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له ن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك الحمد هلل رب العالمٌن, وأشهد أ
 وبعد: وأشهد أن دمحماً عبده ورسوله

على التوحٌد كتبته أرجو به النجاة فً الدنٌا واآلخرة زبدة  تابفهذا ك
غرار كتاب التوحٌد لشٌخ اإلسالم اإلمام المجدد دمحم بن عبد الوهاب 

الذي ال أعلم له نظٌراً فً بابه, وقد جعل هللا لهذا  ـ رحمه هللا ـ النجدي
الكتاب قبوالً عظٌماً, ودفع هللا به عن كثٌر من أهل األرض شراً 

, وحفظه الكبار والصغار, وشرحه عظٌماً, وتربى علٌه أجٌال ثم أجٌال
) ومن سن سنة حسنة كان له أجرها  ٔ مكبار علماء العصر ومن قبله

 (. ذلك من أجورهم شٌئاً وأجر من تبعه ال ٌنقص 
اإلمام من بٌان أنواع  ذلك كتابً هذا بما اعتنى بهوقد اعتنٌت فً 

تراجمه, وأوردت  لبعض األبواب بمثل ضاده, بل ترجمتالتوحٌد وما ٌ
ما رأٌته مناسباً , وزدت فً تلك األبواب ً أوردهاكثٌراً من األدلة الت

المستطاع, وجئت بأبواب  رمن األدلة, ونقصت واعتنٌت بترتٌبه قد
حماٌة لجناب التوحٌد  جدٌدة تدعو الحاجة فً الوقت الحاضر إلٌرادها

 الدعوة إلى علم أنٌُ لِ ووقلبه, وأهله, وهللا من وراء لسان كل عبد 
ً وإن اختلفت بلدانهم  دٌدنالتوحٌد والسنة المحضة  أهل السنة جمٌعا

: الكتاب وألوانهم وألسنتهم وأزمانهم, فإنهم ٌنهلون من معٌن واحدٍ 
 .والسنة على فهم سلف األمة

 
 إن ٌختلف ماء الوصال فماؤنا

 
 عذب تحدر من غمام واحد 

 
 بٌننـاأو ٌختلـف نسب ٌؤلـف 

 
 دٌـن أقـمـنـاه مقــام الوالـد 

 
   

                                                 
1 

ػهٗ يجًٕػة يٍ طهثة انؼهى انذٍٚ كإَا ٚذضزٌٔ  ٔنٙ تذًذ هللا شزح ػهٗ ْذا انكتاب انؼظٛى أيهٛتّ -

ْـ.4747دزسٓا هللا_ ػاو  –درٔسٙ تذار انذذٚج تذياج 
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ً لوجهه, وأن   أسأل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن ٌجعله خالصا
, إنه خٌر مسئول ومأمول ه القبولل ٌنفع به كما نفع بأصله, وأن ٌجعل

 وصلى هللا وسلم وبارك على نبٌنا دمحم وعلى آله وصحبه.
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الربوبٌة توحٌد باب ما جاء فً

و ٗٙٔاألنعام: ڇ  ائ           ائ  ائ  ائ  ائ  ائې  ى   ى  ڇ تعالى  هللا قال
  ڌڇ   ڍ  ڍ  ڌژ  تعالى وقال ٕالفاتحه  ژپ  پ  پ  پ  ژ  تعالى ل قا

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ژ  تعالى وقال 69 انرعذ   ژ

  ژڌ    ڎ    ڌڇ  ڍ  ڍ ڇ   ڑڈ  ڈ  ڍ   ڍ      ڇ  ڇ  ڑ  ڌڎ  ڌ  ڎڇ  ڇ

ۉ  ې  ې      ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ى  ى  ې  ې    ې  ې  ى  ژ  تعالى وقال ٌٖونس
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 ٌٖٔونس  ژ  ائ  ائ  ائ  ائائ  ائ   ائائ     ائ  ائ  ائ  ائ  ائى  
ہ  ہ    ہڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀژ  تعالى وقال

 .97غافر .ژھ  ھ  ھ   ے    ھہ

و إفراد هللا بالخلق والملك والتدبٌر ونحو ذلك من فتوحٌد الربوبٌة ه
وهذا التوحٌد هو بوابة توحٌد األلوهٌة وقد كان  معانً الربوبٌة

المشركون مقرٌن به وهو حجة علٌهم ولم ٌخرجوا به من الشرك فهذا 
وهو حجة على من  التوحٌد وإن كان البد منه إال إنه ال ٌكفً وحده

 .أنكر توحٌد األلوهٌة
 

 
 
 

  األلوهٌة توحٌد فً ما جاء ببا

ڇ  ڇ  ڎ  ڎ  ڌ    ڇچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇژ  ل هللا تعالىقا

 .69انىحم .ژڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ          ڇ  ڍ  ڍ    ڍڌ   ڈ  ڈ  ڍ

ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ   ٹ   ٹ   ٹ        ٹ  ڤ   ڤ  ژ  تعالى وقال

 .ژ  ائۅ  ى  ى  ې    ې  ې  ې  ى  ى   ۋ  ۋ  ۅ ژ  تعالى وقال 58األوبياء .ژ

ڤ  ڤ  ڦ  ژ  ل رسول ٌفتتح دعوته لقومه بقولهوكان ك ٘ٗالزخرف 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ژ  تعالى وقال 9٘األعراف  ژڦ   ڦ  ڦ   چ  

قال رسول هللا  :عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قالٔ 56انبقرة   ژۀ  ہ  

أخزجّ انثخار٘  .ء إخوة لعالت أمهاتهم شتى ودٌنهم واحد (ملسو هيلع هللا ىلص: ) األنبٌا

  .5698ٔيسهى تزقى  6776تزقى 
فتوحٌد األلوهٌة هو إفراد هللا بالعبادة فال ٌصرف شًء منها لملك 

نبً مرسل وال لغٌرهما من اإلنس والجن واألشجار لمقرب وال 
تبه وهو وهذا التوحٌد هو الذي بعث هللا به رسله وأنزل به ك واألحجار

الفارق بٌن الموحدٌن والمشركٌن وكانت الخصومة بٌن الرسل 
  .وأممهم  فٌه ال فً توحٌد الربوبٌة
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 توحٌد األسماء والصفاتباب  
 ما جاء فً أسماء هللا 

ڇ  ڇ  ڇ         ڎ    ڇڃ  چ  چ  چ   چ  ڃچ  چ  چ  ڃ  ڃژ  ل هللا تعالىقا

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڍڇ  ڇ   ڑ  ڑ    ڇ  ڇ ژ تعالى وقال 8ٓٔاألعراف  ژ

ہ  ھ   ھ    ہٹ  ۀ   ۀ    ہ    ہژ  تعالى وقال ٓٔٔاإلسراء  ژ  ڳڎ  ڳ

ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ې  ې  ژ  تعالى وقال 8طه     ژ

  ائ   ائائ   ائى     ىۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ى  ى  ې  ې  ې   ې  ٴۇۉ  ۉ       ې  ې

 .57-56انحشر .ژ    ائ       ائ      ائ  ائائ   ائ  ائ  ائ  ائ

 
 عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص قال: و
ً مئة إال واحد ) من أحصاها دخل الجنة (  اً إن هلل تسعة وتسعٌن اسما

 .5922ٔ يسهى تزقى  2645أخزجّ انثخار٘ تزقى 
 وعن عبد هللا بن مسعود رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا

إنً عبدك  ) ما أصاب أحداً قط هٌم وال حزن فقال: اللهم علٌه وسلم:
ً   ,ناصٌتً بٌدك ,أمتك ك ابندعب ابن ً   ,حكمك ماٍض ف  عدل ف

أو علمته أحداً من  ,بكل اسم هو لك سمٌت به نفسك أسألك ,قضاؤك
أن  ,به فً علم الغٌب عندك أو استأثرت ,أو أنزلته فً كتابك ,خلقك

 ,وذهاب همً ,وجالء حزنً ,ونور صدري ,ربٌع قلبً تجعل القرآن
قال: فقٌل: ٌا رسول هللا   همه وحزنه وأبدله مكانه فرحاً.إال أذهب هللا
 أال نتعلمها؟ 
/ 4أخزجّ أدًذ فٙ انًسُذ )  ٌنبغً لمن سمعها أن ٌتعلمها ( فقال: بلى

644/6245.)           
اه به م  ى به نفسه أو سَ م  ما سَ هللا إال ب ًمِّ سَ وحقٌقة هذا الباب أن ال نُ 

وننزه  ء هللاوال نلحد فً أسما ,ال نتجاوز القرآن والحدٌث ,رسوله ملسو هيلع هللا ىلص
   .هللا عن النقائص والعٌوب

                         

                 

 جاء فً صفات هللا ما 
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   ٿٿ        ٿ ڤ ژ  تعالى وقال ٓٙالنحل  ژ  ڱڳ  ڳ  ڱژ  ل هللا تعالىقا

 .66انشورى .ژٿ     ٹ  ٹ  

بعث رسول هللا صلى هللا علٌه  )عن عائشة رضً هللا عنها قالت:و
وسلم رجالً على سرٌة وكان ٌقرأ ألصحابه فً صالته فٌختم بقل هو 

سلوه ألي شًء ٌصنع  فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبً ملسو هيلع هللا ىلص فقال: هللا أحد,
فقال صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها, ألنها  ذلك؟ فسألوه فقال:

                . 346ٔيسهى تزقى  2628أخزجّ انثخار٘ تزقى  أخبروه أن هللا ٌحبه ( النبً ملسو هيلع هللا ىلص:
 أسس: ةكز على ثالثتروهذا الباب ٌ

 .اإلثبات بال تمثٌل األول:
 التنزٌه بال تعطٌل. الثانً:
 دراك كٌفٌة صفات هللا.قطع الطمع عن إ الثالث:

: الرحمن على العرش استوى, كٌف رحمه هللا  وقد سئل اإلمام مالك
فأجاب: االستواء معلوم, والكٌف مجهول, واإلٌمان به  استوى؟

 واجب, والسؤال عنه بدعة.
وحقٌقة هذا الباب أن ال نصف هللا إال بما وصف به نفسه أو وصفه به 

تمثٌل, ال ر تحرٌف وال تعطٌل, ومن غٌر تكٌٌف وال رسوله ملسو هيلع هللا ىلص, من غٌ
 .نتجاوز القرآن والحدٌث

 
 

 صفات هللا ما جاء فً بعض
 صفة العلو:

چ  چ  ڃ  ڃ  ژ  وقال تعالى ٗالشورى   ژڈ   ڈ    ائژ  تعالى هللا قال

 .69نمهك ا.ژ

 أٌن هللا؟ )وعن معاوٌة بن الحكم السلمً أن رسول هللا قال للجارٌة:
قال: أعتقها  قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول هللا. السماء.قالت: فً 
               . 862أخزجّ يسهى تزقى  (. فإنها مؤمنة

 
 :االستواءصفة 

وقد ورد ذكر االستواء على  ٘طه   ژڍ     ڇ  ڇ  ڑ  ژ قال هللا تعالى 

 فً سبعة مواضع فً كتاب هللا.العرش 
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 صفة الكالم:

وقال  ٙالتوبة   ژ  ائ  ائ   ائ  ائ  ائ  ائى  ى  ې  ې   ژ  تعالى: هللا قال
 .68انفتح .ژ  ائائ  ائ   ائ  ائ  ائژ  تعالى

 صفة الٌدٌن:

  ائ  ائ  ائ  ائ  ائائ  ائ   ائ  ائى    ىى  ې  ې  ې  ېژ  قال هللا تعالى

  ېٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ى  ى  ې   ژ  وقال تعالى ٗٙالمائدة  ژ  ائائ       ائ

 .58ص ژ

ل هللا صلى هللا وعنهما قال: قال رسعن عبد هللا بن عمرو رضً هللا و
) إن المقسطٌن عند هللا على منابر من نور عن ٌمٌن  علٌه وسلم:

 وا (ل  ٌعدلون فً حكمهم وأهلٌهم وما وُ  الرحمن وكلتا ٌدٌه ٌمٌن, الذٌن
 .4352أخزجّ يسهى تزقى 
 صفة النزول:

 :رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال: قال 
) ٌنزل ربنا تبارك وتعالى كل لٌلة إلى السماء الدنٌا حٌن ٌبقى ثلث 
اللٌل اآلخر فٌقول: من ٌدعونً فأستجٌب له ومن ٌسألنً فأعطٌه 

 .283ٔيسهى تزقى  4478أخزجّ انثخار٘ تزقى ومن ٌستغفرنً فأغفر له (

 

 صفة الرحمة:
ٿ   ٹ  ٹ            ژ وقال تعالى 8٘الكهف  ژ  ےھ   ھ  ھ  ےژ  تعالى هللا قال

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ى  ژ  وقال تعالى .ٙ٘ٔاألعراف اآلٌة   ژڤ  ڤ    ڤ    ٹٹ

 .5غافر  ژى   

دم على النبً ملسو هيلع هللا ىلص بسبً فإذا امرأة من عن عمر رضً هللا عنه قال: قُ و 
ً فً السبً أخذته فألصقته ببطنها  السبً تبتغً إذا وجدت صبٌا

أترون هذه المرأة طارحة ولدها  )ول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:وأرضعته, فقال لنا رس
 قلنا: ال وهللا وهً تقدر على أن ال تطرحه. فً النار؟

أخزجّ انثخار٘ تزقى  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: هلل أرحم بعباده من هذه بولدها ( فقال

 .5287ٔيسهى تزقى  8444
قال رسول هللا صلى هللا وعن جرٌر بن عبد هللا رضً هللا عنه قال: 

أخزجّ   علٌه وسلم: ) من ال ٌرحم الناس ال ٌرحمه هللا عز وجل (

  .5644 ىٔيسهى تزق 9146انثخار٘ تزقى
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 رؤٌة المؤمنٌن لربهم الكرٌم ٌوم القٌامة:

 ٖٕ-ٕٕالقٌامة  ژپ  ٹ    ٹ    ٹ   ٹ      ڤ  ڤ         ژ  قال هللا تعالى 
 .606األوعاو  ژ  ڤٹ  ڤٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ژ وقال تعالى

وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال: ) قالوا: ٌا رسول هللا هل نرى 
قال: هل تضارون فً رؤٌة القمر لٌلة البدر لٌس فً  ربنا ٌوم القٌامة؟
قال: هل تضارون فً رؤٌة الشمس فً الظهٌرة  سحابة؟ قالوا: ال.

تضارون فً قال: فوالذي نفسً بٌده ال  لٌست فً سحابة؟ قالوا:ال.
ٔ  9826أخزجّ انثخار٘ تزقى  رؤٌة ربكم إال كما تضارون فً رؤٌة أحدهما (

 ٔانهفظ نّ 5493يسهى تزقى 
 
 
 

  باب ال ٌعلم الغٌب إال هللا
  ائ     ائ  ائ  ائ  ائائ   ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائژ  هللا تعالىل قا

  ائ   ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ        ائ  ائڈ  ڈ  ی  ي    ائ  ائ  ائائ

ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ژ  وقال تعالى 85األوعاو  .ژ  ائ          ائ  ائ  ائ

  ى عن المالئكةعالوقال ت ٘ٙالنمل  .ژچ  چ      چ  چ    ڦڤ  ڦ  ڦ   ڦ

عه  وقال تعالى .65 انبقرةڇڍ  ڇ  ڇ  ڑ        ڍڇ   ڇ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڈ  ڈژ 

األعراف . ژ  ٹٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ڤ              ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿژ  وبيىا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
  ائ   ائڈ  ڈ  ی  ي      ائ  ائ  ائ  ائژ  ى عن الجنوقال تعال 88ٔ

   ائ  ائ   ائ  ائ      ائ   ائ  ائ    ائ    ائ  ائ  ائ  ائائ  ائ  ائ

 .67سبأ  ژ  ائ  ائ  ائ

ومن هذه اآلٌات تعلم أن األنبٌاء والمالئكة والجن ال ٌعلمون الغٌب, 
  فً األرض.وال ٌعلمه أحد من الخلق فً السماوات وال

عن عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما قال: قال رسول هللا صلى هللا و
) مفاتح الغٌب خمس ال ٌعلمها إال هللا ال ٌعلم ما تغٌض  علٌه وسلم :

ما فً غد إال هللا, وال ٌعلم متى ٌأتً المطر  وال ٌعلم ,إال هللا ماألرحا
 ٌعلم متى , والأحد إال هللا, وال تدري نفس بأي أرض تموت إال هللا

 .2624أخزجّ انثخار٘ تزقى   (تقوم الساعة إال هللا
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وبهذا تعرف كفر من ادعى علم الغٌب, وكفر من زعم أن األئمة 
واألولٌاء ٌعلمون ما كان وما ٌكون, وأنه ال ٌخفى علٌهم شًء, وأنهم 

 ٌعلمون متى ٌموتون, وأنهم ال ٌموتون إال باختٌارهم.

 

 

  قول هللا تعالىو دةما جاء فً العبا باب
 ژچ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ژ 

ڻ      ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ    ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںژ  تعالى وقوله

ٿ  ٿ  ژ  تعالى وقوله ٖٕاإلسراء  ژہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  

 .69انىساء  ژ  ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱژ تعالى وقوله ٘الفاتحة  ژٿ  ٿ  

 عنه قال: كنت ردف رسول هللا صلى هللا ضً هللاعن معاذ بن جبل رو
عُفٌر.قال: فقال: ) ٌا معاذ! أتدري ما  علٌه وسلم على حمار ٌقال له

حق هللا على العباد وما حق العباد على هللا؟ قال: قلت: هللا ورسوله 
 أعلم.

به شٌئاً. وحق  قال: فإن حق هللا على العباد أن ٌعبدوا هللا وال ٌشركوا
قال قلت: ٌا  من ال ٌشرك به شٌئاً. ى هللا عز وجل أن ال ٌعذبالعباد عل

أخزجّ انثخار٘  رسول هللا! أفال أبشر الناس؟ قال: ال تبشرهم فٌتكلوا (

 .61ٔيسهى تزقى  5389تزقى 
: العبادة اسم جامع لكل ما ٌحبه هللا وٌرضاه من   قال شٌخ اإلسالم

 .(5/617ٖٔ انكثزٖ )انفتا األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة.اهـ
 
 

                               

 باب فً أركان العبادة
 الركن األول: غاٌة الحب.

چ   ڇ  ڇ  ژ  وقال تعالى ٗ٘المائدة  ژۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ژ  قال تعالى 

 .698انبقرة  ژ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڑ  ڑ   ڍڇ  ڇ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڈ       ڈ
 القنوط. الركن الثانً: الخوف المجرد من

آل عمران   ژٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ        ڤژ  قال تعالى

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ژ  وقال تعالى ٖالمائدة  ژ  چڃ  ڃ  ڃژ  وقال تعالى 658
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        ۉ        ۉ ې   ې ڭڭ     ڭ   ڭ ۓ ۓ ےے ھ  ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڇوقال تعاني 52فاطر  ژ   ېى  ى

 .86انزمر .ڇ

 
 : الرجاء المقرون بالعمل.لثالركن الثا

 ژۋ  ۋ  ۅ    ٴۇے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ې  ې  ۉ  ۉ  ې   ېژ  قال تعالى

  ائ  ائ   ائ  ائ  ائ  ائ  ائې  ې     ې  ى  ى  ژ  لىوقال تعا 8ٕٔالبقرة 

            ائ  ائژ  وقال تعالى 85اإلسراء   ژ  ائ          ائ  ائ  ائ   ائ  ائائ

 .660انكھف .ژ  ائ  ائ    ائ  ائ  ائ  ائ  ائ    ائ  ائ   ائ    ائ

 ً الرجاء  ٌستلزموالخوف  ,فالرجاء ٌستلزم الخوف ولوال ذلك لكان أمنا
   ائ  ائ  ائ  ائې  ې   ى  ى  ژ  وٌأساً. قال تعالى ولوال ذلك لكان قنوطاً 

ڈ    ڈ       ی    ائائ   ائ   ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائائ  ائ  ائ    ائ

انسجذة  ژڳ  ڱ  ڱ   ڎ  ڎ   ڳ  ڳ  ڳ ژ  وقال تعالى 9الزمر   ژي  

69. 
  :قال شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة رحمه هللا

السلف: من عبد هللا بالحب وحده فهو زندٌق, ومن  قال من قال من 
عبد هللا بالخوف وحده فهو حروري, ومن عبد هللا بالرجاء وحده فهو 

 اهـ.موحد , ومن عبد هللا بالحب بالخوف والرجاء فهو مؤمنمرجئ

 (.5/665)انفتأٖ انكثزٖ 
 
 

 باب ما جاء فً التوكل
 ٖٕالمائدة  ژ  ائ            ائ  ائڈ  ی  ي  ژ  الىـــــــــتع ل هللااـــق
ژ  تعالى وقال 8٘الفرقان  ژٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ژ  تعالى الـــــــوق

ڌ  ڌ  ڎ     ڎ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ       ٹ   

 .6انطالق  ژ  ھہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھژ  لىتعا وقالالشعراء  ژۀ  

آل  ژ  ائ  ائ  ائ  ائژ  عن ابن عباس رضً هللا عنه قال:و

قالها إبراهٌم علٌه السالم حٌن ألقً فً النار, وقالها دمحم  7ٖٔعمران
  ژ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائڈ  ڈ  ی  ي        ائ  ائژ  ملسو هيلع هللا ىلص حٌن قالوا

                      .7896تزقى أخزجّ انثخار٘  7ٖٔآل عمران 
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وعن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا 
كما  معلٌه وسلم: ) لو أنكم كنتم توكلون على هللا حق توكله لرزقك

 5677أخزجّ انتزيذ٘ تزقى  ٌرزق الطٌر تغدوا خماصاً وتروح بطاناً (.
ٔ

 

على عهد النبً صلى هللا  وعن أنس رضً هللا عنه قال: ) كان أخوان
علٌه وسلم, فكان أحدهما ٌأتً النبً ملسو هيلع هللا ىلص واآلخر ٌحترف, فشكى 

أخزجّ انتزيذ٘ فٙ سُُّ  المحترف أخاه إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص فقال: لعلك ترزق به(.

 5678تزقى 
ٕ

 
وحقٌقة التوكل: صدق اعتماد القلب على هللا فً جلب المنافع ودفع 

 مضار مع األخذ باألسباب المأذون بها شرعاً.ال
 
 

 إلى التوحٌد باب الدعوة

ڑ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڑڈ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڈڇ  ڇ   ڎ  ڎ  ڌ     ڌژ  تعااالى قااال هللا

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  چ   چ  ژ  تعاااالى لقااااو 8ٌٓٔوساااف  ژڌ  

ڈ  ڍ      ڍ   ڌ  ڌ  ڈ   ڎچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڎ

 .ٗٙآل عمران   ژ

وعن ابن عباس رضً هللا عنهما أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لما بعاث معااذاً إلاى 
) إنك تقدم على قوم أهال كتااب فلاٌكن أول ماا تادعوهم إلٌاه  الٌمن قال:

  .44ٔيسهى تزقى2624أخزجّ انثخار٘ تزقى  جل ( الحدٌث.عبادة هللا عز و
 :9ٔبرقم ومسلم 8ٕٗٗبرقم وفً رواٌة للبخاري

 فاادعهم إلاى أن ٌشاهدوا ) إنك ستأتً قوماً من أهل الكتاب فاإذا جئاتهم
 رسول هللا, فإن هم أطاعوا لك باذلك فاأخبرهمأن ال إله إال هللا وأن دمحماً 

فااإن هاام  ,أن هللا قااد فاارض علااٌهم خمااس صاالوات فااً كاال ٌااوم ولٌلااة
م صاادقة تؤخااذ ماان أطاااعوا لااك بااذلك فااأخبرهم أن هللا قااد فاارض علااٌه

بااذلك فإٌاااك وكاارائم  فااإن هاام أطاااعوا لااك ,فتاارد علااى فقاارائهم أغنٌاائهم

                                                 
4

ردًّ هللا انٕادػٙ يقثم  انؼالية شٛخُاقال ٔفٙ صذٛخ انتزيذ٘  ٔصذذّ انؼالية األنثاَٙ ردًّ هللا 

 دسٍ نغٛزِ. 439فٙ انصذٛخ انًسُذ تزقى 
5

ردًّ  انٕادػٙ يقثمانؼالية  شٛخُاصذذّ فٙ صذٛخ انتزيذ٘ ٔ ٔصذذّ انؼالية األنثاَٙ ردًّ هللا 

 .59هللا فٙ انصذٛخ انًسُذ تزقى 
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واتق دعوة المظلوم فإنه لٌس بٌنه وبٌن هللا حجااب ( واللفاظ  ,أموالهم
 .للبخاري

 ):قاال ٌاوم خٌبار وعن سهل بن ساعد رضاً هللا عناه أن رساول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ٌحاب هللا ورساوله   فاتح هللا علاى ٌدٌاهألعطٌن هذه الراٌاة غاداً رجاالً ٌ

وٌحبااه هللا ورسااوله. قااال: فبااات الناااس ٌاادوكون لٌلااتهم أٌهاام ٌعطاهااا, 
أن ٌعطاهااا  كلهاام ٌرجااو علااى رسااول هللا ملسو هيلع هللا ىلص افلمااا أصاابح الناااس غاادو

؟ فقٌل: هاو ٌشاتكً عٌنٌاه. قاال: فأرسالوا أٌن علً بن أبً طالب فقال:
ودعا له فبرأ حتى كأن لم  فً عٌنٌه هللا ملسو هيلع هللا ىلص رسول إلٌه. فأتً به فبصق

حتااى  ٌكاان بااه وجااع فأعطاااه الراٌااة, فقااال علااً: ٌااا رسااول هللا أقاااتلهم
نفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهام إلاى اٌكونوا مثلنا؟ فقال: 

ألن ٌهادي هللا  هللاما ٌجب علٌهم من حق هللا فٌه, فووأخبرهم ب اإلسالم
أخزجههّ انثخههار٘   واحااداً خٌاار لااك ماان أن ٌكااون لااك حماار الاانعم (بااك رجااالً 

قااال عماار باان الخطاااب  وفااً رواٌااة لمساالم: .5719ٔيسهههى ٚههزقى  7541تههزقى
ما أحببت اإلمارة إال ٌومئذ, قال: فتساورت لهاا رجااء )رضً هللا عنه: 

 .( أن أدعى لها

 

 

 باب فضل التوحٌد وما ٌكفر من الذنوب
 .28األنعام  ژڦ  ڦ  ڦ    پ  پ  پ  پ     ٹ  ٹ    ٱ  ڦژ  هللا تعالىل قا

عن عبادة بن الصاامت رضاً هللا عناه قاال: سامعت رساول هللا صالى و
) مان شاهد أن ال إلاه إال هللا وأن دمحماً رساول هللا  علٌه وسلم ٌقاول:هللا 

 .54أخزجّ يسهى تزقى   حرم هللا علٌه النار (
 :وعنه رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

) ماان قااال أشااهد أن ال إلااه إال هللا وأن دمحماً عبااده ورسااوله وأن عٌسااى 
عبد هللا وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مرٌم وروح منه, وأن الجناة حاق 

  أبااواب الجنااة الثمانٌااة شاااء ( وأن النااار حااق أدخلااه هللا الجنااة ماان أي
 .53ٔيسهى تزقى  6768أخزجّ انثخار٘ تزقى 

أناس بان مالاك رضاً هللا عناه قاال: سامعت رساول هللا صالى هللا وعان 
) قال هللا تبارك وتعالى: ٌاا ابان آدم إناك ماا دعاوتنً  علٌه وسلم ٌقول:

لاو بلغات , ٌاا ابان آدم ورجوتنً غفرت لك علاى ماا كاان فٌاك وال أباالً
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إناك ٌا ابن آدم  ,ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنً غفرت لك وال أبالً
ً  بقااراب األرض خطاٌااالااو أتٌتنااً  ألتٌتااك  ثاام لقٌتنااً ال تشاارك بااً شااٌئا

 6871أخزجّ انتزيذ٘ تزقى  بقرابها مغفرة (
ٔ

 
 قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: وعن أبً ذر رضً هللا عنه قال: 

أتااانً جبرٌاال علٌااه السااالم فبشاارنً أنااه ماان مااات ماان أمتااك ال ٌشاارك )
سارق؟ قاال: وإن زناى وإن  ى وإنباهلل شٌئاً دخل الجناة. قلات: وإن زنا

   .486ٔيسهى  4562أخزجّ انثخار٘ تزقى  (سرق

 

 ما جاء فً تحقٌق التوحٌدباب 
النحلللل  ژٿ  ٹ    ٹ         ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ژ  هللا تعاااالى لقاااا

 69انىساء  ژ  ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱژ تعالىوقال  .181

 

النبً صالى هللا لماا أساري با ) عن ابن عبااس رضاً هللا عنهماا قاال:و
 والنباً والنبٌاٌن ,والنبٌاٌن ومعهام القاومعال ٌمار باالنبً علٌه وسالم ج

ولااٌس معهاام أحااد, حتااى ماار بسااواد  ومعهاام الاارهط, والنبااً والنبٌااٌن
, فقٌال: هاؤالء أمتاك  عظٌم قد سدّ األفق من ذا الجاناب ومان ذا الجاناب

خل الجنة بغٌار حسااب, فاد ونوسوى هؤالء من أمتك سبعون ألفاً ٌدخل
افَ ولم ٌسألوه ولم ٌُ  نحان هام, وقاال قاائلون: هام أبنااء  ر لهام, فقاالوا:سِّ

ولدوا على الفطرة واإلسالم. فخار  النباً ملسو هيلع هللا ىلص فقاال: هام الاذٌن ال  الذٌن
فقام عكاشاة ٌكتوون وال ٌسترقون وال ٌتطٌرون وعلى ربهم ٌتوكلون, 

 م.قال: نعمنهم ٌا رسول هللا؟ ن فقال: أنا بن محص
أخزجهّ انتزيهذ٘  ثم قام آخر فقاال : أناا مانهم ؟ فقاال: سابقك بهاا عكاشاة (

 5779تزقى 
ٕ

 
ع والمعاصاااً, فتحقٌاااق التوحٌاااد ٌكاااون بتخلٌصاااه مااان الشااارك والباااد

 .وبتحصٌل كامل التوكل
  

 باب فً خطر الشرك

                                                 
4

 .فٙ صذٛخ انتزيذ٘ ٔصذذّ انؼالية األنثاَٙ ردًّ هللا 
5

 ٔأصهّ فٙ انصذٛذٍٛ. ردًّ هللا فٙ صذٛخ انتزيذ٘ األنثاَٙ انؼالية ٔصذذّ 
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ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ  :قال تعالى مخاطباً ساٌد األولاٌن واآلخارٌن 

 هللا وقااااال  الزمللللر.ژې  ې  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ى  ى  ې  ې  ې      ې  ۉ  ۉ  
األنعام  ژې   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ  بعد أن ذكر عدداً من األنبٌاء تعالى
22. 
 .8ٗالنسا ء ژٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ژ  قال تعالىو 

  ژڈ  ڈ  ڍ  ڍ    ڌچ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڎ  ڎ  ڌژ  قااااال تعااااالىو 

ھ  ھ  ھ           ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ         ژ  وقااااااال تعااااااالى 7ٕالمائاااااادة 

 .ٙالبٌنة ژې  ۉ  ۉ  ې    ېڭ      ڭ  ڭ

قاال رجال: ٌاا رساول هللا  ) قاال:عن عبد هللا بن مسعود رضً هللا عنه 
هلل ندا وهو خلقاك. قاال: ثام أي؟  قال: أن تدعو أي الذنب أكبر عند هللا؟

قاال: أن تزاناً  . قاال: ثام أي؟فة أن ٌطعام معاكأن تقتل ولدك مخا قال:
ٱ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  پ   پ  پ      ژ  فاأنزل هللا عاز وجال تصادٌقها حلٌلة جارك.

الفرقااااااااااااااان   ژٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ    ٿپ  ٹ     ٹ    ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ   ڤ
 .475ٔ يسهى تزقى  7294أخزجّ انثخار٘ تزقى  (8ٙ

هما قال: أتى النباً ملسو هيلع هللا ىلص رجال فقاال: وعن جابر بن عبد هللا رضً هللا عن
 ٌا رسول هللا ما الموجبتان؟

 من مات ال ٌشرك باهلل شٌئاً دخل الجناة, ومان ماات ٌشارك بااهلل) قال: 
       .484أخزجّ يسهى تزقى  شٌئاً دخل النار(

 

 

 

 

    
                                                  

 كهھ ركالخوف من الشباب 
ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ژ  ل هللا تعالى عن إبراهٌم الخلٌال علٌاه الساالم أناه قاالقا

ے  ۓ  ۓ   ڭ  ژ  وقاال تعاالى مخاطباا نبٌناا دمحما ملسو هيلع هللا ىلص ٖ٘إباراهٌم  ژڦ  

 .:;الزمر  ژڭ  ڭ  ڭ  ې      ې  ۉ  ۉ  ې  ې  ٴۇ  

أخاوف  قال: ) إن عن محمود بن لبٌد رضً هللا عنه أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصو
رساول  قاالوا: وماا الشارك األصاغر ٌاا ما أخاف علٌكم الشارك األصاغر.
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عاز وجال لهام ٌاوم القٌاماة إذا جازى النااس  قال: الرٌاء. ٌقول هللا هللا؟
ٌا فانظروا هل تجادون فً الدن تراءونبأعمالهم: اذهبوا إلى الذٌن كنتم 

( ٔغٛزِ  753/ 8أخزجّ أدًذ ) .(عندهم جزاءً 
ٔ

                         
وعن معقل بن ٌسار قال: انطلقت مع أبً بكار الصادٌق رضاً هللا عناه 

ٌا أبا بكر للشرك فٌكم أخفى من دبٌب النمال. فقاال  )إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص فقال:
 أبو بكر: وهل الشرك إال من جعل مع هللا إله آخر؟

النمال , أال  دبٌاب ساً بٌاده للشارك أخفاى مانفقال النبً ملسو هيلع هللا ىلص:  والذي نف
 ؟أدلك على شًء إذا قلته ذهب عنك قلٌله وكثٌره

قال: قال: اللهم إنً أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم, وأستغفرك لماا ال 
أخزجّ انثخار٘ فٙ األدب انًفزد  أعلم (.

ٕ
                      

د محاجاة قوماه, وبعاد فإذا كان إبراهٌم الخلٌل علٌه الصالة والسالم بعا
تكسٌر األصنام, وإلقائه فاً الناار وإنجااء هللا لاه, وثنائاه علٌاه, ٌخااف 

 فٌنااا ن الشااركونبٌنااا ملسو هيلع هللا ىلص ٌخباار أعلااى نفسااه وبنٌااه الشاارك, فكٌااف بنااا 
أخفى من دبٌب النمل, نساأل هللا الساالمة والعافٌاة, اللهام إناا نعاوذ باك 

 فرك مما ال نعلمه.أن نشرك بك شٌئاً نعلمه, ونستغ

 

 

 أعظم الشرك دعاء غٌر هللا من باب ما جاء فً أن

 
ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ې   ې  ۉ  ۉ  ې  ژ ژقاااااال تعاااااالى 

  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ى  ى  ې  ې  ې  ې     ى   ى   ٴۇې

       ٱ  ڦ   ڦ      ڦ   ڈ  ڈ     ائ  ائ  ائ  ائ    ائ  ائ  ائ   ائ    ائ   ائ

  األحقاف  ژڦ  پ  پ  پ  پ  ٹ  
  ائ  ائ  ائ  ائائ  ائ   ائ  ائ  ائ   ائڈ  ڈ  ی  ي  ژ ل هللا تعاااالى قااااو

ٹ   ٹ  ٹ    ڤ    ٹٱ  ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  پ  پ  پ       پ   ائ  ائ    ائ  ائ

 .ٌونس ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ

 ژ  ېى    ې  ې  ىۅ  ۅ ې  ۉ  ۉ       ې  ې     ٴۇ  ۋ  ۋ ژ وقاااااال تعاااااالى  

ڦ  ڦ   چ  چ     چ   چ      ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ      ژ  وقاااال تعاااالى .ٕٙالنمااال 

                                                 
4

 جايغ ٔغٛزِ.فٙ صذٛخ ان ردًّ هللا ٔصذذّ انؼالية األنثاَٙ 
5

 .884فٙ صذٛخ األدب انًفزد تزقى  ردًّ هللا ٔصذذّ انؼالية األنثاَٙ 
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ڈ   ڈ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڑ   ڑ  ڇ  ڇ   ڍ    ڌڇ  ڇ  ڎ  ڎ  ڌ  ڇچ      چ    چ  ڇ

ں  ڻ  ڻ       ٹ   ٹ    ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ     ڳ  ڳ  ڳ

 .فاطر ژ

)  ر رضاً هللا عناه قاال سامعت النباً ملسو هيلع هللا ىلص  ٌقاول:عن النعمان بن بشاٌو
ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ       ٿٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤژ الااادعاء هاااو العباااادة ثااام قااارأ 

6353ٔاتٍ ياجة تزقى  6572أخزجّ انتزيذ٘ تزقى  .(ٓٙغافر  ژڤ  
4

 

وعن عبد هللا بان مساعود رضاً هللا عناه قاال: سامعت النباً صالى هللا 
 ٌقول: ) من مات وهاو ٌادعو مان دون هللا ناداً دخال الناار (علٌه وسلم 

 .7742أخزجّ انثخار٘ تزقى 
 :هللا قال شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة رحمه

الااذٌن ٌاادعون األنبٌاااء والصااالحٌن بعااد مااوتهم عنااد قبااورهم وغٌاار  
قبورهم هم من المشركٌن الذٌن ٌدعون غٌر هللا.اهـ

ٕ
    

 

 

 بغٌر هللا االستعاذةباب من الشرك 
ڇ  ڇ   ژ  وقااال تعااالى ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ژ  ل هللا تعااالىقااا

 ژڈ  ڍ        ڍ  ڇ  ڇ     ڑ  ڑ       ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ژ  وقال تعاالى  ژڎ  ڎ  

 .ٙالجن 

وعن خولة بنت حكاٌم رضاً هللا عنهاا قالات: سامعت رساول هللا صالى 
أعااوذ بكلمااات هللا ماان ناازل مناازالً ثاام قااال:  هللا علٌااه وساالم ٌقااول : )

  التامات من شر ما خلق لم ٌضره شًء حتاى ٌرتحال مان منزلاه ذلاك (
 .5213أخزجّ يسهى تزقى 

 
 فٌما ال ٌقدر علٌه إال هللا بغٌر هللا االستغاثةباب من الشرك 

وقاال   9األنفاال   ژٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ   پ  ٹ  ٹ  ژ ل هللا تعاالى قا
 ژې  ى  ى    ېى    ې  ې  ىٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ې  ۉ  ۉ       ې  ې ژ تعااااااااالى 

 :1القصص: ڇ  چ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڦ ڦ ڦ ڇوقال تعالى  ٕٙالنمل 
 قال شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة رحمه هللا:

                                                 
4

انٕادػٙ شٛخُا يقثم صذذّ فٙ صذٛخ انتزيذ٘ ٔاتٍ ياجّ ٔ ٔصذذّ انؼالية األنثاَٙ ردًّ هللا 

 .4484فٙ انصذٛخ انًسُذ تزقى ردًّ هللا 
5

 .(4/423يجًٕع انفتأٖ ) 
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وأما مان قاال: ماا ال ٌقادر علٌاه إال هللا ال ٌساتغاث فٌاه إال باه, فقاد قاال 
ة المخلااوق الحااق, باال لااو قااال كمااا قااال أبااو ٌزٌااد البسااطامً: اسااتغاث

بااالمخلوق كاسااتغاثة الغرٌااق بااالغرٌق, وكمااا قااال الشااٌخ أبااو عبااد هللا 
كاستغاثة المسجون بالمساجون , القرشً: استغاثة المخلوق بالمخلوق 

المطلقة.اهـ االستغاثةم لكان قد أحسن, فإن مطلق هذا الكالم ٌُفهِ 
ٔ

 
 

 
 باب من الشرك الذبح لغٌر هللا

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ې  ې  ژ وقاال تعاالى  ٕالكوثر  ژ ڇ  ڇ  ڑ    ژ ل هللا تعالى قا

 .األنعام ژۅ  ى  ى  ې  ې       ۅۉ   ۉ  ې  ې  ٴۇ  ۋ  ۋ

كنات عناد علاً بان أباً طالاب  ) عن أبً الطفٌل عامر بن واثلة قاال:و
قال: فغضب وقال: ما كاان  فأتاه رجل فقال: ما كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌُسر إلٌك؟

 الناس غٌر أنه قد حدثنً بكلمات أربع.  ٌسر إلً شٌئاً ٌكتمهالنبً ملسو هيلع هللا ىلص
 قال فقال: ماهن ٌا أمٌر المؤمنٌن؟

قال: لعن هللا من لعن والده, ولعن هللا من ذباح لغٌار هللا, ولعان هللا مان 
 .4423أخزجّ يسهى تزقى  آوى محدثاً, ولعن هللا من غٌر منار األرض (

جان عناد قادوم العاروس إلاى بٌات زوجهاا, الذبح للومن الذبح لغٌر هللا 
وعنااد حفاار البئاار, وعنااد تمااام البناااء للاادور, وعنااد تااردي شااخص ماان 

 شاهق, والذبح للقبور وما أشبه ذلك.

 

 

 ٌذبح فٌه لغٌر هللا باب ال ٌذبح هلل بمكان

  8ٓٔالتوبة   ڇ ڦ ڦ ڤ ڤ ڇى عن مسجد الضرار ل هللا تعالقا

على عهد رساول هللا صالى هللا  نذر رجل ) عن ثابت بن الضحاك قال:و
 أن ٌنحر إبالً ببوانة, فأتى النبً ملسو هيلع هللا ىلص فقال: علٌه وسلم

إنً نذرت أن أنحر إبالً ببوانة, فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: هال كاان فٌهاا وثان 
قاال: كاان فٌهاا عٌاد مان أعٌاادهم؟  من أوثان الجاهلٌة ٌُعباد؟ قاالوا: ال.

                                                 
4

 .(4/412يجًٕع انفتأٖ ) 
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فإناااه ال وفااااء بناااذر فاااً قاااال رساااول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أوف بناااذرك ف قاااالوا: ال.

 6646أخزجّ أتٕ دأد تزقى  ٌملك ابن آدم (ال معصٌة هللا وال فٌما 
ٔ

 
 

 

 

 باب من الشرك النذر لغٌر هللا

 وقاااال 7اإلنساااان  ژپ  ٹ       ٹ   ٹ  ٹ        ڤ  ڤ  ژ ل هللا تعاااالى قاااا
 .7ٕالبقرة  ژ  ٹپ  پ  پ  ٹ   ٹٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   پ  ژ تعالى 

 عن عائشة رضً هللا عنها قالت: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:و
  ) ماان نااذر أن ٌطٌااع هللا فلٌطعااه وماان نااذر أن ٌعصااً هللا فااال ٌعصااه (

 .9211أخزجّ انثخار٘ تزقى 
 قال شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة رحمه هللا:

أن ٌناذر لغٌار هللا, ال لنباً وال وقد اتفق العلماء على أنه ال ٌجوز ألحاد 
, وأن هذا النذر شرك ال ٌوفى به.اهـلغٌر نبً

ٕ
 

 وقال اإلمام الصنعانً رحمه:
وأما النذور المعروفة فً هذه األزمنة على القبور والمشاهد واألماوات 

أنه ٌنفع وٌضار  فال كالم فً تحرٌمها ألن الناذر ٌعتقد فً صاحب القبر
ٌعافً األلٌم وٌشفً السقٌم, وهذا هو الذي و وٌجلب الخٌر وٌدفع الشر

كان ٌفعله عباد األوثان بعٌنه.اهـ
ٖ

 
 
 
 
 
 
 

 جاء فً الحلف بغٌر هللا باب ما

                                                 
4

ًّ رد انٕادػٙ يقثم انؼالية فٙ صذٛخ أتٙ دأٔد ٔصذذّ شٛخُا ذذّ انؼالية األنثاَٙ ردًّ هللأص 

 .439هللا فٙ انصذٛخ انًسُذ تزقى 
5

 545انتٕسم ٔانٕسٛهة ص 
6

 (7/545انسثم ) 
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رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )من حلف بغٌار عن ابن عمر رضً هللا عنهما قال: قال 
                         ٔ 4868ٔانتزيذ٘ تزقى  6584أخزجّ أتٕ دأد تزقى  هللا فقد كفر أو أشرك (

وعاان أبااً هرٌاارة رضااً هللا عنااه قااال: قااال رسااول هللا صاالى هللا علٌااه 
وسلم: )من حلف منكم فقال فً حلفه باالالت فلٌقال ال إلاه إال هللا, ومان 

ٔيسههى تهزقى  7391أخزجهّ انثخهار٘ تهزقى  قال لصااحبه تعاال أقاامرك فلٌتصادق (

4972. 
 رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: وعن برٌدة رضً هللا عنه قال: قال

                                             ٕٔغٛزِ  6585أخزجّ أتٕ دأد تزقى  ) من حلف باألمانة فلٌس منا (.
 باألنبٌااااء واألولٌااااء واألماااراء واآلبااااء ومااان الحلاااف بغٌااار هللا الحلاااف

وماا أشابه ة والزمالة والعاٌش والملاح واألخوّ  والشرف والجاه واألبناء
 ذلك.

 

 

 باب ما جاء فً السحر

پ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ   ڤ    پٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پژ  تعاااالى ل هللاقاااا

ڃ  ڃ     چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  چ  چ   ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

ڇ    ڇڍ   ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڍڇ  ڇ  ڇ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڈ  ڈ   ڇڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ

  ژڻ  ڻ  ٹ    ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ڳڎ  ڳ  ڳ  ڳڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  
 وقال تعاالى 9ٙطه ژڌ   ڈ  ڈ           ڍ  ڍ   ژ  وقال تعالى .ٕٓٔالبقرة 

ٌاااااااونس  ژڦ  ڦ  چ    چ      چ  چ    ڦڤ  ڤ  ڦ  ڤٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤژ 
8ٔ. 

عاان أبااً هرٌاارة رضااً هللا عنااه قااال: قااال رسااول هللا صاالى هللا علٌااه و
 وسلم:

قااال: الشاارك  لساابع الموبقااات. قٌاال: ٌارسااول هللا ومااا هاان؟اجتنبااوا ا) 
باهلل, والسحر, وقتل النفس التً حرم هللا إال بالحق, وأكال ماال الٌتاٌم, 
 وأكل الربا, والتولً ٌوم الزحف, وقذف المحصنات الغافالت المؤمناات

                              .478ٔيسهى تزقى  5299أخزجّ انثخار٘ تزقى   (

                                                 
4

 .فٙ صذٛخ أتٙ دأٔد ٔانتزيذ٘  ٔغٛزًْا ٔصذذّ انؼالية األنثاَٙ ردًّ هللا 
5

ردًّ  انٕادػٙ يقثم انؼالية شٛخُاصذذّ أتٙ دأد ٔفٙ صذٛخ  دًّ هللأصذذّ انؼالية األنثاَٙ ر 

 .429هللا فٙ انصذٛخ انًسُذ تزقى 
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 باب ما جاء فً النشرة

عن جابر رضً هللا عنه أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص سئل عن النشرة فقال: ) مان 
 ٔٔغٛزًْا  6393( ٔأتٕ دأد تزقى 6/547أخزجّ أدًذ ) عمل الشٌطان (

أخزجهّ اتهٍ أتهٙ شهٛثة فهٙ  وعن إباراهٌم النخعاً قاال: كاانوا ٌكرهاون النشار.

 ٔسُذِ صذٛخ. 56343يصُفّ 
أخزجههّ اتههٍ أتههٙ شههٛثة فههٙ  الحساان البصااري عاان النشاار فقااال: سااحر. وساائل

 ٔسُذِ دسٍ. 56395يصُفّ
بن ساعٌد قاال: لاٌس بالنشارة التاً ٌجماع فٌهاا مان الشاجر  ىوعن ٌحٌ

(ٔاتهٍ ػثهذ 5/295أخزجّ اتٍ ْٔة فٙ انجهايغ ) والطٌب وٌغتسل به اإلنسان بأس.

                     ( ٔسُذِ دسٍ.9/578انثز فٙ انتًٓٛذ)
 قال العالمة ابن القٌم:

 والنشرة حل السحر عن المسحور وهً نوعان:
مان عماال الشاٌطان فاإن الساحر ماان حال ساحر بساحر مثلااه وهاو الاذي 

عملااه, فٌتقااارب إلٌاااه الناشااار والمنتشااار بمااا ٌحاااب فٌبطااال عملاااه عااان 
المسااحور, والثااانً: النشاارة بالرقٌااة والتعااوذات والاادعوات واألدوٌااة 

ول , وعلااى النااوع المااذموم ٌحماال قاال مسااتحبالمباحااة فهااذا جااائز باا
 (.7/649انًٕقؼٍٛ ) إػالو اهـالحسن ال ٌحل السحر إال ساحر.

قلت: ما ٌنسب إلى الحسن البصري أناه قاال: ال ٌحال الساحر إال سااحر 
لم أقف له على إسناد, وقد صاح عناه كماا سابق أن النشارة ساحر وهللا 

 أعلم.

 
 

 وهمباب ما جاء فً الكهان والعرافٌن ونح

رسول هللا أموراً كنا نصنعها  عن معاوٌة بن الحكم السلمً قال: قلت ٌا
أخزجهّ يسههى  : ) فاال تاأتوا الكهاان(فً الجاهلٌة كنا نأتً الكهان, قال ملسو هيلع هللا ىلص

 .555تزقى

                                                 
4

 .5291ٔصذذّ انؼالية األنثاَٙ ردًّ هللا فٙ انصذٛذة تزقى  



21 

 

وعن عائشاة رضاً هللا عنهاا قالات: ) ساأل نااس رساول هللا صالى هللا 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص: لٌسوا بشًء. قالوا: ٌاا علٌه وسلم عن الكهان فقال لهم رسول 

رسول هللا فإنهم ٌحدثون أحٌاناً الشًء ٌكون حقاً. قال رسول هللا صلى 
هاا فاً أذن ر  قُ ٌَ هللا علٌه وسالم: تلاك الكلماة مان الجان ٌخطفهاا الجناً فَ 

َّ ولٌه قَ  ّّ أخزجهّ يسههى  فٌخلطاون فٌهاا أكثار مان مئاة كذباة (الدجاجة  ّر

 .5553تزقى 
 ن صفٌة عن بعض أزوا  النبً ملسو هيلع هللا ىلص قال:وع

أخزجهّ  ) من أتى عرافاً فسأله عن شًء لم تقبل له صالة أربعاٌن لٌلاة (

 .5561يسهى تزقى 
وعاان أبااً هرٌاارة رضااً هللا عنااه قااال: قااال رسااول هللا صاالى هللا علٌااه 

ٌقااول فقااد كفاار بمااا أناازل  وساالم: )ماان أتااى عرافاااً أو كاهناااً فصاادقه بمااا
( ٔأتٕ دأد فهٙ سهُُّ 3/4( ٔانذاكى فٙ يستذركّ )5/754أخزجّ أدًذ فٙ يسُذِ ) (ى دمحمعل

 6417تزقى 
6         

كاان  ن الكهاان والعارافٌن ونحاوهم, ساواءومماا سابق ٌُعلام تحارٌم إتٌاا
بسااؤالهم مباشاارة, أو عاان طرٌااق المكاتبااة, أو المهاتفااة, أو قااراءة مااا 

د علاى ذلاك واعتقاد صادقهم فقاد ٌكتبونه, أو سماع ماا ٌبثوناه, فمان زا
  كفر بما أنزل على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.

 
 

 باب ما جاء فً التمائم والحروز لرفع البالء أو دفعه

ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ې  ې      ۉ  ۉ  ې  ې   ژ ل هللا تعااااالىقااااا

 .82الزمر   ژ  ائ  ائى    ىې  ې     ې  ېٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ى  ى

 بن مسعود رضً هللا عناه قاال: قاال رساول هللا صالى هللا عن عبد هللاو
أخزجهههّ أتهههٕ دأد  علٌاااه وسااالم : ) إن الرقاااى والتماااائم والتولاااة شااارك (.

 6336تزقى
ٕ

 
وعن عٌسى بن عبد الرحمن بن أبً لٌلى قال: دخلت على عباد هللا بان 

 عكٌم الجهنً أعوده وبه حمرة فقلنا: أال تعلق شٌئاً؟

                                                 
4

 .ردًّ هللا فٙ صذٛخ أتٙ دأد األنثاَٙ انؼالية ٔصذذّ 
5

 ٔد.األنثاَٙ ردًّ هللا فٙ صذٛخ أتٙ دا انؼالية ٔصذذّ 
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 ذلك. قال النبً ملسو هيلع هللا ىلص ) من تعلاق شاٌئاً وكال إلٌاه (. قال: الموت أقرب من

 5125أخزجّ انتزيذ٘ تزقى 
ٔ

 
وعن أبً بشٌر األنصااري رضاً هللا عناه أناه كاان ماع رساول هللا فاً 
بعض أسفاره فأرسال رساول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رساوالً: ) ال ٌبقاٌن فاً رقباة بعٌار 

تههزقى  ٔيسهههى  6118أخزجههّ انثخههار٘ تههزقى   ( قااالدة ماان وتاار أو قااالدة إال قطعاات

5448. 
                            

 باب قول هللا تعالى

 ٌٗٙوسف ژڤ    ٿ  ٿ    ڤٹ  ڤ    ڤژ 

عن ابن عباس رضً هللا عنهما قال: كنات خلاف النباً صالى هللا علٌاه 
هللا ٌحفظاك, احفاظ  احفاظوسلم ٌوماً فقال: ) ٌا غالم إنً أعلمك كلمات 

تجاااده تجاهاااك, إذا ساااألت فاساااأل هللا وإذا اساااتعنت فاساااتعن بااااهلل,  هللا
واعلاام أن األمااة لااو اجتمعاات علااى أن ٌنفعااوك بشااًء لاام ٌنفعااوك إال 
بشاااًء قاااد كتباااه هللا لاااك, ولاااو اجتمعاااوا علاااى أن ٌضاااروك بشاااًء لااام 
 ٌضروك إال بشًء قد كتبه هللا علٌك, رفعات األقاالم وجفات الصاحف (.

ٔغٛزِ  5849أخزجّ انتزيذ٘ تزقى 
ٕ

 
                                 

 باب ما جاء فً التنجٌم

عن ابان عبااس رضاً هللا عنهماا قاال: قاال رساول هللا صالى هللا علٌاه 
وسلم: )من اقتابس علماا مان النجاوم اقتابس شاعبة مان الساحر زاد ماا 

ٔغٛزِ  6418أخزجّ أتٕ دأد تزقى  زاد(.
ٖ

 
ا خلاق هاذه النجاوم لاثالث خصاال, إن هللا تباارك وتعاالى إنماقال قتادة: 

زٌنااة للسااماء, وجعلهااا ٌُهتاادى بها.وجعلهااا رجوماااً للشااٌاطٌن,  جعلهااا
فمن تعاطى فٌها غٌر ذلك فقد قال رأٌه, وأخطأ حظاه, وأضااع نصاٌبه, 

قاد أحادثوا فاً هاذه ه باه, وإن ناسااً جهلاة باأمر هللا وتكلف ما ال علم لا
ذا وكذا,ومن ساافر بانجم النجوم كهانة, من غرس بنجم كذا وكذا كان ك

                                                 
4

 .542ٔدسُّ انؼالية األنثاَٙ ردًّ هللا فٙ غاٚة انًزاو  
5

 ردًّ هللا انٕادػٙ يقثم انؼالية شٛخُاقال انؼالية األنثاَٙ ردًّ هللا فٙ صذٛخ انتزيذ٘ ٔٔصذذّ  

 صذٛخ نغٛزِ. 938فٙ انصذٛخ انًسُذ تزقى 
6

 ردًّ هللا انٕادػٙ يقثم ؼاليةان شٛخُاصذذّ دسُّ انؼالية األنثاَٙ ردًّ هللا فٙ صذٛخ أتٙ دأد ٔٔ 

 .975فٙ انصذٛخ انًسُذ تزقى 
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ولعمااري مااا ماان النجااوم نجاام إال وٌولااد بااه  كااذا وكااذا كااان كااذا وكااذا,
وماا علام هاذه  الطوٌل والقصٌر,واألحمر واألباٌض, والحسان والاذمٌم,

وهذه الدابة وهذا الطائر بشًء من هاذا الغٌاب, وقضاى هللا أناه  النجوم
ٌشااعرون أٌااان ال ٌعلاام ماان فااً السااماوات واألرض الغٌااب إال هللا  ومااا 

 ٌبعثون.
 قال الحافظ ابن حجر:

 ٔقال عبد بن حمٌد فً تفسٌره: ثنا ٌونس ثنا شٌبان عن قتادة به. اهـ
 .قلت: وهذا إسناد صحٌح كالشمس

 
 

  باب ما جاء فً االستسقاء بالنجوم

عن أبً مالاك األشاعري رضاً هللا عناه قاال: قاال رساول هللا صالى هللا 
ن أمر الجاهلٌة ال ٌتركونهن: الفخر فاً أمتً م فًعلٌه وسلم: ) أربع 

 واالستسقاء بالنجوم, و النٌاحة (.األحساب, والطعن فً األنساب, 
النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقاام ٌاوم القٌاماة وعلٌهاا ساربال : ( وقال

 .467أخزجّ يسهى تزقى  (.من قطران ودرع من جرب 
صاالى هللا علٌااه قااال: صاالى بنااا رسااول هللا  وعاان زٌااد باان خالااد الجهنااً

صااالة الصاابح بالحدٌبٌااة فااً أثاار سااماء كاناات ماان اللٌاال, فلمااا  وساالم
هاال تاادرون ماااذا قااال ربكاام؟ قااالوا: هللا  ) انصاارف أقباال الناااس فقااال:

 ورسوله أعلم.
, فأمااا ماان قااال مطرنااا قااال: أصاابح ماان عبااادي مااؤمن بااً وكااافرقااال :

 ال مطرناابفضل هللا ورحمته فذلك مؤمن بً كافر بالكوكب, وأما مان قا
 379أخزجهّ انثخهار٘ تهزقى  بنوء كذا وكاذا فاذلك كاافر باً ماؤمن بالكوكاب (.

 .24ٔيسهى تزقى
وعن ابن عباس رضً هللا عنهماا قاال: مطار النااس علاى عهاد رساول 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال: ) أصبح من الناس شاكر ومانهم كاافر. قاالوا: هاذه رحماة 

ڈ  ژ ا وكذا. قال: فنزلت هذه اآلٌاة كذهللا. وقال بعضهم: لقد صدق نوء 

أخزجهّ  .(8ٕ-7٘الواقعاة     ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ حتاى بلا   ژڈ       ی  ي    

    .26يسهى تزقى 

                                                 
4

 .(6/734تغهٛق انتؼهٛق ) 
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 باب ما جاء فً الرقى

 عاان عبااد هللا باان مسااعود رضااً هللا عنااه قااال: ساامعت رسااول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
         ٔ 6336زجّ أتٕ دأد تزقى أخ : ) إن الرقى والتمائم والتولة شرك (.ٌقول

 فاً الجاهلٌاة فقلناا: ٌاا وف بان مالاك األشاجعً قاال: كناا نرقاًوعن ع
 رسول هللا كٌف ترى ذلك؟

 (.فقال: ) اعرضاوا علاً رقااكم ال باأس باالرقى ماا لام ٌكان فٌاه شارك 

 .5511أخزجّ يسهى تزقى 
وعاان جااابر باان عبااد هللا رضااً هللا عنااه قااال: كااان لااً خااال ٌرقااً ماان 

رسول هللا إنك  العقرب, فنهى رسول هللا عن الرقى, قال: فأتاه فقال: ٌا
نهٌت عن الرقى وأنا أرقاً مان العقارب فقاال: ) مان اساتطاع مانكم أن 

 .5444أخزجّ يسهى تزقى  ٌنفع أخاه فلٌفعل (.
كااان رسااول هللا صاالى هللا علٌااه  ) وعاان عائشااة رضااً هللا عنهااا قالاات:

ث علٌه بالمعوذات, فلما مرض مرضه وسلم إذا مرض أحد من أهله نف
بٌاد نفساه ألنهاا أعظام بركاة  الذي مات فٌه جعلت أنفث علٌاه وأمساحه

 .5445أخزجّ يسهى تزقى  (.من ٌدي
والرقٌااة الشاارعٌة ماان أعظاام أسااباب الشاافاء, وقااد دلاات علٌهااا الساانة 
القولٌة والفعلٌة والتقرٌرٌة, وقاد توساع فٌهاا كثٌار مان المازاولٌن لهاا 

ً توسعاً مذم مان هاو بحاجاة إلاى حتاى إن مانهم  وجاءوا بما ٌساتنكر وما
 رقٌة.

 

 باب ما جاء فً التطٌر
پ  پ  ٹ   ٹ  ٹ    پٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پژ  عان موساى وقوماه تعالى ل هللاقا

 .ٖٔٔاألعراف ژڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ    ڤٹ  ڤ

   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڑ  ڈڎ  ڌ  ڌ  ڈژ  عاان أصااحاب القرٌااة ورساالهم تعااالى وقااال

  ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڳڎ  ڳ  ڎڑ  ڇ  ڇ                 ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

النمل  ڇ  چ چ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڇ عن صالح وقومه تعالى وقال. ٌس

ٗ7. 
                                                 

4
 صذذّ انؼالية األنثاَٙ ردًّ هللا فٙ صذٛخ أتٙ دأد.ٔ 
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عاان اباان مسااعود رضااً هللا عنااه قااال: قااال رسااول هللا صاالى هللا علٌااه 
 .ولكاان هللا ٌذهبااه بالتوكاال (, وساالم: )الطٌاارة ماان الشاارك ومااا منااا إال 

       ٔ 4947أخزجّ انتزيذ٘ تزقى 
عن أباً هرٌارة رضاً هللا عناه قاال: قاال رساول هللا صالى هللا علٌاه و 

أخزجههّ انثخههار٘ تههزقى  ال عاادوى وال طٌاارة وال هامااة وال صاافر (.وساالم: )

  .5551ٔيسهى تزقى  8282
وعن أنس بن مالك رضً هللا عنه قال: قاال رساول هللا صالى هللا علٌاه 

: ومااا الفااأل؟ قٌاال  . قااال( لُ أْ وى وال طٌاارة وٌعجبنااً الفَااال عاادوساالم: ) 
  .5557ٔيسهى تزقى  8229أخزجّ انثخار٘ تزقى  الكلمة الطٌبة (.قال : )

قلات: ٌارساول هللا  )السلمً رضً هللا عنه قال: وعن معاوٌة بن الحكم
كنا نأتً الكهان. قال: فال تأتوا الكهاان.  أموراً كنا نصنعها فً الجاهلٌة

ء ٌجااده أحاادكم فااً نفسااه فااال قلاات: كنااا نتطٌاار. قااال: ذلااك شااً قااال:
 .862أخزجّ يسهى تزقى  (.ٌصدنكم

أو وماان هااذا الباااب التطٌاار بشااهر صاافر, أو شااوال, أو بٌااوم األربعاااء, 
برؤٌااة أصااحاب العاهااات فااً أول الٌااوم, أو برؤٌااة الثعلااب, أو بسااماع 

 صوت البومة لٌالً وما أشبه ذلك.

 

 

 ك باألصنام والقبور واألشجار واألحجار ونحوهاباب ما جاء فً التبر

ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ     ڎ  ڳ  ڳ    ڇژ  ل هللا تعاااالىقاااا

 .ٖالزمر  ژ  ہ  ڻ     ٹ  ٹ   ۀ  ۀ  ہ   ہ  ڻڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

عن أباً واقاد اللٌثاً رضاً هللا عناه أن رساول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لماا خار  إلاى و
ماااّر بشاااجرة للمشاااركٌن ٌقاااال لهاااا ذات أناااواط ٌعلقاااون علٌهاااا  حناااٌن

أسلحتهم فقالوا: ٌا رسول هللا اجعل لنا ذات أنواط كما لهام ذات أناواط, 
ڤ  ڤ     ڤ  ٿ        ژ  فقال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: ) سابحان هللا هاذا كماا قاال قاوم موساى

من كاان قابلكم والذي نفسً بٌده لتركبن سنة  8ٖٔاألعراف  ژ   ٿٿ  ٿ

.ٔغٛزِ  5431أخزجّ انتزيذ٘ تزقى  (.
ٕ

                           

                                                 
4

ردًّ  انٕادػٙ يقثم انؼالية شٛخُاصذذّ صذذّ انؼالية األنثاَٙ ردًّ هللا فٙ صذٛخ انتزيذ٘ ٔٔ 

 .383هللا فٙ انصذٛخ انًسُذ تزقى 
5

 ذذّ انؼالية األنثاَٙ ردًّ هللا فٙ صذٛخ انتزيذ٘.ٔص 



26 

 

عن عابس بن ربٌعة عن عمر رضً هللا عنه أنه جاء الحجار األساود و
إنااً أعلاام أنااك حجاار ال تضاار وال تنفااع ولااوال أنااً رأٌاات  ) فقبلااه فقااال:

  .4521ٔيسهى تزقى4842ى أخزجّ انثخار٘ تزق .( النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌقبلك ما قبلتك
ألشاجار واألحجاار, اوبهذا تعرف ضالل من ٌتبرك باالقبور والمشااهد و

 وٌتمسح بها, وٌأكل من ترابها وما أشبه ذلك.
 

 باب ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد                     

تشاااد ال  عااان أباااً هرٌااارة رضاااً هللا عناااه قاااال: قاااال رساااول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )
الرحال إال إلاى ثالثاة مسااجد مساجدي هاذا والمساجد الحارام والمساجد 

 4642ٔيسهى تزقى  4434أخزجّ انثخار٘ تزقى  األقصى (.
فالسافر إلاى هاذه المسااجد الثالثاة للصاالة  قال شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة:

فٌها والدعاء والذكر و القراءة واالعتكاف مان األعماال الصاالحة, وماا 
االقتضها   جد ال ٌشارع السافر إلٌاه باتفااق أهال العلم.اهاـسوى هذه المساا

(5/345.)  
 

 الدٌن من أعظم أسباب الشرك والهالك وتركباب فً أن الغلو       
ٱ  ژ  تعااالى وقااال. ٖٔالتوبااة  ژې  ۉ   ۉ  ې  ې  ٴۇ  ۋ  ژ  ل هللا تعااالىقااا

 .7ٔٔالنساء  ژ  ٹڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ   پ  ٹ  ٹ  ٹ

قااال: ساامعت رسااول هللا صاالى هللا  ماااً هللا عنهعاان اباان عباااس رضااو
ال تطروناً كماا أطارت النصاارى ابان مارٌم فإنماا  علٌه وسلم ٌقول: ) 

             6778أخزجّ انثخار٘ تزقى  أنا عبده فقولوا: عبد هللا ورسوله (.
قااال: قااال رسااول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ) إٌاااكم والغلااو فااً  ماااوعنااه رضااً هللا عنه

أخزجهّ اتهٍ ياجهة تهزقى  ن فإنماا أهلاك مان كاان قابلكم باالغلو فاً الادٌن (.الدٌ

( ٔغٛزًْا 4/548ٔأدًذ ) 6154
ٔ

 
وعن عبد هللا بن مسعود رضً هللا عناه قاال: قاال رساول هللا صالى هللا 

ً ( علٌه وسلم: ) هلك المتنطعون  .5921أخزجّ يسهى تزقى  .. قالها ثالثا
تاً كانات فاً ال صارت األوثان )قال: ماوعن ابن عباس رضً هللا عنه

أمااا ودّ فكاناات لكلااب بدومااة الجناادل, وأمااا  قااوم نااوح فااً العاارب بعااد,
فكانت لماراد ثام لبناً غُطٌاف باالجرف  سواع فكانت لهذٌل, وأما ٌغوث

                                                 
4

 . فٙ صذٛخ اتٍ ياجّ ٔصذذّ انؼالية األنثاَٙ ردًّ هللا 
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عند سبأ, وأما ٌعوق فكانات لهمادان, وأماا نسار فكانات لحمٌار آلل ذي 
ا أوحى الشٌطان فلما هلكو ,الكالع, أسماء رجال صالحٌن من قوم نوح

التاااً كاااانوا ٌجلساااون أنصااااباً أن انصااابوا إلاااى مجالساااهم  إلاااى قاااومهم
فلام تعباد حتاى إذا هلاك أولئاك وتنسّاخ العلام وسموها بأسمائهم, ففعلوا 

                                       .7451أخزجّ انثخار٘ تزقى  (.عُبدت 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ما جاء فً أن الغلو فً قبور الصالحٌنباب 
 ٌصٌرها أوثاناً تعبد من دون هللا

ناااوح  ژۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ژ  ل هللا تعاااالىقاااا
 .ٕٔالكهف  ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  چ  چژ  تعالى وقال ٖٕ

) أال وإن مان كاان رساول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  رضً هللا عنه قال: قاالعن جندب و
ئهم وصاالحٌهم مسااجد, أال فاال تتخاذوا كاانوا ٌتخاذون قباور أنبٌااقبلكم 

 .865أخزجّ يسهى تزقى  عن ذلك (. القبور مساجد فإنً أنهاكم
 صالى هللا نهاى رساول هللا ) وعن جابر بن عبد هللا رضً هللا عنه قال:

  علٌااه, وأن ٌبنااى علٌااه (. وأن ٌقعااد ,علٌااه وساالم أن ٌجصااص القباار

                                                            .421أخزجّ يسهى تزقى 
أال أبعثاك  ) وعن أبً الهٌا  األسدي قال: قال لً علاً بان أباً طالاب:

علااى مااا بعثنااً رسااول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أال تاادع صااورة إال طمسااتها وال قبااراً 
 .494أخزجّ يسهى تزقى  .( مشرفاً إال سوٌته

 :قال شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة رحمه هللا
م ٌكاان علااى عهااد الصااحابة والتااابعٌن وتااابعٌهم فااً بااالد اإلسااالم ال لاا

 ,وال مصاار ,وال خراسااان ,وال العااراق ,وال الااٌمن ,وال الشااام ,الحجاااز
وال المغرب مسجد مبنً على قبر, وال مشهد ٌقصد للزٌارة أصالً, ولام 
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ٌكن أحد من السلف ٌأتً إلى قبر نبً من األنبٌااء ألجال الادعاء عناده, 
وال عناد قبار غٌاره  ,ن الصحابة ٌقصدون الدعاء عناد قبار النباًوال كا

    ٔ, وإنما كانوا ٌصلون وٌسلمون على النبً وصاحبٌه.اهـمن األنبٌاء

 
 صالح  فٌمن عبد هللا عند قبر رجل باب ما جاء فً التغلٌظ

 فكٌف إذا عبده

ا كنٌساااة أنهماااا رأتاااعااان أم حبٌباااة وأم سااالمة أنهماااا ذكرتاااا للنباااً ملسو هيلع هللا ىلص 
بالحبشة فٌها تصاوٌر, فقال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: ) إن أولئك إذا كان فاٌهم الرجال 
الصااالح فمااات بنااوا علااى قبااره مسااجداً, وصااوروا فٌااه تلااك الصااور, 

ٔيسههى  752أخزجهّ انثخهار٘ تهزقى  فأولئك شرار الخلق عناد هللا ٌاوم القٌاماة (.

 .853تزقى 
لمااا نُاازل برسااول هللا  قاااال: عاانهمن عائشااة واباان عباااس رضااً هللا وعاا

ملسو هيلع هللا ىلص طفق ٌطرح خمٌصاة علاى وجهاه فاإذا اغاتم بهاا كشافها عان وجهاه 
) لعناااة هللا علاااى الٌهاااود والنصاااارى اتخاااذوا قباااور فقاااال وهاااو كاااذلك: 

 .864ٔيسهى تزقى  768أخزجّ انثخار٘ تزقى أنبٌائهم مساجد ( ٌحذر ما صنعوا.
 قالت عائشة رضً هللا عنها: 9ٖٓٔوفً لفظ للبخاري برقم 

 لوال ذلك أبرز قبره, غٌر أنه َخشً أو ُخشً أن ٌتخذ مسجداً.
ال: سامعت رساول هللا صالى جندب بان عباد هللا رضاً هللا عناه قا وعن

إنً أبارأ إلاى هللا أن  هللا علٌه وسلم قبل أن ٌموت بخمس وهو ٌقول: )
ٌكون لً منكم خلٌل , فإن هللا تعالى قد اتخذنً خلٌالً, أال وإن مان كاان 

وصاالحٌهم مسااجد, أال فاال تتخاذوا  كاانوا ٌتخاذون قباور أنبٌاائهم قبلكم
  .865أخزجّ يسهى تزقى  إنً أنهاكم عن ذلك (.فالقبور مساجد 

صالى هللا علٌاه  وعن ابان مساعود رضاً هللا عناه قاال: قاال رساول هللا
: )إن من شارار النااس مان تادركهم السااعة وهام أحٌااء, والاذٌن وسلم

ٔغٛزًْا.  671( ٔاتٍ دثاٌ تزقى4/768أخزجّ أدًذ) ٌتخذون القبور مساجد (.
5 

فهذه المساجد المبنٌة على قبور األنبٌاء والصالحٌن  قال شٌخ اإلسالم:
ا مماا ال أعلام فٌاه وغٌارهم ٌتعاٌن إزالتهاا بهادم أو بغٌاره, هاذ والملاوك

                                                 
4

 (5/295االقتضا  ) 
5

ردًّ هللا فٙ  انٕادػٙ يقثم انؼالية شٛخُادسُّ نثاَٙ ردًّ هللا فٙ تذذٚز انساجذ ٔٔصذذّ انؼالية األ 

 (.357انصذٛخ انًسُذ )
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خالفاااً بااٌن العلماااء, وتكااره الصااالة فٌهااا ماان غٌاار خااالف أعلمااه, وال 
تصح عندنا فاً ظااهر الماذهب ألجال النهاً الاوارد فاً ذلاك وألحادٌاث 

 ٔأخر.اهـ
 

 
  باب ما جاء فً زٌارة القبور

عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال: زار النبً ملسو هيلع هللا ىلص قبر أماه فبكاى وأبكاى 
أن أسااتغفر لهااا فلاام ٌااؤذن لااً,  فااً ماان حولااه, فقااال: ) اسااتأذنت ربااً

فاازوروا القبااور فإنهااا تااذكر  واسااتأذنته فااً أن أزور قبرهااا فااأذن لااً,
 .429أخزجّ يسهى تزقى  (.الموت

 وعن أنس رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
تارق القلاب, وتادمع  ) كنت نهٌتكم عن زٌارة القبور أال فزوروها فإنهاا

أخزجهههّ انذهههاكى فهههٙ يسهههتذركّ  .العاااٌن, وتاااذكر اآلخااارة, وال تقولاااوا هُجاااراً (

(4/244)
ٕ

                
 وزٌارة القبور قسمان: شرعٌة, وغٌر شرعٌة.

 فالشرعٌة ٌنتفع بها الزائر والمزور.
وغٌر الشرعٌة ٌتضرر بها الزائر وال ٌنتفع بها المزور, ومنها ماا هاو 

 ا ما هو بدعً.شركً ومنه

 

 

 

 

 

 باب ما جاء فً بطالن الشفاعة للمشركٌن
  ژ  ائ  ائ  ائ  ائ    ائى  ى  ې  ې  ې  ې  ى  ى      ژ  ل هللا تعااااالىقااااا

ٴۇ  ۋ     ۋ    ۅ  ۅ  ى  ى  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ژ  تعااالى وقااال 8ٙالزخاارف 

ں   ں    ڱڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڳڎ  ڎ  ڳ  ڳژ تعااالى وقااال الللروم  ژ  ائ  ائ

  ائ  ائ  ائائ   ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائژ  تعاااالى وقاااال ٗٗمااار الز ژڻ

                                                 
4

 (.5/928االقتضا  ) 
5

 .7837ٔصذذّ انؼالية األنثاَٙ ردًّ هللا فٙ صذٛخ انجايغ تزقى  
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  ژ   ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائڈ  ڈ  ی   ي    ائ  ائ  ائ

  ائ   ائ  ائ  ائ   ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائژ  تعاااالى وقاااال ٕٕسااابأ 

 .ٕٙالنجم  ژ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ

 
           

 باب ما جاء فً إثبات الشفاعة ألهل الكبائر من الموحدٌن

عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )لكل نبً دعاوة 
فتعجل كال نباً دعوتاه وإناً اختباأت دعاوتً  شافاعة ألمتاً مستجابة 

أمتاً ال ٌشارك بااهلل  مان إن شااء هللا مان مااتٌوم القٌامة, فهاً نائلاة 
 .444أخزجّ يسهى تزقى  شٌئاً (.

لت ٌا رسول هللا من أسعد النااس بشافاعتك وعنه رضً هللا عنه قال: ق
ٌااوم القٌامااة؟ قااال: ) لقااد ظنناات ٌااا أبااا هرٌاارة أن ال ٌسااألنً عاان هااذا 

 الحدٌث
أول مناااك لماااا رأٌااات مااان حرصاااك علاااى الحااادٌث, أساااعد النااااس  أحاااد

بشاافاعتً  ٌااوم القٌامااة ماان قااال ال إلااه إال هللا خالصاااً ماان قلبااه أو ماان 

 .9821ٔ 44أخزجّ انثخار٘ تزقى  (. نفسه
شاافاعتً )        وعاان أنااس رضااً هللا عنااه قااال: قااال رسااول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

 ٔ.ٔغٛزِ  5768أخزجّ انتزيذ٘ تزقى  .ألهل الكبائر من أمتً (

 

 
 باب ما جاء فً التوسل

  ژے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ې  ې  ۉ  ۉ   ې  ې  ژ  ل هللا تعااااااالىقااااااا
  ائ  ائ   ائ  ائ  ائ  ائ  ائى  ى    ې  ې     ېژ  تعااالى وقااال ٖ٘المائاادة 

 .5:اإلسراء  ژ  ائ          ائ  ائ  ائ   ائ  ائائ

عن أنس رضً هللا عنه أن عمر بان الخطااب رضاً هللا عناه كاان إذا و
اللهام إناا كناا نتوسال  ) قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقاال:

 قون (.إلٌك بنبٌنا فتسقٌنا وإنا نتوسل إلٌك بعم نبٌناا فاساقنا. قاال: فٌسا

 .4141أخزجّ انثخار٘ تزقى 
 قال شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة رحمه هللا:

                                                 
4

 انؼالية األنثاَٙ ردًّ هللا فٙ صذٛخ انتزيذ٘.ٔصذذّ  
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ودعاء أمٌر المؤمنٌن عمار بان الخطااب فاً االستساقاء المشاهور باٌن 
المهاااجرٌن واألنصااار, وقولااه: ) اللهاام إنااا كنااا إذا أجاادبنا نتوساال إلٌااك 
ل بنبٌنااا فتسااقٌنان وإنااا نتوساال إلٌااك بعاام نبٌنااا....( ٌاادل علااى أن التوساا

بذاته, إذ لو كاان  ال السؤال ,وشفاعته هالمشروع عندهم التوسل بدعائ
ن واألنصاااار عااان الساااؤال لمهااااجروهاااذا مشاااروعاً لااام ٌعااادل عمااار وا
 ٔبالرسول إلى السؤال بالعباس.اهـ

 

 

  باب من الشرك إرادة اإلنسان بعمله الدنٌا                     
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ    ڃ  ڃ           ڃ  چ   چژ  ل هللا تعالىقا

  ژڇ   ڍ  ڍ  ڌ       ڌ  ڎ  ڎ  ڳ          ڇڈ  ڈ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڑ       ڑ
 .هود

عن أبً بن كعب رضاً هللا عناه قاال: قاال رساول هللا صالى هللا علٌاه و
بشّر هذه األمة بالسّناء والدٌن والرفعاة والتمكاٌن فاً األرض وسلم: ) 

 ة للدنٌا لم ٌكن له فً اآلخارة مان نصاٌب (.فمن عمل منهم عمل اآلخر
 ٕ.( ٔغٛزًْا 7/643( ٔانذاكى )8/467أخزجّ أدًذ ) 

وعاان أبااً هرٌاارة رضااً هللا عنااه قااال: قااال رسااول هللا صاالى هللا علٌااه 
وساالم: )تعااس عبااد الاادٌنار وعبااد الاادرهم وعبااد الخمٌصااة إن أعطااً 

وبى , طاوإذا شٌك فاال اناتقش ,رضً وإن لم ٌعط سخط, تعس وانتكس
سااه, مغباارة قاادماه, إن لعباد آخااذ بعنااان فرسااه فااً ساابٌل هللا, أشااعث رأ

كااان فااً الحراسااة كااان فااً الحراسااة, وإن كااان فااً الساااقة كااان فااً 
أخزجهّ انثخهار٘ تهزقى  الساقة, إن استأذن لم ٌؤذن له وإن شفع لام ٌُشافّع (.

5332.                   
هللا صالى هللا علٌاه عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال: سمعت رساول و

ٌاوم القٌاماة علٌاه رجال استشاهد إن أول النااس ٌقضاى  : )ٌقاولوسلم 
قاتلت فٌك حتاى  :قال ؟فما عملت فٌها :به فعرفه نعمه فعرفها قال ًفأت

 فقد قٌل. جريءكذبت ولكنك قاتلت ألن ٌقال  :استشهدت. قال

                                                 
4

 .(4/556يجًٕع انفتأٖ ) 
5

 (.4/442ٔصذذّ انؼالية األنثاَٙ فٙ صذٛخ انتزغٛة ٔانتزْٛة ) 
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علام العلام ورجال ت ,الناار ًفا ًثم أمر باه فساحب علاى وجهاه حتاى ألقا
 ؟فماا عملات فٌهاا :به فعرفه نعمه فعرفها قال ًوعلمه وقرأ القرآن فأت

كذبت ولكناك تعلمات  :تعلمت العلم وعلمته وقرأت فٌك القرآن. قال :قال
ثام أمار باه العلم لٌقال عاالم. وقارأت القارآن لٌقاال هاو قاار . فقاد قٌال 

ه وأعطااه النار. ورجال وساع هللا علٌا ًف ًفسحب على وجهه حتى ألق
فمااا عملاات  :بااه فعرفااه نعمااه فعرفهااا قااال ًناف المااال كلااه فااأتماان أصاا

 .ما تركت من سابٌل تحاب أن ٌنفاق فٌهاا إال أنفقات فٌهاا لاك :قال ؟فٌها
ثم أمر به فسحب علاى  كذبت ولكنك فعلت لٌقال هو جواد. فقد قٌل :قال

 (.1111أخرجه مسلم برقم )( النار  ًف ًوجهه ثم ألق
 

 

 باب ما جاء فً الرٌاء
  ائ  ائ  ائ  ائ    ائ  ائ   ائ    ائ            ائ  ائژ   تعاااااالىل هللاقاااااا

 .ٓٔٔالكهف  ژائ  ائ    ائ

عاان أبااً هرٌاارة رضااً هللا عنااه قااال: قااال رسااول هللا صاالى هللا علٌااه و
وسلم: )قال هللا تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك, من عمال 

 .5438قى أخزجّ يسهى تز عمالً أشرك فٌه معً غٌري تركته و شركه (.
عن محمود بن لبٌد رضً هللا عنه أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: ) إن أخاوف و

قاالوا: وماا الشارك األصاغر ٌاا رساول  ما أخاف علٌكم الشارك األصاغر.
قال: الرٌاء. ٌقول هللا عاز وجال لهام ٌاوم القٌاماة إذا جازى النااس  هللا؟

لدنٌا فانظروا هل تجادون بأعمالهم: اذهبوا إلى الذٌن كنتم تراؤون فً ا

رٔاِ أدًذ ٔاتٍ أتٙ انذَٛا ٔانثٛٓقٙ ٔغٛزْى.  (.عندهم جزاءً 
4
  

وعن شداد بن أوس رضً هللا عنه قال: كنا نعد الرٌاء فاً زمان النباً 
(. 7/654أخزجّ انذاكى ) ملسو هيلع هللا ىلص : الشرك األصغر.

5 
ٌااض: تارك قاال الفضاٌل بان ع قال شٌخ اإلسالم ابان تٌمٌاة رحماه هللا:

 ٖالعمل ألجل الناس رٌاء, والعمل ألجل الناس شرك.اهـ
 

                                                 
4

 (.4/451نتزْٛة )فٙ صذٛخ انتزغٛة ٔاردًّ هللا ٔصذذّ انؼالية األنثاَٙ  
5

 (.4/454ٔصذذّ انؼالية األنثاَٙ ردًّ هللا فٙ صذٛخ انتزغٛة ٔانتزْٛة ) 
6

 (56/427يجًٕع انفتأٖ ) 
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 جاء فً المصورٌن والصور باب ما
عن أبً زرعة قال: دخلت مع أبً هرٌرة فً دار مروان فرأى فٌها 
تصاوٌر فقال: سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌقول: ) قال هللا عز وجل: ومن 

. أو لٌخلقوا حبةً .  أو  ذرةً  قواأظلم ممن ذهب ٌخلق كخلقً؟ فلٌخل
 ٔانهفظ نّ. 5444ٔيسهى تزقى  8486أخزجّ انثخار٘ تزقى  (. لٌخلقوا شعٌرةً 

ً  رسااول هللا صاالى هللا  وعاان عائشااة رضااً هللا عنهااا قالاات: دخاال علاا
علٌااه وساالم وقااد سااترت سااهوة لااً بقاارام فٌااه تماثٌاال, فلمااا رآه هتكااه 

اس عذاباً عند هللا ٌاوم القٌاماة وتلون وجهه  وقال: ) ٌا عائشة أشد الن
ٔانهفهظ  5412ٔيسههى تهزقى  8487أخزجهّ انثخهار٘ تهزقى الذٌن ٌضاهون بخلق هللا (.

 .نّ
أنهااا اشااترت نمرقااة فٌهااا تصاااوٌر فلمااا رآهااا  وعنهااا رضااً هللا عنهااا

رسااول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قااام علااى الباااب فلاام ٌاادخل, فعرفاات فااً وجهااه الكراهااة 
 هللا أتوب إلى هللا ورسوله ماذا أذنبت؟ ٌا رسول ) فقلت:

 فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ما بال هذه النمرقة؟ 
اشااترٌتها لااك لتقعااد علٌهااا وتوساادها, فقااال رسااول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: إن قلاات: 

: أحٌاوا ماا خلقاتم. أصحاب هذه الصور ٌاوم القٌاماة ٌعاذبون فٌقاال لهام
أخزجهّ انثخهار٘ تهزقى  .الصاور ال تدخلاه المالئكاة (ت الذي فٌه ٌوقال إن الب

 .5412ٔيسهى تزقى  5418
وعاان أبااً جحٌفااة رضااً هللا عنااه قااال: ) إن النبااً ملسو هيلع هللا ىلص لعاان آكاال الربااا 

 .8495أخزجّ انثخار٘ تزقى  وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور (.
رضاً هللا  وعن أبً الهٌاا  األسادي قاال: قاال لاً علاً بان أباً طالاب

عناااه: أال أبعثاااك علاااى ماااا بعثناااً رساااول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أال تااادع صاااورة إال 
 .494أخزجّ يسهى تزقى  طمستها وال قبراً مشرفاً إال سوٌته.

والنصااوص السااابقة تشاامل التصااوٌر بالٌااد وباااآلالت الحدٌثااة, وتشاامل 
كااة باال المتحر الصااور المجساامة وغٌاار المجساامة, والثابتااة والمتحركااة

                         .أشد
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 ملسو هيلع هللا ىلص باب ما جاء فً حماٌة النبً
 حمى التوحٌد وسده طرق الشرك

عن عمر رضً هللا عنه قال: سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌقول: ) ال تطروناً 
كما أطرت النصارى ابن مرٌم فإنما أنا عبده فقولوا: عباد هللا ورساوله 

                                  .6778انثخار٘ تزقى  أخزجّ .(
عن أنس بن مالك رضً هللا عنه أن رجالً قال: ٌاا دمحم ٌاا ساٌدنا وابان و

سٌدنا وخٌرنا وابن خٌرنا. فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )  ٌا أٌها النااس علاٌكم 
هللا ورساوله,  بتقواكم  ال ٌستهوٌنكم الشٌطان أنا دمحم بن عباد هللا, عباد

أخزجهّ أدًههذ   (.تااً أنزلنااً هللاماا أحااب أن ترفعاونً فااوق منزلتاً الوهللا 

.( ٔغٛزِ ٔسُذِ صذٛخ6/486)
ٔ

                               
وعن مطرف بن عبد هللا بن الشخٌر قال: قال أبً انطلقت فً وفاد بناً 

قااال: )السااٌد هللا تبااارك أناات سااٌدنا. فعااامر إلااى رسااول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقلنااا: 
وتعااالى, قلنااا وأفضاالنا فضااالً وأعظمنااا طااوالً, فقااال: قولااوا بقااولكم أو 

ٔغٛزِ. 7319أخزجّ أتٕ دأد تزقى  بعض قولكم وال ٌستجرٌنكم الشٌطان (.
5                                         

ً قصاٌدة البوصاٌري ومما سبق ٌُعلم أن الغلو فً مدح النبً ملسو هيلع هللا ىلص كماا فا
ان لهام فضاالً عان دعائاه صالى هللا حوها من أعظام اساتهواء الشاٌطون

فاإن  والسجود لقباره, ,وطلب الحوائج منه ,واالستغاثة به ,علٌه وسلم
ذلااك كلااه ماان الشاارك األكباار عٌاااذاً باااهلل, فصاالوات هللا وسااالمه علااى 

ى حمااه البشٌر النذٌر والسرا  المنٌر الذي أرسى دعائم التوحٌاد وحما
 وسد كل طرٌق ٌفضً إلى الشرك.

 

 

  باب ما جاء فً التسوٌة اللفظٌة بٌن الخالق والمخلوق

عان قتٌلاة ـ امارأة مان جهٌناة ـ أن ٌهودٌااً أتاى النباً صالى هللا علٌاه 
وسلم فقال: ) إنكم تنددون وإنكم تشركون تقولون ما شااء هللا وشائت, 

 إذا أرادوا أن ٌحلفااااوا أن وتقولااااون والكعبااااة. فااااأمرهم رسااااول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

                                                 
4

 (.454ردًّ هللا فٙ انصذٛخ انًسُذ تزقى ) انٕادػٙ يقثم انؼالية ٔصذذّ شٛخُا 
5

ردًّ  انٕادػٙ يقثم انؼالية شٛخُاصذذّ ذذّ انؼالية األنثاَٙ ردًّ هللا فٙ صذٛخ أتٙ دأد ٔٔص 

 (.838 هللا فٙ انصذٛخ انًسُذ تزقى )
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أخزجهّ انُسها ٙ تهزقى  ٌقولوا: ورب الكعبة وٌقولون: ما شاء هللا ثم شائت (.

ٔغٛزِ.  6226
ٔ

 
وعن ابن عباس رضً هللا عنهما قاال: جااء رجال إلاى النباً صالى هللا 
علٌه وسلم ٌراجعه الكالم فقال: ما شاء هللا وشئت. فقال: ) جعلتناً هلل 

( ٔانثخهار٘ فهٙ 4/672أخزجهّ أدًهذ ) رواٌة نداً ( ما شاء هللا وحاده (.عدالً )وفً 

                       ٕ.236األدب انًفزد تزقى 
وعن حذٌفة أن رجالً مان المسالمٌن رأى فاً الناوم أناه لقاً رجاالً مان 
أهل الكتاب فقال: نِعم القاوم أناتم لاوال أنكام تشاركون, تقولاون ماا شااء 

ذلاك للنبااً ملسو هيلع هللا ىلص فقاال: ) أمااا وهللا إن كنات ألعرفهااا  وذكاار هللا وشااء دمحم.
. ٔغٛهزِ 4267فٙ سُُّ تهزقى   اتٍ ياجة  أخزجّ لكم, قولوا ما شاء هللا ثم شاء دمحم (.

6
  

: أنااا عنااد هللا وعناادك, وراكاان علااى هللا قااول بعااض الناااس ومثاال ذلااك
علٌاك, ولاوال هللا وعلٌك, وما معً إال هللا وأنت, وأنا معتماد علاى هللا و

 , وما أشبه ذلك.نوفال
 
 

 سبحانه وتعالى باب ما جاء فً ظن السوء باهلل

  تعااالى وقااال ٗ٘ٔآل عمااران   ژ ٹڤ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹژ   هللا تعااالى لقااا

 .ٙالفتح  ژھ  ے    ھۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ    ھ  ۀڻ  ٹ  ٹ  ڻڱ      ڱ  ں  ںژ

 قال العالمة ابن القٌم رحمه هللا:
الناااس ٌظنااون باااهلل ظاان السااوء فٌمااا ٌخااتص بهاام, وفٌمااا ٌفعلااه  وأكثار

بغٌرهم, وال ٌسلم من ذلك إال من عرف هللا وأسماءه وصفاته وموجاب 
حكمتااه وحمااده, فلٌعااتن اللبٌااب الناصااح لنفسااه بهااذا ولٌتااب إلاااى هللا 
ولٌستغفره من ظنه بربه ظن السوء,ولو فتشت من فتشت لرأٌت عناده 

مة له وأنه كان ٌنبغً أن ٌكون كذا وكذا, فمستقل تعنتاً على القدر ومال
 ومستكثر, وفتش فً نفسك هل أنت سالم؟ 

 
                                                 

4
ردًّ هللا  انٕادػٙ يقثم انؼالية شٛخُاصذذّ فٙ صذٛخ انُسا ٙ ٔ ٔصذذّ انؼالية األنثاَٙ ردًّ هللا 

 .(4963هللا فٙ انصذٛخ انًسُذ تزقى )
5

 صذذّ انؼالية األنثاَٙ ردًّ هللا فٙ صذٛخ اإلياو أدًذ.ٔ 
6

 .فٙ صذٛخ اتٍ ياجة ٙ ردًّ هللأصذذّ انؼالية األنثاَ 
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 فإن تنج منها تنج من ذي عظٌمة
 

وإال فإنــــً ال إخالـــك ناجٌـــاً    
 اهـ

 

     

 
 باب ما جاء فً القدر

              ائ  ائژ  تعاااااالى وقاااااال ٖاألعلاااااى  ژہ  ہ   ھ   ژ  تعاااااالى ل هللاقاااااا

ى  ى     ې  ې  ې  ې    ى  ى  ژ  تعاالى وقاال 9ٗالقمار   ژ        ائ  ائ  ائ

 .ٔٓٔاألنبٌاء  ژ  ائ

أن تاؤمن بااهلل وسأل جبرٌل علٌه السالم النباً ملسو هيلع هللا ىلص عان اإلٌماان فقاال: )
 ومالئكتااه وكتبااه ورسااله والٌااوم اآلخاار وتااؤمن بالقاادر خٌااره وشااره (.

 .4ز رضٙ هللا ػُّ تزقى أخزجّ يسهى فٙ صذٛذّ يٍ دذٚج ػً
وعن أبً الادرداء رضاً هللا عناه قاال: قاال رساول هللا صالى هللا علٌاه 

 وسلم:
ًء حقٌقااة, ومااا بلاا  العبااد حقٌقااة اإلٌمااان حتااى ٌعلاام أن مااا ) لكاال شاا

أخزجّ أدًذ فهٙ انًسهُذ  أصابه لم ٌكن لٌخطئه, وما أخطأه لم ٌكن لٌصٌبه (.

(9/775).ٔ 
 

 

 
 
 
 

 القدر التً من لم ٌؤمن بها لم ٌؤمن بالقدرباب ما جاء فً مراتب 
 

 المرتبة األولى: علم الرب سبحانه باألشٌاء قبل كونها

ڤ  ڤ    ڤپ  پ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  پٱ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ          پژ  قال هللا تعاالى

    ائژ  تعاالى وقاال ٕٙٔالبقارة   ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ     ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ

 .7٘ األنفال ژ  ائ  ائ  ائ  ائ

                                                 
4

 .(4179تزقى) ٔدسُّ شٛخُا انًذذث انؼالية يقثم تٍ ْاد٘ انٕادػٙ ردًّ هللا فٙ انصذٛخ انًسُذ 
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رضً هللا عنه قال: كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذات ٌوم جالسااً وفاً  عن علًو
ماا مانكم مان نفاس إال وقاد عُلام ٌده عود ٌنكت به فرفع رأساه فقاال: ) 

عمل؟ أفال نتكل. قاال: لنار. قالوا: ٌا رسول هللا فلم نمنزلها من الجنة وا
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے     ہژ  ال اعملااوا فكاال مٌساار لمااا خلااق لااه, ثاام قاارأ

أخزجههّ يسهههى تههزقى  (.اللٌاال  ژے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ې  ې  ۉ   ۉ  ې  ې    

5972. 
قااال اإلمااام الشااافعً رحمااه هللا: ناااظروا القدرٌااة بااالعلم فااإن أقااروا بااه 

 ُخصموا وإن أنكروه كفروا.
 المرتبة الثانٌة: كتابة هللا لألشٌاء قبل كونها.

ژ  تعااني وقاالانقمر  ژڤ  ڤ   ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤژ  تعالى هللا قال

 ژ  ڈڇ  ڇ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌژ  تعااالى وقااال ٌٕٔااس   ژ  ائ      ائ  ائې  ى  ى  

 . 8ٖاألنعام 
عن عبد هللا بن عمرو رضً هللا عنهما قال: قال رساول هللا صالى هللا و

ض علٌه وسلم: ) كتب هللا مقادٌر الخلق قبل أن ٌخلاق الساماوات واألر
 .5986أخزجّ يسهى تزقى  بخمسٌن ألف سنة, قال: وعرشه على الماء (.

 المرتبة الثالثة: المشٌئة النافذة فما شاء هللا كان وما لم ٌشأ لم ٌكن.

وقال  9ٕالتكوٌر   ژ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائژ  قال هللا تعالى :
ڈ  ڍ      ژ  تعاالى وقاال 9ٖالرعد   ژې  ې  ٴۇ    ۉڭ  ڭ  ې  ې  ۉژ  هللا تعالى:

ڱ       ڳڇ  ڇ  ڑ     ڑ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڳ   ڳ  ڳ    ڍ  

 .ٕٙآل عمران   ژڱ       ں  ں         ڻ   ڻ    ڱڱ

عاان أبااً هرٌاارة رضااً هللا عنااه قااال: قااال رسااول هللا صاالى هللا علٌااه و
وسلم: )المؤمن القوي خٌر وأحاب إلاى هللا مان الماؤمن الضاعٌف وفاً 

, وإن أصاابك علاى ماا ٌنفعاك واساتعن بااهلل وال تعجازكل خٌر, احارص 
شًء فال تقل لاو أناً فعلات كاذا لام ٌصابنً كاذا ولكان قال قادر هللا وماا 

 .5997أخزجّ يسهى تزقى (. اء فعل, فإن لو تفتح عمل الشٌطانش
 من األعٌان واألوصاف. المرتبة الرابعة:  خلق هللا لكل شًء

ڭ  ڭ  ې  ژ  وقااال تعااالى ٙٔرعااد ال ژ  ڌڇ   ڍ  ڍ  ڌژ   تعااالىل هللاقااا

 الفلق. ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ژ  وقال تعالى 9ٙالصافات   ژې  
 

  اء فً اإلرادةـــــاب ما جــب                                
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ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ    پٱ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پژ  قااال هللا تعااالى

 وقاال تعاالى ٕ٘ٔاألنعام   ژڤ       ڤ  ڦ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ٹٿ   ٿ  ٿ

 8ٌٕااااس   ژ  ائ              ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ     ائ  ائ    ائژ 
ٱ  ژ  وقال تعاالى 8٘ٔالبقرة   ژې  ې  ۉ  ۉ   ې  ې  ٴۇ   ۋ  ژ  وقال تعالى

 .7ٕالنساء  ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ      پ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

اإلرادة الكونٌااة القدرٌااة, ودلاات وقااد دلاات اآلٌااة األولااى والثانٌااة علااى 
    ق.والثالثة والرابعة على اإلرادة الدٌنٌة الشرعٌة, وبٌنهما فر

 

 
 ما جاء فً الهداٌةباب 

 78ٔاألعراف: ڇ  ائ ائ ائ ائ ائ ڇ قال تعالى
  ٕ٘الشورى:  ڇ ڤ ڤ   ڤ ڤ ٹ ڇ تعالى وقال

ڱ  ڱ  ڱ    ڳڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎ  ڳ  ڳ  ڳژ ل هللا تعالىقاو

  ٙ٘القصص  ژ

عن المسٌب بن حزن قاال: لماا حضارت أباا طالاب الوفااة جااءه رساول 
ٌاا عام  )د هللا بن أمٌة بن المغٌرة فقال:هللا ملسو هيلع هللا ىلص فوجد عنده أبا جهل وعب

قل ال إله إال هللا كلمة أحا  لك بها عند هللا. فقال أبو جهل وعبد هللا بان 
ب؟ فلام ٌازل رساول هللا صالى هللا أبً أمٌة: أترغب عن ملة عباد المطلا

علٌه وسلم ٌعرضها علٌه, وٌعٌدانه بتلاك المقالاة, حتاى قاال أباو طالاب 
 على ملة عبد المطلب, وأبى أن ٌقول ال إله إال هللا.هو آخر ما كلمهم: 

ٿ  ژ قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:) ألستغفرن لك ما لام أناه عناك. فاأنزل هللا 

وأنزل هللا فً أبً طالب فقال  ٖٔٔالتوبة   ژٹ  ٹ   ٹ  ڤ   ٿ       ٿ  ٹ 
القصل    ژ  ڳڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎ  ڳ  ڳ  ڳژ  لرساول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .57ٔيسهى تزقى  7225أخزجّ انثخار٘ تزقى  (.;:
 قال ابن القٌم رحمه هللا:

ماا ٌبتلٌاه  أفضل ما ٌقدر هللا لعبده, وأجل ما ٌقسمه لاه الهادى, وأعظام
بااه وٌقاادره علٌااه الضااالل, وكاال نعمااة دون نعمااة الهاادى, وكاال مصااٌبة 

 ٔدون مصٌبة الضالل. اهـ

                                                 
4

  474شفا  انؼهٛم 
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  باب قول هللا تعالى
 70یوسف ژ  ڌڑ  ڇ  ڇ  ڍ        ڍ   ڑڍ     ڍ    ڇ  ڇژ 

  ژ  ۉھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ې  ې  ۉژ  تعااااااالى وقولااااااه

ۋ      ۅ  ۅ  ى  ى  ې    ې  ې  ې         ې  ٴۇ  ۋژ  وقولااه تعااالى ٕٔالشااورى 

ۉ  ې  ې  ٴۇ   ۋ  ژ  تعاالى وقولاه ٘ٙالنساء   ژ  ائ  ائ  ائ   ائ  ائى  ى  

  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائائ  ائۋ  ۅ  ۅ  ى  ى  ې  ې  ې   ې  ى  ى  

  ائ  ائ  ائ  ائائڈ  ڈ  ی   ي    ائ  ائ       ائ  ائ  ائائ    ائ   ائ

 .المائدة ژائ  ائ  ائ  ائ

فساه بنفساه كفار حكام الشاعب ن ن الدٌمقراطٌاة التاً هاًذا تعرف أوبه
وضاااعٌة بااااهلل رب العاااالمٌن, وأناااه ال ٌجاااوز التحااااكم إلاااى القاااوانٌن ال

إال بشااارٌعة هللا رب  نحاااو ذلاااك, وال ٌكاااون الحكااامواألعاااراف القبلٌاااة و
 .وال التحاكم إال إلٌها العالمٌن

 

 

 باب ما جاء فً الكفر بالطاغوت
  ائائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ   ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائژ  ل هللا تعااااااالىقااااااا

ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ  ٹ   ٱ  ڦ ژ  تعاالى وقاال ٕٙ٘البقرة  ژ  ائ  ائ  ائ

 ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  

   .ٓٙالنساء 

عن أبً مالك عن أبٌه قال: سمعت رساول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌقاول: ) مان قاال ال و
له إال هللا وكفر بما ٌعبد من دون هللا حرم ماله ودمه وحسابه على هللا إ
 .56أخزجّ يسهى تزقى  (.

 قال العالمة ابن القٌم رحمه هللا:
والطااااغوت كااال ماااا تجااااوز باااه العباااد حاااده مااان معباااود أو متباااوع أو 

 ٔمطاع.اهـ
 

                                                 
4

 (4/81إػالو انًٕقؼٍٛ ) 
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 باب ما جاء فً النفاق

 .٘ٗٔالنساء  ژې  ې ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ې  ې  ۉ  ۉ ژ  ل هللا تعالىقا

 عن أنس رضً هللا عنه قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:و
أخزجهّ انثخهار٘  ) آٌة اإلٌمان حب األنصار, وآٌة النفاق بغض األنصاار (.

 .27ٔيسهى تزقى  6237تزقى 
 وعن علً رضً هللا عنه قال: 

 علٌاه والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النباً األماً صالى هللا) 
 ًّ أخزجّ يسهى تزقى  ً إال مؤمن وال ٌبغضنً إال منافق(.أن ال ٌحبن وسلم إل

23. 
عن عبد هللا بن عمرو رضً هللا عنهما قال: قال رساول هللا صالى هللا و

 هعلٌااه وساالم: ) أربااع ماان كاان فٌااه كااان منافقاااً خالصاااً, وماان كاناات فٌاا
ئاتمن خاان خصلة منهن كانت فٌه خصالة مان النفااق حتاى ٌادعهان إذا ا

 67أخزجهّ انثخهار٘ تهزقى  .كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجار(وإذا حدث 

 .419ٔيسهى تزقى 
وعاان أبااً هرٌاارة رضااً هللا عنااه قااال: قااال رسااول هللا صاالى هللا علٌااه 
وساالم: )ماان مااات ولاام ٌغااز ولاام ٌحاادث بااه نفسااه مااات علااى شااعبة ماان 

                                                        ٔنفاق(.

 
 عهي رضي هللا عىھ مما یخانف دیه انرافضت عهباب ماجاء 

رضاى هللا  ًقلات لعلا :فة  رضى هللا عنه  قالأبى جحٌ الشعبً عن عن
فلاق  يوالاذ :قال ؟كتاب هللا فًإال ما  الوحًمن  شًءهل عندكم  :عنه

ً الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إال فهم ماا القارآن , و فً الً ٌعطٌه هللا رج ا
العقال وفكااك األساٌر  :قاال ؟الصحٌفة فًوما  :هذه الصحٌفة . قلت فً

 (.118;أخرجه البخاري برقم ) , وأن ال ٌقتل مسلم بكافر .

مان  :بن أبى طالب فقال ًخطبنا عل :عن أبٌه قال التٌمًعن إبراهٌم و
 ً قاال وصاحٌفة  -نقرأه إال كتاب هللا وهاذه الصاحٌفة  زعم أن عندنا شٌئا

فقااد كاااذب فٌهااا أسااانان اإلباال وأشاااٌاء مااان  -قااراب ساااٌفه  فاااًمعلقااة 
المدٌناة حارم  ) :صلى هللا تعالى علٌه وسالم النبًالجراحات وفٌها قال 

                                                 
4

 .4441أخزجّ يسهى تزقى  
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 ً ً  ما بٌن عٌر إلى ثاور فمان أحادث فٌهاا حادثا فعلٌاه لعناة  أو آوى محادثا
 ً وال  هللا والمالئكااة والناااس أجمعااٌن ال ٌقباال هللا منااه ٌااوم القٌامااة صاارفا

ومان ادعاى إلاى غٌار  ,المسلمٌن واحدة ٌساعى بهاا أدنااهموذمة  ,عدالً 
أبٌه أو انتمى إلى غٌر موالٌه فعلٌه لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعٌن 

 ً أخرجللله البخلللاري بلللرقم (. وال عااادالً  ال ٌقبااال هللا مناااه ٌاااوم القٌاماااة صااارفا

 ( واللفظ له.1851( ومسلم برقم )5811)

أال أبعثاك  :بان أباى طالاب ًعلا ًقاال لا :قاال األساديعن أبى الهٌاا  و
 إال طمساته وال قباراً  أن ال تدع تمثاالً  ملسو هيلع هللا ىلص ه رسول هللاعلٌ ًعلى ما بعثن

 ً  ( .1;1أخرجه مسلم برقم ). إال سوٌته مشرفا
 وفً رواٌة له: ) وال صورة إال طمستها (.

ً  -وعن دمحم بن الحنفٌة قال: قلت ألباً  أي النااس خٌار بعاد  -ٌعناً علٌاا
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم مان؟ قاال: ثام عمار. وخشاٌت أن 

أخرجله ٌقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إال رجال مان المسالمٌن. 

 (.51;8البخاري برقم )
ال ٌفضالنً أحاد علاى أباً  :ٌقاول علٌاً جحل قال سمعت وعن الحكم بن 

 91اه أحملد فلً فئلاال الصلحابة رقلم رو. بكر وعمر إال جلدته حد المفتري

( وابلن عسلا ر فلً تلارٌش دم ل  18121واللفظ له وابن أبلً عاصلم فلً السلنة )
(81/828.) 

وعن ابن عباس رضً هللا عنهما قاال: قاال علاً بان أباً طالاب حٌنماا 
ًّ دخل عمر بن الخطاب وهو مطعون:   ىأن ألقا ما خلفات أحادا أحاب إلا

 (.8821( ومسلم برقم ):2;8ري برقم )رواه البخا. هللا بمثل عمله منك
وعن أبً األساود زاذان قاال: كنات عناد علاً فوافقات مناه طٌاب نفاس 
فقلناااا: ٌاااا أمٌااار الماااؤمنٌن حااادثنا عااان أصاااحابك. قاااال علاااً: عااان أي 

أخرجله ابلن عسلا ر أصحابً تسألونً؟ كل أصحاب رساول هللا أصاحابً. 

 ( وسنده صحٌح.81/981فً تارٌش دم   )

بان  ًعلا أناه سامعدمحم بن علاى عان أبٌهماا  ًحسن ابنعن عبد هللا وال
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عان متعاة النسااء ٌاوم  نهى ٌقول البن عباس: أبى طالب

 (.1915أخرجه مسلم برقم ) خٌبر وعن أكل لحوم الحمر اإلنسٌة.

 

 
 فً كفر من دعا إلى وحدة األدٌان باب ما جاء
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ڦ  ڦ  ڦ  چ   چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ژ  قااال هللا تعااالى

 ٗٙآل عمااااران  ژڌ  ڌ  ڈ  ڈ  ڍ      ڍ    ڎچ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڎ
ھ  ھ  ھ           ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ         ڭ      ڭ  ژ  وقاااااال تعاااااالى

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ژ  وقاال تعاالى ٙالبٌنة  ژې  ۉ  ۉ  ې    ېڭ

ڭ  ڭ  ې  ې  ۉ   ۉ  ې  ې    ڭۓ   ڭ  ۓھ  ھ  ھ  ے  ےھ     ہہ  ہ  ہ  ۀۀ

 ژ  ائ  ائ  ائ  ائائ     ائ  ائى     ىٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ى  ى  ې  ې  ې  ې

چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڈ  ڈ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڑ  ژ  وقاااال تعاااالىالتوباااة 

وقااااال  9ٕالتوبااااة  ژڑ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ڤٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ  ٱ  ڦ  ڦژ  تعااااالى

 تعاالى وقال  ٕٓٔالبقرة   ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    چ    ڤٹ  ٹ   ٹ  ٹ

 .8٘آل عمران  ژڦ  ڦ  ڦ  چ    چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ژ 

عاان أبااً هرٌاارة رضااً هللا عنااه قااال: قااال رسااول هللا صاالى هللا علٌااه و
 وسلم:

دمحم بٌااده ال ٌساامع بااً أحااد ماان هااذه األمااة ٌهااودي وال  ) والااذي نفااس
رساالت بااه إال كااان ماان أصااحاب نصاارانً ثاام ٌمااوت ولاام ٌااؤمن بالااذي أُ 

 .574رٔاِ يسهى تزقى  (.النار
 
 
 الوالء والبراء  باب ما جاء فً

 أن أوثق عرى اإلٌمان الحب فً هللا والبغض فً هللا و
  ٿڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ڤٹ   ٹ  ٹ  ٹڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پژ  تعاااالى هللا قاااال

ڃ    ڃٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ   چ  چ  چ  ڃ  ڃ

ٱ  ژ  وقال تعاالىالمائدة  ژچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڈ  ڈ  ڍ  

ٹ    ٹڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ    پ  پ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

ڃ  چ  چ  چ     ڃڦ  ڦ  چ   چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڦٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

 .ٕٕالمجادلة  ژڎ   ڌ      ڌ  ڈ  ڈ  ڍ    ڎڇ  ڇ  ڇ  ڇچ

 صالى هللا عن جرٌار بان عباد هللا رضاً هللا عناه قاال: قاال رساول هللاو
: وامن كل مسلم ٌقٌم بٌن أظهر المشركٌن. قال علٌه وسلم: ) أنا بريء
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ٔانتزيهذ٘  5622أخزجهّ أتهٕ دأد  ا (.تتاراءى ناراهمارسول هللا لم؟ قاال: ال  ٌا

4917.ٔ 
وعن ابن عباس رضً هللا عنهماا قاال: قاال رساول هللا صالى هللا علٌاه 

الة فً هللا والمعااداة فاً هللا, والحاب اوسلم: ) أوثق عرى اإلٌمان المو
.أخزجّ انطثزاَٙ  فً هللا والبغض فً هللا عز وجل (.

ٕ
                                  

أول حدٌث أخرجه اإلمام مسلم فً صحٌحه أن أناساً أتاوا عباد هللا  وفً
بن عمر رضً هللا عنهما فاأخبروه أن ناسااً ظهاروا بالبصارة ٌقارؤون ا

ن أن ال قادر وأن األمار أُناف فقاال وٌتقفرون العلم وإنهم ٌزعمو القرآن
مانهم  إذا لقٌات أولئاك فاأخبرهم أناً باريء )ابن عمار رضاً هللا عناه:

به عبد هللا بن عمر لو أن ألحادهم مثال والذي ٌحلف  منً ءاءوأنهم بر
 قبل هللا منه حتى ٌؤمن بالقدر (. أُحد ذهباً فأنفقه ما

 

 

 
 باب من تشبه بقوم فهو منهم

 .ٔ٘المائدة  ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ    ٿڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿژ  ل هللا تعالىقا

مان تشابه بقاوم : )رساول هللا ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر رضً هللا عنه قاال: قاال 
.7164أخزجّ أتٕ دأد تزقى  فهو منهم (.

6
  

ٌاا  ) عمار ونحان بأذربٌجاان: وعن أبً عثمان النهادي قاال: كتاب إلٌناا
ك وال من كدِّ أبٌك وال من كدِّ أمك فأشابع  عتبة بن فرقد إنه لٌس من كدِّ
المسلمٌن فً رحاالهم مماا تشابع مناه فاً رحلاك, وإٌااكم والتانعم وزي 

. هال الشاارك ولباوس الحرٌاار فااإن رساول هللا نهااى عان لبااوس الحرٌاارأ
الوساطى والسابابة وضامهما  قال: إال هكذا ورفع لنا رسول هللا إصبعٌه

 يختصزاً. 8353ْٕٔ ػُذ انثخار٘ تزقى 5194أخزجّ يسهى تزقى   (.
باب الشروط العمرٌة مع أهل الذمة, وهً مجماع علٌهاا فاً ومن هذا ال

فاً االقتضااء  ـا رحماه هللا ـ ابان تٌمٌاة ٌخ اإٍلساالمه شاالجملاة كماا قالا
(ٔ/ٖٕٙ.) 

                                                 
4

 صذذّ انؼالية األنثاَٙ ردًّ هللا فٙ صذٛخ انتزيذ٘.ٔ 
5

 .5864نثاَٙ فٙ صذٛخ انجايغ تزقىٔصذذّ انؼالية األ 
6

 دسٍ صذٛخ. ردًّ هللا ٔقال انؼالية األنثاَٙ 
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فاً حادٌث ) مان تشابه بقاوم فهاو مانهم (: وهاذا  ـ رحمه هللا ـوقد قال 
الحاادٌث أقاال أحوالااه أن ٌقتضااً تحاارٌم التشاابه بهاام, وإن كااان ظاااهره 

تشابه المطلاق فإناه شبه بهم ... فقاد ٌحمال هاذا علاى الكفر المت ٌقتضً
ضً تحارٌم أبعااض ذلاك, وقاد ٌحمال علاى أناه مانهم ٌوجب الكفر, وٌقت

ان كفااراً أو معصااٌةً أو فااً القاادر المشااترك الااذي شااابههم فٌااه, فااإن كاا
كااان حكمااه كااذلك, وبكاال حااال ٌقتضااً تحاارٌم التشاابه بعلااة  شااعاراً لهاام

 ٔكونه تشبهاً.اهـ 
ومماااا سااابق ٌعلااام عظاااٌم حرماااة التشااابه بالكفاااار وأهااال البااادع وأهااال 

 ونساًء. المعاصً والفجور رجاالً 

 

 

 

 باب من سب الدهر فقد آذى هللا  
  فكٌف بمن سب هللا أو رسوله أو دٌنه

األحاازاب  ژڇ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڑ  ڑ   ڇ  ژ  ل هللا تعااالىقااا

٘7. 
عاان أبااً هرٌاارة رضااً هللا عنااه قااال: قااال رسااول هللا صاالى هللا علٌااه و

الدهر وأنا الدهر بٌادي  وسلم: )قال هللا عز وجل: ٌؤذٌنً ابن آدم ٌسب
 .5579ٔيسهى تزقى  7359أخزجّ انثخار٘ تزقى  األمر أقلب اللٌل والنهار (.

فماان سااب هللا ساابحانه وتعااالى أو رسااوله ملسو هيلع هللا ىلص أو دٌنااه فقااد كفاار بإجماااع 
      المسلمٌن.

    

 
 باب ما جاء فً االستهزاء باهلل أو رسوله أو شًء من دٌنه

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ          ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ            ڇ ڇ ڑ ڑ ڇ ڍڇ ڍ ڈ ڈ ڌ ڌ ڎ ڇ تعاالى ل هللاقا

 .٘ٙالتوبة  ٙٙ - ٘ٙالتوبة: ڇ  ٹ

( ٖٙ/ٗوسبب نزول هذه اآلٌة ماا أخرجاه ابان أباً حااتم فاً تفساٌره )
قاال: قاال رجال فاً غازوة تباوك عن عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما 

                                                 
4

 (575-4/574االقتضا  ) 
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ثل قرائناا هاؤالء ال أرغاب بطونااً وال أكاذب فً مجلس ٌوماً: ما رأٌت م
ولكنااك ألساانةً وال أجاابن عنااد اللقاااء, فقااال رجاال فااً المجلااس: كااذبت 

منافق ألخبرن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص, فبل  ذلك النبً ملسو هيلع هللا ىلص ونزل القرآن, قال عبد 
هاو ٌقاول: بحقب ناقة رسول هللا تنكبه الحجارة و هللا: فأنا رأٌته متعلقا

ڑ  ڑ   ڇ  ژ  ٌااا رسااول هللا إنمااا كنااا نخااوض ونلعااب ورسااول هللا ٌقااول:

.٘ٙالتوبة ژڍ    ڇ
4

 

 

 

 

 ما جاء فً االتباعباب 
         ائ     ائ  ائ   ائ  ائ  ائ  ائ  ائ        ائ  ائژ  ل هللا تعالىقا

ڦ  ڦ  ژ تعالى  وقال ٕٔاألحزاب  ژڈ       ڈ  ی  ي            ائ  ائ  ائ

ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ژ  تعالى لوقا ٖٔآل عمران  ژڦ  چ   چ  چ   چ     ڦ          

ڑ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ژ  تعالى وقال 7الحشر  ژ  ہۀ   ۀ    ہ  ہ

 .ٖٙالنور  ژڎ  ڳ      ڳ  ڳ  

عن أنس رضً هللا عنه قال: جاء ثالثة رهط إلاى بٌاوت أزوا  النباً و
 فلما أُخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأٌان ٌسألون عن عبادة النبً ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص 

 نحن من النبً ملسو هيلع هللا ىلص قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
قال أحدهم: أماا أناا أصالً اللٌال أباداً. وقاال آخار: أناا أصاوم الادهر وال 

 أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فال أتزو  أبداً.
الاااذٌن قلاااتم كاااذا وكاااذا؟ أماااا وهللا إناااً  ) أناااتم فقاااال: فجااااء رساااول هللا

 ألخشاااكم هلل وأتقاااكم لااه, لكنااً أصااوم الاادهر وأفطاار, وأصاالً وأرقااد,
أخزجهّ انثخهار٘ تهزقى  ن سانتً فلاٌس مناً (.وأتزو  النساء فمان رغاب عا

 .4714ٔيسهى تزقى  8196
نااا رسااول هللا باان سااارٌة رضااً هللا عنااه قااال: ) وعظوعاان العرباااض 

ن ووجلاات  ٌوماااً بعااد صااالة الغااداة موعظااة بلٌغااة ذرفاات منهااا العٌااوملسو هيلع هللا ىلص
إن هااذه موعظااة مااودع فماااذا تعهااد إلٌنااا ٌااا  منهااا القلااوب, فقااال رجاال:

   رسول هللا؟

                                                 
4

انذذٚج صذذّ شٛخُا انًذذث انؼالية يقثم انٕادػٙ ردًّ هللا فٙ انصذٛخ انًسُذ يٍ أسثاب انُزٔل  

 .456ص
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أوصٌكم بتقاوى هللا والسامع والطاعاة وإن عباد حبشاً, فإناه مان  قال:
نهاا ضااللة, ٌعش منكم ٌرى اختالفاً كثٌاراً, وإٌااكم ومحادثات األماور فإ

المهاادٌٌن  فمان أدرك ذلااك مانكم فعلٌااه بسانتً وساانة الخلفااء الراشاادٌن
.ٔغٛزِ 5929أخزجّ انتزيذ٘ تزقى  .عضوا علٌها بالنواجذ (

4
      

  

 

 باب ما جاء فً البدع

ې    ې    ۉھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ې  ې  ۉژ  ل هللا تعاااالىقاااا

چ  چ  چ  چ  ژ وقااال تعااالى ٕٔى الشااور  ژۅ  ى  ى  ې  ې     ۅٴۇ  ۋ  ۋ

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ژ  تعااالى وقااال ٖ٘ٔاألنعااام  ژ  ڈڇ  ڇ  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڈ  ڇڇ

النسااااااااااااااااء  ژڇ   ڎ    ڇچ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ
ٔٔ٘. 

عن عائشة رضً هللا عنها قالت: قال رساول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )مان أحادث فاً و
 .4243ٔيسههى تهزقى 5942أخزجهّ انثخهار٘ تهزقىه فهو رد (. أمرنا هذا ما لٌس من

 وفً رواٌة لمسلم: ) من عمل عمالً لٌس علٌه أمرنا فهو رد (.
وعن جابر رضً هللا عنه قال: كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا خطاب قاال: ) أماا 

األماور  شار وبعد فإن خٌر الحدٌث كتاب هللا وخٌار الهادى هادى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
  .392أخزجّ يسهى تزقى  محدثاتها وكل بدعة ضاللة (.

لسانة خٌار مان وقال عبد هللا بن مسعود رضً هللا عنه: االقتصااد فاً ا
( 4/36ٔانههذاريٙ فههٙ سههُُّ) 394أخزجههّ أدًههذ فههٙ انزْههذ تههزقى  .االجتهاااد فااً البدعااة 

 ( ٔسُذِ صذٛخ.4/416ٔانذاكى فٙ انًستذرك )
أخزجهّ انهذاريٙ  تدع الرجل بدعة إال استحل الساٌف.وقال أبو قالبة : ما اب

 ( ٔغٛزِ ٔسُذِ صذٛخ.4/564)
 وقال شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة رحمه هللا:

الباادع تكااون فااً أولهااا شاابراً ثاام تكباار فااً األتباااع حتااى تصااٌر أذرعاااً 
 ٕوأمٌاالً وفراسخ.اهـ 

 وأهل البدع واألهواء ال لإلسالم نصروا وال ألعدائه كسروا.
 

                                                 
4

ردًّ هللا  انٕادػٙ يقثم انؼالية افٙ صذٛخ انتزيذ٘ ٔدسُّ شٛخُ ٔصذذّ انؼالية األنثاَٙ ردًّ هللا 

 .(454فٙ انصذٛخ انًسُذ تزقى )
5

 .(3/758يجًٕع انفتأٖ ) 
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  وآل بٌته ا جاء فً أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلصباب م

 ٿ ٿ        ٿ ٿ ڤ ڤ ڤ  ڤٹ  ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ   پ  پ  پ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ  تعااااالى هللا قااااال

 ى ې ې ې ې ى ى ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ې ې ۉ ۉ  ې ې ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ڇ تعالى وقال 99ٔالتوبة ڇ ڤ ٹ ٹ ٹٹ

   ائ ائ ائ ائ ائ ائ ائ ي یڈ  ڈ   ائ ائ ائ ائ ائ ائ ائ ائ ائ ائ ائ ائ ائ ائ ائ ائ  ائ ائ ى

ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ      پ     پ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   

 الحشر. ژٹ  ٹ  

 چ چ چ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ     پ پ پ پ ڦ ڦڦ ڦ ٱ ڇوقااال تعااالى 

 9ٕح: الفت ڇ ڑ ڑ ڇ ڇ ڍ ڍ ڈ ڈ ڌ ڌ ڎ ڇڎ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ         چ
عن عبد هللا بن عمرو رضً هللا عنهما قال: قال رساول هللا صالى هللا و

علٌه وسلم: ) إن بنً إسرائٌل تفرقت على ثنتٌن وسبعٌن ملة وتفتارق 
أمتً على ثالث وسبعٌن ملة كلهم فً النار إال ملة واحدة. قالوا: ومان 

 .5974تهزقى أخزجّ انتزيذ٘  هً ٌا رسول هللا؟ قال: ما أنا علٌه وأصحابً (.
ٔ

 
عن أبً سعٌد الخدري رضاً هللا عناه قاال: قاال رساول هللا صالى هللا و

ال تسبوا أحداً من أصحابً فإن أحدكم لو أنفاق مثال أُحاد : ) علٌه وسلم
                       .5874أخزجّ يسهى تزقى  ذهباً ما أدرك ُمدّ أحدهم وال نصٌفه (.

ل رساول هللا صالى هللا علٌاه وعن ابن عباس رضً هللا عنهماا قاال: قاا
 .وسلم: ) من سب أصحابً فعلٌه لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعاٌن (

 ٕ.أخزجّ انطثزاَٙ 
وعن زٌد بن أرقام رضاً هللا عناه قاال: قاام رساول هللا صالى هللا علٌاه 
وسلم فٌناا ٌومااً خطٌبااً بمااٍء ٌادعى ُخمااً باٌن مكاة والمدٌناة, فحماد هللا 

أماا بعاد أٌهاا النااس فإنماا أناا بشار كر ثم قاال: ) وأثنى علٌه ووعظ وذ
ٌوشك أن ٌأتً رسول ربً فأجٌب, وأنا تارك فاٌكم ثقلاٌن أولهماا كتااب 
هللا فٌااه الهاادى والنااور, فخااذوا بكتاااب هللا واستمسااكوا بااه, فحااث علااى 

 ثاام قااال: وأهاال بٌتااً أذكااركم هللا فااً أهاال بٌتااً كتاااب هللا ورغااب فٌااه
        .5713أخزجّ يسهى تزقى  (.أذكركم هللا فً أهل بٌتً

                                   

                                                 
4

 .فٙ صذٛخ انتزيذ٘ ٔدسُّ انؼالية األنثاَٙ ردًّ هللا 
5

 .9538ٔدسُّ انؼالية األنثاَٙ ردًّ هللا فٙ صذٛخ انجايغ تزقى  
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والحمد هلل رب العالمٌن وصالى هللا وسالم وباارك علاى نبٌناا دمحم وعلاى 
   آله وصحبه.

فاارم منااه لٌلااة الثااامن والعشاارٌن ماان شااهر رمضااان المبااارك لعااام  
 هـ.ٖٔٗٔ
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...........ٖٖ 

ثاااااااااااااة مسااااااااااااااجد بااااااااااااااب ال تشاااااااااااااد الرحاااااااااااااال إال إلاااااااااااااى ثال
...................................ٖٗ 

باااااااب مااااااا جاااااااء فااااااً أن الغلاااااااو ماااااان أعظاااااام أسااااااباب الشااااااارك 
 ٖٗ....والهالك..........

بااااااب ماااااا جااااااء أن الغلاااااو فاااااً قباااااور الصاااااالحٌن ٌصاااااٌرها أوثانااااااً 
 ٖٙ....تعبد......

 باب ما جاء فً التغلٌظ فٌمن عبد هللا عند قبر رجل صالح فكٌف 
إذا 

....................................................................عبده......
ٖ7 
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بااااااااااااااااااااااااااب ماااااااااااااااااااااااااا جااااااااااااااااااااااااااء فاااااااااااااااااااااااااً زٌاااااااااااااااااااااااااارة 
 8ٖالقبور.................................................

بااااااااااااب ماااااااااااا جااااااااااااء فاااااااااااً بطاااااااااااالن الشااااااااااافاعة للمشاااااااااااركٌن 
................................ٖ9 

كباااااااائر مااااااان لبااااااااب ماااااااا جااااااااء فاااااااً إثباااااااات الشااااااافاعة ألهااااااال ا
 9ٖ.الموحدٌن.............

بااااااااااااااااااااااااااااااااااااب ماااااااااااااااااااااااااااااااااااا جااااااااااااااااااااااااااااااااااااء فاااااااااااااااااااااااااااااااااااً 
 ٓٗ.............................التوسل...........................

باااااااااااااب ماااااااااااان الشاااااااااااارك إرادة اإلنسااااااااااااان بعملااااااااااااه الاااااااااااادنٌا 
.................................ٗٔ 

بااااااااااااااااااااااااااااااااااااب ماااااااااااااااااااااااااااااااااااا جااااااااااااااااااااااااااااااااااااء فاااااااااااااااااااااااااااااااااااً 
 ٕٗ................................الرٌاء.........................

جاااااااااااااااااااااااء فااااااااااااااااااااااً المصااااااااااااااااااااااورٌن  باااااااااااااااااااااااب مااااااااااااااااااااااا
 ٖٗ................................والصور........

  التوحٌد باب ما جاء فً حماٌة المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص حمى
رق الشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارك وسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااده طاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

...........................................................ٗٗ 
 الخالق والمخلوق.................. باب ما جاء فً التسوٌة اللفظٌة بٌن

ٗ٘ 
ساااااااااابحانه  باااااااااااب مااااااااااا جاااااااااااء فااااااااااً ظاااااااااان السااااااااااوء باااااااااااهلل

 ٙٗ...............وتعالى.............
بااااااااااااااااااااااااااااااااااااب ماااااااااااااااااااااااااااااااااااا جااااااااااااااااااااااااااااااااااااء فاااااااااااااااااااااااااااااااااااً 

 7ٗ..........القدر.................................................
باااااااااااااااااااااااااب مااااااااااااااااااااااااا جاااااااااااااااااااااااااء فااااااااااااااااااااااااً مراتااااااااااااااااااااااااب 

 8ٗ.................................................القدر
بااااااااااااااااااااااااااااااااااااب ماااااااااااااااااااااااااااااااااااا جااااااااااااااااااااااااااااااااااااء فاااااااااااااااااااااااااااااااااااً 

 9ٗ....اإلرادة....................................................
بااااااااااااااااااااااااااااااااااااب ماااااااااااااااااااااااااااااااااااا جااااااااااااااااااااااااااااااااااااء فاااااااااااااااااااااااااااااااااااً 

 ٓ٘...........................الهداٌة..............................



52 

 

باااااااااااااااااااااااب قااااااااااااااااااااااول هللا تعااااااااااااااااااااااالى و إن الحكاااااااااااااااااااااام إال هلل 
..............................}......٘ٔ 

ماااااااااااااااااااااااااا جااااااااااااااااااااااااااء فاااااااااااااااااااااااااً الكفااااااااااااااااااااااااار بااااااااااااااااااااااااااب 
 ٕ٘.........بالطاغوت....................................

بااااااااااااااااااااااااااااااااااااب ماااااااااااااااااااااااااااااااااااا جااااااااااااااااااااااااااااااااااااء فاااااااااااااااااااااااااااااااااااً 
 ٕ٘........النفاق..................................................

 ٖ٘علً رضً هللا عنه مما ٌخالف دٌن الرافضة.... باب ما جاء عن
بااااااااااب ماااااااااا جااااااااااء فاااااااااً كفااااااااار مااااااااان دعاااااااااا إلاااااااااى وحااااااااادة 

 ٘٘.........................األدٌان...
الااااااااااااااااااااااااوالء  باااااااااااااااااااااااااب مااااااااااااااااااااااااا جاااااااااااااااااااااااااء فااااااااااااااااااااااااً

 ٙ٘.والبراء...............................................
باااااااااااااااااااااااااب ماااااااااااااااااااااااان تشاااااااااااااااااااااااابه بقااااااااااااااااااااااااوم فهااااااااااااااااااااااااو 

 7٘..................................منهم................
 أو ف بمن سب هللا أو رسوله باب من سب الدهر فقد آذى هللا فكٌ

...................................................................دٌنه........
....٘9 

ساااااوله أو شاااااًء مااااان بااااااب ماااااا جااااااء فاااااً االساااااتهزاء بااااااهلل أو ر
 9٘.....دٌنه........

بااااااااااااااااااااااااااااااااااااب ماااااااااااااااااااااااااااااااااااا جااااااااااااااااااااااااااااااااااااء فاااااااااااااااااااااااااااااااااااً 
 ٓٙ....االتباع....................................................

باب ما جاء فً 
 ٔٙ................................................البدع..............

 ٕٙ..........................باب ما جاء فً أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص

 98.........................................................................الفهرس


