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 المقدمة
 . أنفسنا ومن سيئات أعمالنا  باهلل من شرور   ، ونعوذ  ونستغفره   ونستعينه   إن الحمد هلل ، نحمده  

من يهده اهلل فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شرري  لره  
 . ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 

يَن آَمن  ))   . ( 201:آل عمران) ((وا اتَّق وا اللََّه َحقَّ ت َقات ه  َوال َتم وت نَّ إ الَّ َوَأْنت ْم م ْسل م ونَ َيا َأيَُّها الَّذ 
ْنه َمر))  َُّ م  ْنهَرا َهْوَوهَرا َوَبر رَدََ َوَخلَرَق م  رْن َنْفرَس َواح  ي َخَلَقك رْم م  ا ر َورااًل َكِ يررًا َيا َأيَُّها النَّاس  اتَّق وا َربَّك م  الَّذ 
ي َتَساَءل وَن ب ه  َواْْلَْرَحاَم إ نَّ اللََّه َكاَن َعَلْيك ْم َرق يباً َون سَ    . (2:النساء) ((اًء َواتَّق وا اللََّه الَّذ 
يداً ))   يَن آَمن وا اتَّق وا اللََّه َوق ول وا َقْواًل َسد   .( 00:اْلحهاب) ((َيا َأيَُّها الَّذ 
يمررررراً ي ْصرررررل ْك َلك رررررْم َأْعَمررررراَلك ْم َوَيغْ ))   َ  اللَّرررررَه َوَرس ررررروَله  َفقَرررررْد فَررررراَه فَرررررْوهًا َع   ررررر  َ   ((ف رررررْر َلك رررررْم ذ ن ررررروَبك ْم َوَمرررررْن ي 
 ( 02:اْلحهاب)
فرر ن موضرروعنا فررا هررذه الرسررالل يتعلررق بالعقيرردَ ، والحررديُ عررن العقيرردَ ذو شرروون خاصررل : وبعررد  

، حربررَا تهم بالرذاتلر  المسرلمين وعلرر  عقيرد، حيررُ إننرا نشراهد حربررَا شرعواء ع الحاضررفرا عصررنا 
، الورواب ، فمرا هرو السربب مرن مشرارق اْلرو ومغاربهرا مووهل إلينرا قرد صروبت سرهامها ، منَلقرلً 

، ونعتقررد ذلرر  اعتقررادًا واهمررًا أل ف،وررل هررذا ، ال إلرره إال اهلل محمررد رسررول اهلل : واضررك أل ْلننررا نقررول 
أل وعررن 2أن ينفررَ بهررا ل اهلل تررا أسرر ولكررون معركتنررا مررَ عرردونا معركررل عقديررل ورراءت هررذه الرسررالل ال

أن هررذه اْلخَرراء مررا  بعررو اْلخَرراء الشررائعل المتعلقررل بالعقيرردَ ، وينبغررا أن نعلررم فررا برراد  اْلمررر  
والمت مررل ا ن فررا .  كانررت لتكِررر وتنتشررر لررو ال أن هنررا  تسرراهاًل كبيرررًا فررا تعلررم العقيرردَ وتعليمهررا 

ًا من اْلخَاء الكبيرَر والمنتشرَر برين النراس بالد اإلسالم فا مشارق اْلرو ومغاربها ، يشاهد أنواع
 .بدأت تغهو بالد اإلسالم 

 : ومن أول ذل  ، ومعت هذه الرسالل وقسمتها إل  أربَ موموعات   
   أخَاء فا قضايا عامل : الموموعل اْلول. 

  أخَاء تتعلق ب نواع  من الشركيات ونحوها:  الموموعل الِانيل. 

  لق بالرق  والتمائم أخَاء تتع: الموموعل الِالِل. 

  أخَاء تتعلق باْللفا  ونحوها : الموموعل الرابعل . 

                                                 

 .وها فا اْلصل محاضَر ألقيتها فا أحد المساود  2
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إل  كتابل هرذه الرسرالل  ن أشير إل  أهم اْلسباب التا دعتفا تفاصيل ذل  أحببت أ وقبل الدخول  
 : ، وها 

 . أهميل العقيدَ وأن الخَ  فيها ليس كالخَ  فا غيرها  (2)
لرررم يتررردار  اْلمرررر ببيررران شررر نها وحكمهرررا  ، فررر ذاأن بعرررو هرررذه اْلخَررراء تنشررر  وتنتشرررر (1)

 .والتحذير منها فربما ت صلت عند بعو الناس أو فا بعو الموتمعات 

ببنراء اْلضررحل علر  القبرور فرا بعرو الربالد اإلسرالميل كير  أنره لمرا لرم يحرذر : واعتبر ذل  مِاًل 
 . منها فا أول أمرها كي  ت صلت وصعب إهالتها 

صالك فا أبواب العقيدَ ومسائلها ، حت   أغل وا كِيررًا ما علم من شدَ حذر السل  ال (3)
 . عل  أهل البدع والهيغ واالنحرا  فيها 

 .فكانوا يحتسبون بالقتل لمن ِبتت هندقته وردته  –أ 
مررَ                               وكرانوا يحكمررون بالولررد والحربس لبعضررهم ، كمررا فعرل عمررر  –ب 

 .صبيغ بن عسل 
 .ون أهل البدع ويحذرون منهم وكانوا يهور  –ج 
 وقد ألفوا الكتب والرسائل لبيان العقيدَ والدفاع عنها ضد أعدائه –د 

 .وهذا كِير معلوم 
                                               .                                                             وعلماؤه   اإلسالم يقوم به أئمل   –إل  اليوم  –ولم يهل هذا التحذير   –ه             

 
 من حرب شعواء  –فا هذه اْلهمان  –ما نراه ونسمعه ونقرؤه  (4)

 :مووهل ضد العقيدَ اإلسالميل الصافيل 
نيرون أنواعرًا مرن ن أعرداء اهلل مرن اليهرود والنصرار  ففا خارج بالد اإلسالم يش - أ والِو

  ، ووسائل التنصير ،  والهووم المباشر علر  العقيردَ ف نواع التشكي: الحرب ضد عقيدَ المسلمين 
 . كل ذل  أمر ال يكاد يوهله مسلم  –ورما أصحابها ب نواع من تهم التَر  واإلرهاب 

 . وفا داخل بالد المسلمين ابتلا المسلمون بتيارين من أخَر التيارات   - ب

ات مرررن الرافضرررل ، والمعتهلرررل ، تيرررار أهرررل البررردع فرررا المقررراالت والعبررراد: أحررردهما                   
 .والصوفيل ، واْلشعريل ، والمروئل والخوارج وغيرهم 



       أخطاء عقدية

 عبد الرحمن بن صالح المحمود/ جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ 

www.almahmood.islamlight.net 

3 

وسررريلل  اللرررذين اسرررتخدموا كرررلَّ ِيين تيرررار العلمرررانين والقررروميين  والحررردا: والِرررانا                      
 . ا لنفُ سمومهم ب ساليب متنوعل هتمكنوا من

عرررن التركيررره علررر  العقيررردَ ،  –إلررر  الررردعَو  وقرررد يكرررون مرررنهم مرررن ينتسرررب –إعرررراو الررربعو ( 5) 
والرررهعم ب نهرررا أمرررور مسرررلمل فرررا برررالد المسرررلمين ، ممرررا أد  إلررر  وقررروع االنحررررا  وتنوعررره وهرررم عنررره 

 . -هداهم اهلل  –غافلون  أو متغافلون 
 . بعو المناهج والَرق الدعويل ، التا ال تركه أحيانًا عل  ت صيل العقيدَ وبيانها : ومِله  

 . اهلل أن ينفَ بهذه الرسالل  أس ل    
 . أس ل اهلل أن ينفَ بهذه الرسالل مصنفها وقارئها وناشرها إنه سميَ مويب    

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين ،،،،
                                                    
 وكتب

 عبد الرحمن بن صالك المحمود
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 المجموعة األولى
 ي قضايا عامةأخطاء ف

هررا مررن ال إلرره إال اهلل  أنَّ  خَرر  فررا مفهرروم مرردلول ال إلرره إال اهلل ، فرر ن كِيرررًا مررن النرراس يفهررم    :أواًل 
كلمررل يقولهررا بلسررانه ، وينسرر  أن هررذه الكلمررل تقتضررا منرره أمررورًا غيررر النَررق بهررا ومررن أع ررم هررذه 

  .النفا واإلِبات : اْلمور التا تقتضيها كلمل التوحيد ، ركناها
 . العبادَ لغير اهلل تبار  وتعال  أنواعب ن ينف  اإلنسان أي نوع من : النفا  
ومردلول هرذا إخرالل الردين هلل . أن يصر  وميَ أنواع العبادَ هلل وحرده ال شرري  لره :  واإلِبات  

َنرا ف را ك رل  َوَلقَرْد َبعَِْ )) : فا كتابره والعهيره  –سبحانه وتعال   –، والكفر بالَاغوت ، ولذا يقول اهلل 
َّاغ وتَ    (33من ا يل: النحل) ((أ مََّل َرس واًل َأن  اْعب د وا اللََّه َواْوَتن ب وا ال

 . إفراد اهلل تعال  بالَاعل والخضوع ْلوامره ونواهيه : ومن مقتضياتها  
َ ، والخَررر  الشرررائَ عنرررد بعرررو النررراس اليررروم ، هرررو  رررنهم أن ال إلررره إال اهلل مقتضررراها عبرررادَ اهلل فقررر

هذا هو مقتضراها وركنهرا اْلول ، ولكرن لهرا مقتضر  آخرر وركنرًا ال برد منره ، أال وهرو . نعم : نقول 
الكفر بالَاغوت ، فال بد من البراءَ مرن الشرر  والكفرر بالَواغيرت وميعرًا ، وهرذه هرا ملرل إبرراهيم 

يَن َقْد َكاَنْت َلك ْم أ  )) : عليه وعل  نبينا أفضل الصالَ والتسليم  –الخليل  يَم َوالَّرذ  ْسَوٌَ َحَسرَنٌل ف را إ ْبرَراه 
ررْن د ون  اللَّرره  َكَفْرَنررا ب ك ررْم َوَبررَدا َبيْ  ررا َتْعب ررد وَن م  مَّ ررْنك ْم َوم  َنَنررا َوَبْيررَنك م  اْلَعررَداَوَ  َمَعرره  إ ْذ قَررال وا ل قَررْوم ه ْم إ نَّررا ب ررَرآء  م 

ن وا ب اللَّه  وَ   .   (4من ا يل: الممتحنل) ((ْحَده  َواْلَبْغَضاء  َأَبدًا َحتَّ  ت ْؤم 
ال خرررالق إال اهلل ، :   رررن بعضرررهم أن معناهرررا  –فرررا مفهررروم ال إلررره إال اهلل  –ومرررن الخَررر  الشرررائَ 

 . ويفسرون ذل  بتوحيد الربوبيل ويوعلون هذا أساس التوحيد ولبه ، ويركهون فا الدالئل والمسائل 
فهرو الرذي دلرت كلمرل التوحيرد ،  :لوهيرلأمرا توحيرد اْل   وتوحيد الربوبيل مهم لكن المخال  فيره قليرل ، 

  –واهلل المستعان  –والمخال  فيه كِير 
خلررَ فررا مفهرروم الرروالء والبررراء ، فرر ن النرراس إذا فتشررت : ومررن اْلخَرراء فررا القضررايا العامررل  :ِانيررًا  

 : ه فا أحوالهم وودتهم خلَوا فا هذا اْلصل قواًل وفعاًل من عدَ وووه أبرهها ِالُ ووو 
 : الووه اْلول 

مرروالَ الكفررار ، وهررذه الصررفل مناقضررل لمفهرروم الرروالء والبررراء فررا اإلسررالم أل ْلن هررؤالء الكفررار مهمررا 
نيررين ، أو كتررابيين ، فهررم أعررداءٌ  )) : لنررا ، واهلل سرربحانه وتعررال  يقررول  تعررددت ديررانتهم سررواًء كررانوا ِو

َن اللَّه  ق يالً   ( 211 يلمن ا: النساء) ((َوَمْن َأْصَدق  م 
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لََّته مْ )) ََ م   (210من ا يل: البقَر) ((َوَلْن َتْرَض  َعْنَ  اْلَيه ود  َوال النََّصاَر  َحتَّ  َتتَّب 
فمررواالَ الكفررار برر ي نرروع مررن أنررواع المررواالَ منررا  لررذل  اْلصررل ، وهررو الرروالء والبرررء علرر  تفصرريل 

ون للمرؤمنين وميعرًا فرا مشرارق اْلرو ، والروالء يكربين ما هو مكفرر ومرا لريس بمكفرر يذكره العلماء
 . ومغاربها ، والبراءَ من الكفار وميعًا كذل  

 : وهنا  صور شائعل ْلنواع من مواالَ الكفار ومنها 
فا بالدهم ، أو فا برالد المسرلمين فرا التعلق بهم ومحبتهم ، خاصل مَ كَِر االختالَ بهم  -1

 . العمل ونحوه 

 . أو ضروَر ، وربما البقاء فا بالدهم أهمنل َويلل  السفر إل  بالد الكفار لغير حاول -2

 . معين كالعب كَر أو ممِل ونحوه  التعلق ببعو الكفار لغروَ  -3

الِنرررراء علرررر  الكفررررار وتلميررررَ أحرررروالهم ون مهررررم وقرررروانينهم بمررررا يررررؤدي إلرررر  احتقررررار المسررررلمين  -4
 . وشريعتهم 

 : الووه الِانا 
الء للقبيلرل أو للبلرد ، وهرذا أيضرًا خَر  شرائَ فر ن بعرو من الخلَ فا الوالء والبراء وهو استبدال الرو 

، أو ْلول أنه من البلد الفالنا ، ِم بعرد ذلر  لفالنيل الناس يوالا ا خرين من أول أنه من القبيلل ا
ال يهن عالقته بالناس بميهان اإلسالم القائم عل  ميهان الوالء والبرراء ، والحرب فرا اهلل والربغو فرا 

د الواحد من هؤالء ي تا وأمامه شخصان أحردهما فاسرق ضرالض مضرل، وا خرر مَيرَ فمِاًل نو. اهلل 
اْلول  ْلنه  من قبيلته ويتعصرب لره أحيانرًا أل  ْلنره مرن بلرده عابد هلل سبحانه وتعال  ، فتوده يوالا 

، ويعررادي الِررانا أل ْلنرره لرريس مررن قبيلترره ، أو ْلنرره لرريس مررن بلررده ، وهررذا مرردخل خَيررر ورردًا علرر  
ن ، والمصررلحل الشخصرريل  اإليمرران ، ْلن اإلنسرران إذا كرران ميهانرره ميررهان الواهليررل ، والقبيلررل ، والررَو

والمال ، ف نه يكون عل  خَر ع يم فرا عقيدتره ، الواورب أن يكرون ميرهان قلبر  ولسران  وأعمالر  
 . الحب فا اهلل والبغو فا اهلل 

أبعرررد بعيرررد ، والفررراور أو الكرررافر، أو  إذًا فالرورررل التقرررا هرررو أخرررا فرررا اهلل وأحبررره فرررا اهلل ، ولرررو كررران
وأبغضرره علرر  قرردر معصرريته إن كرران فاسررقًا ، ولررون كرران  ،الفاسررق أبغضرره بغضررًا تامررًا إن كرران كررافراَ 
 . أقرب الناس إل ض ، هذا هو ميهان التوحيد 

 : الووه الِالُ 
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ات مررن أصررحاب الشررررك –اسررتقدام الكفررار إلرر  وهيررَر العررررب لغيررر ضررروَر ، بررل إن بعرررو النرراس 
قررد يفضررل الكفررار علرر  المسررلمين ، وربمررا وصرر  الكفررار باْلمانررل وأِنرر  علرريهم ، وسررب  –وغيرررهم 

المسررلمين وتنقصررهم ، وهررذا خَرر  وسرريم ، وصرراحبه قررد ارتكررب ذنبررًا ع يمررًا ، وهررو علرر  خَررر فررا 
 . واهلل المستعان . ال يستقدم إال عمالل مسلمل أمينلدينه ، فليتق اهلل وليتب من ذنبه ، ف

خَ  فا مفهوم العبادَ بحيُ إن بعو الناس  ن أن مفهروم العبرادَ : ومن اْلخَاء العامل  :ًِا ِال
فررل مررن الصررالَ والصرريام والهكرراَ والحررج، ونسررا أن العبررادَ تشررمل و علرر  أصررول العبررادَ المعر  قاصرررٌ 

اإليمررران بضرررَ وسرررتون : "  -صرررل  اهلل عليررره وسرررلم -كرررل ش رررَعب  اإليمررران ومسرررائل اإليمررران أل لقولررره
" شعبل أعالها قول ال إله إال اهلل ، وأدناهرا إماَرل اْلذ  عرن الَريرق ، والحيراء شرعبل مرن اإليمران 

1   
، العبادَ تشمل أمور الحياَ كلها مرن أولهرا إلر  آخرهرا ، عالقتر  باْلسرَر ، برالويران ، وأمرور  إذاً   

قرل الموتمرَ  بغيرره سرواء كرذل  عال ر ذل  مرن الشرؤون الخاصرل برالفرد االقتصاديل والتعليميل ، وغي
 فرا مفهروم الشرر كانت هذه العالقات عالقات اقتصاديل ، أو عسكريل ، أو علميل ، كل ذلر  داخرلٌ 

ما أمر اهلل به وأمر بره رسرول اهلل صرل  اهلل عليره وسرلم  ،فمقتضاه أن ينهج فيه ، وأن يسل  فيه ،ع
 . 

الصرالَ فرا المسرود ودع عنر  لرهم إ :شر ن  والمسرود ، أي : إننا نشاهد بعرو النراس ير تا ويقرول 
اعرل  ؟، هل هذا هو اإلسالمالناس وهل هذا هرو مفهروم العبرادَ الترا تقروم أسسرها علر  َاعرل اهلل َو

أن  يريرد   ،وديرد مرن العلمنرل فرا مفهروم العبرادَ صل  اهلل عليره وسرلم ؟ ال ، برل هرذا نروعٌ  -رسول اهلل
 . االنتباه له  ب  خاصل منها ، وهذا خَ  يو يحصر العبادَ فا أنواعَ 

بررين العبررد وربرره، وال شرر ن لهررا ببقيررل شررؤون  وبعضررهم وعررل العبررادَ فررا القلررب فقررَ ، وأنهررا عالقررلٌ   
 . الحياَ ، وهذا منتشر بين العلمانيين والمالحدَ القائلين ب ن الدين ال ش ن له فا الحياَ 

 . من اْلخَاء العامل ، مفهوم الوسَ فا الدين  :رابعًا  
، وهررذا ال تشرردد وكررن وسررَاً : لسررنل قررال لرره علرر  ا المحرراف    ،اس إذا رأ  المتمسرر  بدينررهفرربعو النرر 

:  -صرل  اهلل عليره وسرلم-      أيضًا مرن المفراهيم الخاَئرلأل ْلن معنر  ذلر  أنر  تقرول لرسرول اهلل
يرا عمرر أو يرا أصرحاب رسرول ، لمرا ذا لرم تكرن وسرًَا يرا أبرا بكرر أو يا رسرول اهلل أنرت بسرنت  متشردد

                                                 

 (33، 35) ، ومسلم ( 9) رواه البخاري  1
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، وهنرررا ال بررد مرررن أن تقرررال ؟ ال تشرررددوا وكونرروا وسرررَاً  المتضبعررين لسرررنته -صررل  اهلل عليررره وسرررلم -اهلل
 . فا هذا اْلمر  كلملٌ 
كاملرل هرو الحرق وهرو الوسرَ ، ْلن سرنل  -صل  اهلل عليه وسلم -بسنل رسول اهلل أن التمس َ  :أواًل 

 . ليس فيها غلوًا  وال تقصير -صل  اهلل عليه وسلم -رسول اهلل
ررًل َوَسررًَا ل َتك ون رروا ش ررَهَداَء )) : إن الوسررَ ورد فررا القرررآن فررا قولرره تعررال   :ِانيررًا   َوَكررَذل َ  َوَعْلَنرراك ْم أ مَّ

  (243من ا يل: البقَر) ((َعَل  النَّاس  
هرم وسرَ برين اْلمرم كراليهود والنصرار  وغيررهم  -صرل  اهلل عليره وسرلم -أن أتباع محمد: والمعن  

ٌَ  ، وذلر  حينمرا يقولرون أهرلًا فا منهاج أئمل السنل والوماعلَ أيض، كما ورد الوس برين  السرنل وسر
 . ، والمبتدعل الَوائ  المنحرفل

هررررم وسررررَ بررررين الررررروافو  -صررررل  اهلل عليرررره وسررررلم -أصررررحاب رسررررول اهلل فررررا برررراب محبررررل  : فمررررِالً 
وئرررل ، برررين والنواصرررب ، وأيضرررًا فرررا بررراب اإليمررران ومسرررائل اْلحكرررام هرررم وسرررَ برررين الوعيديرررل والمر 

ين المقصرررين ، وهررم وسررَ فررا برراب القرردر بررين القدريررل والوبريررل  . المتشررددين مررنهم الغررالين والمفررَر
 . وهكذا فهم وسَ بين الَوائ  وميعًا 

كرن وسرًَا فرا دينر  ، فهرذا فيره تفصريل ، : أما ما يررد عنرد عامرل النراس ونحروهم مرن قرولهم  :ِالًِا 
هرا فرا العبرادات والمعرامالت واللبراس غيرهرا ، فرال شر  أن هرذا ف ن ق صد به تر  السنن وترر  التهام

 . باَل أل ْلن الحق إنما هو االلتهام بالسنل 
رره إلرر  مررن غررال فررا ا لسررنل وورراوه الحررد فيهررا أو قضصررر ، وقيررل لرره   كررن وسررًَا ، فهررذا : أمررا إن ووض

عليره وسرلم ، صحيك ،  لكن لره أمِلرل خاصرل ، مِرل ذلر  الرذي كران فرا عهرد رسرول اهلل صرل  اهلل 
تررهوج ، فرر ن الرسررول صررل  اهلل عليرره وسررلم تررهوج فكررن : نقررول لرره   3" أنررا ال أتررهوج النسرراء : " فقررال 

كررن وسررًَا أل ْلن النبررا : نقررول لرره ( أقرروم الليررل كلرره وال أنررام أبرردًا : ) ذلرر  الررذي قررال وسررًَا ، ومِررل 
هلل وأتقرراكم لرره ، لكنررا أصرروم شرراكم أمررا واهلل إنررا ْلخ )): صررل  اهلل عليرره وسررلم قررال لهررؤالء وأمِررالهم 

 .   ((وأفَر ، وأصلا ، وأرقد ، وأتهوج النساء فمن رغب عن سنتا فليس منا 
ويقابرررل هرررؤالء أولئررر  الرررذين يتركرررون وميرررَ النوافرررل ،  نوافرررل الصرررالَ والصررريام والهكررراَ واْلذكرررار  ،  

 . ويؤدي ذل  إل  تقصيرهم فا الفرائو وغيرها ، هذا أيضًا مقصضر 
 .وأهمل وقصضر ، والوسَ هو الصحيك ْلول قد غالا فا وانب ، والِانا قد فرضَفا 

                                                 

 (2402) ، ومسلم ( 5033) وهء من حديُ أخروه البخاري   3
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إذًا ، هنرررا  مفهررروم خررراَة فرررا مسررر لل مصرررَلك الوسرررَ وهرررذا المفهررروم الخررراَة نَبقررره أحيانرررًا علررر  
بعو الناس بمنهج خاَة  ، وذل  حينما ن تا إل  من التهم بسنل رسول اهلل صل  اهلل عليه وسرلم 

ال تشردد وكرن وسرًَا ، : باسه ، وفا صالته ، وفا بقيل أموره ، فنر تا ونقرول لره فا لحيته ، وفا ل
 . فهذا مفهوم خاَة 

من المفاهيم الخاَئل ، الخلَ الواقَ فرا فهرم مصرَلك أهرل السرنل والوماعرل ، فمصرَلك  :خامسًا  
ه أهل السنل والوماعل فا اْلصرل مصرَلك شررعا وردت بره النصرول أل ْلن النبرا صرل  اهلل علير

  4 ((عليكم بسنتا وسنل الخلفاء الراشدين  )): وسلم قال 
 5 ((عليكم بالوماعل  ))وْلن النبا صل  اهلل عليه وسلم قال 

وهررذان مفهومرران ومصررَلحان شرررعيان ، ولررذا كرران مصررَلك أهررل السررنل والوماعررل يَلررق علرر  كررل 
نمررا وقررَ الخلررَ فررا هررذا المصررَلك فرر ا برردايات االفتررراق وفررا مررن التررهم بهمررا فررا ترراريو اإلسررالم ، وال

القرررن الرابررَ بشررركل أخررل ، وذلررر  حينمررا ن سرررب إلرر  أهرررل السررنل والوماعرررل مررن لررريس مررنهم ، مِرررل 
انتساب كِيرر مرن َوائر  اْلشرعريل أو الم تريديرل إلر  أهرل السرنل والوماعرل انتسرابًا خاَئرًا ، فيورب 

لكرررن ال نعررردل عرررن هرررذا أن ي برررين مخالفرررل هرررؤالء ْلهرررل السرررنل والوماعرررل ومرررنهج السرررل  الصرررالك ، 
المصررَلك ْلوررل أن هنررا  آخرررين تسررموا برره ، فرر ن تسررميل الباَررل باسررم الحررق ال يمنعنررا مررن قررول 

 .  -والتسميل به  –الحق 
رحمهررم اهلل  –يوررب التررهام مررنهج أهررل السررنل والوماعررل علرر  مررا كرران عليرره سررلفنا الصررالك : فنقررول   

  –تعال  
اعرل رسروله صرل  : الخلَ فيهرا  من اْلخَاء العامل التا وقَ :سادسًا  مسر لل ووروب َاعرل اهلل َو

 : اهلل عليه وسلم ، ووووب الحكم بما أنهل اهلل ، وقد وقَ الخَ  فا ذل  من خالل أمور منها 
 ررن بعررو النرراس أنهررا مقتصررَر علرر  فئررل مررن النرراس وهررم الحكررام ، وال شرر  فررا وووبهررا علرريهم * 

أنررهل اهلل واوررب علرر  الوميررَ ، واوررب علرر  الحكررام فيمررا  وووبررًا أوليررًا ، ولكررن نقررول إن الحكررم بمررا
يحكمون به بين الناس ، وواوب عل  كل فرد فيما يتعلق بما يخصره مرن أعمالره وأفعالره ومعامالتره 
، ولهذا كان مقتض  توحيرد العبرادَ قرائم علر  كمرال الرذل هلل أواًل ، وكمرال المحبرل هلل ِانيرًا ، وكمرال 

                                                 

) ، وأحمد ( 343، 35) ، و ابن ماوه ( 23) ، والترمذي ( 5) أخروه أبو داود : وهء من حديُ صحيك  4
 .كلهم من حديُ العرباو  بن ساريل رضا اهلل عنه ( 230، 4/233

 .من حديُ معاذ بن وبل رضا اهلل عنه ( . 134،  133/ 5) أخروه أحمد   5
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اعررل رسرروله علرر  َاعررل مررن سررواه ، وأن  الَاعررل ِالِررًا ، وهررذا كلرره مقتضرراه أن تقرردم َاعررل اهلل َو
المرررأَ ألمسررلمل ، الشرراب المسررلم ، اْلسررَر المسررلمل ، والموتمررَ : تحكررم بهمررا فررا كررل شرر ن شررؤون  

المسرررلم ، البلرررد المسرررلم ، وال برررد للوميرررَ أن يعلمررروا أن هرررذا ورررهء مرررن العقيررردَ ، فرررال يكفرررا أن يررردعا 
 حت  يعلم كي  يعبد اهلل ، هل يعبد اهلل علر  وفرق هردي النبرا صرل  اهلل عليره اإلنسان أنه يعبد اهلل

وذلرر  فررا كررل أمرروره وشررؤونه ، ِررم يَبررق ذلرر  علرر  الوورره وسررلم صررل  اهلل عليرره وسررلم ، أم ال ؟ ، 
 : الصحيك 

فررالفرد المسررلم يوررب عليرره التحرراكم إلرر  الكترراب والسررنل فررا وميررَ أمرروره ، عباداترره ومعامالترره ، وأن 
تحرراكم فررا كررل ذلرر  إلرر  مررا أنررهل اهلل ، ال إلرر  العررادات القبليررل وال إلرر  القرروانين الوضررعيل وال إلرر  ي

 . غيرها 
حوابهررا ، لباسررها ، : يوررب عليهررا التحرراكم إلرر  الكترراب والسررنل فررا أمورهررا كلهررا : والمرررأَ المسررلمل 

 . هينتها ،  عملها ، معامالتها لهووها 
 . المسلم ، والمعلم والحاكم والقاضا وكذل  الشاب المسلم ، والتاور 

أن يلهم العبد مرنهج رسرول اهلل صرل  اهلل عليره وسرلم فرا أحكرام  –وليس اختياريًا  –إنه أمر واوب  
الصررالَ وتفاصرريلها ، والهكرراَ وتفاصرريلها ، والصرريام وأحكامرره ، والحررج وأحكامرره ، وصررلل اْلرحررام ، 

لنكررا، ، وفررا وميررَ شررؤون الحيرراَ ، فنعبررد ربنررا علرر  وقسررمل المواريررُ ، وأبررواب الوصررايا ، وأبررواب ا
 وفق هدي نبينا محمد صل  اهلل عليه وسلم 

التسرراهل فررا التحرراكم إلرر  القرروانين الوضررعيل ، والقررول برر ن ذلرر  لرريس بكفررر حترر  يسررتحلها ،  وقررد * 
ال  يحرتج هررؤالء برر ن الكفررر ال يكررون إال باالسررتحالل ، بررل وسررَ بعررو هررؤالء الرردائَر حترر  هعمرروا أنرره

يوورد كفرر عملرا مخررج مرن الملرل ، وهرذا خَر  ،برل الكفرر يكرون باالعتقراد وبرالقول والعمرل كمرا هرو 
 . مفصل فا كتب اْلئمل 

 رررن الررربعو أن عنرررد اخرررتال  العلمررراء فلأنسررران أن ي خرررذ بررر ي قرررول مرررن اْلقررروال الرررواردَ ، دون * 
لعلمرراء واختالفرراتهم ورخصرررهم اعتبررار للرردليل ، وهررذا مررن أخَرررر المهالررق ، فررول تتبررَ النررراس أقرروال ا

 . لضاع الدين
: الررد إلر  كتراب اهلل والسرنل كمرا قرال تعرال    -القرديم والحرديُ  –والواوب عند التناهع واالخرتال  

ن رروَن ب اللَّرره  َواْلَيررْوم  اْ   )) ررر  فَرر  ْن َتَنرراَهْعت ْم ف ررا َشررْاَء فَررر دُّوه  إ لَرر  اللَّرره  َوالرَّس ررول  إ ْن ك ْنررت ْم ت ْؤم  : النسرراء) ((خ 
 (59من ا يل
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كما أنا الواوب اتبراع مرا ترروك دليلره ، والحرذر كرل الحرذر ممرا يهينره بعرو العلمرانيين وأذنرابهم مرن 
 . تتبَ رخل العلماء واْلخذ بها ولو خالفت الدليل 

رار شررها ، التشربه بالكفرار فرا أقروالهم وأفعراله :سابعًا  م من اْلخَاء العامل ، التا ع م خَرها َو
، وشمل هذا البالء الرورال والنسراء والفتيران والفتيرات ، واْلَفرال ،كمرا أنره تعرد إلر  أمرور كِيرَر مرن 
حيررراَ النررراس فرررا ألبسرررتهم وأهيرررائهم ومسررراكنهم وكالمهرررم وسرررالمهم ، وأعيرررادهم وحفالتهرررم ، فررر ل  اهلل 

 . المشتك   من هذه الحالل التا بلغت بالمسلمين 
أن يبتعد عن الشبه بالكفار التشربه المحررم وأن يحقرق الروالء والبرراء والواوب عل  كل مسلم ومسلمل 

 . ، وأن يعته بدينه وعقيدته الصحيحل ، وعل  المسلمين التناصك فا ذل  
 : ومن اْلخَاء الشائعل أيضًا  :ِامنًا 

إن ممرررا يورررب أن : ونقرررول  –تررروهم أن العلرررم الحرررديُ قرررد يعرررارو نصوصرررًا مرررن القررررآن أو السرررنل  
المسررلم أن مررا فررا القرررآن الع رريم ، ومررا ِبررت عررن النبررا صررل  اهلل عليرره وسررلم مررن أحاديررُ  يعتقررده

هرررذه حقيقرررل يورررب أن نرررؤمن بهرررا ، وأن .. صرررحيحل ، ال يمكرررن أن يتعرررارو مرررَ أي علرررم صرررحيك 
 . نصدق بها 

إن اهلل يعلررم : كيرر  تقولرون : بعرو النرراس قرد يحردُ عنررده نروع مرن الرروهم فيعتررو ويقرول : فمرِاًل 
فررا اْلرحررام ، وأنرره يخررتل وحررده بعلررم هررذا ، ونحررن نررر  اْلَبرراء يعرفررون مررا فررا اْلرحررام عررن مررا 

َريررق ا الت والمنررا ير واْلوهررَه الحديِررل ويعرفررون نرروع الونررين ، ذكرررًا كرران أم أنِرر  ؟ فيترروهم أن 
 . العلم الحديُ يتعارو مَ ما فا القرآن ، وليس اْلمر كذل  

 : ويسير ، فنقول  عل  هذه المسائل سهل: والوواب 
 . (34من ا يل: لقمان) ((َوَيْعَلم  َما ف ا اْْلَْرَحام   )): قول اهلل تبار  وتعال   :أواًل 

بَررن أمرره، خلقرره وتكوينرره ، ولونرره،  مررن ألفررا  العمرروم فا يررل تشررمل كررل مررا يتعلررق بررالونين فررا (َمررا) 
وله وقصره ، ورهقه ، وعمله ، هذه من اْلمور الرواردَ أو سعيدفا الدنيا ، وهل هو شقا  ، وحالهَو

عررن النبررا  -رضررا اهلل عنرره  –عررن النبررا صررل  اهلل عليرره وسررلم فيمررا ِبررت مررن حررديُ ابررن مسررعود 
إن أحرردكم يومررَ خلقرره فررا بَررن أمرره أربعررين يومررًا نَفررل ، ِررم  ))  : صررل  اهلل عليرره وسررلم أنرره قررال 

لر  فيرنفو فيره الررو، وي رؤمر بر ربَ يكون علقل مِل ذل  ِم يكون مضغل مِل ذل  ، ِم يرسل إليه الم
 .3((رهقه وأوله ، وعمله ، وشقا أو سعيد : كلمات يكتب 

                                                 

 .، من حديُ ابن مسعود رضا اهلل عنه ( 1343) ، ومسلم ( 0454، 3331،  3103) رواه البخاري   3
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إن معرفل كونه ذكرًا أو أنِ  ، داخل فا باب قدر اهلل سبحانه وتعال  ، وال يعرر  الَبيرب أذكرر أم 
 . أنِ  ؟ إال بعد تخليقه ، وهذا ال إشكال فيه 

أنِر  قبرل تشركيل خلرق اإلنسران ؟ إنهرم ال يسرتَيعون معرفرل  هل تعرفون كونه ذكررًا أو: ولهذا نقول 
إن هرذا صرار : ف ذا ما عرفوه بعد تخليفه واكتمال نموه وقرب خرووه مرن بَرن أمره ، فنقرول ! ذل  

بعررد مررا تخلضررق واكتمررل نمرروه فررال تعررارو بينهمررا ، فالواوررب علرر  العبررد أن يعلررم أن نصررول القرررآن 
حل ، ال يمكن أن تتعارو مَ العلم الحرديُ وال مرَ غيرره صريحل ، وأن نصول اْلحاديُ الصحي

 . أل ْلنها حق ال ش  فيه ، والكل من اهلل سبحانه  وتعال  أمرًا وتنهياًل وخلقًا وتقديرًا 
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 يةالمجموعة الثان
 أخَاء تتعلق ب نواع من الشركيات ونحوها

 .كَِر السحَر والكهنل والمشعوذين ونحوهم   :أواًل * 

ن من دالئرل ضرع  العقيردَ وضرع  التوكرل علر  اهلل سربحانه وتعرال  ، كِرَر هرؤالء السرحَر وكرون إ
ئون فرا بلرد يؤمنرون بر ن هرؤالء سوقهم رائول ، إن هؤالء ال يكِرون حينما تصحك العقيدَ ،  وال ينش

ررْن َأَحررَد َوَمررا ي َعل   )): السررحَر ال يتعلمررون السررحر إال مررَ الكفررر برراهلل ، كمررا قررال تبررار  وتعررال   َمرران  م 
 ( 201:البقَر) (( َحتَّ  َيق وال إ نََّما َنْحن  ف ْتَنلٌ 

 : ومن ِم فهنا  أمور يوب االنتباه إليها 
أن اإلتيان إلر  السرحَر والمشرعوذين خَرر ع ريم علر  العقيردَ يخشر  علر  صراحبها  :اْلمر اْلول 

 . من الهيغ فيوب الحذر من هؤالء 
حكررم اهلل سربحانه وتعرال  فرا هرؤالء السررحَر ، فيبرين حرالهم ويبرين الحكررم  يورب إقامرل :اْلمرر الِرانا 

فرريهم ، والحكررم الررراوك فرريهم عنررد ومهررور العلمرراء أنهررم يقتلررون سررواء كرران قررتلهم ردضَ  أو حرردًاأل وذلرر  
 . حت  يتخلل المسلمون فا شرورهم 

الء السرررحَر والكهررران أن يفضرررك هرررؤالء السرررحَر وأن يبرررين كرررذبهم ودولهرررم ، فررر ن هرررؤ  :واْلمرررر الِالرررُ 
كِروا ولعبوا بعقول النراس ، وبعرواَفهم ، فيورب أن نحررل كرل الحررل علر  بيران دولهرم وكرذبهم 
 –، ولقد كان أئمل اإلسالم فا السابق يبينون حكم اهلل فيهم وينفذونه ، ففا عهد عمر بن الخَراب 

نبررا صررل  اهلل عليرره كرران يرر مر بقتررل السررحَر ، بررل إن إحررد  هووررات ال –رضررا اهلل عنرره وأرضرراه 
وفا عهرد الخلفراء مرن بنرا العبراس وغيررهم كرانوا يقومرون علر  هرؤالء   0وسلم قتلت بعو السحَر  

الكهنررل والمشررعوذين بالقتررل والت ديررب ، كررل علرر  حسرربه ، فقررد سررمَ أحررد الخلفرراء بكرراهن يرردضعا علررم 

                                                 

هنا إل  اْلِر الذي ورد أن أم المؤمنين حفصل رضا اهلل عنها أمرت   -  حف ه اهلل تعال –يشير الشيو   0
عبد اهلل بن اإلمام أحمد : بقتل واريل سحرتها ، فقتلت ، وكذل  صك عن وندب بن ونادَ ، وهذا اْلِر أخروه 

ره ، من حديُ عبيد اهلل بن عمر بن نافَ عن ابن عمر ، فذك( 3/233) ، والبيهقا ( 2543) فا المسائل 
 .عنها 

رواه الَبرانا من روايل  : ) ، وقال صاحبه ( 3/1324130)  –كما فا المومَ  –وقد أخروه الَبرانا أيضًا 
عن (  1/301) ورواه مال  فا المَو  ( إسماعيل بن عياش عن المدنيين وها ضعيفل ،وبقيل رواله ِقات 

 .حمد بن عبد الرحمن بن سعد رضا اهلل عنه 
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هررل أنررت تعررر  : يفررل المغيبررات ، فاسررتدعاه الخليفررل ، فمررا دخررل عليرره و النرراس مررن حولرره قررال الخل
: كرم بقرا مرن عمرري ؟ فقرال لره : نعرم إننرا أعرر  ، فقرال لره الخليفرل : مقدار أعمار الناس ؟ قرال 

وهنررا . بقرا مررن عمرري ِالِرون سرنل : كرم بقرا مرن عمررر  أنرت ؟ قرال : وقرال لرره . سرنتان أو ِرالُ 
لحرالين دعرواه أن عمرره فلمرا قَرَ رقبتره تبرين كذبره فرا ا. اقَرَ رقبتره كان السيا  حاضررًا فقرال لره 

بقررا فيرره ِالِررون سررنل ، فهررذا الموقرر  ومررَ بررين فضررحه وبيرران كذبرره ، وبررين إقامررل حكررم اهلل سرربحانه 
 . وتعال  فا مِل هؤالء المدضعين للمغيبات 

إتيان الكهان بدون تصديقهم أمر ال يووه ، أما الذهاب إليهم مَ تصديقهم فهو كفرر  :اْلمر الرابَ 
مررن أترر  كاهنررًا فصرردضقه بمررا يقررول فقررد كفررر بمررا أنررهل اهلل  )): هلل عليرره وسررلم قررالأل ْلن النبررا صررل  ا

  .  ))3عل  محمد 
إن هرررؤالء الكهنرررل ونحررروهم ممرررا يورررب أن ي تنبررره إلررر  خَررررهم وأنهرررم يفسررردون فرررا  :اْلمرررر الخرررامس  

لمعلروم أن اْلرو فسادًا ع يمًا ، فر ن هرؤالء ينشررون السرحر والكهانرل ، والشرر  براهلل  أل ْلنره مرن ا
 . السحر ال يقول إال بعد الكفر باهلل 

 . نس ل اهلل السالمل والعافيل ، كما أن هؤالء ينشرون أنواع الفساد فا الصر  العَ  ونحو ذل   
إن بعو الناس  نض  أن الن شَر وائَه بوميَ صورها ، وهذا مرن المفراهيم الخاَئرل : ِم نقول أيضًا 

 : إن النشَر قسمان : قول ، والنشَر ها حل السر ، ونحن ن
حررل السررحر بسررحر مِلرره ، فهررذا ال يورروه أل ْلن فيرره تصرردقًا لهررؤالء السررحَر وتعهيررهًا : القسررم اْلول  

 . لمكانتهم واإلتيان إليهم وهذا ال يووه 
عالج السحر بالرق  واْلدعيرل الرواردَ فرا القررآن الكرريم واْلدعيرل الصرحيحل ، فنقرول : القسم الِانا 

 . ن الرق  الوائَه إن هذا م: 
إن فيره سرحرًا ، تورده يردور : ومن المعلوم والمشاهد أن كِيرًا من الناس إذا أصيب بمرو وقيل لره 

عل  السحَر فا مشارق اْلرو ومغاربها وكِيرًا ما ينتها إليه أمره إلر  الوبرال ، فرا الحرالين ، فرال 
أن نعرالج برالقراءَ الشررعيل ، وبرالرق  حصل له الشفاء وال سلم من اإلِم ، وهذا ال يووه ، والواوب 

ولقررد رأيررت أناسررًا أ صرريبوا . المسررنونل ، المشررتملل علرر  الرردعاء وااللتورراء إلرر  اهلل وحررده ال شررري  لرره 
فقرَ  –كما أشررت ووصرفت  –للقراءَ الشرعيل  –سبحانه وتعال   –ب نواع من السحر ، ووفقهم اهلل 

                                                 

، والبخاري فا التاريو الكبير ( 235) ، والترمذي ( 232،  230) ، والنسائا (  3904)  أخروه أبو داود  3
 (3/23 ،20) 
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سربحانه  –ن َريق السرحر ، ولور  إلر  اهلل ، فشرفاه اهلل ، فشفاهم اهلل ، وفيهم من م نَ من هووته ع
 . وولد له اْلوالد  –وتعال  

فاتقوا اهلل وابتعدوا عن مِل هذه الشركيات ال اهَر ، واخشوا أليم عقابه ، وتناصحوا فيما بينكم علر  
 . تركها 
 : ومن أنواع الشركيات المشهوَر : ِانيًا * 

ول صل  اهلل عليه وسلم ، وهرذا محررم ال يوروه أل ْلن النبرا صرل  قبر الرسشدض الرحل السفر لهياَر 
المسرود الحررام ، : شرد الرحرال إلر  ِالِرل مسراود تال  )): اهلل عليه وسلم قال فا الحديُ الصرحيك 

  9 ((والمسود اْلقص  ، ومسودي هذا 
د ، فرال تردخل إن رسول اهلل صل  اهلل عليره وسرلم نهر  عرن شردض الرحرال إلر  المسراو: قد يقول قائل 
إن نهررا الرسررول صررل  اهلل عليرره وسررلم شررامل لوميررَ اْلشررياء المع مررل مررن : ، ونقررول فيهررا القبررور 

 . المساود أو المشاهد أو القبور أو غيرها 
ولهررذا لمررا ذهررب أحررد الصررحابل مسررافرًا فررا هيرراَر وبررل الَررور فررا سرريناء ولقيرره بعررد رووعرره صررحابا 

لرريس فررا قبررر وال  مررَ أن وبررل الَررور. مررن وبررل الَررور وئررت : مررن أيررن وئررت ؟ قررال : آخررر قررال 
ال تشررد  )): يقررول   لررو رأيترر  قبررل أن تررذهب لمنعترر  ، إنررا سررمعت رسررول اهلل : مسررود فقررال لرره 

 20(( الحديُ ..........الرحال إال إل  ِالِل مساود 
 . فينبغا أن ننبه لهذا الخَ  الكبير الذي بدأ ووقَ فا بعو الناس  

 . المل والعافيل نس ل اهلل الس
التبررر  بقبررر النبررا صررل  اهلل عليرره وسررلم أو التمسررك برره أو السررؤال عنررده ، وكررذا غيررره مررن : ِالِررًا * 

 :القبور وا ِار 

فينبغررا أن نحررذر منهررا ، وأن نحررذضر منهررا غيرنررا ، أمرررا ، كررل ذلرر  مررن البرردع التررا كِرررت وشرراعتو 
 . وتعال  ، فهذا شر  أكبر مخرج من الملل وسؤاله الحاوات من دون اهلل تبار    دعاء الرسول 

                                                 

 ( .2390، 1/2333) ، ومسلم (   2239) رواه البخاري   9
رقم  –وقصتهما رواها الَيالسا  –رضا اهلل عنهما  –الصحابيان هما أبو هريَر وأبو بصَر الغفاري  20

سنادها صحيك كما قال الشيو اْللبانا فا أحكام الونائه ل  3/3ه ، وأحمد فا مسند2343 َ  – 130وال
رضا اهلل عنهما فا فهمهما  –هر وان ر قصتين أيضًا لكل من ابن عمر ، وأبو سعيد الخدري 2421المعار  

 . 130-133فا المصدر السابق ل . الحديُ عن شد الرحال 
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التبر  بالكعبل وودرانها وستورها وبابها ، والتمسك بها ، فهذا كلره ال يوروه ، : ومما يدخل فا ذل  
والوارد تقبيل الحور اْلسود ومسحه ، وكذا مسك الركن اليمرانا عنرد االسرتَاعل ، وقرد ورد التمسرك 

 . اليمانا  بالحور اْلسود وتقبيله ومسحه والركن
لمدينرل ، مِرل التبرر  بغرار التبرر  با ِرار المتعرددَ فرا مكرل وا -ممرا ينبغرا الحرذر منره  -وكذل    

وكرل ذلر  مرن . أو غار حراء ، أو بعو اْلماكن فا مدينل رسول اهلل صل  اهلل عليه وسرلم ِور ، 
 .يوب منها وأن نحذر المسلمين منهااْلمور المبتدعل التا 

 : قراءَ الفاتحل عل  الميت عند هياَر القبور : ن البدع المتعلقل بالقبور وم:  رابعًا * 

 . وهذا لم يرد عن النبا صل  اهلل عليه وسلم ، وهو بدعل 
 : هياَر النساء للقبور : ومن البدع التا بدأت تشيَ :  خامسًا * 

كما ِبرت عنره  ((القبور  لعن هائرات )): ْلن النبا صل  اهلل عليه وسلم وهيارتهن للقبور ال تووهأل 
  22عليه الصالَ والسالم فا اْلحاديُ الصحيحل 

 : ومن اْلخَاء الشائعل الحل  والقسم بغير اهلل تعال  ، ولذل  صور متعددَ منها :  سادسًا * 

حيررراتا  أو وحياتررر  ، : الحلررر  برررالنبا أو بواهررره ، وقرررول بعضرررهم ، وحيررراَ أبرررو  ، وقرررول بعضرررهم 
والحل  بالَالق وهو مشهور حت  صار مع مًا أشد مرن تع ريم الحلر    بشرفا ،: وقول بعضهم 

 . باهلل 
 . فهذا كله ال يووه وها من الشر  اْلصغار ، وقد ترق  إل  اْلكبر ، فينبغا االنتباه إل  ذل  

 : ومن ذل  االستغاِل واالستواَر بغير اهلل تعال  : سابعًا * 

واالستغاِل بهم عند الشردائد مرن دون اهلل تعرال  ، وكرذل   وأع م صور ذل  التعلق بالقبور واْلولياء
 . االستعاذَ بالون ودعائهم 

دخلررت : أنررا فررا وورره النبررا صررل  اهلل عليرره وسررلم : قررول بعضررهم : وهنررا  صررور أخررر  لررذل  منهررا 
راروا بر  ) سربعل شرلو  : عل  اهلل وعلي  ، وقول بعضهم  يردعو (  أي سربعل مرن الورن حملرو  َو

 . هلل لا فا السماء وأنت لا فا اْلرو : بعضهم  عليه ، وقول
                                                 

) ، وأحمد (  2530) ، وابن ماوه (  2053) الترمذي  إل  حديُ رواه –حف ه اهلل  –يشير الشيو   22
سناده حسن ، وله شاهد من حديُ ابن عباس رضا ( 353ر 1/330 ، من حديُ أبا هريَر رضا اهلل عنه ، وال

، وله شاهد آخر (  130، 2/119) ، وأحمد ( 93، 4/95) ، والنسائا (  313) اهلل عنهما ،  رواه أبو داود 
 ( . 5209) صحيك الوامَ : ت رضا اهلل عنه ، وان ر من حديُ حسان بن ِاب
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 . وغيرها من اْللفا  الشركيل ، المقتضيل للتعلق بغير اهلل تعال  واالستعاذَ بالمخلوقين  
ْلن الررذبك لغيررر اهلل ومررن اْلخَرراء الشررائعل الررذبك لغيرررا هلل تعررال  ، وهررو مررن الشررر  اْلكبررر : ِامنررًا 

 : ال  شر  تعال  عبادَ وصرفها لغير اهلل تع
 : وأشهر  صور ذل  

الرررذبك للقبرررور واْلوليررراء والتقررررب إلررريهم بهرررا ، وسرررواء كررران ذلررر  عرررن َريرررق وصرررايا اْلمررروات  -1
بالررذبك لهررم ،  أو بالنررذور عنررد شررفاء مررريو أو كرران ذلرر  تَوعررًا مررن المتعلقررين بهررم ، فهررذا  

 . كله شر  وال يووه  

َرريعهم مرن الوهرال الررذين ير تون إلريهم َلبررًا الرذبك للورن تقربررًا إلريهم مرن قبررل السرحَر أو مرن ي -2
 . للشفاء من هؤالء السحَر المشعوذين ، فهذا كله حرام وهو شر  ال يووه 

الذبك عند بناء البيرت وذر دم الذبيحرل علر  قواعرد البنراء عنرد ت سيسره ، أو الرذبك عنرد سركن  -3
 . شر  وال يووه البيت الوديد ونِر دمه عل ودرانه من أول حمايته من الون ، وهذا كله 

 : ومن اْلمور والبدع الشائعل المتعلقل بالشركيات ونحوها : تاسعًا 
اعتقاد أن الرسول نور ، وهذا منتشر بين الصوفيل وأتباعهم ومن ت ِر بهم ، ويعتقد هرؤالء أن النبرا 
ررون علرر  بقصررل موضرروعل مكذوبررل  صررل  اهلل عليرره وسررلم نررور إلهررا تقلضررد فررا اْلصررالب ، ِررم يحتوُّ

أن عبررد اهلل والررد رسررول اهلل صررل  اهلل عليرره وسررلم كرران فررا : دت فررا سرريَر ابررن هشررام خالصررتها ور 
أن بعضررًا مررن البغايررا فررا مكررل أرادترره لنفسررها فرر ب  عليهررا ، ِررم أنرره : وبينرره نررور ، ِررم تقررول القصررل 

ال أريرد  : تل  المرأَ البغا بعد أيام فدعاها لنفسها فقالرت دخل عل  هووته آمنل ، فلما أتاها لقيته 
ْلننرا كنرت رأيرت علر  وبينر  نرورًا ، فرارت أن يكرون هرذا النرور فررا وأن : ولرم ؟ قالرت : ، قرال لهرا 

 !!!!النور قد هال ا ن 
فيرهعم هررؤالء أن الرسررول صررل  اهلل عليرره وسررلم نررور تقلرب فررا اْلصررالب ، وأنرره كرران فررا وبررين عبررد 

 !!هذا النور إل  بَن آمنل ، ِم خرج إل  الدنيا اهلل والد رسول اهلل صل  اهلل عليه وسلم ، ِم انتقل 
 . هذا كله غير صحيك ن بل إن النبا صل  اهلل عليه وسلم بشٌر ولد كما ي ولد اْلَفال : ونقول  

وأما قرول الصروفيل فرا رسرول اهلل صرل  اهلل عليره وسرلم أنره نرور ، فهرذا القرول شربيه بقرول النصرار  
هرؤالء الصروفيل إلر  عبرادَ رسرول اهلل صرل  اهلل عليره وسرلم ، فا المسيك ، حت  عبدوه ، وقرد أد  ب

 . ذل   من الباَل وكل .. ودعائه من دون اهلل والهعم ب نه يحضر بنفسه الموالد  
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إن مرا يتعلرق برسرول اهلل صرل  : احرذروا هرذه البردع الترا نخشر  أن تغهونرا ونقرول  :فيا أيها النراس 
اوررب َاعترره صررل  اهلل عليرره وسررلم ومحبترره  وأتباعرره بررال اهلل عليرره وسررلم مررن حقرروق معروفررل ، والو 

إنمرا أنرا  )): عبد اهلل ورسوله ، كما قرال رسرول اهلل صرل  اهلل عليره وسرلم : إفراَ وال تفريَ ، فقولوا 
وهررذا هررو المررنهج الوسررَ  الومررَ بررين العبوديررل التررا ال ترفعرره فرروق  ((عنررد فقولرروا عبررد اهلل ورسرروله 

ن تفصيل هذه المس لل  منهلته ، والرسالل التا  . تحف  له حقوقه الكِيَر وليس هذا مَو
 : ومن اْلمور الخَيَر  والشائعل والتا يوب االنتباه إليها : عاشرًا 

 . االستههاء بالدين ،  وبالملتهمين وبشعائر اإلسالم ، كاللحيل أو الصالَ أو غير ذل  من الشعائر 
ِيررر مررن النرراس ، وهررذا برراب خَيررر ورردًا قررد يررؤدي ومررن المؤسرر  ورردًا أن هررذا شرراع وانتشررر بررين ك

بصاحبه إل  الكفر إذا االستههاء باهلل أو باإلسالم ، أو بشريعل من الشررائَ كفرر براهلل تبرار  وتعرال  
)) : ، واهلل تعررال  يقررول عررن أولئرر  الررذين سررخروا مررن رسررول اهلل صررل  اهلل عليرره  وسررلم وأصررحابه 

روو  َوَنْلَعرب  ق رْل َأب اللَّره  َوآَيات ره  َوَرس رول ه  ك ْنرت ْم َتْسرَتْهه ئ وَن  َوَلئ ْن َسرَ ْلَته ْم َلَيق رول نَّ  وا ،  إ نََّمرا ك نَّرا َنخ  ر  ال َتْعتَرذ 
ََائ فَررَل ب ررَ نَّه ْم َكرران وا م ْوررر م ينَ  ررْنك ْم ن َعررذ ْب  ََائ فَررَل م  ، 35:التوبررل) ((قَررْد َكفَررْرت ْم َبْعررَد إ يَمرران ك ْم إ ْن َنْعرر   َعررْن 

33)  
احررذروا مررن هررذا حررذرًا شررديدًا ، فرر ن االسررتههاء بالرردين كفررر ، ولررو كرران علرر  سرربيل  :فيررا أيهررا النرراس 

 . المها، أو إضحا  القوم 
أمررا بالنسرربل لالسررتههاء الملتررهمين بالرردين ، ف نرره مررن مهالررق خَيررر أل ْلنرره يخشرر  أن يكررون لكراهيترره  

 . لما التهم به من شعائر اإلسالم 
إن مررن اسررتههأ ب حررد الملتررهمين ْلوررل مررا تمِررل برره مررن شررريعل ، فرر ن هررذا اسررتههاء : ومررن ِررم نقررول 

 .يعل ، واالستههاء بالشريعل كفر بالشر 
 . أما إذا استههأ ب شخاصهم ، فهذا مهلق خَر يخش  عل  صاحبه 

  
 
 

 المجموعة الثالثة
 أخطاء تتعلق بالرقي والتمائم ونحوها
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راءَ القرررآن ، فررر ن اْلصرررل فررا القرررراءَ علررر  المررريو وتعويرررذه با يرررات القرآنيرررل مررا يتعلرررق بقررر  :أواًل 
والمعررروذات الشررررعيل الورررواه ، لكرررن إذا أحاَرررت برررالقراءَ أمرررور أخرررر  مخالفرررل للشررررع ، تحولرررت مرررن 
قراءَ شرعيل مشروعل إل  قراءَ بدعيل ، فاختالَ الروال بالنساء أو االعتقراد بر ن هرذا القرار  نفسره 

إن هررذه اْلمررور قررد تحررول : َ ، أو مررا يقررَ مررن أمررور أخررر  مبتدعررل أو محرمررل ، نقررول يشررفا وينفرر
 . القراءَ إل  قراءَ منها عنها ، فينبغا االنتباه إل  ذل  

إن التميمررل إذا كانررت مررن خررره أو آالت معدنيررل أو غيرهررا ، : ونقررول : التمررائم  مررن القرررآن  :ِانيررًا 
ل  اهلل عليرره وسررلم نهرر  عنهررا نهيررًا شررديدًا كمررا ورد فررا ذلرر  فهررذه مررن التمررائم المحرمررل ، والنبررا صرر

أمررا إذا كانررت التميمررل مررن القرررآن ،  كرر ن يرر تا بعررو النرراس إلرر  آيررات مررن القرررآن   21اْلحاديررُ 
الكررريم أو أحاديررُ مررن أحاديررُ النبررا صررل  اهلل عليرره وسررلم ويكتبهررا ويعلقهررا علرر  صرردر المررريو 

ودفررَ اْلذ  عنرره ، وقررد تعلررق علرر  بيررت وسررياَر ونحررو لشررفائه أو علرر  صرردر صررحيك سررليم لحف رره 
إن الصرحيك أن هرذه اْلمرور ال توروه أل لعردَ أمرور  –ونحرن نقرول . ذل  ، فهذه اختل  فا وواههرا 

 :2 
 . أن هذه بدعل لم تكن معروفل لد  أصحاب رسول اهلل صل  اهلل عليه وسلم  -2
هرا تسراهل فرا غيرهرا مرن التمرائم الترا اتفرق أنها تؤدي إل  التمائم المحرمل أل ْلن من تساهل في -1

 . العلماء عل  تحريمها 
إن هذا يؤدي إل  امتهان القرآن ودخولره فرا دورات الميراه ، وقرد يصرل البرول أحيانرًا ، وخاصرل  -3

 . عند اْلَفال ، فينبغا أن نعلم ذل  ، وأن نبتعد عنه 
 :ومن اْلخَاء الشائعل  :ِالًِا * 

فهرذا االعترراو محررم أل . لروأننا فعلرت كرذا لكران كرذا وكرذا : أمر  يكرهه قول اإلنسان بعدحدُو  
احررل علر  مرا ينفعر  ، واسرتعن : " ْلنه اعتراو عل  القدر ، والنبرا صرل  اهلل عليره وسرلم قرال 

قردضر : لرو أنرا فعلرت كرذا لكران كرذا وكرذا ، ولكرن قرل : باهلل ، وال تعوه، ف ن أصاب  شاء فال تقرل 
 23" ف ن لو تفتك عمل الشيَان ،  اهلل وما شاء فعل

                                                 

حديُ " يشير الشيو حف ه اهلل إل  حديُ من تعلق تميمل فال أتم اهلل له ومن تعلق وديعل فال ودع اهلل له   21
) ،  والَحاوي  فا شر، معانا ا ِار (  2423) ، وابن حبان ( 1/245) حسن أخروه اإلمام  أحمد 

 .، وغيرها (  4/315

 (1334)  –كتاب القدر  –رواه مسلم   23
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فهررذا التحسررر عنررد فرروات بعررو اْلمررور خَرر  شررائَ فيوررب منعرره ْلنرره اعتررراو علرر  قرردر اهلل تبررار  
 . وتعال  

 فا وميَ اْلمور ممنوع ؟ ( لو ) هل معن  ذل  أن استخدام : وقد يس ل سائل ويقول 
 : الوواب فيه تفصيل : نقول 

لررو أتيتنررا ْلكرمترر  ، أو لررو علمررت بووررود  : ر مِررل أن يقررول مورررد الخبرر( لررو ) إذا قصررد بررر  -2
 . هذا وائه ْلنه من باب اإلخبار : لهرت  ، فنقول 

لررو كرران عنرردي قرردَر لحووررت أو لررو كرران : إذا قصررد برره التمنررا فررا أمررر مشررروع ، كرر ن يقررول  -1
م فرا حديِرره عنردي مرال لتصردقت بره ، مِررل الررولين اللرذين أخبرر عنهمرا النبررا صرل  اهلل عليره وسرل

رواًل أتاه اهلل مااًل فهو ينفق فرا سربيل اهلل : إنما الدنيا ْلربعل نفر ، ف نه ذكر رولين )) : المشهور 
قررال  صررل  اهلل : لررو كران لررا مِرل مررال فررالن لفعلرت مِررل فعلره : ن وروراًل لررم يؤتره مررااًل لكنره يقررول 

هرو مشرروع منردوب إليره ، وأيضرًا فهذا فرا أمرر مشرروع ف 24 ((فهما فا اْلور سواء : " عليه وسلم 
عليره الصرالَ والسرالم  –مِل فعل النبا صل  اهلل عليه وسلم لما ساق الهدي فا حوته وبقا قارنرًا 

 !وأنت يا رسول اهلل ؟ : ولما س له أحد الناس عند ما أمر الناس بالتمتَ وقالوا له  –

فهرذا مرن التمنرا  25 (( تهرا عمرَرلو استقبلت من أمري ما استدبرت مرا سرقت الهردي ولوعل )): قال 
 . فا أمر مشروع 

مرن  :رابعرًا . أن يتحسر عل  ما مض  ووقَ وق در ، فهذا هرو المنهرا عنره ، الرذي سربق بيانره  -3
التشرراؤم بشررهر صررفر ، وهررذا منتشررر ، حترر  إن بعررو : اْلخَرراء الشررائعل التررا يوررب االنتبرراه إليهررا 

ال  )): ل  اهلل عليره وسرلم قرال فرا الحرديُ الصرحيك الناس ال يتهووون فا هذا الشهر   والنبا ص
وصررفر ، المقصررود برره عنررد كِيررر مررن الشرررا، ، شررهر   23 ((عرردو  وال َيررَر و ال هامررل وال صررفر 

، بررل هررذا الشررهر مِررل غيررره مررن الشررهور وهررذا هررو الررراوك، فررال يورروه التشرراؤم بهررذا الشررهر . صررفر 
 . نتهوج فيه ونسافر فيه ، وال نتشاءم منه 

                                                 

، وهو حديُ صحيك من حديُ أبا كبشل ( 132 -4/130) ، وأحمد (  1313) أخروه الترمذي   24
 (3014) ان ر صحيك الوامَ : اْلنماري رضا اهلل عنه 

 ( .2123، 1/230) ، ومسلم (  0119، 2352) رواه البخاري  25

من حديُ أبا هريَر  ( 1110) ، والروايل الِانيل رواها مسلم ( 1110) ، ومسلم ( 5050) رواه البخاري   23
 ( .وال نواء ) بهيادَ قول ( 200/ 1110) ومن حديُ وابر رضا اهلل عنه " وال نوء : " رضا اهلل عنه بهيادَ 
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التفاؤل من المصح  أو التشاؤم فيه ، وذلر  بر ن يفرتك المصرح  : ومن اْلخَاء الشائعل :سًا خام
ذا قرأ آيل فيهرا عرذاب أو نحرو ذلر   فيقرأ أول آيل من الصفحل فيه ، ف ذا قرأ آيل فيها خير تفاؤل ، وال

 . شتاءم ، ونقول إن هذا ال ينبغا ، وقد نه  عنه كِير من العلماء 
التعلررق باْلسررباب مرن دون اهلل تبررار  وتعررال  ، فكِيرر مررن النرراس : خَرراء الشرائعل ومررن اْل :سادسرًا 

 : تعلق باْلسباب فا حمايته أو فا رهقه ونحو ذل  وغفل عنه ربه تعال  وهذا له أمِلل 

التعلق باْلسباب فا وقت الخو  الشديد ، وال ن ب ن هذه اْلسباب تحميه ، ومعلروم أن اْلخرذ  -2
 . ه ، ولكن التعلق بها من دون اهلل تبار  وتعال  هو المنها عنه باْلسباب أمر وائ

تعلق المو   بالو يفل و نه أنها ها وسيلل الرهق الوحيدَ ، وهذا أيضًا تعلق غير صرحيك ،  -1
 . بل الو يفل ما ها إال وسيلل من الوسائل فقَ ، أما َرائق الرهق فكِيَر ومتنوعل 

إن هرذا أيضرًا مرن : ته أو نحو ذل  يحميه من العدو ، ونقول  نض بعو الناس أن تحصينه لبي -3
برراهلل تعررال  مسرربب اْلسررباب الررذي بيررده ملكرروت  –مررَ فعلهررا  –اْلسررباب فقررَ ، فينبغررا تعلررق القلررب 

 .كل شاء 

أمررررا التعلررررق باْلسررررباب وحرررردوها دون اهلل فهررررذا مررررن اْلمررررور التررررا ال تورررروه ، وعلرررر  هررررذا فررررالتعلق  
 : باْلسباب له حاالت 

أن ين ر إل  اْلسباب الصحيحل التا أوودها اهلل تبرار  وتعرال  فرا هرذه الحيراَ ، :  لحالل اْلول  ا
فرررر ذا ن ررررر إليهررررا مررررَ اعتمرررراده فررررا اْلصررررل علرررر  اهلل تبررررار  وتعررررال  واعتقرررراده أن فاعررررل اْلسررررباب 

ن يفعرل مرا والمسببات هو اهلل ، وأن مشيئل اهلل تبار  وتعال  نافذَ ، فهذا ال شاء فيه ، فر ن اإلنسرا
فا وسعه من اْلسباب ، فيغلق البراب ، ويحصرن البيرت ، لكرن مرَ اعتمراده وتوكلره علر  اهلل تبرار  

 . وتعال  
أن يتعلق قلبه بغير اهلل فا أمر ال يقدر عليه إال اهلل تعال  ،  مِل  رن الربعو أن : الحالل الِانيل 

  ، فهرذا شرر  أكبرر مخررج مرن أصحاب القبور قد يشفون المريو أو يقضون الحاوات أو نحو ذل
 .الملل 

يغفرررل عرررن مسررربب ذلررر  ، وهرررو اهلل أن يعتمرررد علررر  سررربب شررررعا صرررحيك ، لكنررره : الحالرررل الِالِرررل 
 . والواوب الحذر منه . سبحانه وتعال  ، فهذا فيه نوع شر  لكنه ال يخرج من الملل 

 : ومن اْلخَاء الشائعل  :سابعًا 
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ما دام اْلمر مقدارًا ، فال حاول إلر  الردعاء ، : اء ، فيقول  ن بعو الناس أنه ال حاول إل  الدع
: إن هذا خَ  منتشر ، ف ن الدعاء من وملل اْلسرباب ، والنبرا صرل  اهلل عليره وسرلم قرال : فنقول 

 20" ال يرد القدر إال الدعاء " 
قرد يولرب أن الدعاء من وملل اْلسباب ، فقرد يررد اهلل عرن العيرد مصريبل بسربب الردعاء ، و : ومعناه 

لررره خيرررر مرررن ولرررد أو رهق بسرررربب الررردعاء ، ولهرررذا قرررال النبرررا صررررل  اهلل عليررره وسرررلم فرررا الحررررديُ 
إمررا : مرا مرن عبررد يردعو بغيرر إِررم وال قَيعرل رحرم ، إال أعَراه اهلل إحررد  ِرالُ خصرال )) الصرحيك

مرررا أن يرررد مرررا أن يررررد عنررره مرررن الشرررر مِلررره ، وال  خر لررره ذلررر  عنرررد اهلل تبرررار أن يسرررتويب دعررراءه ، وال
 23((اهلل أكِر)): إذًا نكِر الدعاء ؟ قال صل  اهلل عليه وسلم ! قالوا  يا رسول اهلل  ((وتعال 

إذا : إذًا الرردعاء عبررادَ ، ونحررن مرر مورون بالرردعاء ، وهررو مررن وملررل اْلسررباب فرر ذا أترر  إنسرران وقررال 
 . إن دعاء  أيضًا مقدور ومكتوب : كان المكتوب سي تا دعوت أولم أدع ،  نقول 

ا كنت قد أمرت به ، فادع اهلل سبحانه وتعال  ، ف ن اهلل تبار  وتعال  قد يكون قد قردضر أن يهيرل ف ذ
عنررر  تلررر  المصررريبل أو يولرررب لررر  ذلررر  الخيرررر بسررربب الررردعاء ،  فينبغرررا للعبرررد أن يعلرررم ذلررر  ، وأن 

ضررًا عبررادَ يرردعو اهلل ، وأن يكِررر مررن الرردعاء ، وأن يعلررم أنرره ال يخسررر أبرردًا فررا الرردعاء ، والرردعاء أي
وَن : ))وقربررل إلرر  اهلل كمررا قررال اهلل تبررار  وتعررال   يَن َيْسررَتْكب ر  ْب َلك ررْم إ نَّ الَّررذ  َوقَرراَل َربُّك ررم  اْدع ررون ا َأْسررَتو 

ر ينَ  ل وَن َوَهنََّم َداخ  َباَدت ا َسَيْدخ    (30:غافر) ((َعْن ع 
 الخو  الشديد : ومن اْلخَاء الشائعل أيضًا  :ِامنًا 

، وبعرو لناس صار ي خذ من أِر كل من هارهإن هذا منتشر حت  إن بعو ا: نحن نقول ، و العين
الناس تحول عندهم إل  وسوسل بحيُ إنه صار يختفا من أعرين النراس أو يخفرا أوالده مرن أعرين 

، برل إن بعرو النراس إذا   التوكرل علر  اهلل سربحانه وتعرال الناس خوفًا من العين ، هرذا مرن ضرع
 كل َعامًا رم  قَعل من الَعام فا اْلرو  انضًا أن ذل  مرن أورل العرين ، وهرذا واءه أحد وهو ي

 . كلها من اْلخَاء الشائعل 
 :  لكن بقا أن نبين أمرين فيما يتعلق بالعين 

                                                 

وحسنه الشيو اْللبانا  فا صحيك ( . 330،  5/330) ، وأحمد (  09) رواه ابن ماوه ، المقدمل رقم   20
 (  .0330) لوامَ ا

، ( 2/193) وصححه الحاكم ( 3/23) وأخروه من حديُ أبا سعيد ، وأحمد ( 3533) رواه الترمذي    23
 ( .3303) ووافقه الذهبا  وهو كما قاال ، وفا الباب عن وابر رضا اهلل عنه عند الترمذي 
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كما ِبت فا الحديُ الصرحيك المتفرق عليره ، لكرن العرين ال تررد  29 ((العين حق ))أن : أحدهما   
تروهم الربعو ممرن يغلرو فرا الخرو  منهرا ، وقرد ِبرت فرا إحرد  روايرات القدر وال تسربقه ، كمرا قرد ي

ذا : " هذا الحديُ قوله صل  اهلل عليه وسلم  العين حق ولرو كران شراء سرابق القردر سربقته العرين وال
  10" استغسلتم فاغسلوا 

رقيرل  ال  )): هنا  رقيل شرعيل من العين ، منها القراءَ ، كما قال صرل  اهلل عليره وسرلم : الِانا  
 . 12 ((إال من عين أو حمل 

اْلخرذ مرن ا ِرار باالستغسرال مرن أعضرائه ، ونحرو ذلر  أمرا التعردي فرا ذلر  بحيرُ : ومنها أيضرًا 
إن هرذا لريس لره أصرل ، أمرا عرن رمرا قَعرل مرن : يصل إل  اْلخذ من بوله أو نحو ذلر  ، فنقرول 

إترررال  للَعررام بررال دليررل ، وهرررو إن هررذا باَرررل ،  وال دليررل عليرره ، بررل هررو : اْلكررل ونحرروه ،فنقررول 
 . وسوسل ينبغا أن يبتعد العبد عنها 

                                                 

 ( .1230) ، ومسلم (  5040) رواه البخاري ،  29

 .33/1) ورقمه  رواه مسلم كتاب السالم 10

 ( .110) ومسلم (  5005) رواه البخاري  ،  12
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 المجموعة الرابعة
 أخطاء تتعلق باأللفاظ ونحوها

حتررر  إن بعرررو . شرركو  الهمررران ، وسرربض الررردهر ، وهررذا يكِرررر عنرررد الشررعراء ، وعنرررد غيرررهم  :أواًل  
حو ذل  مرن العبرارات المنهرا الهمان عدضار ، ون: تسلَ علينا الدهر ، وبعضهم يقول : الناس يقول 

 . عنها 
إن هررذا اْلمررر يحترراج إلرر  : وال يسررتِن   مررن ذلرر  إال مررا ورراء علرر  سرربيل اإلخبررار ، ومررن ِررم نقررول 

 : تفصيل وبيان 
هررذا اليرروم الحررار ، أو : فرر ذا ورراء اْلمررر علرر  َريقررل اإلخبررار المحررو مِررل أن يقررول اإلنسرران  -2

إن هذا من باب الخبر وهرو ورائه مِرل قرول :حو ذل  ، فنقول اليوم بارد برودَ شديدَ ، أو ن: يقول 
يبٌ )) :  -عليه الصالَ والسالم  –لَو   .(00من ا يل: هود)( (َهَذا َيْوٌم َعص 
أن يسبض الدهر أو الهمان عل  أن الردهر هرو الفاعرل لهرذه المصرائب أو أن الهمران هرو الفاعرل  -1

 . وع من الشر  اْلكبر إن هذا قد يرتفَ بصاحبه إل  ن: لها ، فنقول 

إن هرذا منهرا : فنقرول : أن يسب الهمن أو الدهر مَ اعتقاده أن الفاعل هو اهلل تبار  وتعرال   -3
يرؤذينا : يقرول اهلل تعرال   )) –كمرا فرا الحرديُ القدسرا  –عنه ، والنبا صل  اهلل عليه وسلم قرال 

 . ينبغا أن نبتعد عن هذه اْللفا  ف  11 ((بنا آدم بسبض الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار 
إن المرررادَ ال تفنرررا وال تسرررتحدُ وهرررذه نوررردها عنرررد َرررالب المررردارس فرررا : المقالرررل المشرررهوَر  :ِانيررًا 

إن هررذا باَرررل ، برررل إن الموورررودات كلهرررا كانرررت : دروس الكيميرراء والفيهيررراء ونحوهرررا ، ونحرررن نقرررول 
 . عدمًا ، ِم أوودها اهلل سبحانه وتعال  

 . نها ال تستحدُ غير صحيك ، بل الماديات كلها كانت عدمًا ِم أحدِها اهللفالقول ب  
إنها قابلل للفناء والعدم أل ْلن كل ما قبل الحدُو فهو قابل للعردم ، ومرن هنرا نقرول : ِم نقول أيضًا 

إن هذه المخلوقات ستفن  ، ِم يحييها اهلل مرن وديرد ويبعِهرا مرَر أخرر  ، أمرا بقراء الونرل ونعيمهرا : 
لريس دوامهرا لرذاتها ، : وأهلها ودوامهم أبد اْلبد ، وبقاء النار وعرذابها وأهلهرا أبرد اْلبرد ، ف ننرا نقرول 

                                                 

ومسلم فا (  . 0422) ال تسبوا الدهر ، والتوحيد : ،  باب (  32329) ، و ( 4313) رواه البخاري  11
ال تسبوا (  : " 1143/5) ، باب النها عن سبض الدهر ، وفا روايل ِانيل عند مسلم ( 1/ 1143) اْلدب 

 "ر هو اهلل الدهر ف ن الده
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نمررا دوامهررا ب دامررل اهلل سرربحانه وتعررال  لهررا ، أمررا مررا سررو  اهلل سرربحانه وتعررال  فهررو قابررل للحرردُو  وال
 . وللعدم 
دًا مررن النرراس بشرراء مررن السررنل  ال مررن اْلخَرراء الشررائعل فررا اْللفررا  ، أنرر  إذا نصررحت أحرر :ِالِررًا 

سرريما السررمت ال رراهري ، مِررل إَررالق اللحيررل أو تقصررير الِرروب ونحوهررا ، ف نرره يبررادر  بقولرره ، هررذا 
إن هذه الكلمل حق أريد بها باَرل أل ْلن النبرا صرل  : ونقول "  . التقو  هنا" ليس ضروريًا أل ْلن 

الهرا عليره الصرالَ والسرالم وهرو يعلضرم أصرحابه اهلل عليه وسلم هو الذي قال هذه ، لكن متر  قالهرا؟ ق
ال تحاسرردوا وال تباغضرروا وال تناوشرروا وال )): التمسرر  برر داب اإلسررالم ، فقررال عليرره الصررالَ والسررالم 

ترردابروا وال يبررَ بعضرركم علرر  بيررَ بعررو وكونرروا عبرراد اهلل إخوانررًا  ، المسررلم أخررو المسررلم ، ال ي لمرره 
بحسرب امرر  مرن  –وبشرير إلر  صردره  –التقرو  هاهنرا :  " ِرم قرال " وال يخذله وال يحقره وال يكذبه 

 . 13 ((دمه وماله وعرضه : الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم عل  المسلم حرام 
أيررن أورد النبررا صررل  اهلل عليرره وسررلم هررذه الكلمررل ؟ أوردهررا فررا أمررور تتعلررق بالمعاملررل ، ولررو كرران 

 . ، الذي ال يتمِل النصيحل وال يريد أن يعمل بالسنل اْلمر كما يقول هذا اإلنسان المنصو 
يعنرررا فرررا قلبررره ، وأنهرررا موورررودَ ، لخضرررعت  ((التقرررو  هاهنرررا ))لرررو كررران اْلمرررر كمرررا يرررهعم مرررن أن 

. ووارحرره ولتحولررت التقررو  إلرر  عمررل كمررا تحولررت تقررو  المررؤمنين الصررالحين الصررادقين إلرر  عمررل 
د بهرا عردم تَبيرق اْلمرور الشررعيل المَلوبرل منر  ، ف نره فانتبه يا أخا وال تقرل هرذه الكلمرل الترا ترير
 . يخش  علي  من إَالق مِل هذه العبارات 

اسرم إيمران وفتنرل : اشتهار بعو اْلسماء التا ينبغا تغييرها وتبديلها  وسنذكر نماذج منها  :رابعًا 
رهررا ، فرر ن النبررا إن هررذه اْلسررماء التررا فيهررا تهكيررل ، ينبغررا تغيي: ونقررول ، وأبرررار ومررال  ونحوهررا 

 14"ب صل  اهلل عليه وسلم ِبت عنه كما فا الصحيحين وغيرهما أن غيضر اسم برَر فسرماها مرَر هينر
 ف يمان فيه تهكيل أشد من بَر فينبغا تغيير مِل هذا االسم  15ومَر سماها وويريل 

                                                 

واللف  ( 1534) ومسلم ، كتاب البر ( 5243) ن وكتاب النكا، (   334) رواه اليخاري  ، كتاب اْلدب  13
 .لمسلم 

) ومسلم فا اْلدب ( 3291. ) رواَ البخاري فا اْلدب  ، باب تحويل االسم إل  اسم آخر أحسن منه  14
1242) 
 ( .1240) رواه مسلم فا اْلدب   15
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قرررول بعضرررهم حينمرررا يويرررب مرررن يَررررق عليررره أو يتصرررل بررره :  ومرررن اْلخَررراء المشرررهوَر  :خامسرررًا 
: وهررذه منتشررَر عنررد كِيررر مررن النرراس أل ْلن قررول . خيررر يررا َيررر : بالهررات  ويرفررَ السررماعل بقولرره 

خيررر يررا َيررر مررن برراب التَيررر ، ومعلرروم أن أهررل الواهليررل ، كرران عنرردهم التَيررر بررالَيور ، وكرران 
 تَيررر منهررا ، وبعضررهم إذا أراد أن يسررافرإذا وقعررت علرر  بيترره بومررل : التَيررر بهررا علرر  أنررواع منهررا 

ذا وراءت عرن يسراره لرم يسرافر ، فنقرول  إن مِرل هرذه الكلمرل : وواءت الَيور عن يمينه مضر  ، وال
 . مبنيل عل  مِل هذا فينبغا االبتعاد عنها

الحلرر  بغيررر اهلل تبررار  وتعررال  ، فينبغررا أن نتونبرره أل ْلن النبررا : ومررن اْلخَرراء أيضررًا  :سادسررًا 
 13 (( من حلر  بغيرر اهلل فقرد  كفرر ، أو أشرر   )): نه  عن ذل  ، وقال : صل  اهلل عليه وسلم 

. 
الحلررر  بالذمرررل ، والحلررر  برررالنبا صرررل  اهلل عليررره وسرررلم ، والحلررر  بحيررراَ : ومرررن الحلررر  بغيرررر اهلل 

 .فهذه منكرات يوب االبتعاد عنها: اإلنسان ، والحل  بشرفه ، ونقول 
:  أدام اهلل أيامر  : لردعاء لربعو هنا  أيضًا ألفا  أخر  منتشَر ، منها قول بعضهم فا ا  :سابعًا 
هرررذا ال يوررروه أل ْلنررره ال يوورررد أحرررد يررردوم فررر ذا مرررا أردت الررردعاء لررره برررذل  ، فقرررل أَرررال اهلل : ونقرررول 

أدام اهلل أيامررر  فهرررو خَررر  ْلنررره ال يوورررد أحرررد يررردوم إال اهلل : بقررراء  علررر  َاعتررره ،  لكرررن أن تقرررول 
 . تعال  الحا القيوم 

اهلل يسرر ل عررن حالرر  ؟ : ل أن بعررو النرراس لمررا يسرر ل عررن حالرره يقررول مررن العبررارات الشررائع :ِامنررًا 
 . فهذه ال تووه أل ْلنها توحا أن اهلل ال يعلم عن حاله فيس ل عنه ، فينبغا االبتعاد عن هذا 

شراءت اْلقردار ، أو شراءت ال ررو  أن يحصرل كرذا : قول بعضرهم : أيضًا ومن العبارات  :تاسعًا 
نمرا  المشريئل واْلقردار بيرد  هذا ال: وكذا ، ونحن نقول  يووهأل ْلن ال رو  أو اْلقردار ال تشراء ، وال
 . اهلل تبار  وتعال  

هرذا ال يوروه أل : ونقرول ( ووه اهلل إال ت كرل : ) ومن العبارات أيضًا قول بعضهم لضيفه   :عاشرًا 
 سررربحانه ْلن االستشرررفاع بررراهلل علررر  المخلررروق ، وال يوررروه االستشرررفاع بررراهلل علررر  المخلررروق فررر ن اهلل

 . وتعال  أع م من أن يستشفَ به عل  مخلوق ، فال بد من االنتباه لهذا 

                                                 

وصححه اْللبانا فا صحيك ( 2535) ، والترمذي (  3152) ، وأبو داود ( 33، 34/ 1 )رواه أحمد  13
 .من حديُ ابن عمر رضا اهلل  عنهما (  1304) الوامَ 
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مررا نشرراهده أحيانررًا فررا بعررو البرررامج المدرسرريل مررن أنررواع : ومررن اْلخَرراء أيضررًا   :الحررادي عشررر 
إن بعرو المدرسرين يردعو اهلل علر  : التسليل والضح  فا أمِلل ، الدعاء مِل تندر بعضرهم وقولره 

اللهرررم اوعلنرررا فررراعاًل للخيرررر : مررردرس اللغرررل العربيرررل ويقرررول  ه فرررا مادتررره ، فيررر تا حسرررب تخصصررر
 . إل  آخره . منتصبًا له 

إلررر  آخرررر .. اوعلنرررا مسرررتقيمًا وال توعلنرررا فرررا هاويرررل الضرررالل : ويررر تا مررردرس الرياضررريات ويقرررول
نبغرا أن نعلرم اللهم اوعلنرا صرخَر إلر  آخرر العبرارات وي: العبارات وي تا مدرس الويولوويا ويقول 

أن دعاء اهلل سبحانه وتعال  قربل إل  اهلل وخضوع وتذلل وهو مقام خرو  وروراء ، فرالههل فيره ال : 
 . يناسب هذا المقام 

وينكرررر علررر  " أيرررن اهلل ؟ "  قرررول بعضرررهم ال يوررروه السرررؤال برررر:  ومرررن البررردع أيضررراً   :الِرررانا عشرررر 
: هلل صل  اهلل عليه وسلم س ل الواريل وقال لهرا إن رسول ا: السائل والمعلم والسؤال بهذا مَ العلم 

علررر  السرررائل سرررؤاله بررر ين اهلل ، إنمرررا وهرررؤالء الرررذين ينكررررون  10فرررا السرررماء  : قالرررت  ((أيرررن اهلل ؟))
يفعلون ذل  بناًء عل  مذهبهم  فا عدم اإليمان بعلو اهلل سبحانه وتعال  فوق خلقره ، حيرُ يقولرون 

ل وضالل ابتدعها أهل الكالم من الوهميرل والمعتهلرل ومرن تربعهم إن اهلل فا كل مكان ، وهذه بدع: 
مررن اْلشررعريل والماترديررل ، وقررد دلضررت علرره اْلدلررل الكِيررَر ورردًا علرر  أن اهلل تعررال  فررا السررماء علرر  
العرش استو  برائن مرن خلقره تبرار  وتعرال  ، ومرن هنرا فرال يوروه اإلنكرار علر  مرن سر ل مِرل هرذا 

أل ْلنهررا مررن اْلمررور الفَريررل التررا فَررر عليهررا الوميررَ ، كيرر  وقررد دلررت  السررؤال أو بررين هررذا البيرران
 عليها اْلدلل الشرعيل والعقليل ؟ 

 : شائعل نشير إليها باختصار ، فمنها –قوليل  –وهنا  أخَاء : الِالُ عشر 
نعرروذ برراهلل مررن هررذه المقالررل .فررالن ورراء أسرررع مررن فرررج اهلل :  قررول بعضررهم لمررن قررام بنورردتهم  -2

 . عل الشني
 . اهلل ي لم  ، فهذا ال يووه ْلن اهلل ليس ب الم للعبيد : قول بعضهم لمن  لمه  -1

 . خان اهلل من يخون فهذا ال يووه : ومِله قول بعضهم  -3

 . ربنا افتكره : قول بعضهم إذا سمَ أو أخبر عن شخل أنه مات  -4

 ما ذا فعلت يا ربا ؟ : قول بعضهم إذا أصيب بمصيبل  -5

 . ي كل معهم الرحمن فهذا خَ : ول بعضهم إذا دع  إل  اْلكل وهم ولوس عليه ق -3

                                                 

 ( .035) رواه مسلم ، كتاب المساود   10



       أخطاء عقدية

 عبد الرحمن بن صالح المحمود/ جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ 

www.almahmood.islamlight.net 

27 

هرررذه خالصرررات سرررريعل ْلنرررواع مرررن اْلخَررراء الشرررائعل فرررا العقيررردَ ، أسررر ل اهلل سررربحانه وتعرررال  أن 
ياكم من الهرداَ المهتردين ، وأن يبصررنا بالعقيردَ الصرحيحل ، وأن يردلضنا عليهرا دائمرًا ، وأن  يوعلنا وال

 . ا كل عقيدَ شائنل أو كل تصر  أو كل لف  ال يرض  اهلل سبحانه وتعال  يبعد عن
اللهرم إنرا نسر ل الهرد  والتقررو  ، اللهرم إنرا نسر ل  اإليمران الصررحيك ، والعقيردَ الصرحيحل ، اللهرم إنررا 

 . نس ل  الِبات عل  ذل  إل  أن نلقا  
دعوانا أن الحمد هلل رب  وصل  اهلل وسلم عل  نبينا محمد وعل  آله وصحبه أومعين ، وآخر

 .العالمين 
 اْلسئلل  

 ما هو الفرق بين الشكر والكفر ؟ :  2س 
مررررن العلمرررراء مررررن لررررم يفرررررق بينهمررررا ، ومررررنهم مررررن فرررررق بينهمررررا برررر ن وعررررل بيررررنهم عمومررررًا  :الوررررواب 

اعتقاد شرري  مرَ : وخصوصًا ، فكل شر  فهو كفر ، لكن ليس كل كفر شركًا أل ْلن الشر  معناه 
إن : لرذا نقرول . أما الكفر فقد يكرون بالشرر  وقرد يكرون برالوحود وغيرره . ربوبيته أو ألوهيته اهلل فا 

 . الشر  أخل ، والكفر أعم 
 : فكي  نعر  مكان السحر : معرفل مكان السحر : من َرق حل السحر :  1س 

حالررل يسررع  إذا أمكرن  معرفترره بَريقررل شررعيل لرريس فيهررا منكرر ، ف نرره فررا هرذه ال: نقررول   :الورواب 
فرررا إهالرررل هرررذا السرررحر إمرررا بعلرررم يعلرررم ذلررر  فررر ن رسرررول اهلل صرررل  اهلل عليررره وسرررلم قرررال فرررا الحرررديُ 

فيوررب أن نررؤمن برر ن هررذا السررحر لرره  13 ((أنررهل اهلل مررن داء إال وأنررهل لرره شررفاء مررا  )): الصررحيك 
بر ن اهلل  –مهيلرل شفاء ،  وكما أشرنا فا أِناء الرسالل ، ف ن اْلدعيل الشرعيل مَ اليقين الصادق ، 

لهررررذا السررررحر ، والنبررررا صررررل  اهلل عليرررره وسررررلم لمررررا سررررحره اليهررررود أهال اهلل سررررحره  –تبررررار  وتعررررال  
 . بالمعوذتين ، أما معرفل مكان السحر عن َريق السحَر والكهان فال يووه 

لردينا موموعررل مررن الرافضررل المدرسرين ونحررن نتقابررل معهررم ونخراَبهم ونحررن نملرر  دعرروتهم ، :  3س
 ا رأيكم أن نكلمهم وأن نسلم عليهم ؟ فم

 .وما الرأي فا التعامل معهم 
إذا كرران هررؤالء يقولررون نحررن رافضررل وعفريررل ونعتقررد اعتقرراد الوعفريررل ، فرر ن هررؤالء : نقررول  :الوررواب 

تنتها بهم مقاالتهم بالكفر باهلل ، فيعاملون معاملل الكفار ، فال يووه تبدأوهم بالسالم ، أمرا بالنسربل 
                                                 

 ( .443، 2/300) ، ومسند اإلمام أحمد ( 5303) رواه البخاري ، كتاب الَب   13
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إذا أمكرن دعرَو هرؤالء : هم ، ف ن الكفار وغير الكفار ي دعون إل  اهلل سبحانه وتعال  ، ونقول لدعوت
 ، ف ن من دعاهم إل  اهلل تبار  وتعال  فهو م وور وأوره ع يم إن شاء اهلل تعال  

ما رأيكم فيمن يصلا فا منَقل أخر  ، كمن يصلا مَ الشيو الفالنا  أل ْلن صروته حسرن : 4س
 ؟ 

الذي ي هر لا واهلل أعلم ، أن هذا لريس فيره شراء ، ولكرن يخشر  فيره مرن الفتنرل ، علمرًا  :الوواب 
مرررن اْلمرررور المعروفرررل ب نهرررا ورررائَه ، برررل مشرررروعل ، : بررر ن السرررفر لَلرررب العلرررم أو السرررفر للتوررراَر 

وتعرفرررون قصرررل الرورررل الرررذي سرررافر ليرررهور أخررراه فرررا اهلل فغفرررر اهلل سررربحانه وتعرررال  لررره ، فررراْلمور 
اإلنسان ، أما أن يسافر لمكران أو لمشرهد أو لشرخل ْلورل تع يمره هرو ، فهرذا  ل يسافر لهاالشرعي

ال تشرررد الرحرررال إال إلررر  ِرررالُ  )):  هرررو الرررداخل فرررا نهرررا النبرررا صرررل  اهلل عليررره وسرررلم حيرررُ قرررال
   19 ((مساود 

؟  هررل يورروه شرردض الرحررال إلرر  غيررر المسرراود الِالِررل لرريس بقصررد العبررادَ ولكررن بقصررد السررياحل: 5س
 والتمشا سوءًا داخل المملكل أو خاروها ؟ 

إن اْلصرررل فرررا هرررذه اْلشرررياء الورررواه إذا لرررم يترترررب عليهرررا منكررررات ، ولكنهرررا ليسرررت مرررن  :الورررواب 
 . صفات الناس الذين يحاف ون عل  أوقاتهم 

للررذي يريررد أن يسررافر للسررياحل ، لمرراذا ال توعلهررا سررفر دعررَو وسررياحل ؟ فتكررون مرر وورًا : ولررذا أقررول 
 . ل  ذل  ع
أمررا أن يسررافر اإلنسرران للسررياحل لمورررد السررياحل ، فرر ن المسررلم عنررده مررن المهررام والواوبررات الكِيررَر    

 . ما يوب أن يقضا أوقاته فيها 
إنرره يريررد أن يكررون مررَ الررذين يرردخلون : مررا رأيكررم فررا الررذي يرررفو الرقيررل الشرررعيل ويقررول :  3س 

 الونل بال حساب ؟ 
فله ذل  ف ن النبا صل  اهلل عليره : يمان وتوكل عل  اهلل سبحانه وتعال  من كان عنده إ :الوواب 
 : ذكر من صفات هؤالء : وسلم 
أي ، ال يَلبون من أحد أن يرقيهم فمن استَاع ذل  وكران عنرده   30 ((إنهم الذين ال يسترقون )) 

التوكررل ، مررَ  قررَو إيمرران وصرربر واحتسرراب ورضررا بقضرراء اهلل وقرردره ، فلرره أن يفعررل ، وهررو مررن تمررام
                                                 

 .يوه سبق تخر : حديُ صحيك   19

 ( .110) ومسلم ، كتاب اإليمان (  . 505) وكتاب الَب ، (  3420) أخروه البخاري ، كتاب اْلنبياء  30
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أمررا إذا كرران اإلنسرران ممررن إذا أصررابه مرررو أو نحرروه ، تحسررر واعترررو . العلررم برر ن الرقيررل وررائَه 
علرررر  قرررردر اهلل سرررربحانه وتعررررال  ، فرررراْلول  لرررره أن يَلررررب الرقرررر  الشرررررعيل ، والَررررب وهمررررا وررررائهان 

 . مشروعان
 أريد تعلم العقيدَ ؟ فما ها الكتب التا تنصحون بها ؟: يقول :  0س
الكتررب التررا ننصررك بهررا كِيررَر ، لكررن نررذكر منهررا نمرراذج ، أولهررا ، كترراب التوحيررد للشرريو  :واب الورر

محمد بن عبرد الوهراب مرَ شررحه فرتك المويرد أو غيرره مرن الشررو، ، وهرذا الكتراب ينبغرا أن يردرس 
نحررن عنرردنا : فررا كررل مسررود حترر  نعلررم أوالدنررا ونسرراءنا العقيرردَ ، ومررن المؤسرر  أننررا كِيرررًا مررا نقررول 

عقيدَ ، وعقيدتنا سليمل ، ِم نود الشركو  الكِيرَر والمخالفرات العقديرل المتنوعرل ، فالواورب علينرا أن 
إن عقيدتنا سرليمل فهرا تحتراج : نحرل عل  تعليم الناس هذه العقيدَ وتفهيمهم إياها حت  ولو قلنا 

 . إل  إصال، وتعليم وتذكير 
أعرررالم السرررنل المنشررروَر للشررريو حررراف  : ًا ومرررن الكترررب أيضررر. كشررر  الشررربهات : ومرررن الكترررب أيضرررًا 

 . سؤال فا العقيدَ 100وقد َبَ عل  هيئل . حكما ، وهو كتاب وميل ودًا أنصك بقراءته 
 .قد ذكرتها بالتدرج حسب المستوياتوغيرها من الكتب و .. وشر، العقيدَ الَحاويل 

 عندنا قبور ؟  إن تعلم علم العقيدَ غير مهم ْلنه ال يوود: ما رأي  فيمن يقول:  3س
سررامح  اهلل يررا مررن تقررول هررذا ، هررل مررن شرررَو الشررركيات أن تووررد القبررور ؟ إن : نقررول : الوررواب 

دعاء غيرا هلل سبحانه وتعال  يوود وال يوود قبور ِم إن المخالفات العقديرل كِيرَر وردًا ومرا محاضرَر 
ونحصرررنهم مرررن الشرررركيات  العقيررردَ الصرررحيحل ،اليررروم إال لبيررران وانرررب منهرررا ، فلمرررا ذا نعلرررم النررراس 

 والبدع ؟ 
خاصررل وأن كِيرررًا ممررن يعرريش فررا هررذه الرربالد وافرردون مررن بررالد كِيررَر ، فيوررب تعلرريم النرراس وميعررًا 

 . العقيدَ وتدريسهم إياها وتحصين الوميَ بهذه العقيدَ الصافيل 
فمرراذا ترررد أن اهلل فررا كررل مكرران تعررال  اهلل عمررا يقولررون علرروًا كبيرررًا ، : نسررمَ مررن الرربعو :  9س 

 عليهم ، وقد وضحنا لهم أن اهلل مستو عل  عرشه فوق السموات وهو مصرض عل  رأيه ؟ 
مِل هذا ينبغا مناقشته بهدوء وأن تعَيه بعو الكتب التا ناقشت هرذه المسر لل مِرل مرا  : الوواب

، ا الرورل فرا الحمويرل ، ف نره مفيرد وردًا لمِرل هرذ –رحمه اهلل تعال   –كتبه شيو اإلسالم ابن تيميل 
وقررل لرره يررا أخررا اقرررأ هررذا الكترراب ، اقرررأه قررراءَ المررتفهم المتبصررر ، توررد الحررق إن شرراء اهلل سرربحانه 
وتعرررال  ، وذكضرررره باْلدلرررل اْلخرررر  الكِيرررَر ، وذكرررره ب حاديرررُ رسرررول اهلل صرررل  اهلل عليررره وسرررلم وهرررا 
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وتعررال  أن يروعرره إلرر   متعررددَ وذكررره أيضررًا برردالئل الفَررَر والعقررول علرر  العلررو ، لعررل اهلل سرربحانه
 . الصواب 

 هل يووه الغسل من الونابل فا دورات المياه من دون أن يذكر اسم اهلل ؟ : 20س
، اهلل ولررو داخررل الرردوَر نعررم يورروه الغسررل داخررل  دورات الميرراه ، أمررا كيرر  يررذكر : نقررول  :الوررواب 

قبرل أن تردخل الردوَر للوضروء ال يوروه ذكرر اهلل داخرل الردوَر ، فنقرول لهرذا : فمن العلماء مرن يقرول 
 . أو للغسل ، اذكر اهلل سبحانه وتعال  

 أنا شاب ملتهم والحمد هلل ، والمشكلل أننا أحضر عمااًل كفارًا ؟ : 22س 
وأن ترررتم لهرررؤالء عقررردهم ِرررم ت نهرررا عقررردهم : يورررب عليررر  التوبرررل إلررر  اهلل سررربحانه وتعرررال  :  الورررواب

وأعلم أن ريرااًل ت خرذه مرن . فا توارت   ل وتعال  سيبار  وتستبدل بهم مسلمين ، ف ن اهلل سبحانه 
مررل  خاصررل وأن النبررا صررل  اهلل . خيررر وبَريررق شرررعا أفضررل لرر  مررن ماليررين ت خررذها بَريررق محرض

عليه  وسلم نه  نهيًا شديدًا عن استقدام الكفار إل  وهيَر العرب ، وقال عليه الصالَ والسرالم قبرل 
ال  )): وقررال 32 ((رورروا اليهررود والنصررار  مررن وهيررَر العرررب أخ )): موترره وهررو فررا مرررو المرروت 
 31 ((يوتمَ فا وهيَر العرب دينان 

ال يووه استقدامهم بدون ضروَر ، وهذا باب شر يتحمل وهره كل من فعلره أو أقررضه ، : ونحن نقول 
 . غفروكل من يستقدم العمال الكفار له نصيب من هذا الوهر فليْت إل  اهلل كل من فعل ذل  وليست

 كي  يحقق المسلم التوحيد حقًا ؟  وما آِار عالمات تحقيقه ؟ :  21س
يحقرررق المسرررلم التوحيرررد بررر نواع مرررن عبرررادات اهلل  سررربحانه وتعرررال  ، ومدارسرررل التوحيرررد ،   :الورررواب 

ومعرفل أسماء اهلل وصفاته ، والمناهج الصحيحل ، وعبرادَ اهلل وحرده ال شرري  لره ، والتضررع إليره ، 
 . كلها تهيد التوحيد وتحققه  والعبادَ

هررذا مررن . إن مررن أع ررم مررا يحقررق التوحيررد ، دراسررل التوحيررد علرر  منهرراج السررل  الصررالك  : أقررول و 
عالمترره ورأس تحقيقرره ، ِررم يرر تا بعررد ذلرر  اْلعمررال الصررالحل ، والخالصررل أن تحقيقرره يكررون بررالعلم 

 : الصحيك والعمل الخالل هلل تعال  

                                                 

 .،  من حديُ ابن عباس رضا اهلل عنهما ( 2330) ، ومسلم (  3233) رواه البخاري : حديُ صحيك  32

 .حديُ صحيك ، هو أحد الروايات للحديُ السابق  31
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 هرون فا م هر ملتهم وي هر لمن حوله أنه كذل  فا هيئتره ويسرمعه كِير من المشعوذين ي: 23
قراءَ بعو آيات القرآن ك يل الكرسرا ، ونحوهرا ، فرال يعرر  النراس أنره مشرعوذ أو ال ، فهرل هنرا  

 عالمات وصفات يعر  بها المشعوذ يستَيَ أن يالح ها الرول العادي أو العاما ؟ 
 : نعم هنا  عالمات  :الوواب 
 . أن تعر  هل هو من أهل الصالَ أم ال : العالمات  أول هذه

 . أن تعر  هل هو من أهل العقيدَ الصحيحل أم ال: ِانا هذه العالمات 
أن تن ررر فررا تصرررفاته ، وهررذه التصرررفات منهررا مررا هررو تصرررفات عقديررل ، : ِالررُ هررذه العالمررات 

براس المرريو واسرم أمره ، ك دعيل غير شررعيل أو اسرتخدام وسرائل السرحَر والمشرعوذين مِرل َلرب ل
 . ، ونحو ذل  .أو يخبر  ب خبار  الخاصل 

 . أو تصرفات غير وائَه ، مِل لمس النساء ، وعالمات أهل الباَل كِيَر 
كونه يتخذها تواَر ويشرتَر ، فهرذه بعرو العالمرات ، والواورب علر  اإلنسران : رابَ هذه العالمات 

ذنوب والمعاصررا علرر  اليقررين التررام برراهلل ب نرره هررو أن يحرررل مررَ الرقرر  الشرررعيل علرر  التوبررل مررن الرر
خوانرره اْلفضررل أن يرقرر  . الشررافا وحررده  والمسررلم سررواء كرران هررو المبتلرر  بررالمرو أو أحررد أقاربرره وال

اإلنسرران نفسرره بررالمعوذات وآيررل الكرسررا والفاتحررل أو يرقررا مريضرره فررال يحترراج إلرر  اسررتدعاء أحررد ال 
مرررَ التوكرررل علررر  اهلل ، وصررردق اللوررروء إليررره سررربحانه يعرررر  هرررل هرررو علررر  المرررنهج السرررليم أم ال ، و 

 . وتعال  ر سيكون للرقيل أِرها الَيب إن شاء اهلل تعال  
 .ما رأيكم فا قراءَ ح   اليوم فا الورائد أو المولل ، مَ عدم االعتقاد بذل  ؟ : 24س 

ورردي ، ولكررن مررن التسررلا بررالقراءَ فيهررا عبررُ وتضررييَ ل،وقررات فيمررا ال يفيررد وال ي: أقررول  :الوررواب 
يقرأ ويصدق أو ربما يدخل قلبه شاء فال يووه وهرو مرن كبرائر الرذنوب ، برل مرن الشرر  أن تردضعا 
علررم الغيررب أو أن تصرردق أن هنررا  مررن َيْعَلمرره غيررر اهلل ، والواوررب مقاَعررل هررذه الورائررد والموررالت 

 . التا تروضج لمِل هذه اْلمور التا تقد، فا العقيدَ 
 .حبه وسلم أومعين  نبينا محمد وعل  ل وصل  اهلل وسلم عل 

 
 


