم عبيده
ادة  ال تتمثل يف اخللق والرزق وامللك فقط بـل تتمثـل يف األمـر واحلكـم والـسيوربوبية اهللا 

ـًض  ُ ٱ َربَُّكمُ  إِنَّ  ﴿: ا, قـال اهللا تعـاىلوالتـرشيع أ ِيٱ َّ َمٰ ٱ َخلَقَ  لَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َو
َ
ااٖ  ِستَّةِ  ِف  َض ۡرۡل يَـّ

َ
 ُثـمَّ  أ

َ  َتَوىٰ سۡ ٱ ۡ ٱ ِش ُيغۡ  ِشۖ َعرۡ لۡ ٱ َ مۡ ٱوَ  اَحثِيثٗ  ۥلُُبهُ َيطۡ  لََّهارَ ٱ َل لَّ ٰ  لُُّجومَ ٱوَ  َقَمرَ لۡ ٱوَ  َس لشَّ َر مۡ  تِۢ ُمَسخَّ
َ
ِ بِـأ  ۦٓۗ رِه

 َ
َ
 ٱوَ  قُ لۡ لَۡ ٱ َلُ  أ

َ
ۗ مۡ ۡل ُ ٱ َتَباَركَ  ُر  أن اخللـق وامللـك هللا وحـده فكـام, ]٥٤: األعـراف[ ﴾٥٤ لَِميَ َعٰ لۡ ٱ َربُّ  َّ

كــذلك األمــر والتــرشيع هللا وحــده, وهــذا أمــر ال ُيِقــرُّ بــه أكثــر الكفــار, فهــم يفرقــون بــني اخللــق واألمــر, 
ا يـرشعون هلـم مـن الـدين مـا مل يـأذن بـه اهللا, قـال  ويتخذون مـن دونـه أرباًبـيؤمنون بأن اخللق هللا وحده

ۡحَبارَُهمۡ  ﴿: اهللا تعـاىل
َ
َُذٓواْ أ ۡرَبابٗ  ٱتَّ

َ
ِ ا ّمِـن ُدوِن ٱَورُۡهَبَٰنُهۡم أ  , فالربوبيـة التـي جعلوهـا]٣١: التوبـة[ ﴾َّ

لـون مـا حـرم اهللا وحيرمـون مـا لألحبار والرهبان هي حق األمر والترشيع, فكـان األحبـار والرهبـان حي
  .أحله ويرشعون ما مل يأذن به اهللا, وكان أتباعهم يطيعوهنم يف ذلك ويقبلون ما رشعوه

                                                 

 . ومسلم,رواه البخاري )١(
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ا مــــن دون اهللا, يعطــــوهنم حــــق األمــــر كــــذلك اليــــوم أكثــــر النــــاس يتخــــذون قــــادهتم وســــادهتم أرباًبــــ
نينهم وحيكمون    .هبا ويتحاكمون إليهاوالترشيع, ويطيعوهنم من دون اهللا, ويتبعون أحكامهم وقوا

ًعا َ  ﴿: ا مـن دون اهللا, قـال اهللا تعـاىل غري اهللا فقد اختذ رب فمن اختذ حَكًام ومرشِّ  ُضَناَبعۡ  َيتَِّخذَ  َو
رۡ  ًضاَبعۡ 

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

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

َ
َـذَ ٱ َمنِ  َت أ ٰ  تَّ  ۥَهـهُ إَِل

 ٰ نَت  هُ َهَو
َ
فَأ
َ
ً  هِ َعلَيۡ  تَُكونُ  أ   ِهمۡ َعلَيۡ  ُل تۡ ٱوَ  ﴿ :, وقال]٤٣: الفرقان[ ﴾٤٣ َوكِي

َ
ٰ إِبۡ  َنَبأ  إِذۡ  ٦٩ هِيمَ َر

بِيهِ  قَاَل 
َ
ْ  ٧٠ ُبُدونَ َتعۡ  َما ۦِمهِ َوقَوۡ  ِل ۡص  ُبدُ َنعۡ  قَالُوا

َ
ٰ  لََهـا َفَنَظـلُّ  اامٗ نَ أ ، ]٧١−٦٩: الـشعراء[ ﴾٧١ ِكفِـيَ َع

املعنــى واضــح يف هــذه اآليــات أهنــم يعبــدون األصــنام مــن دون اهللا, هــذه املعبــودات هــي آلهــتهم التــي 
كــر علــيهم خليــل الــرمحن إبــراهيم ــاَل  ذۡ  ﴿ ودعــاهم لرتكهــا, , عبــادهتم إياهــا♠ أ ــ قَ ٰ إِبۡ  هِيمُ َر

بِيهِ 
َ
َتتَّ  َءاَزرَ  ِل

َ
ۡص  ِخذُ أ

َ
ٓ  َءالَِهةً  َناًماأ ٰ  إِّنِ َر

َ
ٰ  ِف  َمـَك َوقَوۡ  َك أ بِـيٖ  لٖ َضـَل عـام[ ﴾٧٤ مُّ ِ ٱَوتَـ ﴿، ]٧٤: األ َّ 

ِكيَدنَّ 
َ
ۡص  َل

َ
ن دَ َبعۡ  َمُكمَنٰ أ

َ
ْ  أ ٰ  فََجَعلَُهمۡ  ٥٧ بِرِينَ ُمدۡ  تَُولُّوا َّ  ًذاُجَذ ِ َُّهمۡ  اَكبِيٗ  إ  ِجُعونَ يَرۡ  هِ إَِلۡ  لََعلَُّهمۡ  ل

ْ قَ  ٥٨ ٓ  َذاَهٰ  َفَعَل  َمن الُوا ٰ ٱ لَِمنَ  ۥإِنَّهُ  لَِهتَِنا بياء[ ﴾٥٩ لِِميَ لظَّ   .]٥٩−٥٧: األ
ه  ذو األلوهيـــة   وهـــو اهللا,واإلهل احلـــق هـــو الـــذي يـــستحق العبـــادة والتأليـــه وحـــده دون ســـوا

  .عىل خلقه أمجعني
ين(ما معىن لكمة ): ٨(س    ؟)ا

ا هللا فهو دين اهللا, وما كان باعً  واتّ ا وطاعةً باع, فام كان انقيادً تّ الدين هو االنقياد والطاعة واال: ج
  .ا هللا, بل هو دين جاهيلا لغري اهللا فليس دينً باعً  واتّ ا وطاعةً انقيادً 

ى اهللا دينــــه اإلســــ ـــــالم, ومعنــــاه التــــسليم ألمــــر اهللا ومــــا جـوقــــد ســــمَّ اءت بــــه رســــله, واالنقيــــاد لــــه ـ
  .والعمل به

ِ ٱ ِعندَ  ينَ لِّ 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 ِعندَ  ّلِينَ ٱ إِنَّ  ﴿ :فتأويل قولـه: وقال ٰ سۡ ۡلِ ٱ َّ  الطاعـة ,إن الطاعـة التـي هـي الطاعـة عنـده :﴾ُمۗ َل
ذلــة, وانقيادهــا لــه بالطاعــة فــيام أمــر وهنــى, وتــذللها لــه لــه, وإقــرار األلــسن والقلــوب لــه بالعبوديــة وال

 وال انحـــــراف عنـــــه, دون إرشاك غـــــريه مـــــن خلقـــــه معـــــه يف العبوديـــــة ,بـــــذلك مـــــن غـــــري اســـــتكبار عليـــــه
  .ـه.ا )١(]واأللوهية

 من أهل دين يرتك عبادة أهل دينه ثم العبادة, فإنك لن جتد رجًال : والدين: قال سعيد بن جبري[ 
ــه مــن أطــاع اهللا فــيام أمــره بــه ال يــدخل يف ديــن  آخــر إال صــار ال ديــن لــه, والعبــادة هــي الطاعــة, وذلــك أ

وفيام هناه عنه فقد أتم عبادة اهللا, ومن أطاع الشيطان يف دينه وعمله فقد عبد الشيطان, ألـم تـر أن اهللا 
طـوا  لَمۡ  ﴿ :قـال للـذين فرَّ

َ
عۡ  أ

َ
ٰ  ُكمۡ إَِلۡ  َهدۡ أ ن َءاَدمَ  َبِنٓ َي

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

, وإنــــام كانــــت عبــــادهتم الــــشيطان أهنــــم أطــــاعوه يف ديــــنهم, فمــــنهم مــــن أمــــرهم فاختــــذوا ]٦٠: يــــس[ ﴾٦٠
ـــ ا يـــسجدون لـــه مـــن دون اهللا, ومل يظهـــر الـــشيطان ألحـــد  أو ملًكـــ,ا  أو بـــًرش ,ا  أو قمـــرً ,ا أو شمـــًس ,اأوثاًن

   .ـه.ا )٢(]... له, ولكنهم أطاعوه فاختذوها آلهة من دون اهللامنهم فيتعبد له أو يسجد
  .ـه.ا )٣(]وفالن يف دين فالن أي يف سلطانه وطاعته[ : قال النحاس

ــ ِدنْ :والــدين هــو العبــادة والطاعــة والــذل ونحــو ذلــك, يقــال[ : وقــال ابــن تيميــة  هُ ُتــلْ لَّ  أي ذَ :انَ دَ  َفــهُ ُت
 ارِشَ عَ مَ ا نَّ إِ « :☺ يوقـد قـال النبـ... لَّ ذَ َفـ

َ
 وهـو اإلسـالم وهـو االستـسالم هللا )٤(»دٌ احِ ا وَ نَ ينُ  دِ اءِ يَ بِ نْ  اْأل

ال لغريه, بأن تكون العبادة والطاعـة لـه والـذل, وهـو حقيقـة ال إهل إال اهللا, وال ريـب أن مـا سـوى هـذا 
 ☺د طاع يف كل زمان بـام أمـر بـه يف ذلـك الزمـان, فـال إسـالم بعـد مبعـث حممـقبل, وهو سبحانه يُ ال يُ 

  .ـه.ا )٥(]هإال فيام جاء به وطاعتِ 
  َكنَ  َما ﴿: قوله

ۡ
َخاهُ  ُخذَ ِلَأ

َ
ۡ ٱ دِينِ  ِف  أ ٓ  َملِكِ ل َّ ِ ن إ

َ
ٓ  أ ۚ ٱ ءَ يََشا ُ   .]٧٦: يوسف[ ﴾َّ

                                                 

 . تفسري الطربي)١(

 .يزِ وَ رْ  تعظيم قدر الصالة للمَ )٢(

  . معاين القرآن للنحاس)٣(
  . رواه البخاري, ومسلم)٤(

 . جمموع الفتاوى)٥(
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يف سـلطان امللـك, وقـال : قـال ابـن عبـاس والـضحاك[ حكمـه وسـلطانه وقـضاؤه, :دين امللك هو
  .)١(]وأصل الدين الطاعة:  قال ابن جرير الطربي.يف حكم امللك وقضائه: يدِّ قتادة والسُّ 

انَِيةُ ٱ ﴿: وقولـه تعـاىل اِن ٱوَ  لزَّ ْ جۡ ٱفَ  لزَّ وا ٰ  ُكَّ  ِلُ َ  ةٖۖ َجۡلَ  ِماْئَةَ  ُهَماّمِنۡ  ِحدٖ َو   َو
ۡ
  بِِهَما ُكمُخذۡ تَأ

ۡ
 فَـةٞ َرأ

ِ ٱ ِدينِ  يِف  كـذلك قـال البغـوي وابـن و. )٢(يف ديـن اهللا أي يف حكـم اهللا: , قـال أبـو الليـث]٢: النـور [ ﴾بَّ
  .كثري

فـــإذا كـــان احلكـــم املطـــاع واملتبـــع هـــو حكـــم اهللا فالـــدين هللا, وإذا كـــان احلكـــم والـــسلطان لغـــري اهللا 
  .فالدين لغري اهللا

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

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

َ
تۡ  دِيـَنُكمۡ  لَُكمۡ  ُت َملۡ أ

َ
 لَُكـمُ  َورَِضـيُت  َمـِت نِعۡ  ُكمۡ َعلَـيۡ  ُت َمۡمـَوأ

ٰ سۡ ۡلِ ٱ ۚ دِينٗ  مَ َل   . ]٣: دة املائ[ ﴾ا
ِ :اَل  قَـ¶  َقبَّـاٍس ِن َعِن بْـ  : ملسو هيلع هللا ىلص ِقيـَل لِرَُسـوِل ابَّ

َ
 يُّ أ

َ
َحـبُّ إِ ْديَـانِ  اْأل

َ
؟ قَـىَل  أ ِ : اَل  ابَّ

ْمَحةُ «   .)٣(»احْلَِنيِفيَُّة السَّ
بـــاع رشيعتـــه مـــن غـــري تبـــديل وال االســـتقامة عـــىل إخـــالص العبـــادة هللا وحـــده واتّ : معنـــى احلنيفيـــة

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

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

                                                 

  . الطربيتفسري )١(
 .السمرقندي تفسري )٢(
  ., والبخاري يف األدب املفرد, وحّسن احلافظ إسناده يف الفتح والطرباين,رواه أمحد) ٣(
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ٰ سۡ ۡلِ ٱ َغۡيَ  َتغِ يَبۡ  َوَمن ﴿ :قال اهللا تعاىل ِ ٱ ِف  َوُهوَ  هُ ِمنۡ  َبَل ُيقۡ  فَلَن ادِينٗ  مِ َل  ِسِينَ َخٰـلۡ ٱ ِمـنَ  ِخـَرة
  . ]٨٥: ل عمرانآ[ ﴾٨٥

فهــو عــىل غــري اإلســالم, وكــل مــن خــرج عــن كــل مــن خــرج عــن عبــادة اهللا وحــده إىل عبــادة غــريه 
  .باع ما رشع غريه فهو عىل غري اإلسالمباع ما رشعه إىل اتّ اتّ 

نَّ  ﴿ :وقال
َ
ٰ  َذاَهٰ  َوأ ۖ ٱفَـ اَتقِيمٗ ُمسۡ  ِط ِصَر َ  تَّبُِعوهُ ْ  َو ُبَل ٱ تَتَّبُِعـوا َق  لـسُّ  َعـن بُِكـمۡ  َفَتَفـرَّ

ٰ  ۦۚ َسبِيلِهِ  ٰ  لُِكمۡ َذ عام[ ﴾١٥٣ َتتَُّقونَ  لََعلَُّكمۡ  ۦبِهِ  ُكمَوصَّ   .]١٥٣: األ

  .ا هللاكل ما خالف طريق اهللا املستقيم الذي رشعه لعباده وبلَّغه رسوله فليس دينً 
ْ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 َّ ۡ  ِملَّةَ  تََّبعَ ٱوَ  ِسنٞ ُمۡ  َوُهوَ  ِ ٰ إِب ۗ َحنِيفٗ   هِيمَ َر  ا

َذَ ٱوَ  ُ ٱ تَّ ٰ إِبۡ  َّ ٗ  هِيمَ َر   .]١٢٥: ءالنسا[ ﴾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 واالحتكام إليه يف احليـاة كلهـا ورفـض  هو االستسالم واالنقياد فاإلسالم

  .ما خالفه
ا م حياته بالكامل اختياريً سلِ فيُ ا, ا له الدين ومل يرشك به شيئً سلم وانقاد هللا خملًص فاملسلم من است

  .يف حياته إليه كل ما يعرض له  يردُّ ًام  حلياته وحكَ اا برشع اهللا منهجً لرشع اهللا راضيً 
  .ومن رفض التسليم ألمر اهللا واستكرب عن االنقياد له فهو كافر أخو إبليس عليه لعنة اهللا

ْ سۡ ٱ ئَِكةِ َمَلٰٓ لِلۡ  َناقُلۡ  ذۡ  ﴿:  تعـاىلقال اهللا ْ فََسَجُدوٓ  َدمَ  ُجُدوا ٓ  ا َّ ِ َبٰ  لِيَس إِبۡ  إ
َ
 ِمنَ  َوَكنَ  َبَ َتكۡ سۡ ٱوَ  أ

                                                 

 . ومسلم,رواه البخاري) ١(
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ٰ لۡ ٱ   .]٣٤: البقرة[ ﴾٣٤ فِرِينَ َك
َبٰ ﴿معنى 

َ
  . امتنع من السجود آلدم فلم يسجد له: ﴾ أ

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

ُ ٱ َضََب  ﴿: قال اهللا  تعـاىل  َّ  ٗ ٗ  َمَث ٓ  فِيهِ  رَُّج َك ٗ  ِكُسونَ ُمتََشٰ  ءُ ُشَ  َهـۡل  ّلِرَُجـلٍ  اَسـلَمٗ  َورَُجـ
ۚ  َتوَِيانِ يَسۡ  ً ِۚ  دُ مۡ لَۡ ٱ َمَث َّ كۡ  بَۡل  ِ

َ
  .]٢٩: الزمر[ ﴾٢٩ ُمونَ لَ َيعۡ  َ  َثُُهمۡ أ
  . هذا مثٌل للمرشك واملسلم
ٗ رَ  ﴿ :املثل األول مثل املرشك ٓ  فِيهِ  ُج َك عبٌد يشرتك فيه أكثر مـن سـيد, أي , ﴾ِكُسونَ ُمتََشٰ  ءُ ُشَ

  .وهم متنازعون فيه, يأمره أحدهم بأمر ويأمره اآلخر بخالفه
ٗ  ﴿ :واملثل اآلخر مثل املسلم , عبٌد له سيد واحد ال ينازعـه فيـه غـريه, يـأمتر ﴾لٍ ّلِرَجُ  اَسلَمٗ  َورَُج

  .بأمر سيده وينتهي عند هنيه, وال يتلقى األمر من غريه
ه, واملــرشك ا ويكفــر بكــل معبــودٍ فاملــسلم لــيس لــه إال معبــود واحــد يعبــده وال يــرشك بــه شــيئً   ســوا

  .يعبد اهللا ويعبد غريه
ي يمزي اإلسالم عن غريه من األديان؟ ):١٢(س    ما ا

الذي يميز اإلسالم عن غـريه مـن األديـان هـو التوحيـد, فاإلسـالم يقـوم عـىل عبـادة اهللا وحـده : ج
ئع التــي جــاءت هبــا رســله, وكــل ديــن ال يقــوم عــىل توحيــد اهللا  بــام رشعــه مــن العقائــد والــشعائر والــرشا

ـه ال باع رسله فليس دينً واتّ  ا إهل إال اهللا اعتقـادً ا هللا, فاحلد الفاصـل بـني اإلسـالم والكفـر هـو اإليـامن بأ
  . وعمًال وقوًال 

زل عىل رسله هي دين اهللا, وعبادة غري اهللا هي دين املرشكني   .فعبادة اهللا وحده بام أ
ٓ  قُۡل  ﴿ :قال اهللا تعاىل ِمرۡ  إِّنِ

ُ
نۡ  ُت أ

َ
عۡ  أ

َ
َ ٱ ُبدَ أ ُ  الِٗص ُمۡ  َّ    .]١١:الزمر[ ﴾١١ ّلِينَ ٱ لَّ

ٓ  ﴿: وقـال ِمُروٓ  َوَما
ُ
ْ أ َّ  ا ِ ْ ِلَعۡ  إ َ ٱ ُبُدوا ٓ  ّلِينَ ٱ َلُ  لِِصيَ ُمۡ  َّ ْ  ءَ ُحَنَفا لَوٰ ٱ َوُيقِيُمـوا ْ َوُيؤۡ  ةَ لـصَّ  تُـوا

َكوٰ ٱ ۚ لزَّ ٰ  ةَ   .]٥:البينة[ ﴾٥ َقّيَِمةِ لۡ ٱ دِينُ  لَِك َوَذ
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َهاَيٰٓ  قُۡل  ﴿:  وقـال يُّ
َ
ٓ  دِيِن  ّمِن َشّكٖ  ِف  ُكنُتمۡ  إِن لَّاُس ٱ أ َ عۡ  فَ

َ
ِينَ ٱ ُبدُ أ  ِمـن ُدونَ ُبـَتعۡ  لَّ

ِ ٱ ُدونِ  َّ  ٰ عۡ  ِكنۡ َوَل
َ
َ ٱ ُبدُ أ ِيٱ َّ ٰ  لَّ ِمرۡ  ُكۡمۖ َيَتَوفَّ

ُ
نۡ  ُت َوأ

َ
ُكونَ  أ

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

  ما معىن توحيد اهللا؟): ١٣(س 
 هـــو إفـــراده ســـبحانه بـــام يـــستحقه وخيـــتص بـــه دون خلقـــه, وأن ال ُجيعـــل لـــه نـِــدٌّ وال : توحيـــد اهللا:ج

  .يكرش
, وال وال َســــِميَّ  واحــــد يف ذاتــــه وربوبيتــــه وألوهيتــــه وأســــامئه وصــــفاته, ال نظــــري لــــه, فــــاهللا 

, وال رشيك, وال صاحبة له وال ولدا   .ُكْفَء, وال نِدَّ
ِ  دُ مۡ لَۡ ٱ َوقُلِ  ﴿ :قال اهللا تعـاىل َّ ِيٱ ِ ُ  يَُكـن َولَمۡ  اَوَلٗ  َيتَِّخذۡ  لَمۡ  لَّ ۡ ٱ ِف  َشِيـكٞ  ۥلَّ  َولَـمۡ  كِ ُمۡلـل

ُ  يَُكن ۖ ٱ ّمِنَ  َوِلّٞ  ۥلَّ ّلِ ۡ  لُّ ۢ تَكۡ  هُ َوَكّبِ ء[ ﴾١١١ ابَِي   .]١١١: اإلرسا
َذَ ٱ َما ﴿ : اهللا تعـاىلوقـال ُ ٱ تَّ ٰ  ِمنۡ  ۥَمَعهُ  َكنَ  َوَما َوَلٖ  ِمن َّ َهَب  اإِذٗ  هٍۚ إَِل َ ِۢ إَِلٰـ ُكُّ  لَّ  َخلَـقَ  بَِمـا ه

 َ ٰ  ُضُهمۡ َبعۡ  َولََع َ ِ ٱ نَ َحٰ بۡ سُ  ٖضۚ َبعۡ  َ ا َّ   .]٩١: املؤمنون[ ﴾٩١ يَِصُفونَ  َعمَّ
ٓ ٱ ّمِنَ  زُقُُكميَرۡ  َمن قُۡل  ﴿ :وقال سـبحانه َما  ٱوَ  ءِ لسَّ

َ
ن ِض ۡرۡل مَّ

َ
مۡ ٱ لِـُك َيمۡ  أ  ٱوَ  عَ لـسَّ

َ
 َوَمـن رَ َصٰ بۡـۡل

ۡ ٱ ِمنَ  َحَّ لۡ ٱ رِجُ ُيۡ  ۡ ٱ رِجُ َوُيخۡ  َمّيِتِ ل  ٱ يَُدبِّرُ  َوَمن َحِّ لۡ ٱ ِمنَ  َمّيَِت ل
َ
ۚ مۡ ۡل ۚ ٱ فََسَيُقولُونَ  َر ُ َ  َفُقۡل  َّ فَ

َ
 َتتَُّقونَ  أ

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

  من هو املوحد؟): ١٤(س 
ــــــد هــــــو مــــــن آمــــــن بــــــاهللا وحــــــده, ومل يــــــرشك بــــــه شــــــيئً :ج ه  املوحِّ مــــــن املعبــــــودات ا, وكفــــــر بــــــام ســــــوا

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

ُ
 ٱ لَُهـمُ  ئَِك أ

َ
هۡ  َوُهـم نُ ۡمـۡل  َتـُدونَ مُّ

عام[ ﴾٨٢   . ]٨٢: األ
ْ بُِسوٓ يَلۡ  َولَمۡ  ﴿معنـى  م بالـرشك, أي مل خيلطـوا بـني اإليـامن بـاهللا  إيامهنـا خيلطـو مل :﴾مٍ بُِظۡلـ َنُهمإِيَمٰ  ا

  .اوالرشك به, بل عبدوا اهللا وحده ومل يرشكوا به شيئً 
ِينَ ٱوَ  ﴿ :وقال   .]٥٩: املؤمنون[ ﴾٥٩ ُكونَ يُۡشِ  َ  بَِرّبِِهمۡ  ُهم لَّ
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  ما معىن الرشك باهللا؟): ١٥(س 
  .بيته أو ألوهيته مع اهللا يف يشء من خصائص ربو الرشك باهللا هو أن ُجيعل رشيٌك :ج

َ  ﴿ :قال اهللا ْ َتۡ  فَ ِ  َعلُوا َّ نَدادٗ  ِ
َ
نُتمۡ  اأ

َ
  .]٢٢: البقرة[ ﴾٢٢ لَُمونَ َتعۡ  َوأ

ْ  ﴿ :وقـال اهللا تعـاىل ِ  وََجَعلُوا َّ ِ  ٓ َك ْ  وََخلََقُهـۡمۖ  نَّ لِۡ ٱ ءَ ُشَ  مٖۚ ِعۡلـ بَِغـۡيِ  تِۢ َوَبَنٰـ بَنِـيَ  ۥَلُ  وََخَرقُـوا
ٰ  ۥَنهُ َحٰ ُسبۡ  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 ؟  أملسو هيلع هللا ىلص  ابَّ ِ ْقَظـُم ِعنْـَد ابَّ

َ
نْـِب أ َّ يُّ ا

نْ « :قَاَل 
َ
ا َوُهَو َخلََقَك أ ِ نِدًّ   .)١(» جَتَْعَل ِبَّ

  من هو املرشك؟): ١٦(س 
  .ا هللا يف ربوبيته أو ألوهيته خملوقاته, فجعله رشيكً  املرشك من أرشك مع اهللا أحدَ :ج

بـــع لغـــري اهللا, أو يتّ ا مـــن خـــصائص اهللا, مثـــل مـــن يتوجـــه بالعبـــادة أو هـــو مـــن رصف لغـــري اهللا شـــيئً 
  .ترشيع غري اهللا

ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َوَيعۡ  ﴿ :اهللا تعـاىلقـال  َ  يَُضُُّهمۡ  َ  َما َّ ٓ َهٰٓ  َوَيُقولُونَ  يَنَفُعُهمۡ  َو َ  ُؤنَاُشَفَعٰٓ  ءِ ُؤ
ِۚ ٱ ِعندَ  ُتَنّبِ  قُۡل  َّ

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

َ
ٰ  ۥَنهُ َحٰ ُسبۡ  ِضۚ ۡرۡل  ُكونَ يُـۡشِ  اَعمَّ  َلٰ َوتََع

  .]١٨: يونس[ ﴾١٨
َ  ﴿ :وقال   َو

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

 ٰٓ َ ِ وۡ  إ
َ
ٓ أ َطعۡ  نۡ  ِدلُوُكۡمۖ ِلَُجٰ  ئِِهمۡ ِلَا

َ
ع[ ﴾١٢١ ُكونَ لَُمۡشِ  إِنَُّكمۡ  ُتُموُهمۡ أ   .]١٢١: اماأل

ا َدَخَل اجَّارَ « : ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي ِ نِدًّ   .)٢(»َمْن َماَت َوْهَو يَْدُعو ِمْن ُدوِن ابَّ
   احكوحيد؟أقسامما يه ): ١٧(س 

  :قسامن التوحيد :ج

                                                 

  . ومسلم,رواه البخاري )١(
 . رواه البخاري)٢(
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  . توحيد الربوبية, وهو توحيد اهللا يف اخللق وامللك واألمر واحلكم:القسم األول
  . ية, وهو توحيد اهللا يف العبادة توحيد األلوهية أو اإلهل:القسم الثاين

   توحيد الربوبية؟معىنما ): ١٨(س 
 الربوبيـــة هـــي أفعـــال اهللا يف خلقـــه, كـــاخللق, والـــرزق, واإلحيـــاء, واإلماتـــة, والنفـــع, والـــرض, :ج

  .وترصيف الرياح, وإنزال املطر, وغريها
مليكـــه, وهـــو وحـــده  وربـــه ووتوحيـــد اهللا يف الربوبيـــة هـــو اإليـــامن بـــأن اهللا وحـــده خـــالق كـــل يشءٍ 

الــذي يــدبِّر أمــور خلقــه, ويتكفــل بــرزق عبــاده, وهــو الــذي بيــده وحــده نفعهــم ورضهــم, وبيــده اخلــري 
كلـــــه, وهـــــو القـــــادر عـــــىل مـــــا يـــــشاء ال يعجـــــزه يشء يف األرض وال يف الـــــسامء, ولـــــه خـــــزائن الـــــسموات 

  .واألرض, وبيده ملكوت كل يشء, وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو
لـــك والـــسيادة والـــسلطان هللا وحـــده ال رشيـــك لـــه, واألمـــر واحلكـــم والتـــرشيع هللا وحـــده,  وأن امل

ع بغري إذنهليس ألحد غريه من األمر يشء, وال يرشك يف حكمه أحدً    .ا, وليس ألحد أن يرشِّ
  .رهوأن كل ما حيدث يف هذا الكون بِِعْلِم اهللا وقدرته وقضائه وقدَ 

  ما حيدث يف الكون بقضاء اهللا وقدره؟كيف يتحقق اإليمان بأن لك ): ١٩(س 
بقـضاء اهللا وقـدره  إال ما يف هـذا الكـون بخلـق اهللا وتقـديره, فـال يكـون يشءٌ أن نؤمن بأن كل  :ج

  .طاعًة أو معصيةً  , خًريا أو ًرشا ,صغًريا كان أو كبًريا 
  .]٤٩: القمر[  ﴾٤٩ بَِقَدرٖ  هُ َنٰ َخلَقۡ  ءٍ َشۡ  ُكَّ  إِنَّا ﴿: قال اهللا تعاىل

ءٍ لُكُّ « :ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاولال رسقو ْ َّ الَْعْجُز َوالَْكيُْس َ   .)١(» بَِقَدٍر َح
ــًض  ــه ال يكــون يشء إال بمــشيئة اهللا وإرادتــه, فــام شــاء اهللا كــان ومــا مل يــشأ مل وأ ا جيــب أن نــؤمن بأ

ٓ  َوَمـــا ﴿: يكـــن, قـــال اهللا تعـــاىل ٓ  ُءونَ تـَــَشا َّ ِ ن إ
َ
ٓ  أ ـَــَشا ۚ ٱ ءَ ي ُ َ ٱ إِنَّ  َّ  ﴾٣٠ اَحِكيٗمـــ َعلِيًمـــا َكنَ  َّ

  .]٣٠:اإلنسان[

                                                 

ر عنــاه أن العــاجز قــد قــدّ وم . وهــو النــشاط واحلـذق بــاألمور;س ضــد العجــزالعجــز هــو عــدم القــدرة, والكـيْ و.  رواه مـسلم)١(
 . هُ ُس يْ ر كَ س قد قدّ , والكيِّ هعجزُ 
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ــه ال خيفــى عليــه  كــذلك جيــب أن نــؤمن بــأن اهللا يعلــم كــل يشء قبــل أن يكــون وبعــد أن يكــون, وأ
 وعِلـــــم أرزاقهـــــم ,أن خيلقهـــــم عِلـــــم مجيـــــع خلقـــــه ومجيـــــع أحـــــواهلم قبـــــل يف األرض وال يف الـــــسامء, يشءٌ 

رهــم وعالنيــتهموآجــاهلم وأقــواهلم وأعامهلــم ومجيــع حركــاهتم وســكناهتم وأ قــد أحــاط بكــل يشء , رسا
ُ ٱ ﴿:  قـال اهللا تعـاىل,علـًام  ِيٱ َّ ٰ َسَمٰ  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  قَدۡ  َّ

َ
ۢ ِعلۡ  ءٍ َشۡ  بُِكّلِ  أ : , وقال]١٢: الطالق[ ﴾١٢ اَم

﴿  َ
َ
  .]١٤: امللك[ ﴾١٤ بِيُ لَۡ ٱ للَِّطيُف ٱ َوُهوَ  َخلَقَ  َمنۡ  لَمُ َيعۡ  أ

صـغٍري   فـام حيـدث مـن يشءٍ , مقادير كلِّ يشٍء يف اللوح املحفوظ قبل أن خيلق اخللق اهللاكتبوقد 
حۡ  ءٍ َشۡ  َوُكَّ  ﴿ :عاىلقال اهللا تر مكتوب عند اهللا, وهو مقدّ وال كبٍري إال 

َ
بِـيٖ  إَِمااٖ  ِفٓ  هُ َنٰ َصيۡ أ  ﴾١٢ مُّ

ُبرِ ٱ ِف  َفَعلُوهُ  ءٖ َشۡ  َوُكُّ  ﴿ :, وقال]١٢: يس[    .]٥٣−٥٢: القمر[ ﴾٥٣ َتَطرٌ مُّسۡ  َوَكبِيٖ  َصغِيٖ  َوُكُّ  ٥٢ لزُّ
   اهللا؟مع ينفع ويرض أحدٌ هل هناك ): ٢٠(س 

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

َ
َ  اعٗ َنفۡ  ِس ِلَفۡ  لُِك أ ا َو َّ  َضًّ ِ ٓ  َما إ ۚ ٱ ءَ َشا ُ عۡ  ُكنُت  َولَوۡ  َّ

َ
 َب َغۡيـلۡ ٱ لَـمُ أ

ِنَ  َوَما ۡيِ لَۡ ٱ ِمنَ  ُت َثۡ َتكۡ سۡ َ  وٓ ٱ َمسَّ ۚ لسُّ ۠  إِنۡ  ُء نَا
َ
َّ  أ ِ   .]١٨٨: األعراف[ ﴾١٨٨ ِمُنونَ يُؤۡ  اٖ وۡ ّلِقَ  َوبَِشيٞ  نَِذيرٞ  إ

 بـــإذن اهللا وحتـــت غـــريه, أو يـــرض نفـــسه أو غـــريه, إّال   مـــن اخللـــق أن ينفـــع نفـــسه أوفـــال يملـــك أحـــدٌ 
  .مشيئته

ا ﴿: قال اهللا تعاىل ُ ٱ َتحِ َيفۡ  مَّ َ  ةٖ رَّۡحَ  ِمن لِلنَّاِس  َّ ۖ  ِسَك ُممۡ  فَ َ   ِسۡك ُيمۡ  َوَما لََها  نۢ مِ   ۥَلُ   ِسَل ُمرۡ   فَ
ِ َبعۡ  َهاَيٰٓ  ٢ ِكيمُ لَۡ ٱ َعزِيزُ لۡ ٱ َوُهوَ  ۦۚ ِده يُّ

َ
ْ ذۡ ٱ لَّاُس ٱ أ ِ ٱ َمَت نِعۡ  ُكُروا ِ ٱ َغۡيُ  لِقٍ َخٰ  ِمنۡ  َهۡل  ُكمۚۡ َعلَيۡ  َّ َّ 

ٓ ٱ ّمِنَ  زُقُُكميَرۡ  َما  ٱوَ  ءِ لسَّ
َ
ٓ  ِضۚ ۡرۡل َ  ٰ َّ  هَ إَِل ِ ٰ  ُهَوۖ  إ نَّ

َ
  .]٣−٢: فاطر[ ﴾٣ فَُكونَ تُؤۡ  فَأ

َ  ﴿: نهوقـال سـبحا ِ ٱ ُدونِ  ِمن عُ تَدۡ  َو َ  يَنَفُعَك  َ  َما َّ َكۖ  َو َك  َت َفَعۡلـ فَإِن يَُضُّ  ّمِـنَ  اإِذٗ  فَإِنَـّ
ٰ ٱ ُ ٱ َك َسسۡ َيمۡ  ن ١٠٦ لِِميَ لظَّ َ  بُِضّٖ  َّ َّ  ۥٓ َلُ  َكِشَف  فَ ِ َ  ِبَـۡيٖ  كَ يُـرِدۡ  ن ُهـَوۖ  إ ٓ  فَـ  ۦۚ لِهِ لَِفـۡض  دَّ َرا

ٓ  َمن ۦبِهِ  يُِصيُب  ِ  ِمنۡ  ءُ يََشا    .]١٠٧−١٠٦: يونس[ ﴾١٠٧ لرَِّحيمُ ٱ َغُفورُ لۡ ٱ َوُهوَ  ۦۚ ِعَبادِه
 مــن  فكيــف ينفــع غــَريه أو يــرضه, أن يــشاء اهللا وال َرضا إّال ا كــان املخلــوق ال يملــك لنفــسه نفًعــإذا
  ? دون اهللا
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ٓ  ُهم َوَما ﴿: ةقال اهللا عن السحره,  بإذن بإذن اهللا, وال يرض إّال  إّال فام ينفع أحدٌ   ِمنۡ  ۦبِهِ  ّرِينَ بَِضا
َحدٍ 
َ
َّ  أ ِ ِۚ ٱ نِ بِإِذۡ  إ   .]١٠٢: البقرة[ ﴾َّ

 وكـشف الــسوء وجلــب اخلــري, ونتوكــل عليــه يف فالواجـب أن نعتمــد عــىل اهللا وحــده يف دفــع الــّرض 
ۡ  ﴿ :كل يشء, قال اهللا تعاىل َ  َوتََوكَّ ِيٱ َحِّ لۡ ٱ َ   .]٥٨: الفرقان[ ﴾َيُموُت  َ  لَّ

ِ ولِ سُ  رَ َف لْ  خَ ُت نْ  كُ :اَل  قَ ¶ اٍس بَّ قَ  ِن  ابْ نْ قَ  ,باملخلوقات الـضعيفة نتعلق وأّال  ملسو هيلع هللا ىلص   ابَّ
َعلُِّمَك لَكَِماٍت « :اَل قَ ا فَ مً وْ يَ 

ُ
ِّ أ

لَْت :يَا ُغَالُم إِ
َ
ْدُه جُتَاَهَك، إَِذا َسأ َ جَتِ َ حَيَْفْظَك، اْحَفِظ ابَّ  اْحَفِظ ابَّ

، َوإِ  َ ِل ابَّ
َ
 فَاْسأ

ُ
نَّ اْأل

َ
، َواْعلَْم أ ِ ٍء لَـمْ َذا اْستََعنَْت فَاْستَِعْن بِابَّ ْ َ ْن َفنَْفُعـوَك بِـ

َ
َة لَِو اْجتََمَعـْت بَلَ أ  مَّ

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

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

ل بل أن األمر واحلكم هللا؟): ٢١(س    ما هو ا
 خــالق كــل الــدليل عــىل أن األمــر واحلكــم هللا وحــده هــو تفــرد اهللا بــاخللق وامللــك, فــاهللا: ج

ه عبـــد مملـــوك خاضـــعٌ  ـــه هـــو الـــرب ; هللا, فـــاألمر واحلكـــم هللايشء ومالكـــه وربـــه وســـيده, ومـــا ســـوا  أل
  .والسيد واملالك ال رشيك له

ُ ٱ َربَُّكمُ  إِنَّ  ﴿: قـال اهللا تعـاىل ِيٱ َّ َمٰ ٱ َخلَقَ  لَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َو
َ
يَّااٖ  ِستَّةِ  ِف  َض ۡرۡل

َ
َ  َتَوىٰ ۡسـٱ ُثـمَّ  أ َ 

ۡ ٱ ِش ُيغۡ  ِشۖ َعرۡ لۡ ٱ ٰ  لُُّجومَ ٱوَ  َقَمرَ لۡ ٱوَ  َس مۡ لشَّ ٱوَ  اَحثِيثٗ  ۥلُُبهُ َيطۡ  لََّهارَ ٱ َل لَّ َر مۡ  تِۢ ُمَسخَّ
َ
ِ بِأ َ  ۦٓۗ رِه

َ
 قُ لۡ لَۡ ٱ َلُ  أ

 ٱوَ 
َ
ۗ مۡ ۡل ُ ٱ َتَباَركَ  ُر   .]٥٤: األعراف[ ﴾٥٤ لَِميَ َعٰ لۡ ٱ َربُّ  َّ

َّ  مُ كۡ لُۡ ٱ إِنِ  ﴿: وقال سبحانه ِ ِ  إ َّ َمرَ  ِ
َ
َّ  أ

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

َ  ﴿: ال سبحانهوق َ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 لُِكمُ َذ ۡـ هِ َعلَۡيـ َرّبِ  َّ  ُت تََوكَّ
نِيُب  هِ َلۡ 

ُ
  .]١٠: الشورى[ ﴾١٠ أ
  

                                                 

 .هذا حديث حسن صحيح:  وقال,رواه الرتمذي )١(
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  ما معىن توحيد األلوهية؟): ٢٢(س 
 والــرزق  توّحــد بــاخللق وامللــك واألمــرهللا الــذي حــق خــالص , وهــي)العبــادة(األلوهيــة هــي : ج
, ومــا خلــق اهللا اخللــق إال ه يف يشء مــن خصائــصه ربــ ال يــشارك هللاعبــدٌ , فكــل مــا ســوى اهللا والتــدبري

  .ليعبدوه وحده
 مـــا يعبـــده  بالعبـــادة والـــرباءة مـــن كـــلهـــو إفـــراد اهللا هـــو توحيـــد العبـــادة, وتوحيـــد األلوهيـــةو

واعهـــا جيـــب أن تـــرصف كلهـــا هللا وحـــده, ال ُجيعـــل .  املـــرشكون مـــن دونـــه  منهـــا يشءٌ فالعبـــادة بجميـــع أ
  .لغريه

ُ ٱ َوقَاَل  ﴿: قـال اهللا تعـاىل ْ َتتَِّخُذوٓ  َ  َّ ٰ  ا َما نَۡيِۖ ثۡ ٱ َهۡيِ إَِل ٰ  ُهوَ  إِنَّ ٰ  هٞ إَِل ٰ  ِحـدٞ َو  ﴾٥١ َهُبونِ رۡ ٱفَـ يَ فَـإِيَّ
  .]٥١ :النحل[

َّ ِلَۡعُبُدٓواْ إَِلٰهٗ  ﴿ : تعـاىللاـــوق ِ ِمُرٓواْ إ
ُ
ـا يُـۡشُِكونَ اۖ ا َوِٰحدٗ َوَمآ أ َّ ُهـَوۚ ُسـۡبَحَٰنُهۥ َعمَّ ِ ٓ إَِلٰـَه إ َّ﴾ 

  .]٣١ :التوبة[
  وربوبيته للكون؟الكفار وجود اهللا ينكر هل ): ٢٣(س 

ــه هــو اخلــالق املالــك الــرازق,:ج  وهــو الــذي حييــي ويميــت,  أكثــر الكفــار يؤمنــون بوجــود اهللا, وأ
ف الرياح   .وينزل املطر ويرصِّ

دون اهللا, بل يعتقدون النفع والرض يف غري اهللا, وجيعلون له شفعاء ووسطاء من  ولكنهم ال يوحِّ
  .خلقه, وَينِْسبون له الولد والصاحبة, وجيعلون األمر واحلكم والترشيع لغريه

ۡلَ  َولَئِن ﴿: قـال اهللا تعـاىل
َ
نۡ  ُهمَسأ َمٰ ٱ لَقَ خَ  مَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َو

َ
رَ  َض ۡرۡل مۡ ٱ وََسخَّ  َلَُقـولُنَّ  َقَمـرَ لۡ ٱوَ  َس لشَّ

ۖ ٱ ُ َّ  ٰ نَّ
َ
  .]٦١: العنكبوت[ ﴾٦١ فَُكونَ يُؤۡ  فَأ

ۡلَ  َولَئِن ﴿: وقال
َ
نۡ  ُهمَسأ ۖ ٱ َلَُقولُنَّ  َخلََقُهمۡ  مَّ ُ َّ  ٰ نَّ

َ
  .]٨٧: الزخرف[ ﴾٨٧ فَُكونَ يُؤۡ  فَأ

ۡلَ  َولَئِن ﴿: وقـال
َ
ن ُهمَسأ َل  مَّ ٓ ٱ ِمنَ  نَّزَّ َما ٓ  ءِ لسَّ حۡ  ءٗ َما

َ
 ٱ بِهِ  َيافَأ

َ
ۚ ٱ َلَُقـولُنَّ  تَِهاَموۡ  دِ َبعۡ  ِمنۢ  َض ۡرۡل ُ َّ 

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

ٓ ٱ ّمِنَ  زُقُُكميَرۡ  َمن قُۡل  ﴿ :وقـال َما  ٱوَ  ءِ لسَّ
َ
مَّ  ِض ۡرۡل

َ
مۡ ٱ لُِك َيمۡ  نأ  ٱوَ  عَ لسَّ

َ
 َحَّ لۡ ٱ رِجُ ُيۡ  َوَمن رَ َصٰ بۡ ۡل

ــنَ  ۡ ٱ ِم ــتِ ل ــ َمّيِ ۡ ٱ رِجُ َوُيۡخ ــَت ل ــنَ  َمّيِ ــٱ ِم ــن َحِّ ۡل ــَدبِّرُ  َوَم  ٱ يُ
َ
ــۡل ۚ ۡم ــَسَيُقولُونَ  َر ۚ ٱ فَ ُ ــۡل  َّ َ  َفُق ــ فَ

َ
                  أ



                                                                                    
 

‚éÏÃÖ]æ‚éuçjÖ]»ì‚éË¹]íeçqù]æí×ò‰ù]ìNQ

  .]٣١ :يونس[ ﴾٣١ َتتَُّقونَ 
  ؟ الاكفر واملسلمق بني فرّ ي تهبيربوبوجود اهللا وهل اإليمان ): ٢٤(س 

ـه ; اإليامن بربوبية اهللا ال يميز بـني املـسلم والكـافر:ج  ألن غالـب الكفـار يؤمنـون بوجـود اهللا, وأ
هـــو اخلـــالق املالـــك الـــرازق, وهـــو الـــذي حييـــي ويميـــت, ويـــدبر األمـــر, ولـــيس املـــسلمون وحـــدهم هـــم 

  .الذين يؤمنون بذلك
  .ار هو توحيد اهللا يف ربوبيته وألوهيتهز بني املسلمني والكفوالذي يميِّ 

  .ادون اهللا يف ربوبيته وألوهيته, وال يرشكون به شيئً فاملسلمون يوحِّ 
دادً دون اوالكفار ال يوحِّ     . يعبدوهنم من دون اهللاهللا, بل جيعلون له رشكاء وأ

كۡ  ِمنُ يُؤۡ  َوَما ﴿: قال تعاىل
َ
ِ  َثُُهمأ ِ ٱب َّ  َّ ِ ۡشِ  َوُهم إ   .]١٠٦: يوسف[ ﴾١٠٦ ُكونَ مُّ

  .ا ويعبدون غريهون أن اهللا خالقهم ومالكهم ورازقهم, وهم مع ذلك جيعلون هللا رشيكً رُّ قِ يُ 
ين دخهم الرسول كفار الهل اكن ): ٢٥(س    ؟  هللا لإلسالم يؤدون عباداٍت ملسو هيلع هللا ىلصا

م وهــا عــن ملــة إبــراهيثُ  كــان  كفــار قــريش ومــن حــوهلم يتعبــدون هللا بــبعض العبــادات التــي ورِ :ج
ــــ♠ لكعبــــة, ومــــنهم مــــن يقــــف ابون البيــــت, ويعتمــــرون ويطوفــــون , فكــــانوا يــــدعون اهللا, وحيجُّ

  .ا هللادً بعرفات, وكانوا يرتكون أشياء من املحرمات تعبُّ 
ْ  فَإَِذا ﴿: قـال اهللا تعـاىل َ ٱ َدَعوُاْ  كِ ُفلۡ لۡ ٱ ِف  َركُِبوا ا ّلِينَ ٱ َلُ  لِِصيَ ُمۡ  بَّ ٰ  فَلَمَّ َ  ُهمۡ َنَّ ِ ِ لۡ ٱ إ  ُهمۡ  إَِذا َبّ

  .]٦٥: العنكبوت[ ﴾٦٥ ُكونَ يُۡشِ 
ْ  ذۡ  ﴿: وقـال مۡ  ِعنِدكَ  ِمنۡ  قَّ لَۡ ٱ ُهوَ  َذاَهٰ  َكنَ  إِن للَُّهمَّ ٱ قَالُوا

َ
 ّمِـنَ  ِحَجـاَرةٗ  َنـاَعلَيۡ  ِطرۡ فَأ

ٓ ٱ َ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
 , أخـــذوا بأســـتار الكعبـــة, مـــن مكـــةملسو هيلع هللا ىلصكـــان املـــرشكون حـــني خرجـــوا إىل النبـــي : يدِّ قـــال الـــسُّ [ 

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

  .تفسري الطربي )١(
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َهاَيٰٓ  ﴿: بـن عبـاس يف تفـسري قولـه تعـاىلاوروى ابن جرير عـن  يُّ
َ
ِينَ ٱ أ ْ  لَّ ْ  َ  َءاَمُنوا  ئِرَ َشـَعٰٓ  ُتِلُّـوا

ِ ٱ َّ  َ هۡ ٱ َو َ  َرامَ لَۡ ٱ رَ لشَّ ۡ ٱ َو َ  يَ َهدۡ ل ٓ  ئِدَ َقَلٰٓ لۡ ٱ َو َ ٓ  َو ّبِِهـمۡ  ّمِـن ٗ فَۡض  َتُغونَ يَبۡ  َرامَ لَۡ ٱ َت يۡ ۡلَ ٱ ّمِيَ َءا  رَّ
ٰ َورِۡض  ۚ نٗ َو  ويعظمـون حرمـة , وهيـدون اهلـدايا,ون حيجـون البيـت احلـرام كان املرشك [: قال،]٢: املائدة[ ﴾ا

  .)١(]املشاعر
ات واخلــاالت نــات والبهــمــون يف رشكهــم األمرّ وكــانوا حي[  :وروى ابــن أيب حــاتم عــن قتــادة قــال

  .)٢(]ناسك املِسُكونون البيت, وَينوالعامت, وكانوا حيجّ 
ــًض   ويــصومون, وهلــم دور خاصــة ا يتعبــدون هللا مــع رشكهــم, يــصلونوكــان اليهــود والنــصارى أ

  .بالعبادة
  ؟هل الكفار يف هذا الزمان يؤدون عباداٍت هللا): ٢٦(س 

  . أكثر الكفار اليوم يعبدون اهللا ويعبدون غريه, نعم:ج
ون, ويـصومون, وحيجـون, ويقـرؤون صلّ الذين ينتسبون لإلسالم وينطقون الشهادتني, وُيـ: مثًال 

ون, ويعفــالقــرآن, ويــدعو  ا مــن املحرمــاتزر, ويرتكــون كثــريً ويرفعــون األُ  ,ون اللحــىن اهللا, وُيــضحُّ
ــدون اهللا, مــنهم مــن يعبــد القبــور, ومــنهم مــن يطيــع العلــامء يف خمالفــة تعبــًدا هللا , ومــع ذلــك فهــم ال يوحِّ

م أقـــــواهلم عـــــىل قـــــول اهللا ورســـــوله, ومـــــنهم املـــــّرش  عون مـــــا خيـــــالف رشع اهللا, ومـــــنهم ديـــــن اهللا, ويقـــــدِّ
عاملتّ  ئع وقـوانني مـن عنـد غـري بعون ملا يرشِّ ه هلم رشكـاؤهم مـن دون اهللا, ومـنهم الـذين حيكمـون بـرشا

  . اهللا, ومنهم من يتحاكمون للطاغوت, ومنهم من يوالون ويعادون لغري اهللا
 اهللا, ويــــــصلون, يقولــــــون ال إهل إّال وكــــــذلك اليهــــــود والنــــــصارى يعبــــــدون اهللا ويعبــــــدون غــــــريه, 

  .سهمويصومون, ويتعبدون يف صوامعهم وكنائ
  ؟من يعبد اهللا ويعبد غريه  يكون خبًدا هللاهل): ٢٧(س 

عملـــه كلـــه فلـــم  أحبطـــت هللا  لغـــري ; ألن عبادتـــهبـــد اهللا ويعبـــد غـــريهيعيكـــون عابـــًدا هللا مـــن ال  :ج

                                                 

   .تفسري الطربي )١(
  .تفسري ابن أيب حاتم) ٢(
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ا لـه الـدين, , والعابد هللا هو من عبده خملًص ا لغريها عابدً تنفعه عبادته هللا, وصار بعبادة غري اهللا مرشكً 
  .اه ومل يرشك به شيئً أي عبده وحد

ٓ  ﴿: قال اهللا تعاىل عن الكفار الذين يعبـدون اهللا ويعبـدون غـريه َ نُتمۡ  َو
َ
ٰ  أ ٓ  بُِدونَ َع عۡ  َما

َ
 ﴾٣ ُبدُ أ

رها يف آيتني من نفس السورة  ,]٣: الكافرون[   . كرَّ
 ُهمۡ َنٰ َجَعلۡ وَ  ﴿:  هللا, قال اهللا تعاىلا عابدً يكونا له الدين فعبد اهللا وحده خملًص  أن يفاإلنسان إما

ةٗ  ئِمَّ
َ
مۡ  ُدونَ َيهۡ  أ

َ
وۡ  رِنَابِأ

َ
ٓ َحيۡ َوأ ٰ يۡ لَۡ ٱ َل فِعۡ  ِهمۡ إَِلۡ  َنا لَوٰ ٱ قَامَ  تِ َر ِ لصَّ ٓ  ة َكوٰ ٱ ءَ يَتا ْ  ةِۖ لزَّ ٰ  َلَا َوَكنُوا  ﴾٧٣بِِدينَ َع

بياء[ ِ ٱ َغةَ ِصبۡ  ﴿:  تعاىلالــ وق،]٧٣ :األ حۡ  َوَمنۡ  َّ
َ
ِ ٱ ِمنَ  َسنُ أ ۖ ِصبۡ  َّ ٰ  ۥَلُ  نُ َوَنۡ  َغٗة  ﴾١٣٨ بُِدونَ َع

  .]١٣٨:البقرة[
ٓ  ﴿: قال,  اهللا لغريوالعابد هللا ال يكون عابدً  َ ۠  َو نَا

َ
ا َعبِدٞ  أ   .]٤: الكافرون[ ﴾٤ َعَبدتُّمۡ  مَّ

 ا لغــريعابــدً إمــا أن يعبــد اهللا ويعبــد غــريه, أو يتوجــه بالعبــادة كلهــا لغــري اهللا, ويف احلــالتني يكــون و
لَمۡ ﴿:  عبد غري اهللا فإنام هو عابـد للـشيطان, قـال اهللا تعـاىل, وكل مناهللا

َ
عۡ  أ

َ
ٰ  ُكـمۡ إَِلۡ  َهدۡ أ  َءاَدمَ  َبـِنٓ َي

ن
َ
ْ َتعۡ  َّ  أ يۡ ٱ ُبُدوا هُ  َنۖ َطٰ لشَّ بِـيٞ  َعـُدوّٞ  لَُكـمۡ  ۥإِنَـّ نِ  ٦٠ مُّ

َ
ۚ عۡ ٱ َوأ ٰ  َذاَهٰـ ُبـُدوِن ـسۡ  ٞط ِصـَر  ﴾٦١ َتقِيمٞ مُّ

  .]٦١ −٦٠:يس[
  ؟أعماهلم الصاحلة شيًئار نفع الكفاتهل ): ٢٨(س 

 يتقبــــل اهللا الا, وهبم إىل اهللا شــــيئً  تقــــرِّ  ينفـــع الكفــــاَر مــــا يعملونــــه مــــن األعـــامل الــــصاحلة, والال :ج
دون اهللا, بل المنهم; ألهنم    . ويعبدون غريهه يرشكون ب يوحِّ

ِ َشٰـ ﴿: قال اهللا تعـاىل َّ ن َيۡعُمُرواْ َمَسِٰجَد ٱ
َ
ۚ َما َكَن لِۡلُمۡشِكَِي أ نُفـِسِهم بِـٱۡلُكۡفرِ

َ
ٰٓ أ َ َ ِهِديَن 

ونَ  ۡعَمٰلُُهۡم َوِف ٱلَّارِ ُهۡم َخِٰلُ
َ
ْوَلٰٓئَِك َحبَِطۡت أ

ُ
  .]١٧: التوبة[ ﴾أ

ه املـــسلمون بـــالكفر وقطيعـــة الـــرحم,  العبـــاس يـــوم بـــدر َعـــِرسَ ملـــا أُ  :¶قـــال ابـــن عبـــاس [  ريَّ
فقــال لــه . اوينا وال تــذكرون حماســننامــا لكــم تــذكرون مــس:  القــول, فقــال العبــاس ؓ وأغلــظ عــيلٌّ 
ب الكعبـة, ونـسقي احلـاج, ُجـ نعـم, إّنـا لنعمـر املـسجد احلـرام, ونحْ : فقـال? ألكم حماسنعيل ؓ
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زل اهللا ِ  ﴿ : ردا عىل العباسفأ َّ ن َيۡعُمُرواْ َمَسِٰجَد ٱ
َ
  .)١(]﴾....َما َكَن لِۡلُمۡشِكَِي أ

َثُل  ﴿: وقـال سـبحانه وتعـاىل ِ ٱ مَّ ْ  ينَ لَّ عۡ  بَِرّبِِهۡمۖ  َكَفُروا
َ
ۡت شۡ ٱ َكَرَمادٍ  لُُهمۡ َمٰ أ  اٍ يَـوۡ  ِف  لّرِيحُ ٱ بِهِ  َتدَّ

ا ِدُرونَ َيقۡ  َّ  َعِصٖفۖ  ْ  ِممَّ ٰ  َكَسُبوا َ ۚ َشۡ  َ ٰ  ءٖ ٰ ٱ ُهوَ  لَِك َذ َل     .]١٨: إبراهيم[ ﴾١٨ عِيدُ ۡلَ ٱ ُل لضَّ
ط وال ينتفعـون بـه كالرمـاد الـذي بُ َحيْـومعنى اآلية أن كل ما يتقرب به املرشكون : قال املفرسون[ 

 أي ال ,َســَفْته الــريح فــال يقــدر عــىل يشء منــه, فهــم ال يقــدرون ممــا كــسبوا يف الــدنيا عــىل يشء يف اآلخــرة
به   . )٢(]جيدون ثوا

ِ اْنـَن ُجـْدَخَن اَكَن يِف اجْلَاِهِليَّـِة يَـِصُل الـرَّحِ : قَالَْت  ▲َقْن َخئَِشَة  َم قُلْت يَا رَُسوَل ابَّ
 إِنَُّه لَْم َفُقـْل يَْوًمـا رَبِّ اْغِفـْر يِل َخِطيئَـيِت يَـْوَم ، َفنَْفُعهُ َال « : قَاَل ؟َوُيْطِعُم الِْمْسِكنَي َفَهْل َذاَك نَافُِعهُ 

يِن  ِّ   .)٣(»ا
نَّ الَْعاَص ْنَن َوائِـٍل نَـَذَر يِف اجْلَاهِ و بِْن َقْمرِ َقْن 

َ
هِ، أ نِيِه، َقْن َجدِّ

َ
ْن َفنَْحـَر  ُشَعيٍْب، َقْن أ

َ
ِليَّـِة أ

نَّ ِهَشاَم ْنَن الَْعاِص ،ِمائََة بََدنَةٍ 
َ
تَُه مَخِْسنَي بََدنَةً  َوأ َل اجَّيِبَّ ، حَنََر ِحصَّ

َ
نَّ َقْمًرا َسأ

َ
 َقْن َذلِـَك؟ ☺ َوأ

قَرَّ بِاحكَّوِْحيِد، فَُصْمَت «: َفَقاَل 
َ
بُوَك، فَلَْو اَكَن أ

َ
ا أ مَّ

َ
قَْت َقنُْه، َغفَ ،أ   .)٤(»َعُه َذلَِك  َوتََصدَّ

  ؟مايه دعوة املرسلني): ٢٩(س 
ه ال إهل إال اهللا اعتقادا وقوال وعمال: ج   .دعوة املرسلني هي الدعوة إىل توحيد اهللا واإليامن بأ

 وأن يتحرروا مـن كـل وحده,ألن يسلموا وجوههم هللا  أرسل الرسل ليدعوا الناس فاهللا 
واع العبودية لغريه  , وتعظـيم, وانقيـاد, وخضوع, من طاعة,لعبودية هللا وحدهجيمعوا كل معاين ا, وأ

  . ونحوها, وتوكل, واستغاثة, ودعاء, وإجالل, وخوف, ورجاء, وحب,وتقديس
ٓ  ﴿: قـال اهللا تعـاىل رۡ  َوَما

َ
َّ  رَُّسـولٍ  ِمـن لِـَك َقبۡ  ِمـن َناَسـلۡ أ ِ هُ  هِ إَِلۡـ نُـوِحٓ  إ نَـّ

َ
ٓ  ۥأ ٓ  هَ إَِلٰـ َ َّ ِ ۠  إ نَـا

َ
    أ

                                                 

  .تفسري البغوي )١(
  .زاد املسري البن اجلوزي تفسري )٢(
  .رواه مسلم )٣(
رواه أمحـــد, وفيـــه احلجـــاج بـــن ":  وقـــال اهليثمـــي يف املجمـــع والبيهقـــي يف الـــسنن, وابـــن أيب شـــيبة,رواه أمحـــد, وأبـــو داود, ) ٤(

 .صدوق كثري اخلطأ والتدليس كام قال احلافظ يف التقريبوهو  ,"أرطاة وهو مدلس
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بياء[ ﴾٢٥ ُبُدونِ عۡ ٱفَ     .]٢٥: األ
 وهذا هو معنى كلمة التوحيـد. أي أخلصوا يل العبادة وال ترشكوا يب شيًئا :﴾ُبُدونِ عۡ ٱفَ  ﴿ :قوله

  .كفر بام دونهأن ُيعبد اهللا وحده ويُ 
ــدۡ  ﴿: قــال اهللا تعــاىل ــاَبَعثۡ  َولََق ِ  ِف  َن ــةٖ  ُكّ مَّ

ُ
ً  أ ــو نِ  رَُّس

َ
ْ عۡ ٱ أ ــُدوا َ ٱ ُب ْ جۡ ٱوَ  َّ ــوا ٰ ٱ َتنُِب ــوَتۖ لطَّ  ﴾ُغ

  .]٣٦:النحل[
بياء كلهم    . عىل دين واحد هو اإلسالمواأل
عَ ﴿: قال اهللا تعاىل ٰ  َما ّلِينِ ٱ ّمِنَ  لَُكم َشَ ِيٓ ٱوَ  انُوحٗ  ۦبِهِ  َوصَّ وۡ  لَّ

َ
ٓ َحيۡ أ يۡ  َوَما َك إَِلۡ  َنا  ۦٓ بِـهِ  َناَوصَّ

ٰ إِبۡ  ۖ  َوُموَسٰ  هِيمَ َر نۡ  وَِعيَسٰٓ
َ
ْ  أ قِيُموا

َ
َ  ّلِينَ ٱ أ ْ  َو قُوا   .]١٣: الشورى[ ﴾ فِيهِۚ  َتَتَفرَّ

  .)١(]لرسل كلهم هو عبادة اهللا وحده ال رشيك لهاوالدين الذي جاءت به [  :قال ابن كثري
 نْ قَ وَ 

َ
ِ وُل سُ  رَ اَل  قَ :اَل  قَ  ؓ ةَ رَ يْ رَ  هُ ِ  أ َ ابْـِن َمـْرَيَم يِف « : ملسو هيلع هللا ىلص ابَّ َ اجَّـاِس بِِعيـ ْو

َ
نَـا أ

َ
أ

ْغيَا َواْآلِخَرِة،  ُّ َهايُ ا مَّ
ُ
ٍت أ نِْبيَاُء إِْخَوٌة ِلَعالَّ

َ
َّ وَِدينُُهْم َواِحدٌ َواْأل   .)٢(»ُهْم َش

ْغيَا َواْآلِخَرةِ «معنـى قولـه  ُّ َ ابِْن َمْرَيَم يِف ا َ اجَّاِس بِِعي ْو
َ
نَا أ

َ
; أي أخـصهم بـه وأقـرهبم إليـه: »أ

ه َ  بَ  نبي, وقد♠ وبني عيسىملسو هيلع هللا ىلص ليس بني رسولنا أل   .ه يأيت من بعده بأ عيسىرشَّ
ٍت «ومعنى قوله    .إخوة من األب, أمهاهتم خمتلفة وأبوهم واحد: »إِْخَوٌة ِلَعالَّ

بياء واحد: واملعنى ئعهم خمتلفة, كام أن أوالد  ودعوهتم واحدةأن أصل دين األ , وإن كانت رشا
  .العالت أبوهم واحد, وإن كانت أمهاهتم شتى

  ؟ة وغريهاهل يصح دعوة الاكفر إىل الصال): ٣٠(س 
ـــــدعى : ج ئـــــع , إىل توحيـــــد اهللا أوًال الكـــــافرجيـــــب أن ُي  فـــــإن أجـــــاب لـــــذلك ننتقـــــل لدعوتـــــه إىل رشا

اإلســــالم بدايــــة مــــن الــــصالة ثــــم مــــا يلزمــــه مــــن الــــشعائر األخــــرى كالزكــــاة ونحوهــــا; وذلــــك ألن أول 
امن بـــاهللا,  عليـــه مـــن الكفـــر بالطـــاغوت واإليـــالواجبـــات الـــشهادتان شـــهادة أن ال إهل إال اهللا ومـــا تـــدّل 

                                                 

   .تفسري ابن كثري) ١(
  . ومسلم,رواه البخاري )٢(
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مــه مــا  ومــا تقتــضيه مــن اإليــامن بــام جــاء بــه, فمــن أتــى بالــشهادتني لزِ ملسو هيلع هللا ىلصا رســول اهللا وشــهادة أن حممــدً 
  .بعدمها من شعائر اإلسالم, ومن مل يأت هبام ال تنفعه الصالة وال الزكاة وال غريمها

ٓ  ﴿:  تعـاىلاهللاقـال  ِمُروٓ  َوَما
ُ
ْ أ َّ  ا ِ ْ ِلَعۡ  إ َ ٱ ُبُدوا ٓ  ّلِينَ ٱ َلُ  لِِصيَ ُمۡ  َّ ْ  ءَ ُحَنَفا لَوٰ ٱ َوُيقِيُموا ْ َوُيؤۡ  ةَ لصَّ  تُـوا

َكوٰ ٱ ۚ لزَّ ٰ  ةَ   .فأول األمر التوحيد وهذا يف الرساالت كلها، ]٥: البينة[ ﴾٥ َقّيَِمةِ لۡ ٱ دِينُ  لَِك َوَذ
نَّ ُمَعاًذا ¶  ابِْن َقبَّاٍس َقنْ 

َ
ِ َنَعثيَِن : قَاَل   ؓ أ ِ قَْوًما  تَ إِنََّك  «: قَاَل ملسو هيلع هللا ىلص رَُسوُل ابَّ

ْ
أ

ْهِل الِْكتَاِب 
َ
ْن َال  فَادْ ،ِمْن أ

َ
َ إِالَّ ُقُهْم إِىَل َشَهاَدِة أ َ ُ  إِ ِ ، ابَّ ِّ رَُسـوُل ابَّ َ

لِـَك ، َوك َ ِ َطـاُعوا 
َ
 فَـإِْن ُهـْم أ

َ اْفرَتََض َعلَيِْهْم مَخَْس َصلََواٍت يِف  نَّ ابَّ
َ
ْعِلْمُهْم أ

َ
ْلَةٍ فَأ َ إِ ، لُكِّ يَْوٍم َو

ْعِلْمُهْم  فَ
َ
لِـَك فَـأ َ ِ َطاُعوا 

َ
ْن ُهْم أ

ْغِنيَائِِهْم َفرُتَدُّ يِف 
َ
َ اْفرَتََض َعلَيِْهْم َصَدقًَة تُؤَْخُذ ِمْن أ نَّ ابَّ

َ
اَك ، ُفَقَرائِِهمْ أ لِـَك فَإِيَـّ َ ِ َطـاُعوا 

َ
 فَإِْن ُهْم أ

ْمَوالِِهمْ 
َ
إِنَُّه لَ ،َوَكَرائَِم أ

ِ ِحَجاٌب  َواتَِّق َدْعَوَة الَْمْظلُوِم فَ   .)١(»يَْس بَيْنََها َوَبنْيَ ابَّ
َ َيَعاىَل ... «:  البخـاريروايـةويف  ُدوا ابَّ ْن يُوَحِّ

َ
َل َما تَْدُعوُهْم إِىَل أ وَّ

َ
إَِذا َعَرفُوا َذلِـَك ،فَلْيَُكْن أ

 فَ
َ قَْد فََرَض َعلَيِْهْم مَخَْس َصلََواٍت يِف يَْوِمِهْم وَ  نَّ ابَّ

َ
ْخرِبُْهْم أ

َ
ْلَِتِهمْ فَأ َ...«)٢(. 

نافإذا  هللا  ندعوه لرتك الرشك وإخالص العبادة من يرشك باهللا ال حيسن أداء الصالة علينا أن رأ
نـا إذا دعونـاه , أل ثـم نـصلح صـالته أوًال صلح أصـل دينـهوحده ألن هذا هو أصل الـدين,  فعلينـا أن نـ

, و صار مصّليً  عىل كفره وهو مقيمٌ إىل إقامة الصالة أو غريها , فالـدعوة ال يرفع له عمـلالكافر ا كافًرا
, وهــذه هــي ســبيل , هــذا هــو الرتتيــب الــصحيحالــصحيحة  تبــدأ بإصــالح األصــل قبــل إصــالح الفــرع

بياء  ِ َهٰ  قُۡل  ﴿: , يقول اهللا تعاىلاأل دۡ  َسبِيِلٓ  ۦِذه
َ
ْ ُعوٓ أ َ  ا ِ ِۚ ٱ إ َّ  ٰ َ ۠  بَِصَيةٍ  َ نَا

َ
َبَعـِنۖ ٱ َوَمنِ  أ  تَّ

ِ ٱ نَ َحٰ وَُسبۡ  َّ  ٓ ۠  َوَما نَا
َ
ۡ ٱ ِمنَ  أ   .]١٠٨: يوسف[ ﴾١٠٨ كِيَ ُمۡشِ ل

ي أنكره الكفار من دعوة املرسلني، وكرِهوه ولم يطيعوهم فيه؟): ٣١(س    ما ا
كره الكفار عىل رسل اهللا ومل يطيعوهم فيه هو التوحيـد :ج , فهـم مل »أن ُيعبـد اهللا وحـده« الذي أ

كروا أن ُيوحد اهللا يف العبادة فال ُيعبد غريهينكروا أن اهللا يستحق العبادة, و   .لكن أ

                                                 

  . رواه مسلم)١(
  .رواه البخاري) ٢(
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ٰ  ﴿ :قـال اهللا تعـاىل نَّهُ  لُِكمَذ
َ
ُ ٱ ُدِعَ  إَِذا ۥٓ بِأ ْۚ تُؤۡ  ۦبِهِ  كۡ يُۡشَ  ن ُتمۡ َكَفرۡ  ۥَدهُ وَحۡ  َّ  مُ كۡ لُۡ ٱفَ  ِمُنوا

 ِ َّ أن «, ويؤمنـون بالــرشك »وحـدهأن ُيعبــد اهللا « يكفـرون بالتوحيـد .]١٢: غــافر[ ﴾١٢ َكبـِـيِ لۡ ٱ َعــِلِّ لۡ ٱ ِ
  .»ُيعبد اهللا وُيعبد غريه
ُ ٱ ُذكِرَ  َذا ﴿ :وقـال اهللا تعـاىل زَّۡت شۡ ٱ َدهُ وَحۡ  َّ

َ
ِينَ ٱ قُلُوُب  َمأ  ُذكِـرَ  َذا ِخَرةِۖ ٱبِـ ِمُنونَ يُؤۡ  َ  لَّ

ِينَ ٱ ونَ َتبۡ يَسۡ  ُهمۡ  إَِذا ۦٓ ُدونِهِ  ِمن لَّ زَّۡت ۡشـٱ﴿ معنـى .]٤٥: الزمـر[ ﴾٤٥ ِشُ
َ
 يعنـي نفـرت قلـوهبم مـن :﴾َمأ

  .التوحيد وتضايقت واستكربت
ْ قَالُوٓ  ﴿ :وقـال تعـاىل ِجئۡ  ا

َ
َ ٱ ُبدَ ِلَعۡ  تََناأ ٓ  ُبدُ َيعۡ  َكنَ  َما َونََذرَ  ۥَدهُ وَحۡ  َّ   ُؤنَاَءابَا

ۡ
ٓ  بَِمـا تَِنافَأ  إِن تَعِـُدنَا

ٰ ٱ ِمنَ  ُكنَت    .]٧٠: األعراف[ ﴾٧٠ ِدقِيَ لصَّ
َ  َكُبَ  ﴿: وقال ۡ ٱ َ  م علـيهُظـمَ  وعَ ُقـَل  أي ثَ .]١٣: الـشورى[ ﴾هِۚ إَِلۡـ ُعوُهمۡ تَـدۡ  َمـا كِيَ ُمۡشِ ل
  .التوحيد

كروه إفراد اهللا باتّ   قـال ,ا للتـرشيعا وحيـدً  واختـاذه مـصدرً ,بـاع رشعـه وحـدهومن التوحيد الذي أ
: ﴿  ََفَغۡي

َ
ِ ٱ أ بۡ  َّ

َ
ِيٓ ٱ َوُهوَ  اَحَكمٗ  َتِغ أ نَزَل  لَّ

َ
ۚ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ مُ كُ إَِلۡ  أ ٗ عام[ ﴾ُمَفصَّ   .]١١٤:األ

ْ  ﴿: قـال اهللا تعـاىلو ٰ  قَالُوا َصلَوٰ  ُب ُشَعيۡ َي
َ
  تَُك أ

ۡ
ن ُمُركَ تَأ

َ
ٓ  ُبـدُ َيعۡ  َما كَ نَّۡتُ  أ ٓ َءابَا وۡ  ُؤنَـا

َ
ن أ

َ
 ِفٓ  َعـَل نَّفۡ  أ

مۡ 
َ
ٰ أ ْۖ نََشٰٓ  َما ِلَاَو نَت  إِنََّك  ُؤا

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

 )١(كـــروا أن حيكـــم رشع اهللا حيـــاهتم ومعـــامالهتم واقتـــصادهم, كـــام ينكـــر ذلـــك اليـــوم العلامنيـــونأ
  .الكفرة

فَُحكۡ  ﴿ :قـال
َ
ۡحـ َوَمنۡ  ُغونَۚ َيبۡ  ِهلِيَّةِ َجٰ لۡ ٱ مَ أ

َ
ِ ٱ ِمـنَ  َسنُ أ  ﴾٥٠ يُوقُِنـونَ  اٖ ّلَِقـوۡ  اٗمـُحكۡ  َّ

  .]٥٠: دة املائ[
جد والكنائس وغريها وال يقبل أن حيكمه رشع اهللا تقديم العبادات هللا يف املسابفبعضهم يرىض 
فيعبــــد اهللا ويعبــــد غــــريه  )٢( وإىل غــــريه دون غــــضاضة رشع اهللا أو يتحــــاكم إىل,يف عالقاتــــه مــــع النــــاس

ـــــ ــــه مـــــسلم, فبعــــضهم يريــــد أن يوفِّ  ناســـــكباملا ق بــــني الكفـــــر واإلســــالم فيعبــــد اهللا وغـــــريه مًعــــويظــــن أ
                                                 

  .٨٠: ? جتد اجلواب عنها يف السؤال رقمنيةالعلامما هي   )١(
 .أي دون حرج أو عيب: غضاضةدون  )٢(
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َردۡ  إِنۡ  ﴿ :لوقـــي و, ورشع غـــريه اهللا جيمـــع بـــني رشع أنيريـــد وبعـــضهم  ,والـــشعائر املختلفـــة
َ
ٓ أ ـــا ٓ  نَ َّ ِ  إ

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

ون لــه ويدعونــه ويــذبحون لــه صلّ  ُيــ; أن يعبــدوا إهلــه ســنةملسو هيلع هللا ىلص عــرض الكفــار عــىل رســول اهللا :ج
 ملسو هيلع هللا ىلص مضت السنة رجعوا إىل آلهتهم يعبدوهنا مع اهللا, ويعبدها معهم رسول اهللا ويتقربون إليه, فإذا 

  . مع عبادته لربه, هكذا سنة بسنة
  .ويف رواية أهنم عرضوا عليه أن يشرتكوا معه يف عبادة اهللا ويشرتك معهم يف عبادة آلهتهم

ـزل اهللاملسو هيلع هللا ىلصفـرفض رســول اهللا  َهــاَيٰٓ  قُــۡل  ﴿ : هـذا العــرض الــسخيف, وأ يُّ
َ
ٰ لۡ ٱ أ ٓ  ١ فِــُرونَ َك َ 

عۡ 
َ
ٓ  ٢ ُبُدونَ َتعۡ  َما ُبدُ أ َ نُتمۡ  َو

َ
ٰ  أ ٓ  بُِدونَ َع عۡ  َما

َ
ٓ  ٣ ُبدُ أ َ ۠  َو نَا

َ
ا َعبِدٞ  أ ٓ  ٤ َعَبدتُّمۡ  مَّ َ نـُتمۡ  َو

َ
ٰ  أ  بِـُدونَ َع

 ٓ عۡ  َما
َ
   .]الكافرونسورة [ ﴾٦ دِينِ  َوِلَ  دِيُنُكمۡ  لَُكمۡ  ٥ ُبدُ أ

زل و  َفَغۡيَ  قُۡل  ﴿: قوله تعاىلأ
َ
ِ ٱ أ َّ  

ۡ
ٓ ُمُروٓ تَأ عۡ  ّنِ

َ
َها ُبدُ أ يُّ

َ
    .]٦٤: الزمر[ ﴾٦٤ ِهلُونَ َجٰ لۡ ٱ أ

  .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 

كر رسول اهللا :ج  ومل يوافقهم عليه  عىل املرشكني ما عرضوه عليه وأعلن رفضه له بقوة,ملسو هيلع هللا ىلص أ
سلموا بعدها هللا وحده, ويرتكوا عبادة غريه عندما يرون سامحة اإلسالم ويلمسونه عن ا يف أن يُ طمعً 

قــــرب; وذلــــك ألن عرضــــهم هــــذا هــــو الــــذي جــــاء يــــدعوهم لرتكــــه, فهــــو ينــــاقض دينــــه مــــن األســــاس, 
 −ه أن يفعـل  وحاشـا− جاء يدعوهم للتوحيد وهم يدعونه للرشك, ولو وافقهم عليـه ملسو هيلع هللا ىلصفالرسول 

  .ا مثلهم يعبد اهللا ويعبد غريهلصار مرشكً 
َفَغۡيَ  قُۡل  ﴿: قال اهللا تعاىل

َ
ِ ٱ أ َّ  

ۡ
ٓ ُمُروٓ تَأ عۡ  ّنِ

َ
َها ُبدُ أ يُّ

َ
وِحَ  َولََقدۡ  ٦٤ ِهلُونَ َجٰ لۡ ٱ أ

ُ
ِينَ ٱ َ  َك إَِلۡ  أ  لَّ

ۡشَ  لَئِنۡ  لَِك َقبۡ  ِمن
َ
َ ٱ بَـلِ  ٦٥ ِسِينَ َخٰ لۡ ٱ ِمنَ  َوَلَُكوَننَّ  َعَملَُك  َبَطنَّ َلَحۡ  َت كۡ أ  ّمِـنَ  َوُكـن ُبـدۡ عۡ ٱفَ  َّ

ٰ ٱ   .]٦٦−٦٤: الزمر[ ﴾٦٦ ِكرِينَ لشَّ

نۡ  نُِهيُت  إِّنِ  قُۡل  ﴿: وقـال سـبحانه
َ
عۡ  أ

َ
ِينَ ٱ ُبدَ أ ِۚ ٱ ُدونِ  ِمن ُعونَ تَدۡ  لَّ ٓ  قُل َّ تَّبِـعُ  َّ

َ
ۡهـ أ

َ
ٓ أ  َءُكمۡ َوا

ٓ  اإِذٗ  ُت َضلَلۡ  قَدۡ  ۠  َوَما نَا
َ
ۡ ٱ ِمنَ  أ عام[ ﴾٥٦ َتِدينَ ُمهۡ ل   .]٥٦: األ
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وهــــذا مــــا وقــــع فيــــه اليــــوم كثــــري مــــن الــــدعاة الــــذين مل يتــــربؤوا مــــن الــــرشك وأهلــــه بــــصفة حاســــمة 
  .وواضحة ورصحية

  ؟أصل دينتوحيد اهللا يف العبادة هو ما معىن أن ): ٣٤(س 
ئـع  به هو التوحي أن القاعدة واألساس الذي ُيبنى عليه الدين وال يصح إّال معناه: ج د, وكل رشا

 من الدين ال الـصالة وال الزكـاة وال الـصوم وال الدين تأيت بعد التوحيد, فبدون توحيد ال يصح يشءٌ 
احلــج وال اجلهــاد وال غريهــا, والتوحيــد هــو احلــد الفــارق بــني اإلســالم والكفــر, وكــل ديــن ال ُيبنــى عــىل 

  .يف اإلسالمالتوحيد فهو باطل, وهو أول يشء يفعله الكافر إذا أراد الدخول 
بيــاء مجيًعــ: والــدليل عــىل ذلــك ا بــدؤوا دعــوهتم بــاألمر بالتوحيــد, فكــل رســول كــان أول مــا أن األ

ٰ  ﴿ :يقول لقومه ْ عۡ ٱ مِ َقوۡ َي َ ٱ ُبُدوا ٰ  ّمِنۡ  لَُكم َما َّ  وهذا هو توحيـد العبـادة, ،]٥٩: األعـراف[ ﴾هُ َغۡيُ  هٍ إَِل
  .ولو كان هناك يشء قبله لبدؤوا به

 إال بــرشط اإليــامن, وأســاس اإليــامن بــاهللا توحيــده, قــال اهللا  يقبــل مــن أحــد عمــًال  ال واهللا
ٰ ٱ ِمنَ  َمۡل َيعۡ  َوَمن ﴿: تعاىل َ  ِمنٞ ُمؤۡ  َوُهوَ  تِ لَِحٰ لصَّ َ  امٗ ُظلۡ  َيَاُف  فَ  :  وقال،] ١١٢:  طه[   ﴾١١٢ امٗ َهۡض  َو

ٰ ٱ  ِمنَ   َمۡل َيعۡ   َفَمن  ﴿ َ   ِمنٞ ُمؤۡ   َوُهوَ   تِ لَِحٰ لصَّ بياء[  ﴾٩٤  تُِبونَ َكٰ   ۥَلُ   نَّا  ۦيِهِ لَِسعۡ   نَ َراُكفۡ   فَ   .]٩٤:األ
وِحَ  َولََقدۡ  ﴿ :وقولـه

ُ
ِيـنَ ٱ َ  َك إَِلۡ  أ ۡشَ  لَـئِنۡ  لِـَك َقبۡ  ِمـن لَّ

َ
 َعَملُـَك  َبَطنَّ َلَۡحـ َت ۡكـأ

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

ُ : بَلَ مَخْـَسةٍ بيُِنَ اإلِْسَالمُ «: ملسو هيلع هللا ىلصوقـال رسـول اهللا  ـَد ابَّ ْن يُوَحَّ
َ
َالةِ ، بَلَ أ  َوإِيتَـاِء ، َوإِقَـاِم الـصَّ

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

اب وعندما نقول أن التوحيد هو أصل الدين فهـذا يعنـي أن نبـدأ بـه دعوتنـا لإلسـالم, فمـن اسـتج
إليه وأتـى بـه دعونـاه ملـا بعـده مـن شـعائر الـدين كالـصالة وغريهـا, ومـن مل يـأِت بـه فـال داعـي للحـديث 

 ال يقبــل اهللا  أّدى النــاس الــصالة أو تركوهــا هــم كفــارٌ معــه عــن الــصالة وغريهــا, فبــدون توحيــد ســواءٌ 

                                                 

 .رواه مسلم )١(
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َ : اَل قَ  ¶ اٍس بَّ قَ  ِن  ابْ نْ قَ  ;منهم عمـًال   وِ  حَنْـىَل  إِ  ؓ لٍ بَـ جَ نَ  ْنـاذَ عَ مَ ملسو هيلع هللا ىلص  يِبُّ  اجَّ َث عَ ا نَ مَّ ل
 
َ
َ لِ هْ أ ُ اَل  قَ ِن مَ  ا َ ْهِل الِْكتَاِب نْ  قَْوٍم مِ إِنََّك َيْقَدُم بَلَ « : 

َ
ِ  فَلْيَُكْن ، أ َل ما تَْدُعوُهْم إ وَّ

َ
ـُدوا ىَل أ ْن يُوَحِّ

َ
 أ

َ َيَعاىَل  ِ ا َعَرفُوا ذَ ذَ إِ فَ  ،ابَّ َ َفَرَض عَ َك ل نَّ ابَّ
َ
ْخرِبُْهْم أ

َ
ْلَِتِهمْ  مَخَْس َصلََواٍت يِف مْ هِ يْ لَ  فَأ َ ا ذَ إِ  فَـ، يَْوِمِهْم َو

َ اْفرَتََض عَ  نَّ ابَّ
َ
ْخرِبُْهْم أ

َ
ْمَوالِِهْم تُؤَْخُذ مِ  َزاَكًة يِف مْ هِ يْ لَ َصلَّْوا فَأ

َ
ا ذَ إِ  فَـ، فَِقـرِيِهمْ  َغِنـيِِّهْم َفـرُتَدُّ بَلَ نْ  أ

وا بَِذلَِك فَُخْذ مِ  قَرُّ
َ
ْمَواِل اجَّ  َوتََوقَّ كَ ،مْ هُ نْ أ

َ
  .)١(»اِس َرائَِم أ

  ؟ مات بل احكوحيدما هو جزاء من ): ٣٥(س 
  .ا أن يدخله اهللا اجلنة ويرمحه ويغفر له ذنوبه جزاء من وحد اهللا ومل يرشك به شيئً :ج

ِينَ ٱوَ  ﴿: قال اهللا تعاىل ْ جۡ ٱ لَّ ٰ ٱ َتنَُبوا ن ُغوَت لطَّ
َ
نَـابُوٓ  ُبُدوَهاَيعۡ  أ

َ
ْ َوأ َ  ا ِ ِ ٱ إ ۡ  ىٰۚ بُـۡشَ لۡ ٱ مُ لَُهـ َّ  فَبَـّشِ

ِينَ ٱ ١٧ ِعَبادِ  حۡ  َفَيتَّبُِعونَ  َل َقوۡ لۡ ٱ َتِمُعونَ يَسۡ  لَّ
َ
ْوَلٰٓ  ۥٓۚ َسَنهُ أ

ُ
ِينَ ٱ ئَِك أ ٰ  لَّ ۖ ٱ ُهمُ َهَد ُ ْوَلٰٓ  َّ

ُ
ْ  ُهـمۡ  ئِـَك َوأ ْولُـوا

ُ
 أ

 ٱ
َ
  .]١٨−١٧: الزمر[ ﴾١٨ بِ َبٰ لۡ ۡل

ِيٱوَ  ﴿: وقـال ٓ  لَّ ِ  ءَ َجا دۡ ٱب َق  قِ لّصِ ِ  َوَصدَّ ْوَلٰٓ  ۦٓ هِ ب
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  ئَِك أ ا لَُهم ٣٣ ُمتَُّقونَ ل ٓ  مَّ  َرّبِِهمۚۡ  ِعندَ  ُءونَ يََشا

 ٰ ٓ  لَِك َذ ۡ ٱ ءُ َجَزا ُ ٱ ِلَُكّفِرَ  ٣٤ ِسنِيَ ُمحۡ ل سۡ  ُهمۡ َعنۡ  َّ
َ
 أ

َ
ِيٱ َوأ ْ  لَّ ۡجـ زَِيُهمۡ َوَيجۡ  َعِملُوا

َ
ۡحـ َ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 )٢( رِْدَف ُت نْ  كُ :اَل  قَ  ؓ اذٍ عَ  مُ نْ قَ  َ  يَا ُمَعاُذ َهْل «: اَل قَ ، فَ  ُقَفرْيٌ  

ِ بَلَ ِعبَاِدهِ ا َحقُّ تَْدرِي مَ  ِ  ابَّ ُ ُت لْ قُ » ؟، َوَما َحقُّ الِْعبَاِد بَلَ ابَّ ُ سُ رَ  وَ  ابَّ ُ  و
َ
ِ فَإِنَّ «: اَل  قَ .مُ لَ عْ  أ  َحقَّ ابَّ

 ِ ُكوا بِِه َشيْئًا، وََحـقَّ الِْعبَـاِد بَلَ ابَّ ْن َفْعبُُدوُه َوَال يرُْشِ
َ
َب َمـْن َال يُـرْشُِك بِـِه بَلَ الِْعبَاِد أ ْن َال ُفَعـذِّ

َ
أ

ِ وَل سُ ا رَ  يَ ُت لْ قُ  فَ .»َشيًْئا  : ابَّ
َ
 َال فَ  أ

ُ
َ  أ ُ ب ُْهْم َفيَتَّلِكُواَال «: اَل  قَ ؟اَس  اجَّ هِ  بِ رشِّ   .)٣(» تُبرَشِّ

  

                                                 

  .رواه البخاري )١(
 .سبق تبيني املعنى يف أول الكتاب )٢(

 . ومسلم,رواه البخاري) ٣(
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  ؟مات بل الرشكما هو جزاء من ): ٣٦(س 
أن اهللا ال يقبـــل عملـــه, وال يغفـــر ذنبـــه, وال : د اهللا ومـــات وهـــو يـــرشك بـــاهللا جـــزاء مـــن مل يوّحـــ:ج

  .ده يف النارُيدخله اجلنة, وخيلِّ 
وِحَ  َولََقدۡ  ﴿: قـال اهللا تعـاىل

ُ
ِينَ ٱ َ  َك إَِلۡ  أ ۡشَ  لَـئِنۡ  لِـَك َقبۡ  ِمـن لَّ

َ
 َعَملُـَك  َبَطنَّ َلَۡحـ َت ۡكـأ

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

َ
ٰ  ُدونَ  َما فِرُ َوَيغۡ  ۦبِهِ  كَ يُۡشَ  أ ٓ  لَِمن لَِك َذ ۚ يََشا ِ  كۡ يُۡشِ  َوَمن ُء ِ ٱب  َفَقـدِ  َّ

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

ۡ
ٰ َوَمأ ۖ ٱ هُ َو ٰ  َوَما لَّاُر نَصارٖ  ِمنۡ  لِِميَ لِلظَّ

َ
 أ

  .]٧٢: دة املائ[ ﴾٧٢
  ما هو املفهوم الصحيح للعبادة؟) ٣٧(س 

  . هي التذلل واخلضوع واالنقياد والطاعة: العبادة:ج
ْ َفَقالُوٓ  ﴿: قال اهللا تعاىل نُؤۡ  ا

َ
يۡ  ِمنُ أ ٰ  َلَا ُمُهَماَوقَوۡ  لَِناِمثۡ  نِ لِبََشَ   .]٤٧: املؤمنون[ ﴾٤٧ بُِدونَ َع

ٰ  َلـَـا ُمُهَمــاَوقَوۡ  ﴿معنـى  هلـم مطيعــون متـذللون يـأمترون ألمـرهم ويــدينون أي أهنـم [ : ﴾بـِـُدونَ َع
  .)١(]هلم

مــه, : وعبــادة اهللا ــه وحتــريم مــا حرَّ هــي طاعتــه بفعــل مــا أمــر بــه وتــرك مــا هنــى عنــه, وحتليــل مــا أحلَّ
زلهواتّ    .باع  ما رشعه, واحلكم بام أ

: تعـاىلاهللا  يشمل احلياة كلها اخلاصة بالفرد واحلياة العامة للمجتمـع, قـال ومفهوم العبادة واسعٌ 
َّ  نَس ۡلِ ٱوَ  نَّ لِۡ ٱ ُت َخلَقۡ  َوَما ﴿ ِ فال بـد أن تـشمل هـذه العبوديـة احليـاة  ،]٥٦: الذاريات[ ﴾٥٦ ُبُدونِ ِلَعۡ  إ

ِت  إِنَّ  قُۡل  ﴿: , قـال تعـاىلكلها بجميع جماالهتا حتـى املـامت َ ِ  َوَمَمـاِت  َيـايَ َوَمۡ  َونُـُسِك  َصـ َّ  َرّبِ  ِ
عام[ ﴾١٦٢ لَِميَ َعٰ لۡ ٱ   .]١٦٢: األ

  

                                                 

  . تفسري الطربي)١(
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  ما يه أنواع العبادة اليت جيب إخالصها هللا؟): ٣٨(س 
 األصل اجلامع لعبادة اهللا هي طاعته وطاعة رسوله يف كل ما رشعه اهللا من العقائد واألوامر :ج

  . والنواهي واحلالل واحلرام وسائر األحكام
واع العبادة كثرية يدخل فيها الدين كله, ومن أمثلتها   :وأ

  :  قــضاء احلاجــات وكــشف الكربــات ودفــع املــرضات, قــال تعــاىلء, وهــو ســؤال اهللا الــدعا
سۡ  ُعوِنٓ دۡ ٱ َربُُّكمُ  َوقَاَل  ﴿

َ
ِيـنَ ٱ إِنَّ  لَُكمۚۡ  َتِجۡب أ  َجَهـنَّمَ  ُخلُونَ َسـَيدۡ  ِعَبـاَدِت  َعـنۡ  ِبُونَ َتكۡ يَـسۡ  لَّ

ــۡضَطرَّ إَِذا﴿ :  فالــدعاء عبــادة هللا وحــده, قــال تعــاىل،]٦٠: غــافر[ ﴾٦٠ َداِخــرِينَ  ــن ُيِيــُب ٱلُۡم مَّ
َ
َدَعهُ  أ

ۡرِضۗ 
َ
وَٓء َوَيۡجَعلُُكۡم ُخلََفآَء ٱۡل  َوَيۡكِشُف ٱلسُّ

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

والصالة وما تشتمل عليه مـن قيـام وركـوع وسـجود وخـشوع وذكـر وتعظـيم كلهـا عبـادة, كـذلك 
 عىل الذبيحة عبادة, والصوم والزكـاة والـصدقة والنـذر واحلـج ومـا يـشتمل عليـه  اسم اهللاذكرالذبح و

  . هللاتمن الطواف والتلبية والسعي والوقوف بعرفة ورمي اجلامر واهلدي كلها عباد
وأعــامل القلــوب مــن املحبــة واخلــوف والرجــاء والتوكــل واخلــشية والرهبــة واخلــشوع كلهــا عبــادة 

  .هللا
ـــزل اهللا النـــاسكـــذلك احلكـــم بـــني  ومـــا ينظِّمـــون بـــه  يف مـــا حيـــدث هلـــم مـــن نـــزاع وخـــصومات بـــام أ

نَزۡلَ  ﴿: , قـال اهللا تعـاىلة هللا خالـصجيب أن تكـون عبادة حياهتم
َ
ٓ َوأ ِ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ َك إَِلۡ  ا قٗ  قِّ لَۡ ٱب  لَِّما اُمَصّدِ

ٓ  ُهمنَ بَيۡ  ُكمحۡ ٱفَ  هِۖ َعلَيۡ  ِمًناَوُمَهيۡ  بِ ِكَتٰ لۡ ٱ ِمنَ  هِ يََديۡ  َبۡيَ  نَزَل  بَِما
َ
ۖ ٱ أ ُ َّ  َ هۡ  تَتَّبِعۡ  َو

َ
ٓ أ ا َءُهمۡ َوا ٓ  َعمَّ  َءكَ َجا

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

َ
َ ٱ أ َّ  ْ ِطيُعـوا

َ
ْوِل  لرَُّسـوَل ٱ َوأ

ُ
 َوأ

 ٱ
َ
ٰ  فَإِن ِمنُكۡمۖ  رِ مۡ ۡل وهُ فَ  ءٖ َشۡ  ِف  ُتمۡ زَعۡ تََن َ  ُردُّ ِ ِ ٱ إ ِ  ِمُنونَ تُؤۡ  ُكنُتمۡ  إِن لرَُّسولِ ٱوَ  َّ ِ ٱب ۚ ٱ مِ وۡ ۡلَـٱوَ  َّ  ِخـرِ
 ٰ حۡ  َخۡيٞ  لَِك َذ

َ
  َسنُ َوأ

ۡ
ً تَـأ  فـالرجوع إىل الكتـاب والـسنة عنـد التنـازع واالخـتالف ،]٥٩: النـساء[ ﴾٥٩ وِي

   .هللا, مثلام نرجع إليه يف أحكام صالتنا وصيامناعبادة 
ليـل احلـالل وحتـريم احلـرام عبـادة جيــب أن تكـون خالـصة هللا وحـده, فنُِحـلُّ مـا أحــل اهللا كـذلك حت

مه م ما حرَّ   . ونحرِّ
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بــاع مــا رشعــه اهللا مــن أحكــام املعــامالت كــالبيوع والــزواج والطــالق والعتــق واملــرياث كــذلك اتّ 
يات وسائر ما رشعه اهللا   .والدِّ

  اهللا؟ما هو رشط صحة العبادة وقبوهلا عند  ):٣٩(س 
  :بثالثة رشوطإال العبادة وال يقبلها اهللا ال تصح : ج

  مـن أحـدٍ هو أصـل العبـادة كلهـا, والـرشط الـذي ال تـصح إال بـه, فـال يقبـل اهللا التوحيد, و:األول
, فمــن أرشك بــاهللا حبطــت مجيــع أعاملــه ومل تــصح منــه أي عبــادة وال  إال بــرشط التوحيــد وال عمــًال قــوًال 

  . يقبل اهللا له عمًال 
, فمـــن وّحـــد اهللا ُقبَِلـــْت صـــالته, وتكـــون صـــالته عبـــادة )ألن اهللا أمرنـــا هبـــا(الـــصالة عبـــادة : مـــثًال 

وقربة هللا, ومن أرشك باهللا مل تقبل صالته, وال تسمى هذه الصالة عبادة رشعية هللا, ألن رشكـه بـاهللا 
  .أفسد عليه عباداته كلها

ٰ ٱ ِمنَ  َمۡل َيعۡ  َفَمن ﴿: قـال اهللا تعـاىل َ  ِمنٞ ُمـؤۡ  َوُهـوَ  تِ لَِحٰ لـصَّ ا ۦيِهِ لِـَسعۡ  َرانَ ُكۡفـ فَـ  ۥَلُ  نَـّ
بياء[ ﴾٩٤ تُِبونَ َكٰ    .]٩٤: األ

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

َ
 َعَمُلـَك  َبَطنَّ َلَحۡ  َت كۡ أ

  .]٦٥: الزمر[ ﴾٦٥ ِسِينَ َخٰ لۡ ٱ ِمنَ  َوَلَُكوَننَّ 
فقة ملا جاء به الرسول : ينلثاا , وكـل مـا إال بـام رشعفـاهللا ال ُيعبـد , ☺أن تكون بام رشع اهللا موا

  .مل يرشعه اهللا فليس عبادة هللا
ٓ  ﴿: قال اهللا تعاىل ٰ  َوَما ٰ  َوَما فَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱ ُكمُ َءاتَ ْۚ ٱفَ  هُ َعنۡ  ُكمۡ َنَه   .]٧: احلرش[ ﴾نَتُهوا

ْمُرنَا َفُهَو رَدٌّ هِ يْ لَ  عَ َس يْ َقَمًال لَ  َعِمَل نْ مَ «: ☺قال رسول اهللا 
َ
  .)١(» أ

  .التقرب إليه وحدهو ُيقصد هبا وجه اهللا تعاىلأن : لثالثا
ْ يَرۡ  َكنَ  َفَمن ﴿: قال اهللا تعاىل ٓ  ُجوا ٗ  َمۡل َيعۡ فَلۡ  ۦَرّبِهِ  ءَ لَِقا َ  الِحٗ َصٰـ َعَم ِ  كۡ يُـۡشِ  َو  ۦٓ َرّبِـهِ  بِعَِبـاَدة

َحدَۢ 
َ
  .]١١٠: الكهف[ ﴾١١٠ اأ
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َما ِللُكِّ اْمِرٍئ َما نََوى، َفَمْن اَكنَـْت ِهْجرَ «: ☺وقـال رسـول اهللا  ْقَماُل بِاجِّيَّاِت َوإِغَّ
َ
َما اْأل تُـُه إِغَّ

 ِ ِ ِ َورَُسو ِ ، فَِهْجرَ إِىَل ابَّ ِ ِ َورَُسو ْغيَـا يُـِصيبَُهاتُُه إِىَل ابَّ ُ ِ ٍة َفنْ ،، َوَمْن اَكنَْت ِهْجَرتُُه 
َ
ِو اْمـَرأ

َ
ِكُحَهـا،  أ

ْهِ  َ
  .)١(»فَِهْجَرتُُه إِىَل َما َهاَجَر إِ

  ما معىن إخالص اجية يف العبادة؟): ٤٠(س 
لـــه وأعاملـــه الظـــاهرة والباطنـــة التقـــرب إىل اهللا :ج  هـــو أن يكـــون مـــراد العبـــد وقـــصده بجميـــع أقوا

  . وابتغاء مرضاته
ۡ  ّمِن َكثِيٖ  ِف  َخۡيَ  َّ ﴿ : قـال اهللا ٰ نَّ َّ  ُهمۡ َو ِ َمرَ  َمنۡ  إ

َ
وۡ  بَِصَدقَةٍ  أ

َ
وۡ  ُروٍف َمعۡ  أ

َ
ٰ إِۡص  أ  َبـۡيَ  َل

ٰ  َعۡل َيفۡ  َوَمن لَّاِسۚ ٱ ٓ بۡ ٱ لَِك َذ ِ ٱ َضاتِ َمرۡ  ءَ تَِغا جۡ  تِيهِ نُؤۡ  َف فََسوۡ  َّ
َ
  .]١١٤: النساء[ ﴾١١٤ اَعِظيمٗ  ًراأ

ْ  َوَما﴿ :  تعـاىلوقـال نُفِسُكمۚۡ  َخۡيٖ  ِمنۡ  تُنفُِقوا
َ
َّ  ونَ تُنفِقُ  َوَما فَِل ِ ٓ بۡ ٱ إ ِۚ ٱ هِ وَجۡ  ءَ تَِغا ْ  َوَمـا َّ  تُنفُِقـوا

نُتمۡ  ُكمۡ إَِلۡ  يُوَفَّ  َخۡيٖ  ِمنۡ 
َ
  .]٢٧٢: البقرة[ ﴾٢٧٢ لَُمونَ ُتظۡ  َ  َوأ

َحدٍ  َوَما ﴿: تعـاىلاهللا وقـال 
َ
َّ  ١٩ َزىٰٓ ُتۡـ َمـةٖ ّنِعۡ  ِمن ۥِعنَدهُ  ِل ِ ٓ بۡ ٱ إ  ٱ َرّبِـهِ  هِ وَۡجـ ءَ تَِغـا

َ
ٰ ۡل َ ۡ ٢٠﴾ 

  .]٢٠−١٩: لليلا[
  ما يه أنواع الرشك يف العبادة؟): ٤١(س 

فْت لغري اهللا فهي رشك باهللا يناقض التوحيد:ج واع العبادة إذا ُرصِ   . أي نوع من أ
واع الرشك األكرب كثرية منها   :وأ

 فوق منزلته التي خلقه ورفعهاملخلوق وتعظيمه وهو املبالغة يف حمبة : الرشك يف  املحبة والتعظيم
ِ ٱ ُدونِ  ِمـن َيتَِّخذُ  َمن لَّاِس ٱ َوِمنَ  ﴿:  قـال اهللا تعـاىل. هللا نـداوجعلـه عليهـا اهللا نـَدادٗ  َّ

َ
 ُيِبُّـوَنُهمۡ  اأ

ِۖ ٱ َكُحّبِ  ِينَ ٱوَ  َّ ْ َءاَمُنوٓ  لَّ َشدُّ  ا
َ
ِۗ  اُحبّٗ  أ َّ ِ   .]١٦٥: البقرة[ ﴾ّ

 .در عليـه إال اهللا فقـد أرشك بـاهللافمـن توجـه بالـدعاء لغـري اهللا يـسأله مـا ال يقـ: الرشك يف الـدعاء
ٰ  ﴿: قال اهللا تعـاىل ُ ٱ لُِكمُ َذ ۡ ٱ َلُ  َربُُّكمۡ  َّ ِينَ ٱوَ  ُكۚ ُملۡ ل  ِمـيٍ قِطۡ  ِمن لُِكونَ َيمۡ  َما ۦُدونِهِ  ِمن ُعونَ تَدۡ  لَّ

ْ يَسۡ  َ  ُعوُهمۡ تَدۡ  إِن ١٣ ٓ  َمُعوا ْ  َولَوۡ  َءُكمۡ ُدَع ْ ۡسـٱ َمـا َسِمُعوا  ُفـُرونَ يَكۡ  َمـةِ قَِيٰ لۡ ٱ مَ َوَيـوۡ  لَُكـۡمۖ  َتَجابُوا
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َ  كُِكمۚۡ بِِشۡ       : فقـال,ا فجعـل دعـاءهم مـن دون اهللا رشًكـ،]١٤−١٣: فـاطر[ ﴾١٤ َخبِـيٖ  ُل ِمثۡ  يُنَّبُِئَك  َو
  .﴾كُِكمۡ بِِشۡ  ُفُرونَ يَكۡ  َمةِ قَِيٰ لۡ ٱ مَ َوَيوۡ  ﴿

ًنـ: الــرشك يف الــذبح       :ملسو هيلع هللا ىلصل رســول اهللا قـا. ا يتقــرب بـه لغــري اهللا فقـد أرشك بــاهللافمـن ذبــح حيوا
» ِ ُ َمْن َذبََح ِلَغرْيِ ابَّ   .)١(»لََعَن ابَّ

 فمن حكم باألحكام والقوانني الوضعية والترشيعات التي مل يـأذن هبـا اهللا فقـد :الرشك يف احلكم
َ  ﴿: قال اهللا تعاىل. أرشك باهللا َحدٗ  ۦٓ ِمهِ ُحكۡ  ِف  كُ يُۡشِ  َو

َ
  .]٢٦: الكهف[ ﴾٢٦ اأ

ا يف تغيــري أحكــام اهللا أو تــرشيع مــا مل يــأذن بــه فقــد فمــن أطــاع خملوًقــ: بــاععــة واالتّ الــرشك يف الطا
ۡحَبارَُهمۡ  ﴿ : قال اهللا تعـاىل.أرشك باهللا

َ
َُذٓواْ أ ۡرَباٗبـ ٱتَّ

َ
ِ ا ّمِـن ُدوِن ٱَورُۡهَبَٰنُهۡم أ وقـال  ,]٣١: التوبـة[ ﴾َّ

َ  ﴿ :تعـاىل   َو
ۡ
ْ تَأ ا ُكلُوا ِ ٱ مُ ۡسـٱ َكرِ يُذۡ  لَمۡ  ِممَّ هُ  هِ َعلَۡيـ َّ ۗ لَفِـسۡ  ۥنَـّ َيٰ ٱ نَّ  ٞق ٰٓ  َلُوُحـونَ  ِطيَ لـشَّ َ ِ  إ

وۡ 
َ
ٓ أ َطعۡ  نۡ  ِدلُوُكۡمۖ ِلَُجٰ  ئِِهمۡ ِلَا

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

زل اهللا أراد املــرشكون أن جيــادلوا املــسلمني لُيْقنُِعــوهم بتغيــري حكــم اهللا يف امليتــة فيــ ستحلوهنا, فــأ
فقتهم يف حتليـل مـا حـرم اهللا, هذه اآلية ينهى املسلمني عن أكل امليتة وحيذّ  رهم من طاعة الكفـار ومـوا

وخيربهم أهنم لو أطاعوهم فاستحلوا ما حرم اهللا لكانوا مرشكني مثلهم, مـع أن اجلـدال حـدث حـول 
  . تغيري حكم واحد من أحكام اهللا وباقي الرشيعة كام هي

 ما معىن تَ ): ٤٢(س 
ْ
  ه غري اهللا؟ِ أ

ا مــن  رصف شــيئً , واملعبــود هــو اإلهل, فمــنغــري اهللا هــو اختــاذ معبــود مــع اهللا معنــى تأليــه :ج
  . من دون اهللالعبادة لغري اهللا فقد اختذه اهلًإ 
ـــون لغـــريه, والـــذين يتّ  مـــن العبـــادة لغـــري اهللا عابـــدون لغـــري فالـــذين يتوجهـــون بـــيشءٍ  بعـــون اهللا مؤهلِّ

ئع والقـوانني ا آخر عوًض عً رش عون الـرشا ون لغريه, والذين يرشِّ ا عن  رشع اهللا عابدون لغري اهللا مؤهلِّ
فسهم مع اهللاخالف رشع اهللا ون أل   . مؤهلِّ

  :ومن أمثلة تأليه غري اهللا
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ْ  ﴿: تأليـــه قـــوم نـــوح ملـــن مـــات مـــن علامئهـــم وصـــاحليهم, قـــال اهللا تعـــاىل * ـــالُوا ـــَذُرنَّ  َ  َوقَ  تَ
َ  مۡ َءالَِهَتكُ  َ  اَودّٗ  تََذُرنَّ  َو َ  ُسَواٗع  َو   .]٢٣: نوح[ ﴾٢٣ اَونَۡسٗ  َوَيُعوَق  َيُغوَث  َو

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

َ
 أ

ۡص 
َ
ٓ  َءالَِهةً  َناًماأ ٰ  إِّنِ َر

َ
ٰ  ِف  َمَك َوقَوۡ  َك أ عام[ ﴾٧٤ بِيٖ مُّ  لٖ َضَل  .]٧٤: األ

َذَ ٱوَ  ﴿:  للعجـل, قـال اهللا تعـاىل♠تأليه قوم موسى * ِ َبۡعـ ِمـنۢ  ُمـوَسٰ  مُ قَـوۡ  تَّ  ِمـنۡ  ۦِده
ُ  اَجَسدٗ  ٗ ِعجۡ  ُحلِّيِِهمۡ  ۚ  ۥلَّ لَمۡ  ُخَواٌر

َ
ْ يََروۡ  أ نَّهُ  ا

َ
َ  يَُكّلُِمُهـمۡ  َ  ۥأ ۘ  ِديِهمۡ َيۡهـ َو ً َـُذوهُ ٱ َسـبِي  تَّ

 ْ خۡ  ﴿:  وقـال،]١٤٨: األعـراف[ ﴾١٤٨ ِميَ لِ َظٰ  َوَكنُوا
َ
ُ  اَجَسدٗ  ٗ ِعجۡ  لَُهمۡ  َرجَ فَأ ْ  ُخـَوارٞ  ۥلَّ  َفَقـالُوا

ٓ َهٰ  ٰ  َذا ٰ  ُهُكمۡ إَِل  .]٨٨: طه[ ﴾٨٨ فَنَِسَ  ُموَسٰ  هُ َل
ـه تأليه النـصارى للمـسيح * ِينَ ٱ َكَفرَ  لََّقدۡ  ﴿: , قـال اهللا تعـاىلوُأمِّ ْ قَـالُوٓ  لَّ َ ٱ إِنَّ  ا َّ 

ٰ  الُِث ثَ  ۘ ثََل ٰ  ِمنۡ  َوَما َثةٖ ٓ  هٍ إَِل َّ ِ ٰ  إ ٰ  هٞ إَِل ُ ٱ قَاَل  ذۡ  ﴿ :وقـال، ]٧٣: دة املائ[ ﴾ِحدۚٞ َو َّ  ٰ  عِيـَس َي
نَت  َيمَ َمرۡ  نَ بۡ ٱ

َ
ُِذوِن ٱ لِلنَّاِس  َت قُلۡ  َءأ َ  تَّ ّمِ

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

: ى ومنـاة وغريهــا, قـال اهللا تعــاىلت والعــزَّ ل والـّال َبـهُ األوثــان كَ تأليـه كفـار العــرب لألصـنام و *
َجَعَل  ﴿
َ
ٰ  لَِهةَ ٱ أ ٰ  اهٗ إَِل  .]٥: ص[ ﴾٥ ُعَجابٞ  ءٌ لََشۡ  َذاَهٰ  إِنَّ  ِحًداۖ َو

رََءيۡ  ﴿: تأليه أكثر أهل األرض ألهوائهم, قال اهللا تعاىل *
َ
َذَ ٱ َمنِ  َت أ ٰ  تَّ ٰـ ۥَهـهُ إَِل نـَت  هُ َهَو

َ
فَأ
َ
 أ

ً  هِ َعلَيۡ  تَُكونُ  مۡ  ٤٣ َوكِي
َ
نَّ  َسُب َتۡ  أ

َ
كۡ  أ

َ
وۡ  َمُعونَ يَسۡ  َثَُهمۡ أ

َ
َّ  ُهمۡ  إِنۡ  قِلُونَۚ َيعۡ  أ ِ  ٱَكـ إ

َ
 مِ َعٰ نۡ ۡل

َضلُّ  ُهمۡ  بَۡل 
َ
ً  أ  .]٤٤−٤٣: الفرقان[ ﴾٤٤ َسبِي

ومن ال يسيم معبـوده إلًهـا ا  إلهً  من دون اهللا معبودهيميس بني من هل هناك فرٌق ): ٤٣(س 
 ؟أنه ليس  هل غري اهللاويزعم 
ــه غــري اهللا,  ومــن ال يــسميه اهلًإ هنــاك فــرق بــني مــن يــسمي معبــوده اهلًإ  لــيس :ج ــه ال يؤلِّ  ويــزعم أ

 لـه مـع اهللا,  ألحد غـري اهللا تأليـهٌ الطاعة املطلقةاخلضوع واالنقياد والعبادة و من يشءٍ فمجرد التوجه ب
ون من تسميتها آلهة هم يف احلقيقة جعلوها رُّ فِ لهة ويَ فالذين يعبدون غري اهللا وال يسمون معبوداهتم آ

ون لغري اهللا شاءوا أم أَ فيدهم شيئً غني عنهم عدم تسميتها آلهة وال يُ آلهة, فال يُ    .وا بَ ا, فهم مؤهلِّ
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ۡحَبارَُهمۡ  ﴿: قال اهللا عن أهل الكتاب
َ
َُذٓواْ أ ۡرَباٗبـ ٱتَّ

َ
ِ َوٱلَۡمـسِ ا ّمِـن ُدوِن ٱَورُۡهَبَٰنُهۡم أ  يَح ٱۡبـنَ َّ

َّ ِلَۡعُبُدٓواْ إَِلٰهٗ  ِ ِمُرٓواْ إ
ُ
ا يُـۡشُِكونَ اۖ ا َوِٰحدٗ َمۡرَيَم َوَمآ أ َّ ُهَوۚ ُسۡبَحَٰنُهۥ َعمَّ ِ ٓ إَِلَٰه إ , معنـى ]٣١: التوبـة[ ﴾َّ

ۡحَبارَُهمۡ ﴿
َ
  .من النصارى  الزهدهم أصحاب الصوامع وأهل ﴾رُۡهَبَٰنُهمۡ ﴿ علامؤهم, و ﴾أ

ون فـــاليهود والنـــصار ـــادهمى مل يكونـــوا يـــسمُّ ا, وال يـــسمون طـــاعتهم هلـــم فـــيام  أرباًبـــعلامءهـــم وُعبَّ
ا مـــن  قـــال أهنـــم عبــدوا أحبـــارهم ورهبـــاهنم واختــذوهم أرباًبـــحيلــون وحيرمـــون عبـــادة, ولكــن اهللا

ا لغــــري اهللا كتــــأليههم املــــسيح مــــن دون اهللا, دون اهللا, وهــــذه هــــي احلقيقــــة, وجعــــل فعلهــــم هــــذا تأليًهــــ
  .يض ما ُأمروا به من تأليه اهللا وحدهكالمها نق

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

 ُسـوَرَة بَـَراءَ »َعِديُّ اْطَرْح َهَذا الَْوَعَن ِمْن ُقنُِقَك 
ُ
ِْه َوُهَو َفْقَرأ َ

 َهـِذهِ ، َفَطرَْحتُُه، فَاْغتََهيُْت إِ
َ
ٌة، َفَقـَرأ

ۡحَبارَُهمۡ  ﴿ :اآليَةَ 
َ
َُذٓواْ أ ۡرَبابٗ  ٱتَّ

َ
ِ ا ّمِـن ُدوِن ٱَورُۡهَبَٰنُهۡم أ َّ فَـَرَغ ِمنَْهـا ﴾َّ ا لَـْسنَا :  َفُقلْـُت .َحـ إِنَـّ

ُمونَهُ «: َفَقاَل .َغْعبُُدُهمْ  ُ َفتَُحرِّ َحلَّ ابَّ
َ
ُموَن َما أ لَيَْس حُيَرِّ

َ
لُّوَن َما حَ ،أ ُ فَتَْستَِحلُّونَُه؟ َوحُيِ َم ابَّ : قُلْـُت  »رَّ

  .)١(»فَِتلَْك ِعبَاَدُيُهمْ «: قَاَل .بىََل 
رََءيۡ  ﴿: حتـى أدخلـه يف الكفـربع هوى نفـسه  فيمن اتّ  كذلك قال اهللا

َ
َـذَ ٱ َمنِ  َت أ ٰ  تَّ  ۥَهـهُ إَِل

 ٰ نَت  هُ َهَو
َ
فَأ
َ
ً  هِ َعلَيۡ  تَُكونُ  أ ه مل ُيسمِّ ،]٤٣: الفرقان[ ﴾َوكِي ه اهلًإ  مع أ   . هوا

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

 وال اخلـــضوع والــذل واالنقيـــاد والتقـــديس والتعظـــيم,واإلهل هــو املعبـــود الـــذي يتوجــه لـــه اخللـــق ب
ــ أحــديــستحق ذلــك ق وحــده, واملالــك وحــده, والــرازق وحــده, واآلمــر ه هــو اخلــال إال اهللا وحــده; أل

ه عبدٌ الناهي واحلََكُم بني عباده وحده   . له خاضعٌ , بيده اخلري والرزق والنفع والرض, وكل ما سوا
ــ ت عليــه اآليــات واألحاديــث وال إهل إال اهللا هــي الكلمــة املعــّربة عــن التوحيــد, ومعناهــا الــذي دّل

                                                 

رواه الرتمــذي يف الــسنن, ونــسب الــسيوطي يف الــدر املنثــور حتــسني احلــديث إىل الرتمــذي, وزاد نــسبة احلــديث وعــْزوه إىل  )١(
 .يه, والبيهقي يف سننهوَ دَ رْ ابن سعد, وعبد بن محيد, وابن املنذر, وابن أيب حاتم, والطرباين, وأيب الشيخ, وابن مَ 
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  .عبد من دون اهللا وإخالص العبادة هللا وحدهالكفر بام يُ وجاءت به رسل اهللا هو 
ٰ إِبۡ  قَاَل  ذۡ  ﴿: قـال اهللا تعـاىل بِيهِ  هِيمُ َر

َ
ٓ  إِنَِّن  ۦٓ ِمهِ َوقَوۡ  ِل ـا ءٞ بََرا َّ  ٢٦ ُبـُدونَ َتعۡ  ّمِمَّ ِ ِيٱ إ  َفَطـَرِن  لَّ

  .]٢٨−٢٦: الزخرف[ ﴾٢٨ ِجُعونَ يَرۡ  لََعلَُّهمۡ  ۦَعقِبِهِ  ِف  بَاقَِيةٗ  َكَِم وََجَعلََها ٢٧ ِدينِ َسَيهۡ  ۥفَإِنَّهُ 
ٓ  إِنَِّن  ﴿قوله  ـا ءٞ بََرا الـرباءة مـن املـرشكني ومـا : , ومعنـاه)ال إهل( هـو معنـى النفـي :﴾ُبـُدونَ َتعۡ  ّمِمَّ

  .يعبدون من دون اهللا
َّ  ﴿وقوله  ِ ِيٱ إ   .إخالص العبادة هللا وحده: , ومعناه)إال اهللا( هو معنى اإلثبات :﴾َفَطَرِن  لَّ
  ).ال إهل إال اهللا( هي كلمة التوحيد :﴾َعقِبِهِ  ِف  بَاقَِيةٗ  َكَِم وََجَعلََها ﴿ه قول

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

ِ  ُفرۡ يَكۡ  ﴿قوله  ٰ ٱب   .الكفر بام يعبد من دون اهللا: , ومعناه)ال إهل( هو معنى النفي :﴾ُغوتِ لطَّ
ِ  ِمنۢ َوُيؤۡ  ﴿قوله  ِ ٱب   .اإليامن بأن األلوهية هللا وحده: , ومعناه)إال اهللا( هو معنى اإلثبات :﴾َّ
ِ  َسَك َتمۡ سۡ ٱ َفَقدِ  ﴿قوله  ِ ُعرۡ لۡ ٱب ۡ ٱ َوة   ).ال إهل إال اهللا(عروة الوثقى هي كلمة التوحيد ال: ﴾َقٰ ُوثۡ ل

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

َال  اَكةِ ،ةِ الصَّ   .)١(» وََصْوِم َرَمَضانَ ، وََحجِّ اْكَيِْت ، َوإِيتَاِء الزَّ
ُ :يِنَ اْإلِْسَالُم بَلَ مَخَْسةٍ بُ «: ويف روايـة َد ابَّ ْن يُوَحَّ

َ
َالةِ ، بَلَ أ اَكةِ ، َوإِقَاِم الصَّ  وَِصـيَاِم ، َوإِيتَـاِء الـزَّ

  .)٢(» َواحْلَجِّ ،َرَمَضانَ 
ْن َال :ْسـَالُم بَلَ مَخْـٍس  اْإلِ بيُِنَ « :ملسو هيلع هللا ىلصقولـه : ويف رواية أخرى

َ
َ إِالَّ  َشـَهاَدِة أ َ نَّ حُمَ  إِ

َ
ُ َوأ ـًدا  ابَّ مَّ

 ُ ُ َال ،َقبُْدُه َورَُسو اَكةِ ،ةِ  َوإِقَاِم الصَّ   .)٣(» وََصْوِم َرَمَضانَ ، وََحجِّ اْكَيِْت ، َوإِيتَاِء الزَّ
  .فشهادة أن ال إهل إال اهللا هي توحيد اهللا وهي عبادة اهللا والكفر بام دونه

                                                 

  .رواه مسلم )١(
 .رواه مسلم )٢(
  . ومسلم,بخاري رواه ال)٣(
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حـدهما دون  منهمـا لكمـة احكوحيـد؟ وهـل يـصح أتتكونما هما الركنان الثان ): ٤٥(س 
  اآلخر؟ 
  : كلمة التوحيد تتكون من ركنني مها:ج

   .)ال إهل( النفي, وهو قولنا :الركن األول
ـــه ال أحـــد يف الكـــون كلـــه يـــستحق أن يتوجـــه :ومعنـــاه  إليـــه النـــاس نفـــي اإلهليـــة عـــن غـــري اهللا, أي أ

  .غري اهللا باطل معبود, فكل باخلضوع واالستسالم والطاعة والتعظيم غري اهللا
   .) اهللاإّال (اإلثبات, وهو قولنا : ن الثاينالرك

للخــــــــضوع واالستــــــــسالم  إثبــــــــات األلوهيــــــــة هللا وحــــــــده, أي أن اهللا وحــــــــده  املــــــــستحق :ومعنــــــــاه
  . ال رشيك لهوالتقديس والتعظيم واالنقياد ألمره والتسليم حلكمه,

ك تنفي )  اهللاال إهل إّال (فعندما تقول  وختلـصها لـه تها هللا  وتثب,غري اهللال وترفض العبوديةيعني أ
  . وحده

ٰ  ِمنۡ  َوَما ﴿: قال اهللا تعاىل ٓ  هٍ إَِل َّ ِ ٰ  إ ٰ  هٞ إَِل   .]٧٣: دة املائ[ ﴾ِحدٞ َو
ْ 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 بَـَرا َّ  ٢٦ ُبـُدونَ َتعۡ  ّمِمَّ ِ ِيٱ إ  َفَطـَرِن  لَّ

  .]٢٨−٢٦: الزخرف[ ﴾٢٨ ِجُعونَ يَرۡ  لََعلَُّهمۡ  ۦَعقِبِهِ  ِف  بَاقَِيةٗ  َكَِم وََجَعلََها ٢٧ ِدينِ َسَيهۡ  ۥفَإِنَّهُ 
  عـــن كـــل مـــا ســـوى اهللالعبـــادة , فتنفـــي أوًال ) اهللاال إهل إّال (ا والتوحيـــد هـــو النفـــي واإلثبـــات مجيًعـــ

  .وتثبتها هللا وحده, وذلك باالعتقاد والقول والعمل
 من غري إثبات, فال يدل عىل التوحيد, بل ظاهره يـدل  نفٌي ذافهوسكت, ) ال إهل: (فإذا قال قائل

  .إنكار وجود إهلعىل 
ــًض , فهــو)اهللا إهل: (وإذا قــال قائــل ا ال يــدل عــىل التوحيــد; ألن هــذا اللفــظ  إثبــات مــن غــري نفــي, أ

يعتقــــدون يف ألوهيــــة اهللا  فهــــم, ا وحــــديثً  قــــديًام  مــــع اهللا, وهــــذا مــــا يعتقــــده الكفــــارهنــــاك اهلًإ حيتمــــل أن 
  .ولكنهم ال يوحدونه بل يعبدون غريه, وال يكفرون بألوهية غريه
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بد أن تكفر بألوهية غري اهللا وتؤمن بألوهية اهللا وحده, وهـذا هـو اإليـامن  ا الولكي تكون موحدً 
  ). اهللاال إهل إّال (بـ 

كون من املسلمني؟ أم ال بـد ): ٤٦(س  هل يكيف أن يقول اإلنسان ال هل إال اهللا بلسانه 
  أن يعتقدها ويعمل بها؟

, واللفــظ وحــده ال التوحيــدا, فهــي كلمــة املعنــى واللفــظ مجيًعــ) ال إهل إال اهللا(املــراد مــن كلمــة : ج
ــ حيقــق التوحيــد وال ينفــي الــرشك, بــل ال ة  إال بعــد معرفــهــذاوال يتحقــق ا, بــد مــن اللفــظ واملعنــى مجيًع

   . وعمًال ا وقوًال  واإليامن به اعتقادً املعنى الذي دلت عليه
 مل يبعــث رســله ليــدعوا النــاس ليقولــوا كلمــة دون أن يفقهــوا معناهــا ويعملــوا هبــا, بــل واهللا

ِ  ِف  َناَبَعثۡ  َقدۡ َولَ  ﴿: بعثهم ليدعوا الناس لعبادة اهللا وحده والكفر بام ُيعبد من دونـه, قـال اهللا تعـاىل  ُكّ
ةٖ  مَّ
ُ
ً  أ نِ  رَُّسو

َ
ْ عۡ ٱ أ َ ٱ ُبُدوا ْ جۡ ٱوَ  َّ ٰ ٱ َتنُِبوا   .]٣٦: النحل[ ﴾ُغوَتۖ لطَّ

ا هللا بمجـــرد فعبـــادة اهللا واجتنـــاب الطـــاغوت هـــو معنـــى ال إهل إال اهللا, وال يكـــون اإلنـــسان عابـــدً 
ــا أعبــد اهللا(قولــه  واعهــا وُصــَوِرها, كــذلك ال يكــون  فــيخلص لــه العبــادة بجميــع أ حتــى يعبــده فعــًال )أ
ا كافر (ا للطاغوت بمجرد قوله جمتنبً    . حتى جيتنبه ويرتك عبادته ويربأ منها ومن أهلها)لطاغوتباأ

ٰ  ﴿: وقـد كــان الرسـول أول مــا يقـول لقومــه ْ عۡ ٱ مِ َقــوۡ َي َ ٱ ُبــُدوا  ﴾ۥٓ هُ َغــۡيُ  هٍ إَِلـٰـ ّمِــنۡ  لَُكــم َمــا َّ
يبلِّغه الرسول من دين اهللا لقومه, وهو معنى ال إهل إال اهللا, وال , وهذا األمر هو أول ما ]٥٩:ألعراف[

 ديـن اهللا إال بعــد أن يــستجيب هلـذه الــدعوة ويمتثــل هلـذا األمــر فيعبــد اهللا وحـده ويكفــر بــام يـدخل أحــدٌ 
ه   .سوا

ٓ  ﴿: وقـد قـال اهللا تعـاىل رۡ  َوَما
َ
َّ  رَُّسـولٍ  ِمن لَِك َقبۡ  ِمن َناَسلۡ أ ِ   هِ إَِلۡـ نُـوِحٓ  إ

َ
هُ أ ٓ  ۥنَـّ ٓ  هَ إَِلٰـ َ َّ ِ ۠  إ نَـا

َ
 أ

بياء[ ﴾٢٥ ُبُدونِ عۡ ٱفَ   أن الرسل كلهـم ُبعثـوا بـال إهل إال اهللا, وأن املـراد مـن دعـوة الرسـل , فبّني ]٢٥: األ
  .﴾ُبُدونِ عۡ ٱفَ ﴿أن تكون العبادة كلها هللا, وهو قوله 

ُ قُ «: عندما قال لقومـه ملسو هيلع هللا ىلصوالرسول  َ  إِ وا َال ول ُ الَّ  إِ َ إنـام أراد اللفـظ واملعنـى, وقـد  )١(»واحُ لِ فْ  يُ  ابَّ

                                                 

  .صحيح اإلسناد, ووافقه الذهبي:  وقال عنهواحلاكمرواه أمحد,  )١(
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َجَعَل   ﴿:  عرف الكفار أن قوهلا يعني ترك مجيع اآلهلة التي كانوا يعبدوهنا من دون اهللا, فقالوا 
َ
 لَِهةَ ٱ  أ

 ٰ ٰ  اهٗ إَِل   .]٥: ص[ ﴾٥ ُعَجابٞ  ءٌ لََشۡ  َذاَهٰ  إِنَّ  ِحًداۖ َو
د اللفظ فقط; ألن هذا ليس هو  إال جمرّ فال يكون عىل دين املرسلني من ليس له من ال إهل إال اهللا

ه ال إهل إال اهللا اعتقادً    . وعمًال ا وقوًال دين املرسلني, بل دينهم اإليامن بأ
ُ َوُيْكَفـَر بَِمـا ُدونَـهُ :ْسَالُم بَلَ مَخٍْس  اْإلِ بيُِنَ «: ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسـول اهللا  ْن ُفْعبََد ابَّ

َ
 َوإِقَـاِم ، بَلَ أ

َال  اَكةِ  َوإِيتَاِء ال،ةِ الصَّ   .)١(» وََصْوِم َرَمَضانَ ، وََحجِّ اْكَيِْت ،زَّ
َ إِالَّ ْن قَاَل َال مَ «: ☺ وقـال َ ُ وََدُمُه وَِحـَسابُُه بَلَ  إِ ُ ِ َحُرَم َما ُ َوَكَفَر بَِما ُفْعبَُد ِمْن ُدوِن ابَّ  ابَّ

 ِ   .)٢(»ابَّ
  ؟)ال هل إال اهللا(كيف يكون اإليمان بـ ): ٤٧(س 

نفـي مـا نفتـه وإثبـات مـا أثبتتـه باالعتقـاد والقـول : يتحقـق بـأمرين مهـا) ال إهل إال اهللا(ـ  اإليامن بـ:ج
  .والعمل

  .أما نفي ما نفته كلمة التوحيد فهو الكفر بام ُيعبد من دون اهللا باالعتقاد والقول والعمل
  .ملوأما إثبات ما أثبتته فهو اإليامن باهللا وإخالص العبادة له باالعتقاد والقول والع

ا والــشهادة بــذلك انقيــادً   عــن غــري اهللا وإثباهتــا هللا وحــده,وذلــك باالعتقــاد اجلــازم بنفــي األلوهيــة
ــداد واألربــاب وكــل مــا ا عقــد عليــه قلبــه ملــواســتجابةً  , مــع تــرك الــرشك واجتنابــه بالكليــة, والكفــر باأل

  .يعبد من دون اهللا, وإخالص العبادة هللا وحده
, واإليــامن بإســالم مــن آمــن هبــا  وعمــًال ا وقــوًال  يــؤمن هبــا اعتقــادً كــذلك جيــب اإليــامن بكفــر مــن مل

  .حقيقة
هۡ َيٰٓ  قُۡل  ﴿: قـال اهللا تعـاىل

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

َ
َّ  ُبـدَ َنعۡ  أ ِ َ ٱ إ َّ 

 َ َ  ا ٔٗ َشۡي  ۦبِهِ  كَ نُۡشِ  َو رۡ  ًضاَبعۡ  َناُض َبعۡ  َيتَِّخذَ  َو
َ
ِۚ ٱ ُدونِ  ّمِن اَبابٗ أ ْ تََولَّوۡ  فَإِن َّ ْ  ا ْ ۡشـٱ َفُقولُـوا ا َهُدوا نَـّ

َ
 بِأ

                                                 

  .رواه مسلم )١(
  .رواه مسلم) ٢(
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  . ]٦٤: ل عمرانآ[ ﴾٦٤ لُِمونَ ُمسۡ 
  .وهي الكلمة السواء) ال إهل إال اهللا(هذه دعوة لإليامن بـ 

ٰ  ﴿[ :قال ابن جريـر الطـربي َ ِ ٓ  َكَِمةٖ  إ ِۢ َسَوا  يعنـي إىل كلمـة عـدل بيننـا وبيـنكم, :﴾َنُكمۡ َوَبيۡ  َنَنابَيۡ  ء
ه فال نرشك به شيئً  د اهللا فال نعبد غريه, ونربأ من كل معبود سوا   .اوالكلمة العدل هي أن نوحِّ

َ  ﴿وقوله  رۡ  ًضاَبعۡ  ُضَناَبعۡ  َيتَِّخذَ  َو
َ
ِ ٱ ُدونِ  ّمِن اَبابٗ أ  وال يدين بعضنا لبعض بالطاعة : يقول﴾َّ

  . كام يسجد لربه, ويعظِّمه بالسجود له,فيام أمر به من معايص اهللا
ا هــو مــا كــان بطاعــة األتبــاع الرؤســاء فــيام أمــروهم بــه مــن معــايص ا أرباًبــاختــاذ بعــضهم بعــًض : وقــال

  . وتركهم ما هنوهم عنه من طاعة اهللا,اهللا
ْ تََولَّوۡ  فَإِن ﴿وقولـه  ْ  ا ْ ۡشـٱ َفُقولُوا ا َهُدوا نَـّ

َ
 دعـوَهتم إليـه مـن  فـإن أعرضـوا عـّام : يقـول﴾لُِمونَ ُمـسۡ  بِأ
:  فلم جييبوك إليها, فقولوا أهيا املؤمنون للمتولِّني عن ذلك,الكلمة السواء التي أمرُتك بدعائهم إليها

ا مسلمون   .  )١(]اشهدوا بأ
َهاَيٰٓ  قُۡل  ﴿: وقال اهللا تعاىل يُّ

َ
ٓ  دِيِن  ّمِن َشّكٖ  ِف  ُكنُتمۡ  إِن لَّاُس ٱ أ َ عۡ  فَ

َ
ِينَ ٱ ُبدُ أ  ِمـن ونَ ُبدُ َتعۡ  لَّ

ِ ٱ ُدونِ  َّ  ٰ عۡ  ِكنۡ َوَل
َ
َ ٱ ُبدُ أ ِيٱ َّ ٰ  لَّ ِمرۡ  ُكۡمۖ َيَتَوفَّ

ُ
نۡ  ُت َوأ

َ
ُكونَ  أ

َ
ۡ ٱ ِمنَ  أ نۡ  ١٠٤ ِمنِيَ ُمؤۡ ل

َ
قِمۡ  َوأ

َ
 َهَك وَجۡ  أ

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

 اخلــــالص بالربوبيــــة  ربــــهى عــــىل حــــق وتعــــدّ , العبوديــــة هللا هــــو كــــل مــــن جتــــاوز حــــدّ :ت الطــــاغو:ج
  . ُيعبد من دونها هللا وصار رشيكً ,واأللوهية

عـــاه إنـــسانٌ   لنفـــسه, أو ُأْعطـــي لـــه فكـــل مـــا يتعلـــق بربوبيـــة اهللا وألوهيتـــه ومـــا ال ينبغـــي لغـــريه, إذا ادَّ
هره, فهو طاغوت متجاوزٌ كِ نْ  به ومل يُ ِيضَ فرَ    . لربه وحمارٌب  حلدِّ

 والعبـادة والطاعـة املطلقـة , والنفع والـرض, واألمر واحلكم, والسلطان والسيادة,فاخللق وامللك
  . القدير, من نازعه فيها فهو طاغوت كافرهللا العيل

                                                 

  . تفسري الطربي)١(
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ه كل ذي طغيان عىل [ : قال اإلمام ابن جرير الطربي والصواب من القول عندي يف الطاغوت أ
ا كــان ذلــك املعبــود, أو  منــه ملــن عبــده, وإمــا بطاعــة ممــن عبــده لــه, إنــسانً مــا بقهــرٍ اهللا, فُعبــد مــن دونــه, إ

  .)١(]ا ما كان من يشء, أو كائنً ا, أو صنًام ا, أو وثنً شيطانً 
ه من معبود أو متبوع أو مطاع: الطاغوت[ : وقال ابن القيم فطاغوت ,  كل ما جتاوز به العبد َحدَّ

بعونه عىل غري بصرية من ورسوله, أو يعبدونه من دون اهللا, أو يتّ كل قوم من يتحاكمون إليه غري اهللا 
ه طاعة هللا   .)٢(]اهللا, أو يطيعونه فيام ال يعلمون أ

   الطاغوت؟أنواعما يه ): ٤٩(س 
واع الطاغوت كثرية, منها:ج   : أ
ا, فكـــل طغيـــان عـــىل اهللا وكـــل  عليـــه لعنـــة اهللا, وهـــو رأس الطواغيـــت مجيًعـــإبلـــيسالـــشيطان  −١

  .ري اهللا من الشيطان, هو اآلمر هبا والداعي إليهاعبادة لغ
عون علـــــم الغيـــــب الـــــذي ال يعلمـــــه إّال  −٢ غيـــــت ألهنـــــم يـــــدَّ ـــــان والـــــسحرة, وهـــــم طوا  اهللا, الُكهَّ

وألهنم حيكمون بني الناس بأهوائهم وضالالهتم, ويأمرون الناس بالكفر والتقرب للجن 
  .والشياطني

ـــه خمـــالف لـــدين اهللا, ويزينـــون للنـــاس رؤوس الـــضاللة الـــذين ُيفتـــون النـــاس بـــام يعلمـــ −٣ ون أ
 .الرشك والكفر باهللا

ــــعون مــــن دون اهللا, الــــذين يــــّرش املــــّرش  −٤ ــــزل اهللا هبــــا مــــن عون للنــــاس أحكاًم ا وقــــوانني مــــا أ
 . اسلطان, وحيلون ما حرم اهللا وحيرمون ما أحله, ويأمرون بمعصية اهللا أو يبيحوهنا قانونً 

 .انني الوضعية والترشيعات البرشيةام الذين اختاروا احلكم بالقواحلكَّ  −٥
ظمة العلامنية التي حتتكم لغري اهللا, كالديمقراطية واالشرتاكية والرأساملية وغريها −٦  .  األ
     األصـــــــــنام و األوثـــــــــان التـــــــــي تعبـــــــــد مـــــــــن دون اهللا, مثـــــــــل القبـــــــــور واألرضحـــــــــة واألشـــــــــجار  −٧

                                                 

  . تفسري الطربي)١(
  . إعالم املوقعني)(٢
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 .لــيــامثـــتــار والـــجــواألح
ين ُعبدوا مـن دون اهللا يُـسمَّ  واألنبياملالئكةهل ): ٥٠(س  ون طواغيـت؟ اء والصاحلون ا

  وملاذا؟
بياء والصاحلون طواغيت; وذلك ألسباب منها:ج ى املالئكة واأل   : ال ُيسمَّ
ا, وال يرضــون هبــذه العبــادة التــي يــرصفها املــرشكون ألهنــم موحــدون ال يــرشكون بــاهللا شــيئً  −١

  .وا فوق منزلتهمهلم, ويكرهوهنا وينكروهنا, وال حيبون أن ُيرفع
 .ألهنم متربئون من املرشكني ومن كل ما يعبد من دون اهللا −٢
َفــت لــشياطني اجلــن واإلنــس, الــذين أمــروا  −٣ ألن العبــادة يف احلقيقــة مل تــرصف هلــم, و إنــام ُرصِ

  .نوه ودعوا إليهبذلك وزيَّ 
ِ : َعِن ابِْن إِْسَحاَق، قَاَل  [ ـ ِفيَما بَلََغيِن يَوْ ملسو هيلع هللا ىلصَجلََس رَُسوُل ابَّ ِ  ِد بْـِن الُْمِغـرَيِة يِف ًمـا َمـَع الَْو

َّ َجلََس َمَعُهمْ دِ جِ سْ المَ  ِ الَْمْجِلِس َلرْيُ َواِحٍد ِمْن رَِجاِل قُـَريٍْش، ،، فََجاَء اجَّرْضُ ْنُن احْلَارِِث َح  َو
 ِ ُ اجَّرْضُ ْنُن احْلَارِِث، َولَكََّمُه رَسُ ملسو هيلع هللا ىلصَفتلََكََّم رَُسوُل ابَّ َ ِ ، َفَعَرَض  فَْحَمُه، ُعـمَّ تَـال ملسو هيلع هللا ىلصوُل ابَّ

َ
َّ أ  َح

ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َتعۡ  َوَما إِنَُّكمۡ  ﴿: َعلَيِْه وََعلَيِْهمْ  نـُتمۡ  َجَهـنَّمَ  َحـَصُب  َّ
َ
ٰ  لََهـا أ  َكنَ  لَـوۡ  ٩٨ رُِدونَ َو

ٓ َهٰٓ  َ ا َءالَِهةٗ  ءِ ُؤ ۖ  مَّ ٞ  َوَرُدوَهـا ونَ َخٰـ فِيَهـا َوُكّ  ﴾١٠٠ َمُعونَ يَـسۡ  َ  فِيَهـا َوُهـمۡ  فِـيٞ زَ  فِيَهـا لَُهـمۡ  ٩٩ ِلُ
بياء[ ِ ]١٠٠−٩٨:األ ْهيِمُّ ملسو هيلع هللا ىلص، ُعمَّ قَاَم رَُسوُل ابَّ َبْعَرى بِْن قَيِْس بِْن َعِديٍّ السَّ ِ ْنُن الزِّ ْقبََل َقبُْد ابَّ

َ
، َوأ

َبعْ  ِ بِْن الزِّ ُد ْنُن الُْمِغرَيِة ِلَعبِْد ابَّ ِ َّ َجلََس، َفَقاَل الَْو ِ َما قَاَم اجَّرْضُ ْنُن احْلَـارِِث البْـِن : َرىَح َوابَّ
نَّا َوَما َغْعبُُد ِمْن آلَِهِتنَا َهِذهِ َحَصُب 

َ
ِلِب آنًِفا َوَما َقَعَد، َوقَْد َزَقَم ك  َفَقـاَل َقبْـُد ، َجَهنَّمَ )١(َقبِْد الُْمطَّ

َبْعَرى ِ ْنُن الزِّ َ : ابَّ ِ لَْو وََجْدتُُه خَل َما َوابَّ
َ
ًدا،َصْمتُهُ أ ِ يِف َجَهـنََّم :  فََسلُوا حُمَمَّ ُكلُّ َمْن ُعِبَد ِمْن ُدوِن ابَّ

َ
أ

َُهوُد َيْعبُُد ُعَزيًْرا، َواجََّصارَى َيْعبُُد ا ْ َ اْنـَن َمَع َمْن َقبََدُه؟ َفنَْحُن َغْعبُُد الَْمالئَِكَة، َوا لَْمِسيَح ِعي
ْ َمْرَيمَ  ُد ْنُن ال ِ ِ بِْن الزِّ ، َفَعِجَب الَْو ُه ُمِغرَيِة َوَمْن اَكَن يِف الَْمْجِلِس ِمْن قَْوِل َقبِْد ابَّ نَـّ

َ
ْوا ك

َ
َبْعـَرى، َوَرأ

ِ .  واْحتَجَّ مَ اَص  خَ قَدْ  ِ ملسو هيلع هللا ىلصفَُذِكَر َذلَِك لِرَُسوِل ابَّ َبْعَرى، َفَقاَل رَُسوُل ابَّ  ،َغَعمْ : ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن قَْوِل ابِْن الزِّ
ْن فُ 

َ
َحبَّ أ

َ
َمـَرْيُهْم لُكُّ َمْن أ

َ
يَاِطنَي َوَمـْن أ ِ َفُهَو َمَع َمْن َقبَـَدُه، إِغََّمـا َفْعبُـُدوَن الـشَّ ْعبََد ِمْن ُدوِن ابَّ

                                                 

 .أي وقودها وحطبها:  جهنمحصب )١(
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ُ َعلَيْهِ  نَْزَل ابَّ
َ
ِينَ ٱ إِنَّ  ﴿: بِِعبَاَدتِِه، فَأ ْوَلٰٓ  َنٰٓ سۡ ۡلُـٱ ّمِنَّـا لَُهـم َسَبَقۡت  لَّ

ُ
 ﴾١٠١ َعـُدونَ ُمبۡ  َهـاَعنۡ  ئِـَك أ

بيـاء[ يْ ،]١٠١: األ
َ
يـَن َمـَضْوا بَلَ :  أ ِ

َّ ْحبَاِر َوالرُّْهبَاِن ا
َ
َ اْنُن َمْرَيَم، وَُعَزيٌْر، َوَمْن ُعِبُدوا ِمَن األ ِعي

 ِ ْرَبابًا ِمْن ُدوِن ابَّ
َ
اللَِة أ ْهِل الضَّ

َ
ََذُهْم َمْن َنْعَدُهْم ِمْن أ ، فَاختَّ ِ    .)١(]َطاَعِة ابَّ

 حقق ال هل إال اهللا؟ بالطاغوت جنكفركيف ): ٥١(س  
بيــاء مجيًعــ:ج ا, كلهــم كفــروا بالطــاغوت, ودعــوا قــومهم للكفــر بــه,  الكفــر بالطــاغوت هــو ديــن األ

بياء يف ذلك وخامتهم نبينا حممـد فالواجب علينا أن نتّ   َولََقـدۡ  ﴿: , قـال اهللا تعـاىلملسو هيلع هللا ىلصبع ما جاء به األ
ِ  ِف  َناَبَعثۡ  ةٖ  ُكّ مَّ

ُ
ً  أ نِ  رَُّسو

َ
ْ عۡ ٱ أ َ ٱ ُبُدوا ْ جۡ ٱوَ  َّ ٰ ٱ َتنُِبوا   .]٣٦: النحل[ ﴾ُغوَت لطَّ

  .والكفر بالطاغوت هو اجتناب عبادته والرباءة منه ومن أوليائه وعبيده
ِينَ ٱوَ  ﴿: والدليل عىل ذلك قوله تعاىل ْ جۡ ٱ لَّ ٰ ٱ َتنَُبوا ن ُغـوَت لطَّ

َ
نَـابُوٓ  ُبـُدوَهاَيعۡ  أ

َ
ْ َوأ َ  ا ِ ِ ٱ إ  لَُهـمُ  َّ

ۡ  ىٰۚ بُۡشَ لۡ ٱ   .]١٧: الزمر[ ﴾١٧ ِعَبادِ  فَبَّشِ
  .أي اجتنبوا عبادة كل ما ُيعبد من دون اهللا وأقبلوا عىل عبادة اهللا وحده

سۡ  لَُكمۡ  َكنَۡت  قَدۡ  ﴿: وقوله
ُ
ٰ إِبۡ  ِفٓ  َحَسَنةٞ  َوةٌ أ ِيـنَ ٱوَ  هِيمَ َر ْ  إِذۡ  ۥٓ َمَعـهُ  لَّ ا ِمِهمۡ لَِقـوۡ  قَـالُوا  إِنَـّ

ْ بَُرَٰٓء ا ِمنُكمۡ  ُؤا ِ ٱ ُدونِ  ِمن ونَ ُبدُ َتعۡ  َوِممَّ ٰ لۡ ٱ َنُكمُ َوَبيۡ  َنَنابَيۡ  َوَبَدا بُِكمۡ  نَاَكَفرۡ  َّ ٓ ۡغـۡلَ ٱوَ  َوةُ َعـَد  ءُ َضا
بًَدا
َ
ٰ  أ ْ تُؤۡ  َحتَّ ِ  ِمُنوا ِ ٱب   .]٤: املمتحنة[ ﴾َدهُ وَحۡ  َّ

بياء مجيعً    .ا وأتباعهم, فيه بيان حقيقة الكفر بالطاغوتهذا هو دين األ
ْ بُـَرَٰٓء إِنَّا ﴿قولـه  مـة عـىل الـرباءة مـن  بـراءة مـن عبيـد الطـاغوت وأوليائـه, وهـي مقدَّ :﴾ِمـنُكمۡ  ُؤا
  .الطاغوت

ا ﴿وقوله  ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َتعۡ  َوِممَّ   .ا وكل ما ُيعبد من دون اهللا براءة من الطواغيت مجيعً :﴾َّ
تكفـريهم وإنكـار  حتقيـق للـرباءة األوىل باعتقـاد بطـالن مـا يـدينون بـه و:﴾بُِكمۡ  نَاَكَفرۡ  ﴿وقوله 

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

َ
  . إظهار الرباءة هلم:﴾أ

                                                 

  . الطربي, وسرية ابن إسحاق, وأخبار مكة للفاكهيتفسري انظر )١(
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ٰ  ﴿وقوله  ْ تُؤۡ  َحتَّ ِ  ِمُنوا ِ ٱب  بيـان أن سـبب الـرباءة هـو عبـادهتم لغـري اهللا, فـإذا تركـوا مـا :﴾َدهُ وَۡحـ َّ
  . وعبدوا اهللا وحده زالت الرباءة وصاروا أولياء متحابني متآخني يف اهللايعبدون من دون 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

َ
 ُبـدُ أ

٣  ٓ َ ۠  َو نَا
َ
ا َعبِدٞ  أ ٓ  ٤ َعَبدتُّمۡ  مَّ َ نُتمۡ  َو

َ
ٰ  أ ٓ  بُِدونَ َع عۡ  َما

َ
سـورة [ ﴾٦ دِيـنِ  َوِلَ  دِيُنُكمۡ  لَُكمۡ  ٥ ُبدُ أ

  .]الكافرون
ٓ  ﴿قوله  عۡ  َ

َ
ٓ ﴿ وقوله ,﴾ُبُدونَ َتعۡ  َما ُبدُ أ َ ۠  َو نَا

َ
ا َعبِدٞ  أ  فيـه الـرباءة مـن كـل مـا يعبـد :﴾َعَبـدتُّمۡ  مَّ

  .من دون اهللا واجتناب عبادته
ٓ  ﴿وقوله  َ نُتمۡ  َو

َ
ٰ  أ ٓ  بُِدونَ َع عۡ  َما

َ
 فيـه الـرباءة التامـة :﴾دِيـنِ  َوِلَ  دِيـُنُكمۡ  لَُكمۡ ﴿ له  وقو,﴾ُبدُ أ

مــن الكفــار واملــرشكني, وأهنــم ليــسوا عابــدين هللا مــاداموا يــرشكون بــه وإن زعمــوا أهنــم يعبــدون اهللا, 
 بعبادهتم غـريه, وليـسوا عـىل ديـن اإلسـالم وإن زعمـوا أهنـم عـىل اإلسـالم وحـسبوا لْت فعبادهتم هللا بطُ 
  . أهنم مهتدون

  .ا هللاا به مل يكن عابدً ا لغريه, ومن عبد اهللا مرشكً ا له الدين ال يكون عابدً عبد اهللا خملًص فمن 
أن تعتقــد بطــالن عبــادة : فأمــا صــفة الكفــر بالطــاغوت فهــي[: حممــد بــن عبــد الوهــابالــشيخ يقــول 

ر أهلها, وتعادهيم   .)١(]غري اهللا, وترتكها, وتبغضها, وتكفِّ
  ن دون اهللا من األصنام واألوثان والِقباب واألرضحة؟كيف نكفر بما يُعبد م): ٥٢(س 

ــ:ج ــا وال رض  الكفــر هبــا هــو أن نعتقــد بطالهنــا, وأهنــا ال متلــك نفًع  ألحــد, وال ا وال حيــاةً ا وال موًت
ا مـــن الـــشفاعة, وأن مـــا يعتقـــده املـــرشكون فيهـــا ومـــا يـــرصفون هلـــا مـــن العبـــادة ضـــالل ورشك متلـــك شـــيئً 

  .ا من العبادة من دون اهللانرصف هلا شيئً وكفر باهللا, ونجتنبها فال 
 فيهــا مــا ال ينبغــي إال هللا, دون اهللا, أو اعتقــدا مــن العبــادة مــن وأن نعتقــد كفــر مــن رصف هلــا شــيئً 

عون اإلسالم  .ونربأ منهم, وإن كانوا يقولون ال إهل إال اهللا ويدَّ
يُّ  قُۡل  ﴿: قال اهللا تعاىل

َ
كۡ  ءٍ َشۡ  أ

َ
ٰ  َبُ أ ۖ َشَه ۖ ٱ قُلِ  َدٗة ُ وِحَ  َنُكمۚۡ َوَبۡيـ ِن بَۡيـ َشـِهيُدۢ  َّ

ُ
َّ  َوأ َ ِ  َذاَهٰـ إ

                                                 

واعه للشيخ حممد بن عبد الوهاب )١(  .رسالة معنى الطاغوت ورؤوس أ
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نِذَرُكم َءانُ ُقرۡ لۡ ٱ
ُ
ئِنَُّكمۡ  بَلََغۚ  َوَمنۢ  ۦبِهِ  ِل

َ
نَّ  َهُدونَ لَتَشۡ  أ

َ
ِ ٱ َمعَ  أ خۡ  َءالَِهةً  َّ

ُ
ٓ  قُل َرىٰۚ أ شۡ  َّ

َ
 إِنََّمـا قُـۡل  َهدُۚ أ

ٰ  ُهوَ  ٰ  هٞ إَِل ا ءٞ بَرِيٓ  نَِّن  ِحدٞ َو عام[ ﴾١٩ ُكونَ تُۡشِ  ّمِمَّ   .]١٩: األ
سۡ  لَُكمۡ  َكنَۡت  قَدۡ  ﴿ :وقولـه

ُ
ٰ إِبۡ  ِفٓ  َحَسَنةٞ  َوةٌ أ ِينَ ٱوَ  هِيمَ َر ْ  إِذۡ  ۥٓ َمَعهُ  لَّ ا ِمِهمۡ لَِقـوۡ  قَـالُوا ْ بُـَرَٰٓء إِنَـّ  ُؤا

ا ِمنُكمۡ  ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َتعۡ  َوِممَّ ٰ لۡ ٱ مُ َنكُ َوَبۡيـ َنَنابَيۡ  َوَبَدا بُِكمۡ  نَاَكَفرۡ  َّ ٓ ۡغـۡلَ ٱوَ  َوةُ َعـَد بَـًدا ءُ َضا
َ
 أ

 ٰ ْ تُؤۡ  َحتَّ ِ  ِمُنوا ِ ٱب   .]٤: املمتحنة[ ﴾َدهُ وَحۡ  َّ
يـن وعني مـن دون اهللا كيف نكفر بالطواغيت املرشّ ): ٥٣(س  حيُكمـون اجـاس بغـري ا

  ؟رشيعة اهللا
 وأوليائهم ومن  يتحقق الكفر هبؤالء الطواغيت املرشعني مع اهللا بالرباءة منهم ومن أتباعهم:ج

  .ترشيعاهتم وأحكامهم
ا بــــأهنم طواغيـــت كفـــرة لـــيس هلــــم مـــن األمـــر واحلكــــم ا جازًمـــأن نعتقــــد اعتقـــادً : أمـــا الـــرباءة مـــنهم

نينهم وتــــرشيعاهتم كلهــــا أحكــــام جاهليــــة باطلــــة وهــــي رشك بــــاهللا, والتــــرشيع يشءٌ   مــــع اهللا, وأن قــــوا
  .ونبغضهم ونعادهيم

عني وأوليــــائهم الــــذين أن نعتقــــد كفــــر أتبــــاع هــــؤالء املــــّرش : موأمــــا الــــرباءة مــــن أتبــــاعهم وأوليــــائه
لـوهنم وينـرصوهنم, ا هلـم مـن دون اهللا يطيعـوهنم فـيام حيلونـه وحيرمونـه ويـّرش اختذوهم أرباًبـ عونه, ويوا

  .وحيتكمون إليهم, ونبغضهم ونعادهيم
نينهم نبغضها وننكرها أن نعتقد بطالهنا ومناقضتها لإلسالم, و: وأما الرباءة من ترشيعاهتم وقوا

  .وهنجرها ونجتنبها بالكلية فال نطيعهم فيها من دون اهللا وال نحكم هبا وال نتحاكم إليها
َ  ﴿ :قال اهللا تعاىل رۡ  ًضاَبعۡ  ُضَناَبعۡ  َيتَِّخذَ  َو

َ
ِ ٱ ُدونِ  ّمِن اَبابٗ أ   .]٦٤: ل عمرانآ[ ﴾َّ

ۡحَبارَُهمۡ  ﴿ :وقولـه
َ
َُذٓواْ أ ۡربَ  ٱتَّ

َ
ِ َوٱلَۡمِسيَح ٱۡبنَ ا ّمِن ُدوِن ٱابٗ َورُۡهَبَٰنُهۡم أ َّ  َّ ِ ِمـُرٓواْ إ

ُ
َمـۡرَيَم َوَمـآ أ

ا يُۡشُِكونَ اۖ ا َوِٰحدٗ ِلَۡعُبُدٓواْ إَِلٰهٗ  َّ ُهَوۚ ُسۡبَحَٰنُهۥ َعمَّ ِ ٓ إَِلَٰه إ   .]٣١: التوبة[ ﴾َّ
لَمۡ  ﴿: وقوله

َ
َ  تَرَ  أ ِ ِينَ ٱ إ نَُّهمۡ  ُعُمونَ يَزۡ  لَّ

َ
ْ  أ ِ  َءاَمُنوا ٓ ب نزَِل  َما

ُ
ٓ  َك إَِلۡ  أ نزَِل  َوَما

ُ
 يُرِيـُدونَ  لِـَك َقبۡ  ِمن أ

ن
َ
ْ َيَتَحاَكُموٓ  أ َ  ا ِ ٰ ٱ إ ِمُروٓ  َوقَدۡ  ُغوتِ لطَّ

ُ
ْ أ ن ا

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

َ
ٰ  يُِضلَُّهمۡ  أ ۢ َضـَل  ابَعِيـدٗ  َ

  .]٦٠: النساء[ ﴾٦٠
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رشيع لغري اهللا، وتعزل ديـن اهللا عـن نظـام األنظمة اليت تعطي التب كيف نكفر): ٥٤(س 
  احلكم وحياة املجتمع العامة، وحتتكم لغري رشيعة اهللا؟

ظمة جاهلية طاغوتية جيب الرباءة منها ومن أتباعها املوالني هلا:ج ظمة أ   . هذه األ
واملوقـــف الـــذي جيـــب أن يكـــون عليـــه كـــل مـــسلم ليـــصح إســـالمه  أن يعتقـــد بطالهنـــا ومناقـــضتها 

ظمة جاهلية طاغوتية, ويبغضها ويرفضها وينكرها, وجيتنبها فال يتّ لإلسالم, ليهـا  وأهنا أ بعهـا وال يوا
وال ينرصها, ويربأ من أتباعها واملوالني هلـا والـداعني إليهـا واحلـاكمني هبـا واملحتكمـني إليهـا, ويعتقـد 

ذا الطـــاغوت  بـــالكفر هبـــإالويعتقـــد أن إســـالمهم ال يتحقـــق , كفـــرهم وضـــالهلم, ويبغـــضهم ويعـــادهيم
ئع فقــط , ألهنــم مــرشكون وليــسوا مقــّرص  وتطبيــق حــدودهبــاع رشع اهللا, قبــل اتّ أوًال  ين يف بعــض الــرشا

ئع التفـصيلية ال تـصح إال مـن املـسلم الـذي كفـر بالطـاغوت, وقـد أمـر همن حدود وغريها, وهذ  الرشا
ــاَيٰٓ  ﴿: اهللا هبــا املــؤمنني, فقــال مــثًال  َه يُّ

َ
ِيــنَ ٱ أ ــواْ  َّ ــَب كُ  َءاَمُن ــيۡ  تِ ــَصاُص لۡ ٱ ُكمُ َعلَ ــتۡ لۡ ٱ ِف  قِ  ﴾َل َق

قوا طبَّ ملا كانوا مسلمني مهام   دون أن يكفروا بالطاغوتبعها الكفار كام نرى اليوم فلو اتّ ،]١٧٨:البقرة[
  . ألهنم مل يتخلصوا من الرشك;منها

  كيف نثبت األلوهية هللا وحده؟): ٥٥(س 
 ن ركنـــي التوحيـــد, والـــركن األول هـــو نفيهـــا عـــّام  إثبـــات األلوهيـــة كلهـــا هللا هـــو الـــركن الثـــاين مـــ:ج

  .سوى اهللا, وهو الكفر بالطاغوت, وقد سبق رشحه
  :ويتحقق إثبات األلوهية هللا هبذه األمور

 وحـــده هـــو املعبـــود املطـــاع, وأن العبـــادة كلهـــا خالــــصة هللا  اجلـــازم بـــأن اهللا االعتقـــاد −١
  .وهي حقه علينا
ٰ  ﴿: قال اهللا تعـاىل ُ ٱ لُِكمُ فََذ ۖ لَۡ ٱ َربُُّكمُ  َّ َّ  قِّ لَۡ ٱ دَ َبعۡ  َفَماَذا قُّ ِ ٰ ٱ إ َل ۖ لضَّ ٰ  ُل نَّ

َ
 فُونَ تُـۡصَ  فَأ

 . ]٣٢: يونس[ ﴾٣٢
ٰ  ﴿: وقـال نَّ  لَِك َذ

َ
َ ٱ بِأ نَّ  قُّ لَۡ ٱ ُهوَ  َّ

َ
نَّ  ِطـُل َبٰ لۡ ٱ ُهـوَ  ۦُدونِـهِ  ِمن ُعونَ يَدۡ  َما َوأ

َ
َ ٱ َوأ  ُهـوَ  َّ

  . ]٦٢: احلج[ ﴾٦٢ َكبِيُ لۡ ٱ َعِلُّ لۡ ٱ
واع العبادة هللا وحده, فال ُيرصف منها يشء لغريهبجميعالتوجه  −٢  .  أ
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ِت  إِنَّ  قُۡل  ﴿: قـال اهللا تعـاىل َ ِ  َوَمَماِت  َيايَ َوَمۡ  َونُُسِك  َص َّ  َشِيَك  َ  ١٦٢ لَِميَ َعٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ
ٰ  ۥۖ َلُ  ِمرۡ  لَِك َوبَِذ

ُ
۠  ُت أ نَا

َ
ُل  َوأ وَّ

َ
ۡ ٱ أ   قُۡل  ١٦٣ لِِميَ ُمسۡ ل

َ
ِ ٱ َغۡيَ أ بۡ  َّ

َ
ِ  َربُّ  َوُهـوَ  اَرّبٗـ ِغ أ ۚ َشۡ  ُكّ  ﴾ ءٖ

عام[  .]١٦٤−١٦٢: األ
نــب احليــاة فــيام يعتقــده اإلنــسان ويف أخالقــه وســلوكه ويف  −٣ االحتكــام هللا وحــده يف مجيــع جوا

 .ترصفاته ومعامالته كلها, سواء ما يتعلق بالفرد أو اجلامعة
َفَغۡيَ  ﴿: قـال اهللا تعـاىل

َ
ِ ٱ أ َّ  

َ
ِيٓ ٱ َوُهوَ  اَحَكمٗ  َتِغ بۡ أ نَزَل  لَّ

َ
ۚ  َب ِكَتٰـلۡ ٱ ُكمُ إَِلۡ  أ ٗ  ﴾ ُمَفـصَّ

عام[  .]١١٤: األ
ْ ٱ ﴿: وقال ٓ  تَّبُِعوا نزَِل  َما

ُ
ّبُِكمۡ  ّمِن ُكمإَِلۡ  أ َ  رَّ ْ  َو وۡ  ۦٓ ُدونِـهِ  ِمـن تَتَّبُِعـوا

َ
ٓ أ ۗ ِلَـا ٗ  َء ـا قَلِـي  مَّ

ُرونَ    .]٣: األعراف[ ﴾٣ تََذكَّ
 .وله واملؤمننيالوالء هللا ورس −٤

َغۡيَ  قُۡل  ﴿: قـال اهللا تعـاىل
َ
ِ ٱ أ ِذُ  َّ تَّ

َ
َمٰ ٱ فَاِطرِ  اَولِّٗ  أ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َو

َ
َ  عِمُ ُيطۡ  َوُهوَ  ِض ۡرۡل  َعُمۗ ُيطۡ  َو

ٓ  قُۡل  ِمرۡ  إِّنِ
ُ
نۡ  ُت أ

َ
ُكونَ  أ

َ
َل  أ وَّ

َ
سۡ  َمنۡ  أ

َ
َ  لََمۖ أ ۡ ٱ ِمنَ  تَُكوَننَّ  َو عام[ ﴾١٤ كِيَ ُمۡشِ ل  .]١٤: األ

َما ﴿ :الوقـ ُ ٱ َوِلُُّكمُ  إِنَّ ِيـنَ ٱوَ  ۥَورَُسوُلُ  َّ ْ  لَّ ِيـنَ ٱ َءاَمُنـوا لَوٰ ٱ يُقِيُمـونَ  لَّ  تُـونَ َوُيؤۡ  ةَ لـصَّ
َكوٰ ٱ ٰ  َوُهمۡ  ةَ لزَّ   .  ]٥٥: دة املائ[ ﴾٥٥ كُِعونَ َر

د اهللا يف الشعائر والنسك؟): ٥٦(س    كيف نوحِّ
 والطاعـات التـي يتقربـون هبـا إليـه, فالـصالة اتبرُ  كل ما رشعه اهللا لعباده من القُ هيالشعائر  :ج

تقــرب هبــا إىل اهللا, وكــذلك الــصوم مــن الــذكر والقيــام والركــوع والــسجود شــعائر يُ عليــه  اشــتملتومــا 
واحلــج ومــا فيــه مــن الطــواف والــسعي والوقــوف بعرفــة ورمــي اجلــامر والُبــْدن واهلــدي كلهــا مــن شــعائر 

  .هو ما أعلمنا اهللا من فرائض دينه وعالماهتا وحدودهااهللا, وهي تضم مجيع معامل دين اهللا, و
ِت  إِنَّ  قُۡل  ﴿:  تعاىلقال إىل اهللا, ذبح القربان تقرًباوالنسك هو  َ ِ  َوَمَماِت  َيايَ َوَمۡ  َونُُسِك  َص َّ ِ 

عام[ ﴾١٦٢ لَِميَ َعٰ لۡ ٱ َرّبِ    .أي صاليت وذبحي عىل قول أكثر املفرسين ,]١٦٢: األ
ه بيشء منها لغريهالشعائر وتوحيد اهللا ب ه هبا إىل اهللا وحده وال نتوجَّ   .والنسك أن نتوجَّ
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 وال نطوف ,ا هللاالكعبة تقربً با غريه, وال نطوف إال ال نصيل ألحد غري اهللا, وال ندعو أحدً : مثًال 
واع العبادة نجعلها هللا وحده وال حجرٍ  وال شجرٍ قربٍ ب   ., وال نذبح لغري اهللا, وهكذا مجيع أ

د اهللا يف احلكم؟): ٥٧(س    كيف نوحِّ
  : توحيد اهللا يف احلكم يكون عىل النحو اآليت:ج
ه ليس ألحدٍ  −١  من اخللق أن حيكم من عند نفسه دون أن نؤمن بأن األمر واحلكم كله هللا, وأ

  .  أن يرشع بغري إذن اهللالرجوع حلكم اهللا, وليس ألحدٍ 
َّ  مُ كۡ لُۡ ٱ إِنِ  ﴿:  اهللا قـال ِ ِ  إ َّ ِ  

َ
َّ  َمرَ أ

َ
ْ ُبُدوٓ َتعۡ  أ ٓ  ا َّ ِ ۚ  إ ٰ  إِيَّاهُ ٰ  َقّيِمُ لۡ ٱ ّلِينُ ٱ لَِك َذ  ِكنَّ َوَل

كۡ 
َ
  .]٤٠: يوسف[ ﴾٤٠ لَُمونَ َيعۡ  َ  لَّاِس ٱ َثَ أ

ٓ  قُۡل  ﴿: وقـال ِمرۡ  إِّنِ
ُ
نۡ  ُت أ

َ
عۡ  أ

َ
َ ٱ ُبدَ أ ُ  الِٗص ُمۡ  َّ ِمرۡ  ١١ ّلِينَ ٱ لَّ

ُ
نۡ  ُت َوأ

َ
ُكونَ  ِل

َ
َل  أ وَّ

َ
 أ

ۡ ٱ ٓ  قُۡل  ١٢ ِميَ لِ ُمسۡ ل َخاُف  إِّنِ
َ
َ ٱ قُـلِ  ١٣ َعِظـيمٖ  اٍ يَـوۡ  َعـَذاَب  َرّبِ  ُت َعـَصيۡ  إِنۡ  أ عۡ  َّ

َ
 ُبـدُ أ

ُ  الِٗص ُمۡ    .]١٤−١١: الزمر[ ﴾١٤ دِيِن  ۥلَّ

ُ  الِٗص ُمۡ ﴿  قوله   . ألمر اهللا وحدها له االنقياد والطاعة مستسلًام أي خملًص : ﴾ّلِينَ ٱ لَّ
ُ ٱ قَاَل  ذۡ  ﴿: وقـال َّ  ٰ نَت  َيمَ َمرۡ  نَ بۡ ٱ عِيَس َي

َ
ُِذوِن ٱ لِلنَّاِس  َت قُلۡ  َءأ َ  تَّ ّمِ

ُ
ٰ  َوأ  َهۡيِ إَِل

ِۖ ٱ ُدونِ  ِمن ٓ  يَُكونُ  َما َنَك َحٰ ُسبۡ  قَاَل  َّ نۡ  ِ
َ
قُوَل  أ

َ
 َفَقدۡ   ۥُتهُ قُلۡ   ُكنُت  إِن ِبَقٍّۚ  ِ  َس لَيۡ  َما أ

ٓ  ِس َنفۡ  ِف  َما لَمُ َتعۡ  ۥۚ َتهُ َعلِمۡ  َ   َو
َ
نَت  إِنََّك  ِسَكۚ َنفۡ  ِف  َما لَمُ عۡ أ

َ
ٰ  أ  ُت قُۡلـ َما ١١٦ ُغُيوبِ لۡ ٱ مُ َعلَّ

َّ  لَُهمۡ  ِ ٓ  إ َمرۡ  َما
َ
نِ  ۦٓ بِهِ  تَِن أ

َ
ْ عۡ ٱ أ َ ٱ ُبُدوا   .]١١٧−١١٦:دة املائ[ ﴾َوَربَُّكمۚۡ  َرّبِ  َّ

 .أن نحتكم إىل اهللا وحده يف أمورنا كلها, وال نحتكم لغريه يف صغري وال كبري −٢
َفَغۡيَ  ﴿: هللا تعـاىلقـال ا

َ
ِ ٱ أ بۡ  َّ

َ
ِيٓ ٱ َوُهوَ  اَحَكمٗ  َتِغ أ نَزَل  لَّ

َ
ۚ  َب ِكَتٰـلۡ ٱ ُكـمُ إَِلۡ  أ ٗ  ﴾ُمَفـصَّ

عام[  .]١١٤: األ
  .أن نرجع فيام شجر بيننا من نزاع وخالف حلكم اهللا ورسوله −٣

َ  ۥٓ ُمهُ فَُحكۡ  ءٖ َشۡ  ِمن فِيهِ  ُتمۡ َتلَفۡ خۡ ٱ َوَما ﴿: قـال اهللا تعـاىل ِ ِۚ ٱ إ َّ  ٰ ُ ٱ لُِكـمُ َذ  هِ َعلَۡيـ َرّبِ  َّ
 ۡ نِيُب  هِ َلۡ  ُت تََوكَّ

ُ
 .]١٠: الشورى[ ﴾١٠ أ
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َ  ﴿: وقـال ٰ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ  َوَرّبَِك  فَ ْ  َ  ُثمَّ  َنُهمۡ بَيۡ  َشَجرَ  فِيَما ُيَّكُِموكَ  َحتَّ نُفِسِهمۡ  ِفٓ  َيُِدوا
َ
 أ

ا اَحرَجٗ  ْ  َت قََضيۡ  ّمِمَّ   .]٦٥: النساء[ ﴾٦٥ الِيمٗ تَسۡ  َويَُسّلُِموا
زلــــه اهللا يف كتابــــه وعــــىل لــــسان رســــوله, ونتلقــــاه بــــالقبول واالنقيــــاد,  −٤ أن نــــؤمن بجميــــع مــــا أ

  .ونعتقد بطالن ما خالفه ونرفضه ونجتنبه
ْ ٱ ﴿: قـال اهللا تعـاىل ٓ  تَّبُِعوا نزَِل  َما

ُ
ّبُِكمۡ  ّمِن ُكمإَِلۡ  أ َ  رَّ ْ  َو وۡ  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن تَتَّبُِعوا

َ
ٓ أ ۗ ِلَا ٗ  َء  قَلِـي

ا ُرونَ  مَّ   .]٣: األعراف[ ﴾٣ تََذكَّ
ٓ  ﴿: وقـال ٰ  َوَما ٰ  َوَما فَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱ ُكمُ َءاتَ ْۚ ٱفَـ هُ َعۡنـ ُكـمۡ َنَه ْ ٱوَ  نَتُهوا ۖ ٱ تَُّقـوا َ َ ٱ إِنَّ  َّ َّ 

  .]٧: احلرش[ ﴾٧ عَِقابِ لۡ ٱ َشِديدُ 
زل اهللا, حكُ أن نَ  −٥   .هوال نستبدل بحكم اهللا حكم غريم بام أ

نِ  ﴿: قـال اهللا تعـاىل
َ
ٓ  َنُهمبَيۡ  ُكمحۡ ٱ َوأ نـَزَل  بَِمـا

َ
ُ ٱ أ َّ  َ ۡهـ تَتَّبِـعۡ  َو

َ
ٓ أ ن ُهمۡ َذرۡ ۡحـٱوَ  َءُهمۡ َوا

َ
 أ

ٓ  ِض َبعۡ  َعنۢ  تُِنوكَ َيفۡ  نَزَل  َما
َ
ُ ٱ أ  .]٤٩: دة املائ[ ﴾َكۖ إَِلۡ  َّ

فَُحكۡ  ﴿: وقـال
َ
حۡ  َوَمنۡ  ُغونَۚ َيبۡ  ِهلِيَّةِ َجٰ لۡ ٱ مَ أ

َ
ِ ٱ ِمـنَ  َسنُ أ  ﴾٥٠ يُوقُِنـونَ  اٖ ّلَِقـوۡ  اٗمـُحكۡ  َّ

  .]٥٠:دة املائ[
د اهللا يف الوالء؟): ٥٨(س    كيف نوحِّ

توحيد اهللا يف الوالء أن نجعل الوالء هللا ولرسوله واملؤمنني, والرباءة من الطواغيت وسـائر  :ج
  .املعبودات من دون اهللا ومن عابدهيا

َما ﴿: قـال اهللا تعـاىل ُ ٱ َوِلُُّكمُ  إِنَّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُلُ  َّ ْ  لَّ ِيـنَ ٱ َءاَمُنوا لَوٰ ٱ يُقِيُمـونَ  لَّ  تُـونَ َوُيؤۡ  ةَ لـصَّ
َكوٰ ٱ ٰ  َوُهمۡ  ةَ لزَّ   .]٥٥: دة املائ[ ﴾٥٥ كُِعونَ َر

سۡ  لَُكمۡ  َكنَۡت  قَدۡ  ﴿ :وقال
ُ
ٰ إِبۡ  ِفٓ  َحَسَنةٞ  َوةٌ أ ِينَ ٱوَ  هِيمَ َر ْ  إِذۡ  ۥٓ َمَعهُ  لَّ ْ بَُرَٰٓء إِنَّا ِمِهمۡ لَِقوۡ  قَالُوا  ُؤا

ا ِمنُكمۡ  ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َتعۡ  َوِممَّ ٰ لۡ ٱ َنُكمُ َوَبۡيـ َنَنابَيۡ  َوَبَدا بُِكمۡ  نَاَكَفرۡ  َّ ٓ ۡغـۡلَ ٱوَ  َوةُ َعـَد بَـًدا ءُ َضا
َ
 أ

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

ـه عـىل دينـه آخـر, فاملـسلم يـوالوالء هللا يكون عىل اإلسالم ال عـىل يشءٍ   ويـربأ مـن ,وايل املـسلم أل
ه عىل غري دينه   .الكافر أل
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َكٰوةَ فَإِۡخَوٰنُُكۡم ِف ٱّلِينِۗ  ﴿ :قال اهللا تعاىل لَٰوةَ َوَءاتَُواْ ٱلزَّ قَاُمواْ ٱلصَّ
َ
أي  ,]١١:التوبـة[ ﴾فَإِن تَابُواْ َوأ

ٰ  ﴿ :تابوا من الرشك و آمنوا باهللا وحده, كقوله تعاىل ْ ِمنُ تُؤۡ  َحتَّ ِ  وا ِ ٱب   .]٤ :املمتحنة[ ﴾َدهُ وَحۡ  َّ

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

َهاَيٰٓ  ﴿ :وقال سبحانه يُّ
َ
ِينَ ٱ أ ْ  لَّ ْ  َ  َءاَمُنوا َصٰ ٱوَ  ُهـودَ ۡلَ ٱ َتتَِّخُذوا وۡ  َرىٰٓ لَـّ

َ
ٓ أ وۡ  ُضُهمۡ َبۡعـ َءۘ ِلَـا

َ
ٓ أ  ءُ ِلَـا

َُّهميَ  َوَمن ٖضۚ َبعۡ  َ ٱ إِنَّ  ُهۡمۗ ِمنۡ  ۥفَإِنَّهُ  ّمِنُكمۡ  َتَول ٰ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَيهۡ  َ  َّ   .]٥١: دة املائ[ ﴾٥١ لِِميَ لظَّ

ا مــــن  منــــه لغــــري اهللا, ومــــن رصف شــــيئً ا هللا, ال ُيــــرصف يشءٌ والــــوالء جيــــب أن يكــــون كلــــه خالــــًص 
 فمن واىل عىل أساس الوطن أو العـرق أو ,)ال إهل إال اهللا( باهللا ومل يؤمن بـ كالوالء لغري اهللا فقد أرش

  .ا لفارق الدين فوالؤه لغري اهللاإلنسانية ومل يضع اعتبارً 
كـــذلك الـــوالء عـــىل أســـاس أي مـــذهب مـــن املـــذاهب املناقـــضة لإلســـالم كالعلامنيـــة الديمقراطيـــة 

  .واالشرتاكية والبعثية وغريها
ُ ٱ ﴿ :يــة الطــاغوت, قــال اهللا تعــاىلومــن جعــل والءه لغــري اهللا فقــد خــرج عــن واليــة اهللا إىل وال َّ 

ِينَ ٱ َوِلُّ  ْ  لَّ لَُمٰ ٱ ّمِنَ  رُِجُهمُيۡ  َءاَمُنوا َ  تِ لظُّ ِ ِينَ ٱوَ  لُّورِۖ ٱ إ ْ َكَفُروٓ  لَّ وۡ  ا
َ
ٓ أ ٰ ٱ ؤُُهمُ ِلَا  رُِجـوَنُهمُيۡ  ُغـوُت لطَّ

َ  لُّورِ ٱ ّمِنَ  ِ لَُمٰ ٱ إ ْوَلٰٓ  تِۗ لظُّ
ُ
ۡص  ئَِك أ

َ
ونَ َخٰ  يَهافِ  ُهمۡ  لَّارِۖ ٱ ُب َحٰ أ   .   ]٢٥٧ :البقرة[ ﴾٢٥٧ ِلُ

ين؟ وملاذا؟): ٥٩(س    هل تكفري املرشكني من أصل ا
ا ال خياجله شك أن الدين الذي ال يقوم عىل ا جازمً  حتى يعتقد اعتقادً ال يكون اإلنسان مسلًام : ج

 ومــن أهلــه, ه وهــو كفــر ورشك بــاهللا, ويــربأ منــعبــادة اهللا وحــده والكفــر بــام يعبــد مــن دونــه ديــن باطــٌل 
فعبـــادة اهللا وحـــده هـــي ديـــن اهللا الـــذي بعـــث بـــه املرســـلني, وعبـــادة غـــري اهللا هـــي ديـــن املـــرشكني, فمـــن 

ا مــن العبــادة لغــري اهللا فهــو مــن املــرشكني, ومــن أخلــص العبــادة كلهــا هللا وكفــر بــام يعبــد مــن رصف شــيئً 
ـه ال إهل إال اهللا اعتقـادً بـع مـا جـاء بـه فهـو عـىل ديـن اإلسـالم, فـاإليامن بدونه وآمن برسوله واتّ   ا وقـوًال أ

, وهـذا مـا يـؤمن بـه كـل  وجيعل املخالف لـه كـافرً  هو أصل اإلسالم الذي جيعل اإلنسان مسلًام وعمًال  ا
  .ا, فمن شك يف هذا مل يعرف اإلسالم بعد أبدً  ويكون مسلًام مسلم وال يشك يف هذا أحدٌ 

فـال يكـون اإلنـسان جـّزأ مـن أصـل اإلسـالم,  ال يت جـزءٌ املخـالفني يف أصـل الـدين تكفـري إنوهلذا ف
فـاإليامن بكفـر الكـافر ا باهللا وحده حتى يؤمن بكفر مـن خالفـه يف هـذا األصـل, ا بالطاغوت مؤمنً كافرً 
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 ألن مـــن مل ;, وال يمكـــن أن يتحقـــق التوحيـــد إال بـــاإليامن بكفـــر مـــن مل يوحـــد اهللامـــن مقتـــىض التوحيـــد
و أصــل اإلســالم واملخالفــة فيــه تعنــي الكفــر, فهــي خمالفــة يف يوحــد اهللا لــيس يف ديــن اهللا, فالتوحيــد هــ

  .الدين
َهاَيٰٓ  قُۡل  ﴿ :قـال اهللا تعـاىل يُّ

َ
ٰ لۡ ٱ أ ٓ  ١ فُِرونَ َك عۡ  َ

َ
ٓ  ٢ ُبُدونَ َتعۡ  َما ُبدُ أ َ نُتمۡ  َو

َ
ٰ  أ ٓ  بُِدونَ َع عۡ  َما

َ
 ُبدُ أ

٣  ٓ َ ۠  َو نَا
َ
ا َعبِدٞ  أ ٓ  ٤ َعَبدتُّمۡ  مَّ َ نُتمۡ  َو

َ
ٰ  أ ٓ  بُِدونَ َع عۡ  َما

َ
سـورة [ ﴾٦ دِيـنِ  َوِلَ  دِيُنُكمۡ  لَُكمۡ  ٥ ُبدُ أ

   .]الكافرون
سۡ  لَُكمۡ  َكنَۡت  قَدۡ  ﴿: وقال

ُ
ٰ إِبۡ  ِفٓ  َحَسَنةٞ  َوةٌ أ ِينَ ٱوَ  هِيمَ َر ْ  إِذۡ  ۥٓ َمَعهُ  لَّ ْ بَُرَٰٓء إِنَّا ِمِهمۡ لَِقوۡ  قَالُوا  ُؤا

ا ِمنُكمۡ  ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َتعۡ  َوِممَّ ِ  نَاَكَفرۡ  َّ ٰ لۡ ٱ َنُكمُ َوَبۡيـ َنَنابَيۡ  َوَبَدا ُكمۡ ب ٓ ۡغـۡلَ ٱوَ  َوةُ َعـَد بَـًدا 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
  .إعطاء حق احلكم والترشيع لغري اهللا −١

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

ۡ
ۚ ٱ بِهِ  َذنۢ يَأ ُ  َكَِمـةُ  َ َولَـوۡ  َّ

ٰ ٱ نَّ  َنُهۡمۗ بَيۡ  لَُقِضَ  لِ َفۡص لۡ ٱ ِلمٞ  َعَذاٌب  لَُهمۡ  لِِميَ لظَّ
َ
  .]٢١: الشورى[ ﴾٢١ أ

 .حتليل ما حرم اهللا وحتريم ما أحله −٢
ٞ ﴿: عاىلقال اهللا ت ُء زَِياَدة َما ٱلنَِّسٓ ِيَن إِنَّ ۖ يَُضلُّ بِهِ ٱلَّ ا َكَفـُرواْ ُيِلُّونَـُهۥ َعٗمـ ِف ٱۡلُكۡفرِ

َُواِط َوُيَحّرُِمونَُهۥ َعمٗ  ۡعَمٰلِِهۡمۗ  ُٔ ا ّلِ
َ
ۚ ُزّيَِن لَُهۡم ُسوُٓء أ ُ َّ َم ٱ ُ َفُيِحلُّواْ َما َحرَّ َّ َم ٱ ةَ َما َحرَّ واْ ِعدَّ

 ُ َّ  َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱۡلَكٰفِرِينَ َوٱ
َ   .]٣٧: التوبة[ ﴾ 

رََءيۡ  قُۡل  ﴿ :وقال سبحانه
َ
ٓ  ُتمأ ا نَزَل  مَّ

َ
ُ ٱ أ ٰ   اَحَرامٗ   هُ ّمِنۡ  ُتمفََجَعلۡ  قٖ ّرِزۡ  ّمِن لَُكم َّ  قُۡل   ٗ وََحَل

 ٓ ُ َءا ذِنَ  َّ
َ
مۡ  لَُكۡمۖ  أ

َ
َ  أ ِ ٱ َ   .]٥٩: يونس[ ﴾٥٩ َتُونَ َتفۡ  َّ

ْ َوقَ  ﴿ :وقـال ِ َهٰ  الُوا نۡ  ۦٓ ِذه
َ
ٓ َيطۡ  َّ  رٞ ِحۡجـ ٌث وََحرۡ  مٞ َعٰ أ َّ  َعُمَهـا ِ ٓ  َمـن إ َشا َـّ نۡ  ِمِهمۡ بِـزَعۡ  ءُ ن

َ
 مٌ َعٰـَوأ

نۡ  ُظُهورَُها ُحّرَِمۡت 
َ
ِ ٱ مَ سۡ ٱ ُكُرونَ يَذۡ  َّ  مٞ َعٰ َوأ ٓ فۡ ٱ َهاَعلَيۡ  َّ ا ْ  بَِمـا زِيِهمَسـَيجۡ  هِۚ َعلَيۡ  ءً ِتَ  َكنُـوا

ْ  ١٣٨ َتُونَ َيفۡ  ِ َهٰ  ُبُطونِ  ِف  َما َوقَالُوا  ٱ ِذه
َ
ُكورِنَـا َخالَِصةٞ  مِ َعٰ نۡ ۡل ُ ٰٓ  َوُمَـرَّمٌ  ّلِ َ زۡ  َ

َ
ٰ أ ۖ َو  ن ِجَنـا
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يۡ  يَُكن ٓ  فِيهِ  َفُهمۡ  َتةٗ مَّ َك ۚ ُشَ ِيـنَ ٱ َخـِسَ  قَـدۡ  ١٣٩ َعلِيمٞ  َحِكيمٌ  ۥإِنَّهُ  َفُهمۚۡ َوۡص  زِيِهمۡ َسَيجۡ  ُء  لَّ
ْ َقَتلُوٓ  وۡ  ا
َ
ٰ أ ۢ  َدُهمۡ َل ِ  اَسَفَه ْ  مٖ ِعلۡ  َغۡيِ ب ُموا ُ ٱ َرزََقُهمُ  َما وََحرَّ ٓ ۡفـٱ َّ ا َ  ءً ِتَ ِۚ ٱ َ ْ  قَـدۡ  َّ  َوَمـا َضـلُّوا

 ْ عام[ ﴾١٤٠ َتِدينَ ُمهۡ  َكنُوا  .]١٤٠−١٣٨: األ
  .عه أولياء الشياطني من احلكام والرؤساء والعلامء بغري إذن اهللاقبول ما يّرش  −٣

َ  ﴿: قال اهللا تعاىل   َو
ۡ
ْ تَأ امِ  ُكلُوا ِ ٱ مُ سۡ ٱ َكرِ يُذۡ  لَمۡ  مَّ ۗ لَفِسۡ  ۥنَّهُ  هِ َعلَيۡ  َّ َيٰ ٱ نَّ  ٞق  ِطيَ لـشَّ

ٰٓ  َلُوُحونَ  َ ِ وۡ  إ
َ
ٓ أ َطعۡ  نۡ  ِدلُوُكۡمۖ ِلَُجٰ  ئِِهمۡ ِلَا

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

ْحَبارَُهْم َورُْهَبا ﴿: وقال سبحانه
َ
َُذوا أ ِ اتَّ َّ ْرَبابًا ِمْن ُدوِن ا

َ
  .]۳۱: التوبة[ ﴾َنُهْم أ

 .احلكم بني الناس بأحكام اجلاهلية والقوانني الوضعية −٤
فَُحكۡ  ﴿: قـال اهللا تعـاىل

َ
حۡ  َوَمنۡ  ُغونَۚ َيبۡ  ِهلِيَّةِ َجٰ لۡ ٱ مَ أ

َ
ِ ٱ ِمنَ  َسنُ أ  يُوقُِنـونَ  اٖ ّلَِقـوۡ  امٗ ُحكۡ  َّ

  .]٥٠: دة املائ[ ﴾٥٠

ٓ  ُكمَيۡ  لَّمۡ  َوَمن ﴿ :وقال نَزَل  بَِما
َ
ُ ٱ أ ْوَلٰٓ  َّ

ُ
ٰ لۡ ٱ ُهمُ  ئَِك فَأ    ]٤٤: دة املائ[ ﴾٤٤ فُِرونَ َك

  .التحاكم إىل من  يرجع يف حكمه لغري حكم اهللا −٥
لَمۡ  ﴿: قال اهللا تعـاىل

َ
َ  تَرَ  أ ِ ِينَ ٱ إ نَُّهمۡ  ُعُمونَ يَزۡ  لَّ

َ
ْ  أ ٓ  َءاَمُنوا نزَِل  بَِما

ُ
ٓ  َك إَِلۡـ أ نـزَِل  َوَمـا

ُ
 ِمـن أ

ن يُرِيُدونَ  لَِك َقبۡ 
َ
ْ َيَتَحاَكُموٓ  أ َ  ا ِ ٰ ٱ إ ِمُروٓ  َوقَدۡ  ُغوتِ لطَّ

ُ
ْ أ ن ا

َ
ْ يَكۡ  أ يۡ ٱ َوُيرِيدُ  ۦۖ بِهِ  ُفُروا  نُ َطٰ لـشَّ

ن
َ
ٰ  يُِضلَُّهمۡ  أ ۢ َضَل   .]٦٠: النساء[ ﴾٦٠ ابَعِيدٗ  َ

   دون كفر؟اكفرً م يكون ترك احلكم بما أنزل اهللا ): ٦١(س 
 ال يـــنقض أصـــل اإليـــامن, بـــل يبقـــى معـــه  أصـــغرٌ أو كفـــرٌ   عمـــيلٌ رٌ أي كفـــ)  دون كفـــركفـــرٌ (معنـــى : ج

ا أكـرب أو , بـل يـسمى كفـرً أصـغر ا  أصـل اإليـامن ال يـسمى كفـرً , ومـا يـضادُّ األصل الذي يكون بـه مـسلًام 
  ., والكفر األكرب منه االعتقادي والعميلامللة وهو الذي جيعل صاحبه كافًرا ا ينقل عن كفرً 

ــزل اهللا مـن عمـل الكفـار, فواملقـصود أن احلكـم بغـري  ـزل اهللا وهـو عـىل ملــة مل حيمـن مـا أ كــم بـام أ
ـــه مل يـــأت بـــالكفر الـــذي ينـــاقض أصـــل اإلســـالم  إنـــام يلحقـــه اســـم الكفـــر مـــن ِقبـــل العمـــل فقـــط حيـــث أ
فيكون برتكه العمل بحكم اهللا مع إيامنه به كأهل اجلاهلية الـذين مـن سـامهتم احلكـم بغـري مـا  اإلسالم,

ـزل اهللا, و ْمـِر اجْلَاِهِليَّـةِ «: ☺ذلـك كقـول النبـي أ
َ
نْـَساِب، َواجِّيَاَحـُة، : ثََالثٌَة ِمـْن أ

َ
ْعـُن يِف اْأل الطَّ
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نَْواءُ 
َ
, وال خيـرج مـن اإلسـالم برتكـه العمـل بحكـم اهللا مـع إيامنـه بـه وبقـاء أصـل اإلسـالم الـذي )١(»َواْأل

  .ا عنده ثابتً يكون به الرجل مسلًام 
ًض فدين اهللا له أصل وفرع,  أصـل اإليـامن, وفـروع ا له أصل وفرع, فأصل الكفر يـضادُّ  والكفر أ

  . فروع اإليامن وهي املجال الذي يزيد وينقص من اإليامنالكفر تضادُّ 
ه ال إهل إال اهللا اعتقادً  , هذا هو األصل الـذي يكـون بـه  وعمًال ا وقوًال وأصل الدين هو اإليامن بأ

وبزواله يزول, فمـن اعتقـد أو قـال أو عمـل مـا يـنقض هـذا األصـل , بثباته يثبت اإلسالم الرجل مسلًام 
  .خرج من اإلسالم بالكلية ومل يبق معه ذرة من اإليامن

  . يناقض اإليامن بالشهادتني أو عملٍ  أو اعتقادٍ  قولٍ والكفر األكرب هو أيُّ 
تــسليم هلــا, , وقبــول أحكامــه وتــرشيعاته, والكــم هللا وحــده, واختــاذه وحــده حَكــًام واإليــامن بــأن احل

 هذا ل ما جاء به من عند اهللا, كُل ــري وكبري, واإليامن بكــل صغـــوله يف كـــكيم رســها, وحتــاكم إليـــوالتح
  . بدونهمن أصل اإليامن الذي ال يثبت عقد اإلسالم ألحدٍ 

  . مرشكع من عنده ما يشاء فهو كافرٌ ا غري اهللا له احلق يف أن حيكم ويّرش فمن اعتقد أن أحدً 
  . مرشك غري اهللا يتلقى منه األحكام والقوانني, ويرجع إليه عند النزاع فهو كافرٌ ومن اختذ حَكًام 

  . مرشكومن قبِل الترشيع من غري اهللا فهو كافرٌ 
كر شيئً  ه حكْ ومن أ  من أحكامـه فهـو م اهللا, أو رفض االنقياد ليشءٍ ا من أحكام اهللا وهو يعلم أ

  . مرشككافرٌ 
  . مرشك األسايس والوحيد يف احلكم رشيعة اهللا فهو مل يوحد اهللا وهو كافرٌ ومن مل يكن مصدره

  . مرشك فهو كافرٌ بحكم اهللا حكم غريهومن استبدل 

                                                 

نَْساِب «:  قوله. رواه البخاري)١(
َ
ْعُن يِف اْأل رفع الصوت بالبكـاء :  هي»َواجِّيَاَحةُ «: ها, وقولهصها وذمّ عيبها وتنقُّ :  يعني»الطَّ

ــَواءُ «: عــىل امليــت والنــدب, وتعــداد حماســن امليــت, وقولــه نْ
َ
واء وهــي:  يعنــي»َواْأل النجــوم, بمعنــى نــسبة : االستــسقاء بــاأل

ــواء عــىل أهنــا ســبب فهــذه رشٌك وكفــٌر أصــغر, وهــي مــن أعــامل اجلاهليــة, لكنهــا ال ختــرج . املطــر والــسقي إىل النجــوم واأل
 .بصاحبها من امللة
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ـــ  أصـــل ضادُّ كـــل هـــؤالء ال يـــصح أن يقـــال عـــنهم أن كفـــرهم ال خيـــرج مـــن امللـــة; ألن هـــذا الكفـــر ُي
  .اإلسالم وال يبقى لصاحبه ذرة من إيامن

زل اهللا ويقال عنـه أن عملـه كفـرٌ أما الذي مل حيكم بام  ولكـن ال خيـرج عـن اإلسـالم فمثالـه الـذي  أ
ع مــا مل يعتقــد بــأن احلكــم هللا وحــده ويــؤمن بأحكامــه ويــسلِّ  م هلــا ويــؤمن بوجــوب العمــل هبــا, وال يــرشِّ

ا , وال يتخـذ مـصدرً حكـم غـري اهللا بحكـم اهللاا من غري اهللا, وال يـستبدل يأذن به اهللا, وال يقبل ترشيعً 
ـ حكـم اهللاقـد يعطـلحلكمه غري رشع اهللا, ولكنـه   ,ايب أو ُحيـ,شـوة أو يأخـذ الرِ , فـيظلم,ذه فقـط فـال ينفِّ

 كمعيـــار  اهللا بـــرشيعةا متمـــسكً ال يـــزال , وهـــو مـــع هـــذا برتكـــه حكـــم اهللاصـــًيا فيكـــون عا,أو غـــري ذلـــك
بعــض حكــام , ولقــد عــىص  واحلــدود والعقوبــاتومرجعيــة يعــرف هبــا احلــق والباطــل واحلــالل واحلــرام

ــ ل احلــد أو يظلــم يف املــرياث مثــل الــذي ال املــسلمني اهللا يف أحكــامهم ومل يكفــروا, فالقــايض الــذي يعطِّ
, فكالمهـــا مل يعبـــد الطـــاغوت وإن كـــان قـــد ا حرمتهـــا أو يـــرشب اخلمـــر معتقـــدً ,يـــؤدي زكاتـــه كاملـــة مـــثًال 

  .عىص ربه 
ــ يتّ أمــا مــن ــ رشع اهللاا آخــر غــريبــع رشًع ه ويكــون مــصدره الــذي يتلقــى منــه  فــيحكم بــه ويرجــع إلي

  .فهذا قد آمن بالطاغوت وكفر باهللاألحكام 
 ا بــرشع اهللا, بــل هــوبــاع للهــوى ومعــصية هللا مــع احلكــم عموًمــوحكــم احلكــام اليــوم لــيس جمــّرد اتّ 

  . باهللا بالطاغوت وكفرٌ وهذا إيامنٌ لرشع الطواغيت,  واحتكامٌ  واستسالمٌ  وانقيادٌ  قبوٌل 
 يف ســبب نزوهلـا قــصة اليهــود وا املائــدة نزلــت يف هـذا األخــري, فقـد ذكــر سـورة الــواردة يفيـاتاآلو

ــْكــ يف قــضية الزنــا, فحُ ☺وجميــئهم الرســول  ب باجللــد والتحمــيم لــيس جمــرد م اليهــود عــىل الــزاين الثيِّ
 لــيس مــن عنــد اهللا بــل مــن عنــد أحبــارهم ورهبــاهنم الــذين تــرك ألمــر اهللا بــالرجم, بــل هــو حكــم بــرشعٍ 

ا ا كــافرً  اجللــد والتحمــيم, فيكــون احلــاكم باجللــد والتحمــيم مــرشكً )وهــو الــرجم(حكــم اهللا باســتبدلوا 
ـــه َح  ع هلـــذا احلكـــم طـــاغوٌت م الطـــاغوت املـــّرش ْكـــم بحُ َكـــأل , واحلـــاكم بـــه  كـــافرٌ ع مـــن دون اهللا, فاملـــرشِّ

   . كافرٌ , واملتحاكم إليه مرشكٌ  كافرٌ طاغوٌت 
 املــصدر األول ن رشع اهللا هــو املــصدر الوحيــد, البــد أن يكــو ولكــي يكــون النــاس يف ديــن اهللا ال

           وبعـــــد أن يكـــــون هـــــو املـــــصدر الوحيـــــد قـــــد تقـــــع مـــــن املـــــسلم خمالفـــــات لـــــه ,  فقـــــطأو املـــــصدر الـــــرئيس
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  .دون الكفر
ــزل اهللا قــد يكــون كفــرً فــ ا ينقــل عــن امللــة وقــد يكــون معــصية وذلــك بحــسب حــال احلكم بغــري مــا أ
زل اهللا غري واجٍب  اعتقد أن احلكم , فمناحلاكم ـه خمـّريٌ بام أ ـه حكـم , فيـه وأ  أو اسـتهان بـه مـع تيقنـه أ
ـزل اهللا وعلِ .  أكـربٌ  فهـذا كفـرٌ  بـهحكـم غـريه أو استبدل ,اهللا مـه يف هـذه وإن اعتقـد وجـوب احلكـم بـام أ

ه مستحٌق لكنه ترك العمل بهووأقرَّ به الواقعة  ا كفـرً ا  ويـسمى كـافرً  للعقوبة فهـذا عـاصٍ  مع اعرتافه بأ
  . أصغر
إن جهل حكم اهللا مع بذل جهده واسـتفراغ وسـعه يف معرفـة احلكـم وأخطـأه فهـذا خمطـئ لـه أما و

  .واهللا أعلم. أجر عىل اجتهاده وخطؤه مغفور
  ما يه الرشوط الواجب توفرها يف من يقول ال هل إال اهللا ليك تنفعه عند اهللا؟: )٦٢(س 

 إهل إال اهللا لكــي تكــون شــهادته مقبولــة عنــد اهللا الــرشوط الواجــب توفرهــا فــيمن يــشهد أن ال: ج
  :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 ِ ِ  َشِهدَ  َمن إ  لَُمونَ َيعۡ   وَُهمۡ   قِّ لَۡ ٱب

  .قة ما شهدت به ألسنتهم, يعلمون حقي]٨٦: الزخرف[ ﴾٨٦
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

يحة ملعناهــا, فــالعلم أســاس االعتقــاد إال بعــد املعرفــة الــصح) ال إهل إال اهللا(وال يتحقــق اإليــامن بـــ 
والقــول والعمــل, ومــن قاهلــا وهــو جيهــل معناهــا وال يعــرف حقيقــة التوحيــد الــذي دلــت عليــه ال يمكــن 

 بـه ولـيس شـهادة; ألن الـشهادة مبنيـة عـىل العلـم وهـو طـَق  هلا, وقوله إياهـا جمـرد لفـظ نَ تقًداأن يكون مع
م بالتوحيــد ومــا يناقــضه أســاس العمــل, فمــن مل يعــرف طــق بــه لــسانه, كــذلك العلــال يعــرف حقيقــة مــا نَ 

  التوحيد كيف يعمل به? ومن مل يعرف الرشك كيف يرتكه?

                                                 

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

َ
ٰ بِـأ ِ َو  ِهمۡ ل

نُفِسِهمۡ 
َ
ِۚ ٱ َسبِيلِ  ِف  َوأ ْوَلٰٓ  َّ

ُ
ٰ ٱ ُهمُ  ئَِك أ   .]١٥: احلجرات[ ﴾١٥ ِدقُونَ لصَّ

ْن َال «: ☺وقـال 
َ
ْشَهُد أ

َ
َ إِالَّ أ َ ُ  إِ ِ  ابَّ ِّ رَُسوُل ابَّ َ

َ بِِهَما َقبْ  َال ، َوك ٌد َلرْيَ َشـاكٍّ ِفيِهَمـا  يَلىَْق ابَّ
  .)١(» َدَخَل اجْلَنَّةَ إِالَّ 

 يف صــحة التوحيــد وبطــالن الــرشك ال ينفعــه قــول ال إهل إال اهللا وإن قاهلــا يف اليــوم مــن كــان شــاكاف
ألـــف مـــرة, ومـــن شـــك أو توقـــف يف تكفـــري مـــن يعبـــد غـــري اهللا فـــإنام يـــشك يف صـــحة التوحيـــد وبطـــالن 

  .الرشك, ولو كان عىل يقني من صحة التوحيد مل يشك حلظة يف كفر من مل حيقق التوحيد
 .اا وباطنً القبول واالنقياد ملا دلت عليه ظاهرً : الثالث

َ  ۥٓ َههُ وَجۡ  لِمۡ يُسۡ  َوَمن ﴿: قـال اهللا تعـاىل ِ ِ ٱ إ ِ ُعرۡ لۡ ٱبِـ َسَك َتمۡ سۡ ٱ َفَقدِ  ِسنٞ ُمۡ  َوُهوَ  َّ  َ  َقٰۗ ُوثۡ لۡـٱ َوة
ِ ٱ َّ  ٰ  ٱ قَِبةُ َع

ُ
  .]٢٢: لقامن[ ﴾٢٢ ُمورِ ۡل

ٓ ـحَ  فَإِنۡ  ﴿ :الــــوق وكَ ا ۡسـ ۡل ـَفقُ  جُّ
َ
ِ  ِهَ ـوَۡجـ ُت لَمۡ أ َّ ِيـنَ  َوقُـل تَّـَبَعنِۗ ٱ َوَمـنِ  ِ ْ  ّلِلَّ وتُـوا

ُ
 أ

 ٱوَ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ
ُ
سۡ  نَ  ّۧمِّيِ ۡل

َ
سۡ  إِنۡ ـفَ  ُتمۚۡ لَمۡ ـَءأ

َ
ْ ـلَمُ أ ْۖ هۡ ٱ َفَقدِ  وا ْ تََولَّوۡ  ن  َتَدوا َما ا ٰ ۡلَ ٱ َك َعلَيۡ  فَإِنَّ ُ ٱوَ  ُغۗ َل َّ  ۢ  بَِصُي

 ِ   .]٢٠: ل عمرانآ[ ﴾٢٠ عَِبادِ لۡ ٱب
ٰ  إِنَِّن  قُۡل  ﴿ :وقال سبحانه ٓ  ِن َهَد ٰ  َرّبِ َ ِ ٰ  إ ٰ إِبۡـ ّمِلَّةَ  اقَِيمٗ  ادِينٗ  َتقِيمٖ مُّسۡ  طٖ ِصَر ۚ َحنِيٗفـ هِيمَ َر  َوَمـا ا

ۡ ٱ ِمنَ  َكنَ  ِت  إِنَّ  قُۡل  ١٦١ كِيَ ُمۡشِ ل َ ِ  َوَمَماِت  َيايَ َوَمۡ  َونُُسِك  َص َّ  ۥۖ َلُ  َشِيـَك  َ  ١٦٢ لَِمـيَ َعٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ
 ٰ ِمرۡ  لَِك َوبَِذ

ُ
۠  ُت أ نَا

َ
ُل  َوأ وَّ

َ
ۡ ٱ أ عام[ ﴾١٦٣ لِِميَ ُمسۡ ل   .]١٦٣−١٦١: األ

ٰ  ﴿ :وقال ٓ َقوۡ َي ْ  َمَنا ِجيُبوا
َ
ِ ٱ َداِعَ  أ َّ  ْ  ّمِنۡ   ُكمَويُِجرۡ   ُذنُوبُِكمۡ  ّمِن لَُكم فِرۡ َيغۡ  ۦبِهِ  َوَءاِمُنوا

ِلمٖ  َعَذاٍب 
َ
ِ ٱ اِعَ دَ  ُيِۡب  َّ  َوَمن ٣١ أ  ٱ ِف  ِجزٖ بُِمعۡ  َس فَلَيۡ  َّ

َ
وۡ  ۦٓ ُدونِـهِ  ِمـن ۥَلُ  َس َولَـيۡ  ِض ۡرۡل

َ
ٓ أ ۚ ِلَـا  ُء

ْوَلٰٓ 
ُ
ٰ  ِف  ئَِك أ بِيٍ  لٖ َضَل   .]٣٢−٣١: األحقاف[ ﴾٣٢ مُّ

لتوحيـــد والعمـــل بـــه اعتقـــاًدا وقـــوًال وعالمـــة القبـــول واالنقيـــاد ملـــا تعنيـــه كلمـــة اإلخـــالص التـــزام ا

                                                 

 .رواه مسلم )١(
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 مـن  والـرباءةُ ,رشك وإنكاره ورفضه وهجره اعتقـاًدا وقـوًال وعمـًال , واجتناب ال أهله ومواالةُ ,وعمًال 
  .أهله

 .الصدق واإلخالص يف قوهلا: الرابع
, وال خيـــالف قولـــه عملـــه, ا مـــن الـــدنيافـــال يبتغـــي هبـــا إال اإلســـالم هللا وحـــده, ال يطلـــب هبـــا عرًضـــ
  .قه العملفالدين ليس بالتمني وال بالتحيل ولكن ما َوَقَر يف القلب وصدَّ 

ُ َخالِـًصا ِمـْن « :ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسـول اهللا  َ إِالَّ ابَّ َ ْسَعُد اجَّاِس بَِشَفاَعيِت يَْوَم الِْقيَاَمِة َمْن قَاَل َال إِ
َ
أ

ْو َغْفِسهِ 
َ
  .)١(»قَلِْبِه أ

َم بَلَ اجَّاِر َمْن قَاَل َال « :ملسو هيلع هللا ىلص وقال َ قَْد َحرَّ َ إِالَّ فَإِنَّ ابَّ َ ُ يَبْتَ  إِ ِ  ابَّ   .)٢(»ىِغ بَِذلَِك وَْجَه ابَّ
ِ ِصـْدقًا ِمـْن قَلِْبـِه إِالَّ «: ملسو هيلع هللا ىلص وقـال ًدا رَُسـوُل ابَّ نَّ حُمَمَّ

َ
ُ َوأ َ إِالَّ ابَّ َ ْن َال إِ

َ
َحٍد يَْشَهُد أ

َ
َما ِمْن أ

ُ بَلَ اجَّارِ  َمُه ابَّ   .)٣(»َحرَّ
بينه وبـني النـاس ولكنـه ال يبتغـي بـذلك ا فيام ومن الناس من يقول ال إهل إال اهللا ويعمل هبا ظاهرً 

ا مـن الــدنيا كاملـال أو الــزواج  وإنـام يبتغــي بـذلك عرًضــ,رضـا اهللا وحتقيــق عبوديتـه واإلســالم لـه وحــده
ا, ومــن النــاس مــن يقوهلــا ويعمــل هبــا غنــي عنــه شــيئً أو اجلــاه واملكانــة, فهــذا ال تنفعــه ال إهل إال اهللا وال تُ 

ــــه خيــــادع اهللا ا ولكنــــه خيالفهــــا بباطنــــه ظــــاهرً  فهــــو منــــافق, أقــــبح مــــن الكــــافر الــــذي أظهــــر الكفــــر هبــــا; أل
  . واملسلمني واهللا خادعه ومعذبه يف النار يف الدرك األسفل منها

 .املحبة هلا واملواالة واملعاداة ألجلها: اخلامس
 فمـن ا أساس اإلسالم, وال تـصح حمبـة اهللا إال بمحبـة دينـه,ا وباطنً حمبة التوحيد والعمل به ظاهرً 

 له كمـن ال يقوهلـا, فـال  للتوحيد ُمبغٌض مل حيب التوحيد مل حيب اهللا, ومن قال ال إهل إال اهللا وهو كارهٌ 
 عـن الكفـار ينفع اإلنسان قوهلا والعمل هبا إذا مل يكن ُحمبا هلا ُمبغًضا ملا يناقضها, وقد أخرب اهللا

ن احلــديث عنــه والــدعوة إليــه, قــال أن قلــوهبم تــشمئز مــن ذكــر التوحيــد وتــضيق لــه صــدورهم ويكرهــو
                                                 

  .رواه البخاري )١(
  ., ومسلمرواه البخاري) ٢(
   ., ومسلمريرواه البخا) ٣(
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ُ ٱ ُذكِرَ  َذا ﴿: اىلـــتع اهللا زَّۡت شۡ ٱ َدهُ وَحۡ  َّ
َ
ِينَ ٱ قُلُوُب  َمأ ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ  لَّ ِيـنَ ٱ ُذكِرَ  َذا ِخَرةِۖ ٱب  ِمـن لَّ

ونَ َتبۡ يَسۡ  ُهمۡ  إَِذا ۦٓ ُدونِهِ  َ  َكُبَ  ﴿ :وقال سبحانه ,]٤٥: الزمر[ ﴾٤٥ ِشُ ۡ ٱ َ  ﴾هِۚ إَِلۡ  ُعوُهمۡ تَدۡ  َما كِيَ ۡشِ مُ ل
ٓ  ﴿: وقـال ,]١٣: الـشورى[ َ

َ
ْ َتخۡ لَِيسۡ  ُصُدورَُهمۡ  ُنونَ يَثۡ  إِنَُّهمۡ  أ َ  هُۚ ِمنۡ  ُفوا

َ
 لَمُ َيعۡ  ثَِياَبُهمۡ  ُشونَ َتغۡ يَسۡ  ِحيَ  أ

ونَ  َما ۢ  ۥإِنَّهُ  لُِنونَۚ ُيعۡ  َوَما يُِسُّ ُدورِ ٱ بِـَذاتِ  َعلِـيُم  ُتُهمۡ َدَعـوۡ  ُكََّمـا ّنِ  ﴿ :ال وقـ,]٥: هـود[ ﴾٥ لـصُّ
ْ َجَعلُوٓ  لَُهمۡ  فِرَ ِلَغۡ  َصٰـ ا

َ
ْ َشوۡ َتۡغـسۡ ٱوَ  َءاَذانِِهـمۡ  ِفٓ  بَِعُهمۡ أ ْ  ثَِيـاَبُهمۡ  ا وا َصُّ

َ
ْ َتكۡ ۡسـٱوَ  َوأ وا  ﴾٧ اَبارٗ تِكۡ ۡسـٱ َبُ

  .]٧:نوح[
 املـــرشكني ومـــن حمبـــة التوحيـــد حمبـــة املوحـــدين أهـــل ال إهل إال اهللا الـــصادقني املخلـــصني, وبغـــض

  .ومعاداهتم
 ملــن قاهلــا نفعتــه هــذه الكلمــة, وإن مل جتتمــع كلهــاإذا اجتمعــت هــذه هــي رشوط شــهادة التوحيــد, 

ينفعــه  , فمــنهم مــن ينفعــه قوهلــا ومــنهم مــن الحتقيــق هــذه الــرشوط مل تنفعــه, والنــاس متفــاوتون يف كلهــا
  .اوال يفيده شيئً 

  ؟☺ اإليمان بالرسول يكونكيف ): ٦٣(س 
ــه أن نــ: ج ؤمن بــأن حممــد بــن عبــد اهللا بــن عبــد املطلــب رســول اهللا إىل العــاملني اإلنــس واجلــن, وأ

  .ا ا ونذيرً خاتم املرسلني ال نبي بعده, أرسله اهللا باحلق بشريً 
وأن نــؤمن بكــل مــا جــاء بــه, ونعتقــد وجــوب طاعتــه يف كــل مــا أمــر بــه وهنــى عنــه, ونحبــه ونــوقِّره 

مه فيام شجر بيننا م   .ن نزاع وخالفوننرصه, ونحكِّ
َهاَيٰٓ  قُۡل  ﴿: قـال اهللا تعـاىل يُّ

َ
ِ ٱ رَُسوُل  إِّنِ  لَّاُس ٱ أ ِيٱ َجِيًعـا ُكمۡ إَِلۡ  َّ َمٰ ٱ ُك ُمۡلـ ۥَلُ  لَّ ٰ لـسَّ  تِ َو

 ٱوَ 
َ
ٓ  ِضۖ ۡرۡل َ  ٰ َّ  هَ إَِل ِ ْ  َٔ َف  َوُيِميُتۖ  ۦيُۡحِ  ُهوَ  إ ِ  اِمُنوا ِ ٱب  ٱ لَِّبِّ ٱ َورَُسوِلِ  َّ

ُ
ِّ ۡل ِ ٱ ّمِ ِ  ِمنُ يُؤۡ  يلَّ ِ ٱب َّ  ٰ  ۦتِـهِ َوَكَِم

  .]١٥٨: األعراف[ ﴾١٥٨ َتُدونَ َتهۡ  لََعلَُّكمۡ  تَّبُِعوهُ ٱوَ 
ٓ  ﴿ :وقـال سـبحانه ٰ  َما ٰ  َوَما فَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱ ُكمُ َءاتَ ْۚ ٱفَـ هُ َعۡنـ ُكمۡ َنَه ْ ٱوَ  نَتُهوا ۖ ٱ تَُّقـوا َ َ ٱ إِنَّ  َّ َّ 

  .]٧: احلرش[ ﴾٧ عَِقابِ لۡ ٱ َشِديدُ 
َ ٱ ُتِبُّونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل  ﴿: وقـال ُ ٱ ُكمُ بِبۡ ُيۡ  تَّبُِعوِن ٱفَ  َّ ُ ٱوَ  ُذنُـوَبُكمۚۡ  لَُكمۡ  فِرۡ َوَيغۡ  َّ َّ 

  .]٣١: آل عمران[ ﴾٣١ رَِّحيمٞ  َغُفورٞ 
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َ  ﴿ :وقـال ٰ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ  َوَرّبَِك  فَ ْ  َ  ُثـمَّ  َنُهمۡ بَۡيـ َشـَجرَ  فِيَمـا ُيَّكُِمـوكَ  َحـتَّ  ِفٓ  َيِـُدوا
نُفِسِهمۡ 

َ
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 نْ « :اَل قَ  ملسو هيلع هللا ىلص  ابَّ

َ
َّ يَـْشَهُدوا أ قَاتَِل اجَّاَس َح

ُ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
 أ

َ إِالَّ َال  َ ُ  إِ ِ ، ابَّ إَِذا َفَعلُوا َذلِـَك ،بَِما ِجئُْت بِهِ  وَ  َوُيْؤِمنُوا 
ْمـَوالَُهْم إِالَّ ،َمـاَءُهمْ  َعـَصُموا ِمـىنِّ دِ ، فَ

َ
  َوأ

َها ِ  وَِحَساُنُهمْ ،حِبَقِّ   .)١(» بَلَ ابَّ
  ؟☺ الرسول نسبما هو ): ٦٤(س 

   : هو☺ الرسول نسب: ج
دُ  ِ ْبـنِ ُحمَمَّ ِلـِب ْبـنِ  ْبُن َعْبِد اهللَّ َة ْبـنِ  ِكـَالِب ْبـنِ  ُقـَيصٍّ ْبـنِ  َعْبـِد َمنَـاٍف ْبـنِ  ْبـنِ  َهاِشـمٍ  َعْبـِد اْملُطَّ   َكْعـِب  ُمـرَّ

 رَ ــ ُمَض اَس ْبنِ ــ إْليَ َة ْبنِ ــ ُمْدِركَ َة ْبنِ ــ ُخَزْيمَ اَنَة ْبنِ ـ ِكنَ نِ ــِر بْ ـْض ــ النَّ نِ ــِك بْ ــالِ ـــ مَ نِ ـــِر بْ ـــهْ ـ فِ نِ ـــالِِب بْ ــ غَ نِ ـــ ُلَؤيِّ بْ ْبنِ 
  . َعْدَنانَ  َمَعدِّ ْبنِ ْبنِ  ارِ  نِزَ ْبنِ 

 عــىل ســيدنا حممــد, وعلــيهام وعــىل  وســلمصــىل اهللامــن ولــد إســامعيل بــن إبــراهيم خليــل الــرمحن, 
بيائه   .مجيع رسله وأ

َ اْصطَ «: ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا ـقال رس ِ إِْسَماِقيَل ـىَف ِكنَ ـإِنَّ ابَّ
َ  ،قَُريًْشا ِمْن ِكنَانَةَ   َواْصَطىَف ،انََة ِمْن َو

ِ ، َهاِشمٍ اْصَطىَف ِمْن قَُريٍْش بيَِن وَ    .)٢(» َهاِشمٍ  ِمْن بيَِن  َواْصَطَفا
ِلِب «: ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ِ بِْن َقبِْد الُْمطَّ ُد ْنُن َقبِْد ابَّ نَا حُمَمَّ

َ
َ َخلََق اخْلَلَْق فََجَعليَِن ،أ   َخـرْيِِهمْ  يِف  إِنَّ ابَّ

 ، َخـرْيِِهْم قَِبيلَـةً  يِف  فََجَعليَِن ، ُعمَّ َجَعلَُهْم َقبَائَِل ، َخرْيِِهْم فِْرقَةً  يِف  فََجَعليَِن ، ُعمَّ َجَعلَُهْم فِْرَقتنَْيِ ،فِْرقَةً 
  .)٣(»اا وََخرْيِِهْم َغْفسً  َخرْيِِهْم بَيْتً  يِف  فََجَعليَِن ،اُهْم ُنيُوتً ُعمَّ َجَعلَ 

ِ آَدَم يَْوَم الِْقيَاَمةِ « : ملسو هيلع هللا ىلصوقـال 
َ نَا َسيُِّد َو

َ
ُل َمـْن يَ ،أ وَّ

َ
وَّ ،نْـَشقُّ َقنْـُه الَْقـرْبُ  َوأ

َ
ُل  َوأ وَّ

َ
ُل َشـافٍِع َوأ

عٍ    .)٤(»ُمَشفَّ
                                                 

  .رواه مسلم) ١(
  . رواه مسلم)٢(
  .حديث حسنهذا  :الرتمذي وقالورواه أمحد, ) ٣(
  . رواه مسلم)٤(
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  ؟☺ حنو رسول اهللا واجبناما هو ): ٦٥(س 
  : يتلخص فيام ييل☺ واجبنا نحو رسول اهللا: ج
لنادوالأ ونافسأمن نا يكون أحب إليأن  −١ ِبُّ ٱ ﴿: , قال اهللا تعاىل والناس أمجعنينا وأموا  لَـّ

وۡ 
َ
ِ  َلٰ أ  ٱب

ۡ نُفِسِهۡمۖ  ِمنۡ  ِمنِيَ ُمؤۡ ل
َ
زۡ  أ

َ
ٰ َوأ ٰ  ۥٓ ُجهُ َو َه مَّ

ُ
  . ]٦: األحزاب[ ﴾ُتُهۡمۗ أ

نَِس بِْن َمالٍِك 
َ
ِ  : قَاَل  ؓ َقْن أ ُكـوَن  يُْؤِمُن َال  «: ☺قَاَل رَُسوُل ابَّ

َ
َّ أ َحُدُكْم َح

َ
أ

مْجَِعنيَ 
َ
هِ َواجَّاِس أ ِ ِ هِ َوَوا ِ

َ ِْه ِمْن َو َ
َحبَّ إِ

َ
  .)١(»أ

 يف مجيـــع شـــئون حياتنـــا يف العقائـــد واألقـــوال واألعـــامل واألخـــالق والـــسلوك, أن نقتـــدي بـــه −٢
ِ ٱ رَُسولِ  ِف  لَُكمۡ  َكنَ  لََّقدۡ  ﴿: ونتمـسك بـسنته, قـال اهللا تعـاىل سۡ  َّ

ُ
 َكنَ  لَِّمـن َحـَسَنةٞ  َوةٌ أ

ْ يَرۡ  َ ٱ ُجوا َ ٱ َوَذَكرَ  ِخرَ ٱ مَ وۡ ۡلَ ٱوَ  َّ    .]٢١: األحزاب[ ﴾٢١ اَكثِيٗ  َّ
نَِس َقْن 

َ
ْزَواِج اجَّيِبِّ : قَاَل   ؓ َمالٍِك  بِْن أ

َ
لُوَن ☺َجاَء ثََالثَُة رَْهٍط إِىَل ُنيُوِت أ

َ
، يَْسأ

ُهْم َيَقالُّوَها، َفَقالُوا☺َقْن ِعبَاَدِة اجَّيِبِّ  غَّ
َ
وا َكك ْخرِبُ

ُ
ا أ ْفَن حَنُْن ِمـَن اجَّـيِبِّ : ، فَلَمَّ

َ
؟ ☺َوأ

ُ َما َيقَ  َ َحُدُهمْ قَْد ُغِفَر 
َ
َر، قَاَل أ خَّ

َ
َم ِمْن َذنِْبِه َوَما تَأ بًَدا، َوقَـاَل : دَّ

َ
َصيلِّ اللَّيَْل أ

ُ
ِّ أ

إِ
نَا فَ

َ
ا أ مَّ

َ
أ

ْهَر َوَال : آَخرُ  َّ ُصوُم ا
َ
نَا أ

َ
فِْطُر، َوقَاَل آَخرُ أ

ُ
 :  أ

َ
ُل النَِّساَء فَـَال أ ْقزَتِ

َ
بَـًدا، فََجـاَء نَا أ

َ
ُج أ تَـَزوَّ

َ
 أ

 ِ ِْهْم، َفَقاَل  ☺رَُسوُل ابَّ َ
ِ «: إِ ْخـَشاُكْم ِبَّ

َ
ِّ َأل

ِ إِ َما َوابَّ
َ
يَن قُلْتُْم َكَذا َوَكَذا، أ ِ

َّ ْغتُُم ا
َ
أ

ُج النَِّساَء، َفَمْن رَِغَب َقْن ُسنَّيِت  تََزوَّ
َ
ْرقُُد، َوأ

َ
َصيلِّ َوأ

ُ
فِْطُر، َوأ

ُ
ُصوُم َوأ

َ
ُ، لَِكينِّ أ َ ْيَقاُكْم 

َ
َوأ

  .)٢(» فَلَيَْس ِمينِّ 
ِيـــنَ ٱ َذرِ َيۡحـــفَلۡ  ﴿: أن نحــذر خمالفتـــه وتغيـــري ســنته والتهـــاون يف طاعتـــه, قــال اهللا تعـــاىل −٣  لَّ

مۡ  َعنۡ  ُيَالُِفونَ 
َ
ِ أ ن ۦٓ رِه

َ
وۡ  َنةٌ فِتۡ  تُِصيَبُهمۡ  أ

َ
ِلمٌ  َعَذاٌب  يُِصيَبُهمۡ  أ

َ
 .]٦٣: النور[ ﴾٦٣ أ

ىِب ُهَريَْرَة 
َ
ِ   َؓقْن أ نَّ رَُسوَل ابَّ

َ
َ الَْمْقرُبَ ☺أ َالُم َعلَـيُْكْم َداَر  «: َفَقـاَل ،ةَ  أَ الـسَّ

ُ بُِكْم َال  َوإِنَّ ،قَْوٍم ُمْؤِمِننيَ  ْفنَا إِْخَواَغنَا،ِحُقونَ ا إِْن َشاَء ابَّ
َ
نَّا قَْد َرأ

َ
َولَْسنَا : قَالُوا،» وَِدْدُت ك

َ
 أ

 ِ ِ  «: قَاَل ؟إِْخَوانََك يَا رَُسوَل ابَّ ْصَحا
َ
ْغتُْم أ

َ
تُوا َنْعدُ  َوإِْخَواُغنَا اأ

ْ
يَن لَْم يَأ ِ

 َكيْـَف : َفَقالُوا،»َّ

                                                 

 . ومسلم,رواه البخاري )١(
 . ومسلم,رواه البخاري )٢(
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 ِ ِتَك يَا رَُسوَل ابَّ مَّ
ُ
ِت َنْعُد ِمْن أ

ْ
نَّ رَُجًال  «: َفَقاَل ؟َيْعرُِف َمْن لَْم يَأ

َ
يَْت لَْو أ

َ
َرأ

َ
ُ َخيْـٌل ُغـرٌّ أ َ  

لٌَة َننْيَ َظْهرَ  َال )١( َخيٍْل ُدْهٍم ُنْهمٍ يْ حُمَجَّ
َ
ِ :قَالُوا ،»؟ َفْعرُِف َخيْلَهُ  أ  : قَـاَل ، بىََل يَـا رَُسـوَل ابَّ

ِلنَي ِمَن الْوُُضوءِ « ا حُمَجَّ تُوَن ُغرًّ
ْ
ُهْم يَأ إِغَّ

نَا فََرُطُهمْ ،فَ
َ
َال ، احْلَـوِْض  بَلَ )٢( َوأ

َ
ُـَذاَدنَّ رَِجـاٌل  أ َ  

 ِ َال  َكَما يَُذاُد اْكَعِ َقْن َحْو
َ
نَاِديِهْم أ

ُ
الُّ أ لُوا َنْعَدكَ  : َفيَُقاُل ، َهلُمَّ رُي الضَّ ُهْم قَْد بَدَّ قُوُل ،إِغَّ

َ
 فَأ

  .)٣(»ُسْحًقا ُسْحًقا
ِينَ ٱفَــ﴿ : أن نـوقِّره وننـرصه وننــصح لـه, قــال اهللا تعـاىل −٤ ْ  لَّ ُروهُ  ۦبـِـهِ  َءاَمُنــوا وهُ  وََعــزَّ  َونـَـَصُ

ْ ٱوَ  َبُعوا ِيٓ ٱ لُّورَ ٱ تَّ نزَِل  لَّ
ُ
ْوَلٰٓ  ۥٓ َمَعهُ  أ

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  ئَِك أ  .]١٥٧: عرافاأل[ ﴾١٥٧ لُِحونَ ُمفۡ ل

ارِ َقْن تَ  َّ نَّ اجَّيِبَّ   ؓ يِّ ِميٍم ا
َ
يُن اجَّ  «:قَاَل  ☺ أ ِّ ِ  «: قَـاَل ؟ قُلْنَا لَِمـنْ ،»ِصيَحةُ ا ِبَّ

ِتِهمْ  ِة الُْمْسِلِمنَي وََخمَّ ئِمَّ
َ
ِ َوأل ِ   .)٤(»َوِلِكتَابِِه َولِرَُسو

 وإحيائهــــا عــــىل تعلــــم ســــنته,, واملثــــابرة  تكــــون باالجتهــــاد يف طاعتــــه☺والنــــصيحة لرســــول اهللا 
حمبـة آل بيتـه وأصـحابه, وجمانبـة مـن رغـب عـن سـنته شـدة حمبتـه و والتفقـه يف رشيعتـه, ووالدعوة إليهـا,

 املـال بـذلو, هتأخالقـه وسـريعـىل ف تعـرّ وال والشفقة عىل أمتـه, ,وانحرف عنها وبغضه والتحذير منه
  .وتبليغ دعوتهالدفاع عن سنته و دينهوالنفس يف نرصة 

  اإليمان بأسماء اهللا وصفاته؟ يكونكيف ): ٦٦(س 
بـــه نفـــسه ووصـــف بـــه نفـــسه يف كتابـــه أو عـــىل لـــسان اهللا ى  بـــام ســـمَّ جيـــب عـــىل املـــسلم أن يـــؤمن: ج
ا; فيثبت له ما أثبته لنفسه, وينفـي عنـه مـا نفـاه عـن نفـسه; مـن غـري حتريـف وال ا وإثباتً , نفيً ملسو هيلع هللا ىلصرسوله 

  .تعطيل, ومن غري تكييف وال متثيل
  :واألصول الصحيحة يف اإليامن بأسامء اهللا وصفاته هي

                                                 

ـــ: لـــة حمجّ غـــرّ  )١( ـــرِّ  مجـــع األَغـــرُّ الُغ ـــحَ  املُ .ة وبيـــاض الوجـــهرَّ  مـــن الُغ نـــد احلـــافر وال يبلـــغ اخليـــل التـــي يف أرجلهـــا بيـــاض ع: ُل جَّ
  . خالص أسودٌ أي  ,اخلالص الذي ال خيالط سواده لون آخر:  مُ هْ  وهو األسود, والبُ مْ هَ دْ  مجع أَ مُ هْ دُّ ال :ُدْهٌم ُهبْمٌ . الركبتني

 . 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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 بوجـه مـن الوجــوه, فأسـامء اهللا وصـفاته كلهـا بالغــة ال يـسمى اهللا وال يوصـف بـام فيــه نقـٌص  −١
ِ  ﴿: يف احلسن والكامل والعلو, لـيس فيهـا نقـص بـأي وجـه مـن الوجـوه, قـال اهللا تعـاىل َّ ِ  َو

 ٱ
َ
ٓ سۡ ۡل ِ  ﴿: قال تعاىلو ,]١٨٠: األعراف[ ﴾َنٰ سۡ لُۡ ٱ ءُ َما َّ ِ ۡ ٱ َو  ٱ َمَثُل ل

َ
ۚ ۡل ٰ َ  .]٦٠: النحل[ ﴾ۡ

ال يف ذاتـــه, وال يف   لـــيس كمثلـــه يشءٌ  فـــاهللا املخلـــوقني, عـــن مـــشاهبة تنزيـــه اهللا  −٢
ــيۡ  ﴿: قــال اهللا تعــاىلصــفاته, أســامئه و وال يف ,أفعالــه ــهِ َكِمثۡ  َس لَ ۖ َشۡ  ۦلِ ــوَ  ءٞ ِميعُ ٱ َوُه ــسَّ  ل

 .]١١: الشورى[ ﴾ِصيُ ۡلَ ٱ
أسامء اهللا وصفاته توقيفية, املرجع فيها القرآن والسنة, فيجب الوقـوف عـىل مـا جـاء فـيهام,  −٣

 .فال يزاد وال ينقص
معاين أسامء اهللا وصفاته معلومة يستطيع أن يتعرف العبد عليها ويتعلمها, أمـا كيفيتهـا فـال  −٤

يـــد اهللا? وكيـــف يعلمهـــا إال اهللا, فالواجـــب علينـــا أال نبحـــث عـــن كيفيتهـــا, فـــال نقـــول كيـــف 
         :? بــــل نــــؤمن هبــــا مــــن غــــري تكييــــف وال حتريــــف, قــــال اهللا تعــــاىليــــستوي عــــىل عرشــــه 

يۡ  َبۡيَ  َما لَمُ َيعۡ  ﴿
َ
َ  َفُهمۡ َخلۡ  َوَما ِديِهمۡ أ  .]١١٠: طه[ ﴾١١٠ امٗ ِعلۡ  ۦبِهِ  ُيِيُطونَ  َو

هللا أســــامء اســــتأثر بــــل أســــامء اهللا كثــــرية ال حيــــصيها إال اهللا, وليــــست كلهــــا معلومــــة للعبــــاد,  −٥
يَْت ...«: , كـام يف احلـديثبعلمها غري ما وردت بـه النـصوص لَُك بُِكلِّ اْسٍم ُهَو لََك َسمَّ

َ
ْسأ

َ
أ

ثَْرَت بِـِه يِف ِعلْـِم 
ْ
ِو اْسـتَأ

َ
نَْزحْكَُه يِف ِكتَابِـَك، أ

َ
ْو أ

َ
َحًدا ِمْن َخلِْقَك، أ

َ
ْو َعلَّْمتَُه أ

َ
بِِه َغْفَسَك، أ

 .)١(»..الَْغيِْب ِعنَْدكَ 
ِ تـِـْسَعًة َوتـِـْسِعنَي اْســًما ِمائَــًة إِالَّ «:  قــالملسو هيلع هللا ىلصوأمـا مــا ورد يف احلــديث الــصحيح أن النبــي   إِنَّ ِبَّ

ْحَصاَها َدَخَل اجْلَنَّةَ 
َ
ه ليس هللا اسٌم غري التسعة والتـسعني, وإنـام املـراد [ )٢(»َواِحًدا َمْن أ فليس معناه أ

    ني ســـــائر أســـــامئه تعـــــاىل, وهـــــو أن إحـــــصائها ســـــبٌب أن هـــــذه التـــــسعة والتـــــسعني ختـــــتص بفـــــضيلة مـــــن بـــــ
                                                 

رواه أمحـــد ": , قـــال اهليثمـــي يف املجمـــع يف املـــستدرك واحلـــاكم يف صـــحيحه, والطـــرباين يف الكبـــري, وابـــن حّبـــان,رواه أمحـــد )١(
صححه ابـن القـيم يف واحلديث  ,"وأبو يعيل ورجال احلديث رجال الصحيح غري أيب سلمة اجلهني, وقد وثقه ابن حبان

  .شفاء العليل
  .  رواه البخاري, ومسلم)٢(
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  .)١(]لدخول اجلنة
   يف أسماء اهللا تعاىل؟اإلحلادما معىن ): ٦٧(س 

: , قـال اهللا تعـاىلوبحقائقها ومعانيها عـن احلـق الثابـت هلـااإلحلاد يف أسامء اهللا هو العدول هبا : ج
﴿  ِ َّ ِ  ٱ َو

َ
ٓ سۡ ۡل ۖ  ُعوهُ دۡ ٱفَ  َنٰ سۡ لُۡ ٱ ءُ َما ْ  بَِها ِينَ ٱ َوَذُروا سۡ  ِفٓ  ِحُدونَ يُلۡ  لَّ

َ
ْ  َما نَ َزوۡ َسُيجۡ  ۦۚ ئِهِ َمٰٓ أ  َملُونَ َيعۡ  َكنُوا

 وال مثيــل, فللــه األســامء احلــسنى والــصفات العــىل ال رشيــك لــه فيهــا وال ســميَّ  ,]١٨٠: األعــراف[ ﴾١٨٠
َمٰ ٱ رَّبُّ  ﴿ :قـال اهللا تعـاىل ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َو

َ
 اَسِميّٗ  ۥَلُ  لَمُ َتعۡ  َهۡل  ۦۚ َدتِهِ لِعَِبٰ  َطِبۡ ۡص ٱوَ  هُ ُبدۡ عۡ ٱفَ  َنُهَمابَيۡ  َوَما ِض ۡرۡل

  .]٦٥: مريم[ ﴾٦٥
واع   :واإلحلاد يف أسامء اهللا وصفاته أ

تــسمية غــري اهللا بأســامء اهللا اخلاصــة بــه وحــده, وهــذا كإحلــاد املــرشكني الــذين ســّموا : النــوع األول
  واشــتقوا ,ى مـن العزيــز العــزَّ  اســماشـتقوا ف ,منهــا وزادوا فيهـا ونقــصوا , وأوثــاهنمبأسـامء اهللا أصــنامهم

  .اة من املنان, وسّموا أصنامهم آلهة, ومنَ ت من اهللا الالَّ اسم
ـه مـن أسـامئه تعـاىل وصـفاته, كحـال : النوع الثـاين التكـذيب بأسـامء اهللا وصـفاته وإنكـار مـا ثبـت أ

ِ   ْٱۡسُجُدوا لَُهمُ  قِيَل  َذا ﴿: الكفار الذين قال اهللا عـنهم ْ  لرَّل , ]٦٠ :الفرقـان[ ﴾نُ َمٰ لـرَّحۡ ٱ َوَمـا قَـالُوا
ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ « :لَِعـِيلٍّ ملسو هيلع هللا ىلص  النبـي ا قـالويف صـلح احلديبيـة مّلـ ا بِاْسـِم :قَاَل ُسَهيٌْل  .»اْكتُْب ِۢ ابَّ مَّ

َ
 أ

 ِ ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ ،ابَّ   .)٢( بِاْسِمَك اللَُّهمَّ : اْكتُْب َما َغْعرُِف  َولَِكِن ، َفَما نَْدرِى َما ِۢ ابَّ
ۖ َشۡ  ۦلِـهِ َكِمثۡ  َس لَـيۡ ﴿ : قـال اهللا تعـاىل.  بصفات خلقـهتشبيه صفات اهللا : النوع الثالث  ءٞ

ِميعُ ٱ َوُهوَ    .]١١: الشورى[ ﴾١١ ِصيُ ۡلَ ٱ لسَّ
د يف الكتـــاب ه بـــام ال يليــق بعظمتـــه وجاللــه, وبـــام مل َيــرِ  ووصــفُ تـــسمية اهللا : النـــوع الرابـــع

ق خلقه, وقوهلم يد اهللا مغلولة, وأمثال كقول اليهود إنه فقري, وقوهلم إنه اسرتاح بعد أن خلَ والسنة, 
  .ذلك مما هو إحلاد يف أسامئه وصفاته

                                                 

  .سبل السالم للصنعاين) ١(
   . ومسلم,رواه البخاري) ٢(
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إن : عهم عـن معانيهـا, وجحـد حقائقهـا, كقـول اجلهميـة ومـن تـبِ أسـامء اهللاتعطيـل : النوع اخلامس
لوهــا عــن أثبتوا ألفــاظ أســامئه تعــاىل وعطّ فــمن صــفات وال معــاين,  ألفــاظ جمــردة ال تتــضأســامءه 

فيطلقـــون عليـــه اســـم الـــسميع والبـــصري , معانيهـــا ومـــا تقتـــضيه وتتـــضمنه مـــن صـــفات الكـــامل هللا تعـــاىل
   .حي بال حياةسميع بال سمع, وبصري بال برص, و: ويقولون, واحلي

  ما هو تعريف دار الكفر ودار اإلسالم؟): ٦٨(س
  .السلطانو ُعلو وغلبة األحكام حسب كفرٍ دار  أو  إسالمٍ دار بأهنا دارتوصف ال: ج

ت وإن كانــــ,  ألحكــــام اإلســــالم ورشيعــــة الــــرمحن فالــــدار دار إســــالموالــــسيادة الغلبــــة تفــــإن كانــــ
  .ألحكام الكفر ورشيعة الشيطان فالدار دار كفرالغلبة والسيادة 

 هـــي الغالبـــة, وســـلطان املـــسلمني هــــو دار اإلســـالم هـــي الـــدار التـــي تكـــون فيهـــا أحكــــام اإلســـالم
  .النافذ, وكلمة اهللا هي العليا, وراية اإلسالم هي املرتفعة

ودار الكفر هي الدار التي تكون فيها الغلبة ألحكام الكفر, وتكون السيادة والسلطان فيهـا لغـري 
  .املسلمني

  . هي دار كفرالكفروتسودها أحكام  يف أن البالد التي يسكنها الكفار  بني املسلمنيوال خالف
أهنـــا دار إســـالم التـــي ختـــضع حلكــم اإلســـالم وحيكمهـــا املــسلمون الــبالد وكــذلك ال خـــالف يف أن 

ةكفارً  أكان سكاهنا مسلمني أو كانوا سواءٌ    .ا أهل ِذمَّ
ار اإلسالم ودار الكفر) : ٦٩(س    .اذكر أمثلة 

  .مكة بلد اهللا احلرام قبل الفتح وبعده: املثال األول: ج
شــوكة  وأصــحابه ☺ومل يكــن للرســول ,  ملــا كانــت الغلبــة والــسيادة للكفــار مكــة دار كفــرٍ كانــت

ومـن قـدر عـىل اهلجـرة مـن ☺ نهـا رسـول اهللا موهـاجر بل كانوا مستـضعفني مـضطهدين, ة, عَ نَ ال مَ و
 حتــى فتحهــا رســول هــذا احلــال دار كفــرٍ , واســتمرت عــىل مــسلمون مستــضعفون اأصــحابه, وبقــي فيهــ

   .حكمه عىل أهلها, فصارت دار إسالمذ ونفَ ☺ اهللا 
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☺ َفَيْوَم كانت أحكام الكفر وسيادة الكفار غالبة عليها كانت بلد كفر, مع أن فيها رسول اهللا 
عىل أهلهـا وصـارت ☺ ذ حكم رسول اهللا ومن معه من املسلمني, وملا تغلب عليها املسلمون ونفَ 

  .السيادة لإلسالم حتولت إىل دار إسالم
  .قبل اهلجرة وبعدها) املدينة املنورة(يثرب : املثال الثاين

وقـد بعـث رسـول ,  وقبائـل مـن اليهـود مـن العـرب يسكنها األوس واخلـزرجت يثرب دار كفرٍ كان
 ليدعو أهلها لإلسالم, ويعلِّم من أسلم منهم أمور دينـه, فانتـرش  ؓ مصعب بن عمري☺ اهللا 

☺ حتـى رأوا أهنـم قـادرون عـىل محايـة النبـي اإلسالم يف بيوت كثـرية مـن القبيلتـني األوس واخلـزرج 
ومــن  ☺ أن هــاجر إليهـا النبـي  إال بعـدمل تــصبح دار إسـالم, وونـرصة دينـه, فطلبـوا منــه اهلجـرة إلـيهم

  .فصارت بذلك دار إسالم  وظهر حكمه عىل من فيها بمختلف دياناهتم,معه
  .دار خيرب قبل الفتح وبعده: املثال الثالث

 وســيطر ☺فتحهــا رســول اهللا , وملــا  وتــسودها أحكــامهمكنها اليهــود يــسكانــت خيــرب دار كفــرٍ 
أشــجار عــىل و  زروع فيهــا مــنيتعاهــدوهنا ويــصلحون مــاح أهلهــا فأبقــاهم عليهــا الَ َصــعليهــا املــسلمون 

حتــــت حكــــم املــــسلمني وحتولــــت إىل دار إســــالم   ويشء, فــــصارتوثمــــرأن هلــــم الــــشطر مــــن كــــل زرع 
  .ميسكنها اليهود خاضعني حلكم اإلسال

يار يف هذا الزمن اليت تظهـر فيهـا بعـض شـعائر اإلسـالم وتـسودها ): ٧٠(س  ما حكم ا
  ق فيها رشائع الكفار؟أحاكم الكفر وتطبَّ 

 ولــــيس هنــــاك دار إســــالم يملكهــــا املــــسلمون وحيكمهــــا ســــلطان الــــديار اليــــوم كلهــــا ديــــار كفــــرٍ : ج
ـــك لـــو نظـــرَت إىل غلبـــة األحكـــام والـــسلطان لوجـــدت ال غلبـــة والظهـــور ألحكـــام الكفـــر اإلســـالم; أل

اهنا لوجــدَت أهنــم ال يــدينون باإلســالم وال والــسيادة والــسلطان للكفــار, ولــو نظــرَت إىل أهلهــا وســكّ 
يعرفونـــه, ولـــيس هلـــم مـــن اإلســـالم إال جمـــرد االســـم, يزعمـــون أهنـــم مـــسلمون وهـــم يـــدينون لغـــري اهللا 

لـــة مستـــضعفة أكثـــرهم مـــستخٍف بدينـــه بـــاع, واملـــسلمون اليـــوم قباخلـــضوع واالستـــسالم والـــوالء واالتّ 
  .خيشى بطش الكفار وسطوهتم ال شوكة هلم وال منعة
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 بأهنـــا دار هـــذه الـــديارال يف احلكـــم عـــىل ّهـــاجلعلـــامء والواخلطـــأ احلـــادث اليـــوم مـــن كثـــري مـــن النـــاس 
 مل يعـرف صـاحبه  وهذا كفـرٌ ,إسالم بسبب اخلطأ يف تعريف اإلسالم واملسلم وتعريف الكفر والكافر

يعتـربون النـاس و , دار إسـالمالـدار  أنالذين يعتربون ظهور الـشعائر واملـساجد داللـة عـىلفسالم, اإل
ال يفرقون بـني اإلسـالم  هؤالء , عن الكفر الظاهر أصالة دون عقد ذمة وال أمانويتغافلونمسلمني, 
  . ألهنم ال يعرفون حقيقة دين اإلسالم; وال بني املسلم والكافروالكفر

ـوم بـأنهم يف وم اجلاهلية؟ ما يه): ٧١(س   تكون؟ وهل يـصح أن نطلـق بل اجـاس ا
  جاهلية؟

 وتعــاليم دينــه اجلاهليــة نــسبة للجاهــل وهــو الــذي ال يعلــم, واملــراد اجلهــل بتوحيــد اهللا : ج
  .احلنيف

  .م يف جاهلية وإن ظنوا أهنم عىل حقفمتى جهل الناس حقيقة اإلسالم فهُ 
م اجلهل بالتوحيـد وجلئـوا إىل عبـادة غـري اهللا صـاروا يف جاهليـة بعـد أن ا فشا فيه ملّ فقوم نوح مثًال 

  .كان آباؤهم وأجدادهم عىل اإلسالم
والعـرب قبـل اإلســالم كـانوا يف جاهليــة ال يعرفـون حقيقـة التوحيــد, بـل يــدينون بالـرشك ويظنــون 

ه يقرهبم إىل اهللا زلفى ويزعمون أهنم عىل ملة إبراهيم عتقـاد بألوهيـة , ورشكهم كـان يف اال♠أ
  .غري اهللا, ويف التوجه بالعبادة لغري اهللا, وقبول الترشيع من دون اهللا

ُ ﴿: قال اهللا يف حقهم َّ ُمواْ َمـا َرزََقُهـُم ٱ ۡوَلَٰدُهۡم َسَفَهۢا بَِغۡيِ ِعۡلٖم وََحرَّ
َ
ِيَن َقَتلُٓواْ أ  قَۡد َخِسَ ٱلَّ

ِۚ قَۡد َضلُّواْ َوَما َّ َ ٱ َ آًء  عام[ ﴾١٤٠ َكنُواْ ُمۡهَتِديَن ٱۡفِتَ   .]١٤٠: األ
ۖ ﴿: وقـال وَلٰ

ُ
ــةِ ٱۡل َج ٱۡلَجِٰهلِيَّ َ َتــَبَّۡجَن َتــَبُّ , ]٣٣ : األحــزاب[ ﴾ َوقَــۡرَن ِف ُبُيــوتُِكنَّ َو

  .☺واجلاهلية األوىل هي ما كان عليه الناس قبل بعثة النبي 
ا تركــوا متــسكهم بــام  عنــدم♠ والنــصارى أتبــاع عيــسى♠كــذلك اليهــود أتبــاع موســى

بيــاؤهم, وحّرفــوا كتــاب رهبــم, ونــسوا عهــد نبــيهم, وأطــاعوا أحبــارهم ورهبــاهنم يف تغيــري  كــان عليــه أ
  .رشيعة اهللا, ونبذوا كتاب اهللا وراء ظهورهم, صاروا يف جاهلية
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ِ ُحۡكٗمـ﴿ : قـال اهللا عـنهم َّ ۡحَسُن ِمـَن ٱ
َ
فَُحۡكَم ٱۡلَجِٰهلِيَّةِ َيۡبُغوَنۚ َوَمۡن أ

َ
 ﴾ا ّلَِقـۡوٖا يُوقُِنـونَ أ

  .]٥٠: دة املائ[
واجلاهليـــة ليـــست خاصـــة بقـــوم معينـــني, وال بفـــرتة معينـــة مـــن الزمـــان مـــضْت وانقـــضْت, ولكنهـــا 
  .تتكرر وتعود كلام انحرف الناس عن اإلسالم وتركوا أصله العظيم كام انحرف عنه الذين من قبلهم

هـذا هـو الظـاهر عـىل النـاس والغالـب علـيهم فمتى ظهر تأليه غري اهللا يف صورة من الـصور وكـان 
  .فهي حقيقة اجلاهلية

ولـــيس اجلاهليـــة حمـــصورة يف أن يعـــود النـــاس إىل تأليـــه األصـــنام مـــن دون اهللا كـــام كانـــت اجلاهليـــة 
ًض  بـاع غـري ا جاهليـة ورشك, واتِّ األوىل, فليست عبادة األصنام وحدها هي الرشك, بل عبادة القبور أ

ًض رشيعة اهللا يف جمال م ا جاهليـة ورشك, والـوالء والـرباء عـىل أسـاس غـري اإلسـالم ن جماالت احلياة أ
  .جاهلية ورشك

ومــــن هنــــا يمكــــن أن نقــــول أن غالــــب النــــاس اليــــوم يعيــــشون يف جاهليــــة, ليــــست جاهليــــة أخــــالق 
فحسب, ولكن جاهليٌة تناقض اإلسـالم مـن أساسـه وال تلتقـي معـه يف يشء, مل يـنُج مـن هـذه اجلاهليـة 

قلــة القليلــة التــي عرفــْت مــن اإلســالم مــا جهلــه أكثــر النــاس, ومتــسكت بأصــله الــذي يتميــز بــه عــام إال ال
ه من الضالالت واجلهاالت   .سوا

يِت َال « : ☺قـال رسـول اهللا  مَّ
ُ
ِ  تََزاُل َطائَِفٌة ِمْن أ ْمِر ابَّ

َ
ُهْم َمـْن َخـَذلَُهمْ  َال ، قَائَِمًة بِـأ ْو ، يَـرُضُّ

َ
 أ

َّ يَ ،َخالََفُهمْ  َ  َح ِ
ْ
ِ َوُهْم َظاِهُروَن بَلَ اجَّاِس أ ْمُر ابَّ

َ
  .)١(» أ

  كيف يتعامل املسلم مع شبهات املرشكني؟ ): ٧٢(س 
فـإن أعـداء اهللا هلـم , نـة مـن أمـرهبد للمسلم أن يتسلح بسالح العلم ويكون عـىل بـصرية وبيّ  ال: ج

مـن يـسري يف الطريـق مـن غـري  فـاخلوف عـىل ون هبـا النـاس عنـه,اعرتاضات كثرية عىل دين الرسـل يـصدّ 
 مـن جيـريه وأن احلق عىل يثبته أن أن يتزود من التقوى وجيتهد يف دعاء اهللا عىل املسلم  وسالح,

ــادِ «:  فــيام يرويــه عــن ربــه☺النبــي  قــال الفــتن, تّال مــِض  ــهُ  لُكُُّكــْم َضــالٌّ إِالَّ ييَــا ِعبَ  ، َمــْن َهَدْفتُ

                                                 

  .رواه مسلم) ١(
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ْهِدُكمْ فَاْستَْهُدوىِي 
َ
  .)١(» أ

     :تعــاىل اهللا قــال منهــا, نــةبيّ  عــىل املــسلم ليكــون املــرشكني شــبهات مــن ا كثــريً  كتابــه يف اهللا بــّني  وقــد
﴿  ٰ ُل  لَِك َوَكَذ ٰ ٱ ُنَفّصِ ۡ ٱ َسـبِيُل  تَبِيَ َولِتَسۡ  تِ َي عـام[ ﴾٥٥ رِِميَ ُمۡجـل َ  ﴿: , وقـال]٥٥: األ   َو

ۡ
 تُونَـَك يَأ

َّ  بَِمَثلٍ  ِ ِ  َك َنٰ ِجئۡ  إ حۡ  قِّ لَۡ ٱب
َ
  .]٣٣: الفرقان[ ﴾٣٣ ِسًياَتفۡ  َسنَ َوأ

ـــ وال  يتمـــسك أن عليـــه لكـــن املـــرشكني, شـــبهات كـــل عـــىل املفـــصل الـــرد املـــسلم يعـــرف أن شرتطُي
 يف الـشكوك الشبهات عليه لِخ دْ تُ  ال أن وحيرص ,اإلسالم يقوم عليها التياملحكمة  الثابتة باألصول

  . دينه
ِيٓ ٱ ُهوَ  ﴿: تعـاىلقـال اهللا  نَزَل  لَّ

َ
ٰ  هُ ِمنۡ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  أ ۡ  تٞ َءاَي مُّ  ُهنَّ  ٌت َكَمٰ مُّ

ُ
َخـرُ  بِ ِكَتٰـلۡ ٱ أ

ُ
 َوأ

ٰ ُمتََشٰ  ا ٞتۖ بَِه مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ ٓ بۡ ٱ هُ ِمنۡ  َبهَ تََشٰ  َما َفَيتَّبُِعونَ  غٞ َزيۡ  قُلُوبِِهمۡ  ِف  لَّ ٓ بۡ ٱوَ  َنةِ فِتۡ لۡ ٱ ءَ تَِغا   ءَ تَِغـا

ۡ
آل [ ﴾ۦۖ وِيلِـهِ تَأ

  .]٧: عمران
ـه قـال☺وقد صح عن رسـول اهللا  يـَن «:  أ ِ

َّ وَحِـَك ا
ُ
يَن يَتَِّبُعوَن َما تََشابََه ِمنُْه فَأ ِ

َّ ْفتُْم ا
َ
إَذا َرأ

ُ فَاْحَذُروُهمْ    .)٢(»َسىمَّ ابَّ
 ملعرفة شبهات أهل الباطل والرد عليها فهذا أفضل, وهو من أعظم اجلهاد ومن وفقه اهللا

  .لعمل خري من املؤمن الضعيفعند اهللا, واملؤمن القوي يف دينه من حيث العلم وا
عــــىل بطــــالن عقيــــدة املخــــالف والقـــدرة عــــىل الــــرد عــــىل الــــشبهات هــــو الــــسالح يف ومعرفـــة الــــدليل 

  .الدعوة الذي جيب أن يمتلكه الداعية وإال فال يمكنه أن يقيم احلجة عىل املرشكني
  ؟ من الكفر هل اجلهل باحكوحيد مانعٌ ): ٧٣(س 

اســــه, إذا غــــاب التوحيــــد غــــاب اإلســــالم, ومــــن ال يعــــرف التوحيــــد هــــو أصــــل اإلســــالم وأس: ج
 مـن عبـد اهللا ق بني املسلم واملرشك, فلـيس مـسلًام التوحيد ال يعرف اإلسالم, والتوحيد هو الذي يفرّ 

 إال إذا عـرف التوحيـد وعمـل بـه , وال يكون مثـل هـذا مـسلًام  أو عامًلا كان جاهًال وعبد معه غريه سواءٌ 

                                                 

  .أي اطلبوا مني اهلداية: فاستهدوين .مسلم رواه )١(
  .البخاري رواه )٢(
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  .وهذا األمر يف غاية الوضوح ملن عرف اإلسالم. فر بام ُيعبد من دونهوترك عبادته لغري اهللا وك
ه مسلم وهو يعبد غري اهللا جهًال   منـه بحقيقـة التوحيـد ومـا فمن كان يقول ال إهل إال اهللا ويزعم أ

يناقــضه فهــو مــرشك; ألن املــسلم ال جيهــل التوحيــد وال يعبــد إال اهللا ويكفــر بــام ُيعبــد مــن دونــه, وهــذا 
عبـــد اهللا ويعبـــد غـــريه, فالـــرشك هـــو الوصـــف املنطبـــق عليـــه املناســـب لـــه, وأمـــا تلفظـــه بكلمـــة اجلاهـــل ي

ــه يقوهلــا وهــو غــري مــؤمن هبــا, والتوحيــد ال يتحقــق بمجــرد النطــق بحــروف ;التوحيــد فــال اعتبــار لــه  أل
 الصحيحة , وذلك ال يتحقق إال باملعرفة وعمًال ا وقوًال بد من اإليامن هبا اعتقادً   بل ال,كلمة التوحيد

  . ملا دلت عليه كلمة التوحيد, ونفي ما نفته وإثبات ما أثبتته
 كـان عـن جهـل أو عـن علـم, ا أن نحكم بإسالم مـن يعبـد غـري اهللا سـواءٌ  وال رشعً وال يصح عقًال 

وال يمنــع اجلهــل بالتوحيــد مــن تكفــري مــن وقــع يف الــرشك, فاجلهــل بالتوحيــد جهــل باإلســالم, ومــن مل 
ه عليهظنكون عىل اإلسالم وإن يعرف اإلسالم ال ي   . أ

ا, ال جيتمعــان يف وعبــادة غــري اهللا هــي الــرشك, والــرشك نقــيض التوحيــد وال يمكــن أن جيتمعــا أبــدً 
ا, ا, فالــرشك ديــن واإلســالم ديــن آخــر يناقــضه متاًمــ أبــدً ا, وال جيتمعــان يف شــخص واحــدٍ ديـن واحــد أبــدً 

  .ساسه الرباءة من الرشك واملرشكنيالرشك دين املرشكني, واإلسالم دين رب العاملني أ
سۡ  لَُكمۡ  َكنَۡت  قَدۡ  ﴿ :قـال اهللا تعـاىل

ُ
ٰ إِبۡ  ِفٓ  َحَسَنةٞ  َوةٌ أ ِينَ ٱوَ  هِيمَ َر ْ  إِذۡ  ۥٓ َمَعـهُ  لَّ ا ِمِهمۡ لَِقـوۡ  قَـالُوا  إِنَـّ

ْ بَُرَٰٓء ا ِمنُكمۡ  ُؤا ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َتعۡ  َوِممَّ ٰ لۡ ٱ َنُكمُ َوَبيۡ  َنَنابَيۡ  َوَبَدا بُِكمۡ  نَاَكَفرۡ  َّ ٓ ۡغـۡلَ ٱوَ  َوةُ َعـَد  ءُ َضا
بًَدا
َ
ٰ  أ ْ تُؤۡ  َحتَّ ِ  ِمُنوا ِ ٱب   .]٤: املمتحنة[ ﴾َدهُ وَحۡ  َّ

َهاَيٰٓ  قُۡل  ﴿ :سـبحانهوقـال  يُّ
َ
ٰ لۡ ٱ أ ٓ  ١ فُِرونَ َك عۡ  َ

َ
ٓ  ٢ ُبُدونَ َتعۡ  َما ُبدُ أ َ نُتمۡ  َو

َ
ٰ  أ ٓ  بُِدونَ َع عۡ  َما

َ
 ُبدُ أ

٣  ٓ َ ۠  َو نَا
َ
ا َعبِدٞ  أ ٓ  ٤ َعَبدتُّمۡ  مَّ َ نُتمۡ  َو

َ
ٰ  أ ٓ  بُِدونَ َع عۡ  َما

َ
سـورة [ ﴾٦ دِيـنِ  َوِلَ  دِيُنُكمۡ  لَُكمۡ  ٥ ُبدُ أ

  .]الكافرون
  يمكن ملن جيهل احكوحيد وما يناقضه أن يكون من املوحدين؟ هل ): ٧٤(س 

ه ال: ج ـه ال وليكـون قائلهـا مـن املوحـدين, ) ال إهل إال اهللا(اإليامن بــ بد من  عرفنا أ  جمـرد يكفـيأ
قوهلا باللسان, واإليامن هبا يعني نفي ما نفته وإثبات ما أثبتته باالعتقاد والقول والعمل, وهـذا كلـه ال 



                                                                                    
 

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

, فمـــن ال يعـــرف مـــا ينفـــي ومـــا يثبـــت بقـــول ال إهل إال اهللا كيـــف يتحقـــق إال باملعرفـــة الـــصحيحة ملعناهـــا
  !يوحد اهللا?

عتقــاد فــرع عــن العلــم و هــو مبنــي و مرتّتــب , فاالا لــهيكــون معتقــدً  أن فجاهــل التوحيــد ال يمكــن
ـــه ال يميـــز بينـــه وبـــني الـــرشك, فـــالعلم أســـاس  وال يمكـــن جلاهـــل التوحيـــد أن يكـــون عـــامًال عليـــه,  بـــه أل

وهــــو ال يعتقـــد صــــحة التوحيـــد وبطــــالن  اموحـــدً   اجلاهـــل بالتوحيــــدفكيـــف يكــــوناالعتقـــاد والعمــــل, 
  .الرشك, وال يعمل بالتوحيد ويربأ من الرشك

َ  ﴿: هللا تعاىلقال ا ِينَ ٱ لُِك َيمۡ  َو َفٰ ٱ ُدونِهِ  ِمن ُعونَ يَدۡ  لَّ َّ  َعةَ لشَّ ِ ِ  َشِهدَ  َمن إ  لَُمونَ َيعۡ  َوُهمۡ  قِّ لَۡ ٱب
َّ  ﴿ فقولـه ,]٨٦: الزخـرف[ ﴾٨٦ ِ ِ  َشِهدَ  َمن إ  بتوحيـد اهللا وهـم  إال مـن أقـرّ : أي﴾لَُمـونَ َيعۡ  َوُهمۡ  قِّ لَۡ ٱب

  .)١(ألسنتهميعلمون حقيقة ما َشِهَدْت به 
, وهلـــذا كـــان العلـــم أول رشوط كلمـــة ا بـــه وإال كـــان كاذًبـــدَ هِ ا بـــام َشـــبـــد أن يكـــون عامًلـــ فالـــشاهد ال

ه من الرشوط إال به   .التوحيد, وال تصح الشهادة بدونه, وال يتحقق ما سوا
  .فالعلم أساس االعتقاد والقول والعمل, وهلذا فإن اجلهل بالتوحيد يعني عدم التوحيد

ي يقول ال هل إال اهللا وهـو جيهـل معناهـا  ما هو الرد الصحيح بل من زعم أن ):٧٥(س  ا
  وال يعمل بها مسلم؟

الرد الصحيح عىل هذا الزعم الباطل بأن تقول له ما الذي جعلك حتكم بإسـالم هـذا املـرشك : ج
ــه يعبــد غــري اهللا, فــام ــه ال يعــرف التوحيــد وأ ــت ُتِقــرُّ بأ لتوحيــد وال يعمــل بــه دام ال يعــرف ا اجلاهــل وأ

دً  ه ليس موحِّ ه مسلم موحد? أم هو عندك مسلم مرشك?فهذا يعني أ   !ا, فكيف حكمت عليه بأ
ه يقول ال إهل إال اهللا و   .ملسلمنيوا ينتسب لإلسالمفإن قال حكمت عليه باإلسالم أل

 يعمـــل بـــه بـــل فهـــو يقوهلـــا وال يعـــرف معناهـــا وال يعتقـــده وال) ال إهل إال اهللا(أمـــا قولـــه : تقـــول لـــه
ه ال يـؤمن هبـا ال اعتقـادً   وال ا وال قـوًال يعمل بام يناقضها, فكيف تعترب قوله هلا داللة عىل إسالمه مع أ

  , بل يناقضها باعتقاده وقوله وعمله? عمًال 

                                                 

  . والقرطبي, والبغوي, انظر تفسري الطربي)١(
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  بد من اإليامن به باالعتقاد والقول والعمل? فهل التوحيد عندك جمرد اللفظ?  أم ال
سلم هللا بالتوحيـد والـرباءة مـن ا إذا مل ُيـتامئه للمسلمني فهذا ال ينفعه شيئً وأما انتسابه لإلسالم وان

ــز املــسلم عــن  ــه عــىل اإلســالم وال يعــرف مــا هــو أصــل اإلســالم الــذي يميِّ الــرشك وأهلــه, فهــو يــزعم أ
ــ ــه مــن  مل حيقــق األصــل الــذي يكــون املــرء بــه مــسلًام هالكــافر, فهــو مل يــدخل اإلســالم بعــد; أل , ويــزعم أ

ا وهو يعبد غري لمني وهو خيالفهم يف الدين; ألن املسلمني ال يعبدون إال اهللا وال يرشكون به شيئً املس
  .اهللا ويرشك به

بياء هو اتِّ  باعهم عـىل ديـنهم واالسـتجابة لـدعوهتم ولـيس جمـرد والذي جيعل اإلنسان عىل دين األ
  .االنتساب إليهم

ِ  َفَمن ﴿: ♠ عـن خليلـه إبـراهيمقـال اهللا تعـاىل ۖ  ۥفَإِنَّهُ  َعِن تَب  َغُفورٞ  فَإِنََّك  َعَصاِن  َوَمنۡ  ِمّنِ
ا عليه من اإليامن بك وإخالص العبادة لك وِفـ, أي ]٣٦: إبراهيم[ ﴾٣٦ رَِّحيمٞ  ُق رَ فمن تبعني عىل ما أ  ا

  .)١(معي عىل ديني وأهل ملتي فإنه ,عبادة األوثان
ٓ  فَإِنۡ  ﴿: وقال وكَ َحا سۡ  َفُقۡل  جُّ

َ
ِ  ِهَ وَجۡ  ُت لَمۡ أ َّ ِيـنَ  َوقُل تََّبَعنِۗ ٱ َوَمنِ  ِ ْ  ّلِلَّ وتُـوا

ُ
 َب ِكَتٰـلۡ ٱ أ

 ٱوَ 
ُ
سۡ  نَ  ّۧمِّيِ ۡل

َ
سۡ  فَإِنۡ  ُتمۚۡ لَمۡ َءأ

َ
ْ أ ْۖ هۡ ٱ َفَقدِ  لَُموا ْ تََولَّوۡ  ن َتَدوا َما ا ٰ ۡلَ ٱ َك َعلَيۡ  فَإِنَّ ُ ٱوَ  ُغۗ َل َّ  ۢ ِ   بَِصُي  ٱب

 ﴾٢٠  عَِبادِ لۡ
  .]٢٠: آل عمران[

 ☺ الرد الصحيح بل من حيتج بآية من كتاب اهللا أو حـديث عـن اجـيب ما هو): ٧٦(س 
  ثبت به إسالم من قال ال هل إال اهللا وإن لم يعرف معناها ويعمل بها؟

 ملجـرد قولـه ال إهل ما جيعـل املـرشك مـسلًام  ☺ال يمكن أن يوجد يف كتاب اهللا وسنة رسوله : ج
 باألصـــــل الـــــذي يتحقـــــق بـــــه اإلســـــالم وهـــــو اء أوًال جـــــ ☺إال اهللا وانتـــــسابه لإلســـــالم; ألن الرســـــول 

التوحيــد, أن ُيعبــد اهللا وحــده وُيكفــر بــام دونــه, فكــان هــذا هــو األســاس واملــدخل لــدين اهللا, بــه يتحــدد 
ـد اهللا فهـو خـارج اإلسـالم, لـيس عـىل ااملسلم من الكـافر, وبنـاءً   عـىل هـذا األسـاس فـإن كـل مـن مل يوحِّ

بعــد أن دعــا النــاس إىل اإلســالم عــىل هــذا األســاس جــاء بــام  ☺, فلــو أن الرســول ☺ديــن الرســول 

                                                 

  . والبغوي, الليث وأيب, انظر تفسري الطربي)١(
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يـــدل داللـــة واضـــحة عـــىل أن اإلســـالم يتحقـــق بمجـــرد قـــول ال إهل إال اهللا وإن مل يـــرتك اإلنـــسان الـــرشك 
ا لــدخول اإلســالم, وهـــذا  لألســاس األول الـــذي جعــل حتقيقــه رشًطـــلكــان هـــذا نقــًضاوتأليــه غــري اهللا 

ــد ا تــي بنــي عليهــا قــد تغــريَّ يعنــي أن أصــل الــدين والقاعــدة ال , ففــي البدايــة ال ُيقبــل اإلســالم إال ممــن وحَّ
اهللا وترك الرشك وتـربأ مـن أهلـه, ثـم تغـري األمـر وصـار ُيقبـل اإلسـالم ممـن مل يوحـد اهللا ويـرتك الـرشك 
ملجــــرد قولــــه ال إهل إال اهللا, وهــــذا يــــستحيل أن يكــــون يف ديــــن اهللا, فأصــــل الــــدين يف مجيــــع الرســــاالت 

  ! يتغري, فكيف يتغري يف الرسالة الواحدة?واحد ال
ومــن املعلــوم أن األســاس يــسبق البنــاء, فالــرشيعة يف ديــن اإلســالم ُبنيــت عــىل هــذا األســاس الــذي 

ني عليه الدين كله وكان هو املدخل لدين اهللا, فهل ُيعقـل أن تـأيت الـرشيعة بـام ينـاقض سبقها والذي بُ 
الف األصــل الــذي ُبنيــت خيــ يمكــن أن تــأيت الــرشيعة بــام األســاس الــذي بنيــت عليــه? هــذا يــستحيل, ال

  .عليه
ه يستحيل أن نجد يف كتاب اهللا وسنة رسوله دليًال  ا جيعل املرشك الذي يعبـد  واحدً وهلذا نقول أ

  .ا ملجرد قوله ال إهل إال اهللا وانتسابه لإلسالماهللا ويعبد غريه موحدً 

 مع جهله التوحيد ورشكه بـاهللا مسلًام إهل إال اهللا من يقول ال حيتج به املرشكون ليجعلوا وكل ما 
  .ال يدل عىل ذلك, وله حممل آخر غري ما ذهبوا إليه

ي جيب أن حُتمل عليه اآليات واألحاديـث الـيت ): ٧٧(س  يظهـر فما هو الوجه الصحيح ا
 غـري ق ملعناهـا احلـوإن اكن جـاهًال فهو مـسلم  من يقول ال هل إال اهللامنها جلاهيل اإلسالم أن 

  خمل بما تدل عليه؟
 التــي ظــن كثــري مــن النــاس اليــوم بــام فــيهم العلــامء ☺ اهللا رســولهــذه األحاديــث الثابتــة عــن : ج

 عىل إسالم كل من قال ال إهل إال اهللا وإن مل يعـرف معناهـا ويعتقـده ويعمـل بـه ولـو والشيوخ أهنا دليٌل 
بام ال يعـارض أصـل الـدين الـذي هـو حقيقـة ا بام يناقضها, هذه األحاديث جيب أن نفهمها ل ظاهرً عمِ 

ـه كــام قلنـا يـستحيل أن تــأيت الـرشيعة بـام يعـارض األصــل الـذي ُبنيـْت عليــه, ☺دعـوة رسـول اهللا  , أل
ه, فاملفروض أن كل ما يعارض هذا األصل فهو  مردود باطـل, فـام ألن هذا األصل حاكم عىل ما سوا

ه, ولـو أطلقنـا العنـان ألفهامنـا دون التقيـد  لدينه هو الذي جيـب حتكيمـه يف جعله اهللا أصًال  كـل مـا سـوا
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باألصـل احلـاكم لكانـت النتيجـة أن هنـدم األصـل بــالفرع, وهـذا مـا حـدث للنـاس اليـوم الـذين جيهلــون 
  .األصل الذي يبنى عليه اإلسالم

ْن َال «: ملسو هيلع هللا ىلصفهـم يـستدلون بمثـل قولـه 
َ
َ إِالَّ َمْن َشِهَد أ َ ـًدا رَ  إِ نَّ حُمَمَّ

َ
ُ َوأ ُ  ابَّ َم ابَّ ِ َحـرَّ ُسـوُل ابَّ

  .)١(»َعلَيِْه اجَّاَر 
ـُة «: ملسو هيلع هللا ىلصوقولـه  ُ ِذمَّ َ ِي 

َّ َكَل َذنِيَحتَنَا فَـَذلَِك الُْمـْسِلُم ا
َ
َمْن َصىلَّ َصَالَينَا َواْستَْقبََل قِبْلَتَنَا َوأ

ِتهِ  َ يِف ِذمَّ ِ فََال خُتِْفُروا ابَّ ِ ُة رَُسو ِ وَِذمَّ   .)٢(»ابَّ
ــاَل َال «: ه الرجــل الــذي قــال ال إهل إال اهللا, وفيــه وقتِلــ ؓ أســامة بــن زيــدوحــديث  قَ

َ
َ إِالَّ أ َ   إِ

ُ َوَقتَلْتَهُ  ِ إِغَّمَ :قَاَل » !؟ابَّ َال  قُلُْت يَا رَُسوَل ابَّ فََال  «: قَاَل .ِح ا قَالََها َخْوفًا ِمَن السِّ
َ
 َشـَقْقَت َقـْن قَلِْبـِه أ

 
َ
قَالََها أ

َ
َّ َيْعلََم أ ْسلَْمُت يَْوَمئِذٍ » !؟ْم َال َح

َ
ِّ أ َ

َّ َيَمنَّيُْت ك َّ َح رَُها بَلَ   .)٣(َفَماَزاَل يَُكرِّ
لم ال جيوز تكفريه ــاديث وغريها عىل أن من قال ال إهل إال اهللا فهو مســاألح هذه لــبمثون ــدلــيست

  . ملعناها احلقا جاهًال وإن كان مرشكً 
                                                 

   . رواه مسلم)١(
ِ «: وقولـه .رواه البخـاري) ٢( ِ ـُة رَُسـو ِ وَِذمَّ ـُة ابَّ ُ ِذمَّ َ ِي 

َّ العهـد, وهـو إشـارة إىل مـا عهـده اهللا : الذمـة. »فََذلَِك الُْمـْسِلُم ا
  .ورسوله إىل املسلمني بالكف عن دم املسلم وماله

َ «: وقوله ِتهِ فََال خُتِْفُروا ابَّ   .ال تغدروا بمن له عهد من اهللا ورسوله: , أي» يِف ِذمَّ
يف حــال قتالــه ألهــل األوثــان ♠ وحــديث هــذا البــاب إنــام قالــه : قــال الطــربي[ : قــال بــن بطــال يف رشحــه للحــديث

 قـــــراراإل  إىل☺ال إهل إال اهللا يــــستكربون, فــــدعاهم النبــــي : الــــذين كــــانوا ال يقــــرون بتوحيــــد اهللا, وكــــانوا إذا قيــــل هلــــم
 يف صبغة اإلسالم, وقاتـل آخـرين مـن  بذلك منهم كان يف الظاهر داخًال بالوحدانية وخلع ما دونه من األوثان, فمن أقرّ 

َّ َفُقولُـوا«:  فقـال,☺ أهل الكفر كانوا يوحدون اهللا غري أهنم كانوا ينكـرون نبـوة حممـد قَاتَِل اجَّاَس َح
ُ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
َال : أ

 ُ َ إِالَّ ابَّ
َ
ِ إِ ًدا رَُسوُل ابَّ نَّ حُمَمَّ

َ
 فقـد حـرم دمـه ومالـه ,وتـل فمـن أقـر بـام عليـه قُ ,, وذلـك أن كفـرهم كـان جحـًدا بـالنبوة» َوأ

ئــط مــا أقــرَّ بــه بعــد اإلقــرار بجملتــه, وذلــك هــو احلــق الــذي قــال  ــا«: ☺إال بظهــور نقــض رشا َه , ولــو أن أهــل »إِالَّ حِبَقِّ
ـَد بعـضهم وشـهد أن ال ئـع األوثـان َوحَّ  إهل إال اهللا, وحكـم لـه بحكـم اإلسـالم يف منـع نفـسه ومالـه, ثـم عرضـت عليـه رشا

, وعاد حربًيا, وكذلك الذي أقر بنبوة حممد لو  اإلسالم بعد ذلك, فامتنع من اإلقرار برسول اهللا كان ال شك باهللا كافًرا
كر شيًئا من الفرائض حّل دمه وعاد حربًيا كافًرا   .ـه.ا] أ

   .رواه مسلم) ٣(
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ك اجلاهــل ملجــرد قولــه ال إهل إال اهللا ينــاقض أصــل اإلســالم,  بإســالم املــرشاحلكــموالــصواب أن 
 عـــىل مــا ينـــاقض األصـــل, بــل جيـــب علينـــا أن نحملــه عـــىل مـــا ملسو هيلع هللا ىلصوال يــصح أن نفهـــم قــول رســـول اهللا 

ّيـة التـي عليهـا فهـم عـىل ضـوء املبـادئ الكلُ  جيـب أن تُ − وأمثاهلـا كثـري −فهذه النـصوص يوافق األصل, 
فـــإذا  , الـــبعض, فنـــصوص الكتـــاب والـــسنة تفـــرس بعـــضها الـــبعضمـــدار اإلســـالم, وعـــىل ضـــوء بعـــضها

ـه  لـيس املـراد منهـا قوهلـا دون فهمناها عىل ما يوافق األصل ومجعنا بينها وبني بـاقي النـصوص علمنـا أ
  . بل املراد قوهلا عن علم واعتقاد وعمل وعدم مناقضتهافهم وعمل,
َ إِالَّ ا«: ملسو هيلع هللا ىلصفقولـه  َ ُ ُعمَّ َماَت بَلَ َذلَِك إِالَّ َدَخَل اجْلَنَّـةَ َما ِمْن َقبٍْد قَاَل َال إِ , ال يعـارض )١(»بَّ

ِ َشيْئًا َدَخَل اجَّاَر َمْن َماَت َال « : ملسو هيلع هللا ىلصقولـه  ِ َشيْئًا َدَخَل اجْلَنََّة َوَمْن َماَت يرُْشُِك بِابَّ , )٢(» يرُْشُِك بِابَّ
  .ابل يفرسه ويزيده وضوًح 

ـًض  نْ «: ملسو هيلع هللا ىلصا قولـه وأ
َ
ِمْرُت أ

ُ
قَاتِ أ

ُ
َّ َفُقولُوا َال ،َل اجَّاَس  أ َ إِالَّ  َح َ ُ  إِ إَِذا قَـالُوا َال ، ابَّ

َ إِالَّ  فَ َ ُ  إِ  ابَّ
ْمــَوالَُهْم إِالَّ َعـَصُموا ِمــىنِّ دِ 

َ
َهـاَمــاَءُهْم َوأ ِ ، حِبَقِّ , ال يعـارض قولـه يف احلــديث )٣(» وَِحــَساُنُهْم بَلَ ابَّ

َ ْن قَاَل َال مَ «: اآلخـر َ ِ  إِالَّ  إِ ُ وََدُمـُه وَِحـَسابُُه بَلَ ابَّ ُ ِ َحُرَم َما ُ َوَكَفَر بَِما ُفْعبَُد ِمْن ُدوِن ابَّ , )٤(» ابَّ
  .ابل يفرسه ويزيده وضوًح 

   الكفر؟ من مانعٌ  اإلكراههل): ٧٨(س 
ه هو: ج   .هو إجبار الغري وإلزامه عىل عمل أو قول ال يريده وال يرضاه: اإلكرا

ه    .ينعدم معها رضا اإلنسان باليشء ويفسد اختياره له الةحفاإلكرا
قـال أو إن أن يفعـل مـا ُأكـره عليـه, وال إثـم عليـه يف ذلـك ه عـىل الكفـر كـرِ ن أُ  ملـوقد أذن اهللا 

  .كفر وقلبه مطمئن باإليامنفعل ال

                                                 

 .رواه البخاري, ومسلم )١(
 .رواه مسلم) ٢(
  . رواه البخاري, ومسلم)٣(
  .رواه مسلم) ٤(



                                                                                    
 

‚éÏÃÖ]æ‚éuçjÖ]»ì‚éË¹]íeçqù]æí×ò‰ù]ìTM

ِ  َكَفرَ  َمن ﴿: قـال اهللا تعـاىل ِ ٱب َّ  ۦٓ نِهِ إِيَمٰ  دِ َبعۡ  ِمنۢ  َّ ِ ۡكـ َمنۡ  إ
ُ
 نِ يَمٰ ۡلِ ٱبِـ َمـئِنُّۢ ُمطۡ  ۥُبـهُ َوقَلۡ  رِهَ أ

 ٰ ن  ِكنَوَل حَ   مَّ ِ   َشَ ِ ٱ  ّمِنَ   َغَضبٞ   ِهمۡ َفَعلَيۡ   ارٗ َصدۡ   رِ ُكفۡ لۡ ٱب     .]١٠٦:  النحل[  ﴾١٠٦  َعِظيمٞ   َعَذاٌب   َولَُهمۡ   َّ

ِ ُقبَيَْدَة بِْن حُمَمَّ 
َ
نِيِه، قَاَل ِد بِْن َقمَّ َقْن أ

َ
، َقْن أ َخَذ ا: اِر بِْن يَارِسٍ

َ
ـاَر ْنـَن يَـارِسٍ أ ُكوَن َقمَّ لُْمرْشِ

َّ َسبَّ اجَّيِبَّ  ُكوُه َح ِ ملسو هيلع هللا ىلصفَلَْم َفرْتُ َ رَُسوَل ابَّ ا أَ ، ُعمَّ تََرُكوُه، فَلَمَّ رْيٍ
َما «: ، قَاَل ملسو هيلع هللا ىلص، وََذَكَر آلَِهتَُهْم خِبَ

َّ نِلُْت ِمنَْك،:  قَاَل »َوَراَءَك؟ ، َما تُِرْكُت َح ِ ، قَاَل رَشٌّ يَا رَُسوَل ابَّ رْيٍ
ـُد «:  وََذَكْرُت آلَِهتَُهْم خِبَ َكيَْف جَتِ

  .)١(»إِْن َخُدوا َفُعدْ «: ُمْطَمنِئٌّ بِاِإليَماِن، قَاَل :  قَاَل »؟قَلْبََك 
ه الذي جييز لصاحبه الكفـر هـو مـا ال يبقـى معـه حريـة االختيـار أو فرصـة اهلـرب والنجـاة,  واإلكرا

نه وال سـبيل للنجـاة مـنهم إال أن ُيظهـر هلـم الكفـر, فيجـوز أن كأن يكون املسلم يف قبضة الكفار يعذبو
  .يقول أو يفعل الكفر لكي يتخلص من القتل أو التعذيب أو السجن

ُكوَن : ¶ اٍس قُلُْت البِْن َقبَّ : ، قَاَل  ؓ َقْن َسِعيِد بِْن ُجبرَْيٍ  َكاَن الُْمرْشِ
َ
بَا َقبَّاٍس أ

َ
يَا أ

ِ :  تَـْرِك ِديـِنِهْم؟ َفَقـاَل يفالَْعَذاِب َمـا ُفْعـَذُروَن بِـِه  يفَفبْلُُغوَن ِمَن الُْمْسِلِمنَي   إِْن اَكنُـوا ،َغَعـْم َوابَّ
ْن يَْستَوِ 

َ
َّ َما َفْقِدُر بَلَ أ ُشونَُه َح يُعونَُه َوُيَعطِّ َحَدُهْم َوجُيِ

َ
ُبوَن أ رَْضِ

ِّ يَ َ ِة الـرضُّ ي َجالًِسا ِمْن ِشـدَّ  ا
ُْعطِ  َ َّ إِنَُّه  لُوُه ِمَن الِْفتْنَةِ بِِه َح

َ
  .)٢(يِهْم َما َسأ

  ؟ما هو الفرق بني املرتد والاكفر األصيل): ٧٩(س 
هو من كفر من بعد إسالمه, فالردة هـي الرجـوع عـن اإلسـالم, فمـن دخـل يف اإلسـالم املرتد : ج

سـالم ورجـع إىل ثم صدر منه ما يـنقض إسـالمه مـن قـول أو فعـل أو اعتقـاد أو شـك فقـد خـرج عـن اإل
  .لكفر وصار مرتًداا

َ  ﴿:  قال اهللا ٰ  تِلُونَُكمۡ يَُقٰ  يََزالُونَ  َو ْۚ َتَطٰ سۡ ٱ إِنِ  دِينُِكمۡ  َعن يَُردُّوُكمۡ  َحتَّ    تَِددۡ يَرۡ  َوَمن ُعوا
ْوَلٰٓ  َكفِرٞ  َوُهوَ  َفَيُمۡت  ۦدِينِهِ  َعن ِمنُكمۡ 

ُ
عۡ  َحبَِطۡت  ئَِك فَأ

َ
نۡ ٱ ِف  لُُهمۡ َمٰ أ   ِخَرةِۖ ٱوَ  َيالُّ

ُ
ۡص   ئَِك ْوَلٰٓ َوأ

َ
 ُب َحٰ أ

ونَ َخٰ  فِيَها ُهمۡ  لَّارِۖ ٱ   .]٢١٧: البقرة[ ﴾٢١٧ ِلُ

                                                 

  .حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه: رواه البيهقي السنن الكربى, واحلاكم يف املستدرك, وقال عنه) ١(
 .رواه البيهقي يف السنن الكربى, وابن إسحاق يف السرية) ٢(
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ل لدينـه  ـه التـارك لدينـه أو املبـدِّ أي الراجـع عـن اإلسـالم (ويف السنة املطهرة جاء وصف املرتد بأ
  ).للكفر

َ إِالَّ «: ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسـول اهللا  َ ْن َال إِ
َ
لُّ َدُم اْمِرٍئ ُمـْسِلٍم  يَـْشَهُد أ ِ إالَّ َال حَيِ ِّ رَُسـوُل ابَّ َ

، َوك َ  ابَّ
، َواجَّْفُس بِاجَّْفِس، : بِإِْحَدى ثََالٍث  ِ ا ِينِهِ اخكَّيُِّب الزَّ ِ   .)١(» الُْمَفاِرُق لِلَْجَماَعِة َواحكَّارُِك 

َل ِدينَُه فَاْقتُلُوهُ «: ملسو هيلع هللا ىلصوقوله    .)٢(»َمْن بَدَّ
مة فقد ورثت الكفـر عـن آبائهـا  هذه األم, كحال فهو الذي مل يدخل اإلسال: وأما الكافر األصيل

 عـىل ديـن عيــسى وا يف بدايـة أمـرهم كـام ورث النـصارى الكفـر عـن آبـائهم وقـد كـان,ومل تعـرف اإلسـالم
  . فصاروا كفارا أصليني, ثم توارثوا الكفر, ثم ارتدوا عنه,♠

م فمن جهـل التوحيـد  ألن التوحيد هو املدخل لإلسالوجاهل التوحيد ال يكون إال كافًرا أصلًيا
, فهو مل يدخل اإلسالم بعد, وإن كـان يقـول بلـسانه ال إهل إال اهللا ويـزعم فقد جهل كيف يكون مسلًام 

ه مسلم   . أ
  ما يه العلمانية؟ ) : ٨٠(س 

ا عىل الفصل بني دين اهللا ورشيعته وبـني نظـام احلكـم يف العلامنية هي نظام جاهيل يقوم أساًس : ج
  .امة للمجتمع وعالقته بغريه من املجتمعات اخلارجيةالدولة واحلياة الع

  :وهلا ثالثة أركان أساسية
 ,بـــــاع لغـــــري رشيعـــــة اهللاإقامـــــة الدولـــــة وتنظـــــيم حيـــــاة النـــــاس عـــــىل أســـــاس االستـــــسالم واالتّ  −١

 ورفـــض تـــدخل اإلســـالم يف ,واالحتكـــام للقـــانون والتـــرشيع الوضـــعي واألعـــراف الدوليـــة
 .احلكم واحلياة العامة للمجتمع

 عــــن الــــدين وااللتــــزام , واألخــــالق والــــسلوك واملعــــامالت,ل العلــــم والفكــــر والثقافــــةفــــص −٢
 .بأحكام الرشيعة

                                                 

   . ومسلم رواه البخاري,)١(
   .رواه البخاري )٢(
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بـــاع اهلـــوى وإطــالق العنـــان للـــشهوات وامللـــذات دون االهــتامم بالـــدنيا وإمهـــال اآلخــرة, واتّ  −٣
 .ي رشعها اهللا لعبادهتتقيد باحلدود والضوابط ال

 أو إقامـة احليـاة عـىل غـري األصـل الـذي قـام ,عن الدولةهو فصل الدين : ولعل أبرز معامل العلامنية
سـواء بالنـسبة لألمـة ) بـاع رشعـه ورفـض مـا سـواهوهو االنقيـاد والتـسليم هللا وحـده واتّ (عليه اإلسالم 

 وتــستنكر أن يكــون حكــم اهللا , يف شــئون احليــاة العامــة فهــي تــرفض أن يكــون لــدين اهللا تــأثريٌ ,أو الفــرد
ه   . وتكون رشيعته هي املنظِّمة حلياة الناس, وأن تكون سيادته فوق اجلميع,هو املهيمن عىل ما سوا

فالعلامنية منهج لتنظيم حياة الفرد وعالقتـه بـاآلخرين واحليـاة العامـة للمجتمـع يف مجيـع النـواحي 
السياسية واالقتـصادية واالجتامعيـة واألخالقيـة والقانونيـة وغريهـا بعيـًدا عـن رشع اهللا احلكـيم ودينـه 

 وتقلِّـل مـن االهـتامم بـاآلخرة وطلـب مرضـاة اهللا يف كـل , فهي تسعى إلبعاد الناس عن دين اهللا,مالقيِّ 
عـــاة حلـــدود اهللا وترّغـــ ,قـــول وعمـــل ب يف املنافـــسة يف الـــدنيا والتمتـــع بـــشهواهتا وملـــذاهتا مـــن غـــري مرا

  .وحالله وحرامه

  ما هو موقف املسلم من العلمانية؟): ٨١(س 
فهــي ال تــدين اجلاهليــة التــي تقــوم عــىل الــرشك بــاهللا يف ربوبيتــه وألوهيتــه, صــورة مــن العلامنيــة : ج

بـــاع, بـــل إن مـــن مبادئهـــا األساســـية بتوحيـــد اهللا يف احلكـــم والتـــرشيع, وال يف االحتكـــام والطاعـــة واالتّ 
إنكـــار حـــق اهللا يف الـــسيادة واحلكـــم والتـــرشيع املطلـــق, وإعطـــاء هـــذا احلـــق لغـــري اهللا يف أغلـــب جمـــاالت 

, وقـــد فـــصلت ديـــن اهللا ورشيعتـــه عـــن احليـــاة العامـــة للمجتمـــع وأبعدتـــه عـــن احلكـــم والـــسياسة, احليـــاة
عـــه األربــاب والـــرشكاء مـــن دون اهللا,   عنــه مـــا أْوَحْتـــه شــياطني اإلنـــس واجلــن, ومـــا َرش وجعلــت بـــديًال 

ئع التـــي  وأعطــت الــسيادة املطلقــة للــشعب, هــو الــذي يقـــرر الدســتور والقــانون الــذي حيكمــه, والــرشا
ًمــت ا, ومــا حيرمــه هــو احلــرام وإن كــان يف ديــن اهللا ناســبه, فــام حيلــه هــو احلــالل وإن كــان يف ديــن اهللا حرا

, وهــذه مناقــضٌة رصحيـٌة لتوحيــد اهللا يف ربوبيتــه وألوهيتـه, ورفــٌض لإلســالم مـن أساســه, وهــدٌم حـالًال 
  .ألصله وفرعه
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 مجيـع صـورها, فهـو يكفـر هبـا وهلذا فإن موقف املسلم منها موقفه من الطاغوت ومن اجلاهليـة يف
, ويـربأ مــن أتباعهـا والـداعني إليهــا واملـدافعني عنهــا  وعمــًال ا وقـوًال وينكرهـا ويبغـضها وجيتنبهــا اعتقـادً 

  .ن كل من مل يكفر هبا, ويبغضهم ويعادهيمومِ 
يمقراطية؟ ) : ٨٢(س    ما معىن ا

  . أو سلطة الشعب, أو سيادة الشعبالشعبالديمقراطية تعني حكم : ج
, والــسيادة هــي تلــك الــسلطة العليــا املطلقــة التــي متلــك حــق الــشعبفهــي تقــوم عــىل أســاس ســيادة 

الترشيع والتي ال تعرف بجانبها أو فوقها سلطة عليا أخرى, فهي سلطة تسمو فوق اجلميـع وتفـرض 
  .نفسها عىل اجلميع بام متلك من سلطة األمر والنهي العليا

ظمـــــة احلكـــــم الـــــذي تكـــــون فيـــــه ســـــلطة إصـــــدار القـــــوانني  مـــــن أالنظـــــامفالديمقراطيـــــة هـــــي ذلـــــك 
  . والترشيعات من حق الشعب أو األمة أو مجهور الناس

بــه وصــف الطــاغوت وحيمــل حقيقتــه, فهــو احلََكــم املطلــق  ويف الديمقراطيــة يأخــذ الــشعب أو نوا
ـــبـــاع رشع اهللا أو رشع غـــريهرجـــع إليـــه يف مـــسألة اتّ الـــذي يُ   كـــان, فهـــو ا, مـــع اإللتـــزام املـــسبق بحكمـــه أ

  .الذي ُحيِقُّ وُيْبطِل
يمقراطية وسيلة مرشوعة للوصول إىل احلكم): ٨٣(س    ؟هل ا

ا; الديمقراطية نظام طاغويت جاهيل نقيض اإلسالم, ال يمكـن اجلمـع بينهـا وبـني اإلسـالم أبـدً : ج
ظمة التي جتعل الربوبية واأللوهيةألن اإلسالم يقوم أساًسا   . لغري اهللا عىل الكفر بمثل هذه األ

وحتكــــيم رشيعــــة اهللا عــــن طريــــق الديمقراطيــــة ال يكــــون إال بعــــد عــــرض رشع اهللا عــــىل االســــتفتاء 
ئع اجلاهليـــة وهـــذا هـــو الكفـــر بعينـــه, ســـواء َقبـِــل الـــشعب  ووضـــعه يف ميـــزان االنتخـــاب بينـــه وبـــني الـــرشا

 يعـرف مـاذا يعنـي  ال يقبلـه مـسلمكلهم حتكيم الرشيعة أو رفضوها, فمجرد االستفتاء عىل الرشع كفـرٌ 
  .ا هللاكونه عبدً 

ا أن تكـــون الديمقراطيـــة وســـيلة مـــرشوعة للوصـــول لتحكـــيم رشيعـــة اهللا وحـــده, فـــال يمكـــن أبـــدً 
فمتـــــى كـــــان الكفـــــر وســـــيلة مـــــرشوعة مـــــن وســـــائل إقامـــــة الـــــدين إال عنـــــد الـــــذين ال يفهمـــــون اإلســـــالم 
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ـــه متـــى كانـــت الغايـــة محيـــدة فـــال ُينظـــر إىل الوســـيلة لتحقيقهـــا , فيبيحـــون الكفـــر ومـــا دونـــه ويزعمـــون أ
  ).كام حيلو هلم(وجيعلونه من باب الوسائل التي تربرها الغايات احلميدة 

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

َ
ْ  أ ٓ  َءاَمُنوا نزَِل  بَِما

ُ
ٓ  َك إَِلۡ  أ نـزَِل  َوَما

ُ
 لِـَك َقبۡ  ِمـن أ

ن يُرِيُدونَ 
َ
ْ َيَتَحاَكُموٓ  أ ِ  ا ٰ ٱ َ إ ِمُروٓ  َوقَدۡ  ُغوتِ لطَّ

ُ
ْ أ ن ا

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

َ
ٰ  يُِضلَُّهمۡ  أ ۢ َضَل َ 

ْ َتَعالَوۡ  لَُهمۡ  قِيَل  َذا ٦٠ ابَعِيدٗ  ٰ  ا َ ِ ٓ  إ نَزَل  َما
َ
ُ ٱ أ يۡ  لرَُّسولِ ٱ َ  َّ

َ
ۡ ٱ َت َرأ ونَ  فِقِيَ ُمَنٰ ل  اُصُدودٗ  َعنَك  يَُصدُّ

ٓ  َف يۡ فَكَ  ٦١ َصٰ  إَِذا
َ
ِصيَب ُهمَبتۡ أ َمۡت  بَِما مُّ يۡ  قَدَّ

َ
ٓ  ُثمَّ  ِديِهمۡ أ ِ  لُِفونَ َيۡ  ُءوكَ َجا ِ ٱب َردۡ  إِنۡ  َّ

َ
ٓ أ ٓ  نَا َّ ِ  انٗ َسٰ إِۡحـ إ

  .]٦٢−٦٠: النساء [ ﴾٦٢ فِيًقاَوتَوۡ 
يمقراطية؟): ٨٤(س    ما هو الفرق بني الشورى وا

   .ا كالفرق بني اإلسالم والكفركبري جدً الفرق بني الشورى والديمقراطية فرق : ج
قـــائم عـــىل اإليـــامن بـــأن الـــسيادة للـــرشع املنـــزل مـــن عنـــد اهللا العلـــيم اإلســـالم الفالـــشورى جـــزء مـــن 

  . وحده بقبول رشعه ورفض ما خالفه وأن العبودية كلها هللاخلبري
بـني مـن قبـل تخَ أما الديمقراطية فتقوم عىل أساس السيادة للـشعب والتـرشيع لطائفـة مـن البـرش من

  .الشعب
 ٱ ِف  ُهمۡ وََشـاوِرۡ  ﴿ : تعـاىل, أمـر هبـا نبيـه, يف قولـهودينه القـويموالشورى من رشع اهللا 

َ
 آل[ ﴾رِۖ ۡمـۡل

ِيـنَ ٱوَ  ﴿ :أوليائـهوجعلها من صـفات ،  ]١٥٩ :عمـران ْ ۡسـٱ لَّ ْ  لِـَرّبِِهمۡ  َتَجابُوا قَـاُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ ۡمـ ةَ لـصَّ

َ
 ُرُهمۡ َوأ

اوَ  َنُهمۡ بَيۡ  ُشوَرىٰ    .فالعمل هبا كام رشعها اهللا طاعة هللا، ]٣٨: الشورى[ ﴾٣٨ يُنفُِقونَ  ُهمۡ َنٰ َرزَقۡ  ِممَّ
أما الديمقراطية فليست من رشع اهللا بل هي من رشع غريه, وهي نظام جاهيل يقوم عـىل الـرشك 

  .باهللا يف ربوبيته وألوهيته, وجمرد االعرتاف هبا إيامن بالطاغوت وكفر باهللا
يف آلية وكيفية  والتي ليس فيها نص من الكتاب أو السنة أتكون يف األمور املباحة إنام والشورى 

 عـــــىل قـــــول اهللا  وال قـــــولٍ , وال يـــــشاور إال املـــــسلم الـــــذي ال يتقـــــدم بـــــرأٍي التطبيـــــق حلكـــــم اهللا ورســـــوله
 مـــن أحكـــام اهللا ورســـوله, أو التـــشاور يف ا التـــشاور يف قبـــول أو رفـــض حكـــمٍ ورســـوله, وال يـــصح أبـــدً 

  . باهللاع ما مل يأذن به اهللا فهذا كفرٌ ترشي
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ُة َنْعَد اجَّيِبِّ : يُّ ارِ خَ  اكُ اَل قَ  ئِمَّ
َ
ُمـوِر ☺َواَكنَْت اْأل

ُ
ْهـِل الِْعلْـِم يِف اْأل

َ
َمنَاَء ِمـْن أ

ُ
 يَْستَِشرُيوَن اْأل

ْسَهِلَها
َ
ُخُذوا بِأ

ْ
َأ ِ نَُّة لَْم فَ ،الُْمبَاَحِة  ْو السُّ

َ
إَِذا وََضَح الِْكتَاُب أ

وُْه إِىَل َلرْيِهِ اقِْتَداًء بِاجَّيِبِّ  فَ   .)١(☺تََعدَّ
حــةً   كتــاب اهللا وســنة وأمــا الديمقراطيــة فهــي حتــتكم لــرأي األغلبيــة مــن الــشعب فــيام خيــالف رصا

رســوله, وتعــرض رشع اهللا عــىل االســتفتاء كــام تعــرض اآلراء واملقرتحــات والتــرشيعات البــرشية, ومــا 
 اختـار الـشعب حكـم اهللا ن يملـك الـسيادة العليـا, وسـواءٌ مـزم الـصادر عخيتاره األغلبية هو احلكم املل

  . ابتداءان يف ميزان الديمقراطية, مع أن قبول االستفتاء عىل حكم اهللا كفرٌ ه سيّ َض أو رفَ 
يمقراطية؟): ٨٥(س    ما حكم املشاركة يف االنتخابات ا

 تقـوم عليـه الديمقراطيـة ذيأ الـاالنتخابات جزء من العملية الديمقراطية, وهي حتقيق للمبـد: ج
وهو أن احلق يف احلكم والسيادة املطلقة للشعب, وللشعب أن خيتار من ينوب عنه يف مزاولة السلطة 

  بالديمقراطية وحتقيـٌق ويتم ذلك عن طريق االنتخابات, فاالشرتاك يف االنتخابات الديمقراطية إيامنٌ 
قراطيــة واالحتكــام إليهــا واملــشاركة فيهــا كــل هــذا  قامــت عليــه, واالعــرتاف بالديمذيعمــيل للمبــدأ الــ

  .إيامن بالطاغوت وكفر باهللا العظيم
 ن يف االنتخابــات الديمقراطيــة خيتــارون مــن ينــوب عــنهم يف مزاولــة احلــق الــذي منحتــهوواملنتِخبــ

 فيـضع هلـم القـوانني , من ينوب عنهم يف مزاولة حق التـرشيع املطلـقهلم الديمقراطية, فيختارون أوًال 
واملبادئ واألحكام التي حتكمهم, ثم خيتارون من ينوب عنهم يف احلكم وتـدبري شـئون الـبالد حـسب 

  .ما نص عليه الدستور
والــــذين يزعمــــون أهنــــم يــــشاركون يف االنتخابــــات ليختــــاروا مــــن حيكمهــــم بحكــــم اهللا, ولكــــي ال 

 خيــــال, فكيــــف ا للــــذين ال يريــــدون حكــــم اهللا, هــــؤالء وامهــــون ويعيــــشون يفيرتكــــوا املجــــال مفتوًحــــ
يزعمـــون أهنـــم يريـــدون الوصـــول لتحكـــيم رشيعـــة اهللا عـــن طريـــق الديمقراطيـــة التـــي تقـــوم عـــىل عـــدم 

  !!االعرتاف بأن احلكم هللا وحده?
ـه ال حـرج يف الرجـوع للـشعب وحكـم األغلبيـة يف  هؤالء الذي يسلكون هـذا الطريـق يعتقـدون أ

                                                 

   . صحيح البخاري)١(



                                                                                    
 

‚éÏÃÖ]æ‚éuçjÖ]»ì‚éË¹]íeçqù]æí×ò‰ù]ìTS

م رشيعة اهللا وحده ورفض ما خالفهـا هـو مقتـىض , فتحكيا ابتداءً مسألة حتكيم رشيعة اهللا, وهذا كفرٌ 
وحقيقـــة االعـــرتاف بوحدانيـــة اهللا, ولكـــن القـــوم ال يعرفـــون التوحيـــد وال يؤمنـــون بـــه فكيـــف يزعمـــون 

مون رشيعة اهللا   !!?أهنم سيحكِّ
ستور؟): ٨٦(س    ما هو ا

عـــد ووهـــو جمموعـــة الدســـتور هـــو القـــانون األســـايس واحلـــاكم يف الدولـــة,  :ج  التـــي األحكـــامالقوا
, وطريقـــة )التـــرشيعية, والتنفيذيـــة, والقـــضائية(حتكـــم شـــكل الدولـــة, ونظـــام احلكـــم فيهـــا, وســـلطاهتا 

توزيــــع الــــسلطات, وبيــــان اختــــصاصاهتا, ومــــدى ارتباطهــــا ببعــــضها, وكــــذلك بيــــان حقــــوق املــــواطنني 
  .وواجباهتم جتاه الدولة وسلطاهتا العامة

عني ا نتخــبهم الــشعب هلــذه الوظيفــة وهــم أصــحاب والــذين يــضعون الدســتور جمموعــة مــن املــرشِّ
عون غــري ملــَزمني , وهــؤالء املــّرش )ة أو غريهــاياملــؤمتر الــوطني أو اجلمعيــة التأسيــس(الــسلطة التأسيــسية 

  . بالرجوع إىل مصدر معني يف وضع الدستور بل هلم السلطة املطلقة يف ذلك
األغلبيـة صـار املرجعيـة الوحيـدة ويتم اعتامد الدستور بعد عرضه عىل اإلستفتاء, فإذا فـاز بحكـم 

بـع واملقـدس يف الـبالد, وال جيـوز ألي تـرشيع احلاكمة عـىل مـا سـواها, وأصـبح هـو الـرشع احلـاكم واملتّ 
  .آخر أن خيالفه, وكل ما خالفه فهو غري رشعي

  :وعادة ما ينص الدستور عىل مثل هذه املبادئ األساسية فيه
 .السلطةهو مصدر ولشعب  لالسيادةن أ *
 .لرشيعة االسالمية ليست هي املصدر الوحيد للترشيعن اأ *
 .ن نظام احلكم ديمقراطي برملاينأ *
  . اإلهلي ال للرشع الوضعين السيادة للقانونأ *
 .  واملساواة يف احلقوق والواجبات عىل أساس املواطنة,عىل أساس اإلسالملغاء الفوارق إ *
يف حــــدود  عبــــري واحلريــــة الشخــــصيةكحريــــة االعتقــــاد والــــرأي والتقــــرار باحلريــــات العامــــة اإل *

 .القانون الوضعي ال يف حدود رشع اهللا
 .حزاب علامنية باسم التعددية احلزبيةأنشاء حرية إ *
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خــارج إطــار رشع  ق يف التــرشيع وســن القــواننياحلــ رئــيس ونــواب املجلــس التــرشيعي اءعطــإ  *
  .اهللا

  .وغري ذلك من اإلفك املبني والضالل البعيد والكفر باهللا ودينه
ستور): ٨٧(س    ؟وغريه من القوانني ما حكم املشاركة يف ترشيع ا

ع حكــًام لــيس ألحــدٍ : ج , فالتــرشيع ا دون الرجــوع إىل رشيعــة اهللا واحــدً  مــن اخللــق أن يــرشِّ
املطلــق ال يكــون إال هللا وحــده, فهــو اخلــالق وحــده واملالــك وحــده والــرازق وحــده, لــه اخللــق واألمــر 

  .ا وال يرشك يف حكمه أحدً واحلكم والسيادة والسلطان,
مۡ  ﴿: قال اهللا تعاىل

َ
ٰٓ  لَُهمۡ  أ ْ ُشََك ْ  ُؤا   لَمۡ  َما ّلِينِ ٱ ّمِنَ  لَُهم َشَُعوا

ۡ
ۚ ٱ بِهِ  َذنۢ يَأ ُ   .]٢١: الشورى[ ﴾َّ

 حكـم اهللا وحـده, وهـذا مـا إىلواملهام التي حيددها الدسـتور جيـب عـىل اخللـق كلهـم الرجـوع فيهـا 
فًقـضعية من غري استثناء, فالذين يضعون الدستور ال يُ تفتقده مجيع الدساتري الو ا راعـون أن يكـون موا

عون مـــا مل يـــأذن بـــه اهللا متربئـــني مـــن رشع اهللا خمـــالفني لـــه خـــارجني عنـــه رافـــضني لـــرشع اهللا, بـــل يـــّرش 
ا هلـم مـن دون  ما اختارهم النـاس إال ليكونـوا رشكـاء وأرباًبـنياالحتكام إليه, واحلق أن هؤالء املرشع

  . , فتمثل فيهم وصف الطاغوت وحقيقته وعمًال , وقد رضوا بذلك قوًال اهللا
ستور؟): ٨٨(س    ما حكم املشاركة يف االستفتاء بل ا

مرحلـة االنتخــاب لوضـع الدســتور, ومرحلـة تــرشيع الدسـتور, ومرحلــة االسـتفتاء عليــه, كــل : ج
شعب ال هللا وحـده, واملـشاركة يف هذا من دين الديمقراطيـة القـائم عـىل أن احلكـم والـسيادة املطلقـة للـ

ا بالديمقراطيـــة, واإليـــامن هبـــا إيـــامن بالطـــاغوت أي مرحلـــة مـــن مراحـــل العمليـــة الديمقراطيـــة ُيعـــدُّ إيامًنـــ
  .وكفر باهللا ودينه ورسوله

ــه يــشارك يف االنتخابــات ليعطــي صــوته ملــن حيُكــ ــه يرتشــح فمــن زعــم أ م بالــرشيعة, ومــن زعــم أ
ه يشارك يف ترشيع الدستور ليعتمد احلكم لالنتخاب ليصل إىل احلكم ف يحكم بالرشيعة, ومن زعم أ

ــه يــشارك يف االســتفتاء عــىل الدســتور ليختــار احلكــم بالــرشيعة ويــرفض احلكــم  بالــرشيعة, ومــن زعــم أ
يدها, وال يمكـن هلـؤالء  بالديمقراطية ومسامهةٌ  مبدئٌي بغريها, كل هذا اعرتاٌف   عملية يف تطبيقها وتأ

  : لتحكيم الرشيعة, وذلك لسببنيسلمني ولو وصلوا فعًال أن يكونوا م
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عترب الديمقراطية أحد أكرب صـوره حيـث أهنـا تقـوم عـىل ألهنم مل يكفروا بالطاغوت الذي تُ : أوهلام
  ., وال إسالم ملن مل يكفر بالطاغوتتأليه غري اهللا
ا يت عليهـا لـيس استـسالمً ألن حتكيم الرشيعة بعد إدخاهلا يف العملية الديمقراطية للتصو: ثانيهام

 للـشعب مـن دون اهللا, وإعطـاء الـسيادة لـه , وحتكـيمٌ  حلكـم األغلبيـة مـن الـشعبهللا وإنام هـو استـسالمٌ 
  .عبد اهللا بتطبيق بعض رشيعته عن طريق الكفر بهمن دون اهللا, وال يصح أن يُ 

  .وكل هذا نتيجة اجلهل بحقيقة اإلسالم, واهللا املستعان
ـه صـاحب احلـق يف احلكـم والـسيادة,  الدسـتور هـي احتكـامٌ وعملية االستفتاء عىل  للـشعب عـىل أ

ه ويكون حَكًام    . من دون اهللافمن شارك يف عملية االستفتاء فقد قبِل أن ُحيتكم إىل رأ
ثم إن الدستور إن كان من ترشيع غري اهللا فهو كفر باهللا, وهم يعرضـون هـذا الكفـر عـىل النـاس, 

هــو احلــق الــذي ال جيــوز خمالفتــه, فــاحلَكم يف جتــويز الكفــر أو منعــه هــو رأي فــإن اختــاره األغلبيــة صــار 
  .املسَتْفَتى

كذلك لو فرضنا أن الدستور كله مستمد من رشيعة اهللا فعرضه عىل االستفتاء كفر باهللا ما بعـده 
ه, فـــرشيعة اهللا يف نظـــرهم ال تأخـــ ـــه احتكـــام ملخلـــوق يف قبـــول حكـــم اخلـــالق أو ردِّ  ذ الـــصبغةكفـــر; أل

  .مة إال بعد أن يوافق عىل حتكيمها األغلبية من الشعبالقانونية وال تصري ملزِ 
  !! فهل بعد هذا كفر?

ه ; ال يكون مسلًام من ريض أن يستشار يف العمل بحكم اهللا أو بغريه وإن وافق عىل حكم اهللا  أل
ه مهيمنً    .ا عىل حكم اهللا بالقبول أو الرتكجعل رأ

  !! يف حتكيم رشع اهللا أو رفضه? إليهُحيتكم أن فكيف يقبل مسلمٌ 
ه خمريَّ يف قبول رشع اهللا أو رفضه?كيف يشعر مسلمٌ    !! أ

إنه ال معنى لإلسالم إال تـسليم حيـاة اإلنـسان كلهـا هللا, وال يتحقـق هـذا إال بتحكـيم رشع اهللا يف 
ِت  إِنَّ  قُۡل  ﴿: حياتـه كلهـا, قـال تعـاىل َ ِ  َوَمَماِت  َيايَ َوَمۡ  َونُُسِك  َص َّ  َشِيـَك  َ  ١٦٢ لَِمـيَ َعٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ

ٰ  ۥۖ َلُ  ِمرۡ  لَِك َوبَِذ
ُ
۠  ُت أ نَا

َ
ُل  َوأ وَّ

َ
ۡ ٱ أ عام[ ﴾١٦٣ لِِميَ ُمسۡ ل   .]١٦٣−١٦٢ :األ
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ي يقدِّ ما معىن الوطنية؟ و): ٨٩(س    ؟مه املسلم الوالء لإلسالم أم  للوطنما ا
  . يعيش عليها جمموعة من الناس األرض التيوالوطن هو ,هي نسبة إىل الوطنالوطنية : ج

, وال اس الـوطن الـذي يعيـشون عليـه سـوياا عـىل أسـومعنى الوطنية أن يوايل الناس بعضهم بعًض 
  .ا ملا بينهم من الفوارق يف الدين وغريهُيعريون اهتاممً 

ـــ ف والـــوالء لـــه  ع أبنـــاء الـــوطن الواحـــد عـــىل حـــب الـــوطن والتفـــاين يف خدمتـــهالوطنيـــة دعـــوة إىل جتمُّ
 فـــال ينظـــر الوطنيـــون إىل اخـــتالف أبنـــاء الـــوطن الواحـــد يف الـــدين أو ,غـــضِّ النظـــر عـــن أّي اعتبـــار آخـــرب

اجلنس أو غريها, فالذين يعيشون عىل وطـن واحـد جيـب أن ال يميـزهم عـن بعـضهم أي يشء  أو اللغة
ن مـــع آخـــر ال الـــدين وال اجلـــنس وال اللـــون, فاملـــرصي أخـــو املـــرصي, والليبـــي أخـــو الليبـــي, يتعايـــشو

املــــسلم والنــــرصاين واليهــــودي واملجــــويس , ســــالم تــــام متــــساوين يف احلقــــوق والواجبــــاتبعــــضهم  يف 
  ., ال اعتبار لفارق الدين وال غريهوغريهم عىل حدٍّ سواءوالوثني 

 اإلسالم أو الكفـر, ًا عن التمييز بينهم عىل أساسوضللتمييز بني الناس عِ   حموًراا الوطنوفاعتَرب 
نيــــن واملبـــادئس توعـــىل هـــذا األســـا املواطنون لـــدى القـــانون ســـواء, وهـــم متـــساوون يف , فـــوضـــع القوا

احلقـــوق والواجبـــات العامــــة, ال متييـــز بيــــنهم يف ذلـــك بــــسبب اجلـــنس أو األصــــل أو اللغـــة أو الــــدين أو 
 . للوطناالنتامءانتامء آخر غري  لغي التمييز عىل أساس أيفالقانون يُ  ,العقيدة

 الـشكل خـروج عـن ديـن اهللا, وعـن االعتـصام بحبلـه املتـني, وخـروج عـن وهلذا فإن الوطنية هبـذا
ُ ٱ ﴿الوالء هللا إىل الوالء للطاغوت,  ِينَ ٱ َوِلُّ  َّ ْ  لَّ لَُمٰـٱ ّمِنَ  رُِجُهمُيۡ  َءاَمُنوا َ  تِ لظُّ ِ ورِۖ ٱ إ ِيـنَ ٱوَ  لُـّ  لَّ

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

ُ
ۡصـ ئَِك أ

َ
ارِۖ ٱ ُب َحٰ أ  فِيَهـا ُهـمۡ  لَـّ

ونَ َخٰ    . ]٢٥٧:البقرة[ ﴾٢٥٧ ِلُ
م الـــوالء للـــوطن عـــىل كـــل يشء, فاإلســـالم يقـــوم أساًســـ ا عـــىل إخـــالص الـــوالء هللا, والوطنيـــة تقـــدِّ

 وال يفـرق بـني النـاس إال واملسلم ال يوايل ويعادي إال يف اهللا, يوايل عىل اإلسالم ويعادي عـىل الكفـر,
  .عىل أساس اإلسالم والكفر, ال يفرق بينهم عىل أساس الوطن وال العرق وال اللون وال اللغة

ۡوِلَآُء َبۡعٖضۚ ﴿ :يقول اهللا تعاىل
َ
  .]٧١: التوبة[ ﴾ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوٱلُۡمۡؤِمَنُٰت َبۡعُضُهۡم أ

ِينَ ٱوَ  ﴿ : تعاىلويقول ْ  لَّ وۡ  ُضُهمۡ َبعۡ  َكَفُروا
َ
ٓ أ فال[ ﴾ٍضۚ َبعۡ  ءُ ِلَا   .]٧٣: األ
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َال َال فَـْضَل «: ☺ رسـول اهللا وقـال
َ
بَاُكْم َواِحٌد، أ

َ
َال إِنَّ َربَُّكْم َواِحٌد، َوإِنَّ أ

َ
َها اجَّاُس، أ فُّ

َ
يَا ك

ــوََد، َوَال  ْس
َ
ــَر بَلَ أ مْحَ

َ
، َوَال أ ٍّ ِ ــَر ــيِمٍّ بَلَ َع ، َوَال ِلَعَج ــيِمٍّ ٍّ بَلَ َعَج ِ ــَر ــَر، إِالَّ ِلَع مْحَ

َ
ــوََد بَلَ أ ْس

َ
أ

   .)١(»...بِاحكَّْقَوى
ْذَهَب َقنُْكْم ُقبِّيَّةَ «: ☺قال رسول اهللا و

َ
َ قَْد أ  اجْلَاِهِليَِّة َوفَْخَرَها بِاْآلبَـاِء، ُمـْؤِمٌن )٢(إِنَّ ابَّ

ََدقَ  َ ْغتُْم َننُو آَدَم، َوآَدُم ِمْن تَُراٍب، 
َ
، أ ْو فَاِجٌر َشيِقٌّ

َ
َما ُهـْم فَْحـٌم ِمـْن تيَِقٌّ أ قَْواٍم إِغَّ

َ
نَّ رَِجاٌل فَْخَرُهْم بِأ

ْعَالنِ  ِ ِمَن اجْلِ ْهَوَن ِعنَْد ابَّ
َ
َُكوُغنَّ أ َ ْو 

َ
نِْفَها اجَّنَتَ الَّ  )٣(فَْحِم َجَهنََّم، أ

َ
  .)٤(»يِت تَْدَفُع بِأ

ال ينتـسب إىل غـري , وال ينكـر نـسبه, و ولكـن يكـره مـا فيـه مـن الكفـر وأهلـهال يكـره وطنـه واملسلم
 إىل القـــوم أو املـــوطن ال يكـــون عـــىل حـــساب االنتـــسابهـــذا لكـــن و, غـــري أبيـــه قومـــه, كـــام ال ينتـــسب إىل

  . إىل اإلسالم, وال تكون تلك األخوة يف الدم عىل حساب األخوة يف الديناالنتامء
  ؟ وما حكم هذه املقالة؟)إرادة الشعب من إرادة اهللا(ما معىن قوهلم ): ٩٠(س 

هـــذا القـــول الباطـــل يعنـــون بـــه أن للـــشعب احلـــق يف أن يفعـــل مـــا يـــشاء ويتـــرصف يف حياتـــه كـــام : ج
 ال يلزمــه أن يتقيــد بــرشيعة معينــة وإن كانــت مــن عنــد اهللا, بــل لــه أن خيتــار النظــام الــذي يتامشــى ,يريــد

إرادة اهللا,  ملـراد اهللا ألن إرادتـه مـن ه, وهـو يف كـل ذلـك ال يكـون خمالًفـامعه, ويضع القـانون الـذي يـرا 
فام اختاره الـشعب لنفـسه ال يتعـارض مـع مـا يريـده اهللا, وهـم بـذلك قـد سـاووا الـشعب بـاهللا وجعلـوه 

عه الـشعب ا يف األلوهيـة والربوبيـة, حيُكـرشيكً  م ويـّرشع مـع اهللا, وزادوا عـىل ذلـك بـأن جعلـوا مـا يـرشِّ
فقً    .ا ملراد اهللاويقّرره موا

ِينَ ٱ َسَيُقوُل  ﴿:  عنهم قوهلم اهللاىوهذا هو دين املرشكني الذين حك ۡشَ  لَّ
َ
ْ أ ٓ  لَوۡ  ُكوا ُ ٱ ءَ َشا َّ  ٓ  َما

ۡشَ 
َ
ٓ  َناكۡ أ َ ٓ  َو َ  ُؤنَاَءابَا ۚ َشۡ  ِمن َناَحرَّمۡ  َو ٰ  ءٖ َب  لَِك َكَذ ِينَ ٱ َكذَّ ٰ  لِِهمۡ َقبۡ  ِمن لَّ ْ  َحتَّ   َذاقُوا

ۡ
ۗ بَأ  َهۡل  قُۡل  َسَنا

                                                 

: , وقـال اهليثمـي يف جممـع الزوائـدوصـححه ابـن تيميـة يف االقتـضاء ,ب, وأبو نعيم يف اِحلليـة رواه أمحد, والبيهقي يف الُشعَ )١(
  .رجاله رجال الصحيح

 . والنخوةْرب الكِ  ,ابضم العني وكرسه: ةَ يَّ بِّ العُ  )٢(
  . والروث الغائطتأكل  تشبه اخلنفساء, وهو دويبة سوداءعنياليم وفتح اجلبضم  لٍ  ُجعَ مجع: اِجلْعَالنِ ) (٣

  .وصححه ابن تيمية يف االقتضاء هذا حديث حسن,:  وقالالرتمذي رواه أبو داود, و)٤(
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ٓۖ  رُِجوهُ َفُتخۡ  مٖ ِعلۡ  ّمِنۡ  ِعنَدُكم َّ  تَتَّبُِعونَ  إِن َلَا ِ 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  ِمن ۦُدونِهِ  ِمن نَاَعَبدۡ  َما َّ ٓ  نُ نَّ َ ٓ  َو َ  ُؤنَاَءابَا  َو

ۚ َشۡ  ِمن ۦُدونِهِ  ِمن َناَحرَّمۡ  ٰ  ءٖ ِينَ ٱ َفَعَل  لَِك َكَذ َ  َفَهۡل  لِِهمۚۡ َقبۡ  ِمن لَّ َّ  لرُُّسلِ ٱ َ ِ ۡ ٱ غُ َلٰـۡلَ ٱ إ  ﴾٣٥ ُمبِـيُ ل
  .]٣٥ :النحل[

فأوئلــــك الكفــــار الــــذين حكــــى اهللا عــــنهم هــــذا القــــول زعمــــوا أن اهللا ريض مــــنهم عبــــادهتم غــــريه 
 ذلـك أن رشكهـم وتـرشيعاهتم وترشيعهم األحكام والقوانني واحلالل واحلرام من دونه, وحجـتهم يف

 عـىل أن حيـول بيننـا وبـني وقـالوا إن اهللا قـادرٌ  مـن ذلـك, كانت بمشيئة اهللا, ولو شاء اهللا ما حـدث يشءٌ 
ه ريض بـام نحـن عليـه وأراده منـَّ,ما نحن عليه ال نفعله  فقـال , بيننـا وبـني ذلـكاَل َحلَـا وأمرنـا بـه  فلوال أ

ٰ  ﴿ :ا هلـماهللا تعـاىل تكـذيبً  ِيـنَ ٱ َفَعَل  لَِك َكَذ فكـّذهبم اهللا يف  , مـن كفـار األمـم اخلاليـة﴾ لِِهمۚۡ َقـبۡ  ِمـن لَّ
ا أخــرب جــل ثنــاؤه عــنهم أهنــم ســلكوا يف تكــذيبهم نبــيهم حممــدً زعمهــم أن اهللا ريض مــنهم مــا فعلــوه, و

 غــري اهللا تعــاىل وحتــريم غــري مــا حــرم اهللا يف فــيام آتــاهم بــه مــن عنــد اهللا مــن النهــي عــن عبــادة يشءٍ ( ☺
  . مسلك أسالفهم من األمم اخلالية املكذبة هللا ورسله)كتابه وعىل لسان رسوله

ك أخذَت مالـه أو رضبَتـه وقلـَت لـه  وقـع هـذا (ومن حيتج عىل باطله بإرادة اهللا أو مشيئة اهللا لو أ
, لـن يـرىض بـذلك, وسـوف ينكـر عليـك اسـتداللك باملـشيئة )مني بمشيئة اهللا فليس لك أن تنكـر عـيلّ 

كره يف حقه?ويطالبك   ! بحقه, فكيف أجاز هذا يف حق اهللا وأ
  .سبحان اهللا وتعاىل عام يرشكون به ويفرتون عليه

َ ٱ إِنَّ  ﴿ :قـال اهللا تعـاىل ن فِرُ َيغۡ  َ  َّ
َ
ٰ  ُدونَ  َما فِرُ َوَيغۡ  ۦبِهِ  كَ يُۡشَ  أ ٓ  لَِمن لَِك َذ ۚ يَـَشا  كۡ يُـۡشِ  َوَمـن ُء

 ِ ِ ٱب ىٰٓ فۡ ٱ َفَقدِ  َّ   .]٤٨: النساء [ ﴾٤٨ ِظيًماعَ  ًماإِثۡ  َتَ

  ما هو موقف املسلم من دعوة السالم العاليم؟): ٩١(س 
 التــي ينــادي هبــا العلامنيــون الــذين ينكــرون تــدخل والــشعارات العــاملي مــن الــدعوات الــسالم: ج

الدين يف عالقة الناس مع بعضهم ويف شئون احلياة العامة, وال يؤمنون بأن احلياة كلها جيب أن تكون 
 عالقـة العبـد بربـه أو عالقتـه بغـريه ممـن كـان عـىل دينـه أو كـان مـنهج اهللا حمكومـة بـرشيعة اهللا سـواءٌ عىل 
  .ا له, وال يدينون بإخالص الوالء هللا وحدهخمالفً 
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وهــذا الــسالم العــاملي املزعــوم الــذي يــدعون إليــه إنــام يريــدون بــه إلغــاء مجيــع الفــوارق بــني شــعوب 
  مجيعهـاة بني الدول عىل أساس احرتام املـساواة يف احلقـوق بـني الـشعوبيوإنامء العالقات الودّ العامل, 

ا هـو األخـوة اإلنـسانية والعامـل املـشرتك بيـنهم مجيًعـ... وعدم التمييز بسبب اجلنس أو اللغـة أو الـدين
ا لفارق الدين, فاإلنسان الشيوعي امللحد ا, وال يعريون اهتاممً عىل أساسها يوايل الناس بعضهم بعًض 

النـــرصاين أو املـــسلم كلهـــم متـــساوون يف احلقـــوق, ولكـــلٍّ حـــق اإلخـــاء والـــوالء  نـــسان اليهـــودي أوكاإل
  .إلنسانيته

َفَنجۡ  ﴿:  اهللا قــال
َ
ــُل أ ۡ ٱ َع ــسۡ ل ــ لِِميَ ُم ۡ ٱَك ــا ٣٥ رِِميَ ُمجۡ ل ــمۡ  َم ــ لَُك ــونَ َتۡ  َف َكۡي         ﴾٣٦ ُكُم

  .]٣٦−٣٥:القلم[

 به يف أرجاء املعمورة يتصادم مبارشة مـع عقيـدة نادىٰ هذا السالم العلامين العاملي املزعوم الذي يُ 
ا عىل الوالء هللا ورسوله وللمـؤمنني والـرباءة مـن الطـاغوت التوحيد ودين املرسلني الذي يقوم أساًس 

ـــــ آخي وينـــــارص ويـــــوايل إال يف اهللا وحـــــده, فيـــــوايل املـــــسلم إلســـــالمه وأوليائـــــه املجـــــرمني, فاملـــــسلم ال ُي
امله, ويـــربأ مـــن الـــرشك وأهلـــه, ويعـــادي املـــرشكني لـــرشكهم ويبغـــضهم ويؤاخيـــه وحيبـــه وينـــارصه ويـــس

  .ا يف صف املحاربني هللا ورسوله واملسلمنيويعتزهلم وجياهدهم, وال يقف أبدً 
ا إىل جنـــــب لتحقيـــــق األمـــــن فالـــــدعوة إىل التعـــــايش الـــــسلمي األخـــــوي بـــــني املـــــسلم والكـــــافر جنًبـــــ

فر ما يعطيه ألخيه املسلم من احلقوق دون مراعاة والسالم واملصالح الدنيوية وأن يعطي املسلم للكا
  .فارق الدين بينهام هي دعوة للكفر وهدم األساس واألصل الذي يقوم عليه اإلسالم

َهاَيٰٓ ﴿:  قـال اهللا يُّ
َ
ِينَ ٱ أ ْ  لَّ ْ  َ  َءاَمُنوا َصٰ ٱوَ  ُهودَ ۡلَ ٱ َتتَِّخُذوا وۡ  َرىٰٓ لَـّ

َ
ٓ أ وۡ  ُضُهمۡ َبۡعـ َءۘ ِلَـا

َ
ٓ أ  ءُ ِلَـا

َُّهم َوَمن ٖضۚ َبعۡ  َ ٱ إِنَّ  ُهۡمۗ ِمنۡ  ۥفَإِنَّهُ  ّمِنُكمۡ  َيَتَول ٰ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَيهۡ  َ  َّ   .]٥١: دة املائ[ ﴾٥١ لِِميَ لظَّ
َ  ُهودُ ۡلَ ٱ َعنَك  َضٰ تَرۡ  َولَن ﴿ : سـبحانهوقـال ٰ  َرىٰ لََّصٰ ٱ َو ِ ٱ ُهـَدى إِنَّ  قُـۡل  ِملََّتُهۡمۗ  تَتَّبِعَ  َحتَّ َّ 

ۡ ٱ ُهوَ  هۡ  َت تََّبعۡ ٱ َولَئِنِ  ُهَدٰىۗ ل
َ
ٓ أ ِيٱ دَ َبعۡ  َءُهمَوا ٓ  لَّ ِ ٱ ِمـنَ  لََك  َما مِ عِلۡ لۡ ٱ ِمنَ  َءكَ َجا َ  َوِلّٖ  ِمـن َّ  نَـِصيٍ  َو

  .]١٢٠: البقرة[ ﴾١٢٠
َهـاَيٰٓ  ﴿ : سـبحانهوقال يُّ

َ
ِيـنَ ٱ أ ْ  لَّ ْ  َ  َءاَمُنـوا ٰ لۡ ٱ َتتَِّخـُذوا وۡ  فِـرِينَ َك

َ
ٓ أ ۡ ٱ ُدونِ  ِمـن ءَ ِلَـا  نَِيۚ مِ ُمـؤۡ ل

تُرِيُدونَ 
َ
ن أ

َ
ْ َتۡ  أ ِ  َعلُوا َّ بِيًنا انٗ َطٰ ُسلۡ  ُكمۡ َعلَيۡ  ِ   .]١٤٤: النساء[ ﴾١٤٤ مُّ
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حـاء  والسالم العـاملي ال يمكـن أن يتحقـق إال يف حالـة واحـدة فقـط هـي أن يـسود اإلسـالم مجيـع أ
ا يــدخلوا مجيًعــاألرض ويكــون الــدين كلــه هللا, دون أن ُيكــره النــاس عــىل الــدخول يف اإلســالم بعــد أن 

  .حتت سلطانه, ويتكفل هلم اإلسالم بحفظ حقوقهم وتوفري األمن والسالم
أمــا الــسالم الــذي يــدعون إليــه فهــو يف احلقيقــة دعــوة للخــضوع واالنقيــاد لــسلطان الكفــر, بحيــث 
راهتـــا وحـــدها التـــي هلـــا حـــق االحـــرتام والتقـــديس  تكـــون الـــسيادة للـــدول الكـــربى الكـــافرة وتكـــون قرا

راهتــا إال خادمــة ملــصاحلها حاميــة لنفو,ذوالتنفيــ قــع أصــدق ذ ولــن تكــون قرا هــا حمققــة ألهــدافها, والوا
أن ينقــسم العــامل إىل إســالمي  ممــن يــرفض العاقــل أن ُينبــه إليــه, ولكــن عجًبــادليــل عــىل ذلــك وال حيتــاج 

 التقــسيامت التــييقبــل مــن جهــة أخــرى , وهــو مقتــىض التفريــق بــني اإلســالم والكفــرووغــري إســالمي, 
ـــز عـــىل أساســـها  وضـــعها املحتلـــون خلدمـــة مـــصاحلهم, بـــني مـــن هـــو مـــواطن ومـــن هـــو أجنبـــي عـــن ويميِّ

  . واهلواناالنتكاس يف ذلك قمة التطور والرقي احلضاري, وهو قمة ويرىالوطن, 

ة؟): ٩٢(س  و   ما هو موقف املسلم من الرشعية ا
 ا ينــادون , أحياًنــذهــان النــاسخه يف ألرتســي كثــًريا اليــوم  بــه ُينــادىٰ )  الدوليــةالــرشعية(مــصطلح : ج

ــــ)بتحــــريم اخلــــروج عــــىل الــــرشعية الدوليــــة( وتــــارة ,)بــــاحرتام الــــرشعية الدوليــــة( بــــااللتزام  (ا, وأحياًن
  ).بقرارات الرشعية الدولية

الـرشعية الدوليـة االحتكـام وااللتـزام باملبـادئ والقـوانني والتـرشيعات الوضـعية التـي واملقصود ب
ـــحتُكـــ  لتـــرشيعات الـــدول الكـــربى العلامنيـــة الكـــافرة التـــي تتامشـــى مـــع االقـــات الدوليـــة وفًقـــه العم وتوجِّ

أعــــرافهم وحتقــــق مــــصاحلهم, هــــذه املبــــادئ والقــــوانني تــــصدر عــــن اهليئــــات الدوليــــة كــــاألمم املتحــــدة 
 وتعتـرب املرجعيـة األوىل يف كـل قـضية مـن قـضايا ,وأجهزهتا التي متثل الرشعية الدوليـة والنظـام الـدويل

  . يف اخلالفات والنزاعات واإلجراءاتوُيرجع إليها األحكام والقرارات  منها ُتؤخذاملالع
وهبـــذا تكـــون الـــرشعية الدوليـــة مجلـــة مـــن األحكـــام واملبـــادئ اجلاهليـــة التـــي متثـــل الطـــاغوت الـــذي 

  .حتتكم إليه دول العامل وترجع إليه عند النزاع واخلالف
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ا  ووليـــن بــاهللا وحــده ربــاال بــالكفر بالطــاغوت واإليـــام إومــن املعلــوم أن اإلنــسان ال يكـــون مــسلًام 
عً وحَكًام  نقض هذا األصل الـذي ا, وال يبقى الرجل يف دائرة اإلسالم حلظة واحدة لو ا ومعبودً  ومرشِّ

  .كان به مسلًام 
ـاوهلذا فإن موقف املسلم مـن الـرشعية   كـان شـكله وصـورته, الدوليـة هـو موقفـه مـن الطـاغوت أ

بعهـــا أو احرتمهـــا أو دعـــا إليهـــا أو حـــّرم فـــر هبـــذه الـــرشعية اجلاهليـــة وبمـــن رشعهـــا وبمـــن اتّ بـــد أن يك ال
ـزل اهللا ورشعـه لعبـاده, فـال رشع إال رشعـه,  اخلروج عنها, فال رشعية وال قدسـية وال اعتبـار إال ملـا أ

  .م ألحد غريه, وال سلطان عىل اخللق غري سلطان أمره ورشعهوال حكَ 
فَ  ﴿:  ال اهللاـــق

َ
ۡحـ َوَمنۡ  ُغونَۚ َيبۡ  ِهلِيَّةِ َجٰ لۡ ٱ مَ ُحكۡ أ

َ
ِ ٱ ِمـنَ  َسنُ أ  ﴾٥٠ يُوقُِنـونَ  اٖ ّلَِقـوۡ  اٗمـُحكۡ  َّ

  .]٥٠ :دة املائ[

ِينَ ٱوَ  ﴿ :وقـال ْ َكَفُروٓ  لَّ وۡ  ا
َ
ٓ أ ٰ ٱ ؤُُهمُ ِلَا َ  لُّورِ ٱ ّمِنَ  رُِجوَنُهمُيۡ  ُغوُت لطَّ ِ لَُمٰ ٱ إ ْوَلٰٓ  تِۗ لظُّ

ُ
 ئَِك أ

ۡص 
َ
ونَ َخٰ  فِيَها ُهمۡ  لَّارِۖ ٱ ُب َحٰ أ   .]٢٥٧: البقرة[ ﴾٢٥٧ ِلُ

لَمۡ  ﴿ :وقـال
َ
َ  تَرَ  أ ِ ِينَ ٱ إ نَُّهمۡ  ُعُمونَ يَزۡ  لَّ

َ
ْ  أ ٓ  َءاَمُنوا نزَِل  بَِما

ُ
ٓ  َك إَِلۡ  أ نزَِل  َوَما

ُ
 يُرِيـُدونَ  لِـَك َقبۡ  ِمن أ

ن
َ
ْ َيَتَحاَكُموٓ  أ َ  ا ِ ٰ ٱ إ ِمُروٓ  َوقَدۡ  ُغوتِ لطَّ

ُ
ْ أ ن ا

َ
ْ يَكۡ  أ يۡ ٱ ُيرِيدُ وَ  ۦۖ بِهِ  ُفُروا ن نُ َطٰ لشَّ

َ
ٰ  يُِضلَُّهمۡ  أ ۢ َضـَل  ابَعِيـدٗ  َ

  .]٦٠: النساء [ ﴾٦٠
يمقراطيةما ): ٩٣(س   ؟الفرق بني حرية اإلسالم وحرية ا

ا,  احلرية التي يمنحها اإلسالم ألتباعه وخمالفيه واحلرية الديمقراطية فرق كبري جدً بنيالفرق : ج
  :يظهر ذلك من خالل هذه النقاط

ا ا عـىل التحـرر مـن عبوديـة البـرش بعـضهم لـبعض واملـساواة بيـنهم مجيًعـم يقـوم أساًسـاإلسال −١
هۡ َيٰٓ  قُۡل  ﴿:  هللا وحده, قـال اهللا تعـاىليف كوهنم عبيًدا

َ
ْ َتَعـالَوۡ  بِ ِكَتٰ لۡ ٱ َل أ ٰ  ا َ ِ ٓ  َكَِمـةٖ  إ ِۢ َسـَوا  ء

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

َ
 ّمِن اَبابٗ أ

ِۚ ٱ ُدونِ  ن لِبَـَشٍ  َكنَ  َما ﴿ :وقـال, ]٦٤:  عمـرانآل[ ﴾َّ
َ
ُ ٱ تَِيـهُ يُؤۡ  أ  مَ ۡكـلُۡ ٱوَ  َب ِكَتٰـلۡ ٱ َّ

ةَ ٱوَ  ْ  لِلنَّاِس  َيُقوَل  ُثمَّ  لُُّبوَّ ِ  اِعَبادٗ  ُكونُوا
ِ ٱ ُدونِ  ِمن ّ َّ  ٰ ْ  ِكنَوَل ٰ  ُكونُوا  ُكنـُتمۡ  بَِما نَ  ۧنِّيِ َربَّ
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َ  ٧٩ رُُسونَ تَدۡ  ُكنُتمۡ  َوبَِما َب ِكَتٰ لۡ ٱ ُتَعّلُِمونَ    َو
ۡ
ن ُمَرُكمۡ يَأ

َ
ْ  أ ۡ ٱ َتتَِّخـُذوا  نَ  ۧلَّبِـّيِ ٱوَ  ئَِكـةَ َمَلٰٓ ل

رۡ 
َ
ۗ أ   َبابًا

ۡ
يَأ
َ
ِ  ُمرُُكمأ نُتم إِذۡ  دَ َبعۡ  رِ ُكفۡ لۡ ٱب

َ
 .]٨٠−٧٩:  عمرانآل[ ﴾٨٠ لُِمونَ مُّسۡ  أ

مــــة, وال وأمــــا يف الديمقراطيــــة فالنــــاس حمرُ  مــــون مــــن هــــذه احلريــــة والعــــزة والــــرشف والكرا
ا ســواء احلــاكم واملحكــوم; ألن الديمقراطيــة تقــوم ا واحــدً ا يعبــدون ربــيــشعرون بــأهنم مجيًعــ

ع والباقي يسمع ويطيع ويتّ  حتى لو أن بع, وعىل تعبيد الناس بعضهم لبعض, بعضهم يرشِّ
ا  ملـــا خرجـــوا عـــن ُذل العبوديـــة لغـــري اهللا; ألهنـــم ســـيكونون عبيـــدً ًعاالـــشعب كلـــه صـــار مـــرشِّ 
  .ألهوائهم وشياطينهم

م النــــاس مــــن واحلريــــة ال بــــد هلــــا مــــن ضــــابط وإال صــــارت فــــوىض, ومل يــــأت اإلســــالم ليحــــرُ  −٢
الفـــرد أو  اإلســـالم يـــسمح بحريـــةاحلريـــة ولكـــن ليـــضبطها بالـــضابط التـــي ال تـــصح بدونـــه, ف

ن الــــضابط للحريــــة هــــو رشع العلــــيم احلكــــيم اخلبــــري الــــذي خلــــق فيكــــواملجتمــــع يف إطــــاره, 
النـــاس ويعلـــم مـــا يـــصلحهم, أمـــا حريـــة الديمقراطيـــة فالـــضابط هلـــا القـــانون الوضـــعي الـــذي 
ا وضعه جمموعة من البرش ذو عقول قارصة وفطـر منحرفـة وأهـواء فاسـدة ال تعـرف معروًفـ

ئع الوضعية ال حرية يف تركها وال تنكر منكرً  , فالرشا  . باعها يف ظل الديمقراطيةأو اتّ ا
ٓ  ﴿: واإلسالم ال جيرب الناس عىل اعتناقه, قال اهللا تعـاىل −٣ َ  قَد ّلِينِۖ ٱ ِف  َراهَ إِكۡ  َ  دُ لرُّۡشـٱ تَّبَيَّ

ــنَ  ــٱ ِم ۚ ۡل ِ ــه حكــم أحكــم  لكــن مــن حقــه أن ,]٢٥٦: البقــرة[ ﴾َغّ يكــون حكمــه فــوق الكــل أل
هــم, والديمقراطيــة تكفــل احلريــة يف االعتقــاد كهــم وإهلاحلــاكمني ورب النــاس أمجعــني وملِ 

يف كــل باطــل إال عقيــدة التوحيــد القائمــة عــىل الكفــر بالطــاغوت واإليــامن بــاهللا وحــده فهــذه 
 .العقيدة تعترب جريمة يف رشيعة الديمقراطية

 كـل مـا خـالف اإلسـالم فهـو والتنـوع يف العقائـد واألديـان ألنواإلسالم ال يـدعو إىل الكفـر  −٤
 َغـۡيَ  َتـغِ يَبۡ  َوَمـن ﴿ا وصـاحبه خـارس يف الـدنيا واآلخـرة, بله اهللا وال ينفـع شـيئً باطل ال يق

ٰ سۡ ۡلِ ٱ ِ ٱ ِف  َوُهوَ  هُ ِمنۡ  َبَل ُيقۡ  فَلَن ادِينٗ  مِ َل , وهلـذا ]٨٥:  عمـرانآل[ ﴾٨٥ ِسِينَ َخٰـلۡ ٱ ِمـنَ  ِخَرة
ع عـىل الكفـر كـام فإنه ال يقبل باحلرية املطلقة يف االعتقاد كام تبيحها الديمقراطية, وال  يـشجِّ
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 بينـــه وبـــني الكفـــر, ويميِّـــز بـــني ا فاصـــًال دة, ويقـــيم حـــد تفعــل الديمقراطيـــة, ويعاقـــب عـــىل الـــرِّ 
 .أتباعه وخمالفيه وال يساوي بينهم

بــاملفهوم العلــامين الــذي يعرفــه النــاس اليــوم, ومنــه حريــة نــرش الكفــر اإلســالم ضــد احلريــات  -٥
يح خمالفــة رشع رب العــاملني, بــل متنــع مــن حتكيمــه  وضــد الديمقراطيــة التــي تبــ!والعــصيان

ا مـــــع الديمقراطيـــــة وســـــائر الـــــنظم فاإلســـــالم ال يتفـــــق أبـــــدً . وتـــــرفض أن يكـــــون لـــــه الـــــسيادة
 .اجلاهلية يف مفهوم احلرية

   ؟﴾َراهَ ِف ٱّلِينِ  إِكۡ َل  ﴿ : ما معىن قول اهللا تعاىل:)٩٤(س 
  .وهو ال يريدهسالم  الدخول يف اإلا عىل أحدً نكره أن جيوزأي ال : ج

ه اإلسالم عىل دينه املخـالف وأخـذ اجلزيـة منـه  ومن العلامء من قال أن هذه اآلية خاصة فيمن أقرَّ
  . كأهل الكتاب

  .ومنهم من قال هي عامة يف الكفار كلهم
ــصار وروي أن  دوهم فلــام جــاء قــد هــوَّ عنــد اليهــود هلـم أوالد كــان هـذه اآليــة نزلــت يف قــوم مــن األ

  .)١( عليه فنهاهم اهللا عن ذلك أوالدهمسالم أرادوا إكراهاهللا باإل
ِ َيَعاىَل  ¶ َعِن ابِْن َقبَّاٍس  ِ ُة ِمَن اَكنَِت : اَل قَ  ]٢٥٦:البقرة[ ﴾َراهَ ِف ٱّلِينِ  إِكۡ َل  ﴿ :يِف قَْو

َ
الَْمْرأ

 
َ
ٌ َفتَْحِلُف نَْصاِر َال اْأل َ ٌ : تََكاُد يَِعيُش لََها َو َ ْجِليَْت َننُو اجَِّضرِي إَِذا . حَكَُهوَِّدنَّهُ  لنَِئْ َخَش لََها َو

ُ
ا أ  فَلَمَّ

 
َ
ْننَاِء اْأل

َ
 .نَْصارِ ِفيِهْم نَاٌس ِمْن أ

َ
ِ : نَْصارُ  َفَقالَِت اْأل ْننَاُؤنَا:يَا رَُسوَل ابَّ

َ
ُ . أ نَْزَل ابَّ

َ
َراهَ  إِۡكـَل  ﴿ : فَأ

  .)٢(ْسَالمِ  اْإلِ  َوَمْن َشاَء َدَخَل يِف ، حَلَِق بِِهمْ َمْن َشاءَ :  قَاَل َسِعيُد ْنُن ُجبرَْيٍ .﴾ِف ٱّلِينِ 
ا, ولذلك كان جهاد ا أو كرهً طوعً كلها فرض يف األرض كم اإلسالم جيب أن يُ مع العلم أن ُح 

ٰ  ﴿,  يرتك للناس احلرية يف اعتناقه−  أي اإلسالم −  لسلطتهالطلب واجلزية, وبعد فرضه   مۡ ـتِلُوهُ َوَق
 ٰ ِۚ  ۥُكُّهُ  ّلِينُ ٱ َوَيُكونَ  َنةٞ فِتۡ  تَُكونَ  َ  َحتَّ َّ ْ نَتَهوۡ ٱ فَإِنِ  ِ َ ٱ فَإِنَّ  ا  ﴾٣٩ بَِصيٞ  َملُونَ َيعۡ  بَِما َّ

                                                 

  . الطربيتفسري انظر )١(
نــذر وابــن أيب  وزاد نــسبته إىل ابــن امل املنثــور,طي يف الــدروذكــره الــسيو ,, وابــن حّبــان وصــححهوالبيهقــي , أبــو داودرواه) ٢(

  .املختارةاألحاديث  يف  املقديسوابن مردويه, والضياء ,حاتم وابن منده
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فال[ ِيٓ ٱ وَ ـهُ  ﴿ ،]٣٩:األ رۡ  لَّ
َ
ِ  ۥرَُسوَلُ  َسَل أ  ٱب

ۡ َ  ۥِهَرهُ ِلُظۡ  قِّ لَۡ ٱ َودِينِ  ُهَدىٰ ل  َكرِهَ  َولَوۡ  ۦُكِّهِ  ّلِينِ ٱ َ
ۡ ٱ   .]٩: الصف[ ﴾٩ ُكونَ ُمۡشِ ل

 الـــسيف كوســـيلة لإلقنـــاع وإال ملـــا بقـــي هيـــودي وال نـــرصاين وال جمـــويس يف اإلســـالم ال يـــستعملو
ولكـــن يـــستعمل القـــوة كوســـيلة لتحطـــيم القـــوى املتحكمـــة يف رؤوس , الـــبالد التـــي حكمهـــا املـــسلمون

  .العباد والتي متنع الناس من اإلسالم
ِ  اَكَن رَُسوُل :قَاَل   ؓ ةَ دَ يْ رَ  بُ نْ قَ  وَْصـاُه يِف  ☺ابَّ

َ
يَّـٍة، أ ْو رَسِ

َ
ِمرًيا بَلَ َجـيٍْش، أ

َ
َر أ مَّ

َ
إَِذا أ

 ِ ِتِه بِتَْقَوى ابَّ ا، ُعمَّ قَاَل َخاصَّ ِ «: ، َوَمْن َمَعُه ِمَن الُْمْسِلِمنَي َخرْيً ِ اْغُزوا بِاْسِم ابَّ ، قَـاتِلُوا  يِف َسِبيِل ابَّ
 ِ ًدا، َوإَِذا لَِقيَت َعُدوََّك ِمَن ، اْغُزوا َوَال َمْن َكَفَر بِابَّ ِ َيُغلُّوا، َوَال َيْغِدُروا، َوَال َيْمثُلُوا، َوَال َيْقتُلُوا َو

ِكنَي، فَاْدُقُهْم إِىَل ثََالِث ِخَصاٍل  ْو ِخَالٍل -الُْمرْشِ
َ
َجابُوَك فَاْقبَْل ِمنُْهْم، َوُكفَّ َقـنُْهْم، - أ

َ
تُُهنَّ َما أ فَّ

َ
 فَك

ِل ِمْن َدارِِهـْم إِىَل اْدُقُهْم إِىَل  َجابُوَك، فَاْقبَْل ِمنُْهْم، َوُكفَّ َقنُْهْم، ُعمَّ اْدُقُهْم إِىَل احكََّحوُّ
َ
اْإلِْسَالِم، فَإِْن أ

ُهْم إِْن َفَعلُوا َذلَِك فَلَُهْم َما لِلُْمَهاِجِريَن، وََعلَـيِْهْم َمـا بَلَ الُْمَهـ غَّ
َ
ْخرِبُْهْم ك

َ
اِجِريَن، َداِر الُْمَهاِجِريَن، َوأ

ْعَراِب الُْمْسِلِمنَي، جَيِْري َعلَيِْهْم ُحْكُم اِهللا 
َ
ُهْم يَُكونُوَن َكأ غَّ

َ
ْخرِبُْهْم ك

َ
لُوا ِمنَْها، فَأ ْن َفتََحوَّ

َ
بَْوا أ

َ
فَإِْن أ

نْ 
َ
ٌء إِالَّ أ ْ َ ِء  ِي جَيِْري بَلَ الُْمْؤِمِننَي، َوَال يَُكوُن لَُهْم يِف الَْغِنيَمِة َواليَْفْ

َّ  جُيَاِهُدوا َمَع الُْمـْسِلِمنَي، ا
 ِ بَْوا فَاْستَِعْن بِـابَّ

َ
َجابُوَك فَاْقبَْل ِمنُْهْم، َوُكفَّ َقنُْهْم، فَإِْن ُهْم أ

َ
ْزَيَة، فَإِْن ُهْم أ بَْوا فََسلُْهُم اجْلِ

َ
 فَإِْن ُهْم أ
  .)١( »َوقَاتِلُْهمْ 
  ؟ من دعوة حرية املرأةاملسلمما هو موقف ): ٩٥(س 

ة حرية : ج  ينادي هبا الكفار العلامنيون هي جزء مـن العلامنيـة التـي تـرفض تـدخل الـدين التياملرأ
ة كالرجــل هلــا مطلــق احلريــة يف  تــرصفاهتا الشخــصية يف يف حيــاة اإلنــسان الشخــصية, ويزعمــون أن املــرأ

ـــًض لباســـها مـــثًال   مـــن ا, مـــن حقهـــا أن تظهـــر كامـــل زينتهـــا أو ختفيهـــا, وأن ختـــالط ويف ســـلوكها اجلنـــيس أ
ط أال الرجال من تشاء, وتتخذ معهم العالقة التـي تريـد, كـل ذلـك مبـاح هلـا مـن غـري أي قيـد دينـي ْرش 

ـه حيفـظ حريتهـا وحيرسـها حيـث يبـيح هلـا الزنـا  تتجاوز ما يسمح بـه القـانون الوضـعي الـذي يزعمـون أ
م إال االغتصاب   .والتربج والسفور وال حيرِّ

                                                 

   . رواه مسلم)١(
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إلســــالم القــــائم عــــىل إخــــالص العبوديــــة هللا بقبــــول رشعــــه وهــــذه احلريــــة املزعومــــة ختــــالف مبــــدأ ا
واالنقيــــاد لــــه ورفــــض مــــا خالفــــه, واخلــــروج عــــن داعيــــة اهلــــوى والــــشهوة والوقــــوف عنــــد حــــدود اهللا 

  .وحمارمه
جني هلــا ألهنــا  نية ويكفــر هبــا وبالــداعيني إليهــا واملــروِّ فاملــسلم يــرفض هــذه احلريــة البهيميــة الــشهوا

وديــة اهلــوى والــشهوة وانتهــاك رصيــح حلــدود اهللا وحتليــل ملــا حــرم اهللا خــروج عــن عبوديــة اهللا إىل عب
  .الذي له وحده احلكم والترشيع

ثــى يــؤمن إيامًنــ كــان ذكــرً واملــسلم ســواءٌ  ا بــأن مــا رشعــه اهللا مــن احلــالل واحلــرام ومــا ا جازًمــا أو أ
 وحمبــــة رًضــــااهليــــة, وينقــــاد حلكــــم اهللا عــــن  وأعــــدل وأحكــــم ممــــا عنــــد اجلوضــــعه لــــه مــــن احلــــدود خــــريٌ 

  .وطواعية
ة مــن حقوقهــا ومل جيعلهــا أَ  ــِرم املــرأ دة عنــده, بــل جعــل هلــا مــة خادمــة للرجــل مــستعبَ واإلســالم مل َحيْ

ـًض والـدهياا عىل زوجهـا وأوالدهـا وحقوقً  ا, وجعـل عليهـا واجبـات, كـل ذلـك بحـدود  وعـىل الدولـة أ
ثـــى وهـــو أعلـــم بـــام يـــصلحهام, والوضـــوابط َرش   يظلـــم عنـــده أحـــد, ســـبحانه عهـــا مـــن خلـــق الـــذكر واأل

  .وتعاىل العليم اخلبري
ِيٱ ُل ِمثۡ  َولَُهنَّ  ﴿: قال اهللا تعـاىل ۡ ٱبِـ ِهنَّ َعلَيۡ  لَّ ۗ  ِهنَّ َعلَـيۡ  َولِلرَِّجـالِ  ُروِفۚ َمعۡ ل ُ ٱوَ  َدرََجـةٞ  َعزِيـزٌ  َّ

  .]٢٢٨: البقرة[ ﴾٢٢٨ َحِكيمٌ 
ٰ  ﴿: قـال اهللا تعـاىل ٓ َي حَ  ُتَّ لَسۡ  لَِّبِّ ٱ ءَ نَِسا

َ
ٓ ٱ ّمِـنَ  دٖ َكأ َقۡيـٱ إِنِ  ءِ لّنِـَسا ۚ تَّ َ  ُتَّ  لِ َقوۡ لۡ ٱبِـ نَ َضعۡ َتۡـ فَـ

ِيٱ َمعَ َفَيطۡ  عۡ  ٗ قَوۡ  نَ َوقُلۡ  َمَرٞض  ۦبِهِ قَلۡ  ِف  لَّ َ  ُبُيوتُِكنَّ  ِف  نَ َوقَرۡ  ٣٢ اُروفٗ مَّ  ِهلِيَّةِ َجٰ لۡ ٱ َتَبُّجَ  نَ َتَبَّجۡ  َو
 ٱ
ُ
ۖ ۡل قِمۡ  وَلٰ

َ
لَوٰ ٱ نَ َوأ َكوٰ ٱ َوَءاتِيَ  ةَ لصَّ ِطعۡ  ةَ لزَّ

َ
َ ٱ نَ َوأ َما ۥٓۚ َورَُسوَلُ  َّ ُ ٱ يُرِيدُ  إِنَّ  َس ـلرِّجۡ ٱ َعنُكمُ  هَِب ِلُذۡ  َّ

هۡ 
َ
  .]٣٣−٣٢ : األحزاب[ ﴾٣٣ اِهيٗ َتطۡ  َوُيَطّهَِرُكمۡ  تِ يۡ ۡلَ ٱ َل ـأ

َهاَيٰٓ  ﴿ :وقـال يُّ
َ
زۡ  قُل لَِّبُّ ٱ أ

َ
ٰ ّلِ ٓ  َوَبَناتِـَك  ِجَك َو ۡ ٱ ءِ َونِـَسا  ِمـن ِهنَّ َعلَـيۡ  نِيَ يُـدۡ  يَ ِمنِ ُمـؤۡ ل

 ٰ ۚ َجَل ٰ  بِيبِِهنَّ دۡ  لَِك َذ
َ
ن َنٰٓ أ

َ
َ  نَ َرفۡ ُيعۡ  أ ُ ٱ َوَكنَ  َنۗ َذيۡ يُؤۡ  فَ   .]٥٩ : األحزاب[ ﴾٥٩ ارَِّحيمٗ  اَغُفورٗ  َّ

َما ﴿ :تأمل قوله ُ ٱ يُرِيدُ  إِنَّ هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُكمُ  هَِب ِلُذۡ  َّ
َ
  .﴾اِهيٗ طۡ تَ  َوُيَطّهَِرُكمۡ  تِ يۡ ۡلَ ٱ َل أ

ٰ  ﴿: وقوله دۡ  لَِك َذ
َ
ن َنٰٓ أ

َ
َ  نَ َرفۡ ُيعۡ  أ   .﴾َنۗ َذيۡ يُؤۡ  فَ
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َ يِف . ..«: ☺وقال رسول اهللا  ِ ، النَِّساءِ فَايَُّقوا ابَّ َماِن ابَّ
َ
َخْذُيُموُهنَّ بِأ

َ
إِنَُّكْم أ

 َواْسـتَْحلَلْتُْم ، فَ
 ِ ْن ،فُُروَجُهنَّ بَِكِلَمِة ابَّ

َ
َحًدا تَْكَرُهونَهُ َال  َولَُكْم َعلَيِْهنَّ أ

َ
 فَـإِْن َفَعلْـَن َذلِـَك ، يُوِطنْئَ فُرَُشُكْم أ

ٍح  ًبا َلرْيَ ُمرَبِّ ُبوُهنَّ رَضْ   .)١(» َولَُهنَّ َعلَيُْكْم ِرْزُقُهنَّ َوِكْسَوُيُهنَّ بِالَْمْعُروِف ،فَارْضِ
  ؟ الكفار املسلم من مدارسموقفما هو ): ٩٦(س 

الطفـــــل اخلـــــط والكتابـــــة والقـــــراءة واحلـــــساب ومـــــا هـــــو مبـــــاح التـــــي يـــــتعلم فيهـــــا دارس املـــــ أمـــــا: ج
ـــــ تقـــــدّ ورضوري للطفـــــل, وكـــــذلك التـــــي ا تقنيـــــة جتريبيـــــة مباحـــــة فقـــــط, مثـــــل معاهـــــد التكـــــوين م علوًم

  . ينفعهواجلامعات املتخصصة جيوز للمسلم أن يتعلم فيها علًام 
ة ِخّصيوأما املدارس يف مراحل التعليم األوىل فغالبً   لرتبية األجيال الرتبية التي اًص ا ما تكون ُمعدَّ

م الرتبيــة التــي اليــوم تقــدّ تناســب واقــع البلــد والنظــام الــسائد فيهــا والــدين الغالــب عليهــا, وهلــذا نجــدها 
 ال يـتفطن هلــا إال املختــصون أخــرىا ا أو مــاكرة أحياًنـحتمـل عقائــدهم وأخالقهـم بطريقــة رصحيـة أحياًنــ

  .يف علم الرتبية
 الــــوالء الكامــــل للــــوطن ومبادئــــه والــــدفاع عنــــه ولــــو  األجيــــال عــــىلومــــن األمــــور الواضــــحة تربيــــة

  .وختليد أجماده اجلاهلية وغري ذلك واملشاركة يف أعياده بالوقوف ضد اإلسالم,
وكذلك النظرة املادية للحياة حيث يسعون بطريقة خبيثة لرتسيخ مبدأ العلامنية ليتخرج جيـل ال 

  . ا يف أن حيكم حياته قانون وضعييامنع بفصل الدين عن احلياة وال يرى حرًج 
  . وغري ذلك من األمور التي ختالف اإلسالم

ــــوهنممقــــدّ فالــــذين يرســــلون أبنــــاءهم هلــــذه املــــدارس إنــــام ي وا  كــــام شــــاءوا, موه للكفــــار لريّب ويغــــريِّ
ُ بَلَ الْفِ « :☺ رسـول اهللا قال ئوا عىل دينهم وعقائدهم,فطرهتم السليمة لينَش  َ ْطـَرِة، لُكُّ َمْولُوٍد يُـو

ـَسانِهِ  ْو ُفَمجِّ
َ
انِِه أ َ ْو ُفنَـرصِّ

َ
بََواُه ُفَهوَِّدانِِه أ

َ
 كبـري عـىل  كـان األب أو املدرسـة لـه تـأثريٌ , فـاملريب سـواءٌ )٢(»فَأ

مون الطفل اإلسالم, وال يبقـون فطرتـه عـىل مـا هـي عليـه, بـل فطرة الطفل, ويف مدارس الكفار ال يعلّ 

                                                 

  . رواه مسلم)١(
  . اإلسالمهي والفطرة .ومسلم,  البخاريرواه )٢(



                                                                                    
 

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

مـــــه أوالدهـــــم يف هـــــذه ومـــــن الـــــصعب أن يمحـــــو اآلبـــــاء مـــــا تعلّ  بـــــد أن يتـــــأثر برتبيـــــتهم ومنـــــاهجهم, ال
  .املدارس, ويف كثري من املدارس يفعل األطفال الكفر ويقولونه

ــف  للكفــار حيــشون, وال يــرتك ابنــه ب أبنــاءه مــا فيهــا مــن كفــر ومنكــراتعــىل املــسلم أن جيتنــب وجينِّ
قبه بعد حنيوالذي ستظهر ع بكفرهم ذهنه ن جيتنبهـا ليـسلم لـه والبنـه دينـه, , ومن مل يستطع فعليـه أوا

 بــل عليــه أن يــصرب عــىل تربيــة أبنائــه ويتحمــل التعــب يف ذلــك,ا, يــمِّ  أُ وال يعنــي هــذا أن يــرتك ابنــه جــاهًال 
   .نجي أهله من الناريتعامل مع الواقع وفق معطياته بام لديه من حيلة حتى يُ و

َهــاَيٰٓ  ﴿: قــال اهللا تعــاىل يُّ
َ
ِيــنَ ٱ أ ْ  لَّ ــوا ــ َءاَمُن ْ وٓ قُ نُفــَسُكمۡ  ا

َ
هۡ  أ

َ
ــاُس ٱ َوقُوُدَهــا انَــارٗ  لِــيُكمۡ َوأ  لَّ

  .]٦: التحريم[ ﴾َجاَرةُ ۡلِ ٱوَ 
َال « :اَل  قَـهُ نَـّكَ   ☺يِبِّ  اجَّ ِن عَ  ¶ رَ مَ  قُ ِن  ابْ ِن عَ 

َ
 َولُكُُّكـْم َمـْسئُوٌل َقـْن ، لُكُُّكـْم َراٍع أ

 ،َرِقيَِّتهِ 
َ
ِ  فَاْأل َّ ْهِل بَيِْتـهِ ،َمْسئُوٌل َقْن َرِقيَِّتهِ  َوُهَو ، بَلَ اجَّاِس َراٍع يِمرُي ا

َ
 َوُهـَو ، َوالرَُّجُل َراٍع بَلَ أ

هِ ،َمْسئُوٌل َقنُْهمْ  ِ
َ ُة َراِقيٌَة بَلَ َنيِْت َنْعِلَها َوَو

َ
 َوالَْعبْـُد َراٍع بَلَ َمـاِل ، َوىِهَ َمـْسئُولٌَة َقـنُْهمْ ، َوالَْمْرأ

َال ،هِ َوُهَو َمْسئُوٌل َقنْهُ َسيِّدِ 
َ
  .)١(» َولُكُُّكْم َمْسئُوٌل َقْن َرِقيَِّتهِ ،لُكُُّكْم َراٍع  فَ  أ

يه إن اكنا مرشكَ ): ٩٧(س    ني؟ما هو موقف املسلم من وا
ر : ج لـدين عـىل األبنـاء مـن احلقـوق التـي حـرص اإلسـالم عـىل أدائهـا وعظَّـم قـدرها وحــذَّ حـق الوا

لـــدين وحـــّذر مـــن عقـــوقهام, ومـــن التفـــريط فيهـــا, فـــأمر بـــربِّ  لـــدين مقروًنـــاهللا جعـــل  الوا ا  حـــق الوا
ْ َتَعالَوۡ  قُۡل  ﴿: بحقه يف أكثر من موضع يف كتابه يف الـسور املكيـة واملدنيـة, قـال اهللا تعـاىل تۡ  ا

َ
 َحـرَّمَ  َما ُل أ

َّ  ُكۡمۖ َعلَيۡ  َربُُّكمۡ 
َ
ْ تُۡشِ  أ ۖ  ٔٗ َشۡي  ۦبِهِ  ُكوا ِ  ا ٰ لۡ ٱَوب يۡ َو ۖ نٗ َسٰ إِحۡ  نِ ِلَ عام[ ﴾ا   .]١٥١: األ

لـدين وإن كانـا مـرشكني كـام يف قولـهواإلسالم ي ـيۡ  ﴿:  أمر باإلحـسان للوا  نَ نـَسٰ ۡلِ ٱ َناَوَوصَّ
 ٰ يۡ بَِو هُ  هُ َحَلَتۡ  هِ ِلَ مُّ

ُ
ٰ  ًناَوهۡ  ۥأ َ نِ  َعَمۡيِ  ِف  ۥلُهُ َوفَِصٰ  نٖ َوهۡ  َ

َ
ٰ  ِ  ُكرۡ شۡ ٱ أ يۡـَولَِو َّ  َك ِلَ َ ِ ۡ ٱ إ  ن ١٤ َمـِصيُ ل

ٰٓ  َهَداكَ َجٰ  َ ن َ
َ
َ  مٞ ِعلۡ  ۦبِهِ  لََك  َس لَيۡ  َما ِب  كَ تُۡشِ  أ ۖ تُِطعۡ  فَ نۡ ٱ ِف  ُهَماَوَصاِحبۡ  ُهَما ۖ ُروٗفـَمعۡ  َيـالُّ  تَّبِـعۡ ٱوَ  ا

نَاَب  َمنۡ  َسبِيَل 
َ
ۚ  أ َّ َ ِ َّ  ُثمَّ  إ َ ِ نَّبُِئُكم ِجُعُكمۡ َمرۡ  إ

ُ
  .]١٥−١٤: لقامن[ ﴾١٥ َملُونَ َتعۡ  ُكنُتمۡ  بَِما فَأ

                                                 

   .ومسلم,  البخاريرواه )١(
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مهـــــا ومـــــصاحبتهام بـــــاملعر  مـــــرشكني, وهنـــــى عـــــن طـــــاعتهام يف الـــــرشك بـــــاهللا اوف وإن كانـــــفـــــأمر بِِربِّ
  . ومعصيته

نِيِه  بِْن ُمْصَعِب  نْ قَ 
َ
نَُّه نََزلَْت ِفيِه آيَاٌت ِمَن الُْقْرآنِ   ؓ َسْعٍد َقْن أ

َ
مُّ َسْعٍد : قال،ك

ُ
 َحلََفْت أ

ْن َال 
َ
بًَداأ

َ
َّ يَْكُفَر بِِديِنِه َوَال  تَُكلَِّمُه أ ُكَل َوَال  َح

ْ
يَْك :قَالَْت . َب  ترَْشَ  تَأ َ ِ اَك بَِوا َ وَصَّ نَّ ابَّ

َ
 َزَقْمَت أ

نَا آُمرُ 
َ
َك َوأ مُّ

ُ
نَا أ

َ
َ  َمَكثَْت ثََال :قَاَل . َك بَِهَذاَوأ ِ َّ ُغ ُ . َعلَيَْها ِمَن اجْلَْهدِ ثًا َح َ  َفَقاَم اْنـٌن لََهـا ُفَقـاُل 

 
َ
ُ ُقَماَرُة فََسَقاَها فََجَعلَْت تَـْدُعو بَلَ َسـْعٍد فَـأ ـيْنَا  ﴿ : الُْقـْرآِن َهـِذهِ اآليَـةَ  يِف نَْزَل ابَّ َووَصَّ

يْــِه ُحــْسنًا َ ِ ِ ﴿ ﴾اِإلنـْـَساَن بَِوا ْن تـُـرْشَِك 
َ
ــا وََصــاِحبُْهَما يِف ﴿ َوِفيَهــا ﴾َوإِْن َجاَهــَداَك بَلَ أ ْغيَ ُّ  ا

  .)١(﴾َمْعُروفًا
  .ك الرشيفأمه وهناه أن يطيعها ب الِربِّ عىل ا  سعدً فحث اهللا 

ْسَماءَ  نْ قَ 
َ
ِ بَْكٍر  بِنِْت أ

َ
يمِّ َراِغبَـًة يِف َقْهـِد اجَّـيِبِّ : قَالَْت ¶ أ

ُ
تَتيِْن أ

َ
لُْت ,☺ أ

َ
 فَـَسأ

ُ َيَعاىَل ِفيَها: قَاَل اْنُن ُقيَيْنَةَ . َغَعمْ : قَاَل ؟ آِصلَُها☺اجَّيِبَّ  نَْزَل ابَّ
َ
ُ َعِن  ﴿ : فَأ يَن َال َفنَْهاُكْم ابَّ ِ

َّ  ا
يِن لَْم  ِّ   .)٢(﴾ُفَقاتِلُوُكْم يِف ا

لديـــه املـــرشكني أن يـــدعَومها إىل اإلســـالم برفـــق ولـــني وجيتهـــد يف  مـــه املـــسلم لوا ومـــن أعظـــم مـــا يقدِّ
  . يف دعوة أبيه لإلسالم♠ ذلك كام اجتهد إبراهيم

ٰ إِبۡ  بِ ِكَتٰ لۡ ٱ ِف  ُكرۡ ذۡ ٱوَ  ﴿: قـال اهللا تعـاىل يقٗ  َكنَ  ۥإِنَّهُ  هِيمَۚ َر بِيهِ  قَاَل  إِذۡ  ٤١ انَّبِيًّ  اِصّدِ
َ
بَتِ َيٰٓ  ِل

َ
 لِـمَ  أ

َ  َمعُ يَسۡ  َ  َما ُبدُ َتعۡ  َ  ِصُ ُيبۡ  َو بَتِ َيٰٓ  ٤٢ ا ٔٗ َشۡي  َعنَك  ِن ُيغۡ  َو
َ
ٓ  قَدۡ  إِّنِ  أ   لَمۡ  َما مِ عِلۡ لۡ ٱ ِمنَ  َءِن َجا

ۡ
 تَِك يَأ

هۡ  ِنٓ تَّبِعۡ ٱفَ 
َ
ٰ  ِدكَ أ بَتِ َيٰٓ  ٤٣ اَسوِيّٗ  اطٗ ِصَر

َ
يۡ ٱ إِنَّ  َنۖ َطٰ يۡ لـشَّ ٱ ُبـدِ َتعۡ  َ  أ  ٤٤ اَعـِصيّٗ  لِلـرَّ َكنَ  نَ َطٰ لـشَّ

بَتِ َيٰٓ 
َ
ٓ  أ َخاُف  إِّنِ

َ
ن أ

َ
َ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
َ
ٰ  قَاَل  ٤٦ اَملِيّٗ  ِن ُجرۡ هۡ ٱوَ  ُجَنََّكۖ َل سۡ  َكۖ َعلَيۡ  مٌ َسَل

َ
ۖ  لََك  فِرُ َتغۡ َسأ ٓ  ۥإِنَّهُ  َرّبِ

  .]٤٧−٤١: مريم[ ﴾ ٤٧ اَحفِيّٗ  ِب  َكنَ 
َمـا َكَن  ﴿: وقد هنى اهللا املؤمنني عن االستغفار للمرشكني الذين ماتوا عىل كفرهم, قـال

                                                 

   . رواه مسلم)١(
  . ومسلم,يرواه البخار) ٢(
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ن يَسۡ 
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ ِ َوٱلَّ ُهـۡم لِلنَِّبّ نَّ

َ
َ لَُهـۡم أ ْوِل قُـۡرَبٰ ِمـۢن َبۡعـِد َمـا تَبَـيَّ

ُ
َتۡغفُِرواْ لِۡلُمۡشِكَِي َولَۡو َكنُٓواْ أ

ۡصَحُٰب ٱۡلَِحيِم 
َ
ٖ ١١٣أ وِۡعَدة َّ َعن مَّ ِ بِيهِ إ

َ
نَُّهۥ  وََعَدَهآ  َوَما َكَن ٱۡستِۡغَفاُر إِبَۡرٰهِيَم ِل

َ
ۥٓ أ َ َلُ ا تَبَيَّ إِيَّاهُ فَلَمَّ

ٰهٌ َحلِيمٞ  َعُدوّٞ  وَّ
َ
 ِمۡنُهۚ إِنَّ إِبَۡرٰهِيَم َل

َ
أ ِ َتَبَّ َّ ِ   .]١١٤−١١٣: التوبة[ ﴾١١٤ ّ

   األصغر؟الرشكما هو ): ٩٨(س 
واعــه : ج الــرشك األصــغر هــو الــرشك الــذي ال ُخيــرج صــاحبه مــن اإلســالم, وهــو مــن الكبــائر, وأ

  :كثرية , منها
 صـاحلة ونيتـه ليـست خالـصة لوجـه مـل اإلنـسان أعـامًال الرياء, ويسمى الـرشك اخلفـي, وهـو أن يع

  .اهللا, ولكنه يريد مع ذلك أن حيمده الناس عليها وحيسنوا عليه الثناء
ِيٱكَ  ﴿: قـال اهللا تعـاىل ٓ  ۥَمـاَلُ  يُنفِـقُ  لَّ اِس ٱ ءَ رِئَـا ليحمـده , يعنـي ينفـق مالـه ]٢٦٤: البقـرة[ ﴾لَـّ

   . ويمدحوهحسنوا عليه به الثناء فيُ , صالح وهو رجل, كريميٌّ الناس عليه فيقولوا هو سخِ 
ْصـَغرُ «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا 

َ
ُْك األ َخـاُف َعلَـيُْكُم الـرشِّ

َ
ْخوََف َما أ

َ
ُْك :  قَـالُوا،إِنَّ أ َوَمـا الـرشِّ

ْصَغُر يَا رَُسوَل اِهللا؟ قَاَل 
َ
َياءُ : األ ُ الرِّ ْقَمـالِِهمْ  لَُهْم يَْوَم الِْقيَاَمِة إَِذا ُجـِزَي اجَّـا، َفُقوُل ابَّ

َ
: ُس بِأ

ُدوَن ِعنَْدُهْم َجَزاءً  ْغيَا فَاْغُظُروا َهْل جَتِ ُّ يَن ُكنْتُْم تَُراُؤوَن يِف ا ِ
َّ   .)١(»اْذَهبُوا إِىَل ا

 نْ قَ وَ 
َ
ِ وَل ُسـ رَ ُت عْ مِ سَ :  قَاَل  ؓ ةَ رَ يْ رَ  هُ ِ  أ َ يَـْومَ «: وُل ُقـفَ  ملسو هيلع هللا ىلص  ابَّ َل اجَّـاِس ُفْقـ وَّ

َ
 إِنَّ أ

َ ،يِْه رَُجٌل اْستُْشِهدَ الِْقيَاَمِة َعلَ  ِ
ُ
فَُه نَِعَمُه َفَعَرَفَها فَأ  قَاتَلُْت ِفيَك : قَاَل ؟ َفَما َعِملَْت ِفيَها: قَاَل ، بِِه َفَعرَّ

َّ اْستُْشِهْدُت   ، َكَذبَْت : قَاَل ،َح
َ
ِمـَر بِـِه فَـُسِحَب  ، َفَقْد ِقيَل ،ءٌ ي َجرِ :ْن ُفَقاَل  َولَِكنََّك قَاتَلَْت ِأل

ُ
ُعمَّ أ

لىِْقَ يِف بَلَ 
ُ
َّ أ  الُْقْرآنَ ، َورَُجٌل َيَعلََّم الِْعلْمَ ، اجَّارِ  وَْجِهِه َح

َ
َ ، وََعلََّمُه َوقََرأ ِ

ُ
فَُه نَِعَمُه َفَعَرَفَها فَأ  ، بِِه َفَعرَّ

ُت ِفيَك الُْقْرآنَ ، َيَعلَّْمُت الِْعلْمَ : قَاَل ؟ َفَما َعِملَْت ِفيَها:قَاَل 
ْ
 َولَِكنَّـَك ، َكـَذبَْت : قَـاَل ، وََعلَّْمتُُه َوقََرأ

َُقاَل  ِ َُقاَل ، َخلِمٌ :َيَعلَّْمَت الِْعلَْم  ِ َت الُْقْرآَن 
ْ
ِمـَر بِـِه فَـُسِحَب بَلَ ، َفَقْد ِقيـَل ، ُهَو قَاِرئٌ : َوقََرأ

ُ
 ُعـمَّ أ

لىِْقَ يِف 
ُ
َّ أ ُ َعلَيْهِ ، اجَّارِ وَْجِهِه َح َع ابَّ ْقَطاُه ِمنْ ، َورَُجٌل وَسَّ

َ
هِ  َوأ ْصنَاِف الَْماِل لُكِـّ

َ
َ ، أ ِ

ُ
فَـُه  فَـأ  بِـِه َفَعرَّ

ْن ُفنَْفَق ِفيَها إِالَّ  َما تََرْكُت ِمْن َسِبيٍل حُتِ : قَاَل ؟ َفَما َعِملَْت ِفيَها: قَاَل ،نَِعَمُه َفَعَرَفَها
َ
ْغَفْقُت ِفيَها بُّ أ

َ
 أ

                                                 

رجالــه : إســناده جيــد, وقــال اهليثمــي يف املجمــع:  رواه أمحــد, والبيهقــي, والطــرباين, قــال املنــذري يف الرتغيــب والرتهيــب)١(
 .رجال الصحيح
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َُقاَل ، َكَذبَْت : قَاَل ،لََك  ِ ِمَر بِِه فَـُسِحَب بَلَ وَْجِهـهِ ، َفَقْد ِقيَل ،َوادٌ  ُهَو جَ : َولَِكنََّك َفَعلَْت 
ُ
 ُعـمَّ ، ُعمَّ أ

لىِْقَ 
ُ
  .)١(» اجَّارِ يِف أ

   األكرب والرشك األصغر؟الرشكما هو الفرق بني ): ٩٩(س 
  :الفرق بني الرشك األكرب والرشك األصغر هو: ج

 بـل به ال يكـون مـسلًام الرشك األكرب يناقض التوحيد الذي هو أصل دين اإلسالم ويبطله, فـصاح
 . إال بالرباءة من الرشك األكرب ومن أهله كافر, واإلنسان ال يكون مسلًام هو مرشكٌ 

  .وأما الرشك األصغر فهو من كبائر الذنوب التي قد يقع فيها املسلم وال خترجه من اإلسالم
الح, قـال اهللا الرشك األكرب حمبط جلميع األعامل, فال ينفع من وقع يف الرشك األكرب أي عمـل صـ

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

َ
 ِمـنَ  َوَلَُكـوَننَّ  َعَملُـَك  َبَطنَّ َلَۡحـ َت ۡكـأ

 .]٦٥: الزمر[ ﴾٦٥ ِسِينَ َخٰ لۡ ٱ
َ وأمـــا الـــرشك األصـــغر كالريـــاء فـــال حيـــبط إال ثـــواب العمـــل الـــذي قارنـــه فقـــط,  ىِب ُمـــو

َ
 َقـــْن أ

ِ : قَاَل  ؓ يًَّة َوُيَقاتُِل ِرَياءً ☺ ُسئَِل رَُسوُل ابَّ   ، َعِن الرَُّجِل ُفَقاتُِل َشَجاَعًة َوُيَقاتُِل مَحِ
َ
 َذلَِك يُّ أ

ِ يِف  ِ ؟ َسِبيِل ابَّ ِ يِهَ َمْن قَاتََل  «:☺ َفَقاَل رَُسوُل ابَّ ِ  الُْعلْيَا َفُهَو يِف  حِكَُكوَن لَكَِمُة ابَّ   .)٢(» َسِبيِل ابَّ
َ ٱ إِنَّ  ﴿: الـــرشك األكـــرب ال يغفـــر اهللا لـــصاحبه إال أن يتـــوب منـــه, قـــال اهللا تعـــاىل ـــرُ َيغۡ  َ  َّ ن فِ

َ
 أ

ٰ  ُدونَ  َما فِرُ َوَيغۡ  ۦبِهِ  كَ يُۡشَ  ٓ  لَِمـن لَِك َذ ۚ يَـَشا ِ ٱبِـ كۡ يُـۡشِ  َوَمـن ُء ىٰٓ ۡفـٱ َفَقـدِ  َّ  ﴾٤٨ َعِظيًمـا ًمـاإِثۡ  َتَ
 .]٤٨:النساء[

  .صغر فهو حتت مشيئة اهللا إن شاء غفر لصاحبه وإن شاء عاقبه عليه بالناروأما الرشك األ
 يف نــــار جهــــنم واجلنــــة عليــــه حــــرام, وال نــــصيب لــــه مــــن الــــرشك األكــــرب مــــن مــــات عليــــه فهــــو خملــــدٌ 

ِ  كۡ يُۡشِ  َمن ۥإِنَّهُ  ﴿: الشفاعة, قـال اهللا تعـاىل ِ ٱب ُ ٱ َحـرَّمَ  َفَقدۡ  َّ   نَّـةَ لَۡ ٱ هِ َعلَۡيـ َّ
ۡ
ٰـَوَمأ ۖ ٱ هُ َو اُر  َوَمـا لَـّ

 ٰ نَصارٖ  ِمنۡ  لِِميَ لِلظَّ
َ
ٰ ٱ َعةُ َشَفٰ  تَنَفُعُهمۡ  َفَما ﴿: , وقال تعاىل]٧٢: دة املائ[ ﴾ أ  .]٤٨: ثراملدّ [ ﴾٤٨ فِعِيَ لشَّ

                                                 

  .رواه مسلم) ١(
  . رواه البخاري, ومسلم)٢(
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, فيخــرج مــن ☺وأمــا الــرشك األصــغر فــصاحبه ال خيلــد يف نــار جهــنم, وتنالــه شــفاعة املــصطفى 
  .النار ويدخل اجلنة برمحة اهللا

   أصغر أم رشك أكرب؟رشكهل احللف بغري اهللا ): ١٠٠(س 
ِ «: ملسو هيلع هللا ىلصاحللف بغري اهللا رشك,  قال رسول اهللا : ج رْشَكَ َمْن َحلََف بَِغرْيِ ابَّ

َ
  .)١(» َفَقْد أ

قــد يكــون رشًكــا أكــرب وقــد يكــون رشًكــا أصــغر حــسب قائلــه واعتقــاده ومقــصده, فــإذا حلــف بغــري 
واعتقد أن من حلف به غري اهللا يوقع بـه العقوبـة إن كـان كاذًبـا فهـذا اهللا تعظيًام له وإجالًال ورهبة منه 

  .اد القبوررشك أكرب, كام هو احلال عند ُعبّ 
وإن كـــان جمـــرد لفـــظ جيـــرى عـــىل لـــسانه دون أن يقـــصد بـــه تعظـــيم املحلـــوف بـــه أو يعتقـــد فيـــه مـــا ال 

  . رشك أصغر, جيب عليه أن يتوب منه, وال حيلف إال باهللا ينبغي إال هللا فهو
َ «: ملسو هيلع هللا ىلصقــال رســول اهللا  ــائُِكمْ   إِنَّ ابَّ ــوا بِآبَ ْن حَتِْلُف

َ
ــاُكْم أ ــا ،َفنَْه ــْن اَكَن َحاِلًف  َفَم

َْصُمْت  ِ ْو 
َ
ِ أ   .)٢(»فَلْيَْحِلْف بِابَّ

 اهللا وشئت، ومـا يل إال اهللا وأنـت، وأنـا متـولك بل شاءما : ما حكم قول القائل): ١٠١(س 
  ؟ن كذا وكذا، وأمثال هذااهللا وعليك، ولوال أنت لم يك

فـــإن  ,هـــذه األلفـــاظ حمرمـــة وهـــي مـــن الـــرشك األصـــغر ألن ظـــاهر اللفـــظ يعطـــي اإلرشاك بـــاهللا: ج
 مـــع أن القائـــل ال يقـــصد ذلـــك, فالواجـــب عـــىل الـــواو تقتـــيض التـــسوية بـــني املعطـــوف واملعطـــوف عليـــه

 شـاء اهللا ثـم شـئت, ومـا  ما شاء اهللا وحده أو ما: فيقول,☺املسلم أن يقول ما أرشده إليه الرسول 
ت مل يكن كذا وكذا ا متوكل عىل اهللا ثم عليك, ولوال اهللا ثم أ ت, وأ   .يل إال اهللا ثم أ

نَّ رَُجًال قَاَل لِلنَّيِبِّ  ¶ اٍس بَّ  قَ ِن  ابْ نْ قَ 
َ
ُ اجَّـيِبُّ  َما َشاَء اهللاُ : ملسو هيلع هللا ىلص أ َ  :ملسو هيلع هللا ىلص وَِشئَْت، َفَقاَل 

َجَعلْتيَِن «
َ
ِ أ ا،ِبَّ ُ وَْحَدهُ  بَْل َما  نِدًّ   .)٣(»َشاَء ابَّ

                                                 

  .ىل رشطهام, ووافقه الذهبيصحيح ع:  وابن حّبان وصححه, وقال احلاكم وحسنه, والرتمذي,داود  وأبو,رواه أمحد) ١(
 .رواه البخاري )٢(
قــــييف النــــسائي وابــــن ماجــــة, ورواه أمحــــد, والبخــــاري يف األدب املفــــرد, ) ٣( رواه النــــسائي يف : الكــــربى, وقــــال احلــــافظ العرا

  .الكربى وابن ماجه بإسناد حسن
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َ اجَّيِبَّ : ويف احلـديث نَّ َفُهوِديًّا أَ
َ
ُدونَ : َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص أ ُكونَ ،إِنَُّكْم ُينَدِّ  َمـا : َيُقولُـونَ ، َوإِنَُّكْم ترُْشِ

ُ وَِشئُْت  َمَرُهُم اجَّـيِبُّ  ، َوالَْكْعبَةِ : َوَيُقولُونَ ،َشاَء ابَّ
َ
 ذَ  إِ ملسو هيلع هللا ىلص فَأ

َ
 ادُ رَ ا أ

َ
 ُفـلِ  حَيْ نْ وا أ

َ
َورَبِّ « :واولُـقُ  فَ نْ وا أ

ُ قُ يَ  وَ ،»الَْكْعبَةِ  ُ « :ونَ ول   .)١(» ُعمَّ ِشئَْت ،َما َشاَء ابَّ
ينار؟لترهما م يكون اإلنسان عبدً ): ١٠٢(س     وا

 يف حتصيله ويسعى, له يعمل الذي ومطلوبه مقصوده وصار, اإلنسان همّ  أكرب املال صار إذا: ج
وقـع يف نـوع مـن العبوديـة لغـري اهللا,  ,لـه ويـرىض يغضب ,عليه قصورةم نيته صارت حتى ,ممكن بكل

ه يعبد الدرهم والدينار   .فصار كأ
ِ ُهَريَْرةَ 

َ
ّ  ؓ َقْن أ يِبِ

رَْهـِم َوَقبْـُد «: اَل قَـ ملسو هيلع هللا ىلص ، َعِن اجَّ ِّ ينَـاِر َوَقبْـُد ا ِّ تَِعـَس َقبْـُد ا
َ َوإِْن لَْم ُفْعَط َسخِ اخْلَِميَصِة إِنْ  ِ ْعِطَي َر

ُ
  .)٢(».. تَِعَس َواْغتََكَس َوإَِذا ِشيَك فََال اْغتََقَش ،َط  أ

ـه إن أُ عبد الدينار والـدرهم, وقـد وَصـ ملسو هيلع هللا ىلصفسامه النبي   ,طع سـخِ نِـعطـي ريض وإن مُ ف ذلـك بأ
ن لَّـۡم ُيۡعَطـوۡ ﴿: كام قال تعـاىل ۡعُطواْ ِمۡنَها رَُضـواْ 

ُ
َدَقِٰت فَإِۡن أ ن يَۡلِمُزَك ِف ٱلصَّ   اْ ِمۡنَهـآ إَِذا  َوِمۡنُهم مَّ

وإنـام عبـد اهللا مـن يرضـيه مـا يـريض ,  فرضـاهم وسـخطهم لغـري اهللا,]٥٨: التوبـة[ ﴾٥٨ُهۡم يَـۡسَخُطوَن 
اهللا, ويسخطه ما يسخط اهللا, وحيب ما أحـب اهللا ورسـوله, ويـبغض مـا أبغـض اهللا ورسـوله, ويـوايل 

  . فهذا الذي استكمل اإليامن,أولياء اهللا, ويعادي أعداء اهللا
ِ «: ملسو هيلع هللا ىلصال رســول اهللا قـ ِ َوَمنَــَع ِبَّ ْقَطــى ِبَّ

َ
، َوأ ِ ْنَغــَض ِبَّ

َ
ِ َوأ َحــبَّ ِبَّ

َ
 َفَقــِد اْســتَْكَمَل ؛َمــْن أ

                                                 

قـال ابـن ود ومل خيرجـاه ووافقـه الـذهبي, صـحيح اإلسـنا: واحلـاكم يف املـستدرك وقـال وابـن ماجـة, , والنـسائي,رواه أمحد) ١(
  .إسناده صحيح: حجر يف اإلصابة

 ومعنــى , الثيــاب اجلميلــةي واخلميــصة هــ, والــدرهم هــو النقــد مــن الفــضة,الــدينار هــو النقــد مــن الــذهبو.  رواه البخــاري)٢(
فيـه إشـارة إىل : نـتقشانـتكس وإذا شـيك فـال ا تعـس و: عليـه وقـالا ثم دع, إن أعطي ريض وإن مل يعط سخط:☺قوله 

طه عن السعي واحلركة, وسّوغ الدعاء عليه كونه قرص عمله عىل مجع الدنيا واشتغل هبا عن الذي أمر الدعاء عليه بام يثبِّ 
 عليه باالنتكاسة وعدم تيرس األمور له حتى يف إخراج الشوكة من جسمه ابه من التشاغل بالواجبات واملندوبات, فدع

ه أسهل ما يتصور من ا   .ملعاونة, فإذا انتفى ذلك األسهل انتفى ما فوقه بطريق األوىلأل
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يَمانَ    .)١(»اْإلِ
  فع العني واآلفات عنهم؟ ما حكم ما يعلِّقه اجاس): ١٠٣(س 

ري هلا إال بإذن اهللا فهـذا  حيفظ اإلنسان من الرضر وال تأثإذا كان تعليقهم هلا لظنهم أهنا سبٌب : ج
األســباب ا مل يــأذن بــه اهللا, وا لــذلك, وهــم قــد اختــذوها ســببً مــن الــرشك األصــغر ألن اهللا مل جيعلهــا ســببً 

  . مع عدم االعتامد عليه☺ال جيوز منها إال ما أباحه اهللا ورسوله التي تدفع البالء 
ه ال يدفع وإما إن كان تعليقهم هلا العتقادهم أهنا تدفع العني والبالء  بنفسها فهذا رشك أكرب, أل

فََرَءيۡ  قُۡل ﴿ : البالء ويكشف السوء إال اهللا, قال اهللا تعاىل
َ
ا ُتمأ ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُعونَ تَدۡ  مَّ َراَدِنَ   إِنۡ  َّ

َ
ُ ٱ  أ َّ 

ِ  ُت ِشَفٰ َكٰ  ُهنَّ  َهۡل  بُِضٍّ  ِه وۡ  ۦٓ ُضّ
َ
َراَدِن  أ

َ
ٰ ُممۡ  ُهنَّ  َهۡل  ةٍ بِرَۡحَ  أ ۖ ٱ ِبَ َحـسۡ  قُـۡل  ۦۚ تِهِ رَۡحَ  ُت ِسَك ُ  هِ َعلَۡيـ َّ

 ُ ۡ ٱ َيَتَوكَّ ُونَ ل ُ ٱ َك َسسۡ َيمۡ  ن ﴿: , وقـال]٣٨: الزمر[ ﴾٣٨ ُمَتَوّكِ َ  بُِضّٖ  َّ َّ  ۥٓ َلُ  َكِشـَف  فَـ ِ  ن ُهـَوۖ  إ
ٰ  َفُهوَ  ِبَۡيٖ  َك َسسۡ َيمۡ  َ َ  ِ عام[ ﴾قَِديرٞ  ءٖ َشۡ  ُكّ   .]١٧: األ

  : النهي عن تعليق مثل هذه األشياءوقد وردت أحاديث يف
ِ وَل سُ  رَ ُت عْ مِ سَ : اَل قَ   ؓ رٍ مِ  َخ ِن  بْ ةَ بَ قْ قُ  نْ قَ  َيـمَّ ، فَـَال َمْن َيَعلََّق تَِميَمةً «: وُل قُ فَ ☺   ابَّ

َ
 أ

،ُ َ  ُ ُ ابَّ َ  ُ   .)٢(» َوَمْن َيَعلََّق وََدَعًة، فََال وََدَع ابَّ
 دْ قَ  فَ َمْن َيَعلََّق تَِميَمةً «: ويف رواية

َ
  .)٣(»كَ رْشَ  أ

 قهـــــا عـــــىل أوالدهـــــم يتقـــــون هبـــــا العـــــني بـــــزعمهم, فأبطلهـــــاخـــــرزات كانـــــت العـــــرب تعلّ والتميمـــــة 
  .اإلسالم

  .قون به العني خيرج من البحر يشبه الصدف, يتَّ يشءٌ والوَدعة 

                                                 

  .حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه, ووافقه الذهبي:  وقالاكم واحل, والطرباين, والبيهقي,رواه أبو داود )١(
إســناده جيــد, : رتهيــب وال ووافقــه الــذهبي, وقــال املنــذري يف الرتغيــب,صــحيح اإلســناد:  عنــهواحلــاكم وقــال ,رواه أمحــد )٢(

 . ثقاتمرجاهلرواه أمحد وأبو يعىل والطرباين و: وقال اهليثمي يف املجمع
 وقـــال املنـــذري يف الرتغيـــبرواه أمحـــد والطـــرباين ورجـــال أمحـــد ثقـــات, : عوقـــال اهليثمـــي يف املجمـــرواه أمحـــد, واحلـــاكم, ) ٣(

 .ورواة أمحد ثقات: والرتهيب
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  ؓنْيٍ َص  حُ ِن  بْ انَ رَ مْ  عِ نْ قَ 
َ
ِ وَل سُ  رَ نَّ  أ برَْصَ بَلَ َعُضِد رَُجٍل َحلَْقـةً ☺  ابَّ

َ
َراُه قَـاَل  ( أ

ُ
: أ

َها َال تَِزيـُدَك إِالَّ َوْهنًـا، انِْبـْذَها «: قَاَل . ِمَن الَْواِهنَةِ : قَاَل . »! َما َهِذهِ؟!َوحْيََك  «: ، قَاَل )ِمْن ُصْفرٍ  َما إِغَّ
َ
أ

بًَدا
َ
فْلَْحَت أ

َ
إِنََّك لَْو ِمتَّ َويِهَ َعلَيَْك َما أ

  .)١(»َقنَْك؛ فَ
ِهنـ[ : داتاقال أبو السع  وقيـل هـو مـرض , يأخـذ يف املنكـب ويف اليـد كلهـا فريقـى منهـارٌق ِعـة الوا
ــ عُ  وربــام,يأخــذ يف العــضد  وهــي تأخــذ الرجــال دون , خــرز الواهنــة مــن اخلــرز يقــال لــهق عليهــا جــنٌس ّل

ــه إنــام اختــذها عــىل أهنــا تعــصمه مــن األمل,النــساء  فكــان عنــده يف معنــى الــتامئم املنهــي , وإنــام هنــاه عنهــا أل
  .ـه.ا)٢(]عنها

  ؟»َال َعْدَوى َوَال َصَفَر َوَال َهاَمةَ « الواردة يف احلديث الصحيح »َال َعْدَوى«ما معىن ): ١٠٤(س 
ِ ُهَريَْرةَ : احلديث كام جاء يف الـصحيحني: ج

َ
َال َعـْدَوى « ☺ قَاَل اجَّـيِبُّ : قَاَل  َؓقْن أ

ٌّ يَا رَُسو»َوَال َصَفَر َوَال َهاَمةَ  ِ ْعَرا
َ
ِ  َفَقاَل أ بَـاُء :َل ابَّ غََّهـا الظِّ

َ
ْمـِل َكك بِـِل تَُكـوُن يِف الرَّ  َفَما بَاُل اْإلِ

ْجَرُب 
َ
ِ ، َفيُْجِرُبَها،َفيَُخاِلُطَها اْكَِعرُي اْأل َل « :☺ َفَقاَل رَُسوُل ابَّ وَّ

َ
ْعَدى اْأل

َ
  .)٣(»؟َفَمْن أ

مرضــــه, به مثــــل يــــصيهــــي مــــا ُيعــــدي, أي انتقــــال املــــرض مــــن صــــاحب الــــداء إىل غــــريه ف :العــــدوى
  .  أو غريها, أو الوباء الكبدي, أو احلصبة, الرئويكاجلرب الذي يصيب البعري, أو الُسّل 

ه ُيعديداء يصيب البطن ويؤذيه, : الَصَفر   .كان العرب يزعمون أ
هــا ناعيــة لــه نفــسه أو بعــض أهلــهةقيــل هــي البومــ: اهلامــة ,  كانــت إذا ســقطت عــىل دار أحــدهم يرا

إن القتيـل إذا قتـل , وقيـل ت تعتقد أن عظـام امليـت وقيـل روحـه تنقلـب هامـة تطـري أن العرب كانوقيل
  .خيرج له طائر يسمى اهلامة فيقول اسقوين اسقوين حتى يؤخذ بثأره

ى لغـــريهاملـــرض ال  أنأي: ومعنـــى ال عـــدوى ـــؤثِّر بنفـــسه ويتعـــدَّ , ; بـــل بتقـــدير اهللا وأمـــره بطبعـــه ُي
ًضـــوهـــذا نفـــي وإبطـــال مـــا كـــان يعتقـــده النـــاس  ا ُتعـــدي بطبعهـــا وأن هلـــا تـــأثًريا  يف اجلاهليـــة أن هنـــاك أمرا

, وال خملــص مــن , فــريون أن خمالطــة صــاحب املــرض املعــدي تــؤدي إىل اإلصــابة بــاملرض حــتًام مــستقًال 
                                                 

  . وأقره الذهبي,صحيح اإلسناد: نه ع واحلاكم وقال,رواه ابن حبان) ١(
  . اجلزري البن األثري واألثرالنهاية يف غريب احلديث) ٢(
   . ومسلم,رواه البخاري) ٣(
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اإلصــابة بــه إال باالبتعــاد عنــه, والــصحيح أن املــرض قــد ُيعــدي وقــد ال ُيعــدي وكــل ذلــك ال يكــون إال 
شاء اهللا أن يـصيبه املـرض أصـابه ومـن شـاء أال يـصيبه ال يـصيبه, وهـذا كـسائر بإرادة اهللا وقدره, فمن 

َفَما « :ا عـىل األعـرايب الـذي قـال يف احلديث الـسابق ردً ☺رسول اهللا األمراض األخرى, وهلذا قال 
ْجـَرُب 

َ
بَاُء َفيَُخاِلُطَهـا اْكَِعـرُي اْأل َها الظِّ غَّ

َ
ْمِل َكك بِِل تَُكوُن يِف الرَّ فقـال رسـول اهللا  » َفيُْجِرُبَهـابَاُل اْإلِ

َل « :☺ وَّ
َ
ــَدى اْأل ْع

َ
ــْن أ األول بــدون عــدوى, بــل نــزل مــن عنــد اهللا أصــاب يعنــي أن املــرض , »؟َفَم
 بمشيئة اهللا وقدرهانتقل   فقدإىل غريه; فكذلك إذا انتقل .  
 اء يفــــد جـــقـح, فــيــحـــض إىل الـصـــريــــن املــــرض مــــال املــــقــود انتــــي وجــــفــث نــديــــى احلـــنــعــس مــيــول

ــِصحٍّ َال «: الــصحيحني حــديث ــرٌِض بَلَ ُم ــورُِد ُمْم  ال يــورد صــاحب اإلبــل املريــضة عــىل أي .)١(» يُ
, لكـن ال تـأثري ا للـبالء سـببً جعلهـا اهللاب األسـباب التـي مـن بـاب جتنـُّ, وهـذا صاحب اإلبل الصحيحة

ابه أو أصاب إبله هـو ميل عليه أن ما أص من وساوس الشيطان الذي يُ احذرً لك هلا إال بإذن اهللا, وكذ
ن لـــيس معنـــى لكـــ مـــن أســـباب انتقـــال املـــرض, ومخالطـــة املـــريض للـــصحيح ســـبٌب  ف.بـــسبب العـــدوى

ه واقعٌ    .حمالة, بل ال يقع إال إذا شاء اهللا  الذلك أ
ـًض  َسـدِ َوفِرَّ ِمْن الَْمْجُذوِم َكَمـا«: اوقـد جـاء يف الـصحيح أ

َ
فقـد تكـون خمالطـة . )٢(» تَِفـرُّ ِمـْن اْأل

 إذا هينتقــل املــرض مــن املجــذوم إليــ  فيتجنــب اإلنــسان خمالطتــه لــئّال ,ا لإلصــابة بــاملرضاملجــذوم ســببً 
  .  خيالط الصحيح املريض املجذوم وال يصيبه يشءوقد, اختلط به
قيـة مـن وقـوع الـرش, األسـبابب يأخـذ لـه أن  جيـوز ولكـن,أن يعتقد العدوىللمسلم جيوز فال   الوا

  كـاجلرب واجلـذام ,شى انتقالـه منـه إىل الـصحيح بـإذن اهللا وذلك بالبعد عمن أصيب بمرض ُخي 
  . وغريمها

ومــن قــوي توكلــه وثقتــه بــاهللا وأراد أن خيــالط املــرىض فــال حــرج وال مــانع مــن ذلــك, فقــد جــاء يف 
ِ : األثـر نَّ رَُسـوَل   َؓقْن َجابِِر بِْن َقبِْد ابَّ

َ
ِ أ ْدَخلَـُه َمَعـُه يِف ☺ ابَّ

َ
َخـَذ نِيَـِد جَمْـُذوٍم فَأ

َ
  أ

                                                 

  .رواه البخاري, ومسلم) ١(
  .رواه البخاري) ٢(
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ِ  «: ُعمَّ قَاَل ،الَْقْصَعةِ  ً لُكْ ِۢ ابَّ ِ َوتََوالكُّ   .واهللا أعلم)١(» َعلَيْهِ  ثَِقًة بِابَّ
  ما معىن الطرية واحكطري؟ وما حكمها؟): ١٠٥(س 

ة والتطّ : ج  من رؤيـة أو سـامع يشء معـني مل جيعلـه اهللا ري هو التشاؤم وتوقع حصول املكروهالطَِّريَ
 فـإذا طـار جهـة اليمـني استبـرشوا ومـضوا فكـانوا يزجـرون الطـريا لـذلك, وهـو مـن عمـل اجلاهليـة, سببً 

ـزربط متاعـه يـ  أحـدهم, حتـى إن فيرتكون ما عزموا عليـهتطريوايف أمرهم, وإذا طار جهة اليسار   وجيهِّ
 لغراب, مثل اا ال يناسبهمشيئً كانوا يتشاءمون إذا رأوا مه, و فريجع عن عزراحلته يريد السفر فيتطري

  .ما أشبه ذلكطائر البوم, وأو احلامر األسود, أو مقطوع الذنب, أو 
واعالطرية و من تعّلق القلب عىل غري اهللا تعاىل, وقد كان أهل اجلاهلية   الرشك ملا فيهانوع من أ

 إذا عملــوا بموجبهــا, فنفاهــا الــشارع وأبطلهــا وأخــرب ا دفع عــنهم ًرض  أو تــانفًعــ يعتقــدون أهنــا جتلــب هلــم
ه ال تأثري هلا يف جلب نفع أو دفع رض   .أ

رأى مــا يتــشاءم بــه أال يرجــع عــن  مــن التطــري أو وجــد يف صــدره شــيًئاوهلــذا جيــب عــىل اإلنــسان إذا 
هــا تــي جيرّ عــىل اهللا ويعتمــد عليــه, وأن ال يبــايل هبــذه األوهــام ال  بــل يمــيض يف حاجتــه ويتوكــل,حاجتــه

,  بيـده الـرض والنفـع, وبيـده العطـاء واملنـع وحـدهفـاهللاإليـه ليـضعف إيامنـه ويوقعـه يف الـرشك, الـشيطان 
ْته الطِّ  ة عـن أمـره وامتنـع هبـا ممـا عـزم عليـه فقـد وقـع يف الـرشك, وفـتح عـىل نفـسه بـاب اخلـوف َري فمن ردَّ

  .والتعلق بغري اهللا وصار فريسة للشيطان
  : التطري آثار كثرية منهاوقد ورد يف النهي عن

 نْ قَ 
َ
َة َوَال َهاَمَة َوَال َصَفرَ َال «: اَل قَ ☺  يِبِ  اجَّ ِن عَ  ؓ ةَ رَ يْ رَ  هُ ِ  أ   .)٢(» َعْدَوى َوَال ِطرَيَ

  ؓنْيٍ َص  حُ ِن  بْ انَ رَ مْ  عِ نْ قَ 
َ
َ وَل سُ  رَ نَّ  أ يِت « : قَاَل ☺  ابَّ مَّ

ُ
لًْفـا يَْدُخُل اجْلَنََّة ِمْن أ

َ
 َسبُْعوَن أ

ِ . » ِحَساٍب بَِغرْيِ  يَن َال  «: قَاَل ؟قَالُوا َمْن ُهْم يَا رَُسوَل ابَّ ِ
َّ قُوَن وَ ُهُم ا ُوَن َوَال َال  يَْسرَتْ  يَْكتَُووَن  َفتََطريَّ

ُونَ    .)٣(»وبََلَ َربِِّهْم َفتََولكَّ
                                                 

  .جاهصحيح اإلسناد ومل خيرّ هذا حديث  :ورواه احلاكم وقال, حديث غريب:  وقال عنهالرتمذيو ,أبو داود رواه) ١(
   . ومسلم, رواه البخاري)٢(
    . ومسلم,رواه البخاري) ٣(



                                                                                    
 

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

ِ دِ بْ  قَ نْ قَ  ِ وُل سُ  رَ اَل  قَ :اَل قَ   ؓ ودٍ عُ سْ  مَ ِن  بْ  ابَّ ةُ  «:☺  ابَّ رَيَ ْكِ  ِمَن االطِّ  ،َوَما ِمنَّا إِالَّ . »لرشِّ
 ِ

َ يُْذِهبُُه بِاحكََّولكُّ   .)١(َولَِكنَّ ابَّ
ِ ،َوَما ِمنَّا إِالَّ «وقوله 

َ يُْذِهبُُه بِاحكََّولكُّ قـع يومـا منـا إال وقـد  هذا كالم ابـن مـسعود, أي » َولَِكنَّ ابَّ
  . ا اهللا ذلك عنّ ا توكلنا عىل اهللا وآمنا به, أذهبولكن ملّ , يف قلبه يشء من ذلك

ِ دِ بْ  قَ نْ قَ  ِ ولِ سُ  رَ اَل قَ : اَل قَ  ¶و رٍ مْ  قَ ِن  بْ  ابَّ تْهُ «: ☺  ابَّ ُة ِمْن َحاَجٍة، َفَقْد َمْن رَدَّ رَيَ  الطِّ
رْشَكَ 

َ
ِ : ، قَالُوا»أ اَرُة َذلَِك؟ قَاَل يَا رَُسوَل ابَّ َحُدُهمْ  «:، َما َكفَّ

َ
ْن َفُقوَل أ

َ
 ، َوَال  َخـرْيُكَ  َخـرْيَ إِالَّ َال اللَُّهمَّ : أ

َ َلرْيُكَ ، َوَال  َطرْيُكَ َطرْيَ إِالَّ  َ   .)٢(» إِ
ليَِمِّ  احْلَ ِن  بْ ةَ يَ اوِ عَ  مُ نْ قَ  ُمـوًرا ُكنَّـا نَـْصنَُعَها يِف :اَل قَ   ؓ َكِم السُّ

ُ
ِ أ   قُلْـُت يَـا رَُسـوَل ابَّ

 ِ
ْ
انَ اجْلَاِهِليَِّة ُكنَّا نَأ تُوا الُْكهَّ  «:قَاَل .  الُْكهَّ

ْ
ُ  قُلُْت ُكنَّ :قَاَل . »انَ فََال تَأ ْ  «:قَـاَل . ا َغتََطريَّ َ ـُدُه َذاَك  ٌء جَيِ

َحُدُكْم يِف 
َ
نَُّكمْ  َغْفِسِه فََال أ   .)٣(» يَُصدَّ

 ثَالٌث َال « :☺ ول اهللاسـقـال ر
ُ
يِت ِزَماٌت ِأل ةُ : مَّ رَيَ نِّ ، َواحْلََسدُ الطِّ َمـا : ، َفَقاَل رَُجـٌل »، وَُسوُء الظَّ

ْن ُهَو ِفيِه؟ قَاَل يُْذِهبُُهنَّ يَا رَسُ  ِ ِممَّ ـْق، َوإَِذا «: وَل ابَّ ، َوإَِذا َظنَنَْت فَـال حُتَقِّ َ إَِذا َحَسْدَت فَاْستَْغَفِر ابَّ
َْت فَاْمِض    .)٤(»َيَطريَّ

  ة والفأل احلسن؟رَي ما الفرق بني الطِ ): ١٠٦(س 
   .ن هباعجبه ويتيمَّ  وتُ ههو أن يسمع اإلنسان الكلمة الطيبة فتُرسُّ الفأل : ج
 نْ قَ 

َ
ُل َال  «:وُل قُ فَ  ☺ يِبَّ  اجَّ ُت عْ مِ  سَ َل اقَ   ؓ ةَ رَ يْ رَ  هُ ِ  أ

ْ
َة وََخرْيَُها الَْفأ ِقيَل يَا رَُسـوَل . » ِطرَيَ

                                                 

حـديث صـحيح سـنده, ثقـات رواتـه, وأقـره : هذا حديث حسن صحيح, وقـال احلـاكم:  وقال, والرتمذي,داود رواه أبو) ١(
   .الذهبي

سن, وفيـــه ضـــعف, وبقيـــة رواه أمحــد والطـــرباين, ويف ســـنده ابـــن هليعـــة, وحديثــه حـــ: رواه أمحــد, وقـــال اهليثمـــي يف املجمـــع) ٢(
   .رجاله ثقات

 .رواه مسلم) ٣(
فيــــه إســــامعيل بــــن قــــيس :  يف املجمــــعيوقــــال اهليثمــــ.  ؓ  املعجــــم الكبــــري عــــن حارثــــة بــــن الــــنعامن يفرواه الطــــرباين) ٤(

صار   .  ضعيفياأل
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 ِ ُل  َوَما:ابَّ
ْ
َحُدُكمْ اللَْكَِمُة الصَّ  «: قَاَل ؟ الَْفأ

َ
  .)١(»احِلَُة يَْسَمُعَها أ

 نْ قَ 
َ
َ  أ   ؓ ٍس ن

َ
ِ يِبَّ  نَ نَّ  أ َة َوُيْعِجبيُِن  َعْدَوى َوَال َال  «:اَل  قَ  ☺ ابَّ ُل اللَْكَِمُة احْلََسنَُة  ِطرَيَ

ْ
 الَْفأ

يِّبَةُ اللَْكَِمةُ    .)٢(» الطَّ
 أو يـسمع مـن هـو يفه ذلـك,  يا معاىف فيـرسُّ ,يا سليم: ومن أمثلة ذلك أن يسمع املريض من يقول

يـا واجـد, أو يـا نـاجح أو :  ضـالة مـن يقـوليا فرج, يا نجاح, أو يسمع من يبحـث عـن: ضيق من يقول
  .  فيرسه ذلك ويتفاءل به,يا موفق
 نْ قَ 

َ
َ  أ ِ  مَ ِن  بْ ِس ن    ؓ ٍك ال

َ
ْن يَْسَمَع يَا َراِشُد يَـا ☺ يِبَّ  اجَّ نَّ أ

َ
 اَكَن ُفْعِجبُُه إَِذا َخَرَج حِلَاَجٍة أ

يحُ    .)٣(جَنِ
ِ دِ بْ  قَ نْ قَ   نْ  بُريَْدة قَ ِن  بْ  ابَّ

َ
 يهِ نِ  أ

َ
ْ  اَكَن َال ☺ يِبَّ  اجَّ نَّ  أ َ ُ ِمْن    َواَكَن إَِذا َنَعَث َخِمًال ،ءٍ  َفتََطريَّ

َل َعِن اْسِمهِ 
َ
ْعَجبَ ،َسأ

َ
إَِذا أ

 َكَراِهيَـُة  َوإِْن َكـِرَه اْسـَمُه ُريِيَ ،هِ  وَْجهِ  برِْشُ َذلَِك يِف ُه اْسُمُه فَِرَح بِِه َوُريِيَ  فَ
َل َعِن اسْ ، وَْجِههِ َذلَِك يِف 

َ
ْعَجبَهُ ،ِمَها َوإَِذا َدَخَل قَْرَيًة َسأ

َ
  بِـرْشُ َذلِـَك يِف  اْسُمَها فَـِرَح بَِهـا َوُريِيَ  فَإِْن أ

  .)٤( وَْجِههِ  َكَراِهيَُة َذلَِك يِف  َوإِْن َكِرَه اْسَمَها ُريِيَ ،هِ وَْجهِ 
 من التشاؤم وتوقع الـرش وهـذا مـن سـوء الظـن بـاهللا, وهـي الطرية أن : والفرق بني الطرية والفأل

عــــن مــــراده , وضــــعف توكلــــه عــــىل اهللا, ورجوعــــه  واعــــتامده عليــــه بــــهاملتطّري توجــــب تعلــــق اإلنــــسان بــــ
ـواع الـرشك من أجل ما رأىوحاجته  ألن القلـب يتعلـق ; أو سمع وتشاءم به, وهي حمرمة ونـوع مـن أ

  .ا يف دفع الرض وجلب النفع, وقد سبق احلديث عنهابيشء مل جيعله اهللا سببً 
جــاء فيــه وتوقــع اخلــري, والتفــاؤل بــاخلري يــرشح الــنفس, فهــو مــن حــسن الظــن بــاهللا والر الفــأل أمــا

ـــ املتفائـــل يزيـــدو  واإلنـــسان يرجـــو بالفـــأل احلـــسن حـــصول حاجتـــه بيـــرس وســـهولة ا,ا ونـــشاطً قـــوة وثباًت
   .بتوفيق اهللا ومنِّه وحسن ظنه بربه
                                                 

  . ومسلم,رواه البخاري) ١(
  . ومسلم,رواه البخاري )٢(
  . صحيح هذا حديث حسن غريب:رواه الرتمذي وقال) ٣(
  . ابن حجر يف الفتح إسناده, وحسنوابن حّبان وصححه, والبيهقي والنسائي, , وأمحد,رواه أبو داود) ٤(
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  . وال يقدح يف توحيد اإلنسان وصدق توكله عىل ربهوالفأل احلسن مستحٌب 
 عـــىل اهللا فيـــسمع الكلمـــة ا أو يعـــزم عليـــه متـــوكًال أمـــرً املـــسلم و أن يفعـــل  هـــستحبُيـــل الـــذي أوالفـــ

  .يا نجيح يا مفلح يا سعيد يا منصور ونحو ذلك: مثل أن يسمعويستبرش هبا, ه احلسنة التي ترسُّ 
ه ملا ج:جاء يف صحيح البخاريمثل ما   صلح ☺ع رسول اهللا ــليكتب ميل بن عمرو ــاء سهــ أ

ْمِرُكمْ «: ☺ اهللا احلديبية, قال رسول
َ
  . باسم سهيلفاؤًال , ت)١(»لََقْد َسُهَل لَُكْم ِمْن أ

ْ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 يِف ثََالثَـةٍ « :وُل ُقـفَ  ☺ يِبَّ  اجَّـُت عْ مِ  سَ اَل قَ  ¶ رَ مَ  قُ ِن  بْ  ابَّ   يِف :إِغََّمـا الـشُّ
ةِ ،الَْفَرِس 

َ
ارِ ، َوالَْمْرأ َّ   .)٢(» َوا

ـــًض  ـــ« : قـــال☺ أن رســـول اهللا اوعـــن ابـــن عمـــر أ ْؤُم يِف إِْن اَكَن ال ْ شُّ َ ـــيِف ،ءٍ   ـــرَ  فَ  ،ِس  الَْف
ةِ ،َوالَْمْسَكِن 

َ
  .)٣(» َوالَْمْرأ

ة والــدارالفــرس (ومعنــى احلــديث أن هــذه األشــياء الثالثــة    وٌرش قــد يكــون يف بعــضها شــؤمٌ ) واملــرأ
 هــو الــذي خلــق هــذه األشــياء وخلــق , عــىل مــن صــاحبها أو ســاكنها, وذلــك بتقــدير اهللا ورضرٌ 

ــه خيلــق أشــياء مباركــةالــشؤم وجعلهــا ســبًبافيهــا   ال يلحــق مــن قارهبــا منهــا  للــرضر عــىل مــن قارهبــا, كــام أ
  .خلق سائر األسباب وربطها بمسبباهتاوكل ذلك بقضائه وقدره كام ,  وال ٌرش شؤمٌ 

 ,فلــيعلم أن هــذا بتقــدير اهللا وحكمتــه الثالثــة فمــن حــصل لــه الــرضر بــسبب مقاربتــه إلحــدى هــذه
ة  مــــع هــــذا لكــــنوتــــب لــــه,  مــــا كُ فــــال يــــصيبه إال,  مكتــــوب عليــــهرٌ فهــــو مقــــدّ  فــــال مــــانع مــــن مفارقــــة املــــرأ
 وذلــــك مــــن بــــاب البعــــد عــــن أســــباب , وقــــدره مــــع اإليــــامن بقــــضاء اهللا, أو الــــدار, أو الدابــــة,املــــشئومة

والـرض بيـد اهللا   له تركـه ومفارقتـه مـع اعتقـاد أن النفـع جاز    منها ترضر اإلنسان من يشءٍ متىف الرضر,

                                                 

 . رواه البخاري)١(
   . ومسلم,رواه البخاري) ٢(
     .رواه مسلم) ٣(
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اهللا تعاىل فيهـا مـن   ما يقدره بركتهاإنام شؤمها و, األشياء ليس هلا بنفسها تأثري   , وأن هذه▐
  .ورش   خري

ة التـــي مل تناســـبه, أومل يناســـبه, أو طّلـــ البيـــت الـــذي خـــرج عـــنفـــإذا  ـــًض تـــركق املـــرأ ا التـــي مل  الدابـــة أ
  .ةَري تناسبه فليس هذا من الطِ 

 نْ قَ 
َ
َ  أ ِ  مَ ِن  بْ ِس ن ِ :قَاَل رَُجٌل : اَل ، قَ  ؓ ٍك ال  إِنَّا ُكنَّا يِف َداٍر َكِثرٌي ِفيَهـا َعـَدُدنَا، ، يَا رَُسوَل ابَّ

ْمَواُجَا، َفتََحوَّ 
َ
ْمَواُجَاَوَكِثرٌي ِفيَها أ

َ
ْخَرى َفَقلَّ ِفيَها َعَدُدنَا، َوقَلَّْت ِفيَها أ

ُ
ِ ،ْجَا إِىَل َداٍر أ  َفَقاَل رَُسـوُل ابَّ

  .)١(»َذُروَها َذِميَمةً «: ☺
فأمرهم بالتحول عنها, ألهنم كانوا فيها عىل استثقال لظلها واستيحاش, فـأمرهم [ : البغويقال 

  .)٢(] الكراهية, ال أهنا سبب يف ذلك ما جيدون منمباالنتقال ليزول عنه
 ملـا وقـع يف نفوسـهم مرهم برتكها والتحول عنهـا إبطـاًال قد حيتمل أن يكون إنام أ[ : وقال اخلطايب

 فـإذا حتولـوا عنهـا انقطعـت مـادة ذلـك الـوهم وزال ,من أن املكروه إنـام أصـاهبم بـسبب الـدار وسـكناها
  .)٤(]أعلم واهللا , من الشبهة فيها)٣(همامرَ ما كان َخ 
  ما حكم السحر؟): ١٠٨(س 

ــ: ج ومنــه مــا يــؤثر يف القلــوب , م وال بخيــال, ولــه تــأثري بــإذن اهللا تعــاىلوهْ الــسحر حقيقــة ولــيس بِ
 , وكثـريٌ , وهـو عمـل شـيطاين وتـأثريه يقـع بـإذن اهللا,ق بني املـرء وزوجـهفرِّ مرض ويقتل ويُ واألبدان فيُ 

  . مما يغضب اهللا اجلن والشياطني بام حتب منه ال يتوصل إليه إال بالرشك والتقرب إىل 
 ويف  من علم الشياطني وعملهم,وتعلُّم السحر وتعليمه والعمل به حرام وهو من الكبائر, وهو

ْ ٱوَ  ﴿:  قال تعاىلا بالكفر والرشك,الغالب يكون مقرونً  َبُعوا ْ َتتۡ  َما تَّ َيٰ ٱ لُوا ٰ  ِطيُ لشَّ َ ٰ ُسلَيۡ  كِ ُملۡ  َ  َنۖ َم

                                                 

وقـــال ابـــن  الكـــربى, والبخـــاري يف األدب املفـــرد, والـــضياء يف األحاديـــث املختـــارة, والبيهقـــي يف الـــسنن, داود رواه أبـــو) ١(
  .صححه احلاكم: حجر يف الفتح

  . للبغوي رشح السنة)٢(
 . قاربه وخالطه:خاَمَر اليشءَ  )٣(
  . للخّطايب معامل السنن)٤(
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ٰ  نُ َمٰ ُسلَيۡ  َكَفرَ  َوَما َيٰ ٱ ِكنَّ َوَل ْ  ِطيَ لشَّ حۡ ٱ لَّاَس ٱ ُيَعّلُِمونَ  َكَفُروا ٓ  رَ لّسِ نزَِل  َوَما
ُ
َ  أ ۡ ٱ َ  َملََكۡيِ ل

ٰ  ُروَت َهٰ  بَِبابَِل  َحدٍ  ِمنۡ  ُيَعّلَِمانِ  َوَما ُروَتۚ َوَم
َ
ٰ  أ ٓ  َحتَّ َ َ  َنةٞ فِتۡ  نُ َنۡ  إِنََّما َيُقو ۖ تَكۡ  فَ  َفَيَتَعلَُّمونَ  ُفۡر

ۡ ٱ َبۡيَ  ۦبِهِ  ُيَفّرِقُونَ  َما ُهَماِمنۡ  ٓ  ُهم َوَما ۦۚ ِجهِ َوَزوۡ  ءِ َمرۡ ل َحدٍ  ِمنۡ  ۦبِهِ  ّرِينَ بَِضا
َ
َّ  أ ِ ِۚ ٱ نِ بِإِذۡ  إ  َوَيَتَعلَُّمونَ  َّ

َ  يَُضُُّهمۡ  َما ْ  َولََقدۡ  يَنَفُعُهمۚۡ  َو ٰ شۡ ٱ لََمنِ  َعلُِموا ِ ٱ ِف  ۥَلُ  َما هُ َتَ ٰ  ِمنۡ  ِخَرة وۡ  َما َس َلِئۡ وَ  قٖۚ َخَل ْ َشَ  ۦٓ بِهِ  ا
نُفَسُهمۚۡ 

َ
ْ  لَوۡ  أ َما ﴿: , وقال تعاىل]١٠٢: البقرة[ ﴾١٠٢ لَُمونَ َيعۡ  َكنُوا ْ  إِنَّ َ  ِحرٖۖ َسٰ  دُ َكيۡ  َصَنُعوا  لِحُ ُيفۡ  َو
اِحرُ ٱ َتٰ  ُث َحيۡ  لسَّ

َ
  .]٦٩: طه[ ﴾٦٩ أ

ه سمى السحر كفرً ويف اآلية دليل أن الساحر كافرٌ : قال أبو الليث   .)١(ا  أل
 نْ قَ 

َ
  ؓ ةَ رَ يْ رَ  هُ ِ  أ

َ
ِ وَل سُ  رَ نَّ  أ بَْع الُْموبَِقاِت  «:اَل قَ  ☺  ابَّ ِقيـَل يَـا رَُسـوَل . »اْجتَنِبُوا السَّ

ِ َوَما ُهنَّ  ِ  «: قَاَل ؟ابَّ ُْك بِابَّ ْحرُ ،الرشِّ يِت ، َوالسِّ ُ إِالَّ  َوَقتُْل اجَّْفـِس الَـّ َم ابَّ ْكـُل َمـا، بِـاحْلَقِّ  َحـرَّ
َ
ِل  َوأ

َتِيمِ 
ْ َبا،ا ْكُل الرِّ

َ
ِّ ، َوأ َو   .)٢(» َوقَْذُف الُْمْحَصنَاِت الَْغافَِالِت الُْمْؤِمنَاِت ، يَْوَم الزَّْحِف  َواحكَّ
  فـإن الـسحر باطـٌل  ال يف العـالج وال غـريه,ال جيوز استخدام الـسحر ألي غـرض مـن األغـراضو

  .ه بام أباح هلم عام حرم عليهما إىل اخلري, واهللا تعاىل قد أغنى عبادال يكون طريقً و
ِ دِ بْ  قَ ِن  بْ رِ ابِ  جَ نْ قَ  ِ وُل سُ  رَ َل ئِ  سُ :اَل  قَ  ؓ  ابَّ ُهَو ِمْن َقَمـِل  «:اَل قَ  فَ ةِ رْشَ  النُّ ِن  عَ ☺  ابَّ

يَْطانِ    .)٣(»الشَّ
  . عن املسحور بالسحر هي حل السحر: رشة املذكورة يف احلديثوالنُّ 

  .ذات الرشعيةوالتعوّ ية املباحة والرقية  بالقرآن الكريم واألدوجوالسحر يعالَ 
  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
 يظهـر اإليـامن ويـبطن الكفـر, وهـذا وهـو أن: النفـاق األكـرب وهـو النفـاق االعتقـادي :النوع األول

                                                 

  . تفسري السمرقندي)١(
  . ومسلم,رواه البخاري) ٢(
  . حجر يف الفتحنبانه حسداود, و  وأبو,رواه أمحد) ٣(



                                                                                    
 

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

: , قـال وكـان يف الـدرك األسـفل مـن النـارمات عليه مـات عـىل الكفـرومن  من امللة, النوع خمرج
ۡ ٱ إِنَّ  ﴿ رۡ ٱ ِف  فِقِيَ ُمَنٰ ل  ٱ كِ لَّ

َ
  .]١٤٥: النساء[ ﴾١٤٥ نَِصًيا لَُهمۡ  َتِدَ  َولَن لَّارِ ٱ ِمنَ  َفلِ سۡ ۡل

 َءاَمنَّـا َيُقـوُل  َمـن اِس لَّ ٱ َوِمنَ  ﴿: ا من صفات املنـافقني, كقولـه تعـاىل كثريً  وقد ذكر اهللا
 ِ ِ ٱب َّ  ِ َ ٱ ِدُعونَ يَُخٰ  ٨ ِمنِيَ بُِمؤۡ  ُهم َوَما ِخرِ ٱ مِ وۡ ۡلَ ٱَوب ِينَ ٱوَ  َّ ْ  لَّ ٓ  َدُعونَ َيۡـ َوَما َءاَمُنوا َّ ِ نُفـَسُهمۡ  إ

َ
 أ

َرٞض  قُلُوبِِهم ِف  ٩ ُعُرونَ يَشۡ  َوَما ُ ٱ فََزاَدُهمُ  مَّ ۖ َمَرٗض  َّ ۢ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  ا ِلُم
َ
ْ  بَِما أ  َذا ١٠ ِذبُونَ يَكۡ  َكنُوا

ْ ُتفۡ  َ  لَُهمۡ  قِيَل   ٱ ِف  ِسُدوا
َ
ْ قَالُوٓ  ِض ۡرۡل َما ا ٓ  ١١ لُِحونَ ُمۡص  نُ َنۡ  إِنَّ َ

َ
ۡ ٱ ُهمُ  إِنَُّهمۡ  أ ٰ  ِسُدونَ ُمۡفـل  َّ  ِكـنَوَل

ْ  لَُهمۡ  قِيَل  َذا ١٢ ُعُرونَ يَشۡ  ٓ  َءاِمُنوا ْ الُوٓ قَ  لَّاُس ٱ َءاَمنَ  َكَما نُؤۡ  ا
َ
ٓ  ِمنُ أ ٓ ٱ َءاَمنَ  َكَما َفَها ۗ لـسُّ ٓ  ُء َ

َ
 ُهـمُ  إِنَُّهـمۡ  أ

ٓ ٱ َفَها ٰ  ءُ لسُّ ْ  َذا ١٣ لَُمونَ َيعۡ  َّ  ِكنَوَل ِينَ ٱ لَُقوا ْ  لَّ ْ قَالُوٓ  َءاَمُنوا ْ َخلَوۡ  َذا َءاَمنَّا ا ٰ  ا َ ِ ْ قَالُوٓ  ِطينِِهمۡ َشَيٰ  إ  إِنَّا ا
َما َمَعُكمۡ    .]١٤−٨: البقرة[ ﴾١٤ زُِءونَ َتهۡ ُمسۡ  نُ َنۡ  إِنَّ

وهـو أن يتـصف املـسلم بـبعض الـصفات التـي : النفـاق األصـغر وهـو النفـاق العمـيل :النوع الثـاين
, الكـــذب يف احلـــديث, والغـــدر يف العهـــد, وإخـــالف الوعـــد: جعلهـــا الـــشارع أمـــارات عـــىل النفـــاق مثـــل

  .ال خيرج صاحبه من اإلسالموهذا النوع 
 َوَمْن اَكنَـْت ِفيـِه َخلَّـٌة ِمـنُْهنَّ ،ْرَبٌع َمْن ُكنَّ ِفيِه اَكَن ُمنَافًِقا َخالًِصاأَ « :ملسو هيلع هللا ىلص قـال رسـول اهللا

َّ يََدَقَها َث َكَذَب ،اَكنَْت ِفيِه َخلٌَّة ِمْن نَِفاٍق َح ْخلَـَف ، َوإَِذا َخَهَد َغَدرَ ، إَِذا َحدَّ
َ
 َوإَِذا ، َوإَِذا وََعـَد أ

  .)١(»َخاَصَم فََجرَ 
   إىل ثالث وسبعني فرقة؟ملسو هيلع هللا ىلصىن حديث افرتاق أمة حممد ما مع): ١١٠(س 

  :احلديث جاء بعدة روايات منها: ج
 نْ قَ 

َ
ِ :  قَاَل  ؓ ةَ رَ يْ رَ  هُ ِ  أ ْو ثِنْتَـنْيِ «:  ملسو هيلع هللا ىلصقَـاَل رَُسـوُل ابَّ

َ
 إِْحـَدى أ

َُهـوُد بَلَ ْ قَـِت ا اْفرَتَ
وْ 
َ
 إِْحَدى أ

قَِت اجََّصارَى بَلَ ـيِت بَلَ ثَـَالٍث وََسبِْعنَي فِْرقًَة، َوَيَفرَّ مَّ
ُ
ُق أ  ثِنْتنَْيِ وََسبِْعنَي فِْرقَـًة، َوَيْفـرَتِ

  .)٢(»وََسبِْعنَي فِْرقَةً 
                                                 

   . ومسلم,رواه البخاري) ١(
هــذا حــديث صــحيح عــىل رشط :  وقــالحــديث حــسن صــحيح, واحلــاكم:  والرتمــذي وقــال, وابــن ماجــة,اه أبــو داودرو )٢(

 .مسلم ومل خيرجاه, ووافقه الذهبي
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ِ ... «: ةـــويف رواي َّ يِت  ي َغْفُس َوا مَّ
ُ
َقنَّ أ ٍد نِيَِدهِ حَكَْفرَتِ  يِف  بَلَ ثَـَالٍث وََسـبِْعنَي فِْرقَـًة، َواِحـَدةٌ  حُمَمَّ

ِ َمْن ُهْم؟ قَاَل : ، ِقيَل »وَن يِف اجَّارِ اجْلَنَِّة، َوثِنْتَاِن وََسبْعُ    .)١(»اجْلََماَعةُ «: يَا رَُسوَل ابَّ
يِت ...«: ويف روايـة مَّ

ُ
ُق أ   قَالُوا َوَمـنْ »ًة َواِحَدةً  ِملَّ  اجَّاِر إِالَّ  بَلَ ثََالٍث وََسبِْعنَي ِملًَّة لُكُُّهْم يِف  َوَيْفرَتِ

ِ يِهَ  ِ  مَ :قَاَل « ؟ يَا رَُسوَل ابَّ ْصَحا
َ
نَا َعلَيِْه َوأ

َ
  .)٢(»ا أ

, ا بعيـًداوختتلف فيام بينها اختالًفـ كثرية,  ستفرتق بعده ِفرًقاملسو هيلع هللا ىلصواحلديث يدل عىل أن أمة حممد 
 عىل عقيدة واحدة ملسو هيلع هللا ىلصكان املسلمون عند وفاة النبي وقد حدث ما أخرب به الصادق املصدوق, فقد 

, تبـــديًعا وال تفـــسيًقا يف أمـــور اجتهاديـــة ال توجـــب اخلـــالف فـــيام بيـــنهم أوًال   ثـــم نـــشأ, وطريقـــة واحـــدة
 تفرق والتمزق, وصارت األمـة ِفرًقـاأن وصل إىل الا إىل ا فشيئً ى شيئً درج ويرتقّ بعدها بدأ اخلالف يتو

كـــل حـــزب بـــام لـــدهيم فرحـــون وملـــن خـــالفهم مبغـــضون معـــادون, وأول هـــذه الِفـــرق اخلـــوارج  وِشـــَيًعا
, وعقيـدهتم التكفـري بالكبـائر مـن املعـايص رجـوا عـىل عـيل ؓاملارقون كالب أهل النار الذين خ

   .ما دون الرشك
 وأصـحابه ملسو هيلع هللا ىلصوالفرق الضالة هم أصحاب األهواء والبدع الذين خالفوا ما كان عليه الرسول 

 إال بـــه, فهـــذه الفـــرق معـــدودة مـــن أمـــة حممـــد ألهنـــم فـــيام دون أصـــل الـــدين الـــذي ال يكـــون املـــرء مـــسلًام 
الم, وخمالفتهم فيام دون األصل يف األمور التي يكفر خمالفها بعد البيان وإقامة موافقون يف أصل اإلس

احلجة وإزالة الشبهة, وهي األصول والعقائد الثابتة بالرشع, وخمالفتهم كانـت نتيجـة التأويـل الفاسـد 
  . والفهم اخلاطئ وعدم االقتصار عىل ما كان عليه صدر األمة املباركة

كـــان يف بـــاب األســـامء والـــصفات, والوعـــد والوعيـــد, ويف بـــاب القـــدر وهـــذا التفـــرق واالخـــتالف 
 وأصـــحابه وحمـــل ملسو هيلع هللا ىلصواإلرادة واملـــشيئة, ونحوهـــا مـــن األصـــول الثابتـــة التـــي كانـــت معتقـــد الرســـول 

واملعتزلـــة اتفـــاق بـــني املـــسلمني يف القـــرون األوىل, وخـــالفهم فيهـــا أهـــل األهـــواء والبـــدع مـــن اخلـــوارج 
                                                 

قـــي يف ختـــريج اإلحيـــاء,رواه ابـــن ماجـــة) ١( , واحلـــديث صـــححه ابـــن تيميـــة يف جممـــوع رجالـــه موثقـــون:  والطـــرباين, قـــال العرا
  .الفتاوى

 حــسنه ابــن  قــدواحلــديث.  ال نعرفــه مثــل هــذا إال مــن هــذا الوجــههــذا حــديث حــسن غريــب مفــرسَّ : قــالورواه الرتمــذي  ) ٢(
 .ثابت: وقال البغوي يف رشح السنة.العريب يف أحكام القرآن, والعراقي يف ختريج اإلحياء
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  .والقدرية وغريهم
لف كتـــاب اهللا وســـنة رســـوله ومـــنهج الـــسلف الـــصالح مـــن الـــصحابة ومـــن ســـار عـــىل وكـــل مـــا خـــا

هنجهـــم بإحـــسان فهـــو باطـــل وضـــالل مبـــني, وهلـــذا فـــإن الِفـــرق كلهـــا عـــىل ضـــاللة إال ِفرقـــة واحـــدة هـــي 
فمــن قــال  وهــي الفرقــة الناجيــة, وهــم أهــل الــسنة واجلامعــة, ملسو هيلع هللا ىلصاملتمــسكة بكتــاب اهللا وســنة رســوله 

  .اع كان من أهل السنة واجلامعةبالكتاب والسنة واإلمج
 ُق رَتِ فْ تَ سَ « : قولـه:فيام بلغني عنـه ♫قال أبو سليامن اخلطايب [: قال البيهقي

ُ
 ٍث َال  ثَـ بِلَ يِت مَّ  أ

ــوَ  ــرْ  فِ نيَ عِ بْ َس  جعلهــم ملسو هيلع هللا ىلصرق كلهــا غــري خــارجني مــن الــدين إذ النبــي  فيــه داللــة عــىل أن هــذه الِفــ,»ةً قَ
  .)١(] خيرج من امللة وإن أخطأ يف تأويلهل ال وفيه أن املتأوِّ ,كلهم من أمته

  ا كما بدأ؟ما معىن أن اإلسالم يعود غريبً ): ١١١(س 
ــ ☺ أخــرب رســول اهللا: ج  ال شــك فيــه, وهــا نحــن ا كــام بــدأ, وهــذا حــٌق أن اإلســالم ســيعود غريًب

  .اا ملموًس اليوم نرى تصديق ذلك واقعً 
ِ : لم وغـريهواحلـديث ثابـت يف صـحيح مـس

َ
ِ :قَاَل   َؓة  ُهَريْرَ َقْن أ  :☺  قَـاَل رَُسـوُل ابَّ

َ لِلُْغَرَباءِ «  َغِريبًا َفُطو
َ
 اإلِْسَالُم َغِريبًا وََسيَُعوُد َكَما بََدأ

َ
  .)٢(»بََدأ

 باإلسالم كان ☺, فعندما جاء رسول اهللا ااإلسالم كان يف بداية أمره غريبً ومعنى احلديث أن 
 أول مــــن دان هبـــــذا ☺وال يــــدينون بــــه, فالرســـــول النــــاس يف جاهليــــة جهـــــالء, ال يعرفــــون اإلســـــالم 

, وبدأ عدد الداخلني يف هذا ╚الدين, وَتبِعه عىل ذلك زوجته خدجية وأبو بكر وابن عمه عيل 
ا عــىل فــرتات, وظلــت الــدعوة رسيــة ملــا يقــارب مــن ســنتني, بــدأت بعــد ذلــك يف ا فــشيئً الــدين يــزداد شــيئً 

  .اا فشيئً الظهور شيئً 
 طـــلة منهم املستضعفة وســـلة القليـــاس والقــــاد النــــحآه إال ـــالم ال يدين بـــة اإلســت بدايــانــذا كـهك

ه سيعود بعد ظهوره إىل مثل الغربة األوىل يف وقت من ☺اجلموع الكافرة, وقد أخرب رسول اهللا   أ

                                                 

 . للبيهقي السنن الكربى)١(
  .رواه مسلم) ٢(
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  .األوقات, ال يدين به عىل وجه األرض إال القلة القليلة من الناس
هم رســـــول اهللا والغربـــــاء الـــــ  يف احلـــــديث الـــــسابق هـــــم الطائفـــــة مـــــن النـــــاس الـــــذين ☺ذين بـــــرشَّ

  .يتمسكون باإلسالم يوم يرتكه أكثر الناس يف زمن غربته وظهور الكفر والفتن والفساد
ــه يعيــشها اليــوم واقًعــ ا, ولــيس ا حيــواملــسلم وحــده هــو الــذي يعــرف مــاذا تعنــي غربــة اإلســالم أل

ى الغربــة ومتــى تكــون, أمــا الــذي حيــسب نفــسه مــن املــسلمني وال يعــرف بحاجــة إىل مــن يوضــح لــه معنــ
  .حقيقة اإلسالم فال يشعر بالغربة وال يعاين آالمها ألن أمثاله كثري

املسلم الذي يعيش بإسالمه, ويميش به يف الناس, وحيمل همَّ الدعوة, ويشعر بثقـل األمانـة, هـو 
 بَاِدُروا بِ «: ☺الذي يعرف معنى قول رسـول اهللا 

َ
ُح الرَُّجُل  يُْصبِ ،ْقَماِل فِتَنًا َكِقَطِع اللَّيِْل الُْمْظِلمِ اْأل

 ِ ِ ، اَكفًِراُمْؤِمنًا َوُيْم ْو ُفْم
َ
ْغيَا، ُمْؤِمنًا َوُيْصِبُح اَكفًِرا أ ُّ   .)١(» يَِبيُع ِدينَُه بَِعَرٍض ِمَن ا

ِ «: وقوله
ْ
ابُِر ِفيِهْم بَلَ يَأ    .)٢(» ِديِنِه اَكلَْقابِِض بَلَ اجْلَْمرِ  بَلَ اجَّاِس َزَماٌن الصَّ

رْبِ «: وقولـه رْبُ ِفيِهنَّ ِمثُْل َقبٍْض بَلَ ،َوإِنَّ ِمْن َوَرائُِكْم كيَّاَم الصَّ اِمِل ِفيِهنَّ ِمثْـُل عَ  لِلْ ،ْمرِ  اجْلَ  الصَّ
 
َ
ِ الُوا يَ  قَ ، َفْعَملُوَن ِمثَْل َقَمِلُكمْ ْجِر مَخِْسنَي رَُجًال أ  ا رَُسوَل ابَّ

َ
بَـْل أْجـُر  اَل َال  قَ ؟ْجُر مَخِْسنَي ِمنُْهمْ  أ

  .)٣(»مَخِْسنَي ِمنُْكمْ 
أســـــأل اهللا أن جيعلنـــــا مـــــن املستمـــــسكني بدينـــــه احلـــــق يـــــوم يـــــضل عنـــــه النـــــاس, ويثبتنـــــا عـــــىل كلمـــــة 

ا  ويرزقنـا اجتنابـه وال جيعلـه ملتبـًس باعه ويرينا الباطل باطًال ا ويرزقنا اتّ اإلخالص, وأن يرينا احلق حق 
  .علينا فنضل, وأن جيعلنا هداة مهتدين غري ضالني وال مضلني

  .سبحانك مهللا وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك

                                                 

   .رواه مسلم) ١(
  .لكـــن احلـــديث صـــحيح, فـــإن لـــه شـــواهد كثـــرية يتقـــوى هبـــا.  مـــن هـــذا الوجـــههـــذا حـــديث غريـــب: رواه الرتمـــذي وقـــال) ٢(

  .أي كصرب القابض عىل اجلمر يف حفظ أمر دينه من الّشدة وهناية املحنة:  اجلمركالقابض عىل
 صـــحيح ثهـــذا حـــدي: هـــذا حـــديث حـــسن غريـــب, واحلـــاكم يف املـــستدرك وقـــال:  رواه أبـــو داود, والرتمـــذي وقـــال عنـــه)٣(

  .اإلسناد ومل خيرجاه
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  ٧.........................................................................................مقدمة
  ١١...........................................................ملاذا خَلَقنا اهللا عز وجل?): ١(س 
  ١١...................................................ما هي األمانة التي محلها اإلنسان?):  ٢(س 
  ١١............................................ما هو العهد الذي أخذه اهللا عىل بني آدم?):  ٣(س 
  ١٢.................................................ما هي الفطرة التي خلقنا اهللا عليها?):  ٤(س 
  ١٢...........................................................ما هو حق اهللا عىل عباده?):  ٥(س 
  ١٣..............................................................?)الرب( ما معنى كلمة ):  ٦(س 
  ١٤..............................................................?)اإلهل( ما معنى كلمة ):  ٧(س 
  ١٤.............................................................?)الدين( ما معنى كلمة ):  ٨(س 
  ١٦.................................................ما هو الدين الذي يرضاه اهللا وحيبه?):  ٩(س 
  ١٦............................................اإلسالم?هل يقبل اهللا من أحٍد دينًا غري ): ١٠(س 
  ١٧.................................................................ما معنى اإلسالم?): ١١(س 
  ١٨........................................ما الذي يميز اإلسالم عن غريه من األديان?): ١٢(س 
  ١٩...............................................................ما معنى توحيد اهللا?): ١٣(س 
  ١٩...................................................................من هو املوحد?): ١٤(س 
  ٢٠..............................................................ما معنى الرشك باهللا?): ١٥(س 
  ٢٠...................................................................من هو املرشك?): ١٦(س 
  ٢٠.............................................................ما هي أقسام التوحيد?): ١٧(س 
  ٢١..........................................................يد الربوبية?ما معنى توح): ١٨(س 
  ٢١..................كيف يتحقق اإليامن بأن كل ما حيدث يف الكون بقضاء اهللا وقدره?): ١٩(س 
  ٢٢.................................................هل هناك أحٌد ينفع ويرض مع اهللا?): ٢٠(س 
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  ٢٣.............................................ما هو الدليل عىل أن األمر واحلكم هللا?): ٢١(س 
  ٢٤..........................................................ما معنى توحيد األلوهية?): ٢٢(س 
  ٢٤.......................................للكون?هل ينكر الكفار وجود اهللا وربوبيته ): ٢٣(س 
  ٢٥..........................هل اإليامن بوجود اهللا وربوبيته يفرق بني الكافر واملسلم?): ٢٤(س 
  ٢٥...........لإلسالم يؤدون عباداٍت هللا?ملسو هيلع هللا ىلص هل كان الكفار الذين دعاهم الرسول ): ٢٥(س 
  ٢٦......................................هل الكفار يف هذا الزمان يؤدون عباداٍت هللا?): ٢٦(س 
  ٢٦.......................................هل يكون عابًدا هللا من يعبد اهللا ويعبد غريه?): ٢٧(س 
  ٢٧.............................................هل تنفع الكفار أعامهلم الصاحلة شيًئا?): ٢٨(س 
  ٢٨.............................................................ماهي دعوة املرسلني?): ٢٩(س 
  ٢٩.........................................هل يصح دعوة الكافر إىل الصالة وغريها?): ٣٠(س 
كره الكفار من دعوة املرسلني, وكِرهوه ومل يطيعوهم فيه?): ٣١(س    ٣٠................ما الذي أ
  ٣٢.............................?ملسو هيلع هللا ىلص  ما هو الرأي الذي عرضه الكفار عىل رسول اهللا): ٣٢(س 
  ٣٢...............................مما عرضه عليه املرشكون?ملسو هيلع هللا ىلص  ما موقف رسول اهللا ): ٣٣(س 
  ٣٣....................................ما معنى أن توحيد اهللا يف العبادة هو أصل دين?): ٣٤(س 
  ٣٤.................................................ما هو جزاء من مات عىل التوحيد?): ٣٥(س 
  ٣٥..................................................ما هو جزاء من مات عىل الرشك?): ٣٦(س 
  ٣٥....................................................ما هو املفهوم الصحيح للعبادة?) ٣٧(س 
  ٣٦.......................................واع العبادة التي جيب إخالصها هللا?ما هي أ): ٣٨(س 
  ٣٧.........................................ما هو رشط صحة العبادة وقبوهلا عند اهللا?): ٣٩(س 
  ٣٨..................................................ما معنى إخالص النية يف العبادة?): ٤٠(س 
واع الرشك يف العبادة?): ٤١(س    ٣٨.....................................................ما هي أ
  ٣٩.............................................................ما معنى َتْأِليه غري اهللا?): ٤٢(س 
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 اهللا اهلًإ ومـن ال يـسمي معبـوده اهلًإ ويـزعم هل هناك فرق بني من يسمي معبوده مـن دون): ٤٣(س 
ه ليس له إهل غري اهللا?   ٤٠.......................................................................أ

  ٤١............................................?)ال إهل إال اهللا(ما معنى كلمة التوحيد ): ٤٤(س 
  ٤٣...ما مها الركنان اللذان تتكون منهام كلمة التوحيد? وهل يصح أحدمها دون اآلخر?): ٤٥(س 
لـــــسانه ليكـــــون مـــــن املـــــسلمني? أم ال بـــــد أن هـــــل يكفـــــي أن يقـــــول اإلنـــــسان ال إهل إال اهللا ب): ٤٦(س 

  ٤٤..........................................................................يعتقدها ويعمل هبا?
  ٤٥..............................................?)ال إهل إال اهللا(كيف يكون اإليامن بـ ): ٤٧(س 
  ٤٦..................................................................ما هو الطاغوت?): ٤٨(س 
واع الطاغوت?): ٤٩(س    ٤٧...........................................................ما هي أ
بيــــــــه): ٥٠(س  ون طـــــــاحلون الـــــذين ُعبـــاء والـــــصـــــــل املالئكـــــة واأل غـــــوـــدوا مـــــن دون اهللا ُيـــــسمَّ يت? ـا

  ٤٨.......................................................................................وملاذا?
  ٤٩.......................................كيف نكفر بالطاغوت لنحقق ال إهل إال اهللا?): ٥١(س 
  ٥٠.........كيف نكفر بام ُيعبد من دون اهللا من األصنام واألوثان والِقباب واألرضحة?): ٥٢(س 
ريعة ـــــاس بغـــري شـــــن دون اهللا والـــذين حيُكمـــون النـــــرعني مــفر بالطواغيـــت املـــشــــــف نكــــــكي): ٥٣(س 

  ٥١.........................................................................................اهللا?
ظمة التي تعطي الترشيع لغري اهللا, وتعزل دين اهللا عن نظام احلكم وحياة ): ٥٤(س  كيف نكفر باأل

  ٥٢.....................................................املجتمع العامة, وحتتكم لغري رشيعة اهللا?
  ٥٢....................................................كيف نثبت األلوهية هللا وحده?): ٥٥(س 
د اهللا يف الشعائر والنسك?): ٥٦(س    ٥٣...............................................كيف نوحِّ
د اهللا يف احلكم?): ٥٧(س    ٥٤.........................................................كيف نوحِّ
د اهللا يف الوالء?): ٥٨(س    ٥٥.........................................................كيف نوحِّ
  ٥٦.......................................هل تكفري املرشكني من أصل الدين? وملاذا?): ٥٩(س 
  ٥٧.................................................كيف يكون الرشك باهللا يف احلكم?): ٦٠(س 
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زل اهللا كفًرا دون كفر?): ٦١(س    ٥٨..................................متى يكون ترك احلكم بام أ
  ٦١......عه عند اهللا?ما هي الرشوط الواجب توفرها يف من يقول ال إهل إال اهللا لكي تنف): ٦٢(س 
  ٦٤................................................?ملسو هيلع هللا ىلصكيف يكون اإليامن بالرسول ): ٦٣(س 
  ٦٥........................................................?ملسو هيلع هللا ىلصما هو نسب الرسول ): ٦٤(س 
  ٦٦................................................?ملسو هيلع هللا ىلصما هو واجبنا نحو رسول اهللا ): ٦٥(س 
  ٦٧............................................كيف يكون اإليامن بأسامء اهللا وصفاته?): ٦٦(س 
  ٦٩................................................ما معنى اإلحلاد يف أسامء اهللا تعاىل?): ٦٧(س 
  ٧٠............................................. اإلسالم?ما هو تعريف دار الكفر ودار): ٦٨(س

  ٧٠................................................ اذكر أمثلة لدار اإلسالم ودار الكفر) : ٦٩(س 
مـــا حكـــم الـــديار يف هـــذا الـــزمن التـــي تظهـــر فيهـــا بعـــض شـــعائر اإلســـالم وتـــسودها أحكـــام ): ٧٠(س 

ئع الكفار?   ٧١.............................................................الكفر وتطبق فيها رشا
ــــــم): ٧١(س  ــــــي اجلاهليـــــة? ومتـــــى تكـا ـهــــــ ــــــح أن نطــل يـــــصـون? وـهــــــ ــــــلق عـ ــــــىل النـ ــــــياس الـ وم بـــــأهنم يف ـ

  ٧٢.....................................................................................جاهلية?
  ٧٣.........................................كيف يتعامل املسلم مع شبهات املرشكني?): ٧٢(س 
  ٧٤...............................................هل اجلهل بالتوحيد مانٌع من الكفر?): ٧٣(س 
  ٧٥...................هل يمكن ملن جيهل التوحيد وما يناقضه أن يكون من املوحدين?): ٧٤(س 
 جيهـــل معناهـــا وال مـــا هـــو الـــرد الـــصحيح عـــىل مـــن زعـــم أن الـــذي يقـــول ال إهل إال اهللا وهـــو): ٧٥(س 

  ٧٦..............................................................................يعمل هبا مسلم?
ـة مـن كتـاب اهللا أو حـديث عـن النبـي ): ٧٦(س  ليثبـت بـه ملسو هيلع هللا ىلص ما هو الرد الصحيح عىل مـن حيـتج بآ

  ٧٧...................................إسالم من قال ال إهل إال اهللا وإن مل يعرف معناها ويعمل هبا?
هـــر منهـــا فـــام هـــو الوجـــه الـــصحيح الـــذي جيـــب أن ُحتمـــل عليـــه اآليـــات واألحاديـــث التـــي يظ): ٧٧(س 

جلاهيل اإلسالم أن من يقول ال إهل إال اهللا فهو مسلم وإن كان جاهًال ملعناها احلق غري عامـل بـام تـدل 
  ٧٨........................................................................................عليه?
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ه مانٌع من الكفر?): ٧٨(س    ٨٠........................................................هل اإلكرا
  ٨١...........................................ما هو الفرق بني املرتد والكافر األصيل?): ٧٩(س 
  ٨٢..................................................................ما هي العلامنية?) : ٨٠(س 
  ٨٣..................................................من العلامنية?ما هو موقف املسلم ): ٨١(س 
  ٨٤............................................................ما معنى الديمقراطية?) : ٨٢(س 
  ٨٤..............................هل الديمقراطية وسيلة مرشوعة للوصول إىل احلكم?): ٨٣(س 
  ٨٥...........................................ما هو الفرق بني الشورى والديمقراطية?): ٨٤(س 
  ٨٦.....................................ما حكم املشاركة يف االنتخابات الديمقراطية?): ٨٥(س 
  ٨٧...................................................................ما هو الدستور?): ٨٦(س 
  ٨٨...........................كة يف ترشيع الدستور وغريه من القوانني?ما حكم املشار): ٨٧(س 
  ٨٨.......................................ما حكم املشاركة يف االستفتاء عىل الدستور?): ٨٨(س 
مه املسلم الوالء لإلسالم أم  للوطن?): ٨٩(س    ٩٠...............ما معنى الوطنية? وما الذي يقدِّ
  ٩١................? وما حكم هذه املقالة?)إرادة الشعب من إرادة اهللا(ما معنى قوهلم ): ٩٠(س 
  ٩٢.....................................ما هو موقف املسلم من دعوة السالم العاملي?): ٩١(س 
  ٩٤..........................................ما هو موقف املسلم من الرشعية الدولية?): ٩٢(س 
  ٩٥...................................ما الفرق بني حرية اإلسالم وحرية الديمقراطية?): ٩٣(س 
يِن﴾?: ما معنى قول اهللا تعاىل): ٩٤(س  َه ِيف الدِّ   ٩٧....................................﴿ َال إِْكَرا
  ٩٨.........................................ملرأة?ما هو موقف املسلم من دعوة حرية ا): ٩٥(س 
  ١٠٠.........................................ما هو موقف املسلم من مدارس الكفار?): ٩٦(س 
  ١٠١.................................ما هو موقف املسلم من والديه إن كانا مرشَكني?): ٩٧(س 
  ١٠٣...........................................................ما هو الرشك األصغر?): ٩٨(س 
  ١٠٤.................................ما هو الفرق بني الرشك األكرب والرشك األصغر?): ٩٩(س 
  ١٠٥.................................هل احللف بغري اهللا رشك أصغر أم رشك أكرب?):  ١٠٠(س 
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ـــا متوكـــل عـــىل اهللا : مـــا حكـــم قـــول القائـــل): ١٠١(س  ـــت, وأ مـــا شـــاء اهللا وشـــئت, ومـــا يل إال اهللا وأ
ت مل يكن كذا وكذا, وأمثال هذا?   ١٠٥..........................................وعليك, ولوال أ

  ١٠٦.....................................متى يكون اإلنسان عبًدا للدرهم والدينار?):  ١٠٢(س 
  ١٠٧............................ما حكم ما يعلِّقه الناس لدفع العني واآلفات عنهم?):  ١٠٣(س 
ــــــــم): ١٠٤(س  ــــــــا معـ ــــــــَال عَ «نى ـ ــــــــال» ْدَوىـ ــــــــديـــواردة يف احلــ ــــــــَال عَ «ح ــحيــث الـــــــصـ ــــــــْدَوى َوَال َص ـ َفَر َوَال ـ

  ١٠٨....................................................................................?»ةَ ـــامَ ـــهَ 
  ١١٠..........................................ما معنى الطرية والتطري? وما حكمها?):  ١٠٥(س 
  ١١١............................................ما الفرق بني الطَِرية والفأل احلسن?):  ١٠٦(س 
ْؤمُ «ما معنى حديث ):  ١٠٧(س  ِة َواْلَفَرسِ الشُّ َ ْرأ اِر َواْملَ   ١١٣.............................?» ِيف الدَّ
  ١١٤...............................................................ما حكم السحر?):  ١٠٨(س 
واعه?):  ١٠٩(س    ١١٥.................................................ما هو النفاق? وما هي أ
  ١١٦..................إىل ثالث وسبعني فرقة?ملسو هيلع هللا ىلص  ما معنى حديث افرتاق أمة حممد ):  ١١٠(س 
  ١١٨........................................ما معنى أن اإلسالم يعود غريًبا كام بدأ?):  ١١١(س 
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