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  كلیة اآلداب

 




  

  
احلمد هللا ذي العز ايد، والبطش الشديد، املبدئ املعيد، الفعال ملا يريد، املنتقم ممن عصاه 

مزيد، ن خافه واتقاه بدار هلم فيها من كُلِّ خري م ململُكَربالنار بعد اإلنذار ا والوعيد، ا
، وجعلهم فريقني فمنهم شقي وسعيد، من عمل صاحلاً فسبحان من قسم خلقه قسمني

فلنفسِه ومن أَساَء فعليها وما ربك بظالٍَّم للعبيد، أمحده وهو أهل للحمد والثناء والتمجيد، 
هكر تدوم وتزيد، وأَشوأشكره ونعمه بالش ِإالَّ اُهللا وحده ال شريك له وال كُفْو أنْ ال ِإله د

وال عدل وال ضد وال نديد، وأَشهد أنَّ حممداً عبده ورسولُه الداعي إىل التوِحيد، املبشر 
صلى اهللا احملذر للعصاة ِمن ناٍر تلظَّى بدوام الوقيد للمؤمنني بداٍر ال ينفد نعيمها وال يبيد، 

 .ديد، وسلَّم تسليماً أَما بعدوعلى آله وأصحابه صالة ال تزال على كَر اجلديدين يف جتعليه 
فإنَّ اَهللا خلق اخللق ليعرفوه ويعبدوه، وخيافوه ويوحدوه، فمن تأَملَ الكتاب الكرمي، وأدار 
فكره فيه وجد من ذلك العجب العجاب، وكذلك السنة الصحيحة اليت هي مفسرة ومبينة 
ملعاين الكتاب، وكذلك ِسير السلَف الصاِلح أهل العلم واإلميان، من الصحابة والتاِبِعين هلم 
بإحسان، من تأملها علم أحوال القوم وما كانوا عليه من احلرص على توِحيد اهللا يف ربوِبيِتِه 

ي رقَّاهم إىل تلك األحوال الشريفَة وأُلُوِهيِتِه واَألسماِء والصفَات، وأنَّ ذلك هو الذ
واملقامات السِنيات، ومن أراد السير على منواهلم، واالقتداء بأفعاهلم، فلينهج جهم يف 
حرصهم على الْعِقيدة، وليعزم على تعلمها عزميةً أكيدة، فإنه ظافر بالسعادة، وحائز على 

فهذه ورقات يف بيان عِقيدة أهل السنة والْجماعة، العزة والريادة، ومن أجل حتقيق ذلك 
الفرقة الناجية املنصورة إىل قيام الساعة، جريت فيها على االختصار، سائالً املوىل الرحيم 
الغفَّار، أنْ ينِجيِني ا من النار، وجيعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكرمي، إنه هو الرب الرحيم، 

  … اُهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وصلى
 وكتبه

 
 



  

  :خطة البحث
البحث إىل مقدمة ومخسة فصولقس وهي على النحو اآليتمت ،:  
  .لم واشتملت على أمهية املوضوع، واهلدف من الكتابة يف هذا الع:املقدمة

  
  .المية وخصائصهامبادئ العقيدة اإلس: األولالفصل 

  :وفيه مبحثان
  . اإلسالميةالعقيدة مبادئ: املبحث األول
  .هاخصائصأمهية العقيدة و: املبحث الثاين

  
  .منهج القرآن العظيم يف الدعوة إىل العقيدة:  الثاينالفصل

  :مبحثانوفيه 
  .لتوحيدا تقريرمنهج القرآن العظيم يف : املبحث األول
  .عند السلف عليهم رضوان اهللا تعاىلعلى العقيدة منهج االستدالل : املبحث الثاين
  .منهج االستدالل عند أهل البدع: املبحث الثالث
  .البدععلى أهل رد ال يف السلف قواعد :املبحث الرابع

  .لبدعل التصدييف السلف علماء دور : املبحث اخلامس
  

  .أركان اإلميان: الفصل الثالث
  :ستة مباحثوفيه 
  .اإلميان باهللا تبارك وتعاىل: املبحث األول
  .اإلميان باملالئكة: املبحث الثاين
  .اإلميان بالكتب: املبحث الثالث
  .اإلميان بالرسل عليهم الصالة والسالم: املبحث الرابع

  .اإلميان باليوم اآلخر: املبحث اخلامس
  .اإلميان بالقدر: املبحث السادس



  

  .التكفرينواقض اإلميان وضوابط  :الفصل الرابع
  :وفيه مبحثان

  .نواقض اإلميان: املبحث األول
  .ضوابط  التكفري: املبحث الثاين

  
  .رةصاملذاهب والفرق املعا: الفصل اخلامس

  : مباحثأربعةوفيه 
  .العلمانية: املبحث األول
  . القاديانية:املبحث الثاين
  .املاسونية: احملبث الثالث
  . الصهيونية:املبحث الرابع

  
  .فهرس املصادر واملرجع
  .فهرس املوضوعات

  
  
 حممد بن عبد العزيز بن حممد العقيل.د  
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  :األبيات هذه  نظَمها بعضهم يف،إنَّ لكل علٍم مبادئ
  احلَد واملوضوع ثُم الثَّمرة    إنَّ مبادي كُلَّ فٍن عشرة
ارع    وفضلُه ونسبةٌ والواضعالش حكم االستمداد مواالس  
  ومن درى اجلميع حاز الشرفَا    مسائلٌ والبعض بالبعِض اكتفى

  :وِإليِك هذه املبادئ حتت النقَاِط التالية
  

  
 

  .فعيلة مبعىن مفعولة؛ كقتيلة مبعىن مقتولة: الْعِقيدة لغةً
 ومدار الكلمة على الُّلزوم، والتأكُد، ،وعقد واعتقد مبعىن اشتد، وصلب، واستحكم

  .واالستيثاق
  ).عقْد(ويطلق على العهد وتأكيد اليمني 
  ).عِقيدةٌ(وما عقد اإلنسان عليه قلبه فهو 

وهو مبعىن الربط والشد بقوٍة وإحكام، ومنه اِإلبرام، والتماسك،  :وأصلها من العقد
واملُراصة، والتوثيق، والتأكيد، واجلزم، كلها تسمى عقْداً، ثُم استعِملَت يف التصميم 

  )١(. واالعتقاد اجلازم
  

  : اصطالحاًتعريف العقيدة 
هو معىن الْعِقيدة : عام، وخاص، فاملفهوم العام: انالتعِريف االصطالحي للعِقيدة له مفهوم

فهو تعِريف الْعِقيدة : بقطع النظر عن كوا صحيحة أو فاسدة، أما باملفهوم اخلاص
  .الصحيحة

  
                                     

   . ٣٠٠-٣/٢٩٥) عقد(، لسان العرب ٢٨-٣/٢٧اء واللغات ، ذيب األمس٤٤٥-٤٤٤خمتار الصحاح صـ) ١(



                                                                 

~  
  

٣  

   :الْعِقيدة باملفهوم العام
  .هي اإلميان اجلازم، واحلكم القاطع، الذي ال يتطرق إليه شك لدى املُعتِقد

  
   ):وهي الْعِقيدة اِإلسالمية(الْعِقيدة باملفهوم اخلاص 
، وأُلُوِهيِتِه، وأمسائه وصفاته، واإلميان  وما جيب له يف ربوِبيِتِه،Iهي اإلميان اجلازم باهللا 
 املالئكة، والْكُتب، والرسل، واليوم اآلخر، والقدر خريه وشره،: اجلازم بقضايا الغيب ومنها

وبكل ما جاءت به النصوص من قضايا االعتقاد، وما أَجمع عليه السلَف، والتسِليم هللا يف 
  )١(.  بالطاعة والتحكيم واالتباعrاحلكم واألمر والشرِع، ولرسوله 

  
 

و مصدر وحد يوحد، أي جعل من وحد الشيء إذا جعله واحداً، فه مشتق: التوِحيد لغةً
  .الشيء واِحداً

ال يتحقق التوِحيد ِإالَّ بنفي وإثبات، نفي احلكم عما سوى املوحد، وإثباته له؛ فمثالً نقول 
إنه ال يتم التوِحيد حىت يشهد أنْ ال إله ِإالَّ اُهللا، فينفي اُأللُوِهية عما سوى اهللا عز وجل، 

 هللا وحده، وذلك أنَّ النفي احملض تعطيلٌ حمض، واإلثبات احملض ال مينع مشاركة الغري ويثبتها
 به؛ ألنه من ه مل توحدقيام، لكنك، فهنا أثبت له ال قائمحممد: يف احلكم، فلو قلت مثالً

، فقد نفيت نفياً حمضاً ومل تثبت اجلائز أنْ يشاركه غريه يف هذا القيام، ولو قلت ال قائم
  بالقيام حيثُ نفيتحممداً، فحينئٍذ تكون وحدت حممدم ِإالَّ  ال قائقيام ألحد، فإذا قلتال

القيام عمن سواه وهذا هو حتقيق التوِحيد يف الواقع أي أنَّ التوِحيد ال يكون توحيداً حىت 
  )٢(. يتضمن نفياً وإثباتاً
  )٣(. ِبية، واُأللُوِهية، واَألسماء والصفَاتمبا خيتص به من الربوI  اهللا  إفراد:واصطالحاً

  

                                     
   . ٩ناصر بن عبد الكرمي العقل صـ/مباحث يف عقيدة أهل السنة والْجماعة للدكتور ) ١(
   . ١/٣فتاوى مهمة لعموم األمة ) ٢(
   . ١/٥القول املفيد على كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ) ٣(



                                                                 

~  
  

٤  

  
إنَّ موضوع الْعِقيدة من حيثُ كوا علماً هو معرفة اهللا بإثبات ما هللا من صفات كماله، 
ونعوت جالله، وتنـزيهه عن كُلِّ نقٍص وعيب، وتنـزيهه عن مشاة املخلوقات، وتقرير 

ِحيود واإلميان، والغيبيات، والنبوات، والقدر، وسائر أصول االعتقاد، بأدلتها من الكتاب الت
والسنة وإمجاع السلَف، ودفع ما يعارض هذه األصول، والرد على املبتدعة املعارضني، وذم 

عوةً، وبيان الغافلني املعرضني، ومدح أهل السنة القائمني ذه الْعِقيدة علماً وعمالً وحاالً ود
  )١(. وهذه املوضوعات اجلليلة هي أصل العلوم كلها. ما هلم عند رم من الكرامة

  
  

 .إنَّ مثرة علم الْعِقيدة هي أغلى مثرة يبحث عنها اإلنسان؛ أال وهي الفوز بسعادة الدارين
فقد  ؤدي وظيفتهي ال فالذي بالعبادة، قومي أنْ  وقيمتهالعبدفالبشر كلهم عبيد اهللا، ووظيفةُ 

 واإلميان، فمن تطرق إىل عقيدته خلل، أو تعرض إميانه، وقوام العبودية تصحيح الْعِقيدة قيمته
القليل  كان  عبادة، ومل يصح له عملٌ، ومن صحت عقيدته، واستقام إميانه تقبل منهلفساد مل
، وأنْ م وسعاً يف تصحيح إمياادخري ال مسلمة أنْلم ومسجب على كُلِّ فو كثرياً، من عمله

  .عنه حلظة اتأخري، وال  به شيئاًعداليال ، م، واية سؤهلماالستيثاق منه غاية أملهيكون 
  

  
إنَّ علم الْعِقيدة أشرف العلوم، وأفضلها، وأفرضها، وأنفعها، وأجلها؛ َألنَّ شرف العلم 

  .ملعلوم، واملعلوم يف هذا العلم هو اُهللا تبارك وتعاْلَىبشرف ا
  

  
أما عن نسبة علم الْعِقيدة إىل بقية العلوم فهو أصل العلوم؛ إذ العلوم كلها مبنية على 

وشره، وهذه هي أصول ، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، والقدر خريه ، ومالئكتهاإلميان باهللا
  .اإلميان وأركانه، وغري ذلك من األسس هي موضوعات يتناوهلا علم الْعِقيدة

                                     
   . ٩ناصر بن عبد الكرمي العقل صـ/حث يف عِقيدة أهل السنة والْجماعة للدكتور مبا) ١(



                                                                 

~  
  

٥  

  
إنَّ واضع علم الْعِقيدة هو اهللا تبارك وتعاْلَى بواسطة رسله عليهم الصالة والسالم، وهذا مما 

  .يدل على عظيم منزلة هذا العلم، وعلو قدره
  

  
   :يعرف هذا العلم عند أهل السنة بعدة أمساء، تصدق عليه وهي كالتايل

فيقال عِقيدةُ السلَف، وعِقيدةُ أهل السنة، وعِقيدةُ ): واالعتقاد والعقائد: ( الْعِقيدة - ١
  : أهل اَألثَر وحنوه، ومن ذلك

  )١(. ة والْجماعة لإلمام الاللكائيشرح أصول اعتقاد أهل السن  -  أ
، لكن ألنه من أشرف موضوعاً من موضوعات الْعِقيدةوهو وإنْ كان :  التوِحيد - ٢

؛ َألنَّ إطالق اجلزء على الكل دليل على أمهيته، الْعِقيدةموضوعات الْعِقيدة وأمهها أُطلق على 
  :ومن ذلك

  .لرب، البن خزميةكتاب التوِحيد وإثبات صفات ا  - أ 
  .كتاب التوِحيد، البن مندة  -ب 
  .كتاب التوِحيد، لشيخ اِإلسالم حممد بن عبد الوهاب  -ج 

وأطلق السلَف اسم السنة على الْعِقيدة؛ َألنَّ السنة تشمل كُلَّ ما أُِثر عن :  السنة - ٣
 ِبيالن rة يف اللغة الطريقة، العمل ثالثاًيف أمور االعتقاد أوالً، والعلم ثانياً، ون؛ وألنَّ الس

وأصحابه يف ذلك، وهذا  rفأُطلق على عِقيدة السلَف السنة التباعهم طريقة الرسوِل 
  :اإلطالق هو أشهر إطالقات الْعِقيدة يف القرون الثَّالثة املفضلة، ومن ذلك

  .السنة، لإلمام أمحد  - أ 
  .م عبد اهللا بن اإلمام أمحدالسنة، لإلما  -ب 
 . السنة، للخالل  -ج 

  
  

                                     
   . ١٠ناصر بن عبد الكرمي العقل صـ/مباحث يف عِقيدة أهل السنة والْجماعة للدكتور) ١(



                                                                 

~  
  

٦  

واألصول هي أَركَانُ اإلميان، وأَركَانُ اِإلسالم، ): أصول الديانة(أصول الديِن  - ٤
  :واملسائل القطعية، وما أمجع عليه املسلمون، ومن ذلك

  .اإلبانة عن أصول الديانة، البن بطة  -  أ
 )١(. األشعرياإلبانة عن أصول الديانة، أليب احلسن   - ب
  

 وهو يرادف أصول الديِن، مقابل الفقه األصغر وهو األحكام : الفقه األكرب - ٥
  :االجتهادية، ومن ذلك

  . الفقه األكرب املنسوب أليب حنيفة- أ
 أي ما شرعه اهللا ورسولُه من سنن اهلدى، وأعظمها أصول الديِن، ومنه :الشريعة - ٦

 I J K L M N O P Q R S T U{ :قوله تعاْلَى
V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e 

f g h i j k l m n o p q r s{. 
  : ومن ذلك،]١٣:سورة الشورى[

 .الشريعة، لإلمام اآلجري -
  
  

                                     
   .١٠لعقل صـناصر بن عبد الكرمي ا/مباحث يف عِقيدة أهل السنة والْجماعة للدكتور) ١(



                                                                 

~  
  

٧  

  :اصطالحات أهل الفرق اليت يطلقوا على هذا العلم
، ومن أشهر تلك لِفرق الضالَة على هذا العلمِلقُها ااصطالحات تطْعدة هناك 

  :املصطلحات ما يلي
 وهذا اإلطالق يعرف عند سائر الِفرِق املُتكَلِّمة؛ كاملعتزلة واألشاعرة، :ِعلْم الكالَِم - ١

منهج وهو ال جيوز؛ َألنَّ علم الكالم مبتدع، ويقوم على التقَول على اِهللا بغري علم، وخيالف 
  .السلَف يف تقرير العقائد

عند الفَالَِسفَِة ومن سلك سِبيلَهم، وهو إطالق ال جيوز يف الْعِقيدة؛ َألنَّ : الفَلْسفَة - ٢
الفلسفة مبناها على األوهام، والعقليات اخليالية، والتصورات اخلُراِفية عن أمور الغيب 

  .املَحجوبة
وفَة والفَالَِسفَِة واملُستشِرِقين ومن حنا حنوهم، وهو إطالق  عند املُتص:التصوف - ٣

  .مبتدع؛ ألنه ينبين على اعتبار شطَحات املُتصوفَة ومزاعمهم وخرافام يف الْعِقيدة
عند أهل الكالم، والفَالَِسفَِة واملُستشِرِقين وأتباعهم، وهو خطأ؛ َألنَّ : اإلِلِهيات - ٤

  .قصود به عندهم فلسفات الفالسفة، وكالم املتكلمني واملالحدة فيما يتعلق باهللا تعاْلَىامل
  
  

  :هلا مصدران أساسيان مها
  ).الْقُرآن الْكَِريم (كتاب اهللا تعاْلَى - ١
  . هو ِإالَّ وحي يوحى، ال ينطق عن اهلوى إنrْفالرسولُ . السنة الثَّاِبتة الصِحيحةُ - ٢

  .والسنةالِكتاِب وإمجاع السلَف الصاِلِح مصدر مبناه على 
أما العقل السِليم، والفطرة املستقيمة فيوافقان األدلة املذكورة، ويدركان ضرورة النبوات، 

ل، وضرورة البعث واجلزاء على األعمال على اإلمجال ال على التسلوإرسال الرفِْصي.  
  . عن طريق الِكتاِب والسنةأما أمور الغيب فال سِبيلَ إلدراك شيٍء منها على التفِْصيل ِإالَّ
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؛ أي أنه جيب على كُلِّ مسلمة تعلم الْعِقيدة من حيثُ  عينياًوجوباًجيب تعلم الْعِقيدة 

اإلمجال، أم كفائي، إذا قام به البعض ع، فهذا واجبعل أهل الِْبد دقَةُ، والرِقيالد ا مسائلُه
سقط اإلمثُ عن الباقني، وسيأيت مزيد بيان يف الكالم عن وجوب التمسك بعِقيدة أهل السنة 

  . اهللا؛ وألمهية هذا العنصر سنتناوله بشيٍء من التفصيل الحقاً إن شاءوالْجماعة
  

  
وأمساء اهللا  اإلميان الستة، أصولهي القضايا املبحوث عنها فيه، وهي : مسائل الْعِقيدة

وعدالة الصحابة، وحنوها من مسائل الْعِقيدة، وأحياناً تذْكر بعض املسائل الفقهية؛ وصفاته، 
  )١( .الفة أَهِل الِْبدع هلم يف ذلك؛ كاملسح على اخلُفَّينالتفَاِق أهل السنة عليها وخم

                                     
   . ١١ناصر بن عبد الكرمي العقل صـ/مباحث يف عِقيدة أهل السنة والْجماعة للدكتور) ١(
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  :وفيه أربعة مطالب

 
             ة تنبع من أمهية العقيدة نفسها، وضرورة العمل اجلاد الدؤوب إن أمهية دراسة العقيدة السلفي

  :إلعادة الناس إليها، وذلك ألمور
لقد كانت عناية القرآن بتوحيد اهللا عظيمة فهو القضية الكربى، ومهمة : أوالً
 D E F G H I J K L M{ :الرسل األوىل

N{. ]٣٦:سورة النحل[  }¯ ° ± ³ ² ´ µ ¶ ¸ ¹ 
º » ¼ ½{. ]٤٥:سورة الزخرف[   

فالقرآن كله حديثٌ عن التوحيد، وبيان حقيقته والدعوة إليه، وتعليق النجاة 
 وكرامتهم على ربهم، كما أنه  التوحيدحديثٌ عن جزاء أهل. والسعادة يف الدارين عليه

وء منقلبهم يف الدنيا، وعذاب اهلون حديثٌ عن ضده من الشرك باهللا وبيان حال أهله وس
 . - , + * ( ) ' & % $ # " !{ يف األخرى

 r s t u v{ ]٣١:سورة احلج[ .}7 6 5 4 3 2 1 0 /
w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨{. 

اعات وترك احملرمات هي حقوق التوحيد واألوامر والنواهي ولزوم الط ]٤٨:سورة النساء[
  . ومكمالته
ورسالته وسريته من أوهلا إىل آخرها، مكيها ومدنيها،  r بعثة رسول اهللا إنَّ

 حضرها وسفرها، ِسلمها وحرا كلها يف التوحيد منذ أن أُمر باإلنذار املطلق يف سورة املدثر
}© ª «{. ]إىل األمر بإنذار العشرية ]٥:سورة املدثر }E F G H I 

J K L M N O P Q R{. ]٢١٣:سورة الشعراء -

سورة [ .}4 3 2 1 0 / .{ إىل األمر بالصدع بالدعوة ]٢١٤
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 } u v w x y z{ مث من بعده األمر باهلجرة ]٩٤:جراحل

| } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 

ª « ¬{. ]واإلذن بالقتال واجلهاد]٤٠:سورة التوبة  }- . / 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? 

@ A B C D E F G H I J K L 
M N O P Q R S{. ]إىل فتح مكة حني كسرت  ]٤٠:سورة احلج

 ]٨١:سورة اإلسراء[ .}i j k l m n o p q r s{ األصنام

 .}O P Q R S T U V W{ إىل اإلعالم بدنو املوت
وِد لَعنةُ اللَِّه علَى الْيه: ((وهو يف مرض موته rبأيب هو أمي وقال  ]٣:سورة النصر[

اِجدسم اِئِهمِبيأَن ورذُوا قُبخى، اتارصالنمل ختلُ فترةٌ من هذه الفترات البتة من إعالن )) و
التوحيد وشواهده وحماربة الشرك وظواهره، ويكاد ينحصر عرض البعثة كلِّها يف ذلك، فما 

، وال انصرف عنه تقرير التوحيد وهو وحيد، وال ذهل عنه وهو حمصور يف الشعب rترك 
وهو يف مسالك اهلجرة والعدو مشتد يف طلبه، وال قطع احلديث عنه وأمره ظاهر يف املدينة 
بني أنصاره وأعوانه، وال أغلق باب اخلوض فيه بعد فتح مكة الفتح املبني، وال اكتفى بطلب 

ملدونة البيعة على القتال عن تكرار عرض البيعة على التوحيد ونبذ الشرك، فهذه سريته ا
  .وأحاديثه الصحيحة، والقرآن من وراء ذلك كله

من أجل هذا كان التوحيد أوالً وال بد أن يكون أوالً يف كل عصر ويف كل مصر، 
أما أركان اإلسالم اخلمسة الكربى ومعامله العظمى فشرعت لتعلن التوحيد وجتسده وتقرره 

  .وتؤكده تذكرياً وتطبيقاً، وإقراراً وعمالً
إثبات للوحدانية، نفي للتعدد وحصر للتشريع واملتابعة يف شخص املرسل فالشهادتان 

الصالة مفتتحةٌ بالتكبري املنبئ عن طرح كل من سوى اهللا عز شأنه ، وrاملبلِّغ حممد 
 3 2{ ناهيك بقرآن الصالة وأذكارها يف منازل. واستصغار كل من دون اهللا عز وجل
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ا الزكاة فهي قرينة الصالة يف التعبد أم ،]٥:سورة الفاحتة[ .}6 5 4
واالعتراف للرب اجلليل وإخراجها خالصة هللا طيبة ا النفس براءةً من عبادة الدرهم 

 J K L M N O P Q R S T U V{ والدينار

W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c 

d{. ]٧- ٦:سورة فصلت[ فيه طعامه وشرابه أم الصائم ا الصيام احلق فهو الذي يدع
هو التلبية بالتوحيد ا احلج فشعار األمة كلها يف بطاح مكة فأم. وشهوته من أجل ربه ومواله

  .ونفي الشرك
  

ما كانت هذه األدلة املتكاثرة، واحلجج املتضافرة، والرباهني املتوافرة يف  :ثانياً
شأن التوحيد، إال لعظم األمر، وخطر شأن القضية، وشدة اخلوف على الناس من 

بين آدم  وملاذا ال يخاف عليهم والشياطني ما فتئت تترصد ل.االحنراف والقلوب من الزيغ
ِإنَّ اللَّه أَمرِني أَنْ أُعلِّمكُم ما جِهلْتمr :))  قال :جتتاهلم وتغويهم؟ ويف احلديث القدسي

كُلُّ ماٍل نحلْته ِعباِدي فَهو لَهم حاللٌ، وِإني خلَقْت : ِمما علَّمِني يوِمي هذَا، وِإنه قَالَ
هم فَأَتتهم الشياِطني فَاجتالَتهم عن ِديِنِهم، وحرمت علَيِهم ما أَحلَلْت ِعباِدي حنفَاَء كُلَّ

 كيف ال يكون اخلوف )١( )).لَهم، وأَمرتهم أَنْ يشِركُوا ِبي ما لَم أُنزلْ ِبِه سلْطَانا
ِإنَّ أَخوف ما أَخاف علَيكُم ((: خاطب أصحابه الصفوة املختارة من األمة r والرسول

رغاَألص كرقَالُواالش ، :رغاَألص كرا الشمولَ اللَِّه، وسا راُء: ؟ قَالَييلُ الرفْعي نقَالُ ِلمي ،
اِلِهممِبأَع اساَء النِإذَا ج اُءونَ فَ: ذَِلكرت متكُن وا ِإلَى الَِّذينباذْهمهدِعن وا ذَِلك٢()) اطْلُب( 

ملاذا ال يخاف اخللل يف التوحيد والنقص يف صدق التعبد والتعلق؟ ملاذا ال يحذر من الشرك و
 ? < = > ; : 9{: وأنواعه وأسبابه واهللا يقول يف حمكم تنـزيله

 فانظروا يف السحر والشعوذة والتطري والتشاؤم والرقى ]١٠٦:سورة يوسف[.}@

                                     
   .مسلم، وللحديث أصلٌ عند ٢/٤٢٢اخلوف والتقوى، : ابن حبان يف صحيحه، بابأخرجه ) ١(
  .٩٥١: ، حديث رقم٢/٦٣٩سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين ) ٢(
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والغلو يف الصاحلني، ناهيك بدعاء غري . والتمائم، واحللف بغري اهللا يف صور ال تكاد تحصر
اهللا، وطلب الغوث من املقبورين، والطواف حول األضرحة، يدعون عندها مث يدعوا، 

ويذحبون عندها وهلا، ويتمسحون، ويتطور احلال ويعلقون عليها القناديل والسرج والستور، 
  .حىت يتخذوا أعياداً ومنسكاً وال حول وال قوة إال باهللا

وصورةٌ جديدةٌ من صور اخللل يف التوحيد باءت ا فئات من املنتسبني إىل اإلسالم 
 ويف  يف قلوا حلرجاً،تزعم الثقافة واالستنارة ال ترضى حبكم اهللا وال تسلم له، بل إنَّ

صدورها لغيظاً وضيقاً، إذا أقيم حد من حدود اهللا امشأزت قلوم، قاموا وقعدوا، وأرغوا 
وأزبدوا، وهلم إخوان ميدوم يف الغي، يزعمون احلفاظ على حقوق اإلنسان، وما ضاعت 

  .حقوق اإلنسان إال م وبأمثاهلم
  
رحاه، وذروة التوحيد هو أول الدين وآخره، وظاهره وباطنه، وقطب  :ثالثاً

، قامت عليه األدلة، ونادت عليه الشواهد، وأوضحته اآليات، وأثبتته الرباهني، نصبت سنامه
عليه القبلة، وأُسست عليه امللة، ووجبت به الذمة، وعصمت به األنفس، وانفصلت به دار 

نصوص وجاءت  ،الكفر عن دار اإلسالم، وانقسم به الناس إىل سعيٍد وشقي ومهتٍد وغوي
 وهلذا، العقيدة تناول مسائلي ، وتعلم الدين أول ما  بأخذ الدين وتعلمهآمرةٌالقرآن والسنة 

ول أ و))من يِرِد اُهللا ِبِه خيرا يفَقِّهه ِفي الديِن: ((rوقال النيب ، كرباأله الفقهل العلم أمساه 
  .والعقيدة ما يدخل يف ذلك واواله علم التوحيد

  
صالح العقيدة يورث صالح العمل  مبعىن أنَّ،  يف أعمال اجلوارحا أصلإ: رابعاً

 $ # " !{ :حني قال  وقد ضرب اهللا مثال لذلك بأهل الكتاب،والعكس بالعكس
% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D 
E F{. ]جعل افتراءهم يف الدين فاهللا عز وجل ]٢٤-٢٣:سورة آل عمران ،

  .سببا لفساد أعماهلم وأصال إلعراضهم... وفساد اعتقادهم
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ادة ومتام اخلضوع واالنقياد والتسليم فال تقبل صالة وال وما مل يتحقق التوحيد وإخالص العب
 v w x y{ زكاة وال يصح صوم وال حج، وال يزكوا أي عمل يتقرب به إىل اهللا

z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨{ .] سورة
إذا مل يتحقق التوحيد ويصدق اإلخالص فال تنفع شفاعة الشافعني، وال دعاء  ]٨٨:األنعام

 !{  اقرءوا إن شئتمr الصاحلني حىت ولو كان الداعي سيد األنبياء واملرسلني حممد
" # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 

   ]٨٠:سورة التوبة[ .}> ; : 9 8 7 6 5 4
  

، وتعِصمه  لم يعظِّم نصوص الكتاب والسنة     العقيدة السلفية جتعل املس    أنَّ: خامساً
  .من رد معانيها، أو التالعب يف تفسريها مبا يوافق اهلوى

  
أا تربط املسلم بالسلف من الصحابة ومن تبعهم، فتزيده عزة وإميانـا            : سادساًً

  :اهللا عنه فهم سادةُ األولياء، وأئمة األتقياء، واألمر كما قال ابن مسعود رضي وافتخارا،
خير قُلُوِب الِْعباِد فَاصطَفَاه ِلنفِْسِه      rِإنَّ اللَّه نظَر ِفي قُلُوِب الِْعباِد فَوجد قَلْب محمٍد          ((

               ـرياِبِه خـحأَص قُلُوب دجٍد فَومحقَلِْب م دعاِد بِفي قُلُوِب الِْعب ظَرن الَِتِه ثُمِبِرس ثَهعتفَاب 
               ـدِعن وا فَهنسونَ حِلمسأَى الْما رلَى ِديِنِه فَمقَاِتلُونَ عِه يِبياَء نرزو ملَهعاِد فَجقُلُوِب الِْعب

  )١(. ))اللَِّه حسن وما رأَوا سيئًا فَهو ِعند اللَِّه سيئٌ
من كانَ مستنا ، فَلْيستن مبن قـد        (( :أو كما رِوي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه قال          

: ، كانوا أفضلَ هذه األمـة rمات، فإنَّ احلي ال تؤمن عليه الِفتنةُ، أولئك أصحاب حممد  
، وإلقامة ِدينـه،    rأبرها قلوبا، وأعمقَها علما، وأقلَّها تكلُّفًا، اختارهم اهللا لصحبة نبيه           

هم على أثرهم، ومتسكوا مبا استطَعتم من أخالِقهم وسيِرهم،         فاعِرفوا هلم فضلَهم، واتبعو   

                                     
  ).٣٦٠٠رقم(، وصحح إسناده الشيخ أمحد شاكر )١/٣٧٩ ())املسند((ـام أمحد يف  أخرجه اإلم)1(
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  )١(. )) واهللا رب الكعبةفإم كانوا على اهلُدى املستقيم
  

  :بالعقيدة اإلسالمية تتوحد صفوف املسلمني :سابعاً
عليها ف،   إال االجتماع على عقيدة السلف الصاحل       والدعاة ال يوحد صفوف املسلمني   

تهم، وبدوا تتفكَّك؛ ذلك أا عقيدة الكتـاب والـسنة واجليـل األول مـن              جتتمع كلم 
  .الصحابة، وكل جتمع على غريها مصريه الفشل والتفكُّك

  
  :ليس للقلوب سرور وليس للصدور انشراح إال بالتوحيد: ثامناً

فيه يكون الـوالء    إنَّ انشراح الصدور ال يكون إال بالتوحيد والعقيدة الصحيحة، ف         
يضعف كل رباط إال رباط العقيدة، وتـضمحل        . رباء، واحلب والبغض، واملودة والعداء    وال

رابطة اإلميان يتهاوى دوا كل صلة بعرق أو تراب أو      . كل وشيجة إال وشائج احلب يف اهللا      
لإلميان طعم يفوق كل الطعوم، وله مذاق يعلو على كل مذاق، ونشوة دوـا كـل                 .لون

وة داخلية يف نفس رضية وسكينة قلبية تسري سـريان املـاء يف             حالوة اإلميان حال  . نشوة
ال أرق وال قلق، وال ضيق وال تضييق، بل سـعة           . العود، وجتري جريان الدماء يف العروق     

سـورة  [ .}a b c d e ` _ ^ [{ ورمحة، ورضاً ونعمـة   
ن باهللا هو سكينة النفس، وهداية القلب، وهو منـار الـسالكني وأمـل              اإلميا ]٧٠:النساء

اليائسني، إنه أمان اخلائفني ونصرة ااهدين، وهو بشرى املتقني ومنحة احملرومني، اإلميـان             
  .هو أب األمل، وأخ الشجاعة، وقرين الرجاء، إنه ثقة النفس وجمد األمة وروح الشعوب

 وعرف طريقه، ومن عرف طريقه سار على بصرية، من ذاق حالوة اإلميان طاب عيشه،
نعم ميضي يف سبيله ال يبايل مبا يلقى فبصره . ومن سار على بصرية نال الرضا وبلغ املقصد

 9 8 7 6 5 4 3 2 1{ وفكره متعلق مبا هو أمسى وأبقى
    ]٢٨- ٢٧:سورة الفجر[ .}:

  
                                     

  .١/٣٠٥احللية أليب نعيم :  ينظر)1(
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  :ِقيدة الصحيحة ضرورية لإلنسانالْع: تاسعاً
 وبدوا ، بل أَشد من ذلك،إنَّ الْعِقيدةَ الصِحيحةَ ضرورية لإلنسان ضرورة املاء واهلواء

 ِبحصاس، ميتاًاإلنسانيك بني ظهراين النوإنْ كان يتحر .  
  

  :هي أساس بناء اتمع اإلنساين: عاشراً
وارتقى إىل ذروة الكمال   سليمة انضبط ذلك اتمع وترابطفإنْ كانت عِقيدة اتمع

 وهبط إىل احلَِضيِض ، وإنْ كانت عقيدته منحرفةً تفَكَّك وتشتت ذلك اتمع،اإلنساين
 وفساد ، وقد دلَّت التجارب على أَنَّ صالح سلوك الفرد يتناسب مع صالح عقيدته،الداِني

  .ى فساد عقيدتهسلوك الفرد يتناسب مع مد
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لئن كانت عِقيدة أهل السنة والْجماعة مستمدة من الكتاب والسنة، فهذا يعين أنها 

قالْحو قالْح َ  أَحق أنْ يتبع، اَألعلَم واَألسلَم واَألحكَم، وهذا يعين أنَّ التزامها متعين؛ ألنها
، وهيr فَهي العروة الوثقى، والدين اخلَّالص، والصراط املستقيم، وهي وِصيةُ رسوِل اِهللا 

 :، واتبع غَير سِبيِل املؤمنني فقَالrَسِبيلُ املؤمنني، واهللا تعاْلَى توعد من خالف الرسولَ 
}> ? @ A B C D E F G H I J K L M 

N O P Q R S{. ]ه ]١١٥:سورة النساءلُ املؤمنني ال شك أنِبيوس 
 الصحابة والتاِبِعين، والقرون الفاضلة يف الديِن، الَِّذين أثىن اهللا عليهم، وأثىن عليهم سِبيلُ

  .، وأَمرنا باتباِعِهمrالرسولُ 
 ِبين النوقد بيr كنيكثري، وأنَّ احلق مع املتمس وافتراق ه سيكون بعده اختالفأن ،
اتقُوا اَهللا وعلَيكُم ِبالسمِع : ((r حيثُ قَالَ ؛ الراشدين املهدينيبسنته وسنِة اخللفاء

 كُملَياً، فَعرِتالَفَاً كَِثيى اخريِدي فَسعب كُمِمن ِعشي نم هِإناً، وِشيباً حدبِإنْ عِة، والْطَّاعو
اِشِديِة اخلُلَفَاَء الرنسِتي ونثَاِت ِبسدحمو اكُمِإياِْجِذ، وا ِبالَّنوهلَيواْ عضع ،ِينِدياملَه ن
  )).اَألموِر، فَِإنَّ كُلَّ ِبدعٍة ضالَلَة

، وسنِة اخللفاء الراشدين، واجتنبواْ الِْبدع هم rوال ريب أنَّ الَِّذين تمسكُواْ بسنته 
  .جماعِةأهل السنة والْ

وإذا كان األمر كذلك، فإنَّ التمسك ذه الْعِقيدة احلق، أمر معني شرعاً، وذلك 
  )١(:لألدلة اآلتية
  : أنها ِمما أَمر اُهللا تعاْلَى باتباِعِه-١

 h i j k l m n o p q r s{ :قَالَ تعاْلَى
t u v w x y{. ]٥:سورة البينة[   

   ]٣٦:سورة النساء[ .} f g h i j k l{ :وقوله تعاْلَى

                                     
   . ٦٠إبراهيم حممد الربيكان صـ/املدخل لدراسة العقيد اِإلسالمية للدكتور) ١(
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  :rء به الرسولُ  أنها ِمما جا-٢
 { | } p q r s t u v w x y z { :قَالَ تعاْلَى

   ]٧:سورة احلشر[ .}¡ � ~
  
٣-بالْكُت ِزلَتل، وأُنسها احلق الذي أرسلت من أجله الرألن:  

 . - , + * ( ) ' & % $ # " !{ :قَالَ تعاْلَى
   ]٢٥:سورة األنبياء[ .}0 /

  
  :ألنها الغاية من خلق اجلن واإلنس-٤

   ]٥٦:سورة الذاريات[ .}I: }C D E F G H Iقَالَ 
  

  :ألنها دين اهللا الذي ارتضاه-٥
 J K L M N O P Q R S T{ :قَالَ تعاْلَى

U V W X Y Z [ \ ]{. ]١٥٣:سورة األنعام[  
   

  :ألنها ِمما حكم اهللا وقضى باتباعه-٦
 I: }f g h i كما قَالَ ؛وما حكم اهللا به وقضاه فهو واجب االتباع

j k l {.]٢٣:سورة اإلسراء[  
 

  :امتداحه سبحانه للمؤمنني بالتزامها وترك ضدها-٧
   ]٥٩:سورة املؤمنون[ .}Ú Û Ü Ý Þ ß{ :قَالَ تعاْلَى
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  :أنَّ اهللا حرم خمالفتها-٨
 ¯ ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡{ :قَالَ تعاْلَى
   ]١٥١:سورة األنعام[ .}± °

  
  :استحالل قتال من مل يقبلها-٩
أُِمرت أَنْ أُقَاِتلَ الناس حتى يشهدواْ أَنْ الَ ِإلَه ِإالَّ اُهللا وأَنَّ محمداً رسولُ : ((rقَالَ 
  )).اِهللا
  

  :ألنها متعلق سعادة اخللق يف الدنيا واآلخرة-١٠
 الَ ِإلَه ِإالَّ اُهللا خاِلصاً ِمن : الناِس ِبشفَاعِتي يوم الِْقيامِة من قَالَأَسعدr)) :قَالَ 
  )). قَلِْبِه
ِلكُلَّ نِبٍي دعوٍة مستجابة، فَتعجلَ كُلُّ نِبٍي دعوته، وأَخرت دعوِتي شفَاعةً : ((rوقَالَ 

)١( )). شاَء اُهللا من مات الَ يشِرك ِباِهللا شيئَاًُألمِتي فَِهي ناِئلَةٌ ِإنْ 

                                     
  .  ٦٢-٦٠إبراهيم حممد الربيكان صـ/املدخل لدراسة العقيد اِإلسالمية للدكتور) ١(
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  :تميزت الْعِقيدة اِإلسالمية بعدة خصائص منها ما يلي

  : سالمة املصدر-١
  :وذلك باعتمادها على الِكتاِب والسنة وإمجاع السلَف وأقواهلم فَحسب

ذه اخلاصية ال توجد يف مذاهب أهل الكالم، واملبتدعة، والصوفية، الَِّذين يعتمدون وه
 والوجد، وغري ذلك من املصادر واِإللْهامعلى العقل والنظر، أو على الكَشِف واحلَدِس 

دِقيا يف أمور الغيب، والعا أو يعتمدوة اليت حيكَّمواِقصة النريشالببة كُلُّها غَي.  
، وإمجاع r بِكتاِب اِهللا تعاىل، وسنةُ رسوِلِه معتصمونأما أهل السنة فهم حبمد اهللا 

  .السلَف الصاِلِح وأقواهلم، وأَي معتقَد يستمد من غري هذه املصادر إنما هو ضاللٌ وِبدعةٌ
 الديِن عن طريق العقل والنظر، أو علم الكالم من شيئاً فالَِّذين يزعمون أنهم يستِمدونَ

 غري - والكَشِف والوجد، أو الرؤى واألحالم، أو عن طريق أشخاص اِإللْهاموالفلسفة، أو 
، أو رؤساء، أو أولياء، أو أَِئمٍة يزعمون هلم الِعصمة أو اإلحاطة بعلم الغيب، من -األنبياء 

 أو يزعمون أنهم يسعهم العمل بأنظمة البشر، من زعم ذلك فقد أعظم أَقْطَاب أو حنوهم،
 Ç È É Ê{ :على اِهللا الِفرية، ونقول ملن زعم ذلك كما قَالَ اُهللا تعاْلَى

Ë Ì Í{. ]يطان ]١١١:سورة البقرةِه الشبى له أنْ يأيت ِإالَّ ِبشوأن.  
 وهي االعتماد على الِكتاِب والسنة، ومنهج السلَف الصاِلِح ِسمةٌ من اخلَِصيصةُوهذه 

  )١(.  الكرِمي املنانمسات أهل السنة ال تتخلَّف يف كُلِّ مكاٍن وزمان، واحلمد ِهللا
  

  :rأنها تقوم على التسليم هللا تعاْلَى، ولرسوله -٢
وذلك َألنَّ الْعِقيدة غيب، والغيب يقوم ويعتِمد على التسليم والتصديق املطلق ِهللا تعاْلَى، 

 " !{ :قَالَ تعاْلَى، فَالتسِليم للغيب من صفات املؤمنني اليت مدحهم اُهللا ا، rوِلرسوِلِه 
#  $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5{. 

      ]٣-١:سورة البقرة[
                                     

  . ٢٩ناصر بن عبد الكرمي العقل صـ/مباحث يف عِقيدة أهل السنة والْجماعة للدكتور) ١(
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 به، ومن هنا فأهلُ السنة يِقفُونَ يف أمر الْعِقيدة على تِحيطُوالغيب ال تدركه العقول وال 
وضون يف ذلك رمجاً بالغيب، فال ، خبالف أهل الِْبدع فهم خيrما جاء عن اهللا وعن رسوله 

هم أراحوا عقوهلم بالتسليم، وال عقائدهم وذممهم باالتباع، وال تركوا عامة أتباعهم على 
  .الفطرة اليت فطرهم اهللا عليها

  
  : موافقتها للفطرة القومية، والعقل السليم-٣

بة تقوم على االتاعمالْجة ونة أهل السدِقياْلَى، َألنَّ ععدي اهللا ت اع واالقتداء واالهتداء
، وما عليه سلَف اُألمة فهي تستِقي من مشرب الفطرة، والعقل السليم، rوهدي رسوله 

بل هي عِقيدةٌ تشبع اجلَوعةَ اليت ال تشبعها النظُم . واهلدي القَِومي، وما أعذبه من مشرب
 ¥ ¤{ :، وال السلطان السياسي، وال الثراء املايلالفلسفية، وال املذاهب الوثنية

¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ 
º » ¼ ½ ¾ ¿{. ]٣٠:مسورة الرو[   

  .أما املعتقدات األخرى فما هي ِإالَّ أوهام، وخترصات، تعِمي الفطرة، وتحير العقول
  

، والصحابة والتاِبِعين وأئمة اهلدى، قوالً وعلمـاً    r اتصال سندها بالرسوِل     -٤
  :وعمالً واعتقاداً

 أصلٌ من أصول عِقيدة أهل السنة والْجماعة ليس له سند متصل -  اهللا دحبم -فال يوجد 
، وقدوة من الصحابة والتاِبِعين، وأئمة الدين إىل اليوم، خبالف عقائد املبتدعة rبالرسول 

حثَة وال سند هلا من كتاٍب أو سنٍة أو أثٍر عن الصدحلَف، فهي مة اليت خالفوا فيها الساب
  )١(. والتاِبِعين، وما مل يكن كذلك فهو ِبدعة، وكل ِبدعة ضاللة

  
  

                                     
، مدخل لدراسة العِقيدة ٩ناصر بن عبد الكرمي العقل صـ/مباحث يف عِقيدة أهل السنة والْجماعة للدكتور ) ١(

   . ٣٨٣اِإلسالمية لعثمان مجعة ضمريية صـ
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  : الوضوح والبيان-٥
 ونقائهـا  ، وخلوها من الغموض واخلفاء ،متتاز عِقيدة أهل السنة والْجماعة بالوضوح والبيان      

 الذي ال يأتيه    ،ب اهللا املبني   ألنها مستمدة من كتا    ؛من الفلسفة والتعقيد يف ألفاظها ومعانيها     
الباطل من بني يديه وال من خلفه، ومن كالم رسوله األمني عليه أزكى صالة وأمت تـسليم                 

وتنجي املتمسك ا من هلَكِة اخلوض يف        الذي ال ينطق عن اهلوى إنْ هو ِإالَّ وحي يوحى،         
ـ     eذات اهللا، ورد نصوص كتاب اهللا وسنة نبيه          سب صـاحبها الرضـا     ، ومن ثَـم تك

واالطمئنان لقدر اهللا، وتقدير ِعظَِم اهللا، وال تكلِّف العقل التفكري فيما ال طاقة له بـه مـن                  
 بينمـا املعتقـدات     .الغيبيات؛ فالعقيدة السلفية سهلةٌ ميسرة، بعيدة عن التعقيد والتعجيـز         

 املشربني، ال ِسيما والعِقيدة      وشتان بني  ،األخرى هي من ختليط البشر أو تأويلهم وحتريفهم       
  )١(. توِقيفية غيبية ال جمال لالجتهاد فيها كما هو معلوم

  
  : سالمتها من االضطراب والتناقض-٦

 فيها وال تناقض وال التباس، وذلك العتمادها اضطراب الصافية ال اِإلسالميةفإنَّ الْعِقيدة 
، وحتقيق العبودية له وحده ال شريك له، والتوكل عليه على الوحي، وقوة صلة أتباعها باهللا

من احلق، وسالمتهم من احلَيرِة يف الدين، ومن القلق والشك  وحده، وقوةُ يقينهم مبا معهم
  .والشبهات، خبالف أهل الِْبدع فال ختلو أهدافهم من علٍة من هذه العلل

مِة علم الكالم والفلسفة والتصوف من أصدق دليٍل على ذلك ما حصل لكثٍري من أَِئ
اضطراب وتقَلُّب وندم بسبب ما حصل منهم من جمانبة عِقيدة السلَف، خاصةً عند التقَدِم 
يف السِن، أو عند املوت؛ كما حصل لإلمام أيب احلسن األشعري، حيثُ رجع إىل عِقيدة 

عتزال، وكذا الباقالين، وأبو حممد اجلويين، والشهرستاين، أهل السنة والْجماعة بعد اال
  .والرازي، وغريهم كثري

  
  

                                     
، مدخل لدراسة العِقيدة اِإلسالمية لعثمان مجعة ٥٢إبراهيم الربيكان صـ/خل لدراسة العِقيدة اِإلسالمية للدكتوراملد) ١(

  . ٣٨٣ضمريية صـ
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  : أنها سبب الظهور والنصر والفالح يف الدارين-٧
من أبرز خصائص الْعِقيدة اِإلسالمية أنها من أسباب النجاح، والنصر والتمكُن ملن قام ا 

طَّاِئفَةُ اليت تتمسك ذه الْعِقيدة السلَِفية، هي الطَّاِئفَةُ ودعا إليها بصدٍق وعزٍم وصرب، فال
الظَّاهرة واملنصورة اليت ال يضرهم من خذهلم وال من عاداهم إىل يوم القيامة؛ كما أخربنا 

م من خذَلَهم الَ تزالُ طَاِئفَةٌ ِمن أُمِتي ظَاِهِرين علَى الْحق، الَ يضرهr)) :بذلك الرسولُ 
كَذَِلك مهاِهللا و رأَم أِْتيى يتح.((  

  
  : عِقيدة اجلماعة واالجتماع-٨

ذلك أنها الطَّريقة املثلى جلمع مشل املسلمني على احلق، ووحدة صفوفهم، وإصالح ما 
ملؤمنني، وهذه فسد من شؤون دينهم ودنياهم؛ ألنها تردهم إىل الكتاب والسنة وسِبيلُ ا

اخلاصية ال ميكن أنْ تتحقَّق على يد فرقٍة أو أنظمٍة ال تقوم على هذه الْعِقيدة أبداً، والتأريخ 
شاهد على ذلك فالدول اليت قامت على السنة هي اليت مجعت مشل املسلمني وقام ا اجلهاد 

ا اِإلس زعهي عن املنكر، و١(.الم قدمياً وحديثاًواألمر باملعروف، والن(  
  

  : البقاء والثبات واالستقرار-٩
 فعقيدم يف ،البقاء والثَّبات واالستقرار واالتفَاق: من أهم خصائص عِقيدة أهل السنة

أصول الدين ثابتة طيلة هذه القرون، وإىل أنْ تقوم الساعة، مبعىن أنها متِفقَة ومستقرة 
ومعانيها، تتناقلها األجيال جيالً بعد جيل، مل يتطرق إليها التحريف وحمفوظة، يف ألفاظها 

  .وال التبديل، وال التلفيق وال االلتباس، وال الزيادة وال النقْص
 ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، ومن الَِّذيوذلك ألنها مستمدةٌ من كتاب اهللا 

 إىل r اهلدى املتمسكون ديه أَِئمةُ، وقد تلقاه الصحابة ثُم التاِبعون، وrسنِة رسوِل اِهللا 
  .اليوم تلقيناً وكتابةً

ربون يف كُلِّ ما خالفوا فيه السلَف مما أَولُوه أو ابتدعوه، طخبالف فرق الضالل، فهم مض
يما جاء عن اهللا وعن رسوله ويكثر يف عقائدهم التلفيق وااللتباس واالضطراب، والتوقف ف

                                     
   . ٣٣ناصر بن عبد الكرمي العقل صـ/مباحث يف عِقيدة أهل السنة والْجماعة للدكتور ) ١(
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r وابتداع األلفاظ واملعاين اليت مل ترد عن اهللا وال عن رسوله ،r .)١(  

  
  : وسطية أهل السنة-١٠

الوسطية تعين االعتدال والتوازن بني أمرين أو طرفني فيهما إفراطٌ وتفريط، وهذه 
 السنة وسطٌ بني الفرق األخرى الوسِطية هي العدل والطَّريق الذي جتتمع فيه الفضيلة، فأهلُ

يف مجيع جوانب الدين، فهم وسطٌ يف أمساء اهللا تعاْلَى وصفاته، وسطٌ يف الوعد والوعيد، 
من مستمدةٌ وسطٌ يف مواقف الصحابة، وهكذا يف سائر أبواب االعتقاد؛ َألنَّ عِقيدة السلَف 

  )٢(. لك فهو خيار وسط يف كل شيئ، وما كان كذالكتاب، والسنة
  

  :إنها تعصم الدم واملال، وتصحح مجيع األعمال-١١
 الدم واملال، وتحِبطُ مجيع األعمال، وقد دلَّ على ذلك درأما الْعِقيدة الفاسدة فإنها 

  :ومن ذلك ما يليالصِحيحةُ الِكتاب والسنة 
 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �{ :قوله تعاْلَى - ١

  ]٦٥:سورة الزمر[ .}̄ ® ¬ »
 
 Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù { :قوله تعاْلَى - ٢

Ú{. ]٥: املائدةسورة[  
 
الَ يِحلُّ دم امِرٍئ مسِلٍم يشهد أَنْ الَ ِإلَه ِإالَّ اُهللا وأَني رسولً : ((rقَالَ رسولُ اِهللا  - ٣

الثَّيب الزاِني، والنفْس بِالَّنفِس، والتاِرك ِلِديِنِه املُفَاِرق :  ِإالَّ ِبِإحدى ثَالَثاِهللا
 )٣()). للِّجماعِة

                                     
)١ (نة أهل السدِقية للدكتور مباحث يف عاعمالْج٣٤-٣٣ناصر بن عبد الكرمي العقل صـ/ة و .   
  . ١٥٦مدخل لدراسة العِقيدة اِإلسالمية لعثمان مجعة ضمريية صـ) ٢(
: إسناده صحيح على شرط الشيخني وقد أخرجاه، وأصحاب السنن وغريهم، وهو خمرج يف إرواء الغليل برقم) ٣(

٢١٩٧ .  
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  :أنها جتيب على مجيع التساؤالت اليت تشغل الفكر اإلنساين-١٢
هي أمساؤه مثل ِمن أين جئنا؟ وِمن أين جاء هذا الكون؟ وِمن املوجد له؟ وما 

وصفاته؟ وملاذا أوجدنا؟ وما دورنا يف هذه احلياة؟ وما عالقتنا باخلالق؟ وهل هناك 
عوامل غري منظورة؟ وهل بعد هذه احلياة حياةٌ نِصير إليها؟ وكيف تكون تلك احلياة؟ 

يف الْعِقيدِة كُلُّ هذه األسئلة ال توجد عِقيدةٌ لديها إجابةٌ صادقةٌ كافيةٌ شافيةٌ عليها ِإالَّ 
  )١(. اِإلسالمية الصِحيحِة

                                     
)١ (دِقيالمية عثمان مجعة ضمريية صـمدخل لدراسة الع٣٨-٣٧ة اِإلس .  
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  :: مصادر عِقيدة أهل السنة والْجماعة مصادر عِقيدة أهل السنة والْجماعة-١
نظراً َألنَّ عِقيدة أهل السنة توِقيفية، فهي تقوم على التسليم مبا جاء عن اِهللا وعن 

ِلِه روسrدون حتريٍف، وال تأويٍل، وال تعطيٍل، وال متثيٍل ، .  
  :هلا مصدران أساِسيان مهاو

  ).الْقُرآن الْكَِريم(كتاب اهللا تعاْلَى   - أ
  .السنة الثَّاِبتة الصِحيحةُ  - ب

  .، ال ينطق عن اهلوى إنْ هو ِإالَّ وحي يوحىrفالرسولُ 
  .السنة مصدر مبناه على الكتاب وِحوإمجاع السلَف الصاِل

 راِفداِن مؤيداِن ال يستقالن بتقرير تفصيالت :والفطرة املستقيمة والعقل السليم
  .الْعِقيدة، فهما يوافقان الكتاب والسنة وال يعارضاما

، فإنَّ النقلَ الثَّابت وإذا ورد ما يوهم التعارض بني النقْل والعقل، اتهمنا عقُولَنا
مقَدم ومحكَّم يف الدين، فتقدمي عقول الناس وآرائهم الفاسدة على كالم اهللا تعاْلَى 

  .  ضاللٌ وشقاءrوكالم رسوِلِه 
  

  :r عن رسوِل اِهللالثابت  خرب اآلحاد -٢
 ِبيعن الن حفإنَّ احلديث إذا صrقبوله، فهو حاد وجب ، وإنْ كان من خرب اآل

  )١(.حجةٌ قَطِْعيةٌ
  

  :rِ  ما اختلف فيه يف أمور الدين فمرده إىل اهللا ورسوِله-٣
فأي أَمٍر من أمور الدين يقع فيه التنازع فيجب رده إىل ِكتاِب اِهللا تعاْلَى، وسنة 

ف الصاِلحون؛ إذ املرجع يف فَهِم ؛ كما فهمهما الصحابة والتاِبعون، والسلrَرسوله 
نصوص الِكتاِب والسنة هم الصحابة والتاِبعون، ومن اقتفى أثرهم من أَِئمِة اهلدى 

                                     
   .٣٨ناصر بن عبد الكرمي العقل صـ/مباحث يف عِقيدة أهل السنة والْجماعة للدكتور) ١(
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فيجب التسليم لألحاديث . والدين، وال عربة مبن خالفهم؛ ألنه متِبع غري سِبيلُ املؤمنني
  )١(. ف الصاِلِح، من غري كَيف وال ِلم؛ َألنَّ ذلك ِبدعة، وآثار السلَالصِحيحِة

  
  :الدين والعِقيدة توِقيفية أصول -٤

 ِبينها، وبلَّغها الندها وبيا عند احلدود اليت حد قَفوةٌ يدِقيفهي عr َفال جمال ،
الْعِقيدة رباِنيةُ املصدر، موحى فيها لزيادٍة أو نقصان، وال تعديلَ وال تبديل؛ وذلك َألنَّ 

  .ا من عند اهللا تعاْلَى
فإنَّ كُلَّ حمدثٍة يف الدين ِبدعة، وكُلَّ ِبدعٍة ضاللة؛ كما صح ذلك عن رسوِل 

  .rاِهللا
فليس ألحٍد أنْ يحِدثَ أمراً من أمور الدين، زاعماً أنه جيب التزامه أو اعتقاده، فإنَّ 

 K { :؛ لقوله تعاْلَى)١( تعاْلَى أكمل الدين، وانقطع الوحي، وخِتمت النبوةاهللا 
L M N O P Q R S T U{. ] سورة

   ]٣:املائدة
  )). ه فَهو ردمن أَحدثَ ِفي أَمِرنا هذَاْ ما لَيس ِمنr)) :وقوله 

  .وهذا احلديث قَاعدةٌ من قواعد الدين وأَصلٌ من أصول الْعِقيدة
 ِبيا جاء به النه يسعه اخلروج عمومن اعتقد أنr َقَةن، فقد خلع ِربيمن الد 

  .اِإلسالم من عنِقِه
  

  :يدة جيب التزام األلفاظ الواردة يف الكتاب والسنة يف الْعِق-٥
جيب االلتزام باأللفاظ الواردة يف الِكتاِب والسنة يف الْعِقيدة، واجتناب األلفاظ 
املُحدثَة اليت ابتدعها املتكلِّمون والفالسفة وأشباههم من أهل الِْبدع؛ َألنَّ الْعِقيدة 

  .Uتوِقيفية، فهي مما ال يعلمه ِإالَّ اهللا 
  

                                     
   . ٢/٤١٨شرح قصيدة النونية ) ١(
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  :يب أمور الْعِقيدة غ-٦
، ظاهراً rأمور الْعِقيدة غيب ومبناها على التسليم مبا جاء عن اهللا، وعن رسوله 

، مل rوباطناً، ما عقلناه منها وما مل نعقله، فمن مل يسلِّم فيها هللا تعاْلَى، ولرسوله 
هلَم دينس١( .ي(  

  
  : ال جيوز اخلوض واجلدل واملراء يف الْعِقيدة ونصوصها-٧

؛ واملناظرة فيما يتناظر فيه أهل اجلدل ويتنازعون جيوز اخلوض يف نصوص الْعِقيدة ال
فيه من دينهم؛ ألنها غيب، ِإالَّ بقدر البيان وإقامة احلُجة، مع التزام منهج السلَف يف 

  .ذلك
   )٢(". إذا أراد اهللا بقوٍم شراً ألزمهم اجلدل، ومنعهم العمل: "قَالَ األوزاعي

  
  :ال جيوز تأويل نصوص الْعِقيدة -٨

 ة، وال جيوز صرفها عن ظاهرها بغري دليٍل شرعيدِقيال جيوز تأويل نصوص الْع
، وهلذا ملا سلَّط احملرفون التأويالت الباطلة على نصوص الشرع rثابٍت عن املعصوم 

كَّلَهم حبمايته من  تكفل حبفظه، وأقام له حرساً وIفسد الدين فساداً لوال أنَّ اهللا 
تأويل اجلاهلني، وانتحال املبطلني، ومن رمحة اهللا ذه اُألمِة أنه يبعثُ هلا عند دروِس 
السنة، وظُهوِر الِْبدعِة من جيدد هلا دينها، وال يزال يغِرس يف دينه غَرساً يستعملهم فيه 

  )٣(.علماً وعمالً
  

  :يدة العمل بالشريعة من لوازم الْعِق-٩
، rفاحلكم بغري ما أَنزلَ اهللا تعاْلَى ينايف التوِحيد والتسليم هللا تعاْلَى، ولرسوله 

                                     
، املدخل لدراسة العقيد ٣٩-٣٨ناصر بن عبد الكرمي العقل صـ/مباحث يف عِقيدة أهل السنة والْجماعة للدكتور) ١(

   . ٥٧-٥٤إبراهيم حممد الربيكان صـ/اِإلسالمية للدكتور
   . ١/١٤١اعتقاد أهل السنة ) ٢(
   . ٢/٤٠٠الصواعق املرسلة ) ٣(
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 ٍة هلوىنا العدول عن شرع اِهللا يف واقعٍة معيأكرب، أم فتجويز احلكم بغري شرع اِهللا كفر
  !!. أو فُسوق، أو ظلم،فهو كفر أصغريف النفِْس، أو إكراٍه مع االلتزام بشرع اِهللا 
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   :يتلخص اعتقاد أهل السنة والْجماعة يف اجلملة فيما يلي

  : عقيدم يف أمساء اهللا وصفاته-١
 وما ،، ونفي ما نفاه اهللا عن نفسهrإثبات ما أثبته اهللا لنفسه، أو أثبته له رسوله 

من غري متثيٍل وال تكييف، وال تشبيٍه وال حتريٍف، وال تأويٍل وال  rنفاه عنه رسوله 
 }8 7 6 5 4 3 2 1 { :تعطيٍل؛ كما قَالَ تعاْلَى

   ]١١:سورة الشورى[
مسيع، بصري، عاملٌ، متكلم، حي، :  بأنهr ووصفه رسوله واهللا تعاْلَى وصف نفسه،

قدير، وأنه مستٍو على عرشه، فوق عباده، وأنه تعاْلَى يرضى ويسخط، ويغضب 
  )١( .وحيب، كما يليق جبالله وعظمته، مع اجلزم بنفي الشبيه واملثيل

  
  :  عقيدم يف مسائل اإلميان وسائر املغيبات-٢
  :: السنة أنَّ اإليمان قولٌ وعمل السنة أنَّ اإليمان قولٌ وعمل من أصول أهل من أصول أهل--أأ

، من أمور الغيب rيزيد وينقص، ويشمل اإلميان بكل ما أخرب اُهللا به، أو أخرب عنه رسوله 
  : والشهادة، مجلةً وتفصيالً، ومن ذلك

 .اإلميان باهللا تعاْلَى وتوحيده بالربوِبية، واُأللُوِهية، واَألسماء والصفَات -١
، وأنهم عباد مكرمون، ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما باملالئكةاإلميان  -٢

يؤمرون، وأنهم موكَّلُونَ بعبادة اهللا تعاْلَى، ومنهم من له وظائف وأعمالٌ أخرى، 
 بإنزال الوحي، وملَك املوت بقبض األرواح، ومالك خبزانة uكاختصاص جربيل 

األعمال، واملقادير، وتسيري السحاب، وإنزال املطر، النار، ومنهم من وكِّلَ بكتابة 
 ...ومنهم حملَةُ العرش

الزبور، : املُنزلَة من اهللا تعاْلَى إىل رسِلِه ِهدايةً للعباد، ومنها ،اإلميان بالْكُتِب  -٣
 .والتوراة، واِإلنِجيل، والقُرآن، وهو أكملها وناسخها

                                     
  . ٤٠ناصر بن عبد الكرمي العقل صـ/مباحث يف عِقيدة أهل السنة والْجماعة للدكتور) ١(
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مجيعاً، ومن جاء ذكره منهم يف الْقُرآن الْكَِريم، ء، واملرسلني، اإلميان باألنبيا -٤
وصحيح السنة، وجب اإلميان به على وجه اخلصوص، وأنهم كلهم بلَّغوا رساالِت 

 D E F G H I{ .اهللا، ودعواْ إىل توِحيِدِه وحذَّروا من الشرك
J K L M N{. ]٣٦:سورة النحل[ 

 r ومبوته ، بعثه اُهللا إىل الناس مجيعاً،لق وخاتم النِبيني هو أفضلُ اخلrوأنَّ حممداً 
  .انقطع الوحي، وأَكَملَ اُهللا الدين

 والنفخ ، والبعث، واإلميان بنعيم القرب وعذابه،وأنَّ املوت حق ،اإلميان باليوم اآلخر -٥
 ،والصراط ،زان واملي، والصحف، واحلساب واجلزاء، والعرض، والنشور،يف الصوِر
:  ومنها،ويؤمنون بالساعة وأشراطها.. . والنار وعذاا، واجلنة ونعيمها،واحلوض

 وطلوع ، ويأجوج ومأجوج، وخروج املهدي،u ونزول عيسى ،خروج الدجال
 . وغري ذلك مما ثبت يف األحاديث، وخروج الدابة،الشمس من مغرا

 وأنَّ اهللا علم كُلَّ شيٍء قبل ،ره من اهللا تعاْلَىحلوه وم ، خريه وشره،اإلميان بالقدر -٦
 وأنه تعاْلَى ما شاء كان وما مل يشأ مل ، وكتب ذلك يف اللَّوح احملفوظ،أنْ يكون

اْلَى خالق كُلِّ شيٍء،يكنعه تر األرزاق، وأنه قدقاء، واآلجال، وأنعادة والشوالس ، 
 ، وأنه تعاْلَى أخذ امليثاق على بين آدم،تعاْلَى فعالٌ ملا يريد وأنه ،واهلداية والضالل

  .وأَشهدهم على أنفسهم أنه رم
  

  :: الْقُرآن الْقُرآن--بب
 وأنَّ من زعم أنه ،من أصول أهل السنة أنَّ الْقُرآن الْكَِريم كالم اهللا منزلٌ غري خملوق

  .خملوق فقد كفر
  

    :: الرؤية الرؤية--جج
   . من غري كيٍف وال ِإحاطة،ملؤمنني يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهموذلك أنَّ ا
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  :: الشفاعة الشفاعة--دد
 ،فاملؤمنون يؤمنون بسائر الشفَاعات اليت ثبتت يف الْقُرآن والسنة بشروطها يوم القيامة

ئر من  ألهل الكباr وشفَاعته ، العظمى للخالئق يوم القيامةrشفَاعةُ النِبي : وأعظمها
 كما ؛ ولغريه من املالئكة والنِبيني واملؤمنني وغريهم،r وغري ذلك من الشفَاعات له ،أُمِتِه

 ةُجاءت بذلك اآلثارحِحيالص.  
  

  :: اإلسراء والمعراج اإلسراء والمعراج--هـهـ
؛ r وسدرة املنتهى ثابت للنِبي ، واملعراج إىل السماء الساِبعة،اإلسراء إىل بيت املقدس

   )١( .rت بذلك اآليات واألحاديث الثَّاِبتةُ عن النِبي كما جاء

                                     
   . ٤٣ناصر بن عبد الكرمي العقل صـ/ السنة والْجماعة للدكتورمباحث يف عِقيدة أهل) ١(
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  :r حب الرسوِل : من أصول الدين عند أهل السنة-١

 والناس ، وولده، أحب للمرء من نفسهr حتى يكون الرسولُ ؛ واجبةrٌحمبةُ الرسوِل 
الَ يؤِمن أَحدكُم حتى أَكُونَ أَحب ِإِليِه ِمن ولَِدِه وواِلِدِه والناِس (( :r فقد قَالَ ؛أمجعني
نِعيمِل اِهللا ،))أَجوسأصحاِب ر حب ثُم r،املؤمنني اتهِضي عنهم، وزوجاته أُمروالت ، 

 وأنْ بغضهم أو الطَّعن يف أحٍد منهم ضاللٌ ،شجر بينهم والكَف عما ،وأنهم أفضلُ اُألمِة
وِنِفاق.  

  . والعشرة املبشرون باجلنة، ثُم علي، ثُم عثمان، ثُم عمر، أبو بكر:وأفضلهم
 ويرعون هلم ، ويستوصون م خرياً،rكما يدين أهل السنة حبب آل بيت رسوِل اِهللا 

  . ال إفراٍط وال تفريط، من غري غلٍو وال جفاء،rِهللا  كما أمر رسوِل ا؛حقوقهم
  
  : وأهل الكالم، جمانبة أهل الِْبدع والنفاق واألهواء-٢

 ، والقَدِريِة، واخلَواِرِج، واملُعنِزلَِة،اجلَهِميِةك والتحذير منهم؛ ، وبغضهم،جمانبة أهل الِْبدع
 اليت جانبت السنة ، وساِئِر الِفرِق والطَّواِئف، والفَالَِسفَِة،وفِّيِة وغُالَةُ الص،وغُالَةُ املُرِجئَِة

    .والْجماعة
  
  : لزوم اجلماعة-٣

 فإنَّ الفُرقَةَ عن أهل احلق شذوذٌ ، الْقُرآن والسنة،جيب االجتماع واالعتصام حببل اهللا
 A B C D E F G H I J{ :قَالَ تعاْلَى .وهلَكَةٌ وضاللٌ

K L M N O P Q R S T U V W X Y 
Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e{. ] سورة آل
   ]١٠٣:عمران
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  : وجوب السمع والطاعة لوالة األمر باملعروف-٤
ن بطاعتهم يف طاعة اهللا ما مل يؤمروا  والتدي،جيب السمع والطَّاعة لوالة األمر باملعروف

 ِإالَّ أنْ يرى منهم كُفْر بواح عليه من اهللا ، وإنْ جاروا، وال جيوز اخلروج عليهم،مبعصية
  .برهان
  
  :ثُم لألئمة املسلمني وعامتهم rr وجوب النصيحة هللا ولرسوله -٥

 ولعامة ،ب تقدمي النصيحة هلم فيج،أَِئمةُ املسلمني هم والة األمور من األمراء والعلماء
   .املسلمني

 ، واجتماع اُألمة عليهم،أما النِصيحة َألِئمِة املسلمني فحب صالحهم ورشدهم وعدهلم
  )١( . والبغض ملن أراد اخلروج عليهم،وكراهية افتراق اُألمِة عليهم

  
  : اجلهاد مع اإلمام براً كان أو فاجراً-٦

  . وأنه قائم إىل يوم القيامة، وذروة سنام اِإلسالم، الديناجلهاد من شعائر
  
  : األمر باملعروف والنهي عن املنكر-٧

 ، ومن أعظم شعائر اِإلسالم،إنَّ األمر باملعروف والنهي عن املنكر أصلٌ من أصول الدين
  .وهو واجب على االستطاعة

  
  : أحكام املسلمني وحقوقهم-٨
  :: وصلى صالتنا وصلى صالتنا،،rr ِإالَّ الله وأنَّ محمداً رسولُ اللِه  ِإالَّ الله وأنَّ محمداً رسولُ اللِه  من شهد أنْ ال إله من شهد أنْ ال إله--أأ

 وعليه ما ،فهو مسلم له ما للمسلمني ، وأظهر شعائر اِإلسالم،فمن استقبل قبلتنا
 أو التوقُف يف ، وإساءةُ الظن به، وحسابه على اهللا، حرام الدم واملال والِعرض،عليهم

  .إسالمه ِبدعةٌ وتنطع يف الدين
  

                                     
   . ١/٤٢٤اإلميان ) ١(
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  :: ال يجوز تكفير أحد من أهل القبلة بذنٍب يرتكبه ال يجوز تكفير أحد من أهل القبلة بذنٍب يرتكبه--بب
 ِإالَّ من جاء تكفريه يف الكتاب والسنة ،ال نكَفِّر أحداً من أهل القبلة بذنٍب يرتكبه

 كما ال ؛ أو التأويل، أو اجلهل، وانتفت يف حقه عواِرض اإلكراه،وقامت عليه احلُجة
 ، واليهود، من املشركني، بكفرهr ورسوِلِه جيوز الشك يف كفر من حكم اهللا

  .والنصارى وغريهم
  

  :: ال نجزم ألحٍد بجنة أو نار ال نجزم ألحٍد بجنة أو نار--جج
  .rِإالَّ من شهد له رسولُ اِهللا  ،جبنٍة وال ِبنار ال نشهد َألحٍد

  
  :: ومرتكب الكبيرة في الدنيا فاسق وعاصي ومرتكب الكبيرة في الدنيا فاسق وعاصي--دد

 ويف اآلخرة حتت مشيئِة اِهللا إنْ شاء ،حكم مرتكب الكبرية يف الدنيا أنه فاسق وعاصي
  . وخناف على املُِسيء، ونرجو للمحِسِن، وال يخلَّد يف النار، وإنْ شاء غفر له،عذَّبه

  
  ):):والة أمورهموالة أمورهم(( الصالَةُ خلْف أَِئمِة المسلمين  الصالَةُ خلْف أَِئمِة المسلمين ––هـ هـ 

  . واجلهاد معهم،نصلَّي خلْف أَِئمِة املسلمني برِهم وفَاِجِرِهم
  

  :: وجوب الحب في الله والبغض في الله وجوب الحب في الله والبغض في الله--وو
 ومن ذلك الوالء للمؤمنني ،احلُب يف اهللا والبغض يف اهللا من أوثق عرى اإلميان

 وكُلُّ مسلٍم له من الوالية ِبقَدِر ، والرباءة من املشركني والكافرين واملنافقني،الصاِلحني
  .ة ِبقَدِر ما فيه من ِفسٍق ومعِصية ومن الرباء،rما لديه من اإلميان واالتباع للرسول 

  
  :: كَرامات اَألوِلياِء حق كَرامات اَألوِلياِء حق--زز

 ،r ِإالَّ ملن كان على هدي رسول اهللا ،وليس كُلَّ كَرامٍة دليلٌ على التوِفيِق والصالح
  .ظاهراً وباطناً
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  )١( . وليس كُلَّ خارٍق للعادة يكون كَرامةً،وقد تكون الكرامةُ ابتالء

                                     
   . ٤٦-٤٣ناصر بن عبد الكرمي العقل صـ/مباحث يف عِقيدة أهل السنة والْجماعة للدكتور) ١(



                                                                 

~  
  

٣٧  

  

 


 
 

 
 

 
 

 



                                                                 

~  
  

٣٨  

  













                                                                 

~  
  

٣٩  

 
  :القيمقَالَ ابن 

 فهو التوِحيد العلمي ،إنَّ الْقُرآن ِإما خرب عن اهللا وأمسائه وصفاته وأفعاله وأقواله - ١
  .اخلربي

وِحيد  فهو الت، وخلع ما يعبد من دونه، عبادته وحده ال شريك لهإىلوِإما دعوةٌ  - ٢
  . اإلرادي الطليب

٣ -  ا أمرِإموييه،وبطاعته وأمره و د ومكمالته، وإلزامِحيوفهو حقوق الت .  
٤ -  ا خربِإمد وما فعل به يف الدنيا وما يكرمهم به يف اآلخرةعنوِحيوإكرام أهل الت ، 

  .فهو جزاء توِحيِدِه
 الدنيا من النكَاِل وما يحلُّ م يف العقىب وِإما خرب عن أهل الشرك وما فعل م يف - ٥

   . فهو جزاء من خرج عن حكم التوِحيد،من العذاب
  )١( . وجزائهم، ويف شأن الشرِك وأهله، وجزائه، وحقوقه،فالقرآن كله يف التوِحيد

  

                                     
  . ٢٣٦-٢٣٥مدخل لدراسة العِقيدة اِإلسالمية لعثمان مجعة ضمريية صـ) ١(
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ن الكرمي منهجه اخلَّاص يف تقرير عِقيدة التوِحيد؛ وذلك ألنه كالم اهللا الذي ال إنَّ للقرآ

 وقَد سلَك الْقُرآنُ الْكَِريم يف بيان حقيقة هذا ،يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه
  )١(: توِحيد ومقتضياته مسالك شىتال
   ::الربوبيةالربوبيةاالستدالل على توحيد األلوهية بتوحيد االستدالل على توحيد األلوهية بتوحيد   -١

 وهذا الدِليلُ مبين ،إذا نظرنا يف اآلياِت القرآنيِة نرى أنها تنبه إىل دليل اخللق واإلبداع
  :على أصلني

  .أنَّ املوجودات خملوقة  -  أ
  .كُلُّ خملوق البد له من خالق  - ب

 واالستدالل ،يعهاويعتِمد هذا الدِليلُ على إثارة الفكر للتعرِف على خالق املوجودات مج
 : وهو أَولُ دليٍل تلِْفت اآليات النظَر إليه؛ كقوله تعاْلَى،بذلك على وحدانيته تعاْلَى

}s t u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³{. ] سورة
    ]١١٧-١١٦:البقرة

 واملخلوق البد له من خالق؛ ألنه ، أنَّ كُلَّ ما يف الكون خملوق:وملَخص هذا الدليل
 وقد كان املشركون يؤمنون ذا الدِليل من حيثُ ،يستحيل أنْ يكون خلق من غري خالق

 :عنهم  قَالَ تعاْلَى، وال يؤمنون بداللته على توِحيد اُأللُوِهية،لربوِبيةداللته على توِحيد ا
}} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « 
   ]٦١:ورة العنكبوتس[ .}¬

 حيثُ ؛وقد أقام الْقُرآن احلجة عليهم بتوحيد الربوِبية ليكون موِصالً هلم ِلتوِحيِد اُأللُوِهية
 l m n o p q r s t u v{ :يقول تعاْلَى

w{. ]٢١:سورة البقرة[  

                                     
   . ١٤١ عِقيدة التوحيد يف الْقُرآن الْكَِريم حملمد أمحد ملكاوي صـ )١(
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 واملتفرد ِبربوِبية السموات ،كما أنَّ املتفرد خبلقكم وخلق الَِّذين من قبلكم: واملعىن
  )١( .I فكذلك ينبغي أالَّ يتخذ إله سواه ، وليس لذلك رب ِسواه،واألرض

  
  :: والتشنيع على عابديها والتشنيع على عابديها،، تسفيه آلهة المشركين تسفيه آلهة المشركين-٢

 .}{ | } s t u v w x y z{ :وله تعاْلَىكق
 ª « ¬ ® ¯ ° ± ²{ : وقوله،]٦٧:سورة األنبياء[

    ]٥٤:سورة األنبياء[ .}³
  ::والمعبودينوالمعبودين بين العابدينبين العابدين القيامةالقيامة يوميوم سيكونسيكون ماما  تصوير تصوير-٣

 ؛ واألتباع واملتبوعني من التربؤ واملعادة،ذكر الْقُرآن ما سيكون بني العابدين واملعبودين
 o p q r s t{ : كقوله تعاْلَى؛للتنفري من الشرك وبيان سوء عاقبة أهله

u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ 

¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ 

µ ¶ ¸{. ]١٦٧-١٦٦:سورة البقرة[    
  
 بيان أنَّ المعبودين من دون الله كالمسيح وأمه والعزير دينهم  بيان أنَّ المعبودين من دون الله كالمسيح وأمه والعزير دينهم -٤

  ::التوحيدالتوحيد
ذكر الْقُرآنُ الْكَِريم أنَّ املعبودين من األنبياء ِدينهم توِحيد اهللا وال يرضون ذا الشرك؛ 

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À ¹ ¸ ¶{: كقوله تعاْلَى
Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê{. ]فالعابد ،]٥٧:سورة اإلسراء 

  )٢( . وال يِقرونه،نه وال يرضو،هلم طلب منهم شيئاً ال يستطيعونه

                                     
   . ١٦١-١٤١عِقيدة التوحيد يف الْقُرآن الْكَِريم حملمد أمحد ملكاوي صـ ) ١(
  . ٢٩- ٢٧اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد صـ) ٢(
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  : رده سبحانه على المشركين باتخاذهم شفعاء بأنه ال يشفع أحد ِإالَّ بإذنه رده سبحانه على المشركين باتخاذهم شفعاء بأنه ال يشفع أحد ِإالَّ بإذنه-٥
 ليشفعوا هلم عند ؛رد اُهللا تعاْلَى على املشركني الَِّذين اختذوا من دون اهللا وسطاء وشفعاء

 وال يشفع ، وأنه ال يشفع أحد ِإالَّ بإذنه، وأنَّ الشفاعة هللا مجيعاً، وبين أنهم ال ينفعوم،اهللا
 ^ [ \ ] T U V W X Y Z{ : ملن ارتضى؛ كقوله تعاْلَىعنده ِإالَّ

_ ` a b c d e f g h i j k l m n 

o p q{. ]٤٤-٤٣:سورة الزمر[    
  
  :  تقرير الْقُرآن للتوحيد بضرب األمثال تقرير الْقُرآن للتوحيد بضرب األمثال-٦

 َألنَّ ضرب األمثال فيه فوائد ؛للناس يف هذا الْقُرآن من كُلِّ مثل Iلقد ضرب اهللا 
 وتقريب املراد للعقل وتصويره ، والتقرير، والزجر، واحلثُّ، والوعظ، كالتذكري؛ريةكث

 واملُتوهم يف ، حىت يرى املُتخيلُ يف صورة املُتحقَّق، وتشبيه اخلفي باجللي،بصورة احملسوس
  . والغائب كأنه مشاهد،معرض املُتيقَّن

 A B @{ :رب هلم األمثال قَالَ اُهللا تعاْلَىعلى عباده بأنْ ض Iوقد امنت اهللا 
C D E F G H I J K L M N{. ]٨٩:سورة اإلسراء[   

  ]٤٥:سورة إبراهيم[ .}S T U V { :وقَالَ تعاْلَى
 ،وقد اقتصرت على أمثال الْقُرآن اليت ِسيقَت لتقرير وحدانية اهللا تعاْلَى ومهامجة الشرك

  :وهي كما يلي
  

  : هللا وملا يعبد من دونه األمثال املضروبة -أ
ضرب اُهللا تعاْلَى مثالً لنفسه وملا يعبد من دونه بعدم قبول املشركني إشراك عبيدهم يف ما 

  .  فكيف يقبلون ذلك ِهللا تعاْلَى؟،خيصهم
 ̂ [ \ ] R S T U V W X Y Z{ :قَالَ تعاْلَى

_ ` a b c d e f g h i j 
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k l m n o{. ]٢٨:سورة الروم[   
 وحر غَِني متصرف فيما آتاه ،ملك غريه عاجٍز عن التصرِفوهذا املثل هو قصةُ عبٍد يف 

 ، فإذا كان هذان ال يستويان عندكم مع كوما من جنٍس واحٍد مشتركني يف اإلنسانية،اهللا
له ون به من هو خملوقبقدرته من آدمٍي وغريه مع تباين ،فكيف تشركون باهللا وتسو مقهور 

  )١( . ال ميكن أنْ يشِبهه شيٌء من خلقهوأنَّ اَهللا!! ؟الصفات
  
  : املثل املضروب للحق والباطل-ب

 : وهو مشتملٌ على املثلني املائي والناري فيقول تعاْلَى،مثالً للحق والباطل Iضرب اهللا 

}~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ 
° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã 
Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð{. ]١٧:سورة الرعد[   

 كمثل السيل ؛فقد مثَّل اُهللا تعاْلَى احلق يف ثباته والباطل يف اضمحالله: أما املثل املائي
حيمل فوقه زبداً عالياً،ازل من السماءاحلادث عن ذلك املاء الن ، دبوبعد قليل يتطاير الز 

 والباقي ميكث يف ، وسقي املزروعات، وأَما املاء فيستفيد منه الناس يف الشرب،ويتالشى
 فاحلق يف ثباته ونفعه يشبه املاء املستقر يف ،األرض لينتفع به الناس يف العاجل واآلجل

  . تالشيه واختفائه يشبه الزبد العايل فوق السيل والباطل يف،األرض
 فقد شبه اهللا تعاْلَى احلق كمثل املعدن إذا أوقد عليه فيخرج منه اخلبث :وأما املثل الناري

 وهكذا ، ويبقى خالص املعدن ثابتاً مستقراً نقياً،والزبد ويذهب هذا ويتالشى وهكذا الباطل
  .احلق يف بقائه كاملعدن

 إذا دخل القلب طرد اخلبث وهو ،فذلك مثل احلق واهلدى والعلم والتوِحيد: اهدقَالَ جم
 فيطرح القلب هذه الشبه وتتالشى كما يطرح السيل الزبد ،الشكوك والشبهات والشهوات

 يستقر التوِحيد واإلميان يف ، وكاستقرار املاء واملعدن اخلالص،وكما تطرح النار اخلَبث

                                     
   . ١٦٦-١٦٤ عِقيدة التوحيد يف الْقُرآن الْكَِريم حملمد أمحد ملكاوي صـ)  ١(
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  )١( .ره حبيث ينفع صاحبه وينتفع به غريهالقلب وجذو
  
  :  أمثلة عجز آهلة املشركني-ج

 :فقَالَ تعاْلَى: ضرب هللا مثالً لعجز آهلة املشركني عن مساع الدعاِء وعن إجابته كذلك
}! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 

   ]١٤:سورة الرعد[ .}< = > ; : 9 8 7 6 5 4
 هبفقد شIها ال تس، املشركني يف دعائهم ألصنامهمبالعطشان الذي ،تجيب هلم وأن 

 وأخذ يدعوه إىل فيه من بعيد مشرياً إليه بيده ، وبسط كفيه إىل املاء،جلس على شفري بئر
 وال ، ألنه مجاد ال حيس بعطشه؛ وال املاء يرتفع إليه، فال هو نزل إىل البئر فشرب،ليبل غلته

 ألنها مجادات ؛ تستجيب هلم وال، وهكذا األوثان ال حتس بدعاء عابديها هلا،يسمع دعاءه
  .منحوتةٌ على هيئة األحياء

  
  : األمثال املضروبة لوصف حالة املشرك وحالة املوحد–د 

 أو هوت به الريح يف ،مثل املشرك بالذي يهوي من السماء فتخطفته الطَّيرI ضرب اهللا 
 , + * ( ) ' & % $ # " !{ : قَالَ تعاْلَى،مكاٍن سحيق

 ،]٣١:سورة احلج[ .}7 6 5 4 3 2 1 0 / . -
 َألنَّ من ؛الطاعة والعبادة دون األوثانعباده على إخالص التوِحيد له وإفراده ب Iحيث اهللا 

 مثل من خر من السماء ،يشرك باهللا شيئاً من دونه فمثله يف بعده عن اهلدى وهالكه
  . أو هوت به العواصف يف مكاٍن بعيد،فتخطفته الطري فهلك

من السماء إىل  وشبه تارك التوِحيد بالساقط ،فقد شبه التوِحيد يف علوه وشرفه بالسماء
 وشبه الشياطني اليت تؤزه وتتقاسم قلبه بالطري ، ملا جيده من التضييق والشدة؛أسفل سافلني

 . وشبه هواه الذي ألقاه يف التهلكة بالريح اليت هوت به يف مكاٍن سحيق،اليت تتقاسم حلمه
  !!!.فتأمل هذا املثل ومطابقته حالَ الكافر 
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  : اهللا مثالً لبيان فساد أعمال املشركني ضرب–هـ
 F G H I{ : فقَالَ تعاْلَى،مثالً ألعمال املشركنيI ضرب اهللا 

J K L M N O P Q R S T U V W X Y 
Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i 

j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ � 
    ]٤٠-٣٩:سورة النور[ .}¢ ¡

 ،ِسطَة يرى وسط النهارأنَّ مثل أعمال الَِّذين كفروا مثل سراٍب ِبأَرٍض منبI يبين اُهللا 
العطشان ماًء،وحني اشتداد احلَر هظُنإلزالة عطشه مل جيد ، فَي برفإذا أتاه ملتمساً الش 

 فكذلك الكافرون يف غروٍر من أعماهلم اليت عملوها وهم حيسبون أنها ،السراب شيئَاً
 فإذا صار الكافر إىل اهللا ،لسراب ماًء كما حِسب العطشانُ ا؛تنجيهم عند اِهللا من اهلالك

   . جازاه اُهللا بِه اجلزاَء الذي يستحقه،واحتاج لعمله مل ينفعه
 a b c d e f g h i j k ` _ ^{ :وقوله تعاْلَى

l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ � ¡ 
خنداع  ِإالَّ أَنَّ املثل األول يف ا،هذا مثلٌ آخر ألعمال الكفَّار ]٤٠:سورة النور[ .}¢

 وهذا املثل ألعمال الكفار يف أنها عِملَت على خطٍأ ،الكافر بعمله يف الدنيا وغروره به
 وفوق هذا البحر العميق موج عاٍل ، فهي كظلماٍت يف حبٍر عميٍق جداً كثري املاء،وفساد
 ، فاجتمعت عدة ظلمات، وفوقهما سحاب متراكم، وفوق هذا املوج موج آخر،خميف

  )١( .عمل الكافر ظلمات يف ظلماتوهكذا 
  

  :: تقرير الْقُرآن للتوحيد باألدلة العقلية تقرير الْقُرآن للتوحيد باألدلة العقلية- ٧
 ، وأَمره أنْ يستخدم هذا العقل يف طاعة اِهللا تعاْلَى،خلق اهللا اإلنسان وركب فيه العقل

العقل فقَالَ  خلق اإلنسان حيثُ خاطب اهللا فيه :ومن أمثلة ذلك ،وأنْ يفَكِّر يف خملوقاته
                                     

   . ١٨٨-١٦٢عِقيدة التوحيد يف الْقُرآن الْكَِريم حملمد أمحد ملكاوي صـ ) ١(
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اْلَىتع: }: ; < = > ? @ A B C D E F G H I 
J K{. ]خيرجوا عن أحد احتماالٍت ثالثة َألنَّ البشر مل؛]٣٦-٣٥:سورة الطور :  

  .إما أنْ يكونوا خملوقني من غري خالق - ١
  .وا أنفسهم وخلق،وإما أنْ يكونوا خلقوا السموات واألرض - ٢
  .وإما أنْ يكونوا خملوقني خلالٍق واحٍد - ٣

 إذ يستحيل أنْ يكون اخللق جاء من غري ؛واالحتمالني األول والثَّاين باطالن أشد البطالن
 كما يستحيل أنْ ؛ وخلٍق بال خالق، وفعٍل بال فاعل، الستحالة صدور أثٍر بال مؤثَّر؛خالق

الوجود :  إذ يلزم منه اجتماع الضدين يف الوقت نفسه؛هميكونوا هم الَِّذين خلقوا أنفس
  . فيكونوا خالقني خملوقني،والعدم

 ، وهو كوم خملوقني خلالٍق واحد هو اهللا رب العاملني:وعليه فلم يبق ِإالَّ االحتمال الثَّالث
 |{ : الطورقول يف اية سورة ولذلك ي؛ وإخالص الِعبادِة له،فيجب إذاً إفراده باُأللُوِهية

 فهذا إنكار شديد على ،]٤٣:سورة الطور[ .}§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {
 بعد أنْ بين هلم بطالن كُلِّ احتمال ،املشركني يف عبادم األصنام من دون اهللا وهو خالقهم

 لذلك جبري بن ،ق ِإالَّ أنهم خملوقون خلالٍق واحٍد متفرٍد باُأللُوِهية ومل يب،يرد على اخلاطر
 ِبيمطعم ملا قدم على النrوكان إذ ذاك مشركاً، يف فداء أسرى بدر ، ِبيفسمع الن r يقرأ 

 فكان – كما يروي عن نفسه –يف املغرب بالطور فلما بلغ هذه اآليات كاد قلبه أنْ يطري 
  )١(. ونبذ الشرك واألوثان، اآليات من مجلة ما محله على الدخول يف اِإلسالممساعه هلذه
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األصول والقواعد، والطريقة اليت يتم ا تلقي الدين وتقرير العقيدة، : منهج االستدالل هو

  .يهاواستنباط األحكام من النصوص الشرعية وقواعد الشرع املبنية عل
 

 
 هم القوم املُتقَدمونَ يف السري، ولزيٍد سلَف كرمي، أي آباء متقدمون، :السلَف يف اللغة
   )١(.ومجعه أسالف
ن، ممن أمجعت األمة على الصحابة والتاِبعون وتابعوهم بإحسان إىل يوم الدي هم: واصطالحاً

  . عدالتهم وتزكيتهم، ومل يرموا ِبِبدعٍة مكَفِّرٍة أو مفَسقٍَة
وهم ذا املعىن تعبري عن شخصيٍة اعتبارية، ومنهٍج متبع، األصل فيه الصحابة والتاِبعون 

 # " !{ :وتابعوهم، وهي العصور املُفَضلَةُ، قَالَ اهللا جل شأنه عنهم
$ % & ' ( ) * + , - . / 

سورة [ .}; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
جانب القدوة، واملنهج املتبع، : ، وبذلك يعلَم أنَّ مذهب السلَف يشمل جانبني]١٠٠:التوبة

  .هم أصحاب العصور الثَّالثة: فالقدوة
الستدالل، والتقرير، هو الطريقة املُتبعة يف هذه العصور، يف الفَهِم العقدي، وا:  واملنهج

  .والعلم، واإلميان
  )٢(. وذا يعلَم أنَّ الوصف بالسلَِفيِة مدح وثناٌء على كُلِّ من اختذها قدوةً ومنهجاً

إنَّ الذي مل خيتلف فيه املسلمون قدمياً وحديثاً هو أنَّ الطريق الذي ارتضاه لنا ربنا هو طريق 
 :نَّ اهللا ضمن االستقامة ملتبع الكتاب فقَالَ على لسان مؤمين اجلنالكتاب والسنة؛ ذلك َأل

}5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D 

                                     
   . ١/٤١٢، التعاريف ٩/١٥٨ب لسان العر) ١(
   . ١٤املدخل لدراسة العِقيدة اِإلسالمية للدكتور إبراهيم بن حممد الربيكان صـ) ٢(
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E F G H{. ]ِل ]٣٠:سورة األحقافوس؛ كما ضمنها ملتبع الرr َالذي قَال 

 0 / . - , + * ( ) ' & % $ # " !{ :له ربه
سورة [ .}< = > ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1

، لكن الذي جعل الِْفرق اِإلسالميةَ تنحرف عن الصراط هو إغفاهلا ركناً ثالثاً ]٥٢:الشورى
  .لسلَف الصاِلح للكتاب والسنةجاء التنويه به يف الوحيني مجيعاً، أَالَ وهو فهم ا

 7{ :فقوله تعاْلَى: وقد اشتملت سورةُ الفاحتة على هذه األركان الثَّالثة يف أكمل بيان

 < = > ;{ :اشتمل على ركين الكتاب والسنة، وقوله .}: 9 8

? @ A B C D{.  ه اللَف هلذا الصراط، مع أناشتمل على فهم الس
يشك أحد يف أنَّ من التزم بالكتاب والسنة فقد اهتدى إىل الصراط املستقيم، ِإالَّ أنه ملَّا كان 

 الناس للكتاب والسنة منه الصحيح ومنه السقيم، اقتضى األمر ركناً ثالثاً لرفع اخلالف، فهم
  )١(. أال وهو تقييد فهم األخالف بفهم األسالف

؛ ألنهم rوهذا يدلُّ على أنَّ أفضل من أنعم اهللا عليه بالعلم والعمل هم أصحاب رسوِل اِهللا 
 ما فهموا به التأويل السليم؛ كما rي الرسوِل الْكَِريم شهدوا التنزيل، وشاهدوا من هد

من كان منكم مستناً فليسنت مبن قد مات، فإنَّ احلَي ال تؤمن عليه  ((:tقَالَ ابن مسعود 
، كانوا أفضلَ هذه األمة، وأبرها قلوباً، وأعمقَها علماً، rالفتنة، أولئك أصحاب حممٍد 

م اختارهم اهللا لصحبة نبيه، فاعرفوا هلم فضلهم، واتِبعوهم يف آثارهم، وأقلَّها تكلفاً، قو
  )٣)(٢()).ومتسكوا مبا استطعتم من أخالقهم ودينهم، فإنهم كانوا على اهلدى املستقيم

 

                                     
   . ٢/٢٥٢االعتصام للشاطيب ) ١(
   . ١/٣٠٥ورواه أبو نعيم يف احللية عن ابن عمر  . ٢/٩٧أخرجه بنحوه ابن عبد الرب يف جامع البيان ) ٢(
   . ٦٩-٦٥هل األثر صـست درر من أصول أ) ٣(
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ال جتوز خمالفتهم بإحداِث فَه نلَف الَِّذيٍم مل يفهموه، يف حديث ابن وقد جاء حتديد زمن الس

خير الناِس قَرِني ثُم الَِّذين يلُونهم، ثُم الَِّذينr)) :  قَالَ رسولُ اِهللا : قَالtَمسعوٍد 
تهادهش هنِميوي ،هنِميِدِهم يةُ أَحادهش ِبقست مِجيُء قَوي م، ثُمهنلُو١()). ي(  

 A B C D E F @ ? <{ : قول اهللا تعاْلَى: أدلٍة منهاوهلذا األصل

G H I J K L M N O P Q R S{. ]رة سو
 والشاهد هنا يف ضم جمانبة سِبيِل املؤمنني إىل مشاقَّةَ الرسوِل الستحقاق هذا ]١١٥:النساء

 9{ : وحده كفيلةٌ بذلك؛ كما قَالَ اهللا تعاْلَىrالوعيد الشديد، مع أنَّ مشاقَّةَ الرسوِل 
: ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K 

L M N{. ]٢(]٣٢:سورة حممد(  
  

                                     
  . متفق عليه ) ١(
   . ١٩/١٩٤انظر جمموع الفتاوى البن تيمية ) ٢(
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  :على القواعد التاليةل عند أهل السنة منهج االستداليقوم 

 .أمور العقيدة والشريعةيف ) الكتاب والسنة(حصر االستدالل يف الدليل الشرعي  - ١
مراعاة قواعد االستدالل، فال يضربون األدلة الشرعية بعضها ببعض، بل يردون  - ٢

لنفي املتشابه إىل احملكم، وامل إىل املبني، وجيمعون بني نصوص الوعد والوعيد وا
 .واإلثبات، والعموم واخلصوص، ويقولون بالنسخ يف األحكام وحنو ذلك

يعتمدون تفسري القرآن بالقرآن، والقرآن بالسنة والعكس، ويعتمدون معاين لغة  - ٣
 .العرب ولسام؛ ألا لغة القرآن والسنة، ويردون ما خيالف ذلك

هم وآثارهم؛ ألنيعتمدون تفسري الصحابة، وفهمهم للنصوص وأقواهلم وأعماهلم  - ٤
، وعاشوا وقت تنزل الوحي وأعلم وهم أفضل األمة وأزكاها rأصحاب رسول اهللا 
 .باللغة ومقاصد الشرع

ما بلغهم وعلموه من الدين عملوا به، وما اشتبه عليهم علمه، أو علم كيفيته،  - ٥
يسلمون به ويردون علمه إىل اهللا سبحانه وتعاىل ) كبعض نصوص الغيبيات والقدر(

 . خيوضون فيهوال
الحتماهلا للخطأ ) كاجلوهر والعرض واجلسم(يتجنبون األلفاظ البدعية يف العقيدة  - ٦

 .والصواب؛ وألن يف ألفاظ الشرع غىن وكماالً
نفون التعارض بني العقل السليم والفطرة وبني نصوص الشرع، وبني احلقيقة ي - ٧

النقل عارض بني العقل ووالشريعة وبني القدر والشرع، وما يتومهه أهل األهواء من الت
 .فهو من عجز عقوهلم وقصورها

  . يعنون باإلسناد وثقة الرواة وعدالتهم حلفظ الدين - ٨
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يف األسس  مجالمنهج االستدالل عند أهل األهواء والبدع ميكن أن نذكره على وجه اإل

  :اآلتية
، فإم )وهي توقيفية(الل على الدليل الشرعي، حىت يف العقائد، عدم حصر االستد - ١

، كما يستدلون )العقليات(  ويسموا، والفلسفات،يستدلون بالظنيات واألوهام
باحلكايات واألساطري وما ال أصل له وباألحاديث املوضوعة واآلثار املكذوبة، وآراء 

 .م وحنو ذلكالرجال يف الدين، وما يسمونه الكشف والذوق واألحال

 g h i{ ال يراعون قواعد االستدالل، فيتبعون املتشابه وال يردونه إىل احملكم  - ٢
j k l m n o p q r s t u v w x 

y z { | } {. ]ويضربون األدلة فيتبعون املتشابه،  ]٧:سورة آل عمران
، وال ردونه إىل املبني، ويستدلون بامل وال ي، ويزعمون التعارض بينهابعضها ببعض

  .جيمعون بني نصوص الوعد والوعيد، وال النفي واإلثبات، وال العموم واخلصوص
٣ - ا بأهوائهم، وينتزعون هلا أدلة من القرآن والسنة، يضعون ألنفسهم أصوالً يبتدعو

على غري املنهج الشرعي يف االستدالل، وما ال يوافق أصوهلم وأهواءهم من نصوص 
  .، أو يؤولونه، يردونهالشرع

، وال يعتمدون ، فال يعتمدون تفسري بعضها ببعضيفسرون نصوص الشرع بأهوائهم - ٤
 اللغة مبعزل عن فهم السلف، وعن معاين اللغة، وبعضهم قد يستدل ببعض وجوه

  .الدالالت األخرى
 آثارهم ال يعتمدون تفسري الصحابة والسلف الصاحل، وال فهمهم للنصوص، وال - ٥

  .، بل جيانوبنهم، ويتبعون غري سبيل املؤمننيوعملهم وهديهم
 خيوضون فيما ى اهللا عنه من نصوص القدر والصفات والسمعيات وحنوها - ٦

 ¡ � ~ { ويقولون على اهللا بغري علم ،ويعتمدون التأويل يف العقيدة
¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ 

¸ ¹ º » ¼{. ]٧: عمرانسورة آل[   
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  .)كاجلسم والعرض واجلوهر(يعتمدون األلفاظ البدعية يف الصفات وسائر العقيدة  - ٧
  . يقوم منهجهم على املراء واخلصومات واجلدال بالباطل - ٨
 ، وبني احلقيقة والشريعة وبني القدر والشرع،يتومهون التعارض بني العقل والشرع - ٩

عقليام الفاسدة ويقدموا على وبني أصوهلم والشرع مث حيكمون أهواءهم وأصوهلم و
  .الشرع

 والوضع وما ، لتعويلهم على األهواء وآراء الرجال؛ليس هلم عناية باإلسناد -١٠
 وباملقابل ، وما ال أصل له، ولذلك يعتمدون األحاديث املوضوعة والضعيفة،ال أصل له

  .قد يردون األحاديث الصحيحة إذا خالفت أهواءهم كما سبق بيانه
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 I: }X Y Z كما قَالَ ، وهي يف اللغة األمر املُستحدثُ،مجع ِبدعة: لغةًلغةً الِْبدعالِْبدع
[ \ ] ^ _ ̀ a b c d e f g h i j k l m n o p 
q{. ]مل يأِت جبديٍد مل يأتوا به:أي ]٩:سورة األحقاف .   

   .هو األمر املُستحدثُ يف الديِن: وشرعاًوشرعاً
 

 
  : وهي على قسمني

 وذلك ،حدث يف الديِن أصالً ووصفاًوهي ما است:  ِبدعةٌ حقيِقيةٌ ِبدعةٌ حقيِقيةٌ:القسم األولالقسم األول
   . وحنو ذلك، وإسراجها،كالطَّواف حول القبور

 وذلك ،وهى ما استحدث يف الدين بوصفه دون أصله:  ِبدعةٌ إضاِفيةٌ ِبدعةٌ إضاِفيةٌ:القسم الثانيالقسم الثاني
 فإنَّ أصل مشروعية الذِّكِْر جاء الشرع ا ولكنه على هذه ،كالذِّكِْر اجلماعي بصوٍت واحد

  )١( .ة مل يِرد شرعاًالصف
 

                                     
   . ٦٣إبراهيم بن حممد الربيكان صـ/املدخل لدراسة العِقيدة اِإلسالمية للدكتور) ١(
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من أَحدثَ ِفي أَمِرنا هذَاْ ما لَيس ِمنهr:))   كما قَالَ ،والِْبدع بنوعيها مذمومةٌ شرعاً

دو رفَه((. وقوله r:)) ٌالَلَةٍة ضعكُلَّ ِبدالَ وكُلَّ ضاِر لٍَةوالن وقد حذَّر ،))ِفي r من 
 فَِإنَّ كُلَّ محدثٍَة ،وإياكُم ومحدثَاِت اَألموِر ((:r كما قَالَ ،الِْبدع خلطرها على الديِن

   .)) وكُلَّ ِبدعٍة ضالَلَةٌ،ِبدعٍة
أَنا فَرطُكُمr:))   حمروم من الشرب من حوضه كما قَالَ ،وأوضح أَنَّ املبتدع مغري للدين

 ِإنك الَ تدِري ما : فَقَالَ. ربي أَصحاِبي: ولَيختلَجن ِرجالٌ دوِني فَأَقُولُ،علَى الْحوِض
كدعثُواْ بدأَح((.   

 واختذوا يف ذلك ِعدةَ سبٍل نذكر ،وبناًء على ذلك حذَّر السلَف من الِْبدع واملبتدعني
  :منها
١- النعالنعهى عن سماع الِْبدكان طاوس  ":فقد حدث عبد الرزاق عن معمر قَالَ ،هى عن سماع الِْبد

 فجاء رجلٌ من املعتزلة فتكلَّم يف شيٍء فأدخل طاوس أصابعه ،جالساً وعنده ابنه
 ، أدخل أصبعيك يف أذنيك حتى ال تسمع من قوله شيئاً، يا بني: وقَالَ،يف أذنيه

 اسدد فما زال يقول اسدد حتى قام اآلخر ، بني أي: ثُم قَالَ،فإنَّ القلب ضعيف
  ."أي املعتزيل

 مسعت عبد اهللا :عن عبد الرمحن بن يزيد قَالَ ، هجر أهل الِْبدع وعدم مجالستهم هجر أهل الِْبدع وعدم مجالستهم-٢
 ،إياكم وما حيدث الناس من الِْبدع فإن الدين ال يذهب من القلوب مبره ((:بن مسعود يقول

 ويوِشك أَنْ يدع الناس ما ألزمهم ،عاً حىت خيرج اإلميان من قلبهولكن الشيطان حيدث له بد
 فمن أدرك ذلك ،U ويتكلَّمون يف رم ، واحلالل واحلرام،اُهللا من فرضه يف الصالة والصيام

ه  يهرب بقلبه ودين: قَالَ، إىل ال أين: قَالَ؟ يا أبا عبد الرمحن فإىل أين: قيل،الزمانَ فَلْيهرب
  .))ال جيالس أحداً من أهل الِْبدع

 فبلغ ،كان رجلٌ معنا خيتلف إىل إبراهيم النخعي :وروى عيسى بن على الضيب قَالَ
  ". إذا قُمت من عندنا فال تعد ": فقَالَ له إبراهيم،إبراهيم أنه قد دخل يف اإلرجاء

وى حممد بن داود احلدائي  فقد ر، تعِريف الناس بحال المبتدع والتنفير منه تعِريف الناس بحال المبتدع والتنفير منه-٣
 فقَالَ - يعين إبراهيم ابن أيب حيىي -إنَّ هذا يتكلَّم يف القَدِر  ": قلت لسفيان بن عيينة:قَالَ
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  ." وسلُواْ اَهللا العافية، عرفوا الناس أمره:سفيان
 فقد ، وهو نوع من اهلجر وهو اهلجر اللساين، البعد عن مكالمة أهل الِْبدع البعد عن مكالمة أهل الِْبدع-٤

 ال :؟ قَالَ أُكَلَّمك بكلمٍة: قَالَ رجلٌ من أهل األهواء أليوب:الم بن أيب مطيع قَالَروى س
  .وال نصف كلمة

  ."ال جتالسوا أهل األهواء وال جتادلوهم وال تسمعوا هلم ":وقَالَ احلسن
 الِْبدع أَحب إىل إبليس : فقد قَالَ سفيان الثَّوري، بيان خطر الِْبدع على الدين بيان خطر الِْبدع على الدين-٥

   . والِْبدعة ال يثَاب منها-  أي يرجع - املعصية فاملعصية يثَاب منها من
ما ازداد صاحب ِبدعٍة اجتهاداً ِإالَّ ازداد من اهللا عز وجل  ":وقَالَ أيوب السخِتياِني

   ."بعداً
قد نقض  ومن صاحله ف،من مسع من مبتِدٍع مل ينفعه اهللا مبا مسعه ":وقَالَ سفيان الثوري

  ."اِإلسالم عروة عروة
مات عبد العزيز بن أيب  ": قَالَ مؤمل بن إمساعيل، ترك الصالة على المبتدعين ترك الصالة على المبتدعين-٦

 أي - فصف الناس وجاء الثوري ،رواد وكنت يف جنازته حتى وضع عند باب الصفا
رون اجلنازة  فجاء حىت فرق الصفوف والناس ينظ، فقَالَ الناس جاء الثوري-سفيان الثوري 
   ." ألنه كان يرمى باإلرجاء؛ومل يصل عليه

وليس لصاحب ِبدعٍة  ": فعن األعمش عن إبراهيم قَالَ، استباحة غيبة المبتدع استباحة غيبة المبتدع-٧
  ."غيبة

ع غيبة  ":وقَالَ احلسنأهل األهواء  ": يقَالَ: وقَالَ كثري ابن أيب سهل،"ليسن ألهل الِْبد
  ".ال حرمة هلم

  )١( ."من دخل على صاحب ِبدعٍة فليس له حرمة ":وقَالَ الفضيلُ
 قد نص على أَنَّ كُلَّ ِبدعٍة r فإنَّ الرسولَ ،هذا وليس يف الِْبدع يف الشرع ما ميدح

  .ضاللة ومل يستثِْن شيئاً من الِْبدع
   .)) هذهنعمت الِْبدعةُ ((:وأما قول أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب يف التراويح يف رمضان

  :فمعناه من وجهني
                                     

   .   ٦٥- ٦٣إبراهيم بن حممد الربيكان صـ/املدخل لدراسة العِقيدة اِإلسالمية للدكتور) ١(
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 ،r ألنها كانت موجودة يف عصر النِبي ؛)١(أنَّ ذلك ِسيق يف مواجهة املنكر هلا  :األول
 : فهو كقولك ملن عارضك يف أمر، وقد زال،وقد فعلها ثُم تركها خشية الفرض على األمة

  .كك به تقصد اإلخبار عن متس،إنْ كان هذا منكراً فأنا صاحب منكر
 فكانت ، أنه جاز إطالق هذا اللفظ على التراويح لكوا تركت ثُم فعلت:الثَّاين

 فيكون قد جرى على معىن ،r لكوا مل تفعل مجاعة بعد موت الرسوِل ؛مستجدة بالنسبة
  . واملذموم هو الِْبدعةُ يف الشرع،الِْبدعِة لغةً ال شرعاً أيضاً

م أَيا تقدئةوممِة إىل حسنة وسيعن بطالن تقسيم الِْبدأو تقسيمها إىل مباحة ،ضاً يتبي 
  .وحمرمة وواجبة ومكروهة ومسنونة أو مستحبة

 وفَتح الباب للِبدِع مؤِذنٌ خبطر حتريف ،والِْبدع خطرها يكْمن يف تغيري وجه الديِن
   )٢( .والنصارى حتى حرفوا دينهم وغيروه األمر الذي وقع فيه اليهود .الشريعة وتبديلها

 K { : واُهللا يقول، مدٍع عدم كماله،كما أَنَّ املبتدع مستدرك على صاحب الشرع
L M N O P Q R S T U V W X Y 
Z [ \ ] ^ _ ` a b c{. ]وهي شرع  ]٣:دةسورة املائ

 ~ {{ :I كما قَالَ ، األمر الذي أنكره اُهللا على املشركني،ما مل يأذن به اهللا
� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ 
° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸{. ]٢١:سورة الشورى[   

 t u { : األمر الذي قَالَ اُهللا فيه،والزم ِبدعِة املبتدع تجِويِز التشِريع لغري اهللا ورسوِلِه
v w x y z { | }{. ]ويف آية ]٤٤:سورة املائدة: } ¹ 
º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â{. ]٤٥:سورة املائدة[   

 ومنها ما هو ، إنَّ الِْبدع ليست على درجٍة واحدة؟ منها ما هو كفر:وإنْ كنا نقول
                                     

نعمت الِْبدعة هذه، أي إنْ كانت : هذه بدعة فقال له عمر: أي لالجتماع على صالة التراويح، فكأنَّ قائالً قال) ١(
  . هذه بدعة فنعمت الِْبدعة هي، ومل يرد تقسيم الِْبدعة إىل بدعة حسنة وأخرى سيئة؛ كما فهم ذلك من ال فهم له 

   . ٦٦-٦٣ة صـاملدخل لدراسة العِقيدة اِإلسالمي) ٢(
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  . وإنْ كانت تعترب أكرب من كبائر الذنوب؟، ومنها ما هو حمرم،كشر
 . - , + * ( ) ' & % $ # " !{ : يقولIوربنا 

فجعل  ]٢٣:سورة اجلاثية[ .}: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /
 واملبتدع متبع للهوى ،اتباع مشتهيات النفس وامليل إىل رغبات الطبع إهلاً من دون اهللا يعبد

ك اهلوى واتباع وهو نوع من شرك الطاعة حيثُ أطاع هواه ومال عما أمره اهللا من تر
 I: } ] ̂ _ ` a b c d e f كما قَالَ  ؛الشرع

g h i{. ]٦٣:سورة النور[   
 واليت ، فهو أصل السبل املخالفة للشرع،وألنَّ االبتداع يف الدين يزيد الفرقة بني األمة

 I: }J K L M N O P Q كما قَالَ ؛انا اهللا عن اتباعها
R S T U V W X Y Z [ \ ]{. ] سورة
 وذلك لكثرة الشبهات ،وألنَّ كثرة الِْبدع طريق خلفاء احلق وعدم ظهوره ]١٥٣:األنعام

  .سبب الِْبدع املخالفة ملا أَنزلَ اهللاليت تِحيطُ بالقلوب ب
 وذلك بسبب التنازع الذي ،وهذه األمور تؤدي بالتايل لضعف األمة ولظلم بعضها بعضاً

 :I كما قَالَ ، ومن مثَّ ذهاب قوا،يزرع األحقاد والبغضاء بني أفراد األمة وطوائفها
}! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 

  )١( ]٤٦:سورة األنفال[ .}0

                                     
   . ٦٦-٦٣املدخل لدراسة العِقيدة اِإلسالمية صـ) ١(
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 ومل يتوف نبيه عليه ، عليها نعمته وتعاْلَى قد أكمل هلذه اُألمة دينها وأمتIَّإنَّ اَهللا 

 وبين لُألمة كُلَّ ما شرعه اُهللا هلا من أقوال ،الصالة والسالم ِإالَّ بعدما بلَّغَ البالغ املبني
 أو ، وينسبونه إىل دين اِإلسالم من أقوال،أَنَّ كُلَّ ما حيدثه الناس بعدهr  وأوضح ،وأعمال
 وقد عرف أصحاب رسوِل ، ولو حسن قَصده،دودةٌ على من أحدثه فكُلُّه ِبدعةٌ مر،أعمال

  . األمرrاِهللا 
 كما ذكر ذلك كُلُّ من ؛ وحذَّروا منها، فأنكروا الِْبدع،وهكذا علماء اِإلسالم بعدهم

  )١( . وغريهم، وأيب شامة، والطرطوشي، كابن وضاح؛صنف يف تعظيم السنة وإنكار الِْبدعة
لَفثُممن س ه مل يزل يف كُلِّ عصٍر من األعصار إماملَف، إنهللا حبقه، أو عاملٌ من خ قائم ، 

 يصرف مهته إىل مجع اعتقاد أهل احلديث على سنن كتاب اهللا ورسوِلِه ،وناصح لدينه فيها
 وجتديد ،ِتِه رغبةً منه يف إحياء سن، ويتعب نفسه يف ذيبه، وجيتهد يف تصنيفه،وآثار صحابته

 ، أو لزجر غاٍل يف بدعته، وتطرية ذكرمها على إمساع املتمسكني ما من أهل ملته،شريعته
  . أو مفتٍنت جبهالته لقلة بصريته،أو مستغرٍق يدعو إىل ضاللته

 ِبيولذلك أمر النrَقَةُ باالستمساك بسنته فقَالإليهم الفُر تبأمته إذا د :)) . ..م هِإنو ن
 فَعلَيكُم ِبسنِتي وسنِة الْخلَفَاِء املَهِديني ،يِعش ِمنكُم بعِدي فَسيرى اخِتالَفَاً كَِثيراً

 فَِإنَّ كُلَّ ، تمسكُواْ ِبها وعضواْ علَيها بالنواِجذْ وِإياكُم ومحدثَاِت اُألموِر،الراِشِدين
  )٢( .))..دعةٌمحدثٍَة ِب

  .))اتبعوا وال تبتدعوا فقد كفيتم ((:tوقَالَ عبد اهللا بن مسعود 
 ، فإنهم عن علٍم وقفوا،قف حيثُ وقف القوم " : كالماً معناهtوقَالَ عمر بن عبد العزيز 

 وإم هلم ، وبالفضل لو كان فيها أحرى، ولَهم كانوا على كشفها أقوى،وببصٍر ناقٍد كفوا
 ولئن قلتم حدثَ حدثٌ ، فلئن كان املهدي ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه،قونالساب

 ، ولقد وصفوا منه ما يكفي، ورغب بنفسه عنهم،بعدهم فما أحدثه ِإالَّ من اتبع غري سِبيِلهم
 ، لقد قصر دوم أناس فجفوا، وال فوقهم حمسر، فما دوم مقصر،وتكلَّموا منه مبا يشفي

                                     
   . ٣٠٣-٢٠٣صاحل بن فوزان الفوزان صـ/اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد لفضيلة الشيخ الدكتور) ١(
   . ٥٦ست درر من أصول أهل األثر صـ) ٢(
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  ." وإنهم من ذلك لعلى هدى مستقيم ،ح آخرون عنهم فغلواوطم
 ، وإياك وآراَء الرجاِل، وإنْ رفضك الناس،عليك بآثار السلَف ":وقَالَ األوزاعي رمحه اهللا
  )١( ."وإنْ زخرفوه لك بالقول

فلم يزل " :قَالَ ابن بطة رمحه اهللا يف بيان سبب اجتماع كلمة السلَف على عِقيدة واحدة
 وسنةُ ، ِكتاب اهللا عصمتهم: على ألفة القلوب واتفاق املذاهب،الصدر اَألولُ على هذا مجيعاً

 فلم يزل الناس على ذلك ، وال يفزعون إىل األهواء، ال يستعملون اآلراء،املصطفى إمامهم
 ؛وصدق رمحه اهللا ." والنفوس عن أهوائها بعنايته حمبوسة،والقلوب بعصمة موالها حمروسة

 I: }K L M N O P Q R S T قَالَ ،فإنَّ دين اهللا واحد ال خيتلف
U V W X Y{. ]٨٢:سورة النساء[   

  ."ة السنة وِإياكُم والِْبدع حتى ماتالسن ":وكان ابن عون يقول عند املوت
  ." واالعتصام بالسنة جناة،من مات على السنة مستوراً فهو صديق ":وقَالَ أبو العالية

 فعن ، وأكملها، وأغناها، وأبينها،وهذا الطَّريق الذي ندعو الناس إليه هو أوضح الطرق
 لَيلُها ،لَقَد تركْتكُم علَى ِمثِْل الْبيضاء ((:rولُ اِهللا  قَالَ رس: قَالtَالعرباض بن سارية 

اِلكا إَالَّ ههني عدعغُ بِزيا الَ ياِرهه٢( .))كَن(  
 وال أصحابه فإمنا يعرج م r مما مل يفعل رسولُ اِهللا .وإذا حاول املرء تكميله أو تزيينه

   .))وكُلَّ ِبدعٍة ضالَلَةٌ ((:r وهذا الذي مساه رسولُ اِهللا ،هالك بل يف أوديِة امل،يف طرقات
  )٣( . أو يوِغلَ فيه برأيه،ولذلك اشتد نِكير السلَِف الصاِلِح على من يزيد يف الديِن

 كثرياً من  َألنَّ؛ والرأي يف الغالب مذموم،وذلك َألنَّ الديِن مبناه على االتباع ال االختراع
 ويف ، ال ِسيما وأنَّ العقول تتفاوت يف إدراكها،أمور الديِن ال يهتدي إليهما العقل مبفرده

  )٤( .املؤثرات فيها
 وأمهية ،وهناك أثار كثريةٌ وردت عن الصحابة رضوان اهللا عليهم يف بيان خطر الِْبدعِة

                                     
   . ١/٤٥املناظرة يف الْقُرآن ) ١(
  ) . ٢٧/١(، وصححه األلباين يف ظالل اجلنة يف ختريج السنة ١/٩٦كم ، واحلا٤/١٢٦رواه اإلمام أمحد ) ٢(
   . ٥٦ست درر من أصول أهل األثر صـ) ٣(
  ) . ١/٦٣(انظر تفصيل ذلك عند ابن القيم يف إعالم املوقعني ) ٤(
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  : وإليِك بعض تلك اآلثار،الصحابةاحملافظة على السنة مما يدل على سعة علم 
 :فقَالَ))  مالك؟: فقلت له،دخل علي أبو الدرداء مغضباً ((: عن أم الدرداء قَالَت- ١

  )١( .))واهللا ما أعرف فيهم شيئاً من أمر حممد ِإالَّ أنهم يصلون مجيعاً((
ا جنلس على باب عبد كن ((: مسعت أيب حيدث عن أبيه قَالَ: عن عمرو بن حيىي قَالَ- ٢

 فجاءنا أبو موسى ، فإذا خرج مشينا معه إىل املسجد،اهللا بن مسعود قبل صالة الغداة
 فلما ، فجلس معنا حتى خرج. ال: قلنا؟ أَخرج إليكم أبو عبد الرمحن بعد:األشعري فقَالَ

 املسجد آنفاً أمراً  إين رأيت يف، يا أبا عبد الرمحن: فقَالَ له أبو موسى،خرج قمنا إليه مجيعاً
 : قَالَ. إنْ عشت فستراه: فقَالَ؟ فما هو: قَالَ. ِإالَّ خرياً– واحلمد هللا – ومل أر ،أنكرته

 ويف أيديهم ، يف كُلِّ حلقة رجلٌ،رأيت يف املسجد قوماً حلقاً جلوساً ينتظرون الصالة
 سبحواْ : ويقول. فيهللون مائة،ئة هلَّلُوا ما: فيقول. فيكربون مائة، كَبِرواْ مائة: فيقول،حصاً
 انتظار : أو، ما قلت هلم شيئاً انتظار رأيك: قَالَ؟ فماذا قلت هلم: قَالَ. فيسبحون مائة،مائة
 ثُم مضى . وضمنت هلم أنْ ال يضيع من حسنام، أفال أمرم أنْ يعدوا سيئام: قَالَ.أمرك

 ما هذا الذي أراكم : فوقف عليهم فقَالَ،قومضينا معه حتى أتى حلقةً من تلك اِحللَ
 فعدوا : قَالَ. يا أبا عبد الرمحن حصى نعد به التكبري والتهليل والتسبيح: قَالَوا؟تصنعون
 ما أسرع ، وحيكم يا أمة حممد، فأنا ضامن أنْ ال يضيع من حسناتكم شيٌء،سيئاتكم
 والذي ، وآنيته مل تكْسر،بلَ وهذه ثيابه مل ت، متوافرونr هؤالء صحابة نبيكم ،هلكتكم

 واهللا يا : قَالَوا. أو مفتتحو باب ضاللة،نفسي بيده إنكم لعلى ملٍة هي أهدى من ملِة حممد
 r إنَّ رسولَ اِهللا . وكم من مريٍد للخري لن يصيبه: قَالَ.أبا عبد الرمحن ما أردنا ِإالَّ اخلري

 ثُم . لعلَّ أكثرهم منكم، ما أدري، وأمي اهللا،ال جياوز تراقيهم أنَّ قوماً يقرءون الْقُرآن :حدثنا
 رأينا عامةَ أولئك احللق يطاعنونا يوم النهروان مع : فقَالَ عمرو بن سلمة.توىل عنهم

  )٢( .اخلوارج
  
  

                                     
  . رواه البخاري ) ١(
   . ٢٠٨: ، حديث رقم١/٧٢كراهية أخذ الرأي، : رواه الدارمي، باب) ٢(
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 ،نعم ((: فقَالَ. أوصين: دخلت على ابن عباس فقلت: وعن عثمان بن حاضر قَالَ- ٣
  )١( .)) اتِبع وال تبتِدع،ستقامة واألثر واال،عليك بتقوى اهللا

 ألا قرنت ؛ وهي هنا مبعىن اإلخالص، تقوى اهللا: هذا فإنه مجع له أمرين مهافتأَمل
   .باالتباع

  )٢( . الذي هو معىن الصراط املستقيم،واالتباع
ةُ كالم السلَف جامعاً مانعاً  وهكذا كان عام، أال وهو الِْبدعةُ،ثُم حذَّره مما يضاد ذلك

  .على وجازته
وقد كان السلَف الصاِلح يشتدون على من يبتغي أقوال الرجال ليزاحم ا أحكام رسول 

 ، وال ريب أَنَّ التأدب مع أهل العلم. مهما مست مرتبةُ هؤالء الرجال األفاضل،rاهللا 
 ِإالَّ أنَّ ، أمر يف غاية األمهية،ملرء رأيه مع آرائهم واام ا، وتقدميهم على من بعدهم،وحمبتهم

  )٣( . وتقدمي النص من الوحيني بعد اتضاحه شيٌء آخر،هذا شيٌء
 فقيل : قَالَ، كنا نطوف مع طاووس فمررنا مبعبد اجلهين: عن أيب الزبري قَالَ- ٤

املفتري على اهللا مبا ال  أنت : فقَالَ له طاووس: قَالَ. هذا معبد الذي يقول بالقدر:لطاووس
 يا أبا عباس : فقَالَ له طاووس، فدخلنا على ابن عباس: قَالَ. يكذب علي: فقَالَ: قَالَ،تعلم

  .هؤالء الَِّذين يقولون يف القدر
  .)) يدي يف عينيه فاقلعها وال نصونه أدخل،أروين بعضهم ((:فقَالَ

  
  : من ذلك ما يلي، الِْبدع وأهلهانيني موكذلك كان موقف التاِبِعين واَألِئمة املهد

 : حدثين إبراهيم بن أيب عبلة قَالَ: عن عبد اهللا بن سامل األشعري من أهل محص قَالَ- ١
 إنَّ أمري املؤمنني يعين هشاما قد قطع يد غيالن :كُنت عند عبادة بن نسي فأتاه آت فقَالَ

 ، أصاب واهللا فيه القضيةَ والسنةَ:لَ عبادة قَا،قَالَ قد فعل!  ما تقول؟: قَالَ،ورجليه وصلبه
له نِسنِإليِه فَُألح نبوَألكْت.  

                                     
  .  من طريقني تقوي إحدامها األخرى ١/١٧٣، واخلطيب يف الفقيه واملتفقه ١/٥٣ه الدارمي روا) ١(
  . ، وصححه األلباين يف تعليقه على كتاب العلم أليب خيثمة ١/٦٩رواه الدارمي ) ٢(
   . ٥٩-٥٨ست درر من أصول أهل األثر صـ) ٣(
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 كان ثور بن يزيد الكالعي : قَالَ عبد اهللا بن أمحد عن أبيه أمحد بن حنبل أنه قَالَ- ٢
  . ألنه كان يرى القدر؛ أخرجوه ونفوه، وكان من أهل محص،كان يرى القدر

ال جيتمع :  فقَالَ، ال تأتوه: فقَالَ، قد قدم ثور: فقيل ملالك،أتى املدينة وبلغين أنه :قَالَ
   .rعند رجٍل مبتِدٍع يف مسجد رسوِل اِهللا 

 ينكرون الِْبدع ويردون على املبتدعة من خالل – واحلمد هللا –وال يزال علماء املسلمني 
 مما له كبري األثر ، واحملاضرات،دوات والن، وخطَب اجلمع، واإلذاعات،الصحف واالَّت
  )١( . وقَمِع املبتدعني، والقضاء على الِْبدع،يف توعية املسلمني

                                     
   . ٣٠٣اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد صـ) ١(
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  :ستة أركان وهي أركان اإلميان،جاءت نصوص الكتاب والسنة، وإمجاع سلف األمة ببيان 

  .اإلميان باهللا - ١
 . اإلميان باملالئكة - ٢
 .اإلميان بالكتب - ٣
 .ان بالرسلاإلمي - ٤
 .اإلميان باليوم اآلخر - ٥
  .اإلميان بالقدر خريه وشره - ٦

 g h i j k l m n o p q r s{ :قال تعاىل
t u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ 
¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ 
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Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú 
Û Ü Ý Þ ß à{. ]٢٨٦-٢٨٥:سورة البقرة[    

 . - , + * ( ) ' & % $ # " !{ :وقال تعاىل
  ]١٧٧:سورة البقرة[.}3 2 1 0 /

فجعل اهللا سبحانه وتعاىل اإلميان هو اإلميان ذه اجلملة، ومسى من آمن ذه اجلملة 
 K L M N{ :مؤمنني، كما جعل الكافرين من كفر ذه اجلملة، بقوله

O P Q R S T U V W X Y Z [ \ 
] ^ _ ` a b c d e f g h{. 

، يف احلديث املتفق على صحته، حديث جربائيل وسؤاله rوقال  ]١٣٦:سورة النساء[
أنْ تؤِمن باِهللا ، ومالِئكَِتِه ، وكُتبِه ، ورسِلِه ، واليوِم ((: عن اإلميان، فقال rللنيب 
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 فهذه األصول اليت اتفقت عليها األنبياء والرسل .))اآلِخر ، وتؤِمن بالقَدِر خِريِه وشرِه
  . ومل يؤمن ا حقيقة اإلميان إال أتباع الرسل،صلوات اهللا عليهم وسالمه

)١(  نمطالبأربعة اإلميان باهللا تعاىل يتضم:   
   : اإلميان بوجود اهللا تعاىل:األولاملطلب 

   .  واحلس، والشرع، والعقل،الفطرة: وقد دلَّ على وجوده تعاىل
كل خملوق قد فُِطر على اإلميان خبالقـه         فإنَّ : أما داللة الفطرة على وجوده سبحانه      - ١

 وال ينصرف عن مقتضى هذه الفطـرة إالَّ من طرأ  علـى              ، أو تعليم  ،من غري سبق تفكري   
 علَى الِْفطْرِة فَأَبواه يهوداِنِه     ما ِمن مولُوٍد ِإالَّ يولَدr)) :     لقول النيب    ؛قلبـه ما يصرفه عنها   

 )٢( وينصراِنِه ويمجساِنِه كَما تنتج الْبِهيمةُ بِهيمةً جمعاَء هلْ تِحسونَ ِفيها ِمن جدعاَء
 ، سابقها والحقهـا :فألن هذه املخلوقات ؛ وأما داللة العقل على وجود اهللا تعاىل     -٢
  . وال ميكن أن توجد صدفة؛ إذ ال ميكن أن توجد نفسها بنفسها،هلا من خالق أوجدهاالبد 

 ألنه قبل وجوده معـدوم      ؛ ألن الشيء ال خيلق نفسه     ؛ال ميكن أن توجد نفسها بنفسها     
ـًا   !؟فكيف يكون خالق

 وألن وجودها على هذا     ، ألن كل حادث البد له من حمدث       ؛وال ميكن أن توجد صدفة    
 وبني الكائنات   ، و االرتباط امللتحم بني األسباب ومسبباا      ، والتناسق املتآلف  ،عالنظام البدي 

ـا أن يكون وجودها صدفة          ـًا بات  إذ املوجود صدفة ليس علـى       ،بعضها مع بعض مينع منع
ـًا حـال بقائه وتطـوره   ! ؟نظام يف أصل وجوده فكيـف يكـون منتظم

 تعين  ؛ وال أن توجد صدفة    ،هـا بنفسها وإذا مل ميكن أن توجد هذه املخلـوقات نفس       
   .أن يكون هلا موجد هو اهللا رب العاملني

 > ; :{ : حيث قال، و الربهان القطعي،وقد ذكر اهللا تعاىل هذا الدليل العقلي
= > ? @ A B C D E F G H I J K{. ] سورة

 ؛ وال هم الذين خلقُـوا أنفسهـم، أم مل يخلَقُوا من غري خالق:يعين ؛]٣٦-٣٥:الطور

                                     
  .العقيدة، لفضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهللا تعاىلنبذة يف :  ينظر)١(
 ).٢٦٥٨(: رقمحديث ، ..معىن كل مولود يولد على الفطرة:  يف كتاب القدر، باب،مسلم أخرجه) ٢(
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 رسول t وهلذا ملا مسع جبري بن مطعم ،فتعني أن يكـون خالقـهم هو اهللا تبارك و تعاىل
 A B @ ? < = > ; :{ :يقرأ سورة الطور فبلغ هذه اآليات rاهللا 

C D E F G H I J K L M N O P Q R 
S{. ]كاد قليب أن يطري (:وكان جبري يومئذ مشركًا قال ]٣٧- ٣٥:سورة الطور، 

   )١( .)وذلك أول ما وقر اإلميان يف قليب
 أحاطـت بـه     ، فإنه لو حدثك شخص عن قصٍر مشيد       :ولنضرب مثالً يوضح ذلك   

 وزين بأنواع الزينة مـن مقوماتـه        ، وملئ بالفرش واألِسرة   ،األار وجرت بينها    ،احلدائق
 أو وِجـد هكـذا   ، إنَّ هذا القصر وما فيه من كمال قد أوجد نفسه        : وقال لك  ،ومكمالته

ـًا من القـول ؛صدفة بدون موجد   ، لبادرت إىل إنكار ذلك وتكذيبه، وعددت حديثه سفه
 ونظامه  ، وأحواله ، وأفالكه ، ومسائه ،بأرضه: الواسعأفيجوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون        

  !؟ أو وجد صدفة بدون موجد، قد أوجد نفسه،البديع الباهر
 ،فألن الكتب السماوية كُلَّها تنطق بذلك      : وأما داللة الشرع على وجود اهللا تعاىل       - ٣

رب حكيم عليم  دليل على أا من ؛وما جاءت به من األحكام العادلة املتضمنة ملصاحل اخللق       
 دليل على أا من ؛جاءت به من األخبار الكونية اليت شهد الواقع بصدقها        وما   ،مبصاحل خلقه 

   .رب قادر على إجياد ما أخرب به
  : فمن وجهني؛ وأما أدلة احلس على وجود اهللا-٤

 ما يدلُ داللة قاطعة ، وغوث املكروبني، أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعني:أحدمها

 L M N O P Q R S{ :  قال اهللا سبحانه،ى وجوده تعاىلعل
T U V W X{. ]وقال تعاىل ]٧٦:سورة األنبياء: }! 

" # $ % & ' ( ) * + ,{. 
   ]٩:سورة األنفال[

ـا دخل يوم اجلمعة       : قال tويف صحيح البخاري عن أنس بن مالك          والـنيب   - إنَّ أعرابي

                                     
  ).٤٥٧٣(: رقمحديث ، فسري سورة الطورت: ، بابلتفسريا يف كتاب ،لبخاري مفرقاًا أخرجه )١(
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r   العيال  ، هلك املال  ، يا رسول اهللا   : فقال -خيطب ؛ه ودعا  فرفع يدي  ؛ فادع اهللا لنا   ، وجاع 
 ويف  - . فلم ينزل عن منربه حىت رأيت املطر يتحادر على حليته          ،فثار السحاب أمثال اجلبال   

 ، وغرق املـال   ، دم البناء  - يا رسول اهللا     : أو غريه فقال   ، قام ذلك األعرايب   ،اجلمعة الثانية 
 ناحيـة إال     فمـا يـشري إىل     ،اللهم حوالينا وال علَينا   (( : وقال ، فرفع يديه  ؛فادع اهللا لنا  
   )١(.))انفرجت

 ، ملن صدق اللجوء إىل اهللا تعاىل      ؛وما زالت إجابة الداعيـن أمرا مشهودا إىل يومنا هذا        
   .وأتى بشرائط اإلجابة

 ، أو يسمعون ا   ، أنَّ آيات األنبياء اليت تسمى املعجزات ويشاهدها الناس        :الوجه الثاين 
 جيريها ،اىل؛ ألا أمور خارجة عن نطاق البشر  وهو اهللا تع   ،برهان قاطع على وجود مرسلهم    

   . ونصرا هلم، تأييدا لرسله؛اهللا تعاىل
 فانفلَق  ؛ فضربه ،حني أمره اهللا تعاىل أن يضرب بعصاه البحر        rآية موسى    :مثال ذلك 

ـًا    ـًا يابس  5 4 3 2{ : قال اهللا تعـاىل    ، واملاء بينها كاجلبال   ،اثىن عشر طريق
    ]٦٣:سورة الشعراء[ .}@ ? < = > ; : 9 8 7 6

 قال ، وخيرجهم من قبورهم بإذن اهللا،حيث كان حييي املوتى r آية عيسى :ومثال ثاٍن

 I J K L M N O P Q R S T U V{ :اهللا تعاىل عنه
W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c 

d e f g h i j k l m n o p q r s 
t u v w x y z{. ]وقـال،]٤٩:سورة آل عمران : } b c 

d e f g h i j k l m n o p q 
r s t u v w x{ ]١١٠:سورة املائدة[   

  

                                     
  ).٨٩١(: رقمحديث ، الستسقاء يف اخلطبة يوم اجلمعةا: ، بابمعةاجلاب  يف كت،لبخاريا أخرجه )١(
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 فرآه ، فانفلق فرقتني؛ فأشار إىل القمر، حني طلبت منه قريش آيةr حملمد :ومثال ثالث

 ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |{ :الناس، ويف ذلك قوله تعاىل
    ]٢-١:سورة القمر[ .}© ¨ § ¦

 تدلُ داللة قطعية    ، ونصرا هلم  ، تأييدا لرسله  ؛فهذه اآليات احملسوسة اليت جيريها اهللا تعاىل      
  .على وجوده تعاىل

  
    . اإلميان بربوبيته أي بأنه وحده الرب ال شريك له وال معني:الثايناملطلب 
 وال مالك إال هو، و ال أمـر         ، فال خالق إال اهللا    ، وامللك، و األمر   ،لق من له اخل   :والرب

 _ ^ [ \ ] U V W X Y Z{ : قــال تعــاىل،إال لــه
` a b c d e f g h i j k l m 

n o p q r s t u v w{. ] ــراف ــورة األع ــال ]٥٤:س  :وق

}P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] 
   ]١٣:سورة فاطر[ .}^
 إال أن يكون مكابرا غري معتقد مبا ،مل يعلم أن أحدا من اخللق أنكر ربوبية اهللا سبحانهو

سورة [ .}H I J K L{ : حني قال لقومه،يقول، كما حصل من فرعون

 .}G H I J K L M N O P{ :وقال ]٢٤:النازعات
 " !{ : قال اهللا تعاىل، لكن ذلك ليس عن عقيدة،]٣٨:سورة القصص[

سورة [ .}- , + * ( ) ' & % $ #

 µ ´ ³ ² ± ° ¯{ : فيما حكى اهللا عنه، وقال موسى لفرعون.]١٤:النمل
¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿{. ] سورة

 ، مع إشراكهم به يف األلوهية،وهلذا كان املشركون يقرون بربوبية اهللا تعاىل ]١٠٢:اإلسراء
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 ¯ ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢{ :قال اهللا تعاىل
° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ 

½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë 
Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù{ 

 » ª © ̈ § ¦{ :وقال اهللا تعاىل ]٨٩- ٨٤:سورة املؤمنون[
   ]٩:سورة الزخرف[ .}± ° ¯ ® ¬

سـورة  [ .}Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë{ :سـبحانه  وقال
ـ      ،وأمر اهللا سبحانه شامل لألمر الكوين والشرعي       ]٨٧:الزخرف ون  فكما أنه مـدبر الك

 ، فهو كذلك احلاكم فيه بشرع العبـادات       ،تقتضيه حكمته  حسب ما    ،القاضي فيه مبا يريد   
ـًا يف العبادات        ، حسبما تقتضيه حكمته   ،وأحكام املعامالت   ، فمن اختذ مع اهللا تعاىل مشرع

ـًا يف املعامالت   . ومل حيقق اإلميان، فقد أشرك به؛أو حاكم
   

) اإللـه ( و، بأنه وحده اإلله احلق ال شريك لـه  :أي اإلميان بألوهيته    : الثالث املطلب
   .حبا وتعظيما) املعبود (:أي) املألوه (:مبعىن

ــاىل  ــال تع ــورة [ .}Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù{ :ق س

 < = > ; : 9 8 7 6 5 4{ :وقـال تعـاىل  ،  ]١٦٣:البقرة
? @ A B C D E F G{. ]  وكل من اختـذ    ،]١٨:سورة آل عمران 

ـًا مـع اهللا    } x y z{ : قال اهللا تعاىل   ،باطلة فألوهيته     ؛ يعبد مـن دونه   ،إهل
| } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª{. 

 تعـاىل  ل اهللا  قــا ، ال يعطـيها حق األلـوهيـة    ؛ وتسميتها آهلـة  .]٦٢:سورة احلج [
 ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ² ±{ :)الالت والعزى ومنـاة   (يف  
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¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í{. 
   ]٢٣:سورة النجم[

 Z [ \ ] ^ _ ̀ a b{ : إنه قال لقومه:وقال عن هود
c d e f g h i j k l m n o 

p q r s t u{. ]٧١:سورة األعراف[   

 @ ? <{ :السجن أنه قال لصاحيب uوقال عن يوسف 
A B C D E F G H I J K L M N 

O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ̀ a b c 
d e f g h i j k{. ]٤٠- ٣٩:سورة يوسف[   

 8 7 6 5{ :وهلذا كانت الرسل عليهم الصالة والسالم يقولون ألقوامهم
9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H 

I{. ]واختذوا من دون اهللا آهلة، ولكن أىب ذلك املشركون،]٥٩:سورة األعراف ، 
   . ويستغيثون، ويستنصرون م،يعبدوم مع اهللا سبحانه وتعاىل

   :وقد أبطل اهللا تعاىل اختاذ املشركني هذه اآلهلة بربهانني عقليني
 فهي خملوقة ال    ، أنه ليس يف هذه اآلهلة اليت اختذوها شيء من خصائص األلوهية           :األول

ـًا لعابديها     ـًا   ، وال متلك هلم حياة    ، وال تدفع عنهم ضررا    ،ختلق، وال جتلب نفع  ، وال موتـ
ـًا من السموا   .  وال يشاركون فيه،توال ميلكون شيئ

 + * ( ) ' & % $ # " !{ :قال اهللا تعاىل  

   ]٣:سورة الفرقان[ .}7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,

 Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í{ :وقال تعاىل
Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü ! " 
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# $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 
 o p q r s{ : وقال تعاىل،]٢٣-٢٢:سورة سبأ[ .}: 9 8 7

t u vw x y z { | ~}{. ] سورة
   ]١٩٢-١٩١:األعراف

   . وأبطل الباطل، فإن اختاذها آهلة من أسفه السفه؛ تلك اآلهلةوإذا كانت هذه حال
 كانوا يقرون بأن اهللا تعاىل وحده الرب اخلالق الذي بيده ، أن هؤالء املشركني:والثاين

 كما ، وهذا يستلزم أن يوحدوه باأللوهية، وهو جيري وال يجار عليه،ملكوت كل شيء
 l m n o p q r s{ : كما قال تعاىل،وحدوه بالربوبية

t u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ 
£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ²{. 

    ]٢٢-٢١: البقرةةسور[
ــاىل ــال تع ــورة [ .}Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë{ :وق س

   ]٨٧:الزخرف
 ¶ ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ{ :وقال تعاىل

¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É 
Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö ×{. ] سورة
    ]٣٢- ٣١:يونس
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   : اإلميان بأمسائه وصفاته: الرابعاملطلب
 على ، و الصفات، من األمساءr أو سنة رسوله ،اهللا لنفسه يف كتابه إثبات ما أثبته :أي

 C{ : قال اهللا تعاىل، و ال متثيل، وال تكييف، وال تعطيل،الوجه الالئق به من غري حتريف
D E F G H I J K L M N O P Q R 

S{. ]وقال تعاىل،]١٨٠:سورة األعراف : } G H I J K L M N 
O P Q{. ]وقال تعاىل،]٢٧:سورة الروم : } 5 4 3 2 1 

   ]١١: الشورىسورة[ .}8 7 6
   :وقد ضلَّ يف هذا األمر طائفتان

   :)املعطِّلة (:إحدامها
 ، زاعمني أن إثباا هللا يستلزم التشبيه      ، أو بعضها  ،الذين أنكروا األمساء و الصفات    وهم  

   : منها، لوجوه؛ وهذا الزعم باطل، تشبيه اهللا تعاىل خبلقـه:أي
  

 وذلك أن اهللا تعـاىل      ،الم اهللا سبحانه   كالتناقض يف ك   ؛ أنه يستلزم لوازم باطلة    :األول
 ؛ ولو كان إثباا يستلزم التشبيه     ، ونفى أن يكون كمثله شيء     ، والصفات ،األمساءأثبت لنفسه   

ـًا،لزم التناقض يف كالم اهللا    . وتكذيب بعضه بعض
  

فأنت تـرى   ، أنه ال يلزم من اتفاق الشيئني يف اسم أو صفة أن يكونا متماثلني         :الثاين
 وال يلزم مـن ذلــك أن   ، متكلم، بصري،يتفقان يف أن كال منهما إنسان مسيع      الشخصني  

 ، وترى احليـوانات هلـا أيـدٍ  ، والكالم، والبصـر، والسمع ،يتماثال يف املعـاين اإلنسانية   
   . وأعينها متماثلة، وأرجلها، وال يلزم من اتفاقها هذا أن تكون أيديها، وأعني،وأرجلٌ

 فالتباين بني اخلالق    ؛ أو صفات  ، املخلوقات فيما تتفق فيه من أمساء      فإذا ظهر التباين بني   
   .، وهللا املثل األعلىو املخلوق أبني وأعظم
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  :)املشبهة (:الطائفة الثانية
 زاعمني أن هذا مقتـضى  ،الذين أثبتوا األمساء والصفات مع تشبيه اهللا تعاىل خبلقه        وهم   

   : لوجوه منها؛ وهذا الزعم باطل،باد مبا يفهمون ألن اهللا تعاىل خياطب الع؛داللة النصوص
  

 وال ميكن أن يكـون      ، والشرع ، أن مشاة اهللا تعاىل خللقـه أمر يبطله العقل        :األول
   .مقتضى نصوص الكتاب والسنة أمرا باطالً

  
 أمـا احلقيقـة   ، أن اهللا تعاىل خاطب العباد مبا يفهمون من حيث أصل املعـىن         :الثاين
 ، فهو مما استأثر اهللا تعـاىل بعلمـه فيمـا يتعلـق بذاتـه            ؛عليه ذلك املعىن   الذي   والكيفية
  .وصفاته

وهـو إدراك   (، فإن السمع معلوم من حيث أصل املعـىن  ؛فإذا أثبت اهللا لنفسه أنه مسيع     
 ألن حقيقة السمع تتباين     ؛لكن حقيقة ذلك بالنسبة إىل مسع اهللا تعاىل غري معلومة         ) األصوات

   . فالتباين فيها بني اخلالق و املخلوق أبني وأعظم؛حىت يف املخلوقات
 فإن االستواء من حيث أصل املعىن       ؛وإذا أخرب اهللا تعاىل عن نفسه أنه استوى على عرشه         

 ؛معلوم، لكن حقيقة االستواء اليت هو عليها غري معلومة لنا بالنسبة إىل استواء اهللا على عرشه          
 فليس االستواء على كرسي مستقر كاالسـتواء   ،قألن حقيقة االستواء تتباين يف حق املخلو      

املخلوق  فالتباين فيها بني اخلالق و     ؛ فإذا تباينت يف حق املخلوق     ،على رحل بعري صعب نفور    
   .، وهللا املثل األعلىأبني و أعظم
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  :مثرات اإلميان باهللا تعاىل: املطلب اخلامس
   : منها، جليلةواإلميان باهللا تعاىل على ما وصفنا يثمر للمؤمنني مثرات

 أنَّ العلم بصفات اهللا عر وجل، واإلميان ا، على ما يليق به -  وفقين اهللا وإياك-اعلم
يورث مثرات عظيمة وفوائد جليلة، جتعل صاحبها يذوق حالوة اإلميان، : سبحانه، وتدبرها

  :وقد حِرمها قوم كثريون من املعطلة واملؤولة واملشبهة، وإليك بعضاً منها
  

  : باهللا بصفة عامةمثرات اإلميان : أوالً
  :واإلميان باهللا تعاىل على ما وصفنا يثمر مثرات جليلة منها

  . حتقيق توحيد اهللا تعاىل حبيث ال يتعلق بغريه رجاء، وال خوف، وال يعبد غريه:األوىل
  . كمال حمبة اهللا تعاىل، وتعظيمه مبقتضى أمسائه احلسىن وصفاته العليا:الثانية
  . حتقيق عبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما ى عنه:الثالثة

  
  :مثرات اإلميان بأمساء اهللا وصفاته خاصة: ثانياً

 ذلك اخلوف من اهللا عز  أورثه،)العلم، واإلحاطة، واملعية( بصفات نإذا آمالعبد  أنَّ - ١
، فال  علم أنَّ اهللا يسمعه،)السمع( بصفة  فإذا آمنوجل املطلع عليه الرقيب الشهيد،

 أنَّ اهللا يراه علم) البصر، والرؤية، والنظر، والعني( بصفات  فإذا آمنقول إال خرياً،ي
 قائل و ويعلم ما ه، ويراه،علم أنَّ اهللا يسمعهبعبد ي  فما بالكفعل إال خرياً؛يفال 

!  وال يفتقده حيث أمره؟، أنَّ ال جيده اهللا حيث اهالعبد ا أليس حري ذ،وعامل
 وما عمل ما حيبه معبوده وحمبوبه) حيب، ويرضى( أنَّ اهللا آمنوالعبد  فإذا علم
) الغضب، والكره، والسخط، واملقت، واألسف( أنَّ من صفاته  فإذا آمنيرضيه،

 من ِعملَ مبا ال يغضب مواله وال يكرهه حىت ال يسخط عليه وميقته مث يلعنه ويطرده
رب الذي يفرح لعباده  هلذا ال أنس،)الفرح، والضحك( بصفات  فإذا آمنرمحته،

  )).ما عدمنا خرياً من رٍب يضحك((ويتبشبش هلم ويضحك هلم؛ 
الرمحة، والرأفة، والتوب، واللطف، والعفو، ( بصفات اهللا من وآمنالعبد  أنه إذا علم - ٣

 اهللا أنْ يرمحه ويغفر ى دع يف ذنب،فإنه كلما وقع) واملغفرة، والستر، وإجابة الدعاء
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  هذا فأكسبه فيما عند اهللا من ستٍر ولطٍف بعباده املؤمنني،مع وط،له ويتوب عليه
ؤمن ييأس من ي سبيالً، كيف  وال جيد اليأس إىل قلبه،رجعة وأوبة إىل اهللا كلما أذنب

 أنَّ اهللا يتصف بصفة يأس من رمحة اهللا من علميكيف ! ؟)الصرب، واحللم(بصفات 
  ! ؟)الكرم، واجلود، والعطاء(

القهر، والغلبة، والسلطان، (علم أنَّ اهللا يتصف بصفات ي د الذيالعبأنَّ :  ومنها - ٤
 فهو قادر على أنْ خيسف علم أنَّ اهللا ال يعجزه شيء؛ي) والقدرة، واهليمنة، واجلربوت

 يف الدنيا قبل اآلخرة؛ فهو القاهر فوق عباده، وهو الغالب من  وأنْ يعذبه األرض،به
لكوت واجلربوت، والسلطان القدمي، فسبحان غالبه، وهو املهيمن على عماده، ذو امل

  .ريب العظيم
 فإنْ أذنب ،دائم السؤال لربهالعبد ظل ي ومن مثرات اإلميان بصفات اهللا عز وجل أنْ  - ٥

أنْ يرمحه ويتوب عليه ويعفو عنه ) الرمحة، والتوب، والعفو، واملغفرة(ه بصفات سأل
القوة، ( اهللا بصفات  سأل من عدو متجهم جبار،نفسه على  وإنْ خشي،ويغفر له

يا ذا ، يا رب:  قائالً إىل السماء، يديهاً رافع؛)والغلبة، والسلطان، والقهر، واجلربوت
كفيل، حفيظ، ( أنَّ اهللا  فإنْ آمن.اكفنيه، القوة والسلطان والقهر واجلربوت

الواحد، األحد، ( على  وتوكلحسبنا اهللا ونعم الوكيل،:  قال،)حسيب، وكيل
 ،مانعه من أعدائه) العزة، والشدة، واحملال، والقوة، واملنعة( أنَّ اهللا ذو علم و،)الصمد

الغىن، والكرم، ( اهللا بصفات ى فإذا ما أصيب بفقر؟ دع بإذنه تعاىل،ولن يصلوا إليه
  فإنْ منع،)الشايف، الكايف(ه ألنه هو ا دع مبرض؛ فإذا أصيب،)واجلود، والعطاء

)... الرزاق، الوهاب( الذرية الصاحلة؛ ألنه هو ه ويهبه سأل اهللا أنْ يرزقالذرية؛
  . وهكذا فإنَّ من مثرات العلم بصفات اهللا واإلميان ا دعاؤه ا

 ؛)العظمة، واجلالل، والقوة، واجلربوت، واهليمنة( صفات اهللا من إذا تدبرالعبد أنَّ  - ٦
؛مل )الكربياء(فة  أنَّ اهللا خمتص بص وإذا علم،ضعفها وعجزها وعلم ، نفسهاستصغر

يتكرب على أحد، ومل ينازع اهللا فيما خص نفسه من الصفات، وإذا علم أنَّ اهللا 
 احلميد  الغيناستشعر افتقاره إىل مواله) الغىن، وامللك، والعطاء(متصف بصفة 
  .، مالك امللك، الذي يعطي من يشاء ومينع من يشاءسبحانه وتعاىل
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 إمنا  أنه علم، وآمن به؛) والغلبةالقوة، والعزة،( بصفة  أنَّ اهللا يتصفإذا علمالعبد  أنَّ - ٧
 وعلم أنه إنْ نع لكافر،خيذل وال ي فال  من عزة اهللا؛ وعزته من قوة اهللا،تكتسب قوته

  . مع اهللا؟ كان اهللا معه، وال غالب ألمر اهللاكان
؛ فال )ة احلكم، واأللوهي(أنْ ال ينازع اهللا يف صفة : ومن مثرات اإلميان بصفات اهللا - ٨

  .حيكم إال مبا أنزل اهللا، وال يتحاكم إال إىل ما أنزل اهللا
 على ما العبدإذ ا آمن ا ) الكيد، واملكر، واالستهزاء، واخلداع(أنَّ صفات : ومنها - ٩

 أنْ ال أحد يستطيع أنْ يكيد هللا أو ميكر به، علم!  اهللا وجالله وعظمته يليق بذات
أنْ يغضب بالعبد من أثر استهزاء اهللا لعبد أنَّ يعلم اوهو خري املاكرين سبحانه، و

 من الوقوع يف مقت اهللا للعبد، فكان اإلميان ذه الصفات وقاية عليه وميقته ويعذبه
  .وغضبه

؛ فإنها )السالم، واملؤمن، والصدق(علم أنَّ اهللا متصف بصفة الذي ي العبدومنها أنَّ  -١٠
، وحيب السالم، وينشر السالم )السالم(شعر بالطمأنينة واهلدوء النفسي، فاهللا هو ي

 أنَّ اهللا  العبد وإذا اعتقدالذي أمن اخللق من ظلمه،) املؤمن(بني املؤمنني، وهو 
 صاحلاً جنات جتري من حتتها عملهو  وأنه وعده إنْ ،)الصدق(متصف بصفة 

 طاعة  هذا ملزيد من الطاعة، فيدفعه أنَّ اهللا صادق يف وعده، لن خيلفه، علماألار؛
  .  اهللا ال خيلف وعدهثق أنيمن 

الوجه، واليدين، واألصابع، واألنامل، والقدمني، (أنَّ صفات اهللا اخلربية : ومنها -١١
تكون كاالختبار الصعب للعباد، فمن آمن ا وصدق ا على ) والساق، وغريها

 ª { :وجه يليق بذات اهللا عز وجل بال متثيل وال حتريف وال تكييف، وقال
« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼{. ] سورة آل

ات، من  وال فرق بني إثبات صفة العلم واحلياة والقدرة وبني هذه الصف،]٧:عمران
هذا إميانه ومعتقده، فقد فاز فوزاً عظيماً، ومن قدم عقله السقيم على النقل 
الصحيح، وأول هذه الصفات، وجعلها من ااز، وحرف فيها، وعطلها؛ فقد خسر 
 اَهللا فيما وصف به نفسه، وكذَّب بني صفٍة وصفة، وكذَّب قخسراناً مبيناً، إذ فَر

مثرة اإلميان ذه الصفات إال أنْ تدخل صاحبها يف زمرة ، فلو مل يكن من eرسوله 
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املؤمنني املوحدين؛ لكفى ا مثرة، ولو مل يكن من مثراا إال أا متيز املؤمن احلق 
 وبني ذاك الذي جترأ عليهما، وحرف نصوصهما، eاملوحد املصدق هللا ورسوله 

عظيمة لإلميان ذه الصفات  أنَّ هناك مثرات أخرى درك عليهما فكيف إذا علمواست
 أنَّ هللا وجهاً يليق جبالله وعظمته، وأنَّ النظر إليه من ت منها أنك إذا آمناخلربية؛

 اهللا  سألتأعظم ما ينعم اهللا على عباده يوم القيامة، وقد وعد به عباده الصاحلني؛
مألى ال يغيضها  أنَّ هللا يداً  وأنك إذا آمنت إياه، فأعطاكالنظر إىل وجهه الكرمي،

نفقة، وأنَّ اخلري بني يديه سبحانه؛ سألته مما بني يديه، وإذا علمت أنَّ قلبك بني 
  .وهكذا. … على دينه  سألت اهللا أنْ يثبت قلبكأصبعني من أصابع الرمحن؛

تنزيه اهللا وتقديسه عن النقائص، ووصفه : ومن مثرات اإلميان بصفات اهللا عز وجل -١٢
نزهة اهللا من كل ) القدوس، السبوح(ت أنَّ من صفاته بصفات الكمال، فمن علم

 7 6 5 4 3 2 1 { عيٍب ونقص، وعلمت أنَّ اهللا
   ]١١:سورة الشورى[ .}8

؛ فإنه ال حياول )صورامل(ؤمن أنَّ من صفات اهللا اخلاصة به ي العبد الذيأنَّ : ومنها -١٣
  .مضاهاة اهللا يف ذلك، وال منازعته فيه، فيبتعد عن التصوير احملرم من ذوات األرواح

 أنها تعبد إهلاً ال ميوت، لمع) احلياة، والبقاء( أنَّ من صفات اهللا  أنَّ من علم:ومنها -١٤
وال تأخذه سنة وال نوم، فأورثها ذلك حمبة وتعظيماً وإجالالً هلذا الرب الذي هذه 

  .صفته
العلو، والفوقية، واالستواء على العرش، والنزول، (ومن مثرات اإلميان بصفة  -١٥

ق كل شيء، علم أنَّ اهللا منزه عن احللول باملخلوقات، وأنه فوي العبد؛ أنَّ )والقرب
مطلع على كل شيء، بائن عن خلقه، مستو على عرشه، وهو قريب من عباده 

، وينزل  فيستجيب دعاءهدعوه،ي، ف وجده قريباً منه؛ إىل ربهالعبدبعلمه، فإذا احتاج 
من يدعوين : إىل السماء الدنيا يف الثلث اآلخر من الليل كما يليق به سبحانه، فيقول

لو فيها مع خيبتفقد هذه األوقات اليت العبد صاً عند فأستجيب له، فيورث ذلك حر
  .ربه القريب منه

قرأ يستشعر وهو العبد يوأنَّ القرآن كالم اهللا جيعل ) الكالم(أنَّ اإلميان بصفة : ومنها -١٦
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 }= > ; : 9 8 7{ :قرأ كالم اهللا، فإذا قرأتي القرآن أنه
 ذه  إذا آمنتكوأن، كدث إلي ويتحك أنَّ اهللا يكلمتس أحس]٦:سورة االنفطار[

 ك ليس بينه وبين يوم القيامة،ك احلديث الصحيح أنَّ اهللا سيكلم يف وقرأتالصفة،
  . لذلك احلساب والسؤال جواباًتد وأعد أنْ تعصي اهللا يف الدنيا،يتترمجان استح

  
عاىل؛ إال ولإلميان ا مثرات عظيمة وآثار كبرية مترتبة علـى           وهكذا؛ فما من صفة هللا ت     

ذلك اإلميان؛ فما أعظم نعم اهللا على أهل السنة واجلماعة الذين آمنوا بكل ذلك على الوجه                
  !الذي يليق باهللا تعاىل 
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  : مخسة مطالبواإلميان باملالئكة يتضمن 
   . املالئكةجود اإلميان بو:األولاملطلب 
، خملوقون، عابدون هللا تعاىل، وليس هلم من خصائص الربوبية غييب عاملٌ: املالئكة

واأللوهية شيء، خلقهم اهللا تعـاىل من نور، ومنحهـم االنقياد التام ألمره، والقوة على 
 | } q r s t u v w x y z{ :تعاىلقال اهللا . تنفيذه

     ]٢٠- ١٩:سورة األنبياء[ .}¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {
 يف  tوهم عدد كثري، ال حيصيهم إال اهللا تعاىل، وقد ثبت يف الصحيحني من حديث أنس                

سماء، يصلِّي فيه كلَّ يوم سبعون ألـف        رفع له البيت املعمور يف ال      rقصة املعراج أن النيب     
   )٢(. ملك، إذا خرجوا مل يعودوا إليه آخر ما عليهم

ومن مل نعلـم أمسـاءهم      ) كجربيل( اإلميان مبن علمنا امسه منهم بامسه        :الثايناملطلب  
  . نؤمن م إمجاالً

أنـه   r فقد أخرب النيب )جربيل( اإلميان مبا علمنا من صفام، كصفة      :الثالثاملطلب  
  .  وله ستمائة جناح قد سد األفق،رآه على صفته اليت خلق عليها

حني أرسـله اهللا    ) جلربيل(وقد يتحول امللك بأمـر اهللا تعاىل إىل هيئـة رجل، كما حصل            
ـا، وحني جاء إىل النيب             وهو جـالس يف أصـحابه،       rتعاىل إىل مرمي فتمثَّل هلا بشرا سوي

 الثياب، شديِد سواِد الشعر، ال يرى عليه أثـر الـسفر، وال             جاءه بصفة رجٍل شديِد بياضِ    
فأسند ركبتيه إىل ركبتيه، ووضع كفيه علـى         rيعرفه أحد من الصحابة، فجلس إىل النيب        

اإلحسان، والساعة، وأماراا؛ فأجابه النيب     عن اإلسالم، واإلميان، و    rفخذيه، وسأل النيب    
rفانطلق، مث قال  r :))٣( ). )م يعلمكم دينكمهذا جربيل أتاك(   

                                     
  .نبذة يف العقيدة، لفضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهللا تعاىل: ينظر) ١(
 :باب ورواه مسلم، كتاب اإلميان،؛ )٣٦٧٤: ( البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب املعراج رقمهأخرج )٢(

  )٤٠٩: (إىل السموات وفرض الصلوات، رقم  r اإلسراء برسول اهللا
  ) .٩٣(  بيـان اإلميـان واإلسـالم واإلحسـان، رقم :مسلم، كتاب اإلميان، باب أخرجه )٣(
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  . وكذلك املالئكة الذين أرسلهم اهللا تعاىل إىل إبراهيم، ولوط كانوا على صورة رجال
 كتسبيحه، اليت يقومون ا بأمر اهللا تعاىل؛  اإلميان مبا علمنا من أعماهلم  :الرابعاملطلب  

  . والتعبد له ليالً وارا بدون ملل، وال فُتور
  .وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة

  . جربيل األمني على وحي اهللا تعاىل، يرسله اهللا به إىل األنبياء و الرسل: مثل
  . املوكل بالقطر أي باملطر والنبات: وميكائيل
  . املوكل بالنفخ يف الصور عند قيام الساعة وبعث اخللق: وإسرافيل

  . املوكل بقبض األرواح عند املوت:  وملك املوت
  .  وهو خازن النار،املوكل بالنار: ومالك

ـِنِة يف األرحام، إذا أمت اإلنسان أربعة أشهر يف بطن أمه، بعث               واملالئكة املوكلني باألج
ـًا وأمره بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي، أو سعيد   . اهللا إليه ملك

ن أحـدمها عـن     واملالئكة املوكلني حبفظ أعمال بين آدم، وكتابتها لكل إنسان، ملكا         
  . اليمني والثاين عن الشمال

واملالئكة املوكلني بسؤال امليت إذا وضع يف قربه؛ يأتيه ملكان،  يسأالنه عـن ربـه،                
  . ودينه، ونبيه

ـًا، وقالوا         إم عبارة عن قوى اخلـري      : وقد أنكر قوم من الزائغني كون املالئكة أجسام
  . ، وإمجاع املسلمنيr تعاىل، وسنة رسولهالكامنة يف املخلوقات، وهذا تكذيب لكتاب اهللا 

 o p q r s t u v w x y{ :تعاىل اهللا قال
z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª{. ]١:سورة فاطر[   

ــاىل  ــال تع  © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �{: وق
ª « ¬ ® ̄{. ]٥٠:سورة األنفال[   

 / . - , + * ( ) ' & % $ # " !{: تعاىل وقال
   ]٢٣:سورة سبأ[ .}: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
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 a b c d e f ̀ _ ^ [{ :وقال يف أهل اجلنة
g h i j k l m n o p q r s t u v{. ] سورة

   ]٢٤-٢٣:رعدال
ِإذَا أَحب اللَّه الْعبـد نـادى       ((:  قال r عن النيب    tويف صحيح البخاري عن أيب هريرة       

فُال    ِجب ِحبي ِريلَ ِإنَّ اللَّه        ِل السِريلُ ِفي أَهاِدي ِجبنِريلُ فَيِجب هِحبفَي هِببا فَأَحن    اِء ِإنَّ اللَّـهم
   )١( ).)رِض يوضع لَه الْقَبولُ ِفي اَألوه فَيِحبه أَهلُ السماِء ثُمنا فَأَِحبيِحب فُال

ـًا عن أيب هريرة       ِإذَا كَانَ يوم الْجمعِة كَانَ علَى كُلِّ       (: (r  قال النيب     : قال tوفيه أيض
ولَ فَِإذَا جلَس اِإلمام طَووا الصحف      باٍب ِمن أَبواِب الْمسِجِد مالَِئكَةٌ يكْتبونَ اَألولَ فَاألَ       

ونَ الذِّكْرِمعتساُءوا يج٢( ).)و(   
وهذه النصوص صرحية يف أن املالئكة أجسام ال قوى معنوية، كما قال الزائغون، وعلى              

  .مقتضى هذه النصوص أمجع املسلمون
  

  :مثرات اإلميان باملالئكة: املطلب اخلامس
  : ئكة، يثمر مثراٍت جليلةً منهاواإلميان باملال

العلم بعظمة اهللا تعاىل، وقوته، وسلطانه، فإن عظمة املخلوق تدل على عظمـة             : األوىل
  . اخلالق

شكر اهللا تعاىل على عنايته ببين آدم، حيث وكَّل من هؤالء املالئكة مـن يقـوم    : الثانية
  . حبفظهم، وكتابة أعماهلم، وغري ذلك من مصاحلهم

  .  حمبة املالئكة علـى ما قامـوا به من عبادة اهللا تعاىل:الثالثة

                                     
  .)٣٠٣٧: ( ذكر املالئكة، رقم: البخاري، كتاب بدء اخللق، بابخرجهأ )١(
  .)٣٠٣٩: ( ذكر املالئكة، رقم: البخاري، كتاب بدء اخللق، بابخرجهأ )٢(
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   :مطالبعة واإلميان بالكتب يتضمن أرب

  . ان بأن نزوهلا من عند اهللا حقا اإلمي:األولاملطلب 
  . )مكتوب(مبعىن ) كتاب( مجع :الكتب

 ليصلُوا  ، وهداية هلم  ، الكتب اليت أنزهلا اهللا تعاىل على رسله رمحة للخلق         :واملراد ا هنا  
  . ا إىل سعادم يف الدنيا واآلخرة

  .رسلهمن شاء من منزلة من عند اهللا تعاىل على وهي 
 ،r كالقرآن الذي نزل على حممـد        : اإلميان مبا علمنا امسه منها بامسه      :الثايناملطلب  

ـُورr واإلجنيل الذي أنزل على عيسى ،rوالتوراة اليت أنزلت على موسى     الـذي   ، والزب
  .  فنؤمن به إمجاالً؛ه وأما ما مل نعلم امس،rأوتيه داود 

 يبـدل أو     وأخبار ما مل   ،القرآن كأخبار   ، تصديق ما صح من أخبارها     :الثالثاملطلب  
  . حيرف من الكتب السابقة

 والرضا و التسليم به سواء أفهمنـا        ، العمل بأحكام ما مل ينسخ منها      :الرابعاملطلب  
 :لعظـيم قـال اهللا تعـاىل       ومجيع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن ا      ،حكمته أم مل نفهمها   

}O P Q R S T U V W X Y Z {. 
ـًا عليه(أي  ]٤٨:سورة املائدة[   ).حاكم

 ، فال جيوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إال ما صـح منـها               ،وعلى هذا 
  . وأقره القرآن

  
  :مثرات اإلميان بالكتب: املطلب اخلامس

   :واإلميان بالكتب يثمر مثراٍت جليلةً منها
ـًا حيث أنز، العلم بعناية اهللا تعاىل بعباده:األوىل   .  يهديهم به،ل لكل قوم كتاب
 كما ، حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحواهلم، العلم حبكمة اهللا تعاىل يف شرعه:الثانية

   ]٤٨:سورة املائدة[ .} j k l m n { :قال اهللا تعاىل
  .  شكر نعمة اهللا يف ذلك:الثالثة
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  . أي مبعوث بإبالغ شيء) مرسل (:مبعىن) رسول( مجع :الرسل

  .شرع وأُمر بتبليغه من أوحي إليه من البشر ب:واملراد هنا
  . rوآخرهم حممد  uوأول الرسل نوح 

 - , + * ( ) ' & % $ # " !{ :قال اهللا تعاىل
. / 0 1 2 3 4 5 6 

   ]١٦٣:سورة النساء[ .}= > ; : 9 8 7
ذكـر أن   ( (:r  يف حديث الشفاعة أن النيب     tويف صحيح البخاري عن أنس بن مالك        

ـًا أول رسوٍل بعثـه اهللا   ا :فيعتذر إليهم ويقول   ، ليشفع هلم  ؛الناس يأتون إىل آدم    ) )ئتوا نوح
   )١(. وذكر متام احلديث

 r: }¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Âوقال اهللا تعاىل يف حممـد       
Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë{. ]٤٠:سورة األحزاب[  

 أو نيب يـوحى إليـه       ، يبعثه اهللا تعاىل بشريعة مستقلة إىل قومه       ،ومل ختلُ أمةٌ من رسول    
 H I J K L M N{ : قـال اهللا تعـاىل   ، ليجـددهـا ؛بشريعة من قبله  

O P Q R S T U{. ]٢٤:سورة فاطر[  
 قال اهللا تعاىل عن ،ائص الربوبية واأللوهية شيء ليس هلم من خص ،والرسل بشر خملوقون  

ـًا عند اهللا    ، وهو سيد الرسل   rنبيه حممد     & % $ # " !{ : وأعظمهم جاه
' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   ]١٨٨:سورة األعراف[ .}? < = > ; :

 d e f g h i j k l m n o p q r s t{ :وقال تعاىل

                                     
  )٦١٩٧ (:البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة اجلنة و النار، رقم أخرجه )١(
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u v w x y{. ]٢٢-٢١:سورة اجلن[  
 وغري ، والشراب، واحلاجة إىل الطعام، واملوت، من املرض:وتلحقهم خصائص البشرية

 ¾ ½{ : قال اهللا تعاىل عن إبراهيم عليه الصالة والسالم يف وصفه لربه تعاىل،ذلك
¿ À Á Â Ã Ä Å Æ{. ]٨٠-٧٩:سورة الشعراء[  

   )١( . )) فذكِّروين؛ فإذا نسيت؛إمنا أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون( (:rوقال النيب 
 ويف سياق الثَّناء علـيهم؛ فقـال        ،وقد وصفهم اهللا تعاىل بالعبودية له يف أعلى مقامام        

الـنيب   وقال يف     ]٣:سورة اإلسراء [ .}r: } K L M N Oتعاىل يف نوح    

r: }¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ®{. ]١:سورة الفرقان[    

 @ ? <{ : ويعقوب صلَّى اهللا عليهم وسلَّم، وإسحاق،وقال يف إبراهيم
A B C D E F G H I J K L M 

N O P Q R{. ]٤٧-٤٥:سورة ص[  

 r: }Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ëوقال يف عيسـى ابن مريــم       
Ì Í{. ]٥٩:سورة الزخرف[   

  
   :مخسة مطالبواإلميان بالرسل يتضمن 

 فمن كفر برسالة واحـد      ، اإلميان بأن رسالتهـم حق من اهللا تعـاىل       :األولاملطلب  

سـورة  [ .}Â Ã Ä Å Æ{ : كما قال اهللا  تعاىل     ، فقد كفر باجلميع   ؛منهم
 مع أنه مل يكن رسـول غـريه حـني      ، فجعلهم اهللا مكذبني جلميع الرسل     ،]١٠٥:الشعراء
 هم مكذِّبون للمسيح ابـن  ؛ ومل يتبعوهr وعلى هذا فالنصارى الذين كذَّبوا حممدا    ،كذَّبوه
ـًا    ،مرمي  وال معىن لبشارم به إال أنه       r ال سيما أنه قد بشرهم مبحمد        ، غري متبعني له أيض

  .  ويهديهم إىل صراط مستقيم، اهللا به من الضاللة ينقذُهم،رسول إليهم
                                     

  ) .٣٩٢(رواه البخاري، كتاب أبواب القبلة، باب التوجه إىل القبلة حيث كان، رقم  )١(
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 ، وموسى، وإبراهيم، حممد: مثل؛ اإلميان مبن علمنا امسه منهم بامسه:الثايناملطلب 
 وقد ، وهؤالء اخلمسة هم أولو العزم من الرسل، ونوح عليهم الصالة والسالم،وعيسى

 & % $ # " !{ :ذكرهم اهللا تعاىل يف موضعني من القرآن يف قوله
سورة [ .}3 2 1 0 / . - , + * ( ) '

 I J K L M N O P Q R S T{ : وقوله،]٧:األحزاب
U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f 

g h i j k l m n o p q r s{. ] سورة
    ]١٣:الشورى

 $ # " !{ : قال اهللا تعاىل   ،وأما من مل نعلم امسه منهم؛ فنؤمن به إمجاالً        

    ]٧٨:سورة غافر[ .} . - , + * ( ) ' & %
  . تصديق ما صح عنهم من أخبارهم:الثالثاملطلب 
 املرسل إىل   rخامتهم حممد   وهو   ، العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم      :الرابعاملطلب  

 µ ́ ³ ² ± ° ¯ ® ¬{ : قال اهللا تعاىل،مجيع الناس

¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á{. ] ســـــورة
    ]٦٥:النساء
  

  :مثرات اإلميان بالرسل: املطلب اخلامس
   :ولإلميان بالرسل مثرات جليلة منها

يهـدوهم إىل  ؛ ل ته بعباده، حيث أرسل إليهم الرسل      وعناي ، العلم برمحة اهللا تعاىل    :األوىل
  . ال يستقل مبعرفة ذلك،؛ ألنّ العقل البشري ويبينوا هلم كيف يعبدون اهللا،صراط اهللا تعاىل

  .  شكره تعاىل على هذه النعمة الكربى:الثانية
؛ ألم   والثَّناء عليهم مبا يليق م     ، محبةُ الرسل عليهم الصالة والسالم وتعظيمهم      :الثالثة

  .  والنصِح لعباده، وتبليغ رسالته،اموا بعبادته وألم ق،رسل اهللا تعاىل
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وقد ذكر ! وقد كذَّب املعاندون رسلهم زاعمني أن رسل اهللا تعاىل ال يكونون من البشر
 µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ² ±{ : وأبطله بقوله سبحانه،اهللا تعاىل هذا الزعم

» ¼ ½ ¾ ¿ À ÂÁ Ã Ä Å Æ Ç È 
É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð{. ]٩٥-٩٤:سورة اإلسراء[   

 ألنه مرسـل إىل أهل ؛فأبطل اهللا تعاىل هذا الزعم بأنه البد أن يكون الرسول بشرا
ـًا  لنزل اهللا عليهم م؛ ولو كان أهل األرض مالئكة، وهم بشر،األرض ن السماء ملك
 º ¹ { : وهكذا حكى اهللا تعاىل عن املكذبني للرسل أم قالوا، ليكون مثلهم؛رسوالً
» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È 

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 
3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @{ 

   ]١١-١٠:سورة إبراهيم[
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  .  واجلزاء،يوم القيامة الذي يبعثُ الناس فيـه؛ للحساب: اليوم اآلخر
 وأهـل النـار يف   ، حيث يستقر أهل اجلنة يف منـازهلم   ،؛ ألنه ال يوم بعده    ومسي بذلك 

  . منازهلم
   :مطالب أربعةواإلميان باليوم اآلخر يتضمن 

 ؛ املوتى حني ينفخ يف الصور النفخة الثانيـة        وهو إحياء  : اإلميان بالبعث  :األولاملطلب  
 قال اهللا   ، غُرالً غري خمتتنني   ، عراة غري مستترين   ، حفاة غري منتعلني   ،فيقوم الناس لرب العاملني   

 A B C D @ ? < = > ; : 9 8{ :تعـــاىل
E F G H I J K{. ]١٠٤:سورة األنبياء[    

   . وإمجاع املسلمني، و السنةُ، دلَّ عليه الكتاب، حق ثابت:والبعث
 ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬{ :قال اهللا تعاىل

    ]١٦-١٥:رة املؤمنونسو[ .}¹
   )١( .))ناس يوم القيامة حفاة عراة غرالًحيشر ال( (:rوقال النيب 

 حيث تقتضي أن جيعل اهللا تعاىل هلذه        ، وهو مقتضى احلكمة   ،وأمجع املسلمون على ثبوته   

ـاىل    ،بعث به رسله   جيازيهم فيه على ما شرعه هلم فيما         ،اخلليقة معادا   ~{ : قال اهللا تع
ــون [ .}§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ــورة املؤمن ــال  ]١١٥:س وق

ـِّه  ــ ـِـي  . - , + * ( ) ' & % $ # " !{ :rلنب
    ]٨٥:سورة القصص[ .}5 4 3 2 1 0 /
  
  
  

                                     
  .)٧١٢٧: (متفق عليه، واللفظ ملسلم، كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، باب فناء الدنيا، رقم )١(
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 وقد  ، وجيازى عليه  ، حياسب العبد على عمله    : اإلميان باحلساب واجلزاء   :الثايناملطلب  
   . وإمجاع املسلمني، والسنة،دلَّ على ذلك الكتاب

سورة [ .}Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì{ :قال اهللا تعاىل

 a b c d e f g h ` _ ^{ : وقال تعاىل]٢٦-٢٥:الغاشية
i j k l m n o{. ]وقال تعاىل ]١٦٠:سورة األنعام: }: ; 

< = > ? @ A B C D E F G H I J 
K L M N O P{. ]٤٧:سورة األنبياء[   

ِإنَّ اللَّه يدِني الْمؤِمن فَيضع علَيِه كَنفَه       ((:  قال r النيب   رضي اهللا عنهما أنَّ   وعن ابن عمر    
       هرـى ِإذَا قَـرتح بر أَي معقُولُ نكَذَا فَي بذَن ِرفعكَذَا أَت بذَن ِرفعقُولُ أَتفَي هرتسيو

    فِْسِه أَنأَى ِفي نروِبِه وِبذُن             مـوالْي ا لَـكها أَغِْفرأَنا وينِفي الد كلَيا عهترتقَالَ س لَكه ه
        ادـهقُولُ الْأَشاِفقُونَ فَينالْمو ا الْكَاِفرأَماِتِه ونسح ابطَى ِكتعفَي } Å Æ Ç 

È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð{(( .)١(   
ـ          ( (:rوصح عن النيب     م يعملْهـا   من هم ِبحسنٍة فَعِملَها كُِتبت لَه عشر حسناٍت فَِإنْ لَ

                ا لَملْهمعي ةً فَِإنْ لَماِحدئَةً ويِه سلَيع تا كُِتبِملَهئٍَة فَعيِبس مه نمةً واِحدةً ونسح لَه تكُِتب
   )٢( .))يكْتب علَيِه شيٌء

 ؛ة وهو مقتضى احلكم،وقد أمجع املسلمون على إثبات احلساب واجلزاء على األعمال
 و العمل ، وفرض على العباد قبول ما جاءوا به، وأرسل الرسل،فإن اهللا تعاىل أنزل الكتب

 ، ونساءهم، وذريام، وأوجب قتال املعارضني له وأحلَّ دماءهم،مبا جيب العمل به منه
 ، لكان هذا من العبث الذي ينزه الرب احلكيم عنه؛ فلو مل يكن حساب وال جزاء،وأمواهلم

 ^ [ \ ] Y Z{ :شار اهللا تعاىل إىل ذلك بقولهوقد أ
                                     

  ).٢٣٠٩: ( قول اهللا تعاىل أال لعنة اهللا على الظاملني، رقم:ي، كتاب املظامل، باب البخارخرجهأ )١(
ورواه مسلم، كتاب اإلميان، ) ٦١٢٦: ( من هم حبسنة أو سيئة، رقم:البخاري، كتاب الرقاق، بابأخرجه  )٢(

  ) .٣٣٥: ( إذا هم العبد حبسنة كتبت وإذا هم بسيئة مل تكتب، رقم:باب
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_ ` a b c d e f g{. ]٧- ٦:سورة األعراف[   
  

  .  اإلميان باجلنة والنار وأما املآل األبدي للخلق:الثالثاملطلب 
 الذين آمنوا مبا أوجب اهللا عليهم ، اهللا تعاىل للمؤمنني املتقني دار النعيم اليت أعدهافاجلنة
ـِِعـني لرسوله، خملصني هللا، وقاموا بطاعة اهللا ورسوله،اإلميان به  فيها من أنواع النعيم ، متب

 ®{ :قال اهللا تعاىل )١( )) وال خطر على قلب بشر، وال أذن مسعت،ما ال عني رأت((
¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ! " # $ % 
& ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8{. 

 } p q r s t u v w x y z{ :وقال تعاىل ]٨-٧:سورة البينة[
  ]١٧:سورة السجدة[ .}{ |

  
 الذين كفروا به ، فهي دار العذاب اليت أعدها اهللا تعاىل للكافرين الظاملني:وأما النار
ـَّـكال ما ال خيطر على البال قال اهللا تعاىل، فيها من أنواع العذاب،وعصوا رسله  : والن

}È É Ê Ë Ì Í{. ]وقال تعاىل،]١٣١:سورة آل عمران : 

}B C D E F G H I J K L M N O P Q R 
S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` 

a b{. ]وقال تعاىل،]٢٩:سورة الكهف : }9 8 7 6 5 4 3 
: ; < = > ? @ A B C D E F G H I J 

K L M N O P{. ]٦٦-٦٤:سورة األحزاب[   
  

                                     
  ) .٣٠٧٢: ( ما جاء يف وصف اجلنة وأا خملوقة، رقم:، كتاب بدء اخللق، باب البخاريخرجهأ )١(



                                                                 

~  
  

٩٩  

  :مثرات اإلميان باليوم اآلخر: املطلب الرابع
   :لإلميان باليوم اآلخر مثرات جليلة منها

  .  واحلرص عليها؛ رجاء لثواب ذلك اليوم، الرغبة يف فعل الطاعة:األوىل
ـًا من عقاب ذلك اليوم ومـن الرضـى ، الرهبة من فعل املعصية:الثانية   . ا؛ خوف
  .  وثواا، تسلية املؤمن عما يفوته من الدنيا مبا يرجوه من نعيم اآلخرة:الثالثة

  
  . وقد أنكر الكافرون البعث بعد املوت؛ زاعمني أن ذلك غري ممكن

  .  والعقل، واحلس، دلَّ على بطالنه الشرع،وهذا الزعم باطل
 ¬ » ª © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~{ :ىل فقد قال اهللا تعا    :أما الشرع 

 اتفقت مجيع الكتـب الـسماوية       وقد. ]٧:سورة التغابن [ .}´ ³ ² ± ° ¯ ®
  . عليه
 مخـسة   ، ويف سورة البقرة   ، فقد أرى اهللا عباده إحياء املوتى يف هذه الدنيا         :أما احلس و

   : هي،أمثلة على ذلك
 £ ¢ ¡ � ~ { | } z{ : قوم موسى حني قالوا له     :املثال األول 

 مث  ،فأمام اهللا تعاىل   ]٥٥:سورة البقرة [ .}© ¨ § ¦ ¥ ¤

ـًا بـين إسـرائيل            ¯ ® ¬ » ª{ :أحياهم ويف ذلك يقول اهللا تعاىل خماطب

   ]٥٦:سورة البقرة[ .}² ± °
 فأمرهم اهللا تعاىل أن يذحبوا ،صة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل يف ق:املثال الثاين

 N O P{ : ويف ذلك يقول اهللا تعاىل، ليخربهم مبن قتله؛بقرة فيضربوه ببعضها
Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a 

b c d e f{. ]٧٣-٧٢:سورة البقرة[   
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 ؛ يف قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم فرارا من املوت وهـم ألـوف           :املثال الثالث 

 i j k l m n o{ :فأمام اهللا تعاىل، مث أحياهم ويف ذلك يقول اهللا تعاىل         
p q r s t u v w x y z { | } ~ � ¡ 
   ]٢٤٣:سورة البقرة[ .}¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢

ـِّتٍة يف قصة الذي مر:املثال الرابع ـَي  فأماته ؛ فاستبعد أن حيييها اهللا تعاىل، على قرية م

 k l m n o p{ : ويف ذلك يقول اهللا تعاىل، مث أحياه،اهللا تعاىل مائة سنة
q r s t u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ 
¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ 

¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å 
Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô 
Õ Ö × Ø{. ]٢٥٩:سورة البقرة[   

 حني سأل اهللا تعاىل أن يريه كيف حييي املوتى؛ ، يف قصة إبراهيم اخلليل:املثال اخلامس
 ؛ مث يناديهن، ويفرقهن أجزاء على اجلبال اليت حوله،فأمره اهللا تعاىل أن يذبح  أربعة من الطري

ـًا ويأتني،فتلتئم األجزاء بعضها إىل بعض  : ويف ذلك يقول اهللا تعاىل، إىل إبراهيم سعي
}! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 

2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C 
D E F G H I J K L{. ]٢٦٠:سورة البقرة[   

 وقد سبقت اإلشارة إىل ما جعله ،على إمكان إحياء املوتى    تدل   ،فهذه أمثلة حسية واقعة   
   . وإخراجهم من قبورهم بإذن اهللا تعاىل،اهللا تعاىل من آيات عيسى بن مرمي يف إحياء املوتى
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   : فمن وجهني:وأما داللة العقل
 والقـادر   ، خالقهما ابتداء  ، وما فيهما  ، واألرض ، أن اهللا تعاىل فاطر السموات     :أحدمها

 A B @ ? < ={ : قال اهللا تعاىل   ،بتداء اخللق، ال يعجز عن إعادته     على ا 
C D E F G H I J K L M N O P Q{. 

 ? < = > ; : 9 8{ :وقـال تعـاىل   ،  ]٢٧:سورة الروم [
@ A B C D E F G H I J K{ ] وقال  ]١٠٤:سورة األنبياء

 q r s t u v w x{ :أنكر إحياء العظام وهي رميم    آمرا بالرد على من     
y z { |{. ]٧٩:سورة يس[   

 ؛ فينزل عليها املطر؛ ليس فيها شجرة خضـراء، أن األرض تكون ميتة هامدة:الثاين
ـَّةً  قادر على ، والقادر على إحيائها بعد موا، كل زوج يج فيها من،فتهتز خضراَء حي

 * ( ) ' & % $ # " !{ :إحياء األموات، قال اهللا تعاىل
سورة [ .}9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +

 o p q r s t u v w x{ : وقال تعاىل،]٣٩:فصلت
y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª 
   ]١١-٩: قسورة[ .}»
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   :ويلتحق باإلميان باليوم اآلخر
   :اإلميان بكل ما يكون بعد املوت مثل

 فيثبت اهللا الـذين     ؛ ونبيه ، ودينه ، وهي سؤال امليـت بعد دفنـه عن ربه       :فتنـة القرب ) أ(
 ويضلُ اهللا الظـاملني     ،r ونبيي حممد    ، وديين اإلسالم  ، ريب اهللا  : فيقول ،آمنوا بالقول الثابت  

ال أدري مسعـت    : )١(  ويقـول املنافق أو املرتـاب     ، ال أدري  ، هاه ، هـاه :يقول الكافر ف
ـًا فقلته    .النـاس يقولون شيئ

 l{ : قال اهللا تعاىل، فيكون للظاملني من املنافقني والكافرين:عذاب القرب ونعيمه) ب(
m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ 
¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± 
² ³ ´ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á 
Â{. ]٩٣:سورة األنعام[   

 n o p q r s t u v{ :وقال تعاىل يف آل فرعـون     
w x y z { |{. ]٤٦:سورة غافر[   

 ؛فلـوال أن ال تـدافنوا     ( (: قـال  rويف صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت عن النيب           
تعوذوا باهللا  :  فقال ؛ مث أقبل بوجهه   ،القرب الذي أمسع منه   لدعوت اهللا أن يسمعكم من عذاب       

 ،))تعوذوا باهللا من عذاب القرب    ( (: فقال ، نعوذ باهللا من عذاب النار     :قالوا) )من عذاب النار  
 ،)) وما بطـن ، ما ظهر منها،تعوذوا باهللا من الفنت   ((:  قال ، نعوذ باهللا من عذاب القرب     :قالوا
) )تعوذوا باهللا من فتنـة الـدجال      (: ( قال ،الفنت ما ظهر منها وما بطن      نعوذ باهللا من     :قالوا
   )٢( . نعوذ باهللا من فتنة الدجال:قالوا

 & % $ # " !{ : فللمؤمنني الصادقني قال اهللا تعــاىل      ؛وأما نعيم القرب  
                                     

  .للشك من الراوي كما يف الصحيحني ) أو( )١(
 عرض مقعد امليت من اجلنة أو النار عليه، و إثبات عذاب :مسلم، كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، بابخرجه أ )٢(

  .)٧١٤٢( القرب، و التعوذ منه، رقم 
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' ( ) * + , - . / 0 1 2 
   ]٣٠:سورة فصلت[ .}4 3

 A B C D E F G H @ ? < ={ :وقال تعاىل
I J K L M N O P Q R S T U V W X 

Y Z [ \ ] ̂ _ ` a b c{. ]٨٩-٨٣:سورة الواقعة[   
ينادي مناٍد ( (: قال يف املؤمن إذا أجاب امللكني يف قربه      r أن النيب    tوعن الرباء بن عازب     

ـًا إىل     ، وألبسوه من اجلنة   ، فأفرشوه من اجلنة   ، أن صدق عبدي   :من السماء   وافتحوا له بابـ
   )١( .))يف قربه مد بصرهفسح له  وي،فيأتيه من روحها وِطـيبها:  قال،اجلنة

 زاعمني أن ذلك غري ممكـن       ، ونعيمه ،وقد ضلَّ قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب القرب        
 والقـرب مل  ، لوجد كما كان عليـه ؛ فإنه لو كشف عن امليت يف قربه: قالوا ،ملخالفته الواقع 
ـِِسعٍة    . وال ِضـيق،يتغري ب

   : و العقل،س واحل، بالشرع؛وهذا الزعم باطل
   . ونعيمه، فقد سبقت النصوص الدالة على ثبوت عذاب القرب:أما الشرع

 مـن بعـض   rخرج الـنيب   ( : قالt ابن عباس - من حديث -ويف صحيح البخاري  
أن أحدمها  ) : وفيه،وذكر احلديث)  فسمع صوت إنسانني يعذباِن يف قبورمها    ؛حيطان املدينة 

ويف رواية )  وأن اآلخر كان ميشي بالنميمة ،)من بوله (: روايةويف) كان ال يستتر من البول   
   )٢( .))ال يستنزه من البول ( :ملسلم

 أو أنـه    ، يتنعم فيه  ، فإن النائم يرى يف منامه أنه كان يف مكان فسيح يج           :وأما احلس 
ـًا مما رأى، ومع ذلك فهو على          ، يتأمل منه  ،كان يف مكان ضيق موحش      ورمبا يستيقظ أحيان

قـال اهللا  ) وفاة (: وهلذا مساه اهللا تعاىل، والنوم أخو املوت،راشه يف حجرته على ما هو عليه  ف

                                     
 : كتـاب أول كتـاب السنــة، باب،، وأبو داود)١٨٠٦٣: ( أمحد، كتاب حديث الرباء بن عازب، رقمخرجهأ )١(

  ).٤٧٥٣: ( املسألـة يف القرب وعـذاب القبـر، رقـم
 :، ورواه مسلم، كتاب الطهارة، باب)٥٧٠٨( النميمة من الكبائر، رقم :البخاري، كتاب األدب، بابخرجه أ )٢(

  ) .٦٧٦(البول ووجوب االسترباء منه، رقم الدليل على جناسة 
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 A B C D @ ? < = > ; : 9 8 7{ :تعاىل

E F G H I J K L M N O P Q R 

S{. ]٤٢:سورة الزمر[  
 r ورمبـا رأى الـنيب   ، فإن النائم يف منامه يرى الرؤيا احلق املطابقة للواقع :وأما العقل 

 فالنائم يف حجرته على فراشـه       ، ومع ذلك  ،حقا فقد رآه    ؛ ومن رآه على صفته    ،على صفته 
ـًا يف أحوال الدنيا       ،بعيد عما رأى   ـًا يف أحـوال         ؛ فإذا كان هذا ممكن  أفال يكـون ممكنـ

  !؟اآلخرة
 ، لوجد كما كان عليه ؛وأما اعتمادهم فيما زعموه على أنه لو كشف عن امليت يف قربه           

   :منها  فجوابه من وجوه ؛والقرب مل يتغري بسعة وال ضيق
 مبثل هذه الشبهات الداحضة اليت لو تأمل ، أنه ال جتوز معارضة ما جاء به الشرع   :األول

   : وقد قيل، لعلم بطالن هذه الشبهات؛املعارض ا ما جاء به الشرع حق التأمل
ـًا  وآفته من الفَهِم السقيِم   وكم من عائٍب قوالً صحيح

 ولو كانـت تـدرك      ، اليت ال يدركها احلس     أن أحوال الربزخ من أمور الغيب      :الثاين
 و اجلاحدون يف التـصديق     ، ولتساوى املؤمنون بالغيب   ، لفاتت فائدة اإلميان بالغيب    ؛باحلس

  .ا
 وهذا  ، إمنا يدركها امليت دون غريه     ؛ وضيقه ، وسعة القرب  ، والنعيم ، أن العذاب  :الثالث

 والذي حوله   ،أو يف مكان واسع يج     ،كما يرى النائم يف منامه أنه يف مكان ضيق موحش         
 فيـسمع  ؛ وهو بـني أصـحابه  ، يوحى إليهr ولقد كان النيب  ،ال يرى ذلك وال يشعر به     

 ، والصحابة ال يرونَ امللك    ، ورمبا يتمثَّل له امللك رجالً فيكلِّمه      ، وال يسمعه الصحابة   ،الوحي
   .وال يسمعونه
 وال ميكن أن يدركوا ، تعاىل من إدراكه أن إدراك اخللق حمدود مبا مكنهم اهللا:الرابع

 وكل شـيء يسبح حبمد اهللا ، ومن فيهن، واألرض، فالسموات السبع،كل موجـود
ـا ـًا حقيقي ـًا،تسبيح  ومع ذلك هو حمجوب ، يسمعه اهللا تعاىل من شاء من خلقه أحيان

 b c d e f g h i j k l m{ : ويف ذلك يقول اهللا تعاىل،عنا
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n o p q r s t u v w x y{. ]٤٤:سورة اإلسراء[، 
ـًا واجلن يسعون يف األر،وهكذا الشياطني ـًا وإياب  وقد حضرت اجلن إىل رسول ،ض ذهاب

 ، فهم حمجوبون عنا؛ وولَّوا إىل قومهم منذرين، ومع هذا، وأنصتوا، واستمعوا لقراءتهrاهللا 
 Z [ \ ] ^ _ ` a b c{ :ويف ذلك يقول اهللا تعاىل

d e f g h i j k l m n o p q r s t 
u v w x y z{. ]وإذا كان اخللق ال ،]٢٧:سورة األعراف 

  .  ومل يدركوه، فإنه ال جيوز أن ينكروا ما ثبت من أمور الغيب؛يدركون كل موجود
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  .  واقتضته حكمته، حسبما سبق به علمه، تقدير اهللا تعاىل للكائنات:)بفتح الدال(القَدر 

 نمخسة مطالبواإلميان بالقدر يتضم:   
 سواء  ، أزالً وأبدا  ، مجلةً وتفصيالً  ،اهللا تعاىل عاملٌ بكل شيء       اإلميان بأنَّ  :األولطلب  امل

  .  أو بأفعال عباده،كان ذلك مما يتعلق بأفعالـه
 ويف هذين األمرين    ، اهللا تعاىل كتب ذلك يف اللوح احملفوظ        اإلميان بأنَّ  :الثايناملطلب  

 ¡ � ~ { | } q r s t u v w x y z{ :يقــول اهللا تعــاىل
  ]٧٠:سورة احلج[. }¦ ¥ ¤ £ ¢

 مسعت رسـول  : عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال-ويف صحيح مسلم    
ق السموات واألرض خبمـسني ألـف     كتب اهللا مقادير اخلالئِق قبل أن خيل      ( (: يقول rاهللا  
   )١( .))سنة

سواء أكانت   ، مجيع الكائنات ال تكون إال مبشيئة اهللا تعاىل         اإلميان بأنَّ  :الثالثاملطلب  

 ° ¯{ : قال اهللا تعاىل فيما يتعلق بفعله      ،مما يتعلق بفعله، أم مما يتعلق بفعل املخلوقني       
± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À{. 
 A B C D @ ? < ={ : وقــال  ،]٦٨:سورة القصص [

E F G H I J K L M N O P Q{. ] ســـورة

 X Y{ :وقــال  ،]٢٧:سورة إبراهيم [ .}M N O P Q {  ]٢٧:إبراهيم
Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f{. ]  ٦:سورة آل عمران[  

 .} ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ { :فيما يتعلـق بفعل املخلوقني   وقـال تعـاىل   
   ]١١٢:سورة األنعام[ .}I J K L M N O P Q R { :وقال

  
                                     

  ).  ٦٦٩٠( حجاج آدم وموسى عليهما السالم، رقم : مسلم، كتاب القدر، بابخرجهأ )١(
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 ، وصفاــا  ، مجيع الكائنات خملوقة هللا تعاىل بذواــا        اإلميان بأنَّ  :الرابعاملطلب  
 a b c d e f g h ` _{ : قـــال اهللا تعــاىل     ،وحـركاا

i{. ] وقال سبحانه  ،]٦٢:سورة الزمر : } ¾ ¿ À Á Â Ã{. ] سورة

 ¦ ¥{ :عليه الصالة والسالم أنه قال لقومــه      ال عن نبيه إبراهيم      وق ،]٢:الفرقان
    ]٩٦:سورة الصافات[ .}© ¨ §

 ال ينايف أن يكـون للعبـد مـشيئة يف أفعالـه      - على ما وصفنا     -واإلميان بالقدر   
  . إثبات ذلك له والواقع داالن على  ألن الشرع؛ وقدرة عليها،االختيارية

 ` _ ^ [ \ ] { : فقـد قـال اهللا تعــاىل يف املـشيئـة     :أما الشرع 
a{. ]  وقــال يف القـدرة     ،]٣٩:سورة النبـأ : }w x y z {. ]  سـورة

ــابن ــال،]١٦:التغـ  ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ © ¨ §{ : وقـ
  ]٢٨٦:سورة البقرة[ .}´

 ويفرق ، وما يترك، ما يفعل، فإن كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة:وأما الواقع
 وقدرته ، لكن مشيئة العبد،بني ما يقع بإرادته كاملشي، وما يقع بغري إرادته كاالرتعاش

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À{ :ل اهللا تعاىل وقدرته لقو،واقعتان مبشيئة اهللا تعاىل
Á Â Ã Ä Å Æ Ç È{. ]وألن الكون كله ،]٢٩- ٢٨:سورة التكوير 

   . فال يكون يف ملكه شيء بدون علمه ومشيئته؛ملك هللا تعاىل
 ال مينح العبد حجـة علـى مـا تـرك مـن             - على ما وصفنا     -واإلميان بالقدر   

   : فاحتجاجه به باطل من وجوه؛ وعلى هذا، فعل من املعاصي أو،الواجبـات
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /{ : قوله تعـاىل   :األول

: ; < = > ? @ A B C D E F G H I J 
K L M N O P Q R S T U V W{. ] ــورة ســــ

   . بأسه ما أذاقهم اهللا؛ ولو كان هلم حجة بالقدر،]١٤٨:األنعام
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 N O P Q R S T U V W{ :تعاىل  قوله :الثاين
X Y Z [ \ ] ^{. ] ولو كـان القـدر حجـة        ،]١٦٥:سورة النساء 

  .  ألن املخالفة بعد إرساهلم واقعة بقدر اهللا تعاىل؛تِف بإرسال الرسل مل تن؛للمخالفني
 أن النيب   t عن علي بن أيب طالب       - واللفظ للبخاري    - ما رواه البخاري ومسلم      :الثالث
r ةِ            ((: قالنالْج ِمن اِر أَوالن ِمن هدقْعم كُِتب ٍد ِإلَّا قَدأَح ِمن كُما ِمنـ    ))م ن  فقال رجل م

ـَّـِكلُ يا رسول اهللا     :القوم ـَت  w x y{ : اعملُوا فَكُلٌّ ميسر ثُم قَرأَ     ال(( : قال ؟ أال ن

z {{. ] ويف لفظ ملسلم   ،]٥:سورة الليل :) )   رسيفَكُلٌّ م ِلملا خفأمر النيب   )١( .))ه لَ ق
rى عن االتكال على الق، بالعملدر و.   

 w{ : قال اهللا تعاىل   ، ومل يكلفه إال ما يستطيع     ، أن اهللا تعاىل أمر العبد واه      :الرابع
x y z{. ]وقال ،]١٦:ورة التغابن س : }§ ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° 
 لكان  ؛ ولو كان العبد جمربا على الفعل      ،]٢٨٦:سورة البقرة [ .}´ ³ ² ±

ـًا مبا ال يستطيع اخلالص منه     مكلَّ  أو  ، ولذلك إذا وقعت منه املعصية جبهـل       ؛ وهذا باطل  ،ف
   . ألنه معذور؛ فال إمث عليه؛ أو إكراه،نسيان

 وإرادة العبد ملا    ، أن قدر اهللا تعاىل سر مكتوم ال يعلَم به إال بعد وقوع املقدور             :اخلامس
 وحينئذ تنتفي   ،ري مبنيٍة على علم منه بقدر اهللا       فتكون إرادته الفعل غ    ؛يفعله سابقة على فعله   

   . إذ ال حجة للمرء فيما ال يعلمه؛حجته بالقدر
 وال ، حـىت يدركـه  ؛ أننا نرى اإلنسان حيرص على ما يالئمه من أمور دنياه          :السادس

  مث حيتج على عدوله بالقدر؛ فلماذا يعدل عما ينفعه يف أمور دينه          ،يعدل عنه إىل ما ال يالئمه     
  ! ؟ أفليس شأن األمرين واحدا؟إىل ما يضره مث حيتج بالقدر

   :وإليك مثاالً يوضح ذلك
 ، وب، قتل: ينتهي به إىل بلد كلها فوضى      : أحدمها :لو كان بني يدي اإلنسان طريقان     

                                     
 :، ورواه مسلم، كتاب القدر، باب)٤٦٦٣: ( فسنيسره لليسرى رقم:البخاري، كتاب التفسري، باب أخرجه )١(

  .)٦٦٧٥: (كيفية خلق اآلدمي وكتابة أجله، رقم
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   . وجوع، وخوف،وانتهاك لألعراض
ام للنفـوس    واحتـر  ، وأمن مستتب، وعيش رغيد    ، ينتهي به إىل بلد كلها نظام      :والثاين

   فأي الطريقني يسلك؟ ،واألعراض و األموال
 و ال ميكن ألي عاقـل  ،إنه سيسلك الطريق الثاين الذي ينتهي به إىل بلد النظام و األمن  

 فلماذا يسلك يف أمر اآلخـرة       ، وحيتج بالقدر  ، واخلوف ،أبدا أن يسلك طريق بلِد الفوضى     
  طريق النار دون اجلنة وحيتج بالقدر؟ 

 وينهى عن الطعـام  ، ونفسه ال تشتهيه، فيشربه؛ نرى املريض يؤمر بالدواء    :الً آخر ومثا
ـًا للشفاء والسالمة؛ كل ذلك، فيتركه، ونفسه تشتهيه   ؛الذي يضره   وال ميكن أن ميتنع ، طلب

 فلماذا يترك اإلنسان ما أمـر  ، وحيتج بالقدر، أو يأكل الطعام الذي يضره  ،عن شرب الدواء  
  له أو يفعلُ ما ى اهللا عنه ورسوله مث حيتج بالقدر؟ اهللا به ورسو
 لو اعتـدى  ، أو فعله من املعاصي   ، أن احملتج بالقدر على ما تركه من الواجبات        :السابع

 ال تلمين فـإنَّ اعتـدائي   : مث احتج بالقدر، وقال، أو انتهك حرمته،عليه شخص فأخذ ماله 
 وحيتج ،قبل االحتجاج بالقدر يف اعتداء غريه عليه    فكيف ال ي   ، مل يقبل حجته   ؛كان بقدر اهللا  

  !؟به لنفسه يف اعتدائه على حق اهللا تعاىل
 فأمر بقطع   ؛ رِفع إليه سارق استحق القطع     tويذْكَر أن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب        

  .   ر اهللا وحنن إمنا نقطع بقد: فإمنا سرقت بقدر اهللا؛ فقال عمر، مهالً يا أمري املؤمنني:يده فقال
  

  : اإلميان بالقدرمثرات: اخلامساملطلب 
   :ولإلميان بالقدر مثرات جليلة منها

 ؛ حبيث ال يعتمد على السبب نفسه      ، عند فعل األسباب   ، االعتماد على اهللا تعاىل    :األوىل
  . ألن كل شيء بقدر اهللا تعاىل

 مبا  ،عمة من اهللا تعاىل    أن ال يعجب املرء بنفسه عند حصول مراده؛ ألن حصوله ن           :الثانية
   . ينسيه شكر هذه النعمة، وإعجابه بنفسه، والنجاح،قَدره من أسباب اخلري

 فال يقلق بفوات ؛ والراحة النفسية مبا جيزى عليه من أقدار اهللا تعاىل، الطمأنينة:الثالثة
 وهو ، ألن ذلك بقدر اهللا الذي له ملك السموات واألرض؛حمبوب، أو حصول مكروه
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 ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �{ : ويف ذلك يقول اهللا تعاىل،ن ال حمالةكائ
© ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ 

½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É{. ] سورة
ـًا ألمر املؤمن إنّ أمره كلَّه خري( (:rالنيب  ويقول ،]٢٣-٢٢:احلديد  وليس ذاك ألحد إال ،عجب
   )١( .)) فكان خريا له؛ وإن أصابته ضراءُ صرب، فكان خريا له؛ إن أصابته سراءُ شكر،للمؤمن
  

   :وقد ضلَّ يف القدر طائفتان
  .  وليس له فيه إرادة وال قدرة،على عمله إنَّ العبد جمرب الذين قالوا  اجلربية:إحدامها
ـ   ، والقدرة ، إنَّ العبد مستقل بعلمه يف اإلرادة      : الذين قالوا   القدرية :الثانية شيئة  وليس مل

  . اهللا تعاىل، وقدرته فيه أثر
  : بالشرع والواقع) اجلربية(والرد على الطائفة األوىل 

 : قال اهللا تعاىل   ،بد إرادة ومشيئة، وأضاف العمل إليه      فإن اهللا تعاىل أثبت للع     :أما الشرع 
} b c d e f g h i j {. ] ســــــورة آل

 B C D E F G H I J K L M N{ : وقال تعاىل  ،]١٥٢:عمران
O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] 

^ _ ` a b{. ] ـ  ]٢٩:سورة الكهف  à á{ :ال تعـاىل  ، ق
â ã ä å æ ç è é ê ë ì í{. ]٤٦:سورة فصلت[   

 ، كاألكل :بإرادته فإن كل إنسان يعلم الفرق بني أفعاله االختيارية اليت يفعلها            :وأما الواقع 
 والسقوط من   ، كاالرتعاش من احلمى   : وبني ما يقع عليه بغري إرادته      ، والبيع، والشراء  ،والشرب
 وال مريد ملا وقـع      ، ويف الثاين غري خمتار    ، فهو يف األول فاعل خمتار بإرادته من غري جرب         ،السطح

   .عليه

                                     
  ).٧٤٢٥( املؤمن أمره كله خري، رقم : مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب أخرجه)١(
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   :بالشرع والعقـل) القدرية(والرد على الطائفة الثانية 
ـّن اهللا ، وكل شيء كائن مبشيئته، فإن اهللا تعاىل خالق كل شيء:ا الشرعأم ـَي  وقد ب

 A @ ? < = > ; { :تعاىل يف كتابه أن أفعال العباد تقع مبشيئته فقال تعاىل
B C D E F G H I J K L M N O P Q 

R S T U V W X Y Z [{. ]وقال تعاىل،]٢٥٣:سورة البقرة : 

}2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? 
@ A B{. ]١٣:سورة السجدة[   

 فهو مملـوك هللا     ؛ واإلنسان من هذا الكون    ، فإن الكون كُلَّه مملوك هللا تعاىل      :وأما العقل 
  . وال ميكن للمملوك أن يتصرف يف ملك املالك إال بإذنه ومشيئته،تعاىل
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 معرفة نواقض اإلميان مهمة جداً للمسلم لكي يكون على حذٍر منها، ولكي ينبه غريه إنَّ

  .من الوقوع فيها، وقبل ذكر النواقض حيسن بنا أن نعرف الناقض يف اللغة واالصطالح
  

  :تعريف الناقض: املطلب األول
  :الناقض يف اللغة

قْضقْدٍ    : النمن ع تمرما أَب ِل     :  أَو ِبناء، وفـي الصحاح    ِإفْسادبالِبناء والــح قْضن قْضالن
اسم الِبناء : والنقْض. النقْض ِضد اِإلبرام، نقَضه ينقُضه نقْضاً وانتقَض وتناقَض   : غريه. والعهِد

   )١( . الـمنقُوِض ِإذا هدم
قال . ونقيضك؛ الذي خيالفك   .موالنقض ضد اإلبرا  . فهو مبعىن ناكث الشيء، ومنشر العقد     

 a b c d e f g ` _ ^ [{ :تعـــاىل
h i j k l m n o p q r{. ] قال ،  ]٩١:سورة النحل

  ]٢٠:سورة الرعد[ .}: 9 8 7 6 5 4 3{ :تعاىل
  

  :الناقض يف االصطالح
هو االعتقاد والقول والفعل املكفر؛ الذي ينتفي به إميان العبد ويزول، وخيرجه مـن دائـرة              

  .إىل حظرية الكفر، والعياذ باهللاإلسالم واإلميان 
ويف املصطلح الفقهي عند الفقهاء؛ يطلق اسم املرتد على الذي ينقض إميانه ذه املكفـرات               

  .الثالث
  
  

                                     
  .٧/٢٤٢لسان العرب، : ينظر) ١(
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  : اإلميان نواقض:املطلب الثاين
وال تكون إال وهي يف اجلملة منها نواقض اعتقادية، ونواقض قولية، ونواقض عملية 

  :ومنها .بدليل من الكتاب أو السنة
  : ـ الشرك يف عبادة اهللا١

 T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b{ :قال تعاىل

c d e f g h i{. ]١١٦:سورة النساء[   
ن الشرك باهللا دعاء غري اهللا واالستغاثة به وطلب املدد والعون منه، والذبح له فم

 غري اهللا والنذر له، وتعظيمه كتعظيم رب العاملني، والسجود عند أعتاب القبور، واعتقاد أنَّ
  . املسلمني اليومبعض ميلك نفعا أو ضرا وحنو ذلك من أمور الشرك اليت يقع فيها 

  )١( :مظاهر الشركبعض 
 .االعتقاد بأن للكون أقطاب يتصرفون فيه - ١
وأم .  أرواح األولياء الصاحلني تتصرف يف العباد وأحواهلم بعد املوت         االعتقاد بأنَّ  - ٢

 .ضرا وأميلكون للخلق نفعا 
 .ما ال يقدر عليه إال اهللايف اخلوف من اجلن والرهبة منهم  - ٣
وهو ما كـان  عتقاد ذلك حق طاعة املشايخ من الصوفية وغريهم يف معصية اهللا مع ا       - ٤

 ª © ¨{ :قال تعاىل عن بين إسـرائيل     .يف بين إسرائيل  
« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ 

¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã{. ] سورة
  ]٣١:التوبة

 يف الدعاء واالستغاثة طلب نفع ورفع ضر وهذا من          ؛ ألنَّ دعاء غري اهللا واالستغاثة به     - ٥
 .خصائص الربوبية

  .من يدعوهم ويسأهلم الشفاعة، كفر إمجاعاًمن جعل بينه وبني اهللا وسائط  - ٦

                                     
  .٦٥ـ عقيدة املؤمن أليب بكر اجلزائري ص:ينظر )١(
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  .وهو التردد بني التصديق والتكذيب، وال يصلح إميان العبد إال بتصديق تام: الشك -٢
 i j k l m n o p q r{ :قال تعاىل

s t u v w{. ]٤٥:سورة التوبة[   
أَشهد أَنْ ال ِإلَه ِإال اللَّه وأَني رسولُ اللَِّه ال (: (r اللَِّه قال رسول: وعن أيب هريرةَ قال

  ]متفق عليه [.))يلْقَى اللَّه ِبِهما عبد غَير شاك فَيحجب عن الْجنِة
فوق كفر خيرج من امللة، وكذلك الشك يف نبوة والشك يف حرف من القرآن فما 

الزكاة  وأ الصالة أحد أركان اإلسالمنيب ثبتت نبوته بالكتاب أو السنة، وكذلك الشك يف 
  . احلج وحنو ذلك وأالصيام  وأ

  
  .فهو تكذيب باللسان مع تصديق بالقلب. وهو اإلنكار مع العلم: اجلحود -٣

 ° ¯ ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢{ :قال تعاىل
 " !{ :وقال سبحانه عن فرعون وقومه ]٣٣:سورة األنعام[ .}² ±

سورة [ .}- , + * ( ) ' & % $ #
  . دين وصح علمه عنده مث جحده فهو كافرالفمن علم شيئًا من  ]١٤:النمل

  : وكفر اجلحود نوعان:قال ابن القيم رمحه اهللا : وللجحود أنواع
كفرمطلق عام، وكفر خاص مقيد :  
   .أن جيحد مجلة ما أنزله اهللا وإرساله الرسول: طلق فامل

 أو صفة ،أو حترمي حمرم من حمرماته، أن جيحد فرضا من فروض اإلسالم: واخلاص املقيد
 لقول من خالفه عليه لغرض من أو تقدمياً،  أخرب اهللا به عمداً أو خرباً،وصف اهللا ا نفسه

  هـ .أ. األغراض
   .، والبغض والكراهية وغري ذلكر، واحلسد االستكبا:وللجحود أسباب منها

التكذيب، والسب، واالستهزاء، واالستحالل، والتشكيك يف دين       :  آثار منها  ويترتب عليه 
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   )١( .وغري ذلكاهللا، واإلعراض عن دين اهللا، وافتراء الكذب 
  
  :اإلعراض عن دين اهللا تعاىل -٤

  . وهو لغة التويل
الدين الذي يكون به مسلما، أو خيرج به من التويل عن تعلم أصل : واصطالحاً هو

  .فعل كفر عقيدة كفرية أو
 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +{ : تعاىلقال

   ]٢٢:سورة السجدة[ .}9
فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول ال يصدقه : وأما كفر اإلعراض: قال ابن القيم

وال يكذبه وال يواليه وال يعاديه وال يصغي إىل ما جاء به البتة، كما قال أحد بين عبد ياليل 
واهللا أقول لك كلمة إن كنت صادقًا فأنت أجل يف عيين من أن أرد عليك،  وإن : rللنيب 
   )٢( هـ. أ.ككاذبا فأنت أحقر من أن أكلمكنت 

  
  : أو رسول من رسله ، أو آياته،االستهزاء والسخرية باهللا -٥

، وهو بالقول كمن يتكلم بكـالم    ص الكتاب والسنة وإمجاع املسلمني    وهذا كفر بن  
وبالفعل كمن  . على اإلسالم فيه كم وتنقص ليضحك اآلخرين، أو يقصد به سب اإلسالم           

؛  منها وحنو ذلـك    دي حركات الصالة منتقصاً   يرمي باملصحف يف طريقة تنقص منه، أو يؤ       
 [ \ ] S T U V W X Y Z{ :تعـاىل  قال

^ _ ` a{. ]  وقـال تعـاىل    ]٦٥:سورة التوبـة: }¸ ¹ 
º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É 
Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú 

                                     
  .١/٣٣٧البن القيم اجلوزية، مدارج السالكني :  ينظر)١(
  .١/٣٣٧املرجع السابق، :  ينظر)٢(
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Û{. ]١٤٠:سورة النساء[   
بن العريب رمحهمـا اهللا وهـو       أبو بكر   ونقل اإلمام القرطيب يف تفسريه عن القاضي        

ذلك جـدا أو    ال خيلو أن يكون ما قالوه من         :يشرح موقف املستهزئني يف غزوة تبوك قوله      
 فإن التحقيـق    ، وهو كيفما كان كفر فإن اهلزل بالكفر كفر ال خالف فيه بني األمة             ،هزالً

   )١(هـ .أ. ق واهلزل أخو الباطل واجلهلأخو العلم واحل
  
  :سب دين اهللاسب اهللا عز وجل، أو رسول من رسوله، أو  -٦

 [ \ ] Q R S T U V W X Y Z{ :قال تعاىل
 ̄ ® ¬ »{ :تعاىل وقال ]٥٧:سورة األحزاب[ .}_ ^
° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ 
¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É{. ]٦١:سورة التوبة[   

مجـع  أ :ق بن راهوية أحد األئمة األعـالم      وقال اإلمام إسحا  ": قال شيخ اإلسالم ابن تيمية    
  مما أنزل اهللا عز وجل أو قتل نبياً        رسوله أو دفع شيئاً     اهللا أو سب    من سب  املسلمون على أنَّ  

   )٢( .نزل اهللاأا بكل ما ن كان مقرإه كافر بذلك ونأمن أنبياء اهللا عز وجل 
  ."جوب قتلها من املسلمني اختلف يف وعلم أحدأال ":  وقال اخلطايب

والوعيد جار ، املتنقص له كافر r شامت النيب أمجع العلماء على أنَّ": وقال حممد بن سحنون
  هـ .أ. ومن شك يف كفره وعذابه كفر، وحكمه عند األمة القتل، عليه بعذاب اهللا له

  
  : االستكبار على اهللا وشرعه -٧

 أو عدم اخلضوع لطاعة اهللا ،امن عند ربه كربr وهو عدم االعتراف مبا جاء به الرسول 
 ¡ � ~ { | } v w x y z{ :قال تعاىل .كربا

                                     
  .٨/١٩٧ القرآن للقرطيب، اجلامع ألحكام: ينظر) ١(
  .١٥ـصعلى شامت الرسول لشيخ اإلسالم ابن تيمية، الصارم املسلول :  ينظر)٢(
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 ² ±{ :وقال تعاىل على لسان نوح ]٣٤:سورة البقرة[ .}¤ £ ¢
³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ 
À{. ]وقال تعاىل عن املشركني ]٧:سورة نوح: }b c d e f g h i j 

k l{. ]٣٥:سورة الصافات[    
 عبادة اهللا فلم يستسلم له فهو معطل        ناستكرب ع ومن  ": قال شيخ اإلسالم ابن تيمية    

 / . -{ :كني كفرعون وغريه قال اهللا تعـاىل      لعبادته وهو شر من املشر    
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;{. 

   )١(هـ . أ".]٦٠:سورة غافر[
ه مل جيحد أمر فنحو كفر إبليس فإن :وأما كفر اإلباء واالستكبار": وقال ابن القيم
ار؛ وإمنا تلقاه باإلباء واالستكبار، ومن هذا كفر من عرف صدق اهللا وال قابله باإلنك

ه جاء باحلق من عند اهللا ومل ينقد له إباء واستكبارا وهو الغالب على كفر أعداء الرسول وأن
 Q R S T U V{ :الرسل كما حكى اهللا تعاىل عن فرعون وقومه

W X{. ]وقوله ]٤٧:سورة املؤمنون: }J K L M{. ] سورة

 ' & % $ # " !{ :وهو كفر اليهود كما قال تعاىل  ]١١:الشمس
( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 

 # " !{ :وقال ]٨٩:سورة البقرة[ }> ; : 9 8 7 6

سورة [ .}0 / . - , + * ( ) ' & % $
وهو كفر أيب طالب أيضا؛ فإنه صدقه ومل يشك يف صدقه ولكن أخذته  ]١٤٦:البقرة

   )٢(  هـ.أ. احلمية، وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم ويشهد عليهم بالكفر
  

                                     
  .٢/٣١٤ لشيخ اإلسالم ابن تيمية، العقيدة الصفدية:  ينظر)١(
  .١/٣٣٧السالكني، البن القيم اجلوزية، مدارج :  ينظر)٢(
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وهو تكذيب الرسل فيما جاءوا به من عند رم، أو تكذيب شئ من : التكذيب -٨
قال وحنو ذلك . ليست هذه من القرآن: يعمد إىل آية من كتاب اهللا ويقولكأن  .شرع اهللا

سورة [ .}a b c d e f g h i j k ` _ ^ [ \{ :تعاىل

 @ ? < = > ; : 9 8{ :وقال تعاىل ]٢١:األنعام
A BC D E F G H I J K L M N 

O P Q R{. ]٦٠- ٥٩:سورة الزمر[   
فهو اعتقاد كذب الرسل، وهذا القسم قليل يف : ا كفر التكذيبفأم" :قال ابن القيم

رسله، وأعطاهم من الرباهني واآليات على صدقهم ما أقام به  د اهللا تعاىل أيالكفار؛ فإنَّ
 $ # " !{ :عن فرعون وقومه ، وأزال به املعذرة قال اهللا تعاىلةاحلج

 :r وقال لرسوله ]١٤:سورة النمل[ .}- , + * ( ) ' & %

}¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± 
ا فصحيح إذ هو تكذيب وإن مسي هذا كفر تكذيب أيض ]٣٣:سورة األنعام[ .}²

   )١( هـ. أ.باللسان
   . وهو ما عناه ابن القيم،تكذيب القلب: والتكذيب نوعان

  .تكذيب اللسان مع علم القلب، وهذا هو اجلحود: والنوع الثاين
   
  : العرافة والكهانة -٨

ويدعي معرفة األسرار ،  الذي يدعي املعرفة عن الكوائن يف مستقبل الزمانهو :الكاهن
  .ومطالعة علم الغيب  فيصيب بعضها وخيطئ يف أكثرها، وذلك عن طريق اجلن وغريه

، كمعرفة السارق ومكان السرقة، واسم من يأتيه ى الذي يدعي علم ما مض هو:والعراف
  .انه، وذلك من خالل اتصاله باجلنومك

                                     
  .١/٣٣٧السالكني البن القيم اجلوزية، مدارج :  ينظر)١(
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والكهانة ـ بفتح الكاف وجيوز كسرها ـ ادعاء علم الغيب ": بن حجراقال احلافظ 
  . كاإلخبار مبا سيقع يف األرض مع االستناد إىل سبب

  . استراق اجلين السمع من كالم املالئكة فيلقيه يف أذن الكاهن: واألصل فيه
لذي يضرب باحلصى، واملنجم ويطلق على من يقوم والكاهن لفظ يطلق على العراف، وا

  .الكاهن القاضي بالغيب": احملكم"بأمر آخر ويسعى يف قضاء حوائجه، وقال يف 
من أَتى كَاِهنا أَو عرافًا فَصدقَه ِبما       (: ( قال r النِبي   واحلَسن عن   هريرة يبعن أ  أمحد   ىرو

ا أُنِبم كَفَر قُولُ فَقَدٍد يمحلَى مِزلَ عr(( .)١(     
من أَتى عرافًا فَسأَلَه عن شيٍء      ((: قال rعن النِبيr     النِبي   عن بعض أَزواج  وروى مسلم   

  )٢( ).)لَم تقْبلْ لَه صالةٌ أَربِعني لَيلَةً
  
  )٣( :السحر -٩

  .ما لطف وخفي سببه: معناه يف اللغة
عقد ورقي وكالم يتكلم به، : السحر ": قال ابن مفلح يفواملقصد منه هنا كماوأما حقيقته 

  . أو يعمل شيئا، يؤثر يف بدن املسحور أو قلبه أو عقله من غري مباشرة له
وله حقيقة يف قول األكثر، فمنه ما يقتل، ومنه ما ميرض، ومنه ما مينع الرجـل مـن وطء                   

   )٤(هـ . أ."امرأته، ومنه ما يفرق بينهما
ليت تؤدي بفعلها إىل اوأكثر السحرة يستعينون باجلن يف إنفاذ سحرهم ويستعملون الطالسم 

  .الشرك باهللا
   : أنواعهوو
  . وهو التفريق بني اثنني فأكثر:سحر الصرف -١

                                     
 وابن ماجة ؛)١٢٥( والترمذي يف سننه ؛)٣٤٠٥(أبوداود يف سننه ؛ و)٩١٧١(اإلمام أمحد يف املسند، أخرجه  )١(
  .وصححه األلباين)  ٦٣١(
  .)٤١٣٧ (،صحيحه أخرجه اإلمام مسلم يف )٢(
    .لعمر سليمان األشقر فإنه فريد يف بابه) عامل السحر والشعوذة (يف هذا األمر كتاب :  ينظر)٣(
  .٩/١٨٨  البن مفلحاملبدع: ينظر) ٤(
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   . وهو اجلمع بني اثنني فأكثر:سحر العطف -٢

 2 1 0 / . -{ : فعل سحرة فرعون قال تعاىلا كم:سحر التخييل -٣
   ]٦٦:سورة طه[ .}: 9 8 7 6 5 4 3

 حيث كان rوسحر ختيل فعل الشئ ومل يفعل كم فعل لبيد ابن األعصم اليهودي يف النيب 
  .عوذتنيورقاه بامل uيل خييل له أنه يأيت أهل ومل يفعل حىت نزل جرب

   . ومن يصدقه كافر،وحكم الساحر الكفر
 , + * ( ) ' & % $ # " !{ :قال تعاىل

- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 
8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H 

I J K L M N O P Q R S T U V W X 
Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f 

g h i j k l m n o p q r s{. ] سورة
   ]١٠٢:البقرة

  
  . أو حترمي ما أحله اهللا ورسوله،استحالل ما حرم اهللا ورسوله -١٠

 أو الزنا حـالل  ، حالل كمن يعتقد أن اخلمر،وهو أن يعتقد املسلم شئ مما حرمه اله حالال  
  .وحنو ذلك

      )١( هـ. أ."ومن استحل ما هو حرام  كفر باإلمجاع": ال الشوكاينق
فمن أحل ما حرم اهللا تعاىل وهو عامل بأن اهللا تعاىل حرمه فهو كافر بذلك                ": وقال ابن حزم  

 تعـاىل  وكل من حرم ما أحل اهللا تعاىل فقد أحل ما حرم اهللا عز وجل ألن اهللا         ،الفعل نفسه 
   )٢( هـ. أ."حرم على الناس أن حيرموا ما أحل اهللا

                                     
  .٩/٧٢  للشوكاين،نيل األوطار:  ينظر)١(
  ٣/١١٤يف امللل، الن حزم الظاهري، الفصل : ينظر )٢(
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  :  أو تصحيح مذهبهم، أو الشك يف كفرهم،عدم تكفري املشركني األصليني -١١
 من اليهود والنصارى واوس والوثنيني وغريهم من ملـل          ، وهم كل من دان بغري اإلسالم     

   .الكفر
وذلك ألن اهللا تعـاىل حكـم   . ر فهو كافر   ومن مل يكفر الكاف    ،وهذا كفر بإمجاع املسلمني   

 A B C D E F G H I J @ ?{ :بكفر هؤالء فقال تعاىل   

K L{. ]  وقال تعاىل  ،]٨٥:سورة آل عمران: }h i j k 

l m n o p q r s t u v w x y z { | 
} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 

ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ̧ ¹{. ]١٧:سورة املائدة[  
   

  :  ونصرم على املسلمني،مواالة املشركني -١٢
 n o p q r s t u v w x y z{ :تعاىل قال

 6{ :وقال تعاىل ]١٤٤:سورة النساء[ .}¡ � ~ { | }
7 8 9 : ; < = > ? @ A 

B C D E F G H I J{. ]٢٣:سورة التوبة[   

 , + * ( ) ' & % $ # " !{ :وقال تعاىل
- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

: ; < = > ? @ A B C D E F 
G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y{. 

   ]٢٢:سورة اادلة[
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  : النفاق االعتقادي -١٣
  .إظهار اإلسالم وإبطان الكفر والشرك باهللا: ومعناه

 A B C D E F G H @ ? < = >{ :قال تعاىل
I J K L M N O P Q R{. ]٩-٨:سورة البقرة[   

 H I J K L M N O P Q R{ :وقال تعاىل
S T U V W X Y Z [{. ]١٤٢:ة النساءسور[   

  :  وهذا النفاق أنواع منها
 . أو تكذيب بعضه، فيما جاء به من عند ربهrتكذيب الرسول   - أ 
 . أو بغض بعض ما جاء به،rبغض الرسول   -ب 
 .املسرة باخنفاض دين اإلسالم  -ج 
 . وحمبة نصرة الكفار على املسلمني،الكراهية النتصار دين اإلسالم  - د 

  
١٤-      ِبيمن اعتقد أن غري هدى الن r         أكمل من هديه أو أن حكم غريه أحـسن مـن 

كاعتقـاد   r كالَِّذين يفَضلُونَ حكْم الطَّاغُوت واَألنِظمة الوضعية علـى حكمـه         حكمه؛
 أو ، وأن القوانني الوضعية أفضل من شرع اهللا      ،العلمانيني أن شرع اهللا ال ينفع يف هذا العصر        

  .فهو كافر . أو جيوز احلكم ا والتحاكم إليها،مثله
  

  وأنه يسعه اخلروج من شريعته،     r من اعتقد أن بعض الناس ال جيب عليه اتباعه           -١٥
 كما وسع اخلـضر     rكاعتقاد بعض املتصوفة أن اإلنسان يسعه اخلروج عن شريعة حممد           

  . فهو كافرrاخلروج عن شريعة موسى 
 املكره، وكلها من أعظـم  وال فرق يف هذه النواِقض بني اهلازل واجلاد، واخلائف ِإالَّ         

ما يكون خطراً، ومن أكثر ما يكون وقوعاً، فينبغي للمسلمة أنْ حتذرها، وختاف منها على               
  .نفسها نعوذ باهللا من موجبات غضبه



                                                                 

~  
  

١٢٦  

  














                                                                 

~  
  

١٢٧  

 
قبل بيان ضوابط التكفري عند أهل السنة جيمل بنا بيان خطورة التكفري، ألمهية بيان ذلـك؛                

  : وتتبني لنا خطورة التكفري فيما يلي.فري أمر خطريحيث أنَّ أمر التك
  :خطورة التكفري: املطلب األول

 شرعي وحق حمص هللا تعاىل، ال اعتبار فيه لعقل وال لذوق، وإمنـا ال               التكفري حكم 
فلهذا كان : "يكفر إال من كفَّره اهللا أو كفَّره رسوله، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا            

وإن كان ذلك املخالف يكفرهم؛ إذ الكفر حكم     لسنة ال يكفرون من خالفهم،      أعل العلم وا  
يس لك أن تكذب عليـه؛ ألنَّ   يعاقب مبثله، كمن كذب عليك ل   شرعي، فليس لإلنسان أن   

حلق اهللا تعاىل، وكذلك التكفري حق هللا، فـال يكفـر إال مـن كفَّـره اهللا                  الكذب حرام 
   )١(."ورسوله

يء من مظاهر الشرك ال يلزم أن حنكم عليه بالشرك، بل قـد             واملسلم إذا تلبس بش   
يكون معذوراً، فال حيكم بردته حىت تتحقق فيه شروط التكفري وتنتفي موانعه، فال تالزم بني             

  .تلبسه بذلك الفعل وبني احلكم عليه بالردة 
  

  :ملاذا نعرف ضوابط التكفري: املطلب الثاين
يرمون ان، واألسباب املخرجة من دائرة اإلسالم كانوا        عندما بني علماء اإلسالم نواقض اإلمي     

  :من بيام هذا إىل ما يلي
 .بيان حكم اهللا أوالً يف القضايا والصور اليت تعرضوا هلا  - ١
 بيان احلدود الدينية اليت ال جيوز جتاوزها يف حالة االختيار حبيث لو تعداها املـسلم                - ٢

 .فإنه يكون قد خرج من دينه
 .من لعب الالعبني وور املتهورين نفسه محاية العقيدة ودين األمة أرادوا يف الوقت  - ٣
حتذير الناس وتنبيههم من الوقوع يف املكفرات اليت جيهلون كثرياً منها، وهلذا نادى               - ٤

بعض الفقهاء بضرورة تعليم الناس وتعريفهم بصور وأسباب الردة اليت قد يقعون فيها             
 .عن جهل

                                     
  .٥/٢٤٤منهاج السنة النبوية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، بتصرٍف يسري ) ١(



                                                                 

~  
  

١٢٨  

  : التكفري من أحكامما يترتب على: املطلب الثالث
  :وقد أمجع أهل السنة واجلماعة على أن الشخص املكفر يترتب على كفره أحكام، منها

 له، وحترمي بقائها، وبقاء أوالدها حتت سلطانه؛ ألن املرأة          - املسلمة   - عدم حل زوجته     -١
  .املسلمة ال يصح أن تكون زوجة لكافر باإلمجاع

 ألنه كفـر بعـد      - وهو القتل    -يذ حد الردة عليه      وجوب حماكمته أمام القضاء؛ لتنف     -٢
  .إسالمه، وذلك بعد استتابته وإقامة احلجة، وإزالة الشبه

 أنه إذا مات على ردته وكفره؛ ال جتري عليه أحكام املسلمني؛ فال يغسل، وال يـصلى                 -٣
  .هعليه، وال يدفن يف مقابر املسلمني، وال يورث، كما أنه ال يرث إذا مات له موروث قبل

 أنه إذا مات على الكفر؛ وجبت عليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني، واخللود األبدي               -٤
  . وال يدعى له بالرمحة، وال يستغفر له- والعياذ باهللا -يف النار 
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  :ضوابط التكفري: املطلب الرابع
 :األصل يف املسلم العدالة -١

عدالة، بقاء إسالمه، وبقاء عدالتـه حـىت        أنَّ األصل يف املسلم الظاهر ال     من ضوابط التكفري    
 ا أئمة أهل السنة واجلماعة على هـذ       اتفقيتحقق زوال ذلك عنه مبقتضى دليل شرعي، فقد         

 تكفري املسلم مسألة خطرية، جيب عدم اخلوض فيها         ؛ فكانوا أعظم الناس ورعاً؛ ألنَّ     الضابط
إذا كَفَّـر   (: ( فقال هان أن يكفر أحد أحداً دون بر      rدون دليل وبرهان، وقد حذر النيب       
   )١( .))الرجلُ أخاه فقد باَء ا أحدمها

أهل السنة يف احلكم على الناس، فال تكون أحكامهم مبنية على    وهذا أمر عظيم عند     
ظنون وأوهام أو دعاوي ال ميلكون عليها بينات، وهذه من رمحة اهللا وتيسريه على عبـاده                

احلكم الدنيوي علـى الـشخص      مرادنا هنا   ون، و ومن باب تكليفهم مبا يطيقون ويستطيع     
  .باإلسالم أو الكفر، أما احلكم على احلقيقة فال سبيل إليه

 { | } t u v w x y z{ :وله تعاىلودليل ذلك ق
~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 
ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ 
¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À{. ]٩٤:سورة النساء[    

فاآلية تدل على أنه جيب الكف " :وقال اإلمام ادد حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا
...  }| {: عنه والتثبت، فإذا تبني منه بعد ذلك ما خيالف اإلسالم قتل، لقوله تعاىل

م وجب الكف عنه إىل أن يتبني منه ما يناقض وإن من أظهر التوحيد واإلسال: إىل أن يقول
  ."ذلك
، للَِّهأُِمرت أَنْ أُقَاِتلَ الناس حتى يشهدوا أَنْ الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ ا      ((: rقوله  

نـى ِدمـاَءهم وأَمـوالَهم      فَِإذَا فَعلُوا ذَِلك عـصموا مِ      .ويِقيموا الصالَةَ، ويؤتوا الزكَاةَ   

                                     
  ).١١١: (أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه، برقم) ١(
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   )١( )).وِحسابهم علَى اللَِّه
وليس ألحد أن يكفر أحداً من املسلمني، وإن أخطأ وغلط؛ حىت تقام            ": وقال أيضاً 

عليه احلجة، وتبني له احملجة، ومن ثبت إسالمه بيقني مل يزل ذلك عنه بشك؛ بل ال يـزول                 
  )٢( ".بهة بعد إقامة احلجة، وإزالة الشإال
  

  :االحتياط يف تكفري املعني -٢
من قال كـذا، أو فعـل       : يطلقون القول يف التكفري، فيقولون    : أهل السنة واجلماعة  

كذا؛ فهو كافر، وعندما يتعلق األمر بالشخص املعني الذي قاله أو فعله، ال حيكمون علـى                
وم عليه احلجـة الـيت     كفره إطالقاً؛ حىت جتتمع فيه الشروط، وتنتفي عنه املوانع، فعندئذ تق          

يكفر تاركها، وهذه قاعدة عظيمة يتميزون ا عن غريهم؛ ألن التكفري ليس حقاً ألحـد،               
حيكم به على من يشاء على وفق هواه؛ بل التكفري حكم شرعي، فيجب الرجوع يف ذلـك           

  . وقامت عليه احلجة؛ فهو الكافرrإىل ضوابط الشرع؛ فمن كفره اهللا تعاىل ورسوله 
فقد يكون الفعل أو املقالة كفراً، ويطلق القول         ":اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل     قال شيخ   

لكن الشخص املعني الذي قال ذلك القول أو فعل ذلـك           . بتكفري من قال ذلك؛ فهو كافر     
وهذا األمر مطرد يف نصوص     . الفعل ال حيكم بكفره حىت تقوم عليه احلجة اليت يكفر تاركها          

سنة واجلماعة؛ فال يشهد على معني من أهل القبلة بأنه من أهـل النـار؛   الوعيد عند أهل ال  
  ).٤٨٦( ".جلواز أن ال يلحقه، لفوات شرط أو لثبوت مانع

  .فإذا توفرت الشروط وانتفت املوانع حكم بردته فيستتاب فإن تاب و إال قتل
  
  
  

                                     
  ).٢٢: ( صحيحه، برقم أخرجه اإلمام مسلم يف)١(
اجلواب املفيد يف حكم جاهل التوحيد أليب عبد اهللا عبد الرمحن بن ؛ ٣٠١ضوابط التكفري عند أهل السنة : ينظر )٢(

  . فقد مجع فيه أهم أدلة من ال يعذرون باجلهل يف أصول الدين٢٤-١٧عبد احلميد 
  



                                                                 

~  
  

١٣١  

  :ما تقوم به احلجة -٣
ال يكون  التكفري والتعذيب    ، وأنَّ يام احلجة تكفري املعني إال بعد ق    على عدم   اتفقوا   السلف   إنَّ

 ½ ¼ « º { : منها قوله تعاىل   ،بأدلة كثرية ، استدلوا على ذلك     بعد قيام احلجة  إال  
¾ ¿ À{. ]  وقولـه عـز وجـل   ،    ]١٥:سورة اإلسـراء: }N O 

P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^{. 
 ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ © ¨{ : وقوله تعـاىل   ]١٦٥:سورة النساء [

¶ ¸ ¹ º » ¼{. ]٩:سورة امللك[   
الكتاب والسنة قـد دال علـى أن اهللا ال           ":يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا      

يعذب أحداً إال بعد إبالغ الرسالة، فمن مل تبلغه مجلة مل يعذبه رأساً، ومن بلغته مجلـة دون      
مث ذكر عدداً مـن     ).. بعض التفصيل مل يعذبه إال على إنكار ما قامت عليه احلجة الرسالية           

من باهللا ورسوله، ومل يعلم بعض ما جاء       فمن قد آ  : (األدلة منها ما ذكرنا وغريها إىل أن قال       
به الرسول، فلم يؤمن به تفصيالً، أما أنه مل يسمعه، أو مسعه من طريق ال جيب التصديق ا،                  
أو اعتقد معىن آخر لنوع من التأويل الذي يعذر به، فهذا قد جعل فيه مـن اإلميـان بـاهللا          

ليه به احلجـة الـيت يكفـر        تقم ع مل   )١(  ورسوله ما يوجب أن اهللا عليه، وما مل يؤمن به         
   )٢(". خمالفها

وهذا كثري يف القرآن خيرب     ":  اإلمام ابن القيم رمحه اهللا بعدما ذكر هذه اآليات         لوقا
   )٣( ".أنه إمنا يعذب من جاءه الرسول وقامت عليه احلجة

 إذاً ال تقوم احلجة إال بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبلوغ ذلك إىل املعني، أما كيفيـة               
  .قيامها، والفرق بني قيامها وفهمها، فسيأيت حبثه يف مسألة العذر باجلهل

  
  

                                     
  .أي تفصيالً) ١(
  .١٧/٣٠٨، ٤٩٤، ١٢/٤٩٣  لشيخ اإلسالم ابن تيميه،جمموع الفتاوي )٢(
  .٣/٢٨ ، وانظر تفسري ابن كثري؛٣٨٤  البن القيم اجلوزية،طريق اهلجرتني )٣(
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  :عدم التكفري بكل ذنب -٤
أم ال يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب ما         : من األصول امع عليها عند أهل السنة      

مل يستحله، ويقصدون بالذنب الذي ال يكفر صاحبه فعل الكبـائر أو الـصغائر أو تـرك                 
ت، خالفاً للوعيدية، الذين يكفرون أهل الكبائر، وبعضهم يكفر أهـل الـصغائر،             الواجبا

هناك بعض الذنوب اليت يكفـر صـاحبها إذا فعلـها            أنَّومرادنا بعدم التكفري بكل ذنب      
أما الذنوب اليت ال و، ومن ذلك أيضاً التكفري بترك الصالة، اإلميان اليت سبق ذكرهانواقض ك

ر وترك الواجبات ما مل يستحل الكبائر، أو ينكر الواجبـات وقـد            يكفرون ا ففعل الكبائ   
  .مضى تفصيل مذهب أهل السنة يف أهل الكبائر فلرياجع

  
  :موانع التكفري -٥

التكفري عند أهل السنة واجلماعة له موانع مينع من تنزيل احلكم على الشخص بعينه؛ إال               
  :عني، ومن هذه املوانع وأمههابعد توفر الشروط، وانتفاء املوانع اليت متنع تكفري امل

  :اجلهل  -أ 
العلم واملعرفـة عنـد الـشخص     من شروط اإلميان عند أهل السنة واجلماعة وجود   إنَّ
؛ لذا فمن أنكر أمراً من أمور الشرع جاهالً به، ومل يبلغه ما يوجب العلم مبا جهلـه؛              املؤمن

نه مل يكن يعلـم ـذا       أل؛  يف مظهر من مظاهر الشرك أو الكفر      فإنه ال يكفر؛ حىت لو وقع       
أو يعيش يف بلد فاش فيه اجلهل، أو بعيد عن ديار العلم وأهله، أو نـشأ       . املكفر قبل إسالمه  

كثر فيه االحنراف، وزين فيه الباطل والكفـر، ولـبس           و يف بلد انقلبت فيه موازين الشرع     
 اخلفية اليت ال    أو أنه وقع يف املكفر وهو غري قاصد له، أو أن هذا املكفر من املسائل              . عليهم

  .يطلع عليها إال العلماء
فمثل هذا الشخص ال يستحق العقوبة حىت تقام عليه احلجة؛ ألن اجلهل ببعض األمـور               

 مع بعض الصحابة رضي اهللا عنهم ومع ذلك مل يكفـرهم            rالعقدية قد وقع يف عهد النيب       
r.  

م؛ من حيـث    وأهل السنة واجلماعة؛ يراعون اختالف أحوال الناس، وأماكنهم وزما        
انتشار العلم، أو عدم انتشاره، ألم ال يشتركون مجيعاً يف معرفة األمور الـضرورية علـى          
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درجة واحدة؛ بل قد يعرف البعض ما ال يعرفه اآلخرون؛ أو قد يكون بعض املسائل مـن                 
  .املسلمات عند البعض مع أن غريهم جيهلها

من ادعاه؛ فاجلهل عندهم درجات     ومع هذا فال يعين أن اجلهل عندهم عذر مقبول لكل           
  .خمتلفة، فجهل ما هو معلوم من الدين بالضرورة، غري جهل ما دونه

واجلاهل العاجز عن السؤال والعلم؛ غري اجلاهل املتمكن املفرط تارك للواجب عليـه ال              
  .عذر له عند اهللا تعاىل

منزلته، وينقص وكون الرجل يعذر باجلهل ال يعين ذلك إبقاء منزلته كما هي؛ بل تنحط         
  .إميانه بقدر بعده عن احلق

  
  :اخلطأ  -ب 

 اخلطأ من موانع التكفري يف املـسائل العلميـة          اتفق أئمة أهل السنة واجلماعة؛ على أنَّ      
ـ      ،rوالعملية، إذا كان اجتهاداً لطلب احلق ومتابعة النيب          شرع،  وغري مقصود ملخالفـة ال

 ~ { | } w x y z {  :وقاعدم يف ذلك قولـه تعـاىل      
   ]٥:سورة األحزاب[ .}§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �

   )١( .))إن اهللا جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه(: (rوقول النيب 
 مل يصيبوا احلق يف      اهللا تعاىل أمر الناس بطلب احلق على قدر وسعهم وإمكام؛ فإنْ           ألنَّ

  .اجتهادهم، فال يكلف اهللا نفساً إال وسعها
  

  :اإلكراه  -ج 
ئمة أهل السنة واجلماعة على أن اإلكراه على الكفر بضوابطه الشرعية يعترب مـن              اتفق أ 

  .موانع التكفري يف حق املعني
ومن ضوابط اإلكراه عندهم أن يقع بسبب التهديد بالضرب والقتل والتعذيب، أو قطع             

                                     
 :باب، ومسلم كتاب صفات املنافقني؛ ١١/٤٠١  من نوقش احلساب عذاب:باب، رواه البخاري، كتاب الرقاق )١(

  .٢٨٠٥طلب الكافر الفداء مبلء األرض ذهباً 



                                                                 

~  
  

١٣٤  

قع عضو من أعضائه، بالفعل ال مبجرد التهديد اللفظي، وأن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أو               
به ذلك ال حمالة؛ فحينئذ جيوز له القيام مبا دفع إليه بالتهديد، باعتباره يف حالـة ضـرورية                  

 يف هـذه   نطق بالكفر أو فعل؛ ألنَّشرعية؛ فيباح عندئذ إظهار ما خيالف الدين، وال يأمث إنْ    
          ن ذلك  ا ما دو  احلالة ينعدم يف اإلنسان الرضا، ويفسد االختيار، وتنتفي اإلرادة والقصد، أم

فيدفع أعظم املفسدتني بارتكاب أدنامها؛ ففي هذه احلالة ال يكفر املسلم ما دامت املوافقـة               
 M{ :باللسان دون القلب، وقلبه مطمئن باإلميان، وموقن حبقيقته، وذلك لظاهر قوله تعاىل  

N O P Q R S T U V W X Y Z [ 
\ ] ^ _ ` a b c d e{. ]ــ  ورةســـ
   ]١٠٦:النحل

 تعاىل ممن اختار  من أكره على الكفر، فاختار القتل؛ أعظم أجراً عند اهللا        كما أمجعوا على أنَّ   
 الصرب واألخذ بالعزمية له منزلة رفيعة عند اهللا تعاىل، وأوىل من األخـذ           الرخصة؛ وذلك ألنَّ  

 ،سيد الشهداِء حمزةُ بن عبـِد الْمطَِّلـبِ       (( :rبالرخص، ولو كانت مباحة، قال النيب       
فقتله اهو لٌ قام إىل إمام جائٍر فأمره١( .))ورج(   

قصدت املزاح؛ فهو كافر ظاهراً وباطناً، إذ حكم الكفر يلزم    : من نطق بالكفر، وقال   أما  
  .اجلاد، واهلازل، واملازح على السواء، ويف اآلخرة أمرهم إىل اهللا تعاىل

فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غري حاجـة          ":قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل       
إنـه يف   :  كفر؛ فإنه يكفر بذلك ظاهراً وباطناً، وال جيوز أن يقال          عامداً هلا عاملاً بأا كلمة    

  )٢( ".الباطن جيوز أن يكون مؤمناً، ومن قال ذلك فقد مرق من اإلسالم
  

  : السائغالتأويل  -د 
  .هو التلبس والوقوع يف الكفر متأوالً من غري قصد لذلكو

ه وجه يف العلم واللغـة       الذي ل  -اتفق أئمة أهل السنة واجلماعة على أن التأويل السائغ          

                                     
  .١/٨٩صحيح كنوز السنة، ) ١(
  .٢٤-١٩نظر هذه النقوالت يف اجلواب املفيد  ت)٢(
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 يعترب من موانع التكفري؛ إذا كان سببه القصور يف فهم األدلة الشرعية، أو االستناد               -العربية  
إىل الشبه اليت تصرف عن اتباع احلق دون تعمد للمخالفة، أو املعارضة، أو التكـذيب، أو                

  .الرد، أو العناد؛ بل اعتقاد العكس بأن احلق معه والتزمه بذلك
 النوع من املتأول إذا أخطأ، وكان من أهل اإلميان؛ فهو معذور حىت تقـام عليـه                 وهذا

  .احلجة، وتزول عنه الشبهة
وهذا النوع من التأويل مذموم؛ إذا مل يعطل بعض أحكام الشريعة املعلومة مـن الـدين          
 بالضرورة، ولكن يؤدي إىل املخالفة دون القصد؛ فهو من قبيل اخلطأ الذي غالباً ما يكـون            

  .سببه اجلهل
وإن كان مما يعطل بعض أحكام الشريعة؛ فهو أشد ذماً؛ ألنه مـن أصـول الـضالل                 

  .واالحنراف، وذريعة للغلو يف الدين
 هنالك تأويالت ال يعـذر ـا؛ كتـأويالت          واتفق أهل السنة واجلماعة أيضاً على أنَّ      

يب للـدين مجلـة      حقيقة أمرهم هي تكـذ     الباطنية، والفالسفة، وغريهم من الغالة؛ ألنَّ     
وتفصيالً، أو التكذيب ألصل ال يقوم الدين إال به، أو عدم عبـادة اهللا وحـده؛ كإنكـار                 
الفالسفة حلشر األجساد، وقوهلم إن اهللا تعاىل ال يعلم اجلزئيات، أو القول بتحريف القرآن،              

الغاليـة  وحنو ذلك من االعتقادات      .أو اعتقاد النفع والضر يف األموات كما يفعله القبوريني        
  .اليت ال تعتمد على أصول شرعية

  :فالتأويل عند أهل السنة واجلماعة نوعان
  .نوع يعذر به اإلنسان، ونوع ال يعذر به
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  :مفهوم العلمانية: املطلب األول
العلـم   ، وهي مـن "Secularisem" أصلها ترجة للكلمة اإلجنليزية" العلمانية"

دقيقـة وال   ون بفتح العني، وهي ترمجة غري أمينة والفتكون بكسر العني، أو من العامل فتك
غيبية أو الدنيويـة أو ال    ال دينية أو ال   "صحيحة، ألن الترمجة احلقيقية للكلمة اإلجنليزية هي        

علموا أم لـو ترمجوهـا الترمجـة        ، لكن املسوقون ملبدأ العلمانية يف بالد اإلسالم       "مقدس
فدلسوها حتت كلمة العلمانية إليهام الناس أا        روا منها احلقيقية ملا قبلها الناس ولردوها ونف     
أا املبدأ العاملي السائد واملتفق عليه بني األمم والشعوب          من العلم، وحنن يف عصر العلم، أو      

  .ثقافة غري املنحاز ألمة أو
الـدين سـواء    أا إقامة احلياة على غـري : هو" العلمانية"واملدلول الصحيح لكلمة   

وتـوجيههم مـن     لفرد أو للدولة، وهي حركة اجتماعية دف إىل صرف الناس         بالنسبة ل 
  )١( .االهتمام باآلخرة إىل االهتمام بالدنيا وحدها

  
  :أسباب نشأة العلمانية: املطلب الثاين

  :يرجع نشوء العلمانية إىل عدة أسباب هي كاآليت
 عد أن رفع اهللا عـز      لقد قام النصارى بتحريف النصرانية ب      : الدين النصراين  حتريف  - ١

  وجناه من املوت والصلب حيث حرفوا دينه وأدخلوا فيه الـشرك           uوجل عيسى   
واحد  بتأليه عيسى وادعاء بنوته هللا تعاىل وعبادة إله ثالث معهما ليصبح اإلله ثالثة يف             

 األب واالبن وروح القدس، وقد امتد هذا التحريف ليشمل خمالفات عديدة للفطـرة            
مـن  : (مثل عدم رد العدوان والدفاع عن النفس حتت شعار ديين هو          البشرية العادية،   

وعدم إمكانية اجلمع بـني التـدين       ) على خدك األمين فأدر له خدك األيسر       ضربك
من أراد امللكوت فليتـرك مالـه   : (باملباحات الدنيوية لذا نسب للمسيح قوله والتمتع
  )٢( .ن كان ذلك مباحاًلذا مت حترمي زواج رجال الدين بعد أ) وليتبعين وأهله

  

                                     
  .٢٢٧ـأضواء على الثقافة اإلسالمية، صنادية شرف العمري، : ينظر) ١(
  .١٦٦-١٦٥ـآل سعود، ص النظام السياسي يف اإلسالم، سعود بن سلمان:  ينظر)٢(
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  لقد عاشت أوروبا يف القرون الوسطى فترة قاسية، حتت         : الكنيسة ورجاهلا  طغيان  - ٢
 طغيان رجال الكنيسة وهيمنتهم، وفساد أحواهلم، واستغالل السلطة الدينية لتحقيـق          
أهوائهم، وإرضاء شهوام، حتت قناع القداسة اليت يضفوا على أنفسهم، ويهيمنون           

ألمة، مث اضطهادهم الشنيع لكل من خيالف أوامـر أو تعليمـات الكنيـسة         ا على ا
الدين وقد مشل هيمنة الكنيسة النواحي الدينية، واالقتصادية، والـسياسية،           املبتدعة يف 
  )١( .والعلمية

 يف الوقت الذي كانت الكنيسة فيـه تطغـى علـى       : والعلم الكنيسةالصراع بني    - ٣
الصليبية بني املسلمني واألوروبـيني، واسـتمرت   احلياة كافة وقعت احلروب  جوانب

احلادي عشر، والثاين عشر امليالدي، واحتك الصليبيون خالهلا باملسلمني  طوال القرنني
على صفات اإلسالم وروعته يف مجيع جماالت العلوم والفنـون، يف            ووقفوا عن كثب  
امعات املتعددة اإلفريقي وصقلية وغريها، حيث كانت املدارس واجل األندلس والشمال

املسلمني، يؤمها طالب العلم ومنهم األوروبيون الذين وفـدوا          يف كل مكان يف بالد    
املسلمني، فلما عاد أولئك األوروبيني الذين تأثروا بنور اإلسالم  يتعلمون من األساتذة
. ورجاهلا عملة مزيفة، أخذ هؤالء يقاومون الكنيسة ودينها املزيف وعرفوا أن الكنيسة

األورويب بتحقيق العديد من االكتشافات واالختراعات يف جمال العلـوم   اإلنسانوبدء  
والتطبيقية، وقد زاد ذلك من حدة اخلالف بني رجال الكنيسة الكارهني للعلم    الطبيعية

  )٢( والعلماء والباحثني املهتمني به وجماالته،
بتوزيع السلطات    النزاع حينذاك تصور بعض املفكرين األوروبيني أنه ميكن القضاء على هذا         

احلياتية والعلمية   طرف يكون للدولة حبيث تشرف على مجيع ااالت       : وتقسيمها إىل طرفني  
اجلوانب األسرية   من إدارة وتعليم واقتصاد وعلوم، وطرف يكون للكنيسة تشرف فيه على          

  .والدينية كمراسيم الزواج، والوفاة وغريها من األمور
  

                                     
ي، أضواء على الثقافة اإلسالمية، العمر نادية شريف؛  وما بعدها٧ـالرباح، ص بندر بن حممد، لالعلمانية: ينظر) ١(
  .٢٢٨-٢٢٧ـص
  .املرجع السابق) ٢(
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  : انتشار العلمانيةأسباب: املطلب الثالث
اإلسالم  من أهم أسباب انتشار دعوة العلمانية بني أبناء املسلمني واعتناقهم هلا وفصلهم بني            

 :واحلياة ما يلي
واملتأثرون  الفراغ الروحي والفكري الذي يعاين منه املثقفون املعتنقون ملبادئ العلمانية،          - ١

  .م من أبناء املسلمني
باإلسالم  وذج الغريب للحياة، حيث أساء املثقفون وأتباعهم الظن       اهلزمية النفسية أمام النم    - ٢

وأعجبـوا بالتقـدم    وأحسنوا الظن مبا عليه الغربيون وانبهروا باحلياة واحلضارة الغربية،  
 . املادي الغريب

 البعثات الدراسية إىل بالد الغرب، اليت بدأت منذ القرن التاسع عـشر، ومـا زالـت                - ٣
اس معينيني، وهم مهزومون أمام النموذج الغريب وغريبـون         مستمرة، حيث خيتار هلا أن    

 .اإلسالم، فيعتنقون مبادئ العلمانية ويعودون لنشرها بني املسلمني عن
معهـا   استخدام وسائل اإلعالم املعاصرة يف الترويج للدعوة إىل العلمانية، واليت يتعامل           - ٤

  .نترنتمعظم الناس، مثل الكتاب والصحيفة والة، والفضائيات واال
 باعتبـاره  حماربة دعاة اإلسالم الواقفني أمام دعاوى العلمانيني، والداعني إىل اإلسالم،          - ٥

 .نظاماً شامالً كامالً، ال ميكن فصله عن احلياة
  

 :أهداف العلمانية: املطلب الرابع
 :تسعى العلمانية إىل حتقيق العديد من األهداف اليت نلخصها فيما يلي

 ، إما برفضه بالكامل واعتباره من خملفـات عـصور الظـالم           اإلسالميالدين  مواجهة   - ١
  .ة عصرية لتوظيفه توظيفاً علمانياًواالحنطاط والتخلف، أو بإعادة قراءته قراء

٢ -    ام التاريخ اإلسالمي بأنه تاريخ دموي استعماري عنصري غري حـضاري وتفـسريه    ا 
  .وعيةتفسرياً مادياً، وقراءته قراءة انتقائية غري نزيهة وال موض

 السعي لزعزعة مصادر املعرفة والعلم الراسخة يف فكر ووجدان املسلم، مـن خـالل              - ٣
  .واحلس لعلم، وجعله تابعاً لغريه من املصادر كالعقللاستبعاد الوحي بوصفه مصدراً 

 السعي لزعزعة القيم األخالقية الراسخة يف اتمع اإلسـالمي، واملـسرية للعالقـات             - ٤
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  معاين األخوة واإليثار والطهـر والعفـاف وحفـظ العهـود          االجتماعية القائمة على  
 .واستبداهلا بقيم الصراع واالستغالل والنفع والتحلل واإلباحية

الثقافات  استبعاد مقولة الغزو الفكري من ميادين الفكر والثقافة واستبداهلا مبقولة حوار           - ٥
  .العلماين وهذا نابع من سياسة التخدير واخلداع والتضليل اليت يتبعها التيار

 وصم اإلسالم باألصولية والتطرف وممارسة اإلرهاب الفكري، لتخويف النـاس مـن            - ٦
  .علمائهلتزام باإلسالم واالستماع لاإل

 الترويج للمظاهر االجتماعية الغربية وخباصة يف الفن والرياضـة واألزيـاء والعطـور             - ٧
 .واحلفالت الرمسية وقضية املرأة

يف  انية الغربية يف االجتماع واألدب، وتقـدمي أصـحاا  الترويج الدائم للنظريات العلم    - ٨
 .وسائل اإلعالم ويف الكليات واجلامعات على أم رواد العلم

 
 :موقف اإلسالم من العلمانية: املطلب اخلامس

  ضمن املفاهيم التالية" العلمانية"ميكن تلخيص موقف اإلسالم من  
  .ن اإلنسان أن يعيش من غري ديستطيعأن التدين جزء من الطبيعة البشرية وال ي - ١
 حرر اإلسالم الفكر من الظنون والفروض واألساطري واخلرافات واألوهـام واألهـواء            - ٢

  . الكتاب والسنةودعا إىل التمسك باملنابع األسالمية األصيلة القائمة على الوحي
ومـن   أن احلرية يف اإلسالم تعين حترير العقل من قيود الوثنية مهما اختلفت أمساؤهـا،  - ٣

 .اجلهل مهما تباينت توارخيه ومن اخلرافة والتقليد
األزمان وال تتبدل بتبدل     أن األخالق يف اإلسالم ثابتة ال ختتلف باختالف اتمعات و          - ٤

  .لاألجيا
 لقد ربط اإلسالم يف حياة الفرد بني عقيدته اليت يؤمن ا ويدين هلـا وبـني العمـل                  - ٥

 والعمل، فال يطلب العلم ليبقـى يف خيـز        والنشاط الذي يصدر عنه وقرن بني العلم        
 .النظريات وإمنا يطلبه ليطبق ويستفاد منه يف حتسني وسائل احلياة اإلنسانية
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 :سبل مواجهة العلمانية: املطلب السادس
اإلسالم بـذلك     العلمانية اصطالح جاهلي، ال صلة له بالعلم، وإمنا مساها أعداء          إنَّ

عزل الـشريعة عـن    ، وإال فإن هدف العلمانية الرئيس هوإمعاناً منهم يف التضليل واخلداع
 .مجيع مجيع نواحي احلياة، وتعطيل حدود اهللا وشرعه

ومتكاملـة،    التصدي للعلمانية ال بد أن يكون من خالل استراتيجية شاملة          وعليه فإنَّ 
 :تتضمن

 يتوعية املسلمني خبطورة هذه الفكرة اهلدامة وتعارضها مع تعـاليم الـدين اإلسـالم              - ١
احلنيف، وذلك عن طريق املناهج الدراسية ووسائل اإلعالم بأنواعها املختلفـة، لكـي          

أبناء املسلمني على حقيقة هذه الدعوة اإلحلادية، بعيدا عـن املغالطـات الـيت               يقف
  .دعاة العلمانية للتلبيس على أهدافها اخلبيثة وإخفاء حقيقتها يستخدمها

تعـاين مـن    ارها املدمرة على اتمعات الغربية اليتتبصري املسلمني بثمار العلمانية وآث - ٢
االنتحـار،   اإلحلاد والتفكك اإلجتماعي وانتشار األوبئة واألمراض وتفـشي ظـاهرة  

اجلانـب   وتصاعد وترية اجلرائم والتفسخ األخالقي، بسبب االبتعاد عن الدين، وطغيان
 .املادي على اجلانب الروحي

 لذي يبصر املسلم بدينه ويربطه به ويطلعـه علـى         العمل على نشر الكتاب اإلسالمي ا      - ٣
ومشوهلا لكل مناحي     وصالحيتها لكل زمان ومكان،    هااإلسالمية، ومسو الشريعة  حكم  
  .احلياة

 االنبهار العمل على غرس االعتزاز بالدين اإلسالمي بني مجوع املسلمني، وحماربة ظاهرة - ٤
 ر عن مصدر هـذا الفكـر أو  بأي فكر يتعارض مع تعاليم الدين اإلسالمي، بغض النظ    

 .اجلهة اليت تروج له
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   )١( :القاديانية
  :التعريف: املطلب األول

اإلجنليزي يف القـارة     م بتخطيط من االستعمار   ١٩٠٠القاديانية حركة نشأت سنة     
بشكل خاص، حىت ال يواجهوا      اهلندية، دف إبعاد املسلمني عن دينهم وعن فريضة اجلهاد        

سالم، وكان لسان حال هذه احلركة هو جملة األديان اليت تصدر باللغـة             املستعمر باسم اإل  
  .اإلجنليزية

  
  :التأسيس وأبرز الشخصيات: املطلب الثاين

م أداة التنفيذ األساسـية إلجيـاد       ١٩٠٨ـ  ١٨٣٩كان مرزا غالم أمحد القادياين      
نتمي إىل أسرة   م، وكان ي  ١٨٣٩وقد ولد يف قرية قاديان من بنجاب يف اهلند عام           . القاديانية

اشتهرت خبيانة الدين والوطن، وهكذا نشأ غالم أمحد وفياً لالستعمار مطيعاً لـه يف كـل                
حال، فاختري لدور املتنبئ حىت يلتف حوله املسلمون وينشغلوا به عن جهادهم لالسـتعمار              

وكان للحكومة الربيطانية إحسانات كثرية عليهم، فأظهروا الوالء هلا، وكـان            . اإلجنليزي
  .الم أمحد معروفاً عند أتباعه باختالل املزاج وكثرة األمراض وإدمان املخدراتغ

وممن تصدى له ولدعوته اخلبيثة، الشيخ أبو الوفاء ثناء اهللا األمرتستري أمري مجعيـة              
أهل احلديث يف عموم اهلند، حيث ناظره وأفحم حجته، وكشف خبث طويته، وكفـره،              

 أمحد إىل رشده باهله الشيخ أبو الوفا علـى أن ميـوت             وملا مل يرجع غالم   . واحنراف حنلته 
الكاذب منهما يف حياة الصادق، ومل متر سوى أيام قالئل حىت هلك املـرزا غـالم أمحـد                

إزالة : م خملفاً أكثر من مخسني كتاباً ونشرة ومقاالً، ومن أهم كتبه          ١٩٠٨القادياين يف عام    
  .إلسالم، إعجاز املسيح، التبليغ، جتليات إهليةاألوهام، إعجاز أمحدي، براهني أمحدية، أنوار ا

اخلليفة األول للقاديانية، وضع اإلجنليز تاج اخلالفة على رأسـه فتبعـه            : نور الدين 
  .فصل اخلطاب: من مؤلفاته. املريدون

أمري القاديانية الالهورية، ومها منظّرا القاديانية وقد       : حممد علي وخوجه كمال الدين    
حقيقة االختالف، النبوة يف : حمرفة للقرآن الكرمي إىل اإلجنليزية ومن مؤلفاتهقدم األول ترمجة 

                                     
  . ومابعدها٣٤٢املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة صـ:  ينظر)١(
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أما اخلوجة كمال الدين فله كتاب املثل األعلى يف األنبياء وغريه        . اإلسالم، والدين اإلسالمي  
من الكتب، ومجاعة الهور هذه تنظر إىل غالم أمحد مريزا على أنه جمدد فحسب، ولكنهما               

  .حدة تستوعب األوىل ما ضاقت به الثانية وبالعكسيعتربان حركة وا
 أمري القاديانية الالهورية، وهو منظِّر القاديانية وجاسـوس االسـتعمار         : حممد علي 

من . والقائم على الة الناطقة باسم القاديانية، قدم ترمجة حمرفة للقرآن الكرمي إىل اإلجنليزية            
  .الم على ما تقدمحقيقة االختالف، النبوة يف اإلس: مؤلفاته

  .خامت النبيني: مفيت القاديانية، من مؤلفاته: حممد صادق
  .من مؤلفاته سرية املهدي، كلمة الفصل: بشري أمحد بن الغالم

من مؤلفاته أنوار اخلالفة، حتفة امللوك، حقيقة       : حممود أمحد بن الغالم وخليفته الثاين     
  .النبوة

 وزير للخارجية الباكستانية أثر كـبري يف        كان لتعيني ظفر اهللا خان القادياين كأول      
دعم هذه الفرقة الضالة حيث خصص هلا بقعة كبرية يف إقليم بنجاب لتكون مركزاً عامليـاً                

 j k l m n { هلذه الطائفة ومسوها ربوة استعارة من نص اآلية القرآنيـة         
o p{. ]٥٠:سورة املؤمنون[    

  
  :األفكار واملعتقدات: املطلب الثالث

بدأ غالم أمحد نشاطه كداعية إسالمي حىت يلتف حوله األنصار مث ادعى أنه جمـدد               
وملهم من اهللا مث تدرج خطوة أخرى فادعى أنه املهدي املنتظر واملسيح املوعـود مث ادعـى          

  .عم أن نبوته أعلى وأرقى من نبوة سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلمالنبوة وز
يعتقد القاديانيون أن اهللا يصوم ويصلي وينام ويصحو ويكتب وخيطئ وجيـامع ـ    

  .تعاىل اهللا عما يقولون علواً كبرياً ـ
  !!!.يعتقد القادياين بأن إهله إجنليزي ألنه خياطبه باإلجنليزية 

بل هي جارية، واهللا يرسـل الرسـول         rبوة مل ختتم مبحمد     تعتقد القاديانية بأن الن   
  .حسب الضرورة، وأن غالم أمحد هو أفضل األنبياء مجيعاً

يعتقدون أن جربيل عليه السالم كان ينزل على غالم أمحد وأنه كان يوحى إليـه،               
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  .وأن إهلاماته كالقرآن
ديث إال ما يكون يف     ، وال ح  )الغالم(يقولون ال قرآن إال الذي قدمه املسيح املوعود         

  .ضوء تعليماته، وال نيب إال حتت سيادة غالم أمحد
  .يعتقدون أن كتام منزل وامسه الكتاب املبني وهو غري القرآن الكرمي

يعتقدون أم أصحاب دين جديد مستقل وشـريعة مـستقلة وأن رفـاق الغـالم       
  .كالصحابة

 وأفضل منهما وأرضها حـرم      يعتقدون أن قاديان كاملدينة املنورة ومكة املكرمة بل       
  .وهي قبلتهم وإليها حجهم

نادوا بإلغاء عقيدة اجلهاد كما طالبوا بالطاعة العمياء للحكومة اإلجنليزية ألا حسب    
  !!!.زعمهم ويل األمر بنص القرآن 

كما أن من تزوج أو زوج من غـري         : كل مسلم عندهم كافر حىت يدخل القاديانية      
  .القاديانيني فهو كافر

  .حون اخلمر واألفيون واملخدرات واملسكراتيبي
  

  :اجلذور الفكرية والعقائدية: املطلب الرابع
كانت حركة سري سيد أمحد خان التغريبية قد مهدت لظهور القاديانية مبا بثته مـن               

  .األفكار املنحرفة
استغل اإلجنليز هذه الظروف فصنعوا احلركة القاديانية واختاروا هلا رجالً من أسـرة        

  .قة يف العمالةعري
م قامت ثورة شعبية يف باكستان طالبت بإقالة ظفر اهللا خان وزيـر             ١٩٥٣يف عام   

اخلارجية حينئذ واعتبار الطائفة القاديانية أقلية غري مسلمة، وقد استشهد فيها حوايل العشرة             
  .آالف من املسلمني وجنحوا يف إقالة الوزير القادياين

م انعقد مؤمتر كبري برابطة العامل      ١٩٧٤ق إبريل   املواف  ه١٣٩٤ويف شهر ربيع األول     
اإلسالمي يف مكة املكرمة وحضره ممثلون للمنظمات اإلسالمية العاملية من مجيع أحناء العامل،             
وأعلن املؤمتر كفر هذه الطائفة وخروجها عن اإلسالم، وطالب املسلمون مبقاومة خطرهـا             
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  . قبور املسلمنيوعدم التعامل مع القاديانيني وعدم دفن موتاهم يف
مبناقشة زعيم الطائفة مرزا ناصر أمحد    ) الربملان املركزي (قام جملس األمة يف باكستان      

وقد استمرت هذه املناقشة قرابة الـثالثني       . والرد عليه من قبل الشيخ مفيت حممود رمحه اهللا        
ر ساعة عجز فيها ناصر أمحد عن األجوبة وانكشف النقاب عن كفر هذه الطائفة، فأصـد              

  .الس قراراً باعتبار القاديانية أقلية غري مسلمة
  

  :االنتشار ومواقع النفوذ: املطلب اخلامس
معظم القاديانيني يعيشون اآلن يف اهلند وباكستان وقليل منهم يف إسرائيل والعـامل             
العريب ويسعون مبساعدة االستعمار للحصول على املراكز احلساسة يف كل بلد يـستقرون             

  .فيه
ديانيني نشاط كبري يف أفريقيا، ويف بعض الدول الغربية، وهلم يف أفريقيا وحدها             وللقا

ما يزيد عن مخسة آالف مرشد وداعية متفرغني لدعوة الناس إىل القاديانيـة، ونـشاطهم               
  .الواسع يؤكد دعم اجلهات االستعمارية هلم

لـدوائر  هذا وحتتضن احلكومة اإلجنليزية هذا املذهب وتسهل ألتباعـه التوظـف با     
احلكومية العاملية يف إدارة الشركات واملفوضيات وتتخذ منهم ضباطاً من رتـب عاليـة يف               

  .خمابراا السرية
نشط القاديانيون يف الدعوة إىل مذهبهم بكافة الوسائل، وخصوصاً الثقافيـة منـها             

 قنـاة   ويوجد يف بريطانيا  . حيث أم مثقفون ولديهم كثري من العلماء واملهندسني واألطباء        
  .فضائية باسم التلفزيون اإلسالمي يديرها القاديانية

  
  :حكم القاديانية: املطلب السادس

أن القاديانية دعوة ضالة، ليست من اإلسالم يف شيء، وعقيـدا            ويتضح مما سبق  
ختالف اإلسالم يف كل شيء، وينبغي حتذير املسلمني من نشاطهم، بعـد أن أفـىت علمـاء           

  .اإلسالم بكفرهم
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 :مفهوم املاسونية: املطلب األول
تقابلـها   واملاسـونية " البناء"ومعناها ) ماسون(املاسونية اشتقاق لغوي من الكلمة الفرنسية 

  .أي البناؤون األحرار" ماسونرييز"
سرية غامضة حمكمة التنظيم، ـدف إىل ضـمان          منظمة يهودية : واملاسونية اصطالحاً هي  

اإلحلاد واإلباحيـة، وأغلـب أعـضائها هـم مـن          إىل سيطرة اليهود على العامل، وتدعو    
حبفظ األسرار، ويقومون مبا يـسمى باحملافـل         الشخصيات البارزة يف العامل، يوثقهم عهد     

 .للتخطيط والتكليف باملهام
 

 :أهداف املاسونية: املطلب الثاين
 :ميكن تلخيص أهداف املاسونية فيما يلي

حيـني   نية، حتكم العامل ليسهل تقويضها عندماتكوين مجهوريات دميقراطية عاملية ال دي - ١
  .موعد قيام دولة إسرائيل الكربى

 حماربة األديان القائمة غري اليهودية، وتشجيع ومحاية الـدول اإلحلاديـة، ويقـصدون            - ٢
 .باألديان هنا اإلسالم والنصرانية دون بقية األديان

 .بث روح اإلحلاد واإلباحية بني الشعوب - ٣
املاسونية حماطة بالـسرية     إن تعاليم ": م ما يلي  ١٩٠٢ف اليهودية طبعة    جاء يف دائرة املعار   

التامة يف نشر اإلباحيـة، وآمـال    الدائمة، وتنص يف صميمها على تقديس اجلنس، واحلرية
على تنظيم أمة مـن النـاس أحـرار، ال     املاسونيني يف الناحية اخللقية من حياة الناس قائمة

خيجلون من إظهار أعضائهم التناسلية  هم أمام بعض واليشعرون باخلجل عندما يتعرى بعض
 ".املصايف حني جيتمعون يف منتديات العري، أو يف شواطئ

 .العامل  ليسهل تدمري اتمعات واألنظمة والدول يف؛القضاء على األخالق واملثل العليا - ٤
 أنمن الواجـب  : " جعل املاسونية سيدة األحزاب، يقول األستاذ املاسوين خري رضا - ٥

 تكون املاسونية زعيمة األحزاب السياسية تقودها وال تنقاد هلا، إذ املاسونية مـشروع 
  ".سياسي

  .إسقاط احلكومات الشرعية، متهيدا وتسهيال إلقامة دولة إسرائيل الكربى - ٦
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 الوصول إىل إقامة دولة إسرائيل الكربى، وتتويج ملك لليهود يف القدس يكون من نسل - ٧
 وهذا هـو  " اليهود"شعب اهللا املختار  : لعامل وتسخريه ملا يسمونه   داود، مث التحكم يف ا    

 .اهلدف النهائي للماسونية
  

  :وسائل املاسونية: املطلب الثالث
  :ي لتحقيق أهدافها، وهذه الوسائل هتتبع املاسونية وسائل عديدة

 جتنيد الشباب يف كل العامل خلدمة مصاحل اليهود، وذلك بتوفري أسـباب اللـهو هلـم،       - ١
 .كينهم من االنغماس يف الشهوات بأنواعها املختلفةومت

 الدخول يف األحزاب السياسية لتسيري االجتاهات السياسية يف العامل حـسب املـصاحل             - ٢
 .اليهودية

  ألا أسرع وسـيلة لنـشر الفـساد        ؛تأسيس وتشجيع املنظمات اليت تطالب باحلرية      - ٣
  .األخالقي، وتقويض البناء األسري لألمم والشعوب

 . النظريات واالجتاهات اليت تساعد على تقويض االقتصاد العامليتشجيع - ٤
وعلى كل  اجتذاب أكرب عدد ممكن من األتباع لالنتماء إىل احملافل والوقوع يف شباكها،         - ٥

وللماسـونية   من انضم إليها أن يسخر طاقاته خلدمتها وإالَّ فسيكون مصريه االغتيال،          
  . أسرارها أو التمرد على تعاليمهاأساليب إجرامية للقضاء على من حياول كشف

  
 :سبل مواجهة املاسونية: املطلب الرابع

املاسونية ألبناء   هناك حل وقائي ملواجهة املاسونية، يتمثل يف توضيح حقيقة وأهداف          
املوجـودة يف بـالد    املسلمني، وخاصة من ذهب منهم للتعلم يف الغرب، وإغالق احملافـل 

 .رياملسلمني، وكذلك نوادي الروتا
ملواجهة املاسونية فيكون بالكتابة عنها، وبيان حقائقها، وكشف أسرارها          أما احلل اهلجومي  

رؤوس األشهاد، وقد أصدر املؤمتر اإلسالمي العاملي الذي انعقـد يف مكـة    وفضحها على
يف مكة قرارا حدد فيه موقف اإلسالم من هذه احلركة الـشريرة،            هـ  ١٣٩٤ املكرمة سنة 

حتركها وتدفعها  ونية مجعية سرية هدامة هلا صلة وثيقة بالصهيونية العاملية اليتاملاس ":فيه جاء
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واملساواة، وما إىل ذلك مما  خلدمة أغراضها، وتنشر حتت شعارات خداعة كاحلرية، واإلخاء،
الكفر، وعلى اهليئات اإلسـالمية أن   أوقع يف شباكها الكثري من املسلمني وقادة البالد وأهل

  :التايل من هذه اجلمعية السرية على النحويكون موقفها 
  .على كل مسلم أن خيرج منها فورا .١
  .على الدول اإلسالمية أن متنع نشاطها داخل بالدها .٢
  .عدم توظيف أي شخص ينتسب هلا، ومقاطعته مقاطعة كاملة .٣
 فضحها بكتيبات ونشرات تباع بسعر التكلفة، وتعامل كل من النوادي التالية معاملة .٤

 .نادي الروتاري، نادي الليونز، حركات التسلح اخلفي، إخوان احلرية: نيةاملاسو
  

 مكة سنة املنعقدة يف كما أصدر جممع الفقه اإلسالمي قرارا بشأن املاسونية يف دورته األوىل
 اليهودية، وأن من انتسب    م، بني فيه خطر هذه املظمة واعتربها من أخطر املنظمات         ١٩٧٨

 .وجمانب له ها وأهدافها فهو كافر باإلسالمهلا وهو على علم حبقيقت
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   )١(  :الصهيونية
  : الصهيونيةتعريف: املطلب األول

الصهيونية حركة سياسية عنصرية متطرفة، ترمي إىل إقامة دولة لليهود يف فلـسطني             
يف القدس حيـث    ) جبل صهيون (واشتقت الصهيونية من اسم     . حتكم من خالهلا العامل كله    

إىل بيت املقدس يف القرن احلادي عشر قبل        ) اخلليل(ه بعد انتقاله من حربون      ابتىن داود قصر  
وهذا االسم يرمز إىل مملكة داود وإعادة تشييد هيكل سليمان من جديد حبيث تكون      . امليالد

  .القدس عاصمة هلا
وقد ارتبطت احلركة الصهيونية احلديثة بشخصية اليهودي النمساوي هرتزل الـذي           

ول للفكر الصهيوين احلديث واملعاصرة الذي تقوم علـى آرائـه احلركـة             يعد الداعية األ  
  .الصهيونية يف العامل

  
  :التأسيس وأبرز الشخصيات: املطلب الثاين

للصهيونية العاملية جذور تارخيية فكرية وسياسية جتعل من الواجب الوقـوف عنـد             
  :األدوار التالية

دما تعرض للملـك داود الـذي       وردت لفظة صهيون ألول مرة يف العهد القدمي عن        
  .م. ق٩٦٠ـ ١٠٠٠أسس مملكته 

م الذي ادعى أنه مسيح اليهود املخلص فأخذ        ١٦٧٦ـ  ١٦٢٦حركة سبتاي زيفي    
  .اليهود يف ظله يستعدون للعودة إىل فلسطني ولكن خملصهم مات

الصهيونية احلديثة وهي احلركة املنسوبة إىل تيودور هرتزل الصحفي اليهودي اري           
م ١٨٧٨م حصل على شهادة احلقوق من جامعـة فينـا           ٢/٥/١٨٦٠ بودابست يف    ولد يف 

وقد . وهدفها األساسي الواضح قيادة اليهود إىل حكم العامل بدًء بإقامة دولة هلم يف فلسطني             
فاوض السلطان عبد احلميد ذا اخلصوص يف حماولتني، لكنه أخفق، عند ذلـك عملـت               

  .ان وإلغاء اخلالفة اإلسالميةاليهودية العاملية على إزاحة السلط
  :األفكار واملعتقدات: املطلب الثالث

                                     
  . ومابعدها٤٢٨املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة صـ:  ينظر)١(
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تستمد الصهيونية فكرها ومعتقداا من الكتب املقدسة اليت حرفها اليهود، وقـد صـاغت              
  .الصهيونية فكرها يف بروتوكوالت حكماء صهيون

  .ئيليةتعترب الصهيونية مجيع يهود العامل أعضاء يف جنسية واحدة هي اجلنسية اإلسرا
يعتقدون أن اليهود هم العنصر املمتاز الذي جيب أن يسود وكل الشعوب األخرى خـدم                

  .هلم
جيب أن نعرف : يدعون إىل تسخري احلرية السياسية من أجل السيطرة على اجلماهري ويقولون

  .كيف نقدم هلم الطعم الذي يوقعهم يف شباكنا
كر والرياء أما الفضائل والصدق فهـي     يرون أن السياسة نقيض لألخالق وال بد فيها من امل         

  .رذائل يف عرف السياسة
  .جيب أن نستخدم الرشوة واخلديعة واخليانة دون تردد ما دامت حتقق مآربنا: يقولون
ال بد أن نفتعل األزمات االقتصادية لكي خيضع لنا اجلميع بفضل الـذهب الـذي       : يقولون

  .احتكرناه
التجارة ونعود الناس على البذخ والترف واالحنالل       جيب أن نسيطر على الصناعة و     : يقولون

ونعمل على رفع األجور وتيسري القروض ومضاعفة فوائدها عند ذلـك سـيخر األمميـون       
  .ساجدين بني أيدينا

إن الصحافة مجيعها بأيدينا إال صحفاً قليلة غري حمتفل ـا، وسنـستعملها لبـث               : يقولون
مميني عما ينفعهم وجنعلهم جيرون وراء الشهوة       الشائعات حىت تصبح حقائق وسنشغل ا األ      

  .واملتعة
سنفكك األسرة وننفخ روح الذاتية يف كل فرد ليتمرد وحنول دون وصـول ذوي              : يقولون

  .االمتياز إىل الرتب العالية
  .سنستعني باالنقالبات والثورات كلما رأينا فائدة لذلك: يقولون
 من املالهي واأللعاب واملنتديات العامة والفنون       ال بد أن نشغل غرينا بألوان خالبة      : يقولون

  .واجلنس واملخدرات لنلهيهم عن خمالفتنا أو التعرض ملخططاتنا
  .عندما تصبح السلطة يف أيدينا لن نسمح بوجود دين غري ديننا على األرض: يقولون

  :اجلذور الفكرية والعقائدية:املطلب الرابع
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هي اليت أججت الروح القومية عند اليهود منذ        الصهيونية قدمية قدم التوراة نفسها و     
  .وحركة هرتزل إمنا هي جتديد وتنظيم للصهيونية العدمية. أيامها األوىل

 ولكن ال بد من اإلشارة إىل أن عدداً من       . تقوم الصهيونية على تعاليم التوراة احملرفة والتلمود      
ستار لتحقيـق املطـامع   ، واليهودية عندهم ليست سوى     زعماء الصهيونية هم من املالحدة    

  .السياسية واالقتصادية
تعترب أكثرية من اليهود ما يعرف بالتلمود دستوراً دينيا هلم وهو مؤلف من حبـوث               
أحبار اليهود وفقهائهم وقد رمسوا فيه احلدود لكل جوانب احلياة اخلاصة والعامة وقـد دون          

ياسي وما يغرس يف نفوسـهم      فيه من األحكام والتعليمات ما يربر وضعهم االجتماعي والس        
ونفوس أجياهلم الالحقة احتقار اتمع البشري وحب االنتقام منه وأكـل أمـوال النـاس               
بالباطل والسطو على أرواحهم وأعراضهم وأمواهلم واستنزاف دماء غري اليهود السـتعماهلا            

صح أو  يف بعض املناسبات الدينية حيث يستعمل الدم البشري بوضع نقط منه على فطري الف             
  .غريه
  

  :االنتشار ومواقع النفوذ: املطلب اخلامس
الصهيونية هي الواجهة السياسية لليهودية العاملية وهي كما وصفها اليهود أنفـسهم            

فهي هلا يف جل األجهزة احلكومية يف العـامل يـد   ) مثل اإلله اهلندي فشنو الذي له مائة يد      (
  .مسيطرة موجهة تعمل ملصلحتها

  .ائيل وختطط هلاهي اليت تقود إسر
  .املاسونية تتحرك بتعاليم الصهيونية وتوجيهاا وختضع هلا زعماء العامل ومفكريه

للصهيونية مئات اجلمعيات يف أوروبا وأمريكا يف خمتلف ااالت اليت تبدو متناقضة            
  .يف الظاهر لكنها كلها يف الواقع تعمل ملصلحة اليهودية العاملية

مبالغة كبرية جداً، وهناك من يهون من شأا، والرأيان فيهما      هناك من يبالغ يف قوا      
  .خطأ، على أن استقراء الواقع يدل على أن اليهود اآلن حييون فترة علو استثنائية
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  الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان لفضيلة –ىل صحيح االعتقاد إاإلرشاد   ١

٢  
 -كتب اإلسالمي امل-إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل تأليف احملدث ناصر الدين األلباين 

 .م١٩٨٧هـ ١٤٠٧ الطبعة األوىل -بريوت 
 .العمري نادية –لثقافة اإلسالمية على اأضواء   ٣
  .الشاطيب لإلمام –االعتصام   ٤
  .- بريوت- دار الكتب العلمية -إعالم املوقعني عن رب العاملني حملمد بن أيب بكر ابن القيم اجلوزية   ٥

٦  
 - مكتبة نزار مصطفى البـاز      -تفسري القرآن العظيم للحافظ ابن أيب حامت حتقيق أسعد بن حممد الطيب             

 .م١٩٩٧هـ ١٤١٧ الطبعة األوىل -مكة املكرمة 
 . بريوت- دار الكتب العلمية -ذيب األمساء واللغات للنووي   ٧

٨  
التوضيح لشرح اجلامع الصحيح، تصنيف سراج الدين أيب حفص عمر بن علي بن أمحد األنصاري الشافعي املعروف 

 .١٤٢٩ç - دار النوادر - الطبعة األوىل -بابن امللقن
 .٢٠٠٤-١٤٢٤ط السادسة ، دار الفرقان باألردن، ٥١الثقافة اإلسالمية عز الدين التميمي ومجاعة ص  ٩

١٠  
 - بريوت - دار الفكر -جامع البيان عن تأويل آي القرآن أليب جعفر حممد بن جرير الطربي 

  .م١٩٨٨هـ ١٤٠٨
  .حممد بن إمساعيل البخاري لإلمام –الصحيح جلامع ا  ١١

١٢  
 الطبعـة  - بـريوت  - دار الكتب العلمية -اجلامع ألحكام القرآن أليب عبد اهللا حممد بن أمحد القرطيب         

 .م١٩٨٨هـ ١٤٠٨األوىل 

١٣  
 دار الكتب -دراسة وحتقيق عبد القادر عطا–طبقات األصفياء أليب نعيم أمحد بن عبد اهللا األصفهاين حلية األولياء و

 .١٤٢٣ç الطبعة الثانية – بريوت –العلمية 
 .١٤٠٧ç - الطبعة الرابعة عشر– بريوت – مؤسسة الرسالة –زاد املعاد يف هدي خري العباد البن قيم اجلوزية   ١٤
  .املالك الرمضاين عبد –درر من أصول أهل األثر ت س  ١٥
 .١٤٠٥çة الرابع الطبعة - بريوت –املكتب اإلسالمي  –سلسلة األحاديث الصحيحة لإلمام حممد ناصر الدين األلباين   ١٦
 .يةنة النوقصيدشرح   ١٧
  .اإلسالم ابن تيمية شيخ –املسلول على شامت الرسول صلى اهللا عليه وسلم الصارم   ١٨

١٩  
 مكتب التربية العريب -صحيح سنن أيب داود باختصار السند تأليف احملدث حممد ناصر الدين األلباين 

  .م١٩٨٨هـ ١٤٠٨ الطبعة األوىل - الرياض -لدول اخلليج 
 مكتب التربية العـريب     -صحيح سنن الترمذي باختصار السند تأليف احملدث حممد ناصر الدين األلباين              ٢٠
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 .م١٩٨٨هـ ١٤٠٨ الطبعة األوىل - الرياض -لدول اخلليج 

٢١  
 الطبعة األوىل - صحيح مسلم لإلمام مسلم بن احلجاج النيسابوري مع شرح النووي ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت

١٤١٥ç م١٩٩٥. 
  .ابن القيم اجلوزية لإلمام –يف الرد على اجلهمية واملعطلة املرسلة الصواعد   ٢٢
 .اهللا حممد القرين عبد – واجلماعة التكفري عند أهل السنةضوابط   ٢٣
 .ابن القيم اجلوزيةلإلمام  –اهلجرتني طريق   ٢٤
  .سليمان األشقر لعمر –السحر والشعوذة عامل   ٢٥
  .أمحد ملكاوي حممد –التوحيد يف القرآن الكرمي عقيدة   ٢٦
  شيخ اإلسالم ابن تيمية -الصفدية العقيدة   ٢٧
  .املؤمن أليب بكر جابر اجلزائريعقيدة   ٢٨
  .بن حممد الرباح بندر –العلمانية   ٢٩
 .مهمة لعموم األمةفتاوى   ٣٠

٣١  
 - الريان للتراث  دار-فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقالين رقمه حممد فؤاد عبد الباقي 

 .م١٩٨٨ ١٤٠٩ç الطبعة الثانية -القاهرة 
  .الظاهريحزم  البن –يف امللل صل الف  ٣٢
 .الشيخ حممد بن صاحل العثيمني لفضيلة –املفيد على كتاب التوحيد قول ال  ٣٣
 .  م٢٠٠٤ الطبعة الثالثة -بريوت  - دار صادر -لسان العرب البن منظور   ٣٤
 .كرمي العقلعبد ال ناصر –يف عقيدة أهل السنة واجلماعة مباحث   ٣٥
  مفلح البن –املبدع   ٣٦
 .اإلسالم ابن تيميةشيخ  -الفتاوى جمموع   ٣٧

٣٨  
 - دار التراث - حتقيق أمحد حممد شاكر -احمللى باآلثار أليب حممد على بن أمحد الشهري بابن حزم 

 .-القاهرة
 .م١٩٨٥هـ ١٤٠٥ -آن مؤسسة علوم القر-خمتار الصحاح حملمد بن أيب بكر الرازي   ٣٩
  .القيم اجلوزية البن –السالكني مدارج   ٤٠
 .عثمان مجعة ضمريية –لدراسة العقيدة اإلسالمية مدخل   ٤١
  .إبراهيم بن حممد الربيكان للدكتور –لدراسة العقيدة اإلسالمية املدخل   ٤٢
 .٣١٢ص اإلسالمية الثقافة يف األساسية املرتكزات  ٤٣
 .١٤١٣ç الطبعة الثالثة -  دار لينة للنشر والتوزيع -جابر اجلزائرياملسجد وبيت املسلم، للشيخ أيب بكر   ٤٤
مسند اإلمام أمحد لإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ومعه املصعد األمحد والقول املسدد وذيل القول املسدد                  ٤٥



                                                                 

~  
  

١٥٨  

 الطبعة - بريوت   - دار الفكر    -راجعه وضبطه وعلق عليه وصنع فهارسه صدقي حممد مجيل العطار           
 .م١٩٩٤هـ ١٤١٤الثانية 

 .اإلسالم ابن تيمية شيخ –السنة النبوية منهاج   ٤٦
  .الندوة العاملية للشباب اإلسالمي إصدار –امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة املوسوعة   ٤٧
  .الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهللا تعاىل فضيلة –يف العقيدة نبذة   ٤٨
 .بن سلمان آل سعود سعود –السياسي يف اإلسالمي النظام   ٤٩
  .الشوكاين لإلمام –األوطار شرح منتقى األخبار نيل   ٥٠
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