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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 فضائله ومسائل تتعلق به( )التوحيدحمارضة  

عاملنا ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره  إن احل

 إله إل اهلل وحده ل رشيك له  وأشهد أل من هيده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له  

 أما بعد:آله وصحبه أمجعني  سلم عليه وعىلوأشهد أن حممدا عبده ورسوله صىل اهلل و

يوم الحد احلادي عرش من حمارضة يف )التوحيد فضائله ومسائل تتعلق به( ألقيتها  فهذه  

 شوال لعام اثنني وأربعني وأربعامئة وألف من هجرة النبي صىل اهلل عليه وسلم. شهر 

 مقدمة املحارضة: 

أمر يف القران أمر بالتوحيد إن التوحيد من أجله أرسل اهلل الرسل ووضع الكتب بل أول  

( روى ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون  اعبدواأهيا الناس    قال تعاىل: )يا

 ابن أيب حاتم عن ابن عباس أنه قال: )اعبدوا ربكم( أي: وحدوا ربكم. 

قال تعاىل  وإن أول التوحيد  القران هو هني عن الرشك وهو ضد  )فال جتعلوا هلل :  هني يف 

 أندادا وأنتم تعلمون( 

  ومعرفة التوحيد  دراسة    أن يتعلموا وجيتهدوا يف  إذا عىل طالب العلم بل عىل مجيع املسلمني

 .  وهو الرشك ضده
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العلم لبد   التوحيد وحماربة الرشك بل  أن تكون أساس دعوهتم هي الدعوة إوطالب  ىل 

 الولء والرباء عىل ذلك اقتداءا باألنبياء واملرسلني. 
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 ه:األوىل: أمهية التوحيد وفضائل*املسألة 

 تعرف بعدة أمور منها: ما أمهية التوحيد؟-

لتوحيد مر باأتتجىل أمهية التوحيد بالنظر يف أعظم سورة يف القران وهي الفاحتة وفيها  -1

أهل التوحيد وعداء أهل الرشك قال تعاىل )غري املغضوب   ودعوة لولء  ’وهني عن الرشك  

عليهم ول الضالني( ومما فيها قوله سبحانه )إياك نعبد وإياك نستعني( أي لنعبد إل أنت 

 ل بك.ول نستعني إ

يغفر أن   يغفر هو الرشك كام يف قوله تعاىل )إن اهلل ل ن الذنب الوحيد الذي ل أوقد بني اهلل 

يف  وقعوا    ن األنبياء واملرسلني لو أبل بني سبحانه    دون ذلك ملن يشاء(  يرشك به ويغفر ما

) ولو أرشكوا    الرشك الذي هو ضد التوحيد حلبطت أعامهلم فكيف بغريهم! قال سبحانه

بط عنهم ما كانوا يعملون( بل إن اهلل قال خماطبا خري البرش وسيدهم نبينا وخليل اهلل  حل

 حممدا صىل اهلل عليه وسلم فقال )لئن أرشكت ليحبطن عملك ولتكونن من اخلارسين( 

 التوحيد هو الغاية التي خلق اهلل اخللق ألجلها: -2

ْنَس إِلَّ لَِيْعُبُدوِن ﴾ ]الذاريات:  قال اهلل عز وجل: ﴿ َوَما نَّ َواإْلِ  [. 56َخَلْقُت اْْلِ

 التوحيد هو حق اهلل عز وجل: -2
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عن معاذ بن جبل ريض اهلل عنه قال: ))كنت ِرْدَف النبي صىل اهلل عليه وسلم عىل محاٍر ُيقال  

، فقال: يا معاذ، هل تدري حق اهلل عىل عباده، وما حق العباد عىل اهلل؟ قلت: اهلل    له: ُعَفرْيٌ

ورسوله أعلم، قال: فإن حق اهلل عىل عباده أن يعبدوه، ول يرشكوا به شيًئا، وحق العباد 

 عىل اهلل ألَّ يعذَب َمن ل يرشك به شيًئا((.

فضائل    * من  واآلخرة  الدنيا  فخري  محيدة،  وآثار  عظيمة،  فضائل  له  التوحيد التوحيد 

 :وثمراته؛ ومن ذلك ما ييل

ر به السيئات: الت -1  وحيد يغفر اهلل به الذنوب ويكفِّ

ففي احلديث القديس عن أنس ريض اهلل عنه يرفعه: سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  

يقول: ))قال اهلل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني، غفرُت لك عىل ما كان فيك ول 

ستغفرتني، غفرُت لك ول أبايل، يا ابن أبايل، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك َعناَن السامء ثم ا

بُقراهبا  ألتيُتك  شيًئا،  يب  ترشك  ل  لِقيتني  ثم  خطايا  األرض  بُقراِب  أتيتني  لو  إنك  آدم، 

 مغفرًة((.

هذا هو جزاء التوحيد أن اهلل عز وجل يغفر به الذنوب، مهام يكون اإلنسان فعل من خطايا  

 له، إذا أتى بالتوحيد. ومعاٍص هلل عز وجل، يغفر له إن شاء أن يغفر 

 التوحيد أعظم أسباب دخول اْلنة والنجاة من النار: -2
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فعن عبادة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: ))من شِهَد أن ل إله إل  

اهلل ورسوله، وكلمته    اهلل وحده ل رشيك له، وأن حممًدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد

 وُروٌح منه، وأن اْلنة والنار حقٌّ أدخله اهلل من أي أبواب اْلنة الثامنية شاء(( ألقاها إىل مريَم  

ن عليه اآللم واملصائب: -3  التوحيد خيفف عن العبد املكارَه وهيوِّ

فبحسب كامل التوحيد واإليامن، يكون تلقي العبد للمكاره واآللم بقلب منرشح، ونفس 

 ملة. مطمئنة، وتسليم ورًضا بأقدار اهلل املؤ
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 *املسالة الثانية: ضابط التوحيد وضابط ضده وهو الرشك: 

 التوحيد هو : إفراد اهلل بام خيتص به 

 تسوية غري اهلل باهلل يف يشء من خصائص اهلل،  ويقابله الرشك وهو :

يُكْم بَِربِّ اْلَعاملَنِيَ }قال تعاىل   [ 98-97]الشعراء:{َتاهللَِّ إِْن ُكنَّا َلِفي َضاَلٍل ُمبنٍِي * إِْذ ُنَسوِّ

ِْم َيْعِدُلونَ   }وقال تعاىل   ويف الصحيحني من حديث ابن مسعود: سئل    {ُثمَّ الَِّذيَن َكَفُروا بَِرهبِّ

 "أن جتعل هلل ندا وهو خلقك"أي الذنب أعظم؟ قال:  النبي 

تسوية غري اهلل باهلل فيام هو خاص باهلل، ويقابله التوحيد وهو إفراد اهلل بام خيتص    :  إذن الرشك

به، لذا الرشك أعظم الظلم، والتوحيد أعظم العدل، وقد ذكر تعريف الرشك هبذا التعريف  

العلم كشيخ  باإلشارة مجع من أهل  أو  باملعنى  بام تقدم ذكره ذكر هذا  التوحيد  وتعريف 

ة يف كتابه )الستقامة( ومواضع من جمموع الفتاوى واإلمام ابن القيم يف اإلسالم ابن تيمي

 – رمحه اهلل تعاىل  -كتابه )مدارج السالكني( و)إغاثة اللهفان( وذكر هذا أئمة الدعوة 

عىل    رشحهالعالمة حممد بن صالح العثيمني يف رشحه عىل كتاب التوحيد ويف    وأيضا ذكره

 ثالثة األصول.
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 *املسألة الثالثة: أقسام التوحيد: 

 التوحيد أقسام ثالثة، توحيد الربوبية واأللوهية واألسامء والصفات، 

 اخللق والرزق واإلحياء واإلماتة. القسم األول: هو توحيد الربوبية هو إفراد اهلل بأفعاله ك

 و: إفراد اهلل بالعبادة، أي توحيد اهلل بأفعال العباد.القسم الثاين: هو توحيد األلوهية فه

 القسم الثالث: هو توحيد األسامء والصفات هو : إفراد اهلل بأسامئه وصفاته.

وقد ذكر هذا التقسيم ابن بطة وابن مندة وابن القيم وابن أيب العز وإمام الدعوة حممد ابن  

 عبدالوهاب وغريه من علامء الدعوة النجدية. 

 : انتنبيه-

توحيد  هو  رابع  قسم  للتوحيد  يذكر  ل  ملاذا  ويقول:  كالم  بعضهم  يورد  األول:  التنبيه 

 احلاكمية؟ فيقال: أن ذكر توحيد احلاكمية قسام رابعا من أقسام التوحيد خطأ ملا ييل: 

توحيد الذي  الاألمر األول: أن مفهوم التقسيم أن يكون القسم األول مغايرا للقسم الثاين و

يد احلاكمية يدخل يف توحيد الربوبية باعتبار الترشيع أن الذي حيلل وحيرم هو  يسمى بتوح

اهلل، هذا راجع إىل الربوبية إىل فعل اهلل، ويدخل فيه توحيد األلوهية باعتبار التعبد بأحكام 

إذن هو    اهلل يعني بأن حكم بقطع يد السارق إلخ..، التعبد هبا يرجع إىل توحيد األلوهية،

 سام التوحيد.راجع إىل أق
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األمر الثاين : مما يدل عىل أنه إذا أفرد قسم رابع أن هذا خطأ هو أن أول غلو حصل يف األمة  

الغلو فيام يسمى باحلاكمية وهو فعل اخلوارج، ، فلو  وحتزبت األمة من أجله هو بسبب 

 أفردت بقسم مستقل لزاد الغلو فيها ولصار مؤكدا للغلو يف هذه املسألة، 

 .(1)أن يفرد هذا النوع بقسم إذن ل يصح

الثاين: بعضهم    التنبيه  قسامنأذكر  التوحيد  توحيد    ن  ويشمل  وطلب  قصد  )توحيد 

وممن ذكر   وتوحيد معرفة واثبات ويشمل توحيد الربوبية واألسامء والصفات(  -األلوهية

وسواء التقسيم صار   هذا التقسيم ابن تيمية وابن القيم وابن أيب العز وصديق حسن خان.

ل باأللفاظ    املعاين  فال إشكال ألن املؤدى واملعنى واحد. فالعربة باملقاصد و أو ثالثيا    ثنائيا

 واملباين. 

 

 

 

 

 

 

 ( انظر رشح الدكتور عبد العزيز الريس لرسالة ثالثة األصول صويت ومفرغ. موقع اإلسالم العتيق  1
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 *املسألة الرابعة: أنواع الرشك: 

 الرشك نوعان، رشك أكرب ورشك أصغر،

 والرشك األكرب : هو تسوية غري اهلل باهلل يف يشء من خصائص اهلل.

 أما الرشك األصغر كل ما يسمى رشكا ومل يصل إىل حد الرشك األكرب.

خلص منهام  يقول الشيخ أمحد بن حجر ال بوطامي: )الرشك نوعان: أكرب وأصغر فمن  

لغري اهلل    له النار فالرشك األكرب: كالسجود  وجبت له اْلنة ومن مات عىل األكرب وجبت

والنذر لغري اهلل. واألصغر: كالرياء واحللف بغري اهلل إذا مل يقصد تعظيم املخلوق كتعظيم  

 (1) اهلل(

 حكم الرشك األكرب: -

الرشك األكرب خيرج عن امللة وصاحبه حالل الدم واملال. قال رسول اهلل صىل اهلل عليه  -1

قاتل الناس حتى يشهدوا ان ل إله إل اهلل وأن حممدا رسول اهلل .... فإذا ان أوسلم: )أمرت  

إل بحق اإلسالم وحساهبم عىل اهلل( البخاري    فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم  أخرجه 

 ومسلم

 عملون( ولو أرشكوا حلبط عنهم ما كانوا ي  ك األكرب حيبط مجيع األعامل: قال تعاىل )الرش-2

 

 . 39-38( رسالة تطهري اجلنان واألركان عن درن الرشك والكفران ألمحد ال بوطامي ص1



 مجع/حسن بن يوسف اإلدفوي ومسائل تتعلق به ائلهالتوحيد فض ة/حمارض

     

10 

 

يغفر لصاحبه إن مات عليه: يقول تعاىل )إن اهلل ل يغفر أن يرشك به    الرشك األكرب ل-3

 ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء( 

 فقد حرم اهلل  صاحبه خالد خملد يف النار: يقول تعاىل )إنه من يرشك باهللالرشك األكرب  -4

 عليه اْلنة ومأواه النار وما للظلمني من أنصار( 

 حكم الرشك األصغر: -

 ئر بعد الرشك األكرب. الرشك األصغر من أكرب الكبا-1

 ينقض التوحيد بل يتناىف مع كامله.  الرشك األصغر ل-2 

 .(1) الرشك األصغر ل حيبط مجيع العمل بل حيبط العمل املصاحب-3 

 

 

 

 

 

 

 صويف. التوحيد( للدكتور/عبدالقادر عطا   ( انظر رسالة )املفيد يف مهامت1
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قرون *املسألة اخلامسة: ينبغي أن نعلم حال كفار قريش مع أنواع التوحيد، فكفار قريش م

 (1)بتوحيد الربوبية لكن بقيدين:

َلْن ُيْبَعُثوا ُقْل َبىَل َوَريبِّ َلُتْبَعُثنَّ ُثمَّ  َزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا َأْن  }القيد األول: إل البعث والنشور،  

 [. 7]التغابن: {َلُتنَبَُّؤنَّ باَِم َعِمْلُتْم َوَذلَِك َعىَل اهللَِّ َِسريٌ 

القيد الثاين: أن هذا يف اْلملة ل يف التفصيل، فإن عندهم رشكا وهو رشك التامئم إىل غري 

لعز احلنفي يف  أشار إىل قيد يف اْلملة ابن أيب اذلك من الرشك وهذا رشك يف الربوبية، وقد  

 رشحه عىل الطحاوية. 

 أما موقفهم من توحيد األسامء والصفات: -

فهم مقرون بأسامء اهلل إل اسم الرمحن، وذلك ملا أنكروا اسم الرمحن أنكر اهلل عليهم، فدل 

أشار هلذا ابن كثري يف  هذا عىل أهنم لو كانوا منكرين غري اسم الرمحن ألنكر اهلل عليهم،  

َقاُلوا  }تفسريه وذكره الشيخ سليامن بن عبد اهلل يف مقدمة كتابه )تيسري العزيز احلميد( لذلك  

مْحَنُ  الرَّ َما }[، فرد اهلل عليهم بقوله  60]الفرقان:    {َوَما  ا  َأيًّ مْحََن  الرَّ اْدُعوا  َأِو  اْدُعوا اهللََّ  ُقِل 

 إذن يقرون باألسامء كلها إل اسم الرمحن، [.110]اإلرساء: {ْسنَىَتْدُعوا َفَلُه اأْلَْساَمُء احلُْ 

 

 انظر رشح الدكتور عبد العزيز الريس لرسالة ثالثة األصول صويت ومفرغ. موقع اإلسالم العتيق (  1
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أما الصفات فال يعرف عن العرب قط أهنم أنكروا صفة من صفات اهلل، ذكر هذا شيخ  

َفاِت    -رمحه اهلل تعاىل    -اإلسالم ابن تيمية   يف كتاب )الفتوى احلموية( فقال : ) بِِخاَلِف الصِّ

ُه مَلْ ُينْكِْر َشْيًئا ِمنَْها َأَحٌد ِمْن اْلَعَرِب (  َفإِنَّ

: فهم مرشكون فيه وهي املعركة التي كانت بني رسول اهلل   هيةأما ما يتعلق بتوحيد األلو

 وبني كفار قريش.صىل اهلل عليه وسلم 
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أم املرشكون    :  السادسة  *املسألة املعارصون  املتأخرون ومنهم  أهيام أشد رشكا املرشكون 

 ؟صىل اهلل عليه وسلم األولون الذين خرج فيهم رسول اهلل

 رين أشد من أوجه ذكرها أهل العلم: واْلواب: إن املرشكني املتأخ

األول- املرشكني الوجه  بخالف  والشدة،  الرخاء  يف  يرشكون  املتأخرين  املرشكني  أن   :

الرخاءألوا تعاىل    لني، فرشكهم كان يف  قال  الشدة،  اهللََّ }دون  َدَعُوا  اْلُفْلِك  يِف  َركُِبوا  َفإَِذا 

اُهْم إِ  يَن َفَلامَّ َنجَّ  [. 65]العنكبوت: {ونَ ىَل اْلرَبِّ إَِذا ُهْم ُيرْش كُ خُمْلِِصنَي َلُه الدِّ

 فدل هذا عىل أن رشك األولني كان يف الرخاء دون الشدة 

ون فرشك يف الرخاء والشدة، فهم إذن أشد وقد ذكر هذا اإلمام املجدد حممد بن أما املتأخر

 يف )القواعد األربع( ويف )كشف الشبهات(.  -رمحه اهلل تعاىل  -عبد الوهاب 

الثاين: أن املرشكني املتأخرين يعبدون الصاحلني ويعبدون الطاحلني كالبدوي، فال   الوجه-

يعرف عن البدوي إل أنه دخل املسجد فبال فيه فخرج، دخل املسجد يوم اْلمعة فبال فيه  

عيون  )قرة  كتابه  يف  حسن  بن  الرمحن  عبد  الشيخ  هذا  ذكر  عظموه،  مات  فلام  وخرج، 

 ينسب له صالح ول طالح كاألشجار واألحجار، املوحدين( أو يعبدون من ل 

ثالثةفإذن   يعبدون  املتأخرون  ل املرشكون  من  أو  الطاحلون  أو  الصاحلون  يعبد  أن  فإما   :

 خرون يعبدون هذه األصناف الثالثة  ينسب له صالح ول طالح، املتأ
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الح ول  أما املرشكون األولون فكانوا يعبدون الصاحلني وكانوا يعبدون من ل ينسب له ص

طالح، ل صالح ول فساد، لكن ما كانوا يعبدون الفاسدين كام يفعل املرشكون املتأخرون  

رمحه اهلل تعاىل    -بعبادهتم للبدوي، وقد ذكر هذا الفرق اإلمام املجدد حممد بن عبد الوهاب  

 يف كتابه )كشف الشبهات(.  -

الربوبي  الوجه- يف  حتى  يرشك  من  منهم  املتأخرين  أن  غالة  الثالث:  ذلك  يفعل  كام  ة 

وهذا   الكون  يف  يترصفون  والصاحلون  األولياء  وهم  األقطاب  أن  فيعتقدون  الصوفية، 

بخالف األولني فام كانوا يفعلون ذلك، وقد أشار هلذا الشيخ العالمة عبد الرمحن بن حسن 

 يف كتابه )قرة عيون املوحدين(.  -رمحه اهلل تعاىل  -

 تأخرين أولوا حتى األسامء والصفات،الرابع: أن املرشكني امل الوجه-

 فمنهم من ينكر األسامء والصفات كام هو حال اْلهمية . 

 ومنهم من أنكر الصفات كام هو حال املعتزلة إىل غري ذلك. 

 ون فكانوا عىل خالف ذلك كام تقدم ذكره.أما األول

اها أل ُيْعَبد إل  )ل إله إل اهلل( وأن مقتض  اخلامس: أن األولني كانوا يعرفون معنى  الوجه-

ٌء ُعَجاٌب }اهلل، لذلك قالوا  ا َواِحًدا إِنَّ َهَذا َلََشْ َة إهَِلً  [. 5]ص: {َأَجَعَل اآْلهِلَ
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املتأخرين فإهنم ل يعرفون معناها، لذا يقول أحدهم إله إل اهلل( وهو    وهذا بخالف  )ل 

وهذا بخالف    -ه وتعاىل  سبحان  -يذبح لغري اهلل وهو يدعو غري اهلل، وهو يستغيث بغري اهلل  

رمحه    -األولني فام كانوا عىل هذه احلال، وقد أشار هلذا اإلمام املجدد حممد بن عبد الوهاب  

 يف كتابه )كشف الشبهات(.  -اهلل تعاىل 

مخسة بني املتأخرين واألولني يف الرشك وأن املتأخرين أشد رشكا من    فهذه أوجه وفروق 

 األولني. 
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 : (1)يف التوحيد خطاءخالفات واألامل : *املسالة السابعة

األخطاء...ما-1 اهلل   من  لغري  العبادة  رصف  من  اإلسالمية  البلدان  أكثر  يف  منترشا  نراه 

وكشف الكروب وحصول   ’وسؤاهلم غفران الذنوبوغريهم  كدعاء األموات والصاحلني  

مرض وشفاء  ولد  من  والصالة -املطلوب  والطواف  والنذر  بالذبح  إليهم  وكالتقرب 

 والسجود. 

ول قادر عىل  )ل إله إل اهلل( بأنه ل خالق إل اهلل    من األخطاء...تفسري كلمة التوحيد-2

يوضح هذا أن اهلل  ملا جاء يف الكتاب والسنة    وهذا التفسري قارص وخمالفالخرتاع إل اهلل  

اخلالق الرازق املدبر كام قال تعاىل ) ولئن سألتهم    قريش مقرون بأن اهلل هو  اخربنا بأن كفار

اهلل(فلو كان هذا معنى كلمة التوحيد لكانوا مؤمنني ن  ليقول  من خلق الساموات واألرض

فراد اهلل بالعبادة إومعبود حق إل اهلل    فإذا يكون معناها الصحيح ل  وملا جعلوها شيئا عجابا 

 هو الذي أنكره كفار قريش وهو الَشء الذي جعلوه عجبا فيكون هو معناها. 

يمة ومكانة  فإن لنبينا منزلة عظ  يف حق النبي صىل اهلل عليه وسلممن األخطاء...العلو  -3

أكثر األنبياء تبعا  فهو صاحب الشفاعة ورفيعة ل يبلغها أحد ول ملك ول إنس ول جن  

القيامة   من  يوم  رسول  جاءكم  سبحانه)لقد  قوله  منها  عظمى  بصفات  ربه  وصفه  وقد 

 

مع ترصف يسري   العزيز بن ريس الريس جفظه اهلل.  دكتور/عبدنطر رسالة )خمالفات يف التوحيد( لل( ا 1

 واختصار
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انا عنتم حريص عليكم باملؤمنني رؤوف رحيم( ومن حرصه علينا هن  عزيز عليه ما  أنفسكم

أن رسول اهلل صىل  -ريض اهلل عنه-عن الغلو فيه كام روى البخاري عن عمر بن اخلطاب

عبداهلل   نا عبد فقولوا:أطرت النصارى ابن مريم إنام  أاهلل عليه وسلم قال)ل تطروين كام  

 ورسوله( فهو عبد ل يشارك الرب يف يشء من خصائصه كعلم الغيب ونحو ذلك. 

 تكون إل هلل كمثل:  الذين يصورون رسول اهلل بصور لوهؤلء من الصوفية 

كام قال    ن الدنيا خلقت ألجلهأالغيب و  ادعاء أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يعلم-

 أحدمها: 

 سواك عند حلول احلادث العمم  كرم اخللق ما يل من ألوذ بهأيا 

 فضال وإل فقل يا زلة القدم إن مل تكن يف معادي اخذا بيدي

 ومن علومك علم اللوح والقلم من جودك الدنيا ورضهتا فإن

احلالت   أضيق  يف  والعتامد  والرجاء  واللياذ  الدعاء  إخالص  األبيات:  هذه  فمضمون 

 وأعظم الضطرار لغري اهلل نعوذ باهلل ونربأ مما يقولون. 

ر خاصة  األمووأن يدخله اْلنة وهذه  الذنوب منه صىل اهلل عليه وسلم    طلب املدد ومغفرة-

بل كان رسول اهلل يرجو ان يدخله اهلل اْلنة برمحته. كام روى مسلم  باهلل ل يرشكه فيها أحد  
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حد منكم بعمله  أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: لن يدخل اْلنة  أيب هريرة  أعن  

 قال: ول أنا إل أن يتغمدين اهلل برمحة منه وفضل.رسول اهلل  قالوا ول أنت يا

فإن  فني ونحوهم وتصديقهم بام يقولون  من األخطاء...إتيان السحرة والكهان والعرا-4

ن رسول اهلل صىل اهلل  أهذا من الكفر بام أنزل اهلل عىل رسوله. ملا روى األربعة عن أيب هريرة  

   :عليه وسلم قال 

عل اهلل  صىل  حممد  عىل  أنزل  بام  كفر  فقد  يقول  بام  فصدقه  كاهنا  أو  عرافا  أتى  من  يه  ) 

 وسلم(حديث صحيح. 

ومن األخطاء ...ضعف عقيدة الولء والرباء: التي ملخصها حب أهل اإليامن بقدر  -5

 طاعتهم للرمحن وبغض الكفار ,أما أهل البدع والعصيان فعىل قدر بدعهم ومعصيتهم. 

 الشائعة يف بلدان املسلمني الغلو يف القبور وهذا له صور شتى:ومن األخطاء...-6

ثبتت حرمتها  -1 التي  البدع  فيه: وهذا من  بوجودها  الربكة  املساجد واعتقاد  إدخاهلا يف 

عنها اهلل  ريض  عائشة  عن  الصحيحني  يف  ثبت  فقد  املطهر  ذكرت  -بالرشع  سلمة  أم  أن 

وسلم عليه  اهلل  صىل  اهلل  عليه -لرسول  اهلل  صىل  اهلل  رسول  فقال  احلبشة  يف  رأهتا  كنيسة 

ف "وسلم:   مات  إذا  الصالح  أولئك  الرجل  مسجدا  أيهم  قربه  عىل  بنوا  الصالح  العبد  و 

وثبت يف الصحيحني عنها ان رسول    "وصوروا فيه تلك التامثيل أولئك رشار اخللق عند اهلل

 "لعنة اهلل عىل اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد"اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال:  
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 اهلل  ريض – يف صحيح مسلم عن جابر بن عبداهلل  البناء عىل القبور وجتصيصها: ثبت  -2

ن يقعد عليه وأن يبنى  أهنى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن جيصص القرب و)قال:    -عنه

 . (عليه

ومن األخطاء...الشائعة بني املسلمني: اخلرز واخليوط التي يعلقها بعضهم عىل رقبته  -7

اخلري هلم. فقد هنى النبي صىل اهلل عليه وسلم بنيه زاعام أهنا ترد الرش عنهم وجتلب    يده أو  أو

 . محد بإسناد ثابت عن عقبة بن عامر )من تعلق متيمة فقد أرشك(أ رواه  ييف احلديث الذ

ومن األخطاء اعتقاد أن اهلل يف كل مكان: وهذا خطأ فاهلل فوق السامء مستو عىل عرشه   -  8

استواء يليق به سبحانه كام قال ) الرمحن عىل العرش استوى(. واألدلة كثرية عىل ضالل  

 هذا القول. 

ومن األخطاء تأويل أسامء اهلل وصفاته املذكورة يف القران وصحيح السنة عىل خالف  -9

)    . فاهلل يقول عن نفسه هلل ورسوله بحجة خشية تشبيه صفة اهلل بصفات املخلوقنيذكر ا  ما

مبسو يداه  يدان  بل  هلل  قلنا  إذا  ألنا  )القوتني(  بمعنى  يقولون)اليدان(  واملؤولة  –طتان( 

شبهناها بصفة املخلوق ...فبحجة خشية التشبيه يؤولون كثري من صفات اهلل.   -بزعمهم

يليق به التشبيه. قال   د: ألنه ل يلزم من إثبات الصفة هلل عىل ماشنيع يف املعتق  وهذا خطأ

 تعاىل )ليس كمثله يشء وهو السميع البصري( 
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للحيوان يدان ل يلزم منه تشبيه يد احليوان بيد اإلنسان بل كل   و  فمثال: اإلنسان له يدان

 - وهلل املثل األعىل-يداه بحسبه
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 تركهم الدعوة إىل التوحيد:  عالمات أهل البدع عدم اعتناؤهم بل : من الثامنة*املسألة 

وهذا جتده ملموسا اليوم يف اْلامعات والفرق املخالفة ملنهج أهل السنة واْلامعة )كجامعة  

 ومجاعة اإلخوان املسلمني وغريهم من اْلامعات املنحرفة عن الرصاط املستقيم(-التبليغ

 التوحيد وحماربة الرشك من خصائص منهج أهل السنة واْلامعة. فالدعوة إىل 
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 : مؤلفات نافعة يف التوحيد: التاسعة*املسألة 

 وهذه املؤلفات تقسم عىل طريقتني:

متون  - هبااألوىل:  يتدرج  التي  ورشوحاهتا  اإلمام    علمية  كرسائل  العلم  طالب 

عبد بن  األربع الوهاب)  املجدد/حممد  األصول-القواعد  التوحيد  -ثالثة  كشف  -كتاب 

وأفضل  -الشبهات مؤلفاته.  من  وغريها  اإلسالم(  بني  الفضل   و  خترصةامل رشوحات 

باز والفوزاناوسعة رشوحات)املتوسطة وامل ابن  الرجوع  ابن عثيمني   -لعالمة  ( فيحسن 

 .إليها وضبطها

أو  - أبواب  بطريقة  التوحيد  املأالثانية: كتب مجعت مسائل  التوحيد  سائل  هم  يطريقة يف 

 خمترصة وسهلة:

كتاب اإلرشاد إىل صحيح العتقاد للعالمة الفوزان. وهذا كتاب مفيد لطالب العلم -1

 ولغريه.

 ورسائل التوحيد املخترصة للعالمة ابن باز. وغريهم من العلامء -2

العلم ينفعن  هذا ويف اخلتام أسأل اهلل يل ولكم  الصالح وأن  ي وإياكم هبذه  النافع والعمل 

املحارضة وأن جيعلنا مجيعا دعاة توحيد وسنة إنه الرمحن الرحيم وصىل اهلل وسلم عىل نبينا  

 حممد صىل اهلل عليه وسلم.


