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مخالفات في التوحيد


أما بعد:
السالم عليكم ورمحة اهلل وبراكته
ّ ً
ُ
لكمات متعلقة بأعظم ما أمر
سطورها
فهذه وريقات حتمل
ٍ

اهلل به أال وهو توحيده ،و أعظم ما نىه اهلل عنه أال وهو اإلرشاك
به  ،وقد أسميتها «خمالفات يف اتلوحيد» وقد طبعت الطبعة
األوىل أكرث من نصف مليون وترمجت إىل لغات  ،وهذه اليت
بني يديك يه الطبعة اثلاثلة وفيها بعض الزيادات وقد أذنت
للك من أراد طباعتها سواء اكن للتجارة أو للتوزيع اخلريي
ً
برشط أال يغري من نصها شيئا .
أسأل اهلل بكرمه وفضله أن يتقبل هذا العمل وجيعل هل
القبول إنه الرب الرحيم سبحانه.
د.عبد العزيز بن ريس الريس
			
@dr_alraies
املرشف ىلع موقع اإلسالم العتيق
			
www.islamancient.com
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أيخ القارئ الكريم  ..إن من املعلوم عند أهل السنة
واجلماعة السائرين ىلع منهج السلف ؛ أن اهلل ما أرسل الرسل
وخلق اخللق إال للقيام باتلوحيد  ،وترك الرشك باهلل ونبذه ،
عدونا األكرب الشيطان ّ
ّ
الرجيم صار جيلب خبيله
فلما علم ذلك
ّ
َو َر ِجله لرصف عباد اهلل ىلع اختالف مستوياتهم عن تعلم
ً
اتلوحيد والقيام به داعة ومدعوين  ،علماء واعمة إال من رحم
اهلل ّ ،
فزين لدلاعة ترك ادلعوة إىل اتلوحيد حبجة أن ادلعوة إيله

ّ
تفرق الصف وتمزق الشمل  ،أو حبجة أن انلاس ال يتفاعلون
معه  ،أو أن انلاس ىلع دراية به .
ً
فيا عجبا ال ينقيض كيف نرتك دعوة انلاس للتوحيد تمساك
ً
ُ
لق األنبياء والرسل هلا باال ؟ أتدري ملاذا؟
بهذه احلجج اليت لم ي ِ
ألنهم علموا  -بما علمهم اهلل  -أن املقصد من دعوة انلاس

توحيد اهلل سبحانه  ،وال سبيل للنجاة إال سبيلهم -وسبيلهم
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واحد  -كما ﭧ ﭨ ﱫ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇﱪ  ،وهل وظيفة ادلاعة

الصادقني إال إحياء دعوة الرسل اليت يه توحيد اهلل ؟
ومما لبس به الشيطان ىلع العوام أن اتلوحيد معروف وأننا
موحدون فلم ّ
ادلعوة إيله؟
فيقال  :يا سبحان اهلل ! كيف هذا والكثري من ابلدلان
اإلسالمية وغري اإلسالمية قد لفها ظالم الرشك األكرب الرصاح
ً
كما سيأيت ّ .
ثم لو اكن الرشك معروفا فإننا ال نزال يف حاجة
إىل تذكره وإىل أن ندعو اهلل يلجنبناه  .إذ لن نكون اكخلليل
إبراهيم عليه السالم  ،ومع هذا قال داعيا ربه ﱫ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯﱪ  ،قال إبراهيم اتلييم رمحه اهلل :ومن يأمن
ابلالء  -أي الرشك  -بعد إبراهيم عليه السالم .رواه ابن أيب
حاتم وابن جرير الطربي .
ولن نكون كصحابة رسول اهلل ☺  -خري القرون -
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اذلين ال زال رسول اهلل ☺ يتعاهدهم باتلوحيد حىت يف

مرض موته ☺ .

ً
ّ
فيا أيها انلاس مجيعا هلموا إىل تعلم اتلوحيد وادلعوة إيله ،
ّ
وادلعوة إيله والقيام به سبب إلقامة دولة اإلسالم يف
فإن تعلمه

ادلنيا وبلوغ الفردوس يف اآلخرة ﭧ ﭨ ﱫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀ ﮁﮂ
ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﱪ.

ً
فإيلكـ  -أيهـا القـارئ املفضـال -شيـئا مـن أخطـاء بعـض

انلـاس يف توــحـيد الرب سبحانه نلتجنبها أمجعني ونلفوز برضوان
الرب الكريم.
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ً
 -1 من األخطاء /ما نراه منترشا يف أكرث ابلدلان
اإلسالمية من رصف العبادة لغري اهلل سبحانه كداعء األموات
الصاحلني وغريهم :
وسؤاهلم غفران اذلنوب  ،وكشف الكروب ،وحصول املطلوب
من ودل وشفاء مرض ٍ ،واكتلقرب إيلهم باذلبح وانلذر والطواف
والصالة والسجود  ،حىت إن قلوبهم تلخشع وعيونهم تلدمع
عند قبور هؤالء أكرث منها عند الصالة هلل والوقوف بني يديه،
بل وأكرث منها عند الطواف هلل حول الكعبة املرشفة  ،فيا هلل
العجب ! أما علم هؤالء أنهم بفعلهم هذا قد أحبطوا أعماهلم
إذ وقعوا يف الرشك األكرب ؟
واهلل تعاىل يقول  :ﱫ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﱪ ،ويقول
ﱫ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﱪ أي فال تعبدوا مع
ً
ً
ً
اهلل أحدا  ،إذ عبادة غري اهلل مع اهلل أيا اكن هذا املعبود نبيا
ً
ً
مرسال أو ملاك مقربا إرشاك مع اهلل يف أمر خاص باهلل اذلي هو
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الرشك األكرب اذلي قال اهلل عنه ﱫ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﱪ،
وقـال ﱫ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅ ﱪ  ،وقال ﱫ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﱪ  ،وقال ﱫ ﭗ ﭘ
ﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤ
ﭥ ﭦ ﱪ  ،نسأل اهلل السالمة والعافية.
ومن صور اذلبح لغري اهلل اذلي هو رشك أكرب اذلبح لسلطان
أو حاكم أو غريهما من املعظمني إذا زاروا مدينة أو دولة
ً
فيمر هذا املعظم يف سيارته فيذحبون هل متقربني شاة أو عجال
وهو مستمر يف طريقه .
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ّ
 -2 من األخطاء  /تفسري لكمة اتلوحيد (ال هلإ إال اهلل)
بأنه ال خالق إال اهلل وال قادر ىلع االخرتاع إال هو :
هذا اتلفسري قارص وخمالف ملا جاء يف الكتاب والسنة ،
يوضح ذلك أن اهلل أخربنا بأن كفار قريش ّ
مقرون بأنه هو
اخلالق الرازق املدبر كما ﭧ ﭨ ﱫ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﱪ ،فلو اكن هذا معىن لكمة اتلوحيد
ً
ً
لاكنوا مؤمنني وملا أبو نطقها وملا جعلوها شيئا عجابا كما قال
تعاىل عنهم ﱫ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﱪ  ،فإذا
يكون معناها ال معبود حق إال اهلل سبحانه وتعاىل ،وإفراد اهلل
بالعبادة هو اذلي أنكره كفار قريش وهو اليشء اذلي جعلوه
ً
عجبا فيكون هو معناها .
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 -3 من األخطاء /تمرير الرشك وابلدع باسم اتلوسل :
فإن اتلوسل اسم رشيع كما أمر اهلل باتلوسل إيله فقال
ﱫﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﱪ
والوسيلة يه القرىب والزلىف إىل اهلل بفعل الواجبات واملستحبات،
واتلوسل اذلي جاء به الرشع ثالثة أنواع ليس غري :
انلوع األول :اتلوسل بأسماء اهلل وصفاته كما ﭧ ﭨ

ﱫ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﱪ فيقول املسلـم يا رمحن
ارمحين .
انلوع اثلاين :اتلوسل باألعمال الصاحلة فيدعو املسلم ربه
ً
متوسال بعمله الصالح كقصة أصحاب الغار اثلالثة اليت حاكها
نلا رسول اهلل ☺  ،فلك داع اهلل بعمله الصالح حىت انفرجت
عنهم الصخرة وخرجوا من الغار كما أخرجه الشيخان عن ابن
عمر وكقوهل تعاىل ﱫ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﱪ فهذا
توسل باإليمان وهو عمل صالح .
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انلوع اثلالث :اتلوسل بداعء الرجل الصالح بأن يطلب ادلاعء
من الرجل الصالح اليح ال امليت كما أخرج الشيخان عن أنس
ً
أن رجال دخل املسجد يوم اجلمعة فقال :يا رسول اهلل هلكت
األموال وانقطعت السبل فادع اهلل عز وجل يغثنا  .وكما طلب
عمر بن اخلطاب –  – ادلاعء من أويس القرين كما
أخرجه مسلم  .وهذا خاص باليح ال امليت ذللك لم يثبت عن
الصحابة وال عن أحد أئمة السلف أنهم طلبوا من رسول اهلل
☺ ادلاعء بعد موته .
وكم استطاع الشيطان أن ينرش الرشك األكرب يف أوساط
املسلمني باسم اتلوسل والوسيلة  ،فاخندع بهذا خلق كثري ،
ً
ً
فهل تسمية ابلاطل باسم احلق جيعله حقا مقبوال ؟! .
بل وشاعت كثري من ابلدع باسم اتلوسل اكتلوسل جباه نبينا
حممد ☺ بل وردت يف ذلك أحاديث مكذوبة ىلع رسول اهلل

☺ كقول  « :إذا سأتلم اهلل فاسألوه جبايه فإن جايه عند اهلل

عظيم » ؛ وهذا كذب خمتلق ىلع رسول اهلل ☺ .
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 -4 من األخطاء الشنيعة /القول ىلع اهلل بغري علم :
فما أكرث املسلمني املتجارسين ىلع رشيعة رب العاملني بأن
قالوا فيها بغري علم بل بتوهم وعدم مباالة  ،وقد ذم اهلل هذا
ً
الفعل أشد اذلم وجعله كذبا عليه فقال:ﱫ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚﱪ،
ويتبع هذا اخلطأ تساهل كثريين يف أخذ ادلين عن لك أحد من
غري تمحيص وحتري فما إن خيرج أحد يف قناة فضائية أو غريها
إال وتراهم يتسابقون يف سؤاهل مع عدم معرفتهم به وقد أخرج
اإلمام مسلم يف مقدمته بصحيحه عن اإلمام حممد بن سريين
أنه قال :إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم.
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 -5 من األخطاء /الغلو يف حق انليب احلبيب حممد ☺:

ً
ً
ً
ً
فإن نلبينا حممد ☺ مزنلة عظيمة وماكنة رفيعة ال يبلغها أحد،

ال ملك وال إنس و ال جان  ،فهو صاحب الشفاعة وأكرث األنبياء
ً
تبعا يوم القيامة  ،وقد وصفه ربه بصفات عظىم منها قوهل سبحانه
ﱫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﱪ ،
ومن حرصه علينا أنه نهانا عن الغلو فيه كما روى ابلخاري
عن عمر بن اخلطاب –  – أن رسول اهلل ☺ قال:
«ال تطروين كما أطرت انلصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا:
عبد اهلل ورسوهل» فهو عبد  ،ال يشارك الرب يف يشء من
خصائصه كعلم الغيب وحنو ذلك  ،ورسول يبلغ دين اهلل كما
قال عن نفسه ☺ « :إنما أنا برش مثلكم أنىس كما تنسون».
أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود .
وإن من صور غلو بعض اجلهال فيه ☺ ما ييل :
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أ -اداعء أن رسول اهلل ☺ يعلم الغيب و أن ادلنيا خلقت

ألجله كما قال أحدهم .

يا أكرم اخللق ما يل من ألوذ به

سواك عند حلول احلادث العمم

فإن من جودك ادلنيا و َّ
رضتها

ومن علومك علم اللوح و القلم

ً
إن لم تكن يف معادي آخذا بيدي

ً
فضــال وإال فـقـل يا زلــة القدم

ب -طلب املدد و مغفرة اذلنوب منه ☺ وأن يدخله اجلنة،

وهذه األمور خاصة باهلل سبحانه ال يرشكه فيها أحد ،بل اكن
الرسول ☺ يرجو أن يدخله اهلل اجلنة برمحته  ،كما روى اإلمام

مسلم عن أيب هريرة أن رسول اهلل ☺ قال« :لن يدخل اجلنة

أحد منكم بعمله  ،قالوا :وال أنت يا رسول اهلل  ،قال :وال أنا
ّ
إال أن يتغمدين اهلل برمحة منه وفضل».
ج -طلب الشفاعة من رسول اهلل ☺ كقول بعضهم يف

طوافه أو سجوده  :يا رسول اهلل اشفع يل  ،وهذا من الرشك
األكرب ألنه من داعء غري اهلل فيما ال يقدر عليه إال اهلل .
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وهو عبادة والعبادة خاصة باهلل كما ﭧ ﭨ ﱫ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﱪ  ،وكم لبس علماء السوء ىلع كثريين وجوزوا
هلم هذا األمر يف رسول اهلل ☺ أو يف غريه بزعم أن األموات

يسمعون وكأنهم ال يقرؤون قوهل تعاىل ﱫ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﱪ .
د -السفر لقصد زيارة قربه ☺  ،وهذا منيه عنه باتفاق

الصحابة ؛ ملا روى الشيخان عن أيب سعيد اخلدري أن رسول
ّ
اهلل ☺ قال« :ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد :املسجد
احلرام واملسجد األقىص ومسجدي هذا»  ،فلك بقعة يسافر
إيلها لقصد اتلعبد حمرم بهذا احلديث إال املساجد اثلالث .

ً
وإنما يسافر للصالة بمسجده قصدا ثم يزار قربه ويسلم عليه
ً
تبعا -بأيب وأيم ☺.-
واعلم – أخا اإلسالم – أن ّلك حديث روي يف فضيلة شد
الرحال إىل قربه فهو ضعيف ال يصح عنه  ،كما صرّ ح بذلك مجع
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من األئمة  .أما السفر ألجل الصالة يف املسجد ثم زيارة قربه
ً
تبعا فهذا أمر مستحب .
ـه -اعتقاد أن فضيلة احلرم املدين بسبب وجود قرب
انليب ☺  ،وهذا خطأ فادح إذ إن رسول اهلل ☺ قد ذكر فضل
الصالة فيه قبل أن يموت .
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 -6 من األخطاء /إتيان السحرة والكهان والعرافني
وحنوهم وتصديقهم بما يقولون :
ّ
فإن هذا من الكفر بما أنزل ىلع حممد ☺ ملا ثبت أن
ً
ً
ّ
رسول اهلل ☺ قال« :من أىت عرافا أو اكهنا فصدقه بما يقول

فقد كفر بما أنزل ىلع حممد ☺».حديث صحيح  ،وقال اهلل

عز وجل ﱫ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﱪ ثم قال ﱫ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﱪ ،أي نصيب وحظ .
ً
وعجبا ألوئلك اذلين إذا أصابهم مرض يف أنفسهم أو
أزواجهم أو بنيهم سعوا طارقني أبواب السحرة والكهان
ً
ّ
والعرافني وحنوهم طلبا للشفا ! أرضوا بالشفاء يف دنيا اعجلة

االنقضاء ثم عذاب وبالء يف آخرة ال نهاية هلا ؟
ً
ً
أما علموا أن اهلل قد يبتيل العبد تمحيصا دلينه وتكفريا
ذلنوبه حىت يلىق اهلل ال ذنب هل  ،ثم يفوز برضوانه وجزيل فضله
وعطائه إن اكن من الصابرين ؟
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فاهلل اهلل بالصرب واملصابرة واستخدام الطرق الرشعية
للعالج اكلرقية املتضمنة كالم الرب سبحانه وداعءه وسؤاهل .

ً
وأخريا  ...إن للساحر أمارات يعرف بها  ،منها  :أنه يتمتم
بكالم ال يُدرى معناه  ،أو أن يسأل أسئلة ال فائدة منها مثل
ديك أو غريه يف أماكن
قوهل :ما اسم أمك ؟ أو يطلب منك ذبح ٍ
اخلالء أو غريها .
ثم ال يغرت بمن هذا حاهل ولو تسرت بلحية وتال بعض اآليات .
ومن الكهانة والعرافة الكفرية قراءة الفلجان (الفنجان)
واألبراج اليت توضع يف بعض املجالت أو تذاع يف بعض
اإلذااعت فتصديقها كفر ومطالعتها واستماعها ولو ىلع وجه
التسلية حمرم .
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ً
 -7 ومن األخطاء أيضا /ضعف عقيدة الوالء والرباء
اليت ملخصها حب أهل اإليمان بقدر طاعتهم للرمحن وبغض
ً
الكفار مطلقا :
أما أهل ابلدع والعصيان فعىل قدر بدعهم و معصيتهم ،
هذه يه العقيدة اليت كرث تقرير اهلل هلا يف كتابه والرسول ☺

يف سنته القويلة والفعلية فمن ذلكم قوهل تعاىل ﱫ ﮣ ﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯ ﮰﮱ
ﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜﯝﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﱪ.
فانظر  -يا راعك اهلل -كيف أن إبراهيم عليه السالم تربأ
من قومه وعشريته ومنهم أبوه  ،ولم يقترص ىلع ذلك بل زاد
وتربأ من معبوداتهم ثم جعل احلد اذلي تنتيه به هذه العداوة
وابلغضاء أن يؤمن قومه ومنهم أبوه باهلل وحده فال يرشكون

معه غريه سبحانه وتعاىل  ،ثم  -أعد انلظر -جتد أن اهلل جعل
فعل إبراهيم هذا أسوة حسنه ملن بعده .
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ومن اآليات اآلمرة بعداوة الكفار قوهل تعاىل ﱫ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﱪ فقد حرمت
الرشيعة الغراء مواالتهم ألمور كثرية منها:
ً
 أن مواالتهم سبب ألن يصري املسلم منهم  ،فحفظا دلينهأمر بمعاداتهم وعدم تويلهم .
 ومن أسباب حتريم مواالتهم أن الكفـار حريصونىلع إضالنلـا وجعلنا من أتباعهم ىلع دينهم ابلاطل قال
أصدق القائلني سبحانه ﱫ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮆ ﱪ.
فلما اكنت هذه حاهلم أمر بمعاداتهم املستلزمة للبعد عنهم
حىت ال يتمكنوا من إضالنلا جبعلنا من أتباعهم ىلع دينهم
الفاسد دنيا وأخرى  ،وقد قام رسونلا بهذا األمر أشد القيام
ً
ً
قوال وفعال  ،ولعيل أكتيف بثالثة أمور :
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األول  :ما رواه مسلم عن أيب هريرة ر أن رسول اهلل ☺

قال« :ال تبدؤوا ايلهود وال انلصارى بالسالم  ،وإذا لقيتم أحدهم
يف طريق فاضطروهم إىل أضيقه» .يعين ال تفسحوا هلم الطريق
ً
ّ
حىت يتجاوزوا فكيف إذا بمن يصدرهم يف املجالس ويعزهم
ويعظمهم ويهنئهم أيام أعيادهم .
ً
اثلاين  :إطالق األخوة ىلع الاكفر عموما ومنهم املستأمن
أو املعاهد  ،واعتقاد أن عداوة الكفار خاصة باحلريب وهذا
ً
ً
ً
خطأ ،بل العداوة للاكفر ألنه اكفر أيا اكن مستأمنا أو معاهدا
ً
أو حربيا فلكهم أعداء ألهل اإلسالم  ،واملسلم عدو هلم كما
ﭧﭨﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣ
ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﱪ،
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وبهذا يتبني جبالء بطالن ادلعوة اليت يدعيها بعضهم :من أن
عداوتنا مع ايلهود عداوة أرض  ،فمىت أرجعوا أرضنا انتهت
العداوة بيننا وبينهم  ،بل عداوتنا معهم عداوة دين وملة ،
ً
فإذا اغتصبوا شيئا من أرض املسلمني زادت عداوتنا هلم .
اثلالث :ما ثبت عند اإلمام أمحد وأيب داود عن ابن عمر
قال :قال رسول اهلل ☺« :من تشبه بقوم فهو منهم»  ،وهذا
التشبه املنيه عنه شامل للتشبه يف لك ما هو خاص بهم من
اتللكم بلغتهم  ،ولبس بلاسهم وقص الشعر كقصهم وحنو
ذلك مما هو منترش بني املسلمني  ،وقد قال عمر بن اخلطاب:
إياكم ورطانة األاعجم ودخول كنائسهم أيام عيدهم فإن
السخطة تزنل عليهم  .رواه ابليهيق وصححه اإلمام ابن تيمية
 رمحه اهلل  ، -ويا يلت األمر ىلع سوئه توقف عند هذا احلد ،بل ازداد وصار التشبه بهم يف كالمهم وغري ذلك ممدحة يمتدح
بها فإىل اهلل املشتىك  ،وإنا هلل وإنا إيله راجعون .
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وما أحسن ما قال أبو الوفاء ابن عقيل :إذا أردت أن تعرف
اإلسالم من أهل زمان فال تنظر إىل ازدحامهم عند أبواب
املساجد وال ارتفاع أصواتهم بلبيك ولكن انظر إىل مواطأتهم
ألعداء الرشيعة .
ً
وبعد هذا لكه لعله أتضح لك جليا فساد ادلعوة الشائعة
باسم ( تقريب األديان أو وحدة األديان ) اليت حقيقتها هدم
اإلسالم  ،ألن القرآن الكريم بينّ بوضوح أن األديان األخرى
اكيلهودية وانلرصانية بعد بعثة حممد ☺ أديان منسوخة
حمرفة كفرية  ،وذكر أن أهلها كفار كما قال أصدق القائلني
ﱫﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﱪ  ،وقال ﱫﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﱪ  ،وقال ﱫ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﱪ  ،فبعد بيان القرآن أن األديان
األخرى كفرية فليس بيننا وبينهم إال العداوة وابلغضاء مع
دعوتهم إىل نبذ دينهم وتركه إىل ادلين اإلساليم احلق .
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واعتقاد كفر ادلين انلرصاين وايلهودي ولك دين غري
اإلسالم ،بل من لم يكفرهم فهو اكفر مثلهم بإمجاع أهل العلم .
ومما خيالف عقيدة الوالء والرباء االنتماء إىل األحزاب
اإلحلادية اكلشيوعية والعلمانية والليربايلة والرأسمايلة
وابلعثية  ،بل بلغ احلال ببعضهم اتلفاخر بمنصبه وعضويته يف
هذه األحزاب الكفرية املنافية للرشيعة املحمدية .
ومع أهمية عقيدة الوالء والرباء إال أنه ال جيوز الغلو فيها
وجماوزة احلد اذلي حده اهلل .
ومن صور الغلو ما ييل:
أ) قتل املعاهد الاكفر من املستأمن وأهل اهلدنة والصلح ملا
ثبت يف ابلخاري عن عبداهلل بن عمرو أن رسول اهلل ☺ قال:
ً
«من قتل معاهدا لم يرح راحئة اجلنة  ،وإن رحيها يلوجد من
ً
مسرية أربعني سنة» ولك من دخل بالدا من بدلان املسلمني
ً
ً
ً
دخوال نظاميا يعترب معاهدا .
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ب) غدرهم وخيانتهم فإن اخليانة والغدر حمرمان حىت مع
الكفار ،أخرج مسلم عن حذيفة بن ايلمان قال  :ما منعين
ً
أن أشهد بدرا إال أين خرجت أنا وأيب حسيل قال :فأخذنا
ً
كفار قريش قالوا :إنكم تريدون حممدا ؟ فقلنا :ما نريده  ،ما
نريد إال املدينة  .فأخذوا منا عهد اهلل وميثاقه نلنرصفن إىل
املدينة وال نقاتل معه  .فأتينا رسول اهلل ☺ فأخربناه اخلرب .
فقال« :انرصفا  ،نيف هلم بعهدهم ونستعني اهلل عليهم» ويف
ً
ً
لفظ «تفيا هلم بعهدهم»  ،فمن دخل بالدهم دخوال نظاميا
فقد اعهدهم فال جيوز هل غدرهم وخيانتهم  ،وفرق بني اخلداع
والغدر فتنبه(((.
ً
ج) اعتقاد أن دفع املال للاكفر مطلقا خارم لعقيدة الوالء
والرباء  ،وهذا خطأ  ،بل هذا راجع للمصالح واملفاسد وفرق بني
ً
ً
( )1الغدر يف الرشع حمرم مطلقا حىت يف اجلهاد الرشيع فضال عن اجلهاد ابلديع فيف صحيح
مسلم عن بريدة قال رسول اهلل ☺ ( :اغزوا باسم اهلل قاتلوا من كفر باهلل اغزوا وال تغلوا وال
تغدروا ،)...وهو نقض للعهد واألمان  .وقد أمر اهلل باإليفاء بالعهود فقال :ﱫ ﮍ ﮎﮏﱪ خبالف
اخلدعة فيه جائزة يف مثل احلرب كما روى جابر بن عبداهلل ريض اهلل عنه يف الصحيحني عن رسول
اهلل ☺ أنه قال « :احلرب خدعة»  ،وال تكون مقابل أمان وعهد .
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ً
حالة القوة والضعف وحالة االختيار واالضطرار ،علما أن من
أصناف الزاكة اثلمانية (املؤلفة قلوبهم) وهم كفار .
د) اعتقاد جواز ظلمهم وأخذ أمواهلم  ،وهذا خطأ  ،بل إن
ً
الاكفر املظلوم تستجاب دعوته يف حق ظامله  ،ولو اكن مسلما ،
كما روى الشيخان عن ابن عباس أن رسول اهلل ☺ قال:
«واتق دعوة املظلوم فإنه ليس بينها وبني اهلل حجاب».
ً
تنبيه  /إن من أرسع انلاس إسالما هؤالء انلصارى ال سيما
العجم  ،فلو ضاعفنا اجلهود يف دعوتهم حلظينا بأجر هدايتهم.
واألنفع يف دعوتهم ابلداءة ببيان خطأ عقيدتهم يف اتلثليث،
ً
ً
فإنهم يدعون أنهم يعبدون إهلا واحدا  ،ويف الوقت نفسه
يعرتفون بعبادة ثالثة :األب واالبن وروح القدس  ،وبعضهم
يثلث بمريم  .فزعمهم اتلوحيد وعبادة ثالثة من اجلمع بني
الضدين الذلين ال جيتمعان  ،وهذا ما ال جواب عندهم عليه .
فجرب جتد ،فإن اتلجربة خري برهان .
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 -8 ومن األخطاء  /ذلكم ادلاء العضال وهو الرياء :
اذلي معناه :العمل الصالح من أجل انلاس  .ومن شدة
خطورته وخفائه خافه رسول اهلل ☺ ىلع صحابته كما ثبت

عند اإلمام أمحد عن حممود بن بليد قال« :أخوف ما أخاف
عليكم الرشك األصغر  ،فسئل عنه فقال :الرياء» .
أيها العقالء :إذا اكن رسول اهلل ☺ خيافه ىلع الصحابة

فكيف بنا حنن ؟ وإن من عالمة اإليمان اخلوف من الرياء
وإخفاء العمل وعدم إظهاره ،وإياك أن خيدعك الشيطان
ويدعوك لإلكثار من إظهار العمل حبجة تنشيطك غريك ،وإين
ألذكرك بما رواه مسلم عن أيب هريرة أن رسول اهلل ☺ قال:
«إن أول انلاس يقىض يوم القيامة عليه رجل استشهد فأيت به
ّ
فعرفه نعمه فعرفها قال :فما عملت فيها ؟ قال :قاتلت فيك حىت
ّ
استشهدت  ،قال :كذبت ولكنك قاتلت ألن يقال جريء فقد

قيل  ،ثم أمر به فسحب ىلع وجهه حىت أليق يف انلار  ،ورجل
تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأيت به ّ
فعرفه نعمه فعرفها قال:
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فما عملت فيها؟ قال :تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن  .قال:
كذبت ولكنك تعلمت العلم يلقال اعلم  ،وقرأت القرآن يلقال
هو قارئ فقد قيل  ،ثم أمر به فسحب ىلع وجهه حىت أليق يف
انلار  .ورجل وسع اهلل عليه وأعطاه اهلل من أصناف املال لكه
فأيت به ّ
فعرفه نعمه فعرفها قال :فما عملت فيها  .قال :ما تركت
من سبيل حتب أن ينفق فيها إال أنفقت فيها لك  .قال :كذبت ،
ولكنك فعلت يلقال هو جواد  ،فقد قيل ثم أمر به فسحب ىلع
وجهه حىت أليق يف انلار».
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 -9 من األخطاء املنترشة/ضعف عقيدة اتلولك ىلع اهلل:
ﭧ ﭨ ﱫﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﱪ  ،قال اإلمام

ابن القيم :فظهر أن اتلولك أصل جلميع مقامات اإليمان
واإلحسان وجلميع أعمال اإلسالم  ،وأن مزنتله منها كمزنلة
اجلسد من الرأس ا
.ـه

ً
وإن لضعف عقيدة اتلولك آثارا خطرية منها شدة اتلعلق
ً
باألسباب املادية فاملريض يشتد تعلقه بالطبيب متغافال عن
ً
رب الطبيب  ،وحمتاج املال يطلبه ولو اكن حمرما كأن يرسق أو
يعمل يف ابلنوك الربوية وهكذا ..

ً
وأخريا ...إياك أن تفهم أن ترك األسباب من حتقيق اتلوحيد
ً
كما تظن ذلك طائفة اغلطة  .بل اتلولك واتلوحيد حقا هو اجلمع
بني فعل األسباب واالعتماد ىلع رب األسباب سبحانه وتعاىل
قال اإلمام ابن القيم  :وأمجع القوم ىلع أن اتلولك ال ينايف القيام
باألسباب فال يصح اتلولك إال مع القيام بها وإال فهو بطالة
وتولك فاسد ا
.ـه
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 -10 من األخطاء الشائعة املنترشة يف بدلان املسلمني/
الغلو يف القبور  :وهذا هل صور شىت:
أ) إدخاهلا يف املساجد واعتقاد الربكة بوجودها فيه:
وهذا من ابلدع اليت ثبتت حرمتها بالرشع املطهر  ،فقد
ثبت يف الصحيحني عن اعئشة –  – أن أم سلمة
ذكرت لرسول اهلل ☺ كنيسة رأتها يف احلبشة  ،فقال رسول
اهلل ☺« :أوئلك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد
ً
الصالح بنوا ىلع قربه مسجدا وصوروا فيه تلك اتلماثيل،

أوئلك رشار اخللق عند اهلل»  ،وثبت يف الصحيحني عنها
أن رسول اهلل ☺ قال« :لعنة اهلل ىلع ايلهود وانلصارى اختذوا
قبور أنبيائهم مساجد».

ب) ابلناء ىلع القبور وجتصيصها  :ثبت يف صحيح مسلم
عن جابر بن عبداهلل –  – قال :نىه رسول اهلل ☺ أن

جيصص القرب وأن يقعد عليه وأن يبىن عليه  .فانظر – رمحك
اهلل – إىل هذا انلص الصحيح الرصيح عن رسول اهلل ☺ يف
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حتريم جتصيص القبور وابلناء عليها  ،وقارنه بواقع املسلمني –
هداهم اهلل – يف هذه األزمان املتأخرة .
واعلم – أخا اتلوحيد – أن الرشيعة حرمت ابلناء ىلع القبور
وجتصيصها والكتابة عليها؛ ألن هذه األفعال وسيلة من وسائل
الرشك -محاين اهلل وإياك من الرشك ولك وسيلة مؤدية إيله. -
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 -11 من األخطاء الشائعة بني املسلمني /اخلرز واخليوط
اليت يعلقها بعضهم ىلع رقبته أو يده أو بنيه زاعما ً أنها ترد ّ
الرش
عنهم وجتلب اخلري هلم :
وسبب كونها من قوادح اتلوحيد أن الرشيعة املحكمة املطهرة
ذمتها وحذرت منها فمن ذلك ما رواه اإلمام أمحد بإسناد ثابت
عن عقبة بن اعمر أن رسول اهلل ☺ قال« :من تعلق تميمة فقد

أرشك» .وقال ابن مسعود يف كالم هل :إن اتلمائم واتلولة رشك .
رواه أبو عبيد القاسم بن سالم بإسناد صحيح  .واتلميمة يه لك
ً
ما يتخذ تتميما للفائدة من خرز وحنوها وليست سببا يف ذلك .
ً
واعلم  -أخا اإليمان– أن كثريا من اتلمائم اليت يزعم أهلها

أنها من القرآن إذا كشفتها وجدتها ليست كذلك بل لكمات غري
مفهومة املعىن وإن كنت يف شك فجرب فاتلجربة خري برهان .

ً
وأخريا ...تذكر قول املوىل سبحانه ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﱪ.
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ّ
 -12 ومن األخطاء/الطرية :

ً
ً
ّ
ويه ما أمىض أو رد وليس سببا حقيقيا فيهما كمثل اذلي
يرتك فتح متجره ألنه ّ
صبح برؤية أعرج أو سماع صوت غراب،
ومن املعلوم أن رؤية األعرج أو سماع صوت الغراب ليس
ً
سببا ملنع الرزق ،أو حصول مصيبة فبهذا يعلم أن هذا الفعل
رشك باهلل ملا روى الشيخان عن أنس أن رسول اهلل ☺ قال:
«ال عدوى وال طرية ويعجبين الفأل» .قالوا :وما الفأل؟ قال:
«اللكمة الطيبة» وما رواه الرتمذي وصححه عن ابن مسعود أن
رسول اهلل ☺ قال« :الطرية رشك» فيتبني بهذا خطأ قول بعض
انلاس( :خري يا طري )  ،إذ مصدر هذه اللكمة من املتطريين

بالطيور .
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 -13 ومن األخطاء /اعتقاد أن اهلل يف لك ماكن :
وهذا بينّ

املصادمة للكتاب والسنة واإلمجاع والعقل

مستو
والفطرة ،فانلصوص متواترة ىلع أن اهلل فوق السماء
ٍ
ً
استواء يليق به سبحانه كما قال ﱫ ﮉ ﮊ ﮋ
ىلع عرشه
ﮌ ﱪ  ،يف سبع آيات وقال ﱫ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﱪ  ،وما ثبت يف صحيح مسلم من حديث
معاوية بن احلكم أن رسول اهلل ☺ قال للجارية :أين اهلل ؟
قالت :يف السماء  .ثم قال« :أعتقها فإنها مؤمنة» ّ ،
وادلايع إذا
ً
أراد ادلاعء رفع كفيه إىل السماء لكونه مستقرا يف نفسه أن
مواله سبحانه فوق السماء  ،ومعىن أنه سبحانه فوق السماء
أي أنه فوق مجيع املخلوقات والعاملني .

ً
أيها القراء الكرام :أيهما أعظم تزنيها للبارئ  :القائل بأنه
ً
ً
يف لك ماكن طاهرا اكن أو جنسا  ،أم القائل بأنه فوق العاملني
أمجعني ال حييط به يشء من خملوقاته سبحانه وتعاىل عما
يقول اخلاطئون .
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 -14 من األخطاء /احللف بغري اهلل :
اكحللف باألمانة أو انليب ☺ أو انلعمة أو الرشف أو العرض

وهذا لكه رشك ملا ثبت يف الصحيحني عن ابن عمر أن رسول
اهلل ☺ قال« :أال إن اهلل ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم فمن
ً
اكن حالفا فليحلف باهلل أو يلصمت» .
فبعد أن تبني لك أن احللف بغري اهلل رشك  ،فالواجب عليك
املبادرة برتكه وعدم التساهل يف أمره فإن ما وصف بأنه رشك
فهو من أعظم الكبائر .
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 -15 من األخطاء /ترك احلكم بما أنزل اهلل :
وتغيريه بالقوانني الوضعية سواء أكانت مقتبسة من بالد
الكفر أو غريه  ،ومثل ذلك ما تفعله بعض القبائل من
اتلحاكم إىل اعداتها  ،وأمور اتفقوا عليها ولك هذا حمرم

كما ﭧ ﭨ ﱫ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈ ﱪ  ،وسبب لضياع األمن وتدهور االقتصاد وهو دال

ىلع ضعف ادلين والعقل  .أما ادلين فألنه خمالفة هل وعصيان
للرب سبحانه وتعاىل؛ وأما العقل فألن رب البرش أعلم بما
ً
يصلح للبرش  ،فوضع أحاكما تناسبهم ،فكيف يرتكون حكمه
وينقادون حلكم برش مثلهم؟ نسأل اهلل أن يهدي حاكم
املسلمني للقيام برشع اهلل واتباع هدي رسول اهلل ☺  ،فإنه

عزهم دنيا وأخرى لو اكنوا يعلمون .

ومن العجيب – والعجائب كثرية – إزاحة وإبعاد دين اهلل
باسم ادلين  ،بأن يدىع إىل ادليمقراطية وتسىم إسالمية  ،وهذا
من الكذب ىلع الرشيعة املحمدية  ،ألن خالصة ادليمقراطية
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حكم الشعب بالشعب فما اختاره األغلبية حكم به ولو اكن
ً
خمالفا لرشع اهلل .
وهذا يف رشيعة اهلل كفر واهلل يقول ﱫ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﱪ سواء وافق عليه أغلب الشعب
أم لم يوافقوا .
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 -16 من األخطاء املنترشة بني املسلمني/ترك الصالة :
مع أن تركها كفر خمرج من امللة ،كما أمجع ىلع ذلك الصحابة
– حاكه غري واحد عنهم  -وقد روى جابر عن رسول اهلل ☺ أنه

قال« :بني الرجل والرشك أو الكفر ترك الصالة» أخرجه مسلم.

فإذا اكن هذا ذنب ترك الصالة فإىل مىت ال يزال طائفة من
َ
ّ
انلاس يرصون ىلع تركها حبجة أننا إذا كبرِ ت سننا سنصيل؟
أما يدري هؤالء أن من مات بعد بلوغه فهو متوعد بالكفر،
ً
وهذه احلجة اليت حيتجون بها لن تغين عنهم من اهلل شيئا؟
ﭧ ﭨ ﱫ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﱪ.

ومن عظيم إثم تارك الصالة أنه أعظم من قتل انلفس والزنا
قال اإلمام ابن القيم  :ال خيتلف املسلمون أن ترك الصالة
املفروضة عمدا من اعظم اذلنوب وأكرب الكبائر وأن إثمه عند
اهلل أعظم من إثم قتل انلفس وأخذ األموال ومن إثم الزنا
والرسقة ورشب اخلمر وأنه متعرض لعقوبة اهلل وسخطه وخزيه
يف ادلنيا واآلخرة ا
.ـه
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ّ
األخطاء/الترس ع يف اتلكفري :
 -17 من
وتكفري املسلم املعني أمر خطري ال يصار إيله إال بربهان
واضح كوضوح الشمس يف رائعة انلهار  ،ويلزم فيه توافر
الرشوط وانتفاء املوانع ويه باختصار:
أ-العلم  :وذلك بأن يعلم الشخص أن هذا العمل كفر
ّ
ويقابله من املوانع اجلهل فمىت حل اجلهل ارتفع اتلكفري قال
سبحانه ﱫ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﱪ،
فمن لم يتبينّ هل األمر فال تزنل نصوص الوعيد عليه .
ب  -قصد القول أو الفعل الكفري  :واملراد به تعمد
القول أو الفعل ويقابله من املوانع اخلطأ  ،أي أن يقع القول أو
الفعل دون قصد كسبق اللسان أو السهو ويدل هل قوهل تعاىل
ﱫ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﱪ  ،قال سبحانه يف
احلديث القديس« :قد فعلت» .رواه مسلم .
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ج -االختيار ويقابله من املوانع اإلكراه  :ﭧ ﭨ

ﱫﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﱪ.
د-عدم اتلأويل السائغ  :ويقابله من املوانع اتلأويل السائغ،
ّ
ويدل هل اتفاق الصحابة ىلع عدم تكفري اذلين استحلوا
اخلمر ألنهم تأولوا قوهل سبحانه ﱫ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﱪ  ،جبواز رشب
اخلمر مع اتلقوى واإليمان ،رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح.
ً
وإال فإن رشب اخلمر من الكبائر  ،فلوال أن عند هؤالء تأويال
لكفروا ؛ ألنهم استحلوا رشب اخلمر وهو من الكبائر .
وهذا لكه ألن اتلكفري حق هلل ومن لم يصب يف إطالقه فإنه
يعود إيله كما روى ابلخاري عن ابن عمر –  - أن
رسول اهلل ☺ قال « :من قال ألخيه يا اكفر إن اكن كما قال
وإال حارت عليه».
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ً
 Xوتنبه – أخا اإليمان – أن كون اليشء كفرا ال يلزم
منه تكفري فاعله إال بعد توافر الرشوط وانتفاء املوانع كما
ّ
يغنب عنك أن اذلي يقدر قيام احلجة
سبق فلم اتلعجل ؟ وال
هم أهل العلم ال لك أحد .
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 -18 من األخطاء /تأويل أسماء اهلل وصفاته املذكورة يف
القرآن الكريم وصحيح السنة انلبوية ىلع خالف ما ذكر اهلل
ورسوهل ☺ حبجة خشية تشبيه صفة اهلل بصفات املخلوقني :
فاهلل يقول عن نفسه ﱫ ﯯ ﯰ ﯱﱪ  ،واملؤولة يقولون
(ايلدان) بمعىن (القوتني) ألنا إذا قلنا هلل يدان شبهناها
بصفة املخلوق وهكذا ...فبحجة خشية التشبيه يؤولون صفة
اإلتيان والرمحة وغريها من صفات اهلل سبحانه  .وهذا خطأ
شنيع يف املعتقد ؛ ألنه ال يلزم من إثبات الصفة هلل ىلع ما يليق
به التشبيه  ،بل تثبت هذه الصفة ىلع ما يليق باهلل من غري
تشبيه  .فقول القائل :لإلنسان يدان وللحيوان يدان ال يلزم
ٌ
منه تشبيه يد احليوان بيد اإلنسان  ،بل لك يده حبسبه وهكذا –
وهلل املثل األىلع – إذا قلنا ىلع مقتىض ما أخرب اهلل عن نفسه:
هلل يدان ،فال يلزم من هذا تشبيهه باخللق ؛ ذلا مجع اهلل بني
إثبات صفتني هل مع نيف التشبيه فقال ﱫ ﭡ ﭢ ﭣﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﱪ.
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ثم إنه يلزم ىلع قول هؤالء املؤولة املعطلة أال تكون هلل
صفات  ،فعىل هذا شبهوه باملعدومات ،ففروا من يشء زعموه
ووقعوا فيما هو أسوأ منه !
فإىل مىت ال ينتيه أوئلك املؤولة عما هم فيه من حتريف
اللكم عن مواضعه واإلحلاد يف أسماء اهلل وصفاته ؟
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 -19 من األخطاء /ظن بعض املسلمني أنه ال يؤاخذ
بقول وفعل حمرم لصالح قلبه وباطنه – كما يزعم: -
َّ
وإذا أنكر عليه فعل حمرم رد بأن أهم يشء ما يف القلب،
وقلبه مؤمن ، ...وهذا االعتقاد خطأ زينه الشيطان اللعني
ٌ
يلهون اذلنوب واملعايص يف عيون عباد اهلل  ،وزعمه هذا مردود
من أوجه:
 /1ألن صالح الظاهر وابلاطن متالزمان ال ينفاكن  ،فمىت
ً
اكن الظاهر صاحلا اكن ابلاطن كذلك  ،والعكس بالعكس ؛
ذلا قال رسول اهلل ☺« :أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت
صلح اجلسد لكه وإذا فسدت فسد اجلسد لكه أال ويه القلب».

متفق عليه ،من حديث انلعمان بن بشري  ،فمن زعم صالح
ً
باطنه مع تلبسه باملعايص ظاهرا فهو خمطئ لبس عليه الشيطان.
 /2ما أخرج مسلم عن أيب هريرة أن رسول اهلل ☺

قال« :ال ينظر اهلل إىل صوركم وال إىل أجسامكم ولكن

ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم» فانلظر من اهلل إيلهما ال إىل
القلب وحده .
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 /3أن رسول اهلل ☺ أمر بإنكار املنكر عند رؤيته كما

أخرج مسلم عن أيب سعيد أن رسول اهلل ☺ قال« :من رأى
ً
منكم منكرا فليغريه بيده  ،فإن لم يستطع فبلسانه  ،فإن لم
يستطع فبقلبه  ،وذلك أضعف اإليمان»  ،ولو اكن فساد الظاهر
ً
ليس مهما مع صالح ابلاطن املزعوم ملا أمر باإلنكار عند
رؤية املخالفة الرشعية الظاهرة .
 Xفائــدة  /يردد طائفة من انلاس مقولة ( إن اإليمان يف
القلب فقط ) وهم يف هذا خمطئون خمالفون رصيح القرآن والسنة
املتواترة ومعتقد سلف األمة  ،فإن اإليمان عند أهل السنة
السائرين ىلع هدي السلف الصالح قول وعمل واعتقاد يزيد
بالطاعة وينقص باملعصية  ،كما أخرج مسلم عن أيب هريرة –
 – أن رسول اهلل ☺ قال »:اإليمان بضع وسبعون شعبة
أعالها قول ال هلإ إال اهلل  ،وأدناها إماطة األذى عن الطريق،
واحلياء شعبة من اإليمان « فيف هذا احلديث – وغريه كثري –
عدم حرص اإليمان يف االعتقاد (القلب ) بل جعل الطااعت
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القويلة كقول ( ال هلإ إال اهلل )  ،والطااعت العملية (كإماطة
األذى عن الطريق ) من اإليمان  ،بل والكفر األكرب عند أهل
السنة يكون بالقول كسب ادلين ولعنه أو اهلل تعاىل أو رسوهل
☺  ،وبالعمل كإهانة املصحف والسجود للصنم  ،واالعتقاد
ً
اكعتقاد أن أحدا يترصف يف الكون بدون اهلل سبحانه وتعاىل،
ﭧ ﭨ ﱫ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ

ﮋﮌﮍ ﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔ
ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﱪ  ،بل حىت اهلازل و املازح إذا ارتكب
ً
هذه املكفرات اعمدا كفر – والعياذ باهلل – كما كفر أوئلك
املستهزئون  ،وهذا بإمجاع أهل السنة .
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 -20 من األخطاء /ذكر ما شجر بني صحابة رسول اهلل
☺ بعد موته ونرش ذلك يف حمارضات اعمة :
وهذا خالف معتقد السلف الصالح ألن عقيدتهم اإلمساك
عما شجر بينهم واعتقاد أنهم جمتهدون ،فمن أصاب منهم فله
ً
أجران ومن أخطأ فله أجر واحد وأن هلم حسنات عظاما كفارة
لسيئاتهم املتعمدة  ،وقد أخرج الشيخان عن أيب سعيد أن رسول
اهلل ☺ قال « :ال تسبوا أصحايب فوا اذلي نفيس بيده لو أن
ً
أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه» ،
وإن نرش ما وقع بينهم يلوغر الصدور عليهم  ،ويقلل حمبتهم يف
ً
القلوب ،مع أن كثريا منه ال يثبت عنهم  ،بل هو كذب عليهم،
وما أحسن ما قال مؤرخ اإلسالم اإلمام اذلهيب :تقرر الكف
عن كثري مما شجر بني الصحابة وقتاهلم – ريض اهلل عنهم
أمجعني – وما زال يمر بنا ذلك يف ادلواوين والكتب واألجزاء،
ولكن أكرث ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب  ،وهذا فيما
بأيدينا وبني علمائنا  ،فينبيغ طيه وإخفاؤه  ،بل إعدامه تلصفو
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القلوب وتتوفر ىلع حب الصحابة والرتيض عنهم  ،وكتمان ذلك
متعني عن العامة وآحاد العلماء ،وقد يرخص يف مطالعة ذلك
خلوة للعالم املنصف العري من اهلوى  ،برشط أن يستغفر هلم
كما علمنا اهلل تعاىل حيث يقول ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖﭗ ﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﱪ  ،فالقوم هلم سوابق وأعمال
مكفرة ملا وقع منهم  ،وجهاد حماء وعبادة ممحصة ا .ـه
وإن املتدبر ألحوال صحابة رسول اهلل ☺ يلجدهم أبر
ً
ً
ً
األمة قلوبا  ،وأكرثهم فقها وعلما  ،فهم شاهدوا اتلزنيل واكن
الويح يتزنل بني أظهرهم ومبلغ الويح رسول اهلل ☺ أمامهم
ينظرون إيله  ،ذلا ذهب مجهور العلماء إىل أن قوهلم حجة يف

الرشيعة  .نسأل اهلل أن يزيد حبهم يف قلوبنا وأن جيمعنا بهم يف
دار كرامته فإن املرء مع من أحب .
 Xتنبيه  :زين الشيطان بلعض من ال علم هل فألىق
حمارضات مسجلة أمام املأل عما شجر بني الصحابة الكرام
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من فنت  ،وبيعت هذه املحارضات املسجلة فتناقلها الصغري
والكبري من العوام اجلاهلني  ،فاكن من جراء هذه املحارضات
مفاسد ال يعلمها إال اهلل  ،فكم يف هذه املحارضات من قصص
مكذوبة وضعيفة  ،وكم فيها من تقول وافرتاء ىلع الصحابة
األبرياء  ،وكم فيها من إفراح للفرقة الضالة املخذولة املعروفة
بسب الصحابة – قاتلهم اهلل – إذ عقيدتهم مبنية ىلع تكفري
الصحابة واحلط منهم  ،ويكيف املسلم الغيور ىلع دينه أن
يعلم بأن هذه الفرقة تريم أمنا أم املؤمنني اعئشة – 

– بالزنا ،وأنه سيقام عليها حد الزنا يوم القيامة !!! فإياك ثم
إياك أن تغرت بما عندهم من تقية ونفاق  ،فيظهرون املحبة وهم
ً
ً
يبطنون ابلغضاء والعداوة  ،وكن فطنا ذا دين رافعا راية العداوة
هلم غري مغرت بما يظهرون ويتصنعون – أاعنك اهلل عليهم .-
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 -21 من األخطاء  /اخلروج ىلع احلاكم :
ملا يرتتب ىلع ذلك من املفاسد العظىم ىلع ادلين وادلماء،
ً
فال يصح اتلفجري والقتل وال القول املؤدي إىل ذلك حفظا لدلين
ودماء املسلمني ،وإنما ادلعوة باألسلوب األنفع فإن استجيب
وإال فقد قىض اإلنسان ما عليه واحلمد هلل  ،قال اإلمام ابن
تيمية يف منهاج السنة ( :)391/3وهلذا اكن املشهور من مذهب
أهل السنة أنهم ال يرون اخلروج ىلع األئمة وقتاهلم بالسيف
ّ
وإن اكن فيهم ظلم كما دلت ىلع ذلك األحاديث املستفيضة
عن انليب ☺  -ثم قال  -ولعله ال يكاد يعرف طائفة خرجت

ىلع ذي سلطان إال واكن يف خروجها من الفساد ما هو أعظم
من الفساد اذلي أزاتله أ .ـهوينبيغ اتلنبه إىل أن لك خروج فعيل
بالسالح اكن مبدأه اللكمة  ،فكن ىلع حذر ،وحاول أن جتمع
بني إنكار املنكر باألسلوب احلسن مع عدم اتلعرض للحاكم
أمام املأل  ،وادلاعء هلم بالصالح واهلداية ،فإن يف صالحهم
صالح العباد وابلالد – هدانا اهلل وإياهم ملا فيه عز اإلسالم
واملسلمني. -
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ويلعلم لك مسلم متجرد من هواه أن للحاكم علينا حقوقا
ألزمنا بها اذلي ألزمنا بالصالة والزاكة وعداوة الكفار أال وهو
ربنا سبحانه وتعاىل ورسوهل ☺  ،ومن حقوقهم ما ييل:
 /1طاعتهم يف غري معصية اهلل  :ملا روى مسلم عن حذيفة
أن رسول اهلل ☺ قال« :اسمع وأطع لألمري وإن رضب

ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع»  ،و عن عوف بن مالك قال:
ً
قال رسول اهلل ☺ « :أال من ويل عليه وال فرآه يأيت شيئا من
ّ ً
يزنعن يدا من
معصية اهلل فليكره ما يأيت من معصية اهلل ،وال
طاعة» .رواه مسلم.
 /2انلصح هلم من غري تشهري بأخطائهم  :ثبت عند سعيد بن
منصور يف سننه عن سعيد بن جبري قال :قلت البن عباس :آمر
إمايم باملعروف ؟ قال ابن عباس :إن خشيت أن يقتلك فال،
ً
فإن كنت فاعال ففيما بينك وبينه  ،وال تغتب إمامك».
 Xتنبيه :اجلهاد مطلب رشيع قد تواترت انلصوص به
واحلث عليه  ،إال أنه ينبيغ أن يعلم أن اجلهاد وسيلة من وسائل
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إقامة ادلين يف األرض  ،فمىت اكن أنفع اختذ وسيلة – يف هذه
ً
الواقعة إلعالء لكمة اهلل – وإال انتقل إىل غريه  ،فهو إذا من
باب الوسائل ال من باب الغايات املرادة ذلاتها  ،ويوضح ذلك أنه
ً
يصح تركه مقابل أخذ اجلزية  ،ولو اكن مرادا ذلاته ملا صح تركه
مقابل أخذ اجلزية ،فهو مرشوع إلعالء لكمة اهلل يف األرض ،
فإن اكن اجلهاد أنفع وأجنع إلعالء لكمة اهلل يف األرض اختذ
وسيلة  ،وإن اكن تركه إىل ادلعوة واللكمة الطيبة أنفع ترك  .ويف
املسألة تفصيل ال يناسب ذكره يف هذا املخترص .
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 -22 من األخطــاء  /انتشــار ابلــدع فإنهــا تهــدم

ً
ادليــن هدمــا :
ومن املحزن املؤسف انتشار كثري من ابلدع يف العالم
اإلساليم كمثل االحتفال بمودل انليب ☺ وزعم أنه ☺ خيرج

من قربه وحيرض هذه املوادل  ،وحادثة اإلرساء واملعراج وغريها مما
لم حيتفل به رسول اهلل ☺ وال صحابته الكرام من بعده  ،ومن

ابلدع ادلاعء اجلمايع أدبار الصلوات وقراءة القرآن مجاعيا
وصالة الظهر مع صالة اجلمعة بعدها يوم اجلمعة – كما يف
بعض ابلدلان -وهكذا لك حمدثة يف ادلين ولم يتعبد بها رسول
اهلل ☺ وال صحابته األبرار مع وجود دافع يدفعهم للعمل بها
ً
ً
وال مانع يمنعهم  ،فيا عجبا !!كيف تكون هذه األعمال خريا
ورسول اهلل ☺ وأصحابه عنها معرضون ؟ أكانوا جاهلني
بها أم مقرصين عنها ؟ كال وحاشاهم وإنما تركوها لكونها من
ابلدع غري املرضية هلل سبحانه .
وكم شاعت ابلدع يف أوساط املسلمني حبجة أنها بدعة
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حسنة  ،وهل يف ادلين بدعة حسنة  ،ورسونلا ☺ يقول»:

ولك بدعة ضاللة « أخرجه مسلم من حديث جابر  ،وأخرج
الاللاكيئ عن عبداهلل بن عمر –  – أنه قال« :لك بدعة
ضاللة وإن رآها انلاس حسنة».
واعلموا أنه قد رست بني املسلمني دعوات مضلة تدعوا
إيلها مجااعت تسيم نفسها إسالمية وأفراد يسمون أنفسهم
داعة يدعون إىل اتلعاون وعدم العداء مع لك خمالف مهما اكن
خالفه بما أنه يعمل لدلين  .وهذا خطأ شنيع فيه لبس للحق
بابلاطل  ،وذلك أن املسائل املختلف فيها نواعن:
أحدهما :مسائل يسوغ اخلالف فيها  ،وتسىم اجتهادية .
ومثلها يعذر املخالف وال يغلظ عليه  ،وأكرثها من املسائل
الفقهية .
ثانيهما :مسائل ال يسوغ اخلالف فيها ألنها بدع وتسىم
مسائل خالفية  ،ومثلها يشنع ىلع املخطئ وال يتعاون معه،
بل يعادى حىت يدعها ىلع تفصيل ال يناسب ذكره يف مثل هذا
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ً
املخترص  ،لكن املهم كن حذرا من تلبيسهم وتذكر أن
رسول اهلل ☺ ما ذم اخلوارج يف نصوص كثرية مع إرادتهم
نرص ادلين ،إال ألن كونهم أهل بدع استحقوا اذلم واتلنفري .

56

مخالفات في التوحيد

 -23 من األخطاء  /انتشار لكمات قادحة يف اتلوحيد :

ً
فأذكر – زيادة ىلع ما سبق ذكره منثورا – قول القائل «اهلل
ً
يظلمك» أو « اهلل خيونك»  ،إذ اهلل سبحانه ال يظلم أحدا وال
ً
خيون أحدا .وقول «انتقل فالن إىل مثواه األخري» عند موته،
إذ مدلول هذه اللكمة إنكار ابلعث وأنه ال يشء بعد القرب،
وقول «يسلم يل اهلل» إذ اهلل سبحانه هو املسلم ومنه السالمة،
وقول «جننت ريب» « ،روعت ريب» وهذه لكمات كفر ألنها
قدح يف حق اهلل  ،والقول «يا صديق» للاكفر  ،إذ الكفار أعداء
نلا ودليننا فليسوا أصدقاء  .وقول «فالن ما يستاهل» للرجل
املصاب بمصيبة  ،إذ هذا اعرتاض ىلع قضاء اهلل وقدره .
وقول «تبارك علينا فالن» إذ لفظة تبارك خاصة ال تطلق
ً
ّ
إال ىلع اهلل وقول «العصمة هلل» إذ ظاهر هذا أن أحدا يعصم
اهلل وال اعصم هل وال منه  ،وقول بعضهم «يلعن هذه الساعة»

أو «هذا ايلوم» وهذا لكه من سب ادلهر اذلي هو سب اهلل كما
قال ☺  ،وقول بعض املؤذنني  -خطأ – «اهلل أكبار» يمد ابلاء ،
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وهذا بمد ابلاء معناه – والعياذ باهلل – اهلل طبل  ،كما ذكر ذلك
علماء الرشع واللغة  ،ولعن ادلين واذلات اإلهلية  ،وهذا ردة
وخروج من امللة – ثبتنا اهلل ىلع دينه .-
والعجيب أن يصدر من بعض املنتسبني إىل اإلسالم لعن الرب
جل جالهل وعظم سلطانه  ،وقد كفر اهلل املستهزئني فكيف

بالسابني اذلين هم أشد ﭧ ﭨ ﱫ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﱪ ،

فما أعظم هذا اجلرم وما أعظم جلوس هذه املجالس كما ﭧ

ﭨﱫﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ
ﯾ ﯿﰀ ﱪ.
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ً
 ختاما :

ً
إن املتأمل يف هذه األخطاء يلدرك يقينا قول نبينا حممد
بن عبداهلل ☺ فيما رواه مسلم من حديث أيب هريرة« :بدأ
ً
ً
اإلسالم غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوىب للغرباء» فإن
ادلاعة اذلين يدعون انلاس إىل ترك هذه املخالفات املوبقات
ً
ً
يوصفون – كذبا وزورا – بأنهم أهل بدعة وضاللة وبغض
لألنبياء واملرسلني واألويلاء والصاحلني  ،ولك هذا من الظلم
واجلور وتلبيس الشيطان ومكره  ،وإال فإن هؤالء املنكرين
هلذه املخالفات لم يزيدوا ىلع طاعة اهلل ورسوهل ☺  ،فهل

طاعة اهلل ورسوهل بدعة وضاللة ؟ سبحانك هذا بهتان عظيم .

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبراكته .
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