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الرحيم الرحمن الله بسم

علممى والسمملما والصمملة العممالمين، رب للممه الحمممد
ٍد نأبينمما والمرسملين، النأبيماء أشمرف آلممه وعلمى عليمه محممم
والتسليم. الصلة أتم وصحبه

بعد: أما

ٍة الخلممق خلممق تعالى الله أن الله عباد فاعلموا لحكممم
ٍة تعالى: الله قال ،له شريك ل وحده عبادته وهي عظيم

ُدوِن}ِ{ ُبمم ْع َي ِل لل  ِإ ِْلنأممَس  َوا لن  ْلِج ْقُت ا َل ]56: الممذاريات[ َوَما َخ
ُد{تعالى:  الله يقول أي: ليوحدون ُب ْع َأ ُدوَن َما  ِب َعا ُتْم  َأنأ }َِوَل 

مممع لممه عبممادتهم المشممركين عن الله  فنفى]3الكافرون: [
لله توحيدهم لعدما وذلك العبادات ببعض يقومون كانأوا أنأهم

العبادة. في وتعالى سبحانأه

وتعههالى سههبحانه اللههه إفههراد والتوحيههد: هههو
بحقوقه.

لنتعممالى:  قال َأ َو َد { ْلَمَسمماِج ِه ا للمم ُعوا َفَل ِل ْد َع َتمم ِه َممم للمم ال
ًدا ].18}ِ [الجن: َأَح

تقسههيم     علههى     العلههم     أهههل     بعههض     اصطلح     وقد
أنواع:     ثالثاة     إلى     التوحيد

الربوبية. الول: توحيد النوع

اللوهية. الثاني: توحيد النوع

والصفات. السماء الثالث: توحيد النوع

َتَمعت وقد ِه فممي الثلثاممة القسمماما هذه اْج ِل َلى قممو :تعمما
لسَمواِت َرّب{ َلْرِض ال ُهما َوما وا َن ْي ُه َب ْد ُب ْع ِبْر َفا َط ِه َواْص ِت َد ِعبا ِل

َلممُم َهممْل ْع ّيا َلممُه َت َرّب{تعممالى:  فقمموله ]،65 [مريممم: }َِسممِم
لسَمواِت َلْرِض ال ُهما َوما وا َن ْي وقمموله: الربوبية، توحيد  فيه}َب

ُه{ ْد ُب ْع ِبْر َفا َط ِه}ِ فيممه َواْصمم ِت َد ِعبمما وقمموله: اللوهيممة، توحيممد ِل
َلُم َهْل{ ْع ّيا}ِ فيه َلُه َت والصفات. السماء توحيد َسِم

الربوبية:     الول: توحيد     النوع
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ُد وهههو والملههك، كههالخلق، بأفعههاله اللههه إفههرا
 أفعاله. من ذلك وغير والمر

َتعممالى:  قممال كممما والمر بالخلق بانأفراده فنعتقد َأل }
ُق َلُه ْل ْلَخ َلْمُر}ِ ا ].54 [العراف: َوا

ِهتعممالى:  قممال اللممه إل الخلممق يملممك ول للمم ِل َو ْلممُك { ُم
َواِت لسَما َْلْرِض ال ].42}ِ [النور: َوا

اللممه بممأن يؤمنون فهم الكفار، حتى به ُيقّر النوع وهذا
ولممذلك ملكممه فممي شريك له ليس المدبر الرازق الخالق هو

علممى بممه ُيقممّرون الممذي الربوبيممة بتوحيد يستدل القرآن كان
ُكمممتعالى:  قال ُينكرونأه الذي اللوهية توحيد ُق َيْرُز ُقْل َمن  }

َوَمممن ْبَصمماَر  َل َع وا لسممْم ِلممُك ال َيْم لمممن  َأ َلْرِض  َوا لسممَماء  ّمممَن ال
ّبُر َد ُيمم َوَمن  ْلَحّي  ليَت ِمَن ا ْلَم ِرُج ا ُيْخ َو ّيِت  ْلَم لي ِمَن ا ْلَح ِرُج ا ُيْخ

َ َفل َأ ُقْل  َف ّلُه  ُلوَن ال ُقو َي َفَس َلْمَر  ُقوَن ا لت .]31:يونأس[ }َِت

اللوهية:     الثاني: توحيد     النوع

كالممدعاء العبههاد بأفعههال تعههالى الله إفراد وهو
أنأواع من وغيرها والنأابة والتوكل والمحبة والرجاء والخوف
العبادة.

ُكممْم{تعالى:  قال َق َل ِذي َخ لل ُكُم ا لب ْا َر ُدو ُب ْع لناُس ا َها ال ّي أ
َ َيا 

ُقوَن لت َت ُكْم  لل َع َل ُكْم  ِل ْب َق ِذيَن ِمن  لل ].21 [البقرة: }َِوا

إلى أولهم من الرسل جميع دعوة هو اللوهية وتوحيد
َنا َوَما: {تعالى قال آخرهم ْل ِلممَك ِمممن َأْرَس ْب ل لرُسمموٍل ِمممن َق ِإل
ِه ُنأوِحي ْي َل لنأُه ِإ َ أ َلَه ل ل ِإ ْا ِإل َنأ ُدوِن}ِ  َأ ُب ْع وقممال ،]25:النأبياء[َفا

ْدتعالى:  َقمم َل َو َنمما { ْث َع ٍة ُكممّل ِفممي َب لممم ً ُأ ْا َأِن لرُسممول ُدو ُبمم ْع ّلممَه ا ال
ْا ُبو ِن َت ُغوَت َواْج لطا  ].36}ِ [النحل: ال

لفر الكفار أنأكره الذي وهو وأباح المشركين، به الله وك
الحممديث فممي جمماء كممما ونأسمماءهم وأممموالهم دممماءهم بممه

الناس أقاتل أن أمرت (وسلم: عليه الله صلى قال المتواتر
عصممموا اللممه إل إلممه ل قممالوا فممإذا الله إل إله ل يقولوا حتى
)اللممه علممى وحسممابهم بحقهمما إل وأممموالهم دممماءهم منممي

الصحيحين. في أخرجاه

 الله. إل إله ل قول: معنى هو النوع وهذا
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لكليمممه تعالى قال الله إل حّق معبود فمعناها: ل
ِني-:  السلما - عليه موسى لنأ ِإ َنأا { للُه َأ َلَه َل ال لل ِإ َنأا ِإ ِنأي َأ ْد ُبمم ْع َفا

ِم ِق َأ َة َو لصَل ِري ال ْك ِذ علههى تشههتمل وهههي ]،14}ِ [طه: ِل
ركنين:

يعبممد ممما جميممع ًنأافيا إله، قوله: ل في الول: النفي
.الله دون من

للممه العبادة ًثبتاُم الله، قوله: إل في الثاني: الثابات
لكممهُم في له شريك ل أنأه كما عبادته في له شريك ل وحده

وربوبيته.

تعممالى: اللممه قممال الركنيممن بهممذين إل التوحيممد يتم فل
َفَمْن ُفْر { ْك ُغوِت َي لطا ْؤِمن ِبال ُي ِه َو ّل ِد ِبال َق َتْمَسَك َف ِة اْس َو ُعْر ْل ِبمما
َقَى ْثا ُو ْل َ ا ِفَصامَا ل َها}ِ انأ َأِنسبحانأه:  وقال ]،256 [البقرة: َل }
ْا ُدو ُب ْع ّلَه ا ْا ال ُبو ِن َت ُغوَت}ِ َواْج لطا فممي وجمماء ]،36 [النحممل: ال
وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول أن مسلم الماما صحيح

اللممه دون مممن يعبممد بممما وكفر الله إل إله قال: ل قال: (من
الله). على وحسابه ودمه ماله حرما

ّده العبد به تجاوز ما كل والطاغوت: هو من ح
مطاٍع. أو متبوٍع أو معبوٍد

الصناما. فالمعبود: مثل

لهاُن، والمتبوع: مثل ُك السوء.  وعلماء والسحرة، ال

كالمحمماكم المعاصممرة الطممواغيت والمطمماع: مثممل
ًء القانأونأيمممة ليمممًة أكمممانأت سممموا ليمممًة أو إقليم ليمممًة، أو محل عالم

ِما الطاغوتيمممممة، وكالحكوممممممات لكممممما الُمشمممممركين، وكالح
اتخممذهم فممإذا وأمثالهمما، البرلمانأيممة التشممريعية وكالمجالس

ًا النأسان لرما ممما ُيحممّل أربابمم لممه، تحليلهممم أجممل مممن اللممه حمم
ُيحّرما لل ما و طممواغيت، فهممؤلء له تحريمهم أجل من الله أح

ٌد والفاعل َلممْمتعممالى:  قممال للطاغوت عاب َأ َلممى َتممَر { ِذيَن ِإ للمم ا
ُعُموَن ُهممْم َيْز لنأ أ

ْا َ ُنممو ِزَل ِبَمما آَم ْيممَك ُأنأمم َل ِزَل َوَمما ِإ ِلممَك ِممن ُأنأمم ْب َق
ُدوَن ِري ْا َأن ُي َكُمو َتَحا َلى َي ُغوِت ِإ لطا ْد ال َقمم ْا َو ْا َأن ُأِمممُرو ُفممُرو ْك َي

ِه ُد ِب ِري ُي َطاُن َو ْي لش ُهْم َأن ال لل ً ُيِض ًدا َضمملَل ِعيمم ]،60}ِ [النسمماء:َب
ْاسبحانأه:  وقال ُذو لتَخ ُهْم {ا َبماَر ُهْم َأْح َنأ َبما ْه ًبما َوُر َبا ن َأْر ُدوِن ّم
ِه ّل ْلَمِسيَح ال ْبَن َوا َيَم ا ْا َوَما َمْر ل ُأِمُرو ْا ِإل ُدو ُب ْع َي ًهمما ِل َل ًدا ِإ ل َواِحمم ل
َلَه ل ِإ َو ِإل َنأُه ُه ْبَحا لما ُس ُكوَن َع ِر بن عدي  عن]31:التوبة[}ِ ُيْش

وسمملم عليممه الله صلى النبي سمع أنأهعنه:  الله رضي حاتم
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ْا: {الية هذه يقرأ ُذو لتَخم ُهْم ا َبماَر ُهْم َأْح َنأ َبما ْه ًبما َوُر َبا  اليممة،}َِأْر
ممما ُيحّرمون أليس (نأعبدهم) قال: لسنا إنأا له: فقلت (قال:
َنأُه، اللممُه أحممّل ُتحّرمممو ّلمموَن ف ُيح َنأُه؟ُ) اللممه حممّرمَا ممما و ّلممو ُتح ف

وقممد الترمممذي، عبممادتهم) رواه فتلممك (بلى) قممال: (فقلت:
الحديث. في جاء بما الية هذه تفسير على العلم أهل أجمع

لطاغوت الكفر في ويدخل وعممدما بغضممه، و معاداته بال
ٍه بعبادته الّرضى َنأْت{تعممالى:  قممال الوجمموه من بوج َكمما ْد  َقمم

ِهْم ْوِم َق ِل ُلوا  َقا ْذ  ِإ َعُه  ِذيَن َم لل َوا ِهيَم  ْبَرا ِإ ِفي  َنٌة  ٌة َحَس َو ُأْس ُكْم  َل
َدا َبمم َو ُكممْم  ِب َنأمما  َفْر َك ِه  لل ُدوِن ال ُدوَن ِمن  ُب ْع َت لما  َوِم ُكْم  ُبَراء ِمن لنأا  ِإ
ِه لل ِبممال ُنمموا  ْؤِم ُت لتممى  ًدا َح َبمم َأ ْغَضمماء  َب ْل َوا ُة  َو َدا َعمم ْل ُكممُم ا َن ْي َب َو َنمما  َن ْي َب

ُه َد ُبمموا]، وقممال تعممالى: 4}ِ [الممتحنممة: َوْحمم َن َت ِذيَن اْج للمم َوا }
َبّشممْر َف ُبْشممَرىَ  ْل ُهُم ا َل ِه  لل َلى ال ِإ ُبوا  َنأا َأ َو َها  ُدو ُب ْع َي َأن  ُغوَت  لطا ال

ِد َبا ].17}ِ [الزمر: ِع

ٍة الله: (وكّل رحمه القيم ابن قال فهممي القرآن، في آي
ٌة التوحيد، هذا إلى داعيٌة القرآن: لن له؛ متضّمنٌة به، شاهد

وأفعمماله، وصممفاته وأسمممائه تعالى الله عن خبٌر إما- 
لية، توحيد وهو الّصفات. وتوحيد الّربوب

ٌء وإما-  ممما وخلممع لممه، شريك ل وحده عبادته إلى دعا
عممن ونأهممٌي العبممادات، مممن بممأنأواٍع أمممٌر أو دونأممه، مممن يعبممد

لية توحيد هو فهذا المخالفات، والعبادة. الله

فعل وما وطاعته، توحيده لهل إكرامه عن خبٌر وإما- 
ّدنأيا، فممي بهممم جممزاء فهممو الخممرة، فممي بمه يكرمهممم وممما المم

توحيده.

ّدنأيا فممي بهممم فعل وما الّشرك أهل عن خبٌر وإما-  المم
لنكال، من ُعقبى في بهم ُيِحّل وما ال َبال، من ال َو ُء فهممو ال جممزا
التوحيد). حكم عن خرج من

الله يقبل ل الذي السلما دين حقيقة هو التوحيد وهذا
ٍد من َوَمممْنتعالى:  قال سواه، أح َتممِغ { ْب ْيممَر َي ِما َغ ِْلْسممل ًا ا ِدينمم
َلْن َبَل َف ْق ْنُه ُي َو ِم ُه ِة ِفي َو ِريَن ِمَن اْلِخَر ْلَخاِس :عمران آل}ِ [ا
85.[

فيجممُب العبممادة، أنأممواع جميممع التوحيممد هممذا ويتضمممن
ًا إخلصها ُأِمممُروا{تعالى:  قال وتعالى سبحانأه لله جميع َوَما 
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َة لصممَل ُيِقيُممموا ال َو َفمماء  َن ّديَن ُح َلُه المم ِلِصيَن  للَه ُمْخ ُدوا ال ُب ْع َي ِل لل  ِإ
ِة}ِ ّيَم َق ْل ِديُن ا ِلَك  َذ َو َة  َكا لز ُتوا ال ْؤ ُي ].5 [البينة: َو

التوحيههد: توحيههد     أنههواع     مههن     الثههالث     النههوع
والصفات:     السماء

ُد وهو ِمههن بههه اختههّص بمهها وجههّل َعههّز اللِه إفرا
لمُن وهذا ،والّصفاِت السماِء : شيئيِن يتض

ِه ُنأثبَت بأن وذلك الثابات، الول: لز لل لل ع َع وجمم جميم
ِه ِئ ِه أسما ِت َتها التي وصفا َب ِه أثا ِه فممي لنفِسمم ِة أو كتمماب لن ِه سمم ّي نأممب

وسلم.  عليه الله صلى

َعممَل ل بممأن وذلممك ،المماثالههِة َنفهُي: الثاني ِه نأج للمم
ً ِه في مثيل ِئ ِه، أسما ِت َلى قممال كممما وذلممك وصفا ْيممَس: {تعمما َل
ِه ِل ْث ٌء َكِم َو َشْي ُه ُع َو لسِمي َبِصيُر}ِ [الشورىَ:  ال ].11ال

َو{ سبحانأه وتعالى:فقوله  ُه ُع َو لسممِمي َبِصمميُر ال }ِ فيممهال
إثابات لصفتي السمع والبصر.

ْيممَس{ سممبحانأه وتعممالى:وقوله  ِه َل ِلمم ْث ٌء َكِم }ِ فيممهَشممْي
ٍد من خلقه.سبحانأه وتعالى نأفي مماثالته  لح

ّلتَّ في هذا طائفتان: وقد ض

 سلكت مسلك التمثيممل فشممبهتالطائفة الولى؛
اللممه بممالمخلوقين فقممالت: للممه سمممٌع كسمممعي، وبصممٌر
كبصري، وهكذا غيرها من الصفات، والرد على همؤلء ممن

ْيَس{الية قوله تعالى:  ِه َل ِل ْث ٌء َكِم  }ِ.َشْي

 هربت مممما وقعممت فيممه الطائفممةالطائفة الثانية؛
الولى من التمثيل فسمملكت مسمملك التعطيممل فنفمموا عممن

صمملىما أثابته لنفسه وأثابته له رسوله سبحانأه وتعالى الله 
من السماء والصفات فيقولون: ليس للهالله عليه وسلم 

لوه واسممتواءه علممى عرشممه سمممٌع، ول بصممر، أو نأفمموا علمم
وغيرها من الصممفات، والممرد علممى هممؤلء مممن اليممة قمموله

َو{تعالى:  ُه ُع َو لسِمي َبِصيُر ال }ِ. ال

الله ذكربأسمائه وصفاته التي  نأؤمن أن فالواجُب:
ِه، في تعالى ِب ِه لساِن وعلى كتا ِل وسلم، عليه الله صلى رسو

ِر ِمْن تعممالى: قال تمثيٍل ول تكييٍف ول تعطيٍل ول تحريٍف غي
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َهْل َلُم { ْع ّيا َلُه َت َلْمتعالى:  وقال ]،65}ِ [مريم: َسِم َو ُكن { َي
ًوا للُه ُف ٌد ُك ٌع فيقال: لله ]؛4}ِ [الخلصا: َأَح كسمع ليس سم

المخلوق. كبصر ليس وبصٌر المخلوق،

*      *      *
الشرك:

ّين إذا :ضد التوحيد الّشههرك أّن فاعلم هذا تب
وهو إشراك غير الله فيما هو من خصائص الله.

ًا ممما يقمموله المشممركون للتهممم فممي قال تعالى حاكيمم
ْذ النار:  ِإ ِبيٍن *  َلِفي َضَلٍل ّم لنا  ُك ِإن  ِه  لل َتال ِبههَرّب{ ُكم  ُنَسّوي

َلِميَن ْلَعا ]. 98-97}ِ [الشعراء: ا

وهو نوعان:

) شرك أكبر.1

) شرك أصغر.2

النوع الول: الشرك الكبر:

وهو المخممرج مممن الملممة، ول يغفممر اللممه لصمماحبه إل
ٌد في النممار، ٌد مخل بالتوبة، وصاحبه إن لقي الله به فهو خال

ُدوَنقال تعالى:  ْغِفممُر َممما  َي َو ِه  ِب ُيْشَرَك  َأن  ِفُر  ْغ َي ّلَه لَ  لن ال ِإ }
َيَشمماء ِلَمن  ِلَك  لنأممُه َمممن]، وقممال تعممالى: 48}ِ [النسمماء: َذ ِإ }

لنمماُر ُه ال َوا ْأ َوَمم لنممَة  ْلَج ِه ا َليمم َع ّلمُه  لرمَا ال ْد َحمم َقم َف ِه  ّل ال ِب ِرْك  }ُِيْشمم
].72[المائدة:

والشرك الكبر أنواعه كثيرة ومههدارها علههى
أربعة أنواع:

َعقال تعالى: الول: شرك الدعاء:  ُع َممم ْد َيمم َوَمن  }
لنأممُه َل ِإ ِه  ّبمم َد َر ُبُه ِعنمم لنأَما ِحَسمما ِإ َف ِه  ِب َلُه  َهاَن  ُبْر ًها آَخَر َل  َل ِإ ِه  لل ال

ِفُروَن َكا ْل ِلُح ا ْف ].117}ِ [المؤمنون: ُي

وهممي طاعممة الحبممارالثههاني: شههرك الطاعههة: 
سممبحانأهوالرهبممان والعلممماء والمممراء فممي معصممية اللممه 

ْا{ قال تعالى: وتعالى، ُذو لتَخ ُهْم ا َباَر ُهْم َأْح َنأ َبما ْه ا َوُر ًب َبا ّممن َأْر
ِه ُدوِن ّل ْلَمِسمميَح ال ْبممَن َوا َيممَم ا ْا َوَمما َمْر ل ُأِمممُرو ْا ِإل ُدو ُبمم ْع َي ًهمما ِل َل ِإ

)6(والجهاد التوحيد منبر



عقيدة الطائفة 
المنصورة

ًدا ل َواِح َلمَه ل ل ِإ َو ِإل َنأُه ُهم ْبَحا لمما ُسم ُكوَن َع ِر ]31:التوبمة[}ِ ُيْشم
ٍم  ّي بن حات عنممدرضممي اللممه عنممه وقد تقدما ذكر حديث عد

ِرهذه الية، وقال تعممالى:  لنمما ِفممي ال ُهْم  ُه ُوُجممو للممُب  َق ُت ْومَا  َيمم }
لرُسوَل َنا ال ْع َط َأ َو للَه  َنا ال ْع َط َأ َنا  َت ْي َل َيا  ُلوَن  ُقو لنأمما * َي ِإ َنا  لب ُلوا َر َقا َو
ِبيَل لسمم َنأا ال ّلو َأَضمم َف َنأمما  َبَراء ُك َو َنا  َت َد َنا َسا ْع َط ،66}ِ [الحممزاب: َأ

ًدا]، وقال تعالى: 67 َأَح ِه  ْكِم ِفي ُح ِرُك  ُيْش َوَل  }ِ [الكهممف:{
26.[

لنمماِسقال تعالى: الثالث: شرك المحبة:  َوِمَن ال }
ِذيَن للمم َوا ِه  ّلمم َكُحممّب ال ُهْم  َنأ ّبممو ُيِح ًا  َداد َأنأ ِه  ّل ُدوِن ال ُذ ِمن  لتِخ َي َمن 
َذاَب َعمم ْل ْوَن ا َيممَر ْذ  ِإ ْا  َلُمو َظ ِذيَن  لل َيَرىَ ا ْو  َل َو ِه  ّل ّل ّبا  ّد ُح َأَش ْا  ُنو آَم

َذاِب َعمم ْل ُد ا ِدي ّلممَه َشمم لن ال َأ َو ًا  ِه َجِميعمم ّلمم ِل َة  لو ُقمم ْل لن ا }ِ [البقممرة:َأ
165.[

أنواع المحبة:

 (وها هنا أربعممة أنأممواع مممنرحمه الله:قال ابن القيم 
لل بعممدما لّل مممن ضمم المحبة، يجب التفريممق بينهمما، وإنأممما ضمم

التمييز بينها:

 محبة الله، ول تكفي وحدها في النجمماة مممنأحدها:
لبمماد الصممليب ُع عذاب الله والفوز بثوابه، فإن المشممركين و

ّبون الله. ُيح واليهود وغيرهم 

ُيحب الله، وهذه هممي الممتي تممدخلهالثاني:  محبة ما 
في السلما، وتخرجه من الكفر، وأحممّب النمماس إلممى اللممه

أقومهم بهذه المحبة، وأشدهم فيها.

 الحب لله وفيه، وهي مممن لموازما محبممة ممماالثالث:
ُيحّب إل فيه وله. ُيحّب، ول تستقيم محبة ما 

 المحبة مممع اللممه، وهممي المحبممة الشممركية،الرابعة:
ًا مع الله، ل لله، ول من أجله، ول فيممه؛ وكل من أحب شيئ

ًا من دون الله، وهذه محبة المشركين). لد لتخذه نأ فقد ا

الرابع: شرك النية والرادة والقصد: 

 قممالسممبحانأه وتعممالى،وهو أن يقصد بعمله غير الله 
ِهمْمتعالى:  ْي َل ِإ َوّف  ُنأ َهما  َت َن ِزي َو َيا  ْنأ ّد َة الم َيما ْلَح ُد ا ِريم ُي َكماَن  {َمن 

ْبَخُسمموَن * ُي َهمما لَ  ِفي ُهْم  َو َها  ِفي ُهْم  َل ْعَما ْيممَس َأ َل ِذيَن  للمم ِئممَك ا َل ْو ُأ
لممما ِطممٌل  َبا َو َهمما  ِفي ْا  ُعو َن ِبَط َما َصمم َوَح لناُر  ل ال ِإل ِة  ِفي الِخَر ُهْم  َل
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ُلوَن ْعَم َي ْا  ُنأو َنمما]، وقممال تعممالى: 16-15}ِ [هممود: َكا ْل َأنأَز لنأمما  ِإ }
ِه للمم ِل َأَل  ّديَن *  للممُه المم ِلًصمما  للَه ُمْخ ِد ال ُب ْع َفا ّق  ْلَح ِبا َتاَب  ِك ْل ْيَك ا َل ِإ
لل ِإ ُهْم  ُد ُب ْع َنأ َياء َما  ِل ْو َأ ِه  ِنأ ُدو ُذوا ِمن  لتَخ ِذيَن ا لل َوا ِلُص  ْلَخا ّديُن ا ال
ِه ِفي ُهْم  ِفي َما  ُهْم  َن ْي َب ُكُم  َيْح للَه  لن ال ِإ َفى  ْل ِه ُز لل َلى ال ِإ َنأا  ُبو َقّر ُي ِل

لفمماٌر َك ِذٌب  َكا َو  ُه ِدي َمْن  ْه َي للَه َل  لن ال ِإ ُفوَن  ِل َت ،2}ِ [الزمممر: َيْخ
3.[

َة أبي وعن قممال: قممال رسممول رضي اللممه عنممه هرير
َنأمما: تعممالى اللممُه  (قممالصلى الله عليممه وسمملم:الله  َنممى َأ ْغ َأ

ِء َكا ً َعِمممَل َمممْن الّشممْرِك، َعن الّشَر ِعممي َأْشممَرَك َعَمل ِه َم ِفيمم
ِري ْي ُته َغ ْك َكه) َتر ُه َوِشْر مسلٌم. روا

النههوع الثههاني مههن أنههواع الشههرك: الشههرك
الصغر:

وهو غير مخرج من الملة، وصههاحبه إن لقههي
الله به فهو تحتَّ مشيئة الله إن شاء غفر له وإن
شاء عّذبه؛ ولكن ل يخلد صاحبه في النار، وقيل:

لعممموما دخمموله تحممت مسمممىأنه لبد أن يطهر بالنار 
ِهالشرك في قوله تعالى:  ِبمم ُيْشممَرَك  َأن  ْغِفممُر  َي ّلممَه لَ  لن ال ِإ }

َيَشاء ِلَمن  ِلَك  َذ ُدوَن  ِفُر َما  ْغ َي .]48}ِ [النساء: َو

ومن أنواع الشرك الصغر: 

 (أخمموفصلى الله عليه وسمملم:قال يسير الرياء: 
ممما أخمماف عليكممم الشممرك الصممغر) فُسممئل عنممه؟ُ فقممال:

ٍد حسن.  (الرياء) رواه أحمد وغيره بإسنا

 (الشرك في هذه المممةصلى الله عليه وسلم:وقال 
أخفى من دبيب النملة) قالوا: كيممف نأنجممو منممه يمما رسممول
ُأشممرك بممك وأنأمما الله؟ُ قال: (قل اللهم إنأممي أعمموذ بممك أن 
أعلم، وأستغفرك لما ل أعلم) رواه ابن حبان في صحيحه.

ًا: الحلههف بغيهر اللههه  إن لمممومن أنهواعه أيضهه
يقصد تعظيم المحلوف به كتعظيم المعبود، وأما إن قصممد

تعظيمه ومساواته بالله فهو شرك أكبر.
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صلى اللممهقال: قال رضي الله عنهما وعن ابن عمر 
 (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) رواهعليه وسلم:

أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه.

ًا: قههول الشههخص لخههر: مهها ومن أنواعه أيض
شاء الله وشئتَّ، وهذا من الله ومنك، وأنهها بههالله

اعتقممد ، فإنوبك، ولول الله وأنتَّ لم يكن كذا وكذا
لنأه لز الله ُيشارك أ لل ع شممرٌك فهممو والمشيئة التدبير في وج

لن واعتقممد ذلك يعتقد وإن لم أكبر، وتعممالى سممبحانأه اللممه أ
ٍء كّل هو القادر على أصغر. شرٌك فهو شي

لن النبي  ثابت ودليله ما لممماصلى اللممه عليممه وسمملم أ ل
َء َما رجٌل: له قال ْئَت، اللُه َشا ِني (قاَل: َوِش َت ْل َع ِه َأَج ّدا؟ُ لل ِنأم
َء َممما َبممْل ُه) اللممُه َشمما َد ُه َوْحمم ُد روا َبَة، َأبممي وابممُن أْحَممم ْي َشمم

ّي َدِب(في  والبخار َل ِد) ا ْفَر ِئّي الُم لنَسا  َماَجَة. وابُن وال

َعْن َفَة َو ْي َذ لن رضي الله عنه ُح ِه َرُسوَل َأ  صلى اللهالل
َ: (َقمماَلعليه وسمملم  ُلمموا: ل ُقو َء َممما َت َء اللممُه َشمما ُفلٌَن، َوَشمما

ِكْن َل ُلموا َو َء َمما: ُقو لم اللمُه َشمما َء ُثام ُه) ُفلٌَن َشما َوا ُبمو َر َد َأ ُو َدا
ٍد َن .َصِحيٍح ِبَس

ولشممك أن قممول: ممما شمماء اللممه وحممده أكمممل فممي
الخلصا وأبعد عن الشرك.

ْبسْ الحلقة والخيط ُل  إذا لم يعتقممدومن أنواعه 
ٌة بنفسها دون الله أو مع الله فممإن اعتقممد ِبُسها أنأها مؤثار ل
ًا أكممبر، لنأممه اعتقممد أن هممذه تنفممع ذلك فهممو ُمشممرٌك شممرك

وتضّر دون الله.

ًة بنفسها، فهو وأما إن اعتقد أنأها سبٌب وليست مؤثار
ًا ول ًا أصغر لنأه اعتقد ما ليس بسبٍب ل قممدر مشرٌك شرك

ًا. َب َب ًا َس شرع

ْيٍن ْبِن ِعْمَراَن ودليله ما رواه لن رضي الله عنه: ُحَص َأ
لي ِب لن َأىَ صلى الله عليه وسلم ال ً َر ِه ِفي َرُجل ِد َقممٌة َيمم ْل ِمممْن َح
ٍر، ْف َقاَل: ُص َقاَل: َما (َف ِه؟ُ)،  ِذ َقاَل: ِمَن َه َف ِة،  َن ِه َوا ْل َهمما (ا ْع ِز ْنأ ا
َهمما لنأ ِإ َ َف ُدَك ل ِزيمم ل َت ًنمما، ِإل ْه لنأممَك َو ِإ ْو َف لت َلمم ِهممَي ُممم ْيممَك َو َل َممما َع

َلْحممَت ْف ًدا) َأ َبمم ُه َأ َوا ُد َر ٍد َأْحَممم َن َ ِبَسمم ْأَس ل ِبممِه، وعممن ابممن َبمم
ٍد  صلى اللهقال: سمعت رسول الله رضي الله عنه مسعو

يقممول: (إن الرقممى والتمممائم والتولممة شممرك)عليه وسمملم 
 رواه أحمد وأبو داود.
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*      *      *
بيهههان أركهههان السهههلما واليمهههان

والحسان:

عممن عمممر بممن الخطممابأخرج مسمملم فممي صممحيحه 
رضي الله عنه قال: بينما نأحممن جلمموس عنممد رسممول اللممه
صلى الله عليه وسلم ذات يوما إذ طلع علينمما رجممل شممديد
،بياض الثياب شديد سواد الشعر، ل يرىَ عليه أثاممر السممفر

ول يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النممبي صمملى اللممه عليممه
 كفيه علممى فخممذيه،عه إلى ركبتيه ووضيوسلم فأسند ركبت

وقال: يا محمد أخممبرنأي عممن السمملما، فقممال رسممول اللممه
السلما أن تشهد أن ل إله إل الله (صلى الله عليه وسلم:

،وتممؤتي الزكمماة  وتقيممم الصمملة،، رسممول اللممهًوأن محمممدا
وتحممج الممبيت إن اسممتطعت إليممه سممبيل) وتصوما رمضممان،

 له يسأله ويصدقه، قال: أخبرنأي عممنناصدقت فعجب قال:
 ورسممله،، وكتبممه، وملئكتممه،أن تممؤمن بممالله (اليمان قال:
خيممره وشممره) قممال: صممدقت،  وتؤمن بالقدر،واليوما الخر

أن تعبممد اللممه كأنأممك (قال: فأخبرنأي عممن الحسممان، قممال:
فممأخبرنأي عممن تراه، فإن لم تكن تممراه فممإنأه يممراك) قممال:

ول بمأعلم ممن السممائل) قمال:ئمما المسمم( :السماعة، قمال
 وأن تممرىَ،همماَتلبَ رُ المةَدِلَأن ت (ماراتها، قال:أفأخبرنأي عن 

الحفاة العراة العالة رعاء الشمماء يتطمماولون فممي البنيممان)،
يمما عمممر، أتممدري مممن (، ثاممم قممال:ًالمم مليُتثاممم انأطلممق فلبثمم

فمإنأه جبريمل (، قلت: الله ورسموله أعلمم، قمال:)السائل؟ُ
أتاكم يعلمكم دينكم).

*      *      *

اليمان ونواقضه:

ٌد بالجنههان، اليمههان عنههد أهههل السههنة اعتقهها
وقوٌل باللسان، وعمههٌل بالركههان، يزيههد بالطاعههة

وينقص بالعصيان.
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صمملى اللممه عليممه وسمملم:ودليل ذلك قممول الرسممول 
اليمان بضممع وسممبعون أو بضممع وسممتون شممعبة فأفضمملها(

، وأدنأاهمما إماطممة الذىَ عممن الطريممق،قممول ل إلممه إل اللممه
رواه مسلم.)  من اليمانٌعبةُ شُوالحياء

فجعل قول: ل إلممه إل اللممه مممن اليمممان، وهممو قمموٌل
لمى اليمان. لل على دخول القوال في ُمس فد

جعل إماطة الذىَ عنصلى الله عليه وسلم كما أنأه 
لل على دخممول العمممال الطريق من اليمان وهو عمل، فد

لمى اليمان. ًا في ُمس أيض

ًا قوله   (مممن رأىَ منكمممصلى الله عليه وسمملم:وأيض
ًا فليغيره بيممده، فممإن لممم يسممتطع فبلسممانأه، فممإن لممم منكر

يستطع فبقلبه وذلك أضعف اليمان) رواه مسلم.

ُنأقصانأه قوله تعالى:  ِذيودليُل زيادة اليمان و للم َو ا ُه }
َع لممم ًنأمما  ِإيَما ُدوا  َدا َيممْز ِل ِنيَن  ْؤِم ْلُممم ُلمموِب ا ُق ِفممي  َنَة  ِكي لسمم َأنأممَزَل ال

ِهْم ِنأ ٌة]، وقوله تعالى: 4}ِ [الفتح: ِإيَما َلْت ُسموَر ِز ُأنأ َذا َما  ِإ َو }
ْا ُنمو ِذيَن آَم للم لمما ا َأ َف ًنأما  ِإيَما ِه  ِذ َه ْتُه  َد ُكْم َزا ّي َأ ُقوُل  َي لمن  ُهم  ْن َفِم

ْبِشُروَن َت َيْس ُهْم  َو ًنأا  ِإيَما ُهْم  ْت َد ] وإذا ثابتممت124}ِ [التوبة: َفَزا
ًا قمموله الزيادة ثابت النقص ومن الدلممة علممى نأقصممانأه أيضمم

ممماكما في صممحيح الممماما مسمملم: (صلى الله عليه وسلم 
.منكن) لب نأاقصات عقل ودين أغلب لذي من رأيت

هههذا فههي وسههٌط والجماعههة السههنة أهههل وإن
طائفتين: بين الباب

فأصممبحت البمماب هممذا فممي غلممتالولى:  الطائفة
ّفر ّفر بالذنأوب، ُتك ُتك يشممرب ومممن يسممرق ومممن يزنأي من ف

الممذين الخمموارج هممم وهممؤلء المعاصممي، مممن ونأحوها الخمر
الخلممق شممّر وأنأهممم النار، كلب أنأهم وجاء الدين، من مرقوا

- والعافية السلمة الله - نأسأل والخليقة

أن يعتقممدون الممذين المرجئة وهمالثانية:  الطائفة
ٍة غير العمال إذا إل العبمد يكفر فل اليمان مسمى في داخل
لل ّفرون فل بقلبه، استح غيممر ويممدعوا للصممنم، يسممجد من ُيك

يممرون فل وسمملم، عليه الله صلى ورسوله الله ويسّب الله،
اللممه - نأسممأل وحممده القلبي والتكذيب الجحود في إل الكفر

- والعافية السلمة
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ٍة علممى الطائفتين وكل ٍة بدعمم - بممالله - والعيمماذ وضمملل
ًا اليمممان جعلمموا أنأهممم نأزاعهممم وأصممل ًا، شمميئ زال إذا واحممد
يقولمموا فلممم جميعه، ثابت بعضه ثابت وإذا جميعه، زال بعضه

بعضه.  ويبقى بعضه فيذهب وينقص يزيد بأنأه

العبههد أن علههى متفقون فهم السنة أهل وأما
أحههد فههي وقههع إذا يكفههر وإنمهها بالههذنب، يكفههر ل

النصههوص وردت الههتي والسههلما اليمههان نههواقض
مههن مرتكبههها بخههروج المرعيههة والدلههة الشههرعية

العبممد يممدعو كممأن مثلً: الشههرك فمنها السلما دائرة
مممن نأحوهمما أو لغيممره، يذبممح أو وتعممالى، سممبحانأه اللممه غيممر

ًا صرف فمن العبادات فالمذي كفمر، فقمد الله لغير منها شيئ
ًا يدعو الجيلنأممي القممادر عبد أو البدوي أو عنه الله رضي علي

والملئكممة والحجممار الشممجار يممدعو مممن وكممذا غيرهممم، أو
لنتعالى:  قال كفر فقد والنأبياء ِإ ّلَه { َ ال ِفُر ل ْغ ِه ُيْشَرَك َأن َي ِب

ِفُر ْغ َي ِلَك ُدوَن َما َو جممابر وعممن ،]48[النساء: }ِ َيَشاء ِلَمن َذ
صمملى اللممه رسممول قال: قممال عنهما الله رضي الله عبد بن

ًا بممه يشممرك ل اللممه لقممي  (مممنوسلم: عليه الله دخممل شمميئ
ًا به يشرك لقيه ومن الجنة، مسلم.  النار) رواه دخل شيئ

ًا: السحر النواقض ومن َوَممماتعممالى:  قممال أيض }
ّلَممماِن َع ٍد ِمممْن ُي لتممى َأَحمم َ َح ُقممول لنأَممما َي َنممٌة َنأْحممُن ِإ ْت َ ِف ُفممْر َفل ْك }َِت
].102[البقرة:

صههلىومنههها: السههتهزاء بههالله، أو برسههوله 
 أو بدين السلما، أو بشههيٍء مههنالله عليه وسلم،

ِئن  قال تعالى:شعائره َل َو ُهْم { َت ْل أ
َ لن َس ُل ُقو َي لنأَما َل لنا ِإ َنأُخوُض ُك

َعممُب ْل َنأ ِه ُقممْل َو ّل ِبممال أ
ِه َ ِت َيمما ِه َوآ ِل ُتممْم َوَرُسممو ُؤوَن ُكن ِز ْه َت َ َتْسمم * ل

ْا ِذُرو َت ْع ْد َت ُتم َق َفْر َد َك ْع ُكْم َب ِنأ .]66-65}ِ [التوبة: ِإيَما

ومنهههها: مظهههاهرة اليههههود أو النصهههارى أو
تعممالى:قال  نحوهم من المشركين على المسلمين

َيمما َهمما { ّي أ
ِذيَن َ للمم ْا ا ُنممو َ آَم ْا ل ُذو لتِخمم َد َت ُهممو َي ْل لنَصمماَرىَ ا َيمماء َوال ِل ْو َأ

ُهْم ْعُض َياء َب ِل ْو ْعٍض َأ ُهم َوَمن َب لل َو َت ُكْم َي لنأُه ّمن ِإ ُهْم َف ْن لن ِم ّلممَه ِإ َ ال ل
ِدي ْه ْومَا َي َق ْل ِلِميَن ا لظا ].51}ِ [المائدة:ال

*      *      *
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اليمان بالغيب: 

إن من عقيدة أهل السنة والجماعة اليمان بكممل ممما
صمملىبه، وممما أخممبر بممه رسمموله سبحانأه وتعالى أخبر الله 

لح عنممه مممن الغيممب قممال تعممالى:الله عليه وسمملم  مممما صمم
ِذيَن{ للم ُنموَن ا ْؤِم ْيِب ُي َغ ْل ا وَن ِب ِقيُم ُي َة َو لصمل لمما ال ُهْم َوِم َنما ْق َرَز

ُقمموَن}ِ  وأخممرج البخمماري فممي صممحيحه مممن]3 [البقممرة ُينِف
صمملى اللممهقممال: قممال رضي اللممه عنهممما حديث ابن عمر 

لن إل اللممه عليه وسلم: لن (مفاتيح الغيب خمٌس ل يعلمه ِإ }
ِما َْلْرَحا ِفي ا َلُم َما  ْع َي َو ْيَث  َغ ْل َنّزُل ا ُي َو ِة  َع لسا ْلُم ال ُه ِع َد للَه ِعن ال
َأْرٍض ّي  َأ ِب ْفٌس  َنأ ِري  ْد َت َوَما  ًدا  َغ ْكِسُب  َت َذا  لما ْفٌس  َنأ ِري  ْد َت َوَما 

ِبيٌر ِليٌم َخ َع للَه  لن ال ِإ ]. 34}ِ [لقمان: َتُموُت 

 قممالاليمههان بههالعرش والكرسههيومثممال ذلممك 
ٍماتعالى:  ليمما َأ ِة  لت ِفي ِس َلْرَض  َوا َواِت  لسَما َلق ال ِذي َخ لل َو ا ُه َو }

ِئممن َل َو َعَملً  َأْحَسممُن  ُكممْم  ّي َأ ُكْم  َو ُلمم ْب َي ِل ْلَماء  َلى ا َع َعْرُشُه  َكاَن  َو
ْا َفممُرو َك ِذيَن  للمم لن ا َل ُقممو َي َل ْوِت  ْلَم ِد ا ْع َب ُثاوَن ِمن  ُعو ْب لم ُكم  لنأ ِإ ْلَت  ُق

ِبيممٌن ل ِسممْحٌر ّم ِإل َذا  َه َع]، وقممال تعممالى: 7}ِ [هممود: ِإْن  َوِسمم }
َلْرَض َوا َواِت  لسَما ّيُه ال .]255}ِ [البقرة: ُكْرِس

ًا  اليمهان بعهذاب القههبر ونعيمههومن ذلك أيضمم
َق قال تعالى: وسؤال الملكين للعبد في قبره َوَحمما }

َذاِب * َعمم ْل ُء ا ْوَن ُسممو َعمم ِفْر ّوا ِبآِِل  ُد ُغمم َهمما  ْي َل َع ْعَرُضمموَن  ُي لنمماُر  ال
لد َأَشمم ْوَن  َعمم ِفْر ُلمموا آَل  ْدِخ َأ َعُة  لسمما ُقممومُا ال َت ْومَا  َيمم َو ّيا  َعِشمم َو

َذاِب َع ْل ْيممِن]، وقال تعالى: 46-45}ِ [غافر: ا َت لر لم ُهم  ُب ّذ َع ُن {َس
ٍم ِظي َع َذاٍب  َع َلى  ِإ ّدوَن  ُيَر لم  ].101}ِ [التوبة: ُثا

وأخرج البخاري فممي صممحيحه مممن حممديث أنأممس بممن
صلى الله عليهقال: قال رسول الله رضي الله عنه مالك 

إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنأه (وسلم:
قعممدانأه فيقممولنُ يممأتيه ملكممان في:قال عالهم،ِ نأَ قرعَُعمْسَلي
 فأممما المممؤمن:قممال  ما كنممت تقممول فممي هممذا الرجممل،:له

 انأظممر: فيقال له:قال  أشهد أنأه عبد الله ورسوله،:فيقول
 مممن الجنممةًإلى مقعدك من النار قد أبدلك الله بممه مقعممدا

، قممالًقال نأبي الله صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعمما
 ثاممم رجممع إلممى حممديث،فسح في قبرهُ أنأه ي:قتادة وذكر لنا

 ما كنت تقول: (وأما المنافق والكافر فيقال له: قال،أنأس
 كنممت أقممول ممما يقمول، ل أدري: فيقممول؟ُفي هممذا الرجممل

 ويضممرب بمطممارق مممن، ل دريت ول تليممت: فيقال،الناس
). يسمعها من يليه غير الثقلين، فيصيح صيحة، ضربةدحدي
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إيمههانهم بههالبعِث بعههد المههوت، و َمههاوِمْن ذلك 
يحُصههل فههي ذلههك اليههوما العظيههم مههن الشههدائد

 قممالوالهوال، وحساب الله لخلقه على العمههال
ُتْحَشممُروَن}ِتعالى:  ِه  ْيمم َل ِإ ُكممْم  لنأ َأ َلُممموا  ْع َوا ،]203 :[البقممرة {

َعُثوقال تعالى:  ْب َي للَه  لن ال َأ َو َها  ِفي ْيَب  لل َر َيٌة  ِت َعَة آ لسا لن ال َأ َو }
ِر ُبو ُق ْل ِفي ا لنمماُس، وقال تعممالى: ]7 [الحج }َِمن  َهمما ال ّي أ

َ َيمما  }
ِظيممٌم َع ٌء  ِة َشممْي َع لسا َلَة ال ْلَز لن َز ِإ ُكْم  لب ُقوا َر لت َهمما * ا َنأ ْو َتَر ْومَا  َيمم

َها َل َذاِت َحْمٍل َحْم ُكّل  ُع  َتَض َو َعْت  َأْرَض لما  َع ٍة  َع ُكّل ُمْرِض َهُل  ْذ َت
ِه للمم َذاَب ال َعمم لن  ِكمم َل َو َكاَرىَ  ِبُسمم ُهم  َوَما  َكاَرىَ  لناَس ُس َتَرىَ ال َو

ٌد ِدي ُعمموَن]، وقال تعالى: 2-1}ِ [الحج:َش ُتْرَج ًا  ْوممم َي ْا  ُقممو لت َوا }
َ ُهممْم ل َو َبْت  َكَسمم لممما  ْفممٍس  َنأ ُكممّل  لفى  َو ُتمم لم  ُثامم ِه  ّلمم َلممى ال ِإ ِه  ِفيمم

َلُموَن}ِ ْظ ُكممْم، وقال تعالى: ]281[البقرة: ُي ِيي ُيْح للممُه  ُقِل ال }
لن ِكمم َل َو ِه  ِفيمم ِة َل َريَب  َياَم ِق ْل ِما ا ْو َي َلى  ِإ ُكْم  ُع َيْجَم لم  ُثا ُكْم  ُت ُيِمي لم  ُثا
َْلرِض َوا َواِت  لسممَما ْلممُك ال ِه ُم للمم َل َو َلُممموَن *  ْع َي لنمماِس َل  َثممَر ال َك َأ
لل ُكمم َتممَرىَ  َو ُلمموَن *  ِط ْب ْلُم َيْخَسممُر ا ٍذ  ِئمم ْوَم َي َعُة  لسا ُقومُا ال َت َيومَا  َو
ُتممْم ُكن ْوَن َممما  ُتْجَز ْومَا  َي ْل َها ا ِب َتا ِك َلى  ِإ َعى  ْد ُت ٍة  لم ُأ ُكّل  َيًة  ِثا ٍة َجا لم ُأ

ُلوَن ْعَم ].28-26}ِ [الجاثاية: َت

إيمانهم برؤية المؤمنين لربهم فههيومن ذلك 
َهمما قممال تعممالى: الخرة ّب َلممى َر ِإ ٌة *  لنأاِضممَر ٍذ  ِئمم ْوَم َي ٌه  ُوُجممو }
ٌة ِظَر ]، وقممد تممواترت الحمماديث عممن23-22}ِ [القيامممة: َنأا

حممديث فممي ذلممك ومنهمماصلى الله عليه وسلم رسول الله 
ًا قالوا: يمما رسممول اللممه، أبي هريرة رضي الله عنه أن نأاس

ربنا يوما القيامة؟ُ فقممال رسممول اللممه صمملى اللممه هل نأرىَ
ليلممة البممدر؟ُ) هل تضارون فممي رؤيممة القمممر(عليه وسلم: 

هل تضممارون فممي الشمممس (قالوا: ل يا رسول الله، قال:
)فإنأكم ترونأممه كممذلك: (قالوا: ل، قال ليس دونأها سحاب؟ُ)
.بطوله الصحيحين الحديث، أخرجاه في

 لمممن أذن اللممه لممهإيمانهم بالشههفاعةومن ذلك 
ُعفيهمما، ورضممي عممن المشممفوع لممه قممال تعممالى:  َفمم َتن َوَل  }

َلُه}ِ ِذَن  َأ ِلَمْن  لل  ِإ ُه  َد َعُة ِعن َفا لش ]، وقممال تعممالى:23 [سبأ: ال
َتَضى ِلَمِن اْر لل  ِإ ُعوَن  َف َيْش َوَل  ].28}ِ [النأبياء: {

وممن يشفع النأبياء والملئكة والشهداء ومن أذن له
من الصالحين.سبحانأه وتعالى الله 

بالشممفاعةصلى اللممه عليممه وسمملم ويختص الرسول 
العظمى، وهي شفاعته لهممل الموقممف يمموما القيامممة بممأن

 بالشفاعة فيمن دخل النمماركذا اليمانويقضي الله بينهم، 
 وهي للنبي صلى الله عليممه،من المؤمنين أن يخرجوا منها
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وهممذه، وسمملم وغيممره مممن النممبيين والمممؤمنين والملئكممة
،الشفاعة تتكرر منه صمملى اللمه عليممه وسملم أربممع ممرات

ًا من المممؤمنين بغيممر ُيخرج من النار أقوام وبأن الله تعالى 
، فقممد أخممرج البخمماري ومسمملم بل بفضله ورحمته،شفاعة

 اجتمعنمما،قممال: معبد بممن هلل العنممزي في صحيحيهما عن
وذهبنمما أنأس بممن مالممك، فذهبنا إلى  البصرة،ِ من أهلٌنأاس
إليه، يسممأله لنمما عممن حممديث الشممفاعة، نانأيُ البِبثابت معنا

في قصممره، فوافقنمماه يصمملي الضممحى، فاسممتأذنأا، فإذا هو
ل تسأله عن لثابت: فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا

هممؤلء أبا حمممزة، يا  أول من حديث الشفاعة، فقال:ٍشيء
يسمألونأك عمن حمديث إخوانأك ممن أهممل البصمرة، جماؤوك

الشفاعة، فقال: حدثانا محمد صلى الله عليه وسلم، قممال:
يوما القيامة، ماج الناس بعضهم في بعض، فيأتون إذا كان

فيقول: لست لها ولكن آدما، فيقولون: اشفع لنا إلى ربك،
عليكممم بممإبراهيم، فممإنأه خليممل الرحمممن، فيممأتون إبراهيممم،

لست لها، ولكن عليكم بموسى، فممإنأه كليممم اللممه، فيقول:
لكممن عليكممم بعيسممى، فيأتون موسى، فيقول: لسممت لهمما،

فإنأه روح الله وكلمته، فيأتون عيسى، فيقول: لسممت لهمما،
 صمملى اللممه عليممه وسمملم، فيممأتونأي،ٍعليكممم بمحمممد ولكممن

فيممؤذن لممي، ويلهمنممي  ربمميىفأقول: أنأا لها، فأستأذن عل
محاممممد أحممممده بهممما، ل تحضمممرنأي الن، فأحممممده بتلمممك

ًا، فيقال: يا محمممد، ارفممع رأسممك، ِّرخَالمحامد، وأ له ساجد
فأقول: يمما رب عط،ُ تَْلع، وسلشفُوقل يسمع لك، واشفع ت

ج منها من كان فممي قلبممهِأمتي أمتي، فيقال: انأطلق فأخر
مممن إيمممان، فممأنأطلق فأفعممل، ثاممم أعممود مثقممال شممعيرة

ًا، فيقممال:ّرِممخَفأحمممده بتلممك المحامممد، ثاممم أ يمما  لممه سمماجد
محمد، ارفع رأسك، وقل يسمع لك، واشفع تشممفع، وسممل

أمممتي، فيقممال: انأطلممق فممأخرج تعط، فأقول: يا رب أمممتي
 قلبممه مثقممال ذرة أو خردلممة مممن إيمممان،فيمنها من كان 

ًا، فأنأطلق فأفعل، ثام أعود بتلك المحامد، ثام أخر له ساجد
رأسك، وقل يسمع لك، وسل تعط، فيقال: يا محمد، ارفع

انأطلممق واشفع تشفع، فأقول: يا رب، أمتي أمتي، فيقول:
فأخرج من كان في قلبه أدنأى أدنأى مثقال حبة من خممردل

قممال: فلمما النار، فأنأطلق فأفعمل. من إيمان، فأخرجه من
قلممت لبعممض أصممحابنا لممو مررنأمما أنأممس، خرجنمما مممن عنممد

فحممدثاناه بممما أبممي خليفممة،  في منممزلٍمتوار وهو بالحسن،
فأتيناه، فسلمنا عليممه، فممأذن لنمما، أنأس بن مالك، حدثانا به
أنأس بن مالك، جئناك من عند أخيك أبا سعيد، يا فقلنا له:

فحممدثااه فلم نأر مثل ما حدثانا في الشممفاعة، فقممال: هيممه؟ُ
لى هذا الموضع، فقال: هيممه؟ُ فقلنمما لمممإبالحديث، فانأتهى 

فقممال: لقممد حممدثاني وهممو جميممع، منممذ يممزد لنمما علممى هممذا،
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فقلنمما: عشرين سنة، فما أدري، أنأسي أما كره أن تتكلمموا؟ُ
لق النأسممان عجممولً !ُك وقال: خِثانا، فضحّيا أبا سعيد، فحد

ثاكم بممه،لثاني كممما حممدلثاكم، حدّوأنأا أريد أن أحد  إلُهُما ذكرت
الرابعة، فأحمده بتلك المحامد، ثاممم أخممر لممه قال: ثام أعود

ًا، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك، وقل يسمممع، وسممل ساجد
ئذن لي فيمن قممال:اتعطه، واشفع تشفع، فأقول: يا رب، 

تمممي وجللمممي، وكبريمممائيلِزاللمممه، فيقمممول: وع ل إلمممه إل
 الله.  منها من قال: ل إله إللنَجِخرُوعظمتي، ل

:يقممول اللممه (صلى الله عليه وسلم:قال رسول الله 
 ولممم، وشممفع المؤمنممون، وشممفع النممبيون،شفعت الملئكة

يبق إل أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها
). قطً لم يعملوا خيراًقوما

صهلى اللههإيمانهم بحهوض النهبي ومممن ذلممك 
َنمماَكفممي الخممرة قممال تعممالى: عليههه وسههلم  ْي َط ْع َأ لنأمما  ِإ }

َثاَر ْو َك ْل ]، أخرج البخاري في صحيحه عن عبممد1}ِ [الكوثار: ا
قممال: قممال رسممول اللممهرضممي اللممه عنهممما الله بن عمرو 

حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيممض (صلى الله عليه وسلم:
مممن اللبممن، وريحممه أطيممب مممن المسممك، وكيزانأممه كنجمموما

ًا ًا )، وأخممرجالسماء، من شرب منها فل يظمأ أبد فممي أيضمم
رسممول قال: قال عنه الله رضي مالك بن أنأس عن صحيحه

لن (وسلم: عليه الله صلى الله أيلممة بيممن كممما حوضممي قدر إ
نأجمموما كعممدد البمماريق مممن فيممه وإن اليمممن، مممن وصممنعاء
ًا عممن أنأممٍس )السماء رضممي اللممه، وأخرج في صحيحه أيضمم

ليممردن (صلى الله عليه وسمملم:قال: قال رسول الله عنه 
لجممواُاخت عرفتهممم إذا حممتى ،الحوض أصحابي من ٌنأاس لعلي
.)بعدك أحدثاوا ما تدري فيقول: ل ؟ُ أصيحابي:فأقول ،دونأي

َوْزُنتعالى:  قال إيمانهم بالميزان ذلكومن  ْلمم َوا }
ٍذ ِئ ْوَم ّق َي ْلَح َلممْت َفَمن ا ُق ُنُه َثا ِزي َوا ِئممَك َممم َل ْو ُأ ِلُحمموَن ُهممُم َف ْف ْلُم * ا
لفْت َوَمْن ُنُه َخ ِزي َوا ِئَك َم َل ْو ُأ ِذيَن َف لل ْا ا ُهم َخِسُرو ُفَس ْا ِبَما َأنأ ُنأو َكا
َنا ِت َيا ِلُموَن ِبآِ ْظ ومسلم البخاري وأخرج ]،9-8}ِ [العراف: ِي

قممال: قممال عنممه اللممه رضممي هريرة أبي عن صحيحيهما في
علممى خفيفتممان كلمتممان (وسلم: عليه الله صلى الله رسول

الرحمن: سبحان إلى حبيبتان الميزان، في ثاقيلتان اللسان،
).العظيم الله سبحان وبحمده، الله

ْوتعممالى:  قممال إيمانهم بالصههراط ذلممك ومن َلمم َو }
لنأى َأ َفمم ُقوا الّصممَراَط  َب َت َفاْسمم ِهممْم  ِن ُي ْع َأ َلممى  َع َنا  َطَمْسمم َل َنأَشمماء 

ْبِصُروَن ]، وأخرج مسلم في صحيحه عن أبممي66}ِ [يس: ُي
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صملى اللممه عليمهعمن رسممول اللمه رضي الله عنمه هريرة 
ضممرب الصممراط بيممنُويفممي حممديٍث طويممل وفيممه: (وسلم 

يتكلممم ول ،جيممزُي مممن أول وأمممتي أنأمما ظهري جهنممم فممأكون
م،ّسممل ّمسممل اللهم :ٍيومئذ الرسل ودعوىَ ،الرسل إل ٍيومئذ
رأيتممم هممل السممعدان، شمموك مثممل كلليممب جهنممم وفممي

مثممل فإنأهمما: (قممال ،اللممه رسممول يمما  نأعممم: قالوا؟ُ)السعدان
اللمه إل عظمهما قمدر مما يعلمم ل أنأمه غيمر السمعدان؛ شوك

).بأعمالهم الناس تخطف

تعممالى: قممال إيمههانهم بالجنههة والنههار ذلممك ومممن
ِلَك َذ َك َو َنا { ْي ْوَح ْيَك َأ َل ًنأا ِإ ّيا ُقْرآ ِب ِذَر َعَر ُتن لما ّل ُقَرىَ ُأ ْل َهمما َوَمْن ا َل ْو َح

ِذَر ُتن ْومَا َو ْلَجْمِع َي ْيَب َل ا ِه َر ٌق ِفي ِريمم ِة ِفممي َف لنمم ْلَج ٌق ا ِريمم َف ِفممي َو
ِر ِعي لس ].7}ِ [الشورىَ: ال

*      *      *
ومن عقيدة أهل السههنة والجماعههة إيمههانهم

لزٌل غيممرسههبحانه وتعههالى بأن القرآن كلما الله  منمم
لفل الله بحفظه من النقص والزيممادة والتحريممف مخلوق تك

ِهوالتبديل قال تعالى: ِبم َنأمَزَل  َلِميَن *  َعمما ْل ِزيُل َرّب ا َتن َل لنأُه  ِإ َو }
ِلَسمماٍن ِب ِريَن *  ِذ ْلُمنمم ُكوَن ِمممَن ا َت ِل ِبَك  ْل َق َلى  َع َْلِميُن *  الّروُح ا

ِبيٍن}ِ ِبّي ّم لنأمما]، وقممال تعممالى: 195-192 [الشممعراء: َعَر ِإ }
ُظوَن ِف َلَحا َلُه  لنأا  ِإ َو ْكَر  ّذ َنا ال ْل لز َنأ ].9}ِ [الحجر: َنأْحُن 

*      *      *
أفضل القرون:

ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن خير هذه المممة
صمملىهم الصحابة ثام التابعون ثام تابعوهم بإحسممان، قممال 

 ثاممم، ثام الذين يلممونأهم،خير الناس قرنأي (الله عليه وسلم:
) أخرجاه في الصحيحين.الذين يلونأهم

ثام إنأممه ل تممزال طائفممة مممن هممذه المممة علممى الحممق
صملىظاهرين ل يضرهم من خذلهم ول من خمالفهم قمال 

الحممق علممى أمممتي مممن طائفممة تممزال ل( الله عليممه وسمملم:
تقمموما حممتى خممالفهم مممن ول خذلهم من يضرهم ل ظاهرين
 أخرجاه في الصحيحين.)الساعة
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*      *      *
محبة الصحابة:

ومن عقيممدة أهممل السممنة والجماعممة محبممة أصممحاب
 و الترضممي عليهممم، فقممدصلى الله عليممه وسمملم،الرسول 
صلى اللممه عليممه وسمملمورسوله سبحانأه وتعالى أثانى الله 

ِريَنعليهم، فقال تعالى:  َهمماِج ْلُم ُلوَن ِمممَن ا لو َل ُقوَن ا ِب لسا َوال }
ْا َوَرُضممو ُهْم  ْن َع ّلُه  لرِضَي ال ِإْحَساٍن  ِب ُهم  ُعو َب لت ِذيَن ا لل َوا ِر  َلنأَصا َوا
ًدا َبمم َأ َهمما  ِفي ِديَن  ِلمم َهاُر َخا ْنأ ل

َ َها ا َت َتْح ِري  َتْج لناٍت  ُهْم َج َل لد  َع َأ َو ْنُه  َع
ِظيُم َع ْل ْوُز ا َف ْل ِلَك ا صلى اللممه عليممه]، وقال 100}ِ [التوبة:َذ

ًا من أصحابي، فإن أحممدكم لممو أنأفممقوسلم:  (ل تسبوا أحد
لد أحمدهم ول نأصميفه) أخرجماه فمي ًا ما بلغ ُمم ٍد ذهب ُأح مثل 

الصحيحين.

ارية عمن وأخرج أهل السنن رضمي العربماض بمن س
رسول الله صلى اللممه عليممه وسمملم الله عنه، قال: وعظنا

موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلممت منهمما القلمموب،
فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فممماذا

بالسمممع والطاعممة، فممإنأه مممن أوصمميكم: (تعهد إلينا؟ُ فقال
ًا، فعليكممم بسممنتي ًا كممثير يعش منكم بعدي فسيرىَ اختلفمم

الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بهمما، وسنة
ومحدثاات المممور، فممإن كممل وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم

 (الخلفممة فمميوسمملم: عليممه الله صلى وقال .)بدعة ضللة
أمتي ثالثاين سنة) أخرجه الماما أحمد وأبو داود والترمذي،

 حيممث خلممف أبممورضي اللممه عنممه،وكان آخرها خلفة علي 
سنتين،صلى الله عليه وسلم الرسول رضي الله عنه بكر 

ًا، وعثمان رضي الله عنه وعمر  اثانممارضي اللممه عنممه عشر
لت سنين. رضي الله عنه عشر سنة، وعلي  س

أجمعين  رضي الله عنهم -وترتيب الخلفاء الراشدين
في الفضل، كترتيبهم في الخلفة.- 

عن ابن عمر رضي اللهوأخرج البخاري في صحيحه 
ه لى الل عنهما قال: كنا نأخير بين الناس في زمن النبي ص

ا بكمر  ثامم، ثامم عممر بمن الخطماب،عليه وسملم، فنخيمر أب
.عثمان بن عفان رضي الله عنهم

مزية في أن النبيرضي الله عنهما ولبي بكر وعمر 
قال صلى اللممهأمرنأا بالقتداء بهما فصلى الله عليه وسلم 
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)عمممر و بكممر أبممي اقتدوا باللذين من بعدي: (عليه وسلم:
رواه الماما أحمد والترمذي وابن ماجه.

ويعتقد أهل السنة أن ما حصممل بيممن الصممحابة مممن 
ًا الفتن إنأما صدر عن تأوٍل واجتهاد، فمن كان منهممم مصمميب
ًا فلممه أجممٌر واحممد وخطممؤه فلممه أجممران، ومممن كممان مخطئمم

مغفوٌر له.

*      *      *
طاعة ولي أمر المسههلمين وحضههور
ًا كههان الجمعة والجماعة ونحوها معه بّر

ًا: أو فاجر

ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنأهم يرون وجمموب
طاعة إماما المسلمين ونأصرته وحضور الجمعممة والجماعممة
ًا، فل يممتركون ًا كان أو فاجر لر والعياد والحج والجهاد معه ب
حضور هذه العبادات العظيمة لفسممق الممماما، مممع وجمموب

 (الممدينصمملى اللممه عليممه وسمملم:نأصحه في ذلك كما قال 
النصيحة) قالوا: لمن يا رسول الله؟ُ قممال: (للممه، ولكتممابه،

ولرسوله، ولئمة المسلمين، وعامتهم) رواه مسلم.

*      *      *
خلع الماما إذا طرأ عليه الكفر:

ومن عقيدة أهل السممنة والجماعممة أنأهممم ل يعقممدون
للكافر إمامًة، ولو طرأ على الماما الكفر سمقطت طماعته
ٍما عممادل إن أمكنهممم ووجب إعلن الجهاد لخلعه ونأصب إما
ُيمكنهم وجب عليهم العداد لممذلك لن ممما ل ذلك، وإن لم 
يتم الواجب إل بممه فهممو واجممب، قممال عبممادة بممن الصممامت

صمملى اللممه عليممه وسمملم (دعانأمما النممبي رضممي اللممه عنممه:
فبايعنمماه فقممال فيممما أخممذ علينمما أن بايعنمما علممى السمممع
ٍة والطاعمة فمي منشمطنا ومكرهنما وعسمرنأا ويسمرنأا وأثامر
ًا ًا بواحمم علينمما، وأن ل نأنممازع المممر أهلممه، إل أن تممروا كفممر
عندكم من الله فيه برهان) أخرجه البخمماري ومسمملم فممي

صحيحيهما.
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ّلطة علممى ديممار المسمملمين وأممما الحكومممات المتسمم
لدعي السلما فهذه الحكومات قد دخلت فممي اليوما والتي ت
ًا من نأممواقض السمملما الكفر من أوسع أبوابه لرتكابها عدد

منها:

تشريعهم مع الله ما لم يأذن به الله، قال تعالى:) 1
لهمماُر}ِ َق ْل ُد ا َواِحمم ْل ّلممُه ا ِما ال َأ ْيٌر  ُقوَن َخ َفّر َت َباٌب ّم َأْر َأ  [يوسممف:{

39.[

يين والدوليين واتباعهمّطاعتهم للمشّرعين المحل) 2
، ودخممولهم فممي أحلفهممم الشممركية،لتشممريعاتهم الكفريممة

كاتبمماعهم لتشممريعات هيئممة المممم المتحممدة وغيرهمما مممع
مخالفة هذه التشريعات والتحالفات لشرع الله تعالى؛ بممل

ُهممم ّمممَن  قال تعالى:ومحاربته، َل ُعوا  َكاء َشممَر ُهْم ُشممَر َل َأمْا  }
للُه}ِ ِه ال ِب َذن  ْأ َي َلْم  ّديِن َما  :وقال سبحانأه ،]21الشورىَ:  [ال

َدىَ ُه ْل ُهُم ا َل ليَن  َب َت ِد َما  ْع َب ِهم ّمن  ِر َبا ْد َأ َلى  َع ّدوا  َت ِذيَن اْر لل لن ا ِإ }
ُهْم َل َلى  َأْم َو ُهْم  َل لوَل  َطاُن َس ْي لش ِذيَن ال للمم ِل ُلوا  َقمما ُهْم  لنأ أ

َ ِبمم ِلَك  َذ  *
َلممُم ْع َي للممُه  َوال ِر  َْلْممم ْعِض ا َب ِفي  ُكْم  ُع ِطي ُن للُه َس لزَل ال َنأ ُهوا َما  ِر َك

ُهْم}ِ ].26-25 [محمد: ِإْسَراَر

َلممْم) حكمهم بغير ما أنأزل الله، قال تعالى: 3 َوَمْن  }
ِفُروَن َكا ْل ُهُم ا ِئَك  َل ُأو َف للُه  ْنأَزَل ال َأ ِبَما  ُكْم  ]،44: المائدة[ }َِيْح

ِفيَممماوقال تعممالى:  ّكُممموَك  ُيَح لتممى  ُنمموَن َح ْؤِم ُي ّبممَك ل  َوَر َفل  }
ْيَت َقَضمم لممما  ًا ِم ِهْم َحَرجمم ُفِسمم ْنأ َأ ِفممي  ُدوا  َيِجمم لم ل  ُثا ُهْم  َن ْي َب َشَجَر 

ًا ِليم َتْس ّلُموا  ُيَس  ].65:النساء[ }َِو

النصممارىَاليهممود وتوليهم للكفار من ) مظاهرتهم و4
ُينكممر عليهممموحمممايتهم ونأصممرتهم  والمشركين ومنممع مممن 

عقممدوا معهممم اتفاقيممات ومعاهممدات النصممرةو كفرهممم،
ُكممْم:  قال تعالى،بالنفس والمال واللسان ُهم ّمن لل َو َت َي َوَمن  }

ُهْم}ِ ْن لنأُه ِم ِإ َلممى: قممال تعممالىو ]،51 [المائممدة: َف ِإ َتممر  َلممْم  َأ }
ْهممِل َأ َفممُروا ِمممْن  َك ِذيَن  للمم ِهُم ا ِنأ َوا ِِلْخمم ُلمموَن  ُقو َي ُقوا  َف َنأمما ِذيَن  للمم ا
ًدا َأَحمم ُكممْم  ِفي ُع  ِطيمم ُنأ َوَل  ُكممْم  َع لن َم َنْخُرَج َل ُتْم  ِرْج ُأْخ ِئْن  َل َتاِب  ِك ْل ا

ُبوَن ِذ َكمما َل ُهممْم  لنأ ِإ ُد  َه َيْشمم للممُه  َوال ُكْم  لنأ َننُصممَر َل ُتْم  ْل ِت ُقممو ِإن  َو ًدا  َب }َِأ
]، كممما قمماما هممؤلء الحكمماما الخونأممة بقتممال11[الحشممر: 
مطاردتهم وحبسهم وإيصممال الذىَوالمجاهدين الموحدين 

إليهم بكل ممما أوتمموا مممن قمموة خدمممًة لليهممود والنصممارىَ -
عليهم من الله ما يستحقون -

وكذا إعلنأهم للمودة المطلقة للنصارىَ والمشممركين
ِرقممال تعممالى:  ِما اْلِخمم ْو َيمم ْل َوا ِه  لل ِبممال ُنمموَن  ْؤِم ُي ْوًممما  َق ُد  َتِجمم {َل 
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ُهْم َنماء ْب َأ ْو  َأ ُهْم  َبماء ُنأوا آ َكمما ْو  َل َو َلُه  َوَرُسو للَه  لد ال ّدوَن َمْن َحا َوا ُي
ُهْم}ِ َت َعِشمميَر ْو  َأ ُهْم  َنأ َوا ِإْخمم ْو   وممما أكممثر ممما]22 [المجادلممة: َأ

ُيعلنون ذلك عبر وسائل العلما بكل وقاحة وصفاقة.

 الحمممراما بمممالترخيص لممه وحمممايتههماسمممتحلل) 5
 كمؤسسممات الربمما،،وحراسته والتواطؤ والصممطلح عليممه

ِذيَن: قال تعالى للمم ِه ا ِب ُيَضّل  ِر  ْف ُك ْل ِفي ا ٌة  َد َيا ِز ُء  لنِسي لنأَما ال ِإ }
لرمَا َة َما َحمم لد ْا ِع ُؤو ِط َوا ُي ّل َعاًما  َنأُه  ُيَحّرُمو َو َعاًما  َنأُه  ّلو ُيِح ْا  َفُرو َك
َ ّلممُه ل َوال ِهْم  ِل ْعَممما َأ ُء  ُهْم ُسممو َل ّيَن  ّلُه ُز لرمَا ال ْا َما َح ّلو ُيِح َف ّلُه  ال

ِريَن ِف َكا ْل ْومَا ا َق ْل ِدي ا ْه ].37التوبة: }ِ [َي

 بممدين اللممه والممترخيص للمسممتهزئينؤهماستهزا) 6
 القمموانأين التشممريعية الممتي ترّخممص لهمممّوحمممايتهم وسممن

 قممالهممذا السممتهزاء عممبر وسممائل العلما،وتسممهل لهممم 
َ: تعالى ُؤوَن * ل ِز ْه َت َتْسمم ُتممْم  ُكن ِه  ِل َوَرُسممو ِه  ِت َيمما َوآ ِه  ّل ِبممال أ

َ ُقْل  }
ُكْم ِنأ ِإيَما َد  ْع َب ُتم  َفْر َك ْد  َق ْا  ِذُرو َت ْع ]. 66-65}ِ [التوبة: َت

وغيممر ذلممك مممن نأممواقض السمملما الممتي ارتكبوهمما
وللختصار نأكتفي بما سبق.

*      *      *
التحذير من البتداع في الدين:

ومن عقيدة أهل السنة والجماعة اقتفاء آثاار السلف
وسممنةسممبحانأه وتعممالى الصالح فممي اتبمماعهم لكتمماب اللممه 

وعممدما البتممداع فممي الممدينصلى الله عليه وسمملم رسوله 
ْتَمْمممُت{فقد قال الله تعالى:  َأ َو ُكممْم  َن ِدي ُكممْم  َل ْلممُت  ْكَم َأ ْومَا  َي ْل ا

ًنمما ِدي ِلْسمملمََا  ُكممُم ا َل َوَرِضمميُت  ِتي  ْعَم ِنأ ُكْم  ْي َل ]،3}ِ [المائممدة: َع
قال: قال رسولرضي الله عنه وفي الصحيحين عن أنأس 

 (من رغب عممن سممنتي فليممسصلى الله عليه وسلم:الله 
عممن رسممولرضي الله عنممه مني)، وفيهما عن أبي هريرة 

قال: (دعونأي ما تركتكممم فإنأممماصلى الله عليه وسلم الله 
أهلممك مممن كممان قبلكممم كممثرة سممؤالهم واختلفهممم علممى
أنأبيائهم)، وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد اللممه

فمإن (أما بعد صلى الله عليه وسلم:قال رضي الله عنهما 
 محمممد وشممري هممديخير الحديث كتمماب اللممه وخيممر الهممد

صمملى اللممه عليممه)، وقال المور محدثااتها وكل بدعة ضللة
تركت فيكم ما لن تضمملوا بعممده إن اعتصمممتم بممه (وسلم:

صمملى اللممه عليممه وسمملم: رواه مسمملم، وقممال كتاب اللممه)
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الخلفماء الراشممدين المهممديين ممن عليكممم بسمنتي وسمنة(
وا عليهمما بالنواجممذ، وإيمماكمّبعممدي، تمسممكوا بهمما، وعضمم

السنن أهل  أخرجه)ومحدثاات المور، فإن كل بدعة ضللة
 صحيح. حسن الترمذي: حديث وقال

 (اتبعمموا ولرضي الله عنممه:قال عبد الله بن مسعود 
ٌد في سنة خيٌر مممن ًا: (اقتصا ُكفيتم) وقال أيض تبتدعوا فقد 

ٍد في بدعة). اجتها

ٍة في العزيز عبد بن عمر وكتب سممأله لرجممٍل لممه وصي
فممي والقتصمماد ،اللممه بتقمموىَ أوصمميك بعممد: أماالقدر: ( عن

مما وتممرك وسمملم، عليممه اللمه صمملى نأمبيه سممنة واتباع أمره،
مممؤونأته، وكفمموا ،سممنته بممه جممرت ممما بعممد المحدثاون أحدث
أنأممه اعلم ثام عصمة، الله بإذن لك فإنأها السنة بلزوما فعليك

عليهمما، دليممل هممو ما قبلها مضى قد إل ًبدعة الناس يبتدع لم
فممي ممما علممم قممد مممن هالسممن إنأممما السممنة فإن فيها، عبرة أو

لنفسك فارض والتعمق، والحمق والزلل، الخطأ من اخلفه
وببصممر وقفوا، ٍعلم على فإنأهم لنأفسهم، القوما به رضي ما

ممما وبفضممل ،أقوىَ كانأوا المور كشف على ولهم ،والكف نأافذ
سبقتموهم لقد عليه أنأتم ما الهدىَ كان فإن أولى، فيه كانأوا
غيممر اتبممع من إل أحدثاه ما بعدهم، حدث إنأما قلتم ولئن ،إليه

فقممد السممابقون، هممم فممإنأهم عنهممم، بنفسه ورغب سبيلهم،
دونأهممم فممما يشممفي، ممما منه ووصفوا يكفي، بما فيه تكلموا

دونأهممم قمموما قصممر وقممد ر،ّمحس من فوقهم وما مقصر، من
هدىَ ىلعل ذلك بين وإنأهم ،فغلوا أقواما عنهم وطمح فجفوا،

...).مستقيم

وقال الماما الوزاعي رحمه اللممه: (عليممك بآِثاممار مممن
سممملف وإن رفضمممك النممماس، وإيممماك وآراء الرجمممال وإن

زخرفوه لك بالقول). 

*      *      *
موالة المؤمنين ومعاداة الكافرين:

ومن عقيدة أهل السممنة والجماعممة محبممة المممؤمنين
وموالتهم، وبغض الكافرين ومعمماداتهم، قممال اللممه تعممالى:
ِتي ْأ َيمم ْوَف  َفَسمم ِه  ِن ِدي َعن  ُكْم  لد ِمن َت َيْر ْا َمن  ُنو ِذيَن آَم لل َها ا ّي أ

َ َيا  }
َلممى َع ٍة  لز َأِعمم ِنيَن  ْؤِم ْلُممم َلى ا َع ٍة  لل ِذ َأ َنأُه  ّبو ُيِح َو ُهْم  ّب ُيِح ٍما  ْو َق ِب ّلُه  ال
ٍم ِئمم ْوَمممَة ل َل ُفوَن  َيَخمما َولَ  ِه  ّل ِبيِل ال ِفي َس ُدوَن  ِه ُيَجا ِريَن  ِف َكا ْل ا
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لنأَممما ِإ ِليممٌم *  َع ٌع  َواِسمم ّلممُه  َوال َيَشمماء  ِه َمن  ِتي ْؤ ُي ِه  ّل َفْضُل ال ِلَك  َذ
َة َ لصممل ُيِقيُممموَن ال ِذيَن  للمم ْا ا ُنممو ِذيَن آَم للمم َوا ُلُه  َوَرُسو ّلُه  ُكُم ال ّي ِل َو
َلُه َوَرُسممو ّلممَه  لل ال َو َتمم َي َوَمممن  ُعمموَن *  ِك ُهممْم َرا َو َة  َكا لز ُتوَن ال ْؤ ُي َو
ِذيَن للمم َهمما ا ّي أ

َ َيمما  ُبوَن *  ِل َغمما ْل ُهُم ا ِه  ّل لن ِحْزَب ال ِإ َف ْا  ُنو ِذيَن آَم لل َوا
ِذيَن للمم ًبمما ّمممَن ا ِع َل َو ًوا  ُهُز ُكْم  َن ِدي ْا  ُذو لتَخ ِذيَن ا لل ْا ا ُذو لتِخ َت ْا لَ  ُنو آَم
ُتممم ُكن ِإن  ّلَه  ْا ال ُقو لت َوا َياء  ِل ْو َأ لفاَر  ُك ْل َوا ُكْم  ِل ْب َق َتاَب ِمن  ِك ْل ْا ا ُتو ُأو

ِنيَن ْؤِم لرُسمموُل]، وقال تعالى: 57-54}ِ [المائدة: ّم ٌد  لم {ّمَح
ُهْم َن ْي َب ِر ُرَحَماء  لفا ُك ْل َلى ا َع لداء  َأِش َعُه  ِذيَن َم لل َوا ِه  لل }ِ [الفتممح:ال

ِريَن]، وقال تعالى: 29 ِف َكمما ْل ْا ا ُذو لتِخ َت ْا لَ  ُنو ِذيَن آَم لل َها ا ّي أ
َ َيا  }

ُكممْم ْي َل َع ِه  ّلمم ِل ْا  ُلممو َع َتْج َأن  ُدوَن  ِريمم ُت َأ ِنيَن  ْؤِم ْلُممم ُدوِن ا َياء ِمن  ِل ْو َأ
ًنا ِبي ًنأا ّم َطا ْل ِبّي]، وقال تعالى: 144}ِ [النساء: ُس لن َها ال ّي أ

َ َيا  }
ِهممْم ْي َل َع ُلممْظ  ْغ َوا ِقيَن  ِف َنمما ْلُم َوا لفمماَر  ُك ْل ِد ا ِهمم ]،73}ِ [التوبممة: َجا

ُكم ّمممَنوقال تعالى:  َنأ ُلممو َي ِذيَن  لل ْا ا ُلو ِت َقا ْا  ُنو ِذيَن آَم لل َها ا ّي أ
َ َيا  }

لتِقيممَن ْلُم َع ا ّلَه َم لن ال َأ ْا  َلُمو ْع َوا َظًة  ْل ُكْم ِغ ِفي ْا  ُدو َيِج ِل َو ِر  لفا ُك ْل }ِا
 (المممؤمنصمملى اللممه عليممه وسمملم:]، وقممال 123[التوبة: 

ًا) وشبك بيممن ّد بعضه بعض للمؤمن كالبنيان المرصوصا يش
ًا فمممي أصمممابعه. رواه البخممماري ومسممملم، وأخرجممما أيضممم

 (مثممل المممؤمنينصلى الله عليممه وسمملم:صحيحيهما قوله 
ي تمموادهم، وتراحمهممم، وتعمماطفهم كمثممل الجسممد إذافمم

اشممتكى منممه عضممو تممداعى لممه سممائر الجسممد بممالحمى،
 (جاهمممدواصممملى اللمممه عليمممه وسممملم:والسمممهر)، وقمممال 

المشممركين بممأموالكم وأنأفسممكم وألسممنتكم) رواه الممماما
رضي الله عنه.أحمد وأبو داود من حديث أنأس بن مالك 

*      *      *
المذاهب الكفرية الحديثة:

ومن المذاهب الكفرية الحديثممة الممتي يجممب الممبراءة
منها ما يلي: 

 - العلمانية:

وهي فصل الدين عن الحياة، فهذا المذهب هممو مممن
اليمان ببعض الكتمماب والكفممر ببعضممه الخممر قممال تعممالى:
ْيممَن َب ُقمموا  َفّر ُي َأْن  ُدوَن  ِري ُي َو ِه  ِل َوُرُس ِه  لل ِبال ُفُروَن  ْك َي ِذيَن  لل لن ا ِإ }
ُدوَن ِريمم ُي َو ْعممٍض  َب ِب ُفممُر  ْك َنأ َو ْعٍض  َب ِب ْؤِمُن  ُنأ ُلوَن  ُقو َي َو ِه  ِل َوُرُس ِه  لل ال

ً ِبيل ِلمَك َسم َذ ْيمَن  َب ُذوا  لتِخم َي ًا * َأْن  ّقم ِفُروَن َح َكما ْل ُهمُم ا ِئمَك  َل ُأو
ًا ِهين ًا ُم َذاب َع ِريَن  ِف َكا ْل ِل َنأا  ْد َت ْع َأ  وقممد]،151-150 [النساء: }َِو

لين الله تعالى في كتابه أنأه أكمل دين السلما ورضيه لنمما ب
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ُكممْموأتم علينا بممه النعمممة فقممال تعممالى:  َل ْلممُت  ْكَم َأ ْومَا  َيمم ْل {ا
ًا}ِ ِدينمم ِْلْسمملمَا  ُكممُم ا َل َوَرِضيُت  ِتي  ْعَم ِنأ ُكْم  ْي َل َع ْتَمْمُت  َأ َو ُكْم  َن ِدي

لين خسارة مممن ابتغممى غيممره مممن الديممان3 المائدة:[ ]، وب
ْنممُهفقال تعالى:  َبممَل ِم ْق ُي َلممْن  َف ًا  ِدينمم ِما  ِْلْسل ْيَر ا َغ َتِغ  ْب َي َوَمْن  }

ِريَن ْلَخاِس ِة ِمَن ا ِفي اْلِخَر َو  ُه  ].85آل عمران:}ِ [َو

- الديموقراطية: 

ُيحكممم بيممن النمماس وهي حكم الشممعب للشممعب، فل 
بكتاب الله وإنأما بما يرتضيه الشعب ويحكم به عن طريق
ُيشّرع من دون الله - والعياذ بممالله ّثلهم ف البرلمان الذي يم
ًا الدلة على كفر الُمشّرعين والحمماكمين - وقد ذكرنأا سابق

بغير ما أنأزل الله.

- الوطنية أو القومية ونحوها: 

وتعنممي أن الممولء لكممل مممن ينتمممي لهممذا المموطن أو
ًا أو ًا أو مشممرك ًا أو نأصرانأي لهؤلء القوما حتى وإن كان يهودي
غير ذلك من الديان، وتفضيل من كان من هممذا المموطن أو
ًكا على من ليس منهم ولو كان هؤلء القوما ولو كان مشر

ًنا، قال تعالى:  ُكْممؤم َبمماء ْا آ ُذو لتِخمم َت ْا لَ  ُنممو ِذيَن آَم للمم َها ا ّي أ
َ َيا  }

َوَمممن ِليَممماِن  َلممى ا َع ْفممَر  ُك ْل ْا ا ّبو َتَح َإِن اْسمم َيمماء  ِل ْو َأ ُكْم  َنأ َوا ِإْخمم َو
ُكْم ُؤ َبمما َكمماَن آ ِإن  ُقممْل  ِلُموَن*  لظمما ُهُم ال ِئَك  َل ْو ُأ َف ُكْم  ُهم ّمن لل َو َت َي
َواٌل َأْمممم َو ُكْم  ُت َعِشممميَر َو ُكمممْم  َواُج َأْز َو ُكْم  ُنأ َوا ِإْخممم َو ُكْم  ُؤ َنمممآِ ْب َأ َو
َها َنأ ْو َتْرَضمم ِكُن  َوَمَسمما َها  َد َكَسمما ْوَن  َتْخَشمم ٌة  ِتَجمماَر َو َها  ُتُمو ْف َتَر ْق ا
ْا لبُصممو َتَر َف ِه  ِل ِبي ِفممي َسمم ٍد  َهمما َوِج ِه  ِل َوَرُسو ِه  ّل ُكم ّمَن ال ْي َل ِإ لب  َأَح
َفاِسممِقيَن ْل ْومَا ا َقمم ْل ِدي ا ْهمم َي ّلممُه لَ  َوال ِه  ِر َأْم ِبمم ّلممُه  ِتَي ال ْأ َيمم لتى  }َِح

ِه]، وقال تعالى: 24-23[التوبة:  لل ِبال ُنوَن  ْؤِم ُي ًا  ْوم َق ُد  َتِج {ل 
ُنأوا َكمما ْو  َلمم َو َلُه  َوَرُسممو للممَه  لد ال ّدوَن َمممْن َحمما َوا ُيمم ِر  ِما اْلِخمم ْو َيمم ْل َوا

ُهم َت َعِشمميَر ْو  َأ ُهْم  َنأ َوا ِإْخمم ْو  َأ ُهْم  َء َنمما ْب َأ ْو  َأ ُهْم  َء َبمما :المجادلممة[ }ِآ
22.[

*      *      *
الطائفة المنصورة:

ومن عقيممدة أهممل السممنة والجماعممة إيمممانأهم بممأنأه ل
تزال طائفة من هذه المة على الحق ل يضرها من خممذلها

رضي اللممهول من خالفها حتى تقوما الساعة، فعن معاوية 
يقول:صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله عنه 
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ل تزال طائفة من أمتي قائمة بممأمر اللممه ل يضممرهم مممن(
خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهمم ظماهرون علمى

قممال:رضممي اللممه عنممه وله عن ثاوبان  مسلم،  رواه)الناس
ول تممزال طائفممة (صلى الله عليه وسمملم:قال رسول الله 

من أمتي على الحق ظاهرين ل يضرهم من خالفهم حممتى
ًا عممن عقبممة بممن عممامريأتي أمر الله عز وجممل )، ولممه أيضمم

صمملى اللممه عليممهقال: سمعت رسول الله رضي الله عنه 
ل تزال عصابة من أمتي يقاتلون علممى أمممريقول: (وسلم 

الله قاهرين لعدوهم ل يضممرهم ممن خمالفهم حممتى تمأتيهم
ًا عن جابر بممن عبممد اللممهالساعة وهم على ذلك )، وله أيض

صلى الله عليممهقال: سمعت رسول الله رضي الله عنهما 
ل تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحقيقول: (وسلم 

، فينزل عيسممى بممن مريممم:قال ظاهرين إلى يوما القيامة،
ل إن بعضممكم علممى فيقول:  لنا،ّتعال صل فيقول أميرهم:

).تكرمة الله هذه المة بعض أمراء،

هذا والله تعممالى أعلممم وأحكممم، وصمملى اللممه وسمملم
على نأبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يا مقلب القلوب ثابت قلوبنا على دينك، ويمما مصممرف
القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك.

اللهم إنأي أعوذ بعزتك ل إله إل أنأت أن تضمملني أنأممت
الحي الذي ل يموت والنأس والجن يموتون.
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