
 



   
 
 
   

  
  

           

 
  

  إحتاف األفهام بشرح نواقض اإلسالم

١ 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  احلمد هللا الذي من جزيل النعم أعطى ، ولكثري من املعروف يل أسدى ، مع ما يف نفسي من اهلفوات واخلطا :  

  ومل يـزل مهما هفا العبد عـفـا        يعفو دائماو  سبحان من ـفـو
  يعـطي الـذي خيـطي وال مينعه         جالله مـن العـطا لـذي اخلطا

فظللت متردداً بني شكر نِعمٍ كثرية أسداها ، اليت من أعظمها التوحيد نرباس العبادة ، وبني االعتراف بظلم نفسي ظلماً 
" واجنبنِي وبنِي كثرياً ، واليت أعظم ما أخافه عليها اختالل ميزان العقيدة والتوحيد ، ويل يف إمام احلنفاء وأبيهم أسوة : 

  َألصنام * رب إِنهن أَضلَلْن كَثرياً من الناسِ ".أَن نعبد ا
وإين واهللا أعترف بعجزي عن متام الشكر ، ومستحٍ من ريب على ما اقترفت من الظلم ، وسلويت يف ذلك معرفته جلَّ 

، ذه كفارةً يل عن زللي وتربئي من حويل وقويت حلوله وقوته جل شأنه ، فجاءت وريقايت ه ، وقلة حيليت ، وعال بعجزي
  وتقصريي يف شكره كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه .

مث الصالة على خري الورى ، خري من نبذ الشرك ، وللعقيدة والتمسك بالعروة الوثقى دعا ، فكانت حياته واحلظ األوفر 
حبه الغر امليامني ، محلة الدعوة إىل منها الدعوة للتوحيد حىت جلجلت ( ال إله إال اهللا ) يف أصقاع األرض ، وعلى ص
  العقيدة الصحيحة يف الدين ، رضي اهللا عنهم وأرضاهم ومن تبعهم إىل يوم الدين .

وال خيفاك أخي املبارك ما للعقيدة من شأن ، ويزداد االهتمام ا حني نرى بعض معاملها يندرس يف القلوب وهي ال    
ه البلوى فظن كثري من الناس أن ال شرك يف هذه األمة ، وإذا وجدوا شركاً أو تشعر السيما يف زماننا الذي عمت ب

 -رضي اهللا عنه-ويف هذا يقول عمر  -واهللا املستعان  -خلالً يف العقيدة التمسوا له خمارج وتأويالت جتعله حقاً الشيء فيه 
 -عليه رمحة اهللا تعاىل -جلاهلية " ويقول ابن القيم : " إمنا ينقض عرى اإلسالم عروة عروة إذا نشأ يف اإلسالم من مل يعرف ا

بعد نقله هلذا : " فإن الشرك اجلديد بعينه هو القدمي ، ولكن أكثر الناس ال يشعرون بدخول الواقع حتته ، وتضمنه له ، 
ورثهم من هو مثلهم ويظنونه يف نوح ويف قوم قد خلوا من قبل ، ومل يعقبوا وارثاً ولعمر اهللا إن كان أولئك قد خلوا فقد 

  ] ١/٣٤٢[ انظر مدارج السالكني أو شر منهم أو دوم  " 

،  يف كل واحد من هذه النواقض املهلكاتهذه الورقات ، عرضت فيها مسائل متفرقات ،  -صاحب العقيدة  -إليك 
تبيني ، وأسأله السداد أمسيتها ( إحتاف األفهام بشرح نواقض اإلسالم ) مستعيناً بريب جل شأنه يف متام اإليضاح وال

  واهلداية يل ولك ، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .
كتبه / عبد اهللا بن محود الفريح                                            

رفحاء -احلدود الشمالية   
forih@hotmail.com 

mailto:forih@hotmail.com


   
 
 
   

  
  

           

 
  

  إحتاف األفهام بشرح نواقض اإلسالم

٢ 

  صاحب املنتترمجة خمتصرة ل
  امسه:   -

  بن سليمان بن علي التميمي احلنبلي النجدي. بالوها مام حممد بن عبدهو اإل
  مولده:   -

  للهجرة النبوية يف بلدة العيينة من بالد جند. ١١١٥سنة  - رمحه ا -ولد الشيخ 
  نشأته: -

فيت الـديار  قاضي العيينة ومفتيها، وجده سليمان كان م بالوها فقد كان أبوه عبد ؛نشأ الشيخ يف بيت علمٍ وشرف ودين
  النجدية.

، فقرأ القرآن وحفظه وأتقنه قبل بلوغ عشر السنوات، مث اشتغل بطلب العلم، قال  نشأ الشيخ يف هذه البيئة العلمية وتأثَّر ا
  ويعترف باالستفادة منه مع صغر سنه. ،: كان أبوه يتعجب من فهمه بالوها عنه أخوه سليمان بن عبد

  رحالته يف طلب العلم:   -
  مث رجع بلدة العيينة. ،مث قصد املدينة ،قدمه أبوه إلمامة الصالة، مث طلب من والده احلج فأذنَ له ،بلغ الشيخ سن الرشد حني

وأقـام   ،وأقام ا مدة يتردد بني مكة واملدينة، مث رحل إىل البصرة يف العراق لطلب العلم ،سافر إىل احلجاز يف طلب العلم -
  وضرورة األخذ بالكتاب والسنة. ،ويدعو إىل التوحيد ،لعلماءا مدة يأخذ عن ا

) للهجرة النبوية، وبعد ذلك ارحتل إىل العيينـة  ١١٤٠مث ذهب إىل اإلحساء وأخذ عن علمائها، مث توجه إىل حرميالء سنة ( -
 ) للهجرة النبوية.١١٥٨) للهجرة النبوية، مث استقر بالدرعية عام (١١٥٣عام (

  مؤلفاته: -
  ومنها: ،أغلبها يف التوحيد ،مؤلفات كثرية -رمحه اهللا  -ألف الشيخ   
  "مفيد املستفيد بكفر تارك التوحيد". -٤"األصول الثالثة".  -٣"كشف الشبهات".  -٢"كتاب التوحيد".  -١
  "خمتصر زاد املعاد". -٧"مسائل اجلاهلية".  -٦"نواقض اإلسالم".  -٥
) سـنة، عمـره بالـدعوة إىل    ٩١بعد عمر يقارب ( ،) للهجرة النبوية١٢٠٦يف عام ( - رمحه اهللا -تويف الشيخ  وفاته: -

  فرمحه اهللا رمحة واسعة. ،والعلم والتعليم  ،التوحيد واجلهاد
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٣ 

 
ُ
  قدمة نواقض اإلسالمم

 
  "والَ تنقُضواْ اَأليمانَ بعد توكيدها" :قال تعاىلأفسده ، ومه ه وهدمجع ناقض اسم فاعل من نقض الشيء إذا حلّ النواقض :

  ] . ٩١[ النحل : 
   الشرك وأهله . هو االستسالم هللا بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة ، والرباءة من اإلسالم :

. فهذا إبراهيم  يدرياليدري أو وهو  ألنه قد يقع فيها فتخرجه من اإلسالم ، واإلسالم له نواقض جيب على اإلنسان معرفتها
  :ـ خاف على نفسه من الشرك مع أنه هو الذي كسر األصنام وأوذي يف اهللا ومع هذا مل يأمن على نفسه وقال uـ 
} * امناَألص دبعأَن ن نِيبنِي وبناجاسِ والن نرياً مكَث لَلْنأَض نهإِن با رأى كثرة الشرك وكثرة املفتونني مل ] ٣٥[ إبراهيم :  } ر

، ألن الدين هو أول  ، فاإلنسان ال يأمن على دينه بل خياف عليه أكثر مما خياف على نفسه ومالهخاف على نفسه 
  ياة األخروية ، فمن رجع عن دينه فقد ارتد .احلالضرورات اليت جتب احملافظة عليها ، وهو الفاصل يف مصري اإلنسان يف 

  

 
شك ، فهذه أصول أنواع الردة : القول باعتقاد أو بفعل أو  وأهي الرجوع فاملرتد هو الذي يرجع عن دينه إما بقول  الردة :

  واالعتقاد والفعل والشك . وينشأ عن هذه األصول أنواع كثرية من نواقض اإلسالم .
  :أنواع الردة 

  ر بالقول : الكف النوع األول :
كأن يتكلم بلفظ الكفر والشرك غري مكره ، سواء كان جاداً أو هازالً أو مازحاً ، فإذا تكلم بكالم الكفر فإنه حيكم عليه 

  .]  ٧٤[ التوبة :  } ولَقَد قَالُواْ كَلمةَ الْكُفْرِ وكَفَرواْ بعد إِسالَمهِم{بالردة إال إذا كان مكرهاً ، قال تعاىل : 

وأرغب بطوناً وأجنب عند اللقاء يعنون بذلك رسول اهللا  ئنا هؤالء أكذب ألسناًاوقال تعاىل يف الذين قالوا : ما رأينا مثل قر 
r ، وأصحابه  "هتست مكُنت هولسرو هاتآيو قُلْ أَبِاللّه بلْعنو وضخا نا كُنمإِن قُولُنلَي مهأَلْتن سلَئزِئُونَ و ، واْ قَدرذتعالَ ت

انِكُمإِمي دعم بتفدل هذا على أن الذي يتلفظ بكالم الكفر غري مكره فإنه يكفر ولو زعم أنه ميزح ويلعب ،  ] ٦٦[ التوبة :  " كَفَر ،
سانه ، فكذلك من يدعو قاله بل ة العصر الذي يقولون ال يرتد من قال كالم الكفر حىت يعتقد بقلبه مامرجئويف هذا رد على 

  يا فالن أغثين فإنه يكفر بذلك .لغائبني واجلن والشياطني فيقول :باألموات واغري اهللا ويستغيث بغري اهللا كمن يستغيث 
   :الكفر باالعتقاد  النوع الثاين :

 عليه املنافقون ، مثل ما كانقيمة  وهو أن يعتقد اإلنسان بقلبه ما يناقض اإلسالم ، كأن يعتقد أن الصالة غري واجبة وليس هلا
  : ويتكلم ، قال تعاىلا وإمنا يتظاهر  ايؤمن  قلبه ال يففيأيت باألعمال يف الظاهر ولكنه 

} شي اللَّهو ولُهسلَر كإِن لَمعي اللَّهو ولُ اللَّهسلَر كإِن دهشقُونَ قَالُوا نافنالْم اءكإِنَّ اإِذَا ج دونَ (هبلَكَاذ نيقافن١لْم (
" ، وقال تعاىل  } فَصدوا عن سبِيلِ اللَّه {،  اذوا أميام سترة يستترون أي أم اخت ] ٢- ١[ املنافقون :  } اتخذُوا أَيمانهم جنةً
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ي قُلُوبِهِمف سا لَيهِم متقُولُونَ بِأَلِْسنوهذا هو دين ظاهراً من األعمال  هبب بقلبه كفر حىت لو أتى فمن كذ ] ١١[ الفتح :  } ي
  .املشروعة ألسنتهم أو ما تفعله جوارحهم من األعمال  هباملنافقني ألم ال يعتقدون بقلوم ما تنطق 

  :الكفر بالفعل  النوع الثالث :
، فالذبح  عبد غري اهللاإلسالم وارتد ألنه كأن يعمل شيئاً من العبادات لغري اهللا ، كمن يذبح لغري اهللا فهذا خرج من دين 

عبادة صرفها لغري اهللا فكفر بذلك كمن يذبح لصنم أو لقرب أو غري ذلك من معبودات املشركني ، أو كمن يسجد للقبور فقد 
  أشرك ولو كان يصلي ويصوم وحيج ويأيت بالواجبات فإن دينه نقض ذا الفعل الشركي والعياذ باهللا . 

  :الكفر بالشك  : النوع الرابع
صحيح أو غري صحيح ؟ أو هل هناك بعث أو هل هناك  rالرسول به الشك : هو التردد ، فإذا شك يف قلبه ، هل ما جاء 

 يكن جازماً يف إميانه فكان لديه شك فإذا ملجنة ونار أو ال ؟ فهذا يكفر بشكه ولو كان يصوم ويصلي ويعمل الواجبات ، 
القلوب من اليقني والشك  يف ا ماسل صار مرتداً عن اإلسالم ، وحنن لنا ما يظهر من الناس وأمالر هبوتردد بصحة ما جاءت 

   فهذا ال يعلمه إال اهللا سبحانه وتعاىل .
  

 
  :الصنف األول 

كل من خالفهم كفروه ، واستحلوا دمه ، ويكفرون فبالكفر ،  وهم الذين يغالون يف التكفري ، واحلكم على الناس اخلوارج
معوا جيعلى الشرك دون أن  أوالكبائر اليت دون الشرك ، فهم أخذوا النصوص اليت تدل بظاهرها على الكفر  بالذنوبالناس 

كفر والشرك أصغر وال كفر أصغر وإمنا الشرك  عندهم وضحها ، فهم ليستفسرها وتبينها وبني النصوص األخرى اليت 
  عندهم شيء واحد وهو اخلروج من الدين .

  ـ ورأوا أن الصحابة ليسوا على حق ، وأم ال يفهمون وال يغارون هللا تعاىل . yفاخلوارج كفروا الصحابة ـ 
  :الصنف الثاين 

ه من امللة فإنه ال يكفر الذين يقولون اإلميان بالقلب ومل يدخلوا فيه العمل ، فلو عمل ما عمل من األمور اليت خترج املرجئة
، فهم أخذوا بنصوص الوعد اليت فيها وعد اهللا طاعة وهذا مبدؤهم وال ينفع مع الكفر  معصية  يضر مع اإلميانويقولون : ال

  بينها وبني نصوص الوعيد اليت فيها التحذير من الكفر والشرك والذنوب واملعاصي .   واباملغفرة والرمحة ومل جيمع
  :الصنف الثالث 

، ويقولون : إن بني النصوص  ونوهم وسط بني املذهبني مذهب املرجئة ومذهب اخلوارج ، فيجمع أهل السنة واجلماعة
وشرك أكرب وشرك أصغر والذنوب اليت دون الشرك ال الكفر يف القرآن والسنة ينقسم إىل قسمني : كفر أكرب وكفر أصغر 

ن من امللة ، وأما الشرك األصغر والكفر األصغر فال خيرجان من امللة الكفر األكرب خيرجاو، فالشرك األكرب يكفر صاحبها
خالفاً للخوارج ، ولكنهما ينقصان اإلميان خالفاً للمرجئة ، وأهل السنة واجلماعة مجعوا بني اخلوف والرجاء ، فلم يأخذوا 
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باخلوف والرجاء  Uاهللا  واعبد اخلوف فقط كما أخذته اخلوارج ، ومل يأخذوا الرجاء فقط كما أخذته املرجئة ، وإمنا
اهللا بالرجاء فقط  فهو مرجئ ، ومن عبد اهللا  دبفهو خارجي ، ومن عفقط اهللا باخلوف  دبوالرهبة ، فمن عواحلب والرغبة 

  باحلب فقط فهو صويف .
  

 
 حيكم على الشخص املعني بالكفر حىت جتتمع فيه مجيع شروط التكفري وتنتفي عنه مجيع عقيدة أهل السنة واجلماعة أنه ال

 املطلق وبني التكفري املعني أو بني تكفري العمل وبني تكفري العامل فقد يفعل اإلنسان عمالً ريكفتاملوانع فهم يفرقون بني ال
  تحقق فيه الشروط وتنتفي عنه املوانع . لكن ال نكفر صاحبه ( وهو العامل ) حىت ت هبباالتفاق أنه يكفر 

عن ذلك علواً كبرياً فإن شكه اهللا وقال : أن اهللا ال يقدر أن يعذبين تعاىل  Uلو أن رجالً شك يف قدرة اهللا  مثال ذلك :
هذا كفر باتفاق أئمة املسلمني فنحن نطلق هذا احلكم ونقول من قال هذا الشيء فإنه يكفر ولكن ال نستطيع أن نكفر 

وتنتفي عنه املوانع ألنه قد يكون جاهالً أو مكرهاً أو غري ذلك من  الشروطتحقق فيه تشخصاً بعينه إذا وقع يف مثل هذا حىت 
  املوانع اليت سوف نذكرها .

   ويدل على ذلك :
رقوه إذا مات أن حي هبنيه أنيف قصة الرجل الذي أسرف على نفسه وأوصى  t يف الصحيحني من حديث أيب هريرة  ما جاء

وهذه  "أحد  هبواهللا لئن قدر اهللا علي ليعذبين عذاباً ما عذب  "ويسحقوه ويذروا نصفه يف الرب ونصفه يف البحر وقال : 
يف قدرة اهللا ومع ذلك غفر اهللا له كما جاء يف آخر احلديث ألنه محله على  اًاملقولة كفر باتفاق أئمة املسلمني ألن فيها شك

كما ثبت يف آخر احلديث ، فدل هذا على أنه مبقولته جاهل فعذر باجلهل إذ أنه ال ميكن أن  Uقول ذلك اخلوف من اهللا 
  يشك يف قدرة اهللا وخيافه يف نفس الوقت .

  

  :بالكفرأوالً : شروط احلكم على املسلم املعني 
  أن يكون عاملاً بتحرمي هذا الشيء املكفر . .١

عنه هذا الشرط كونه ال يعلم وسيأيت مزيد من تفصيل هلذا الشرط عند  ىا انتفوالعلم ضده اجلهل كما يف املثال السابق فهذ
  ذكر مانع اجلهل بإذن اهللا تعاىل .

  أن يكون متعمداً لفعله . .٢
رضي اهللا  – وضد العمد النسيان فكون فعل هذا املكفر ناسياً فإننا ال نكفره بعينه إذ أنه مل يتعمد فعله حلديث ابن عباس

  .ابن ماجه  رواه "إن اهللا جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه  "اً مرفوع -عنهما
  أن يكون خمتاراً . .٣

  ع التكفري .وسيأيت بإذن اهللا يف موانضده اإلكراه  واالختيار
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  :ثانياً : موانع احلكم على املسلم املعني بالكفر 
  اجلهل . .١

إن تكفري املعني وجواز قتله موقوف على أن تبلغه احلجة النبوية اليت  ":  )١/٣٨١( االستغاثةقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف 
  . "يكفر من خالفها ، وإال فليس من جهل شيئاً من الدين يكفر 

من هجر فريضة من فرائض اإلسالم أو أنكر صفة من صفات كفر بعد ذكره ) ١/٣٦٧(وقال ابن القيم يف مدارج السالكني 
  . " هبوأما جحد ذلك جهالً أو تأويالً يعذر فيه صاحبه فال يكفر صاحبه  ":عمداً ، قال هبأخرب اهللا ر خرباً اهللا تعاىل أو أنك

  فمن فعل مكفراً جهالً فإنه ال حيكم عليه بالتكفري املعني حىت ينتفي يف حقه هذا املانع واملوانع األخرى .
يعمل خرياً قط فأمر أوالده إذا مات أن حيرقوه  ملالرجل الذي  السابق يف قصة t هذا املانع : حديث أيب هريرةعلى ويدل 

. واحلديث فغفر له "أحد  هبواهللا لئن قدر علي ليعذبين عذابا ما عذب  "مث يذروا رماده يف شديد الريح يف البحر ، وقال : 
  متفق عليه .

رجل شك يف قدرة اهللا ويف إعادته إذا ذُري  فهذا "بعد ذكره هلذا احلديث : ) ٣/٢٣٠ (قال شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى
، بل اعتقد أنه ال يعاد ، وهذا كفر باتفاق املسلمني ، ولكن كان جاهالً ال يعلم ذلك ، وكان مؤمناً خياف اهللا أن يعاقبه ، 

  . "فغفر له بذلك 
كم بكفر املعني ، واملسائل اليت ال مانعاً من احل اوألهل العلم أقوال وتفصيالت يطول ذكرها يف املسائل اليت يكون اجلهل 

 ٣٥/١٦٤جمموع الفتاوى ابن تيمية  ٣/٢٤٩نظر على سبيل املثال : املغين : الردة امانعاً من احلكم بكفره [  ايكون اجلهل 
 ١٠٠ـ  ٩٦/ ٢، فتاوى اللجنة الدائمة  ٤٧٤ـ  ٣٨٦/ ١٠و   ٥٢١، ٥٢٠،  ٢٣٦، ٢٣٥/ ١، الدرر السنية  ١٦٥، 

  . ] ٥٢٩،  ٥٢٨/ ٢، فتاوى ابن باز مجع الطيار  ٣٠١ـ  ٢٢٥/ ١ يـيبان االعتقادية للوهنواقض اإلمي
  

الة أو اوأما ما ذكره األعداء عني أني أكفر بالظن وباملو ": ) ٦٠/ ١٢ (ـ قال اإلمام حممد بن عبد الوهاب يف جمموعته
  . "أكفّر اجلاهل الذي مل تقم عليه احلجة فهذا تان عظيم 

  اجلهل باملكفر على نوعني :  "بن عثيمني : * قال ا
ديناً خيالف ما هو عليه ، فهذا يدين بشيء ، ومل يكن خيطر بباله أن  األول : أن يكون من شخص يدين بغري اإلسالم ، أو ال

  اهللا تعاىل .....  . أي أحكام الكفار ـ وأما يف اآلخرة فأمره إىل يف الدنيا ـالظاهر جتري عليه أحكام 
ولكنه عاش على هذا املكفر ، ومل يكن خيطر بباله أنه خمالف لإلسالم ، ، ع الثاين : أن يكون من شخص يدين باإلسالم النو

وقد دل على ذلك  ـ Uوال نبهه أحد على ذلك ، فهذا جتري عليه أحكام اإلسالم ظاهراً ، أما يف اآلخرة فأمره إىل اهللا ـ 
  . "الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم 

  التأويل . .٢
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هو أن يرتكب املسلم أمراً كفرياً معتقداً مشروعيته أو إباحته له لدليل يرى صحته أو ألمر يراه عذراً له يف ذلك  والتأويل :
  وهو خمطئ يف ذلك كله .

ذه الشبهة اً خمرجاً من امللة ، وكان عنده شبهة تأويل يف ذلك ، وهو ممن ميكن وجود هفإذا اعتقد املسلم أو فعل أو قال أمر
  لديه ، وكانت يف مسألة يحتملُ التأويل فيها ، فإنه يعذر بذلك ، وحكى بعض العلماء إمجاع أهل السنة على هذا املانع .

وال من التابعني بعدهم رد  هب ىمل نعلم أحداً من سلف هذه األمة يقتد ":  ) ٢٠٥/ ٦ ( ـ قال الشافعي يف األم : األقضية
ن خطأه وضلله ورآه استحل فيه ما حرم عليه ، وال رد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه إشهادة أحد بتأويل ، و

                                                                           .  "غ فيه استحالل الدم واملال أو املفرط من القول لحيتمله ، وإن ب
) : " قال العلماء كل متأول معذور بتأويله ليس بآمث إذا كان تأويله سائغاً يف ٣٠٤/ ١٢(وقال ابن حجر يف فتح الباري  –

   لسان العرب وكان له وجه يف العلم " .
ر ، بل وال ال يكفَّ rإن املتأول الذي قصد متابعة الرسول  ": ) ٥/٢٣٩(ـ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف منهاج السنة 

فسسائل العقائد فكثري من الناس كفّر املخطئني موهذا مشهور عند الناس يف املسائل العملية ، وأما  ق إذا اجتهد فأخطأ ،ي
فيها ، وهذا القول ال يعرف عن أحد من الصحابة والتابعني هلم بإحسان وال عن أحد من أئمة املسلمني ، وإمنا هو يف األصل 

  . "من أقوال أهل البدع 
مل  yأنّ الصحابة ) ١/٢٨٢،٢٨٣( االستغاثةانع مبا ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتاب * استدل أهل العلم على هذا امل

س علَى الَّذين آمنواْ لي{ملا شرب اخلمر معتقداً أا حتل له وألمثاله ، متأوالً قوله تعاىل ـ  tيكفروا قدامة بن مظعون ـ 
فذكر أن الصحابة مل يكفروا قدامة ومن عمل مثل عمله  ] ٩٣[ املائدة :  }إِذَا ما اتقَواْ  وعملُواْ الصالحات جناح فيما طَعمواْ

باالستحالل ابتداًء ؛ ألجل الشبهة اليت عرضت هلم حىت يتبني هلم احلق ، فإن أصروا على اجلحود وكفروا ، وهذا اخلرب رواه 
  . ٨/١٦يهقي يف سننه ا والبمهييف مصنف ٩/٥٤٦وابن أيب شيبة  ٩/٢٤٠عبد الرزاق 

ومن املوانع أيضاً أن يكون له شبهة تأويل يف املكفر ، حبيث يظن أنه على حق ، ألن هذا مل يتعمد  "ـ قال ابن عثيمني : 
   } قُلُوبكُم ولَيس علَيكُم جناح فيما أَخطَأْتم بِه ولَكن ما تعمدت {اإلمث واملخالفة ، فيكون داخالً يف قوله تعاىل : 

]  ٢٨٦:  البقرة[  "الَ يكَلِّف اللّه نفْساً إِالَّ وسعها " ] وألن هذا غاية جهده ، فيكون داخالً يف قوله تعاىل  ٥[ األحزاب : 
  ] . ٢/١٣٦ "[ انظر جمموع الفتاوى البن عثيمني ( مجع فهد السليمان 

كفر املعين ، واملسائل بيف املسائل اليت يكون التأويل فيها مانعاً من احلكم ـ وألهل العلم أيضاً تفصيل وأقوال يطول ذكرها 
نظر على سبيل املثال : يف مراجع مانع اجلهل السابق فينظر يف املغين : االيت ال يكون التأويل فيها مانعاً من احلكم بكفره [ 

 ٣٨ـ٢/٢٠يب ـميان اإلعتقادية للوهي، ونواقض اإل٥/١٦١،١٦٢و ٢٦٨ـ٢٠/٢٦٣، جمموع فتاوى ابن تيمية  ١٢/٢٧٦
  . ] ٢٥٠ـ١/١٩٣ ) منهج ابن تيمية يف مسألة التكفري(  رسالةو
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اخلوارج الذين خرجوا عليهم  y* ذكر بعض أهل العلم أنه من أجل هذا املانع ـ وهو مانع التأويل ـ مل يكفّر الصحابة 
باجلنة ، واستحلوا دمه ، حىت قتلوه ، واستحلوا دماء مجيع  شد علي بن أيب طالب املشهود لهاوحاربوهم وكفّروا اخلليفة الر

  من خالفهم ، مع أن بعض ما وقعوا فيه هو من األمور اليت يكفّر مرتكبها .
علي اخلوارج احلرورية الذين خرجوا على أمري املؤمنني  ":  ٢٠٧،٢٠٨ـ قال الشيخ عبد الرمحن السعدي يف اإلرشاد ص 

ومن معه من الصحابة واملسلمني ، وكفّروهم واستحلوا دماءهم الثابت بالكتاب والسنة  بن أيب طالب رضي اهللا عنه
اإلسالم مع  ةواإلمجاع عصمتها واحترامها ، فضللوهم واستباحوا قتاهلم حيث خرجوا عليهم ، ومل خيرجوهم من دائر

مراد اهللا ورسوله منع الصحابة من احلكم استحالهلم ما هو من ضروريات الدين ، ولكن التأويل الذي قام بقلوم وظنوا أنه 
] ، قال اهللا تعاىل ( قد فعلت )  ٢٨٦[ البقرة :  " ربنا الَ تؤاخذْنا إِن نِسينا أَو أَخطَأْنا "لقوله تعاىل  إتباعاعليهم بالكفر 

أي يروون من ذلك أم يروون عنهم ـ وهذا عام يف كل ما أخطأ فيه املؤمنون من األمور العملية واألمور اخلربية ،بل أبلغ 
ويأخذون األحاديث املتعلقة بالدين إذا تبني صدقهم ، مع أنّ مذهبهم ـ غري تكفري املسلمني ـ إنكار  ـ عن اخلوارج

لكنهم مع عدم تكفريهم هلم قد حكموا عليهم بالضالل واملروق من الشريعة والشفاعة يف أهل الكبائر مع ثبوا وتواترها ، 
  .  "م يسفهلفة املسلمني ، واستحلوا قتاهلم ، بل رأوه من أفضل األعمال املقربة منه لشدة ضررهم يف عقيدم ووخما

مل تكفر الصحابة اخلوارج مع تكفريهم لعثمان وعلي ومن  ":  )٥/٩٥(ـ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف منهاج السنة 
  ] . ٧/٢١٧و ٣/٢٨٢نظر أيضاً جمموع الفتاوى ا[  "واالمها واستحالهلم لدماء املسلمني املخالفني هلم 

وأمثال  هاحملفوظ عن أمحد وغريه من األئمة إمنا هو تكفري اجلهمية املشبه ":  )١/١٩٨ (وقال أيضاً يف منهجه يف التكفري 
 ضهمية يف بعهؤالء .... مع أن أمحد مل يكفر أعيان اجلهمية وال كل من قال { إنه جهمي } كفّره ، وال كل من وافق اجل

تمام ئبدعهم ، بل صلى خلف اجلهمية ... مل يكفرهم أمحد وأمثاله ، بل كان يعتقد إميام وإمامتهم ، ويدعوا هلم ، ويرى اإل
  . " معهم ...م يف الصلوات خلفهم واحلج والغزو 

  :فائدة : للتأويل نوعان  
ـ أي من أنواع اجلحود ـ إنكار التأويل ، وهو أن ال جيحدها النوع الثاين  ": ) ٢/٦٣ (قال ابن عثيمني يف اموع الثمني

ولكن يؤهلا ، وهذا نوعان : األول : أن يكون هلذا التأويل مسوغ يف اللغة العربية ، فهذا ال يوجب الكفر . الثاين : أن ال 
، مثل أن يقول : ليس هللا يد  يكون له مسوغ يف اللغة العربية ، فهذا موجب للكفر ؛ ألنه إذا مل يكن له مسوغ صار تكذيباً

بلْ يداه  "النعمة أو القوة فهذا كافر ؛ ألنه نفاها نفيا مطلقاً فهو مكذب حقيقة ، ولو قال يف قوله تعاىل : حقيقية ، وال مبعىن 
" انوطَتسبحلقيقة الشرعية ، املراد بيديه السماوات واألرض فهو كافر ؛ ألنه ال يصح يف اللغة العربية ، وال هو مقتضى ا م

  . "فهو منكر مكذب 
  اإلكراه . .٣
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واإلكراه هو كل ما مسي يف اللغة إكراهاً ، وعرف باحلس أنه إكراه ، كالوعيد بالقتل  ": ) ٨/٣٣ (ىلقال ابن حزم يف احمل
  "، والوعيد بالضرب كذلك ...   هبممن ال يؤمن منه إنفاذ ما توعد 

محل الغري على أمر ميتنع عنه ، بتخويف يقدر احلامل  "ـ تعريفاً شامالً فقال :  احلنفية وعرفه عالء الدين البخاري من فقهاء
  ] . ٤/٤٨٢نظر كشف األسرار ا[  "على إيقاعه ، ويصري الغري خائفاً فائت الرضا باملباشرة 

الف نفس أو حنوه فإنه إتإىل  فإذا قال املسلم أو فعل أمراً مكفراً خمرجاً من امللة وهو يف ذلك مكرها على قتل أو ضرب يؤدي
  وإن كان قوله أو فعله مكفراً .يعذر بذلك وال يكفر 

فْرِ من كَفَر بِاللّه من بعد إميانِه إِالَّ من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئن بِاِإلميان ولَـكن من شرح بِالْكُ {ويدل على ذلك : قوله تعاىل : 
ب نزول ب، وهذا جممع عليه بني أهل العلم واملشهور يف س ]١٠٦[ النحل :  } م غَضب من اللّه ولَهم عذَاب عظيمصدراً فَعلَيهِ

أخذ املشركون عمار بن ياسر  "حممد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال : بن رواه أبو عبيدة  هذه اآلية عند أهل التفسري ، ما
ر آهلتهم خبري ، مث تركوه ، فلما أتى رسول اهللا ، قال : ( ما وراءك ) ؟ قال : شر يا رسول فلم يتركوه حىت سب النيب وذك

( كيف جتد قلبك ) قال : مطمئناً باإلميان ، قال : وإن عادوا اهللا ، ما تركت حىت نلت منك ، وذكرت آهلتهم خبري ، قال : 
  رواه البيهقي واحلاكم وصححه . " فعد

واز إظهار كلمة الكفر يف حال يف جهذا أصل  ": عن هذه اآلية  ) ٣/١٩٢ ( أحكام القرآنـ قال أبو بكر اجلصاص يف
  . "اإلكراه 

إِالَّ من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئن  {) نزل فيه  اًواتفقوا على أنه ( أي عمار ": ) ٢/٥١٢ (ـ وقال احلافظ ابن حجر يف اإلصابة
 انبِاِإلمي{ .  

، وهو أصل الشريعة ، عند اإلكراه ، ومل  هبملا مسح اهللا تعاىل يف الكفر  ": )٣/١١٨٠ ( أحكام القرآنوقال ابن العريب يف
  . " هبعليه فروع الشريعة ، فإذا وقع اإلكراه عليها مل يؤاخذه العلماء ، محل  هبيؤاخذ 

  :أنواع اإلكراه -
  اإلكراه امللجئ ( وهو اإلكراه التام ) . .١

فس املكره ، وال يبقى للشخص معه قدرة وال اختيار : كأن يهدد اإلنسان بقتله أو بقطع عضو من وهو الذي يقع على ن
  إىل هالكه . يفضي ده ورجله ، أو بضرب شديديك هأعضاء

  اإلكراه غري امللجئ ( وهو اإلكراه الناقص ) . .٢
س أو أخذ املال اليسري أو الشتم وحنوه يف وهو التهديد أو الوعيد مبا دون تلف النفس أو العضو كالتخويف بالضرب أو احلب

  . هبلتمكنه من الصرب على ما هدد عليه كل ما ال يضطر اإلنسان إىل مباشرة ما أكره 
  مسألة : شروط اإلكراه ( أو مىت يكون اإلكراه عذراً ؟ ) 
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ق إال بالقدرة ، فإن مل يكن قادراً ، ألن اإلكراه ال يتحق هبأن يكون املكره ـ بكسر الراء ـ قادراً على حتقيق ما أوعد  .١
  مل يكن لإلكراه معىن وال اعتبار .

  ة أو املقاومة أو حنو ذلك .ثاغبفتح الراء ـ  عاجزاً عن الدفع عن نفسه باهلرب أو االست ـأن يكون املكره  .٢
  أن يغلب على ظنه وقوع الوعيد ، إن مل يفعل ما طُلب منه . .٣
املكره ـ بفتح الراء ـ ضرراً كثريا كالقتل والضرب الشديد ، وأما الشتم والسب  هبر ضتأن يكون هذا الوعيد مما يس .٤

  فليس بإكراه رواية واحدة وكذلك أخذ املال اليسري .
فيها بذلك ، ويف صور ـ وألهل العلم أقوال وتفصيالت يطول ذكرها يف األمور اليت يعذر فيها اإلكراه واألمور اليت ال يعذر 

، واملغين  ٩٣٠نظر على سبيل املثال : تعظيم قدر الصالة ص اوهل يدخل فيها اخلوف من ضرر حمقق أم ال ؟ [ اإلكراه ، 
،  ٣١٥ـ١٢/٣١١، وشرح ابن حجر ٨/٢٩٠، شرح صحيح البخاري البن بطال أول كتاب اإلكراه  ٢٩٥ـ  ١٢/٢٩٢

، ورسالة ( منهج ابن تيمية يف  ١٩ـ٢/٥يب ـوهي) ، نواقض اإلميان االعتقادية لل ٣٩جامع العلوم واحلكم ( شرح احلديث 
  ] . ٢٧٠ـ١/٢٦٦مسألة التكفري ) 

  مسألة أخرى : ما احلكم لو أكره املرء على قتل معصوم ليفدي نفسه ؟ 
  نقل األئمة اإلمجاع على أنه ال حيل للمرء أن يفدي نفسه بقتل غريه ، وممن نقل اإلمجاع ابن العريب والقرطيب وابن رجب .

أمجع العلماء على أن من أكره على قتل غريه ، أنه ال جيوز له اإلقدام على قتله وال  ": ) ١٠/١٨٣ (قرطيب يف تفسريهقال ال
، وال حيل له أن يفدي نفسه بغريه ، ويسأل اهللا العافية يف الدنيا  هبانتهاك حرمته جبلد أو غريه ، ويصرب على البالء الذي نزل 

  . "واآلخرة 
  كم ؟وإن قتله فما احل-

ذا قتله يف هذه احلال فاجلمهور على أما يشتركان يف وجوب القود فإ ":  ٣٥٤ امع العلوم واحلكم صجيف  رجبقال ابن 
  . "املكرِه واملكره الشتراكهما يف القتل 

  مسألة أخرى : هل يفرق يف اإلكراه بني األقوال واألفعال ؟ 
   :والبغض ال جمال لإلكراه فيها ، واختلفوا يف التفريق بني األقوال واألفعالال خالف بني الفقهاء يف أن أفعال القلوب كاحلب 

أن الرخصة يف اإلكراه تكون يف األقوال فقط دون األفعال فال رخصة فيها مثل أن يكره على السجود لغري  القول األول :
آلية السابقة اليت نزلت يف عمار وردت يف القول ألن ا، وقالوا أو أكل الربااهللا أو قتل مسلم أو الصالة لغري القبلة أو الزىن 

  .فقط
من كَفَر بِاللّه من بعد إميانِه إِالَّ من أُكْرِه وقَلْبه  { تعاىل: عدم التفريق بني األقوال واألفعال لعموم قوله والقول الثاين :
  فلم يفرق يف اآلية بني القول والفعل . }ِ مطْمئن بِاِإلميان
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: ( وذهب احلسن البصري واألوزاعي والشافعي وسحنون إىل أن هذه الرخصة ) ٣/١٩٧ (ـ قال الشوكاين يف فتح القدير
املذكورة يف هذه اآلية ، إمنا جاءت يف القول ، وأما الفعل فال رخصة ، مثل أن يكره على السجود لغري اهللا ويدفعه ظاهر 

ء القاصرين لآلية على القول ، وخصوص و الفعل ، وال دليل هلؤال بني القول اآلية فإن اآلية عامة فيمن أكره من غري فرق
  وهذا القول هو األرجح و اهللا أعلم . مع عموم اللفظ ) هبالسبب ال اعتبار 

  * زاد بعضهم يف موانع التكفري :
  أن يريد ما حيسن فعله ، ولكن يقع منه خالف ما يريد ) .وهو (  اخلطأ -٤
  يب .ـأراد االستزادة يف هذين املانعني وهل هي معتربة أم ال ؟ فلرياجع نواقض اإلميان االعتقادية للوهي: ومن  التقليد -٥

  * خامتة يف موانع التكفري . 
حق املعني ، وإن يف إن التكفري له شروط وموانع قد تنتفي  ": ) ١٢/٤٨٧ (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى

الذين زم تكفري املعني ، إال إذا وجدت الشروط وانتفت املوانع يبني هذا أن اإلمام أمحد وعامة األئمة تكفري املطلق ال يستل
أكثر من تكلم ذا الكالم بعينه ، فإن اإلمام أمحد  وامل يكفرأطلقوا هذه العمومات ـ أي من قال أو فعل كذا فقد كفر ـ 

وامتحنوه وسائر علماء وقته ، وفتنوا املؤمنني واملؤمنات ، ونفي الصفات ، إىل خلق القرآن  دعوه مثالً قد باشر اجلهمية الذين
الذين مل يوافقوهم على التجهم بالضرب واحلبس والقتل والعزل عن الواليات ، وقطع األرزاق ورد الشهادة ، وترك 

وغريهم يكفرون كل  ةوالقضا األمر إذ ذاك من اجلهمية من الوالة أهل العدو ، حبيث كان كثري من أويلأرض ختليصهم من 
من مل يكن جهمياً موافقا هلم على نفي الصفات ، مثل القول خبلق القرآن ، وحيكمون فيه حبكمهم يف الكافر .... مث إن 

القول الذي هو  إىلمن الظلم والدعاء  هبوحبسه ،واستغفر هلم ، وحللهم مما فعلوه  هاإلمام أمحد دعا للخليفة وغريه ممن ضرب
جيوز بالكتاب والسنة واإلمجاع وهذه  هلم ، فإن االستغفار للكفار ال االستغفارتدين عن اإلسالم مل جيز ولو كانوا مركفر ، 

األئمة صرحية يف أم مل يكفروا املعينني من اجلهمية الذين كانوا يقولون : إن القرآن خملوق ،  هاألقوال واألعمال منه ومن غري
  . " ...وأن اهللا ال يرى يف اآلخرة 

  فائدة :
  املعني موجود يف كثري من األحكام الشرعية ومنها مثالً :على ين احلكم املطلق واحلكم الفرق  ههذا التفصيل الذي يظهر من

 ] ٣٨ائدة : [ امل " والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أَيديهما" عاماً مطلقا ، قال اهللا تعاىل  الشرعقطع يد السارق جاء حكمه يف  -١
معني حىت تتوفر فيه مجيع شروط القطع وتنتفي عنه مجيع موانعه ، فال بد أن يكون هذا السارق سارق لكن ال جيوز قطع يد 

املال من حرزه ، وال بد أن يبلغ املال املسروق املقدار الذي تقطع اليد بسرقته وال سرق املعني بالغا عاقال ، وال بد أن يكون 
شبهة هلذا السارق يف هذا املال وحنو ذلك ، فإذا توفرت مجيع شروط القطع وانتفت موانعه وجب حينئذ بد أن ال توجد 
  السارق املعني .هذا احلكم بقطع يد 
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عني إذا زنا وهو ثيب حىت تتوفر فيه م رجلرجم ال جيوز وكذلك جاء احلكم العام بوجوب رجم الثيب الزاين ، لكن  -٢
فال بد أن يكون عاملا بتحرمي الزنا فقد يكون حديث عهد بإسالم ، ومل يعلم  ه مجيع موانعه ،مجيع شروط الرجم وتنتفي عن

بتحرميه ، وال بد أن يكون حمصنا ، وأن تنتفي الشبهة ، وحنو ذلك فإذا توفرت مجيع شروط الرجم يف هذا الزاين املعني 
  وانتفت عنه مجيع موانعه حكم برمجه .  

  املطلق ولعن املعني . وكذلك التفريق بني لعن -٣
ما مينع حلوق  هبلعن املطلق ال يستلزم لعن املعني الذي قام  ": ) ١٠/٣٢٩ (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى

، وكذلك التكفري املطلق والوعيد املطلق ، وهلذا كان الوعيد املطلق يف الكتاب والسنة مشروطا بثبوت شروط  هباللعنة 
  . "ع وانتفاء موان

  

 
من املسائل املهمة ألن احلكم على املسلم بالكفر وهو ال يستحقه ذنب عظيم ، ألنه حكم عليه املعني ملا كانت مسألة تكفري 

وحكم عليه باخللود يف النار إن مات على ذلك ، وجب أال حيكم على  باخلروج من ملة اإلسالم ، وأنه حالل الدم واملال
شخص بكفر إال أهل العلم وهم أهل الشأن يف ذلك األعلم يف الشروط واملوانع ، ولذلك ورد الوعيد الشديد يف شأن من 

وال   بالفسوقال يرمي رجل رجالً " r : قال النيبقال t عن أيب ذرثبت حيكم على مسلم بالكفر وهو ليس كذلك فقد 
  متفق عليه . "يرميه بالكفر إال ارتدت عليه إن مل يكن صاحبه كذلك 

 اًوهذا وعيد عظيم ملن أكفر أحد "ذر السابق :  عند شرح حديث أيب) ٤/٧٦ (حكام األحكامإـ قال ابن دقيق العيد يف 
ن املنسوبني إىل السنة وأهل احلديث ، من املسلمني وليس كذلك ، وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثري من املتكلمني وم

  . " ملا اختلفوا يف العقائد فغلظوا على خمالفيهم وحكموا بكفرهم
وقد عوقبت اخلوارج أشد عقوبة ، وذمت أقبح الذم على تكفريهم " :  ٤٣٢ـ وقال ابن الوزير يف شرح الطحاوية ص

، فال يأمن املكفر أن يقع يف مثل  همهم اهللا تعاىل بتكفري عاصي، وتعظي هللا تعاىلاع تعظيمهم يف ذلك ملعاصي لعصاة املسلمني م
  . "، فينبغي شدة االحتراز فيه من كل حليم نبيل ذنبهم ، وهذا خطر يف الدين جليل 

يها اجلزئيات املباحث وحنوها أن يكون معه أصول كلية يرد إل هلم يف هذكالبد للمت "ـ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : 
  .مث يعرف اجلزئيات كيف وقعت ، وإال فيبقى يف كذب وجهل يف اجلزئيات ، وجهل وظلم يف الكليات وعدل، ليتكلم بعلم

األصل فيمن ينتسب لإلسالم بقاء إسالمه حىت يتحقق زوال ذلك عنه مبقتضى الدليل الشرعي ، وال  ":  ـ قال ابن عثيمني 
سلم بالكفر كان معجبا بعمله حمتقرا لغريه فيكون جامعا بني جيوز التساهل يف تكفريه ... الغالب أن من تسرع بوصف امل

كما جاء يف احلديث الذي أخرجه اإلعجاب بعمله الذي قد يؤدي إىل حبوطه ، وبني الكرب املوجب لعذاب اهللا تعاىل يف النار 
ري ، فمن نازعين واحدا : الكربياء ردائي والعظمة إزا Uقال : ( قال اهللا  t أن النيب t أمحد وأبو داود عن أيب هريرة

   "منهما قذفته يف النار 
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  فالواجب قبل احلكم بالتكفري أن ينظر يف أمرين :
  األمر األول : داللة الكتاب والسنة على أن هذا مكفر لئال يفتري على اهللا الكذب .

. [ انظر جمموع الفتاوى  .نع األمر الثاين : انطباق احلكم على الشخص املعني حبيث تتم شروط التكفري يف حقه وتنتفي املوا
  ( مجع فهد السليمان ) ] . ٢/١٣٣البن عثيمني 

  

 
أو غريهم  من مجيع املذنبني سواًء كانوا مرتدين تاب اهللا عليه ، فاهللا يقبل التوبة ، من فعل ناقضا من نواقض اإلسالم مث تاب

  -، واألدلة يف ذلك كثرية منها : 
  . ]٨٢[طه : "  وإِني لَغفَّار لِّمن تاب وآمن وعملَ صالحاً ثُم اهتدى "قوله تعاىل :  -١
  ] . ٥٣[ الزمر : " إِنَّ اللَّه يغفر الذُّنوب جميعاً قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُِسهِم لَا تقْنطُوا من رحمة اللَّه":قوله تعاىل-٢

، ومفهوم هذه اآلية أنه لو تاب قبل موته  ] ٢١٧[ البقرة :  " ومن يرتدد منكُم عن دينِه فَيمت وهو كَافر "قوله تعاىل :  -٣
  الكفر بل ممن ازداد كفراً كما قال تعاىل :  لتاب اهللا عليه ، وأما كونه مل يتب حىت مات فهو من مات على 

  . ] ٩٠ل عمران : آ[  "إِنَّ الَّذين كَفَرواْ بعد إِميانِهِم ثُم ازدادواْ كُفْراً لَّن تقْبلَ توبتهم  "وقوله: 
  

 
لكن الشيخ ذكر عشرة نواقض ألسباب منها : أن هذه النواقض مما اتفق العلماء على  قضنوا نواقض اإلسالم أكثر من عشرة

ومنها : أن هذه النواقض أشد النواقض خطرا ، ، ومنها : أن هذه النواقض األكثر وقوعاً بني الناس ، كوا نواقضا لإلسالم 
  .كما ذكر يف اية النواقض ولذلك خصها الشيخ بالذكر والعناية 

  ة :فائد
ىل ، ال يؤمن برب مثل فرعون واملعطلة والدهرية ، اجاحدا للرب سبحانه وتعقد يكون الكفر أعم من الشرك ، ألن الكافر 

  شرك فإنه يؤمن بالرب ولكنه يشرك معه غريه فبني الكفر والشرك عموم وخصوص .وأما امل
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  : الناقض األول
  .نواقض اعلم أن نواقض اإلسالم عشرة [ :  -  رمحه اهللا - قال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

 كونَ ذَلا دم رفغيو بِه كرشأَن ي رفغالَ ي ن األول : الشرك يف عبادة اهللا تعاىل قال اهللا تعاىل : " إِنَّ اللّهماُء وشن يمل
، وقال : " إِنه من يشرِك بِاللّه فَقَد حرم اللّه علَيه الْجنةَ ومأْواه ] ٤٨يشرِك بِاللّه فَقَد افْترى إِثْماً عظيماً " [النساء : 

] .ومنه الذبح لغري اهللا كمن يذبح للجن أو للقرب ، وأشهرها الشرك يف ٧٢النار وما للظَّالمني من أَنصارٍ " [املائدة : 
  .]عبادة اهللا 

  :رح ـالش
 

على دينه من الفنت والشبهات ، روى اإلمام مسلم يف صحيحه عن أيب ن مما ينبغي للمسلم مادام على قيد احلياة أن خياف إ
قال " إا ستكون فنت كقطع الليل املظلم ، يصبح الرجل مؤمناً وميسي كافراً ، وميسي مؤمناً ويصبح  rأن النيب  tهريرة 

افراً ، يبيع دينه بعرض من الدنيا " ومن أعظم ما خيافه املؤمن على دينه أن يرتد عن دين اإلسالم فهذا إمام احلنفاء اخلليل ك
  ] . ٣٦-٣٥يم : [إبراه" واجنبنِي وبنِي أَن نعبد اَألصنام * رب إِنهن أَضلَلْن كَثرياً من الناسِيدعو ربه فيقول : "  uإبراهيم 

وهو الذي كسر األصنام بيده ، وأوذي يف سبيل اهللا من أجل ذلك وألقي يف النار خياف على نفسه أن  uفهذا اخلليل 
كام من ابشر عندهم عقول وإدراك ومل تنفعهم عقوهلم وال إدريرتد عن التوحيد ويعبد األصنام ألن الذين عبدوا األصنام 

أكمل الناس إمياناً وتوحيداً خياف على  rبادة األصنام فأشركوا باهللا ، وها هو اخلليل حممد النجاة من هذه الفتنة وهي ع
عائشة أم املؤمنني : ختاف على نفسك ؟ فيقول له نفسه فيدعو ويقول : " يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك " فتقول 

أصابع الرمحن " رواه أمحد والنسائي وصححه األلباين ، : " يا عائشة ، وما يؤمنين وقلوب العباد بني أصبعني من  rالرسول 
فخاف عليه الصالة والسالم على دينه فلجأ إىل اهللا بأن يثبته على دينه ، فإذا كان حال اخلليلني هكذا فمن كان دوما من 

ء دعاة سوم فنت عظيمة ، وشبهات مضللة ، وضباب أوىل أن خياف على نفسه من الشبهات والفنت كيف ال وحنن يف خ
وأمواج تتالطم تضل اجلاهل وتربك املتعلم وهذا حيمل اإلنسان على أن خياف على دينه ويعتين بنفسه ، أعاذنا اهللا وإياكم من 

  الفنت ما ظهر منها وما بطن .
  

  " الشرك يف عبادة اهللاقول املصنف : " 
 

  شاركت فالناً صرت شريكه ، والشرك يكون مبعىن الشرك ومبعىن النصيب ومجعه أشراك .يقال  الشرك لغة :
  وصفاته ، والذي يغلب اإلشراك فيه األلوهية . هجعل شريك هللا يف أولوهيته أو ربوبيته أو أمساء واصطالحاً :

وهو أشد نواقض  هبعصي اهللا ـ وهو أعظم فتنة جيب أن خيافها املسلم على دينه وال شك أن الشرك األكرب أعظم ذنب 
   ومن عواقبه ما يلي :اإلسالم جرماً وهو أصل كل شر ومجاعه 
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  أنه جيعل صاحبه كافراً مشركاً . أوالً :
جنةَ ومأْواه إِنه من يشرِك بِاللّه فَقَد حرم اللّه علَيه الْأن صاحبه خملد يف النار فقد حرم اهللا عليه اجلنة . قال تعاىل : "  ثانياً :

  . ]٧٢[املائدة : "  النار وما للظَّالمني من أَنصارٍ
  أن اهللا تعاىل أخذ على نفسه أال يغفر للمشرك إال أن يتوب . ثالثاً :  

[النساء :  " يشرِك بِاللّه فَقَد افْترى إِثْماً عظيماًإِنَّ اللّه الَ يغفر أَن يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاُء ومن "قال تعاىل :

  من أنواع املكفرات املعروفة إال أن يتوب املشرك من شركه فهو حمروم من املغفرة . شيٌء ر الشرك، فال يكفِّ ]٤٨
  ] .٦٥" [الزمر :  كلَئن أَشركْت لَيحبطَن عملُأن الشرك حيبط مجيع األعمال قال تعاىل : "  رابعاً :

  ] .٨٨" [األنعام : ولَو أَشركُواْ لَحبِطَ عنهم ما كَانواْ يعملُونَ وقال : " 
اهللا بن مسعود قال : ملا نزلت هذه  أنه أعظم ذنب فهو الظلم العظيم فقد روى أمحد والبخاري ومسلم حديث عبد خامساً :

 لَمواْ ونآم ينم بِظُلْمٍ " [األنعام : اآلية : " الَّذهانواْ إِميلْبِسشق ذلك على أصحاب رسول اهللا ٨٢ي ، [r  وقالوا : أينا مل يظلم
"  يا بني لَا تشرِك بِاللَّه إِنَّ الشرك لَظُلْم عظيم "ليس كما تظنون إمنا هو كما قال لقمان البنه : rنفسه ؟ فقال رسول اهللا 

  . ]١٣[لقمان : 
اهللا ؟ قال : أن جتعل  اهللا بن مسعود قال : " سألت رسول اهللا أي الذنب أعظم عند وروى أمحد والشيخان أيضاً حديث عبد

  هللا نداً وهو خلقك ، قلت : إن ذلك لعظيم .... " احلديث .
" أمرت أن أقاتل  قال : rأن النيب  t أن الشرك يبيح دم املشرك وماله روى مسلم يف صحيحه حديث أيب هريرة سادساً :

على اهللا " فال يعصم املال  مالناس حىت يقولوا : ال إله إال اهللا ، فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحسا
  كأهل الذمة والعهد . الشرعوالدم إال التوحيد ، وأما الشرك فإنه يبيح الدم واملال ، فاملشرك حالل الدم واملال إال ما استثناه 

 
 * اختلف أهل العلم يف أقسام الشرك على قولني : 

 أن أقسام الشرك قسمان : شرك أكرب ، وشرك أصغر . القول األول :
  أن أقسام الشرك ثالثة : شرك أكرب وشرك أصغر وشرك خفي . والقول الثاين :

  .ن : شرك أكرب ، وشرك أصغر والصواب واهللا أعلم القول األول وأما قسما
اهللا إال بالتوبة منه  ه: " أما الشرك فهو نوعان : أكرب وأصغر ، فاألكرب ال يغفر) ١/٣٦٨ (قال ابن القيم يف مدارج السالكني

   ، وهو أن يتخذ من دون اهللا نداً حيبه كما حيب اهللا " .
  هو أصغر . هو أكرب ومنه ما وأما الشرك اخلفي فمنه ما

: " وهناك شرك يقال له : الشرك اخلفي .... والصواب : ) ١/٤٦ (يخ ابن باز رمحه اهللا يف جمموع فتاواه ومقاالتهالش قال
هذا احلديث ،  يف أن هذا ليس قسماً ثالثاً ، بل هو من الشرك األصغر ، وهو قد يكون خفياً ألنه يقوم بالقلوب كما
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حنو ذلك .... وقد يكون خفياً وهو جياهد يرائي أو املنكر يرائي ، أو  وكالذي يقرأ ويرائي ، أو يأمر باملعروف وينهى عن
من الشرك األكرب كاعتقاد املنافقني فإم يراؤون بأعماهلم الظاهرة وكفرهم خفي مل يظهروه .... ومبا ذكرنا يعلم أن الشرك 

  خيرج عن النوعني السابقني : شرك أكرب وشرك أصغر . اخلفي ال
   قسمني : إذن الشرك ينقسم إىل

  شرك أصغر . - ٢شرك أكرب            -١
  :أوالً : الشرك األكرب 

وهو مراد املصنف رمحه اهللا ، وهو تسوية غري اهللا باهللا يف شيء من خصائص اهللا ، ويدل على هذا التعريف قوله تعاىل : " 
] ، وقوله تعاىل : "  ثُم الَّذين كَفَرواْ بِربهِم ٩٨-٩٧عالَمني " [الشعراء : تاللَّه إِن كُنا لَفي ضلَالٍ مبِنيٍ * إِذْ نسويكُم بِرب الْ

قال يف جواب من سأله أي الذنب أعظم  r] ، وما رواه الشيخان من حديث ابن مسعود أن النيب ١يعدلُونَ " [األنعام : 
  اهللا ؟ قال : " أن جتعل هللا نداً وهو خلقك " . عند

وحده  يستحقه: " أصل الشرك أن تعدل باهللا تعاىل خملوقاته يف بعض ما ) ١/٣٤٤ (سالم ابن تيمية يف االستقامةقال شيخ اإل
  ل عليه فهو مشرك " .، فإنه مل يعدل باهللا أحد من املخلوقات يف مجيع األمور ، فمن عبد غريه أو توك

  قال ابن القيم يف نونيته :
  قابل الغفرانبذا القسم ليس            ه فشرك ظاهر والشرك فاحذر

  انـكان من حجر ومن إنس           ا ـأيوهو اختاذ الند للرمحن  
  رمحنـه كمحبة الــوحيب          افه    ـيدعوه أو يرجوه مث خي

  
داً من الشيخ السعدي فقال : " إن حد الشرك األكرب وتفسريه الذي جيمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعاً أو فر هوعرف

من الشارع فصرفه هللا وحده توحيد وإميان وإخالص ،  هبأفراد العبادة لغري اهللا ، فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور 
) ، وانظر ٤٣[انظر القول السديد(وصرفه لغريه شرك وكفر فعليك ذا الضابط للشرك األكرب الذي ال يشذ عنه شيء " .

    ) ] . ٥٩احلق الواضح املبني (
  فالشرك قد يكون يف االعتقاد وقد يكون يف األعمال وقد يكون يف األقوال .

  :أنواع الشرك األكرب * 
  النوع األول : شرك يف الربوبية .

، ألن  ـ ويكون باالعتقاد كمن يعتقد أن هناك من خيلق أو حييي أو مييت أو ميلك أو يتصرف يف هذا الكون أحد مع اهللا
  اء والتصرف وامللك من خصائص الرب سبحانه فال جتعل لغريه .اخللق واإلماتة واإلحي
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ويكون شرك الربوبية يف األعمال كمن يعلق التمائم أو يلبس احللقة وحنوها ويعتقد أا بذاا حمصلة للمقصود من التأثري من 
  دون اهللا تعاىل .

د البسها أا مؤثرة بنفسها دون اهللا فهو مشرك : " إن اعتق) ١/٢٠٧ (قال ابن عثيمني يف القول املفيد على كتاب التوحيد
الوجود  ةيف األقوال كمن يقول بوحدألنه اعتقد أن مع اهللا خالقاً غريه ويكون شرك الربوبية شركاً أكرب يف توحيد الربوبية 

     .  Uفيزعمون أن اهللا تعاىل هو عني املخلوق ، أو من يقول بإنكار اخلالق 
  لوهية .النوع الثاين : شرك يف األ

ـ ويكون باالعتقاد كمن يعتقد أن هناك من يطاع طاعة مطلقة مع اهللا فيتبعوم يف ذلك حىت لو أحلُّوا ما حرم اهللا أو 
حرموا ما أحل اهللا ، ومنه أيضاً الشرك باهللا يف احملبة والتعظيم كمن حيب خملوقاً كمحبة اهللا تعاىل وهو الشرك الذي قال اهللا 

، ولذلك قال أصحاب هذا الشرك  ]١٦٥[البقرة : "  اسِ من يتخذُ من دون اللّه أَنداداً يحبونهم كَحب اللّهومن النفيه " 
باهللا تعاىل يف ساووا آهلتهم  م، أل ]٩٨- ٩٧[الشعراء : "  تاللَّه إِن كُنا لَفي ضلَالٍ مبِنيٍ * إِذْ نسويكُم بِرب الْعالَمنيهلتهم " آل

  احلب والتأليه واخلضوع هلم والتذلل .
يف التشريع ( التحليل والتحرمي ) من دون اهللا أو  اًفمن اعتقد أن ألحد من الناس سواًء كانوا علماء أو حكاماً أو غريهم حق

 " وا لَهم من الدينِ ما لَم يأْذَن بِه اللَّهأَم لَهم شركَاء شرعيف أولئك : "  Uإهلاً آخر ، وقال اهللا مع اهللا فقد أشرك مع اهللا 
  ، وهذا أيضاً يسمى شرك الطاعات . ]٢١[الشورى : 
  والطائع ملن أحل ما حرم اهللا وحرم ما أحل اهللا ال خيلو من حالني :  فائدة :

ذلك حترمي ما أحل اهللا وحتليل ما حرم  أن يطيعه يف ذلك مع علمه بتبديله حلكم اهللا وخمالفته للرسل فيعتقد مع احلال األوىل :
  له فهذه احلالة شرك أكرب خمرج من امللة . إتباعاًاهللا 

أن يطيعه يف ذلك مع اعتقاده حترمي ما حرمه اهللا وحتليل ما أحل اهللا ولكن طاعته له يف ذلك عن هوى  احلال الثانية :
ظر جمموع فتاوى ابن تيمية نالذنوب واملعاصي.(اأهل ل ذا حاله حاوعصيان مع اعترافه بذنبه وأنه عصى اهللا يف ذلك فه

٧/٧٠ .(  
ـ وقد يكون شرك األلوهية يف األعمال كذلك كمن يصلي لغري اهللا أو يركع ويسجد لغري اهللا ، أو يذبح لغري اهللا كأن يذبح 

الثة انتشاراً . فمن جعل للجن أو للقرب كما ذكر املصنف وسبق أن هذا النوع وهو شرك األلوهية أغلب أنواع التوحيد الث
  شيئاً من العبادة ملخلوق كائناً من كان ، فقد أشرك باهللا تعاىل يف عبادته ، واختذ مع اهللا نداً يصرف العبادة إليه .

وال كمن يدعو غري اهللا سواًء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة أو يستغيث بغري اهللا أو قـ وقد يكون شرك األلوهية يف األ
كان هذا الغري نبياً أو ولياً أو ملكاً  يف الشرك سواًءفقد وقع  Uعليه إال اهللا  ري اهللا أو يستعيذ بغري اهللا فيما ال يقدريستعني بغ

فَإِذَا ركبوا في الْفُلْك دعوا اللَّه عن الذين يدعون غريه : " تعاىل أو جنياً أو غري ذلك من املخلوقات . وهلذا قال اهللا 
نيصلخرِكُونَ  مشي مإِذَا ه رإِلَى الْب ماهجا نفَلَم ينالد م يف حال الرخاء والنجاة يدعون غري اهللا  ]٦٥[العنكبوت : " لَهأل ،U 
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فسماهم مشركني ، وهذا النوع يسمى شرك الدعوة ، أو شرك الدعاء ، والدعاء عبادة عظيمة ال جيوز صرفها لغري اهللا ، 
ومن دعا اهللا وهو يريد بالدعاء  وهو يريد بالدعاء طلب نفع أو دفع ضر فهذا الدعاء يسمى ( دعاء مسألة ) فمن دعا اهللا

شأنه فهذا الدعاء يسمى ( دعاء عبادة ) والدعاء بنوعيه دعاء املسألة ودعاء  Uوالذل بني يدي اهللا  واالنكساراخلضوع 
وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب م العبادات وأفضل القربات قال تعاىل " العبادة ال جيوز صرفه لغري اهللا تعاىل والدعاء أعظ

انعاعِ إِذَا دةَ الدوعد وقال آمراً بدعائه وسؤاله : "  ]١٨٦[البقرة : "  أُجِيب ينإِنَّ الَّذ لَكُم جِبتونِي أَسعاد كُمبقَالَ رو
 نونَ عكْبِرتسيرِيناخد منهلُونَ جخديي ستادبحديث بشري من وجاء يف مسند اإلمام أمحد ورواه أهل السنن  ]٦٠[غافر : "  ع

وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّذين يستكْبِرونَ عن : " إن الدعاء هو العبادة " مث قرأ " قال  rأن رسول اهللا 
بي عتاد"  .  

ومن أنواعه ـ أي الشرك األكرب ـ طلب اعة هذا الشرك وعظمه : " نمبيناً ش )١/٣٥٣ (قال ابن القيم يف مدارج السالكني
انقطع عمله ، وهو ال ميلك قد احلوائج من املوتى ، واالستغاثة م ، والتوجه إليهم ، وهذا أصل شرك العامل ، فإن امليت 

، وسأله قضاء حاجته ، أو سأله أن يشفع له إىل اهللا فيها ، وهذا من جهله  هبفضالً عمن استغاث لنفسه ضراً وال نفعاً ، 
  .  بالشافع ، واملشفوع له عنده "

  النوع الثالث : شرك يف األمساء والصفات .
من صفاته أنه  U عن ذلك علواً كبريا ، فاهللاتعاىل اهللا ـ ويكون باالعتقاد كمن يعتقد أن هناك من يعلم الغيب مع اهللا 

من اعتقد أن هناك من يعلم الغيب مع اهللا فقد أشرك وهذا يكثر لدى بعض الفرق املنحرفة كالرافضة وغالة فعالم الغيوب ، 
الصوفية والباطنية عموماً ، حيث يعتقد الرافضة يف أئمتهم أم يعلمون الغيب وكذلك يعتقد الباطنية والصوفية يف أوليائهم 

جل شأنه والرمحن  هصفة من صفاتإذ أن الرمحة  Uذلك من يعتقد أن هناك من يرحم كالرمحة اليت تليق باهللا حنو ذلك ، وك
ن عه فمن اعتقد أن غري اهللا يرحم كرمحة اهللا اليت تليق جبالله وذلك بأن يغفر الذنوب ويعفو ؤاسم من أمسائه تقدست أمسا

  . كبرياً اًالق باملخلوق تعاىل اهللا عن ذلك علوعباده ويتجاوز عن السيئات فقد أشرك ألنه ساوى اخل
وقد يكون شرك األمساء والصفات يف األعمال أيضاً كمن يتعاظم على اخللق مضاهاة باهللا تعاىل ، وتشبها بصفاته اليت منها 

  صفة العظيم .
 املدح والتعظيم واخلضوع ) : " فمن تعاظم وتكرب ودعا الناس إىل إطرائه يف ٢٠٢قال ابن القيم يف اجلواب الكايف صـ ( 

  خوفاً ورجاء والتجاء واستعانة ، فقد تشبه باهللا ونازعه يف ربوبيته وإهليته " . هبوالرجاء ، وتعليق القلب 
ـ وقد يكون شرك األمساء والصفات يف األقوال أيضاً كمن يطلق اسم الرمحن أو األحد أو الصمد على غري اهللا تعاىل أو 

  . ايسمى األصنام 
هذه أنواع الشرك األكرب يف أنواع التوحيد الثالثة الربوبية واأللوهية واألمساء والصفات ذكرا على وجه التمثيل ال على * 

شيء من خصائص اهللا تعاىل ، ومن أهل العلم من يقسم الشرك وجه العد واحلصر ومرجع ذلك كله تسوية غري اهللا باهللا يف 
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أنواع التوحيد الثالثة ، ومن قسمها إىل  قسام السابقة ) إال أن التقسيم السابق باعتبارإىل أربعة أقسام ( وهي داخلة يف األ
جمموعة التوحيد يف كتاب أربعة أقسام قسمها باعتبار أن أنواع الشرك األكرب كثرية ومدارها على أربعة أنواع كما ذكر ذلك 

  وهذه األنواع األربعة هي : ـ)  ٥صـ ( 
  ة أو الدعاء .النوع األول : شرك الدعو

وهو أن يدعو العبد غري اهللا كدعاء اهللا سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة ، وسبق توضيح هذا النوع حتت شرك األلوهية 
هانَ لَه ومن يدع مع اللَّه إِلَهاً آخر لَا بريف األقوال ، فمن دعا غري اهللا فيما ال يقدر عليه إال اهللا كان مشركاً قال تعاىل : " 

  . ]١١٧[املؤمنون :  "بِه فَإِنما حسابه عند ربه إِنه لَا يفْلح الْكَافرونَ 
  إلرادة والقصد .االنوع الثاين : شرك النية و

يد الْحياةَ من كَانَ يرِ، ويدل على هذا النوع من الشرك قوله تعاىل : "  Uوهو أن يقصد ويريد وينوي بعمله أصالً غري اهللا 
 سلَي ينالَّذ كلَـئونَ * أُوسخبا الَ ييهف مها ويهف مالَهمأَع هِمإِلَي فوا نهتزِينا وينا الدبِطَ محو ارإِالَّ الن ةري اآلخف ملَه

واألصل عند ورود إحباط العمل يف القرآن أن سببه الشرك والكفر ،  ]٦١- ١٥[هود :  " صنعواْ فيها وباطلٌ ما كَانواْ يعملُونَ
غري وجه اهللا ، أما من طرأ عليه الرياء يف عمل  اكانت مجيع أعماله مراداً من حممول على وجعل هذا النوع شركاً أكرب 

  أصله هللا فهو شرك أصغر وسيأيت توضيحه إن شاء اهللا تعاىل .
  ة .النوع الثالث : شرك الطاع

وهو مساواة غري اهللا باهللا يف التشريع واحلكم ( أي يف التحليل والتحرمي ) وسبق توضيح هذا النوع حتت شرك األلوهية يف 
االعتقاد ، ومما جيدر التنبيه عليه أن هذا النوع من الشرك وهو شرك الطاعة رمبا يقع من العامل الذي اتبع هواه وأطاع غري اهللا 

  احب أو جاه يف حتليل ما حرم اهللا أو حترمي ما أحل اهللا طمعاً يف جاه أو متاع أو سلطان أو رئاسة . من حاكم أو والٍ أو ص
: " ومىت ترك العامل ما علمه من كتاب اهللا وسنة رسوله ) ٣٥/٣٧٢،٣٧٣ (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى

r ًاملص كافراً يستحق العقوبة يف الدنيا واآلخرة قال تعاىل : "  واتبع حكم احلاكم املخالف حلكم اهللا ورسوله كان مرتدا
)١) نِنيمؤلْمى لكْرذو بِه رنذتل هنم جرح رِكدي صكُن ففَالَ ي كأُنزِلَ إِلَي ابتالَ ٢) كو كُمبن ركُم ما أُنزِلَ إِلَيواْ مبِعات (

  . ] ٣- ١[ األعراف "  )٣ولياء قَليالً ما تذَكَّرونَ (تتبِعواْ من دونِه أَ
واتبع حكم غريه كان  إتباعهولو ضرب وحبس وأوذي بأنواع األذى ليدع ما علمه من شرع اهللا ورسوله الذي جيب 

) أَحِسب الناس أَن ١مل (امستحقاً لعذاب اهللا بل عليه أن يصرب وإن أوذي يف اهللا فهذه سنة األنبياء وأتباعهم ، قال تعاىل : " 
  "  )٣)ولَقَد فَتنا الَّذين من قَبلهِم فَلَيعلَمن اللَّه الَّذين صدقُوا ولَيعلَمن الْكَاذبِني (٢يتركُوا أَن يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ(

  ] . ٣- ١[ العنكبوت 

  النوع الرابع : شرك احملبة .
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وهو أن حيب مع اهللا غريه كمحبة اهللا أو أشد من ذلك ، وسبق توضيح ذلك أيضاً حتت شرك األلوهية ، كمن حيب آهلته من 
  صنم ووثن أو قرب وضريح فيغضب إذا امتهنت وأهينت أشد من غضبه هللا ، أو يسر هلا أشد من سروره هللا .

: " ها هنا أربعة أنواع من احلب ، جيب التفريق ) ١/١٣٤(الكايف فائدة : قال ابن القيم يف أقسام احملبة كما يف اجلواب 
  بينهما ، وإمنا ضل من ضل بعدم التمييز بينهما : ـ

حمبة اهللا ، وال تكفي وحدها يف النجاة من عذابه والفوز بثوابه فإن املشركني وعباد الصليب واليهود وغريهم حيبون  :أحدها 
  اهللا .

، وهذه هي اليت تدخله يف اإلسالم وخترجه من الكفر وأحب الناس إىل اهللا ، أقومهم ذه احملبة  حمبة ما حيبه اهللا الثاين :
  وأشدهم فيها .

  احلب هللا فيه ، وهي من لوازم حمبة ما حيب اهللا وال يستقيم حمبة ما حيب اهللا إال باحلب فيه وله . الثالث :
ن أحب شيئاً مع اهللا ال هللا وال من أجله وال فيه فقد اختذه نداً من دون اهللا احملبة مع اهللا ، وهي احملبة الشركية وكل م الرابع :

  وهذه حمبة املشركني " أ ـ هـ .
: " والفرق بني احلب يف اهللا واحلب مع اهللا وهذا من أهم الفروق وكل أحد حمتاج ) ١/٢٥٤ (وقال رمحه يف كتاب الروح

  هو من كمال اإلميان واحلب مع اهللا هو عني الشرك " أ ـ هـ .بل مضطر إىل الفرق بني هذا وهذا فاحلب يف اهللا 
                                                                                                               ثانياً : الشرك األصغر .

إىل الشرك األكرب وهو بال شك ينقص التوحيد وال وهو ما ورد يف الشرع أنه شرك ومل يصل إىل الشرك األكرب ، وهو وسيلة 
  خيرج مرتكبه من اإلسالم فال خيلد يف النار .

ـ وهو أيضاً يقع يف الربوبية كلبس حلقة أو خيط لرفع البالء ودفع الضر ويقع يف األلوهية كاحللف بغري اهللا ويقع يف األمساء  
                                                                    . كقول ( ما شاء اهللا وشئت ) وسيأيت توضيح ذلكوالصفات 

                                                       وللشرك األصغر دالئل وعالمات يعرف ا من نصوص الشرع منها :
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : " حتديده بالنص أنه أصغر : كما جاء يف مسند أمحد من حديث حممود بن لبيد أن رس - 

                 إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر ، قالوا وما الشرك األصغر يارسول اهللا ؟ قال : الرياء "                         
ي من حديث ابن مسعود أن أن يأيت لفظ الشرك منكراً من غري تعريف بـ (أل) : كما جاء عند أمحد وأيب داود والترمذ - 

                       رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : " الطرية شرك ثالثاً ، وما منا إال ولكن اهللا يذهبه بالتوكل "  .                        
                                               فهم الصحابة له بأنه شرك أصغر ال أكرب خمرج من امللة .                              –
ما يعرف عند مجع النصوص ومقارنتها أنه شرك أصغر .                                                                               –

  * والشرك األصغر على قسمني : 
  اهر .ظاألول : شرك أصغر 
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  وهو شرك األلفاظ أو األقوال مثاله احللف بغري اهللا تعاىل . فالنوع األولهو ما يقع يف األقوال واألفعال ، و
ويدل على ذلك ما رواه أمحد وأبو داود والترمذي من حديث سعد بن عبيدة قال : مسع ابن عمر رجالً حيلف ال والكعبة 

  من حلف بغري اهللا فقد أشرك " .يقول : "  rفقال له ابن عمر : إين مسعت رسول اهللا 
حالفاً فليحلف باهللا أو ليصمت " كان قال : " أال إن اهللا ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم فمن  rوجاء يف الصحيحني أن النيب 

رك مبرتلة اهللا يف العظمة فهذا ش هباهللا أو صفاته ، وال جيوز احللف بغريه ، وإن اعتقد أن احمللوف بن احللف ال يكون إال أل
  أكرب كما سبق وإال فهو شرك أصغر .

بعدما نقل كالماً للطحاوي يف إثبات أن احللف بغري اهللا شرك أصغر : " يعين ) ٥/٧١ (ة الصحيحةلقال األلباين يف السلس
وجيه  سد الذرائع ، واآلخر حمرم لذاته ، وهو كالم بابواهللا أعلم أنه شرك لفظي وليس شركاً اعتقادياً ، واألول حترميه من 

  متني " أ . هـ .
كذلك قول ( ما شاء اهللا وشئت ) ويدل على ذلك ما رواه أمحد وابن ماجه والنسائي من  ومن الشرك األصغر يف األلفاظ

 أجعلتينفكلمه فقال : ما شاء اهللا يعين وشئت ، فقال : " ويلك  r: أن رجالً أتى النيب  رضي اهللا عنهماحديث ابن عباس 
" فاحلق أن يقول : ما شاء اهللا وحده : ما شاء اهللا وحده " ويف رواية " أجعلتين هللا نداً ، قل : ما شاء اهللا  واهللا عدالً ، قل

" أجعلتين هللا نداً " دليل على أن قول ما شاء اهللا  rوحده أو ما شاء اهللا مث شئت ومثله لوال اهللا مث فالن ، ففي قول النيب 
تابعة ملشيئة اهللا ، قال تعاىل : " وما تشاؤونَ إِلَّا أَن يشاَء اللَّه رب الْعالَمني " [التكوير  وشئت ، شرك أصغر إذ أن مشيئة العبد

 :٢٩. [  
  يف املشيئة . Uواألصل يف هذا الشرك أنه شرك أصغر وقد يصل إىل الشرك األكرب وذلك إذا اعتقد أنه يساوي اهللا 

 واملشيئة فهو شرك أكرب ، وإن رييف التدب U: " فإن اعتقد أنه يساوي اهللا ) ٢/٣٧٨(د قال شيخنا ابن عثيمني يف القول املفي
  مل يعتقد ذلك واعتقد أن اهللا سبحانه وتعاىل فوق كل شيء فهو شرك أصغر .

( وهناك من األلفاظ ما يشابه ذلك ويوقع يف الشرك األصغر ، وما أروع ما قاله اإلمام ابن القيم يف اجلواب الكايف صـ 
) بعدما ذكر احلديث السابق حيث قال : " فكيف من يقول : أنا متوكل على اهللا وعليك ، وأنا من حسب اهللا  ١٩٩

وأنت يل يف  السماء يفتك ، واهللا يل اوحسبك ، وما يل إال اهللا وأنت ، وهذا من اهللا ومنك ، وهذا من بركات اهللا وبرك
ل : نذراً هللا ولفالن ، وأنا تائب هللا ولفالن ، أو أرجو اهللا وفالناً ، وحنو ذلك ؟ األرض ، ويقول : واهللا وحياة فالن ، أو يقو

نظر أيهما أفحش ؟ يتبني لك أن قائلها أوىل جبواب النيب افوازن بني هذه األلفاظ وبني قول القائل : ما شاء اهللا وشئت ، مث 
r  لقائل تلك الكلمة ، وأنه إذا كان قد جعله نداً هللاا قد جعل من ال يداين رسول اهللا فهذ،  اr  ، يف شيء من األشياء

  بل لعله أن يكون من أعدائه ، نداً لرب العاملني " أ.هـ .
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. فمثاله : من يعلق التمائم والقالئد خوفاً من العني أو لرفع البالء أو  وأما النوع الثاين وهو الشرك يف األفعال واألعمال
لرفع البالء ودفع الضر ، فيجعل هذه القالئد والتمائم ولبس اخليط واحللقة أسباباً ظاهرة  دفع الضر أو يلبس حلقة أو خيطاً

لدفع العني والضر ورفع البالء اليت مل يثبت كوا سبباً ال شرعاً وال حساً وهذا نوع من الشرك األصغر ، ويدل على ذلك ما 
ك " فقد جعل هذه أسباباً لرفع البالء ودفع الضر ومل جيعلها رواه أمحد من حديث عقبة مرفوعاً : " من تعلق متيمة فقد أشر

ومل يثبت ذلك لنا باحلس الظاهر فقد وقع يف الشرك األصغر بفعله هذا وأما إن اعتقد أا تدفع الضر وترفع أسباباً يف شرعه 
  يف دفع الضر ورفع البالء .باهللا البالء بنفسها فهذا شرك أكرب ألنه ساواها 

رة بنفسها دون اهللا ، فهو ث: " ولبس احللقة وحنوها إن اعتقد البسها أا مؤ) ١/١٦٥ (ن عثيمني يف القول املفيدقال الشيخ اب
مشرك شركاً أكرب يف توحيد الربوبية ، ألنه اعتقد أن مع اهللا خالقاً غريه ، وإن اعتقد يف شيء أنه سبب ، ولكنه ليس مؤثراً 

ملا اعتقد أن ما ليس بسبب سبباً ، فقد شارك اهللا تعاىل يف احلكم هلذا الشيء بأنه بنفسه ، فهو مشرك شركاً أصغر ، ألنه 
  :سبب ، واهللا تعاىل مل جيعله سبباً . وطريق العلم بأن الشيء سبب 

: "  قراءة القرآن فيها شفاء للناس ، قال تعاىلكو، ]٦٩فيه شفَاء للناسِ " [النحل : ، وذلك كالعسل "  الشرعإما عن طريق 
  ]٨٢وننزلُ من الْقُرآن ما هو شفَاء ورحمةٌ لِّلْمؤمنِني " [اإلسراء : 

ما عن طريق القدر ، كما إذا جربنا هذا الشيء فوجدناه نافعاً يف هذا األمل أو املرض ، ولكن البد أن يكون أثره ظاهراً إو
  ذا سبب ظاهر بين " .مباشراً كما لو اكتوى بالنار فربئ بذلك مثالً ، فه

ومن أمثلة الشرك األصغر باألعمال أيضاً من يتمسح بشيء مل جيعل اهللا فيه الربكة ، كتقبيل أبواب املساجد ، والتمسح 
بأعتاا ، واالستشفاء بتربتها ، ومثله التمسح جبدران الكعبة ومقام إبراهيم طلباً للربكة ، ألن طلب الربكة ال تكون إال بأمر 

  علوم .شرعي م
  القسم الثاين : شرك أصغر خفي .

  وهو الشرك يف النيات واملقاصد واإلرادات ، وهو على نوعني : ـ 
  النوع األول : ما يكون رياء .

  والرياء قسمان : ـ
وإِذَا قَامواْ إِلَى الصالَة إِنَّ الْمنافقني يخادعونَ اللّه وهو خادعهم وهو رياء املنافقني كما قال تعاىل : " شرك أكرب :  -١

  . ]١٤٢[النساء : "  قَامواْ كُسالَى يرآؤونَ الناس والَ يذْكُرونَ اللّه إِالَّ قَليالً
قراءة ألجل أن ميدح ويثىن عليه ،  وعمله من صالة أ نفيحس Uإىل اهللا  هبكأن يعمل عمالً مما يتقرب  شرك أصغر : -٢

قال : " إن أخوف ما أخاف عليكم  rمن حديث حممود بن لبيد أن رسول اهللا  رواه أمحد يف مسندهويدل على ذلك ما 
  الشرك األصغر " قالوا : وما الشرك األصغر يا رسول اهللا ؟ قال : الرياء " .
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حىت على أهل  وهذا النوع من الشرك وهو الرياء قلَّ من يسلم منه نسأل اهللا السالمة والعافية وللشيطان فيه مداخل خفية
  العبادة والزهادة  والعلم .

ـ قال ابن القيم رمحه اهللا : " فذلك البحر الذي ال ساحل له وقلّ من ينجو منه ، فمن أراد بعمله غري وجه اهللا ونوى شيئاً 
  هـ . .غري التقرب إليه وطلب اجلزاء منه فقد أشرك يف نيته وإرادته " أ 

العلماء والعباد واملشمرون  هب، يبتلى  ا: " هو من أضر غوائل النفس وبواطن مكائده وقال بعض أهل املعرفة يف هذا الباب
عن ساق اجلد لسلوك طريق اآلخرة ، فإم مهما قهروا أنفسهم وفطموها عن الشهوات ، وصانوها عن الشبهات ، عجزت 

ل ، فوجدت خملصاً من مشقة ااهدة إىل نفوسهم عن الطمع يف املعاصي الظاهرة ، وطلبت االستراحة إىل إظهار العلم والعم
عند اخللق ، ومل تقنع باطالع اخلالق ، وفرحت حبمد الناس ، ومل تقنع حبمد اهللا وحده ، فأحبت مدحهم لذة القبول 

وتربكهم مبشاهدته وخدمته وإكرامه وتقدميه يف احملافل ، فأصابت النفس بذلك أعظم اللذات وأعظم الشهوات وهو يظن أن 
اخلفية اليت تعمى عن دركها العقول النافذة ، وقد أثبت امسه عند اهللا من  ةباهللا وبعبادته ، وإمنا حياته هذه الشهو حياته

  املنافقني وهو يظن أنه عند اهللا من عباده املقربني " أ ـ هـ .
دات وال حول وال قوة إال باهللا ـ وملا كثر هذا النوع من الشرك بني الناس وهو الرياء فقدت حالوة اإلميان يف كثري من العبا

يف ذلك ، بل رمبا وجد  rألن الرياء ضد اإلخالص الذي هو روح العبادة ولبها بل شرطها الذي البد منه مع املتابعة للنيب 
ن ولذا قال أحد السلف : " أدركنا أقواماً يراءون مبا يعملومن الناس من هو أشد حرماناً من ذلك فأصبح يرائي مبا ال يعمل 

بذلك أن يتدارك نفسه ي فما لنا نرى أقواماً يراءون مبا ال يعلمون " وملا دب هذا الداء يف قلوب الكثري كان لزاماً على من ابتل
وجياهدها على اإلخالص والنجاة من الضد وهو الرياء ، ولقد سأل خري القرون وهم الصحابة رضوان اهللا عليهم رسول اهللا 

r م بأيب هو وأمي عليه أفضل الصالة والتسليم . عن النجاة من هذا الداءفأجا  
  

قال ابن القيم رمحه اهللا يف معرض كالمه عن الشرك يف العبادة : " ولكن ال خيص اهللا يف معاملته وعبوديته ، بل يعمل حلظ 
سعيه ، ولنفسه وحظه وهواه ولطلب الرفعة واملرتلة واجلاه عند اخللق تارة ، فلله من عمله وولطلب الدنيا تارة ،  نفسه تارة ،

فيما رواه ابن   rوللشيطان نصيب ، وللخلق نصيب ، وهذا حال أكثر الناس . وهو الشرك الذي قال فيه النيب نصيب ، 
قل حبان يف صحيحه " : " الشرك يف هذه األمة أخفى من دبيب النملة " . قالوا : كيف ننجو منه يا رسول اهللا ؟ ! قال : " 

  بك أن أشرك بك وأنا أعلم ، وأستغفرك ملا ال أعلم " . فالرياء كله شرك ...... " أ ـ هـ . اللهم إين أعوذ
  النوع الثاين : ما يكون مسعة .

كأن يعمل عمالً هللا مث حيدث الناس ويسمع بعمله ، فيعمل العمل ليسمعه الناس فيكون القصد لغري اهللا ، ويدل على ذلك ما 
  " . هبومن يراءى يراءى اهللا  هبال : " من مسع مسع اهللا ق rجاء يف الصحيحني أن النيب 

  * العمل إذا خالطه الرياء ال خيلو من حاالت : ـ
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أن ينشئ العبد العمل من أصله لغري اهللا ، كأن ال يريد بعمله إال الدنيا ، فهذا العمل عمل املنافقني الذين قال  احلالة األوىل : 
]  فهذا العمل ال ١٤٢إِلَى الصالَة قَامواْ كُسالَى يرآؤونَ الناس والَ يذْكُرونَ اللّه إِالَّ قَليالً " [النساء :  اهللا فيهم : " وإِذَا قَامواْ

  . Uيشك مسلم بأنه حابط وأن صاحبه يستحق املقت والعقوبة من اهللا 
  أن يكون العمل هللا ويشاركه الرياء من أصله . احلالة الثانية :

:  rقال رسول اهللا قال :؛  tعمله باطل كما هو ظاهر النصوص الصرحية فقد جاء يف صحيح مسلم عن أيب هريرة فهذا 
  قال اهللا تعاىل : " أنا أغىن الشركاء عن الشرك ، من عمل عمالً أشرك معي فيه غريي ، تركته وشركه " .

  فهذا ينقسم إىل قسمني :  أن يكون أصل العمل هللا مث طرأت عليه نية الرياء احلالة الثالثة :
  أن يدافعه فهذا ال يضره . : األول
رجل صلى ركعة واحدة ، مث جاء أناس يف الركعة الثانية ، فحصل يف قلبه شيء بأن أطال الركوع أو السجود أو  مثاله :

  تباكى وما أشبه ذلك ، فإن دافعه فإنه ال يضره ألنه قام مبجاهدته .
  باطل ، ولكن هذا البطالن هل ميتد جلميع العبادة أم ال ؟ ال خيلو من حالني : معه فهو  أن يسترسل الثاين :

أن يكون آخر العبادة مبنياً على أوهلا ، حبيث ال يصح أوهلا مع فساد آخرها ، فهذه كلها فاسدة كالصالة مثالً  األوىل :
  فحينئذ تبطل الصالة كلها إذا طرأ عليها الرياء يف أثناءها ومل يدافعه .

أن يكون آخر العبادة منفصالً عن أوهلا ، حبيث يصح أوهلا دون آخرها ، فما كان قبل الرياء فهو صحيح وما كان  الثانية :
بعده فهو باطل ، كمن عنده مائة ريال ، فتصدق خبمسني بنية خالصة ، مث تصدق خبمسني بقصد الرياء ، فاألوىل مقبولة 

  ] . ١/١١٧املفيد لشيخنا ابن عثيمني وم واحلكم البن رجب ، وانظر القول والثانية غري مقبولة .[ انظر جامع العل
  

 
  هل مكفرات الذنوب تكفر الشرك األصغر أم البد من التوبة ؟ على قولني : ـ  واملقصود :

  أنه ال يغفر إال بالتوبة ، ولكن صاحبه ال حيكم بكفره وال يخلَّد يف النار بل مآله إىل اجلنة .  ول األول :الق
  . ]٤٨[النساء : "  إِنَّ اللّه الَ يغفر أَن يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاُء: " بعموم قوله تعاىل  واستدلوا :

 هبوهو سبحانه ال يغفر أن يشرك  هبل شيخ اإلسالم ابن تيمية حيث قال : " وأعظم الذنوب عنداهللا الشرك واختار هذا القو
) ] ، وقال يف الرد  ٢/٢٥٤ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء والشرك منه جليل ودقيق وخفي وجلي " [ انظر جامع الرسائل ( 

شيء ال أكرب وال أصغر على مقتضى القرآن وإن كان صاحب  غفر منهال ي: " وقد يقال الشرك  ١٤٦على البكري صـ 
الشرك ـ أي األصغر ـ ميوت مسلماً لكن شركه ال يغفر له بل يعاقب عليه وإن دخل بعد ذلك اجلنة " وأيضاً لشيخ 

  ن الشرك الذي ال يغفره اهللا هو الشرك األكرب . أاإلسالم كالم يوحي بأنه مل جيزم ذا القول و
  اين : أنه حتت املشيئة ويغفر بغري التوبة .والقول الث
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  ] .٧٢" [املائدة :  إِنه من يشرِك بِاللّه فَقَد حرم اللّه علَيه الْجنةَ ومأْواه الناربقوله تعاىل : "  واستدلوا :
لَئن أَشركْت لَيحبطَن يف قوله تعاىل : " فقالوا : أنه بإمجاع العلماء أن الشرك األصغر ال يدخل حتت هذه اآلية وال يدخل 

 لُكمفال حيبط األعمال إال الشرك األكرب وهو املراد يف هذه اآلية باإلمجاع ، فكذلك هو املراد بقوله تعاىل : " ] ٦٥[الزمر : " ع
سيئات يكون فيما دون الشرك األكرب من السيئات ، ألن إِنَّ اللّه الَ يغفر أَن يشرك بِه ..... " وألن املوازنة بني احلسنات وال

  الشرك األكرب ال موازنة بينه وبني غريه فهو حيبط العمل فال يبقى معه عمل ينفع .
ان : جناسة مغلظة : " فأما جناسة الشرك فهي نوع) ١/٥٩ (اللهفان إغاثةوهذا القول هو ظاهر اختيار اإلمام ابن القيم قال يف 

  واملخففة الشرك األصغر كيسري الرياء "  هبالشرك األكرب الذي ال يغفره اهللا فإن اهللا ال يغفر أن يشرك فاملغلظة وجناسة خمففة،
" حيتمل دخول الشرك  إِنَّ اللّه الَ يغفر أَن يشرك بِهوعلى كل حال جيب احلذر من الشرك مطلقاً ألن عموم قوله تعاىل : " 

  أدلته على مسألة دخول الشرك األصغر يف اآلية أم ال نسأل اهللا السالمة والعافية .يف من النظر  األصغر فيه ، ولكل قول حظّ
  

rr
 

يف قصة الرجل  rبيه عن طلحة بن عبيد اهللا عن النيب جاء يف صحيح مسلم من طريق إمساعيل بن جعفر عن أيب سهيل عن أ
النجدي الذي سأل رسول اهللا عن اإلسالم ويف آخر احلديث أدبر الرجل وهو يقول : واهللا ال أزيد على هذا وال أنقص منه 

يه عليه فكيف اجلمع بينه وبني حلف بأبيه  r: " أفلح وأبيه إن صدق " فظاهر احلديث أن النيب  rفقال رسول اهللا 
  الصالة والسالم عن احللف بغري اهللا ؟

   اجلواب من وجهني :
  " حكم عليها بعض احلفاظ بالنكارة وقالوا ال تصح ملا يلي :  أفلح وأبيه إن صدقأن لفظ "  الوجه األول :

اعيل بن جعفر أن مالك بن أنس تابع إمساعيل بن جعفر عن أيب سهيل بدون لفظة ( وأبيه ) ومالك بن أنس أوثق من إمس - ١ 
من غريه فتكون روايته مقدمة على غريه ، وهلذا أخر مسلم رواية إمساعيل  هبوأيضاً أبو سهيل عم مالك بن أنس فهو أعرف 

  بن جعفر وقدم رواية مالك بن أنس ألنه يقدم األصح فاألصح .
عادة مسلم يف صحيحه أنه عند سياق : " من  ٢٣٠،  ٢٩الرمحن املعلمي يف األنوار الكاشفة ص  قال حمدث اليمن عبد

  الروايات املتفقة يف اجلملة يقدم األصح فاألصح ، فقد يقع يف الرواية املؤخرة إمجال أو خطأ تبينه الرواية املقدمة " .
  . اومرة ال يأيت  ةاللفظ هأن إمساعيل بن جعفر قد اضطرب يف احلديث فمرة يأيت ذ -٢

الرب : " هذه اللفظة غري حمفوظة ، وقد جاءت عن راويها هو إمساعيل بن جعفر بلفظ " أفلح  قال ابن حجر : قال ابن عبد
واهللا إن صدق " قال : هذا أوىل من رواية من روى عنه بلفظ : " أفلح وأبيه " ألا لفظة منكرة تردها اآلثار الصحاح ، ومل 

  تقع يف رواية مالك أصالً " أ ـ هـ .
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  ) " أ ـ هـ . ٤٩٩٢وأبيه ) شاذ عندي يف هذا احلديث وغريه كما حققته يف األحاديث الضعيفة (  " قوله (وقال األلباين :
أن هذه اللفظة على فرض صحتها فقد وجهها أهل العلم ، فمنهم من قال أن هذا احللف كان قبل النهي ، الوجه الثاين : 

االحتماالت  هعلى اللسان من غري قصد ، وذ ومنهم من قال أن هذا مما جيري rومنهم من قال أن هذا خاص بالنيب 
من التوجيهات تكون هذه اللفظة من املتشابه الذي يرد إىل املُحكم وهو النهي عن احللف بغري اهللا ، وهذه هي طريقة وغريها 

 ١٧٣ص خ ابن عثيمني الراسخني يف العلم يف احملكم واملتشابه أن يدعوا املتشابه ويأخذوا باحملكم [ انظر فتاوى العقيدة للشي
[ .  

  " . يف عبادة اهللاقول املصنف : " 
 
  مأخوذة من التعبد والتذلل واخلضوع االختياري ، والتقرب إىل اهللا مبا شرعه . العبادة :

  مع غاية الذل له ، وهذا تعريفها امل . Uوبعض العلماء يعرفها بأا غاية احلب هللا 
: " العبادة هي اسم جامع لكل ما ) ١٤٩/ ١٠(أما تعريفها املفصل فكما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى و

حيبه اهللا ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة والظاهرة .... والعبادة أصل معناها الذل أيضاً ، يقال : طريق معبد إذا كان 
تتضمن معىن الذل ومعىن احلب ، فهي تتضمن غاية الذل هللا بغاية احملبة له ـ  العبادة املأمور مذلالً قد وطئته األقدام ، لكن ا

عابداً له ، كما قد مث قال ـ : ومن خضع إلنسان مع بغضه له ال يكون عابداً له ، ولو أحب شيئاً ومل خيضع له مل يكن 
 ، بل جيب أن يكون اهللا أحب إىل العبد من كل شيء وأن حيب ولده وصديقه ، ولذا ال يكفي أحدمها يف عبادة اهللا تعاىل

  يكون اهللا أعظم عنده من كل شيء بل ال يستحق احملبة والذل التام إال اهللا " .
  الكافية الشافية :  تهوقال ابن القيم يف نوني

  انـمع ذل عابده مها قطببه  ..........ــاية حـــمن غـبادة الرحوع
  ماقام حىت قامت القطبانر .......... لعبادة دائاوعليهما فلك 

  ومداره باألمر أمر رسوله .......... ال باهلوى والنفس والشيطان
  

  "  ومن ذلك دعاء األمواتقول املصنف : " 
 

نسخ دون البعض ، وعلى كل حال مر معنا " موجود يف بعض ال األموات واالستغاثة م ءومن ذلك دعاوقول املصنف : " 
شرك الدعوة وأن من دعا غري اهللا سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة فقد أشرك ألن الدعاء ال يكون إال مع حمبة وتعظيم 

  وافتقار وتذلل واعتقاد أن املدعو قادر على االستجابة . 
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دعو من دون اللَّه من لَّا يستجِيب لَه إِلَى يومِ الْقيامة وهم عن دعائهِم ومن أَضلُّ ممن يويدل على ذلك : قوله تعاىل : " 
 رِينكَاف هِمتادبوا بِعكَاناء ودأَع موا لَهكَان اسالن رشإِذَا حلُونَ * ووقوله تعاىل : "  ]٦- ٥[ األحقاف : " غَافونَ معدت ينالَّذن و

يو وا لَكُمابجتا اسوا معمس لَوو اءكُمعوا دعمسلَا ي موهعدريٍ * إِن تطْمن قكُونَ ملما يم ونِهونَ دكْفُري ةاميالْق مو
  . ]١٤-١٣[فاطر : " بِشرككُم ولَا ينبئُك مثْلُ خبِريٍ 

ع الفتاوى : " فكل من غال يف حي ، أو يف رجل صاحل ، وجعل فيه نوعاً من اإلهلية ، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جممو
أو ارزقين أو أغثين ، أو أجرين ، أو توكلت عليك ، أو  أو انصرين ، ارمحين ، وأمثل أن يقول : يا سيدي فالن اغفر يل ، 

الربوبية اليت ال تصلح إال هللا تعاىل ، فكل هذا أنت حسيب ، أو حسبك أو حنو هذه األقوال واألفعال ، اليت هي من خصائص 
  شرك وضالل يستتاب صاحبه ، فإن تاب وإال قتل .
اهللا بن عباس ، أو يا  : " فمن قال : يا رسول اهللا ، أو يا عبد) ٢/١٩ (وقال الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف الدرر السنية

يهدر  تعاىل ، أو أنه شفيع عنده أو وسيلته إليه فهو الشرك الذي زاعماً أنه يقضي حاجته إىل اهللا وبجحم ، أو يا عبدالقادر
  الدم ، ويبيح املال إال أن يتوب من ذلك " .

  
  " " واالستغاثة مقول املصنف : 

 
  .صرفها لغري اهللا طلب العون من جلب خري أو دفع شر ، وهي نوع من أنواع العبادة ال جيوز  واالستغاثة :

  ومن صرفها لغري اهللا فقد وقع يف الشرك وسبق توضيح ذلك .
: " وال جيوز أن يستغيث بأحد من املشايخ الغائبني ، وال امليتني ، مثل أن  ٣٨٧قال شيخ اإلسالم يف الرد على البكري ص 

هذا من الشرك الذي حرم اهللا  للك ، بل كيا سيدي فالناً أغثين ، وانصرين ، وادفع عين ، أو أنا حسبك ، وحنو ذيقول : 
  ورسوله ، وحترميه مما يعلم باالضطرار من دين اإلسالم " .

  
  " .الذبح لغري اهللا كمن يذبح للجن والقرب قول املصنف : " 

 
حلجرٍ أو مكان فقد أشرك شركاً أكرب ، وذبيحته  من ذبح لغري اهللا كمن يذبح للصنم أو للجن أو للقرب أو للكعبة أو لشجرٍ أو

لغري اهللا خارجاً من امللة  هحرام سواًء كان الذابح مسلماً أو نصرانياً أو يهودياً وهذا الذابح إن كان مسلماً قبل ذلك صار بذحب
  ألنه صرف عبادة عظيمة لغري اهللا .

ح لغري اهللا شرك أكرب ، ألن الذبح عبادة كما أمر اهللا يف قوله : : " الذب) ٢/١٤٨ (ورسائله اهقال ابن عثيمني يف جمموع فتاو
 "رحانو كبرلِّ ل٢" [الكوثر :  فَص. " [  
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  من حيث حكمه الشرعي له ثالثة أنواع : ـ الذبح * و
النذر ، وهي ضحية والعقيقة واهلدي والوفاء بألاقة الدم على وجه خمصوص ، كا: وهو إزهاق الروح بإرالذبح التعبدي  -١

  إما أن تكون مستحبة كاألضحية أو واجبة كالوفاء بالنذر .
وهي أن يتقرب إىل اهللا بإزهاق الروح بإراقة الدم ويصحب فعله أمر حمدث ، كأن يتقرب جبنس مل ترد  :الذبح البدعي  -٢
  يتقرب بدجاجة . الشريعة ، فيأيت يف مواضع منصوص على يمة األنعام فيها من غنم أو إبل أو بقر وهو هب

  وهو أن يصرف عبادة الذبح لغري اهللا متقرباً له كأن يذبح للجن أو لصاحب القرب وحنوه . الذبح الشركي األكرب : -٣
  

الذبح إكراماً للضيف ال يعد من الذبح لغري اهللا ألنه مل يقصد بإراقته للدم التقرب للضيف بل املقصود اللحم ال إراقة  تنبيه :
لدم جاءت تبعاً ال قصداً ، خبالف الذبح الذي يذكر يف أبواب التوحيد فإن إراقة الدم فيه مقصودة لغري اهللا الدم فإراقة ا

  فتكون قصداً ال تبعاً .
  ـاستقبال الرجل من سلطان أو غريه على أربعة أقسام :  دوعليه فإن الذبح عن

  . اإىل القادم  هبإذا تقرب شرك أكرب :  -١
  إىل اهللا بالذبح عند مروره . إذا تقرببدعة :  -٢
  إذا ذبح مريداً اللحم وكان يف فعله إسراف .حمرم :  -٣
إظهار لإلكرام ، ومل يصاحب ذلك إسراف ، واإلكرام املمدوح كالذبح مريداً اللحم عند استقبال الضيف مستحب :  -٤

  شرعاً صفته راجعة لعادة القوم .
بيه عليه ( النذر لغري اهللا تعاىل ) ألنه منتشر يف بعض البلدان اإلسالمية فالنذر ـ ومن صور الشرك األكرب الذي البد من التن

صرفها لغري اهللا ومن نذر لغري اهللا فقد أشرك كمن نذر لويل صاحل أو شجر أو حجر فمن فعل ذلك انسلخ من ال جيوز عبادة 
  . ]٣[الزمر : "  دهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَىما نعبهم : " عناإلسالم ووقع مبا وقع فيه كفار قريش قال اهللا تعاىل 

نذر يريد بذلك التقرب إليهم فقد وقع يف الشرك  ينذر ، أو جلربيل عل ينذر ، أو هلذا القرب عل يمن يقول : لفالن علكو
  وال ينعقد نذره وال جيب فيه الكفارة وعليه التوبة ألنه وقع يف شرك أكرب .

 
  اختلف أهل العلم يف ذلك على قولني : ـ

  . اًأما خيتلفان فكل شرك كفر وليس كل كفر شرك القول األول :
  واستدلوا :

  نزل بلغة العرب . الشرعألن  الشرعبأن بينهما فرقاً يف لغة العرب وعليه يكون بينهما فرق يف  - ١ 
   ]١[البينة : "  لَم يكُنِ الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ والْمشرِكني ........قوله تعاىل : "  -٢
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  الفرق واملغايرة . يأهل الكتاب املشركني والعطف يقتضعلى أن اهللا تعاىل عطف ووجه الداللة : 
اهللا فمن هنا صار كل مشرك كافراً ، وأما الكفر فهو أعم من أن من أشرك باهللا فقد كفر باألوامر اليت جاءت بتوحيد  -٣

الشرك فمثالً من ال يعبد إال هواه أو غريه من املعبودات الباطلة وحدها دون اهللا جلّ يف عاله ، أو من يدعي أنه ال يعبد أحداً 
شرك ألم مل يعبدوا اهللا حىت يكون فهؤالء مل يشركوا ألم مل يعبدوا إال واحداً وهو معبودهم الباطل ومل يتحقق فيهم ال

  هناك تسوية ، فهنا حصل الكفر دون الشرك .
هللا وحده فمن استسلم له االستسالم إلسالم يتضمن ا: " ف ١٦٩ويوضح ذلك ما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية يف التدمرية ص 

واالستسالم له ستكرب عن عبادته كافر ، ولغريه كان مشركاً ومن مل يستسلم له كان مستكرباً عن عبادته ، واملشرك وامل
  وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده " .

  أن الكفر والشرك امسان ملسمى واحد فهما سواء . والقول الثاين :
رددت إِلَى ربي لَأَجِدنَّ خيراً  أَن تبِيد هذه أَبداً * وما أَظُن الساعةَ قَائمةً ولَئنقَالَ ما أَظُن بقوله تعاىل : "  - ١ واستدلوا :
املذكورة على قول " وقالوا : أن وجه الداللة أن هذه األشياء  ويقُولُ يا لَيتنِي لَم أُشرِك بِربي أَحداً" مث قال : " منها منقَلَباً 

  املفرقني كلها كفر ومع ذلك أطلق عليها شركاً .
" حيث وصفها بالدوام وهذا شرك أكرب إذ  ما أَظُن أَن تبِيد هذه أَبداًبأن وصفه للجنة بقوله : "  ونوقش هذا االستدالل :

وذا  ]٢٧- ٢٦[الرمحن :  " كُلُّ من علَيها فَان * ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلَالِ والْإِكْرامِأنه ال يوصف بالدوام إال اهللا سبحانه " 
  ستدالل .يسقط اال

  . ]٤٨[النساء :  "إِنَّ اللّه الَ يغفر أَن يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاُء قوله تعاىل : "  -٢
  وقالوا : أن وجه الداللة أن القول بالفرق بينهما يلزم منه أن الكفر يغفر .

شرك فإن الكفر إن مل يكن مساوياً للشرك فهو أعظم منه ، فمن ونوقش هذا االستدالل : بأننا ال نسلم أن الكفر دون ال
جحد وجود الرب سبحانه فقد كفر وال شك أن هذا أعظم من الشرك . فأدلت عدم غفران الشرك تستلزم عدم غفران 

     الكفر من باب أوىل .
  . ]٢٣[اجلاثية :  " ه علَى علْمٍأَفَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه وأَضلَّه اللَّ "قوله تعاىل : -٣

  كفره ملا اختذ إهله هواه وهذا شرك . هووجه الداللة : أن
  أن هذه اآلية ال داللة فيها إذ أن من اختذ إهله هواه ال خيلو من حالتني : ـ ونوقش هذا االستدالل :

ه يعبد اهللا وهواه وهذا يكون مشركاً ، واآلية إما أنه ينكر الرب سبحانه ويعبد هواه وحده فهذا ال يكون إال كافراً وإما أن
لنا حاله هل هو مشرك أو كافر . على كال احلالتني مل حتك  

ال شيخ اإلسالم ابن تيمية مهو قول الشافعي كما حكى ذلك ابن حزم ، و والثاين :يفة ، نهو قول أيب ح والقول األول : 
علم و ظاهر كالمه السابق واهللا أإىل القول األول كما ه
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  : الناقض الثاني
، ويتوكل عليهم ، كفر  وسائط يدعوهم ويسأهلم الشفاعةمن جعل بينه وبني اهللا[ ال اإلمام حممد بن عبدالوهاب:ق

  .]إمجاعاً
  الشـرح

 
صرف يف الكون ، فطائفة أشركوا مع اهللا متلك بعض الت اما ذهب إليه بعض املشركني من أن معبودام اليت أشركوا 

 طائفة بالنجوم والكواكب وطائفة باألصنام فسول هلم الشيطان أا وسائط وشفعاءبتعظيمهم للموتى وأهل القبور ، و
وكشف املُلمات وتفريج الكربات فيدعوم ويسألوم الشفاعة ويتوكلون عليهم ، يشفعون هلم عند اهللا يف قضاء احلوائج 

ما هو الذي وقع فيه مشركو قريش ، حيث جعلوا مع اهللا وسائط تقرم إىل اهللا زلفى قال اهللا تعاىل عنهم : "  وهذا الناقض
ويقُولُونَ  ويعبدونَ من دون اللّه ما الَ يضرهم والَ ينفَعهموقال تعاىل "  ]٣[الزمر : "  نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَى

 اللّه ندا عناؤفَعالء شـؤم يقرون بربوبية اهللا فيقرون أنه اخلالق وال يقدر على اخللق والرزق واألحياء  ]١٨[يونس :  "همع أ
  واإلماتة إال اهللا ، ومع هذا مل يصريوا مسلمني موحدين بل كانوا مشركني .

سالم يف هذا العصر فجعلوا بينهم وبني اهللا وسائط كما فعل كفار قريش وهذا الناقض أيضاً وقع فيه كثري ممن ينتسب لإل
اهللا زاعمني أن هذه األضرحة  وسألوها قضاء احلوائج لتشفع هلم عندفعظموا األضرحة واملزارات وتقربوا إليها بالذبح 

تم من دون اللَّه لَا يملكُونَ مثْقَالَ ذَرة في قُلِ ادعوا الَّذين زعمواملزارات وسائط بينهم وبني اهللا تعاىل ، قال تعاىل : " 
فَاعالش نفَعلَا تن ظَهِريٍ * وم مهنم ا لَهمو كرن شا ميهِمف ما لَهمضِ وي الْأَرلَا فو اتاومالسنَ لَهأَذ نمإِلَّا ل هندسبأ : "  ةُ ع]

لوسائط فذبح هلا ودعاها بأن سأهلا قضاء احلوائج فجعلها وسائط بينه وبني اهللا فقد وقع يف الكفر ومن عظَّم هذه ا ]٢٣- ٢٢
    والشرك ألنه شبه اخلالق باملخلوق .

) : " وإن أثبتم وسائط بني اهللا وبني خلقه كاحلجاب الذين بني امللك  ١/١٢٦قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الفتاوى ( 
ويرزقهم بتوسطهم ، فاخللق يسألوم ، وهم  ههم يرفعون إىل اهللا حوائج خلقه ، فاهللا إمنا يهدي عباد ورعيته حبيث يكونون

امللوك يسألون امللوك احلوائج للناس ، لقرم منهم والناس يسألوم ، أدباً منهم أن  يسألون اهللا ، كما أن الوسائط عند
هلم من طلبهم من امللك ، لكوم أقرب إىل امللك من الطالب للحوائج  يباشروا سؤال امللك أو ألن طلبهم من الوسائط أنفع

. فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك ، جيب أن يستتاب ، فإن تاب وإال قتل ، وهؤالء مشبهون هللا ، 
  شبهوا املخلوق باخلالق وجعلوا هللا أنداداً " .

 
الناقض الثاين نوع من أنواع الناقض األول ، وداخل فيه ، فاألول عام والناقض الثاين خاص وخصه الشيخ بالذكر لكثرة 

  وقوعه ممن ينتسب لإلسالم من عبادة األضرحة وعبادة القبور واألولياء والصاحلني .
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  . ]طمن جعل بينه وبني اهللا وسائ[قول املصنف رمحه اهللا : 
   

  القسم األول : مبعىن تبليغ الرسالة .
وهي أن جتعل بينك وبني اهللا واسطة يف تبليغ الرسالة ، وهم الرسل من املالئكة والبشر فهم واسطة بني الناس والرب يف تبليغ 

، فمن قال ال حاجة إلينا باملالئكة والرسل الذين يأتون لعلماء شرع اهللا تعاىل ، ومن أنكر هذه الواسطة فقد كفر بإمجاع ا
أم يأخذون عن اهللا مباشرة بال واسطة فهذا كفر باإلمجاع ألم  ةبشرع اهللا حنن نتصل باهللا بدوم كما تقوله الصوفي

  . مباشرة من دون واسطة هبأنكروا أن شرع اهللا يأيت بواسطة املالئكة والرسل وقالوا حنن نأيت 
اللَّه يصطَفي من الْملَائكَة واحلق أننا ال نعرف ما جاء عن اهللا تعاىل إال بواسطة الرسل من املالئكة والبشر قال تعاىل : " 

  فهؤالء الذين اصطفى اهللا هم واسطة بيننا وبني اهللا يف تبليغ الرسالة . ]٧٥[احلج : "  رسالً ومن الناسِ
تيمية : " مما أمجع عليه مجيع أهل امللل من املسلمني واليهود والنصارى ، إثبات الوسائط بني اهللا وبني  قال شيخ اإلسالم ابن

 ]٧٥[احلج : "  اللَّه يصطَفي من الْملَائكَة رسالً ومن الناسِعباده ، وهم الرسل الذين بلغوا عن اهللا أمره وخربه ، قال تعاىل : " 
  بتصرف ] . ١/١٢٢نظر جمموع الفتاوى ا[  سائط فهو كافر بإمجاع أهل امللل "ومن أنكر هذه الو

  . * القسم الثاين : مبعىن الطلب واملعاونة واإلعاذة وطلب الغوث والشفاعة
 بينه وبني اهللا فيطلبه مبا ال يقدر عليه إال اهللا كطلب الرمحة واملغفرة ودخول اجلنة وطلب الشفاءكأن جيعل العبد له واسطة 

والرزق من غري اهللا ، وطلب الشفاعة من األموات فكل هذا من الشرك األكرب ومن أثبت هذه الواسطة فقد كفر بإمجاع 
ومن أَضلُّ ممن يدعو من دون اللَّه من لَّا يستجِيب العلماء وهي املقصودة يف قول املصنف يف هذا الناقض ، قال تعاىل : " 

 ]٦- ٥[األحقاف : "  افرِينالْقيامة وهم عن دعائهِم غَافلُونَ * وإِذَا حشر الناس كَانوا لَهم أَعداء وكَانوا بِعبادتهِم كَ لَه إِلَى يومِ
ٍء إِالَّ كَباسط كَفَّيه إِلَى الْماء ليبلُغَ فَاه وما " لَه دعوةُ الْحق والَّذين يدعونَ من دونِه الَ يستجِيبونَ لَهم بِشيوقال تعاىل : 

  . ]١٤[الرعد : "  هو بِبالغه وما دعاء الْكَافرِين إِالَّ في ضالَلٍ
مثل قال ابن تيمية : " فمن جعل املالئكة واألنبياء وسائط يدعوهم ، ويتوكل عليهم ، ويسأهلم جلب املنافع ودفع املضار ، 

نظر جمموع اأن يسأهلم غفران الذنوب ، وهداية القلوب وتفريج الكروب ، وسد الفاقات ، فهو كافر بإمجاع املسلمني " . [ 
  ] . ١/١٢٤الفتاوى 

  ص املقصود بالوسائط أا على قسمني : ـ لخوم
وهي أن جتعل بينك وبني اهللا الة ، أ ـ وسائط من أنكرها فهو كافر بإمجاع املسلمني ، وهي الوسائط اليت مبعىن تبليغ الرس

  واسطة يف تبليغ الرسالة ، وهم الرسل من املالئكة والبشر ، كما سبق بيانه .
ـ وسائط من أثبتها فهو كافر بإمجاع املسلمني ، وهي الوسائط من املخلوقني اليت جيعلها بعض الناس بينهم وبني اهللا ب 

  وهي مراد املصنف رمحه اهللا وهذا كفر بإمجاع املسلمني . فيسألوم الشفاعة ويتوكلون عليهم ويدعوم
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س كالذي يتخذ الوسائط ال يدعوها وال يعبدها وال يذبح هلا وال ينذر هلا وال يصرف هلا أي نوع من أنواع العبادة فهو لي

لكنه يتخذ بل يعتقد أن العبادة هللا وال يعبد إال اهللا  ]٣[الزمر : "  ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَىكالذين قال اهللا عنهم : " 
   ؟الوسائط على أا سبب تقربه إىل اهللا بزعمه فيطلب من امليت عند قربه أن يدعو له فهل هذا يعد شركاً أكرب

  القول األول : أنه يعد من الشرك األكرب .
مل جيعلوها من بل هو وسيلة إليه وهي وساطة بدعية ، وأصحاب هذا القول  والقول الثاين : أنه ال يعد من الشرك األكرب

غري اهللا باهللا يف  الشرك األكرب ألن طلب الدعاء من اآلخرين ليس خاصاً باهللا وسبق أن يف تعريف الشرك األكرب أنه مساواة
شيء من خصائص اهللا ، فقالوا : أن طلب الدعاء من اآلخرين ليس خاصاً باهللا ، ألنه جيوز طلبه من احلي ولو كان خاصاً 

باهللا ملا جاز طلبه من احلي لكونه خاصاً باهللا ، فطلبه الدعاء من امليت ليس شركاً أكرب على هذا القول واختاره ابن باز رمحه 
  اهللا .
) عند قول مالك الدار ـ وكان خازن عمر ـ أصاب الناس  ٢/٥٧٥ل الشيخ عبدالعزيز بن باز يف تعليقه على الفتح ( قا

فقال : يا رسول اهللا استسق ألمتك فإم قد هلكوا . فأيت الرجل يف  rقحط يف زمن عمر فجاء رجل إىل قرب رسول اهللا 
: " وأن ما فعله هذا الرجل منكر ووسيلة إىل الشرك ، بل ابن باز رمحه اهللا  املنام فقيل له : " ائت عمر ...... " احلديث قال

  قد جعله بعض أهل العلم من أنواع الشرك " .
) : " سؤال حي مليت حبضرة قربه بأن يدعو اهللا له ، مثل قول  ٢٥٠وقال الشيخ بكر أبو زيد يف كتابه تصحيح الدعاء ص ( 

ادع اهللا يل بكذا وكذا . أو : أسألك أن تدعو اهللا يل بكذا وكذا ، فهذا ال خيتلف  عباد القبور خماطبني هلا : يا فالن
املسلمون بأا وساطة بدعية ، ووسيلة مفضية إىل الشرك ، ودعاء األموات من دون اهللا ، وصرف القلوب عن اهللا تعاىل ، 

 الشفاعة والوساطة الشركية على حد عمل لكن هذا النوع يكون شركاً أكرب يف حال ما إذا أراد الداعي من صاحب القرب
  أ ـ هـ .] ٣[الزمر :  " ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَىاملشركني " 

إال أن كثرياً ممن ينتسب إىل اإلسالم اليوم ممن جيعلون وسائط بينهم وبني اهللا ال جيعلوا جمرد وسائط بل يعبدوا وينذرون 
ويأتون بقطعان األنعام فيذحبوا يف ويعكفون عندها ، معينة ون هلا ويتربكون بتراا وأعتاا وحيجون إليها يف أوقات ويذحب

من  هساحات األضرحة يتقربون ا إىل أصحاب األضرحة بزعمهم أم يقربوم إىل اهللا وكل هذا شرك أكرب خيرج صاحب
يف صحيح مسلم من حديث جندب : " إن من كان قبلكم كانوا كما جاء  r امللة وقد وقع هؤالء فيما حذّر منه النيب

يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد أال فال تتخذوا القبور مساجد ، فإين أاكم عن ذلك " فوقع هؤالء مبا وقع فيه 
األمة يف عصر القرون املفضلة حىت  اليهود والنصارى من قبل من البناء على القبور وكان هذا ممنوعاً يف الصدر األول من هذه

لوا على مصر وغريها من البالد فبنوا املشاهد على القبور يف مصر وغريها ، مث تكاثرت وجاءت دولة الفاطميني الشيعة ، واست
  . األضرحة يف بالد املسلمني بسبب هؤالء الشيعة قبحهم اهللا فهم أول من بىن على القبور كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
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يرددوا  ةيدعوم ويتوكلون عليهم ويطلبون منهم الشفاعة هلم شبه Uوهؤالء الذين يتخذون وسائط بينهم وبني اهللا 

ما جاء يف صحيح البخاري ا ويتمسكون ا مستدلني ا على اعتقادهم اخلاطئ ، ومن أبرز شبههم العريضة اليت يتشبثون 
كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد املطلب فقال : اللهم إنا كنا نتوسل  tأنس بن مالك : " أن عمر بن اخلطاب  عن

إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا قال : فيسقَون " ففهموا من هذا احلديث أن عمر بن اخلطاب توسل 
وهذا يدل على أن اختاذ الوسائط جائز بدليل توسل عمر جباه  Uنه وبني اهللا بالعباس بن عبد املطلب وجعله واسطة بي
  ومكانة العباس عند اهللا سبحانه وتعاىل . 
  ـ  والرد على هذه الشبهة من وجوه عدة :

ل وإذا نظرنا إىل توس ة يفسر بعضها بعضاعيإن من القواعد املهمة يف تفسري الشريعة اإلسالمية أن النصوص الشر األول :
اهللا سبحانه كما فهمه أصحاب هذه  ني إما أن يكون عمر توسل جباه العباس ومكانته عندنيعمر بالعباس جند أننا أمام أحد مع

الشبهة وإما أن يكون أن املعىن أن عمر توسل بدعاء العباس بن عبد املطلب وهو االعتقاد الصحيح كما سيأيت ، وبالنظر إىل 
وقحطوا هل كانوا يدعون ني أقرب حينما أجدبوا نيفأي املع rقة توسل الصحابة بالنيب ما جاءت به السنة من بيان طري

لدعاء برتول الغيث أم كانوا يطلبون منه اأم عندك ومكانته لديك أسقنا الغيث ][ اللهم بنبيك حممد وحرمته ويقولون :
  عمل الصحابة رضوان اهللا عليهم .يف نة النبوية وال املعىن األول ليس له وجود إطالقاً يف السمما ال شك فيه أن وزوال القحط؟

ويطلبون منه أن  rوأما املعىن الثاين فكتب السنة مستفيضة به واألحاديث الواردة الثابتة كثرية أيضاً فإم يأتون إىل النيب 
وهو خيطب  rمن حديث أنس يف قصة األعرايب الذي قام وعرض على النيب يدعو هلم ومن ذلك ما جاء يف الصحيحني 

فسقوا فلما كانت  rالنيب هلم اجلمعة وقال : " يا رسول اهللا هلك املال وجاع العيال وانقطعت السبل فادع اهللا لنا " فدعا 
 rهلم النيب  ااجلمعة األخرى جاءه أعرايب وقال " رسول اهللا دم البناء وهلكت املواشي وغرق املال فادع اهللا لنا " فدع

حيث قالت : شكا الناس إىل رسول اهللا  - رضي اهللا عنها – ذلك أيضاً ما جاء يف السنن عن عائشة بإمساك السماء ، ومن
فهذه األحاديث وغريها تدل  rحوط املطر فأمر مبنرب فوضع له يف املصلى ووعد الناس يوماً خيرجون فيه " مث دعا هلم النيب ق

ولَو أَنهم إِذ ظَّلَمواْ شهد لذلك أيضاً قول اهللا تعاىل : " على أن هدي الصحابة يف توسلهم إمنا هو طلب الدعاء هلم وي
  .  ]٦٤[النساء : "  أَنفُسهم جآؤوك فَاستغفَرواْ اللّه واستغفَر لَهم الرسولُ لَوجدواْ اللّه تواباً رحيماً

 tاملذكور وقصده إذ نقلت دعاء العباس   t  اخلطاب لقد فسرت بعض روايات احلديث الصحيحة كالم عمر بن الثاين :
فمن ذلك ما نقله احلافظ العسقالين رمحه اهللا يف الفتح حيث قال : " قد بني الزبري بن بكار يف [  tاستجابة ألمر عمر 

ا استسقى به األنساب ] صفة ما دعا به العباس يف هذه الواقعة والوقت الذي وقع فيه ذلك فأخرج بإسناد له أن العباس مل
عمر قال : " اللهم إنه مل يرتل بالء إال بذنب ومل يكشف إال بتوبة وقد توجه القوم يب إليك ملكاين من نبيك وهذه أيدينا 

  إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث " قال : فأرخت السماء مثل اجلبال حىت أخصبت األرض وعاش الناس " 
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  احلديث :  قال األلباين : يف هذا
ال بذاته كما بينه الزبري بن بكار وغريه ويف هذا رد واضح على الذين يزعمون أن توسل   tأوالً : التوسل بدعاء العباس 

  عمر كان بذات العباس ال بدعائه إذ لو كان األمر كذلك ملا كان مثة حاجة ليقوم العباس فيدعو بعد عمر دعاء جديدا .
يف حياته وأنه يف هذه احلادثة توسل بعمه العباس ومما الشك فيه أن  rيتوسلون بنبينا  نواكا أن عمر صرح بأم: ثانياً 

إمنا كان  rوتوسلهم بالعباس وإذا تبني للقارئ ـ مما يأيت ـ أن توسلهم به  rالتوسلني من نوع واحد : توسلهم بالرسول 
أيضاً بضرورة أن التوسلني من نوع واحد. أما  سالً بدعائهتو كانإمنا فتكون النتيجة أن توسلهم بالعباس  rتوسالً بدعائه 
فالدليل على ذلك صريح رواية اإلمساعيلي يف مستخرجه على الصحيح هلذا احلديث إمنا كان توسالً بدعائه  rأن توسلهم به 

.... " فذكر  ما كان يف إمارة عمرلاستسقوا به فيستسقي هلم فيسقون ف rكانوا إذا قحطوا على عهد النيب بلفظ : " 
كان يطلب هلم السقيا من اهللا تعاىل ففي (  r) فقوله : " فيستسقي هلم " صريح يف أنه  ٢/٣٩٩نقلته من الفتح (  احلديث

قال : سقى اهللا عباده الغيث يالنهاية ) البن األثري : " االستسقاء استفعال من طلب السقيا أي إنزال الغيث على البالد والعباد 
م السقيا بالضم واستسقيت فالناً إذا طلبت منه أن يسقيك " إذا تبني هذا فقوله يف هذه الرواية : " استسقوا وأسقاهم واالس
ال ميكن أن يفهم من جمموع رواية وكذلك قوله يف الرواية األوىل " كنا نتوسل إليك بنبينا " أي بدعائه فبه " أي بدعائه 

  :احلديث إال هذا . ويؤيده 
ذا املعىن ألن هذا ممكن  rاهللا تعاىل ملا ترك عمر التوسل به  توسل عمر إمنا هو بذات العباس أو جاهه عندلو كان ثالثاً :  

والصحابة الذين كانوا معه   t  أكرب دليل على أن عمر tلو كان مشروعاً فعدول عمر عن هذا إىل التوسل بدعاء العباس 
لسلف من بعدهم " أ ـ هـ . [ مسألة التوسل للشيخ األلباين وعلى هذا جرى عمل ا rكانوا ال يرون التوسل بذاته 

  بتصرف يسري ] . 
  وملخص الكالم أن الرد على هذه الشبهة من وجوه : ـ

و يطلبوا منه الدعاء كما يف  rحني يصيبهم القحط ومتسك السماء أن يذهبوا إليه  rأن الثابت عن الصحابة مع النيب  -١
عائشة وهو خيطب فطلب منه الدعاء وكذلك حديث  rاألعرايب الذي دخل على النيب الصحيحني من حديث أنس يف قصة 

ال جباهه وكذلك هو املقصود بالتوسل بالعباس فإنه توسل بدعائه ال جباهه ألن  rعند أيب داود ، فهم يتوسلون بدعاء النيب 
سلني من نوع واحد وإذا ثبت أن توسلهم وتوسلهم بالعباس ومما الشك فيه أن التو rعمر ذكر يف احلديث توسلهم بالنيب 

  إمنا كان بدعائه فال بد أن يكون املقصود بتوسلهم بالعباس توسل بدعائه ال جباهه ومكانته . rبالنيب 
حيث فسرت ذلك ونقلت دعاء العباس استجابة لعمر حني طلبه بينت الروايات األخرى املقصود بتوسل عمر بالعباس  -٢

  منه كما ذكر ذلك احلافظ بن حجر يف فتح الباري . مما يدل أنه طلب الدعاء
هو : " أن عمر بن اخلطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد املطلب   t  أن لفظ احلديث كما يف قول أنس -٣

  .... " ولفظ االستسقاء يدل على طلب السقيا من اهللا فهذا يدل على أن املقصود به الدعاء .
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ذا املعىن وعدول عمر عن التوسل بذات  rا هو بذات العباس وجاهه ملا ترك عمر التوسل بالنيب لو كان توسل عمر إمن -٤
جرى عمل السلف هذا وعلى  rإىل التوسل بدعاء العباس دليل على أن عمر والصحابة ال يرون التوسل بذات النيب  rالنيب 

  من بعدهم .
  . ]يدعوهم ويسأهلم الشفاعة  [:  قول املصنف

 
  اسم من شفع يشفع إذا جعل الشيء اثنني ، والشفع ضد الوتر . الشفاعة لغة :
  التوسط للغري جبلب منفعة أو دفع مضرة . واصطالحاً :

  ومقصود املؤلف هنا الشفاعة املتعلقة باآلخرة : كطلب املغفرة والتجاوز عن الذنوب وهي على نوعني : ـ
  وهي ثالثة أقسام : ـون كذلك ألناس معينني يشفع هلم،وتك rوهي اليت تكون للرسول الشفاعة اخلاصة، األول : النوع

  األوىل : الشفاعة الكربى .
حماسبة العباد فيأيت الناس إىل األنبياء وكل واحد منهم يقول : ( نفسي  Uوذلك عندما يؤخر اهللا  rوهي خاصة بالنيب 

، وعلى مجيع األنبياء أزكى الصالة وأمت التسليم ، فيقوم فيشفع  rريي ) حىت تصل إىل نبينا حممد نفسي نفسي اذهبوا إىل غ
  . Uللناس عند ربه 

 rاملتفق عليه الطويل وساق فيه حال الناس وإتيام األنبياء حىت يأتون حممداً   t  حديث أيب هريرة ويدل على ذلك :
  يقع ساجداً حتت العرش . افيشفع هلم بعدم

ها ، يقولون : يا فالن اشفع ، حىت تنتهي نبي: " أن الناس يصريون يوم القيامة جثاً ، كل أمة تتبع  yروى ابن عمر وأيضاً 
  فذلك يوم يبعثه اهللا املقام احملمود " رواه البخاري . rالشفاعة إىل النيب 

  الثانية : الشفاعة ألهل اجلنة يف دخول اجلنة .
باب اجلنة يوم القيامة فاستفتح فيقول اخلازن :  : " آيت r: قال رسول اهللا قال  tبن مالك  حديث أنس ويدل على هذا :

  من أنت ؟ فأقول : حممد ، فيقول : بك أمرت ال أفتح ألحد قبلك " رواه مسلم .
  الثالثة : شفاعة الرسول لعمه أيب طالب .

نده عمه أبو طالب فقال : " لعله تنفعه شفاعيت يوم ذُكر ع rأن رسول اهللا  tحديث أيب سعيد اخلدري  ويدل على هذا :
  ضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه "ضحالقيامة ، فيجعل يف 

ويف رواية : " ولوال أنا لكان يف الدرك األسفل من النار " متفق عليه ، فالشفاعة له أن خيفف عنه العذاب ال أن خيرج من 
  النار ألنه مات كافراً .

  الشفاعة العامة .  :النوع الثاين
  : ـ أقساموجلميع املؤمنني ، وهي مخسة  rوهي تكون للرسول 
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  رفعة ودرجات يف اجلنة . يزدادوااألوىل : الشفاعة ألناس من أهل اإلميان قد استحقوا اجلنة أن 
املهديني " رواه مسلم  يفأنه دعا أليب سلمة فقال : " اللهم اغفر أليب سلمة وارفع درجته  rما ثبت عن النيب  مثال ذلك :

  ، وقد يستدل هلذه الشفاعة ما سيأيت يف أدلة القسم الثاين .
  يدخلوها . الثانية : الشفاعة ألناس قد استحقوا النار يف أن ال

من  : " ما rقال : قال رسول اهللا  -رضي اهللا عنهما –مبا جاء يف صحيح مسلم من حديث ابن عباس  وقد يستدل هلا :
  يشركون باهللا شيئاً إال شفعهم اهللا فيه " . فيقوم على جنازته أربعون رجالً ال رجل مسلم ميوت

أن هذا احلديث عام يدخل فيه كل رجل صلّى عليه هذا العدد ذه الصفة ويدخل يف هذا العموم من  ووجه الداللة :
  استوجب النار فلم يدخلها لشفاعة هؤالء املؤمنني .

  لوا النار أن خيرجوا منها .الثالثة : الشفاعة ألناس قد دخ
منكم من  الذي نفسي بيده ما قال : " فو rما جاء يف صحيح مسلم من حديث أيب سعيد اخلدري أن النيب  ويدل عليها :

إلخوام الذين يف النار ، يقولون : ربنا كانوا يصومون أحد بأشد مناشدة هللا يف استقصاء احلق من املؤمنني هللا يوم القيامة 
قال هلم : أخرجوا من عرفتم ، فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقاً كثرياً ... فيقول اهللا عز يصلون وحيجون . فمعنا وي

وجل : شفعت املالئكة وشفع النبيون وشفع املؤمنون ومل يبق إال أرحم الرامحني ، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً مل 
   يعملوا خرياً قط " رواه مسلم .  

، فيدخلون اجلنة  rقال : " خيرج قوم من النار بشفاعة حممد  rحبديث عمران بن حصني أن النيب  ضاً يستدل هلا :وأي
  يسمون اجلهنميني " رواه البخاري .

وقد يستدل هلذه الشفاعة حبديث ابن عباس  عة يف قوم تساوت حسنام مع سيئام حىت يدخلوا اجلنة ،االرابعة : الشف
  ق يف الشفاعة الثانية .عند مسلم وسب

  اخلامسة : الشفاعة يف دخول من ال حساب عليهم اجلنة من الباب األمين .
يوماً بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه ـ فذكر احلديث إىل  rرسول اهللا  حديث أيب هريرة قال : أيت ويدل عليها :

هم من الباب األمين من أبواب اجلنة وهم شركاء الناس أن قال ـ " فيقال يا حممد أدخل اجلنة من أمتك من ال حساب علي
  . rفيما سوى ذلك من األبواب " متفق عليه ، وقيل أن هذه خاصة بالنيب 

  فأصبح عدد الشفاعات مجيعاً مثان شفاعات .
  هي الشفاعة العامة هلا من شروط :والنوع الثاين من الشفاعة و

  رضا اهللا عن املشفوع له . -١
  . ]٢٨[األنبياء : "  ولَا يشفَعونَ إِلَّا لمنِ ارتضىله تعاىل : " قو ويدل عليه :

  رضا اهللا عن الشافع . -٢
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  . ]٢٦[النجم : "  إِلَّا من بعد أَن يأْذَنَ اللَّه لمن يشاُء ويرضىقوله تعاىل : "  ويدل عليه :
  إذن اهللا للشافع أن يشفع . -٣

  وأيضاً اآلية السابقة .  . ]٢٥٥[البقرة : "  من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِالَّ بِإِذْنِه: "  قوله تعاىل ويدل عليه :
  أن ال يكون الشافع من اللعانني . -٤

  عن أيب الدرداء مرفوعاً : " إن اللعانني ال يكونوا شفعاء وال شهداء يوم القيامة " رواه مسلم .مسلم ما رواه  ويدل عليه :
صود املؤلف يف الشفاعة يف هذا الناقض : أن الطلب من املخلوقني بعد وفام أن يشفعوا عند اهللا وجعلهم واسطة * ومق

بينهم وبني اهللا تعاىل حمرم وشرك ، ملا يف ذلك من وصفهم بصفات اخلالق سبحانه ألن من صفاته سبحانه أنه هو احلي الذي 
  .ال ميوت 

  

r 
  قول (ال اله إال اهللا ) خالصة من القلب :   -

رسول اهللا من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال: "ظننت أن ال يسألين عن  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال: قلت: يا
قال: (ال اله إال اهللا) خالصاً  هذا احلديث أحد أول منك ملا رأيت حرصك على احلديث، أسعد الناس بشفاعيت يوم القيامة من

  من قلبه" رواه البخاري.
  قول الذكر الوارد بعد األذان : -

: "من قال حني يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة rعن جابر رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا 
  إال حلت له الشفاعة "رواه البخاري. آت حممداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً حمموداً الذي وعدته،

  الصرب على جدب املدينة و ألواءها : -
: " ال يثبت أحد على ألواء املدينة وجدا إال كنت له شفيعاً rعن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا 

 أو شهيداً يوم القيامة" رواه مسلم.
  املوت يف املدينة : -

قال: " من استطاع أن ميوت باملدينة فليمت ا فإين أشفع ملن ميوت ا" رواه  r عنهما أن رسول اهللا عن ابن عمر رضي اهللا
  أمحد والترمذي وابن ماجه وصححه األلباين.

يشفع النبيون واملالئكة والشهداء والصاحلون على قدر مراتبهم ومقامام عند رم فالشهيد مثالً يشفع يف سبعني من أهل 
  ورد عند أيب داود وابن حبان. بيته كما

  
 

 



   
 
 
   

  
  

           


 

  إحتاف األفهام بشرح نواقض اإلسالم

٣٨ 

  وهي اليت بوسع العباد القيام ا كطلب مال أو نكاح أو أي منفعة .
يه قال الشوكاين : " وأما التشفع باملخلوق ، فال خالف بني املسلمني أنه جيوز كطلب الشفاعة من املخلوقني فيما يقدرون عل

  ] . ١٦النضيد : ص نظر الدراأمور الدنيا " [ من 
وهذه الشفاعة يف أمور الدنيا سواًء مسيت شفاعة أو ( واسطة ) كما هو املصطلح الشائع عند الناس اليوم فإا البد هلا من 

  شرطني : ـ 
  الشرط األول : أن تكون يف شيء مباح .

  . ]٢[املائدة : "  لْرب والتقْوىوتعاونواْ علَى اقوله تعاىل : "  ويدل على ذلك :
  . ]٢[املائدة : "  والَ تعاونواْ علَى اِإلثْمِ والْعدوانأما إذا كانت يف شيء حمرم فإن هذه الشفاعة ال جتوز لقوله تعاىل : " 

عند القاضي أو كأن يشفع شخص آلخر وجب عليه حد من حدود اهللا أن ال يقام عليه احلد فيتوسط له  مثال ذلك :
السلطان ، ويف احلديث عن عائشة : " أن قريشاً أمهتهم املرأة املخزومية اليت سرقت فقالوا : من يكلم فيها رسول اهللا ومن 

؟ فكلم رسول اهللا فقال : أتشفع يف حد من حدود اهللا ؟ مث قام فخطب فقال : يا أيها جيترئ عليه إال أسامة حب رسول اهللا 
ن كان قبلكم أم كانوا إذا سرق الشريف تركوه ، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه احلد ، وأمي اهللا لو الناس إمنا ضل م

  أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطع حممد يدها " رواه البخاري .
  الشرط الثاين : أن ال يكون فيها تعد وجتاوز وظلم ألناس آخرين .

: " اشفعوا فتؤجروا وليقض اهللا على لسان رسوله ما شاء "  rألخيه لقوله  فإذا حتقق الشرطان فالسنة أن يشفع اإلنسان
  رواه البخاري .

أما إذا كانت الشفاعة الدنيوية فيها هضم حلقوق أناس آخرين وتعد عليهم فإن هذا من الظلم وتكون هذه الشفاعة حمرمة 
   فيضة . لعموم األدلة اليت حتذر من الظلم وهضم حقوق اآلخرين وهي كثرية مست

  
 ـ   

  األوىل : شفاعة منفية .
  وهي اليت تطلب من غري اهللا فيما ال يقدر عليه إال اهللا ، وهي شفاعة مردودة نفاها اهللا وأبطلها .

  . ]٤٨[املدثر :  " عنيفَما تنفَعهم شفَاعةُ الشافقوله تعاىل : "  ويدل على ذلك :
  .] ١٠١- ١٠٠[الشعراء : "  فَما لَنا من شافعني * ولَا صديقٍ حميمٍوقوله تعاىل : " 

  الثانية : شفاعة مثبتة .
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وهي اليت تطلب من اهللا وحده ، وهي اليت أذن اهللا فيها وهي ألهل اإلميان والتوحيد خاصة ، وهي شفاعة مقبولة بالشروط 
  سابقة يف شروط الشفاعة العامة وقد سبقت بأدلتها فلتراجع .ال

  . ]يدعوهم ويسأهلم الشفاعة ويتوكل عليهم  [:  قال املصنف
 

    تعريفه :
  إظهار العجز واالعتماد على الغري . التوكل لغة :

  ودفع املكروه مع الثقة به وفعل األسباب املأذون فيها .هو االعتماد على اهللا سبحانه وتعاىل يف حصول املطلوب  وشرعاً :
  وعلى هذا التعريف .

وحده هو ـ فمن جعل أكثر اعتماده على األسباب نقص توكله على اهللا ، ويكون قادحاً يف كفاية اهللا ، فكأنه جعل السبب 
  العمدة فيما يصبوا إليه من حصول املطلوب وزوال املكروه .

لكل شيء سببا ، فمن اعتمد جعل ده على اهللا ملغياً لألسباب فقد طعن يف حكمة اهللا ، ألن اهللا ـ ومن جعل أكثر اعتما
نظر القول املفيد لشيخنا ابن اعلى اهللا اعتماداً جمرداً كان قادحاً يف حكمة اهللا ، ألن اهللا حكيم يربط األسباب مبسبباا . [ 

  ] . ٢/٢٢٨عثيمني 
  

: " ومع علم املؤمن أن اهللا رب كل شيء ومليكه ، فإنه ال ينكر ) ١/١٣٧ (جمموع الفتاوىقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف 
وما أَنزلَ اللّه من السماِء من ماء فَأَحيا بِه ما خلقه اهللا من األسباب ، كما جعل املطر سبباً إلنبات النبات ، قال تعاىل : " 

يهثَّ فبا وهتوم دعب ضاألر ةآبن كُلِّ دما ، وكما جعل  ]١٦٤[البقرة : " ا م وكما جعل الشمس والقمر سبباً ملا خيلقه ،
األسباب اليت يرمحه اهللا ا ، الشفاعة والدعاء سبباً ملا يقضيه بذلك ، مثل صالة املؤمنني على جنازة امليت ، فإن ذلك من 

   يف األسباب ثالثة أمور :لكن ينبغي أن يعرف عليها املصلني عليه ،  يبويث
أن السبب املعني ال يستقل باملطلوب ، بل البد معه من أسباب أخر ، ومع هذا فلها موانع ، فإن مل يكمل اهللا  أحدمها :

األسباب ، ويدفع املوانع مل حيصل املقصود ، وهو سبحانه ما شاء كان وإن مل يشأ الناس ، وما شاء الناس ال يكون إال أن 
  . يشاء اهللا
أنه ال جيوز أن يعتقد أن الشيء سبب إال بعلم ، فمن أثبت شيئاً سبباً بال علم أو خيالف الشرع كان مبطالً ، مثل من  الثاين :

أنه ى عن النذر ، وقال : " إنه  rيظن أن النذر سبب يف دفع البالء وحصول النعماء ، وقد ثبت يف الصحيحني عن النيب 
  رج به من البخيل " .ال يأيت خبري ، وإمنا يستخ

أن األعمال الدينية ال جيوز أن يتخذ منها شيء سبباً ، إال أن تكون مشروعة ؛ فإن العبادات مبناها على التوقيف ،  الثالث :
ال يعبد اهللا أن ذلك سبب يف حصول بعض أغراضه ، وكذلك فال جيوز لإلنسان أن يشرك باهللا فيدعو غريه ، وإن ظن 
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لشريعة ، وإن ظن ذلك ، فإن الشياطني قد تعني اإلنسان على بعض مقاصده إذا أشرك ، وقد حيصل بالكفر بالبدع املخالفة ل
والفسوق والعصيان بعض أغراض اإلنسان ، فال حيل له ذلك إذ املفسدة احلاصلة بذلك أعظم من املصلحة احلاصلة به ؛ إذ 

قليلها ، فما أمر اهللا به فمصلحته راجحة ، وما ى عنه املفاسد وتوتعطيل بعث بتحصيل املصاحل وتكميلها  rالرسول 
  فمفسدته راجحة " .

وقال ابن القيم يف املدارج : " فظهر أن التوكل أصل جلميع مقامات اإلميان واإلحسان ، وجلميع أعمال اإلسالم ، وأن مرتلته 
ال يقوم اإلميان ومقاماته إال على ساق التوكل منها كمرتلة الرأس من اجلسد ، فكما ال يقوم الرأس إال على البدن ، فكذلك 

. "  
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  :الناقض الثالث 
  . ]من مل يكفّر املشركني أو شك يف كفرهم أو صحح مذهبهم كفر  [قال اإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا : 

  الشـرح
 

من اليهود والنصارى واملشركني واملرتدين وغريهم ممن جاءت األدلة يف بيان كفره ، جيب على بكفره  Uأن من حكم اهللا 
املسلم أن يقطع بكفرهم وال يشك يف ذلك وهذا من لوازم التوحيد فال يكفي للمسلم أن يؤمن باهللا بل البد أن يكفر 

ن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللّه فَقَد استمسك بِالْعروة فَميعبد من دون اهللا تعاىل قال تعاىل : "  اأيضاً فيكفر مببالطاغوت 
فإذا آمن باهللا وحده وكفر مبا يعبد من دون اهللا كان على ملة التوحيد ملة إبراهيم  ]٢٥٦[البقرة : " الْوثْقَى الَ انفصام لَها 

كفرهم مظهراً يف ذلك حكم اهللا فيهم فإن مل يعتقد ذلك فهو بكفره في Uاحلنيفية عندها ال يشك يف كفر من حكم اهللا 
مثلهم ، فمن مل يكفر املشركني أو أهل الكتاب أو شك يف كفرهم مع وضوح حاهلم فهو كافر باهللا وبكتابه وبرسوله حممد 

r غري شك وهذه  ، مرتكب ناقضاً من نواقض اإلسالم ، بإمجاع املسلمني ، فال بد للمسلم أن يكفرهم وجيزم بكفرهم من
  عقيدة ، والعقيدة ال تقبل املساومة . 
) : " وهلذا نكفر من دان بغري ملة املسلمني من امللل ، أو وقف فيهم ، أو  ٢/١٠٧١قال القاضي عياض يف ( الشفا ) : ( 

ظهر من شك ، أو صحح مذهبهم ، وإن أظهر مع ذلك اإلسالم ، واعتقد إبطال كل مذهب سواه ، فهو كافر بإظهاره ما أ
  خالف ذلك " .

  

 
سبق يف املسألة السابقة أن من مل يكفر املشركني على اختالف أصنافهم بعد أن ظهر له حاهلم سواًء من أشرك مع اهللا فعبد 

رسول اهللا ألن الشرك يبطل  اهللا حممداًإال األحجار أو األشجار أو األصنام أو القبور واألضرحة حىت ولو قال : ال إله 
من اليهود من العرب أو العجم وسواًء كانوا الشهادتني ويفسد التوحيد وأن من كانت هذه حاهلم جيب تكفريهم سواًء كانوا 

مل يكفر املشركني أو شك يف كفرهم فقد كفر ألنه تساوى عنده اإلميان والكفر ، إال أن أشد منه جرماً من ن أأو النصارى و
مذهب املشركني واستحسن ما هم عليه من الكفر والطغيان وهذا كافر بإمجاع املسلمني وتصحيح مذاهب من صحح 

السالمة والعافية وما أكثر من يصحح مذاهب املشركني ويدافع عنهم ت نسأل اهللا طماملشركني مما عمت به البلوى اليوم و
بوحدة األديان الثالثة : اإلسالم واليهودية والنصرانية ويقولون تنادي اليت خصوصاً اليهود والنصارى كالدعاوى القائمة اليوم 

وأن من يبني هذا الناقض للناس ويوضحه فيه وأن ال عداوة بني أهل اإلسالم وغريهم من امللل الكفرية ،  ةحيكلها أديان صح
وم يثلمهدمون اإلسالم وتشدد ومتسبب يف نشر العداوة والبغضاء بني الشعوب واألمم وهم بقوهلم هذا شعارام هذه ي

حبرية األديان وأن من أحب أن يتدين باليهودية أو النصرانية أو باإلسالم وهو ردة وكفر صريح ، وكذلك الذين ينعقون 
فليختر ما شاء وهي دعوة ينادي ا شرذمة خبيثة يف واقعنا اليوم يقال هلم العلمانية الذين ينكرون األديان ويعتمدون على 
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دين بذلك إماتة الدين يف النفوس حبجة التقريب بني العقائد ونبذ اخلالف وتقرير اإلنسانية وهم بذلك يادية مراحلياة امل
 uيهدمون العقيدة ، وعقيدة الوالء والرباء على وجه اخلصوص عقيدة احلب والبغض يف اهللا اليت امتدح اهللا ا نبينا إبراهيم 

ون وةٌ حسنةٌ في إِبراهيم والَّذين معه إِذْ قَالُوا لقَومهِم إِنا براء منكُم ومما تعبدونَ من دقَد كَانت لَكُم أُسقال تعاىل : " 
دحو وا بِاللَّهنمؤى تتداً حاء أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيا بدبو ا بِكُمنكَفَر اللَّهوهذه هي احلنيفية ملة  ]٤[املمتحنة : "  ه

  .] ١٣٠[البقرة : "  ومن يرغَب عن ملَّة إِبراهيم إِالَّ من سفه نفْسهu  " :إبراهيم 
قال اإلمام حممد بن عبد الوهاب : " وصفة الكفر بالطاغوت : أن تعتقد بطالن عبادة غري اهللا ، وتتركها ، وتبغضها ، وتكفر 

  هلها ، وتعاديهم " .أ
ومن صحح مذاهب املشركني يكون موالياً هلم فضالً عن أن يكفرهم فهذا كافر بإمجاع املسلمني ألن اإلسالم : هو 

  االستسالم هللا بالتوحيد ، واالنقياد له بالطاعة ، والرباءة من الشرك وأهله . 
  


 

قال الشيخ صاحل الفوزان ـ حفظه اهللا ـ : فيجب على املسلم أن يعتقد كفر الكفار أياً كانوا ، كل من أشرك باهللا ودعا 
وز تصحيح ما غري اهللا بأي نوع من أنواع الشرك األكرب فيجب تكفريه باحلكم عليه بالكفر وال جيوز الشك يف كفره ، وال جي

  هو عليه من الكفر فيقال هذا صاحب دين ، هذا أحسن من الوثنيني فالكفر ملة واحدة .
رج من خي ومل يتبعه فهو كافر مهما كان ، هذه عقيدة جيب على املسلم أن يعتقدها لئال rحمد نقول : من مل يؤمن مب

صحيح مذهبهم ، بأن يصحح ما عليه اليهود أو يصحح اإلسالم وهو ال يدري ، فيخرج من اإلسالم بعدم تكفري الكفار أو ت
 ما عليه النصارى ويقول : هم من أصحاب األديان بل هناك من ينتسب إىل الدعوة ويقول : إخواننا املسيحيون " أ ـ هـ ،

  ] . ٨٣- ٨٢ـ نظر شرح نواقض اإلسالم صا[ 
  

 
  صنفني : ـعلى ذا الناقض أن الكفار فيه  نقول ملخص العمل

ممن مل يكن مسلماً يف  مكفره كاليهود والنصارى والبوذيني وغريهيف أن يكون كافراً أصلياً ال خالف  الصنف األول :
  األصل فهؤالء من مل يكفرهم أو شك يف كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر خارج من ملة اإلسالم بذلك .

وقَالَت الْيهود عزير ابن يف كتابه ، قال تعاىل : "  Uمني : " وذلك ألن اليهود والنصارى كفرهم اهللا قال شيخنا ابن عثي
اللّه أَنى من قَبلُ قَاتلَهم  اللّه وقَالَت النصارى الْمِسيح ابن اللّه ذَلك قَولُهم بِأَفْواههِم يضاهؤونَ قَولَ الَّذين كَفَرواْ

را أُممو ميرم ناب ِسيحالْمو اللّه ونن داباً مبأَر مهانبهرو مهاربذُواْ أَحخفَكُونَ * اتؤي داً الَّ إِلَـهاحواْ إِلَـهاً ودبعيواْ إِالَّ ل
فدل ذلك على أم مشركون ، وبني اهللا تعاىل يف آيات أخرى ما هو صريح  ]٣١-٣٠[التوبة : "  إِالَّ هو سبحانه عما يشرِكُونَ



   
 
 
   

  
  

           


 

  إحتاف األفهام بشرح نواقض اإلسالم

٤٣ 

َّلقَد كَفَر الَّذين قَالُواْ إِنَّ اللّه وقال : "  ]١٧[املائدة : "  لَّقَد كَفَر الَّذين قَآلُواْ إِنَّ اللّه هو الْمِسيح ابن مريميف كفرهم فقال : " 
 ثُ ثَالَثَةفمن أنكر كفر اليهود والنصارى الذين مل يؤمنوا مبحمد  ]٧٣[املائدة : " ثَالr اهللا  بوكذبوه ، فقد كذU وتكذيب ،

  ] . ٤٢نظر فتاوى وأحكام الداخلني يف اإلسالم صــ ا كفر ومن شك يف كفرهم فال شك يف كفره هو " [ اهللا
من اإلسالم وهو يزعم أنه باقٍ على إسالمه ، فهذا على  أن يكون مسلماً يف األصل مث ارتكب ناقضاً خيرجه الصنف الثاين :

  قسمني : ـ 
 rعند أئمة اإلسالم كمن استهزأ بالنيب  إمجاعأن يكون ما ارتكبه ناقضاً من النواقض الصرحية اليت هي حمل  القسم األول :
  ذا ال خيلو من حالني : ـن جيحد شيئاً معلوماً من دين اإلسالم بالضرورة فإن املمتنع من تكفري هأأو سبه أو ك

أن ينكر كون ما وقع فيه هذا املرتكب هلذا الناقض ناقضاً من نواقض اإلسالم فيقول ليس بناقض خمالفاً بذلك  األوىل :احلال 
  عن التكفري حكمه حكم هذا املرتكب هلذا الناقض بعد أن تقام عليه احلجة ويوضح له احلال .فهذا املمتنع إمجاع أئمة الدين 

د ذكر شيخ اإلسالم حكم من مل يكفر املشرك الكافر سواء كان كافراً أصلياً كاليهود والنصارى ، أو من ثبت كفره يقيناً وق
: " من شك يف كفر هؤالء بعد معرفة قوهلم ومعرفة دين اإلسالم فهو كافر كمن يشك يف كفر اليهود فقالكالباطنية مثالً 

  ] . ٢/٣٦٨نظر الفتاوى اوالنصارى واملشركني " [ 
ريب الإال نفراً قليالً ، أو أم فسقوا عامتهم قال : " فهذا  rن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول اهللا موقال أيضاً : ف

أيضاً يف كفره ، ألنه ال مكذب ملا نصه القرآن يف غري موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم ، بل من يشك يف كفر مثل هذا 
   ] . ٥٩٢-٥٩١أنظر الصارم املسلول صـــ فإن كفره متعني " . [ 

كافراً أصلياً : " فإن كان كان وقال الشيخ سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب فيمن ثبت كفره يقيناً وكذلك من 
على كفرهم ، فإن شك بعد ذلك وتردد  rوسنة رسوله اهللا له األدلة من كتاب  ينتكفرهم ببشاكاً يف كفرهم أو جاهالً 

  ] . ٦١اإلميان صـ  ىأوثق عررسالة نظر افإنه كافر بإمجاع العلماء ، على من شك يف كفر الكافر فهو كافر " [ 
أن يكون هذا املمتنع من التكفري مقراً بأن ما وقع فيه هذا املرتكب للناقض ناقضاً من نواقض اإلسالم لكن  احلال الثانية :

يه بعدم انتفاء املوانع وانطباق الشروط ، فهذا ال يكفر إذا امتنع عن تكفريه بسبب مينعه من تكفريه احتمال ورود العذر عل
  ورود العذر .

أو ترك الزكاة أو الصيام ل خالف عند أئمة الدين كترك الصالة حمأن يكون ما ارتكبه من النواقض اليت هي  القسم الثاين :
  فّر أيضاً .مثالً فإن املمتنع عن تكفريه أو املتوقف ال يكأو احلج 

 
هو عليه من خري وإن أشد ما حيرص عليه الشيطان أن يوسوس للعبد  الوسوسة باب من أبواب الشيطان ليفسد على املسلم ما

قال : " يأيت الشيطان أحدكم فيقول : من خلق كذا  r يف عقيدته ولذلك جاء يف الصحيحني من حديث أيب هريرة أن النيب
  ؟ من خلق كذا ؟ حىت يقول : من خلق ربك ؟ فإذا بلغه فليستعذ باهللا ولينته " . 



   
 
 
   

  
  

           


 

  إحتاف األفهام بشرح نواقض اإلسالم

٤٤ 

 ابتليوعلمه ، فالذي  هباختيار وفالوسوسة وحديث النفس ال تعد من الشك ألا حتدث بغري اختيار اإلنسان وأما الشك فه
ب مثالً إذا استعاذ وكره ما خطر يف باله وحدثته به نفسه ووسوس له الشيطان به كان ذلك صريح يف هذا البابالوسوسة 

  اإلميان .
: " فالوسوسة هي ما يهجم على القلب بغري اختيار اإلنسان ، فإذا ) ١٤/١٠٨ (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الفتاوى

  كرهه العبد ونفاه كانت كراهته صريح اإلميان " .
  

 
جاهالً مث كان ن اليهود والنصارى إخواننا يف اإلميان كما يوجد يف بعض القنوات الفضائية فإنه يكفر بذلك ، فإن إمن قال 

ـ ن  صنظر شرح نواقض اإلسالم للفوزاا. [  Uبني له احلق وأصر على ذلك فإنه يكفر أيضاً ، البد له من توبة إىل اهللا 
٩٦ . [  

  

 
  جيب بغض الكفار ومعادام وعدم مواالم حىت ولو كانوا من أقرب الناس إىل املسلم .  أوالً :

آمنوا لَا تتخذُوا عدوي وعدوكُم أَولياء تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودة وقَد كَفَروا  " يا أَيها الَّذينويدل على ذلك : قوله تعاىل : 
وابتغاء مرضاتي هاداً في سبِيلي بِما جاءكُم من الْحق يخرِجونَ الرسولَ وإِياكُم أَن تؤمنوا بِاللَّه ربكُم إِن كُنتم خرجتم جِ

 سواء السبِيلِ " إىل أن قال : " قَد تِسرونَ إِلَيهِم بِالْمودة وأَنا أَعلَم بِما أَخفَيتم وما أَعلَنتم ومن يفْعلْه منكُم فَقَد ضلَّ
عم ينالَّذو يماهري إِبةٌ فنسةٌ حوأُس لَكُم تكَان ا بِكُمنكَفَر اللَّه ونن دونَ مدبعا تممو نكُماء مرا بإِن هِممقَوإِذْ قَالُوا ل ه

 هدحو وا بِاللَّهنمؤى تتداً حاء أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيا بدب٤- ١"[املمتحنة : و[ .  
أَبناءهم أَو قَوماً يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آباءهم أَو  لَا تجِدوقوله تعاىل : " 

هنوحٍ مم بِرهدأَيانَ والْإِمي ي قُلُوبِهِمف بكَت كلَئأُو مهتريشع أَو مهانوادلة : ["  إِخالة واملعادات ا، واآليات يف باب املو ]٢٢ا
  كثرية .

  . ]٢٥٦[البقرة : "  فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللّه فَقَد استمسك بِالْعروة الْوثْقَىومنها كما سبق قوله تعاىل : " 
غوت : أن تعتقد بطالن عبادة غري اهللا ، وتتركها ، وتبغضها ، وسبق قول اإلمام حممد بن عبد الوهاب : " وصفة الكفر بالطا

  وتكفر أهلها ، وتعاديهم "
 على تكفري الكافر أنه إذا مات املشرك والكافر فإن املسلم ال يتوىل جنازته وال يدفن يف مقابر املسلمني ألن ينثانياً : مما ينب

  حيمل جنازته وال يشيعها وال حيضر دفنها . املسلم ال يتوىل جنازة الكافر فال يغسله وال يكفنه وال
ماتواْ " والَ تصلِّ علَى أَحد منهم مات أَبداً والَ تقُم علَى قَبرِه إِنهم كَفَرواْ بِاللّه ورسوله وقوله تعاىل :  ويدل على ذلك :

  ] .٨٤" [التوبة : وهم فَاسقُونَ 
  



   
 
 
   

  
  

           


 

  إحتاف األفهام بشرح نواقض اإلسالم

٤٥ 

  لإلسالم . تهدة املريض من الكفار من أجل دعوجيوز عيا فائدة :
عاد يهودياً  rأن النيب  tما جاء يف صحيح البخاري وسنن أيب داود من حديث أنس بن مالك  -١ويدل على ذلك : 

  شهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا ومات على اإلسالم .ومريضاً ودعاه إىل اإلسالم فأسلم اليهودي 
عاد عمه أبا طالب يف مرض موته وقال : يا  rأن النيب  " سعيد بن املسيب عن أبيهيف الصحيحني من حديث ما جاء  -٢

  عم قل ال إله إال اهللا " ولكنه رغب عن اإلسالم وأىب أن ميوت إال على ملة عبد املطلب .
  

ما . ويدل على ذلك : ما جاء يف الصحيحني املسلم ال يرث الكافر والكافر ال يرث املسلم ، ألن اهللا قطع الصلة بينه ثالثاً :
الكافر وال الكافر املسلم " فالكفر من موانع اإلرث عند أهل املسلم قال : " ال يرث  rمن حديث أسامة بن زيد أن النيب 

  العلم .
  ال جيوز أن يزوج الكافر من مسلمة لئال يفتنها يف دينها ولئال تكون حتت سلطانه .  رابعاً :

  لك :ويدل على ذ
  .  ]٢٢١[البقرة :  " والَ تنكحواْ الْمشرِكَات حتى يؤمن وَألمةٌ مؤمنةٌ خير من مشرِكَة ولَو أَعجبتكُمقوله تعاىل :" - ١ 
  . ]١٠[املمتحنة : "  هن حلٌّ لَّهم ولَا هم يحلُّونَفَإِنْ علمتموهن مؤمنات فَلَا ترجِعوهن إِلَى الْكُفَّارِ لَا قوله تعاىل : "  -٢

  

بشرط أن تكون عفيفة يف عرضها ، ألن الكافرة هنا حتت  ليهودية والنصرانيةله أن يتزوج الكتابية اأما املسلم فيجوز  فائدة :
كافر املسلمة فهذا ال جيوز ألن السلطان ، أما إذا تزوج السيطرة الرجل املسلم فرمبا تسلم على يديه فالسلطان هنا للمسلم 

،  ]١٤١[النساء : "  ولَن يجعلَ اللّه للْكَافرِين علَى الْمؤمنِني سبِيالًيقول : "  Uوالقوامة تكون للكافر على املسلمة واهللا 
  فيجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية بشرط أن تكون عفيفة العرض .

وطَعام الَّذين أُوتواْ الْكتاب حلٌّ لَّكُم وطَعامكُم حلُّ لَّهم والْمحصنات من الْمؤمنات  . " قوله تعاىل ويدل على ذلك :
كُملن قَبم ابتواْ الْكأُوت ينالَّذ نم اتنصحالْمل الكفر ، واحملصنات أي العفيفات ، أما غري الكتابية من مل ]٥[املائدة : "  و

  األخرى كالوثنية واملرتدة وحنوها فال جيوز ألن النص ورد يف الكتابية فقط .
: من األحكام املترتبة على تكفري الكفار وجوب اهلجرة على املسلم من بالدهم ، فاملسلم الذي ال يقدر على إظهار خامساً 

راً بدينهم ، وهذا إذا كان املسلم يقدر على اهلجرة وأصحابه فرا rدينه جيب أن يهاجر إىل بالد املسلمني كما هاجر النيب 
  .ذلك  ألن الذي ال يستطيع اهلجرة معذور يف

  ويدل على ذلك :
  وهؤالء الذين تركوا اهلجرة . ]٩٧[النساء : "  إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْمآلئكَةُ ظَالمي أَنفُِسهِمقوله تعاىل : "  - ١ 



   
 
 
   

  
  

           


 

  إحتاف األفهام بشرح نواقض اإلسالم

٤٦ 

رواْ فيها قَالُواْ فيم كُنتم قَالُواْ كُنا مستضعفني في اَألرضِ قَالْواْ أَلَم تكُن أَرض اللّه واسعةً فَتهاجِمث قال تعاىل عنهم : "  
دان الَ يستطيعونَ حيلَةً والَ يهتدونَ فَأُولَـئك مأْواهم جهنم وساءت مصرياً * إِالَّ الْمستضعفني من الرجالِ والنساء والْوِلْ

  . ]٩٩-٩٧[النساء :  " سبِيالً * فَأُولَـئك عسى اللّه أَن يعفُو عنهم وكَانَ اللّه عفُواً غَفُوراً
أظهر املشركني " قال : " أنا بريء من كل مسلم يقيم بني  rما رواه أبو داود والترمذي من حديث جرير أن النيب  -٢

رسال ونقله عن اإلهذا احلديث معلول أعلّه الترمذي بأن قالوا : يا رسول اهللا لم ؟ قال : " ال تراءى نارمها " والصحيح 
شيخه البخاري ، إال أن هلذا احلديث من الشواهد ما يعتضد ا بل نقل أهل العلم أن له أكثر من عشرين شاهداً منها ما رواه 

قال : " ال يقبل اهللا من مشرك بعدما أسلم عمالً أو يفارق  rحديث ز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النيب النسائي من 
  املشركني إىل املسلمني " وغريها من الشواهد وأيضاً تشهد له اآليات احملكمات يف هذا اجلانب .

  

  م .اءة املشركني والكفار بالسالدمما يترتب على تكفري الكفار عدم ب سادساً :
  ال تبدءوا اليهود والنصارى بالسالم " رواه مسلم . "قال : rحديث أيب هريرة عن النيب  ويدل على ذلك :
دصالس وال يفسح هلم الطريق . رسابعاً : ال يون يف ا  

تم أحدهم يف وا اليهود والنصارى بالسالم فإذا لقيؤقال : " ال تبد rحديث أيب هريرة السابق عن النيب  ويدل على ذلك :
  طريق فاضطروه إىل أضيقه " رواه مسلم .

فال يفسح هلم ويقدمون يف املرور  واالحتراموجه التكرمي على أضيق الطريق النهي عن التوسعة هلم  إىل باالضطرارواملقصود 
   هانة هلم .من جوانب الطريق إ اكما يفسح للمسلم وليس املقصود باحلديث أم مينعون من املرور بل يتركون ليأتو

  عدم متكينهم من دخول احلرم املكي . :ثامناً 
ا يا أَيها الَّذين آمنواْ إِنما الْمشرِكُونَ نجس فَالَ يقْربواْ الْمسجِد الْحرام بعد عامهِم هـذَويدل على ذلك : قوله تعاىل : " 

  . ]٢٨[التوبة :  " م اللّه من فَضله إِن شاء إِنَّ اللّه عليم حكيموإِنْ خفْتم عيلَةً فَسوف يغنِيكُ
أرسل علياً يف موسم احلج أال حيج بعد العام مشرك وال  rأن النيب  tولذلك جاء يف الصحيحني من حديث أيب هريرة 

  يطوف بالبيت عريان .
منبع الرسالة والدعوة فال جيوز أن يبقى العرب  األمر ألن جزيرة جيب أن خيرجوا من جزيرة العرب ويتوىل ذلك ويل تاسعاً :

اإلسالم فال ميكنون من سكىن جزيرة العرب بصفة دائمة ( أما إذا قدموا جزيرة العرب ال على وجه دين فيها دين غري 
ة بإذن اهللا ـ وإمنا املمنوع أن االستقرار ملهمة من املهمات ال حيسنها غريهم فال مانع من ذلك ـ كما سيأيت يف املسألة الثامن

  ميكنوا من االستقرار والتملك يف جزيرة العرب ) .
  ويدل على ذلك :

  قال : " أخرجوا املشركني من جزيرة العرب " متفق عليه . rأن النيب  رضي اهللا عنهماحديث ابن عباس  - ١ 



   
 
 
   

  
  

           


 

  إحتاف األفهام بشرح نواقض اإلسالم

٤٧ 

جزيرة العرب حىت ال أدع إال مسلماً "  قال : " ألخرجن اليهود والنصارى من rحديث عمر بن اخلطاب أن النيب  -٢
  رواه مسلم .

  

الذين دخلوا من الكفار يف جزيرة العرب دخوالً مؤقتاً ملهمة من املهمات ال ميكنون من إظهار شعائرهم وبناء : فائدة 
بل يقصرون كنائسهم يف بالد املسلمني وال يظهرون كفرهم يف بالد املسلمني أيضاً فينصبوا الصليب أو يدقوا الناقوس 

باليهود والنصارى بل كل مشرك كعبدة القبور مثالً ال  اًعبادم وشعائرهم بينهم يف أماكن إقامتهم املؤقتة وهذا ليس خاص
أمر املسلمني هدم هذه األضرحة ألن كل مشرك ال ميكّن  ميكنون من بناء األضرحة أو املساجد على القبور بل جيب على ويل

  ملسلمني . من إظهار شركه يف بالد ا
واهللا تعاىل ذمهم فال جيوز  rألم أعداء اهللا ورسوله : ومما يترتب على تكفري الكافرين عدم الثناء عليهم ومدحهم عاشراً 

  . Uمدحهم بل البد أن نذمهم لكفرهم باهللا 
ألن التشبه م يف الظاهر حترمي التشبه م يف لباسهم وعوائدهم اخلاصة والتشبه م يف عبادام أشد وأفظع  احلادي عشر :

  يدل على حمبتهم يف الباطن فاملسلم البد أن يعتز بدينه وال يتشبه يف الكفار .
نظر شرح ا: " من تشبه بقوم فهو منهم " رواه أمحد وأبو داود وصححه األلباين . [  rقول النيب  ويدل على ذلك :

  . بتصرف يسري وإضافة ] ٨٤نواقض اإلسالم للفوزان صـ 
  

 
هناك أحكام جيوز مزاولتها مع الكفار ألا ليست من املواالة أو احملبة هلم وإمنا هي من األمور املباحة واملنافع املشتركة فمنها 

  مايلي : ـ 
  .جيوز أن نتعامل مع الكفار بالتجارة فنبيع ونشتري معهم  أوالً :

بشرط أال يكون البيع والشراء يف شيء حرام كلحم اخلرتير أو يفضي إىل حمرم كبيعهم السالح يف وقت الفتنة حبيث قد 
والشراء  عيستعملونه ضد املسلمني وال جيوز بيع الصلبان والتماثيل هلم وال بطاقات أعيادهم وما ليس حمرماً فاألصل جواز البي

  معهم . 
  . ]٢٧٥[البقرة : "  وأَحلَّ اللّه الْبيعه تعاىل : " عموم قول ويدل على ذلك :

ليس عند املسلمني من يقوم ا بشرط أال منكنهم من أسرارنا بأعمال جيوز أن نستفيد من خربام ونستأجرهم للقيام  ثانياً :
  وبطانة أمرنا بأن جنعلهم وزراء أو مستشارين .

الطريق يف سفر اهلجرة على استأجر كافراً يدله  rن حديث عائشة أن النيب ما جاء يف صحيح البخاري م ويدل على ذلك :
  فاستأجر عبد اهللا بن أريقط ليدله على الطريق ألنه كان هادياً خريتاً . 



   
 
 
   

  
  

           


 

  إحتاف األفهام بشرح نواقض اإلسالم

٤٨ 

جيوز أن نعقد معهم املعاهدات إذا كان يف ذلك مصلحة للمسلمني أو أن املسلمني ال يستطيعون قتال الكفار فتجوز  ثالثاً :
  م دفعاً لشرهم وضررهم حىت تكون هلم منعة .مصاحلته

  ويدل على ذلك : 
  للمشركني يف صلح احلديبية . rمة ومروان ومصاحلة النيب رما جاء يف صحيح البخاري من حديث املسور خم

كانوا ـ يهود املدينة ، وكتب بينهم وبينه كتاب أمن ، و r: " فصاحل ـ أي النيب ) ٣/١٢٦(قال ابن القيم يف زاد املعاد 
من على أن : " وصاحل قريشاً على وضع احلرب بينه وبينهم عشر سنني ،  ١٤٠ثالث طوائف حول املدينة " وقال صـ 

: " وكذلك صاحل أهل خيرب ملا ظهر  ١٤٣جاءه منهم مسلماً رده إليهم ، ومن جاءهم من عنده ال يردنه إليه " وقال صـ 
  ركام ، ولرسول اهللا الصفراء والبيضاء ، واحللقة وهي السالح .... "عليهم على أن جيليهم منها ، وهلم ما محلت 

  جيوز أن نكافئهم إذا أحسنوا إلينا وليس هذا من باب احملبة بل من باب املكافأة . رابعاً :
لَم يخرِجوكُم من ديارِكُم أَن تبروهم " لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ وقوله تعاىل :  ويدل على ذلك :

نيقِْسطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمقِْسطُوا إِلَيت٨[املمتحنة : "  و[ .  
علَى وهنٍ وفصالُه في  ووصينا الْإِنسانَ بِوالديه حملَته أُمه وهناًفالولد املسلم جيب عليه أن يرب والده الكافر لقوله تعاىل : " 

ع بِه لَك سا لَيبِي م رِكشلى أَن تع اكداهإِن جو * ريصالْم إِلَي كيدالولي ول كُراش نِ أَنياما عمهباحصا ومهعطفَلَا ت لْم
لَا تجِد قَوماً يؤمنونَ بِاللَّه فيربه من غري أن حيبه ألن اهللا قال : "  ] ١٥- ١٤[لقمان : " ي في الدنيا معروفاً واتبِع سبِيلَ من أَناب إِلَ

ماءهنأَب أَو ماءهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادورِ يمِ الْآخوالْيادلة : "  ويف وأيضاً مما يشهد لذلك ما جاء  ]٢٢[ا
 rعندما قدمت عليها أمها وهي مشركة فجاءت رسول اهللا  رضي اهللا عنهم الصحيحني من حديث أمساء بنت أيب بكر

فقالت له : إن أمي جاءت وهي راغبة ـ أي راغبة يف الصلة ـ أفاصلها ؟ قال : نعم ، صلي أمك " [ نفس املرجع السابق 
  مع تصرف يسري وإضافة ] . ٩٣صـ 

  
  
  
  
  
  
  
  



   
 
 
   

  
  

           


 

  إحتاف األفهام بشرح نواقض اإلسالم
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    : لرابعالناقض ا
أكمل من هديه ، أو أن حكم غريه أحسن  rمن اعتقد أن هدي غري النيب  [:  قال اإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا

   ].من حكمه ، وكالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه 
  الشـرح

  

r 
وما ينطق عنِ الْهوى وفعله وتقريره وحي من اهللا تعاىل بواسطة جربيل قال تعاىل : "  rالنيب  جيب أن يعتقد املسلم أن قول

ولذلك السلف رمحهم اهللا ال يقول شيئاً يف التشريع إال ما أوحاه اهللا إليه ،  rفالنيب  ]٤-٣[النجم :  " * إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى
فقد  يخري اهلد r )، وقال الشافعي رمحه اهللا : " السنة وحي يتلى " وهدي نبينا حممد يسمون القرآن والسنة ( الوحيني

كان يقول يف خطبة اجلمعة : " أما بعد ، فإن خري احلديث  rروى مسلم يف صحيحه حديث جابر بن عبد اهللا أن النيب 
  ". rكتاب اهللا ، وخري اهلدي هدي حممد 

سابقة ومها أسهل وأصلح شريعة تقتفى ، فقد روى البخاري يف األدب املفرد كل شريعة  اوالقرآن والسنة وحيان نسخ
وعلقه يف صحيحه بصيغة اجلزم حديث ابن عباس قال : قيل لرسول اهللا : أي األديان أحب إىل اهللا ؟ قال : " احلنيفية 

أكمل هلا الدين فال نقص فيه  ) ومن نعم اهللا عز وجل على أمتنا أن ١/٩٤بن حجر يف الفتح ( االسمحة " وحسنه احلافظ 
الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم فقال جلّ من قائل عليما : "  rوذلك بواسطة حممد 

ومن يبتغِ غَير اِإلسالَمِ ديناً فَلَن : " هذه امللة خسر ولن يقبل منه ما أراد قال تعاىل غري فمن أراد  ]٣[املائدة : " اِإلسالَم ديناً 
رِيناسالْخ نم ةري اآلخف وهو هنلَ مقْبوعليه فال بد أن يعتقد املسلم يف هدي النيب  ]٨٥[آل عمران :  " يr  ما سلف بأن قول

وأكمل  rخري من هدي النيب  rهدي النيب وفعله وتقريره وحي من اهللا تعاىل وأنه خري اهلدي ومن اعتقد أن غري  rالنيب 
  فقد خرج من ملة اإلسالم كما سيأيت .

  

  ].من اعتقد أن هدي غري النيب أكمل من هديه  [:  قال املصنف
 

هو كافر خارج من ملة اإلسالم وهو مراد من اعتقد أن هدي غري الرسول أكمل وأحسن من هدي الرسول وحكمه ف
  املصنف يف هذا الناقض فهو كافر من وجهني : ـ

أفضل وأحسن الطرق ، وأنه  rأنه كذب مبا جاء يف كتاب اهللا وسنة رسوله بأن الدين والطريقة اليت جاء ا الرسول  أوالً :
إِنَّ هـذَا الْقُرآنَ يِهدي للَّتي والشرائع قال تعاىل : " ال يسع أحداً من الناس اخلروج عن هذه الطريقة إىل غريها من الطرق 

] وأيضاً ما رواه مسلم من حديث ٩" [اإلسراء :  هي أَقْوم ويبشر الْمؤمنِني الَّذين يعملُونَ الصالحات أَنَّ لَهم أَجراً كَبِرياً
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إذا خطب يقول : " أما بعد ، فإن خري احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي  r: كان رسول اهللا بن عبد اهللا السابق اجابر 
  " . rحممد 
وتفضيل املخلوق وحكمه على اخلالق وحكمه تعاىل عن ذلك علواً كبريا واهللا سبحانه  Uأن يف ذلك انتقاصاً للخالق  ثانياً :

ويدخل يف هذا الناقض من يزعم أن حكم الرسول  ]٥٠[املائدة : " وقنونَ ومن أَحسن من اللّه حكْماً لِّقَومٍ يوتعاىل يقول : " 
r . ال يصلح هلذا الزمان وتطوره ومستجداته  
أحسن من حكمه وأمت وأمشل ملا حيتاجه الناس من  rقول الشيخ حممد بن إبراهيم : " من اعتقد أن حكم غري الرسول ي

بالنسبة إىل ما استجد من احلوادث اليت نشأت عن تطور الزمان وتغري األحوال ، احلكم بينهم عند التنازع ، إما مطلقاً ، أو 
فال ريب أنه كفر ، لتفضيله أحكام املخلوقني اليت هي حمض زبالة األذهان ، وصرف حنالة األفكار على حكم احلكيم احلميد 

  ] . ١٤نظر رسالة حتكيم القوانني صـ ا" [ 
  

 
مبلغ عن  r، ألن النيب  rإن مما جيب على املسلمني حكاماً وحمكومني أن حيكموا ويتحاكموا مبا أنزل اهللا على رسوله    
  " اللّه إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق لتحكُم بين الناسِ بِما أَراك"  حكم صادر عن اهللا قال تعاىل: r، فحكمه  Uاهللا 

إمنا حيكم حبكم اهللا ومبا أراه اهللا  r، فنبينا حممد  ]٤٩[املائدة"  وأن احكُم بينهم بِما أَنزلَ اهللاوقال تعاىل : "، ] ١٠٥[ النساء
 يف وعلى هذا جيب على املسلمني أن حيكموا ويتحاكموا مبا أنزل اهللاعزوجل ومل يقل مبا رأيت أنت بل قال مبا أراك اهللا ، 

فَإِن تنازعتم في شيٍء فَردوه إِلَى اللّه والرسولِ إِن كُنتم تؤمنونَ بِاللّه كل شيء من أمور دينهم ودنياهم قال تعاىل : " 
فَإِن " ث جاءت يف سياق الشرط وهو قوله:حيالنكرة يف قوله تعاىل : " شيء " ، وتأمل ]٥٩[النساء : "  والْيومِ اآلخرِ

متعازنلعموم أي يف كل شيء تنازعتم فيه .ا"وهذا يفيد ت  
ما قَضيت فَالَ وربك الَ يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم الَ يجِدواْ في أَنفُِسهِم حرجاً موقال تعاىل : " 

نفى اإلميان نفياً مؤكداً بتكرار النفي وبالقسم حيث قال " فَالَ وربك الَ يؤمنونَ "  Uفاهللا  ]٦٥: [النساء " ويسلِّمواْ تسليماً 
فشروط اإلميان ذا الشرط بل البد من الشروط األخرى  ومل يكتفr وذلك حىت يأتوا بالشرط األول وهو حتكيم الرسول 

  هنا ثالثة : ـ
  وصيغة اسم املوصول هنا من صيغ العموم . " ا شجر بينهمفيمr "أن حيكموا رسول اهللا  -١
  أن ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً ، أي ضيقاً فالبد أن تتسع صدورهم ملا قضى وحكم به . -٢
أنزل أن يسلِّموا حلكمه أمت التسليم وهو التسليم املطلق وأكد ذلك باملصدر فقال (تسليماً ) فالبد للمسلم أن حيكم مبا  -٣

  وأن خيشى ضد ذلك وهللا در العالمة ابن القيم حيث قال :  Uاهللا 
  لعلى سبيل العفو والغفران .     إا     ـوب فـواهللا ما خويف الذن
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  حتكيم هذا الوحي والقرآن .    لكنما أخشى انسالخ القلب عن     
  ة املنان .ـال كان ذاك مبن         رجال وخرصها ـورضا بآراء ال

 
U 

رائع السماوية احملرفة شوحتكيم غري ما أنزل اهللا سواء كان من القوانني الوضعية أو ال Uإن اإلعراض عن حكم اهللا 
خمرج من  وهل كفره كفر أكربوالنصرانية كفر أكرب خمرج من ملة اإلسالم ، وأن احلاكم بغري ما أنزل اهللا كافر ،  يةكاليهود

  امللة على اإلطالق ؟
  نقول أن هذه املسألة تنقسم إىل قسمني : ـ

  :هذا الناقض حيث ابتدأ هذا الناقض بقوله يف كفر االعتقاد : وهو كفر خمرج من امللة وهو مراد املصنف  القسم األول :
  ( من اعتقد ) وهذا الكفر وهو كفر االعتقاد له أنواع : ـ

  بغري ما أنزل اهللا حكم اهللا سبحانه وتعاىل ورسوله .أن جيحد احلاكم  األول :
  . Uن يكذب أو ينكر احلاكم أن هذا حكم اهللا أوهذا كفر أكرب خمرج من امللة باتفاق العلماء ك

  . ]١٤[النمل : "  ِسدينوجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْماً وعلُواً فَانظُر كَيف كَانَ عاقبةُ الْمفْقال تعاىل : " 
من أصول أصالً وسواًء كان جحوده  ]٣٣[األنعام : "  فَإِنهم الَ يكَذِّبونك ولَكن الظَّالمني بِآيات اللّه يجحدونَوقال تعاىل : " 

  نه كافر كفراً خيرجه من ملة اإلسالم .قطعياً ، فإ rامع عليه أو أنكر حرفاً مما جاء به رسول اهللا الدين أو فرعاً من فروعه 
  أحسن من حكمه وأمت وأمشل . rأن يعتقد احلاكم بغري ما أنزل اهللا أن حكم غري الرسول  الثاين :

هللا ورسوله وأيضاً  اًفهذا كافر كفراً أكرب خيرجه من ملة اإلسالم بال شك وسبق أن مثل هذا كافر من وجهني : أن فيه تكذيب
  . ]٥٠[املائدة : "  ومن أَحسن من اللّه حكْماً لِّقَومٍ يوقنونَحانه وقد قال اهللا تعاىل : " انتقاص للخالق سب

ومع شديد األسف ظهر يف هذه األزمان من نخر يف قلبه وعقيدته وزين له الشيطان بأن حكم اهللا الذي أنزله على رسوله ال 
تطور الزمان ، وتغري األحوال ففضل أحكام املخلوقني على حكم أحسن  يصلح مع ما استجد من احلوادث اليت نشأت عن

احلاكمني سبحانه وهذا ال ريب يف كفره ومروقه من ملة الدين ، فما من قضية كائنة إال وحكمها يف كتاب اهللا وسنة رسوله 
r . نصاً أو ظاهراً أو استنباطاً أو غري ذلك علم ذلك من علمه وجهله من جهله  

  . Uأن يعتقد احلاكم أن حكم غري اهللا ورسوله مثل حكم اهللا  الثالث :
فهو ال يعتقد أن حكم غري اهللا أحسن من حكم اهللا ، ولكنه يعتقد أنه مثله ، فهذا أيضاً الشك يف كفره كفراً أكرب خيرجه من 

 ]٧٤[النحل : "  تضرِبواْ للّه اَألمثَالَفَالَ ملة اإلسالم ملا يف ذلك من تسوية املخلوق باخلالق جلّ شأنه كيف وقد قال تعاىل : " 
فَالَ تجعلُواْ للّه أَنداداً وأَنتم وقال : "  ]٦٥[مرمي : "  هلْ تعلَم لَه سمياًوقال : "  ]١١[الشورى : "  لَيس كَمثْله شيٌءوقال : " 
  . ]٢٢[البقرة : " تعلَمونَ 
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٥٢ 

  جواز احلكم بغري ما أنزل اهللا سبحانه وتعاىل .أن يعتقد احلاكم  الرابع :
  وهذا هو االستحالل وهو كفر أكرب خمرج من امللة باتفاق العلماء .

  إجياد احملاكم الوضعية اليت مراجعها القانون الوضعي . اخلامس :
ل من أعظم وأظهر الصور كالقانون الفرنسي أو األمريكي أو الربيطاين أو غريها من مذاهب الكفار ، فهو أيضأ كفر أكرب ب

  واألنواع معاندة للشرع ومشاقة هللا ورسوله .
  ما حيكم به بعض رؤساء العشائر و القبائل من البوادي معرضني عن حكم اهللا . السادس :

فيحكمون ما ورثوه من حكايات آبائهم وأجدادهم وعادم اليت يسموا ( سلومهم ) معرضني بذلك عن حكم اهللا تعاىل . 
  بتصرف ] . ١٣ر يف الصورة السابقة رسالة حتكيم القوانني للشيخ حممد بن إبراهيم صـ نظا[ 

  أن حيكم احلاكم بغري ما أنزل اهللا على أنه حكم هللا فيبدل يف دين اهللا .السابع : 
لَهم من الدينِ ما لَم يأْذَن أَم لَهم شركَاء شرعوا وهذا أيضاً كفر أكرب خمرج من ملة اإلسالم بإمجاع العلماء قال تعاىل : " 

 اللَّه فاحلاكم مبثل هذا مجع بني التشريع وزعمه أن هذا من الدين وهذا يسمى تبديالً . ]٢١[الشورى : " بِه  
  

: وهو أن يكون احلاكم بغري ما أنزل اهللا يعتقد أن حكم اهللا ورسوله هو احلق الذي البد من  كفر العمل القسم الثاين :
اعه ، ولكنه حكم بغري ما أنزل اهللا هلوى أو شهوة كرشوة أو انتقام فغري حكم اهللا ووضع حكماً من عنده ، مع اعترافه تبا

هل كفره كفراً على نفسه باخلطأ والعصيان وخمالفة أمر الرمحن وجمانبة اهلدى ، فمثل هذه الصورة مما كثر فيها اخلالف ، 
  أكرب خمرج من امللة أم ال ؟ 

: " وأما القسم الثاين من قسمي كفر احلاكم بغري ما أنزل اهللا  ١٣يخ حممد بن إبراهيم يف رسالة حتكيم القوانني صـ قال الش
ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّهU  " : ، وهو الذي ال خيرج من امللة ، فقد تقدم أثر ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما لقول اهللا 

ليس وقوله أيضاً : "  آلية : " كفر دون كفر "ل tقد مشل ذلك القسم وذلك يف قوله  ]٤٤[املائدة : "  كَافرونَفَأُولَـئك هم الْ
وذلك أن حتمله شهوته وهواه على احلكم يف القضية بغري ما أنزل اهللا مع اعتقاد أن حكم اهللا  بالكفر الذي تذهبون إليه "

إن مل خيرجه كفره عن امللة فإنه معصية عظمى أكرب من هذا وجمانبة اهلدى ، وورسوله هو احلق واعترافه على نفسه باخلطأ 
أكرب الكبائر ، كالزنا وشرب اخلمر والسرقة واليمني الغموس ، وغريها ، فإن معصية مساها اهللا يف كتابه كفراً ، أعظم من 

  معصية مل يسمها كفراً "
: " من حكم بغري ما أنزل اهللا فال  ٧٣- ٧٢أهل السنة وفرق الضالل صـ وقال الشيخ ابن باز رمحه اهللا يف قضية التكفري بني 

  خيرج عن أربعة أمور : ـ 
  من قال : أنا أحكم ذا ـ يعين القانون الوضعي ـ ألنه أفضل من الشريعة اإلسالمية فهو كافر كفراً أكرب . -١
  ذا جائز وبالشريعة جائز ، فهو كافر كفراً أكرب .ومن قال : أنا أحكم ذا ، ألنه مثل الشريعة اإلسالمية ، فاحلكم  -٢
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أحكم ذا ، واحلكم بالشريعة اإلسالمية أفضل ، لكن احلكم بغري ما أنزل اهللا جائز ، فهو كافر كفراً  انأومن قال :  -٣
  أكرب .

م بالشريعة أفضل ، وال جيوز ا أحكم ذا ، وهو يعتقد أن احلكم بغري ما أنزل اهللا ال جيوز ، ويقول : احلكنومن قال : أ -٤
احلكم بغريها ، ولكنه متساهل ، أو يفعل هذا ألمر صادر من حكامه فهو كافر كفراً أصغر ال خيرج من امللة ، ويعترب من 

  أكرب الكبائر "
والذي  القول الثاين من حكم بغري ما أنزل هوى وشهوة مع اعتقاده أن احلكم مبا أنزل اهللا هو احلق وهو أحسنها وأحكمها

جيب أن يصار إليه بأنه كافر كفراً أصغر ال خيرجه من امللة مال إىل هذا القول الشيخ ناصر الدين األلباين وأيضاً شيخنا ابن 
  . ١٢٨عثيمني يف فتاوى العقيدة صـ 

بة هم والصحا yمن خالل ما سبق استدل أصحاب هذا القول بتفسري ترمجان القرآن الصحايب اجلليل ابن عباس  فائدة :
عباس رضي اهللا عنهما إمام يف هذا الباب فقد أخرج خري من يفسر القرآن ألم عاصروا الترتيل واستقوا من النيب الكرمي وابن 

ابن أيب حامت واحلاكم يف ( املستدرك ) والبيهقي يف ( السنن ) واملروزي يف ( تعظيم قدر الصالة ) وابن عبد الرب يف ( التمهيد 
" اللّه فَأُولَـئك هم الْكَافرونَ  ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ) عن هشام بن حجري عن طاووس عن ابن عباس يف قوله تعاىل : " 

قال : " كفر دون كفر " . وهذا األثر ضعيف ألن فيه هشام بن حجري ضعفه أمحد وضعفه ابن معني جداً ، وقال  ]٤٤[املائدة : 
روي يف  ه ماابن عيينة : مل نكن نأخذ عن هشام بن حجري ماال جنده عند غريه ، وذكره العقيلي يف الضعفاء ، إال أنه يسند

معناه موقوفاً على طاووس بسند صحيح كما أخرجه الطرباين يف تفسريه ، وأيضاً روي معناه عن ابن عباس رواه عنه علي 
ة بواسطة من تابن أيب طلحة يف صحيفته عن ابن عباس ، وعلي بن أيب طلحة مل يسمع من ابن عباس ولكن يروي من صحيف

  وسعيد بن جبري .وثق أقوال ابن عباس كمجاهد وعكرمة 
ومحلوا ما رواه ابن جرير يف تفسريه : " وعبد الرزاق يف ( مصنفه ) من حديث معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : سئل 

ه كفر " قال ابن عباس : " هي ب ]٤٤[املائدة :  " ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئك هم الْكَافرونَابن عباس عن قوله : " 
  على الكفر األكرب .محلوا هذا التفسري عن ابن عباس على املعىن األول وهو الكفر األصغر وغريهم محله 

ن حجري ، وتفسري ابن عباس " كفر دون كفر " استدل به ابن تيمية وابن القيم مما بوأثر ابن عباس األول الذي فيه هشام 
، وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية بعد إثبات هذا األثر عن ابن عباس وتالمذته : يدل على أما ال يضعفانه وأنه مقبول عندمها 

ط املكتب اإلسالمي ] وكل واحد من  ٢٤٤" وقد أتبعهم على ذلك أمحد بن حنبل وغريه من أئمة السنة " [ اإلميان صـ 
يف هذه املسألة هل هو كفر أكرب  وشواهد احلديث ومن هنا نشأ اخلالف دالفريقني متسك بفهم ألثر ابن عباس ونظر يف السن
  خمرج من امللة أم أنه كفر أصغر ال خيرج من امللة .

: " فيكفينا أن علماء كشيخ اإلسالم  ٢٥- ٢٤وقال شيخنا ابن عثيمني يف تعليقه على ( فتنة التكفري للشيخ األلباين ) صـ 
ر صحيح ، مث هب أن األمر كما قلتم أنه ال يصح عن ابن ابن تيمية وابن القيم تلقوه بالقبول ، ويتكلمون به وينقلونه ، فاألث
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عباس فلدينا نصوص أخرى تدل على أن الكفر قد يطلق وال يراد به الكفر املخرج عن امللة كما يف اآلية املذكورة ، وكما يف 
  عن امللة بال إشكال " .: " اثنتان يف الناس مها م كفر : الطعن يف النسب ، والنياحة على امليت " وهذه ال خترج  rقوله 

لة احلكم بغري ما أنزل اهللا من املسائل الكربى اليت ابتلي أ: " وهذه املسألة أعين مس ١٣١وقال أيضاً يف فتاوى العقيدة صـ 
 ا حكّام هذا الزمان ، فعلى املرء أن ال يتسرع يف احلكم عليهم مبا ال يستحقونه حىت يتبني له احلق ألن املسألة خطرية ....

عن بينة ،  كما أن على املرء الذي آتاه اهللا العلم أن يبينه هلؤالء احلكام لتقوم احلجة عليهم وتبني احملجة ، فيهلك من هلك
  " .يقوال حيقرن نفسه عن بيانه ، وال يهابن أحداً فيه فإن العزة هللا ولرسوله وللمؤمنني . واهللا ويل التوفوحيي من حي عن بينة،

  


 

[املائدة :  " ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئك هم الْكَافرونَ" قوله تعاىل ::  ١٢٨قال ابن عثيمني يف فتاوى العقيدة صـ 

ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئك هم "،  ]٤٥[املائدة :  "ومن لَّم يحكُم بِما أنزلَ اللّه فَأُولَـئك هم الظَّالمونَ " ، ]٤٤
  فنقول : وهل هذه األوصاف الثالثة تترتل على موصوف واحد ؟ .....  ]٤٧[املائدة :  "الْفَاسقُونَ

لق فهو كافر كفراً خمرج عن خمن مل حيكم مبا أنزل اهللا استخفافاً به أو احتقاراً له أو اعتقاداً أن غريه أصلح منه وأنفع لل -١
  امللة .
ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا وهو مل يستخف به ومل حيتقره ومل يعتقد أن غريه أصلح منه وأنفع للخلق وإمنا حكم بغريه  -٢

لى احملكوم وانتقاماً منه لنفسه أو حنو ذلك ، فهذا ظامل وليس بكافر ، وختتلف مراتب ظلمه حبسب احملكوم به تسلطاً ع
  ووسائل احلكم .

ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا ال استخفافاً حبكم اهللا وال احتقاراً وال اعتقاداً أن غريه أصلح وأنفع للخلق وإمنا حكم بغريه  -٣
شوة أو غريها من عرض الدنيا فهذا فاسق وليس بكافر وختتلف مراتب فسقه حبسب احملكوم مراعاة لرأو  كوم لهحماباة للمح

  به ووسائل احلكم " .
  ) وهذا نص الفتوى : ـ ٧٥٤١( رقم وأجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف فتوى 

  تقبل منه أعماله ؟س : من مل حيكم مبا أنزل اهللا هل هو مسلم أم كافر كفراً أكرب ، و
وقال تعاىل : " ومن لَّم يحكُم بِما  ]٤٤[املائدة : ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئك هم الْكَافرونَ " ج : قال تعاىل : " 

"  م يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئك هم الْفَاسقُونَومن لَّوقال تعاىل : "  ]٤٥[املائدة : "  أنزلَ اللّه فَأُولَـئك هم الظَّالمونَ
لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزاً فهو كفر أكرب ، وظلم أكرب ، وفسق أكرب خيرج من امللة ، أما إن فعل ذلك  ]٤٧[املائدة : 

أصغر ، وفاسقاً فسقاً أصغر ال خيرجه من  آمث يعترب كافراً كفراً من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد حترمي ذلك ، فإنه
  امللة ، كما أوضح ذلك أهل العلم يف تفسري اآليات املذكورة .

  نائب رئيس اللجنة :                         الرئيس :   عضو :                    
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  بد اهللا بازاهللا الغديان               عبد الرزاق عفيفي                 عبد العزيز بن ععبد
 

 
كأن يتحاكم شخص إىل غري ما أنزل اهللا فهذا يسمى حمكوماً بتلك القوانني الطاغوتية الوضعية فهذا كفره متعلق بقبوله لغري 

شريعة من خالل حتاكمه إىل غري ما أنزل اهللا الغري شريعة اهللا ، ورضاه ا ، إضافة إىل ذلك فإن متابعة هذا احملكوم وقبوله ل
تعاىل ، وأيضاً هذا الذي حتاكم إىل غري ما أنزل اهللا قد يكون ممتنعاً عن قبول حكم اهللا وحده ، أو جموزاً للحكم بالطاغوت 

أَلَم تر إِلَى الَّذين ىل : " وقد أمر أن يكفر به ، أو مفضالً حلكم الطاغوت على حكم اهللا تعاىل ، أو مسوياً بينهما ، قال تعا
وت وقَد أُمرواْ أَن يكْفُرواْ بِه يزعمونَ أَنهم آمنواْ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك يرِيدونَ أَن يتحاكَمواْ إِلَى الطَّاغُ

اً * وإِذَا قيلَ لَهم تعالَواْ إِلَى ما أَنزلَ اللّه وإِلَى الرسولِ رأَيت الْمنافقني يصدونَ ويرِيد الشيطَانُ أَن يضلَّهم ضالَالً بعيد
  ] . ٣٣٢نظر نواقض اإلميان القولية والعملية صـ ا[   ]٦١-٦٠[النساء :  " عنك صدوداً

" اتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً من دون اللّه وله تعاىل : هذه املسألة على قولعل كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية يوضح 
مع هانحبس وإِالَّ ه داً الَّ إِلَـهاحواْ إِلَـهاً ودبعيواْ إِالَّ لرا أُممو ميرم ناب ِسيحالْمرِكُونَوش٣١[التوبة : "  ا ي[ .  

  يف معىن هذه اآلية : ـ يقول ابن تيمية
" هؤالء الذين اختذوا أحبارهم ورهبام أرباباً من دون اهللا ، حيث أطاعوهم يف حتليل ما حرم اهللا وحترمي ما أحل اهللا يكونون 

  على وجهني : ـ 
 إتباعا ما أحل اهللا وا أم بدلوا دين اهللا ، فيتبعوم على التبديل ، فيعتقدون حتليل ما حرم اهللا ، وحترميلمأحدمها : أن يع

لرؤسائهم ، مع علمهم أم خالفوا الرسل ، فهذا كفر ، وقد جعله اهللا ورسوله شركاً ـ وإن مل يكونوا يصلون هلم 
ويسجدون هلم ـ فكان من اتبع غريه يف خالف الدين مع علمه أنه خالف الدين ، واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله اهللا 

  .ورسوله مشركاً مثل هؤالء 
والثاين : أن يكون اعتقادهم وإميام بتحرمي احلالل وحتليل احلرام ثابتاً لكنهم أطاعوهم يف معصية اهللا ، كما يفعل املسلم ، ما 

أنه  rيفعله من املعاصي اليت يعتقد أا معاص ، فهؤالء هلم حكم أمثاهلم من أهل الذنوب كما ثبت يف الصحيح عن النيب 
  ] . ٧/٧٠نظر جمموع الفتاوى ا" [ املعروف "  قال : " إمنا الطاعة يف

  ا موجود يف الفتاوى وهو غلط مطبعي والصواب " بتحرمي احلرام وحتليل احلالل "ذ* ك
ينقسم إىل العلماء أو األمراء يف حتليل ما حرم اهللا أو العكس  إتباع: "  ١٣١وقال الشيخ ابن عثيمني يف فتاوى العقيدة صـ 

  ثالثة أقسام : ـ
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له ساخطاً حلكم اهللا ، فهو كافر ألنه كره ما أنزل اهللا ، وكراهة ما  ماًأن يتابعهم يف ذلك راضياً بقوهلم مقد األول : القسم
فكل  بط األعمال إال بالكفرحتوال ] ٩[حممد : "  ذَلك بِأَنهم كَرِهوا ما أَنزلَ اللَّه فَأَحبطَ أَعمالَهمأنزل اهللا كفر لقوله تعاىل : " 

  من كره ما أنزل اهللا فهو كافر . 
أن يتابعهم يف ذلك راضياً حبكم اهللا وعاملاً بأنه أمثل وأصلح للعباد والبالد ، ولكن هلوى يف نفسه تابعهم يف  القسم الثاين :

ه هلوى يف ذلك فهذا ال يكفر ولكنه فاسق . فإن قيل : ملاذا ال يكفر ؟ أجيب : بأنه مل يرفض حكم اهللا ولكنه رضي وخالف
  نفسه فهو كسائر أهل املعاصي .

  م جهالً يظن أن ذلك حكم اهللا فينقسم إىل قسمني : هأن يتابع القسم الثالث :
  أو مقصر فهو آمث ، ألن اهللا أمر بسؤال أهل العلم عند عدم العلم .أن ميكنه معرفة احلق بنفسه فهو مفرط  القسم األول :
ال ميكنه معرفة احلق بنفسه فيتابعهم بغرض التقليد يظن أن هذا هو احلق فال شيء عليه ، أن يكون جاهالً و القسم الثاين :

  ل ما أمر به وكان معذوراً بذلك " عألنه ف
  

  .: " كالذين يفضلون حكم الطواغيت "قول املصنف
  

 
ابن القيم رمحه اهللا بأنه : " ما  هقيل يف تعريف الطاغوت ما ذكرالطاغوت مشتق من الطغيان ، وهو جماوزة احلد ، وأمجع ما 

جتاوز به العبد حده من متبوع ، أو معبود ، أو مطاع " فاملتبوع مثل : الكهان ، والسحرة وعلماء السوء حني يرتلون فوق 
  مرتلتهم اليت جعلها اهللا هلم . واملعبود مثل : األصنام .

 عن طاعة اهللا ، فإذا اختذهم اإلنسان أرباباً ، حيل ما حرم اهللا من أجل حتليلهم له ، وحيرم ما واملطاع مثل : األمراء اخلارجني
  ] . ١/٣٠نظر القول املفيد اأحل اهللا من أجل حترميهم له ، فهؤالء طواغيت ، والفاعل تابع للطاغوت . [ 

مخسة : إبليس لعنه اهللا ، سهم وكثرية ورؤ: " والطواغيت  ١٥قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف األصول الثالثة صـ 
ومن عبد وهو راض ، ومن دعا الناس إىل عبادة نفسه ، ومن ادعى شيئاً من علن الغيب ، ومن حكم بغري ما أنزل اهللا ، 

اغُوت ويؤمن بِاللّه فَقَد استمسك الَ إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد من الْغي فَمن يكْفُر بِالطَّوالدليل قوله تعاىل : " 
يملع يعمس اللّها ولَه امصالَ انف ثْقَىالْو ةور٢٥٦[البقرة : "  بِالْع[ .  

  فمن فضل حكم طاغوت من الطواغيت على حكم اهللا عز وجل ورسوله فقد مرق من ملة اإلسالم .
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  : الناقض اخلامس 
ذَلك  ولو عمل به فقد كفر لقوله تعاىل : " rمن أبغض شيئاً مما جاء به الرسول عبد الوهاب : [  قال اإلمام حممد بن

مالَهمطَ أَعبفَأَح لَ اللَّها أَنزوا مكَرِه مه٩[حممد :  " بِأَن[ . [  
  رحـالش

  

 
د كفر باهللا تعاىل وهو نوع من أنواع النفاق اإلعتقادي األكرب الذي خيرج صاحبه فق rأن من أبغض شيئاً مما جاء به النيب 

من ملة اإلسالم ، وصاحبه يف الدرك األسفل من النار ، ووجه تكفريه أنه بكرهه ملا شرع اهللا وأنزله على عباده انتقاص ملا 
  ، النجاة واهلدىالسعادة و فيهشرعه اهللا وكلف به عباده ، واعتقاد أن ما شرعه اهللا ليس 
،  ]٩[حممد : " ذَلك بِأَنهم كَرِهوا ما أَنزلَ اللَّه فَأَحبطَ أَعمالَهم وبغض وكراهية احلق من صفات الكافرين ، قال تعاىل : " 

اهللا فعمله  أحبط أعماهلم ، وجعلها هباًء منثوراً بسبب كراهيتهم ما أنزل اهللا على رسوله ، وكل من كره ما أنزل Uفاهللا 
وقال  ]٢٨[حممد : "  ذَلك بِأَنهم اتبعوا ما أَسخطَ اللَّه وكَرِهوا رِضوانه فَأَحبطَ أَعمالَهمحابط وإن عمل مبا كره قال تعاىل : " 

وقد  ]٧٠[املؤمنون : "  رهم للْحق كَارِهونَبلْ جاءهم بِالْحق وأَكْثَتعاىل مبينا أن كره ما أنزل اهللا من صفات الكفار الظاهرة : " 
 ]٥٤[التوبة : "  والَ يأْتونَ الصالَةَ إِالَّ وهم كُسالَى والَ ينفقُونَ إِالَّ وهم كَارِهونَوصف اهللا املنافقني ذه الصفة فقال تعاىل : " 

فَرِح الْمخلَّفُونَ بِمقْعدهم خالَف رسولِ اللّه وكَرِهواْ : " . ووصف كرههم للجهاد بسبب ما يف قلوم من النفاق فقال 
بِيلِ اللّهي سف أَنفُِسهِمو هِمالوواْ بِأَمداهجه الشيخ حممد بن عبد الوهاب من أنواع النفاق  ]٨١[التوبة :  " أَن يوقد عد ،

،  r ، أو تكذيب بعض ما جاء به الرسولrستة أنواع : تكذيب الرسول فأما النفاق االعتقادي فهو االعتقادي فقال : " 
، أو الكراهية بانتصار دين r، أو املسرة باخنفاض دين الرسول  r ، أو بغض ما جاء به الرسول r أو بغض الرسول

وحنوه لشيخ  ١/١٠نظر جمموعة التوحيد ا، فهذه األنواع الستة صاحبها من أهل الدرك األسفل من النار " [  r الرسول
  ] . ٢٨/٤٣٤اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى 

  

 
ما يقوله كثري من الكتاب امللحدين وغريهم من منافقي هذا الزمان من العلمانيني والليرباليني ومن اغتر بأقواهلم وكتابام 

لدين بسبب تلك الرضاعة الفاسدة من ألبان الغرب وأفكارهم وكيدهم وبذهلم املسمومة واملوسومة باخلبث والكيد هلذا ا
الغايل والنفيس هلدم هذا الدين فأصبحوا ينعقون بأقوال ومقاالت دسيسة ورمبا تكون ظاهرة تبني وتوضح لكل عاقل لبيب 

  ثال ال على سبيل احلصر ما يلي : "  كرههم هلذا الدين فمن ذلك على سبيل امل
املرأة على نصف دية الرجل ، أو كرههم أن تكون شهادة امرأتني بشهادة رجل واحد ، فهم ذا  ألن تكون دية* كرههم 

كما يف الصحيحني من حديث أيب سعيد اخلدري : " ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب  rمبغضون لقول النيب 
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صرفه عن ظاهره مما يبني يعقل والواقع خيالفه أو الأن الرجل احلازم من إحداكن " فتراهم يطعنون يف هذا احلديث حبجة 
القائل أيضاً يف حديث ابن عمر عند مسلم " أما نقصان العقل فشهادة امرأتني تعدل شهادة رجل  rبغضهم ملا جاء به النيب 

  فهذا نقصان العقل " ومن أمثلة ذلك أيضاً :
  سائل وهم بذلك حياربون اهللا ورسوله .كراهتهم لتعدد الزوجات وحماربتهم لذلك احلكم بشىت الو* 

وحنو ذلك فهذه األمثلة وغريها من  اًدود كحد السرقة وجلد شارب اخلمر وقتل القاتل عمداحل* كراهتهم ملا أنزل اهللا من 
والَّذين كَفَروا " األمثلة اليت تبني كره املتفوهني ا ملا أنزل اهللا كفراً أكرب خمرج من ملة اإلسالم وحمبط لألعمال قال تعاىل : 

مالَهمطَ أَعبفَأَح لَ اللَّها أَنزوا مكَرِه مهبِأَن كذَل * مالَهملَّ أَعأَضو مساً لَّهعم  ]٩- ٨[حممد : "  فَتفسماهم اهللا كفاراً والسبب أ
مبثل هذه األمثلة وغريها جترأ كثري ممن ينتسب كرهوا ما أنزل اهللا والنتيجة أحبط أعماهلم ، نسأل اهللا السالمة والعافية ، 

يه تلميحاً أو تصرحياً بالكراهية هلا حبجة خمالفتها للواقع والعقل أو أا تصلح يف نبلإلسالم على كثري من أحكام اهللا وهدي 
   .وا من ملة اإلسالمحىت خرج زمان مضى دون هذا الزمان ، أو غريها من احلجج الشيطانية اليت زين هلم الشيطان ا أعماهلم

  

 
وذلك أن من كره ما أنزل اهللا قد أخلّ ببعض شروط ال إله إال اهللا وهذا من نواقض اإلسالم وكرهه ملا أنزل اهللا إخالل 

  بشروط ال إله إال اهللا من وجهني : ـ
  ، واحملبة من شروط ال إله إال اهللا . r، وحمبة أوامره ، وأوامر رسول اهللا Uبشرط احملبة والتعظيم هللا  إخالالً أن فيه األول :

أن فيه تركاً للقبول واالنقياد والتسليم ، ألن ذلك من شروط ال إله إال اهللا ولذلك كفّر العلماء من اتصف ذه  الثاين : 
: " ألنه يعترف هللا ورسوله بكل ما أخرب به ويصدق به املؤمنون ، لكنه يكره ذلك الصفة ، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

لتزمه ، وأبغض هذا احلق وأنفر عنه ، ...... تهاه ، ويقول : ال أقر بذلك وال أويبغضه ويسخطه لعدم موافقته ملراده ، ومش
 ٥٢٢نظر الصارم املسلول صـ ا[ هذا النوع "ثل مقرآن مملوء من تكفري وتكفري هذا معلوم باالضطرار من دين اإلسالم ، وال

. [  
  

 
هناك صور من الكره حتصل بني الناس يف بعض األحوال ليست من الكره ملا أنزل اهللا وإمنا هي من الكره الطبيعي ( الفطري 

والصواب الذي البد أن يتبع فهو كره ال يقع على ذات التشريع وإمنا هو كره لسبب أن ما شرع اهللا هو احلق  ه) مع اعتقاد
  آخر من األسباب فمن صور ذلك ما يلي : ـ

عليها زوجها مع أن التعدد جاء به الشرع إال أن كره الزوجة هنا مل يقع على ذات التشريع ، واحلكم  د* كره الزوجة أن يعد
ن ذلك وهو أا تكره أن تكون معها ضرة أخرى وقسيمة تشاركها يف حياة عسبب خارج العام يف اإلسالم وإمنا كرهها ل

  زوجها .
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كره املتوضئ الوضوء يف اليوم البارد ، فهو مل يكره ذات التشريع وإمنا كره الوضوء لسبب آخر وهو  صورة أخرى :* 
" أال أدلكم على ما ميحوا اهللا به اخلطايا ويرفع قال :  rوجود املشقة ، ولذلك جاء يف حديث أيب هريرة عند مسلم أن النيب 

  به الدرجات " وفيه " إسباغ الوضوء على املكاره " .
صورة أخرى : كراهة املقاتل للقتال ليست كراهة لذات التشريع وإمنا لسبب آخر وهو ما جبلت عليه النفس من حب الدنيا 

كُتب علَيكُم الْقتالُ وهو كُره ، ولذلك قال تعاىل : "  يكره أمر اهللا سالم فهو ململوت مع إقراره بفضل القتال يف اإلوكراهية ا
قال القرطيب : إمنا كان اجلهاد كرهاً ألن فيه إخراج املال ومفارقة الوطن واألهل ، والتعرض باجلسد  ]٢١٦لَّكُم " [البقرة : 

نظر تفسري اذلك ال أم كرهوا فرض اهللا تعاىل " [ للشجاج واجلراح وقطع األطراف وذهاب النفس فكانت كراهيتهم ل
  ] . ٣/٣٩القرطيب 

من وقع يف شيء من املعاصي وهو مقر بذنبه ال يلزم من ارتكابه للحرام بغضه للتحرمي ، وال من ترك  صورة أخرى :* 
شياء هو كسائر العصاة وال هذه األ ةالواجب بغض إجيابه ، فمثالً شارب اخلمر أو مقترف الزنا وآكل الربا مع اعتقاده حرم

يلزم من فعله للمحرم أنه أبغض حترميه أو ترك الواجب أنه يبغض إجيابه ، فمن اخلطأ أن جتد من الناس من يقول هلم : لوال 
  أنكم تبغضون ما جاء به حممد ملا فعلتم هذه املنكرات .

واألدلة كثرية اليت تدل على أن ه يف النار ، ومن ألزمه بذلك فقد سلك مسلك اخلوارج يف تكفري مرتكب الكبرية وختليد
عن عمر بن  ومن ذلك ما جاء يف صحيح البخاريمرتكب الكبرية باقٍ على إسالمه ال يلزم من ارتكابه بغضه للتشريع 

 rوكان النيب  rمحاراً وكان يضحك رسول اهللا عبداهللا وكان يلقب كان امسه  rأن رجالً على عهد النيب  t اخلطاب
: " ال تلعنوه فو  rبه يوماً فجلد فقال رجل من القوم : اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النيب  يف الشراب فأيت قد جلده

  اهللا ما علمت إال أنه حيب اهللا ورسوله " .
  منع من لعنه فضالً عن إلزامه بكره وبغض حترمي اخلمر . rفالنيب 

، فمثالً عندما تبني ألحد  rر باملعروف ال يدل على بغض ما جاء به النيب عدم قبول إنكار املنكر أو األم صورة أخرى :* 
 rمن الناس منكراً من املنكرات فريفض قبوله أو تأمر باملعروف فريفض قبوله فهذا ال يدل على أنه مبغض ملا جاء به النيب 

ر باملعروف والنهي عن املنكر بدليل فهو مل يرفض احلق الذي جئت به ألنه حق وإمنا رفضه لسوء تصرفك وطريقتك يف األم
  أنه لو جاءه شخص آخر وبين له نفس املنكر لقبل وانقاد له حلسن تصرفه .

واملقصود من هذه الصور إيضاح الفرق بني الكره الطبيعي ( الفطري ) وبني الكره املخرج من امللة ، فأما الكره الطبيعي فمن 
م أن الشريعة جاءت به أم ال فكرهه مل يقع على ذات التشريع وإمنا لسبب من عالمته أن الكره موجود يف األصل سواًء عل

  األسباب كاملشقة يف إسباغ الوضوء يف املاء البارد ، أو كراهة املرأة أن تكون هلا ضرة وغريها من الصور كما سبق .
أن اهللا أمر به فكرهه إمنا هو لذات الشرع ال يكون إال بعد العلم أنه من الشرع و هوأما الكره املخرج من امللة فمن عالمته أن

وألن اهللا أمر به .
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  : الناقض السادس
، أو ثوابه ، أو عقابه ؛ كفر ،  rمن استهزأ بشيء من دين الرسول قال اإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا : [ 

خا نا كُنمإِن قُولُنلَي مهأَلْتن سلَئزِئُونَ * الَ والدليل قوله تعاىل : " وهتست مكُنت هولسرو هاتآيو قُلْ أَبِاللّه بلْعنو وض
 " انِكُمإِمي دعم بتكَفَر واْ قَدرذتع٦٦- ٦٥[التوبة : ت[ [.  

  رحـالش
  

 
شيء من الدين لوالسخرية منه ، أو انتقاص  rالسخرية منه ، أو انتقاص الرسول هو انتقاص الرب جل وعال و االستهزاء :

  والسخرية منه ، واملستهزئ مبا سبق كافر بداللة الكتاب والسنة واإلمجاع .
  أوالً : األدلة من الكتاب :

يؤذُونَ النبِي ويِقُولُونَ هو أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ " ومنهم الَّذين ) : منها قوله تعاىل :  ٢/٨٥قال ابن تيمية يف الصارم املسلول (  -١
سذُونَ رؤي ينالَّذو نكُمواْ منآم ينةٌ لِّلَّذمحرو نِنيمؤلْمل نمؤيو بِاللّه نمؤي رٍ لَّكُميواْ خلَمعي أَلَم * يمأَل ذَابع ملَه ولَ اللّه

حمادة هللا ورسوله ؛ ألن ذكر اإليذاء  rفعلم أن إيذاء رسول اهللا  ]٦٣-٦٢[التوبة : " فإنَّ لَه نار جهنم دد اللّه ورسولَهأَنه من يحا
نه ليس إ، فيجب أن يكون داخالً فيه ، ولوال ذلك مل يكن الكالم مؤتلفاً إذا أمكن أن يقال : هو الذي اقتضى ذكر احملادة 

ه ) وبني ؤك على أن اإليذاء واحملادة كفر ألنه أخرب أنه له نار جهنم خالداً فيها ، ومل يقل ( هي جزامبحاد ، ودل ذل
كافراً عدواً هللا ورسوله ، حمارباً هللا ورسوله " وأيضاً ذه اآلية استدل  rفيكون املؤذي لرسول اهللا فرق .....  نيكالمال

  ) . ٩٤القاضي عياض يف كتابه الشفا ( صـ 
يحذَر الْمنافقُونَ أَن تنزلَ علَيهِم سورةٌ تنبئُهم بِما في ) : " قول سبحانه : "  ٢/٧٠ل ابن تيمية يف الصارم املسلول ( قا -٢

ا كُنا نخوض ونلْعب قُلْ أَبِاللّه وآياته ) ولَئن سأَلْتهم لَيقُولُن إِنم٦٤قُلُوبِهِم قُلِ استهزِئُواْ إِنَّ اللّه مخرِج ما تحذَرونَ (
نواْ ) الَ تعتذرواْ قَد كَفَرتم بعد إِميانِكُم إِن نعف عن طَآئفَة منكُم نعذِّب طَآئفَةً بِأَنهم كَا٦٥ورسوله كُنتم تستهزِئُونَ (

) نيرِمجن االستهزاء باهللا وبآياته وبرسوله كفر ، فالسبب املقصود بطريق األوىل ، وقد دلت هذه " وهذا نص يف أ )٦٦م
جاداً أو هازالً فقد كفر " وأيضاً ذه اآلية استدل القاضي عياض يف كتابه الشفا  rرسول اهللا  صاآلية على أن كل من تنق

  ) . ٩٤٧( صـ 
  ثانياً : ومن السنة .

فتغيض على رجل ،  رضي اهللا عنهالنسائي من حديث أيب برزة قال : " كنت عند أيب بكر ما رواه أمحد وأبو داود و -١
، فقال  فاشتد عليه ، فقلت تأذن يل يا خليفة رسول اهللا أضرب عنقه قال : فأذهبت كلميت غضبه ، فقام فدخل ، فأرسل إيل
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و أمرتك ؟ قلت : نعم ؟ قال : ال واهللا ما كانت : ما الذي قلت آنفاً ؟ قلت : ائذن يل أضرب عنقه . قال : أكنت فاعالً ول
  " . rلبشر بعد رسول اهللا 

) : " رواه أبو داود يف سننه بإسناد صحيح عن عبد اهللا  ١/١٩٢(  rقال ابن تيمية يف الصارم املسلول على شامت الرسول 
  بن مطرف عن أيب برزة ".

ي أبو حممد بن نصر : ومل خيالف عليه أحد ، فاستدل ــ : " قال القاض٢/٩٥٤وقال القاضي عياض يف ( الشفا ) صـ
  أغضبه أو آذاه أو سبه " .مابكل  rاألئمة ذا احلديث على قتل من أغضب النيب 

ما رواه ابن جرير وغريه من حديث زيد بن أسلم عن عبد اهللا بن عمر قال : قال رجل يف غزوة تبوك يف جملس : ما  -٢
بطوناً وال أكذب ألسناً ، وال أجنب عند اللقاء ، فقال رجل يف املسجد : كذبت ولكنك هؤالء ، أرغب  قرائنارأيت مثل 

منافق ألخربن رسول اهللا فبلغ ذلك رسول اهللا ونزل القرآن فقال عبد اهللا بن عمر : أنا رأيته متعلقاً . حبقب ناقة رسول اهللا 
قُلْ أَبِاللّه وآياته ورسوله كُنتم يقول : "  rورسول اهللا تنكبه احلجارة وهو يقول : يا رسول اهللا إمنا كنا خنوض ونلعب ، 

انِكُمإِمي دعم بتكَفَر واْ قَدرذتعزِئُونَ * الَ تهتس٦٦-٦٥[التوبة : "  ت[ .  
 الَفقال اهللا تعاىل هلم : "  " نما كُنا نخوض ونلْعبإ" ِبكفرهم ، وقطع بعدم عذرهم مع قوهلم معتذرين  Uفقد حكم اهللا 

انِكُمإِمي دعم بتكَفَر واْ قَدرذتعت . "  
  اإلمجاع .:ثالثاً 

أو عابه أو أحلق  rـ : " اعلم ـ وفقنا اهللا وإياك ـ أن مجيع من سب النيب ١/٩٣٢قال القاضي عياض يف ( الشفاء ) صـ
له ، أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق السب له أو اإلزراء عليه به نقصاً يف نفسه أو نسبه أو دينه ، أو خصلة من خصا

ري لشأنه أو الغض منه ، والعيب له ، فهو ساب له ، واحلكم فيه حكم الساب يقتل كما نبينه ، وال نستثين فصالً صغ، أو الت
مضرة له ،  ه أو دعا عليه ، أو متىنمن فصول هذا الباب على املقصد ، وال منتري فيه تصرحياً كان أو تلوحياً . وكذلك من لعن

يزة بسخف من الكالم وهجر ، ومنكر من القول عزأو نسب إليه ما ال يليق مبنصبه على طريق الذم ، أو عبث يف جهته ال
  وزور ، أو عيره بشيء مما جرى من البالء واحملنة عليه ، أو غمصه ببعض العوارض البشرية اجلائزة واملعهودة لديه .

إمجاع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان اهللا عليهم إىل وهلم جراً .... وال نعلم خالفاً يف  وهذا كله
  وتكفريه " . هعلماء األمصار وسلف األمة ، وقد ذكر غري واحد اإلمجاع على قتلبني استباحة دمه 

" إِنَّ الَّذين يؤذُونَ  تعاىل : مني وسابه ، قال اهللا: " وأمجعت األمة على قتل منتقصه من املسل األول يف الد ٩٢٦وقال ص
  . ]٥٧[األحزاب : "  اللَّه ورسولَه لَعنهم اللَّه في الدنيا والْآخرة وأَعد لَهم عذَاباً مهِيناً

ئمة األعالم : أمجع املسلمون على أن أحد األ ه: " وقال اإلمام إسحاق بن راهوي ٢/١٥وقال ابن تيمية يف الصارم املسلول 
، أنه كافر بذلك وإن كان  U، أو قتل نبياً من أنبياء اهللا  Uأو دفع شيئاً مما أنزل اهللا  rمن سب اهللا ، أو سب رسوله 
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هب مقراً بكل ما أنزل اهللا ـ مث قال ـ وحترير القول فيها : أن الساب إن كان مسلماً فإنه يكفر ويقتل بغري خالف وهو مذ
  األئمة األربعة وغريهم " .

من الدين فقد نقوالت أهل العلم إلمجاع األمة تدل على أن من استهزئ باهللا أو برسوله أو بشيء من هذه األدلة وغريها 
  كفر وخرج عن ملة اإلسالم وإن كان املستهزئ مازحاً أو هازالً أو زعم أنه مل يقصد بقوله حقيقة ما قال .

) : " دل على أم مل يكونوا عند  ٧/٢٧٣" يف جمموع الفتاوى (  أكَفَرتم بعد إِميانِكُمله تعاىل : " قال ابن تيمية عند قو
أنفسهم قد أتوا كفراً ، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر ، فبني أن االستهزاء باهللا ورسوله يكفر به صاحبه بعد إميانه ، فدل على 

احملرم الذي عرفوا أنه حمرم ولكن مل يظنوه كفراً وكان كفراً كفروا به ، فإم مل أنه كان عندهم إميان ضعيف ، ففعلوا هذا 
  يعتقدوا جوازه " .

  

 
  النوع األول : االستهزاء الصريح .

ال أكذب ألسناً ، وال أجنب عند ومن أمثلته ما نزلت فيه اآلية ، وهو قوهلم : " ما رأينا مثل قرائنا هؤالء أرغب بطوناً ، و
  اللقاء " أو حنو ذلك من األقوال الصرحية من أقوال املستهزئني كقول بعضهم : دينكم هذا دين خامس ، أو دين أخرق .

  النوع الثاين : االستهزاء غري الصريح .
اليد استهزاًء أو مد الشفة أو إخراج وهو النوع الذي قد يكثر رواده من حيث ال يشعرون ، وأمثلته : الرمز بالعني أو الغمز ب

  أو عند األمر باملعروف والنهي عن املنكر أو عند شعائر اهللا . r اللسان عند تالوة القرآن أو سنة النيب
والفرق بني االستهزاء الصريح وغري الصريح ( احملتمل ) هو أن الصريح يكون كالماً كفرياً أكرب مباشرة ، خبالف احملتمل فإنه 

د االحتمال الكفري صار كالمه أو فعله كفراً أكرب وإال مل يكن كفرياً ، والضابط يف معرفة السب اللغة والشرع فإن إن أرا
  مل يكن فاملرجع فيه عرف الناس .
: " وإذا مل يكن للسب حد معروف يف اللغة وال يف الشرع فاملرجع فيه إىل ) ٣/١٠٠٩ (قال ابن تيمية يف الصارم املسلول

  فال " . ال فهو الذي جيب أن يرتل عليه كالم الصحابة والعلماء ، وما r، فما كان يف العرف سباً للنيب  عرف الناس
 

ي بعثَ اللَّه رسوالً * إِن كَاد لَيضلُّنا عن آلهتنا " وإِذَا رأَوك إِن يتخذُونك إِلَّا هزواً أَهذَا الَّذقال اهللا تعاىل عن الكفار : 
  . ]٤٢- ٤١[الفرقان : "  لَولَا أَن صبرنا علَيها وسوف يعلَمونَ حني يرونَ الْعذَاب من أَضلُّ سبِيالً

) وإِذَا مرواْ بِهِم ٢٩جرموا كَانواْ من الَّذين آمنوا يضحكُونَ (إِنَّ الَّذين أَوأيضاً من عالمات املنافقني اخلاصة قال تعاىل : " 
) وما أُرسلُوا ٣٢) وإِذَا رأَوهم قَالُوا إِنَّ هؤلَاء لَضالُّونَ (٣١) وإِذَا انقَلَبواْ إِلَى أَهلهِم انقَلَبواْ فَكهِني (٣٠يتغامزونَ (
ح هِملَيع) نيظ[ املطففني ]"  )٣٣اف .  
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سخرونَ منهم " الَّذين يلْمزونَ الْمطَّوعني من الْمؤمنِني في الصدقَات والَّذين الَ يجِدونَ إِالَّ جهدهم فَيأيضاً : عنهم وقال 
يمأَل ذَابع ملَهو مهنم اللّه رخ٧٩[التوبة : "  س[ .  

  

r 
سواًء كان هذا الساب مسلماً يف األصل أو كان ذمياً فإنه جيب قتله ، فاملسلم خرج من دائرة اإلسالم بذلك والذمي انتقض 

  عهده بذلك .
  :ومن األدلة على ذلك 

١- تش حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما أن أعمى كانت له أم م النيب وتقع فيه ، فينهاها فال تنتهي ، ويزجرها فال تولد
ول فوضعه يف بطنها واتكأ عليها فقتلها ، فلما غوتشتمه ، فأخذ امل rما كانت ذات ليلة جعلت تقع يف النيب لترتجر ، ف

م " قال : فقام األعمى يتخطى ، فجمع الناس فقال : " أنشد رجالً فعل ما فعل يل عليه حق إال قا rأصبح ذكر ذلك للنيب 
فقال : يا رسول اهللا أنا صاحبها ، كانت تشتمك وتقع فيك فأاها فال  rالناس وهو يتدلدل ، حىت قعد بني يدي النيب 

منها ابنان مثلُ اللؤلؤتني . وكانت يب رفيقة ، فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع  تنتهي وأزجرها فال ترتجر ، ويل
: " أال اشهدوا أن دمها هدر " رواه أبو داود  rفوضعته يف بطنها واتكأت عليه حىت قتلتها فقال النيب  املغول فيك ، فأخذت

  والنسائي .
مل عليه الرجل ، ت[ املغول : سيف رقيق له قفاً يكون غمده كالسوط ، واملشمل : هو السيف القصري ، مسي بذلك ألنه يش

  أي يغطيه بثوبه ] .
عن الدين ، وهذا دليل على أنه  دارتدا rيقتل ، وذلك أن السب منها لرسول اهللا  rيه بيان أن ساب النيب قال اخلطايب : ف

اعتقد أا مسلمة ، وليس يف احلديث دليل على ذلك ، بل الظاهر أا كانت كافرة ، وكان العهد هلا مبلك املسلم إياها ؛ 
الذمة ، وهم أشد يف ذلك من املعاهدين ...... ولو كانت مرتدة منتقلة  فإن رقيق املسلمني ممن جيوز استرقاقه هلم حكم أهل

إىل غري اإلسالم مل يقرها سيدها على ذلك أياماً طويلة ، ومل يكتف مبجرد يها عن السب ، بل يطلب منها جتديد اإلسالم ، 
  ال سيما إن كان يطؤها فإن وطء املرتدة ال جيوز " .

: " من لكعب بن األشرف ، فإنه قد آذى اهللا ورسوله ؟ " فقام حممد  rل : قال رسول اهللا حديث جابر بن عبد اهللا قا -٢
  احلديث متفق عليه ." rـ يف احلديث أنه قتله هو ومن معه نصرة للنيب بن مسلمة فقال : أنا يا رسول اهللا 

ـ أحدمها : أنه كان معاهداً مهادناً  واالستدالل بقتل كعب بن األشرف من وجهني :قال ابن تيمية يف الصارم املسلول : " 
  ، وهذا ال خالف فيه بني أهل العلم باملغازي والسري ، وهو عندهم من العلم العام الذي يستغىن فيه عن نقل اخلاصة "

ضاً ، فإنه ينتقض عهده بعد سبه وال ذمة له أي داًفإنه يقتل ولو كان ذمياً ومعاه rفهذان احلديثان دالّ على أن من سب النيب 
  واملسلم أيضاً يقتل من باب األوىل ، ويدل عليه .
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فتغيض على رجل ، فاشتد عليه ، فقلت  tما رواه أبو داود والنسائي وأمحد عن أيب برزة قال : " كنت عند أيب بكر  -٣
ما الذي قلت أضرب عنقه قال : فأذهبت كلميت غضبه . فقام فدخل ، فأرسل إيل ، فقال : : تأذن يل يا خليفة رسول اهللا 

آنفاً ؟ قلت : ائذن يل أضرب عنقه . قال : أكنت فاعالً ولو أمرتك ؟ قلت : نعم . قال : ال واهللا ما كانت لبشر بعد رسول 
  " . rاهللا 

: أحدمها : أنه يطاع يف كل  rصيصتني لرسول اهللا خ: " فقد تضمن احلديث  ١/١٩٢قال ابن تيمية يف الصارم املسلول 
  من أمر بقتله .

  والثانية : أن له قتل من شتمه وأغلظ له " .
  وكذلك من سب اهللا وسب دينه فهو كافر البد من قتله .

أحد األئمة األعالم : أمجع املسلمون على أن  ه: " وقال اإلمام إسحاق بن راهوي) ٢/١٥ (قال ابن تيمية يف الصارم املسلول
، أنه كافر بذلك وإن  Uهللا عز وجل ، أو قتل نبياً من أنبياء اهللا أو دفع شيئاً مما أنزل ا rمن سب اهللا ، أو سب رسوله 

بكل ما أنزل اهللا ـ مث قال ـ وحترير القول فيها : أن الساب إن كان مسلماً فإنه يكفر ويقتل بغري خالف ، وهو كان مقراً 
وغريه ، وإن كان  هق بن راهويمذهب األئمة األربعة وغريهم ، وقد تقدم ممن حكى اإلمجاع على ذلك من األئمة مثل إسحا

ذمياً ، فإنه يقتل أيضاً يف مذهب مالك وأهل املدينة وسيأيت حكاية ألفاظهم ، وهو مذهب أمحد وفقهاء احلديث وقد نص 
  أمحد على ذلك يف مواضع متعددة " 

سوله ، ووجوب قتله : " والداللة على انتقاض عهد الذمي بسب اهللا أو كتابه أو دينه أو ر) ٢/٣٢ (وقال يف موضع آخر
  . وقتل املسلم إذا أتى ذلك : الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة والتابعني واالعتبار "

  

 *اهللا تعاىل ومن سب رسوله  مسألة قبول توبة من سبr وهل يقتل بعد توبة ؟  
املسلول على شامت الرسول من املسائل اليت جرى فيها اخلالف وبسط القول فيها شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه الصارم 

  ) . ٣/١٠١٧،  ٣/٦٤٥،  ٣/٦١٣،  ٣/٥٧٥،  ٣/٥٦٣انظر يف نفس الكتاب املواضيع التالية : ( 
تقبل توبته وجيب قتله ، خبالف من سب اهللا  r) : " إال أن ساب الرسول  ٣/٣١وقال شيخنا ابن عثيمني يف القول املفيد ( 

بل ألن اهللا أخربنا بعفوه عن حقه إذا تاب العبد إليه بأنه  rق اهللا دون حق الرسول ، فإا تقبل توبته وال يقتل ، ال ألن ح
   فإنه يتعلق به أمران : rأما ساب الرسول يغفر الذنوب مجيعاً ، 

  ، ومن هذا الوجه تقبل توبته إذا تاب . rأمر شرعي لكونه رسول اهللا  األول :
فإذا قتل  ويقتل بعد توبته على أنه مسلم ، rذا الوجه جيب قتله حلقه املرسلني ، ومن همن أمر شخصي لكونه  والثاين :

غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه مع املسلمني ، وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ، وقد ألف كتاباً يف ذلك امسه : ( 
وذلك ألنه استهان حبق الرسول  الصارم املسلول يف حكم قتل ساب الرسول ) أو ( الصارم املسلول على ساب الرسول ) ،

r . وكذا لو قذفه فإنه يقتل وال جيلد ،  
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  وقبل منه وأطلقه ؟ rفإن قيل : أليس قد ثبت أن من الناس من سب الرسول 
، وقد أسقط حقه ، أما بعد موته فال ندري ، فننفذ ما نراه واجباً يف حق rبلى هذا صحيح ، لكن هذا يف حياته  أجيب :
  . rمن سبه 

قيل : احتمال كونه يعفو عنه أو ال يعفو موجب للتوقف ؟ أجيب : إنه ال يوجب التوقف ألن املفسدة حصلت بالسب  فإن
  ، وارتفاع أثر هذا السب غري معلوم ، واألصل بقاؤه .

  ن سبه ؟معفا ع rفإن قيل : أليس الغالب أن الرسول 
يعلم أعيان  rاملصلحة ويكون يف ذلك تأليف ، كما أنه إذا عفا قد حتصل  rبلى ، ورمبا كان يف حياة الرسول  أجيب :

املنافقني ومل يقتلهم لئال يتحدث الناس أن حممداً يقتل أصحابه ، لكن اآلن لو علمنا أحداً بعينه من املنافقني لقتلناه . قال ابن 
  فقط . rالقيم : إن عدم قتل املنافق املعلوم إمنا هو يف حياة الرسول 

  سلمني أن يعفو عمن سب النيب ويقبل اعتذاره ؟* وهل ألحد من امل
أو يقبل  r ليس ألحد من املسلمني احلق يف أن يطالب الذين يقعون يف عرض النيب باالعتذار أو يعفو عمن سب النيب

وإمنا  r ، ونظري ذلك حقوق عامة الناس ال يتنازل عنها إال صاحب احلق ، فكيف حبق النيب r عذرهم ، ألنه حق للنيب
املسلم أن يطالب حبق النيب ألن مقام النيب أعظم مقام والتعدي عليه أعظم من التعدي على غريه من البشر ، ومسألة  على

ومقامه الشريف من املسائل اليت هي أصل يف عقيدة كل مسلم ، فال جيوز الكالم عليها إال بعلم ودليل عن اهللا  r سب النيب
أو قول  rسنة رسول اهللا من همة للغاية وال يوجد دليل من كتاب اهللا وال فهي مسألة شرعية عقدية م r هرسول أو عن

أو قبول اعتذاره إذا  r من السلف أو اخللف على العفو عمن سب النيب ىصحايب أو تابعي أو إمام من أئمة الدين واهلد
  مسلماً أو كافراً كما سبق .اعتذر بل الثابت يف الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة والتابعني أنه جيب قتله سواًء كان 

) بعد حديث أيب برزة السابق : " فقد تضمن احلديث خصيصتني ١/١٩٢قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الصارم املسلول  (
  : إحدامها : أنه يطاع يف كل من أمر بقتله . rلرسول اهللا 

له باق يف حقه بعد موته ، فكل من شتمه  وأغلظ يف  أن له قتل من شتمه وأغلظ له . وهذا  املعىن الثاين الذي كان والثانية :
جائزاً ، بل ذلك بعد موته أوكد و أوكد ؛ ألن حرمته بعد موته أكمل ، والتساهل يف عرضه بعد موته غري قتله حقه كان 

  ممكن . وهذا احلديث يفيد أن سبه يف اجلملة يبيح القتل ، ويستدل بعمومه على قتل الكافر واملسلم " 
يف حياته ، وليس لألمة أن يعفو عن ذلك ومما  هكان له أن يعفو عمن شتمه وسب r: أيضا : اجلواب الرابع : أن النيب وقال 

ابتلي به املسلمون يف العصور املتأخرة سب عباد األوثان واألبقار وأحفاد القردة واخلنازير للنيب ففي كل حني يظهر من هؤالء 
قَد بدت الْبغضاء من أَفْواههِم وما تخفي بكالم ساقط أو برسومات ساخرة "  وته إماو من دينه ودع rمن ينال من نبينا 

رأَكْب مهوردوجيب أن يعلم كل مسلم أنّ نصرة النيب والذب عن عرضه وتوقريه وتعزيره حق عليه جيب أن ينافح عنه  ص "
  . rوله 
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وجه السادس : أنّ اهللا فرض علينا تعزير رسوله وتوقريه ..... فال جيوز أن نصاحل أهل قال ابن تيمية يف الصارم املسلول : " ال
نهم من ذلك ترك للتعزير والتوقري ، وهم يعلمون أنا ال نصاحلهم يالذمة الذين يسمعونا شتم نبينا ويظهروا ذلك ، فإن متك

ق ، وعلى ذلك عاهدناهم ، فإذا فعلوه فقد نقضوا هم عن ذلك ونزجرهم عنه بكل طريعلى ذلك ، بل الواجب علينا أن نكفَّ
  الشرط الذي بيننا وبينهم " 

وهذا فيمن كان بيننا وبينهم عهد فكيف مبن ال عهد له وال ذمة ، فيجب تطهري األرض من إظهار سب رسول اهللا حبسب 
  اإلمكان .

  نسأل اهللا أن ينتقم لرسول اهللا من كل من آذاه من أعداء اهللا .
الكفار ، فامتنع الكفار حىت دب اليأس إىل املسلمني ، فسب الكفار رسول من ن املسلمون إذا حاصروا عدوهم كا فائدة :

  اهللا فإنه يفتح على املسلمني بسبب سب الكفار لرسول اهللا .
واخلربة عما من املسلمني العدول أهل الفقه  د) : " ونظري هذا ما حدثناه أعدا ٢/٢٣٣قال ابن تيمية يف الصارم املسلول ( 

جربوه مرات متعددة يف حصر احلصون واملدائن اليت بالسواحل الشامية ، ملا حصر املسلمون فيها بين األصفر يف زماننا ، قالوا 
: كنا حنن حنصر احلصن أو املدينة الشهر أو أكثر من الشهر وهو ممتنع علينا نكاد نيأس منه حىت إذا تعرض أهله لسب رسول 

عنوة ،  يف عرضه ، تعجلنا فتحه وتيسر ومل يكد يتأخر إال يوماً أو يومني أو حنو ذلك ، مث يفتح املكانوالوقيعة  rاهللا 
ويكون فيهم ملحمة عظيمة ، قالوا : حىت إن كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا مسعناهم يقعون فيه مع امتالء القلوب غيظاً عليهم 

ات أن املسلمني من أهل املغرب حاهلم مع النصارى كذلك ، ومن سنة اهللا مبا قالوه فيه . وهكذا حدثين بعض أصحابنا الثق
  ه تارة بعذاب من عنده ، وتارة بأيدي عباده املؤمنني " .ءأن يعذب أعدا

  ) . ٦/٢٩٦وذكر حنو هذا الكالم ابن تيمية أيضاً يف كتابه اجلواب الصحيح ( 
  

 
) الَ تعتذرواْ قَد كَفَرتم بعد إِميانِكُم إِن نعف عن طَآئفَة ٦٥قُلْ أَبِاللّه وآياته ورسوله كُنتم تستهزِئُونَ (فيها عدة مباحث " 

  ] ٦٦ـ٦٥التوبة[ "  نواْ مجرِمنيمنكُم نعذِّب طَآئفَةً بِأَنهم كَا
  

ن هشام بن سعد ع)  ١٠/١٧٢ما تقدم ذكره وهو ما رواه ابن جرير الطربي يف " تفسريه " (  أوالً : سبب نزول هذه اآلية
: قال رجل يف غزوة تبوك يف جملس : ما رأينا مثل قرائنا هؤالء أرغب بطوناً وال قالعن زيد بن أسلم عن عبداهللا بن عمر 

، فبلغ ذلك  rأكذب ألسناً وال أجنب عند اللقاء . فقال رجل يف املسجد : كذبت ، ولكنك منافق ، ألخربن رسول اهللا 
تنكبه احلجارة وهو يقول : يا  r، ونزل القرآن فقال عبداهللا بن عمر : أنا رأيته متعلقاً حبقب ناقة رسول اهللا  rرسول اهللا 

) الَ تعتذرواْ ٦٥قُلْ أَبِاللّه وآياته ورسوله كُنتم تستهزِئُونَ (يقول : "  rسول اهللا رسول اهللا إمنا كنا خنوض ونلعب ، ور
نيرِمجواْ مكَان مهفَةً بِأَنطَآئ ذِّبعن نكُمم فَةن طَآئع فعإِن ن انِكُمإِمي دعم بتكَفَر ٦٦ـ٦٥التوبة   [" قَد [ .  
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  : اختلف أهل العلم فيمن نزلت هذه اآلية ؟  ثانياً
أا نزلت يف املنافقني ، وهذا املنقول عن السلف عند تفسري اآلية كابن عباس وابن مسعود وقتادة وجماهد  القول األول :

) وابن عثيمني يف آخر فتاوى  ٨٧٣، ٦١٣، ٣/٥٨٦وغريهم ، ورجحه ابن تيمية يف الصارم املسلول يف عدة مواضع ( 
  لعقيدة . ا

البن تيمية يف كتاب ( اإلميان ) وبه قال الشيخ حممد بن عبد آخر : أا نزلت يف أناس مسلمني وهو قول  القول الثاين
شرح ول آخر أيضا للشيخ ابن عثيمني يف(وهو ق( فتح ايد)يف عبد الرمحن بن حسن و هات )الوهاب يف ( كشف الشب

  كتاب التوحيد ) .
بأا نزلت يف املنافقني ، ال يصح أن نقول أا ال داللة فيها على أن االستهزاء كفر ألا نزلت يف املنافقني علي القول  ثالثا :

" وأيضاً  قَد كَفَرتم بعد إِميانِكُموهم كفار قبل وبعد االستهزاء فهذا قول مردود ألن اهللا علّق التكفري بنطق الكلمة وقال : " 
النفاق وليس ألجل االستهزاء ملا أخر اهللا تكفريهم إىل حصول االستهزاء وألنزل اهللا تكفريهم من  لو كان التكفري من أجل

قبل فإن رسول اهللا يعلم أمساء املنافقني وأخرب ا حذيفة ، مما يدل على أن االستهزاء سبب من أسباب الكفر واخلروج من ملة 
  اإلسالم .

" متسك ا من يقول بعدم كفر املستهزئ ألنه عفي عن طائفة طَآئفَة منكُم نعذِّب طَآئفَةً إِن نعف عن : قوله تعاىل " رابعاً 
منهم ، وال داللة يف ذلك ألن كل املستهزئني أظهروا التوبة فمن صدق يف توبته عفي عنه ومن مل يصدق مل يعف عنه ومل 

فسرين أن املعفو عنهم هم الذين استمعوا لألذى دون الذين تقبل توبته كما ذكر ذلك السعدي يف تفسريه  ، ذكر بعض امل
  وا فيه فلم يعف عنهم  . لمتك

) فقال : " أنه سبحانه أخرب أنه البد أن يعذب طائفة من هؤالء إن  ٣/٨٧٥باً ثالثاً يف الصارم املسلول ( اوذكر ابن تيمية جو
، وليس فيه ما يدل علي وقوع العفو ؛ ألن العفو معلق حبرف عفا عن طائفة ، وهذا يدل على أن العذاب واقع م ال حمالة 

الشرط فهو حمتمل ، وأما العذاب فهو واقع بتقدير وقوع العفو وهو بتقدير عدمه أوقع ، فعلم أنه البد من التعذيب ، إما 
  .عاماً أو خاصاً هلم " 

  

r 
) : " واحلكم يف سب سائر األنبياء كاحلكم يف سب نبينا ، فمن سب نبيا  ٣/١٠٤٨ال ابن تيمية يف الصارم املسلول ( ق

مسمى بامسه من األنبياء املعروفني كاملذكورين يف القرآن أو موصوفاً بالنبوة ، مثل أن يذكر حديثاً أن نبياً فعل كذا أو قال 
من هو ، أو يسب نوع األنبياء على اإلطالق ، فاحلكم ، مع العلم بأنه نيب ، وإن مل يعلم كذا ، فيسب ذلك القائل أو الفاعل 

يف هذا كما تقدم ألن اإلميان م أوجب عموماً ، وواجب اإلميان خصوصاً مبن قصه اهللا علينا يف كتابه ، وسبهم كفر وردة 
م الفقهاء إمنا فيه ذكر من سب نبينا ، فإمنا ذلك ملسيس إن كان مسلماً ، وحماربة إن كان من ذمي ...... وإن كان أكثر كال
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احلاجة إليه ، وأنه أوجب التصديق له والطاعة مجلة وتفصيالً ، وال ريب أن جرم سابه أعظم من جرم ساب غريه ، كما أن 
  حرمته أعظم من حرمة غريه " .

  

r 
فقال القاضي أبو يعلي : من  r) : " فأما من سب أزواج النيب  ١٠٥٤ـ٣/١٠٥٠الصارم املسلول ( قال ابن تيمية يف 

قذف عائشة مبا برأها اهللا منه كفر بال خالف . وقد حكى اإلمجاع على هذا غري واحد ، وصرح غري واحد من األئمة ذا 
قيل له : مل ؟ قال : من رماها فقد خالف القرآن احلكم ، فروي عن مالك : من سب أبا بكر جلد ، ومن سب عائشة قتل ، 

] ....... وأما من سب غري ١٧" [النور :  يعظُكُم اللَّه أَن تعودوا لمثْله أَبداً إِن كُنتم مؤمنِني، وألن اهللا تعاىل قال : " 
  سيأيت .  ففيه قوالن : أحدمها أنه كساب غريهن من الصحابة على ما rعائشة من أزواجه 

والثاين : وهو األصح أن من قذف واحدة من أمهات املؤمنني فهو كقذف عائشة رضي اهللا عنها وقد تقدم معىن ذلك عن 
، وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهن بعده ، وقد تقدم التنبيه  rابن عباس ، وذلك ألن هذا فيه عار وغضاضة على رسول اهللا 

  واألمر فيه ظاهر . "اآلية ، " إِنَّ الَّذين يؤذُونَ اللَّه ورسولَه قوله : " على ذلك فيما مضى عند الكالم على 
  

 
) : " وحكم من سب سائر أنبياء اهللا تعاىل ومالئكته واستخف م أو كذم فيما  ٢/١١٩قال القاضي عياض يف الشفاء ( 

إِنَّ الَّذين يكْفُرونَ بِاللّه ورسله قال اهللا تعاىل : "  على مساق ما قدمناه ، rوجحدهم ، حكم نبينا  به ، أو أنكرهم واتأ
تونَ أَن يرِيديضٍ وعبِب كْفُرنضٍ وعبِب نمؤيقُولُونَ نو هلسرو اللّه نيقُواْ بفَرونَ أَن يرِيديوذَل نيذُواْ ببِيالً (خس ١٥٠ك (

قُولُواْ آمنا بِاللّه وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ إِلَى إِبراهيم وإِسماعيلَ وقال تعاىل "  ] ١٥١- ١٥٠النساء [ "أُولَـئك هم الْكَافرونَ حقّاً 
ى ويسعى ووسم يا أُوتمو اطباألسو قُوبعيو اقحإِسو لَه نحنو مهنم دأَح نيب قفَرالَ ن هِمبن رونَ مبِيالن يا أُوتم

قال مالك يف كتاب ابن حبيب ،  ]٢٨٥[البقرة : "  كُلٌّ آمن بِاللّه ومآلئكَته وكُتبِه ورسلهوقال : "  ]١٣٦[البقرة : "  مسلمونَ
م وابن املاجشون وابن عبد احلكم وأصبغ وسحنون فيمن شتم األنبياء أو أحداً منهم أو تنقصه قتل وحممد ، وقال ابن القاس

  ومل يستتب . ومن سبهم من أهل الذمة قتل إال أن يسلم " .
من  بنيبلك من املالئكة ، أو مب) : " صح بالنص أن كل من استهزأ باهللا تعاىل ، أو  ٣/٢٩٩قال ابن حزم يف " الفصل " ( 

  نبياء ، أو بآية من القرآن ، أو بفريضة من فرائض الدين ، فهي كلها آيات هللا تعاىل ، بعد بلوغ احلجة إليه فهو كافر " .األ
  

y 
 دل أحقال : " ال تسبوا ، أصحايب ، فلو أن أحدكم أنفق مث rجاء يف الصحيحني من حديث أيب سعيد أن رسول اهللا 

  ذهباً ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه " .
  واالستهزاء وسب الصحابة على أنواع : ـ
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من استهزأ م عامة أو سبهم باجلملة أو امهم بالنفاق والردة أو عمم ذلك عليهم إال قليالً منهم ، فهذا كفر وردة  األول :
على ، والسمعاين وابن تيمية وابن كثري وغريهم ، ألنه ي بوإلمجاع على ذلك ابن حزم والقاضي أابإمجاع العلماء وقد حكى 

  أراد بذلك اام دينهم وصالحهم وصحبتهم ، وأيضاً هو مكذب للقرآن .
إال نفراً قليالً ال يبلغون بضعة عشر نفساً ،  rقال ابن تيمية : " وأما من جاوز ذلك إىل أن زعم أم ارتدوا بعد رسول اهللا 

ريب أيضاً يف كفره ، فإنه مكذب ملا نصه القرآن يف غري موضع من الرضى عنهم والثناء الفهذا أو أم فسقوا عامتهم ، 
عليهم ، بل من يشك يف كفر مثل هذا فإن كفره متعني ، فإن مضمون هذه املقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق 

تر النقل بأن اجتد عامة من ظهرت هللا فيهم مثالت ، وتو........... وكفر هذا مما يعلم باالضطرار من دين اإلسالم ، وهلذا 
وجوههم متسخ خنازير يف احمليا واملمات ، ومجع العلماء ما بلغهم يف ذلك ، ومن صنف فيه احلافظ أبو عبداهللا حممد بن 

  عبدالواحد املقدسي كتابه يف ( النهي عن سب األصحاب وما جاء فيه من اإلمث والعقاب ) " .
  يكون سبهم مصحوباً بأمر كفري فهذا كفر أيضاً .أن  الثاين :

قال ابن تيمية : " أما من اقترن بسبه دعوى أن علياً إله ، أو أنه كان هو النيب وإمنا غلط جربيل يف الرسالة ، فهذا الشك يف 
  كفره ، بل الشك يف كفر من توقف يف تكفريه " .

دالتهم وال يف دينهم فهذا حمرم وليس بكفر كاام بعضهم باجلنب االستهزاء ببعضهم وسبهم سباً ال يقدح يف ع الثالث :
  والبخل وقلة العلم وحنو ذلك ولكن قائل ذلك يستحق التفسيق والتعزير والزجر .

قال ابن تيمية : " وأما من سبهم سباً ال يقدح يف عدالتهم وال يف دينهم ، مثل وصف بعضهم بالبخل أو اجلنب أو قلة العلم 
هد وحنو ذلك ، فهذا الذي يستحق التأديب والتعزير ، وال حيكم بكفره مبجرد ذلك ، وعلى هذا حيمل كالم من أو عدم الز

  مل يكفرهم من العلماء " .
  

 
  النوع األول : االستهزاء والسخرية بأشخاصهم .

  أو اخلُلُقية ، فهذا النوع حمرم . كمن يستهزئ بأوصافهم اخلَلْقية
أَيها الَّذين آمنوا لَا يسخر قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونوا خيراً منهم ولَا نِساء من نساء قوله تعاىل : " يا  ويدل على ذلك :

 كُموا أَنفُسزلْملَا تو نهنراً ميخ كُنى أَن يسع كلَئفَأُو بتي ن لَّممو انالْإِمي دعب وقالْفُس مساال وا بِالْأَلْقَابِ بِئْسزابنلَا تو
  .] ١١[احلجرات : " هم الظَّالمونَ 

  النوع الثاين : االستهزاء والسخرية بأهل العلم ألجل علمهم وبأهل الصالح ألجل صالحهم .
من أجل الدين والعلم والصالح الذي حيملونه ال على  وين اإلسالم ألن استهزاءه م إمنا هفهذا النوع كفر وردة عن د

) الَ ٦٥قُلْ أَبِاللّه وآياته ورسوله كُنتم تستهزِئُونَ (أشخاصهم وذوام . وهذا استهزاء باإلسالم ويستدل له بقوله تعاىل : " 
دعم بتكَفَر واْ قَدرذتعت  انِكُموتقدم بيان سبب نزول هذه اآلية . ] ٦٦ـ٦٥التوبة  [" إِمي .  
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  سئل الشيخ محد بن عتيق عن معىن قول الفقهاء ( من قال يا فقيه بالتصغري يكفر ) .
اهلزل أو  فكان من جوابه : " وأما قول القائل " فقيه " ، أو " عويلم " ، أو " مطَيويع " وحنو ذلك ، فإذا كان قصد القائل

نظر الدرر ااالستهزاء بالفقه أو العلم أو الطاعة ، فهذا كفر أيضاً ، ينقل عن امللة ، فيستتاب فإن تاب وإال قتل مرتداً " [ 
  ] . ١٠/٤٢٨السنية 

) عن بعض الناس الذين يسخرون بدين اهللا ، ويستهزئون م ما  ١/٦٥سئل الشيخ ابن عثيمني يف اموع الثمني ( * 
  ؟ حكمهم

فإن اهللا تعاىل قال عن املنافقني :  فأجاب : " هؤالء الذين يسخرون بامللتزمني  بدين اهللا املنفذين ألوامر اهللا فيهم نوع نفاق ،
فَي مهدهونَ إِالَّ ججِدالَ ي ينالَّذو قَاتدي الصف نِنيمؤالْم نم نيعطَّوونَ الْمزلْمي ينالَّذ "رخس مهنم اللّه رخس مهنونَ م

يمأَل ذَابع ملَهم من أجل ما مث  ]٧٩[التوبة :  " و م استهزاء إن كانوا يستهزئون هم عليه من الشرع ، فإن استهزاءهم
 تباعام عليه من اهعمالنظر هم بقطع زيبالشريعة ، واالستهزاء بالشريعة كفر . أما إذا كانوا يستهزئون يعنون أشخاصهم و 

عن عمله وفعله ، لكنه على خطر  اإلنسان قد يستهزئ بالشخص نفسه بقطع النظرن بذلك ، ألن فإم ال يكفرو السنة ،
  .عظيم "

  

 
ن ملة اإلسالم وإن مل يتفوه مبا تفوهوا من جالسهم وهو راضٍ باستهزائهم يضحك معهم وميرح ، فهو كافر مثلهم خارج م

  به فليحذر املسلم من جمالسة هؤالء .
دواْ معهم وقَد نزلَ علَيكُم في الْكتابِ أَنْ إِذَا سمعتم آيات اللّه يكَفَر بِها ويستهزأُ بِها فَالَ تقْعقوله تعاىل : "  ويدل عليه :

  . ]١٤٠[النساء : "  في حديث غَيرِه إِنكُم إِذاً مثْلُهم إِنَّ اللّه جامع الْمنافقني والْكَافرِين في جهنم جميعاً حتى يخوضواْ
كان قال ابن كثري يف تفسريه على هذه اآلية : " أي أنكم إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم ، ورضيتم باجللوس معه يف امل

  الذي يكفر فيه بآيات اهللا ويستهزأ وينتقص ا ، وأقررمتوهم على ذلك ، فقد شاركتموهم يف الذي هم فيه " .
  وقال الشيخ السعدي : " ألنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم ، والراضي باملعصية كالفاعل هلا " .
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  : الناقض السابع 
السحر ، ومنه الصرف والعطف ، فمن فعله أو رضي به كفر ، والدليل قول  [قال اإلمام حممد بن عبدالوهاب رمحه اهللا : 

كْفُرةٌ فَالَ تنتف نحا نمقُوالَ إِنى يتح دأَح نم انلِّمعا يم١٠٢[البقرة : "  اهللا تعاىل : " و[ [ .  
  رحـالش

 
  ، ومنه قول العرب يف الشي إذا كان شديداً خفاؤه : " أخفى من السحر " .ما خفي ولطف سببه  السحر لغة :

وهي محل الغذاء ومسيت بذلك خلفائها ولطف  اًومنه يسمى السحر آلخر الليل ، وخلفاء األفعال فيه ، والرئة تسمى سحر
  ت رئته من اخلوف .: انتفخ سحره ، أي انتفخ تبةها إىل أجزاء البدن ، كما قال أبو جهل يوم بدر لعيارجم

  و السحر يف الشرع ينقسم إىل قسمني : 
، أي قراءات وطالسم يتوصل ا الساحر إىل استخدام الشياطني فيما يريد به ضرر املسحور ، ولكن  ىعقد ورق األول :

  . ]٢١٠[البقرة :  " وما هم بِضآرين بِه من أَحد إِالَّ بِإِذْن اللّهقال اهللا تعاىل : " 
الصرف يسمى ب، وهو ما  يلعلى بدن املسحور وعقله وإرادته وميله ، فتجده ينصرف ومي أدوية وعقاقري تؤثر الثاين :

  كما تشاء ،أو العكس فيصرفونه عنها . هحىت يكون كالبهيمة تقود زوجته والعطف ، فيعطفون الرجل على
ما يكون  الثاين ، وهو و ظلماً لشياطني ومنه ما يكون عدواناًا وهو األول ما كان باستخدام إذن من السحر ما يكون شركاً

  تعريفه غري ما سبق .يف يل باستخدام األدوية والعقاقري وكثرت تعريفات العلماء للسحر لكثرة أنواعه فقد ق
نواع املختلفة ) : " السحر يف االصطالح ال ميكن حده حبد جامع مانع لكثرة األ ٤/٤٤٤قال الشنقيطي يف أضواء البيان ( 

عبارات العلماء يف حده  تحقق قدر مشترك بينها ، يكون جامعاً هلا مانعاً لغريها ، ومن هنا اختلفتالداخلة حتته ، وال ي
  اختالفاً متبايناً " . 

  

 
  لسنة واجلماعة . السحر له حقيقة عند مجهور أهل العلم وهو مذهب أهل ا

  املشهورة " ومن األدلة يف ذلك : قال النووي : " ويدل عليه الكتاب والسنة
  . ]٤[الفلق : "  ومن شر النفَّاثَات في الْعقَدقول اهللا تعاىل : "  -١

  ستعاذة منه ولو مل يكن حقيقة مل يأمرنا باالستعاذة منه .الأن اهللا أمر با ووجه الداللة :
  فاثات : مجع نفاثة وهي اليت تعقد العقد وتنفث فيها .والن
  . ]١٠٢[البقرة : "  فَيتعلَّمونَ منهما ما يفَرقُونَ بِه بين الْمرِء وزوجِهقوله تعاىل : "  -٢

  يدل على أن له حقيقة . من جهتني : أنه يتعلَّم ، والثانية : أنه سبب يف التفريق بني املرء وزوجه وهذا ووجه الداللة :
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سحر ، حىت إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله ، وأنه  rحديث عائشة يف الصحيحني : " أن النيب  ومن السنة : -٣
قال هلا ذات يوم : أتاين ملكان فجلس أحدمها عند رأسي ، واآلخر عند رجلي ، فقال : ما وجع الرجل ؟ قال : مطبوب . 

، ويف جف طلعة يف بئر ذروان " وملا حلّ النيب السحر قال : " إن  ومشاطهن األعصم يف مشط ب ؟ قال : لبيدقال : من طبه 
  اهللا شفاين " والشفاء إمنا يكون برفع العلة وزوال املرض مما يدل على أن له حقيقة .

ه حقيقة إال أبا حنيفة فإنه قال : ال اإلشراف على مذاهب اإلشراف " : " أمجعوا على أن السحر ل قال ابن هبرية يف كتابه "
  حقيقة له عنده " .

وخالف أهل السنة واجلماعة يف ذلك املعتزلةُ الذين قالوا أن السحر ال حقيقة له بل هو ختييلي ، واحلق كما سبق أن للسحر 
  حقيقة ، ومن السحر ما هو ختييلي .

   فالسحر له نوعان باعتبار املسحور :
  أدلته.  حقيقي ، وسبقت األول :
  .ختييلي  والثاين :

وهو سحر األعني خييل ملن ينظر إليه أا تغريت أو حتولت إىل كذا كأن يأيت الساحر حبشرات فيلقي عليها سحره فتصبح ملن 
ينظر إليها كأا غنم مث بعد قليل تعود إىل طبيعتها فهو سحر ختييلي ال حقيقة له وهو من جنس ما فعله فرعون مع موسى 

u مجع السحرة ليقابلوا موسى فعملوا سحراً ختييالً . ملا  
. فلم يقل اهللا تعاىل ( سحروا الناس ) وإمنا  ]١١٦[األعراف : "  فَلَما أَلْقَواْ سحرواْ أَعين الناسِ" قوله تعاىل  ويدل على ذلك :

  قال ( سحروا أعني الناس ) وهذا هو السحر التخييلي .
   .]٦٦[طه : "  إِذَا حبالُهم وعصيهم يخيلُ إِلَيه من سحرِهم أَنها تسعىفَقوله تعاىل : "  -٢

  ومل يقل : تسعى على احلقيقة ، بل يخيل إىل موسى ذلك .
  السحر معروف وحمرم يف مجيع األديان . فائدة :

السحر حمرم يف مجيع أديان الرسل عليهم السالم كما قال  ) : " ٣٨٦سري العزيز احلميد " ص ( يقال سليمان بن عبد اهللا يف ت
  " . حيثُ أَتى والَ يفْلح الساحرتعاىل : " 

  ) : " اسم الساحر معروف يف مجيع األمم " أ . هـ . ٢٧٢وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه النبوات ص ( 
  . ]٥٢[الذاريات : "  ذين من قَبلهِم من رسولٍ إِلَّا قَالُوا ساحر أَو مجنونٌكَذَلك ما أَتى الَّويدل على ذلك : قوله تعاىل : " 

  

 
، لتقرب إليهم من دون اهللا مبا يريدونه ، ليوصلوا الساحر إىل مبتغاه ااألوىل : ما فيه من استخدام اجلن والشياطني ، و
  . ]١٠٢[البقرة : "  ولَـكن الشياطني كَفَرواْ يعلِّمونَ الناسوالسحر من تعليم الشياطني كما قال تعاىل : "  
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قُل لَّا يعلَم من في يف خصوصياته : "  Uملا فيه من ادعاء لعلم الغيب ، ومما الشك فيه أن يف هذا منازعة هللا  الثانية :
و اتاومالسإِلَّا اللَّه بيضِ الْغ٦٥[النمل : "  الْأَر[   

  وادعاء علم الغيب شرك ملا يف ذلك من مشاركة اهللا يف ذلك .
فالسحر على من السحر ال تدخل حتت هذا الباب  اًوالسحر إن كان كذلك فهو كفر وشرك ملا سبق ، إال أن هناك أنواع

  قسمني : 
  الشياطني ، يعبدهم ويتقرب إليهم ليسلطهم على املسحور .شرك : وهو الذي يكون بواسطة  األول :
  عدوان وظلم : وهو الذي يكون بواسطة األدوية والعقاقري ، ألذية اخللق وصدهم عما يريدون . الثاين :

  مسألة كفر الساحر . وعلى هذا التقسيم تبىن
  

 
  ك على قولني : اختلف أهل العلم يف ذل

  أن الساحر يكفر مطلقاً ، وذهب إىل هذا القول أبو حنيفة ومالك وأمحد يف رواية له وطائفة من السلف . القول األول :
ولَـكن الشياطني واتبعواْ ما تتلُواْ الشياطني علَى ملْك سلَيمانَ وما كَفَر سلَيمانُ قوله تعاىل  : " واستدلوا : بأدلة أقواها 

 انلِّمعا يمو وتارمو وتارابِلَ هنِ بِبلَكَيلَى الْما أُنزِلَ عمو رحالس اسونَ النلِّمعواْ يكَفَر نحا نمقُوالَ إِنى يتح دأَح نم
 كْفُرةٌ فَالَ تنت١٠٢[البقرة : " ف[ .  
لشياطني كفروا بتعليمهم الناس السحر ، وأن امللكني ال يعلمان أحداً إال أخرباه بأن تعلم السحر كفر أن ا ووجه الداللة :

  فمن تعلم السحر كفر .
  

أنه يستفصل من الساحر فإن كان وقع يف مكفر من املكفرات كعبادة الشياطني وادعاء علم الغيب كفر وإال  والقول الثاين :
ظهر واهللا أعلم وهو اختيار الشافعي وأمحد يف رواية له وداود الظاهري ، وهو اختيار شيخنا ابن مل يكفر ، وهذا القول هو األ

عثيمني ، فكفر الساحر ينبين على سحره الذي سحر به الناس ، فإن كان من القسم األول وهو عبادة الشياطني والتقرب 
ن من القسم الثاين وهو ما كان باستخدام األدوية إليهم أو بادعاء علم الغيب فهذا شرك فالساحر يكفر ذا ، وإن كا

ي حممولة على ارتكابه مكفر من املكفرات هكفر ، وما ورد من األدلة يف كفر الساحر فالوالعقاقري فهذا عدوان وظلم دون 
" فقد أجاب  ا نحن فتنةٌ فَالَ تكْفُروما يعلِّمان من أَحد حتى يقُوالَ إِنمرجه عن ملة اإلسالم منها اآلية السابقة " خت يتال

الشافعي وغريه عن هذه اآلية بأن أهل بابل كانوا يعتقدون التقرب إىل الكواكب السبع وأا تفعل ما يلتمس منها ، وهذا مما 
  الشك فيه شرك أكرب خمرج عن ملة اإلسالم .
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السحر الذي تسحر به ، فإن كان ما يسحر به كالم كفر  ) : " فيقال للساحر صف ١/٢٥٦قال الشافعي يف كتابه األم ( 
صريح استتيب منه ، وإن كان ما يسحر به كالماً ال يكون كفراً ، وكان غري معروف ومل يضر به أحداً ي عنه فإن عاد 

  عزر ، وإن كان يعلم أنه يضر به أحداً من غري قتل فعمد أن يعلمه عزر " .
: " التحقيق يف هذه املسألة هو التفصيل : فإن كان السحر مما يعظم فيه غري اهللا )  ٤/٤٥٦( قال الشنقيطي يف أضواء البيان 

، كالكواكب واجلن وغري ذلك مما يؤدي إىل الكفر ، فهو كفر بال نزاع ، ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت املذكور 
دهانات من لكفر كاالستعانة خبواص بعض األشياء يف سورة البقرة ، فإنه كفر بال نزاع .... وإن كان السحر ال يقتضي ا

وغريها ، فهو حرام حرمة شديدة ، ولكنه ال يبلغ بصاحبه الكفر ، وهذا هو التحقيق إن شاء اهللا يف هذه املسألة اليت اختلف 
  فيها العلماء " .

قسم األول وهو ما كان باستخدام وممن أطلق الكفر على الساحر املصنف رمحه اهللا يف هذا الناقض وظاهر كالمه أن مراده ال
  الشياطني .

  

 
  عقوبة الساحر القتل ، وقتل الساحر اختلف فيه العلماء ، و األظهر أنه يقتل و مما يدل أن الساحر يقتل ما يلي : ـ 

خلطاب : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ، ما رواه أمحد وأبو داود والبيهقي عن جبالة بن عبدة قال : " كتب عمر بن ا -١
  قال : فقتلنا ثالث سواحر " .

وما رواه البيهقي عن نافع عن ابن عمر عن حفصة بنت عمر " أن جارية هلا سحرا فأقرت بالسحر ، وأخرجته ،  -٢
السحر وأخرجته ، فغضب ، فأتاه ابن عمر رضي اهللا عنهما فقال : جاريتها سحرا أقرت ب tفقتلتها ، فبلغ ذلك عثمان 

، قال : وكأنه إمنا كان غضبه لقتلها إياها بغري أمره " وصححه الشيخ حممد بن عبدالوهاب يف  tقال : فكف عثمان 
  كتاب التوحيد .

ما رواه البيهقي يف سننه والبخاري من وجه آخر يف التاريخ " موقوفاً على جندب بن عبداهللا أنه قال : " حد الساحر  -٣
  " وأما املرفوع فال يصح كما سيأيت بإذن اهللا تعاىل . ضربة بالسيف

  يف قتل الساحر "  rقال اإلمام أمحد بن حنبل : " صح عن ثالثة من أصحاب النيب 
: " اقتدوا باللذين من بعدي : أيب  rفالصواب أنه يقتل ألن هذا حكم الصحابة كما سبق وال يعلم هلم خمالف وقال النيب 

  والترمذي . بكر وعمر " رواه أمحد
) : " وحد الساحر القتل . روي ذلك عن عمر وعثمان بن عفان وابن عمر وحفصة  ١٢/٣٠٢قال ابن قدامة يف املغين ( 

وجندب بن عبداهللا وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبدالعزيز وهو قول أيب حنيفة ومالك ، ومل ير الشافعي عليه 
نذر ورواية عن أمحد وقد ذكرناها فيما تقدم . ووجه ذلك : أن عائشة رضي اهللا عنها القتل مبجرد السحر . وهو قول ابن امل

قال : ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث :  r: ـ باعت مدبرة سحرا ، ولو وجب قتلها ملا حل بيعها وألن النيب 
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الثالثة ، فوجب أن ال حيل دمه ، ولنا ما  كفر بعد إميان ، أو زىن بعد إحصان ، أو قتل نفس بغري حق " ومل يصدر منه أحد
  أنه قال : " حد الساحر ضربة بالسيف " . rروى جندب بن عبداهللا عن النيب 

قال ابن املنذر : رواه إمساعيل بن مسلم وهو ضعيف ، وروى سعيد وأبو داود يف كتابيهما عن جبالة قال : كنت كاتباً جلزء 
يف يوم . وهذا ا كتاب عمر قبل موته بسنة : اقتلوا كل ساحر . فقتلنا ثالث سواحر بن معاوية عم األحنف بن قيس إذ جاءنا

اشتهر فلم ينكر فكان إمجاعاً . وقتلت حفصة جارية هلا سحرا . وقتل جندب بن كعب ساحراً كان يسحر بني يدي الوليد 
  بن عقبة . وألنه كافر فيقتل للخرب الذي رووه " أ ـ هـ .

) : " وكذلك قد قيل يف قتل الساحر ، فإن أكثر العلماء على أنه يقتل ، وقد روي  ٢٨/٣٤٦الفتاوى ( وقال ابن تيمية يف 
عمر وعثمان وحفصة وعبداهللا بن عن موقوفاً ومرفوعاً : " أن حد الساحر ضربة بالسيف " رواه الترمذي . و tعن جندب 

  ـ قتله " أ ـ هـ .  yعمر وغريهم من الصحابة ـ 
أعلم كما سبق أن الساحر يقتل ، فإن كان يف سحره شيء من املكفرات يقتل لردته وإن كان يف سحره دون  واهللافاألرجح 

الكفر فإنه يقتل دفعاً ألذاه وشره وكفاً لفساده وال يلزم من قتله تكفريه . ويكفي بأن من حكم يف قتله اخلليفة عمر الفاروق 
t اب عنه العلماء بأجوبة أحسنها : خشية إثارة الفتنة .، وأما عدم قتل النيب للبيد بن األعصم فقد أج  

سواء قلنا بكفرهم أو مل نقل ،  ةقتل السحرن: " واحلاصل : أنه جيب أن ) ٢/٣٠ (قال الشيخ ابن عثيمني يف القول املفيد
إىل  وصلونيتوالعكس ، فقد يعطفون فيؤلفون بني األعداء  وكذلكويفرقون بني املرء وزوجه ، ألم ميرضون ويقتلون 

أغراضهم ، فإن بعضهم قد يسحر أحداً ليعطفه إليه وينال مأربه منه ، كما لو سحر امرأة ليبغي ا ، وألم كانوا يسعون يف 
األرض فساداً فكان واجباً على ويل األمر قتلهم بدون استتابة ما دام أنه حد لضررهم وفظاعة أمرهم ، فإن احلد ال يستتاب 

للقواعد الشرعية ، ألن مثل هؤالء إذا تركوا  فقذ فيه احلد ......... والقول بقتلهم مواف، وجب أن ين صاحبه مىت قبض عليه
  وارتدع الناس عن تعاطي السحر " .شر فسادهم يف أرضهم وأرض غريهم،وإذا قتلوا سلم الناس من شرهم،وشأم انت

بل الثابت عن صحابته كما سبق ، وأما ما رواه الترمذي  ، r ال يصح يف األمر بقتل الساحر خرب مرفوع إىل النيب فائدة :
أنه  r يف سننه والطرباين والدارقطين وغريهم من حديث إمساعيل بن مسلم عن احلسن البصري عن جندب عن رسول اهللا

ضعفه الترمذي وصوب وقفه على جندب وقال  r فهو خرب ال يصح عن النيبقال : " حد الساحر ضربة بالسيف " 
ذي يف علله : " سألت حممداً عن هذا احلديث فقال : هذا ال شيء " وضعفه ابن عبد الرب وغريه : وقال الترمذي : " ال الترم

نعرفه مرفوعاً إال من هذا الوجه ، وإمساعيل بن مسلم املكي فاحلديث ضعيف الضطراب إمساعيل بن مسلم فيه فتارة يرسله 
" وقال ابن معني " ليس بشيء " وقال الذهيب " متفق على  احلديث محد " منكروتارة يصله ، وإمساعيل يضعف ، قال عنه أ

  تضعيفه " .
  

 
  اختلف أهل العلم يف قبول توبته على قولني : ـ
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  محد ومالك . أنه ال يستتاب ، وهو قول مجهور العلماء وهو املشهور عن أ القول األول :
  بوا الساحر .يأن الصحابة مل يستت ودليلهم :

  أنه يستتاب وهو اختيار الشافعي ورواية عن اإلمام أمحد . والقول الثاين :
  بأن ذنب الساحر ال يزيد على الشرك واملشرك يستتاب . وعللوا ذلك :

الصحابة له ، ورجح هذا القول سليمان بن عبداهللا  وأن الساحر ال يستتاب ، لعدم استتابةاألول القول  واألظهر واهللا أعلم :
يف " تيسري العزيز احلميد ورد على تعليل أصحاب القول الثاين بأن قياس الساحر على املشرك قياس بن حممد بن عبدالوهاب 

بله علماً بأن هذا يف ب ما قال يصح ألن الساحر أكثر فساداً منه ، وأيضاً قياسه على الساحر الكتايب ال يصح ألن اإلسالم جي
  أحكام الدنيا ، وأما فيما بينه وبني اهللا إن كان صادقاً قبلت توبته .

  

 
" فمنها علم التنجيم ، وهو أنواع : أعظمها ما يفعله عبدة النجوم ويعتقدونه يف السبعة السيارة وغريها ، فقد بنوا بيوتاً 

  بكيفياا . يعبدوا ا ، وصوروا فيها متاثيل مسوها بأمساء النجوم ، وجعلوا هلا مناسك وشرائعألجله
ومنها ما يفعله من يكتب حروف ما يعرف بأيب جاد ، وجيعل لكل منها قدراً من العدد معلوماً ، وجيري على ذلك أمساء 

ه ، ويطرح منه طرحاً خاصاً ، ويثبت إثباتاً خاصاً وينسب إىل اآلدميني واألزمنة واألمكنة وغريها ، وجيمع مجعاً معروفاً عند
  ه إليه الشيطان حياألبراج اإلثين عشر املعروفة عند أهل احلساب ، مث حيكم على تلك القواعد بالسعود والنحوس وغريها مما يو

ن أن لكل جنم منها تأثريات يف كل ومنها النظر يف حركات األفالك ودوراا وطلوعها وغروا واقتراا وافتراقها ، معتقدي
حركاته منفرداً ، وله تأثريات أخر عند اقترانه بغريه يف غالء األسعار ورخصها وهبوب الرياح وسكوا ، ووقوع الكوائن 

  واحلوادث .
  ومنها النظر يف منازل القمر الثمانية والعشرين ، مع اعتقاد التأثريات يف اقتران القمر بكل منها ومفارقته .

تباع لزخارف الشيطان ما أنزل اهللا بذلك اوكل هذه األنواع اعتقاد صدقها حمادة هللا ولرسوله ، وتكذيب بشرعه وترتيله ، و
نظر خمتصر معارج القبول ، امن سلطان ، والنجم خملوق من املخلوقات مربوب مسخر مدبر كائن بعد أن مل يكن ..... " [ 

  ] . ١٦٢للشيخ حافظ احلكمي ص 
شبه ذلك ، كالذي جير السيارة بشعره ، أو أنه أاأللعاب البهلوانية أو السريك أو ما  باسم مال السحرال جيوز استع " وكذلك

أو يطعن عينه باألسياخ من احلديد وال تضره ، أو يطعن نفسه بالسكني ، أو يأكل النار أمام عليه السيارة وال تضره ،  يمتش
لوها أمام املسلمني موال جلب أصحابه ليع به ، تخييلي ، فال جيوز عمله وال الرضاالناس فهذا كله كذب وكله من السحر ال

للشيخ صاحل الفوزان صـ  سالماإلشرح نواقض انظر ("،ألنه منكر ظاهر جيب إنكاره والقضاء عليه وتطهري بالد املسلمني منه
١٥٢   (  
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  .١: "العيافة والطرق والطرية من اجلبت " rقوله   " ومما يلحق بالسحر أيضا : العيافة والطرق والطرية ، ملا جاء يف
  و اجلبت هو السحر عند مجع من أهل العلم ـ كما سيأيت بيانه ـ 

واملقصود بالعيافة : زجر الطري واحليوان ، واالستدالل بأصواا وحركاا وسائر أحواهلا على احلوداث ، واستعالم ما غاب 
  عنهم .

، وقال بعضهم : الضرب باحلصى ، ويسمى علم الرمل حيث يستدلون بأشكال الرمل على  وأما الطرق فهو اخلط يف األرض
  أحوال املسألة حني السؤال .

 نةوالطرية : التشاؤم ، وأصله أن العرب يف اجلاهلية يعتمدون على الطري ، فإذا خرج أحدهم ألمر ، فإن رأى الطري طار مي
  به ورجع .تشاءم يسرة تيمن به واستمر ، وإن رآه طار 

  واجلبت هو السحر . 
  .  ]٥١[النساء : "  أَلَم تر إِلَى الَّذين أُوتواْ نصيباً من الْكتابِ يؤمنونَ بِالْجِبت والطَّاغُوتقال اهللا تعاىل : " 

  .٢الطاغوت الشيطان ": " اجلبت سحر و tواجلبت هو السحر كما قال عمر بن اخلطاب 
  .٣ابن عباس وأيب العالية و جماهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبري والشعيب واحلسن والضحاك والسديوهكذا روي عن 

ووجه كون العيافة والطرق والطرية سحراً ، ملا فيها من دعوى علم الغيب ، ومنازعة اهللا تعاىل يف ربوبيته ، فإن علم الغيب 
واه ، إضافة إىل أن بعضهم يعتقد أن تلك األشياء تنفع أو تضر بغري من صفات الربوبية اليت أستأثر اهللا تعاىل ا دون من س

  ] . ٥٢٢نظر نواقض اإلميان القولية والعملية ، للشيخ عبدالعزيز العبداللطيف ص اإذن اهللا تعاىل " . [ 
  

 
  رافاً فسأله عن شيء مل تقبل له صالة أربعني ليلة " .أنه قال :" من أتى ع r روى مسلم يف صحيحه عن بعض أزواج النيب

اسم  هو: " والعراف قيل هو الكاهن ، وهو الذي خيرب عن املستقبل ، وقيل :) ٢/٦٠ (قال الشيخ ابن عثيمني يف القول املفيد
أعم ، ويدل عليه عام للكاهن واملنجم والرمال وحنوهم ممن يستدل على معرفة الغيب مبقدمات يستعملها ، وهذا املعىن 

  هذه األمور وادعى ا املعرفة " . ى؛ إذ هو مشتق من املعرفة ، فيشمل كل من تعاطاالشتقاق 
" : ظاهر احلديث أنه جمرد سؤال يوجب عدم قبول صالته يوماً قوله : " فسأله عن شيء فصدقه مل تقبل له صالة أربعني 

  راف وحنوه ينقسم إىل أقسام :فسؤال العأربعني يوماً ، ولكنه ليس على إطالقه ، 

                                  
                                            ١سناده]عبدالوهاب يف كتاب التوحيد إسناد جيد واحلديث ال بأس بإ[رواه أمحد وبو داود وحسن النووي إسناده يف ( رياض الصاحلني) وحسنه ابن تيمية يف (جمموع الفتاوى) أيضاً ، وقال عنه الشيخ حممد بن  ١
  ] ٨/٢٥٢[أخرجه البخاري تعليقاً، وابن جرير موصوالً، وقال احلافظ ابن حجر: " إسناده قوي" انظر الفتح ٢

  ]٢٥٢، ٢٥١/ ٨، وفتح الباري  ١/٤٨٥[انظر تفسري ابن كثري  ٣
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من أَتى عرّافاً فَسأَلَه عن شيٍء لَم تقْبلْ لَه صالَةُ «:  rسؤاالً جمرداً ، فهذا حرام لقول النيب أن يسأله  القسم األول :
ة على سؤاله يدل على حترميه ، فإثبات العقوب رواه مسلم من حديث بعض أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ». أَربعني لَيلَةً

  إذ ال عقوبة إال على فعل حمرم .
أن يسأله فيصدقه ، ويعترب قوله ، فهذا كفر ألن تصديقه يف علم الغيب تكذيب للقرآن ، حيث قال تعاىل : "  القسم الثاين :

إِلَّا اللَّه بيضِ الْغالْأَرو اتاومي السن فم لَمع٦٥نمل : [ال"   قُل لَّا ي[  .  
ألجل أن يأخذ بقوله ، فهذا ال بأس به ، وال يدخل يف ال أن يسأله ليختربه : هل هو صادق أو كاذب ،  القسم الثالث :

) ١ابن صياد ، فقال : " ماذا خبأت لك ؟ قال : الدخ . فقال : اخسأ فلن تعدو قدرك " ( rاحلديث ، وقد سأل النيب 
  ه ، ألجل أن خيتربه ، فأخربه به .سأله عن شيء أضمره ل rفالنيب 

أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه ، فيمتحنه يف أمور يتنب ا كذبه وعجزه ، وهذا مطلوب ، وقد يكون واجباً  القسم الرابع :
. وإبطال قول الكهنة الشك أنه أمر مطلوب ، وقد يكون واجباً ، فصار السؤال هنا ليس على إطالقه ، بل يفصل فيه هذا 

  يل على حسب ما دلت عليه األدلة الشرعية األخرى " أ ـ هـ . التفص
  

 
قال : "  rحلديث الذي يف صحيح مسلم أن النيب امما ينبغي أن يعرفه املسلم أن إتيان الكهنة والسحر والعرافني املترتب عليه 

وأنه كفر ال يشترط أن يقف فيه على باب سأله عن شيء مل تقبل له صالة أربعني ليلة " وكذلك تصديقهم من أتى عرافاً ف
الكاهن أو الساحر فيقطع املسافات إليه ، بل إن اإلتيان يتحقق مبا انتشر يف الوسائل احلديثة اليوم ومنه ما انتشر يف االت 

عيدة أو منحوسة أو بقراءة الكف والفنجان أو باالتصال عليهم ، أو مبشاهدة بقراءة برج احلظ ملعرفة ما يستقبله من أخبار س
ه القنوات الفضائية من السحر ومنها ما هو خاص بذلك فكل ذلك يدخل يف الوعيد املتقدم ، ولقد أفىت بدخول قنوات بثما ت

  السحر يف الوعيد . 
  جمموعة من املشايخ الفضالء وهذا من بيام : ـ 

  أما بعد ...  ........ والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن اهتدى داه" احلمدهللا 
ه هذه القنوات من علم السحر والشعوذة والكهانة من أعظم املنكرات ومن أعظم الفساد ، وإضالل الناس . وهي علوم بثما ت

نجوم والطوالع كما يقولون ، أو مما يتلقونه من الكذب والدجل ودعوى علم الغيب مبا يدعونه من النظر يف العلى تقوم 
هلم خربة يف هذه العلوم الشيطانية ولكنهم يدعوا كذباً وزوراً لكسب املال أصحام من شياطني اجلن ، وقد ال تكون 
" وجاء يف قال : " من أتى كاهناً فسأله عن شيء مل تقبل له صالة أربعني يوماً  r........ وثبت يف صحيح مسلم أن النيب 

السنن : " من أتى كاهناً أو عرافاً فسأله عن شيء فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد " وسواء ذهب السائل إليهم 
ببدنه أو اتصل عليهم بواسطة اهلاتف احلكم واحد . وعلى هذا فيجب احلذر من مشاهدة هذه الربامج فمشاهدا ولو رد 

  الربامج لسؤاهلم ففيه الوعيد املتقدم .......... " اخل .هذه على أصحاب  الفرجة حرام وأما االتصال
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  :املوقعون على هذا البيان املشايخ الفضالء 
  الشيخ العالمة : عبداهللا بن عبدالرمحن اجلربين .

  والشيخ : عبدالرمحن بن ناصر الرباك .
  والشيخ : عبدالعزيز بن عبداهللا الراجحي .

  

 
  اختلف أهل العلم يف حكم حل السحر بسحر مثله للضرورة على قولني :

  جواز حل السحر بالسحر ، وهو رواية يف مذهب احلنابلة ، وفهم عن اإلمام أمحد أنه جييز ذلك. القول األول :
  بورود ذلك عن بعض السلف ومن ذلك : - ١ واستدلوا :

بن املسيب رجل به طب أو  البخاري يف صحيحه ، قال رمحه اهللا : قال قتادة قلت لسعيد قول ابن املسيب فيما علقه - أ
  يريدون به اإلصالح فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه .  يؤخذ عن امرأته : أحيل عنه أو ينشر قال ال بأس به إمنا

قال : ال بأس بذلك إذا اضطر إليه . رواه عن عطاء اخلرساين أنه سئل عن املؤخذ من أهله واملسحور نأيت نطلق عنه ؟  - ب
  ابن أيب شيبة يف مصنفه .

  قاعدة : الضرورات تبيح احملظورات . -٢
  أنه الجيوز حل السحر بالسحر وأن الضرورة ال تبيحه وهو قول أكثر العلماء . والقول الثاين :

  تصديقهم .ما تقدم يف املسألة الثامنة من أدلة حترمي إتيان الكهان و - ١ واستدلوا :
النشرة فقال : (هو من عمل  حديث جابر رضي اهللا عنه وهو عند امحد وأيب داود أنه عليه الصالة والسالم سئل عن - ٢ 

  الشيطان ) ، صححه ابن مفلح وحسن إسناده ابن حجر وصححه األلباين .
٣- لَ النخا يف كُوزٍ، فَدلَه ذْتبةٌ يل، فَنابن كَتتي، فقالَ: عن  أم سلمة: اشلغي وهصلى اهللا عليه وسلم و ّا هذا«يب؟ »م

رواه ابن حبان يف صحيحه ، (وانظر ». إنَّ اللَّه لَم يجعلْ شفَاَءكم يف حرامٍ«فقالَت: إنَّ ابنتي اشتكَت فَنبذْنا لَها هذا، فقالَ: 
  )١٧٥/  ٤السلسلة الصحيحة 

صلى اهللا عليه وسلم  -أمته فيما حرم عليها، والسحر محرم باإلمجاع ، عن أيب الدرداء  قال النيب أن اهللا لَم جيعل شفاء  -٤
  ): (إسناده حسن).٣٣٦/  ٢» (اآلداب الشرعية « : (وال تداووا بِحرام) أخرجه أبو داود والبيهقي ، وقال ابن مفلح يف - 
  جيعلْ شفاَءكم فيما حرّم عليكم. رواه البخاري .قال ابن مسعود يف السكر: إنَّ اهللا مل  -٥
  اإلمجاع على أن الضرورة ال تبيح التداوي بشرك أو كفر . -٦
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا : " واملسلمون وإن تنازعوا يف جواز التداوي باحملرمات كامليتة واخلرتير ، فال  - 

  ) . ١٩/٦١تداوي به حبال " انتهى من "جمموع الفتاوى" (يتنازعون يف أن الكفر والشرك ال جيوز ال
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وقد صح عن رسول  " وجاء يف بيان اللجنة الدائمة بعد بيام خلطورة السحر وأنه الجيوز التداوي به ولو لضرورة وفيه :
اود بسند جيد، أنه سئل عن النشرة فقال (هي من عمل الشيطان) رواه اإلمام أمحد وأبو د -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 

والنشرة هي: حل السحر عن املسحور واملراد بالنشرة الواردة يف احلديث: النشرة اليت يتعاطاها أهل اجلاهلية وهي سؤال 
الساحر، ليحل السحر بسحر مثله، أما حله بالرقية والتعوذات الشرعية واألدوية املباحة فال بأس بذلك، وكل ما ورد عن 

فإمنا يراد به النشرة املشروعة، وهي ما كان بالقرآن واألدعية املشروعة، واألدوية املباحة وال يصح السلف يف إجازة النشرة، 
القول جبواز حل السحر بسحر مثله بناء على قاعدة الضرورات تبيح احملظورات، ألن من شرط هذه القاعدة، أن يكون 

 - ر كفر وشرك، فهو أعظم ضرراً، بداللة قول النيب احملظور أقل من الضرورة، كما قرره علماء األصول، وحيث إن السح
: (ال بأس بالرقى ما مل يكن فيها شرك) أخرجه مسلم، والسحر ميكن عالجه باألسباب املشروعة، فال -صلى اهللا عليه وسلم 

  اضطرار لعالجه مبا هو كفر وشرك. 
السحر. واللجنة إذ تنشر هذا لبيان وجه احلق يف وبناًء على ما سبق فإنه حيرم الذهاب إىل السحرة مطلقاً، ولو بدعوى حل 

  ) ] ٩٥٢٠٥٤[ انظر جملة الدعوة بعددها الصادر برقم (  ." هذا املوضوع إبراء للذمة ونصحاً لألمة
والقول اآلخر أنه ال حيل ، وهذا  ٠قال الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهللا : " قال بعض احلنابلة : جيوز احلل بسحر للضرورة 

 هو الصحيح ....... والسحر حرام وكفر ، أفيعمل الكفر لتحيا نفوس مريضة أو مصابة ! " انتهى من "فتاوى ورسائل الثاين
   ٠) ١/١٦٥الشيخ حممد بن إبراهيم" (

وقال الشيخ حممد األمني املختار الشنقيطي : " التحقيق الذي ال ينبغي العدول عنه يف هذه املسألة : أن استخراج السحر إن 
بالقرآن كاملعوذتني ، وآية الكرسي ، وحنو ذلك مما جتوز الرقية به فال مانع من ذلك ، وإن كان بسحر أو ألفاظ  كان

أعجمية أو مبا ال يفهم معناه ، أو بنوع آخر مما ال جيوز فإنه ممنوع ، وهذا واضح ، وهو الصواب إن شاء اهللا تعاىل كما ترى 
  ٠) ٤/٤٦٥" انتهى من "أضواء البيان" (

  وسئل الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز رمحه اهللا عن حكم عالج السحر بالسحر عند الضرورة ؟
فأجاب : "ال جيوز عالج السحر بالسحر ، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل عن النشرة فقال : ( هي من عمل الشيطان ) 

ة اجلن واالستعانة م ، وهذا من الشرك األكرب . والنشرة هي حل السحر بالسحر ؛ وألن حلها بالسحر يتضمن دعو
...........يظهر لكل مسلم شدة حترمي تعلم السحر وتعليمه ، وكثرة ما فيه من الفساد والضرر ، وأنه مع هذا كفر بعد 

وباألدوية فالواجب احلذر من ذلك ، وأن يكتفي املسلم بالعالج الشرعي  ٠اإلميان ، وردة عن اإلسالم ، نعوذ باهللا من ذلك 
 ١٤١٤/  ١١/  ١٠تاريخ  –املباحة بدالً من العالج مبا حرمه اهللا عليه شرعاً ، واهللا ويل التوفيق " انتهى . "جملة الدعوة" 

  ٠هـ 
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) : " ولكن على كل حال حىت ولو كان ابن ٢/٧٣قال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا عن هذا بقوله يف " القول املفيد " (
ابن املسيب ممن ليس قوله حجة يرى أنه جائز ، فال يلزم من ذلك أن يكون جائزاً يف حكم اهللا حىت املسيب ، ومن فوق 

  : ( هي من عمل الشيطان ) " انتهىيعرض على الكتاب والسنة ، وقد سئل الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن النشرة ، فقال 
ل السحر بالسحر ، وإمنا كالمه رمحه اهللا يف الرقية الشرعية وأما ما فهمه بعضهم من جتويز اإلمام أمحد للنشرة أنه أجاز ح

  املباحة .
) : "وكذلك ما روي عن اإلمام أمحد من إجازة النشرة ، فإنه ٤١٩قال الشيخ سليمان بن عبد اهللا يف "تيسري العزيز احلميد" (

ة ، وليس يف كالمه ما يدل على ذلك وغلط من ظن أنه أجاز النشرة السحري - أي النشرة بالرقية الشرعية- حممول على ذلك 
، بل ملا سئل عن الرجل حيل السحر قال : قد رخص فيه بعض الناس . قيل : إنه جيعل يف الطنجري ماء ويغيب فيه ، فنفض 
يده وقال : ال أدري ما هذا ! قيل له : أفترى أن يؤتى مثل هذا؟ قال : ال أدري ما هذا. وهذا صريح يف النهي عن النشرة 

الوجه املكروه، وكيف وهو الذي روى احلديث (أا من عمل الشيطان) ، لكن ملا كان لفظ النشرة مشتركا بني اجلائزة على 
  واليت من عمل الشيطان ورأوه قد أجاز النشرة ظنوا أنه قد أجاز اليت من عمل الشيطان ، وحاشاه من ذلك" انتهى .

  ويضاف ملا سبق أيضاً :
  علم السحر ملثل هذه الضرورات .أننا جبواز ذلك نبيح ت -٧
إننا ذا القول نناقض حكمنا على الساحر فهو يف اللحظة اليت يكون فيها مطلوبا إلقامة احلد عليه بالقتل ، يكون مرغوبا  -٨

  فيه يطلب منه الشفاء ويف هذا تناقض يف توجه املسلم هلذا الساحر .
 البد من فتح اال له والعيادات ألجل أن يفك هذه الكربة عن الناس أنه يلزم من ذلك أننا جنعل الساحر حمسنا متفضال -٩

  ، وهذا ما ينادي به السحرة فهم يسوقون لسحرهم بوجود فتاوى تبيح للمضطر التداوي عندهم .
  الضرورة . أننا بتجويز هذا يعين أننا نقول : تعلم السحر فرض كفاية ألنه مما حيتاجه الناس اليوم ، وله وجه جواز وهو - ١٠
  

مسيت النشرة ذا االسم؛ ألنه ينشر ا عن املريض ويبعد عنه ما خامره من الداء ويكشف ويزال عنه ما به من :  فائدة
األوجاع أو األمراض أو األسقام اليت حصلت له بسبب هذا السحر، وهي تكون نشرة شرعية وذلك باألوراد والرقية 

  السحر عن املسحور بسحر مثله .الشرعية ، وتكون سحرية وهي حل 
وتقدم قول ابن القيم : (" النشرة " حل السحر عن املسحور، وهي نوعان: أحدمها: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل 

" فيتقرب الناشر واملنتشر إىل الشيطان مبا  -يعين: أنه ال حيل السحر إالَّ ساحر  -الشيطان، " وعليه حيمل قول احلسـن 
 عمله عن املسحور ، والثاين: النشرة بالرقية والتعوذات واألدوية والدعوات املباحة فهذا جائز) حيب، فيبطل

حيث قال : (وهنا سر لطيف يف كون احملرمات ال يستشفى ا، فإنَّ شرطَ  –رمحه اهللا  -وأختم بكالم نفيس البن القيم  
اهللا فيه من بركة الشفاء، فإن النافع هو املبارك وأنفع األشياء أبركها،  الشفاء بالدواء تلقِّيه بالقبول واعتقاد منفعته وما جعل
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واملبارك من الناس أينما كان هو الذي ينتفع به حيث حلَّ، ومعلوم أن اعتقاد املسلم حترمي هذه العني مما يحول بينه وبني 
بول، بل كلما كان العبد أعظم إمياناً كان أكره هلا وأسوأ اعتقاد بركَتها ومنفعتها وبني حسنِ ظنه ا، وتلقى طبعه هلا بالق

اعتقاداً فيها، وطبعه أكره شيء هلا؛ فإذا تناوهلا يف هذه احلال كانت داء له ال دواء إال أن يزول اعتقاد اخلبث فيها وسوء الظن 
  ء) انتهىوالكراهة هلا باحملبة، وهذا ينايف اإلميان، فال يتناوهلا املؤمن قط إال على وجـه دا

  ] ). ١٥٧/  ٤» (زاد املعاد « [ انظر                                                     
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  :الناقض الثامن 
، والدليل قوله تعاىل : " ومن مظاهرة املشركني ومعاونتهم على املسلمني قال اإلمام حممد بن عبدالوهاب رمحه اهللا : " 

                                                        . ]]٥١[املائدة : هم منكُم فَإِنه منهم إِنَّ اللّه الَ يهدي الْقَوم الظَّالمني " يتولَّ
  رحـالش

  

 
هي أن يكون املسلم ظهرياً ونصرياً وعوناً للكفار على  سلمني ،الكفار على امل ةمظاهرأراد املصنف رمحه اهللا أن يبين أن 

كفر أكرب خمرج من ملة اإلسالم ، ومظاهرة املشركني وهذا عنهم باملال والسالح والبيان ،  ذبيو املسلمني ، فينضم إليهم
ترى م عذابه ، قال تعاىل : " وهي خيانة هللا ولرسوله وللمؤمنني يستحق صاحبها سخط اهللا وألي، نوع من أنواع املواالة هلم 

و هِملَيع طَ اللّهخأَن س مهأَنفُس ملَه تما قَدم واْ لَبِئْسكَفَر يننَ الَّذلَّووتي مهنرياً مونَ (كَثدالخ مذَابِ هي الْع٨٠ف لَوو (
  . ] ٨١- ٨٠[املائدة : "  )٨١يه ما اتخذُوهم أَولياء ولَـكن كَثرياً منهم فَاسقُونَ (كَانوا يؤمنونَ بِاهللا والنبِي وما أُنزِلَ إِلَ

" يا أَيها الَّذين آمنواْ ما استدل به املؤلف قال تعاىل : هو ، ومن يتوىل املشركني كحكمهم سواء  عز وجل وأيضاً جعل اهللا
و ودهذُواْ الْيختي االَ تدهالَ ي إِنَّ اللّه مهنم هفَإِن نكُمم ملَّهوتن يمضٍ وعاء بيلأَو مهضعاء بيلى أَوارصالن نيمالظَّال ملْقَو "

  . ]٥١[املائدة : 
، وعقيدة  همن الشرك وأهل يكونلإلميان وأهله ، والرباء يكون الوالء فاملشركني إخالل بعقيدة الوالء والرباء ،  ةومظاهر

ألن به يقوم بنيان الشريعة ؛ الوالء والرباء من أعظم أصول ملتنا ولذا كثرت النصوص من الكتاب والسنة يف هذا الباب 
  ويرتفع اإلسالم وأهله وبضده دم الشريعة ويثلم الدين .

كفار واملشركني فاعلم أن اهللا سبحانه وتعاىل قد ) : " فأما معاداة ال ٣١قال الشيخ محد بن عتيق يف " سبيل النجاة " ( ص 
أوجب ذلك ، وأكد إجيابه ، وحرم مواالم وشدد فيها ، حىت أنه ليس يف كتاب اهللا تعاىل حكم فيه من األدلة أكثر وال أبني 

  من هذا احلكم بعد وجوب التوحيد وحترمي ضده " .
ملواالة ، وإال فا ومناصرم حداً من أنواع مواالة الكفار وهو مظاهرمواإلمام حممد بن عبدالوهاب رمحه اهللا ـ ذكر نوعاً وا

  . للمشركني تشمل عدة معان
  

 
مواالة الكفار ختتلف باختالف احلال؛ فهي على مراتب؛ منها ما هو كفر وردة، ومنها ما هو دون ذلك ، واحلب يف اهللا 

أليب ذر  - r - من أوثق عرى اإلميان وروابطه ، فعن ابن عباس قال: قال رسول اهللا  االة واملعاداة فيهوكذا املو ض فيهغوالب
 - t -" :عرى اإلميان أوثق؟"، قال: اهللا ورسوله أعلم، قال املواالة يف اهللا، واملعاداة يف اهللا، واحلب يف اهللا، والبغض :"أي
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): "فاحلديث مبجموع طرقه يرتقي إىل ١٧٢٨،٩٩٨باين يف "السلسلة الصحيحة" (" رواه أمحد وابن أيب شيبة، وقال األليف اهللا
  واهللا أعلم". -درجة احلسن على األقل 

مواالة عامة ) أو (تويل، ومواالة)، أو (مواالة كربى، ومواالة صغرىولقد قسم بعض أهل العلم املواالة إىل قسمني: (
)، وكلها مصطلحات جتمع بني قسمني، فمنهم من يعبر ذا ، ومطلق املواالةاملواالة املطلقة)، أو (مطلقة، ومواالة خاصة

هو التفريق بني املواالة اليت يكون صاحبها كافرا مرتدا حاللَ الدم  - رمحهم اهللا- اللفظ، ومنهم ذا، ومقصودهم يف ذلك 
هذا التقسيم، وجعلها مراتب، منها ما هو خمرِج  واملال، وبني ما دون ذلك مما ال يخرِج من امللة، وبعض أهل العلم مل يقسم

من امللة، ومنها ما هو كبرية من الكبائر ال يكفر فاعلها إال إذا استحلَّها؛ أي: اعتقد جوازها، وقالوا: إن التويل واملواالة 
  لفظان ملعىن واحد، وهو قول مجهور املفسرين.

بن عبدالوهاب: "مسمى املواالة يقع على شعب متفاوتة، منها ما قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرمحن بن حسن بن حممد  - 
  ) ٧/١٥٩يوجب الردة وذَهاب اإلسالم بالكلية، ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر واحملرمات" ( انظر: "الدرر السنية"  

  وإليك هذه األمثلة على املواالة الكربى وعلى املواالة الصغرى:
ليس ألا من الصغائر؛ ولكن للتفريق بينها وبني الكربى، وإال فإن املواالة الصغرى شأنها  تسميتها صغرى املواالة الصغرى

  فهو باب ال يستهان به. - كما تقدم  - عظيم 
تصدير الكفار يف االس، وزيارتهم زيارةَ مؤانسة ال دعوة، ونئتهم بأفراحهم الدنيوية، وإفساح الطريق هلم،  ومن أمثلتها:

  تهم على املسلمني، وجعلُهم رؤساء، ورفعهم على املسلمني وحنوها.وتولي
وهي املواالة املخرجة من امللة، فهي كفر وردة، وهلا صور، منها: مودم ألجل دينهم وسلوكهم، والرضا  واملواالة الكربى:

ك فيه، وتصحيح مذهبهم، والتشبه بأعماهلم، ومتين انتصارهم على املسلمني، وعدم تكفريهم أو التوقُّف يف كفرهم والش
  م على املسلمني، وتسمى النصرة ، وهي اليت ذكرها املؤلف يف هذا الناقض .املطلَق م، ومظاهرة املشركني ومعاونته

  

  ومواالة الكفار تأيت على عدة معان وأنواع منها : ـ -
  النصرة والتأييد على املسلمني . -١

لك ، فإن عاوم وظاهرهم على املسلمني ذاخيرج من امللة وهي املواالة املطلقة ، ومنها مادون منه موهذا النوع من املواالة 
                                                             مع حمبة ماهم عليه من الكفر فال شك أنه مارق من ملة اإلسالم.   

لك ذقال : " و ، ]٩[املمتحنة" ومن يتولَّهم فَأولَئك هم الْظَّالمونَاىل : " قال الشيخ عبدالرمحن بن سعدي يف تفسريه لقوله تع
لك من املراتب ماهو ذلك كفراً خمرجاً عن دائرة اإلسالم ، وحتت ذالظلم يكون حبسب التويل ، فإن كان تولياً تاماً ، كان 

،" إن التويل التام يوجب االنتقال إىل  ]٥١[املائدة" تولّهم منكُم فَإِنه منهمومن يغليظ وما هو دونه " .  وقال عند قوله تعاىل: " 
                                      دينهم ، والتويل القليل يدعو إىل الكثري ، مث يتدرج شيئاً فشيئاً حىت يكون العبد منهم "  

ن حسن : " فدخل حاطب يف املخاطبة باسم اإلميان ووصفه به ، وتناوله لك قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرمحان بذوقبل 
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النهي بعمومه وله خصوص السبب الدال على إرادته مع أن يف اآلية الكرمية ما يشعر أن فعل حاطب نوع مواالة وأنه أبلغ 
ا ذلك إذظاهر يف أنه ال يكفر ب: " صدقكم خلوا سبيله "  rلك قد ضل سواء السبيل ، لكن قوله ذإليهم باملودة ، فإن فاعل 

ال يقال قوله ، لك لغرض دنيوي ولو كفر ملا قيل " خلوا سبيله " ذكان مؤمنا باهللا ورسوله غري شاك وال مرتاب ، وإمنا فعل 
r  لعمر : " وما يدريك لعل اهللا اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم " هو املانع من تكفريه ، ألنا
" ومن يكْفُر قول لو كفر ملا بقي من حسناته ما مينعه من حلاق الكفر وأحكامه ، فإن الكفر يهدم ماقبله لقوله تعاىل : ن

ان والكفر حمبط للحسنات واإلمي "" ولَو أَشركُوا لَحبِطَ عنهم ماكَانوا يعملُون وقوله تعاىل : بِاِإليمان فَقَد حبِطَ عملُه " 
الَ تجِد قَوماً يؤمنونَ باهللا و الْيومِ اَآلخرِ " ، وقوله : "  ومن يتولّهم فَإِنه منهما . وأما قوله : " ذباإلمجاع فال يظن ه

لَهوسراهللا و ادح نونَ مادوا الْ" ، وقوله تعاىل : "  يهاأَيذيدختواْ الَ تنءاَم الّذوا الين نباً ملَعواً وزه كُمنيوا ددخات نن ذيي
 ننِيمؤم متقُوا اهللا إِنْ كُناتاَء ويلالْكُفَّار أَوو كُملقَب نم ابتوا الْكتفقد فسرته السنة وقيدته وخصته باملواالة املطلقة أُو ، "

م ، ذحظه وقسطه من الوعيد وال ذنبلك مراتب متعددة ولكل ذصرة والصداقة ودون العامة ، وأصل املواالة هو احلب والن
) ، ١/٤٧٤ا الباب وغريه " [انظر الدرر السنية (ذا عند السلف الراسخني يف العلم من الصحابة والتابعني معروف يف هذوه

                                                                                      ) ] .   ١٠- ٣/٩وانظر الرسائل واملسائل النجدية(
قال الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف : " وأما مظاهرة الكفار على املسلمني ، فاملقصود ا أن يكون أولئك أنصاراً وظهوراً 

ا ما ذا كفر يناقض اإلميان . وهذهبون عنهم باملال والسنان والبيان ، فذوأعواناً للكفار ضد املسلمني ، فينضمون إليهم ، وي
لدعوة السلفية يف جند مع أن ايسميه بعض العلماء بـ(التويل)  وجيعلونه أخص من عموم املواالة ، كما هو عند بعض أئمة 

ع من مجهوراً من املفسرين يفسرون التويل باملواالة ، فعلى سبيل املثال : شيخ املفسرين ابن جرير رمحه اهللا تعاىل يف عدة مواض
كان التويل مبعىن املواالة فكما أن مواالة  وإذاالكفار أولياء مبعىن جعلهم أولياء وهو مبعىن توليتهم ،  اختاذتفسريه يفسر معىن 

لك ... ، فإن تويل الكفار مثل ذات شعب متفاوتة ، منها ما خيرج من امللة كاملواالة املطلقة هلم ، ومنها مادون ذالكفار 
رسالة الدالئل [ي يناقض اإلميان بالكلية ، وهناك مراتب دون مراتب .... وتضمنت ذالتويل املطلق التام ال مواالم ، فهناك

أكثر من عشرين دليالً يف  ]يف حكم مواالة أهل اإلشراك للشيخ سليمان بن عبداهللا بن حممد بن عبدالوهاب رمحهم اهللا تعاىل
الّدين كَفَروا  أَلَم تر إِلَى الّدين نافَقُوا يقُولُونَ لإِخوانِهِماهللا : " قوله تعاىل : " النهي عن مواالة الكفار ، فكان مما قاله رمحه 

ملْتتإِنْ قُوداً وداً أَبأَح كُميف عيطلَا نو كَمعم نجرخلَن مترِجأُخ نابِ لَئتلِ الْكأَه نواهللا م كُمنرصننَلَنوبلَكَاد مهإِن دهشي  
نفاقاً وكفراً وإن كان  - بالدخول معهم ونصرم واخلروج معهم إن جلَوا –كان وعد املشركني يف السر  فإذا،  ]١١:  [ احلشر" 
، لك صادقاً ودخل يف طاعتهم ، ودعا إليهم ، ونصرهم وانقاد إليهم ، وصار من مجلتهم ذباً ، فكيف مبن أظهر هلم ذك

فَترى الّدين في قُلُوبِهِم لك إال خوفاً من الدوائر كما قال تعاىل : " ذا مع أن املنافقني مل يفعلوا ذوأعام باملال والرأي؟ ه
،  ٣٨١والعملية صـ . [انظر نواقض اإلميان القولية  ]٥٢: [املائدة"  مرض يسارِعونَ فيِهِم يقُولُونَ نخشى أَنْ تصيبنا دائرة

٣٨٣                                                        . [                                                                       
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اقض واستدل وهو تأييد ونصرة الكافرين على املسلمني هو مراد اإلمام حممد بن عبدالوهاب يف هذا النا النوع من املواالة ذوه
، وتقدم بيان معىن هذا الناقض يف املسألة األوىل ، وأنه باب عظيم  ]٥١[املائدة : "  ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه منهمبقوله تعاىل : " 

سالم ، الصراط املستقيم ، فهو باب خيرج من ملة اإل عن من تقحمه فقد خرج من الباب األمسى والعروة الوثقى وتنكب
  الة الكافرين على املسلمني باملال والنفس والرأي ، وإن مل يقع يف القلب مودم وحبهم .اوعليه فتحرم مو

قال ابن تيمية : " فمن قفز منهم إىل التتار كان أحق بالقتال من كثري من التتار ، فإن التتار فيهم املكره ، وقد ه وغري املكر
و ٥٣٤/ ٢٨الفتاوى(نظر جمموع اه متعددة " [ م من عقوبة الكافر األصلي من وجوأعظ استقرت السنة بأن عقوبة املرتد

  ] )٥٠٨،  ٥٠٧صـ ( املصرية الفتاوى) وجمموع  ٥٣١، ٥٣٠/ ٢٨
توىل اليهود قد حكم ـ اهللا ـ وال أحسن من حكمه أن من  " ) :١/٦٧( وقال ابن القيم يف " أحكام أهل الذمة "

] فإذا كان أولياءهم منهم بنص القرآن كان هلم ٥١" [املائدة :  يتولَّهم منكُم فَإِنه منهم ومنفهو منهم " والنصارى 
  .حكمهم " 

" إمنا هو  ]٥١[املائدة : "  ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه منهمأن قول اهللا تعاىل : " ) : " وصح ١١/٣٥" ( ىاحملل" وقال ابن حزم يف 
  . بأنه كافر من مجلة الكفار فقط ، وهذا حق ال خيتلف فيه اثنان من املسلمني" ههرعلى ظا

يف مقدمة كتاب "الدالئل" :" اعلم رمحك اهللا أن اإلنسان إذا أظهر للمشركني وقال الشيخ سلميان بن عبد اهللا آل الشيخ 
ويبغضهم كافر مثلهم ، وإن كان يكره دينهم  ومداهنة لدفع شرهم ، فإنه ومداراة هلم ، املوافقة على دينهم خوفا منهم ،

وحيب اإلسالم واملسلمني ، هذا إذا مل يقع منه إال ذلك ، فكيف إذا كان يف دار منعة واستدعى م ودخل يف طاعتهم وأظهر 
ن جنود القباب املوافقة على دينهم الباطل وأعام عليه بالنصرة واملال وواالهم وقطع املواالة بينه وبني املسلمني ، وصار م

والشرك وأهلها بعد ما كان من جنود اإلخالص والتوحيد وأهله فإن هذا ال يشك مسلم أنه كافر من أشد الناس عداوة هللا 
فعل كذا وإال اكفر أو اعليه املشركون فيقولون له :  يله وهو : الذي يستو، وال يستثىن من ذلك إال املكرr تعاىل ورسوله 

  و يأخذونه فيعذبونه حىت يوافقهم فيجوز له املوافقة باللسان مع طمأنينة القلب باإلميان .فعلنا بك وقتلناك ، أ
  ن أظهر الكفر خوفاً وطمعاً يف الدنيا " .مبوقد أمجع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازالً أنه يكفر ، فكيف 
يهم ، والنصرة هلم واملعاونة على املسلمني ، واملعاشرة ، وقال الشيخ عبداهللا بن محيد " وأما التويل : فهو إكرامهم ، والثناء عل

ن جتري عليهم أحكام املرتدين ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة أوعدم الرباءة منهم ظاهراً ، فهذه ردة من فاعله ، جيب 
                                                               ] . ١٥/٤٧٩نظر الدرر السنية اوإمجاع األمة املقتدى م " [ 

] بعد أن ذكر جمموعة من اآليات اليت تنهى عن تويل الكفار :  ٢/١١١وقال الشيخ حممد األمني الشنقيطي يف [ أضواء البيان 
  ه اآليات أن من توىل الكفار عمداً واختياراً رغبة فيهم أنه كافر مثلهم " .ذ" ويفهم من ظواهر ه



   
 
 
   

  
  

           


 

  إحتاف األفهام بشرح نواقض اإلسالم

٨٧ 

ظاهر الكفار على املسلمني وساعدهم من ) : " وقد أمجع علماء اإلسالم على أن  ١/٢٧٤فتاواه ( وقال الشيخ ابن باز يف 
يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تتخذُواْ الْيهود والنصارى عليهم بأي نوع من املساعدة فهو كافر مثلهم ، كما قال سبحانه : " 

   . ]٥١[املائدة : "  بعضٍ ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه منهم إِنَّ اللّه الَ يهدي الْقَوم الظَّالمنيأَولياء بعضهم أَولياء 
  حمبة الكفار ومودم . -٢

  حمبة ومودة الكفار نوع من أنواع مواالم ولو كان من دون إعانة هلم .
هم على املسلمني ، فبمجرد مودته وحمبته هلم سبب يف نفي اإلميان عنه قال نعي إلميان عمن أحب الكفار ولو ملا Uونفى اهللا 
ءهم أَو أَبناءهم أَو إِخوانهم لَا تجِد قَوماً يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آباتعاىل : " 

 انَأَوالْإِمي ي قُلُوبِهِمف بكَت كلَئأُو مهتريشادلة : "  عوقال تعاىل : "  ]٢٢[ا ، كُمودعي وودذُوا عختوا لَا تنآم ينا الَّذها أَيي
 قالْح ناءكُم ما جوا بِمكَفَر قَدو ةدوهِم بِالْملْقُونَ إِلَياء تيلأَو مإِن كُنت كُمبر وا بِاللَّهنمؤأَن ت اكُمإِيولَ وسونَ الررِجخي

تفَيا أَخبِم لَما أَعأَنو ةدوهِم بِالْمونَ إِلَيِسري تاتضراء مغتابي وبِيلي ساداً فجِه متجرفَخ نكُمم لْهفْعن يمو ملَنتا أَعمو م قَد
) ٢تكْفُرونَ () إِن يثْقَفُوكُم يكُونوا لَكُم أَعداء ويبسطُوا إِلَيكُم أَيديهم وأَلِْسنتهم بِالسوِء وودوا لَو ١ضلَّ سواء السبِيلِ (

نيلُ بفْصي ةاميالْق موي كُملَادلَا أَوو كُمامحأَر كُمنفَعلَن ت) ريصلُونَ بمعا تبِم اللَّهو ي ٣كُمةٌ فنسةٌ حوأُس لَكُم تكَان قَد (
كَفَر اللَّه ونن دونَ مدبعا تممو نكُماء مرا بإِن هِممقَوإِذْ قَالُوا ل هعم ينالَّذو يماهراإِب كُمنيبا وننيا بدبو ا بِكُمةُ ناودلْع

أَملك لَك من اللَّه من شيٍء ربنا علَيك والْبغضاء أَبداً حتى تؤمنوا بِاللَّه وحده إِلَّا قَولَ إِبراهيم لأَبِيه لَأَستغفرنَّ لَك وما 
 ريصالْم كإِلَيا ونبأَن كإِلَيا وكَّلْنو٤- ١[ املمتحنة " ) ٤(ت[ .  

  وسورة املمتحنة كلها يف موضوع معاداة الكفار وعدم حمبتهم .
  وهللا در العالمة سليمان بن مسحان حيث قال : ـ

  ووال الذي وااله من كل مهتد          دـفعاد الذي عادى لدين حمم  
  وأبغض لبغض اهللا أهل التمرد          وأحبب حلب اهللا من كان مؤمناً

  ك الربا من كل غاو ومعتداكذ        دين إال احلب والبغض والوالوما ال
  ] . ٥٨٣/ ١[انظر الدرر السنية وتكلة األبيات 

وهي ما يعذر به قال الشيخ محد بن عتيق رمحه اهللا نقالً عن الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحه اهللا : " وأما املسألة الثالثة 
  : ـ فاعلم أن إظهار املوافقة للمشركني له ثالث حاالتاعة هلم ، الرجل على موافقة املشركني وإظهار الط

هم بباطنه ، فهذا كافر خارج من ، ومييل إليهم ويواد هأن يوافقهم يف الظاهر والباطن فينقاد هلم بظاهر احلالة األوىل :
بِاللّه من بعد إميانِه إِالَّ من أُكْرِه من كَفَر : "  ماإلسالم ، سواء كان مكرها على ذلك أو مل يكن . وهو ممن قال اهللا فيه

ذَابع ملَهو اللّه نم بغَض هِملَيراً فَعدبِالْكُفْرِ ص حرن شن ملَـكو انبِاِإلمي نئطْمم هقَلْبويمظ١٠٦[النحل : "   ع  [.  



   
 
 
   

  
  

           


 

  إحتاف األفهام بشرح نواقض اإلسالم

٨٨ 

ع خمالفته هلم يف الظاهر فهذا كافراً أيضاً ، ولكن إذا عمل باإلسالم ظاهراً أن يوافقهم ومييل إليهم يف الباطن م احلالة الثانية :
  عصم ماله ودمه ، وهو املنافق .

  أن يوافقهم يف الظاهر مع خمالفته هلم يف الباطن وهو على وجهني : ـ احلالة الثالثة :
لون له : إما أن توافقنا وتظهر االنقياد لنا ، أن يفعل ذلك لكونه يف سلطام مع ضرم وتقييدهم له ، ويهددونه بالقتل فيقو

وإال قتلناك ، فإنه واحلالة هذه جيوز له موافقتهم يف الظاهر مع كون قلبه مطمئناً باإلميان ، كما جرى لعمار حني أنزل اهللا 
"  إِالَّ أَن تتقُواْ منهم تقَاةً" وكما قال تعاىل "  اِإلميانمن كَفَر بِاللّه من بعد إميانِه إِالَّ من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئن بِ :"تعاىل

  ابن كثري يف تفسري آية آل عمران ... فاآليتان دلتا على احلكم كما نبه على ذلك 
 رياسة على ذلك إما طمع يف هأن يوافقهم يف الظاهر مع خمالفته هلم يف الباطن وهو ليس يف سلطام وإمنا محل الوجه الثاين :

 يفهذه احلال يكون مرتداً وال تنفعه كراهيته هلم يف أو مال أو مشحة بوطن أو عيال ، أو خوف مما حيدث يف املآل فإنه 
  هـ .أ"  م الْكَافرِينذَلك بِأَنهم استحبواْ الْحياةَ الْدنيا علَى اآلخرة وأَنَّ اللّه الَ يهدي الْقَوهللا فيهم " ا، وهو ممن قال  الباطن

  ] . ٢٩٦-٢٩٥لة الشيخ محد بن عتيق صانظر جمموعة التوحيد ـ رسا[ 
  اللحوق بديار الكفار اختياراً هلم ورغبة عن املسلمني . -٣

مرتد  : " من حلق بدار الكفر واحلرب خمتاراً حمارباً ملن يليه من املسلمني ، فهو ذا الفعل) ١٣/١٣٨( ىقال ابن حزم يف احملل
له أحكام املرتد كلها من وجوب القتل عليه ، مىت قدر عليه ومن إباحة ماله ، وانفساخ نكاحه ، وغري ذلك ؛ ألن رسول اهللا 

r  م ، ومل جيد يف املسلمني أرض ، مل يربأ من مسلم ، وأما من فر إىلاحلرب لظلم خافه ، ومل حيارب املسلمني ، وال أعا
  ليه ألنه مضطر مكره " .من جيريه ، فهذا ال شيء ع

وهو قادر على اهلجرة فقد عرض نفسه للوعيد  دينه إقامةبل بين اهللا جل وعال أن من أقام بني املشركني ومل يتمكن من 
  حمباً ومدافعاً عن املسلمني . ، للكفارالشديد والعذاب األليم ولو كان مبغضاً 

ذين توفَّاهم الْمآلئكَةُ ظَالمي أَنفُِسهِم قَالُواْ فيم كُنتم قَالُواْ كُنا مستضعفني في " إِنَّ الَّقال ابن كثري عند تفسري قوله تعاىل : 
م اءتسو منهج ماهأْوم كلَـئا فَأُويهواْ فاجِرهةً فَتعاسو اللّه ضأَر كُنت اْ أَلَمضِ قَالْورياً اَألر٩٧ء : [النسا" ص[ .  

قال ابن كثري : " هذه اآلية الكرمية عامة يف كل من أقام بني ظهراين املشركني وهو قادر على اهلجرة وليس متمكناً من إقامة 
  الدين ، فهو ظامل لنفسه مرتكب حراماً باإلمجاع " .

األمة على من أسلم ببلد ) : " فإذا وجب بالكتاب والسنة وإمجاع  ٦١٣- ٢/٦١٢وقبل ذلك قال ابن رشد يف مقدماته ( 
هم لئال جتري عليه أحكامهم ، فكيف احلرب أن يهاجر ويلحق بدار املسلمني ، وال يثوي بني املشركني ، ويقيم بني أظهر

يباح ألحد الدخول إىل بالدهم حيث جتري علينا أحكامهم يف جتارة أو غريها ، وقد كره مالك رمحه اهللا تعاىل أن يسكن 
الرمحن ، وتعبد فيه من دونه األوثان ، وال تستقر نفس أحد على هذا إال بالسلف فكيف ببلد يكفر فيه  أحد ببلد يسب فيه

  وهو مسلم سوء ، مريض اإلميان " .
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٨٩ 

  التشبه بالكفار . -٤
مام أمحد و أبو داود حديث ابن عمر قال : قال فقد روى اإل ، ذلكوقد ى النيب عن م صور مواالة الكفار التشبه  من

وهذا احلديث أقل أحوله أنه  "وجود إسناد هذا احلديث ابن تيمية ، وقال : من تشبه بقوم فهو منهم " " : r رسول اهللا
[املائدة : "  ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه منهم " يقتضي كفر املتشبه م ، كما يف قوله : ه، وإن كان ظاهريقتضي حترمي التشبه م 

ذلك ، وقد حيمل على أنه منهم يف  ي حترمي أبعاضيقتضبه املطلق ، فإنه يوجب الكفر ، وشتفقد حيمل هذا على ال ، ]٥١
هلم ، كان حكمه كذلك ، وبكل حال يقتضي  ، أو معصية ، أو شعاراً رك الذي شاهم فيه ، فإن كان كفراًتالقدر املش
  ) ] ١/٢٣٧،٢٣٨[ انظر االقتضاء ( . هـ . أ "شبه تحترمي ال

ذلك بعد ظهور اإلسالم وقوة  r قال النيبفار لكي يعتز املسلم بدنيه ، ويف حديث ابن عمر ى عن التشبه بالك r النيبو
كفر وخشي على نفسه الضرر إذا خالفهم يف الزي الظاهر فجوز بعض  م منعة وقوة ، أما من كان بدارما كان هلبعدأهله و

  فقط اتقاء لشرهم وضررهم . أهل العلم موافقتهم بزيهم الظاهر
ومسألة التشبه بالكفار من املسائل اليت عمت ا البلوى بني بعض أوساط املسلمني اليوم وخاصة على مستوى الشباب فكان 

 القادمةسألة امليف  ه بالكفار وأحكام التشبه وسأفردها باختصارلزاماً أن يتعلم املسلم األمور اليت ورد النهي فيها عن التشب
  ذن اهللا تعاىل .بإ
                                                        إقامة املنظمات واملؤمترات وامللتقيات من أجل تقرير وحدة األديان . -٥

وإزالة الفوارق العقدية وإسقاط الفوارق األساسية واخلالف بني األديان ، من أعظم أنواع مواالة أهل الكفر اليت تناقض 
لنص القرآن بأن دين اإلسالم هو الدين الكامل  وتكذيبن ، فالدعوة إىل وحدة األديان ردة ظاهرة عن دين اإلسالم اإلميا
ي أمت اهللا لنا به النعمة ورضيه لنا ديناً وهو الناسخ ملا سبقه من الديانات اليت اعتراها التبديل والتحريف كاليهودية ذوال

بوحدة  ىينادأن . وعليه فال جيوز  ]٨٥:[آل عمران"  بتغِ غَير الْإِسالَمِ ديناً فَلَن يقْبلَ مِنهومن يرانية ، قال تعاىل : " والنص
ين يهدفون إىل إزالة الفوارق مع من مساهم اهللا أعداء لنا ويريدون هدم ديننا، وال ذوالليربالية ال األديان كدعاة العلمانية

                                         هم وبيان أفكارهم اخلبيثة نصرة لإلسالم واملسلمني .  ذب نبالدخول يف مؤمترام وحمافلهم بل جي
] : " وخالصته أن دعوة املسلم ٣٦قال الشيخ بكر أبو زيد (يف اإلبطال لنظرية اخللط بني دين اإلسالم وغريه من األديان ص

يان الدائرة بني التحريف والنسخ بشريعة اإلسالم : ردة ظاهرة وكفر إىل توحيد دين اإلسالم مع غريه من الشرائع واألد
ا إمجاع ال جيوز أن يكون حمل خالف بني ذصريح ، ملا تعلنه من نقض جريء لإلسالم أصالً وفرعاً ، واعتقاداً وعمالً ، وه

     أهل اإلسالم " . 
  

 
احلديث عنها ألمهيتها ولكثرة الوقوع فيها السيما يف زماننا واهللا املستعان ، واحلديث عن هذه  وهي مسألة مهمة أفردت

  املسألة ينقسم إىل أربعة حماور أذكرها بإجياز غري خملٍّ بإذن اهللا تعاىل :
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  تعريف التشبه: -أ
  واملشاة . مصدر تشبه تشبها مثل تقدم تقدما، واملقصود املماثلة التشبه يف اللغة:

  هو تعمد املسلم مشاة غريه من الكفار فيما هو من خصائصهم من عبادات أو عادات. ويف االصطالح :
  األدلة يف النهي عن التشبه: -ب

  ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أن اآليات يف موضوع خمالفة الكفار قسمان:
  ذا تدل عليه مجيع اآليات.قسم بني أن خمالفتهم يف عامة األمور أصلح للمسلمني، وه – ١
   ] )١/٩١انظر االقتضاء (وقسم بني أن خمالفتهم مطلوبة وواجبة شرعا، وهذا تدل عليه بعض اآليات . [ – ٢

علي ثوبني  rوورد يف السنة أحاديث يف هذا املعىن، ومن ذلك حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال: رأى رسول اهللا 
: (خالفوا  rاب الكفار فال تلبسها) رواه مسلم ، وعن ابن عمر قال: قال رسول اهللا معصفرين، فقال: (إن هذه ثي

: (إن اليهود والنصارى ال  rاملشركني، أحفوا الشوارب، وأرخوا اللحى) متفق عليه ، وعن أيب هريرة قال: قال رسول اهللا 
  يصبغون، فخالفوهم) متفق عليه .

: (لتتبعن سنن من قبلكم شربا بشرب وذراعا بذراع حىت لو دخلوا جحر r قال: قال رسول اهللا tوعن أيب سعيد اخلدري 
  ضب تبعتموهم) قيل: يا رسول اهللا اليهود والنصارى؟ قال: (فمن؟).

  : (من تشبه بقوم فهو منهم) رواه أمحد وأبوداود. rوعن ابن عمر قال: قال رسول اهللا 
وإن كان ظاهره يقتضي  - أي الكفار-اله أن يقتضي حترمي التشبه م هذا احلديث أقل أحو" قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 

  ] )١/٢٤١االقتضاء ( [ انظر   ")كفر املتشبه م، كما يف قوله تعاىل ( ومن يتوهلم منكم فإنه منهم 
  

  الضابط يف التشبه بالكفار  –ج 
ائص دينهم مأخوذ من الكفار مما هو من خصالضابط يف موضوع التشبه هو ما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية من أن كل فعل 

عبد اهللا بن عمرو عن لبس املعصفر وقال: (إن هذه ثياب  rينهى عنه املسلم . كما ى الرسول أو عادام فهو تشبه 
  ] ).١/٤٢٥االقتضاء (الكفار). [ انظر 

  

  التشبه بالكفار على ثالثة أقسام : - د 
ات واألعياد، فالنهي عن التشبه م فيها يقتضي التحرمي، يصل إىل درجة الكفر إذا ما يتعلق بالعقائد والعباد القسم األول:

  كان مع اعتقاد واستحسان ملا هم عليه من الباطل، ألن  يتضمن احملبة واملودة، وهذا من نواقض اإلسالم.
ملا قال البن عمرو: (إن  rوالنيب ما كان من قبيل العادات، فهو حمرم أيضاً ، لكنه ال يصل إىل درجة الكفر،  القسم الثاين:

  هذه ثياب الكفار فال تلبسها) مل يبني له أن هذا كفر، وهذا مقيد بعدم االعتقاد .



   
 
 
   

  
  

           


 

  إحتاف األفهام بشرح نواقض اإلسالم

٩١ 

ما كان من قبيل األمور الدنيوية البحتة اليت ال متس العقيدة واألخالق كالعلوم والصناعات وحنوها من القسم الثالث: 
  ، فال بأس من االستفادة منها ما مل يترتب عليها حمظوراً أو تفضي إليه .التجارب ومكائد احلرب والقتال، وحنو ذلك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   
 
 
   

  
  

           

 

  
  إحتاف األفهام بشرح نواقض اإلسالم

٩٢ 

  الناقض التاسع 
صلى  –اخلروج عن شريعة حممد  همن اعتقد أن بعض الناس يسع [: - رمحه اهللا تعاىل  –قال اإلمام حممد بن عبد الوهاب 

  .]  فهو كافر –عليه السالم  –شريعة موسى  كما وسع اخلضر اخلروج عن –اهللا عليه وسلم 
  

  رحـالش

 
للناس كافة رسالة عامة مشلت ما قبلها من الرساالت فليس ألحد أن خيرج  –صلى اهللا عليه وسلم  –أرسل اهللا تعاىل حممداً 

اخلالئق بعد صدورها، واألدلة تضافرت على بيان عن اتباع هذه الرسالة اليت مشلت يف خطاا وعمت يف تشريعها مجيع 
  عموم الرسالة ومنها :

  ] ٢٨:سبأ[ } وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً لِّلناسِ بشرياً ونذيراًقال تعاىل : { - 
   ]١٥٨:  األعراف[ } قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللّه إِلَيكُم جميعاًوقال تعاىل : { - 
  ]١:الفرقان[ } تبارك الَّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبده ليكُونَ للْعالَمني نذيراًوقال تعاىل : { - 
قال : (( فضلت على األنبياء بست : أعطيت  –صلى اهللا عليه وسلم  –أن رسول اهللا  –رضي اهللا عنه  –وعن أيب هريرة  - 

الرعب، وأحلت يل الغنائم، وجعلت يل األرض طهوراً و مسجداً، وأرسلت إىل اخللق كافة، وختم جوامع الكلم، ونصرت ب
  –رضي اهللا عنهما  –يب النبيون )) رواه مسلم، وبنحوه يف الصحيحني من حديث جابر بن عبد اهللا 

(( هذا سبيل اهللا)) مث  :قال خطاً، مث  –صلى اهللا عليه وسلم  –خط لنا رسول اهللا  –رضي اهللا عنه  –وعن ابن مسعود  - 
وأَنَّ مث قرأ : {،خط خطوطاً عن ميينه وعن مشاله، مث قال : (( هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه 

هبِيلن سع بِكُم قفَرلَ فَتبواْ السبِعتالَ تو وهبِعيماً فَاتقتسي ماطرـذَا صأبوداود واحلاكم وقال " صحيح }أخرجه أمحد و ه
 هو تنكب عن الطريق الصحيح والصراط املستقيم . –صلى اهللا عليه وسلم  –اإلسناد " فكل اتباع لغري شريعة حممد 

 –صلى اهللا عليه وسلم  –أتى النيب  –رضي اهللا عنه  –أن عمر بن اخلطاب  –رضي اهللا عنهما  –وعن جابر بن عبد اهللا  - 
فغضب فقال : (( أمتهوكون فيها يا بن اخلطاب !  –صلى اهللا عليه وسلم  –عض أهل الكتاب فقرأه النيب بكتاب أصابه من ب

فيخربوكم حبق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به،  يء، والذي نفسي بيده لقد جئتكم ا بيضاء نقية، ال تسألوهم عن ش
 اً ما وسعه إال أن يتبعين )) رواه أمحدكان حي –صلى اهللا عليه وسلم  –والذي نفسي بيده لو أن موسى 

،  –صلى اهللا عليه وسلم  –وهذا احلديث نص يف بيان هذا الناقض وأنه ال أحد من الناس يسعه اخلروج عن شريعة حممد 
  واألدلة يف بيان عموم الرسالة احملمدية وأنه ال يسع أحد اخلروج عنها كثرية.

اً من األحكام يف القرآن أو السنة الثابتة املعلومة بالضرورة كأن يستحل ما حرم وإمجاع العلماء منعقد على أن من أنكر شيئ
  وخيرج عنها حبجة اتباع غريها من الشرائع ؟ –صلى اهللا عليه وسلم  –اهللا تعاىل فهو كافر فكيف مبن يرد رسالة حممد



   
 
 
   

  
  

           

 

  
  إحتاف األفهام بشرح نواقض اإلسالم

٩٣ 

ستحالً هلا فهو كافر باالتفاق، فإنه ما آمن : " وبيان هذا أن من فعل احملارم م - رمحه اهللا  –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
  ) ] ٩٧١/ ٣بالقرآن من استحل حمارمه " [ انظر الصارم املسلول ( 

وأنه كما أن  –عليه السالم  –أو نصراين أنه يتبع شريعة عيسى  –عليه السالم  –فلو قال لنا يهودي أنه يتبع شريعة موسى 
وال  –صلى اهللا عليه وسلم  –بنا لقلنا له بل جيب عليك اتباع شريعة حممدكتابكم القرآن وحي من اهللا تعاىل فكذلك كتا

صلى اهللا عليه  –أن النيب  –رضي اهللا عنه  –يسعك اخلروج عنها ألا رسالة جلميع اخللق إنسهم وجنهم ، وعن أيب هريرة 
راين مث ميوت ومل يؤمن بالذي قال : (( والذي نفس حممد بيده ال يسمع يب أحد من هذه األمة يهودي وال نص  –وسلم 

  أرسلت به إال كان من أصحاب النار )) رواه مسلم.
وال يسعه أن خيرج عن  يلزمه اإلميان بعموم رسالته وما فيها من أمر وي  –صلى اهللا عليه وسلم  –ومن آمن بشريعة حممد 

  بيانه . –رمحه اهللا  –أراد املصنف وخرج عن ربقة اإلسالم إىل الكفر وهذا ما  هدا األصل وإال مل ينفعه إميانه
  

–– 
اليت ذكرها  –عليه السالم  –وأنه قد حيتج البعض بقصة اخلضر مع موسى  –رمحه اهللا  –إليها املصنف  أشاروهذه املسألة 

وأنكرها عليه من خرق  –عليه السالم  –موسى  اصرف فيها اخلضر بوقائع استغراهللا تعاىل يف سورة الكهف واليت ت
 }وما فَعلْته عن أَمرِي{مر من اهللا تعاىل فقال :أللسفينة، وقتل للغالم، وبناء للجدار، وبين اخلضر فيها أنه مل يفعل ذلك إال ب

: " إنين على  - عليه السالم  –قال اخلضر ملوسى   - عنهما رضي اهللا  -ويف الصحيحني من حديث ابن عباس،  ] ٨٢الكهف[
  علم علمنيه اهللا ليس عندك، وإنك على علم علمك اهللا إياه ليس عندي "

  بوية، وهو اعتقاد موجود عند غالةاستدل ذه القصة من يظن أن من األولياء من يسوغ له اخلروج عن الشريعة الن
  يغلون يف صفام.ئمتهم وأالصوفية وحنوهم ممن يرفعون 

صلى  –، قالوا فكذلك الويل له اخلروج عن متابعة حممد - عليه السالم  –أن اخلضر خرج عن متابعة موسى  ووجه الداللة :
  ) ] ٤٢٢، ١١/٤٢٠." [ انظر جمموع الفتاوى البن تيمية (  –اهللا عليه وسلم 

  -والرد على هذا االحتجاج من عدة وجوه :
عليه  –كان مبعوثاً إىل بين إسرائيل، ومل يكن مبعوثاً إىل اخلضر فإن األنبياء ومنهم موسى  –السالم  عليه –أن موسى  أوالً :

رضي اهللا عنه  –فإن رسالته عامة ففي حديث جابر   –صلى اهللا عليه وسلم  – اًكانت رسالتهم خاصة إال حممد –السالم 
، وتقدم إىل قومه خاصة، وبعث إىل الناس كافة )) متفق عليه : (( كان النيب يبعث –صلى اهللا عليه وسلم  –قال النيب –

  حديث " فضلت على األنبياء بست ... وفيه "وأرسلت للخلق كافة " .
مل يكن علم باألسباب  –عليه السالم  -، فموسى  - عليه السالم  –أن مافعله اخلضر مل يكن خمالفاً لشريعة موسى  ثانياً :

  فعلها اخلضر، فلما بينها له وافقه على ذلك .اليت تبيح تلك الوقائع اليت 



   
 
 
   

  
  

           

 

  
  إحتاف األفهام بشرح نواقض اإلسالم

٩٤ 

ن الشريعة أن ما فعله اخلضر كان عن وحي من اهللا تعاىل وأمره، ال جمرد خيال أو اجتهاد سوغ لنفسه اخلروج ع ثالثاً :
ية الت ادعى ا أنه وصل إىل درجة يستغين ا عن متابعة الرسل كما يظن بعض أولياء الصوفالنبوية بتومهات وخزعب

والعياذ باهللا  يءأن هؤالء األولياء تسقط عنهم التكاليف وأم وصلوا إىل اهللا فال حيرم عليهم شحيث يعتقد عوامهم تباعهم أو
والعبادة إمنا هي للعوام عندهم فاستباح األولياء الزنا واللواط واحملرمات حبجة عدم التكليف" [ انظر جمموع الفتاوى البن 

  بتصرف ])  ٨٢،  ٨١/ ٢تيمية ( 
: " ثبت باألحاديث الصحيحة : أن املسيح عيسى بن مرمي : إذا نزل من السماء ، فإنه  - رمحه اهللا  –قال ابن تيمية  رابعاً :

  . –صلى اهللا عليه وسلم  – بن عبداهللا يكون متبعاً لشريعة حممد
، فكيف مبن دوم ؟" [ انظر جمموع جيب اتباعه ونصره على من يدركه من األنبياء –صلى اهللا عليه وسلم  –فإذا كان 
  ) ] ٤١٨/ ١١الفتاوى 

:  -رضي اهللا عنه  –لعمر بن اخلطاب   –صلى اهللا عليه وسلم  –وقول النيب –رضي اهللا عنه  –وتقدم قريباً حديث جابر 
  كان حياً ما وسعه إال أن يتبعين )) –صلى اهللا عليه وسلم  –(( والذي نفسي بيده لو أن موسى 

: " فمن مل يؤمن بأن هذا رسول اهللا إىل مجيع العاملني، وأنه جيب على  -رمحه اهللا  -هذا الناقض قال شيخ اإلسالم   ويف بيان
مجيع اخللق متابعته، وأن احلالل ما أحله واحلرام ما حرمه، والدين ما شرعه، فهو كافر مثل هؤالء املنافقني وحنوهم ممن جيوز 

م من أولياء اهللا تعاىل، وأن اخلروج عن أإما عموماً أو خصوصاً، ويعتقدون مع هذا اخلروج عن دينه وشريعته وطاعته 
  .)  ٤٤الشريعة احملمدية سائغ هلم، وكل هذا ضالل باطل " [ انظر جامع الرسائل ص ( 

طاعة رسول ، أو اعتقد أن أحداً يستغين عن –صلى اهللا عليه وسلم  –وقال أيضاً : " ومن فضل أحد من املشايخ على النيب
وكذلك من اعتقد أن أحداً من أولياء اهللا يكون مع حممد  ، استتيب فإن تاب وإال ضربت عنقه  –صلى اهللا عليه وسلم  –اهللا
r  كما كان اخلضر مع موسىu  ٣/٤٢٢" [ انظر جمموع الفتاوى ( فإنه يستتاب فإن تاب وإال ضربت عنقه [ (  

" ويدخل يف هذا الناقض الذين يقولون : إن الشريعة إمنا هي للزمان املاضي أما  : - حفظه اهللا  –قال الشيخ صاحل الفوزان 
أمور ال تتناوهلا الشريعة وهذا معناه أن الشريعة قاصرة  جدتألا حدثت معامالت و الوقت احلاضر فال تصلح له الشريعة

  ) ] ١٨٣حه للنواقض ص ( عندهم وليست من حكيم محيد، فال شك يف كفر من يقول هذا املقال " [ انظر شر
  
  
  
  
  



   
 
 
   

  
  

           

 
 

  إحتاف األفهام بشرح نواقض اإلسالم

٩٥ 

  الناقض العاشر
اإلعراض عن دين اهللا ال يتعلمه وال يعمل به والدليل قوله تعاىل :  [: - رمحه اهللا تعاىل  –قال اإلمام حممد بن عبد الوهاب 

  ] { ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه مث أعرض عنها إنا من ارمني منتقمون }
  

  رحـالش
  

 
  أراد أن يقرر يف هذا الناقض مسألتني متالزمتني يف اإلعراض ومها تعلم دين اهللا تعاىل والعمل به. –رمحه اهللا  –املصنف 

  أوالً : اإلعراض عن دين اهللا تعلماً .
اإلعراض  عن تعلم أصل الدين  الذي يكون املرء  به مسلماً ،  من نواقض اإلسالم هو راض الذي يكون ناقضاواملراد باإلع

  وأما من كان جاهالً بتفاصيل الدين وفروعه فليس مقصوداً ألن من التفاصيل من ال يقوم به إال العلماء وطلبة العلم .
فقال : " إن أحوال  سئل العالمة عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن عن اإلعراض الذي يكون ناقضاً من نواقض اإلسالم 

موجوداً ، والتفريط والشرك إمنا هو أصل اإلميان الناس تتفاوت تفاوتاً عظيماً ، وتفاوم حبسب درجام يف اإلميان إذا كان 
الواجبات واملستحبات، وأما إذا عدم األصل الذي يدخل به يف اإلسالم، وأعرض عن هذا بالكلية؛ فهذا لك من ذفيما دون 

ومن {اآلية وقوله تعاىل : ، ] ١٧٩األعراف[ } ولَقَد ذَرأْنا لجهنم كَثرياً من الْجِن واِإلنسِ{يه قوله تعاىل : كفر إعراض، ف
بن سحمان : "  قال العالمة سليمان،  اآلية  ]١٢٤طه[ } أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكاً ونحشره يوم الْقيامة أَعمى

إال باإلعراض عن تعلم األصل الذي يدخل به اإلنسان يف اإلسالم ال بترك  رفتبني من كالم الشيخ أن اإلنسان ال يكف
  ) ] ٤٧٣ – ١٠/٤٧٢الواجبات واملستحبات " [ انظر الدرر السنية ( 

  

  .ثانياً : اإلعراض عن دين اهللا عمالً
فهذا كفر مع قدرته  حواركأن ينطق بالشهادتني وال يعمل شيئاً من أعمال اجلواملراد به اإلعراض الكلي عن جنس العمل 

  كما سيأيت بيانه . باإلمجاع
 –الذي معه أصل اإلميان  –أما من أعرض عن واجب من الواجبات يف الدين فلم يعمل به فهذا إعراض جزئي ال يكون املرء 

م بغض  النظر عن نوعية العمل فمن األعمال ما يكون تركه لوحده بترك ذلك العمل كافراً، هذا هو تقرير املسألة بشكل عا
  كفر كالصالة على خالف بني العلماء.

من الواجبات اليت خيتص  يء: " فال يكون الرجل مؤمناً باهللا ورسوله مع عدم ش - رمحه اهللا  –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
  ) ] ٦٢١/ ٧الفتاوى (  " [ انظر جمموع –صلى اهللا عليه وسلم  –بإجياا حممد 
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هو الَّذي أَرسلَ {لتان متالزمتان أعين اإلعراض عن دين اهللا علماً وعمالً فالعلم والعمل قرينان قال اهللا تعاىل : أوهاتان املس
 ينِ كُلِّهلَى الدع هظْهِريل قينِ الْحدى ودبِالْه ولَهسالعمل الصاحل ، هو فع ودين احلق فاهلدى هو العلم النا]  ٣٣التوبة[ }ر

  شابه اليهود.به ومن أعرض عن العلم بدين اهللا تعاىل شابه النصارى، ومن أعرض عن العمل 
  -وبناًء على ما سبق فاإلعراض ينقسم إىل قسمني :

  .األول : إعراض كلي
لة اإلسالم، وهذا هو وهو اإلعراض عن تعلم أصل الدين أو عن جنس العمل فصاحب هذا اإلعراض كافر خارج عن م

  –رمحه اهللا  - اإلعراض الذي أراده املصنف 
  .الثاين : إعراض جزئي

اإلميان مع بقاء أصله فهو  صوهو اإلعراض عن تعلم تفاصيل الدين وعن العمل ببعض الواجبات، فصاحب هذا اإلعراض ناق
  ال خيرج بإعراضه عن اإلسالم.

اإلميان لكنه ال ينفيه بالكلية . [ انظر نواقض اإلميان القولية  صوالنوع الثاين ينق اإلميان وينفيه بالكلية، صفالنوع األول ينق
  ) ] ٣٤٥ص (  عبد العزيز العبد اللطيفوالفعلية ل

  

 
اً بصدق الرسالة لكنه معرض ألن التكذيب هو عدم التصديق ، أما اإلعراض والتويل فهو عدم العلم والعمل، فقد يكون مؤمن

تأمل كيف أن اهللا أخرب أنه مل يصدق بل }  فَلَا صدق ولَا صلَّى * ولَكن كَذَّب وتولَّى{عنها علماً وعمالً قال تعاىل : 
اىل : كذب، وأيضاً هو مل يصلِّ بل توىل وأعرض فجعل معىن اإلعراض هو عدم العمل، والتويل عن طاعة اهللا كفر، قال تع

}رِينالْكَاف بحالَ ي اْ فَإِنَّ اللّهلَّووولَ فإِن تسالرو واْ اللّهيع٣٢: آل عمران[ } قُلْ أَط[  
يف  فته} فدل على أن خمال { فإن اهللا الحيب الكافرين} أي ختالفوا عن أمره  فإن تولوا: " {  -رمحه اهللا  –قال ابن كثري 

من اتصف بذلك وإن ادعى وزعم يف نفسه أنه حمب هللا ويتقرب إليه، حىت يتابع الرسول النيب  الطريق كفر، واهللا ال حيب
  ) ] ٣٢األمي خامت الرسل ورسول اهللا إىل مجيع الثقلني " [ انظر تفسريه هلذه اآلية من آل عمران آية ( 

  

 
عاىل ال يتعلمه وال يعمل به، ال يعذر جبهله ألنه يستطيع رفعه بعدما بين له احلق، فاجلاهل هو من مل املعرض عن دين اهللا ت

  يصله احلق ومل تبلغه الرسالة، وأما املعرض فهو من جاءه احلق ففرط به بإعراضه عنه.
{ يا لَيت فالبد أنه يقول يوم القيامة : " كل من أعرض عن االهتداء بالوحي الذي هو ذكر اهللا  -رمحه اهللا  –قال ابن القيم 

 الْقَرِين نِ فَبِئْسرِقَيشالْم دعب كنيبنِي ويب{  
  ؟ { ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ }إذا كان حيسب أنه على هدى، كما قال تعاىل  هفإن قيل : فهل هلذا عذر يف ضالل
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صلى اهللا عليه  –ل الذين منشأ ضالهلم اإلعراض عن الوحي الذي جاء به الرسول ن أهل الضالمقيل : ال عذر هلذا وأمثاله 
، ولو ظن أنه مهتد، فإنه مفرط بإعراضه عن اتباع داعي اهلدى، فإذا ضل فإمنا أُيت من تفريطه وإعراضه وهذا  - وسلم 

  . عن الوصول إليها، فذاك له حكم آخر هخبالف من كان ضالله لعدم بلوغ الرسالة وعجز
والوعيد يف القرآن إمنا يتناول األول، وأما الثاين فإن اهللا ال يعذب أحداً إال بعد إقامة احلجة عليه " [ انظر مفتاح دار السعادة  

 )٤٣/ ١ [ (.  
  


 

مع قدرته على العمل ويكتفي فقط بنطق الشهادتني  مل شيئاً من أعمال اجلوارح مطلقاتقدم أن ترك جنس العمل بأن ال يع
  -كفر وهذا باإلمجاع، وحكى اإلمجاع كل من :
) ]، والشافعي كما ذكره ابن تيمية [ انظر جمموع  ١٠٢٧) رقم (  ٣/٥٨٦احلميدي كما أخرجه اخلالل يف السنة [ انظر ( 

] واآلجري يف كتاب  ١٩،  ١٨) ]، وأبو عبيد القاسم بن سالم يف كتاب اإلميان [ انظر صفحة  ٢٠٩/ ٧الفتاوى ( 
  ] ١٢٠/ ١٤] ، وابن تيمية يف جمموع الفتاوى [ انظر (  ٦١١/ ٢الشريعة [ انظر 

 –ديث اليت فيها دخول أناس اجلنة وهم مل يعملوا خرياً قط كحديث أيب سعيد ن قيل كيف اجلمع بني هذا وبني األحاإف
الطويل يف الشفاعة وفيه إخراج أقوام من النار مل يعملوا خرياً قط، واحلديث رواه مسلم، وكذلك حديث  –رضي اهللا عنه 

مث كمل املائة مث أرشده عامل إىل التوبة  املتفق عليه يف قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعني نفساً –رضي اهللا عنه  –أيب سعيد 
و اهلجرة واللحاق بأرض كذا وكذا ليعبد اهللا مع أناس صاحلني هناك ويف الطريق وافته املنية ويف احلديث قالت مالئكة 

  العذاب : (( إنه مل يعمل خرياً قط )) ويف احلديث أخذته مالئكة الرمحة، وحنوها من األحاديث يف هذا املعىن.
  -اب على هذه األحاديث عدة أجوبة أختار منها جوابني :واجلو

أن االستدالل ذه األحاديث يرد عليها احتمال أن الذين أخرجوا من النار وأدخلوا اجلنة بغري عمل، إمنا هم من  األول :
 –اهللا عليه وسلم صلى  –إذ أن النار جتمع عصاة أمة حممد  –صلى اهللا عليه وسلم  –حممد  وليسوا من أمةاألمم السابقة 

صلى اهللا عليه وسلم  –يف خروج العصاة من النار أن النيب  –رضي اهللا عنه  –وغريهم السيما وقد جاء يف حديث أيب سعيد 
هللا عز وجل : (( شفعت املالئكة وشفع النبيون )) واالحتمال إذا ورد على الدليل بطل به االستدالل، السيما إذا اقال  –

  له حظ من النظر . كان االحتمال قوياً
أنه قد يكون املراد ذه األحاديث يف قوله (( مل يعمل خرياً قط )) ليس نفي العمل كله، وإمنا مع وجود أعمال  الثاين :

خرى، تأمل كيف أن الرجل الذي قتل املائة نفس تاب وهاجر إىل أرض يعبد اهللا تعاىل ا.والتوبة واهلجرة عمالن صاحلان أ
  قالت عنه مالئكة العذاب (( إنه مل يعمل خرياً قط )) عظيمان، ومع ذلك
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: (( إن رجالً  –صلى اهللا عليه وسلم  –قال النيب  –رمحه اهللا  –عند أمحد  –رضي اهللا عنه  – ةوكذا يف حديث أيب هرير
ز عنا )) ويف مل يعمل خرياً قط، فكان يداين الناس فيقول لرسوله : خذ ما تيسر واترك ما عسر وجتاوز لعل اهللا يتجاو

  احلديث أن اهللا جتاوز عنه.
ترى أنه قيل عنه مل يعمل خرياً قط مع أنه كان يصفح ويتجاوز عن املعسرين ولذا بوب ابن حبان يف صحيحه [ ذكر  تأن

  ) ] ٧٣٢/ ٢البن خزمية (  املعسرين ]  [ انظر كتاب التوحيد البيان بأن هذا الرجل مل يعمل خرياً قط إال التجاوز عن
نس العمل على أن ترك جتقدم ناك أجوبة أخرى ويبقى ترك العمل يف هذه األحاديث معناه خالف، واإلمجاع متقدم كما وه

           –اهللا  رعاك –مع تركه جنس العمل فهو أصل اعتقاد املرجئة كما تعلم ، فتنبه أنه اليزال مؤمناً بكفر، وأما القول 
الزكاة والصيام واحلج الصالة و هيف قلبه بأن اهللا فرض علي ثابتاً إمياناًون الرجل مؤمناً قال ابن تيمية : " ومن املمتنع أن يك

ال مع إدر هذا يعيش دهره ال يسجد هللا سجدة وال يصوم من رمضان وال يؤدي الزكاة وال حيج إىل بيته، فهذا ممتنع وال يصو
) ] ٦١١/ ٧(  نفاق يف القلب وزندقة ال مع إميان صحيح" [ انظر جمموع الفتاوى  

بالرسول مث يتوىل { ويقولون آمنا باهللا وت بالعمل وإن كان أتى بالقول، قوله تعاىل : أومما يدل على نفي اإلميان عمن مل ي
} فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك باملؤمنني    

ي اإلميان عمن مل ن والسنة من نفقال ابن تيمية : " فنفي اإلميان عمن توىل بالعمل وإن كان قد أتى بالقول ... ففي القرآ
) ] ٧/١٤٢يأت بالعمل مواضع كثرية " [ انظر جمموع الفتاوى (   
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 خامتة نواقض اإلسالم:
 

، إال املكره، وال فرق يف مجيع هذه النواقض بني اهلازل واجلاد واخلائف [:  -رمحه اهللا  –قال اإلمام حممد بن عبد الوهاب 
سه على نفمنها كثر ما يكون وقوعاً، فينبغي للمسلم أن حيذرها، وخياف أيكون خطراً، ومن وكلها من أعظم ما   

] نعوذ باهللا من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى اهللا على حممد  
 الشرح

داد وجه التع عدة مسائل تقدم الكالم عليها يف الشرح الذي تقدم نذكرها على  –رمحه اهللا  –اخلامتة ذكر املصنف ه ذهيف 
-واإلختصار :  

 

  
يف شرح  فال فرق يف كل من يأت بناقض من نواقض اإلسالم اليت تقدمت بني اهلازل واجلاد، واهلازل هو املازح وتقدم

نما رجعوا وفيه حي  - رضي اهللا عنهما  –الناقض السادس الدليل على هذا وهو حديث زيد بن أسلم عن عبد اهللا بن عمر 
غ ذلك رسول لسناً وال أجنب عند اللقاء" فبلأ من غزوة تبوك قال رجل : " ما رأينا مثل قرائنا هؤالء أرغب بطوناً وال أكذب

ن إِنما كُنا نخوض يقُولُولَئن سأَلْتهم لَ{فقالوا " إمنا كنا خنوض ونلعب فأنزل اهللا تعاىل :  –صلى اهللا عليه وسلم  –اهللا 
   ونلْعب قُلْ أَبِاللّه وآياته ورسوله كُنتم تستهزِئُونَ } [التوبة :٦٥]

 واحلديث رواه ابن جرير وتقدم اإلمجاع على أن اهلازل يكون يف هذا كما هو اجلاد فال يعذر مبزحه.
 

  
ذلك مل  بناقض من النواقض سواء كان قوالً أو فعالً بسبب خوفه من نقص مال أو جاه أو مداهنة للكفار وحنو ىفمن أت

عذر، فهو حيمله على ذلك إال اخلوف فإنه ال يعذر بذلك وخيرج عن ملة اإلسالم ما مل يصل إىل حد اإلكراه، فإن املكره ي
بِاِإلميان ولَـكن من شرح بِالْكُفْرِ  من كَفَر بِاللّه من بعد إميانِه إِالَّ من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئن{ تعاىل بقوله : الذي عذره اهللا

 صدراً فَعلَيهِم غَضب من اللّه ولَهم عذَاب عظيم } [النحل : ١٠٦]
} وقَلْبه مطْمئن بِاِإلميانفيه إكراه ولذا قال : { وتقدم الكالم أن القلب ليس   

 املقدمة بقي اإلكراه على العمل أو الكالم ، وتقدم الكالم على مانع اإلكراه معناه وأنواعه وشروطه يف شرح هذه النواقض يف
 يف املسألة الرابعة فراجعها.
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بيان ذلك يف  هلذه النواقض العشرة من بني نواقض اإلسالمن وتقدم –رمحه اهللا  –ولعل هذا هو السبب يف اختيار املصنف 
شرة ألا خص هذه الع –رمحه اهللا  –املسألة العاشرة من شرحنا يف املقدمة وأن نواقض اإلسالم أكثر من عشرة لكن الشيخ 

وعاً.قثر واألعظم خطراً وأك  
 

 
 وتقدم بيان ذلك يف املسألة األوىل من الناقض األول

ام احلنفاء إبراهيم نفسه بل خياف من الوقوع فيها فإذا كان إم يزكي فيجب على املسلم أن حيذر الوقوع يف هذه النواقض وال
لى نفسه وأهله ىل التوحيد وألقى نفسه يف النار من أجل كلمة التوحيد خياف عإالذي كسر األصنام ودعا  –عليه السالم  –

 من الشرك ويدعو ربه فيقول : { واجنبنِي وبنِي أَن نعبد اَألصنام } [إبراهيم : ٣٥]
على حيييك  ن باب أوىل فينبغي عليك عبد اهللا أن تدعو ربك دوماً أنإذا كان هذا هو قول إمام احلنفاء فما دونه من الناس م

بحانه خاصة يف هذه عليها، وتستعيذ وتعتصم باهللا من كل ما يدعو إىل ضاللة أو غضب اجلبار سالعقيدة الصحيحة ومييتك 
لم على نبينا ، وصلى اهللا وسوكما ختم املصنف رمحه اهللا نعوذ باهللا من موجبات غضبه وأليم عقابه، األزمان أزمان الفنت 

 حممد.
 
 

 
الفراغ منه يوم السبت  كانو  

هـ.٢٩/٢/١٤٣١  
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  نظم نواقض اإلسالم لسعد بن عتيق
  

  هـ .١٣٤٩املتوىف عام   -رمحه اهللا  -سعد بن محد بن عتيق : نظمها الشيخ العالمة 
  ـِب ـــــحـه والصـــــيب وآلـىل النــع    ـل رب( ـــــــد % وصـــــــــــــــامحلـ        

  ـام ـــــح لألصنــل اSبـثـ ـرك م ـــالش    ـالمـــــــــض اإلســـــذه نواقــــهــ ف 
  ان ال برهـل الشخـص بـعــجــأن ی    اينــــــــم الثـور ثــــــن والقبـــواجلـ
  لـامع حصـإجـر بـــفـذا فهو ذو ك    لـعـن فـومه ومــــطاً یدعــائـوس

  ردداـــرك أو تـــل الشـر أهـــكفيـ ت     داـــــقـعتـ ن م ـكـن مل یـــالهثا مـث
ــ تص     قدـن یعتـــان ممـرمه أو كــفـيف ك   ر وزد ـــفـم كـب لهـحيح مذهـ

  اديـيب الهـدى النـوى هـــــأن س    ادِ ـقـان ذا اعتـن كــا مــــــعهـ راب 
  نـسـ ورى أح ـــكام يف الـواه حـــس    نــــل أو أّن ملـمـه أكـدیـن هــم
  اء بهـا جـغض مـن أبــكفر مـيف ال    ق بهــلحـر یــاكفـامه فـكـن أحــم
ــ ي ـ ب ـ ن    لـا أن تسـامس إمـو اخلـــذا هـه    لـمـه عـو بـــى ولــتـ نا ح ــــ

  زأـــهتـــــواب اســــالثـا أو بـننـ دی ـب    هتزئـر املســـكف( ـادس فـن ســـع
  السحر منه الرصف مع عطف معل    ـلــــواع قــابع األنـقاب سـالعـأو ب

  ــوالهـــــــــا مـصــد عافـر وقــكـف    ضـاهـــــفعـل أو ارتـــــه یـن لــمفـ
ــ Gمن    راـــداً اكفـنـ الم ج ـىل ذوي اإلسـع    ن ظاهـراـــدها مـــــها يف عــ
  عـايس أن ال یتبن األنـــصا مــخــش    ــعـــه يسـال أنن قـــــها مــ ع ـ Kس 

  رعـــه شـالـل مبـعمـم یـى ولـوســم    عـبـ ت ـ ر إذ مل ی ـــضـــاخلـا كـنـ ي ـ نب 
  دا ـعمـه تـهاجــ ن من ـــدف عـوالص  دى    ـعارشها اإلعراض عن دين اله

  ـهـــمكــــحمُ ـل بـمـن ذا عــم یـكـول    هـمـعلـن تـرض عــن أعــال مـكح
ــ ل ـ ر ك ـــفـواع كــــــذه األنـــــوه   اـــــهـ زل ـــا وهـدهـــــل جاـل حـكـب    هاـ
ــ واس     رهـــيـ ف وغ ـائـن خــيـ و ب ــــــوس   ذرهـا لعـكرهـهم مــ ن من ــتثـــ
  داـــــمـي أحـــمـهاشــ يب ال ـىل النـع    داـالة أبــــــالصـي بـولـــم قتــ وخ 

ــ ص و     ع اآللـــــــيـ م ـ الم وج ـــــسـ ال ـوب    يــــالـل تـر وكــــــغـه الـحبـ



   
 
 
   

  
  

           

  إحتاف األفهام بشرح نواقض اإلسالم  

١٠٢ 

موضوعات الكتابفهرس 
    

  ١٢  . -تعاىل  -الناقض األول : الشرك يف عبادة اهللا   ١  .املقدمة
  ١٤  املسألة األوىل : البد للعبد أن خياف على دينه .  ٢  ترمجة  خمتصرة لصاحب املنت

  ١٤  : الشرك باهللا : تعريفه ، و عواقبه .املسألة الثانية   ٣  مقدمة نواقض اإلسالم.
  ١٥  املسألة الثالثة :أقسام الشرك باهللا.  ٣  املسألة األوىل : تعريف نواقض اإلسالم .

  ١٦  أوال : الشرك األكرب.  ٣  املسألة الثانية : الردة : معناها ، وأنواعها .
  ١٦  أنواع الشرك األكرب.  ٣  تعريف الردة .
  ٢٠  الشرك األصغر.  ٣  نوع األول : الكفر بالقول .أنواع الردة : ال

  ٢٠  دالئل و عالمات الشرك األصغر .  ٣  النوع الثاين : الكفر باالعتقاد.

  ٢٠  الشرك األصغر. قسما  ٤  النوع الثالث : الكفر بالفعل .
.٢٠  األول : شرك أصغر ظاهر.  ٤  النوع الرابع : الكفر بالشك  

  ٢٢  الثاين : شرك أصغر خفي.  ٤  نواقض اإلسالم على ثالثة أصناف  املسألة الثالثة : الناس يف
  ٢٣  العمل إذا خالطه الرياء ال خيلو من حاالت .  ٤  الصنف األول : اخلوارج .

املسألة الرابعة : هل الشرك األصغر يغفر و يكون حتت املشيئة ، أم أنه ال   ٤  الصنف الثاين : املرجئة.
  ألكرب؟يغفر إال بالتوبة كالشرك ا

٢٤  

 -صلَّى اهللا عليه و سلَّم -املسألة اخلامسة : كيف اجلمع بني ي النيب  ٤  الصنف الثالث : أهل السنة و اجلماعة .
:" أفلح  -صلَّى اهللا عليه و سلَّم –عن احللف بغري اهللا ، و بني قول النيب 

  و أبيه إن صدق ؟

٢٥  

  ٢٦  املسألة السادسة : تعريف العبادة .  ٥  املعين بالكفر . املسألة الرابعة : شروط ، و موانع احلكم على
  ٢٦  املسألة السابعة : من أنواع الشرك: دعاء غري اهللا .  ٥  أوال : شروط احلكم على املسلم املعين بالكفر .
  ٢٧  املسألة الثامنة : االستغاثة بغري اهللا .  ٥  ثانيا : موانع احلكم على املسلم املعين بالكفر .

  ٢٧  املسألة التاسعة : الذبح لغري اهللا .  ٦  / اجلهل .١
  ٢٨  الذبح من حيث حكمه الشرعي له ثالثة أنواع .  ٦  / التأويل .٢

  ٢٨  الذبح عند استقبال الرجل من سلطان أو غريه على أربعة أقسام.  ٨  فائدة : للتأويل نوعان .
  ٢٨   واحد.املسألة العاشرة : هل الكفر و الشرك مبعىن  ٨  / اإلكراه.٣

  ٣٠  . - تعاىل -: جعل الوسائط بينه و بني اهللا الناقض الثاين   ٩  أنواع اإلكراه.
  ٣٠    املسألة األوىل : املقصود ذا الناقض.  ٩  مسألة : شروط اإلكراه ( أو : مىت يكون اإلكراه عذرا ؟ )

مسألة أخرى : ما احلكم لو أكره املرء على قتل معصوم ليفدي 
  نفسه؟

  ٣٠  ألة الثانية : ما الفرق بني الناقض األول و الناقض الثاين؟املس  ١٠

  ٣١  املسألة الثالثة : الوسائط تنقسم إىل قسمني .  ١٠  مسألة أخرى : هل يفرق يف اإلكراه بني األقوال و األفعال ؟
  ٣١  ملخص املقصود بالوسائط أا على قسمني .  ١١  / اخلطأ.٤
: من جعل بينه و بني اهللا و سائط ال يعبدها ، و إمنا املسألة الرابعة   ١١  / التقليد .٥

  جعلها أسبابا تقربه إىل  اهللا . 
٣٢  

  ٣٣  املسألة اخلامسة: شبهة و ردها .  ١١  خامتة يف موانع التكفري 
املسألة اخلامسة : تكفري املعين يف املسائل اليت ال حيكم فيها على 

  شخص إال أهل العلم .
  ٣٥  الشفاعة ، و ما يتعلق ا .املسألة السادسة :   ١٢

املسألة السادسة : من فعل ناقضا من نواقض اإلسالم مث تاب بعد 
  ذلك ، فهل له من توبة ؟

  ٣٥  .نوعا الشفاعة  ١٣

  ٣٧  -  سلَمصلَّى اهللا عليه و  –لسابعة : األعمال املوجبة لشفاعة النيب ا املسألة  ١٣  املسألة السابعة : هل نواقض اإلسالم عددها عشرة فقط ؟



   
 
 
   

  
  

           

  إحتاف األفهام بشرح نواقض اإلسالم  

١٠٣ 

    
  ٥٧  .الناقض اخلامس : بغض شيء من الشريعة  ٣٧  املسألة الثامنة : الشفاعة املتعلقة بالدنيا .

  ٥٧  املسألة األوىل : معىن هذا الناقض.  ٣٨  املسألة التاسعة : الشفاعة يف الكتاب و السنة تنقسم إىل قسمني .
  ٥٧  املسألة الثانية : من أمثلة هذا الناقض .  ٣٩  العاشرة : التوكـل .املسألة 

املسألة الثالثة : من وقع يف هذا الناقض مل يستكمل شروط ( ال إله إال   ٣٩  ما ينبغي معرفته يف األسباب
  اهللا)

٥٨  

  ٥٨  ال تعد من كره ما أنزل اهللا على رسوله .املسألة الرابعة : صور   ٤١  الناقض الثالث : عدم تكفري املشركني ، أو الشك يف كفرهم .
  ٦٠  االستهزاء بشيء من الدين . الناقض السادس :  ٤١  املسألة األوىل : املقصود ذا الناقض.

  ٦٠  املسألة األوىل : معىن االستهزاء واألدلة على كفر صاحبه .  ٤١  املسألة الثانية : ( أو صحح مذهبهم ) .
تفضيل بعض األديان على بعض ، كأن املسألة الثالثة : ما حكم 

  يقول : هؤالء أحسن من الوثنيني ألم أصحاب دين؟
  ٦٢  املسألة الثانية : االستهزاء على نوعني .  ٤٢

  ٦٣  لة الثالثة : االستهزاء بالدين من عالمات الكفار واملنافقنياملسأ  ٤٢  املسألة الرابعة : الكفار يف هذا الناقض صنفان .
سة : من شك يف كفرهم فقد كفر،وهل الوسوسة يف املسألة اخلام

  هذا الباب من الشك؟
فهو   - صلَّى اهللا عليه و سلَّم –املسألة الرابعة : من سب رسول اهللا   ٤٣

  .كافر جيب قتله 
٦٣  

املسألة السادسة: ما حكم من يقول : إن اليهود و النصارى إخواننا 
  يف اإلميان؟

صلَّى اهللا عليه  -اهللا تعاىل ومن سب رسولهقبول توبة من سب : مسألة   ٤٤
  ؟وهل يقتل بعد توبة  -و سلَّم

٦٤  

قُلْ أَبِاللّه وآياته ورسوله كُنتم املسألة اخلامسة : قوله تعاىل :{  ٤٤  املسألة السابعة : ينبين على تكفري الكفار أحكام كثرية .
  .}تستهزِئُونَ

٦٦  

 –املسألة السادسة : االستهزاء وسب األنبياء كفر كسب نبينا حممد   ٤٥  من الكفار من أجل دعوته لإلسالم. فائدة: جيوز عيادة املريض
  . - صلَّى اهللا عليه و سلَّم 

٦٧  

  ٦٨  . - و سلَّمصلَّى اهللا عليه -املسألة السابعة : االستهزاء وسب أزواج النيب  ٤٧  املسألة الثامنة: أحكام جيوز التعامل فيها مع الكفار مع تكفريهم.
  ٦٨  املسألة الثامنة : االستهزاء وسب املالئكة .  ٤٩  -صلى اهللا عليه و سلم –تفضيل هدي على هدي النيب الناقض الرابع : 

صلَّى اهللا  -املسألة األوىل : ما جيب أن يعتقده املسلم يف هدي النيب
  . - عليه و سلَّم

  ٦٨  . - ضي اهللا عنهمر –املسألة التاسعة : االستهزاء وسب الصحابة   ٤٩

صلَّى اهللا عليه و سلَّم  -املسالة الثانية : من اعتقد أن هدي غري النيب
  . أكمل من هديه فقد كفر  -

  ٦٩  املسألة العاشرة : االستهزاء بأهل العلم والصالح على نوعني.  ٤٩

عن بعض الناس الذين  -ه اهللا رمح -فتوى فضيلة الشيخ ابن عثيمني   ٥٠  املسألة الثالثة : احلكم مبا أنزل اهللا .
  يسخرون بدين اهللا ، ويستهزئون م ما حكمهم ؟

٧٠  

  ٧٠  املسألة احلادية عشرة : جمالسة من يسب ويستهزئ بدين اهللا .  ٥١  . -عز وجل  – املسألة الرابعة : احلكم بغري ما أنزل اهللا
زلَ اللّه ومن لَّم يحكُم بِما أَن:"  املسألة اخلامسة : قوله تعاىل

  ؟وورودها بالظلم والفسق كيف توجيهها" فَأُولَـئك هم الْكَافرونَ 
  ٧١  الناقض السابع  : السحـر.  ٥٤

  ٧١  املسألة األوىل : تعريف السحر .  ٥٥  املسألة السادسة : احملكوم بغري ما أنزل اهللا هل يكفر بذلك ؟
  ٧١  قسما السحر .  ٥٥  املسألة . هلذه  - رمحه اهللا -توضيح شيخ اإلسالم ابن تيمية

  ٧١  املسألة الثانية : هل للسحر حقيقة أم أنه ضرب من اخليال .  ٥٦  ؟املسألة السابعة : من هم الطواغيت 
  ٧٢  السحر له نوعان باعتبار املسحور .  ٥٦  للطاغوت ، وشرح تعريفه.   - رمحه اهللا -تعريف ابن القيم 
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  ٩٠  .الضابط يف التشبه بالكفار  ٧٢  لثالثة : السحر يدخل يف الشرك من جهتني .املسألة ا

  ٩٠  التشبه بالكفار على ثالثة أقسام .  ٧٣  املسألة الرابعة : هل يكفر الساحر أو ال يكفر ؟
  ٩٢  اعتقاد جواز اخلروج عن الشريعةالناقض التاسع:   ٧٤  املسألة اخلامسة : عقوبة الساحر .

صلَّى –صح يف األمر بقتل الساحر خرب مرفوع إىل النيب فائدة : ال ي
  -اهللا عليه و سلَّم

  ٩٢  املسألة األوىل : معىن هذا الناقض.  ٧٥

املسألة الثانية : احتجاج البعض بقصة اخلضر وخروجه عن شريعة   ٧٥  املسألة السادسة : هل يستتاب الساحر أو أنه يقتل بال استتابة .
  .–عليه السالم  –موسى 

٩٣  

  ٩٣  الرد على هذا االحتجاج من عدة وجوه.  ٧٦  املسألة السابعة : من أنواع السحر وما يلحق به .
  ٩٥  اعتقاد جواز اإلعراض عن دين اهللا .الناقض العاشر:   ٧٧  املسألة الثامنة : تصديق الكاهن كفر .

  ).علماً وعمالً ( معىن هذا الناقض اهللا املسألة األوىل : اإلعراض عن دين  ٧٧  سؤال العراف وحنوه ينقسم إىل أقسام .
  

٩٥  

  ٩٦  قسما اإلعراض.  ٧٨  ؟يد ما تبثه قنوات السحر الفضائيةهل يدخل يف الوعاملسألة التاسعة :
  ٩٦  املسألة الثانية : اإلعراض خيتلف عن التكذيب.  ٧٨  بيان جمموعة من املشايخ الفضالء يف دخول قنوات السحر يف الوعيد.

  ٩٦  املسألة الثالثة : هل يعذر املعرض عن دين اهللا جبهله ؟  ٧٩  رة : حكم حل السحر بالسحر .املسألة العاش
بيان اللجنة الدائمة يف حكم حل السحر بالسحر بعد بيام خلطورة 

  .السحر وأنه الجيوز التداوي به ولو لضرورة
املسالة الرابعة : كيف اجلمع بني أن ترك جنس العمل كفر خمرج من   ٨٠

لة وبني األحاديث اليت تدل على إخراج أناس من النار إىل اجلنة ويف امل
  وصفهم أم مل يعملوا خرياً قط؟

  

٩٧  

 خامتة نواقض اإلسالم  ٨١  فائدة : تسمية النشرة ذا االسم .
  

٩٩  

ذه النواقض بني اهلازل واجلاداملسألة األوىل : أنه ال فرق يف ه  ٨٣  الناقض الثامن : مظاهرة املشركني و معاونتهم على املسلمني .  ٩٩  
ر أيضاً خبوفه.املسألة الثانية : من أتى بالنواقض خوفاً فإنه يكفر ال يعذ  ٨٣  املسألة األوىل : معىن هذا الناقض .  ٩٩  

ر املسألة الثالثة : أن هذه النواقض العشرة هي األعظم خطراً واألكث  ٨٣  املسألة الثانية : مواالة الكفار.
 وقوعاً

٩٩  

اقض وخياف املسألة الرابعة : ينبغي للمسلم أن حيذر الوقوع يف هذه النو  ٨٤  .أمثلة على املواالة الكربى ، وعلى املواالة الصغرى
 على نفسه منها:

٩٩  

  ١٠١  .نظم نواقض اإلسالم لسعد بن عتيق  ٨٤  .مواالة الكفار تأيت على عدة معان ، وأنواع

    فهرس املوضوعات.  ٨٧  .االتإظهار املوافقة للمشركني له ثالث ح
      ٨٩  املسألة الثالثة : أحكام التشبه بالكفار .



   
 
 
   

  
  

           

  إحتاف األفهام بشرح نواقض اإلسالم  

١٠٥ 

  


