العقيدة الصحيحة
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مساحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز

العقيدة الصحيحة وما يضادها ونواقض اإلسالم

بسم اهلل الرحمن الرحيم

المقدمة

احلمد هلل وحده  ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه .
أما بعد  :فلما كانت العقيدة الصحيحة هي أصل دين اإلسالم وأساس امللة رأيت أن
تكون هي موضوع احملاضرة  .ومعلوم باألدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن األعمال
واألقوال إمنا تصح وتقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة  ،فإن كانت العقيدة غري صحيحة
بطل ما يتفرع عنها من أعمال وأقوال كما قال تعاىل { :

    

 )1( }       وقال تعاىل { :

    

 )2( }          واآليات يف هذا املعىن
وسنَّة رسوله األمني عليه من ربه أفضل الصالة والتسليم
كثرية  ،وقد دل كتاب اللّه املبني ُ
على أن العقيدة الصحيحة تتلخص في اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر
وشره فهذه األمور الستة هي أصول العقيدة الصحيحة اليت نزل هبا كتاب اهلل
وبالقدر خيره ّ

حممدا عليه الصالة والسالم  ،ويتفرع عن هذه األصول كل ما
العزيز  ،وبعث اهلل هبا رسوله ً

جي ب اإلامان به من أمور اليي ب  ،ومجيع ما أخرب اهلل به ورسوله  وأدلة هذه األصول
جدا  ،فمن ذلك قول اهلل سبحانه { :
الستة يف الكتاب والسنة كثرية ً

   

            
 

}

()3

اآلية  ،وقوله سبحـ ـانه { :

      

 ، )4( }        وقوله سبحانه { :
( )1سورة املائدة آية.5 :
( )2سورة الزمر آية.55 :
( )3سورة البقرة آية.711 :
( )4سورة البقرة آية.585 :
2
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، )1( }             
وقوله سبحانه { :

               

    

}

()2

أما األحاديث الصحيحة الدالة على هذه األصول فكثيرة

جدا منها احلديث الصحيح املشهور الذي رواه مسلم يف صحيحه من حديث أمري املؤمنني

عمر بن اخلطاب  أن جربيل عليه السالم سأل النيب  عن اإلامان  ،فقال له { :
اإلامان أن تؤمن باهلل  ،ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه وشره }

()3

احلديث  ،وأخرجه الشيخان من حديث أيب هريرة  .وهذه األصول الستة  :يتفرع عنها مجيع
ما جي ب على املسلم اعتقاده يف حق اهلل سبحانه ويف أمر املعاد وغري ذلك من أمور اليي ب .

( )1سورة النساء آية.735 :
( )2سورة احلج آية.17 :
( )3مسلم اإلامان ( ، )8الرتمذي اإلامان ( ، )5577النسائي اإلامان وشرائعه ( ، )0997أبو داود السنة (، )0595
ابن ماجه املقدمة ( ، )53أمحد (.)51/7
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اإليمان باهلل تعالى
اإليمان بأن اهلل هو اإلله الحق المستحق للعبادة دون كل ما سواه
فمن اإليمان باهلل سبحانه اإليمان بأنه اإلله الحق المستحق للعبادة دون كل ما
 والقادر، سواه لكونه خالق العباد واحملسن إليهم والقائم بأرزاقهم والعامل بسرهم وعالنيتهم
 وهلذه العبادة خلق اهلل الثقلني وأمرهم هبا كما قال، على إثابة مطيعهم وعقاب عاصيهم
     

وقال

)3(

}

{ )1( }        { : تعاىل

       

{

)2(

}

   

                               

{ : سبحانه

            

{ )4( } 

) وقد أرسل اهلل الرسل5( }            
:  والتحذير مما يضاده كما قال سبحانه وتعاىل، وأنزل الكت ب لبيان هذا احلق والدعوة إليه

: ) وقال تعاىل6( }             {
)7(

}

               

              

{

{  وقال

.55 :) سورة الذاريات آية1(
.51 :) سورة الذاريات آية2(
.58 :) سورة الذاريات آية3(
.57 :) سورة البقرة آية4(
.55 :) سورة البقرة آية5(
.35 :) سورة النحل آية6(
.55 :) سورة األنبياء آية7(
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 )1( }      وحقيقة هذه العبادة يف إفراد اهلل سبحانه جبميع ما تعبد
العباد به من دعاء وخوف ورجاء وصالة وصوم وذبح ونذر وغري ذلك من أنواع العبادة على
وجه اخلضوع له والرغبة والرهبة مع كمال احل ب له سبحانه والذل لعظمته  ،وغال ب القرآن

الكرمي نزل يف هذا األصل العظيم  ،كقوله سبحانه { :

     

 )2( }     وقوله سبحانه  )3( }        { :وقوله
{

        

}

()4

ويف الصحيحني عن معاذ

 أن النيب  قال  { :حق اهلل على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا } (. )5

( )1سورة هود آية.5-7 :
( )2سورة الزمر آية.3-5 :
( )3سورة اإلسراء آية.53 :
( )4سورة غافر آية.70 :
( )5البخاري اجلهاد والسري ( ، )5177مسلم اإلامان ( ، )37الرتمذي اإلامان ( ، )5503ابن ماجه الزهد
( ، )0595أمحد (.)538/5
5
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اإليمان بجميع ما أوجبه على عباده وفرضه عليهم من أركان اإلسالم الخمسة الظاهرة
ومن اإليمان باهلل أيضا اإليمان بجميع ما أوجبه على عباده وفرضه عليهم من أركان
اإلسالم الخمسة الظاهرة وهي شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل  ،وإقام
الصالة  ،وإيتاء الزكاة  ،وصوم رمضان  ،وحج بيت اهلل احلرام ملن استطاع إليه سبيال  ،وغري
ذلك من الفرائض اليت جاء هبا الشرع املطهر .
وأهم هذه األركان وأعظمها شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل  ،فشهادة أن
ال إله إال اهلل تقتضي إخالص العبادة هلل وحده ونفيها عما سواه  ،وهذا هو معىن ال إله إال
اهلل  ،فإن معناها ال معبود حبق إال اهلل فكل ما عبد من دون اهلل من بشر أو ملك أو جين
أو غري ذلك فكله معبود بالباطل  ،واملعبود باحلق هو اهلل وحده كما قال سبحانه { :

 )1( }           وقد سبق بيان أن اهلل سبحانه
خلق الثقلني هلذا األصل األصيل وأمرهم به  ،وأرسل به رسله وأنزل به كتبه  ،فتأمل ذلك
جيدا وتدبره كثريا ليتضح لك ما وقع فيه أكثر املسلمني من اجلهل العظيم هبذا األصل
األصيل حىت عبدوا مع اهلل غريه  ،وصرفوا خالص حقه لسواه  ،فاهلل املستعان .

( )1سورة لقمان آية.37 :
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اإليمان بأن اهلل هو خالق العالم ومدبر شؤونهم والمتصرف فيهم بعلمه وقدرته
ومن اإليمان باهلل سبحانه  ،اإليمان بأنه خالق العالم ومدبر شؤوهنم واملتصرف فيهم
بعلمه وقدرته كما يشاء سبحانه  ،وأنه مالك الدنيا واآلخرة ورب العاملني مجيعا ال خالق
غريه  ،وال رب سواه  ،وأنه أرسل الرسل وأنزل الكت ب إلصالح العباد ودعوهتم إىل ما فيه
جناهتم وصالحهم يف العاجل واآلجل  ،وأنه سبحانه ال شريك له يف مجيع ذلك  ،كما قال

تعاىل { :
{

          

}

()1

وقال تعاىل :

              

               

. )2( }    

( )1سورة الزمر آية.55 :
( )2سورة األعراف آية.50 :
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اإليمان بأسمائه الحسنى وصفاته العال من غير تحريف وال تعطيل وال تكييف وال تمثيل
أيضا اإليمان بأسمائه الحسنى وصفاته العال الواردة قي كتابه
ومن اإليمان باهلل ً
العزيز  ،والثابتة عن رسوله األمني من غري حتريف وال تعطيل وال تكييف وال متثيل  ،بل
جي ب أن متر كما جاءت بال كيف مع اإلامان مبا دلّت عليه من املعاين العظيمة اليت هي
أوصاف للّه  جي ب وصفه هبا على الوجه الالئق به من غري أن يشابه خلقه يف شيء
من صفاته كما قال تعاىل  )1( }         { :وقال

}             { 

()2

وهذه هي عقيدة

أهل السنة واجلماعة من أصحاب رسول اهلل  وأتباعهم بإحسان  ،وهي اليت نقلها اإلمام
أبو احلسن األشعري رمحه اهلل يف كتاب " املقاالت عن أصحاب احلديث وأهل
السنة " ونقلها غريه من أهل العلم واإلامان .
قال األوزاعي رمحه اهلل  :سئل الزهري ومكحول عن آيات الصفات فقاال  :أمروها كما
جاءت  .وقال الوليد بن مسلم رمحه اهلل  :سئل مالك  ،واألوزاعي  ،والليث بن سعد ،
وسفيان الثوري رمحه اهلل عن األخبار الورادة يف الصفات  ،فقالوا مجيعا  :أمروها كما جاءت
بال كيف  .وقال األوزاعي رمحه اهلل  :كنا والتابعون متوافرون نقول إن اهلل سبحانه على
عرشه ونؤمن مبا ورد يف السنة من الصفات  .وملا سئل ربيعه بن أيب عبد الرمحن شيخ مالك
رمحة اهلل عليهما عن االستواء قال ( :االستواء غري جمهول والكيف غري معقول ومن اهلل
الرسالة وعلى الرسول البالغ املبني وعلينا التصديق)  ،وملا سئل اإلمام مالك رمحه اهلل عن
ذلك قال ( :االستواء معلوم والكيف جمهول واإلامان به واج ب والسؤال عنه بدعة) مث قال
للسائل  :ما أراك إالّ رجل سوء! وأمر به فأخرج .
وروي هذا املعىن عن أم املؤمنني أم سلمة رضي اهلل عنها  ،وقال اإلمام
( )1سورة الشورى آية.77 :
( )2سورة النحل آية.10 :
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أبو عبد الرمحن بن املبارك رمحة اهلل عليه ( :نعرف ربنا سبحانه بأنه فوق مساواته على عرشه
بائن من خلقه)  .وكالم األئمة يف هذا الباب كثري جدا ال امكن نقله يف هذه احملاضرة  ،ومن
أراد الوقوف على كثري من ذلك فلرياجع ما كتبه علماء السنّة يف هذا الباب مثل
كتاب " السنة " لعبد اهلل بن اإلمام أمحد  ،وكتاب " التوحيد " لإلمام اجلليل حممد بن
خزامة  ،وكتاب " السنّة " أليب القاسم الاللكائي الطربي  ،وكتاب " السنّة " أليب بكر بن

أيب عاصم  ،وجواب شيخ اإلسالم ابن تيمية ألهل محاة  ،وهو جواب عظيم كثري الفائدة قد
أوضح فيه رمحه اهلل عقيدة أهل السنة  ،ونقل فيه الكثري من كالمهم  ،واألدلة الشرعية
والعقلية على صحة ما قاله أهل السنّة  ،وبطالن ما قاله خصومهم  .وهكذا رسالته املوسومة
الرد على
وبني فيها عقيدة أهل السنة بأدلتها النقلية والعقلية و ّ
بالتدمرية قد بسط فيها املقام ّ

املخالفني مبا يظهر احلق ويدمغ الباطل لكل من نظر يف ذلك من أهل العلم بقصد صاحل

ورغبة يف معرفة احلق  ،وكل من خالف أهل السنّة فيما اعتقدوا يف باب األمساء والصفات إنه
يقع وال بد يف خمالفة األدلّة النقلية والعقلية مع التناقض الواضح يف كل ما يثبته وينفيه .

أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا هلل سبحانه ما أثبته لنفسه يف كتابه الكرمي أو أثبته له
ونزهوه سبحانه عن مشاهبة خلقه تنزيها
رسوله حممد  يف سنّته الصحيحة إثباتا بال متثيل ّ
بريئا من التعطيل ففازوا بالسالمة من التناقض وعملوا باألدلة كلها وهذه سنة اهلل سبحانه

فيمن متسك باحلق الذي بعث به رسله وبذل وسعه يف ذلك وأخلص هلل يف طلبه أن يوفقه

للحق ويظهر حجته كما قال تعاىل { :
 


}

() 1

وقال تعاىل { :

                   

                   

} ( )2وقد ذكر احلافظ ابن كثري رمحه اهلل يف تفسريه املشهور عند كالمه على قول اهلل

{

                            

( )1سورة األنبياء آية.78 :
( )2سورة الفرقان آية.33 :
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}

() 1

اآلية كالما حسنا يف هذا الباب حيسن نقله ها هنا لعظم فائدته  .قال

رمحه اهلل ما نصه  :للناس يف هذا املقام مقاالت كثرية جدا ليس هذا موضع بسطها وإمنا
نسلك يف هذا املقام مذه ب السلف الصاحل  :مالك واألوزاعي والثوري والليث بن سعد
والشافعي وأمحد وإسحاق بن راهويه وغريهم من أئمة املسلمني قداما وحديثا  ،وهو إمرارها
كما جاءت من غري تكييف وال تشبيه وال تعطيل  ،والظاهر املتبادر يف أذهان املشبهني
منفي عن اهلل  ،فإن اهلل ال يشبه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصري  ،بل
األمر كما قال األئمة منهم نعيم بن محاد اخلزاعي شيخ البخاري قال  :من شبّه اهلل خبلقه
كفر  ،ومن جحد مما وصف اهلل به نفسه فقد كفر  ،وليس فيما وصف اهلل به نفسه وال
أثبت هلل تعاىل مما وردت به اآليات الصرحية واألخبار الصحيحة على
رسوله تشبيه  ،فمن َ
الوجه الذي يليق جبالل اهلل ونفى عن اهلل تعاىل النقائص فقد سلك سبيل اهلدى .

( )1سورة األعراف آية.50 :
01

العقيدة الصحيحة وما يضادها ونواقض اإلسالم

اإليمان بالمالئكة
وأما اإليمان بالمالئكة  :فيتضمن اإلامان هبم إمجاال وتفصيال فيؤمن املسلم بأن هلل
ّ
مالئكة خلقهم لطاعته ووصفهم بأهنم عباد مكرمون ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون

{

              



}

()1

وهم أصناف كثرية منهم املوكلون حبمل العرش  ،ومنهم خزنة اجلنة والنار ،

ومنهم املوكلون حبفظ أعمال العباد  .ونؤمن على سبيل التفصيل مبن مسى اهلل ورسوله منهم
كجربيل  ،وميكائيل  ،ومالك خازن النار  .وإسرافيل املوكل بالنفخ يف الصور  ،وقد جاء

ذكره يف أحاديث صحيحة  ،وقد ثبت يف الصحيح عن عائشة رضي اهلل عنها أن النيب 

قال  { :خلقت املالئكة من نور وخلق اجلان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم
} ( )2أخرجه مسلم يف صحيحه .

( )1سورة األنبياء آية.58 :
( )2مسلم الزهد والرقائق ( ، )5995أمحد (.)753/5
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اإليمان بالكتب
وهكذا اإلامان بالكت ب جي ب اإلامان إمجاال بأن اهلل سبحانه أنزل كتبا على أنبيائه ورسله
     
  

{ :  كما قال تعاىل، لبيان حقه والدعوة إليه

{ :  وقال تعاىل، ) اآلية1( }      

            

. ) اآلية2( }    
 واإلجنيل والزبور والقرآن هو، ونؤمن على سبيل التفصيل مبا مسى اهلل منها كالتوراة
 وهو الذي جي ب على مجيع األمة اتباعه،  وهو املهيمن عليها واملصدق هلا، أفضلها وخامتها

  ألن اهلل سبحانه بعث رسوله حممدا وحتكيمه مع ما صحت به السنّة عن رسول اهلل
 وأنزل عليه هذا القرآن ليحكم به وجعله شفاء ملا يف الصدور وتبيانا، رسوال إىل مجيع الثقلني
    

{ :  كما قال تعاىل، لكل شيء وهدى ورمحة للمؤمنني

     
    

{ : ) وقال سبحانه3( }    

{ : ) وقال تعاىل4( }     

                

}            
. ) اآليات يف هذا املعىن كثرية5(

.55 :) سورة احلديد آية1(
.573 :) سورة البقرة آية2(
.755 :) سورة األنعام آية3(
.89 :) سورة النحل آية4(
.758 :) سورة األعراف آية5(
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اإليمان بالرسل
وهكذا الرسل جي ب اإلامان هبم إمجاال وتفصيال فنؤمن أن اهلل سبحانه أرسل إىل عباده
رسال منهم مبشرين ومنذرين ودعاة إىل احلق  ،فمن أجاهبم فاز بالسعادة  ،ومن خالفهم باء
باخليبة والندامة  ،وخامتهم وأفضلهم هو نبينا حممد بن عبد اهلل  كما قال اهلل سبحانه :

{  )1( }            وقال تعاىل :
{  )2( }            وقال تعاىل :
{  )3( }             ومن مسى اهلل
أو ثبت عن رسول اهلل تسميته آمنا به على سبيل التفصيل والتعيني كنوح وهود وصاحل
وإبراهيم وغريهم  ،عليهم وعلى نبينا أفضل الصالة وأزكى التسليم .

( )1سورة النحل آية.35 :
( )2سورة النساء آية.755 :
( )3سورة األحزاب آية.07 :
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اإليمان باليوم اآلخر
وأما اإليمان باليوم اآلخر :
فيدخل فيه اإلامان بكل ما أخرب اهلل به ورسوله  يكون بعد املوت كفتنة القرب وعذابه
ونعيمه  ،وما يكون يوم القيامة من األهوال والشدائد والصراط وامليزان واحلساب واجلزاء ونشر
الصحف بني الناس فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره  ،ويدخل يف
ذلك أيضا اإلامان باحلوض املورود لنبينا حممدا واإلامان باجلنة والنار  ،ورؤية املؤمنني لرهبم
سبحانه وتكليمه إياهم  ،وغري ذلك مما جاء يف القرآن الكرمي والسنّة الصحيحة عن رسول

اهلل  فيج ب اإلامان بذلك كله وتصديقه على الوجه الذي بينه اهلل ورسوله . 
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اإليمان بالقدر
: وأما اإليمان بالقدر فيتضمن اإليمان بأمور أربعة
ّ

 وعلم أرزاقهم،  وعلم أحوال عباده،  أن اهلل سبحانه قد علم ما كان وما يكون: أولها

 كما، وآجاهلم وأعماهلم وغري ذلك من شؤوهنم ال خيفى عليه من ذلك شيء سبحانه وتعاىل
    

{  ) وقال1( }       { : قال سبحانه
. )2( }          

 
 

{ :  كتابته سبحانه لكل ما قدره وقضاه كما قال سبحانه: واألمر الثاني
{ : وقال تعاىل

)3(

}

       

        

{ : وقال تعاىل

)4(

}

    

. )5( }             
 اإلامان مبشيئته النافذة فما شاء كان وما مل يشأ مل يكن كما قال: األمر الثالث
     

{  ) وقال6( }        { : سبحانه

         

{ : ) وقال سبحانه7( }     
. )8( }   
.537 :) سورة البقرة آية1(
.75 :) سورة الطالق آية2(
.0 :) سورة ق آية3(
.75 :) سورة يس آية4(
.17 :) سورة احلج آية5(
.78 :) سورة احلج آية6(
.85 :) سورة يس آية7(
.37 :) سورة اإلنسان آية8(
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األمر الرابع  :خلقه سبحانه جلميع املوجودات ال خالق غريه وال رب سواه  ،كما قال

سبحانه  )1( }            { :وقال تعاىل { :
                  

}      

()2

فاإلامان بالقدر يشمل اإلامان هبذه األمور األربع عند

أهل السنة واجلماعة خالفا ملن أنكر بعض ذلك من أهل البدع .

( )1سورة الزمر آية.55 :
( )2سورة فاطر آية.3 :
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اإليمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية
ويدخل في اإليمان باهلل اعتقاد أن اإلامان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص باملعصية
وأنه ال جيوز تكفري أحد من املسلمني بشيء من املعاصي اليت دون الشرك والكفر كالزنا ،
والسرقة  ،وأكل الربا  ،وشرب املسكرات  ،وعقوق الوالدين  ،وغري ذلك من الكبائر ما مل

يستحل ذلك  ،لقول اهلل سبحانه { :
 

}

()1

           

وملا ثبت يف األحاديث املتواترة عن رسول اهلل  أن اهلل خيرج من النار من

كان يف قلبه مثقال حبة منة خردل من إامان .

( )1سورة النساء آية.08 :
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الحب في اهلل والبغض في اهلل والمواالة في اهلل والمعاداة في اهلل
ومن اإليمان باهلل  :احل ب يف اهلل والبيض يف اهلل  ،واملواالة يف اهلل واملعاداة يف اهلل ،
فيح ب املؤمن املؤمنني ويواليهم  ،ويبيض الكفار ويعاديهم  ،وعلى رأس املؤمنني من هذه
األمة أصحاب رسول اهلل  . فأهل السنّة واجلماعة حيبوهنم ويوالوهنم ويعتقدون أهنم خري
الناس بعد األنبياء  ،لقول النيب  { خري القرون قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم }

()1

متفق على صحته  ،ويعتقدون أن أفضلهم أبو بكر الصديق مث عمر الفاروق مث عثمان

ذو النورين مث علي املرتضى رضي اهلل عنهم أمجعني  ،وبعدهم بقية العشرة مث بقية الصحابة
رضي اهلل عنهم أمجعني  ،وامسكون عما شجر بني الصحابة ويعتقدون أهنم يف ذلك

جمتهدون  ،من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر  ،وحيبون أهل بيت رسول اهلل 
املؤمنني به ويتولوهنم ويتولون أزواج رسول اهلل  أمهات املؤمنني  ،ويرتضون عنهن مجيعا ،
ويتربؤون من طريقة الروافض الذين يبيضون أصحاب رسول اهلل  ويسبوهنم وييلون يف أهل
البيت  ،ويرفعوهنم فوق منزلتهم اليت أنزهلم اهلل  كما يتربؤون من طريقة النواص ب الذين
يؤذون أهل البيت بقول أو عمل .
ومجيع ما ذكرناه يف هذه الكلمة املوجزة داخل يف العقيدة الصحيحة اليت بعث اهلل هبا

رسوله حممدا  وهي عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة واجلماعة اليت قال فيها النيب { 
ال تزال طائفة من أميت على احلق منصورة ال يضرهم من خذهلم حىت يأيت أمر اهلل سبحانه

} ( )2وقال عليه الصالة والسالم  { :افرتقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة  ،وافرتقت
النصارى على اثنتني وسبعني فرقة  ،وستفرتق هذه األمة على ثالث وسبعني فرقة كلها يف
النار إال واحدة فقال الصحابة  :من هي يا رسول اهلل ؟ قال  :من كان على مثل ما أنا عليه
( )1البخاري الشهادات ( ، )5579مسلم فضائل الصحابة ( ، )5533الرتمذي املناق ب ( ، )3859ابن ماجه
األحكام ( ، )5355أمحد (.)030/7
( )2مسلم اإلمارة ( ، )7957الرتمذي الفنت ( ، )5559أبو داود الفنت واملالحم ( ، )0555ابن ماجه الفنت
( ، )3955أمحد (.)519/5
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وأصحايب } ( )1وهي العقيدة اليت جي ب التمسك هبا واالستقامة عليها واحلذر مما خالفها .

( )1ابن ماجه الفنت (.)3995
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ذكر المنحرفين عن هذه العقيدة والسائرين على ضدها
أصنافهم
و ّأما املنحرفون عن هذه العقيدة والسائرون على ضدها فهم أصناف كثرية  ،فمنهم عباد

األصنام واألوثان واملالئكة واألولياء واجلن واألشجار واألحجار وغريها  ،فهؤالء مل يستجيبوا

لدعوة الرسل بل خالفوهم وعاندوهنم كما فعلت قريش وأصناف العرب مع نبينا حممد 
وكانوا يسألون معبوداهتم قضاء احلاجات وشفاء املرضى والنصر على األعداء  ،ويذحبون هلم
فلما أنكر عليهم رسول  ذلك وأمرهم بإخالص العبادة هلل وحده ،
وينذرون هلم ّ ،
استيربوا ذلك وأنكروه وقالوا }           { :

()1

فلم يزل  يدعوهم إىل اهلل وينذرهم من الشرك  ،ويشرح هلم حقيقة ما يدعون إليه

حىت هدى اهلل منهم من هدى  ،مث دخلوا بعد ذلك يف دين اهلل أفواجا  ،فظهر دين اهلل
على سائر األديان بعد دعوة متواصلة وجهاد طويل من رسول اهلل  وأصحابه رضي اهلل
عنهم والتابعني هلم بإحسان  ،مث تيّريت األحوال وغل ب اجلهل على أكثر اخللق حىت عاد

األكثرون إىل دين اجلاهلية  ،باليلو يف األنبياء واألولياء ودعائهم واالستياثة هبم وغري ذلك
من أنواع الشرك  ،ومل يعرفوا معىن ال إله إال اهلل كما عرف معناها كفار العرب فاهلل
املستعان .
ومل يزل هذا الشرك يفشو يف الناس إىل عصرنا هذا بسب ب غلبة اجلهل وبعد العهد بعصر
النبوة .
ّ

( )1سورة ص آية.5 :
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شبهة المتأخرين منهم هي شبهة األولين
وذكر بعض من العقائد الكفرية
وشبهة هؤالء املتأخرين هي شبهة األولني وهي قوهلم  :هؤالء شفعاؤنا عند اهلل  ،ما
نعبدهم إال ليقربونا إىل اهلل  ،وقد أبطل اهلل هذه الشبهة وبني أن من عبد غريه كائنا من

كان فقد أش رك به وكفر كما قال تعاىل { :

             

                   

بقوله { :

}

() 1

فرد اهلل عليهم سبحانه

                           

}

       

() 2

فبني سبحانه يف هذه اآل ية أن عبادة غريه من األنبياء

واألولياء أو غريهم هي الشرك األكرب وإن مساها فاعلوها بيري ذلك وقال تعاىل { :
 )3( }            فرد اهلل عليهم
سبحانه بقوله { :
  

               

}

()4

فأبان بذلك سبحانه أن عبادهتم ليريه بالدعاء واخلوف والرجاء

وحنو ذلك كفر به سبحانه  ،وأكذهبم يف قوهلم إن آهلتهم تقرهبم إليه زلفى .
ومن العقائد الكفرية املضادة للعقيدة الصحيحة واملخالفة ملا جاءت به الرسل عليهم
الصالة والسالم ما يعتقده املالحدة يف هذا العصر من أتباع ماركس ولينني وغريمها من دعاة
اإلحلاد والكفر سواء مسوا ذلك اشرتاكية أو شيوعية أو بعثية أو غري ذلك من األمساء فإن من
أصول هؤالء املالحدة أنه ال إله واحلياة مادة  ،ومن أصوهلم إنكار املعاد وإنكار اجلنة والنار
( )1سورة يونس آية.78 :
( )2سورة يونس آية.78 :
( )3سورة الزمر آية.3 :
( )4سورة الزمر آية.3 :
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والكفر باألديان كلها  ،ومن نظر يف كتبهم ودرس ما هم عليه علم ذلك يقينا  ،وال ري ب أن
هذه العقيدة مضادة جلميع األديان السماوية ومفضية بأهلها إىل أسوأ العواق ب يف الدنيا
واآلخرة .
ومن العقائد املضادة للحق ما يعتقده بعض الباطنية وبعض املتصوفة من أن بعض من
يسموهنم باألولياء يشاركون اهلل يف التدبري ويتصرفون يف شؤون العامل ويسموهنم باألقطاب
واألوتاد واألغواث وغري ذلك من األمساء اليت اخرتعوها آلهلتهم  ،وهذا من أقبح الشرك يف
الربوبية وهو شر من شرك جاهلية العرب  ،ألن كفار العرب مل يشركوا يف الربوبية وإمنا أشركوا
يف العبادة  ،وكان شركهم يف حال الرخاء  ،أما يف حال الشدة فيخلصون هلل العبادة كما قال
اهلل سبحانه { :

 

}

              

()1

أما الربوبية فكانوا معرتفني هبا له وحده كما قال سبحانه { :

 )2( }      وقال تعاىل { :



     

              

 )3( }         واآليات يف هذا املعىن كثرية .

( )1سورة العنكبوت آية.55 :
( )2سورة الزخرف آية.81 :
( )3سورة يونس آية.37 :
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ما زاده المشركون المتأخرون على األولين
ّأما المشركون المتأخرون فزادوا على األولين من جهتين  :إحداهما  :شرك بعضهم

يف الربوبية  ،والثانية  :شركهم يف الرخاء والش ّدة  ،كما يعلم ذلك من خالطهم وسرب
أحواهلم  ،ورأى ما يفعلون عند قرب احلسني والبدوي وغريمها يف مصر  ،وعند قرب العيدروس

يف عدن  ،واهلادي يف اليمن وابن عريب يف الشام  ،والشيخ عبد القادر اجليالين يف العراق ،
وغريها من القبور املشهورة اليت غلت فيها العامة وصرفوا هلا الكثري من حق اللّه  وقل من
ينكر عليهم ذلك ويبني هلم حقيقة التوحيد الذي بعث اهلل به نبيه  ومن قبله من الرسل
عليهم الصالة والسالم فإنا هلل وإنا إليه راجعون  .ونسأله سبحانه أن يردهم إىل رشدهم وأن
يكثر بينهم دعاة اهلدى وأن يوفق قادة املسلمني وعلماءهم حملاربة هذا الشرك والقضاء عليه
ووسائله إنه مسيع قري ب .
ومن العقائد املضادة للعقيدة الصحيحة يف باب األمساء والصفات عقائد أهل البدع من
اجلهمية واملعتزلة ومن سلك سبيلهم يف نفي صفات اهلل  وتعطيله سبحانه من صفات
الكمال ووصفه  بصفة املعدومات واجلمادات واملستحيالت تعاىل اهلل عن قوهلم علوا
كبريا  .ويدخل يف ذلك من نفى بعض الصفات وأثبت بعضها كاألشاعرة فإنه يلزمهم فيما
أثبتوه من الصفات نظري ما فروا منه يف الصفات اليت نفوها وتأولوا أدلتها فخالفوا بذلك
األدلة السمعية والعقلية  ،وتناقضوا يف ذلك تناقضا بينا ّ ،أما أهل السنّة واجلماعة فقد أثبتوا
هلل سبحانه ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله حممد  من األمساء والصفات على وجه

الكمال  ،ونزهوه عن مشاهبة خالقه تنزيها بريئا من شائبة التعطيل فعملوا باألدلة كلها ومل
حيرفوا ومل يعطلوا  ،وسلموا من التناقض الذي وقع فيه غريهم -كما سبق بيان ذلك ، -وهذا
ّ
هو سبيل النجاة  ،والسعادة يف الدنيا واآلخرة وهو الصراط املستقيم الذي سلكه سلف هذه

األمة وأئمتها  ،ولن يصلح آخرهم إال ما صلح به أوهلم وهو اتباع الكتاب والسنة  ،وترك ما
خالفهما .
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وجوب عبادة اهلل وحده

وبيان أسباب النصر على أعداء اهلل
رب
إن أهم واج ب على املكلف وأعظم فريضة عليه أن يعبد ربه سبحانه ّ

السماوات واألرض ورب العرش العظيم القائل يف كتابه الكرمي { :

           

                            
                                          
     

}

لعبادته فقال { 

      

() 1

وأخرب سبحانه يف موضع آخر من كتابه أنه خلق الثقلني
}

()2

وهذه العبادة اليت

خلق اللّه الثقلني من أجلها هي توحيده بأنواع العبادة من الصالة والصوم والزكاة واحلج
والركوع والسجود والطواف والذبح والنذر واخلوف والرجاء واالستياثة واالستعانة
واالستعاذة  ،وسائر أنواع الدعاء ويدخل يف ذلك طاعته سبحانه يف مجيع أوامره وترك نواهيه
على ما دل عليه كتابه الكرمي وسنّة رسوله األمني عليه من ربه أفضل الصالة والتسليم  ،وقد
أمر اهلل سبحانه مجيع الثقلني هبذه العبادة اليت خلقوا هلا وأرسل الرسل مجيعا وأنزل الكت ب
لبيان هذه العبادة وتفصيلها والدعوة إليها واألمر بإخالصها هلل وحده كما قال تعاىل { :

 )3( }            وقال 
{

         

أمر وأوصى  .وقال تعاىل { :

}

()4

ومعىن قضى يف هذه اآلية

         

( )1سورة األعراف آية.50 :
( )2سورة الذاريات آية.55 :
( )3سورة البقرة آية.57 :
( )4سورة اإلسراء آية.53 :
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 واآليات يف هذا املعىن يف كتاب اللّه، )1( }

       

{  كثرية وقال

             
      

{ : ) وقال سبحانه2( }   

                  
) 4(

}        {  ) وقال3( }     
. اآلية

                         
              
  

{ :  وقال تعاىل، )6( }

{ : وقال سبحانه

{ :  وقال سبحانه، اآلية

) 5(

}

  

                  

                  

. )7( } 
فهذه اآليات احملكمات وما جاء يف معناها من كتاب اهلل كلها تدل على وجوب
 كما تدل على أن ذلك، إخالص العبادة هلل وحده وأن ذلك هو أصل الدين وأساس امللة
هو احلكمة يف خلق اجلن واإلنس وإرسال الرسل وإنزال الكت ب ؛ فالواج ب على مجيع
املكلفني العناية هبذا األمر والتفقه فيه واحلذر مما وقع فيه الكثريون من املنتسبني إىل اإلسالم
.5 :) سورة البينة آية1(
.1 :) سورة احلشر آية2(
.59 :) سورة النساء آية3(
.87 :) سورة النساء آية4(
.35 :) سورة النحل آية5(
.55 :) سورة األنبياء آية6(
.5-7 :) سورة هود آية7(
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من اليلو يف األنبياء والصاحلني والبناء على قبورهم واختاذ املساجد والقباب عليها وسؤاهلم
واالستياثة هبم واللجوء إليهم وسؤاهلم قضاء احلاجات وتفريج الكروب وشفاء املرضى والنصر
على األعداء إىل غري ذلك من أنواع الشرك األكرب  ،وقد صح عن رسول اهلل  ما يوافق ما

دل عليه كتاب اهلل  ففي الصحيحني عن معاذ  أن النيب  قال له  { :أتدري ما

حق اهلل على العباد وحق العباد على اهلل ؟ فقال معاذ  :قلت اهلل ورسوله أعلم  ،فقال النيب
 حق اهلل على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا  ،وحق العباد على اهلل أن ال يعذب
من ال يشرك به شيئا } ( )1احلديث  .ويف صحيح البخاري عن ابن مسعود  أن النيب

 قال  { :من مات وهو يدعو هلل ندا دخل النار } ( )2وأخرج مسلم يف صحيحه عن
جابر  أن النيب  قال  { :من لقي اهلل ال يشرك به شيئا دخل اجلنة ومن لقيه يشرك
به شيئا دخل النار } ( )3واألحاديث يف هذا املعىن كثرية وهذه املسألة هي من أهم املسائل
وأعظمها وقد بعث اهلل نبيه حممدا  بالدعوة إىل التوحيد والنهي عن الشرك فقام بتبليغ ما
بعثه اهلل به -عليه الصالة والسالم -أكمل قيام  ،وأوذي يف اهلل أشد األذى فصرب على
ذلك  ،وصرب معه أصحابه رضي اهلل عنهم على تبليغ الدعوة حىت أزال اهلل من اجلزيرة العربية
اجا وكسرت األصنام اليت حول الكعبة
مجيع األصنام واألوثان  ،ودخل الناس يف دين اهلل أفو ً
ويف داخلها وهدمت الالت والعزى ومناة وكسرت مجيع األصنام اليت يف قبائل العرب ،
وهدمت األوثان اليت لديهم وعلت كلمة اهلل وظهر اإلسالم قي اجلزيرة العربية  ،مث توجه
املسلمون بالدعوة واجلهاد إىل خارج اجلزيرة  ،وهدى اهلل هبم من سبقت له السعادة من
العباد ونشر اهلل هبم احلق والعدل يف غال ب أرجاء املعمورة  ،وصاروا بذلك أئمة اهلدى وقادة
( )1البخاري االستئذان ( ، )5975مسلم اإلامان ( ، )37الرتمذي اإلامان ( ، )5503ابن ماجه الزهد ()0595
 ،أمحد (.)538/5
( )2البخاري تفسري القرآن ( ، )0551مسلم اإلامان ( ، )95أمحد (.)310/7
( )3البخاري العلم ( ، )759مسلم اإلامان ( ، )35أمحد (.)751/3
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احلق  ،ودعاة العدل واإلصالح  ،وسار على سبيلهم من التابعني وأتباعهم بإحسان أئمة
اهلدى ودعاة احلق ينشرون دين اهلل  ،ويدعون الناس إىل توحيد اهلل وجياهدون يف سبيل اهلل
بأنفسهم وأمواهلم ال خيافون يف اهلل لومة الئم  ،فأيدهم اهلل ونصرهم وأظهرهم على من

ناوأهم َوَو ّّف هلم مبا وعدهم به يف قوله سبحانه { :

 )1( }    وقوله { 
  

     

      

         

 )2( }         مث غري الناس بعد ذلك وتفرقوا
وتساهلوا بأمر اجلهاد وآثروا الراحة واتباع الشهوات  ،وظهرت فيهم املنكرات إال من عصم
اهلل سبحانه ؛ فيري اهلل عليهم وسلط عليهم عدوهم جزاء مبا كسبوا وما ربك بظالم للعبيد

قال تعاىل { :
}

()3

              

فالواج ب على مجيع املسلمني حكومات وشعوبا الرجوع إىل اهلل سبحانه وإخالص

العبادة له وحده والتوبة إليه مما سلف من تقصريهم وذنوهبم والبدار بأداء ما أوج ب اهلل
عليهم من الفرائض واالبتعاد عما حرم عليهم  ،والتواصي فيما بينهم بذلك والتعاون عليه .
ومن أهم ذلك إقامة احلدود الشرعية وحتكيم الشريعة بني الناس يف كل شيء ،
والتحاكم إليها وتعطيل القوانني الوضعية املخالفة لشرع اهلل  ،وعدم التحاكم إليها وإلزام مجيع
الشعوب حبكم الشرع  ،كما جي ب على العلماء تفقيه الناس يف دينهم ونشر التوعية
اإلسالمية بينهم والتواصي باحلق والصرب عليه واألمر باملعروف والنهي عن املنكر  ،وتشجيع
احلكام على ذلك  ،كما جي ب حماربة املبادئ اهلدامة من اشرتاكية وبعثية وتعص ب للقوميات
وغريها من املبادئ واملذاه ب املخالفة للشريعة  ،وبذلك يصلح اهلل للمسلمني ما كان فاسدا
( )1سورة حممد آية.1 :
( )2سورة احلج آية.07 - 07:
( )3سورة األنفال آية.53 :
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 وامكن هلم يف، ويرد هلم ما كان شاردا ويعيد هلم جمدهم السالف وينصرهم على أعدائهم

}       { : األرض كما قال تعاىل وهو أصدق القائلني
         

{ : ) وقال تعاىل1(

             
                
         

{ : وقال سبحانه

)2(

}

}             { )3( }  
. )4(
واهلل املسؤول سبحانه أن يصلح قادة املسلمني وعامتهم وأن امنحهم الفقه يف الدين
وجيمع كلمتهم على التقوى ويهديهم مجيعا صراطه املستقيم وينصر هبم احلق وخيذل هبم
الباطل وأن يوفقهم مجيعا للتعاون على الرب والتقوى والتواصي باحلق والصرب عليه إنه ويل ذلك
 وصلى اهلل وسلم على عبده ورسوله وخريته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا، والقادر عليه
.  والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته-حممد بن عبد اهلل وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى هبداه

.01 :) سورة الروم آية1(
.55 :) سورة النور آية2(
.57 :) سورة غافر آية3(
.55 :) سورة غافر آية4(
28

العقيدة الصحيحة وما يضادها ونواقض اإلسالم

نواقض اإلسالم
اعلم أيها األخ املسلم أن اهلل سبحانه أوج ب على مجيع العباد الدخول يف اإلسالم
والتمسك به واحلذر مما خيالفه وبعث نبيه حممدا  للدعوة إىل ذلك  ،وأخرب  أن من
اتبعه فقد اهتدى ومن أعرض عنه فقد ضل  ،وحذر يف آيات كثرية من أسباب الردة وسائر
أنواع الشرك والكفر  ،وذكر العلماء رمحهم اهلل يف باب حكم املرتد أن املسلم قد يرتد عن
دينه بأنواع كثرية من النواقض اليت حتل دمه وماله  ،ويكون هبا خارجا من اإلسالم  ،ومن
أخطرها وأكثرها وقوعا عشرة نواقض

()1

نذكرها لك فيما يلي على سبيل اإلجياز لتحذرها

وحتذر منها غريك  ،رجاء السالمة والعافية منها مع توضيحات قليلة تذكر بعدها :
األول  :من النواقض العشرة  :الشرك يف عبادة اهلل  ،قال تعاىل { :

        

}

()2

وقال تعاىل { :

           

    

    

}

()3

ومن ذلك دعاء

األموات واالستياثة هبم والنذر والذبح هلم .
الثاني  :من جعل بينه وبني اهلل وسائط يدعوهم ويسأهلم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد
كفر إمجاعا .
الثالث  :من مل يكفر املشركني أو شك يف كفرهم أو صحح مذهبهم كفر .
الرابع  :من اعتقد أن هدي غري النيب  أكمل من هديه  ،أو أن حكم غريه أحسن
من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر .
الخامس  :من أبيض شيئا مما جاء به الرسول  ولو عمل به فقد كفر لقوله تعاىل :

( )1ذكرها الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب وغريه من أهل العلم رمحهم اهلل مجيعا.
( )2سورة النساء آية.08 :
( )3سورة املائدة آية.15 :
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{ . )1( }         
السادس  :من استهزأ بشيء من دين الرسول  أو ثوابه أو عقابه كفر والدليل قوله

تعاىل }        { :

()2

{

  

. )3( }    
السابع  :السحر ومنه الصرف ( )4والعطف ( )5فمن فعله أو رضي به كفر والدليل قوله

تعاىل . )6( }             { :
الثامن  :مظاهرة

()7

املشركني ومعاونتهم على املسلمني والدليل قوله تعاىل { :



. )9( )8( }            
التاسع  :من اعتقد أن بعض الناس يسعه اخلروج عن شريعة حممد  فهو كافر لقوله

تعاىل . )10( }               { :

( )1سورة حممد آية.9 :
( )2سورة التوبة آية . 55 :
( )3سورة التوبة آية . 55 :
( )4الصرف  :عمل سحري يقصد منه تييري اإلنسان عما يهواه كصرف الرجل عن حمبة زوجته إىل بيضها .
( )5العطف  :عمل سحري يقصد منه ترغي ب اإلنسان فيما ال يهواه بطرق شيطانية .
( )6سورة البقرة آية . 775 :
( )7املظاهرة  :املناصرة والتعاون معهم على املسلمني .
( )8سورة املائدة آية . 57 :
( )9الظاملني  :الكافرين .
( )10سورة آل عمران آية . 85 :
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العاشر  :اإلعراض عن دين اهلل ال يتعلمه وال يعمل به والدليل قوله تعاىل { :


()1

 

()2

     

()3



   

()4

 )5( } وال فرق يف النواقض بني اهلازل واجلاد واخلائف وكلها من أعظم ما يكون خطرا
وأكثر وقوعا فينبيي للمسلم أن حيذرها وخياف منها على نفسه .
ويدخل يف القسم الرابع من اعتقد أن األنظمة والقوانني اليت يسنها الناس أفضل من
شريعة اإلسالم  ،أو أن نظام اإلسالم ال يصلح تطبيقه يف القرن العشرين  ،أو أنه كان سببا
يف ختلف املسلمني  ،أو أنه حيصر يف عالقة املرء بربه دون أن يتدخل يف شؤون احلياة
األخرى  ،ويدخل يف الرابع أيضا من يرى أن إنفاذ حكم اهلل يف قطع يد السارق أو رجم
الزاين احملصن ال يناس ب العصر احلاضر  ،ويدخل يف ذلك أيضا كل من اعتقد أنه جيوز
احلكم بيري شريعة اهلل يف املعامالت أو احلدود أو غريمها وإن مل يعتقد أن ذلك أفضل من
حكم الشريعة ؛ ألنه بذلك يكون قد استباح ما حرم اهلل إمجاعا  ،وكل من استباح ما حرم
اهلل مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا واخلمر والربا واحلكم بيري شريعة اهلل فهو كافر
بإمجاع املسلمني  .نعوذ باهلل من موجبات غضبه وأليم عقابه وصلى اهلل على خري خلقه
حممد وعلى آله وصحبه وسلم .

( )1من أظلم  :أي ال أحد أظلم .
( )2التذكري  :الوعظ ولفت النظر إىل ما جي ب استحضاره .
( )3اإلعراض  :الصد والتويل .
( )4االنتقام  :األخذ بشدة على فعل سابق .
( )5سورة السجدة آية . 55 :
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