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شرح نواقض اإلسالم

نواقض اإلسالم الـ()011
اعتوواد النوواس عبووارة ”نوواقض اإلسووالم العشوورة“ ،وتوووهم كثووري موون النوواس أ عن هووذا العوودد مو خوك عوون حصوور واسووتقراء
للنواقض ،وأنعه جامع مانع ل ل ما ينقض اإلسالم..
اقض وا كثور يف
واإلمام حممود بون عبود الوهواب حوني صونف رسوالته ”نوواقض اإلسوالم“ أراد أن يُنبِّوه علوى عشورةن نوو ا
زمانونوه واشووتهر ،..و الع فقوود قوواا يف بعووض رسووائله ..وفوويهم موون ن وواقض اإلسووالم أكثو ُور موون مائو نوة نوواقض (( )1وك نوعوه
يتحدث عن احل وما املس عماة باإلسالميعة اليوم !).
وقد حتدث أهل العلم عن النوواقض يف كتوب الفقوه ،يف أبوواب ”حكـم المردـد“ ،وحتودث كثوري مون أهول العلوم عون
صوولة يف كتووب االعتقوواد هماعووة موون السوولف
متفرقوةً يف موااووعها ،فووالنواقض املتعلقووة باألمسوواء والصووفا مف ع
النوواقض ِّ
وأئمووة أهوول السوونة وون بعوودهم ،والنوواقض املتعلقووة بتوحيوود األلوهيعووة والعبووادةن ،موجووودة بتفصوويل يف مظا ِّ ووا موون كتووب
ري وغ نريه.
التفسري ،ويف بعض كتب شيخ اإلسالم ابن تيميعة ك تاب االستغاةة يف ِّ
الرد على الب ِّ
وملووا ابتُلو املسوولمون يف وقووحم اإلمووام حمموود بوون عبوود الوهوواب وموون بعووده موون العلموواء األئمووة بانتشووار الشوورك وعبووادة
ال ُقبووور ودعائهووا والنووذر والووذبح هلووا واالسووتغاةة هبووا ،وبوواملعظعمني املعبووودين موون دون اهلل كووان لحممووام حممو نود بوون عبوود

الوهاب ومن بعده كتب ورسائل كثرية يف كل .

فتجد السلف عند ظهونر ن
بدعة خل نوق الق ن
ورآن وجحوود
و ُّ
كل طبقة من أهل العلم اعتنحم مبا ع عمحم به الفتنة يف زمنهاُ ،
ا
صفة ال الم هلل ،بينوا هذا األمر وأواحوا مناقضته لحمسوالم ،وكوان هلوم يف كلو مصونفا كثورية ،منهوا رد الودارم
حمموود بوون سووعيد علووى بشوور املريس و العنيوود ،ومنهووا خلووق أفعوواا العبوواد للب وواري ،وغووري كل و  ،وعنوود انتشووار فتنووة
املت لمني وعمومها ديار املسولمني يف القورن السوادس انوا هلوا شويخ اإلسوالم ابون تيميوة وابون القويم وغوريهم وأحيووا
مووذهب السوولف ومووا ك وان عليووه الصووحابة يف هووذه املسووائل ،وت لووم شوويخ اإلسووالم يف مسووائل موون توحيوود األلوهيووة
والنوواقض املتعلقوةً بووه وكووان هلووا شو ء موون االنتشووار يف صووفوف اههلووة والعوو ِّام يف األعو ِّوم األغلووب ،وكووان لووه يف كلو
كالم مفرق ،وكتاب الرد على الب ري.
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وملا عمحم هذه الفتنة وانتشر واستشر بعود األلوف خورج اإلموام حممود بون عبود الوهواب ،وبوني تلو النوواقض يف
مصوونفا عديوودة ةتصوورة بينووة ،ال ت وواد وود مثلهووا يف اإلاوواز والبيو ن
صوول تالميووذه موون بعووده
وان واحل عجووة وال فايووة ،وف ع
وتالميذهم تل املسائل يف مصنفا كثرية منشورة.
وورا عشورًة موون النوواقض املنتشوورة يف عصووره،
وكوان ووا كتبووه اإلمووام تلو الرسووالة ”نوواقض اإلسووالم“ الويت ككوور فيهووا أمو ً
وجل.
وسنعرض هلا على اإلااز يف أعداد قادمة بإكن اهلل ععز ع
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الناقض األول :الشرك في عبادة اهلل
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني ،أما بعد:
مجيعوا لعبادتووه وحووده ال شوري لووه ،وجعوول أسوواس الوودين وقوامووه كلمووة ال لووه ال اهلل ،ولشووهادة
فقوود خلووق اهلل اخللووق ً
التوحيوود ركنووان :اإلةبووا والنفو  ،ف وول مووا ا وورم بووه ةبووا األلوهيووة هلل موون فعوول أو قوووا أو اعتقوواد منوواقض لحم ووان
كل ما ا ورم بوه نفو األلوهيوة عون غوري اهلل
باهلل وعبادته ،أو ترك ملا ال يصح اإلةبا ال به كرتك مجيع العمل ،وكذا ُّ
ناقضا من نواقض اإلسالم.
من صرفها ملعبود سواه ،كل ما كان من كل مس
ً
وأول النواقض التي ذكرها اإلمام محمد بن عبد الوهاب فـي رسـالة النـواقض :الشورك يف عبوادة اهلل فقواا رمحوه
اهلل” :األوا :الشوورك يف عبووادة اهلل :قوواا اهلل  -تعوواىل ( :-ن عن اللعووها ال يوا ِغ نفو ُور أا ِن يُ ِشو اوراك بنو نوه اويوا ِغ نفو ُور امووا ُدو ان اكلنو ا لن امو ِون
اهنعةا وم ِواه النعوار وموا لنلظعوالن نم ن
ن
ن ن
ن
صوار) ،ومنوه الوذبح لغوري اهلل،
ا
ني م ِون أانِ ا
يا اشاءُ) ( ،نعهُ ام ِن يُ ِش نرِك باللعه فاو اق ِد احعرام اللعهُ اعلاِيه ِا ا ا ا ُ ُ ا ا
كموون يووذبح للجوون أو للقووا“ والشوورك يف عبووادة اهلل خووالا بووركن النف و موون شووهادة أن ال لووه ال اهلل ،فموون أشوورك
فقد جعل مع اهلل هلًا آخر ومل ن
وجل.
ينف الشري عن اهلل ععز ع
وتوحيد اهلل ينقسم قسمني:
دوحيد المعرفة واإلثبات :أي يف معرفة اهلل عوعز وج عول وأن يثبوحم هلل موا اخوتب بوه مون األمسواء والصوفا واألفعواا،
ويُنفى كل عن غري اهلل ،وهو توحيد الربوبية ويدخل فيه توحيد األمساء والصفا .
ودوحيد الطلب والقصد :وهو أفعاا العبد بقلبه وجوارحه وأقواله مون العبوادا الويت يصورفها هلل عوعز وج عول ويقصوده
هبا ،وال يصرف شيئًا منها لغري اهلل.
تبعووا لووذل قسوومني :شووركاً يف الربوبيووة ،وشووركاً يف األلوهيووة ،فموون نسووب ىل غووري اهلل مووا ال ي ووون ال
وي ووون الشوورك ً
هلل ،كمن نسب القدرة املطلقة ،واخللق والرزق واإلحياء واإلماتة وعلم الغيوب وتودبري ال وون ىل غوري اهلل فقود أشورك
يف الربوبية ،واختذ غري اهلل ربًّا.
وم وون دع ووا غ ووري اهلل ،وسو و ا الغائ ووب ،أو طل ووب م وون احلاا وور م ووا ال يق وودر علي ووه ال اهلل ،أو اس ووتعاك أو اس ووتعان أو
استغاث بغري اهلل ،وكذا من سجد أو كبح أو نذر لغري اهلل ،ومن صام أو ح عج لغري اهلل ؛ فقد أشرك يف األلوهيعة.
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وللشوورك يف األلوهيعووة صووور عديوودة موجووودةُ اليوووم ،فمنهووا دعوواء مون يوودعو النوويب حممو ًودا صوولى اهلل عليووه وسوولم ويسو له
شفع  -أي شفاعت  ،-وهذا من دعاء غري اهلل امل ورج مون امللعوة ،الع مون
الشفاعة ،كمن كا عثر قاا :يا حممد ا

تلفظ هبا غري عارف ملعناهوا ،أو اعتادهوا ف رجوحم منوه بوال قصود موع جهوده يف الوت لب منهوا ،معفوو عنوه ،أ عموا مون
ويصر عليها فهو مشرك كوافر بواهلل العظويم ،وشوفاعة النويب ال ورم صولى اهلل عليوه وسولم
يقوهلا بعد أن يعرف معناها ُّ
حقيقووة ةابتووة ،الع أ ع ووا تُطلووب موون اهلل ،كمووا أ عن اإلعانووة ال تُطلووب موون املالئ ووة ال ورام ،و ن كانووحم حتصوول ب يوودي
املالئ ة كا أمرهم اهلل.
ومن صور الشرك يف األلوهيعة :ما يُفعل عند القبور واآلةار الويت تعبود مون دون اهلل عوعز وج عول ،كالوذي يقوع يف األبوواء
عند قا آمنوة أم النويب صولى اهلل عليوه وسولم ،والوذي يقوع عنود معبود البودوي مبصور ،وغريهوا كثوري ج ًودا يف العوامل كلِّوه
مبا فيه بالد اهزيرة( :ولااق ِد صد ا ن ن ن
يس ظانعهُ فااتوعباوعُوهُ).
ا ا
عق اعلاِيه ِم بِل ُ
ومون صوور الشورك يف الودعاء موا فعلوه الرافضوة هوذا العوام مون دعواء علو بون أهلل طالوب راو اهلل عنوه ولعون اهلل موون
عبووده موون دون اهلل ،واحلسو ن
ني سوويد شووباب أهوول اهنووة ،وفاطمووة بنووحم حمموود صوولى اهلل عليووه وسوولم ،موون دون اهلل يف
النجووف ويف البقي و نع عنوود قب وور الص ووحابة ،ح و ع بل و هبووم األموور أن رفع ووا أص وواهتم بووذل مب واا الصووو  ،وبل و
باحل ومة السلولية ال فر أن محتهم جبنودها ،وساقحم من أن ر عليهم بلسانه مون املوحودين ىل السوجون ،ع ن
ين
ا
(والوذ ا
ض ُه ِم أ ِاولنيااءُ بوا ِعض).
اك اف ُروا بوا ِع ُ
وموون ص ووور الش و ن
ورك يف الربوبي ووة مووا يتح وودث ب ووه غ ووالة الص وووفية ،ويدرس ووونه يف امل وودارس املرخص ووة هل ووم ،وينش وورونه يف
كتووبهم ،واتمووع النوواس علوويهم يف بيوووهتم كمووا يفعوول املرتوود املشوورك :حمموود بوون علوووي مووال الووذي يس و ن بلوود اهلل
احلورام ،وهوو رأس مون ر وس ال فور ،داعيوة مون دعواة الشورك ،أسو ا اهلل أن يثيوب مون يغتالوه ويطهور بيوحم اهلل احلورام
يتمَّن من خري الدنيا واآلخرة.
منه أعظم ا ع
وللشرك يف عبادة اهلل صور أخر  ،ت يت بإكن اهلل يف ال الم على بقيعة النواقض.
نس ا اهلل أن يفقهنا يف الدين ،ويهدينا سبيل املوممنني ،ونسو له أن يشوفِّع فينوا حمم ًودا سويد املرسولني ،صولى اهلل عليوه
وعلى آله وأصحابه أمجعني.
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الناقض الثاني :ادخاذ الوسائط
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني..
أما بعد:
فقد تقدم احلديث عن أوا نواقض ككوره شويخ اإلسوالم حممود بون عبود الوهواب رمحوه اهلل مون نوواقض اإلسوالم ،وهوو
الشرك يف عبادة اهلل ،وككر من صور الشرك دعاء غري اهلل.
والنوواقض الثوواين الووذي ككووره اإلمووام رمحووه اهلل متفوورع علووى النوواقض األوا وجووزء منووه ،وهووو :موون اختووذ وسووائط يوودعوهم
موون دون اهلل ويسووتغيث هبووم ويتوكوول علوويهم ،و إلووا أفوورده اإلمووام أل عن البلووو بووه أكووا وأعووم وألن أكثوور املشووركني موون
املنتسبني ىل اإلسالم يستدا به ويستند ليه.
فإ عن من يدعو غري اهلل ال خيرج عن هذه احلاال الثالث:






أن يعتقوود أ عن املوودع عو قووادر مسووتقل عوون اهلل عووز وجوول ،وأنعووه مسووتحق ألن يُوودعى ويُطلووب منووه مووا ي ووون موون

خصائب الرب جل وعال ،سواء اعتقد أنه هو اهلل ،أو أن ر وجود اهلل واعتقد ربًّا غريه ،مثل مون يعبود النمورود
وفرعون وحنوهم ن ين ر وجود اهلل ويدع أن معبوده هو املعبود األحد الذي ال له غريه وال رب سواه.
أو أن يعتقد أنه قادر شري هلل عز وجل ،ويستحق الودعاء موع اهلل ،فيودعوه :كمون يودعو عيسوى عليوه السوالم
وأمه.

أو أن يعتقد أنه ليس شري ً ا هلل بل هو عبد من عباد اهلل ،ول ن يت ذه وسيطًا بينوه وبوني اهلل ،كموا كوان يفعلوه
بعض املشركني الذين بُعث ليهم النيب صلى اهلل عليه وسلم.

فالنوواقض األوا يشوومل الصووور الثالةووة ،والنوواقض الثوواين خصووه شوويخ اإلسووالم حمموود بوون عبوود الوهوواب بالصووورة الثالثووة
من هذه الصور.
وصوواحب هووذه الصووورة الثالثووة ال ي ووون مشوورًكا يف الربوبيووة موون هووذا الوجووه ،بوول شووركه يف األلوهيووة ،أي يف صوورف
العبادة ىل غري اهلل عز وجل.
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اخلوالن ع ن
نع ن
ين عاختاو ُذوا نم ِون ُدونن نوه أ ِاولنياواءا اموا نوا ِعبُ ُود ُه ِم نعال
ِّين ِا ُ
ب اوالوذ ا
ومن كلو املشوركون الوذين ح وى اهلل عونهم لأاال للوه الود ُ
لنيُو اقِّربُوناا ن اىل اللع نه ُزلِ افى).
وأمووا املشووركون املعاصوورون الووذين يعبوودون النوويب صوولى اهلل عليووه وسوولم واألوليوواء والصوولحاء ويوودعو م موون دون اهلل،
وحيتجووون هبووذه احلجووة ،فووإ عن أكثوور مووا حيتجووون بووه أ عن اآليووة فوويمن دعووا األصوونام الوويت هو أحجووار ال تضوور وال تنفووع،

خبالف من دعا الصاحلني واألولياء واألتقياء.

عن
ين از اع ِموتُ ِم نم ِون ُدونن نوه
وقد رعد اهلل على هوذه الشوبهة بعينهوا ،وب عوني أ وا وقعوحم ون قوبلهم فقواا تعواىل :لقُ نول ِادعُووا الوذ ا
ن عن
ن
ن ن ن
ب اويوا ِر ُجووو ان
وف ُّ
فاووال اِل ُ ووو ان اك ِشو ا
ين ياو ِدعُو ان يواِبتاوغُووو ان اىل ارِّهبو ُوم الِ اوسوويلاةا أايوُّ ُهو ِوم أاقِ و اور ُ
الضو ِّور اعوِن ُ ِم اوال اِحتو نويالً ا أُولائو ا الووذ ا
ار ِمحاتاهُ اواخياافُو ان اع اذاباهُ).
ف واووح اهلل يف خطابووه للمشووركني أن الووذين يوودعوهم املشووركون كووانوا موحوودين يس و لون اهلل يرجووون رمحتووه وخيووافون
وناما مون حجور أو
عذابه ،وزكاهم اهلل عز وجل يف هذا ،فهمالء املعبودون من دون اهلل أولياء هلل ةلصوون وليسووا أص ً
متر ،ومع كل فقد جعل اهلل من دعاهم مشرًكا كالذي يدعو احلجر والشجر.
واملشركون يف حجتهم يف اختاك الوسائط احتجوا ب ع م ال يعبدو م ال ليقربوهم ىل اهلل ،فتضمن هذا أمرين:



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

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

حني يطلب من اهلل أن يقض حاجيت ،فيتضومن األمورين بعينهموا :أن املودعو كو جواه عنود اهلل ،وأن الوداع حيتواج
ىل هذا املدعو بسبب قربه من اهلل.
ن
الغائب أي طلب ولو صغُر ،كما لو طلوب مون الغائوب أن يعينوه علوى
وي ون الداع للوسيط مشرًكا كا طلب من
صعود جبل وحنوه.
وكوذل ن طلووب موون احلااور مووا ال يقوودر عليووه ال اهلل ،كمون يطلووب منووه املغفوورة لذنوبوه ،أو أن يصوورف عنووه املووو
وحنو كل .
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أمووا موون طلووب موون احلااوور مووا يقوودر عليووه احلااوور :مثوول أن يطلووب موون الطبيووب العووالج الووذي هووو سووبب الشووفاء،
ومثل قوله ملن عنده ناولين ال س ،وأعطين كذا وكذا ،فهذا مباح بال ش .
والدليل على التفريق :أ عن النيب صلى اهلل عليه وسلم جاء واملشركون يطلبوون مون األصونام أو مون الصواحلني أشوياء ال
يقوودر عليهووا ال اهلل كالنصوور علووى األعووداء ،وكووذل يطلبووون منهووا وهووم غووائبون عنهووا ،فبووني أن هووذا شوورك وكفوور،
وح م اهلل عز وجل يف كتابه ب نعه شرك.
وقد كوان املشوركون يطلوب بعضوهم مون بعوض األشوياء الدنيويوة الويت جعلهوا اهلل أسوبابًا طبيعيوة ،كمون يطلوب اإلعانوة
على أمر وحنوه ،فلم ينههم عن هذا ،بل فعله النيب صلى اهلل عليه وسلم وصحابته.
ف ان ووحم الص ووورة األوىل ش وورًكا ب ووالنب م وون ال ت وواب والس وونة ،وباإلمج وواع ،وكان ووحم الص ووورة الثاني ووة ج ووائزة ب ووالنب م وون
ال تاب والسنة ،وباإلمجاع.
أيضوا،
ومن صور الشرك يف الوسائط اليت ككرها الشيخ يف هذا الناقض :من يتوكل على الوسطاء ،فهذا من الشورك ً
ويقووع موون أكثوور املشووركني قوود ًا وحووديثًا ،وخاصووة موون تقوورب ىل املعبووود موون دون اهلل بقربووان ،فإنوعوه يطمووئن بعووده موون
اخلوف واخلطر وير أن معبوده حيفظه من هذه األمور وال خيذله بعد أن قرب له كل القربان.

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

هذا الناقض هو ةالث النواقض اليت ككرها الشيخ حممد بون عبود الوهواب يف نوواقض اإلسوالم ،وقود أمجوع عليوه أهول
العلم يف اهملة.
ومرجع هذا الضابط ىل التصديق بالنصوص ،والقبوا ألح ام اهلل عز وجل ،فمون مل ي فور مون كفورهم اهلل فقود رعد
على اهلل ح مه ،وامتنع عن العمل به ،وك عذب خاه وعاند أمره.
وقوود ككوور أهوول العلووم هووذه القاعوودة يف مسووائل عودعة:كمن مل ي فوور موون يوودعو عل و بوون أهلل طالووب راو اهلل عنووه،
ومن مل ي فِّر النصريية ،ومن مل ي فِّر اليهود والنصار  ،وحنو كل .
وموون مل يفقووه ا ووابط هووذا النوواقض أ عد ب وه ىل التسلسوول يف الت فووري ،وهووذا مووا وقووع هماعووا موون الغووالة أبرزهووا
اهماعووة اإلسووالمية املسوولحة يف اهزائوور بعوود احن وراف مسووريهتا ،والوويت هادنووحم الطواغيووحم لتتفوور لقتوواا الاهوودين يف
سبيل اهلل.
ومن مل ي فِّر ال افر فقد ي ون ال يعرف حاله ،كمن مل يعلم أ عن املدعو تركيًّا احلمد تلفعظ مبا تل عفوظ بوه مون ال فور،
فهذا معذور وليس داخالً يف القاعدة.
وأ عما كا كان يعرف حاله ،فيُنظر فيه حبسب ال افر الذي مل ي فِّره أو شو يف كفوره أو صوحح مذهبوه ،وهوذا علوى
أقسام:
األول :أن ي ون كفر هذا ال افر من املعلوم بالدين بالضورورة ،ومون مل يعرفوه فلويس مون أهول اإلسوالم ،كمون شو
َّ

يف كفور عبواد األوةوان والبوووكيني واليهوود والنصوار علووى العمووم ،فمون شو يف كفور بعوض هوومالء ال فوار فهوو كووافر
مثلهم.
الثاني :أن ي ون كفره ليس من املعلوم من الدين بالضرورة ،ول ن النصوص تدا عليه داللة قطعية ،فمون شو يف

كفووره بوُيِّنووحم لووه النصوووص فوإن مل يقبلهووا كفوور ،ومثوواا كلو  :عبوواد القبووور الووذين يوودعو ا وينووذرون هلووا وحيجووون ليهووا
من املنتسبني ىل اإلسالم ،فمن ش يف كفرهم بوُيِّنحم له األدلعة على كل فإن مل ي فرهم كفر.
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الثالــث :أن ي ووون ت فووريه حمووتمالً للشووبهة ،كاحل ووام احلوواكمني بغووري مووا أنووزا اهلل وحنوووهم ،فهوومالء و ن كووان كفوورهم
قطعيًّووا عنوود موون حقووق املس و لة ،فووإ عن ورود الشووبهة حمتموول فووال ي عفوور موون مل ي ِّفوورهم ،الع ن أُقيمووحم عليووه احلجووة،
وكشفحم عنه الشبهة وأزيلحم ،وعرف أ عن ح م اهلل فيهم هو ت فريهم.
الرابع :أن ي ون ت فريه مس لةً اجتهاديعةً فيها خالف بني املسلمني.
وقد ككر الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف هذا الناقض ةالث صور:





الصورة األولى :من مل ي فِّر ال فعار ،وهو ما تقدعم.

الصــورة الثانيــة :موون ش و ع يف كفوورهم ،وهووو عائوود ىل مووا تقوودم ،مقيوود بالض ووابط نفسووها ،فووإ عن موون مل ي ِّفوور
افر ي فر لت ذيبه خا اهلل ورده له ،ومن ش يف كفر ال افر ي فر لش ه يف خا اهلل وعدم قبوله له.
ال ا

والصـورة الثالثــة :مون صووحح موذهبهم ،وهووذه الصوورة يف احلقيقووة داخلوة يف النوواقض الرابوع التووا هلوذا النوواقض،
و عإلا ككرها اإلمام هنا ملشاهبتها املس لة ال باعتبارها صورًة من صورها ،وسي يت احلديث عنها بإكن اهلل.
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الناقض الرابع” :من اعتقد أن غير هدي النبي صلى اهلل عليه
وسلم أكمل من هديه“

هووذا النوواقض هووو رابووع الن وواقض الوويت ككرهووا الشوويخ حمموود بوون عبوود الوهوواب رمحووه اهلل تعوواىل ،وهووو نوواقض اعتقووادي،
مبعووَّن أ عن ال فوور فيووه ي ووون باالعتقوواد ،و ن كووان هووذا االعتقوواد قوود يعوورف بووالقوا وبالفعوول ،الع أ عن امل ِّفوور فيووه هووو
االعتقاد ال فري.
وتتمووة كووالم الشوويخ يف هووذا النوواقض” :أو ح ووم غووريه أحسوون موون ح مووه؛ كالووذي يفضوول ح ووم الطواغيووحم علووى
ح مه صلى اهلل عليه وسلم“.
وال بوود موون التنبووه ىل مس و لة :وه و أن هوودي النوويب امل وراد هووو هديووه التش وريع  ،أمووا مووا كووان موون أمووور الوودنيا الوويت ال
تشوريع فيهووا ،فقوود ي ووون اهلوودي الووذي يفعلووه النوويب صوولى اهلل عليووه وسوولم مناسووبًا لزمانووه دون األزمووان الوويت بعووده ،أو
مل انه دون األم نة امل تلفة عنه.
(وامووا يواِن نطو ُوق اعو نن
أمووا هوودي النوويب صوولى اهلل عليووه وسوولم الووذي هووو موون وحو اهلل عووز وجوول وشوورعه كمووا قوواا تعوواىل :ا
ن
ن
ووحى) ،فموون اعتقوود أن غووريه أكموول منووه ،فقوود اعتقوود أ عن غووري شوورع اهلل أكموول موون شوورعه،
ا ِهلوااوو ِ ،ن ُهو اوو عال او ِحو يوُ ا
وأن غري ح م اهلل أكمل من ح مه ،وهذا الناقض يناقض شهادة اإلسالم بشقيها :التوحيد والرسالة.
ف ما التوحيد فألنعه طعن يف اهلل عز وجل ويف شرعه وكماا دينه ،وهوذا طعون يف الربوبيوة ألن التشوريع مون خصوائب
الربوبيووة ،فه ووو موون نسووبة الوونقب ىل اهلل يف شوورعه ،كمووا لووو نسووب الوونقب ىل اهلل عووز وجوول يف خلقووه ،أو نس ووب
وجل يف قدرته وحنو كل .
النقب ليه ععز ع
وأموا الرسووالة فألنووه طعوون يف رسووالة النوويب صوولى اهلل عليووه وسوولم وكماهلووا وصووحتها ،فووإ عن الووذي يعتقوود غووري هوودي النوويب
صلى اهلل عليوه وسولم أكمول مون هديوه ،عموا أن يعتقود أنوه هودي مون عنود اهلل ول نعوه نواقب ،و عموا أن يعتقود أنوه مون
عند غري اهلل ،وعليوه فإموا أن ت وون رسوالة النويب صولى اهلل عليوه وسولم ناقصوة باعتبوار أ وا جواء بوالنقب ،و موا أن
ت ون باطلة باعتبار أ ا من عند غري اهلل.

اح اس ُن نم ان اللع نه ُح ِماً لناق ِووم يُوقننُوو ان)
(وام ِن أ ِ
وكل ما تقدم من ال فر األكا امل رج من امللة ،وقد قاا اهلل عز وجل :ا
؟.
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وأمووا موون اعتقوود أن غووري هوودي النوويب صوولى اهلل عليووه وسوولم أكموول موون هديووه ول نعووه عووَّن بووذل الرسوواال السووابقة،
وجل ىل موسوى وعيسوى وغريمهوا مون األنبيواء أكمول ولوو مون بعوض الوجووه وا أنوزا علوى
فظ عن أ عن ما أوحى اهلل ع عز ع
ن
ن
صودِّقاً لن اموا
اب بن ِ
واحلا ِّق ُم ا
(وأانِوازلِناا لاِي ا الِ تا ا
حممد صلى اهلل عليه وسلم ،فهذا يبني له الدليل ،من مثل قوا اهلل تعاىل :ا
ن
ن
ن
ن
ن
ني ي اديِنه نمن الِ نتا ن
ويحم
وحم اعلا ِوي ُ ِم ن ِع ام نويت اوارا ُ
حم لا ُ ِوم ديونا ُ ِم اوأاِمتا ِم ُ
اب اوُم اهِيمناً اعلاِيه) ،وقوا اهلل تعاىل( :الِياو ِوام أا ِك ام ِل ُ
بوا ِ ا ا
ا
ن
الم نديناً) وال ماا ما ال يقبل الزيادة.
لا ُ ُم ِاأل ِس ا
وخار اج من امللة ،بت ذيبه خلا اهلل عز وجل وكوالم نبيوه صولى اهلل عليوه
وو ِّ
ا اح له اك افار ا
فإن أصعر بعد أن عُِّرف الدليل ُ
وسلم.
وهذا الناقض يشمل من اعتقد أن غري هودي النويب صولى اهلل عليوه وسولم أكمول مون هديوه علوى جهوة العمووم ،كموا
يشمل من اعتقد أن غري هدي النيب يف مس لة من املسائل أو حاا مون األحوواا أكمول مون هديوه ،كمون اعتقود أن
هودي الغوورب ال وافر يف مسو لة أكمول ووا جوواء بوه الرسوووا صولى اهلل عليووه وسوولم ،أو اعتقود أن مووا ينتهو ليووه عقلووه
وهواه يف أمر من األمور أكمل ا اده يف هدي النيب صلى اهلل عليه وسلم.
أيضا يف بقية هوذا النواقض :أو حكـم غيـرأ أح ـن مـن حكمـه ،فمون اعتقود أن حت ويم قوانون مون القووانني
وكذل
ً
الواووعية ،أو ملوة موون امللوول املنسوووخة أحسوون موون حت وويم شوورع اهلل وسوونة نبيووه صوولى اهلل عليووه وسوولم؛ فقوود خوورج موون

امللة ،ومن اعتقد أن ح م القانون يف مس لة من املسائل كمسائل احلدود والقطوع والورجم وغريهوا أكمول مون ح وم
اهلل ورسوله فقد كفر.
وتفضيل غري ح م اهلل على ح م اهلل ي ون على ةالث حاال :


األولى :أن يعتقد أن غري ح م اهلل أكمل من ح مه على العموم.



الثانية :أن يعتقد أن غري ح م اهلل يف مس لة معينة أكمل من ح مه.



الثالثــة :أن يعتقوود أن ح ووم اهلل أكموول موون ح ووم غووريه يف كوول مس و لة ،ول وون لوويس يف كوول العصووور ،بوول يف
بعض العصور ي ون ح م غري اهلل أكمل من ح مه سواء يف مس لة معينة أو يف مجيع الشريعة.

وهذه احلاال الثالث كلها من ال فر األكا امل رج من امللة الناقض لعر التوحيد ،و إلا ه ألووان لل فو نر ،وكلهوا
ترجووع ىل نسووبة الوونقب يف شوورع اهلل وح مووه :مووا الوونقب يف بعووض التش وريعا  ،و مووا اهمووود يف بعووض األزمووان،
وعدم املناسبة للعصر احلديث ،وك ن اهلل جل وعال جهل العصر احلديث أو عزب عن علمه منه مثقواا كرة ،تعواىل
كبريا.
اهلل عما يقوا الظاملون ًّ
علوا ً
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وموون ص ووور تفضوويل غووري ح ووم اهلل علووى ح مووه :مووا يعتقووده بعووض موون زا قلبووه وعميووحم بص وريته ،أن تش وريعا
القووانون الفرنسو يف نظووام العموول والع عمواا احمل وووم بووه يف بووالد احلوورمني ،أكموول موون شوورع اهلل عووز وجوول ،أل ووا حتفووظ
وريا ًّ
وحقوا وكمواالً وعودالً ،ملوا خوال منوه شورع
حقوق العامل ،وحتميه من ظلم أرباب العمل وحنو كلو  ،وا لوو كوان خ ً
اهلل عز وجل ،و إلا هو زبالة أف ار الصليبيني ،فعجبًا ملن يقدمها على شرع اهلل العزيز احل يم!

وم وون ص ووور تفض وويل غ ووري ح ووم اهلل عل ووى ح م ووه ،م وون يعل ووم أن ح ووم اهلل يف احل ووام املرت وودين وج وووب مناب ووذهتم
بالسوويف عنوود القوودرة ،وقتوواهلم ح و ي ووون الوودين كلووه هلل ،ل يعتقوود أ عن غووري القتوواا الووذي هووو ح ووم اهلل أنفووع موون
القتاا ،وأ عن القتاا فيه مفاسد أرجح من مصلحته ،مع علمه أ عن ح م اهلل هو القتاا.
واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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الناقض الخامس :من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول صلى اهلل
عليه وسلم

وهووذا موون ن وواقض اإلسووالم المووع عليهووا ،ف وول موون أبغووض الوودين الووذي بُعووث بووه حمموود صوولى اهلل عليووه وسوولم ،أو
أبغض ح ًما من أح امه ،أو شريعةً من شرائعه ،فقد خرج من امللة ،وخلع ربقة اإلسالم من عنقه.
وهووذا النوواقض كالووذي قبلووه يُنوواقض شووهادة أن ال لووه ال اهلل ،كمووا ينوواقض شووهادة أن حممو ًودا رسوووا اهلل ،لتضوومنه
الطعن يف اهلل عز وجل وتشريعه ،ويف النيب صلى اهلل عليه وسلم وكماا رسالته وهديه وسنته ،أو يف أمانته وتبليغه.
ودليوول كفوور موون أبغووض شوويئا ووا جوواء بووه الرسوووا صوولى اهلل عليووه وسوولم قولووه عووز وجوول :ع ن
ين اك افو ُوروا فاوتاو ِعسواً اهلوُ ِوم
ً
ا
(والووذ ا
ن
ط أ ِاع اما اهلُ ِم) ،فعلل الوتعس واوالا األعمواا و حباطهوا للوذين
احبا ا
اوأ ا
اا عل أ ِاع اما اهلُ ِم ا اكل ا بنانو ُعه ِم اك نرُهوا اما أانِوازاا اللعهُ فا ِ
كفروا ب ع م كرهوا ما أنزا اهلل عز وجل.
وال وون أن اتمووع بغووض شو ء موون ديوون اهلل عووز وجوول مووع حمبووة اهلل ،بوول املووممن بوواهلل عووز وجوول حيبووه وحيووب أوامووره،
واملنوافق ال حيووب اهلل وال حيوب أوامووره ،كمووا أن املوممن كا علووم كموواا الودين واشووتماله علوى املصوا العاجلووة واآلجلووة
يستحيل أن يبغض شيئًا منها ،وكيف يبغض شيئًا يعلم أنه هو اخلري واملصلحة له يف عاجله وآجله؟
ومن األدلة على كفر من أبغوض شويئًا وا جواء بوه الرسووا صولى اهلل عليوه وسولم قولوه تعواىل( :فاوال اواربوِّ ا ال يوُ ِمنمنُوو ان
ن
ح ع ُحي ِّ م ا ن
ن
حم اويُ اسلِّ ُموا تا ِسلنيماً).
يما اش اجار بواِيوناو ُه ِم لُع ال انا ُدوا نيف أانِو ُفس نه ِم احارجاً عا قا ا
ضِي ا
وك ف ا
ا ا ُ
فاشرتط لحم ان ةالةة أشياء:


حت يم الرسوا صلى اهلل عليه وسلم يف النزاع.



التسليم حل مه صلى اهلل عليه وسلم وعدم منازعته.
عدم وجود احلرج يف األنفس ا يقض النيب صلى اهلل عليوه وسولم ،فمون وجود يف نفسوه أدٍ حورج مون احل وم
وليما كوامالً بقلبوه وجوارحوه ،ف يوف مبون زاد موا يف
الشرع فلويس مبوممن حو يوزوا احلورج مون نفسوه ويسولم تس ً
نفسه عن احلرج ووصل ىل البغض حل م اهلل والعياك باهلل؟!
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واووب االنتبوواه ىل مواووع موون موااووع الزلوول يف هووذا البوواب ،وهووو عوودم التفريووق بووني الووبغض املقصووود يف اآليووة وهووذه
النصوووص ،وهووو أن يووبغض كا ح ووم اهلل عووز وجوول ،وبووني الووبغض الطبع و للمشووقة املصوواحبة لووبعض األح ووام،
فهناك فرق بني من يبغض ح م القتاا يف سوبيل اهلل ،ومون ي وره القتواا مون حيوث هوو مشوقة علوى الونفس وركووب
أهوواا عظيم وة وةوواطرة بووالنفس ،وقوود وجوود ُ موون يغلووط فووي لط بووني امل ورأة الوويت تووبغض مشووروعية تعوودد الزوجووا ،
وت ره هذا احل م الشرع  ،وبني اليت تبغض أن يتزوج زوجها عليها امرأ ًة أُخور وا هوو مقتضوى الغورية الفطريوة الويت
مل ختل منها أمها املممنني راوان اهلل عليهن.
ن
ع
واا اوُهو اوو ُكو ِوره لا ُ و ِوم).
وب اعلاو ِوي ُ ُم الِ نقتاو ُ
ودليوول هووذا التفريووق الووذي ككرنوواه ،أ عن اهلل ع وعز وجو عول قوواا يف كتابووه العزيووزُ ( :كتو ا
واحلا ِّق اون عن فا نريقواً نم اون
اخار اج ا اربُّ ا نم ِن بواِيتن ا بن ِ
واخلطاب للمممنني ف ةبحم كره املممنني للقتاا ،وقاا عز وجل ( :اك اما أ ِ
نن
وني اك اعإلواوا يُ اسوواقُو ان ن اىل الِ امو ِوو ن اوُهو ِوم يواِنظوُ ُورو ان) .فو خا عوونهم أ ع ووم
ني لا ا ووا نرُهو ان ا ُاا نادلُوناو ا نيف ِ
احلاو ِّوق بوا ِعو اود امووا تاوبا و ع ا
الِ ُمو ِوممن ا
كوارهون لل وروج ُاوادلون فيوه بعود تبينوه وعلمهوم أنعوه احلوق ،أي أنوه ح وم اهلل سوبحانه ،وشوبه عوز وجول حواهلم مبوون
يُساق ىل املو وهو ينظر.
كرهوا لونفس احل وم املشوروع ،و عإلوا هوو كوره لألموور الشواقة
كفرا ،ألنعه ليس ً
ومل ي ن ال ره يف هذه احلالة وهذه احلالة ً
وورا م روهوةً للوونفس ول و عن عاقبتهووا
علووى الوونفس الوويت تضوومنها احل ووم ،وموون املعلوووم أ عن األح ووام الشوورعية تتضوومن أمو ً
كافرا.
أمرا م ً
روها للنفس ل مل ينقلب كرهه له حمبةً ي ون ً
اخلري كله ،فال يُقاا عن من علم حب م شرع يتضمن ً
بل كل من كره مشقة نفسوه الويت يف احل وم وسولم موع كلو هلل عوز وجول ،وصوا علوى موا ي وره ألمور اهلل عوز وجول،
فهو مممن من الصاحلني املطيعني هلل.
وم وون ت وورك احل ووم ال ووذي يتض وومن م ووا ت ره ووه نفس وه ،أل عن نفس ووه ت ووره املش ووقة املص وواحبة ل ووه ،أو التن ووازا ع وون هواه ووا
املعووارض لووه ،دون أن يووبغض ح ووم اهلل عووز وجوول ،فلووم يووبغض مشووروعية اههوواد ،ومل ي ووره أموور اهلل بووه ،و عإلووا أبغووض
القتاا ملا فيه من املشقة ،فهوذا عواص هلل عوز وجول بفعلوه ،فاسوق برتكوه اههواد ،ول نوه مسولم مون املسولمني ال خيورج
من امللة.
واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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الناقض ال ادس :االستهزاء بالدين
احلموود هلل رب العوواملني ،والصووالة والسووالم علووى مووام املرسوولني ،وعلووى آلووه وصووحبه والتووابعني هلووم بإحسووان ىل يوووم
الدين ،أ عما بعد:
فقد ككور اهلل عوز وجول مون صوفة ال عفوار اسوتهزاءهم بودين اهلل عوز وجول ورسوله وآياتوه ،وح وى عونهم كلو يف غوري
ن عن
نن
(وام ووا نوُِرنس وول الِ ُم ِر اس وولن ا نع
ين اك اف و ُوروا
مواووع م وون كتاب ووه ،فح ووى اس ووتهزاءهم ب يات ووه :ا
ين اوُااوواد ُا ال ووذ ا
ين اوُمِن ووذر ا
ني ال ُمبا ِّش و نر ا
ُ
ن
ن ن ن
ضووا بن نوه ِ ع
ن
(ويِوول لن ُ ِّول أافعوواك أاةنويم ا يا ِسو اوم ُع آياوا ن اللعو نوه توُِتولاووى
بنالِبااط نول ليُ ِدح ُ
احلاو عق اواختاو ُذوا آيواوايت اواموا أُنِووذ ُروا ُهو ُوزواً) ،وقواا :ا
علايو نوه لُع ي ن
صو ُّور ُم ِسووتا نِااً اك و ا ِن املِ يا ِسو اوم ِع اها فاوبا ِّشو ِورهُ بن اع و اذاب أالنوويم ا اونكاا اعلنو اوم نمو ِون آيااتنناووا اش وِيئاً عاختاو اذ اها ُهو ُوزواً أُولائن و ا اهلوُ ِوم
اِ ُ
عو اذاب م نهووني) ،وككوور اسووتهزاءهم بنبيووه صوولى اهلل عليووه وسوولم( :ونكاا ر ا ع ن
ين اك افو ُوروا ن ِن يواتع ن و ُذونا ا نعال ُهو ُوزواً أ ااهو اذا
ا
ُ
ا ا
آك الووذ ا
ن
ن
عن
وث اللعووهُ ار ُسوووالً) ،وبووني أ عن اسووتهزاء
(ونكاا ارأ ِاو اك ن ِن يواتع ن و ُذونا ا نعال ُهو ُوزواً أ ااه و اذا العووذي بوا اعو ا
الووذي ياو ِذ ُك ُر آهلواوتا ُ ِم) ،وقوواا :ا
ال فعار كان جبميع الرسل وليس مبحمد صلى اهلل عليه وسلم وحده فقواا :ن
واق
ب بنُر ُسول نم ِون قاوِبلنو ا فا اح ا
اسوتُو ِه نز ا
(ولااقود ِ
ا
ن
ن عن
ن
نن
ن ن
ن
وني ا اواموا يوا ِتني نه ِم نم ِون نانويب نعال اكوانُوا
(واك ِم أ ِار اس ِلناا م ِن نانويب نيف ِاألاعول ا
بالذ ا
ين اس ُروا مِنو ُه ِم اما اكانُوا به يا ِستاو ِهزئُو ان) ،وقاا :ا
ن
ن ن
ن
نن
ني ا اواما ياِتني نه ِم نم ِن ار ُسوا نعال اكانُوا بننه يا ِستاو ِه نزئُو ان).
(ولااق ِد أ ِار اس ِلناا م ِن قاوِبل ا نيف شيا نع ِاألاعول ا
به يا ِستاو ِه نزئُو ان) ،وقاا :ا
واآليووا والنصوووص يف كلو أكثوور موون أن حتصوور ،فووإ عن االسووتهزاء كفوور مغلووظ وقووع فيووه أكثوور األ عولووني ،ف ووان كفوورهم
بالرد والت ذيب ،أو باإلباء واالست بار واالمتناع ،وأاوافوا ليوه االسوتهزاء بالرسول والرسواال  ،وككور اهلل كلو عون
مجيع األمم ال افرة.
وع و عد اإلمووام حمموود بوون عبوود الوهوواب رمحووه اهلل تعوواىل هووذا النوواقض سووادس الن وواقض الوويت مجعه ووا يف رسووالة ن وواقض
اإلسالم ،وهو من أعظم النواقض وأغلظها وأكثرها حما عدةً هلل ورسوله.
وهووذه الصووفة موون صووفا ال عفووار (االسووتهزاء) هو أكثوور مووا يرتو ُّود بووه املرتوودُّون موون املنتسووبني ىل اإلسووالم يف القوودم
واحلديث ،وقود حفوظ الورواة قصوة مون قصوب االسوتهزاء وقعوحم زمون النويب صولى اهلل عليوه وسولم ،فو خرج ابون جريور
وغووريه بإسووناد جيوود عوون عبوود اهلل بوون عموور را و اهلل عنووه :قوواا رجوول يف غووزوة تبوووك يف جملووس :مووا رأينووا مثوول قرائنووا
همالء أرغب بطونوا وال أكوذب ألسونة وال أجود عنود اللقواء فقواا رجول يف اللوس :كوذبحم ول نو منوافق ،ألخوان
رسوووا اهلل صوولى اهلل عليووه وسوولم؛ فبلو كلو النوويب صوولى اهلل عليووه وسوولم ونووزا القوورآن ،قوواا عبوود اهلل بوون عموور :ف نووا
رأيتووه متعلقووا حبقووب ناقووة رسوووا اهلل صوولى اهلل عليووه وسوولم تن بووه احلجووارة وهووو يقوووا :يووا رسوووا اهلل إلووا كنووا وووض
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ونلعووبو ورسوووا اهلل صوولى اهلل عليووه وسوولم يقوووا( :أابناللعو نوه اوآيااتون نوه اوار ُسوولننه ُكِنووتُ ِم تا ِسوتاو ِه نزئُو ان ال تاو ِعتاو نوذ ُروا قاو ِد اك افو ِورُِ بوا ِعو اود
ن اانن ُ ِم).
ن
نن
ن
ن
ونزلووحم يف كل و هووذه اآليووا  :اِ
اس وتاو ِه نزئُوا ن عن اللعووها
وورة توُنابِّوئُو ُه ِم مبواوا نيف قُولُوووهب ِم قُو نول ِ
(حي و اذ ُر الِ ُمناوواف ُقو ان أا ِن توُنا وعزاا اعلاو ِويه ِم ُسو ا
ن
وب قُو ِول أابناللعو نوه اوآيااتون نوه اوار ُس وولننه ُكِنووتُ ِم تا ِس وتاو ِه نزئُو ان ا ال
ُةِ ورنج امووا اِحت و اذ ُرو ان ا اولاووئ ِن اس و الِتاو ُه ِم لاياو ُق وولُ عن نعإلواوا ُكنعووا ا ُو ُ
ووض اونواِل اعو ُ
ن
ن
ن
ن ن
ن
ني).
تاو ِعتاذ ُروا قا ِد اك اف ِرُِ بوا ِع اد ن اان ُ ِم ن ِن نوا ِع ُ
ب طاائ افةا بنانو ُعه ِم اكانُوا ُِجم نرم ا
ف اع ِن طاائ افة مِن ُ ِم نوُ اع ِّذ ِ
وقد كان أولئ النفر من املنافقني مممنني قبل كل  ،كما قاا اهلل عز وجل :قد كفور بعود وان م ،وكوانوا موممنني
وظاهرا كما قعرر وبني شيخ اإلسالم ابن تيمية ،ول ن كان هلم ان اعيف محلهم على االستهزاء.
باطنًا
ً
ويف القص ووة أ عن مرت ووب ال ف وور ال يش وورتط ل ف ووره أن يعل ووم أ عن فعل ووه كف وور ،و عإل ووا يش وورتط أن يعل ووم ب ووالتحرم ،فه وومالء
املستهزئون مل يعلموا أ عن هذا كفر ،بل ظنُّوا أنعه كنوب مون مجلوة الوذنوب ال خيورج مون اإل وان ،ومل يقبول اهلل عوز وجول
منهم كل العذر.
وفيهووا أن املشووارك يف ال فوور والرااو بووه والووالس قائلووه علووى وجووه يتضوومن اإلقورار ،كلهووم ك عفووار ،فقوود ح ووم اهلل يف
اآليووة ب فوور أولئ و النفوور اهلوووس مجوويعنهم ومل يسووتثن موونهم أحو ًودا ،مووع أن املووت لم أحوودهم والبقيووة يسووتمعون ،وأمووا
الطائفة اليت يعفو اهلل عنها ،فقيل هوو رجول أن ور علويهم بعوض حوديثهم ،وقيول بول املوراد طائفوة مونهم تتووب ويعفوو
اهلل عنها ،وطائفة تبقى على كفرها وتُنافق فه اليت تُع عذب.
وفيها أن من ارت ب ال فر حبط عمله وخرج من امللة ولو كان رجالً صاحلًا ،ولو كان له مون األعمواا العظيموة موا

لوويس آلحوواد املسوولمني ،فهوومالء ككوورهم اهلل عووز وجوول باإل ووان ،وقوود خرج ووا يف غووزوة العسوورة الوويت كانووحم موون أعظووم
امتحووان اهلل عووز وجوول لعبوواده ،وقعوود عنهووا املنووافقون والثالةووة امل لعفووون ،وزعكووى اهلل عوعز وجو عول أهوول تلو الغووزوة( :لااقو ِد
اج نرين و ِاألانِ ن ع ن
ن
اع نة الِعُ ِسارةن) واههاد أعظم األعماا ،فقود قواا اهلل عوز
ين اتوعباوعُوهُ نيف اس ا
اب اللعهُ اعلاى النن ِّ
عيب اوالِ ُم اه ا ا ا
تا ا
صار الذ ا
ن ن ن
اهو اد نيف اسوبن نيل اللع نوه ال يا ِسوتاو ُوو ان
اج او نع ام اارةا الِ ام ِس نج ند ِ
اج اع ِلتُ ِم نس اقاياةا ِ
احلا ِّ
احلاارنام اك ام ِن اآم ان بناللعه اوالِياو ِوم ِاآلخ نر او اج ا
وجل( :أ ا
نعِن اد اللع نه) فإكا مل ي ن ا م قبل ارتدادهم ،وجهادهم يف غزوة العسرة مانعني هلم من ال فور ،ف يوف مبون لويس لوه
الع سوقاية احلوواج وعمووارة املسووجد احلورام ،ولوويس يفعوول كلو مون مالووه وال بيووده ،ويتبعووه ألووان املو ِّون واألك ؟ عوون غووري
سالم سبق كل  ،وال خالص دفع ليه ،بل هو البطر ورئاء الناس والصد عن سبيل اهلل.

ف صحاب األعماا العظيمة ،من العلماء والاهدين والدعاة واملنفقني ال ي منون ال فور وال يعصومهم موا قودموه مون
ُ
منثورا.
هباء
اهلل
اعله
بل
،
كفري
أعماا عظيمة كا خرجوا من امللة بقوا أو عمل أو اعتقاد
ً ً
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عن
ع
ين اآمنُووا ال تاوتع ن و ُذوا
وأدلووة كفوور املسووتهزئني كثوورية يف ال توواب والسوونة منهووا مووا تقودعم ،ومنهووا قولووه تعوواىل( :يواوا أايوُّ اهووا الووذ ا
الع نذين عاخت ُذوا ندين ُ م هزواً ولاعنباً نمن الع نذين أُوتوا الِ نتاب نمن قاوبلن ُ م والِ ُ ف ن
نن
ني ا اون اكا
ا ا
عار أ ِاوليااءا اواتوع ُقوا اللعها ن ِن ُكِنوتُ ِم ُم ِوممن ا
ا ا ُ ا ا ِ ِ ِا ا
ا ِ ُُ ا
ن
ن ن
نااديوتم ن اىل ال ع ن
ين
وها ُه ُزواً اولاعبواً اكلو ا بنو انو ُعه ِم قاو ِووم ال يوا ِعقلُوو ان) ،وقولوه عوز وجول( :قُ ِول اه ِول نوُنابِّوئُ ُ ِم بن ِاأل ِ
صالة عاختا ُذ ا
ا ُِ ِ
اخ اسو نر ا
ن عن
أاعماالً ا الع نذين ا عل سوعيوهم نيف ِ ن
ن
ين اك اف ُوروا بن يوا ن ارِّهبن ِوم
احلاياواة ال ُّودنِوياا اوُه ِوم اِحي اسوبُو ان أانو ُعه ِوم ُِحيسونُو ان ُ
ا ا ا ُِ ُ ِ
ِا
صوِنعاً ا أُولائو ا الوذ ا
ن
ن
ن ن
ن نن
عم نمباا اك اف ُروا او عاختاو ُذوا آيا نوايت اوُر ُسولن ُه ُوزواً)،
اول اقائه فا احبنطا ِ
يم اهلُ ِم يوا ِوام الِقيا اامة اوِزناً ا اكل ا اجازا ُ ُه ِم اج اهن ُ
حم أ ِاع اما ُهلُ ِم فاال نُق ُ
عن
ن
ني) ىل قولوه ( :اكلن ُ ِوم
اسوتا ِ باو ِرُِ اوُكِنوتُ ِم قاو ِومواً ُِجمو نرم ا
ين اك اف ُوروا أافاولا ِوم تا ُ ِون آيا نوايت توُِتولاوى اعلا ِوي ُ ِم فا ِ
وقاا عز وجول :ا
(وأاعموا الوذ ا
احلايااةُ ُّ
الدنِوياا فاالِياو ِوام ال ُخيِار ُجو ان نمِنو اها اوال ُه ِم يُ ِستاو ِعتابُو ان).
بنانع ُ ُم عاختا ِذ ُِ آياا ن اللع نه ُه ُزواً او اغعرتِ ُ ُم ِ
واالستهزاء ي ون صرحيًا مبيونًا ،وهذا كفر يف الظاهر والباطنُ ،حي م فيه ب فر من قاله دون اسوتتابة ،وي وون بلحون
واهرا بوول يُسووتحلف علووى قصووده ن ُرفووع ىل
القوووا الووذي حيتموول أكثوور موون معو ًوَّن ،في فوور صوواحبه باطنًووا وال ي فوور ظو ً
قوواض حي ووم بالشوورع ،ومعووَّن كفووره باطنًووا أنوعوا حن ووم بإسووالمه ملووا ظهوور لنووا ،و ن كووان قصوود االسووتهزاء فهووو كووافر يف
حقيقته.
وحلن القوا قد ي ون ب الم حيتمول االسوتهزاء وغوري االسوتهزاء ،أو ب والم وااوح يف االسوتهزاء ول نوه ال يواوح موا
اسووتهزأ بووه ،فيحتموول االسووتهزاء بوواهلل ورس ووله وآيات وه وحيتموول االسووتهزاء بغووري كل و  ،أو ب ووالم وااووح يف االسووتهزاء
بشو ب ول وون حيتموول االسووتهزاء بش صووه واالسووتهزاء بالوودين ،وأكثوور اسووتهزاء املنووافقني زموون النوويب صوولى اهلل عليووه
وسوولم كووان موون حلوون القوووا وكووان النوويب صوولى اهلل عليووه وسوولم يعوورفهم بووه ول وون احلوودود واألح ووام ال تنوعزا الع علوى
نن
اه ِم
ويم ُ
(ولاو ِوو نا اش وواءُ األ ااريِوناووا اك ُه ِم فاولا اع و اورفِوتاو ُه ِم بس و ا
األم ووور البين ووة ال وويت ُحي وويط هب ووا الش ووهود وتثب ووحم يف الواق ووع ،ق وواا تع وواىل :ا
عه ِم نيف احلِ نن الِ اق ِونا).
اولاتاو ِع نرفاونو ُ
وموون اخلط و يف احل ووم علووى املسووتهزئني أن ُحي ووم ب ف و نر املسووتهزب ب هوول الوودين ورجالووه موون علم واء أو جماهوودين أو
متصدِّقني دون التفريق بني أمرين:
األول :االسووتهزاء بالوودين ،أو برجوول موون أهوول الوودين ألجوول الوودين ،كموون يسووتهزب بالعلموواء أل ع ووم علموواءُ الشوريعة،
َّ
ومن يسوتهزب بوذا العلوم الشورع الوذي حيملوه العلمواء ،أو مون يسوتهزب بالاهودين أل ع وم جماهودون ،أو يسوتهزب
بووذا اههوواد يف سووبيل اهلل ،أو موون يسووتهزب بعموووم علموواء اإلسووالم دون اسووتثناء ،أو بعموووم الاهوودين وجبهووا
اههاد دون استثناء ،ا يتعني فيه أن املستهزأا به هو الدين.
ُ
والثــاني :االسووتهزاء برجوول موون أهوول الوودين موون جهووة غووري دينووه ،كموون اسووتهزأ بعووامل أو جماهوود يف أموور موون صوورته أو
كالمه أو حنو كل من العادا اليت ليسحم من الدين ،أو استهزأ بعامل ير أنعه ليس عاملا يف احلقيقوة ،أو أنعوه عوامل
ً
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سوء من الذين ح عذر اهلل منهم يف كتابه ،أو استهزأ مبجاهد ير أنعه ليس مبجاهد يف احلقيقوة ،أو أ عن جهواده باطول،
اجعا ىل الدين.
فهذا و ن كان يقع يف ل عظيم يف بعض الصور الع أنعه ال ي فر ح ي ون استهزا ه ر ً
وموون أمثلووة كلو  :موون اسووتهزأ بوواللحى ومساهووا م ووانس ،فهووو كووافر دون توقووف ،أمووا موون اسووتهزأ بلحيو نوة رجوول معووني،
صوة ال بعمووم اللحوى أو بواحل م الشورع يف عفواء اللحيوة ،فهوذا ال ي فور و ن كوان
وكان استهزا ه بصوورة حليتوه خا ع
قد يفسق أو ي ل حبسب حاله.
فووال اوووز التسوورع بووالت فري لوورد مسوواع االسووتهزاء دون االستفصوواا والنظوور يف هووذا االسووتهزاء ىل أي ش و ء يعووود؟
وب ي أي ش ء عُلِّق؟ واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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الناقض ال ابع :ال حر
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني ،أما بعد:
ن
ن
ن
ن
ني اك افو ُوروا
ني اعلاووى ُم ِلو ُسولاِي اما ان اوامووا اك افو اور ُسولاِي اما ُن اولا و عن ال عشويااط ا
(واتوعباوعُووا امووا تاوِتولُووا ال عشوويااط ُ
فقوود قوواا اهلل عووز وجوول :ا
نن
الس ِحر وما أُنِ نزاا اعلاى الِملا ا ِ ن ن ن
ِّ
احد اح ع يوا ُقوال نعإلاوا اِحن ُون فنِتوناوة
ني ببااب ال اه ُارو ا اوام ُارو ا اواما يوُ اعلِّ امان م ِن أ ا
عاس ِّ ا ا ا
ا
يوُ اعل ُمو ان الن ا
فاال تا ِ ُف ِر) واآلية ظاهرة يف ت فري الساحر للفاء الدالة على التعقيب ،فقوهلم :فال ت فر يعين فوال توتعلم فت فور ،أو
فال تعمل بالسحر فت فر.
وقوود ككوور الشوويخ حمموود بوون عبوود الوهوواب يف رسووالة النوواقض هووذا النوواقض سووابع النوواقض الوويت ختوورج العبوود موون امللووة،
واستدا عليه هبذه اآلية.
كافرا على اإلطالق أم ح ع ي ون يف سحره موا خيرجوه
وقد وقع اختالف بني أهل العلم يف كفر الساحر هل ي ون ً
من امللة من استغاةة بالشياطني ودعاء هلا ولل واكب وحنو كل ؟
ف ووذهب اهم وواهري ىل كف وور الس وواحر مطل ًق ووا أخ و ًذا بظ وواهر اآلي ووة ،وكه ووب الش ووافع ىل التفص وويل امل ووذكور ،ورأ أن
الساحر ال ي فر ب ل حاا ،بل يستفصل ويُس ا عن سحره فإن كان فيه كفر ح م ب فره و ال فال.
واألرجح واهلل أعلم أن يُقاا:
ن للسحر حقيقة شرعية ،وحقيقة لغوية ،فاحلقيقة اللغوية كما قاا أهل العلوم شواملة ل ول موا خفو ولطُوف سوببه،
فتشمل سوحر البيوان ،وتشومل أنوواع احليول واخلودع الويت تو يت بو مور مسوتغربة عنود مون مل يعرفهوا علوى التفصويل ،و ن
كانووحم راجع وةً ىل الطبيعووة وخصائصووها وتفوواعال امل وواد ال يميائيووة أو اخل وواص الفيزيائيووة لألشووياء ،وهووذا كلووه موون
املباح ما مل يُستعمل يف حمرم وتشمل السحر املعروف وغريه.
وأمووا احلقيقووة الشوورعية فإ ع ووا ةتصووة بالسووحر الووذي ككووره اهلل يف اآليووة امل و خوك عوون الشووياطني وهووو سووحر قووائم علووى
الشوورك معتموود عليووه ،ال يووتم ال باالسووتغاةة بوواهن والشووياطني ،واالسووتهزاء بالوودين وسووب رب العوواملني ،وهووذا أموور
كاملسلعم عند العارفني به.
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وحرا باحلقيقووة الشوورعية موون سووحر السووحرة الووذي يُعوورف ب ماراتووه موون الطالسووم املعهووودة عوون السووحرة،
فمووا كووان سو ً
والعقد اليت يُنفث فيها ،واآلةار اليت يُعرف أ ا ت ون عن هذا السحر كالتفريق بني املرء وزوجه وهوو الصورف ،وكوذا
العطف ا ي ون بال أسباب ظاهرة ،ويثبحم كونه نا ًا عن سحر كل الساحر ،وحنو هوذه األموارا  ،فهو ظواهرة
يثبحم هبا السحر كما تثبحم األح ام بالبينا املعروفة ،ما كان من هذا الباب فهو كفر ةرج من امللة.

وأمووا مووا نُظوور فيووه ُفوجوود أنوعوه راجووع ىل أمووور موون السوونن ال ونيووة واخلصووائب الطبيعيووة الوويت يعرفهووا أهوول كوول شو ن يف
سحرا لبعد أكهان كثري من النواس عون دراك كنههوا ،وكوبعض احليول املعروفوة
ش م ،كامل رتعا احلديثة اليت ظُنعحم ً
ةريا خارقًوا للعوادة يف وهوم مون اهلهوا وحنوو كلو  ،فهوذا مبواح لويس فيوه ال اسوتعماا موا خلوق
من خلط مواد تمةر ت ً
اهلل على وجه ال حمذور فيه ما مل يُتو عسل هبا ىل حمعرم.
وهبذا القوا اتمع قوا الشافع مع قوا اهمهور ،فالشافع عمم اسم السحر واشورتط ةبوو فعول الشورك يف كول
واقعة من السحر حني رأ أن السحر ي ون بشرك وبودون شورك ،فورأ أن ال ُحي وم ب فور السواحر حو يثبوحم أن
سحره من النوع الذي فيه الشرك.
كما أ عن اهمهور حني أطلقوا كفر الساحر مل يريدوا األنواع اليت ترجع ىل طبائع املواد ،وال يمياء الصوحيحة ،وحنوو
كل من األمور اليت ال يزها ال خفاء أسباهبا عن كثري من الناس.
وحنن نقوا :عن الساحر ُحي م بسوحره مبجورد ةبوو السوحر عنوه ،ونريود بالسوحر معنواه الشورع ع الوذي ال ي وون الع
ن
بالشرك ،فما علق الشافع احل م على ةبوته ،علمنا ةبوتاه فاستغنينا عن تعليق احل م به.
والنوع اآلخر الذي ككره الشافع وجعله دون ال فر وهو ما كان بغري األلفوا الشوركية ،فإنعوه مل يثبوحم وجووده و عإلوا
احتمل لوجود ما ال يُفهم من طالسم السحرة ،وتعليق احل م هبا ال يصوح عنود مون علوم أ ع وا و ن مل تُعلوم تفاصويل
معانيهووا ال ختلووو موون الشوورك حبوواا موون األحوواا ،علووى أ عن معرفووة مووا فيهووا اليوووم ليسووحم باملتعووذرة بوول يف كتووب السووحر
وريا فلوم يوجود شو ء مون طالمسهوم وكتابواهتم خيلوو مون
اليت توجد عندهم ما يواح معانيها ويبينهوا وقود نُظور فيهوا كث ً
الشرك ،ومثل هذا مع استفااته مبنزلة البينة اليت اشرتطها الشافع يف احل م ب فر الساحر.
ناقضووا مسووتقالًّ عوون غووريه موون النوواقض ،بوول هووو يف احلقيقووة عائوود ىل نوواقض أخوور
وعلووى هووذا فووال ي ووون السووحر ً
م فرة بذاهتا.
ومن األح ام الثابتة يف الساحر الذي ةبحم كفوره عنود الشوافع ومطل ًقوا عنود اهمهوور :اورب عنقوه بالسويف ،وقود
ةبحم من كالم جندب بن جنادة وعمر بن اخلطاب ومن فعل حفصوة بنوحم عمور بون اخلطواب راو اهلل عونهم قت ُول
الساحر ،ف ان يف كتاب عمر بن اخلطاب الوذي رواه جبالوة بون عبودة :اقتلووا كول سواحر وسواحرة ،قواا جبالوة فقتلنوا
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ةووالث س وواحر ،وقوود اختصوور الب وواري هووذا احلووديث فوورو بعضووه وأسوونده غووريه بتمامووه وهووو علووى ش وورطه ،وقوواا
جندب :حد الساحر اربه بالسيف ،وأمر حفصة بقتل جارية هلا سحرهتا.
وأما لبيد بن األعصم الذي سحر النيب صلى اهلل عليه وسلم ومل يقتله النيب ،فح مه ةتلف من وجوه:
األول :أن علة قتل الساحر ه الردة ،ولبيد يهودي مل يسلم أصالً فانتفحم العلة فيه من جهة السوحر وبقيوحم مون
جهوة العوودوان ،وهووذا حووق خواص للنوويب صوولى اهلل عليووه وسولم لووه سووقاطه ولووه املطالبوة بووه ،وانتقوواض عهووده بالعوودوان
إلا ي ون حيث ال يسقط صاحب احلق حقه أما ن أسقطه فال ألن احلق فيه حق خاص.
الثــاني :أن ةبووو السووحر عليووه مل ي وون ببينووة ،و إلووا كووان بووالوح  ،واألرجووح أن النوويب صوولى اهلل عليووه وسوولم مل ي وون
ي خذ يف األح ام القضائية بالوح بل كان ي خذ بالبينا .
الثالـث :أ عن تورك النوويب صولى اهلل عليووه وسولم لقتلووه متقودم علوى فعوول الصوحابة وأموور عمور بوون اخلطواب ،فيحتموول أن
حد الساحر إلا ُشرع بعد كل وأفعاا الصحابة دليل على آخر األمرين.
هذا واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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الناقض الثامن :دولي الكافرين ومظاهردهم على الم لمين
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني ،نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني ،أما بعد:
فإن من نواقض اإلسالم اليت كثر الوقوع فيها يف قدم العصوور وحوديثها :توو ال وافرين ومظواهرهتم علوى املسولمني،
ورك يف عبادتووه ،ومل ي وواا املووممنني ويعو ن
واد ال ووافرين فلوويس مبسوولم ،ك قيووام الوودين علووى
والعبوود كا و عحوود اهلل وتوورك الشو ا
ُ
ومعاداةن أعدائنه.
توحيد اهلل عز وجل وال فر مبا يُعبد من دونه ،ومواالة أولياء اهلل ُ
ن
عن
ن
ض ُوه ِم أ ِاولنياواءُ بوا ِعوض اوام ِون يواتاو اووعهلُ ِم نموِن ُ ِم
عص اوار أ ِاولياواءا بوا ِع ُ
ين اآمنُووا ال تاوتع و ُذوا الِياو ُه ا
وود اوالن ا
قاا اهلل عز وجل (ياا أايوُّ اهوا الوذ ا
عن
ن
ن
نن
ين نيف قُولُوووهبنن ِم امو اورض يُ اسووا نرعُو ان فن وي نه ِم يوا ُقولُووو ان ا ِ اشووى أا ِن
فانإنوعوهُ م وِنو ُه ِم ن عن اللعووها ال يوا ِهوودي الِ اقو ِووام الظعووالم ا
ني ا فاوتا و اور الووذ ا
نن
ن
تُ ن
صوويباوناا ادائونورة فاو اعسووى اللعووهُ أا ِن ياو ِنيت بنووالِ افِت نح أ ِاو أ ِاموور نمو ِون نعِنو نودهن فاويُ ِ ن
ووا
ني ا اويوا ُقو ُ
اسو ُّوروا نيف أانِو ُفس و نه ِم نواوادم ا
صوب ُحوا اعلاووى امووا أ ا
ا ا
ا
نن
ن عن
عن
ن
ن
ين).
ين أاقِ اس ُموا بناللعه اج ِه اد أاِاا ِم ننو ُعه ِم لا ام اع ُ ِم احبنطا ِ
حم أ ِاع اما ُهلُ ِم فا ِ
اصبا ُحوا اخاس نر ا
ين اآمنُوا أ ااه ُمالء الذ ا
الذ ا
وقد نزلحم هوذه اآليوا يف عبود اهلل بون أهلل بون سولوا ومواالتوه ألوليائوه مون اليهوود ،ومل يعورف أكثور الصوحابة نفاقوه
ن عن
ال يومئووذ ويف هووذا قوواا اهلل سووبحانه( :ويو ُقو ُ ع ن
ين أاقِ اسو ُوموا بناللعو نوه اج ِهو اود أاِ واوا نن ِم ننو ُعهو ِوم لا ام اع ُ و ِوم
اا
ين اآمنُووا أ ااهو ُومالء الووذ ا
ووا الووذ ا
ن
ين) ،وامل وواالة لل ووافرين ت ووون كفو ًورا بالقلووب وبالعموول وباالعتقوواد وال يشوورتط أن
احبنطاو ِ
وحم أ ِاع امووا ُهلُ ِم فا ِ
اصووبا ُحوا اخاس و نر ا
يقار وا مجيعهوا االعتقوواد ،بول مووذهب أهول السوونة أن اإل وان واخلوروج منووه ي وون بقوووا جمورد أو عموول جمورد أو اعتقوواد
جمرد.
ويف هذه اآلية خاصة نب صريح يف قوله( :يو ُقولُو ان ا ِ اشى أا ِن تُ ن
صويباوناا ادائناورة) فودافعهم لويس احملبوة لل فور وأهلوه ،بول
ا
وال الرغبة يف دنيا وماا ،و إلا هو اخلوف واتقاء الدوائر.
فووإن قيوول يع وور علووى االسووتدالا باآليووة أ ووم قووالوه كوواكبني يف كل و فووال يُلحووق هبووم موون يعتووذر بووذل وهووو صووادق
فاهواب من وجوه:

األول :أ م كانوا اختذوا أولياءهم من اليهود أوليواء يف اهاهليوة ،ومل ي ون لوذل سوبب ال خووف الودوائر ،وقلووهبم
مل تشبع من التوحيد وحسن الظن باهلل ما اعلها تستغين عن واليتها اهاهلية فهو علوى خوفهوا وهلعهوا ،ومقتضوى
هذا أ م صادقون يف قوهلم شى أن تصيبنا دائرة.
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الثاني :أ عن اهلل عز وجل مل يُ ِّذهبم يف هذا ومل يرده عليهم فهو دليل علوى صوحته ،موع وجوود غوريه مون النوواقض يف
نن
ن
قلوهبم كما قاا( :فاويُ ِ ن
ني).
اسُّروا نيف أانِو ُفس نه ِم ناادم ا
صب ُحوا اعلاى اما أ ا
الثالث :أن ال فر عإلا ُحي م به يف الدنيا على ما يُظهره الناس ال على ما يُسرونه ،واملممنون ح موا ب فورهم وقوحم
نن
ن عن
كلو كمووا يف اآليووة( :ويو ُقو ُ ع ن
ن
وحم أ ِاع امووا ُهلُ ِم
ين أاقِ اسو ُوموا بناللعووه اج ِهو اود أاِ واوا ِم ننو ُعهو ِوم لا ام اع ُ و ِوم احبنطاو ِ
اا
ين اآمنُووا أ ااهو ُومالء الووذ ا
ووا الووذ ا
ن
اسو نرين) ،فو ع
ودا علووى أ عن موا ظهوور موونهم وحووده موجوب مسووتقل للح ووم ب فوورهم ،والوذي ظهوور موونهم إلووا
فا ِ
اصوبا ُحوا اخ ا
هو املواالة العملية ،وال ن الشق عن قلوهبم ومعرفة أفعلوا كل عن حمبة لل فر وأهله أم ال؟
وحيحا ،وأ عن اخلط و مل ي وون يف اعتووذارهم بووه
وذرا شوورعيًّا صو ً
الرابــع :أن مقتضووى هووذا القوووا أ عن عووذر املنووافقني كووان عو ً
ع
وذرا
و إلا مبا يف قلوهبم ،مع أ عن اهلل سبحانه ككر عنهم هذا العذر بعينه على جهة الوذم وال ون أن يوذم موع كونوه ع ً

شرعيًّا.

وذرا شورعيًّا ول نوه معصوية ولويس كف ًورا ،فواهواب :أ ع وم ارت بووا كف ًورا بونب اآليوة،
فإن قيل :ال يلزم أن ي وون العوذر ع ً
فإن مل ي ن العذر شرعيًّا لزمهم ح م ال فر وال ةالث بني احلالني.
واآليووة موون أصوورح النصوووص يف ت فووري موون توووىل ال ووافرين بعملووه أو بقولووه و ن مل ي وون عوون حمبووة لوودينهم ،وال
اهواب عنها ال بتحريف ال لم عن موااعه و اللسان بال تاب ،كما يفعل كل اليوم من ال خالق هلم.

وون

والودائرة الويت كووانوا خيشوو ا قيوول هو الفقور ،وقيوول احلورب ،وكالمهووا يعتوذر بوه املرتوودون اليووم ،فإ عمووا أن يتوذرعوا خبوووف

واووادا
الفقوور وانقطوواع الوونفط والرواتووب كمووا قوواا كلو بعووض موون يلووبس ةيوواب العلووم وينطووق باسووم طواغيووحم اهزيوورة ُ
عنهم يف احلياة الدنيا ،و عما أن يتذرعوا باخلوف من العدو كالنظام العراق البعث السابق وحنووه ،وكالمهوا سوري مونهم
على سنة أسالفهم من املنافقني.
وللتووو صووور عديوودة وأن وواع ةتلفووة ،فمنهووا الوقوووف مووع ال ووافرين علووى املووممنني وأعظووم كل و مووا ي ووون يف احلوورب
والقتوواا ،وقوود قوواا اهلل عووز وجوول( :أا امل تاوور ن اىل العو نوذين نواوافاو ُقوا يو ُقولُووو ان ننإل ِخوووا ننم العو نوذين اك افووروا نموون أ ِاهو نول الِ نتاو ن
واب لاووئن ِن
ا ُ ا ُ ِ
ا
ا
ِ ا
ن ن
ن
ن
صو اورنع ُ ِم اواللعووهُ يا ِشو اوه ُد ننو ُعهو ِوم لا ا وواكبُو ان) ،فعوود اهلل
أِ
احووداً أابواوداً اون ِن قُوووت ِلتُ ِم لاناوِن ُ
ُخو نر ِجتُ ِم لانا ِ و ُور اج عن ام اع ُ و ِوم اوال نُطيو ُوع فووي ُ ِم أ ا
كفرا ومسوى مون فعلوه منوافقني ،ف يوف مبون خورج حقيقوة وسوار حتوحم لووائهم وقاتول
وعدهم إلخوا م ال فار بالنصرة ً
يف صفهم؟ هذا وهم كاكبون يف قوهلم ووعدهم فليس وعودهم هلوم بالنصورة ال كلموا شوهد اهلل ب وذهبا وال وجوود
ن
ن ن
ن
وه ِم لايُ و اوولُّ عن ِاأل ِادباو اوار لُع ال
هلووا يف الواقووع ،بوول (لاووئ ِن أ ِ
ص و ُر ُ
صو ُورونوا ُه ِم اولاووئ ِن نا ا
ُخ نر ُج ووا ال اخيُِر ُجووو ان ام اع ُهو ِوم اولاووئ ِن قُوتلُ ووا ال يواِن ُ
صو ُورو ان) ،ف يووف مبوون كووان صووادقًا بقولووه وفعلووه يف نصوورة ال ووافرين علووى املسوولمني ومظوواهرة أمري ووا علووى الشووعوب
يوُِن ا
املسلمة ،واهماعا الاهدة يف سبيل اهلل؟
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وودا كليًّوا ،فضوالً عون الزيوادة يف
ومن تووليهم التصوريح بإن وار عوداوهتم وبغضوهم ،وجحوود هوذا األصول الشورع جح ً
كل بإعالن احملبة واالتفاق واالحتاد ووحدة املصري والصداقة الدائمة واملودة اخلالصة.
وقوود ككوور الشوويخ حمموود بوون عبوود الوهوواب رمحووه اهلل تعوواىل هووذا النوواقض ةووامن الن وواقض يف رسووالته املشووهورة ،واقتصوور
على ككر املظاهرة وه أصل املودة وقطب رحاها الذي تدور أكثر صورها عليه ،والشيخ يف رسوالته كموا أسولفنا مل
يقصد ىل االستيعاب يف النواقض بل اقتصر على ما ت ثر احلاجة ليه والوقوع فيه يف وقته.
وصلى اهلل وسلم على عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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الناقض التاسع :من اعتقد أن أح ًدا ي عه الخروج عن شريعة
محمد صلى اهلل عليه وسلم
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسوله اهلل ،وعلى آله وصحبه ومن اهتد هبداه ،أما بعد:
فقد أكمل اهلل عز وجل لنا الدين وأ النعمة ،وكان الدين عنده اإلسالم فمن ابتغى غريه دينًوا مل يُقبول منوه وهوو يف
اآلخرة من اخلاسرين.
أحدا من البشور يسوعه أن خيورج عون شورع خوا النبيوني
ومن النواقض االعتقادية اليت ُخترج العبد من امللعة :اعتقاد أن ً
وسوويد األولووني واآلخ ورين ،س وواء ىل ش ور ن
يعة غووريه موون األنبيوواء موون الش ورائع املنسوووخة ،أو اتبوواع مووا واووعه البشوور موون
ً
القوانني أو أماله اهلو و بليس اللعني.
وقوود ككوور الشوويخ حمموود بوون عبوود الوهوواب هووذا النوواقض فقوواا” :النوواقض التاسووع :موون اعتقوود أن بعووض النوواس يسووعه
اخلووروج عوون ش وريعة حمموود صوولى اهلل عليووه وسوولم ،كمووا وسووع اخلضوور اخلووروج عوون ش وريعة موسووى عليووه السووالم ،فهووو
كافر“.
والذي يعتقد أن من الناس من يسعه اخلروج عن شريعة حممد صولى اهلل عليوه وسولم ،يلزموه ت وذيب النويب صولى اهلل
عليه وسلم يف عموم رسالته ،وت وذيب اهلل عوز وجول يف خواه بإرسواا حممود صولى اهلل عليوه وسولم ىل النواس كافعوة،
ن
األس ن
والم ندينواً فاولا ِون يوُ ِقبا اول
(وام ِن يواِبتا ن اغِيو اور ِ ِ
وجحود أوامر اهلل عز وجل باتباع الشريعة والدين كافعة ،قاا اهلل عز وجل :ا
نمِنه وهو نيف ِاآل نخرنة نمن ِ ن
ين).
اخلااس نر ا
ا ا
ُ اُا
ويدخل يف هذا الناقض ةالث مقاال كفرية مشهورة:
المقالــة األولــى :موون يعتقوود أنووه اوووز لليهووود والنصووار أو بعضووهم أن يبقووا علووى أديووا م بعوود بعثووة حمموود صوولى اهلل

حممدا صلى اهلل عليه وسلم ،وهذا القوا كفور صوريح ال مريوة فيوه ،وقود
عليه وسلم ،أو أ م ال ي فرون ن مل يتبعوا ً
قوواا أكوورم اخللووق صوولى اهلل عليووه وسوولم” :والووذي نفس و بيووده ال يسوومع هلل يهووودي وال نص وراين ل ال يوُوممن هلل الع
كان من أصحاب النعار“.
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وقد كان من اليهود والنصار من يعلنون وال ين رون ا م بنبوة حممد صلى اهلل عليوه وسولم وصوحة رسوالته ،وقود
ككوور كلو ابوون القوويم عوون بعووض علموواء أهوول ال توواب وأنووه قوواا :كوول منصووف منووا يعلووم نبوتووه ،ول وونهم ي ودععون أن
رسوالته خاصووة بووالعرب ،وهووذا ال ي فويهم وال خيوورجهم موون ال فوور ،بول ن كووان نبيًووا صووادقًا فقود أخووا بعموووم رسووالته
وب فر من مل يتبعه ،وأبواح دمواءهم وأموواهلم وأوجوب قتوا اهلم ،وتصوديقهم لوه بوبعض رسوالته مون جونس كفورهم الوذي
ض الِ نتاو ن
ح وواه اهلل عوونهم يف القوورآن (أافاوتُو ِمنمنُووو ان بنوباو ِع ن
واب اوتا ِ ُفو ُورو ان بنوباو ِعض) ،وال ش و أن ال فوور بووبعض ال توواب أو
ببعض نبوة النيب صولى اهلل عليوه وسولم ،أو بشو ء وا أخوا بوه كفور جبميوع ال توب والرسول ،ولوذل قواا اهلل تعواىل:
ن
ني) ومل يُبعث يف وقتهم رسوا غري نوح عليه السالم.
( اك عذبا ِ
حم قاو ِوُم نُوح الِ ُم ِر اسل ا
المقالــة الثانيــة :موون يعتقوود أن اخلووروج عوون بعووض أح ووام الشوريعة جووائز يف العصووور املتو خرة ،وأن موون اخلطو األخووذ

بال عشوريعة كلهووا بوول ال بوود مون أن يُضوواف ليهووا مووا ي ملهووا ،سوواء كووان مووا يريوودون ت ميول شوورع اهلل بووه موون املووذاهب
الف رية العصرية ،أو القوانني الواعية ال فرية.
وهووذا كفوور صوريح وابتغوواء لغووري ح ووم اهاهليووة (أافاح ِ ووم ِ ن ن ن
اح اسو ُون نمو اون اللعو نوه ُح ِ مواً لناقو ِووم يُوقننُووو ان)
اهااهليعووة يواِبوغُووو ان اوامو ِون أ ِ
ُ ا

والوونقب والباطوول ال يو يت موون قبوول كتوواب اهلل ودينووه وشوورعه ،بوول موون عقوووهلم القاصوورة الضووعيفة ،أمووا كتوواب اهلل فوو(ال
نن ن ن
ني ي ادي نه وال نمن خ ِل نف نه تاوِن نزيل نمن ح نيم ان
محيد).
ياِتيه الِبااط ُل م ِن بوا ِ ن ا ِ ا ِ ا
ِ ا

وموون هوومالء املرتوودين موون ُاووادلون اليوووم عوون القووانني الواووعية ،فيودععون أن نظووام العموول والعموواا الواووع الطوواغويت
و ن كووان مو خوكًا عوون الغوورب ال أنووه ال بوود منووه حلفووظ حقوووق العموواا ،وأن نظووام احمل مووة التجاريووة اووروري ألجوول
مسووتجدعا العصوور ،ويقوووا بعضووهم بلسووان حالووه ،وبعووض بلسووان مقالووه :ن األح ووام الشوورعية ال ت فو وال تف و
مبتطلبا العصر ومستجدعاته ،وهوذا كفور صوريح وت وذيب هلل عوز وجول القائول( :موا فاوعرطِناوا نيف الِ نتا ن
واب نم ِون اشو ِ ء)،
ا
والعجيووب أن اوورتب أصووحاب هووذا ال فوور علووى علوووم الش وريعة فيح مووون عليهووا بووالنف وخبلوهووا موون األح ووام يف
املستجدا  ،والنفو ال ي وون ال عون علوم ،وهومالء أجهول النواس بشورع اهلل ،وأبعودهم عون معرفوة األح وام وأدلتهوا
وقواعدها واستنباطاهتا ،ومع كلو فهوم حي موون بقووانني مواووعة منوذ مئوا السونني ومل يغوري فيهوا شو ء ال موا ال
يوُوذكر ،وال يوورون أن العصوور وواوز هووذه القووانني فيبحثووون هلووا عوون بووديل ،بوول ال يريوودون هلووا بووديالً ،وال يبحثووون عوون
كفر سواها ،وما كاك ال تلبيس عدو اهلل بليس على أوليائه.
وموون يقوووا هبووذه املقالووة وون حي ووم هبووذه الق ووانني الواووعية امووع كف ورين :ال فوور العمل و مبووا حي ووم بووه موون الق ووانني
ال فرية ،وال فر االعتقادي باستحالله لل فر و ويزه له ودفاعه عنه ،وقد الشيخ قواا حممود بون عبود الوهواب رمحوه
اهلل :وكذل ن فِّر من زين الشرك وأقام الشبهة الباطلة على باحته ،وكفر مون يسوتحل احل وم بغوري موا أنوزا اهلل وا
يُنازع فيه ح ع املرجئة.
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المقالــة الثالثــة :موون يعتقوود أنووه اوووز لل اصووة ،أو لألوليوواء اخلووروج عوون الشوريعة الوويت جوواء هبووا حمموود صوولى اهلل عليووه
وب ،وهومالء غوالة الصووفية وهوم
وسلم ،والعمل مبا يسمونه احلقيقة ،واعلون الشريعة مبنزلة القشور واحلقيقوة مبنزلوة اللُّ ِّ
الذين يستدلون بفعل اخلضر مع موسى.

وخار اق سفينةا من أحسون ليوه ،وكوان
واستدالهلم هو ب ن اخلضر تصرف بغري ما يقتضيه ظاهر الشرع :فقتل الصيب ،ا
فعله يف الظاهر من ًرا ،ويف الباطن عني ح م اهلل ،ومل يلتزم اخلضر شريعة موسى اليت تقتضو منعوه مون قتول الونفس
ن
ن
وحم
وحم نوا ِفسواً ازكيعوةً بنغاو ِنوري نوا ِفووس لااقو ِد جِئو ا
وختريووب السووفينة ،وال اسووتمع ىل ن ووار موسووى عليووه السووالم حووني قوواا( :أاقاوتاو ِلو ا
ن
ن
حم اشِيئاً ن ِمراً).
اخارقِوتاو اها لتُو ِغ نر اق أ ِاهلا اها لااق ِد جِئ ا
اشِيئاً نُ ِ راً) ،وقاا يف خرق السفينة( :أ ا
وهوذا اسووتدالا باطوول؛ فاخلضور أوالً كووان أعلووم مون موسووى كمووا يف الصوحيحني موون حووديث أهلل بون كعووب عوون النوويب

صلى اهلل عليه وسلم :أن موسى وعظ الناس ،فذكر احلديث وفيه أن رجالً س ا موسوى أي النواس أعلوم؟ قواا أنوا،
عبدا من عبادي مبجمع البحرين هو أعلم من .
فعتب اهلل عليه أن مل يرد العلم ليه ف وحى ليه :أن ً
وما فعله اخلضر ا أن وره موسوى كوان لود اخلضور فيوه زيوادة علوم ،فوإكا قيول ن العلوم الوذي اخوتب بوه اخلضور هوو
ودما نفسووه علووى موسووى يف العلووم
علوم احلقيقووة كمووا يودععون ،كووان موون يوودع كلو العلوم موون أوليووائهم وُ وورقيهم مقو ً
ألن موسووى مل ي ون يعلووم مووا علمووه اخلضوور ،و ن أُريوود علووم الش وريعة فلوويس فيووه ح عجووة هلووم يف التفريووق بووني احلقيقووة
والشريعة وادعاء أن فعل اخلضر جر على علم احلقيقة.
وما فعله اخلضر ا جاء يف القصة ةالةة أنواع:
األول :ما ظاهره أنه جائز ال حيرم ،وباطنه أنه عمل صا  ،وهو بناء اهدار ألن بنواء اهودار ولوو مل ي ون حتتوه كنوز
ألحد جائز مباح ،و إلا استن ر موسى ارت ابه لتل املشقة بال أجرة ،ن ال يستحق التاع له بذل .
الثاني :ما ظاهره أنه حمرم ،وسوبب اسوتثنائه مون التحورم داخول يف علووم البشور غوري األنبيواء ،فويُم ن أن يفعلوه النويب
وغوري النويب ،وهوو خوورق السوفينة ،فلوو أن رجوالً علووم عون ملو ظووامل يغصوب السوفن ،جواز لووه أن يعيوب سوفينة غووريه
الستنقاكها ،و إلا استن ار موسى ألنعه مل يعلم سبب االستثناء.
الثالث :ما ظاهره أنوه حمورم ،وسوبب اسوتثنائه مون التحورم وا ال يُعورف ال بوالوح  ،وهوو قتول الصويب ،فوال ُ ون أن
وريا منووه
يعورف أحود أن كلو الصوويب سوي فر وت وون مفسودة بقائووه أعظوم مون مفسودة قتلووه ،وأن اهلل سويبدا أبويوه خ ً
ال بوح من اهلل عز وجل ،فهو ح م شرع صحيح ول ن ال ُ ون أن يعمول بوه ال األنبيواء ،وقود يُووح اهلل ىل
نيب من األنبياء بسبب باحة القتل دون اآلخر.
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والعلة يف القتل يف مجيع الصور الثالث اليت فعلها اخلضر علة صحيحة ري علوى أح وام الشوريعة املعروفوة ،والفورق
إلا هو يف زيادة معرفة بوالواقع أو بالغيوب املسوتقبل لود نويب اهلل اخلضور ،وموع كلو فلوم يسو حم اخلضور عون كلو
واا فاونإ نن اتوعبوعت نوين فاوال تاسو الِنين عون شو ء حو ع أ ن
ث لاو ا نمِنوهُ نك ِكوراً) فو خاه قبول
وي تمه عن موسى ،بل قواا لوه( :قا ا
ُحود ا
ا ِا
ِ اِ اِ ا ِ
أن يفعل ما فعل أنه سيُبني له األمر ويواح له العلل واألح ام.
ولو أن رجالً فعل ما فعله نيب اهلل اخلضر ل عُلم منه سبب ُمبيح ملا فعلوه سوقط عنوه الضومان ،بول واسوتحق الشو ر
والثوواب علووى فعلووه ،بشوورط أن ي ووون كلو ووا ُ ون ةباتووه بالبينووة يف حووق عامووة النوواس أمووا األنبيوواء فهووم لصوودقهم
مستغنون عن البينا .
ف و ين هووذا ووا يرت بووه زنادقووة التصوووف موون ركوووب الفووروج احملرمووة ،وارت وواب احملرمووا الوويت ال ُ وون أن تُبوواح ل مووع
كل ال يظهرون علةً تُبيح ما فعلوه وال جوابًا عما ينته ون من حدود اهلل؟!
واملقاال الثالث سواء يف ال فور وقود ظهور كول مقالوة يف عصور ،وابتُلو ب ول فتنوة وردة أقووام ،نسو ا اهلل الثبوا
على احلق واهلد والتوحيد واههاد ح نلقاه ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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الناقض العاشر :اإلعراض عن دين اهلل؛ ال يتعلمه وال يعمل به
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسوله اهلل ،وعلى آله وصحبه ومن اهتد هبداه ،أما بعد:
فووإ عن موون ال فوور املبووني ،امل وورج عوون امللووة والوودين :اإلعوراض عوون ديوون اهلل عووز وجوول ،وتوورك تعلُّمووه أو العموول بووه ،وهووو
ُ
آخر النواقض اليت ككرها حممد بن عبد الوهاب يف رسالته الشهرية :نواقض اإلسالم.
واإلعراض العمل ي ون على وجهني:
الوجه األول :اإلعراض التام عن دين اهلل بال ليعة ،وهذا داخل يف مس لة تورك جونس األعمواا ،وتورك جونس العمول
عوراض عوون العموول بال ليووة ،فهو داخلووة يف هووذا النوواقض موون هووذا الوجووه ،والظوواهر موون كووالم الشوويخ أنوعوه يعووين هووذا

الناقض.

والوجه الثاني :ترك التزام شو ء مون أح وام اهلل وشوريعته ،وهوذا عوراض خواص عون بعوض األح وام ،وتوارك االلتوزام
ي فوور ن توورك الت وزام ش و ء موون األح ووام الشوورعية ،فلووم حيوورم مووا حوورم اهلل ،ومل يسووتحل مووا أحوول اهلل ،ومل يوجووب مووا
أوجب اهلل.
وكل من هذين الوجهني ناقض مستقل ،يسوتحق فوراده بالشورح والتواويح ،وحنون نوذكر موا يتعلوق ب ول منهموا علوى
جهة اإلااز واالختصار بإكن اهلل.
الوجه األول :ترك جنس العمل.
هذه املس لة ا أمجعوحم عليوه األموة ،بول جواء عون بعوض السولف أنعوه ح وم ب فور مون مل ي ِّفور توارك جونس العمول،
والنصوووص كثوورية يف هووذا البوواب ،باسووم التووو وباسووم اإلعوراض وحنووو كل و  ،واإل ووان قوووا وعموول واعتقوواد ،فموون مل
(اعبُ ُودوا اللعوها اموا لا ُ ِوم
ي ن له من العمل ش ء مل يقم انه بدون هذا الركن ،وهذا أصل ما أمر اهلل به عباده فقااِ :
(اعبُ ُدوا اربع ُ ُم الع نوذي اخلا اق ُ ِوم) وغوري كلو  ،والتوحيود ركنوان :عبوادة اهلل ،وتورك عبوادة غوريه ،فالوذي ال
نم ِن نلاه اغِيو ُرهُ)ِ ،
يعمل من األعماا شيئًا ترك أحد الركنني.
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والقووائلون ب فوور تووارك الصووالة ال حيتوواجون ىل التنبيووه علووى كفوور تووارك جوونس العموول ،ألن موون أتووى بالصووالة مل ي وون
تارًكوا هونس العموول ،و عإلوا ينبهوون ليووه ويفرقوون بوني املسو لة ومسو لة توارك الصووالة عنود ال والم عوون امل والف ،فيُعووذر
من ُخيالف يف تارك الصالة خبالف من ُخيالف يف تارك مجيع العمل.
وكفر تارك مجيع العمل كفر عمل  ،و ن كان يف الواقع ال ُ ن أن يُتص عور الع ن اشتمل قلبوه علوى ال فور ،فيمتنوع
أن يُوجد أصل اإل ان يف قلب رجل ،ل ال يدفعه ىل عبادة اهلل والتقرب ليه بش ء من األعماا.
الوجه الثاني :ترك االلتزام.
حاج ووا ،لع تن ووع ع وون التو وزام شو و ء م وون أح ووام اهلل
وائما مزكيً ووا ًّ
وه ووذا وج ووه مس ووتقل ،فق وود ي ووون الرج وول مص ووليًّا ص و ً
كافرا مرتدًّا عن دينه.
كمشروعية اههاد أو حترم اخلمر في ون ً
وتوورك االلت وزام لووه صووور متعووددة ،فمنهوا االمتنوواع عوون ش و ء موون الش ورائع ،كمووا ح ووم الصووحابة ب فوور مووانع الزكوواة،
ومنه االمتناع عن ح م الرسوا صلى اهلل عليه وسلم كما فعل املنافقون ن ن
يل اهلُ ِوم تاو اعوالا ِوا ن اىل اموا أانِو اوزاا اللعوهُ اون اىل
ا
(و اكا ق ا
نن
ن
ص ُدوداً).
حم الِ ُمناافق ا
العر ُسوا ارأايِ ا
صدُّو ان اعِن ا ُ
ني يا ُ
ومن شروط ال له ال اهلل ،االنقياد والقبوا هلا وملا تقتضيه ،ومون تورك التوزام شو ء وا جواء بوه اهلل ورسووله فلوم ينقود
ومل يقبل ،بل هو ن علم ومل يعمل ،وعرف التوحيد وأعرض عنه.
ومن هذا النوع كفر بليس لعنة اهلل عليه ،فإنعه امتنع عن قبوا أمور اهلل بالسوجود آلدم ،ومل ي ون قبول كلو االمتنواع
ماما لل افرين ،وحلعحم عليه اللعنة ىل يوم الدين.
كافرا ،لع كفر بفعله وصار ً
ً
وأما اإلعراض العلم  ،فهو على قسمني:
الق م األول :اإلعراض عن تعلم اروريا الودين وموا ال يصوح اإل وان واإلسوالم ال بوه ،فمون قبول اإلسوالم وقواا

ال لووه ال اهلل ،ل أعوورض عوون الوودين ومل يووتعلم مووا اووب عليووه موون العموول هبووا ،ومل يووتعلم أركووان اإلسووالم ،وال تعلووم
الصالة والصيام ،وال تعلم ما تصح به عباداته ،فهو كافر معرض عن اإلسالم.
وكووذا موون شووهد أن ال لووه ال اهلل وأن حممو ًودا رسوووا اهلل ،ل أعوورض عوون معرفووة الرسوووا ومووا اووب موون حقوقووه ،وعوون
أحدا جهله من صفاته وحقوقه ،فهو يف ال فر كسابقه.
معرفة اهلل وما ال يسع ً
والق ــم الثــاني :اإلعوراض عوون شو ء موون أح ووام الوودين دون الضووروريا  ،وهووذا لوويس بنوواقض مسووتقل ،ول وون موون
النوواس موون خيلووط بينووه وبووني اههوول الووذي هووو مووانع موون موانووع الت فووري يف مرت ووب النوواقض ،فووإكا وجود موون ارت ووب
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ناقضا من نواقض اإلسالم كاحل م بغوري موا أنوزا اهلل ،وأعورض عون معرفوة احل وم الشورع فيموا فعلوه ،جعول عرااوه
ً
مانعا له من اخلروج من الدين.
عذرا له يف كفره ،وجعل جهله االختياري ً
ً
وال فار مل ي ونوا كلهم عاملني معانودين ،بول مونهم مون ال يعلموون احلوق فريت بوون ال فور( ،با ِول أا ِكثاو ُورُه ِم ال يوا ِعلا ُموو ان
مانعا من ت فري صاحبه؟
ِ
احلا عق فاو ُه ِم ُم ِع نر ُ
او ان) ،و كا كان اههل كنبًا مستقالً ف يف ي ون ً
واههل الذي يُعذر به عإلا هو اههل االاطراري ملن ال يستطيع دفعه ،أموا اهاهول املوتم ن مون العلوم فوال يُعوذر يف
املسائل الظاهرة من الدين ،واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني.
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إصالح الغلط في فهم النواقض

التحذير من التكفير مطل ًقا
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني ،نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني ،أما بعد:
فشو ن نوواقض اإلسووالم واحلووديث عنهووا وتنزيوول أح امهووا شو ن خطووري ،والنوواس فيووه طرفووان ووسووط ،فموون النوواس موون
يغلووو يف تطبيووق النوواقض وي ِّفوور بووالالزم والزم الووالزم ،وبووالفهم اخلوواطش للنوواقض ،ومبووا يُشووبهه ويشوواكله ،وموون النوواس
واووادا مون يُنووزا ح وم اهلل فوويهم ،وأهوول
مون يعطلهووا بال ليوة ،ويووا ألو عد أعووداء اهلل مون املرتوودين وحي ووم بإسوالمهم ُ
السوونة وأهوول العلووم وسووط بووني الغووا واهووايف ،فهووم ال يُعطلووون أح ووام اهلل ،وال يُعملو ووا دون ا ووابطها وشووروطها
والنظر يف املوانع واألحواا امل تلفة.

حسوون
وبعوود أن انتهينووا موون احلووديث عوون ن وواقض اإلسووالم الوويت ككرهووا الشوويخ حمموود بوون عبوود الوهوواب رمحووه اهللُ ،
احلديث عن الغلط العذي يقع يف النواقض وأسبابنه ومواطن الزلل واخللل فيه.
وأوا األغالط اليت نذكرها :غلوط مون حي ِّوذر مون الت فوري مطل ًقوا ،وال حي وم علوى أحود بوال ف نر ،ويسوت ُّ
دا علوى كلو
بووبعض النصوووص الوويت ال ُحيسوون تنزيلهووا يف موااووعها ،كموون يسووتدا بقوووا النوويب صوولى اهلل عليووه وسوولم” :موون قوواا
ألخيه يا كافر فقد باء به أحدمها“ ،مع أ عن احلديث يف ت فري املسلم بال دليل وبينة ،أما ما كوان بالودليل فوال ،أل عن

من قام الدليل على كفره ال ي ون أخاً ،وال يدخل يف قوله صلى اهلل عليه وسلم” :من قاا ألخيه“.

ومنهم من يستدا هلذا القووا يف ت فوري احلواكم بقووا النويب صولى اهلل عليوه وسولم” :مون موا ولويس يف عنقوه بيعوة
ما ميتة جاهلية“ وهذا احلديث يف العذي يرتك بيعة اإلمام املسولم ،أموا ال وافر املتسولط علوى املسولمني فبيعتوه مون
املوواالة الويت وى اهلل عنهوا وحو عذر منهوا ،ويلوزمهم هبوذا صو عحة واليوة بووي وشوارون وأمثاهلموا علوى املسولمني العووذين يف
ديارمها.
ومنشو الغلووط يف هووذا :اخلطو يف تصووور معووَّن اإل ووان وال فوور ،فموون القووائلني هبووذا موون ين وور زيووادة اإل ووان ونقصووانه،
عمووا مطل ًقووا ،و عمووا أن يُن وور أ عن اإل ووان يوونقب ح و ال يبقووى منووه ش و ء ،بوول يوور أ عن اإل ووان يوونقب ح و ع يبقووى منووه
وزوا وال يوونقب ،أو يوور أ عن اإل ووان قوووا وعموول واعتقوواد ،ول نعووه ال يوور ال فوور كووذل بوول اعوول ال فوور
شو ء ال يو ُ
اعتقادا فحسب ،أو ير أ عن اإل ان يزيد بالعمل وينقب بالعمل ح ال يبقوى منوه الع كرة ال تونقب مهموا فعول الع
ً
جبحود التوحيد القليب ال غري.
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وهذه كلُّها من مقاال املرجئة اخللعب ،ومن فروعها واألقواا املرعكبة عليها ،وقود ي وون قائلهوا يف كثوري مون األحيوان
يُن رهوا لوو مسعهووا بامسهوا العوذي حو عذر منوه السوولف ،و ن كوان يعتقود معناهووا وهوو اهلوه ،وهوذا مون نقووب العلوم وقلووة

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

والت فري عما أن ي ون ح ًما شرعيًّا ،و ن وقع فيوه بعوض الغلوط ،و عموا أن ي وون بواطالً ،والثواين ال قائول بوه ،واألوا
وهوو املتعووني يقتضو أنوعوه ال اوووز التحووذير موون الت فووري بووإطالق ،بوول احملو ِّوذر موون الت فووري يلزمووه التفصوويل فيحو ِّوذر موون
احلق يف مواعه وبشروطه.
الت فري بالباطل ،وي مر بالت فري ِّ
ول عن من يتولعون كوا هوذه املسو لة يتحاشوون هوذا ويتهعربوون منوه ،أل ع وم يعلموون أ عن التفصويل احلو عق يُبطول موذاهبهم،
وأ عن ةبا الت فري يف مواعه الصحيح يثبحم به ت فري الطواغيحم العذين ُاادلون عنهم.
صوول يف التحووذير موون الغلووو يف الت فووري،
وهلووذا السووبب وود أ عن الووادلني عوون الطواغيووحم لوويس هلووم كووالم علم و مف ع
لعلمهم هبشاشة أصوهلم وتناقض قواعدهم يف أبوواب الت فوري ،وال ود مون كتوب يف الورد علوى مون يغلوو يف الت فوري
أحسوون موون أهلل حمموود املقدسو فو ع اهلل أسووره ،لواوووح مذهبووه وصووحة أصووله وقواعووده يف أبوواب الت فووري واإل ووان،
أحدا.
ولصدعه باحلق دون مداهنة فيما حنسبه واهلل حسيبه وال نزك على اهلل ً
وكتوواب أهلل حمموود املقدسو موسوووم بالثالةينيووة يف التحووذير موون الغلووو يف الت فووري ،وهووو كتوواب نفوويس ال يسووتغين عنووه
طالووب العلووم ،وأكثوور موون ن افوور موون أهلل حمموود ون عفوور وح و عذر مل يق ورأ لووه حرفًووا ومل يعلووم موون مقالتووه شوويئًا ،ولووو أنصووفوا
ونظ ووروا يف أصو ووله وقواع ووده لعلمو ووا أ ع ووا احل ووق ،الع م ووا ال يس وولم من ووه أح وود م وون اخلطو و اليس ووري يف الف ووروع واملس ووائل
االجتهادية.

واهلل أعلم ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني.
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الغلط في عصمة المردد بلفظ ال إله إال اهلل ()0
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني ،نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعوني ،ومون توبعهم
بإحسان ىل يوم الدين ،أما بعد:
فمن الغلط الشائع عند كثري من الناس ،ظنُّهم أ عن من قواا ال لوه ال اهلل مل ُخيرجوه مون اإلسوالم شو ء ،ولوو ارت وب
وب اهلل
الن وواقض وتع و عود امل ِّف ورا  ،لع يبن ووون عل ووى ه ووذا حرم ووة القت وول ،وعص وومة ال وودم وامل وواا ،ف ووال ي ف وورون م وون يس و ُّ
ورسوله ،أو ع
يتوىل أعداء اهلل ،أو حي م بغري ما أنزا اهلل ،أو يدعو امل لووقني مون دون اهلل ،ويف هوذا مناقضوة عظيموة

ألصل التوحيد ،ومعاراة ل تاب اهلل وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم و مجاع األمة.

ُوحو نلايو ا ون اىل العو نذ ن ن ن
ن
حم لايا ِحووباطا عن
ين مو ِون قاوِبلو ا لاووئ ِن أا ِشو اورِك ا
(ولااقو ِد أ ا ِ ا
وحسووب أن اهلل قوواا لنبيووه صوولى اهلل عليووه وسوولم :ا
ا
عملُو ا ولاتا ُ ووونا عن نموون ِ ن
ين) ،فووإكا كووان النوويب ال وورم صوولوا اهلل عليووه داخوالً يف هووذا العموووم ،غووري مسووتثَّن موون
اا ا
اخلااسو نر ا
ا
هذا احل م ،مع اليقني بعصمته منه وبعده عنه ،ف يف مبن كان من أ عمته؟
والعووذي يطوورد هووذا األصوول يعسوور عليووه أن حي ووم ب فوور مسوويلمة ال و عذاب واألسووود العنس و  ،وأمثوواهلم موون املرتوودين
مجيع ووا ك ووانوا يش ووهدون أن ال ل ووه ال اهلل ،وينتس ووبون ىل
بإمج وواع الص ووحابة والس وولف الص وواحلني ،بع وود أن يعل ووم أ ع ووم ً
اإلسالم ،بل كانوا يشهدون هلل بالوحدانية وللنيب حممد صلى اهلل عليه وسلم بالرسالة.

وقد أُيت همالء من فهم باطل لبعض األحاديث كقوا النيب صولى اهلل عليوه وسولم” :موا مون عبود قواا ال لوه ال اهلل
ل ما على كل ال دخل اهنة“ ،وحديث” :خيرج من النار من قاا ال ال اهلل ويف قلبه مثقواا كرة مون اخلوري“،
وحنو هذه األحاديث.
وقوا ال له ال اهلل ،يثبحم به اإلسالم ابتداء باإلمجواع لع يطالاوب مون قاهلوا بوالتزام مقتض ن
وياهتا ،مون األقوواا واألعمواا
ُ
ُ
ً

وافرا ،و ن جواء مبوا يُناقضوها كوان
واالعتقادا  ،فإن مل يلتزمها ُسلب اسم اإلسالم الذي ُح م لوه بوه ،وكوان مرتودًّا ك ً
مرتدًّا كذل .
أسلمحم أو قاا :صوب ُ يقصود اإلسوالم دون اسوتهزاء ،أو صولى موع املسولمني ،أو فعول شويئًا وا
وكذل من قاا:
ُ
وتب باإلسووالم ،فإنعوه ُحي ووم لوه باإلسووالم ،ولويس معووَّن هوذا أ عن اإلسووالم ال يوزوا ولووو جحود الشووهادتني موع التزامووه
خي ُّ
بش ء من الشعائر.
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وقوود ح ووم اهلل جوول جاللووه ب فوور املسووتهزئني بالوودين ،وون كووانوا خيواووون ويلعبووون يف اسووتهزائهم ،فقوواا تعوواىل هلووم:
(الا تاو ِعتا نذ ُرواِ قا ِد اك اف ِرُ بوا ِع اد ن اانن ُ ِم) ،وكوانوا ينتسوبون ىل اإلسوالم ويشوهدون ب لسونتهم أن ال لوه ال اهلل ،وأن حمم ًودا
مانعا هلم من ال فر.
رسوا اهلل ،ومل ي ن كل
ً
وح م ب فر املنافقني الذين يتولون ال افرين ،وككور عون املوممنني أ ع وم ح مووا علويهم بوذل فقواا( :ويو ُق ُ ع ن
ين
اا
ووا الوذ ا
نن
عن
ن
ن
ين).
ين أاقِ اس ُمواِ بنالله اج ِه اد أاِاا ِم ننو ُعه ِم لا ام اع ُ ِم احبنطا ِ
حم أ ِاع اما ُهلُ ِم فا ِ
اصبا ُحواِ اخاس نر ا
اآمنُواِ أ ااه ُومالء الذ ا
وح ووم رسوووا اهلل صوولى اهلل عليووه وسوولم علووى العووذي ن ووح امورأة أبيووه ،بالقتوول وختموويس املوواا ،وهووذا ح ووم منووه عليووه
بال فر ،وكفره من االستحالا العمل  ،واحلديث صححه مجاعة من أهل العلم منهم ابن تيمية.
وح ووم الصووحابة بوورعدة موون اسووتحلُّوا اخلموور ،يف قصووة قدامووة بوون مظعووون املشووهورة يف الصووحيح ،فو مر هبووم عموور بوون
أقروا هبا أن ُالدوا حدًّا.
اخلطاب را اهلل عنهإن استحلُّوها بعد قامة احلجة أن يُقتلوا ردةً و ن ُّ
يفرقوا بني اهاحد منهم واملقر بوجوهبا الباخول هبوا ،موع
وح م الصحابة برعدة مانع الزكاة ،وقاتلوهم على منعها ومل ِّ
أ ع م مل احدوا الشهادتني ،بل مل احدوا الصالة وال غري الزكاة من فرائض الدين وشعائره.
وح م الصحابة برعدة من ا عدعوا النبوة ،كمسيلمة ال عذاب واألسوود العنسو ِّ  ،وسوجاح التميميعوة ،وطليحوة األسودي،
وغووريهم موون املتنبئووني ،مووع ق ورارهم أو أكثوورهم بشووهادة أن ال لووه ال اهلل ،وب و ن حممو ًودا رسوووا اهلل ،و عإلووا ا عدع ووا أ ع ووم

أُش نركوا يف األمر ،وهذا ةابحم باألسانيد الصحيحة عن مسيلمة رأس ال عذابني.

وهذه املس لة من املسائل الظاهرة اليت ال ختفى على من يفهم التوحيد ،ومنش الغلط فيها كموا ككرنوا ،عودم التفريوق
بني ما يُدخل به يف اإلسالم ،وما يبقى اإلسالم مع وجوده ،فيُدخل باإلسالم بش ء من الشوعائر امل تصوة بوه ،وال
بو عد موون القيووام ب ركووان اإلسووالم والسووالمة موون نواقضووه لبقوواء اإلسووالم ،وسووي يت هلووذا مزيوود موون البيووان يف املقوواا القووادم
بإكن اهلل ،يف بيان الغلط فيما يثبحم به اإل ان وال فر.
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الغلط في عصمة المردد بلفظ ال إله إال اهلل ()2
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني ،نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني ،أما بعد:
فووإ عن معرفووة مووا يثبووحم بووه اإل ووان وال فوور موون أهووم أح ووام اإل ووان ،فبووذل يُعوورف املووممن موون ال ووافر ،وأح ووام الوودنيا
واآلخوورة متعلقووة هبووذا التمييووز بووني املووممنني وال فووار ،وموون مل يعوورف يثبووحم اإل ووان وال فوور مل يعوورف املووممن موون
ال ووافر ،وبوواب معرفووة مووا يثبووحم بووه اإل ووان وال فوور واسووع ع وريض ،يوودخل فيووه ال ووالم عل ووى حقيقووة اإل ووان وحملووه
ونواقضه وشروط الت فري وموانعه ،واملراد يف هذا املقاا امل تصور احلوديث عون مزلوق مون املزالوق يف هوذا البواب وةغورة
ي ثر الغلط فيها.
وكل من اإل ان وال فر له شعب وفروع ،وهذه الفروع منها ما هو أصل لحم وان ال يوتم ال بوه ،أو أصول مون أصووا
ال فر ي فر من وقع فيها ،ومنها ما هو دون كل من م مال اإل ان أو مسائل ال فر األصغر.
والغلووط الووذي يقووع فيووه كثووري موون النوواس هنووا ،هووو املسوواواة بووني اإل ووان وال فوور ،وبووني شووعب اإل ووان وشووعب ال فوور،
وفروع هذا الغلط تتجلعى يف صورتني:
وأن الكفــر يمتنــع بــبعض شــعب اإليمــان كفعوول موون يسو ُّ
أن اإليمــان يثبــع بــبعض شــعبه َّ
األولــى :اعتقــاد َّ
وتدا
علوى وان الرجوول بوبعض الشووعائر ،كمون يسو ُّ
وتدا علوى سووالم احل وموة السووعودية املرتودعة مبووا يتظواهرون بووه مون رعايووة
واج ،وطباعووة املصووحف ،والقيووام علووى شووئون احلوورمني ،وهووذه لووو ص و عححم ُشووعب موون شووعب اإل ووان ،واإل ووان ال
احلو ِّ
يثبحم ببعض ُشعبه ،و نع يف املقابل من ت فوري مون ةبوحم كفوره باألدلعوة ،لوجوود بعوض شوعائر اإلسوالم وفوروع اإل وان
حيب اهلل ،وال من توىل ال افرين ألنعه ناصور مورًة بعوض طوائوف املوممنني ،وال مون
عنده ،فال ي فر من سب اهلل ألنه ُّ
يسجد لألصنام والقبور واألولياء واألارحة ألنعه يسجد هلل ويصل له.
الثانية :اعتقاد َّ
أن الكفر ال يثبع إالَّ باجتماع ُشـعبه كمون يور أ عن العوذي يعبود األصونام ال ي فور حو ع اموع موع
فري االعتقاد بربوبيوة تلو األصونام ،ويور أ عن مون عبود األوليواء ال ي فور ألنعوه مل يورتك عبوادة اهلل ،ويعتقود
العمل ال ِّ
أ عن من عبد األارحة والقبور ال ي فر ح ع يعتقد أ عن كل كفر ويقصود ليوه ،أو أ عن مون فعول ال فريوا الويت كانوحم

مجيعووا ،بوول ح و ع امووع مجيووع مووا لوود كفووار اهاهليووة موون ال فوور؛ فين وور
لوود كفووار ق وريف ال ي فوور ح و ع امعهووا ً
الرسوالة والبعوث بعود املووو ويعتقود هلل الولود والصواحبة وحنووو كلو  ،ويور أ عن الطواغيوحم احلوواكمني بغوري موا أنووزا اهلل
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مجيعووا ،ويسووبوا اهلل
ال ي فوورون ح و ع نع ووا الصووالة والزكوواة ،وحيرم ووا عووالن التوحيوود واههوور بووه ،ويُبيح ووا املن ورا
ً
ورسوله ودينه وكتابه على ر وس األشهاد.
وهذا الغلط ين شف عند من له أدٍ ت ُّمل يف األدلعة ،ويف حاا من كفورهم اهلل ورسووله ،وح وم ب فورهم أصوحاب
رسوووا اهلل صوولى اهلل عليووه وسوولم ،وكثووري وون يقووع يف هووذا الغلووط ال يعلووم بووه ولووو أُلووزم بووه أن ووره ومووا التزمووه ،ول نعو
ووده عنوود النظوور يف املسووائل واملنوواظرة يف احل ووم بت فووري بعووض املعينووني ،يقووع فيووه موون حيووث ال يشووعر ،وي ووون موون
أكثر أسباب الغلط والزلل عنده.
أيضووا هووو منش و غلووط املعتزلووة الووذين قووالوا باملنزلووة بووني املن وزلتني ،فتصوووروا ال فوور كاإل ووان ال يثبووحم ال
وهووذا الغلووط ً
باجتماع بعض الشعب ،فلما قالوا بسلب اإل ان عن فاعل ال برية مل يسوتطيعوا دخالوه يف ال فور ألنعوه مل اموع موا
حيصل به ال فر عندهم ،فقالوا ب نعه خرج من اإل ان ودخول يف ال فور ،موع أ ع موا نقيضوان ال اتمعوان وال يرتفعوان،

كما أ عن من خرج من النور فهو يف الظلمة ومن خرج من النهار فهو يف الليل.

والتصووور الصووحيح لحم ووان وحقيقتووه ومووا يثبووحم بووه ،هووو أ عن اإل ووان كيفيووة موون األعموواا واألق وواا واالعتقووادا  ،ال
يثبووحم اسووم اإل ووان واإلسووالم ال بوجودهووا ،والسووالمة موون نواقضووها وموانعهووا ،فووال بوود يف اإل ووان موون اجتموواع أركانووه
والسالمة من نواقضه ،أ عموا ال فور ف ُّول موا أخورج عون اإل وان :مون انتقواص شو ء مون أركانوه ،أو ارت واب شو ء مون
نواقضه امل رجة من امللعة ،فهو مدخل يف ال فر بالضرورة ،وليس بينهما منزلة ،فوال فر ةابوحم يف كول صوورة ح منوا
فيها بانتفاء اإل ان وانتقااه.

ن
ن ن
يما فاوواتعبنعُوهُ اوالا
(وأا عن اهو و اذا صو اوراط ُم ِسووتاق ً
وهلووذا األموور كووان اإل ووان سووبيالً واحو ًودا وال فوور سووبالً متفرقووة ،قوواا تعوواىل :ا
الس ووبُ ال فاوتاو اف وعر اق بن ُ و ِوم اع وون اس وبنيلن نه) ،ف و مر باتب وواع الس ووبيل املس ووتقيم ال ووذي ه ووو اإل ووان ،وال حيص وول اإل ووان ال
تاوتعبنعُ وواِ ُّ
باتباعه ،و ى عن اتباع السبل املفرقة عن سبيله ،وكل سوبيل منهوا غوري سوبيل اإل وان هوو ال فور ،وسوبب كثورة ألووان
ال فوور وأنواعووه أنوعوه عوودم ،يثبووحم حيووث انتفووى اإل ووان ،وهووذا ي ووون يف فووروع وشووعب كثوورية ،فيُقابوول كوول شووعبة موون

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

واملو مور بو مر لوه سوبيل واحود يف امتثواا هوذا األمور ،أمووا ةالفتوه فسوبلها أكثور مون أن تنحصور ،وهوذا معلووم باألمثلووة
اليت يعيشها الناس ويعرفو ا من أمور الودنيا ،فلوو أُمور رجول بسولوك طريوق ،مل ي ون امتثواا األمور ال بسولوك الطريوق
بعينهووا ،أمووا امل الفووة فت ووون بسوولوك مائووة طريووق غووريه ،أو بووالقعود عوون سوولوك ش و ء موون الطوورق كلهووا ،فه وذا مثوواا
اإل ان وال فر.
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عن
ين
ومثل اآلية السابقة يف الداللة علوى أ عن سوبيل اإل وان واحودة وسوبل ال فور كثورية متفرقوة قولوه تعواىل( :اللوهُ اون ُّ الوذ ا
ن
ن عن
ن
ُّ ن ن
ين اك افو ُورواِ أ ِاولياو ُ ُه ُم الطعوواغُو ُ ُخيِ نر ُجووونوا ُهم ِّمو اون النُّووونر ن اىل الظُّلُ امووا أ ُِولاووئن ا
اآمنُوواِ ُخيِو نر ُج ُهم ِّمو اون الظلُ امووا اىل النُّو ُوور اوالووذ ا
اب النعووا نر ُهو ِوم فن ايهووا اخالنو ُودو ان) فجمووع الظلمووا ووحوود النووور م ورتني :عنوود ككوور خووروج املووممنني موون الظلمووا
أِ
وح ُ
اصو ا
املتفرقة ىل النور الواحد ،وعند ككر خروج ال افرين من النور ىل الظلما .
ويف احلديث الذي رواه أمحد وأصحاب السنن عن ابن مسعود :خط رسوا اهلل صلى اهلل عليه وسلم خطًّوا بيوده ل
مستقيما ،وخط عون ينوه ولالوه ل قواا :هوذه السوبل ،لويس منهوا سوبيل ال عليوه شويطان يودعو
قاا هذا سبيل اهلل
ً
ن
ن ن
السبُ ال فاوتاو افعر اق بن ُ ِم اعن اسبنيلن نه).
يما فااتعبنعُوهُ اوالا تاوتعبنعُواِ ُّ
(وأا عن اهو اذا صاراط ُم ِستاق ً
ليه ،ل قرأ :ا
واألمثلة اليت يُفهم هبا هذا الغلط ووجه الصواب فيه مون سورية النويب صولى اهلل عليوه وسولم وكتواب اهلل وسونة رسووله،

ومون أفعوواا الصووحابة راووان اهلل علوويهم أكثوور مون أن حتصوور ،ولينظوور مون أراد التثبووحم يف كوول صوورة موون الصووور الويت
ُح وم فيهوا باإلسوالم علوى أحود أو بووال فر عليوه ،وسويجد موا ككرنواه جليًّوا موون ةبوو ال فور موع بقواء بعوض شووعائر
اإلسووالم وعوودم اجتموواع شووعب ال فوور ،وعوودم الوودخوا يف اإلسووالم مووع وجووود بعووض شووعائره والعبووادا الصووحيحة
فيه ،واهلل أعلم.
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الخطأ في مناط التكفير في النواقض
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني ،نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني ،أما بعد:
فإن من اخلط يف فهم نواقض اإلسالم ما ي ون خط ً يف االستنباط واالستدالا ،ومن كل اخلطو يف تنقويح املنواط
الذي كان به امل فر ،ويف حتقيق املناط يف الصورة املعينة ،وهوذا البواب مون اخلطو شوائع كثوري عنود بعوض مون يعودون
يف طالب العلم وأهل التحقيق والفهم.
وموون األخطوواء الواقع ووة يف كل و يف الن وواقض ،اخلط و الووذي ي ث وور الوق وووع في ووه عنوود ال ووالم عل ووى نوواقض االس ووتهزاء
وحي م بال فر على من وقع فيما ليس مب فر.
بالدين ،فيُدخل فيه ما ليس منهُ ،
واالسووتهزاء بوواهلل عووز وجوول ،أو برس ووله أو ب ياتووه ،أو ش و ء ووا يعووود االسووتهزاء بووه ىل االسووتهزاء بووذل كفوور ص وراح
ةرج من امللة ،ال يُعذر فيه ال امل ره ،أو من استهزأ مبا ال يعلم أنعه من دين اهلل ا خيفى على مثله.
واسووتهزاء املنووافقني ملووا قووالوا :مووا رأينووا مثوول قرائنووا هوومالء أرغووب بطونوًوا وال أكووذب ألسوونًا وال أجوود عنوود اللقوواء ،كفوور
صريح ،فهو متضمن لالستهزاء بالنيب صلى اهلل عليه وسلم وهو كفر مستقل ،وبالقراء محلة العلوم وأهول القورآن مون
أصووحابه الووذين يُعلووم بالضوورورة أ ع ووم موون أهوول العلووم الصووادقني امل و مور بتوووقريهم يف الش وريعة ،والووذين انتقاصووهم موون
انتقاص الدين.
وكذل من استهزأ بالصحابة الاهودين موع رسووا اهلل صولى اهلل عليوه وسولم ،أو اسوتهزأ جبيووي حورب املرتودين ،أو
جوويف الريموووك موون أصووحاب رسوووا اهلل صوولى اهلل عليووه وسوولم وموون معهووم ،وحنوووهم وون يُعلووم موون الوودين بالضوورورة
اجعا ىل أمر من الدين ،فمن فعل كل فهو كافر مرتد.
أ ع م جماهدون ً
جهادا شرعيًّا ،وي ون االستهزاء هبم ر ً
اجعووا ىل الوودين أو لوويس
أمووا موون اسووتهزأ بنوواس موون القوراء أو مجاعووة موون العلموواء لوصووف خوواص خيتصووون بووه لوويس ر ً
معلومووا رجوعووه ىل الوودين ،كموون اسووتهزأ بعلموواء مووذهب موون املووذاهب ،أو بلوودة موون الووبالد ،أو دولووة موون الوودوا أو
ً
ح ومة من احل وما  ،فإنعه يفصل يف حاله على ما ي يت.
ومثله من استهزأ جبماعة من الاهدين القدماء أو املعاصرين الذين تدخل الشوبهة يف حواهلم علوى مون مل يعورفهم أو
ُشبه عليوه أمورهم ،كمون اسوتهزأ بوبعض اهيووي األمويوة أو العباسوية أو أفوراد منهوا غوري عوامل أ ع وم يف جهواد يف سوبيل
اهلل ،كم وون ي و وراهم مرتزقو ووة للقت وواا ال خيو وورجهم ال الطمو ووع وامل وواا ،أو حنو ووو كل و و  ،وكم وون اسو ووتهزأ بو ووبعض الاهو وودين
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املعاصرين ،ولوو كوان مون أئموتهم وقوادهتم ،أو بوبعض جبهوا اههواد ،كالاهودين يف جزيورة العورب أو يف العوراق أو
يف اهزائوور سووددهم اهلل ،ومل ي وون اس ووتهزا ه ألجوول جه ووادهم يف س ووبيل اهلل نفسووه ،ب وول مل ووا يظن ووه عن وودهم موون خل وول
فيسبهم ويستهزب هبم من هذا الوجه ويصفهم بالفسووق والضوالا وحنوو كلو  ،فهوذا و ن كوان مفرتيًوا جواهالً اواالًّ
الع أنعه ال ي فر ال على التفصيل اآليت.
وافرا مرتوودًّا،
وكووذل احل ووام والوووالة ،فموون اسووتهزأ بو هلل ب وور وعموور وعثمووان وعلو راو اهلل عوونهم وأراوواهم ،كووان كو ً
وموون اسووتهزأ بغووريهم موون الوووالة الصوواحلني فووال حي ووم ب فووره حو يُعلووم أن كالمووه يتنوواوا الواليووة أموور املسوولمني ،موون
حيث ه والية ألمر املسلمني.
فليس كل استهزاء بعامل أو مبجاهود أو بوواا مسولم كف ًورا ،وال كول كلو لويس ب فور ،و عإلوا ال فور مون كلو موا يعوود
ىل االستهزاء بالدين وكم ش ء ا جاء به رسوا اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
وموون أقووبح الغلووط يف هووذا مووا فعلووه صووا الفوووزان حووني جعوول االسووتماع ىل كاعووة اإلصووالح موون جمالسووة املسووتهزئني
اخلائضووني يف آيووا اهلل ،أل ع ووا اسووتهزاء بالعلموواء ووالة أموور املسوولمني يعووين طواغي وحم اهزي وورة! وه ووذا الغل ووط الشوونيع
يدل على ما يوصل ليه الغلط يف هذا الباب من مذهب اخلوارج.
واالسووتهزاء مبووا هووو معلوووم بالضوورورة موون الوودين كفوور ص وريح ال يُتوقووف فيووه ،أمووا االسووتهزاء مبووا ُ وون فيووه اخلفوواء موون
الدين فإعإلا ي فور مون قاموحم عليوه احلجوة وأصور ،واالسوتهزاء مبوا اختُلوف يف كونوه مون الودين اختالفًوا اجتهاديًّوا قويًّوا،
عظيما ،الع أن فاعله ن كان يفعله ةقةً ب حد القولني وأنعه لويس مون الودين مل ي فور باالتفواق ،كمون
و ن كان غلطًا ً
يستهزب بالتشديد يف أمور الطهارة عند بعض الفقهاء ،كمن يقوا :الوسوسة يف الطهارة حنبلية.

ويقووع يف هووذا بع وض موون ي فوور موون اسووتهزأ برجوول موون الاهوودين أو موون قووادهتم ،أو ي فوور موون اسووتهزأ جببهووة موون
جبها اههاد خبصوصها ،ويظن أ عن كل من االستهزاء بالدين ألنه استهزاء بالاهدين وباههاد.
ومثله الغلوط يف مسو لة مون اعتقود أن غوري هودي الرسووا صولى اهلل عليوه وسولم أكمول مون هديوه ،فوإكا اختوار بعوض
الناس شيئًا من األمور اليت فيها ختيري فيما ليس من الواجبا  ،كمن خيتوار تو خري الصوالة عون الوقوحم الفااول وحنوو
كل  ،رأ أنه اختار غري هدي النيب على هديه.
والضووابط يف هووذه املس و لة أن موون اختووار غووري هوودي النوويب صوولى اهلل عليووه وسوولم بووإطالق يف عموووم املسووائل أو يف
مسو لة معينووة ،فورأ أن شوويئًا موون السوونن تركووه خووري موون فعلووه ،أو أن شوويئًا موون امل روهووا فعلووه خووري موون تركووه ،فقوود
وريا موون تركووه ،أو رأ توورك
كفوور ،أمووا احملرمووا والواجبووا فتجتمووع فيهووا عوودة مناطووا م فوورة كا رأ فعوول احملوورم خو ً
خريا من فعله.
الواجب ً
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وريا موون تركووه يف العموووم ،ول نووه يف حوواا موون األحوواا أو وقووحم موون األوقووا يوور
أمووا موون رأ أ عن فعوول املسووتحب خو ً
كفرا.
ً
مرجحا لرتكه ،مع كونه يف نفسه فااالً لوال كل املرجح ،فلم يرت ب خط فضالً عن أن ي ون ً
وهذا اري يف كثري من النواقض ومن تتبعه ودقق النظر فيه سلم بإكن اهلل من كثري من الغلط يف هذه األبواب.
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اشتراط الكفر االعتقادي في المكفرات العملية
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسوا اهلل ،أما بعد:
فوإن أصوول مووا خووالف فيووه املرجئووة أهوول السوونة ،حصوورهم اإل ووان وال فوور بالقلووب ومووا يعتقوود أو مووا يعموول ،و خوراجهم
األعموواا عوون مسوومى اإل ووان ،أو عوون حصوووا ال فوور هبووا ،والنتشووار اإلرجوواء وكثوورة دعاتووه ومنظريووه واملت و ةرين بووه،
دخلحم على بعض أهل السنة واملنتسبني ليهم شبها كثرية منبنية على أصل قووا املرجئوة دون أن يعلمووا أ ع وا مون
مقالة املرجئة ،ومن كل ما يشرتطه كثري من الناس يف بعض النواقض مون موافقوة القلوب للجووارح ،واجتمواع ال فور
االعتقادي مع ال فر العمل فيها ،وهلذا مراتب متعددة.
فمن الناس من أخذ بقوا اههميعة اخللعب مجلةً وتفصيالً يف هذا الباب ،كمون يقووا عن عابود القبوور ال ي فور حو
اررا ،أو يدع أ عن العبادة ال ت ون الع على هذا االعتقواد ،و تنوع عون ت فوري املسوتهزب بالودين
يعتقد فيها ً
نفعا أو ً
وودا لربوبيوة رب العوزة جوول
كرهوا لوه أو جح ً
والسواب هلل ورسووله ودينوه حو يعلوم أنعوه فعول كلو اسوت فافًا بالودين أو ً
وعال.
و ن يقوا هبذه املقالة وينشرها وينصرها رجل مون أهول الريواض ون ينتسوبون ىل سولفية الطواغو وهوو مون خلعوب
اههميووة يف بوواب اإل ووان ،يوور أ عن موون سووجد لغووري اهلل ال ي فوور الع بقصوود التقو ُّورب ىل صوواحب الوووةن ،فلووو سووجد
رجل لال والعز ومناة الثالثة األخر وهبل وفرعوون وهاموان ،موا كفور علوى مقالوة هوذا اههمو ِّ حو يعتقود بقلبوه
التقوورب لوويهم واسووتحقاقهم للعبووادة والتقوورب والسووجود ،أمووا الراغووب أو الراهووب فهووو عنووده موون املوحوودين املسوولمني
أهل القبلة! وصاحب هذه املقالة يُستتاب ويُ عبني له احلق وتُقام عليه احل عجة فإن تاب و الع فهو من ال افرين.
وموون النوواس موون مل يبلو بووه الووتجهم واإلرجوواء هووذا املبلو  ،ول نعووه دخوول يف شو ء منووه يف بعووض املسووائل ،كموون يعووذر
بعووض ال فووار باههوول ويعووين جهلهووم بو عن فعلهوم كفوور ،وهووذا القوووا حقيقتووه أنوعوه ال ي فوور ال موون قصوود ىل ال فوور،
أل عن موون علووم بووالتحرم وارت بووه ومل يعلووم بووال فر مسووتوجب للشووروط ول نووه مل يقصوود أن ي ُفو اور ألنووه مل يعلووم أنوعوه مبووا
فعل ي فر ،أ عما من علم ب عن الفعل كفر وارت به عاملا أنعه ي فر بذل فقود قصود ىل ال فور ،و ن مل ي ون ال فور يف
ً
كاته مطلوبًا له ،ول ن مطلوبه يتضمن ال فر وهو يريده مبا تضمنه من ال فر.
وأما غالب من يقع يف هذا الغلط فإعإلا يقوع لوه يف مسو لتني ،مهوا مسو لتا :احل وم بغوري موا أنوزا اهلل ،وتوو ال وافرين،
ةرجا من امللة.
فيشرتط فيهما
ً
اعتقادا كفريًّا ً
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تبعا ملا ككره حممود بون عبود الوهواب رمحوه
فاحل م بغري ما أنزا اهلل ،يعده كثري من الناس ً
ناقضا من نواقض اإلسالم ً
اهلل يف النواقض ،وهو احلق الذي ال ريب فيه ،ول ن عند تفصيل هذا الناقض وال الم عليه ،يشورتط كثوري مونهم يف
كفوور احلوواكم بغووري مووا أنووزا اهلل أن يعتقوود أ عن فعلووه ص وواب وأ عن احل ووم بووالقوانني خووري موون احل ووم مبووا أنووزا اهلل ،وحنووو
كل من امل فرا االعتقادية اليت ي فر معتقدها و ن مل يرت بها.

وفرق بني من ال يعد احل م بغري ما أنزا اهلل من النواقض ،ومن يعده مون النوواقض ويشورتط فيوه هوذا الشورط ،وهوذا
الفرق و ن كان يبدو لفظيًّا لغري املت مول ال أنعوه فورق معنووي مهوم ملون ت عملوه ،فالوذي ال يعود احل وم بغوري موا أنوزا اهلل
من النوواقض ،و عإلوا اعلوه مون ال بوائر كالزنوا والربوا وشورب اخلمور ال يتنواقض ،واعول اسوتحالا احل وم بغوري موا أنوزا
ناقضا داخوالً يف النوواقض االعتقاديوة كاسوتحالا الزنوا ،واحل وم العملو بغوري موا أنوزا
اهلل أو تفضيله على ح م اهلل ً
اهلل فسوقًا عمل ًّ كالزنا والربا ،ف صوله مطردة وه أصوا أهول السونة ،و ن خوالف مقوالتهم يف احل وم بغوري موا أنوزا
اهلل.
وتو ال افرين ،يشرتط فيه كثري من الناس ،وخاصة بعد حدوث النازلة الصليبية مون احلملوة األمري يوة العامليوة علوى
ما يسمونه اإلرهواب ،يشورتطون فيوه أن ي وون عون حمبوة لودين ال وافرين وديونهم وتفضويل هلوم علوى املوممنني ،والواقوع
يف هووذا كالووذي قبلووه أن النوواقض هووو حمبووة ديوون ال ووافرين ،أو حمبووة علوووهم علووى املسوولمني ،ال جموورد ت ووليهم ،وهووذا
االستدالا كما تقودم يف ال والم علوى النواقض مغالطوة عجيبوة ،وتعود علوى الداللوة الصورحية ل يوة الويت يوافقوون علوى
أ ع ووا دليوول كفوور املتووو لل ووافرين ،وقوود تقوودم بيووان بطووالن هووذا الضووابط عنوود ال ووالم علووى النوواقض الثووامن ،وألهلل
مصووعب ناصوور الفهوود ف و اهلل أسووره وفوورج عنووه كووالم نفوويس يف هووذه الشووبهة يف أوا كتابووه وقفووا مووع الوقفووا ،
فقاا:
األمر األول:
أن (ال اتووب) وفقووه اهلل وه ووداه قوود بووَّن رده وكالم ووه يف معووَّن مظوواهرة ال ف ووار عل ووى أصوول (اهه ووم ب وون ص ووفوان) يف
اإلرجواء ،وهوو رد امل فورا القوليوة والعمليوة ىل (االعتقواد) ،فجعوول املظواهر لل فوار واملناصور هلوم علوى املسوولمني ال
ي فوور مهمووا فعوول ح و يعلوون راوواه بوودين ال فووار ،وعلووى مقتضووى مووذهبهم فووإن املنتسووب لحمسووالم لووو قوواد جيوووي
الصليبيني اد املسلمني ال ي فر.
وعلى أصلهم هذا فجميع األعماا  -ح الطاعا  -اوز جعلها مون نوواقض اإلسوالم ،فمون املم ون أن تقووا:
من نواقض اإلسالم :أكل الربا !!!.
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فووإن احووتج علي و أحوود ،فقوول :كا صوواحب الربووا اعتقوواد كفووري كالرا وا بووال فر أو االسووتحالا فإنووه ي ووون كف وراً،
وه وذا ،فت ووون مجيووع األعموواا واألقوواا مون بوواب نوواقض اإلسووالم علووى هوذا االعتبووار ! .فهووذا حقيقووة مووذهبهم يف
(مظاهرة ال فار) !!.انتهى كالمه.
وموون الن وواقض االعتقاديووة ال وويت ُجعلووحم شوورطًا يف كثووري م وون الن وواقض اسووتحالا مووا ح وورم اهلل ،ونوواقض موون ن وواقض
كثريا من الناس خيطوش فيوه واعلوه شورطًا يف
اإلسالم اليت خيرج هبا العبد من امللة ويلحق ب هل ال فر والشرك ،ول ن ً
وتحل ال ن مل
وافرا ن اسو ع
بعووض نوواقض اإلسووالم ،مووع عووده هلووا موون النوواقض ،كموون اعوول احلوواكم بغووري مووا أنووزا اهلل كو ً
يستحل ،ويعد احل م بغري ما أنزا اهلل مع كل من نواقض اإلسالم.
وافرا ،فووإ عن مسووتحل النوواقض كووافر وال شو  ،وهووذا ي ووون يف مجيووع احملرمووا مووا كووان منهووا
و كا كووان مسووتحل احلورام كو ً

فرا وما كان غري م فر ،ول ون مون عود شويئًا مون النوواقض ال ي فور فاعلوه ال باالسوتحالا ،كمون يعود شويئًا مون
م ً
النوواقض ال ي فوور صوواحبه ال بوودعاء غووري اهلل ،أو باعتقوواد شوري هلل يف ربوبيتووه ،ومقتضووى هووذا أ عن النوواقض لووو وورد
ناقضا ،فلم يتحصل فرق بني احملرما والنواقض.
من االستحالا مل ي ن ً
فل ووو ق وواا ه ووذا القائ وول ن الزن ووا والرب ووا م وون نو وواقض اإلس ووالم ،مل خيتل ووف ع وون مقالت ووه ،ف ووإن فاعله ووا ال ي ف وور ن مل
يستحلها ،ومستحلها ي فر و ن مل يفعلها ،وهذا عني قوله يف احل م بغري ما أنزا اهلل وتو ال افرين.
واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني.
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عذر الجاهل من المشركين إذا كان منت باً إلى الم لمين
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسوا اهلل ،أما بعد:
فووإ عن موون املسووائل الوويت كثوور فيهووا االخووتالف والغلووط ،مس و لة العووذر باههوول يف أصوول الوودين ،وكثووري وون يوور عووذر
اهاهل الذي يرت ب الشرك األكا ،اعل العلة يف كل انتسابه ىل اإلسالم ،ودعواه أنعه من املسلمني.
فإكا عبد غري اهلل ،ودعاه وكبوح لوه ،ونشو علوى كلو مون مولوده ىل اتوه ،وكوان يقووا بلسوانه ين مسولم ،عوده مون
املسلمني ،و كا عبد غري اهلل ودعاه وكبح له ،وكان يقوا بلسانه ِّين علوى الودين الوذي أمورين اهلل بوه مل يعوذره ،وهوذا
من التناقض وال ش ع .
و كا أُورد عليوه التسوووية بووني عبوواد القبووور وعبوواد األوةووان وعودم عووذر أحوود موونهم باههوول ،جعوول الفوورق االنتسوواب ىل
اإلسالم ،وبسبب هذا االنتساب حي م ب فر عابد الوةن ،وبإسالم عابد القا.
واالنتسوواب ىل اإلسووالم ن أُريوود بووه االنتسوواب ىل اإلسووالم وحووده دون سووائر الش ورائع ،فهووو ح ووم ال دليوول عليووه،
و ن أُريوود بووه االنتسوواب ىل ديوون اهلل عووز وجوول ،س وواء كووان االنتسوواب ىل اإلسووالم الووذي بُعووث بووه حمموود صوولى اهلل
عليووه وسوولم ،أو ىل اليهوديووة أو النصورانية أو غريهووا موون األديووان الوويت بُعووث هبووا الرسوول ،لووزم صوواحب هووذه املقالووة أن
حي م بإسالم جهاا اليهود والنصار وغوريهم أل وم منتسوبون ىل ديون اهلل الوذي أمورهم باتباعوه ،ووقعووا يف نوواقض
له عن جهل ،ومن عذر همالء كفر وخرج من امللة ،وكذب الصحيح الصريح من األدلة.
بل يلزمه أن حي وم بإسوالم مشورك قوريف قبول بعثوة رسووا اهلل صولى اهلل عليوه وسولم ،أل وم علوى ديون بوراهيم فيموا
يزعموون ويظنووون ،وكووان عنودهم بعووض الشووعائر منوه واألح ووام كوواحلج واخلتوان وتعظوويم املشوواعر ،ويقورون بوواهلل ربوًّوا ال
شري له يف اخللق والرزق واإلحياء واإلماتوة ،ول ونهم يشوركون موع اهلل غوريه لتقورهبم ىل اهلل معتقودين أن اهلل أكن لوه
بالنيابة عنه والوساطة بينه وبني خلقه تعواىل اهلل عموا يزعموون ،وعبواد القبوور موثلهم يف كول هوذا ،ال أن عبواد القبوور
ينتسووبون ىل خووا النبيووني صوولى اهلل عليووه وسوولم بوودا انتسوواب اهوواهليني ىل ب وراهيم ،ل هووم و يوواهم س وواء يف كوول
ش ء ،وال ينفوع عبواد القبوور اتبواعهم النويب صولى اهلل عليوه وسولم أو التوزامهم بعوض شورائع دينوه ،كموا ال ينفوع كفوار
قريف اتباعهم براهيم أو التزامهم بعض شرائع دينه.
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فاالنتساب ىل اإلسالم يُقابله االنتساب ىل ملة بوراهيم ،وبعوض الشورائع الويت يتعبودون هبوا تقابلهوا شورائع ،وال ثورة
والقلووة ال توومةر يف ةبووو اإل ووان وال فوور ،واإلقورار بالربوبيووة هلل يُقابلووه قورار أولئو بالربوبيووة ،وكوول موون الفوريقني كووافر

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

بل ح زعم القبوريني أ عن ما يفعلونه من أمر اهلل ورسوله ،يُقابله قوا املشركني يف اهاهلية كما ح وى اهلل عوز وجول
عونهم( :ونكاا فاوعلُووا فا ن
اح اشوةً قاووالُوا او اجو ِدناا اعلاِيو اهوا آبااءانواوا اواللعووهُ أ اامارناوا نهبواوا) ،وهووذا حجوة غالووب املشووركني مون عبواد القبووور
ا ا

اليوم ،بل قد لقيحم من كبار مشايخ أهل الشرك املعمرين ،من حيتج حبجة ال فار األولوني بعينهوا ،ويقووا لويس لو
أن تن وور مووا عليووه النوواس أل ع ووم أخووذوه عوون آبووائهم ،وآبووا هم ال شو أ ع ووم أخووذوه عوون آبووائهم ،وأخووذه اخللووف عوون
السلف ،ل هو عن رسووا اهلل صولى اهلل عليوه وسولم ! ،وهوذا عوني موا يف اآليوة مون احتجواج املشوركني بو مرين :أ وم
وجوودوا عليووه آبوواءهم ،وأن اهلل أموورهم بووه قوواا احلووافظ ابوون كثووري يف تفسووري اآليووة” :ويعتقوودون أن فعوول آبووائهم مسووتند
ىل أمر من اهلل وشرع“ ،وهذا و ن كان ورد يف سياق الفاحشة اليت فسر ب ا طوافهم بالبيوحم عوراة ،ال أنوه يودا
على وجه استدالهلم بفعل آبائهم ،وهو ظنهم أن فعل آبائهم عن شريعة من اهلل.
وريا يف
وهووذا الغلووط كمووا يقووع موون بعووض امل ووالفني يف مسو لة العووذر باههوول موون طووالب العلووم ،فإنوعوه يقووع يف العامووة كثو ً
عووذر املعانوود املنتسووب ىل اإلسووالم ،فووال ي فوورون منتسووبًا ىل اإلسووالم أبو ًودا ،بوول قوود مسعووحم بعووض موون كووانوا يسوومون
وريا يقوووا :ال ِّ
أكفوور موون يقوووا أنووا مسوولم ،عنوود س وماله عوون مثوول حووافظ األسوود
دعوواة الصووحوة وون بوودا تبووديالً كثو ً
ًّ
وحقوا،
العاميعوة ،وليوحم شوعري ن كوان هوذا املسول هود
وطواغيحم العرب من احل ام املرتدين ،وهذه عني الشبهة ِّ

فلووم كلووف الصووديق نفسووه مقاتلووة مسوويلمة وموون معووه حو فووين خيووار الصووحابة واسووتحعر القتوول يف الق وراء أهوول العلووم
والقرآن؟! وأكثر من ح م أهل العلم ب فرهم مون املرتودين ،ن مل ي ون غوالبهم كوانوا ينتسوبون ىل اإلسوالم ويو بون
أن يُوصفوا بغريه.
بوول طوورد هووذا القوووا :أن ال ي فوور موون يقوووا أنووا علووى ديوون موسووى ،أو أنووا علووى ديوون عيسووى موون اليهووود والنصووار ،
وهذا القوا عن يف الضاللة بعيد كل البعد عن دين اهلل وكتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم.
فإن قيل :ال يُسلعم هبذا فإ ع م كفروا بعد بعثة حممد ونسوخ أديوا م ،فمقتضوى هوذا أ ع وم لوو انتسوبوا ىل اإلسوالم بعود
مجيعووا مسوولمني
ولما ،ومقتضوواه ً
أيضووا أ عن جهوواهلم كووانوا ً
بعثووة حمموود وبقووا علووى مووا هووم عليووه عُووذر جوواهلهم وكووان مسو ً
مممنني وقحم بعثة النيب صلى اهلل عليه وسلم ،و عإلا كفروا ببعثته ،وهذا معلوم البطالن.
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ولوويس معووَّن مووا تق ودعم أننووا نقوووا نوعوه ال فوورق بووني املنتسووب ىل اإلسووالم وغووري املنتسووب ليووه موون املشووركني البتووة ،بوول
انتساب الرجل ىل اإلسالم بعد كفره يثبحم لوه بوه اإلسوالم يف الظواهر ،فوإكا مل يلتوزم أح اموه ،أو ارت وب امل فورا
اليت تُناقض أصول التوحيود ،فإنعوه ُحي وم عليوه بوالردة ،وأموا الطوائوف ال فريوة الويت تنشو علوى هوذا القووا ،ففو ةبوا
اإلسووالم هلووم بانتسوواهبم ىل اإلسووالم قوووالن ألهوول العلووم ،فموونهم موون يوور أ عن اإلسووالم يثبووحم هلووم باالنتسوواب وتثبووحم
الردة مبا يرت بون من امل فرا  ،ومنهم من ير أ ع م كفار أصليون ،وأن انتسواهبم كانتسواب مشورك قوريف ىل ملوة
براهيم ،وهو األصح ملا تقدم من عدم الفرق بني االنتسابني واهلل أعلم.

هذا وصلى اهلل وسلم على عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحابته أمجعني.
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الخلط بين األسماء اللغوية والحقائق الشرعية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني ،نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني ،أما بعد:
عموموا ،ويف ال والم علوى مسوائل اإل وان ونوواقض اإلسوالم خبصوصوها :أن
فإن من موارد الغلوط يف املسوائل العلميوة ً
ووي امل والف للمعوَّن الشورع املوراد ،وقود ي وون كلو  - 0 :لتعودد املعواين اللغويوة
يُعلعق احل م الشورع باالسوم اللغ ِّ
لل لمووة فيُعلعووق احل ووم مبعووَّن غووري املوراد ،أو  - 2لتعوودد احلقووائق الداخلووة حتووحم اسووم لغوووي واحوود ،فيعلووق احل ووم مبووا

ليس مر ًادا منها  - 3أو ألن الشريعة نقلحم االسم عون املعوَّن اللغووي ىل معوَّن شورع خواص بتقييود أو اسوتعارة أو
غري كل ا هو معروف من مباحث أصوا الفقه.

وريا ،وسونذكر ةالةوة أمثلوة لوذل يُعورف هبوا موا عوداها مون املسوائل
ويقع الغلط يف هذا اهانب يف نوواقض اإلسوالم كث ً
والفروع امل تلفة وطرق االستدالا عليها.
وب ،مشووتق موون
وَّن هووو أصوول االشووتقاق ،وهووو احملبوووب غايووة احلو ِّ
الم ــألة األولــى :اسووم اإللووه ،حيووث لووه يف اللغووة معو ً

وَّن آخور منقووا عون
الوله ،و ن كان هذا املشتق خبصوصوه :اإللوه مل يُسوتعمل ال ملعوَّن املعبوود ،ولوه يف اللغوة ً
أيضوا مع ً
املعبود.
كل املعَّن وهو
ُ
فموون النوواس موون التفووحم ىل أصوول االشووتقاق ،وأدخلووه يف معووَّن اإللووه ،وجعوول اإللووه هووو احملبوووب غايووة احلووب ،وفسوور
بووذل ال لووه ال اهلل ،وال شو ع أن هووذا جووزء موون املعووَّن املثبووحم هلل عووز وجوول ،ول وون ال يُفهووم منووه أن اختوواك اإللووه ال
ي وون ال مبحبتوه غايووة احملبوة ،بوول قود ي وون اختوواك اإللوه بصوورف العبوادة لووه رغبوةً أو رهبوةً ولووو أبغضوه ،كمووا هوو حوواا
كثري من عباد القبور الذين يعبدو ا ألجل ما يصلهم من أمواا ،أو بعض أصحاب امللل الوذين يعبودون آهلوةً للشور
وي رهو ا ويبغضو ا ،ول ن يعبدو ا خوفًا دون حمبة ،فعلى هذا القوا ال ي ونون مت ذين هلا آهلة ،وهذا باطل.
وأمهيووة هووذه املسو لة ،موون جهووة أن فهووم كلمووة التوحيوود ال لووه ال اهلل يتعلووق هبووا ويعتموود عليهووا ،والغلووط املووذكور آن ًفووا
يلوزم منووه ل ووازم كثوورية موون أق وواا املرجئووة ،ووقووع كثووري موون النوواس يف الزلوول بسووبب غلطهووم يف معووَّن اإللووه ،حو كانووحم
املس لة من أعظم مسائل احلجاج واخلالف بني املوحدين واملشركني.
الم ألة الثانية :بغض ما أنزا اهلل به الرسوا ،وللبغض معَّن لغوي واحد ،ال أنه يتنواوا جهتوني :الوبغض الطبعو ،
والبغض اإلرادي ،ف ما البغض الطبعو فإنوه ال ي وون كف ًورا كا مل ي ون معوه بغوض رادي ،ألن الوبغض الطبعو لويس
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ن
وب
متعلقوه األموور الشوورع وصووفته الشوورعية ،بوول متعلقووه مووا يتضوومنه األموور الشوورع موون املشووقة ،كمووا قوواا تعوواىلُ ( :كتو ا
اا اوُه او ُك ِره) ،فوذكر أن القتواا كوره هلوم ،وموع كلو مل ي ون كلو كف ًورا ،وكوره القتواا كوره طبعو كموا هوو
اعلاِي ُ ُم الِ نقتا ُ
ظاهر ،خبالف لو أطلق كره اههاد فإ عن طالقه ال اووز ملوا فيوه مون التلبويس ،وحيتمول كوره املشوقة الويت يتضومنها كموا
حيتمل كره احل م الشرع .

ن
ُّح ،أ عما كره الصدقة والزكواة فوال اووز طالقوه ملوا فيوه
كفرا بل أكثر ما فيه الش ُّ
ومثله كره اإلنفاق وبذا املاا فإنعه ليس ً
كرهووا طبعيًّووا نا ًووا عوون طبيعووة
كرهووا راديوًّوا ،وكووره بووذا املوواا ً
موون اإليهووام ،وهووو حمتموول للمعنيووني :كووره األموور الشوورع ً
اخلاِيو ُر امنُوعاً).
(ونكاا ام عسهُ ِ
اإلنسان فقد ُخلق ً
هلوعا :ا
الغلو يف الت فري.
واخللط بني هذين املعنيني لل ره مزلق من املزالق ِّ
املمدياة ىل ِّ
الم ألة الثالثة :السحر ،وقد وقع فيه خالف كثري بني العلماء يف ح م السوحر ،ومونهم مون قواا منوه اهوائز ومنوه
صوول أح امووه فووذكر موون السووحر املبوواح سووحر البيووان الووذي قوواا فيووه النوويب صوولى اهلل عليووه
احملوورم ومنووه مووا هووو كفوور ،وف ع
وحرا“ ،وهووذا وا ال يودخل يف االسوم الشورع للسووحر ،و إلوا هوو داخول يف االسوم اللغوووي
وسولم ” عن مون البيوان لس ً
الذي يشمل كل ما خف ولطف سببه ،و ن كان خفا ه ولطف سببه بالنسبة لبعض الناس دون بعض.
اص األشوياء املدركوة بواحلس أو
وبسبب هذا الغلط أدخل ناس مسائل من علم ال يميواء الصوحيح املعتمود علوى خوو ِّ
تبعا لذل من السحر احملرم.
املعروفة بالنظر والتجربة يف السحر ،وعدوها ً
وكووذل دخوول هووذا الغلووط يف مسو لة كفوور السوواحر ،فموون فوعرق يف السووحرة وك عفوور بعضووهم دون بعووض ،جعوول أسوواس

اعتقادا شوركيًّا يف النجووم أو غريهوا كفور ،ومون مل
تفريقه أن ما تضمن دعاءً لغري اهلل واستغاةة بالشياطني وحنوها ،أو
ً
يعتقوود كلو و عإلووا اعتموود علووى خوواص املوواد فلوويس ي فوور ،مووع أ عن حقيقووة السووحر الشوورعية ال ختلووو موون الشوورك موون
استغاةة بغري اهلل وغري كل  ،أما االعتماد على خواص املواد فال يدخل يف السحر ال باملعَّن اللغوي.
فهذه ةالث مسائل من اليت ينبين الغلط فيها على اخللط بني االسم اللغوي واحلقيقة الشرعية اليت قد ت وون منقولوةً
عوون االسووم اللغوووي كمووا يف السووحر ،أو ةصصووة مبعووَّن موون معانيووه كمووا يف اإللووه ،أو بووبعض احلقووائق الداخلووة حتووحم
معناه الواحد كما يف البغض ،وقد ككرنا مثاالً ل ل مس لة واألمثلة كثرية جدًّا ال تنحصر.
واهلل أعلم وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحابته وسلم.
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د مية الكفر األصغر بالكفر العملي
نيب بعده ،أما بعد:
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال ع
وا وي ووون كف و ًورا أص ووغر،
ف ووإ عن ال ف وور قس وومان ،عمل و واعتق ووادي ،وك و ُّول قس ووم م وون ه ووذين القس وومني ي ووون كف و ًورا أك و ا
فالسووجود لألصوونام ووطء املصووحف باألقوودام وحنووو كل و موون ال فوور العمل و ِّ األكووا ،واعتقوواد ش وري هلل يف اخللووق
االعتقادي األكا.
والرزق من اإلحياء واإلماتة هو من ال فر
ِّ
وموون األخطوواء الشووائعة الوويت تتووابع عليهووا كثووري موون النوواس ،بوول موون النوواس موون مل يسوومع غريهووا :جعوول ال فوور العملو ِّ
االعتقادي مرادفًا لل فر األكا.
امسًا لل فر األصغر ،وجعل ال فر
ِّ
وادي هووو
وال خيفووى مووا يف هووذا القوووا موون كريعووة ىل اإلرجوواء ،فووإ عن مقتضووى كووون ال فوور العملو ِّ كفو ًورا أصووغر واالعتقو ِّ

األكووا أن ي ووون ال فوور باالعتقوواد فقووط ،وهووذا موودار مقوواال أهوول اإلرجوواء بوودرجاهتم ،و ن كووان موون يسووتعمل هووذا
وافرا كف ًورا اعتقاديًّوا
القوا قد يتناقض ِّ
كفرا اعتقاديًّا كا كان أكوا ،فيجعول مون سوجد للصونم ك ً
فيسم ال فر العمل ع ً
مبجرد سجوده و ن مل يعتقد اعتقاداًكفرياً ،وهذا تناقض يف اللفظ واملعَّن صحيح.
وسبب هذا الغلط هو اخللط بني النفاق يف هذا التقسيم وال فر ،فإ عن النفاق ينقسم كال فر قسمني:
ُ
نفاقًووا عمليًّووا وهووو النفوواق األصووغر ،ونفاقًووا اعتقاديوًّوا وهووو النفوواق األكووا ،فال ووذب يف احلووديث واخللووف يف الوعوود
واخليانووة كا ا متوون ،والفجووور يف اخلصووومة ،كلُّهووا موون أمووارا النفوواق العمليووة الوويت ُخيشووى علووى صوواحبها موون النفوواق
االعتقادي ،أ عما النفواق االعتقوادي فهوو موا ككور اهلل عوز وجول عون املنوافقني األ اُو ِا مون العقائود ال فريوة كظ ِّون أ عن اهلل
ِّ
خيووذا دينووه وأهوول دينووه وال ينصوورهم ،وأ عن املشووركني يست صوولون بيضووة اإلسووالم ويقتلعووون شووجرته ،ومثوول اعتقووادهم
بغض رسوا اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومعاداته ،وحنو كل .

دائموا خبوالف ال فور العملو ِّ ،
وسبب الفرق بني النفاق وال فور يف هوذا التقسويم ،وكوون النفواق العملو نفاقًوا أصوغر ً
كفرا صورحيًا ،و ن كوان صواحبها قود يُسو عمى
هو أ عن النفاق يف أصله أمر قليب ،ولو ظهر النفاق على العمل كان رعد ًة و ً

مناف ًقا بسبب ما ُخيفى من مزيد ال فر.

وهبووذا يظهوور الفوورق بووني اسووم (املنووافق) واسووم (النفوواق)؛ فالنفوواق ال ي ووون الع اعتقاديوًّوا ،أمووا (املنووافق) فووإ عن مووا أخفوواه
من ال فر وكان يف اعتقاده يس عمى نفاقًا ،و ن أظهر شويئًا مون كفوره مل يسو عم نفاقًوا بول يسو عمى كف ًورا صورحيًا ،و ن كوان
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يبقى له اسم املنافق بقاءً على األصول الوذي بوَّن عليوه دينوه وهوو أنعوه يُوبطن ال فور ،وكوذل ألنعوه خيفو بعوض ال فور
و ن أعلن بعضه.
فلووو قوواا قائوول بوجووود نفوواق عملو أكووا ،وقيوول لووه :مووا هووو النفوواق العملو ُّ األكووا؟ فإنوعوه لوون يو يت مبثوواا الع كووان موون
واهرا
ال فوور الظوواهر ولوويس مون النفوواق ،ولووو أنوعوه أظهوور نفاقووه وجوواهر بووه وأمسعووه النوواس كووان هووذا الووذي أظهووره كفو ًورا ظو ً
ُمعلنًا.
و ن كان املنافق قد يُظهور بعوض موا يف قلبوه للمنوافقني مثلوه اطمئنانًوا لويهم وةقوةً هبوم ،ورمبوا ظهور منوه ال لموة الويت
يسوومعها منووه الرجوول أو ت ووون موون حلوون القوووا ،ول نعووه يف مثوول هووذه بووني أمورين :أن تظهوور منووه وتثبووحم عليووه في ووون
كافرا صرحيًا ،وأن ختتف وال تثبحم فت ون ملحقةً مبا يُبطنه ألنعه الغالب من أمر نفاقه.
ً
وهلووذا مل ي وون لقسوومة النفوواق العمل و ىل أكووا أو أصووغر ن
ورتق عوون ال فوور الووذي ي ووون بالقلووب
موجووب ،وهبووذا افو ا
واللسان والعمل ،أ عما النفاق فال ي ون الع بالقلب يف األصل.
وعلى هذا فال فر ينقسم أربعة أقسام:





ال فر العمل ُّ األصغر :كالطعن يف األنساب والنياحة على امليحم.
وال فر العمل ُّ األكا :كالسجود للصنم و عانة ال فار على املسلمني.
االعتقادي األصغر :كاحملبة الشركية لغري اهلل ما مل تصل ىل حد العبادة فه من الشرك األكا.
وال فر
ُّ
االعتقادي األكا :كاعتقاد األقطاب األربعة الذين يديرون ال ون ويدِّبرون األمور.
وال فر
ُّ

والنفاق ينقسم ةالةة أقسام:





النفاق العمل ُّ  :وكلُّه نفاق أصغر ،ومثاله ما جاء يف حديث آية املنافق ةالث.
وادي األصووغر :كاشووتماا القلووب علووى شو ء موون حمبو نوة غووري اهلل حمبوةً شووركيةً غووري م فوورة ،دون
النفوواق االعتقو ُّ

ظهور كل يف العمل.
وادي األكووا :كمووا تق ودعم ككووره موون عقائوود املنووافقني ،مثوول اعتقووادهم أ عن اهلل لوون ينصوور دينووه،
النفوواق االعتقو ُّ
وبغضهم هلل ولدينه ولرسوله صلى اهلل عليه وسلم.

هذا واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحابته أمجعني.
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الخلط بين اإللهية واألُلوهية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني ،أما بعد:
ب عليووه موع كثوورة موون يقوع فيووه ،و وورة
فوإ عن موون أبوواب الغلووط الوويت ق عول التنبُّووه ليهووا يف مسوائل التوحيوود ،ومل أجوود مون نو ع
هذا الغلوط دخواا توحيود األلوهيوة يف توحيود الربوبيوة ،و خوراج العبوادة واالمتثواا وتوحيود الطلوب والقصود مون أصول
معَّن ال له ال اهلل ،وهذا اخللط احلاصل ليس خلطًا بني االمسني فحسوب بول هوو خلوط يف املسوميا واملعواين كموا
ي يت توايحه بإكن اهلل.
واإلهليووة :مصوودر صووناع موون اسووم اإللووه ،يوُراد بووه اتصوواف الوورب ب ونووه هلوًوا يف نفسووه ،واملعووَّن اسووتحقاق الوورب جوول
وعال أن يُعبد وتُصرف ليه وجوه ال ُقربة ،واتصافه مبا يُوجب فراده بالعبادة من الربوبية وصفا ال ماا.
وجل ،وه مبعَّن اإلهلة.
واألُلوهيعة :العبادةُ
ُ
وصرف أنواعها هلل ععز ع
فاإلهلية صفة من صفا ربوبيعة اهلل سبحانه وتعاىل ،واأللوهية ه صرف أفعاا العباد اليت يستحقُّها اهلل جل وعوال
القصد ليه ب فعاا امل لوقني.
ليه وحده ،فاألوىل صفة اخلالق والثانية
ُ
وجل أ عما األُلوهيعة ف فعاا العباد ،وعلى هذا فتوحيد اإلهلية داخل يف توحيود املعرفوة
فاإلهليعةُ صفة من صفا اهلل ععز ع
واإلةبا ال يف توحيد الطلب والقصود ،ومون ف عسور ال لوه ال اهلل مبعوَّن اإلهليوة فقود قصورها علوى املعرفوة واإلةبوا ن ومل
يُدخل فيها توحيد الطلب والقصد ودخل عليه اخللل من هنا ،وكان مفسًرا ل لمة التوحيد بالربوبية حقيقة.
ومعووَّن ال لووه ال اهلل يشوومل املعرفووة والطلووب ،فموون املعرفووة معرفووة أ عن اهلل منفوورد باسووتحقاق العبووادةن وموون اعتقوود هووذا
االعتقاد مل ي ن موح ًدا هلل توحي ًودا حقيقيًّوا حو اموع ىل كلو عملوه بوه وقصوده ليوه بو ن يُفورد اهلل وحوده بالعبوادة
واتنب عبادة غريه.
وقد نش الغلط عند أكثر الناس يف هذا الناقض من التعريف املشهور ل لمة التوحيد :ال معبوود حبوق ال اهلل ،فظنُّووا
أ عن معووَّن اإللووه يف كلمووة التوحيوود متعلووق ب لمووة” :حبووق“ ،واحلووق أ عن معووَّن اإللووه هووو يف كلمووة ”معبووود“ أ عمووا كلمووة
”حبق“ فه قيد إلخراج امل لوها من دون اهلل ،وهذا ظاهر كا ت عملحم أ عن كلمة اإلله الويت تعوين املعبوود لويس فيهوا
ختصيب كل باملعبود حبق وال دون حق بل متعلق بالعابد فمن عبد شيئًا فهوو هلُوهُ ،أ عموا قووهلم ”حبوق“ يف شورح ال
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له ال اهلل فإعإلا هو ظهار للجواب املقدر بعد ال النافية للجنس ألن التقدير ”ال له (حوق) ال اهلل“ ولويس داخوالً
يف لفظ اإلله بل هو مقدر يف سياق اهملة.
ومعَّن ال له ال اهلل مف عسر يف قوا اهلل تعاىل( :ون ِك قا ا ن ن
يم ألبن نيه اوقاو ِونم نه نن نعين بوااراء ِّعا تاو ِعبُ ُودو ان ا ال الع نوذي فاطا اورنين
ا
اا بِواراه ُ
فانإنعهُ اسياو ِه ندي نن ا و اج اعلا اها اكلنمةً بااقنياةً نيف اع نقبن نه لا اعلع ُهم يوارنجعُو ان)؛ فتاأ بوراهيم مون اآلهلوة املعبوودة مون دون اهلل ومل يت ع
ووا
ِ ِ
ا
ا
أصح القولني ،فليسوحم جمورد الت وذيب باآلهلوة
ال اهلل وجعل هذا األمر كلمةً باقيةً يف عقبه وه كلمة التوحيد على ِّ
أو اعتقاد استحقاق اهلل للعبادة ،بل ه الااءة الفعلية من كل ما يُعبد مون دون اهلل ،فهوذه هو ال لموة الويت عليهوا
مدار الدين وه أصل اإل ان واليقني.
وخووذ فسوواد هووذا القوووا والغلووط موون فسوواد لوازمووه األوليووة البدهيووة ،فإنوعوه لووو اقتُصوور علووى تفسووري ال لووه ال اهلل مبعووَّن
وتحق للعبووادة ،ويعلووم أ عن مووا يفعلووه
اإلهليووة لووزم كووون بلوويس مممنًووا فإنوعوه يعتقوود ويقو ُّور ب و عن اهلل سووبحانه هووو وحووده املسو ُّ
موحوود وال يقووا أحوود موون أهول اإلسووالم عن بلوويس
ويودعو ليووه اوالا مبووني وغوايووة ،وموع كلو فإنعوه كووافر بوواهلل غوري ِّ

ن يشهد أن ال له ال اهلل فضالً عن كونه من املوحدين ،ف ذل كل من أقور باسوتحقاق اهلل عوز وجول للعبوادة ل
معتقدا بطالن ما يفعل.
أعرض أو است ا أو عبد غري اهلل معه ولو ً

األصنام وسجد هلا مون دون اهلل ودعوا ال واكوب والنجووم ،وكوان معتق ًودا أ عن اهلل هوو مسوتحق
وكذا لو أ عن رجالً عبد
ا

العبادة وحده ،ول ن باع دينه بعرض من الدنيا وعبد غري اهلل لرغبة أو رهبة ،فإنعه يبقى موح ًدا على تفسوري التوحيود
باإلهلية دون األُلوهية ،و مجاع املوحدين على كفر من هذه حاله ،ومثله من كان يقر باسوتحقاق اهلل العبوادة وحوده،
ل يسبه جل وعال فإكا ُسئل قاا ين ال أعتقد ما أقوا و عإلا أخوض وألعب وأقطع عناء السفر وطوا الطريق.
ن
اجتاننبُو ووا
(ولااقو و ِد بوا اعثِونا ووا نيف ُك و ِّول أُعم ووة ار ُس وووالً أان ِاعبُو ُودوا اللع ووها او ِ
وهل ووذا يق وووا األنبي وواء فيم ووا ح وواه اهلل لن ووا م وون دعو وواهتم :ا
الطعوواغُو ) ،وح ووى عوون عيسووى( :وقاو ا ن
ن
(مووا
ا
ائيل ِاعبُو ُودوا اللعووها ارِّهلل اواربع ُ و ِوم) ،ويف آخوور املائوودة :ا
واا الِ امسو ُ
ا
ويح يواوا بوا نوين ِس ور ا
واا ياوا قاو ِوونم ِاعبُ ُودوا
حم اهلُ ِم نعال اما أ اام ِورتانين بن نوه أ نان ِاعبُ ُودوا اللعوها ارِّهلل اواربع ُ ِوم) ،وعون نووح( :لااقو ِد أ ِار اسو ِلناا نُوحواً ن اىل قاو ِونم نوه فاو اق ا
قُو ِل ُ
ن
ن ن
ن ن
وود
واه ِم ُهوووداً قاو ا
(ون اىل ا وُ ا
اخو ُ
(ون اىل اعوواد أ ا
واا يواوا قاو ِووم ِاعبُو ُودوا اللعووها امووا لا ُ و ِوم مو ِون لاووه اغِي و ُورهُ) ،ا
اللعووها امووا لا ُ و ِوم مو ِون لاووه اغِي و ُورهُ) ،ا
ن
أاخاهم ص ن
ن ن
واا ياوا قاو ِوونم ِاعبُ ُودوا اللعوها اموا
واه ِم ُش اوعِيباً قا ا
احلاً قا ا
اخ ُ
(ون اىل امو ِديا ان أ ا
ا ُِ ا
اا ياا قاو ِوم ِاعبُ ُدوا اللعها اموا لا ُ ِوم م ِون لاوه اغِيو ُورهُ) ،ا
لا ُ و ِوم نمو ِون نلاووه اغِي و ُورهُ) ،ومثلووه عوون غووريهم موون األنبيوواء والرسوول ،وكانووحم هووذه دعوووة خووا النبيووني حمموود صوولى اهلل عليووه
وسلم.
فت عمل دعوة همالء األنبياء ىل ال له ال اهلل ،وكيف أ ع م فسروا معَّن كلمة اإلله بفعل األمور الوذي يقتضو االمتثواا
مجيعا.
والعمل ،فليس األمر جمرد استحقاق اهلل أن يُعبد بل األلوهية حقيقة عبادته كما دعا ليه األنبياء والرسل ً
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ويتفعرع على هذا أ عن األوىل يف تفسوري ال لوه ال اهلل ،أالع يُقواا :نفو لعبوادة غوري اهلل ،و ةبوا لعبوادة اهلل وحوده ،و ن
كانووحم الصوويغة النفو الع أ عن مووا تضو عمنه اسووم اإللووه موون الفعوول يوورجح أن يعووا بووالنه فيُقوواا :لووال لووه ال اهلل ركنووان:
األموور بعبووادة اهلل وحووده ،والنهو عوون عبووادة غووريه ،فووإ عن الصوويغة و ن مل ت وون صوويغة و فقوود تضو عمنحم كلو والنهو
أوىف مبعَّن ال له ال اهلل من النه .

وهووذا الووذي قودعمنا موون لووزوم تفسووري ال لووه ال اهلل بعبووادة اهلل وتوورك عبووادة غووريه ال جموورد اسووتحقاقه وحووده -سووبحانه-
وادا ،أم ووا تفس ووريها
العب ووادة ه ووو معتق وود أه وول الس وونة يف ب وواب اإل ووان ،حي و ُ
وث يعتق وودون اإل ووان ق وووالً وعم و والً واعتق و ً
باستحقاق العبادة فهو اعتقاد فحسب.
وكمووا أنوعوا نقوووا عن النوويب صوولى اهلل عليووه وسوولم ملووا كووان يوودعو قومووه ىل أن يقولووا ال لووه ال اهلل كلموةً توودين هلووم هبووا
العرب وتمدي العجم ليهم اهزية ،مل ي ن يُريد التلفظ هبا فحسب ومل يفهموا هم منه كل  ،و الع لفعلووا موا أمورهم

هبم كموا أ وم راووا منوه أن يعبود هلهوم سونة ويعبودوا هلوه سونة ،ف وذل نعلوم بالضورورة أنعوه مل ي ون يريود اعتقواد أ عن
وتحق للعبووادة فحسووب ،بوول يُريوود موونهم الووتلفظ والعموول هبووا واعتقوواد معناهووا ،وكو ُّول كلو داخوول يف معووَّن
اهلل هووو املسو ُّ
كلمة ال له ال اهلل.
التمس و بوواللفظ والغفلووة عوون املعووَّن ،فم و جوورد النظوور ىل كلمووة ال لووه ال اهلل عوون
والغلووط يف هووذا النوواقض سووببه ُّ
صلتها من كتاب اهلل وسنة نبيوه صولى اهلل عليوه وسولم ،واقتصور النظور علوى حود وتعريوف هلوا مل
األدلعة اليت فسرهتا وف ع

يُممن هذا الغلط وأمثاله ،فينبغ لصواحب العلوم والداعيوة أالع يغفول عنود شورح كلموة ال لوه ال اهلل عون بيا وا ب والم
اهلل عز وجل ،وتفسريها بالقرآن والسنعة فإنعه ال بيان كبيا ما وال برهان كاها ما ،واهلل أعلم وصولى اهلل وسولم علوى
عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحابته أمجعني.
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إدخال االصطالحات العلمية في الحقائق الشرعية ()2/0
احلموود هلل رب العوواملني ،والصووالة والسووالم علووى أشوورف األنبيوواء واملرسوولني ،نبينووا حممود وعلووى آلووه وصووحابته أمجعووني،
أما بعد:
فووإ عن أهوول العلووم يف تواوويحهم املسووائل العلميووة احتوواجوا ىل االصووطالح علووى بعووض الرسوووم موون أمسوواء املسووائل أو
اعووا موون االصووطالحا ن يف كثووري موون العلوووم الشوورعية،
تقسوويمها وحنووو كلو بقصوود التواوويح والتيسووري ،فاسووتعملوا أنو ً

ونشو الغلووط يف كثووري موون العلوووم بسووبب هووذه االصووطالحا عنوود غلووط موون يغلووط فيُوودخل االصووطالحا يف أصوول
العلم.
اخلط و يف التعريفووا  :موون األمووور الوويت اصووطلح عليهووا أهوول العلووم احلوودود املس و عماة بالتعريفووا  ،وكثووري موون الغلووط يف
التمس و بووالتعريف وتعليووق األح ووام بووه ،وقوود تق ودعم يف
أب وواب الش وريعة عامووة ويف مسووائل االعتقوواد خا ع
صووة امنشوومه ُّ
العدد املاا التنبيه على خط ناشش من تفسري ال له ال اهلل والتمس بلفظ التعريف.
ومن الغلط يف التعريفا موا ينشو عنود كثوري مون النواس مون تعريوف العبوادة ،فممون عوعرف العبوادة مون ععرفهوا باعتبوار
وب موع غايووة الو ِّ
وذا ،وهوذا التعريووف يُسواق يف الوووعظ وال والم علووى أعموواا
كمواا العبووادة الصوحيحة فقوواا :غايوة احلو ِّ
القلوب ،وال يُراد به اهمع واملنوع كموا هوو شو ن احلودود ،فاتع و عليوه غوالة املرجئوة فجعلووا مون مل يصورف احلوب موع
موحدا مممنًا ألنعه مل يعبد غري اهلل.
الذا أو الذا مع احلب أو صرفهما ومل يصرف غايتهما لغري اهلل ً

و ن ععرف العبادة من ععرفها تعري ًفا شامالً للعبادة باعتبار الثواب ال باعتبار الفعل فقواا :مجيوع موا حيبوه اهلل ويراواه
من األفعاا واألقواا الظاهرة والباطنة ،واستند ىل كل طوائف من غالة املرجئة فقالوا :كما أ عن من ابتسوم يف وجوه
أخيووه لغووري وجووه اهلل ال ي فوور ،ف ووذل موون صوورف العبووادة لغووري اهلل ،ودلوويلهم أ عن تعريووف العبووادة ال يُفو ِّورق بينهمووا،
وخلطوا معتمدين على التعريف بني العبادة باألصل والعبادة بالقصد.

وهووذه األغووالط العظيمووة ناشووئة عوون اخلطو يف تعريووف حقيقووة شوورعية واحوودة ه و حقيقووة العبووادة ،فحصوور موون غلووط
احلقيقة الشورعية يف مودلوا اللفوظ اللغووي واسوتند ىل موا يعوروه مون مجواا أو عودم مجوع أو عودم منوع ،وحوعرف معوَّن
الشرك الذي أرسل اهلل رسله يف التحذير منه ،وطمس معَّن التوحيد الذي خلق اهلل العبادة ألجله.
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يظن الواجب من فهم كلموة ال لوه ال اهلل أو مون معرفوة معوَّن العبوادة
ومن األغالط يف التعريفا أن من الناس من ُّ
يظن الواجب هوو معرفوة التعريوف وحفظوه ،فيجعول تعريوف ال لوه ال اهلل بقووا القائول :ال معبوود حوق
أو حنو كل ؛ ُّ
ال اهلل ،من أصوا الدين وأسسه اليت ال ي ون الدين الع هبا.
اخلط يف التقسيما  :ككر بعض أهل العلم تقسيما عد ًة يف كثري من املسائل العقدية ،ومون أشوهر التقسويما :
تقسويم التوحيود ةالةوة أقسوام ،ةالثهووا توحيود األمسواء والصوفا  ،فوذهب بعضووهم وجعول هوذا التقسويم حقيقوة شوورعية
ابعووا كموون أاوواف توحيوود
ال اوووز االجتهوواد فيهووا وال الزيووادة عليهووا ،وبووَّن علووى كل و تبووديع موون أاوواف قسو ًوما ر ً
احلاكميووة ،وهووذا قسووم صووحيح ةابووحم ب دلعت وه و ن كووان توحيوود احلاكميووة يتووداخل مووع غووريه موون أقسووام التوحيوود فووإ عن
توحيد األمساء والصفا يف أصله داخل يف توحيد الربوبية ،ويف كثوري مون فروعوه داخول يف توحيود األلوهيوة كمسوائل
ودعا حيووث كانووحم
دعوواء الصووفة واالسووتعاكة هبووا ،ومووع كلو مل يوور أهوول العلووم قاطبوةً موون عو عد هووذا القسووم الثالووث مبتو ً
فهومهم أوسع ،وفعرقوا بني االصطالحا واألمساء الشرعية.
اخلط و يف الشووروط االسووتقرائية والن وواقض وحنوهووا :اسووتنبط بعووض أهوول العلووم شووروطًا لووبعض األح ووام م و خوكة موون
جمموع أدلة الشريعة يف الباب ،ومن كل مجع من مجع شروط ال له ال اهلل يف سوبعة شوروط أو انيوة ،فمون النواس
من ألزم حبفظ هذه الشروط وابطها ،وكثري توعهم أ عن معرفة كل شرط شرط من شروط ال لوه ال اهلل ،فويظن مون مل
وجودهوا يف العبود وحتققهوا
يعدها ويسردها مل حيقق ال له ال اهلل ،وهذا غلوط فواحف ،فوإ عن املوراد مون تلو الشوروط ُ
فيه ال حفظها وسردها ،ولوو كوان كوذل لعلعمهوا النويب صولى اهلل عليوه وسولم أ عمتوه وأرشودهم ىل حفظهوا وتدارسوها،
وقد كان كثري ن نقب علمه تحن الناس هبذه الشروط وما شاهبها ،وكُكور عون بعضوهم ت فوري مون مل حيفظهوا أو
الغلو املفرط والعياك باهلل.
مل يُدرك معناها عند االمتحان وهذا من اههل البال و ِّ
ُ

وموون الغلووط يف هووذا البوواب ،التمسو يف ن وواقض اإلسووالم بالعشوورة الوويت ككرهووا الشوويخ حمموود بوون عبوود الوهوواب رمحووه
اهلل ،وحصر النواقض يف هوذا العودد و ن وار موا خورج عنهوا أو اسوتغرابه والشويخ مل يقصود االسوتيعاب ،بول مل يقصود
حقيقووة القسوومة بوودليل أنوعوه ككوور بعووض الن وواقض يف ناقضووني أو ةالةووة حووني رأ أ عن بعووض صووور النوواقض حتتوواج ىل
فرادهووا بالووذكر ،وأشووار ىل ن
موجووب كتابتووه هلووا بقولووه :وكلهووا موون أعظووم م ووا ي ووون خط وراً ،وأكثوور مووا ي ووون وقوع واً،
وظاهر عند ت ُّملها أ عن الشيخ كتبها من النظر ىل واقعه وأنواع الشرك املنتشرة فيه.

فهذه ةالةة أنواع من الغلط يف االصطالحا العقدية ،وأمثلتها كثرية جودًّا ول ننوا ككرنوا موا يُعورف بوه املعوَّن ويُقواس
عليه سائر ما شاكله ،واهلل و التوفيق.
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إدخال االصطالحات العلمية في الحقائق الشرعية ()2/2
احلموود هلل رب العوواملني ،والصووالة والسووالم علووى أشوورف األنبيوواء واملرسوولني ،نبينووا حمموود وعلووى آلووه وصووحابته أمجعووني،
أما بعد:
فووإ عن الوودين منووه مووا هووو أصوول كا زاا خوورج صوواحبه ىل الشوورك وال فوور أو ىل البدعووة والضوواللة ،ومنووه مووا هووو فوورع
يسووو فيووه اخلووالف ويُعووذر امل ووالف ،وي ووون تاركووه مفرطًووا عاصوويًا غووري مبتوودع وال مشوورك ،وامل ووالف فيووه جمتهو ًودا

معذورا ،وقد صنعف أهل العلم مسوائل العلوم املصوطلح علوى تسوميته بعلوم االعتقواد يف كتوب ،وفيوه
جورا أو ةطئًا
ً
م ً
فروع كموا يف غوريه مون العلووم ،ويف العلووم األخور أصووا كموا يف هوذا العلوم ،ول و عن أغلوب أصووا الودين داخلوة يف
علووم االعتقوواد خاصووة مووا وقووع فيووه اخلووالف بووني أهوول السوونة وأهوول األه وواء ،فلووذل غلووب تسوومية هووذا العلووم بعلووم
أصوا الدين ،واشتهر به ح ع توعهم كثري من الناس أ عن أصوا الدين كلها من هذا العلم وأ عن الفروع من غريه.
وقوود أن وور شوويخ اإلسووالم ابوون تيميووة هووذه القسوومة موون هووذا الوجووه ،وأطوواا يف املسو لة يف موااووع موون كتبووه ،واوورب
أمثلةً بالصالة وحنوها من أصوا الدين وه على هوذا االصوطالح مون الفوروع ،وت لوم عون املسوائل الدقيقوة يف علوم
االعتقوواد وبو عوني وقوووع االخووتالف فيهووا فقوواا :مسووائل الوودق يف األصوووا ال ت وواد تتفووق عليهووا طائفووة موون السوولف،
الصحابة والتابعني فمن بعدهم.
وقد نشو عون هوذا الغلوط تعظويم مسوائل الفوروع الويت تُوذكر يف كتوب االعتقواد علوى وجوه التبوع أو التفريوع علوى أصول
موون أصوووا الوودين ،ل التعصووب هلووا والتشوونيع علووى موون خووالف فيهووا وعقوود الوووالء وال وااء عليهووا ،كمووا وود كل و يف
مس و لة تعليووق التمووائم الوويت فيهووا القوورآن؛ فووإ عن اإلمووام أمحوود سووئل عنهووا فقوواا :اختلووف فيهووا الصووحابة فعبوود اهلل بوون
وروي
مسعود ينهى عنها وعبد اهلل بون عمورو ال يور هبوا ب ًسوا ،واختلفوحم الروايوة عون أمحود فيهوا ف ُوروي عنوه جوازهوا ُ
تبعوا ملسو لة التموائم ،خبوالف التميموة الويت فيهوا كوالم غوري مفهووم أو
عنه املنع ،وه مس لة من مسائل الفوروع تُوذكر ً

صوب هلوا نواس ،وقوالوا فيهوا
شرك معلوم كدعاء الصاحلني وحنوه ،فنش عن ككور هوذه املسو لة يف كتوب التوحيود أن تع ع
مووا مل يقلووه أحوود موون أهوول العلووم ،حو ع موون ككوور املسو لة يف مسووائل التوحيوود كالشوويخ حمموود بوون عبوود الوهوواب وشوعراح
مجيعا ليس فيهم من غلعظ يف هذه املس لة ح وجد اليوم من غلعظ فيها تغليظًوا مزي ًودا ،وواىل وعواد عليهوا،
كتابه ً
وريا،
بل قد بل األمر ىل ت فري من يعلِّق التميمة عند بعض اههلة ،ووقع هذا يف أفغانسوتان أيوام اههواد الروسو كث ً
حو ع كووان نوواس يعووادون قائو ًودا موون قووادة اههوواد موون أهوول التوحيوود أل عن معووه موون يلووبس التمووائم ،وعنوود سوماا غووالبهم
يظهوور أ عن فيهووا القوورآن حقيقووة فهو موون التمووائم املباحووة يف قوووا بعووض السوولف ،أو أ ع ووم يظنووون فيهووا قرآنوًوا فووإكا نظوور
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فيها وعلم أن الذي فيها ليس من القرآن معزقها وهذا الذي يتعلقها يظن أن لويس فيهوا ال القورآن معوذور باالتفواق،
كما ككر الشيخ عبد اهلل ععزام رمحه اهلل.
وليس املوراد مون هوذا أن يُتسواهل يف تعليوق الوودع واخليووط وحنوهوا وا ال اخوتالف يف كونوه مون البودع وقود يصول ىل

الشرك ،وال التساهل يف تعليق التمائم اليت ال يُدر ما فيها ،وال التساهل يف تورك بيوان هوذا احل وم بول اوب حتوذير
الناس من التمائم احملرمة ،وتعليم اهاهول واإلن وار علوى املعانود ،ل ون بعود أن يعورف املن نور ح مهوا و يوز موا يُن ور
ُ
منها وما ال يُن ا ر.
تبعووا ألصوووهلا ،ف ووان الغلووط أ عن موون النوواس موون أحلقهووا ب صوولها
وهووذه املسو لة موون مسووائل فووروع االعتقوواد الوويت تووذكر ً
وشودعد فيهووا وواىل وعوواد عليهووا ،ومل يفو ِّورق بووني أصوووا االعتقوواد ،ومسووائل االجتهوواد منووه الوويت يُعووذر فيهووا امل ووالف
واخلالف فيها قدم منوذ الصوحابة ،ظنًّوا منوه أ عن كول موا يف كتوب االعتقواد مون أصووا الودين الويت ال يسوو االجتهواد
فيها.
أيضا :تعظيم مسائل الفروع اليت تُذكر يف مصنفا العقيودة و ن مل ت ون مون مسوائل االعتقواد أصوالً ال
ومن الغلط ً
الفرعيووة وال األصوولية ،كووذكر بعووض السوولف مس و لة اههوور بالبسووملة وأ ع ووا ال تسوون يف كتووب االعتقوواد ،وه و مس و لة
خالف بني أهل السونة والشوافعية يقولوون هبوا ودليلهوا قووي و ن كوان اإلسورار أرجوح ،وكهوب ابون تيميوة ىل اإلسورار
موورة واههوور موورة ورآهووا ووا السوونة فيووه التنويووع ،وككوور بعووض السوولف يف كتووب االعتقوواد عوودم القنووو يف الفجوور ال
للنووازا ،والشوافع يور القنووو يف الفجور سونةً مطل ًقوا لنازلووة أو لغريهوا مسوتدالًّ ب حاديوث عوون النويب صولى اهلل عليووه
وسلم ،فليسحم من مسائل االعتقاد األصلية وال الفرعية.
ومن الغلط :أن تُمخذ عبارا من عُرف عنه اإلمامة يف السنة واالعتقواد ،ك ئموة السولف والاهبواري وشويخ اإلسوالم
وائرا علووى ط وريقتهم وون
ابوون تيميووة وابوون القوويم وحمم ود بوون عبوود الوهوواب وبعووض أئمووة الوودعوة وموون تومهووه النوواس سو ً
بعدهم :أن تمخذ عباراهتم أصوالً وعقائود ال يسوو مل والف أن ُخيالفهوا ،وغالوب موا ي وون هوذا فويمن مل يشوتهر لوه
ش و ء ال ال ووالم يف االعتقوواد كالاهبوواري ،فوورت موون النوواس موون اعوول هووذه املقوواال أدل وةً مسووتقلة ،تسووتنبط منهووا
األح ام دون تعريج على ال تاب والسنة وألفاظهما ،ويتفرع على هذا الغلط يف احل م على بعوض النواس بوال فر،

أو الع ووس يف عووذر بعووض موون ال يُعووذر لعبووارة جمملووة أو فهووم غلووط هلووا ،كمووا وقووع موون أحوود األفااوول يف ت فووري
الرافضووة املوجووودين اليوووم ك استشووهد ب ووالم البوون تيميووة قوواا فيووه( :وموون قوواا :ن الثنتووني وسووبعني فرقووة كوول واحوود
منهم ي فر كفراً ينقل عن امللة فقد خالف ال تاب والسنة و مجاع الصحابة راووان اهلل علويهم أمجعوني ،بول و مجواع
األئمة األربعة وغري األربعة ،فليس فيهم من كفعر كل واحد مون الثنتوني وسبع ووني فرقووة) ،فاسوتدا ب الموه علوى عودم
ووهوم شونيع ،فلويس يف كوالم ابون تيميوة رمحوه اهلل
ت فري الرافضة وعلى أ عن هذا مذهب أهل السنة ،وهذا غلط قبويح ا
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منووع ت فووري واحوودة موون الفوورق ،بوول فيووه الوورد علووى موون كفوور مجيووع تلو الفوورق عوودا الطائفووة الناجيووة ،والووذي نفوواه ابوون
تيمية عن السلف واألئمة هو ت فري كل واحدة من الثنتني والسبعني فرقة ،ال ت فوري واحودة منهوا ،والبون تيميوة مون
ال الم يف هذه املس لة ما يبني هذا الغلط.
ومن صور الغلط يف هذا الناقض :أ عن من الناس من اعتمود كتابًوا مون ال توب الويت خصصوحم بعوض أبوواب االعتقواد
ناقضووا غريهووا ،أو اعتموود كتوواب
فجعلهووا أصوووا الوودين كلهووا فموونهم موون اعتموود رسووالة ن وواقض اإلسووالم فلووم يقبوول ً
التوحيد فلوم اعول توحي ًودا غوريه ،وأمهول يف كلو توحيود الربوبيوة وتوحيود األمسواء والصوفا  ،ومون النواس مون ع وس
كل  ،فاعتمد كتب السلف يف األمساء والصفا حيث كثر يف وقوتهم االبتوداع فيهوا ،فجعلهوا الودين كلوه والتوحيود
كل ووه واهت ووم م وون ص وونف بع وود كلو و يف مس ووائل أنو وواع التوحي وود األخ وور بالزي ووادة واالبت ووداع ،وك وول كلو و م وون اعتم وود
اصطالحا ورسوم حادةة يف العلم و حالهلا حمل احلقائق الشرعية.
فالواجب على أهل العلم وطالبه الرجوع ىل ال تاب والسنة والنظر يف ال توب املصونفة مون تصوانيف السولف فمون
بعوودهم ،والبعوود عوون اإلفوراط يف االتبوواع املوصوول ىل التقليوود ،واإلفوراط يف تركووه املفضو ىل ألووان موون االبتووداع ،واهلل
و التوفيق.
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الذيل على شرح النواقض

أق ام نواقض اإلسالم من حيث اإلجماع والخالف
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني ،نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني ،أما بعد:
ويحم
فقود فواتاين أةنوواء كتابوة املقوواال السوابقة يف نوواقض اإلسوالم فوائ ُود وتنبيهووا كثوري منهووا عزموحم علووى كتابتوه ونسو ُ
ي أةناء كتابة املقاال ف عخرته ىل ما بعود الفورا منهوا ،ومنهوا (أقسوام نوواقض
كل يف مواعه ،ومنها ما استج عد لد ع
اإلس ووالم) ،وق وود كك وور م وون أقس ووام النو وواقض م ووا خيتل ووف ب ووه احل ووم ،أو ُحيت وواج لي ووه يف تص ووور النو وواقض وفهمه ووا،
وأعراووحم ع عمووا عوودا كل و موون األقسووام؛ فموون االعتبووارا الوويت تُق عسووم هبووا ن وواقض اإلسووالم اإلمجوواع واخلووالف علووى
النوواقض ،ومنهووا التقسوويم باعتبووار املتعلووق فه و قوليووة أو عمليووة أو اعتقاديووة ،ومنهووا التقسوويم باعتبووار الوورتك والفعوول
ول ل من هذه األقسام فروع ةتلفة ،وسنذكر ما يتعلق هبذه التقسيما يف مقاال آتية ن شواء اهلل ،وسونذكر موا
يتعلق بتقسيم نواقض اإلسالم من حيث اإلمجاع واخلالف يف هذا املقاا:
فمن النواقض :المع عليه ،وامل تلف فيه؛ والمجمع عليه ق مان:
األول منهمــا :مووا هووو أصوول ديوون اإلسووالم ال يصووح اإلسووالم ال بووه وكلو أصوول وجووود اهلل وربوبيتووه و فوراده بالعبووادة
واسووتحقاقه ال موواا يف اإلمجوواا ،فلووو جهوول أحوود وجووود اهلل أو جحوود أنوعوه اخلووالق أو أق وعر بووذل وادعووى أنعووه أحوود

وافرا ال أةور لبلوو احلجوة ليوه باالتفواق ،وقود تقودعم طورف مون
البشر ،أو جحد استحقاقه جل وعوال ال مواا ،كوان ك ً
مباحث هذه املس لة.
والثاني منهما :ما هو من األصوا اليت يصح سوالم اهاهول واملتو وا بودو ا ،فمنهوا المعلـوم مـن الـدين بالرـرورة
فوويُح م ل وول أحوود بعلمووه كفوورض الصووالة وحتوورم الزنووا وي فوور موون أن رهووا ،ويُلحووق بووه موون كانووحم معلومووة عنووده
بالضورورة ملعرفتنوا حبالوه ،ويُسوتتثَّن منهوا مون أم ون جهلوه بواملعلوم مون الودين اورورةً كاهاريوة الويت زنوحم و هول حرمووة
الزنووا وقوود درأ عنهووا الفوواروق احلوود أل ع ووا حديثووة عهوود بإسووالم ،وقوود ككوور بعووض أهوول العلووم ةووالث صووور يُعووذر فيهووا
وح تنزيلهموا علووى
اهاهول :حوديث العهود بإسوالم ،ومون نشو بباديوة بعيودة ،وهاتوان الصوورتان مون هوذا القسوم ال يص ُّ
أصوول ديوون اإلسووالم وال يقوووا بووذل أحوود ،والصووورة الثالثووة ه و املس و لة اخلفيووة ،وهووو القسووم التووا  :المعلــوم مــن

الــدين باالســتدالل والنظــر؛ واالجتهوواد فيووه غووري سووائ ألنوعوه ي ووون ةال ًفووا لحممجوواع أ عمووا االجتهوواد السووائ فيو يت عنوود

معلومووا موون الوودين بالضوورورة ،ومثوواا كل و  :كفوور موون
ككوور امل تلووف فيووه ،ول و عن كونووه اختالفًووا غووري معتووا ال اعلووه ً
ظواهر ال فوار علووى املسولمني ،وكفوور مون ح وم بغووري موا أنووزا اهلل وح ع وم قانونًوا واووعيًّا ،فهاتوان املسو لتان موع صو عحة
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اإلمجاع عليهما الع أ عن الوصوا ليه ال بد فيه من اسوتدالا ،وقود اهلوه كثوري مون طلبوة العلوم فضوالً عون العاموة ،ىل
ما يُش ل على من مل حيقِّق املس لة من اآلةوار امل تلفوة عون السولف ،واألقوواا املتعاراوة عون أهول العلوم ،فوال ي فور
من خالف فيهما أو جهل اإلمجاع.
السووحر وتوورك الزكوواة أو شو ء موون نوواقض اإلسووالم ،وكاالمتنوواع عوون
َّأمــا النــواقض المختلـ فيهــا؛ كوورتك الصووالةن و ِّ
الشعائر والقتاا على كل  ،فللم الف فيها حاالن:
وتندا ىل أصوووا أهوول السوونة واهماعووة ،فهووذا معووذور يف خالفووه مصوويب أحوود
الحــال األولــى :أن ي ووون خالفووه مسو ً
األج ورين ،كموون ُخيووالف يف كفوور السوواحر جريوًوا علووى األصوول ،وحيموول النصوووص الدال وة علووى كفوور السوواحر علووى موون
وافرا ،وقود اعول سوحر الشوياطني
استعمل الشرك يف سحره ،وير أن لو سحر أحد غري مستعمل للشورك مل ي ون ك ً
املذكور يف اآلية مشتمالً على ال فر فلذل كفروا ومن تعلعمه وعمل به.

وتندا ىل أصوول موون أصوووا أهوول البوودع ،ولوو خووالف يف مسو لة اجتهاديووة ،كموون
الحــال الثانيــة :أن ي ووون خالفووه مسو ً
ُخيالف يف كفر تارك الصالة ويبوين كلو علوى أ عن اإل وان هوو املعرفوة أو التصوديق أو عمول القلوب دون اهووارح وحنوو
كل  ،فهذا مبتدع ال مل الفته يف تارك الصالة ،بل أل عن خالفه فرع على بدعة من البدع.
ردا
افرا بووذل  ،كموون ُخيووالف يف تووارك الصووالة ال ةالفوةً يف فهووم الوونب بوول ًّ
و ن كووان خالفووه مسو ً
وتندا ىل كفوور كووان كو ً
للحديث موع علموه بثبوتوه ،أو تقود ًا لورأي أحود علوى احلوديث موع علموه ب نعوه خوالف موراد الشوارع الع أن ي وون لوه

ت ويل سائ .

67

