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إنّ احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،ومن سيّئات أعمالنا ،من يهد اهلل فال
مُضلّ له ،ومن يُضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممداً عبده
ورسوله.
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{يأيها ٱَّلِين ءامنوا ٱتقوا ٱَّلل حق تقاتِهِۦ وَل تموتن إَِل وأنتم مسل ِمون [ }١٠٢آل عمران]201:
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أمّا بعد :فإنّ خري احلديث كتاب اهلل ،وخري اهلدي هدي حممد

 ،وشرَّ األمور حمدثاهتا ،وكلَّ حمدثة بدعة،

وكل ضاللة يف النار ،مث يا معاشر الفضالء:
وكلَّ بدعة ضاللةَّ ،
مرحباً بطالب العلم ،إن طالب العلم تَحُفّه املالئكة بأجنحتها ،مث يركب بعضهم بعضاً حىت يبلغوا السماء
الدنيا ،من حمبتهم ملا يطلب.
 ،حيث خصّصنا آخر سبت من كل شهر لشرح

مرحباً بكم مجيعاً يف هذه اجملالس يف مسجد رسول اهلل

منت نافع من متون أهل العلم ،نشرحه يف يوم واحد ،وجنيز من حضر بنفسه مقيِّداً إجازةً خاصّةً بالشرح ،ومن
حضر مستمعاً أو متابعاً عرب البث جنيزه بالشرح إجازة عامةً.
وقد اخترنا أن نبدأ هذه املتون مبنت صغري يف حجمه -يف وريقات قليلة ،-عظيم يف نفعه ،متس احلاجة إليه ،بل
الضرورة داعية إليه ،إذ فيه حفظ دين املسلم مما ينقضه.
ذلكم املنت هو :منت نواقض اإلسالم لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب -
ومن املعلوم أيها الفضالء :أن اهلل
بعثه رمحةً كما قال ربنا

َٓ

قد بعث حممداً
ۡ

ذ

وسائر علماء املسلمني.-

رمحةً للعاملني ،فبعثه للجن واإلنس ،داعيًا ونذيراً.
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أرسله سبحانه بشرياً باخلري وثوابه ،ونذيراً من الشر وعاقبته{ ،وما أرَلنَٰ ِ

[اإلسراء.]201:
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[األنعام.]11:
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َح َع ۢن بَي ِ َنة} [األنفال.]41:
فكان األمر يف غاية الوضوح والبيانَِ { ،لهل ِك من هل

وكان صحابة رسول اهلل

يسألون النيب

عن اخلري ،وهدى اهلل

طريق اخلري وطريق الشر ،قال حذيفة بن اليمان

بعضَهم للسؤال عن الشر ،ليستبني

( :كان الناس يسألون رسول اهلل

عن اخلري ،وكنت

أسأله عن الشر ،خمافة أن يدركين) .كما ثبت يف الصحيح.
وأعظم ما وُضِّح وفُصِّل من اخلري يف الكتاب والسنة :التوحيد ،الذي هو أعظم فرائض الدين.
وأعظم ما جاء توضيحه يف الكتاب والسنة من الشرّ :هو الشرك ،حيث جاء بيانه تأصيالً وتفصيالً ،وهو أعظم
الظُّ ْلم ،وأشد الظُّلم.
فوجب على املكلّف -رجالً كان أو امرأةً -أن يعرف التوحيد ليحقّقه ،وأن يعرف الشرك ليجتنبه ،وطلب
العلم هبذا فرض عني على كل مكلّف -رجالً كان أو امرأةً ،-وهو يدخل دخوال أوّليًّا يف قول النيب

:

«طلب العلم فريضة على كل مسلم».
ومن هنا اعتىن علماء أهل السنة عنايةً عظيمةً بتقرير التوحيد ،وبيان كيفية حفظه ،وبيان ما ينقضه أو ينقصه،
ومؤلفات أهل السنة واجلماعة يف هذا الباب أكثر من أن تُحصر ،فهي كثرية جدًّا.
ومن تلك املؤلفات عظيمة النفع :رسالةٌ قصرية ،تُقرأ يف دقائق يسرية ،فهي قليلة املبىن ،لكن -وربّ الكعبة-
إهنا لعظيمة املعىن ،عظيمة يف فوائدها ،وعظيمة يف أثرها على من يقرؤها.
تلكم الرسالة :هي رسالة نواقض اإلسالم لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب

.
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واحلاجة إىل قراءهتا ،وفهمها فهماً سليماً سلفيًّا صحيحاً ،ماسّة جدًّا يف زماننا ،حيث انتشر اليوم يف هذا الزمان
داءان عظيمان فتّاكان.
أما أحدمها :فهو االعتداء يف التكفري ،والتسلّط على األمة بالتكفري جلميع أفرادها ،إال الشذّاذ الذين يوافقون
التكفرييني.
فاستبحيت دماء املسلمني ،واملعصومني من غري املسلمني ،فرأيت التفجري ،والتدمري ،واإلفساد ،الذي يسمّى
زوراً وظلماً باجلهاد ،ومىت كان الظلم واالعتداء وخمالفة شرع اهلل

يف احلكم على الناس جهاداً يف سبيله

؟!
بل استبيحت مساجد املسلمني ،ومل يكن هلا حرمة عند أولئك التكفرييني ،فال لألذان الذي يُرفع على منائرها،
وتُ َردّد فيه الشهادتان ،داللةٌ على وجود اإلسالم ،بل األمة عندهم كلّها قد ارتدّت ،وعادت إىل جاهلية هي
أشرّ من اجلاهلية اليت كانت قبل بعثة النيب .
ومساجد األمة عندهم أضحت مساجد ضرار جيب هجرها ،وهجر أهلها ،وال جيوز أن تُصلَّى فيها اجلمعة وال
اجلماعة ،حىت أن أئمتهم يتفاخرون بأهنم ال يصلّون اجلمعة وال اجلماعة ،حىت أن أحد املغترّين هبم جاء إىل
رأس من رؤوس التكفرييّني يف وقت اجلمعة ،فقال :حضرت اجلمعة ،قم بنا لنصلي ،قال :أنا ال أصلي اجلمعة
وال اجلماعة -عياذا باهلل من الضالل.-
بل بلغ هبم الضالل أن بيوت اهلل جيب هدمها ،وتقتيل أهلها -عياذا باهلل من الضاللة.-
وهؤالء الضُّالل املعتدون قد يتستّرون خلف كالم العلماء يف التكفري ،ويفهمونه على غري معناه ،ويُنزّلونه على
غري أهله ،وينسبون أنفسهم زوراً وهبتاناً وظلماً واعتداءً إىل أئمة أهل السنة واجلماعة.
وقد يقابل هؤالء من خيالفوهنم يف التكفري ،لكن يتّهمون علماء أهل السنة -محاة العقيدة ،محاة األمان لبين
اإلنسان -يتّهموهنم بالتكفري واإلرهاب والتدمري ،فيجارون أولئك املكفِّرين يف االعتداء والظلم لعلماء أهل
السنة واجلماعة ،ويتفقون مع املعتدين يف التكفري يف الفهم املغلوط لكالم العلماء الربانيني.
وأما الداء الثاين :فهو عدم التكفري مطلقاً ،ولو اجتمعت الشروط ،وانتفت املوانع ،وحتقّ َق الكفر الصريح.
وإن ارتقى احلال ببعضهم كفّر كُفراً عامًّا ،أما املعيَّن عنده فال يُكفَّر ،ولو جاء مبا جاء من املكفِّرات ،ولو
حتقّقت الشروط ،ولو انتفت املوانع ،بل لو نادى على نفسه بالكفر ،يقول :ال أكفّره عيناً ،بل هذا كفر نوع.
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وهذا من أخبث األقوال ،وأفسدها ،وأعظمها شراً ،وهو خمالف خمالفةً صرحيةً ألدلة الكتاب والسنة ،وما أمجع
عليه سلف األمة.
وكما فعل األوّ لون قد حيتج هؤالء بكالمٍ لبعض أئمة أهل السنة واجلماعة ،يفهمونه على غري وجهه ،وينزّلونه
على غري أهله ،فهؤالء قد تركوا الباب لكل ضالّ وملحد أن يقول ما شاء ،وهو آمن من محاة العقيدة أن
يكفّروه ،أو يبيّنوا خروجه عن دين اإلسالم.
فعظمت اجلرأة على دين اهلل ،وعظمت اجلرأة على علماء املسلمني ،وذاك افتراء عظيم.
ومن هنا وجب أن يُبيَّن منهج االعتدال -منهج أهل السنة واجلماعة -يف مسائل األمساء واألحكام ،ويف احلكم
بالتكفري على وجه اخلصوص.
وكان من حقّ علماء أهل السنة واجلماعة علينا أن نبيّن معىن كالمهم بياناً صحيحاً ،فإن كالمهم يوافق ما يف
الكتاب والسنة ،وفيه العدل التام ،أخذاً من أصله ،وفيه احلكمة املستفادة من أدلة الكتاب والسنة.
وهذه الرسالة اليت بني أيدينا ما فيها عظيم النفع ،إال أن التكفرييّني ينشروهنا ويفسّروهنا على غري وجهها ،وعلى
غري مراد املؤلف

منها.

ونقدّ م بني يدي شرح هذه الرسالة مقدمات ال بد منها يف هذا الباب ،ومن مل يعرفها يقع يف الزلل وال بد.
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أما املقدمة األوىل :فنبدأها يف تفسري عنوان الرسالة( :نواقض اإلسالم).
فالنواقض :مجع ناقض ،وكان هذا اجلمع على فواعل ،ألنه مجع ملا ال يعقل ،وما ال يعقل يُجمع على فواعل
مجع تكسري.
والناقض :اسم فاعل من النقض ،والنقض خالف اإلبرام ،وهو احللّ للمعقود ،النقض هو احللّ للمعقود ،كما
َ
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َ َ ُ
كونُوا َٱل ِِت َن َق َض ۡت غ ۡزل َها ِم ۢن َب ۡع ِد ق ذو ٍة أنك َٰ ٗثا} [النحل ،]21:فعقدته ،وفتلته ،وجعلته قويًّا،
قال تعاىل{ :وَل ت

مث حلّته.
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نق ُضوا ٱۡليۡ َم َٰ َن َب ۡع َد تَ ۡوَِيد َِها} [النحل.]22:
وقال سبحانه{ :وَل ت
ذ

َ
َ ُ ُ َ َ
ذ
ِيثَٰقِهِۦ} [البقرة.]10:
ِين يَنقضون ع ۡه َد ٱَّلل ِ ِم ۢن َب ۡع ِد م
وقال سبحانه{ :ٱَّل

إذن النقض لغةً وشرعاً هو :حلٌّ بعد عقد.
وهلذا يقول الفقهاء( :نواقض الوضوء) ،أي :األحداث اليت تقع عقب الوضوء ،فتُبطل الوضوء.
واملعلوم أن من أتى بالشهادتني؛ (أشهد أن ال إله إال اهلل ،وأشهد أن حممداً رسول اهلل) ،قد عقد اإلسالم،
وثبت له اإلسالم.
مث إنه بعد ذلك قد يأيت مبا يُنقِص إسالمه مع بقاء أصله ،وقد يأيت مبا يَنقُضه ،ويَحُلّه ،ويُبطِله بالكلية.
والتعبري بنقض اإلسالم مستقيم لغةً -على ما فهمنا من املعىن -وشرعاً -على ما فهمنا من املعىن ،-ومستعمل
عند السلف الصاحل -رضوان اهلل عليهم.-
ومن ذلك :أنه جاء عن ابن عباس

أنه قال( :القدَر نظام التوحيد ،فمن وحّد اهلل

 ،وآمن بالقدر ،فهي

العروة الوثقى اليت ال انفصام هلا ،ومن وحّد اهلل تعاىل ،وكذّب بالقدر ،نقض التوحيد) .رواه الفريايب يف القدر
وغريُه.
وأما اإلسالم :فاإلسالم بعد بعثة النيب

هو الدين الذي بُعث به حممد

 ،ورضيه اهلل جلميع اجلن واإلنس

ديناً ،وال يقبل ديناً سواه ،وهو :االستسالم هلل بالتوحيد ،واالنقياد له بالطاعة ،واخللوص من الشرك.
االستسالم :فاإلسالم هو التسليم املطلق هلل

.

االستسالم هلل :فاالستسالم لغري اهلل ليس إسالماً.
االستسالم هلل بالتوحيد :فاالستسالم هلل ولغريه ليس إسالماً.
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إذن االستسالم لغري اهلل ليس إسالماً ،واالستسالم هلل ولغري اهلل ليس إسالماً.
واالنقياد له بالطاعة :طاعة اهلل

 ،وطاعة من أمر اهلل

باطاعته ،فإهنا طاعة هلل ،كما قال النيب

« :من

أطاعين فقد أطاع اهلل ،ومن عصاين فقد عصى اهلل».
واخللوص من الشرك :ال بد من الكفر بالطاغوت ،ال بد من الرباءة من الشرك ومن املشركني ،على املعىن
الصحيح الذي سيأتينا إن شاء اهلل

.

كما يدخل يف اخللوص من الشرك :السالمة من نواقض اإلسالم ،فإن من تلبّس بناقض من نواقض اإلسالم،
وحُكِم عليه بأثره ،ليس مسلماً.
هذا معىن اإلسالم ،إذن اإلسالم ال بد فيه من أمرين عظيمني:
 ال بد فيه من اإلميان
 وال بد فيه من الكفر مبا يضادّه.
كما قال اهلل

ُ ُ ذ ذ ُ ً َ ۡ ُ ُ ْ ذ َ َ ۡ َ ُ ْ ذ َٰ ُ َ
َ { :ولَ َق ۡد َب َع ۡث َ
وت ُۖ} [النحل ،]14:وكما قال
ك أمة رَوَل أ ِن ٱعبدوا ٱَّلل وٱجتنِبوا ٱلطغ
ِف
ا
ن
ِ
ِ

النيب « :من قال ال إله إال اهلل ،وكفر مبا يُعبد من دون اهللَ ،حرُم ماله ودمه ،وحسابه على اهلل» .كما عند
مسلم يف الصحيح.
فال بد من إميان ،وكفر مبا يُضادّه.
واإلسالم واإلميان لفظان شرعيّان ،إذا اجتمعا افترقا ،وإذا افترقا اتّحدا.
فإذا اجتمعا يف نص أو قول ،فاإلسالم يتعلق باألعمال الظاهرة ،واإلميان يتعلق باألعمال الباطنة ،وإذا افترقا
-فقيل :اإلسالم ،أو قيل :اإلميان ،-فهما مبعىن واحد ،أي :الدين الذي بُعث به حممد

 ،وهبذا تعلم أن

نواقض اإلميان هي نواقض اإلسالم.
وقد أمجعت األمة على أن اإلسالم كما يُعقد فإنه قد يُنقض ،ولذا يأيت يف كتب العقائد ،وكتب الفقه أيضاً يف
املذاهب األربعة كلها ،ويف غريها من كتب الفقه :الكالم عن الردة ،وبيان ما يرتدّ به املسلم عن دينه.
وقد ذكر العلماء أسباباً كثرية أوصلها بعضهم إىل أكثر من أربعمائة سبب ،يُنقض هبا اإلسالم.
ومما ينبغي أن أنبّه إليه طالب العلم هنا :أن االعتقاد يف معىن اإلميان مؤثر يف عدّ نواقض اإلسالم واإلميان ،فكلٌّ
يذكر ما يُضادّ اإلميان باعتقاده يف اإلميان ،فهذا ينبغي أن يتنبّه له من يقرأ يف كتب الفقه.
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فالذين يُخرِجون العمل عن اإلميان هلم طريقة يف عدّ نواقض اإلسالم ،وأهل السنة واجلماعة الذين أمجعوا إىل
يومنا هذا -ال خيالف منهم أحد -على أن اإلميان قول باللسان ،واعتقاد باجلنان ،وعمل باجلوارح واألركان،
وأن العمل من اإلميان ،هلم طريقة يف عدّ نواقض اإلسالم واإلميان ،وهي الطريقة الصواب اليت ال يُشَكّ فيها.
وشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب

-كعادته يف العناية مبا حيفظ دين املسلمني ،وحتذيره مما يُضادّ

اإلسالم -ألّف هذه الرسالة يف نواقض اإلسالم ،ومل ينفرد هبا عن علماء املسلمني ،بل علماء املسلمني من مجيع
املذاهب ،بل ومن مجيع الفِ َرق ،جممعون على أن هناك نواقض تنقض اإلسالم.
قال إسحاق بن راهُوَيه -أو راهَوَيْه( :-أمجع العلماء أن من سبّ اهلل

 ،أو سبّ رسول اهلل

 ،أو دفع

شيئاً أنزله اهلل ،أو قتل نبيًّا من أنبياء اهلل ،وهو مع ذلك مق ّر مبا أنزل اهلل ،أنه كافر).
وأتيت هبذا النص ألبيّن أن التكفري يف حملّه ،وبسببه ،مُجمَع عليه ،وأن ذكر نواقض اإلسالم مُج َمع عليه بني
أهل العلم قاطبة ،وإن كان االختالف يقع يف عدّ النواقض.
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املقدمة الثانية :يف األصل الذي يُرَدّ إليه هذا الباب
وقد اتفق العلماء على أن األصل يف من أتى بالشهادتني :اإلسالم ،وأن هذا هو اليقني يف حقّه ،فمن عُلم أنه
مسلم ال جيوز أن يُرفع عنه حكم اإلسالم إال بيقني مثله ،وإذا وقع الشكّ فإنه يُردّ إىل األصل ،ويُدفع الشكّ،
ويُدرَأ التكفري ،ويُعامَل املسلم يف الظاهر مبعاملة أهل اإلسالم ،يعين أن األمر عند أهل العلم :أن اإلنسان إذا أتى
بالشهادتني أثبتنا له اإلسالم ،وأجرينا عليه أحكام اإلسالم ،فإذا شككنا يف إسالمه وجب أن نردّه إىل األصل،
وهو أنه مسلم.
ولذلك :العلماء متفقون على أنه إذا قُدِّم مسلم ليُصلَّى عليه يف ديار املسلمني :أنه يصلَّى عليه ،وما يفعله
بعضهم من أنه ال يصلي على من يُقدَّم يف مساجد املسلمني ،وال يصلي بزعمه إال على من علم أنه مسلم :هذه
طريقة بدعيّة.
ومنها أيضا :ما ذهب إليه بعض املبتدعة يف هذا الزمان ،من حترمي ذبائح املسلمني إال أن يُعلم ويُتيقَّن أنه مسلم،
فال يأكلون الذبيحة ولو ذحبها حممد ،إال إذا علموا أنه مسلم بعينه ،ألن األصل عندهم الشكّ ،والشكّ يساوي
عندهم من حيث احلكم :العلم بالكفر ،وهذه بدعة وضاللة ،وال تقود إال إىل شر.
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

مبيّناً منهج أهل السنة واجلماعة( :ليس ألحد أن يكفّر أحداً من املسلمني،

وإن أخطأ وغلط ،حىت تُقام عليه احلجّة ،وتُبيَّن له احملجّة ،ومن ثبت إسالمه بيقني مل يُزَل ذلك عنه بالشكّ ،بل
ال يزول إال بعد إقامة احلجّة ،وإزالة الشبهة).
وقال أيضا( :من ثبت إميانه بيقني مل يُزَل ذلك عنه بالشكّ).
وقال اإلمام ابن عبد الرب

( :هذا أصل مستعمل عند أهل العلم ،أنه ال تزول عن أصل أنت عليه إال

بيقني مثله ،وأال يُترك اليقني بالشك).
وقال أيضا

( :من جهة النظر الصحيح الذي ال مدفع له أن كل من ثبت له عقد اإلسالم يف وقتٍ بإمجاع

من املسلمني ،مث أذنب ذنباً ،أو تأوّل تأويالً ،فاختلفوا بعدُ يف خروجه من اإلسالم ،مل يكن الختالفهم بعد
إمجاعهم معىنً يوجب حجّةً ،وال يُخرَج من اإلسالم املتفق عليه إال باتفاق آخر ،أو سنة ثابتة ال معارض هلا).
أو سنة ثابتة :أي دليل صريح صحيح.
وقال أيضاً جملّياً طريقة أهل العلم ( :فالواجب يف النظر أال يُكفَّر إال من اتفق اجلميع على تكفريه ،أو قام على
تكفريه دليل ال مدفع له من الكتاب أو السنة).
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وقال ابن ُنجَيم احلنفي يف كتابه البحر( :ما يُشَكّ أنه ردّة ال يُحكم هبا ،إذ اإلسالم الثابت ال يزول بشكّ).
ويدل لذلك داللةً ظاهرةً :حديث أسامة بن زيد

 ،أنه قال :بعثنا رسولُ اهلل

 ،فصبّحنا القومَ فهزمناهم،

وحلقت أنا ورجل من األنصار رجالً منهم -هذا الرجل كان شديد القتل للمسلمني ،ما أراد أن يقصد مسلماً
لقته إال قصده فقتله ،فلما انكسر قومه هرب ،-قال :فلما غشيناه -أي بالسالح -قال :ال إله إال اهلل ،فكف
األنصاري عنه ،فطعنته حىت قتلته ،فلما قدمنا بلغ النيبَّ

 ،فقال« :يا أسامة ،أقتلته بعد ما قال ال إله إال

اهلل؟» ،قال :قلت :كان متعوّذاً ،فما زال يكرّرها ،حىت متنّيت أين مل أكن أسلمت قبل ذلك اليوم .متفق عليه.
ويف رواية ملسلم :قال :بعثنا رسولُ اهلل
نفسي من ذلك ،فذكرته للنيب

يف سريّة ،فأدركت رجالً ،فقال :ال إله إال اهلل ،فطعنته ،فوقع يف

 ،فقال رسول اهلل

« :أقال ال إله إال اهلل وقتلتَه؟» ،قال :قلت :يا رسول

اهلل ،إمنا قاهلا خوفاً من السالح ،فقال النيب « :أفال شققت عن قلبه حىت تعلم أقاهلا أم ال؟» فما زال يكرّرها
حىت متنيت أين أسلمت يومئذ.
انظروا يا إخوة ،هذا الرجل جاء بالشهادة ،فانعقد له عقد اإلسالم ،لكن هناك قرينة كربى جتعل الشكّ يف
صدقه قويًّا ،ألنه كان قبل قليل يقاتل املسلمني ،وجيتهد يف قتلهم ،وفرّ أيضا -هرب ،-فلما رأى السالح فوق
رأسه ،قال :ال إله إال اهلل ،ومع ذلك ،ملا مل يأتِ بناقض بعدها المه النيب

على قتله.

فدل هذا احلديث داللةً بينةً لكل من يعقل على أن من ثبت له عقد اإلسالم مل يَجُز تكفريه بالشبهات ،وال
بالشكوك ،وأن األصل فيمن أتى بالشهادتني :أنه يثبت له عقد اإلسالم ،حىت يتيقّن الناقض ،فإذا تيقّنّا الناقض
كان هلذا شأن آخر.
وهذا أصل نافع ،يُطهِّر قلب املسلم من جرمية االعتداء يف التكفري؛ حيثما وُجد الشكّ اندفع التكفري.
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واملقدمة الثالثة :التفريق بني وصف الفعل أو القول بكونه كفراً ،ووصف الفاعل أو القائل بكونه كافراً
وهذا ما أطبق عليه أهل السنة واجلماعة ،فإن وصف الفعل أو القول بكونه كُفراً حكم شرعيّ ينبين على
األدلة ،أما وصف الفاعل أو القائل بكونه كافراً :فتنزيل للحكم ،وال بد فيه من وجود املقتضي وانتفاء املانع،
واخللطُ بني األمرين غلط عظيم.
منبّهاً على هذا الغلط ،يقول عن أقوام( :كلما رأوهم) -أي رأوا العلماء-

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

(قالوا :من قال كذا فهو كافر ،اعتقد املستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله ،ومل يتدبّروا أن التكفري له
شروط وموانع ،قد تنتفي يف حق املعيَّن ،وأن تكفري املطلق ال يستلزم تكفري املعني ،إال إذا وجدت الشروط
وانتفت املوانع).
ففي هذا الكالم بيان ملنهج أهل السنة واجلماعة ،وردّ على الفرقتنني اللذين قدّمنا الكالم عنهما ،الذين يقولون:
كل من وقع يف كفر ،أو قال كفراً ،أو شككنا يف هذا ،فهو كافر ،والذين يقولون :ال نكفّر معيَّنًا أبداً ،حىت لو
كان كفره مثل الشمس ،فكال الطريقني خيالف طريق أهل السنة واجلماعة.
مث ذكر

أن اإلمام أمحد مل يكفّر القائلني خبلق القرآن يف زمنه بأعياهنم ،والداعني لذلك ،ومن كفّره بعينه

منهم إمنا كان لوجود الشروط وانتفاء املوانع ،أما من كان فيه مانع -كالوالة الذين كان يُلبِّس عليهم علماء
السوء ،والعامة -فإن اإلمام أمحد
وقال الشيخ ابن عثيمني

مل يكفّرهم.

 ( :الكفر حكم شرعي ،مردّه إىل اهلل ورسوله ،فما دل الكتاب والسنة على أنه

كفر فهو كفر ،وما دل الكتاب والسنة على أنه ليس بكفر فليس بكفر ،فليس على أحد -بل وال له -أن
يكفّر أحداً حىت يقوم الدليل من الكتاب والسنة على كفره).
وقال أيضاً( :الواجب احلذر من إطالق الكفر على طائفة أو شخص معيَّن ،حىت يُعلم حتقّق شروط التكفري يف
حقه ،وانتفاء موانعه).
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املقدمة الرابعة :من بلغه عن مسلم كفرٌ جيب عليه التأين وعدم العجلة ،وال بد من أمور.
يقول الشيخ ابن عثيمني

( :ال بد يف التكفري من شروط أربعة:

األول :ثبوت أن هذا القول أو الفعل أو الترك كفر ،مبقتضى داللة الكتاب والسنة.
الثاين :ثبوت قيامه باملكلف.
الثالث :بلوغ احلجة.
الرابع :انتفاء مانع التكفري يف حقه).
إذن يا فضالء ،الواجب على املسلم املستقيم على صراط اهلل

إذا بلغه عن مسلم -سواءً كان حاكماً أو

حمكوماً -أن يسلك أموراً:
األمر األول :أن يتثبّت من فعل من نُسب إليه الفعل ،أو قول من نُسب إليه القول ،ما نُسب إليه ،فليس كل ما
قيل صدقاً ،وال سيّ ما يف زماننا الذي كثرت فيه الفنت ،وأصبح الناس ينقلون بالظن ،ويهوّلون الواقع ،وهذا
لألسف -أصبح مسةً غالبةً على كثري من الناس ،وهو أمر جيب أن يُعالج ،وعالجه يف التأين والتثبّت ،فإنثبت :نظر فيه ،أما إذا مل يثبت ،أو شكّ فيه :أعرض عنه ،وعاد إىل األصل ،وهو سالمة املسلم منه.
واألمر الثاين :أن يتثبّت من كون الفعل أو القول كفراً ،فليس كل ما قيل :إنه كفر ،كان كفراً ،فال بد من
التثبّت يف هذا األمر.
واألمر الثالث :التثبّت من بلوغ احلجة الرسالية ،وانتفاء املوانع ،فإن مل تبلغه احلجة فإنه ال يُكفَّر بعينه ،وكذلك
إن بلغته احلجة ،لكن قام به عذر مينع تكفريه ،فإنه ال يُكفَّر.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

( :تكفري املعيَّن من هؤالء اجلُهّال وأمثاهلم ،حبيث يُحكم عليه بأنه من الكفّار،

ال جيوز اإلقدام عليه إال بعد أن تقوم على أحدهم احلجة الرسالية ،اليت يتبني هبا) -أي هلم( -أهنم خمالفون
للرسل ،وإن كانت هذه املقالة ال ريب أهنا كفر) ،يعين حىت لو كنا جنزم أن هذه املقالة كفر ،فإنا ال نكفّر
املعيَّن حىت تقوم عليه احلجة الرسالية ،مبا يتبيَّن له هبا أنه خمالف للرسول ،وهذا سيأيت إن شاء اهلل بيانه يف
اجملالس القادمة ،وهذا ما قرره العلماء.
مث ال بد أن يُرَدّ هذا األمر اجللل ،واحلكم العظيم ،الذي يعظم فيه الزلل ،إىل العلماء الربانيني ،علماء أهل السنة
واجلماعة ،الذين يقولون بعلم وعدل ،كما قال اهلل

َ َ ٓ َ ُ ۡ َ ۡ ْ ُ َ َ ۡ َۡ َ ۡ َ ۡ َ ٞ
َ
اعوا بِهُِۖۦ َول ۡو
ِ{ :إَوذا جاءهم أمر مِن ٱۡلم ِن أوِ ٱۡلو ِف أذ
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َ َٰٓ ُ ْ ۡ َ ۡ ۡ ُ ۡ َ َ َ ُ ذ َ َ ۡ َ ُ َ ُ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ذ َ َ ۡ ُ
ك ۡم َو َر ۡ َ
َر ُّدوهُ إ ِ ََل ذ
ۡح ُت ُهۥ
ٱلر َُو ِل ِإَوَل أو ِِل ٱۡلم ِر مِنهم لعل ِمه ٱَّلِين يستۢنبِطونهۥ مِنهمۗۡ ولوَل فضل ٱَّللِ علي
ذ َ ٗ
َ
ذ
َل ذت َب ۡع ُت ُم ٱلش ۡي َطَٰ َن إَِل قل ِيل [ }٨٣النساء.]31:

فدل على أن الواجب يف األمور العظيمة :الرد إىل العلماء الربانيّني ،وأن اإلعراض عن العلماء الربانيّني اتّباع
للشيطان ،ووقوع يف قبضة الشيطان -والعياذ باهلل.-
فإذا علم املؤمن هذه املقدّمات عرف كيف يسري يف هذا الطريق ،وكان على صراط اهلل املستقيم.
وسنقرأ ما كتبه الشيخ ونعلّق عليه.
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بدأ الشيخ كتابه بالبسملة ،اقتداءً بالقرآن الكرمي ،حيث أنه مبدوء بـ(بسم اهلل الرمحن الرحيم) بإمجاع
العلماء ،وأول ما كُِتب يف املصحف( :بسم اهلل الرمحن الرحيم) ،واقتداءً بكتب رسول اهلل
كتب رسول اهلل  ،فوُجدت أهنا تُبدأ بالبسملة ،وأن النيب

 ،فقد استُقرئت

يقتصر يف بدايتها على البسملة.

ولذلك كانت السنة يف املكتوب :أن يُبدأ بـ(بسم اهلل) ،ويف املنطوق :أن يُبدأ بـ(احلمد هلل).
فإذا كان اإلنسان يتكلّم ،فالسنة أن يبدأ باحلمدلة ،وإذا كان يكتب فالسنة أن يبدأ بالبسملة ،ومجع بعض أهل
العلم بني البسملة واحلمدلة يف كتبهم باعتبار أن الكتاب يُكتب ،فبُدئ فيه بـ(بسم اهلل) ،وباعتبار أن الكتاب
يُقرأ فيُسمع ،بُدئ فيه باحلمدلة.
والشيخ بدأ -كما قلنا -بالبسملة اقتداءً بالكتاب ،وبسنة رسول اهلل .

اعلم :هذا األمر يدل على أمرين:
األمر األول :أن ما وراءه جيب تعلُّمه ،وأن تعلُّمه فرض عني على كل مكلّف.
واألمر الثاين :أن ما فيه من األمور العظيمة جدّاً ،فإن هذا األمر إمنا يُقدَّم بني يدي األمور العظيمة ،كما قال
اهلل

َ

َ َ

َٓ َ

ذ

ۡ

َ

ۡ
ٱَّلل َو ۡ
ٱعل ۡم أنذ ُهۥ َل إل َٰ َه إَل ذ ُ
ٱَ َتغفِ ۡر َِّلۢنب ِ َك} [حممد.]22:
{ :ف
ِ ِ

فإذا وجدت يف كالم السلف أو كالم العلماء( :اعلم) ،فاعلم أن املذكور مما جيب أن يُعلم ،وأنه من األمور
العظيمة اجلليلة يف دين اهلل

.

اعلم أن نواقض اإلسالم عشرة ،ويف بعض النسخ :من نواقض اإلسالم عشرة.
وقد تقدم أن نواقض اإلسالم كثرية ،ولكن الشيخ انتقى منها عشرة ،لشهرهتا ،وخطرها ،وكثرة الوقوع فيها،
وأن تفصيلها قد خيفى على بعض املسلمني ،حىت يقعوا فيه مع نفرهتم من الشرك ،لكن خيفى عليهم أنه شرك.
فهذه العشرة هي أشهر نواقض اإلسالم ،وأخطر نواقض اإلسالم ،ويف تفاصيلها خفاء ،ولذلك وقع كثري من
املسلمني يف شيء من هذه النواقض ،ومل يتبيّنوا ويتبصّروا ،فوجب بياهنا والتدليل عليها.
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ذ ذَ َ َۡ ُ َ ُۡ
َ
َ
{إِن ٱَّلل َل يغفِر أن يشك بِهِۦ

َ ٓ
ۡ
ُ َ َ َ
َو َيغفِ ُر َما دون ذَٰل ِك ل َِمن يَشا ُء}
أول هذه النواقض :الشرك باهلل

 ،وهو مُجمَع على كونه ناقضاً لإلسالم إن كان شركاً أكرب ،ألن الشرك

نوعان:
 أكرب يُخرج من اإلسالم ويُبطله ،وال يَجتمع مع اإلسالم ،وهذا الذي يريده الشيخ هنا.
 والنوع الثاين :شرك أصغر ،هو من أعظم املعاصي وأضرّها ،لكنه ال يَنقُض اإلسالم ،وإمنا يُنقِص
اإلسالم ،وهذا ليس مراداً هنا.
 ،فعن عبد اهلل

والشرك األكرب فسّره النيب

قال :سألت النيب

أي الذنب أعظم عند اهلل تعاىل؟ فقال

« :أن جتعل هلل ندًّا وهو خلقك» .متفق عليه.
فالشرك :أن جيعل العبد ندًّا هلل

 ،فهو تسوية غري اهلل

باهلل فيما هلل من اخلصائص أو احلق.

تسوية غري اهلل -مطلقاً -باهلل.
 ،كالربوبية ،فمن الشرك :أن يُسوَّى غري اهلل باهلل يف

فيما هلل

من اخلصائص :اخلصائص ما خيتصّ به اهلل

أفعال اهلل

 ،كأن يعتقد املخذول أن الويل يَرزق ،وأن املقبور يَرزق ،أو أن الويل قادر على أن خيلق اجلنني يف

بطن أمه ،وعلى أن مييت وحييي ،أو يعتقد أن األقطاب يدبّرون الكون ،وأن الكون يدور عليهم ،فهذا شرك
يف الربوبية ،ما وقع حىت من أهل اجلاهلية.
أو يف األمساء والصفات ،فيما هلل من اخلصائص يف األمساء والصفات.
أو يف حقه :وهو العبادة ،بأن يُصرَ ف شيء من أنواع العبادة لغري اهلل ،وهذا مراد الشيخ هنا ،تسوية غري اهلل
باهلل يف حق اهلل ،الشيخ هنا إمنا يتكلم على وجه اخلصوص عن تسوية غري اهلل باهلل يف حق اهلل ،وهو :العبادة.
والشرك أعظم الذنوب ،وأظلم الظلم ،وإذا لقي اإلنسان ربه بالشرك األكرب فإنه ال يُغفر له ،وال يَدخل اجلنة
أبداً ،قال اهلل

َ

ۡ

َ

ۡ

َ

ٓ

ََ ُ َ ُ َ
{ :إ ذن ذ َ
ٱَّلل َل َيغفِ ُر أن ي ُ ۡ َ
ون ذَٰل َِك ل َِمن ي َ َشا ُء} [النساء.]43:
ش َك بِهِۦ ويغفِر ما د
ِ

فدل ذلك على أنه أعظم الذنوب ،ألنه اختُصّ بأن اهلل ال يغفره ملن مات عليه ،ولقي اهلل به.
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َ َۡ ْ
ذَۡ ذ ذ
ُ ۡ َ َٰ َ َ ذ َ َ ۡ َ ُ ْ َ َ َٰٓ َ ُ
ۡحةِ ٱَّللِ إِن
س ِه ۡم َل تق َن ُطوا مِن ر
أما من تاب يف الدنيا فإن اهلل يتوب عليه{ ،قل يعِبادِي ٱَّلِين أۡسفوا
لَع أنف ِ
ذ َ َ ۡ ُ ُّ
وب ََج ً
ٱَّلنُ َ
ِيعا} [الزمر- ]11:أي ملن تاب ،-فمن أشرك مث تاب تاب اهلل عليه ،أما من أصرّ على
ٱَّلل يغفِر

به ،فإن اهلل ال يغفر له ذنبه.

الشرك ،ومات عليه ،ولقي اهلل

والشرك يُحبِط مجيع األعمال ملن أشرك باهلل بعد إسالمه ومات على ذلك ،وال يَصلُح مع الشرك األصلي وال
َ َۡ ُ ْ َ

َ

ْ

ُ

َ َ َُۡ ذ ُ َۡ َ َ
الردّة عمل مطلقاًَ { ،ول ۡو أ َ
ون [ }٨٨األنعام.]33:
ۡشكوا َلبِط عنهم ما َكنوا يعمل

َ َ ۡ َ ٓ َ َٰ َ َ ُ ْ ۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َٰ ُ َ َ ٓ ٗ ذ ُ
نث ً
ورا [ }٢٣الفرقان ،]11:وهذا عام يف غاية
وقال سبحانه{ :وقدِمنا إَِل ما ع ِملوا مِن عمل فجعلنه هباء م

العموم ،مجيع أعماهلم تكون يوم القيامة هباءً منثوراً.

ۡ
ذُ َ ُۡ ۡ ذ
ٱَّلل ِ َف َق ۡد َح ذر َم ذ ُ
ٱۡل ذن َة َو َمأ َوى َٰ ُه ٱنلذ ُ
ٱَّلل َعلَ ۡيهِ ۡ َ
ار ُۖ َو َما
شك ب ِ
واجلنة حرام على املشرك -كما قلنا{ ،-إِنهۥ من ي ِ
ذ
ني م ِۡن أَ َ
ِلظَٰل ِم َ
نصار [ }٧٢املائدة.]01:
ل
ِ

والعبادة حق اهلل

َۡ

ۡ

ۡ

ذ

ُُۡ
َ { :و َما َخلق ُ
ت ٱۡل ذن َو َ
ون [ }٥٦الذاريات ،]14:أي :إال
ٱۡلنس إَِل َِلَعبد ِ
ِ
ِ

وحده ،قال اهلل

ليوحّدو ِن يف العبادة.

َ َ ٓ ُ ُ ٓ ْ ذ َ ۡ ُ ُ ٓ ْ َ َٰ ٗ َ َٰ ٗ ذ ٓ َ َٰ َ ذ ُ َ ُ ۡ َ َٰ َ ُ َ ذ ُ ۡ ُ َ
شكون [ }٣١التوبة.]12:
وقال سبحانه{ :وما أمِروا إَِل َِلعبدوا إِلها وحِداُۖ َل إِله إَِل هو َبحنهۥ عما ي ِ
ُٓ

ْ

{ َو َما أم ُِر ٓوا} :كل اخللق.
ٓ ُ

ْ ذ

ْ َ

{ َو َما أم ُِر ٓوا إَِل َِلَ ۡع ُب ُد ٓوا إِل َٰ ٗها َوَٰح ِٗداُۖ} :فكل معبود دون هذا اإلله فعبادته شرك وظلم ،مث أكّد اهلل
ذٓ َ

ذ

بقولهَ{ :ل إِل َٰ َه إَِل ُه َو} ،فال معبود حبق إال هو.
ُ

ُ ۡ َ َُ َ ذ ُۡ
َ
ون  :}٣١مُنزَّه
شك
{َبحَٰنهۥ عما ي ِ
ٓ ُ

ْ ذ

هذا

عن كل شرك.
ْ

ُۡ

َ

ٓ

ٱَّلل ُمل ِص َ
وقال سبحانهَ { :و َما أم ُِر ٓوا إَل َِلَ ۡع ُب ُدوا ذ َ
ني َُل ٱل َ
ِين ُح َن َفا َء} [البينة ،]1:فما أُمروا إال ليعبدوا اهلل وحده،
ِ
ِ
ُۡ

َ

وأكّد اهلل هذا املعىن بقولهُ{ :مل ِص َ
ني َُل ٱل َ
ِين}.
ِ
ٓ

{ ُح َن َفا َء} :أي مائلني عن الشرك ،جمانبني له ،متمسّكني بالتوحيد.
وقال النيب

« :يا معاذ ،هل تدري حقَّ اهلل على عباده ،وما حقُّ العباد على اهلل؟» قال :قلت :اهلل ورسوله

أعلم ،قال« :فإن حق اهلل على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيئاً ،وحق العباد على اهلل أال يعذّب من ال
يشرك به شيئاً» .متفق عليه.
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َذ
فمن صرف شيئاً -ولو قليالً -من أنواع العبادة لغري اهلل -ولو كان فاضالً ،-فقد أشرك ،قال تعاىلَ { :وأن
َۡ َ َ ذ ََ َۡ ُ ْ َ َ ذ َ
ٱلم َٰ
ٱَّللِ أ َح ٗدا [ }١٨اجلن ،]23:و(أحد) نكرة يف سياق النهي ،فيعمّ كل أحد ،فصرفُ
جد َِّللِ فل تدعوا مع
س ِ

شيء من العبادة لغري اهلل شرك أكرب باهلل

.

وقد قال الشيخ هنا :ومنه الذبح لغري اهلل؛ كمن يذبح للجن أو للقرب.
خلطورة الذبح لغري اهلل ،وكثرة وقوعه ممن ينتسبون إىل اإلسالم ،وهم يعتقدون أهنم يُرضون اهلل

 ،خصّه

الشيخ هنا ،وإال فالكالم شامل لكل عبادة ،وقد فصّل الشيخ هذا األمر تفصيالً عظيماً نافعاً يف كتاب التوحيد.

ُۡ ذ َ َ
َُُ
ذ َ
َ ََۡ َ َ َ َ
ب
والذبح عبادة جيب أن تكون هلل وحده ،كما قال تعاىل{ :قل إِن صل ِِت ونس ِِك وَمياي ومم ِ
اِت َِّللِ ر ِ
َ َ َ
يك َ َُلۥ َوب َذَٰل َِك أُم ِۡر ُ
ت َو َأنَا ۠ أَ ذو ُل ٱل ۡ ُم ۡسلِم َ
ۡٱل َعَٰلَم َ
ني [ }١٦٣األنعام.]241-241:
ۡش
َل
١٦٢
ني
ُۖ
ِ
ِ
ِ
ِ

سك -عبادة ،وأنه جيب أن يكون هلل ،وأن الذبح لغري اهلل شرك.
فدل هذا على أن الذبح -النَّ ْ
والذبح عبادة من جهتني:
 من جهة القصد والتقرب
 ومن جهة التعظيم واالستعانة.
فمن ذبح تقرّباً إىل غري اهلل -كالذبح تقرّبًا ألصحاب القبور ،-فقد أشرك باهلل شركاً أكرب.
من ذبح بنيّة صاحب القرب ،يقصد صاحب القرب ،فهو متقرّ ب لصاحب القرب ،فهذا شرك أكرب ،وإىل هذه اجلهة
أشار الشيخ بقوله :كمن يذبح للقرب ،أي لصاحب القرب.
ومن ذبح تعظيماً ملخلوق ،واستعانةً به ،كمن يذبح للجن ،أو يذبح ملعظَّم من بين آدم ،يستعني به على جلب
نفع ،أو دفع ضرّ ،فقد أشرك باهلل

.

من ذبح ملخلوق تعظيماً وتقرّباً ،أو ذبح ملخلوق تقرّباً واستعانةً ،فقد أشرك باهلل.
الذي يذبح للسلطان تقرّباً إليه ،وتعظيماً له :هذا شرك أكرب.
والذي يذبح للجن تقرّباً إليهم ،واستعانة هبم :هذا شرك أكرب.
وهلذا :من يذبح على باب البيت عند أول سكناه تقرّباً للجن ،حىت ال يؤذيه اجلن :هذا شرك أكرب.
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بعض الناس يأيت بالذبيحة عند عتبة الباب ،ويُنهِر الدم على العتبة ،وقصدُه أن يتقرّب إىل اجلن حىت ال يؤذوه،
وال يؤذوا أوالده ،أو يستعني بكربائهم على دفع أذى صغارهم ،فهذا شرك أكرب ناقض لإلسالم ،وإىل هذه
اجلهة أشار الشيخ بقوله :كمن يذبح للجن.
وقد قال النيب « :لعن اهلل من ذبح لغري اهلل» -كما رواه مسلم -أي طرده اهلل من رمحته طرداً تامًّا هنائيًّا ،ال
مغفرة معه ،وال رمحة معه ،ألنه مشرك باهلل

شركاً أكرب.
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َ َ َ
ُ ُ َ ۡ ََ
َ َ ََ َ َ
جيب دعوة
اهلل
كرمي قريب جميب عزيز  ،كما قال اهلل ِ{ :إَوذا َألك عِبادِي ع ِّن فإ ِ ِّن قرِيبُۖ أ ِ
ذ ِ َ َ َ ََۡ ۡ َ ُ ْ َُۡۡ ُ ْ ََ ذُ ۡ َۡ ُ ُ َ
ون [ }١٨٦البقرة.]234:
جيبوا َِل وَلؤمِنوا ِِب لعلهم يرشد
ٱلاع إِذا دَع ِنِۖ فليست ِ

وهذه اآلية -كما تلحظ أيها املبارك -تقطع عالئق الشرك ،فإن اهلل

قريب :فال حيتاج إىل وسائط يوصلون

إليه ،جميب :فال حيتاج إىل وسائط حىت جييب ويعطي ،بل هو الغين سبحانه الغىن املطلق ،الكرمي الكرم املطلق،
قريب جميب.
ودلت هذه اآلية على أن الدعاء عبادة وإميان ،فال حاجة إىل العباد إىل وسائط تقرّهبم من اهلل
واملؤمن إمنا يتّخذ إىل اهلل
ْ َ

ۡ

الوسيلة بتوحيد اهلل وطاعة اهلل

ََ

ْ

َ ذ

ۡ

 ،كما قال اهلل

َ ُ ۡ ُ ُ َ
ٱَّلل َو ۡٱب َت ُغ ٓوا إ َۡلهِ ٱل َوَِيلة َو َ
ذَ
ون [ }٣٥املائدة.]11:
ج َٰ ِه ُدوا ِِف ََبِيلِهِۦ لعلكم تفل ِح
ِ
ْ َ

ۡ

.

َ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ ذ ُ ْ
َٰٓ { :
يأيها ٱَّلِين ءامنوا ٱتقوا

ََ

قال الطربيَ { :و ۡٱب َت ُغ ٓوا إ ِ َۡلهِ ٱل َوَِيلة}( :يقول :واطلبوا القربة إليه بالعمل مبا يُرضيه).
ْ َ

ۡ

ََ

وروى عن قتادة قولهَ { :و ۡٱب َت ُغ ٓوا إ ِ َۡلهِ ٱل َوَِيلة}( :أي تقرّبوا إليه بطاعته ،والعمل مبا يرضيه).
وقال ابن كثري

بعد أن ذكر هذه املعاين( :وهذا الذي قاله هؤالء األئمة ال خالف فيه بني املفسّرين).

فهذه الوسيلة ال تعين الوسائط ،وإمنا تعين التقرّب إىل اهلل بالتوحيد ،ومبا يُرضيه
وقد بيّن اهلل

لعباده هذه الوسيلة بياناً كافياً شافياً ،فعن أيب هريرة

.

قال :قال رسول اهلل

« :إن اهلل

قال :من عادى يل وليًّا فقد آذنته باحلرب ،وما تقرّب إيلّ عبدي بشيء أحبّ إيل مما افترضت عليه ،وما يزال
عبدي يتقرّب إيلّ بالنوافل حىت أحبه» احلديث .واحلديث عند البخاري يف الصحيح.
وال جيوز التقرب إىل أحد من خلق اهلل ليكون واسطة عند اهلل ،بل هذا من الشرك األكرب.

ََ
َ ُۡ ذَ ُۡ
ُمل ِٗصا ذ َُل ٱل َ
ِين  ٢أَل
وحجة الوسطاء هي اليت أوقعت املشركني يف الشرك ،كما قال اهلل { :فٱعب ِد ٱَّلل
ُ َۡ ُ َ ذ َ ذ َ ُ ْ
ذ
ُ ٓ َ ۡ َ ٓ َ َ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ ذ ُ َ ُ َ ٓ َ ذ ُ ۡ َ َٰٓ ذ ذ َ َ ۡ ُ
ٱَّلل َك ُم بَ ۡي َن ُه ۡم
ِين ٱَّتذوا مِن دونِهِۦ أو َِلاء ما نعبدهم إَِل َِلقرِبونا إَِل ٱَّلل ِ زلَ إِن
َِّللِ ٱلِين ٱۡلال ِص وٱَّل
ََۡ ُ َ ذ ذَ َ
َ ۡ ُ َ َ َٰ  َ ٞذ
ُ
ِب َفار[ }٣ ٞالزمر.]1-1:
ٱَّلل َل َي ۡهدِي من هو كذ
ِِف َما ه ۡم فِيهِ َيتل ِفونۗۡ إِن
َ

ُۡ

ذ

ۡ
ٱع ُب ِد ذ َ
ٱَّلل ُمل ِٗصا َُل ٱل َ
ِين  :}٢أمرٌ بالتوحيد اخلالص.
سبحان اهلل! انظر ما يف هذه اآلية{ ،ف
ََ

ۡ

ِين َ
{أَل ِ ذَّلل ِ ٱل ُ
ٱۡلال ُِص} :فال يقبل اهلل إال الدين اخلالص له

.
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َ ذ َ ذَ ُ ْ
َ ٓ
ِين ٱَّتذوا مِن ُدونِهِۦٓ أ ۡو َِلَا َء} :كل الذين اختذوا من دونه أولياء ،يقولون :ما نعبدهم لذواهتم ،وإمنا
{وٱَّل

ُ
ذ ذَ َۡ ُ
نعبدهم ليقرّبونا إىل اهلل زلفى ،فهم شفعاؤنا عند اهلل ،ووسائطنا إىل اهلل{ ،إِن
ٱَّلل َك ُم بَ ۡي َن ُه ۡم ِِف َما ه ۡم فِيهِ
ََۡ ُ َ ذ ذَ َ
َ ۡ ُ َ َ َٰ  َ ٞذ
ِب َفار ،}٣ ٞفبيّن أن الذي يعبد غريَ اهلل ،وحيتجّ بأنه ال يعبدهم ،وإمنا
ٱَّلل َل َي ۡهدِي من هو كذ
َيتل ِفونۗۡ إِن

يتقرّب إليهم ليقرّبوه ،أنه كاذب يف دعواه ،فهو عابد هلم ،كفّار :صيغة مبالغة.
وهذه -أعين مسألة الوسائط -هي حيلة الشيطان ،اليت احتال هبا على بعض املسلمني ،فإن الشيطان علم أن
املسلم يأىب الشرك إيباءً شديداً ،فجاءه هبذه احليلة ،فأوقع بعض املسلمني يف عبادة غري اهلل ،حبجّة أهنم شفعاء
صلوا إىل
عند اهلل ،ويأتيهم بشتّى الشَُّبه ،فيقول هلم مثالً :أنتم عباد مذنبون مقصّرون ،مقامكم أقصر من أن تَ ِ
اهلل ،فزيدوا وتقرّبوا إىل أولياء اهلل ،لريفعوا حاجاتكم إىل اهلل ،فيقودهم إىل ما يقطع صلتهم باهلل ،أال وهو

ذ َ َ َ ُ ُّ ُ ۡ َ َ َ َ ُ ُ ۡ َ َ ُ ُ َ َ َٰٓ ُ َ ٓ ُ َ َ َٰٓ ُ َ
ََُُۡ َ
َ ذ
ُ
عؤنا ع
ون ٱَّللِ ما َل يُضهم وَل ينفعهم ويقولون هؤَلءِ شف
ِند ٱَّلل ِ
الشرك ،كما قال تعاىل{ :ويعبدون مِن د ِ
َۡ
ذ َ َ ََ
ُ ۡ َ َٰ َ ُ َ َ َ َٰ َ َٰ َ ذ ُ ۡ ُ َ
ُۡ ََُ ُ َ
ون ذ َ
ٱَّلل ب َما ََل َي ۡعلَ ُ
َٰ
َٰ
ِ
ون [ }١٨يونس.]23:
شك
ي
ا
م
ع
ٰى
ع
ت
و
ۥ
ه
ن
ح
ب
َ
ِض ۚ
ٱۡل
ِف
َل
و
ت
ٰ
م
ٱلس
ِف
م
قل أتن ِب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

وقد بيّن شيخ اإلسالم ابن تيمية

جلها ،فقال
هذه القضية و ّ ا

( :من جعل املالئكة واألنبياء وسائط

يدعوهم ،ويتوكّل عليهم ،ويسأهلم جلب املنافع ،ودفع املضار ،مثل أن يسأهلم غفران الذنب ،وهداية القلوب،

ََ ُ ْ ذ
َ
ٱَّتَ َذ ذ ۡ َ
وتفريج الكروب ،وسدّ الفاقات ،فهو كافر بإمجاع املسلمني ،وقد قال تعاىل{ :وقالوا
ٱلرحم َٰ ُن َو ٗلا ۗۡ
َ ۡ َ َ ََۡ َ
ُ َ
َ
ۡ ٞ
ۡ
َ َۡ
َۡ
ُ َ
ُ َ
َ
َُ ۡب َ
ني أيۡدِي ِه ۡم َو َما خلف ُه ۡم
حَٰ َن ُهۥ بَل ع َِباد ُّمك َر ُمون َ ٢٦ل ي َ ۡسبِقون ُهۥ بِٱلق ۡو ِل َوهم بِأ ۡم ِره ِۦ َي ۡع َملون  ٢٧يعل ُم ما ب
ََ َُۡ ُۡ ۡ ٓ َ
ُ ۡ ُ َ
َ َ َ َۡ
ُ
َ َ َ ۡ َ ُ َ ذ َ ۡ َ َ َٰ َ ُ
ۡ َ ۡ َ
وَل يشفعون إَِل ل ِم ِن ٱرت
ّن إِلَٰهِ ٞمن دونِهِۦ فذَٰل ِك َن ِزيهِ
َض وهم مِن خشيتِهِۦ مشفِقون ۞ ٢٨ومن يقل مِنهم إ ِ ِ
ذ
َ َ َ َۡ
ٱلظَٰلِم َ
ني [ }٢٩األنبياء.)]12-14:
َج َه ذن َم َذَٰل ِك َن ِزي
ِ

هذا يف شأن املالئكة

 ،فال يَصلُحون أن يُتقرَّب إليهم ليكونوا وسائط عند اهلل

.

قال الشيخ هنا :يدعوهم.
أي يتقرّب إليهم بالدعاء ،حبجّة أنه يتخذهم شفعاء ،فال يقول :يا اهلل ،ولكن يقول :يا سيدي فالن.
والدعاء عبادة ،فمن جعله لغري اهلل فقد أشرك ،بأي حجة من احلجج فعل ،كما قال اهلل

َ َ
ُ
َ { :وقال َر ُّبك ُم

ۡ ُ ٓ َۡ َ ۡ َ ُ ۡ ذ ذ َ َۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ َ َۡ ُ ُ َ
ون َج َه ذن َم َداخِر َ
ين [ }٦٠غافر ،]40:فجعل
جب لكم إِن ٱَّلِين يستك ِِبون عن عِباد ِِت َيدخل
وِن أَت ِ
ٱدع ِ
ِ

الدعاءَ عبادةً.

وقال النيب « :الدعاء هو العبادة» .رواه أبو داود ،والترمذي ،وابن ماجه ،وصححه مجاعة من العلماء ،منهم
األلباين.
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قال :ويسأهلم الشافعة.
 ،يهبها ملن يشاء من عباده إكراماً له ،وال تنفع شفاعة أحد إال بإذن اهلل ورضاه ،وال

الشفاعة مِلك اهلل

تكون إال ملن رضي اهلل عنه.
يقول اهلل

ذ َ ُ

ُ

{ :قل ِ ذَّللِ ٱلشفَٰ َعة ََج ِٗيعاُۖ} [غافر ،]44:فليس ألحد منها شيء ،ليس ألحد -مهما عظم فضله-

منها شيء ،وإمنا هي هلل ،يهبها ملن أذن له ورضي عنه.

ذ
َ َ
ُ َ
ُ
ُ
ويقول سبحانهَ { :و ََل َي ۡمل ُِك ذٱَّل َ
ٱلش َفَٰ َع َة إ ِ ذَل َمن َشه َد ب ۡ َ
ٱَل ِق َوه ۡم َي ۡعل ُمون }٨٦
ِين يَ ۡدعون مِن دونِهِ
ِ ِ

[الزخرف.]34:
َ

ذ

َ َۡ ُ َ
ُ
ون مِن ُدونِهِ} :املشركون قد دعوا املالئكة ،وقد دعوا األنبياء ،وقد دعوا األصنام ،وقد
{ َوَل َي ۡمل ِك ٱَّلِين يدع

دعوا الشمس ،وقد دعوا القمر ،واهلل

ذ

َ

َ َۡ ُ َ
ُ
ون مِن ُدونِهِ} -فال املالئكة متلك،
يقولَ { :وَل َي ۡمل ِك ٱَّلِين يدع
ذ َ َ

وال األنبياء متلك ،وال األولياء متلك ،وال املخلوقات متلك{ -ٱلشفَٰ َعة}.
ۡ

ذ

َ

َُ ۡ َۡ ُ َ
{إَِل َمن َشه َد ب َ
ون  ،}٨٦فرضي اهلل عنهم ،وأذن هلم.
ٱَل ِق} -فكان موحِّداً{ -وهم يعلم
ِ ِ
َ

ذ َ ُ

ذ

َ

َ

َ َ َ
نف ُع ٱلشفَٰ َعة ع َ
ِندهُ ٓۥ إَِل ل َِم ۡن أذ َِن َُلۥ} [سبأ.]11:
ويقول سبحانه{ :وَل ت
ذ

ذ َ ُ ذ

َ

َ

َ

َ ٗ

َ َ
نف ُع ٱلشفَٰ َعة إَِل َم ۡن أذ َِن َُل ذ
ٱلر ۡح َم َٰ ُن َو َر ِ َ
ِض َُلۥ ق ۡوَل [ }١٠٩طه.]202:
وقال سبحانه{ :يَ ۡو َمئِذ َل ت

فال َينال الشفاعة إال موحّد ،وال تُنال الشفاعة بالشرك باهلل
عن أيب هريرة

 ،بل الشرك باهلل يُحرَم به العبد من الشفاعة.

أنه قال :يا رسول اهلل ،من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول اهلل

« :لقد

ظننت يا أبا هريرة أن ال يسألُين عن هذا احلديث أحد أوّلُ منك ،ملا رأيت من حرصك على احلديث ،أسعد
الناس بشفاعيت يوم القيامة من قال :ال إله إال اهلل ،خالصاً من قلبه ،أو نفسه» .رواه البخاري.
كان أبو هريرة

حريصاً على أخذ احلديث من رسول اهلل  ،وشهد له الرسول

الذين يطعنون يف أيب هريرة

هبذا ،ويف هذا ردّ على

لكونه مُكثراً من احلديث ،ردّ من رسول اهلل .

فسأل هذا السؤال العظيم :من أسعد الناس بشفاعتك يوم القامية؟ فقال

« :أسعد الناس بشفاعيت يوم القامية

من قال :ال إله إال اهلل ،خالصاً من قلبه ،أو نفسه» ،فكان موحِّداً.
وقال

« :لكل نيبّ دعوة مستجابة ،فتعجّل كل نيبّ دعوته ،وإين اختبأت دعويت شفاعةً ألميت يوم القيامة،

فهي نائلة إن شاء اهلل من مات من أميت ال يشرك باهلل شيئا» .رواه مسلم.
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انظر« :فهي نائلة إن شاء اهلل» ،ألن األمر بإذن اهلل ،ال ميلك النيب

أن يشفع ألحد إال بإذن اهلل

.

«من مات من أميت ال يشرك باهلل شيئاً» :فدل هذا على أن من مات يشرك باهلل ال تناله الشفاعة ،فكيف يرجو
الشفاعة من يشرك باهلل حبجة الشفاعة؟! إنه واهلل الضطراب عظيم.
قال :ويتوكل عليهم.

َ ََ ذ
ٱَّلل ِ َف َت َو ذَّكُ ٓوا ْ إن َُ ُ
نتم ُّم ۡؤ ِمن َ
ِني }٢٣
أي يعتمد عليهم بقلبه ،يف جلب نفع أو دفع ضرّ ،قال تعاىل{ :ولَع
ِ

[املائدة ،]11:فمن اعتمد على خملوق ،واعتقد أن بيده جلب نفع أو دفع ضرّ ،ويُعتمد عليه اعتماداً مطلقاً ،فقد
أشرك باهلل.
وقد فصّلنا أنواع التوكل يف شرحنا لكتاب التوحيد ،وال يكفي املقام للتفصيل يف هذا الباب.
وقول الشيخ هنا :يدعوهم ،ويتخذهم شفعاء ،ويتوكل عليهم ،له فائدة زائدة ،وهو :أن اختاذ الوسائط من
املخلوقني بني املخلوق واخلالق نوعان:
 نوع مشروع
 ونوع ممنوع.
أما املمنوع :فهو التقرّب إليهم ليُقرِّبوا ،هذا شرك باهلل.
وأما املشروع :فهو جعل واسطة بني العبد واهلل ملعرفة دين اهلل ،هذا مشروع.
فجربيل

بلّغ دين اهلل رسول اهلل  ،ورسول اهلل

بلّغنا دين اهلل ،فهم وسائطنا ملعرفة دين اهلل.

والعلماء بيّنوا دين اهلل ،العلماء الربّانيّون بيّنوا دين اهلل ،فهم وسائطنا ملعرفة دين اهلل.
إذن انتبهوا يا إخوة ،فرق بني من يتّخذ وسائط ليعرف دين اهلل ،وبني من يتّخذ وسائط يتقرّب إليهم ليُقرِّبوه
إىل اهلل ،ولذلك الشيخ قيّد كالمه بعبادة أولئك الوسائط.
وتلحظ هنا -أيها املبارك -أن هذا الناقض نوع من الناقض األول ،فالناقض األول أعمّ ،وهذا نوع من أنواعه،
ولكن أفرده الشيخ للعناية به ،لوقوع كثري ممن ينتسبون إىل اإلسالم فيه ،فيشركون باهلل
عند اهلل ،وأهنم وسائطنا إىل اهلل ،فأفرده الشيخ

حبجة أهنم شفعاؤنا

للعناية به ،وبيان أن التقرّب إىل غري اهلل شرك مطلقاً،

سواءً قال العبد هلم :أنا ما أعبدهم ،ولكن أتقرّب إليهم ليقرّبوين ،أو مل يقل هذا ،فإنه شرك أكرب خيرج من ملة
اإلسالم.
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املؤمن باهلل يوحّد اهلل ،ويَكفُر بالطاغوت ،ويعتقد كُفر من كفّره اهلل

َح َس َنةِٓ ِ ٞف إِبۡ َرَٰه َِيم َو ذٱَّل َِين َم َع ُه ٓۥ}.
ۡ َ ُ ْ

َۡ َ َ ۡ َ ُ ُ
ت لك ۡم أ َۡ َوة
 ،قال تعاىل{ :قد َكن

ْ

َ ۡ ۡ ذ َُ ُ
َ ََۡ
ُ ۡ َ ذ َُُۡ َ
ذ
ُ
ُ
ك ۡم} ،كفرنا بكم مجيعاً،
يف ماذا؟ {إِذ قالوا ل ِقو ِم ِهم إِنا برَٰٓءؤا مِنكم ومِما تعبدون مِن د ِ
ون ٱَّللِ كفرنا ب ِ

بكم حيث كفرمت ،ومبا تعبدون من دون اهلل.
ۡ

ۡ ۡ

ٓ َ

ْ

ذ
ََ َ َََۡ َََۡ ُ
ك ُم ٱل َع َد َٰ َوةُ َوٱۡلَغ َضا ُء أبَ ًدا َح ذ َٰ ُ ۡ ُ
ٱَّللِ َو ۡح َدهُ ٓۥ} [املمحتنة.]4:
{وبدا بيننا وبين
ِت تؤمِنوا ب ِ

فعدم تكفري الكافر ،أو الشك يف كفره ،أو تصحيح مذهبه :يُضادّ اإلميان بالكلية ،وينقض اإلسالم بالكلية.
وهذا الناقض ذكر الشيخ فيه ثالثة أمور ،كلها تنقض اإلسالم:
األول :من مل يكفّر من كفّره اهلل ،أو كفره رسول اهلل  ،ألنه مكذِّب للقرآن ،ورادّ حلكم رسول اهلل .
وقد أمجع العلماء على أن من كذّب آية يف القرآن فقد كفر ،وأن من ردّ حكم رسول اهلل

بعد العلم به فقد

كفر.
فمن قال :إن الذي يقول :إن اهلل ثالث ثالثة ،ليس بكافر ،بل هم إخواننا ،يعبدون اهلل كما نعبد ،فقد كفر.
ومن قال :إن من قال :إن عزيراً ابن اهلل ،ليس كافراً ،فقد كفر.
ومن قال :إن الدهريّني ،أو الشيوعيّني ،أو البوذيّني ،ليسوا كفّاراً ،فقد كفر ،ألنه كذّب القرآن ،وردّ حكم
رسول اهلل  ،وألنه مل يَكفُر بالطاغوت ،وركن الشهادة :الكفر بالطاغوت؛ الشهادة هلا ركنان :اإلميان باهلل،
والكفر بالطاغوت.
واألمر الثاين :من يشكّ يف كُفر من كفّره اهلل ،أو كفّره رسول اهلل  ،أو يتوقّف يف ذلك.
تقول له :من قال :إن اهلل ثالث ثالثة ،هل هو كافر؟ قال :أمسك لساين ،أتوقّف ،واهلل ميكن ،أنت تقول :إهنم
كفّار ،ويف القرآن شيء ،وميكن ،ميكن ،الشكّ تردّد القلب ولو مل ينطق اللسان.
انتبهوا ،الشك تردّد القلب ولو مل ينطق اللسان ،فمن شكّ يف قلبه ،وتردّد يف كُفر من كفّره اهلل ،أو كفّره
رسول اهلل  ،فقد نقض إسالمه ،ولو مل ينطق هبذا ،لومل خيرب أحداً ،لكن شكّ.
وانتبهوا يا إخوة ،هذا الشك غري الوسوسة ،الشك عمل قليب من اإلنسان ،والوسوسة إيقاع شيء يف القلب
من الشيطان.
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الوسوسة شيء من خارج ،والشك عمل قليب ،والشك يقطع اليقني ،والوسوسة تُغطّي اليقني.
الشك يقطع اليقني ،ال يبقى يقني مع الشك يف القلب ،أما الوسوسة فتغطي اليقني.
أنا أمثّل الوسوسة لإلخوة املوسوسني يف االعتقاد بالسُّحُب يف النهار ،تغطّي الشمس عن الناظر ،لكن الشمس
موجودة ،فالوساوس اليت تقع لبعض الناس يف االعتقاد ،يف اهلل

 ،يف األحكام ،هذه ما تقطع اليقني ،اليقني

موجود ،ولذلك هو خياف من هذا خوفاً شديداً ،ويأباه ،ولكنها تغطّي اليقني إذا استسلم للوسواس.
فال ختلطوا بني الشكّ الذي هو عمل القلب ،وبني الوسواس الذي يوقعه الشيطان وهو من عمل الشيطان،
وليس من عمل اإلنسان.
والعلة يف تكفري من شكّ يف كُفر من كفّره اهلل ،أو كفّره رسول اهلل  ،هي العلة السابقة :أنه كذّب القرآن،
وردّ خرب رسول اهلل  ،ومل يَكفُر بالطاغوت.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

( :قال سُحنون من أصحاب مالك :أمجع العلماء على أن شامت الرسول

كافر ،وحكمه عند األئمة القتل ،ومن شكّ يف كُفره كفر) -وهذا وجه الشاهد ،-فمن شكّ يف كُفر من عُلم
كفره فهو كافر بإمجاع العلماء.
وقال اإلمام سفيان بن عيينة

( :القرآن كالم اهللَ ،من قال خملوق فهو كافر ،ومن شكّ يف كُفره فهو كافر).

وقال الرازيّان -أبو حامت وأبو زرعة -ومها يتحدّثان عن مذاهب أهل السنة واجلماعة ،وما أدركا عليه مجيع
العلماء يف مجيع األمصار -حجازاً وعراقاً وشاماً وميناً :-قالوا( :فكان من مذهبهم :اإلميان قول وعمل ،يزيد
وينقص ،والقرآن كالم اهلل غري خملوق ،ومن زعم أن القرآن خملوق فهو كافر باهلل العظيم كفراً ينقل عن امللة،
ومن شكّ يف كُفره ممن يفهم فهو كافر).
واملقصود هنا :بيان إمجاع العلماء ،على أن من شكّ يف كُفر من عُلم كُفره ،أنه ينقض إسالمَه.
واألمر الثالث -وهو أدهى وأمرّ :-من صحّح مذهبهم ،ومل يبطله أصالً.
يعين الحظوا يا إخوة:
األول :يف احلكم عليهم.
والثاين :يف احلكم عليهم.
والثالث :يف احلكم على مذهبهم ،على أفعاهلم ،على أقواهلم ،وهذا أدهى وأمرّ.
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كل من قال :إن مذهب الكفار ،أو بعض مذهبهم ،أو مذهب بعضهم ،أو بعض مذهب بعضهم ،صحيح -مما
كفرُوا به -فهو كافر نقضَ إسالمه.
ومن قال :كلٌّ يعبد اهلل على طريقته ،واجلنة عرضها السماوات واألرض ،فهي تسع اجلميع ،فهو كافر ،من
قال :كلُّ من تقرّب إىل من يظنه إهلاً حبسب علمه ،فهو على خري ،واجلنة تسع اجلميع ،فهو كافر.
من قال :األديان كلها واحدة ،وجيب أن نوحّد األديان ،أو نوحّد الكتب املنزَّلة ،فقد نقض إسالمه ،ألن من
قال بوحدة األديان فقد صحّح مذاهب أهل الكفر ،ألنه ال ميكن الوحدة بني باطل وحق.
ولذلك من األمور اخلطرية يف زماننا :الدعوة إىل وحدة األديان ،وجعل األديان واحدة.
أما حوار األديان فهذا شيء آخر ،فيه تفصيل.
فإن كان حوار األديان للوصول إىل نقطة جتتمع عليها األديان يف الديانة ،وتوحيد األديان ،فهذا مثل وحدة
األديان.
وإن كان احلوار بني أتباع األديان لبيان احلق ،وردّ الباطل باحلجج ،وكلٌّ يُديل مبا عنده ،فهذا مشروع،
ومطلوب لبيان احلق.
وإن كان احلوار بني أتباع األديان لدفع الفساد عن أهل األرض ،ودفع اجلرائم ،ومقاومة أهل الشذوذ ،فهذا
أيضاً مطلوب.
أما احلوار لنصل إىل وحدة دينية ،فهذا -والعياذ باهلل -كفر ونقض لدين اإلسالم.
ومن صحّح مذهب الكفّار ،أو اعتقد أنه من اإلسالم الذي رضيه اهلل ديناً ،فهو كافر ألنه مكذّب للقرآن
َ َ ََۡ َ َۡ ۡ َ
َ َ ۡ َ
ََ ۡ َ ۡ ُ
خَٰ ِِس َ
ين }٨٥
ٱۡل َۡل َٰ ِم د ِٗينا فلن ُيق َبل مِن ُه َوه َو ِِف ٱٓأۡلخِرة ِ مِن ٱل
والسنة ،ومكذّب لقول اهلل{ :ومن يبتغِ غي ِ
ِ

[آل

عمران.]31:

وينبغي أن يُعلم -أيها الفضالء -أن هذا الناقض متعلق مبن أمجع العلماء على أنه كافر ،أو دلّ الدليل على أنه
كافر ،واجتمعت فيه الشروط ،وانتفت املوانع ،ولو مل يُجمع العلماء على كُفره.
فمن اتفق العلماء على كُفره ،مث جاء من ال يكفّره ،أو يشكّ يف كُفره ،أو يصحّح مذهبه الذي كفر به ،فقد
نقض إسالمه.
ومن قام الدليل على كفره -ولو مل يقع اإلمجاع ،ولو حُكى نزاع ،-واجتمعت فيه الشروط ،وانتفت املوانع،
فلم يكفّره ،فقد نقض إسالمه.
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أما من مل يكفِّر معيَّناً ،لظنّه انتفاء شرط ،أو وجود مانع ،مع اعتقاده أن القول أو الفعل كفر ،لداللة األدلة
على ذلك ،فهذا ال يُكفَّر ،وال يقال إنه نقض إسالمه.
ومن باب أوىل :إذا اعتقد أن املعيَّن مل يرتكب املكفِّر أصالً ،فلم يكفِّره ،فإنه ال يُكفَّر ،بل يكون تكفريه اعتداءً
وظلماً.
فالتسلّط على األمة بالتكفري املتسلسل ،بأن يعتقد أحد كفر معيَّن ،مث يكفِّر كل من مل يكفِّر هذا املعيَّن ،فيكفِّر
األمة إال من وافقه على تكفري هذا املعيَّن :اعتداء ،وظلم ،وخمالفة لدين اهلل

 ،واالحتجاج هبذا الناقض ،ومبا

ذكره شيخ اإلسالم ،احتجاج باطل ،ألن هذا ال يعنيه العلماء.
وقد بيّن أئمة الدعوة هذا األمر يف كتبهم ،فليس كل من اعتقدتَّ كُفره مَن شكّ يف كُفره أو مل يُكفِّره كان
كافراً ،وإمنا الذي يكون كافراًَ :من مل يكفِّر مَن أُمجِع على كُفره ،أو دلّ الدليل على كُفره ،واجتمعت فيه
الشروط ،وانتفت املوانع ،وحَكم عامل ربّاين بكفره ،فمع علمه بكل هذا ال يُكفِّره :فهذا ناقض.
أما غري هذا ،فإنه ال ينقض اإل سالم ،بل قد يكون الواجب على اإلنسان إذا اعتقد أن املعيَّن املذكور مل يفعل
املكفِّر أصالً ،فإن الواجب عليه أال يكفِّره ،أو اعتقد أن املعيَّن فعله على وجه ال يكون كُفراً ،فإن الواجب عليه
أال يكفِّره ،أو اعتقد أن املعيَّن -وإن فعل كفراً -مل جتتمع فيه الشروط ،أو وُجد فيه مانع ،أي انتفى فيه شرط
أو وُجد مانع من املوانع ،فلم يكفِّره ،فهذا ال ينقض إسالمه.
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إنّ احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،ومن سيّئات أعمالنا ،من يهد اهلل فال
مُضلّ له ،ومن يُضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممداً عبده
ورسوله.

َ َٰٓ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ ذ ُ ْ ذ َ َ ذ ُ َ
َ َ َ ُ ُ ذ ذ َ َ ُ ُّ ۡ ُ َ
{يأيها ٱَّلِين ءامنوا ٱتقوا ٱَّلل حق تقاتِهِۦ وَل تموتن إَِل وأنتم مسل ِمون [ }١٠٢آل عمران]201:
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يأيها ٱنلاس ٱتقوا ربكم
ِ
َ َ ٓٗ َ ذ ُ ْ ذَ ذ
ََ ٓ ُ َ
َ ۡ َۡ َ َ ذ ذَ َ َ َ َۡ ُ ۡ َ ٗ
ون ِساء وٱتقوا ٱَّلل ٱَّلِي تسا َءلون بِهِۦ وٱۡلرحام إِن ٱَّلل َكن عليكم رقِيبا [ }١النساء]2:
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ٗ
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ۡ
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يأيها ٱَّلِين ءامنوا ٱتقوا
ٱَّلل َوقولوا ق ۡوَل ََدِيدا  ٧٠يُصل ِۡح لك ۡم أعمَٰلك ۡم َو َيغفِ ۡر لك ۡم ذنوبَك ۡمۗۡ َو َمن يُطِعِ
وَلۥ َف َق ۡد فَ َ
ذَ
از فَ ۡو ًزا َع ِ ً
ٱَّلل َو َر َُ َ ُ
ظيما [ }٧١األحزاب]02-00:

أمّا بعد :فإنّ خري احلديث كتاب اهلل ،وخري اهلدي هدي حممد

 ،وشرَّ األمور حمدثاهتا ،وكلَّ حمدثة بدعة،

وكل ضاللة يف النار ،مث:
وكلَّ بدعة ضاللةَّ ،
سرّ هبم القلوب ،إن األمة ال تزال خبري ،وال يزال يُرجى
مرحباً بطالب العلم ،مرحباً مبن تزدان هبم اجملالس ،وتُ َ
هلا اخلري ،ما اجتمع طالب العلم يف حلق العلم ،يتعلّمون اخلري ،وينقلون اخلري.
وأنتم -معاشر الفضالء -قد اجتمعتم يف مسجد رسول اهلل

 ،وتركتم متاع الدنيا وراءكم ،فاستبشروا

ببيعكم ،وأمّلوا فيما عند ربكم ،فإن من جلس جملس علم يف مسجد رسول اهلل

خملصاً هلل فاز فوزاً عظيماً.

ففوق ما حيصّله من العلم ،وفوق ما يدركه من فضل طلب العلم ،فإنه يتشبّه بصحابة رسول اهلل

 ،يف

أخذهم العلم من مسجد رسول اهلل  ،وهو موعود بأجور فوق األجور.
فهو موعود بأجر احلج الذي قد مت لصاحبه ،فإن النيب

قال« :من غدا إىل املسجد ،ال يريد إال أن يتعلّم

خرياً أو يعلّمه ،كان له كأجر حاجّ تامّاً حجّته».
كما أنه موعود مبجلسه بأن ينال أجر اجملاهد يف سبيل اهلل ،فإن النيب

قال« :من أتى مسجدنا هذا ليتعلّم

خرياً أو يعلّمه ،كان كاجملاهد يف سبيل اهلل».
فأسأل اهلل

كما أكرمنا باجللوس أن يعيننا على اإلخالص ،وأن يُنيلنا ما نرجو ،وفوق ما نرجو ،إنه جواد

كرمي.
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مث إن هذا اجمللس هو اجمللس الثاين من جمالس شرح رسالة (نواقض اإلسالم) ،لشيخ اإلسالم حممد بن عبد
الوهاب -
اإلسالم

وسائر علماء املسلمني ،-وقد تقدم شرح ثالثة نواقض من النواقض اليت ذكرها شيخ
 ،ونواصل شرح هذه النواقض.
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هذا الناقض الرابع من النواقض الت ي تُبطِل اإلسالم ،وال جتتمع مع اإلسالم.
وعندنا فيه مسألتان:
املسألة األوىل :متعلقة باهلدي.
واملسألة الثانية :متعلقة باحلكم.
أما املسألة األوىل املتعلقة باهلدي :فمن اعتقد أن هدي غري النيب

أكمل من هديه ،فهو كافر.

اهلدي :هو السرية ،واملنهج ،والطريقة ،واحلال ،والسمت ،والطريق الذي كان عليه النيب .
ويدخل فيه :هدي البيان والداللة ،الذي جاء به النيب
َ

َ

ذ َ
ك ِلَ ۡهد ٓ
ِي إ ِ ََٰل ِص َرَٰط ُّم ۡس َتقِيم [ }٥٢الشورى.]11:
ِ{ :إَون

 ،فبيّن الدين بقوله ،وبيّن الدين بفعله

وهدي النيب  ،وطريقته ،وحاله ،ومنهجه ،وطريقه ،هو خري هدي ،فقد كان النيب

 ،قال اهلل

يقول يف خطبه« :فإن

خري اهلدي هدي حممد » ،كان يقول« :فإن خري احلديث كتاب اهلل ،وخري اهلدي هدي حممد ».
والذي جاء عند مسلم« :وخري اهلُدى هُدى حممد ».
وجاء عند أمحد وغريه باللفظ األول« :وخري اهلدي هدي حممد ».
ويف رواية عند أمحد« :فإن أصدق احلديث كتاب اهلل ،وإن أفضل اهلدي هدي حممد ».
ويف رواية أيضاً عند أمحد« :إن أحسن احلديث كتاب اهلل ،وأحسن اهلدي هدي حممد ».
فهدي حممد

خري اهلدي ،وأحسن اهلدي ،وأفضل اهلدي ،وأكمل اهلدي ،وهديُه كله وحي من اهلل
ۡ

ۡ

ذ

ى  ٣إِن ُه َو إَِل َو ۡ ٞ
{ َو َما يَن ِط ُق َعن ٱل َه َو َٰٓ
َح يُ َ َٰ
وَح [ }٤النجم.]4-1:
ِ

فمن اعتقد أن هدي غري النيب

،

خري من هديه فقد كفر ،وكذّب مبا يف القرآن والسنة.

فالذين يعتقدون ويرون أن طريقة شيخ الطريقة أحسن ،وأكمل ،وأقرب إىل اهلل ،من طريقة حممد  ،فقد أتوا
كفرًا وزوراً.
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والذين يرون أن هدي الفالسفة وحمكّمي العقول خري ،وأحسن ،وأكمل ،من هدي حممد  ،فقد جاءوا زوراً
وكفراً ،وطعنوا يف الدين ،وكذّبوا بالقرآن والسنة.
إذن :الفريضة الشرعية اليت هي من التوحيد :أن يعتقد املؤمن أن هدي حممد
فهو باطل ،ومن اعتقد أن هدي غري النيب

هدي خالف هدي حممد

خري اهلدي ،بل يعتقد أن كل
خري من هديه فقد نقض إسالمه،

وأتى بالكفر األكرب -والعياذ باهلل.-
هذه املسألة األوىل.
وأما املسألة الثانية :فهي مسألة احلكم.
فمن اعتقد أن حكم غري النيب
حكم النيب
ۡ

ذ

أحسن وأعدل من حكمه  ،فقد كفر.

املقصود به :احلكم مبا أنزل اهلل ،وهو :حكم اإلسالم ،واحلكم كله هلل

ُ ۡ
ك ُم إَِل ِ ذَّللُِۖ} [األنعام ،]10:حصرٌ يدلّ داللةً بيّنةً على أن احلكم كله هلل.
{إ ِ ِن ٱَل
َ ۡ

ۡ

 ،كما قال اهلل

:

ۡ َ

ُ ۡ ُ ذ َ
ي [ }١٢غافر.]21:
ٰى ٱلكب ِ ِ
وقال سبحانه{ :فٱَلكم َِّلل ِ ٱلع ِ ِ

وقال النيب « :إن اهلل هو احلكم ،وإليه احلُكْم» ،كما رواه أبو داود والنسائي ،وصححه األلباين.
وكل حكم خيالف حكم اهلل أو حكم رسوله
حكم اهلل أو حكم رسوله

فهو من حكم اجلاهلية ،فمن اعتقد أن احلكم الذي خيالف

أحسن ،وأفضل ،وأعدل ،من حكم اهلل ،ومن حكم رسوله  ،فقد كفر ،يقول

َۡ َ ُ ُ َ َ ََ َ َ ْ َ
ََۡ ََ َ ذ َ َۡ ُ ُ َ َذ ُ ۡ َ َ ُ ْ َ ٓ ُ َ َۡ َ َ َ ٓ ُ َ
حاَ ُم ٓوا إَِل
نزل مِن قبل ِك يرِيدون أن يت
نزل إَِلك وما أ ِ
اهلل { :ألم تر إَِل ٱَّلِين يزعمون أنهم ءامنوا بِما أ ِ
ََۡ ُ ُ ْٓ َ َ ۡ ُ ُ ْ
َ َ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ ْ َ َٰ َ ٓ
ذ ُ
َ ُ ُ ذ ۡ َ َٰ ُ َ ُ ذ ُ ۡ َ َ َٰ َ ۢ َ ٗ
ضلهم ضلل بعِيدا ِ ٦٠إَوذا قِيل لهم تعالوا إَِل ما
ٱلطَٰغ ِ
وت وقد أمِروا أن يكفروا بِهُِۖۦ ويرِيد ٱلشيطن أن ي ِ
َ ََ ذُ َ
َ َ ۡ َ ۡ ُ َ َٰ َ َ ُ ُّ َ َ َ ُ ُ ٗ
ِإَوَل ذ
ودا [ }٦١النساء.]42-40:
ٱلر َُو ِل رأيت ٱلمنفِقِني يصدون عنك صد
أنزل ٱَّلل

فهذه اآلية فيها تعجيب وإنكار من فعل هؤالء الذين يزعمون ،والزعم الغالب عليه :أنه يطلق على الكالم
الكاذب ،هم يزعمون بألسنتهم أهنم آمنوا باهلل ،وآمنوا برسول اهلل
َ ُ

َْ

ْ

 ،ومع ذلك يريدون أن يتحاكموا إىل

َ ۡ
ك ُف ُروا بِهُِۖۦ} ،فكل حكم خيالف شرع اهلل جيب
الطاغوت -إىل احلكم املخالف لشرع اهللَ { ،-وق ۡد أم ُِر ٓوا أن ي

على املؤمن أن يَكفُر به ،ويعتقد أنه باطل يف غاية البطالن ،ولكنهم يطيعون الشيطان الذي يريد أن يضلّهم

ضالالً بعيداً.
وقال اهلل

ََ

ۡ

َ

ۡ

ُ ۡ َ َ َٰ ذ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ ۡ َ ُ َ ذ ُ ٗ َ ۡ ُ ُ َ
ون [ }٥٠املائدة.]10:
{ :أفحكم ٱلج ِهل ِيةِ يبغون ومن أحسن مِن ٱَّلل ِ حكما ل ِقوم يوق ِن
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أنكر اهلل

على كل من يريد حكماً خيالف حكمه ،أو حكم رسوله

 ،وبيّن أن احلكم األمثل ،واألعدل،

واألحسن ،هو حكمه.
واملقصود بالتفضيل هنا :الكمال يف الوصف ،وليس املقابلة بني حسن وأحسن ،فـ(أحسن) هنا املقصود هبا:
كمال الوصف ،كمال احلُسن ،وليس املقصود التفاضل بني حسن -هو حكم غري اهلل ،-وأحسن -هو حكم
اهلل ،-ال وكال! بل حكم غري اهلل باطل ال حُسن فيه ،وإمنا متام احلُسن يف حكم اهلل

.

َ َ َ َ َ َ ُ ۡ ُ َ َ ذ َٰ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ ُ ذ َ َ ُ ْ ٓ َ ُ
سه ۡم َح َر ٗجا مِماذ
وقال اهلل { :فل وربِك َل يؤمِنون حِت َكِموك فِيما شجر بينهم ثم َل ِ
َيدوا ِِف أنف ِ ِ
ْ َ
َ
ق َض ۡي َت َوي ُ َسل ُِموا ت ۡسل ِٗيما [ }٦٥النساء.]41:

يُقسِم الباري

ََ

َ

ُ

ُۡ ُ َ
َ
ِت ََك ُِم َ
وك ف َ
ون َح ذ َٰ
ِيما َش َج َر بَ ۡي َن ُه ۡم} ،بل فوق هذا :أن يسلّموا تسليماً
{ :فل َو َربِك َل يؤمِن

من غري حرج يف قلوهبم ،حلكم اهلل ،وحكم رسول اهلل .
وقال اهلل

ذ

َ

َٓ َ

َُ َ

ۡ َ

َٰ ُ َ
َ َ ۡ ۡ ُ َ َ ذ ُ ْ َٰٓ َ ُ
ون [ }٤٤املائدة.]44:
لئِك ه ُم ٱلكفِر
{ :ومن لم َكم بِما أنزل ٱَّلل فأو

وهذه اآليات -كما تسمعون أيها الفضالء -عامّ ة ،تشمل العمل بكل حكم أنزله اهلل يف كتابه ،أو على لسان
رسوله .
ذ َۡ ُ
وقد ضلّ فيها أهل البدع يف التكفري ،فكفّروا هبا املسلمني ،بزعم أهنم مل يَحُكموا بشرع اهللَ { ،و َمن ل ۡم َكم
َ ٓ َ َ َ ذ ُ َ ُ ْ َ َٰٓ َ ُ ُ ۡ َ َٰ ُ َ
ون .}٤٤
بِما أنزل ٱَّلل فأولئِك هم ٱلكفِر

قال احلافظ ابن عبد الرب( :وقد ضلّت مجاعة من أهل البدع من اخلوارج واملعتزلة يف هذا الباب) -يعين باب
التكفري( ،-فاحتجّوا هبذه اآلثار ومثلها يف تكفري املذنبني ،واحتجّوا من كتاب اهلل بآيات ليست على ظاهرها،
مثل قوله

َ َ ذ ۡ َ ۡ ُ َ ٓ َ َ َ ذ ُ َ ُ ْ َ َٰٓ َ ُ ُ ۡ َ َٰ ُ َ
{ :ومن لم َكم بِما أنزل ٱَّلل فأولئِك هم ٱلكفِرون .)}٤٤

وهبذا تعلم -أيها الكرمي -أن أهل البدع يف خمتلف العصور على قلب واحد ،وعلى طريق واحد ،يقرأون
القرآن ال يفهمون معناه ،ويَقلِبون معناه ،ومنهم من ال جياوز القرآن حنجرته ،فال يَِلني قلبه به ،وال يستقيم
عمله به.
كما أن أهل البدع اليوم -الذين يعتدون يف التكفريَ -يقصُرون هذه اآليات على احلُكّام ،ألهنم ال يريدون
حتقيق احلقّ ،وال نصرة الدين ،وإمنا هم قومٌ حَقدة على احلكام ،يريدون إسقاطهم ،وعلموا أن أهل اإلسالم ال
يطيعوهنم يف مرادهم إال إذا لبّ سوا عليهم ،وألبسوا كالمهم لباس الدين ،ولذلك جتدهم جيتهدون يف جعل
التوحيد مقصوراً على سبّ احلكام ،وذمّ احلكام ،وتكفري احلكام ،وعلى جعل الشرك مقصوراً على ما أمسوه
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بـ(شرك احلاكمية) ،وجتد أهنم يُنزِلون هذه اآليات على احلُكّام فقط ،بينما لو أنصفوا لعلموا أهنم يف عقيدهتم
مل يَحكُموا مبا أنزل اهلل.
والسلف مُطبِقون على أن هذه اآليات ليست على ظاهرها ،وأن الكفر املقصود يف اآلية ليس هو الكفر املُخرج
من امللة.
روى ابن جرير عن ابن عباس

قوله( :قول اهلل

َ َ ذۡ َۡ ُ َٓ َ ََ ذُ َُ َ َ ُ ۡ َ
َ
ٱَّلل فأ ْو َٰٓلئِك ه ُم ٱلكَٰفِ ُرون
{ :ومن لم َكم بِما أنزل

 ،)}٤٤قال( :من جحد ما أنزل اهلل فقد كفر ،ومن أقرّ به ،ومل حيكم به ،فهو ظامل فاسق).
وروى ابن جرير عن عطاء أنه قال( :كفرٌ دون كفر ،وظلمٌ دون ظلم ،وفس ٌق دون فسق).

قال( :إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه ،إنه ليس كفراً ينقل عن امللةَ { ،و َمن
وروى احلاكم أن ابن عباس
ذ ۡ َ ۡ ُ َ ٓ َ َ َ ذ ُ َ ُ ْ َ َٰٓ َ ُ ُ ۡ َ َٰ ُ َ
ون  :}٤٤كفر دون كفر).
لم َكم بِما أنزل ٱَّلل فأولئِك هم ٱلك ِفر

ث صحيح اإلسناد ومل خيرّجاه) ،ووافقه الذهيب ،وقال( :صحيح).
مث قال احلاكم( :وهذا حدي ٌ
وكالم ابن عباس

له طريق صحيح عند ابن جرير وأمحد يف اإلميان ،وعند غريمها ،وله طرق متعدّدة يشدّ

بعضها بعضاً ،ومل يُعلم له خمالف من الصحابة ،فيكون هذا إمجاعاً يف زمن صحابة رسول اهلل

 ،أنه كفرٌ

دون كفر.
وقد أطبق كالم السلف على هذا ،وال يُعلم للسلف ،وال ألئمة اإلسالم الكبار -كمالك وأمحد وغريمها،-
كلمة واحدة ختالف هذا ،وأن احلال فيه تفصيل ،وهذا الذي جيب أن يفقهه املسلم ،ويعتقده ،ويبين عليه
كالمه.
وهنا يبحث العلماء مسألتني:
املسألة األوىل :يسميها بعض أهل العلم بـ(مسألة التشريع).
واملسألة الثانية :هي مسألة احلكم والتحاكم.
أما املسألة األوىل -وهي مسألة التشريع:-
فالتشريع على ثالثة أقسام:
القسم األول :أن يسنّ العبد قوانني وأموراً سكت عنها الشارع يف العبادات ،أن يسنّ العبد ،ويرتّب أموراً،
سكت عنها الشارع يف العبادات ،وهذا ابتداع يف الدين ،من س ّن يف العبادات أمراً سكت عنه الشارع فشرّعه

32

للناس ،ودعا الناس إليه ،كمن سنّ املوالد للنيب  ،أو للصحابة ،أو آلل البيت ،أو لألولياء ،أو لغري ذلك ،فقد
ابتدع ،وكان له نصيب من قول اهلل
[الشورى.]12:

َ َۡ َۡ َ
ذ
َۡ َُ ۡ ُ َ َ
ُ
ۡش ُعوا ْ ل َ ُهم م َ
ك َٰٓ ُؤا ْ َ َ
ۢ
ِين ما لم يأذن بِهِ ٱَّلل}
ٱل
ِن
{ :أم لهم ۡش
ِ

العبادات األصل فيها التوقيف ،فإذا سكت الشارع عنها فمعىن ذلك املنع ،فمن سنّ عبادةً بأصلها أو وصفها
سكت عنها الشرع فقد ابتدع.
والقسم الثاين :أن يسنّ العبد قوانني ،ويرتّب أموراً ،يف أمور سكت عنها الشارع ،واألصل فيها اإلذن
والتوسعة ،كالعادات واملعامالت ،يسنّ العبد قوانني وأنظمة ،ويرتّب أموراً ،يف أمور سكت عنها الشارع ،مل
يأتِ فيها حكم ،وهذه األمور األصل فيها التوسعة ،واإلذن ،واإلباحة ،كالعادات واملعامالت ،وهذا جائز ال
حرج فيه.
وقد يكون مطلوباً ،إذا تعلّ قت به املصاحل العامة ،أن ينظّم ويل األمر سوق العمل ،وسوق املال ،ويُصدر
القوانني واألنظمة ،فهذا مطلوب منه ،ألن املُجمَع عليه أن التصرّف على الرعية منوط باملصلحة ،وأنه جيب
على ويل األمر أن يسعى للرعية بأحسن الوجوه ،وأصلح الوجوه ،ما أمكنه هذا.
والقسم الثالث :أن يسنّ العبد قوانني وأنظمة ختالف شرع اهلل ،فيجعل نظاماً وقانوناً وضعيّاً خيالف شرع اهلل،
كمن حيكم بأن شرب اخلمر ال يقتضي عقوبة ،أو يفصّل؛ إن شُرب يف البيت ،أو يف غري قيادة السيارة ،أو يف
احلانات املصرّح هبا ،فال عقوبة فيه ،وإن شُرب كذا فعقوبته كذا ،فهذا نظام خيالف ما أنزل اهلل

.

وهذا على درجتني:
الدرجة األوىل :أن يبدّل شرع اهلل باختياره ،يعين هذا -يا إخوة -يأيت وجيد شرع اهلل حمكَّماً ،فيبدّل شرع اهلل
بالقوانني الوضعية اليت ختالفه باختياره ،كما فعل من أسقط اخلالفة العثمانية ،وبدّل ما وجده من شرع اهلل
باألحكام العلمانية ،والقوانني الوضعية.
وهذا قد ذهب مجاعات من أهل العلم إىل تكفريه ،وقالوا :فعله كفر ،وهو كافر.
ونقل تالميذ الشيخ ابن باز

عنه أن هذا ال يَكفُر إال إذا كان معتقداً أنه أحسن أو مثل شرع اهلل ،أو أنه

جيوز العمل به ،أما إذا كان معتقداً أن شرع اهلل أحسن ،وهو الذي جيب أن يُعمَل به ،لكن بدّله ،فإنه ال
َيكفُر.
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وقد سُئل

 :هل فيه فرق بني التبديل ككُلّ ،واحلكم يف قضية واحدة -أي بغري ما أنزل اهلل-؟ فقال

:

(إن كان مل يقصد بذلك االستحالل ،وإمنا حكم بذلك ألجل أسباب أخرى ،يكون كفراً دون كفر ،أما إذا
قال :يباح ،وال حرج يف احلكم بغري ما أنزل اهلل ،فإنه يَكفُر ،وإن قال :الشريعة أفضل).
فهنا تعلم أن الشيخ ابن باز

ال يفرّق بني التبديل واحلكم ،بل يفصّل التفصيل الذي سنسمعه يف احلكم بغري

ما أنزل اهلل.
والدرجة الثانية :أن جيد احلكم بالقوانني قائماً ،ويسنّ مثلها ،أن جيد احلكم بالقوانني قائماً يف البلد ،ليس فيه
حتكيم شرع اهلل ،وإمنا فيه احلكم بالقوانني الوضعية املخالفة لشرع اهلل ،ويسنّ مثلها ،سواءً كان فرداً أو كان
هيئةً -كالربملان ،-فهذا التفصيل فيه :هو التفصيل يف احلكم بغري ما أنزل اهلل ،يُنظر يف حاله.
ويضاف إىل ذلك قسم ثالث هلذه الدرجة الثانية ،وهو :من ال يستطيع تغيري تلك الطريقة -أعين احلكم
بالقوانني ،-وهو يأخذ بالتدرّج ،ويفعل املمكن ،مع إرادته الصادقة يف حتكيم شرع اهلل

 ،فهذا ال يُكفَّر.

جاء ووجد القوانني الوضعية املخالفة ملا أنزل اهلل حمكَّمة ،وهو ال يستطيع أن يغيّر هذا ،فأخذ بالتدرّج ،وفعل
املمكن ،مع إرادته الصادقة أن حيكّم شرع اهلل ،فهذا ال يُكفَّر بفعله هذا.
وأما املسألة الثانية :فهي مسألة احلكم والتحاكم.
ما الفرق بني احلكم والتحاكم؟
احلكم :يعود إىل احلاكم ،سواء كان احلاكم العام ،أو القاضي.
والتحاكم :هو فعل العامّة ،بالرجوع إىل من حيكم.
وهذه على أقسام:
القسم األول :احلكم بالشرع ،والتحاكم إىل شرع اهلل ،وهذا فريضة شرعية ،ومن لوازم التوحيد.
والقسم الثاين :احلكم بقوانني بشرية ال ختالف شرع اهلل ،والتحاكم إليها ،وهذا جائز ،بل قد يكون مطلوباً،
كاحلكم يف قضايا املرور ،واحلوادث اليت تقع بني الناس.
والقسم الثالث :احلكم بقوانني ختالف شرع اهلل ،والتحاكم إليها ،وهذه درجات بيّنها أهل العلم ،أخذاً مما
قرّره أهل السنة.
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يقول الشيخ ابن باز

( :ال ريب أن احلكم بغري ما أنزل اهلل منكر عظيم ،ومن أنواع الكفر) -الحظوا:

(ومن أنواع الكفر) ،يعين قد يكون كفراً أكرب ،وقد يكون كفراً أصغر( ،كما بيّنه اهلل
ََ

ۡ

 ،وهو من حكم

ُ ۡ َ َ َٰ ذ َ ۡ ُ َ
ون} [املائدة ،]10:وليس ألحد أن حيكم بغري ما أنزل اهلل ،بل
اجلاهلية ،كما قال تعاىل{ :أفحكم ٱلج ِهل ِيةِ يبغ

هذا منكر عظيم ،وجرمية شنيعة ،أما كونه كفراً خمرجاً من امللة فهذا هو حمل التفصيل عند أهل العلم ،فمن

فعل احلكم بغري ما أنزل اهلل ،يستجيزه ،ويرى أنه ال بأس به ،أو يرى أنه مثل حكم اهلل ،أو يرى أشنع من
ذلك؛ أن الشريعة ال تناسب اليوم ،وأن القوانني أنسب منها وأصلح ،هذا كله كُفر أكرب ،على مجيع األحوال
الثالثة ،ومن زعم أن حكم غري اهلل أحسن من حكمه ،أو مثل حكمه ،يف أي وقت كان ،أو أنه جيوز احلكم
بغري ما أنزل اهلل ،ولو قال :إن الشريعة أفضل وأحسن ،ففي هذه األحوال الثالث يكون قائل ذلك كافراً،
وهكذا معتقد ذلك ،من اعتقد أن حكم غري اهلل جائز ،أو مماثل حلكم اهلل ،أو أفضل من حكم اهلل ،فهو مرتدّ
عند مجيع أهل اإلسالم ،أما من فعل ذلك لغرض من األغراض ،وهو يعلم أنه خمطئ ،وأنه جمرم ،ولكن فعل
ذلك لغرض الرشوة ،أو جماملة قوم ،أو ألسباب أخرى ،واهلل يعلم أن قلبه منكِرٌ هذا ،وأنه يرى أنه باطل ،هذا
ال يَكفُر بذلك ،ويكون عاصياً ،ويكون كافراً كُفراً دون كفر ،وظاملاً ظُلماً دون ظلم ،وفاسقاً ِفسقاً دون
فسق ،كما قال ابن عباس

 ،وجماهد بن جرب ،ومجاعة آخرون ،وهو معروف عند أهل العلم ،وإن أطلق من

أطلق كفره) -يعين إذا وجدت كالماً مطلقاً لبعض العلماء أنه كافر( -فمراده كف ٌر دون كفر).
وقد ذكر أن هذا قول أهل السنة ،قال( :وهذا قول أهل السنة) ،وقال يف موضع آخر( :هذا قول أمحد وغريه
من أهل السنة ،ال يُعلم هلم غري ذلك).
فهذا العَلم العارف بكالم أهل السنة يقرّر أن هذا التفصيل هو قول أهل السنة ،وقول أئمة أهل السنة.
وقال الشيخ األلباين

( :وهنا أمر جيب أن يُتفطَّن إليه ،وهو أن احلكم بغري ما أنزل اهلل قد يكون كفراً ينقل

عن امللة ،وقد يكون معصيةً كبرية أو صغرية ،ويكون كُفراً أصغر ،وذلك حبسب حال احلاكم ،فإن اعتقد أن
احلكم مبا أنزل اهلل غري واجب ،وأنه خميَّر فيه ،أو استهان به مع تيقّنه أنه حكم اهلل فهذا كفر أكرب ،وإن اعتقد
وجوب احلكم مبا أنزل اهلل ،وعَِلمه ،وعدل عنه ،مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة ،فهذا عاصٍ ،ويسمّى كافراً
كفراً أصغر ،وإن جهل حكم اهلل فيها مع بذله جهده ،واستفراغه وسعه يف معرفة احلكم ،وأخطأ ،فهذا خمطئ
له أجرٌ على اجتهاده ،وخطؤه مغفور له).
ولأللباين

مقالة نفيسة يف هذا الباب نُشرت ،وأقضّت مضاجع التكفرييّني ،وزلزلت كياهنم ،وزادهم بالءً

وزلزلةً أن املقالة قُرئت على الشيخني -ابن باز وابن عثيمني

 ،-فأقرّاها ،وأثنيا عليها.

35

فاجتمع هؤالء األئمة الثالثة من أئمة أهل السنة على ما يف تلك املقالة من التفصيل ،وهو يرجع إىل ما تقدّم،
وأنا أوصي بقراءة فتوى ومقالة الشيخ األلباين ،وجعلها يف اخلطب ،وشرحها لعموم الناس ،فإن فيها بيان العلم
الذي جيب أن يُعلم ،واالعتقاد الذي جيب أن يُعتقد ،وما عليه أهل السنة واجلماعة.
وخالصة ما ذكرته:
أن من حكم بالقوانني اليت ختالف شرع اهلل ،وهو يستجيز ذلك ،ويقول :هذا جائز ،فهذا كفرٌ أكرب.
ومن حكم بغري ما أنزل اهلل مما خيالف شرع اهلل معتقداً أنه أفضل من شرع اهلل ،وأصلح وأعدل ،فهذا كُفر
أكرب ،وكذلك إن اعتقد أنه يساوي حكم اهلل ،وأن الكلّ حيقق العدل ،فهما سواء ،فهذا كُفر أكرب.
أما إن اعتقد أن حكم اهلل أحسن ،وأنه ال جيوز احلكم بالقوانني الوضعية املخالفة لشرع اهلل ،لكن ضَعُف،
وحكّم القوانني املخالفة لشرع اهلل ،فهذا على ذنب كبري ،وجرم عظيم ،وخطر كبري ،ووقع يف كُفر ،لكنه
ليس الكُفر الذي خيرج من امللة.
وانتبه هنا -يا رعاك اهلل -إىل أن هذا التفصيل متعلّق باعتقاد القلوب ،وهذا ال يطّلع عليه إال اهلل ،فما مل يصرّح
احملكِّم مبا يقتضي الكفر فإنه ال جيوز التسلّط بتكفريه ،بل قدّمنا يف املقدّمات أن األصل فيمن أتى بالشهادتني
اإلسالم ،وال يُرفع إسالمه بالشك.
فليس ألحد أن يقول :نعم ،هذا التفصيل صحيح ،لكنّه عند حاكمنا من األنواع املكفَِّرة ،إال إذا صرّح هو مبا
يف قلبه ،أما إذا مل يصرّح فال جيوز هذا ،بل حنمل املسلم على أحسن احملامل ،ما مل يقتضِ الدليل البيّن خالف
هذا.
فاحلظْ أن التفصيل كله مبين على ما يف القلب ،وما يف القلب ال يطّلع عليه إال اهلل -وهو احملاسب للعبيد ،-أما
حنن فنحكم بالظاهر ،وأنه مسلم ،وحنمله على بقاء اإلسالم.
بقي يف التحاكم مسألة يزيدها العلماء :وهي التحاكم إىل ما خيالف شرع اهلل عند الضرورة.
مضطرّ ،كما لو أن تاجراً تعامل مع تاجر من الكفّار يف بالده ،وجحده التاجر الكافر ،وال يستطيع أن حيصّل
ماله إال بالتحاكم إىل تلك احملاكم يف ذلك البلد الكافر ،أو لو أن زوجةً مسلمةً يف بلد الكفر هجرها زوجها،
وجعلها معلَّقة ،وأىب أن يطلّقها إيذاءً هلا ،وكلّمه الصاحلون ،فأىب ،فهل جيوز للمسلم حال الضرورة أن يتحاكم
إىل من حيكم بالقوانني الوضعية املخالفة لشرع اهلل؟
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هذا قد اختلف فيه العلماء ،وأكثر العلماء على أنه جيوز بشروط:
الشرط األول :أن يكون الضرر بترك التحاكم متحقّقًا ليس موهوماً.
والشرط الثاين :أن يكون الضرر بترك التحاكم عظيماً ،ال يُتحمَّل مثله ،يعين ليس يف آالف ال يبايل هبا التاجر،
وإمنا يف ضرر عظيم ،وأمر عظيم ،ال يُتحمَّل مثله يف العادة.
والشرط الثالث :أال يوجد طريق لرفع الضرر إال التحاكم.
والشرط الرابع :أال يتعدّى املتحاكم حقّ ه الشرعي ،فإن احملاكم الوضعية قد حتكم وتظلم ،مثالً حقه مائة ألف،
فحكمت له احملكمة مبليون ،ما جيوز أن يأخذ إال املائة ألف ،يُشترط لصحة التحاكم عند الضرورة أال يعتدي
يف احلكم ،فال يأخذ إال ما يستحقّ ه شرعاً ،مبعىن لو رُفعت القضية إىل احملكمة الشرعية حكمت بكذا ،فيأخذ
ما يُحكم به شرعاً ،وال يقبل ما زاد عن ذلك من اعتداء.
هذه خالصة ما يتعلق هبذا الناقض.
واحلق أن تعلّم ما يتعلّق هبذا الناقض على وجهه الصحيح فريضة على طالب العلم يف هذا الزمان ،ليدفعوا
اعتداء التكفرييّ ني على احلاكم واحملكومني ،بالتكفري واعتبار دول املسلمني دول حرب ،فإن التكفرييني -يا
إخوة -هؤالء الذين يغشّ ون العوام بالعواطف ،وأهنم يقيمون اخلالفة اإلسالمية ،ويريدون احلكم مبا أنزل اهلل،
يعتربون ديار املسلمني ديار حرب ،ويستحلّون أمواهلم ،وأنفسهم وأعراضهم ،بل صرّح بعض كبارهم أن مكة
واملدينة اليوم دار حرب ،وليست دار إسالم.
فهؤالء شرّ على أنفسهم ،شرّ على األمة ،شرّ على األفراد ،وكم ضيّعوا من أفراد! يأيت الرجل يف أوروبا
فيُسلم ،فيختطفه األشرار ،ويزيّنون له أن يذهب إىل ديار أولئك العصابة ،حىت يُعلَّم احلِقد على األمة ،وأن
التوحيد سبّ احلكام ،حىت أهنم يأخذون الصغار آلباء قد أسلموا حديثاً ،ويعلّموهنم قسوة القلوب ،ويعطون
الصيب سكّيناً لينحر هبا من يقول عند حنره :أشهد أن ال إله إال اهلل ،وأشهد أن حممدا رسول اهلل!
فالوقوف يف وجوههم جهاد يف سبيل اهلل ،وإبطال مكرهم من أعظم الفرائض على طالب العلم.
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َ َٰ َ َ ذ ُ ۡ َ ُ ْ َ ٓ َ َ َ ذ ُ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َٰ َ
ُ
ۡ
{ذل ِك بِأنهم َرِهوا ما أنزل ٱَّلل فأحبط أعملهم }٩
ما جاء به حممد

يف األحكام ،واحلدود ،واحلقوق ،وغريها ،مُنزَّل من عند اهلل

 ،ومن كره ما أنزله اهلل

َ َٰ َ َ ذ ُ ۡ َ ُ ْ َ ٓ َ َ َ
َ ذ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ ٗ ذ ُ ۡ َ َ َ ذ َ ۡ َ َٰ َ
ۡ
ُ
فقد كفر وحبط عمله ،قال تعاىل{ :وٱَّلِين كفروا فتعسا لهم وأضل أعملهم  ٨ذل ِك بِأنهم َ ِرهوا ما أنزل
ذُ ََ
َ َ
ٱَّلل فأ ۡح َب َط أ ۡع َمَٰل ُه ۡم [ }٩حممد.]2-3:

فدلت هذه اآلية على أن كراهية ما أنزل اهلل من أعظم صفات الكفّار ،ومن أعظم ما كفروا به ،أهنم كرهوا ما
أنزل اهلل ،فهذا من ضالهلم وكفرهم ،فأحبط اهلل أعماهلم لكفرهم ،فدلت هذه اآلية داللةً بيّنةً على هذا األصل
العظيم.
فإذا كان هذا البُغض مصرَّحاً به ،ومنطوقاً به ،وملفوظاً به- ،ولو مع العمل ،-فهذا كفر اعتقاد.
إذا قال :أنا أكره قطع يد السارق ،أنا أُبغض قطع يد السارق ،أنا أُبغض جلد الزاين ،أنا أُبغض رجم الزاين
احملصَن ،فهذا كفر اعتقاد.
وإن كان هذا البغض يف القلب من غري تصريح به -ولو مع العمل :-فهذا كفر نفاق ،ألنه يُظهر اإلسالم،
وهو يعمل هبذه األشياء ،ويُبطِن الكفر ،فلم يُظهِر ما يف قلبه من البغض ،فهذا كفر نفاق.
هذا إذا كره ما جاء به النيب .
أما إذا كره الفعل ألن نفسه ال تتحمّله ،أو فِعل شخص معيَّن ألنه خيالف شهوته ،فهذا ليس كفراً ،كما لو
كره اإلنسان قطع يد السارق ال من جهة القطع ،ولكن من جهة أنه ال يتحمّل أن يرى هذا القطع ،هو مطمئنّ
القلب حبكم اهلل ،حمبّ حلكم اهلل ،لكن هو ما يتحمّل ،تقول له مثالً :تعال اليوم ،ستُقطع يد سارق ،فيقول:
ال ،أكره هذا ،يعين أكره أن أراه ،ما أحتمّله.
أو مثالً :املرأة إذا كرهت أن يتزوّج عليها زوجها ،من جهة أهنا حتبّ زوجها ،وال تريد أن يتزوّج عليها ،ال
من جهة كره التعدّد وبغض التعدّد الذي شرعه اهلل ،وإمنا من جهة مشتهاها هي ،تريد أن تكون زوجها هلا،
فهذا ليس كفراً ،أما إذا أبغضت التعدّد -والعياذ باهلل -من حيث هو ،فهذا من الكفر -والعياذ باهلل.-
فيجب أن نفرِّق بني كره وبغض ما جاء به حممد

من حيث أنه جاء به حممد  ،من حيث ذاته ،من حيث

كونه شرعاً ،وبني الكره ألمر خارج ،ليس ملا جاء به حممد

 ،وإمنا للرؤية أو حنو ذلك ،فال يُخلط بني

األمور.

38

ألنه بلغين أن بعض األزواج يقولون لزوجاهتم :إن كرهتِ زواجي بأخرى فأنت كافرة ،ألن من أبغض ما جاء
به حممد

فهو كافر ،وهذا غري صحيح ،وخطر على القائل ،أن ينزِّل شرعَ اهلل على غري تنزيله.
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ُۡ
{ قل
ُ ُۡ َۡ َۡ ُ َ
َ ذ َ َ ََٰ
َ َ ۡ َ ُ ْ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ َٰ ُ
ُ
كم}ۡ
َ
َ
أبِٱَّلل ِ وءايتِهِۦ ورَ ِ
وَل ِۦ َنتم تسته ِزءون َ ٦٥ل تعت ِذروا قد كفرتم بعد إِيمن ِ
االستهزاء ،والسخرية ،والتحقري لشيء مما جاء به النيب  ،وعُلم ثبوته -مهما كان ،-كفرٌ خمرج من امللة.
فمن سخر من القرآن ،واستهزأ بالقرآن ،أو سخر من الدين ،أو سخر من النيب
صفاته ،-كمن سخر من اللحية الكثّة ،مع علمه أن النيب

-ولو من صفة من

كان كثّ اللحية ،الذي يقول :اللحية وساخة،

ومنافية للتحضّر ،وفعل أصحاب الكهوف ،إذا كان يعلم أن النيب

كان كثّ اللحية فهذا كفر أكرب خيرج

من امللة.
وكذلك السخرية باجلنة ،أو السخرية من النار ،أو االستهزاء بنوع من نعيم أهل اجلنة -كاالستهزاء باحلور
العني ،-أو بنوع من العذاب الثابت يف النار -والعياذ باهلل ،-فإنه كُفر ،وهذا ال يصدر من قلب معظِّم هلل،
ومعظِّم لرسول اهلل  ،ومعظِّم لدين اهلل

 ،وهو من كُفر املنافقني.

ُُ ۡ ُ ۡ َۡ ُ ْٓ ذ ذَ ُۡ
َ ۡ َ ُ ۡ ُ َ َٰ ُ َ َ ُ َ ذ َ َ َ ۡ ۡ ُ َ َ ُ ٞ
ُمر ٞ
ج ماذ
ُ
ُ
َ
َ{ :ذر ٱلمنفِقون أن تَنل علي ِهم َورة تنبِئهم بِما ِِف قلوب ِ ِهم ق ِل ٱَته ِزءوا إِن ٱَّلل ِ

قال اهلل
َ َ

ۡ ُ َ
ون [ }٦٤التوبة ،]44:استهزئوا بدين اهلل ،بكتاب اهلل ،برسول اهلل ،بأهل اإلسالم ،وهو الذي تفعلونه خِفية،
َتذر
ُۡ

َ َ

 ٞذ ۡ ُ َ
{إ ذن ذ َ
ون .}٦٤
ٱَّلل ُمرِج ما َتذر
ِ

وهذا ليس إباحة ،وإمنا هتديد ،يُْنِبئهم اهلل أنه يعلم ما يف قلوهبم ،ويعلم بأحواهلم إذا خلوا إىل شياطينهم،
واستهزأوا بدين اهلل ،وبرسول اهلل
َ

َۡ

َ

ُ

ُ

َ

 ،وبالقرآن ،ويهدّدهم أنه سيفضحهم ،ويُظهِر حاهلم الذي يستترون به،
ۡ

َ َُ ۡ َُ ذ ذَ ذ ُ ُ
و ۚ َونَل َع ُب} ،يعين إذا اطّلعت على سخريتهم ،واستهزائهم بالدين وأهله
{ َولئِن َأِلهم َلقولن إِنما َنا َن

من جهة الدين ،اعتذروا ،وقالوا :حنن ما نعتقد ،حنن مؤمنون ،ولكنّا خنوض يف حديث الناس ،نقطع الطريق،

ُ ُۡ َۡ َۡ ُ َ
ُۡ َ ذ ََ َ
ون ََ ٦٥ل َت ۡعتَذ ُِروا ْ} -فالعذر ال ينفعكم{ -قَدۡ
ُ
َ
َ
َٰ
ونلعب نتسلّى{ ،قل أبِٱَّللِ وءايتِهِۦ ورَ ِ
وَلِۦ َنتم تسته ِزء
ٓ َ
ُ
ذ ُ َ
َ َُۡ َۡ َ َ ُ
ِنك ۡم} -بتوبتهم ،وإسالمهم ،وخروج النفاق من قلوهبم-
يمَٰن ِك ۡم إِن ن ۡعف عن َطائِفة م
كفرتم بعد إ ِ
َُ ۡ َ ٓ َ َذُ ۡ َ ُ ْ ُۡ
ُمرم َ
ِني [ }٦٦التوبة.]44-41:
{نعذِب طائِفَۢة بِأنهم َكنوا ِ

وقد جاء أن رجالً يف غزوة تبوك قال يف جملس يوماً :ما رأيت مثل قرّائنا هؤالء ،ال أرغبَ بطونًا -فهو يسخر
منهم من جهة صالحهم وديانتهم ،-ال أرغب بطوناً :يعين ال أكثر أكالً وهنماً يف األكل ،-وال أكذبَ ألسنةً،
وال أجنب عند اللقاء ،فقال رجل يف اجمللس :كذبتَ ،ولكنك منافق -ألن الصحابة يعلمون أن مثل هذا ال
يصدر من مؤمن ،وهذا يُظهِر اإلميان ،ومع ذلك يقول هذا القول ،-ألخربنّ رسول اهلل

 ،فبلغ ذلك النيبَّ
41

 ،ونزل القرآن -يعين باآليات ،-قال عبد اهلل بن عمر :فأنا رأيته متعلّقاً ِحبقب ناقة رسول اهلل
ُ

َ

ۡ

ذَ ذ ُ ُ
و ۚ َونَل َع ُب} ،ورسول اهلل
باحلزام ،-تَنكُبه احلجارة ،وهو يقول :يا رسول اهلل{ ،إِنما َنا َنَ

ُ

َ

ُۡ ۡ َۡ ُ َ
َ
ذ
{أبِٱَّللِ َو َءايَٰتِهِۦ َو َر َُ ِ
ون}.
وَلِۦ َنتم تسته ِزء

يقول:

وهذه القصة هلا ألفاظ ،وهي صحيحة ،رواها ابن جرير ،وابن أيب حامت ،وغريمها ،وقد ذكرها حمدث اليمن،
واملصلح يف ربوعها ،احلافظ العالمة الزاهد الورع الشيخ مقبل الوادعي -

وسائر علماء املسلمني -يف

كتابه (الصحيح املسنَد من أسباب النزول).

َ َ ُ َ َٰ ُ ذ َ َ َ ْ ۡ
ُۡ ُ
ِضوا ْ بهِ ۡ َ ذ
ََ ُۡ ُ ُۡۡ َ َ
ِني إ ذَل ُمبَ ِش َ
ِين كف ُروا بِٱل َب َٰ ِط ِل َِلدح
ين َو ُمنذِرِين ويجدِل ٱَّل
ٱَلق ُۖ
وقال تعاىل{ :وما نرَِل ٱلمرَل ِ
ِ
ِ
ٓ ُ
ْ
ذَ ُ ْ
َوٱَّتذ ٓوا َء َاي َٰ ِِت َو َما أنذ ُِروا ُه ُز ٗوا [ }٥٦الكهف ،]14:فهذا مما كفر به الكفّار ،أهنم اختذوا آيات اهلل -هذا ما أُنزل

على النيب  -وما أنذروا :هذا وعيد اهلل ،اختذوه هزواً ،فهذا مما كفر به الكفّار.

فدل هذا داللةً بيّنةً على أن من استهزأ بشيء من الدين فقد نقض إسالمه ،أو أبان نفاقه.
هذا إذا كان االستهزاء بالدين ،أو بالصاحلني من أجل الدين.
أما االستهزاء باألفراد ،فهذا فسوق ،وقد قال النيب « :سباب املسلم فسوق».
يعين لو جاء إنسان يسخر من اللحية ،ويستهزئ من اللحية ،ويكتب كالماً يسخر فيه من اللحية ،إن كان
استهزاؤه من اللحية من الفعل ،مع علمه بثبوت ذلك يف الشرع ،فهذا كفر ،وإن كان استهزاؤه من حلية فالن
املنسوبة إىل فالن ،ال إىل جهة الفعل ،فهذا فسوق وليس كفراً.
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احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم األمتان األكمالن على املبعوث رمحةً للعاملني ،وعلى آله وصحبه
أمجعني ،أما بعد ،فمعاشر الفضالء:
نواصل شرح هذه الرسالة العظيمة النفع ،العظيمة األثر ،رسالة (نواقض اإلسالم) لشيخ اإلسالم اجملدد حممد بن
عبد الوهاب -

رمحةً واسعةً وسائر علماء املسلمني ،-وقد وقفنا عند الناقض السابع.

ۡ َ َ َ ذ َٰ َ ُ َ ٓ ذ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ ٞ
ََ َُ َ
ك ُفر ُۖ}ۡ
ان مِن أح ٍد حِت يقوَل إِنما َنن ف ِتنة فل ت
{وما يعلِم ِ
هذا ناقض من نواقض اإلسالم يكثر وقوعه بني املسلمني ،فوجب بيانه والتحذير منه ،فذكره الشيخ
من ضمن النواقض العشرة اليت هي أضرّ النواقض ،وأكثرها وقوعًا ،وهذا من حرصه
ضيع دينها ،ويَنقُض أصول إمياهنا ،وهذا ديدنه
مما يُ ِ

على حتذير األمة

.

واملقصود بالسحر هنا :هو العُقد والعزائم اليت يُنفث فيها ،وتؤثِّر يف القلوب واألبدان بإذن اهلل الكوين.
السحر أنواع ،ومقصود الشيخ هنا :سحر خمصوص ،وهو السحر الذي يكون بالعُقد والعزائم ،والرُّقى اليت
يُنفث هبا يف العُقد ،ويُستعان فيها بالشياطني ،فتؤثِّر يف القلوب ويف األبدان بإذن اهلل الكوين.
وهذا السحر كفر أكرب خيرج من اإلسالم ،فيه تقرّب إىل اجلن من الساحر واملسحور له ،فالساحر ال يأخذ
طلبه وغرضه من اجلن إال إذا تقرّب هلم.
ولذلك يغلب على السحرة الوسخ والقذر يف أجسادهم ،ويف بيوهتم ،ألهنم يتقرّبون إىل اجلن هبذا ،على ما
يذحبونه أيضاً هلم ،ولو مما ال نفع فيه وال يؤكل -كالذباب وحنوه ،-ألن املقصود القلوب ،وقصد القلب ،وقد
يُطلب من الساحر -والعياذ باهلل -أن يبول على املصحف أو حنو هذا ،كما أن الساحر يُطلب منه أن يتقرّب
إىل اجلن بذبح معيَّن ،أو بفعل معيَّن ،فهو كفر أكرب.

َ ذ َ ُ ْ َ َ ۡ ُ ْ ذ َ ُ َ َ َٰ ُ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ۡ َ ُ َ َ َٰ ذ ذ َ َ َ َ ُ ْ
كن ٱلشيَٰ ِطني كفروا
ك َليمَٰنُۖ وما كفر َليمَٰن ول ِ
وقد قال اهلل { :وٱتبعوا ما تتلوا ٱلشيَٰ ِطني لَع مل ِ
ۡ َ َ َ ذ َٰ ُ َ ٓ ذ َ ۡ
ۡ َ َ َ ٓ ُ َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ َٰ ُ َ َ َ َٰ ُ َ
َُ ُ َ ذ َ
وت َو َما ُي َعل َ
ِت َيقوَل إِن َما َن ُن
ان مِن أح ٍد ح
ِم
ني بِبابِل هروت ومر
ِ
نزل لَع ٱلملك ِ
يعل ِمون ٱنلاس ٱلسِحر وما أ ِ
َ
ذ
ۡ
َۡ ََََ ۡ ُ ۡ َ ََ ٞذُ َ ُۡ َ َ َُ ُ َ
ون بهِۦ َب ۡ َ
ني ٱل ۡ َم ۡرءِ َو َز ۡوجهِۦ َو َما ُهم ب َضآر َ
ين بِهِۦ م ِۡن أ َح ٍد إَِل بِإِذ ِن
ف ِتنة فل تكفر ُۖ فيتعلمون مِنهما ما يف ِرق
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ذ َ َ َ َ ذ ُ َ َ َ ُ ُّ ُ ۡ َ َ َ َ ُ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ ْ َ َ ۡ
ٱش َ َ
َتى َٰ ُه َما َُلۥ ِِف ٱٓأۡلخ َِرة ِ م ِۡن َخلَٰق} [البقرة.]201:
ٱَّللِ ويتعلمون ما يُضهم وَل ينفعهم ولقد عل ِموا لم ِن
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فبيّنت هذه اآلية أن السحر املذكور كفر باهلل  ،فإنه من كفر الشياطني ،ومن تعليم الشياطني الكفرةَ { ،و َما
ۡ َ َ َ ذ َٰ َ ُ َ ٓ ذ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ ٞ
َُ َ
ك ُف ۡر ُۖ} ،فدل على أن تعلّم السحر كفر -ولو مل يعمل به،-
ان مِن أح ٍد حِت يقوَل إِنما َنن ف ِتنة فل ت
يعل ِم ِ

وأن العمل بالسحر كفر ،ألنه ال يكون إال بعد العلم به ،والتقرّب إىل الشياطني -والعياذ باهلل.-
ذ

َ

ُ

ۡ

َََ ُ َ ُۡ َ َ َُ َ
ون بهِۦ َب ۡ َ
ني ٱل َم ۡرءِ َو َز ۡو ِجهِۦ} :وهذا سحر الصرف.
{فيتعلمون مِنهما ما يفرِق ِ
ۡ َ َ ذ ۡ ذ
{ َو َما ُهم ب َضآر َ
ين بِهِۦ مِن أح ٍد إَِل بِإِذ ِن ٱَّللِ} :فالتعلّق باهلل
ِ ِ
َ

ذ

.

َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ُّ ُ ۡ َ َ َ
نف ُع ُه ۡم} :وهذا ال يكون إال يف الكفر ،هو الذي يكون ضارًّا بال نفع.
{ويتعلمون ما يُضهم وَل ي
َ

ْ َ

ۡ

َ

َ

{ َول َق ۡد َعل ُِموا ل َمن ٱش َ َ
َتى َٰ ُه َما َُلۥ ِِف ٱٓأۡلخ َِرة ِ م ِۡن َخلَٰق} :وهذا أيضاً يدل على كفر الساحر -متعلّماً وعامالً.-
ِ

والسحر أنواع عديدة ،لكنَّ أكثر السحر وقوعاً :هو سحر العطف والصرف.
فسحر العطف :هو الذي يؤدي إىل حب الزوج لزوجته مثالً ،وقد يكون بني غري الزوجني ،كأن حيب شابٌّ
ال ويتعلّق به بفعل السحر ،وقد رأينا هذا وعرفناه.
رج ً
وسحر الصرف :وهو سحر التفريق بني املتحابَّني -سواءً كانا زوجني أو كانا صديقني ،-وهذا أكثر أنواع
السحر وقوعاً بني املسلمني.
فمن فعل السحر فقد كفر كُفراً أكرب ،ومن رضي بالسحر -كاملسحور له إذا رضي بالسحر ،حىت لو مل
يتقرّب إىل الشياطني -فإنه يَكفُر ،ألن املتسبّب يف الشيء كفاعله ،فاملسحور له يطلب من الساحر السحر،
والساحر يكفر باهلل هبذا ،ويتقرّب إىل الشياطني ،فحىت لو مل يفعل املسحور له شيئاً غري الطلب فإنه رضي
وتسبّب ،وهبذا يكون قد كفر كفراً أكرب.
أقول هذا ألن بعض اجلهلة يقولون :حنن ما نفعل شيئاً يُغضِب اهلل ،وال نذبح شيئاً للشياطني.
نقول :ما دمت قد طلبت السحر من الساحر ،فقد تسببّت فيه ،ورضيت به ،واملتسبّب يف السحر كفاعله،
والراضي به كفاعله.
كذلك :من رضي بالسحر -ولو مل يفعله ،-لكنه راضٍ به ،ال ينكره وال يدفعه ،فهذا -والعياذ باهلل -كفر
أكرب.
فالواجب على املسلم أن حيذر السحر والسحرة ،وأن يتوكّل على اهلل

.
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َۡ َۡ ذ
ُ
ٱلظَٰلِم َ
َّلل ََل َي ِۡ
ِنك ۡم فَإنذ ُهۥ م ِۡن ُه ۡم إ ذن ٱ ذ َ
ني }٥١
م
و
ق
ٱل
ي
د
ه
م
ِ
ۗۡ ِ
ِ

ذ
{ َو َمن َي َت َول ُهم

الناقض الثامن :مظاهرة املشركني ،ومظاهرة املشركني :هي تولّيهم.
والتويل :هو نصرهتم ،وإعانتهم على املسلمني من جهة كوهنم كافرين ،معاونتهم ونصرهتم على املسلمني من
جهة كوهنم كافرين ،فهذه هي املظاهرة ،ولفظها مُشعِرٌ حببّ ظهور الكفار على املسلمني ،وحبّ ظهور دين
الكافرين على دين املسلمني.
ومظاهرة الكفّار هبذا املعىن كُفر أكرب بإمجاع املسلمني ،وهي مضادّة ملا أراده اهلل
 ،وسعي يف ردّ ما أراده اهلل
ََ

ُ

َ َ

ۡ

لدين املسلمني ،قال اهلل
ُ

َ ۡ َ ُ ۡ
َ
ُۡ َُ
ون [ }٣٣التوبة.]11:
شك
ِين كِهِۦ ولو َ ِره ٱلم ِ
َِلظ ِهرهۥ لَع ٱل ِ

 ،ومعاندة ملا شرعه اهلل

ِي أَ ۡر ََ َل َر َُ َ ُ
ُ { :ه َو ذٱَّل ٓ
ى َودِين ۡ َ
وَلۥ بِٱل ۡ ُه َد َٰ
ٱَل ِق
ِ

فدل هذا على أن الذي يكره ظهور دين اهلل :مشرك كافر ،فكيف مبن حيب ظهور دين الكفّار على دين اهلل
؟! ال شكّ أنه يكفر كفراً أكرب.
وقال اهلل

ذ

َ

َ

ۡ

ََۡ ذ
ُ
ٱلظَٰلِم َ
ِنك ۡم فإنذ ُهۥ م ِۡن ُه ۡم إ ذن ٱ ذ َ
ني [ }٥١املائدة ،]12:والظلم هنا
َّلل َل َي ۡهدِي ٱلقوم
َ { :و َمن َي َت َول ُهم م
ِ
ۗۡ ِ
ِ
َ ۡ

هو الظلم األكرب ،وهو الكفر{ ،إ ذن ِ ۡ
ٱلش َك ل ُظلم َع ِظ ٞ
يم [ }١٣لقمان.]21:
ِ

فدلّ هذا على أن الذي يتوىل الكفار باملعىن الذي ذكرناه :أنه من الكفار ،وأنه من أهل الظلم األعظم ،وهو
الشرك باهلل

.

وأما نصرة الكفار بنوع نصرة لغري دينهم ،ومن غري حمبة ظهور دينهم ،وإمنا لشهوة ،أو دنيا يرجوها اإلنسان،
فهذا جرم عظيم ،وذنب كبري ،لكنه ليس كفراً خيرج من امللة.
يدل هلذا ما جاء عن علي بن أيب طالب

 ،قال :بعثين رسول اهلل

أنا والزبريَ واملقدادَ بن األسود ،قال:

«انطلقوا حىت تأتوا روضة خاخ ،فإن هبا ظعينة» -أي امرأة مسافرة« ،-ومعها كتاب ،فخذوه منها» ،قال:
فانطلقنا تعادى بنا خيلُنا ،حىت انتيهنا إىل الروضة ،فإذا بالظعينة ،فقلنا :أخرجي الكتاب ،قالت :ما معي كتاب
فأنكرت الكتاب ،-فقلنا :لتُخرجِنَّ الكتاب أو لنُلقِيَنَّ الثياب -حنن على يقني أن الكتاب موجود ،خربرسول اهلل

صادق ،فإما أن خترجي الكتاب لنا باختياركِ ،وإما أن ننزع عنك ثيابكِ لنأخذ الكتاب ،-فلما

مسعت هذا أخرجته من عِقاصها ،أي من جِمارها ،من شعرها ،فأتينا به رسول اهلل  ،فإذا فيه:
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من حاطب بن أيب بلتعة -وكان صحابيا
-خيربهم بتدبري رسول اهلل

اهلل

 -إىل أناس من املشركني من أهل مكة ،خيربهم ببعض أمر رسول

لفتح مكة ،-فقال رسول اهلل

« :يا حاطب ،ما هذا؟» ،فاستفصل،

وهذا أول دليل على أنه ليست كل نصرة للكفّار كفراً ،فإنه لو كان األمر كفراً على إطالقه ملا استفصل النيب
.
فقال« :يا حاطب ،ما هذا؟» قال :يا رسول اهلل ،ال تعجل عليّ ،إين كنت أمرأً مُلصقاً يف قريش -لست منها،
ومل أكن من أنفُسها ، -وكان من معك من املهاجرين هلم قرابات مبكة حيمون هبا أهليهم وأمواهلم ،فأحببت إذ
فاتين ذلك من النسب أن أختذ عندهم يداً حيمون هبا قرابيت.
مث انظر ماذا قال حاطب :وما فعلتُ كفراً وال ارتداداً ،وال رضاً بالكفر بعد اإلسالم ،يعين :يا رسول اهلل ،ما
أرسلت هلم رضاً بالكفر ،وال ر ّدةً ،ولكن طمعت يف هذه املسألة ،أن أختذ عندهم يداً ،فإن كان األمر لك
وهو األصل يف النفس -فاحلمد هلل ،وإن كان األمر عليك فقد اختذتُ عندهم يداً ألمحي قرابيت وأهلي يفمكة ،ومايل ،فقال رسول اهلل « :لقد صدقكم» ،صدقكم يف ماذا؟ أنه ما فعل كفراً ،وال ارتداداً ،وال رضاً
بالكفر ،فدل هذا على أنه ليست كل نصرة للكفّار كُفراً.
فحاطب
النيب

نصر الكُفّار بنوع نصرة ،وهو إخبارهم بتدبري رسول اهلل

 ،وكان النيب

 ،وهذا كما يقال :يُضعف موقف

إذا أراد أن يغزو قوماً ورّى حىت يباغتهم ،فحاطب

هذا نوع نصرة ،على من؟ على رسول اهلل

أرسل إليهم هبذا اخلرب ،ويف

ومن معه من الصحابة.

ومع ذلك ،ملا قال حاطب :ما فعلتُ ذلك كُفراً ،وال ارتداداً ،وال رضاً بالكُفر ،قال النيب

« :لقد

صدقكم».
قال عمر :يا رسول اهلل ،دعين أضرب عنق هذا املنافق! فقال النيب « :إنه قد شهد بدراً ،وما يُدريك لعل اهلل
اطّلع على أهل بدر ،فقال :اعملوا ما شئتم ،فقد غفرت لكم» .متفق عليه.
وهذه اجلملة تدل على أمرين« ،لعل اهلل اطلع على أهل بدر ،فقال :اعملوا ما شئتم ،فقد غفرت لكم» تدل
على أمرين:
األمر األول :أن النصرة لغري الدين -وإمنا لدنيا أو حنوها -ليست كُفراً ،إذ لو كانت كُفراً ملا غُفرت ،ال ألهل
بدر وال لغري أهل بدر ،وإمنا تُغفر بالتوبة.
واألمر الثاين :أن هذا الفعل وإن كان من أجل الدنيا وليس كفراً ،إال أنه ذنب عظيم ،حيتاج أن يُغفر ،وهذا
مأخوذ من قوله« :لعل اهلل اطّلع على أهل بدر ،فقال :اعملوا ما شئتم ،فقد غفرت لكم».
45

فهذا يدل داللةً بينةً على أن النصرة لغري الدين ،ولغري كوهنم كفّاراً ،ليست كُفراً ،وإمنا هي جرم عظيم.
أما إذا أعان الكفّار على بعض املسلمني ملصلحة املسلمني ،بل وملصلحة غريهم من املصاحل املعتربة شرعاً ،فهذا
ليس معصيةً ،بل هو مطلوب ،كالتعاون بني الدول للقبض على اجملرمني.
اللّص الذي يسرق يف ديار املسلمني ويف ديار الكفار ،والنصّاب الذي ينصب على املسلمني وعلى غري
املسلمني ،وهؤالء املخرّبون املفجّرون املدمّرون ،الذين يفجّرون مساجد املسلمني ،ويترصّدون لفضالء
املسلمني يف طرق املساجد ،يُقتِّلوهنم ،ويَنقُضون العهد وامليثاق ،ويُقتِّلون يف ديار الكفّار بعد إعطائهم العهد،
والدخول بتأشرية ،وغري هذا ،هؤالء مجيعًا التعاون مع الكفّار إلذهاب شرّهم ،وإقامة املصلحة العامة ،هذا ليس
ال عن أن يكون كُفراً ،وإمنا هذا مما هو مطلوب شرعاً ،فإن اهلل ال حيب الفساد.
معصية أصالً ،فض ً
ولذلك :ما يروّج ه هؤالء املفسدون يف األرض من أن الدول اإلسالمية تُعني الكفّار عليهم ،وهذا كفر وردّة:
هذا باطل ،فإنا نقول :إن هذا ليس معصيةً أصالً  ،بل هذا مطلوب من والة األمر املسلمني ،أن يقتّلوا اخلوراج،
ومينعوا الفساد واملفسدين ،فإذا احتاج املسلمون إىل إعانة الك ّفار لكون هؤالء ليسوا يف يد املسلمني ،أو
متحصّنني بقوّة يُحتاج معها إىل إعانة الكفّار عليهم ،من أجل مصلحة املسلمني ودفع فسادهم ،فهذا مشروع،
وال حرج فيه.
وينبغي أن نعلم -أيها اإلخوة -أن التويل غري املواالة ،فالتويل هو النصرة ،وهو ينقسم يف حكمه إىل هذه
األقسام الثالثة:
 نصرة الكفّار من أجل دينهم :كُفر أكرب.
 نصرة الكفّار من أجل دنيا ،مع بغض دينهم ،وبعض ظهورهم :هذا معصية وجرم عظيم.
 نصرة الكفّار على بعض املسلمني املفسدين اجملرمني ،إلقامة املصلحة ودفع املفسدة :هذا مشروع،
وليس ممنوعاً.
وأما املواالة :فهي احملبة والودّ ،وما قد يتبع ذلك.
وهذه إن كانت حمبّةً للكافر من أجل دينه ،وأنه كافر ،فهو حيبّه ألنه كافر ،فهذه حرام وكُفر ،خيرج من امللة،
ألن حمبّة الكافر لكُفره رضا بكفره  ،وتزيني لكفره ،بل وحبّ لكفره ،وهذا كفر ،وعليه تُحمل النصوص
الواردة يف هذا.
وأما حمبّة الكافر حمبةً طبعيّ ًة تغلب على القلب ،من غري بذل سبب هلا ،فهذا ال يؤاخَذ به اإلنسان أصالً ،كأن
حيب الولد والده الكافر حمبة الوالد ،مع بغضه له من جهة كفره ،أو حيب الوالد ولده الكافر من جهة احملبة
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الطبعية ،مع بغضه له من جهة كُفره ،أو يتزوّج املسلم كتابية حيث جيوز له ذلك ،وحيبّها من جهة مودّة
الزوجة ،مع بغضه هلا من جهة كُفرها ،فهذا ال يؤاخذ به اإلنسان.
وأما احملبة لغري هذا :يعين ليست حمبة طبعية ،بل حمبة مكتسبة ،وليست من أجل الدين ،فهذه حمرّمة ،ال جيوز
للمسلم أن حيبّ كافراً حمبةً قلبيّ ًة بسبب دنيا أو حنو هذا.
واحملبة غري إظهار احملبة ،فإظهار احملبة يف الظاهر -يف القول أو يف العمل -ال يلزم منه وجود احملبة يف القلب،
فإذا كان املسلم يف ديار الكفّار ،وخياف منهم ومن شرّهم ،فأظهر هلم احملبّة وقلبُه مُبغِض هلم ،فهذا ال حرج
عليه فيه ،ألنه يتّقيهم تقاه ،وإال فقلبه يبغضهم ،وإذا كان هذا للمصلحة اخلاصّة فكذلك للمصلحة العامة
لألمة ،كأن يكتب ويل األمر املسلم لكافر :إنه حيبّه ،أو :إىل صديقنا ،أو حنو ذلك ،مداراةً باللسان وقوالً
باللسان ،وإال فقلبُه مُبغِض للكفّار ،فهذا ليس كفراً ،بل هو مأذون فيه عند وجود سببه.
واخللط بني األمور أوقع شباباً كثريين يف ظلمة التكفري ،ومن ثمَّ التفجري والتدمري ،وإذا مُيِّزت األمور ،ووُضع
كل شيء يف نصابه ،استقامت األحوال ،وسلمت الديانة.
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َ ُ ُ ذ َۡ ُ
ي َأ ُّي َها ٱنلذ ُ
ك ۡم ََج ً
مبعوث إىل الناس كافّة ،كما قال اهلل { :قُ ۡل َ َٰٓ
ِيعا}
اس إ ِ ِّن رَول ٱَّللِ إَِل
النيب حممد
ََٓ
مبعوث إىل الناس كافّة ،بل هو مبعوث إىل اجلن واإلنس ،كما قال اهلل { :وما
[األعراف ،]213:فالنيب
َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ
ك إ ذَل َر ۡ َ
ۡح ٗة ل ِۡل َعَٰلَم َ
ني [ }١٠٧األنبياء ،]200:أي :للجن واإلنس.
ِ
أرَلن ِ

وقال النيب « :كان النيب يُبعث إىل قومه خاصّة ،وبُعثت إىل الناس عامّة» .متفق عليه.
كان األنبياء قبل النيب

إمنا يُبعَث الواحد منهم إىل قومه خاصّة ،أما النيب

فبُعث إىل الناس كافّة -عامّة،-

إىل أبيضهم وأسودهم ،عرهبم وعجمهم ،من كان يهوديًّا ،أو نصرانيًّا ،أو بوذيًّا ،أو غري ذلك ،كلهم بُعث
إليهم النيب  ،ووجب عليهم اتّباع النيب  ،والدخول يف دينه.
ولذا جاء عن أيب هريرة

عن رسول اهلل

أنه قال« :والذي نفس حممد بيده ،ال يسمع يب أحد من هذه

األمة» -يعين أمة الدعوة -يهوديّ وال نصراينّ ،مث ميوت ومل يؤمن بالذي أُرسلت به ،إال كان من أصحاب
النار» .رواه مسلم.
فال تنفع اليهوديةُ اليهوديَّ حىت لو مل يكن على ديانة حمرّفة ،فكيف وهو على ديانة حمرّفة؟ ال تنفعه اليهودية
بعد بعثة حممد

 ،بل مبجرّد أن يسمع بالنيب

النصراينّ بعد بعثة النيب
بالنيب

وجب عليه أن يؤمن به ،وإال كان من أهل النار ،وكذلك

ال تنفعه النصرانيّة ولو مل تكن حمرّفة ،فكيف وقد حُرِّفت؟ فالواجب عليه إذا مسع

أن يتّبعه ،وأن يدخل يف دينه ،وإال كان من الكفّار املخلَّدين يف النار.

وعليه :فمن اعتقد أن أحداً من الناس -سوا ًء مساه وليّاً ،أو مساه شيخاً ،أو مساه قُطباً -ال جيب عليه أن يتّبع
النيب

 ،ويسعه أن خيرج عن شريعة حممد

 ،وأن يترك الواجبات الشرعية ،وأنه تَسقط عنه التكاليف ألنه

قد وصل ،فقد كذب ،وكفر ،وكذّب القرآن والسنة.
وهذا سبب إيراد الشيخ هلذا الناقض هنا ،ألن من املسلمني الذين ينتسبون إىل اإلسالم من يعتقد أن شيخ
الطريقة ال حيرُم عليه حرام ،وال جيِب عليه واجب ،وال يلزمه أن يعمل بشريعة حممد

 ،وهذا كفر أكرب

-والعياذ باهلل -خيرج من ملة اإلسالم.
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َ
ذَُ َِر لأَِب َيَٰت َربهِۦ ُث ذم أ َ ۡع َر َ ۚ َع ۡن َها ٓ إنذا م َِن ٱل ۡ ُم ۡ
جرم َ
ِني ُمنتَقِ ُمون }٢٢
ِ
ِ ِ
ِ

ََ ۡ َۡ َ
ذ
ُ
{ومن أظلم مِمن

هذا الناقض العاشر واألخري متعلّق بكفر اإلعراض ،وكفر اإلعراض معناه :أن يُعرِض عن الدين بالكلية ،ال
يتعلّمه وال يعمل به ،أو يُعرض عن النيب

بالكلية ،فيقول :ال أصدّقه وال أكذّبه ،وال يسمع خربه ،ويُعرض

عنه بالكلية.
فيُعرض بسمعه وقلبه -كما قال ابن القيم ،قال( :كفر اإلعراض :أن يُعرض بسمعه وقلبه عن الرسول ،ال
يصدّقه وال يكذّبه ،وال يواليه وال يعاديه ،وال يُصغي إىل ما جاء به البتة).-
وكذلك من كفر اإلعراض :اإلعراض عن التوحيد -ال يتعلّمه وال يعمل به ،-فال يَقبَله ،وال يُقبِل عليه ،وال
يسمع األدلة على التوحيد من الكتاب والسنة ،يأىب هذا ويُعرض ،وال يتعلّم الشرك ،وال سيّما إذا كان واقعاً
فيه ،بل يُعرض عن هذا ،فهذا كله من كُفر اإلعراض.
أما إذا أعرض عن بعض الدين بعد ثبوت أصله ،فأعرض عن تعلّم بعض األحكام ،مل يتعلّمها ومل يعمل هبا ،من
غري إنكار ملا هو معلوم ،فهذا معصية ،وليس كُفراً خيرجه من ملة اإلسالم.
فهذا جيب التنبّه إليه ،هذا الناقض ليس يف كل إعراض ،ولذلك قال الشيخ :اإلعراض عن دين اهلل -ال يتعلّمه
وال يعمل به.-
والدليل على أن هذا كُفر ذكره الشيخ يف قول اهلل

َ َۡ َ
ُ
ُ َ ۡ َ َۡ ٓ ذ
َ
ت َربِهِۦ ث ذم أع َر ۚ عن َها إِنا
َ { :وم ۡن أظل ُم م ذِمن ذَ َِر لأَِبي َٰ ِ

َ ُۡ ۡ َ ُ َ ُ َ
ون [ }٢٢السجدة ،]11:ال أظلم ،فهو يف غاية الظلم ،والذي يف غاية الظلم :هو الكافر
مِن ٱلمج ِرمِني منتقِم

املشرك باهلل

َ ۡ

{ ،إ ذن ِ ۡ
ٱلش َك ل ُظلم َع ِظ ٞ
يم [ }١٣لقمان.]21:
ِ

فالذي يُعرض عن آيات اهلل بالكلية ،ال يتعلّمها وال يعمل هبا ،كافر ظامل ،وكذلك من يُعرض عن رسول اهلل
على ما وصفنا ،أو يُعرض عن التوحيد ،ويأىب تعلّم التوحيد والعمل به ،فكلّ هذا -والعياذ باهلل -من
الكفر.
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يقول الشيخ :إن هذه النواقض ال فرق فيها إذا فعلها اإلنسان بني من فعلها عامداً ،والعمد حيتاج إىل العلم
والقصد ،فيكون عاملًا قاصداً ،فهذه النواقض العشرة من فعلها عاملاً قاصداً -أي عامداً -فإنه يَكفُر.
جلدّ ،هو عارف
أو فعلها هازالً :من هو اهلازل؟ اهلازل هو الذي يدرك املعىن ،ويريد املعىن ،غري أنه خيرجه عن ا ِ
املعىن ،ويريد املعىن ،ولكن خيرجه عن اجلِدّ.
يقول المرأته :أنت طالق ،مث يقول :أنا كنت أمزح معها ،أنا هازل ،أهزل ،نقول :أنت عارف أن هذا طالق؟
قال :نعم ،لكن أنا ما أردت الطالق ،أهزل ،مزح ،قصدت املعىن؟ نعم ،لكن من باب املزاح ،هذا ال يُعذر
هبذا ،بل طالقه يقع ،ولو كان هازالً مازحاً.
ضربت املثال لتعرفوا املقصود باهلازل :الذي يعرف املعىن ،ويقصد املعىن ،ولكنه خيرجه من حدّ اجلدّ إىل حدّ
اهلزل ،فهذا ال يُعذر هبذا ،بل يَكفُر -والعياذ باهلل.-
أو فعلها خائفاً :فعل ناقضاً من هذه النواقض خائفاً من غري إكراه ،ليس خوف اإلكراه ،وإمنا اخلوف النفسي،
فيفعل هذه األمور.
أما إذا فعلها مُكرَهاً -واإلكراه يقع على الفعل والقول ،ولكن ال ميكن أن يقع على القلب ،ولذلك قال اهلل

ذ َ ۡ ُ ۡ
ن ب ۡٱۡل َ
كرهَ َوقَ ۡل ُب ُهۥ ُم ۡط َمئ ُّ ۢ
يم َٰ ِن} [النحل ،-]204:فلو أُكره اإلنسان إكراهاً متحقّقاً -ليس
ِ ِ ِ
{ :إَِل من أ ِ
موهومًا ،-بأمرٍ عظيم -كقتله ،أو انتهاك عرضه ،أو حنو هذا ،-ومل جيد مَخلصاً من هذا إال بأن جييب،

فأجاب ،فقال كُفراً ،أو فعل كُفراً ،مع بُغض قلبه هلذا القول والفعل ،واطمئنان قلبه باإلميان ،فهذا ال يَكفُر.
يعين -والعياذ باهلل :-لو أن مسلماً أُكره بالقتل على أن يسبّ الرسول
قريش ،-فسبّ الرسول
كما قال النيب

-كما وقع مع عمّار

من كفّار

مع بُغضه هلذا ،واطمئنان قلبه باإلميان ،فإن هذا ال يَنقُض إميانه ،وال يضرّه ،بل

لعمّار« :إن عادوا فعُد».

أما إذا اطمأنّ القلب فال إكراه هنا ،ألن اإلكراه ال يتسلّط على القلب ،من الذي يطّلع على القلب وما فيه من
شر واملُكرِهني؟
الَب َ
بقي إذا فعل واحداً من النواقض خمطئاً :أخطأ ،فهذا ال يَكفُر ،لقول اهلل
ۡ ٓ

ذ

ٓ َ َ

ۡ

تُ َؤاخِذنَا إن نس َ
ِينا أ ۡو أ ۡخ َطأنَا} [البقرة ،]134:قال اهلل
ِ

َ
يف دعاء املؤمنني املباركَ { :ر ذب َنا َل

« :نعم» ،كما أخرب بذلك النيب  ،كما يف الصحيح،

ويف رواية قال اهلل« :قد فعلت».
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ولذلك :ذلك الرجل الذي كان ينتظر املوت ملا فقد دابّته ،وعليها زاده وشرابه ومتاعه ،واضطجع يف ظلّ
شجرة ينتظر املوت ،فوجد دابّته عند رأسه ،فقال :اللهم أنت عبدي وأنا ربك! قال النيب صلى اهلل عليه وسلم:
«أخطأ من شدة الفرح» ،أراد أن يقول :اللهم أنت ريب وأنا عبدك ،أراد أن يشكر لعظم النعمة ،لكن من شدة
الفرح أخطأ ،فقال :اللهم أنت عبدي وأنا ربك ،قال النيب « :أخطأ من شدة الفرح».
وكذلك إذا فعل شيئاً من املكفّرات والنواقض ذاهالً مغلوباً على عقله ،فإنه ال يَكفُر هبذا ،كذاك الرجل الذي
أسرف على نفسه بكثرة الذنوب ،فلما حضرته الوفاة قال ألبنائه :إن أنا متّ فأحرقوين ،مث دُقُّوين -دُقُّوا ما
تبقّى ،-مث ُذرّوين يف اهلواء ،فواهلل لئن قدر اهلل عل ّي ليعذبنّي عذاباً ما عذّبه أحدا من العاملني.
كأنه ظنّ هنا أنه إذا أُحرق ،ودُقّ ،وذُرّ يف اهلواء ،فتبعثر يف اهلواء ،ال يقدر اهلل على مجعه وبعثه ،وهذا لو
اعتقده إنسان لكان كُفراً ،فعبثه اهلل

 ،فسأله ،فأخرب أن الذي دعاه إىل هذا خوفه من اهلل ،أي أن خوفه

اشتدّ به عند حضور األجل حىت أذهله ،فقال ما قال ،فغفر اهلل له فأدخله اجلنة.
َ

ۡ

َ

ولو كان هذا كفراً مع ذهول العقل ملا غُفر له{ ،إ ذن ذ َ
ٱَّلل َل َيغفِ ُر أن ي ُ ۡ َ
ش َك بِهِۦ} [النساء.]43:
ِ

وكذلك عند غلبة العقل ،كما لو غضب اإلنسان غضباً حىت غُلب على عقله ،فأصبح ال مييّز ،وال يدرك ،من
ب اهلل ،أو سبّ رسوله  ،أو سبّ الدين ،فإنه ال يَكفُر هبذا ،ما دام مغلوباً على عقله.
شدّة غضبه ،فس ّ
بقيت مسألة عظيمة الدَّ َوران على األلسنة ،وهي :من فعل مكفّراً جاهالً -واجلهل هو عدم العلم ،-فهل يُعذر؟
أقول :اتفق العلماء على أن من حتقّ ق فيه اجلهل ،ومل يكن جهله دعوى ،وال عن إعراض ،أنه يُعذر ،وال يُكفَّر،
وليس بني أهل العلم خالف يف هذا األصل ،وقد قال اهلل

ٗ
َ َ ُ ذ ُ َ َ َ ذ َٰ َ َ
ِت ن ۡب َعث َر َُوَل }١٥
{ :وما َنا مع ِذبِني ح

[اإلسراء ،]21:فال عذاب وال مؤاخذة إال بعد العلم ،فإذا مل يَعلم ،ومل يكن عدم علمه عن إعراض ،فإنه ال
عذب ،وال يؤاخَذ.
يُ َّ
وأقول :إن هذا حمل اتفاق بني أهل العلم ،ألن حىت الذين يتشدّدون يف مسألة العذر باجلهل يَع ُذرون يف بعض
الصور ،كمن نشأ يف بادية بعيدة عن العلم ،أو أسلم حديثاً ،فارتكب ناقضاً ،فإنه يُعذر.
ملاذا؟ هل من أجل البادية؟ اجلواب :ال.
هل من أجل كونه مسلماً حديثًا من هذه اجلهة ؟ اجلواب :ال.
وإمنا ألن جهله متحقّق ،وليس دعوى.
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ولذلك نقول :إن ما يدور من خالف إمنا هو يف حتقّق اجلهل ،ال يف ذات اجلهل ،فمىت حتقّق اجلهل ،ومل يكن
عن إعراض ،فإن العلماء يتفقون على العذر باجلهل.
وشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب له كالم كثري يف العذر باجلهل ،وميكن أن تُلقى حماضرة كاملة يف العذر
باجلهل عند شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب ،وله كالم واضح بيّن يف العذر باجلهل ،وما أوهم من كالمه
أنه ال يَعذُر باجلهل فإنه عائد إىل عدم حتقّق اجلهل ،ال إىل ذات اجلهل.
والناظر يف األدلة ،ويف كالم العلماء ،يعلم أنه ال يُكفَّر أحد حىت تبلغه احلجة الرسالية ،على الوجه الذي يَفهم
به ،مع زوال الشبهة.
فال بدّ من قيام حجة العلم والبيان ،ال حجّة االنقياد ،الذي ال بد منه :حجة العلم والبيان ،والذي عبّر عنها
شيخ اإلسالم ابن تيمية هبذه الكلمة القوية املتينة( :احلجة الرسالية) ،اليت يف الكتاب والسنة ،على وجه يفهمها
به.
فلو قُرئ القرآن على أعجمي -وهو ال يفهم معاين العربية -ما قامت عليه احلجة الرسالية ،بل أقول :اليوم لو
قرئ القرآن على عريب ال يكاد يفهم معاين القرآن ،فال بد أن تقوم على وجه يفهم به املراد ،مع زوال الشبهة.
واملسائل يف هذا الباب على نوعني:
مسائل ظاهرة :ال يُتصوَّر فيها اجلهل ،أو يَبعُد فيها اجلهل جدّاً ،كمسألة سبّ اهلل ،وعبادة أصحاب القبور،
ع أنه جاهل حتقّقنا من أمره ،ومل نقبل دعواه جمرّدة ،فإذا حتقّق عندنا
فهذه األصل عدم اجلهل هبا ،فإن ادّعى مدّ ٍ
أنه جاهل عذرناه.
مثال ذلك :بعض املسلمني -نعم -يتقرّبون إىل أصحاب القبور ،ويدعون غري اهلل ،ولكنهم ال يعلمون إال أن
هذا هو الدين ،وجيهلون أنه شرك ،بل إن علماءهم الذين يعلّموهنم يقولون هلم :من مل يعتقد هذا ،ويعمل هذا،
فهو من أكفر أهل األرض.
وقد ذكرت مراراً أين التقيت بسائق سيارة يف دولة من الدول ،فقال :يا شيخ ،واهلل إين قضيت سنني وأنا
أتقرّب إىل األولياء ،وأدعو غري اهلل ،وعقلي غري مرتاح ،لكن الشيوخ يقولون :هذا اإلسالم ،فكنت أُجرب نفسي
على أن أُصدّ ق ،حىت جاءنا العلم من طالب اجلامعة اإلسالمية ،وعلّمونا التوحيد ،فعرفت التوحيد ،وتربّأت
من الشرك وأهله.
فهذا كان جاهالً ،وال شك أن مثل هذا معذور.
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كذلك من عَِلمنا من حال بالده اجلهل بالتوحيد ،والعلم بالشرك ،فإنا نعلم أنه إن ادّعى اجلهل فهو صادق،
فيُعذر.
أما الدعوى اجملردة يف هذه املسائل الظاهرة فال تُقبل ،ألن األصل َيدفع هذه الدعوى ويأباها.
وأما املسائل اليت قد ختفى :فهذه األصل اجلهل هبا ،فمن ادّعى اجلهل هبا صدّقناه ،وعلّمناه ،وبيّنا له.
وهذا التقسيم -أعين املسائل الظاهرة واملسائل اليت قد ختفى -من جهة أنواعه خيتلف من بلد إىل بلد ،فقد
تكون املسألة عندنا هنا ظاهرة ،لكنها يف بلد ما خفية ختفى ،فيجب على طالب العلم عند احلكم إن احتاج
إليه أن يكون فقيهاً ،ي نبغي لطالب العلم أن يكون فقيهاً يف النظر يف أنواع املسائل ،وأال ينقل ما يف بلد إىل بلد
آخر ،وهذا من األمهية مبكان.
وعند مراجعة مسألة العذر باجلهل وجدتُ كالماً كثريا ألهل العلم فيه فوائد عظيمة ،ولذا عزمت على أن
أمجع متناً يف كالم أهل السنة واجلماعة يف العذر باجلهل ،وأدلة هذا ،وأن جنعله موضوعاً ألحد دروسنا يف منت
الشهر إن شاء اهلل

 ،لكثرة البلبلة يف هذا العذر ،ولعل اهلل ييسر ذلك قريباً.

هذا بيان لسبب اختياره هلذه النواقض العشرة :أهنا أعظمها خطراً ،وأكثرها وقوعاً.

ال شك أن املؤمن جيب عليه أن حيذر الشرك ،وأن خياف الفتنة ،فإن إبراهيم
َ

َۡ

كان حيذر الشرك ،وخياف

الفتنة ،وكان من دعائهَ { :و ۡ
ٱج ُن ۡبّن َو َب ذ
ّن أن ذن ۡع ُب َد ٱۡل ۡص َن َام [ }٣٥إبراهيم ،]11:وهذا احلذر واخلوف يقتضي من
ِ
ِ

اإلنسان أن يتعلّم التوحيد ،وأن حيرص عليه ،وأن يفرح به حيثما وجده يُدرَّس ،وأن ال ميلّ من مساع دروسه،

وأن يعرف الشرك بتفصيله ليَحذر منه ،وحىت ال يقع فيه.
فأسأل اهلل

أن يعيننا على القيام بالواجب ،ونصرة التوحيد ،ونشر التوحيد ،والصرب على ما يصيب يف هذا

الطريق.
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وهبذا انتهت هذه الرسالة قليلة املبىن عظيمة املعىن ،اليت حنتاج أن نقرأها ،ونُعلّمها ،ونبيّن معانيها على الوجه
الصحيح ،فإن من أعظم ما يضرّ األمة اليوم :اخلبط يف مسائل التكفري -إثباتاً أو نفياً ،-فمن أعظم اجلهاد أن
نتعلّمها ،ونُعلّمها ،ونبيّن مراد الشيخ منها.
نسأل اهلل أن جيعل فيما ذكرنا خرياً وبركة ،وأن جيعل جملسنا هذا مما يسرّنا عند لقائه.
اللهم يا ربّنا ،كما مجعتنا يف مسجد رسولك

إخواناً يف الدرس متقابلني ،امجعنا يف جوار نبينا

يف اجلنة

إخواناً على سرر متقابلني.
واهلل أعلم ،وصلى اهلل على نبينا وسلم.
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كيف يقال يف تعريف اإلسالم( :االنقياد له بالطاعة) ،فهل كل من مل ينقد بالطاعة يف كل أمر خيرج عن
اإلسالم؟
[اجلواب] :ال ،من مل ينقد بالطاعة بالكلية ال يكون مسلماً ،ال بد من االنقياد بالطاعة ،ال بد أن تنقاد هلل
بالطاعة ،فتعتقد وجوب طاعته ،وتنقاد له بالطاعة ،أما من خالف يف بعض مسائل اإلسالم ،فترك واجباً ،أو
فعل حم ّرمًا ،فهذا عاصٍ ،مسلم عاصٍ.
من يذبح ملخلوق تعظيماً له فقط من غري قصد التقرّب ،هل هذا يكون شركًا أكرب؟ وكذلك من يذبح هلل عند
إهناء بناء مسكن؟
[اجلواب] :الذبح له صور ،فصّلناها يف شرح كتاب التوحيد ،فالذبح بني أيدي السالطني ،وأهل اجلاه ،والنحر
بني أيديهم حرام ،وهذا العقر احملرّم ،وال عقرَ يف اإلسالم.
والذبح شُكراً هلل على نعمة ،هذا مشروع ،أن اإلنسان يذبح ويتصدّق شكراً هلل على نعمة عظيمة ،فهذا
مشروع ،وليس ممنوعاً.
ذ
هل حنكم بالكفر عيناً على من قال للنصارى :هم إخواننا ،متأوّالً لبعض اآليات القرآنية مثل قوله تعاىل{ :إِن
ذ َ َ َُ ْ َ ذ َ َ ُ ْ
ادوا َوٱنلذ َص َٰ َر َٰى} اآلية [البقرة]41:؟
ٱَّلِين ءامنوا وٱَّلِين ه

اجلواب :ال ،مثل هذا نستفصل عن مراده ،فإن كان مراده أخوّة الدين ،وأهنم على دين صحيح ،فهذا كُفر،
وإال فال.
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