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 مقدمة
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على النيب اهلادي األمني، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

 أما بعد:

، وهو  اللوة يف جملة صوو  اههواد  1 فرحان بن مشهور الرويليقد كتبها الشيخ  االعتقادملسائل يف  فهذا جمموع  
 يم القاعدة يف جزيرة العرب.الصادرة عن تنظ

 جبمعها يف ملف واحد. ونظراً ألمهيتها قمنا

ينصوور الاهوودين يف كوول م ووان وأن ينووتقم هلووم  وون آكاهووم  نووه و  كلوو  أن  ،نسوو ا اهلل العظوويم، رب العووري ال وورم
 والقادر عليه.
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 (011نواقض اإلسالم الـ)
 

، وتوووه م كثووري  موون النوواس أنع هووذا العوودد موو خوك  عوون حصوور  واسووتقراء  “نووواقض اإلسووالم العشوورة”اعتوواد النوواس عبووارة 
 .  .للنواقض، وأنعه جامع  مانع  ل ل ما ينقض اإلسالم

ه علوى عشورةن نوواقضا  وا كثور يف أراد أن يُنبِّو“ نوواقض اإلسوالم”واإلمام حممود بون عبود الوهواب حوني صونف رسوالته 
)وك نعووه  (1) . وفوويهم موون نووواقض اإلسووالم أكثووُر موون مائووةن نوواقض  ..، و الع فقوود قوواا يف بعووض رسووائله.زماننووه واشووتهر

 يتحد ث عن احل وما  املسمعاة باإلسالميعة اليوم !(.

وحتود ث كثوري  مون أهول العلوم عون  ،“حكـم المردـد  ”وقد حتد ث أهل العلم عن النوواقض يف كتوب الفقوه، يف أبوواب 
النوواقض متفرِّقووًة يف موااووعها، فووالنواقض املتعلقووة باألمسوواء والصووفا  مفصعوولة  يف كتووب االعتقوواد هماعووة موون السوولف 
ووا موون كتووب  وأئمووة أهوول السوونة  وون بعوودهم، والنووواقض املتعلقووة بتوحيوود األلوهيعووة والعبووادةن، موجووودة  بتفصوويل  يف مظا ِّ

  بعض كتب شيخ اإلسالم ابن تيميعة ك تاب االستغاةة يف الردِّ على الب ريِّ وغرينه.التفسري، ويف

ومل ووا ابُتلوو  املسوولمون يف وقووحم اإلمووام حمموود بوون عبوود الوهوواب وموون بعووده موون العلموواء األئمووة بانتشووار الشوورك وعبووادة 
مووون دون اهلل كووان لحمموووام حمموودن بووون عبووود  الُقبووور ودعائهوووا والنووذر والوووذبح هلووا واالسوووتغاةة هبووا، وبووواملعظعمني املعبووودين

 الوهاب ومن بعده كتب ورسائل كثرية  يف كل .

وكلُّ طبقة  من أهل العلم اعتنحم مبا عمعحم به الفتنة يف زمنها، فتجُد السلفا عند ظهورن بدعةن خلوقن القورآنن وجحوود 
 كلو  مصونفا  كثورية ، منهوا رد الودارم  صفة ال الم هلل، بي نوا هذا األمر وأواحوا مناقضته لحمسوالم، وكوان هلوم يف

حممووود بووون سوووعيد علوووى بشووور  املريسووو  العنيووود، ومنهوووا خلوووق أفعووواا العبووواد للب ووواري، وغوووري كلووو ، وعنووود انتشوووار فتنوووة 
املت لمني وعمومها ديار املسولمني يف القورن السوادس انوا  هلوا شويخ اإلسوالم ابون تيميوة وابون القوي م وغوريهم وأحيووا 

ان عليووه الصووحابة يف هووذه املسووائل، وت لووم شوويخ اإلسووالم يف مسووائل موون توحيوود األلوهيووة مووذهب السوولف ومووا كوو
والنووواقض املتعل قووًة بووه وكووان هلووا شوو ء  موون االنتشووار يف صووفوف اههلووة والعوووامِّ يف األعوومِّ األغلووب، وكووان لووه يف كلوو   

 كالم مفر ق، وكتاب الرد على الب ري.
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بعود األلوف خورج اإلموام حممود بون عبود الوهواب، وبوني تلو  النوواقض يف وملا عمحم هذه الفتنة وانتشر  واستشر  
ووة وال فايووة، وفصعوول تالميووذه موون بعووده  مصوونفا  عديوودة  ةتصوورة  بي نووة ، ال ت وواد  وود مثلهووا يف اإلاوواز والبيووانن واحلجع

 وتالميذهم تل  املسائل يف مصنفا  كثرية  منشورة .

الويت ككوور فيهووا أمووورًا عشورًة موون النووواقض املنتشوورة يف عصووره، “ قض اإلسووالمنوووا”وكوان  ووا كتبووه اإلمووام تلو  الرسووالة 
 وسنعرض هلا على اإلااز يف أعداد  قادمة  بإكن اهلل عزع وجلع.
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 الشرك في عبادة اهلل الناقض األول:
 

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، أما بعد:

ا لعبادتووه وحووده ال شووري  لووه، وجعوول أسوواس الوودين وقوامووه كلمووة ال  لووه  ال اهلل، ولشووهادة فقوود خلووق اهلل اخللووق مجيًعوو
التوحيوود ركنووان: اإلةبووا  والنفوو ، ف وول مووا ا وورم بووه  ةبووا  األلوهيووة هلل موون فعوول أو قوووا  أو اعتقوواد  منوواقض  لحم ووان 

ا كلُّ ما ا ورم بوه نفو  األلوهيوة عون غوري اهلل باهلل وعبادته، أو ترك ملا ال يصح اإلةبا   ال به كرتك مجيع العمل، وكذ
 من صرفها ملعبود  سواه، كل ما كان من كل  مس   ناقًضا من نواقض اإلسالم.

الشورك يف عبوادة اهلل فقواا رمحوه  وأول النواقض التي ذكرها اإلمام محمد بن عبد الوهاب فـي رسـالة النـواقض:
ووِن - تعوواىل -األوا: الشوورك يف عبووادة اهلل: قوواا اهلل ”اهلل:  : ) ننع اللعووها ال يواِغفنووُر أاِن ُيِشووراكا بنووهن وايواِغفنووُر ماووا ُدونا كالنوو ا لنما

وِن أاِنصاوار (، ومنوه الوذبح لغوري اهللياشااُء(، ) ننعُه ماِن ُيِشرنِك بناللعهن فواقاِد حارعما اللعُه عالاِيهن اهِانعةا واماِ وااُه النعواُر واماوا لنلظعوالنمننيا  ،   من
والشوورك يف عبووادة اهلل  خووالا بووركن النفوو  موون شووهادة أن ال  لووه  ال اهلل، فموون أشوورك “ كموون يووذبح للجوون أو للقووا

 فقد جعل مع اهلل  هلًا آخر ومل ينفن الشري  عن اهلل عزع وجلع.

 وتوحيد اهلل ينقسم قسمني: 

موا اخوتب بوه مون األمسواء والصوفا  واألفعواا، أي يف معرفة اهلل عوزع وجولع وأن يثبوحم هلل  دوحيد المعرفة واإلثبات:
 ويُنفى كل  عن غري اهلل، وهو توحيد الربوبية ويدخل فيه توحيد األمساء والصفا .

وهو أفعاا العبد بقلبه وجوارحه وأقواله مون العبوادا  الويت يصورفها هلل عوزع وجولع ويقصوده  ودوحيد الطلب والقصد:
 هبا، وال يصرف شيًئا منها لغري اهلل.

وي ووون الشوورك تبًعووا لووذل  قسوومني: شووركاً يف الربوبيووة، وشووركاً يف األلوهيووة، فموون نسووب  ىل غووري اهلل مووا ال ي ووون  ال 
هلل، كمن نسب القدرة املطلقة، واخللق والرزق واإلحياء واإلماتة وعلم الغيوب وتودبري ال وون  ىل غوري اهلل فقود أشورك 

 يف الربوبية، واختذ غري اهلل ربًّا.

غووووري اهلل، وسوووو ا الغائووووب، أو طلووووب موووون احلااوووور مووووا ال يقوووودر عليووووه  ال اهلل، أو اسووووتعاك أو اسووووتعان أو وموووون دعووووا 
 استغاث بغري اهلل، وكذا من سجد أو كبح أو نذر لغري اهلل، ومن صام أو حجع لغري اهلل ؛ فقد أشرك يف األلوهيعة.
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ن يوودعو النوويب حممووًدا صوولى اهلل عليووه وسوولم ويسوو له وللشوورك يف األلوهيعووة صووور  عديوودة  موجووودُة اليوووم، فمنهووا دعوواء موو
، وهذا من دعاء غري اهلل امل ورج مون امللعوة،  الع مون -أي شفاعت   -الشفاعة، كمن  كا عثر قاا: يا حممد شفعا  

تلف ظ هبا غري عارف  ملعناهوا، أو اعتادهوا ف رجوحم منوه بوال قصود موع جهوده يف الوت لب منهوا، معفوو  عنوه، أمعوا مون 
وهلا بعد أن يعرف معناها ويصرُّ عليها فهو مشرك  كوافر  بواهلل العظويم، وشوفاعة النويب ال ورم صولى اهلل عليوه وسولم يق

وووا ُتطلوووب مووون اهلل، كموووا أنع اإلعانوووة ال ُتطلوووب مووون املالئ وووة ال ووورام، و ن كانوووحم حتصووول ب يووودي  حقيقوووة  ةابتوووة ،  الع أ ع
 املالئ ة  كا أمرهم اهلل.

األلوهيعة: ما يُفعل عند القبور واآلةار الويت تعبود مون دون اهلل عوزع وجولع، كالوذي يقوع يف األبوواء  ومن صور الشرك يف
عند قا آمنوة أم النويب صولى اهلل عليوه وسولم، والوذي يقوع عنود معبود البودوي مبصور، وغريهوا كثوري  جوًدا يف العوامل كلِّوه 

 بِلنيُس ظانعُه فااتوعبواُعوُه(.مبا فيه بالد اهزيرة: )والاقاِد صادعقا عالاِيهنِم  ن 

ومون صوور الشورك يف الودعاء موا فعلوه الرافضوة هوذا العوام مون دعواء علو  بون أهلل طالوب  راو  اهلل عنوه ولعون اهلل موون 
عبووده موون دون اهلل، واحلسوونين سوويد شووباب أهوول اهنووة، وفاطمووة بنووحم حمموود صوولى اهلل عليووه وسوولم، موون دون اهلل يف 

ور الصوووحابة، حووو ع بلووو  هبوووم األمووور أن رفعووووا أصوووواهتم بوووذل  مب ووواا  الصوووو ، وبلووو  النجوووف ويف البقيوووعن عنووود قبووو
باحل ومة السلولية ال فر أن محتهم جبنودها، وساقحم من أن ر عليهم بلسانه مون املوحودين  ىل السوجون، )واالعوذنينا  

.)  كافاُروا بواِعُضُهِم أاِولنيااُء بواِعض 

بوووه غوووالة الصووووفية، ويدرسوووونه يف املووودارس املرخصوووة هلوووم، وينشووورونه يف   ومووون صوووور الشوووركن يف الربوبيوووة موووا يتحووودث
كتووبهم، واتمووع النوواس علوويهم يف بيوووهتم كمووا يفعوول املرتوود املشوورك: حمموود بوون علوووي مووال   الووذي يسوو ن بلوود اهلل 

احلورام احلورام، وهوو رأس مون ر وس ال فور، داعيوة مون دعواة الشورك، أسو ا اهلل أن يثيوب مون يغتالوه ويطهور بيوحم اهلل 
 منه أعظم  ا يتمَّنع من خري الدنيا واآلخرة.

 وللشرك يف عبادة اهلل صور  أخر ، ت يت بإكن اهلل يف ال الم على بقيعة النواقض.

نس ا اهلل أن يفقهنا يف الدين، ويهدينا سبيل املوممنني، ونسو له أن يشوفِّع فينوا حمموًدا سويد املرسولني، صولى اهلل عليوه 
 مجعني.وعلى آله وأصحابه أ
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 ادخاذ الوسائط الناقض الثاني:
 

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني..

 أما بعد: 

فقد تقدم احلديث عن أوا نواقض ككوره شويخ اإلسوالم حممود بون عبود الوهواب رمحوه اهلل مون نوواقض اإلسوالم، وهوو 
 لشرك دعاء غري اهلل.الشرك يف عبادة اهلل، وككر من صور ا

والنوواقض الثوواين الووذي ككووره اإلمووام رمحووه اهلل متفوورع علووى النوواقض األوا وجووزء منووه، وهووو: موون اختووذ وسووائط يوودعوهم 
موون دون اهلل ويسووتغيث هبووم ويتوكوول علوويهم، و إلووا أفوورده اإلمووام ألنع البلووو  بووه أكووا وأعووم وألن أكثوور املشووركني موون 

 ويستند  ليه. املنتسبني  ىل اإلسالم يستدا به

 فإنع من يدعو غري اهلل ال خيرج عن هذه احلاال  الثالث: 

  أن يعتقووود أنع املووودعوع قوووادر مسوووتقل عووون اهلل عوووز وجووول، وأنعوووه مسوووتحق ألن يُووودعى ويُطلوووب منوووه موووا ي وووون مووون
النمورود  خصائب الرب جل وعال، سواء اعتقد أنه هو اهلل، أو أن ر وجود اهلل واعتقد ربًّا غريه، مثل مون يعبود

 وفرعون وحنوهم  ن ين ر وجود اهلل ويدع  أن معبوده هو املعبود األحد الذي ال  له غريه وال رب سواه.
  أو أن يعتقد أنه قادر شري  هلل عز وجل، ويستحق الودعاء موع اهلل، فيودعوه: كمون يودعو عيسوى عليوه السوالم

 وأمه.
 هلل، ول ن يت ذه وسيطًا بينوه وبوني اهلل، كموا كوان يفعلوه أو أن يعتقد أنه ليس شريً ا هلل بل هو عبد من عباد ا

 بعض املشركني الذين بُعث  ليهم النيب صلى اهلل عليه وسلم.

فالنوواقض األوا يشوومل الصووور الثالةووة، والنوواقض الثوواين خصووه شوويخ اإلسووالم حمموود بوون عبوود الوهوواب بالصووورة الثالثووة 
 من هذه الصور.

مشووورًكا يف الربوبيوووة مووون هوووذا الوجوووه، بووول شوووركه يف األلوهيوووة، أي يف صووورف وصووواحب هوووذه الصوووورة الثالثوووة ال ي وووون 
 العبادة  ىل غري اهلل عز وجل.
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وِن ُدوننوهن أاِولنياواءا ماوا نوا  يُن اخلِاوالنُب واالعوذنينا اختعاوُذوا من ِعبُوُدُهِم  نالع ومن كلو  املشوركون الوذين ح وى اهلل عونهم لأاال لنلعوهن الودِّ
  اللعهن زُِلفاى(.لنيُوقارِّبُوناا  نىلا 

وأمووا املشووركون املعاصوورون الووذين يعبوودون النوويب صووولى اهلل عليووه وسوولم واألوليوواء والصوولحاء ويوودعو م مووون دون اهلل، 
ووة، فووإنع أكثوور مووا حيتجووون بووه أنع اآليووة فوويمن دعووا األصوونام الوويت هوو  أحجووار ال تضوور وال تنفووع،  ووون هبووذه احلج  وحيتج 

 ياء واألتقياء.خبالف من دعا الصاحلني واألول

وِن ُدوننوهن  وقد ردع اهلل على هوذه الشوبهة بعينهوا، وبونيع أ وا وقعوحم  ون قوبلهم فقواا تعواىل: لقُولن اِدعُووا العوذنينا زاعاِموُتِم من
ِشووفا الضُّوورِّ عاووِنُ ِم واال حتاِووونيالً ا أُولائنوو ا العووذنينا ياووِدُعونا يواِبتواغُووونا  نىلا راهبِّنوومُ  ِلنُ ووونا كا وويلاةا أايوُُّهووِم أاقِوووراُب وايواِرُجووونا  فاووال  ا اِلواسن

اباُه(.  رامِحاتاُه واخياااُفونا عاذا

ف واوووح اهلل يف خطابوووه للمشوووركني أن  الوووذين يووودعوهم املشوووركون كوووانوا موحووودين يسووو لون اهلل يرجوووون رمحتوووه وخيوووافون 
لصوون وليسووا أصوناًما مون حجور  أو عذابه، وزكاهم اهلل عز وجل يف هذا، فهمالء املعبودون من دون اهلل أولياء هلل ة
 متر ، ومع كل  فقد جعل اهلل من دعاهم مشرًكا كالذي يدعو احلجر والشجر.

م ال يعبدو م  ال ليقربوهم  ىل اهلل، فتضمن هذا أمرين:   واملشركون يف حجتهم يف اختاك الوسائط احتجوا ب  ع

 .أن املدعوِّين كوو جاه  عند اهلل وم انة  ليسحم لغريهم 
 .وأنع الداعني حيتاجون  ىل ما يقرهبم  ىل اهلل  ن هو أقرب منهم  ليهم 

وكووذل  موون يوودعو األوليوواء والصوواحلني موون دون اهلل يف املشووركني املعاصوورين، حيووتج فيقوووا: هوومالء أنوواس صوواحلون ال 
جواب دعوويت جباهوه هوو يرد اهلل هلم طلًبا، وأنا رجل كثري الذنوب لسحم ب هل إلجابة الودعوة، فودعو  هوذا الوو ع لتُ 

حني يطلب من اهلل أن يقض  حاجيت، فيتضوم ن األمورين بعينهموا: أن املودعو كو جواه عنود اهلل، وأن الوداع  حيتواج 
  ىل هذا املدعو بسبب قربه من اهلل.

وي ون الداع  للوسيط مشرًكا  كا طلب من الغائبن أي طلب ولو صُغر، كما لو طلوب مون الغائوب أن يعينوه علوى 
 جبل وحنوه. صعود

وكوذل   ن طلووب موون احلااور مووا ال يقوودر عليووه  ال اهلل، كمون يطلووب منووه املغفوورة لذنوبوه، أو أن يصوورف عنووه املووو  
 وحنو كل .

 



 

 11 

أمووا موون طلووب موون احلااوور مووا يقوودر عليووه احلااوور: مثوول أن يطلووب موون الطبيووب العووالج الووذي هووو سووبب الشووفاء، 
 وكذا، فهذا مباح بال ش . ومثل قوله ملن عنده ناولين ال  س، وأعطين كذا

والدليل على التفريق: أنع النيب صلى اهلل عليه وسلم جاء واملشركون يطلبوون مون األصونام أو مون الصواحلني أشوياء ال 
يقووودر عليهوووا  ال اهلل كالنصووور علوووى األعوووداء، وكوووذل  يطلبوووون منهوووا وهوووم غوووائبون عنهوووا، فبوووني أن هوووذا شووورك وكفووور، 

  نعه شرك.وح م اهلل عز وجل يف كتابه ب

وقد كوان املشوركون يطلوب بعضوهم مون بعوض األشوياء الدنيويوة الويت جعلهوا اهلل أسوبابًا طبيعيوة، كمون يطلوب اإلعانوة 
 على أمر وحنوه، فلم ينههم عن هذا، بل فعله النيب صلى اهلل عليه وسلم وصحابته.

صوووورة الثانيوووة جوووائزة بوووالنب مووون ف انوووحم الصوووورة األوىل شووورًكا بوووالنب مووون ال تووواب والسووونة، وباإلمجووواع، وكانوووحم ال
 ال تاب والسنة، وباإلمجاع.

ومن صور الشرك يف الوسائط اليت ككرها الشيخ يف هذا الناقض: من يتوكل على الوسطاء، فهذا من الشورك أيًضوا، 
موون ويقووع موون أكثوور املشووركني قوود ًا وحووديثًا، وخاصووة موون تقوورب  ىل املعبووود موون دون اهلل بقربووان، فإنعووه يطمووئن بعووده 

 اخلوف واخلطر وير  أن معبوده حيفظه من هذه األمور وال خيذله بعد أن قرب له كل  القربان.

ومجيع ما يقع من الصور املعاصرة للشرك يف الناقض األوا، يقع يف هذا الناقض و إلا هذا النواقض كموا تقودم حجوة 
 من حجج من يقع يف بعض صور الناقض األوا.
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الكافرين أو شك في كفرهم أو من لم يكفر  الناقض الثالث:
 صحح مذهبهم

 

هذا الناقض هو ةالث النواقض اليت ككرها الشيخ حممد بون عبود الوهواب يف نوواقض اإلسوالم، وقود أمجوع عليوه أهول 
 العلم يف اهملة.

ومرجع هذا الضابط  ىل التصديق بالنصوص، والقبوا ألح ام اهلل عز وجل، فمون مل ي فور مون كفورهم اهلل فقود ردع 
 على اهلل ح مه، وامتنع عن العمل به، وكذعب خاه وعاند أمره.

وقوود ككوور أهوول العلووم هووذه القاعوودة يف مسووائل عوودعة:كمن مل ي ف وور موون يوودعو علوو  بوون أهلل طالووب راوو  اهلل عنووه، 
 ومن مل ي فِّر النصريية، ومن مل ي فِّر اليهود والنصار ، وحنو كل .

ه  ىل التسلسووول يف الت فوووري، وهوووذا موووا وقوووع هماعوووا  مووون الغوووالة أبرزهوووا ومووون مل يفقوووه اووووابط هوووذا النووواقض أدع  بووو
اهماعووة اإلسووالمية املسوولحة يف اهزائوور بعوود احنووراف مسووريهتا، والوويت هادنووحم الطواغيووحم لتتفوور  لقتوواا الاهوودين يف 

 سبيل اهلل.

حلمد تلفعظ مبا تلفعوظ بوه مون ال فور، ومن مل ي فِّر ال افر فقد ي ون ال يعرف حاله، كمن مل يعلم أنع املدعو  تركيًّا ا
 فهذا معذور  وليس داخالً يف القاعدة.

وأمعا  كا كان يعرف حاله، فُينظر فيه حبسب ال افر الذي مل ي فِّره أو شو  يف كفوره أو صوحح مذهبوه، وهوذا علوى 
 أقسام: 

لويس مون أهول اإلسوالم، كمون شو  أن ي ون كفر هذا ال افر من املعلوم بالدين بالضورورة، ومون مل يعرفوه ف األوَّل:
يف كفور عبواد األوةوان والبوووكيني واليهوود والنصوار  علووى العمووم، فمون شوو  يف كفور بعوض هوومالء ال فوار فهوو كووافر 

 مثلهم.

أن ي ون كفره ليس من املعلوم من الدين بالضرورة، ول ن النصوص تدا عليه داللة قطعية، فمون شو  يف   الثاني:
إن مل يقبلهووا كفوور، ومثوواا كلوو : عبوواد القبووور الووذين يوودعو ا وينووذرون هلووا وحيجووون  ليهووا كفووره بُويِّنووحم لووه النصوووص فوو

 من املنتسبني  ىل اإلسالم، فمن ش  يف كفرهم بُويِّنحم له األدلعة على كل  فإن مل ي فرهم كفر.
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ء و ن كووان كفوورهم أن ي ووون ت فووريه حمووتمالً للشووبهة، كاحل ووام احلوواكمني بغووري مووا أنووزا اهلل وحنوووهم، فهوومال الثالــث:
قطعيًّوووا عنووود مووون حقوووق املسووو لة، فوووإنع ورود الشوووبهة حمتمووول فوووال ي فعووور مووون مل ي فِّووورهم،  الع  ن أُقيموووحم عليوووه احلجوووة، 

 وك شفحم عنه الشبهة وأزيلحم، وعرف أنع ح م اهلل فيهم هو ت فريهم.

 أن ي ون ت فريه مس لًة اجتهاديعًة فيها خالف بني املسلمني. الرابع:

 ككر الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف هذا الناقض ةالث صور: وقد 

 :من مل ي فِّر ال فعار، وهو ما تقدعم. الصورة األولى 
 :مووون شووو ع يف كفووورهم، وهوووو عائووود  ىل موووا تقووودم، مقيووود بالضووووابط نفسوووها، فوووإنع مووون مل ي فِّووور  الصـــورة الثانيـــة

 ال افر ي فر لش ه يف خا اهلل وعدم قبوله له.ال افرا ي فر لت ذيبه خا اهلل ورده له، ومن ش  يف كفر 
 :مون صووحح موذهبهم، وهووذه الصوورة يف احلقيقووة داخلوة يف النوواقض الرابوع التووا  هلوذا النوواقض،  والصـورة الثالثــة

ا ككرها اإلمام هنا ملشاهبتها املس لة ال باعتبارها صورًة من صورها، وسي يت احلديث عنها بإكن اهلل.  و إلع
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من اعتقد أن غير هدي النبي صلى اهلل عليه ” ابع:الناقض الر 
 “وسلم أكمل من هديه

 

هووذا النوواقض هووو رابووع النووواقض الوويت ككرهووا الشوويخ حمموود بوون عبوود الوهوواب رمحووه اهلل تعوواىل، وهووو نوواقض اعتقووادي، 
امل فِّووور فيوووه هوووو  مبعووَّن أنع ال فووور فيوووه ي وووون باالعتقووواد، و ن كوووان هوووذا االعتقوواد قووود يعووورف بوووالقوا وبالفعووول،  الع أنع 

 االعتقاد ال فري.

أو ح ووم غووريه أحسوون موون ح مووه؛ كالووذي يفضوول ح ووم الطواغيووحم علووى ”وتتمووة كووالم الشوويخ يف هووذا النوواقض: 
 “.ح مه صلى اهلل عليه وسلم

وال بوود موون التنبووه  ىل مسوو لة: وهوو  أن هوودي النوويب املووراد هووو هديووه التشووريع ، أمووا مووا كووان موون أمووور الوودنيا الوويت ال 
فيهووا، فقوود ي ووون اهلوودي الووذي يفعلووه النوويب صوولى اهلل عليووه وسوولم مناسووًبا لزمانووه دون األزمووان الوويت بعووده، أو  تشووريع

 مل انه دون األم نة امل تلفة عنه.

أمووا هوودي النوويب صوولى اهلل عليووه وسوولم الووذي هووو موون وحوو  اهلل عووز وجوول وشوورعه كمووا قوواا تعوواىل: )واماووا يواِنطنووُق عاوونن 
الع واِحوو   يُوووحاى(، فموون اعتقوود أن غووريه أكموول منووه، فقوود اعتقوود أنع غووري شوورع اهلل أكموول موون شوورعه، اهِلاوووا ،  نِن ُهوووا  ن 

 وأن غري ح م اهلل أكمل من ح مه، وهذا الناقض يناقض شهادة اإلسالم بشقيها: التوحيد والرسالة.

بوبيوة ألن التشوريع مون خصوائب ف ما التوحيد فألنعه طعن يف اهلل عز وجل ويف شرعه وكماا دينه، وهوذا طعون يف الر 
الربوبيوووة، فهوووو مووون نسوووبة الووونقب  ىل اهلل يف شووورعه، كموووا لوووو نسوووب الووونقب  ىل اهلل عوووز وجووول يف خلقوووه، أو نسوووب 

 النقب  ليه عزع وجلع يف قدرته وحنو كل .

هوودي النوويب  وأموا الرسووالة فألنووه طعوون يف رسووالة النوويب صوولى اهلل عليووه وسوولم وكماهلووا وصووحتها، فووإنع الووذي يعتقوود غووري
صلى اهلل عليوه وسولم أكمول مون هديوه،  معوا أن يعتقود أنوه هودي مون عنود اهلل ول نعوه نواقب، و معوا أن يعتقود أنوه مون 
عند غري اهلل، وعليوه فإموا أن ت وون رسوالة النويب صولى اهلل عليوه وسولم ناقصوة باعتبوار أ وا جواء  بوالنقب، و موا أن 

 هلل.ت ون باطلة باعتبار أ ا من عند غري ا

وكل ما تقدم من ال فر األكا امل رج من امللة، وقد قاا اهلل عز وجل: )واماِن أاِحساُن مننا اللعهن ُحِ ماً لنقاوِوم  يُوقننُوونا( 
 ؟.
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وأمووا موون اعتقوود أن غووري هوودي النوويب صوولى اهلل عليووه وسوولم أكموول موون هديووه ول نعووه عووَّن بووذل  الرسوواال  السووابقة، 
زع وجلع  ىل موسوى وعيسوى وغريمهوا مون األنبيواء أكمول ولوو مون بعوض الوجووه  وا أنوزا علوى فظنع أنع ما أوحى اهلل ع

قاً  وا حممد صلى اهلل عليه وسلم، فهذا يبني  له الدليل، من مثل قوا اهلل تعاىل: )واأانِوزاِلناا  نلاِي ا اِل نتاابا بنواحلِاقِّ ُمصاودِّ  لنما
ِيمن  ِيهن مننا اِل نتاابن واُمها ويحُم بوانِيا يادا ِلحُم لاُ وِم دنيوناُ ِم واأامِتاِموحُم عالاوِيُ ِم ننِعماويتن واراان ناً عالاِيهن(، وقوا اهلل تعاىل: )اِليواِوما أاِكما

 لاُ ُم اأِلنِسالما دنيناً( وال ماا ما ال يقبل الزيادة.

عز وجل وكوالم نبيوه صولى اهلل عليوه فإن أصرع بعد أن ُعرِّف الدليل وُواِّحا له كافارا وخاراجا من امللة، بت ذيبه خلا اهلل 
 وسلم.

وهذا الناقض يشمل من اعتقد أن غري هودي النويب صولى اهلل عليوه وسولم أكمول مون هديوه علوى جهوة العمووم، كموا 
يشمل من اعتقد أن غري هدي النيب يف مس لة  من املسائل أو حاا  مون األحوواا أكمول مون هديوه، كمون اعتقود أن 

أكمول  ووا جوواء بوه الرسوووا صولى اهلل عليووه وسوولم، أو اعتقود أن مووا ينتهو   ليووه عقلووه  هودي الغوورب ال وافر يف مسوو لة  
 وهواه يف أمر من األمور أكمل  ا اده يف هدي النيب صلى اهلل عليه وسلم.

، فمون اعتقود أن حت ويم قوانون  مون القووانني أو حكـم غيـرأ أح ـن مـن حكمـهوكذل  أيًضا يف بقية هوذا النواقض: 
ة موون امللوول املنسوووخة أحسوون موون حت وويم شوورع اهلل وسوونة نبيووه صوولى اهلل عليووه وسوولم؛ فقوود خوورج موون الواووعية، أو ملوو

امللة، ومن اعتقد أن ح م القانون يف مس لة  من املسائل كمسائل احلدود والقطوع والورجم وغريهوا أكمول مون ح وم 
 اهلل ورسوله فقد كفر.

  : وتفضيل غري ح م اهلل على ح م اهلل ي ون على ةالث حاال

 :أن يعتقد أن غري ح م اهلل أكمل من ح مه على العموم.  األولى 
 :أن يعتقد أن غري ح م اهلل يف مس لة  معينة  أكمل من ح مه.  الثانية 
 :أن يعتقووود أن ح وووم اهلل أكمووول مووون ح وووم غوووريه يف كووول مسووو لة، ول ووون لووويس يف كووول العصوووور، بووول يف  الثالثـــة

  مه سواء يف مس لة  معينة أو يف مجيع الشريعة. بعض العصور ي ون ح م غري اهلل أكمل من ح

وهذه احلاال  الثالث كلها من ال فر األكا امل رج من امللة الناقض لعر  التوحيد، و إلا ه  ألووان  لل فورن، وكلهوا 
ترجوووع  ىل نسوووبة الووونقب يف شووورع اهلل وح موووه:  موووا الووونقب يف بعوووض التشوووريعا ، و موووا اهموووود يف بعوووض األزموووان، 

ناسبة للعصر احلديث، وك ن اهلل جل وعال جهل العصر احلديث أو عزب عن علمه منه مثقواا كرة ، تعواىل وعدم امل
 اهلل عما يقوا الظاملون علوًّا كبريًا.
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ومووون صوووور تفضووويل غوووري ح وووم اهلل علوووى ح موووه: موووا يعتقوووده بعوووض مووون زا  قلبوووه وعميوووحم بصوووريته، أن تشوووريعا  
وو اا احمل وووم بووه يف بووالد احلوورمني، أكموول موون شوورع اهلل عووز وجوول، أل ووا حتفووظ القووانون الفرنسوو  يف نظووام العموول والعمع

حقوق العامل، وحتميه من ظلم أرباب العمل وحنو كلو ،  وا لوو كوان خوريًا وحقًّوا وكمواالً وعوداًل، ملوا خوال منوه شورع 
 حل يم!اهلل عز وجل، و إلا هو زبالة أف ار الصليبيني، فعجًبا ملن يقدمها على شرع اهلل العزيز ا

وموووون صووووور تفضوووويل غووووري ح ووووم اهلل علووووى ح مووووه، موووون يعلووووم أن ح ووووم اهلل يف احل ووووام املرتوووودين وجوووووب منابووووذهتم 
بالسوويف عنوود القوودرة، وقتوواهلم حوو  ي ووون الوودين كلووه هلل، ل يعتقوود أنع غووري القتوواا الووذي هووو ح ووم اهلل أنفووع موون 

 ح م اهلل هو القتاا. القتاا، وأنع القتاا فيه مفاسد أرجح من مصلحته، مع علمه أنع 

 واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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الناقض الخامس: من أبغض شيًئا مما جاء به الرسول صلى اهلل 
 عليه وسلم

 

وهووذا موون نووواقض اإلسووالم المووع عليهووا، ف وول موون أبغووض الوودين الووذي بُعووث بووه حمموود صوولى اهلل عليووه وسوولم، أو 
  ًما من أح امه، أو شريعًة من شرائعه، فقد خرج من امللة، وخلع ربقة اإلسالم من عنقه.أبغض ح

وهوووذا النووواقض كالوووذي قبلوووه يُنووواقض شوووهادة أن ال  لوووه  ال اهلل، كموووا ينووواقض شوووهادة أن حمموووًدا رسووووا اهلل، لتضوووم نه 
 هديه وسنته، أو يف أمانته وتبليغه.الطعن يف اهلل عز وجل وتشريعه، ويف النيب صلى اهلل عليه وسلم وكماا رسالته و 

ُووِم  ودليوول كفوور موون أبغووض شوويًئا  ووا جوواء بووه الرسوووا صوولى اهلل عليووه وسوولم قولووه عووز وجوول: )واالعووذنينا كافاووُروا فواتواِعسوواً هلا
ُِم(، فعلل الو ُِم ا كالن ا بن انوعُهِم كارنُهوا ماا أانِوزااا اللعُه فا اِحباطا أاِعمااهلا تعس واوالا األعمواا و حباطهوا للوذين  واأااالع أاِعمااهلا

م كرهوا ما أنزا اهلل عز وجل.  كفروا ب  ع

وال   وون أن اتمووع بغووض شوو ء  موون ديوون اهلل عووز وجوول مووع حمبووة اهلل، بوول املووممن بوواهلل عووز وجوول حيبووه وحيووب أوامووره، 
ى املصوا  العاجلووة واآلجلووة واملنوافق ال حيووب اهلل وال حيوب أوامووره، كمووا أن املوممن  كا علووم كموواا الودين واشووتماله علوو

 يستحيل أن يبغض شيًئا منها، وكيف يبغض شيًئا يعلم أن ه هو اخلري واملصلحة له يف عاجله وآجله؟

نُوونا  ومن األدلة على كفر من أبغوض شويًئا  وا جواء بوه الرسووا صولى اهلل عليوه وسولم قولوه تعواىل: )فاوال وارابِّو ا ال يُوِممن
هنِم حاراجاً  نعا قاضاِيحما واُيسالُِّموا تاِسلنيماً(.حا ع حُيا ُِّموكا فنيماا  نواُهِم ُلع ال اانُدوا يفن أانِوُفسن  شاجارا بوايوِ

 فاشرتط لحم ان ةالةة أشياء: 

  .حت يم الرسوا صلى اهلل عليه وسلم يف النزاع 
  .التسليم حل مه صلى اهلل عليه وسلم وعدم منازعته 
 ض  النيب صلى اهلل عليوه وسولم، فمون وجود يف نفسوه أدٍ حورج  مون احل وم عدم وجود احلرج يف األنفس  ا يق

الشرع  فلويس مبوممن  حو  يوزوا احلورج مون نفسوه ويسولم تسوليًما كوامالً بقلبوه وجوارحوه، ف يوف مبون زاد موا يف 
 نفسه عن احلرج ووصل  ىل البغض حل م اهلل والعياك باهلل؟! 
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 هووذا البوواب، وهووو عوودم التفريووق بووني الووبغض املقصووود يف اآليووة وهووذه واووب االنتبوواه  ىل مواووع موون موااووع الزلوول يف
النصووووص، وهوووو أن يوووبغض كا  ح وووم اهلل عوووز وجووول، وبوووني الوووبغض الطبعووو  للمشوووقة املصووواحبة لوووبعض األح وووام، 
فهناك فرق  بني من يبغض ح م القتاا يف سوبيل اهلل، ومون ي وره القتواا مون حيوث هوو مشوقة علوى الونفس وركووب 

ة  وةوواطرة  بووالنفس، وقوود وجوودُ  موون يغلووط فووي لط بووني املوورأة الوويت تووبغض مشووروعية تعوودد الزوجووا ، أهووواا  عظيموو
وت ره هذا احل م الشرع ، وبني اليت تبغض أن يتزوج زوجها عليها امرأًة أُخور   وا هوو مقتضوى الغورية الفطريوة الويت 

 مل ختل منها أمها  املممنني راوان اهلل عليهن .

العووذي ككرنوواه، أنع اهلل عووزع وجوولع قوواا يف كتابووه العزيووز: )ُكتنووبا عالاووِيُ ُم اِلقنتاوواُا واُهوووا ُكووِره  لاُ ووِم(.  ودليوول هووذا التفريووق
منونا واخلطاب للمممنني ف ةبحم كره املممنني للقتاا، وقاا عز وجل: )كاماا أاِخراجا ا رابُّ ا منِن بواِيتن ا بنواحلِاقِّ وا ننع فارنيقواً 

ووِو ن واُهووِم يواِنظُووُرونا(. فوو اِلُمووِممننننيا  وواُقونا  نىلا اِلما ا كا اإلعاووا ُيسا ووارنُهونا ا ُااادنُلوناوو ا يفن احلِاووقِّ بواِعوودا ماووا توابواوونيع ووم  لا ا خا عوونهم أ ع
كوارهون لل وروج ُاوادلون فيوه بعود تبي نوه وعلمهوم أنعوه احلوق ، أي أنوه ح وم اهلل سوبحانه، وشوب ه عوز وجول حواهلم مبوون 

 املو  وهو ينظر.ُيساق  ىل 

وا هوو كوره لألموور الشواقة  ومل ي ن ال ره يف هذه احلالة وهذه احلالة كفرًا، ألنعه ليس كرًهوا لونفس احل وم املشوروع، و إلع
علووى الوونفس الوويت تضووم نها احل ووم، وموون املعلوووم أنع األح ووام الشوورعية تتضووم ن أمووورًا م روهووًة للوونفس ول وونع عاقبتهووا 

  نع من علم حب م شرع  يتضمن أمرًا م روًها للنفس ل مل ينقلب كرهه له حمبًة ي ون كافرًا.اخلري كله، فال يُقاا 

بل كل من كره مشقة نفسوه الويت يف احل وم وسولم موع كلو  هلل عوز وجول، وصوا علوى موا ي وره ألمور اهلل عوز وجول، 
 فهو مممن من الصاحلني املطيعني هلل.

ه، ألنع نفسوووه ت وووره املشوووق ة املصووواحبة لوووه، أو التنوووازا عووون هواهوووا ومووون تووورك احل وووم الوووذي يتضوووم ن موووا ت رهوووه نفسووو
ووا أبغووض  املعووارض لووه، دون أن يووبغض ح ووم اهلل عووز وجوول، فلووم يووبغض مشووروعية اههوواد، ومل ي ووره أموور اهلل بووه، و إلع

 ال خيورج القتاا ملا فيه من املشقة، فهوذا عواص  هلل عوز وجول بفعلوه، فاسوق  برتكوه اههواد، ول نوه مسولم مون املسولمني
 من امللة.

 واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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 االستهزاء بالدين الناقض ال ادس:
 

احلموود هلل رب العوواملني، والصووالة والسووالم علووى  مووام املرسوولني، وعلووى آلووه وصووحبه والتووابعني هلووم بإحسووان  ىل يوووم 
 الدين، أمعا بعد:

ل مون صوفة ال فعوار اسوتهزاءهم بودين اهلل عوز وجول ورسوله وآياتوه، وح وى عونهم كلو  يف غوري فقد ككور اهلل عوز وجو
ووورنينا واُمِنوووذنرنينا واُااوووادنُا العوووذنينا   ووولننيا  نالع ُمباشِّ وووُل اِلُمِرسا كافاوووُروا مواوووع مووون كتابوووه، فح وووى اسوووتهزاءهم ب ياتوووه: )واماوووا نُوِرسن

ُضوووا بنوهن احلِاووقع وا  لاووى بناِلبااطنولن لنُيِدحن اختعاوُذوا آياووايتن واماوا أُنِووذنُروا ُهووُزواً(، وقواا: )وايِوول  لنُ ولِّ أافعوواك  أاةنويم  ا ياِسووماُع آياوا ن اللعووهن تُوتوِ
ووو وووِن آيااتنناوووا شا وووِرُه بنعاوووذااب  أالنووويم  ا وا نكاا عالنووما من ووو اِن ملاِ ياِسوووماِعهاا فواباشِّ اً كا ووورُّ ُمِسوووتاِ ان ُوووِم ِيئاً اختعاوووعالاِيووهن ُلع ُيصن ذاهاا ُهوووُزواً أُولائنووو ا هلا

ووُذونا ا  نالع ُهووُزو  ووني (، وككوور اسووتهزاءهم بنبيووه صوولى اهلل عليووه وسوولم: )وا نكاا راآكا العووذنينا كافاووُروا  نِن يواتع ن ا عاووذااب  ُمهن ووذا اً أاها
ووُذونا ا  نالع ُهووُزواً  ا العووذني بواعاووثا اللعووُه راُسووواًل(، وبووني  أنع اسووتهزاء  العووذني ياووِذُكُر آهلناووتاُ ِم(، وقوواا: )وا نكاا راأاِوكا  نِن يواتع ن ووذا أاها

واقا  وِن قواِبلنو ا فاحا ال فعار كان جبميع الرسل وليس مبحمد صلى اهلل عليه وسلم وحده فقواا: )والاقاودن اِسوتُوِهزنبا بنُرُسول  من
ُهِم ماا كاانُوا بنهن ياِستواِهزنئُونا(، وقاا: )واكا  نوِ ُروا من وانُوا بنالعذنينا سا ن وِن ناويبن   نالع كا ِلناا منِن ناويبن  يفن اأِلاوعلنونيا ا واماوا ياوِ تنيهنِم من ِم أاِرسا

ياعن اأِلاوعلننيا ا واماا ياِ تنيهنِم منِن راُسوا   ن  ِلناا منِن قواِبلن ا يفن شن  الع كاانُوا بنهن ياِستواِهزنئُونا(.بنهن ياِستواِهزنئُونا(، وقاا: )والاقاِد أاِرسا

واآليووا  والنصوووص يف كلوو  أكثوور موون أن حتصوور، فووإنع االسووتهزاء كفوور  مغل ووظ  وقووع فيووه أكثوور األوعلووني، ف ووان كفوورهم 
بالرد والت ذيب، أو باإلباء واالست بار واالمتناع، وأاوافوا  ليوه االسوتهزاء بالرسول والرسواال ، وككور اهلل كلو  عون 

 مجيع األمم ال افرة.

لوهووواب رمحوووه اهلل تعووواىل هوووذا النووواقض سوووادس النوووواقض الووويت مجعهوووا يف رسوووالة نوووواقض وعووودع اإلموووام حممووود بووون عبووود ا
 اإلسالم، وهو من أعظم النواقض وأغلظها وأكثرها حمادعًة هلل ورسوله.

وهووذه الصووفة موون صووفا  ال فعووار )االسووتهزاء( هوو  أكثوور مووا يرتوودُّ بووه املرتوودُّون موون املنتسووبني  ىل اإلسووالم يف القوودم 
د حفوظ الورواة قصوة مون قصوب االسوتهزاء وقعوحم زمون النويب صولى اهلل عليوه وسولم، فو خرج ابون جريور واحلديث، وقو

وغووريه بإسووناد  جيوود  عوون عبوود اهلل بوون عموور راوو  اهلل عنووه: قوواا رجوول يف غووزوة تبوووك يف جملووس: مووا رأينووا مثوول قر ائنووا 
ألخوان  ، س: كوذبحم ول نو  منوافقهمالء أرغب بطونوا وال أكوذب ألسونة وال أجود عنود اللقواء فقواا رجول يف اللو

قوواا عبوود اهلل بوون عموور: ف نووا ، فبلوو  كلوو  النوويب  صوولى اهلل عليووه وسوولم ونووزا القوورآن ؛رسوووا اهلل صوولى اهلل عليووه وسوولم
رأيتووه متعلقووا حبقووب ناقووة رسوووا اهلل صوولى اهلل عليووه وسوولم تن بووه احلجووارة وهووو يقوووا: يووا رسوووا اهلل  إلووا كنووا  وووض 
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ى اهلل عليووه وسوولم يقوووا: )أابناللعووهن واآيااتنووهن واراُسووولنهن ُكِنووُتِم تاِسووتواِهزنئُونا ال تواِعتاووذنُروا قاووِد كافاووِرُ ِ بواِعوودا ونلعووبو ورسوووا اهلل صوول
  ن ااننُ ِم(.

ُر اِلُمناووافنُقونا أاِن تُونواووزعاا عالاووِيهنِم ُسوووراة  تُونابِّووئُوُهِم مبناووا يفن قُولُوووهبنن  ِم قُوولن اِسووتواِهزنئُوا  ننع اللعووها ونزلووحم يف كلوو  هووذه اآليووا : )حياِووذا
ُووووُض وانواِلعاوووُب قُوووِل أابناللعوووهن واآيااتنوووهن  ووو اِلتواُهِم لايواُقووووُلنع  نإلعاوووا ُكنعوووا  ا واراُسوووولنهن ُكِنوووُتِم تاِسوووتواِهزنئُونا ا ال ُةِووورنج  ماوووا حتاِوووذاُرونا ا والاوووئنِن سا

ِنُ ِم نُوعاذِِّب طاائنفاةا بن انوعُهِم كاانُوا جُمِرنمننيا(. تواِعتاذنُروا قاِد كافاِرُ ِ بواِعدا  ن ااننُ ِم  ننِ   نواِعُف عاِن طاائنفاة  من

وقد كان أولئ  النفر من املنافقني مممنني قبل كل ، كما قاا اهلل عز وجل: قد كفور  بعود   وان م، وكوانوا موممنني 
 م   ان  اعيف  محلهم على االستهزاء.باطًنا وظاهرًا كما قرعر وبني  شيخ اإلسالم ابن تيمية، ول ن كان هل

وووا يشووورتط أن يعلوووم بوووالتحرم، فهووومالء  ويف القصوووة أنع مرت وووب ال فووور ال يشووورتط ل فوووره أن يعلوووم أنع فعلوووه كفووور، و إلع
املستهزئون مل يعلموا أنع هذا كفر، بل ظنُّوا أنعه كنوب  مون مجلوة الوذنوب ال خيورج مون اإل وان، ومل يقبول اهلل عوز وجول 

 م كل  العذر.منه

وفيهووا أن املشووارك يف ال فوور والرااوو  بووه والووالس قائلووه علووى وجووه يتضووم ن اإلقوورار، كلهووم كفعووار، فقوود ح ووم اهلل يف 
اآليووة ب فوور أولئوو  النفوور اهلوووس مجوويعنهم ومل يسووتثن موونهم أحووًدا، مووع أن املووت لم أحوودهم والبقيووة يسووتمعون، وأمووا 

رجول أن ور علويهم بعوض حوديثهم، وقيول بول املوراد طائفوة مونهم تتووب ويعفوو  الطائفة اليت يعفو اهلل عنها، فقيل هوو
 اهلل عنها، وطائفة تبقى على كفرها وتُنافق فه  اليت تُعذعب.

وفيها أن من ارت ب ال فر حبط عمله وخرج من امللة ولو كان رجالً صاحلًا، ولو كان له مون األعمواا العظيموة موا 
هم اهلل عووز وجوول باإل ووان، وقوود خرجوووا يف غووزوة العسوورة الوويت كانووحم موون أعظووم لوويس آلحوواد املسوولمني، فهوومالء ككوور 

ووى اهلل عووزع وجوولع أهوول تلوو  الغووزوة: )لاقاووِد  امتحووان اهلل عووز وجوول لعبوواده، وقعوود عنهووا املنووافقون والثالةووة امل لعفووون، وزكع
رنينا وااأِلاِنصاارن العذنينا  ِّ وااِلُمهااجن اتوعبواُعوُه يفن سااعاةن اِلُعِسراةن( واههاد أعظم األعماا، فقود قواا اهلل عوز  تاابا اللعُه عالاى النعيبن

و رن واجااها دن احلِاراامن كاماِن آمانا بناللعهن وااِليواِومن اآِلخن قااياةا احلِااجِّ واعنمااراةا اِلماِسجن وبنيلن اللعوهن ال ياِسوتواُوونا وجل: )أاجاعاِلُتِم سن دا يفن سا
إكا مل ي ن   ا م قبل ارتدادهم، وجهادهم يف غزوة العسرة مانعني هلم من ال فور، ف يوف مبون لويس لوه عنِندا اللعهن( ف

 الع سوقاية احلوواج وعمووارة املسووجد احلوورام، ولوويس يفعوول كلوو  مون مالووه وال بيووده، ويتبعووه ألوووان املوونِّ واألك ؟ عوون غووري 
 لناس والصد عن سبيل اهلل. سالم  سبق كل ، وال  خالص  دفع  ليه، بل هو البطر ورئاء ا

 

ُنفقني ال ي منون ال فور وال يعصومهم موا قود موه مون 
ف صحاب األعماا العظيمة، من العلماء والاهدين والدعاة وامل

 أعماا عظيمة  كا خرجوا من امللة بقوا أو عمل  أو اعتقاد  كفري ، بل اعله اهلل هباًء منثورًا.
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ووُذوا وأدلعووة كفوور املسووتهزئني كثوورية  يف  ووا العووذنينا آمانُوووا ال تواتع ن ال توواب والسوونة منهووا مووا تقوودعم، ومنهووا قولووه تعوواىل: )ياووا أايوُّها
مننننيا ا وا نكاا وااتوعُقوا اللعها  نِن ُكِنوُتِم ُمومِ العذنينا اختعاُذوا دنيناُ ِم ُهُزواً والاعنباً مننا العذنينا أُوتُوا اِل نتاابا منِن قواِبلنُ ِم وااِلُ فعارا أاِولنيااءا 

ولِ   نُونابِّوُئُ ِم بناأِلاِخساورنينا ناادايِوُتِم  نىلا الصعالةن اختعاُذوهاا ُهُزواً والاعنبواً كالنو ا بنو انوعُهِم قواوِوم  ال يواِعقنلُوونا(، وقولوه عوز وجول: )قُوِل ها
و نِوياا واُهوِم حياِسا وِعيُوُهِم يفن احلِاياواةن الودُّ وُنونا ُصوِنعاً ا أُولائنو ا العوذنينا كافاوُروا بن يوا ن راهبِّنوِم أاِعماااًل ا العذنينا االع سا ُبونا أانوعُهوِم حُيِسن

نعُم مبناا كافا  ُِم يواِوما اِلقنيااماةن واِزناً ا كالن ا جازااُ ُهِم جاها  ُروا وااختعاوُذوا آياوايتن واُرُسولن  ُهوُزواً(،والنقاائنهن فاحابنطاحِم أاِعمااهُلُِم فاال نُقنيُم هلا
لاوى عالاوِيُ ِم فااِسوتاِ بواِرُ ِ واُكِنوُتِم قواِومواً جُمِو رنمننيا(  ىل قولوه: )كالنُ وِم وقاا عز وجول: )واأامعوا العوذنينا كافاوُروا أافوالاوِم تاُ وِن آياوايتن تُوتوِ

نِوياا فااِليواِوما ال خيُِ  نوِهاا واال ُهِم ُيِستواِعتاُبونا(.بن انعُ ُم اختعاِذُ ِ آياا ن اللعهن ُهُزواً واغارعِتُ ُم احلِايااُة الدُّ  راُجونا من

واالستهزاء ي ون صرحًيا مبيو ًنا، وهذا كفر  يف الظاهر والباطن، حُي م فيه ب فر من قاله دون اسوتتابة، وي وون بلحون 
القوووا الووذي حيتموول أكثوور موون معووًَّن، في فوور صوواحبه باطنًووا وال ي فوور ظوواهرًا بوول ُيسووتحلف علووى قصووده  ن رُفووع  ىل 

ض  حي ووم بالشوورع، ومعووَّن كفووره باطنًووا أنعووا حن ووم بإسووالمه ملووا ظهوور لنووا، و ن كووان قصوود االسووتهزاء فهووو كووافر  يف قووا
 حقيقته.

وحلن القوا قد ي ون ب الم حيتمول االسوتهزاء وغوري االسوتهزاء، أو ب والم وااوح يف االسوتهزاء ول نوه ال يواوح موا 
ه وحيتموول االسووتهزاء بغووري كلووو ، أو ب ووالم وااووح يف االسوووتهزاء اسووتهزأ بووه، فيحتموول االسوووتهزاء بوواهلل ورسوووله وآياتووو

بشوو ب ول وون حيتموول االسووتهزاء بش صووه واالسووتهزاء بالوودين، وأكثوور اسووتهزاء املنووافقني زموون النوويب صوولى اهلل عليووه 
ى وسوولم كووان موون حلوون القوووا وكووان النوويب صوولى اهلل عليووه وسوولم يعوورفهم بووه ول وون احلوودود واألح ووام ال تنووزعا  الع علوو
ووويمااهُ  ُهِم فوالاعاووورافِوتواُهِم بنسن ارايِوناووواكا ووواُء ألا ِم األموووور البي نوووة الووويت حُيووويط هبوووا الشوووهود وتثبوووحم يف الواقوووع، قووواا تعووواىل: )والاوووِو ناشا

.) نن اِلقاِوان  والاتواِعرنفوانوعُهِم يفن حلِا

اء أو جماهووودين أو وموون اخلطوو  يف احل ووم علووى املسووتهزئني أن حُي ووم ب فووورن املسووتهزب ب هوول الوودين ورجالووه موون علموو
 متصدِّقني دون التفريق بني أمرين: 

ووم علموواُء الشووريعة،  األوَّل: االسووتهزاء بالوودين، أو برجوول  موون أهوول الوودين ألجوول الوودين، كموون يسووتهزب بالعلموواء أل ع
وم جماهودون، أو يسوتهزب  ومن يسوتهزب بوذا  العلوم الشورع  الوذي حيملوه العلمواء، أو مون يسوتهزب بالاهودين أل ع
بووذا  اههووواد يف سووبيل اهلل، أو مووون يسووتهزب بعمووووم علمووواء اإلسووالم دون اسوووتثناء، أو بعموووم الاهووودين وجبهوووا  

ستهزأا به هو الدين.
ُ
 اههاد دون استثناء،  ا يتعني  فيه أن امل

ورته أو  االسووتهزاء برجوول  موون أهوول الوودين موون جهووة  غووري دينووه، كموون اسووتهزأ بعووامل  أو جماهوود  يف أموور  موون صوو والثــاني:
ا يف احلقيقوة، أو أنعوه عوامل 

ً
كالمه أو حنو كل  من العادا  اليت ليسحم من الدين، أو استهزأ بعامل  ير  أنعه ليس عامل
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سوء  من الذين حذعر اهلل منهم يف كتابه، أو استهزأ مبجاهد  ير  أنعه ليس مبجاهد  يف احلقيقوة، أو أنع جهواده باطول ، 
 عظيم يف بعض الصور  الع أنعه ال ي فر ح  ي ون استهزا ه راجًعا  ىل الدين. فهذا و ن كان يقع يف  ل  

 ، وموون أمثلووة كلوو : موون اسووتهزأ بوواللحى ومساهووا م ووانس، فهووو كووافر دون توقووف، أمووا موون اسووتهزأ بلحيووةن رجوول  معووني 
فهوذا ال ي فور و ن كوان وكان استهزا ه بصوورة حليتوه خاصعوة ال بعمووم اللحوى أو بواحل م الشورع  يف  عفواء اللحيوة، 

 قد يفسق أو ي ل حبسب حاله.

فوووال اووووز التسووورع بوووالت فري لووور د مسووواع االسوووتهزاء دون االستفصووواا والنظووور يف هوووذا االسوووتهزاء  ىل أي شووو ء يعوووود؟ 
 وب ي أي ش ء  ُعلِّق؟ واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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 ال حر الناقض ال ابع:
 

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني، أما بعد:

لُوووا الشعوويااطننُي عالاووى ُمِلوو ن ُسوولاِيماانا واماووا كافاوورا ُسوولاِيمااُن والا نوونع الشعوو يااطننيا كافاووُروا فقوود قوواا اهلل عووز وجوول: )وااتوعبواعُوووا ماووا تواتوِ
ناوة  ُمونا النعاسا السِِّحرا واماا أُِنزناا عالاى اِلمالا انِين بنباابنلا هااُرو ا وامااُرو ا واماا يُوعالِّماانن منِن أاحاد  حا ع يُوعالِّ   يواُقوال  نإلعاوا حناِوُن فنتوِ

توتعلم فت فور، أو  فاال تاِ ُفِر( واآلية ظاهرة يف ت فري الساحر للفاء الدالة على التعقيب، فقوهلم: فال ت فر يعين فوال
 فال تعمل بالسحر فت فر.

وقوود ككوور الشوويخ حمموود بوون عبوود الوهوواب يف رسووالة النووواقض هووذا النوواقض سووابع النووواقض الوويت ختوورج العبوود موون امللووة، 
 واستدا عليه هبذه اآلية.

موا خيرجوه وقد وقع اختالف بني أهل العلم يف كفر الساحر هل ي ون كافرًا على اإلطالق أم ح ع ي ون يف سحره 
 من امللة من استغاةة بالشياطني ودعاء هلا ولل واكب وحنو كل ؟

فوووذهب اهمووواهري  ىل كفووور السووواحر مطلًقوووا أخوووًذا بظووواهر اآليوووة، وكهوووب الشوووافع   ىل التفصووويل املوووذكور، ورأ  أن 
، بل يستفصل وُيس ا عن سحره فإن كان فيه كفر ح م ب فره و ال فال.  الساحر ال ي فر ب ل حاا 

 جح واهلل أعلم أن يُقاا: واألر 

 ن للسحر حقيقة شرعية، وحقيقة لغوية، فاحلقيقة اللغوية كما قاا أهل العلوم شواملة ل ول موا خفو  ولطُوف سوببه، 
فتشمل سوحر البيوان، وتشومل أنوواع احليول واخلودع الويت تو يت بو مور مسوتغربة  عنود مون مل يعرفهوا علوى التفصويل، و ن  

صووها وتفوواعال  املووواد ال يميائيووة أو اخلووواص الفيزيائيووة لألشووياء، وهووذا كلووه موون كانووحم راجعووًة  ىل الطبيعووة وخصائ
 املباح ما مل ُيستعمل يف حمرم وتشمل السحر املعروف وغريه.

ووا ةتصووة بالسووحر الووذي ككووره اهلل يف اآليووة املوو خوك عوون الشووياطني وهووو سووحر قووائم علووى  وأمووا احلقيقووة الشوورعية فإ ع
م  ال باالسوووتغاةة بووواهن والشوووياطني، واالسوووتهزاء بالووودين وسوووب رب العووواملني، وهوووذا أمووور  الشووورك معتمووود  عليوووه، ال يوووت
 كاملسلعم عند العارفني به.
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فمووا كوووان سوووحرًا باحلقيقوووة الشووورعية مووون سوووحر السوووحرة الووذي يُعووورف ب ماراتوووه مووون الطالسوووم املعهوووودة عووون السوووحرة، 
هذا السحر كالتفريق بني املرء وزوجه وهوو الصورف، وكوذا  والعقد اليت يُنفث فيها، واآلةار اليت يُعرف أ ا ت ون عن

العطف  ا ي ون بال أسباب  ظاهرة ، ويثبحم كونه ناً ا عن سحر كل  الساحر، وحنو هوذه األموارا ، فهو  ظواهرة 
 يثبحم هبا السحر كما تثبحم األح ام بالبينا  املعروفة، ما كان من هذا الباب فهو كفر ةرج من امللة.

ظوور فيووه فُوجوود أنعووه راجووع  ىل أمووور موون السوونن ال ونيووة واخلصووائب الطبيعيووة الوويت يعرفهووا أهوول كوول شوو ن يف وأمووا مووا نُ 
ش  م، كامل رتعا  احلديثة اليت ظُنعحم سحرًا لبعد أكهان كثري من النواس عون  دراك كنههوا، وكوبعض احليول املعروفوة 

وحنوو كلو ، فهوذا مبواح  لويس فيوه  ال اسوتعماا موا خلوق من خلط مواد تمةر ت ةريًا خارقًوا للعوادة يف وهوم مون اهلهوا 
 اهلل على وجه ال حمذور فيه ما مل يُتوسعل هبا  ىل حمرعم.

وهبذا القوا اتمع قوا الشافع  مع قوا اهمهور، فالشافع  عمم اسم السحر واشورتط ةبوو  فعول الشورك يف كول 
فورأ  أن ال حُي وم ب فور السواحر حو  يثبوحم أن واقعة  من السحر حني رأ  أن السحر ي ون بشرك وبودون شورك، 

 سحره من النوع الذي فيه الشرك.

كما أنع اهمهور حني أطلقوا كفر الساحر مل يريدوا األنواع اليت ترجع  ىل طبائع املواد، وال يمياء الصوحيحة، وحنوو 
 كل  من األمور اليت ال  يزها  ال خفاء أسباهبا عن كثري من الناس.

نع الساحر حُي م بسوحره مبجورد ةبوو  السوحر عنوه، ونريود بالسوحر معنواه الشورع ع الوذي ال ي وون  الع وحنن نقوا:  
، فما علق الشافع  احل م على ةبوته، علمنا ةبوتاه فاستغنينا عن تعليق احل م به.  بالشركن

وا والنوع اآلخر الذي ككره الشافع  وجعله دون ال فر وهو ما كان بغري األلفوا  الشوركية،  فإنعوه مل يثبوحم وجووده و إلع
وا و ن مل تُعلوم تفاصويل  احتمل لوجود ما ال يُفهم من طالسم السحرة، وتعليق احل م هبا ال يصوح عنود مون علوم أ ع
معانيهووا ال ختلووو موون الشوورك حبوواا  موون األحووواا، علووى أنع معرفووة مووا فيهووا اليوووم ليسووحم باملتعووذرة بوول يف كتووب السووحر 

اح معانيها ويبينهوا وقود نُظور فيهوا كثوريًا فلوم يوجود شو ء مون طالمسهوم وكتابواهتم خيلوو مون اليت توجد عندهم ما يو 
 الشرك، ومثل هذا مع استفااته مبنزلة البينة اليت اشرتطها الشافع  يف احل م ب فر الساحر.

قض أخوور  وعلووى هووذا فووال ي ووون السووحر ناقًضووا مسووتقالًّ عوون غووريه موون النووواقض، بوول هووو يف احلقيقووة عائوود  ىل نوووا
 م فرة  بذاهتا.

ومن األح ام الثابتة يف الساحر الذي ةبحم كفوره عنود الشوافع  ومطلًقوا عنود اهمهوور: اورب عنقوه بالسويف، وقود 
ةبحم من كالم جندب بن جنادة وعمر بن اخلطاب ومن فعل حفصوة بنوحم عمور بون اخلطواب راو  اهلل عونهم قتوُل 

جبالوة بون عبودة: اقتلووا كول سواحر وسواحرة، قواا جبالوة فقتلنوا  الساحر، ف ان يف كتاب عمر بن اخلطاب الوذي رواه
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ةوووالث سوووواحر، وقووود اختصووور الب ووواري هوووذا احلوووديث فووورو  بعضوووه وأسووونده غوووريه بتماموووه وهوووو علوووى شووورطه، وقووواا 
 جندب: حد الساحر اربه بالسيف، وأمر  حفصة بقتل جارية  هلا سحرهتا.

 ه وسلم ومل يقتله النيب، فح مه ةتلف من وجوه:وأما لبيد بن األعصم الذي سحر النيب صلى اهلل علي

أن علة قتل الساحر ه  الردة، ولبيد يهودي مل يسلم أصالً فانتفحم العلة فيه من جهة السوحر وبقيوحم مون  األول:
جهوة العوودوان، وهووذا حووق خواص للنوويب صوولى اهلل عليووه وسولم لووه  سووقاطه ولووه املطالبوة بووه، وانتقوواض عهووده بالعوودوان 

. إلا ي ون حي  ث ال يسقط صاحب احلق حقه أما  ن أسقطه فال ألن احلق فيه حق خاص 

أن ةبووو  السووحر عليووه مل ي وون ببينووة، و إلووا كووان بووالوح ، واألرجووح أن النوويب صوولى اهلل عليووه وسوولم مل ي وون  الثــاني:
 ي خذ يف األح ام القضائية بالوح  بل كان ي خذ بالبينا .

وسولم لقتلووه متقودم علوى فعوول الصوحابة وأموور عمور بوون اخلطواب، فيحتموول أن  أنع تورك النوويب صولى اهلل عليووه الثالـث:
 حد الساحر  إلا ُشرع بعد كل  وأفعاا الصحابة دليل على آخر األمرين.

 هذا واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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 الناقض الثامن: دولي الكافرين ومظاهردهم على الم لمين
 

 هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني، أما بعد: احلمد

فإن من نواقض اإلسالم اليت كثر الوقوع فيها يف قدم العصوور وحوديثها: توو  ال وافرين ومظواهرهتم علوى املسولمني، 
وود اهلل وتوورك الشووركا يف عبادتووه، ومل يووواا  املوووممنني ويُعووادن ال ووافرين فلوويس مبسوولم،  ك قيووام الوودين علوووى والعبوود  كا وحع

 توحيد اهلل عز وجل وال فر مبا يُعبد من دونه، ومواالة أولياء اهلل وُمعاداةن أعدائنه.

وُذوا اِليواُهوودا واالنعصاوارا  أاِولنياواءا بواِعُضوُهِم أاِولن  وا العوذنينا آمانُووا ال تواتع ن وِنُ ِم قاا اهلل عز وجل )ياا أايوُّها ياواُء بواِعوض  واماوِن يواتواوواهلعُِم من
وووارنُعونا فنووو ُهِم  ننع اللعوووها ال يواِهووودني اِلقاوووِوما الظعوووالنمننيا ا فواتواووورا  العوووذنينا يفن قُولُووووهبننِم ماوووراض  ُيسا ووونوِ وووى أاِن فاإننعوووُه من يهنِم يواُقولُوووونا  اِشا

ا بنوواِلفا  ووى اللعووُه أاِن ياووِ يتن وويبواناا داائنووراة  فواعاسا ووهنِم ناووادنمننيا ا وايواُقوووُا ُتصن وورُّوا يفن أانِوُفسن ووِن عنِنوودنهن فواُيِصووبنُحوا عالاووى ماووا أاسا ِتحن أاِو أاِموور  من
رنينا(.العذنينا آماُنوا أاهاُمالءن العذنينا أاِقساُموا بناللعهن جاِهدا أاِ اا ننِم  ننوعُهِم لاماعاُ ِم حابنطاحِم أاِعمااهُلُِم   فا اِصباُحوا خااسن

وقد نزلحم هوذه اآليوا  يف عبود اهلل بون أهلل بون سولوا ومواالتوه ألوليائوه مون اليهوود، ومل يعورف أكثور الصوحابة نفاقوه 
ِهوودا أاِ اووا ننمِ  ووُموا بناللعووهن جا ووُمالءن العووذنينا أاِقسا   ننوعُهووِم لاماعاُ ووِم  ال يومئووذ ويف هووذا قوواا اهلل سووبحانه: )وايواُقوووُا العووذنينا آمانُوووا أاها

بن  ووورنينا(، واملوووواالة لل وووافرين ت وووون كفووورًا بالقلوووب وبالعمووول وباالعتقووواد وال يشووورتط أن حا ووواهُلُِم فا اِصوووباُحوا خااسن طاوووحِم أاِعما
يقار وا مجيعهوا االعتقوواد، بول مووذهب أهول السوونة أن اإل وان واخلوروج منووه ي وون بقوووا جمورد أو عموول جمورد أو اعتقوواد  

 جمرد.

ويبواناا داائنوراة ( فودافعهم لويس احملبوة لل فور وأهلوه، بول ويف هذه اآلية خاصة نب صريح يف قو  له: )يواُقوُلونا  اِشاى أاِن ُتصن
 وال الرغبة يف دنيا وماا، و إلا هو اخلوف واتقاء الدوائر.

فووإن قيوول يع وور علووى االسووتدالا باآليووة أ ووم قووالوه كوواكبني يف كلوو  فووال يُلحووق هبووم موون يعتووذر بووذل  وهووو صووادق 
 فاهواب من وجوه:

 

أ م كانوا اختذوا أولياءهم من اليهود أوليواء يف اهاهليوة، ومل ي ون لوذل  سوبب  ال خووف الودوائر، وقلووهبم  األول:
مل تشبع من التوحيد وحسن الظن باهلل ما اعلها تستغين عن واليتها اهاهلية فهو  علوى خوفهوا وهلعهوا، ومقتضوى 

 هذا أ م صادقون يف قوهلم  شى أن تصيبنا دائرة.
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أنع اهلل عز وجل مل يُ ذِّهبم يف هذا ومل يرده عليهم فهو دليل علوى صوحته، موع وجوود غوريه مون النوواقض يف  ثاني:ال
هنِم ناادنمننيا(.  قلوهبم كما قاا: )فواُيِصبنُحوا عالاى ماا أاسارُّوا يفن أانِوُفسن

ا حُي م به يف الدنيا على ما يُظهره الناس ال على ما الثالث: ُيسر ونه، واملممنون ح موا ب فورهم وقوحم  أن ال فر  إلع
ِهوودا أاِ اووا ننِم  ننوعُهووِم لاماعا  ووُموا بناللعووهن جا ووُمالءن العووذنينا أاِقسا وواهُلُِم كلوو  كمووا يف اآليووة: )وايواُقوووُا العووذنينا آمانُوووا أاها بنطاووحِم أاِعما ُ ووِم حا

وورنينا(، فووداع علووى أنع موا ظهوور موونهم وحووده موجوب   مسووتقل  للح ووم ب فوورهم، والوذي ظهوور موونهم  إلووا فا اِصوباُحوا خااسن
 هو املواالة العملية، وال   ن الشق عن قلوهبم ومعرفة أفعلوا كل  عن حمبة لل فر وأهله أم ال؟

أن مقتضووى هووذا القوووا أنع عووذر املنووافقني كووان عووذرًا شوورعيًّا صووحيًحا، وأنع اخلطوو  مل ي وون يف اعتووذارهم بووه  الرابــع:
ا مبا يف قلو  هبم، مع أنع اهلل سبحانه ككر عنهم هذا العذر بعينه على جهة الوذم وال   ون أن يوذم  موع كونوه عوذرًا و إلع

 شرعيًّا.

وم ارت بووا كفورًا بونب اآليوة،  فإن قيل: ال يلزم أن ي وون العوذر عوذرًا شورعيًّا ول نوه معصوية ولويس كفورًا، فواهواب: أ ع
  ةالث بني احلالني.فإن مل ي ن العذر شرعيًّا لزمهم ح م ال فر وال

واآليووة موون أصوورح النصوووص يف ت فووري موون توووىل ال ووافرين بعملووه أو بقولووه و ن مل ي وون عوون حمبووة لوودينهم، وال   وون 
 اهواب عنها  ال بتحريف ال لم عن موااعه و  اللسان بال تاب، كما يفعل كل  اليوم من ال خالق هلم.

قيوول احلورب، وكالمهووا يعتوذر بوه املرتوودون اليووم، فإمعووا أن يتوذرعوا خبوووف والودائرة الويت كووانوا خيشوو ا قيوول هو  الفقور، و 
الفقوور وانقطوواع الوونفط والرواتووب كمووا قوواا كلوو  بعووض موون يلووبس ةيوواب العلووم وينطووق باسووم طواغيووحم اهزيوورة وُاووادا 

ه، وكالمهوا سوري  مونهم عنهم يف احلياة الدنيا، و معا أن يتذرعوا باخلوف من العدو كالنظام العراق  البعث  السابق وحنوو 
 على سن ة أسالفهم من املنافقني.

وللتووو  صووور عديوودة وأنووواع ةتلفووة، فمنهووا الوقوووف مووع ال ووافرين علووى املووممنني وأعظووم كلوو  مووا ي ووون يف احلوورب 
ِخووواا ننُم العوووذنينا   وووِن أاِهوولن اِل نتاوووابن لاوووئنِن والقتوواا، وقووود قوواا اهلل عوووز وجوول: )أاملاِ تواووورا  نىلا العووذنينا ناوووافواُقوا يواُقولُوووونا إلنن كافاووُروا من
ووداً أاباووداً وا نِن قُوووتنِلُتِم لانواِنُصوورانعُ ِم وااللعووُه ياِشووها  وواكنبُونا(، فعوود اهلل أُِخوورنِجُتِم لاناِ ووُرجانع ماعاُ ووِم واال نُطنيووُع فنوويُ ِم أاحا ُد  ننوعُهووِم لا ا

ني، ف يوف مبون خورج حقيقوة وسوار حتوحم لووائهم وقاتول وعدهم إلخوا م ال فار بالنصرة كفرًا ومسوى مون فعلوه منوافق
يف صفهم؟ هذا وهم كاكبون يف قوهلم ووعدهم فليس وعودهم هلوم بالنصورة  ال كلموا   شوهد اهلل ب وذهبا وال وجوود 

ُروُهِم لايُوووووالُّنع اأِلاِدباوووارا ُلع ال هلوووا يف الواقوووع، بووول )لاوووئنِن أُِخرنُجووووا ال خياُِرُجوووونا ماعاُهوووِم والاوووئنِن ُقوتنلُووووا ال يواِنُصوووُرونواُهِم والاوووئنِن ناصاووو
يُوِنصاووُرونا(، ف يووف مبوون كووان صووادقًا بقولووه وفعلووه يف نصوورة ال ووافرين علووى املسوولمني ومظوواهرة أمري ووا علووى الشووعوب 

 املسلمة، واهماعا  الاهدة يف سبيل اهلل؟
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ا كليًّوا، فضوالً عون الزيوادة يف ومن تووليهم التصوريح بإن وار عوداوهتم وبغضوهم، وجحوود هوذا األصول الشورع  جحوودً 
 كل  بإعالن احملبة واالتفاق واالحتاد ووحدة املصري والصداقة الدائمة واملودة اخلالصة.

وقوود ككوور الشوويخ حمموود بوون عبوود الوهوواب رمحووه اهلل تعوواىل هووذا النوواقض ةووامن النووواقض يف رسووالته املشووهورة، واقتصوور 
الذي تدور أكثر صورها عليه، والشيخ يف رسوالته كموا أسولفنا مل  على ككر املظاهرة وه  أصل املودة وقطب رحاها

 يقصد  ىل االستيعاب يف النواقض بل اقتصر على ما ت ثر احلاجة  ليه والوقوع فيه يف وقته.

 وصلى اهلل وسلم على عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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ة من اعتقد أن أحًدا ي عه الخروج عن شريع الناقض التاسع:
 صلى اهلل عليه وسلممحمد 

 

 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسوله اهلل، وعلى آله وصحبه ومن اهتد  هبداه، أما بعد:

فقد أكمل اهلل عز وجل لنا الدين وأ  النعمة، وكان الدين عنده اإلسالم فمن ابتغى غريه دينًوا مل يُقبول منوه وهوو يف 
 اآلخرة من اخلاسرين.

تقادية اليت خُترج العبد من امللعة: اعتقاد أن أحًدا من البشور يسوعه أن خيورج عون شورع خوا  النبيوني ومن النواقض االع
وسوويد األولووني واآلخوورين، سووواًء  ىل شووريعةن غووريه موون األنبيوواء موون الشوورائع املنسوووخة، أو اتبوواع مووا واووعه البشوور موون 

 القوانني أو أماله اهلو  و بليس اللعني.

النوواقض التاسووع: موون اعتقوود أن بعووض النوواس يسووعه ”بوون عبوود الوهوواب هووذا النوواقض فقوواا: وقوود ككوور الشوويخ حمموود 
اخلووروج عوون شووريعة حمموود صوولى اهلل عليووه وسوولم، كمووا وسووع اخلضوور اخلووروج عوون شووريعة موسووى عليووه السووالم، فهووو  

 “كافر.

يب النويب صولى اهلل والذي يعتقد أن من الناس من يسعه اخلروج عن شريعة حممد صولى اهلل عليوه وسولم، يلزموه ت وذ
عليه وسلم يف عموم رسالته، وت وذيب اهلل عوز وجول يف خواه بإرسواا حممود صولى اهلل عليوه وسولم  ىل النواس كافعوة، 
ِسوالمن دنينواً فوالاوِن يُوقِ  ورا اأِلن باولا وجحود أوامر اهلل عز وجل باتباع الشريعة والدين كافعة، قاا اهلل عز وجل: )واماِن يواِبتا ن غايوِ

ِنهُ  رنينا(. من راةن مننا اخلِااسن  واُهوا يفن اآِلخن

 ويدخل يف هذا الناقض ةالث مقاال  كفرية مشهورة:

موون يعتقوود أنووه اوووز لليهووود والنصووار  أو بعضووهم أن يبقوووا علووى أديووا م بعوود بعثووة حمموود صوولى اهلل  المقالــة األولــى:
وسلم، وهذا القوا كفور صوريح ال مريوة فيوه، وقود عليه وسلم، أو أ م ال ي فرون  ن مل يتبعوا حممًدا صلى اهلل عليه 

والووذي نفسوو  بيووده ال يسوومع هلل يهووودي وال نصووراين ل ال يُووممن هلل  الع  ”قوواا أكوورم اخللووق صوولى اهلل عليووه وسوولم: 
 “.كان من أصحاب النعار
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ة رسوالته، وقود وقد كان من اليهود والنصار  من يعلنون وال ين رون   ا م بنبوة حممد صلى اهلل عليوه وسولم وصوح
ككوور كلوو  ابوون القوويم عوون بعووض علموواء أهوول ال توواب وأنووه قوواا: كوول منصووف منووا يعلووم نبوتووه، ول وونهم يوودععون أن 
رسوالته خاصووة بووالعرب، وهووذا ال ي فويهم وال خيوورجهم موون ال فوور، بول  ن كووان نبيًووا صووادقًا فقود أخووا بعموووم رسووالته 

قتواهلام، وتصوديقهم لوه بوبعض رسوالته مون جونس كفورهم الوذي وب فر من مل يتبعه، وأبواح دمواءهم وأموواهلم وأوجوب 
(، وال شوو  أن ال فوور بووبعض ال توواب أو  نُووونا بنووبواِعضن اِل نتاووابن واتاِ ُفووُرونا بنووبواِعض  ح وواه اهلل عوونهم يف القوورآن )أافواتُوِممن

اا اهلل تعواىل: ببعض نبوة النيب صولى اهلل عليوه وسولم، أو بشو ء  وا أخوا بوه كفور جبميوع ال توب والرسول، ولوذل  قو
باحِم قواِوُم نُوح  اِلُمِرسالننيا( ومل يُبعث يف وقتهم رسوا غري نوح  عليه السالم.  )كاذع

موون يعتقوود أن اخلووروج عوون بعووض أح ووام الشووريعة جووائز يف العصووور املتوو خرة، وأن موون اخلطوو  األخووذ  المقالــة الثانيــة:
سوواء كووان مووا يريوودون ت ميول شوورع اهلل بووه موون املووذاهب بالشعوريعة كلهووا بوول ال بوود مون أن ُيضوواف  ليهووا مووا ي ملهووا، 

 الف رية العصرية، أو القوانني الواعية ال فرية.

وونا اللعووهن ُحِ موواً لنقاووِوم  يُ  ووُن من غُووونا واماووِن أاِحسا لنيعووةن يوابوِ وقننُووونا( وهووذا كفوور صووريح وابتغوواء لغووري ح ووم اهاهليووة )أافاُحِ ووما اهِااهن
قبوول كتوواب اهلل ودينووه وشوورعه، بوول موون عقوووهلم القاصوورة الضووعيفة، أمووا كتوواب اهلل فووو)ال والوونقب والباطوول ال يوو يت موون 

ِلفنهن تواِنزنيل  منِن حا نيم  محانيد (. ِيهن واال منِن خا  ياِ تنيهن اِلبااطنُل منِن بوانِين يادا

موواا الواووع  الطوواغويت وموون هوومالء املرتوودين موون ُاووادلون اليوووم عوون القوووانني الواووعية، فيوودععون أن نظووام العموول والع
و ن كووان موو خوًكا عوون الغوورب  ال أنووه ال بوود منووه حلفووظ حقوووق العموواا، وأن نظووام احمل مووة التجاريووة اووروري ألجوول 
مسووتجدعا  العصوور، ويقوووا بعضووهم بلسووان حالووه، وبعووض بلسووان مقالووه:  ن األح ووام الشوورعية ال ت فوو  وال تفوو  

اته، وهوذا كفور صوريح وت وِن شاوِ ء (، مبتطلبا  العصر ومستجدع  وذيب هلل عوز وجول القائول: )ماوا فوارعِطناوا يفن اِل نتاوابن من
والعجيووب أن اوورتب أصووحاب هووذا ال فوور علووى علووووم الشووريعة فيح مووون عليهووا بووالنف  وخبلوهووا موون األح وووام يف 

دلتهوا املستجدا ، والنفو  ال ي وون  ال عون علوم، وهومالء أجهول النواس بشورع اهلل، وأبعودهم عون معرفوة األح وام وأ
وقواعدها واستنباطاهتا، ومع كلو  فهوم حي موون بقووانني مواووعة منوذ مئوا  السونني ومل يغوري فيهوا شو ء  ال موا ال 
يُووذكر، وال يوورون أن العصوور  وواوز هووذه القوووانني فيبحثووون هلووا عوون بووديل، بوول ال يريوودون هلووا بوودياًل، وال يبحثووون عوون  

 على أوليائه.كفر  سواها، وما كاك  ال تلبيس عدو اهلل  بليس 

وموون يقوووا هبووذه املقالووة  وون حي ووم هبووذه القوووانني الواووعية امووع كفوورين: ال فوور العملوو  مبووا حي ووم بووه موون القوووانني 
ال فرية، وال فر االعتقادي باستحالله لل فر و ويزه له ودفاعه عنه، وقد الشيخ قواا حممود بون عبود الوهواب رمحوه 

الشبهة الباطلة على  باحته، وكفر مون يسوتحل احل وم بغوري موا أنوزا اهلل  وا  اهلل: وكذل  ن فِّر من زي ن الشرك وأقام
 يُنازع فيه ح ع املرجئة.
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موون يعتقوود أنووه اوووز لل اصووة، أو لألوليوواء اخلووروج عوون الشووريعة الوويت جوواء هبووا حمموود صوولى اهلل عليووه  المقالــة الثالثــة:
، وهومالء غوالة الصووفية وهوم  وسلم، والعمل مبا يسمونه احلقيقة، واعلون الشريعة مبنزلة القشور واحلقيقوة مبنزلوة اللُّوبِّ

 الذين يستدلون بفعل اخلضر مع موسى.

واستدالهلم هو ب ن اخلضر تصرف بغري ما يقتضيه ظاهر الشرع: فقتل الصيب، وخاراقا سفينةا من أحسون  ليوه، وكوان 
شريعة موسى اليت تقتضو  منعوه مون قتول الونفس  فعله يف الظاهر من رًا، ويف الباطن عني ح م اهلل، ومل يلتزم اخلضر

ِئووحما  وختريووب السووفينة، وال اسووتمع  ىل  ن ووار موسووى عليووه السووالم حووني قوواا: )أاقواتواِلووحما نواِفسوواً زاكنيعووًة بنغاوورِين نواِفووس  لاقاووِد جن
ِئحما شايِ  ِيئاً نُِ راً(، وقاا يف خرق السفينة: )أاخاراقِوتواهاا لنتُوِغرنقا أاِهلاهاا لاقاِد جن  ئاً  نِمراً(.شا

وهوذا اسووتدالا باطوول؛ فاخلضور أوالً كووان أعلووم مون موسووى كمووا يف الصوحيحني موون حووديث أهلل بون كعووب عوون النوويب 
صلى اهلل عليه وسلم: أن موسى وعظ الناس، فذكر احلديث وفيه أن رجالً س ا موسوى أي النواس أعلوم؟ قواا أنوا، 

 عبًدا من عبادي مبجمع البحرين هو أعلم من .فعتب اهلل عليه أن مل يرد العلم  ليه ف وحى  ليه: أن 

وما فعله اخلضر  ا أن وره موسوى كوان لود  اخلضور فيوه زيوادة علوم، فوإكا قيول  ن العلوم الوذي اخوتب بوه اخلضور هوو 
علوم احلقيقووة كمووا يوودععون، كووان موون يوود ع  كلوو  العلوم موون أوليووائهم وُ  وورقيهم مقوودًما نفسووه علووى موسووى يف العلووم 

وووة هلوووم يف التفريوووق بوووني احلقيقوووة ألن موسوووى مل ي ووو ن يعلوووم موووا علموووه اخلضووور، و ن أُريووود علوووم الشوووريعة فلووويس فيوووه حجع
 والشريعة وادعاء أن فعل اخلضر جر  على علم احلقيقة.

 وما فعله اخلضر  ا جاء يف القصة ةالةة أنواع:

بنواء اهودار ولوو مل ي ون حتتوه كنوز ما ظاهره أنه جائز ال حيرم، وباطنه أنه عمل صا ، وهو بناء اهدار ألن  األول:
 ألحد جائز مباح، و إلا استن ر موسى ارت ابه لتل  املشقة بال أجرة،  ن ال يستحق التاع له بذل .

ما ظاهره أنه حمرم، وسوبب اسوتثنائه مون التحورم داخول يف علووم البشور غوري األنبيواء، فوُيم ن أن يفعلوه النويب  الثاني:
ينة، فلوو أن رجوالً علووم عون ملو  ظووامل يغصوب السوفن، جواز لووه أن يعيوب سوفينة غووريه وغوري النويب، وهوو خوورق السوف

 الستنقاكها، و إلا استن ار موسى ألنعه مل يعلم سبب االستثناء.

ما ظاهره أنوه حمورم، وسوبب اسوتثنائه مون التحورم  وا ال يُعورف  ال بوالوح ، وهوو قتول الصويب، فوال ُ  ون أن  الثالث:
صوويب سوي فر وت وون مفسودة بقائووه أعظوم مون مفسودة قتلووه، وأن اهلل سويبدا أبويوه خوريًا منووه يعورف أحود أن كلو  ال

 ال بوح  من اهلل عز وجل، فهو ح م شرع  صحيح ول ن ال ُ  ون أن يعمول بوه  ال األنبيواء، وقود يُووح  اهلل  ىل 
 نيب من األنبياء بسبب  باحة القتل دون اآلخر.
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ثالث اليت فعلها اخلضر علة صحيحة  ري علوى أح وام الشوريعة املعروفوة، والفورق والعلة يف القتل يف مجيع الصور ال
 إلا هو يف زيادة معرفة بوالواقع أو بالغيوب املسوتقبل لود  نويب اهلل اخلضور، وموع كلو  فلوم يسو حم اخلضور عون كلو  

ِنوُه كنِكوراً( فو خاه قبول وي تمه عن موسى، بل قواا لوه: )قاوااا فاوإننن اتوعبواِعتاوينن فاوال تاِسو اِلينن عاوِن شاوِ ء   حاو ع أُِحودنثا لاو ا من
 أن يفعل ما فعل أنه سُيبني  له األمر ويوا ح له العلل واألح ام.

ولو أن رجاًل فعل ما فعله نيب اهلل اخلضر ل ُعلم منه سبب ُمبيح ملا فعلوه سوقط عنوه الضومان، بول واسوتحق الشو ر 
ن  ةباتووه بالبينووة يف حووق عامووة النوواس أمووا األنبيوواء فهووم لصوودقهم والثووواب علووى فعلووه، بشوورط أن ي ووون كلوو   ووا ُ  وو

 مستغنون عن البينا .

فوو ين هووذا  ووا يرت بووه زنادقووة التصوووف موون ركوووب الفووروج احملرمووة، وارت وواب احملرمووا  الوويت ال ُ  وون أن تُبوواح ل مووع 
 كل  ال يظهرون علًة تُبيح ما فعلوه وال جوابًا عما ينته ون من حدود اهلل؟!

ملقاال  الثالث سواء يف ال فور وقود ظهور  كول مقالوة يف عصور، وابُتلو  ب ول فتنوة  وردة أقووام، نسو ا اهلل الثبوا  وا
 على احلق واهلد  والتوحيد واههاد ح  نلقاه، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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 اإلعراض عن دين اهلل؛ ال يتعلمه وال يعمل به الناقض العاشر:
 

 الصالة والسالم على رسوله اهلل، وعلى آله وصحبه ومن اهتد  هبداه، أما بعد:احلمد هلل، و 

بووني، امل وورج عوون امللووة والوودين: اإلعووراض عوون ديوون اهلل عووز وجوول، وتوورك تعلُّمووه أو العموول بووه، وهووو 
ُ
فووإنع موون ال فوور امل

 آخر النواقض اليت ككرها حممد بن عبد الوهاب يف رسالته الشهرية: نواقض اإلسالم.

 إلعراض العمل   ي ون على وجهني:وا

اإلعراض التام  عن دين اهلل بال ليعة، وهذا داخل  يف مس لة تورك جونس األعمواا، وتورك جونس العمول  الوجه األول:
 عووراض  عوون العموول بال ليووة، فهوو  داخلووة  يف هووذا النوواقض موون هووذا الوجووه، والظوواهر موون كووالم الشوويخ أنعووه يعووين هووذا 

 الناقض.

ترك التزام شو ء  مون أح وام اهلل وشوريعته، وهوذا  عوراض  خواص  عون بعوض األح وام، وتوارك االلتوزام  :والوجه الثاني
ي فوور  ن توورك التووزام شوو ء موون األح ووام الشوورعية، فلووم حيوورم مووا حوورم اهلل، ومل يسووتحل مووا أحوول اهلل، ومل يوجووب مووا 

 أوجب اهلل.

والتواويح، وحنون نوذكر موا يتعلوق ب ول منهموا علوى وكل من هذين الوجهني ناقض  مستقل ، يسوتحق  فوراده بالشورح 
 جهة اإلااز واالختصار بإكن اهلل.

 ترك جنس العمل. الوجه األول:

هذه املس لة  ا أمجعوحم عليوه األموة، بول جواء عون بعوض السولف أنعوه ح وم ب فور مون مل ي فِّور توارك جونس العمول، 
وحنووو كلوو ، واإل ووان قوووا وعموول واعتقوواد، فموون مل والنصوووص كثوورية يف هووذا البوواب، باسووم التووو  وباسووم اإلعووراض 

ي ن له من العمل ش ء مل يقم   انه بدون هذا الركن، وهذا أصل ما أمر اهلل به عباده فقاا: )اِعبُوُدوا اللعوها ماوا لاُ وِم 
رُُه(، )اِعُبُدوا رابعُ ُم العوذني خالاقاُ وِم( وغوري كلو ، والتوحيود ركنوان: عبوادة  اهلل، وتورك عبوادة غوريه، فالوذي ال منِن  نلاه  غايوِ

 يعمل من األعماا شيًئا ترك أحد الركنني.
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والقووائلون ب فوور تووارك الصووالة ال حيتوواجون  ىل التنبيووه علووى كفوور تووارك جوونس العموول، ألن موون أتووى بالصووالة مل ي وون 
وا ينب هوون  ليووه ويفر قوون بوني املسوو لة ومسو لة توارك الصووالة عنود ا ل والم عوون امل والف، فُيعووذر تارًكوا هونس العموول، و إلع

 من خُيالف يف تارك الصالة خبالف من خُيالف يف تارك مجيع العمل.

وكفر تارك مجيع العمل كفر  عمل  ، و ن كان يف الواقع ال ُ  ن أن يُتصوعر  الع  ن اشتمل قلبوه علوى ال فور، فيمتنوع 
  والتقرب  ليه بش ء من األعماا.أن يُوجد أصل اإل ان يف قلب رجل، ل ال يدفعه  ىل عبادة اهلل

 ترك االلتزام. الوجه الثاني:

ووووا، لع  تنووووع عوووون التووووزام شوووو ء موووون أح ووووام اهلل   وهووووذا وجووووه مسووووتقل ، فقوووود ي ووووون الرجوووول مصووووليًّا صووووائًما مزكيًووووا حاجًّ
 كمشروعية اههاد أو حترم اخلمر في ون كافرًا مرتدًّا عن دينه.

ا االمتنوواع عوون شوو ء موون الشوورائع، كمووا ح ووم الصووحابة ب فوور مووانع  الزكوواة، وتوورك االلتووزام لووه صووور متعووددة، فمنهوو
ُوِم تواعاوالاِوا  نىلا ماوا أانِووزااا اللعوُه  وا نىلا ومنه االمتناع عن ح م الرسوا صلى اهلل عليه وسلم كما فعل املنافقون )وا نكاا قنيلا هلا

 وداً(.الرعُسوان راأاِيحما اِلُمناافنقننيا ياُصدُّونا عاِن ا ُصدُ 

ومن شروط ال  له  ال اهلل، االنقياد والقبوا هلا وملا تقتضيه، ومون تورك التوزام شو ء  وا جواء بوه اهلل ورسووله فلوم ينقود 
 ومل يقبل، بل هو  ن علم ومل يعمل، وعرف التوحيد وأعرض عنه.

دم، ومل ي ون قبول كلو  االمتنواع  ومن هذا النوع كفر  بليس لعنة اهلل عليه، فإنعه امتنع عن قبوا أمور اهلل بالسوجود آل
 كافرًا، لع كفر بفعله وصار  ماًما لل افرين، وحلعحم عليه اللعنة  ىل يوم الدين.

 وأما اإلعراض العلم ، فهو على قسمني:

اإلعراض عن تعلم اروريا  الودين وموا ال يصوح اإل وان واإلسوالم  ال بوه، فمون قبول اإلسوالم وقواا  الق م األول:
هلل، ل أعووورض عووون الووودين ومل يوووتعلم موووا اوووب عليوووه مووون العمووول هبوووا، ومل يوووتعلم أركوووان اإلسوووالم، وال تعلوووم ال  لوووه  ال ا

 الصالة والصيام، وال تعلم ما تصح به عباداته، فهو كافر  معرض عن اإلسالم.

، وعوون وكووذا موون شووهد أن ال  لووه  ال اهلل وأن حممووًدا رسوووا اهلل، ل أعوورض عوون معرفووة الرسوووا ومووا اووب موون حقوقووه
 معرفة اهلل وما ال يسع أحًدا جهله من صفاته وحقوقه، فهو يف ال فر كسابقه.

اإلعووراض عوون شوو ء موون أح ووام الوودين دون الضووروريا ، وهووذا لوويس بنوواقض  مسووتقل ، ول وون موون  والق ــم الثــاني:
د موون ارت ووب النوواس موون خيلووط بينووه وبووني اههوول الووذي هووو مووانع  موون موانووع الت فووري يف مرت ووب النووواقض، فووإكا وجوو



 

 35 

ناقًضا من نواقض اإلسالم كاحل م بغوري موا أنوزا اهلل، وأعورض عون معرفوة احل وم الشورع  فيموا فعلوه، جعول  عرااوه 
 عذرًا له يف كفره، وجعل جهله االختياري مانًعا له من اخلروج من الدين.

فور، )باوِل أاِكثواورُُهِم ال يواِعلاُموونا وال فار مل ي ونوا كلهم عاملني معانودين، بول مونهم مون ال يعلموون احلوق فريت بوون ال 
 احلِاقع فواُهِم ُمِعرنُاونا(، و كا كان اههل كنًبا مستقاًل ف يف ي ون مانًعا من ت فري صاحبه؟

ا هو اههل االاطراري ملن ال يستطيع دفعه، أموا اهاهول املوتم ن مون العلوم فوال يُعوذر يف  واههل الذي يُعذر به  إلع
 الدين، واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني. املسائل الظاهرة من

 



 

 إصالح الغلط في فهم النواقض
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 التحذير من التكفير مطلًقا
 

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني، أما بعد: 

حلووديث عنهووا وتنزيوول أح امهووا شوو ن خطووري ، والنوواس فيووه طرفووان ووسووط، فموون النوواس موون فشوو ن نووواقض اإلسووالم وا
يغلووو يف تطبيووق النووواقض وي فِّوور بووالالزم والزم الووالزم، وبووالفهم اخلوواطش للنوواقض، ومبووا ُيشووبهه ويشوواكله، وموون النوواس 

دا مون يُنووز ا ح وم اهلل فوويهم، وأهوول مون يعط لهووا بال ليوة، ويوووا  ألودع أعووداء اهلل مون املرتوود ين وحي ووم بإسوالمهم وُاووا
السوونة وأهوول العلووم وسووط بووني الغووا  واهووايف، فهووم ال يُعط لووون أح ووام اهلل، وال يُعملو ووا دون اوووابطها وشوووروطها 

 والنظر يف املوانع واألحواا امل تلفة.

وبعووود أن انتهينوووا مووون احلوووديث عووون نوووواقض اإلسوووالم الووويت ككرهوووا الشووويخ حممووود بووون عبووود الوهووواب رمحوووه اهلل، حُسووون 
 احلديث عن الغلط العذي يقع يف النواقض وأسبابنه ومواطن الزلل واخللل فيه.

داُّ علوى كلو  وأوا األغالط اليت نذكرها: غلوط مون حيوذِّر مون الت فوري مطلًقوا، وال حي وم علوى أحود بوال فرن، ويسوت
موون قوواا ”بووبعض النصوووص الوويت ال حُيسوون تنزيلهووا يف موااووعها، كموون يسووتدا بقوووا النوويب صوولى اهلل عليووه وسوولم: 

، مع أنع احلديث يف ت فري املسلم بال دليل وبينة، أما ما كوان بالودليل فوال، ألنع “ألخيه يا كافر فقد باء به أحدمها
 “.من قاا ألخيه”وال يدخل يف قوله صلى اهلل عليه وسلم: من قام الدليل على كفره ال ي ون أخاً، 

مون موا  ولويس يف عنقوه بيعوة ”ومنهم من يستدا  هلذا القووا يف ت فوري احلواكم بقووا النويب صولى اهلل عليوه وسولم: 
مون وهذا احلديث يف العذي يرتك بيعة اإلمام املسولم، أموا ال وافر املتسولط علوى املسولمني فبيعتوه “ ما  ميتة جاهلية

املوواالة الويت  وى اهلل عنهوا وحوذعر منهوا، ويلوزمهم هبوذا صوحعة واليوة بووي وشوارون وأمثاهلموا علوى املسولمني العووذين يف 
 ديارمها.

ومنشوو  الغلووط يف هووذا: اخلطوو  يف تصووور معووَّن اإل ووان وال فوور، فموون القووائلني هبووذا موون ين وور زيووادة اإل ووان ونقصووانه، 
أنع اإل ووان يوونقب حوو  ال يبقووى منووه شوو ء، بوول يوور  أنع اإل ووان يوونقب حوو ع يبقووى منووه   معووا مطلًقووا، و معووا أن يُن وور

شوو ء  ال يووزوُا وال يوونقب، أو يوور  أنع اإل ووان قوووا  وعموول  واعتقوواد ، ول نعووه ال يوور  ال فوور كووذل  بوول اعوول ال فوور 
منوه  الع كرة ال تونقب مهموا فعول  الع  اعتقاًدا فحسب، أو ير  أنع اإل ان يزيد بالعمل وينقب بالعمل ح  ال يبقوى

 جبحود التوحيد القليب ال غري.
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وهذه كلُّها من مقاال  املرجئة اخللعب، ومن فروعها واألقواا املركعبة عليها، وقود ي وون قائلهوا يف كثوري  مون األحيوان 
ه، وهوذا مون نقووب العلوم وقلووة يُن رهوا لوو مسعهووا بامسهوا العوذي حووذعر منوه السوولف، و ن كوان يعتقود معناهووا وهوو اهلوو

املعرفووة مبووذهب أهوول السوونة، وكثووري موون القووائلني هبووذا يتعصووبون فيووه لووبعض موون كهووب  ىل مووذهب املرجئووة ونصووره موون 
 املعظعمني عندهم. 

والت فري  معا أن ي ون ح ًما شرعيًّا، و ن وقع فيوه بعوض الغلوط، و معوا أن ي وون بواطاًل، والثواين ال قائول بوه، واألوا 
و املتعووني يقتضوو  أنعووه ال اوووز التحووذير موون الت فووري بووإطالق، بوول احملووذِّر موون الت فووري يلزمووه التفصوويل فيحووذِّر موون وهوو

 الت فري بالباطل، وي مر بالت فري احلقِّ يف مواعه وبشروطه.

وم يعلموون أنع التفصويل احلو قع يُبطول موذاهبهم، ول نع من يتولعون كوا هوذه املسو لة يتحاشوون هوذا ويتهرعبوون منوه، أل ع
 وأنع  ةبا  الت فري يف مواعه الصحيح يثبحم به ت فري الطواغيحم العذين ُاادلون عنهم.

وهلوووذا السوووبب  ووود أنع الوووادلني عووون الطواغيوووحم لووويس هلوووم كوووالم  علمووو   مفصعووول يف التحوووذير مووون الغلوووو يف الت فوووري، 
، وال  ود مون كتوب يف الورد علوى مون يغلوو يف الت فوري لعلمهم هبشاشة أصوهلم وتناقض قواعدهم يف أبوواب الت فوري

أحسوون موون أهلل حمموود املقدسوو  فوو ع اهلل أسووره، لواوووح مذهبووه وصووحة أصوووله وقواعووده يف أبووواب الت فووري واإل ووان، 
 ولصدعه باحلق دون مداهنة فيما حنسبه واهلل حسيبه وال نزك  على اهلل أحًدا.

نيووة يف التحووذير موون الغلووو يف الت فووري، وهووو كتوواب نفوويس ال يسووتغين عنووه وكتوواب أهلل حمموود املقدسوو  موسوووم بالثالةي
طالووب العلووم، وأكثوور مووون نفاوور موون أهلل حمموود ونفعووور وحووذعر مل يقوورأ لوووه حرفًووا ومل يعلووم موون مقالتوووه شوويًئا، ولووو أنصوووفوا 

ووووا احلووووق ،  الع مووووا ال يسوووولم منووووه أحوووود موووون اخلطوووو  اليسووووري  يف الفووووروع واملسووووائل ونظووووروا يف أصوووووله وقواعووووده لعلموووووا أ ع
 االجتهادية.

 واهلل أعلم، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني.
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 (0الغلط في عصمة المردد  بلفظ ال إله إال اهلل )
 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعوني، ومون توبعهم 
 سان  ىل يوم الدين، أما بعد:بإح

فمن الغلط الشائع عند كثري من الناس، ظنُّهم أنع من قواا ال  لوه  ال اهلل مل خُيرجوه مون اإلسوالم شو ء ، ولوو ارت وب 
النوووواقض وتعووووعد امل فِّووورا ، لع يبنوووون علوووى هوووذا حرموووة القتووول، وعصووومة الووودم واملووواا، فوووال ي ف ووورون مووون يسوووبُّ اهلل 

 أعداء اهلل، أو حي م بغري ما أنزا اهلل، أو يدعو امل لووقني مون دون اهلل، ويف هوذا مناقضوة  عظيموة  ورسوله، أو يتوىلع 
 ألصل التوحيد، ومعاراة  ل تاب اهلل وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم و مجاع األمة.

وو ا  نلاِيوو ا وا نىلا العوو ووِن قواِبلنوو ا لاووئنِن أاِشووراِكحما لاياِحووباطانع وحسووب  أن اهلل قوواا لنبيووه صوولى اهلل عليووه وسوولم: )والاقاووِد أُوحن ذنينا من
وورنينا(، فووإكا كووان النوويب ال وورم صوولوا  اهلل عليووه داخووالً يف هووذا العموووم، غووري مسووتثَّن موون  وونا اخلِااسن لُوو ا والاتاُ ووونانع من عاما

 هذا احل م، مع اليقني بعصمته منه وبعده عنه، ف يف مبن كان من أمعته؟

ألصووول يعسوور عليوووه أن حي ووم ب فووور مسوويلمة ال وووذعاب واألسووود العنسووو ، وأمثوواهلم مووون املرتووود ين والعووذي يطووورد هووذا ا
وووم مجيًعوووا كوووانوا يشوووهدون أن ال  لوووه  ال اهلل، وينتسوووبون  ىل  بإمجووواع الصوووحابة والسووولف الصووواحلني، بعووود أن يعلوووم أ ع

 بالرسالة. اإلسالم، بل كانوا يشهدون هلل بالوحدانية وللنيب حممد صلى اهلل عليه وسلم

موا مون عبود قواا ال  لوه  ال اهلل ”وقد ُأيت همالء من فهم باطل  لبعض األحاديث كقوا النيب صولى اهلل عليوه وسولم: 
، “خيرج من النار من قاا ال  ال اهلل ويف قلبه مثقواا كرة مون اخلوري”، وحديث: “ل ما  على كل   ال دخل اهنة

 وحنو هذه األحاديث.

ا، مون األقوواا واألعمواا وقوا ال  له  ال اهلل ، يثبحُم به اإلسالم ابتداًء باإلمجواع لع يُطالاوب مون قاهلوا بوالتزام مقتضوياهتن
ا كوافرًا، و ن جواء مبوا يُناقضوها كوان  واالعتقادا ، فإن مل يلتزمها ُسلب اسم اإلسالم الذي ُح م لوه بوه، وكوان مرتودًّ

 مرتدًّا كذل .

قصود اإلسوالم دون اسوتهزاء، أو صولى موع املسولمني، أو فعول شويًئا  وا وكذل  من قاا: أسلمحُم أو قاا: صوب ُ  ي
خيوتبُّ باإلسووالم، فإنعوه حُي ووم لوه باإلسووالم، ولويس معووَّن هوذا أنع اإلسووالم ال يوزوا ولووو جحود الشووهادتني موع التزامووه 

 بش ء  من الشعائر.
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ن يف اسووتهزائهم، فقوواا تعوواىل هلووم: وقوود ح ووم اهلل جوول جاللووه ب فوور املسووتهزئني بالوودين،  وون كووانوا خيواووون ويلعبووو 
موًدا )الا تواِعتاذنُرواِ قاِد كافاِرُ  بواِعدا  ن ااننُ ِم(، وكوانوا ينتسوبون  ىل اإلسوالم ويشوهدون ب لسونتهم أن ال  لوه  ال اهلل، وأن حم

 رسوا اهلل، ومل ي ن كل  مانًعا هلم من ال فر.

وم ح مووا علويهم بوذل  فقواا: )وايواُقووُا العوذنينا وح م ب فر املنافقني الذين يتولون ال افرين، وككور عو ن املوممنني أ ع
وُمالء العذنينا أاِقساُمواِ بنالل هن جاِهدا أاِ اا ننِم  ننوعُهِم لاماعاُ ِم حابنطاحِم أاِعمااهُلُِم فا اِصباحُ  رنينا(.آماُنواِ أاها  واِ خااسن

رأة أبيووه، بالقتوول وختموويس املوواا، وهووذا ح ووم منووه عليووه وح ووم رسوووا اهلل صوولى اهلل عليووه وسوولم علووى العووذي ن ووح اموو
 بال فر، وكفره من االستحالا العمل ، واحلديث صححه مجاعة  من أهل العلم منهم ابن تيمية.

وح ووم الصووحابة بووردعة موون اسووتحلُّوا اخلموور، يف قصووة قدامووة بوون مظعووون املشووهورة يف الصووحيح، فوو مر هبووم عموور بوون 
ا.اخلطاب را  اهلل عنهإن است  حلُّوها بعد  قامة احلجة أن يُقتلوا ردًة و ن أقرُّوا هبا أن ُالدوا حدًّ

وح م الصحابة بردعة مانع  الزكاة، وقاتلوهم على منعها ومل يفرِّقوا بني اهاحد منهم واملقر بوجوهبا الباخول هبوا، موع 
م مل احدوا الشهادتني، بل مل احدوا الصالة وال غري الزكاة من فرائ  ض الدين وشعائره.أ ع

، وسوجاح التميميعوة، وطليحوة األسودي،  وح م الصحابة بردعة من ادععوا النبوة، كمسيلمة ال ذعاب واألسوود العنسو ِّ
ووم  ووا ادععوووا أ ع وغووريهم موون املتنبئووني، مووع  قوورارهم أو أكثوورهم بشووهادة أن ال  لووه  ال اهلل، وبوو ن حممووًدا رسوووا اهلل، و إلع

 ، وهذا ةابحم  باألسانيد الصحيحة عن مسيلمة رأس ال ذعابني.أُشرنكوا يف األمر

وهذه املس لة من املسائل الظاهرة اليت ال ختفى على من يفهم التوحيد، ومنش  الغلط فيها كموا ككرنوا، عودم التفريوق 
صوة بوه، وال بني ما يُدخل به يف اإلسالم، وما يبقى اإلسالم مع وجوده، فُيدخل باإلسالم بش ء  من الشوعائر امل ت

بوودع موون القيووام ب ركووان اإلسووالم والسووالمة موون نواقضووه لبقوواء اإلسووالم، وسووي يت هلووذا مزيوود موون البيووان يف املقوواا القووادم 
 بإكن اهلل، يف بيان الغلط فيما يثبحم به اإل ان وال فر.
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 ( 2الغلط في عصمة المردد  بلفظ ال إله إال اهلل )
 

 السالم على أشرف املرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني، أما بعد: احلمد هلل رب العاملني، والصالة و 

فووإنع معرفووة مووا يثبووحم بووه اإل ووان وال فوور موون أهووم أح ووام اإل ووان، فبووذل  يُعوورف املووممن موون ال ووافر، وأح ووام الوودنيا 
ل فووور مل يعووورف املوووممن مووون واآلخووورة متعلقوووة هبوووذا التمييوووز بوووني املوووممنني وال فوووار، ومووون مل يعووورف   يثبوووحم اإل وووان وا

ال وووافر، وبووواب معرفوووة موووا يثبوووحم بوووه اإل وووان وال فووور واسوووع عوووريض، يووودخل فيوووه ال وووالم علوووى حقيقوووة اإل وووان وحملوووه 
ونواقضه وشروط الت فري وموانعه، واملراد يف هذا املقاا امل تصور احلوديث عون مزلوق  مون املزالوق يف هوذا البواب وةغورة 

 ي ثر الغلط فيها.

ن وال فر له شعب  وفروع ، وهذه الفروع منها ما هو أصل  لحم وان ال يوتم  ال بوه، أو أصول مون أصووا وكل من اإل ا
 ال فر ي فر من وقع فيها، ومنها ما هو دون كل  من م مال  اإل ان أو مسائل ال فر األصغر.

اإل ووان وشووعب ال فوور،  والغلووط الووذي يقووع فيووه كثووري  موون النوواس هنووا، هووو املسوواواة بووني اإل ووان وال فوور، وبووني شووعب
 وفروع هذا الغلط تتجلعى يف صورتني: 

كفعوول موون يسووتداُّ   األولــى: اعتقــاد أنَّ اإليمــان يثبــع بــبعض شــعبه  وأنَّ الكفــر يمتنــع بــبعض شــعب اإليمــان 
 علوى   وان الرجوول بوبعض الشووعائر، كمون يسووتداُّ علوى  سووالم احل وموة السووعودية املرتودعة مبووا يتظواهرون بووه مون رعايووة
احلوواجِّ، وطباعووة املصووحف، والقيووام علووى شووئون احلوورمني، وهووذه لووو صووحعحم ُشووعب  موون شووعب اإل ووان، واإل ووان ال 
يثبحم ببعض ُشعبه، و نع يف املقابل من ت فوري مون ةبوحم كفوره باألدلعوة، لوجوود بعوض شوعائر اإلسوالم وفوروع اإل وان 

 ال افرين ألنعه ناصور مورًة بعوض طوائوف املوممنني، وال مون عنده، فال ي فر من سب اهلل ألنه حيبُّ اهلل، وال من توىل
 يسجد لألصنام والقبور واألولياء واألارحة ألنعه يسجد هلل ويصل  له.

كمون يور  أنع العوذي يعبود األصونام ال ي فور حو ع اموع موع   الثانية: اعتقاد أنَّ الكفر ال يثبع إالَّ باجتماع ُشـعبه 
بربوبيوة تلو  األصونام، ويور  أنع مون عبود األوليواء ال ي فور ألنعوه مل يورتك عبوادة اهلل، ويعتقود العمل ال فريِّ االعتقاد 

أنع من عبد األارحة والقبور ال ي فر ح ع يعتقد أنع كل  كفر  ويقصود  ليوه، أو أنع مون فعول ال فريوا  الويت كانوحم 
يووع مووا لوود  كفووار اهاهليووة موون ال فوور؛ فين وور لوود  كفووار قووريف ال ي فوور حوو ع امعهووا مجيًعووا، بوول حوو ع امووع مج

الرسوالة والبعوث بعود املووو  ويعتقود هلل الولود والصواحبة وحنووو كلو ، ويور  أنع الطواغيوحم احلوواكمني بغوري موا أنووزا اهلل 
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 ال ي فووورون حووو ع  نعووووا الصوووالة والزكووواة، وحير مووووا  عوووالن التوحيووود واههووور بوووه، ويُبيحووووا املن ووورا  مجيًعوووا، ويسوووبوا اهلل
 ورسوله ودينه وكتابه على ر وس األشهاد.

وهذا الغلط ين شف عند من له أدٍ ت مُّل يف األدلعة، ويف حاا من كفورهم اهلل ورسووله، وح وم ب فورهم أصوحاب 
رسوووا اهلل صوولى اهلل عليووه وسوولم، وكثووري   وون يقووع يف هووذا الغلووط ال يعلووم بووه ولووو أُلووزم بووه أن ووره ومووا التزمووه، ول نعوو  

النظوور يف املسووائل واملنوواظرة يف احل ووم بت فووري بعووض املعينووني، يقووع فيووه موون حيووث ال يشووعر، وي ووون موون   ووده عنوود
 أكثر أسباب الغلط والزلل عنده.

وهووذا الغلووط أيًضووا هووو منشوو  غلووط املعتزلووة الووذين قووالوا باملنزلووة بووني املنووزلتني، فتصوووروا ال فوور كاإل ووان ال يثبووحم  ال 
لوا بسلب اإل ان عن فاعل ال برية مل يسوتطيعوا  دخالوه يف ال فور ألنعوه مل اموع موا باجتماع بعض الشعب، فلما قا

موا نقيضوان ال اتمعوان وال يرتفعوان،   حيصل به ال فر عندهم، فقالوا ب نعه خرج من اإل ان ودخول يف ال فور، موع أ ع
 كما أنع من خرج من النور فهو يف الظلمة ومن خرج من النهار فهو يف الليل.

والتصوووور الصوووحيح لحم وووان وحقيقتوووه وموووا يثبوووحم بوووه، هوووو أنع اإل وووان كيفيوووة مووون األعمووواا واألقوووواا واالعتقوووادا ، ال 
يثبووحم اسووم اإل ووان واإلسووالم  ال بوجودهووا، والسووالمة موون نواقضووها وموانعهووا، فووال بوود يف اإل ووان موون اجتموواع أركانووه 

اإل وان: مون انتقواص شو ء  مون أركانوه، أو ارت واب شو ء  مون والسالمة من نواقضه، أمعوا ال فور ف ولُّ موا أخورج عون 
نواقضه امل رجة من امللعة، فهو مدخل  يف ال فر بالضرورة، وليس بينهما منزلة، فوال فر ةابوحم  يف كول صوورة  ح منوا 

 فيها بانتفاء اإل ان وانتقااه.

وورااطن  ُمِسووتاقنيًما فاوواتعبنُعوُه واالا وهلووذا األموور كووان اإل ووان سووبيالً واحووًدا وال فوور سووبالً متفرقووة، قوواا تعووا ا صن وووذا ىل: )واأانع ها
وووبنيلنهن(، فووو مر باتبووواع السوووبيل املسوووتقيم الوووذي هوووو اإل وووان، وال حيصووول اإل وووان  ال  وووُبلا فواتوافاووورعقا بنُ وووِم عاووون سا تواتعبنعُوووواِ السُّ

اإل وان هوو ال فور، وسوبب كثورة ألووان  باتباعه، و ى عن اتباع السبل املفرقة عن سبيله، وكل سوبيل  منهوا غوري سوبيل
ال فوور وأنواعووه أنعووه عوودم ، يثبووحم حيووث انتفووى اإل ووان، وهووذا ي ووون يف فووروع وشووعب  كثوورية ، فُيقابوول كوول شووعبة  موون 

 شعب اإل ان كفر مناقض معارض  هلا، أما اإل ان فهو سبيل واحد ال خيتلف.

أمووا ةالفتوه فسوبلها أكثور مون أن تنحصور، وهوذا معلووم باألمثلووة واملو مور بو مر  لوه سوبيل واحود يف امتثواا هوذا األمور، 
، مل ي ون امتثواا األمور  ال بسولوك الطريوق  اليت يعيشها الناس ويعرفو ا من أمور الودنيا، فلوو أُمور رجول  بسولوك طريوق 

ذا مثوواا بعينهووا، أمووا امل الفووة فت ووون بسوولوك مائووة طريووق  غووريه، أو بووالقعود عوون سوولوك شوو ء  موون الطوورق كلهووا، فهوو
 اإل ان وال فر.
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ُّ العوذنينا  ومثل اآلية السابقة يف الداللة علوى أنع سوبيل اإل وان واحودة وسوبل ال فور كثورية متفرقوة قولوه تعواىل: )الل وُه وا ن
ووا ن  نىلا النوُّووُورن واالعووذنينا كافاووُرواِ أاِولنياوو ُ ُهُم الطعوواُغوُ  خُيِرن  ووا ن أُِولاوووئن ا آمانُووواِ خُيِوورنُجُهم مِّوونا الظُُّلما ُجووونواُهم مِّوونا النُّووورن  نىلا الظُُّلما

وود النووور موورتني: عنوود ككوور خووروج املووممنني موون الظلمووا   النووُدونا( فجمووع الظلمووا  ووح  ووا خا أاِصووحااُب النعووارن ُهووِم فنيها
 املتفرقة  ىل النور الواحد، وعند ككر خروج ال افرين من النور  ىل الظلما .

أمحد وأصحاب السنن عن ابن مسعود: خط رسوا اهلل صلى اهلل عليه وسلم خطًّوا بيوده ل ويف احلديث الذي رواه 
قاا هذا سبيل اهلل مستقيًما، وخط عون  ينوه ولالوه ل قواا: هوذه السوبل، لويس منهوا سوبيل  ال عليوه شويطان يودعو 

رااطن  ُمِستاقنيًما فااتعبنُعوُه واالا تواتع  ا صن وذا  بنُعواِ السُُّبلا فواتوافارعقا بنُ ِم عان سابنيلنهن(. ليه، ل قرأ: )واأانع ها

واألمثلة اليت يُفهم هبا هذا الغلط ووجه الصواب فيه مون سورية النويب صولى اهلل عليوه وسولم وكتواب اهلل وسونة رسووله، 
يت ومون أفعوواا الصووحابة راووان اهلل علوويهم أكثوور مون أن حتصوور، ولينظوور مون أراد التثبووحم يف كوول صوورة  موون الصووور الوو

ُح وم فيهوا باإلسوالم علوى أحود  أو بووال فر عليوه، وسويجد موا ككرنواه جليًّوا موون ةبوو  ال فور موع بقواء بعوض شووعائر 
اإلسووالم وعوودم اجتموواع شووعب ال فوور، وعوودم الوودخوا يف اإلسووالم مووع وجووود بعووض شووعائره والعبووادا  الصووحيحة 

 فيه، واهلل أعلم.



 

 44 

 الخطأ في مناط التكفير في النواقض 
 

 رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني، أما بعد: احلمد هلل 

فإن من اخلط  يف فهم نواقض اإلسالم ما ي ون خط ً يف االستنباط واالستدالا، ومن كل  اخلطو  يف تنقويح املنواط 
البواب مون اخلطو  شوائع كثوري عنود بعوض مون يعودون  الذي كان به امل فر، ويف حتقيق املناط يف الصورة املعينة، وهوذا

 يف طالب العلم وأهل التحقيق والفهم.

ومووون األخطووواء الواقعوووة يف كلووو  يف النوووواقض، اخلطووو  الوووذي ي ثووور الوقووووع فيوووه عنووود ال وووالم علوووى نووواقض االسوووتهزاء 
 بالدين، فُيدخل فيه ما ليس منه، وحُي م بال فر على من وقع فيما ليس مب فر.

بوواهلل عووز وجوول، أو برسوووله أو ب ياتووه، أو شوو ء  ووا يعووود االسووتهزاء بووه  ىل االسووتهزاء بووذل  كفوور صووراح  واالسووتهزاء
 ةرج من امللة، ال يُعذر فيه  ال امل ره، أو من استهزأ مبا ال يعلم أنعه من دين اهلل  ا خيفى على مثله.

بطونًووا وال أكووذب ألسووًنا وال أجوود عنوود اللقوواء، كفوور واسووتهزاء املنووافقني ملووا قووالوا: مووا رأينووا مثوول قرائنووا هوومالء أرغووب 
صريح، فهو متضمن لالستهزاء بالنيب صلى اهلل عليه وسلم وهو كفر مستقل، وبالقراء محلة العلوم وأهول القورآن مون 
ووم موون أهوول العلووم الصووادقني املوو مور بتوووقريهم يف الشووريعة، والووذين انتقاصووهم موون  أصووحابه الووذين يُعلووم بالضوورورة أ ع

 نتقاص الدين.ا

وكذل  من استهزأ بالصحابة الاهودين موع رسووا اهلل صولى اهلل عليوه وسولم، أو اسوتهزأ جبيووي حورب املرتودين، أو 
جوويف الريموووك موون أصووحاب رسوووا اهلل صوولى اهلل عليووه وسوولم وموون معهووم، وحنوووهم  وون يُعلووم موون الوودين بالضوورورة 

م جماهدون جهاًدا شرعيًّا، وي ون االستهزاء   هبم راجًعا  ىل أمر من الدين، فمن فعل كل  فهو كافر مرتد .أ ع

أمووا موون اسووتهزأ بنوواس موون القووراء أو مجاعووة موون العلموواء لوصووف خوواص خيتصووون بووه لوويس راجًعووا  ىل الوودين أو لوويس 
معلوًمووا رجوعووه  ىل الوودين، كموون اسووتهزأ بعلموواء مووذهب موون املووذاهب، أو بلوودة موون الووبالد، أو دولووة موون الوودوا أو 

 ة من احل وما ، فإنعه يفصل يف حاله على ما ي يت.ح وم

ومثله من استهزأ جبماعة من الاهدين القدماء أو املعاصرين الذين تدخل الشوبهة يف حواهلم علوى مون مل يعورفهم أو 
وم يف جهواد يف سوب يل ُشب ه عليوه أمورهم، كمون اسوتهزأ بوبعض اهيووي األمويوة أو العباسوية أو أفوراد منهوا غوري عوامل أ ع

اهلل، كموووون يووووراهم مرتزقووووة للقتوووواا ال خيوووورجهم  ال الطمووووع واملوووواا، أو حنووووو كلوووو ، وكموووون اسووووتهزأ بووووبعض الاهوووودين 
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املعاصرين، ولوو كوان مون أئموتهم وقوادهتم، أو بوبعض جبهوا  اههواد، كالاهودين يف جزيورة العورب أو يف العوراق أو 
سوووبيل اهلل نفسوووه، بووول ملوووا يظنوووه عنووودهم مووون خلووول  يف اهزائووور سوووددهم اهلل، ومل ي ووون اسوووتهزا ه ألجووول جهوووادهم يف

فيسبهم ويستهزب هبم من هذا الوجه ويصفهم بالفسووق والضوالا وحنوو كلو ، فهوذا و ن كوان مفرتيًوا جواهالً اواالًّ 
  الع أنعه ال ي فر  ال على التفصيل اآليت.

ا، وكووذل  احل ووام والوووالة، فموون اسووتهزأ بوو هلل ب وور وعموور وعثمووان وعلوو  راوو  اهلل عوونه م وأراوواهم، كووان كووافرًا مرتوودًّ
وموون اسووتهزأ بغووريهم موون الوووالة الصوواحلني فووال حي ووم ب فووره حوو  يُعلووم أن كالمووه يتنوواوا الواليووة أموور املسوولمني، موون 

 حيث ه  والية ألمر املسلمني.

وا ال فور مون كلو   موا يعوود فليس كل استهزاء بعامل أو مبجاهود أو بوواا  مسولم  كفورًا، وال كول كلو  لويس ب فور، و إلع
  ىل االستهزاء بالدين وكم ش ء  ا جاء به رسوا اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

وموون أقووبح الغلووط يف هووذا مووا فعلووه صووا  الفوووزان حووني جعوول االسووتماع  ىل  كاعووة اإلصووالح موون جمالسووة املسووتهزئني 
وووا اسوووتهزاء بالعلمووواء ووالة أمووور املسووولمني يعوووين طواغيووو حم اهزيووورة! وهوووذا الغلوووط الشووونيع اخلائضوووني يف آيوووا  اهلل، أل ع

 يدل  على ما يوصل  ليه الغلط يف هذا الباب من مذهب اخلوارج.

واالسووتهزاء مبووا هووو معلوووم بالضوورورة موون الوودين كفوور صووريح ال يُتوقووف فيووه، أمووا االسووتهزاء مبووا ُ  وون فيووه اخلفوواء موون 
ا ي فور مون قاموحم عليوه احلجوة وأصور، واالسوتهزاء مبوا اخُتلوف يف كونوه مون الودين اختالفًوا اجتهاديًّوا قويًّوا،  الدين فإإلع

و ن كان غلطًا عظيًما،  الع أن فاعله  ن كان يفعله ةقًة ب حد القولني وأنعه لويس مون الودين مل ي فور باالتفواق، كمون 
 يستهزب بالتشديد يف أمور الطهارة عند بعض الفقهاء، كمن يقوا: الوسوسة يف الطهارة حنبلية.

ض مووون ي فووور مووون اسوووتهزأ برجووول مووون الاهووودين أو مووون قوووادهتم، أو ي فووور مووون اسوووتهزأ جببهوووة مووون ويقوووع يف هوووذا بعووو
 جبها  اههاد خبصوصها، ويظن أنع كل  من االستهزاء بالدين ألنه استهزاء بالاهدين وباههاد.

ختوار بعوض ومثله الغلوط يف مسو لة مون اعتقود أن غوري هودي الرسووا صولى اهلل عليوه وسولم أكمول مون هديوه، فوإكا ا
الناس شيًئا من األمور اليت فيها ختيري فيما ليس من الواجبا ، كمن خيتوار تو خري الصوالة عون الوقوحم الفااول وحنوو 

 كل ، رأ  أنه اختار غري هدي النيب على هديه.

والضوووابط يف هوووذه املسووو لة أن مووون اختوووار غوووري هووودي النووويب صووولى اهلل عليوووه وسووولم بوووإطالق يف عمووووم املسوووائل أو يف 
لة معينووة، فوورأ  أن شوويًئا موون السوونن تركووه خووري موون فعلووه، أو أن شوويًئا موون امل روهووا  فعلووه خووري موون تركووه، فقوود  مسوو 

كفوور، أمووا احملرمووا  والواجبووا  فتجتمووع فيهووا عوودة مناطووا  م فوورة  كا رأ  فعوول احملوورم خووريًا موون تركووه، أو رأ  توورك 
 الواجب خريًا من فعله.
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موون تركووه يف العموووم، ول نووه يف حوواا موون األحووواا أو وقووحم موون األوقووا  يوور  أمووا موون رأ  أنع فعوول املسووتحب خووريًا 
 مرجًحا لرتكه، مع كونه يف نفسه فاااًل لوال كل  املرجح، فلم يرت ب خط  فضالً عن أن ي ون كفرًا.

 .وهذا اري يف كثري من النواقض ومن تتبعه ودقق النظر فيه سلم بإكن اهلل من كثري من الغلط يف هذه األبواب
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 ر االعتقادي في المكفرات العمليةاشتراط الكف
 

   احلمد هلل، والصالة والسالم على رسوا اهلل، أما بعد:

فوإن أصوول مووا خووالف فيووه املرجئووة أهوول السوونة، حصوورهم اإل ووان وال فوور بالقلووب ومووا يعتقوود أو مووا يعموول، و خووراجهم 
رجووواء وكثووورة دعاتوووه ومنظريوووه واملتووو ةرين بوووه، األعمووواا عووون مسووومى اإل وووان، أو عووون حصووووا ال فووور هبوووا، والنتشوووار اإل

وا مون  دخلحم على بعض أهل السنة واملنتسبني  ليهم شبها  كثرية منبنية على أصل قووا املرجئوة دون أن يعلمووا أ ع
مقالة املرجئة، ومن كل  ما يشرتطه كثري من الناس يف بعض النواقض مون موافقوة القلوب للجووارح، واجتمواع ال فور 

 ال فر العمل  فيها، وهلذا مراتب متعددة. االعتقادي مع

فمن الناس من أخذ بقوا اههميعة اخللعب مجلًة وتفصيالً يف هذا الباب، كمون يقووا  نع عابود القبوور ال ي فور حو  
ين يعتقد فيها نفًعا أو اررًا، أو يدع  أنع العبادة ال ت ون  الع على هذا االعتقواد، و تنوع عون ت فوري املسوتهزب بالود

والسواب هلل ورسووله ودينوه حو  يعلوم أنعوه فعول كلو  اسوت فافًا بالودين أو كرًهوا لوه أو جحووًدا لربوبيوة رب العوزة جوول 
 وعال.

و ن يقوا هبذه املقالة وينشرها وينصرها رجل مون أهول الريواض  ون ينتسوبون  ىل سولفية الطواغو  وهوو مون خلعوب 
غووري اهلل ال ي فوور  الع بقصوود التقوورُّب  ىل صوواحب الوووةن، فلووو سووجد اههميووة يف بوواب اإل ووان، يوور  أنع موون سووجد ل

رجل  لال  والعز  ومناة الثالثة األخر  وهبل وفرعوون وهاموان، موا كفور علوى مقالوة هوذا اههمو ِّ حو  يعتقود بقلبوه 
املسوولمني التقوورب  لوويهم واسووتحقاقهم للعبووادة والتقوورب والسووجود، أمووا الراغووب أو الراهووب فهووو عنووده موون املوحوودين 

 أهل القبلة! وصاحب هذه املقالة ُيستتاب ويُبنيع له احلق وتُقام عليه احلجعة فإن تاب و الع فهو من ال افرين.

وموون النوواس موون مل يبلوو  بووه الووتجهم واإلرجوواء هووذا املبلوو ، ول نعووه دخوول يف شوو ء منووه يف بعووض املسووائل، كموون يعووذر 
م كفوور، وهووذا القوووا حقيقتووه أنعووه ال ي فوور  ال موون قصوود  ىل ال فوور، بعووض ال فووار باههوول ويعووين جهلهووم بوو نع فعلهوو

ألنع موون علووم بووالتحرم وارت بووه ومل يعلووم بووال فر مسووتوجب للشووروط ول نووه مل يقصوود أن ي ُفوورا ألنووه مل يعلووم أنعووه مبووا 
ا أنعه ي فر بذل  فقود قصود  ىل ال فور،

ً
و ن مل ي ون ال فور يف  فعل ي فر، أمعا من علم ب نع الفعل كفر وارت به عامل

 كاته مطلوبًا له، ول ن مطلوبه يتضمن ال فر وهو يريده مبا تضمنه من ال فر.

ا يقوع لوه يف مسو لتني، مهوا مسو لتا: احل وم بغوري موا أنوزا اهلل، وتوو  ال وافرين،  وأما غالب من يقع يف هذا الغلط فإإلع
 فيشرتط فيهما اعتقاًدا كفريًّا ةرًجا من امللة. 
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بغري ما أنزا اهلل، يعده كثري من الناس ناقًضا من نواقض اإلسالم تبًعا ملا ككره حممود بون عبود الوهواب رمحوه  فاحل م
اهلل يف النواقض، وهو احلق الذي ال ريب فيه، ول ن عند تفصيل هذا الناقض وال الم عليه، يشورتط كثوري مونهم يف  

وأنع احل ووم بووالقوانني خووري موون احل ووم مبووا أنووزا اهلل، وحنووو  كفوور احلوواكم بغووري مووا أنووزا اهلل أن يعتقوود أنع فعلووه صووواب
 كل  من امل فرا  االعتقادية اليت ي فر معتقدها و ن مل يرت بها.

وفرق  بني من ال يعد احل م بغري ما أنزا اهلل من النواقض، ومن يعده مون النوواقض ويشورتط فيوه هوذا الشورط، وهوذا 
 مول  ال أنعوه فورق معنووي مهوم ملون ت معلوه، فالوذي ال يعود احل وم بغوري موا أنوزا اهلل الفرق و ن كان يبدو لفظيًّا لغري املت

وا اعلوه مون ال بوائر كالزنوا والربوا وشورب اخلمور ال يتنواقض، واعول اسوتحالا احل وم بغوري موا أنوزا  من النوواقض، و إلع
الزنوا، واحل وم العملو  بغوري موا أنوزا  اهلل أو تفضيله على ح م اهلل ناقًضا داخوالً يف النوواقض االعتقاديوة كاسوتحالا

اهلل فسوقًا عمل ًّ كالزنا والربا، ف صوله مطردة وه  أصوا أهول السونة، و ن خوالف مقوالتهم يف احل وم بغوري موا أنوزا 
 اهلل.

وتو  ال افرين، يشرتط فيه كثري من الناس، وخاصة بعد حدوث النازلة الصليبية مون احلملوة األمري يوة العامليوة علوى 
يسمونه اإلرهواب، يشورتطون فيوه أن ي وون عون حمبوة لودين ال وافرين وديونهم وتفضويل هلوم علوى املوممنني، والواقوع ما 

يف هوووذا كالوووذي قبلوووه أن النووواقض هوووو حمبوووة ديووون ال وووافرين، أو حمبوووة علووووهم علوووى املسووولمني، ال جمووورد تووووليهم، وهوووذا 
علوى الداللوة الصورحية ل يوة الويت يوافقوون علوى  االستدالا كما تقودم يف ال والم علوى النواقض مغالطوة عجيبوة، وتعود  

وووا دليووول كفووور املتوووو  لل وووافرين، وقووود تقووودم بيوووان بطوووالن هوووذا الضوووابط عنووود ال وووالم علوووى النووواقض الثوووامن، وألهلل  أ ع
مصوووعب ناصووور الفهووود فووو  اهلل أسوووره وفووورج عنوووه كوووالم نفووويس يف هوووذه الشوووبهة يف أوا كتابوووه وقفوووا  موووع الوقفوووا ، 

 فقاا:

 :األمر األول

أن )ال اتوووب( وفقوووه اهلل وهوووداه قووود بوووَّن رده وكالموووه يف معوووَّن مظووواهرة ال فوووار علوووى أصووول )اههوووم بووون صوووفوان( يف 
اإلرجواء، وهوو رد امل فورا  القوليوة والعمليوة  ىل )االعتقواد(، فجعوول املظواهر لل فوار واملناصور هلوم علوى املسوولمني ال 

مووذهبهم فووإن املنتسووب لحمسووالم لووو قوواد جيوووي  ي فوور مهمووا فعوول حوو  يعلوون راوواه بوودين ال فووار، وعلووى مقتضووى
 الصليبيني اد املسلمني ال ي فر. 

اوز جعلها مون نوواقض اإلسوالم، فمون املم ون أن تقووا:  - ح  الطاعا  - وعلى أصلهم هذا فجميع األعماا
 من نواقض اإلسالم: أكل الربا !!!.
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ا بوووال فر أو االسوووتحالا فإنوووه ي وووون كفوووراً، فوووإن احوووتج عليووو  أحووود ، فقووول:  كا صووواحب الربوووا اعتقووواد كفوووري كالراووو
وه وذا، فت ووون مجيووع األعموواا واألقووواا مون بوواب نووواقض اإلسووالم علووى هوذا االعتبووار !. فهووذا حقيقووة مووذهبهم يف 

 )مظاهرة ال فار( !!.انتهى كالمه.

نوووواقض  ومووون النوووواقض االعتقاديوووة الووويت ُجعلوووحم شووورطًا يف كثوووري مووون النوووواقض اسوووتحالا موووا حووورم اهلل، ونووواقض مووون
اإلسالم اليت خيرج هبا العبد من امللة ويلحق ب هل ال فر والشرك، ول ن كثريًا من الناس خيطوش فيوه واعلوه شورطًا يف 
بعووض نووواقض اإلسووالم، مووع عووده هلووا موون النووواقض، كموون اعوول احلوواكم بغووري مووا أنووزا اهلل كووافرًا  ن اسووتحلع ال  ن مل 

 مع كل  من نواقض اإلسالم.يستحل ، ويعد  احل م بغري ما أنزا اهلل 

و كا كووان مسووتحل احلوورام كووافرًا، فووإنع مسووتحل النوواقض كووافر وال شوو ، وهووذا ي ووون يف مجيووع احملرمووا  مووا كووان منهووا 
م فرًا وما كان غري م فر، ول ون مون عود شويًئا مون النوواقض ال ي فور فاعلوه  ال باالسوتحالا، كمون يعود شويًئا مون 

ء غووري اهلل، أو باعتقوواد شووري  هلل يف ربوبيتووه، ومقتضووى هووذا أنع النوواقض لووو  وورد النووواقض ال ي فوور صوواحبه  ال بوودعا
 من االستحالا مل ي ن ناقًضا، فلم يتحصل فرق بني احملرما  والنواقض.

فلووووو قوووواا هووووذا القائوووول  ن الزنووووا والربووووا موووون نووووواقض اإلسووووالم، مل خيتلووووف عوووون مقالتووووه، فووووإن فاعلهووووا ال ي فوووور  ن مل 
 ي فر و ن مل يفعلها، وهذا عني قوله يف احل م بغري ما أنزا اهلل وتو  ال افرين.يستحلها، ومستحلها 

 واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني.
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 عذر الجاهل من المشركين إذا كان منت باً إلى الم لمين 
 

 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسوا اهلل، أما بعد: 

مووون املسوووائل الووويت كثووور فيهوووا االخوووتالف والغلوووط، مسووو لة العوووذر باههووول يف أصووول الووودين، وكثوووري  ووون يووور  عوووذر فوووإنع 
 اهاهل الذي يرت ب الشرك األكا، اعل العلة يف كل  انتسابه  ىل اإلسالم، ودعواه أنعه من املسلمني.

وكوان يقووا بلسوانه  ين مسولم، عوده مون  فإكا عبد غري اهلل، ودعاه وكبوح لوه، ونشو  علوى كلو  مون مولوده  ىل  اتوه،
املسلمني، و كا عبد غري اهلل ودعاه وكبح له، وكان يقوا بلسانه  ينِّ علوى الودين الوذي أمورين اهلل بوه مل يعوذره، وهوذا 

.  من التناقض وال ش ع

االنتسوواب  ىل و كا أُورد عليوه التسوووية بووني عبوواد القبووور وعبوواد األوةووان وعودم عووذر أحوود موونهم باههوول، جعوول الفوورق 
 اإلسالم، وبسبب هذا االنتساب حي م ب فر عابد الوةن، وبإسالم عابد القا.

واالنتسوواب  ىل اإلسووالم  ن أُريوود بووه االنتسوواب  ىل اإلسووالم وحووده دون سووائر الشوورائع، فهووو ح ووم ال دليوول عليووه، 
الووذي بُعووث بووه حمموود صوولى اهلل و ن أُريوود بووه االنتسوواب  ىل ديوون اهلل عووز وجوول، سووواء كووان االنتسوواب  ىل اإلسووالم 

عليووه وسوولم، أو  ىل اليهوديووة أو النصوورانية أو غريهووا موون األديووان الوويت بُعووث هبووا الرسوول، لووزم صوواحب هووذه املقالووة أن 
حي م بإسالم جهاا اليهود والنصار  وغوريهم أل وم منتسوبون  ىل ديون اهلل الوذي أمورهم باتباعوه، ووقعووا يف نوواقض 

 الء كفر وخرج من امللة، وكذ ب الصحيح الصريح من األدلة.له عن جهل، ومن عذر هم 

بل يلزمه أن حي وم بإسوالم مشورك  قوريف قبول بعثوة رسووا اهلل صولى اهلل عليوه وسولم، أل وم علوى ديون  بوراهيم فيموا 
 يزعموون ويظنووون، وكووان عنودهم بعووض الشووعائر منوه واألح ووام كوواحلج واخلتوان وتعظوويم املشوواعر، ويقورون بوواهلل ربًّووا ال
شري  له يف اخللق والرزق واإلحياء واإلماتوة، ول ونهم يشوركون موع اهلل غوريه لتقورهبم  ىل اهلل معتقودين أن اهلل أكن لوه 
بالنيابة عنه والوساطة بينه وبني خلقه تعواىل اهلل عموا يزعموون، وعبواد القبوور موثلهم يف كول هوذا،  ال أن عبواد القبوور 

ليووه وسوولم بوودا انتسوواب اهوواهليني  ىل  بووراهيم، ل هووم و يوواهم سووواء يف كوول ينتسووبون  ىل خووا  النبيووني صوولى اهلل ع
ش ء، وال ينفوع عبواد القبوور اتبواعهم النويب صولى اهلل عليوه وسولم أو التوزامهم بعوض شورائع دينوه، كموا ال ينفوع كفوار 

 قريف اتباعهم  براهيم أو التزامهم بعض شرائع دينه.



 

 51 

اب  ىل ملة  بوراهيم، وبعوض الشورائع الويت يتعبودون هبوا تقابلهوا شورائع، وال ثورة فاالنتساب  ىل اإلسالم يُقابله االنتس
والقلووة ال توومةر يف ةبووو  اإل ووان وال فوور، واإلقوورار بالربوبيووة هلل يُقابلووه  قوورار أولئوو  بالربوبيووة، وكوول موون الفووريقني كووافر  

عنووه موون أوا نشوو ته كمووا هووو حوواا  بوواهلل خووارج موون امللووة مووارق موون الوودين، و ن كووان انتسووب  ىل ديوون صووحيح وارتوود 
كثري من القبورية ومن اهاهليني، وبعد أن سبق كلو   سوالم الفطورة كموا هوو حواا بعوض القبووريني وأوائول مون ارتود 

 من اهاهليني.

بل ح  زعم القبوريني أنع ما يفعلونه من أمر اهلل ورسوله، يُقابله قوا املشركني يف اهاهلية كما ح وى اهلل عوز وجول 
وا آبااءاناووا وااللعووُه أاماراناوا هبناووا(، وهووذا حجوة غالووب املشووركني مون عبووعونه ووِدناا عالايوِها وًة قاوواُلوا واجا شا اد القبووور م: )وا نكاا فواعالُوووا فااحن

اليوم، بل قد لقيحم من كبار مشايخ أهل الشرك املعمرين، من حيتج حبجة ال فار األولوني بعينهوا، ويقووا لويس لو  
ووم أخووذوه عوون آبووائهم، وأخووذه اخللووف عوون أن تن وور مووا عليووه النووا ووم أخووذوه عوون آبووائهم، وآبووا هم ال شوو  أ ع س أل ع

السلف، ل هو عن رسووا اهلل صولى اهلل عليوه وسولم !، وهوذا عوني موا يف اآليوة مون احتجواج املشوركني بو مرين: أ وم 
يعتقوودون أن فعوول آبووائهم مسووتند و ”وجوودوا عليووه آبوواءهم، وأن اهلل أموورهم بووه قوواا احلووافظ ابوون كثووري يف تفسووري اآليووة: 

، وهذا و ن كان ورد يف سياق الفاحشة اليت فسر  ب  ا طوافهم بالبيوحم عوراة،  ال أنوه يودا “ ىل أمر من اهلل وشرع
 على وجه استدالهلم بفعل آبائهم، وهو ظنهم أن فعل آبائهم عن شريعة من اهلل.

اههوول موون طووالب العلووم، فإنعووه يقووع يف العامووة كثووريًا يف وهووذا الغلووط كمووا يقووع موون بعووض امل ووالفني يف مسوو لة العووذر ب
عووذر املعانوود املنتسووب  ىل اإلسووالم، فووال ي فوورون منتسووًبا  ىل اإلسووالم أبووًدا، بوول قوود مسعووحم بعووض موون كووانوا يسوومون 
دعووواة الصوووحوة  ووون بووودا تبوووديالً كثوووريًا يقووووا: ال أكفِّووور مووون يقووووا أنوووا مسووولم، عنووود سوووماله عووون مثووول حوووافظ األسووود 

حم العرب من احل ام املرتدين، وهذه عني الشبهة العامِّيعوة، وليوحم شوعري  ن كوان هوذا املسول  هود  وحقًّوا، وطواغي
فلووم كلووف الصووديق نفسووه مقاتلووة مسوويلمة وموون معووه حوو  فووين خيووار الصووحابة واسووتحرع القتوول يف القووراء أهوول العلووم 

ن غوالبهم كوانوا ينتسوبون  ىل اإلسوالم ويو بون والقرآن؟! وأكثر من ح م أهل العلم ب فرهم مون املرتودين،  ن مل ي و
 أن يُوصفوا بغريه.

بوول طوورد هووذا القوووا: أن ال ي فوور موون يقوووا أنووا علووى ديوون موسووى، أو أنووا علووى ديوون عيسووى موون اليهووود والنصووار ، 
 وهذا القوا  عن يف الضاللة بعيد كل البعد عن دين اهلل وكتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم.

وم لوو انتسوبوا  ىل اإلسوالم بعود فإن قي م كفروا بعد بعثة حممد ونسوخ أديوا م، فمقتضوى هوذا أ ع ل: ال ُيسلعم هبذا فإ ع
بعثووة حمموود وبقوووا علووى مووا هووم عليووه عُووذر جوواهلهم وكووان مسوولًما، ومقتضوواه أيًضووا أنع جهوواهلم كووانوا مجيًعووا مسوولمني 

 ا كفروا ببعثته، وهذا معلوم البطالن.مممنني وقحم بعثة النيب صلى اهلل عليه وسلم، و إلع 
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ولوويس معووَّن مووا تقوودعم أننووا نقوووا  نعووه ال فوورق بووني املنتسووب  ىل اإلسووالم وغووري املنتسووب  ليووه موون املشووركني البتووة، بوول 
انتساب الرجل  ىل اإلسالم بعد كفره يثبحم لوه بوه اإلسوالم يف الظواهر، فوإكا مل يلتوزم أح اموه، أو ارت وب امل فورا  

قض أصول التوحيود، فإنعوه حُي وم عليوه بوالردة، وأموا الطوائوف ال فريوة الويت تنشو  علوى هوذا القووا، ففو   ةبوا  اليت تُنا
اإلسووالم هلووم بانتسوواهبم  ىل اإلسووالم قوووالن ألهوول العلووم، فموونهم موون يوور  أنع اإلسووالم يثبووحم هلووم باالنتسوواب وتثبووحم 

م كفار أصليون، وأن انتسواهبم كانتسواب مشورك  قوريف  ىل ملوة  الردة مبا يرت بون من امل فرا ، ومنهم من ير  أ ع
  براهيم، وهو األصح ملا تقدم من عدم الفرق بني االنتسابني واهلل أعلم.

 هذا وصلى اهلل وسلم على عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحابته أمجعني.
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 الخلط بين األسماء اللغوية والحقائق الشرعية 
 

 ة والسالم على أشرف املرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني، أما بعد: احلمد هلل رب العاملني، والصال

فإن من موارد الغلوط يف املسوائل العلميوة عموًموا، ويف ال والم علوى مسوائل اإل وان ونوواقض اإلسوالم خبصوصوها: أن 
لتعودد املعواين اللغويوة  - 0 : يُعلعق احل م الشورع  باالسوم اللغوويِّ امل والف للمعوَّن الشورع  املوراد، وقود ي وون كلو

لتعوودد احلقووائق الداخلووة حتووحم اسووم لغوووي واحوود، فيعلووق احل ووم مبووا  - 2لل لمووة فُيعلعووق احل ووم مبعووَّن غووري املووراد، أو 
أو ألن الشريعة نقلحم االسم عون املعوَّن اللغووي  ىل معوَّن شورع  خواص بتقييود أو اسوتعارة أو  - 3ليس مراًدا منها 

 من مباحث أصوا الفقه.غري كل   ا هو معروف 

ويقع الغلط يف هذا اهانب يف نوواقض اإلسوالم كثوريًا، وسونذكر ةالةوة أمثلوة  لوذل  يُعورف هبوا موا عوداها مون املسوائل 
 والفروع امل تلفة وطرق االستدالا عليها.

،  الم ــألة األولــى: مشووتق  موون اسووم اإللووه، حيووث لووه يف اللغووة معووًَّن هووو أصوول االشووتقاق، وهووو احملبوووب غايووة احلووبِّ
الوله، و ن كان هذا املشتق خبصوصوه: اإللوه مل ُيسوتعمل  ال ملعوَّن املعبوود، ولوه يف اللغوة أيًضوا معوًَّن آخور منقووا عون 

 كل  املعَّن وهو املعبوُد.

فموون النوواس موون التفووحم  ىل أصوول االشووتقاق، وأدخلووه يف معووَّن اإللووه، وجعوول اإللووه هووو احملبوووب غايووة احلووب، وفسوور 
اهلل، وال شوو ع أن هووذا جووزء موون املعووَّن املثبووحم هلل عووز وجوول، ول وون ال يُفهووم منووه أن اختوواك اإللووه ال بووذل  ال  لووه  ال 

ي وون  ال مبحبتوه غايووة احملبوة، بوول قود ي وون اختوواك اإللوه بصوورف العبوادة لووه رغبوًة أو رهبوًة ولووو أبغضوه، كمووا هوو حوواا  
و بعض أصحاب امللل الوذين يعبودون آهلوًة للشور كثري من عباد القبور الذين يعبدو ا ألجل ما يصلهم من أمواا، أ

 وي رهو ا ويبغضو ا، ول ن يعبدو ا خوفًا دون حمبة، فعلى هذا القوا ال ي ونون مت ذين هلا آهلة، وهذا باطل.

وأمهيووة هووذه املسوو لة، موون جهووة أن فهووم كلمووة التوحيوود ال  لووه  ال اهلل يتعلووق هبووا ويعتموود عليهووا، والغلووط املووذكور آنًفووا 
زم منووه لوووازم كثوورية موون أقووواا املرجئووة، ووقووع كثووري موون النوواس يف الزلوول بسووبب غلطهووم يف معووَّن اإللووه، حوو  كانووحم يلوو

 املس لة من أعظم مسائل احلجاج واخلالف بني املوحدين واملشركني.

الطبعو ،  بغض ما أنزا اهلل به الرسوا، وللبغض معَّن لغوي واحد،  ال أنه يتنواوا جهتوني: الوبغض الم ألة الثانية:
والبغض اإلرادي، ف ما البغض الطبعو  فإنوه ال ي وون كفورًا  كا مل ي ون معوه بغوض  رادي، ألن الوبغض الطبعو  لويس 
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متعلقوه األموور الشوورع  وصووفته الشوورعية، بوول متعلقووه مووا يتضوومنه األموور الشوورع  موون املشووقة، كمووا قوواا تعوواىل: )ُكتنووبا 
القتواا كوره هلوم، وموع كلو  مل ي ون كلو  كفورًا، وكوره القتواا كوره طبعو  كموا هوو  عالاِيُ ُم اِلقنتااُا واُهوا ُكِره (، فوذكر أن

ظاهر، خبالف لو أطلق كره اههاد فإنع  طالقه ال اووز ملوا فيوه مون التلبويس، وحيتمول كوره املشوقة الويت يتضومنها كموا 
 حيتمل كره احل م الشرع .

ما فيه الشُّحُّ، أمعا كره الصدقة والزكواة فوال اووز  طالقوه ملوا فيوه  ومثله كره اإلنفاقن وبذا املاا فإنعه ليس كفرًا بل أكثر
موون اإليهووام، وهووو حمتموول للمعنيووني: كووره األموور الشوورع  كرًهووا  راديًّووا، وكووره بووذا املوواا كرًهووا طبعيًّووا نا ًووا عوون طبيعووة 

ُر ماُنوعاً(.  اإلنسان فقد ُخلق هلوًعا: )وا نكاا ماسعُه اخلِايوِ

 املعنيني لل ره مزلق  من املزالق املمدِّياة  ىل الغلوِّ يف الت فري.واخللط بني هذين 

السحر، وقد وقع فيه خالف كثري بني العلماء يف ح م السوحر، ومونهم مون قواا منوه اهوائز ومنوه  الم ألة الثالثة:
صوولى اهلل عليووه احملوورم ومنووه مووا هووو كفوور، وفصعوول أح امووه فووذكر موون السووحر املبوواح سووحر البيووان الووذي قوواا فيووه النوويب 

، وهووذا  وا ال يودخل يف االسوم الشورع  للسووحر، و إلوا هوو داخول يف االسوم اللغوووي “ نع مون البيوان لسوحرًا”وسولم 
 الذي يشمل كل ما خف  ولطف سببه، و ن كان خفا ه ولطف سببه بالنسبة لبعض الناس دون بعض.

مود علوى خوواصِّ األشوياء املدركوة بواحلس أو وبسبب هذا الغلط أدخل ناس مسائل من علم ال يميواء الصوحيح املعت
 املعروفة بالنظر والتجربة يف السحر، وعدوها تبًعا لذل  من السحر احملرم.

وكووذل  دخوول هووذا الغلووط يف مسوو لة كفوور السوواحر، فموون فوورعق يف السووحرة وكفعوور بعضووهم دون بعووض، جعوول أسوواس 
وها، أو اعتقاًدا شوركيًّا يف النجووم أو غريهوا كفور، ومون مل تفريقه أن ما تضمن دعاًء لغري اهلل واستغاةة بالشياطني وحن

ووا اعتموود علووى خووواص املووواد فلوويس ي فوور، مووع أنع حقيقووة السووحر الشوورعية ال ختلووو موون الشوورك موون  يعتقوود كلوو  و إلع
 استغاةة بغري اهلل وغري كل ، أما االعتماد على خواص املواد فال يدخل يف السحر  ال باملعَّن اللغوي. 

ةالث مسائل من اليت ينبين الغلط فيها على اخللط بني االسم اللغوي واحلقيقة الشرعية اليت قد ت وون منقولوًة  فهذه
عوون االسووم اللغوووي كمووا يف السووحر، أو ةصصووة مبعووَّن موون معانيووه كمووا يف اإللووه، أو بووبعض احلقووائق الداخلووة حتووحم 

 مثلة كثرية جدًّا ال تنحصر.معناه الواحد كما يف البغض، وقد ككرنا مثااًل ل ل مس لة واأل

 واهلل أعلم وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحابته وسلم.
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  مية الكفر األصغر بالكفر العمليد
 

 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيبع بعده، أما بعد:

فووورًا أكووواا وي وووون كفووورًا أصوووغر، فوووإنع ال فووور قسووومان، عملووو   واعتقوووادي ، وكووولُّ قسوووم  مووون هوووذين القسووومني ي وووون ك
فالسووجود لألصوونام ووطء املصووحف باألقوودام وحنووو كلوو  موون ال فوور العملوو ِّ األكووا، واعتقوواد شووري   هلل يف اخللووق 

 والرزق من اإلحياء واإلماتة هو من ال فر االعتقاديِّ األكا.

 يسوومع غريهووا: جعوول ال فوور العملوو ِّ وموون األخطوواء الشووائعة الوويت تتووابع عليهووا كثووري  موون النوواس، بوول موون النوواس موون مل
 امسًا لل فر األصغر، وجعل ال فر االعتقاديِّ مرادفًا لل فر األكا.

وال خيفووى مووا يف هووذا القوووا موون كريعووة   ىل اإلرجوواء، فووإنع مقتضووى كووون ال فوور العملوو ِّ كفوورًا أصووغر واالعتقوواديِّ هووو 
أهوول اإلرجوواء بوودرجاهتم، و ن كووان موون يسووتعمل هووذا  األكووا أن ي ووون ال فوور باالعتقوواد فقووط، وهووذا موودار مقوواال 

القوا قد يتناقض فيسمِّ  ال فر العمل ع كفرًا اعتقاديًّا  كا كان أكوا، فيجعول مون سوجد للصونم كوافرًا كفورًا اعتقاديًّوا 
 مبجرد سجوده و ن مل يعتقد اعتقاداً كفرياً، وهذا تناقض  يف اللفظ واملعَّن صحيح.

 لط بني النفاق يف هذا التقسيم وال فر، فإنع النفاق ينقسم كال فر قسمني:وسبُب هذا الغلط هو اخل

نفاقًوووا عمليًّوووا وهوووو النفووواق األصوووغر، ونفاقًوووا اعتقاديًّوووا وهوووو النفووواق األكوووا، فال وووذب يف احلوووديث واخللوووف يف الوعووود 
شووى علووى صوواحبها موون النفوواق واخليانووة  كا ا متوون، والفجووور يف اخلصووومة، كلُّهووا موون أمووارا  النفوواق العمليووة الوويت خيُ 

االعتقاديِّ، أمعا النفواق االعتقوادي فهوو موا ككور اهلل عوز وجول عون املنوافقني اأُلواِا مون العقائود ال فريوة كظونِّ أنع اهلل 
خيووذا دينووه وأهووول دينووه وال ينصوورهم، وأنع املشوووركني يست صوولون بيضوووة اإلسووالم ويقتلعووون شوووجرته، ومثوول اعتقوووادهم 

 اهلل عليه وسلم ومعاداته، وحنو كل . بغض رسوا اهلل صلى

 ، وسبب الفرق بني النفاق وال فور يف هوذا التقسويم، وكوون النفواق العملو  نفاقًوا أصوغر دائًموا خبوالف ال فور العملو ِّ
هو أنع النفاق يف أصله أمر  قليب ، ولو ظهر النفاق على العمل كان ردعًة وكفرًا صورحًيا، و ن كوان صواحبها قود ُيسومعى 

 افًقا بسبب ما خُيفى من مزيد ال فر.من

فالنفوواق ال ي ووون  الع اعتقاديًّووا، أمووا )املنووافق( فووإنع مووا أخفوواه  ؛وهبووذا يظهوور الفوورق بووني اسووم )املنووافق( واسووم )النفوواق(
ان من ال فر وكان يف اعتقاده يسمعى نفاقًا، و ن أظهر شويًئا مون كفوره مل يسومع نفاقًوا بول يسومعى كفورًا صورحًيا، و ن كو
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يبقى له اسم املنافق بقاًء على األصول الوذي بوَّن عليوه دينوه وهوو أنعوه يُوبطن ال فور، وكوذل  ألنعوه خيفو  بعوض ال فور 
 و ن أعلن بعضه.

فلووو قوواا قائوول  بوجووود نفوواق  عملوو   أكووا، وقيوول لووه: مووا هووو النفوواق العملوو ُّ األكووا؟ فإنعووه لوون يوو يت مبثوواا   الع كووان موون 
ن النفوواق، ولووو أنعووه أظهوور نفاقووه وجوواهر بووه وأمسعووه النوواس كووان هووذا الووذي أظهووره كفوورًا ظوواهرًا ال فوور الظوواهر ولوويس موو

 ُمعلًنا.

و ن كان املنافق قد يُظهور بعوض موا يف قلبوه للمنوافقني مثلوه اطمئنانًوا  لويهم وةقوًة هبوم، ورمبوا ظهور  منوه ال لموة الويت 
هووذه بووني أموورين: أن تظهوور منووه وتثبووحم عليووه في ووون   يسوومعها منووه الرجوول أو ت ووون موون حلوون القوووا، ول نعووه يف مثوول

 كافرًا صرحًيا، وأن ختتف  وال تثبحم فت ون ملحقًة مبا يُبطنه ألنعه الغالب من أمر نفاقه.

وووب، وهبوووذا افووورتقا عووون ال فووور الوووذي ي وووون بالقلوووب  وهلوووذا مل ي ووون لقسووومة النفووواق العملووو   ىل أكوووا أو أصوووغر موجن
 فال ي ون  الع بالقلب يف األصل.واللسان والعمل، أمعا النفاق 

:  وعلى هذا فال فر ينقسم أربعة أقسام 

 .ال فر العمل ُّ األصغر: كالطعن يف األنساب والنياحة على املي حم 
 .وال فر العمل ُّ األكا: كالسجود للصنم و عانة ال فار على املسلمني 
 صل  ىل حد العبادة فه  من الشرك األكا.وال فر االعتقاديُّ األصغر: كاحملبة الشركية لغري اهلل ما مل ت 
 .برون األمور  وال فر االعتقاديُّ األكا: كاعتقاد األقطاب األربعة الذين يديرون ال ون ويدِّ

 والنفاق ينقسم ةالةة أقسام:

 .النفاق العمل ُّ: وكلُّه نفاق  أصغر، ومثاله ما جاء يف حديث آية املنافق ةالث 
 :كاشووتماا القلووب علووى شوو ء  موون حمبووةن غووري اهلل حمبووًة شووركيًة غووري م فوورة، دون   النفوواق االعتقوواديُّ األصووغر

 ظهور كل  يف العمل.
  ،النفوواق االعتقوواديُّ األكووا: كمووا تقوودعم ككووره موون عقائوود املنووافقني، مثوول اعتقووادهم أنع اهلل لوون ينصوور دينووه

 وبغضهم هلل ولدينه ولرسوله صلى اهلل عليه وسلم.

 هلل وسلم على عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحابته أمجعني.هذا واهلل أعلم وصلى ا
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 الخلط بين اإللهية واألُلوهية 
 

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني، أما بعد:

أجوود مون نووبع عليووه موع كثوورة موون يقوع فيووه، و وورة  فوإنع موون أبوواب الغلووط الوويت قولع التنبُّووه  ليهووا يف مسوائل التوحيوود، ومل
هذا الغلوط  دخواا توحيود األلوهيوة يف توحيود الربوبيوة، و خوراج العبوادة واالمتثواا وتوحيود الطلوب والقصود مون أصول 
معَّن ال  له  ال اهلل، وهذا اخللط احلاصل ليس خلطًا بني االمسني فحسوب بول هوو خلوط  يف املسوميا  واملعواين كموا 

 ايحه بإكن اهلل.ي يت تو 

واإلهليووة: مصوودر صووناع   موون اسووم اإللووه، يُووراد بووه ات صوواف الوورب ب ونووه  هلًووا يف نفسووه، واملعووَّن اسووتحقاق الوورب جوول 
 وعال أن يُعبد وُتصرف  ليه وجوه الُقربة، وات صافه مبا يُوجب  فراده بالعبادة من الربوبية وصفا  ال ماا.

 هلل عزع وجلع، وه  مبعَّن اإلهلة. واألُلوهيعة: العبادُة وصرُف أنواعها

فاإلهلية صفة من صفا  ربوبيعة اهلل سبحانه وتعاىل، واأللوهية ه  صرف أفعاا العباد اليت يستحقُّها اهلل جل وعوال 
  ليه وحده، فاألوىل صفة اخلالق والثانية القصُد  ليه ب فعاا امل لوقني.

ا األُلوهيعة ف فعاا العباد، وعلى هذا فتوحيد اإلهلية داخل  يف توحيود املعرفوة فاإلهليعُة صفة  من صفا  اهلل عزع وجلع أمع 
واإلةبا  ال يف توحيد الطلب والقصود، ومون فسعور ال  لوه  ال اهلل مبعوَّن اإلهليوة فقود قصورها علوى املعرفوة واإلةبوا ن ومل 

  لمة التوحيد بالربوبية حقيقة.يُدخل فيها توحيد الطلب والقصد ودخل عليه اخللل من هنا، وكان مفس رًا ل

ومعووَّن ال  لووه  ال اهلل يشوومل املعرفووة والطلووب، فموون املعرفووة معرفووة أنع اهلل منفوورد  باسووتحقاق العبووادةن وموون اعتقوود هووذا 
االعتقاد مل ي ن موح ًدا هلل توحيوًدا حقيقيًّوا حو  اموع  ىل كلو  عملوه بوه وقصوده  ليوه بو ن يُفورد اهلل وحوده بالعبوادة 

 عبادة غريه. واتنب

وقد نش  الغلط عند أكثر الناس يف هذا الناقض من التعريف املشهور ل لمة التوحيد: ال معبوود حبوق   ال اهلل، فظنُّووا 
أمعووا كلمووة “ معبووود”، واحلووق أنع معووَّن اإللووه هووو يف كلمووة “حبووق  ”أنع معووَّن اإللووه يف كلمووة التوحيوود متعل ووق  ب لمووة: 

مل لوها  من دون اهلل، وهذا ظاهر  كا ت معلحم أنع كلمة اإلله الويت تعوين املعبوود لويس فيهوا فه  قيد  إلخراج ا“ حبق  ”
يف شورح ال “ حبوق  ”ختصيب كل  باملعبود حبق  وال دون حق  بل متعل ق بالعابد فمن عبد شيًئا فهوو  هلُوُه، أمعوا قووهلم 
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ا هو  ظهار  للجواب املقد ر بعد ال النا ولويس داخوالً “ ال  له )حوق (  ال اهلل”فية للجنس ألن التقدير  له  ال اهلل فإإلع
 يف لفظ اإلله بل هو مقدر يف سياق اهملة.

يُم ألبنيهن واقواِومنهن  ننعينن بوارااء  ِّعا تواِعبُودُ  ونا ا  ال  العوذني فاطاوراينن ومعَّن ال  له  ال اهلل مفسعر يف قوا اهلل تعاىل: )وا نِك قاااا  نبِورااهن
ُعونا(؛ فتاأ  بوراهيم مون اآلهلوة املعبوودة فا  ًة بااقنياًة يفن عاقنبنهن لاعالعُهِم يواِرجن يواِهدنينن ا واجاعالاهاا كالنما مون دون اهلل ومل يتوواع إننعُه سا

  ال اهلل وجعل هذا األمر كلمًة باقيًة يف عقبه وه  كلمة التوحيد على أصحِّ القولني، فليسوحم جمور د الت وذيب باآلهلوة
أو اعتقاد استحقاق اهلل للعبادة، بل ه  الااءة الفعلية من كل ما يُعبد مون دون اهلل، فهوذه هو  ال لموة الويت عليهوا 

 مدار الدين وه  أصل اإل ان واليقني.

وخووذ فسوواد هووذا القوووا والغلووط موون فسوواد لوازمووه األوليووة البدهيووة، فإنعووه لووو اقُتصوور علووى تفسووري ال  لووه  ال اهلل مبعووَّن 
يووة لووزم كووون  بلوويس مممنًووا فإنعووه يعتقوود ويقوورُّ بوو نع اهلل سووبحانه هووو وحووده املسووتحقُّ للعبووادة، ويعلووم أنع مووا يفعلووه اإلهل

وود  وال يقووا أحوود موون أهول اإلسووالم  نع  بلوويس  ويودعو  ليووه اوالا  مبووني  وغوايووة ، وموع كلوو  فإنعوه كووافر  بوواهلل غوري موحِّ
كونه من املوحدين، ف ذل  كل من أقور باسوتحقاق اهلل عوز وجول للعبوادة ل    ن يشهد أن ال  له  ال اهلل فضالً عن

 أعرض أو است ا أو عبد غري اهلل معه ولو معتقًدا بطالن ما يفعل.

وكذا لو أنع رجاًل عبد األصناما وسجد هلا مون دون اهلل ودعوا ال واكوب والنجووم، وكوان معتقوًدا أنع اهلل هوو مسوتحق 
اع دينه بعرض من الدنيا وعبد غري اهلل لرغبة  أو رهبة ، فإنعه يبقى موح ًدا على تفسوري التوحيود العبادة وحده، ول ن ب

باإلهلية دون األُلوهية، و مجاع املوحدين على كفر من هذه حاله، ومثله من كان يقر باسوتحقاق اهلل العبوادة وحوده، 
ا  أخوض وألعب وأقطع عناء السفر وطوا الطريق. ل يسبه جل وعال فإكا ُسئل قاا  ين ال أعتقد ما أقوا و إلع

تاننبُوووووا وهلوووذا يقوووووا األنبيووواء فيمووووا ح ووواه اهلل لنووووا مووون دعووووواهتم: )والاقاووووِد بواعاثِوناوووا يفن ُكوووولِّ أُمعوووة  راُسوووووالً أانن اِعبُوووُدوا اللعووووها وااجِ 
وويُح ياووا باووينن  نِسوورائيلا اِعبُووُدوا  (، وح ووى عوون عيسووى: )واقاووااا اِلماسن اللعووها راهللِّ وارابعُ ووِم(، ويف آخوور املائوودة: )ماووا الطعوواُغو ا

وِلناا نُوحواً  نىلا  ُِم  نالع ماا أاماوِرتاينن بنوهن أانن اِعبُوُدوا اللعوها راهللِّ وارابعُ وِم(، وعون نووح: )لاقاوِد أاِرسا وهن فواقاوااا ياوا قواوِومن اِعبُوُدوا قُوِلحُم هلا  قواِومن
وورُهُ  ووِن  نلاووه  غايوِ ُووودا اللعووها ماووا لاُ ووِم من وورُُه(، )وا نىلا  ا ووِن  نلاووه  غايوِ وواُهِم ُهوووداً قاووااا ياووا قواووِومن اِعبُووُدوا اللعووها ماووا لاُ ووِم من (، )وا نىلا عاوواد  أاخا

واُهِم ُشوعاِيباً  ورُُه(، )وا نىلا ماوِديانا أاخا وِن  نلاوه  غايوِ اً قاااا ياا قواِومن اِعُبُدوا اللعها ماوا لاُ وِم من قواوِومن اِعبُوُدوا اللعوها ماوا  قاوااا ياوا أاخااُهِم صااحلن
وورُُه(، ومثلووه عوون غووريهم موون األنبيوواء والرسوول، وكانووحم هووذه دعوووة خووا  النبيووني حمموود صوولى اهلل عليووه  ووِن  نلاووه  غايوِ لاُ ووِم من

 وسلم.

م فس روا معَّن كلمة اإلله بفعل األمور الوذي يقتضو  اال متثواا فت معل دعوة همالء األنبياء  ىل ال  له  ال اهلل، وكيف أ ع
 والعمل، فليس األمر جمرد استحقاق اهلل أن يُعبد بل األلوهية حقيقة عبادته كما دعا  ليه األنبياء والرسل مجيًعا.



 

 59 

ويتفرعع على هذا أنع األوىل يف تفسوري ال  لوه  ال اهلل، أالع يُقواا: نفو  لعبوادة غوري اهلل، و ةبوا  لعبوادة اهلل وحوده، و ن  
أنع مووا تضوومعنه اسووم اإللووه موون الفعوول يوورج ح أن يعووا  بووالنه  فُيقوواا: لووال  لووه  ال اهلل ركنووان:  كانووحم الصوويغة النفوو   الع 

األموور بعبووادة اهلل وحووده، والنهوو  عوون عبووادة غووريه، فووإنع الصوويغة و ن مل ت وون صوويغة  وو  فقوود تضوومعنحم كلوو  والنهوو  
 أوىف مبعَّن ال  له  ال اهلل من النه .

 -سووبحانه-فسووري ال  لووه  ال اهلل بعبووادة اهلل وتوورك عبووادة غووريه ال جموورد اسووتحقاقه وحووده وهووذا الووذي قوودعمنا موون لووزوم ت
العبووووادة هووووو معتقوووود أهوووول السوووونة يف بوووواب اإل ووووان، حيووووُث يعتقوووودون اإل ووووان قوووووالً وعمووووالً واعتقوووواًدا، أمووووا تفسووووريها 

 باستحقاق العبادة فهو اعتقاد فحسب.

سوولم ملووا كووان يوودعو قومووه  ىل أن يقولوووا ال  لووه  ال اهلل كلمووًة توودين هلووم هبووا وكمووا أنعووا نقوووا  نع النوويب صوولى اهلل عليووه و 
العرب وتمدي العجم  ليهم اهزية، مل ي ن يُريد التلفظ هبا فحسب ومل يفهموا هم منه كل ، و الع لفعلووا موا أمورهم 

أنعوه مل ي ون يريود اعتقواد أنع هبم كموا أ وم راووا منوه أن يعبود  هلهوم سونة ويعبودوا  هلوه سونة، ف وذل  نعلوم بالضورورة 
اهلل هووو املسووتحقُّ للعبووادة فحسووب، بوول يُريوود موونهم الووتلفظ والعموول هبووا واعتقوواد معناهووا، وكوولُّ كلوو  داخوول  يف معووَّن  

 كلمة ال  له  ال اهلل.

 عوون والغلووط يف هووذا النوواقض سووببه التمسُّوو  بوواللفظ والغفلووة عوون املعووَّن، فموو  جوور د النظوور  ىل كلمووة ال  لووه  ال اهلل
األدلعة اليت فس رهتا وفصعلتها من كتاب اهلل وسنة نبيوه صولى اهلل عليوه وسولم، واقتصور النظور علوى حود  وتعريوف  هلوا مل 
يُممن هذا الغلط وأمثاله، فينبغ  لصواحب العلوم والداعيوة أالع يغفول عنود شورح كلموة ال  لوه  ال اهلل عون بيا وا ب والم 

والسنعة فإنعه ال بيان كبيا ما وال برهان كاها ما، واهلل أعلم وصولى اهلل وسولم علوى اهلل عز وجل، وتفسريها بالقرآن 
 عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحابته أمجعني.
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 ( 0/2إدخال االصطالحات العلمية في الحقائق الشرعية )
 

د وعلووى آلووه وصووحابته أمجعووني، احلموود هلل رب العوواملني، والصووالة والسووالم علووى أشوورف األنبيوواء واملرسوولني، نبينووا حمموو
 أما بعد:

فووإنع أهوول العلووم يف تواوويحهم املسووائل العلميووة احتوواجوا  ىل االصووطالح علووى بعووض الرسوووم موون أمسوواء املسووائل أو 
تقسوويمها وحنووو كلوو  بقصوود التواوويح والتيسووري، فاسووتعملوا أنواًعووا موون االصووطالحا ن يف كثووري موون العلوووم الشوورعية، 

العلوووم بسووبب هووذه االصووطالحا  عنوود غلووط موون يغلووط فيُوودخل االصووطالحا  يف أصوول  ونشوو  الغلووط يف كثووري موون
 العلم.

اخلطوو  يف التعريفووا : موون األمووور الوويت اصووطلح عليهووا أهوول العلووم احلوودود املسوومعاة بالتعريفووا ، وكثووري موون الغلووط يف 
األح وووام بووه، وقووود تقووودعم يف  أبووواب الشوووريعة عامووة ويف مسوووائل االعتقووواد خاصعووة مانشووومه التمسُّووو  بووالتعريف وتعليوووق
 العدد املاا  التنبيه على خط  ناشش من تفسري ال  له  ال اهلل والتمس  بلفظ التعريف.

ومن الغلط يف التعريفا  موا ينشو  عنود كثوري مون النواس مون تعريوف العبوادة، فممون عورعف العبوادة مون عرعفهوا باعتبوار  
، وهوذا التعريووف ُيسواق يف الوووعظ وال والم علووى أعموواا كمواا العبووادة الصوحيحة فقوواا: غايوة احلووبِّ موع غ ايووة الووذاِّ

القلوب، وال يُراد به اهمع واملنوع كموا هوو شو ن احلودود، فاتع و  عليوه غوالة املرجئوة فجعلووا مون مل يصورف احلوب موع 
 .الذا أو الذا مع احلب أو صرفهما ومل يصرف غايتهما لغري اهلل موحًدا مممًنا ألنعه مل يعبد غري اهلل

و ن عرعف العبادة من عرعفها تعريًفا شامالً للعبادة باعتبار الثواب ال باعتبار الفعل فقواا: مجيوع موا حيبوه اهلل ويراواه 
من األفعاا واألقواا الظاهرة والباطنة، واستند  ىل كل  طوائف من غالة املرجئة فقالوا: كما أنع من ابتسوم يف وجوه 

ف ووذل  موون صوورف العبووادة لغووري اهلل، ودلوويلهم أنع تعريووف العبووادة ال يُفوورِّق بينهمووا، أخيووه لغووري وجووه اهلل ال ي فوور، 
 وخلطوا معتمدين على التعريف بني العبادة باألصل والعبادة بالقصد.

وهووذه األغووالط العظيمووة ناشووئة عوون اخلطوو  يف تعريووف حقيقووة شوورعية واحوودة هوو  حقيقووة العبووادة، فحصوور موون غلووط 
وا اللفوظ اللغووي واسوتند  ىل موا يعوروه مون  مجواا أو عودم مجوع أو عودم منوع، وحورعف معوَّن احلقيقة الشورعية يف مودل

 الشرك الذي أرسل اهلل رسله يف التحذير منه، وطمس معَّن التوحيد الذي خلق اهلل العبادة ألجله.
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معرفوة معوَّن العبوادة ومن األغالط يف التعريفا  أن من الناس من يظنُّ الواجب من فهم كلموة ال  لوه  ال اهلل أو مون 
أو حنو كل ؛ يظنُّ الواجب هوو معرفوة التعريوف وحفظوه، فيجعول تعريوف ال  لوه  ال اهلل بقووا القائول: ال معبوود حوق  

  ال اهلل، من أصوا الدين وأسسه اليت ال ي ون الدين  الع هبا.

عقدية، ومون أشوهر التقسويما : اخلط  يف التقسيما : ككر بعض أهل العلم تقسيما   عدًة يف كثري من املسائل ال
تقسويم التوحيود ةالةوة أقسوام، ةالثهووا توحيود األمسواء والصوفا ، فوذهب بعضووهم وجعول هوذا التقسويم حقيقوة شوورعية 
ال اووووز االجتهووواد فيهوووا وال الزيوووادة عليهوووا، وبوووَّن علوووى كلووو  تبوووديع مووون أاووواف قسوووًما رابًعوووا كمووون أاووواف توحيووود 

ه و ن كووان توحيوود احلاكميووة يتووداخل مووع غووريه موون أقسووام التوحيوود فووإنع احلاكميووة، وهووذا قسووم صووحيح ةابووحم ب دلعتوو
توحيد األمساء والصفا  يف أصله داخل يف توحيد الربوبية، ويف كثوري مون فروعوه داخول يف توحيود األلوهيوة كمسوائل 

حيووث كانووحم دعوواء الصووفة واالسووتعاكة هبووا، ومووع كلوو  مل يوور أهوول العلووم قاطبووًة موون عوودع هووذا القسووم الثالووث مبتوودًعا 
 فهومهم أوسع، وفرعقوا بني االصطالحا  واألمساء الشرعية.

اخلطوو  يف الشووروط االسوووتقرائية والنووواقض وحنوهووا: اسوووتنبط بعووض أهوول العلوووم شووروطًا لووبعض األح وووام موو خوكة مووون 
النواس  جمموع أدلة الشريعة يف الباب، ومن كل  مجع من مجع شروط ال  له  ال اهلل يف سوبعة شوروط أو  انيوة، فمون

من ألزم حبفظ هذه الشروط وابطها، وكثري توهعم أنع معرفة كل شرط  شرط  من شروط ال  لوه  ال اهلل، فويظن مون مل 
، فوإنع املوراد مون تلو  الشوروط وجوُدهوا يف العبود وحتققهوا  يعد ها ويسردها مل حيقق ال  له  ال اهلل، وهذا غلوط  فواحف 

علعمهوا النويب صولى اهلل عليوه وسولم أمعتوه وأرشودهم  ىل حفظهوا وتدارسوها، فيه ال حفظها وسردها، ولوو كوان كوذل  ل
وقد كان كثري  ن نقب علمه  تحن الناس هبذه الشروط وما شاهبها، وكُكور عون بعضوهم ت فوري مون مل حيفظهوا أو 

فرط والعياك باهلل.
ُ
 مل يُدرك معناها عند االمتحان وهذا من اههل البال  والغلوِّ امل

لووط يف هووذا البوواب، التمسوو  يف نووواقض اإلسووالم بالعشوورة الوويت ككرهووا الشوويخ حمموود بوون عبوود الوهوواب رمحووه وموون الغ
اهلل، وحصر النواقض يف هوذا العودد و ن وار موا خورج عنهوا أو اسوتغرابه والشويخ مل يقصود االسوتيعاب، بول مل يقصود 

  أنع بعووض صووور النوواقض حتتوواج  ىل حقيقووة القسوومة بوودليل أنعووه ككوور بعووض النووواقض يف ناقضووني أو ةالةووة حووني رأ
ووب كتابتووه هلووا بقولووه: وكلهووا موون أعظووم موووا ي ووون خطوووراً، وأكثوور مووا ي ووون وقوعوواً،   فرادهووا بالووذكر، وأشووار  ىل موجن

 وظاهر عند ت مُّلها أنع الشيخ كتبها من النظر  ىل واقعه وأنواع الشرك املنتشرة فيه.

ا ول ننوا ككرنوا موا يُعورف بوه املعوَّن ويُقواس  فهذه ةالةة أنواع من الغلط يف االصطالحا  العقدية، وأمثلتها كثرية جودًّ
 عليه سائر ما شاكله، واهلل و  التوفيق.
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 (2/2إدخال االصطالحات العلمية في الحقائق الشرعية )

 

أمجعووني،  احلموود هلل رب العوواملني، والصووالة والسووالم علووى أشوورف األنبيوواء واملرسوولني، نبينووا حمموود وعلووى آلووه وصووحابته
 أما بعد:

فووإنع الوودين منووه مووا هووو أصوول   كا زاا خوورج صوواحبه  ىل الشوورك وال فوور أو  ىل البدعووة والضوواللة، ومنووه مووا هووو فووورع 
يسوووو  فيوووه اخلوووالف ويُعوووذر امل وووالف، وي وووون تاركوووه مفرطًوووا عاصوووًيا غوووري مبتووودع وال مشووورك، وامل وووالف فيوووه جمتهوووًدا 

هل العلم مسوائل العلوم املصوطلح علوى تسوميته بعلوم االعتقواد يف كتوب، وفيوه م جورًا أو ةطًئا معذورًا، وقد صنعف أ
فروع  كموا يف غوريه مون العلووم، ويف العلووم األخور  أصووا كموا يف هوذا العلوم، ول ونع أغلوب أصووا الودين داخلوة يف 

لووم بعلووم علووم االعتقوواد خاصووة مووا وقووع فيووه اخلووالف بووني أهوول السوونة وأهوول األهووواء، فلووذل  غلووب تسوومية هووذا الع
 أصوا الدين، واشتهر به ح ع توهعم كثري من الناس أنع أصوا الدين كلها من هذا العلم وأنع الفروع من غريه.

وقوود أن وور شوويخ اإلسووالم ابوون تيميووة هووذه القسوومة موون هووذا الوجووه، وأطوواا يف املسوو لة يف موااووع موون كتبووه، واوورب 
االصوطالح مون الفوروع، وت لوم عون املسوائل الدقيقوة يف علوم  أمثلًة بالصالة وحنوها من أصوا الدين وه  على هوذا

االعتقوواد وبووونيع وقوووع االخوووتالف فيهوووا فقوواا: مسوووائل الوودق  يف األصووووا ال ت ووواد تتفووق عليهوووا طائفووة مووون السووولف، 
 الصحابة والتابعني فمن بعدهم.

لتبوع أو التفريوع علوى أصول  وقد نشو  عون هوذا الغلوط تعظويم مسوائل الفوروع الويت تُوذكر يف كتوب االعتقواد علوى وجوه ا
موون أصوووا الوودين، ل التعصووب هلووا والتشوونيع علووى موون خووالف فيهووا وعقوود الوووالء والووااء عليهووا، كمووا  وود كلوو  يف 
مسوو لة تعليوووق التمووائم الووويت فيهوووا القوورآن؛ فوووإنع اإلموووام أمحوود سوووئل عنهوووا فقوواا: اختلوووف فيهوووا الصووحابة فعبووود اهلل بووون 

رو ال يور  هبوا ب ًسوا، واختلفوحم الروايوة عون أمحود فيهوا فوُروي عنوه جوازهوا وُروي مسعود ينهى عنها وعبد اهلل بون عمو
عنه املنع، وه  مس لة من مسائل الفوروع تُوذكر تبًعوا ملسو لة التموائم، خبوالف التميموة الويت فيهوا كوالم غوري مفهووم أو 

عصعوب هلوا نواس، وقوالوا فيهوا شرك  معلوم كدعاء الصاحلني وحنوه، فنش  عن ككور هوذه املسو لة يف كتوب التوحيود أن ت
مووا مل يقلووه أحوود موون أهوول العلووم، حوو ع موون ككوور املسوو لة يف مسووائل التوحيوود كالشوويخ حمموود بوون عبوود الوهوواب وشوورعاح  
كتابه مجيًعا ليس فيهم من غلعظ يف هذه املس لة ح  وجد اليوم من غلعظ فيها تغليظًوا مزيوًدا، وواىل وعواد  عليهوا، 

ت فري من يعلِّق التميمة عند بعض اههلة، ووقع هذا يف أفغانسوتان أيوام اههواد الروسو  كثوريًا،  بل قد بل  األمر  ىل
حوو ع كووان نوواس يعووادون قائووًدا موون قووادة اههوواد موون أهوول التوحيوود ألنع معووه موون يلووبس التمووائم، وعنوود سووماا غووالبهم 

ووم يظنووون فيهووا قرآنًووا فووإكا نظوور يظهوور أنع فيهووا القوورآن حقيقووة فهوو  موون التمووائم املباحووة يف قوووا بعووض ال سوولف، أو أ ع
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فيها وعلم أن الذي فيها ليس من القرآن مزعقها وهذا الذي يتعلقها يظن أن لويس فيهوا  ال القورآن معوذور  باالتفواق،  
 كما ككر الشيخ عبد اهلل عزعام رمحه اهلل.

اخوتالف يف كونوه مون البودع وقود يصول  ىل  وليس املوراد مون هوذا أن يُتسواهل يف تعليوق الوودع واخليووط وحنوهوا  وا ال
الشرك، وال التساهل يف تعليق التمائم اليت ال يُدر  ما فيها، وال التساهل يف تورك بيوان هوذا احل وم بول اوب حتوذير 
ُن نور ح مهوا و ي وز موا يُن ور 

الناس من التمائم احملرمة، وتعليم اهاهول واإلن وار علوى املعانود، ل ون بعود أن يعورف امل
 وما ال يُن ار. منها

وهووذه املسوو لة موون مسووائل فووروع االعتقوواد الوويت تووذكر تبًعووا ألصوووهلا، ف ووان الغلووط أنع موون النوواس موون أحلقهووا ب صوولها 
وشوودعد فيهووا وواىل وعوواد  عليهووا، ومل يفوورِّق بووني أصوووا االعتقوواد، ومسووائل االجتهوواد منووه الوويت يُعووذر فيهووا امل ووالف 

نًّوا منوه أنع كول موا يف كتوب االعتقواد مون أصووا الودين الويت ال يسوو  االجتهواد واخلالف فيها قدم منوذ الصوحابة، ظ
 فيها.

ومن الغلط أيًضا: تعظيم مسائل الفروع اليت تُذكر يف مصنفا  العقيودة و ن مل ت ون مون مسوائل االعتقواد أصوالً ال 
ووا ال تسوون يف   كتووب االعتقوواد، وهوو  مسوو لة الفرعيووة وال األصوولية، كووذكر بعووض السوولف مسوو لة اههوور بالبسووملة وأ ع

خالف بني أهل السونة والشوافعية يقولوون هبوا ودليلهوا قووي  و ن كوان اإلسورار أرجوح، وكهوب ابون تيميوة  ىل اإلسورار 
موورة واههووور موورة ورآهوووا  وووا السوونة فيوووه التنويوووع، وككوور بعوووض السوولف يف كتوووب االعتقووواد عوودم القنوووو  يف الفجووور  ال 

 الفجور سونًة مطلًقوا لنازلووة أو لغريهوا مسوتدالًّ ب حاديوث عوون النويب صولى اهلل عليووه للنووازا، والشوافع  يور  القنووو  يف
 وسلم، فليسحم من مسائل االعتقاد األصلية وال الفرعية.

ومن الغلط: أن تُمخذ عبارا  من ُعرف عنه اإلمامة يف السنة واالعتقواد، ك ئموة السولف والاهبواري وشويخ اإلسوالم 
د بووون عبووود الوهووواب وبعوووض أئموووة الووودعوة ومووون تومهوووه النووواس سوووائرًا علوووى طوووريقتهم  ووون ابووون تيميوووة وابووون القووويم وحممووو

بعدهم: أن تمخذ عباراهتم أصواًل وعقائود ال يسوو  مل والف أن خُيالفهوا، وغالوب موا ي وون هوذا فويمن مل يشوتهر لوه 
قلة، تسوووتنبط منهوووا شوو ء  ال ال وووالم يف االعتقوواد كالاهبووواري، فوورت  مووون النوواس مووون اعوول هوووذه املقوواال  أدلوووًة مسووت

األح ام دون تعريج على ال تاب والسنة وألفاظهما، ويتفرع على هذا الغلط يف احل م على بعوض النواس بوال فر، 
أو الع وووس يف عوووذر بعوووض مووون ال يُعوووذر لعبوووارة جمملوووة أو فهوووم غلوووط  هلوووا، كموووا وقوووع مووون أحووود األفااووول يف ت فوووري 

يميووة قوواا فيووه: )وموون قوواا:  ن الثنتووني وسووبعني فرقووة كوول واحوود الرافضووة املوجووودين اليوووم  ك استشووهد ب ووالم البوون ت
منهم ي فر كفراً ينقل عن امللة فقد خالف ال تاب والسنة و مجاع الصحابة راووان اهلل علويهم أمجعوني، بول و مجواع 

علوى عودم األئمة األربعة وغري األربعة، فليس فيهم من كفعر كل واحد مون الثنتوني وسبعوووني فرقووة(، فاسوتدا ب الموه 
وم شونيع، فلويس يف كوالم ابون تيميوة رمحوه اهلل  ت فري الرافضة وعلى أنع هذا مذهب أهل السنة، وهذا غلط قبويح ووها
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منووع ت فووري واحوودة موون الفوورق، بوول فيووه الوورد علووى موون كفوور مجيووع تلوو  الفوورق عوودا الطائفووة الناجيووة، والووذي نفوواه ابوون 
لثنتني والسبعني فرقة، ال ت فوري واحودة  منهوا، والبون تيميوة مون تيمية عن السلف واألئمة هو ت فري كل واحدة من ا

 ال الم يف هذه املس لة ما يبني هذا الغلط.

ومن صور الغلط يف هذا الناقض: أنع من الناس من اعتمود كتابًوا مون ال توب الويت خصصوحم بعوض أبوواب االعتقواد 
لوووم يقبووول ناقًضوووا غريهوووا، أو اعتمووود كتووواب فجعلهوووا أصووووا الووودين كلهوووا فمووونهم مووون اعتمووود رسوووالة نوووواقض اإلسوووالم ف

التوحيد فلوم اعول توحيوًدا غوريه، وأمهول يف كلو  توحيود الربوبيوة وتوحيود األمسواء والصوفا ، ومون النواس مون ع وس 
كل ، فاعتمد كتب السلف يف األمساء والصفا  حيث كثر يف وقوتهم االبتوداع فيهوا، فجعلهوا الودين كلوه والتوحيود  

كلوووو  يف مسوووائل أنوووواع التوحيووود األخووور  بالزيووووادة واالبتوووداع، وكووول كلووو  مووون اعتموووود كلوووه واهتوووم مووون صووونف بعووود 
 اصطالحا  ورسوم حادةة يف العلم و حالهلا حمل احلقائق الشرعية.

فالواجب على أهل العلم وطالبه الرجوع  ىل ال تاب والسنة والنظر يف ال توب املصونفة مون تصوانيف السولف فمون 
االتبوواع املوصوول  ىل التقليوود، واإلفووراط يف تركووه املفضوو   ىل ألوووان  موون االبتووداع، واهلل  بعوودهم، والبعوود عوون اإلفووراط يف

 و  التوفيق.

 



 

الذيل على شرح النواقض
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 أق ام نواقض اإلسالم من حيث اإلجماع والخالف
 

 ، أما بعد: احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني

فقود فواتاين أةنوواء كتابوة املقوواال  السوابقة يف نووواقض اإلسوالم فوائوُد وتنبيهووا   كثوري منهووا عزموحم علووى كتابتوه ونسوويحُم 
كل  يف مواعه، ومنها ما استجدع لديع أةناء كتابة املقاال  ف خعرته  ىل ما بعود الفورا  منهوا، ومنهوا )أقسوام نوواقض 

النووووواقض مووووا خيتلووووف بووووه احل ووووم، أو حُيتوووواج  ليووووه يف تصووووور النووووواقض وفهمهووووا،  اإلسووووالم(، وقوووود ككوووور  موووون أقسووووام
ووا عوودا كلوو  موون األقسووام؛ فموون االعتبووارا  الوويت تُقسعووم هبووا نووواقض اإلسووالم اإلمجوواع واخلووالف علووى  وأعراووحم عمع

ر الووورتك والفعووول النووواقض، ومنهوووا التقسووويم باعتبوووار املتعلوووق فهووو  قوليوووة أو عمليوووة أو اعتقاديوووة، ومنهوووا التقسووويم باعتبوووا
ول ل من هذه األقسام فروع  ةتلفة، وسنذكر ما يتعلق هبذه التقسيما  يف مقاال  آتية  ن شواء اهلل، وسونذكر موا 

 يتعلق بتقسيم نواقض اإلسالم من حيث اإلمجاع واخلالف يف هذا املقاا:

 والمجمع عليه ق مان:فمن النواقض: المع عليه، وامل تلف فيه؛ 

مووا هووو أصوول ديوون اإلسووالم ال يصووح اإلسووالم  ال بووه وكلوو  أصوول وجووود اهلل وربوبيتووه و فووراده بالعبووادة  األول منهمــا:
واسوووتحقاقه ال مووواا يف اإلمجووواا، فلوووو جهووول أحووود  وجوووود اهلل أو جحووود أنعوووه اخلوووالق أو أقووورع بوووذل  واد عوووى أنعوووه أحووود 

حلجوة  ليوه باالتفواق، وقود تقودعم طورف مون البشر، أو جحد استحقاقه جل وعوال ال مواا، كوان كوافرًا ال أةور لبلوو  ا
 مباحث هذه املس لة.

 المعلـوم مـن الـدين بالرـرورةما هو من األصوا اليت يصح  سوالم اهاهول واملتو وا بودو ا، فمنهوا  والثاني منهما:
فوووُيح م ل ووول أحووود  بعلموووه كفووورض الصوووالة وحتووورم الزنوووا وي فووور مووون أن رهوووا، ويُلحوووق بوووه مووون كانوووحم معلوموووة عنوووده 

ضورورة ملعرفتنوا حبالوه، وُيسوتتثَّن منهوا مون أم ون جهلوه بواملعلوم مون الودين اورورًة كاهاريوة الويت زنوحم و هول حرمووة بال
ووا حديثووة عهوود بإسووالم، وقوود ككوور بعووض أهوول العلووم ةووالث صووور يُعووذر فيهووا  الزنووا وقوود درأ عنهووا الفوواروق احلوود  أل ع

اتوان الصوورتان مون هوذا القسوم ال يصوحُّ تنزيلهموا علووى اهاهول: حوديث العهود بإسوالم، ومون نشو  بباديوة بعيودة، وه
المعلــوم مــن أصوول ديوون اإلسووالم وال يقوووا بووذل  أحوود، والصووورة الثالثووة هوو  املسوو لة اخلفيووة، وهووو القسووم التووا : 

 ؛ واالجتهوواد فيووه غووري سووائ   ألنعووه ي ووون ةالًفووا لحممجوواع أمعووا االجتهوواد السووائ  فيوو يت عنوودالــدين باالســتدالل والنظــر
ككوور امل تلووف فيووه، ول وونع كونووه اختالفًووا غووري معتووا ال اعلووه معلوًمووا موون الوودين بالضوورورة، ومثوواا كلوو : كفوور موون 
ظواهر ال فوار علووى املسولمني، وكفوور مون ح وم بغووري موا أنووزا اهلل وح عوم قانونًوا واووعيًّا، فهاتوان املسوو لتان موع صووحعة 
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، وقود اهلوه كثوري مون طلبوة العلوم فضوالً عون العاموة،  ىل  اإلمجاع عليهما  الع أنع الوصوا  ليه ال بد فيه من اسوتدالا 
ما ُيش ل على من مل حيقِّق املس لة من اآلةوار امل تلفوة عون السولف، واألقوواا املتعاراوة عون أهول العلوم، فوال ي فور 

 من خالف فيهما أو جهل اإلمجاع.

زكوواة أو شوو ء  موون نووواقض اإلسووالم، وكاالمتنوواع عوون ؛ كوورتك الصووالةن والسِّووحر وتوورك الأمَّــا النــواقض المختلــ  فيهــا
 الشعائر والقتاا على كل ، فللم الف فيها حاالن:

أن ي ووون خالفووه مسووتنًدا  ىل أصوووا أهوول السوونة واهماعووة، فهووذا معووذور  يف خالفووه مصوويب  أحوود  الحــال األولــى:
ة علووى كفوور السوواحر علووى موون األجوورين، كموون خُيووالف يف كفوور السوواحر جريًووا علووى األصوول، وحيموول النصوووص الدالوو

استعمل الشرك يف سحره، وير  أن لو سحر أحد  غري مستعمل  للشورك مل ي ون كوافرًا، وقود اعول سوحر الشوياطني 
 املذكور يف اآلية مشتماًل على ال فر فلذل  كفروا ومن تعلعمه وعمل به.

و خووالف يف مسوو لة اجتهاديووة، كموون أن ي ووون خالفووه مسووتنًدا  ىل أصوول  موون أصوووا أهوول البوودع، ولوو الحــال الثانيــة:
خُيالف يف كفر تارك الصالة ويبوين كلو  علوى أنع اإل وان هوو املعرفوة أو التصوديق أو عمول القلوب دون اهووارح وحنوو 

 كل ، فهذا مبتدع  ال مل الفته يف تارك الصالة، بل ألنع خالفه فرع  على بدعة  من البدع.

افرًا بووذل ، كموون خُيووالف يف تووارك الصووالة ال ةالفووًة يف فهووم الوونب بوول ردًّا و ن كووان خالفووه مسووتنًدا  ىل كفوور  كووان كوو
للحديث موع علموه بثبوتوه، أو تقود ًا لورأي أحود علوى احلوديث موع علموه ب نعوه خوالف موراد الشوارع  الع أن ي وون لوه 

 ت ويل  سائ  .
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