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 إتحاف األفهام بشرح نواقض اإلسالم

 
:   اغبمد هلل الذم من جزيل الّْنعم أعطى، كلكثَت من اؼبعركؼ رل أسدل، مع ما ُب نفسي من اؽبفوات كاػبطا

سبحاف من هنػفػو ك يعفو دائما        كدل يػزؿ مهما هفا العبد عػفػا 
 يعػطي الػذم ىبػطي كال يبّنعه         جبلله مػن العػطا لػذم اػبطا

فظللت مًتددان بُت شكر نًعىمو كثَتةو أسداها، اليت من أعظمها التوحيد نرباس العبادة، كبُت االعًتاؼ بظلم نفسي ظلمان 
كىاٍجّنيٍبًٍت كىبىًٍتَ أىف " : كثَتان، كاليت أعظم ما أخافه عليها اختبلؿ ميزاف العقيدة كالتوحيد، كرل ُب إماـ اغبّنفاء كأبيهم أسوة

ـى  ". رىْب إًنَػهيَن أىٍضلىٍلنى كىًثَتان ْمنى الَّناًس * نَػٍعبيدى األىٍصّنىا
كإين كاهلل أعًتؼ بعجزم عن سباـ الشكر، كمستحو من ريب على ما اقًتفت من الظلم، كسلوٌب ُب ذلك معرفته جَل كعبل 

كتقصَتم   كتربئي من حورل كقوٌب غبوله كقوته جل شأنه، فجاءت كريقاٌب هذه كفارةن رل عن زللي،، كقلة حيليت،بعجزم
. ُب شكره كما يّنبغي عببلؿ كجهه كعظيم سلطانه

ٍب الصبلة على خَت الورل، خَت من نبذ الشرؾ، كللعقيدة كالتمسك بالعركة الوثقى دعا، فكانت حياته كاغبظ األكفر مّنها 
ُب أصقاع األرض، كعلى صحبه الغيْر اؼبيامُت، ضبلة الدعوة إذل العقيدة  (ال إله إال اهلل  )الدعوة للتوحيد حىت جلجلت 

. الصحيحة ُب الدين، رضي اهلل عّنهم كأرضاهم كمن تبعهم إذل يـو الدين
   كال ىبفاؾ أخي اؼببارؾ ما للعقيدة من شأف، كيزداد االهتماـ ٔا حُت نرل بعض معاؼبها يّندرس ُب القلوب كهي ال 

تشعر السيما ُب زمانّنا الذم عَمت به البلول فظن كثَت من الّناس أف ال شرؾ ُب هذه األمة، كإذا كجدكا شركان أك خلبلن 
: " -رضي اهلل عّنه-كُب هذا يقوؿ عمر - كاهلل اؼبستعاف - ُب العقيدة التمسوا له ـبارجى كتأكيبلتو ذبعله حقان الشيء فيه 

- رضبة اهلل تعاذل عليه- كيقوؿ ابن القيم " إمبا يّنقض عرل اإلسبلـ عركة عركة إذا نشأ ُب اإلسبلـ من دل يعرؼ اعباهلية 
فإف الشرؾ اعبديد بعيّنه هو القدًن، كلكن أكثر الّناس ال يشعركف بدخوؿ الواقع ربته، كتضمّنه له، : " بعد نقله ؽبذا

كيظّنونه ُب نوح كُب قـو قد خلوا من قبل، كدل ييعقبوا كارثان كلعمر اهلل إف كاف أكلئك قد خلوا فقد كرثهم من هو مثلهم أك 
 [ 1/342انظر مدارج السالكُت  ]" شر مّنهم أك دكهنم  

هذه الورقات، عرضت فيها مسائل متفرقات، ُب كل كاحد من هذه الّنواقض اؼبهلكات، - صاحب العقيدة - إليك 
مستعيّنان بريب جل شأنه ُب سباـ اإليضاح كالتبيُت، كأسأله السداد كاؽبداية  (إرباؼ األفهاـ بشرح نواقض اإلسبلـ  )أظبيتها 

. رل كلك، كصلى اهلل كسلم كبارؾ على نبيّنا ؿبمد كعلى آله كصحبه أصبعُت
عبد اهلل بن ضبود الفريح/ كتبه                                             
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  رفحاء-اغبدكد الشمالية 

forih@hotmail.com 
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صاحب المتن ترجمة مختصرة ل
:  اظبه- 

.  بن سليماف بن علي التميمي اغبّنبلي الّنجدمبهو اإلماـ ؿبمد بن عبد الوها
:  مولده- 

.  للهجرة الّنبوية ُب بلدة العييّنة من ببلد قبد1115سّنة - رضبه اهلل - كلد الشيخ 
: نشأته- 

 قاضي العييّنة كمفتيها، كجده سليماف كاف مفيت الديار ب فقد كاف أبوه عبد الوها؛نشأ الشيخ ُب بيت علمو كشرؼ كدين
. الّنجدية

نشأ الشيخ ُب هذه البيئة العلمية كتأثَر ٔا، فقرأ القرآف كحًفظه كأتقّنه قبل بلوغ عشر السّنوات، ٍب اشتغل بطلب العلم، 
.  كيعًتؼ باالستفادة مّنه مع صغر سّنه،كاف أبوه يتعجب من فهمه: بقاؿ عّنه أخوه سليماف بن عبد الوها

:  رحبلته ُب طلب العلم- 
 ٍب رجع بلدة ، ٍب قصد اؼبديّنة، قَدمه أبوه إلمامة الصبلة، ٍب طلب من كالده اغبَّج فأًذفى له،حُت بلغ الشيخ سَن الرشد

. العييّنة
 ، كأقاـ ٔا مدة يًتَدد بُت مكة كاؼبديّنة، ٍب رحل إذل البصرة ُب العراؽ لطلب العلم،سافر إذل اغبجاز ُب طلب العلم- 

.  كضركرًة األخذ بالكتاب كالسّنة، كيدعو إذل التوحيد،كأقاـ ٔا مدة يأخذ عن العلماء
للهجرة الّنبوية، كبعد ذلك ارربل إذل  (1140)ٍب ذهب إذل اإلحساء كأخذ عن علمائها، ٍب توَجه إذل حريببلء سّنة - 

 .للهجرة الّنبوية (1158)للهجرة الّنبوية، ٍب استقَر بالدرعية عاـ  (1153)العييّنة عاـ 

: مؤلفاته- 
:  كمّنها، أغلبها ُب التوحيد،مؤلفات كثَتة- رضبه اهلل -  ألف الشيخ 

". مفيد اؼبستفيد بكفر تارؾ التوحيد- "4". األصوؿ الثبلثة- "3". كشف الشبهات- "2". كتاب التوحيد- "1
". ـبتصر زاد اؼبعاد- "7". مسائل اعباهلية- "6". نواقض اإلسبلـ- "5
سّنة، عىمىرىه بالدعوة إذل  (91) بعد عمر يقارب ،للهجرة الّنبوية (1206)ُب عاـ - رضبه اهلل -  توُب الشيخ :كفاته- 

.  كالعلم كالتعليم، فرضبه اهلل رضبة كاسعة،التوحيد كاعبهاد
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 ُمقدمة نواقض اإلسالم

 
. تعريف نواقض اإلسبلـ: اؼبسألة األكذل

 "كىالى تىّنقيضيواٍ األىيٍبىافى بػىٍعدى تػىوًٍكيًدهىا" :صبع ناقض اسم فاعل من نقض الشيء إذا حٌله كهدمه كأفسده، قاؿ تعاذل: الّنواقض
  [.91: الّنحل ]

.  هو االستسبلـ هلل بالتوحيد كاالنقياد له بالطاعة، كالرباءة من الشرؾ كأهله: اإلسبلـ
فهذا . كاإلسبلـ له نواقض هبب على اإلنساف معرفتها، ألنه قد يقع فيها فتخرجه من اإلسبلـ كهو يدرم أك اليدرم

ػ خاؼ على نفسه من الشرؾ مع أنه هو الذم كسر األصّناـ كأكذم ُب اهلل كمع هذا دل يأمن على نفسه إبراهيم ػ 
 :كقاؿ

ـى }  ؼبا رأل كثرة الشرؾ ككثرة اؼبفتونُت  [35: إبراهيم ] {رىْب إًنَػهيَن أىٍضلىٍلنى كىًثَتان ْمنى الَّناًس *  كىاٍجّنيٍبًٍت كىبىًٍتَ أىف نَػٍعبيدى األىٍصّنىا
خاؼ على نفسه، فاإلنساف ال يأمن على ديّنه بل ىباؼ عليه أكثر فبا ىباؼ على نفسه كماله، ألف الدين هو أكؿ 
. الضركرات اليت ذبب احملافظة عليها، كهو الفاصل ُب مصَت اإلنساف ُب اغبياة األخركية، فمن رجع عن ديّنه فقد ارتد

 
. كأنواعها, الْردة معّناها: اؼبسألة الثانية

القوؿ : اعتقاد أك بفعل أك بشك، فهذه أصوؿ أنواع الردة هي الرجوع فاؼبرتد هو الذم يرجع عن ديّنه إما بقوؿ أك: الردة
. كيّنشأ عن هذه األصوؿ أنواع كثَتة من نواقض اإلسبلـ. كاالعتقاد كالفعل كالشك

: أنواع الردة
 : الكفر بالقوؿ :الّنوع األكؿ

كأف يتكلم بلفظ الكفر كالشرؾ غَت مكره، سواء كاف جادان أك هازالن أك مازحان، فإذا تكلم بكبلـ الكفر فإنه وبكم عليه 
ةى اٍلكيٍفًر كىكىفىريكاٍ بػىٍعدى ًإٍسبلىًمًهٍم }: بالردة إال إذا كاف مكرهان، قاؿ تعاذل  [. 74: التوبة ] {كىلىقىٍد قىاليواٍ كىًلمى

ما رأيّنا مثل قرائّنا هؤالء أكذب ألسّنان كأرغب بطونان كأجنب عّند اللقاء يعّنوف بذلك رسوؿ اهلل :  كقاؿ تعاذل ُب الذين قالوا
 ،كىفىٍرًبي كىلىًئن سىأىٍلتػىهيٍم لىيػىقيوليَن ًإمَبىا كيَّنا لبىيوضي كىنػىٍلعىبي قيٍل أىبًالٌلًه كىآيىاتًًه كىرىسيولًًه كيّنتيٍم تىٍستػىٍهزًئيوفى، الى تػىٍعتىًذريكاٍ قىٍد "  كأصحابه

، فدؿ هذا على أف الذم يتلفظ بكبلـ الكفر غَت مكره فإنه يكفر كلو زعم أنه يبزح كيلعب،  [66: التوبة ] " بػىٍعدى ًإيبىاًنكيمٍ 
 قاله بلسانه، فكذلك من كُب هذا رد على مرجئة العصر الذم يقولوف ال يرتد من قاؿ كبلـ الكفر حىت يعتقد بقلبه ما
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يا فبلف أغثٍت فإنه يكفر :يدعو غَت اهلل كيستغيث بغَت اهلل كمن يستغيث باألموات كالغائبُت كاعبن كالشياطُت فيقوؿ

. بذلك
 : الكفر باالعتقاد: الّنوع الثاين

كهو أف يعتقد اإلنساف بقلبه ما يّناقض اإلسبلـ، كأف يعتقد أف الصبلة غَت كاجبة كليس ؽبا قيمة مثل ما كاف عليه 
:  اؼبّنافقوف، فيأٌب باألعماؿ ُب الظاهر كلكّنه ُب قلبه ال يؤمن ٔا كإمبا يتظاهر ٔا كيتكلم، قاؿ تعاذل

ازَبىذيكا  (1) ًإذىا جىاءؾى اٍلميّنىاًفقيوفى قىاليوا نىٍشهىدي إًَنكى لىرىسيوؿي الَلًه كىالَلهي يػىٍعلىمي إًَنكى لىرىسيوليهي كىالَلهي يىٍشهىدي ًإَف اٍلميّنىاًفًقُتى لىكىاًذبيوفى }
ًبيًل الَلًه } أم أهنم ازبذكا أيباهنم سًتة يستًتكف ٔا،  [2-1: اؼبّنافقوف ] {أىيٍبىانػىهيٍم جيَّنةن  يػىقيوليوفى " ، كقاؿ تعاذل { فىصىُدكا عىن سى

 فمن كذب بقلبه كفر حىت لو أتى به ظاهران من األعماؿ كهذا هو دين اؼبّنافقُت  [11: الفتح ] {بًأىٍلًسّنىًتًهم َما لىٍيسى ُب قػيليؤًًٍم 
م ما تّنطق به ألسّنتهم أك ما تفعله جوارحهم من األعماؿ اؼبشركعة . ألهنم ال يعتقدكف بقلٔو

 :الكفر بالفعل: الّنوع الثالث
كأف يعمل شيئان من العبادات لغَت اهلل، كمن يذبح لغَت اهلل فهذا خرج من دين اإلسبلـ كارتد ألنه عبد غَت اهلل، فالذبح 
عبادة صرفها لغَت اهلل فكفر بذلك كمن يذبح لصّنم أك لقرب أك غَت ذلك من معبودات اؼبشركُت، أك كمن يسجد للقبور 

.  فقد أشرؾ كلو كاف يصلي كيصـو كوبّج كيأٌب بالواجبات فإف ديّنه نقض ٔذا الفعل الشركي كالعياذ باهلل
 :الكفر بالشك: الّنوع الرابع

 صحيح أك غَت صحيح؟ أك هل هّناؾ بعث أك هل هو الًتدد، فإذا شك ُب قلبه، هل ما جاء به الرسوؿ : الشك
هّناؾ جّنة كنار أك ال؟ فهذا يكفر بشكه كلو كاف يصـو كيصلي كيعمل الواجبات، فإذا دل يكن جازمان ُب إيبانه فكاف 

لديه شك كتردد بصحة ما جاءت به الرسل صار مرتدان عن اإلسبلـ، ككبن لّنا ما يظهر من الّناس كأٌما ما ُب القلوب من 
.  اليقُت كالشك فهذا ال يعلمه إال اهلل سبحانه كتعاذل

 
. الّناس ُب نواقض اإلسبلـ على ثبلثة أصّناؼ: اؼبسألة الثالثة

: الصّنف األكؿ
اػبوارج كهم الذين يغالوف ُب التكفَت، كاغبكم على الّناس بالكفر، فكل من خالفهم كفركه، كاستحلوا دمه، كيكفركف 
الّناس بالذنوب الكبائر اليت دكف الشرؾ، فهم أخذكا الّنصوص اليت تدؿ بظاهرها على الكفر أك على الشرؾ دكف أف 
هبمعوا بيّنها كبُت الّنصوص األخرل اليت تفسرها كتوضحها، فهم ليس عّندهم شرؾ أصغر كال كفر أصغر كإمبا الكفر 

. كالشرؾ عّندهم شيء كاحد كهو اػبركج من الدين
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.  ػ كرأكا أف الصحابة ليسوا على حق، كأهنم ال يفهموف كال يغاركف هلل تعاذلفاػبوارج كفركا الصحابة ػ 

: الصّنف الثاين
اؼبرجئة الذين يقولوف اإليباف بالقلب كدل يدخلوا فيه العمل، فلو عمل ما عمل من األمور اليت زبرجه من اؼبلة فإنه ال يكفر 

ال يضر مع اإليباف معصية كال يّنفع مع الكفر طاعة كهذا مبدؤهم، فهم أخذكا بّنصوص الوعد اليت فيها كعد : كيقولوف
.   اهلل باؼبغفرة كالرضبة كدل هبمعوا بيّنها كبُت نصوص الوعيد اليت فيها التحذير من الكفر كالشرؾ كالذنوب كاؼبعاصي

: الصّنف الثالث
إف : أهل السّنة كاعبماعة كهم كسط بُت اؼبذهبُت مذهب اؼبرجئة كمذهب اػبوارج، فيجمعوف بُت الّنصوص، كيقولوف

كفر أكرب ككفر أصغر كشرؾ أكرب كشرؾ أصغر كالذنوب اليت دكف الشرؾ ال : الكفر ُب القرآف كالسّنة يّنقسم إذل قسمُت
يكفر صاحبها، فالشرؾ األكرب كالكفر األكرب ىبرجاف من اؼبلة، كأما الشرؾ األصغر كالكفر األصغر فبل ىبرجاف من اؼبلة 
خبلفان للخوارج، كلكّنهما يّنقصاف اإليباف خبلفان للمرجئة، كأهل السّنة كاعبماعة صبعوا بُت اػبوؼ كالرجاء، فلم يأخذكا 

 باػبوؼ كالرجاء كاغبب اػبوؼ فقط كما أخذته اػبوارج، كدل يأخذكا الرجاء فقط كما أخذته اؼبرجئة، كإمبا عبدكا اهلل 
كالرغبة كالرهبة، فمن عىبىدى اهلل باػبوؼ فقط فهو خارجي، كمن عىبىدى اهلل بالرجاء فقط  فهو مرجئ، كمن عبد اهلل باغبب 

. فقط فهو صوُب
 

. شركط، كموانع اغبكم على اؼبعٌُت بالكفر: اؼبسألة الرابعة
عقيدة أهل السّنة كاعبماعة أنه ال وبكم على الشخص اؼبعُت بالكفر حىت ذبتمع فيه صبيع شركط التكفَت كتّنتفي عّنه 

صبيع اؼبوانع فهم يفرقوف بُت التكفَت اؼبطلق كبُت التكفَت اؼبعُت أك بُت تكفَت العمل كبُت تكفَت العامل فقد يفعل اإلنساف 
.  حىت تتحقق فيه الشركط كتّنتفي عّنه اؼبوانع (كهو العامل  )عمبلن باالتفاؽ أنه يكفر به لكن ال نكفر صاحبه 

أف اهلل ال يقدر أف يعذبٍت تعاذل اهلل عن ذلك علوان كبَتان فإف شكه :  كقاؿلو أف رجبلن شك ُب قدرة اهلل : مثاؿ ذلك
هذا كفر باتفاؽ أئمة اؼبسلمُت فّنحن نطلق هذا اغبكم كنقوؿ من قاؿ هذا الشيء فإنه يكفر كلكن ال نستطيع أف نكفر 

شخصان بعيّنه إذا كقع ُب مثل هذا حىت تتحقق فيه الشركط كتّنتفي عّنه اؼبوانع ألنه قد يكوف جاهبلن أك مكرهان أك غَت 
. ذلك من اؼبوانع اليت سوؼ نذكرها

 : كيدؿ على ذلك
 ُب قصة الرجل الذم أسرؼ على نفسه كأكصى بّنيه أنه إذا مات أف ما جاء ُب الصحيحُت من حديث أيب هريرة  

" كاهلل لئن قدر اهلل علٌي ليعذبٍت عذابان ما عذب به أحد : " وبرقوه كيسحقوه كيذركا نصفه ُب الرب كنصفه ُب البحر كقاؿ
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كهذه اؼبقولة كفر باتفاؽ أئمة اؼبسلمُت ألف فيها شكان ُب قدرة اهلل كمع ذلك غفر اهلل له كما جاء ُب آخر اغبديث ألنه 

 كما ثبت ُب آخر اغبديث، فدؿ هذا على أنه دبقولته جاهل فعيذر باعبهل إذ أنه ضبله على قوؿ ذلك اػبوؼ من اهلل 
. ال يبكن أف يشك ُب قدرة اهلل كىبافه ُب نفس الوقت

 
: شركط اغبكم على اؼبسلم اؼبعُت بالكفر: أكالن 
.  أف يكوف عاؼبان بتحرًن هذا الشيء اؼبكفر.1

كالعلم ضده اعبهل كما ُب اؼبثاؿ السابق فهذا انتفى عّنه هذا الشرط كونه ال يعلم كسيأٌب مزيد من تفصيل ؽبذا الشرط 
. عّند ذكر مانع اعبهل بإذف اهلل تعاذل

.  أف يكوف متعمدان لفعله.2
رضي – كضد العمد الّنسياف فكوف فعل هذا اؼبكفر ناسيان فإنّنا ال نكفره بعيّنه إذ أنه دل يتعمد فعله غبديث ابن عباس 

. ركاه ابن ماجه" إف اهلل ذباكز عن أميت اػبطأ كالّنسياف كما استكرهوا عليه " مرفوعان - اهلل عّنهما
.  أف يكوف ـبتاران .3

. كاالختيار ضده اإلكراه كسيأٌب بإذف اهلل ُب موانع التكفَت
: موانع اغبكم على اؼبسلم اؼبٌعُت بالكفر: ثانيان 
.  اعبهل.1

إف تكفَت اؼبعُت كجواز قتله موقوؼ على أف تبلغه اغبجة الّنبوية : " (1/381)قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب االستغاثة 
". اليت يكفر من خالفها، كإال فليس من جهل شيئان من الدين يكفر 

بعد ذكره كفر من هجر فريضة من فرائض اإلسبلـ أك أنكر صفة من ( 1/367)كقاؿ ابن القيم ُب مدارج السالكُت 
كأما جحد ذلك جهبلن أك تأكيبلن ييعذر فيه صاحبه فبل يكفر :" صفات اهلل تعاذل أك أنكر خربان أخرب اهلل به عمدان، قاؿ

". صاحبه به 
. فمن فعل مكفران جهبلن فإنه ال وبكم عليه بالتكفَت اؼبعُت حىت يّنتفي ُب حقه هذا اؼبانع كاؼبوانع األخرل

 السابق ُب قصة الرجل الذم دل يعمل خَتان قط فأمر أكالده إذا مات أف حديث أيب هريرة : كيدؿ على هذا اؼبانع
. فغفر له" كاهلل لئن قدر علٌي ليعذبٍت عذابا ما عذب به أحد : " وبرقوه ٍب يذركا رماده ُب شديد الريح ُب البحر، كقاؿ

. كاغبديث متفق عليه
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فهذا رجل شك ُب قدرة اهلل كُب إعادته إذا : " بعد ذكره ؽبذا اغبديث( 3/230 )قاؿ شيخ اإلسبلـ ُب ؾبموع الفتاكل

ذيرم، بل اعتقد أنه ال ييعاد، كهذا كفر باتفاؽ اؼبسلمُت، كلكن كاف جاهبلن ال يعلم ذلك، ككاف مؤمّنان ىباؼ اهلل أف 
". يعاقبه، فغفر له بذلك 

كألهل العلم أقواؿ كتفصيبلت يطوؿ ذكرها ُب اؼبسائل اليت يكوف اعبهل ٔا مانعان من اغبكم بكفر اؼبعُت، كاؼبسائل اليت 
 ؾبموع الفتاكل ابن تيمية 3/249الردة : اؼبغٍت: انظر على سبيل اؼبثاؿ ]ال يكوف اعبهل ٔا مانعان من اغبكم بكفره 

/ 2، فتاكل اللجّنة الدائمة 474 ػ 386/ 10  ك 520،521، 235،236/ 1، الدرر السّنية 165، 35/164
 [. 529، 528/ 2، فتاكل ابن باز صبع الطيار 301 ػ 225/ 1 نواقض اإليباف االعتقادية للوهيػيب 100 ػ 96

 
كأما ما ذكره األعداء عٌٍت أيٌن أكفر بالظن كباؼبواالة أك : " ( 60/ 12 )ػ قاؿ اإلماـ ؿبمد بن عبد الوهاب ُب ؾبموعته

". أكٌفر اعباهل الذم دل تقم عليه اغبجة فهذا ٔتاف عظيم 
:  اعبهل باؼبكفر على نوعُت: " قاؿ ابن عثيمُت* 

أف يكوف من شخص يدين بغَت اإلسبلـ، أك ال يدين بشيء، كدل يكن ىبطر بباله أف ديّنان ىبالف ما هو عليه، : األكؿ
...... فهذا ذبرم عليه أحكاـ الظاهر ُب الدنيا ػ أم أحكاـ الكفار ػ كأما ُب اآلخرة فأمره إذل اهلل تعاذل

أف يكوف من شخص يدين باإلسبلـ، كلكّنه عاش على هذا اؼبكفر، كدل يكن ىبطر بباله أنه ـبالف : الّنوع الثاين
 ػ كقد دؿ لئلسبلـ، كال نبهه أحد على ذلك، فهذا ذبرم عليه أحكاـ اإلسبلـ ظاهران، أما ُب اآلخرة فأمره إذل اهلل ػ 

". على ذلك الكتاب كالسّنة كأقواؿ أهل العلم 
.  التأكيل.2

هو أف يرتكب اؼبسلم أمران كفريان معتقدان مشركعيته أك إباحته له لدليل يرل صحته أك ألمر يراه عذران له ُب ذلك : كالتأكيل
. كهو ـبطئ ُب ذلك كله

ًفإذا اعتقد اؼبسلم أك فعل أك قاؿ أمران ـبرجان من اؼبلة، ككاف عّنده شبهة تأكيل ُب ذلك، كهو فبن يبكن كجود هذه الشبهة 
تملي التأكيل فيها، فإنه ييعذر بذلك، كحكى بعض العلماء إصباع أهل السّنة على هذا اؼبانع . لديه، ككانت ُب مسألة وبي

دل نعلم أحدان من سلف هذه األمة يقتدل به كال من التابعُت بعدهم  " : (205/ 6)  األقضية: ػ قاؿ الشافعي ُب األـ
رٌد شهادة أحد بتأكيل، كإف خطأه كضلله كرآه استحل فيه ما حـر عليه، كال رٌد شهادة أحد بشيء من التأكيل كاف له 

                         ".                                                   كجه وبتمله، كإف بلغ فيه استحبلؿ الدـ كاؼباؿ أك اؼبفرط من القوؿ 
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قاؿ العلماء كل متأكؿ معذكر بتأكيله ليس بآٍب إذا كاف تأكيله سائغان : " (304/ 12)كقاؿ ابن حجر ُب فتح البارم – 

".  ُب لساف العرب ككاف له كجه ُب العلم 
 ال ييكَفر، بل كال إف اؼبتأكؿ الذم قصد متابعة الرسوؿ : " ( 5/239)ػ قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب مّنهاج السّنة 

ييفَسق إذا اجتهد فأخطأ، كهذا مشهور عّند الّناس ُب اؼبسائل العملية، كأما مسائل العقائد فكثَت من الّناس كٌفر اؼبخطئُت 
فيها، كهذا القوؿ ال ييعرؼ عن أحد من الصحابة كالتابعُت ؽبم بإحساف كال عن أحد من أئمة اؼبسلمُت، كإمبا هو ُب 

". األصل من أقواؿ أهل البدع 
أٌف الصحابة ( 1/282،283)استدؿ أهل العلم على هذا اؼبانع دبا ذكره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب كتاب االستغاثة * 
 دل يكفركا قدامة بن مظعوف ػ  سى عىلىى اَلًذينى رل} ػ ؼبا شرب اػبمر معتقدان أهنا ربل له كألمثاله، متأكالن قوله تعاذل

 فذكر أف الصحابة دل يكفركا قدامة كمن عمل مثل  [93: اؼبائدة ] {آمىّنيواٍ كىعىًمليواٍ الَصاغبًىاًت جيّنىاحه ًفيمىا طىًعميواٍ ًإذىا مىا اتَػقىواٍ 
عمله باالستحبلؿ ابتداءن؛ ألجل الشبهة اليت عرضت ؽبم حىت يتبُت ؽبم اغبق، فإف أصركا على اعبحود ككفركا، كهذا اػبرب 

. 8/16 ُب مصّنفيهما كالبيهقي ُب سّنّنه 9/546 كابن أيب شيبة 9/240ركاه عبد الرزاؽ 
كمن اؼبوانع أيضان أف يكوف له شبهة تأكيل ُب اؼبكفر، حبيث يظن أنه على حق، ألف هذا دل يتعمد : " ػ قاؿ ابن عثيمُت

ا أىٍخطىٍأًبي بًًه كىلىًكن َما تػىعىَمدىٍت قػيليوبيكيٍم }: اإلٍب كاؼبخالفة، فيكوف داخبلن ُب قوله تعاذل   { كىلىٍيسى عىلىٍيكيٍم جيّنىاحه ًفيمى
 286: البقرة" ] الى ييكىْلفي الٌلهي نػىٍفسان ًإالَ كيٍسعىهىا " كألف هذا غاية جهده، فيكوف داخبلن ُب قوله تعاذل  [ 5: األحزاب ]
 [. 2/136" صبع فهد السليماف ) انظر ؾبموع الفتاكل البن عثيمُت  ] [

ػ كألهل العلم أيضان تفصيل كأقواؿ يطوؿ ذكرها ُب اؼبسائل اليت يكوف التأكيل فيها مانعان من اغبكم بكفر اؼبعٌُت، كاؼبسائل 
: ُب مراجع مانع اعبهل السابق فيّنظر ُب اؼبغٍت: انظر على سبيل اؼبثاؿ ]اليت ال يكوف التأكيل فيها مانعان من اغبكم بكفره 

 38ػ2/20، كنواقض اإليباف اإلعتقادية للوهيػيب 5/161،162ك 268ػ20/263، ؾبموع فتاكل ابن تيمية 12/276
 [. 250ػ1/193 (مّنهّج ابن تيمية ُب مسألة التكفَت  )كرسالة 

 اػبوارج الذين خرجوا عليهم ذكر بعض أهل العلم أنه من أجل هذا اؼبانع ػ كهو مانع التأكيل ػ دل يكٌفر الصحابة * 
كحاربوهم ككٌفركا اػبليفة الراشد علي بن أيب طالب اؼبشهود له باعبّنة، كاستحلوا دمه، حىت قتلوه، كاستحلوا دماء صبيع من 

. خالفهم، مع أف بعض ما كقعوا فيه هو من األمور اليت يكٌفر مرتكبها
اػبوارج اغبركرية الذين خرجوا على أمَت اؼبؤمّنُت علي : " 207،208ػ قاؿ الشيخ عبد الرضبن السعدم ُب اإلرشاد ص 

بن أيب طالب رضي اهلل عّنه كمن معه من الصحابة كاؼبسلمُت، ككٌفركهم كاستحلوا دماءهم الثابت بالكتاب كالسّنة 
كاإلصباع عصمتها كاحًتامها، فضللوهم كاستباحوا قتاؽبم حيث خرجوا عليهم، كدل ىبرجوهم من دائرة اإلسبلـ مع 
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م كظّنوا أنه مراد اهلل كرسوله مّنع الصحابة من  استحبلؽبم ما هو من ضركريات الدين، كلكن التأكيل الذم قاـ بقلٔو

قد ) ، قاؿ اهلل تعاذل [ 286: البقرة ]" رىبَػّنىا الى تػيؤىاًخٍذنىا ًإف َنًسيّنىا أىٍك أىٍخطىٍأنىا " اغبكم عليهم بالكفر إتباعا لقوله تعاذل 
كهذا عاـ ُب كل ما أخطأ فيه اؼبؤمّنوف من األمور العملية كاألمور اػبربية،بل أبلغ من ذلك أهنم يرككف عّنهم ػ أم  (فعلت 

يرككف عن اػبوارج ػ كيأخذكف األحاديث اؼبتعلقة بالدين إذا تبُت صدقهم، مع أٌف مذهبهم ػ غَت تكفَت اؼبسلمُت ػ إنكار 
الشفاعة ُب أهل الكبائر مع ثبوهتا كتواترها، كلكّنهم مع عدـ تكفَتهم ؽبم قد حكموا عليهم بالضبلؿ كاؼبركؽ من الشريعة 

".  كـبالفة اؼبسلمُت، كاستحلوا قتاؽبم، بل رأكه من أفضل األعماؿ اؼبقربة مّنه لشدة ضررهم ُب عقيدهتم كيسفهم 
دل تكفر الصحابة اػبوارج مع تكفَتهم لعثماف كعلي كمن : " (5/95)ػ قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب مّنهاج السّنة 

 [. 7/217 ك3/282انظر أيضان ؾبموع الفتاكل  ]" كاالنبا كاستحبلؽبم لدماء اؼبسلمُت اؼبخالفُت ؽبم 
 كأمثاؿ قاحملفوظ عن أضبد كغَته من األئمة إمبا هو تكفَت اعبهمية اؼبشبه: " (1/198 ) كقاؿ أيضان ُب مّنهجه ُب التكفَت

كٌفره، كال كل من كافق اعبهمية ُب  {إنه جهمي  }مع أف أضبد دل يكفر أعياف اعبهمية كال كل من قاؿ .... هؤالء
دل يكفرهم أضبد كأمثاله، بل كاف يعتقد إيباهنم كإمامتهم، كيدعوا ؽبم، كيرل ... بعض بدعهم، بل صلى خلف اعبهمية

... ". اإلئتماـ ٔم ُب الصلوات خلفهم كاغبّج كالغزك معهم
: للتأكيل نوعاف:  فائدة

الّنوع الثاين ػ أم من أنواع اعبحود ػ إنكار التأكيل، كهو أف ال هبحدها : " ( 2/63 )قاؿ ابن عثيمُت ُب آموع الثمُت
أف ال : الثاين. أف يكوف ؽبذا التأكيل مسوغ ُب اللغة العربية، فهذا ال يوجب الكفر: األكؿ: كلكن يؤؽبا، كهذا نوعاف

ليس هلل يد : يكوف له مسوغ ُب اللغة العربية، فهذا موجب للكفر؛ ألنه إذا دل يكن له مسوغ صار تكذيبان، مثل أف يقوؿ
بىٍل : " حقيقية، كال دبعٌت الّنعمة أك القوة فهذا كافر؛ ألنه نفاها نفيا مطلقان فهو مكذب حقيقة، كلو قاؿ ُب قوله تعاذل

اهي مىٍبسيوطىتىاًف  اؼبراد بيديه السماكات كاألرض فهو كافر؛ ألنه ال يصح ُب اللغة العربية، كال هو مقتضى اغبقيقة " يىدى
". الشرعية، فهو مّنكر مكذب 

.  اإلكراه.3
كاإلكراه هو كل ما ظٌبي ُب اللغة إكراهان، كعرؼ باغبس أنه إكراه، كالوعيد بالقتل : " ( 8/33 )قاؿ ابن حـز ُب احمللى

...  " فبن ال يؤمن مّنه إنفاذ ما توعد به، كالوعيد بالضرب كذلك
ضبل الغَت على أمر يبتّنع عّنه، بتخويف يقدر اغبامل : " كعرفه عبلء الدين البخارم من فقهاء اغبّنفية ػ تعريفان شامبلن فقاؿ

 [. 4/482انظر كشف األسرار  ]" على إيقاعه، كيصَت الغَت خائفان فائت الرضا باؼبباشرة 
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فإذا قاؿ اؼبسلم أك فعل أمران مكفران ـبرجان من اؼبلة كهو ُب ذلك مكرها على قتل أك ضرب يؤدم إذل إتبلؼ نفس أك كبوه 

. فإنه يعذر بذلك كال يكفر كإف كاف قوله أك فعله مكفران 
ًئّن بًاإًليبىاًف كىلىػًكن َمن شىرىحى بًاٍلكيٍفًر }: قوله تعاذل: كيدؿ على ذلك  مىن كىفىرى بًالٌلًه ًمن بػىٍعًد إيبىانًًه ًإالَ مىٍن أيٍكرًهى كىقػىٍلبيهي ميٍطمى

، كهذا ؾبمع عليه بُت أهل العلم كاؼبشهور ُب سبب نزكؿ [106: الّنحل ] {صىٍدران فػىعىلىٍيًهٍم غىضىبه ْمنى الٌلًه كىؽبىيٍم عىذىابه عىًظيمه 
أخذ اؼبشركوف عمار بن ياسر : " هذه اآلية عّند أهل التفسَت، ما ركاه أبو عبيدة بن ؿبمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قاؿ

شر يا رسوؿ اهلل، : ؟ قاؿ(ما كراءؾ  ): فلم يًتكوه حىت سب الّنيب كذكر آؽبتهم خبَت، ٍب تركوه، فلما أتى رسوؿ اهلل، قاؿ
" كإف عادكا فعد : مطمئّنان باإليباف، قاؿ: قاؿ (كيف ذبد قلبك  ): ما تركت حىت نلت مّنك، كذكرت آؽبتهم خبَت، قاؿ

. ركاه البيهقي كاغباكم كصححه
هذا أصل ُب جواز إظهار كلمة الكفر ُب حاؿ : " عن هذه اآلية ( 3/192 )ػ قاؿ أبو بكر اعبصاص ُب أحكاـ القرآف

". اإلكراه 
ًئّن }نزؿ فيه ( أم عماران ) كاتفقوا على أنه : " ( 2/512 )ػ كقاؿ اغبافظ ابن حجر ُب اإلصابة  ًإالَ مىٍن أيٍكرًهى كىقػىٍلبيهي ميٍطمى

. {بًاإًليبىاًف 
ؼبا ظبح اهلل تعاذل ُب الكفر به، كهو أصل الشريعة، عّند اإلكراه، كدل : " (3/1180 )كقاؿ ابن العريب ُب أحكاـ القرآف

 ".يؤاخذ به، ضبل العلماء عليه فركع الشريعة، فإذا كقع اإلكراه عليها دل يؤاخذه به 
 
 
 
: أنواع اإلكراه-
. (كهو اإلكراه التاـ  ) اإلكراه اؼبلجئ .1

كأف يهدد اإلنساف بقتله أك بقطع عضو من : كهو الذم يقع على نفس اؼبكره، كال يبقى للشخص معه قدرة كال اختيار
. أعضاءه كيده كرجله، أك بضرب شديد يفضي إذل هبلكه

. (كهو اإلكراه الّناقص  ) اإلكراه غَت اؼبلجئ .2
كهو التهديد أك الوعيد دبا دكف تلف الّنفس أك العضو كالتخويف بالضرب أك اغببس أك أخذ اؼباؿ اليسَت أك الشتم ككبوه 

. ُب كل ما ال يضطر اإلنساف إذل مباشرة ما أكره عليه لتمكّنه من الصرب على ما هيٌدد به
  (أك مىت يكوف اإلكراه عذران؟  )شركط اإلكراه : مسألة
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 أف يكوف اؼبكره ػ بكسر الراء ػ قادران على ربقيق ما أكعد به، ألف اإلكراه ال يتحقق إال بالقدرة، فإف دل يكن قادران دل .1

. يكن لئلكراه معٌت كال اعتبار
.  أف يكوف اؼبكره ػ بفتح الراء ػ  عاجزان عن الدفع عن نفسه باؽبرب أك االستغاثة أك اؼبقاكمة أك كبو ذلك.2
.  أف يغلب على ظّنه كقوع الوعيد، إف دل يفعل ما طيلب مّنه.3
 أف يكوف هذا الوعيد فبا يستضر به اؼبكره ػ بفتح الراء ػ ضرران كثَتا كالقتل كالضرب الشديد، كأما الشتم كالسب فليس .4

. بإكراه ركاية كاحدة ككذلك أخذ اؼباؿ اليسَت
ػ كألهل العلم أقواؿ كتفصيبلت يطوؿ ذكرها ُب األمور اليت ييعذر فيها اإلكراه كاألمور اليت ال ييعذر فيها بذلك، كُب صور 

، كاؼبغٍت 930تعظيم قدر الصبلة ص : انظر على سبيل اؼبثاؿ ]اإلكراه، كهل يدخل فيها اػبوؼ من ضرر ؿبقق أـ ال؟ 
، 315ػ12/311، كشرح ابن حجر 8/290، شرح صحيح البخارم البن بطاؿ أكؿ كتاب اإلكراه 295 ػ 12/292

مّنهّج ابن تيمية ُب  )، كرسالة 19ػ2/5، نواقض اإليباف االعتقادية للوهيػيب ( 39شرح اغبديث  )جامع العلـو كاغبكم 
 [. 270ػ1/266 (مسألة التكفَت 

ما اغبكم لو أكره اؼبرء على قتل معصـو ليفدم نفسه؟  : مسألة أخرل
. نقل األئمة اإلصباع على أنه ال وبل للمرء أف يفدم نفسه بقتل غَته، كفبن نقل اإلصباع ابن العريب كالقرطيب كابن رجب

أصبع العلماء على أف من أكره على قتل غَته، أنه ال هبوز له اإلقداـ على قتله : " ( 10/183 )قاؿ القرطيب ُب تفسَته
كال انتهاؾ حرمته جبلد أك غَته، كيصرب على الببلء الذم نزؿ به، كال وبل له أف يفدم نفسه بغَته، كيسأؿ اهلل العافية ُب 

". الدنيا كاآلخرة 
كإف قتله فما اغبكم؟ -

فإذا قتله ُب هذه اغباؿ فاعبمهور على أهنما يشًتكاف ُب كجوب : " 354قاؿ ابن رجب ُب جامع العلـو كاغبكم ص 
". القود اؼبكرًه كاؼبكرىه الشًتاكهما ُب القتل 

هل يفرؽ ُب اإلكراه بُت األقواؿ كاألفعاؿ؟  : مسألة أخرل
ال خبلؼ بُت الفقهاء ُب أف أفعاؿ القلوب كاغبب كالبغض ال ؾباؿ لئلكراه فيها، كاختلفوا ُب التفريق بُت األقواؿ 

:  كاألفعاؿ
أف الرخصة ُب اإلكراه تكوف ُب األقواؿ فقط دكف األفعاؿ فبل رخصة فيها مثل أف يكره على السجود لغَت : القوؿ األكؿ

اهلل أك قتل مسلم أك الصبلة لغَت القبلة أك الزىن أك أكل الربا، كقالوا ألف اآلية السابقة اليت نزلت ُب عمار كردت ُب القوؿ 
. فقط
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 مىن كىفىرى بًالٌلًه ًمن بػىٍعًد إيبىانًًه ًإالَ مىٍن أيٍكرًهى كىقػىٍلبيهي }: عدـ التفريق بُت األقواؿ كاألفعاؿ لعمـو قوله تعاذل: كالقوؿ الثاين

ًئّن بًاإًليبىاف ً  .  فلم يفرؽ ُب اآلية بُت القوؿ كالفعل{ميٍطمى
كذهب اغبسن البصرم كاألكزاعي كالشافعي كسحّنوف إذل أف هذه الرخصة : ) ( 3/197 )ػ قاؿ الشوكاين ُب فتح القدير

اؼبذكورة ُب هذه اآلية، إمبا جاءت ُب القوؿ، كأما الفعل فبل رخصة، مثل أف يكره على السجود لغَت اهلل كيدفعه ظاهر 
اآلية فإف اآلية عامة فيمن أكره من غَت فرؽ بُت القوؿ ك الفعل، كال دليل ؽبؤالء القاصرين لآلية على القوؿ، كخصوص 

. كهذا القوؿ هو األرجح ك اهلل أعلم (السبب ال اعتبار به مع عمـو اللفظ 
: زاد بعضهم ُب موانع التكفَت* 
. (كهو أف يريد ما وبسن فعله، كلكن يقع مّنه خبلؼ ما يريد  )اػبطأ - 4
. كمن أراد االستزادة ُب هذين اؼبانعُت كهل هي معتربة أـ ال؟ فلَتاجع نواقض اإليباف االعتقادية للوهيػيب: التقليد- 5
.  خاسبة ُب موانع التكفَت* 

إف التكفَت له شركط كموانع قد تّنتفي ُب حق اؼبعُت، : " ( 12/487 )قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب ؾبموع الفتاكل
كإف تكفَت اؼبطلق ال يستلـز تكفَت اؼبعُت، إال إذا كجدت الشركط كانتفت اؼبوانع يبُت هذا أف اإلماـ أضبد كعامة األئمة 

الذين أطلقوا هذه العمومات ػ أم من قاؿ أك فعل كذا فقد كفر ػ دل يكفركا أكثر من تكلم ٔذا الكبلـ بعيّنه، فإف اإلماـ 
أضبد مثبلن قد باشر اعبهمية الذين دعوه إذل خلق القرآف، كنفي الصفات، كامتحّنوه كسائر علماء كقته، كفتّنوا اؼبؤمّنُت 

كاؼبؤمّنات الذين دل يوافقوهم على الٌتجهم بالضرب كاغببس كالقتل كالعزؿ عن الواليات، كقطع األرزاؽ كرد الشهادة، كترؾ 
زبليصهم من أرض أهل العدك، حبيث كاف كثَت من أكرل األمر إذ ذاؾ من اعبهمية من الوالة كالقضاة كغَتهم يكفركف كل 

ٍب إف .... من دل يكن جهميان موافقا ؽبم على نفي الصفات، مثل القوؿ خبلق القرآف، كوبكموف فيه حبكمهم ُب الكافر
اإلماـ أضبد دعا للخليفة كغَته فبن ضربه كحبسه،كاستغفر ؽبم، كحللهم فبا فعلوه به من الظلم كالدعاء إذل القوؿ الذم 
هو كفر، كلو كانوا مرتدين عن اإلسبلـ دل هبز االستغفار ؽبم، فإف االستغفار للكفار ال هبوز بالكتاب كالسّنة كاإلصباع 

إف القرآف : كهذه األقواؿ كاألعماؿ مّنه كمن غَته األئمة صروبة ُب أهنم دل يكفركا اؼبعيّنُت من اعبهمية الذين كانوا يقولوف
... ". ـبلوؽ، كأف اهلل ال ييرل ُب اآلخرة

: فائدة
هذا التفصيل الذم يظهر مّنه الفرؽ ين اغبكم اؼبطلق كاغبكم على اؼبعُت موجود ُب كثَت من األحكاـ الشرعية كمّنها 

: مثبلن 
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  [38: اؼبائدة ]" كىالَسارًؽي كىالَسارًقىةي فىاٍقطىعيواٍ أىٍيًديػىهيمىا " قطع يد السارؽ جاء حكمه ُب الشرع عامان مطلقا، قاؿ اهلل تعاذل - 1

لكن ال هبوز قطع يد سارؽ معُت حىت تتوفر فيه صبيع شركط القطع كتّنتفي عّنه صبيع موانعه، فبل بد أف يكوف هذا 
السارؽ اؼبعُت بالغا عاقبل، كال بد أف يكوف سرؽ اؼباؿ من حرزه، كال بد أف يبلغ اؼباؿ اؼبسركؽ اؼبقدار الذم تقطع اليد 

بسرقته كال بد أف ال توجد شبهة ؽبذا السارؽ ُب هذا اؼباؿ ككبو ذلك، فإذا توفرت صبيع شركط القطع كانتفت موانعه 
. كجب حيّنئذ اغبكم بقطع يد هذا السارؽ اؼبعُت

ككذلك جاء اغبكم العاـ بوجوب رجم الثيب الزاين، لكن ال هبوز رجم رجل معُت إذا زنا كهو ثيب حىت تتوفر فيه - 2
صبيع شركط الرجم كتّنتفي عّنه صبيع موانعه، فبل بد أف يكوف عاؼبا بتحرًن الزنا فقد يكوف حديث عهد بإسبلـ، كدل يعلم 

بتحريبه، كال بد أف يكوف ؿبصّنا، كأف تّنتفي الشبهة، ككبو ذلك فإذا توفرت صبيع شركط الرجم ُب هذا الزاين اؼبعُت 
.   كانتفت عّنه صبيع موانعه حكم برصبه

. ككذلك التفريق بُت لعن اؼبطلق كلعن اؼبعُت- 3
لعن اؼبطلق ال يستلـز لعن اؼبعُت الذم قاـ به ما يبّنع : " ( 10/329 )قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب ؾبموع الفتاكل

غبوؽ اللعّنة به، ككذلك التكفَت اؼبطلق كالوعيد اؼبطلق، كؽبذا كاف الوعيد اؼبطلق ُب الكتاب كالسّنة مشركطا بثبوت شركط 
 ".كانتفاء موانع 

 
. مسألة تكفَت اؼبعُت من اؼبسائل اليت ال وبكم فيها على شخص إال أهل العلم: اؼبسألة اػبامسة

ؼبا كانت مسألة تكفَت اؼبعُت من اؼبسائل اؼبهمة ألف اغبكم على اؼبسلم بالكفر كهو ال يستحقه ذنب عظيم، ألنه حكم 
عليه باػبركج من ملة اإلسبلـ، كأنه حبلؿ الدـ كاؼباؿ كحكم عليه باػبلود ُب الّنار إف مات على ذلك، كجب أال وبكم 

على شخص بكفر إال أهل العلم كهم أهل الشأف ُب ذلك األعلم ُب الشركط كاؼبوانع، كلذلك كرد الوعيد الشديد ُب 
ال يرمي رجل رجبلن  " قاؿ الّنيب :  قاؿشأف من وبكم على مسلم بالكفر كهو ليس كذلك فقد ثبت عن أيب ذر 

. متفق عليه" بالفسوؽ كال يرميه بالكفر إال ارتدت عليه إف دل يكن صاحبه كذلك 
كهذا كعيد عظيم ؼبن أكفر أحدان : " عّند شرح حديث أيب ذر السابق( 4/76 )ػ قاؿ ابن دقيق العيد ُب إحكاـ األحكاـ

من اؼبسلمُت كليس كذلك، كهي كرطة عظيمة كقع فيها خلق كثَت من اؼبتكلمُت كمن اؼبّنسوبُت إذل السّنة كأهل اغبديث، 
". ؼبا اختلفوا ُب العقائد فغلظوا على ـبالفيهم كحكموا بكفرهم 
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كقد عوقبت اػبوارج أشد عقوبة، كذٌمت أقبح الذـ على تكفَتهم لعصاة : " 432ػ كقاؿ ابن الوزير ُب شرح الطحاكية ص

اؼبسلمُت مع تعظيمهم ُب ذلك ؼبعاصي اهلل تعاذل، كتعظيمهم اهلل تعاذل بتكفَت عاصيه، فبل يأمن اؼبكفر أف يقع ُب مثل 
". ذنبهم، كهذا خطر ُب الدين جليل، فيّنبغي شدة االحًتاز فيه من كل حليم نبيل 

البد للمتكلم ُب هذه اؼبباحث ككبوها أف يكوف معه أصوؿ كلية يرد إليها اعبزئيات : " ػ قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
. ليتكلم بعلم كعدؿ،ٍب يعرؼ اعبزئيات كيف كقعت، كإال فيبقى ُب كذب كجهل ُب اعبزئيات، كجهل كظلم ُب الكليات

األصل فيمن يّنتسب لئلسبلـ بقاء إسبلمه حىت يتحقق زكاؿ ذلك عّنه دبقتضى الدليل الشرعي، كال : " ػ قاؿ ابن عثيمُت
الغالب أف من تسرع بوصف اؼبسلم بالكفر كاف معجبا بعمله ؿبتقرا لغَته فيكوف جامعا بُت ... هبوز التساهل ُب تكفَته

اإلعجاب بعمله الذم قد يؤدم إذل حبوطه، كبُت الكرب اؼبوجب لعذاب اهلل تعاذل ُب الّنار كما جاء ُب اغبديث الذم 
الكربياء ردائي كالعظمة إزارم، فمن نازعٍت : قاؿ اهلل  ):  قاؿ أف الّنيب أخرجه أضبد كأبو داكد عن أيب هريرة 

"  كاحدا مّنهما قذفته ُب الّنار 
: فالواجب قبل اغبكم بالتكفَت أف يّنظر ُب أمرين

. داللة الكتاب كالسّنة على أف هذا مكفر لئبل يفًتم على اهلل الكذب: األمر األكؿ
انظر ؾبموع الفتاكل  ].. انطباؽ اغبكم على الشخص اؼبعُت حبيث تتم شركط التكفَت ُب حقه كتّنتفي اؼبوانع: األمر الثاين

. [ (صبع فهد السليماف  ) 2/133البن عثيمُت 
 

من فعل ناقضا من نواقض اإلسبلـ ٍب تاب بعد ذلك فهل له توبة؟ :اؼبسألة السادسة
من فعل ناقضا من نواقض اإلسبلـ ٍب تاب، تاب اهلل عليه، فاهلل يقبل التوبة من صبيع اؼبذنبُت سواءن كانوا مرتدين أك 

: - غَتهم، كاألدلة ُب ذلك كثَتة مّنها
َ اٍهتىدىل : " قوله تعاذل- 1 . [82: طه]" كىًإيْن لىغىَفاره ْلمىن تىابى كىآمىنى كىعىًملى صىاغًبان ٍبي
يعان :"قوله تعاذل-2  [. 53: الزمر ]"قيٍل يىا ًعبىاًدمى اَلًذينى أىٍسرىفيوا عىلىى أىنفيًسًهٍم الى تػىٍقّنىطيوا ًمن َرضٍبىًة الَلًه ًإَف الَلهى يػىٍغًفري الُذنيوبى صبًى

 كمفهـو هذه اآلية أنه لو تاب قبل موته ، [217: البقرة ]" كىمىن يػىٍرتىًدٍد ًمّنكيٍم عىن ًديًّنًه فػىيىميٍت كىهيوى كىاًفره : " قوله تعاذل- 3
:   لتاب اهلل عليه، كأما كونه دل يتب حىت مات فهو من مات على الكفر بل فبن ازداد كفران كما قاؿ تعاذل

َ اٍزدىاديكاٍ كيٍفران َلن تػيٍقبىلى تػىٍوبػىتػيهيٍم : " كقوله .  [90: ؿ عمرافآ] " ًإَف اَلًذينى كىفىريكاٍ بػىٍعدى ًإيبىاهًنًٍم ٍبي
 

هل نواقض اإلسبلـ عددها عشرة فقط؟ : اؼبسألة السابعة
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أف هذه الّنواقض فبا اتفق العلماء : نواقض اإلسبلـ أكثر من عشرة نواقض لكن الشيخ ذكر عشرة نواقض ألسباب مّنها

أف هذه الّنواقض أشد الّنواقض : أف هذه الّنواقض األكثر كقوعان بُت الّناس، كمّنها: على كوهنا نواقضا لئلسبلـ، كمّنها
. خطرا، كلذلك خصها الشيخ بالذكر كالعّناية كما ذكر ُب هناية الّنواقض

: فائدة
الكفر أعم من الشرؾ، ألف الكافر قد يكوف جاحدا للرب سبحانه كتعاذل، ال يؤمن برب مثل فرعوف كاؼبعطلة كالدهرية، 

 .كأما اؼبشرؾ فإنه يؤمن بالرب كلكّنه يشرؾ معه غَته فبُت الكفر كالشرؾ عمـو كخصوص
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: الّناقض األكؿ

. اعلم أف نواقض اإلسبلـ عشرة نواقض] : - رضبه اهلل -قاؿ شيخ اإلسبلـ ؿبمد بن عبد الوهاب 
ًإَف الٌلهى الى يػىٍغًفري أىف ييٍشرىؾى بًًه كىيػىٍغًفري مىا ديكفى ذىًلكى ًلمىن يىشىاءي كىمىن : " الشرؾ ُب عبادة اهلل تعاذل قاؿ اهلل تعاذل: األكؿ

َرـى الٌلهي عىلىيًه اعبٍىَّنةى كىمىٍأكىاهي الَّناري كىمىا : " ، كقاؿ[48: الّنساء]" ييٍشرًٍؾ بًالٌلًه فػىقىًد افٍػتػىرىل ًإشٍبان عىًظيمان  إًنَهي مىن ييٍشرًٍؾ بًالٌلًه فػىقىٍد حى
. [كمّنه الذبح لغَت اهلل كمن يذبح للجن أك للقرب، كأشهرها الشرؾ ُب عبادة اهلل .[72: اؼبائدة]" لًلظَاًلًمُتى ًمٍن أىنصىارو 

: رحػالش
. البد للعبد أف ىباؼ على ديّنه: اؼبسألة األكذل

ف فبا يّنبغي للمسلم ماداـ على قيد اغبياة أف ىباؼ على ديّنه من الفنت كالشبهات، ركل اإلماـ مسلم ُب صحيحه عن إ
إهنا ستكوف فنت كقطع الليل اؼبظلم، يصبح الرجل مؤمّنان كيبسي كافران، كيبسي مؤمّنان "  قاؿ  أف الّنيب أيب هريرة 

كمن أعظم ما ىبافه اؼبؤمن على ديّنه أف يرتد عن دين اإلسبلـ فهذا إماـ " كيصبح كافران، يبيع ديّنه بعرض من الدنيا 
ـى : "  يدعو ربه فيقوؿاغبّنفاء اػبليل إبراهيم  : إبراهيم]"رىْب إًنَػهيَن أىٍضلىٍلنى كىًثَتان ْمنى الَّناًس * كىاٍجّنيٍبًٍت كىبىًٍتَ أىف نَػٍعبيدى األىٍصّنىا

35-36 .] 

 كهو الذم كسر األصّناـ بيده، كأكذم ُب سبيل اهلل من أجل ذلك كألقي ُب الّنار ىباؼ على نفسه أف فهذا اػبليل 
كاهتم من ايرتد عن التوحيد كيعبد األصّناـ ألف الذين عبدكا األصّناـ بشر عّندهم عقوؿ كإدراؾ كدل تّنفعهم عقوؽبم كال إدر

 أكمل الّناس إيبانان كتوحيدان ىباؼ على الّنجاة من هذه الفتّنة كهي عبادة األصّناـ فأشركوا باهلل، كها هو اػبليل ؿبمد 
زباؼ على نفسك؟ فيقوؿ : فتقوؿ له عائشة أـ اؼبؤمّنُت" يا مقلب القلوب ثبت قليب على ديّنك : " نفسه فيدعو كيقوؿ

ركاه أضبد كالّنسائي كصححه األلباين، " يا عائشة، كما يؤمّنٍت كقلوب العباد بُت أصبعُت من أصابع الرضبن : " الرسوؿ 
فخاؼ عليه الصبلة كالسبلـ على ديّنه فلجأ إذل اهلل بأف يثبته على ديّنه، فإذا كاف حاؿ اػبليلُت هكذا فمن كاف دكهنما 
من باب أكذل أف ىباؼ على نفسه من الشبهات كالفنت كيف ال ككبن ُب خضم فنت عظيمة، كشبهات مضللة، كدعاة 
سوء كأمواج تتبلطم تضل اعباهل كتربك اؼبتعلم كهذا وبمل اإلنساف على أف ىباؼ على ديّنه كيعتٍت بّنفسه، أعاذنا اهلل 

 .كإياكم من الفنت ما ظهر مّنها كما بطن
 

" الشرؾ ُب عبادة اهلل : " قوؿ اؼبصّنف
. تعريفه كعواقبه. الشرؾ باهلل: اؼبسألة الثانية

. يقاؿ شاركت فبلنان صرت شريكه، كالشرؾ يكوف دبعٌت الشرؾ كدبعٌت الّنصيب كصبعه أشراؾ: الشرؾ لغة
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. جعل شريك هلل ُب أكلوهيته أك ربوبيته أك أظباءه كصفاته، كالذم يغلب اإلشراؾ فيه األلوهية: كاصطبلحان 

ػ كهو أعظم فتّنة هبب أف ىبافها اؼبسلم على ديّنه كال شك أف الشرؾ األكرب أعظم ذنب عصي اهلل به كهو أشد نواقض 
:  اإلسبلـ جرمان كهو أصل كل شر كصباعه كمن عواقبه ما يلي

. أنه هبعل صاحبه كافران مشركان : أكالن 
َرـى الٌلهي عىلىيًه اعبٍىَّنةى كىمىٍأكىاهي : " قاؿ تعاذل. أف صاحبه ـبلده ُب الّنار فقد حـر اهلل عليه اعبّنة: ثانيان  إًنَهي مىن ييٍشرًٍؾ بًالٌلًه فػىقىٍد حى

. [72: اؼبائدة]" الَّناري كىمىا لًلظَاًلًمُتى ًمٍن أىنصىارو 
. أف اهلل تعاذل أخذ على نفسه أال يغفر للمشرؾ إال أف يتوب:   ثالثان 

: الّنساء] "ًإَف الٌلهى الى يػىٍغًفري أىف ييٍشرىؾى بًًه كىيػىٍغًفري مىا ديكفى ذىًلكى ًلمىن يىشىاءي كىمىن ييٍشرًٍؾ بًالٌلًه فػىقىًد افٍػتػىرىل ًإشٍبان عىًظيمان :"قاؿ تعاذل

. ، فبل يكْفر الشرؾى شيءه من أنواع اؼبكفرات اؼبعركفة إال أف يتوب اؼبشرؾ من شركه فهو ؿبرـك من اؼبغفرة[48
[. 65: الزمر]" لىًئٍن أىٍشرىٍكتى لىيىٍحبىطىَن عىمىليكى : " أف الشرؾ وببط صبيع األعماؿ قاؿ تعاذل: رابعان 
[. 88: األنعاـ]" كىلىٍو أىٍشرىكيواٍ غبىىًبطى عىّنػٍهيم َما كىانيواٍ يػىٍعمىليوفى : " كقاؿ

ؼبا نزلت : أنه أعظم ذنب فهو الظلم العظيم فقد ركل أضبد كالبخارم كمسلم حديث عبد اهلل بن مسعود قاؿ: خامسان 
أيّنا دل :  كقالوا، شق ذلك على أصحاب رسوؿ اهلل [82: األنعاـ]" اَلًذينى آمىّنيواٍ كىدلٍى يػىٍلًبسيواٍ ًإيبىانػىهيم ًبظيٍلمو : " هذه اآلية

يىا بػيٍتىَ الى تيٍشرًٍؾ بًالَلًه ًإَف الْشٍرؾى لىظيٍلمه  :" ليس كما تظّنوف إمبا هو كما قاؿ لقماف البّنهيظلم نفسه؟ فقاؿ رسوؿ اهلل 
. [13: لقماف]" عىًظيمه 

أف : سألت رسوؿ اهلل أم الذنب أعظم عّند اهلل؟ قاؿ: " كركل أضبد كالشيخاف أيضان حديث عبد اهلل بن مسعود قاؿ
. اغبديث.... " إف ذلك لعظيم: ذبعل هلل ندان كهو خلقك، قلت

أمرت أف : "  قاؿ أف الّنيب أف الشرؾ يبيح دـ اؼبشرؾ كماله ركل مسلم ُب صحيحه حديث أيب هريرة : سادسان 
فبل يعصم " ال إله إال اهلل، فإذا قالوها عصموا مٍت دماءهم كأمواؽبم إال حبقها كحسأم على اهلل : أقاتل الّناس حىت يقولوا

اؼباؿ كالدـ إال التوحيد، كأما الشرؾ فإنه يبيح الدـ كاؼباؿ، فاؼبشرؾ حبلؿ الدـ كاؼباؿ إال ما استثّناه الشرع كأهل الذمة 
. كالعهد

. أقساـ الشرؾ باهلل: اؼبسألة الثالثة
 : اختلف أهل العلم ُب أقساـ الشرؾ على قولُت* 

 .شرؾ أكرب، كشرؾ أصغر: أف أقساـ الشرؾ قسماف: القوؿ األكؿ
. شرؾ أكرب كشرؾ أصغر كشرؾ خفي: أف أقساـ الشرؾ ثبلثة: كالقوؿ الثاين
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. شرؾ أكرب، كشرؾ أصغر: كالصواب كاهلل أعلم القوؿ األكؿ كأهنما قسماف

أكرب كأصغر، فاألكرب ال يغفره اهلل إال بالتوبة : أما الشرؾ فهو نوعاف: " ( 1/368 )قاؿ ابن القيم ُب مدارج السالكُت
".  مّنه، كهو أف يتخذ من دكف اهلل ندان وببه كما وبب اهلل 
. كأما الشرؾ اػبفي فمّنه ما هو أكرب كمّنه ما هو أصغر
: كالصواب.... الشرؾ اػبفي: كهّناؾ شرؾ يقاؿ له: " ( 1/46 )قاؿ الشيخ ابن باز رضبه اهلل ُب ؾبموع فتاكاه كمقاالته

أف هذا ليس قسمان ثالثان، بل هو من الشرؾ األصغر، كهو قد يكوف خفيان ألنه يقـو بالقلوب كما ُب هذا اغبديث، 
كقد يكوف خفيان كهو من .... ككالذم يقرأ كيرائي، أك يأمر باؼبعركؼ كيّنهى عن اؼبّنكر يرائي، أك هباهد يرائي أك كبو ذلك

كدبا ذكرنا يعلم أف الشرؾ .... الشرؾ األكرب كاعتقاد اؼبّنافقُت فإهنم يراؤكف بأعماؽبم الظاهرة ككفرهم خفي دل يظهركه
. شرؾ أكرب كشرؾ أصغر: اػبفي ال ىبرج عن الّنوعُت السابقُت

:  إذف الشرؾ يّنقسم إذل قسمُت
. شرؾ أصغر- 2شرؾ أكرب           - 1

: الشرؾ األكرب: أكالن 
: " كهو مراد اؼبصّنف رضبه اهلل، كهو تسوية غَت اهلل باهلل ُب شيء من خصائص اهلل، كيدؿ على هذا التعريف قوله تعاذل

ؿو ُمًبُتو  ًْٔم : "  ، كقوله تعاذل[98-97: الشعراء]" ًإٍذ نيسىْويكيم ًبرىْب اٍلعىالىًمُتى * تىالَلًه ًإف كيَّنا لىًفي ضىبلى َ اَلًذينى كىفىريكاٍ ًبرى ٍبي
 قاؿ ُب جواب من سأله أم الذنب ، كما ركاه الشيخاف من حديث ابن مسعود أف الّنيب [1: األنعاـ]" يػىٍعًدليوفى 

". أف ذبعل هلل ندان كهو خلقك : " أعظم عّند اهلل؟ قاؿ
أصل الشرؾ أف تعدؿ باهلل تعاذل ـبلوقاته ُب بعض ما يستحقه : " ( 1/344 )قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب االستقامة

". كحده، فإنه دل يعدؿ باهلل أحد من اؼبخلوقات ُب صبيع األمور، فمن عبد غَته أك توكل عليه فهو مشرؾ 
: قاؿ ابن القيم ُب نونيته

كالشرؾ فاحذره فشرؾ ظاهر            ذا القسم ليس بقابل الغفراف 
كهو ازباذ الّند للرضبن  أيػا            كاف من حجر كمن إنسػاف 

يدعوه أك يرجوه ٍب ىبػافه              كوببه كمحبة الػرضبن 
 

إف حٌد الشرؾ األكرب كتفسَته الذم هبمع أنواعه كأفراده أف يصرؼ العبد نوعان أك فردان من : " كعرفه الشيخ السعدم فقاؿ
أفراد العبادة لغَت اهلل، فكل اعتقاد أك قوؿ أك عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه هلل كحده توحيد كإيباف 
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انظر القوؿ ]".كإخبلص، كصرفه لغَته شرؾ ككفر فعليك ٔذا الضابط للشرؾ األكرب الذم ال يشذ عّنه شيء 

( [.    59)، كانظر اغبق الواضح اؼببُت (43)السديد
. فالشرؾ قد يكوف ُب االعتقاد كقد يكوف ُب األعماؿ كقد يكوف ُب األقواؿ

 :أنواع الشرؾ األكرب* 
. شرؾ ُب الربوبية: الّنوع األكؿ

ػ كيكوف باالعتقاد كمن يعتقد أف هّناؾ من ىبلق أك وبيي أك يبيت أك يبلك أك يتصرؼ ُب هذا الكوف أحد مع اهلل، ألف 
. اػبلق كاإلماتة كاإلحياء كالتصرؼ كاؼبلك من خصائص الرب سبحانه فبل ذبعل لغَته

كيكوف شرؾ الربوبية ُب األعماؿ كمن يعلق التمائم أك يلبس اغبلقة ككبوها كيعتقد أهنا بذاهتا ؿبصلة للمقصود من التأثَت 
. من دكف اهلل تعاذل

إف اعتقد البسها أهنا مؤثرة بّنفسها دكف اهلل فهو : " ( 1/207 )قاؿ ابن عثيمُت ُب القوؿ اؼبفيد على كتاب التوحيد
مشرؾ شركان أكرب ُب توحيد الربوبية ألنه اعتقد أف مع اهلل خالقان غَته كيكوف شرؾ الربوبية ُب األقواؿ كمن يقوؿ بوحدة 

.     الوجود فيزعموف أف اهلل تعاذل هو عُت اؼبخلوؽ، أك من يقوؿ بإنكار اػبالق 
. شرؾ ُب األلوهية: الّنوع الثاين

ػ كيكوف باالعتقاد كمن يعتقد أف هّناؾ من يطاع طاعة مطلقة مع اهلل فيتبعوهنم ُب ذلك حىت لو أحُلوا ما حـر اهلل أك 
حرموا ما أحل اهلل، كمّنه أيضان الشرؾ باهلل ُب احملبة كالتعظيم كمن وبب ـبلوقان كمحبة اهلل تعاذل كهو الشرؾ الذم قاؿ اهلل 

ُبونػىهيٍم كىحيْب الٌلًه " فيه  ادان وبًي ، كلذلك قاؿ أصحاب هذا الشرؾ [165: البقرة]" كىًمنى الَّناًس مىن يػىَتًخذي ًمن ديكًف الٌلًه أىندى
ؿو ُمًبُتو " آلؽبتهم  ، ألهنم ساككا آؽبتهم باهلل تعاذل ُب [98-97: الشعراء]" ًإٍذ نيسىْويكيم ًبرىْب اٍلعىالىًمُتى * تىالَلًه ًإف كيَّنا لىًفي ضىبلى

. اغبب كالتأليه كاػبضوع ؽبم كالتذلل
من دكف اهلل  (التحليل كالتحرًن  )فمن اعتقد أف ألحد من الّناس سواءن كانوا علماء أك حكامان أك غَتهم حقان ُب التشريع 

 "أىـٍ ؽبىيٍم شيرىكىاء شىرىعيوا ؽبىيم ْمنى الْديًن مىا دلٍى يىٍأذىف بًًه الَلهي : "  ُب أكلئكأك مع اهلل فقد أشرؾ مع اهلل إؽبان آخر، كقاؿ اهلل 
. ، كهذا أيضان يسمى شرؾ الطاعات[21: الشورل]

:   كالطائع ؼبن أحل ما حـر اهلل كحـر ما أحل اهلل ال ىبلو من حالُت:فائدة
أف يطيعه ُب ذلك مع علمه بتبديله غبكم اهلل كـبالفته للرسل فيعتقد مع ذلك ربرًن ما أحل اهلل كربليل ما : اغباؿ األكذل

. حـر اهلل إتباعان له فهذه اغبالة شرؾ أكرب ـبرج من اؼبلة
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أف يطيعه ُب ذلك مع اعتقاده ربرًن ما حرمه اهلل كربليل ما أحل اهلل كلكن طاعته له ُب ذلك عن هول : اغباؿ الثانية

انظر ؾبموع فتاكل ابن تيمية ).كعصياف مع اعًتافه بذنبه كأنه عصى اهلل ُب ذلك فهذا حاله حاؿ أهل الذنوب كاؼبعاصي
7/70 .) 

ػ كقد يكوف شرؾ األلوهية ُب األعماؿ كذلك كمن يصلي لغَت اهلل أك يركع كيسجد لغَت اهلل، أك يذبح لغَت اهلل كأف يذبح 
فمن جعل . للجن أك للقرب كما ذكر اؼبصّنف كسبق أف هذا الّنوع كهو شرؾ األلوهية أغلب أنواع التوحيد الثبلثة انتشاران 

. شيئان من العبادة ؼبخلوؽ كائّنان من كاف، فقد أشرؾ باهلل تعاذل ُب عبادته، كازبذ مع اهلل ندان يصرؼ العبادة إليه
ػ كقد يكوف شرؾ األلوهية ُب األقواؿ كمن يدعو غَت اهلل سواءن كاف دعاء عبادة أك دعاء مسألة أك يستغيث بغَت اهلل أك 

 فقد كقع ُب الشرؾ سواءن كاف هذا الغَت نبيان أك كليان أك يستعُت بغَت اهلل أك يستعيذ بغَت اهلل فيما ال يقدر عليه إال اهلل 
فىًإذىا رىًكبيوا ُب اٍلفيٍلًك دىعىويا الَلهى : " كؽبذا قاؿ اهلل تعاذل عن الذين يدعوف غَته. ملكان أك جّنيان أك غَت ذلك من اؼبخلوقات

 ، ألهنم ُب حاؿ الرخاء كالّنجاة يدعوف غَت اهلل [65: العّنكبوت]" ـبيًٍلًصُتى لىهي الْدينى فػىلىَما قبىَاهيٍم ًإذلى اٍلبػىْر ًإذىا هيٍم ييٍشرًكيوفى 
فسماهم مشركُت، كهذا الّنوع يسمى شرؾ الدعوة، أك شرؾ الدعاء، كالدعاء عبادة عظيمة ال هبوز صرفها لغَت اهلل، فمن 

كمن دعا اهلل كهو يريد بالدعاء  (دعاء مسألة  )دعا اهلل كهو يريد بالدعاء طلب نفع أك دفع ضر فهذا الدعاء يسمى 
كالدعاء بّنوعيه دعاء اؼبسألة كدعاء  (دعاء عبادة  ) شأنه فهذا الدعاء يسمى اػبضوع كاالنكسار كالذؿ بُت يدم اهلل 

كىًإذىا سىأىلىكى ًعبىاًدم عىٍْت فىًإيْن " العبادة ال هبوز صرفه لغَت اهلل تعاذل كالدعاء أعظم العبادات كأفضل القربات قاؿ تعاذل 
كىقىاؿى رىُبكيمي اٍدعيوين أىٍستىًجٍب لىكيٍم ًإَف اَلًذينى : "  كقاؿ آمران بدعائه كسؤاله[186: البقرة]" قىرًيبه أيًجيبي دىٍعوىةى الَداًع ًإذىا دىعىاًف 

 كجاء ُب مسّند اإلماـ أضبد كركاه أهل السّنن من حديث [60: غافر]" يىٍستىٍكربيكفى عىٍن ًعبىادىٌب سىيىٍدخيليوفى جىهىَّنمى دىاًخرًينى 
كىقىاؿى رىُبكيمي اٍدعيوين أىٍستىًجٍب لىكيٍم ًإَف اَلًذينى يىٍستىٍكربيكفى عىٍن " ٍب قرأ " إف الدعاء هو العبادة : "  قاؿبشَت أف رسوؿ اهلل 

".  ًعبىادىٌب 
كمن أنواعه ػ أم الشرؾ األكرب ػ طلب : " مبيّنان شّناعة هذا الشرؾ كعظمه (1/353 )قاؿ ابن القيم ُب مدارج السالكُت

اغبوائّج من اؼبوتى، كاالستغاثة ٔم، كالتوجه إليهم، كهذا أصل شرؾ العادل، فإف اؼبيت قد انقطع عمله، كهو ال يبلك 
لّنفسه ضران كال نفعان، فضبلن عمن استغاث به، كسأله قضاء حاجته، أك سأله أف يشفع له إذل اهلل فيها، كهذا من جهله 

". بالشافع، كاؼبشفوع له عّنده 
. شرؾ ُب األظباء كالصفات: الّنوع الثالث

 من صفاته أنه ػ كيكوف باالعتقاد كمن يعتقد أف هّناؾ من يعلم الغيب مع اهلل تعاذل اهلل عن ذلك علَوان كبَتا، فاهلل 
عبلـ الغيوب، فمن اعتقد أف هّناؾ من يعلم الغيب مع اهلل فقد أشرؾ كهذا يكثر لدل بعض الفرؽ اؼبّنحرفة كالرافضة 
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كغبلة الصوفية كالباطّنية عمومان، حيث يعتقد الرافضة ُب أئمتهم أهنم يعلموف الغيب ككذلك يعتقد الباطّنية كالصوفية ُب 

 إذ أف الرضبة صفة من صفاته جل أكليائهم كبو ذلك، ككذلك من يعتقد أف هّناؾ من يرحم كالرضبة اليت تليق باهلل 
شأنه كالرضبن اسم من أظبائه تقدست أظباؤه فمن اعتقد أف غَت اهلل يرحم كرضبة اهلل اليت تليق جببلله كذلك بأف يغفر 
. الذنوب كيعفو عن عباده كيتجاكز عن السيئات فقد أشرؾ ألنه ساكل اػبالق باؼبخلوؽ تعاذل اهلل عن ذلك علوان كبَتان 

كقد يكوف شرؾ األظباء كالصفات ُب األعماؿ أيضان كمن يتعاظم على اػبلق مضاهاة باهلل تعاذل، كتشبها بصفاته اليت 
. مّنها صفة العظيم

فمن تعاظم كتكرب كدعا الّناس إذل إطرائه ُب اؼبدح كالتعظيم كاػبضوع : " ( 202 )قاؿ ابن القيم ُب اعبواب الكاُب صػ 
". كالرجاء، كتعليق القلب به خوفان كرجاء كالتجاء كاستعانة، فقد تشبه باهلل كنازعه ُب ربوبيته كإؽبيته 

ػ كقد يكوف شرؾ األظباء كالصفات ُب األقواؿ أيضان كمن يطلق اسم الرضبن أك األحد أك الصمد على غَت اهلل تعاذل أك 
. يسمى األصّناـ ٔا

هذه أنواع الشرؾ األكرب ُب أنواع التوحيد الثبلثة الربوبية كاأللوهية كاألظباء كالصفات ذكرهتا على كجه التمثيل ال على * 
كجه العد كاغبصر كمرجع ذلك كله تسوية غَت اهلل باهلل ُب شيء من خصائص اهلل تعاذل، كمن أهل العلم من يقسم 

إال أف التقسيم السابق باعتبار أنواع التوحيد الثبلثة، كمن  (كهي داخلة ُب األقساـ السابقة  )الشرؾ إذل أربعة أقساـ 
قسمها إذل أربعة أقساـ قسمها باعتبار أف أنواع الشرؾ األكرب كثَتة كمدارها على أربعة أنواع كما ذكر ذلك ُب كتاب 

ػ : كهذه األنواع األربعة هي ( 5 )ؾبموعة التوحيد صػ 
. شرؾ الدعوة أك الدعاء: الّنوع األكؿ

كهو أف يدعو العبد غَت اهلل كدعاء اهلل سواء كاف دعاء عبادة أك دعاء مسألة، كسبق توضيح هذا الّنوع ربت شرؾ 
كىمىن يىٍدعي مىعى الَلًه ًإؽبىان آخىرى الى : " األلوهية ُب األقواؿ، فمن دعا غَت اهلل فيما ال يقدر عليه إال اهلل كاف مشركان قاؿ تعاذل

. [117: اؼبؤمّنوف] "بػيٍرهىافى لىهي بًًه فىًإمَبىا ًحسىابيهي ًعّندى رىبًْه إًنَهي الى يػيٍفًلحي اٍلكىاًفريكفى 
. شرؾ الّنية كاإلرادة كالقصد: الّنوع الثاين

مىن كىافى ييرًيدي اغبٍىيىاةى : " ، كيدؿ على هذا الّنوع من الشرؾ قوله تعاذلكهو أف يقصد كيريد كيّنوم بعمله أصبلن غَت اهلل 
أيٍكلىػًئكى اَلًذينى لىٍيسى ؽبىيٍم ُب اآلًخرىًة ًإالَ الَّناري كىحىًبطى مىا * الُدنٍػيىا كىزًيّنىتػىهىا نػيوىْؼ إًلىٍيًهٍم أىٍعمىاؽبىيٍم ًفيهىا كىهيٍم ًفيهىا الى يػيٍبخىسيوفى 

 كاألصل عّند كركد إحباط العمل ُب القرآف أف سببه الشرؾ كالكفر، [16-15: هود] "صىّنػىعيواٍ ًفيهىا كىبىاًطله َما كىانيواٍ يػىٍعمىليوفى 
كجعل هذا الّنوع شركان أكرب ؿبموؿ على من كانت صبيع أعماله مرادان ٔا غَت كجه اهلل، أما من طرأ عليه الرياء ُب عمل 

. أصله هلل فهو شرؾ أصغر كسيأٌب توضيحه إف شاء اهلل تعاذل
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. شرؾ الطاعة: الّنوع الثالث

كسبق توضيح هذا الّنوع ربت شرؾ األلوهية ُب  (أم ُب التحليل كالتحرًن  )كهو مساكاة غَت اهلل باهلل ُب التشريع كاغبكم 
االعتقاد، كفبا هبدر التّنبيه عليه أف هذا الّنوع من الشرؾ كهو شرؾ الطاعة ردبا يقع من العادل الذم اتبع هواه كأطاع غَت 

اهلل من حاكم أك كاؿو أك صاحب أك جاه ُب ربليل ما حـر اهلل أك ربرًن ما أحل اهلل طمعان ُب جاه أك متاع أك سلطاف أك 
.  رئاسة

كمىت ترؾ العادل ما علمه من كتاب اهلل كسّنة : " ( 35/372،373 )قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب ؾبموع الفتاكل
: "  كاتبع حكم اغباكم اؼبخالف غبكم اهلل كرسوله كاف مرتدان كافران يستحق العقوبة ُب الدنيا كاآلخرة قاؿ تعاذلرسوله 
اتًَبعيواٍ مىا أينزًؿى إًلىٍيكيم ْمن رَْبكيٍم  (2)ًكتىابه أينزًؿى إًلىٍيكى فىبلى يىكين ُب صىٍدرًؾى حىرىجه ْمٍّنهي لًتيّنًذرى بًًه كىًذٍكرىل لًٍلميٍؤًمًّنُتى  (1)اؼبص 

.  [3-1األعراؼ  ]( " 3)كىالى تػىَتًبعيواٍ ًمن ديكنًًه أىٍكلًيىاء قىًليبلن َما تىذىَكريكفى 
كلو ضرب كحبس كأكذم بأنواع األذل ليدع ما علمه من شرع اهلل كرسوله الذم هبب إتباعه كاتبع حكم غَته كاف 

أىحىًسبى  (1)ادل : " مستحقان لعذاب اهلل بل عليه أف يصرب كإف أكذم ُب اهلل فهذه سّنة األنبياء كأتباعهم، قاؿ تعاذل
َن اٍلكىاًذًبُتى (2)الَّناسي أىف يػيتػٍرىكيوا أىف يػىقيوليوا آمىَّنا كىهيٍم الى يػيٍفتػىّنيوفى  قيوا كىلىيػىٍعلىمى َن الَلهي اَلًذينى صىدى كىلىقىٍد فػىتػىَّنا اَلًذينى ًمن قػىٍبًلًهٍم فػىلىيػىٍعلىمى

(3 " ) 
 [. 3-1العّنكبوت  ]

. شرؾ احملبة: الّنوع الرابع
كهو أف وبب مع اهلل غَته كمحبة اهلل أك أشد من ذلك، كسبق توضيح ذلك أيضان ربت شرؾ األلوهية، كمن وبب آؽبته 

. من صّنم ككثن أك قرب كضريح فيغضب إذا امتهّنت كأهيّنت أشد من غضبه هلل، أك ييسر ؽبا أشد من سركره هلل
ها هّنا أربعة أنواع من اغبب، هبب التفريق : " ( 1/134)قاؿ ابن القيم ُب أقساـ احملبة كما ُب اعبواب الكاُب : فائدة

ػ : بيّنهما، كإمبا ضل من ضل بعدـ التمييز بيّنهما
ؿببة اهلل، كال تكفي كحدها ُب الّنجاة من عذابه كالفوز بثوابه فإف اؼبشركُت كعباد الصليب كاليهود كغَتهم وببوف : أحدها

. اهلل
ؿببة ما وببه اهلل، كهذه هي اليت تدخله ُب اإلسبلـ كزبرجه من الكفر كأحب الّناس إذل اهلل، أقومهم ٔذه احملبة : الثاين

. كأشدهم فيها
. اغبب هلل فيه، كهي من لواـز ؿببة ما وبب اهلل كال يستقيم ؿببة ما وبب اهلل إال باغبب فيه كله: الثالث
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احملبة مع اهلل، كهي احملبة الشركية ككل من أحب شيئان مع اهلل ال هلل كال من أجله كال فيه فقد ازبذه ندان من دكف اهلل : الرابع

. أ ػ هػ" كهذه ؿببة اؼبشركُت 
كالفرؽ بُت اغبب ُب اهلل كاغبب مع اهلل كهذا من أهم الفركؽ ككل أحد ؿبتاج : " ( 1/254 )كقاؿ رضبه ُب كتاب الركح

. أ ػ هػ" بل مضطر إذل الفرؽ بُت هذا كهذا فاغبب ُب اهلل هو من كماؿ اإليباف كاغبب مع اهلل هو عُت الشرؾ 
.                                                                                                               الشرؾ األصغر: ثانيان 

كهو ما كرد ُب الشرع أنه شرؾ كدل يصل إذل الشرؾ األكرب، كهو كسيلة إذل الشرؾ األكرب كهو ببل شك يّنقص التوحيد 
. كال ىبرج مرتكبه من اإلسبلـ فبل ىبلد ُب الّنار

 ػ كهو أيضان يقع ُب الربوبية كلبس حلقة أك خيط لرفع الببلء كدفع الضر كيقع ُب األلوهية كاغبلف بغَت اهلل كيقع ُب 
.                                                                    كسيأٌب توضيح ذلك (ما شاء اهلل كشئت  )األظباء كالصفات كقوؿ 

:                                                       كللشرؾ األصغر دالئل كعبلمات يعرؼ ٔا من نصوص الشرع مّنها
: كما جاء ُب مسّند أضبد من حديث ؿبمود بن لبيد أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليه كسلم قاؿ: ربديده بالّنص أنه أصغر- 
                        "                         الرياء : إف أخوؼ ما أخاؼ عليكم الشرؾ األصغر، قالوا كما الشرؾ األصغر يارسوؿ اهلل؟ قاؿ" 
كما جاء عّند أضبد كأيب داكد كالًتمذم من حديث ابن مسعود أف : (أؿ)أف يأٌب لفظ الشرؾ مّنكران من غَت تعريف بػ - 

                           ".                        الطَتة شرؾ ثبلثان، كما مَّنا إال كلكن اهلل يذهبه بالتوكل : " رسوؿ اهلل صلى اهلل عليه كسلم قاؿ
.                                                                            فهم الصحابة له بأنه شرؾ أصغر ال أكرب ـبرج من اؼبلة– 
.                                                                                                          ما يعرؼ عّند صبع الّنصوص كمقارنتها أنه شرؾ أصغر– 
:  كالشرؾ األصغر على قسمُت* 

. شرؾ أصغر ظاهر: األكؿ
. كهو ما يقع ُب األقواؿ كاألفعاؿ، فالّنوع األكؿ كهو شرؾ األلفاظ أك األقواؿ مثاله اغبلف بغَت اهلل تعاذل

ظبع ابن عمر رجبلن وبلف ال كالكعبة : كيدؿ على ذلك ما ركاه أضبد كأبو داكد كالًتمذم من حديث سعد بن عبيدة قاؿ
". من حلف بغَت اهلل فقد أشرؾ : "  يقوؿإين ظبعت رسوؿ اهلل : فقاؿ له ابن عمر

أال إف اهلل يّنهاكم أف ربلفوا بآبائكم فمن كاف حالفان فليحلف باهلل أك ليصمت : "  قاؿكجاء ُب الصحيحُت أف الّنيب 
 دبّنزلة اهلل ُب العظمة فهذا قألف اغبلف ال يكوف إال باهلل أك صفاته، كال هبوز اغبلف بغَته، كإف اعتقد أف احمللوؼ ب" 

. شرؾ أكرب كما سبق كإال فهو شرؾ أصغر
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: " بعدما نقل كبلمان للطحاكم ُب إثبات أف اغبلف بغَت اهلل شرؾ أصغر( 5/71 )قاؿ األلباين ُب السلسلة الصحيحة

يعٍت كاهلل أعلم أنه شرؾ لفظي كليس شركان اعتقاديان، كاألكؿ ربريبه من باب سٌد الذرائع، كاآلخر ؿبـر لذاته، كهو كبلـ 
. هػ. أ" كجيه متُت 

كيدؿ على ذلك ما ركاه أضبد كابن ماجه كالّنسائي  (ما شاء اهلل كشئت  )كمن الشرؾ األصغر ُب األلفاظ كذلك قوؿ 
كيلك : " ما شاء اهلل يعٍت كشئت، فقاؿ:  فكلمه فقاؿأف رجبلن أتى الّنيب : رضي اهلل عّنهمامن حديث ابن عباس 
ما : فاغبق أف يقوؿ" ما شاء اهلل كحده : أجعلتٍت هلل ندان، قل" كُب ركاية " ما شاء اهلل كحده : أجعلتٍت كاهلل ًعدالن، قل

دليل على أف قوؿ " أجعلتٍت هلل ندان  " شاء اهلل كحده أك ما شاء اهلل ٍب شئت كمثله لوال اهلل ٍب فبلف، ففي قوؿ الّنيب 
كىمىا تىشىاؤيكفى ًإاَل أىف يىشىاءى الَلهي رىُب : " ما شاء اهلل كشئت، شرؾ أصغر إذ أف مشيئة العبد تابعة ؼبشيئة اهلل، قاؿ تعاذل

[. 29: التكوير]" اٍلعىالىًمُتى 
.  ُب اؼبشيئةكاألصل ُب هذا الشرؾ أنه شرؾ أصغر كقد يصل إذل الشرؾ األكرب كذلك إذا اعتقد أنه يساكم اهلل 

 ُب التدبَت كاؼبشيئة فهو شرؾ أكرب، فإف اعتقد أنه يساكم اهلل : " ( 2/378)قاؿ شيخّنا ابن عثيمُت ُب القوؿ اؼبفيد 
. كإف دل يعتقد ذلك كاعتقد أف اهلل سبحانه كتعاذل فوؽ كل شيء فهو شرؾ أصغر

 )كهّناؾ من األلفاظ ما يشابه ذلك كيوقع ُب الشرؾ األصغر، كما أركع ما قاله اإلماـ ابن القيم ُب اعبواب الكاُب صػ 
أنا متوكل على اهلل كعليك، كأنا من ًحٍسب اهلل : فكيف من يقوؿ: " بعدما ذكر اغبديث السابق حيث قاؿ ( 199

كحسبك، كما رل إال اهلل كأنت، كهذا من اهلل كمّنك، كهذا من بركات اهلل كبركاتك، كاهلل رل ُب السماء كأنت رل ُب 
نذران هلل كلفبلف، كأنا تائب هلل كلفبلف، أك أرجو اهلل كفبلنان، ككبو ذلك؟ : كاهلل كحياة فبلف، أك يقوؿ: األرض، كيقوؿ

ما شاء اهلل كشئت، ٍب انظر أيهما أفحش؟ يتبُت لك أف قائلها أكذل جبواب الّنيب : فوازف بُت هذه األلفاظ كبُت قوؿ القائل
 لقائل تلك الكلمة، كأنه إذا كاف قد جعله ندان هلل ٔا، فهذا قد جعل من ال يداين رسوؿ اهلل  ُب شيء من 

. هػ.أ" األشياء، بل لعله أف يكوف من أعدائه، ندان لرب العاؼبُت 
 

من يعلق التمائم كالقبلئد خوفان من العُت أك لرفع الببلء أك : فمثاله. كأما الّنوع الثاين كهو الشرؾ ُب األفعاؿ كاألعماؿ
دفع الضر أك يلبس حلقة أك خيطان لرفع الببلء كدفع الضر، فيجعل هذه القبلئد كالتمائم كلبس اػبيط كاغبلقة أسبابان 

ظاهرة لدفع العُت كالضر كرفع الببلء اليت دل يثبت كوهنا سببان ال شرعان كال حسان كهذا نوع من الشرؾ األصغر، كيدؿ على 
فقد جعل هذه أسبابان لرفع الببلء كدفع الضر " من تعلق سبيمة فقد أشرؾ : " ذلك ما ركاه أضبد من حديث عقبة مرفوعان 
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كدل هبعلها أسبابان ُب شرعه كدل يثبت ذلك لّنا باغبس الظاهر فقد كقع ُب الشرؾ األصغر بفعله هذا كأما إف اعتقد أهنا 

. تدفع الضر كترفع الببلء بّنفسها فهذا شرؾ أكرب ألنه ساكاها باهلل ُب دفع الضر كرفع الببلء
كلبس اغبلقة ككبوها إف اعتقد البسها أهنا مؤثرة بّنفسها دكف اهلل، : " ( 1/165 )قاؿ الشيخ ابن عثيمُت ُب القوؿ اؼبفيد

فهو مشرؾ شركان أكرب ُب توحيد الربوبية، ألنه اعتقد أف مع اهلل خالقان غَته، كإف اعتقد ُب شيء أنه سبب، كلكّنه ليس 
مؤثران بّنفسه، فهو مشرؾ شركان أصغر، ألنه ؼبا اعتقد أف ما ليس بسبب سببان، فقد شارؾ اهلل تعاذل ُب اغبكم ؽبذا الشيء 

: كطريق العلم بأف الشيء سبب. بأنه سبب، كاهلل تعاذل دل هبعله سببان 
: " ،ككقراءة القرآف فيها شفاء للّناس، قاؿ تعاذل[69: الّنحل]" ًفيًه ًشفىاء لًلَّناًس " إما عن طريق الشرع، كذلك كالعسل 

[ 82: اإلسراء]" كىنػيّنػىْزؿي ًمنى اٍلقيٍرآًف مىا هيوى ًشفىاء كىرىضٍبىةه لٍْلميٍؤًمًّنُتى 
ما عن طريق القدر، كما إذا جربّنا هذا الشيء فوجدناه نافعان ُب هذا األدل أك اؼبرض، كلكن البد أف يكوف أثره ظاهران إك

". مباشران كما لو اكتول بالّنار فربئ بذلك مثبلن، فهذا سبب ظاهر بٌُت 
كمن أمثلة الشرؾ األصغر باألعماؿ أيضان من يتمسح بشيء دل هبعل اهلل فيه الربكة، كتقبيل أبواب اؼبساجد، كالتمسح 

بأعتأا، كاالستشفاء بًتبتها، كمثله التمسح جبدراف الكعبة كمقاـ إبراهيم طلبان للربكة، ألف طلب الربكة ال تكوف إال بأمر 
. شرعي معلـو
. شرؾ أصغر خفي: القسم الثاين

ػ  : كهو الشرؾ ُب الّنيات كاؼبقاصد كاإلرادات، كهو على نوعُت
. ما يكوف رياء: الّنوع األكؿ

ػ : كالرياء قسماف
ًإَف اٍلميّنىاًفًقُتى ىبيىاًدعيوفى الٌلهى كىهيوى خىاًدعيهيٍم كىًإذىا قىاميواٍ ًإذلى الَصبلىًة قىاميواٍ : " كهو رياء اؼبّنافقُت كما قاؿ تعاذل: شرؾ أكرب- 1

. [142: الّنساء]" كيسىاذلى يػيرىآؤيكفى الَّناسى كىالى يىٍذكيريكفى الٌلهى ًإالَ قىًليبلن 
 فييحسن عمله من صبلة أك قراءة ألجل أف يبدح كيثٌت عليه، كأف يعمل عمبلن فبا يتقرب به إذل اهلل : شرؾ أصغر- 2

إف أخوؼ ما أخاؼ : "  قاؿكيدؿ على ذلك ما ركاه أضبد ُب مسّنده من حديث ؿبمود بن لبيد أف رسوؿ اهلل 
". الرياء : كما الشرؾ األصغر يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: قالوا" عليكم الشرؾ األصغر 

كهذا الّنوع من الشرؾ كهو الرياء قَل من يسلم مّنه نسأؿ اهلل السبلمة كالعافية كللشيطاف فيه مداخل خفية حىت على أهل 
. العبادة كالزهادة  كالعلم
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فذلك البحر الذم ال ساحل له كقٌل من يّنجو مّنه، فمن أراد بعمله غَت كجه اهلل كنول شيئان : " ػ قاؿ ابن القيم رضبه اهلل

. هػ. أ" غَت التقرب إليه كطلب اعبزاء مّنه فقد أشرؾ ُب نيته كإرادته 
هو من أضر غوائل الّنفس كبواطن مكائدها، يبتلى به العلماء كالعباد كاؼبشمركف : " كقاؿ بعض أهل اؼبعرفة ُب هذا الباب

عن ساؽ اعبد لسلوؾ طريق اآلخرة، فإهنم مهما قهركا أنفسهم كفطموها عن الشهوات، كصانوها عن الشبهات، عجزت 
نفوسهم عن الطمع ُب اؼبعاصي الظاهرة، كطلبت االسًتاحة إذل إظهار العلم كالعمل، فوجدت ـبلصان من مشقة آاهدة 

إذل لذة القبوؿ عّند اػبلق، كدل تقّنع باطبلع اػبالق، كفرحت حبمد الّناس، كدل تقّنع حبمد اهلل كحده، فأحبت مدحهم 
كتربكهم دبشاهدته كخدمته كإكرامه كتقديبه ُب احملافل، فأصابت الّنفس بذلك أعظم اللذات كأعظم الشهوات كهو يظن 
أف حياته باهلل كبعبادته، كإمبا حياته هذه الشهوة اػبفية اليت تعمى عن دركها العقوؿ الّنافذة، كقد أثبت اظبه عّند اهلل من 

. أ ػ هػ" اؼبّنافقُت كهو يظن أنه عّند اهلل من عباده اؼبقربُت 
ػ كؼبا كثر هذا الّنوع من الشرؾ بُت الّناس كهو الرياء فقدت حبلكة اإليباف ُب كثَت من العبادات كال حوؿ كال قوة إال باهلل 

 ُب ذلك، بل ردبا ألف الرياء ضد اإلخبلص الذم هو ركح العبادة كلُبها بل شرطها الذم البد مّنه مع اؼبتابعة للّنيب 
أدركّنا أقوامان يراءكف دبا : " كجد من الّناس من هو أشد حرمانان من ذلك فأصبح يرائي دبا ال يعمل كلذا قاؿ أحد السلف

كؼبا دٌب هذا الداء ُب قلوب الكثَت كاف لزامان على من ابتلي بذلك أف " يعملوف فما لّنا نرل أقوامان يراءكف دبا ال يعلموف 
يتدارؾ نفسه كهباهدها على اإلخبلص كالّنجاة من الضد كهو الرياء، كلقد سأؿ خَت القركف كهم الصحابة رضواف اهلل 

.  عن الّنجاة من هذا الداء فأجأم بأيب هو كأمي عليه أفضل الصبلة كالتسليمعليهم رسوؿ اهلل 
 

كلكن ال ىبص اهلل ُب معاملته كعبوديته، بل يعمل غبظ : " قاؿ ابن القيم رضبه اهلل ُب معرض كبلمه عن الشرؾ ُب العبادة
نفسه تارة، كلطلب الدنيا تارة، كلطلب الرفعة كاؼبّنزلة كاعباه عّند اػبلق تارة، فلله من عمله كسعيه، كلّنفسه كحظه كهواه 

  فيما ركاه ابن كهو الشرؾ الذم قاؿ فيه الّنيب . نصيب، كللشيطاف نصيب، كللخلق نصيب، كهذا حاؿ أكثر الّناس
قل : " قاؿ! كيف نّنجو مّنه يا رسوؿ اهلل؟ : قالوا". الشرؾ ُب هذه األمة أخفى من دبيب الّنملة ": " حباف ُب صحيحه 

. أ ػ هػ...... " فالرياء كله شرؾ". اللهم إين أعوذ بك أف أشرؾ بك كأنا أعلم، كأستغفرؾ ؼبا ال أعلم 
. ما يكوف ظبعة: الّنوع الثاين

كأف يعمل عمبلن هلل ٍب وبدث الّناس كيسمع بعمله، فيعمل العمل ليسمعه الّناس فيكوف القصد لغَت اهلل، كيدؿ على 
". من ظَبع ظٌبع اهلل به كمن يراءل يراءل اهلل به : "  قاؿذلك ما جاء ُب الصحيحُت أف الّنيب 

ػ : العمل إذا خالطه الرياء ال ىبلو من حاالت* 



  
 
 

  

 www.alukah.net  
 
 

           

 إرباؼ األفهاـ بشرح نواقض اإلسبلـ 
 www.alukah.net  

 
أف يّنشئ العبد العمل من أصله لغَت اهلل، كأف ال يريد بعمله إال الدنيا، فهذا العمل عمل اؼبّنافقُت الذين :  اغبالة األكذل
فهذا   [142: الّنساء]" كىًإذىا قىاميواٍ ًإذلى الَصبلىًة قىاميواٍ كيسىاذلى يػيرىآؤيكفى الَّناسى كىالى يىٍذكيريكفى الٌلهى ًإالَ قىًليبلن : " قاؿ اهلل فيهم

. العمل ال يشك مسلم بأنه حابط كأف صاحبه يستحق اؼبقت كالعقوبة من اهلل 
. أف يكوف العمل هلل كيشاركه الرياء من أصله: اغبالة الثانية

: قاؿ رسوؿ اهلل :؛ قاؿفهذا عمله باطل كما هو ظاهر الّنصوص الصروبة فقد جاء ُب صحيح مسلم عن أيب هريرة 
". أنا أغٌت الشركاء عن الشرؾ، من عمل عمبلن أشرؾ معي فيه غَتم، تركته كشركه : " قاؿ اهلل تعاذل
:  أف يكوف أصل العمل هلل ٍب طرأت عليه نية الرياء فهذا يّنقسم إذل قسمُت: اغبالة الثالثة

. أف يدافعه فهذا ال يضره: األكؿ
رجل صلى ركعة كاحدة، ٍب جاء أناس ُب الركعة الثانية، فحصل ُب قلبه شيء بأف أطاؿ الركوع أك السجود أك : مثاله

. تباكى كما أشبه ذلك، فإف دافعه فإنه ال يضره ألنه قاـ دبجاهدته
:  أف يسًتسل معه فهو باطل، كلكن هذا البطبلف هل يبتد عبميع العبادة أـ ال؟ ال ىبلو من حالُت: الثاين
أف يكوف آخر العبادة مبّنيان على أكؽبا، حبيث ال يصح أكؽبا مع فساد آخرها، فهذه كلها فاسدة كالصبلة مثبلن : األكذل

. فحيّنئذو تبطل الصبلة كلها إذا طرأ عليها الرياء ُب أثّناءها كدل يدافعه
أف يكوف آخر العبادة مّنفصبلن عن أكؽبا، حبيث يصح أكؽبا دكف آخرها، فما كاف قبل الرياء فهو صحيح كما كاف : الثانية

بعده فهو باطل، كمن عّنده مائة لاير، فتصدؽ خبمسُت بّنية خالصة، ٍب تصدؽ خبمسُت بقصد الرياء، فاألكذل مقبولة 
  [.1/117انظر جامع العلـو كاغبكم البن رجب، كانظر القوؿ اؼبفيد لشيخّنا ابن عثيمُت  ].كالثانية غَت مقبولة

 
. هل الشرؾ األصغر ييغفر كيكوف ربت اؼبشيئة أـ أنه ال يغفر إال بالتوبة كالشرؾ األكرب: اؼبسألة  الرابعة

ػ  : هل مكفرات الذنوب تكفر الشرؾ األصغر أـ البد من التوبة؟ على قولُت: كاؼبقصود
َلد ُب الّنار بل مآله إذل اعبّنة: القوؿ األكؿ .  أنه ال ييغفر إال بالتوبة، كلكن صاحبه ال وبكم بكفره كال ىبي

. [48: الّنساء]" ًإَف الٌلهى الى يػىٍغًفري أىف ييٍشرىؾى بًًه كىيػىٍغًفري مىا ديكفى ذىًلكى ًلمىن يىشىاءي : " بعمـو قوله تعاذل: كاستدلوا
كأعظم الذنوب عّنداهلل الشرؾ به كهو سبحانه ال يغفر أف يشرؾ : " كاختار هذا القوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية حيث قاؿ

، كقاؿ  [( 2/254 )انظر جامع الرسائل  ]"  كيغفر ما دكف ذلك ؼبن يشاء كالشرؾ مّنه جليل كدقيق كخفي كجلّي قب
كقد ييقاؿ الشرؾ ال ييغفر مّنه شيء ال أكرب كال أصغر على مقتضى القرآف كإف كاف : " 146ُب الٌرد على البكرم صػ 
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كأيضان " صاحب الشرؾ ػ أم األصغر ػ يبوت مسلمان لكن شركه ال ييغفر له بل ييعاقب عليه كإف دخل بعد ذلك اعبّنة 

.  لشيخ اإلسبلـ كبلـ يوحي بأنه دل هبـز ٔذا القوؿ كأف الشرؾ الذم ال يغفره اهلل هو الشرؾ األكرب
. أنه ربت اؼبشيئة كييغفر بغَت التوبة: كالقوؿ الثاين

َرـى الٌلهي عىلىيًه اعبٍىَّنةى كىمىٍأكىاهي الَّناري : " بقوله تعاذل: كاستدلوا [. 72: اؼبائدة]" إًنَهي مىن ييٍشرًٍؾ بًالٌلًه فػىقىٍد حى
لىًئٍن أىٍشرىٍكتى لىيىٍحبىطىَن : " أنه بإصباع العلماء أف الشرؾ األصغر ال يدخل ربت هذه اآلية كال يدخل ُب قوله تعاذل: فقالوا

: " فبل وببط األعماؿ إال الشرؾ األكرب كهو اؼبراد ُب هذه اآلية باإلصباع، فكذلك هو اؼبراد بقوله تعاذل[ 65: الزمر]" عىمىليكى 
كألف اؼبوازنة بُت اغبسّنات كالسيئات يكوف فيما دكف الشرؾ األكرب من السيئات، ..... " ًإَف الٌلهى الى يػىٍغًفري أىف ييٍشرىؾى بًهً 

. ألف الشرؾ األكرب ال موازنة بيّنه كبُت غَته فهو وببط العمل فبل يبقى معه عمل يّنفع
قباسة : فأما قباسة الشرؾ فهي نوعاف: " ( 1/59 )كهذا القوؿ هو ظاهر اختيار اإلماـ ابن القيم قاؿ ُب إغاثة اللهفاف

مغلظة كقباسة ـبففة،فاؼبغلظة الشرؾ األكرب الذم ال يغفره اهلل فإف اهلل ال يغفر أف يشرؾ به كاؼبخففة الشرؾ األصغر 
"  كيسَت الرياء 

وبتمل دخوؿ " ًإَف الٌلهى الى يػىٍغًفري أىف ييٍشرىؾى بًًه : " كعلى كل حاؿ هبب اغبذر من الشرؾ مطلقان ألف عمـو قوله تعاذل
الشرؾ األصغر فيه، كلكل قوؿ حٌظ من الّنظر ُب أدلته على مسألة دخوؿ الشرؾ األصغر ُب اآلية أـ ال نسأؿ اهلل 

 .السبلمة كالعافية
 

". أفلح كأبيه إف صدؽ : "  عن اغبلف بغَت اهلل كبُت قوؿ الّنيب كيف اعبمع بُت هني الّنيب : اؼبسألة اػبامسة
 ُب قصة جاء ُب صحيح مسلم من طريق إظباعيل بن جعفر عن أيب سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد اهلل عن الّنيب 

كاهلل ال أزيد على هذا كال : الرجل الّنجدم الذم سأؿ رسوؿ اهلل عن اإلسبلـ كُب آخر اغبديث أدبر الرجل كهو يقوؿ
 حلف بأبيه فكيف اعبمع بيّنه كبُت فظاهر اغبديث أف الّنيب " أفلح كأبيه إف صدؽ : " أنقص مّنه فقاؿ رسوؿ اهلل 

هنيه عليه الصبلة كالسبلـ عن اغبلف بغَت اهلل؟ 
:  اعبواب من كجهُت

:  حكم عليها بعض اغبفاظ بالّنكارة كقالوا ال تصح ؼبا يلي" أفلح كأبيه إف صدؽ " أف لفظ : الوجه األكؿ
كمالك بن أنس أكثق من إظباعيل بن  (كأبيه  )أف مالك بن أنس تابع إظباعيل بن جعفر عن أيب سهيل بدكف لفظة - 1 

جعفر كأيضان أبو سهيل عٌم مالك بن أنس فهو أعرؼ به من غَته فتكوف ركايته مقٌدمة على غَته، كؽبذا أخٌر مسلم ركاية 
. إظباعيل بن جعفر كقٌدـ ركاية مالك بن أنس ألنه يقٌدـ األصح فاألصح
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من عادة مسلم ُب صحيحه أنه عّند سياؽ : " 230، 29قاؿ ؿبدث اليمن عبد الرضبن اؼبعلمي ُب األنوار الكاشفة ص 

". الركايات اؼبتفقة ُب اعبملة يقٌدـ األصح فاألصح، فقد يقع ُب الركاية اؼبؤخرة إصباؿ أك خطأ تبٌيّنه الركاية اؼبقٌدمة 
. أف إظباعيل بن جعفر قد اضطرب ُب اغبديث فمرة يأٌب ٔذه اللفظة كمرة ال يأٌب ٔا- 2

أفلح " هذه اللفظة غَت ؿبفوظة، كقد جاءت عن راكيها هو إظباعيل بن جعفر بلفظ : " قاؿ ابن عبد الرب: قاؿ ابن حجر
ألهنا لفظة مّنكرة تردها اآلثار الصحاح، كدل " أفلح كأبيه : " هذا أكذل من ركاية من ركل عّنه بلفظ: قاؿ" كاهلل إف صدؽ 

. أ ػ هػ" تقع ُب ركاية مالك أصبلن 
. أ ػ هػ " ( 4992 )شاذ عّندم ُب هذا اغبديث كغَته كما حققته ُب األحاديث الضعيفة  (كأبيه  )قوله :" كقاؿ األلباين
أف هذه اللفظة على فرض صحتها فقد كجهها أهل العلم، فمّنهم من قاؿ أف هذا اغبلف كاف قبل الّنهي، : الوجه الثاين

ذه االحتماالت كمّنهم من قاؿ أف هذا خاص بالّنيب   كمّنهم من قاؿ أف هذا فبا هبرم على اللساف من غَت قصد، ٔك
حكم كهو الّنهي عن اغبلف بغَت اهلل، كهذه هي 

ي
كغَتها من التوجيهات تكوف هذه اللفظة من اؼبتشابه الذم ييرُد إذل اؼب

انظر فتاكل العقيدة للشيخ ابن عثيمُت  ]طريقة الراسخُت ُب العلم ُب احملكم كاؼبتشابه أف يدعوا اؼبتشابه كيأخذكا باحملكم 
 [. 173ص 

". ُب عبادة اهلل : " قوؿ اؼبصّنف
.  تعريف العبادة:السادسةاؼبسألة 
. مأخوذة من التعبد كالتذلل كاػبضوع االختيارم، كالتقرب إذل اهلل دبا شرعه: العبادة

.  مع غاية الذؿ له، كهذا تعريفها آملكبعض العلماء يعرفها بأهنا غاية اغبب هلل 
العبادة هي اسم جامع لكل : " ( 149/ 10)كأما تعريفها اؼبفصل فكما قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب ؾبموع الفتاكل 

طريق معبد إذا كاف : كالعبادة أصل معّناها الذؿ أيضان، يقاؿ.... ما وببه اهلل كيرضاه من األقواؿ كاألعماؿ الباطّنة كالظاهرة
مذلبلن قد كطئته األقداـ، لكن العبادة اؼبأمور ٔا تتضمن معٌت الذؿ كمعٌت اغبب، فهي تتضمن غاية الذؿ هلل بغاية احملبة 

كمن خضع إلنساف مع بغضه له ال يكوف عابدان له، كلو أحٌب شيئان كدل ىبضع له دل يكن عابدان له، كما قد : له ػ ٍب قاؿ ػ
وبب كلده كصديقه، كلذا ال يكفي أحدنبا ُب عبادة اهلل تعاذل، بل هبب أف يكوف اهلل أحب إذل العبد من كل شيء كأف 

". يكوف اهلل أعظم عّنده من كل شيء بل ال يستحق احملبة كالذؿ التاـ إال اهلل 
:  كقاؿ ابن القيم ُب نونيته الكافية الشافية

مع ذؿ عابده نبا قطبػاف ..........اية حبهػمن غػكعبادة الرح
 ماقاـ حىت قامت القطباف.......... كعليهما فلك العبادة دائره 
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 ال باؽبول كالّنفس كالشيطاف.......... كمداره باألمر أمر رسوله

 
"  كمن ذلك دعاء األموات : " قوؿ اؼبصّنف

. من أنواع الشرؾ دعاء غَت اهلل: اؼبسألة السابعة
موجود ُب بعض الّنسخ دكف البعض، كعلى كل حاؿ مٌر " كمن ذلك دعاء األموات كاالستغاثة ٔم : " كقوؿ اؼبصّنف

معّنا شرؾ الدعوة كأف من دعا غَت اهلل سواء كاف دعاء مسألة أك دعاء عبادة فقد أشرؾ ألف الدعاء ال يكوف إال مع ؿببة 
.  كتعظيم كافتقار كتذلل كاعتقاد أف اؼبدعو قادر على االستجابة

كىمىٍن أىضىُل فبَن يىٍدعيو ًمن ديكًف الَلًه مىن اَل يىٍستىًجيبي لىهي ًإذلى يىوـً اٍلًقيىامىًة كىهيٍم عىن ديعىائًًهٍم : " قوله تعاذل: كيدؿ على ذلك
اء كىكىانيوا ًبًعبىادىهًتًٍم كىاًفرًينى * غىاًفليوفى  كىاَلًذينى تىٍدعيوفى ًمن ديكنًًه : "  كقوله تعاذل[6-5: األحقاؼ ]" كىًإذىا حيًشرى الَّناسي كىانيوا ؽبىيٍم أىٍعدى

ًٍلكيوفى ًمن ًقٍطًمَتو  عيوا مىا اٍستىجىابيوا لىكيٍم كىيػىٍوـى اٍلًقيىامىًة يىٍكفيريكفى ًبًشرًٍككيٍم كىالى * مىا يبى ًإف تىٍدعيوهيٍم الى يىٍسمىعيوا ديعىاءكيٍم كىلىٍو ظبًى
. [14-13: فاطر]" يػيّنىْبئيكى ًمٍثلي خىًبَتو 

فكل من غبل ُب حي، أك ُب رجل صاحل، كجعل فيه نوعان من اإلؽبية، : " قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب ؾبموع الفتاكل
يا سيدم فبلف اغفر رل، أك ارضبٍت، أك انصرين، أك ارزقٍت أك أغثٍت، أك أجرين، أك توكلت عليك، أك أنت : مثل أف يقوؿ

حسيب، أك حسبك أك كبو هذه األقواؿ كاألفعاؿ، اليت هي من خصائص الربوبية اليت ال تصلح إال هلل تعاذل، فكل هذا 
. شرؾ كضبلؿ يستتاب صاحبه، فإف تاب كإال قتل
يا رسوؿ اهلل، أك يا عبد اهلل بن عباس، أك يا : فمن قاؿ: " ( 2/19 )كقاؿ الشيخ ؿبمد بن عبد الوهاب ُب الدرر السّنية

عبدالقادر، أك يا ؿبجوب زاعمان أنه يقضي حاجته إذل اهلل تعاذل، أك أنه شفيع عّنده أك كسيلته إليه فهو الشرؾ الذم 
 ".يهدر الدـ، كيبيح اؼباؿ إال أف يتوب من ذلك 

 
" كاالستغاثة ٔم : " قوؿ اؼبصّنف
. االستغاثة بغَت اهلل: اؼبسألة الثامّنة

. طلب العوف من جلب خَت أك دفع شر، كهي نوع من أنواع العبادة ال هبوز صرفها لغَت اهلل: كاالستغاثة
. كمن صرفها لغَت اهلل فقد كقع ُب الشرؾ كسبق توضيح ذلك
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كال هبوز أف يستغيث بأحد من اؼبشايخ الغائبُت، كال اؼبيتُت، مثل : " 387قاؿ شيخ اإلسبلـ ُب الرد على البكرم ص 

يا سيدم فبلنان أغثٍت، كانصرين، كادفع عٍت، أك أنا حسبك، ككبو ذلك، بل كل هذا من الشرؾ الذم حـر اهلل : أف يقوؿ
 ".كرسوله، كربريبه فبا يعلم باالضطرار من دين اإلسبلـ 

 
". الذبح لغَت اهلل كمن يذبح للجن كالقرب : " قوؿ اؼبصّنف

. الذبح لغَت اهلل: اؼبسألة التاسعة
من ذبح لغَت اهلل كمن يذبح للصّنم أك للجن أك للقرب أك للكعبة أك لشجرو أك غبجرو أك مكافو فقد أشرؾ شركان أكرب، 

كذبيحته حراـ سواءن كاف الذابح مسلمان أك نصرانيان أك يهوديان كهذا الذابح إف كاف مسلمان قبل ذلك صار بذحبه لغَت اهلل 
. خارجان من اؼبلة ألنه صرؼ عبادة عظيمة لغَت اهلل

الذبح لغَت اهلل شرؾ أكرب، ألف الذبح عبادة كما أمر اهلل ُب : " ( 2/148 )قاؿ ابن عثيمُت ُب ؾبموع فتاكاه كرسائله
[ ". 2: الكوثر]" فىصىْل ًلرىْبكى كىاكٍبىٍر : " قوله
ػ : ك الذبح من حيث حكمه الشرعي له ثبلثة أنواع* 
كهو إزهاؽ الركح بإراقة الدـ على كجه ـبصوص، كاألضحية كالعقيقة كاؽبدم كالوفاء بالّنذر، كهي : الذبح التعبدم- 1

. إما أف تكوف مستحبة كاألضحية أك كاجبة كالوفاء بالّنذر
كهي أف يتقرب إذل اهلل بإزهاؽ الركح بإراقة الدـ كيصحب فعله أمر ؿبدث، كأف يتقرب جبّنس دل ترد : الذبح البدعي- 2

. به الشريعة، فيأٌب ُب مواضع مّنصوص على ٔيمة األنعاـ فيها من غّنم أك إبل أك بقر كهو يتقرب بدجاجة
. كهو أف يصرؼ عبادة الذبح لغَت اهلل متقربان له كأف يذبح للجن أك لصاحب القرب ككبوه: الذبح الشركي األكرب- 3
 

 الذبح إكرامان للضيف ال يعد من الذبح لغَت اهلل ألنه دل يقصد بإراقته للدـ التقرب للضيف بل اؼبقصود اللحم ال :تّنبيه
إراقة الدـ فإراقة الدـ جاءت تبعان ال قصدان، خببلؼ الذبح الذم يذكر ُب أبواب التوحيد فإف إراقة الدـ فيه مقصودة لغَت 

. اهلل فتكوف قصدان ال تبعان 
ػ : كعليه فإف الذبح عّند استقباؿ الرجل من سلطاف أك غَته على أربعة أقساـ

. إذا تقرب به إذل القادـ ٔا: شرؾ أكرب- 1
. إذا تقرب إذل اهلل بالذبح عّند مركره: بدعة- 2
. إذا ذبح مريدان اللحم ككاف ُب فعله إسراؼ: ؿبـر- 3
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كالذبح مريدان اللحم عّند استقباؿ الضيف إظهار لئلكراـ، كدل يصاحب ذلك إسراؼ، كاإلكراـ اؼبمدكح : مستحب- 4

. شرعان صفته راجعة لعادة القـو
ألنه مّنتشر ُب بعض البلداف اإلسبلمية  (الّنذر لغَت اهلل تعاذل  )ػ كمن صور الشرؾ األكرب الذم البد من التّنبيه عليه 

فالّنذر عبادة ال هبوز صرفها لغَت اهلل كمن نذر لغَت اهلل فقد أشرؾ كمن نذر لورل صاحل أك شجر أك حجر فمن فعل ذلك 
. [3: الزمر]" مىا نػىٍعبيديهيٍم ًإاَل لًيػيقىرْبيونىا ًإذلى الَلًه زيٍلفىى : " انسلخ من اإلسبلـ ككقع دبا كقع فيه كفار قريش قاؿ اهلل تعاذل عّنهم

لفبلف علَي نذر، أك ؽبذا القرب علٌي نذر، أك عبربيل علٌي نذر يريد بذلك التقرب إليهم فقد كقع ُب الشرؾ : ككمن يقوؿ
. كال يّنعقد نذره كال هبب فيه الكفارة كعليه التوبة ألنه كقع ُب شرؾ أكرب

هل الكفر كالشرؾ دبعٌت كاحد أـ ىبتلفاف؟ : اؼبسألة العاشرة
ػ : اختلف أهل العلم ُب ذلك على قولُت

. أهنما ىبتلفاف فكل شرؾ كفر كليس كل كفر شركان : القوؿ األكؿ
: كاستدلوا

. بأف بيّنهما فرقان ُب لغة العرب كعليه يكوف بيّنهما فرؽ ُب الشرع ألف الشرع نزؿ بلغة العرب- 1 
  [1: البيّنة]........ " دلٍى يىكيًن اَلًذينى كىفىريكا ًمٍن أىٍهًل اٍلًكتىاًب كىاٍلميٍشرًًكُتى : " قوله تعاذل- 2

. أهل الكتاب اؼبشركُت كالعطف يقتضي الفرؽ كاؼبغايرةعلى أف اهلل تعاذل عطف : ككجه الداللة
أف من أشرؾ باهلل فقد كفر باألكامر اليت جاءت بتوحيد اهلل فمن هّنا صار كل مشرؾ كافران، كأما الكفر فهو أعم من - 3

الشرؾ فمثبلن من ال يعبد إال هواه أك غَته من اؼبعبودات الباطلة كحدها دكف اهلل جٌل ُب عبله، أك من يدعي أنه ال يعبد 
أحدان فهؤالء دل يشركوا ألهنم دل يعبدكا إال كاحدان كهو معبودهم الباطل كدل يتحقق فيهم الشرؾ ألهنم دل يعبدكا اهلل حىت 

. يكوف هّناؾ تسوية، فهّنا حصل الكفر دكف الشرؾ
فاإلسبلـ يتضمن االستسبلـ هلل كحده فمن : " 169كيوضح ذلك ما قاله شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب التدمرية ص 

استسلم له كلغَته كاف مشركان كمن دل يستسلم له كاف مستكربان عن عبادته، كاؼبشرؾ كاؼبستكرب عن عبادته كافر، 
". كاالستسبلـ له كحده يتضمن عبادته كحده كطاعته كحده 

. أف الكفر كالشرؾ اظباف ؼبسمى كاحد فهما سواء: كالقوؿ الثاين
ىًجدىَف خىٍَتان * قىاؿى مىا أىظيُن أىف تىًبيدى هىًذًه أىبىدان : " بقوله تعاذل- 1: كاستدلوا كىمىا أىظيُن الَساعىةى قىاًئمىةن كىلىًئن ُرًددُت ًإذلى رىيْب ألى

أف كجه الداللة أف هذه األشياء اؼبذكورة على قوؿ : كقالوا" كىيػىقيوؿي يىا لىٍيتىًٍت دلٍى أيٍشرًٍؾ ًبرىيْب أىحىدان : " ٍب قاؿ" ْمّنػٍهىا ميّنقىلىبان 
. اؼبفرقُت كلها كفر كمع ذلك أطلق عليها شركان 
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حيث كصفها بالدكاـ كهذا شرؾ أكرب إذ " مىا أىظيُن أىف تىًبيدى هىًذًه أىبىدان : " بأف كصفه للجّنة بقوله: كنوقش هذا االستدالؿ

ًؿ كىاإٍلًٍكرىاـً * كيُل مىٍن عىلىيػٍهىا فىافو " أنه ال يوصف بالدكاـ إال اهلل سبحانه  ذا [27-26: الرضبن]" كىيػىبػٍقىى كىٍجهي رىْبكى ذيك اعبٍىبلى  ٔك
. يسقط االستدالؿ

. [48: الّنساء]" ًإَف الٌلهى الى يػىٍغًفري أىف ييٍشرىؾى بًًه كىيػىٍغًفري مىا ديكفى ذىًلكى ًلمىن يىشىاءي : " قوله تعاذل- 2
. أف كجه الداللة أف القوؿ بالفرؽ بيّنهما يلـز مّنه أف الكفر ييغفر: كقالوا

بأنّنا ال نسلم أف الكفر دكف الشرؾ فإف الكفر إف دل يكن مساكيان للشرؾ فهو أعظم مّنه، فمن : كنوقش هذا االستدالؿ
فأدلت عدـ غفراف الشرؾ تستلـز عدـ غفراف . جحد كجود الرب سبحانه فقد كفر كال شك أف هذا أعظم من الشرؾ

.    الكفر من باب أكذل
. [23: اعباثية]" أىفػىرىأىٍيتى مىًن ازَبىذى ًإؽبىىهي هىوىاهي كىأىضىَلهي الَلهي عىلىى ًعٍلمو :" قوله تعاذل- 3

.  كفره ؼبا ازبذ إؽبه هواه كهذا شرؾقأف: ككجه الداللة
ػ : أف هذه اآلية ال داللة فيها إذ أف من ازبذ إؽبه هواه ال ىبلو من حالتُت: كنوقش هذا االستدالؿ

إما أنه يّنكر الرب سبحانه كيعبد هواه كحده فهذا ال يكوف إال كافران كإما أنه يعبد اهلل كهواه كهذا يكوف مشركان، كاآلية 
. على كبل اغبالتُت دل ربًك لّنا حاله هل هو مشرؾ أك كافر

، كماؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية : يفة، كالثاينفهو قوؿ أيب ح:  كالقوؿ األكؿ هو قوؿ الشافعي كما حكى ذلك ابن حـز
إذل القوؿ األكؿ كما هو ظاهر كبلمه السابق كاهلل أعلم 
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: الّناقض الثاين

من جعل بيّنه كبُت اهلل كسائط يدعوهم كيسأؽبم الشفاعة، كيتوكل عليهم، كفر  ]:قاؿ اإلماـ ؿبمد بن عبدالوهاب
 .[إصباعان 

 الشػرح
. اؼبقصود ٔذا الّناقض: اؼبسالة األكذل

ما ذهب إليه بعض اؼبشركُت من أف معبوداهتم اليت أشركوا ٔا مع اهلل سبلك بعض التصرؼ ُب الكوف، فطائفة أشركوا 
بتعظيمهم للموتى كأهل القبور، كطائفة بالّنجـو كالكواكب كطائفة باألصّناـ فسٌوؿ ؽبم الشيطاف أهنا كسائط كشفعاء 

لٌمات كتفريّج الكربات فيدعوهنم كيسألوهنم الشفاعة كيتوكلوف عليهم، 
ي
يشفعوف ؽبم عّند اهلل ُب قضاء اغبوائّج ككشف اؼب

م إذل اهلل زلفى قاؿ اهلل تعاذل عّنهم مىا : " كهذا الّناقض هو الذم كقع فيه مشركو قريش، حيث جعلوا مع اهلل كسائط تقٔر
ػؤيالء "  كقاؿ تعاذل [3: الزمر]" نػىٍعبيديهيٍم ًإاَل لًيػيقىرْبيونىا ًإذلى الَلًه زيٍلفىى  كىيػىٍعبيديكفى ًمن ديكًف الٌلًه مىا الى يىضيُرهيٍم كىالى يىّنفىعيهيٍم كىيػىقيوليوفى هى

 مع أهنم يقركف بربوبية اهلل فيقركف أنه اػبالق كال يقدر على اػبلق كالرزؽ كاألحياء كاإلماتة [18: يونس]" شيفىعىاؤينىا ًعّندى الٌلًه 
. إال اهلل، كمع هذا دل يصَتكا مسلمُت موحدين بل كانوا مشركُت

كهذا الّناقض أيضان كقع فيه كثَت فبن يّنتسب لئلسبلـ ُب هذا العصر فجعلوا بيّنهم كبُت اهلل كسائط كما فعل كفار قريش 
فعظموا األضرحة كاؼبزارات كتقربوا إليها بالذبح كسألوها قضاء اغبوائّج لتشفع ؽبم عّند اهلل زاعمُت أف هذه األضرحة 

ًٍلكيوفى ًمثٍػقىاؿى ذىرَةو ُب : " كاؼبزارات كسائط بيّنهم كبُت اهلل تعاذل، قاؿ تعاذل قيًل اٍدعيوا اَلًذينى زىعىٍمتيم ْمن ديكًف الَلًه الى يبى
ٍن أىًذفى لىهي * الَسمىاكىاًت كىالى ُب اأٍلىٍرًض كىمىا ؽبىيٍم ًفيًهمىا ًمن ًشٍرؾو كىمىا لىهي ًمّنػٍهيم ْمن ظىًهَتو  هي ًإاَل ًلمى : سبأ]" كىالى تىّنفىعي الَشفىاعىةي ًعّندى

 كمن عىَظم هذه الوسائط فذبح ؽبا كدعاها بأف سأؽبا قضاء اغبوائّج فجعلها كسائط بيّنه كبُت اهلل فقد كقع ُب [22-23
.   الكفر كالشرؾ ألنه شبه اػبالق باؼبخلوؽ
كإف أثبتم كسائط بُت اهلل كبُت خلقه كاغبٌجاب الذين بُت اؼبلك : " ( 1/126 )قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب الفتاكل 

كرعيته حبيث يكونوف هم يرفعوف إذل اهلل حوائّج خلقه، فاهلل إمبا يهدم عباده كيرزقهم بتوسطهم، فاػبلق يسألوهنم، كهم 
م مّنهم كالّناس يسألوهنم، أدبان مّنهم أف  يسألوف اهلل، كما أف الوسائط عّند اؼبلوؾ يسألوف اؼبلوؾ اغبوائّج للّناس، لقٔر
يباشركا سؤاؿ اؼبلك أك ألف طلبهم من الوسائط أنفع ؽبم من طلبهم من اؼبلك، لكوهنم أقرب إذل اؼبلك من الطالب 

فمن أثبتهم كسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرؾ، هبب أف يستتاب، فإف تاب كإال قتل، كهؤالء مشبهوف . للحوائّج
". هلل، شبهوا اؼبخلوؽ باػبالق كجعلوا هلل أندادان 

لفرؽ بُت الّناقض األكؿ  كالّناقض الثاين؟  اما: اؼبسألة الثانية
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الّناقض الثاين نوع من أنواع الّناقض األكؿ، كداخل فيه، فاألكؿ عاـ كالّناقض الثاين خاص كخٌصه الشيخ بالذكر لكثرة 

. كقوعه فبن يّنتسب لئلسبلـ من عبادة األضرحة كعبادة القبور كاألكلياء كالصاغبُت
. [من جعل بيّنه كبُت اهلل كسائط]: قوؿ اؼبصّنف رضبه اهلل

:  الوسائط تّنقسم إذل قسمُت: اؼبسألة الثالثة
. دبعٌت تبليغ الرسالة: القسم األكؿ

كهي أف ذبعل بيّنك كبُت اهلل كاسطة ُب تبليغ الرسالة، كهم الرسل من اؼببلئكة كالبشر فهم كاسطة بُت الّناس كالرب ُب 
تبليغ شرع اهلل تعاذل، كمن أنكر هذه الواسطة فقد كفر بإصباع العلماء، فمن قاؿ ال حاجة إليّنا باؼببلئكة كالرسل الذين 
يأتوف بشرع اهلل كبن نتصل باهلل بدكهنم كما تقوله الصوفية أهنم يأخذكف عن اهلل مباشرة ببل كاسطة فهذا كفر باإلصباع 

. ألهنم أنكركا أف شرع اهلل يأٌب بواسطة اؼببلئكة كالرسل كقالوا كبن نأٌب به مباشرة من دكف كاسطة
ًة : " كاغبق أنّنا ال نعرؼ ما جاء عن اهلل تعاذل إال بواسطة الرسل من اؼببلئكة كالبشر قاؿ تعاذل ًئكى الَلهي يىٍصطىًفي ًمنى اٍلمىبلى

.  فهؤالء الذين اصطفى اهلل هم كاسطة بيّنّنا كبُت اهلل ُب تبليغ الرسالة[75: اغبّج]" ريسيبلن كىًمنى الَّناًس 
فبا أصبع عليه صبيع أهل اؼبلل من اؼبسلمُت كاليهود كالّنصارل، إثبات الوسائط بُت اهلل : " قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية

ًئكىًة ريسيبلن كىًمنى الَّناًس : " كبُت عباده، كهم الرسل الذين بلغوا عن اهلل أمره كخربه، قاؿ تعاذل : اغبّج]" الَلهي يىٍصطىًفي ًمنى اٍلمىبلى

. [ بتصرؼ 1/122انظر ؾبموع الفتاكل  ]"  كمن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإصباع أهل اؼبلل [75
. دبعٌت الطلب كاؼبعاكنة كاإلعاذة كطلب الغوث كالشفاعة: القسم الثاين* 

كأف هبعل العبد له كاسطة بيّنه كبُت اهلل فيطلبه دبا ال يقدر عليه إال اهلل كطلب الرضبة كاؼبغفرة كدخوؿ اعبّنة كطلب الشفاء 
كالرزؽ من غَت اهلل، كطلب الشفاعة من األموات فكل هذا من الشرؾ األكرب كمن أثبت هذه الواسطة فقد كفر بإصباع 

كىمىٍن أىضىُل فبَن يىٍدعيو ًمن ديكًف الَلًه مىن اَل يىٍستىًجيبي : " العلماء كهي اؼبقصودة ُب قوؿ اؼبصّنف ُب هذا الّناقض، قاؿ تعاذل
اء كىكىانيوا ًبًعبىادىهًتًٍم كىاًفرًينى * لىهي ًإذلى يىوـً اٍلًقيىامىًة كىهيٍم عىن ديعىائًًهٍم غىاًفليوفى   [6-5: األحقاؼ]" كىًإذىا حيًشرى الَّناسي كىانيوا ؽبىيٍم أىٍعدى

ليغى فىاهي كىمىا هيوى : " كقاؿ تعاذل َفٍيًه ًإذلى اٍلمىاء لًيىبػٍ لىهي دىٍعوىةي اغبٍىْق كىاَلًذينى يىٍدعيوفى ًمن ديكنًًه الى يىٍستىًجيبيوفى ؽبىيم ًبشىٍيءو ًإالَ كىبىاًسًط كى
. [14: الرعد]" بًبىالًًغًه كىمىا ديعىاء اٍلكىاًفرًينى ًإالَ ُب ضىبلىؿو 

فمن جعل اؼببلئكة كاألنبياء كسائط يدعوهم، كيتوكل عليهم، كيسأؽبم جلب اؼبّنافع كدفع اؼبضار، مثل : " قاؿ ابن تيمية
انظر ؾبموع  ]". أف يسأؽبم غفراف الذنوب، كهداية القلوب كتفريّج الكركب، كسد الفاقات، فهو كافر بإصباع اؼبسلمُت 

 [. 1/124الفتاكل 
ػ  : كملخص اؼبقصود بالوسائط أهنا على قسمُت
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أ ػ كسائط من أنكرها فهو كافر بإصباع اؼبسلمُت، كهي الوسائط اليت دبعٌت تبليغ الرسالة، كهي أف ذبعل بيّنك كبُت اهلل 

. كاسطة ُب تبليغ الرسالة، كهم الرسل من اؼببلئكة كالبشر، كما سبق بيانه
ب ػ كسائط من أثبتها فهو كافر بإصباع اؼبسلمُت، كهي الوسائط من اؼبخلوقُت اليت هبعلها بعض الّناس بيّنهم كبُت اهلل 

. فيسألوهنم الشفاعة كيتوكلوف عليهم كيدعوهنم كهي مراد اؼبصّنف رضبه اهلل كهذا كفر بإصباع اؼبسلمُت
. من جعل بيّنه كبُت اهلل كسائط ال يعبدها كإمبا جعلها أسبابان تقربه إذل اهلل: اؼبسألة الرابعة

كالذم يتخذ الوسائط ال يدعوها كال يعبدها كال يذبح ؽبا كال يّنذر ؽبا كال يصرؼ ؽبا أم نوع من أنواع العبادة فهو ليس 
 بل يعتقد أف العبادة هلل كال يعبد إال اهلل لكّنه [3: الزمر]" مىا نػىٍعبيديهيٍم ًإاَل لًيػيقىرْبيونىا ًإذلى الَلًه زيٍلفىى : " كالذين قاؿ اهلل عّنهم

يتخذ الوسائط على أهنا سبب تقربه إذل اهلل بزعمه فيطلب من اؼبيت عّند قربه أف يدعو له فهل هذا ييعُد شركان أكرب؟ 
. أنه ييعُد من الشرؾ األكرب: القوؿ األكؿ
أنه ال ييعُد من الشرؾ األكرب بل هو كسيلة إليه كهي كساطة بدعَية، كأصحاب هذا القوؿ دل هبعلوها من : كالقوؿ الثاين

الشرؾ األكرب ألف طلب الدعاء من اآلخرين ليس خاصان باهلل كسبق أف ُب تعريف الشرؾ األكرب أنه مساكاة غَت اهلل باهلل 
أف طلب الدعاء من اآلخرين ليس خاصان باهلل، ألنه هبوز طلبه من اغبي كلو كاف : ُب شيء من خصائص اهلل، فقالوا

خاصان باهلل ؼبا جاز طلبه من اغبي لكونه خاصان باهلل، فطلبه الدعاء من اؼبيت ليس شركان أكرب على هذا القوؿ كاختاره ابن 
. باز رضبه اهلل

عّند قوؿ مالك الدار ػ ككاف خازف عمر ػ أصاب الّناس  ( 2/575 )قاؿ الشيخ عبدالعزيز بن باز ُب تعليقه على الفتح 
فأٌب الرجل ُب . يا رسوؿ اهلل استسق ألمتك فإهنم قد هلكوا:  فقاؿقحط ُب زمن عمر فجاء رجل إذل قرب رسوؿ اهلل 

كأف ما فعله هذا الرجل مّنكر ككسيلة إذل الشرؾ، : " اغبديث قاؿ ابن باز رضبه اهلل...... " ائت عمر: " اؼبّناـ فقيل له
". بل قد جعله بعض أهل العلم من أنواع الشرؾ 

سؤاؿ حي ؼبيت حبضرة قربه بأف يدعو اهلل له، مثل : " ( 250 )كقاؿ الشيخ بكر أبو زيد ُب كتابه تصحيح الدعاء ص 
أسألك أف تدعو اهلل رل بكذا ككذا، فهذا ال ىبتلف : أك. يا فبلف ادع اهلل رل بكذا ككذا: قوؿ عباد القبور ـباطبُت ؽبا

اؼبسلموف بأهنا كساطة بدعية، ككسيلة مفضية إذل الشرؾ، كدعاء األموات من دكف اهلل، كصرؼ القلوب عن اهلل تعاذل، 
لكن هذا الّنوع يكوف شركان أكرب ُب حاؿ ما إذا أراد الداعي من صاحب القرب الشفاعة كالوساطة الشركية على حد عمل 

. أ ػ هػ [3: الزمر]" مىا نػىٍعبيديهيٍم ًإاَل لًيػيقىرْبيونىا ًإذلى الَلًه زيٍلفىى " اؼبشركُت 
إال أف كثَتان فبن يّنتسب إذل اإلسبلـ اليـو فبن هبعلوف كسائط بيّنهم كبُت اهلل ال هبعلوهنا ؾبرد كسائط بل يعبدكهنا كيّنذركف 
كيذحبوف ؽبا كيتربكوف بًتأا كأعتأا كوبجوف إليها ُب أكقات معيّنة كيعكفوف عّندها، كيأتوف بقطعاف األنعاـ فيذحبوهنا ُب 
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ساحات األضرحة يتقربوف ٔا إذل أصحاب األضرحة بزعمهم أهنم يقربوهنم إذل اهلل ككل هذا شرؾ أكرب ىبرج صاحبه من 

إف من كاف قبلكم كانوا : "  كما جاء ُب صحيح مسلم من حديث جّندباؼبلة كقد كقع هؤالء فيما حٌذر مّنه الّنيب 
فوقع هؤالء دبا كقع فيه " يتخذكف قبور أنبيائهم كصاغبيهم مساجد أال فبل تتخذكا القبور مساجد، فإين أهناكم عن ذلك 

اليهود كالّنصارل من قبل من البّناء على القبور ككاف هذا فبّنوعان ُب الصدر األكؿ من هذه األمة ُب عصر القركف اؼبفضلة 
حىت جاءت دكلة الفاطميُت الشيعة، كاستولوا على مصر كغَتها من الببلد فبّنوا اؼبشاهد على القبور ُب مصر كغَتها، ٍب 

تكاثرت األضرحة ُب ببلد اؼبسلمُت بسبب هؤالء الشيعة قبحهم اهلل فهم أكؿ من بٌت على القبور كما قاؿ شيخ اإلسبلـ 
 .ابن تيمية

ها: اؼبسألة اػبامسة ُي .  شبهة كرُد
 يدعوهنم كيتوكلوف عليهم كيطلبوف مّنهم الشفاعة ؽبم شبهة يرددكهنا كهؤالء الذين يتخذكف كسائط بيّنهم كبُت اهلل 

كيتمسكوف ٔا مستدلُت ٔا على اعتقادهم اػباطئ، كمن أبرز شبههم العريضة اليت يتشبثوف ٔا ما جاء ُب صحيح 
اللهم :  كاف إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد اؼبطلب فقاؿأف عمر بن اػبطاب : " البخارم عن أنس بن مالك

ففهموا من هذا اغبديث أف عمر بن " فييٍسقىوف : إنا كّنا نتوسل إليك بّنبيّنا فتسقيّنا كإنا نتوسل إليك بعم نبيّنا فأسقّنا قاؿ
 كهذا يدؿ على أف ازباذ الوسائط جائز بدليل اػبطاب توسل بالعباس بن عبد اؼبطلب كجعله كاسطة بيّنه كبُت اهلل 

.  توسل عمر جباه كمكانة العباس عّند اهلل سبحانه كتعاذل
ػ  : كالرد على هذه الشبهة من كجوه عدة

إف من القواعد اؼبهمة ُب تفسَت الشريعة اإلسبلمية أف الّنصوص الشرعية يفسر بعضها بعضا كإذا نظرنا إذل توسل : األكؿ
عمر بالعباس قبد أنّنا أماـ أحد معّنيُت إما أف يكوف عمر توسل جباه العباس كمكانته عّند اهلل سبحانه كما فهمه 

أصحاب هذه الشبهة كإما أف يكوف أف اؼبعٌت أف عمر توسل بدعاء العباس بن عبد اؼبطلب كهو االعتقاد الصحيح كما 
 فأم اؼبعّنيُت أقرب حيّنما أجدبوا سيأٌب، كبالّنظر إذل ما جاءت به السّنة من بياف طريقة توسل الصحابة بالّنيب 

أـ أهنم كانوا يطلبوف [اللهم بّنبيك ؿبمد كحرمته عّندؾ كمكانته لديك أسقّنا الغيث  ]:كقحطوا هل كانوا يدعوف كيقولوف
مّنه الدعاء بّنزكؿ الغيث كزكاؿ القحط؟فبا ال شك فيه أف اؼبعٌت األكؿ ليس له كجود إطبلقان ُب السّنة الّنبوية كال ُب عمل 

. الصحابة رضواف اهلل عليهم
 كيطلبوف مّنه أف كأما اؼبعٌت الثاين فكتب السّنة مستفيضة به كاألحاديث الواردة الثابتة كثَتة أيضان فإهنم يأتوف إذل الّنيب 

 كهو يدعو ؽبم كمن ذلك ما جاء ُب الصحيحُت من حديث أنس ُب قصة األعرايب الذم قاـ كعرض على الّنيب 
 فسقوا فدعا ؽبم الّنيب " يا رسوؿ اهلل هلك اؼباؿ كجاع العياؿ كانقطعت السبل فادع اهلل لّنا : " ىبطب اعبمعة كقاؿ
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فدعا " رسوؿ اهلل هتدـ البّناء كهلكت اؼبواشي كغرؽ اؼباؿ فادع اهلل لّنا " فلما كانت اعبمعة األخرل جاءه أعرايب كقاؿ 

شكا : حيث قالت- رضي اهلل عّنها–  بإمساؾ السماء، كمن ذلك أيضان ما جاء ُب السّنن عن عائشة ؽبم الّنيب 
 فهذه ٍب دعا ؽبم الّنيب " الّناس إذل رسوؿ اهلل قحوط اؼبطر فأمر دبّنرب فوضع له ُب اؼبصلى ككعد الّناس يومان ىبرجوف فيه 

: األحاديث كغَتها تدؿ على أف هدم الصحابة ُب توسلهم إمبا هو طلب الدعاء ؽبم كيشهد لذلك أيضان قوؿ اهلل تعاذل
.  [64: الّنساء]" كىلىٍو أىنَػهيٍم ًإذ ظَلىميواٍ أىنفيسىهيٍم جىآؤيكؾى فىاٍستػىٍغفىريكاٍ الٌلهى كىاٍستػىٍغفىرى ؽبىيمي الَرسيوؿي لىوىجىديكاٍ الٌلهى تػىَوابان َرًحيمان " 

  اؼبذكور كقصده إذ نقلت دعاء العباس لقد فسرت بعض ركايات اغبديث الصحيحة كبلـ عمر بن اػبطاب  : الثاين
 استجابة ألمر عمر قد بُت الزبَت بن بكار : "  فمن ذلك ما نقله اغبافظ العسقبلين رضبه اهلل ُب الفتح حيث قاؿ
صفة ما دعا به العباس ُب هذه الواقعة كالوقت الذم كقع فيه ذلك فأخرج بإسّناد له أف العباس ؼبا  [األنساب  ]ُب 

اللهم إنه دل يّنزؿ ببلء إال بذنب كدل يكشف إال بتوبة كقد توجه القـو يب إليك ؼبكاين من نبيك : " استسقى به عمر قاؿ
فأرخت السماء مثل اعبباؿ حىت أخصبت األرض : قاؿ" كهذه أيديّنا إليك بالذنوب كنواصيّنا إليك بالتوبة فاسقّنا الغيث 

"  كعاش الّناس 
:  ُب هذا اغبديث: قاؿ األلباين

  ال بذاته كما بيّنه الزبَت بن بكار كغَته كُب هذا رٌد كاضح على الذين يزعموف أف توسل التوسل بدعاء العباس : أكالن 
. عمر كاف بذات العباس ال بدعائه إذ لو كاف األمر كذلك ؼبا كاف شبة حاجة ليقـو العباس فيدعو بعد عمر دعاء جديدا

 ُب حياته كأنه ُب هذه اغبادثة توسل بعمه العباس كفبا الشك فيه أف أف عمر صرح بأهنم كانوا يتوسلوف بّنبيّنا : ثانيان 
 إمبا كاف  كتوسلهم بالعباس كإذا تبُت للقارئ ػ فبا يأٌب ػ أف توسلهم به توسلهم بالرسوؿ : التوسلُت من نوع كاحد

أما .  فتكوف الّنتيجة أف توسلهم بالعباس إمبا كاف توسبلن بدعائه أيضان بضركرة أف التوسلُت من نوع كاحدتوسبلن بدعائه 
 إمبا كاف توسبلن بدعائه فالدليل على ذلك صريح ركاية اإلظباعيلي ُب مستخرجه على الصحيح ؽبذا أف توسلهم به 
.... "  استسقوا به فيستسقي ؽبم فيسقوف فلما كاف ُب إمارة عمركانوا إذا قحطوا على عهد الّنيب : " اغبديث بلفظ

 كاف يطلب ؽبم السقيا من اهلل صريح ُب أنه " فيستسقي ؽبم : " فقوله ( 2/399 )فذكر اغبديث نقلته من الفتح 
: قاؿماالستسقاء استفعاؿ من طلب السقيا أم إنزاؿ الغيث على الببلد كالعباد : " البن األثَت (الّنهاية  )تعاذل ففي 

إذا تبُت هذا فقوله " سقى اهلل عباده الغيث كأسقاهم كاالسم السقيا بالضم كاستسقيت فبلنان إذا طلبت مّنه أف يسقيك 
أم بدعائه فبل يبكن " كّنا نتوسل إليك بّنبيّنا " أم بدعائه ككذلك قوله ُب الركاية األكذل " استسقوا به : " ُب هذه الركاية

: كيؤيده. أف يفهم من ؾبموع ركاية اغبديث إال هذا
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 ٔذا اؼبعٌت ألف هذا لو كاف توسل عمر إمبا هو بذات العباس أك جاهه عّند اهلل تعاذل ؼبا ترؾ عمر التوسل به :  ثالثان 

  كالصحابة  أكرب دليل على أف عمر  فبكن لو كاف مشركعان فعدكؿ عمر عن هذا إذل التوسل بدعاء العباس 
مسألة التوسل  ]. أ ػ هػ"  كعلى هذا جرل عمل السلف من بعدهم الذين كانوا معه كانوا ال يركف التوسل بذاته 

.  [للشيخ األلباين بتصرؼ يسَت 
ػ : كملخص الكبلـ أف الرد على هذه الشبهة من كجوه

 ك يطلبوا مّنه الدعاء  حُت يصيبهم القحط كسبسك السماء أف يذهبوا إليه أف الثابت عن الصحابة مع الّنيب - 1
 كهو ىبطب فطلب مّنه الدعاء ككذلك كما ُب الصحيحُت من حديث أنس ُب قصة األعرايب الذم دخل على الّنيب 

 ال جباهه ككذلك هو اؼبقصود بالتوسل بالعباس فإنه توسل عّند أيب داكد، فهم يتوسلوف بدعاء الّنيب عائشة حديث 
 كتوسلهم بالعباس كفبا الشك فيه أف التوسلُت من نوع بدعائه ال جباهه ألف عمر ذكر ُب اغبديث توسلهم بالّنيب 

 إمبا كاف بدعائه فبل بد أف يكوف اؼبقصود بتوسلهم بالعباس توسل بدعائه ال جباهه كاحد كإذا ثبت أف توسلهم بالّنيب 
. كمكانته

بيّنت الركايات األخرل اؼبقصود بتوسل عمر بالعباس حيث فسرت ذلك كنقلت دعاء العباس استجابة لعمر حُت - 2
. طلبه فبا يدؿ أنه طلب الدعاء مّنه كما ذكر ذلك اغبافظ بن حجر ُب فتح البارم

أف عمر بن اػبطاب كاف إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد : "   هوأف لفظ اغبديث كما ُب قوؿ أنس  - 3
. كلفظ االستسقاء يدؿ على طلب السقيا من اهلل فهذا يدؿ على أف اؼبقصود به الدعاء.... " اؼبطلب

 ٔذا اؼبعٌت كعدكؿ عمر عن التوسل لو كاف توسل عمر إمبا هو بذات العباس كجاهه ؼبا ترؾ عمر التوسل بالّنيب - 4
 كعلى هذا جرل  إذل التوسل بدعاء العباس دليل على أف عمر كالصحابة ال يركف التوسل بذات الّنيب بذات الّنيب 

. عمل السلف من بعدهم
. [ يدعوهم كيسأؽبم الشفاعة ]: قوؿ اؼبصّنف

. الشفاعة كما يتعلق ٔا: اؼبسألة السادسة
. اسم من شفع يشفع إذا جعل الشيء اثّنُت، كالشفع ضد الوتر: الشفاعة لغة
. التوسط للغَت جبلب مّنفعة أك دفع مضرة: كاصطبلحان 

ػ : كطلب اؼبغفرة كالتجاكز عن الذنوب كهي على نوعُت: كمقصود اؼبؤلف هّنا الشفاعة اؼبتعلقة باآلخرة
ػ :  كتكوف كذلك ألناس معيّنُت يشفع ؽبم،كهي ثبلثة أقساـالشفاعة اػباصة،كهي اليت تكوف للرسوؿ : الّنوع األكؿ

. الشفاعة الكربل: األكذل
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نفسي  ):  ؿباسبة العباد فيأٌب الّناس إذل األنبياء ككل كاحد مّنهم يقوؿ كذلك عّندما يؤخر اهلل كهي خاصة بالّنيب 

، كعلى صبيع األنبياء أزكى الصبلة كأًب التسليم، فيقـو حىت تصل إذل نبيّنا ؿبمد  (نفسي نفسي اذهبوا إذل غَتم 
. فيشفع للّناس عّند ربه 

   اؼبتفق عليه الطويل كساؽ فيه حاؿ الّناس كإتياهنم األنبياء حىت يأتوف ؿبمدان حديث أيب هريرة  : كيدؿ على ذلك
. فيشفع ؽبم بعدما يقع ساجدان ربت العرش

يا فبلف اشفع، حىت تّنتهي : أف الّناس يصَتكف يـو القيامة جيثان، كل أمة تتبع نبيها، يقولوف: " كأيضان ركل ابن عمر 
. ركاه البخارم"  فذلك يـو يبعثه اهلل اؼبقاـ احملمود الشفاعة إذل الّنيب 

. الشفاعة ألهل اعبّنة ُب دخوؿ اعبّنة: الثانية
آٌب باب اعبّنة يـو القيامة فاستفتح فيقوؿ : " قاؿ رسوؿ اهلل :  قاؿحديث أنس بن مالك : كيدؿ على هذا

. ركاه مسلم" بك أمرت ال أفتح ألحد قبلك : ؿبمد، فيقوؿ: من أنت؟ فأقوؿ: اػبازف
. شفاعة الرسوؿ لعمه أيب طالب: الثالثة

لعله تّنفعه شفاعيت : "  ذيكر عّنده عمه أبو طالب فقاؿ أف رسوؿ اهلل حديث أيب سعيد اػبدرم : كيدؿ على هذا
" يـو القيامة، فيجعل ُب ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي مّنه دماغه 

متفق عليه، فالشفاعة له أف ىبفف عّنه العذاب ال أف ىبرج من " كلوال أنا لكاف ُب الدرؾ األسفل من الّنار : " كُب ركاية
. الّنار ألنه مات كافران 

. الشفاعة العامة: الّنوع الثاين
ػ :  كعبميع اؼبؤمّنُت، كهي طبسة أقساـكهي تكوف للرسوؿ 

. الشفاعة ألناس من أهل اإليباف قد استحقوا اعبّنة أف يزدادكا رفعة كدرجات ُب اعبّنة: األكذل
ركاه " اللهم اغفر أليب سلمة كارفع درجته ُب اؼبهديُت : "  أنه دعا أليب سلمة فقاؿما ثبت عن الّنيب : مثاؿ ذلك

. مسلم، كقد يستدؿ ؽبذه الشفاعة ما سيأٌب ُب أدلة القسم الثاين
. الشفاعة ألناس قد استحقوا الّنار ُب أف ال يدخلوها: الثانية

ما من : " قاؿ رسوؿ اهلل : قاؿ- رضي اهلل عّنهما– دبا جاء ُب صحيح مسلم من حديث ابن عباس : كقد يستدؿ ؽبا
". رجل مسلم يبوت فيقـو على جّنازته أربعوف رجبلن ال يشركوف باهلل شيئان إال شفعهم اهلل فيه 

أف هذا اغبديث عاـ يدخل فيه كل رجل صٌلى عليه هذا العدد ٔذه الصفة كيدخل ُب هذا العمـو من : ككجه الداللة
. استوجب الّنار فلم يدخلها لشفاعة هؤالء اؼبؤمّنُت
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. الشفاعة ألناس قد دخلوا الّنار أف ىبرجوا مّنها: الثالثة

فو الذم نفسي بيده ما مّنكم : "  قاؿما جاء ُب صحيح مسلم من حديث أيب سعيد اػبدرم أف الّنيب : كيدؿ عليها
ربّنا كانوا : من أحد بأشد مّناشدة هلل ُب استقصاء اغبق من اؼبؤمّنُت هلل يـو القيامة إلخواهنم الذين ُب الّنار، يقولوف

فيقوؿ ... أخرجوا من عرفتم، فتحـر صورهم على الّنار فيخرجوف خلقان كثَتان : فيقاؿ ؽبم. يصوموف معّنا كيصلوف كوبجوف
شفعت اؼببلئكة كشفع الّنبيوف كشفع اؼبؤمّنوف كدل يبق إال أرحم الراضبُت، فيقبض قبضة من الّنار فيخرج : اهلل عز كجل

.    ركاه مسلم" مّنها قومان دل يعملوا خَتان قط 
، فيدخلوف اعبّنة ىبرج قـو من الّنار بشفاعة ؿبمد : "  قاؿحبديث عمراف بن حصُت أف الّنيب : كأيضان يستدؿ ؽبا

. ركاه البخارم" يٌسموف اعبهّنميُت 
الشفاعة ُب قـو تساكت حسّناهتم مع سيئاهتم حىت يدخلوا اعبّنة، كقد يستدؿ ؽبذه الشفاعة حبديث ابن عباس : الرابعة

. عّند مسلم كسبق ُب الشفاعة الثانية
. الشفاعة ُب دخوؿ من ال حساب عليهم اعبّنة من الباب األيبن: اػبامسة

 يومان بلحم فرفع إليه الذراع ككانت تعجبه ػ فذكر اغبديث إذل أف أٌب رسوؿ اهلل : حديث أيب هريرة قاؿ: كيدؿ عليها
فيقاؿ يا ؿبمد أدخل اعبّنة من أمتك من ال حساب عليهم من الباب األيبن من أبواب اعبّنة كهم شركاء الّناس " قاؿ ػ 

. متفق عليه، كقيل أف هذه خاصة بالّنيب " فيما سول ذلك من األبواب 
. فأصبح عدد الشفاعات صبيعان شباف شفاعات

: كالّنوع الثاين من الشفاعة كهي الشفاعة العامة ؽبا من شركط
. رضا اهلل عن اؼبشفوع له- 1

ًن اٍرتىضىى : " قوله تعاذل: كيدؿ عليه . [28: األنبياء]" كىالى يىٍشفىعيوفى ًإاَل ًلمى
. رضا اهلل عن الشافع- 2

. [26: الّنجم]" ًإاَل ًمن بػىٍعًد أىف يىٍأذىفى الَلهي ًلمىن يىشىاءي كىيػىٍرضىى : " قوله تعاذل: كيدؿ عليه
. إذف اهلل للشافع أف يشفع- 3

هي ًإالَ بًًإٍذنًًه : " قوله تعاذل: كيدؿ عليه .  كأيضان اآلية السابقة. [255: البقرة]" مىن ذىا اَلًذم يىٍشفىعي ًعٍّندى
. أف ال يكوف الشافع من اللعانُت- 4

. ركاه مسلم" إف اللعانُت ال يكونوا شفعاء كال شهداء يـو القيامة : " ما ركاه مسلم عن أيب الدرداء مرفوعان : كيدؿ عليه
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أف الطلب من اؼبخلوقُت بعد كفاهتم أف يشفعوا عّند اهلل كجعلهم كاسطة : كمقصود اؼبؤلف ُب الشفاعة ُب هذا الّناقض* 

بيّنهم كبُت اهلل تعاذل ؿبـر كشرؾ، ؼبا ُب ذلك من كصفهم بصفات اػبالق سبحانه ألف من صفاته سبحانه أنه هو اغبي 
 .الذم ال يبوت

 
. األعماؿ اؼبوجبة لشفاعة الّنيب : اؼبسألة السابعة

:   خالصة من القلب (ال اله إال اهلل )قوؿ - 
ظّنّنت أف ال يسألٍت : "رسوؿ اهلل من أسعد الّناس بشفاعتك يـو القيامة قاؿ يا: قلت: عن أيب هريرة رضي اهلل عّنه قاؿ

ال اله إال ): عن هذا اغبديث أحد أكؿ مّنك ؼبا رأيت حرصك على اغبديث، أسعد الّناس بشفاعيت يـو القيامة من قاؿ
. ركاه البخارم" خالصان من قلبه (اهلل
: قوؿ الذكر الوارد بعد األذاف- 

من قاؿ حُت يسمع الّنداء اللهم رب هذه الدعوة التامة كالصبلة : "قاؿ رسوؿ اهلل : عن جابر رضي اهلل عّنه قاؿ
. ركاه البخارم"القائمة آت ؿبمدان الوسيلة كالفضيلة كابعثه مقامان ؿبمودان الذم كعدته، إال حلت له الشفاعة 

: الصرب على جدب اؼبديّنة ك ألكاءها- 
ال يثبت أحد على ألكاء اؼبديّنة كجدٔا إال كّنتي له : " قاؿ رسوؿ اهلل : عن سعد بن أيب كقاص رضي اهلل عّنه قاؿ

 .ركاه مسلم" شفيعان أك شهيدان يـو القيامة
: اؼبوت ُب اؼبديّنة- 

" من استطاع أف يبوت باؼبديّنة فليمت ٔا فإين أشفع ؼبن يبوت ٔا: "  قاؿعن ابن عمر رضي اهلل عّنهما أف رسوؿ اهلل 
. ركاه أضبد كالًتمذم كابن ماجه كصححه األلباين

م فالشهيد مثبلن يشفع ُب سبعُت من  يشفع الّنبيوف كاؼببلئكة كالشهداء كالصاغبوف على قدر مراتبهم كمقاماهتم عّند ٔر
. أهل بيته كما كرد عّند أيب داكد كابن حباف

 
 

. الشفاعة اؼبتعلقة بالدنيا: اؼبسألة الثامّنة
. كهي اليت بوسع العباد القياـ ٔا كطلب ماؿ أك نكاح أك أم مّنفعة
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كأما التشفع باؼبخلوؽ، فبل خبلؼ بُت اؼبسلمُت أنه هبوز كطلب الشفاعة من اؼبخلوقُت فيما يقدركف : " قاؿ الشوكاين

 [. 16ص: انظر الدر الّنضيد ]" عليه من أمور الدنيا 
كما هو اؼبصطلح الشائع عّند الّناس اليـو فإهنا البد ؽبا  (كاسطة  )كهذه الشفاعة ُب أمور الدنيا سواءن ظبيت شفاعة أك 

ػ  : من شرطُت
. أف تكوف ُب شيء مباح: الشرط األكؿ

. [2: اؼبائدة]" كىتػىعىاكىنيواٍ عىلىى اٍلرْب كىالتَػٍقوىل : " قوله تعاذل: كيدؿ على ذلك
. [2: اؼبائدة]" كىالى تػىعىاكىنيواٍ عىلىى اإًلٍبًٍ كىاٍلعيٍدكىاًف : " أما إذا كانت ُب شيء ؿبـر فإف هذه الشفاعة ال ذبوز لقوله تعاذل

كأف يشفع شخص آلخر كجب عليه حٌد من حدكد اهلل أف ال يقاـ عليه اغبد فيتوسط له عّند القاضي أك : مثاؿ ذلك
من يكلم فيها رسوؿ اهلل كمن : أف قريشان أنبتهم اؼبرأة اؼبخزكمية اليت سرقت فقالوا: " السلطاف، كُب اغبديث عن عائشة

يا : أتشفع ُب حٌد من حدكد اهلل؟ ٍب قاـ فخطب فقاؿ: هبًتئ عليه إال أسامة حب رسوؿ اهلل؟ فكلم رسوؿ اهلل فقاؿ
أيها الّناس إمبا ضل من كاف قبلكم أهنم كانوا إذا سرؽ الشريف تركوه، كإذا سرؽ الضعيف فيهم أقاموا عليه اغبد، كأًن اهلل 

. ركاه البخارم" لو أف فاطمة بّنت ؿبمد سرقت لقطع ؿبمد يدها 
. أف ال يكوف فيها تعٌد كذباكز كظلم ألناس آخرين: الشرط الثاين

" اشفعوا فتؤجركا كليقض اهلل على لساف رسوله ما شاء : " فإذا ربقق الشرطاف فالسّنة أف يشفع اإلنساف ألخيه لقوله 
. ركاه البخارم

أما إذا كانت الشفاعة الدنيوية فيها هضم غبقوؽ أناس آخرين كتعٌد عليهم فإف هذا من الظلم كتكوف هذه الشفاعة ؿبرمة 
 .  لعمـو األدلة اليت ربذر من الظلم كهضم حقوؽ اآلخرين كهي كثَتة مستفيضة

 
ػ  : الشفاعة ُب الكتاب كالسّنة تّنقسم إذل قسمُت: اؼبسألة التاسعة

. شفاعة مّنفية: األكذل
. كهي اليت تيطلب من غَت اهلل فيما ال يقدر عليه إال اهلل، كهي شفاعة مردكدة نفاها اهلل كأبطلها

ا تىّنفىعيهيٍم شىفىاعىةي الَشاًفًعُتى : " قوله تعاذل: كيدؿ على ذلك . [48: اؼبٌدثر]" فىمى
ا لىّنىا ًمن شىاًفًعُتى : " كقوله تعاذل يمو * فىمى  [.101-100: الشعراء]" كىالى صىًديقو ضبًى

. شفاعة مثبتة: الثانية
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كهي اليت تيطلب من اهلل كحده، كهي اليت أذف اهلل فيها كهي ألهل اإليباف كالتوحيد خاصة، كهي شفاعة مقبولة بالشركط 

. السابقة ُب شركط الشفاعة العامة كقد سبقت بأدلتها فلًتاجع
. [ يدعوهم كيسأؽبم الشفاعة كيتوكل عليهم ]: قاؿ اؼبصّنف

. التوكل: اؼبسألة العاشرة
:   تعريفه

. إظهار العجز كاالعتماد على الغَت: التوكل لغة
. هو االعتماد على اهلل سبحانه كتعاذل ُب حصوؿ اؼبطلوب كدفع اؼبكركه مع الثقة به كفعل األسباب اؼبأذكف فيها: كشرعان 

. كعلى هذا التعريف
ػ فمن جعل أكثر اعتماده على األسباب نقص توكله على اهلل، كيكوف قادحان ُب كفاية اهلل، فكأنه جعل السبب كحده 

. هو العمدة فيما يصبوا إليه من حصوؿ اؼبطلوب كزكاؿ اؼبكركه
ػ كمن جعل أكثر اعتماده على اهلل ملغيان لؤلسباب فقد طعن ُب حكمة اهلل، ألف اهلل جعل لكل شيء سببا، فمن اعتمد 

انظر القوؿ اؼبفيد لشيخّنا  ]. على اهلل اعتمادان ؾبردان كاف قادحان ُب حكمة اهلل، ألف اهلل حكيم يربط األسباب دبسبباهتا
 [. 2/228ابن عثيمُت 

 
كمع علم اؼبؤمن أف اهلل رب كل شيء كمليكه، فإنه ال : " ( 1/137 )قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب ؾبموع الفتاكل

اًء ًمن َماء : " يّنكر ما خلقه اهلل من األسباب، كما جعل اؼبطر سببان إلنبات الّنبات، قاؿ تعاذل كىمىا أىنزىؿى الٌلهي ًمنى الَسمى
، ككما جعل الشمس كالقمر سببان ؼبا ىبلقه ٔما، ككما [164: البقرة]" فىأىٍحيىا بًًه األٍرضى بػىٍعدى مىٍوهًتىا كىبىَث ًفيهىا ًمن كيْل دىآبَةو 

جعل الشفاعة كالدعاء سببان ؼبا يقضيه بذلك، مثل صبلة اؼبؤمّنُت على جّنازة اؼبيت، فإف ذلك من األسباب اليت يرضبه اهلل 
:  ٔا، كيثيب عليها اؼبصلُت عليه، لكن يّنبغي أف يعرؼ ُب األسباب ثبلثة أمور

أف السبب اؼبعُت ال يستقل باؼبطلوب، بل البد معه من أسباب أخر، كمع هذا فلها موانع، فإف دل يكمل اهلل : أحدنبا
األسباب، كيدفع اؼبوانع دل وبصل اؼبقصود، كهو سبحانه ما شاء كاف كإف دل يشأ الّناس، كما شاء الّناس ال يكوف إال أف 

. يشاء اهلل
أنه ال هبوز أف يعتقد أف الشيء سبب إال بعلم، فمن أثبت شيئان سببان ببل علم أك ىبالف الشرع كاف مبطبلن، مثل : الثاين

:  أنه هنى عن الّنذر، كقاؿمن يظن أف الّنذر سبب ُب دفع الببلء كحصوؿ الّنعماء، كقد ثبت ُب الصحيحُت عن الّنيب 
". إنه ال يأٌب خبَت، كإمبا يستخرج به من البخيل " 
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أف األعماؿ الديّنية ال هبوز أف يتخذ مّنها شيء سببان، إال أف تكوف مشركعة؛ فإف العبادات مبّناها على : الثالث

التوقيف، فبل هبوز لئلنساف أف يشرؾ باهلل فيدعو غَته، كإف ظن أف ذلك سبب ُب حصوؿ بعض أغراضه، ككذلك ال 
ييعبد اهلل بالبدع اؼبخالفة للشريعة، كإف ظن ذلك، فإف الشياطُت قد تعُت اإلنساف على بعض مقاصده إذا أشرؾ، كقد 

وبصل بالكفر كالفسوؽ كالعصياف بعض أغراض اإلنساف، فبل وبل له ذلك إذ اؼبفسدة اغباصلة بذلك أعظم من اؼبصلحة 
 بيعث بتحصيل اؼبصاحل كتكميلها كتعطيل اؼبفاسد كتقليلها، فما أمر اهلل به فمصلحته راجحة، اغباصلة به؛ إذ الرسوؿ 

". كما هنى عّنه فمفسدته راجحة 
فظهر أف التوكل أصل عبميع مقامات اإليباف كاإلحساف، كعبميع أعماؿ اإلسبلـ، كأف : " كقاؿ ابن القيم ُب اؼبدارج

مّنزلته مّنها كمّنزلة الرأس من اعبسد، فكما ال يقـو الرأس إال على البدف، فكذلك ال يقـو اإليباف كمقاماته إال على ساؽ 
 ".التوكل 
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: الّناقض الثالث

 .[ من دل ييكٌفر اؼبشركُت أك شك ُب كفرهم أك صحح مذهبهم كفر ]: قاؿ اإلماـ ؿبمد بن عبد الوهاب رضبه اهلل
 الشػرح

. اؼبقصود ٔذا الّناقض: اؼبسألة األكذل
 بكفره من اليهود كالّنصارل كاؼبشركُت كاؼبرتدين كغَتهم فبن جاءت األدلة ُب بياف كفره، هبب على أف من حكم اهلل 

اؼبسلم أف يقطع بكفرهم كال يشك ُب ذلك كهذا من لواـز التوحيد فبل يكفي للمسلم أف يؤمن باهلل بل البد أف يكفر 
ٍن يىٍكفيٍر بًالطَاغيوًت كىيػيٍؤًمن بًالٌلًه فػىقىًد اٍستىٍمسىكى بًاٍلعيٍركىًة : " بالطاغوت أيضان فيكفر دبا يعبد من دكف اهلل تعاذل قاؿ تعاذل فىمى

ـى ؽبىىا   فإذا آمن باهلل كحده ككفر دبا يعبد من دكف اهلل كاف على ملة التوحيد ملة إبراهيم [256: البقرة]" اٍلويثٍػقىىى الى انًفصىا
 بكفره فيكفرهم مظهران ُب ذلك حكم اهلل فيهم فإف دل يعتقد ذلك اغبّنيفية عّندها ال يشك ُب كفر من حكم اهلل 

فهو مثلهم، فمن دل يكفر اؼبشركُت أك أهل الكتاب أك شك ُب كفرهم مع كضوح حاؽبم فهو كافر باهلل كبكتابه كبرسوله 
، مرتكب ناقضان من نواقض اإلسبلـ، بإصباع اؼبسلمُت، فبل بد للمسلم أف يكفرهم كهبـز بكفرهم من غَت شك ؿبمد 

.  كهذه عقيدة، كالعقيدة ال تقبل اؼبساكمة
كؽبذا نكفر من داف بغَت ملة اؼبسلمُت من اؼبلل، أك كقف فيهم، أك : " ( 2/1071 ): (الشفا  )قاؿ القاضي عياض ُب 

شك، أك صحح مذهبهم، كإف أظهر مع ذلك اإلسبلـ، كاعتقد إبطاؿ كل مذهب سواه، فهو كافر بإظهاره ما أظهر من 
". خبلؼ ذلك 

 
. (أك صحح مذهبهم  ): اؼبسألة الثانية

سبق ُب اؼبسألة السابقة أف من دل يكفر اؼبشركُت على اختبلؼ أصّنافهم بعد أف ظهر له حاؽبم سواءن من أشرؾ مع اهلل 
ال إله إال اهلل ؿبمدان رسوؿ اهلل ألف الشرؾ : فعبد األحجار أك األشجار أك األصّناـ أك القبور كاألضرحة حىت كلو قاؿ

يبطل الشهادتُت كيفسد التوحيد كأف من كانت هذه حاؽبم هبب تكفَتهم سواءن كانوا من العرب أك العجم كسواءن كانوا 
من اليهود أك الّنصارل كأف من دل يكفر اؼبشركُت أك شك ُب كفرهم فقد كفر ألنه تساكل عّنده اإليباف كالكفر، إال أف 

أشد مّنه جرمان من صحح مذهب اؼبشركُت كاستحسن ما هم عليه من الكفر كالطغياف كهذا كافر بإصباع اؼبسلمُت 
كتصحيح مذاهب اؼبشركُت فبا عمت به البلول اليـو كطمت نسأؿ اهلل السبلمة كالعافية كما أكثر من يصحح مذاهب 

اإلسبلـ : اؼبشركُت كيدافع عّنهم خصوصان اليهود كالّنصارل كالدعاكل القائمة اليـو اليت تّنادم بوحدة األدياف الثبلثة
كاليهودية كالّنصرانية كيقولوف كلها أدياف صحيحة كأف ال عداكة بُت أهل اإلسبلـ كغَتهم من اؼبلل الكفرية، كأف من يبُت 
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هذا الّناقض للّناس كيوضحه فيه تشدد كمتسبب ُب نشر العداكة كالبغضاء بُت الشعوب كاألمم كهم بقوؽبم هذا شعاراهتم 

هذه يهدموف اإلسبلـ كيثلموهنم كهو رٌدة ككفر صريح، ككذلك الذين يّنعقوف حبرية األدياف كأف من أحب أف يتدين 
باليهودية أك الّنصرانية أك باإلسبلـ فليخًت ما شاء كهي دعوة يّنادم ٔا شرذمة خبيثة ُب كاقعّنا اليـو يقاؿ ؽبم العلمانية 

الذين يّنكركف األدياف كيعتمدكف على اغبياة اؼبادية مريدين بذلك إماتة الدين ُب الّنفوس حبجة التقريب بُت العقائد كنبذ 
اػببلؼ كتقرير اإلنسانية كهم بذلك يهدموف العقيدة، كعقيدة الوالء كالرباء على كجه اػبصوص عقيدة اغبب كالبغض ُب 

قىٍد كىانىٍت لىكيٍم أيٍسوىةه حىسىّنىةه ُب إًبٍػرىاًهيمى كىاَلًذينى مىعىهي ًإٍذ قىاليوا لًقىٍوًمًهٍم : "  قاؿ تعاذلاهلل اليت امتدح اهلل ٔا نبيّنا إبراهيم 
هي  اكىةي كىاٍلبػىٍغضىاء أىبىدان حىىَت تػيٍؤًمّنيوا بًالَلًه كىٍحدى ّنىكيمي اٍلعىدى ّنػىّنىا كىبػىيػٍ ا بػىيػٍ " إًنَا بػيرىاء ًمّنكيٍم كىفبَا تػىٍعبيديكفى ًمن ديكًف الَلًه كىفىٍرنىا ًبكيٍم كىبىدى

 [.130: البقرة]" كىمىن يػىٍرغىبي عىن ْمَلًة إًبٍػرىاًهيمى ًإالَ مىن سىًفهى نػىٍفسىهي : "  كهذه هي اغبّنيفية ملة إبراهيم [4: اؼبمتحّنة]
أف تعتقد بطبلف عبادة غَت اهلل، كتًتكها، كتبغضها، كتكفر : كصفة الكفر بالطاغوت: " قاؿ اإلماـ ؿبمد بن عبد الوهاب

". أهلها، كتعاديهم 
هو : كمن صحح مذاهب اؼبشركُت يكوف مواليان ؽبم فضبلن عن أف يكفرهم فهذا كافر بإصباع اؼبسلمُت ألف اإلسبلـ

 . االستسبلـ هلل بالتوحيد، كاالنقياد له بالطاعة، كالرباءة من الشرؾ كأهله
 

هؤالء أحسن من الوثّنيُت ألهنم أصحاب دين؟ : ف يقوؿأما حكم تفضيل بعض األدياف على بعض ؾ: اؼبسألة الثالثة
فيجب على اؼبسلم أف يعتقد كفر الكفار أيٌان كانوا، كل من أشرؾ باهلل كدعا غَت : قاؿ الشيخ صاحل الفوزاف ػ حفظه اهلل ػ

اهلل بأم نوع من أنواع الشرؾ األكرب فيجب تكفَته باغبكم عليه بالكفر كال هبوز الشك ُب كفره، كال هبوز تصحيح ما 
. هو عليه من الكفر فيقاؿ هذا صاحب دين، هذا أحسن من الوثّنيُت فالكفر ملة كاحدة

 كدل يتبعه فهو كافر مهما كاف، هذه عقيدة هبب على اؼبسلم أف يعتقدها لئبل ىبرج من من دل يؤمن دبحمد : نقوؿ
اإلسبلـ كهو ال يدرم، فيخرج من اإلسبلـ بعدـ تكفَت الكفار أك تصحيح مذهبهم، بأف يصحح ما عليه اليهود أك 

" إخوانّنا اؼبسيحيوف : هم من أصحاب األدياف بل هّناؾ من يّنتسب إذل الدعوة كيقوؿ: يصحح ما عليه الّنصارل كيقوؿ
  [.83-82انظر شرح نواقض اإلسبلـ صػ  ]أ ػ هػ، 

 
. الكفار ُب هذا الّناقض صّنفاف: اؼبسالة الرابعة

ػ : نقوؿ ملخص العمل ٔذا الّناقض أف الكفار فيه على صّنفُت



  
 
 

  

 www.alukah.net  
 
 

           

 إرباؼ األفهاـ بشرح نواقض اإلسبلـ 
 www.alukah.net  

 
أف يكوف كافران أصليان ال خبلؼ ُب كفره كاليهود كالّنصارل كالبوذيُت كغَتهم فبن دل يكن مسلمان ُب : الصّنف األكؿ

. األصل فهؤالء من دل يكفرهم أك شك ُب كفرهم أك صحح مذهبهم فهو كافر خارج من ملة اإلسبلـ بذلك
كىقىالىًت اٍليػىهيودي عيزىيٍػره اٍبني : "  ُب كتابه، قاؿ تعاذلكذلك ألف اليهود كالّنصارل كفرهم اهلل : " قاؿ شيخّنا ابن عثيمُت

* الٌلًه كىقىالىٍت الَّنصىارىل اٍلمىًسيحي اٍبني الٌلًه ذىًلكى قػىٍوؽبييم بًأىفٍػوىاًهًهٍم ييضىاًهؤيكفى قػىٍوؿى اَلًذينى كىفىريكاٍ ًمن قػىٍبلي قىاتػىلىهيمي الٌلهي أىىَن يػيٍؤفىكيوفى 
ازَبىذيكاٍ أىٍحبىارىهيٍم كىريٍهبىانػىهيٍم أىٍربىابان ْمن ديكًف الٌلًه كىاٍلمىًسيحى اٍبنى مىٍرًنىى كىمىا أيًمريكاٍ ًإالَ لًيػىٍعبيديكاٍ إًلىػهان كىاًحدان الَ إًلىػهى ًإالَ هيوى سيٍبحىانىهي عىَما 

: "  فدؿ ذلك على أهنم مشركوف، كبُت اهلل تعاذل ُب آيات أخرل ما هو صريح ُب كفرهم فقاؿ[31-30: التوبة]" ييٍشرًكيوفى 
: اؼبائدة]" َ لقىٍد كىفىرى اَلًذينى قىاليواٍ ًإَف الٌلهى ثىاًلثي ثىبلىثىةو : " كقاؿ[17: اؼبائدة]" َلقىٍد كىفىرى اَلًذينى قىآليواٍ ًإَف الٌلهى هيوى اٍلمىًسيحي اٍبني مىٍرًنىى 

، كتكذيب اله  كفر كمن شك  ككذبوه، فقد كذب اهلل  فمن أنكر كفر اليهود كالّنصارل الذين دل يؤمّنوا دبحمد [73
 [. 42انظر فتاكل كأحكاـ الداخلُت ُب اإلسبلـ ص  ]" ُب كفرهم فبل شك ُب كفره هو 

أف يكوف مسلمان ُب األصل ٍب ارتكب ناقضان ىبرجه من اإلسبلـ كهو يزعم أنه باؽو على إسبلمه، فهذا : الصّنف الثاين
ػ  : على قسمُت
أف يكوف ما ارتكبه ناقضان من الّنواقض الصروبة اليت هي ؿبل إصباع عّند أئمة اإلسبلـ كمن استهزأ بالّنيب : القسم األكؿ

ػ :  أك سٌبه أك كأف هبحد شيئان معلومان من دين اإلسبلـ بالضركرة فإف اؼبمتّنع من تكفَت هذا ال ىبلو من حالُت
أف يّنكر كوف ما كقع فيه هذا اؼبرتكب ؽبذا الّناقض ناقضان من نواقض اإلسبلـ فيقوؿ ليس بّناقض ـبالفان : اغباؿ األكذل

بذلك إصباع أئمة الدين فهذا اؼبمتّنع عن التكفَت حكمه حكم هذا اؼبرتكب ؽبذا الّناقض بعد أف تقاـ عليه اغبجة 
. كيوٌضح له اغباؿ

كقد ذكر شيخ اإلسبلـ حكم من دل يكفر اؼبشرؾ الكافر سواء كاف كافران أصليان كاليهود كالّنصارل، أك من ثبت كفره 
من شك ُب كفر هؤالء بعد معرفة قوؽبم كمعرفة دين اإلسبلـ فهو كافر كمن يشك ُب كفر : " يقيّنان كالباطّنية مثبلن فقاؿ

 [. 2/368انظر الفتاكل  ]" اليهود كالّنصارل كاؼبشركُت 
فهذا الريب : "  إال نفران قليبلن، أك أهنم فسقوا عامتهم قاؿف زعم أف الصحابة ارتدكا بعد رسوؿ اهلل ـؼ: كقاؿ أيضان 

أيضان ُب كفره، ألنه ال مكذب ؼبا نصه القرآف ُب غَت موضع من الرضى عّنهم كالثّناء عليهم، بل من يشك ُب كفر مثل 
 [.  592-591أنظر الصاـر اؼبسلوؿ صػ  ]". هذا فإف كفره متعُت 

فإف كاف : " كقاؿ الشيخ سليماف بن عبد اهلل بن ؿبمد بن عبد الوهاب فيمن ثبت كفره يقيّنان ككذلك من كاف كافران أصليان 
 على كفرهم، فإف شك بعد ذلك كتردد شاكان ُب كفرهم أك جاهبلن بكفرهم بيّنت له األدلة من كتاب اهلل كسّنة رسوله 

 [. 61انظر رسالة أكثق عرل اإليباف صػ  ]" فإنه كافر بإصباع العلماء، على من شك ُب كفر الكافر فهو كافر 
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أف يكوف هذا اؼبمتّنع من التكفَت ميًقرٌان بأف ما كقع فيه هذا اؼبرتكب للّناقض ناقضان من نواقض اإلسبلـ لكن : اغباؿ الثانية

يبّنعه من تكفَته احتماؿ كركد العذر عليه بعدـ انتفاء اؼبوانع كانطباؽ الشركط، فهذا ال يكفر إذا امتّنع عن تكفَته بسبب 
. كركد العذر

أف يكوف ما ارتكبه من الّنواقض اليت هي ؿبل خبلؼ عّند أئمة الدين كًتؾ الصبلة أك ترؾ الزكاة أك الصياـ : القسم الثاين
. أك اغبّج مثبلن فإف اؼبمتّنع عن تكفَته أك اؼبتوقف ال ييكٌفر أيضان 

من شك ُب كفرهم فقد كفر، كهل الوسوسة ُب هذا الباب من الشك؟ : اؼبسألة اػبامسة
الوسوسة باب من أبواب الشيطاف ليفسد على اؼبسلم ما هو عليه من خَت كإف أشد ما وبرص عليه الشيطاف أف يوسوس 

من : يأٌب الشيطاف أحدكم فيقوؿ: "  قاؿللعبد ُب عقيدته كلذلك جاء ُب الصحيحُت من حديث أيب هريرة أف الّنيب 
".  من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ باهلل كليّنته : خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حىت يقوؿ

 باختياره كعلمه، فالذم كفالوسوسة كحديث الّنفس ال تػيٌعد من الشك ألهنا ربدث بغَت اختيار اإلنساف كأما الشك فه
ابتلي بالوسوسة ُب هذا الباب مثبلن إذا استعاذ ككره ما خطر ُب باله كحدثته به نفسه ككسوس له الشيطاف به كاف ذلك 

. صريح اإليباف
فالوسوسة هي ما يهجم على القلب بغَت اختيار اإلنساف، فإذا : " ( 14/108 )قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب الفتاكل

". كرهه العبد كنفاه كانت كراهته صريح اإليباف 
 

ما حكم من يقوؿ إف اليهود كالّنصارل إخوانّنا ُب اإليباف؟ : اؼبسألة السادسة
من قاؿ إف اليهود كالّنصارل إخوانّنا ُب اإليباف كما يوجد ُب بعض القّنوات الفضائية فإنه يكفر بذلك، فإف كاف جاهبلن 

انظر شرح نواقض اإلسبلـ للفوزاف  صػ  ]. ٍب بُت له اغبق كأصر على ذلك فإنه يكفر أيضان، البد له من توبة إذل اهلل 
96.]  

 
ػ  : يّنبٍت على تكفَت الكفار أحكاـ كثَتة نذكر مّنها مايلي: اؼبسألة السابعة

.  هبب بغض الكفار كمعاداهتم كعدـ مواالهتم حىت كلو كانوا من أقرب الّناس إذل اؼبسلم: أكالن 
يىا أىيُػهىا اَلًذينى آمىّنيوا الى تػىَتًخذيكا عىديْكم كىعىديكَكيٍم أىٍكلًيىاء تػيٍلقيوفى إًلىٍيًهم بًاٍلمىوىَدًة كىقىٍد كىفىريكا دبىا : " قوله تعاذل: كيدؿ على ذلك

ًبيًلي كىابًٍتغىاء مىٍرضىاٌب تيًسُركفى  جىاءكيم ْمنى اغبٍىْق ىبيٍرًجيوفى الَرسيوؿى كىإًيَاكيٍم أىف تػيٍؤًمّنيوا بًالَلًه رىْبكيٍم ًإف كيّنتيٍم خىرىٍجتيٍم ًجهىادان ُب سى
قىٍد كىانىٍت لىكيٍم : " إذل أف قاؿ" إًلىٍيًهم بًاٍلمىوىَدًة كىأىنىا أىٍعلىمي دبىا أىٍخفىٍيتيٍم كىمىا أىٍعلىّنتيٍم كىمىن يػىٍفعىٍلهي ًمّنكيٍم فػىقىٍد ضىَل سىوىاء الَسًبيًل 
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ّنىكيمي  ّنػىّنىا كىبػىيػٍ ا بػىيػٍ أيٍسوىةه حىسىّنىةه ُب إًبٍػرىاًهيمى كىاَلًذينى مىعىهي ًإٍذ قىاليوا لًقىٍوًمًهٍم إًنَا بػيرىاء ًمّنكيٍم كىفبَا تػىٍعبيديكفى ًمن ديكًف الَلًه كىفىٍرنىا ًبكيٍم كىبىدى

هي  اكىةي كىاٍلبػىٍغضىاء أىبىدان حىىَت تػيٍؤًمّنيوا بًالَلًه كىٍحدى اٍلعىدى
. [4-1: اؼبمتحّنة]"

دي قػىٍومان يػيٍؤًمّنيوفى بًالَلًه كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر يػيوىاُدكفى مىٍن حىاَد الَلهى كىرىسيولىهي كىلىٍو كىانيوا آبىاءهيٍم أىٍك أىبٍػّنىاءهيٍم أىٍك : " كقوله تعاذل الى ذبًى
يبىافى كىأىيَدىهيم ًبريكحو ْمٍّنهي  ، كاآليات ُب باب اؼبواالة كاؼبعادات [22: آادلة]" ًإٍخوىانػىهيٍم أىٍك عىًشَتىتػىهيٍم أيٍكلىًئكى كىتىبى ُب قػيليؤًًمي اإٍلً

. كثَتة
ٍن يىٍكفيٍر بًالطَاغيوًت كىيػيٍؤًمن بًالٌلًه فػىقىًد اٍستىٍمسىكى بًاٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىىى : " كمّنها كما سبق قوله تعاذل . [256: البقرة]" فىمى

أف تعتقد بطبلف عبادة غَت اهلل، كتًتكها، كتبغضها، : كصفة الكفر بالطاغوت: " كسبق قوؿ اإلماـ ؿبمد بن عبد الوهاب
" كتكفر أهلها، كتعاديهم 

فبا يّنبٍت على تكفَت الكافر أنه إذا مات اؼبشرؾ كالكافر فإف اؼبسلم ال يتوذل جّنازته كال يدفن ُب مقابر اؼبسلمُت : ثانيان 
. ألف اؼبسلم ال يتوذل جّنازة الكافر فبل يغسله كال يكفّنه كال وبمل جّنازته كال يشيعها كال وبضر دفّنها

كىالى تيصىْل عىلىى أىحىدو ْمّنػٍهيم َماتى أىبىدان كىالى تػىقيٍم عىلىىى قػىرٍبًًه إًنَػهيٍم كىفىريكاٍ بًالٌلًه كىرىسيولًًه كىمىاتيواٍ : " قوله تعاذل: كيدؿ على ذلك
 [.84: التوبة]" كىهيٍم فىاًسقيوفى 

 
.  هبوز عيادة اؼبريض من الكفار من أجل دعوته لئلسبلـ:فائدة

 عاد  أف الّنيب ما جاء ُب صحيح البخارم كسّنن أيب داكد من حديث أنس بن مالك - 1: كيدؿ على ذلك
. يهوديان مريضان كدعاه إذل اإلسبلـ فأسلم اليهودم كشهد أف ال إله إال اهلل كأف ؿبمدان رسوؿ اهلل كمات على اإلسبلـ

 عاد عمه أبا طالب ُب مرض موته أف الّنيب " ما جاء ُب الصحيحُت من حديث سعيد بن اؼبسيب عن أبيه - 2
. كلكّنه رغب عن اإلسبلـ كأىب أف يبوت إال على ملة عبد اؼبطلب" يا عم قل ال إله إال اهلل : كقاؿ

 
ما جاء ُب : كيدؿ على ذلك. اؼبسلم ال يرث الكافر كالكافر ال يرث اؼبسلم، ألف اهلل قطع الصلة بيّنهما: ثالثان 

فالكفر من موانع " ال يرث اؼبسلم الكافر كال الكافر اؼبسلم : "  قاؿالصحيحُت من حديث أسامة بن زيد أف الّنيب 
. اإلرث عّند أهل العلم

.  ال هبوز أف يزٌكج الكافر من مسلمة لئبل يفتّنها ُب ديّنها كلئبل تكوف ربت سلطانه: رابعان 
 :كيدؿ على ذلك

ره ْمن ُمٍشرًكىةو كىلىٍو أىٍعجىبىٍتكيٍم :"قوله تعاذل- 1  يػٍ . [221: البقرة] "كىالى تىّنًكحيواٍ اٍلميٍشرًكىاًت حىىَت يػيٍؤًمَن كىألىمىةه ُمٍؤًمّنىةه خى
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ُلوفى : " قوله تعاذل- 2  .[10: اؼبمتحّنة]" فىًإٍف عىًلٍمتيميوهيَن ميٍؤًمّنىاتو فىبلى تػىٍرًجعيوهيَن ًإذلى اٍلكيَفاًر الى هيَن ًحّل ؽَبيٍم كىالى هيٍم وبًى
 

 أما اؼبسلم فيجوز له أف يتزكج الكتابية اليهودية كالّنصرانية بشرط أف تكوف عفيفة ُب عرضها، ألف الكافرة هّنا ربت :فائدة
سيطرة الرجل اؼبسلم فردبا تيسلم على يديه فالسلطاف هّنا للمسلم، أما إذا تزكج الكافر اؼبسلمة فهذا ال هبوز ألف السلطاف 

، فيجوز [141: الّنساء]" كىلىن هبىٍعىلى الٌلهي لًٍلكىاًفرًينى عىلىى اٍلميٍؤًمًّنُتى سىًبيبلن : "  يقوؿكالقوامة تكوف للكافر على اؼبسلمة كاهلل 
. للمسلم أف يتزكج الكتابية بشرط أف تكوف عفيفة العرض

ـي اَلًذينى أيكتيواٍ اٍلًكتىابى ًحّل َلكيٍم كىطىعىاميكيٍم ًحُل ؽَبيٍم كىاٍلميٍحصىّنىاتي ًمنى اٍلميٍؤًمّنىاًت . " قوله تعاذل: كيدؿ على ذلك كىطىعىا
، كاحملصّنات أم العفيفات، أما غَت الكتابية من ملل الكفر [5: اؼبائدة]" كىاٍلميٍحصىّنىاتي ًمنى اَلًذينى أيكتيواٍ اٍلًكتىابى ًمن قػىٍبًلكيٍم 

. األخرل كالوثّنية كاؼبرتدة ككبوها فبل هبوز ألف الّنص كرد ُب الكتابية فقط
من األحكاـ اؼبًتتبة على تكفَت الكفار كجوب اؽبجرة على اؼبسلم من ببلدهم، فاؼبسلم الذم ال يقدر على : خامسان 

 كأصحابه فراران بديّنهم، كهذا إذا كاف اؼبسلم يقدر على إظهار ديّنه هبب أف يهاجر إذل ببلد اؼبسلمُت كما هاجر الّنيب 
. اؽبجرة ألف الذم ال يستطيع اؽبجرة معذكر ُب ذلك

 :كيدؿ على ذلك
.  كهؤالء الذين تركوا اؽبجرة[97: الّنساء]" ًإَف اَلًذينى تػىوىفَاهيمي اٍلمىآلًئكىةي ظىاًلًمي أىنٍػفيًسًهٍم : " قوله تعاذل- 1 

قىاليواٍ ًفيمى كيّنتيٍم قىاليواٍ كيَّنا ميٍستىٍضعىًفُتى ُب األىٍرًض قىاٍلوىاٍ أىدلٍى تىكيٍن أىٍرضي الٌلًه كىاًسعىةن فػىتػيهىاًجريكاٍ ًفيهىا : "  ٍب قاؿ تعاذل عّنهم
اًف الى يىٍستىًطيعيوفى ًحيلىةن كىالى يػىٍهتىديكفى * فىأيٍكلىػًئكى مىٍأكىاهيٍم جىهىَّنمي كىسىاءٍت مىًصَتان  ًإالَ اٍلميٍستىٍضعىًفُتى ًمنى الْرجىاًؿ كىالّْنسىاء كىاٍلوًٍلدى

. [99-97: الّنساء] "فىأيٍكلىػًئكى عىسىى الٌلهي أىف يػىٍعفيوى عىّنػٍهيٍم كىكىافى الٌلهي عىفيٌوان غىفيوران * سىًبيبلن 
" أنا برمء من كل مسلم يقيم بُت أظهر اؼبشركُت : "  قاؿما ركاه أبو داكد كالًتمذم من حديث جرير أف الّنيب - 2

كالصحيح أف هذا اغبديث معلوؿ أعٌله الًتمذم باإلرساؿ كنقله عن " ال تراءل نارنبا : " يا رسوؿ اهلل دًلى؟ قاؿ: قالوا
شيخه البخارم، إال أف ؽبذا اغبديث من الشواهد ما يعتضد ٔا بل نقل أهل العلم أف له أكثر من عشرين شاهدان مّنها ما 

ال يقبل اهلل من مشرؾ بعدما أسلم عمبلن : "  قاؿركاه الّنسائي من حديث ٔز بن حكيم عن أبيه عن جده عن الّنيب 
. كغَتها من الشواهد كأيضان تشهد له اآليات احملكمات ُب هذا اعبانب" أك يفارؽ اؼبشركُت إذل اؼبسلمُت 

 
. فبا يًتتب على تكفَت الكفار عدـ بداءة اؼبشركُت كالكفار بالسبلـ: سادسان 

. ركاه مسلم" ال تبدءكا اليهود كالّنصارل بالسبلـ :"  قاؿحديث أيب هريرة عن الّنيب : كيدؿ على ذلك
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.  كف ُب آالس كال يفسح ؽبم الطريقرال ييصىدَ : سابعان 

كا اليهود كالّنصارل بالسبلـ فإذا لقيتم أحدهم ُب ؤال تبد: "  قاؿحديث أيب هريرة السابق عن الّنيب : كيدؿ على ذلك
. ركاه مسلم" طريق فاضطركه إذل أضيقه 

كاؼبقصود باالضطرار إذل أضيق الطريق الّنهي عن التوسعة ؽبم على كجه التكرًن كاالحًتاـ فبل يفسح ؽبم كيقٌدموف ُب 
.   من جوانب الطريق إهانة ؽبمااؼبركر كما يفسح للمسلم كليس اؼبقصود باغبديث أهنم يبّنعوف من اؼبركر بل يًتكوف ليأتو

. عدـ سبكيّنهم من دخوؿ اغبـر اؼبكي: ثامّنان 
ا كىًإٍف : " قوله تعاذل: كيدؿ على ذلك ػذى ـى بػىٍعدى عىاًمًهٍم هى يىا أىيُػهىا اَلًذينى آمىّنيواٍ ًإمَبىا اٍلميٍشرًكيوفى قبىىسه فىبلى يػىٍقرىبيواٍ اٍلمىٍسًجدى اغبٍىرىا

لىةن فىسىٍوؼى يػيٍغًّنيكيمي الٌلهي ًمن فىٍضًلًه ًإف شىاء ًإَف الٌلهى عىًليمه حىًكيمه  . [28: التوبة] "ًخٍفتيٍم عىيػٍ
 أرسل علَيان ُب موسم اغبّج أال وبّج بعد العاـ مشرؾ كال  أف الّنيب كلذلك جاء ُب الصحيحُت من حديث أيب هريرة 

. يطوؼ بالبيت عرياف
هبب أف ىبرجوا من جزيرة العرب كيتوذل ذلك كرل األمر ألف جزيرة العرب مّنبع الرسالة كالدعوة فبل هبوز أف يبقى : تاسعان 

أما إذا قدموا جزيرة العرب ال على كجه  )فيها دين غَت دين اإلسبلـ فبل يبكّنوف من سكٌت جزيرة العرب بصفة دائمة 
االستقرار ؼبهمة من اؼبهمات ال وبسّنها غَتهم فبل مانع من ذلك ػ كما سيأٌب ُب اؼبسألة الثامّنة بإذف اهلل ػ كإمبا اؼبمّنوع أف 

. (يبكّنوا من االستقرار كالتملك ُب جزيرة العرب 
 :كيدؿ على ذلك

. متفق عليه" أخرجوا اؼبشركُت من جزيرة العرب : "  قاؿحديث ابن عباس رضي اهلل عّنهما أف الّنيب - 1 
" ألخرجن اليهود كالّنصارل من جزيرة العرب حىت ال أدع إال مسلمان : "  قاؿحديث عمر بن اػبطاب أف الّنيب - 2

 .ركاه مسلم
 

 الذين دخلوا من الكفار ُب جزيرة العرب دخوالن مؤقتان ؼبهمة من اؼبهمات ال يبكّنوف من إظهار شعائرهم كبّناء :فائدة
كّنائسهم ُب ببلد اؼبسلمُت كال يظهركف كفرهم ُب ببلد اؼبسلمُت أيضان فيّنصبوا الصليب أك يدقوا الّناقوس بل يقصركف 

عبادهتم كشعائرهم بيّنهم ُب أماكن إقامتهم اؼبؤقتة كهذا ليس خاصان باليهود كالّنصارل بل كل مشرؾ كعبدة القبور مثبلن ال 
يبكّنوف من بّناء األضرحة أك اؼبساجد على القبور بل هبب على كرل أمر اؼبسلمُت هدـ هذه األضرحة ألف كل مشرؾ ال 

.  يبٌكن من إظهار شركه ُب ببلد اؼبسلمُت
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 كاهلل تعاذل ذمهم فبل هبوز كفبا يًتتب على تكفَت الكافرين عدـ الثّناء عليهم كمدحهم ألهنم أعداء اهلل كرسوله : عاشران 

. مدحهم بل البد أف نذمهم لكفرهم باهلل 
ربرًن التشبه ٔم ُب لباسهم كعوائدهم اػباصة كالتشبه ٔم ُب عباداهتم أشد كأفظع ألف التشبه ٔم ُب : اغبادم عشر

. الظاهر يدؿ على ؿببتهم ُب الباطن فاؼبسلم البد أف يعتز بديّنه كال يتشبه ُب الكفار
انظر شرح  ]. ركاه أضبد كأبو داكد كصححه األلباين" من تشبه بقـو فهو مّنهم : " قوؿ الّنيب : كيدؿ على ذلك

 .[ بتصرؼ يسَت كإضافة 84نواقض اإلسبلـ للفوزاف صػ 
 

. أحكاـ هبوز التعامل فيها مع الكفار مع تكفَتهم: اؼبسألة الثامّنة
هّناؾ أحكاـ هبوز مزاكلتها مع الكفار ألهنا ليست من اؼبواالة أك احملبة ؽبم كإمبا هي من األمور اؼبباحة كاؼبّنافع اؼبشًتكة 

ػ  : فمّنها مايلي
. هبوز أف نتعامل مع الكفار بالتجارة فّنبيع كنشًتم معهم: أكالن 

بشرط أال يكوف البيع كالشراء ُب شيء حراـ كلحم اػبّنزير أك يفضي إذل ؿبـر كبيعهم السبلح ُب كقت الفتّنة حبيث قد 
يستعملونه ضد اؼبسلمُت كال هبوز بيع الصلباف كالتماثيل ؽبم كال بطاقات أعيادهم كما ليس ؿبرمان فاألصل جواز البيع 

.  كالشراء معهم
. [275: البقرة]" كىأىحىَل الٌلهي اٍلبػىٍيعى : " عمـو قوله تعاذل: كيدؿ على ذلك

هبوز أف نستفيد من خرباهتم كنستأجرهم للقياـ بأعماؿ ليس عّند اؼبسلمُت من يقـو ٔا بشرط أال مبكّنهم من : ثانيان 
. أسرارنا كبطانة أمرنا بأف قبعلهم كزراء أك مستشارين

 استأجر كافران يدله على الطريق ُب سفر ما جاء ُب صحيح البخارم من حديث عائشة أف الّنيب : كيدؿ على ذلك
.  اؽبجرة فاستأجر عبد اهلل بن أريقط ليدله على الطريق ألنه كاف هاديان خريتان 

هبوز أف نعقد معهم اؼبعاهدات إذا كاف ُب ذلك مصلحة للمسلمُت أك أف اؼبسلمُت ال يستطيعوف قتاؿ الكفار : ثالثان 
. فتجوز مصاغبتهم دفعان لشرهم كضررهم حىت تكوف ؽبم مّنعة

:  كيدؿ على ذلك
.  للمشركُت ُب صلح اغبديبيةما جاء ُب صحيح البخارم من حديث اؼبسور ـبرمة كمركاف كمصاغبة الّنيب 

 ػ يهود اؼبديّنة، ككتب بيّنهم كبيّنه كتاب أمن، ككانوا فصاحل ػ أم الّنيب : " ( 3/126)قاؿ ابن القيم ُب زاد اؼبعاد 
كصاحل قريشان على كضع اغبرب بيّنه كبيّنهم عشر سّنُت، على أف من : " 140كقاؿ صػ " ثبلث طوائف حوؿ اؼبديّنة 
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ككذلك صاحل أهل خيرب ؼبا ظهر : " 143كقاؿ صػ " جاءه مّنهم مسلمان رٌده إليهم، كمن جاءهم من عّنده ال يرٌدنه إليه 

.... " عليهم على أف هبليهم مّنها، كؽبم ما ضبلت ركأم، كلرسوؿ اهلل الصفراء كالبيضاء، كاغبلقة كهي السبلح
. هبوز أف نكافئهم إذا أحسّنوا إليّنا كليس هذا من باب احملبة بل من باب اؼبكافأة: رابعان 

الى يػىّنػٍهىاكيمي الَلهي عىًن اَلًذينى دلٍى يػيقىاتًليوكيٍم ُب الْديًن كىدلٍى ىبيٍرًجيوكيم ْمن ًديىارًكيٍم أىف تػىبػىُركهيٍم : " قوله تعاذل: كيدؿ على ذلك
ُب اٍلميٍقًسًطُتى  . [8: اؼبمتحّنة]" كىتػيٍقًسطيوا إًلىٍيًهٍم ًإَف الَلهى وبًي

ٍيًه ضبىىلىٍتهي أيُمهي كىٍهّنان عىلىى كىٍهنو كىًفصىاليهي ُب : " فالولد اؼبسلم هبب عليه أف يرب كالده الكافر لقوله تعاذل نسىافى ًبوىاًلدى ّنىا اإٍلً كىكىَصيػٍ
اؾى عىلى أىف تيٍشرًؾى يب مىا لىٍيسى لىكى بًًه ًعٍلمه فىبلى تيًطٍعهيمىا كىصىاًحبػٍهيمىا * عىامىٍُتً أىًف اٍشكيٍر رل كىًلوىاًلدىٍيكى ًإرلىَ اٍلمىًصَتي  كىًإف جىاهىدى
دي قػىٍومان يػيٍؤًمّنيوفى بًالَلًه : "  فيربه من غَت أف وببه ألف اهلل قاؿ [15-14: لقماف]" ُب الُدنٍػيىا مىٍعريكفان كىاتًَبٍع سىًبيلى مىٍن أىنىابى ًإرلىَ  الى ذبًى

 كأيضان فبا يشهد لذلك ما جاء ُب [22: آادلة]" كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر يػيوىاُدكفى مىٍن حىاَد الَلهى كىرىسيولىهي كىلىٍو كىانيوا آبىاءهيٍم أىٍك أىبٍػّنىاءهيٍم 
 الصحيحُت من حديث أظباء بّنت أيب بكر رضي اهلل عّنهم عّندما قدمت عليها أمها كهي مشركة فجاءت رسوؿ اهلل 

نفس اؼبرجع السابق صػ  ]" نعم، صلي أمك : إف أمي جاءت كهي راغبة ػ أم راغبة ُب الصلة ػ أفاصلها؟ قاؿ: فقالت له
 .[ مع تصرؼ يسَت كإضافة 93
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  :الّناقض الرابع

 أكمل من هديه، أك أف حكم غَته  من اعتقد أف هدم غَت الّنيب ]: قاؿ اإلماـ ؿبمد بن عبد الوهاب رضبه اهلل
  [.أحسن من حكمه، ككالذم يفضل حكم الطواغيت على حكمه 
الشػرح 

 
. ما هبب أف يعتقده اؼبسلم ُب هدم الّنيب : اؼبسألة األكذل

كىمىا يىّنًطقي عىًن اؽٍبىوىل : "  كفعله كتقريره كحي من اهلل تعاذل بواسطة جربيل قاؿ تعاذلهبب أف يعتقد اؼبسلم أف قوؿ الّنيب 
 ال يقوؿ شيئان ُب التشريع إال ما أكحاه اهلل إليه، كلذلك السلف رضبهم  فالّنيب [4-3: الّنجم] "ًإٍف هيوى ًإاَل كىٍحيه ييوحىى * 

 خَت اؽبدم كهدم نبيّنا ؿبمد " السّنة كحي يتلى : " ، كقاؿ الشافعي رضبه اهلل(الوحيُت  )اهلل يسموف القرآف كالسّنة 
أما بعد، فإف خَت : "  كاف يقوؿ ُب خطبة اعبمعةفقد ركل مسلم ُب صحيحه حديث جابر بن عبد اهلل أف الّنيب 

 ". اغبديث كتاب اهلل، كخَت اؽبدم هدم ؿبمد 
كالقرآف كالسّنة كحياف نسخا كل شريعة سابقة كنبا أسهل كأصلح شريعة تيقتفى، فقد ركل البخارم ُب األدب اؼبفرد 

اغبّنيفية : " أم األدياف أحب إذل اهلل؟ قاؿ: قيل لرسوؿ اهلل: كعلقه ُب صحيحه بصيغة اعبـز حديث ابن عباس قاؿ
كمن نعم اهلل عز كجل على أمتّنا أف أكمل ؽبا الدين فبل نقص  ( 1/94 )كحسّنه اغبافظ ابن حجر ُب الفتح " السمحة 

اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًديّنىكيٍم كىأىسٍبىٍمتي عىلىٍيكيٍم نًٍعمىيًت كىرىًضيتي لىكيمي : "  فقاؿ جٌل من قائل عليمافيه كذلك بواسطة ؿبمد 
رى اإًلٍسبلىـً ًديّنان فػىلىن : "  فمن أراد غَت هذه اؼبلة خسر كلن يقبل مّنه ما أراد قاؿ تعاذل[3: اؼبائدة]" اإًلٍسبلىـى ًديّنان  كىمىن يػىٍبتىًغ غىيػٍ

 ما سلف بأف قوؿ  كعليه فبل بد أف يعتقد اؼبسلم ُب هدم الّنيب [85: آؿ عمراف]" يػيٍقبىلى ًمٍّنهي كىهيوى ُب اآلًخرىًة ًمنى اػبٍىاًسرًينى 
  خَت من هدم الّنيب  كفعله كتقريره كحي من اهلل تعاذل كأنه خَت اؽبدم كمن اعتقد أف غَت هدم الّنيب الّنيب 

 .كأكمل فقد خرج من ملة اإلسبلـ كما سيأٌب
 

 [. من اعتقد أف هدم غَت الّنيب أكمل من هديه ]: قاؿ اؼبصّنف
. من اعتقد أف هدم غَت الّنيب أكمل من هديه فقد كفر: اؼبسالة الثانية

من اعتقد أف هدم غَت الرسوؿ أكمل كأحسن من هدم الرسوؿ كحكمه فهو كافر خارج من ملة اإلسبلـ كهو مراد 
ػ : اؼبصّنف ُب هذا الّناقض فهو كافر من كجهُت
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 أفضل كأحسن الطرؽ، كأنه أنه كذب دبا جاء ُب كتاب اهلل كسّنة رسوله بأف الدين كالطريقة اليت جاء ٔا الرسوؿ : أكالن 

ا اٍلقيٍرآفى ًيٍهًدم لًَليًت : " ال يسع أحدان من الّناس اػبركج عن هذه الطريقة إذل غَتها من الطرؽ كالشرائع قاؿ تعاذل ػذى ًإَف هى
ـي كىيػيبىْشري اٍلميٍؤًمًّنُتى اَلًذينى يػىٍعمىليوفى الَصاغبًىاًت أىَف ؽبىيٍم أىٍجران كىًبَتان  كأيضان ما ركاه مسلم من حديث  [9: اإلسراء]" ًهيى أىقٍػوى

أما بعد، فإف خَت اغبديث كتاب اهلل كخَت اؽبدم : "  إذا خطب يقوؿكاف رسوؿ اهلل : جابر ابن عبد اهلل السابق
 ". هدم ؿبمد 

 كتفضيل اؼبخلوؽ كحكمه على اػبالق كحكمه تعاذل عن ذلك علوان كبَتا كاهلل أف ُب ذلك انتقاصان للخالق : ثانيان 
 كيدخل ُب هذا الّناقض من يزعم أف حكم [50: اؼبائدة]" كىمىٍن أىٍحسىني ًمنى الٌلًه حيٍكمان ْلقىٍوـو ييوًقّنيوفى : " سبحانه كتعاذل يقوؿ

.  ال يصلح ؽبذا الزماف كتطوره كمستجداتهالرسوؿ 
 أحسن من حكمه كأًب كأمشل ؼبا وبتاجه الّناس من من اعتقد أف حكم غَت الرسوؿ : " يقوؿ الشيخ ؿبمد بن إبراهيم

اغبكم بيّنهم عّند التّنازع، إما مطلقان، أك بالّنسبة إذل ما استجد من اغبوادث اليت نشأت عن تطور الزماف كتغَت األحواؿ، 
فبل ريب أنه كفر، لتفضيله أحكاـ اؼبخلوقُت اليت هي ؿبض زبالة األذهاف، كصرؼ كبالة األفكار على حكم اغبكيم 

  [.14انظر رسالة ربكيم القوانُت صػ  ]" اغبميد 
 

. اغبكم دبا أنزؿ اهلل: اؼبسألة الثالثة
 مبلغ ، ألف الّنيب إف فبا هبب على اؼبسلمُت حكامان كؿبكومُت أف وبكموا كيتحاكموا دبا أنزؿ اهلل على رسوله    

إًنَا أىنزىٍلّنىا إًلىٍيكى اٍلًكتىابى بًاغبٍىْق لًتىٍحكيمى بػىٍُتى الَّناًس دبىا أىرىاؾى الٌلهي "  : حكم صادر عن اهلل قاؿ تعاذل، فحكمه عن اهلل 
" 
ّنػىهيٍم دبىا أىنٍػزىؿى اهلل : " كقاؿ تعاذل،[105الّنساء ]  إمبا وبكم حبكم اهلل كدبا أراه اهلل ، فّنبيّنا ؿبمد [49اؼبائدة]" كىأًف اٍحكيٍم بػىيػٍ

عزكجل كدل يقل دبا رأيت أنت بل قاؿ دبا أراؾ اهلل، كعلى هذا هبب على اؼبسلمُت أف وبكموا كيتحاكموا دبا أنزؿ اهلل ُب 
فىًإف تػىّنىازىٍعتيٍم ُب شىٍيءو فػىريُدكهي ًإذلى الٌلًه كىالَرسيوًؿ ًإف كيّنتيٍم تػيٍؤًمّنيوفى بًالٌلًه كىاٍليػىٍوـً : " كل شيء من أمور ديّنهم كدنياهم قاؿ تعاذل

كهذا "فىًإف تػىّنىازىٍعتيمٍ " :حيث جاءت ُب سياؽ الشرط كهو قوله"شيء : " ، كتأمل الّنكرة ُب قوله تعاذل[59: الّنساء]" اآلًخًر 
. يفيد العمـو أم ُب كل شيء تّنازعتم فيه

ديكاٍ ُب أىنفيًسًهٍم حىرىجان فْبَا قىضىٍيتى كىييسىْلميواٍ : " كقاؿ تعاذل َ الى هبًى ّنػىهيٍم ٍبي فىبلى كىرىْبكى الى يػيٍؤًمّنيوفى حىىَتى وبيىْكميوؾى ًفيمىا شىجىرى بػىيػٍ
كذلك " فىبلى كىرىْبكى الى يػيٍؤًمّنيوفى "  نفى اإليباف نفيان مؤكدان بتكرار الّنفي كبالقسم حيث قاؿ  فاهلل [65: الّنساء]" تىٍسًليمان 
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 كدل يكتًف ٔذا الشرط بل البد من الشركط األخرل فشركط اإليباف هّنا حىت يأتوا بالشرط األكؿ كهو ربكيم الرسوؿ 

ػ : ثبلثة
ّنػىهيٍم " أف وبكموا رسوؿ اهلل - 1 .  كصيغة اسم اؼبوصوؿ هّنا من صيغ العمـو"ًفيمىا شىجىرى بػىيػٍ
. أف ال هبدكا ُب أنفسهم حرجان، أم ضيقان فبلبد أف تتسع صدكرهم ؼبا قضى كحكم به- 2
فبلبد للمسلم أف وبكم دبا  (تىٍسًليمان )أف ييسىْلموا غبكمه أًب التسليم كهو التسليم اؼبطلق كأكد ذلك باؼبصدر فقاؿ - 3

:   كأف ىبشى ضد ذلك كهلل در العبلمة ابن القيم حيث قاؿأنزؿ اهلل 
. كاهلل ما خوُب الذنػوب فػإهنا          لعلى سبيل العفو كالغفراف

. لكّنما أخشى انسبلخ القلب عن         ربكيم هذا الوحي كالقرآف
. كرضا بآراء الػرجاؿ كخٍرًصها          ال كاف ذاؾ دبّنػة اؼبّناف

 
. اغبكم بغَت ما أنزؿ اهلل : اؼبسألة الرابعة

 كربكيم غَت ما أنزؿ اهلل سواء كاف من القوانُت الوضعية أك الشرائع السماكية احملرفة إف اإلعراض عن حكم اهلل 
كاليهودية كالّنصرانية كفر أكرب ـبرج من ملة اإلسبلـ، كأف اغباكم بغَت ما أنزؿ اهلل كافر، كهل كفره كفر أكرب ـبرج من 

اؼبلة على اإلطبلؽ؟ 
ػ : نقوؿ أف هذه اؼبسألة تّنقسم إذل قسمُت

 :كهو كفر ـبرج من اؼبلة كهو مراد اؼبصّنف ُب هذا الّناقض حيث ابتدأ هذا الّناقض بقوله: كفر االعتقاد: القسم األكؿ
ػ : كهذا الكفر كهو كفر االعتقاد له أنواع (من اعتقد  )

. أف هبحد اغباكم بغَت ما أنزؿ اهلل حكم اهلل سبحانه كتعاذل كرسوله: األكؿ
. كهذا كفر أكرب ـبرج من اؼبلة باتفاؽ العلماء كأف يكذب أك يّنكر اغباكم أف هذا حكم اهلل 

قىّنىتػٍهىا أىنفيسيهيٍم ظيٍلمان كىعيليٌوان فىانظيٍر كىٍيفى كىافى عىاًقبىةي اٍلميٍفًسًدينى : " قاؿ تعاذل . [14: الّنمل]" كىجىحىديكا ًٔىا كىاٍستػىيػٍ
 كسواءن كاف جحوده أصبلن من أصوؿ [33: األنعاـ]" فىًإنَػهيٍم الى ييكىْذبيونىكى كىلىًكَن الظَاًلًمُتى بًآيىاًت الٌلًه هبىٍحىديكفى : " كقاؿ تعاذل

 قطعيان، فإنه كافر كفران ىبرجه من ملة الدين أك فرعان من فركعه آمع عليه أك أنكر حرفان فبا جاء به رسوؿ اهلل 
. اإلسبلـ

.  أحسن من حكمه كأًب كأمشلأف يعتقد اغباكم بغَت ما أنزؿ اهلل أف حكم غَت الرسوؿ : الثاين
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أف فيه تكذيبان هلل كرسوله : فهذا كافر كفران أكرب ىبرجه من ملة اإلسبلـ ببل شك كسبق أف مثل هذا كافر من كجهُت

. [50: اؼبائدة]" كىمىٍن أىٍحسىني ًمنى الٌلًه حيٍكمان ْلقىٍوـو ييوًقّنيوفى : " كأيضان انتقاص للخالق سبحانه كقد قاؿ اهلل تعاذل
ر ُب قلبه كعقيدته كزٌين له الشيطاف بأف حكم اهلل الذم أنزله على رسوله  كمع شديد األسف ظهر ُب هذه األزماف من لبي

ال يصلح مع ما استجد من اغبوادث اليت نشأت عن تطور الزماف، كتغَت األحواؿ ففضل أحكاـ اؼبخلوقُت على حكم 
أحسن اغباكمُت سبحانه كهذا ال ريب ُب كفره كمركقه من ملة الدين، فما من قضية كائّنة إال كحكمها ُب كتاب اهلل 

.  نصان أك ظاهران أك استّنباطان أك غَت ذلك علم ذلك من علمه كجهله من جهلهكسّنة رسوله 
. أف يعتقد اغباكم أف حكم غَت اهلل كرسوله مثل حكم اهلل : الثالث

فهو ال يعتقد أف حكم غَت اهلل أحسن من حكم اهلل، كلكّنه يعتقد أنه مثله، فهذا أيضان الشك ُب كفره كفران أكرب ىبرجه 
: الّنحل]" فىبلى تىٍضرًبيواٍ لًٌلًه األىٍمثىاؿى : " من ملة اإلسبلـ ؼبا ُب ذلك من تسوية اؼبخلوؽ باػبالق جٌل شأنه كيف كقد قاؿ تعاذل

ًمٍثًلًه شىٍيءه : "  كقاؿ[74 ٌيان : "  كقاؿ[11: الشورل]" لىٍيسى كى ادان كىأىنتيٍم : "  كقاؿ[65: مرًن]" هىٍل تػىٍعلىمي لىهي ظبًى فىبلى ذبىٍعىليواٍ لًٌلًه أىندى
. [22: البقرة]" تػىٍعلىميوفى 

. أف يعتقد اغباكم جواز اغبكم بغَت ما أنزؿ اهلل سبحانه كتعاذل: الرابع
. كهذا هو االستحبلؿ كهو كفر أكرب ـبرج من اؼبلة باتفاؽ العلماء

. إهباد احملاكم الوضعية اليت مراجعها القانوف الوضعي: اػبامس
كالقانوف الفرنسي أك األمريكي أك الربيطاين أك غَتها من مذاهب الكفار، فهو أيضأ كفر أكرب بل من أعظم كأظهر 

. الصور كاألنواع معاندة للشرع كمشاقة هلل كرسوله
. ما وبكم به بعض رؤساء العشائر ك القبائل من البوادم معرضُت عن حكم اهلل: السادس

معرضُت بذلك عن حكم اهلل  (سلومهم  )فيحكموف ما كرثوه من حكايات آبائهم كأجدادهم كعادهتم اليت يسموهنا 
. [ بتصرؼ 13انظر ُب الصورة السابقة رسالة ربكيم القوانُت للشيخ ؿبمد بن إبراهيم صػ  ]. تعاذل

. أف وبكم اغباكم بغَت ما أنزؿ اهلل على أنه حكم هلل فيبدؿ ُب دين اهلل: السابع
أىـٍ ؽبىيٍم شيرىكىاء شىرىعيوا ؽبىيم ْمنى الْديًن مىا دلٍى يىٍأذىف بًًه : " كهذا أيضان كفر أكرب ـبرج من ملة اإلسبلـ بإصباع العلماء قاؿ تعاذل

 . فاغباكم دبثل هذا صبع بُت التشريع كزعمه أف هذا من الدين كهذا يسمى تبديبلن [21: الشورل]" الَلهي 
 

كهو أف يكوف اغباكم بغَت ما أنزؿ اهلل يعتقد أف حكم اهلل كرسوله هو اغبق الذم البد من : كفر العمل: القسم الثاين
اتباعه، كلكّنه حكم بغَت ما أنزؿ اهلل ؽبول أك شهوة كرشوة أك انتقاـ فغَت حكم اهلل ككضع حكمان من عّنده، مع اعًتافه 
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على نفسه باػبطأ كالعصياف كـبالفة أمر الرضبن كؾبانبة اؽبدل، فمثل هذه الصورة فبا كثر فيها اػببلؼ، هل كفره كفران 

أكرب ـبرج من اؼبلة أـ ال؟  
كأما القسم الثاين من قسمي كفر اغباكم بغَت ما أنزؿ : " 13قاؿ الشيخ ؿبمد بن إبراهيم ُب رسالة ربكيم القوانُت صػ 

كىمىن دلٍَ وبىٍكيم دبىا أىنزىؿى الٌلهي : " اهلل، كهو الذم ال ىبرج من اؼبلة، فقد تقدـ أثر ابن عباس ػ رضي اهلل عّنهما لقوؿ اهلل 
ليس : " كقوله أيضان " كفر دكف كفر : "  لآلية قد مشل ذلك القسم كذلك ُب قوله [44: اؼبائدة]" فىأيٍكلىػًئكى هيمي اٍلكىاًفريكفى 

كذلك أف ربمله شهوته كهواه على اغبكم ُب القضية بغَت ما أنزؿ اهلل مع اعتقاد أف حكم اهلل " بالكفر الذم تذهبوف إليه 
كرسوله هو اغبق كاعًتافه على نفسه باػبطأ كؾبانبة اؽبدل، كهذا إف دل ىبرجه كفره عن اؼبلة فإنه معصية عظمى أكرب من 

أكرب الكبائر، كالزنا كشرب اػبمر كالسرقة كاليمُت الغموس، كغَتها، فإف معصية ظباها اهلل ُب كتابه كفران، أعظم من 
" معصية دل يسمها كفران 

من حكم بغَت ما أنزؿ اهلل : " 73-72كقاؿ الشيخ ابن باز رضبه اهلل ُب قضية التكفَت بُت أهل السّنة كفرؽ الضبلؿ صػ 
ػ  : فبل ىبرج عن أربعة أمور

. أنا أحكم ٔذا ػ يعٍت القانوف الوضعي ػ ألنه أفضل من الشريعة اإلسبلمية فهو كافر كفران أكرب: من قاؿ- 1
. أنا أحكم ٔذا، ألنه مثل الشريعة اإلسبلمية، فاغبكم ٔذا جائز كبالشريعة جائز، فهو كافر كفران أكرب: كمن قاؿ- 2
أنا أحكم ٔذا، كاغبكم بالشريعة اإلسبلمية أفضل، لكن اغبكم بغَت ما أنزؿ اهلل جائز، فهو كافر كفران : كمن قاؿ- 3

. أكرب
اغبكم بالشريعة أفضل، كال هبوز : أنا أحكم ٔذا، كهو يعتقد أف اغبكم بغَت ما أنزؿ اهلل ال هبوز، كيقوؿ: كمن قاؿ- 4

اغبكم بغَتها، كلكّنه متساهل، أك يفعل هذا ألمر صادر من حكامه فهو كافر كفران أصغر ال ىبرج من اؼبلة، كيعترب من 
" أكرب الكبائر 

القوؿ الثاين من حكم بغَت ما أنزؿ هولن كشهوة مع اعتقاده أف اغبكم دبا أنزؿ اهلل هو اغبق كهو أحسّنها كأحكمها 
كالذم هبب أف ييصار إليه بأنه كافر كفران أصغر ال ىبرجه من اؼبلة ماؿ إذل هذا القوؿ الشيخ ناصر الدين األلباين كأيضان 

. 128شيخّنا ابن عثيمُت ُب فتاكل العقيدة صػ 
 كالصحابة  من خبلؿ ما سبق استدؿ أصحاب هذا القوؿ بتفسَت ترصباف القرآف الصحايب اعبليل ابن عباس :فائدة

هم خَت من يفسر القرآف ألهنم عاصركا التّنزيل كاستقوا من الّنيب الكرًن كابن عباس رضي اهلل عّنهما إماـ ُب هذا الباب 
كابن عبد  (تعظيم قدر الصبلة  )كاؼبركزم ُب  (السّنن  )كالبيهقي ُب  (اؼبستدرؾ  )فقد أخرج ابن أيب حاًب كاغباكم ُب 

كىمىن دلٍَ وبىٍكيم دبىا أىنزىؿى الٌلهي فىأيٍكلىػًئكى : " عن هشاـ بن حجَت عن طاككس عن ابن عباس ُب قوله تعاذل (التمهيد  )الرب ُب 



  
 
 

  

 www.alukah.net  
 
 

           

 إرباؼ األفهاـ بشرح نواقض اإلسبلـ 
 www.alukah.net  

 
كهذا األثر ضعيف ألف فيه هشاـ بن حجَت ضعفه أضبد كضعفه ابن ". كفر دكف كفر : "  قاؿ[44: اؼبائدة]" هيمي اٍلكىاًفريكفى 

دل نكن نأخذ عن هشاـ بن حجَت ماال قبده عّند غَته، كذكره العقيلي ُب الضعفاء، إال أنه : معُت جدان، كقاؿ ابن عييّنة
يسّنده ما ركم ُب معّناه موقوفان على طاككس بسّند صحيح كما أخرجه الطرباين ُب تفسَته، كأيضان ركم معّناه عن ابن 

عباس ركاه عّنه علي ابن أيب طلحة ُب صحيفته عن ابن عباس، كعلي بن أيب طلحة دل يسمع من ابن عباس كلكن يركم 
. من صحيفتة بواسطة من كثق أقواؿ ابن عباس كمجاهد كعكرمة كسعيد بن جبَت

سئل : من حديث معمر عن ابن طاككس عن أبيه قاؿ (مصّنفه  )كعبد الرزاؽ ُب : " كضبلوا ما ركاه ابن جرير ُب تفسَته
ضبلوا " هي به كفر : "  قاؿ ابن عباس[44: اؼبائدة] "كىمىن دلٍَ وبىٍكيم دبىا أىنزىؿى الٌلهي فىأيٍكلىػًئكى هيمي اٍلكىاًفريكفى : " ابن عباس عن قوله

. هذا التفسَت عن ابن عباس على اؼبعٌت األكؿ كهو الكفر األصغر كغَتهم ضبله على الكفر األكرب
استدؿ به ابن تيمية كابن القيم فبا " كفر دكف كفر " كأثر ابن عباس األكؿ الذم فيه هشاـ بن حجَت، كتفسَت ابن عباس 

يدؿ على أهنما ال يضعفانه كأنه مقبوؿ عّندنبا، كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية بعد إثبات هذا األثر عن ابن عباس 
 [ ط اؼبكتب اإلسبلمي 244اإليباف صػ  ]" كقد أتبعهم على ذلك أضبد بن حّنبل كغَته من أئمة السّنة : " كتبلمذته

ككل كاحد من الفريقُت سبسك بفهم ألثر ابن عباس كنظر ُب السّند كشواهد اغبديث كمن هّنا نشأ اػببلؼ ُب هذه 
. اؼبسألة هل هو كفر أكرب ـبرج من اؼبلة أـ أنه كفر أصغر ال ىبرج من اؼبلة

فيكفيّنا أف علماء كشيخ : " 25-24صػ  (فتّنة التكفَت للشيخ األلباين  )كقاؿ شيخّنا ابن عثيمُت ُب تعليقه على 
اإلسبلـ ابن تيمية كابن القيم تلقوه بالقبوؿ، كيتكلموف به كيّنقلونه، فاألثر صحيح، ٍب هب أف األمر كما قلتم أنه ال 

يصح عن ابن عباس فلديّنا نصوص أخرل تدؿ على أف الكفر قد يطلق كال يراد به الكفر اؼبخرج عن اؼبلة كما ُب اآلية 
كهذه ال زبرج عن " الطعن ُب الّنسب، كالّنياحة على اؼبيت : اثّنتاف ُب الّناس نبا ٔم كفر: " اؼبذكورة، ككما ُب قوله 

". اؼبلة ببل إشكاؿ 
كهذه اؼبسألة أعٍت مسألة اغبكم بغَت ما أنزؿ اهلل من اؼبسائل الكربل اليت ابتلي : " 131كقاؿ أيضان ُب فتاكل العقيدة صػ 

ٔا حٌكاـ هذا الزماف، فعلى اؼبرء أف ال يتسرع ُب اغبكم عليهم دبا ال يستحقونه حىت يتبُت له اغبق ألف اؼبسألة 
كما أف على اؼبرء الذم آتاه اهلل العلم أف يبيّنه ؽبؤالء اغبكاـ لتقـو اغبجة عليهم كتبُت احملجة، فيهلك من .... خطَتة

. هلك عن بيّنة، كوبي من حي عن بيّنة،كال وبقرف نفسه عن بيانه، كال يهابن أحدان فيه فإف العزة هلل كلرسوله كللمؤمّنُت
". كاهلل كرل التوفيق

 
. ككركدها بالظلم كالفسق كيف توجيهها" كىمىن دلٍَ وبىٍكيم دبىا أىنزىؿى الٌلهي فىأيٍكلىػًئكى هيمي اٍلكىاًفريكفى :" قوله تعاذل: اؼبسألة اػبامسة
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 ،[44: اؼبائدة] "كىمىن دلٍَ وبىٍكيم دبىا أىنزىؿى الٌلهي فىأيٍكلىػًئكى هيمي اٍلكىاًفريكفى :" قوله تعاذل: 128قاؿ ابن عثيمُت ُب فتاكل العقيدة صػ 

: اؼبائدة] "كىمىن دلٍَ وبىٍكيم دبىا أىنزىؿى الٌلهي فىأيٍكلىػًئكى هيمي اٍلفىاًسقيوفى "، [45: اؼبائدة] "كىمىن دلٍَ وبىٍكيم دبىا أنزىؿى الٌلهي فىأيٍكلىػًئكى هيمي الظَاًلميوفى " 

:  فّنقوؿ.....  كهل هذه األكصاؼ الثبلثة تتّنزؿ على موصوؼ كاحد؟[47
من دل وبكم دبا أنزؿ اهلل استخفافان به أك احتقاران له أك اعتقادان أف غَته أصلح مّنه كأنفع للخلق فهو كافر كفران ـبرج - 1

. عن اؼبلة
كمن دل وبكم دبا أنزؿ اهلل كهو دل يستخف به كدل وبتقره كدل يعتقد أف غَته أصلح مّنه كأنفع للخلق كإمبا حكم بغَته - 2

تسلطان على احملكـو كانتقامان مّنه لّنفسه أك كبو ذلك، فهذا ظادل كليس بكافر، كزبتلف مراتب ظلمه حبسب احملكـو به 
. ككسائل اغبكم

كمن دل وبكم دبا أنزؿ اهلل ال استخفافان حبكم اهلل كال احتقاران كال اعتقادان أف غَته أصلح كأنفع للخلق كإمبا حكم بغَته - 3
ؿباباة للمحكـو له أك مراعاة لرشوة أك غَتها من عرض الدنيا فهذا فاسق كليس بكافر كزبتلف مراتب فسقه حبسب 

". احملكـو به ككسائل اغبكم 
ػ : كهذا نص الفتول ( 7541 )كأجابت اللجّنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء ُب فتول رقم 

من دل وبكم دبا أنزؿ اهلل هل هو مسلم أـ كافر كفران أكرب، كتقبل مّنه أعماله؟ : س
كىمىن دلٍَ وبىٍكيم دبىا أنزىؿى الٌلهي : "  كقاؿ تعاذل[44: اؼبائدة]" كىمىن دلٍَ وبىٍكيم دبىا أىنزىؿى الٌلهي فىأيٍكلىػًئكى هيمي اٍلكىاًفريكفى : " قاؿ تعاذل: ج

 لكن إف [47: اؼبائدة]" كىمىن دلٍَ وبىٍكيم دبىا أىنزىؿى الٌلهي فىأيٍكلىػًئكى هيمي اٍلفىاًسقيوفى : "  كقاؿ تعاذل[45: اؼبائدة]" فىأيٍكلىػًئكى هيمي الظَاًلميوفى 
استحل ذلك كاعتقده جائزان فهو كفر أكرب، كظلم أكرب، كفسق أكرب ىبرج من اؼبلة، أما إف فعل ذلك من أجل الرشوة أك 

مقصد آخر كهو يعتقد ربرًن ذلك، فإنه آٍب يعترب كافران كفران أصغر، كفاسقان فسقان أصغر ال ىبرجه من اؼبلة، كما أكضح 
. ذلك أهل العلم ُب تفسَت اآليات اؼبذكورة

: الرئيس:                         نائب رئيس اللجّنة   :                    عضو
عبداهلل الغدياف               عبد الرزاؽ عفيفي                 عبد العزيز بن عبد اهلل باز 

 
احملكـو بغَت ما أنزؿ اهلل هل يكفر بذلك؟ : اؼبسألة السادسة

كأف يتحاكم شخص إذل غَت ما أنزؿ اهلل فهذا يسمى ؿبكومان بتلك القوانُت الطاغوتية الوضعية فهذا كفره متعلق بقبوله 
لغَت شريعة اهلل، كرضاه ٔا، إضافة إذل ذلك فإف متابعة هذا احملكـو كقبوله لغَت الشريعة من خبلؿ رباكمه إذل غَت ما أنزؿ 

اهلل تعاذل، كأيضان هذا الذم رباكم إذل غَت ما أنزؿ اهلل قد يكوف فبتّنعان عن قبوؿ حكم اهلل كحده، أك ؾٌبوزان للحكم 
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أىدلٍى تػىرى : " بالطاغوت كقد أمر أف يكفر به، أك مفضبلن غبكم الطاغوت على حكم اهلل تعاذل، أك مسويان بيّنهما، قاؿ تعاذل

ًإذلى اَلًذينى يػىٍزعيميوفى أىنَػهيٍم آمىّنيواٍ دبىا أينزًؿى إًلىٍيكى كىمىا أينزًؿى ًمن قػىٍبًلكى ييرًيديكفى أىف يػىتىحىاكىميواٍ ًإذلى الطَاغيوًت كىقىٍد أيًمريكاٍ أىف يىٍكفيريكاٍ بًًه 
كىًإذىا ًقيلى ؽبىيٍم تػىعىالىٍواٍ ًإذلى مىا أىنزىؿى الٌلهي كىًإذلى الَرسيوًؿ رىأىٍيتى اٍلميّنىاًفًقُتى يىصيُدكفى عىّنكى * كىييرًيدي الَشٍيطىافي أىف ييًضَلهيٍم ضىبلىالن بىًعيدان 

 [. 332انظر نواقض اإليباف القولية كالعملية صػ  ]  [61-60: الّنساء]" صيديكدان 
ازَبىذيكاٍ أىٍحبىارىهيٍم كىريٍهبىانػىهيٍم أىٍربىابان ْمن ديكًف الٌلًه : " كلعل كبلـ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية يوضح هذه اؼبسألة على قوله تعاذل

. [31: التوبة]" كىاٍلمىًسيحى اٍبنى مىٍرًنىى كىمىا أيًمريكاٍ ًإالَ لًيػىٍعبيديكاٍ إًلىػهان كىاًحدان الَ إًلىػهى ًإالَ هيوى سيٍبحىانىهي عىَما ييٍشرًكيوفى 
ػ : يقوؿ ابن تيمية ُب معٌت هذه اآلية

هؤالء الذين ازبذكا أحبارهم كرهباهنم أربابان من دكف اهلل، حيث أطاعوهم ُب ربليل ما حـر اهلل كربرًن ما أحل اهلل " 
ػ  : يكونوف على كجهُت

أف يعلموا أهنم بدلوا دين اهلل، فيتبعوهنم على التبديل، فيعتقدكف ربليل ما حـر اهلل، كربرًن ما أحل اهلل إتباعا : أحدنبا
لرؤسائهم، مع علمهم أهنم خالفوا الرسل، فهذا كفر، كقد جعله اهلل كرسوله شركان ػ كإف دل يكونوا يصلوف ؽبم كيسجدكف 

ؽبم ػ فكاف من اتبع غَته ُب خبلؼ الدين مع علمه أنه خبلؼ الدين، كاعتقد ما قاله ذلك دكف ما قاله اهلل كرسوله 
. مشركان مثل هؤالء

أف يكوف اعتقادهم كإيباهنم بتحرًن اغببلؿ كربليل اغبراـ ثابتان لكّنهم أطاعوهم ُب معصية اهلل، كما يفعل اؼبسلم، : كالثاين
ما يفعله من اؼبعاصي اليت يعتقد أهنا معاص، فهؤالء ؽبم حكم أمثاؽبم من أهل الذنوب كما ثبت ُب الصحيح عن الّنيب 

[. 7/70انظر ؾبموع الفتاكل  ]" " إمبا الطاعة ُب اؼبعركؼ : "  أنه قاؿ 
" بتحرًن اغبراـ كربليل اغببلؿ " كذا موجود ُب الفتاكل كهو غلط مطبعي كالصواب * 

إتباع العلماء أك األمراء ُب ربليل ما حـر اهلل أك العكس يّنقسم : " 131كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت ُب فتاكل العقيدة صػ 
ػ : إذل ثبلثة أقساـ

أف يتابعهم ُب ذلك راضيان بقوؽبم مقدمان له ساخطان غبكم اهلل، فهو كافر ألنه كره ما أنزؿ اهلل، ككراهة ما : القسم األكؿ
كال رببط األعماؿ إال بالكفر فكل [ 9: ؿبمد]" ذىًلكى بًأىنَػهيٍم كىرًهيوا مىا أىنزىؿى الَلهي فىأىٍحبىطى أىٍعمىاؽبىيٍم : " أنزؿ اهلل كفر لقوله تعاذل

.  من كره ما أنزؿ اهلل فهو كافر
أف يتابعهم ُب ذلك راضيان حبكم اهلل كعاؼبان بأنه أمثل كأصلح للعباد كالببلد، كلكن ؽبول ُب نفسه تابعهم : القسم الثاين

بأنه دل يرفض حكم اهلل كلكّنه رضي كخالفه ؽبول : ؼباذا ال يكفر؟ أجيب: فإف قيل. ُب ذلك فهذا ال يكفر كلكّنه فاسق
. ُب نفسه فهو كسائر أهل اؼبعاصي
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:  أف يتابعهم جهبلن يظن أف ذلك حكم اهلل فيّنقسم إذل قسمُت: القسم الثالث
. أف يبكّنه معرفة اغبق بّنفسه فهو مفٌرط أك مقٌصر فهو آٍب، ألف اهلل أمر بسؤاؿ أهل العلم عّند عدـ العلم: القسم األكؿ
أف يكوف جاهبلن كال يبكّنه معرفة اغبق بّنفسه فيتابعهم بغرض التقليد يظن أف هذا هو اغبق فبل شيء عليه، : القسم الثاين

 " ؿ ما أمر به ككاف معذكران بذلك عألنه ؼ
 

. "كالذين يفضلوف حكم الطواغيت : " قوؿ اؼبصّنف
 

من هم الطواغيت؟ : اؼبسألة السابعة
ما : " الطاغوت مشتق من الطغياف، كهو ؾباكزة اغبد، كأصبع ما قيل ُب تعريف الطاغوت ما ذكره ابن القيم رضبه اهلل بأنه

الكهاف، كالسحرة كعلماء السوء حُت يّنزلوف فوؽ : فاؼبتبوع مثل" ذباكز به العبد حده من متبوع، أك معبود، أك مطاع 
. األصّناـ: كاؼبعبود مثل. مّنزلتهم اليت جعلها اهلل ؽبم

األمراء اػبارجُت عن طاعة اهلل، فإذا ازبذهم اإلنساف أربابان، وبل ما حـر اهلل من أجل ربليلهم له، كوبـر ما : كاؼبطاع مثل
 [. 1/30انظر القوؿ اؼبفيد  ]. أحل اهلل من أجل ربريبهم له، فهؤالء طواغيت، كالفاعل تابع للطاغوت

إبليس لعّنه اهلل، كمن : كالطواغيت كثَتة كرؤكسهم طبسة: " 15قاؿ الشيخ ؿبمد بن عبد الوهاب ُب األصوؿ الثبلثة صػ 
عبد كهو راض، كمن دعا الّناس إذل عبادة نفسه، كمن ادعى شيئان من علن الغيب، كمن حكم بغَت ما أنزؿ اهلل، كالدليل 

ٍن يىٍكفيٍر بًالطَاغيوًت كىيػيٍؤًمن بًالٌلًه فػىقىًد اٍستىٍمسىكى بًاٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىىى : " قوله تعاذل الى ًإٍكرىاهى ُب الْديًن قىد تَػبػىَُتى الُرٍشدي ًمنى اٍلغىْي فىمى
يعه عىًليمه  ـى ؽبىىا كىالٌلهي ظبًى . [256: البقرة]" الى انًفصىا

 .فمن فضل حكم طاغوت من الطواغيت على حكم اهلل عز كجل كرسوله فقد مرؽ من ملة اإلسبلـ
 



  
 
 

  

 www.alukah.net  
 
 

           

 إرباؼ األفهاـ بشرح نواقض اإلسبلـ 
 www.alukah.net  

 
: الّناقض اػبامس

ذىًلكى : "  كلو عمل به فقد كفر لقوله تعاذلمن أبغض شيئان فبا جاء به الرسوؿ  ]: قاؿ اإلماـ ؿبمد بن عبد الوهاب
 [. [9: ؿبمد]" بًأىنَػهيٍم كىرًهيوا مىا أىنزىؿى الَلهي فىأىٍحبىطى أىٍعمىاؽبىيٍم 

 رحػالش
 

. معٌت هذا الّناقض: اؼبسألة األكذل
 فقد كفر باهلل تعاذل كهو نوع من أنواع الّنفاؽ اإلعتقادم األكرب الذم ىبرج أف من أبغض شيئان فبا جاء به الّنيب 

صاحبه من ملة اإلسبلـ، كصاحبه ُب الدرؾ األسفل من الّنار، ككجه تكفَته أنه بكرهه ؼبا شرع اهلل كأنزله على عباده 
انتقاص ؼبا شرعه اهلل ككلف به عباده، كاعتقاد أف ما شرعه اهلل ليس فيه السعادة كالّنجاة كاؽبدل، 

، فاهلل [9: ؿبمد]" ذىًلكى بًأىنَػهيٍم كىرًهيوا مىا أىنزىؿى الَلهي فىأىٍحبىطى أىٍعمىاؽبىيٍم : " كبغض ككراهية اغبق من صفات الكافرين، قاؿ تعاذل
 أحبط أعماؽبم، كجعلها هباءن مّنثوران بسبب كراهيتهم ما أنزؿ اهلل على رسوله، ككل من كره ما أنزؿ اهلل فعمله حابط 

 كقاؿ تعاذل [28: ؿبمد]" ذىًلكى بًأىنَػهيمي اتَػبػىعيوا مىا أىٍسخىطى الَلهى كىكىرًهيوا ًرٍضوىانىهي فىأىٍحبىطى أىٍعمىاؽبىيٍم : " كإف عمل دبا كره قاؿ تعاذل
 كقد كصف [70: اؼبؤمّنوف]" بىٍل جىاءهيم بًاغبٍىْق كىأىٍكثػىريهيٍم لًٍلحىْق كىارًهيوفى : " مبيّنا أف كره ما أنزؿ اهلل من صفات الكفار الظاهرة

. [54: التوبة]" كىالى يىٍأتيوفى الَصبلىةى ًإالَ كىهيٍم كيسىاذلى كىالى ييّنًفقيوفى ًإالَ كىهيٍم كىارًهيوفى : " اهلل اؼبّنافقُت ٔذه الصفة فقاؿ تعاذل
م من الّنفاؽ فقاؿ فىرًحى اٍلميخىَلفيوفى دبىٍقعىًدًهٍم ًخبلىؼى رىسيوًؿ الٌلًه كىكىرًهيواٍ أىف : " ككصف كرههم للجهاد بسبب ما ُب قلٔو

ًبيًل الٌلًه  ، كقد عٌده الشيخ ؿبمد بن عبد الوهاب من أنواع الّنفاؽ االعتقادم [81: التوبة] "هبيىاًهديكاٍ بًأىٍموىاؽبًًٍم كىأىنفيًسًهٍم ُب سى
، أك بغض ، أك تكذيب بعض ما جاء به الرسوؿ تكذيب الرسوؿ : فأما الّنفاؽ االعتقادم فهو ستة أنواع: " فقاؿ

، ، أك الكراهية بانتصار دين الرسوؿ ، أك اؼبسرة بالبفاض دين الرسوؿ ، أك بغض ما جاء به الرسوؿ الرسوؿ 
 ككبوه لشيخ اإلسبلـ ابن 1/10انظر ؾبموعة التوحيد  ]" فهذه األنواع الستة صاحبها من أهل الدرؾ األسفل من الّنار 

  [.28/434تيمية ُب ؾبموع الفتاكل 
 

. من أمثلة هذا الّناقض: اؼبسألة الثانية
ما يقوله كثَت من الكتاب اؼبلحدين كغَتهم من مّنافقي هذا الزماف من العلمانيُت كالليرباليُت كمن اغًت بأقواؽبم ككتاباهتم 
اؼبسمومة كاؼبوسومة باػببث كالكيد ؽبذا الدين بسبب تلك الرضاعة الفاسدة من ألباف الغرب كأفكارهم ككيدهم كبذؽبم 
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الغارل كالّنفيس ؽبدـ هذا الدين فأصبحوا يّنعقوف بأقواؿ كمقاالت دسيسة كردبا تكوف ظاهرة تبُت كتوضح لكل عاقل لبيب 

: "   كرههم ؽبذا الدين فمن ذلك على سبيل اؼبثاؿ ال على سبيل اغبصر ما يلي
كرههم ألف تكوف دية اؼبرأة على نصف دية الرجل، أك كرههم أف تكوف شهادة امرأتُت بشهادة رجل كاحد، فهم ٔذا * 

ما رأيت من ناقصات عقل كدين أذهب : "  كما ُب الصحيحُت من حديث أيب سعيد اػبدرممبغضوف لقوؿ الّنيب 
فًتاهم يطعّنوف ُب هذا اغبديث حبجة أف العقل كالواقع ىبالفه أك يصرفه عن ظاهره فبا " للب الرجل اغباـز من إحداكن 

أما نقصاف العقل فشهادة امرأتُت تعدؿ "  القائل أيضان ُب حديث ابن عمر عّند مسلم يبُت بغضهم ؼبا جاء به الّنيب 
: كمن أمثلة ذلك أيضان " شهادة رجل فهذا نقصاف العقل 

. كراهتهم لتعدد الزكجات كؿباربتهم لذلك اغبكم بشىت الوسائل كهم بذلك وباربوف اهلل كرسوله* 
كراهتهم ؼبا أنزؿ اهلل من اغبدكد كحد السرقة كجلد شارب اػبمر كقتل القاتل عمدان ككبو ذلك فهذه األمثلة كغَتها من * 

كىاَلًذينى كىفىريكا : " األمثلة اليت تبُت كره اؼبتفوهُت ٔا ؼبا أنزؿ اهلل كفران أكرب ـبرج من ملة اإلسبلـ كؿببط لؤلعماؿ قاؿ تعاذل
 فسماهم اهلل كفاران كالسبب أهنم [9-8: ؿبمد]" ذىًلكى بًأىنَػهيٍم كىرًهيوا مىا أىنزىؿى الَلهي فىأىٍحبىطى أىٍعمىاؽبىيٍم * فػىتػىٍعسان ؽَبيٍم كىأىضىَل أىٍعمىاؽبىيٍم 

كرهوا ما أنزؿ اهلل كالّنتيجة أحبط أعماؽبم، نسأؿ اهلل السبلمة كالعافية، دبثل هذه األمثلة كغَتها ذبرأ كثَت فبن يّنتسب 
لئلسبلـ على كثَت من أحكاـ اهلل كهدم نبيه تلميحان أك تصروبان بالكراهية ؽبا حبجة ـبالفتها للواقع كالعقل أك أهنا تصلح 
ُب زماف مضى دكف هذا الزماف، أك غَتها من اغبجّج الشيطانية اليت زين ؽبم الشيطاف ٔا أعماؽبم حىت خرجوا من ملة 

 . اإلسبلـ
 

. (ال إله إال اهلل  )من كقع ُب هذا الّناقض دل يستكمل شركط : اؼبسألة الثالثة
كذلك أف من كره ما أنزؿ اهلل قد أخٌل ببعض شركط ال إله إال اهلل كهذا من نواقض اإلسبلـ ككرهه ؼبا أنزؿ اهلل إخبلؿ 

ػ : بشركط ال إله إال اهلل من كجهُت
. ، كاحملبة من شركط ال إله إال اهلل، كؿببة أكامره، كأكامر رسوؿ اهلل أف فيه إخبلالن بشرط احملبة كالتعظيم هلل : األكؿ
أف فيه تركان للقبوؿ كاالنقياد كالتسليم، ألف ذلك من شركط ال إله إال اهلل كلذلك كٌفر العلماء من اتصف ٔذه :  الثاين

ألنه يعًتؼ هلل كرسوله بكل ما أخرب به كيصدؽ به اؼبؤمّنوف، لكّنه يكره ذلك : " الصفة، قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
...... ال أقر بذلك كال ألتزمه، كأبغض هذا اغبق كأنفر عّنه،: كيبغضه كيسخطه لعدـ موافقته ؼبراده، كمشتهاه، كيقوؿ

انظر الصاـر اؼبسلوؿ صػ  ]"كتكفَت هذا معلـو باالضطرار من دين اإلسبلـ، كالقرآف فبلوء من تكفَت مثل هذا الّنوع 
522.]  
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. صور ال تعد من كره ما أنزؿ اهلل على رسوله: اؼبسألة الرابعة
 )هّناؾ صور من الكره ربصل بُت الّناس ُب بعض األحواؿ ليست من الكره ؼبا أنزؿ اهلل كإمبا هي من الكره الطبيعي 

مع اعتقاده أف ما شرع اهلل هو اغبق كالصواب الذم البد أف يتبع فهو كره ال يقع على ذات التشريع كإمبا هو  (الفطرم 
ػ : كره لسبب آخر من األسباب فمن صور ذلك ما يلي

كره الزكجة أف يعدد عليها زكجها مع أف التعدد جاء به الشرع إال أف كره الزكجة هّنا دل يقع على ذات التشريع، * 
كاغبكم العاـ ُب اإلسبلـ كإمبا كرهها لسبب خارج عن ذلك كهو أهنا تكره أف تكوف معها ضرة أخرل كقسيمة تشاركها 

. ُب حياة زكجها
كره اؼبتوضئ الوضوء ُب اليـو البارد، فهو دل يكره ذات التشريع كإمبا كره الوضوء لسبب آخر كهو كجود : صورة أخرل* 

أال أدلكم على ما يبحوا اهلل به اػبطايا كيرفع به : "  قاؿاؼبشقة، كلذلك جاء ُب حديث أيب هريرة عّند مسلم أف الّنيب 
". إسباغ الوضوء على اؼبكاره " كفيه " الدرجات 

كراهة اؼبقاتل للقتاؿ ليست كراهة لذات التشريع كإمبا لسبب آخر كهو ما جبلت عليه الّنفس من حب : صورة أخرل
كيًتبى عىلىٍيكيمي اٍلًقتىاؿي : " الدنيا ككراهية اؼبوت مع إقراره بفضل القتاؿ ُب اإلسبلـ فهو دل يكره أمر اهلل، كلذلك قاؿ تعاذل

إمبا كاف اعبهاد كرهان ألف فيه إخراج اؼباؿ كمفارقة الوطن كاألهل، كالتعرض : قاؿ القرطيب [216: البقرة]" كىهيوى كيٍرهه َلكيٍم 
انظر  ]" باعبسد للشجاج كاعبراح كقطع األطراؼ كذهاب الّنفس فكانت كراهيتهم لذلك ال أهنم كرهوا فرض اهلل تعاذل 

 [. 3/39تفسَت القرطيب 
من كقع ُب شيء من اؼبعاصي كهو مقر بذنبه ال يلـز من ارتكابه للحراـ بغضه للتحرًن، كال من ترؾ : صورة أخرل* 

الواجب بغض إهبابه، فمثبلن شارب اػبمر أك مقًتؼ الزنا كآكل الربا مع اعتقاده حرمة هذه األشياء هو كسائر العصاة 
: كال يلـز من فعله للمحـر أنه أبغض ربريبه أك ترؾ الواجب أنه يبغض إهبابه، فمن اػبطأ أف ذبد من الّناس من يقوؿ ؽبم

. لوال أنكم تبغضوف ما جاء به ؿبمد ؼبا فعلتم هذه اؼبّنكرات
كمن ألزمه بذلك فقد سلك مسلك اػبوارج ُب تكفَت مرتكب الكبَتة كزبليده ُب الّنار، كاألدلة كثَتة اليت تدؿ على أف 

مرتكب الكبَتة باؽو على إسبلمه ال يلـز من ارتكابه بغضه للتشريع كمن ذلك ما جاء ُب صحيح البخارم عن عمر بن 
  ككاف الّنيب  كاف اظبه عبداهلل ككاف يلقب ضباران ككاف يضحك رسوؿ اهلل  أف رجبلن على عهد الّنيب اػبطاب 

ال تلعّنوه : " اللهم العّنه ما أكثر ما يؤتى به فقاؿ الّنيب : قد جلده ُب الشراب فأٌب به يومان فجلد فقاؿ رجل من القـو
". فو اهلل ما علمت إال أنه وبب اهلل كرسوله 
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.  مّنع من لعّنه فضبلن عن إلزامه بكره كبغض ربرًن اػبمرفالّنيب 

، فمثبلن عّندما تبُت عدـ قبوؿ إنكار اؼبّنكر أك األمر باؼبعركؼ ال يدؿ على بغض ما جاء به الّنيب : صورة أخرل* 
ألحد من الّناس مّنكران من اؼبّنكرات فَتفض قبوله أك تأمر باؼبعركؼ فَتفض قبوله فهذا ال يدؿ على أنه مبغض ؼبا جاء به 

 فهو دل يرفض اغبق الذم جئت به ألنه حق كإمبا رفضه لسوء تصرفك كطريقتك ُب األمر باؼبعركؼ كالّنهي عن الّنيب 
. اؼبّنكر بدليل أنه لو جاءه شخص آخر كبٌُت له نفس اؼبّنكر لقبل كانقاد له غبسن تصرفه

كبُت الكره اؼبخرج من اؼبلة، فأما الكره الطبيعي  (الفطرم  )كاؼبقصود من هذه الصور إيضاح الفرؽ بُت الكره الطبيعي 
فمن عبلمته أف الكره موجود ُب األصل سواءن علم أف الشريعة جاءت به أـ ال فكرهه دل يقع على ذات التشريع كإمبا 
لسبب من األسباب كاؼبشقة ُب إسباغ الوضوء ُب اؼباء البارد، أك كراهة اؼبرأة أف تكوف ؽبا ضرة كغَتها من الصور كما 

. سبق
كأما الكره اؼبخرج من اؼبلة فمن عبلمته أنه ال يكوف إال بعد العلم أنه من الشرع كأف اهلل أمر به فكرهه إمبا هو لذات 

.الشرع كألف اهلل أمر به
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: الّناقض السادس

، أك ثوابه، أك عقابه؛ كفر، كالدليل من استهزأ بشيء من دين الرسوؿ  ]: قاؿ اإلماـ ؿبمد بن عبد الوهاب رضبه اهلل
الى تػىٍعتىًذريكاٍ قىٍد كىفىٍرًبي * كىلىًئن سىأىٍلتػىهيٍم لىيػىقيوليَن ًإمَبىا كيَّنا لبىيوضي كىنػىٍلعىبي قيٍل أىبًالٌلًه كىآيىاتًًه كىرىسيولًًه كيّنتيٍم تىٍستػىٍهزًئيوفى : " قوله تعاذل

. [ [66-65: التوبة]" بػىٍعدى ًإيبىاًنكيٍم 
 رحػالش

 
. معٌت االستهزاء كاألدلة على كفر صاحبه: اؼبسألة األكذل

 كالسخرية مّنه، أك انتقاص لشيء من الدين هو انتقاص الرب جل كعبل كالسخرية مّنه، أك انتقاص الرسوؿ : االستهزاء
. كالسخرية مّنه، كاؼبستهزئ دبا سبق كافر بداللة الكتاب كالسّنة كاإلصباع

: األدلة من الكتاب: أكال ن 
كىًمّنػٍهيمي اَلًذينى يػيٍؤذيكفى الَّنيبَ كىًيقيوليوفى هيوى أيذيفه قيٍل أيذيفي : " مّنها قوله تعاذل: ( 2/85 )قاؿ ابن تيمية ُب الصاـر اؼبسلوؿ - 1

أىدلٍى يػىٍعلىميواٍ أىنَهي * خىٍَتو َلكيٍم يػيٍؤًمني بًالٌلًه كىيػيٍؤًمني لًٍلميٍؤًمًّنُتى كىرىضٍبىةه لَْلًذينى آمىّنيواٍ ًمّنكيٍم كىاَلًذينى يػيٍؤذيكفى رىسيوؿى الٌلًه ؽبىيٍم عىذىابه أىلًيمه 
 ؿبادة هلل كرسوله؛ ألف ذكر اإليذاء هو  فعلم أف إيذاء رسوؿ اهلل [63-62: التوبة]" فإَف لىهي نىارى جىهىَّنممىن وبيىاًدًد الٌلهى كىرىسيولىهي 

إنه ليس : الذم اقتضى ذكر احملادة، فيجب أف يكوف داخبلن فيه، كلوال ذلك دل يكن الكبلـ مؤتلفان إذا أمكن أف يقاؿ
كبُت  (هي جزاؤه  )دبحاد، كدؿ ذلك على أف اإليذاء كاحملادة كفر ألنه أخرب أنه له نار جهّنم خالدان فيها، كدل يقل 

كأيضان ٔذه اآلية استدؿ "  كافران عدكان هلل كرسوله، ؿباربان هلل كرسوله فيكوف اؼبؤذم لرسوؿ اهلل ..... الكبلمُت فرؽ
 (. 94صػ  )القاضي عياض ُب كتابه الشفا 

وبىٍذىري اٍلميّنىاًفقيوفى أىف تػيّنػىَزؿى عىلىٍيًهٍم سيورىةه تػيّنىْبئػيهيٍم دبىا ُب : " قوؿ سبحانه: " ( 2/70 )قاؿ ابن تيمية ُب الصاـر اؼبسلوؿ - 2
كىلىًئن سىأىٍلتػىهيٍم لىيػىقيوليَن ًإمَبىا كيَّنا لبىيوضي كىنػىٍلعىبي قيٍل أىبًالٌلًه كىآيىاتًًه كىرىسيولًًه  (64)قػيليؤًًم قيًل اٍستػىٍهزًئيواٍ ًإَف الٌلهى ـبيٍرًجه َما ربىٍذىريكفى 

الى تػىٍعتىًذريكاٍ قىٍد كىفىٍرًبي بػىٍعدى ًإيبىاًنكيٍم ًإف نَػٍعفي عىن طىآئًفىةو ْمّنكيٍم نػيعىْذٍب طىآئًفىةن بًأىنَػهيٍم كىانيواٍ ؾبيٍرًًمُتى  (65)كيّنتيٍم تىٍستػىٍهزًئيوفى 
كهذا نص ُب أف االستهزاء باهلل كبآياته كبرسوله كفر، فالسبب اؼبقصود بطريق األكذل، كقد دلت هذه اآلية على  " (66)

صػ  )كأيضان ٔذه اآلية استدؿ القاضي عياض ُب كتابه الشفا "  جادان أك هازالن فقد كفر أف كل من تّنقص رسوؿ اهلل 
947 .) 

. كمن السّنة: ثانيان 
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كّنت عّند أيب بكر رضي اهلل عّنه فتغيض على رجل، : " ما ركاه أضبد كأبو داكد كالّنسائي من حديث أيب برزة قاؿ- 1

فأذهبت كلميت غضبه، فقاـ فدخل، فأرسل إرل، : فاشتد عليه، فقلت تأذف رل يا خليفة رسوؿ اهلل أضرب عّنقه قاؿ
ال كاهلل ما : نعم؟ قاؿ: أكّنت فاعبلن كلو أمرتك؟ قلت: قاؿ. ائذف رل أضرب عّنقه: ما الذم قلت آنفان؟ قلت: فقاؿ

 ". كانت لبشر بعد رسوؿ اهلل 
ركاه أبو داكد ُب سّنّنه بإسّناد صحيح عن عبد : "  ( 1/192 )قاؿ ابن تيمية ُب الصاـر اؼبسلوؿ على شاًب الرسوؿ 

". اهلل بن مطرؼ عن أيب برزة 
كدل ىبالف عليه أحد، فاستدؿ األئمة : قاؿ القاضي أبو ؿبمد بن نصر: " 2/954صػ (الشفا  )كقاؿ القاضي عياض ُب 

".  بكل ماأغضبه أك آذاه أك سبه ٔذا اغبديث على قتل من أغضب الّنيب 
ما : قاؿ رجل ُب غزكة تبوؾ ُب ؾبلس: ما ركاه ابن جرير كغَته من حديث زيد بن أسلم عن عبد اهلل بن عمر قاؿ- 2

كذبت كلكّنك : رأيت مثل قرائّنا هؤالء، أرغب بطونان كال أكذب ألسّنان، كال أجنب عّند اللقاء، فقاؿ رجل ُب اؼبسجد
حبقب ناقة رسوؿ اهلل . أنا رأيته متعلقان : مّنافق ألخربف رسوؿ اهلل فبلغ ذلك رسوؿ اهلل كنزؿ القرآف فقاؿ عبد اهلل بن عمر

قيٍل أىبًالٌلًه كىآيىاتًًه كىرىسيولًًه كيّنتيٍم : "  يقوؿيا رسوؿ اهلل إمبا كّنا لبوض كنلعب، كرسوؿ اهلل : تّنكبه اغبجارة كهو يقوؿ
. [66-65: التوبة]" الى تػىٍعتىًذريكاٍ قىٍد كىفىٍرًبي بػىٍعدى ًإيبىاًنكيٍم * تىٍستػىٍهزًئيوفى 

الى : " فقاؿ اهلل تعاذل ؽبم" ً إمَبىا كيَّنا لبىيوضي كىنػىٍلعىبي " بكفرهم، كقطع بعدـ عذرهم مع قوؽبم معتذرين فقد حكم اهلل 
". تػىٍعتىًذريكاٍ قىٍد كىفىٍرًبي بػىٍعدى ًإيبىاًنكيٍم 

. اإلصباع:ثالثان 
 أك عابه أك أغبق اعلم ػ كفقّنا اهلل كإياؾ ػ أف صبيع من سب الّنيب : " ػ1/932صػ (الشفاء  )قاؿ القاضي عياض ُب 

به نقصان ُب نفسه أك نسبه أك ديّنه، أك خصلة من خصاله، أك عرض به أك شبهه بشيء على طريق السب له أك اإلزراء 
عليه، أك التصغَت لشأنه أك الغض مّنه، كالعيب له، فهو ساب له، كاغبكم فيه حكم الساب يقتل كما نبيّنه، كال نستثٍت 

ككذلك من لعّنه أك دعا عليه، أك سبٌت . فصبلن من فصوؿ هذا الباب على اؼبقصد، كال مبًتم فيه تصروبان كاف أك تلووبان 
مضرة له، أك نسب إليه ما ال يليق دبّنصبه على طريق الذـ، أك عبث ُب جهته العزيزة بسخف من الكبلـ كهجر، كمّنكر 
. من القوؿ كزكر، أك عٌَته بشيء فبا جرل من الببلء كاحملّنة عليه، أك غمصه ببعض العوارض البشرية اعبائزة كاؼبعهودة لديه

كال نعلم خبلفان ُب .... كهذا كله إصباع من العلماء كأئمة الفتول من لدف الصحابة رضواف اهلل عليهم إذل كهلم جران 
".  كتكفَته قاستباحة دمه بُت علماء األمصار كسلف األمة، كقد ذكر غَت كاحد اإلصباع على قتل
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ًإَف اَلًذينى : " كأصبعت األمة على قتل مّنتقصه من اؼبسلمُت كسابه، قاؿ اؽبا تعاذل: "  ُب آلد األكؿ926كقاؿ ص

ابان ُمًهيّنان  . [57: األحزاب]" يػيٍؤذيكفى الَلهى كىرىسيولىهي لىعىّنػىهيمي الَلهي ُب الُدنٍػيىا كىاآٍلًخرىًة كىأىعىَد ؽبىيٍم عىذى
أصبع اؼبسلموف على : كقاؿ اإلماـ إسحاؽ بن راهويه أحد األئمة األعبلـ: " 2/15كقاؿ ابن تيمية ُب الصاـر اؼبسلوؿ 
، أنه كافر بذلك كإف ، أك قتل نبيان من أنبياء اهلل  أك دفع شيئان فبا أنزؿ اهلل أف من سب اهلل، أك سب رسوله 

أف الساب إف كاف مسلمان فإنه يكفر كيقتل بغَت خبلؼ كهو : كاف مقران بكل ما أنزؿ اهلل ػ ٍب قاؿ ػ كربرير القوؿ فيها
". مذهب األئمة األربعة كغَتهم 

هذه األدلة كغَتها من نقوالت أهل العلم إلصباع األمة تدؿ على أف من استهزئ باهلل أك برسوله أك بشيء من الدين فقد 
. كفر كخرج عن ملة اإلسبلـ كإف كاف اؼبستهزئ مازحان أك هازالن أك زعم أنه دل يقصد بقوله حقيقة ما قاؿ

دؿ على أهنم دل يكونوا عّند : " ( 7/273 )ُب ؾبموع الفتاكل " أكىفىٍرًبي بػىٍعدى ًإيبىاًنكيٍم : " قاؿ ابن تيمية عّند قوله تعاذل
أنفسهم قد أتوا كفران، بل ظّنوا أف ذلك ليس بكفر، فبُت أف االستهزاء باهلل كرسوله يكفر به صاحبه بعد إيبانه، فدؿ على 

أنه كاف عّندهم إيباف ضعيف، ففعلوا هذا احملـر الذم عرفوا أنه ؿبـر كلكن دل يظّنوه كفران ككاف كفران كفركا به، فإهنم دل 
 ".يعتقدكا جوازه 

 
. االستهزاء على نوعُت: اؼبسألة الثانية
. االستهزاء الصريح: الّنوع األكؿ

ما رأيّنا مثل قرائّنا هؤالء أرغب بطونان، كال أكذب ألسّنان، كال أجنب عّند : " كمن أمثلته ما نزلت فيه اآلية، كهو قوؽبم
. ديّنكم هذا دين خامس، أك دين أخرؽ: أك كبو ذلك من األقواؿ الصروبة من أقواؿ اؼبستهزئُت كقوؿ بعضهم" اللقاء 

. االستهزاء غَت الصريح: الّنوع الثاين
الرمز بالعُت أك الغمز باليد استهزاءن أك مد الشفة أك إخراج : كهو الّنوع الذم قد يكثر ركاده من حيث ال يشعركف، كأمثلته

.  أك عّند األمر باؼبعركؼ كالّنهي عن اؼبّنكر أك عّند شعائر اهللاللساف عّند تبلكة القرآف أك سّنة الّنيب 
هو أف الصريح يكوف كبلمان كفريان أكرب مباشرة، خببلؼ احملتمل  (احملتمل  )كالفرؽ بُت االستهزاء الصريح كغَت الصريح 

فإنه إف أراد االحتماؿ الكفرم صار كبلمه أك فعله كفران أكرب كإال دل يكن كفريان، كالضابط ُب معرفة السب اللغة كالشرع 
. فإف دل يكن فاؼبرجع فيه عرؼ الّناس

كإذا دل يكن للسب حد معركؼ ُب اللغة كال ُب الشرع فاؼبرجع فيه : " ( 3/1009 )قاؿ ابن تيمية ُب الصاـر اؼبسلوؿ
".  فهو الذم هبب أف يّنزؿ عليه كبلـ الصحابة كالعلماء، كما ال فبل إذل عرؼ الّناس، فما كاف ُب العرؼ سبان للّنيب 
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. االستهزاء بالدين من عبلمات الكفار كاؼبّنافقُت: لة الثالثةأاؼبس

ا اَلًذم بػىعىثى الَلهي رىسيوالن : " قاؿ اهلل تعاذل عن الكفار ًإف كىادى لىييًضُلّنىا عىٍن آؽًبىًتّنىا لىٍوالى * كىًإذىا رىأىٍكؾى ًإف يػىَتًخذيكنىكى ًإاَل هيزيكان أىهىذى
. [42-41: الفرقاف]" أىف صىبػىٍرنىا عىلىيػٍهىا كىسىٍوؼى يػىٍعلىميوفى ًحُتى يػىرىٍكفى اٍلعىذىابى مىٍن أىضىُل سىًبيبلن 

كىًإذىا مىُركاٍ ًًٍٔم  (29)ًإَف اَلًذينى أىٍجرىميوا كىانيواٍ ًمنى اَلًذينى آمىّنيوا يىٍضحىكيوفى : " كأيضان من عبلمات اؼبّنافقُت اػباصة قاؿ تعاذل
ء لىضىاُلوفى  (31)كىًإذىا انقىلىبيواٍ ًإذلى أىٍهًلًهمي انقىلىبيواٍ فىًكًهُتى  (30)يػىتػىغىامىزيكفى  كىمىا أيٍرًسليوا عىلىٍيًهٍم  (32)كىًإذىا رىأىٍكهيٍم قىاليوا ًإَف هىؤيالى
. [اؼبطففُت  ]" ( 33)حىاًفًظُتى 

ديكفى ًإالَ جيٍهدىهيٍم فػىيىٍسخىريكفى ًمّنػٍهيٍم : " كقاؿ عّنهم أيضان  قىاًت كىاَلًذينى الى هبًى اَلًذينى يػىٍلًمزيكفى اٍلميَطْوًعُتى ًمنى اٍلميٍؤًمًّنُتى ُب الَصدى
 .[79: التوبة]" سىًخرى الٌلهي ًمّنػٍهيٍم كىؽبىيٍم عىذىابه أىلًيمه 

 
.  فهو كافر هبب قتلهمن سب رسوؿ اهلل : اؼبسألة الرابعة

سواءن كاف هذا الساب مسلمان ُب األصل أك كاف ذميان فإنه هبب قتله، فاؼبسلم خرج من دائرة اإلسبلـ بذلك كالذمي 
. انتقض عهده بذلك

: كمن األدلة على ذلك
ـُ كلدو تشتم الّنيب كتقع فيه، فيّنهاها فبل تّنتهي، كيزجرها فبل - 1 حديث ابن عباس رضي اهلل عّنهما أف أعمى كانت له أ

 كتشتمه، فأخذ اؼبغوؿ فوضعه ُب بطّنها كاتكأ عليها فقتلها، فلما تّنزجر، فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع ُب الّنيب 
فقاـ األعمى : قاؿ" أٍنشيدي رجبلن فعل ما فعل رل عليه حق إال قاـ : " ، فجمع الّناس فقاؿأصبح ذكر ذلك للّنيب 

يا رسوؿ اهلل أنا صاحبها، كانت تشتمك كتقع فيك :  فقاؿيتخطى الّناس كهو يتدلدؿ، حىت قعد بُت يدم الّنيب 
ككانت يب رفيقة، فلما كانت البارحة جعلت تشتمك . فأهناها فبل تّنتهي كأزجرها فبل تّنزجر، كرل مّنها ابّناف مثلي اللؤلؤتُت

ركاه " أال اشهدكا أف دمها هدر : " كتقع فيك، فأخذت اؼبغوؿ فوضعته ُب بطّنها كاتكأت عليه حىت قتلتها فقاؿ الّنيب 
. أبو داكد كالّنسائي

هو السيف القصَت، ظبي بذلك ألنه يشتمل عليه الرجل، : سيف رقيق له قفان يكوف غمده كالسوط، كاؼبشمل: اؼبغوؿ ]
. [أم يغطيه بثوبه 

 ارتداد عن الدين، كهذا دليل على  يقتل، كذلك أف السب مّنها لرسوؿ اهلل فيه بياف أف ساب الّنيب : قاؿ اػبطايب
أنه اعتقد أهنا مسلمة، كليس ُب اغبديث دليل على ذلك، بل الظاهر أهنا كانت كافرة، ككاف العهد ؽبا دبلك اؼبسلم إياها؛ 

كلو كانت مرتدة ...... فإف رقيق اؼبسلمُت فبن هبوز اسًتقاقه ؽبم حكم أهل الذمة، كهم أشد ُب ذلك من اؼبعاهدين
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مّنتقلة إذل غَت اإلسبلـ دل يقرها سيدها على ذلك أيامان طويلة، كدل يكتف دبجرد هنيها عن السب، بل يطلب مّنها ذبديد 

". اإلسبلـ، ال سيما إف كاف يطؤها فإف كطء اؼبرتدة ال هبوز 
فقاـ " من لكعب بن األشرؼ، فإنه قد آذل اهلل كرسوله؟ : " قاؿ رسوؿ اهلل : حديث جابر بن عبد اهلل قاؿ- 2

. اغبديث متفق عليه "أنا يا رسوؿ اهلل ػ ُب اغبديث أنه قتله هو كمن معه نصرة للّنيب : ؿبمد بن مسلمة فقاؿ
أنه كاف معاهدان مهادنان، : ػ أحدنبا: كاالستدالؿ بقتل كعب بن األشرؼ من كجهُت: " قاؿ ابن تيمية ُب الصاـر اؼبسلوؿ

" كهذا ال خبلؼ فيه بُت أهل العلم باؼبغازم كالسَت، كهو عّندهم من العلم العاـ الذم يستغٌت فيه عن نقل اػباصة 
 فإنه يقتل كلو كاف ذميان كمعاهدان فإنه يّنتقض عهده بعد سبه كال ذمة له فهذاف اغبديثاف دالٌ على أف من سٌب الّنيب 

. أيضان، كاؼبسلم أيضان يقتل من باب األكذل، كيدؿ عليه
 فتغيض على رجل، فاشتد عليه، كّنت عّند أيب بكر : " ما ركاه أبو داكد كالّنسائي كأضبد عن أيب برزة قاؿ- 3

ما الذم : فقاـ فدخل، فأرسل إرل، فقاؿ. فأذهبت كلميت غضبه: تأذف رل يا خليفة رسوؿ اهلل أضرب عّنقه قاؿ: فقلت
ال كاهلل ما كانت لبشر بعد : قاؿ. نعم: أكّنت فاعبلن كلو أمرتك؟ قلت: قاؿ. ائذف رل أضرب عّنقه: قلت آنفان؟ قلت

 ". رسوؿ اهلل 
أنه يطاع ُب كل : أحدنبا: فقد تضمن اغبديث خصيصتُت لرسوؿ اهلل : " 1/192قاؿ ابن تيمية ُب الصاـر اؼبسلوؿ 

. من أمر بقتله
". أف له قتل من شتمه كأغلظ له : كالثانية

. ككذلك من سٌب اهلل كسب ديّنه فهو كافر البد من قتله
أصبع اؼبسلموف على : كقاؿ اإلماـ إسحاؽ بن راهويه أحد األئمة األعبلـ: " ( 2/15 )قاؿ ابن تيمية ُب الصاـر اؼبسلوؿ
، أنه كافر بذلك  أك دفع شيئان فبا أنزؿ اهلل عز كجل، أك قتل نبيان من أنبياء اهلل أف من سب اهلل، أك سب رسوله 

أف الساب إف كاف مسلمان فإنه يكفر كيقتل بغَت خبلؼ، : كإف كاف مقران بكل ما أنزؿ اهلل ػ ٍب قاؿ ػ كربرير القوؿ فيها
كهو مذهب األئمة األربعة كغَتهم، كقد تقدـ فبن حكى اإلصباع على ذلك من األئمة مثل إسحاؽ بن راهويه كغَته، 

كإف كاف ذميان، فإنه يقتل أيضان ُب مذهب مالك كأهل اؼبديّنة كسيأٌب حكاية ألفاظهم، كهو مذهب أضبد كفقهاء اغبديث 
"  كقد نص أضبد على ذلك ُب مواضع متعددة 

كالداللة على انتقاض عهد الذمي بسب اهلل أك كتابه أك ديّنه أك رسوله، ككجوب قتله : " ( 2/32 )كقاؿ ُب موضع آخر
 ".الكتاب كالسّنة كإصباع الصحابة كالتابعُت كاالعتبار : كقتل اؼبسلم إذا أتى ذلك
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 كهل يقتل بعد توبة؟ مسألة قبوؿ توبة من سَب اهلل تعاذل كمن سب رسوله * 

من اؼبسائل اليت جرل فيها اػببلؼ كبسط القوؿ فيها شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب كتابه الصاـر اؼبسلوؿ على شاًب الرسوؿ 
 (. 3/1017، 3/645، 3/613، 3/575، 3/563 ): انظر ُب نفس الكتاب اؼبواضيع التالية

 تقبل توبته كهبب قتله، خببلؼ من سب إال أف ساب الرسوؿ : " ( 3/31 )كقاؿ شيخّنا ابن عثيمُت ُب القوؿ اؼبفيد 
 بل ألف اهلل أخربنا بعفوه عن حقه إذا تاب العبد إليه اهلل، فإهنا تقبل توبته كال يقتل، ال ألف حق اهلل دكف حق الرسوؿ 

:   فإنه يتعلق به أمرافبأنه يغفر الذنوب صبيعان، أما ساب الرسوؿ 
. ، كمن هذا الوجه تقبل توبته إذا تابأمر شرعي لكونه رسوؿ اهلل : األكؿ
 كيقتل بعد توبته على أنه مسلم، فإذا قتل أمر شخصي لكونه من اؼبرسلُت، كمن هذا الوجه هبب قتله غبقه : كالثاين

 ): غسلّناه ككفّناه كصليّنا عليه كدفّناه مع اؼبسلمُت، كهذا اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية، كقد ألف كتابان ُب ذلك اظبه
، كذلك ألنه استهاف حبق (الصاـر اؼبسلوؿ على ساب الرسوؿ ) أك  (الصاـر اؼبسلوؿ ُب حكم قتل ساب الرسوؿ 

. ، ككذا لو قذفه فإنه يقتل كال هبلدالرسوؿ 
 كقبل مّنه كأطلقه؟ أليس قد ثبت أف من الّناس من سب الرسوؿ : فإف قيل
، كقد أسقط حقه، أما بعد موته فبل ندرم، فّنّنفذ ما نراه كاجبان ُب حق بلى هذا صحيح، لكن هذا ُب حياته : أجيب

. من سبه 
إنه ال يوجب التوقف ألف اؼبفسدة حصلت : احتماؿ كونه يعفو عّنه أك ال يعفو موجب للتوقف؟ أجيب: فإف قيل

، كاألصل بقاؤه . بالسب، كارتفاع أثر هذا السب غَت معلـو
 عفا عمن سبه؟ أليس الغالب أف الرسوؿ : فإف قيل
 يعلم أعياف  إذا عفا قد ربصل اؼبصلحة كيكوف ُب ذلك تأليف، كما أنه بلى، كردبا كاف ُب حياة الرسوؿ : أجيب

قاؿ . اؼبّنافقُت كدل يقتلهم لئبل يتحدث الّناس أف ؿبمدان يقتل أصحابه، لكن اآلف لو علمّنا أحدان بعيّنه من اؼبّنافقُت لقتلّناه
.  فقطإف عدـ قتل اؼبّنافق اؼبعلـو إمبا هو ُب حياة الرسوؿ : ابن القيم

كهل ألحد من اؼبسلمُت أف يعفو عمن سب الّنيب كيقبل اعتذاره؟ * 
 أك يقبل ليس ألحد من اؼبسلمُت اغبق ُب أف يطالب الذين يقعوف ُب عرض الّنيب باالعتذار أك يعفو عمن سب الّنيب 

 كإمبا ، كنظَت ذلك حقوؽ عامة الّناس ال يتّنازؿ عّنها إال صاحب اغبق، فكيف حبق الّنيب عذرهم، ألنه حق للّنيب 
على اؼبسلم أف يطالب حبق الّنيب ألف مقاـ الّنيب أعظم مقاـ كالتعدم عليه أعظم من التعدم على غَته من البشر، 

 كمقامه الشريف من اؼبسائل اليت هي أصل ُب عقيدة كل مسلم، فبل هبوز الكبلـ عليها إال بعلم كمسألة سب الّنيب 
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 فهي مسألة شرعية عقدية مهمة للغاية كال يوجد دليل من كتاب اهلل كال من سّنة رسوؿ كدليل عن اهلل أك عن رسوله 

 أك  أك قوؿ صحايب أك تابعي أك إماـ من أئمة الدين كاؽبدل من السلف أك اػبلف على العفو عمن سب الّنيب اهلل 
قبوؿ اعتذاره إذا اعتذر بل الثابت ُب الكتاب كالسّنة كإصباع الصحابة كالتابعُت أنه هبب قتله سواءن كاف مسلمان أك كافران 

. كما سبق
فقد تضمن اغبديث : " بعد حديث أيب برزة السابق (1/192)قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب الصاـر اؼبسلوؿ  

. أنه يطاع ُب كل من أمر بقتله: إحدانبا: خصيصتُت لرسوؿ اهلل 
كهذا  اؼبعٌت الثاين الذم كاف له باؽ ُب حقه بعد موته، فكل من شتمه  كأغلظ . أف له قتل من شتمه كأغلظ له: كالثانية

ُب حقه كاف قتله جائزان، بل ذلك بعد موته أككد ك أككد؛ ألف حرمته بعد موته أكمل، كالتساهل ُب عرضه بعد موته غَت 
"  كهذا اغبديث يفيد أف سٌبه ُب اعبملة يبيح القتل، كيستدؿ بعمومه على قتل الكافر كاؼبسلم . فبكن
 كاف له أف يعفو عمن شتمه كسبه ُب حياته، كليس لؤلمة أف يعفو عن ذلك كفبا أف الّنيب : اعبواب الرابع: أيضا: كقاؿ

ابتلي به اؼبسلموف ُب العصور اؼبتأخرة سب عباد األكثاف كاألبقار كأحفاد القردة كاػبّنازير للّنيب ففي كل حُت يظهر من 
ًت اٍلبػىٍغضىاء ًمٍن أىفٍػوىاًهًهٍم "  ك من ديّنه كدعوته إٌما بكبلـ ساقط أك برسومات ساخرة هؤالء من يّناؿ من نبيّنا  قىٍد بىدى

كهبب أف يعلم كل مسلم أٌف نصرة الّنيب كالذب عن عرضه كتوقَته كتعزيره حق عليه هبب أف " كىمىا زبيًٍفي صيديكريهيٍم أىٍكبػىري 
. يّنافح عّنه كله 

فبل هبوز أف نصاحل أهل ..... أٌف اهلل فرض عليّنا تعزير رسوله كتوقَته: الوجه السادس: " قاؿ ابن تيمية ُب الصاـر اؼبسلوؿ
الذمة الذين ييسمعونا شتم نبيّنا كيظهركا ذلك، فإف سبكيّنهم من ذلك ترؾ للتعزير كالتوقَت، كهم يعلموف أنا ال نصاغبهم 

على ذلك، بل الواجب عليّنا أف نكَفهم عن ذلك كنزجرهم عّنه بكل طريق، كعلى ذلك عاهدناهم، فإذا فعلوه فقد 
"  نقضوا الشرط الذم بيّنّنا كبيّنهم 

كهذا فيمن كاف بيّنّنا كبيّنهم عهد فكيف دبن ال عهد له كال ذمة، فيجب تطهَت األرض من إظهار سب رسوؿ اهلل 
. حبسب اإلمكاف

. نسأؿ اهلل أف يّنتقم لرسوؿ اهلل من كل من آذاه من أعداء اهلل
 كاف اؼبسلموف إذا حاصركا عدكهم من الكفار، فامتّنع الكفار حىت دب اليأس إذل اؼبسلمُت، فسب الكفار رسوؿ :فائدة

. اهلل فإنه ييفتح على اؼبسلمُت بسبب سب الكفار لرسوؿ اهلل
كنظَت هذا ما حدثّناه أعداد من اؼبسلمُت العدكؿ أهل الفقه كاػبربة : " ( 2/233 )قاؿ ابن تيمية ُب الصاـر اؼبسلوؿ 

عما جربوه مرات متعددة ُب حصر اغبصوف كاؼبدائن اليت بالسواحل الشامية، ؼبا حصر اؼبسلموف فيها بٍت األصفر ُب 
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كّنا كبن كبصر اغبصن أك اؼبديّنة الشهر أك أكثر من الشهر كهو فبتّنع عليّنا نكاد نيأس مّنه حىت إذا تعرض : زمانّنا، قالوا

 كالوقيعة ُب عرضه، تعجلّنا فتحه كتيسر كدل يكد يتأخر إال يومان أك يومُت أك كبو ذلك، ٍب يفتح أهله لسب رسوؿ اهلل 
حىت إف كّنا لّنتباشر بتعجيل الفتح إذا ظبعّناهم يقعوف فيه مع امتبلء : اؼبكاف عّنوة، كيكوف فيهم ملحمة عظيمة، قالوا

كهكذا حدثٍت بعض أصحابّنا الثقات أف اؼبسلمُت من أهل اؼبغرب حاؽبم مع الّنصارل . القلوب غيظان عليهم دبا قالوه فيه
". كذلك، كمن سّنة اهلل أف يعذب أعداءه تارة بعذاب من عّنده، كتارة بأيدم عباده اؼبؤمّنُت 

  (.6/296 )كذكر كبو هذا الكبلـ ابن تيمية أيضان ُب كتابه اعبواب الصحيح 
 

 ."قيٍل أىبًالٌلًه كىآيىاتًًه كىرىسيولًًه كيّنتيٍم تىٍستػىٍهزًئيوفى : " قوله تعاذل: اؼبسألة اػبامسة
الى تػىٍعتىًذريكاٍ قىٍد كىفىٍرًبي بػىٍعدى ًإيبىاًنكيٍم ًإف نَػٍعفي عىن طىآئًفىةو  (65)قيٍل أىبًالٌلًه كىآيىاتًًه كىرىسيولًًه كيّنتيٍم تىٍستػىٍهزًئيوفى " فيها عدة مباحث 

  [66ػ65 ]التوبة" ْمّنكيٍم نػيعىْذٍب طىآئًفىةن بًأىنَػهيٍم كىانيواٍ ؾبيٍرًًمُتى 
 

عن هشاـ بن  ( 10/172 )" تفسَته " سبب نزكؿ هذه اآلية ما تقدـ ذكره كهو ما ركاه ابن جرير الطربم ُب : أكالن 
ما رأيّنا مثل قرائّنا هؤالء أرغب بطونان : قاؿ رجل ُب غزكة تبوؾ ُب ؾبلس: سعد عن زيد بن أسلم عن عبداهلل بن عمر قاؿ

، فبلغ ذلك كذبت، كلكّنك مّنافق، ألخربف رسوؿ اهلل : فقاؿ رجل ُب اؼبسجد. كال أكذب ألسّنان كال أجنب عّند اللقاء
يا :  تّنكبه اغبجارة كهو يقوؿأنا رأيته متعلقان حبقب ناقة رسوؿ اهلل : ، كنزؿ القرآف فقاؿ عبداهلل بن عمررسوؿ اهلل 

الى تػىٍعتىًذريكاٍ قىٍد  (65)قيٍل أىبًالٌلًه كىآيىاتًًه كىرىسيولًًه كيّنتيٍم تىٍستػىٍهزًئيوفى : "  يقوؿرسوؿ اهلل إمبا كّنا لبوض كنلعب، كرسوؿ اهلل 
.  [66ػ65التوبة   ]"كىفىٍرًبي بػىٍعدى ًإيبىاًنكيٍم ًإف نَػٍعفي عىن طىآئًفىةو ْمّنكيٍم نػيعىْذٍب طىآئًفىةن بًأىنَػهيٍم كىانيواٍ ؾبيٍرًًمُتى 

اختلف أهل العلم فيمن نزلت هذه اآلية؟  : ثانيان 
أهنا نزلت ُب اؼبّنافقُت، كهذا اؼبّنقوؿ عن السلف عّند تفسَت اآلية كابن عباس كابن مسعود كقتادة كؾباهد : القوؿ األكؿ

كابن عثيمُت ُب آخر فتاكل  ( 3/586،613،873 )كغَتهم، كرجحه ابن تيمية ُب الصاـر اؼبسلوؿ ُب عدة مواضع 
.  العقيدة

كبه قاؿ الشيخ ؿبمد بن عبد  (اإليباف  )أهنا نزلت ُب أناس مسلمُت كهو قوؿ آخر البن تيمية ُب كتاب : القوؿ الثاين
شرح )كهو قوؿ آخر أيضا للشيخ ابن عثيمُت ُب(فتح آيد )ك عبد الرضبن بن حسن ُب (كشف الشبهات  )الوهاب ُب 

. (كتاب التوحيد 
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علي القوؿ بأهنا نزلت ُب اؼبّنافقُت، ال يصح أف نقوؿ أهنا ال داللة فيها على أف االستهزاء كفر ألهنا نزلت ُب : ثالثا

قىٍد كىفىٍرًبي بػىٍعدى ًإيبىاًنكيٍم : " اؼبّنافقُت كهم كفار قبل كبعد االستهزاء فهذا قوؿ مردكد ألف اهلل عٌلق التكفَت بّنطق الكلمة كقاؿ
كأيضان لو كاف التكفَت من أجل الّنفاؽ كليس ألجل االستهزاء ؼبا أخٌر اهلل تكفَتهم إذل حصوؿ االستهزاء كألنزؿ اهلل " 

تكفَتهم من قبل فإف رسوؿ اهلل يعلم أظباء اؼبّنافقُت كأخرب ٔا حذيفة، فبا يدؿ على أف االستهزاء سبب من أسباب 
. الكفر كاػبركج من ملة اإلسبلـ

سبسك ٔا من يقوؿ بعدـ كفر اؼبستهزئ ألنه عيفي عن " ًإف نَػٍعفي عىن طىآئًفىةو ْمّنكيٍم نػيعىْذٍب طىآئًفىةن " قوله تعاذل : رابعان 
طائفة مّنهم، كال داللة ُب ذلك ألف كل اؼبستهزئُت أظهركا التوبة فمن صدؽ ُب توبته عفي عّنه كمن دل يصدؽ دل يعف 

عّنه كدل تقبل توبته كما ذكر ذلك السعدم ُب تفسَته، ذكر بعض اؼبفسرين أف اؼبعفو عّنهم هم الذين استمعوا لؤلذل 
.  كا فيه فلم يعف عّنهمدلدكف الذين تك

أنه سبحانه أخرب أنه البد أف يعذب طائفة من : " فقاؿ ( 3/875 )كذكر ابن تيمية جوابان ثالثان ُب الصاـر اؼبسلوؿ 
هؤالء إف عفا عن طائفة، كهذا يدؿ على أف العذاب كاقع ٔم ال ؿبالة، كليس فيه ما يدؿ علي كقوع العفو؛ ألف العفو 

معلق حبرؼ الشرط فهو ؿبتمل، كأما العذاب فهو كاقع بتقدير كقوع العفو كهو بتقدير عدمه أكقع، فعلم أنه البد من 
 ".التعذيب، إٌما عامان أك خاصان ؽبم 

 
. االستهزاء كسب األنبياء كفر كسب نبيّنا ؿبمد : اؼبسألة السادسة

كاغبكم ُب سب سائر األنبياء كاغبكم ُب سب نبيّنا، فمن سب نبيا : " ( 3/1048 )قاؿ ابن تيمية ُب الصاـر اؼبسلوؿ 
مسمى باظبه من األنبياء اؼبعركفُت كاؼبذكورين ُب القرآف أك موصوفان بالّنبوة، مثل أف يذكر حديثان أف نبيان فعل كذا أك قاؿ 

كذا، فيسب ذلك القائل أك الفاعل، مع العلم بأنه نيب، كإف دل يعلم من هو، أك يسب نوع األنبياء على اإلطبلؽ، 
فاغبكم ُب هذا كما تقدـ ألف اإليباف ٔم أكجب عمومان، ككاجب اإليباف خصوصان دبن قصه اهلل عليّنا ُب كتابه، كسبهم 

كإف كاف أكثر كبلـ الفقهاء إمبا فيه ذكر من سب نبيّنا، فإمبا ...... كفر كردة إف كاف مسلمان، كؿباربة إف كاف من ذمي
ذلك ؼبسيس اغباجة إليه، كأنه أكجب التصديق له كالطاعة صبلة كتفصيبلن، كال ريب أف جـر سابه أعظم من جـر ساب 

 ".غَته، كما أف حرمته أعظم من حرمة غَته 
 

. االستهزاء كسب أزكاج الّنيب : اؼبسألة السابعة
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من :  فقاؿ القاضي أبو يعليفأما من سب أزكاج الّنيب : " ( 1054ػ3/1050 )قاؿ ابن تيمية ُب الصاـر اؼبسلوؿ 

كقد حكى اإلصباع على هذا غَت كاحد، كصرح غَت كاحد من األئمة ٔذا . قذؼ عائشة دبا برأها اهلل مّنه كفر ببل خبلؼ
من رماها فقد خالف القرآف، : دل؟ قاؿ: من سب أبا بكر جلد، كمن سب عائشة قتل، قيل له: اغبكم، فركم عن مالك

كأما من سب غَت عائشة ....... [17: الّنور]" يىًعظيكيمي الَلهي أىف تػىعيوديكا ًلًمٍثًلًه أىبىدان ًإف كيّنتيم ُمٍؤًمًّنُتى : " كألف اهلل تعاذل قاؿ
.  أحدنبا أنه كساٌب غَتهن من الصحابة على ما سيأٌب:  ففيه قوالفمن أزكاجه 

كهو األصح أف من قذؼ كاحدة من أمهات اؼبؤمّنُت فهو كقذؼ عائشة رضي اهلل عّنها كقد تقدـ معٌت ذلك : كالثاين
، كأذل له أعظم من أذاه بّنكاحهن بعده، كقد عن ابن عباس، كذلك ألف هذا فيه عار كغضاضة على رسوؿ اهلل 

 . "اآلية، كاألمر فيه ظاهر" ًإَف اَلًذينى يػيٍؤذيكفى الَلهى كىرىسيولىهي : " تقدـ التّنبيه على ذلك فيما مضى عّند الكبلـ على قوله
 

. االستهزاء كسب اؼببلئكة: اؼبسألة الثامّنة
كحكم من سب سائر أنبياء اهلل تعاذل كمبلئكته كاستخف ٔم أك كذٔم : " ( 2/119 )قاؿ القاضي عياض ُب الشفاء 

ًإَف اَلًذينى يىٍكفيريكفى بًالٌلًه كىريسيًلًه : "  على مساؽ ما قدمّناه، قاؿ اهلل تعاذلفيما أتوا به، أك أنكرهم كجحدهم، حكم نبيّنا 
( 150)كىييرًيديكفى أىف يػيفىْرقيواٍ بػىٍُتى الٌلًه كىريسيًلًه كىيقيوليوفى نػيٍؤًمني بًبػىٍعضو كىنىٍكفيري بًبػىٍعضو كىييرًيديكفى أىف يػىَتًخذيكاٍ بػىٍُتى ذىًلكى سىًبيبلن 

ّنىا كىمىا أينزًؿى ًإذلى إًبٍػرىاًهيمى كىًإظٍبىاًعيلى "  كقاؿ تعاذل  [151-150الّنساء ]" أيٍكلىػًئكى هيمي اٍلكىاًفريكفى حىٌقان  قيوليواٍ آمىَّنا بًالٌلًه كىمىا أينزًؿى إًلىيػٍ
ًٍْٔم الى نػيفىْرؽي بػىٍُتى أىحىدو ْمّنػٍهيٍم كىكبىٍني لىهي ميٍسًلميوفى  كىًإٍسحىاؽى كىيػىٍعقيوبى كىاألٍسبىاًط كىمىا أيكٌبى ميوسىى كىًعيسىى كىمىا أيكٌبى الَّنًبُيوفى ًمن َر

ًتًه كىكيتيًبًه كىريسيًلًه : "  كقاؿ[136: البقرة]"   قاؿ مالك ُب كتاب ابن حبيب، كؿبمد، كقاؿ [285: البقرة]" كيّل آمىنى بًالٌلًه كىمىآلًئكى
. ابن القاسم كابن اؼباجشوف كابن عبد اغبكم كأصبغ كسحّنوف فيمن شتم األنبياء أك أحدان مّنهم أك تّنقصه قتل كدل يستتب

". كمن سبهم من أهل الذمة قتل إال أف يسلم 
صح بالّنص أف كل من استهزأ باهلل تعاذل، أك دبلك من اؼببلئكة، أك بّنيب : " ( 3/299 )" الفصل " قاؿ ابن حـز ُب 

من األنبياء، أك بآية من القرآف، أك بفريضة من فرائض الدين، فهي كلها آيات هلل تعاذل، بعد بلوغ اغبجة إليه فهو كافر 
." 
 

. االستهزاء كسب الصحابة : اؼبسألة التاسعة
ال تسبوا، أصحايب، فلو أف أحدكم أنفق مثل أحد : "  قاؿجاء ُب الصحيحُت من حديث أيب سعيد أف رسوؿ اهلل 

". ذهبان ما بلغ مد أحدهم كال نصيفه 
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ػ : كاالستهزاء كسب الصحابة على أنواع

من استهزأ ٔم عامة أك سبهم باعبملة أك اهتمهم بالّنفاؽ كالردة أك عمم ذلك عليهم إال قليبلن مّنهم، فهذا كفر : األكؿ
كردة بإصباع العلماء كقد حكى اإلصباع على ذلك ابن حـز كالقاضي أبو يعلى، كالسمعاين كابن تيمية كابن كثَت كغَتهم، 

. ألنه أراد بذلك اهتاـ ديّنهم كصبلحهم كصحبتهم، كأيضان هو مكذب للقرآف
 إال نفران قليبلن ال يبلغوف بضعة عشر كأما من جاكز ذلك إذل أف زعم أهنم ارتدكا بعد رسوؿ اهلل : " قاؿ ابن تيمية

نفسان، أك أهنم فسقوا عامتهم، فهذا الريب أيضان ُب كفره، فإنه مكذب ؼبا نصه القرآف ُب غَت موضع من الرضى عّنهم 
كالثّناء عليهم، بل من يشك ُب كفر مثل هذا فإف كفره متعُت، فإف مضموف هذه اؼبقالة أف نقلة الكتاب كالسّنة كفار أك 

ككفر هذا فبا يعلم باالضطرار من دين اإلسبلـ، كؽبذا ذبد عامة من ظهرت هلل فيهم مثبلت، كتواتر ........... فساؽ
الّنقل بأف كجوههم سبسخ خّنازير ُب احمليا كاؼبمات، كصبع العلماء ما بلغهم ُب ذلك، كمن صّنف فيه اغبافظ أبو عبداهلل 

 ". (الّنهي عن سب األصحاب كما جاء فيه من اإلٍب كالعقاب  )ؿبمد بن عبدالواحد اؼبقدسي كتابه ُب 
. أف يكوف سبهم مصحوبان بأمر كفرم فهذا كفر أيضان : الثاين

أما من اقًتف بسبه دعول أف عليان إله، أك أنه كاف هو الّنيب كإمبا غلط جربيل ُب الرسالة، فهذا الشك ُب : " قاؿ ابن تيمية
". كفره، بل الشك ُب كفر من توقف ُب تكفَته 

االستهزاء ببعضهم كسبهم سبان ال يقدح ُب عدالتهم كال ُب ديّنهم فهذا ؿبـر كليس بكفر كاهتاـ بعضهم باعبنب : الثالث
. كالبخل كقلة العلم ككبو ذلك كلكن قائل ذلك يستحق التفسيق كالتعزير كالزجر

كأما من سبهم سبان ال يقدح ُب عدالتهم كال ُب ديّنهم، مثل كصف بعضهم بالبخل أك اعبنب أك قلة : " قاؿ ابن تيمية
العلم أك عدـ الزهد ككبو ذلك، فهذا الذم يستحق التأديب كالتعزير، كال وبكم بكفره دبجرد ذلك، كعلى هذا وبمل 

 ".كبلـ من دل يكفرهم من العلماء 
 

: االستهزاء بأهل العلم كالصبلح على نوعُت: اؼبسألة العاشرة
. االستهزاء كالسخرية بأشخاصهم: الّنوع األكؿ

. كمن يستهزئ بأكصافهم اػبىٍلقية أك اػبيليقية، فهذا الّنوع ؿبـر
يىا أىيُػهىا اَلًذينى آمىّنيوا الى يىٍسخىٍر قىوـه ْمن قػىٍوـو عىسىى أىف يىكيونيوا خىٍَتان ْمّنػٍهيٍم كىالى ًنسىاء ْمن ْنسىاء : " قوله تعاذل: كيدؿ على ذلك

يبىاًف كىمىن دلٍَ يػىتيٍب فىأيٍكلىًئكى  عىسىى أىف يىكيَن خىٍَتان ْمّنػٍهيَن كىالى تػىٍلًمزيكا أىنفيسىكيٍم كىالى تػىّنىابػىزيكا بًاأٍلىٍلقىاًب بًٍئسى ااًلٍسمي اٍلفيسيوؽي بػىٍعدى اإٍلً
 [.11: اغبجرات]" هيمي الظَاًلميوفى 
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. االستهزاء كالسخرية بأهل العلم ألجل علمهم كبأهل الصبلح ألجل صبلحهم: الّنوع الثاين

فهذا الّنوع كفر كردة عن دين اإلسبلـ ألف استهزاءه ٔم إمبا هو من أجل الدين كالعلم كالصبلح الذم وبملونه ال على 
الى  (65)قيٍل أىبًالٌلًه كىآيىاتًًه كىرىسيولًًه كيّنتيٍم تىٍستػىٍهزًئيوفى : " كهذا استهزاء باإلسبلـ كيستدؿ له بقوله تعاذل. أشخاصهم كذكاهتم

. كتقدـ بياف سبب نزكؿ هذه اآلية.  [66ػ65التوبة  ]" تػىٍعتىًذريكاٍ قىٍد كىفىٍرًبي بػىٍعدى ًإيبىاًنكيٍم 
. (من قاؿ يا فقيه بالتصغَت يكفر  )سئل الشيخ ضبد بن عتيق عن معٌت قوؿ الفقهاء 

ككبو ذلك، فإذا كاف قصد القائل اؽبزؿ أك " مطىٍيوٍيع " ، أك "عوىيٍلم " ، أك "فقْيه " كأما قوؿ القائل : " فكاف من جوابه
انظر الدرر  ]" االستهزاء بالفقه أك العلم أك الطاعة، فهذا كفر أيضان، يّنقل عن اؼبلة، فيستتاب فإف تاب كإال قتل مرتدان 

 [. 10/428السّنية 
عن بعض الّناس الذين يسخركف بدين اهلل، كيستهزئوف ٔم ما  ( 1/65 )سئل الشيخ ابن عثيمُت ُب آموع الثمُت * 

حكمهم؟ 
هؤالء الذين يسخركف باؼبلتزمُت  بدين اهلل اؼبّنفذين ألكامر اهلل فيهم نوع نفاؽ، فإف اهلل تعاذل قاؿ عن : " فأجاب
ديكفى ًإالَ جيٍهدىهيٍم فػىيىٍسخىريكفى ًمّنػٍهيٍم سىًخرى الٌلهي : " اؼبّنافقُت قىاًت كىاَلًذينى الى هبًى اَلًذينى يػىٍلًمزيكفى اٍلميَطْوًعُتى ًمنى اٍلميٍؤًمًّنُتى ُب الَصدى

 ٍب إف كانوا يستهزئوف ٔم من أجل ما هم عليه من الشرع، فإف استهزاءهم ٔم استهزاء [79: التوبة]" ًمّنػٍهيٍم كىؽبىيٍم عىذىابه أىلًيمه 
أما إذا كانوا يستهزئوف يعّنوف أشخاصهم ك زيهم بقطع الّنظر عَماهم عليه من اتباع . بالشريعة، كاالستهزاء بالشريعة كفر

السّنة، فإهنم ال يكفركف بذلك، ألف اإلنساف قد يستهزئ بالشخص نفسه بقطع الّنظر عن عمله كفعله، لكّنه على خطر 
 ".عظيم 

 

. ؾبالسة من يسب كيستهزئ بدين اهلل: اؼبسألة اغبادية عشرة
من جالسهم كهو راضو باستهزائهم يضحك معهم كيبرح، فهو كافر مثلهم خارج من ملة اإلسبلـ كإف دل يتفوه دبا تفوهوا 

. به فليحذر اؼبسلم من ؾبالسة هؤالء
ٍعتيٍم آيىاًت الٌلًه ييكىفىري ًٔىا كىييٍستػىٍهزىأي ًٔىا فىبلى تػىٍقعيديكاٍ مىعىهيٍم : " قوله تعاذل: كيدؿ عليه كىقىٍد نػىَزؿى عىلىٍيكيٍم ُب اٍلًكتىاًب أىٍف ًإذىا ظبًى

يعان  . [140: الّنساء]" حىىَت ىبىيوضيواٍ ُب حىًديثو غىٍَتًًه إًَنكيٍم ًإذان ْمثٍػليهيٍم ًإَف الٌلهى جىاًمعي اٍلميّنىاًفًقُتى كىاٍلكىاًفرًينى ُب جىهىَّنمى صبًى
أم أنكم إذا ارتكبتم الّنهي بعد كصوله إليكم، كرضيتم باعبلوس معه ُب اؼبكاف : " قاؿ ابن كثَت ُب تفسَته على هذه اآلية

". الذم يكفر فيه بآيات اهلل كيستهزأ كيّنتقص ٔا، كأقررسبوهم على ذلك، فقد شاركتموهم ُب الذم هم فيه 
 ".ألنكم رضيتم بكفرهم كاستهزائهم، كالراضي باؼبعصية كالفاعل ؽبا : " كقاؿ الشيخ السعدم
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: الّناقض السابع

 السحر، كمّنه الصرؼ كالعطف، فمن فعله أك رضي به كفر، كالدليل قوؿ اهلل ]: قاؿ اإلماـ ؿبمد بن عبدالوهاب رضبه اهلل
ّنىةه فىبلى تىٍكفيٍر : " تعاذل اًف ًمٍن أىحىدو حىىَت يػىقيوالى ًإمَبىا كبىٍني ًفتػٍ . [ [102: البقرة]" كىمىا يػيعىْلمى

رح ػالش
. تعريف السحر: اؼبسألة األكذل

". أخفى من السحر : " ما خفي كلطف سببه، كمّنه قوؿ العرب ُب الشي إذا كاف شديدان خفاؤه: السحر لغة
كمّنه يسمى السىحىر آلخر الليل، كػبفاء األفعاؿ فيه، كالرئة تسمى سحران كهي ضبل الغذاء كظبيت بذلك ػبفائها كلطف 

. انتفخ سحره، أم انتفخت رئته من اػبوؼ: ؾباريها إذل أجزاء البدف، كما قاؿ أبو جهل يـو بدر لعتبة
:  ك السحر ُب الشرع يّنقسم إذل قسمُت

عقد كريقى، أم قراءات كطبلسم يتوصل ٔا الساحر إذل استخداـ الشياطُت فيما يريد به ضرر اؼبسحور، كلكن : األكؿ
. [102: البقرة] "كىمىا هيم ًبضىآرْينى بًًه ًمٍن أىحىدو ًإالَ بًًإٍذًف الٌلًه : " قاؿ اهلل تعاذل

أدكية كعقاقَت تؤثر على بدف اؼبسحور كعقله كإرادته كميله، فتجده يّنصرؼ كيبيل، كهو ما يسمى بالصرؼ : الثاين
. كالعطف، فيعطفوف الرجل على زكجته حىت يكوف كالبهيمة تقوده كما تشاء،أك العكس فيصرفونه عّنها

إذف من السحر ما يكوف شركان كهو األكؿ ما كاف باستخداـ الشياطُت كمّنه ما يكوف عدكانان ك ظلمان كهو الثاين، ما 
. يكوف باستخداـ األدكية كالعقاقَت ككثرت تعريفات العلماء للسحر لكثرة أنواعه فقد قيل ُب تعريفه غَت ما سبق

السحر ُب االصطبلح ال يبكن حٌده حبٍد جامع مانع لكثرة األنواع : " ( 4/444 )قاؿ الشّنقيطي ُب أضواء البياف 
اؼبختلفة الداخلة ربته، كال يتحقق قدر مشًتؾ بيّنها، يكوف جامعان ؽبا مانعان لغَتها، كمن هّنا اختلفت عبارات العلماء ُب 

 ". حٌده اختبلفان متبايّنان 
 

. هل للسحر حقيقة أـ أنه ضرب من اػبياؿ: اؼبسألة الثانية
.  السحر له حقيقة عّند صبهور أهل العلم كهو مذهب أهل السّنة كاعبماعة

: كمن األدلة ُب ذلك" كيدؿ عليه الكتاب كالسّنة اؼبشهورة : " قاؿ الّنوكم
ْر الّنَػَفاثىاًت ُب اٍلعيقىًد : " قوؿ اهلل تعاذل- 1 . [4: الفلق]" كىًمن شى

.  أف اهلل أمر باالستعاذة مّنه كلو دل يكن حقيقة دل يأمرنا باالستعاذة مّنه:ككجه الداللة
. صبع نفاثة كهي اليت تعقد العقد كتّنفث فيها: كالّنفاثات
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ٍرًء كىزىٍكًجًه : " قوله تعاذل- 2 . [102: البقرة]" فػىيىتػىعىَلميوفى ًمّنػٍهيمىا مىا يػيفىْرقيوفى بًًه بػىٍُتى اٍلمى

. أنه سبب ُب التفريق بُت اؼبرء كزكجه كهذا يدؿ على أف له حقيقة: أنه ييتعَلم، كالثانية:  من جهتُت:ككجه الداللة
 سيحر، حىت إنه لييخيل إليه أنه يفعل الشيء كما يفعله، أف الّنيب : " حديث عائشة ُب الصحيحُت: كمن السّنة- 3

: ما كجع الرجل؟ قاؿ: أتاين ملكاف فجلس أحدنبا عّند رأسي، كاآلخر عّند رجلي، فقاؿ: كأنه قاؿ ؽبا ذات يـو
كؼبا حٌل الّنيب السحر " لبيد بن األعصم ُب مشط كمشاطه، كُب جف طلعة ُب بئر ذركاف : من طٌبه؟ قاؿ: قاؿ. مطبوب

. كالشفاء إمبا يكوف برفع العلة كزكاؿ اؼبرض فبا يدؿ على أف له حقيقة" إف اهلل شفاين : " قاؿ
: أصبعوا على أف السحر له حقيقة إال أبا حّنيفة فإنه قاؿ": " اإلشراؼ على مذاهب اإلشراؼ " قاؿ ابن هبَتة ُب كتابه 

". ال حقيقة له عّنده 
كخالف أهل السّنة كاعبماعة ُب ذلك اؼبعتزلةي الذين قالوا أف السحر ال حقيقة له بل هو زبييلي، كاغبق كما سبق أف 

. للسحر حقيقة، كمن السحر ما هو زبييلي
:  فالسحر له نوعاف باعتبار اؼبسحور

.  حقيقي، كسبقت أدلته: األكؿ
. زبييلي: كالثاين

كهو سحر األعُت ىبٌيل ؼبن يّنظر إليه أهنا تغَتت أك ربولت إذل كذا كأف يأٌب الساحر حبشرات فيلقي عليها سحره فتصبح 
ؼبن يّنظر إليها كأهنا غّنم ٍب بعد قليل تعود إذل طبيعتها فهو سحر زبييلي ال حقيقة له كهو من جّنس ما فعله فرعوف مع 

.  ؼبا صبع السحرة ليقابلوا موسى فعملوا سحران زبييبلن موسى 
ى الَّناًس " قوله تعاذل : كيدؿ على ذلك كإمبا  (سحركا الّناس  )فلم يقل اهلل تعاذل . [116: األعراؼ]" فػىلىَما أىٍلقىٍواٍ سىحىريكاٍ أىٍعُتي

. كهذا هو السحر التخييلي (سحركا أعُت الّناس  )قاؿ 
  .[66: طه]" فىًإذىا ًحبىاؽبييٍم كىًعًصيُػهيٍم ىبيىَيلي إًلىٍيًه ًمن ًسٍحرًًهٍم أىنَػهىا تىٍسعىى : " قوله تعاذل- 2

ٌيل إذل موسى ذلك: كدل يقل . تسعى على اغبقيقة، بل ىبي
.  السحر معركؼ كؿبـر ُب صبيع األدياف:فائدة

السحر ؿبـر ُب صبيع أدياف الرسل عليهم السبلـ كما : " ( 386 )ص " قاؿ سليماف بن عبد اهلل ُب تيسَت العزيز اغبميد 
". كىالى يػيٍفًلحي الَساًحري حٍيثي أىتىى : " قاؿ تعاذل

. هػ. أ" اسم الساحر معركؼ ُب صبيع األمم : " ( 272 )كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب كتابه الّنبوات ص 
ًلكى مىا أىتىى اَلًذينى ًمن قػىٍبًلًهم ْمن َرسيوؿو ًإاَل قىاليوا سىاًحره أىٍك ؾبىٍّنيوفه : " قوله تعاذل: كيدؿ على ذلك  .[52: الذاريات]" كىذى
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ػ : السحر يدخل ُب الشرؾ من جهتُت: اؼبسألة الثالثة
ما فيه من استخداـ اعبن كالشياطُت، كالتقرب إليهم من دكف اهلل دبا يريدكنه، ليوصلوا الساحر إذل مبتغاه، كالسحر : األكذل

. [102: البقرة]" كىلىػًكَن الَشٍياًطُتى كىفىريكاٍ يػيعىْلميوفى الَّناسى : "  من تعليم الشياطُت كما قاؿ تعاذل
قيل اَل يػىٍعلىمي مىن ُب : "  ُب خصوصياتهؼبا فيه من ادعاء لعلم الغيب، كفبا الشك فيه أف ُب هذا مّنازعة هلل : الثانية

  [65: الّنمل]" الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض اٍلغىٍيبى ًإاَل الَلهي 
. كادعاء علم الغيب شرؾ ؼبا ُب ذلك من مشاركة اهلل ُب ذلك

كالسحر إف كاف كذلك فهو كفر كشرؾ ؼبا سبق، إال أف هّناؾ أنواعان من السحر ال تدخل ربت هذا الباب فالسحر على 
:  قسمُت
. كهو الذم يكوف بواسطة الشياطُت، يعبدهم كيتقرب إليهم ليسلطهم على اؼبسحور: شرؾ: األكؿ
. كهو الذم يكوف بواسطة األدكية كالعقاقَت، ألذية اػبلق كصدهم عما يريدكف: عدكاف كظلم: الثاين

 .كعلى هذا التقسيم تبٌت مسألة كفر الساحر
 

هل يكفر الساحر أك ال يكفر؟ : اؼبسألة الرابعة
 : اختلف أهل العلم ُب ذلك على قولُت

. أف الساحر يكفر مطلقان، كذهب إذل هذا القوؿ أبو حّنيفة كمالك كأضبد ُب ركاية له كطائفة من السلف: القوؿ األكؿ
ليواٍ الَشيىاًطُتي عىلىى ميٍلًك سيلىٍيمىافى كىمىا كىفىرى سيلىٍيمىافي كىلىػًكَن الَشٍياًطُتى كىفىريكاٍ : " بأدلة أقواها قوله تعاذل: كاستدلوا كىاتَػبػىعيواٍ مىا تػىتػٍ

ّنىةه فىبلى  اًف ًمٍن أىحىدو حىىَت يػىقيوالى ًإمَبىا كبىٍني ًفتػٍ يػيعىْلميوفى الَّناسى الْسٍحرى كىمىا أينزًؿى عىلىى اٍلمىلىكىٍُتً بًبىاًبلى هىاريكتى كىمىاريكتى كىمىا يػيعىْلمى
. [102: البقرة]" تىٍكفيٍر 

 أف الشياطُت كفركا بتعليمهم الّناس السحر، كأف اؼبلكُت ال يعلماف أحدان إال أخرباه بأف تعلم السحر كفر :ككجه الداللة
 .فمن تعلم السحر كفر

 
أنه ييستفصل من الساحر فإف كاف كقع ُب مكفر من اؼبكفرات كعبادة الشياطُت كادعاء علم الغيب كفر : كالقوؿ الثاين

كإال دل يكفر، كهذا القوؿ هو األظهر كاهلل أعلم كهو اختيار الشافعي كأضبد ُب ركاية له كداكد الظاهرم، كهو اختيار 
شيخّنا ابن عثيمُت، فكفر الساحر يّنبٍت على سحره الذم سحر به الّناس، فإف كاف من القسم األكؿ كهو عبادة 
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الشياطُت كالتقرب إليهم أك بادعاء علم الغيب فهذا شرؾ فالساحر يكفر ٔذا، كإف كاف من القسم الثاين كهو ما كاف 

م ؿبمولة على ارتكابه قباستخداـ األدكية كالعقاقَت فهذا عدكاف كظلم دكف الكفر، كما كرد من األدلة ُب كفر الساحر ؼ
ّنىةه فىبلى " رجه عن ملة اإلسبلـ مّنها اآلية السابقة تخ ٌبمكفر من اؼبكفرات اؿ اًف ًمٍن أىحىدو حىىَت يػىقيوالى ًإمَبىا كبىٍني ًفتػٍ كىمىا يػيعىْلمى

فقد أجاب الشافعي كغَته عن هذه اآلية بأف أهل بابل كانوا يعتقدكف التقرب إذل الكواكب السبع كأهنا تفعل ما " تىٍكفيٍر 
. ييلتمس مّنها، كهذا فبا الشك فيه شرؾ أكرب ـبرج عن ملة اإلسبلـ

فيقاؿ للساحر صف السحر الذم تسحر به، فإف كاف ما يسحر به كبلـ : " ( 1/256 )قاؿ الشافعي ُب كتابه األـ 
كفر صريح استتيب مّنه، كإف كاف ما يسحر به كبلمان ال يكوف كفران، ككاف غَت معركؼ كدل يضر به أحدان هني عّنه فإف 

". عاد عزر، كإف كاف يعلم أنه يضر به أحدان من غَت قتل فعمد أف يعلمه عزر 
فإف كاف السحر فبا ييعظم فيه غَت : التحقيق ُب هذه اؼبسألة هو التفصيل: " ( 4/456 )قاؿ الشّنقيطي ُب أضواء البياف 

اهلل، كالكواكب كاعبن كغَت ذلك فبا يؤدم إذل الكفر، فهو كفر ببل نزاع، كمن هذا الّنوع سحر هاركت كماركت اؼبذكور 
كإف كاف السحر ال يقتضي الكفر كاالستعانة خبواص بعض األشياء من دهانات .... ُب سورة البقرة، فإنه كفر ببل نزاع

كغَتها، فهو حراـ حرمة شديدة، كلكّنه ال يبلغ بصاحبه الكفر، كهذا هو التحقيق إف شاء اهلل ُب هذه اؼبسألة اليت 
". اختلف فيها العلماء 

كفبن أطلق الكفر على الساحر اؼبصّنف رضبه اهلل ُب هذا الّناقض كظاهر كبلمه أف مراده القسم األكؿ كهو ما كاف 
 .باستخداـ الشياطُت

 
.  عقوبة الساحر: اؼبسألة اػبامسة

ػ  : عقوبة الساحر القتل، كقتل الساحر اختلف فيه العلماء، ك األظهر أنه يقتل ك فبا يدؿ أف الساحر يقتل ما يلي
أف اقتلوا كل ساحر كساحرة، : كتب عمر بن اػبطاب: " ما ركاه أضبد كأبو داكد كالبيهقي عن جبالة بن عبدة قاؿ- 1

". فقتلّنا ثبلث سواحر : قاؿ
أف جارية ؽبا سحرهتا فأقرت بالسحر، كأخرجته، " كما ركاه البيهقي عن نافع عن ابن عمر عن حفصة بّنت عمر - 2

جاريتها سحرهتا أقرت بالسحر كأخرجته، :  فغضب، فأتاه ابن عمر رضي اهلل عّنهما فقاؿفقتلتها، فبلغ ذلك عثماف 
كصححه الشيخ ؿبمد بن عبدالوهاب ُب " ككأنه إمبا كاف غضبه لقتلها إياها بغَت أمره : ، قاؿفكف عثماف : قاؿ

. كتاب التوحيد
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حد الساحر : " موقوفان على جّندب بن عبداهلل أنه قاؿ" ما ركاه البيهقي ُب سّنّنه كالبخارم من كجه آخر ُب التاريخ - 3

. كأما اؼبرفوع فبل يصح كما سيأٌب بإذف اهلل تعاذل" ضربة بالسيف 
"   ُب قتل الساحر صح عن ثبلثة من أصحاب الّنيب : " قاؿ اإلماـ أضبد بن حّنبل

: اقتدكا باللذين من بعدم: " فالصواب أنه يقتل ألف هذا حكم الصحابة كما سبق كال يعلم ؽبم ـبالف كقاؿ الّنيب 
. ركاه أضبد كالًتمذم" أيب بكر كعمر 

ركم ذلك عن عمر كعثماف بن عفاف كابن عمر كحفصة . كحد الساحر القتل: " ( 12/302 )قاؿ ابن قدامة ُب اؼبغٍت 
كجّندب بن عبداهلل كجّندب بن كعب كقيس بن سعد كعمر بن عبدالعزيز كهو قوؿ أيب حّنيفة كمالك، كدل ير الشافعي 

أف عائشة رضي اهلل : ككجه ذلك. كهو قوؿ ابن اؼبّنذر كركاية عن أضبد كقد ذكرناها فيما تقدـ. عليه القتل دبجرد السحر
ال وبل دـ امرئ مسلم إال بإحدل :  قاؿػ باعت مدبرة سحرهتا، كلو كجب قتلها ؼبا حل بيعها كألف الّنيب : عّنها

كدل يصدر مّنه أحد الثبلثة، فوجب أف ال وبل دمه، " كفر بعد إيباف، أك زىن بعد إحصاف، أك قتل نفس بغَت حق : ثبلث
". حد الساحر ضربة بالسيف : "  أنه قاؿكلّنا ما ركل جّندب بن عبداهلل عن الّنيب 

كّنت كاتبان عبزء : ركاه إظباعيل بن مسلم كهو ضعيف، كركل سعيد كأبو داكد ُب كتابيهما عن جبالة قاؿ: قاؿ ابن اؼبّنذر
. فقتلّنا ثبلث سواحر ُب يـو. اقتلوا كل ساحر: ابن معاكية عم األحّنف بن قيس إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسّنة

كقتل جّندب بن كعب ساحران كاف يسحر بُت . كقتلت حفصة جارية ؽبا سحرهتا. كهذا اشتهر فلم يّنكر فكاف إصباعان 
. أ ػ هػ" كألنه كافر فيقتل للخرب الذم رككه . يدم الوليد بن عقبة

ككذلك قد قيل ُب قتل الساحر، فإف أكثر العلماء على أنه يقتل، كقد : " ( 28/346 )كقاؿ ابن تيمية ُب الفتاكل 
كعن عمر كعثماف كحفصة . ركاه الًتمذم" أف حد الساحر ضربة بالسيف : "  موقوفان كمرفوعان ركم عن جّندب 

.  أ ػ هػ"  ػ قتله كعبداهلل بن عمر كغَتهم من الصحابة ػ 
فاألرجح كاهلل أعلم كما سبق أف الساحر يقتل، فإف كاف ُب سحره شيء من اؼبكفرات يقتل لردته كإف كاف ُب سحره 

كيكفي بأف من حكم ُب قتله اػبليفة عمر . دكف الكفر فإنه يقتل دفعان ألذاه كشره ككفان لفساده كال يلـز من قتله تكفَته
. خشية إثارة الفتّنة: ، كأما عدـ قتل الّنيب للبيد بن األعصم فقد أجاب عّنه العلماء بأجوبة أحسّنهاالفاركؽ 

أنه هبب أف نقتل السحرة سواء قلّنا بكفرهم أك دل نقل، : كاغباصل: " ( 2/30 )قاؿ الشيخ ابن عثيمُت ُب القوؿ اؼبفيد
ألهنم يبرضوف كيقتلوف كيفرقوف بُت اؼبرء كزكجه، ككذلك العكس، فقد يعطفوف فيؤلفوف بُت األعداء كيتوصلوف إذل 

أغراضهم، فإف بعضهم قد يسحر أحدان ليعطفه إليه كيّناؿ مأربه مّنه، كما لو سحر امرأة ليبغي ٔا، كألهنم كانوا يسعوف 
ُب األرض فسادان فكاف كاجبان على كرل األمر قتلهم بدكف استتابة ما داـ أنه حد لضررهم كفظاعة أمرهم، فإف اغبد ال 
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 للقواعد الشرعية، ألف مثل فقكالقوؿ بقتلهم موا......... يستتاب صاحبه مىت قبض عليه، كجب أف يّنفذ فيه اغبد

هؤالء إذا تركوا كشأهنم انتشر فسادهم ُب أرضهم كأرض غَتهم،كإذا قتلوا سلم الّناس من شرهم،كارتدع الّناس عن تعاطي 
". السحر 

، بل الثابت عن صحابته كما سبق، كأما ما ركاه الًتمذم  ال يصح ُب األمر بقتل الساحر خرب مرفوع إذل الّنيب :فائدة
 ُب سّنّنه كالطرباين كالدارقطٍت كغَتهم من حديث إظباعيل بن مسلم عن اغبسن البصرم عن جّندب عن رسوؿ اهلل 

 ضعفه الًتمذم كصٌوب كقفه على جّندب كقاؿ فهو خرب ال يصح عن الّنيب " حد الساحر ضربة بالسيف : " أنه قاؿ
: " كقاؿ الًتمذم: كضعفه ابن عبد الرب كغَته" هذا ال شيء : سألت ؿبمدان عن هذا اغبديث فقاؿ: " الًتمذم ُب علله

ال نعرفه مرفوعان إال من هذا الوجه، كإظباعيل بن مسلم اؼبكي فاغبديث ضعيف الضطراب إظباعيل بن مسلم فيه فتارة 
" كقاؿ الذهيب " ليس بشيء " كقاؿ ابن معُت " مّنكر اغبديث " يرسله كتارة يصله، كإظباعيل ييضعف، قاؿ عّنه أضبد 

 ".متفق على تضعيفه 
 

. هل يستتاب الساحر أك أنه ييقتل ببل استتابة: اؼبسألة السادسة
ػ : اختلف أهل العلم ُب قبوؿ توبته على قولُت

.  أنه ال يستتاب، كهو قوؿ صبهور العلماء كهو اؼبشهور عن أضبد كمالك: القوؿ األكؿ
. أف الصحابة دل يستتيبوا الساحر: كدليلهم

. أنه يستتاب كهو اختيار الشافعي كركاية عن اإلماـ أضبد: كالقوؿ الثاين
. بأف ذنب الساحر ال يزيد على الشرؾ كاؼبشرؾ يستتاب: كعللوا ذلك

القوؿ األكؿ كأف الساحر ال يستتاب، لعدـ استتابة الصحابة له، كرجح هذا القوؿ سليماف بن : كاألظهر كاهلل أعلم
تيسَت العزيز اغبميد كرٌد على تعليل أصحاب القوؿ الثاين بأف قياس الساحر على " عبداهلل بن ؿبمد بن عبدالوهاب ُب 

اؼبشرؾ قياس ال يصح ألف الساحر أكثر فسادان مّنه، كأيضان قياسه على الساحر الكتايب ال يصح ألف اإلسبلـ هبُب ما 
 .قبله علمان بأف هذا ُب أحكاـ الدنيا، كأما فيما بيّنه كبُت اهلل إف كاف صادقان قبلت توبته

 
. من أنواع السحر كما يلحق به: اؼبسألة السابعة

أعظمها ما يفعله عبدة الّنجـو كيعتقدكنه ُب السبعة السيارة كغَتها، فقد بّنوا بيوتان : فمّنها علم التّنجيم، كهو أنواع" 
، كجعلوا ؽبا مّناسك كشرائع .  بكيفياهتا يعبدكهناألجلها، كصوركا فيها سباثيل ظبوها بأظباء الّنجـو



  
 
 

  

 www.alukah.net  
 
 

           

 إرباؼ األفهاـ بشرح نواقض اإلسبلـ 
 www.alukah.net  

 
كمّنها ما يفعله من يكتب حركؼ ما يعرؼ بأيب جاد، كهبعل لكل مّنها قدران من العدد معلومان، كهبرم على ذلك أظباء 
اآلدميُت كاألزمّنة كاألمكّنة كغَتها، كهبمع صبعان معركفان عّنده، كيطرح مّنه طرحان خاصان، كيثبت إثباتان خاصان كيّنسب إذل 

األبراج اإلثٍت عشر اؼبعركفة عّند أهل اغبساب، ٍب وبكم على تلك القواعد بالسعود كالّنحوس كغَتها فبا يوحيه إليه 
الشيطاف  

ا كاقًتاهنا كافًتاقها، معتقدين أف لكل قبم مّنها تأثَتات ُب كل  كمّنها الّنظر ُب حركات األفبلؾ كدكراهنا كطلوعها كغرٔك
حركاته مّنفردان، كله تأثَتات أخر عّند اقًتانه بغَته ُب غبلء األسعار كرخصها كهبوب الرياح كسكوهنا، ككقوع الكوائن 

. كاغبوادث
. كمّنها الّنظر ُب مّنازؿ القمر الثمانية كالعشرين، مع اعتقاد التأثَتات ُب اقًتاف القمر بكل مّنها كمفارقته

ككل هذه األنواع اعتقاد صدقها ؿبادة هلل كلرسوله، كتكذيب بشرعه كتّنزيله، كاتباع لزخارؼ الشيطاف ما أنزؿ اهلل بذلك 
انظر ـبتصر معارج  ]..... " من سلطاف، كالّنجم ـبلوؽ من اؼبخلوقات مربوب مسخر مدبر كائن بعد أف دل يكن

 [. 162القبوؿ، للشيخ حافظ اغبكمي ص 
ككذلك ال هبوز استعماؿ السحر باسم األلعاب البهلوانية أك السَتؾ أك ما أشبه ذلك، كالذم هبر السيارة بشعره، أك " 

أنه سبشي عليه السيارة كال تضره، أك يطعن عيّنه باألسياخ من اغبديد كال تضره، أك يطعن نفسه بالسكُت، أك يأكل الّنار 
أماـ الّناس فهذا كله كذب ككله من السحر التخييلي، فبل هبوز عمله كال الرضا به، كال جلب أصحابه ليعملوها أماـ 

انظر شرح نواقض اإلسبلـ للشيخ صاحل )"اؼبسلمُت،ألنه مّنكر ظاهر هبب إنكاره كالقضاء عليه كتطهَت ببلد اؼبسلمُت مّنه
 (   152الفوزاف صػ 

. 1"العيافة كالطرؽ كالطَتة من اعببت : "العيافة كالطرؽ كالطَتة، ؼبا جاء ُب قوله  : كفبا يلحق بالسحر أيضا" 
ك اعببت هو السحر عّند صبع من أهل العلم ػ كما سيأٌب بيانه ػ  

زجر الطَت كاغبيواف، كاالستدالؿ بأصواهتا كحركاهتا كسائر أحواؽبا على اغبوداث، كاستعبلـ ما غاب : كاؼبقصود بالعيافة
. عّنهم

الضرب باغبصى، كيسمى علم الرمل حيث يستدلوف بأشكاؿ الرمل : كأما الطرؽ فهو اػبط ُب األرض، كقاؿ بعضهم
. على أحواؿ اؼبسألة حُت السؤاؿ

                                  
                                             1[أيضان ، كقاؿ عّنه الشيخ ؿبمد بن عبدالوهاب ُب كتاب التوحيد إسّناد جيد كاغبديث ال بأس بإسّناده (ؾبموع الفتاكل)كحسّنه ابن تيمية ُب  (رياض الصاغبُت )ركاه أضبد كبو داكد كحسن الّنوكم إسّناده ُب ] 1
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، كأصله أف العرب ُب اعباهلية يعتمدكف على الطَت، فإذا خرج أحدهم ألمر، فإف رأل الطَت طار يبّنة : كالطَتة التشاـؤ

. تيٌمن به كاستمر، كإف رآه طار يسرة تشاءـ به كرجع
.  كاعببت هو السحر

. [51: الّنساء]" أىدلٍى تػىرى ًإذلى اَلًذينى أيكتيواٍ نىًصيبان ْمنى اٍلًكتىاًب يػيٍؤًمّنيوفى بًاعٍبًٍبًت كىالطَاغيوًت : " قاؿ اهلل تعاذل
. 2"اعببت سحر كالطاغوت الشيطاف : " كاعببت هو السحر كما قاؿ عمر بن اػبطاب 

. 3كهكذا ركم عن ابن عباس كأيب العالية ك ؾباهد كعطاء كعكرمة كسعيد بن جبَت كالشعيب كاغبسن كالضحاؾ كالسدم
ككجه كوف العيافة كالطرؽ كالطَتة سحران، ؼبا فيها من دعول علم الغيب، كمّنازعة اهلل تعاذل ُب ربوبيته، فإف علم الغيب من 

صفات الربوبية اليت أستأثر اهلل تعاذل ٔا دكف من سواه، إضافة إذل أف بعضهم يعتقد أف تلك األشياء تّنفع أك تضر بغَت 
  [.522انظر نواقض اإليباف القولية كالعملية، للشيخ عبدالعزيز العبداللطيف ص  ]". إذف اهلل تعاذل 

 
. تصديق الكاهن كفر: اؼبسألة الثامّنة

من أتى عرافان فسأله عن شيء دل تقبل له صبلة أربعُت ليلة :"  أنه قاؿركل مسلم ُب صحيحه عن بعض أزكاج الّنيب 
 ."

هو :كالعراؼ قيل هو الكاهن، كهو الذم ىبرب عن اؼبستقبل، كقيل: " ( 2/60 )قاؿ الشيخ ابن عثيمُت ُب القوؿ اؼبفيد
اسم عاـ للكاهن كاؼبّنجم كالرٌماؿ ككبوهم فبن يستدؿ على معرفة الغيب دبقدمات يستعملها، كهذا اؼبعٌت أعم، كيدؿ عليه 

". االشتقاؽ؛ إذ هو مشتق من اؼبعرفة، فيشمل كل من تعاطى هذه األمور كادعى ٔا اؼبعرفة 
ظاهر اغبديث أنه ؾبرد سؤاؿ يوجب عدـ قبوؿ صبلته ": فسأله عن شيء فصدقه دل تقبل له صبلة أربعُت يومان : " قوله

: أربعُت يومان، كلكّنه ليس على إطبلقه، فسؤاؿ العراؼ ككبوه يّنقسم إذل أقساـ
مىٍن أىتىى عىرَافان فىسىأىلىهي عىٍن شىٍيءو دلٍى تػيٍقبىٍل لىهي صىبلىةي أىٍربىًعُتى »: أف يسأله سؤاالن ؾبردان، فهذا حراـ لقوؿ الّنيب : القسم األكؿ

لىةن  ركاه مسلم من حديث بعض أزكاج الّنيب صلى اهلل عليه كسلم،  فإثبات العقوبة على سؤاله يدؿ على ربريبه، إذ ال . «لىيػٍ
. عقوبة إال على فعل ؿبـر

: " أف يسأله فيصدقه، كيعترب قوله، فهذا كفر ألف تصديقه ُب علم الغيب تكذيب للقرآف، حيث قاؿ تعاذل: القسم الثاين
.  [65: الّنمل]"  قيل اَل يػىٍعلىمي مىن ُب الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض اٍلغىٍيبى ًإاَل الَلهي 

                                  
  [8/252انظر الفتح " إسّناده قوم: " أخرجه البخارم تعليقان، كابن جرير موصوالن، كقاؿ اغبافظ ابن حجر]2

[ 252، 251/ 8 ، كفتح البارم 1/485انظر تفسَت ابن كثَت ] 3
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هل هو صادؽ أك كاذب، ال ألجل أف يأخذ بقوله، فهذا ال بأس به، كال يدخل ُب : أف يسأله ليختربه: القسم الثالث

( 1)" اخسأ فلن تعدك قدرؾ : فقاؿ. الُدخ: ماذا خبأت لك؟ قاؿ: "  ابن صياد، فقاؿاغبديث، كقد سأؿ الّنيب 
.  سأله عن شيء أضمره له، ألجل أف ىبتربه، فأخربه بهفالّنيب 

. أف يسأله ليظهر عجزه ككذبه، فيمتحّنه ُب أمور يتنب ٔا كذبه كعجزه، كهذا مطلوب، كقد يكوف كاجبان : القسم الرابع
كإبطاؿ قوؿ الكهّنة الشك أنه أمر مطلوب، كقد يكوف كاجبان، فصار السؤاؿ هّنا ليس على إطبلقه، بل يفصل فيه هذا 

 . أ ػ هػ" التفصيل على حسب ما دلت عليه األدلة الشرعية األخرل 
 

هل يدخل ُب الوعيد ما تبثه قّنوات السحر الفضائية؟ : اؼبسألة التاسعة
 فبا يّنبغي أف يعرفه اؼبسلم أف إتياف الكهّنة كالسحر كالعرافُت اؼبًتتب عليه اغبديث الذم ُب صحيح مسلم أف الّنيب 

ككذلك تصديقهم كأنه كفر ال يشًتط أف يقف فيه " من أتى عرافان فسأله عن شيء دل تقبل له صبلة أربعُت ليلة : " قاؿ
على باب الكاهن أك الساحر فيقطع اؼبسافات إليه، بل إف اإلتياف يتحقق دبا انتشر ُب الوسائل اغبديثة اليـو كمّنه ما 

انتشر ُب آبلت بقراءة برج اغبظ ؼبعرفة ما يستقبله من أخبار سعيدة أك مّنحوسة أك بقراءة الكف كالفّنجاف أك باالتصاؿ 
عليهم، أك دبشاهدة ما تبثه القّنوات الفضائية من السحر كمّنها ما هو خاص بذلك فكل ذلك يدخل ُب الوعيد اؼبتقدـ، 

.  كلقد أفىت بدخوؿ قّنوات السحر ُب الوعيد
ػ  : ؾبموعة من اؼبشايخ الفضبلء كهذا من بياهنم

...  أما بعد........ اغبمدهلل كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل كعلى آله كصحبه كمن اهتدل ٔداه" 
كهي . ما تبثه هذه القّنوات من علم السحر كالشعوذة كالكهانة من أعظم اؼبّنكرات كمن أعظم الفساد، كإضبلؿ الّناس

علـو تقـو على الكذب كالدجل كدعول علم الغيب دبا يدعونه من الّنظر ُب الّنجـو كالطوالع كما يقولوف، أك فبا يتلقونه 
من أصحأم من شياطُت اعبن، كقد ال تكوف ؽبم خربة ُب هذه العلـو الشيطانية كلكّنهم يدعوهنا كذبان كزكران لكسب 

" من أتى كاهّنان فسأله عن شيء دل تقبل له صبلة أربعُت يومان : "  قاؿكثبت ُب صحيح مسلم أف الّنيب ........ اؼباؿ
كسواء ذهب " من أتى كاهّنان أك عرافان فسأله عن شيء فصدقه دبا يقوؿ فقد كفر دبا أنزؿ على ؿبمد : " كجاء ُب السّنن

كعلى هذا فيجب اغبذر من مشاهدة هذه الربامّج . السائل إليهم ببدنه أك اتصل عليهم بواسطة اؽباتف اغبكم كاحد
. اخل.......... " فمشاهدهتا كلو ٓرد الفرجة حراـ كأما االتصاؿ على أصحاب هذه الربامّج لسؤاؽبم ففيه الوعيد اؼبتقدـ

: اؼبوقعوف على هذا البياف اؼبشايخ الفضبلء
. عبداهلل بن عبدالرضبن اعبربين: الشيخ العبلمة
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. عبدالرضبن بن ناصر الرباؾ: كالشيخ
 .عبدالعزيز بن عبداهلل الراجحي: كالشيخ

 
. حكم حل السحر بالسحر: اؼبسألة العاشرة

: اختلف أهل العلم ُب حكم حل السحر بسحر مثله للضركرة على قولُت
. جواز حل السحر بالسحر، كهو ركاية ُب مذهب اغبّنابلة، كفهم عن اإلماـ أضبد أنه هبيز ذلك: القوؿ األكؿ

: بوركد ذلك عن بعض السلف كمن ذلك- 1: كاستدلوا
بن اؼبسيب رجل به طب أك  قاؿ قتادة قلت لسعيد: قوؿ ابن اؼبسيب فيما علقه البخارم ُب صحيحه، قاؿ رضبه اهلل- أ

.  يريدكف به اإلصبلح فأما ما يّنفع الّناس فلم يّنه عّنه أوبل عّنه أك يّنشر قاؿ ال بأس به إمبا: يؤٌخذ عن امرأته
ركاه . ال بأس بذلك إذا اضطر إليه: عن عطاء اػبرساين أنه سئل عن اؼبؤخذ من أهله كاؼبسحور نأٌب نطلق عّنه؟ قاؿ- ب

. ابن أيب شيبة ُب مصّنفه
. الضركرات تبيح احملظورات: قاعدة- 2

. أنه الهبوز حل السحر بالسحر كأف الضركرة ال تبيحه كهو قوؿ أكثر العلماء: كالقوؿ الثاين
. ما تقدـ ُب اؼبسألة الثامّنة من أدلة ربرًن إتياف الكهاف كتصديقهم- 1: كاستدلوا

هو من عمل ): الّنشرة فقاؿ حديث جابر رضي اهلل عّنه كهو عّند اضبد كأيب داكد أنه عليه الصبلة كالسبلـ سئل عن- 2 
. ، صححه ابن مفلح كحسن إسّناده ابن حجر كصححه األلباين(الشيطاف 

مىا »: اٍشتىكىٍت ابّنىةه رل، فػىّنىبىٍذتي ؽبىىا ُب كيوزو، فىدىخىلى الَّنيُب صلى اهلل عليه كسلم كىهيوى يػىٍغًلي، فقاؿى : عن  أـ سلمة- 3
ركاه ابن حباف ُب . «إَف الَلهى دلٍى هبىٍعىٍل ًشفىاءىكٍم ُب حىرىاـو »: إَف ابٍػّنىيًت اٍشتىكىٍت فػىّنىبىٍذنىا ؽبىىا هذا، فقاؿى : ؟ فقالىتٍ «هذا

( 175 / 4كانظر السلسلة الصحيحة )صحيحه، 
صلى اهلل عليه - أف اهلل دلى هبعل شفاء أمته فيما حرـَ عليها، كالْسحر ؿبيىرـَ باإلصباع، عن أيب الدرداء  قاؿ الّنيب - 4

اكىٍكا حًبراـ)-: كسلم  إسّناده : )(336 / 2)« اآلداب الشرعية » أخرجه أبو داكد كالبيهقي، كقاؿ ابن ميفلح ُب  (كال تىدى
. (حسىن

. ركاه البخارم. إَف اهلل دل هبعٍل ًشفاءىكم فيما حَرـى عليكم: قاؿ ابني مسعود ُب السكر- 5
. اإلصباع على أف الضركرة ال تبيح التداكم بشرؾ أك كفر- 6
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كاؼبسلموف كإف تّنازعوا ُب جواز التداكم باحملرمات كاؼبيتة كاػبّنزير، فبل : " قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رضبه اهلل- 

(.  19/61)" ؾبموع الفتاكل"انتهى من " يتّنازعوف ُب أف الكفر كالشرؾ ال هبوز التداكم به حباؿ 
كقد صح عن رسوؿ : " كجاء ُب بياف اللجّنة الدائمة بعد بياهنم ػبطورة السحر كأنه الهبوز التداكم به كلو لضركرة كفيه

ركاه اإلماـ أضبد كأبو داكد بسّند جيد،  (هي من عمل الشيطاف)أنه سئل عن الّنشرة فقاؿ - صلى اهلل عليه كسلم - اهلل 
الّنشرة اليت يتعاطاها أهل اعباهلية كهي سؤاؿ : حل السحر عن اؼبسحور كاؼبراد بالّنشرة الواردة ُب اغبديث: كالّنشرة هي

الساحر، ليحل السحر بسحر مثله، أما حله بالرقية كالتعوذات الشرعية كاألدكية اؼبباحة فبل بأس بذلك، ككل ما كرد عن 
السلف ُب إجازة الّنشرة، فإمبا يراد به الّنشرة اؼبشركعة، كهي ما كاف بالقرآف كاألدعية اؼبشركعة، كاألدكية اؼبباحة كال يصح 
القوؿ جبواز حل السحر بسحر مثله بّناء على قاعدة الضركرات تبيح احملظورات، ألف من شرط هذه القاعدة، أف يكوف 

- احملظور أقل من الضركرة، كما قرره علماء األصوؿ، كحيث إف السحر كفر كشرؾ، فهو أعظم ضرران، بداللة قوؿ الّنيب 
أخرجه مسلم، كالسحر يبكن عبلجه باألسباب  (ال بأس بالرقى ما دل يكن فيها شرؾ)-: صلى اهلل عليه كسلم 

.  اؼبشركعة، فبل اضطرار لعبلجه دبا هو كفر كشرؾ
كاللجّنة إذ تّنشر هذا لبياف كجه اغبق . كبّناءن على ما سبق فإنه وبـر الذهاب إذل السحرة مطلقان، كلو بدعول حل السحر

 ( [ 952054 )انظر ؾبلة الدعوة بعددها الصادر برقم  ]". ُب هذا اؼبوضوع إبراء للذمة كنصحان لؤلمة 
 كالقوؿ اآلخر أنه ال وبل، كهذا 0هبوز اغبل بسحر للضركرة : قاؿ بعض اغبّنابلة: " قاؿ الشيخ ؿبمد بن إبراهيم رضبه اهلل

فتاكل "انتهى من ! " كالسحر حراـ ككفر، أفيعمل الكفر لتحيا نفوس مريضة أك مصابة ....... الثاين هو الصحيح
  0( 1/165)" كرسائل الشيخ ؿبمد بن إبراهيم

أف استخراج السحر : التحقيق الذم ال يّنبغي العدكؿ عّنه ُب هذه اؼبسألة: " كقاؿ الشيخ ؿبمد األمُت اؼبختار الشّنقيطي
إف كاف بالقرآف كاؼبعوذتُت، كآية الكرسي، ككبو ذلك فبا ذبوز الرقية به فبل مانع من ذلك، كإف كاف بسحر أك ألفاظ 

أعجمية أك دبا ال يفهم معّناه، أك بّنوع آخر فبا ال هبوز فإنه فبّنوع، كهذا كاضح، كهو الصواب إف شاء اهلل تعاذل كما ترل 
 0( 4/465)" أضواء البياف"انتهى من " 

كسئل الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز رضبه اهلل عن حكم عبلج السحر بالسحر عّند الضركرة؟ 
هي من عمل  ): ال هبوز عبلج السحر بالسحر، ألف الّنيب صلى اهلل عليه كسلم سئل عن الّنشرة فقاؿ: "فأجاب

كالّنشرة هي حل السحر بالسحر؛ كألف حلها بالسحر يتضمن دعوة اعبن كاالستعانة ٔم، كهذا من الشرؾ . (الشيطاف 
يظهر لكل مسلم شدة ربرًن تعلم السحر كتعليمه، ككثرة ما فيه من الفساد كالضرر، كأنه مع هذا كفر ...........األكرب

 فالواجب اغبذر من ذلك، كأف يكتفي اؼبسلم بالعبلج الشرعي 0بعد اإليباف، كردة عن اإلسبلـ، نعوذ باهلل من ذلك 
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 11 / 10تاريخ – " ؾبلة الدعوة. "انتهى" كباألدكية اؼبباحة بدالن من العبلج دبا حرمه اهلل عليه شرعان، كاهلل كرل التوفيق 

  0 هػ 1414/ 
كلكن على كل حاؿ حىت كلو كاف ابن : " (2/73)" القوؿ اؼبفيد " قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رضبه اهلل عن هذا بقوله ُب 

اؼبسيب، كمن فوؽ ابن اؼبسيب فبن ليس قوله حجة يرل أنه جائز، فبل يلـز من ذلك أف يكوف جائزان ُب حكم اهلل حىت 
 " (هي من عمل الشيطاف  ): يعرض على الكتاب كالسّنة، كقد سيئل الرسوؿ صلى اهلل عليه كسلم عن الّنشرة، فقاؿ

انتهى 
كأما ما فهمه بعضهم من ذبويز اإلماـ أضبد للّنشرة أنه أجاز حل السحر بالسحر، كإمبا كبلمه رضبه اهلل ُب الرقية الشرعية 

. اؼبباحة
ككذلك ما ركم عن اإلماـ أضبد من إجازة الّنشرة، : "(419)" تيسَت العزيز اغبميد"قاؿ الشيخ سليماف بن عبد اهلل ُب 

كغلط من ظن أنه أجاز الّنشرة السحرية، كليس ُب كبلمه ما يدؿ - أم الّنشرة بالرقية الشرعية-فإنه ؿبموؿ على ذلك 
إنه هبعل ُب الطّنجَت ماء كيغيب : قيل. قد رخص فيه بعض الّناس: على ذلك، بل ؼبا سئل عن الرجل وبل السحر قاؿ

كهذا صريح ُب الّنهي . ال أدرم ما هذا: أفًتل أف يؤتى مثل هذا؟ قاؿ: قيل له! ال أدرم ما هذا : فيه، فّنفض يده كقاؿ
، لكن ؼبا كاف لفظ الّنشرة مشًتكا (أهنا من عمل الشيطاف)عن الّنشرة على الوجه اؼبكركه، ككيف كهو الذم ركل اغبديث 

" بُت اعبائزة كاليت من عمل الشيطاف كرأكه قد أجاز الّنشرة ظّنوا أنه قد أجاز اليت من عمل الشيطاف، كحاشاه من ذلك
. انتهى

: كيضاؼ ؼبا سبق أيضان 
. أنّنا جبواز ذلك نبيح تعلم السحر ؼبثل هذه الضركرات- 7
إنّنا ٔذا القوؿ نّناقض حكمّنا على الساحر فهو ُب اللحظة اليت يكوف فيها مطلوبا إلقامة اغبد عليه بالقتل، يكوف - 8

. مرغوبا فيه يطلب مّنه الشفاء كُب هذا تّناقض ُب توجه اؼبسلم ؽبذا الساحر
أنه يلـز من ذلك أنّنا قبعل الساحر ؿبسّنا متفضبل البد من فتح آاؿ له كالعيادات ألجل أف يفك هذه الكربة عن - 9

. الّناس، كهذا ما يّنادم به السحرة فهم يسْوقوف لسحرهم بوجود فتاكل تبيح للمضطر التداكم عّندهم
، كله كجه جواز كهو الضركرة: أنّنا بتجويز هذا يعٍت أنّنا نقوؿ- 10 . تعلم السحر فرض كفاية ألنه فبا وبتاجه الّناس اليـو
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ظبيت الّنيٍشرىة ٔذا االسم؛ ألنه ييّنشر ٔا عن اؼبريض كيبعد عّنه ما خامره من الداء كييكشف كيزاؿ عّنه ما به من  :فائدة

األكجاع أك األمراض أك األسقاـ اليت حصلت له بسبب هذا السحر، كهي تكوف نشرة شرعية كذلك باألكراد كالرقية 
. الشرعية، كتكوف سحرية كهي حل السحر عن اؼبسحور بسحر مثله

حل بسحر مثله، كهو الذم من : أحدنبا: حل السحر عن اؼبسحور، كهي نوعاف" الّنشرة " ): كتقدـ قوؿ ابن القيم
فيتقرب الّناشر كاؼبّنتشر إذل - " أنه ال وبل السحر إالَ ساحر : يعٍت- كعليه وبمل قوؿ اغبسىػن " عمل الشيطاف، 

 (الّنشرة بالرقية كالتعوذات كاألدكية كالدعوات اؼبباحة فهذا جائز: الشيطاف دبا وبب، فيبطل عمله عن اؼبسحور، كالثاين
كهّنا ًسّر لطيف ُب كوف احملرمات ال ييستشفى ٔا، فإَف شرطى ): حيث قاؿ– رضبه اهلل - كأختم بكبلـ نفيس البن القيم  

الشفاء بالدكاء تلْقيه بالقبوؿ كاعتقاد مّنفعته كما جعل اهلل فيه من بركة الشفاء، فإف الّنافع هو اؼببارؾ كأنفع األشياء أبركها، 
كاؼببارؾ من الّناس أيّنما كاف هو الذم يّنتفع به حيث حَل، كمعلـو أف اعتقاد اؼبسلم ربرًن هذه العُت فبَا وبىيوؿ بيّنه كبُت 
اعتقاد بػىرىكىًتها كمّنفعتها كبُت حيٍسًن ظّنه ٔا، كتلقى طبعه ؽبا بالقبوؿ، بل كلما كاف العبد أعظم إيبانان كاف أكره ؽبا كأسوأ 
اعتقادان فيها، كطبعه أكره شيء ؽبا؛ فإذا تّناكؽبا ُب هذه اغباؿ كانت داء له ال دكاء إال أف يزكؿ اعتقاد اػببث فيها كسوء 

 انتهى (الظن كالكراهة ؽبا باحملبة، كهذا يّناُب اإليباف، فبل يتّناكؽبا اؼبؤمن قط إال على كجػه داء
  [(. 157 / 4)« زاد اؼبعاد » انظر  ]                                                    
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: الّناقض الثامن

كىمىن : " مظاهرة اؼبشركُت كمعاكنتهم على اؼبسلمُت، كالدليل قوله تعاذل: " قاؿ اإلماـ ؿبمد بن عبدالوهاب رضبه اهلل
.                                                        [[51: اؼبائدة]" يػىتػىوىؽَبيم ْمّنكيٍم فىًإنَهي ًمّنػٍهيٍم ًإَف الٌلهى الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الظَاًلًمُتى 

 رحػالش
 

. معٌت هذا الّناقض: اؼبسألة األكذل
أراد اؼبصّنف رضبه اهلل أف يبُْت أف مظاهرة الكفار على اؼبسلمُت، هي أف يكوف اؼبسلم ظهَتان كنصَتان كعونان للكفار على 
اؼبسلمُت، فيّنضم إليهم كيذب عّنهم باؼباؿ كالسبلح كالبياف، كهذا كفر أكرب ـبرج من ملة اإلسبلـ، كمظاهرة اؼبشركُت 

تػىرىل : " نوع من أنواع اؼبواالة ؽبم، كهي خيانة هلل كلرسوله كللمؤمّنُت يستحق صاحبها سخط اهلل كأليم عذابه، قاؿ تعاذل
اًب هيٍم خىاًلديكفى  كىلىٍو  (80)كىًثَتان ْمّنػٍهيٍم يػىتػىوىَلٍوفى اَلًذينى كىفىريكاٍ لىًبٍئسى مىا قىَدمىٍت ؽبىيٍم أىنفيسيهيٍم أىف سىًخطى الٌلهي عىلىٍيًهٍم كىُب اٍلعىذى

.  [81-80: اؼبائدة]( " 81)كىانيوا يػيٍؤًمّنيوفى بًاهلل كالَّنيبْ كىمىا أينزًؿى إًلىٍيًه مىا ازَبىذيكهيٍم أىٍكلًيىاء كىلىػًكَن كىًثَتان ْمّنػٍهيٍم فىاًسقيوفى 
يىا أىيُػهىا اَلًذينى آمىّنيواٍ : " كأيضان جعل اهلل عز كجل من يتوذل اؼبشركُت كحكمهم سواء، كهو ما استدؿ به اؼبؤلف قاؿ تعاذل

" الى تػىَتًخذيكاٍ اٍليػىهيودى كىالَّنصىارىل أىٍكلًيىاء بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاء بػىٍعضو كىمىن يػىتػىوىؽَبيم ْمّنكيٍم فىًإنَهي ًمّنػٍهيٍم ًإَف الٌلهى الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الظَاًلًمُتى 
. [51: اؼبائدة]

كمظاهرة اؼبشركُت إخبلؿ بعقيدة الوالء كالرباء، فالوالء يكوف لئليباف كأهله، كالرباء يكوف من الشرؾ كأهله، كعقيدة الوالء 
كالرباء من أعظم أصوؿ ملتّنا كلذا كثرت الّنصوص من الكتاب كالسّنة ُب هذا الباب؛ ألف به يقـو بّنياف الشريعة كيرتفع 

. اإلسبلـ كأهله كبضده هتدـ الشريعة كيثلم الدين
فأما معاداة الكفار كاؼبشركُت فاعلم أف اهلل سبحانه كتعاذل : " ( 31ص  )" سبيل الّنجاة " قاؿ الشيخ ضبد بن عتيق ُب 

قد أكجب ذلك، كأكد إهبابه، كحرـٌ مواالهتم كشدد فيها، حىت أنه ليس ُب كتاب اهلل تعاذل حكم فيه من األدلة أكثر كال 
". أبُت من هذا اغبكم بعد كجوب التوحيد كربرًن ضده 

كاإلماـ ؿبمد بن عبدالوهاب رضبه اهلل ػ ذكر نوعان كاحدان من أنواع مواالة الكفار كهو مظاهرهتم كمّناصرهتم، كإال فاؼبواالة 
 .للمشركُت تشمل عدة معاف

 
مواالة الكفار  : اؼبسألة الثانية
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مواالة الكفار زبتلف باختبلؼ اغباؿ؛ فهي على مراتب؛ مّنها ما هو كفر كرَدة، كمّنها ما هو دكف ذلك، كاغبب ُب اهلل 

أليب ذر - - قاؿ رسوؿ اهلل : كالبغض فيه ككذا اؼبواالة كاؼبعاداة فيه من أكثق عرل اإليباف كركابطه، فعن ابن عباس قاؿ
 -":-اؼبواالة ُب اهلل، كاؼبعاداة ُب اهلل، كاغبب ُب اهلل، كالبغض : "اهلل كرسوله أعلم، قاؿ: ، قاؿ"أُم عرل اإليباف أكثق؟

فاغبديث دبجموع طرقه : "(1728،998)" السلسلة الصحيحة"ركاه أضبد كابن أيب شيبة، كقاؿ األلباين ُب " ُب اهلل
". كاهلل أعلم- يرتقي إذل درجة اغبسن على األقل 

مواالة عامة )أك  (تورل، كمواالة)، أك (مواالة كربل، كمواالة صغرل): كلقد قَسم بعض أهل العلم اؼبواالة إذل قسمُت
، ككلها مصطلحات ذبمع بُت قسمُت، فمّنهم من ييعرْب ٔذا (اؼبواالة اؼبطلقة، كمطلق اؼبواالة)، أك (مطلقة، كمواالة خاصة

هو التفريق بُت اؼبواالة اليت يكوف صاحبها كافرنا مرتِدا حبلؿى الدـ - رضبهم اهلل-اللفظ، كمّنهم ٔذا، كمقصودهم ُب ذلك 
رًج من اؼبلة، كبعض أهل العلم دل يقسم هذا التقسيم، كجعلها مراتب، مّنها ما هو  كاؼباؿ، كبُت ما دكف ذلك فبا ال ىبي

إف التورل : اعتقد جوازها، كقالوا: ـبرًج من اؼبلة، كمّنها ما هو كبَتة من الكبائر ال يكفر فاعلها إال إذا استحَلها؛ أم
. كاؼبواالة لفظاف ؼبعٌت كاحد، كهو قوؿ صبهور اؼبفسرين

مسمى اؼبواالة يقع على شيعب متفاكتة، : "قاؿ الشيخ عبداللطيف بن عبدالرضبن بن حسن بن ؿبمد بن عبدالوهاب- 
"  الدرر السّنية: "انظر )" مّنها ما يوجب الردة كذىهاب اإلسبلـ بالكلية، كمّنها ما هو دكف ذلك من الكبائر كاحملرمات

7/159 ) 
: كإليك هذه األمثلة على اؼبواالة الكربل كعلى اؼبواالة الصغرل

ا  اؼبواالة الصغرل تسميتها صغرل ليس ألهنا من الصغائر؛ كلكن للتفريق بيّنها كبُت الكربل، كإال فإف اؼبواالة الصغرل شأهني
. فهو باب ال ييستهاف به- كما تقَدـ - عظيم 

م زيارةى مؤانسة ال دعوة، كهتّنئتيهم بأفراحهم الدنيوية، كإفساحي الطريق ؽبم، : كمن أمثلتها تصديري الكفار ُب آالس، كزيارهتي
. كتوليتيهم على اؼبسلمُت، كجعليهم رؤساء، كرفعيهم على اؼبسلمُت ككبوها

مودهتم ألٍجل ديّنهم كسلوكهم، كالرضا : كهي اؼبواالة اؼبخرجة من اؼبلة، فهي كفر كرَدة، كؽبا صور، مّنها: كاؼبواالة الكربل
بأعماؽبم، كسبٍت انتصارهم على اؼبسلمُت، كعدـ تكفَتهم أك التوُقف ُب كفرهم كالشك فيه، كتصحيح مذهبهم، كالتشُبه 

. اؼبطلىق ٔم، كمظاهرة اؼبشركُت كمعاكنتهم على اؼبسلمُت، كتيسَمى الّنصرة، كهي اليت ذكرها اؼبؤلف ُب هذا الّناقض
 

ػ : كمواالة الكفار تأٌب على عدة معاف كأنواع مّنها- 
. الّنصرة كالتأييد على اؼبسلمُت- 1
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كهذا الّنوع من اؼبواالة مّنه ماىبرج من اؼبلة كهي اؼبواالة اؼبطلقة، كمّنها مادكف ذلك، فإف عاكهنم كظاهرهم على اؼبسلمُت 

.                                                                مع ؿببة ماهم عليه من الكفر فبل شك أنه مارؽ من ملة اإلسبلـ
كذلك : " ، قاؿ[9اؼبمتحّنة]" كىمٍن يػىتػىوىؽَبيٍم فىأكيلىًئكى هيمي اٍلظَاًلميٍوفى : " قاؿ الشيخ عبدالرضبن بن سعدم ُب تفسَته لقوله تعاذل

الظلم يكوف حبسب التورل، فإف كاف توليان تامان، كاف ذلك كفران ـبرجان عن دائرة اإلسبلـ، كربت ذلك من اؼبراتب ماهو 
إف التورل التاـ يوجب االنتقاؿ " ،[51اؼبائدة]" كىمىٍن يػىتػىوىؽٌبيٍم ًمٍّنكيٍم فىًإنٌهي ًمّنػٍهيمٍ : " كقاؿ عّند قوله تعاذل".  غليظ كما هو دكنه 

"                                        إذل ديّنهم، كالتورل القليل يدعو إذل الكثَت، ٍب يتدرج شيئان فشيئان حىت يكوف العبد مّنهم 
فدخل حاطب ُب اؼبخاطبة باسم اإليباف ككصفه به، : " كقبل ذلك قاؿ الشيخ عبداللطيف بن عبدالرضباف بن حسن

كتّناكله الّنهي بعمومه كله خصوص السبب الداؿ على إرادته مع أف ُب اآلية الكريبة ما يشعر أف فعل حاطب نوع مواالة 
ظاهر ُب أنه ال " صدقكم خلوا سبيله : " كأنه أبلغ إليهم باؼبودة، فإف فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل، لكن قوله 

خلوا سبيله " يكفر بذلك إذا كاف مؤمّنا باهلل كرسوله غَت شاٌؾ كال مرتاب، كإمبا فعل ذلك لغرض دنيوم كلو كفر ؼبا قيل 
هو اؼبانع " اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم : كما يدريك لعل اهلل اطلع على أهل بدر فقاؿ: "  لعمر، ال يقاؿ قوله "

من تكفَته، ألنا نقوؿ لو كفر ؼبا بقي من حسّناته ما يبّنعه من غباؽ الكفر كأحكامه، فإف الكفر يهدـ ماقبله لقوله 
ليه : " تعاذل ليٍوف : " كقوله تعاذل" كىمىٍن يىٍكفيٍر بًاإًليٍبىاًف فػىقىدى حىًبطى عىمى كالكفر ؿببط " كىلىو أىٍشرىكيوا غبىىًبطى عىّنػٍهيٍم مىاكىانيوا يػىٍعمى

دي قػىٍومان يػيٍؤًمّنيوفى باهلل كى : " ، كقوله"كىمىٍن يػىتػىوىؽٌبيٍم فىًإنٌهي ًمّنػٍهيٍم : " كأما قوله. للحسّنات كاإليباف باإلصباع فبل يظن هذا الى ذبًى
يىاأىيُػهىا اٍلذينى ءاىمىّنيواٍ الى تػىٍتًخديكا الذٍينى ازَبىديكا ًديٍػّنىكيٍم هيزيكان كىلىًعبان : " ، كقوله تعاذل"اٍليػىٍوـً اآلىًخًر يػيوىاُدكفى مىٍن حىاَد اهلل كىرىسيٍولىهي 

، فقد فسرته السّنة كقيدته كخصته باؼبواالة "ًمنى اٌلذٍين أيٍكتيوا اٍلًكتىابى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم كىاٍلكيَفار أىٍكلًيىاءى ٌكاتَػقيوا اهلل ًإٍف كيٍّنتيٍم ميٍؤًمًّنٍُتى 
اؼبطلقة العامة، كأصل اؼبواالة هو اغبُب كالّنصرة كالصداقة كدكف ذلك مراتب متعددة كلكل ذنب حظه كقسطه من الوعيد 

انظر الدرر السّنية ]" كالذـ، كهذا عّند السلف الراسخُت ُب العلم من الصحابة كالتابعُت معركؼ ُب هذا الباب كغَته 
( [.                                                                                         10-3/9)، كانظر الرسائل كاؼبسائل الّنجدية(1/474)

كأما مظاهرة الكفار على اؼبسلمُت، فاؼبقصود ٔا أف يكوف أكلئك أنصاران كظهوران : " قاؿ الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف
كهذا ما . كأعوانان للكفار ضد اؼبسلمُت، فيّنضموف إليهم، كيذبوف عّنهم باؼباؿ كالسّناف كالبياف، فهذا كفر يّناقض اإليباف

كهبعلونه أخص من عمـو اؼبواالة، كما هو عّند بعض أئمة الدعوة السلفية ُب قبد مع أف   (التورل)يسميه بعض العلماء بػ
شيخ اؼبفسرين ابن جرير رضبه اهلل تعاذل ُب عدة مواضع : صبهوران من اؼبفسرين يفسركف التورل باؼبواالة، فعلى سبيل اؼبثاؿ

من تفسَته يفسر معٌت ازباذ الكفار أكلياء دبعٌت جعلهم أكلياء كهو دبعٌت توليتهم، كإذا كاف التورل دبعٌت اؼبواالة فكما أف 
، فإف تورل الكفار ...مواالة الكفار ذات شعب متفاكتة، مّنها ما ىبرج من اؼبلة كاؼبواالة اؼبطلقة ؽبم، كمّنها مادكف ذلك
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رسالة ]كتضمّنت .... مثل مواالهتم، فهّناؾ التورل اؼبطلق التاـ الذم يّناقض اإليباف بالكلية، كهّناؾ مراتب دكف مراتب

أكثر من  [الدالئل ُب حكم مواالة أهل اإلشراؾ للشيخ سليماف بن عبداهلل بن ؿبمد بن عبدالوهاب رضبهم اهلل تعاذل
أىدلٍى تػىرى ًإذلى اٌلًدينى نىافػىقيوا يػىقيٍوليوفى : " قوله تعاذل: " عشرين دليبلن ُب الّنهي عن مواالة الكفار، فكاف فبا قاله رضبه اهلل

ٍخوىاهًنًم اٌلًدٍينى كىفىريٍكا ًمٍن أىٍهًل اٍلًكتىاًب لىًئٍن أيٍخرًٍجتيٍم لىّنىٍخريجىَن مىعىكىمى كىالى نيًطٍيعي ًفٍيكيٍم أىحىدان أىبىدان كىًإٍف قػيٍوتًٍلتيٍم لىّنػىٍّنصيرىَنكيٍم كاهلل  إلًً
- بالدخوؿ معهم كنصرهتم كاػبركج معهم إف جىلىوا– ، فإذا كاف كعد اؼبشركُت ُب السر [11: اغبشر ]" يىٍشهىدي إًنَػهيٍم لىكىاًدبػيٍوفى 

نفاقان ككفران كإف كاف كذبان، فكيف دبن أظهر ؽبم ذلك صادقان كدخل ُب طاعتهم، كدعا إليهم، كنصرهم كانقاد إليهم، 
: " كصار من صبلتهم، كأعاهنم باؼباؿ كالرأم؟ هذا مع أف اؼبّنافقُت دل يفعلوا ذلك إال خوفان من الدكائر كما قاؿ تعاذل

ًهٍم يػىقيٍوليٍوفى لبىٍشىى أىٍف تيًصٍيبػىّنىا دىائًرة  ًُ انظر نواقض اإليباف القولية ]. [52:اؼبائدة]" فػىتػىرىل اٌلًدٍينى ُبٍ قػيليٍؤًًم مىرىضه ييسىارًعيٍوفى ُبٍ
[.                                                                                                                                383، 381كالعملية صػ 

كهذا الّنوع من اؼبواالة كهو تأييد كنصرة الكافرين على اؼبسلمُت هو مراد اإلماـ ؿبمد بن عبدالوهاب ُب هذا الّناقض 
، كتقَدـ بياف معٌت هذا الّناقض ُب اؼبسألة األكذل، كأنه [51: اؼبائدة]" كىمىن يػىتػىوىؽَبيم ْمّنكيٍم فىًإنَهي ًمّنػٍهيٍم : " كاستدؿ بقوله تعاذل

باب عظيم من تقَحمه فقد خرج من الباب األظبى كالعركة الوثقى كتّنكب عن الصراط اؼبستقيم، فهو باب ىبرج من ملة 
. الة الكافرين على اؼبسلمُت باؼباؿ كالّنفس كالرأم، كإف دل يقع ُب القلب مودهتم كحبهمااإلسبلـ، كعليه فتحـر مو

فمن قفز مّنهم إذل التتار كاف أحق بالقتاؿ من كثَت من التتار، فإف التتار فيهم اؼبكرىه كغَت اؼبكرىه، كقد : " قاؿ ابن تيمية
ك 534/ 28)انظر ؾبموع الفتاكل ]" استقرت السّنة بأف عقوبة اؼبرتد أعظم من عقوبة الكافر األصلي من كجوه متعددة 

( [ 508، 507)كؾبموع الفتاكل اؼبصرية صػ  ( 530،531/ 28
قد حكم ػ اهلل ػ كال أحسن من حكمه أف من توذل اليهود : " (1/67)" أحكاـ أهل الذمة " كقاؿ ابن القيم ُب 

فإذا كاف أكلياءهم مّنهم بّنص القرآف كاف ؽبم  [51: اؼبائدة]" كىمىن يػىتػىوىؽَبيم ْمّنكيٍم فىًإنَهي ًمّنػٍهيٍم " كالّنصارل فهو مّنهم 
". حكمهم 

إمبا هو  " [51: اؼبائدة]" كىمىن يػىتػىوىؽَبيم ْمّنكيٍم فىًإنَهي ًمّنػٍهيٍم : " كصح أف قوؿ اهلل تعاذل: " (11/35)" احمللى " كقاؿ ابن حـز ُب 
". على ظاهره بأنه كافر من صبلة الكفار فقط، كهذا حق ال ىبتلف فيه اثّناف من اؼبسلمُت

اعلم رضبك اهلل أف اإلنساف إذا أظهر للمشركُت ":" الدالئل"كقاؿ الشيخ سلمياف بن عبد اهلل آؿ الشيخ ُب مقدمة كتاب 
اؼبوافقة على ديّنهم خوفا مّنهم، كمداراة ؽبم، كمداهّنة لدفع شرهم، فإنه كافر مثلهم، كإف كاف يكره ديّنهم كيبغضهم 

كوبب اإلسبلـ كاؼبسلمُت، هذا إذا دل يقع مّنه إال ذلك، فكيف إذا كاف ُب دار مّنعة كاستدعى ٔم كدخل ُب طاعتهم 
كأظهر اؼبوافقة على ديّنهم الباطل كأعاهنم عليه بالّنصرة كاؼباؿ ككاالهم كقطع اؼبواالة بيّنه كبُت اؼبسلمُت، كصار من جّنود 
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القباب كالشرؾ كأهلها بعد ما كاف من جّنود اإلخبلص كالتوحيد كأهله فإف هذا ال يشك مسلم أنه كافر من أشد الّناس 

فعل اكفر أك ا: الذم يستورل عليه اؼبشركوف فيقولوف له: ، كال يستثٌت من ذلك إال اؼبكرىه كهوعداكة هلل تعاذل كرسوله 
. كذا كإال فعلّنا بك كقتلّناؾ، أك يأخذكنه فيعذبونه حىت يوافقهم فيجوز له اؼبوافقة باللساف مع طمأنيّنة القلب باإليباف

". كقد أصبع العلماء على أف من تكلم بالكفر هازالن أنه يكفر، فكيف دبن أظهر الكفر خوفان كطمعان ُب الدنيا 
فهو إكرامهم، كالثّناء عليهم، كالّنصرة ؽبم كاؼبعاكنة على اؼبسلمُت، كاؼبعاشرة، : كأما التورل" كقاؿ الشيخ عبداهلل بن ضبيد 

كعدـ الرباءة مّنهم ظاهران، فهذه ردة من فاعله، هبب أف ذبرم عليهم أحكاـ اؼبرتدين، كما دؿ على ذلك الكتاب كالسّنة 
 [.                                                               15/479انظر الدرر السّنية  ]" كإصباع األمة اؼبقتدل ٔم 

بعد أف ذكر ؾبموعة من اآليات اليت تّنهى عن تورل  [ 2/111أضواء البياف  ]كقاؿ الشيخ ؿبمد األمُت الشّنقيطي ُب 
". كيفهم من ظواهر هذه اآليات أف من توذل الكفار عمدان كاختياران رغبة فيهم أنه كافر مثلهم : " الكفار

كقد أصبع علماء اإلسبلـ على أف من ظاهر الكفار على اؼبسلمُت : " ( 1/274 )كقاؿ الشيخ ابن باز ُب فتاكاه 
يىا أىيُػهىا اَلًذينى آمىّنيواٍ الى تػىَتًخذيكاٍ اٍليػىهيودى : " كساعدهم عليهم بأم نوع من اؼبساعدة فهو كافر مثلهم، كما قاؿ سبحانه

.  [51: اؼبائدة]" كىالَّنصىارىل أىٍكلًيىاء بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاء بػىٍعضو كىمىن يػىتػىوىؽَبيم ْمّنكيٍم فىًإنَهي ًمّنػٍهيٍم ًإَف الٌلهى الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الظَاًلًمُتى 
. ؿببة الكفار كمودهتم- 2

. ؿببة كمودة الكفار نوع من أنواع مواالهتم كلو كاف من دكف إعانة ؽبم
 اإليباف عمن أحب الكفار كلو دل يعّنهم على اؼبسلمُت، فبمجرد مودته كؿببته ؽبم سبب ُب نفي اإليباف عّنه كنفى اهلل 
دي قػىٍومان يػيٍؤًمّنيوفى بًالَلًه كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر يػيوىاُدكفى مىٍن حىاَد الَلهى كىرىسيولىهي كىلىٍو كىانيوا آبىاءهيٍم أىٍك أىبٍػّنىاءهيٍم أىٍك ًإٍخوىانػىهيٍم : " قاؿ تعاذل الى ذبًى

يبىافى  يىا أىيُػهىا اَلًذينى آمىّنيوا الى تػىَتًخذيكا عىديْكم كىعىديكَكيٍم : " ، كقاؿ تعاذل[22: آادلة]" أىٍك عىًشَتىتػىهيٍم أيٍكلىًئكى كىتىبى ُب قػيليؤًًمي اإٍلً
أىٍكلًيىاء تػيٍلقيوفى إًلىٍيًهم بًاٍلمىوىَدًة كىقىٍد كىفىريكا دبىا جىاءكيم ْمنى اغبٍىْق ىبيٍرًجيوفى الَرسيوؿى كىإًيَاكيٍم أىف تػيٍؤًمّنيوا بًالَلًه رىْبكيٍم ًإف كيّنتيٍم خىرىٍجتيٍم 
ًبيًلي كىابًٍتغىاء مىٍرضىاٌب تيًسُركفى إًلىٍيًهم بًاٍلمىوىَدًة كىأىنىا أىٍعلىمي دبىا أىٍخفىٍيتيٍم كىمىا أىٍعلىّنتيٍم كىمىن يػىٍفعىٍلهي ًمّنكيٍم فػىقىٍد ضىَل سىوىاء  ًجهىادان ُب سى

اء كىيػىٍبسيطيوا إًلىٍيكيٍم أىٍيًديػىهيٍم كىأىٍلًسّنىتػىهيم بًالُسوًء كىكىُدكا لىٍو تىٍكفيريكفى  (1)الَسًبيًل  لىن تىّنفىعىكيٍم  (2)ًإف يػىثٍػقىفيوكيٍم يىكيونيوا لىكيٍم أىٍعدى
ّنىكيٍم كىالَلهي دبىا تػىٍعمىليوفى بىًصَته  ديكيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة يػىٍفًصلي بػىيػٍ قىٍد كىانىٍت لىكيٍم أيٍسوىةه حىسىّنىةه ُب إًبٍػرىاًهيمى كىاَلًذينى  (3)أىٍرحىاميكيٍم كىالى أىٍكالى

اكىةي كىاٍلبػىٍغضىاء أىبىدان حىىَت  ّنىكيمي اٍلعىدى ّنػىّنىا كىبػىيػٍ ا بػىيػٍ مىعىهي ًإٍذ قىاليوا لًقىٍوًمًهٍم إًنَا بػيرىاء ًمّنكيٍم كىفبَا تػىٍعبيديكفى ًمن ديكًف الَلًه كىفىٍرنىا ًبكيٍم كىبىدى
ّنىا  ىٍستػىٍغًفرىَف لىكى كىمىا أىٍمًلكي لىكى ًمنى الَلًه ًمن شىٍيءو رَبَػّنىا عىلىٍيكى تػىوىَكٍلّنىا كىإًلىٍيكى أىنػىبػٍ هي ًإاَل قػىٍوؿى إًبٍػرىاًهيمى أًلىبًيًه ألى تػيٍؤًمّنيوا بًالَلًه كىٍحدى

. [4-1اؼبمتحّنة  ]" ( 4)كىإًلىٍيكى اٍلمىًصَتي 
. كسورة اؼبمتحّنة كلها ُب موضوع معاداة الكفار كعدـ ؿببتهم



  
 
 

  

 www.alukah.net  
 
 

           

 إرباؼ األفهاـ بشرح نواقض اإلسبلـ 
 www.alukah.net  

 
ػ : كهلل دُر العبلمة سليماف بن ظبحاف حيث قاؿ

د          ككاؿ الذم كااله من كل مهتد ػفعاد الذم عادل لدين ؿبم  
كأحبب غبب اهلل من كاف مؤمّنان          كأبغض لبغض اهلل أهل التمرد 
كما الدين إال اغبب كالبغض كالوال        كذاؾ الربا من كل غاك كمعتد 

 [. 583/ 1انظر الدرر السّنية كتكلة األبيات ]
كأما اؼبسألة الثالثة كهي ما يعذر به : " قاؿ الشيخ ضبد بن عتيق رضبه اهلل نقبلن عن الشيخ ؿبمد بن عبدالوهاب رضبه اهلل

ػ : الرجل على موافقة اؼبشركُت كإظهار الطاعة ؽبم، فاعلم أف إظهار اؼبوافقة للمشركُت له ثبلث حاالت
أف يوافقهم ُب الظاهر كالباطن فيّنقاد ؽبم بظاهره، كيبيل إليهم كيواٌدهم بباطّنه، فهذا كافر خارج من : اغبالة األكذل

مىن كىفىرى بًالٌلًه ًمن بػىٍعًد إيبىانًًه ًإالَ مىٍن أيٍكرًهى : " كهو فبن قاؿ اهلل فيهم. اإلسبلـ، سواء كاف مكرها على ذلك أك دل يكن
ًئّن بًاإًليبىاًف كىلىػًكن َمن شىرىحى بًاٍلكيٍفًر صىٍدران فػىعىلىٍيًهٍم غىضىبه ْمنى الٌلًه كىؽبىيٍم عىذىابه عىًظيمه   [.106: الّنحل]" كىقػىٍلبيهي ميٍطمى

أف يوافقهم كيبيل إليهم ُب الباطن مع ـبالفته ؽبم ُب الظاهر فهذا كافران أيضان، كلكن إذا عمل باإلسبلـ : اغبالة الثانية
. ظاهران عصم ماله كدمه، كهو اؼبّنافق

ػ : أف يوافقهم ُب الظاهر مع ـبالفته ؽبم ُب الباطن كهو على كجهُت: اغبالة الثالثة
م كتقييدهم له، كيهددكنه بالقتل فيقولوف له إما أف توافقّنا كتظهر االنقياد : أف يفعل ذلك لكونه ُب سلطاهنم مع ضٔر

لّنا، كإال قتلّناؾ، فإنه كاغبالة هذه هبوز له موافقتهم ُب الظاهر مع كوف قلبه مطمئّنان باإليباف، كما جرل لعمار حُت أنزؿ 
ًئّن بًاإًليبىاًف :" اهلل تعاذل " ًإالَ أىف تػىتَػقيواٍ ًمّنػٍهيٍم تػيقىاةن " ككما قاؿ تعاذل " مىن كىفىرى بًالٌلًه ًمن بػىٍعًد إيبىانًًه ًإالَ مىٍن أيٍكرًهى كىقػىٍلبيهي ميٍطمى

...  فاآليتاف دلتا على اغبكم كما نبه على ذلك ابن كثَت ُب تفسَت آية آؿ عمراف
أف يوافقهم ُب الظاهر مع ـبالفته ؽبم ُب الباطن كهو ليس ُب سلطاهنم كإمبا ضبله على ذلك إما طمع ُب : الوجه الثاين

رياسة أك ماؿ أك مشحة بوطن أك عياؿ، أك خوؼ فبا وبدث ُب اؼبآؿ فإنه ُب هذه اغباؿ يكوف مرتدان كال تّنفعه كراهيته 
" ذىًلكى بًأىنَػهيمي اٍستىحىُبواٍ اغبٍىيىاةى اٍلُدنٍػيىا عىلىى اآلًخرىًة كىأىَف الٌلهى الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى اٍلكىاًفرًينى " ؽبم ُب الباطن، كهو فبن قاؿ اهلل فيهم 

هػ  .أ
 [. 296-295انظر ؾبموعة التوحيد ػ رسالة الشيخ ضبد بن عتيق ص ]
. اللحوؽ بديار الكفار اختياران ؽبم كرغبة عن اؼبسلمُت- 3

من غبق بدار الكفر كاغبرب ـبتاران ؿباربان ؼبن يليه من اؼبسلمُت، فهو ٔذا الفعل : " ( 13/138)قاؿ ابن حـز ُب احمللى 
مرتد له أحكاـ اؼبرتد كلها من كجوب القتل عليه، مىت قدر عليه كمن إباحة ماله، كانفساخ نكاحه، كغَت ذلك؛ ألف 
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، دل يربأ من مسلم، كأما من فر إذل أرض اغبرب لظلم خافه، كدل وبارب اؼبسلمُت، كال أعاهنم، كدل هبد ُب رسوؿ اهلل 

". اؼبسلمُت من هبَته، فهذا ال شيء عليه ألنه مضطر مكره 
بل بٌُت اهلل جل كعبل أف من أقاـ بُت اؼبشركُت كدل يتمكن من إقامة ديّنه كهو قادر على اؽبجرة فقد عَرض نفسه للوعيد 

. الشديد كالعذاب األليم كلو كاف مبغضان للكفار، ؿببان كمدافعان عن اؼبسلمُت
ًإَف اَلًذينى تػىوىفَاهيمي اٍلمىآلًئكىةي ظىاًلًمي أىنٍػفيًسًهٍم قىاليواٍ ًفيمى كيّنتيٍم قىاليواٍ كيَّنا ميٍستىٍضعىًفُتى ُب : " قاؿ ابن كثَت عّند تفسَت قوله تعاذل

. [97: الّنساء]" األىٍرًض قىاٍلوىاٍ أىدلٍى تىكيٍن أىٍرضي الٌلًه كىاًسعىةن فػىتػيهىاًجريكاٍ ًفيهىا فىأيٍكلىػًئكى مىٍأكىاهيٍم جىهىَّنمي كىسىاءٍت مىًصَتان 
هذه اآلية الكريبة عامة ُب كل من أقاـ بُت ظهراين اؼبشركُت كهو قادر على اؽبجرة كليس متمكّنان من : " قاؿ ابن كثَت

". إقامة الدين، فهو ظادل لّنفسه مرتكب حرامان باإلصباع 
فإذا كجب بالكتاب كالسّنة كإصباع األمة على من أسلم : " ( 613-2/612 )كقبل ذلك قاؿ ابن رشد ُب مقدماته 

ببلد اغبرب أف يهاجر كيلحق بدار اؼبسلمُت، كال يثوم بُت اؼبشركُت، كيقيم بُت أظهرهم لئبل ذبرم عليه أحكامهم، 
فكيف يباح ألحد الدخوؿ إذل ببلدهم حيث ذبرم عليّنا أحكامهم ُب ذبارة أك غَتها، كقد كره مالك رضبه اهلل تعاذل أف 

يسكن أحد ببلد ييسب فيه السلف فكيف ببلد ييكفر فيه بالرضبن، كتعبد فيه من دكنه األكثاف، كال تستقر نفس أحد 
". على هذا إال كهو مسلم سوء، مريض اإليباف 

. التشبه بالكفار- 4
قاؿ : من صور مواالة الكفار التشبه ٔم كقد هنى الّنيب عن ذلك، فقد ركل اإلماـ أضبد ك أبو داكد حديث ابن عمر قاؿ

كهذا اغبديث أقل أحوله أنه :" كجَود إسّناد هذا اغبديث ابن تيمْية، كقاؿ" من تشبه بقـو فهو مّنهم : " رسوؿ اهلل 
: اؼبائدة]" كىمىن يػىتػىوىؽَبيم ْمّنكيٍم فىًإنَهي ًمّنػٍهيٍم : "  يقتضي كفر اؼبتشبه ٔم، كما ُب قولهقيقتضي ربرًن التشبه ٔم، كإف كاف ظاهر

، فقد وبمل هذا على التشبه اؼبطلق، فإنه يوجب الكفر، كيقتضي ربرًن أبعاض ذلك، كقد وبمل على أنه مّنهم ُب [51
القدر اؼبشًتؾ الذم شأهم فيه، فإف كاف كفران، أك معصية، أك شعاران ؽبم، كاف حكمه كذلك، كبكل حاؿ يقتضي ربرًن 

 ( [ 1/237،238)انظر االقتضاء  ]. هػ. أ" التشبه 
 ذلك بعد ظهور اإلسبلـ  ُب حديث ابن عمر هنى عن التشبه بالكفار لكي يعتز اؼبسلم بدنيه، كقاؿ الّنيب كالّنيب 

كقوة أهله كبعدما كاف ؽبم مّنعة كقوة، أما من كاف بدار كفر كخشي على نفسه الضرر إذا خالفهم ُب الزم الظاهر فجٌوز 
. بعض أهل العلم موافقتهم بزيهم الظاهر فقط اتقاء لشرهم كضررهم
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كمسألة التشبه بالكفار من اؼبسائل اليت عمت ٔا البلول بُت بعض أكساط اؼبسلمُت اليـو كخاصة على مستول الشباب 
فكاف لزامان أف يتعلم اؼبسلم األمور اليت كرد الّنهي فيها عن التشبه بالكفار كأحكاـ التشبه كسأفردها باختصار ُب اؼبسألة 

. القادمة بإذف اهلل تعاذل
.                                                        إقامة اؼبّنظمات كاؼبؤسبرات كاؼبلتقيات من أجل تقرير كحدة األدياف- 5

كإزالة الفوارؽ العقدية كإسقاط الفوارؽ األساسية كاػببلؼ بُت األدياف، من أعظم أنواع مواالة أهل الكفر اليت تّناقض 
اإليباف، فالدعوة إذل كحدة األدياف ردة ظاهرة عن دين اإلسبلـ كتكذيب لّنص القرآف بأف دين اإلسبلـ هو الدين الكامل 

كالذم أًب اهلل لّنا به الّنعمة كرضيه لّنا ديّنان كهو الّناسخ ؼبا سبقه من الديانات اليت اعًتاها التبديل كالتحريف كاليهودية 
ٍنه : " كالّنصرانية، قاؿ تعاذل ًُ ٍسبلىـً ًديّنان فػىلىٍن يػيٍقبىلى ـً رى اإٍلً كعليه فبل هبوز أف يّنادل بوحدة . [85:آؿ عمراف]" كىمىٍن يػىٍبتىًغ غىيػٍ

األدياف كدعاة العلمانية كالليربالية الذين يهدفوف إذل إزالة الفوارؽ مع من ظباهم اهلل أعداء لّنا كيريدكف هدـ ديّنّنا، كال 
.                                           الدخوؿ ُب مؤسبراهتم كؿبافلهم بل هبب نبذهم كبياف أفكارهم اػببيثة نصرة لئلسبلـ كاؼبسلمُت

كخبلصته أف دعوة : " [36ُب اإلبطاؿ لّنظرية اػبلط بُت دين اإلسبلـ كغَته من األدياف ص)قاؿ الشيخ بكر أبو زيد 
ردة ظاهرة : اؼبسلم إذل توحيد دين اإلسبلـ مع غَته من الشرائع كاألدياف الدائرة بُت التحريف كالّنسخ بشريعة اإلسبلـ

ككفر صريح، ؼبا تعلّنه من نقض جرمء لئلسبلـ أصبلن كفرعان، كاعتقادان كعمبلن، كهذا إصباع ال هبوز أف يكوف ؿبل خبلؼ 
 ".    بُت أهل اإلسبلـ 

 
. أحكاـ التشبه بالكفار: اؼبسألة الثالثة

كهي مسألة مهمة أفردت اغبديث عّنها ألنبيتها كلكثرة الوقوع فيها السيما ُب زمانّنا كاهلل اؼبستعاف، كاغبديث عن هذه 
: اؼبسألة يّنقسم إذل أربعة ؿباكر أذكرها بإهباز غَت ـبٍل بإذف اهلل تعاذل

: تعريف التشبه- أ
. مصدر تىشىَبهى تىشىبُػهنا مثل تقدـ تقدمنا، كاؼبقصود اؼبماثلة كاؼبشأة: التشبه ُب اللغة
. هو تعمد اؼبسلم مشأة غَته من الكفار فيما هو من خصائصهم من عبادات أك عادات: كُب االصطبلح

: األدلة ُب الّنهي عن التشبه- ب
: ذكر شيخ اإلسبلـ ابن تيمية أف اآليات ُب موضوع ـبالفة الكفار قسماف

. قسم بُت أف ـبالفتهم ُب عامة األمور أصلح للمسلمُت، كهذا تدؿ عليه صبيع اآليات – 1
   [(1/91)انظر االقتضاء ]. كقسم بُت أف ـبالفتهم مطلوبة ككاجبة شرعنا، كهذا تدؿ عليه بعض اآليات – 2
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 علَي رأل رسوؿ اهلل : ككرد ُب السّنة أحاديث ُب هذا اؼبعٌت، كمن ذلك حديث عبد اهلل بن عمرك بن العاص قاؿ

خالفوا ): قاؿ رسوؿ اهلل : ركاه مسلم، كعن ابن عمر قاؿ (إف هذه ثياب الكفار فبل تلبسها): ثوبُت معصفرين، فقاؿ
إف اليهود كالّنصارل ال ): قاؿ رسوؿ اهلل : متفق عليه، كعن أيب هريرة قاؿ (اؼبشركُت، أحفوا الشوارب، كأرخوا اللحى

. متفق عليه (يصبغوف، فخالفوهم
لتتبعن سّنن من قبلكم شربنا بشرب كذراعنا بذراع حىت لو دخلوا ): قاؿ رسوؿ اهلل :  قاؿكعن أيب سعيد اػبدرم 

(. فمن؟: )يا رسوؿ اهلل اليهود كالّنصارل؟ قاؿ: قيل (جحر ضب تبعتموهم
. ركاه أضبد كأبوداكد (من تشبه بقـو فهو مّنهم): قاؿ رسوؿ اهلل : كعن ابن عمر قاؿ

كإف كاف ظاهره - أم الكفار-هذا اغبديث أقل أحواله أف يقتضي ربرًن التشبه ٔم : " قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
 [ (1/241) االقتضاء انظر ] "  (كمن يتوؽبم مّنكم فإنه مّنهم  )يقتضي كفر اؼبتشبه ٔم، كما ُب قوله تعاذل 

 
الضابط ُب التشبه بالكفار –  ج 

الضابط ُب موضوع التشبه هو ما ذكره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية من أف كل فعل مأخوذ من الكفار فبا هو من خصائص 
إف هذه ):  عبد اهلل بن عمرك عن لبس اؼبعصفر كقاؿكما هنى الرسوؿ . ديّنهم أك عاداهتم فهو تشبه يّنهى عّنه اؼبسلم

 [ (.1/425)االقتضاء انظر . ] (ثياب الكفار
 

: التشبه بالكفار على ثبلثة أقساـ- د 
ما يتعلق بالعقائد كالعبادات كاألعياد، فالّنهي عن التشبه ٔم فيها يقتضي التحرًن، يصل إذل درجة الكفر : القسم األكؿ

. إذا كاف مع اعتقاد كاستحساف ؼبا هم عليه من الباطل، ألف  يتضمن احملبة كاؼبودة، كهذا من نواقض اإلسبلـ
:  ؼبا قاؿ البن عمركما كاف من قبيل العادات، فهو ؿبـر أيضان، لكّنه ال يصل إذل درجة الكفر، كالّنيب : القسم الثاين

. دل يبُت له أف هذا كفر، كهذا مقيد بعدـ االعتقاد (إف هذه ثياب الكفار فبل تلبسها)
ما كاف من قبيل األمور الدنيوية البحتة اليت ال سبس العقيدة كاألخبلؽ كالعلـو كالصّناعات ككبوها من : القسم الثالث

 .التجارب كمكائد اغبرب كالقتاؿ، ككبو ذلك، فبل بأس من االستفادة مّنها ما دل يًتتب عليها ؿبظوران أك تفضي إليه
 الّناقض التاسع 

–  اػبركج عن شريعة ؿبمد ق من اعتقد أف بعض الّناس يسع]-:رضبه اهلل تعاذل – قاؿ اإلماـ ؿبمد بن عبد الوهاب 
. [فهو كافر  – عليه السبلـ – كما كسع اػبضر اػبركج عن شريعة موسى – صلى اهلل عليه كسلم 
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رح ػالش
معٌت هذا الّناقض : اؼبسألة األكذل

للّناس كافة رسالة عامة مشلت ما قبلها من الرساالت فليس ألحد أف – صلى اهلل عليه كسلم – أرسل اهلل تعاذل ؿبمدان 
ىبرج عن اتباع هذه الرسالة اليت مشلت ُب خطأا كعمت ُب تشريعها صبيع اػببلئق بعد صدكرها، كاألدلة تضافرت على 

: بياف عمـو الرسالة كمّنها
ٍلّنىاؾى ًإاَل كىاَفةن لْلَّناًس بىًشَتان كىنىًذيران }: قاؿ تعاذل-    [ 28:سبأ] {كىمىا أىٍرسى
يعان }: كقاؿ تعاذل-     [158: األعراؼ] {قيٍل يىا أىيُػهىا الَّناسي ًإيْن رىسيوؿي الٌلًه إًلىٍيكيٍم صبًى
  [1:الفرقاف] {تػىبىارىؾى اَلًذم نػىَزؿى اٍلفيٍرقىافى عىلىى عىٍبًدًه لًيىكيوفى لًٍلعىالىًمُتى نىًذيران }: كقاؿ تعاذل- 
: فضلت على األنبياء بست )): قاؿ– صلى اهلل عليه كسلم – أف رسوؿ اهلل – رضي اهلل عّنه – كعن أيب هريرة - 

أعطيت جوامع الكلم، كنصرت بالرعب، كأحلت رل الغّنائم، كجعلت رل األرض طهوران ك مسجدان، كأرسلت إذل اػبلق 
 – رضي اهلل عّنهما – ركاه مسلم، كبّنحوه ُب الصحيحُت من حديث جابر بن عبد اهلل ( (كافة، كختم يب الّنبيوف 

 ((هذا سبيل اهلل )): خطان، ٍب قاؿ– صلى اهلل عليه كسلم – خط لّنا رسوؿ اهلل – رضي اهلل عّنه – كعن ابن مسعود - 
كىأىَف }: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل مّنها شيطاف يدعو إليه،ٍب قرأ )): ٍب خط خطوطان عن يبيّنه كعن مشاله، ٍب قاؿ

ًبيًلًه  ا ًصرىاًطي ميٍستىًقيمان فىاتًَبعيوهي كىالى تػىَتًبعيواٍ الُسبيلى فػىتػىفىَرؽى ًبكيٍم عىن سى ػذى صحيح " أخرجه أضبد كأبوداكد كاغباكم كقاؿ {هى
 .هو تّنكب عن الطريق الصحيح كالصراط اؼبستقيم– صلى اهلل عليه كسلم – فكل اتباع لغَت شريعة ؿبمد " اإلسّناد 

صلى اهلل عليه – أتى الّنيب – رضي اهلل عّنه – أف عمر بن اػبطاب – رضي اهلل عّنهما – كعن جابر بن عبد اهلل - 
أمتهوكوف فيها يا  )): فغضب فقاؿ– صلى اهلل عليه كسلم – بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه الّنيب – كسلم 

، كالذم نفسي بيده لقد جئتكم ٔا بيضاء نقية، ال تسألوهم عن شيء فيخربككم حبق فتكذبوا به أك بباطل !بن اػبطاب 
 ركاه أضبد( (كاف حيان ما كسعه إال أف يتبعٍت – صلى اهلل عليه كسلم – فتصدقوا به، كالذم نفسي بيده لو أف موسى 

، –صلى اهلل عليه كسلم – كهذا اغبديث نص ُب بياف هذا الّناقض كأنه ال أحد من الّناس يسعه اػبركج عن شريعة ؿبمد 
. كاألدلة ُب بياف عمـو الرسالة احملمدية كأنه ال يسع أحد اػبركج عّنها كثَتة

كإصباع العلماء مّنعقد على أف من أنكر شيئان من األحكاـ ُب القرآف أك السّنة الثابتة اؼبعلومة بالضركرة كأف يستحل ما 
كىبرج عّنها حبجة اتباع غَتها من الشرائع؟ – صلى اهلل عليه كسلم – حـر اهلل تعاذل فهو كافر فكيف دبن يرد رسالة ؿبمد
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كبياف هذا أف من فعل احملاـر مستحبلن ؽبا فهو كافر باالتفاؽ، فإنه ما آمن -: " رضبه اهلل – قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

 ( [ 971/ 3 )انظر الصاـر اؼبسلوؿ  ]" بالقرآف من استحل ؿبارمه 
كأنه كما – عليه السبلـ – أك نصراين أنه يتبع شريعة عيسى – عليه السبلـ – فلو قاؿ لّنا يهودم أنه يتبع شريعة موسى 

– صلى اهلل عليه كسلم – أف كتابكم القرآف كحي من اهلل تعاذل فكذلك كتابّنا لقلّنا له بل هبب عليك اتباع شريعة ؿبمد
صلى اهلل – أف الّنيب – رضي اهلل عّنه – كال يسعك اػبركج عّنها ألهنا رسالة عبميع اػبلق إنسهم كجّنهم، كعن أيب هريرة 

كالذم نفس ؿبمد بيده ال يسمع يب أحد من هذه األمة يهودم كال نصراين ٍب يبوت كدل يؤمن  )): قاؿ–  عليه كسلم 
. ركاه مسلم( (بالذم أرسلت به إال كاف من أصحاب الّنار 

يلزمه اإليباف بعمـو رسالته كما فيها من أمر كهني كال يسعه أف ىبرج –  صلى اهلل عليه كسلم – كمن آمن بشريعة ؿبمد 
. بيانه– رضبه اهلل – عن هدا األصل كإال دل يّنفعه إيبانه كخرج عن ربقة اإلسبلـ إذل الكفر كهذا ما أراد اؼبصّنف 

 
– عليه السبلـ – احتجاج البعض بقصة اػبضر كخركجه عن شريعة موسى : اؼبسألة الثانية

اليت – عليه السبلـ – كأنه قد وبتّج البعض بقصة اػبضر مع موسى – رضبه اهلل – كهذه اؼبسألة أشار إليها اؼبصّنف 
ا موسى  كأنكرها عليه من – عليه السبلـ – ذكرها اهلل تعاذل ُب سورة الكهف كاليت تصرؼ فيها اػبضر بوقائع استغٔر

كىمىا فػىعىٍلتيهي }:خرؽ للسفيّنة، كقتل للغبلـ، كبّناء للجدار، كبَُت اػبضر فيها أنه دل يفعل ذلك إال بأمر من اهلل تعاذل فقاؿ
عليه السبلـ – قاؿ اػبضر ؼبوسى -  رضي اهلل عّنهما -  كُب الصحيحُت من حديث ابن عباس،[ 82الكهف] {عىٍن أىٍمرًم

" إنٍت على علم علمّنيه اهلل ليس عّندؾ، كإنك على علم علمك اهلل إياه ليس عّندم -: " 
استدؿ ٔذه القصة من يظن أف من األكلياء من يسوغ له اػبركج عن الشريعة الّنبوية، كهو اعتقاد موجود عّند غبلة 

. الصوفية ككبوهم فبن يرفعوف أئمتهم كيغلوف ُب صفاهتم
– ، قالوا فكذلك الورل له اػبركج عن متابعة ؿبمد -عليه السبلـ –  أف اػبضر خرج عن متابعة موسى :ككجه الداللة

 ( [ 422، 11/420 )انظر ؾبموع الفتاكل البن تيمية  ]." –صلى اهلل عليه كسلم 
:- كالرد على هذا االحتجاج من عدة كجوه

– كاف مبعوثان إذل بٍت إسرائيل، كدل يكن مبعوثان إذل اػبضر فإف األنبياء كمّنهم موسى – عليه السبلـ – أف موسى : أكالن 
رضي – فإف رسالته عامة ففي حديث جابر –  صلى اهلل عليه كسلم – كانت رسالتهم خاصة إال ؿبمدان – عليه السبلـ 

متفق  ((كاف الّنيب يبعث إذل قومه خاصة، كبعث إذل الّناس كافة  )): –صلى اهلل عليه كسلم – قاؿ الّنيب– اهلل عّنه 
". كأرسلت للخلق كافة "كفيه ... فضلت على األنبياء بست" عليه، كتقدـ حديث 
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دل يكن علم – عليه السبلـ - ، فموسى -عليه السبلـ – أف مافعله اػبضر دل يكن ـبالفان لشريعة موسى : ثانيان 

. باألسباب اليت تبيح تلك الوقائع اليت فعلها اػبضر، فلما بيّنها له كافقه على ذلك
أف ما فعله اػبضر كاف عن كحي من اهلل تعاذل كأمره، ال ؾبرد خياؿ أك اجتهاد سوَغ لّنفسه اػبركج عن الشريعة : ثالثان 

الّنبوية بتونبات كخزعببلت ادعى ٔا أنه كصل إذل درجة يستغٍت ٔا عن متابعة الرسل كما يظن بعض أكلياء الصوفية 
تباعهم حيث يعتقد عوامهم أف هؤالء األكلياء تسقط عّنهم التكاليف كأهنم كصلوا إذل اهلل فبل وبـر عليهم شيء كالعياذ أك

انظر ؾبموع الفتاكل  ]" باهلل كالعبادة إمبا هي للعواـ عّندهم فاستباح األكلياء الزنا كاللواط كاحملرمات حبجة عدـ التكليف
[ بتصرؼ  ( 82، 81/ 2 )البن تيمية 

إذا نزؿ من السماء، فإنه : أف اؼبسيح عيسى بن مرًن: ثبت باألحاديث الصحيحة-: " رضبه اهلل – قاؿ ابن تيمية : رابعان 
. –صلى اهلل عليه كسلم – يكوف متبعان لشريعة ؿبمد بن عبداهلل 

انظر ؾبموع  ]" هبب اتباعه كنصره على من يدركه من األنبياء، فكيف دبن دكهنم؟– صلى اهلل عليه كسلم – فإذا كاف 
 ( [ 418/ 11الفتاكل 

-رضي اهلل عّنه – لعمر بن اػبطاب –  صلى اهلل عليه كسلم – كقوؿ الّنيب– رضي اهلل عّنه – كتقدـ قريبان حديث جابر 
 ((كاف حيان ما كسعه إال أف يتبعٍت – صلى اهلل عليه كسلم – كالذم نفسي بيده لو أف موسى  )): 

فمن دل يؤمن بأف هذا رسوؿ اهلل إذل صبيع العاؼبُت، كأنه هبب -: " رضبه اهلل - كُب بياف هذا الّناقض قاؿ شيخ اإلسبلـ  
على صبيع اػبلق متابعته، كأف اغببلؿ ما أحله كاغبراـ ما حرمه، كالدين ما شرعه، فهو كافر مثل هؤالء اؼبّنافقُت ككبوهم 

فبن هبوز اػبركج عن ديّنه كشريعته كطاعته إما عمومان أك خصوصان، كيعتقدكف مع هذا أهنم من أكلياء اهلل تعاذل، كأف 
 (. 44 )انظر جامع الرسائل ص  ]" اػبركج عن الشريعة احملمدية سائغ ؽبم، ككل هذا ضبلؿ باطل 

، أك اعتقد أف أحدان يستغٍت عن طاعة –صلى اهلل عليه كسلم – كمن فضل أحد من اؼبشايخ على الّنيب: " كقاؿ أيضان 
، استتيب فإف تاب كإال ضربت عّنقه ككذلك من اعتقد أف أحدان من أكلياء اهلل يكوف –صلى اهلل عليه كسلم – رسوؿ اهلل

 )انظر ؾبموع الفتاكل  ]"  فإنه يستتاب فإف تاب كإال ضربت عّنقه  كما كاف اػبضر مع موسى مع ؿبمد  
3/422 ] ) 

إف الشريعة إمبا هي للزماف اؼباضي أما : كيدخل ُب هذا الّناقض الذين يقولوف-: " حفظه اهلل – قاؿ الشيخ صاحل الفوزاف 
الوقت اغباضر فبل تصلح له الشريعة ألهنا حدثت معامبلت كجٌدت أمور ال تتّناكؽبا الشريعة كهذا معّناه أف الشريعة قاصرة 

 ( [ 183 )انظر شرحه للّنواقض ص  ]" عّندهم كليست من حكيم ضبيد، فبل شك ُب كفر من يقوؿ هذا اؼبقاؿ 
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الّناقض العاشر 

:  اإلعراض عن دين اهلل ال يتعلمه كال يعمل به كالدليل قوله تعاذل]-:رضبه اهلل تعاذل – قاؿ اإلماـ ؿبمد بن عبد الوهاب 
  [{كمن أظلم فبن ذكر بآيات ربه ٍب أعرض عّنها إنا من آرمُت مّنتقموف  }
 

 رحػالش
 

 .(معٌت هذا الّناقض  )اإلعراض عن دين اهلل علمان كعمبلن :  اؼبسألة األكذل
. أراد أف يقرر ُب هذا الّناقض مسألتُت متبلزمتُت ُب اإلعراض كنبا تعلم دين اهلل تعاذل كالعمل به– رضبه اهلل – اؼبصّنف 

. اإلعراض عن دين اهلل تعلمان : أكالن 
كاؼبراد باإلعراض الذم يكوف ناقضا من نواقض اإلسبلـ هو اإلعراض  عن تعلم أصل الدين  الذم يكوف اؼبرء  به 

مسلمان، كأما من كاف جاهبلن بتفاصيل الدين كفركعه فليس مقصودان ألف من التفاصيل من ال يقـو به إال العلماء كطلبة 
. العلم

إف : " سئل العبلمة عبد اللطيف بن عبد الرضبن بن حسن عن اإلعراض الذم يكوف ناقضان من نواقض اإلسبلـ  فقاؿ
أحواؿ الّناس تتفاكت تفاكتان عظيمان، كتفاكهتم حبسب درجاهتم ُب اإليباف إذا كاف أصل اإليباف موجودان، كالتفريط كالشرؾ 

لك من الواجبات كاؼبستحبات، كأما إذا عدـ األصل الذم يدخل به ُب اإلسبلـ، كأعرض عن هذا ذإمبا هو فيما دكف 
: اآلية كقوله تعاذل, [ 179األعراؼ] {كىلىقىٍد ذىرىأٍنىا عبًىهىَّنمى كىًثَتان ْمنى اعبًٍْن كىاإًلنًس }: بالكلية؛ فهذا كفر إعراض، فيه قوله تعاذل

 اآلية، قاؿ العبلمة سليماف بن  [124طه] {كىمىٍن أىٍعرىضى عىن ًذٍكرًم فىًإَف لىهي مىًعيشىةن ضىّنكان كىكبىٍشيريهي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة أىٍعمىى }
فتبُت من كبلـ الشيخ أف اإلنساف ال يكفر إال باإلعراض عن تعلم األصل الذم يدخل به اإلنساف ُب : " سحماف

 ( [ 473 – 10/472 )انظر الدرر السّنية  ]" اإلسبلـ ال بًتؾ الواجبات كاؼبستحبات 
 

 .اإلعراض عن دين اهلل عمبلن : ثانيان 
كاؼبراد به اإلعراض الكلي عن جّنس العمل كأف يّنطق بالشهادتُت كال يعمل شيئان من أعماؿ اعبوارح مع قدرته فهذا كفر 

. باإلصباع كما سيأٌب بيانه
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الذم معه أصل – أما من أعرض عن كاجب من الواجبات ُب الدين فلم يعمل به فهذا إعراض جزئي ال يكوف اؼبرء 

بًتؾ ذلك العمل كافران، هذا هو تقرير اؼبسألة بشكل عاـ بغض  الّنظر عن نوعية العمل فمن األعماؿ ما يكوف – اإليباف 
. تركه لوحده كفر كالصبلة على خبلؼ بُت العلماء

فبل يكوف الرجل مؤمّنان باهلل كرسوله مع عدـ شيء من الواجبات اليت -: " رضبه اهلل – قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
 ( [ 621/ 7 )انظر ؾبموع الفتاكل  ]" – صلى اهلل عليه كسلم – ىبتص بإهبأا ؿبمد 

هيوى اَلًذم }: كهاتاف اؼبسألتاف متبلزمتاف أعٍت اإلعراض عن دين اهلل علمان كعمبلن فالعلم كالعمل قريّناف قاؿ اهلل تعاذل
فاؽبدل هو العلم الّنافع كدين اغبق هو العمل [  33التوبة ]{أىٍرسىلى رىسيولىهي بًاؽٍبيدىل كىًديًن اغبٍىْق لًييٍظًهرىهي عىلىى الْديًن كيْلًه 

. الصاحل، كمن أعرض عن العلم بدين اهلل تعاذل شابه الّنصارل، كمن أعرض عن العمل به شابه اليهود
:- كبّناءن على ما سبق فاإلعراض يّنقسم إذل قسمُت

 .إعراض كلي: األكؿ
كهو اإلعراض عن تعلم أصل الدين أك عن جّنس العمل فصاحب هذا اإلعراض كافر خارج عن ملة اإلسبلـ، كهذا هو 

– رضبه اهلل - اإلعراض الذم أراده اؼبصّنف 
 .إعراض جزئي: الثاين

كهو اإلعراض عن تعلم تفاصيل الدين كعن العمل ببعض الواجبات، فصاحب هذا اإلعراض ناقص اإليباف مع بقاء أصله 
. فهو ال ىبرج بإعراضه عن اإلسبلـ

انظر نواقض اإليباف القولية  ]. فالّنوع األكؿ يّنقص اإليباف كيّنفيه بالكلية، كالّنوع الثاين يّنقص اإليباف لكّنه ال يّنفيه بالكلية
 ( [ 345 )كالفعلية لعبد العزيز العبد اللطيف ص 

 
 .اإلعراض ىبتلف عن التكذيب: اؼبسألة الثانية

ألف التكذيب هو عدـ التصديق، أما اإلعراض كالتورل فهو عدـ العلم كالعمل، فقد يكوف مؤمّنان بصدؽ الرسالة لكّنه 
تأمل كيف أف اهلل أخرب أنه دل  {كىلىًكن كىَذبى كىتػىوىذَل * فىبلى صىَدؽى كىالى صىَلى }: معرض عّنها علمان كعمبلن قاؿ تعاذل

يصَدؽ بل كذب، كأيضان هو دل يصْل بل توذل كأعرض فجعل معٌت اإلعراض هو عدـ العمل، كالتورل عن طاعة اهلل كفر، 
ُب اٍلكىاًفرًينى }: قاؿ تعاذل  [32:آؿ عمراف] {قيٍل أىًطيعيواٍ الٌلهى كىالَرسيوؿى فًإف تػىوىَلٍواٍ فىًإَف الٌلهى الى وبًي
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فدؿ على أف ـبالفته ُب  {فإف اهلل الوبب الكافرين  }أم زبالفوا عن أمره  {فإف تولوا  }-: " رضبه اهلل – قاؿ ابن كثَت 

الطريق كفر، كاهلل ال وبب من اتصف بذلك كإف ادعى كزعم ُب نفسه أنه ؿبب هلل كيتقرب إليه، حىت يتابع الرسوؿ الّنيب 
 ( [ 32 )انظر تفسَته ؽبذه اآلية من آؿ عمراف آية  ]" األمي خاًب الرسل كرسوؿ اهلل إذل صبيع الثقلُت 

 
هل ييعذر اؼبعرض عن دين اهلل جبهله؟ : اؼبسألة الثالثة

اؼبعرض عن دين اهلل تعاذل ال يتعلمه كال يعمل به، ال يعذر جبهله ألنه يستطيع رفعه بعدما بػيُْت له اغبق، فاعباهل هو من 
. دل يصله اغبق كدل تبلغه الرسالة، كأما اؼبعرض فهو من جاءه اغبق ففرط به بإعراضه عّنه

يىا  }كل من أعرض عن االهتداء بالوحي الذم هو ذكر اهلل فبلبد أنه يقوؿ يـو القيامة -: " رضبه اهلل – قاؿ ابن القيم 
 {لىٍيتى بػىٍيًٍت كىبػىيػٍّنىكى بػيٍعدى اٍلمىٍشرًقػىٍُتً فىًبٍئسى اٍلقىرًيني 

؟ {كىوبىٍسىبيوفى أىنَػهيم ُمٍهتىديكفى  }فهل ؽبذا عذر ُب ضبلله إذا كاف وبسب أنه على هدل، كما قاؿ تعاذل : فإف قيل
صلى اهلل – ال عذر ؽبذا كأمثاله من أهل الضبلؿ الذين مّنشأ ضبلؽبم اإلعراض عن الوحي الذم جاء به الرسوؿ : قيل

، كلو ظن أنه مهتد، فإنه مفْرط بإعراضه عن اتباع داعي اؽبدل، فإذا ضل فإمبا أيٌب من تفريطه كإعراضه -عليه كسلم 
. كهذا خببلؼ من كاف ضبلله لعدـ بلوغ الرسالة كعجزه عن الوصوؿ إليها، فذاؾ له حكم آخر

انظر مفتاح دار  ]" كالوعيد ُب القرآف إمبا يتّناكؿ األكؿ، كأما الثاين فإف اهلل ال يعذب أحدان إال بعد إقامة اغبجة عليه 
.  ( [43/ 1 )السعادة  

 
كيف اعبمع بُت أف ترؾ جّنس العمل كفر ـبرج من اؼبلة كبُت األحاديث اليت تدؿ على إخراج أناس من : اؼبسالة الرابعة

الّنار إذل اعبّنة كُب كصفهم أهنم دل يعملوا خَتان قط؟ 
تقدـ أف ترؾ جّنس العمل بأف ال يعمل شيئان من أعماؿ اعبوارح مطلقا مع قدرته على العمل كيكتفي فقط بّنطق 

:- الشهادتُت كفر كهذا باإلصباع، كحكى اإلصباع كل من
انظر ] ، كالشافعي كما ذكره ابن تيمية  [( 1027) رقم  ( 3/586 )انظر  ]اغبميدم كما أخرجه اػببلؿ ُب السّنة 

كاآلجرم ُب  [ 19، 18انظر صفحة ] ، كأبو عبيد القاسم بن سبلـ ُب كتاب اإليباف  [( 209/ 7 )ؾبموع الفتاكل 
 [ 120/ 14) انظر ] ، كابن تيمية ُب ؾبموع الفتاكل [ 611/ 2انظر  ]كتاب الشريعة 

– فإف قيل كيف اعبمع بُت هذا كبُت األحاديث اليت فيها دخوؿ أناس اعبّنة كهم دل يعملوا خَتان قط كحديث أيب سعيد 
الطويل ُب الشفاعة كفيه إخراج أقواـ من الّنار دل يعملوا خَتان قط، كاغبديث ركاه مسلم، ككذلك حديث – رضي اهلل عّنه 
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اؼبتفق عليه ُب قصة الرجل الذم قتل تسعة كتسعُت نفسان ٍب كمل اؼبائة ٍب أرشده عادل إذل – رضي اهلل عّنه – أيب سعيد 

التوبة ك اؽبجرة كاللحاؽ بأرض كذا ككذا ليعبد اهلل مع أناس صاغبُت هّناؾ كُب الطريق كافته اؼبّنية كُب اغبديث قالت 
. كُب اغبديث أخذته مبلئكة الرضبة، ككبوها من األحاديث ُب هذا اؼبعٌت ((إنه دل يعمل خَتان قط  )): مبلئكة العذاب

:- كاعبواب على هذه األحاديث عدة أجوبة أختار مّنها جوابُت
أف االستدالؿ ٔذه األحاديث يرد عليها احتماؿ أف الذين أخرجوا من الّنار كأدخلوا اعبّنة بغَت عمل، إمبا هم من : األكؿ

صلى اهلل عليه كسلم – إذ أف الّنار ذبمع عصاة أمة ؿبمد – صلى اهلل عليه كسلم –  ؿبمد كليسوا من أمةاألمم السابقة 
صلى اهلل – ُب خركج العصاة من الّنار أف الّنيب – رضي اهلل عّنه – كغَتهم السيما كقد جاء ُب حديث أيب سعيد – 

كاالحتماؿ إذا كرد على الدليل بطل به االستدالؿ،  ((شفعت اؼببلئكة كشفع الّنبيوف  )): قاؿ اهلل عز كجل– عليه كسلم 
. السيما إذا كاف االحتماؿ قويان له حظ من الّنظر

ليس نفي العمل كله، كإمبا مع كجود أعماؿ  ((دل يعمل خَتان قط  ))أنه قد يكوف اؼبراد ٔذه األحاديث ُب قوله : الثاين
كالتوبة كاؽبجرة عمبلف .أخرل، تأمل كيف أف الرجل الذم قتل اؼبائة نفس تاب كهاجر إذل أرض يعبد اهلل تعاذل ٔا

 ((إنه دل يعمل خَتان قط  ))صاغباف عظيماف، كمع ذلك قالت عّنه مبلئكة العذاب 
إف رجبلن  )): –صلى اهلل عليه كسلم – قاؿ الّنيب – رضبه اهلل – عّند أضبد – رضي اهلل عّنه – ككذا ُب حديث أيب هريرة 

كُب ( (خذ ما تيسر كاترؾ ما عسر كذباكز لعل اهلل يتجاكز عّنا : دل يعمل خَتان قط، فكاف يداين الّناس فيقوؿ لرسوله
. اغبديث أف اهلل ذباكز عّنه

 ]أنت ترل أنه قيل عّنه دل يعمل خَتان قط مع أنه كاف يصفح كيتجاكز عن اؼبعسرين كلذا بوب ابن حباف ُب صحيحه 
 732/ 2) انظر كتاب التوحيد البن خزيبة   ] [ذكر البياف بأف هذا الرجل دل يعمل خَتان قط إال التجاكز عن اؼبعسرين 

 ] )
كهّناؾ أجوبة أخرل كيبقى ترؾ العمل ُب هذه األحاديث معّناه خبلؼ، كاإلصباع متقدـ كما تقدـ على أف ترؾ جّنس 

–  رعاؾ اهلل – العمل كفر، كأما القوؿ بأنه اليزاؿ مؤمّنان مع تركه جّنس العمل فهو أصل اعتقاد اؼبرجئة كما تعلم، فتّنبه 
كمن اؼبمتّنع أف يكوف الرجل مؤمّنان إيبانان ثابتان ُب قلبه بأف اهلل فرض عليه الصبلة كالزكاة كالصياـ : "          قاؿ ابن تيمية

كاغبّج كيعيش دهره ال يسجد هلل سجدة كال يصـو من رمضاف كال يؤدم الزكاة كال وبّج إذل بيته، فهذا فبتّنع كال يصدر 
  ( [611/ 7 )انظر ؾبموع الفتاكل  ]" هذا إال مع نفاؽ ُب القلب كزندقة ال مع إيباف صحيح

كيقولوف آمّنا باهلل كبالرسوؿ ٍب يتوذل  }: كفبا يدؿ على نفي اإليباف عمن دل يأت بالعمل كإف كاف أتى بالقوؿ، قوله تعاذل
{فريق مّنهم من بعد ذلك كما أكلئك باؼبؤمّنُت     
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ففي القرآف كالسّنة من نفي اإليباف عمن دل ... فّنفي اإليباف عمن توذل بالعمل كإف كاف قد أتى بالقوؿ: " قاؿ ابن تيمية

  ( [7/142 )انظر ؾبموع الفتاكل  ]" يأت بالعمل مواضع كثَتة 
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:مخاتمة نواقض اإلسال  

 
 كال فرؽ ُب صبيع هذه الّنواقض بُت اؽبازؿ كاعباد كاػبائف، إال اؼبكره، ]-: رضبه اهلل – قاؿ اإلماـ ؿبمد بن عبد الوهاب 

 ككلها من أعظم ما يكوف خطران، كمن أكثر ما يكوف كقوعان، فيّنبغي للمسلم أف وبذرها، كىباؼ مّنها على نفسه 
[نعوذ باهلل من موجبات غضبه كأليم عقابه، كصلى اهلل على ؿبمد   
 الشرح

عدة مسائل تقدـ الكبلـ عليها ُب الشرح الذم تقدـ نذكرها على كجه –  رضبه اهلل – ق اػباسبة ذكر اؼبصّنف ذُب ق
:-التعداد كاإلختصار  

 
أنه ال فرؽ ُب هذه الّنواقض بُت اؽبازؿ كاعباد: اؼبسألة األكذل . 

فبل فرؽ ُب كل من يأت بّناقض من نواقض اإلسبلـ اليت تقدمت بُت اؽبازؿ كاعباد، كاؽبازؿ هو اؼبازح كتقدـ ُب شرح 
كفيه حيّنما -  رضي اهلل عّنهما – الّناقض السادس الدليل على هذا كهو حديث زيد بن أسلم عن عبد اهلل بن عمر 

فبلغ " ما رأيّنا مثل قرائّنا هؤالء أرغب بطونان كال أكذب ألسّنان كال أجنب عّند اللقاء: " رجعوا من غزكة تبوؾ قاؿ رجل
كىلىًئن سىأىٍلتػىهيٍم لىيػىقيوليَن ًإمَبىا كيَّنا }: إمبا كّنا لبوض كنلعب فأنزؿ اهلل تعاذل" فقالوا – صلى اهلل عليه كسلم – ذلك رسوؿ اهلل 

[65:التوبة] {لبىيوضي كىنػىٍلعىبي قيٍل أىبًالٌلًه كىآيىاتًًه كىرىسيولًًه كيّنتيٍم تىٍستػىٍهزًئيوفى     
.كاغبديث ركاه ابن جرير كتقدـ اإلصباع على أف اؽبازؿ يكوف ُب هذا كما هو اعباد فبل يعذر دبزحه  

 
.من أتى بالّنواقض خوفان فإنه يكفر ال يعذر أيضان خبوفه: اؼبسألة الثانية  

فمن أتى بّناقض من الّنواقض سواء كاف قوالن أك فعبلن بسبب خوفه من نقص ماؿ أك جاه أك مداهّنة للكفار ككبو ذلك دل 
وبمله على ذلك إال اػبوؼ فإنه ال يعذر بذلك كىبرج عن ملة اإلسبلـ ما دل يصل إذل حد اإلكراه، فإف اؼبكره يعذر، 

ًئّن بًاإًليبىاًف كىلىػًكن َمن شىرىحى بًاٍلكيٍفًر }: فهو الذم عذره اهلل تعاذل بقوله مىن كىفىرى بًالٌلًه ًمن بػىٍعًد إيبىانًًه ًإالَ مىٍن أيٍكرًهى كىقػىٍلبيهي ميٍطمى
[106: الّنحل] {صىٍدران فػىعىلىٍيًهٍم غىضىبه ْمنى الٌلًه كىؽبىيٍم عىذىابه عىًظيمه   
ًئّن بًاإًليبىاًف  }: كتقدـ الكبلـ أف القلب ليس فيه إكراه كلذا قاؿ {كىقػىٍلبيهي ميٍطمى  

بقي اإلكراه على العمل أك الكبلـ، كتقدـ الكبلـ على مانع اإلكراه معّناه كأنواعه كشركطه ُب شرح هذه الّنواقض ُب 
.اؼبقدمة ُب اؼبسألة الرابعة فراجعها  
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أف هذه الّنواقض العشرة هي األعظم خطران كاألكثر كقوعان : اؼبسألة الثالثة  
ؽبذه الّنواقض العشرة من بُت نواقض اإلسبلمن كتقدـ بياف ذلك – رضبه اهلل – كلعل هذا هو السبب ُب اختيار اؼبصّنف 

خص هذه – رضبه اهلل – ُب اؼبسألة العاشرة من شرحّنا ُب اؼبقدمة كأف نواقض اإلسبلـ أكثر من عشرة لكن الشيخ 
.العشرة ألهنا األعظم خطران كأكثر كقوعان   

 
:يّنبغي للمسلم أف وبذر الوقوع ُب هذه الّنواقض كىباؼ على نفسه مّنها: اؼبسألة الرابعة  

 كتقدـ بياف ذلك ُب اؼبسألة األكذل من الّناقض األكؿ
يزكي نفسه بل ىباؼ من الوقوع فيها فإذا كاف إماـ اغبّنفاء  فيجب على اؼبسلم أف وبذر الوقوع ُب هذه الّنواقض كال

الذم كسر األصّناـ كدعا إذل التوحيد كألقى نفسه ُب الّنار من أجل كلمة التوحيد ىباؼ على – عليه السبلـ – إبراهيم 
ـى  }: نفسه كأهله من الشرؾ كيدعو ربه فيقوؿ [35 :إبراهيم] {كىاٍجّنيٍبًٍت كىبىًٍتَ أىف نَػٍعبيدى األىٍصّنىا  

إذا كاف هذا هو قوؿ إماـ اغبّنفاء فما دكنه من الّناس من باب أكذل فيّنبغي عليك عبد اهلل أف تدعو ربك دكمان أف وبييك 
على العقيدة الصحيحة كيبيتك عليها، كتستعيذ كتعتصم باهلل من كل ما يدعو إذل ضبللة أك غضب اعببار سبحانه 

خاصة ُب هذه األزماف أزماف الفنت، ككما ختم اؼبصّنف رضبه اهلل نعوذ باهلل من موجبات غضبه كأليم عقابه، كصلى اهلل 
.كسلم على نبيّنا ؿبمد  

 
 

 ًب حبمد اهلل شرح نواقض اإلسبلـ
 ككاف الفراغ مّنه يـو السبت 

.هػ29/2/1431  
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 نظم نواقض اإلسالم لسعد بن عتيق

 
 .هػ1349اؼبتوَب عاـ -  رضبه اهلل - سعد بن ضبد بن عتيق  :نظمها الشيخ العبلمة

 الحمد    صص ربِّب 

 ععل اللنب  ولل  الصحبِب   

   
 فهذه نواقض اإلسالم

 الشرك مثص الذبح لألصلام  

   
  الجن  القنور ثم الثانب

 أن يجعص الشخص بال برهان  

   
  سائطاً يدعوهم  من فعص

 ذا فهو ذ  كفر بإجماع حصص  

   
 ثالثها من لم يكن معتقدا

 تكفير أهص الشرك أ  ترددا  

   
 فب كفرهم أ  كان ممن يعتقد

 تصحيح مذهب لهم كفر  زد  

   
 رابعها من كان ذا اعتقادِب 

 أن سوى هدى اللنب الهادي  

   
 من هديل أكمص أ  أّن لمن

 سواه حكما فب الورى أحسن  

   
 من أحكامل فكافر يعحق بل

 فب الكفر من أبغض ما جاء بل  

   
 ننيلا حتل  لو بل عمص

 هذا هو الخامس إما أن تسص  

   
 عن سادس فكفِّبر المستهزئ

 بديللا أ  بالثواب استهزأ  

   
 أ  بالعقاب سابع األنواع قص

 السحر ملل الصرف مع عطف عمص  

   
 فمن لل يفعص أ  ارتضاه

 فكافر  قد عصا مواله  

   
 ثاملها فب عدها من ظاهرا

 ععل ذ ي اإلسالم جلداً كافرا  

   
 تاسعها من قال أنل يسع

 شخصا من األناسب أن ال يتنع  

   
 ننيلا كالخضر إذ لم يتنع

 موسل  لم يعمص بمالل شرع  

   
 عاشرها اإلعراض عن دين الهدى

  الصدف عن ملهاجل تعمدا  

   
 كحال من أعرض عن تععمل

  لم يكن ذا عمص بُمحكمل  

   
  هذه األنواع كفر كعها

 بكص حال جدها  هزلها  

   
  سو بين خائف  غيره

  استثن ملهم مكرها لعذره  
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  ختم قولب بالصالة أبدا

 ععل اللنب الهاشمب أحمدا  

   
  بالسالم  جميع اآلل

  صحنل الغر  كص تالب  

   
 
  


