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        الحمد هلل رب العالمين، وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف الأنبياء والمر�شلين، نبينا محمد وعلى 
اآله و�شحبه اأجمعين، وبعد:

         فالعقيدة الإ�شالمية هي الأ�شل والأ�شا�ض لدين الإ�شالم، والأحكام ال�شرعية كلها متفرعة 
عن هذا الأ�شل، والعلم بالعقيدة الإ�شالمية هو اأ�شرف العلوم واأعظمها واأعالها، لأن �شرف العلم 
ب�شرف المعلوم، والعقيدة الإ�شالمية تت�شمن العلم بما ي�شتحقه اهلل تعالى رب العالمين من �شفات 
الكمال والجالل، وما يجب على العباد من تاأليهه وعبادته، كما تت�شمن العقيدة الإ�شالمية العلم 

، واأحوال اليوم الآخر، وماآل النا�ض اإلى الجنة اأو النار. بحقوق �شّيد المر�شلين 

         وبين يديك )كتاب التوحيد( يحوي وحدات ت�شمل جوانب من العقيدة الإ�شالمية، كمعنى 
العقيدة الإ�شالمية، والعبادة وما يتعلق بها، واأنواع التوحيد الثالثة، واأمور تنافي التوحيد، وحقوق 
، وت�شمل لزوم الجماعة وطاعة ولة الأمر. وحوى كل  النبي  وحقوق اآل البيت وال�شحابة 

در�ض ما ياأتي:

محددة. نقاط  �أو  �أ�سئلة  حول  حو�ر  �سكل  على  ويكون  • �لمدخل: 
ق�شمين: على  وهي  • الأن�شطة: 

    )فردي( يقوم به كل طالب/ـة على حده.
    )جماعي( تقوم به المجموعة.

الدر�ض. بناء  في  جميعًا  ا�شتراكنا  منها  يراد  • اأن�شطة 
مبا�سرة. وغير  مبا�سرة  �أ�سئلة  وتكون  للتقويم،  ختامية  • �أ�سئلة 

الدر�ض. ا�شتيعاب  من  اأكبر  قدر  لتحقيق  التلخي�ض،  • مربع 

�شائلين المولى جل وعال اأن يحقق هذا الكتاب الأهداف المرجوة منه، واأن يكون عونًا للجميع 
على طاعة اهلل تعالى.

واهلل تعالى اأعلم، وهو الموفق لكل خير ور�شاد.
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من المتوقع في نهاية هذه الوحدة اأن اأُحقق الأهداف 
الآتية: 

الإ�شالمية. العقيدة  معنى  اأُعّرف  · اأن 
على الم�شلم. الإ�شالمية  العقيدة  اأثر  اأبرز  · اأن 

الآيات. خالل  من  الإ�شالمية  العقيدة  تلقي  م�شادر  اأُحدد  · اأن 
والجماعة. ال�شنة  باأهل  المراد  على  اأتعرف  · اأن 

الإ�شالمية. العقيدة  تلقي  في  ال�شنة  اأهل  منهج  اأحدد  · اأن 
والجماعة. ال�شنة  اأهل  عقيدة  خ�شائ�ض  اأ�شتنبط  · اأن 

والجماعة. ال�شنة  اأهل  و�شطية  اأ�شتنتج  · اأن 
النحراف. اأ�شباب  اأ�شنف  · اأن 

والعملية. العتقادية  البدع  بين  اأُفّرق  · اأن 
البدع. محاربة  في  والجماعة  ال�شنة  اأهل  منهج  اأُلخ�ض  · اأن 
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وح

ال

1617

اأن العلـــم بالعقيدة الإ�شالمية هو اأ�شرف العلوم واأعظمها واأعالهـــا، لأن �شرف العلم ب�شرف المعلوم، 
والعقيـــدة الإ�شالمية تت�شمن العلم بما ي�شتحقـــه اهلل تعالى رب العالمين من �شفات الكمال والجالل، 
 ، ومــــا يجب على العباد من تاأليهه وعبادته، كما تت�شمن العقيدة الإ�شالمية العلم بحقوق نبينا محمد 

واأحوال اليوم الآخر، وماآل النا�ض اإلى الجنة اأو النار.
اأن العقيدة الإ�شالمية هي العقيدة الوحيدة التي تحقق الطماأنينة والأمن للمتم�شكين بها، قال تعالى:

وجه ال�شتدلل من الآية:
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

-3

.)1(

اأن العلم بالعقيدة الإ�شالمية فيه الع�شمة من النحراف اإلى م�شالك الفرق ال�شالة.
اأن العقيـــدة الإ�شالمية �شبب للن�شر والعزة والغلبة، فاأهـــل العقيدة ال�شليمة هم الناجون المن�شورون 
ْو  ُهْم َمْن َخَذَلُهْم اأَ رُّ ِتي َقاِئَمًة ِباأَْمـــِر اهلِل َل َي�شُ مَّ : »َل َتـــَزاُل َطاِئَفٌة ِمْن اأُ اإلـــى يـــوم القيامة، كما قال 
ا�ِض«)2(، فمن تم�شك بهذه العقيدة اأعزه اهلل تعالى،  َخاَلَفُهْم َحتَّى َياأِْتَي اأَْمُر اهلِل َوُهْم َظاِهُروَن َعَلى النَّ

ومن تركها خذله اهلل تعالى.

اأن العقيدة الإ�شالمية هي ال�شبيل لجمع �شمل الم�شلمين وتوحيد �شفوفهم كما قال تعالى:  

.)3(                                   

-6
-5

-7

اأهمية
العقيدة الإ�صالمية

�شبب الن�شرة 
والغلبة

تحقق 
الطماأنينة 

والأمن

�شبب جمع �شمل 
الم�شلمين وتوحيد  

�شفوفهم

اأ�شرف العلوم 
واأف�شلها اأول ما بداأت 

به الر�شل 
عليهم 
ال�شالم

الأ�شل 
والأ�شا�ض لدين 

الإ�شالم

    )1( �شورة البقرة الآية: 112.        )3(  �شورة اآل عمران الآية: 103.
     )2( اأخرجه م�شلم ح )1037(.                       

-4

فيها الع�شمة 
من النحراف
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ثالثاً: من خ�صائ�س منهجهم في التعامل:
اأنهم ياأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر على ما توجبه ال�شريعة. قال تعالى:•

.)2(

•اتباع �شنة ر�شول اهلل  باطنًا وظاهرًا.

مثال على اتباع �شنة ر�شول اهلل  باطنًا:
.........................................................................................................................................................

مثال على اتباع �شنة ر�شول اهلل  ظاهرًا:
.........................................................................................................................................................

�شع مثال منا�شبًا ليكون 
جزءًا من الدر�ض

. اتباع �شبيل ال�شابقين الأولين من المهاجرين والأن�شار 

البدء في الدعوة بالتوحيد.

•

•

والدليل من ال�شنة على ذلك:
....................................................................................................................................................

ورد الدليل في در�ض �شابق

. �شالمة قلوبهم واأل�شنتهم لأ�شحاب ر�شول اهلل 
ْنَفَق ِمْثَل اأُُحٍد  نَّ اأََحَدُكـــْم اأَ َحاِبـــي َفَوالَِّذي َنْف�ِشي ِبَيِدِه َلْو اأَ : »َل َت�ُشبُّوا اأَ�شْ لقولـــه 

يَفُه « )1(. َذَهًبا َما اأَْدَرَك ُمدَّ اأََحِدِهْم َوَل َن�شِ

•

)1( رواه البخاري ح )3673( وم�شلم ح )2541(.
)2( �شورة اآل عمران الآية: 104.

Book 1.indb   30 6/2/19   1:58 PM



لى
لأو

دة ا
وح

ال

3031

يرون اإقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء اأبرارًا كانوا اأو ُفّجارًا.
ترك الخ�شام والجدال والِمراء في م�شائل الدين.

ا«)1(.   ْن َكاَن ُمِحقًّ ِة ِلَمْن َتَرَك اْلِمَراَء َواإِ : »اأََنا َزِعيٌم ِبَبْيٍت ِفي َرَب�ِض اْلَجنَّ قال 
اأنهم اأعظم النا�ض �شبرًا وثباًتا على الحق.

ع�شمة اهلل تعالى لهم عن تكفير بع�شهم بع�شًا.
الن�شيحة هلل ولر�شوله وللم�شلمين.

اأنهم يعلمون الحق ويرحمون الخلق، وين�شفون الخ�شم ول يظلمونه.

•

•
•
•
•

)1(رواه اأبو داود ح )4800( والبيهقي ح )21176(.

•
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اأهل ال�صنة والجماعة
اأثبتوا هلل تعالى اأ�شماءه الح�شنى و�شفاته العلى، من غير تكييف 

ول تمثيل ول تحريف ول تعطيل، ونفوا عنه �شفات النق�ض.

الم�صبهة 
�شبهوا الخالق 

بالمخلوق.

المعطلة
نفوا ال�شفات التي 

اأثبتتها الن�شو�ض اأو 
نفوا بع�شها. 

رد على المعطلةرد على الم�شبهة

املراد بالأ�صماء: اأ�شماء الدين التي تطلق على املكلفني، مثل )موؤمن، م�شلم، فا�شق، كافر(.
املراد بالأحكام: ما يرتتب على هذه الأ�شماء والأو�شاف من الثواب والعقاب. وهذا مبني 
على تنازع الفرق يف مرتكب الكبرية، )اأهو م�شلم فا�شق اأم كافر؟( )وما حكمه يف الدنيا؟ 

وما حكمه يف الخرة؟(.
فاخلوارج: يقولون بكفر مرتكب الكبرية، واأنه يف الآخرة خالد يف النار.

واملعتزلة: يقولون اإن مرتكب الكبرية يف منزلة بني الإميان والكفر، وهو يف الآخرة خالد يف النار.
وغالة املرجئة: يقولون ل ي�شر مع الإميان ذنب، ويف الآخرة يدخل مرتكب الكبرية اجلنة باإميانه.

اأمـــا اأهــــل ال�صنــــة والجماعــــة: فيقولـــون في مرتكـــب الكبيـــرة: )موؤمن باإيمانـــه، فا�شق 
بكبيرته(، وحكمه في �لآخرة �إذ� مات ولم يتب �أنه د�خل تحت م�سيئة �هلل، �إن �ساء غفر 
له واأدخله الجنة دون عذاب، واإن �شاء اأدخله النار وعّذبه بقدر ذنوبه، ثم اإنه ل يخلد في 

النار كالكفار، بل يخرج منها ويدخل الجنة، كما دلت على ذلك الن�شو�ض قال تعالى:

الكبيـــرة: كل ذنب توعد 
عليـــه بغ�شـــب اأو لعن اأو 

حد.

ثانًيا: في الأ�صماء والأحكام:

)1( �شورة الن�شاء الآية: 48.

.)1(

عقيدة الفرق في اأ�صماء اهلل تعالى و�صفاته
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نية
لثا

دة ا
وح

ال

من المتوقع في نهاية هذه الوحدة اأن اأحقق الأهداف 
الآتية:

التوحيد. اأُعّرف  · اأن 
التوحيد. اأق�شام  اأَذُكر  · اأن 

الأدلة.  خالل  من  التوحيد  منزلة  اأُبرز  · اأن 
الربوبية. توحيد  معنى  اأَ�شتنبط  · اأن 

تعالى. اهلل  وجود  اأدلة  اأُعّدد  · اأن 
تعالى. اهلل  وجود  منكري  على  اأَرد  · اأن 

الربوبية. توحيد  في  لل�شرك  اأمثل  · اأن 
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من المتوقع في نهاية هذه الوحدة اأن اأُحقق الأهداف 
الآتية:

الألوهية. توحيد  مفهوم  اأَعرف  · اأن 
الألوهية. توحيد  اأهمية  على  اأَتعرف  · اأن 

الألوهية. توحيد  اإثبات  اأدلة  على  اأَتعرف  · اأن 
�هلل. �إل  �إله  ل  �سروط  �أُعدد  · �أن 

العبادة. معنى  اأَعرف  · اأن 
العبادة. �شمولية  على  اأَتعرف  · اأن 

العبادة. قواعد  على  اأَتعرف  · اأن 
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من المتوقع في نهاية هذه الوحدة اأن اأُحقق الأهداف 
الآتية:

وال�صفات. الأ�صماء  توحيد  معنى  اأعرف  · اأن 
اأ�صماء اإثبات  في  والجماعة  ال�صنة  اأهل  منهج  على  اأتعرف  · اأن 

   اهلل تعالى و�صفاته واأعتقد اعتقادًا جازمًا.
والكمال. بالح�صنى  و�صفاته  اهلل  اأ�صماء  و�صف  على  اأ�صتدل  · اأن 
اهلل باأ�صمــاء  الإيمـان  على  المترتبة  ال�صلوكـية  الآثـار  اأُعدد  · اأن 

   تعالى و�صفاته.
وال�صفات الأ�صماء  في  المنحرفين  منهج  بطالن  ح  اأُو�صّ · اأن 

   ا�صتدلًل بقوله تعالى:
.)1(

)1( �صورة ال�صورى الآية: 11.
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فالأمر الأول: وهو الإيمان بال�صم يت�صمن:
اإثبات ال�صم حقيقة هلل، فهو �صبحانه حي حقيقة، عليم حقيقة.

الإيمان باأن اهلل �صبحانه وتعالى منزه عن مماثلة المخلوقين، لقوله تعالى:
.)1(

الإيمان باأن اأ�صماء اهلل ح�صنى بالغة في الح�صن كماله وغايته، قال تعالى:
.)2(

وذلك لأنها مت�صمنة �صفات الكمال، فال نق�ص فيها بوجه من الوجوه.

-1
-2

-3

واأما الأمر الثاني من اأركان الإيمان بال�صم، فهو: الإيمان بما دّل عليه ال�صم من 
معنى  ويت�صمن:

الإيمان باأن لالأ�صماء معاني معلومة وا�صحة، واأن لكل ا�صم معنى يخ�صه.
الإيمـــان باأن اأ�صـــماء اهلل اأعالم واأو�صـــاف، فهي اأعالم باعتبـــار دللتها على الذات، 

وهي اأو�صاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، قال تعالى:
.)4( وقال: 

فاإن الآية الأولى اأثبتت اأن ا�صم اهلل )الرحيم( وفي الآية الثانية اأثبتت �صفة الرحمة 
التي ت�صمنها ا�صم اهلل )الرحيم(.

-1
-2

واأما الأمر الثالث من اأركان الإيمان بال�صم فهو: الإيمان بما يتعلق به من 
اآثار:

 مثل: ا�صـــم اهلل )الرحيم( مت�صـمن ل�صـفة الرحمـة، ويتـعلق به الأثـر الذي ترتب عليه. 
قال تعـالى:

                     ، فالليل والنهار من اآثار رحمة اهلل التي هي �صفته والرحيم الذي هو ا�صمه.
)5(

.)3(

)1( �صورة ال�صورى الآية: 11.
)2( �صورة الأعراف الآية: 180.

)3( �صورة يون�ص الآية: 107.
)4( �صورة الكهف الآية: 58.

)5( �صورة الق�ص�ص الآية: 73.

Book 1.indb   116 6/2/19   2:04 PM



Book 1.indb   117 6/2/19   2:04 PM



Book 1.indb   118 6/2/19   2:04 PM



Book 1.indb   119 6/2/19   2:04 PM



Book 1.indb   120 6/2/19   2:05 PM



Book 1.indb   121 6/2/19   2:05 PM



Book 1.indb   122 6/2/19   2:05 PM



Book 1.indb   123 6/2/19   2:05 PM



Book 1.indb   124 6/2/19   2:05 PM



Book 1.indb   125 6/2/19   2:05 PM



Book 1.indb   126 6/2/19   2:05 PM



Book 1.indb   127 6/2/19   2:05 PM



Book 1.indb   128 6/2/19   2:05 PM



Book 1.indb   129 6/2/19   2:05 PM



Book 1.indb   130 6/2/19   2:05 PM



Book 1.indb   131 6/2/19   2:05 PM



Book 1.indb   132 6/2/19   2:05 PM



�صة
خام

ة ال
حد

الو

133

من المتوقع في نهاية هذه الوحدة اأن اأُحقق الأهداف الآتية:

و�أق�سامه. �لكفر  معنى  على  �أَتعرف  · �أن 
و�أق�سامه. �ل�سرك  معنى  على  �أَتعرف  · �أن 
و�أق�سامه. �لنفاق  معنى  على  �أَتعرف  · �أن 
و�لنفاق. و�ل�سرك  �لكفر  بين  �أُفّرق  · �أن 

تعالى. �هلل  غير  دعاء  حكم  �أَ�ستنتج  · �أن 
به. يتعلق  وما  �ل�سحر  حكم  �أَ�ستنتج  · �أن 

بالدين. �ال�ستهز�ء  حكم  �أَ�ستنتج  · �أن 
�لتوحيد. في  و�أثره  تعالى،  �هلل  �أنزل  ما  بغير  �لحكم  معنى  على  �أَتعرف  · �أن 

�لكافرين. مو�الة  حكم  �أَ�ستنتج  · �أن 
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)�سورة �لبقرة(
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

�أَرجع  �لى �لم�سحف، ثم �أَبحث 
عن �الآي���ات �لمنا�سب���ة، و�أدّونها 
ف���ي �لم�ستطيل، لتكون جزءً� من 

�لدر�س.

3-  كفر �الإباء و�ال�ستكبار ودليله.

)�سورة �لنور(
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

4- كفر �الإعر��س ودليله.

)�سورة �لمنافقون(
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

5- كفر �لنفاق ودليله.

ثانيـــاً: الكفـــر الأ�صغر: وهو �لذنوب �لت���ي ورد ت�سميتها في �لكتاب و�ل�سنة كفرً� 
ولم ت�سل �إلى حد �لكفر �الأكبر �لمخرج من �لملة.

: »�ِسَباُب �ْلُم�ْسِل���ِم ُف�ُسوٌق  مث���ل: كفر �لنعم���ة وقتال �لم�سلم، كم���ا جاء في قول���ه 
َوِقَتاُلُه ُكْفٌر« )1(.

)1( �أخرجه �لبخاري ح)48( وم�سلم ح)64(.

الكفر الأكبر

كفر 
التكذيب

كفر 
ال�شك
والظن

كفر 
النفاق

كفر 
الإباء

وال�شتكبار
كفر 

الإعرا�ض

12345
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�لكهان���ة و�لعر�فة، وهي �دعاء علم �لغيب، ومعرفة �الأ�سر�ر، و�الإخبار بما �سيقع في �الأر�س، وذلك 
عن طريق ��ستخد�م �ل�سياطين.

م يربط ما يقع  �لتنجي���م، و�لمر�د به: �ال�ست���دالل باالأحو�ل �لفلكية على �لحو�دث �الأر�سية، فالمنجِّ
في �الأر�س من حو�دث بحركات �لنجوم وطلوعها وغروبها.

و�ل�سحر كفر كما قال �هلل: 
وذل���ك �أن �ل�ساحر يتقرب لل�سياطين وي�سرك حتى يعينوه في �سحره، �أو يتقرب للكو�كب بزعم �أنها 

توؤثر في �الأحد�ث، وهذ� كله �سرك مخرج من �لملة.

•

•

ومما يلحق بال�صحر:

ال�صحر نوعان:
النــوع الأول: من���ه ما هو كف���ر �إذ� كانت و�سيلته �ل�سياطين، ولهذ� يقتل ه���ذ� �ل�ساحر ردة، وقتله 

موكول �إلى ولي �الأمر �أو من ينيبه. 
النــوع الثانــي: ما هو كفر غير مخ���رج من �لملة وهو �سحر �ل�سعوذة و�لدج���ل وقد يكون بنوع من 
�لأخ���اط و�لأدوية وهذ� يع���زر ولو بالقتل كًفا ل�سره و�أذ�ه عن �لم�سلمي���ن وتعزيره وقتله موكول �إلى 

ولي �الأمر �أو من ينيبه،

�أنه يت�سمن دعاًء و��ستغاثة بال�سياطين.
�أن �ل�ساحر قد ينطق بكلمة �لكفر ك�سّب �هلل تعالى، من �أجل �إر�ساء �ل�سياطين و�ال�ستمتاع بهم.

�أو يذبح لهم ويتقّرب �إليهم.
�أو يعتقد نفعهم و�سرهم.

�أو يعتقد �أن �لكو�كب مدبرة الأمر �لعالم.
�أو يهين ما �أوجب �هلل تعظيمه مثل �لقر�آن �لعظيم.
�أن �ل�ساحر يّدعي لنف�سه �أو ل�سياطينه علم �لغيب.

وال�صحر كفر وخروج عن ملة الإ�صالم، ونق�س لتوحيد الربوبية والإلهية، لأمور:

•
•

•
•

•
•
•

)1( �سورة �لبقرة �الآية: 102.

.)1(
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)4( �سورة �لتوبة �الآية: 36.  )3( �سورة �لبقرة �الآية: 190.  )2( �سورة �لتوبة �الآية: 4.   )1( �سورة �لتوبة �الآية: 6. 
)7( �سورة لقمان �الآية: 15. )6( �سورة �لممتحنة �الآية: 8.   )5( �سورة �لتوبة �الآية: 29. 

)8( �سحيح �لبخاري ح )1356(.
)9( ��سحيح �لبخاري ح )2620(.
)10( �سحيح �لبخاري ح)2619(.

النـــوع الثانـــي: �لم�ستاأمنون وهم �لذين لهم �أمان كال�سفر�ء و�لمندوبين ومن قدم �إلى باد �لإ�سام 
لتج���ارة �أوعمل، فه���وؤالء يحترمون في دمائهم و�أمو�لهم وحقوقهم كم���ا قال �هلل تعالى: { ې  ې   ى  

ى ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ})1(.
النـــوع الثالـــث: �لمعاهدون وهم �لذين يك���ون بينهم وبين �لم�سلمين عهد عل���ى ترك �لقتال، فيجب 

�لوف���اء بعهدهم ويحرم �العتد�ء عليهم ق���ال تعالى:{ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ں  ڻ ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ})2(.

النوع الرابع: �لمحاربون وهوؤالء قد �أمر �هلل بقتالهم حتى ي�سلمو� �أو يعطو� �لجزية كما قال �هلل تعالى: 
{وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی})3(، وق���ال 

تعال���ى: { ۅ  ۉ  ۉ ې    ې  ېې })4(، وق���ال تعال���ى { چ  
ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ })5(.

�إن �لب���ر و�الإح�س���ان ال ي�ستلزم �لمحب���ة و�لمودة و�لوالء، كم���ا �أن �لبغ�س و�لكر�هية ال 
ي�ستلزم عدم �لبر و�لإح�سان و�لإق�ساط، وقد ذكر �هلل تعالى في كتابه بر غير �لمحاربين كما في قوله تعالى: 

{ ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  
ک     ک})6(.

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ   وقال تعال���ى: 
ڳ  ڳڱ })7(.

وق���د ز�ر �لنبي  غاًم���ا يهوديًّا ودعاه �إلى �لإ�سام فاأ�سلم)8(، و�أذن الأ�سماء بنت �أبي بكر  ب�سلة 
�أمها �لم�سركة لتتاألفها)9(، و�أر�سل عمر بن �لخطاب � �إلى �أخ له هدية قبل �أن ي�سلم )10(، فالبر و�الإح�سان 
و�لمعاملة �لطيبة و�ل�سلة لاأبوين و�سائر �لأقارب غير �لمحاربين لي�س من �لولء �لممنوع لأن ذلك ل ي�ستلزم 

ما نهي عنه من �لمحبة �الإيمانية و�لمودة �لقلبية.

تنبيه:
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من المتوقع في نهاية هذه الوحدة اأن اأُحقق الأهداف الآتية:

ولوازمها. اهلل  ر�سول  محمدًا  اأن  �سهادة  معنى  على  اأتعرف  · اأن 
اأموري. جميع  في  بالنبي   اأقتدي  · اأن 

. النبي  محبة  معنى  اأحقق  · اأن 
. النبي  محبة  من  �سور  على  اأتعرف  · اأن 

. النبي  في  الغلو  اأحذر  · اأن 
. البيت  اآل  ومكانة  ف�سل  على  اأتعرف  · اأن 
. ال�سحابة  ومكانة  ف�سل  على  اأتعرف  · اأن 
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وكان من حب اأهل البيت لل�سحابة اأنهم �سموا اأبنائهم باأ�سماء ال�سحابة, فهذا علي � له ثالثة 
اأبو بكر والثاين عمر والثالث عثمان, و�سمى احل�سن بن علي اأحد اأبنائه اأبا بكر  اأبناء ا�سم اأحدهم 
والآخر عمر, ومو�سى الكاظم �سمى اإحدى بناته با�سم ال�سديقة عائ�سة بنت ال�سديق, كما اأن علي بن 

احل�سن بن علي بن اأبي طالب �سمى اإحدى بناته عائ�سة.
وكان من تقدير اأهل البيت لعثمان اأنهم زوجوا بناتهم اأبنائه, ول غرابة فالنبي  قبلهم زّوج عثمان 

بنته رقية, فلما توفّيت زّوجه اأختها اأم كلثوم.
والت�سمية وامل�ساهرات بني الآل وال�سحابة كثرية, وهي دالة على مدى ما بينهم من الألفة واملحبة 

ر�سي اهلل عنهم اأجمعني.        
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من المتوقع في نهاية هذه الوحدة اأن اأُحقق الأهداف الآتية:

الجماعة. لزوم  اأهمية  على  اأَتعرف  · اأن 
الجماعة. تما�سك  على  حر�سًا  اأَزداد  · اأن 

وطرقها. الفرقة  اأَنبذ  · اأن 
الأمر. لولة  بالمعروف  الطاعة  اأُحقق  · اأن 
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اأما مفارقة الجماعة فمنكر و�صالل عظيم، لذا جاء التحذير منها في مواطن عدة منها:
قوله تعالى:

وقوله:

وقــولـه:

قال ابن تيمية: ولو كان كلما اختلف م�سلمان في �سيء تهاجرا لم يبق بين الم�سلمين ع�سمة ول اأخوة)4(.
ومن اأدلة ال�صنة:

ُموا ِبَحْبِل اهلِل َجِميًعا َوَل  ْن َتْعُبُدوُه َوَل ُت�ْسِرُكوا ِبِه �َسْيًئا َواأَْن َتْعَت�سِ ـــى َلُكْم َثَلًثا: اأَ : »اإِنَّ اهلَل َيْر�سَ قولـــه 
ُه اهلُل اأَْمَرُكْم «)5(. ُحوا َمْن َولَّ ُقوا َواأَْن ُتَنا�سِ َتَفرَّ

قوله: »ول تفرقوا« اأمٌر بلزوم جماعة الم�سلمين وتاآلف بع�سهم ببع�ض، وهذه اإحدى قواعد الإ�سلم)6(.
َر اهلُل َعْبًدا �َسِمَع َمَقاَلِتي َهِذِه َفَحَمَلَها َفُربَّ َحاِمِل اْلِفْقِه ِفيِه َغْيُر َفِقيٍه َوُربَّ َحاِمِل اْلِفْقِه  : »َن�سَّ وقوله 
َحُة اأُوِلي اْلأَْمِر  ْدُر ُم�ْسِلٍم اإِْخَل�ُض اْلَعَمِل هلِلِ َعزَّ َوَجلَّ َوُمَنا�سَ اإَِلى َمْن ُهَو اأَْفَقُه ِمْنُه َثَلٌث َل ُيِغلُّ َعَلْيِهنَّ �سَ

نَّ َدْعَوَتُهْم ُتِحيُط ِمْن َوَراِئِهْم«)7(. َوُلُزوُم َجَماَعِة اْلُم�ْسِلِميَن َفاإِ
ومعنـــى »ل يغـــل عليهن �ســـدر م�سلم« اأي: ل يبقى فيها غلٌّ ول يحمل الغل مـــع هذه الثلث بل تنفي عنه 

غّله وتنقيه منه.
: »اإِنَّ اهلَل اأََمَرِني باْلَجَماَعَة،َمْن َفاَرَق اْلَجَماَعَة �ِسْبًرا َفَقْد َخَلَع ِرْبَقَة اْلإِ�ْسَلِم ِمْن ُعُنِقِه «)8(. وقوله 

.)1(

.)2(

.)3(

)4( الفتاوى 173/24. )1( �سورة اآل عمران الآية: 105.   )2( �سورة الأنعام الآية: 153.                     )3( �سورة الأنعام الآية: 159.       
)7( اأخرجه اأحمد ح )13350(. )5( اأخرجه م�سلم ح)1715(.   )6( �سرح النووي على م�سلم )12:11(.  

)8( اأخرجه اأحمد ح )21561(.
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)1( رواه البخاري، ح)7056(، وم�سلم، ح)1709(.
)2( رواه م�سلم، ح)1854(، والرتمذي، ح)2265(، واللفظ له.

)3( رواه م�سلم، ح)55(.
)4( رواه اأحمد،49/24.

)5( رواه م�سلم، ح)1846(.
)6( رواه البخاري، ح)3792(، وم�سلم، ح)1061(.

عن عبادة بن ال�سامت � قال: )بايعنا ر�سول اهلل  على ال�سمع والطاعة يف من�سطنا ومكرهنا 
فيه  بواحًا عندكم من اهلل  كفًرا  تروا  اأن  اإل  اأهله  الأمر  ننازع  واأن ل  واأثرة علينا  وي�سرنا  وع�سرنا 

برهان()1(.
: »اإنه �سيكون عليكم اأئمة تعرفون وتنكرون فمن اأنكر  وعن اأم �سلمة  قالت: قال ر�سول اهلل 
فقد برئ ومن كره فقد �سلم ولكن من ر�سي وتابع«، قالوا اأفل ننابذهم بال�سيف؟، قال: »ل ما اأقاموا 

فيكم ال�سلة«)2(.
 : ويرى اأهل ال�سنة وجوب منا�سحة احلكام والأمراء. عن متيم الداري � قال: قال ر�سول اهلل

»الدين الن�سيحة« قلنا: ملن؟ قال: »هلل ولكتابه ولر�سوله ولأئمة امل�سلمني وعامتهم«)3(.
نرى  )ول  عقيدته:  يف  الطحاوي  الإمام  وقال  بهم.  والت�سهري  و�ستمهم  �سبهم  يجوز  ل  اأنه  ويرون 
اخلروج على اأئمتنا وولة اأمورنا واإن جاروا ول ندعوا عليهم ول ننزع يدًا من طاعتهم فاإن طاعتهم 

من طاعة اهلل عز وجل فري�سة ما مل نوؤمر مبع�سية وندعوا بال�سلح واملعافاة(.
واأهل ال�سنة يعتقدون اأن الن�سيحة لولة الأمر تكون �سرًا ل علنية اأمام النا�ض. عن عيا�ض بن غنم 
: »من اأراد اأن ين�سح ل�سلطان باأمر فل يبد له علنية، ولكن لياأخذ  � قال: قال ر�سول اهلل 

بيده فيخلو به، فاإن قبل منه فذاك واإل كان قد اأدى الذي عليه له«)4(.
واأهل ال�سنة يحرمون اخلروج على ولة الأمور اإذا مل ي�سمعوا للن�سيحة، وياأمرون بال�سرب عليهم.

عن �سلمة بن زيد � قال: قلنا يا ر�سول اهلل: )اأريت اأن قامت علينا اأمراء مينعونا حقنا وي�ساألونا 
حقهم...، فقال: »ا�سمعوا واأطيعوا فاإمنا عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم«()5(. 

: »�ستلقون بعدي اأثرة فا�سربوا حتى تلقوين على احلو�ض«)6(. وعن اأن�ض � قال: قال ر�سول اهلل 
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