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 مقدمة الطبعة السادسة

 
ونستعينه، ونستغفره، ونعود ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إن احلمد هلل، حنمده، 

وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك ، مضلَّ له، ومن يضلل فال هادي له من يهده هللا، فال
 ، وأشهد أّن دمحماً عبده ورسوله.له

 أما بعد:
 . (التبيان شرح نواقض اإلسالم)فهذه الطبعة السادسة لكتابنا 

قد زدت يف هذه الطبعة بعض املسائل املهمة، لكثرة اجلهل يف هذا الزمان يف توحيد العبادة، و 
 ؛وكتبت ملحقًا آخر الشرح يف التفريق بني تكفري الفعل وتكفري الفاعل ،وحذفت ما ينبغي حذفه

 حق. ألن بعض الناس خيلط بني األمرين فريى التالزم بينهما، وهذا غلط كما سرتاه موضحاً يف املل
 وهللا املسؤول أن ينفع به، وأن يرزقنا اإلخالص يف القول والعمل. 

 واحلمد هلل رب العاملني.
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 مقدمة الطبعة ألاولى

 

 
 

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على رسول رب العاملني. 
 :أما بعد

ذكرها اإلمام اجملّدد ملا فقد طلب مين بعض اإلخوان أن أشرح نواقض اإلسالم العشرة اليت 
أجبته إىل تعاىل، ف م دمحم بن عبد الوهاب اندرس من معامل الدين واإلميان شيخ اإلسال

 سؤاله؛ رجاء النفع به.
وقد هنجت يف هذا الشرح منهج الوسط، فليس ابلطويل اململ؛ لتقاصر اهلمم عن قراءة 

 املطوالت، وليس ابلقصري املخل؛ الذي ال يفي ابملعىن واملقصود، بل هو عواٌن بني ذلك. 
 وأسأل هللا أن جيعل عملنا صاحلاً ولوجهه خالصاً. 

 نبينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم.وصلى هللا على 
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اقض إلاسالم  شرح نو

 
 :(لم أن نواقض اإلسالم عشرة نواقضبسمميحرلا نمحرلا هللا . اع): قال 

يف  ^هذه النواقض ابلبسملة؛ اقتداء ابلكتاب العزيز، وأتسيًا ابلنيب  ابتدأ املصنف 
 مكاتباته ومراسالته، فُيستحب البداءة هبا يف املكاتبات واملراسالت وغري ذلك مما دل عليه الدليل.

وغري ذلك  وإرادة اجلماع، ،يبتدئ هبا عند األكل ^التسمية؛ فقد كان النيب  :ومثل البسملة
 مما هو معلوم ال خيفى.

 (:علم أن نواقض اإلسالم عشرة نواقضا)قوله: 
: فعل أمر مبين، وهو مبين على السكون، من العلم، وهو ُحْكم الذهن اجلازم املطابق (اعلم)

لتخرج للواقع؛ أي: كن متهيئًا ملا يُلقى إليك من هذه النواقض؛ لعلك تفهمها وتدرك املراد منها؛ 
 من ظلمات اجلهل إىل النور.

 ، وهو اسم فاعل، واسم الفاعل لغري العاقل جُيمع على فواعل. (انقض): مجع (نواقض)و
حبه، : هي مفسداته اليت مىت طرأت عليه؛ أفسدته، وأحبطت عمل صا(نواقض اإلسالم)و

 وصار من اخلالدين يف النار.
ولذلك جيب على كل مسلم ومسلمة تعلُّم هذه النواقض، وإالَّ؛ فاملسلم قد يقع فيها وهو ال 

 !فال حول وال قوة إال ابهلل ؛مشاهد من كثري ممن يدَّعي اإلسالم يشعر؛ كما هو
 : (عشرة نواقضقوله: )

اختار هذه العشرة؛ إلمجاع املسلمني عليها يف  هي أكثر من ذلك، ولكن الشيخ 
 اجلملة؛ كما سيأيت إن شاء هللا إيضاحه عند كل انقض نذكره. 

 الفقهاء يف ابب حكم املرتد مرجعها إىل هذه العشرة.أو يقال: إن النواقض الكثرية اليت ذكرها 
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اقض إلاسالم  الناقض ألاول من نو

 
ِإنَّ اَّللََّ ال يَ ْغِفُر َأْن ُيْشَرَك بِِه ﴿األول: الشرك يف عبادة هللا: قال هللا تعاىل: : )قال 

ُيْشِرْك ِِبَّللَِّ فَ َقْد َحرََّم اَّللَُّ َعَلْيِه اْْلَنََّة  ِإنَُّه َمنْ ﴿، [44النساء: ] ﴾َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ 
كمن يذبح للجن أو   ؛ري هللاالذبح لغ :ومنه، [22املائدة: ] ﴾َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما لِلظَّاِلِمنَي ِمْن أَْنَصار  

 :(للقرب
ألنه أعظم ذنب ُعصي هللا به،  ؛تعاىل هذه النواقض العشرة ابلشرك ابهلل ابتدأ الشيخ 

 . (تسوية غري هللا ابهلل فيما هو من خصائص هللا)وهو هضم للربوبية، وتنقص لأللوهية، وهو 
وكيف ال يكون أعظم ذنب ُعصي هللا به وقد َجَعَل هلل شريكًا يف عبادته، وقد أوجده من 

 العدم، وغذاه ابلنعم؟!
 والشرك ينقسم إىل ثالثة أنواع: 

 كرب.شرك أ .1
 شرك أصغر.  .2
 شرك خفي.  .3

 إىل أن الشرك نوعان: وذهب العالمة ابن القيم 
 أكرب.  .1
 أصغر.  .2

 النوع األول: الشرك األكرب: 
لنار أبد اآلبدين الشرك األكرب ال يغفره هللا إال ابلتوبة، وصاحبه إن لقي هللا به؛ فهو خالٌد يف ا

 ﴾اَّللََّ ال يَ ْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ ِإنَّ ﴿: قال هللا ، ودهر الداهرين
ُر َأْو تَ ْهِوي بِِه ﴿: تعاىلوقال ، [44النساء: ] َا َخرَّ ِمَن السََّماِء فَ َتْخطَُفُه الطَّي ْ َوَمْن ُيْشِرْك ِِبَّللَِّ َفَكَأَّنَّ

 .[31احلج:] ﴾يف َمَكان  َسِحيق  الر ِيُح 
 ْن ُكنَّا َلِفي َضالل  ُمِبني  ََتَّللَِّ إِ ﴿ولذلك يقول املشركون من ُعبَّاد قبور وغريهم آلهلتهم يف النار: 
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 .[74-72الشعراء: ] ﴾اْلَعاَلِمنيَ  ِإْذ ُنَسو ِيُكْم ِبَرب ِ  *
 وهم مل يسووهم به يف خلق وال رزق وال إحياء وال إماتة إمنا سوَّوهم به يف احملبة اليت هي ُلبُّ 

العبادة، وكذلك التعظيم الذي هو قربة من أجل القرابت وعبادة من أعظم العبادات؛ ولذلك ذمَّ 
 ؛ أي: عظمة.[13نوح: ] ﴾َما َلُكْم ال تَ ْرُجوَن َّلِلَِّ َوقَارا  ﴿هللا الذين ال يعظمونه، فقال: 

 .إىل اإلشراك ابهلل حبذافريه ولذلك نقول: إن الشرَّ كلَّه عائٌد 
، نذكرها جمملة مع شيء من البيان (1)األكرب أنواعه كثرية، مدارها على أربعة أنواعوالشرك 

لئال يطول بنا الكالم، مع أن طول الكالم يف هذه املسائل أحسن وأقوم، ولكن  ؛يكون خمتصراً 
 لتقاصر اهلمم نكتفي مبا ينفع مع االختصار. 

 النوع األول: شرك الدعوة: 
يَن فَ َلمَّا ََنَّاُهْم ِإىَل اْلبَ رِ  ِإَذا فَِإذَ ﴿تعاىل: ودليله قوله  ا رَِكُبوا يف اْلُفْلِك َدَعُوا اَّللََّ ُُمِْلِصنَي َلُه الدِ 

 .[55العنكبوت:] ﴾ُهْم ُيْشرُِكونَ 
القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شركاً )يف القواعد األربع:  تعاىل قال املصنف 

يف الرخاء وخيلصون يف الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائمًا يف من األولني؛ ألن األولني يشركون 
 .(الرخاء والشدة

كاحلدث إذا   ؛إذا دخل الشرك يف العبادة؛ فسدت)يف مقدمة القواعد األربع:  وقال 
دخل يف الطهارة، فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها، وأحبط العمل، وصار صاحبه 

عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك؛ لعل هللا أن خيلصك من هذه الشبكة، من اخلالدين يف النار؛ 
 . (وهي الشرك ابهلل

 النوع الثاين: شرك النية واإلرادة والقصد: 
نْ َيا َوزِينَ تَ َها نُ َوفِ  ِإلَْيِهْم َأْعَماََلُْم ِفيهَ ﴿: اىلوالدليل قوله تع ا َوُهْم ِفيَها َمْن َكاَن يُرِيُد اْْلََياَة الدُّ

ُأولَِئَك الَِّذيَن لَْيَس ََلُْم يف اآلِخَرِة إال النَّاُر َوَحِبَط َما َصنَ ُعوا ِفيَها َوَِبِطٌل َما َكانُوا  * يُ ْبَخُسونَ  ال

                                                           
 (. 5التوحيد )ص  جمموعة :انظر( 1)
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  .[15 -15هود:] ﴾يَ ْعَمُلونَ 
أما الشرك يف اإلرادات والنيات؛ فذلك البحر الذي ال ): قال العالمة ابن القيم 

من أراد بعمله غري وجه هللا، ونوى شيئًا غري التقرب إليه، وطلب  ساحل له، وقل من ينجو منه،
 .(فقد أشرك يف نيته وإرادته ،اجلزاء منه

وجعل شرك النية شركًا أكرب حممول على من كانت مجيع أعماله مراداً هبا غري وجه هللا، أما من 
 طرأ عليه الرايء، فهو شرك أصغر، وسيأيت إن شاء هللا إيضاحه. 

 الثالث: شرك الطاعة: النوع 
اَّتََُّذوا َأْحَبارَُهْم َورُْهَبانَ ُهْم ﴿تعاىل؛ كما قال تعاىل: األحبار والرهبان يف معصية هللا وهي طاعة 

انَُه ُسْبحَ  َأْرَِبِب  ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرََيَ َوَما أُِمُروا إال لِيَ ْعُبُدوا ِإََلا  َواِحدا  ال ِإَلَه إال ُهوَ 
 .[31:التوبة] ﴾َعمَّا ُيْشرُِكونَ 

أنه مسع النيب )وغريه عن عدي بن حامت: ( 1)ومما يفسر هذه اآلية ويوضحها ما رواه الرتمذي
َُذوا َأْحَبارَُهْم َورُْهَبانَ ُهْم َأْرَِبِب  ِمْن ُدوِن اَّللَِّ ﴿يقرأ هذه اآلية:  ^ فقلت له: إان لسنا  ،اآلية ﴾اَّتَّ

فقلت: بلى.  (أليس حيرمون ما أحل هللا فتحرمونه، وحيلون ما حرم هللا فتحلونه؟)نعبدهم! قال: 
موقوفاً من طريق حبيب  (2)، وسنده ضعيف، ولكن له شاهد عند ابن جرير((فتلك عبادهتم) :قال

ويف صحته نظر، ولكن تفسري اآلية مبا ذكر مشهور بني  ،بن أيب اثبت عن أيب البخرتي عن حذيفة
 ، ليس فيهم من يدفعه. أهل التفاسري

حيث  -وهؤالء الذين اختذوا أحبارهم ورهباهنم أراباًب ): قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 يكونون على وجهني: -ما أحل هللا وحترمي  ،أطاعوهم يف حتليل ما حرم هللا

هللا أحدمها: أن يعلموا أهنم بدلوا دين هللا، فيتبعوهنم على التبديل، فيعتقدون حتليل ما حرم 
وحترمي ما أحل هللا، اتباعًا لرؤسائهم، مع علمهم أهنم خالفوا دين الرسل؛ فهذا كفر، وقد جعله هللا 

 -ورسوله شركاً، وإن مل يكونوا يصلون هلم ويسجدون هلم؛ فكان من اتبع غريه يف خالف الدين 

                                                           
 .(5/257ج )( 1)

 .(11/114)جامع البيان  (2)
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 كاً مثل هؤالء. واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله هللا ورسوله مشر  - مع علمه أنه خالُف الدين
اثبتاً، لكنهم أطاعوهم يف  (1)الثاين: أن يكون اعتقادهم وإمياهنم بتحرمي احلالل وحتليل احلرام

معصية هللا، كما يفعل املسلم ما يفعله من املعاصي اليت يعتقد أهنا معاصي؛ فهؤالء هلم حكم 
 .(2)اهـ كالمه (أمثاهلم من أهل الذنوب

 النوع الرابع: شرك احملبة: 
َوِمَن النَّاِس َمْن يَ تَِّخُذ ِمْن ُدوِن اَّللَِّ أَْنَدادا  حيُِبُّونَ ُهْم َكُحبِ  ﴿: تعاىلوالدليل على ذلك قوله 

 اآلية. [155البقرة: ] ﴾اَّللَِّ 
جتده حيب اآلهلة من األصنام وغريها كحب هللا وأعظم من ذلك، جتده  - جلهله بربه -فاملشرك 

َوِإَذا ﴿قال تعاىل: ، ويستبشر هلا ما ال يستبشر هلل ،أعظم مما يغضب هللإذا انُتِهَكْت، يغضب هلا 
ُهْم  ذُِكَر اَّللَُّ َوْحَدُه اْْشََأزَّْت قُ ُلوُب الَِّذيَن ال يُ ْؤِمُنوَن ِِبآلِخَرِة َوِإَذا ذُِكَر الَِّذيَن ِمْن ُدونِِه ِإَذا

 .[45الزمر: ] ﴾َيْستَ ْبِشُرونَ 
وها هنا أربعة أنواع من احملبة، جيب التفريق بينها، وإمنا ضلَّ ): قال العالمة ابن القيم 

 من ضلَّ بعدم التمييز بينها: 
: حمبة هللا، وال تكفي وحدها يف النجاة من عذاب هللا والفوز بثوابه، فإن املشركني وعبَّاد أحدها

 صليب واليهود وغريهم حيبون هللا.ال
وأحبُّ الناس  ،تدخله يف اإلسالم، وخترجه من الكفر : حمبة ما حيبُّ هللا، وهذه هي اليتالثاين

 إىل هللا أقومهم هبذه احملبة، وأشدهم فيها.
، وال تستقيم حمبة ما حيبُّ إال فيه وله. الثالث  : احلب هلل وفيه، وهي من لوازم حمبة ما حيبُّ
هلل، وال من أجله، : احملبة مع هللا، وهي احملبة الشركية، وكل من أحب شيئًا مع هللا، ال الرابعة

 املقصود. ـها (وهذه حمبة املشركني ،من دون هللا اوال فيه؛ فقد اختذه ند  

العبادات فهذه األنواع األربعة للشرك األكرب كلها خمرجة من اإلسالم؛ ألهنا عبادات، وصرف 
                                                           

 . (بتحرمي احلرام وحتليل احلالل) :والصواب ،وهو غلط مطبعي ،كذا يف الفتاوى( 1)

 (.21/ 2جمموع الفتاوى ) (2)
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َا ِحَسابُُه ِعْنَد رَبِ ِه َوَمْن َيْدُع َمَع اَّللَِّ ِإََلا  آَخَر ال بُ ْرَها﴿تعاىل: كما قال   ،لغري هللا شرك َن َلُه ِبِه فَِإَّنَّ
 رين؛ لدعائهم معه غريه.فسمَّاهم هللا كاف ،[112املؤمنون: ] ﴾ِإنَُّه ال يُ ْفِلُح اْلَكاِفُرونَ 

ألن الذبح هلل قربة له من أجل القرابت؛ كما قال  ومن الشرك األكرب أيضا : الذبح لغري هللا:
ِإنَّ َصالِت َوُنُسِكي َوََمَْياَي َوََمَاِت َّلِلَِّ ﴿: تعاىل ، وقال[2 :الكوثر] ﴾َواْْنَرْ َفَصلِ  ِلَربِ َك ﴿تعاىل: 

 ؛ فالنسك هو الذبح.[152األنعام: ] ﴾َربِ  اْلَعاَلِمنيَ 
 كما يفعله كثري من اجلهلة يف البالد اجلنوبية ويف -ح لألولياء أو لألصنام أو للجن فمن ذب

 ؛؛ فقد خرج عن اإلسالم، ودخل يف دائرة الكفر والضالل- املنزلبعض ضواحي مكة عند سكىن 
 لصرفه عبادة من أجل العبادات لغري هللا.

يُوُفوَن ﴿فهو شرك أكرب؛ ألن النذر عبادة؛ كما قال تعاىل:  ومن ذلك: النذر لغري هللا:
 ﴾َأْو َنَذْرُُتْ ِمْن َنْذر  فَِإنَّ اَّللََّ يَ ْعَلُمهُ َوَما أَنْ َفْقُتْم ِمْن نَ َفَقة  ﴿: تعاىل ، وقال[2اإلنسان: ] ﴾ِِبلنَّْذرِ 
 .[221]البقرة: 

فمن نذر لويل الشموع أو اللحوم وغريمها؛ فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه؛ ألنه ال جيوز النذر 
فما يفعله عباد القبور من أهل البالد  ،^إال هلل، وصرفه لغري هللا مناقض ملا بعث هللا به دمحمًا 

اورة وغريها من النذر ملن يعتقدون فيه ضر ا أو نفعًا شرك أكرب خمرج عن اإلسالم، ومن قال: إن اجمل
 الن، والوقفا ما ال علم له به، وهللا املستعان، وعليه التك ،فقد أبعد النجعة .ذلك شرك أصغر

 حول وال قوة إال ابهلل.

 شرك. ومن ذلك: االستعاذة واالستغاثة: كل ذلك صرفه لغري هللا 
 النوع الثاين: الشرك األصغر:

وصاحبه إن لقي هللا به؛ فهو حتت املشيئة على القول الصحيح إن شاء هللا عفا عنه وأدخله  
نه اجلنة، وإن شاء عذبه، ولكن مآله إىل اجلنة؛ ألن الشرك األصغر ال خيلد صاحبه يف النار، ولك

 معرض للوعيد، فيجب احلذر منه.
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األصغر: اْللف بغري هللا: إن مل يقصد تعظيم احمللوف به، وإال؛ صار ومن أنواع الشرك 
 شركا  أكرب.

رواه أمحد، وأبو داود والرتمذي  .(فقد كفر أو أشرك من حلف بغري هللا): ^وقد قال النيب 
 ، وسكت عنه الذهيب، من حديث ابن عمر. (على شرط الشيخني)واحلاكم وصححه وقال: 

 والتصنع للخلق: ومنه: يسري الرايء 
. (الرايء)، فُسِئل عنه؟ فقال: (أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر): ^وقد قال النيب 
 ن حديث حممود بن لبيد وسنده حسن.رواه أمحد وغريه م

وأدركوا نزول الوحي؛ فعلى  ^فإذا كان الشرك األصغر خموفًا على الصحابة الذين مع النيب 
 ه وضعف إميانه.غريهم من ابب أوىل ممن قل علم

 .^وال يسلم املسلم من الشرك إال ابإلخالص هلل وبتجريد املتابعة للرسول 

وأما )شرك ُعباد الشمس والقمر وعباد النار وغريهم؛ قال:  وملا ذكر العالمة ابن القيم 
الشرك يف العبادة؛ فهو أسهل من هذا الشرك، وأخف أمراً، فإنه يصدر ممن يعتقد أنه ال إله إال 

ولكن ال خيص  ،، وأنه ال يضرُّ وال ينفع وال يعطي وال مينع إال هللا، وأنه ال إله غريه وال رب سواههللا
هللا يف معاملته وعبوديته، بل يعمل حلظ نفسه اترة، ولطلب الدنيا اترة، ولطلب الرفعة واملنزلة واجلاه 

يب، وللشيطان نصيب، عند اخللق اترة، فلله من عمله وسعيه نصيب، ولنفسه وحظه وهواه نص
 !ناسحال أكثر ال وللخلق نصيب، وهذا

الشرك يف هذه األمة )فيما رواه ابن حبان يف صحيحه:  ^وهو الشرك الذي قال فيه النيب 
اللهم إين أعوذ بك  :قل). قالوا: كيف ننجو منه اي رسول هللا؟! قال: (أخفى من دبيب النملة

 فالرايء كله شرك.  .(أن أشرك بك وأان أعلم، وأستغفرك ملا ال أعلم
َا ِإََلُُكْم ِإَلٌه َواِحٌد َفَمْن َكاَن يَ ْرُجوا ِلَقاَء رَب ِهِ ﴿تعاىل:  قال َا َأاَن َبَشٌر ِمثْ ُلُكْم يُوَحى ِإََلَّ َأَّنَّ  ُقْل ِإَّنَّ

أي: كما أنه إله واحٌد، وال إله  .[111الكهف: ] ﴾ْشِرْك ِبِعَباَدِة رَبِ ِه َأَحدا  فَ ْليَ ْعَمْل َعَمال  َصاِْلا  َوال يُ 
سواه؛ فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده، فكما تفرد ابإلهلية جيب أن يفرد ابلعبودية؛ 
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 اخلايل من الرايء املقيد ابلسنة.فالعمل الصاحل هو 
اجعل عملي كله صاحلاً، واجعله لوجهك اللهم ): وكان من دعاء عمر بن اخلطاب 

 .(1)(خالصاً، وال جتعل ألحد فيه شيئاً 
وهذا الشرك يف العبادة يُبطل ثواب العمل، وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجباً، فإنه يـُنَـزَُّل 

قال ، ه إمنا أمر بعبادته عبادة خالصةمنزلة من مل يعمله، فيعاقب على ترك األمر؛ فإن هللا سبحان
يَن ُحنَ َفاءَ ﴿ :عاىلت  .[5البينة: ] ﴾َوَما أُِمُروا إال لِيَ ْعُبُدوا اَّللََّ ُُمِْلِصنَي َلُه الدِ 

املأمور به، فال  فمن مل خيلص هلل يف عبادته؛ مل يفعل ما أُِمَر به، بل الذي أتى به شيء غري
 يصح وال يُقبل.
فمن عمل عمال  أشرك معي فيه غريي، فهو  عن الشرك، أان أغىن الشركاء)ويقول هللا: 

 .(2)(للذي أشرك، وأان منه بريء
 . تعاىل اهـ املقصود من كالمه  (...وهذا الشرك ينقسم إىل مغفور وغري مغفور

 والعمل لغري هللا له حاالت: 
آة املخلوقني؛ كاملنافقني أو مر  ،فال يريد صاحبه إال الدنياحمضاً،  أن يكون رايءً  اْلالة األوىل:

َوِإَذا قَاُموا ِإىَل الصَّالِة قَاُموا ُكَساىَل يُ َراُؤوَن النَّاَس َوال َيْذُكُروَن اَّللََّ إال ﴿الذين قال هللا فيهم: 
 .[142النساء: ] ﴾َقِليال  

 . فهذا العمل ال يشك مسلم أبنه حابط، وأن صاحبه يستحق املقت من هللا 
 : أن يكون العمل هلل، ويشاركه الرايء، فهذا له حالتان: اْلالة الثانية

 إما أن يشاركه الرايء من أصله.  -أ
 وإما أن يطرأ عليه.  -ب

فأما األول؛ فالعمل حابط ال يقبل، ويستدل له ابحلديث الذي خرجه مسلم يف صحيحه عن 
ء عن الشرك، أان أغىن الشركاقال هللا تعاىل: ) :^؛ قال: قال رسول هللا أيب هريرة 

                                                           
 وهو مل يسمع منه.  ،رواه أمحد يف الزهد من رواية احلسن عن عمر (1)

 . ه، والسياق قريب من سياق ابن ماجهرواه مسلم، وابن ماج( 2)



11 

 

 

 .(من عمل عمال  أشرك معي فيه غريي؛ تركته وشركه
وأما إن طرأ عليه الرايء، واسرتسل معه: فبعض العلماء يبطله ابلكلية، وبعض العلماء يقول: إن 

 .فله أجر إخالصه وعليه وزر الرايءاسرتسل معه؛ 
َوَأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم رَبِ ِه َونَ َهى الن َّْفَس ﴿: عه؛ فهذا له نصيب من قوله تعاىلوأما إن جاهد ودف

 .[41-41النازعات: ] ﴾فَِإنَّ اْْلَنََّة ِهَي اْلَمْأَوى * َعِن اَْلََوى
 وأما مثالً من جاهد يف سبيل هللا وله نية يف أخذ املغنم؛ فهذا العمل فيه خالف بني العلماء. 

وهذا كمن يصلي ابألجرة؛ فهو )بعد كالم سبق:  (1)يف إعالم املوقعني قال ابن القيم 
لو مل أيخذ األجرة؛ صلى، ولكنه يصلي هلل ولألجرة، وكمن حيج ليسقط الفرض عنه ويقال: فالن 

 . (حج، أو يعطي الزكاة، فهذا ال يُقبل العمل منه
 . (نقص بذلك أجُر جهاده، ومل يبطل ابلكلية): وقال ابن رجب 

فيما مضى أحاديث تدل على أن من أراد جبهاده عرضًا من وقد ذكران ) :(2)وقال 
 .(الدنيا: أنه ال أجر له، وهي حممولة على أنه مل يكن له غرض يف اجلهاد إال الدنيا

 فعلى هذا؛ هناك فرق بني من جياهد مثالً للذكر واألجر وبني من جياهد للمغنم واألجر. 
 ^أن رجاًل أتى النيب )بسند حسن:  (3)ثبت فيه حديث أيب أمامة عند النسائي فاألول:

، (ال شيء له): ^فقال: اي رسول هللا! أرأيت رجاًل غزا يلتمس األجر والذكر؟ فقال النيب 

إن هللا ال يقبل من ). مث قال: (ال شيء له) :^فأعادها عليه ثالث مرات. يقول له رسول هللا 
 .((به وجهه يَ العمل إال ما كان خالصا  وابُتغِ 

 قدمنا الكالم عليه، وهللا أعلم. : فقدالثاين وأما
 

   

                                                           
(1( )2/153). 

 (.15جامع العلوم واحلكم )ص (2)

 من طريق معاوية بن سالَّم عن عكرمة بن عمار عن شّداد أيب عمار عن أيب أمامة به. ( 52/ 5)النسائي  ( 3)
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اقض إلاسالم  الناقض الثاني من نو

 
فاعة، ويتوكل من جعل بينه وبني هللا وسائط؛ يدعوهم، ويسأَلم الش) :قال 

 :(عليهم؛ كفر إمجاعا  
ألن كثرياً ممن يتسمى  ؛وقوعاً وأعظمها خطراً على املرء أقول: إن هذا الناقض من أكثر النواقض

وسائط يدعوهم   ابسم اإلسالم وهو ال يعرف اإلسالم وال حقيقته جعل بينه وبني الرب
ما  اع املسلمني؛ ألن هللا لكشف امللمات وإغاثة اللهفات وتفريج الكرابت، وهؤالء كفار إبمج

د القبور، وجعلوا أنزل الكتب وأرسل الرسل؛ إال ليعبدوه وحده ال شريك له، ولكن أىب ذلك عبا
وسائط يسألوهنم جلب املنافع ودفع املضار، وجعلوا ذلك هو العبادة اليت أمر هللا هبا، ومن أنكر 

 عليهم شيئاً من ذلك؛ رموه بعدم تعظيم األولياء والصاحلني. 
وهم بزعمهم الفاسد ال يسألون هللا مباشرة تعظيمًا منهم هلل ويقولون: إن هللا ال بد له من 

 وهللا أوىل بذلك من امللك.  ،كما أن امللك ال ُيسأل إال بواسطة احلجاب  واسطة،
فهم والعياذ ابهلل شبهوا هللا ابملخلوق العاجز، ومن هذا الباب دخلوا، حىت خرجوا من اإلسالم، 

 ويف الكتاب والسنة مما يبطل قوهلم ويقطع دابرهم كثري. 
وتبينت له غربة الدين، وجهل كثري  ،تبني له ذلكومن تدبر القرآن طالبًا للهدى ومؤثراً للحق، 

 من الناس بدين رب العاملني. 
ُقِل اْدُعوا الَِّذيَن زََعْمُتْم ِمْن ُدوِن اَّللَِّ ال ََيِْلُكوَن ِمثْ َقاَل َذرَّة  يف ﴿فمن ذلك قوله تعاىل: 

ُهْم ِمْن َظِهري  السََّماَواِت َوال يف اأَلْرِض َوَما ََلُْم ِفيِهَما ِمْن ِشْرك  َوَما  َفُع الشََّفاَعُة  * َلُه ِمن ْ َوال تَ ن ْ
ُقِل اْدُعوا الَِّذيَن زََعْمُتْم ِمْن ُدونِِه َفال ﴿تعاىل: وقال ، [23-22]سبأ: ﴾ ِعْنَدُه إال ِلَمْن َأِذَن َلهُ 

تَ ُغوَن ِإىَل َرّبِ ُِم اْلَوِسيَلَة أَي ُُّهْم ُأولَِئَك الَِّذيَن َيْدُعوَن يَ ب ْ  * ََيِْلُكوَن َكْشَف الضُّرِ  َعْنُكْم َوال ََتْوِيال  
َرُب َويَ ْرُجوَن َرْْحََتُه َوََيَاُفوَن َعَذابَُه ِإنَّ َعَذاَب رَبِ َك َكاَن ََمُْذورا   وقال  ،[52 -55اإلسراء: ] ﴾َأق ْ

َفُعَك َوال َيُضرَُّك فَِإْن فَ َعْلَت فَ ﴿: تعاىل  * نََّك ِإذا  ِمَن الظَّاِلِمنيَ إِ َوال َتدُْع ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َما ال يَ ن ْ
ُ ِبُضر   َفال َكاِشَف َلُه إال ُهَو َوِإْن يُرِْدَك ِبَرْي  َفال رَادَّ ِلَفْضِلِه ُيِصيُب ِبِه َمنْ   َيَشاُء َوِإْن ََيَْسْسَك اَّللَّ

ُقْل َأفَ َرأَيْ ُتْم َما َتْدُعوَن ِمْن ﴿تعاىل:  وقال، [112 -115يونس: ] ﴾ِمْن ِعَباِدِه َوُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ 
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ُ ِبُضر   َهْل ُهنَّ َكاِشَفاُت ُضر ِِه َأْو َأرَاَدين ِبَرْْحَة  َهْل ُهنَّ َُمِْسَكاتُ   َرْْحَِتِه ُقْل ُدوِن اَّللَِّ ِإْن َأرَاَدينَ اَّللَّ
ُلونَ  ُ َعَلْيِه يَ تَ وَكَُّل اْلُمتَ وَكِ   .[34الزمر: ] ﴾َحْسِبَ اَّللَّ

عدم جعل الوسائط القرآن أكثر من ذلك مما يدل على وجوب إخالص العبادة هلل وحده، و ويف 
َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعّنِ  فَِإين ِ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا ﴿: وقد قال تعاىل، بينه وبني خلقه

 .[145البقرة: ] ﴾ُشُدونَ َدَعاِن فَ ْلَيْسَتِجيُبوا َل َوْليُ ْؤِمُنوا ِب َلَعلَُّهْم يَ رْ 
أجعلتّن هلل عدال ؟ ما شاء هللا )قال:  .ما شاء هللا وشئت)ملا قيل له:  ^وكذلك النيب 

تفرد ابإلهلية، فيجب أن يفرد  ؛ تقتضي املساواة، وهللا (وشئت)؛ ألن الواو يف قوله: (1)((وحده
 من خلقه يف جلب نفع أو دفع ضّر. ابلعبودية، وال يساوى أبحد

احفظ هللا )يف احلديث العظيم الذي خرَّجه الرتمذي وحسَّنه عن ابن عباس:  ^وقد قال النيب 
وإذا استعنت فاستعن ِبهلل، واعلم أن  ،إذا سألت فاسأل هللاحيفظك، احفظ هللا جتده جُتاهك، 

األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه هللا لك، وإن اجتمعوا 
لى أن يضرُّوك بشيء، مل يضروك إال بشيء قد كتبه هللا عليك، رُِفَعت األقالم، وجفت ع

 . (الصحف
ومع علم املؤمن أن هللا ربُّ كل شيء ومليكه؛ ): تعاىل  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

تعاىل:  هللا فإنه ال ينكر ما خلقه هللا من األسباب؛ كما جعل املطر سببا  إلنبات النبات؛ قال
]البقرة:  ﴾َوَما أَنْ َزَل اَّللَُّ ِمَن السََّماِء ِمْن َماء  فََأْحَيا ِبِه األْرَض بَ ْعَد َمْوهِتَا َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلِ  َدابَّة  ﴿

، وكما جعل الشمس والقمر سببا  ملا َيلقه ّبما، وكما جعل الشفاعة والدعاء سببا  ملا [154
نازة امليت؛ فإن ذلك من األسباب اليت يرْحه هللا يقضيه بذلك؛ مثل صالة املسلمني على ج

 ّبا، ويثيب عليها املصلني عليه، لكن ينبغي أن يُعرف يف األسباب ثالثة أمور: 
أن السبب املعني ال يستقل ابملطلوب، بل البد معه من أسباب أخر، ومع هذا؛ فلها  أحدها:

صل املقصود، وهو سبحانه ما شاء كان وإن موانع؛ فإن مل يكمل هللا األسباب، ويدفع املوانع؛ مل حي
 الناس ال يكون إال أن يشاء هللا.مل يشأ الناس، وما شاء 

                                                           
 ( من حديث ابن عباس وسنده حسن. 214و 213/ 1( رواه أمحد )1)
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: أنه ال جيوز أن يعتقد أن الشيء سبب إال بعلم، فمن أثبت شيئًا سببًا بال علم أو الثاين
د ثبت خيالف الشرع؛ كان مبطالً، مثل من يظن أن النذر سبب يف دفع البالء وحصول النعماء، وق

إنه ال أيِت ِبري، وإَّنا يستخرج به من )ذر، وقال: نأنه هنى عن ال ^يف الصحيحني عن النيب 
 . (البخيل

أن األعمال الدينية ال جيوز أن يتخذ منها شيء سبباً، إال أن تكون مشروعة؛ فإن  الثالث:
العبادات مبناها على التوقيف، فال جيوز لإلنسان أن يشرك ابهلل فيدعو غريه، وإن ظن أن ذلك 
سبب يف حصول بعض أغراضه، ولذلك ال يُعبد هللا ابلبدع املخالفة للشريعة، وإن ظن ذلك؛ فإن 

قد تعني اإلنسان على بعض مقاصده إذا أشرك، وقد حيصل ابلكفر والفسوق والعصيان الشياطني 
بعض أغراض اإلنسان، فال حيل له ذلك؛ إذ املفسدة احلاصلة بذلك أعظم من املصلحة احلاصلة 

بُعَث بتحصيل املصاحل وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها، فما أمر هللا به،  ^به؛ إذ الرسول 

 .(1)اهـ كالمه (حة، وما هنى عنه؛ فمفسدته راجحةفمصلحته راج

واملشركون يف قدَي الدهر وحديثه إَّنا وقعوا يف الشرك األكرب لتعلقهم أبذايل الشفاعة؛  
كما ذكر هللا ذلك يف كتابه؛ والشفاعة اليت يظنها املشركون أهنا َلم هي منتفية يوم القيامة،  

 كما نفاها القرآن وأبطلها يف عدة مواضع: 
اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْنِفُقوا َمَّا َرزَقْ َناُكْم ِمْن قَ ْبِل َأْن أيَِْتَ يَ ْوٌم ال بَ ْيٌع ِفيِه َوال ُخلٌَّة ﴿: قال تعاىل

َأْن َوأَْنِذْر ِبِه الَِّذيَن ََيَاُفوَن ﴿وقال تعاىل: ، [254البقرة: ] ﴾َوال َشَفاَعٌة َواْلَكاِفُروَن ُهُم الظَّاِلُمونَ 
 .[51األنعام: ] ﴾حُيَْشُروا ِإىَل َرّبِ ِْم لَْيَس ََلُْم ِمْن ُدونِِه َوَلٌّ َوال َشِفيعٌ 

أثبت  -جل شأنه وعز سلطانه-فهذه الشفاعة املنفية هي اليت تطلب من غري هللا، ألن هللا 
 عدة مواضع: الشفاعة يف كتابه يف

َوال ﴿تعاىل: وقال ، [255البقرة: ] ﴾ُه إال ِبِِْذنِهِ َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْندَ ﴿تعاىل: كما قال 
يعا  ﴿وقال تعاىل: ، [24األنبياء: ] ﴾َيْشَفُعوَن إال ِلَمِن اْرَتَضى وقال ، [44الزمر: ] ﴾ُقْل َّلِلَِّ الشََّفاَعُة مجَِ

وََكْم ِمْن َمَلك  يف السََّماَواِت ال تُ ْغِّن َشَفاَعتُ ُهْم َشْيئا  إال ِمْن بَ ْعِد َأْن أيََْذَن اَّللَُّ ِلَمْن ﴿: تعاىل
                                                           

 .(134 - 132/ 1)الفتاوى  :انظر( 1)
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 .[25النجم: ] ﴾َيَشاُء َويَ ْرَضى
 فعلى هذا؛ فالشفاعة شفاعتان: 

 : وهي اليت تطلب من غري هللا. شفاعة منفية -أ
وهي اليت تطلب من هللا، وال تكون إال ألهل التوحيد واإلخالص، وهي  شفاعة مثبتة: -ب

 زايدة على ذلك مقيدة أبمرين عظيمني: 
 .[255البقرة: ] ﴾َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه إال ِبِِْذنِه﴿تعاىل: : إذن هللا للشافع، كما قال األول
األنبياء: ] ﴾ َيْشَفُعوَن إال ِلَمِن اْرَتَضىَوال﴿تعاىل: لرب عن املشفوع له؛ كما قال : رضا االثاين

؛ أي: قوله وعمله، أما املشركون؛ فتكون أعماهلم هباء منثوراً، فال شفاعة هلم؛ معاملة هلم [24
 بنقيض قصدهم، فمن استعجل شيئاً قبل أوانه؛ عوقب حبرمانه.
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اقض إلاسالم  الناقض الثالث من نو

 
 :(أو صحح مذهبهم م،أو شك يف كفره ،كنيمن مل يكفر املشر ) :قال 

َكفَّرهم يف آايت كثرية من كتابه، وأمر بعداوهتم؛ الفرتائهم الكذب عليه، وجلعلهم   ألن هللا 
على  علو ا كبرياً، وقد افرتض هللا  شركاء مع هللا، وادعائهم أبن له ولداً، تعاىل هللا عما يقولون

 املسلمني معاداهتم وبغضهم.
ك إبسالم املرء حىت ُيَكفَِّر املشركني، فإن توّقف يف ذلك مع ظهور األمر فيهم، أو ش وال حيكم

 يف كفرهم مع تبينه؛ فهو مثلهم.
أما من صحح مذهبهم، واستحسن ما هم عليه من الكفر والطغيان؛ فهذا كافر إبمجاع 

، واالنقياد له االستسالم هلل ابلتوحيد)املسلمني؛ ألنه مل يعرف اإلسالم على حقيقته، وهو: 
 وهذا واىل أهل الشرك، فضالً عن أن يكفرهم.  (ابلطاعة، والرباءة من الشرك وأهله
بن طارق عن أبيه؛ قال: مسعت مروان الفزاري عن أيب مالك سعد  ويف صحيح مسلم من طريق

ال إله إال هللا، وكفر مبا يُعد من دون هللا، حرم ماله ودمه،  :من قال)يقول:  ^رسول هللا 
 . (وحسابه على هللا

، بل ال بد أن يضيف إليها الكفر مبا (ال إله إال هللا)فال ُيكتفى بعصمة دم املسلم أن يقول: 
ه؛ يُعبد من دون هللا، فإن مل يكفر مبا يُعبد من دون هللا، مل حيرم دمه وماله، والسيف مسلول علي

اليت أمران ابتباعها والسري على منهجها دوَن متييع هلا مسايرة  ،ضاعته أصاًل من أصول ملة إبراهيمإل
َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة يف ِإبْ َراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه ِإْذ قَاُلوا ﴿: قال تعاىل، ء هللالشهوات أعدا

َنُكُم اْلَعَداَوُة ِلَقْوِمِهْم ِإانَّ بُ َرآُء ِمْنُكْم َوَِمَّ  نَ َنا َوبَ ي ْ ا تَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َكَفْراَن ِبُكْم َوَبَدا بَ ي ْ
 .[4املمتحنة: ]﴾ َواْلبَ ْغَضاُء أََبدا  َحَّتَّ تُ ْؤِمُنوا ِِبَّللَِّ َوْحَدهُ 

 !اليت من رغب عنها، فقد سفه نفسههذه هي ملة إبراهيم 
البقرة: ] ﴾ِِبلطَّاُغوِت َويُ ْؤِمْن ِِبَّللَِّ فَ َقِد اْسَتْمَسَك ِِبْلُعْرَوِة اْلُوثْ َقىَفَمْن َيْكُفْر ﴿وقال تعاىل: 

255]. 
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وصفة الكفر ِبلطاغوت: أن تعتقد بطالن ) قال اإلمام دمحم بن عبد الوهاب قدَّس هللا روحه:
 .(عبادة غري هللا، وترتكها، وتبغضها، وتكفر أهلها، وتعاديهم

لك ما عليه كثري من حكام البالد اليت تنتسب إىل اإلسالم؛ ألهنم والوا أهل وهبذا البيان يتبني 
اإلشراك، وقربوهم، وعظموهم، وجعلوا بينهم عالقات تدل على أهنم إخوان هلم، إضافة إىل ذلك 

 أهنم عادوا أهل الدين وآذوهم وأودعوهم يف السجون؛ فهل يبقى إسالم بعد هذا؟!
ا الَِّذيَن آَمُنوا ال تَ تَِّخُذوا اْليَ ُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولَِياَء بَ ْعُضُهْم َأْولَِياُء اَي أَي ُّهَ ﴿تعاىل: هللا قال 

ُهْم ِإنَّ اَّللََّ ال يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ  ُْم ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمن ْ  .[51ملائدة: ]ا ﴾بَ ْعض  َوَمْن يَ تَ َوَلَّ
اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِننَي َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلَك فَ َلْيَس  ال يَ تَِّخِذ اْلُمْؤِمُنونَ ﴿تعاىل: وقال 

 .[24آل عمران: ]﴾ ِمَن اَّللَِّ يف َشْيء  
فال بد لكل مسلم يدين دين اإلسالم أن ُيَكفَِّر املشركني، وأن يعاديهم، وأن يبغضهم، ويبغض 

 من أحبهم، أو جادل عنهم، أو ذهب إىل دايرهم من غري عذر شرعي يرضاه هللا ورسوله. 
وعلى املسلمني مجيعا  أن يرجعوا إىل دينهم؛ فبه حيصل العز، وبه حيصل النصر، وبه تستقيم 

وبه حيصل الفرقان بني أولياء الرْحن الذين ينصرون دينه وبني أولياء الشيطان الذين ال  البالد،
 يبالون مبا جرى على الدين إذا سلمت َلم مآكلهم ومشارّبم. 

َوِإْذ قَاَل ِإبْ َراِهيُم ألَبِيِه َوقَ ْوِمِه ﴿وجيب على مجيع املسلمني أن يكون هلم أسوة إببراهيم اخلليل 
 . [22الزخرف: ] ﴾إال الَِّذي َفَطَرين فَِإنَُّه َسيَ ْهِدينِ  * ٌء َمَّا تَ ْعُبُدونَ ِّن بَ َراِإنَّ 

اَي أَي َُّها الَِّذيَن ﴿يف حكمه يف الكفار:  وعلينا أن نرجع إىل عقيدتنا وديننا ومنتثل أمر هللا 
 ﴾ِغْلظَة  َواْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َمَع اْلُمتَِّقنيَ  آَمُنوا قَاتُِلوا الَِّذيَن يَ ُلوَنُكْم ِمَن اْلُكفَّاِر َوْلَيِجُدوا ِفيُكمْ 

ُعُدوا ﴿: وقال تعاىل، [123التوبة: ] تُ ُلوا اْلُمْشرِِكنَي َحْيُث َوَجْدُُتُوُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواق ْ فَاق ْ
 .[5التوبة: ] ﴾َفَخلُّوا َسِبيَلُهمْ ََلُْم ُكلَّ َمْرَصد  فَِإْن ََتبُوا َوَأقَاُموا الصَّالَة َوآتَ ُوا الزََّكاَة 

وكلما أعرض الناس عن حتكيم الكتاب والسنة؛ سّلط هللا عليهم عدوهم، فلما أعرض كثري من 
حكام الدول عن حتكيم شرع هللا ورضوا ابلقوانني الوضعية امللعونة امللعون حمكمها؛ تدهورت 

ألن كثري من الرؤساء ال  ؛نبالدهم وتشتتت، وسامهم العدو سوم العذاب من حيث ال يشعو 
يهمهم إال احملافظة على املناصب اليت يتولوهنا، سواٌء استعز الدين أم ال، مع أن العز والتمكني ال 
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يكون إال ابلقيام بنصر هذا الدين؛ ألنه فرض الزم على كل من له قدرة وملكة يستطيع ذلك، 
كثري من الدعاة إىل هللا يف الرتكيز   مع تقصري ،ولكن أكثرهم ال يعلمون، وسبب ذلك بطانة السوء

 وهللا املستعان.  ،على هذا اجلانب
وليعلم كل مسلم أن الكفار يسعون سعيًا شديداً، وحيرصون كل احلرص، على إبعاد املسلم عن 
دينه حسدًا من عند أنفسهم، فإن مل ينتبه الغيور على دينه من هذه الرقدة؛ فسوف يعض أصابع 

 .(ومن مل يغُز ُغِزيَ )وسوف جيين مثرة فعله، الندم حني ال ينفع، 
وجيب على كل عامل وداعية وخطيت وإمام مسجد أن يبني للناس خطورة مواالة الكفار ابألدلة 
الشرعية من كتاب هللا وسنة رسوله، ويبني هلم خطورة الذهاب إىل دايرهم، أو استقدامهم إىل داير 

 ما قالحىت ولو كان أقرب قريب؛ كاملسلمني؛ ألن هللا قطع املواالة والصلة بني املسلم والكافر، 
اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَ تَِّخُذوا آَِبءَُكْم َوِإْخَواَنُكْم َأْولَِياَء ِإِن اْسَتَحبُّوا اْلُكْفَر َعَلى ﴿تعاىل: 
َ  ال جتَُِد قَ ْوما  يُ ْؤِمُنوَن ِِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآلِخِر يُ َوادُّوَن َمْن َحادَّ ﴿: تعاىلوقال ، [23التوبة: ]﴾ اأِلَيَانِ  اَّللَّ

ُم اأِلَيَاَن َوَرُسوَلُه َوَلْو َكانُوا آَِبَءُهْم َأْو أَبْ َناَءُهْم َأْو ِإْخَوانَ ُهْم َأْو َعِشريَتَ ُهْم ُأولَِئَك َكَتَب يف قُ ُلوّبِِ 
وِ ي َوَعُدوَُّكْم اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَ تَِّخُذوا َعدُ ﴿تعاىل: وقال ، [22اجملادلة: ] ﴾َوأَيََّدُهْم ِبُروح  ِمْنهُ 

ُكْم َأْن تُ ْؤِمُنوا َأْولَِياَء تُ ْلُقوَن ِإلَْيِهْم ِِبْلَمَودَِّة َوَقْد َكَفُروا مبَا َجاءَُكْم ِمَن اْْلَقِ  َُيْرُِجوَن الرَُّسوَل َوِإايَّ 
ُتْم َخَرْجُتْم ِجَهادا  يف َسِبيِلي َواْبِتغَاَء َمْرَضاِت  ُتِسرُّوَن ِإلَْيِهْم ِِبْلَمَودَِّة َوَأاَن َأْعَلُم مبَا  ِِبَّللَِّ رَبِ ُكْم ِإْن ُكن ْ
ُتْم َوَمْن يَ ْفَعْلُه ِمْنُكْم فَ َقْد َضلَّ َسَواَء السَِّبيلِ  ُتْم َوَما َأْعَلن ْ  .[1املمتحنة: ] ﴾َأْخَفي ْ

ال يرث املسلم الكافر، )فيما رواه عنه الشيخان من حديث أسامة:  ^ولذلك قال النيب 
وقطع بينهما  ،املادة ^؛ لئال يقع بني املسلم والكافر عالئق؛ حسم النيب (املسلم وال الكافر

 التوارث. 
  !وان الكافر، وما ذاك إال هل(1))ال يقتل مسلم بكافر( فيما صح عنه: ^وقال 

َا اْلُمْشرُِكوَن ََنَسٌ ﴿يقول:  وهللا  !الكيف   ؟![24التوبة: ] ﴾ِإَّنَّ
كل مسلم أن الكفار من اليهود والنصارى وغريهم لن يصطلحوا مع املسلمني، ولن   مْ وليْعلَ 

                                                           
 فتح( من حديث أيب جحيفة عن علي به.  - 214/ 1رواه البخاري )( 1)
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َوَلْن تَ ْرَضى ﴿: تعاىليساملوهم ويرضوا عنهم؛ حىت يتبع املسلمون ملتهم، وحيذوا حذوهم؛ كما قال 
َو اَْلَُدى َولَِئِن ات َّبَ ْعَت َأْهَواَءُهْم َعْنَك اْليَ ُهوُد َوال النََّصاَرى َحَّتَّ تَ تَِّبَع ِملَّتَ ُهْم ُقْل ِإنَّ ُهَدى اَّللَِّ هُ 

 . [121البقرة: ] ﴾بَ ْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اَّللَِّ ِمْن َوَل   َوال َنِصري  
فهذا هتديد من هللا ووعيد شديد على من اتبع دين الكفار، وأنه ليس له من دون هللا ويل وال 

 تصري. 
أان بريء من كل )مبفارقة املشركني؛ لئال يصري منهم، بل عظم األمر وقال:  ^وقد أمر النيب 

 .(1)(ال تراءى انرامها). قالوا: اي رسول هللا! ملَ؟ قال: (!مسلم يقيم بني أظهر املشركني
أنه  ^وروى النسائي وغريه بسند جيد من حديث هبز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النيب 

 .(مشرك بعدما أسلم عمال  أو يفارق املشركني إىل املسلمني ال يقبل هللا من)قال: 
فهم يسمعون هذه النصوص الصرحية  !وتغري أحوال املسلمني !غربة الدين ونشكوا إىل هللا 

 ويضاحكوهنم!  !ويؤاكلوهنم !وجيلسون معهم !املخيفة، ومع ذلك يذهبون إىل دايرهم
. رواه أبو داود من حديث (فإنه مثله من جامع املشرك، وسكن معه،): ^وقد قال النيب 

 مسرة بن جندب، وفيه ضعف، ولكن يشهد له ما تقدم. 
 أين ملة إبراهيم؟! 

 أين احلب والبغض يف هللا؟! 
 !ال يرفع به كثري من الناس رأساً كل هذا 

 وهلل درُّ العالمة سليمان بن مسحان حيث يقول: 
 َوِمَلــــــــــــــــــــــُة إْبــــــــــــــــــــــراهيَم ُغــــــــــــــــــــــودَر نـَْهُجهــــــــــــــــــــــا

عــــــــــــــــاملِِ َعفـــــــــــــــاًء   
َ
 َفَأْضـــــــــــــــَحْت طاِمســـــــــــــــاِت امل

   
ــــــــْد َســــــــَفتْ  ــــــــَف وَق ــــــــْد ُعــــــــِدَمْت فينــــــــا وََكْي  َوَق

ــــــــــــــــــوايف يف مجَيــــــــــــــــــِع األقــــــــــــــــــاملِِ     َعَلْيهــــــــــــــــــا السَّ

   
 وَمـــــــــا الـــــــــدِّيُن إالَّ احلـُـــــــــبُّ والـــــــــبـُْغُض والــــــــــَوال

 َكــــــــــــــــذاَك الــــــــــــــــربَا ِمــــــــــــــــْن ُكــــــــــــــــلِّ غــــــــــــــــاو  وآمثِِ   

   

                                                           
أبو داود، والرتمذي، من طريق إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن جرير به، ورواته ثقات، ولكن أعله  رواه ( 1)

 له ما بعده.  ولكن يشهد ،وهو احلق ،الرتمذي وغريه ابإلرسال
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ــــــــــــــك   ــــــــــــــا ِمــــــــــــــْن ســــــــــــــاِلك  ُمَتَمسِّ ــــــــــــــْيَس هَل  َوَل

 يِن النَّـــــــــــــيبِّ األْبَطِحـــــــــــــيِّ ابـــــــــــــِن َهاِشـــــــــــــمِ بِـــــــــــــد  

   
ــــــــتْ  ــــــــدِّيِن وامْنََح ــــــــا َحــــــــلَّ ابل  فَلْســــــــنا نَــــــــرى َم

ــــــــــْمَحاُء إْحــــــــــدى الَقواِصــــــــــمِ     بِــــــــــِه اِلملَّــــــــــُة السَّ

   
ـــــــــــا َونـَْلَتجـــــــــــي  فَنْأَســـــــــــى َعلـــــــــــى التَّقصـــــــــــرِي ِمّن

 إىل هللِا يف حَمْـــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــذُّنوِب الَعظــــــــــــــــــــــائِمِ   

   
 الَّــــــــــــيت َقَســــــــــــتْ فَنْشــــــــــــكوا إىل هللِا الُقلــــــــــــوَب 

 َوراَن َعَلْيهـــــــــــــــــــا َكْســـــــــــــــــــُب تِْلـــــــــــــــــــَك املـــــــــــــــــــآمثِِ   

   
ــــــــــــــــــــا َجــــــــــــــــــــاَءان ُمَتَضــــــــــــــــــــمِّخٌ   أََلْســــــــــــــــــــنا إذا َم

ــــــــــْرِك ِمــــــــــْن ُكــــــــــلِّ ظــــــــــاملِِ     أِبْوضــــــــــاِر أْهــــــــــِل الشِّ

   
 نـَُهـــــــــــــــــــــــوُّ إلَـــــــــــــــــــــــْيِهْم ابلتَّحيَّـــــــــــــــــــــــِة والثَّنـــــــــــــــــــــــا

 ونـُْهــــــــــــــــــــــــــــرَُع يف إْكــــــــــــــــــــــــــــراِمِهْم ابلــــــــــــــــــــــــــــَوالئِمِ   

   
ْعصــــــــــوُم ِمــــــــــنْ 

َ
 ُكــــــــــلِّ ُمْســــــــــِلم    وقَــــــــــْد بَــــــــــرِئ امل

ـــــــــــــــَر ُمصـــــــــــــــارِمِ    ـــــــــــــــرِك َغيـْ  يُقـــــــــــــــيُم بِـــــــــــــــداِر الشَّ

   
عيِشـــــــــــــــــــيُّ ِعْنـــــــــــــــــــَدان

َ
 ولِكنَّمـــــــــــــــــــا الَعْقـــــــــــــــــــُل امل

 ُمَســـــــــــــــــــاَلَمُة الَعاصـــــــــــــــــــنَي ِمـــــــــــــــــــْن ُكـــــــــــــــــــلِّ آمثِِ   

      
   
: يدخل فيه ما يدعو إليه كثري من أهل هذا (أو صحح مذهبهم): قول الشيخ 

الزمان، ممن يدعون إىل االشرتاكية، أو يدعو إىل العلمانية، أو إىل البعثية؛ فهذه كلها فرق ضالة  
 كافرة، وإن تسمى أصحاهبا ابسم اإلسالم؛ ألن األمساء ال تغري احلقائق. 

فأصبح الكثري يتعاملون  ؛لبت املوازينفقد انق !ونشكوا إىل هللا ما حلَّ بنا يف هذا العصر الغريب
فعدو هللا الذي حيارب الدين لياًل وهناراً  !ومع الدعاوي دون البينات !مع األمساء دون املسميات

بدعوى أنه يتلفظ  !سر ا وجهارًا قد صار مؤمنًا موحدًا عند اجلهال املغفلني وأهل الشهوات
د صار جنداي  من جنود إبليس، وحراًب على هذا وما يغين عنه تلفظه ابلشهادتني وق !ابلشهادتني

 !فاهلل املستعان ؟!الدين ابلنفس واملال
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اقض إلاسالم  الناقض الرابع من نو

 
أكمل من هديه، أو حكم غريه أحسن  ^ومن اعتقد أن غري هدي النِب : ) قال

 :(من حكمه؛ كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه
أكمل من  ^من اعتقد أن غري هدي النِب )أما املسألة األوىل، وهي:  املسألة األوىل:

ن ذلك مصادمة للمنقول أل !تردي مبعتقدها إىل اجلحيم !، فهي مسألة عظيمة خطرية(هديه
 واملعقول.

أما بعد؛ فإن خري اْلديث كتاب هللا، وخري )يقول يف خطبة اجلمعة:  ^وقد كان النيب 
 وغريه من طريق جعفر بن دمحم عن أبيه عن جابر به.  (1)أخرجه مسلم (اَلدي هدي دمحم

 :نه وحي يوحى إليه؛ كما قال هللا أكمل اهلدي؛ أل ^فال شك وال ريب أن هدي دمحم 
 . [4النجم: ] ﴾ِإْن ُهَو إال َوْحٌي يُوَحى﴿

ولذلك أمجع العلماء الذين يعتد إبمجاعهم على أن السنة هي األصل الثاين من أصول التشريع 
 اإلسالمي، وأهنا مستقلة بتشريع األحكام، وهي كالقرآن يف التحليل والتحرمي. 

 :أنه قال لعمر ملا رأى معه كتااًب أصابه من بعض أهل الكتاب ^ولذلك جاء عن النيب 
احلديث،  (...اخلطاب؟! والذي نفسي بيده؛ لقد جئتكم ّبا بيضاء نقية أمتهوكون فيها اي ابن)

وضعفه حيىي ابن  (،ليس بشيء) :قال عنه أمحد ،ويف إسناده جمالد بن سعيد ،أخرجه أمحد وغريه
 سعيد وابن مهدي وغريمها.

أحب ): ^انسخة جلميع الشرائع، وهي أسهلها وأيسرها؛ كما قال النيب  ^فشريعة دمحم 
وعلقه يف صحيحه بصيغة  ،أخرجه البخاري يف األدب املفرد .(األداين إىل هللا اْلنيفية السمحة

 من حديث ابن عباس.  (2) اجلزم، وحسنه احلافظ ابن حجر يف الفتح

                                                           
 (.نووي -5/153)م صحيح مسل (1)

(2) (1 /74). 
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وقد جاء عنه صلوات هللا وسالمه عليه  ؟!فكيف مع ذلك يكون هدي غريه أكمل من هديه
لضللتم  ،كم، مث اتبعتموه وتركتموينر موسى بني أظه والذي نفسي بيده؛ لو كان)أنه قال: 

 .(ضالال  بعيدا  
قد امنت على هذه األمة أبن أكمل هلا الدين وأمت عليها النعمة، وذلك بواسطة دمحم  وهللا 

ْسالَم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإلِ  اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأُْتَْمُت َعَلْيُكمْ ﴿فقال تعاىل: ، ^
 .[3املائدة: ] ﴾ِدينا  

قال ، به ورضيه وبعث به أفضل املرسلنيفما رضيه هللا لنا؛ فنحن نرضاه؛ ألنه الدين الذي أح
يَن ِعْنَد اَّللَِّ اإلِ إِ ﴿تعاىل:  هللا َر ﴿تعاىل: وقال ، [17آل عمران: ] ﴾ْسالمنَّ الدِ  َتِغ َغي ْ  مِ ْساَل اإلِ َوَمْن يَ ب ْ

 .[45آل عمران: ]  ﴾ِمْنُه َوُهَو يف اآلِخَرِة ِمَن اخْلَاِسرِينَ  ِدينا  فَ َلْن يُ ْقَبلَ 
 فكل من ابتغى غري هذا الدين؛ فهو من الكافرين. 

من اعتقد أن حكم غريه أحسن من حكمه،  ) وأما املسألة الثانية، وهي: املسألة الثانية: 
 :ومن هؤالء الكفار، فهذا كافر إبمجاع أهل العلم، (كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه

فهؤالء كفار؛ لتفضيلهم  ،^الذين يفضلون أحكام الطواغيت الوضعية على حكم رسول هللا 
الذي بعثه هللا هدى  !على حكم رسول رب العاملني - بل قد يكونون دوهنم -أحكام أانس مثلهم 

ْلَناُه ِإلَْيَك لُِتْخرَِج الر ِكَتاٌب أَنْ زَ ﴿تعاىل: قال ، خرج الناس من الظلمات إىل النورللعاملني، ولي
 .[1إبراهيم: ] ﴾النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت ِإىَل النُّوِر ِبِِْذِن َرّبِ ِْم ِإىَل ِصَراِط اْلَعزِيِز اْْلَِميدِ 

، فما من  وينبغي لكل مسلم ومسلمه أن يعلم أن حكم هللا ورسوله مقدٌم على كل حكم 
هللا ورسوله، فمن َتاكم إىل غري حكم هللا ورسوله؛  مسألة تقع بني الناس؛ إال ومردها إىل حكم

َأملَْ تَ َر ِإىَل الَِّذيَن يَ ْزُعُموَن أَن َُّهْم ﴿تعاىل: فقال فهو كافر؛ كما ذكر هللا ذلك يف سورة النساء: 
اُغوِت َوَقْد أُِمُروا َأْن آَمُنوا مبَا أُْنِزَل ِإلَْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن قَ ْبِلَك يُرِيُدوَن َأْن يَ َتَحاَكُموا ِإىَل الطَّ 

َفال َورَبِ َك ال ﴿: إىل أن قال  ،اآلية ﴾َيْكُفُروا ِبِه َويُرِيُد الشَّْيطَاُن َأْن ُيِضلَُّهْم َضالال  بَِعيدا  
نَ ُهْم مثَّ ال َيَُِدوا يف أَنْ ُفِسِهْم َحَرجا  َمَّا َقَضيْ  ُموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ َت َوُيَسلِ ُموا يُ ْؤِمُنوَن َحَّتَّ حُيَكِ 

 .[55-51]النساء:﴾ َتْسِليما  
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 بنفسه أهنم ال يؤمنون حىت يستكملوا ثالثة أشياء:  أقسم هللا 
 يف مجيع األمور.  ^أن حيكموا الرسول  .1
 أن ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً مما قضى به.  .2
 أن يسلموا تسليماً كامالً حلكمه.  .3

بدالً  !وزابلة أذهان !املخلوقني اليت هي حُناتة أفكاروكيف يرضى العاقل أن جتري عليه أحكام 
 ليخرج الناس من الظلمات إىل النور؟! !من حكم هللا الذي أنزله على رسوله

 وكذلك أيضاً فإن أحكام املخلوقني مبنية على الظلم واجلور وأكل أموال الناس ابلباطل. 
وانظروا ماذا حل بكثري من الدول ملا خرجوا عن حكم هللا ورسوله، ورضوا أبحكام املخلوقني؟! 
الظلم ديدهنم، والباطل والفجور جار  بينهم؛ من غري منكر وال نكري، نشأ على هذا الصغري، وهرِم 
عليه الكبري، حىت تغريت فطرهم، فهم يعيشون معيشة هبيمية، وهكذا يعيو كل من خرج عن 

 ﴾َوَمْن ملَْ حَيُْكْم مبَا أَنْ َزَل اَّللَُّ فَُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ ﴿قال هللا تعاىل: ، ^كم هللا ورسوله ح
 .(1)[44املائدة: ]

                                                           
ليس بني العبد وبني ) :^وفرق بني الكفر املعروف ابلالم كما يف قوله ) (:214/  1) قال شيخ اإلسالم يف االقتضاء  (1)

 .ا.هـ (وبني كفر منكر يف اإلثبات (الكفر أو الشرك إال ترك الصالة
كقوله تعاىل: ﴿فَُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن﴾ فيمن حكم بغري   ،األكربفالكفر املعرف ابأللف والالم ال حيتمل يف الغالب إال 

 .ما أنزل هللا
( 313/ 2فقد رواه احلاكم يف مستدركه ) ؛فال يثبت عنه (كفر دون كفر) :من قوله وما جاء عن ابن عباس 

 وهشام ضعفه أمحد وحيىي. ،س عن ابن عباس بهو من طريق هشام بن حجري عن طاو 
سئل ابن عباس عن قوله ) :س عن أبيه قالو يه أيضًا فرواه عبد الرزاق يف تفسريه عن معمر عن ابن طاو وقد خولف ف

 أن :أي ،، وهذا هو احملفوظ عن ابن عباس(هي كفر :قال ؟تعاىل: ﴿َوَمْن ملَْ حَيُْكْم مبَا أَنـَْزَل اَّللَُّ َفُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن﴾
إذ كيف يقال إبسالم من حنى الشرع واعتاض  ،اآلية يدل على أن املراد ابلكفر هو األكربوإطالق  اآلية على إطالقها،

فهذا مع كونه تبديال للدين املنزل هو إعراض أيضاً عن الشرع املطهر، وهذا كفر  ؟!عنه آبراء اليهود والنصارى وأشباههم
 آخر مستقل.

فليس مراده  (ليس كمن كفر ابهلل واليوم اآلخر وبكذا وبكذا) :وأما ما رواه ابن جرير يف تفسريه عن ابن عباس أنه قال
 ومن فهم هذا فعليه الدليل وإقامة الربهان على زعمه، والظاهر من كالمه أنه ،أن احلكم بغري ما أنزل هللا كفر دون كفر

خر أشد من كفر يعين أن الكفر األكرب مراتب متفاوتة بعضها أشد من بعض، فكفر من كفر ابهلل ومالئكته واليوم اآل
 احلاكم بغري ما أنزل هللا.

  =                                .ف من كفر من كفر ابهلل ومالئكتهوحنن نقول أيضاً: إن كفر احلاكم بغري ما أنزل هللا أخ
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واحلكم مبا أنزل هللا، واعتقاد أن حكم الرسول أحسن من حكم غريه: من مقتضيات شهادة أن 
)ال إله إال هللا(، ومن زعم أن حكم غري الرسول أحسن من حكم الرسول؛ فهذا مل يعرف معىن )ال 

ا إله إال هللا(، بل أتى مبا يناقضها؛ ألن االنقياد شرٌط من شروط هذه الكلمة العظيمة، اليت هب
قامت السماوات واألرض، ومن أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ومن أجلها شرع اجلهاد، 
ومن أجلها افرتق الناس إىل شقي وسعيد، فمن عرفها وعمل هبا مستكماًل شروطها وأركاهنا؛ فقد 

 تربأ من حكم غري هللا والرسول. 
الفرتات، فاعتاضوا عن كالم وقد تغريت األحوال، خصوصًا يف هذا الزمان الذي يشبه أزمان 

 ذمة، ورضوا الذين ال يرقبون يف مؤمن إال  وال !هللا ورسوله وحكم هللا ورسوله آبراء اليهود والنصارى
 !بتحكيم آراء الرجال

 وهلل در العالمة ابن القيم حيث يقول: 
ــــــــــــــــــــا  وهللِا َمــــــــــــــــــــا َخــــــــــــــــــــْويف الــــــــــــــــــــذُّنوَب فإهنَّ

 َلَعلــــــــــــــــــــــى َســــــــــــــــــــــبيِل الَعْفــــــــــــــــــــــِو والُغْفــــــــــــــــــــــرانِ   

   
 لِكنَّمــــــــــا أْخشــــــــــى اْنِســــــــــالَ  الَقلــــــــــِب َعــــــــــنْ 

 حَتْكــــــــــــــــــــــيِم َهــــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــــَوْحِي والُقــــــــــــــــــــــْرآنِ   

   
 َوِرضــــــــــــــــــــــــــاً آِبراِء الّرِجــــــــــــــــــــــــــاِل َوَخْرِصــــــــــــــــــــــــــها

نَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ   
َ
 ال كـــــــــــــــــــــــــــــــــــاَن َذاَك مبِنَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــِة امل

   
 وبه املستعان، وعليه التكالن، وال حول وال قوة إال ابهلل.  !فإىل هللا املشتكى

الكفر والضالل قول من يقول: إن إنفاذ حكم هللا يف رجم الزاين احملصن ويدخل فيما تقدم من 
وقطع يد السارق ال يناسب هذا العصر احلاضر؛ فزماننا قد تغري عن زمن الرسول والدول الغربية 

وأهدى  ^فهذا املارق قد زعم أن حكم أهل هذا العصر أحسن من حكم النيب  تعيبنا يف هذا!!
  !سبيالً 

يف ذلك من قال: إنه جيوز يف هذا العصر احلكم بغري ما أنزل هللا!! ألنه قد وكذلك يدخل 
 وهللا أعلم. ،استحل حمرماً جممعاً على حترميه

 
   

                                                                                                                                                                                 
       ل ابن كثري الدين لتنحيته الشرع، وقد نق بل هو خارج عن !وأن كفره كفر أصغر، كالاحلاكم مسلم وال يعين هذا أن    = 

 .(13/117)اإلمجاع على هذا، فانظر البداية والنهاية 
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اقض إلاسالم  الناقض الخامس من نو

 
 :(ولو عمل به؛ كفر ^من أبغض شيئا  َما جاء به الرسول : ) قال

 اإلقناع وغريه.وهذا ابتفاق العلماء؛ كما نقل ذلك صاحب 
نوع من أنواع  - سواء كان من األقوال أو األفعال - ^وبغض شيء مما جاء به الرسول 

 صاحبه يف الدرك األسفل من النار.النفاق االعتقادي الذي 
 هنياً؛ فهو على خطر عظيم.  ، أمراً كان أو^مما جاء به الرسول  افمن أبغض شيئً 

ما يتفوه به كثري من الكتاب امللحدين الذين تغذوا أبلبان اإلفرنج، وخلعوا ربقة  :فمن ذلك
اإلسالم من رقاهبم من كراهيتهم لتعدد الزوجات؛ فهم حياربون تعدد الزوجات بشىت الوسائل، وما 

 يعلم هؤالء أهنم حياربون هللا ورسوله، وأهنم يردون على هللا أمره. 
من يكره كون املرأة ليست مبنزلة الرجل؛   :ملا جاء به الرسول ومثل هؤالء يف الكفر والبغض

ككرههم أن تكون دية املرأة نصف دية الرجل، وأن شهادة امرأتني بشهادة رجل واحد، وغري 
ما رأيت من انقصات عقل ودين أذهب للب الرجل ): ^ذلك؛ فهم مبغضون لقول النيب 

 .ديث أيب سعيد اخلدري احلديث، متفق عليه، من ح (...اْلازم من إحداكن
فلذلك جتدهم ميدون ألسنتهم حنو هذا احلديث العظيم: إما بصرفه عن ظاهره، وإما بتضعيفه، 
حبجة أن العقل خيالفه، وإما مبخالفته للواقع.. وغري ذلك مما هو دال ومؤكد لبغضهم ملا جاء به 

 الرسول. 
ألن من  ؛شروط )ال إله إال هللا(وهؤالء كفار، وإن عملوا مبدلول النص، فهم مل يستكملوا 

شروطها: احملبة ملا دلت عليه، والسرور بذلك، وانشراح الصدر، وهؤالء ضاقت صدورهم وحرجت 
وهذا هو عني فعل املنافقني، الذين يفعلون كثرياً من حماسن الشريعة الظاهرة  ،وأبغضوا ما دلت عليه

 لشيء ما، مع بغضهم هلا.
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، فقوله: (1)(خالصا  من قلبه؛ دخل اْلنة ،: ال إله إال هللامن قال): ^ولذلك قال النيب 
 خرج بذلك املنافق؛ ألنه مل يقلها خالصة من قلبه، إمنا قاهلا ليعصم دمه وماله.  )خالصا  من قلبه(

َوالَِّذيَن َكَفُروا فَ تَ ْعسا  ََلُْم َوَأَضلَّ ﴿تعاىل حاكمًا بكفر من كره ما أنزل على رسوله: قال هللا 
ُ فََأْحَبَط َأْعَماََلُمْ  * َأْعَماََلُمْ   .[7-4: ]دمحم ﴾َذِلَك أِبَن َُّهْم َكرُِهوا َما أَنْ َزَل اَّللَّ

أحبط أعماهلم، وجعلها هباًء منثوراً؛ بسبب كراهيتهم ما أنزل على رسوله من القرآن  فاهلل 
 الذي جعله هللا فوزاً وفالحاً للمتمسكني به، املؤمترين أبمره، املنتهني عن هنيه. 

َذِلَك أِبَن َُّهُم ﴿ وكل من كره ما أنزل هللا؛ فعمله حابط، وإن عمل مبا كره؛ كما قال تعاىل:
 .[24دمحم: ] ﴾ا َما َأْسَخَط اَّللََّ وََكرُِهوا ِرْضَوانَُه فََأْحَبَط َأْعَماََلُمْ ات َّبَ ُعو 

 . ^وهذا من أعظم ما خييف املسلم: أن يكون كارهاً ملا جاء به الرسول 

وقد يكمن هذا يف النفس، وال يشعر به إال بعد برهة من عمره، ولذلك ينبغي اإلكثار من 
 ؛؛ ألن القلوب بني أصبعني من أصابع الرمحن(قلِب على دينك اي مقلب القلوب! ثبت)قوله: 

 يقلبها كيف يشاء.
أن كثريًا من الناس قد تبني له منكرًا ما، فريفض القبول، وال يقبل ما  :ومما ينبغي التنبيه عليه

تقول؛ خصوصًا عند ارتكابه، فهذا ال يطلق عليه أنه مبغض ملا جاء به الرسول دون تفصيل؛ ألنه 
 يقبل احلق الذي جئته به، ال ألنه حق، ولكن لسوء تصرفك يف األمر ابملعروف والنهي عن قد ال

املنكر، فلو جاءه غريك، وبنيَّ له نفس املنكر، لقبل وانقاد، أو أنه ال يقبل منك ملا بينك وبينه من 
 . ^شيء ما، فهذا ال يسمى مبغضاً ملا جاء به الرسول 

ب املعصية مبا ال يـَْلَزُم، فيُلزُِم حالق اللحية ومسبل اإلزار وشارب وهناك من الناس من يُلزُِم صاح
من األمر إبعفاء اللحية وعدم اإلسبال والنهي  ^اخلمر مثاًل وغريهم ببغض ما جاء به الرسول 

 !ملا فعلتم هذه املنكرات ؛^عن شرب اخلمر، فيقول هلم: لوال أنكم تبغضون ما جاء به دمحم 

                                                           
( من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد هللا، وسنده 1/427(، وابن حبان )5/235أمحد ) رواه( 1)

 صحيح. 
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 كشرب اخلمر مثالً  -ناك من الصحابة من حصلت منه بعض املخالفات فه !وهذا إلزام ابطل
، ولعنه بعض ^بشارب اخلمر إىل النيب  يتذلك اإللزام، بل ملا أُ ومل يلزمه أحد من الصحابة ب -

 .(1)(إنه حيب هللا ورسوله)عن لعنه، وقال:  ^هناه النيب  (ما أكثر ما يُؤتى به!)الصحابة وقال: 

يقتضي إخراج أهل الكبائر من اإلسالم، وهذا خمالف ملعتقد أهل السنة  وإلزام هؤالء بذلك
وإن شاء عذهبم على قدر  ،واجلماعة من أن أهل الكبائر حتت املشيئة: إن شاء هللا عفا عنهم

 مث مآهلم إىل اجلنة، وهللا أعلم.جرمهم، 
 

   

                                                           
 أبيه عن عمر بن اخلطاب ن أسلم عنالفتح( من طريق سعيد بن أيب هالل عن زيد ب - 5241/رقم 12رواه البخاري )  (1)

 به.
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اقض إلاسالم  الناقض السادس من نو

 
ه، أو عقابه؛ كفر، والدليل ، أو ثواب^من استهزأ بشيء من دين الرسول ) :قال 

ُتْم َتْستَ ْهزُِئونَ ﴿: تعاىلقوله  ﴾ ال تَ ْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُُتْ بَ ْعَد ِإَيَاِنُكمْ  * ُقْل َأِِبَّللَِّ َوآاَيتِِه َوَرُسوِلِه ُكن ْ
 :([55 – 55التوبة: ]

االستهزاء بشيء مما جاء به الرسول كفر إبمجاع املسلمني، ولو مل يقصد حقيقة االستهزاء؛ كما 
 لو هزل مازحاً. 

قال رجل يف )وقد روى ابن جرير وابن أيب حامت وأبو الشيخ وغريهم عن عبد هللا بن عمر قال: 
أكذب ألسناً، وال أجنب عند  غزوة تبوك يف جملس يوماً: ما رأينا مثل قرائنا هؤالء: أرغب بطوانً، وال

 اللقاء.
. فبلغ ذلك رسول هللا ^ألخربن رسول هللا  !فقال رجل يف اجمللس: كذبت! ولكنك منافق

 ، ونزل القرآن.^

واحلجارة تنكبه وهو يقول: اي رسول  ^قال عبد هللا: فأان رأيته متعلقًا حبقب انقة رسول هللا 

ُتْم َتْستَ ْهزُِئونَ ﴿ل: يقو  ^هللا! إمنا كنا خنوض ونلعب، والنيب  التوبة: ] ﴾َأِِبَّللَِّ َوآاَيتِِه َوَرُسوِلِه ُكن ْ

55]). 
َا ُكنَّا ََنُوُض َونَ ْلَعبُ ﴿فقوهلم:  ؛ أي: إننا مل نقصد حقيقة االستهزاء، وإمنا قصدان اخلوض ﴾ِإَّنَّ

ألن هذا  ؛واللعب، نقطع به عناء الطريق، كما يف بعض رواايت احلديث، ومع ذلك كفَّرهم هللا 
 الباب ال يدخله اخلوض واللعب؛ فهم كفروا هبذا الكالم، مع أهنم كانوا من قبل مؤمنني.

؛ فقد رده شيخ (إهنم كفروا بعد إمياهنم بلساهنم مع كفرهم أواًل بقلوهبم)وأما قول من قال: 
 يُقال:إن اإلميان ابللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فال )، وقال: اإلسالم ابن تيمية 

 .(1)(، فإهنم مل يزالوا كافرين يف نفس األمر[55التوبة: ] ﴾َقْد َكَفْرُُتْ بَ ْعَد ِإَيَاِنُكمْ ﴿

                                                           
  = دل على أهنم مل) :اآلية ﴾َقْد َكَفْرُُتْ بَ ْعَد ِإَيَاِنُكْم...﴿( على هذه اآلية: 223إلميان )ص ايف كتاب  وقال   (1)
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؛ كاالستهزاء ابلعلم الشرعي وأهله ألجله، ^فمن استهزأ بشيء مما جاء به الرسول 
أجل أمرهم به  وكاالستهزاء بثواب هللا وعقابه، واالستهزاء ابآلمرين ابملعروف والناهني عن املنكر من

أو هنيهم عنه، وكاالستهزاء ابلصالة سواء كانت انفلة أو فريضة، وكذلك االستهزاء ابملصلني ألجل 
 وكذلك االستهزاء مبن أعفى حليته ألجل إعفائها، أو بتارك الراب ألجل تركه؛ فهو كافر.  صالهتم،

ِإنَّ الَِّذيَن ﴿: تعاىل من صفات املنافقني؛ كما قال ^واالستهزاء بشيء مما جاء به الرسول 
َوِإَذا انْ َقَلُبوا ِإىَل َأْهِلِهُم  * َوِإَذا َمرُّوا ِّبِْم يَ تَ َغاَمُزونَ  * َأْجَرُموا َكانُوا ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َيْضَحُكونَ 

فَاْليَ ْوَم  * َعَلْيِهْم َحاِفِظنيَ ْرِسُلوا َوَما أُ  ،َوِإَذا رََأْوُهْم قَاُلوا ِإنَّ َهُؤالِء َلَضالُّونَ  * انْ َقَلُبوا َفِكِهنيَ 
فَّاُر َما َكانُوا َهْل ثُ وِ َب اْلكُ  * َعَلى اأَلرَاِئِك يَ ْنظُُرونَ  * الَِّذيَن آَمُنوا ِمَن اْلُكفَّاِر َيْضَحُكونَ 

 .[35-27املطففني: ] ﴾يَ ْفَعُلونَ 
 إىل قسمني:  ^االستهزاء بشيء مما جاء به الرسول  (1)وقد قسم غري واحد من أهل العلم

ما رأينا مثل قرائنا هؤالء: ): االستهزاء الصريح؛ كالذي نزلت فيه اآلية وهو قوهلم: أحدمها
 ، أو حنو ذلك من أقوال املستهزئني. (أرغب بطوانً، وال أكذب ألسناً، وال أجنب عند اللقاء

اللسان، ومد  : غري الصريح: وهو البحر الذي ال ساحل له، مثل: الرمز ابلعني، وإخراجالثاين
أو عند األمر ابملعروف والنهي  ،^الشفة، والغمزة ابليد عند تالوة كتاب هللا أو سنة رسول هللا 

 عن املنكر. 
، ولو كانوا أقرب ^وجيب على كل مسلم أن يصارم املستهزئني بدين هللا ومبا جاء به الرسول 

َوَقْد نَ زََّل َعَلْيُكْم يف اْلِكَتاِب ﴿: ، لئال يكون منهم؛ كما قال هللا الناس إليه، وأن ال جيالسهم
ْعُتْم آاَيِت اَّللَِّ يُْكَفُر ِّبَا َوُيْستَ ْهَزُأ ِّبَا َفال تَ ْقُعُدوا َمَعُهْم َحَّتَّ ََيُوُضوا يف َحِديث    َغرْيِِه َأْن ِإَذا َسَِ

َ َجاِمُع اْلُمَناِفِقنَي َواْلَكافِ  يعا  ِإنَُّكْم ِإذا  ِمثْ ُلُهْم ِإنَّ اَّللَّ  .[141النساء: ]﴾ رِيَن يف َجَهنََّم مجَِ

                                                                                                                                                                                 
صاحبه  يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفراً، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبني أن االستهزاء ابهلل وآايته ورسوله كفر يكفر به=   

بعد إميانه، فدل على أنه كان عندهم إميان ضعيف، ففعلوا هذا احملرم الذي عرفوا أنه حمرم ولكن مل يظنوه كفراً وكان كفراً  
 .(كفروا به، فإهنم مل يعتقدوا جوازه

 .جمموعة التوحيد(، ومحد بن عتيق كما يف 115)ص  منهم اإلمام دمحم بن عبد الوهاب، كما يف حكم املرتد( 1)
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وهو جالس معهم مع رضاه ابجللوس معهم، فهو  ،ويستهزأ هبا مسع آايت هللا يكفر هبافمن 
 ﴾اْحُشُروا الَِّذيَن ظََلُموا َوَأْزَواَجُهمْ ﴿مثلهم يف اإلمث والكفر واخلروج عن اإلسالم؛ كما قال تعاىل: 

  ونظراءهم.شبهاءهم  أي:، [22الصافات: ]
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اقض إلاسالم  الناقض السابع من نو

 
السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به؛ كفر، والدليل ) :قال 

َنٌة َفال َتْكُفر﴿قول هللا:  َا َْنُْن ِفت ْ   (:[112البقرة: ] ﴾َوَما يُ َعلِ َماِن ِمْن َأَحد  َحَّتَّ يَ ُقوال ِإَّنَّ
 ما خفي ولطف مأخذه ودق. السحر يُطلق يف اللغة على

 . (أخفى من السحر)ومنه قول العرب يف الشيء إذا كان شديداً خفاؤه: 
 ومنه قول مسلم بن الوليد األنصاري:

نَـنَـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــَودَِّة بـَيـْ ـــــــــــــــــِت َعاَلَمـــــــــــــــــاِت اْلَم  َجَعْل

ـــــــْحرِ     َمَصـــــــاِئَد حَلْـــــــظ  مـــــــن َأْخَفـــــــى ِمـــــــَن السِّ

   
َهـــــــــا اْلَوْصـــــــــَل يف لِـــــــــنِي طَرْ  ـــــــــَأْعِرُف ِمنـْ  ِفَهـــــــــاَف

ـــــــــْزرِ    َهـــــــــا اهْلَْجـــــــــَر يف النَّظَـــــــــِر الشَّ  َوأَْعـــــــــِرُف ِمنـْ

   
 وتعريفه يف الشرع: ُعقٌد ورقى يتوصل هبا الساحر إىل استخدام الشياطني لتضر املسحور. 

 وقيل يف تعريفه غري ذلك. 
جامع مانع؛ لكثرة األنواع  اعلم أن السحر ال ميكن حدُّه حبدّ  ): ولكن قال الشنقيطي 

املختلفة الداخلة حتته، وال يتحقق قدر مشرتك بينها يكون جامعًا هلا مانعًا لغريها، ومن هنا 
 .(1)(اختالفاً متبايناً  هاختلفت عبارات العلماء يف حد

 الصرف والعطف:  :ومن السحر
 . فالصرف: صرف الرجل عما يهواه؛ كصرفه مثالً عن حمبة زوجته إىل بغضها

 والعطف: عمل سحري كالصرف، ولكنه يعطف الرجل عما ال يهواه إىل حمبته بطرق شيطانية. 
 والسحر حمرم يف مجيع شرائع الرسل. 

 
   

                                                           
 . (4/444)أضواء البيان  (1)
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 فصل

 
تتعلق ابلسحر عدة مسائل، نذكرها مع إردافها بشيء من أقوال العلماء؛ ألمهية هذا الباب، 

 اره يف غالب أقطار األرض.والنتش
 فنقول:

 املسألة األوىل: هل للسحر حقيقة؟ 
مل  على أن للسحر حقيقة، وإال ،[4الفلق: ] ﴾َوِمْن َشرِ  الن َّفَّاََثِت يف اْلُعَقدِ ﴿: قد دل قوله 

 أيمر هللا ابالستعاذة منه.
ُهَما َما يُ َفر ُِقوَن بِِه بَ نْيَ اْلَمْرِء َوَزْوِجهِ ﴿وكذلك قوله تعاىل:  ، فهذه [112البقرة: ] ﴾فَ يَ تَ َعلَُّموَن ِمن ْ

 اآلية تدل عل أن للسحر حقيقة تكون سبباً للتفريق بني املرء وزوجه. 
ُسحَر، حَّت إنه  ^أن النِب ): ومما يدل أيضًا على أن له حقيقة: حديث عائشة 

لُيخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، وأنه قال َلا ذات يوم: أَتين ملكان، فجلس أحدمها 
عند رأسي، واآلخر عند رجلي، فقال: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبَّه؟ قال: 

اإلمام أمحد  رواه. (لبيد ابن األعصم يف مشط ومشاطة، ويف جف طلعة يف بئر ذروان
 البخاري، ومسلم، وغريهم. و 

 وهذا القول هو قول أهل السنة، وعليه مجهور علماء املسلمني. 
ب والسنة، واستدلوا وذهب بعضهم إىل أنه ال حقيقة له، وهو مذهب املعتزلة املنعزلة عن الكتا

 .تسعى على احلقيقة، ومل يقل: [55طه: ] ﴾َُيَيَُّل ِإلَْيِه ِمْن ِسْحرِِهْم أَن ََّها َتْسَعى﴿: بقوله تعاىل
 وقالوا: إن السحر إمنا هو متويه وختيل وإيهام لكون الشيء ال حقيقة له، وأنه ضرٌب من الشعوذة! 

وهذا خالف ما تواترت به اآلاثر عن الصحابة والسلف، ) :(1)قال العالمة ابن القيم 
وما يعرفه عامة واتفق عليه الفقهاء وأهل التفسري واحلديث وأرابب القلوب من أهل التصوف، 

العقالء، والسحر الذي يؤثر مرضًا وثقاًل وحال  وعقدًا وحب ا وبغضًا وتزييفًا وغري ذلك من اآلاثر 

                                                           
 (. 222/  2بدائع الفوائد ) (1)
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 إخل كالمه.  (...موجود تعرفه عامة الناس
وهذا ال حجة فيه؛ ألان ال ننكر أن يكون )وقال القرطيب بعدما ذكر قول املعتزلة واستدالهلم: 

فمن ، السحر، ولكن ثبت وراء ذلك أمور جوَّزها العقل، وورد هبا السمع التخيل وغريه من مجلة
يُ َعلِ ُموَن النَّاَس السِ ْحَر ﴿: يعين: قوله تعاىل -لسحر وتعليمه ذلك ما جاء يف هذه اآلية من ذكر ا

َنٌة َفال َوَما أُْنِزَل َعَلى اْلَمَلَكنْيِ بَِباِبَل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما يُ َعلِ َماِن ِمْن َأحَ  َا َْنُْن ِفت ْ د  َحَّتَّ يَ ُقوال ِإَّنَّ
، ولو مل يكن له حقيقة؛ مل ميكن تعليمه، وال أخرب أهنم يعلمونه الناس، - اآلية [112البقرة: ] ﴾َتْكُفرْ 

 فدل على أن له حقيقة. 
 .[115األعراف: ] ﴾َوَجاُءوا ِبِسْحر  َعِظيم  ﴿وقوله تعاىل يف قصة فرعون: 

 . (اتفاق املفسرين على أن سبب نزوهلا ما كان من سحر لبيد بن األعصم وسورة الفلق، مع
إن هللا )قال ملا حل السحر:  ^وفيه أن النيب )مث قال:  - وقدمناه -مث ساق احلديث 

والشفاء إمنا يكون برفع العلة وزوال املرض، فدل على أن له حق ا وحقيقة، فهو مقطوع به  (شفاين
له عن وجوده ووقوعه، وعلى هذا أهل احلل والعقد الذين ينعقد هبم اإلمجاع، إبخبار هللا تعاىل ورسو 

 إخل. (...وال عربة مع اتفاقهم حبثالة املعتزلة وخمالفتهم أهل احلق
 املسألة الثانية: يف حكم الساحر: 

 يف الساحر: هل يكفر أم ال؟  اختلف العلماء 
َا ﴿ أنه يكفر؛ لقوله تعاىل: ظاهر كالم املصنف  َوَما يُ َعلِ َماِن ِمْن َأَحد  َحَّتَّ يَ ُقوال ِإَّنَّ

َنٌة َفال َتْكُفرْ  ومالك وأيب حنيفة، وعليه  ، وهو مذهب اإلمام أمحد [112البقرة: ] ﴾َْنُْن ِفت ْ
 اجلمهور. 

فإن وصف ما  ؟إىل أنه إذا تعلم السحر، يقال له: صف لنا سحرك وذهب الشافعي 
؛ فهو  - اببل من التقرب للكواكب، وأهنا تفعل ما يطلب منها مثل سحر أهل -يستوجب الكفر 

 كافر، وإن كان ال يصل إىل حد الكفر واعتقد إابحته، فهو كافر الستحالله احملرم، وإال فال. 
 التحقيق يف هذه املسألة هو التفصيل: ): وقال العالمة الشنقيطي 

إىل الكفر؛ فهو   ين وغري ذلك مما يؤدِّ الكواكب واجلفإن كان السحر مما يُعظم فيه غري هللا، ك
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كفر بال نزاع، ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت املذكور يف سورة البقرة؛ فإنه كفر بال نزاع؛  
 ﴾َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ الشََّياِطنَي َكَفُروا يُ َعلِ ُموَن النَّاَس السِ ْحرَ ﴿: كما دل عليه قوله تعاىل

َنٌة َفال َتْكُفرْ ﴿، وقوله تعاىل: [112البقرة: ] َا َْنُْن ِفت ْ البقرة: ] ﴾َوَما يُ َعلِ َماِن ِمْن َأَحد  َحَّتَّ يَ ُقوال ِإَّنَّ

، وقوله [112البقرة: ] ﴾َولََقْد َعِلُموا َلَمِن اْشتَ َراُه َما َلُه يف اآلِخَرِة ِمْن َخالق  ﴿، وقوله تعاىل: [112
 .[57طه: ] ﴾َحْيُث أََتى َوال يُ ْفِلُح السَّاِحرُ ﴿: تعاىل

وإن كان السحر ال يقتضي الكفر؛ كاالستعانة خبواص بعض األشياء من دهاانت وغريها؛ فهو 
 حرام حرمة شديدة، ولكنه ال يبلغ بصاحبه الكفر. 

اهـ كالمه  (تعاىل يف هذه املسألة اليت اختلف فيها العلماء (1)وهذا هو التحقيق إن شاء هللا
. 

ألنه مفسد يف األرض،  ؛التني جيب قتله على القول الصحيحالساحر على كال احلواعلم أن 
يفرق بني املرء وزوجه، وبقاؤه على وجه األرض فيه خطر كبري وفساد عظيم على األفراد 

ففي قتله قطع لفساده وإراحة للعباد والبالد من خبثه، وسيأيت إن شاء هللا أنه ليس  ،واجملتمعات
 ف يف قتل الساحر. بني الصحابة اختال

 املسألة الثالثة: يف قتل الساحر والساحرة:
 يف هذه املسألة على قولني:  قد اختلف العلماء 

 القول األول: وهو قول اجلمهور: إنه يقتل، وبه قال مالك وأمحد رمحهما هللا.
 . القول الثاين: إنه ال يقتل إال إذا عمل عمالً يبلغ به الكفر، وهو قول الشافعي 

 واحتج أصحاب القول األول أبدلة: 
قطين وغريهم من طريق إمساعيل بن مسلم املكي الرتمذي واحلاكم وابن عدي والدار منها ما رواه 

 .(حد الساحر ضربه ِبلسيف): ^عن احلسن عن جندب؛ قال: قال رسول هللا 

يضعف يف ال نعرفه مرفوعًا إال من هذا الوجه، وإمساعيل بن مسلم املكي )قال الرتمذي: 
 . (احلديث، والصحيح عن جندب موقوف

                                                           
 . (4/455)البيان  أضواء (1)
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 (،ليس بشيء) :وقال ابن معني (،منكر احلديث) :قلت: وإمساعيل بن مسلم: قال عنه أمحد
 . (متفق على تضعيفه)وقال الذهيب: 

أاتان كتاب عمر قبل موته )واستدلوا أيضًا مبا رواه أمحد وغريه بسند صحيح عن جبالة؛ قال: 
، وفرقوا بني كل ذي حمرم من اجملوس، - ورمبا قال سفيان: وساحرة -بسنة: أن اقتلوا كل ساحر، 

  .(1)احلديث (..واهنوهم عن الزمزة. فقتلنا ثالث سواحر.
 أهنا أمرت بقتل جارية هلا سحرهتا.  واستدلوا أيضاً مبا جاء عن حفصة 

 ،املوطأ وسنده منقطع، ورواه عبد هللا بن اإلمام أمحد يف املسائلوهذا األثر رواه مالك يف 
 والبيهقي عنها بسند صحيح، وصححه شيخ اإلسالم دمحم بن عبد الوهاب يف كتاب التوحيد. 

هو الصواب، وال يُعَلم لعمر وجندب وحفصة  - وهو قتل الساحر مطلقاً  -وهذا القول 
  اقتدوا ِبللذين من بعدي: )أنه قال:  ^خمالف من الصحابة، وقد جاء عن النيب

 ، وهذا حديث صحيح.(3)(إن هللا جعل اْلق على لسان عمر وقلبه)، وقال: (2)(أِب بكر وعمر
ال ): ^فاستدلوا بقول النيب  .وأما الذين قالوا: إن الساحر ال يقتل إذا مل يبلغ بسحره الكفر

فس ِبلنفس، والتارك لدينه املفارق حيل دم امرئ مسلم إال ِبحدى ثالث: الثيب الزاين، والن
 البخاري، ومسلم. رواه .(للجماعة

 ويف االستدالل به نظر من وجوه كثرية. 
للبيد بن األعصم، فهو خشية إاثرة الفتنة، وهللا أعلم، مع أن بعض  ^وأما عدم قتل النيب 

 ، والصواب أن الذمي واملسلم سواء يف قتلهم. (هذا خاص ابلذمي)العلماء قال: 
 املسألة الرابعة: حل السحر عن املسحور: 

 وهي النشرة. 
 حل السحر عن املسحور نوعان: ): قال العالمة ابن القيم 

                                                           
 واألثر أخرجه أيضاً أبو داود؛ فليعلم.  (،اقتلوا كل ساحر)ولكن يف بعض النسخ ليس فيه:  ،احلديث خمرج يف البخاري( 1)

 حتفة األحوذي(.  -142/  11(، والرتمذي )377/  5أمحد ) رواه( 2)

 .(حديث حسن صحيح غريب)حتفة األحوذي(، وقال:  - 157/ 1رواه الرتمذي )( 3)
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ال )حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه حيمل قول احلسن وهو:  أحدمها:
 له عن املسحور. حيل السحر إال ساحر(، فيتقرب الناشر واملنتشر إىل الشيطان مبا حيب، فيبطل عم

 . (النشرة ابلرقية والتعويذات واألدوية والدعوات املباحة؛ فهذا جائز والثاين:

قلت البن املسيب: رجل به طب أو يؤخذ )عن قتادة:  ما رواه البخاري يف صحيحه معلقاً أما 
ال أبس به، إمنا يريدون به اإلصالح، فأما ما ينفع، فلم ينه  :عن امرأته؛ أحيل عنه أو ينشر؟ قال

 .(عنه
أنه قال ملا  ^فهو حممول على نوع من النشرة ال حمذور فيه؛ ألن احلديث قد صح عن النيب 

وأبو داود من طريق أمحد عن ( 1)مسنده . رواه أمحد يف(هي من عمل الشيطان)ُسئل عن النشرة: 
، (به ^مسعت وهب بن منبه حيدث عن جابر عن النيب  :ن معقلحدثنا عقيل ب) :عبد الرزاق

 وسنده حسن.
فهذا جرم عظيم وخطأ كبري،  ،وأما الذهاب إىل السحرة والكهان واملنجمني والعرافني لسؤاهلم

من حديث حيىي بن سعيد  (2)ملا روى مسلم يف صحيحه ؛يرتتب عليه عدم قبول صالة أربعني ليلة
من أتى عرافا  )قال:  ^عن النيب  ^عن عبيد هللا عن انفع عن صفية عن بعض أزواج النيب 

 . (فسأله عن شيء مل تقبل له صالة أربعني ليلة
بسند صحيح  (3)ملا رواه احلاكم ؛^وأما إن سأهلم وصّدقهم فهو كافر مبا أنزل على نبينا دمحم 

من أتى عرافا  أو كاهنا  ) :^قال رسول هللا  :ودمحم عن أيب هريرة قالمن طريق عوف عن خالس 
 .(^ يقول فقد كفر مبا أنزل على دمحم فصدقه فيما

 
 

                                                           
(1 )(3/274.) 

(2) (2231). 

(3( )1/4). 
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 من أتى كاهنا  أو ساحرا  فصدقه مبا)بسند صحيح عن ابن مسعود موقوفًا  (1)وروى البزار
 .(^ يقول فقد كفر مبا أنزل على دمحم

 
   

                                                           
(1) (2/443). 
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اقض إلاسالمالناقض الثامن من   نو

 
َوَمْن ﴿ تعاىل:لدليل قوله مظاهرة املشركني ومعاونتهم على املسلمني، وا): قال 

ُهْم ِإنَّ اَّللََّ ال يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ  ُْم ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمن ْ  :([51املائدة: ] ﴾يَ تَ َوَلَّ
 ، أي: املناصرة.(املظاهرة)قوله: 

ومظاهرة املشركني ومعاونتهم على املسلمني فتنة عظيمة قد عمت فأعمت، ورزية رمت 
فأصمت، وفتنة دعت القلوب فأجاهبا كل قلب مفتون حبب املشركني، وال سيما يف هذا الزمن، 
الذي كثر فيه اجلهل، وقل فيه العلم، وتوفرت فيه أسباب الفنت، وغلب اهلوى واستحكم، 

 واآلاثر. وانطمست أعالم السنن 
وعندي أن هذا كله بسبب اإلعراض عن تعلم العلوم الشرعية، واإلقبال على تعلم العلوم 

عاد املعروف منكراً، واملنكر معروفاً، نشأ على هذا  !اليواننية والفلسفية، فال حول وال قوة إال ابهلل
له، إن طلب الصغري، وهرم عليه الكبري، فصاحب احلق اليوم غريب بني الناس، غريب بني أه

مساعداً، مل جيده، وإن طلب صاحب سنة، مل حيصله إال بكلفة ومشقة، استحكمت غربة 
 الذين يصلحون ما أفسد الناس. !اإلسالم، وعاد اإلسالم غريباً كما بدأ، فطوىب للغرابء

التحذير من مظاهرة املشركني على املسلمني ومعاونتهم؛ ألن مظاهرهتم ردة عن ( 1)ومن ذلك
 .اإلسالم

وقد ُسئل العالمة عبد هللا بن عبد اللطيف عن الفرق بني املواالة والتويل؟ فأجاب أبن التويل: 
 . (وإعانتهم ابملال والبدن والرأي ،كفر خيرج عن امللة، وهو كالذَّبِّ عنهم)

ولو أن املسلمني صاروا يدًا واحده على هؤالء الطغاة اجملرمني، وتناصروا فيما بينهم وتعاونوا، 
ار لإلسالم واملسلمني شأن غري ما حنن فيه اآلن، ولصار الكفار أذالء، يدفعون اجلزية كما كانوا لص

 .وألصحابه عن يد وهم صاغرون ^يدفعوهنا للنيب 

 

                                                           
 أي: اإلصالح.  (1)
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مث اعلم أنَّ إعانة الكفار تكون بكل شيء يستعينون به ويتقوون به على املسلمني من َعَدد  
 وُعَدد. 
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اقض إلاسالمالناقض التاسع من   نو

 
كما وسع  ̂ من اعتقد أن بعض الناس يسعه اخلروج عن شريعة دمحم ) :قال 

 :(فهو كافر ؛اخلضر اخلروج عن شريعة موسى 
َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيما  فَاتَِّبُعوُه َوال تَ تَِّبُعوا السُُّبَل ﴿وذلك لتضمنه تكذيب قول هللا تعاىل: 

 .[153األنعام: ]﴾ َعْن َسِبيِلهِ فَ تَ َفرََّق ِبُكْم 
خط لنا ) :قال وأخرج أمحد وأبو داود والطيالسي والدارمي وغريهم عن ابن مسعود 

مث خط خطوطًا عن ميينه وعن مشاله، مث قال:  (هذا سبيل هللا)خط ا، مث قال:  ^رسول هللا 
َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ﴿، مث قرأ: (هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه)

وأخرجه احلاكم  .([153األنعام: ] ﴾ُمْسَتِقيما  فَاتَِّبُعوُه َوال تَ تَِّبُعوا السُُّبَل فَ تَ َفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلهِ 
 .(صحيح اإلسناد)وقال: 

، أو ظن االستغناء عنها؛ فقد خلع ربقة اإلسالم من ^فمن رغب اخلروج عن شريعة دمحم 
 عنقه. 

)ابب  يف فضل اإلسالم اباًب عظيماً، فقال: وقد بوب اإلمام دمحم بن عبد الوهاب 
 .(اء مبتابعة الكتاب عن كل ما سواهوجوب االستغن

، وعدم اخلروج عن طاعته، بل إن اخلروج عن ^وال شك أن الكتاب أيمران مبتابعة الرسول 
 عن أيب هريرة  البخاري طاعته من األسباب املوجبة للنار؛ كما يف مسند أمحد وصحيح

. قالوا: ومن أيىب اي رسول هللا؟ (كل أميت يدخلون اْلنة؛ إال من أىب): ^قال: قال رسول هللا 
 . (من أطاعّن دخل اْلنة ومن عصاين فقد أىب)قال: 

َياان  ِلُكلِ  َشْيء  ﴿قوله تعاىل:  مث ساق الشيخ   [47النحل: ] ﴾َونَ زَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِب ْ
 اآلية.

ورقة من التوراة،  : أنه رأى يف يد عمر بن اخلطاب ^روى النسائي وغريه عن النيب 



41 

 

 

أمتهوكون اي ابن اخلطاب؟! لقد جئتكم ّبا بيضاء نقية، ولو كان موسى حيًّا، )فقال: 
فقال  .(ولو كان موسى حيًّا، ما وسعه إال اتباعي)ويف رواية:  .(واتبعتموه، وتركتموين، لضللتم

، وابإلسالم ديناً، ومبحمد نبي ا)مر: ع  . (رضيت ابهلل راب 
 واألدلة على هذا كثرية.  ،^وهذا احلديث نص على أنه ال يسع أحداً اخلروج عن شريعة دمحم 

أعلم الناس ابهلل، وأقوى الناس إمياانً؛ ما كانوا يعرفون غري اتباعه  وملا كان الصحابة 
واحرتامه وتوقريه واتباع النور الذي أنزل إليه، وما ذاك إال ألن هللا اصطفاهم لصحبة نبيه؛ فقد 

إن هللا نظر )قال:  عبد هللا بن مسعود  أخرج اإلمام أمحد والبزار وغريمها بسند حسن عن
خري قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، مث نظر  ^فوجد قلب دمحم  يف قلوب العباد،

 ،يف قلوب العباد، فوجد قلوب أصحابه خري قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه
 .(ءفما رأى املسلمون حسناً؛ فهو عند هللا حسن، وما رأوا سيئاً؛ فهو عند هللا سي

 ع الناس طاعته، فمنهم من أطاع، ومنهم من عصى. وافرتض هللا على مجي
 وانقسمت األمة إىل قسمني: 

 أمة إجابة، وهم الذين أطاعوه واتبعوا النور الذي معه.  -أ 
 وأمة دعوة، وهم الذين استكربوا عن طاعته ومتابعته.  -ب

 ومن هؤالء من يظن أن االستمساك) :(1)بعد كالم سبق يخ اإلسالم ابن تيمية قال ش
ابلشريعة أمراً وهنيًا إمنا جيب عليه ما مل حيصل له من املعرفة أو احلال، فإذا حصل له؛ مل جيب عليه 

أن ميشي مع احلقيقة الكونية القدرية، أو يفعل  االستمساك ابلشريعة النبوية، بل له حينئذ   حينئذ  
منهم من يعاقب  مبقتضى ذوقه ووجده وكشفه ورأيه؛ من غري اعتصام ابلكتاب والسنة، وهؤالء

بسلب حاله حىت يصري منقوصاً عاجزاً حمروماً، ومنهم من يعاقب بسلب الطاعة حىت يصري فاسقاً، 
ومنهم من يعاقب بسلب اإلميان حىت يصري مرتداً منافقًا أو كافراً معلناً، وهؤالء كثريون جد ا، وكثري 

 . (من هؤالء حيتج بقصة موسى واخلضر
وأما احتجاجهم بقصة موسى واخلضر، فيحتجون هبا )ورقة: بعد هذا الكالم ب وقال 

                                                           
 التصوف(. - 414/  11الفتاوى ) (1)
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 على وجهني: 
 -أن يقولوا: إن اخلضر كان مشاهدًا اإلرادة الرابنية الشاملة واملشيئة اإلهلية العامة  أحدمها:

وهو من  .فلذلك سقط عنه املالم فيما خالف فيه األمر والنهي الشرعي - وهي احلقيقة الكونية
عظيم اجلهل والضالل، بل من عظيم النفاق والكفر؛ فإن مضمون هذا الكالم: أن من آمن 

وهذا كفر جبميع كتب هللا ورسوله  ،شيء؛ مل يكن عليه أمر وال هني لابلقدر، وشهد أن هللا رب ك
 إخل.  .وما جاؤوا به من األمر والنهي..

فإن من هؤالء من يظن أن من األولياء من يسوغ له اخلروج عن الشريعة  وأما الوجه الثاين:
النبوية كما ساغ للخضر اخلروج عن متابعة موسى، وأنه قد يكون للويل يف املكاشفة واملخاطبة ما 

إما  -يستغين به عن متابعة الرسول يف عموم أحواله أو بعضها، وكثري منهم يفضل الويل يف زعمه 
 على النيب؛ زاعمني أن يف قصة اخلضر حجة هلم.  - بعض الوجوه مطلقاً وإما من

وكل هذه املقاالت من أعظم اجلهاالت والضالالت، بل من أعظم أنواع النفاق واإلحلاد 
جلميع الناس؛  ^والكفر، فإنه قد ُعلم ابالضطرار من دين اإلسالم أن رسالة دمحم بن عبد هللا 

لمائهم وعامتهم، وأهنا ابقية دائمة إىل يوم القيامة، بل عامة عرهبم وعجمهم، وملوكهم وزهادهم؛ وع
ما يشرعه  ةاخلروج عن متابعته وطاعته ومالزمالثقلني اجلن واإلنس، وأنه ليس ألحد من اخلالئق 

ألمته من الدين، وما سنه هلم من فعل املأمورات وترك احملظورات، بل لو كان األنبياء املتقدمون قبله 
 . (يهم متابعته ومطاوعتهأحياء؛ لوجب عل
بن مرمي إذا نزل حاديث الصحيحة: أن املسيح عيسى بل قد ثبت ابأل): إىل أن قال 

 .^من السماء؛ فإنه يكون متبعاً لشريعة دمحم بن عبد هللا 

 جيب اتباعه ونصره على من يدركه من األنبياء؛ فكيف مبن دوهنم؟!  ^فإذا كان 

اإلسالم أنه ال جيوز ملن بلغته دعوته أن يتبع شريعة رسول غريه؛  بل مما يُعلم ابالضطرار من دين 
 . (فإذا مل جيز اخلروج عن شريعته إىل شريعة رسول فكيف ابخلروج عنه والرسل.. ،كموسى وعيسى

ومما يبني الغلط الذي وقع هلم يف االحتجاج بقصة موسى واخلضر على خمالفة )إىل أن قال: 
مل يكن مبعواًث إىل اخلضر، وال أوجب هللا على اخلضر متابعته  الشريعة: أن موسى 

اي موسى! إين على علم من علم هللا )وطاعته، بل قد ثبت يف الصحيحني أن اخلضر قال له: 
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، وذلك أن دعوة موسى  (علمنيه هللا ال تعلمه، وأنت على علم من علم هللا علمكه هللا ال أعلمه
 كانت خاصة. 

: أنه قال فيما فضله هللا به على األنبياء؛ ^من غري وجه عن النيب  وقد ثبت يف الصحاح
 .(كان النِب يبعث إىل قومه خاصة، وبعثت إىل الناس عامة)قال: 

شاملة جلميع العباد، ليس ألحد اخلروج عن متابعته وطاعته، وال استغناء عن  ^فدعوة دمحم 
؛ مستغنيًا عنه مبا علمه هللا، وليس رسالته، كما ساغ للخضر اخلروج عن متابعة موسى وطاعته

ومن  .ألحد ممن أدركه اإلسالم أن يقول حملمد: إنين على علم من علم هللا علمنيه هللا ال تعلمه
 ^سوغ هذا، أو اعتقد أن أحدًا من اخللق الزهاد والعباد أو غريهم له اخلروج عن دعوة دمحم 

 يف الكتاب والسنة أكثر من أن تذكر هنا. ومتابعته؛ فهو كافر ابتفاق املسلمني، ودالئل هذا 
وقصة اخلضر ليس فيها خروج عن الشريعة، وهلذا؛ ملا بني اخلضر ملوسى األسباب اليت فعل 

، ولو كان ما فعله اخلضر خمالفًا لشريعة موسى، ملا ألجلها ما فعل؛ وافقه موسى، ومل خيتلفا حينئذ  
 ان الشايف يف هذه املسألة العظيمة. ، وفيه البياهـ املقصود من كالمه  (..وافقه.

وهبذا يتنب أنه ال جيوز ألحد أن يدعي اخلروج عن شريعة دمحم، كما يدعيه غالة الصوفية، 
أي: العلم واملعرفة، وجيوزون  :[77احلجر: ] ﴾َواْعُبْد رَبََّك َحَّتَّ أيَْتَِيَك اْلَيِقنيُ ﴿ويفسرون قوله تعاىل: 

، ويسقطون عنه التكاليف، وهذا كفر ^ملن حصل عنده علم ومعرفة اخلروج عن شريعة دمحم 
 وخروج عن اإلسالم ابتفاق العلماء. 

 وما أحسن ما قاله العالمة ابن القيم يف نونيته:
 فــــــــــالكفر لـــــــــــيس ســـــــــــوى العنـــــــــــاد ورد مـــــــــــا

 جــــــــــــــــاء الرســــــــــــــــول بــــــــــــــــه لقــــــــــــــــول فــــــــــــــــالن  

   
 لعلــــــــــــــــــك هكــــــــــــــــــذا دون الــــــــــــــــــيتفــــــــــــــــــانظر 

 قــــــــــــــــــــــــد قاهلــــــــــــــــــــــــا فتبــــــــــــــــــــــــوء ابخلســــــــــــــــــــــــران  

   
 !فاهلل املستعان !شريعته ابلكلية؟ ما جاء به الرسول كفراً، فكيف ابخلروج عن فإذا كان ردُّ 
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اقض إلاسالم  الناقض العاشر من نو

  
 :ال يعمل به، والدليل قوله تعاىلاإلعراض عن دين هللا تعاىل؛ ال يتعلمه، و ) : قال

َتِقُمونَ ﴿ َها ِإانَّ ِمَن اْلُمْجرِِمنَي ُمن ْ  :([22]السجدة:  ﴾َوَمْن َأْظَلُم َمَّْن ذُكِ َر ِِبايِت رَبِ ِه مثَّ َأْعَرَض َعن ْ
واملراد ابإلعراض الذي هو انقض من نواقض اإلسالم: هو اإلعراض عن تعلم أصل الدين الذي 

ألن هذا قد ال يقوم به إال العلماء وطلبة  الدين؛به يكون املرء مسلماً، ولو كان جاهاًل بتفاصيل 
 العلم.

وقد ُسئل العالمة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن عن اإلعراض الذي هو انقض 
 من نواقض اإلسالم؟

إن أحوال الناس تتفاوت تفاواتً عظيماً، وتفاوهتم حبسب درجاهتم يف اإلميان إذا كان )فأجاب: 
أصل اإلميان موجوداً، والتفريط والشرك إمنا هو فيما دون ذلك من الواجبات واملستحبات، وأما إذا 
عدم األصل الذي يدخل به يف اإلسالم، وأعرض عن هذا ابلكلية؛ فهذا كفر إعراض، فيه قوله 

َوَمْن ﴿تعاىل: ، وقوله [127]األعراف:  اآلية ﴾ْنسِ َوَلَقْد َذرَْأاَن ِْلََهنََّم َكِثريا  ِمَن اْلِْنِ  َواإلِ ﴿: تعاىل
 .([124]طه:  اآلية ﴾َأْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإنَّ َلُه َمِعيَشة  َضْنكا  

كفر إال فتبني من كالم الشيخ أن اإلنسان ال ي)قال الشيخ العالمة سليمان بن سحمان: 
ابإلعراض عن تعلم األصل الذي يدخل به اإلنسان يف اإلسالم، ال برتك الواجبات 

 . (1)(واملستحبات
، (وأما الكفر األكرب؛ فخمسة أنواع)يف مدارج السالكني:  وقال العالمة ابن القيم 

وال يكذبه، وأما كفر اإلعراض، فأنه يُعرض بسمعه وقلبه عن الرسول؛ ال يصدقه )فذكرها، مث قال: 
 .اهـ كالمه (إىل ما جاء به البتة يوال يواليه وال يعاديه، وال يصغ

ومن هذا البيان ملعىن اإلعراض يتبني لك حكم كثري من عباد القبور يف زماننا هذا وقبله؛ فإهنم 
إعراضًا كلي ا أبمساعهم وقلوهبم، ال يصغون لنصح انصح وإرشاد  ^معرضون عما جاء به الرسول 

                                                           
 (. 423 - 422/  11الدرر السنية ) (1)
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األحقاف: ] ﴾َوالَِّذيَن َكَفُروا َعمَّا أُْنِذُروا ُمْعِرُضونَ ﴿: قال تعاىل، فمثل هؤالء كفار إلعراضهممرشد، 

3]. 
وال يقال: إهنم جهال فال يكفرون جلهلهم؛ ألنه يقال: إن اجلاهل إذا بـُنيِّ له خطؤه؛ انقاد 
للحق، ورجع عن الباطل، وهؤالء مصرون على عبادهتم األواثن، وال يصغون لكالم هللا وال لكالم 

ويصدون عن إرشاد الناصحني صدوداً، ولعلهم يتعرضون ابألذى ملن أنكر عليهم  ،^رسوله 
َوَمْن َأْظَلُم ﴿تعاىل: قال ، م احلجة؛ فال عذر هلم سوى العناديلهم وفجورهم، فقد قامت عليهأابط

َتِقُمونَ  َها ِإانَّ ِمَن اْلُمْجرِِمنَي ُمن ْ َر ِِبايِت رَبِ ِه مثَّ َأْعَرَض َعن ْ  .[22السجدة: ] ﴾َمَّْن ذُكِ 
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 حكم الهازل والجاد والخائف واملكره

 
وال فرق يف مجيع هذه )ملا ذكر هذه النواقض العشرة، قال بعدها:  مث إن املصنف 

 :(، إال املكره(1)النواقض بني اَلازل واْلاد واخلائف
َمْن َكَفَر ِِبَّللَِّ ِمْن بَ ْعِد ِإَيَانِِه إال َمْن ُأْكرَِه َوقَ ْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ﴿ :ودليل العذر ابإلكراه: قوله تعاىل

النحل: ] ﴾َمْن َشَرَح ِِبْلُكْفِر َصْدرا  فَ َعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن اَّللَِّ َوََلُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ ِِبأِلَيَاِن َوَلِكْن 

115]. 
فإن هذا  .إكراهواإلكراه يكون ابلقول والفعل؛ خالفًا ملن قال: إن األفعال ال يكون فيها 

 خالف ظاهر اآلية.
 . (وأكثر ما يكون وقوعا   ،وكلها من أعظم ما يكون خطرا  ): مث قال الشيخ 

 
   

 

                                                           
 أي: خوف املال واجلاه؛ كما سيأيت عن املصنف فيما سننقله عنه إن شاء هللا. ( 1)
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 خاتمة

 
يف كشف الشبهات؛ فإنه كالم،  وخنتم هذا الشرح مبا قال الشيخ دمحم بن عبد الوهاب 

علم دينهم، وما عظيم، يبني ما تقدم ويزيل اللبس واإلشكال، لكثرة الواقعني فيه؛ إلعراضهم عن ت
 أوجب هللا عليهم.

ال خالف أن التوحيد البد أن يكون ابلقلب واللسان والعمل، فإن اختل ): قال 
 شيء من هذا؛ مل يكن الرجل مسلماً. 

فإن عرف التوحيد ومل يعمل به؛ فهو كافٌر معانٌد؛ كفرعون وإبليس وأمثاهلما، وهذا يغلط فيه  
نقدر أن نفعله، كثرٌي من الناس؛ يقولون: هذا حق، وحنن نفهم هذا، ونشهد أنه احلق، ولكنا ال 

أو غري ذلك من األعذار، ومل يدر املسكني أن غالب  ،وال جيوز عند أهل بلدان؛ إال من وافقهم
اْشتَ َرْوا ِِبايِت اَّللَِّ ََثَنا  ﴿ تعاىل:لشيء من األعذار؛ كما قال أئمة الكفر يعرفون احلق ومل يرتكوه إال 

  .[145البقرة: ] ﴾يَ ْعرُِفونَُه َكَما يَ ْعرُِفوَن أَبْ َناَءُهمْ ﴿وغري ذلك من اآلايت؛ كقوله:  ،[7التوبة: ] ﴾َقِليال  
فإن عمل ابلتوحيد عماًل ظاهرًا وهو ال يفهمه أو ال يعتقده بقلبه؛ فهو منافق، وهو شر من 

 . [145نساء: ال] ﴾ِإنَّ اْلُمَناِفِقنَي يف الدَّْرِك اأَلْسَفِل ِمَن النَّارِ ﴿الكافر اخلالص: 
املسألة مسألة كبرية طويلة، تتبني لك إذا أتملتها يف ألسنة الناس، ترى من يعرف احلق  هوهذ

 ،ال ابطناً  ة  ألحد، وترى من يعمل به ظاهراً أو مدارا (1)خلوف نقص دنيا أو جاه ؛ويرتك العمل به
 فإذا سألته عما يعتقد بقلبه؛ فإذا هو ال يعرفه.

 ولكن عليك بفهم آيتني من كتاب هللا: 
 .[55التوبة: ] ﴾ال تَ ْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُُتْ بَ ْعَد ِإَيَاِنُكمْ ﴿ تعاىل:قوله  أوالمها:

كفروا بسبب كلمة قالوها على  ̂ فإذا حتققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول 
وجه املزح واللعب؛ تبني لك أن الذي يتكلم ابلكفر أو يعمل به خوفًا من نقص مال  أو جاه أو 

                                                           
فرتى من حيارب أهل التوحيد واالتباع ويتقرب إىل  !وقد وهللا وصل األمر إىل ما هو أعظم من ذلك ،وهذا كثري يف زماننا ( 1)

يظهر التأسف على من انبذ أعداء هللا ومع ذلك يزعم اإلميان و  !عنه الرشاء الئال يقطعو  ؛أسياده بذمهم وشكايتهم
  !فاهلل املستعان !فقد مجع مع النفاق التفريط يف التوحيد وإمهال حقوقه !وتقرب إىل هللا مبقتهم
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 مداراة ألحد أعظم ممن يتكلم بكلمة ميزح هبا. 
ُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِِبأِلَيَاِن َمْن َكَفَر ِِبَّللَِّ ِمْن بَ ْعِد ِإَيَانِِه إال َمْن ُأْكرَِه َوقَ لْ ﴿: : قوله تعاىلواآلية الثانية

َذِلَك أِبَن َُّهُم اْسَتَحبُّوا  * َوَلِكْن َمْن َشَرَح ِِبْلُكْفِر َصْدرا  فَ َعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن اَّللَِّ َوََلُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 
نْ َيا َعَلى اآلِخَرةِ   .[112 -115النحل: ] ﴾اْْلََياَة الدُّ

مع كون قلبه مطمئناً ابإلميان، وأما غري هذا؛ فقد كفر بعد فلم يعذر هللا من هؤالء إال من أكره 
إميانه، سواء فعله خوفاً أو طمعاً أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشريته أو ماله أو فعله على 

 وجه املزح أو لغري ذلك من األغراض؛ إال املكره؛ فاآلية تدل على هذا من وجهني: 
إال املكره، ومعلوم أن اإلنسان ال يكره إال  فلم يستثن هللا تعاىل ﴾ُأْكرِهَ إال َمْن ﴿: قوله: األول

 على الكالم أو الفعل، وأما عقيدة القلب؛ فال يكره عليها أحد.
نْ َيا َعَلى اآلِخَرةِ ﴿: : قوله تعاىلالثاين فصرح أن هذا الكفر  ﴾َذِلَك أِبَن َُّهُم اْسَتَحبُّوا اْْلََياَة الدُّ

بسبب االعتقاد أو اجلهل أو البغض للدين أو حمبة الكفر، وإمنا سببه أن له يف ذلك  والعذاب مل مين
 .(حظ ا من حظوظ الدنيا، فآثره على الدين، وهللا سبحانه أعلم

 
   



47 

 

 

 ملحق

 
إذا علم ما تقدم من النواقض اليت حتبط األعمال وجتعل صاحبها من اخلالدين يف النار، فليعلم 
أن املسلم قد يقول قواًل أو يفعل فعاًل قد دل الكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة على أنه كفر 

 ل بعينه. ورده عن اإلسالم، ولكن ال تالزم عند أهل العلم بني القول أبن هذا كفر وبني تكفري الرج
فليس كل من فعل مكفراً حكم بكفره؛ إذ القول أو الفعل قد يكون كفراً، لكن ال يطلق الكفر 

موانعه؛  يعلى القائل أو الفاعل إال بشرطه؛ ألنه ال بد أن تثبت يف حقه شروط التكفري، وتنتف
 َ وقد  ، له؛ رجعفاملرء قد يكون حديث عهد إبسالم، وقد يفعل مكفراً وال يعلم أنه مكفر، فإذا بـُنيِّ

 .من املوانع اليت متنع من التكفريوغري ذلك  ،ينكر شيئاً متأوالً أخطأ بتأويله
وهذا أصل عظيم، جيب تفهمه واالعتناء به؛ ألن التكفري ليس حق ا للمخلوق، يكفر من يشاء 

ّفره على وفق هواه، بل جيب الرجوع يف ذلك إىل الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل، فمن ك
 !فالهللا ورسوله، وقامت عليه احلجة؛ فهو كافر، ومن ال 

أسرف رجل على )قال:  ^عن النيب  ويف الصحيحني وغريمها عن أيب هريرة 
؛ فأحرقوين،  اسحقوين، مث ذروين مث نفسه، فلما حضره املوت؛ أوصى بنيه؛ فقال: إذا أان ُمتُّ

ففعلوا ). قال: (!ليعذبّن عذاِب  ما عذبه أحدا   يف الريح يف البحر، فو هللا، لئن قدر عليَّ رِب؛
 !ما أخذت. فإذا هو قائم، فقال له: ما ْحلك على ما صنعت؟ يأد :ذلك به، فقال لألرض
 .(فغفر له بذلك - ُمافتك :أو قال - !فقال: خشيتك اي رب

 فهذا رجل شك يف قدرة هللا ويف إعادته): (1)يف الفتاوى قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
إذا ُذّرِي، بل اعتقد أنه ال يُعاد، وهذا كفر ابتفاق املسلمني، لكن كان جاهاًل ال يعلم ذلك، وكان 

احلريص على متابعة الرسول  ،مؤمناً خياف هللا أن يعاقبه، فغفر له بذلك، واملتأول من أهل االجتهاد
 .(، أوىل ابملغفرة من مثل هذا^
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وحقيقة األمر يف ذلك: أن القول قد يكفر كفراً، ) :(1)يف املسائل املاردينية وقال 
فيطلق القول بتكفري صاحبه، فيقال: من قال كذا؛ فهو كافر، لكن الشخص املعني الذي قاله ال 

 . (حيكم بكفره حىت تقوم عليه احلجة اليت يكفر اتركها
لك األمر التفريق بني تكفري الفعل وبني تكفري الفاعل، وكذ :واحلاصل أن مذهب أهل التحقيق

ليس كل من فعل ف ،هناك فرق بني تبديع القول أو الفعل وبني تبديع القائل أول الفاعل ؛يف التبديع
 بدعة صار مبتدعاً.

مذهبهم وهذه طريقتهم،  هذا ومن نظر يف سرية السلف؛ عرف حقيقة هذا القول، وعلم أن
اخللق، ملا خصهم هللا به ورأى ما هم عليه من العدل واإلنصاف وقول احلق واحلرص على هداية 

من العلم النافع والعمل الصاحل، وهذا هو الواجب على مجيع اخللق: أن يكون قصدهم بيان احلق 
 .وإزهاق الباطل مع العدل واإلنصاف؛ ليكون الدين كله هلل

 واحلمد هلل رب العاملني.
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