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 الرحيم الرمحن اهلل بسم

  أما بعد: وبركاته اهلل ورمحة عليكم السالم

 هنى ما وأعظم ،توحيده وهو أال به اهلل أمر ما بأعظم متعّلقة   كلامت   سطوُرها حتمل وريقات  فهذه

وقد طبعت الطبعة األوىل أكثر   "خمالفات يف التوحيد    "وقد أسميتها    ،به اإلرشاك وهو أال عنه اهلل

وهذه التي بني يديك هي الطبعة الثانية وفيها زيادات مهمة  ،ون وترمجت إىل لغات من نصف ملي

 لتوزيع اخلريي برشط أال يغري من نصهاقد أذنت لكل من أراد طباعتها سواء كان للتجارة أو ل

 .اشيئ  

 ه القبول إنه الرب الرحيم سبحانهأسأل اهلل بكرمه وفضله أن يتقبل هذا العمل وجيعل ل
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 أن  ؛السلف منهج عىل السائرين واجلامعة السنة أهل عند املعلوم من إن  ..الكريم القارئ أخي 

 ذلك علم فلام ،ونبذه باهلل الرشك وترك ،بالتوحيد للقيام إال اخللق وخلق الرسل أرسل ما اهلل

 مستوياهتم اختالف عىل اهلل  عباد لرصف َوَرِجله بخيله جيلب صار جيمالرّ  الشيطان  األكرب عدّونا

 ترك للدعاة فزّين ،اهلل رحم من إال وعامة علامء ،ومدعوين دعاة   به والقيام التوحيد تعّلم عن

 ال الناس أن  بحجة أو ،الشمل ومتزق الصف تفّرق إليه الدعوة أن  بحجة التوحيد إىل الدعوة

 ه.ب دراية عىل الناس أن  وأ ،معه يتفاعلون 

 األنبياء ُيلِق  مل التي احلجج هبذه  امتسك   للتوحيد الناس دعوة  نرتك كيف ينقيض ال اعجب   فيا 

 توحيد الناس دعوة من املقصد أن  - اهلل علمهم بام - علموا ألهنم ؟ملاذا أتدري  ؟باال   والرسل هلا

اطِي َهَذا وَأن  ) تعاىل قال كام -واحد  هموسبيل -سبيلهم إال للنجاة سبيل وال ،سبحانه اهلل  ِِصَ

ُبَل  َتت بُِعواْ  َوالَ  َفات بُِعوهُ  ُمْسَتِقيام   َق  السُّ  إحياء إال الصادقني الدعاة وظيفة ، وهل) َسبِيلِهِ  َعن  بُِكمْ  َفَتَفر 

 اهلل؟ توحيد هي التي الرسل دعوة

  ؟إليه الّدعوة فلم موحدون  نناوأ معروف التوحيد أن  العوام عىل الشيطان  به لبس ومما

 ظالم لفها قد اإلسالمية وغري اإلسالمية البلدان من والكثري هذا كيف !اهلل سبحان  يا :فيقال

 وإىل تذكره إىل حاجة يف نزال ال فإننا امعروف   الرشك كان  لو ثمّ  .سيأيت كام الرصاح األكرب الرشك

 َواْجنُْبنِي) ربه داعيا قال هذا ومع السالم، عليه إبراهيم لكاخللي نكون  لن إذ .ليجنبناه اهلل ندعو أن 

ْعُبدَ  َأن َوَبنِي    بعد - الرشك أي - البالء يأمن ومن التيمي رمحه اهلل: إبراهيم ، قال)األَْصنَامَ  ن 

  .أيب حاتم وابن جرير الطربي ابن رواه .السالم عليه إبراهيم

رسول اهلل  زال ال الذين - القرون خري - وسلم ليةع اهلل صىل اهلل رسول كصحابة نكون ولن

  .حتى يف مرض موته صىل اهلل عليه وسلم صىل اهلل عليه وسلم يتعاهدهم بالتوحيد



 به والقيام إليه والدعّوة تعلمه فإن  ،إليه والدعوة التوحيد تعّلم إىل هلموا االناس مجيع   أهيا فيا

ِذينَ  اهلل ُ َوَعدَ )  تعاىل قال اآلخرة يف الفردوس وغوبل الدنيا يف اإلسالم دولة إلقامة سبب  آَمنُوا ال 

احِلَاِت  َوَعِمُلوا ِمنُكمْ  ِذينَ  اْسَتْخَلَف  َكاَم  اأْلَْرضِ  يِف  َلَيْسَتْخلَِفن ُهم الص  نَن   َقْبلِِهمْ  ِمن ال   هَلُمْ  َوَلُيَمكِّ

َلن ُهم هَلُمْ  اْرَتَض  ال ِذي ِدينَُهمُ  ُكونَ  اَل  َيْعُبُدوَننِي َأْمن ا َخْوفِِهمْ  َبْعدِ  نمِّ  َوَلُيَبدِّ  َكَفرَ  َوَمن َشْيئ ا يِب  ُيرْشِ

  .) اْلَفاِسُقونَ  ُهمُ  َفُأْوَلِئَك  َذلَِك  َبْعدَ 

 لنتجنبها سبحانه الرب  توحيد يف أخطاء بعض الناس من اشيئ   -املفضال القارئ أهيا -فإليك 

 الرب الكريم. برضوان  ولنفوز أمجعني

 

 سبحانه اهلل لغري العبادة ِصف  من اإلسالمية البلدان  أكثر يف امنترش   نراه ما :األخطاء من -1

وحصول  ،الكروب  وكشف ،الذنوب  غفران  وسؤاهلم ،وغريهم الصاحلني كدعاء األموات 

 ،والسجود والصالة والطواف والنذر بالذبح إليهم وكالتقرب  ،مرض   وشفاء املطلوب من ولد

 بني والوقوف هلل الصالة عند منها أكثر هؤالء قبور عند لتدمع وعيوهنم لتخشع قلوهبم إن  حتى

 أهنم هؤالء علم أما !العجب هلل فيا ،املرشفة الكعبة حول هلل الطواف عند منها وأكثر بل ،يديه

  ؟األكرب الرشك يف وقعوا إذ أعامهلم أحبطوا قد هذا بفعلهم

يَك  الَ  * اْلَعامَلنِيَ  َربِّ  هللِِّ َومَمَايِت  َوََمَْياَي  َوُنُسكِي َصاَليِت  إِن   ُقْل )  يقول تعاىل واهلل  َوبَِذلَِك  َلهُ  رَشِ

ُل  َوَأَناْ  ُأِمْرُت  ا اهلل ِ  َمعَ  َتْدُعوا َفاَل  هللِ ِ املََْساِجدَ  َوَأن  )  ويقول ) املُْْسلِِمنيَ  َأو   مع تعبدوا فال أي ) َأَحد 

 يف اهلل مع إرشاك امقرب   املك   أو مرسال انبي   املعبود هذا كان  اأي   اهلل مع اهلل غري دةعبا إذ ،اأحد   اهلل

كَ  َأن  َيْغِفرُ  الَ  اهللَّ إِن  ) عنه اهلل قال الذي األكرب الرشك هو الذي باهلل خاص أمر  ، وقال )) بِهِ  ُيرْشَ

هُ  كْ  َمن إِن  مَ  َفَقدْ  بِاهللِّ ُيرْشِ ْكَت  َلِئنْ وقال)  ،) الن ارُ  َوَمْأَواهُ  ن ةَ اجْلَ  َعَليهِ  اهللُّ َحر   ،)َعَمُلَك  َلَيْحَبَطن   َأرْشَ



كْ  َوَمن ) وقال اَم  بِاهلل ِ ُيرْشِ اَمء ِمنَ  َخر   َفَكَأن  يُح  بِهِ  هَتِْوي َأوْ  الط رْيُ  َفَتْخَطُفهُ  الس   ، ) َسِحيق   َمَكان   يِف  الرِّ

 .والعافية السالمة اهلل نسأل

ن صور الذبح لغري اهلل الذي هو رشك أكرب الذبح لسلطان أو حاكم أو غريمها من املعظمني إذا وم

 .مستمر يف طريقه  وهو  زاروا مدينة أو دولة فيمر هذا املعظم يف سيارته فيذبحون له شاة أو عجال  

 

 االخرتاع عىل قادر وال اهلل إال خالق ال بأنه ) اهلل إالّ  إله ال)   التوحيد كلمة تفسري  :من األخطاء  -2

 كفار بأن  أخربنا اهلل أن  ذلك يوضح ،والسنة الكتاب  يف جاء ملا وخمالف قاِص التفسري هذا ،هو إال

نْ  َسَأْلَتُهم َوَلِئن)  تعاىل قال كام املدبر الرازق اخلالق هو بأنه مقّرون  قريش اَمَواِت  َخَلَق  م   الس 

 وملا نطقها أبو وملا مؤمنني لكانوا التوحيد كلمة معنى هذا كان  فلو ،(  اهلل ُ َلَيُقوُلن   َواأْلَْرَض 

ا إهَِل ا اآْلهِلَةَ  َأَجَعَل ) عنهم تعاىل قال كام اعجاب   اشيئ   جعلوها ء   َهَذا إِن   َواِحد   افإذ   ،)ُعَجاب   َلََشْ

 قريش كفار أنكره ذيال هو بالعبادة اهلل وإفراد وتعاىل، سبحانه اهلل إال حق معبود ال معناها يكون 

 .فيكون هو معناها اعجب   جعلوه الذي الَشء وهو

 

أمر اهلل بالتوسل   مترير الرشك والبدع باسم التوسل فإن التوسل اسم رشعي كام  :من األخطاء  -3

ُقوا اهلل َ َواْبَتُغوا إَِلْيِه اْلَوِسيَلةَ إليه فقال ) ِذيَن آَمنُوا ات  َا ال  لة هي القربى والزلفى إىل اهلل ( والوسيَيا َأهيُّ

 :والتوسل الذي جاء به الرشع ثالثة أنواع ليس غري ،بفعل الواجبات واملستحبات 

( فيقول َوهللِ ِ اأْلَْساَمُء احْلُْسنَى َفاْدُعوُه هِبَا: التوسل بأسامء اهلل وصفاته كام قال تعاىل )النوع األول

 .املسلم يا رمحن ارمحني

بعمله الصالح كقصة أصحاب  التوسل باألعامل الصاحلة فيدعو املسلم ربه متوسال   :النوع الثاين

فكل دعا اهلل بعمله الصالح حتى  ،الغار الثالثة التي حكاها لنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم



نَا انفرجت عنهم الصخرة وخرجوا من الغار كام أخرجه الشيخان عن ابن عمر وكقوله تعاىل ) َرب 

 .( فهذا توسل باإليامن وهو عمل صالحنَا آَمن ا َفاْغِفْر َلنَا ُذُنوَبنَاإِن  

: التوسل بدعاء الرجل الصالح بأن يطلب الدعاء من الرجل الصالح احلي ال امليت النوع الثالث

دخل املسجد يوم اجلمعة فقال: يا رسول اهلل هلكت  كام أخرج الشيخان عن أنس أن رجال  

 –ريض اهلل عنه    –وكام طلب عمر بن اخلطاب    .السبل فادع اهلل عز وجل يغثنااألموال وانقطعت  

وهذا خاص باحلي ال امليت لذلك مل يثبت عن  .الدعاء من أويس القرين كام أخرجه مسلم

الصحابة وال عن أحد أئمة السلف أهنم طلبوا من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم الدعاء بعد 

 .موته

 ،طان أن ينرش الرشك األكرب يف أوساط املسلمني باسم التوسل والوسيلةوكم استطاع الشي

 ؟!مقبوال   اطل باسم احلق جيعله حق  فهل تسمية البا ،فانخدع هبذا خلق كثري

كالتوسل بجاه نبينا َممد صىل اهلل عليه وسلم بل وردت   بل وشاعت كثري من البدع باسم التوسل

إذا سألتم اهلل فاسألوه »اهلل صىل اهلل عليه وسلم كقول: يف ذلك أحاديث مكذوبة عىل رسول 

  .وهذا كذب خمتلق عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم «بجاهي فإن جاهي عند اهلل عظيم

  

فام أكثر املسلمني املتجارسين عىل رشيعة رب  ،القول عىل اهلل بغري علم :من األخطاء الشنيعة -4

وقد ذم اهلل هذا الفعل أشد الذم وجعله  ،بغري علم بل بتوهم وعدم مباالةالعاملني بأن قالوا فيها 

وا َعىَل اهلل ِ عليه فقال: ) اكذب   َوال َتُقوُلوا ملَِا َتِصُف َأْلِسنَُتُكُم اْلَكِذَب َهَذا َحالل  َوَهَذا َحَرام  لَِتْفرَتُ

كل أحد من غري متحيص وحتري فام ويتبع هذا اخلطأ تساهل كثريين يف أخذ الدين عن  ،(اْلَكِذَب 

إن خيرج أحد يف قناة فضائية أو غريها إال وتراهم يتسابقون يف سؤاله مع عدم معرفتهم به وقد 



إن هذا العلم دين فانظروا "أخرج اإلمام مسلم يف صحيحه عن اإلمام َممد بن سريين أنه قال: 

 "عمن تأخذون دينكم 

  

صىل اهلل  َممد لنبينا وسلم، فإن عليه اهلل صىل َممد احلبيب يالنب حق يف الغلو :األخطاء من -5

 صاحب فهو ،جان ال و إنس وال ملك ال ،أحد يبلغها ال رفيعة   ومكانة   عظيمة   منزلة   عليه وسلم

 َلَقدْ سبحانه )  قوله منها عظمى بصفات  ربه وصفه وقد ،القيامة يوم اتبع   وأكثر األنبياء الشفاعة

نْ  ل  َرُسو َجاءُكمْ  ِحيم   َرُؤوف   بِاملُْْؤِمننِيَ  َعَلْيُكم َحِريص   َعنِتُّمْ  َما َعَلْيهِ  َأنُفِسُكْم َعِزيز   مِّ  .)ر 

 عنه اهلل ريض – اخلطاب بن عمر عن البخاري روى كام فيه الغلو هنانا عن أنه علينا حرصه ومن

 عبد أنا إنام مريم ابن ارىالنص أطرت  كام تطروين ال»ل: قا عليه وسلم اهلل صىل اهلل رسول أن  –

 ونحو الغيب كعلم خصائصه من يشء يف الرب  ال يشارك ،عبد فهو «ورسوله اهلل عبد فقولوا:

إنام أنا برش مثلكم أنسى كام » صىل اهلل عليه وسلم: نفسه عن  قال كام اهلل دين  يبلغ ورسول ،ذلك

  .أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود «تنسون 

  :لو بعض اجلهال فيه صىل اهلل عليه وسلم ما ييلوإن من صور غ

ادعاء أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يعلم الغيب و أن الدنيا خلقت ألجله كام قال   -أ

 .أحدهم

 ادث العممـواك عند حلول احلس . . .  وذ بهلق ما يل من ألرم اخليا أك

 دم قـة الـل يا زلقوإال ف ال  فض . . . بيدي امل تكن يف معادي آخذ   إن 

 من علومك علم اللوح والقلم. . وجودك الدنيا ورضهتا . فإن من 

 خاصة األمور وهذه ،اجلنة يدخله وأن  وسلم عليه اهلل صىل منه الذنوب  غفرة طلب املدد و -ب 

 اجلنة اهلل يدخله أن  يرجو وسلم عليه اهلل صىل الرسول كان  بل أحد، فيها كهال يرش سبحانه باهلل



 يدخل لن » قال: وسلم عليه اهلل صىل اهلل  رسول أن  هريرة  أيب عن اإلمام مسلم روى كام ،برمحته

ه اهلل برمحة من غمدينيتقال: وال أنا إالّ أن  ،وال أنت يا رسول اهلل قالوا: ،بعمله منكم أحد اجلنة

  .«وفضل

يا  :طلب الشفاعة من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كقول بعضهم يف طوافه أو سجوده -ج

وهو  .وهذا من الرشك األكرب ألنه من دعاء غري اهلل فيام ال يقدر عليه إال اهلل .رسول اهلل اشفع يل

اهُ َوَقَض َربَُّك َأال  تَ عبادة والعبادة خاصة باهلل كام قال تعاىل )  وكم لبس علامء السوء  ،(ْعُبُدوا إاِل  إِي 

عىل كثريين وجوزوا هلم هذا األمر يف رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أو يف غريه بزعم أن األموات 

ِذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدونِِه َما َيْملُِكوَن ِمْن ِقْطِمري  يسمعون وكأهنم ال يقرؤون قوله تعاىل ) إِْن  .َوال 

كُِكمْ  وُهْم ال َيْسَمُعوا ُدَعاَءُكْم َوَلْو َسِمُعوا َما اْسَتَجاُبوا َلُكمْ َتْدعُ   .(َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُروَن برِِشْ

 روى  ملا ؛الصحابة باتفاق عنه منهي وهذا ،وسلم عليه اهلل صىل قربه زيارة لقصد  السفر -د

 إىل إالّ  الرحال تشد ال»: قال وسلم عليه اهلل صىل اهلل أيب سعيد اخلدري أن رسول الشيخان عن

فكل بقعة يسافر إليها لقصد  ،«األقىص ومسجدي هذا واملسجد احلرام املسجد مساجد: ثالثة

  .التعبد َمرم هبذا احلديث إال املساجد الثالث 

 يصح فهو ضعيف ال قربه إىل الرحال شد  فضيلة يف روي حديث كل    أن  – اإلسالم أخا – واعلم

  .أما السفر ألجل الصالة يف املسجد فهذا أمر مستحب .كام ِّصح بذلك مجع من األئمة ،عنه

 فادح خطأ وهذا ،وسلم عليه اهلل صىل النبي قرب وجود بسبب املدين احلرم فضيلة أن اعتقاد -هـ

 .إذ إن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قد ذكر فضل الصالة فيه قبل أن يموت 

 

من  هذا فإنّ  ،يقولون  بام وتصديقهم ونحوهم والعرافني والكهان  السحرة إتيان  :ءاألخطا من  -6

 صىل  اهلل رسول أن  هريرة أيب عن األربعة روى ملا وسلم عليه اهلل صىل َممد عىل الكفر بام أنزل



 هللا صىل َممد عىل أنزل بام كفر فقد يقول بام فصّدقه اكاهن  أو اعراف   أتى من  "قال: وسلم علية اهلل

ن   ُسَلْياَمنُ  َكَفرَ  َوَما ) وجل عز اهلل وقال ،صحيح حديث "وسلم علية
ْياطنِيَ  َوَلكِ  َكَفُرواْ  الش 

ْحرَ  الن اَس  ُيَعلُِّمونَ  اهُ  ملََنِ  َعِلُمواْ  َوَلَقدْ ) قال ثم ) السِّ  نصيب أي ،) َخاَلق   ِمنْ  اآلِخَرةِ  يِف  َلهُ  َما اْشرَتَ

  .وحظ

 أبواب  طارقني سعوا بنيهم أو أزواجهم أو أنفسهم يف مرض أصاهبمإذا  لذينا ألولئك اوعجب  

أرضوا بالشفاء يف دنيا عاجلة االنقضاء ثم  !للشفا اوالعّرافني ونحوهم طلب   والكهان السحرة

 ؟هلا هناية ال آخرة يف عذاب وبالء

 يفوز ثم ،يلقى اهلل ال ذنب له لذنوبه حتى الدينه وتكفري   اأما علموا أن اهلل قد يبتيل العبد متحيص   

  ؟وجزيل فضله وعطائه إن كان من الصابرين برضوانه

املتضمنة كالم الرب سبحانه  كالرقية للعالج الرشعية الطرق اهلل بالصرب واملصابرة واستخدام  فاهلل

  .ودعاءه وسؤاله

 أسئلة يسأل أو أن  ،معناه رىُيد ال بكالم يتمتم أنه :منها ،هبا يعرف أمارات  للساحر إن  اوأخري  

  .غريها أو اخلالء أماكن يف غريه  أو ديك   ذبح منك يطلب أو ؟أمك اسم ما قوله: منها مثل فائدة ال

 .ثم ال يغرت بمن هذا حاله ولو تسرت باللحية وتال بعض اآليات 

ت أو تذاع يف واألبراج التي توضع يف بعض املجال لومن الكهانة والعرافة الكفرية قراءة الفنجا

 .بعض اإلذاعات فتصديقها كفر ومطالعتها واستامعها ولو عىل وجه التسلية َمرم
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 ،معصيتهم قدر بدعهم و  فعىل البدع والعصيان  أما أهل ،امطلق   الكفار وبغض للرمحن طاعتهم

 القولية سنته يف وسلم عليه اهلل صىل والرسول كتابه يف هلا اهلل تقرير كثر التي العقيدة هي هذه



ِذينَ  إِْبَراِهيمَ  يِف  َحَسنَة   ُأْسَوة   َلُكمْ  َكاَنْت  َقدْ )  تعاىل قوله ذلكم فمن والفعلية  َقاُلوا إِذْ  َمَعهُ  َوال 

 َواْلَبْغَضاء اْلَعَداَوةُ  َوَبْينَُكمُ  َبْينَنَا َوَبَدا بُِكمْ  َكَفْرَنا اهلل ِ  ُدونِ  ِمن ونَ َتْعُبدُ  َومِم ا ِمنُكمْ  ُبَراء إِن ا لَِقْوِمِهمْ 

ا  ) َوْحَدهُ  بِاهلل ِ ُتْؤِمُنوا َحت ى َأَبد 

 يقترص ومل ،أبوه ومنهم وعشريته قومه من تربأ السالم عليه إبراهيم أن  كيف  -اهلل رعاك يا  -فانظر  

 أن  والبغضاء هذه العداوة به تنتهي الذي احلد جعل ثم معبوداهتم من وتربأ زاد بل ذلك عىل

 جتد -النظر أعد - ثم ،وتعاىل سبحانه غريه معه يرشكون  فال وحده باهلل أبوه ومنهم قومه يؤمن

 تعاىل قوله الكفار بعداوة اآلمرة اآليات  ومن .بعده ملن حسنه أسوة هذا إبراهيم فعل جعل اهلل أن 

َا َيا)  ِذينَ  َأهيُّ ُم َوَمن َبْعض   َأْولَِياء َبْعُضُهمْ  َأْولَِياء َوالن َصاَرى اْلَيُهودَ  َتت ِخُذواْ  الَ  آَمنُواْ  ال  نُكمْ  َيَتَوهل   مِّ

هُ    :منها كثرية ألمور مواالهتم الغراء الرشيعة حرمت فقد ) الظ املنِِي اْلَقْومَ  هَيِْدي الَ  اهللَّ إِن   ِمنُْهمْ  َفإِن 

  .توليهم وعدم بمعاداهتم أمر لدينه افحفظ   ،منهم املسلم يصري ألن  سبب مواالهتم أن  -

 عىل أتباعهم من وجعلنا إضاللنا عىل حريصون  الكفار أن  مواالهتم حتريم أسباب  ومن -

واْ ) سبحانه القائلني أصدق قال الباطل دينهم  ) َواءَس  َفَتُكوُنونَ  َكَفُرواْ  َكاَم  َتْكُفُرونَ  َلوْ  َودُّ

 إضاللنا من يتمكنوا ال حتى عنهم للبعد املستلزمة بمعاداهتم أمر حاهلم هذه كانت فلام

قام رسولنا هبذا األمر أشد القيام  وقد ،وأخرى دنيا الفاسد دينهم عىل أتباعهم من بجعلنا

  :ولعيل أكتفي بثالثة أمور ،وفعال   قوال  

 تبدؤوا ال» قال: وسلم عليه اهلل صىل اهلل سولر أن  هريرة ر أيب عن مسلم رواه ما :األول

 ال يعني «أضيقه إىل فاضطروهم طريق يف أحدهم لقيتم وإذا ،بالسالم وال النصارى اليهود

بمن يصّدرهم يف املجالس ويعزهم ويعظمهم  افكيف إذ   يتجاوزوا حتى الطريق هلم تفسحوا

  .وهينئهم أيام أعيادهم



واعتقاد أن عداوة الكفار خاصة باحلريب   ،الكافر املستأمن أو املعاهد  إطالق األخوة عىل  :الثاين

فكلهم أعداء ألهل  اأو حربي   اأو معاهد   اكان مستأمن  اأي   ابل الكافر لكونه كافر   ،وهذا خطأ

ُد َقْوم  واملسلم عدو هلم كام قال تعاىل )  ،اإلسالم
وَن َمْن ُيْؤِمنُوَن بِاهلل ِ َواْلَيْوِم اآْلِخ  اال جَتِ ِر ُيَوادُّ

 يِف ُقُلوهِبُِم َحاد  اهلل َ َوَرُسوَلُه َوَلْو َكاُنوا آَباَءُهْم َأْو َأْبنَاَءُهْم َأْو إِْخَواهَنُْم َأْو َعِشرَيهَتُْم ُأوَلِئَك َكَتَب 

تَِها اأْلَ  ِري ِمْن حَتْ  جَتْ
َدُهْم بُِروح  ِمْنُه َوُيْدِخُلُهْم َجن ات  ياَمَن َوَأي 

هْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َريِضَ اهلل ُ َعنُْهْم اأْلِ

وهبذا يتبني بجالء بطالن  ،(َوَرُضوا َعنُْه ُأوَلِئَك ِحْزُب اهلل ِ َأال إِن  ِحْزَب اهلل ِ ُهُم املُْْفلُِحونَ 

فمتى أرجعوا أرضنا  ،الدعوة التي يدعيها بعضهم: من أن عداوتنا مع اليهود عداوة أرض 

من أرض   افإذا اغتصبوا شيئ   ،بل عداوتنا معهم عداوة دين وملة ،وة بيننا وبينهمانتهت العدا

 .املسلمني زادت عداوتنا هلم

 عليه اهلل صىل اهلل رسول قال: قال عمر ابن عن  داود وأيب أمحد اإلمام عند ثبت ما الثالث:

 خاص هو ما كل يف التشبه املنهي عنه شامل للتشبه وهذا «منهم فهو بقوم تشبه من» وسلم:

 بني منترش هو مما ذلك ونحو كقصهم الشعر وقص لباسهم ولبس ،بلغتهم التكلم من هبم

 عيدهم أيام كنائسهم ودخول األعاجم ورطانة إياكم اخلطاب: بن عمر قال وقد ،املسلمني

 يتل ويا ،- اهلل رمحه -ابن تيمية  اإلمام وصححه البيهقي رواه .عليهم تنزل السخطة فإن 

 ممدحة ذلك وغري كالمهم يف هبم التشبه وصار ازداد بل ،احلد هذا عند توقف سوئه عىل األمر

 .راجعون  إليه وإنا هلل وإنا ،املشتكى اهلل فإىل هبا يمتدح

 إىل تنظر فال زمان أهل من اإلسالم تعرف أن أردت  إذا عقيل: ابن الوفاء أبو قال ما أحسن وما

 ألعداء مواطأهتم إىل انظر ولكن بلبيك أصواهتم ارتفاع وال اجداملس أبواب  عند ازدحامهم

  .الرشيعة



 األديان  وحدة أو األديان  تقريب ) باسم الشائعة الدعوة فساد اجلي   كله لعله أتضح لك هذا وبعد

 كاليهودية األخرى األديان  أن بوضوح بنّي  الكريم القرآن  ألن  ،اإلسالم هدم حقيقتها التي (

 كفار أهلها أن  وذكر  ،كفرية َمرفة منسوخة أديان  وسلم عليه اهلل  صىل َممد بعثة بعد والنرصانية

واْ ) القائلني أصدق قال كام َقدْ وقال)    ،) َسَواء َفَتُكوُنونَ  َكَفُرواْ  َكاَم  َتْكُفُرونَ  َلوْ  َودُّ ِذينَ  َكَفرَ  ل   َقاُلواْ  ال 

ْ )   وقال ) َثاَلَثة   َثالُِث  اهللَّ إِن   ِذينَ  نِ َيكُ  مَل كنِيَ  اْلكَِتاِب  َأْهلِ  ِمنْ  َكَفُروا ال   أن  القرآن  بيان  فبعد ) َواملرُْْشِ

 وتركه دينهم نبذ إىل دعوهتم مع والبغضاء العداوة إال وبينهم بيننا فليس كفرية األخرى األديان 

 .اإلسالمي احلق الدين إىل

بل من مل يكفرهم فهو كافر مثلهم   ،واعتقاد كفر الدين النرصاين واليهودي وكل دين غري اإلسالم

 .بإمجاع أهل العلم

ومما خيالف عقيدة الوالء والرباء االنتامء إىل األحزاب اإلحلادية كالشيوعية والعلامنية والليربالية 

بل بلغ احلال ببعضهم التفاخر بمنصبه وعضويته يف هذه األحزاب الكفرية  ،والرأساملية والبعثية

 .ملحمديةاملنافية للرشيعة ا

ومن صور   ،ومع أمهية عقيدة الوالء والرباء إال أنه ال جيوز الغلو فيها وجماوزة احلد الذي حده اهلل

 الغلو ما ييل:

بن عمرو   عبد اهلل أ/ قتل املعاهد الكافر من املستأمن وأهل اهلدنة والصلح ملا ثبت يف البخاري عن  

وإن رحيها ليوجد  ،مل يرح رائحة اجلنة اعاهد  من قتل م "أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال:

 .ايعترب معاهد   انظامي   من بلدان املسلمني دخوال   اوكل من دخل بالد   "من مسرية أربعني سنة 

أخرج مسلم عن حذيفة بن  ،ب/ غدرهم وخيانتهم فإن اخليانة والغدر َمرمان حتى مع الكفار

 خرجت أنا وأيب حسيل قال: فأخذنا كفار قريش قالوا: إال أين  اما منعني أن أشهد بدر    :اليامن قال

ن إىل فأخذوا منا عهد اهلل وميثاقه لننرصف  .ما نريد إال املدينة  ،فقلنا: ما نريده  ؟اإنكم تريدون َممد  



نفي  ،انرصفا» فقال: .فأتينا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فأخربناه اخلرب .املدينة وال نقاتل معه

 انظامي    فمن دخل بالدهم دخوال    ،«تفيا هلم بعهدهم»:  ويف لفظ  «هم ونستعني اهلل عليهمهلم بعهد

 .1وفرق بني اخلداع والغدر فتنبه  ،فقد عاهدهم فال جيوز له غدرهم وخيانتهم

بل هذا راجع  ،وهذا خطأ  ،خارم لعقيدة الوالء والرباء اج/ اعتقاد أن دفع املال للكافر مطلق  

أن من  ملفاسد وفرق بني حالة القوة والضعف وحالة االختيار واالضطرار، علام  للمصالح وا

 .املؤلفة قلوهبم( وهم كفارأصناف الزكاة الثامنية )

اب دعوته يف حق تستجبل إن الكافر املظلوم    ،وهذا خطأ   ،د/ اعتقاد جواز ظلمهم وأخذ أمواهلم

 "ن عباس أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال:كام روى الشيخان عن اب  ،ولو كان مسلام    ،ظامله

 ."واتق دعوة املظلوم فإنه ليس بينها وبني اهلل حجاب 

 

فلو ضاعفنا اجلهود يف دعوهتم   ،هؤالء النصارى ال سيام العجم  اإن من أرسع الناس إسالم    تنبيه /

فإهنم يدعون  ،التثليثواألنفع يف دعوهتم البداءة ببيان خطأ عقيدهتم يف  .حلظينا بأجر هدايتهم

 ،ويف الوقت نفسه يعرتفون بعبادة ثالثة: األب واالبن وروح القدس ،اواحد   اأهنم يعبدون إهل  

 ،فزعمهم التوحيد وعبادة ثالثة من اجلمع بني الضدين اللذين ال جيتمعان   .يثلث بمريم  وبعضهم

  .رهان فجرب جتد، فإن التجربة خري ب .وهذا ما ال جواب عندهم عليه

  

 أجل من الصالح معناه: العمل الذي ،الرياء وهو أال العضال الداء ذلكم :ومن األخطاء -8

 

بخالف اخلدعة فهي جائزة يف  وقد أمر اهلل باإليفاء بالعهود فقال:  . وهو نقض للعهد واألمان  ،ا طلق  الغدر يف الرشع َمرم م 1

احلرب   ": اهلل ريض اهلل عنه يف الصحيحني عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أنه قال مثل احلرب كام روى جابر بن عبد 

 . وال تكون مقابل أمان وعهد ، "خدعة 



 ثبت كام صحابته عىل وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول خافه وخفائه خطورته شدة ومن .الناس

 نهع فسئل ،«األصغر الرشك عليكم أخاف ما أخوف»: قال لبيد بن َممود عن أمحد اإلمام عند

 . «الرياء»: فقال

 من وإن ؟نحن بنا فكيف الصحابة عىل خيافه وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول كان إذا العقالء: أهيا

 الشيطان  خيدعك أن  إظهاره، وإياك وعدم العمل وإخفاء الرياء من اخلوف اإليامن  عالمة

 أيب عن مسلم واهر بام ألذكرك غريك، وإين تنشيطك بحجة العمل إظهار من لإلكثار ويدعوك

 رجل  عليه القيامة يوم يقض  الناس أول إن » وسلم قال:  عليه اهلل صىل اهلل رسول  أن  هريرة

 ،استشهدت  حتى فيك قاتلت قال: ؟فيها عملت فام قال: فعرفها نعمه فعّرفه به فأيت استشهد

 يف ألقي ىحت وجهه عىل فسحب به أمر ثم  ،قيل فقد  جريء يقال ألن قاتلت ولكنّك كذبت قال:

 فيها؟ عملت فام قال: فعرفها نعمه فعّرفه  به فأيت القرآن  وقرأ وعلمه العلم تعلم ورجل ،النار

 وقرأت  ،عامل ليقال العلم تعلمت ولكنك كذبت قال: .القرآن  فيك وقرأت  العلم تعلمت قال:

 وسع ورجل .النار يف ألقي حتى وجهه عىل فسحب به أمر ثم ،قيل فقد قارئ هو ليقال القرآن 

 ما قال: .فيها عملت فام قال: فعرفها نعمه فعّرفه به فأيت كله املال أصناف من اهلل وأعطاه عليه اهلل

 هو ليقال فعلت ولكنك ،كذبت قال: .لك فيها أنفقت إال فيها ينفق أن  حتب سبيل من تركت

  .«فسحب عىل وجهه حتى ألقي يف النار به أمر ثم قيل فقد ،جواد

 

ُلواْ  اهللِّ َوَعىَل )  تعاىل قال .اهلل عىل التوكل عقيدة من األخطاء املنترشة: ضعف -9  ُكنُتم إِن  َفَتَوك 

ْؤِمننِيَ   وجلميع واإلحسان  اإليامن  مقامات  جلميع أصل التوكل أن  فظهر قال اإلمام ابن القيم: ،(مُّ

 ا.هـ الرأس من اجلسد كمنزلة منها منزلته وأن  ،اإلسالم أعامل



 تعلقه يشتد فاملريض املادية باألسباب  التعلق شدة منها خطرية اآثار   التوكل عقيدة لضعف وإن  

 يف يعمل أو يرسق كأن  اَمرم   كان  ولو يطلبه املال وَمتاج ،الطبيب رب  عن متغافال   بالطبيب

 ذلك نتظ كام التوحيد حتقيق من األسباب  ترك أن  تفهم أن إياك اوأخري   ..وهكذا الربوية البنوك

واالعتامد عىل رب األسباب  األسباب  فعل بني اجلمع هو احق   بل التوكل والتوحيد .غالطة طائفة

وأمجع القوم عىل أن التوكل ال ينايف القيام باألسباب فال  :سبحانه وتعاىل قال اإلمام ابن القيم

 يصح التوكل إال مع القيام هبا وإال فهو بطالة وتوكل فاسد ا.هـ

  

 وهذا له صور شتى:  ،من األخطاء الشائعة املنترشة يف بلدان املسلمني الغلو يف القبور -10

أ( إدخاهلا يف املساجد واعتقاد الربكة بوجودها فيه: وهذا من البدع التي ثبتت حرمتها بالرشع 

أن أم سلمة ذكرت لرسول اهلل  –ريض اهلل عنها  –فقد ثبت يف الصحيحني عن عائشة  ،املطهر

أولئك إذا مات »  فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  ،اهلل عليه وسلم كنيسة رأهتا يف احلبشة  صىل

أولئك  ،وصوروا فيه تلك التامثيل افيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا عىل قربه مسجد  

لعنة » :وثبت يف الصحيحني عنها أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال، «رشار اخللق عند اهلل

 .«اهلل عىل اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

ريض اهلل عنهام  – عبد اهلل ثبت يف صحيح مسلم عن جابر بن  :ب( البناء عىل القبور وجتصيصها

فانظر   .قال: هنى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن جيصص القرب وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه  –

هذا النص الصحيح الرصيح عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف حتريم  إىل –رمحك اهلل  –

  .يف هذه األزمان املتأخرة –هداهم اهلل  –وقارنه بواقع املسلمني  ،جتصيص القبور والبناء عليها

أن الرشيعة حرمت البناء عىل القبور وجتصيصها والكتابة عليها؛ لكون  –أخا التوحيد  –واعلم 

 .سيلة من وسائل الرشك محاين اهلل وإياك من الرشك وكل وسيلة مؤدية إليههذه الفعال و



 

 أو يده  أو  رقبته عىل بعضهم يعلقها التي واخليوط اخلرز :من األخطاء الشائعة بني املسلمني  -11

 الرشيعة أن  التوحيد قوادح من كوهنا وسبب ،هلم وجتلب اخلري عنهم الرّش  ترد أهنا زاعام   بنيه

 بن عقبة عن ثابت بإسناد أمحد اإلمام رواه ما ذلك فمن منها وحذرت  ذمتها املطهرة ةاملحكم

 يف مسعود ابن وقال ،«كأرش  فقد متيمة تعلق من» قال: وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول أن  عامر

 هي والتميمة .صحيح بإسناد سالم بن القاسم عبيد أبو رواه رشك.ة والتول التامئم إن  له: كالم

  .ذلك يف سببا وليست ونحوها خرز من للفائدة تتميام   يتخذ ما كل

 وجدهتا  كشفتها إذا القرآن  من أهنا أهلها يزعم التي التامئم من اكثري   أن – اإليامن  أخا - واعلم

 .برهان  خري فالتجربة فجرب  شك يف كنت وإن  املعنى مفهومة غري كلامت  بل كذلك ليست

 بَِخرْي   ُيِرْدكَ  َوإِن  ُهوَ  إاِل   َلهُ  َكاِشَف  َفالَ  بُِضر  اهللُّ َيْمَسْسَك  َوإِن )  سبحانه املوىل قول تذكر اوأخري  

ِحيم َوُهوَ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاء َمن بِهِ  ُيَصيُب  لَِفْضلِهِ  َرآد   َفالَ   .) اْلَغُفوُر الر 

 

 فتح يرتك الذي كمثل فيهام احقيقي   اسبب   وليس ردّ  أو أمض ما وهي :ومن األخطاء: الّطرية  -12

 سامع أو األعرج رؤية  أن  املعلوم ومن ،غراب  صوت  سامع أو أعرج برؤية  صّبح ألنه متجره

 ملا باهلل رشك الفعل هذا أن يعلم فبهذا مصيبة حصول أو الرزق، ملنع اسبب   ليس الغراب صوت

 ويعجبني ريةط وال عدوى ال» قال: وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول أن  أنس عن الشيخان  روى

 أن  مسعود ابن عن وصححه الرتمذي رواه وما «ةالطيب الكلمة »قال: ؟الفأل وما قالوا: .«الفأل

خري يا فيتبني هبذا خطأ قول بعض الناس: )  «الطرية رشك» قال: وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول

 .إذ مصدر هذه الكلمة من املتطريين بالطيور ،طري (

 



 واإلمجاع والسنة للكتاب  بنّي املصادمة وهذا :مكان  كل يف اهلل أن  اعتقادومن األخطاء  -13

 به يليق استواء   عرشه عىل مستو   السامء فوق اهلل أن متواترة عىل فالنصوص والفطرة، والعقل

مْحَنُ )  قال كام سبحانه  َأن  اَمءالس   يِف  م ن ) َأَأِمنُتم وقال آيات  سبع يف ،) اْسَتَوى اْلَعْرشِ  َعىَل  الر 

 أن  احلكم بن معاوية حديث من مسلم صحيح يف ثبت وما ،) مَتُورُ  ِهَي  َفإَِذا األَْرَض  بُِكمُ  خَيِْسَف 

 فإهنا أعتقها" قال: ثم .السامء يف قالت: ؟اهلل أين للجارية: قال وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول

 مواله سبحانه  أن  نفسه يف امستقر   كونهل السامء إىل كفيه رفع الدعاء أراد إذا والّداعي " مؤمنة

 .ومعنى أنه سبحانه فوق السامء أي أنه فوق مجيع املخلوقات والعاملني ،السامء. فوق

أم القائل   ،اكان أو نجس    االقائل بأنه يف كل مكان طاهر    :للبارئ  اأهيا القراء الكرام: أهيام أعظم تنزهي  

 .يشء من خملوقاته سبحانه وتعاىل عام يقول اخلاطئون  بأنه فوق العاملني أمجعني ال حييط به

 

النعمة أو  أو وسلم عليه اهلل صىل النبي أو باألمانة كاحللف اهلل بغري احللف :من األخطاء -14

 اهلل صىل اهلل رسول أن  الصحيحني عن ابن عمر يف ثبت ملا رشك كله وهذا الرشف أو العرض

  ."فليحلف باهلل أو ليصمت  افمن كان حالف   بآبائكم حتلفوا أن  مينهاك اهلل إن  أال ":قال وسلم عليه

فالواجب عليك املبادرة برتكه وعدم التساهل يف أمره  ،فبعد أن تبني لك أن احللف بغري اهلل رشك

 .فإن ما وصف بأنه رشك فهو من أعظم الكبائر

 

 من مقتبسة أكانت سواء وضعيةمن األخطاء ترك احلكم بام أنزل اهلل وتغيريه بالقوانني ال -15

 اتفقوا وأمور ،عاداهتا إىل التحاكم من القبائل بعض تفعله ما ذلك ومثل ،غريه أو الكفر بالد

لَِقْوم   َأَفُحْكَم اجْلَاِهلِي ِة َيْبُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اهلل ِ ُحْكام  َمرم كام قال تعاىل ) هذا وكل عليها

 الدين أما .والعقل الدين ضعف عىل دال وهو وتدهور االقتصاد األمن ياعلض وسبب  ،(ُيوِقنُونَ 



 ،للبرش يصلح بام أعلم البرش رب  فألن  العقل وأما  .وتعاىل سبحانه للرب  وعصيان  له خمالفة فألنه

 هيدي أن  اهلل نسأل مثلهم؟ برش حلكم حكمه وينقادون  يرتكون  فكيف ،تناسبهم اأحكام   فوضع

عزهم دنيا  فإنه ،وسلم عليه صىل اهلل اهلل رسول هدي واتباع اهلل برشع للقيام املسلمني حكام

  .وأخرى لو كانوا يعلمون 

بأن يدعى إىل الديمقراطية   ،إزاحة وإبعاد دين اهلل باسم الدين  –والعجائب كثرية    –ومن العجيب  

ديمقراطية حكم ألن خالصة ال ،وهذا من الكذب عىل الرشيعة املحمدية ،وتسمى إسالمية

وهذا يف رشيعة اهلل كفر  .لرشع اهلل االشعب بالشعب فام اختاره األغلبية حكم به ولو كان خمالف  

( سواء وافق عليه أغلب الشعب أم مل َوَمْن مَلْ حَيُْكْم باَِم َأْنَزَل اهلل ُ َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَكافُِرونَ واهلل يقول )  

 .يوافقوا

 

 كام امللة، من اخمرج   اكفر   تركها كون  مع الصالة ترك املسلمني: بني نترشةاألخطاء امل من -16

 عليه اهلل صىل اهلل رسول عن  جابر روى وقد - عنهم واحد  غري حكاه – الصحابة ذلك عىل أمجع

 أن  ينبغي مما وإن  .مسلم أخرجه  " الصالة ترك الكفر أو والرشك الرجل بني "قال: أنه وسلم

 يدفن وال يكفن وال يغسل ال فإنه للصالة اتارك   مات من أن  أمجعني املسلمني دعن امعلوم   يكون 

 فإهنم عليه يصلوا حتى للمسلمني أولياؤه قدمه فإن  ،عليه يرتحم وال بل ،املسلمني مقابر يف

  .نسأل اهلل السالمة والعافية ،للمسلمني غاشني يعدون 

 بحجة تركها عىل يرصون  الناس من طائفة يزال ال متى فإىل الصالة ترك عقوبة هذه كانت فإذا

 جارية األحكام هذه  فكل بلوغه بعد مات  من أن  هؤالء يدري أما سنصيل؟ سنّنا َكرِبت  إذا أننا

ُقواْ )   تعاىل قال ؟االتي حيتجون هبا لن تغني عنهم من اهلل شيئ   احلجة وهذه ،عليه ا َوات   ُتْرَجُعونَ  َيْوم 

ا َكَسَبْت َوُهْم الَ ُيْظَلُمون  َنْفس   ُكلُّ  ُتَوّف   ُثم   اهللِّ إىَِل  فِيهِ   .)م 



ال خيتلف  :ومن عظيم إثم تارك الصالة أنه أعظم من قتل النفس والزنا قال اإلمام ابن القيم

عظم الذنوب وأكرب الكبائر وأن إثمه عند اهلل أعظم أعمدا من  املسلمون أن ترك الصالة املفروضة  

أخذ األموال ومن إثم الزنا والرسقة ورشب اخلمر وأنه متعرض لعقوبة اهلل من إثم قتل النفس و

 وسخطه وخزيه يف الدنيا واآلخرة ا.هـ

  

 بربهان  إال إليه يصار ال خطري أمر املعني املسلم وتكفري ،التكفري يف الترّسع األخطاء: من -17

 :باختصار وهي املوانع وانتفاء الرشوط توافر فيه ويلزم  ،النهار رائعة يف الشمس كوضوح واضح

 اجلهل حّل  فمتى اجلهل املوانع من ويقابله كفر العمل هذا أن  الشخص يعلم بأن  وذلك ،العلم-أ

ُسوَل  ُيَشاِقِق  َوَمن)  سبحانه قال التكفري ارتفع َ  َما َبْعدِ  ِمن الر   َسبِيلِ  َغرْيَ  َوَيت بِعْ  اهْلَُدى َلهُ  َتَبني 

ا َوَساءْت  َجَهن مَ  َوُنْصلِهِ  َتَوىل   َما هِ ُنَولِّ  املُْْؤِمننِيَ   نصوص تنزل فال األمر له يتبنّي  مل ، فمن) َمِصري 

 .عليه الوعيد

 ،اخلطأ  املوانع من ويقابله الفعل أو القول تعمد به واملراد  ،الكفري الفعل أو  القول قصد -ب 

نَا)   تعاىل قوله له يدلو السهو أو اللسان  كسبق قصد دون  الفعل أو القول يقع أن  أي  ُتَؤاِخْذَنا الَ  َرب 

  .مسلم رواه " فعلت قد "القديس: احلديث يف سبحانه قال ،) َأْخَطْأَنا َأوْ  ن ِسينَا إِن 

ه َوَقْلبُ  إاِلّ َمن ُأْكِرهَ  إياَمنِهِ  َبْعدِ  ِمن بِاهللِّ َكَفرَ  َمن)  تعاىل قال اإلكراه املوانع من ويقابله االختيار -ج

 .( بِاإِلياَمنِ  ُمْطَمِئن  

 عدم عىل الصحابة اتفاق له ويدّل  ،السائغ التأويل املوانع من ويقابله :عدم التأويل السائغ-د

ِذينَ  َعىَل  َلْيَس )  سبحانه قوله تأولوا ألهنم اخلمر استحلوا الذين تكفري احِلَاِت  َوَعِمُلواْ  آَمنُواْ  ال   الص 

َقواْ  َما إَِذا واْ َطِعمُ  فِياَم  ُجنَاح   آَمنُوا ات   الرزاق عبد رواه واإليامن، التقوى مع اخلمر رشب  ، بجواز) و 



ألهنم  ؛لكفروا فلوال أن عند هؤالء تأويال   ،صحيح. وإال فإن رشب اخلمر من الكبائر بإسناد

 .استحلوا رشب اخلمر وهو من الكبائر

كام روى البخاري عن ابن  إليه يعود فإنه طالقهإ يف يصب مل ومن حق هلل التكفري ألن  كله وهذا

 كان  إن  كافر يا ألخيه قال من "قال: وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول أن  -ريض اهلل عنه  –عمر 

 ." عليه حارت  وإال قال كام

 وانتفاء الرشوط بعد توافر إال فاعله تكفري منه يلزم ال اكفر   الَشء كون  أن  – اإليامن  أخا – وتنبه

  .وال يغبّن عنك أن الذي يقدر قيام احلجة هم أهل العلم ال كل أحد  ؟التعجل فلم سبق كام انعاملو

 

تأويل أسامء اهلل وصفاته املذكورة يف القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية عىل   :من األخطاء  -18

 ،ملخلوقنيخالف ما ذكر اهلل ورسوله صىل اهلل عليه وسلم بحجة خشية تشبيه صفة اهلل بصفات ا

اليدان ( بمعنى )القوتني ( ألنا إذا واملؤولة يقولون )  ،(َبْل َيَداُه َمْبُسوَطَتانِ فاهلل يقول عن نفسه ) 

.. فبحجة خشية التشبيه يؤولون صفة اإلتيان والرمحة .قلنا هلل يدان شبهناها بصفة املخلوق وهكذا

ألنه ال يلزم من إثبات الصفة هلل عىل   ؛عتقدوهذا خطأ شنيع يف امل  .وغريها من صفات اهلل سبحانه

  .بل تثبت هذه الصفة عىل ما يليق باهلل من غري تشبيه ،ما يليق به التشبيه

بل كل  يده    ،فقول القائل: لإلنسان يدان وللحيوان يدان ال يلزم منه تشبيه يد احليوان بيد اإلنسان 

فال يلزم  ،مقتض ما أخرب اهلل عن نفسه: هلل يدان إذا قلنا عىل  –وهلل املثل األعىل  –بحسبه وهكذا 

ء  لذا مجع اهلل بني إثبات صفتني له مع نفي التشبيه فقال  ؛من هذا تشبيهه باخللق ) َلْيَس َكِمْثلِِه يَشْ

ِميُع اْلَبِصريُ  فعىل هذا  ،ثم إنه يلزم عىل قول هؤالء املؤولة املعطلة أال تكون هلل صفات .(َوُهَو الس 

  !ووقعوا فيام هو أسوأ منه ففروا من يشء زعموه ،وه باملعدومات شبه



 فإىل متى ال ينتهي أولئك املؤولة عام هم فيه من حتريف الكلم عن مواضعه واإلحلاد يف أسامء اهلل 

 ؟ وصفاته

 

كام  –ظن بعض املسلمني أنه ال يؤاخذ بقول وفعل َمرم لصالح قلبه وباطنه  :من األخطاء -19

وهذا االعتقاد   ،...وقلبه مؤمن ،القلب وإذا أنكر عليه فعل َمرم رد  بأن أهم يشء ما يف ،-ميزع

وزعمه هذا مردود  من  ،خطأ زينه الشيطان اللعني ليهون الذنوب واملعايص يف عيون عباد اهلل

 أوجه:

ان الباطن ك افمتى كان الظاهر صاحل   ،/ ألن صالح الظاهر والباطن متالزمان ال ينفكان 1

أال وإن يف اجلسد مضغة إذا   "لذا قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  ؛والعكس بالعكس  ،كذلك

متفق عليه من حديث  " صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب

 .الشيطان فهو خمطئ لبس عليه    افمن زعم صالح باطنه مع تلبسه باملعايص ظاهر    .النعامن بن بشري

ال ينظر اهلل إىل صوركم   "أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال:  ما أخرج مسلم عن أيب هريرة/  2

 .فالنظر من اهلل إليهام ال إىل القلب وحده " وال إىل أجسامكم ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعاملكم

أخرج مسلم عن أيب سعيد  / أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أمر بإنكار املنكر عند رؤيته كام3

 ، فإن مل يستطع فبلسانه  ،فليغريه بيده  امن رأى منكم منكر    "أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال:

مع صالح الباطن   ولو كان فساد الظاهر ليس مهام    ،"  وذلك أضعف اإليامن   ،فإن مل يستطع فبقلبه

 .ة الظاهرةاملزعوم ملا أمر باإلنكار عند رؤية املخالفة الرشعي

 

إن اإليامن يف القلب فقط ( وهم يف هذا خمطئون خمالفون يردد طائفة من الناس مقولة )  / فائدة 

فإن اإليامن عند أهل السنة السائرين عىل هدي   ،ِصيح القرآن والسنة املتواترة ومعتقد سلف األمة



أخرج مسلم عن أيب كام  ،السلف الصالح قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص باملعصية

اإليامن بضع وسبعون شعبة  "أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: –ريض اهلل عنه  –هريرة 

ففي هذا  " واحلياء شعبة من اإليامن ،وأدناها إماطة األذى عن الطريق ،أعالها قول ال إله إال اهلل

ل جعل الطاعات القولية كقول عدم حرص اإليامن يف االعتقاد )القلب ( ب  –وغريه كثري  –احلديث  

بل والكفر األكرب  ،والطاعات العملية )كإماطة األذى عن الطريق ( من اإليامن  ،ال إله إال اهلل () 

 ،عند أهل السنة يكون بالقول كسب الدين ولعنه أو اهلل تعاىل أو رسوله صىل اهلل عليه وسلم

يترصف يف الكون بدون   اكاعتقاد أن أحد  واالعتقاد    ،وبالعمل كإهانة املصحف والسجود للصنم

اَم ُكن ا َنُخوُض َوَنْلَعُب ُقْل َأبِاهلل ِ َوآَياتِِه قال تعاىل ) ،اهلل سبحانه وتعاىل َوَلِئْن َسَأْلَتُهْم َلَيُقوُلن  إِن 

بل حتى اهلازل و املازح إذا ارتكب ،(  ال َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد إِياَمنُِكمْ   ،َوَرُسولِِه ُكنُْتْم َتْسَتْهِزُئونَ 

  .وهذا بإمجاع أهل السنة ،كام كفر أولئك املستهزئون  –والعياذ باهلل  –كفر  اهذه املكفرات عامد  

 

 ذلك ونرش موته بعد وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول صحابة بني شجر ما ذكر :األخطاء من  -20

 بينهم شجر عام اإلمساك عقيدهتم إذ الصالح لفالس معتقد خالف وهذا .عامة َمارضات  يف

واحد وأن هلم حسنات  أجر فله أخطأ  ومن أجران  فله منهم أصاب  فمن ،جمتهدون  أهنم واعتقاد

 عليه اهلل صىل اهلل وقد أخرج الشيخان عن أيب سعيد أن رسول ،كفارة لسيئاهتم املتعمدة اعظام  

 مد  بلغ ما اذهب   أحد مثل أنفق  أحدكم أن  لو بيده نفيس الذي فوا أصحايب تسبوا ال ":قال وسلم

ويقلل َمبتهم يف القلوب،  ،، وإن نرش ما وقع بينهم ليوغر الصدور عليهم" نصيفه وال أحدهم

وما أحسن ما قال مؤرخ اإلسالم اإلمام  ،بل هو كذب عليهم ،منه ال يثبت عنهم امع أن كثري  

وما زال  –ريض اهلل عنهم أمجعني –الصحابة وقتاهلم الذهبي: تقرر الكف عن كثري مما شجر بني 

 ،ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب  ،يمر بنا ذلك يف الدواوين والكتب واألجزاء



بل إعدامه لتصفو القلوب وتتوفر عىل حب  ،فينبغي طيه وإخفاؤه ،وهذا فيام بأيدينا وبني علامئنا

وقد يرخص يف مطالعة  ،ني عن العامة وآحاد العلامءوكتامن ذلك متع ،الصحابة والرتيض عنهم

برشط أن يستغفر هلم كام علمنا اهلل تعاىل حيث يقول   ،ذلك خلوة للعامل املنصف العري من اهلوى

ياَم )  ِذيَن َسَبُقوَنا بِاأْلِ ْخَوانَِنا ال  نَا اْغِفْر َلنَا َوإِلِ ِذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهْم َيُقوُلوَن َرب  َعْل يِف َوال  ِن َوال جَتْ

ِذيَن آَمنُوا ُقُلوبِنَا ِغاًل  وجهاد َماء وعبادة  ،فالقوم هلم سوابق وأعامل مكفرة ملا وقع منهم ،(لِل 

 ممحصة ا.هـ 

 وأكثرهم ،اقلوب   األمة أبر ليجدهم وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول صحابة ألحوال املتدبر وإن  

 صىل اهلل رسول الوحي ومبلغ أظهرهم بني يتنزل الوحي وكان  نزيلالت شاهدوا فهم ،وعلام   افقه  

 نسأل .الرشيعة يف حجة قوهلم أن  إىل العلامء مجهور ذهب لذا ،إليه ينظرون  أمامهم وسلم عليه اهلل

 .أحب من مع املرء فإن  كرامته دار يف هبم جيمعنا وأن قلوبنا يف حبهم يزيد أن  اهلل

 

من ال علم له فألقى َمارضات مسجلة أمام املأل عام شجر بني الصحابة   زين الشيطان لبعض  :تنبيه

 ،وبيعت هذه املحارضات املسجلة فتناقلها الصغري والكبري من العوام اجلاهلني ،الكرام من فتن

فكم يف هذه املحارضات من قصص  ،فكان من جراء هذه املحارضات مفاسد ال يعلمها إال اهلل

وكم فيها من إفراح للفرقة  ،فيها من تقول وافرتاء عىل الصحابة األبرياءوكم  ،مكذوبة وضعيفة

إذ عقيدهتم مبنية عىل تكفري الصحابة  –رفضهم اهلل  –الضالة املخذولة أال وهم الشيعة الرافضة 

ويكفي املسلم الغيور عىل دينه أن يعلم بأن هذه الفرقة ترمي أمنا أم املؤمنني عائشة  ،واحلط منهم

!! فإياك ثم إياك أن تغرت بام !وأنه سيقام عليها حد الزنا يوم القيامة ،بالزنا –اهلل عنها  ريض –

 ا ذا دين رافع   اوكن فطن  ،فيظهرون املحبة وهم يبطنون البغضاء والعداوة ،عندهم من تقية ونفاق

 .-أعانك اهلل عليهم  –راية العداوة هلم غري مغرت بام يظهرون ويتصنعون 



 

 الدين عىل العظمى املفاسد من ذلك عىل يرتتب ملا ؛اخلروج عىل احلكام :األخطاء من -21

 وإنام ،املسلمني ودماء للدين احفظ   ذلك إىل املؤدي القول وال والقتل التفجري يصح فال  والدماء،

 ممااإل قال ،هلل واحلمد عليه ما اإلنسان قض فقد وإال استجيب فإن  األنفع باألسلوب  الدعوة

 يرون  ال أهنم السنة أهل مذهب من املشهور كان  وهلذا :)3/391) السنة منهاج ابن تيمية يف

 املستفيضة األحاديث ذلك عىل ّدلت كام ظلم فيهم كان  وإن  بالسيف وقتاهلم األئمة عىل اخلروج

 سلطان  ذي عىل خرجت طائفة يعرف يكاد ال ولعله - قال ثم - وسلم عليه اهلل صىل النبي عن

 كل أن إىل التنبه وينبغي هـ.أ أزالته الذي الفساد من أعظم هو ما الفساد من خروجها يف وكان  إال

فكن عىل حذر، وحاول أن جتمع بني إنكار املنكر  ،الكلمة مبدأه كان  بالسالح فعيل خروج

 فإن يف ،والدعاء هلم بالصالح واهلداية ،باألسلوب احلسن مع عدم التعرض للحكام أمام املأل

 .-هدانا اهلل وإياهم ملا فيه عز اإلسالم واملسلمني –صالحهم صالح العباد والبالد 

ألزمنا هبا الذي ألزمنا بالصالة والزكاة   اوليعلم كل مسلم متجرد من هواه أن للحكام علينا حقوق  

 :ومن حقوقهم ما ييل ،وعداوة الكفار أال وهو ربنا سبحانه وتعاىل ورسوله صىل اهلل عليه وسلم

ملا روى مسلم عن حذيفة أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال:   ،/ طاعتهم يف غري معصية اهلل1

عن عوف بن مالك قال: و " اسمع وأطع لألمري وإن رضب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع"

كره من معصية اهلل فلي اأال من ويل عليه وال فرآه يأيت شيئ   ":قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

 رواه مسلم.  "من طاعة اة اهلل، وال ينزعّن يد  ما يأيت من معصي

سعيد بن جبري  عن سعيد بن منصور يف سننهثبت عند  ،/ النصح هلم من غري تشهري بأخطائهم2

قال ابن عباس: إن خشيت أن يقتلك فال، فإن كنت   ؟قال: قلت البن عباس: آمر إمامي باملعروف

 ."وال تغتب إمامك ،ففيام بينك وبينه فاعال  



 

إال أنه ينبغي أن يعلم أن اجلهاد   ،اجلهاد مطلب رشعي قد تواترت النصوص به واحلث عليه  :تنبيه

يف هذه الواقعة إلعالء   –فمتى كان أنفع اختذ وسيلة  ،وسيلة من وسائل إقامة الدين يف األرض

 ،من باب الغايات املرادة لذاهتا من باب الوسائل ال افهو إذ   ،وإال انتقل إىل غريه –كلمة اهلل 

لذاته ملا صح تركه مقابل أخذ  اولو كان مراد   ،ويوضح ذلك أنه يصح تركه مقابل أخذ اجلزية

فإن كان اجلهاد أنفع وأنجع إلعالء كلمة اهلل يف  ،اجلزية، فهو مرشوع إلعالء كلمة اهلل يف األرض 

ويف املسألة تفصيل ال  .كلمة الطيبة أنفع تركوإن كان تركه إىل الدعوة وال ،األرض اختذ وسيلة

 .يناسب ذكره يف هذا املخترص

  

 من كثري انتشار املؤسف املحزن  ومن ،اهدم   الدين فإهنا هتدم البدع انتشار : األخطاء من -22

وسلم وزعم أنه صىل اهلل عليه  عليه اهلل صىل النبي بمولد االحتفال كمثل اإلسالمي العامل يف البدع

 رسول حيتفل به مل مما وغريها واملعراج اإلرساء وحادثة ،وسلم خيرج من قربه وحيض هذه املوالد

 الصلوات  أدبار اجلامعي الدعاء البدع ومن ،بعده من الكرام وال صحابته وسلم عليه اهلل صىل اهلل

 -البلدان بعض يف كام – اجلمعة يوم بعدها اجلمعة صالة مع الظهر وصالة امجاعي   القرآن  وقراءة

األبرار مع  صحابته وال وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول هبا يتعبد كل َمدثة يف الدين ومل وهكذا

 اخري   األعامل هذه تكون  كيف !!اعجب   فيا ،وال مانع يمنعهم وجود دافع يدفعهم للعمل هبا

 ؟عنها مقرصين أم هبا جاهلني أكانوا ؟معرضون  عنها وأصحابه وسلم عليه اهلل صىل اهلل ورسول

 .هسبحان هلل املرضية غري البدع من لكوهنا تركوها وإنام وحاشاهم كال

 ،وهل يف الدين بدعة حسنة ،وكم شاعت البدع يف أوساط املسلمني بحجة أهنا بدعة حسنة

 ،أخرجه مسلم من حديث جابر "وكل بدعة ضاللة  "ورسولنا صىل اهلل عليه وسلم يقول:



كل بدعة ضاللة وإن رآها " أنه قال: –ريض اهلل عنهام  – اهلل بن عمر ئي عن عبدوأخرج الاللكا

 ." الناس حسنة

المية أنه قد رست بني املسلمني دعوات مضلة تدعوا إليها مجاعات تسمي نفسها إس واعلموا

إىل التعاون وعدم العداء مع كل خمالف مهام كان خالفه بام  ن دعووأفراد يسمون أنفسهم دعاة ي

 وذلك أن املسائل املختلف فيها نوعان:   ،وهذا خطأ شنيع فيه لبس للحق بالباطل  .ه يعمل للدينأن

 ،ومثلها يعذر املخالف وال يغلظ عليه .وتسمى اجتهادية ،أحدمها: مسائل يسوغ اخلالف فيها

  .وأكثرها من املسائل الفقهية

ومثلها يشنع عىل املخطئ   ،مسائل خالفيةثانيهام: مسائل ال يسوغ اخلالف فيها ألهنا بدع وتسمى  

لكن   ،بل يعادى حتى يدعها عىل تفصيل ال يناسب ذكره يف مثل هذا املخترص ،وال يتعاون معه

ما ذم اخلوارج يف نصوص  من تلبيسهم وتذكر أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ااملهم كن حذر  

  .ل بدع استحقوا الذم والتنفريأه نرص الدين، إال ألن كوهنم كثرية مع إرادهتم

 

 – امنثور   ذكره سبق ما عىل زيادة  – فأذكر يف التوحيد قادحة انتشار كلامت  :األخطاء من -23

 . وقولاوال خيون أحد    اإذ اهلل سبحانه ال يظلم أحد    ،"خيونك اهلل " أو " يظلمك اهلل " القائل قول

البعث وأنه ال يشء بعد  إنكار  الكلمة هذه مدلول إذ ،وتهم عند " األخري مثواه إىل فالن  انتقل "

 " ،"جننت ريب  "وقول  ،إذ اهلل سبحانه هو املسلم ومنه السالمة "يسلم يل اهلل  "وقول  ،القرب

إذ الكفار أعداء   ،للكافر  "صديق يا" والقول ،وهذه كلامت كفر ألهنا قدح يف حق اهلل  "روعت ريب  

 اعرتاض هذا إذ ،بمصيبة املصاب  للرجل " يستاهل ما فالن  " وقول .أصدقاءلنا ولديننا فليسوا 

 وقول اهلل عىل إال تطلق ال خاصة تبارك لفظة إذ " فالن  علينا تبارك " وقول  .وقدره  اهلل قضاء  عىل

يلعن هذه   "وقول بعضهم    ،منه وال له عاصم وال اهلل يعصم اأحد   أنّ  هذا ظاهر إذ " هلل العصمة "



وهذا كله من سب الدهر الذي هو سب اهلل كام قال صىل اهلل عليه  "هذا اليوم  "أو  "ساعة ال

والعياذ باهلل   –وهذا بمد الباء معناه    ،يمد الباء  "اهلل أكبار  "  –خطأ    -وقول بعض املؤذنني    ،وسلم

ا ردة وخروج وهذ ،ولعن الدين والذات اإلهلية ،كام ذكر ذلك علامء الرشع واللغة ،اهلل طبل –

  .-ثبتنا اهلل عىل دينه  –من امللة 

وقد  ،والعجيب أن يصدر من بعض املنتسبني إىل اإلسالم لعن الرب جل جالله وعظم سلطانه

ُقْل َأبِاهلل ِ َوآَياتِِه َوَرُسولِِه ُكنْتُْم كفر اهلل املستهزئني فكيف بالسابني الذين هم أشد قال تعاىل ) 

( فام أعظم هذا اجلرم وما أعظم جلوس هذه  َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد إِياَمنُِكْم ال .َتْسَتْهِزُئونَ 

َل َعَلْيُكْم يِف اْلكَِتاِب َأْن إَِذا َسِمْعُتْم آَياِت اهلل ِ ُيْكَفُر هِبَا َوُيْسَتْهَزُأ هِبَا املجالس كام قال تعاىل )  َوَقْد َنز 

ُكْم إِذ  َفال َتْقُعُدوا َمَعُهْم َحت   ِه إِن   ( ِمْثُلُهمْ  اى خَيُوُضوا يِف َحِديث  َغرْيِ

 

صىل اهلل عليه وسلم فيام   عبد اهللقول نبينا َممد بن    اإن املتأمل يف هذه األخطاء ليدرك يقين   :اختام  

فإن   "كام بدأ فطوبى للغرباء  اوسيعود غريب    ابدأ اإلسالم غريب  "  رواه مسلم من حديث أيب هريرة:

بأهنم أهل   –  اوزور    اكذب    –دعاة الذين يدعون الناس إىل ترك هذه املخالفات املوبقات يوصفون  ال

وكل هذا من الظلم واجلور  ،بدعة وضاللة وبغض لألنبياء واملرسلني واألولياء والصاحلني

ورسوله وإال فإن هؤالء املنكرين هلذه املخالفات مل يزيدوا عىل طاعة اهلل    ،وتلبيس الشيطان ومكره

  .سبحانك هذا هبتان عظيم ؟فهل طاعة اهلل ورسوله بدعة وضاللة ،صىل اهلل عليه وسلم

  

 .وبركاته اهلل ورمحة عليكم والسالم 

  


