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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 مقدمة

 -:  أما بعد وصحبو وسّلم أصبعُت .اغبمد  رب العاؼبُت وصلى هللا على دمحم وعلى آلو 
فإن األمر ابؼبعروف والنهي عن اؼبنكر فريضة من أعظم فرائض اإلسالم اؼبلقاة على عاتق كل 
مسلم. فيجب عليو أن أيمر أبؼبعروف وينهي عن اؼبنكر يف حدود استطاعتو إن كان صادقًا يف 

 .ادعائو لإلديان واإلسالم، وإال كان من أىل اػبسران اؼببُت 
قِّ َوتَػَوْاَصْوا َواَْلَعْصِر ِإفَّ َاإِلْنَسْاَف َلِفْي ُخْسٍر إالَّ اَلَِّذْيَن آَمنُػْوا َوَعِمُلْوا اَْلصَّْاحلَْاِت َوتَػَوْاَصْوا ِبَِحلَْ ﴿
 ِِ  [.ٖ-ٔ:﴾]العصراَْلصَّْبِ ِب
َهْوَف َعِن اَْلُمْنَكِر َوأُلَِئَك ُىُم  َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعْوَف ِإىْل َاخَلرِي َوَيَُْمُرْوَف ﴿ ِِبدلَْعُرْوِؼ َويَػنػْ

 [.ٗٓٔ﴾]آل عمران:اَْلُمْفِلُحْوفَ 
ومن سنة هللا أن يهلك األمم أبلذنوب واؼبعاصي إذا فشت فيهم وغلبت عليهم بسبب انعدام 

 اآلمرين ابؼبعروف الناىُت عن اؼبنكر .
 [.ٙ﴾  ]األنعام: َشْأانَْ ِمْن بَػْعِدِىْم قَػْرانً آَخرِْينَ فََأْىَلْكَنْاُىْم ِبُذنُػْوِِبِْم َوأَنْ ﴿
َصْوا وََكاْنُػْوا لُِعَن اَلَِّذْيَن َكَفُرْوا ِمْن َبِِنْ ِإْسَرْائِْيَل َعَلْى ِلَسْاِف َدْاُوُوَد َوِعْيَسْى ِاْبِن َمْرََيَ َذِلَك ِبَْا عَ ﴿

 [.ٜٚ﴾ ]اؼبائدة:َكٍر فَػَعُلْوُه لَِبْئَس َمْا َكاْنُػْوا يَػْفَعُلْوفَ يَػْعَتُدْوَف. َكاْنُػْوا اْل يَػتَػَنْاَىْوَف َعْن ُمنْ 
فاألمر ابؼبعروف والنهي عن اؼبنكر ىو الذي يضمن لكل أمة وصباعة أن تبقي قوية عزيزة 

فائزة جبناتو اليت  …متماسكة متعاونة يف الدنيا، وأن تكون انجية من عذاب هللا السرمدي يف اآلخرة
 لود.ُخلقت للبقاء واػب

وأعظمو شأاًن وأعاله قدراً  واؼبعروف الذي جيب األمر بو درجات متفاوتة يف األمهية والوجوب،
كما أن اؼبنكر الذي جيب النهي عنو درجات متفاوتة يف األمهية والوجوب  ىو "الدعوة إىل التوحيد"

قان ألن من أمر كذلك، وأعظمو شأاًن وأعاله قدرًا ىو "النهي عن الشرك" ومها متالزمان وال يفًت 
 "التوحيد" فقد ََني عن "الشرك" .

َْا أُِمْرُت َأْف َأْعُبَد َاهلَل َواْل ُأْشِرَؾ ِبِو ِإلَْيِو َأْدُعْوا َوِإلَْيِو َمآبِ ﴿  [.ٖٙ﴾ ]الرعد: ُقْل ِإَّنَّ
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دوأفضل حاالت اإلنسان ىو عند اىتدائو إىل اإلسالم والتوحيد،  : ىو الوحيد الذي يقدِّر وادلوحِّ
ما جاء يف الرسالة اإلؽبية من األخبار واألحكام ابلرضى والقبول،  ت هللا حّق قدرىا، ويتلقى كلآاي

فال يضّل يف الدنيا وال يشقي يف اآلخرة، ألن ىاديو ىو هللا عامل الغيب والشهادة الذي أحاط بكل 
 .شيء علماً 

 [.ٖٖٔ﴾  ]طو: َفَمِن اتػََّبَع ُىَدْاَي َفبْل َيِضلُّ َواْل َيْشَقىْ ﴿
 [.ٖٛ]البقرة:  ﴾ َفَمْن تَِبَع ُىَدْاَي َفبْل َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َواْل ُىْم ََيَْزنُػْوفَ ﴿

وأسوأ حاالت اإلنسان ىو عند ضاللو عن التوحيد، فإنو حينئذ يظل حائراً اتئها ال يستقيم على 
ر على فكره طريقة وال يثبت على مبدإ أو خلق كرمي، وتستويل عليو شياطُت اإلنس واعبن، وتسيط

وقلبو، فال يقدرحينئذ االستفاذة من كتاب هللا ومعرفة السبيل السوي للنجاة من شقوة الدنيا 
 . واآلخرة
 [.ٕٗ﴾ ]ىود: َمَثُل اَْلَفرِيْػَقْْيِ َكَاأَلْعَمْى َوَاأَلَصمِّ َواَْلَبِصرْيِ َواَْلسَِّمْيِع َىْل َيْسَتِوََيِْف َمَثبلً ﴿
 [.ٜٚٔ]األعراف:  ﴾َقُهْوَف ِِبَْا َوذَلُْم َأْعُْيٌ اْل يَػْبِصُرْوَف ِِبَْا َوذَلُْم آَذْاٌف اْل َيْسَمُعْوَف ِِبَاْ ذَلُْم قُػُلْوٌب اْل يَػفْ ﴿

وهللا العليم بطبائع البشر وأحوال القلوب مل خياطب أىل اإلشراك يف مبدإ األمر ابألحكام الفرعية 
أن يسلك طريقًا ُوصف لو قبل أن يصح وتنفيذ األوامر والنواىي ألن األعمي األصم يستحيل 

ويستعيد حّواسو اؼبفقودة .. ولكن هللا عّز وجّل أنزل ؽبم العقائد وبُّت ؽبم من اغبقائق ما أانر قلوََبم 
 وأنقذىم من العمي والصمم.

 [.ٙٗ]اغبج:  ﴾فَِإنػََّهْا اْل تَػْعَمْى األَْبَصْاُر َوَلِكْن تَػْعَمْى اَْلُقُلْوُب اََلِِتْ ِفْ اَْلُصُدْورِ ﴿
وىذا كتاب صغَت اغبجم عظيم النفع ُوضع للمسامهة يف األمر ابؼبعروف األكرب "التوحيد" والنهي 
عن اؼبنكر األكرب "الشرك" وقد روعيت فيو البساطة والتجنب عن التعقيد واالكتفاء ابلنصوص 

لديهم غالبًا معرفة جيدة ليست  الذين للمبتدئُت مناسباً  وذلك ليكون.الصرحية اكمة ما أمكن ذلك
 للغة العرب.

إّن األمة إذا زبّلت عن العمل بكتاب رَّبا وظّنت أّن اؼبصلحة  يف مسايرة الكّفار وتقليدىم 
وإرضائهم بسخط هللا .. فإّن انتساَبا بعد ذلك إىل اإلسالم ال يُنجيها من عذا هللا يف الدنيا 

 واآلخرة.
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ولقد جاء دوُر الدعاة إىل هللا إلنقاذ األّمة من اعباىلية اغبديثة، وليس أمام أصحاب الدعوة إىل 
اإلسالم يف ىذه اعباىلية الطاغية إال أن يشرعوا يف تعريف الناس حقيقة اإلسالم كما جاء بو ؿبّمد 

وحقيقة إسالمهم التقليدي االضطراري كي خيتاروا ألنفسهم أيهما شاءوا بعد معرفة الفرق بُت  ملسو هيلع هللا ىلص
 اإلسالمُت.. ! 

 [.ٕٗ﴾    ]األنفال: لِيَػْهِلَك َمْن َىَلَك َعْن بَػيَِّنٍة َوََيََْيْ َمْن َحيَّ َعْن بَػيَِّنةٍ ﴿
*  *  * 
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 ( خصائص األلوىيةٔبػاب )
 [.ٜٔ﴾   ]دمحم: ِإَلَو ِإاْل َاهللُ  فََاْعَلْم أَنَُّو الْ : ﴿قال هللا تعاىل
 )اإللػو( 

ىو الذي لو السلطة العليا على السموات واألرض، فُيعبد ابػبوف والرجاء والدعاء والتوكل  (ٔ)
 وغَت ذلك .

 والذي لو السلطة العليا يف تصريف حياة الناس فُيطاع وال يُعصى لو أمر .  (ٕ)
وهللا وحده ىو "اإللو" الذي لو السلطة العليا على السموات واألرض، ويستحّق أن يعبده الناس 

 ـبلصُت لو الدِّين، وأن يدعوه وحده ويتوكلوا عليو، ويرجوا رضبتو وخيافوا عذابو ويطمئنوا بذكره. 
 [.ٗٛ]الزخرف:  ﴾ِإَلٌو َوُىَو َاحْلَِكْيُم اَْلَعِلْيمُ  َوُىَو اَلَِّذْي ِفْ اَْلسََّمْاِء ِإَلٌو َوِفْ َاأَلْرضِ قال هللا تعاىل: ﴿
َواْل َتْدُع َمَع َاهلِل ِإذَلًا آَخَر اْل ِإَلَو ِإاْل ُىَو ُكلُّ َشْيٍء َىاِْلٌك ِإاْل َوُجَهُو َلُو َاحْلُْكُم وقال تعاىل: ﴿
 [.ٛٛ﴾]القصص: َوِإلَْيِو تُػْرَجُعْوفَ 

 [.ٙ٘﴾ ]األعراف: َطَمعاً َوْاْدُعْوُه َخْوفاً وَ وقال تعاىل: ﴿
َْا ُىَو ِإَلٌو َوْاِحٌد فَِإََيَْي فَاَْرَىبُػْوفَ وقال تعاىل: ﴿  [.ٔ٘]النحل:  ﴾َوقَْاَؿ َاهللُ اْل تَػتَِّخُذْوا ِإذَلَْْيِ ِاثْػنَػْْيِ ِإَّنَّ
 [.ٕٛ﴾]الرعد:َأاْل ِبذِْكرَِاهلِل َتْطَمِئنُّ اَْلُقُلْوبُ وقال تعاىل:﴿

وهللا وحده ىو "اإللو" الذي لو السلطة العليا يف تصريف حياة الناس، ويستحّق أن يطيعوا أوامره 
وجيتنبوا نواىيو، ويتلقوا منو التحليل والتحرمي ويرجعوا إىل حكمو يف كل شأن من شئون اغبياة الفردية 

 واعبماعة . 
 [.ٗٛ]الزخرف:  ﴾َوِفْ َاأَلْرِض ِإَلٌو َوُىَو َاحْلَِكْيُم اَْلَعِلْيمُ  َوُىَو اَلَِّذْي ِفْ اَْلسََّمْاِء ِإَلوٌ قال هللا تعاىل: ﴿

ََذ ِإذَلَُو َىَوْاهُ وقال تعاىل: ﴿  [ .ٖٗ﴾ ]الفرقان: َأرَأَْيَت َمْن اِتَّ
ْيِن َمْاََلْ َيََْذْف ِبِو َاهللُ وقال تعاىل: ﴿ ـْ ذَلُْم ُشرََكْاُء َشَرُعْوا ذَلُْم ِمَن اَْلدِّ  [.ٕٔ ﴾ ]الشورى:َأ

وهللا سبحانو وتعاىل ليس لو شريك يف ملكو وسلطانو وال شبيو لو يف أظبائو وصفاتو. وتستلزم 
 صفاتو العليا أن يكون وحده اإللو اؼبعبود اؼبطاع ألنو : 

 

 أواًل  : الخالق إال هللا
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 [.ٙٔ﴾ ]الرعد: اَْلَقهَّْارُ ُقِل َاهللُ َخاِْلُق ُكلِّ َشْيٍء َوُىَو اَْلَوْاِحُد قال هللا تعاىل: ﴿
ُتُكْم ّتَّ َُيِْيْيُكْم َىْل ِمْن ُشرََكاِْئُكْم َمْن يَػْفَعُل ِمنْ وقال تعاىل: ﴿  هللاُ اَلَِّذْي َخَلَقُكْم ّتَّ َرزََقُكْم ّتَّ ُُيِيػْ

 [.ٓٗ﴾ ]الروم: َذِلُكْم ِمْن َشْيٍء ُسْبَحاْنَُو َوتَػَعْاىَلْ َعمَّْا ُيْشرُِكْوفَ 
َخَلَق اَْلسََّمَوْاِت ِبَغرْيِ َعَمٍد تَػَرْونَػَهْا َوأَْلَقْى ِفْ َاأَلْرِض َرَوْاِسَي َأْف َّتِْيَد ِبُكْم َوَبثَّ اىل: ﴿وقال تع

. ىَ  َهْا ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َكِرَيٍْ َنْا ِفيػْ َهْا ِمْن ُكلِّ َدْابٍَّة َوأَنْػَزْلَنْا ِمَن اَْلسََّمْاِء َمْاٍء فَأَنْػبَػتػْ ْلُق َاهلِل فََأرُْوِنْ َذْا خَ ِفيػْ
 [.ٔٔ-ٓٔ﴾ ]لقمان: َمْاَذْا َخَلَق اَلَِّذْيَن ِمْن ُدْونِِو َبْل اَْلظّاِْلُمْوَف ِفْ ِظبْلٍؿ ُمِبْْيٍ 

ْوا نِْعَمِة َاهلِل اْل ُُتُْصْوَىْا ِإفَّ وقال تعاىل: ﴿ َاهللَ  َأَفَمْن ََيُْلُق َكَمْن اْل ََيُْلُق َأَفبْل َتذَكَُّرْوَف.َوِإْف تَػُعدُّ
ََيُْلُقْوَف َشْيئًا َوُىْم َلَغُفْوٌر رَِحْيٌم. َوَاهلُل يَػْعَلُم َمْا ُتِسرُّْوَف َوَمْا تُػْعِلنُػْوَف. َواَلَِّذْيَن َيْدُعْوَف ِمْن ُدْوِف َاهلِل اْل 

َعثُػْوفَ  ُر َأْحَيْاٍء َوَمْا َيْشُعُرْوَف َأََيَْف يُػبػْ  [.ٕٔ-ٚٔ﴾ ]النحل: َُيَْلُقْوَف. َأْمَوْاٌت َغيػْ
 اثنياً : ال مالك إال هللا :

نَػُهَمْا َوَمْا َُتَْت اَْلثػََّرْى. َوِإْف ََتَْهْر قال هللا تعاىل: ﴿ َلُو َمْا ِفْ اَْلسََّمَوْاِت َوَمْا ِفْ َاأَلْرِض َوَمْا بَػيػْ
 [.ٚ﴾       ]طو: ِِبَْلَقْوِؿ فَِإنَُّو يَػْعَلُم اَْلِسرَّ َوَأْخَفىْ 

ِلَمْن َمْا ِفْ اَْلسََّمَوْاِت َوَاأَلْرِض ُقْل هلِل َكَتَب َعَلْى نَػْفِسِو اَْلرَّْٔتََة لََيْجَمَعنَُّكْم  ُقلْ وقال تعاىل: ﴿
ِفْ اَْللَّْيِل  ِإىَلْ يَػْوـِ اَْلِقَيْاَمِة اْل رَْيَب ِفْيِو اَلَِّذْيَن َخِسُرْوا أَنْػُفَسُهْم فَػُهْم اْل يُػْؤِمنُػْوَف. َوَلُو َمْا َسَكنَ 

 [.ٖٔ﴾   ]األنعام:اَْلنػََّهْاِر َوُىَو اَْلسَِّمْيُع اَْلَعِلْيمُ وَ 
ُقْل اُْدُعْوا اَلَِّذْيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدْوِف هللِا اْل َُيِْلُكْوَف ِمثْػَقْاَؿ َذرٍَّة ِفْ اَْلسََّمَوْاِت َواْل ِفْ وقال تعاىل:﴿

ُهْم  َفُع اَْلشََّفْاَعُة ِعْنَدُه ِإاْل ِلمَ  ِمنْ َاأَلْرِض َوَمْا ذَلُْم ِفْيِهَمْا ِمْن ِشْرٍؾ َوَمْا َلُو ِمنػْ ْن َأِذَف َظِهرْيٍ. َواْل تَػنػْ
 [.ٖٕ﴾          ]سبأ: َلوُ 

 

 اثلثا : ال رازؽ إال هللا
ِة اَْلَمِتْْيِ قال هللا تعاىل: ﴿  [.ٚ٘]الذارايت:  ﴾ِإفَّ هللاَ ُىَو اَْلرَّزَّْاُؽ ُذْو اَْلُقوَّ

ُمْستَػَقرَُّىْا َوُمْستَػْوَدَعَهْا ُكلّّ ِفْ  َوَمْا ِمْن َدْاِبٍة ِفْ َاأَلْرِض ِإاْل َعَلْى َاهلِل رِْزقُػَهْا َويَػْعَلُم ﴿ وقال تعاىل:
 [.ٙ﴾ ]ىود: ِكَتْاٍب ُمِبْْيٍ 
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ِإفَّ اَلَِّذْيَن تَػْعُبُدْوَف ِمْن ُدْوِف َاهلِل اْل ُيِْلُكْوَف َلُكْم رِْزقًا فَاَبْػتَػُغْوا ِعْنَد َاهلِل اَْلِرْزَؽ وقال تعاىل: ﴿
 [.ٚٔ﴾ ]العنكبوت: َجُعْوفَ َوَاْعُبُدْوُه َوَاْشُكُرْوا َلُو ِإلَْيِو تُػرْ 

َاهلُل اَلَِّذْي َخَلَق اَْلسََّمَوْاِت َوَاأَلْرِض َوأَنْػَزَؿ ِمَن اَْلسََّمْاِء َمْاًء فََأْخَرَج ِبِو ِمَن وقال تعاىل: ﴿
َلُكْم َاألَنْػَهْاَر. َوَسخََّر َلُكْم اَْلثََّمَرْاِت رِْزقًا َلُكْم َوَسخََّر َلُكْم اَْلُفْلَك لَِتْجِرَي ِفْ اَْلَبْحِر ِبَِْمرِِه َوَسخََّر 

ْعَمَت َوِإْف تَػُعّدوا نِ اَْلشَّْمَس َواَْلَقَمَر َدآئِبَػْْيِ َوَسخََّر َلُكْم اَْللَّْيَل َواَْلنػََّهْاَر َوآََتُْكْم ِمْن ُكلِّ َمْا َسأَْلُتُمْوُه 
 [.ٖٗإبراىيم: ﴾ ]َاهلِل اْل ُُتُْصْوَىْا ِإفَّ َاإِلْنَسْاَف َلظَُلْوـٌ َكفَّْارٌ 

 

 رابعا : ال انفع وال ضارّ إال هللا
َسْسَك َاهلُل ِبُضرٍّ َفبْل َكْاِشَ  َلُو ِإاْل ُىَو َوِإْف َُيَْسْسَك َخَرْيٍ فَػُهَو َعَلْى  َوِإْف ُيَْ قال هللا تعاىل: ﴿
 [.ٚٔ﴾ ]األنعام: ُكلِّ َشْيٍء َقِديْػرٌ 

ِمْن َرْٔتٍَة َفبْل ُِمِْسَك ذَلَْا َوَمْا ُُيِْسْك َفبْل ُمْرِسَل َلُو ِمْن بَػْعِدِه َمْا يَػْفَتِح َاهلُل ِلْلَنْاِس وقال تعاىل: ﴿
 [.ٕ﴾ ]فاطر: َوُىَو اَْلَعزِيْػُز َاحْلَِكْيمُ 
ْم َضرّاً َوَاِتََُّذْوا ِمْن ُدْونِِو آذِلًَة اْل ََيُْلُقْوَف َشْيئًا َوُىْم َُيَْلُقْوَف َواْل َُيِْلُكْوَف ألَنْػُفِسهِ وقال تعاىل: ﴿

 [ .ٖ﴾ ]الفرقان: َواْل نَػْفعاً َواْل َُيِْلُكْوَف َمْوَتً َواْل َحَيْاًة َواْل ُنُشْوراً 
ُقْل اْل َأْمِلُك لِنَػْفِسْي نَػْفعًا َواْل َضّرًا ِإاْل َمْا َشْاَء َاهلُل َوَلْو ُكْنُت َأْعَلُم اَْلغَْيَب وقال تعاىل: ﴿

ٌر ِلَقْوـٍ يُػْؤِمنُػْوفَ اَلْسَتْكثَػْرُت ِمَن َاخْلَرْيِ   [.ٛٛٔ]األعراف:  ﴾َوَمْا َمسَِِّنْ اَْلسُّْوُء ِإْف َأاَنْ ِإاْل َنِذيْػٌر َوَبِشيػْ
 [.ٖٔ]الزمر:  ﴾ِإنََّك َميٌِّت َوِإنػَُّهْم َميػَّتُػْوَف. ّتَّ ِإنَُّكْم يَػْوـَ اَْلِقَيْاَمِة ِعْنَد رَبُِّكْم َِتَْتِصُمْوفَ وقال تعاىل: ﴿
قال: }ال تطروين كما أطرت النصاري ابن مرمي، إمنا  ملسو هيلع هللا ىلصطاب  هنع هللا يض أن رسول هللا عن عمر بن اػب

 أان عبد فقولوا عبد هللا ورسولو{.]متفق عليو[.
 

 : ال حاكم وال مشرع إال هللا  خامسا
ْيُن اَْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثَػَر اَْلنََّاِس ِف َاحْلُْكُم ِإاْل هلِل َأَمَر َأاْل تَػْعُبُدْوا ِإاْل إِ قال هللا تعاىل: ﴿ ِإََيُْه َذِلَك اَْلدِّ

 [ٓٗ﴾]يوسف: اْل يَػْعَلُمْوفَ 
ُغْوَف َوَمْن َأْحَسُن ِمَن َاهلِل ُحْكماً ِلَقْوـٍ يُػْوِقنُػْوفَ وقال تعاىل: ﴿  [.ٓ٘]اؼبائدة: ﴾ َأَفُحْكَم َاْْلَْاِىَلَيِة يَػبػْ
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﴾   َعَلْى َشرِيْػَعٍة ِمَن َاأَلْمِر فَاتَِّبْعَهْا َواْل تَػتَِّبْع َأْىَوْاَء اَلَِّذْيَن اْل يَػْعَلُمْوفَ ّتَُ َجَعْلَنْاَؾ وقال تعاىل: ﴿
 [.ٛٔ]اعباثية: 

ْلَخاْئِِنْْيَ ِإاَنْ أَنْػَزْلَنْا ِإلَْيَك اَْلِكَتْاَب ِبَِحْلَقِّ لَِتْحُكَم بَػْْيَ اَْلنَّْاَس ِبَْا َأرَْاَؾ َاهلُل َواْل َتُكْن لِ وقال تعاىل: ﴿
 [.٘ٓٔ﴾ ]النساء: َخِصْيماً 

ُهْم َمْن َىَدْى وقال تعاىل: ﴿ َوَلَقْد بَػَعثْػَنا ِف ُكلِّ أُمٍَّة رَُّسواًل َأِف اْعُبُدوا هللَا َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت َفِمنػْ
ُرْوا َِفْ َاأَلْرِض فَ  ُهْم َمْن َحقَّْت َعَلْيِو اَْلضَّبْلَلُة َفِسيػْ ِبْْيَ َاهلُل َوِمنػْ ﴾  اَْنظُُرْوا َكْيَ  َكْاَف َعْاِقَبُة اَْلُمَكذِّ

 [ .ٖٙ]النحل: 
ْر ِعَبْاِد. وقال تعاىل: ﴿ َوالَِّذيَن اْجتَػنَػُبوا الطَّاُغوَت َأْف يَػْعُبُدوَىا وأانبوا ِإىَل هللِا ذَلُُم ْالُبْشَرى فَِبشِّ

﴾ َنُو ُأْولَِئَك اَلَِّذْيَن َىَدْاُىُم َاهلُل َوُأْولَِئَك ُىْم ُأْوُلْوا َاألَْلَبْابِ اَلَِّذْيَن َيْسَتِمُعْوَف اَْلَقْوَؿ فَػيَػتَِّبُعْوَف َأْحسَ 
 [.ٛٔ-ٚٔ]الزمر: 

ْيِن َقْد تَػبَػْيََّ اَْلرُّْشُد ِمَن اَْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر ِِبلطَّاُغوِت َويُػْؤِمْن ِِبهلِل وقال تعاىل: ﴿ اْل ِإْكَرْاَه ِفْ اَْلدِّ
ْيٌع َعِلْيٌم. َاهلُل َوِلُّ اَلَِّذْيَن آَمنُػْوا َُيْرُِجُهْم فَػَقِد اْسَتْمسَ  ـَ ذَلَْا َوَاهلُل َسَِ ِمَن َك ِِبْلُعْرَوِة ْالُوثْػَقى الَْنِفَصا

ِإىَلْ اَْلظُُّلَمْاِت ُأْولَِئَك اَْلظُُّلَمْاِت ِإىَلْ اَْلنػُّْوِر َواَلَِّذْيَن َكَفُرْوا َأْولَِيْاُؤُىْم اَْلطَْاُغْوُت َُيْرُِجْونَػُهْم ِمَن اَْلنػُّْوِر 
َهْا َخاِْلُدْوفَ   [.ٕٚ٘-ٕ٘٘﴾ ]البقرة: َأْصَحْاُب اَْلنَّْاِر ُىْم ِفيػْ

فمن عرف ىذه الصفات وعلم أن هللا وحده ىو اػبالق اؼبالك الرزاق النافع الضار اغباكم اؼبدبر 
ن يستسلم ألوامره كاستسالم ألمر ىذا العامل .. فإنو جيب عليو أن خيلص العبادة والطاعة ، وأ

 الوجود الكوين ألوامرهللا . 
ِإفَّ رَبَُّكْم َاهلُل اَلَِّذْي َخَلَق اَْلسََّمَوْاِت َوَاأَلْرِض ِفْ ِسَتِة َأََيْـٍ ّتَّ اْستَػَوْى َعَلْى قال هللا تعاىل: ﴿

شَّْمَس َواَْلَقَمَر َواَْلنُُّجْوـَ ُمَسخََّرْاٌت ِبَِْمرِِه َأاْل َلُو َاخْلَْلُق اَْلَعْرِش يُػْغِشْي اَْللَّْيَل اَْلنػََّهْاَر َيْطُلُبُو َحِثْيثًا َواَلْ 
 [.ٗ٘﴾ ]األعراف: َوَاأَلْمُر تَػَبْاَرَؾ َاهللُ َربَّ اَْلَعاَْلِمْْيَ 

ُغْوَف َوَلُو َأْسَلَم َمْن ِفْ اَْلسََّمَوْاِت َوَاأَلْرِض وقال تعايل: ﴿ َر ِدْيَن َاهلِل يَػبػْ َطْوعًا وََكْرىًا َوِإلَْيِو َأفَػَغيػْ
 [ٖٛ﴾ ]آل عمران: يُػْرَجُعْوفَ 

ُتَسبُِّح َلُو اَْلسََّمَوْاُت اَْلسَّْبُع َوَاأَلْرُض َوَمْن ِفْيِهنَّ َوِإْف ِمْن َشْيٍء ِإاْل ُيَسبُِّح  ِبَْمِدِه وقال تعايل: ﴿
 [ .ٗٗ﴾  ]اإلسراء: َغُفْوراً َوَلِكْن اْل تَػْفَقُهْوَف َتْسِبْيَحُهْم ِإنَُّو َكْاَف َحِلْيماً 
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َأَلَْ تَػَر َأفَّ َاهلَل َيْسُجُد َلُو َمْن ِفْ اَْلسََّمَوْاِت َوَمْن ِفْ َاأَلْرِض َواَْلشَّْمَس َواَْلَقَمَر وقال تعاىل: ﴿
ٌر حَ  َوْاَب وََكِثرٌي ِمَن اَْلنَّْاِس وََكِثيػْ قَّ َعَلْيِو اَْلَعَذْاَب َوَمْن يُِهِن َاهلُل َفَماْ َواَْلنُُّجْوـَ َوَاْْلَِبْاَؿ َواَْلشََّجَر َواَْلدَّ

 [.ٛٔ﴾      ]اغبج: َلُو ِمْن ُمْكرِـٍ ِإفَّ َاهلَل يَػْفَعُل َمْا َيَشْاءُ 
واليعرض عن اإلسالم وإخالص العبادة والطاعة ، ويرضى بعبادة الشركاء واألنداد من دون هللا 

 زيلية، وأولئك جزاؤىم اػبلود يف انر جهنم. إال الغافلون عن آايت هللا الكونية والتنْ 
 وقد بُّت هللا تعاىل يف كتابو أَّنم شّر اػبليقة، وأَّنم أضّل من األنعام . 

 َوَلَقْد َذرَْأاَنْ ِْلََهنََّم َكِثرْيًا ِمَن َاْلِْنَّ َوَاإِلْنِس ذَلُْم قُػُلْوٌب اْل يَػْفَقُهْوَف ِِبَْا َوذَلُْم َأْعُْيٌ قال هللا تعاىل: ﴿
﴾ اَْلغَْاِفُلْوفَ  اْل يُػْبِصُرْوَف ِِبَْا َوذَلُْم آَذْاٌف اْل َيْسَمُعْوَف ِِبَْا ُأْولَِئَك َكَاألَنْػَعاْـِ َبْل ُىْم َأَضلُّ ُأْولَِئَك ُىمُ 

 [ .ٜٚٔ]األعراف: 
َاحْلَقِّ َوِإْف يَػَرْوا ُكلَّ آيٍَة اْل َسَأْصِرُؼ َعْن آََيِْتْ اَلَِّذْيَن يَػَتَكبػَُّرْوَف ِفْ َاأَلْرِض ِبَغرْيِ وقال تعايل: ﴿

ْوُه َسِبْيبًل َذِلَك يُػْؤِمنُػْوا ِِبَْا َوِإْف يَػَرْوا َسِبْيَل اَْلرُّْشِد اْل يَػتَِّخُذْوُه َسِبْيبًل َوْإِف يَػَرْوا َسِبْيَل اَْلَغيِّ يَػتَِّخذُ 
َهْا َغْاِفِلْْيَ  بُػْوا ِِبََيْتَِنْا وََكاْنُػْوا َعنػْ  [ .ٙٗٔ﴾ ]األعراف: ِِبَنػَُّهْم َكذَّ

ـْ َُتَْسُب َأفَّ َأْكثَػَرُىْم وقال تعاىل: ﴿ ََذ ِإذَلَُو َىَوْاُه َأفَأَْنَت َتُكْوُف َعَلْيِو وَِكْيبًل. َأ َت َمْن اِتَّ ٍِ َأرََأْي
 [.ٗٗ-ٖٗ﴾  ]الفرقان: َيْسَمُعْوَف َأْو يَػْعِقُلْوَف ِإْف ُىْم ِإاْل َكَاألَنْػَعاْـِ َبْل ُىْم َأَضلُّ َسِبْيبلً 

َوَعَرْضَنْا َجَهنََّم يَػْوَمِئٍذ لِْلَكْاِفرِْيَن َعْرضاً. اَلَِّذْيَن َكاَْنْت َأْعيُػنُػُهْم ِفْ ِغطَْاٍء َعْن وقال تعاىل: ﴿
ُعْوَف ََسْعاً   [ .ٔٓٔ﴾ ]الكهف: ِذْكِرْي وََكاْنُػْوا اْلَيْسَتِطيػْ

 
*  *  * 
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 ( حق هللا على العباد ٕبػاب ) 
 حق هللا على العباد أن يعبدوه وال يشركوا بو شيئاً . 

 [.ٙ٘﴾ ]الذارايت: َوَمْا َخَلْقُت َاْلِْنَّ َوَاإِلْنَس ِإاْل لِيَػْعُبُدْوفِ قال تعاىل: ﴿
 [.ٖٙ]النساء:  ﴾َواْعُبُدوا اّلّلَ َواَل ُتْشرُِكوا ِبِو َشْيئاً وقال تعاىل: ﴿
 [.ٖٕ]اإلسراء:﴾ ُبُدْوا ِإاْل ِإََيْهُ َوَقَضْى رَبَُّك َأاْل تَػعْ وقال تعاىل:﴿

فقال:}اي معاد، أتدري ما حق  على ضبار، ملسو هيلع هللا ىلصكنت رديف النيب  عن معاد بن جبل  هنع هللا يض قال:
هللا على العباد، وما حّق العباد على هللا؟، فقلت: هللا ورسولو أعلم. قال: }حّق هللا على العباد أن 

 بو شيئاً، وحق العباد على هللا أن ال يعّذب من ال يشرك بو شيئًا{ . ]متفق عليو[. يعبدوه واليشركوا
ومن أّدى ذلك  صار من اؼبخلصُت الذين أخلصوا دينهم   ىذا ىو حق هللا على عباده،

 وامتثلوا دبا أمره يف كتابو . 
يَن ُحنَػَفاءَ َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَػْعُبُدوا هللاَ ُُمِْلصِ قال هللا تعاىل: ﴿  [.٘﴾ ]البينة: َْي َلُو الدِّ

ْيُن اَ وقال تعاىل: ﴿ ْيَن َأاْل هلِل اَْلدِّ ﴾ خْلَاِْلصُ ِإانَّْ أَنْػَزْلَنْا ِإلَْيَك اَْلِكَتْاَب ِبَِحْلَقِّ فََاْعَبِد َاهلَل ُُمِْلصاً َلُو اَْلدِّ
 [ .ٖ-ٕ]الزمر: 

ُتْم ِمْن ُدْونِوِ ُقْل َاهلَل َأْعُبُد ُُمِْلصاً لَ وقال تعاىل: ﴿  [.٘ٔ-ٗٔ﴾ ]الزمر: ُو ِدْيِِنْ. فََاْعُبُدْوا َمْا ِشئػْ
ْيَن َوَلْو َكرَِه اَْلَكْاِفُرْوفَ وقال تعاىل: ﴿  [.ٗٔ﴾ ]غافر: فََاْدُعْوا َاهلَل ُُمِْلِصْْيَ َلُو اَْلدِّ

والطواغيت  : ىو كل من أخلص دينو  وكفر بعبادة اآلؽبةوادلسلموىذا ىو اإلسالم اؼبأمور بو، 
 من دون هللا .

ِر اَْلُمْخِبتْْيَ قال هللا تعاىل: ﴿  [.ٖٗ﴾ ]اغبج: فَِإذَلُُكْم ِإَلٌو َوْاِحٌد فَػَلُو َأْسِلُمْوا َوَبشِّ
َا أُْنِزَؿ ِبِعْلِم هللِا َوَأْف الَّ ِإَلَو ِإالَّ ُىَو فَػَهْل أَنْػُتْم مُّْسِلُموفَ وقال تعاىل: ﴿  [.ٗٔ]ىود:  ﴾فَاْعَلُموا َأَّنَّ
َْا ِإذَلُُكْم ِإَلٌو َوْاِحٌد فَػَهْل أَنْػُتْم ُمْسِلُمْوفَ وقال تعاىل: ﴿ َْا يُػْوَحْى ِإَِلَّ َأَّنَّ  [.ٛٓٔ]األنبياء:  ﴾ُقْل ِإَّنَّ
 [.ٔٛ﴾ ]النحل: َكَذِلَك يَِتمُّ نِْعَمَتُو َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم ُتْسِلُمْوفَ وقال تعاىل: ﴿

إمنا جاء ابإلسالم، وأن خيلص العبادة ، ودعا الناس إىل  وكل رسول من رسل هللا عليهم السالم
 شهادة أن ال إلو إال هللا .



 التوحيد على ضوء الكتاب والسنة ُدروٌس في

~ 11 ~ 

 ﴾﴿َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن قَػْبِلَك ِمْن رَُّسوٍؿ ِإالَّ نُوِحي ِإلَْيِو أَنَُّو اَل ِإَلَو ِإالَّ َأاَن فَاْعُبُدوفِ قال هللا تعاىل: 
 [.ٕ٘]األنبياء: 

 [.ٖٙ]النحل:  ﴾َعثْػَنا ِف ُكلِّ أُمٍَّة رَُّسواًل َأِف اْعُبُدوا هللَا َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ َوَلَقْد بػَ  وقال تعاىل: ﴿
 [.ٗٔ]فصلت:  ﴾ِإْذَجْاَءتْػُهُم اَْلرُُّسُل ِمْن بَػْْيِ أَْيِدْيِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َأاْل تَػْعُبُدْوا ِإاْل هللاَ وقال تعاىل: ﴿

هللا، وأنو رَّبم وخالقهم ورازقهم ومدبر أمرىم وأمر الكون من وقد كان اؼبشركون يقّرون بوجود 
حوؽبم. وؽبذا مل يكونوا ينكرون "أن يعبد هللا" وإمنا كانوا ينكرون "أن يعبد هللا وحده" فأصبحوا بذلك  

 كافرين.
ِِبآلِخَرِة َوِإَذا ذُِكَر الَِّذيَن  َوِإَذا ذُِكَر هللاُ َوْحَدُه اْْشََأزَّْت قُػُلوُب الَِّذيَن اَل يُػْؤِمُنوفَ قال هللا تعاىل: ﴿

 [.٘ٗ﴾ ]الزمر: ِمْن ُدونِِو ِإَذا ُىْم َيْستَػْبِشُروفَ 
َذِلُكْم ِِبَنَُّو ِإَذْا ُدِعَي َاهلَل َوْحَدُه َكَفْرُُتْ َوِإْف ُيْشَرْؾ بِِو تُػْؤِمنُػْوا فََاحْلُْكُم هلِل اَْلَعِليِّ وقال تعاىل: ﴿

 [.ٕٔ﴾ ]غافر: اَْلَكِبرْيِ 
تَػَنْا لِنَػْعُبَد َاهلَل َوْحَدُه َوَنَذَر َمْا َكْاَف يَػْعُبُد آَِبُْؤانَْ قال تعاىل: ﴿و   [.ٓٚ﴾ ]األعراف: قَاُْلْوا َأِجئػْ

فَػَلمَّا رََأْوا ِبََْسَنا قَاُلوا آَمنَّا ِِبهلِل َوْحَدُه وََكَفْراَن ِبَا ُكنَّا بِِو ُمْشرِِكَْي. فَػَلْم َيُك وقال تعاىل: ﴿
َفعُ  ﴾ َكْاِفُرْوفَ ُهْم ِإُْيَاْنُػُهْم َلمَّْا رََأْوا ِبََْسَنْا، ُسنََّت َاهلِل اَلَِِّتْ َقْد َخَلْت ِفْ ِعَبْاِدِه َوَخِسَر ُىَناِْلَك اَلْ يَػنػْ

 [ .٘ٛ-ٗٛ]غافر: 
وقد فطر هللا الناس على اإلسالم وعبادتو بال شريك، ولكنهم يضّلون بفعل الشياطُت فيعبدون 

 مع هللا غَته .
ْيِن َحِنْيفًا ِفْطَرتَ ال هللا تعاىل: ﴿ق َهْا اْل تَػْبِدْيَل خِلَْلِق  فََأِقْم َوْجَهَك لْلدِّ َاهلِل اَلَِِّتْ َفَطَر اَْلنَّْاَس َعَليػْ

ْيُن اَْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثَػَر اَْلنَّْاِس اْل يَػْعَلُمْوَف. ُمِنْيِبْْيَ ِإلَْيِو َواَتػَُّقْوهُ  َوَأِقْيُمْوا اَْلصَّبْلَة َواْل  َاهلِل َذِلَك اَْلدِّ
]الروم:  ﴾َفرُِحْوفَ َتُكْونُػْوا ِمَن اَْلُمْشرِِكْْيَ. ِمَن اَلَِّذْيَن فَػرَّقُػْوا ِديْػنَػُهْم وََكاْنُػْوا ِشَيعًا ُكلُّ ِحْزٍب ِبَْا َلَدْيِهْم 

ٖٓ-ٖٕ. ] 
ـَ ِمْن ظُُهْورِىِ وقال تعاىل: ﴿ ْم ُذرِّيَػتَػُهْم َوَأْشَهَدُىْم َعَلْى أَنْػُفِسِهْم أََلْسُت َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمْن َبِِنْ آَد

ْوُلْوا يَػْوـَ اَْلِقَيْاَمِة ِإانَّْ ُكنَّْا َعْن َىَذْا َغْاِفِلْْيَ. أَ  ًِ َْا َأْشَرَؾ ِبَربُِّكْم، قَاُْلْوا بَػَلْى َشِهْداَنْ، َأْف َتُق ْوتَػُقْوُلْوا ِإَّنَّ
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ُل َاآلََيِْت َوَلَعلَُّهْم آَِبُْؤاَنْ ِمْن قَػْبُل وَُكنَّْا ذُ  رِّيًَة ِمْن بَػْعِدِىْم َأفَػتُػْهِلُكَنْا ِبَْا فَػَعَل اَْلُمْبِطُلْوَف.وََكَذِلَك نُػَفصِّ
 [ .ٗٚٔ-ٕٚٔ﴾ ]األعراف: يَػْرِجُعْوفَ 

قال: }يقول هللا تبارك وتعاىل ألىون أىل النار عذااًب لو كانت لك  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس  هنع هللا يض أن النيب 
الدنيا وما فيها أكنت مفتدايً َِبا، فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أىون من ىذا وأنت يف صلب 

 آدم أن ال تشرك، فأبيت إال الشرك{. ]رواه مسلم[.
قال: }كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانو أو ينصرانو  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب ىريرة  هنع هللا يض أن رسول هللا 

 أو ديجسانو{. ]متفق عليو[. 
أن هللا قال: "وإين خلقت عبادي حنفاء   ملسو هيلع هللا ىلصوجاء يف حديث عياص بن ضبار  هنع هللا يض عن رسول هللا 

 . [رواه مسلم]ا أحللت ؽبم". كلهم وإَّنم أتتهم الشياطُت فاجتالتهم عن دينهم وحّرمت عليهم م
: "إن هللا مسح صلب آدم فاستخرج منو نسمة ىو خالقها إىل قاؿ ابن عباس رضي هللا عنهما

 يوم القيمة، فأخذ منهم ميثاق أن يعبدوه وال يشركوا بو شيئاً" .
 

*   *   * 
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 ( العبػادة ٖبػاب ) 
لعالء أحد وغلبتو ٍب يْنزل لو عن حريتو  : ىي غاية التذلل واػبضوع أي أن يدعن اؼبرءالعبادة

 واستقاللو ويًتك إزاءه كل اؼبقاومة والعصيان وينقاد لو انقياداً. وأمثلة ذلك ..
 يقال اإلنسان اؼبملوك اؼبغلوب على أمره "عبدا" ألنو خضع وذّل لغَته . (ٔ)

ََيْتَِنْا َوُسْلطَْاٍف ُمِبْْيٍ. ِإىَلْ ِفْرَعْوَف َوَمئِليِو ّتَّ َأْرَسْلَنْا ُمْوَسْى َوَأَخْاُه َىْاُرْوَف ِبِ ﴿قال هللا تعاىل:
 [.ٚٗ-٘ٗ]اؼبؤمنون:  ﴾ُدْوفَ فََاْسَتْكبَػُرْوا وََكاْنُػْوا قَػْوماً َعاِْلْْيَ. فَػَقاُْلْوا أَنُػْؤِمُن لَِبَشَرْيِن ِمْثِلَنْا َوقَػْوَمُهَمْا لََنْا َعاْبِ 

 [.ٕٕ﴾ ]الشعراء: ْا َعَليَّ َأْف َعبَّْدَت َبِِنْ ِإْسَراْئِْيلَ َوتِْلَك نِْعَمٌة َّتُنػُّهَ وقال تعاىل:﴿
وكذلك إذا أطاع اؼبرء أحداً غَته ـبتاراً واعتقد أوامره واجبًة عليو فقد عبده، ألنو ذّل وخضع  (ٕ)

 لو ابختياره . 
ـَ َأاْل تَػْعُبُدْوا قال هللا تعاىل: ﴿  اَْلشَّْيطَْاَف ِإنَُّو َلُكْم َعُدوّّ ُمِبْْيٌ. َوَأِف َأَلَْ َأْعَهْد ِإلَْيُكْم ََيْ َبِِنْ آَد

 [.ٔٙ-ٓٙس: ﴾ ]ياْعُبُدْوِنْ َىَذْا ِصَرْاٌط ُمْسَتِقْيمٌ 
ُاْحُشُرْوا اَلَِّذْيَن ظََلُمْوا َوَأْزَوْاَجُهْم َوَمْا َكاْنُػْوا يَػْعُبُدْوَف ِمْن ُدْوِف َاهلِل فَاَْىُدْوُىْم ِإىَلْ وقال تعاىل: ﴿

َأقْػَبَل َاْلَِْحْيِم. َوِقُفْوُىْم ِإنػَُّهْم َمْسئُػْوُلْوَف. َماَْلُكْم اْل تَػَنْاَصُرْوَف. َبْل ُىْم اَْليَػْوـَ ُمْسَتْسِلُمْوَف. وَ  ِصَرْاطِ 
ُتْم ََتْتُػْونَػَنْا َعِن اَْلَيِمْْيِ. قَاُْلْوا َبلْ  َلَْ َتُكْونُػْوا ُمْؤِمِنْْيَ.  بَػْعُضُهْم َعَلْى بَػْعٍض يَػَتَسْاَءُلْوَف. قَاُْلْوا ِإنَُّكْم ُكنػْ

ُتْم قَػْوماً طَْاِغْْيَ   [.ٖٓ-ٕٕ﴾ ]الصافات: َوَمْا َكْاَف لََنْا َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلطَْاٍف َبْل ُكنػْ
َُذوا َأْحَبارَُىْم َورُْىَبانَػُهْم َأْرَِبًِب ِمْن ُدوِف هللِا َوْادلَِسيَح ابن َمْرََيَ َوَما أُِمُروا إِ وقال تعاىل: ﴿ الَّ إِتَّ

 [.ٖٔ﴾   ]التوبة: لِيَػْعُبُدوا ِإذَلاً َواِحداً الَ ِإَلَو ِإالَّ ُىَو ُسْبَحانَُو َعمَّا ُيْشرُِكوف
وكذلك من يتقّدم بشعائر العبادة كالسجود والركوع والقيام والطواف والنذر والذبح والدعاء  (ٖ)

 .  ألحٍد يراه مستحّقاً لذلك، يكون عابداً لو لتذلُّلِِِ وخضوعو لو
ْ ُُنِْيُت َأْف َأْعُبَد اَلَِّذْيَن َتْدُعْوَف ِمْن ُدْوِف َاهلِل َلمَّْا َجْاَءِنْ اَْلبَػيَِّنْاُت ِمْن قال هللا تعاىل: ﴿ ُقْل ِإِّنِ

 ْ  [.ٙٙ﴾ ]غافر: َربِّ
ْ َعَسْى أَ وقال تعاىل: ﴿ ْ َشِقّياً. َوَأْعَتزُِلُكْم َوَمْا َتْدُعْوَف ِمْن ُدْوِف َاهلِل َوَأْدُعْوا َربِّ اْل َأُكْوَف ِبُدَعْاِء َربِّ

َنْا َلُو ِإْسَحْاَؽ َويَػْعُقْوَب وَُكبًل َجَعْلَنْا نَبِ  -ٛٗ]مرمي:  ﴾ّياً فَػَلمَّْا اْعتَػَزذَلُْم َوَمْا يَػْعُبُدْوَف ِمْن ُدْوِف َاهلِل َوَىبػْ
ٜٗ.] 
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َُذْوا ِمْن ُدْونِِو َأْولَِيْاَء وقال تعاىل: ﴿  [.ٖ]الزمر:  ﴾َمْا نَػْعُبُدُىْم ِإاْل لِيُػَقّرِبُػْواَنْ ِإىَلْ َاهلِل زُْلَفىْ َواَلَِّذْيَن اِتَّ
َفُعُهْم َويَػُقْوُلْوَف َىُؤاْلِء ُشَفَعْاُؤاَنْ ِعْنَد وقال تعاىل: ﴿ َويَػْعُبُدْوَف ِمْن ُدْوِف َاهلِل َمْااْل َيُضرُُّىْم َواْل يَػنػْ

 [ .ٛٔ﴾ ]يونس: َاهللِ 
اسٌم  العبادة"ات،ألن اؼبكلَّفُت يؤدوَنا خاضعُت متذللُت . وكلمة "وظُبيت تكاليف الشرع عباد

جامٌع لكل ما حيبو هللا ويرضاه، من األقوال واألعمال الظاىرة والباطنة، مثل: الصالة والزكاة والصيام 
الص واغبّج واعبهاد للكفار واؼبنافقُت وبّر الوالدين والدعاء والذكر وحب هللا ورسولو وخشية هللا وإخ

 الدِّين لو والصرب غبكمو والرضى بقضائو والتوكل عليو والرجاء لرضبتو واػبوف من عذابو وغَت ذلك . 
ََيْ أَيػَُّهْا اَْلنَّْاُس اْعُبُدْوا رَبَُّكْم اَلَِّذْي َخَلَقُكْم َواَلَِّذْيَن ِمْن قَػْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَػتػَُّقْوَف. قال هللا تعاىل:﴿

ِرْزقاً  َلُكْم َاأَلْرَض ِفَرْاشًا َواَْلسََّمْاَء بَِنْاًء َوأَنْػَزَؿ ِمَن اَْلسََّمْاِء َمْاًء فََأْخَرَج ِبِو ِمَن اَْلثََّمَرْاتِ اَلَِّذْي َجَعَل 
 .[ٕٕ-ٕٔ]البقرة:  ﴾َلُكْم َفبْل ََتَْعُلْوا هلِل أَْنَدْاداً َوأَنْػُتْم تَػْعَلُمْوفَ 

َر َلَعلَُّكْم  ََيْ أَيػَُّهْا اَلَِّذْينَ وقال تعاىل: ﴿ آَمنُػْوا ارَْكُعْوا َوَاْسُجُدْوا َوَاْعُبُدْوا رَبَُّكْم َوَافْػَعُلْوا َاخْلَيػْ
 [.ٚٚ﴾   ]اغبّج: تُػْفِلُحْوفَ 

لَِّذْيَن ِإفَّ اَلَِّذْيَن ُىْم ِمْن َخْشَيِة َرِبِِّْم ُمْشِفُقْوَف. َواَلَِّذْيَن ُىْم ِِبََيِْت َرِبِِّْم يُػْؤِمنُػْوَف. َواَ وقال تعاىل:﴿
ْاِجُعْوَف. ُأْولَِئَك ُىْم ِبَرِبِِّْم اْل ُيْشرُِكْوَف. َواَلَِّذْيَن يُػْؤتُػْوَف َمْا أَتَػْوا َوقُػُلْوبُػُهْم َوِجَلٌة أَنػَُّهْم ِإىَلْ َرِبِِّْم رَ 

َرْاِت َوُىْم ذَلَْا َساِْبُقْوَف. َواْل ُنَكلُِّ  نَػْفسًا ِإاْل ُوسْ  َعَهْا َوَلَديْػَنْا ِكَتْاٌب يَػْنِطُق ِبَِحْلَقِّ ُيَسْارُِعْوَف ِفْ َاخْلَيػْ
 [ .ٕٙ-ٚ٘﴾ ]اؼبؤمنون: َوُىْم اْل يُْظَلُمْوفَ 

 
*   *   * 
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 ( الشرؾ ٗبػاب ) 
 سبحانووىو ينقض التوحيد الذي ىو إفراد هللا  –معو أو من دونو–: ىو عبادة غَت هللا الشرؾ 
 ابلعبادة .

ْرَؾ َلظُْلٌم َوِإْذ قَْاَؿ قال هللا تعاىل: ﴿ لُْقَمْاُف اِلبِْنِو َوُىَو يَِعظُُو ََيْ بُػَِنَّ اْل ُتْشِرْؾ ِبَِهلِل ِإفَّ اَْلشِّ
 [.ٖٔ]لقمان: ﴾    َعِظْيمٌ 

َر ُمْشرِِكَْي بِوِ ﴿وقال تعاىل:   فَاْجَتِنُبوا الّرِْجَس ِمَن ْاأَلْواَثِف َواْجَتِنُبوا قَػْوَؿ الزُّوِر ُحنَػَفاَء هلِل َغيػْ
ُر َأْو تَػْهِوي بِِو الّرِيُح ِف َمَكاٍف َسحِ  َا َخرَّ ِمَن السََّماِء فَػَتْخَطُفُو الطَّيػْ ﴾ يقٍ َوَمْن ُيْشِرْؾ ِِبهلِل َفَكَأَّنَّ

 [.ٖٔ-ٖٓ]اغبج: 
ُيْشِرْؾ ِِبهلِل  ِإفَّ َاهلَل اْل يَػْغِفُر َأْف ُيْشَرَؾ ِبِو َويَػْغِفُر َمْا ُدْوَف َذِلَك ِلَمْن َيَشْاُء َوَمنْ وقال تعاىل: ﴿

 [ .ٙٔٔ]النساء:  ﴾فَػَقْد َضلَّ َضبَلاًل بَِعيداً 
ُهْم مَّا َكانُوا يَػْعَمُلوفَ وقال تعاىل: ﴿  [.ٛٛ﴾  ]األنعام: َوَلْو َأْشرَُكوا  حَلَِبَط َعنػْ
ْ َأْعُبُد أَيػَُّهْا َاْْلَْاِىُلْوَف. َوَلَقدْ وقال تعاىل: ﴿ َر َاهلِل ََتُْمُرْوِّنِ ُأْوِحَي ِإلَْيَك َوِإىَلْ اَلَِّذْيَن ِمْن  ُقْل َأفَػَغيػْ

﴾ اِْكرِْينَ قَػْبِلَك لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولََتُكوَننَّ ِمَن َاخلَاِسرِيَن. َبِل َاهلَل فََاْعُبْد وَُكْن ِمَن اَْلشَّ 
 [ .ٙٙ-ٗٙ]الزمر: 

ـَ هللُا َعَلْيِو اْْلَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما لِلظَّاِلِمَْي ِمْن ِإنَُّو َمْن ُيْشِرْؾ ِِبهلِل فَػَقْد َحرَّ وقال تعاىل: ﴿
 [.ٕٚ﴾ ]اؼبائدة:أَْنَصارٍ 

قال: }من لقي هللا ال يشرك بو شيئا دخل اعبنة ومن لقيو يشرك  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر  هنع هللا يض أن رسول هللا 
 بو شيئا دخل النار{ ]رواه مسلم[.

 وص الصحيحة تعلم : من ىذه النص
 }أواًل{ أن اؼبشرك ظاملٌ لربو ظلماً عظيماً . 

 }اثنيًا{ أن هللا ال يغفر للمشرك الذي مات وىو غَت اتئب من شركو.
 }اثلثًا{ أن هللا سيحبط صبيع األعمال والعبادات القولية والفعلية للمشرك.

 خالداً فيها .}رابعًا{ أن اؼبشرك حرام عليو دخول اعبنة، ومأواه النار 
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وهللا تعاىل العليم مل يفرق بُت اؼبشرك الذي ينكر النطق بكلمة "ال إلو إال هللا" وبُت الذي ينطق 
َِبا وىو يشرك اب شيئا، ولكن هللا العليم اطلق ىذه اغبقائق يف كتابو لنكون دائمًا على حذر من 

ثالثة أصناف من الناس يدخلون  -بيانلزايدة ال-الشرك. بل أن هللا تعاىل أخرب يف كتابو اغبكيم  
 النار مع الداخلُت، وليسوا خبارجُت منها. مع أَّنم كانوا يقولون يف الدنيا "ال إلو إال هللا" وىم:

 أىل الكتاب الذين جعلهم هللا مع اؼبشركُت لشركهم : [ٔ]
رِِكَْي ِف اَنِر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها ِإفَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب َواْلُمشْ قال هللا تعاىل: ﴿
 [ .ٙ﴾   ]البينة: ُأولَِئَك ُىْم َشرُّ اْلَبِيَّةِ 

 اؼبرتدون الذين كفروا وىم ينتسبون إىل اإلسالم : [ٕ]
َأْعَماذُلُْم ِف َوَمْن يَػْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِو فَػَيُمْت َوُىَو َكاِفٌر فَُأولَِئَك َحِبَطْت قال هللا تعاىل: ﴿

نْػَيْا واآلخَرِة َوُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُىْم ِفيَها َخاِلُدوفَ   [ .ٕٚٔ﴾ ]البقرة: الدُّ
 اؼبنافقون الذين كانوا ينتسبون إىل اإلسالم ويظهرون مواالة اؼبسلمُت ومعادات اؼبشركُت. [ٖ]

 [.٘ٗٔ]النساء:  ﴾ْسَفِل ِمَن النَّاِر َوَلْن َتََِد ذَلُْم َنِصرياً ِإفَّ ْادلَُناِفِقَْي ِف الدَّْرِؾ ْاألَ قال هللا تعاىل: ﴿
يعاً وقال تعاىل: ﴿  [.ٓٗٔ﴾ ]النساء: ِإفَّ هللاَ َجاِمُع اْلُمَناِفِقَْي َواْلَكاِفرِيَن ِف َجَهنََّم ٓتَِ

 
*   *   * 
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 ( أنواع من الشرك 5بـاب ) 
 إن أنواع الشرك اب وصوره كثَتة منها:

 ( االستغاثة بغري هللا :ٔ)
َفُعُهْم َويَػُقوُلوَف َىُؤاَلِء ُشَفَعاُؤاَن ِعْنَد قال هللا تعاىل: ﴿ َويَػْعُبُدوَف ِمْن ُدوِف هللِا َمااَل َيُضرُُّىْم َواَل يَػنػْ

]يونس:  ﴾اىَل َعمَّا ُيْشرُِكوفَ هللِا ُقْل أَتُػنَػبُِّؤَف هللَا ِبَا اَل يَػْعَلُم ِف السماوات َواَل ِف ْاأَلْرِض ُسْبَحانَُو َوتَػعَ 
ٔٛ.] 

ُقْل اُْدُعْوا اَلَِّذْيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدْونِِو َفبْل َُيِْلُكْوَف َكْشَ  اَْلُضرِّ َعْنُكْم َواْل َُتْوِيبلً. وقال تعاىل: ﴿
َلَة أَيػُُّهْم أَ  تَػُغْوَف ِإىَلْ َرِبِِّْم اَْلَوِسيػْ قْػَرُب َويَػْرُجْوَف َرْٔتََتُو َوََيَْافُػْوَف َعَذْابَُو ِإفَّ ُأْولَِئَك اَلَِّذْيَن َيْدُعْوَف يَػبػْ

 [.ٚ٘-ٙ٘﴾ ]اإلسراء: َعَذْاَب رَبَِّك َكْاَف ََمُْذْوراً 
َفُعَك َواْل َيُضرَُّؾ فَِإْف فَػَعْلَت فَِإنََّك ِإذًا ِمَن وقال تعاىل: ﴿ َواْل َتدُْع ِمْن ُدْوِف َاهلِل َمْا اْل يَػنػْ

 ِإْف َُيَْسْسَك َاهللُ ِبُضرٍّ َفبْل َكْاِشَ  َلُو ِإاْل ُىَو َوِإْف يُِرْدَؾ َخَرْيٍ َفبْل رَْادَّ ِلَفْضِلِو ُيِصْيُب بِوِ اَْلظَّاِْلِمْْيَ. وَ 
 [.ٚٓٔ-ٙٓٔ﴾   ]يونس: َمْن َيَشآُء ِمْن ِعَبْاِدِه َوُىَو اَْلَغُفْوُر اَْلرَِّحْيمُ 

ِمْن ُدْوِف َاهلِل َمْن اْل َيْسَتِجْيُب َلُو ِإىَلْ يَػْوـِ اَْلِقَيْاَمِة َوُىْم َعْن َوَمْن َأَضلُّ ِمَّْن َيْدُعْوا وقال تعاىل: ﴿
 [.ٙ-٘]األحقاف:  ﴾ُدَعاْئِِهْم َغْاِفُلْوَف. َوِإَذْا ُحِشَر اَْلنَّْاَس َكاْنُػْوا ذَلُْم َأْعَدْاًء وََكاْنُػْوا ِبِعَبْاَدِِتِْم َكْاِفرِْينَ 

ُكْم اُْدُعْوِنْ َأْسَتِجْب َلُكْم ِإفَّ اَلَِّذْيَن َيْسَتْكِبُْوَف َعْن ِعَبْاَدِتْ َسَيْدُخُلْوَف َوقَْاَؿ رَبُّ وقال تعاىل: ﴿
 [.ٓٙ﴾ ]غافر: َجَهنََّم َدْاِخرِْينَ 

ِبْْيَ وقال تعاىل: ﴿  [.ٖٕٔ﴾ ]الشعراء: َفبْل َتْدُع َمَع َاهلِل ِإذَلاً آَخَر فَػَتُكْوَف ِمَن اَْلُمَعذَّ
َا ِحَسابُُو ِعْنَد رَبِِّو ِإنَُّو اَل يُػْفِلُح وقال تعاىل: ﴿ َوَمْن َيدُْع َمَع هللِا ِإذَلًا آَخَر اَل بُػْرَىاَف َلُو بِِو فَِإَّنَّ

 [.ٚٔٔ]اؼبؤمنون: ﴾ ْالَكاِفُروفَ 
اِْع وقال تعاىل: ﴿ ْ َقرِْيٌب ُأِجْيُب َدْعَوَة اَْلدَّ ْ فَِإِّنِ بُػْوا َوِإَذْا َسأََلَك ِعَبْاِدْي َعِنِّ ِإَذْا َدَعْاِف فَػْلَيْسَتِجيػْ

 [ .ٙٛٔ﴾ ]البقرة: ِلْ َوْليُػْؤِمنُػْوا ِبْ َلَعلَُّهْم يَػْرُشُدْوفَ 
قال:}من مات وىو يدعوا من دون هللا نّدًا دخل  ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن مسعود  هنع هللا يض أن رسول هللا 

 [.رواه البخاريالنار{.  ]
 : }الدعاء ىو العبادة{ .ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
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 ( االستعاذة بغريهللا :ٕ)
 [.ٙ]اعبن:  ﴾َوأَنَُّو َكْاَف رَِجْاٌؿ ِمَن َاإِلْنِس يَػُعْوُذْوَف بِرَِجْاٍؿ ِمَن َاْلِْنِّ فَػَزْاُدْوُىْم رََىقاً قال هللا تعاىل: ﴿
َشرِّ َغْاِسٍق ِإَذْا َوَقَب. َوِمْن َشرِّ  َوِمنْ ُقْل َأُعْوُذ ِبَربِّ اَْلَفَلِق. ِمْن َشرِّ َمْا َخَلَق. وقال تعاىل: ﴿

 [.٘-ٔ]الفلق: ﴾اَْلنػَّفَّْااَثِْت ِفْ اَْلُعَقِد. َوِمْن َشرِّ َحْاِسٍد ِإَذْا َحَسدَ 
يقول: }من نزل مْنزاًل فقال: أعوذ  ملسو هيلع هللا ىلصعن خولة بنت حكيم اهنع هللا يضر قالت: ظبعت رسول هللا 

 بكلمات هللا التامات من شّر ماخلق، مل يضرّه شيء حىت يرحل من مْنزلو ذلك{  ]اؼبسلم[.
 

 ( الذبح لغريهللا :ٖ)
ُو َوِبَذِلَك ُقْل ِإفَّ َصبْلِتْ َوُنُسِكْي َوََمَْيْاَي َوَِمَْاِتْ هلِل َربِّ اَْلَعاَْلِمْْيَ. اْل َشرِْيَك لَ قال هللا تعاىل: ﴿

 [.ٖٙٔ-ٕٙٔ﴾ ]األنعام: أُِمْرُت َوَأاَنْ َأوَُّؿ اَْلُمْسِلِمْْيَ 
 [ .ٖ﴾     ]الكوثر: َفَصلِّ ِلَربَِّك َوَاْْمَرْ وقال تعاىل: ﴿

أبربع كلمات: }لعن هللا من ذبح لغَت  ملسو هيلع هللا ىلصعن علي بن أيب طالب  هنع هللا يض قال: حدثٍت رسول هللا 
 [ .رواه مسلمهللا، لعن هللا من لعن والديو، لعن هللا من آوي ؿبداثً، لعن هللا من غَّت منار األرض{ ]

 

 ( النذر لغري هللا :ٗ)
ف ِِبَْلنَّْذِر َوََيَْافُػْوَف يَػْوماً َكْاَف َشرُُّه ُمْسَتِطرْياً قال هللا تعاىل: ﴿ َِ  [.ٚ]اإلنسان:  ﴾يُػْوفُػْو

 [ .ٕٓٚ﴾ ]البقرة: َوَمْا أَنْػَفْقُتْم ِمْن نَػَفَقٍة َأْو َنَذْرُُتْ ِمْن َنْذٍر فَِإفَّ َاهلَل يَػْعَلُموُ وقال تعاىل: ﴿
قال: }من نذر أن يطيع هللا فليطعو، ومن نذر أن يعصي هللا  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة اهنع هللا يضر أن رسول هللا 

 [.رواه البخاريفال يعصو{  ]
: أنو ََني عن النذر وقال: }إنو ال أيٌب خبَت وإمنا ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر رضي هللا عنهما عن النيب 

 يستخرج بو من البخيل{ ]رواه البخاري[.
 
 ( لبس احللقة أو اخليط وْمومها لرفع الببلء أو دفعو٘)



 التوحيد على ضوء الكتاب والسنة ُدروٌس في

~ 18 ~ 

َخَلَق اَْلسََّمْاَوْاِت َوَاأَلْرِض لَيَػُقْوُلنَّ َاهلَل ُقْل َأفَػَرأَيْػُتْم َمْا َتْدُعْوَف َولَِئْن َسأَْلتَػُهْم َمْن قال هللا تعاىل: ﴿
ِسَكْاُت َرْٔتَِتِو، ِمْن ُدْوِف َاهلِل ِإْف َأرَْاَدِنَ َاهلُل ِبُضرٍّ َىْل ُىنَّ َكْاِشَفْاُت ُضّرِِه َأْو َأرَْاَدِنْ ِبَرْٔتٍَة َىْل ُىنَّ ِمُْ 

 [ .ٖٛ﴾  ]الزمر: َاهللُ َعَلْيِو يَػتَػوَكَُّل اَْلُمتَػوَكُِّلْوفَ  ُقْل َحْسِبَ 
رأى رجاًل يف يده حلقة من صفر، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عمران بن حصُت  هنع هللا يض أن رسول هللا 

}ماىذه{؟ قال: من الواىنة، فقال:}انزعها فإَّنا ال تزيدك إال وىنًا فإنك لو مت وىي عليك ما 
 ت أبدًا{. ]أضبد[ .أفلح

َوَما أنو رأى رجاًل يف يده خيط من اغبمى فقطعو، وتال قولو تعاىل: ﴿ عن حذيفة بن اليمان 
 ﴾ ]ابن أيب حاًب[.يُػْؤِمُن َأْكثَػُرُىْم ِِبهلِل ِإالَّ َوُىْم مُّْشرُِكوفَ 
 قال: }من تعّلق سبيمة فقد أشرك{ ]أضبد[. ملسو هيلع هللا ىلصعن عقبة بن عامر  هنع هللا يض عن النيب 

يقول: }إن الرقى والتمائم والتولة شرك{  ]أضبد  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن مسعود  هنع هللا يض قال: ظبعت رسول هللا 
 وأبو داود[ .

  

 ( التبؾ بشجرة أو حجر أو بقعة أو قب:ٙ)
 [.ٕٓ-ٜٔ﴾ ]النجم: َواَْلُعزَّْى َوَمَنْاَة اَْلثَّاْلَِثَة َاأُلْخَرىْ َأفَػَرَءيْػُتْم اَْلبْلَت قال هللا تعاىل:  ﴿

: "كان الالت رجاًل يلت السويق، سويق اغباج فلما مات عكفوا على قربه قاؿ ابن عباس وغريه
 فعبدوه" .

:"كانت الالت صخرة بيضاء منقوشة وعليها بيت ابلطائف لو أستار وسدنة، قاؿ ابن كثري
 م عند أىل الطائف" .وحولو فناء معظّ 

: "أن العزى كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة، وىي بُت مكة والطائف  وذكر ابن جرير
صلى كانت قريش يعظموََنا كما قال أبو سفيان يوم أحد "لنا العزى وال عزى لكم" فقال رسول هللا 

 : }قولوا هللا موالان والموىل لكم{ .هللا عليو وسلم
"وأما مناة فكانت ابؼبشلل عند قديد بُت مكة واؼبدينة، وكانت خزاعة واألوس : قاؿ ابن كثري

 واػبزرج يف جاىليتها يعظموََنا ويهّلون منها للحّج إىل الكعبة" .
 : "أفرءيتم ىذه اآلؽبة أنفعت أو ضرت حىت تكون شركاء  تعاىل" . وقاؿ القرطب
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إىل حنُت وحنن حداثء عهد بكفر وللمشركُت  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  عن أيب واقد الليثي  هنع هللا يض: خرجنا مع رسول
سدرة يعكفون عندىا وينوطون َِبا أسلحتهم، يقال ؽبا ذات أنواط ، فمرران بسدرة فقلنا: ايرسول هللا 

تم والذي : }هللا أكرب إَّنا السنن قلملسو هيلع هللا ىلصاجعل لنا ذات أنواط كماؽبم ذات أنواط، فقال رسول هللا 
نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل ؼبوسى اجعل لنا إلـهاً كما ؽبم آؽبة، قال إنكم قوم ذبهلون، لًتكنّب 

 سنن من كان قبلكم{. ]الًتمذي[ .
قال: }اللهم ال ذبعل قربي وثناً، لعن هللا قوما ازبذوا قبور  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب ىريرة  هنع هللا يض عن النيب 

 أنبيائهم مساجد{ .  ]أضبد[ .
 

 ( التوكُّل على غريهللا :ٚ)
َوَمْن يَػتَِّق َاهلَل ََيَْعْل َلُو َُمَْرجاً. َويَػْرزُْقُو ِمْن َحْيُث اْل ََيَْتِسُب َوَمْن يَػتَػوَكَّْل َعَلْى قال هللا تعاىل: ﴿

 [ٖ﴾    ]الطالق: َو َحْسُبوُ َاهلِل فَػهُ 
ُتْم ُمْسِلِمْْيَ وقال تعاىل: ﴿ ُتْم ِبَِهلِل فَػَعَلْيِو تَػوَكَُّلْوا ِإْف ُكنػْ ُتْم آَمنػْ ]يونس:  ﴾َوقَْاَؿ ُمْوَسْى ََيْقَػْوـِ ِإْف ُكنػْ

ٛٗ.] 
ُتْم ُمْؤِمِنْْيَ وقال تعاىل: ﴿  [.ٖٕ﴾ ]اؼبائدة: َوَعَلْى َاهلِل فَػتَػوَكَُّلْوا ِإْف ُكنػْ
ُهْم َوَاْستَػْغِفْر ذَلُْم َوَشْاِوْرُىْم ِفْ َاأَلْمِر فَِإَذْا َعَزْمَت فَػتَػوَكَّْل َعَلْى َاهلِل ِإفَّ وقال تعاىل: ﴿ فََاْعُ  َعنػْ

يَػْنُصرُُكْم ِمْن  َاهلَل َيُِبُّ اَْلُمتَػوَكِِّلْْيَ. ِإْف يَػْنُصرُْكُم َاهلُل َفبْل َغاِْلَب َلُكْم َوِإْف ََيُْذْلُكْم َفَمْن َذْا اَلَِّذيْ 
 [.ٓٙٔ-ٜ٘ٔ﴾ ]آل عمران: بَػْعِدِه َوَعَلْى َاهلِل فَػْليَػتَػوَكَِّل اَْلُمْؤِمنُػْوفَ 

قَاَْلْت ذَلُْم ُرُسُلُهْم ِإْف َْمُْن ِإاْل َبَشٌر ِمثْػُلُكْم َوَلِكنَّ َاهلَل َُيُنُّ َعَلْى َمْن َيَشْاُء ِمْن وقال تعاىل: ﴿
 ْا َأْف ََنْتَِيُكْم ِبُسْلطَْاٍف ِإاْل ِبِِْذِف َاهلِل َوَعَلْى َاهلِل فَػْليَػتَػوَكَِّل اَْلُمْؤِمنُػْوَف. َوَمْا لََنْا َأالْ ِعَبْاِدِه َوَمْا َكْاَف لَنَ 
﴾ اَْلُمتَػوَكُِّلْوفَ  ُسبُػَلَنْا َولََنْصِبَفَّ َعَلْى َمْا آَذيْػُتُمْواَنْ َوَعَلْى َاهلِل فَػْليَػتَػوَكَّلِ َوَقْد َىَدْاانَْ نَػتَػوَكََّل َعَلْى َاهلِل 

 [.ٕٔ-ٔٔ]إبراىيم: 
ِإْذ يَػُقْوُؿ اَْلُمَنْاِفُقْوَف َواَلَِّذْيَن ِفْ قُػُلْوِِبِْم َمَرٌض َغرَّ َىُؤاْلِء ِديْػنُػُهْم َوَمْن يَػتَػوَكَّْل َعَلْى وقال تعاىل: ﴿

 [ .ٜٗ﴾  ]األنفال: َاهلِل فَِإفَّ َاهلِل َعزِيْػٌز َحِكْيمٌ 
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ُعْوا َلُكْم فََاْخَشْوُىْم فَػَزْاَدُىْم ِإُْيَْااًن َوقَاُْلْوا ْيَن قَْاَؿ ذَلُْم اَْلنَّْاَس ِإفَّ اَْلنَّْاَس َقْد ٓتََ اَلَّذِ وقال تعاىل: ﴿
َوْاَف َاهلِل َوْاهللُ ْوا ِرضْ َحْسبُػَنْا َاهلُل َونِْعَم اَْلوَِكْيُل. فَاَنْػَقَلبُػْوا بِِنْعَمٍة ِمَن َاهلِل َوَفْضٍل ََلْ َُيَْسْسُهْم ُسْوٌء َواَتػَّبَػعُ 

 [.ٗٚٔ-ٖٚٔ﴾  ]آل عمران: ُذْو َفْضٍل َعِظْيمٍ 
 

 ( اتباع شريعة َل يشرعها هللا : ٛ)
َوَمْن َأْظَلُم ِمَّْن ِافْػتَػَرْى َعَلْى َاهلِل َكِذًِب َأْو قَْاَؿ ُأْوِحَي ِإَِلَّ َوَلَْ يُػْوَح ِإلَْيِو َشْيٌء قال هللا تعاىل: ﴿

 [ .ٖٜ﴾  ]األنعام: َسأُْنِزُؿ ِمْثَل َمْا أَنْػَزَؿ َاهللُ َوَمْن قَْاَؿ 
 [.ٗٗ﴾ ]اؼبائدة: َوَمْن َلَّْ ََيُْكْم ِبَا أَنْػَزَؿ هللاُ فَُأولَِئَك ُىُم ْالَكاِفُروفَ وقال تعاىل: ﴿
ُعْوا َأْمَر اَْلُمْسرِِفْْيَ. اَلَّ وقال تعاىل: ﴿ ُعْوِف. َواْل ُتِطيػْ ِذْيَن يُػْفِسُدْوَف ِفْ َاأَلْرِض َواْل فَاَتػَُّقْوا َاهلَل َوَأِطيػْ

 [.ٕ٘ٔ-ٓ٘ٔ﴾ ]الشعراء: ُيْصِلُحْوفَ 
َن الدِّيِن َما ََلْ َيََْذْف ِبِو هللاُ وقال تعاىل: ﴿ ـْ ذَلُْم ُشرََكاُء َشَرُعوا ذَلُْم مِّ  [.ٕٔ﴾ ]الشورى: َأ
نُػْوا ِبَْا أُْنِزَؿ ِإلَْيَك َوَمْا أُْنِزَؿ ِمْن قَػْبِلَك يُرِْيُدْوَف َأَلَْ تَػَر ِإىَلْ اَلَِّذْيَن يَػْزُعُمْوَف أَنػَُّهْم آمَ وقال تعاىل: ﴿

﴾   َضبْلاًل بَِعْيداً  َأْف يَػَتَحاَْكُمْوا ِإىَلْ اَْلطَْاُغْوِت َوَقْد أُِمُرْوا َأْف َيْكُفُرْوا ِبِو َويُرِْيُد اَْلشَّْيطَْاُف َأْف ُيِضلَُّهمْ 
 [ .ٓٙ]النساء: 

نَػُهْم ّتَّ اْل َيَُِدْوا ِفْ أَنْػُفِسِهْم َفبْل وقال تعاىل: ﴿ َورَبَِّك اْل يُػْؤِمنُػْوَف َحَّتَّْ َُيَكُِّمْوَؾ ِفْيَمْا َشَجَر بَػيػْ
 [ .٘ٙ﴾  ]النساء: َحَرجاً ِمَّْا َقَضْيَت َوُيَسلُِّمْوا َتْسِلْيماً 

َُذوا َأْحَبارَُىْم َورُْىَبانَػُهْم َأْرَِبًِب ِمْن ُدو وقال تعاىل: ﴿ ِف هللِا َوْادلَِسيَح ابن َمْرََيَ َوَما أُِمُروا ِإالَّ إِتَّ
 [.ٖٔ﴾ ]التوبة: لِيَػْعُبُدوا ِإذَلاً َواِحداً الَ ِإَلَو ِإالَّ ُىَو ُسْبَحانَُو َعمَّا ُيْشرُِكوف

ىذه اآلية على عدي بن حاًب الطائي فقال: ايرسول هللا لسنا نعبدىم، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصتال النيب 
أليس حيّلون لكم ما حّرم هللا فتحّلونو، وحيّرمون عليكم ما أحّل هللا فتحّرمونو{، قال بلى: فقال }

 : }فتلك عبادُُتم{ ]أضبد والًتمذي[.ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
 

*   *   * 
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 (  ضبلؿ األمم قدُيا وحديثا ٙبػاب ) 
 -وربوبيتو، وكان ضالؽبم اغبقيقي على نوعُت:كان اؼبشركون قددياً وحديثاً يقّرون بوجود هللا 

اعتقاد أن غَت هللا من اؼبالئكة واألنبياء والصاغبُت واعبّن والنجوم ؽبم تصّرف يف الكون.  ]أواًل[
ومن ٍَبَّ قدموا ؽبم أنواعًا من العبادات، كالذبح والنذر، وطلبوا منهم قضاء اغباجات وتفريج 

 الكرابت. وىو شرك األكرب.
إَّنم مل يّتخذوا أوامر هللا شريعة بل أطاعوا رؤساءىم وحكامهم وازّبذوا أوامرىم شريعة متبعة  ]اثنيًا[

 وىذا أيضا شرك أكرب . 
 

 : ( قـو نوح ٔ)
مل يكونوا جاحدين بوجود هللا تعاىل: وكان شركهم على ىذين النوعُت، كما يظهر من ىذه 

 -اآلايت :
ُرُه َأَفبْل قال هللا تعاىل:  ْن ِإَلٍو َغيػْ ﴿َلَقْد َأْرَسْلَنا نُوحًا ِإىَل قَػْوِمِو فَػَقاَؿ ََي قَػْوـِ اْعُبُدوا هللَا َماَلُكْم مِّ

ُكْم َوَلْو َفضََّل َعَليْ تَػتػَُّقْوَف. فَػَقْاَؿ اَْلَمؤلُ اَلَِّذْيَن َكَفُرْوا ِمْن قَػْوِمِو َمْا َىَذْا ِإاْل َبَشٌر ِمثْػُلُكْم يُرِْيُدْوَف َأْف يَػتػَ 
ْعَنْا ِِبََذْا ِفْ آَِبْئَِنْا َاأَلوَِّلْْيَ   [ .ٕٗ-ٖٕ﴾ ]اؼبؤمنون: َشْاَء َاهللُ ألَنْػَزَؿ َمبْلِئَكًة َمْا َسَِ

َكُرْوا قَْاَؿ نُػْوٌح َربِّ ِإنػَُّهْم َعَصْوِنْ َواَتػَّبَػُعْوا َمْن َلَْ يَزِْدُه َماْلُُو َوَوَلُدُه ِإاْل َخَسْارًا. َومَ وقال تعاىل: ﴿
ًا. َوَقْد َأَضلُّْوا  َمْكرًا ُكبَّْارًا. َوقَاُْلْوا اْل َتَذُرفَّ آذِلََتُكْم َواَل َتَذُرفَّ َوّدًا َواَلُسَواعًا َوالَيَػُغوَث َويَػُعوَؽ َوَنْسر 

 [.ٕٗ-ٕٔ﴾ ]نوح: َكِثرْياً َواْل َتزِِد اَْلظَّاِْلِمْْيَ ِإاْل َضبْلالً 
: "ىذه أظباء رجال الصاغبُت من قوم نوح فلما ىلكوا عنهماقاؿ عبد هللا بن عباس رضي هللا 

أوحى الشيطان إىل قومهم أن أنصبوا إىل ؾبالسهم اليت كانوا جيلسون فيها أنصاابً، وظّبوىا أبظبائهم 
 [ .رواه البخاريففعلوا ومل تُعبد، حىت إذا ىلك أولئك وُنسي العلم ُعبدت" ]

 

 : ( عاد قـو ىود ٕ)
يدّل على  وىذه األمة أيضًا مل تكن جاحدة بوجود هللا، وكان ضالؽبم كضالل قوم نوح 

 -ذلك اآلايت اآلتية :
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ُرُه  َأَفبْل  ْن ِإَلٍو َغيػْ قاؿ هللا تعاىل: ﴿َوِإىَل َعْاٍد َأَخاُىْم ُىودًا قَاَؿ ََي قَػْوـِ اْعُبُدوا هللَا َماَلُكْم مِّ
 .[٘ٙ]األعراف:تَػتػَُّقْوَف﴾ 

تَػَنا لِنَػْعُبَد اّلّلَ َوْحَدُه َوَنَذَر َما َكاَف يَػْعُبُد َأَِبُؤاَنْ فَْأتَِنْا ِبَْا َتِعُداَنْ ِإْف ُكْنتَ وقال تعاىل: ﴿  قالوا َأِجئػْ
 [.ٓٚ﴾ ]األعراف: ِمَن اَْلصَّْاِدِقْْيَ 

ِافْػتَػَرْى َعَلْى َاهلِل َكِذًِب َوَمْا َْمُْن َلُو ِإْف ُىَو ِإاْل رَُجٌل وأخربهللا تعاىل أَّنم قالوا عن نبيهم: ﴿
 .[ٖٛ]اؼبؤمنون: ﴾   ِبُْؤِمِنْْيَ 

]ىود:  ﴾َوتِْلَك َعْاٌد َجَحُدْوا ِِبََيِْت َرِبِِّْم َوَعَصْوا ُرُسَلُو َواَتػَّبَػُعْوا َأْمَر ُكلُّ َجبَّْاٍر َعِنْيدٍ وقال تعاىل: ﴿
ٜ٘.] 

 

 : ( ْتود قـو صاحل ٖ)
كان ضالؽبم كضالل قوم نوح وعاد. فما كانوا جاحدين بوجودهللا، وإمنا وقعوا يف الشرك بنوعيو 

 -االعتقاد واالتباع. يدّل على ذلك اآلايت اآلتية:
ْن ِإَلٍو َغيػْ قال هللا تعاىل: ﴿ ]ىود: ﴾ ُرهُ َوِإىَل َْتُوَد َأَخاُىْم َصاحِلًا قَاَؿ ََي قَػْوـِ اْعُبُدوا هللَا َماَلُكْم مِّ

ٙٔ. ] 
َهااَن  َأْف نػَّْعُبَد َما يَػْعُبُد آَِبُؤانَْ وقال تعاىل: ﴿ َنا َمْرُجوِّا  قَػْبَل َىَذا أَتَػنػْ  ﴾قَاُْلْوا ََي َصاِلُح َقْد ُكْنَت ِفيػْ

 [.ٕٙ]ىود: 
َوَْتُْوَد. ِإْذ َجْاَءتْػُهُم اَْلرُُّسُل فَِإْف َأْعَرُضْوا فَػُقْل أَْنَذْرُتُكْم َصْاِعَقًة ِمْثَل َصْاِعَقِة َعْاٍد وقال تعاىل:﴿

 فَِإانَّْ ِبَْا أُْرِسْلُتْم بِِو  ِمْن بَػْْيِ أَْيِدْيِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َأاْل تَػْعُبُدْوا ِإاْل َاهلَل قَاُْلْوا َلْوَشْاَء رَبػَُّنْا ألَنْػَزَؿ َمبْلِئَكةً 
 .[ٗٔ-ٖٔ]فصلت: ﴾ َكْاِفُرْوفَ 

ْ  قَاُْلْوا تَػَقْاََسُْوا ِبَِهلِل لَنُػبَػيِّتَػنَُّو َوَأْىَلُو ّتَّ لَنَػُقْوَلنَّ ِلَولِيِِّو َمْاَشِهْداَنْ َمْهِلَك َأْىِلوِ وقال تعاىل: ﴿ َوِإانَّ
 [.ٜٗ﴾ ]النمل: َلَصْاِدقُػْوفَ 

ُعْوا َأْمَر اَْلُمْسرِِفْْيَ.وقال تعاىل: ﴿ ُعْوِف. َواْل ُتِطيػْ اَلَِّذْيَن يُػْفِسُدْوَف ِفْ َاأَلْرِض َواْل  فَاَتػَُّقْوا َاهلَل َوَأِطيػْ
 [.ٕ٘ٔ-ٓ٘ٔ﴾ ]الشعراء: ُيْصِلُحْوفَ 

 

 وَّنرود : ( قـو إبراىيم ٗ)
 -مل يكن أمرىم خيتلف عن أمر قوم نوح وعاد وشبود :
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َّا تَػْعُبُدوَف. ِإالَّ الَِّذي َفَطَرِن فَِإنَُّو َوِإْذ قَْاَؿ ِإبْػَرْاِىْيُم ألَبِْيِو َوقَػْوِمِو ِإنَِِّن بَػَرْاٌء قال هللا تعاىل: ﴿ ِمِّ
 [ .ٕٛ-ٕٙ﴾ ]الزخرف: َسيَػْهِديِن. َوَجَعَلَهْا َكِلَمًة َِبِْقَيًة ِفْ َعِقِبِو َلَعلَُّهْم يَػْرِجُعْوفَ 

ْ َعَسْى أَ وقال تعاىل: ﴿ ْ َشِقياً. َوَأْعَتزُِلُكْم َوَمْا َتْدُعْوَف ِمْن ُدْوِف َاهلِل َوَأْدُعْوا َربِّ اْل َأُكْوَف ِبَدَعْاِء َربِّ
َناَْلُو ِإْسَحْاَؽ َويَػْعُقْوَب وَُكبلِّ َجَعْلَنْا نَبِ   [ ٜٗ-ٛٗ]مرمي:  ﴾ياً فَػَلمَّْا ِاْعتَػَزذَلُْم َوَماْيَػْعُبُدْوَف ِمْن ُدْوِف َاهلِل َوَىبػْ

َ  َأَلَْ تَػَر ِإىَلْ اَلَِّذْي َحاْجَّ ِإبْػَرْاِىْيُم ِفْ وقال تعاىل: ﴿ رَبِِّو َأْف آََتُْه َاهلُل اَْلُمْلَك ِإْذ قَْاَؿ ِإبْػَرْاِىْيُم َربِّ
َن اَْلَمْشِرِؽ فَْأِت ِِبَاْ اَلَِّذْي َُيِْيْي َوُُيِْيُت قَْاَؿ َأاَنْ ُأْحِيْي َوأُِمْيُت قَْاَؿ ِإبْػَرْاِىْيُم فَِإفَّ َاهلَل َيَِْتْ ِِبَْلشَّْمِس مِ 

 [ .ٕٛ٘﴾    ]البقرة: اَلَِّذْي َكَفَر َوَاهللُ اْل يَػْهِدْي اَْلَقْوـَ اَْلظَّاِْلِمْْيَ  ِمَن اَْلَمْغِرِب فَػُبِهتَ 
 

 : ( قـو لوط ٘)
مل تكن جرديتهم إنكار وجود هللا تعاىل، بل كانوا يقرون بذلك، ومل يكن ضالؽبم خيتلف عن 

 ضالل من سبقهم من األمم:
ْ َلُكْم َرُسْوٌؿ َأِمْْيٌ.فَاَتػَُّقْوا َاهللَ ِإْذ قَْاَؿ قال هللا تعاىل: ﴿ ذَلُْم َأُخْوُىْم ُلْوٌط َأاْل تَػتػَُّقْوَف. ِإِّنِ

ُعْوِف. َوَمْا َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو ِمْن َأْجٍر ِإْف َأْجِرَي ِإاْل َعَلْى َربِّ اَْلَعاَْلِمْْيَ. َأََتْتُػْوَف اَلْ  ذُّْكَرْاَف ِمَن َوَأِطيػْ
َتوِ  اَْلَعاَْلِمْْيَ. ََيُْلْوُط  َوَتَذُرْوَف َمْا َخَلَق َلُكْم رَبُُّكْم ِمْن َأْزَوْاِجُكْم َبْل أَنْػُتْم قَػْوـٌ َعْاُدْوَف. قَاُْلْوا لَِئْن َلَْ تَػنػْ

 [.ٚٙٔ-ٔٙٔ﴾ ]الشعراء: لََتُكْوَننَّ ِمَن اَْلُمْخَرِجْْي 
﴾       ْوا ِاْئِتَنْا ِبَعَذْاِب َاهلِل ِإْف ُكْنَت ِمَن اَْلصَّْاِدِقْْيَ َفَمْا َكْاَف َجَوْاَب قَػْوِمِو ِإاْل َأْف قَاْلُ وقال تعاىل: ﴿

 [ .ٜٕ]العنكبوت: 
 

 :  ( كفار مصر ِف عهد يوس  ٙ)
كان ضالؽبم كضالل من سبقهم فلم يكونوا منكرين وجود هللا تعاىل وإمنا وقعوا يف ما وقعت فيو 

 األمم من الشرك.
يُػْوُسُ  َأْعِرْض َعْن َىَذْا َوَاْستَػْغِفِرْي ِلَذنِْبَك ِإنََّك ُكْنَت ِمَن قول عزيز مصر:﴿ قال تعاىل ـبرباً عن

 [.ٜٕ]يوسف:  ﴾َاخْلَْاِطِئْْيَ 
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ٌر أَـِ َاهلُل اَْلَوْاِحُد اَْلَقهَّْاُر. َمْا تَػْعُبُدْوفَ وقال تعاىل: ﴿ ْجِن أََأْرَِبٌْب ُمتَػَفّرِقُػْوَف َخيػْ ِمْن  ََيْ َصْاِحبَِ اَْلسِّ
ُتُمْوَىْا أَنْػُتْم َوآَِبْؤُُكْم َمْا أَنْػَزَؿ َاهللُ ِِبَْا ِمْن ُسْلطَْاٍف إِ  ِف َاحْلُْكُم ِإاْل هلِل َأَمَر َأاْل تَػْعُبُدْوا ُدْونِِو ِإاْل َأَْسَْاًء ََسَّيػْ

ْيُن اَْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثَػَر اَْلنََّاِس اْل يَػْعلَ   [ .ٓٗ-ٜٖ﴾   ]يوسف:  ُمْوفَ ِإاْل ِإََيُْه َذِلَك اَْلدِّ
فَػَلمَّْا َجْاَءُه اَْلرَُّسْوُؿ قَْاَؿ ِاْرِجْع ِإىَلْ رَبَِّك َفْسأَْلُو َمْا َِبُْؿ اَْلنِّْسَوِة اَْلبْلِتْ َقطَّْعَن وقال تعاىل: ﴿

ْ ِبَكْيِدِىنَّ َعِلْيمٌ   [ .ٓ٘﴾    ]يوسف: أَْيِديَػُهنَّ ِإفَّ َربِّ
رَأَيْػَنُو َأْكبَػْرنَُو َوَقطَّْعَن أَْيِديَػُهنَّ َوقُػْلَن َحْاَش هلِل َمْا َىَذْا َبَشٌر ِإْف َىَذْا ِإاْل َمَلٌك  فَػَلمَّْا وقال تعاىل: ﴿

 .[ٖٔ]يوسف:  ﴾َكِرَيٌْ 
 

 : ( قـو شعيب ٚ)
 وكان ضالؽبم كضالل من سبقهم.  كانوا من ذرية إبراىيم

ُرُه َقْد قال هللا تعاىل: ﴿ ْن ِإَلٍو َغيػْ َوِإىَل َمْدَيَن َأَخاُىْم ُشَعْيبًا قَاَؿ ََي قَػْوـِ اْعُبُدوا هللَا َماَلُكْم مِّ
َزْاَف َواْل تَػْبَخُسْوا اَْلنَّْاَس َأْشَيْاَءُىْم وَ  اْل تُػْفِسُدْوا ِفْ َجْاَءْتُكْم بَػيَِّنٌة ِمْن رَبُِّكْم فََأْوفُػْوا اَْلَكْيَل َواَْلِميػْ

ُتْم ُمْؤِمِنْْيَ َاألَ  ٌر َلُكْم ِإْف ُكنػْ  [.٘ٛ﴾  ]األعراف: ْرِض بَػْعَد ِإْصبْلِحَهْا َذِلُكْم َخيػْ
َزْاَف ِِبَْلِقْسِط َواْل تَػْبَخُسْوا اَْلنَّْاَس َأْشَيْاَءُىْم َواْل تَػْعثػَ وقال تعاىل: ﴿ ْوا َوََيْقَػْوـِ َأْوفُػْوا اَْلِمْكَيْاَؿ َواَْلِميػْ

ُتْم ُمْؤِمِنْْيَ َوَمْا َأاَنْ َعَلْيُكْم ِبَِفْيٍظ. قَاُْلْوا ََيْ شُ ِفْ َاأَلْرِض  ٌر َلُكْم ِإْف ُكنػْ َعْيُب ُمْفِسِدْيَن. بَِقيَُّة َاهلِل َخيػْ
ُرَؾ َما يَػْعُبُد آَِبُؤاَن َأْو َأْف نَػْفَعَل ِف َأْمَوالَِنا َما َنَشاُء ِإنََّك ألَْنتَ  َاحْلَِلْيُم  َأَصبلَُتَك ََتُْمُرَؾ َأْف نَػتػْ

 [ .ٚٛ-٘ٛ﴾ ]ىود: اَْلرَِّشْيدُ 
 

 ( فرعوف وآلو :ٛ)
 -كان ضالؽبم كضالل من سبقهم من األمم :

َ َاهللُ وَ قال هللا تعاىل: ﴿ قَْاَؿ رَُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن آِؿ ِفْرَعْوَف َيْكُتُم ِإُْيَاْنَُو أَتَػْقتُػُلْوَف رَُجبًل َأْف يَػُقْوَؿ َربِّ
ْي بَػْعُض اَلَّذِ  َوَقْد َجْاءَُكُم ِِبَْلبَػيَِّنْاِت ِمْن رَبِِّكْم َوِإْف َيُك َكْاِذًِب فَػَعَلْيِو َكِذبُُو َوِإْف َيُك َصْاِدقًا ُيِصْبُكمْ 
ْاٌب. ََيْقَػْوـِ َلُكُم اَْلُمْلَك اَْليَػْوـَ ظَْاِىرِْيَن ِفْ  َاأَلْرِض َفَمْن يَِعدُُكْم ِإفَّ َاهلَل اْل يَػْهِدْي َمْن ُىَو ُمْسِرٌؼ َكذَّ

 [ .ٜٕ]غافر: ﴾ يَػْنُصُراَنْ ِمْن ِبَِْس َاهلِل ِإفَّ َجْاَءاَنْ ... 
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ْ َأَخاْ وقال تعاىل: ﴿ ُؼ َعَلْيُكْم ِمْثَل يَػْوـَ َاأَلْحَزْاِب ِمْثَل َدْأِب قَػْوـِ نُػْوٍح َوَعْاٍد َوَْتُْوَد ََيْ قَػْوـِ ِإِّنِ
 [.ٖٔ-ٖٓ﴾  ]غافر: َواَلَِّذْيَن ِمْن بَػْعِدِىْم َوَمْا َاهللُ يُرِْيُد ظُْلماً لِْلِعَبْادِ 

ِلْ ُمْلُك ِمْصَر َوَىِذِه َاألَنْػَهْاُر ََتِْرْي ِمْن  َواَنَْدْى ِفْرَعْوُف ِفْ قَػْوِمِو قَْاَؿ ََيْ قَػْوـِ أَلَْيسَ وقال تعاىل: ﴿
ٌر ِمْن َىَذْا اَلَِّذْي ُىَو َمِهْْيٌ َواْل َيَكْاُد يُِبْْيُ. فَػَلْواْل أُلْ  ـْ َأاَنْ َخيػْ ِقَي َعَلْيِو َأْسوِرٌَة َُتِِْتْ َأَفبْل تُػْبِصُرْوَف. َأ

﴾ ْقََتِِنْْيَ. فََاْسَتَخ َّ قَػْوَمُو فََأطَْاُعْوُه ِإنػَُّهْم َكاْنُػْوا قَػْومًا فَْاِسِقْْيَ ِمْن َذَىٍب َأْو َجْاَء َمَعُو اَْلَمبْلِئَكُة مُ 
 [ .ٗ٘-ٔ٘]الزخرف: 

ِِ َوَتْدُعْوَنِِنْ ِإَِلْ اَْلنَّْاِر. َتْدُعْوَنِِنْ أَلْكُفَر ِبَِ وقال تعاىل: ﴿  َمْا ِلْ َأْدُعوُْكْم ِإَِلْ اَْلنََّجْاِة
هلِل َوََيْ قَػْوـِ

 [.ٕٗ-ٔٗ﴾ ]غافر: َوُأْشِرَؾ ِبِو َمْا لَْيَس ِلْ ِبِو ِعْلٌم َوَأاَنْ َأْدُعوُْكْم ِإىَلْ اَْلَعزِْيِز اَْلَغفَّْارِ 
َِ َوَمبلئِِو فَاَتػَّبَػُعْوا َأْمَر  َوَلَقْد َأْرَسْلَنْا ُمْوَسْى ِِبََيْتَِنْا َوُسْلطَْاٍف ُمِبْْيٍ. ِإىَلْ ِفْرَعْوفوقال تعاىل: ﴿

 [ .ٜٚ-ٜٙ﴾  ]ىود: ْوَف َوَمْا َأْمُر ِفْرَعْوَف ِبَرِشْيدٍ ِفْرعَ 
 [.ٕٗ-ٖٕ﴾ ]النازعات: فَػَقْاَؿ َأاَنْ رَبُُّكْم َاأَلْعَلىْ  َفَحَشَر فَػَنْاَدْى.وقال تعاىل: ﴿
ْ َأَخْاُؼ َأْف يُػبَ وقال تعاىل: ﴿ دَِّؿ ِديْػَنُكْم َأْو َأْف َوقَْاَؿ ِفْرَعْوَف َذُرْوِنْ َأقْػُتْل ُمْوَسْى َوْلَيْدُع رَبَُّو ِإِّنِ

 [.ٕٙ﴾ ]غافر: يُْظِهَر ِفْ َاأَلْرِض اَْلَفَسْادَ 
 

 ( اليهود والنصاري :ٜ)
 -كان ضالؽبم حول األمرين كاألمم السابقة :

َر َاحْلَقِّ َواْل تَػتَِّبُعْوا قال هللا تعاىل: ﴿ َأْىَوْاَء قَػْوـٍ َقْد ُقْل ََيْ َأْىَل اَْلِكَتْاِب اْل تَػْغُلْوا ِفْ ِديِْنُكْم َغيػْ
 [.ٚٚ﴾ ]اؼبائدة: َضلُّْوا ِمْن قَػْبُل َوَأَضلُّْوا َكِثرْياً َوَضلُّْوا َعْن َسَوْاَء اَْلسَِّبْيلِ 

َوقَاَْلِت اَْليَػُهْوُد ُعَزيْػُر ِاْبَن َاهلِل َوقَاَْلِت اَْلنََّصْاَرْي اَْلَمِسْيُح ِاْبُن َاهلِل َذِلَك قَػْوذُلُْم وقال تعاىل: ﴿
ََّْ يُػْؤَفُكْوفَ ِبَِ   [ .ٖٓ﴾ ]التوبة: فْػَوْاِىِهْم ُيَضْاِىئُػْوَف قَػْوَؿ اَلَِّذْيَن َكَفُرْوا ِمْن قَػْبُل قَاْتَػَلُهُم َاهللُ أ

َة ّتَّ يَػُقْوُؿ ِلْلَنْاِس ُكوْ وقال تعاىل:﴿ نُػْوا ِعَبْادًا َمْا َكْاَف لَِبَشٍر َأْف يُػْؤتَِيُو َاهلُل اَْلِكَتْاَب َوَاحْلُْكَم َواَْلنػُّبُػوَّ
ُتْم َتدْ  ُتْم تُػَعلُِّمْوَف اَْلِكَتْاَب َوِبَْا ُكنػْ ْنِيِّْْيَ ِبَْا ُكنػْ ْ ِمْن ُدْوِف َاهلِل َوَلِكْن ُكْونُػْوا َرِبَّ ُرُسْوَف. َواْل َيَُْمرَُكْم َأْف ِلِّ

 [ .ٓٛ-ٜٚ﴾ ]آل عمران: ُكْفِر بَػْعَد ِإْذ أَنْػُتْم ُمْسِلُمْوفَ ُمرَُكْم ِِبَلْ تَػتَِّخُذْوا اَْلَمبْلِئَكَة َواَْلنَِّبيِّْْيَ َأْرَِبِْبً َأَيَْ 
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ْن ُدوِف هللِا َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرََيَ َوَما أُِمُروا ِإالَّ وقال تعاىل: ﴿ إِتََُّذوا َأْحَبارَُىْم َورُْىَبانَػُهْم َأْرَِبًِب مِّ
 [ .ٖٔ﴾ ]التوبة: ُو َعمَّا ُيْشرُِكوفَ لِيَػْعُبُدوا ِإذَلاً َواِحداً الَ ِإلَو ِإالَّ ُىَو ُسْبَحانَ 

َف َأَلَْ تَػَر ِإىَلْ اَلَِّذْيَن ُأْوتُػْوا َنِصْيبًا ِمَن اَْلِكَتْاِب يُػْؤِمنُػْوَف ِبَِْْلِْبِت َواَْلطَّْاُغْوِت َويَػُقْوُلوْ وقال تعاىل: ﴿
 .[ٔ٘﴾  ]النساء: ِللَِّذْيَن َكَفُرْوا َىُؤاْلِء َأْىَدْي ِمَن اَلَِّذْيَن آَمنُػْوا َسِبْيبلً 

ُقْل َىْل أُنَػبُِّئُكْم ِبَشٍر ِمْن َذِلَك َمثُػْوبًَة ِعْنَد َاهلِل َمْن َلَعَنُو َاهلُل َوَغِضَب َعَلْيِو َوَجَعَل وقال تعاىل: ﴿
ُهْم اَْلِقَرَدَة َوَاخْلََنْازِيْػَر َوَعبَ   [.ٓٙ]اؼبائدة: ﴾َوْاِء اَْلسَِّبْيلِ َد اَْلطَّْاُغْوَت ُأْولَِئَك َشرّّ َمَكْاانً َوَأَضلُّ َعْن سَ ِمنػْ

َنُكْم َأالَّ نَػْعُبَد ِإاّل هللَا َوالَ وقال تعاىل: ﴿ نَػَنا َوبَػيػْ ُقْل ََي َأْىَل اْلِكَتاِب تَػَعاَلْوا  ِإىَل َكِلَمٍة َسَواٍء بَػيػْ
ْف تَػَولَّوْا فَػُقوُلوا َاْشَهُدوا ِبَِانَّ ُنْشِرَؾ ِبِو َشيئًا َواَل يَػتَِّخَذ بَػْعُضَنا بَػْعضًا َأْرَِبًِب ِمْن ُدوِف هللِا فَإِ 

 [ .ٗٙ﴾   ]آل عمران: ُمْسِلُموفَ 
 

 ( ادلشركوف العرب : ٓٔ)
 -نو فاطر السموات واألرض ومسّخر الشمس والقمر ومنَـّزِل األمطار:أون بوجود هللا و كانوا يقرّ 

 ﴾َوْاأَلْرَض لَيَػُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ اْلَعزِيُز اْلَعِليمُ َولَِئْن َسأَْلتَػُهْم مَّْن َخَلَق السََّماَواِت قال هللا تعاىل: ﴿
 [.ٜ]الزخرف: 

َولَِئْن َسأَْلتَػُهْم َمْن َخَلَق اَْلسََّمْاَوْاِت َوَاأَلْرِض َوَسخََّر اَْلشَّْمَس َواَْلَقَمَر لَيَػُقْوَلنَّ َاهللَ وقال تعاىل: ﴿
ََّْ يُػْؤَفُكْوفَ   [ ٔٙ﴾ ]العنكبوت: فََأ
ْحَيْا ِبِو َاأَلْرِض َمْن بَػْعِد َمْوِِتَْا لَيَػُقْوَلنَّ أَ َولَِئْن َسأَْلتَػُهْم َمْن نَػَزَؿ ِمَن اَْلسََّمْاِء َمْاًء فَ : ﴿وقال تعاىل

 [.ٖٙ﴾ ]العنكبوت: َاهلَل ُقِل َاحْلَْمُد هلِل َبْل َأْكثَػَرُىْم اْل يَػْعِقُلْوفَ 
ََّْ َولَِئْن َسأَْلتَػُهْم َمْن وقال تعاىل: ﴿  [.ٚٛ﴾ ]الزخرف: يُػْؤَفُكْوفَ  َخَلَقُهْم لَيَػُقْوَلنَّ َاهللُ فََأ

ُتْم تَػْعَلُموَف.َسيَػُقوُلوَف هلِل ُقْل َأَفبَل َتذَكَُّروف. ُقْل  وقاؿ تعاىل: ﴿ُقْل لَِّمِن ْاأَلْرُض َوَمْن ِفيَها ِإْف ُكنػْ
يَػُقوُلوَف هلِل ُقْل َأَفبَل تَػتػَُّقوَف. ُقْل َمْن بَِيِدِه َمْن رَّبُّ السماوات السَّْبِع َوَربُّ ْالَعْرِش ْالَعِظيم سَ 

ََّ ُتْسحَ  ُتْم تَػْعَلُموَف. َسيَػُقوُلوَف هلِل ُقْل فََأ    ُرْوَف﴾َمَلُكوُت ُكلِّ َشْيٍء َوُىَو َيُِرُي َواَل َُيَاُر َعَلْيِو ِإْف ُكنػْ
 [ٜٛ-ٗٛ]اؼبؤمنون:
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َن وقال تعاىل: ﴿ السََّماِء َوْاأَلْرِض َأمَّْن َُيِْلُك السَّْمَع َوْاألَْبَصاَر َوَمْن َُيْرُِج ُقْل َمْن يَػْرزُُقُكْم مِّ
ِلُكُم تػَُّقْوَف. َفذَ احْلَيَّ ِمَن اْلَميِِّت وَُيْرُِج اْلَميَِّت ِمَن احْلَيِّ َوَمْن يَُدبُِّر ْاأَلْمَر َفَسيَػُقوُلوَف َاهللُ فَػُقْل َأَفبْل تػَ 

ََّْ  َاهللُ رَبُُّكُم َاحْلَقُّ   [ .ٕٖ-ٖٔ﴾ ]يونس: ُتْصَرفُػْوفَ  َفَمْاَذْا بَػْعَد َاحْلَقِّ ِإاْل اَْلضَّبْلُؿ فََأ
وكانوا يعبدون هللا سبحانو ابلدعاء وخاصة يف أوقات الشّدة حيث كانوا يدعونو ـبلصُت لو الدِّين 

. 
 اَْلبَػرِّ  اُْكْم ِإىَلْ ْدُعْوَف ِإاْل ِإَيَُّْه فَػَلمَّْا َّمَّ ِفْ اَْلَبْحِر َضلَّ َمْن تَ  ُكُم اَْلُضرُّ َوِإَذْا َمسَّ قال هللا تعاىل: ﴿

 [ .ٚٙ﴾  ]اإلسراء: َأْعَرْضُتْم وََكْاَف َاإِلْنَسْاُف َكُفْوراً 
َنِسَي َماَْكْاَف َاإِلْنَسْاَف ُضرّّ َدَعْا رَبَُّو ُمِنْيبًا ِإلَْيِو ّتَّ ِإَذْا َخوََّلُو نِْعَمًة ِمْنُو  َوِإَذْا َمسَّ وقال تعاىل: ﴿

َعْن َسِبْيِلِو ُقْل َّتَتَّْع ِبُكْفِرَؾ َقِلْيبًل ِإنََّك ِمْن َأْصَحْاِب  لُِيِضلَّ  َيْدُعْوا ِإلَْيِو ِمْن قَػْبُل َوَجَعَل هلِل أَْنَدْاداً 
 [ .ٛ﴾    ]الزمر: اَْلنَّْارِ 

اَْلبَػرِّ ِإَذْا ُىْم  ْاُىْم ِإىَلْ ْيَن فَػَلمَّْا َّمَّ ِلِصْْيَ َلُو اَْلدِّ فَِإَذْا رَِكبُػْوا ِفْ اَْلُفْلِك َدَعُوا َاهلَل ُمُْ وقال تعاىل: ﴿
 [ .٘ٙ]العنكبوت:  ﴾ُيْشرُِكْوفَ 

ُتْم وقال تعاىل:﴿ َر َاهلِل َتْدُعْوَف ِإْف ُكنػْ ُقْل َأرَأَيْػَتُكْم ِإْف َأََتُْكْم َعَذْاُب َاهلِل َأْو أَتَػْتُكُم اَْلسَّْاَعُة َأَغيػْ
 [.ٔٗ-ٓٗ]األنعام:  ﴾َصْاِدِقْْيَ. َبْل ِإََيُْه َتْدُعْوَف فَػَيْكِشُ  َمْا َتْدُعْوَف ِإلَْيِو ِإْف َشْاَء َوتَػْنَسْوَف َمْا ُتْشرُِكْوفَ 

 وكانوا يعبدون هللا ابلصالة والصيام واالعتكاف والصدقة والعتاقة وصلة الرحم . 
 [.ٖ٘﴾ ]األنفال: َد اَْلبَػْيِت ِإاْل ُمَكْاًء َوَتْصِديَةً َكْاَف َصبْلتُػُهْم ِعنْ  َوَماْ وقال تعاىل: ﴿

عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: "إَنم كانوا يضعون خدودىم على األرض ويصفقون 
 ويصفرون" . ]ابن أيب حاًب[.

يصومو  ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول هللا  ،عن عائشة اهنع هللا يضر قالت: "كان يوم عاشوراء تصومو قريش يف اعباىلية
يف اعباىلية، فلما قدم اؼبدينة صامو وأمر بصيام، فلما فُرض رمضان ترك صيام يوم عاشوراء، فمن 

 شاء صامو ومن شاء تركو" ]متفق عليو[.
قال: "قلت ايرسول هللا إين كنت نذرت يف اعباىلية أن أعتكف ليلًة  عن عمر بن اػبطاب 

 قال: }فأوف بنذرك{ ]متفق عليو[." يف اؼبسجد اغبرام" ويف رواية "يوماً 
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، وكان ذلك فبا جياور يف حراء من كل سنة شهراً  ملسو هيلع هللا ىلصقال عبيد بن عمَت: "كان رسول هللا 
 { ]ابن اسحق[ .تتحنث بو قريش يف اعباىلية، والتحنث التربّر

ا يف موراً كنت أربنث َبِ عن عروة بن الزبَت أن حكيم بن حزام أخربه أنو قال: "ايرسول هللا أرأيت أ
اعباىلية من صلة وعتاقة وصدقة ىل كان يل فيها من أجر؟ قال حكيم: قال رسول هللا 

 ما سلف من خَت{ ]متفق عليو[. ى:}أسلمت علملسو هيلع هللا ىلص
عن عائشة اهنع هللا يضر قالت: قلت ايرسول هللا أن ابن جدعان كان يف اعباىلية يصل الرحم ويطعم 

رواه يل خطيئيت يوم الدِّين"{ ] اؼبسكُت فهل ذلك انفعو؟ قال: }ال ينفعو إنو مل يقل يوماً "رب اغفر
 [ .مسلم

: "كال وهللا ماحيزيك أبدًا إنك ملسو هيلع هللا ىلصأن خذجية اهنع هللا يضر قالت للنيب  -بدء الوحي-وجاء يف حديث 
 نوائب اغبق"  ]متفق عليو[. ىالضيف وتعُت عللتصل الرحم وربمل الكّل وتكسب اؼبعدوم وتقرئ 

ا يف اآلخرة. وأما الكافر : }إن هللا ال يظلم مؤمنًا حسنًة يعطي َِبا يف الدنيا وجيزي َبِ ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
  ا{ا  يف الدنيا حىت إذا أفضى إىل اآلخرة مل تكن لو حسنة جيزي َبِ فيطعم حبسناتو ما عمل َبِ 

 .[رواه مسلم]
يف أشهر اغبج مثل:  وكانوا يعتمرون وحيجون إىل بيت هللا اغبرام ويؤدون كثَتًا من شعائر اغبجّ 

التلبية وسوق اؽبدي والطواف ابلبيت واستالم اغبجر األسود والسعي بُت الصفا واؼبروة والوقوف 
 الذي أقرّه اإلسالم .  لك. وكان ذلك من بقااي دين إبراىيم بعرفة ومزدلفة وغَت ذ

 .[ٜٜٔ]البقرة:  ﴾ّتَّ َأِفْيُضْوا ِمْن َحْيُث َأفَْاَض اَْلنَّْاسَ وقال تعاىل: ﴿
قالت عائشة اهنع هللا يضر: "كان قريش ومن دان دينها يقفون ابؼبزدلفة وكانوا يسمون "اغبمس". وسائر 

أن أيٌب عرفات ٍب يقف َبا ٍب يفيض  ملسو هيلع هللا ىلصالعرب يقفون بعرفات، فلما جاء اإلسالم أمر هللا نبيو 
 [.رواه البخاريمنها". ]

 [.ٜٚٔ﴾   ]البقرة: َواْل ِجَدْاَؿ ِفْ َاحلَْجِّ وقال تعاىل: ﴿
عي أن موقفو موقف : "كانوا يقفون مواقف ـبتلفة يتجادلون كلهم يدّ قاؿ عبد الرٔتن بن زيد
 نبيو ابؼبناسك" .إبراىيم فقطعو هللا حُت أعلم 
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األكرب، أال  اغبجّ  مقال وىو بعرفات: }فإن ىذا اليو  ملسو هيلع هللا ىلصاؼبسور بن ـبرمة  هنع هللا يض أن رسول هللا عن 
ا وإن أىل الشرك واألواثن كانوا يدفعون يف ىذا اليوم قبل أن تغيب الشمس يف رؤس اعببال كأَنّ 

بعد أن تغيب الشمس، وكانوا يدفعون من اؼبشعر اغبرام بعد أن عمائم الرجال يف وجوىها وإان ندفع 
ان ندفع قبل أن تطلع الشمس إا عمائم الرجال يف وجوىها، و تطلع الشمس يف رؤس اعببال كأَنّ 

 ـبالفاً ىدينا ىدي أىل الشرك{ ]ابن مردويو واغباكم وقال صحيح على شرط الشيخُت[.
 اؼبشركُت البيت اغبرام ودخوؽبم اؼبسجد اغبرام .وؼبا نزلت سورة التوبة نزلت بتحرمي حج 

أَنْػُفِسِهْم ِِبَْلُكْفِر ُأْولَِئَك  ىْ َكْاَف لِْلُمْشرِِكْْيَ َأْف يَػْعُمُرْوا َمَسْاِجَد َاهلِل َشْاِىِدْيَن َعلَ  َماْ وقال تعاىل: ﴿
 [.ٚٔ﴾ ]التوبة: َحِبَطْت َأْعَمْاذَلُْم َوِفْ اَْلنَّْاِر ُىْم َخاِْلُدْوفَ 

ـَ بَػْعَد َعْاِمِهمْ  َيَْ وقال تعاىل: ﴿ َْا اَْلُمْشرُِكْوَف َّمٌَس َفبْل يَػْقَربُػْوا اَْلَمْسِجَد َاحْلََرْا  أَيػَُّهْا اَلَِّذْيَن آَمنُػْوا ِإَّنَّ
 [.ٕٛ]التوبة:  ﴾َىَذاْ 

 يطوف ابلبيت عراين"حيج بعد العام مشرك وال  "ال :ملسو هيلع هللا ىلصمنادي رسول هللا  ى: اندقاؿ ابن زيد
 نعنا أن نْنزل". ]ابن جرير[.قال: فجعل اؼبشركون يقولون "الّلهم إان مُ 

، اّرم، اليت قال هللا عنها: مون حرمة األشهر اغبرام: رجب، ذي القعدة، ذي اغبجةوكانوا يعظِّ 
َة اَْلشُُّهْوِر ِعْنَد َاهلِل ِاثْػَنْا َعَشَر َشْهرًا ِفْ  ﴿ َهاْ ِإفَّ ِعدَّ ِكَتْاِب َاهلِل يَػْوـَ َخَلَق اَْلسََّمْاَوْاِت َوَاأَلْرٌض ِمنػْ

ْيَن اَْلَقيُِّم َفبْل َتْظِلُمْوا ِفْيِهنَّ أَنْػُفَسُكمْ   [ .ٖٙ﴾   ]التوبة: َأْربَػَعٌة ُحُرـٌ، َذِلَك اَْلدِّ
 يف اعباىلية ربرمو وىو الذي كان عليو صبهورىم".  "فهذا فبا كانت العرب أيضاً  :قاؿ ابن كثري

فيحّلون الشهر اغبرام ،: "فكانوا أحدثوا قبل اإلسالم دبّدة ربليل اّرم فأّخروه إىل صفرقاؿ
 ]تفسَت القران العظيم[.  .وحيرمون الشهر اغبالل ليواطئوا عّدة ماحّرم هللا األشهر األربعة"

َْا اَْلَنسِ وقال تعاىل: ﴿ بِِو اَلَِّذْيَن َكَفُرْوا َيُِلُّْونَُو َعْامًا َوَُيَّرُِمْونَُو َعْاماً  لُّ ْيُئ ِزََيَْدٌة ِفْ اَْلُكْفِر ُيضَ ِإَّنَّ
اَْلَقْوـَ َن ذَلُْم ُسْوُء َأْعَمْاذلِِْم َوَاهلُل اْل يَػْهِدْي يِّ ـَ َاهلُل زُ َحرَّ  ْوا َماْ ـَ َاهلَل فَػُيِحلُّ َحرَّ  َة َماْ لِيَػَوْاِطئُػْوا ِعدَّ 
 [ .ٖٚ﴾   ]التوبة: اَْلَكْاِفرِْينَ 

وؼبا قتلت سرية عبد هللا بن جحش  هنع هللا يض "عمرو بن اغبضرمي" يف رجب قال اؼبشركون: "إن دمحماً 
يزعم أنو يّتبع طاعة هللا وىو أوّل من استحّل الشهر اغبرام وقتل صاحبنا يف رجب" فأنزهللا تعاىل: 
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ٌر َوَصدّّ َعْن َسِبْيِل َاهلِل وَُكْفٌر بِِو َيْسأَُلْوَنَك َعِن اَ ﴿ ْلشَّْهِر َاحْلََرْاـِ ِقَتْاٍؿ ِفْيِو، ُقْل ِقَتْاٌؿ ِفْيِو َكِبيػْ
َنُة َأْكبَػُر ِمَن اَْلَقْتلِ   [.ٍٕٚٔ﴾  ]البقرة: َواَْلَمْسِجِد َاحْلََرْاـِ َوِإْخَراُْج َأْىِلِو ِمْنُو َأْكبَػُر ِعْنَد َاهلِل َواَْلِفتػْ

وؼبا أرادوا بناء الكعبة أمروا أن ال يدخلوا يف بنائها إال طيباً،  حرمة "الزان والراب" ا يرون أيضاً وكانو 
 وأن ال يقبلوا درمهاً جاء عن طريقة الزان والراب. 

وكان من أظبائهم اؼبشهورة  ،ذه العبارة "ابظبك اللهم"م َبِ وكانوا يذكرون اسم هللا ويبدؤن كتاابُتِ 
وىو أبو  ىوعبد العز  ملسو هيلع هللا ىلصوالد النيب  "عبد هللا""عبد هللا و عبيد هللا وتيم هللا" ومن أوالد عبد اؼبطلب 

 بيان يقول : الذُ  ِبهلل، فالنابغةوكانوا حيلفون  ؽبب، وجّد أيب جهل اظبو "اؼبغَتة بن عبد هللا" .
 ريبة           وليس وراء هللا للمرء مذىب .حلفت فلم أدع لنفسك 

 أما ضالؽبم اغبقيقي فكان علي نوعُت مثل من سبقهم من األمم:
اعتقدوا الوىية غَت هللا من اؼبالئكة والصاغبُت واعبّن وغَتىم وعبدوىم ابػبوف والرجاء  )أواًل(

 م شفعاؤىم عند هللا .. واالستغاثة والذبح وغَت ذلك وزعموا أَنّ 
َفُعُهْم َويَػُقوُلوَف َىُؤاَلِء ُشَفَعاُؤاَن ِعْنَد هللا تعاىل: ﴿قال  َويَػْعُبُدوَف ِمْن ُدوِف هللِا َمااَل َيُضرُُّىْم َواَل يَػنػْ
 [.ٛٔ﴾  ]يونس: هللاِ 

َُذْوا ِمْن ُدْونِِو َأْولَِيْاَء َمْا نَػْعُبُدُىْم ِإاْل لِيَػَقّرِبُػْواَنْ إِ ﴿وقال تعاىل:  [.ٖ]الزمر:  ﴾َاهلِل زُْلَفىْ  ىَلْ َواَلَِّذْيَن ِاِتَّ
َوَاِتََُّذْوا ِمْن ُدْونِِو آذِلًَة اْل ََيُْلُقْوَف َشْيئًا َوُىْم َُيَْلُقْوَف َواْل َُيِْلُكْوَف ألَنْػُفِسِهْم َضرّاً وقال تعاىل: ﴿

 .[ ٖ﴾ ]الفرقان: َواْل نَػْفعاً َواْل َُيِْلُكْوَف َمْوَتً َواْل َحَيْاًة َواْل ُنُشْوراً 
 [.ٙ]اعبن:  ﴾َوأَنَُّو َكْاَف رَِجْاٌؿ ِمَن َاإِلْنِس يَػُعْوُذْوَف ِبرَِجْاٍؿ ِمَن َاْلِْنِّ فَػَزْاُدْوُىْم رََىقاً وقال تعاىل: ﴿
بُػْوا َلُكمْ وقال تعاىل: ﴿ ِإْف   ِإفَّ اَلَِّذْيَن َتْدُعْوَف ِمْن ُدْوِف َاهلِل ِعَبْاٌد َأْمثَاُْلُكْم فََاْدُعْوُىْم فَػْلَيْسَتِجيػْ
ُتْم َصْاِدِقْْيَ   [ .ٜٗٔ﴾ ]األعراف: ُكنػْ
كاغبكام والكهان   ،هللا يف التحليل والتحرمي اؼبخالف ؼبا شرعو هللا م كانوا يطيعون غَتَنّ إ )اثنياً(

 والسدنة وشيوخ القبائل
يِن َما ََلْ َيََْذْف بِ قال هللا تعاىل: ﴿ َن الدِّ ـْ ذَلُْم ُشرََكاُء َشَرُعوا ذَلُْم مِّ  [.ٕٔ﴾ ]الشوري: ِو هللاُ َأ

وََكَذِلَك زُيَِّن ِلَكِثرْيٍ ِمَن اَْلُمْشرِِكْْيَ قَػْتَل َأْواْلِدِىْم ُشرََكْاُؤُىْم لِيُػْرُدْوُىْم َولِيَػْلِبُسْوا وقال تعاىل:﴿
 [ .ٖٚٔ]األنعام: ﴾ َعَلْيِهْم ِديْػنَػُهمْ 
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َْا اَْلنَِّسْيُئ ِزََيُْدٌة ِفْ وقال تعاىل: ﴿  [ .ٖٚ﴾]التوبة: اَْلُكْفرِ ِإَّنَّ
َرٍة َواْل سَ وقال تعاىل: ﴿ َلٍة َواْل َحاْـٍ َوَلِكنَّ اَلَِّذْيَن َكَفُرْوا يَػْفتَػُرْوَف اْ َمْا َجَعَل َاهللُ ِمْن ِبَِيػْ ئَِبٍة َواْل َوِصيػْ
 [ .ٖٓٔ﴾  ]اؼبائدة: َعَلْى َاهلِل اَْلَكِذبَ 

َشاَء اّلّلُ َما َعَبْداَن ِمْن ُدْونِِو ِمْن َشْيٍء َْمُْن َواَل آَِبُؤاَن َوالَ  َوقَاَؿ الَِّذيَن َأْشرَُكوا َلوْ وقال تعاىل: ﴿
. َوَلَقْد اَْلرُُّسِل ِإاْل اَْلَببْلُغ اَْلُمِبْْيُ  ىْ َحرَّْمَنا ِمْن ُدونِِو ِمْن َشْيٍء َكَذِلَك فَػَعَل الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم فَػَهْل َعلَ 

 [.ٖٙ-ٖ٘]النحل:  ﴾َأِف َاْعُبُدْوا َاهللَ َوَاْجَتِنبُػْوا اَْلطَْاُغْوتَ  أَُمٍة َرُسْوالً بَػَعثْػَنْا ِفْ ُكلِّ 
 
 

*   *   * 
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 ( مراتب دين اإلسبلـ ٚبػاب ) 
.. ومعناه إسالم الوجو  أي االستسالم  ين الوحيد الذي يقبلو هللا من العباداإلسالم ىو الدِّ 

 -عبد من دونو :، والكفر ابآلؽبة واألنداد الباطلة اليت تُ شريكال بنقياد لو وعبادتو واال
ـَ ِإفَّ اَْلدِّ قال هللا تعاىل: ﴿  [.ٜٔ﴾ ]آل عمران: ْيَن ِعْنَد َاهلِل َاإِلْسبْل

َر ْاإِلْسبلَـِ ِديْػًنا فَػَلْن يُػْقَبَل ِمْنُو َوُىَو ِف اآلخرة ِمَن ْاخلَاِسرِينَ وقال تعاىل: ﴿ َتِغ َغيػْ ]آل  ﴾َوَمْن يَػبػْ
 [.٘ٛعمران: 

ـَ ِديْناً وقال تعاىل: ﴿    ﴾اَْليَػْوـَ َأْكَمْلُت َلُكْم ِديْػَنُكْم َوَأّْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِِتْ َوَرِضْيُت َلُكُم َاإِلْسبْل
 [ .ٖ]اؼبائدة: 

من دونو  ةواؼبسلمون ىم الذين يعبدون هللا وال يشركون بو شيئاً، وكفروا ابآلؽبة واألنداد اؼبعبود
ختلفت درجاُتم اوإمنا يتفاضلون يف العلم والعمل ف ،، وىم ليسوا على درجة واحدةةبكل صور العباد

 عند هللا .
 [.ٔٔ﴾ ]اجملادلة: َمنُػْوا ِمْنُكْم َواَلَِّذْيَن ُأْوتُػْوا اَْلِعْلَم َدرََجْاتٍ آيَػْرَفِع َاهللُ اَلَِّذْيَن ﴿ وقال تعاىل:

ُهْم ُمْقَتِصٌد ّتَّ وقال تعاىل: ﴿ ُهْم ظَْاَلٌ لِنَػْفِسِو َوِمنػْ َنْا ِمْن ِعَبْاِداَنْ َفِمنػْ َأْورَثْػَنْا اَْلِكَتْاَب اَلَِّذْيَن ِاْصَطَفيػْ
َرْاتِ  ُهْم َساِْبٌق ِبَِخْلَيػْ  [ .ٖٔ﴾       ]فاطر: َوِمنػْ

من غَت  : يف ىذه اآلية ىو اؼبسلم اؼبذنب الذي ترك واجبًا أو ارتكب ؿبّرماً الظاَل لنفسو
، أو يقال "مؤمن إبديانوقال لو "مسلم" وال يقال "مؤمن" لكونو من أىل الوعيد،استحالل لو، فيُ 
 فاسق بكبَتتو" .

اْل وَ  َواَلَِّذْيَن يَػْرُمْوَف اَْلُمْحَصَنْاِت ّتَّ ََلْ َيَْتُػْوا ِبَِْربَػَعِة ُشَهَدْاَء فََاْجِلُدْوُىْم َْتَاِْنْْيَ َجْلَدةً وقال تعاىل: ﴿
 [.ٗ﴾ ]النور: تَػْقبَػُلْوا ذَلُْم َشَهْاَدًة أََبداً َوُأْولَِئَك ُىُم اَْلَفْاِسُقْوفَ 

 .[ٔٔ﴾ ]اغبجرات:ْسُم اَْلُفُسْوُؽ بَػْعَد َاإِلُْيَْافِ بِْئَس َاإلِ وقال تعاىل: ﴿
خارج "كافر  واليقال لو:. واؼبسلم اؼبذنب ال يقال لو: "مؤمن كامل اإلديان" كما قالت اؼبرجئة

واليقال لو: "ىو دبْنزلة بُت اؼبْنزلتُت فال ىو كافر وال ىو مؤمن" كما  .قالت اػبوارج عن اؼبّلة" كما
 قالت اؼبعتزلة .
 مات .: ىو اؼبؤمن الفاعل للواجبات التارك للمحرّ وادلقتصد
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مات : ىو اؼبؤمن اسن الفاعل للواجبات واؼبستحبات التارك للمحرّ والسابق ِبخلريات
 واؼبكروىات.

 ومن ذلك تعرف أن للدِّين اإلسالمي ثالث مراتب، وكل مسلم يكون يف مرتبة من تلك اؼبراتب .
 { مرتبة اإلسالم ٔ}
 { مرتبة اإلديانٕ}
 { مرتبة اإلحسانٖ}
 

 }أواًل{ اإلسبلـ :
لشروط خل يف دين اإلسالم ويكون من اؼبسلمُت فعليو أن حيقق اإذا أراد اإلنسان الكافر أن يد

 -اآلتية :
 إلو إال هللا. إعالن الرباءة والتوبة من الشرك والكفر واإلقرار بشهادة أن ال  (ٔ)
 وأن ما جاء بو حٌق ووحٌي من هللا . ملسو هيلع هللا ىلصاإلقرار بشهادة أن دمحماً رسول هللا   (ٕ)
 . ماتاالنقياد وعدم االستكبار عن فعل الواجبات وترك ارّ   (ٖ)

 مبيِّنٌة يف الكتاب والسنة كالنصوص اآلتية :وىذه الشروط 
 [.٘﴾ ]التوبة: فَِإْف ََتبُوا َوَأقَاُموا الصَّبَلَة َوأَتَػُوا الزََّكاَة َفَخلُّوا َسِبيَلُهمْ ﴿ قال هللا تعاىل:
ْينِ وقال تعاىل: ﴿  [.ٔٔ﴾  ]التوبة: فَِإْف ََتبُوا َوَأقَاُموا الصَّبَلَة َوأَتَػُوا الزََّكاَة فَِإْخَواُنُكْم ِف الدِّ

مرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إلو إال هللا قال:}أُ  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب ىريرة  هنع هللا يض أن رسول هللا 
ويؤمنوا يب ودبا جئت بو، فإذا فعلوا ذلك عصموا مٍتِّ دماءىم وأمواؽبم إال حبّقها وحساَُبم على هللا{. 

 [.رواه مسلم]
:}ُبٍت اإلسالم على طبٍس، على أن  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما عن رسول هللا 

 يُعبد هللا وُيكفر دبا دونو وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وحّج البيت وصوم رمضان{ ]متفق عليو[ .
دبا يُعبد من دون هللا حرم مالو ودمو وحسابو  : }من قال "ال إلو إال هللا" وكفرملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول هللا 

 [.رواه مسلمعلى هللا{.]
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قال: }من شهد أن ال إلو إال هللا واستقبل قبلتنا وصلَّى صالتنا  ملسو هيلع هللا ىلصوعن أنس  هنع هللا يض أن النيب 
 . [رواه البخاريوأكل ذبيحتنا فهو مسلم لو ما للمسلم وعليو ما على اؼبسلم{  ]
قال: }اؼبسلم من سلم اؼبسلمون  ملسو هيلع هللا ىلصوعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما أن النيب 

 .[رواه البخاريمن لسانو ويده{]
نو جيب إومىت أعلن الكافر توبتو من الكفر وظهرت منو عالمة تدِل على أنو قد اتب من الكفر ف

 ولو كان ذلك يف حال اغبرب أو يف دار الكفر . ،يف أمره الكِف عنو والتثِبت
ََيْ أَيػَُّهْا اَلَِّذْيَن آَمنُػْوا ِإَذْا َضَربْػُتْم ِفْ َسِبْيِل َاهلِل فَػتَػبَػيػَّنُػْوا َواْل تَػُقْوُلْوا ِلَمْن أَْلَقْى وقال تعاىل: ﴿

ـَ َلْسَت ُمْؤِمناً   [.ٜٗ﴾]النساء:ِإلَْيُكُم اَْلسَّبْل
وبعد التبُِت قد يظهر أنو "مسلم" ؿبقٌِّق لشروط اإلسالم، فيكون لو ما للمسلمُت وعليو ما 

 عليهم، وقد يظهر أنو كافر اثبٌت على كفره فيكون لو حكم الكافرين. 
وجيب التنِبو على أن الكفار أصناف ـبتلفة يف العقائد والشعائر، فمنهم الوثنيون ُعبَّاُد األصنام، 

ومنهم أىل االحنراف والرّدة عن اإلسالم، فإذا أعلن الكافر لكتاب من اليهود والنصارى،ومنهم أىل ا
للمسلمُت براءتو من كفر أىل مّلتو كان ذلك عالمة تدِل على إسالمو،وعندئذ جيب الكِف عنو 

 حىت خيترب ويتبُّت أمره.
 
 [  الك ُّ عن الوثِن :ٔ]

م بتعدد اآلؽبة، ومل يكونوا إلدياَنِ  "ال إلو إال هللا"قول من اؼبعروف أن أىل األواثن كانوا ينكرون 
يصِلون الصالة اؼبعروفة يف اإلسالم، ومل يكونوا حييون بتحية اإلسالم، فمن أظهر من أىل األواثن 

ألنو مل يكن يفعل ذلك يف الشرك، فدّلت على أنو مريٌد  ،ىذه الشعائر وأمثاؽبا فإنو جيب الكِف عنو
لإلسالم، أما غَت ذلك من شعائر اإلسالم اليت كانت معروفة عند أىل األواثن يف اعباىلية كأكثر 

إذا -الطواف والسعي بُت الصفا واؼبروة، والوقوف بعرفة، وغَت ذلك فلم تكن تدّل  :شعائر اغبّج مثل
مريٌد لإلسالم اترٌك للشرك، ولذلك جرت أحكام اإلسالم على وجوب على أنو  -أظهرىا الوثٍت

الكّف عن اؼبشرك الوثٍت بعد قولو "ال إلو إال هللا" ولو مل يزد على ذلك، أو قال ما يقوم مقام كلمة 
 التوحيد. كما دّلت على ذلك األحاديث اآلتية:



 التوحيد على ضوء الكتاب والسنة ُدروٌس في

~ 35 ~ 

صلى هللا إال هللا" فقال رسول هللا حديث أسامة بن زيد رضي هللا عنهما ؼبا قتل الذي قال "ال إلو 
: }أقال ال إلو إال هللا وقتلتو{؟ قال: قلت ايرسول هللا إمنا قاؽبا خوفًا من السالح، قال: عليو وسلم

فما زال يكّرِرىا علّي حىت سبنَّيُت أيّنِ أسلمُت  }أفال شققت عن قلبو حىت تعلم أقاؽبا ذلك أم ال{،
 .[رواه مسلم]يومئذ" 

: ملسو هيلع هللا ىلصحديث أيب ىريرة  هنع هللا يض الذي فيو: أن عمر قال أليب بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال 
}أُمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا "ال إلو إال هللا" فمن قاؽبا فقد عصم مٍتِّ مالو ونفسو إال حبّقو 

 وحسابو على هللا{ ]متفق عليو[.
 أنو قال: ايرسول هللا أرأيَت إن لقيُت رجاًل من الكفار فقاتلٍت فضرب  هنع هللا يض دوحديث اؼبقدا

" أفأقتلو ايرسول هللا بعد أن قاؽبا؟ حدى يديَّ ابلسيف فقطعها ٍب الذ مٍت بشجرة فقال: "أسلمتُ ا
]رواه  و فإنو دبْنزلتك قبل أن تقتلو وإنك دبْنزلتو قبل أن يقول كلمتو اليت قاؽبا{قال: }ال تقتلو فإن قتلتَ 

 مسلم[ .
فقال: اي  ملسو هيلع هللا ىلصحديث عمران بن حصُت قال: "أصاب اؼبسلمون رجاًل من بٍت عقيل فأتوا بو النيب 

 دمحم إين مسلم، فقال رسول هللا: }لوكنت قلت وأنت سبلك أمرك أفلحت كل فالح{. ]رواه مسلم[.
خالد بن الوليد إىل بٍت جذدية،  ملسو هيلع هللا ىلصحديث ابن عمر رضي هللا عنهما قال: "بعث رسول هللا 

فدعاىم إىل اإلسالم فلم حيسنوا أن يقولوا: أسلمنا فجعلوا يقولون: صبأان صبأان، فجعل خالد يقتل 
 .[رواه البخاري]قال: }اللهم أين أبرأ إليك فبا صنع خالد مرّتُت{  ملسو هيلع هللا ىلص. وفيو: أن رسول هللا روأيس

فهذه األحاديث تدّل على وجوب الكف عن قتل الوثٍت إذا قال "ال إلو إال هللا" أو "أسلمت " 
أو قال "أان مسلم" وحنو ذلك، وال تدّل على أن هللا ال يريد من اإلنسان اؼبشرك الوثٍت إال النطق 

ْف ََتبُوا َوَأقَاُموا الصَّبَلَة فَإِ ﴿بكلمة التوحيد بلسانو، فالذي يريده هللا من اؼبشركُت بيَّنتو آية التوبة:
 ﴾ .فَِإْخَوْنُكُمْ ِفْ اَْلدِّْينِ ﴾ أو ﴿َوأَتَػُوا الزََّكاَة َفَخلُّوا َسِبيَلُهمْ 

 ]ابن جرير[ .   هنع هللا يض: "توبتهم خلع األواثن وعبادة رَِبم وإقام الصالة وإيتاء الزكاة"قاؿ أنس 
: "إن تركوا الالت والعزى وشهدوا أن ال إلو إال هللا وأن دمحمًا رسول هللا فإخوانكم يف وقاؿ قتادة

 ]ابن جري[ . الدِّين" 
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فالبّد من ترك اآلؽبة اؼبعبودة فعاًل مع النطق بكلمة الشهادة، كما فهمها السلف خالفاً 
"إن النطق وحده  :ألصحاب الفهم السقيم الذين ال يشًتطون "ترك اآلؽبة اؼبعبودة"، ويقولون

 يكفي".
 
 [  الك ُّ عن الكتاب : ٕ]

وأن هللا تعاىل أمر بقتاؽبم  ،وينكرون دمحم رسول هللا "ال إلو إال هللا"م كانوا يقولون من اؼبعروف أَنّ 
 وىم كذلك.

ـَ هللُا َوَرُسولُُو قَاتُِلوا الَِّذيَن اَل يُػْؤِمُنوَف ِِبهلِل َواَل ِِبْليَػْوـِ ْاآلِخِر َواَل قال هللا تعاىل: ﴿ َُيَّرُِموَف َما َحرَّ
﴾    َواَل َيِديُنوَف ِديَن احْلَقِّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َحَّتَّ يُػْعُطوا اْلِْْزيََة َعْن َيٍد َوُىْم َصاِغُرْوفَ 

 [.ٜٕ]التوبة: 
م تدّل على إرادُتِ فلم يكن قول "ال إلو إال هللا" كافيًا غبقن دمائهم وأمواؽبم ومل يكن عالمة 

لدخول اإلسالم، ألَنم كانوا يقولون ذلك يف الكفر، أما إذا قال الكتايب "أشهد أن دمحمًا رسول هللا" 
 فهذا يدّل على إرادتو لإلسالم، وعندئذ جيب الكّف عنو . 

عليو صلى هللا عن أنس  هنع هللا يض أن يهوداًي قال: "أشهد أنك رسول هللا" ٍب مات، فقال رسول هللا 
 ]أضبد[ .: }صلوا على صاحبكم{ وسلم

ومن أقّر منهم أبن دمحمًا رسول هللا كان حّقًا عليو أن يتبعو ويًتك ضالالت أىل ملتو يف األعتقاد 
 وغَته .
 [  الك  عن ادلرتّد :ٖ]

 -واؼبرتدون صنفان: .: ىو كل من رجع إىل الكفر بعد إسالمو أو ورث الرّدة عن أىل الرّدةادلرتد
ىو من خرج عن اؼبّلة وتربأ من اإلسالم وعاد إىل الوثنية أو اليهودية أو النصرانية، فمن   )األوؿ(

كان مرتدًا إىل الوثنيو ال بّد للكّف عنو من أن يشهد أن "ال إلو إال هللا" وأن خيلع اآلؽبة واألواثن 
 اؼبعبودة من دون هللا، وأن يعود إىل ما خرج منو من تكاليف الدِّين.

ن كان مرتداً إىل اليهودية أو النصرانيو ال بّد للكّف عنو من أن يشهد أبن دمحماً رسول هللا، وأن وم
 يعود إىل ما خرج منو من تكاليف الدِّين .
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ىو من خرج عن اؼبّلة وىو ال يزال ينتسب إىل اإلسالم جهاًل وضالاًل، أو وِرث  )الثاِن(
لك من اإلسالم، فمن كان من ىذا النوع من اؼبرتدين ضالالت أىل الرّدة الُقدماء، وىو حيسب أن ذ

ال بّد للكّف عنو من أن يرجع عما اعتقده من الضالالت اليت صار َِبا كافراً مرتداً، فإن أىب الرجوع 
 عن ذلك ال يكون نطقو ابلشهادتُت عاصماً لدمو ومالو . 

الذين اعتقدوا فيو األلوىية،وكانوا مقرّين لذلك حّرق أمَت اؼبؤمنُت علي بن أيب طالب  هنع هللا يض السبئية 
 ابلشهادتُت والصحابة متوافرون .   

   ،ومثلهم الذين اتّبعوا الكّذبُت اؼبتنبئُت وىم يشهدون أن ال إلو إال هللا وأن دمحمًا رسول هللا
 كأتباع مسيلمة الكذَّاب واؼبختار وىم الذين قاتلهم الصحابة وكفَّروىم .

  الذين قاتلهم الصحابة بقيادة الصديق  هنع هللا يض الذي قال: "وهللا لو منعوين ومثلهم مانعي الزكاة
 لقاتلتهم على منعو" وكانوا مقرّين ابلشهادتُت والصالة. ملسو هيلع هللا ىلصعقااًل كانوا يؤدونو لرسول هللا 
هللا أاببكر ما كان : "رحم وقاؿ: "أىب هللا أن يقبل الصالة إال ابلزكاة"   قاؿ عبد الرٔتن بن زيد

 أفقهو" .
  ومثلهم التتار الذين أفىت شيخ اإلسالم ابن تيمية بوجوب قتاؽبم وتكفَتىم، وكانوا انطقُت

 ابلشهادتُت وملتزمُت لبعض شرائع اإلسالم . 
 . ومثلهم القرامطة والطوائف الباطنية 
  ابُت اؼبتنبئُت .ومثلهم البهائية والقاداينية وغَتىم يف ىذا العصر فبن يّتبعون أداين  الكذَّ
  ومثلهم اؼبؤمنون ابألداين اليت اخًتعها البشر كالدديقراطية واالشًتاكية والقوانُت الوضعية

 العاؼبية منها والية اليت ما أنزل هللا َِبا من سلطان .
ىذا بيان لـ "مىت جيب الكّف عن قتل الكافر، وأما الشروط اليت جيب أن يقبلها من أراد الدخول 

  اإلسالم، من أي صنف كان من أصناف الكفار واليت ال يكون بدوَِنا مسلماً" فهي :يف
 ( اإلقرار بشهادة أن "ال إلو إال هللا" مع خلع صبيع اآلؽبة اؼبعبودة من دون هللا فعالً .ٔ)
  .وأن كّل ما جاء بو حّق ووحٌي من هللا ملسو هيلع هللا ىلص( اإلقرار بشهادة أن دمحماً رسول هللا ٕ)
( االنقياد وعدم االستكبار عن فعل الواجبات وعدم االستحالل للمحّرمات، وكل من أظهر ٖ)

وال جيوز تكفَته بذنب ،استعداده لقبول ىذه الشروط يقال لو "مسلم"، ويكون لو حقوق اؼبسلمُت
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ل الشرك مامل يستحّلو، ومن زعم أنو قبل تلك الشروط، ولكنو أظهر بعد ذلك اؼبوّدة واؼبواالة ألى
 والبغض واؼبعاداة ألىل التوحيد فهو كافر مل يؤمن اب واليوم اآلخر .

اْل َتَُِد قَػْوماً يُػْؤِمُنوَف ِِبهلِل َواْليَػْوـِ ْاآلِخِر يُػَوآدُّوَف َمْن َحْادَّ هللَا َوَرُسوَلُو َوَلْو َكانُوا قال هللا تعاىل: ﴿
َرتَػُهمْ آَِبَءُىْم َأْو أَبْػَناءُىْم َأْو ِإْخَوانَػهُ   [.ٕٕ﴾ ]اجملادلة: ْم َأْو َعِشيػْ

ومواالة أىل التوحيد والرباءة من أىل الشرك من معٌت "ال إلو إال هللا" أو من لوازمها، ومن مل يقم 
 بذلك فقد كذب يف ادعائو لإلديان والتوحيد.

 }اثنيًا{ اإلُياف :
من اغبّق تصديقًا جازمًا ال شّك فيو،  ملسو هيلع هللا ىلصىو أن يُؤمَن اؼبرُء وُيصّدَق بكّل ما جاء بو الّرسوُل 

بقلبو ولسانو وجوارحو. "واؼبؤمن اغبّق": ىو الذي إذا عرف اغبّق اؼبنّزل من عند هللا آمن بو بقلبو أي 
 صّدق بو واعتقده وأحّبو ورضي بو.

 و آمن بو كذلك بلسانو أي أقّر بو ودعا إليو.
 يف خاصة نفسو. و آمن بو كذلك جبوارحو أي عمل بو دائماً 

 واعلم أّن اإلديان على قسمُت:
ىو أصُل اإلديان، اّلذي يفّرق بُت "اؼبؤمن" و "الكافر" وىذا يتّم ابإلديان اب ومالئكتو )األوؿ( 

 وكتبو ورسلو واليوِم اآلخر. فاؼبؤمن يؤمن بكّل ذلك والكافر ال يؤمن بكّل ذلك أو ببعضو.
ُؿ ِبَا أُْنِزَؿ ِإلَْيِو ِمْن رَبِِّو َواْلُمْؤِمُنوَف ُكلّّ َآَمَن ِِبّللَِّ َوَمبَلِئَكِتِو وَُكُتِبِو ﴿َآَمَن الرَُّسو قال هللا تعاىل: 

ْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك رَبػََّنا َوِإلَْيَك اْلَمِصريُ  ﴾ ]البقرة: َوُرُسِلِو اَل نُػَفرُِّؽ بَػْْيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِو َوقَاُلوا َسَِ
ٕٛ٘.] 
 ﴾﴿َوَمْن َيْكُفْر ِِبّللَِّ َوَمبلِئَكِتِو وَُكُتِبِو َوُرُسِلِو َواْليَػْوـِ اآلِخِر فَػَقْد َضلَّ َضبَلاًل بَِعيًدا: تعاىلقال و 

 [.ٖٙٔ]النساء: 
أصَل اإِلديان فقال: }أْن تْؤمن اب ومالئكتو وكتبو ورسلو واليوِم اآلخر، وتْؤمن  ملسو هيلع هللا ىلصوبُّت النيّب 

 ابلقدر خَته وشرّه{ ]رواه مسلم[.
أي يعتقد أنّو ال إلو إال ىو وال شريك لو يف ربوبيتو وألوىيتو، ويرَضى َبذا  بقلبو اب يؤمن اؼبؤمنو 

 ويبغضو ويبغض أىلو. بقلبواالعتقاد وحيّبو وحيّب أىلو وينكر الشرك 
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بلسانو أي يقر بكلمة التوحيد بلسانو ويدعو إليها وينكر الشرك بلسانو  اب يؤمن كذلك اؼبؤمنو 
 ويتربأ منهم. وُيكفِّر أىلو

وجياىدىم  الشرك أىلوينصرىم ويعادي  التوحيد أىلجبوارحو فيوايل  اب يؤمن كذلك اؼبؤمنو 
 ب ؿبارم هللا.نويعمل بطاعة هللا وجيت

وجوارحو فإنّو يؤمن دبالئكة هللا وكتبو ورسلو واليوم اآلخر  لسانووكما آمن اؼبؤمن اب بقلبو و 
وجوارحو. وؽبذا قال السلُف: "اإلديان قوٌل وعمٌل ونيٌة" وقالوا: "اإلديان تصديٌق وإقراٌر  لسانوبقلبو و 

 "أصُل اإلديان" على أنواع :ابلقلب وقوٌل ابللِّسان وعمٌل ابعبوارح". والكفار الذين ليس عندىم 
فمنهم من يف قلبو تصديق واستيقان أي صّدق وأيقن أبّن هللا ال إلو إال ىو وال شريك لو يف 

 العبادة والطاعة، ولكنو أبغض العمل ابلتوحيد واستكرب عن طاعة هللا. كما فعل إبليس اللعُت.
 [.ٖٗ﴾ ]البقرة: ﴿ِإالّ ِإْبِليَس َأََب َواْسَتْكبَػَر وََكاَف ِمَن اْلَكاِفرِينَ  قال تعاىل:

 وكما فعل "فرعون" وآلو.
َها أَنْػُفُسُهْم ظُْلًما َوُعُلوِّا﴾قَْاَل تـََعْاىَلْ:  َقنَػتػْ  [.ٗٔ]النمل:  ﴿َوَجَحُدوا ِِبَا َواْستَػيػْ

 وكما فعل أبو جهل وأمثالو.
 [.ٖٖ﴾ ]األنعام: ُهْم ال ُيَكذِّبُوَنَك َوَلِكنَّ الظَّاِلِمَْي ِبَََِيِت اّللَِّ ََيَْحُدوفَ فَِإنػَّ قَْاَل تـََعْاىَلْ: ﴿

ومنهم من يصّدق التوحيد ورسالة الّرسول بقلبو ويُقّر ذلك بلسانو وال يُظهر البغض. ولكنو ترك 
 ا فعل أبو طالب وىرقل.العمل ابلتوحيد وطاعة هللا خوفاً من زوال اؼبلك او اؼبعرّة يف الدنيا .. كم

ومنهم من يقر ابلتوحيد وصدق الرسول بلسانو ويعمل بطاعة هللا يف الظاىر ولكن يف قلبو شّك 
 أو بغض للحق وألىل اغبق أو استحباب اغبياة الدنيا على اآلخرة  وىؤالء ىم اؼبنافقون.

 [ٚٙٔآل عمران:ْم﴾]يَػُقوُلوَف ِبَِْفواِىِهْم َما لَْيَس ِف قُػُلوِبِِ قَْاَل تـََعْاىَلْ: ﴿
َهُد ِإفَّ ِإَذا َجاَءَؾ اْلُمَناِفُقوَف قَاُلوا َنْشَهُد ِإنََّك َلَرُسوُؿ اّللَِّ َواّللَُّ يَػْعَلُم ِإنََّك َلَرُسولُُو َواّللَُّ َيشْ ﴿

 [.ٔ]اؼبنافقون:  اْلُمَناِفِقَْي َلَكاِذبُوَف﴾
إذا عرفت أن "أصل اإلديان" الذي يفرق بُت أىل اإلديان وأىل الكفر ىو: "أْن تْؤمن اب 
ومالئكتو وكتبو ورسلو واليوم اآلخر" فاعرف كذلك وجوب اإلديان َبذه األصول ؾبتمعًة، فمن كفر 

لبعث ببعضها فقد كفر جبميعها، فمن أنكر توحيد العبادة  ال ينفعو إديانو برسالة الرسول واب
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إديانو اب ابلتوحيد واإلخالص. ومن أنكر  ال ينفعو ملسو هيلع هللا ىلصواغبساب، ومن شّك يف صدق الّرسول 
 البعث واغبساب أو أنكر القرآن أو اؼبالئكة ال ينفعو إديانو بباقي ىذه األصول. 

ورسلو واليوم  ولذلك صارت اليهود والنصارى كفارًا وىم يزعمون اإلديان اب ومالئكتو وكتبو
 اآلخر ألن ذلك الزعم كان ابطاًل السباب معلومة: 

أن إدياَنم اب مل يصّح ألَنم كانو يشركون اب ابزباذىم األنبياء والصاغبُت آؽبة )منها( 
 تُعبد،وطاعتهم لألحبار والرىبان يف اؼبعاصي: 

َُذوا َأْحَباَرُىْم َورُْىَبانَػُهْم َأْرَِبِبً قال تعاىل:   ِمْن ُدوِف اّللَِّ َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرََيَ َوَما أُِمُروا ِإالّ ﴿اِتَّ
 [.ٖٔ﴾ ]التوبة: لِيَػْعُبُدوا ِإذَلًا َواِحًدا الَ ِإَلَو ِإالّ ُىَو ُسْبَحانَُو َعمَّا ُيْشرُِكوفَ 

َهْا(   :ملسو هيلع هللا ىلصأن إدياَنم اب مل يصح ألَنم كانو يكفرون برسالة دمحم )َوِمنػْ
ُن : ﴿ِإفَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَف ِِبهلِل َوُرُسِلِو َويُرِيُدوَف َأْف يُػَفّرُِقوا بَػْْيَ اّللَِّ َوُرُسِلِو َويَػُقوُلوَف نُػْؤمِ قَْاَل تـََعْاىَلْ 

َحقِّا َوَأْعَتْداَن  بِبَػْعٍض َوَنْكُفُر بِبَػْعٍض َويُرِيُدوَف َأْف يَػتَِّخُذوا بَػْْيَ َذِلَك َسِبيبًل . ُأولَِئَك ُىُم اْلَكاِفُروفَ 
 [.ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ﴾ ]النساء: ِلْلَكاِفرِيَن َعَذاًِب ُمِهيًنا

كيف أن مشركي العرب  كانو يقرون بوجود هللا ويزعمون   -يف الدروس السابقة  –وقد رأيَت 
، وأَنم كانو يُقّدمون بعض العبادات  تعاىل.. ورأيت كيف أَنم على مّلة رسول هللا إبراىيم 

 اعتربىم هللا كفاراً مشركُت. 
 [.ٙٓٔ:: ﴿َوَما يُػْؤِمُن َأْكثَػُرُىْم ِِبّللَِّ ِإالّ َوُىْم ُمْشرُِكوَف﴾ ]يوس قَْاَل تـََعْاىَلْ 

ىلو، وأن من زعم اإلديان فدّل ذلك َعَلْى أن اإلديان اب ال يصّح وال يتّم إال ابلرباءة من الشرك وأ
 اب مع الشرك اب فزعمو مردود عليو وال يقبلو اإلسالم. 

َ﴿ْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِف ِإبْػَراِىيَم َوالَِّذيَن َمَعُو ِإْذ قَاُلوا ِلَقْوِمِهْم ِإانَّ بُػَرَآُء ِمْنُكْم قال تعاىل: 
َنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلبَػْغَضاُء أََبًدا َحَّتَّ تُػْؤِمُنوا ِِبّللَِّ   َوِمَّا تَػْعُبُدوَف ِمْن ُدوِف اّللَِّ  نَػَنا َوبَػيػْ َكَفْراَن ِبُكْم َوَبَدا بَػيػْ

 [.ٗ: َوْحَدُه﴾ ]ادلمتحنة
ـُ اَْلطََّبِيُّ  يقول: "حىت تصّدقوا اب وحده فُتوّحدوه  ﴿َحَّتَّ تُػْؤِمُنوا ِِبّللَِّ َوْحَدُه﴾: قَْاَؿ َاإِلَمْا

 فردوه ابلعبادة". وتُ 
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وكما أن اإلديان اب ال يصّح مع الشرك اب فكذلك اإلسالم الظاىر  ال يصّح مع الشرك 
أنو قال: }من قال ال إلو إال هللا وكفر دبا يعبد من دون هللا حرم مالو  ملسو هيلع هللا ىلصاب، فقد ثبت عن النيب  

 مسلم[.ودمو وحسابو على هللا عّز وجّل{. ]رواه 
}اإلسالُم أن تعبد هللا وال تشرك بو شيئا وتقيم الصالة اؼبكتوبة وتؤّدي الزّكاة اؼبفروضة، وتصوم 

 رمضان{ ]متفق عليو[.
 فمن ىنا تظهر لك أمهية قضية التوحيد إذ ال يصّح بدوَنا إديان وإسالم. 

اؼبسلم الظامل لنفسو. وىو فعل ىو اإلديان الواجب الذي يُفّرق بُت اؼبؤمن اؼبقتصد وبُت )والثاِن( 
الواجبات وترك اّرمات.. ففاعل الواجبات التارك للمحّرمات أفضل إديااًن من التارك لبعض 
الواجبات أو الفاعل لبعض اّرمات، ألن األعمال من اإلديان فمن ازداد منها ازداد إديانو، ومن أخّل 

ومل خيرج من أصل اإلديان إىل الكفر اب بذنبو إذا  ببعضها نقص إديانو. فُيوصف أبنو "فاسق بكبَتتو"
مل يكن مستحاًل لو قد زالت من قلبو كراىية الكفر والفسوق والعصيان، أما إذا مل يكن كذلك وكان 

 ؿبّباً لإلديان وكان يف قلبو إديان يدفع الذنوب وجياىدىا فال يكون كافراً دبجّرد ارتكابو للحرام.
َلِكنَّ اّللََّ َحبََّب ِإلَْيُكُم اإِلُيَاَف َوزَيػََّنُو ِف قُػُلوِبُكْم وََكرََّه ِإلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَؽ وَ قَْاَل تـََعْاىَلْ: ﴿

 [.ٚ﴾ ]اغبجرات: َواْلِعْصَياَف ُأولَِئَك ُىُم الرَّاِشُدوفَ 
 وصف هللا تعاىل ورسولو اؼبؤمنُت بفعل الواجبات واالجتناب عن اّرمات.

َا اْلُمْؤِمُنوَف الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اّللَُّ َوِجَلْت قُػُلوبُػُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم َآََيتُُو قَاَل هللُا تـََعاىَل: ﴿  ِإَّنَّ
وَف. ُأولَِئَك ُىُم زَاَدتْػُهْم ِإُيَااًن َوَعَلى َرِبِِّْم يَػتَػوَكَُّلوَف. الَِّذيَن يُِقيُموَف الصَّبلَة َوِمَّا َرزَقْػَناُىْم يُػْنِفقُ 

 [.ٗ-ٕ]األنفال: اْلُمْؤِمُنوَف َحقِّا ذَلُْم َدرََجاٌت ِعْنَد َرِبِِّْم َوَمْغِفَرٌة َوِرْزٌؽ َكِرٌَي﴾ 
َا اْلُمْؤِمُنوَف الَِّذيَن َآَمُنوا ِِبّللَِّ َوَرُسوِلِو ّتَّ َلَْ يَػْرََتبُوا َوَجاَىُدوا ِبَِْمَواذلِِمْ َوقَاَل تـََعاىَل: ﴿ َوأَنْػُفِسِهْم  ِإَّنَّ

 [.٘ٔ﴾  ]اغبجرات: ِف َسِبيِل اّللَِّ ُأولَِئَك ُىُم الصَّاِدُقوفَ 
: }اإلديان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب ىريرة  هنع هللا يض قال: قال رسول هللا 

 ]متفق عليو[. شعبة من اإلديان{فأفضلها قول: ال إلو إال هللا، وأدانىا إماطة األدى عن الطريق، واغبياء 
 وقد نفى هللا ورسولو اسم اإلديان عمن قصر عن أداء الواجبات أو ارتكب اّرمات . 
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قَاَلِت اأَلْعَراُب َآَمنَّا ُقْل َلَْ تُػْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلمَّا َيْدُخِل اإِلُيَاُف ِف قَْاَل تـََعْاىَلْ: ﴿
ًئا ِإفَّ اّللََّ َغُفوٌر رَِحيمٌ قُػُلوِبُكْم َوإِ   [.ٗٔ]اغبجرات:  ﴾ْف ُتِطيُعوا اّللََّ َوَرُسوَلُو ال يَِلْتُكْم ِمْن َأْعَماِلُكْم َشيػْ

 ملسو هيلع هللا ىلصأعطى رىطًا وسعد جالس فًتك رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصعن سعد بن أيب وقاص  هنع هللا يض أن رسول هللا 
م إيّل فقلت: "ايرسول هللا مالك عن فالن فوهللا إين آلراه مؤمناً" فقال: }أو رجاًل ىو أعجبه

مسلمًا{، فسكُت قلياًل، ٍب غلبٍت ما أعلم منو، فعدُت ؼبقاليت فقلت: "مالك عن فالن فوهللا إين 
. ٍب قال: ملسو هيلع هللا ىلصألراه مؤمنا" فقال: }أو مسلمًا{، ٍب غلبٍت ما أعلم منو فعدت ؼبقاليت، وعاد رسول هللا 

 }اي سعد إين ألعطي الرجل وغَته أحّب إيّل منو خشية أن يكّبو هللا يف النار{ ]متفق عليو[ .
قال: }ال يزين الزاين حُت يزين وىو مؤمن، وال يشرب  ملسو هيلع هللا ىلصوعن أيب ىريرة  هنع هللا يض أن رسول هللا 

رق حُت يسرقها وىو مؤمن، وال ينتهب َُنبة ذات اػبمر حُت يشرَُبا وىو مؤمن، وال يسرق السا
 ]متفق عليو[. شرف يرفع الناس إليو فيها أبصارىم وىو مؤمن{

قال: }ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحّب إليو من ولده ووالده  ملسو هيلع هللا ىلصوعن أنس  هنع هللا يض أن رسول هللا 
 والناس أصبعُت{ ]متفق عليو[ .

 ]متفق عليو[.قال: }ال يؤمن أحدكم حىت حيّب ألخيو ما حيّب لنفسو{ ملسو هيلع هللا ىلصوعنو أيضا أن رسول هللا 
يقول: }من رأى منكم منكرًا فليغَتِّه  ملسو هيلع هللا ىلصوعن أيب سعيد اػبدري  هنع هللا يض قال: ظبعت رسول هللا 

 [.رواه مسلمقلبو، وذلك أضعف اإلديان{ ]بيده، فإن مل يستطع فبلسانو،فإن مل يستطع فب
قال: }وهللا ال يؤمن، وهللا ال يؤمن، وهللا ال يؤمن{، قيل  ملسو هيلع هللا ىلصوعن أيب شريح  هنع هللا يض أن رسول هللا 

 [.رواه البخاريومن ايرسول هللا؟. قال: }الذي ال أيمن جاره بوائقو{ ]
قال: }والذي نفسي بيده ال تدخلوا اعبنة حىت تؤمنوا وال  ملسو هيلع هللا ىلصوعن أيب ىريرة  هنع هللا يض أن رسول هللا 

 [رواه مسلمتؤمنوا حىت ربابّوا، أوال أدّلكم على شيء إذا فعلتموه رباببتم أفشوا السالم بينكم{ ]
واجبات التارك للمحّرمات. وقد وعد هللا اعبنة من فبا تقدم يتبُّت أن اؼبؤمن ىو اؼبسلم الفاعل لل

 مات على ذلك.واإلديان يتفاضل يزيد ابلطاعة وينقص ابؼبعصية. 
﴿َوَعَد اّللَُّ اْلُمْؤِمِنَْي َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت ََتِْري ِمْن َُتِْتَها األَنْػَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها قَْاَل تـََعْاىَلْ: 
 [.ٕٚ]التوبة:  ﴾ِف َجنَّاِت َعْدٍف َوِرْضَواٌف ِمَن اّللَِّ َأْكبَػُر َذِلَك ُىَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ َوَمَساِكَن طَيَِّبًة 
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ِإفَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َكاَنْت ذَلُْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس نُػُزاًل. َخاِلِديَن َوقَاَل تـََعاىَل: ﴿
ُغوَف  َها ِحَوالً ِفيَها اَل يَػبػْ  [.ٛٓٔ-ٚٓٔ﴾ ]الكهف: َعنػْ
ٌر  َوقَاَل تـََعاىَل: ٌر ِعْنَد رَبَِّك ثَػَواًِب َوَخيػْ ﴿َويَزِيُد اّللَُّ الَِّذيَن اْىَتَدْوا ُىًدى َواْلَباِقَياُت الصَّاحِلَاُت َخيػْ

 .[ٙٚ]مرمي: َمَردِّا﴾ 
ُهمْ َوقَاَل تـََعاىَل: ﴿ َمْن يَػُقوُؿ أَيُُّكْم زَاَدْتُو َىِذِه ِإُيَااًن فََأمَّا الَِّذيَن َآَمُنوا  َوِإَذا َما أُْنزَِلْت ُسورٌَة َفِمنػْ

ْم َوَماُتوا فَػَزاَدتْػُهْم ِإُيَااًن َوُىْم َيْستَػْبِشُروَف. َوَأمَّا الَِّذيَن ِف قُػُلوِِبِْم َمَرٌض فَػَزاَدتْػُهْم رِْجًسا ِإىَل رِْجِسهِ 
 .[ٕ٘ٔ-ٕٗٔ]التوبة: ﴾ َوُىْم َكاِفُروفَ 

قال: }ثالث من كنَّ فيو وجد َِبّن حالوة اإلديان: أن يكون هللا  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس  هنع هللا يض عن النيب 
ورسولو أحّب إليو فبا سوامها، وأن حيّب اؼبرء ال حيّبو إال ، وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد أن 

 ]متفق عليو[ أنقذه هللا كما يكره أن يُقذف يف النار{ 
وعن أيب الدرداء  هنع هللا يض قال: "إن من فقو العبد أن يتعاىد إديانو ومانقص منو، ومن فقو العبد أن 

 ]أضبد[. يعلم أيزداد اإلديان أم ينقص، وإن من فقو الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أين أتتيو"
 }اثلثًا{ اإلحساف : 

 فإن مل تكن تراه فإنو يراك .: ىو أن تعبد هللا كأنك تراه اإلحساف
 اسنون ىم الذين فعلوا الواجبات واؼبستحبات وتركوا اّرمات واؼبكروىات.

ِإفَّ اَْلُمتَِّقْْيَ ِفْ َجنَّْاٍت َوُعيُػْوٍف. آِخِذْيَن َمْا آََتُْىْم رَبػَُّهْم ِإنػَُّهْم َكاْنُػْوا قَػْبَل َذِلَك قال هللا تعاىل: ﴿
اِْئِل ْوا قَِلْيبًل ِمَن اَْللَّْيِل َمْا يَػْهَجُعْوَف. َوِبَِأَلْسَحْاِر ُىْم َيْستَػْغِفُرْوَف. َوِفْ َأْمَوْاذلِِْم َحقّّ لِْلسَّ َُمِْسِنْْيَ. َكاْنػُ 
 [.ٜٔ-٘ٔ﴾ ]الذارايت: َواَْلَمْحُرْوـِ 

ٌر َفَمْا َوىَ وقال تعاىل: ﴿ نُػْوا ِلَمْا َأَصاْبَػُهْم ِفْ َسِبْيِل َاهلِل َوَمْا وََكأَيِّْن ِمَن نَػبٍَّ قَاَْتَل َمَعُو رِبِّيُػْوَف َكِثيػْ
ْغِفْرلََنَا ُذنُػْوبَػَنْا َضُعُفْوا َوَمْا ِاْسَتَكاْنُػْوا َوهللُا َيُِبُّ اَْلصَّاِْبرِْيَن. َوَمْا َكْاَف قَػْوذَلُْم ِإاْل َأْف قَاُْلْوا رَبػََّنْا اِ 

نْػَيْا َوُحْسَن َوِإْسَرْافَػَنْا ِفْ َأْمِراَنْ َوثَػبِّْت َأْقَداْ  َمَنْا َواَْنُصْراَنْ َعَلْى اَْلَقْوـِ اَْلَكْاِفرِْيَن. فَآََتُْىُم َاهلُل ثَػَوْاَب اَْلدُّ
 .[ٛٗٔ-ٙٗٔ]آل عمران:  ﴾ثَػَوْاِب َاآلِخَرِة َوهللاُ َيُِبُّ اَْلُمْحِسِنْْيَ 

َنْا لَنَػْهِديَػنػَُّهْم وقال تعاىل: ﴿  [.ٜٙ]العنكبوت:  ﴾ُسبُػَلَنْا َوِإفَّ َاهلَل َلَمَع اَْلُمْحِسِنْْيَ َواَلَِّذْيَن َجْاَىُدْوا ِفيػْ
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َذ َوَمْن َأْحَسُن ِديْنًا ِمَّْن َأْسَلَم َوْجَهُو هلِل َوُىَو َُمِْسٌن َواَتػََّبَع ِملََّة ِإبْػَرْاِىْيَم َحِنْيفًا َوَاِتََّ وقال تعاىل: ﴿
 . [ٕ٘ٔ﴾   ]النساء: َاهللُ ِإبْػَرْاِىْيَم َخِلْيبلً 
َواْل تُػْفِسُدْوا ِفْ َاأَلْرِض بَػْعِد ِإْصبْلِحَهْا َوَاْدُعْوُه َخْوفاً َوَطَمعاً ِإفَّ َرْٔتََت َاهلِل َقرِْيٌب وقال تعاىل: ﴿
 [ .ٙ٘]األعراف: ﴾ ِمَن اَْلُمْحِسِنْْيَ 

َنْاُه ُحْكمًا : ﴿وقال تعاىل عن يوسف  ُه آتَػيػْ َوِعْلمًا وََكَذِلَك َّمِْزْي َوَلمَّْا بَػَلَغ َأُشدَّ
 [ .ٕٕ﴾   ]يوسف: اَْلُمْحِسِنْْيَ 

َنْاُه ُحْكمًا َوِعْلمًا وََكَذِلَك َّمِْزْي : ﴿وقال تعاىل عن موسى  ُه َوَاْستَػَوْى آتَػيػْ َوَلمَّْا بَػَلَغ َأُشدَّ
 [.ٗٔ﴾ ]القصص: اَْلُمْحِسِنْْيَ 

ُلْوا ِمْنُو ِمْن قُػْرآٍف َواْل تَػْعَمُلْوَف ِمْن َعَمٍل ِإاْل ُكنَّْا َعَلْيُكْم َوَمْا َتُكْوُف ِفْ َشأْ وقال تعاىل: ﴿ ٍف َوَمْا تَػتػْ
ِء َواْل َأْصَغَر ُشُهْودًا ِإْذ تُِفْيُضْوَف ِفْيِو َوَمْا يَػْعُزُب َعْن رَبَِّك ِمْن ِمثْػَقْاَؿ َذرٍَّة ِفْ َاأَلْرِض َواْل ِفْ اَْلسََّماْ 

. َأاْل ِإفَّ َأْولَِيْاَء َاهلِل اْل َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َواْل ُىْم ََيَْزنُػْوَف. اَلَّذِ  ِمْن َذِلَك َوالْ  ْيَن َأْكبَػَر ِإاْل ِفْ ِكَتْاٍب ُمِبْْيٍ
نْػَيْا َوِفْ َاآلِخَرِة اْل تَػْبِدْيَل ِلَكِلمَ  ْاِت َاهلِل َذِلَك ُىَو آَمنُػْوا وََكاْنُػْوا يَػتػَُّقْوَف. ذَلُْم اَْلُبْشَرْى ِفْ َاحْلََياِت اَْلدُّ

 [ .ٗٙ-ٓٙ﴾              ]يونس: اَْلَفْوُز اَْلَعِظْيمُ 
ويف حديث جربيل قال: فأخربين عن اإلحسان قال: }أن تعبد هللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه 

 [.رواه مسلمفإنو يراك{ ]
}أن هللا تعاىل قال: من عادى يل وليًا فقد آذنتو : ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب ىريرة  هنع هللا يض قال: قال رسول هللا 

ابغبرب،وما تقّرب إيّل عبدي بشيء أحب إيّل فبا افًتضتو عليو، وما يزال عبدي يتقرب إيّل ابلنوافل 
حىت أحّبو، فإذا أحببتو كنت ظبعو الذي يسمع بو وبصره الذي يبصر بو ويده اليت يبطش َِبا ورجلو 

 .[رواه البخاري] أعطيّنو ولئن استعاذين ألعيذنّو{اليت ديشي َِبا، وإن سألٍت 
: قال: }إذا أحّب هللا تعاىل عبدًا اندى جربيل: أن هللا تعاىل: حيّب فالانً ملسو هيلع هللا ىلصوعنو عن النيب 

فأحبو، فيحبو جربيل ٍب ينادي يف أىل السماء: أن هللا تعاىل حيب فالانً فأحّبوه فيحّبو أىل السماء، 
لو القبول يف األرض، وإذا أبغض عبدًا اندى جربيل: فيقول إين ابغض فالاًن فأبغضو  ٍب يوضع

فيبغضو جربيل ٍب ينادي يف أىل السماء أن هللا يبغض فالاًن فأبغضوه ٍب توضع لو البغضاء يف 
 [.رواه مسلماألرض{    ]
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: }إّن من عباد هللا أانسًا ماىم أبنبياء وال ملسو هيلع هللا ىلصعن عمر بن اػبطاب  هنع هللا يض قال: قال رسول هللا 
شهداء يغبطهم األنبياء والشهداء يوم القيامة دبكاَِنم من هللا، قالوا: ايرسول هللا أخربان من ىم، 
قال:}ىم قوما ربابّوا بروح هللا على غَت أرحام بينهم وال أموال يتعاطوََنا، فوهللا إن وجوىهم لنور 

َأاْل ِإفَّ َأْولَِيْاَء خيافون إذا خاف الناس وال حيزنون إذا حزن الناس، وقرأ ىذه اآلية ﴿وإَّنم على نور ال 
 ]أبو داوود[. ﴾َاهلِل اْل َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َواْل ُىْم ََيَْزنُػْوفَ 
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 ( مراتب الناس ِف اآلخرةٛبػاب )
ُتْم َأْزَوْاجًا َثبْلثًَة. فََأْصَحْاُب قال هللا تعاىل: ﴿ اَْلَمْيَمَنِة َمْا َأْصَحْاُب اَْلَمْيَمَنِة. َوَأْصَحْاُب وَُكنػْ

ْاِت اَْلنَِّعْيِم. ثُػلَّةٌ اَْلَمْشَئَمِة َمْا َأْصَحْاُب اَْلَمْشَئَمِة. َواَْلسَّاِْبُقْوَف اَْلسَّاِْبُقْوَف. ُأْولَِئَك اَْلُمَقرَّبُػْوَف. ِفْ َجنَّ 
 [.ٗٔ-ٚ﴾ ]الواقعة: رِْينَ ِمَن َاأَلوَِّلْْيَ. َوَقِلْيٌل ِمَن َاآلخَ 

 فََأمَّْا ِإْف َكْاَف ِمَن اَْلُمَقرَِّبْْيَ. فَػَرْوٌح َوَرَْيَْاٌف َوَجنَُّت نَِعْيٍم. َوَأمَّْا ِإْف َكْاَف ِمَن َأْصَحْابِ وقال تعاىل: ﴿
ـٌ َلَك ِمْن َأْصَحْاِب اَْلَيِمْْيِ. َوَأمَّْا ِإْف َكْاَف ِمَن اَْلمُ  . َفَسبْل ْيٍم. اَْلَيِمْْيِ ِبْْيَ اَْلضَّاْلِّْْيَ. فَػنُػُزٌؿ ِمْن ٔتَِ َكذِّ
 [.ٜٙ-ٛٛ]الواقعة:  ﴾َوَتْصِلَيُة َجِحْيٍم. ِإفَّ َىَذْا ذَلَُو َحقُّ اَْلَيِقْْيِ. َفَسبِّْح ِبِِْسِم رَبَِّك اَْلَعِظْيمِ 

 ﴾َأْكبَػُر َدرََجْاٍت َوَأْكبَػُر تَػْفِضْيبلً أُْنظُْر َكْيَ  َفضَّْلَنْا بَػْعَضُهْم َعَلْى بَػْعٍض َوَلآلِخَرُة وقال تعاىل: ﴿
 .[ٕٔ]اإلسراء: 

َوَمْن يُِطِع َاهلَل َواَْلرَُّسْوَؿ فَُأْولَِئَك َمَع اَلَِّذْيَن أَنْػَعَم َاهلُل َعَلْيِهْم ِمَن اَْلنَِّبيِّْْيَ وقال تعاىل: ﴿
ْيِقْْيَ َواَْلشَُّهَدْاِء َواَْلصَّْاحِلِْْيَ َوَحُسنَ  دِّ  [.ٜٙ﴾ ]النساء: ُأْولَِئَك َرِفْيقاً  َواَْلصِّ

ْرِؾ ْاأَلْسَفِل ِمَن النَّاِر َوَلْن َتََِد ذَلُْم َنِصريًا. ِإاْل اَلَِّذْيَن ََتْبُػْوا وقال تعاىل: ﴿ ِإفَّ ْادلَُناِفِقَْي ِف الدَّ
اَْلُمْؤِمِنْْيَ َوَسْوَؼ يُػْؤِت َاهلُل اَْلُمْؤِمِنْْيَ  َوَأْصَلُحْو َوَاْعَتَصُمْوا ِبَِهلِل َوَأْخَلُصْوا ِديْػنَػُهْم هلِل فَُأْولَِئَك َمعَ 

ُتْم وََكْاَف هللاُ َشاِْكراً َعِلْيماً   [.ٚٗٔ-٘ٗٔ]النساء:  ﴾َأْجراً َعِظْيماً. َمْا يَػْفَعُل َاهللُ ِبَعَذْاِبُكْم ِإْف َشَكْرُُتْ َوآَمنػْ
: قال هللا تعاىل: }أعدت لعبادي الصاغبُت ماال عُت ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب ىريرة  هنع هللا يض قال: قال رسول هللا 

َفبْل تَػْعَلُم نَػْفٌس َمْا ُأْخِفَي ذَلُْم ِمْن رأت وال أذن ظبعت وال خطر على قلب بشر{ واقرؤا إن شئتم ﴿
 ﴾ ]متفق عليو[ .قُػرَِّة َأْعُْيٍ َجَزْاًء ِبَْا َكاْنُػْوا يَػْعَمُلْوفَ 

: قال: }إن أىل اعبنة ليًتاءون أىل الغرف من ملسو هيلع هللا ىلصوعن أيب سعيد اػبدري  هنع هللا يض أن رسول هللا 
فوقهم كما تًتاؤن الكوكب الدري الغابر يف األفق من اؼبشرق أو اؼبغرب لتفاضل ما بينهم{، 

الذي نفسي بيده رجال آمنوا اب قالوا:ايرسول هللا تلك منازل األنبياء ال يبلغها غَتىم؟ قال:}بلى و 
 وصدقوا اؼبرسلُت{ ]متفق عليو[ .

 ى . ٕٗٗٔصبادي األول/ ٘يف ًب حبمد هللا 
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