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العقلءا حمود العلماة الشيخ تقديم
الشعيبي

الرحيم الرحمن الله بسم

أشججرف على والسلما والصلةا العالمين رب لله الحمد
أجمعين. وصحبه آله وعلى محمد نبينا والمرسلين النبياء

وبعد: 

فججي وقججع لمججا كتججاب: ((التبيججان علججى اطلعججت فقججد
ًا الضججوابط وإعججداد برهججان)) جمججع بل السججنة لهججل منسججوب

ًا فوجججدته اللججه، وفقججه الخالدي حمود بن الشيخ: أحمد كتابجج
ًا والحكججاما السججماء مسججألة فججي عنججه تحججدث فيمججا نافعجج

البججدع ومسججائل بججذلك يتعلججق ومججا الحجججة وقيججاما والشججرك
الوعيد. ومسائل فيها والحجة

العصججر هججذا فججي المهمججة المسجائل من المسائل وهذه
فجججزاه المعرفججة، حججق ومعرفتهججا فهمها في الله وفقه لمن
ًا الله ذلك. على خير

حاجججة المسججماه: ((إنجججاح رسججالته علججى اطلعججت كمججا
الرسججالة هججذه في لخص )) حيث المسائل أهم في السائل

إليهججا أضججاف ومججا كتابه: ((التبيججان))، في السابقة المسائل
إلججى ومججا والطاغوت والشرك التوحيد في لصول ذكره من

وأحسن. وأفاد أجاد قد فوجدته ذلك،
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إلججى المسججلمين وإخواننججا وإيجاه يوفقنججا أن اللججه نسجأل
السبيل. سواء إلى الهادي والله والحق الصواب

اجمعين. وصحبه آله وعلى محمد نبينا على الله وصلى

بن أماله: حمود
الشعيبي عقلءا

19 / 6 /1422
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الخضير علي الشيخ فضيلة تقديم
الرحيم الرحمن الله بسم

وبعد: بعده لنبي من على والصلةا وحده لله الحمد

أهججم فججي السججائل حاجججة رسججالة: ((إنجججاح قججرأت فقد
حمججود بججن الشججيخ: أحمججد فضججيلة ألفهججا المسججائل)) الججتي

ًا، وجزاه الله وفقه  الخالدي 36ً( فيها ذكر حيث خير ) أصججل
وأصججوله، وشروطه وأقسامه ونواقضه بالتوحيد يتعلق فيما

السججماء ومسججألة والججبراء، والججولء بالطججاغوت، والكفججر
والخفيججة، الظاهرةا والمسائل والشرك، والسلما الشرعية،

ذلججك وختججم ذلججك فججي والحجججة والحكججاما السججماء ولحججوق
والكفرية. السلمية الدار بمسائل

أصجول شجكل علججى وذكرهجا المسجائل تلك اختصر وقد
من الكراما والمحققين العلما الئمة طريقة على فيها سار

واللحقين. السابقين

ًا مسججلم كل أنصح فإنني ولذا الصججحوةا شججباب خصوصجج
مججن عليججه اشججتملت لمججا ودراسججتها الرسالة هذه اقتناء إلى

الضججرورية المهمججة بالمسججائل واللماما والختصار التلخيص
ويرضاه. يحبه لما الجميع الله وفق

اجمعين. وصحبه آله وعلى محمد نبينا على الله وصلى

بن كتبه: علي
الخضير خضير

بريدة القصيم
22 / 6 / 1422
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الرحيم الرحمن الله بسم

ل أن وأشججهد نعمججائه على والشكر آلئه على لله الحمد
وسججمائه أرضججه في الحكم له له، شريك ل وحده الله إل إله

ًا أن وأشهد علججى أرسججله أنبيائه وخاتم ورسوله عبده محمد
ٍةا فاتضحة الخلق به وأرشد الحق، به فأظهر الرسل من فتر

وصججحبه آله وعلى عليه الله صلى الحجة به وقامت المحجة
ًا وسلم ًا... تسليم كثير

بعد:  أما

كججل دعججوةا ومبججدأ الصججول أصججل هججو التوحيد كان لّما 
النبويججة الرسججالت وخلصججة السججماوية الكتب وزبدةا رسول

الخججوةا بعججض سججألني فقججد حججديثها ومججدار رحلهججا ومحججط
ًا لهججم أضججع أن وتحصججيله العلم طلب في الراغبين مختصججر

تجعل الدليل ذكر مع وقواعده أصوله فيه أجمع التوحيد في
ٍةا على الموحد مجا علىجمججع بجالله فاسججتعنت دينجه مجن بصير

رحمهججم السلما ومشايخ العلما الئمة كلما من استحضره
ًا بعضهم كلما إلى العزو مع تعالى الله النصوص أنقل وأحيان
ْدُموجججًة مجتزئججًة أو بأكملهججا أصججولها مججن شججتات ليجتمججع م

أهججم فججي السججائل حاجججة وأسججميتها: ((إنجججاح المسججائل
المسائل)).

المأماول: حصول في المسؤل والله فأقول 

عليججه يترتب وما التوحيد في مهمٌة ومسائٌل أصوٌل هذه
فصول. في جعلتها قد الموحد على الحكاما من به ويتعلق
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وبيان التوحيد تقرير فصل: في
أقساماه

اللججه عبججادةا هججي والنس الجن خلق من الحكمه - إن1
النسان أيحسب{تعالى:  لقوله سواه ما عبادةا وترك وحده

ل إلينا وأنكم عبثا خلقناكم أنما أفحسبتم{ سدى}، يترك أن
ابن ليعبدون} قال إل والنس الجن خلقت وما{ ترجعون}،
به بالعبادةا) فالمراد أمر وقال: (كل ليوحدون)، عباس: (إل

فهججو المكلججف علججى معرفته يجب ما أول فالتوحيد التوحيد،
ه يدخل ما وأول واجب وآخر واجب أول السجلما النسجان ب

) 1السؤال. ( القبر في وعليه الدنيا من به يخرج ما وآخر

معبججد طريججق يقال الذل، من لغة: مأخوذةا - والعباده2
مذلل. أي

ًا: فهي وأما  ويرضاه الله مايحبه لكل جامع إسم شرع
والمتعديججة اللزمججة والباطنة الظاهرةا والعمال القوال من

وممججا الصلةا ويقيمون بالغيب يؤمنون الذين{تعالى:  لقوله
ينفقون}. رزقناهم

هما: ركنين على قائمه - وهي3

مع ب المحبة - غاية أ والخضوع الذل غاية - 
) 2للمحبوب. (

) وكلما3( السجججتقراء بحسجججب التوحيجججد - وينقسجججم4
أقساما: ثالثاة إلى العلماء

كججالخلق بأفعججاله اللججه وهججو: إفججراد الربوبيججة أ- توحيججد
من يرزقكم من قل{تعالى:  لقوله والرزق والتدبير والملك
يخججرج ومجن والبصججار السجمع يملجك أمججن والرض السجماء

المججر يججدبر ومججن الحي من الميت يخرج و الميت من الحي

).29 (ص التوحيججد كتججاب شججرح فججي الحميججد العزيز تيسير  راجع)(1
بطين. أبا عبدالله العلمة للشيخ الموحدين الله لحزب النتصار

/جج 1( التوحيججد مجموعة تيمية، ابن السلما لشيخ ) العبودية(2  162-  

164.(

علجى: تعجالى اللجه رحمجه بجاز ابجن العلمة الشيخ تعليقات ) راجع(3
الطحاوية).  (متن
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تتقون}.  أفل فقل الله فسيقولون

العبججاد بأفعججال اللججه وهججو: إفججراد اللوهيججة - توحيججد ب
ونسكي صلتي إّن قل{تعالى: لقوله والنذر والذبح كالصلةا
امججرت وبججذلك لججه لشريك العالين رب لله ومماتي ومحياي

المسلمين}.  أول وأنا

بمججا اللججه نصججف وهججو: أن والصفات السماء - توحيد ج
ن رسجوله لسجان أوعلجى كتجابه فجي نفسه به وصف غيجر م

تعججالى: لقججوله ولتمثيججل تكييججف غير ومن ٍولتعطيل تحريف
يلحجدون الجذين وذروا بهجا فجادعوه الحسجنى السماء ولله{

السججميع وهججو شججيٌئ كمثلججه ليججس{, وقججوله: }أسججمائه في
وهججو والرض السججموات فججي العلججى المثل {وله البصير}،

) 4الحكيم}. ( العزيز

يججدخلهم ولم المشركون به أقر قد الربوبية  فتوحيد–5
واسججتباح وسلم عليه الله صلى النبّى قاتلهم بل السلما في

تعججالى: لقججوله نسججاءهم وسججبى وديججارهم وأموالهم دماءهم
اللججه}، ليقججولن والرض السججموات خلق من سألتهم {ولئن

وإن مشركون} فهو إلوهم بالله أكثرهم ومايؤمن{وقوله: 
اللججه صججلى ) لقججوله5( بالواجب ليأتي فإنه الواجب من كان
إلججه ل أن يشهدوا حتى الناس أقاتل أن  (أمرتوسلم: عليه

ًا وأن اللججه إل ويؤتججوا الصججلةا ويقمججوا اللججه، رسججول محمججد
إل وأمججوالهم دمججاءهم منججي عصججموا ذلك فعلوا فإذا الزكاةا،

حججديث مججن عليه الله). متفق على وحسابهم السلما، بحق
عنهما. الله رضي عمر ابن

ًا بالتوحيد المر كان - فلذا6 سججواه أمججر كل على مقدم
السججلما شججرائع وسججائر والصججياما والحججج والزكججاةا كالصججلةا
لججه مخلصججين الله إلليعبدوا أمر وما{تعالى:  لقوله العظاما
ديججن وذلججك الزكججاةا ويؤتججوا الصججلةا ويقيمججوا حنفججاء الججدين

ّيمة} وقد عشججرةا ثالث وسلم عليه الله صلى النبي أقاما الق
السججنة فججي إل الصججلةا تفججرض ولججم التوحيججد إلى يدعو سنة

ًا أرسل ولما القولين أحد على العاشرةا في اليمن إلى معاذ
ًا تججأتي لججه: (إنججك قال الهجرةا من العاشرةا السنة مججن قومجج

).5 / 1( التوحيد ) مجموعة4(4

5
( النجدية الجوبة في السنية ) , الدرر170  /1( التوحيد ) مجموعة)

2/ 24 - 10/ 97 – 98( .
).272 ،2/32،121( السنية ) الدرر)6
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إل لإلججه أن شججهادةا إليجه تدعوهم ما أول فليكن الكتاب أهل
أخرى: (إلججى وفي الله)، يوحدوا أن رواية: (إلى وفي الله)،
الزكججاةا... ثاججم بالتوحيد المر بعد الصلةا ذكر ثام الله)، عبادةا

البخاري.  صحيح في وكلها الحديث الخ

تحريججم كججل علججى مقدما عنه والنهي الشرك أن - كما7
ْأد والخججوات المهججات كنكججاح عججداه ونهججى وأكججل البنججات وو
مججا أتلو تعالوا قل{تعالى:  لقوله المسكرات وشرب الميتة
ًا}، به تشركوا ل أن عليكم ربكم حرما سججبحانه  ذكججر ثام شيئ

والباطنججة. الظاهرةا الفواحش وسائر حق بغير القتل تحريم
)6 (

بالطاغوت الكفر وجوب فصل: في
ماعناه وبيان

عليججه اتفقججت الججذي العججاما الدين هو بالتوحيد - والمر1
تعججالى: لقججوله شججرائعهم اختلف مججع الرسججل جميججع دعججوةا

إل إله ل أنه إليه نوحي إل رسول من قبلك من أرسلنا وما{
معاشججر  (إنججاوسججلم: عليججه الله صلى ولقوله فاعبدون}، أنا

الشججرائع: فججي تعججالى وقال لعلت)، إخوةا واحد ديننا النبياء
ًا} وهججو شججرعًة منكججم جعلنججا لكججل{ (إخججوةا معنججى ومنهاججج

فججي الخصججومة فيججه وقعججت المرالججذي هو لعلت) فالتوحيد
والطججواغيت وأتبججاعهم الرسججل بيججن وحججديثه الججدهر قججديم

ً أمججة كججل فجي بعثنجا ولقد{تعالى:  قال وأوليائهم أن رسجول
ومنهججم اللججه هدى من فمنهم الطاغوت واجتنبوا الله اعبدوا

).7( الضللة} عليه حقت من

لقججوله بالطججاغوت بججالكفر إل لتحصججل اللججه - وعبادةا2
فمججن الغججي مججن الرشد تبين قد الدين في إكراه ل{تعالى: 

الوثاقى بالعروةا استمسك فقد بالله ويؤمن بالطاغوت يكفر
عليججه اللججه صججلى ولقججوله عليم}، سميع والله لها انفصاما ل

اللججه إل إلججه ل قال - من رواية - وفي الله وحد  (منوسلم:
وحسججابه ودمججه مججاله حججرما فقد الله دون من يعبد بما وكفر
والصججل ومسججلم أحمججد المججاما وجججل). رواه عججّز اللججه على

لججم فإنه الله إل إله ل معنى يبين ما أعظم من ((وهذا لحمد
ًا بها التلفظ يجعل معناهججا معرفة ول بل والمال للدما عاصم

اللججه إل ليججدعو كججونه ول بججل بذلك القرار ول بل لفظها مع

6

7
التوحيد).  من: (كتاب الول الباب مسائل  راجع))
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َيْحُرمُا بل له لشريك وحده إلججى يضججيف حججتى ودمججه مججاله ل
يحرما لم أوتوقف شك فإن الله دون من يعبد بما الكفر ذلك
مججن ويججاله وأجلهججا أعظمهججا مججا مسألة من فيالها ودمه ماله
المججاما للمنججازع)) قججاله أقطعهججا مججا وحجججة أوضججحه ما بيان

السادس الباب مسائل الوهاب: (في عبد بن محمد المجدد
التوحيد).  كتاب من

مجججاوزةا وهججو الطغيججان من لغة: مشتق - والطاغوت3
ّنججا لقججوله الحججد فججي حملنججاكم المججاء طغججا لمججا تعججالى: {إ

ًا الجارية} وأما مججن حججده العبججد بججه تجججاوز هججو: ((مججا شرع
يتحججاكمون مججن قججوما كل فطاغوت مطاع أو متبوع أو معبود

يتبعججونه أو اللججه دون مججن يعبججدونه أو ورسوله، الله غير إليه
أنججه ليعلمججون فيمججا يطيعججونه أو اللججه مججن بصججيرةا غير على

أحججوال وتججأملت إذاتأملتهججا العالم، طواغيت فهذه لله طاعة
إلججى الله عبادةا عن أعرض ممن أكثرهم رأيت معها، الناس
اللججه صججلى رسججوله متابعججة و طاعته وعن الطاغوت، عبادةا
) 8ومتابعته)). ( الطاغوت طاعة إلى وسلم عليه

قججد أشجياء بخمسججة تتحقججق بالطاغوت الكفر - وصفة4
اللجه رحمجه عبجدالوهاب بن محمد المجدد الماما استخلصها

وهي:  تعالى

الله. غير عبادةا بطلن اعتقاد
.تركها
.بغضها
أهلها. تكفير
الله.  في معاداتهم

فججي حسججنة أسوةا لكم كانت قد{تعالى:  قوله والدليل
ُء إنججا لقومهم قالوا إذ معه والذين إبراهيم وممججا منكججم ُبججَرءا
العججداوةا وبينكججم بيننججا وبججدا بكم كفرنا الله دون من تعبدون

ًدا والبغضاء ًا بالله تؤمنوا حتى أب يحقججق لججم فمججن وحده} إذ
ًا يكججن لججم الصججفة هججذه ًا بججالله مؤمنجج بججل بالطججاغوت كججافر

ل ضججدان بججالله واليمججان بالطججاغوت اليمججان لن العكججس
ًا إنسججان قلججب فججي يجتمعججان يوصججف أن يمكججن ل إذ أبججد
لججه لبججد بججل الججوقت نفس في وموحد مشرك بأنه الشخص

هو{تعالى:  لقوله لهما لثاالث إذ محالة ل الوصفين أحد من
هديناه إنا{ مؤمن} وقوله ومنكم كافر فمنكم خلقكم الذي

ن العلمجة  قاله)(8 ي القيجم اب /1المجوقعين: ( أعلما ف   58 – 59.(
].  البغدادي [ تحقيق
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ًا}. ( ًوإما شاكرا إما السبيل ) 9كفور

وهججذه ونجتنبججه بججه نكفججر أن ُأمرنا الذي الطاغوت فهذا
وتكفيججججر بتركهججججا وأمرنججججا عنهججججا نهينججججا الججججتي عبججججادته

)10أهلهاومعاداتههم. (

السإلما حقيقة بيان فصل: في
بينهما والفرق والشرك

المسجججلم الشجججرعية: كاسجججم السجججماء - ومرججججع1
ّده ما إلى والفاسق والمبتدع والكافر والمشرك الشججارع حجج

المسججميات هججذه حقججائق بيججن يفرق لم ومن ومعنى حقيقًة
لجم مجن سجبحانه ذمّا وقجد وخلججط، خبجط فججي يقع ويتصورها

أشججد العججراب{فقججال:  رسججوله علججى أنزل ما حدود يعرف
ًا ًا كفججر علججى اللججه أنججزل مججا حججدود يعلمججوا أل وأجججدر ونفاقجج

) 11. (}رسوله

رسوله لسان وعلى كتابه في وجل عز الله بين - فقد2
الحكججاما مججن عليهمججا يججترتب ومججا والشججرك السلما حقيقة

وجججل عججز للججه هو: الستسججلما فالسلما والخروية الدنيوية

الجوبججة فججي السنية ) , والدرر4 1/14،8( التوحيد مجموعة  راجع))9
. )360, 2/359( النجدية

).17 17،2 1/ ,1( التوحيد مجموعة  راجع)(10

11
والتقججديس التأسيس منهاج )،335/جج 19( الفتاوي مجموع راجع) )

للشججيخ النتصججار ،)12 ص( الشججيخ آل اللطيججف عبججد العلمججة للشججيخ
). 20(ص بطين أبا عبدالله العلمة
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وأهلججه. الشججرك مججن والبراءةا بالطاعة له والنقياد بالتوحيد
محسججن}، وهججو للججه وجهججه أسججلم مججن بلججى{تعججالى:  قججال

اللججه تعبججد أن  (السججلماوسججلم: عليججه اللججه صججلى ولقججوله
ًا به ولتشرك للججه بالستسججلما الصججلةا). فعرفججه وتقيم شيئ
ًا الشججرك وتججرك بالتوحيججد الظججاهرةا الشججعائر وإقامججة رأسجج

النقياد.  على الدآلة

أي بصججرف بالخالق المخلوق فهو: تسوية الشرك وأما
المشججركين عججن حكايججة تعالى قال له العبادةا أنواع من نوع

بججرب نسويكم إذ مبين ضلل لفي كنا ان تالله{باعترافهم: 
ًا للججه تجعلججوا فل{تعججالى:  وقججال العججالمين}، وأنتججم أنججداد

ه تجعجل الحديث: (أن وفي تعلمون}، ًا لل خلقجك)، وهجو نجد
مججن مججأخوذ فالشججرك الشججرك معنججى يججبين مججا اللغججة وفججي

تعججالى: مججا... قججال شججٍيء فججي فججأكثر اثانيججن بيججن المشاركة
ً اللججه وضججرب{ ً مثل ً متشاكسججون شججركاء فيججه رجل ورجل

ًا ً يسججتويان هججل لرجججل سججلم أكججثرهم بججل للججه الحمججد مثل
ًا الخجر وجعجل شجركة فيجه الول ليعلمون}. فجعجل خالصج

فيه.  لشركة

الممججات قبججل منججه بالتوبة إل ليغفر الكبر - والشرك3
ليغفججر اللججه إن{تعججالى:  قال يشاء لمن دونه ما الله ويغفر

الحديث: وفي يشاء}، لمن ذلك دون ما ويغفر به يشرك أن
عملً). أخرجججه إسججلمه بعججد أشرك مشرٍك من الله (ليقبل

جججده. عججن أبيججه عن معاوية بن حكيم حديث من عبدالرزاق
)12 (

ِرما الكججبر الشججرك علججى مججات - فمججن4 َنججان ُحجج ِلج و ا
يشججرك مجن إنججه{تعججالى:  لقوله النيران في الخلود استحق

للظججالمين ومججا النججار ومأواه الجنة عليه الله حرما فقد بالله
وهججو مججات  (منوسلم: عليه الله صلى ولقوله أنصار}، من

ًا لله يدعو اللجه لقجى آخجر: (مجن حجديث النار) وفي دخل ند
ًا به ليشرك ًا به يشرك لقيه ومن الجنة دخل شيئ دخججل شيئ

مسلم. النار) رواهما

فيها ويخلد فيدخلها عمومه على النار المشرك ودخول
النيججران أو الوثاججان ولعبججدةا اليهججود بيججن ذلججك فججي ولفججرق

إليهججا انتسججب أو السججلما ملججة خججالف مججن ولبين والصلبان
) 13والجآن. ( النس من أوجهله الحق عاند من ولبين

).1/376( حبان ابن صحيح  راجع))12

13
 .الشرك) من الخوف المجيد:- (باب فتح  راجع)(
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والبراءا الولءا ماعنى بيان فصل: في
الدين إظهار ووجوب

وعذرالمستضعفين
وترك الله وحد ولو إسلمٌا للمرء ليستقيم أنه -واعلم1

لقججوله بججذلك لهججم والتصججريح المشججركين بعداوةا إل الشرك
ًا تجد ل{تعالى:  مججن يوآدون الخر واليوما بالله يؤمنون قوم

أو إخوانهم أو أبناءهم أو ءابآءهم كانوا ولو ورسوله الله حآد
الحججب اليمججان عججرى الحديث: (أوثاججق , وفي}عشيرتهم...

حججديث مججن أحمججد المججاما اللججه) رواه فججي والبغض الله في
قججاله طرقججه بمجمججوع حسججن والحججديث عججازب بججن الججبراء

عججتيق: (فأمججا بججن حمد العلمة )وقال14( الله رحمه اللباني
وتعججالى سججبحانه اللججه أن فججاعلم والمشركين الكفار معاداةا

حججتى فيها وشدد موالتهم وحرما إيجابه وأكد ذلك أوجب قد
ول أكججثر الدلججة مججن فيه حكم تعالى الله كتاب في ليس إنه

ًا وتحريججم التوحيد وجوب بعد الحكم، هذا من أبين ضججده) إذ
والبراء.  الولء تحقيق من بد فل

لقججوله المحبججة الججولء وأصججل البغججض الججبراء - وأصل2
لقججومه: قججال أنججه السججلما عليججه إبراهيججم عججن حكايججًة تعالى

فججإنهم القججدمون وءابججأوكم أنتججم تعبججدون كنتم ما أفرئيتم{
البغضججاء الججبراء أصججل كججان العالمين} ولمجا رب إل لي عدو
تعججالى: قججال العججداوةا الظاهر فرعها كان القلب محلها التي

إذ معججه والججذين إبراهيججم فججي حسججنة أسججوةا لكم كانت قد{
ا برءاؤمنكجم إنجا لقجومهم قالوا ن تعبجدون ومم اللجه دون م
ًا والبغضججاء العججداوةا وبينكججم بيننججا وبججدا بكم كفرنا حججتى أبججد

بالطججاغوت الكفججر صججفة مججن وهججي وحججده}، بججالله تؤمنججوا
بججرءاؤ إنججا{قججوله:  في بديعة نكتة هنا ((وها ذكرها، المتقدما

قججدما تعالى الله أن  وهي}الله دون من تعبدون ومما منكم
مججن الججبراءةا علججى الله غير العابدين المشركين من البراءةا
الثججاني. مججن أهججم الول لن اللججه، دون من المعبودةا الوثاان

ًا يكججون فل عبدها، ممن وليتبرأ الوثاان من يتبرأ قد فإنه آتيجج
يستلزما هذا فإن المشركين من تبرأ إذا وأما عليه، بالواجب
ًا لك تفتح فإنها النكتة بهذه فعليك معبوداتهم من البراءةا بابجج

ه ليقجع إنسجان مجن فكجم الله أعداء عداوةا إلى الشجرك من
ًا يكججون فل أهلججه ليعادي ولكنه جميججع ديججن تججرك إذا مسججلم

الدرر))14 - 435/ 8( السنية   والفكاك النجاةا (سبيل) , 140 ،10/139 
الشراك) وأهل المرتدين موالةا من
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العججداوةا وبينكججم بيننججا وبدا بكم كفرنا{قوله:  ثام المرسلين
ًا والبغضاء وحججده} فقججوله: (وبججدا) أي بالله تؤمنوا حتى أبد

الولججى لن البغضججاء علججى العججداوةا تقديم وتأمل وبان ظهر
المشججركين يبغججض قججد النسججان فججإن الثانيججة مججن أهججم

ًا يكون فل وليعاديهم منججه تحصججل حججتى عليججه بججالواجب آتيجج
فلنهججا بججالقلب متعلقة البغضاء كانت وإن والبغضاء العداوةا

حجتى كذلك تكون ول علمتها وتتبين آثاارها تظهر حتى لتنفع
بن / حمد العلمة الشيخ والمقاطعة)). قاله بالعداوةا تقترن
) 15الله. ( رحمه عتيق

ًا المسلم يكون ((ول  كججل يخججالف حججتى لججدينه مظهججر
منججه والججبراءةا بالعداوةا لهم ويصرح عندها اشتهر بما طائفة
التصججريح عنججده الججدين فإظهججار بالشججرك كفججره كججان فمججن

كفججره كججان ومججن منه والتحذير الشرك عن والنهي بالتوحيد
الججدين فإظهججار طجاعتهم تحججت والدخول المشركين بموالةا

المشركين)) قجاله ومن منه والبراءةا بعداوته التصريح عنده
) 16الله. ( رحمه عتيق بن / حمد الشيخ

للكفججار العججداوةا إظهججار المسججلم ليسججتطيع ((وقججد 
أو منعة له ليس لمن كاستضعاف عذر أو لمانع والمشركين

ًا فيكون إكراه يظهججر لججم مججن وأمججا المججانع زوال إلى معذور
ًا دنيوي لغرض للمشركين العداوةا حظججوظ مججن لحظ وإيثار
وكججل ٍ مججذنب عاص فهذا كفرهم واعتقاد بغضهم مع النفس
اليمججان معهججا انتفججى القلب من البغضاء انتفت فإن بحسبه

ولسججبيل القلججب محلهججا لن وذلججك للباطن الظاهر لملزمة
ٍه عليها لحد تعججالى: قججوله فججي صججريح هججو كما أوغيره بإكرا

) 17باليمان} فتنبه)). ( مطمئن وقلبه أكره من إل{

).335- 1/334( التوحيد مجموعة  راجع)(15

16
وراججع ،)367-1/366( التوحيججد مجموعججة والفكاك النجاةا سبيل )(

عبججد بججن إسججحاق العلمججة للشججيخ)جج 36 (ص والسججبيل المحجججة إيضججاح
 الشيخ. آل الرحمن

بججن إسحاق للشيخ المعين تكفير )،2/305،8/359( السنية  الدرر)(17
).21 (ص الشيخ آل الرحمن عبد
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ّله إل إله ل ماعنى فصل: في وبيان ال
شروطها

ركنيججن علججى قائمججة اللججه إل إلججه ل الخلص - وكلمججة1
و الباطلججة اللهججة جميججع إله) تنفي (فل (الثابات)، (النفي) و

لمعبججود فمعناهججا سججبحانه لله الحق اللوهية الله) تثبت (إل
ّبججر وقججد اللججه إل بحق بججالنفي السججلما عليججه الخليججل عنهججا ع

ممججا براء إنني{لقومه:  قال أنه عنه الله حكى كما والثابات
باقيججة كلمة * وجعلها سيهدين فإنه فطرني الذي إل تعبدون

بإجماع الله إل إله ل هي يرجعون} والكلمة لعلهم عقبه في
المفسرين.

أصلين:  على - ومبنية2

الخلص. – ب أ- الصدق 

مججن بججراءةا وبججالخلص النفججاق مججن بججراءةا فبالصججدق
الشرك. 

نونيته:  في القيم ابن قال

كالركنين وحيدالّت ذلك ركنا والخلص والصدق
)18للبنيان. (

بإجتمججاع إل قائلهججا لتنفججع العظيمججة الكلمججة - وهججذه3
ًا. شروط سبعة إجماع

ّدها ذلك من المراد وليس مججن فكججم فقججط حفظها أو ع
يحسججن لججم اعددها له قيل ولو والتزمها فيه اجتمعت عامّي

18
).1/168( التوحيد مجموعة  راجع)(

                                                                         والجهاد التوحيد منبر
 -14- 



المسجججججججائل أهجججججججم فجججججججي السجججججججائل حاججججججججة إنججججججججاح

يقججع وتراه كالسهم فيها يجري للفاظها حافظ من وكم ذلك
آل عبججدالله بجن سججليمان العلمة الشيخ وقال يناقضها، فيما

معرفججة غيججر مججن – اللججه إل إلججه ل – بهججا النطججق شججيخ: أمججا
)19بالجماع. ( نافع غير ذلك فإن بمقتضاها عمل ول لمعناها

تعججالى: لقججوله للجهججل المنافي الول: العلم أ- الشرط
لذنبك}.  واستغفر الله إل إله ل أنه فاعلم{

ل يعلججم وهججو مججات  (منوسلم: عليه الله صلى ولقوله
بججن عثمججان حججديث مججن مسلم الجنة) رواه دخل الله إل إله

عنه. الله رضي عفان

إنمججا{تعججالى:  لقججوله للشججك المنججافي اليقيججن – ب
وجاهججدوا يرتججابوا لم ثام ورسوله بالله آمنوا الذين المؤمنون
الصججادقون} هججم أولئججك اللججه سبيل في وأنفسهم بأموالهم

وراء لقيججت : (مججن وسلم عليه الله صلى المصطفى ولقول
ًا اللججه إل إلججه ل أن يشججهد الحججائط هذا فبشججره بهججا مسججتيقن

– الشججهادتين أي – بهمججا اللججه يلقججى رواية: (ل بالجنة) وفي
 عنه. الله رضي هريرةا أبي حديث فيها) من شاك غير عبد

فاعبجد{تعججالى:  لقجوله للشجرك المنجافي الخلص – ج
ًا اللججه بربهججم هججم والججذين{الججدين} وقججوله:  لججه مخلصجج

إلججه ل قال  (منوسلم: عليه الله صلى ليشركون} ولقوله
ًا الله إل ًا) رواه رواية وفي – قلبه من خالص البخاري. مخلص

ًا به ليشرك الله لقى (من ولحديث ومججن الجنججة دخججل شججيئ
ًا به يشرك لقيه روايججة مججن مسججلم النججار) أخرجججه دخل شيئ
عنه. الله رضي جابر

ججاءك إذا{تعجالى:  لقججوله للكذب المنافي - الصدق هج
إنججك يعلججم واللججه اللججه لرسججول إنججك نشجهد قالوا المنافقون

الحججديث: لكاذبون} وفي المنافقين إن يشهد والله لرسوله
ًا وأن الله إل إله ل أن يشهد أحد من (ما اللججه رسججول محمد

ًا حججديث من النار) أخرجاه على الله حرمه إل قلبه من صدق
عنه. الله رضي أنس

بججالله آمنا قولوا{تعالى:  لقوله للرد المنافي و- القبول
قلبججه في كان من الجنة ولحديث: (ليدخل إلينا}، أنزل وما

مسلم. كبر). رواه من ذرةا مثقال

19
).70 – 64( ص التوحيد كتاب شرح في الحميد  تيسيرالعزيز))

                                                                         والجهاد التوحيد منبر
 -15- 



المسجججججججائل أهجججججججم فجججججججي السجججججججائل حاججججججججة إنججججججججاح

ءاتججاكم ومججا{تعججالى:  لقججوله للترك المنافي ز- النقياد
اللججه صججلى فانتهوا} ولقوله عنه نهاكم وما فخذوه الرسول

أمرتكججم وإذا فججاجتنبوه شججيٍئ عن نهيتكم  (فإذاوسلم: عليه
أبي حديث من البخاري استطعتم) أخرجه ما منه فأتوا بأمر

عنه. الله رضي هريرةا

لقججوله والكراهية البغض من لضدها المنافية ح- المحبة
اللججه}، يحببكججم فججاتبعوني اللججه تحبون كنتم إن قل{تعالى: 

والبغججض اللججه في الحب اليمان عرى الحديث: (أوثاق وفي
السابق.  الفصل في تخريجه الله) تقدما في

اليمججان أن الجماعججة السججنة أهججل قججول يتبين - وبهذا4
َنان واعتقاد باللسان قول اختججل فمججتى بالركججان وعمل بالَج
َد الثلثاجة هذه أحد ُفِقج َد و َقج تعجالى: لقجوله اليمجان صجاحبه َف

ً أحسن ومن{ ًا وعمججل الله إلى دعا ممن قول وقججال صججالح
). 20المسلمين} ( من إنني

السإلما نواقض ذكر فصل: في
المكره إل أحدها فعل مان وكفر

والنفججرةا لجتنابهججا السججلما نججواقض معرفججة - فتعيججن1
نججواقض أن الوهاب: ((اعلم عبد بن محمد الشيخ قال منها،

عشرةا:  السلما

اللججه إن{تعجالى:  قججال اللجه عبجادةا فججي الول: الشرك
يشاء} وقججوله: لمن ذلك دون ما ويغفر به يشرك أن ليغفر

النججار ومأواه الجنة عليه الله حرما فقد بالله يشرك من إنه{
يذبججح كمن الله، لغير الذبح ومنه أنصار}، من للظالمين وما

للقبور.  أو للجن

يججدعوهم وسججائط اللججه وبيججن بينججه جعججل الثججاني: مججن
ًا. كفر فقد عليهم، ويتوكل الشفاعة، ويسألهم إجماع

ّفر لم الثالث: من كفرهججم، فججي شججك أو المشركين، يك
كفر. مذهبهم صحح أو

عليججه اللججه صججلى النججبي هدى غير أن اعتقد الرابع: من
حكمججه مججن أحسججن غيره حكم أن أو هديه، من أكمل وسلم

كافر. فهو حكمه، على الطواغيت حكم يفضلون كالذين

20
). 2/35( السنية الدرر )،1/113( التوحيد مجموعة  راجع))
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ًا أبغض الخامس: من صججلى الرسججول بججه جججاء مما شيئ
كفر. به عمل ولو ، وسلم عليه الله

أوثاججوابه الرسول دين من بشيء استهزأ السادس: من
وآيججاته أبججالله قججل{تعججالى:  قججوله والججدليل كفججر عقججابه أو

إيمانكم}.  بعد كفرتم قد لتعتذروا تستهزؤن كنتم ورسوله

فعلججه فمججن والعطججف، الصججرف ومنججه السابع: السججحر
ٍد مججن يعلمججان وما{ تعالى: قوله كفروالدليل به أورضي أحجج

تكفر}.  فل فتنة نحن إنما يقول حتى

علجججى ومعجججاونتهم المشجججركين الثجججامن: مظجججاهرةا
فججإنه منكججم يتججولهم ومججن{تعالى:  قوله والدليل المسلمين

الظالمين}. القوما ليهدي الله إن منهم

عججن الخججروج يسججعه الناس بعض أن اعتقد التاسع: من
الخضجر وسجع كمجا وسجلم عليجه اللجه صجلى محمجد شجريعة
كافر. فهو السلما عليه موسى شريعة عن الخروج

بججه وليعمججل ليتعلمججه اللججه ديججن عن العاشر: العراض
ثاججم ربججه بآيججات ذكججر ممن أظلم ومن{تعالى:  قوله والدليل
منتقمون}.  المجرمين من إنا عنها أعرض

والجججاد الهججازل بيججن النججواقض هججذه جميع في فرق ول
ًا، يكون ما أعظم من وكلها المكره، إل والخائف وأكثر خطر

ًا يكون ما منهججا ويخججاف يحججذرها أن للمسججلم فينبغججي وقوع
) 21عقابه)). ( وأليم غضبه موجبات من بالله نعوذ

ف يفتح تقدما ما - وكل2 دراسجة أهميجة معرفجة للمنص
مجن الفقهجاء ذكججره - الججذي إليه - والحاجة المرتد حكم باب
يكفججر الججذي المرتججد: هججو تعريججف في قالوا حيث مذهب كل
ًا اعتقججاد أو فعل أو بقول إسلمه بعد ً أو شججك تججأويلً، أو جهل

بمججا وأتججى إسججلمه نقججض أنججه يعلججم حججتى يستتاب قيل فلذا
إل يسججتثنوا ولم قتل وإل ترك تاب فإن وكفرانه ردته يوجب

أكججره مججن إل{تعالى:  لقوله القلب طمأنينة بشرط المكره
) 22باليمان}. ( مطمئٌن وقلبه

21
).2/360(  , الدررالسنية)39-1/38( التوحيد ) مجموعة)

( التوحيججد مجموعججة بطيججن، أبججا عبججدالله للشيخ النتصار  راجع))22

).10/88( الدررالسنية )،1/107/114
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سججبيلي هججذه قججل{تعججالى:  قججوله في كله هذا ويتحقق
وما الله وسبحان اتبعني ومن أنا بصيرةا على الله إلى أدعوا

يججا وتأمججل وأهلججه العلججم فضججل المشججركين} فيتججبين من أنا
عشججرين بعججد وسججلم عليه الله صلى لنبيه تعالى قوله محب
الله}. إل إله ل أنه فاعلم{البعثة:  من سنة

وأقسججامه والتوحيججد وأنواعهججا العبججادةا بيججان - فبعججد3
صججرف مججن أن فججاعلم اجتنججابه ووجوب وأفراده والطاغوت

ًا بججالله وكفججر بالطججاغوت آمن فقد الله لغير العبادةا من شيئ
العمال قبول لن بالركان. وذلك وعمل السلما ادعى وإن

من و{تعالى:  لقوله التوحيد وهو صحتها شرط على موقف
لئججن{تعججالى:  وقججوله عملججه}، حبججط فقججد باليمججان يكفججر

الخاسججرين} وقججوله مججن ولتكججونن عملك ليحبطن أشركت
ٍد أعمالهم بربهم كفروا الذين مثل{تعالى:  به اشتدت كرما

شججيء}. علججى كسججبوا مما ليقدرون عاصف يوما في الريح
الججذي السججلما يحقججق ولججم اللججه إل إله ل معنى يعلم لم لنه

ًا أحد من الله ليقبل غيججر يبتججِغ ومججن{تعالى:  قال سواه دين
ًا السلما الخاسرين}، من الخرةا في وهو منه يقبل فلن دين

التوحيججد حقيقججة قلبججه فججي قججاما مججن لكججل يتججبين هججذا وبعججد
وبيججان المرسججلين دعججوةا وحقيقججة الججدين هذا غربة واليمان

فججي كمججا باتباعهججا أمرنججا التي السلما عليه إبراهيم أبينا ملة
ًا إبراهيم ملة اتبع أن إليك أوحينا ثام{تعالى:  قوله ومججا حنيف
) 23المشركين} ( من كان

بين التفريق وجوب في فصل
والخفية الظاهرة المسائل

ًا جحد من  وأما– 1 ًا استحل أو واجب مثلججه وكان محرم
بعيججدةا باديججة فججي الناشججيء أو بالسلما العهد كحديث يجهله
فججإن ُيعججّرف ولكججن بكفججره محكججوما غيججر بجهله معذور فهذا

ًا كان عليه الحجة قياما بعد خالف وأمججا السججلما، عججن مرتججد
ًا كان من يعذر، لم والمصار القرى في المسلمين بين ناشئ
إل لتلججزما الشججرائع لن بالجماع الجهل ادعاء منه يقبل ولم

) ,171 ،170( التوحيد مجموعة )،545 , 11/6( الدررالسنية ) راجع)23
).2/350( الدررالسنية
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الشرائع:  في الحجة وتقوما البلغا بعد

على والقدرةا – بالعلم من أ- بالتمكن
) 24( العمل

ليكججون وصججفاته اللججه أسججماء ببعججض الجهججل - وأمججا2
ًا صاحبه ًا كان إذا كافر ه جاء بما مقر اللجه صجلى الرسجول ب

وجججه علججى جهلججه بمججا العلم يوجب ما يبلغه ولم وسلم عليه
أهلججه أمججر الججذي الرجججل كحججديث يعلججم لم إذا كفره يقتضي
الحجججة عليججه تقججم لججم ضججال مخطىججء يقججال ولكن بتحريقه

وأمججا بججالعموما التكفيججر ويطلق كافر فهو كذا قال من ويقال
فججي الموانججع وانتفججاء الشروط ثابوت على فموقوف التعيين

المعين. حق

ًا بيججن الجاهججل علججى الحكججم فججي التفريججق من بد فل إذ
الخفيججة الدقيقججة المسججائل وبيججن الجليججة الظاهرةا المسائل

شججيخ قال ذلك وفي الناس بعض على دليلها يخفى قد التي
يقال فقد الخفية المقالت في كان تيمية: ((إذا ابن السلما

يكفججر الججتي الحجججة عليججه تقججم لججم ضججال مخطىججء فيهججا إنه
الظاهرةا المور في منهم طوائف في يقع ذلك لكن صاحبها

اليهججود بججل المسججلمين مججن والعامججة الخاصججة يعلججم الججتي
ًا أن يعلمون والمشركون والنصارى وكفججر بهججا ُبعججث محمججد

ونهيججه لججه لشججريك وحججده اللججه بعبادةا أمره مثل خالفها من
فإن وغيرهم والنبيين الملئكة من الله سوى أحد عبادةا عن
والنصارى اليهود معاداةا ومثل السلما شعائر أظهر من هذا

والميسر والخمر والربا الفواحش تحريم ومثل والمشركين
ًا تجججد ثاججم ذلك ونحو هججذه فججي وقعججوا روؤسججائهم مججن كججثير

ذلججك مججن يتوبججون قججد كججانوا وإن مرتججدين فكججانوا النججواع
) 25ويعودون)). (

شروط و ماوانع ذكر فصل: في

24
) , النتصججار113 ،112( جريججر لبججن الججدين معججالم فججي ) التبصير)

( الدررالسججنية )،3/351( قدامججة لبججن ) , والمغنججي11،18( أبججابطين

ومجموع423 ،432 ،372 ،355 ،10/370،371  , /12( )،28/50( الفتاوى ).   

20،94(، )4/252،259،( )18/54،( )2/54.(

25
التأسججيس  , منهججاج)54،7/538،12/491/ججج 18( الفتججاوى  مجمججوع)(

السنية ) , الدرر2/297( البر وفتح  ،)217( شيخ آل عبداللطيف للشيخ
).146( الزير جمع السنة ) , إجماع11/449( )،10/332،333،355(
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والبدع الهواءا أهل تكفير
 والبدع: الهواء أهل تكفير - شروط1

 الشبهة إزالة و – بالحجة أ- قياما

والبدع:  الهواء أهل تكفير موانع
الحق. لمعرفة الموجبة النصوص بلوغا عدما
عنده. تثبت لم و بلغته أو
لججه أوجججب معججارض عارضججها ولكن عنده ثابتت أو

تأويلها.
فهمها. من يتمكن ولم أوثابتت
بها. الله يعذره شبهة له عرضت أو
ًا أوكان والقصد. النية حسن مع مجتهد
ًا أو الحق. معرفة على الحرص مع مقلد

أو الحججق طلججب فججي التقصججير بسججبب يكججون والضججلل
أوكليهما. فهمه في القصور

ًا كان فمن اللججه فجإن فأخطججأ الحجق طلجب فججي مجتهجد
ًء خطججأه يغفرلججه أو النظريججة العلميججة المسججائل فججي سججوا
بالجماع. العملية

الحججق طلب في وقصر هواه واتبع موله عصى من أما
وقججد الوعيججد يلحقججه قججد ثاججم مذنب عاٍص فهو علم بل وتكلم

) 26ذلك. ( من تمنع لموانع ليلحقه

/20( )،12/494( ،)217 / 19( ،)497،500 ،180 /12( الفتاوى  مجموع))26

).145 / 9( عبدالبر لبن التمهيد ،)25
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الوعيد لحوق ماوانع ذكر فصل: في
والُضجججلل المجججذنبين للعصجججاةا الوعيجججد لحجججوق موانجججع
المبتدعين: 

الصادقة.  أ- التوبة

راجحة.  أو ماحية الحسنات أو –ب

المكفرةا.  المصائب أو – ج

مطاع.  شفيع أوشفاعة –د

الراحمين. أرحم برحمة هج- أو

عججدمت ومججتى معناهججا فججي داخججل هو مما ذلك غير إلى
في إل ولتعدما والمبتدعين بالعصاةا الوعيد لحق الموانع هذا
) 27أهله. ( على البعير شراد ربه على شرد من حق

والفوائجججد ) , القواعجججد20/254( )،12/180( الفتجججاوى ) مجمجججوع)27
). 5 3 ،52( ص اللحاما لبن الصولية
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الحجة قياما شروط ذكر فصل: في
ماعناها وبيان

):28( بشيئين العباد على قامت الله حجة - فإن1

مججن التمكججن الرسججول. ب- أو ومجججئ القججرآن أ- بلججوغا
إليهما. الوصول

كنججا وما{ وقوله: بلغ}، ومن به لنذركم{ تعالى: لقوله
ً{رسججولً} وقججوله:  نبعججث حججتى معججذبين مبشججرين رسججل
الرسججل}، بعججد حجججة اللججه علججى للنججاس يكون لئل ومنذرين

مججن العججذر إليججه أحب  (لأحدوسلم: عليه الله صلى ولقوله
حديث من والمنذرين) أخرجاه المبشرين أرسل فلذلك الله

مججن بججي وقوله: (ليسججمع عنه الله رضي شعبة بن المغيرةا
بالججذي يججؤمن ولججم يمججوت ثاججم ولنصججراني يهودي المة هذه

حججديث مججن مسججلم النججار) رواه أهججل من كان إل به أرسلت
فججإن السنة أهل أجمع ذلك وعلى عنه الله رضي هريرةا أبي
عليهججم أخججذ الججذي بالعهد الناس ليذكروا الرسل أرسل الله
مججن ءادما بنججي مججن ربججك أخججذ وإذ{تعججالى:  قججوله فججي كمججا

بربكججم ألسججُت أنفسججهم علججى وأشججهدهم ذريتهججم ظهورهم
   شهدنا بلى قالوا         
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-جج 16/166(  الفتاوى)( ,99 (ص المنطقييججن على ) , الرد28/125   (

)19( آيججة كججثير جريججر, ابججن ابججن تفسير ) , راجع11/72( السنية الدرر
)73،74 ،72( آيججة كججثير ابججن تفسججير , راجججع ) السججراء15( النعججاما

العراف. 

29
السججالكين مججدراج عشرةا)، السابعة (الطبقة الهجرتين  طريق)(
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-جج 99( ص التأسججيس منهججاج العلججم).، (فصججل السماع)، (فصل  223(
.)91( ص سحمان بن سليمان للعلمة الشبهتين ,كشف

عشرةا. السابعة الطبقة الهجرتين  طريق))30

الشيخ آل عبدالرحمن بن عبداللطيف للعلمة التأسيس  منهاج)(31
).38-37/ 20( )،227-35/226( الفتاوى ).،مجموع316(
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32
الواسجطية شرح )،12/496( )،20/37،38( الفتاوى مجموع  راجع))
الدين). الشيخ: (أسماء قول عند
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33
جريججر ابججن ) , تفسججير2/78( )،20/37( الفتججاوى مجمججوع ) راجججع)

بدائع )،492-8/490( والنقل العقل تعارض درء )،43( آية النمل سورةا
). 2/184( القيم التفسيرلبن
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الصججارما )،323-317( والصججفدية )،104( المسججلول  الصججارما)(34
إلى في:الدعاء جاء ما (باب شرح راجع ).،223،325 ,3 21( المسلول

( الفتججاوى مجمججوع التوحيججد، كتججاب اللججه) مججن إل إلججه ل أن شججهادةا

)،3/11 – 160 ،108 ،3/50،71( القيم لبن المعاد زاد )،253 ،252 ،9/280،245
).253 /9 – 241 ،240/ 8( السنية الدرر
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الدرر)) ,248/جج 9( السنية   ,جج 491,جج 263-جج 261/،8( )،428,جج 257   497(،

( الفتججاوى ومجمججوع )،93( الزيججر جمع والجماعة السنة أهل وإجماع

القيم لبن الذمة أهل ) , أحكاما35/139( )،143 ،27/45،53( )،284- 18/281
( العججاد وزاد )،9( آيججة الحشر سورةا السعدي تفسير ) وراجع269ج/(

3/108.( 
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-جج 8/496( السججنية  الججدرر)) )،1/371( التوحيججد مجموعججة ،)10/140 
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تم تنـزيل هذه
المادة مان

مانبر التوحيد
والجهاد

http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info

سورةا ) من97( , آية التوبة سورةا  من)24 , 23( آية جرير ابن تفسير
-جج 429,جج 8/290،428( , الدررالسججنية كثير ابن , تفسير النساء  9/258،.(

,28/291( الفتججاوى مجمججوع )،375 إلجججى1/366( التوحيججد مجموعججة  (
) مجن56( آيجة جريججر ابجن ). , تفسججير9/258 –8/457،291( الدررالسنية

كثير. , ابن السعدي ,تفسير العنكبوت سورةا

                                                                         والجهاد التوحيد منبر
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