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 مقدمة
إن احلمد هلل، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، 
وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، 

 له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك
 }يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوَأنْ ُتْم ُمْسِلُموَن{

 [.102]آل عمران: 
َها }يَا َأي َُّها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق مِ  ن ْ

ُهَما رَِجاَلا َكِثيراا َوِنَساءا َوات َُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه  ِ من ْ َزْوَجَها َوَبثَّ
 [.1]النساء:  َواْْلَْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرقيباا{

ا.  ُيْصِلْح َلُكْمَ أْعَماَلُكْم }يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتّ ُقوا اللََّه َوُقوُلوا قَ ْوَلا َسِديدا
 َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن ُيِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاا َعِظيماا{

 [.71، 70]األحزاب: 
 :أما بعد

وشر ، ن أصدق احلديث كتاب اهلل، وأحسن اهلدي هدي حممد إف 
 األمور حمدثاهتا، وكل بدعة ضاللة.

أي: مفسد ، بناقض أن املسلم قد يرتد عن دينهعلى  العلم أهل   لقد نص  
بأخطر  وقد رأينا بأعيننا من يقع ِمن دائرة اإلسالم إىل الكفر، لدينه، فيخرج
إن أهم ما أ رسل به فأال وهو الشرك باهلل تعاىل، على اإلطالق  هذه النواقض

شيء من العبادة لغريه  ال يصرفبالعبادة، ف تعاىل املرسلون هو إفراد اهلل
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خوف ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة وخشوع وخشية وإنابة دعاء و : من تعاىل
ستعانة واستعاذة واستغاثة وذبح ونذر وغري ذلك من العبادات اليت أمر اهلل او 

، وال خيفى كثرة من يقع يف شيء من صرف هذه العبادات أو شيء منها هبا
غاية من ال وه بالعبادة ىل وحده ال شريك لهاهلل تعا إفرادإن لغري اهلل تعاىل، و 

ْنسَ  اْلِجنَّ  َخَلْقتُ  َوَما}قال تعاىل: لق، اخل : الذاريات{ ]ِليَ ْعُبُدونِ  ِإَلَّ  َواْْلِ
56]. 

 قال الشيخ السعدي:

هذه الغاية، اليت خلق اهلل اجلن واإلنس هلا، وبعث مجيع الرسل يدعون "
وحمبته، واإلنابة إليه واإلقبال عليه، إليها، وهي عبادته، املتضمنة ملعرفته 

  ".واإلعراض عما سواه
ن اهلل تعاىل وحده هو املعبود حبق، وأن ما سواه من املعبودات كلها باطل إ

 ال تستحق أي شيء من العبادة.
 اللَّهَ  َوَأنَّ  اْلَباِطلُ  ُهوَ  ُدونِهِ  ِمنْ  َيْدُعونَ  َما َوَأنَّ  اْلَحقُّ  ُهوَ  اللَّهَ  بَِأنَّ  َذِلكَ }

فمن اعتقد غري هذا، أو قال قواًل، أو ، [62: احلج] { اْلَكِبيرُ  اْلَعِليُّ  ُهوَ 
فعل فعاًل، ينايف هذا املعىن، أو أنكر حق اهلل تعاىل يف ألوهيته، أو انتقص 

 شيئا منه، أو صرف شيئا منه لغريه فقد كفر، وارتد عن اإلسالم.
الكفر يف  اإلسالم وقعوا يف الشرك أوفأكثر األمم السابقة، وأكثر الناس يف 

بل أقروا بأن اهلل  ،ألهنم مل يكونوا ينكرون ربوبية اهلل تعاىل ،توحيد األلوهية
ا من واملميت، ولكنهم صرفوا شيئً  يتعاىل هو الرب واخلالق والرازق واحملي
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يف عداد الكافرين بإشراكهم غريه يف  تعاىل فجعلهم اهلل ،العبادة لغريه تعاىل
 َوَسخَّرَ  َواْْلَْرضَ  السََّماَواتِ  َخَلقَ  َمنْ  َسأَْلتَ ُهمْ  َوَلِئنْ  } ، قال تعاىل:بادةالع

 َيَشاءُ  ِلَمنْ  الرِّْزقَ  يَ ْبُسطُ  اللَّهُ  . يُ ْؤَفُكونَ  فَأَنَّى اللَّهُ  َليَ ُقوُلنَّ  َواْلَقَمرَ  الشَّْمسَ 
 ِمنَ  نَ زَّلَ  َمنْ  َسأَْلتَ ُهمْ  َولَِئنْ  . َعِليم   َشْيءٍ  ِبُكلِّ  اللَّهَ  ِإنَّ  َلهُ  َويَ ْقِدرُ  ِعَباِدهِ  ِمنْ 

 ِللَّهِ  اْلَحْمدُ  ُقلِ  اللَّهُ  َليَ ُقوُلنَّ  َمْوِتَها بَ ْعدِ  ِمنْ  اْْلَْرضَ  ِبهِ  فََأْحَيا َماءا  السََّماءِ 
، وقال سبحانه:  [63 - 61: العنكبوت{ ]يَ ْعِقُلونَ  ََل  َأْكثَ ُرُهمْ  َبلْ 
 ِللَّهِ  اْلَحْمدُ  ُقلِ  اللَّهُ  َليَ ُقوُلنَّ  َواْْلَْرضَ  السََّماَواتِ  َخَلقَ  َمنْ  َسأَْلتَ ُهمْ  َوَلِئنْ }

 اْْلَْرضُ  ِلَمنِ  ُقلْ }وقال تعاىل: ، [25: لقمان] { يَ ْعَلُمونَ  ََل  َأْكثَ ُرُهمْ  َبلْ 
 َمنْ  ُقلْ  . َتذَكَُّرونَ  َأَفَل  ُقلْ  ِللَّهِ  َسيَ ُقوُلونَ  . تَ ْعَلُمونَ  ُكْنُتمْ   ِإنْ  ِفيَها َوَمنْ 
 َأَفَل  ُقلْ  ِللَّهِ  َسيَ ُقوُلونَ  . اْلَعِظيمِ  اْلَعْرشِ  َوَربُّ  السَّْبعِ  السََّماَواتِ  َربُّ 

 ِإنْ  َعَلْيهِ  ُيَجارُ  َوََل  ُيِجيرُ  َوُهوَ  َشْيءٍ  ُكلِّ   َمَلُكوتُ  بَِيِدهِ  َمنْ  ُقلْ  . تَ ت َُّقونَ 
 - 84: املؤمنون] {ُتْسَحُرونَ  فَأَنَّى ُقلْ  ِللَّهِ  َسيَ ُقوُلونَ  . تَ ْعَلُمونَ  ُكْنُتمْ 
 َيْمِلكُ  َأمَّنْ  َواْْلَْرضِ  السََّماءِ  ِمنَ  يَ ْرزُُقُكمْ  َمنْ  ُقلْ }وقال تعاىل:  ،[89

 اْلَحيِّ  ِمنَ  اْلَميِّتَ  َوُيْخِرجُ  اْلَميِّتِ  ِمنَ  اْلَحيَّ  ُيْخِرجُ  َوَمنْ  َواْْلَْبَصارَ  السَّْمعَ 
وقال ، [31: يونس] {تَ ت َُّقونَ  َأَفَل  فَ ُقلْ  اللَّهُ  َفَسيَ ُقوُلونَ  اْْلَْمرَ  يَُدب ِّرُ  َوَمنْ 

 ُقلْ  اللَّهُ  َليَ ُقوُلنَّ  َواْْلَْرضَ  السََّماَواتِ  َخَلقَ  َمنْ  َسأَْلتَ ُهمْ  َوَلِئنْ } تعاىل: 
 َكاِشَفاتُ   ُهنَّ  َهلْ  ِبُضر   اللَّهُ  َأرَاَدِنيَ  ِإنْ  اللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  َما َأفَ َرَأيْ ُتمْ 

 َعَلْيهِ  اللَّهُ  َحْسِبيَ  ُقلْ  َرْحَمِتهِ  ُمْمِسَكاتُ  ُهنَّ  َهلْ  ِبَرْحَمةٍ  َأرَاَدِني َأوْ  ُضرِّهِ 
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 َمنْ  َسأَْلتَ ُهمْ  َوَلِئنْ } ، وقال سبحانه: [38: الزمر] {اْلُمتَ وَكُِّلونَ  يَ تَ وَكَّلُ 
 َجَعلَ  الَِّذي . اْلَعِليمُ  اْلَعزِيزُ  َخَلَقُهنَّ  َليَ ُقوُلنَّ  َواْْلَْرضَ  السََّماَواتِ  َخَلقَ 
ا اْْلَْرضَ  َلُكمُ   ،9: الزخرف] {تَ ْهَتُدونَ  َلَعلَُّكمْ  ُسُبلا  ِفيَها َلُكمْ  َوَجَعلَ  َمْهدا
 فَأَنَّى اللَّهُ  َليَ ُقوُلنَّ  َخَلَقُهمْ  َمنْ  َسأَْلتَ ُهمْ  َوَلِئنْ }  ، وقال تعاىل:[10

 .[87: الزخرف] {يُ ْؤَفُكونَ 

مة السعدي:قال   العال 
هذا استدالل على املشركني املكذبني بتوحيد اإلهلية والعبادة، وإلزام هلم مبا "

أثبتوه من توحيد الربوبية، فأنت لو سألتهم من خلق السماوات واألرض، 
ومن نزل من السماء ماء فأحيا به األرض بعد موهتا، ومن بيده تدبري مجيع 

األوثان ومن عبدوه مع اهلل  وحده، والْعتَ َرف وا بعجز }َليَ ُقوُلنَّ اللَُّه{األشياء؟ 
 على شيء من ذلك.

فاعجب إلفكهم وكذهبم، وعدوهلم إىل من أقروا بعجزه، وأنه ال يستحق أن 
يدبر شيئا، وَسجِّْل عليهم بعدم العقل، وأهنم السفهاء، ضعفاء األحالم، 

وحنوه، وهو فهل جتد أضعف عقال وأقل بصرية، ممن أتى إىل حجر، أو قرب 
يدري أنه ال ينفع وال يضر، وال خيلق وال يرزق، مث صرف له خالص 

اإلخالص، وصايف العبودية، وأشركه مع الرب، اخلالق الرازق، النافع الضار. 
وقل: احلمد هلل الذي بني اهلدى من الضالل، وأوضح بطالن ما عليه 

 املشركون، ليحذره املوفقون.
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عامل العلوي والسفلي، وقام بتدبريهم ورزقهم، وقل: احلمد هلل، الذي خلق ال
وبسط الرزق على من يشاء، وضيقه على من يشاء، حكمة منه، ولعلمه مبا 

 ."يصلح عباده وما ينبغي هلم

شيء  معرفتها، ألنه قد يقع يف سلمإلسالم له نواقض جيب على املوإن ا
 - وهو يدري أو ال يدري - اإلسالمدائرة من  بفعله أو قوله خرجيف منها،

فقد يرتد  فالناقض يكون قوال، ويكون فعال، ويكون اعتقادا، ويكون شكا،
عمله، أو باعتقاد يعتقده، أو يالشخص عن اإلسالم بقول يقوله، أو بعمل 

 فهذا إبراهيم  -والعياذ باهلل  –اإلسالم  ملةبشك يطرأ عليه، فيخرج من 
 الذي كسر األصنام وأوذي يف اهللخاف على نفسه من الشرك مع أنه هو 

 َهَذا اْجَعلْ  َربِّ  ِإبْ َراِهيمُ  قَالَ  َوِإذْ } ه، ومع هذا مل يأمن على نفس تعاىل
 ِمنَ  َكِثيراا  َأْضَلْلنَ  ِإن َُّهنَّ  َربِّ  . اْْلَْصَنامَ  نَ ْعُبدَ  َأنْ  َوبَِنيَّ  َواْجُنْبِني آِمناا اْلبَ َلدَ 
: إبراهيم] { َرِحيم   َغُفور   فَِإنَّكَ  َعَصاِني َوَمنْ  ِمنِّي فَِإنَّهُ  تَِبَعِني َفَمنْ  النَّاسِ 

كثرة الشرك وكثرة املفتونني خاف على   إبراهيم  ملا رأى ،[36 ،35
نفسه، فاإلنسان ال يأمن على دينه بل خياف عليه أكثر مما خياف على 

 عليها،ب احملافظة جياليت  ياتنفسه وماله، ألن الدين هو أول الضرور 
فيجب على املسلم أن يعرف هذه النواقض ليكون على حذر من الوقوع يف 

 شيء منها، قال حذيفة بن اليمان رضي اهلل عنه:
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عن اخلري، وكنت أسأله عن الشر خمافة  كان الناس يسألون رسول اهلل   "
أن يدركين، فقلت يا رسول اهلل إنا كنا يف جاهلية وشر، فجاءنا اهلل هبذا 

قلت: وهل بعد ذلك الشر  .فهل بعد هذا اخلري من شر؟ قال: نعماخلري، 
قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يَ ْهد وَن بغري  .من خري؟ قال: نعم، وفيه دخن

قلت: فهل بعد ذلك اخلري من شر؟ قال: نعم،  .هديي، تعرف منهم وتنكر
قلت: يا رسول اهلل،  .دعاة إىل أبواب جهنم، من أجاهبم إليها قذفوه فيها

قلت: فما تأمرين إن  .فهم لنا؟ فقال: هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتناص
املسلمني وإمامهم، قلت: فإن مل يكن هلم  أدركين ذلك؟ قال: تلزم مجاعة

فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة،  :مجاعة وال إمام؟ قال
 .متفق عليه "حىت يدركك املوت وأنت على ذلك

 وقال الشاعر:

عرفت الشر ال للشر لكن لِتَ َوقِّيه ... ومن ال يعرف الشر من الناس يقع 
 .فيه

 :352-351 /1السالكني"  قال ابن القيم يف "مدارج
 نوع يف ويظنونه له، وتضمنه حتته، الواقع بدخول يشعرون ال الناس "أكثر

 القلب بني حيول الذي هو وهذا وارثا، يعقبوا ومل قبل من خلوا قد قوم ويف
 .القرآن فهم وبني
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 منهم، شر أو مثلهم، هو من ورثهم فقد خلوا، قد أولئك كان  إن اهلل ولعمر
 بن عمر قال كما  األمر ولكن ألولئك، كتناوله  هلم القرآن وتناول دوهنم، أو

 يف نشأ إذا عروة، عروة اإلسالم عرى تنقض إمنا: عنه اهلل رضي اخلطاب
 .اجلاهلية يعرف ال من اإلسالم

 فيه وقع ،وذمه القرآن عابه وما والشرك، اجلاهلية يعرف مل إذا ألنه وهذا
 أهل عليه كان  الذي هو أنه يعرف ال وهو وحسنه، وصوبه إليه ودعا وأقره،

نظريه، أو شر منه، أو دونه، فينقض بذلك عرى اإلسالم عن أو  اجلاهلية،
قلبه، ويعود املعروف منكرا، واملنكر معروفا، والبدعة سنة، والسنة بدعة، 

بتجريد متابعة الرسول  َوي  َبدَّع  ويكفر الرجل مبحض اإلميان وجتريد التوحيد، 
  عيانا، واهلل ومفارقة األهواء والبدع، ومن له بصرية وقلب حي يرى ذلك

 ."املستعان
 

 قال الشيخ اجملدد اإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل تعاىل:
وهذا ليس على سبيل احلصر  ض(نواق عشرة اْلسلم نواقض أن )اعلم

ولكن يف املشهور وما يقع فيه أكثر الناس، وقصد الشيخ بيان أخطرها، وقد 
، وكذلك تقسيم ملرتدا ذكر أهل العلم كثريًا من نواقض اإلسالم يف باب

ملا استقرءوا ما ، ستقراءالعلماء التوحيد إىل ثالثة أقسام إمنا جاء بالتتبع واال
أنه ال خيرج عن  ظهر هلم جاءت به النصوص من كتاب اهلل وسنة رسوله 

مة ابن باز كما يف "جمموع فتاواه" هذه األقسام الثالثة  :215 /6، قال العال 
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فال شك ، رابًعا هو توحيد املتابعة، وهذا كله باالستقراءوزاد بعضهم نوًعا "
 أن من تدبر القرآن الكرمي وجد فيه آياٍت تأمر بإخالص العبادة هلل وحده،
وهذا هو توحيد األلوهية، ووجد آيات تدل على أن اهلل هو اخلالق وأنه 

ومل  الرزاق وأنه مدبر األمور، وهذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به املشركون
يدخلهم يف اإلسالم، كما جيد آيات أخرى تدل على أن له األمساء احلسىن 

 والصفات العلى، وأنه ال شبيه له وال كفو له، وهذا هو توحيد األمساء
والصفات الذي أنكره املبتدعة من اجلهمية واملعتزلة واملشبهة، ومن سلك 

 .سبيلهم
 شرعه، خالف ما ورفض ملسو هيلع هللا ىلصوجيد آيات تدل على وجوب اتباع الرسول 

 اآليات وتتبع باالستقراء علم قد التقسيم فهذا املتابعة، توحيد هو وهذا
 ".ةالسن ودراسة

 

٭ ٭ ٭
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 الناقض اْلول:
 

 :تعالى اهلل عبادة في الشرك

 ِلَمنْ  َذِلكَ  ُدونَ  َما َويَ ْغِفرُ  ِبهِ  ُيْشَركَ  َأنْ  يَ ْغِفرُ  ََل  اللَّهَ  ِإنَّ } : تعالى اهلل قال 
ا افْ تَ َرى فَ َقدِ  بِاللَّهِ  ُيْشِركْ  َوَمنْ  َيَشاءُ  ا ِإْثما ، وقال: [48: النساء{ ]َعِظيما

 ِللظَّاِلِمينَ  َوَما النَّارُ  َوَمْأَواهُ  اْلَجنَّةَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َحرَّمَ  فَ َقدْ  بِاللَّهِ  ُيْشِركْ  َمنْ  ِإنَّهُ }
بح للجن أو ، ومنه الذبح لغير اهلل كمن يذ[72: المائدة{ ]َأْنَصارٍ  ِمنْ 

 .للقبر
 

  الشرح   
 : اْلسلم نواقضتعريف 

وأفسده،  مجع ناقض اسم فاعل من نقض الشيء إذا حل ه وهدمهنواقض: 
ُقُضوا َوََل } تعاىل:  اهلل قال   .[91: النحل] {تَ وِْكيِدَها بَ ْعدَ  اْْلَْيَمانَ  تَ ن ْ

بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة، والرباءة من  تعاىل اإلسالم: هو االستسالم هلل
 . الشرك وأهله

فنواقض اإلسالم هي اليت مىت طرأت عليه أفسدته وأحبطت مجيع أعمال 
وصار صاحبها من املخلدين يف النار إن مات  – والعياذ باهلل - صاحبه

 .على واحد منها
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 تعريف العبادة: 

 :(44 ص) يف "العبودية" ه اهلل تعاىلرمح ابن تيمية قال شيخ اإلسالم
 واألعمال األقوال من ويرضاه اهلل حيبه ما لكل جامع اسم هي "العبادة:

 والظاهرة". الباطنة
 :163 /7 الفتاوى" وقال كما يف "جمموع

 عليه فالتوكل به اهلل أمر ما كل  عبادته يف دخل مطلقا اهلل بعبادة أمر "فإذا
 خلقت وما} :قوله مثل يف ذلك فيدخل به، أمر مما به واالستعانة به أمر مما

 به تشركوا وَل اهلل واعبدوا} :قوله ويف{ ليعبدون إَل واْلنس الجن
 إنا} :، وقوله{خلقكم الذي ربكم اعبدوا الناس أيها يا} :وقوله ،{شيئا
 أعبد اهلل قل}، {الدين له مخلصا اهلل فاعبد بالحق الكتاب إليك أنزلنا

 ."{الجاهلون أيها أعبد تأمروني اهلل أفغير}: وقوله ،{ديني له مخلصا

 :129 /1 "السالكني يف "مدارج قال ابن القيمو 

 مراتب كمل  كملها  من قاعدة، عشرة مخس على تدور العبودية ورحى"
 .العبودية
 منها كل  وعلى واجلوارح، واللسان، القلب، على منقسمة العبودية أن وبياهنا
 .ختصه عبودية

 ومباح، ومكروه، وحرام، ومستحب، واجب،: مخسة للعبودية اليت واألحكام
 ."واجلوارح واللسان، القلب، من واحد لكل وهي

 : يف "املفهم" وقال القرطيب
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أصل العبادة التذلل واخلضوع، ومسيت وظائف الشرع على املكلفني "
 ."عبادات ألهنم يلتزموهنا ويفعلوهنا خاضعني متذللني هلل تعاىل

مة   :77 -73 /1 فتاواه" ابن باز كما يف "جمموعقال العال 

 وعمال، وقوال واعتقادا وهنيا أمرا تعاىل، هلل التام االنقياد: تقتضي "العبادة
 حرم ما وحيرم اهلل أحل ما حيل اهلل، شريعة على قائمة املرء حياة تكون وأن
 حظوظ من متجردا اهلل، لشرع كلِّها  وتصرفاته وأعماله سلوكه يف وخيضع اهلل،

 فال واملرأة، والرجل واجلماعة، الفرد هذا يف ليستوي هواه، ونوازع نفسه
 للمخلوقني وخضع حياته، جوانب بعض يف لربه خضع من هلل عابدا يكون

 يُ ْؤِمُنونَ  ََل  َورَبِّكَ  َفَل } :تعاىل اهلل قول يؤكده املعىن وهذا أخرى، جوانب يف
نَ ُهمْ  َشَجرَ  ِفيَما ُيَحكُِّموكَ  َحتَّى ا َأنْ ُفِسِهمْ  ِفي َيِجُدوا ََل  ثُمَّ  بَ ي ْ  ِممَّا َحَرجا

ا َوُيَسلُِّموا َقَضْيتَ  : وتعاىل سبحانه وقوله ،[65: النساء]{ َتْسِليما
ُغونَ  اْلَجاِهِليَّةِ  َأَفُحْكمَ } ا اللَّهِ  ِمنَ  َأْحَسنُ  َوَمنْ  يَ ب ْ {  يُوِقُنونَ  ِلَقْومٍ  ُحْكما
ال يؤمن أحدكم حىت "قال:  وما روي أن رسول اهلل ، [50: املائدة]

 (".1) يكون هواه تبعا ملا جئت به
فال يتم إميان العبد إال إذا آمن باهلل، ورضي حكمه يف القليل والكثري، 

واألموال  وحتاكم إىل شريعته وحدها يف كل شأن من شئونه، يف األنفس
 أُمَّةٍ  ُكلِّ   ِفي بَ َعثْ َنا َوَلَقدْ } واألعراض، وإال كان عابدا لغريه، كما قال تعاىل:

                                                           

قد استوفيت خترجيه يف "األربعني النووية رواية ودراية" احلديث  – إسناده ضعيف - 1
 (.691-689احلادي واألربعون )ص 
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فمن خضع هلل ، [36: النحل]{ الطَّاُغوتَ  َواْجَتِنُبوا اللَّهَ  اْعُبُدوا َأنِ  َرُسوَلا 
سبحانه وأطاعه وحتاكم إىل وحيه، فهو العابد له، ومن خضع لغريه، وحتاكم 

 ِإَلى تَ رَ  أََلمْ } إىل غري شرعه، فقد عبد الطاغوت، وانقاد له، كما قال تعاىل:
 َأنْ  يُرِيُدونَ  قَ ْبِلكَ  ِمنْ  أُْنِزلَ  َوَما ِإَلْيكَ  أُْنِزلَ  ِبَما آَمُنوا َأن َُّهمْ  يَ ْزُعُمونَ  الَِّذينَ 

 َأنْ  الشَّْيطَانُ  َويُرِيدُ  ِبهِ  َيْكُفُروا َأنْ  أُِمُروا َوَقدْ  الطَّاُغوتِ  ِإَلى يَ َتَحاَكُموا
ا َضَلَلا  ُيِضلَُّهمْ  والعبودية هلل وحده والرباءة من  ،[60 :النساء]{ بَِعيدا

عبادة الطاغوت والتحاكم إليه، من مقتضى شهادة أن ال إله إال اهلل وحده 
ال شريك له، وأن حممدا عبده ورسوله، فاهلل سبحانه هو رب الناس، 

وإهلهم، وهو الذي خلقهم وهو الذي يأمرهم وينهاهم، وحيييهم ومييتهم، 
 ستحق للعبادة دون كل ما سواه قال تعاىل:امل وحياسبهم وجيازيهم، وهو

فكما أنه اخلالق وحده، فهو ، [54: األعراف] {َواْْلَْمرُ  اْلَخْلقُ  َلهُ  َأََل }
 والواجب طاعة أمره. اآلمر سبحانه،

وقد حكى اهلل عن اليهود والنصارى أهنم اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من 
 احلرام وحترمي احلالل، قال اهلل تعاىل:دون اهلل، ملا أطاعوهم يف حتليل 

 َوَما َمْرَيمَ  اْبنَ  َواْلَمِسيحَ  اللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ  َأْربَاباا َورُْهَبانَ ُهمْ  َأْحَباَرُهمْ  اتََّخُذوا}
ا ِليَ ْعُبُدوا ِإَلَّ  أُِمُروا ا ِإَلها { ُيْشرُِكونَ  َعمَّا ُسْبَحانَهُ  ُهوَ  ِإَلَّ  ِإَلهَ  ََل  َواِحدا

وقد روي عن عدي بن حامت رضي اهلل عنه أنه ظن أن عبادة [، 31: التوبة]
األحبار والرهبان إمنا تكون يف الذبح هلم، والنذر هلم، والسجود والركوع هلم 

مسلما ومسعه يقرأ هذه  فقط وحنو ذلك، وذلك عندما قدم على النيب 
فقال: يا رسول اهلل، إنا لسنا نعبدهم، يريد بذلك النصارى حيث  ،اآلية
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أليس حيرمون ما أحل اهلل فتحرمونه ":  كان نصرانيا قبل إسالمه، قال
 . "وحيلون ما حرم فتحلونه؟ قال: بلى قال: فتلك عبادهتم

 رواه أمحد والرتمذي وحسنه.
}َوَما أُِمُروا ِإَلَّ ِليَ ْعُبُدوا  وهلذا قال تعاىل: ،هقال احلافظ ابن كثري يف تفسري 

ا{ ا َواِحدا الذي إذا حرم الشيء فهو احلرام، وما حلله فهو احلالل،  :أي ،ِإَلها
}ََل ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو ُسْبَحانَُه َعمَّا ُيْشرُِكوَن{  ن  فِّذَ وما شرعه اتبع، وما حكم به 

أي: تعاىل وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء واألعوان واألضداد، واألوالد 
 .ال إله إال هو وال رب سواه

كم إىل شرع اهلل من مقتضى شهادة أن ال إله إال اهلل، وأن إذا علم أن التحا 
افني وحنوهم والعر   ا عبده ورسوله، فإن التحاكم إىل الطواغيت والرؤساءحممدً 

 َوَمنْ }  ينايف اإلميان باهلل عز وجل، وهو كفر وظلم وفسق، يقول اهلل تعاىل:
 ويقول:، [44: املائدة]{  اْلَكاِفُرونَ  ُهمُ  فَُأوَلِئكَ  اللَّهُ  َأنْ َزلَ  ِبَما َيْحُكمْ  َلمْ 

َنا}  بِاْْلَْنفِ  َواْْلَْنفَ  بِاْلَعْينِ  َواْلَعْينَ  بِالن َّْفسِ  الن َّْفسَ  َأنَّ  ِفيَها َعَلْيِهمْ  وََكَتب ْ
 فَ ُهوَ  بِهِ  َتَصدَّقَ  َفَمنْ  ِقَصاص   َواْلُجُروحَ  بِالسِّنِّ  َوالسِّنَّ  بِاْْلُُذنِ  َواْْلُُذنَ 
: املائدة] {الظَّاِلُمونَ  ُهمُ  فَُأوَلِئكَ  اللَّهُ  َأنْ َزلَ  ِبَما َيْحُكمْ  َلمْ  َوَمنْ  َلهُ  َكفَّارَة  

ْنِجيلِ  َأْهلُ  َوْلَيْحُكمْ } ويقول: ،[45  َيْحُكمْ  َلمْ  َوَمنْ  ِفيهِ  اللَّهُ  َأنْ َزلَ  ِبَما اْْلِ
وبني تعاىل أن ، [47: املائدة]{ اْلَفاِسُقونَ  ُهمُ  فَُأوَلِئكَ  اللَّهُ  َأنْ َزلَ  ِبَما

احلكم بغري ما أنزل اهلل حكم اجلاهلني، وأن اإلعراض عن حكم اهلل تعاىل 
 سبب حللول عقابه، وبأسه الذي ال يرد عن القوم الظاملني، يقول سبحانه:

نَ ُهمْ  اْحُكمْ  َوَأنِ }  يَ ْفِتُنوكَ  َأنْ  َواْحَذْرُهمْ  َأْهَواَءُهمْ  تَ تَِّبعْ  َوََل  اللَّهُ  َأنْ َزلَ  ِبَما بَ ي ْ
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 ُيِصيبَ ُهمْ  َأنْ  اللَّهُ  يُرِيدُ  َأنََّما فَاْعَلمْ  تَ َولَّْوا فَِإنْ  ِإَلْيكَ  اللَّهُ  َأنْ َزلَ  َما بَ ْعضِ  َعنْ 
ُغونَ  اْلَجاِهِليَّةِ  َأَفُحْكمَ  . َلَفاِسُقونَ  النَّاسِ  ِمنَ  َكِثيراا  َوِإنَّ  ُذنُوِبِهمْ  بِبَ ْعضِ   يَ ب ْ

ا اللَّهِ  ِمنَ  َأْحَسنُ  َوَمنْ  وإن القارئ [ 50 ،49: املائدة]{ يُوِقُنونَ  ِلَقْومٍ  ُحْكما
هلذه اآلية واملتدبر هلا يتبني له أن األمر بالتحاكم إىل ما أنزل اهلل، أكد 

 مبؤكدات مثانية: 
نَ ُهْم ِبَما َأنْ َزَل اللَُّه{ األول: األمر به يف قوله تعاىل:  .}َوَأِن اْحُكْم بَ ي ْ

الناس ورغباهتم مانعة من احلكم به بأي حال من  الثاين: أن ال تكون أهواء
 .}َوََل تَ تَِّبْع َأْهَواَءُهْم{ األحوال وذلك يف قوله:

الثالث: التحذير من عدم حتكيم شرع اهلل يف القليل والكثري، والصغري 
}َواْحَذْرُهْم َأْن يَ ْفِتُنوَك َعْن بَ ْعِض َما َأنْ َزَل اللَُّه  والكبري، بقوله سبحانه:

 .ْيَك{ِإلَ 
الرابع: أن التويل عن حكم اهلل وعدم قبول شيء منه ذنب عظيم موجب 

}فَِإْن تَ َولَّْوا فَاْعَلْم َأنََّما يُرِيُد اللَُّه َأْن ُيِصيبَ ُهْم  للعقاب األليم، قال تعاىل:
 {.بِبَ ْعِض ُذنُوِبِهمْ 

 اخلامس: التحذير من االغرتار بكثرة املعرضني عن حكم اهلل، فإن الشكور
 .}َوِإنَّ َكِثيراا ِمَن النَّاِس َلَفاِسُقوَن{من عباد اهلل قليل، يقول تعاىل: 

السادس: وصف احلكم بغري ما أنزل اهلل بأنه حكم اجلاهلية، يقول 
 .}َأَفُحْكَم اْلَجاِهِليَِّة{ سبحانه:

السابع: تقرير املعىن العظيم بأن حكم اهلل أحسن األحكام وأعدهلا، يقول 
 .َمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحْكماا{}وَ  عز وجل:
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الثامن: أن مقتضى اليقني هو العلم بأن حكم اهلل هو خري األحكام 
والتسليم، يقول  وأكملها، وأمتها وأعدهلا، وأن الواجب االنقياد له، مع الرضا

ا ِلَقْوٍم يُوِقُنوَن{ سبحانه:  .}َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحْكما
 موجودة يف آيات كثرية يف القرآن، وتدل عليها أقوال الرسولوهذه املعاين 

 :َأْمرِهِ  َعنْ  ُيَخاِلُفونَ  الَِّذينَ  فَ ْلَيْحَذرِ } وأفعاله، فمن ذلك قوله سبحانه 
َنة   ُتِصيبَ ُهمْ  َأنْ   َفَل } وقوله:، [63: النور]{ َألِيم   َعَذاب   ُيِصيبَ ُهمْ  َأوْ  ِفت ْ

نَ ُهمْ  َشَجرَ  ِفيَما ُيَحكُِّموكَ  َحتَّى يُ ْؤِمُنونَ  ََل  َورَبِّكَ  : النساء]اآلية { بَ ي ْ
 وقوله: ،[3: األعراف]{  رَبُِّكمْ  ِمنْ  ِإَلْيُكمْ  أُْنِزلَ  َما اتَِّبُعوا} [، وقوله:65

 َلُهمُ  َيُكونَ  َأنْ  َأْمراا َوَرُسولُهُ  اللَّهُ  َقَضى ِإَذا ُمْؤِمَنةٍ  َوََل  ِلُمْؤِمنٍ  َكانَ   َوَما}
 [".36: األحزاب]{ َأْمرِِهمْ  ِمنْ  اْلِخيَ َرةُ 

 ":نصيحة للدعاةوقال الشيخ أمحد النجمي يف "

ِإنَّ اللََّه ََل يَ ْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن  } "قوله تعاىل
وهذان النوعان  ،سواء يف ذلك شرك العبادة أو شرك التحكيم {َيَشاءُ 

وهناك نوعان آخران من الشرك ال خيرجان  ،صاحبهما من امللة خيرجان
 ".صاحبهما من اإلسالم ومها الشرك األصغر واخلفي

 قال ابن القيم:

 وعبادة الرمحن غاية حبه ... مع ذل عابده مها قطبان

 وعليهما فلك العبادة دائر ... ما دار حىت قامت القطبان

 والنفس والشيطانومداره باألمر أمر رسوله ... ال باهلوى 
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 فقيام دين اهلل باإلخالص واإل ... حسان إهنما له أصالن

 مل ينج من غضب اإلله وناره ... إال الذي قامت به األصالن

 والناس بعد فمشرك بإهله ... أو ذو ابتداع أو له الوصفان

 

 تعريف الشرك:

 انلس"يف ابن منظور يطلق الشرك يف اللغة على املخالطة واملصاحبة، قال 
 : 448 /10العرب" 

: اشرتَكنا مبَْعىَن َتشارَكنا، َوَقِد " . ي  َقال  الشِّرَْكة  والشَّرِكة َسَواٌء: خم َاَلَطة  الشَّرِيَكنْيِ
شارِك.  ...اْشتَ َرَك الرَّج اَلِن وَتشارَكا وشاَرك َأحد مها اآْلَخرَ 

 
: امل والشَّريك 

: كالشَّريك  ...".والشِّْرك 

 :344 /1 "االستقامةابن تيمية يف "قال شيخ اإلسالم 

 ".َوحده يْسَتحق ه   ما بعض يف خملوقاته تَ َعاىَل  بِاللَّه تعدل َأن الش رك أصل"

 :(279 ص) "وقال الشيخ السعدي يف "التفسري

 يعظم كما  يعظم أو اهلل، يعبد كما  املخلوق يعبد أن: باهلل الشرك وحقيقة"
 الشرك العبد ترك وإذا واإلهلية، الربوبية خصائص من نوع له يصرف أو اهلل،
 أن عباده، على اهلل حق فهذا أحواله، مجيع يف هلل خملصا موحدا، صار كله

 ."شيئا به يشركوا وال يعبدوه
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الكتاب والسنة يف التحذير من الشرك، وبيان  منوردت نصوص كثرية وقد 
فاعله، وأنه به، وأنه ال أضل من تعاىل اهلل  ع صيخطره، وأنه أعظم ذنب 

 ِإنَّ  }قال تعاىل: ، ا ال نصري له وال محيم وال شفيع يطاعخملد يف النار أبدً 
 ُيْشِركْ  َوَمنْ  َيَشاءُ  ِلَمنْ  َذِلكَ  ُدونَ  َما َويَ ْغِفرُ  ِبهِ  ُيْشَركَ  َأنْ  يَ ْغِفرُ  ََل  اللَّهَ 

ا َضَلَلا  َضلَّ  فَ َقدْ  بِاللَّهِ   اللَّهَ  ِإنَّ  } ، وقال سبحانه:[116: النساء]{  بَِعيدا
 بِاللَّهِ  ُيْشِركْ  َوَمنْ  َيَشاءُ  ِلَمنْ  َذِلكَ  ُدونَ  َما َويَ ْغِفرُ  ِبهِ  ُيْشَركَ  َأنْ  يَ ْغِفرُ  ََل 

ا افْ تَ َرى فَ َقدِ  ا ِإْثما  َوَمنْ } :سبحانه وتعاىل وقال، [48: النساء]{  َعِظيما
رُ  فَ َتْخَطُفهُ  السََّماءِ  ِمنَ  َخرَّ  َفَكأَنََّما بِاللَّهِ  ُيْشِركْ   الرِّيحُ  ِبهِ  تَ ْهِوي َأوْ  الطَّي ْ

 َأْشرَُكوا َوَلوْ }  :هوقال لصفوة خلق، [31: احلج] {َسِحيقٍ  َمَكانٍ  ِفي
ُهمْ  َلَحِبطَ  أمر اهلل تعاىل خامت و  ،[88: األنعام]{ يَ ْعَمُلونَ  َكانُوا  َما َعن ْ

  :إىل عبادة غري اهلل يدعونهلجاهلني، الذين األنبياء واملرسلني أن يقول ل
رَ  ُقلْ }  َوِإَلى ِإلَْيكَ  ُأوِحيَ  َوَلَقدْ  . اْلَجاِهُلونَ  َأي َُّها َأْعُبدُ  تَْأُمُرونِّي اللَّهِ  َأفَ َغي ْ

 . اْلَخاِسرِينَ  ِمنَ  َوَلَتُكوَننَّ  َعَمُلكَ  َلَيْحَبَطنَّ  َأْشرَْكتَ  لَِئنْ  قَ ْبِلكَ  ِمنْ  الَِّذينَ 
 [، وقال تعاىل:66 – 64: الزمر]{ الشَّاِكرِينَ  ِمنَ  وَُكنْ  فَاْعُبدْ  اللَّهَ  َبلِ 
 َلظُْلم   الشِّْركَ  ِإنَّ  بِاللَّهِ  ُتْشِركْ  ََل  بُ َنيَّ  يَا يَِعظُهُ  َوُهوَ  َِلْبِنهِ  لُْقَمانُ  قَالَ  َوِإذْ }

بْ َراِهيمَ  بَ وَّْأنَا َوِإذْ  }وقال تعاىل:، [13: لقمان]{ َعِظيم    َأنْ  اْلبَ ْيتِ  َمَكانَ  ِْلِ
 َجاَهَداكَ  َوِإنْ } وقال سبحانه: ،[26: احلج]اآلية {  ...َشْيئاا ِبي ُتْشِركْ  ََل 

، [15: لقمان]{ ُتِطْعُهَما َفَل  ِعْلم   ِبهِ  َلكَ  َلْيسَ  َما ِبي ُتْشِركَ  َأنْ  َعَلى
 ِإنَّهُ  َورَبَُّكمْ  رَبِّي اللَّهَ  اْعُبُدوا ِإْسَرائِيلَ  بَِني يَا اْلَمِسيحُ  َوقَالَ } وقال تعاىل: 

 ِمنْ  ِللظَّاِلِمينَ  َوَما النَّارُ  َوَمْأَواهُ  اْلَجنَّةَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َحرَّمَ  فَ َقدْ  بِاللَّهِ  ُيْشِركْ  َمنْ 
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 .[72: المائدة{ ] َأْنَصارٍ 
 .: "من مات يشرك باهلل شيئا دخل النار"وقال النيب 

 متفق عليه من حديث ابن مسعود.
: أي الذنب أعظم عند اهلل؟ سألت النيب "قال:  أيضاابن مسعود عن و 

قال: أن جتعل هلل ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم، قلت: مث أي؟ 
قال: وأن تقتل ولدك ختاف أن يطعم معك. قلت: مث أي؟ قال: أن تزاين 

 ".حليلة جارك
 متفق عليه.
يلبسوا إيمانهم }الذين آمنوا ولم ، قال: ملا نزلت هذه اآلية: وعنه أيضا

، وقالوا: أينا مل [  شق ذلك على أصحاب النيب 82]األنعام: { بظلم
: " ليس كما تظنون، إمنا هو كما قال يظلم نفسه؟ فقال رسول اهلل 

]لقمان:  { لظلم عظيم }يا بني َل تشرك باهلل إن الشركلقمان البنه: 
13"]. 

 متفق عليه.
 ".شيئا دخل اجلنةمن لقي اهلل ال يشرك به ": وقال 

 أخرجه البخاري من حديث معاذ، ومسلم من حديث جابر.
اإلشراك "قال:  ؟عن الكبائر عن أنس رضي اهلل عنه، قال: سئل النيب و 

 ".باهلل، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور
 متفق عليه.
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 : " أتاين آت من ريب،عن أيب ذر رضي اهلل عنه، قال: قال رسول اهلل و 
أنه: من مات من أميت ال يشرك باهلل شيئا  -أو قال: بشرين  -فأخربين 

 ".قلت: وإن زىن وإن سرق؟ قال: وإن زىن وإن سرق .دخل اجلنة
 متفق عليه.
 :وقال النيب 

"إن اهلل أمر حيىي بن زكريا خبمس كلمات أن يعمل هبا ويأمر بين إسرائيل أن 
عيسى: إن اهلل أمرك خبمس كلمات  يعملوا هبا، وإنه كاد أن يبطئ هبا، فقال

لتعمل هبا وتأمر بين إسرائيل أن يعملوا هبا، فإما أن تأمرهم، وإما أنا آمرهم، 
فقال حيىي: أخشى إن سبقتين هبا أن خيسف يب أو أعذب، فجمع الناس يف 

بيت املقدس، فامتأل املسجد وقعدوا على الشرف، فقال: إن اهلل أمرين 
، وآمركم أن تعملوا هبن: أوهلن أن تعبدوا اهلل خبمس كلمات أن أعمل هبن

وال تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك باهلل كمثل رجل اشرتى عبدا من 
خالص ماله بذهب أو ورق، فقال: هذه داري وهذا عملي فاعمل وأد إيل، 

 فكان يعمل ويؤدي إىل غري سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده
 ."...احلديثكذلك؟!

 احلارث األشعري مرفوعا به.أخرجه الرتمذي وصححه من حديث 
 
 :الشرك نواعأ

اعلم أن ضد التوحيد الشرك وهو ثلثة أنواع: شرك أكبر، وشرك 
 أصغر، وشرك خفي.
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 الشرك اْلكبر: 

 (:44 -42قال اإلمام حممد بن عبد الوهاب يف "الرسالة املفيدة" )ص 
 ِبهِ  ُيْشَركَ  َأنْ  يَ ْغِفرُ  ََل  اللَّهَ  ِإنَّ } والدليل على الشرك األكرب قوله تعاىل: "

ا َضَلَلا  َضلَّ  فَ َقدْ  بِاللَّهِ  ُيْشِركْ  َوَمنْ  َيَشاءُ  ِلَمنْ  َذِلكَ  ُدونَ  َما َويَ ْغِفرُ  { بَِعيدا
 اْعُبُدوا ِإْسَرائِيلَ  بَِني يَا اْلَمِسيحُ  َوقَالَ } وقال تعاىل:، [116: النساء]

 َوَمْأَواهُ  اْلَجنَّةَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َحرَّمَ  فَ َقدْ  بِاللَّهِ  ُيْشِركْ  َمنْ  ِإنَّهُ  َورَبَُّكمْ  رَبِّي اللَّهَ 
 .[72: املائدة]{ َأْنَصارٍ  ِمنْ  ِللظَّاِلِمينَ  َوَما النَّارُ 

 وهو أربعة أنواع:
 اْلُفْلكِ  ِفي رَِكُبوا فَِإَذا} شرك الدعوة، والدليل قوله تعاىل: :النوع األول

{  ُيْشرُِكونَ  ُهمْ  ِإَذا اْلبَ رِّ  ِإَلى َنجَّاُهمْ  فَ َلمَّا الدِّينَ  َلهُ  ُمْخِلِصينَ  اللَّهَ  َدَعُوا
 .[65: العنكبوت]

 َمنْ }  ، والدليل قوله تعاىل:(2) شرك النية واإلرادة والقصد :النوع الثاين 
نْ َيا اْلَحَياةَ  يُرِيدُ  َكانَ   ََل  ِفيَها َوُهمْ  ِفيَها َأْعَماَلُهمْ  ِإَلْيِهمْ  نُ َوفِّ  َوزِيَنتَ َها الدُّ

 َصنَ ُعوا َما َوَحِبطَ  النَّارُ  ِإَلَّ  اآْلِخَرةِ  ِفي َلُهمْ  َلْيسَ  الَِّذينَ  ُأوَلِئكَ  . يُ ْبَخُسونَ 
 .[16 ،15: هود]{ يَ ْعَمُلونَ  َكانُوا  َما َوبَاِطل   ِفيَها

                                                           

شرك من الهذا النوع  وجعل  تعاىل،  غري اهللأصال  يقصد بعملهينوي ويريد و يعين   - 2
، أما من طرأ عليه تعاىل غري وجه اهللا هبا كرب حممول على من كانت مجيع أعماله مرادً األ

 . فهو شرك أصغرتعاىل أصله هلل  الرياء يف عمل
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 َأْحَباَرُهمْ  اتََّخُذوا}  ، والدليل قوله تعاىل:(3) شرك الطاعة :النوع الثالث
 ِليَ ْعُبُدوا ِإَلَّ  أُِمُروا َوَما َمْرَيمَ  اْبنَ  َواْلَمِسيحَ  اللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ  َأْربَاباا َورُْهَبانَ ُهمْ 

ا ا ِإَلها وتفسريها  ،[31: التوبة]{ ُيْشرُِكونَ  َعمَّا ُسْبَحانَهُ  ُهوَ  ِإَلَّ  ِإَلهَ  ََل  َواِحدا
يف املعصية ال دعاؤهم إياهم،  ع بَّادالطاعة العلماء و  الذي ال إشكال فيه،

، لعدي بن حامت ملا سأله، فقال: لسنا نعبدهم، فذكر كما فسرها النيب 
 عبادهتم طاعتهم يف املعصية. له أن

                                                           

وهذا النوع يف التشريع واحلكم،  تعاىل باهلل مساواة غري اهلل ألن فيه الطاعة مسي بشرك - 3
 أو صاحب من حاكم أو والٍ  تعاىل العامل الذي اتبع هواه وأطاع غري اهلل فيهيقع من الشرك 

ا يف جاه أو متاع أو سلطان طمعً تعاىل أو حترمي ما أحل اهلل  تعاىل جاه يف حتليل ما حرم اهلل
 . أو رئاسة

 :373 -372 /35 "الفتاوى موعجمقال شيخ اإلسالم ابن تيمية كما يف "
كتاب اهلل وسنة رسوله واتبع حكم احلاكم املخالف حلكم اهلل   من علمه ما العامل ترك ومىت"

 أُْنِزلَ  . ِكَتاب   المص} ورسوله كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة يف الدنيا واآلخرة قال تعاىل:
 ِإلَْيُكمْ  أُْنِزلَ  َما اتَِّبُعوا . لِْلُمْؤِمِنينَ  َوِذْكَرى ِبهِ  لِتُ ْنِذرَ  ِمْنهُ  َحَرج   َصْدِركَ  ِفي َيُكنْ  َفَل  ِإلَْيكَ 

ولو ضرب ، [3 - 1: األعراف]{ َتذَكَُّرونَ  َما قَِليلا  َأْولَِياءَ  ُدونِهِ  ِمنْ  تَ تَِّبُعوا َوََل  رَبُِّكمْ  ِمنْ 
إتباعه واتبع وحبس وأوذي بأنواع األذى ليدع ما علمه من شرع اهلل ورسوله الذي جيب 

أوذي يف اهلل فهذه سنة األنبياء  ا لعذاب اهلل بل عليه أن يصرب وإنمستحقً ن حكم غريه كا
رَُكوا َأنْ  النَّاسُ  َأَحِسبَ .  الم}: وأتباعهم، قال تعاىل  . يُ ْفتَ ُنونَ  ََل  َوُهمْ  آَمنَّا يَ ُقوُلوا َأنْ  يُ ت ْ

 َحِسبَ  َأمْ  . اْلَكاِذبِينَ  َولَيَ ْعَلَمنَّ  َصَدُقوا الَِّذينَ  اللَّهُ  فَ َليَ ْعَلَمنَّ  قَ ْبِلِهمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  فَ تَ نَّا َوَلَقدْ 
  ...".[4 - 1: العنكبوت]{ َيْحُكُمونَ  َما َساءَ  َيْسِبُقونَا َأنْ  السَّيَِّئاتِ  يَ ْعَمُلونَ  الَِّذينَ 
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 ِمنْ  يَ تَِّخذُ  َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ }  شرك احملبة، والدليل قوله تعاىل: :النوع الرابع
 .(4) [165: البقرة]{  اللَّهِ  َكُحبِّ   ُيِحبُّونَ ُهمْ  َأْنَداداا اللَّهِ  ُدونِ 

الذبح لغري اهلل كمن يذبح ) األكرب ( يعين من الشرك)ومنه: وقال الشيخ
، ألن خيرج فاعله من ملة اإلسالم الذبح لغري اهلل شرك( للجن أو للقرب

، قال [2: الكوثر{ ] َواحْنَرْ  ِلَربِّكَ  َفَصلِّ } هبااهلل اختص  قد عبادة الذبح 
 :(936 ص) "تفسريالشيخ السعدي يف "ال

                                                           

 :(190-189 ص)" الكايف اجلواب"قال ابن القيم يف  - 4
 التمييز بعدم ضل من ضل وإمنا بينها، التفريق جيب احملبة من أنواع أربعة وهاهنا: احملبة أنواع"

  .بينها
أحدها: حمبة اهلل، وال تكفي وحدها يف النجاة من عذاب اهلل والفوز بثوابه، فإن املشركني 

 وعباد الصليب واليهود وغريهم حيبون اهلل.
اإلسالم، وخترجه من الكفر، وأحب الناس الثاين: حمبة ما حيب اهلل، وهذه هي اليت تدخله يف 

  إىل اهلل أقومهم هبذه احملبة وأشدهم فيها.
 الثالث: احلب هلل وفيه، وهي من لوازم حمبة ما حيب، وال تستقيم حمبة ما حيب إال فيه وله.

الرابع: احملبة مع اهلل، وهي احملبة الشركية، وكل من أحب شيئا مع اهلل ال هلل، وال من أجله، 
 فيه، فقد اختذه ندا من دون اهلل، وهذه حمبة املشركني. وال

وبقي قسم خامس ليس مما حنن فيه: وهي احملبة الطبيعية، وهي ميل اإلنسان إىل ما يالئم 
طبعه، كمحبة العطشان للماء، واجلائع للطعام، وحمبة النوم والزوجة والولد، فتلك ال تذم إال 

أيها الذين آمنوا َل تلهكم  }ياه، كما قال تعاىل: إذا أهلت عن ذكر اهلل، وشغلت عن حمبت
 [ .9]سورة املنافقون:  أموالكم وَل أوَلدكم عن ذكر اهلل{

 ."[37]سورة النور:  }رجال َل تلهيهم تجارة وَل بيع عن ذكر اهلل{وقال تعاىل 
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 للمال وإخراج النحائر، من العبد عند ما بأفضل اهلل إىل تقرب النحر ويف"
 ."به والشح حمبته على النفوس جبلت الذي

 اْلَعاَلِمينَ  َربِّ  ِللَّهِ  َوَمَماِتي َوَمْحَيايَ  َوُنُسِكي َصَلِتي ِإنَّ  ُقلْ } وقال تعاىل: 
: األنعام] {اْلُمْسِلِمينَ  َأوَّلُ  َوَأنَا أُِمْرتُ  َوِبَذِلكَ  َلهُ  َشرِيكَ  ََل ( 162)

}ُقْل ِإنَّ  فقال: ،خصص من ذلك أشرف العباداتف، [163 ،162
أي: ذحبي، وذلك لشرف هاتني العبادتني وفضلهما، َصلِتي َوُنُسِكي{ 

وإخالص الدين له، والتقرب إليه بالقلب وداللتهما على حمبة اهلل تعاىل، 
واللسان واجلوارح، وبالذبح الذي هو بذل ما حتبه النفس من املال، ملا هو 

 أحب إليها وهو اهلل تعاىل.
 .أخلص يف صالته ونسكه، استلزم ذلك إخالصه هلل يف سائر أعمالهومن 

}يُوُفوَن بِالنَّْذِر  اهلل تعاىل:اهلل تعاىل: قال  النذر لغري األكرب من الشركو 
 َوَما} :قال سبحانهو ، [7]اإلنسان:َوَيَخاُفوَن يَ ْوماا َكاَن َشرُُّه ُمْسَتِطيراا{ 

 ِمنْ  ِللظَّاِلِمينَ  َوَما يَ ْعَلُمهُ  اللَّهَ  فَِإنَّ  َنْذرٍ  ِمنْ  َنَذْرُتمْ  َأوْ  نَ َفَقةٍ  ِمنْ  َأنْ َفْقُتمْ 
 كفر،  هحنو القبور، و لصاحلني أو او لألولياء النذر ، ف[270: البقرة] { َأْنَصارٍ 

قد مدح اهلل سبحانه وتعاىل  باهلل سبحانه وتعاىل ألن اإليفاء بالنذر عبادة
والقاعدة  ، وهذا املدح يدل على أن هذا العمل عبادة،الذين يوفون بنذورهم

العامة: أن العبادة إذا صرفت هلل عز وجل فهي توحيد، وإذا صرفت لغريه 
  فهي شرك.
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من العبادات اليت أمر اهلل تعاىل وهي : االستعاذة بغري اهلل األكرب الشركمن و 
َزَغنَّكَ  َوِإمَّا} :ه، بقوله سبحانههبا عباد  بِاللَّهِ  فَاْسَتِعذْ  نَ ْزغ   الشَّْيطَانِ  ِمنَ  يَ ن ْ

َزَغنَّكَ  َوِإمَّا} وقال تعاىل:  ،[200: األعراف]{ َعِليم   َسِميع   ِإنَّهُ   ِمنَ  يَ ن ْ
، [36: فصلت]{  اْلَعِليمُ  السَِّميعُ  ُهوَ  ِإنَّهُ  بِاللَّهِ  فَاْسَتِعذْ  نَ ْزغ   الشَّْيطَانِ 

 ِبكَ  َوَأُعوذُ  . الشََّياِطينِ  َهَمَزاتِ  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  َربِّ  َوُقلْ } : وقال تعاىل
 قَ َرْأتَ  فَِإَذا}وقال تعاىل:  ،[98 ،97: املؤمنون] { َيْحُضُرونِ  َأنْ  َربِّ 

، وقال تعاىل: [98: النحل] { الرَِّجيمِ  الشَّْيطَانِ  ِمنَ  بِاللَّهِ  فَاْسَتِعذْ  اْلُقْرآنَ 
 ُصُدورِِهمْ  ِفي ِإنْ  َأتَاُهمْ  ُسْلطَانٍ  ِبَغْيرِ  اللَّهِ  آيَاتِ  ِفي ُيَجاِدُلونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ } 
ر    ِإَلَّ   [56: غافر] {اْلَبِصيرُ  السَِّميعُ  ُهوَ  ِإنَّهُ  بِاللَّهِ  فَاْسَتِعذْ  بَِباِلِغيهِ  ُهمْ  َما ِكب ْ

 ُقلْ } :قال سبحانهو ، [1: الفلق] {اْلَفَلقِ  ِبَربِّ  َأُعوذُ  ُقلْ }وقال تعاىل: 
 ،[1: الناس] {النَّاسِ  ِبَربِّ  َأُعوذُ 

 :201 /2 "الفوائد بدائعقال ابن القيم يف "
 بني والتذلل إليه واالفتقار الرب يدي بني واإلنطراح واالعتصام االلتجاء"

 وخشيته حمبته معىن عن التعبري هذا ونظري ،العبارة به حتيط ال أمر يديه
 إال تدرك وال ،ذلك وصف عن تقصر العبارة فإن ومهابته وإجالله

 ".واخلرب الصفة مبجرد ال بذلك باالتصاف
فصرفه لغري اهلل شرك يف العبادة، فمن صرف شيئا تعاىل فما كان عبادة هلل  

العبادات لغري اهلل جعله شريكا هلل يف عبادته، ونازع الرب يف إهليته، من هذه 
 .كما أن من صلى هلل وصلى لغريه يكون عابدا لغري اهلل وال فرق
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 َشْيئاا َيْخُلقُ  ََل  َما َأُيْشرُِكونَ }اإلستغاثة بغري اهلل تعاىل: األكرب ومن الشرك 
 { يَ ْنُصُرونَ  َأنْ ُفَسُهمْ  َوََل  َنْصراا َلُهمْ  َيْسَتِطيُعونَ  َوََل  . ُيْخَلُقونَ  َوُهمْ 

 :353 /1" السالكني مدارج"قال ابن القيم يف ، [192 ،191: األعراف]
 هبم، واالستغاثة املوتى، من احلوائج طلب -أي: الشرك  – أنواعه ومن"

 .إليهم والتوجه
 لنفسه ميلك ال وهو عمله، انقطع قد امليت فإن العامل، شرك أصل وهذا
 أن سأله أو حاجته، قضاء وسأله به استغاث عمن فضال نفعا، وال ضرا

 ال فإنه... عنده له واملشفوع بالشافع جهله من وهذا فيها، اهلل إىل له يشفع
 سببا وسؤاله استغاثته جيعل مل واهلل بإذنه، إال اهلل عند له يشفع أن يقدر

 مينع بسبب املشرك هذا فجاء التوحيد، كمال  إلذنه السبب وإمنا إلذنه،
 كل  حالة وهذه حصوهلا، مينع مبا حاجة يف استعان من مبنزلة وهو اإلذن،
 كما  له، ويستغفر عليه، ويرتحم له، يدعو من إىل حمتاج وامليت مشرك،
 العافية هلم ونسأل عليهم، نرتحم أن املسلمني قبور زرنا إذا  النيب أوصانا

زيارة العبادة، واستقضاء احلوائج، فعكس املشركون هذا، وزاروهم  واملغفرة،
واالستغاثة هبم، وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد، ومسوا قصدها حجا، واختذوا 

عندها الوقفة وحلق الرأس، فجمعوا بني الشرك باملعبود احلق، وتغيري دينه، 
ومعاداة أهل التوحيد، ونسبة أهله إىل التنقص لألموات، وهم قد تنقصوا 

ياءه املوحدين له، الذين مل يشركوا به شيئا بذمهم اخلالق بالشرك، وأول
وعيبهم ومعاداهتم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، إذ ظنوا أهنم 

راضون منهم هبذا، وأهنم أمروهم به، وأهنم يوالوهنم عليه، وهؤالء هم أعداء 
 ...".الرسل والتوحيد يف كل زمان ومكان
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 :(346 ص)" املنكي الصارم"وقال احلافظ ابن عبد اهلادي يف 
 - يعين رسول اهلل  – تعظيمه يف املبالغة إن - السبكييعين:  – قوله")

 قربه إىل احلج حىت تعظيما دحأ كل  يراه ما حبسب املبالغة هبا أيريد (واجبة
 وميلك ومينع، يعطي وأنه الغيب، يعلم أنه واعتقاد به، والطواف له والسجود

 السائلني حوائج يقضي وأنه والنفع، الضر اهلل دون من به استغاث ملن
 ؟!يشاء من اجلنة ويدخل يشاء فيمن يشفع وأنه املكروبني، كربات  ويفرج

 مجلة من وانسالخ الشرك يف مبالغة التعظيم هذا يف املبالغة وجوب فدعوى
 ".الدين

 :354 /1" السالكني مدارجوقال ابن القيم يف "

 وعادى هلل، توحيده جرد من إال األكرب الشرك هذا شرك من جنا وما"
 ومعبوده، وإهله وليه وحده اهلل واختذ اهلل، إىل مبقتهم وتقرب اهلل، يف املشركني

 واستعانته اهلل، على وتوكله هلل، وذله هلل، ورجاءه هلل، وخوفه هلل، حبه فجرد
 ألمره، متبعا هلل، قصده وأخلص باهلل، واستغاثته اهلل، إىل والتجاءه باهلل،

 عمل وإذا باهلل، استعان استعان وإذا اهلل، سأل سأل إذا ملرضاته، متطلبا
 .اهلل ومع وباهلل، هلل، فهو هلل، عمل

 ."اهلل إال حيصيها ال كثرية،  أنواع والشرك
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 :الشرك اْلصغرالنوع الثاني 

 َعَملا  فَ ْليَ ْعَملْ  رَبِّهِ  ِلَقاءَ  يَ ْرُجو َكانَ   َفَمنْ } والدليل قوله تعاىل: وهو الرياء،
ا ا رَبِّهِ  ِبِعَباَدةِ  ُيْشِركْ  َوََل  َصاِلحا  .(5) [110: الكهف]{ َأَحدا

                                                           

  طريق من( 6412" )الشعب" يف والبيهقي ،429 و 428 /5 أمحد اإلمام أخرج - 5
  قتادة، بن عمر بن عاصم عن عمرو، أيب بن عمرو عن الزناد، أيب بن الرمحن عبد
 :  اهلل رسول قال: قال لبيد، بن حممود عن

: قال األصغر؟ الشرك وما اهلل رسول يا: قالوا. األصغر الشرك عليكم أخاف ما أخوف إن"
 يف بأعمالكم تراءون كنتم  الذين إىل اذهبوا بأعماهلم العباد جتازى يوم: يقول اهلل إن. الرياء

 ".جزاء عندهم جتدون هل فانظروا الدنيا،
  :كثري  أيب بن جعفر بن إمساعيل: الزناد أيب ابن وتابع حسن، إسناد وهذا

 حدثنا( ( 384" )حديثه" يف وهو)  طريقه من( 4135" )السنة شرح" يف البغوي أخرجه
 .به عاصم عن عمرو، حدثنا

 !عاصم فيه ليس لكن به عمرو عن اهلاد، بن يزيد طريق من 428 /5 أمحداإلمام  وأخرجه
ثنا إمساعيل بن أيب أويس، حدعبد اهلل بن شبيب، ( من طريق 4301) /4وأخرجه الطرباين 

حدثين عبد العزيز بن حممد، عن عمرو بن أيب عمرو، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن 
 .حممود بن لبيد، عن رافع بن خديج

 عبد اهلل بن شبيب املدين: ذاهب احلديث.وإسناده ضعيف جدا، 
 عن( 2874" )الشعب" يف والبيهقي ،(937) خزمية وابن ،481 /2 شيبة أيب ابن وأخرجه

( 2872" )الشعب" يف والبيهقي ،(937) خزمية وابن حبان، بن سليمان األمحر خالد أيب
 بن عاصم عن عجرة، بن كعب  بن إسحاق بن سعد عن كالمها  يونس، بن عيسى طريق من

 : قال لبيد بن حممود عن قتادة، بن عمر
 شرك وما اهلل، رسول يا: قالوا. السرائر وشرك إياكم الناس، أيها: فقال ، النيب خرج"

 فذلك إليه، الناس نظر من يرى جاهدا، صالته فيزين فيصلي، الرجل يقوم: قال السرائر؟
 = صحبة يف اختلفوا وقد ثقات، ورجاله خزمية، البن واللفظ" السرائر شرك
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ألن احللف بغري اهلل فيه إشراك بنوع ومن الشرك األصغر: احللف بغري اهلل، 
إىل نية احلالف، فإذا كان يعتقد أن فيه ويرجع  ف بهلو تعظيم لذلك احمل

يستحق التعظيم الذي يبجل به حىت يعظم وحيلف به كما  به ذلك احمللوف
 أكرب.شرك فهذا  تعاىل حيلف باهلل

هذا من اهلل ومنك، وأنا باهلل وبك، وما  القائل: قول :الشرك األصغرومن 
يل إال اهلل وأنت، وأنا متوكل على اهلل وعليك، ولوال أنت مل يكن كذا وكذا، 

 ئله ومقصده.وقد يكون هذا شركا أكرب حبسب حال قا

 : 212 /2 التوحيد" كتاب  على املفيد قال الشيخ ابن عثيمني يف "القول
 اهلل غري شرك ألنه شرك، فيه وشئت( اهلل شاء )ما: لصاحبه الرجل وقول" 

 فهو واملشيئة التدبري يف وجل عز اهلل يساوي أنه اعتقد فإن بالواو، اهلل مع
 شيء كل  فوق وتعاىل سبحانه اهلل أن واعتقد ذلك يعتقد مل وإن أكرب، شرك
 ".وفالن اهلل لوال: قوله وكذلك أصغر، شرك فهو

 : (135-134 ص)الكايف"  قال ابن القيم يف "اجلواب

                                                           

 .لبيد بن حممود= 
 األصبهاين، سعيد بن حممد طريق من( 2873" )الشعب" ويف ،290 /2 البيهقي وأخرجه
 بن عمر بن عاصم عن عجرة، بن كعب  بن إسحاق بن سعد عن األمحر، خالد أبو حدثنا
 .به اهلل عبد بن جابر عن لبيد، بن حممود عن قتادة،
 :البيهقي وقال

 األمحر خالد أيب عن األشج، سعيد أبو رواه فقد - أعلم واهلل - حمفوظ غري فيه جابر وذكر"
 ".فيه جابر ذكر دون
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 النيب عن ثبت كما  وشئت، اهلل شاء ما: للمخلوق القائل قول ذلك "ومن
، ما قل ندا؟ هلل )أجعلتين: فقال وشئت، اهلل شاء ما: رجل له قال أنه 

 وحده(. اهلل شاء
}لمن شاء منكم أن هذا مع أن اهلل قد أثبت للعبد مشيئة، كقوله: 

فكيف مبن يقول: أنا متوكل على اهلل ، [28]سورة التكوير:  يستقيم{
وعليك، وأنا يف حسب اهلل وحسبك، وما يل إال اهلل وأنت، وهذا من اهلل 

  وأنت يف األرض.ومنك، وهذا من بركات اهلل وبركاتك، واهلل يل يف السماء 
أو يقول: واهلل، وحياة فالن، أو يقول نذرا هلل ولفالن، وأنا تائب هلل  

فوازن بني هذه األلفاظ وبني قول ، ولفالن، أو أرجو اهلل وفالنا، وحنو ذلك
مث انظر أيهما أفحش، يتبني لك أن قائلها ( ما شاء اهلل وشئت)القائل: 

وأنه إذا كان قد جعله ندا هلل هبا،  لقائل تلك الكلمة،  أوىل جبواب النيب
بل لعله  - يف شيء من األشياء فهذا قد جعل من ال يداين رسول اهلل 

 ".ندا لرب العاملني - أن يكون من أعدائه
والذي يشرك الشرك األصغر إن مات عليه فهو حتت املشيئة إن شاء عذبه، 

 واهلل أعلم.فصاحبه ال خيل د يف النار، وإن شاء غفر له، 
 

 شبهة وردها

 أيب عن جعفر، بن إمساعيل طريق من( 9-11) مسلم صحيح يف جاء
 الرجل قصة يف  النيب عن اهلل، عبيد بن طلحة عن أبيه، عن سهيل،

 أدبر احلديث آخر ويف اإلسالم، عن  اهلل رسول سأل الذي النجدي
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 اهلل رسول فقال ،منه أنقص وال هذا على أزيد ال واهلل: يقول وهو الرجل
" :،صدق إن وأبيه اجلنة دخل أو صدق، إن وأبيه أفلح." 

 بينه اجلمع فكيف تعاىل اهلل بغري حلف  النيب أن احلديث هذا ظاهر
 تعاىل؟ اهلل بغري احللف عن النهي وبني

( صدق إن وأبيه اجلنة دخل أو صدق، إن وأبيه أفلح) لفظ إن: اجلواب
 ( وأبيه)  لفظة بدون سهيل أيب عن رواه أنس بن مالك اإلمام ألن شاذ

 مقدمة روايته فتكون غريه من به أعرف فهو أنس بن مالك عم سهيل وأبو
 رواية وقد م جعفر بن إمساعيل رواية مسلم اإلمام أخ ر وهلذا غريه، على

 .فاألصح األصح يقدم ألنه أنس بن مالك

مة قال  (:230 ص" )الكاشفة األنوار" يف تعاىل اهلل رمحه املعلمي العال 

 يقدم اجلملة يف املتفقة الروايات سياق عند أنه صحيحه يف مسلم عادة من"
 الرواية تبينه خطأ أو إمجال املؤخرة الرواية يف يقع فقد فاألصح، األصح
 ".املوضع ذاك يف املقدمة

: قوهتا حبسب احلديث روايات يرتب أن مسلم عادة(: "29 ص) وقال
 ".فاألصح األصح يقدم

 :367 /14" التمهيد" يف الرب عبد ابن وقال
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 روى وقد به، حيتج من حديث من احلديث هذا يف حمفوظة غري لفظة هذه"
 عن روي وقد فيه، ذلك يقولوا مل سهيل أيب عن وغريه مالك احلديث هذا

 اجلنة دخل أو صدق إن واهلل أفلح) وفيه احلديث هذا جعفر بن إمساعيل
 تردها منكرة لفظة ألهنا( وأبيه) روى من رواية من أوىل وهذا( صدق إن واهلل

 ".التوفيق وباهلل الصحاح، اآلثار

 :534 /11" الفتح" يف احلافظ وقال

 وهو( واهلل) قوله من( وأبيه) قوله صحف عنه الرواة بعض أن بعضهم وزعم"
 ...". باالحتمال يثبت ال ذلك مثل ولكن حمتمل،

 وأيب عباس، بن اهلل وعبد مالك، بن أنس حديث من األعرايب قصة وجاءت
 تفصيل وانظر الشاذة، اللفظة هذه منهم واحد حديث يف وليس هريرة،

مة األلباين (4992" )الضعيفة السلسلة" ذلك يف  .للعال 

 
 
 

 :النوع الثالث شرك خفي
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: "الشرك يف هذه األمة أخفى من دبيب النملة السوداء والدليل قوله 
 .(6) على صفاة سوداء يف ظلمة الليل"

                                                           

 شرك هو ماومنه  أكرب شرك هو ما منه ألن ثالثا قسما ليس اخلفي الشرك أن الراجح - 6
مة قال أصغر،   :46 /1" فتاواه جمموع" يف كما  باز ابن العال 

 أيب حديث يف  بقوله عليه واحتج ثالث، قسم أنه العلم أهل بعض ذكر اخلفي الشرك" 
 : قال  النيب أن: اخلدري سعيد

: قال اهلل رسول يا بلى: قالوا الدجال؟ املسيح من عندي عليكم أخوف هو مبا أنبئكم أال)
 اإلمام خرجه (إليه رجل نظر من يرى ملا صالته فيزين فيصلي الرجل يقوم اخلفي الشرك
 .أمحد

 ألنه خفيا، يكون قد وهو األصغر، الشرك من هو بل ثالثا، قسما ليس هذا أن والصواب
 املنكر عن وينهى باملعروف يأمر أو يرائي، يقرأ وكالذي احلديث، هذا يف كما  بالقلوب، يقوم

 .ذلك حنو أو يرائي، جياهد أو يرائي،
 وهو خفيا يكون وقد...  الناس بعض إىل بالنسبة الشرعي احلكم جهة من خفيا يكون وقد
 مل خفي وكفرهم الظاهرة، بأعماهلم يراءون فإهنم.. املنافقني كاعتقاد  األكرب الشرك من

 ِإَلى قَاُموا َوِإَذا َخاِدُعُهمْ  َوُهوَ  اللَّهَ  ُيَخاِدُعونَ  اْلُمَناِفِقينَ  ِإنَّ }: تعاىل قوله يف كما  يظهروه،
 ََل  َذِلكَ  بَ ْينَ  ُمَذْبَذبِينَ .  قَِليلا  ِإَلَّ  اللَّهَ  َيْذُكُرونَ  َوََل  النَّاسَ  يُ َراُءونَ  ُكَساَلى  قَاُموا الصََّلةِ 

 كثرية  وريائهم كفرهم  يف واآليات ،[143 ،142: النساء] اآلية {َهُؤََلءِ  ِإَلى َوََل  َهُؤََلءِ  ِإَلى
 شرك: السابقني النوعني عن خيرج ال اخلفي الشرك أن يعلم ذكرنا ومبا - العافية اهلل نسأل -

 ".جليا ويكون خفيا يكون فالشرك خفيا، مسي وإن أصغر، وشرك أكرب،
 



36 
 

 ،ا وأنا أعلم: "اللهم إين أعوذ بك أن أشرك بك شيئً وكفارته قوله 
 .(7) وأستغفرك من الذنب الذي ال أعلم"

                                                           

 وعنه ،338-337 /10 شيبة أيب وابن ،403 /4 أمحد اإلمام أخرجه - حسن - 7
 "األوسط" يف والطرباين ،58 /9" الكبري التاريخ" آخر يف مطبوع -" الكىن" يف البخاري

 علي أيب عن العرزمي، سليمان أيب بن امللك عبد حدثنا منري، بن اهلل عبد عن( 3479)
 : قال كاهل،  بين من رجل

 دبيب من أخفى فإنه الشرك؛ هذا اتقوا الناس أيها يا: فقال األشعري موسى أبو خطبنا"
 أو قلت مما لتخرجن واهلل: فقاال املضارب بن وقيس حزن، بن اهلل عبد إليه فقام النمل،
 ذات  اهلل رسول خطبنا قلت، مما أخرج بل: قال مأذون، غري أو لنا مأذون عمر لنأتني
 اهلل شاء من: له فقال. النمل دبيب من أخفى فإنه الشرك، هذا اتقوا الناس أيها: فقال يوم،

 نعوذ إنا اللهم: قولوا: قال اهلل؟ رسول يا النمل دبيب من أخفى وهو نتقيه، وكيف يقول أن
 ".نعلم ال ملا ونستغفرك نعلمه، شيئا بك نشرك أن من بك

 :الطرباين وقال
 هذا من إال موسى أيب عن يروى وال منري، ابن إال سليمان أيب بن امللك عبد عن يروه مل"

 ".الوجه
 :76 /1" الرتغيب" يف املنذري وقال

" جرحه أحدا أر ومل حبان ابن وثقه علي وأبو ،"الصحيح" يف هبم حمتج علي أيب إىل ورواته"
  .224-223 /10" اجملمع" يف اهليثمي قال وكذا
 العرزمي، سليمان أيب بن امللك عبد عنه بالرواية تفرد احلال، جمهول: الكاهلي علي أبو: قلت

 .513 /2" املنفعة تعجيل" رجال من وهو ،562 /5 حبان ابن غري يوث قه ومل
 ويقويه حديث أيب بكر رضي اهلل عنه: 

 يوسف، بن هشام طريق من( 58) يعلى وأبو ،(17)" بكر أيب مسند" يف املروزي أخرجه
 أخربين[ 16: الرعد] {كخلقه  خلقوا شركاء هلل جعلوا أم}: تعاىل قوله يف جريج، ابن عن

  = ذلك حضر إما بكر، أيب عن حذيفة، عن حممد، أيب عن سليم، أيب بن ليث
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 أخفى فيكم الشرك: قال،  النيب أن بكر، أبو أخربه وإما السالم، عليه النيب مع حذيفة= 
 مع دعي أو اهلل، دون من عبد ما إال الشرك وهل اهلل، رسول يا: قلنا: قال. النمل دبيب من

 دبيب من أخفى فيكم الشرك صديق، يا أمك ثكلتك: قال - امللك عبد شك - اهلل؟
 رسول يا بلى: قلت: قال وكبريه؟ صغريه أو وكباره، صغاره يذهب بقول أخربك أال ،النمل
 وأستغفرك أعلم، وأنا بك أشرك أن بك أعوذ إين اللهم: مرات ثالث يوم كل  تقول: قال اهلل،

 قتلين فالن لوال: اإلنسان يقول أن والند وفالن، اهلل أعطاين: يقول أن والشرك. أعلم ال ملا
 ".فالن

( جملز أبو) فيه وقع لكن الطريق نفس من( 286" )والليلة اليوم عمل" يف السين ابن وأخرجه
  !حممد أيب عن بدال

 أيب عن سليم، أيب بن ليث عن مسلم، بن العزيز عبد طريق من( 59) يعلى أبو وأخرجه
 . النيب عن بكر، أبو حدثين يسار، بن معقل عن حممد،

 أيب عن ليث، حدثنا مسلم، بن العزيز عبد عن طريقني من( 61) و( 60) يعلى أبو وأخرجه
 بكر، أيب مع وسلم عليه اهلل صلى النيب شهدت: قال يسار، بن معقل عن حممد،

 . النيب عن بكر، أبو حدثين: قال أو 
 عن ،ليث عن ،الرازي جعفر أيب طريق من( 981" )الكربى اإلبانة" يف بطة ابن وأخرجه

 .تردد بدون مرفوعا بكر أيب عن ،يسار بن معقل
 .احلفظ سيء: الرازي جعفر وأبو

 عن ،سليم أيب بن ليث عن ،جرير طريق من( 18" )بكر أيب مسند" يف املروزي وأخرجه
 على به وشهد عنه اهلل رضي الصديق بكر أبو قال: قال يسار بن معقل عن ،عنزة من شيخ

  . اهلل رسول
 بن ليث عن جرير، أخربنا( 3212" )العالية املطالب" يف كما  راهويه بن إسحاق وأخرجه 

 .به معقل عن حدثه، عمن سليم، أيب
: قال ليث حدثنا: قال الواحد عبد طريق من( 716" )املفرد األدب" يف البخاري وأخرجه
 الصديق بكر أيب مع انطلقت:  يسار بن معقل مسعت: قال البصرة أهل من رجل أخربين

 =. فذكره...  النيب إىل عنه اهلل رضي 
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 . إسناده يف اضطرب وقد اختلط،: سليم أيب بن ليث على مداره ضعيف حديث وهذا= 
 السنة وقوام، 112 /7" احللية" يف نعيم وأبو ،130 /3" اجملروحني" يف حبان ابن وأخرجه

 بن إمساعيل عن الثوري، سفيان عن كثري،  بن حيىي طريق من (207" )والرتهيب الرتغيب" يف
 .به مرفوعا بكر أيب عن حازم، أيب بن قيس عن خالد، أيب

 :نعيم أبو وقال
 ".كثري  بن حيىي الثوري، عن به تفرد"

 بن حبر) إىل" والرتهيب الرتغيب" يف وحتر ف، ضعفه على جممع: النضر أبو كثري  بن وحيىي
  !(.كنيز

 يف حامت أيب وابن ،61-60 /3" الضعفاء" يف والعقيلي كشف،  -( 3566) البزار وأخرجه 
 وابن ،253 /9 و 368 /8" احللية" يف نعيم وأبو ،291 /2 واحلاكم ،(3399" )التفسري"

 بن األعلى عبد طريق من وخمتصرا تاما  339-338 /2" الواهية األحاديث" يف اجلوزي
 : مرفوعا عائشة عن عروة، عن كثري،  أيب بن حيىي عن أعني،

 على حتب أن وأدناه ،الظلماء الليلة يف الصفا على النمل دبيب من أميت يف أخفى الشرك"
 يف والبغض اهلل يف احلب إال الدين وهل ، العدل من شيء على تبغض أو اجلور من شيء
 [".31: عمران آل{ ]اهلل حيببكم فاتبعوين اهلل حتبون كنتم  إن قل} تعاىل اهلل قال اهلل؟
 :حامت أيب ابن وقال

 ".ضعيف احلديث منكر األعلى وعبد منكر حديث هذا: زرعة أبو قال"
 يف والطحاوي كشف،  -( 2447) والبزار ،30 /3 وأمحد ،(4204) ماجه ابن وأخرجه

  329 /4 واحلاكم ،111 /4" الكامل" يف عدي وابن ،(1781" )اآلثار مشكل شرح"
 أيب عن أبيه، عن اخلدري، سعيد أيب بن الرمحن عبد بن ربيح عن زيد، بن كثري  طريق من

 : قال سعيد،
 أخربكم أال: فقال الدجال، املسيح نتذاكر وحنن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول علينا خرج"

 أن اخلفي، الشرك: فقال بلى،: قلنا: قال الدجال؟ املسيح من عندي عليكم أخوف هو مبا
 ".رجل نظر من يرى ملا صالته، فيزين يصلي، الرجل يقوم

 = .مبعروف ليس: أمحد اإلمام قال: الرمحن عبد بن ربيح ضعيف، وإسناده
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 ":نصيحة للدعاةقال الشيخ أمحد النجمي يف "

ِإنَّ اللََّه ََل يَ ْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن  } :قوله تعاىل"
 وهذان النوعان ،يف ذلك شرك العبادة أو شرك التحكيمسواء  {َيَشاءُ 

وهناك نوعان آخران من الشرك ال خيرجان  ،خيرجان صاحبهما من امللة
 ".صاحبهما من اإلسالم ومها الشرك األصغر واخلفي

 

 :أنواع التوحيد

 :توحيد الربوبية

 (:40ص " )الرسالة املفيدةقال اإلمام حممد بن عبد الوهاب يف "
، ومل  فهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول اهلل توحيد الربوبيةأما "

دماءهم وأمواهلم، وهو  واستحل  ،  يدخلهم يف اإلسالم وقاتلهم رسول اهلل
 السََّماءِ  ِمنَ  يَ ْرزُُقُكمْ  َمنْ  ُقلْ }توحيده بفعله تعاىل، والدليل قوله تعاىل: 

 اْلَميِّتِ  ِمنَ  اْلَحيَّ  ُيْخِرجُ  َوَمنْ  َواْْلَْبَصارَ  السَّْمعَ  َيْمِلكُ  َأمَّنْ  َواْْلَْرضِ 
 َأَفَل  فَ ُقلْ  اللَّهُ  َفَسيَ ُقوُلونَ  اْْلَْمرَ  يَُدب ِّرُ  َوَمنْ  اْلَحيِّ  ِمنَ  اْلَميِّتَ  َوُيْخِرجُ 
 . تَ ْعَلُمونَ  ُكْنُتمْ   ِإنْ  ِفيَها َوَمنْ  اْْلَْرضُ  ِلَمنِ  ُقلْ }، [31: يونس{ ]تَ ت َُّقونَ 

                                                           

 .احلديث منكر ربيح: قال أنه البخاري عن" الكبري العلل" يف الرتمذي ونقل= 
من حديث ابن عباس مرفوعا بإسناد واه،  114و  39 /3وأخرجه أبو نعيم يف "احللية" 

الشرك أخفى يف أميت من دبيب الذر على الصفا، وليس بني العبد والكفر إال ترك  بلفظ "
 ".الصالة
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 َوَربُّ  السَّْبعِ  السََّماَواتِ  َربُّ  َمنْ  ُقلْ  . َتذَكَُّرونَ  َأَفَل  ُقلْ  ِللَّهِ  َسيَ ُقوُلونَ 
 ُكلِّ   َمَلُكوتُ  بَِيِدهِ  َمنْ  ُقلْ  . تَ ت َُّقونَ  َأَفَل  ُقلْ  ِللَّهِ  َسيَ ُقوُلونَ  . اْلَعِظيمِ  اْلَعْرشِ 
 فَأَنَّى ُقلْ  ِللَّهِ  َسيَ ُقوُلونَ  . تَ ْعَلُمونَ  ُكْنُتمْ   ِإنْ  َعَلْيهِ  ُيَجارُ  َوََل  ُيِجيرُ  َوُهوَ  َشْيءٍ 

ا أكثر واآليات على هذا كثرية جدً  ،[89 - 84: المؤمنون{ ]ُتْسَحُرونَ 
 من أن حتصر وأشهر من أن تذكر.

 :وهو وأما الثاين

 توحيد اْللوهية:

بأفعال فهو الذي وقع فيه النزاع يف قدمي الدهر وحديثه وهو توحيد اهلل تعاىل 
 العباد كالدعاء والنذر والنحر والرجاء واخلوف والتوكل والرغبة والرهبة

 واإلنابة.
 الَِّذينَ  ِإنَّ  َلُكمْ  َأْسَتِجبْ  اْدُعوِني رَبُُّكمُ  َوقَالَ }  ودليل الدعاء قوله تعاىل:

وكل  [،60: غافر]{ َداِخرِينَ  َجَهنَّمَ  َسَيْدُخُلونَ  ِعَباَدِتي َعنْ  َيْسَتْكِبُرونَ 
 نوع من هذه األنواع عليه دليل من القرآن.

، قال  لوأصل العبادة جتريد اإلخالص هلل وحده وجتريد املتابعة للرسو 
ا اللَّهِ  َمعَ  َتْدُعوا َفَل  ِللَّهِ  اْلَمَساِجدَ  َوَأنَّ }  تعاىل: [، وقال 18: اجلن]{ َأَحدا
 َأنَا ِإَلَّ  ِإَلهَ  ََل  َأنَّهُ  ِإَلْيهِ  نُوِحي ِإَلَّ  َرُسولٍ  ِمنْ  قَ ْبِلكَ  ِمنْ  َأْرَسْلَنا َوَما} :تعاىل

 َيْدُعونَ  َوالَِّذينَ  اْلَحقِّ  َدْعَوةُ  َلهُ } وقال تعاىل: ،[25: األنبياء] {فَاْعُبُدونِ 
ُلغَ  اْلَماءِ  ِإَلى َكفَّْيهِ   َكَباِسطِ   ِإَلَّ  ِبَشْيءٍ  َلُهمْ  َيْسَتِجيُبونَ  ََل  ُدونِهِ  ِمنْ   فَاهُ  ِلَيب ْ
وقال  ،[14: الرعد]{ َضَللٍ  ِفي ِإَلَّ  اْلَكاِفرِينَ  ُدَعاءُ  َوَما بَِباِلِغهِ  ُهوَ  َوَما
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 َوَأنَّ  اْلَباِطلُ  ُهوَ  ُدونِهِ  ِمنْ  َيْدُعونَ  َما َوَأنَّ  اْلَحقُّ  ُهوَ  اللَّهَ  بَِأنَّ  َذِلكَ }تعالى: 
 وقال تعاىل: ،واآليات معلومات ،[62: احلج{ ] اْلَكِبيرُ  اْلَعِليُّ  ُهوَ  اللَّهَ 

وقال  ،[7: احلشر]{ فَانْ تَ ُهوا َعْنهُ  نَ َهاُكمْ  َوَما َفُخُذوهُ  الرَُّسولُ  آتَاُكمُ  َوَما}
 َلُكمْ  َويَ ْغِفرْ  اللَّهُ  ُيْحِبْبُكمُ  فَاتَِّبُعوِني اللَّهَ  ُتِحبُّونَ  ُكْنُتمْ   ِإنْ  ُقلْ }تعاىل: 
 .[31: عمران آل]{ رَِحيم   َغُفور   َواللَّهُ  ُذنُوَبُكمْ 

 

 :وأما الثالث فهو

 توحيد الذات واْلسماء والصفات:

 َوَلمْ  . يُوَلدْ  َوَلمْ  يَِلدْ  َلمْ  . الصََّمدُ  اللَّهُ  . َأَحد   اللَّهُ  ُهوَ  ُقلْ } قال تعاىل:
 اْْلَْسَماءُ  َوِللَّهِ } وقال تعالى:  ،[4 - 1: اْلخلص{ ]َأَحد   ُكُفواا  َلهُ  َيُكنْ 

 َكانُوا  َما َسُيْجَزْونَ  َأْسَمائِهِ  ِفي يُ ْلِحُدونَ  الَِّذينَ  َوَذُروا ِبَها فَاْدُعوهُ  اْلُحْسَنى
 َوُهوَ  َشْيء   َكِمْثِلهِ   َلْيسَ }  :وقال تعاىل ،[180: األعراف]{ يَ ْعَمُلونَ 
 ."[11: الشورى] {اْلَبِصيرُ  السَِّميعُ 

وصفاته اليت وردت يف  تعاىل اإلميان بأمسائه هو :توحيد األمساء والصفات
 من غري تكييف أو متثيل أو تعطيل.  اهلل يف سنة رسولكتاب العزيز أو ال

 :(181 ص)" السديد القولقال الشيخ السعدي يف "
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 األمساء من رسوله له أثبته أو لنفسه، اهلل أثبته ما إثبات التوحيد أصل"
 اجلميلة، واملعارف اجلليلة، املعاين من عليه احتوت ما ومعرفة احلسىن،
 .هبا ودعاؤه هبا هلل والتعبد

 باسم إليه فليتوسل. ودنياه دينه أمور من ربه من العبد يطلبه مطلب فكل
 بامسه فليسأله الرزق حلصول دعاه فمن احلسىن، اهلل أمساء من له مناسب
 الغفور العفو الكرمي الرب الرمحن الرحيم فبامسه ومغفرة رمحة وحلصول الرزاق،
 .ذلك وحنو التواب

 باستحضار وذلك العبادة، دعاء وصفاته بأمسائه يدعوه أن ذلك من وأفضل
 بآثارها القلوب تتأثر حىت القلوب يف وحتصيلها احلسىن األمساء معاين

 .املعارف بأجل ومتتلئ ومقتضياهتا،

 هلل تعظيما القلوب متأل واهليبة واجلالل واجملد والكربياء العظمة أمساء فمثال
 .له وإجالال

 له وشوقا هلل حمبة القلب متأل واجلود والرمحة واإلحسان والرب اجلمال وأمساء
 .وشكرا ومحدا

 وخشوعا هلل خضوعا القلب متأل والقدرة والعلم واحلكمة العز وأمساء
 .يديه بني وانكسارا
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 يف هلل مراقبة القلب متأل واملشاهدة واملراقبة واإلحاطة واخلربة العلم وأمساء
 واإلرادات الردية األفكار عن للخواطر وحراسة والسكنات احلركات
 .الفاسدة

 كل  إليه والتفاتا إليه، واضطرارا افتقارا القلب متأل واللطف الغىن وأمساء
 .حال كل  يف وقت،

 وصفاته، بأمسائه العبد معرفة بسبب للقلوب حتصل اليت املعارف فهذه
 منها، أكمل وال أفضل وال أجل الدنيا يف العبد حيصل ال هلل هبا وتعبده

 .وروحه التوحيد روح وهي لعبده، اهلل من العطايا أفضل وهي

 الكامل واإلميان اخلالص، التوحيد باب له انفتح الباب هذا له انفتح ومن
 .املوحدين من للكمل إال حيصل ال الذي

 .األعلى املطلب هلذا األصل هو والصفات األمساء وإثبات

 أعظم العظيم املقصد هذا ينايف فإنه وصفاته اهلل أمساء يف اإلحلاد وأما
 .منافاة

 .تبعهم ومن اجلهمية تفعله كما  معانيها امللحد ينفي أن إما: أنواع واإلحلاد

. وغريهم الرافضة من املشبهة يفعله كما  املخلوقني بصفات بتشبيهها وإما
 اإلله، من الالت مسوا حيث املشركون يفعله كما  هبا املخلوقني بتسمية وإما
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 احلسىن، اهلل أمساء من هلا فاشتقوا املنان، من ناةومَ  العزيز، من والعزى
 .اخلاصة اهلل حقوق من هو ما العبادة حقوق من هلا جعلوا مث باهلل فشبهوها

 معىن، أو لفظا مقصودها عن هبا امليل هو اهلل أمساء يف اإلحلاد فحقيقة
 .واإلميان للتوحيد مناف ذلك وكل حتريفا، أو تأويال أو تصرحيا

 

٭ ٭ ٭
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 الناقض الثاني:
 
عليهم  ويتوكلُ  هم الشفاعةَ وهم ويسألُ عُ دْ يَ  وسائطَ  جعل بينه وبين اهللِ  نْ مَ 

 ا.إجماعا  رَ فَ فقد كَ 
 

 الشرح
بسبب  مع أنه داخل يف الناقض األول بالذكرهذا الناقض الشيخ  خص  
ألضرحة والقبور واألولياء ااد وقوعه ممن ينتسب لإلسالم من عب   كثرة

، وإن فاعله يزعم أنه ال يسأل اهلل ني، وهذا الناقض أعظمها خطًراوالصاحل
مباشرة تعظيًما هلل، ويقول: إن اهلل ال بد  له من واسطة كاحلج اب الذين بني 

 امللك ورعيته، حبيث يكونون هم من يرفع حوائج خلقه إليه!!
 َوُهوَ  َشْيء   َكِمْثِلهِ   َلْيسَ } فجهلوا قوله تعاىل: فشب هوا اخلالق باملخلوق، 

 فَِإنِّي َعنِّي ِعَباِدي َسأََلكَ  َوِإَذا}وقوله:  ،[11: الشورى] {اْلَبِصيرُ  السَِّميعُ 
 َلَعلَُّهمْ  ِبي َوْليُ ْؤِمُنوا ِلي فَ ْلَيْسَتِجيُبوا َدَعانِ  ِإَذا الدَّاعِ  َدْعَوةَ  ُأِجيبُ  َقرِيب  

 .[186: البقرة]{ يَ ْرُشُدونَ 
ووقاه اهلل شر هذه األهواء، ومن تدب ر كالم اهلل عرف بطالن هذا الضالل، 

الكثري من اآليات البينات على وجوب إخالص العبادة الكرمي ففي القرآن 
 َوَأنَّ }قال اهلل تعاىل: هلل وحده، وإبطال جعل وسائط بينه وبني خلقه، 

ا اللَّهِ  َمعَ  َتْدُعوا َفَل  ِللَّهِ  اْلَمَساِجدَ   َيْدُعوهُ  اللَّهِ  َعْبدُ  قَامَ  َلمَّا َوَأنَّهُ  . َأَحدا
ا َعَلْيهِ  َيُكونُونَ  َكاُدوا ا ِبهِ  ُأْشِركُ  َوََل  رَبِّي َأْدُعو ِإنََّما ُقلْ  . ِلَبدا  ُقلْ  . َأَحدا
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ا َوََل  َضرًّا َلُكمْ  َأْمِلكُ  ََل  ِإنِّي  َوَلنْ  َأَحد   اللَّهِ  ِمنَ  ُيِجيَرِني َلنْ  ِإنِّي ُقلْ  . َرَشدا
ا ُدونِهِ  ِمنْ  َأِجدَ   اللَّهَ  يَ ْعصِ  َوَمنْ  َوِرَساََلتِهِ  اللَّهِ  ِمنَ  َبَلغاا ِإَلَّ  . ُمْلَتَحدا

ا ِفيَها َخاِلِدينَ  َجَهنَّمَ  نَارَ  َلهُ  فَِإنَّ  َوَرُسوَلهُ  وقال ، [23 - 18: اجلن] {َأَبدا
َفُعكَ  ََل  َما اللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدعُ  َوََل }  سبحانه:  فَ َعْلتَ  فَِإنْ  َيُضرُّكَ  َوََل  يَ ن ْ

 َما َأفَ َرَأيْ ُتمْ  ُقلْ }وقال تعاىل:  ،[106: يونس]{ الظَّاِلِمينَ  ِمنَ  ِإذاا فَِإنَّكَ 
 َأوْ  ُضرِّهِ  َكاِشَفاتُ   ُهنَّ  َهلْ  ِبُضر   اللَّهُ  َأرَاَدِنيَ  ِإنْ  اللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ 
 يَ تَ وَكَّلُ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َحْسِبيَ  ُقلْ  َرْحَمِتهِ  ُمْمِسَكاتُ  ُهنَّ  َهلْ  ِبَرْحَمةٍ  َأرَاَدِني

 َوالَِّذينَ  اْلَحقِّ  َدْعَوةُ  َلهُ }وقال سبحانه: ، [38: الزمر]{  اْلُمتَ وَكُِّلونَ 
، وقال سبحانه: [14: الرعد]{ ِبَشْيءٍ  َلُهمْ  َيْسَتِجيُبونَ  ََل  ُدونِهِ  ِمنْ  َيْدُعونَ 

 اللَّهَ  ِإنَّ  ِبَشْيءٍ  يَ ْقُضونَ  ََل  ُدونِهِ  ِمنْ  َيْدُعونَ  َوالَِّذينَ  بِاْلَحقِّ  يَ ْقِضي َواللَّهُ }
 اللَّهِ  َمعَ  َيْدعُ  َوَمنْ }قال اهلل تعاىل: و ، [20: غافر] {اْلَبِصيرُ  السَِّميعُ  ُهوَ 
ا { اْلَكاِفُرونَ  يُ ْفِلحُ  ََل  ِإنَّهُ  رَبِّهِ  ِعْندَ  ِحَسابُهُ  فَِإنََّما ِبهِ  َلهُ  بُ ْرَهانَ  ََل  آَخرَ  ِإَلها

 َفَل  ُدونِهِ  ِمنْ  َزَعْمُتمْ  الَِّذينَ  اْدُعوا ُقلِ } وقال سبحانه: ، [117: املؤمنون]
 يَ ْبتَ ُغونَ  َيْدُعونَ  الَِّذينَ  ُأوَلِئكَ  . َتْحِويلا  َوََل  َعْنُكمْ  الضُّرِّ  َكْشفَ   َيْمِلُكونَ 

 َعَذابَ  ِإنَّ  َعَذابَهُ  َوَيَخاُفونَ  رَْحَمَتهُ  َويَ ْرُجونَ  َأقْ َربُ  َأي ُُّهمْ  اْلَوِسيَلةَ  رَبِِّهمُ  ِإَلى
 الَِّذينَ  اْدُعوا ُقلِ }، وقال تعاىل: [57 ،56: اإلسراء] {َمْحُذوراا َكانَ   رَبِّكَ 

 ِفي َوََل  السََّماَواتِ  ِفي َذرَّةٍ  ِمثْ َقالَ  َيْمِلُكونَ  ََل  اللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ  َزَعْمُتمْ 
ُهمْ  َلهُ  َوَما ِشْركٍ  ِمنْ  ِفيِهَما َلُهمْ  َوَما اْْلَْرضِ  ، [22: سبأ] { َظِهيرٍ  ِمنْ  ِمن ْ

 َهُؤََلءِ  رَب ََّنا قَاُلوا ُشرََكاَءُهمْ  َأْشرَُكوا الَِّذينَ  رََأى َوِإَذا}: وقال سبحانه
 . َلَكاِذبُونَ  ِإنَُّكمْ  اْلَقْولَ  ِإَلْيِهمُ  فَأَْلَقْوا ُدوِنكَ  ِمنْ  َنْدُعو ُكنَّا  الَِّذينَ  ُشرََكاُؤنَا
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ُهمْ  َوَضلَّ  السََّلمَ  يَ ْوَمِئذٍ  اللَّهِ  ِإَلى َوَأْلَقْوا : النحل]{ يَ ْفتَ ُرونَ  َكانُوا  َما َعن ْ
86، 87]. 

 ، قال:رضي اهلل عنهما عن ابن عباسو 
يوما فقال: يا غالم إين أعلمك كلمات،  "كنت خلف رسول اهلل 

اهلل جتده جتاهك، إذا سألت فاسأل اهلل، وإذا احفظ اهلل حيفظك، احفظ 
استعنت فاستعن باهلل، واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء 
مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهلل لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء 

 مل يضروك إال بشيء قد كتبه اهلل عليك، رفعت األقالم وجفت الصحف"
(8). 

                                                           

، وأبو يعلى 307و  303و  293 /1(، وأمحد 2516أخرجه الرتمذي ) -صحيح  - 8
(، ويف 12989( و )12988) /11(، والطرباين 153(، والفريايب يف "القدر" )2556)

(، وابن منده يف "التوحيد" 425(، وابن السين يف "عمل اليوم والليلة" )42"الدعاء" )
(، وأبو سعيد النقاش يف "فوائد 1508( و )1505(، وابن بطة يف اإلبانة الكربى" )248)

(، والضياء يف 287(، ويف "القضاء والقدر" )192(، والبيهقي يف "الشعب" )9العراقيني" )
من  21 - 20 /24(، واملزي يف "هتذيب الكمال" 15( و )12"األحاديث املختارة" )

 فذكره. طريق قيس بن احلجاج، عن حنش الصنعاين، عن ابن عباس، قال:
 لرتمذي:وقال ا

 "حديث حسن صحيح".
 وقال ابن منده:

"هذا إسناد مشهور، رواه ثقات، وقيس بن احلجاج مصري روى عنه مجاعة، وهلذا احلديث 
 طرق عن ابن عباس، وهذا أصحها".

 قلت: وهو إسناد متصل قوي، وجاء من طريق أخرى وفيها زيادات ليست يف الرواية األوىل:
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(، ويف " األمساء 1043(، والبيهقي "الشعب" )223أخرجه ابن مسعون يف "أماليه" )
( من طريق عبد اهلل أيب عبد الرمحن 14(، والضياء يف " املختارة" )126والصفات " )

املقرئ، حدثنا نافع بن يزيد، وابن هليعة، وكهمس القيسي، ومهام بن حيىي، عن قيس بن 
 احلجاج الزرقي، عن حنش، عن ابن عباس رضي اهلل عنهما، قال:

، فقال يل: يا غالم، أو يا بين، أال أعلمك كلمات ينفعك اهلل "كنت رديف رسول اهلل 
هبن؟ فقلت: بلى، قال: احفظ اهلل حيفظك، احفظ اهلل جتده أمامك، تعرف إىل اهلل يف 

الرخاء يعرفك يف الشدة، إذا سألت فاسأل اهلل، وإذا استعنت فاستعن باهلل، جف القلم مبا 
اخللق كلهم مجيعا أرادوا أن ينفعوك بشيء مل يقضه اهلل مل يقدروا عليه، هو كائن، فلو أن 

وإن أرادوا أن يضروك بشيء مل يقضه اهلل عليك مل يقدروا عليه، فاعمل هلل بالشكر يف 
اليقني، واعلم أن يف الصرب على ما تكره خريا كثريا، وأن النصر مع الصرب، وأن الفرج مع 

 الكرب، وأن مع العسر يسرا".
 قلت: وهذا إسناد جيد.

( من 13(، والضياء يف "املختارة" )1095وأخرجه الاللكائي يف "شرح أصول االعتقاد" )
( أخربين ابن هليعة، والليث بن  (28وهو عنده يف "القدر" ) طريق عبد اهلل بن وهب )

سعد، عن قيس بن احلجاج، عن حنش بن عبد اهلل، عن عبد اهلل بن عباس، قال: "ردفت 
، يوما فأخلف يده ورائي، فقال: يا غالم، أال أعلمك كلمات ينفعك اهلل هبن، رسول اهلل 

سألت فاسأل احفظ اهلل حيفظك، احفظ اهلل جتده أمامك، إذا استعنت فاستعن باهلل، وإذا 
اهلل، رفعت األقالم، وجفت الصحف، لو جهدت األمم على أن تنفعك مل تنفعك إال 

بشيء قد كتبه اهلل لك، ولو جهدت األمم على أن تضرك مل تضرك إال بشيء قد كتبه اهلل 
 عليك".

 وقال الضياء:
الصرب  "وزاد ابن وهب يف حديث غريه )تقرب إليه يف الرخاء يقربك يف الشدة واعلم أن يف

 على ما تكره خريا كثريا وأن النصر مع الصرب وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا( ".
 احلديث التاسع عشروقد استوفيت خترجيه يف كتايب "األربعون النووية بني الرواية والدراية" 

 (.300-287)ص 
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 :358 /2يف "اإلقتضاء"  شيخ اإلسالم قال
لبيك ال شريك لك، إال شريكا هو لك متلكه )كانوا يقولون يف تلبيتهم:   "

}َضَرَب َلُكْم َمَثلا ِمْن َأنْ ُفِسُكْم َهْل َلُكْم ِمْن فقال تعاىل هلم:  (وما ملك
َسَواء  َتَخاُفونَ ُهْم َما َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم ِمْن ُشرََكاَء ِفي َما َرَزقْ َناُكْم فَأَنْ ُتْم ِفيِه 

وكانوا يتخذون آهلتهم وسائط تقرهبم ، [28]الروم:  َكِخيَفِتُكْم َأنْ ُفَسُكْم{
}َوالَِّذيَن اتََّخُذوا ِمْن ُدونِِه إىل اهلل زلفى، وتشفع هلم، كما قال تعاىل: 

 ...[3ر: ]الزم َأْوِلَياَء َما نَ ْعُبُدُهْم ِإَلَّ ِليُ َقرِّبُونَا ِإَلى اللَِّه زُْلَفى{
ومن وافقهم من مبتدعة أهل الكتاب كالنصارى، ومبتدعة  نياملشركإن و 

}َأِم اتََّخُذوا ِمْن قال تعاىل:  ،هذه األمة: أثبتوا الشفاعة اليت نفاها القرآن
ُقْل ِللَِّه  .ُدوِن اللَِّه ُشَفَعاَء ُقْل َأَوَلْو َكانُوا ََل َيْمِلُكوَن َشْيئاا َوََل يَ ْعِقُلوَن 

 ،[44 - 43]الزمر: الشََّفاَعُة َجِميعاا َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواْْلَْرِض{ 
َفُعُهْم َويَ ُقوُلوَن قال تعاىل: و  }َويَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ََل َيُضرُُّهْم َوََل يَ ن ْ

ِبَما ََل يَ ْعَلُم ِفي السََّماَواِت َوََل  َهُؤََلِء ُشَفَعاُؤنَا ِعْنَد اللَِّه ُقْل َأتُ َنبُِّئوَن اللَّهَ 
}َوَما ِلَي ََل وقال تعاىل عن صاحب يس: ، [18]يونس:  ِفي اْْلَْرِض{

َأَأتَِّخُذ ِمْن ُدونِِه آِلَهةا ِإْن يُِرْدِن  .َأْعُبُد الَِّذي َفَطَرِني َوِإَلْيِه تُ ْرَجُعوَن 
ِإنِّي ِإذاا َلِفي  .الرَّْحَمُن ِبُضر  ََل تُ ْغِن َعنِّي َشَفاَعتُ ُهْم َشْيئاا َوََل يُ ْنِقُذوِن 

وقال ، [25 - 22]يس:  ِإنِّي آَمْنُت ِبَربُِّكْم فَاْسَمُعوِن{ .َضَلٍل ُمِبيٍن 
فُ َراَدى َكَما َخَلْقَناُكْم َأوََّل َمرٍَّة َوتَ رَْكُتْم َما َخوَّْلَناُكْم }َوَلَقْد ِجْئُتُمونَا تعاىل: 

َورَاَء ظُُهورُِكْم َوَما نَ َرى َمَعُكْم ُشَفَعاءَُكُم الَِّذيَن َزَعْمُتْم َأن َُّهْم ِفيُكْم ُشرََكاُء 
َنُكْم َوَضلَّ َعْنُكْم َما ُكْنُتْم تَ ْزُعُموَن{ وقال ، [94نعام: ]األ َلَقْد تَ َقطََّع بَ ي ْ
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وقال ، [4]السجدة: }َما َلُكْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوِلي  َوََل َشِفيٍع{  تعاىل:
}َوَأْنِذْر ِبِه الَِّذيَن َيَخاُفوَن َأْن ُيْحَشُروا ِإَلى رَبِِّهْم َلْيَس َلُهْم ِمْن ُدونِِه تعاىل: 

 .[51]األنعام:  َوِليٌّ َوََل َشِفيع  َلَعلَُّهْم يَ ت َُّقوَن{
سأل، وال تنفع الشفاعة طلب من اهلل وي  إن الشفيع ي  وأما أهل السنة، فقالوا: 

]البقرة:  }َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإَلَّ بِِإْذنِِه{قال تعاىل:  ،عنده إال بإذنه
 ،[28]األنبياء:  }َوََل َيْشَفُعوَن ِإَلَّ ِلَمِن اْرَتَضى{ وقال تعاىل: ،[255

}وََكْم ِمْن َمَلٍك ِفي السََّماَواِت ََل تُ ْغِني َشَفاَعتُ ُهْم َشْيئاا ِإَلَّ  وقال سبحانه:
 .[26]النجم: ِمْن بَ ْعِد َأْن يَْأَذَن اللَُّه ِلَمْن َيَشاُء َويَ ْرَضى{ 

 تطلب أن بعد منه ط لبت إذا  الشفعاء سيد أن: الصحيح يف ثبت وقد
 حممد إىل فريدوهنا، وعيسى وموسى، وإبراهيم، نوح،: العزم وأويل آدم من
 إىل فأذهب: "قال تأخر، وما ذنبه من تقدم ما له اهلل غفر الذي العبد 

 ال ،علي   يفتحها مبحامد ريب فأمحد ساجدا، له خررت رأيته فإذا ريب،
 تعطه، وسل يسمع، وقل رأسك، ارفع حممد، أي: يل فيقول اآلن، أحسنها
 ."اجلنة فأدخلهم حدا يل فيحد أميت أميت رب: فأقول: قال تشفع، واشفع
 الضُّرِّ  َكْشفَ   َيْمِلُكونَ  َفَل  ُدونِهِ  ِمنْ  َزَعْمُتمْ  الَِّذينَ  اْدُعوا ُقلِ }: تعاىل وقال

 َأي ُُّهمْ  اْلَوِسيَلةَ  رَبِِّهمُ  ِإَلى يَ ْبتَ ُغونَ  َيْدُعونَ  الَِّذينَ  ُأوَلِئكَ  . َتْحِويلا  َوََل  َعْنُكمْ 
 {َمْحُذوراا َكانَ   رَبِّكَ  َعَذابَ  ِإنَّ  َعَذابَهُ  َوَيَخاُفونَ  َرْحَمَتهُ  َويَ ْرُجونَ  َأقْ َربُ 

 .[57 - 56: اإلسراء]
قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون العزير واملسيح واملالئكة، فأنزل 
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اهلل هذه اآلية، وقد أخرب فيها أن هؤالء املسؤولني يتقربون إىل اهلل، ويرجون 
 رمحته، وخيافون عذابه. 

يا رسول اهلل، أي الناس أسعد "وقد ثبت يف الصحيح أن أبا هريرة قال: 
بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: يا أبا هريرة، لقد ظننت أن ال يسألين عن هذا 

رأيته من حرصك على احلديث، أسعد الناس ملا  ،احلديث أحد أوىل منك
 ".بشفاعيت يوم القيامة: من قال: ال إله إال اهلل، يبتغي هبا وجه اهلل

كان أحق بالشفاعة، وأما من علق قلبه   ،فكلما كان الرجل أمت إخالصا هلل
، فهذا من أبعد الناس عن الشفاعة ،بأحد من املخلوقني، يرجوه وخيافه

خلوق تكون بإعانة الشافع للمشفوع له، بغري إذن فشفاعة املخلوق عند امل
املشفوع عنده، بل يشفع إما حلاجة املشفوع عنده إليه، وإما خلوفه منه، 

واهلل تعاىل غين عن العاملني، وهو وحده سبحانه  ،فيحتاج أن يقبل شفاعته
يدبر العاملني كلهم، فما من شفيع إال من بعد إذنه، فهو الذي يأذن 

شفاعة، وهو يقبل شفاعته، كما يلهم الداعي الدعاء، مث جييب للشفيع يف ال
فإذا كان العبد يرجو شفيعا من املخلوقني، فقد ال ، دعاءه، فاألمر كله له

خيتار ذلك الشفيع أن يشفع له، وإن اختار فقد ال يأذن اهلل له يف الشفاعة، 
 وال يقبل شفاعته.

أن يستغفر  وقد امتنع النيب  ،مث إبراهيم ، وأفضل اخللق: حممد 
وقد صلى "، ألستغفرن لك ما مل أنه عنك"لعمه أيب طالب، بعد أن قال: 

ا على املنافقني ودعا هلم، فقيل له:  ُهْم َماَت َأَبدا }َوََل ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد ِمن ْ
ْم َسْبِعيَن }ِإْن َتْستَ ْغِفْر َلهُ وقيل له أوال: ، [84]التوبة:  َوََل تَ ُقْم َعَلى قَ ْبرِِه{

لو أعلم أين لو زدت على "فقال: ، [80]التوبة:  َمرَّةا فَ َلْن يَ ْغِفَر اللَُّه َلُهْم{
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}َسَواء  َعَلْيِهْم َأْستَ ْغَفْرَت َلُهْم َأْم َلْم فأنزل اهلل:  "السبعني يغفر هلم لزدت
وقال تعاىل: ، هيموإبرا، [6]املنافقون:  َتْستَ ْغِفْر َلُهْم َلْن يَ ْغِفَر اللَُّه َلُهْم{

. }فَ َلمَّا َذَهَب َعْن ِإبْ َراِهيَم الرَّْوُع َوَجاَءْتُه اْلُبْشَرى ُيَجاِدلَُنا ِفي قَ ْوِم ُلوٍط 
يَا ِإبْ َراِهيُم َأْعِرْض َعْن َهَذا ِإنَُّه َقْد َجاَء  .ِإنَّ ِإبْ َراِهيَم َلَحِليم  َأوَّاه  ُمِنيب  

ُر َمْرُدوٍد{ َأْمُر رَبَِّك َوِإن َُّهْم آتِيِهمْ   [.76 - 74]هود:  َعَذاب  َغي ْ
}رَب ََّنا اْغِفْر ِلي وملا استغفر إبراهيم عليه السالم ألبيه بعد وعده بقوله: 

 قال تعاىل:، [41]إبراهيم: َوِلَواِلَديَّ َوِلْلُمْؤِمِنيَن يَ ْوَم يَ ُقوُم اْلِحَساُب{ 
}َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوة  َحَسَنة  ِفي ِإبْ َراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه ِإْذ قَاُلوا ِلَقْوِمِهْم ِإنَّا 

َنُكُم  نَ َنا َوبَ ي ْ بُ َرآُء ِمْنُكْم َوِممَّا تَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َكَفْرنَا ِبُكْم َوَبَدا بَ ي ْ
ا َحتَّى تُ ْؤِمُنوا بِاللَِّه َوْحَدُه ِإَلَّ قَ ْوَل ِإبْ َراِهيَم ِْلَبِيِه  اْلَعَداَوُة َواْلبَ ْغَضاُء َأَبدا

}َما َكاَن ِللنَِّبيِّ َوالَِّذيَن آَمُنوا  وقال تعاىل:، [4]املمتحنة: َْلَْستَ ْغِفَرنَّ َلَك{ 
ُهْم َأن َُّهْم َأْن َيْستَ ْغِفُروا ِلْلُمْشرِِكيَن َوَلْو َكانُوا ُأوِلي قُ ْرَبى ِمْن بَ ْعِد َما تَ بَ يََّن لَ 

َوَما َكاَن اْسِتْغَفاُر ِإبْ َراِهيَم ِْلَبِيِه ِإَلَّ َعْن َمْوِعَدٍة  .َأْصَحاُب اْلَجِحيِم 
 - 113]التوبة:  َوَعَدَها ِإيَّاُه فَ َلمَّا تَ بَ يََّن َلُه َأنَُّه َعُدوٌّ ِللَِّه تَ بَ رََّأ ِمْنُه{

وللرسل حقوق ال واهلل سبحانه له حقوق ال يشركه فيها غريه، ، [114
ففي  ،يشركهم فيها غريهم، وللمؤمنني بعضهم على بعض حقوق مشرتكة

 الصحيحني عن معاذ بن جبل رضي اهلل عنه قال: 
، فقال يل: يا معاذ، أتدري ما حق اهلل على عباده؟ كنت ردف النيب "

يا  ،قلت: اهلل ورسوله أعلم، قال: حقه عليهم أن يعبدوه ال يشركوا به شيئا
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قلت: اهلل ورسوله أعلم  معاذ، أتدري ما حق العباد على اهلل إذا فعلوا ذلك؟
 ".قال: حقهم عليه أن ال يعذهبم

 (:22 ص) "واخللق احلق بني الواسطةوقال يف "
 ويسأهلم عليهم، ويتوكل يدعوهم، وسائط واألنبياء املالئكة جعل فمن"

 القلوب، وهداية الذنب، غفران يسأهلم أن مثل املضار، ودفع املنافع جلب
 .املسلمني بإمجاع كافر  فهو الفاقات، وسد الكروب، وتفريج

ا الرَّْحَمنُ  اتََّخذَ  َوقَاُلوا}: تعاىل قال وقد  ََل  مُّْكَرُمونَ  ِعَباد   َبلْ  ُسْبَحانَهُ  َوَلدا
 َوََل  َخْلَفُهمْ  َوَما أَْيِديِهمْ  بَ ْينَ  َما يَ ْعَلمُ  يَ ْعَمُلونَ  بَِأْمرِهِ  َوُهم بِاْلَقْولِ  َيْسِبُقونَهُ 
ُهمْ  يَ ُقلْ  َوَمن ُمْشِفُقونَ  َخْشَيِتهِ  مِّنْ  َوُهم اْرَتَضى ِلَمنِ  ِإَلَّ  َيْشَفُعونَ   ِإنِّي ِمن ْ

: 26]األنبياء  مِّن ُدونِِه َفَذِلَك َنْجزِيِه َجَهنََّم َكَذِلَك َنْجِزي الظَّاِلِميَن{ِإَله  
}لَّن َيْسَتنِكَف اْلَمِسيُح َأن َيُكوَن َعْبداا لِّّلِه َوََل  [، وقال تعاىل:29

اْلَمآلِئَكُة اْلُمَقرَّبُوَن َوَمن َيْسَتنِكْف َعْن ِعَباَدتِِه َوَيْسَتْكِبْر َفَسَيْحُشُرُهْم ِإَليِه 
ا َلَقْد  ، وقال تعاىل:[172َجِميعاا{ ]النساء:  }َوقَاُلوا اتََّخَذ الرَّْحَمُن َوَلدا

ُتْم َشْيئاا ِإدًّا َتَكاُد السََّماَواُت يَ تَ َفطَّْرَن ِمْنُه َوتَنَشقُّ اْْلَْرُض َوَتِخرُّ ِجئْ 
ا ِإن  ا َوَما يَنَبِغي ِللرَّْحَمِن َأن يَ تَِّخَذ َوَلدا اْلِجَباُل َهدًّا َأن َدَعْوا ِللرَّْحَمِن َوَلدا

ا َلَقْد َأْحَصاُهْم ُكلُّ َمن ِفي السََّماَواِت َواْْلَْرِض ِإَلَّ آِتي الرَّ  ْحَمِن َعْبدا
ُهْم َعدًّا وَُكلُُّهْم آتِيِه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة فَ ْرداا{  وقال  ،[95   88]مرمي: َوَعدَّ

}َويَ ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اهلِل َما ََل َيُضرُُّهْم َوََل يَنَفُعُهْم َويَ ُقوُلوَن َهُؤَلء  تعاىل:
بُِّئوَن اهلَل ِبَما ََل يَ ْعَلُم ِفي السََّماَواِت َوََل ِفي ُشَفَعاُؤنَا ِعنَد اهلِل ُقْل َأتُ نَ 

}وََكم  [ ، وقال تعاىل:18]يونس: اَْلْرِض ُسْبَحانَُه َوتَ َعاَلى َعمَّا ُيْشرُِكوَن{ 
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مِّن مََّلٍك ِفي السََّماَواِت ََل تُ ْغِني َشَفاَعتُ ُهْم َشْيئاا ِإَلَّ ِمن بَ ْعِد َأن يَْأَذَن 
}َمن َذا الَِّذي َيْشَفُع  وقال تعاىل: [،26]النجم: َيَشاء َويَ ْرَضى{  اللَُّه ِلَمن

}َوِإن َيْمَسْسَك اهللُ ِبُضر  َفَل [، وقال: 255]البقرة: ِعْنَدُه ِإَلَّ بِِإْذنِِه{ 
[، 107]يونس:  َكاِشَف َلُه ِإَلَّ ُهَو َوِإن يُِرْدَك ِبَخْيٍر فل راد لفضله{

ِح اللَُّه ِللنَّاِس ِمن رَّْحَمٍة َفَل ُمْمِسَك َلَها َوَما يُْمِسْك }َما يَ ْفتَ  وقال تعاىل:
}ُقْل َأفَ َرَأيْ ُتم مَّا َتْدُعوَن  [، وقال تعاىل:2]فاطر: َفَل ُمْرِسَل َلُه ِمن بَ ْعِدِه{ 

ِني ِمن ُدوِن اللَِّه ِإْن َأرَاَدِنَي اللَُّه ِبُضر  َهْل ُهنَّ َكاِشَفاُت ُضرِِّه َأْو َأرَادَ 
ِبَرْحَمٍة َهْل ُهنَّ ُمْمِسَكاُت َرْحَمِتِه ُقْل َحْسِبَي اللَُّه َعَلْيِه يَ تَ وَكَُّل 

 ."القرآن ومثل هذا كثري يف ،[38]الزمر: اْلُمتَ وَكُِّلوَن{ 
 

  وردها ةشبه

عند  األشخاص وحرمتهم وحقهم ومكانة حيتجون على جواز التوسل جباه
: "أن بن عبد املطلب، وفيه بالعباسبن اخلطاب استسقاء عمر حبديث  اهلل

 عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه كان إذا َقَحطوا استسقى بالعباس بن 
املطلب، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، فتسقينا، وإنا نتوسل  عبد

 قال: فيسقون". ،إليك بعم نبينا فاسقنا
نتوسل إليك بنبينا فتسقينا" أي: نا ك"اللهم إنا  احلديث فيه  هذا اجلواب: إن

ن أونطلب منه يف حياته،  إىل النيب  األرض نذهب أجدبت كنا إذا
أن يدعو  ، طلبوا من العباس عم النيب فلما مات النيب ، لنا اهلل يدعو

لقالوا: كيف نتوسل و  ،بالنيب  جباهه ملا عدلوا فلو كان توسلهماهلل هلم، 
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الذي هو أفضل اخلالئق وهو  ونعدل عن التوسل بالنيب ، مبثل العباس
فلما مل يقل ذلك أحد منهم، وقد علم ، أفضل الوسائل وأعظمها عند اهلل؟

أهنم يف حياته إمنا توسلوا بدعائه وشفاعته، وبعد مماته توسلوا بدعاء غريه 
 لم أن املشروع عندهم التوسل بدعاء املتوسل به ال بذاتهوشفاعة غريه، ع  

 ال جباهه ومكانته عند اهلل.و 
إىل التوسل بالعباس رضي اهلل عنه  التوسل بالنيب وقالوا أيضا: إن عدول 

 !!لبيان جواز التوسل باملفضول مع وجود الفاضل
 (:60" )ص التوسل أنواعه وأحكامهقال الشيخ األلباين يف "

إذ كيف ميكن أن خيطر يف بال عمر رضي اهلل  ،تعليل مضحك وعجيب"
 بال غريه من الصحابة الكرام رضي اهلل عنهم تلك احلذلقة عنه أو يف

الفقهية املتأخرة، وهو يرى الناس يف حالة شديدة من الضنك والكرب، 
والشقاء والبؤس، يكادون ميوتون جوعا وعطشا لشح املاء وهالك املاشية، 

ضرة حىت مسي ذاك العام بعام الرمادة، كيف يَرِد وخلو األرض من الزرع واخل
يف خاطره تلك الفلسفة الفقهية يف هذا الظرف العصيب، فيدع األخذ 

لو كان ذلك  - بالوسيلة الكربى يف دعائه، وهي التوسل بالنيب األعظم 
ويأخذ بالوسيلة الصغرى، اليت ال تقارن باألوىل، وهي التوسل  - جائزا

 لشيء إال ليبني للناس أنه جيوز هلم التوسل باملفضول مع بالعباس، ملاذا؟ ال
 وجود الفاضل!!

إن الشاهد واملعلوم أن اإلنسان إذا حل ت به شدة يلجأ إىل أقوى وسيلة 
عنده يف دفعها، ويدَع الوسائل األخرى ألوقات الرخاء، وهذا كان يفهمه 

أوقات اليسر، اجلاهليون املشركون أنفسهم، إذا كانوا َيدعون أصنامهم يف 
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ويرتكوهنا ويْدعون اهلل تعاىل وحده يف أوقات العسر، كما قال تبارك وتعاىل: 
 ِإَلى َنجَّاُهمْ  فَ َلمَّا الدِّينَ  َلهُ  ُمْخِلِصينَ  اللَّهَ  َدَعُوا اْلُفْلكِ  ِفي رَِكُبوا فَِإَذا} 

اإلنسان هذا أن  فنعلم من، [65: العنكبوت] {ُيْشرُِكونَ  ُهمْ  ِإَذا اْلبَ رِّ 
بفطرته يستنجد بالقوة العظمى، والوسيلة الكربى حني الشدائد والفواقر، 

وقد يلجأ إىل الوسائل الصغرى حني األمن واليسر، وقد خيطر يف باله 
حينذاك أن يبني ذلك احلكم الفقهي الذي افرتضوه، وهو جواز التوسل 

ولئك، آخر نقوله جوابا على شبهة أ وأمر ،باملفضول مع وجود الفاضل
وهو: هب أن عمر رضي اهلل عنه خطر يف باله أن يبني ذلك احلكم الفقهي 
املزعوم، ترى فهل خطر ذلك يف بال معاوية والضحاك بن قيس حني توسال 

 !بالتابعي اجلليل يزيد بن األسود اجل َرشي أيضا؟
 ال شك أن هذا ضرب من التمحل والتكلف ال حيسدون عليه. 

إننا نالحظ يف حديث استسقاء عمر بالعباس رضي اهلل عنهما أمرا جديرا 
باالنتباه، وهو قوله: "إن عمر بن اخلطاب كان إذا َقحطوا، استسقى 

ففي هذا إشارة إىل تكرار استسقاء عمر بدعاء  "بالعباس بن عبد املطلب
العباس رضي اهلل عنهما، ففيه حجة بالغة على الذين يتأولون فعل عمر 

إىل التوسل بعمه رضي اهلل عنه، لبيان جواز  ذلك أنه إمنا ترك التوسل به 
التوسل باملفضول مع وجود الفاضل، فإننا نقول: لو كان األمر كذلك لفعل 

عمر ذلك مرة واحدة، وملا استمر عليه كلما استسقى، وهذا بني  ال خيفى 
 ..".إن شاء اهلل تعاىل على أهل العلم واإلنصاف.

 
 :التوكل على غير اهللأنواع 
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ليحصل على أو صاحل أن يتوكل على ميت أو غائب من ويل األول: 
 ، وقد نقلوا اإلمجاع عليه.فهذا شرك أكرب مطلوبه

 
، أو ما أشبه ذلك ويكون وزيرأن يتكل اإلنسان على سلطان أو الثاين: 

هذا نوع من الشرك، والواجب أن ف، مطلوبه ذلك الشخص تنفيذ ةباستطاع
 يكون التوكل على اهلل وحده مع فعل السبب.

 ،[23]املائدة: }َوَعَلى اللَِّه فَ تَ وَكَُّلوا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن{  قال اهلل تعاىل:
}ِإْن ُكْنُتْم آَمْنُتْم بِاللَِّه فَ َعَلْيِه تَ وَكَُّلوا ِإْن ُكْنُتْم ُمْسِلِميَن{  وقال تعاىل:

}ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّه َوِجَلْت وقال سبحانه:  ،[84]يونس: 
قُ ُلوبُ ُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُه زَاَدتْ ُهْم ِإيَماناا َوَعَلى رَبِِّهْم يَ تَ وَكَُّلوَن{ 

}َوَمْن يَ تَ وَكَّْل َعَلى اللَِّه فَ ُهَو َحْسُبُه{  وقال تعاىل: ،[2]األنفال: 
ألنه تفويض األمر إىل تعاىل  هللا على إال وزالتوكل ال جيإن  ،[3]الطالق: 

يف  هوطمع تهاملخلوق، فالتجاء القلب ورغبليس هذا من مقدور و  ليكه،م
 يقدر على شيء الاملخلوق بيده األمر، وإن ممن  حتصيل املطلوب إمنا يكون

عليه، ألن استقالال وإمنا هو سبب، فإذا كان سببا فال جيوز التوكل من ذلك 
وإمنا جيعله سببا بأن جيعله شفيعا، أو واسطة، وحنو  ،التوكل عمل القلب

عليه يقدر ذلك، فهذا ال يعين أنه متوكل عليه، فيجعل املخلوق سببا فيما 
فيتوكل على اهلل ويأيت  تعاىل، ولكن يفوض أمر النفع هبذا السبب إىل اهلل

له من تعاىل  جعل اهلل بالسبب الذي هو االنتفاع من هذا املخلوق مبا
، باملطلوب يستقل ال املعني السبب نأل، االنتفاع أو من القدرة وحنو ذلك
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قطع عالئق  117 /2" مدارج السالكني"قيل يف تعريف التوكل كما يف  وقد
 . القلب بغري اهلل

توجه إىل غريه تفويضا له سبحانه وعلما يبغري اهلل وال  قلبه ال يتعلق فالعبد
 .أصابه مل يكن ليخطئهأن ما 

 :138-137 /1 "الفتاوى جمموعقال شيخ اإلسالم ابن تيمية كما يف "

 اهلل خلقه ما ينكر ال فإنه: ومليكه شيء كل  رب اهلل أن املؤمن علم ومع"
 .النبات إلنبات سببا املطر جعل كما  األسباب من

 بَ ْعدَ  اْْلَْرضَ  ِبهِ  فََأْحَيا َماءٍ  ِمنْ  السََّماءِ  ِمنَ  اللَّهُ  َأنْ َزلَ  َوَما} : تعاىل اهلل قال 
 الشمس جعل وكما ،[164: البقرة] {َدابَّةٍ  ُكلِّ   ِمنْ  ِفيَها َوَبثَّ  َمْوِتَها

 يقضيه ملا سببا والدعاء الشفاعة جعل وكما ،هبما خيلقه ملا سببا والقمر
 اليت األسباب من ذلك فإن ،امليت جنازة على املسلمني صالة مثل بذلك
 األسباب يف يعرف أن ينبغي لكن ،عليه املصلني عليها ويثيب هبا اهلل يرمحه
 : أمور ثالثة

 أسباب من معه بد ال بل باملطلوب يستقل ال املعني السبب أن: أحدها
 مل: املوانع ويدفع األسباب اهلل يكمل مل فإن ،موانع فلها هذا ومع أخر

 شاء وما - الناس يشأ مل وإن - كان  شاء ما سبحانه وهو املقصود حيصل
 .اهلل يشاء أن إال يكون ال الناس
 شيئا أثبت فمن ،بعلم إال سبب الشيء أن يعتقد أن جيوز ال هأن: الثاين
 يف سبب النذر أن يظن من مثل مبطال كان:  الشرع خيالف أو علم بال سببا
 . النعماء وحصول البالء دفع
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 يأيت ال إنه": وقال النذر عن هنى أنه  النيب عن الصحيحني يف ثبت وقد
 .ل"البخي من به يستخرج وإمنا ،خبري

 تكون أن إال سببا شيء منها يتخذ أن جيوز ال الدينية األعمال أن: الثالث 
 يشرك أن لإلنسان جيوز فال ،التوقيف على مبناها العبادات فإن ،مشروعة

 - أغراضه بعض حصول يف سبب ذلك أن ظن وإن - غريه فيدعو باهلل
فإن  -وإن ظن ذلك  -يعبد اهلل بالبدع املخالفة للشريعة وكذلك ال 

الشياطني قد تعني اإلنسان على بعض مقاصده إذا أشرك وقد حيصل 
إذ  ،بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض اإلنسان فال حيل له ذلك

بعث  إذ الرسول  ،املفسدة احلاصلة بذلك أعظم من املصلحة احلاصلة به
 وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها فما أمر اهلل بهبتحصيل املصاحل 

 ".فمصلحته راجحة وما هنى عنه فمفسدته راجحة
 :119 /2" السالكني مدارجوقال ابن القيم يف "

 األسباب أقوى من التوكل ألن ،لبتةا توكل هلم يستقيم ال األسباب نفاة ن"إ
 املدعو حصول يف سببا اهلل جعله الذي كالدعاء  فهو ،فيه املتوكل حصول يف
 ."به
 
 

 ٭ ٭ ٭
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 الناقض الثالث:
 

 َمْن لم يكفِّر المشركين أو شّك في كفرهم، أو صّحَح مذهبهم كفر  

 الشرح
 

والرباءة  بالبعد عن الكفار واملشركني، واملخالفة هلم،  نبيه تعاىلأمر اهلل 
}َوِإْن َكذَّبُوَك فَ ُقْل ِلي َعَمِلي َوَلُكْم َعَمُلُكْم َأنْ ُتْم َبرِيُئوَن قال تعاىل:  ،منهم

يَا  ُقلْ }: تعاىل[، وقال 41]يونس:  ِممَّا َأْعَمُل َوَأنَا َبِريء  ِممَّا تَ ْعَمُلوَن{
 َأنَا َوََل  . دُ َأْعبُ  َما َعاِبُدونَ  َأنْ ُتمْ  َوََل  تَ ْعُبُدوَن . َما َأْعُبدُ  . ََل  اْلَكاِفُرونَ  َأي َُّها
 { ِدينِ  َوِليَ  ِديُنُكمْ  َلُكمْ  . َأْعُبدُ  َما َعاِبُدونَ  َأنْ ُتمْ  َوََل  . َعَبْدُتمْ  َما َعاِبد  

 ،ومسألة احلكم بتكفري الكافر مبنية على أصل كبري، [6 - 1: الكافرون]
وهو أن اهلل تعاىل عقد األخوة واملواالة واحملبة بني املؤمنني، وهنى عن مواالة 

، فهو يف الكتاب والسنة كفرهم  ثبتالذين  مل يكفر املشركني ر، فمنافالك
، فال حيكم ألن اهلل تعاىل كفرهم يف كتابه، وعلى لسان رسوله  ،كافر

 ََل  آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا}  :تعاىلاهلل  ، قالبإسالم املرء حىت يكفر املشركني
يَمانِ  َعَلى اْلُكْفرَ  اْسَتَحبُّوا ِإنِ  َأْوِلَياءَ  َوِإْخَواَنُكمْ  آبَاءَُكمْ  تَ تَِّخُذوا  َوَمنْ  اْْلِ
 يَا} وقال تعاىل:  ،[23: التوبة]{ الظَّاِلُمونَ  ُهمُ  فَُأولَِئكَ  ِمْنُكمْ  يَ تَ َولَُّهمْ 

 بِاْلَمَودَّةِ  ِإلَْيِهمْ  تُ ْلُقونَ  َأْوِلَياءَ  َوَعُدوَُّكمْ  َعُدوِّي تَ تَِّخُذوا ََل  آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها
 ََل } :، وقال تعاىل[1: املمتحنة]اآلية { اْلَحقِّ  ِمنَ  َجاءَُكمْ  ِبَما َكَفُروا  َوَقدْ 
 َوَلوْ  َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  َحادَّ  َمنْ  يُ َوادُّونَ  اآْلِخرِ  َواْليَ ْومِ  بِاللَّهِ  يُ ْؤِمُنونَ  قَ ْوماا َتِجدُ 
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 ِفي َكَتبَ   ُأوَلِئكَ  َعِشيَرتَ ُهمْ  َأوْ  ِإْخَوانَ ُهمْ  َأوْ  َأبْ َناَءُهمْ  َأوْ  آبَاَءُهمْ  َكانُوا
يَمانَ  قُ ُلوِبِهمُ   َتْحِتَها ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٍ  َويُْدِخُلُهمْ  ِمْنهُ  ِبُروحٍ  َوَأيََّدُهمْ  اْْلِ
ُهمْ  اللَّهُ  ِضيَ رَ  ِفيَها َخاِلِدينَ  اْْلَنْ َهارُ   َأََل  اللَّهِ  ِحْزبُ  ُأولَِئكَ  َعْنهُ  َوَرُضوا َعن ْ

}َل يَ تَِّخِذ [، وقال تعاىل: 22: اجملادلة]{ اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  اللَّهِ  ِحْزبَ  ِإنَّ 
اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن َأْوِلَياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنيَن َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلَك فَ َلْيَس ِمَن 

ُهْم تُ َقاةا َوُيَحذِّرُُكُم اللَُّه نَ ْفَسُه َوِإَلى اللَِّه  اللَِّه ِفي َشْيٍء ِإَلَّ َأْن تَ ت َُّقوا ِمن ْ
}َوَلْن تَ ْرَضى َعْنَك اْليَ ُهوُد َوَل ل تعاىل: وقا ،[28]آل عمران: اْلَمِصيُر{ 

النََّصاَرى َحتَّى تَ تَِّبَع ِملَّتَ ُهْم ُقْل ِإنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو اْلُهَدى َوَلِئِن ات َّبَ ْعَت 
َأْهَواَءُهْم بَ ْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اللَِّه ِمْن َوِلي  َوَل َنِصيٍر{ 

}يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َل تَ تَِّخُذوا اْليَ ُهوَد وقال سبحانه:  ،[120]البقرة: 
ُهْم ِإنَّ  َوالنََّصاَرى َأْوِلَياَء بَ ْعُضُهْم َأْوِلَياُء بَ ْعٍض َوَمْن يَ تَ َولَُّهْم ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمن ْ

}َوالَِّذيَن وقال سبحانه:  ،[51]املائدة: اللََّه َل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن{ 
َنة  ِفي اْْلَْرِض َوَفَساد   َكَفُروا بَ ْعُضُهْم َأْوِلَياُء بَ ْعٍض ِإَلَّ تَ ْفَعُلوُه َتُكْن ِفت ْ

، همغضبب من الكفار ة، فالواجب هو الرباء[73]األنفال: َكِبير { 
ومعاداهتم، وجمافاهتم، والتخلص من قبائحهم وباطلهم، والتنحي عن التشبه 

ال يكون ف، من الكفرفمن مل يكفرهم أو استحسن ما هم عليه ، هبم
كفر مبا ي عبد من من الال بد  و مسلما حىت يعلن الرباءة من الشرك وأهله، 

 اْسَتْمَسكَ  فَ َقدِ  بِاللَّهِ  َويُ ْؤِمنْ  بِالطَّاُغوتِ  َيْكُفرْ  َفَمنْ } قال تعاىل: دون اهلل،
، وقال [256: البقرة] {َعِليم   َسِميع   َواللَّهُ  َلَها اْنِفَصامَ  ََل  اْلُوثْ َقى بِاْلُعْرَوةِ 

 قَاُلوا ِإذْ  َمَعهُ  َوالَِّذينَ  ِإبْ َراِهيمَ  ِفي َحَسَنة   ُأْسَوة   َلُكمْ  َكاَنتْ   َقدْ }سبحانه: 



62 
 

نَ َنا َوَبَدا ِبُكمْ  َكَفْرنَا  اللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ  تَ ْعُبُدونَ  َوِممَّا ِمْنُكمْ  بُ َرآءُ  ِإنَّا ِلَقْوِمِهمْ   بَ ي ْ
َنُكمُ  ا َواْلبَ ْغَضاءُ  اْلَعَداَوةُ  َوبَ ي ْ  ،[4: املمتحنة] {َوْحَدهُ  بِاللَّهِ  تُ ْؤِمُنوا َحتَّى َأَبدا

ومعىن ، [130: البقرة] {نَ ْفَسهُ  َسِفهَ  َمنْ  ِإَلَّ  ِإبْ َراِهيمَ  ِملَّةِ  َعنْ  يَ ْرَغبُ  َوَمنْ }
وباعها بصفقة أي: جهلها وامتهنها، ورضي هلا بالدون، سفه نفسه: 

 .املغبون
 :وقال النيب 

عبد من دون اهلل، حرم ماله، ودمه، من قال: ال إله إال اهلل، وكفر مبا ي  "
 .(23)أخرجه مسلم  وحسابه على اهلل"

فيه داللة صرحية على أن الكافر إذا قال: ال إله إال اهلل، ال وهذا احلديث 
وال يصح إسالمه حىت يكفر مبا يعبد من دون اهلل، وهذا  ،حيكم بإسالمه

 عن سائر األديان سوى دين اإِلسالم. ئهو املراد من الترب 
، وكفر بالطاغوت، فاإلميان باهلل هو أن تعاىل بد من شيئني: إميان باهللفال 
مث ذكر  "من وحد اهلل( "38-23وهو صريح رواية ملسلم ) – د اهلليوح  
 .بالطاغوت هو أن يكفر مبا يعبد من دون اهللوالكفر  - مبثله

بإسناد  (969) /19، ومن طريقه الطرباين (20115وأخرج عبد الرزاق )
 ، قال: حيدة بن معاوية حسن عن

فقلت: واهلل ما جئتك حىت حلفت بعدد أصابعي هذه أال  أتيت النيب "
ال أعقل شيئا إال ما علمين اهلل  ءاأتبعك وال أتبع دينك، وإين أتيت امر 

مث قال:  .ورسوله، وإين أسألك باهلل مبا بعثك ربك إلينا؟ فقال: اجلس
فقلت: ما آية اإلسالم؟ فقال: تشهد أن ال إله إال  .باإلسالم مث باإلسالم

وأن كل  ،اهلل، وأن حممدا رسوله، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتفارق الشرك
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، أخوان نصريان، ال يقبل اهلل من مشرك أشرك بعد مسلم حمرم لىمسلم ع
 ...احلديث".إسالمه عمال

ال يقبل اهلل من ( بلفظ "2536وابن ماجه ) (،2568وأخرجه النسائي )
 ".مشرك أشرك بعد ما أسلم عمال حىت يفارق املشركني إىل املسلمني

ضها وصفة الكفر بالطاغوت: أن تعتقد بطالن عبادة غري اهلل وترتكها، وتبغ
 وتكفر أهلها وتعاديهم.

ومعىن اإلميان باهلل: أن تعتقد أن اهلل هو اإلله املعبود وحده دون من سواه 
وختلص له مجيع أنواع العبادة وتنفيها عن كل معبود سواه وحتب أهل 

 وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. ،اإلخالص وتواليهم
 :17 /7 "الفتاوى جمموع"قال شيخ اإلسالم كما يف 

 كما  موادته ينايف اإلميان نفس فإن ورسوله هلل احملادين يواد مؤمنا جتد ال" 
 أعداء مواالة وهو ضده انتفى اإلميان وجد فإذا اآلخر الضدين أحد ينفي

 ليس قلبه أن على دليال ذلك كان  ،بقلبه اهلل أعداء يوايل الرجل كان  فإذا اهلل
 ."الواجب اإلميان فيه

حدة األديان نادى به اليوم من دعوة و ي  ومن تصحيح مذهب املشركني ما 
كلها أديان صحيحة :  واليهودية والنصرانية ويقولون ،اإلسالمويعنون به دين 

ال عداوة بني أهل اإلسالم وغريهم من امللل الكفرية، وأن من يبني هذا  هوأن
يف نشر العداوة والبغضاء  اومتسببً  يكون متشدًدا الناقض للناس ويوضحه

وهو جانب الوالء والرباء، يهدمون  ههذ دعوهتموهم ب ،بني الشعوب واألمم
حرية األديان وأن من أحب أن يتدين  مثله دعوةردة وكفر صريح، و 

 هبا فليخرت ما شاء وهي دعوة ينادي باليهودية أو النصرانية أو باإلسالم
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، وهم اآلن يسيطرون (9) ونانيهلم العلم أقوام انسلخوا من دينهم يقال
الوضعية تلوح عليها هذه األيادي  دساتريالإن على غالب الدول املسلمة، و 

 مدى ساتري كمثال واحد أضربه حىت يعلم املسلمونهذه الداخلبيثة، وإن 
على  تنص  على حذر منها وممن ينادي هبا،  وانو خطورة هذه الدعاوى وليك

املسلم عن دين اإلسالم واعتنق النصرانية أو اليهودية  حرية االعتقاد فلو ارتد  
القائل  هلل تعاىل، ولرسوله صرحية هذه مشاقة ال يقام عليه حد  الردة، و ف

 أخرجه البخاري من حديث ابن عباس. "من بد ل دينه فاقتلوه"
 :وقال النيب 

 ال حيل دم امرئ مسلم، يشهد أن ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل، إال"
بإحدى ثالث: الثيب الزاين، والنفس بالنفس، والتارك لدينه املفارق 

 " متفق عليه. للجماعة
ذه الدول، فاستبدلوا حكم اهلل هبذه هل ةوإن تبديل الشريعة صار مسة غالب

 َأَفُحْكمَ } ومتكينهم  وتركوا ما فيه عزهم ونصرهمالكفرية، الوضعية القوانني 
ُغونَ  اْلَجاِهِليَّةِ  ا اللَّهِ  ِمنَ  َأْحَسنُ  َوَمنْ  يَ ب ْ : املائدة]{ يُوِقُنونَ  ِلَقْومٍ  ُحْكما

عندهم شروع مقتال وعط لوا فريضة اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل، وال  ،[50
األرض فقط، معرضني عن ما جاء يف كتاب لدفاع عن املال أو ا إال يف

 {َجِميعاا اْنِفُروا َأوِ  ثُ َباتٍ  فَاْنِفُروا ِحْذرَُكمْ  ُخُذوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا}، رهبم
 يَ ُلوَنُكمْ  الَِّذينَ  قَاتُِلوا آَمُنوا الَِّذينَ  يَا َأي َُّها}، وقال تعاىل: [71: النساء]

                                                           

مذهب من املذاهب الكفرية اليت ترمي إىل عزل الدين عن التأثري يف الدنيا  :العلمانية - 9
فهو مذهب يعمل على قيادة الدنيا يف مجيع النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

 .ا عن أوامر الدين ونواهيهواألخالقية والقانونية وغريها بعيدً 
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: التوبة]{ اْلُمتَِّقينَ  َمعَ  اللَّهَ  َأنَّ  َواْعَلُموا ِغْلَظةا  ِفيُكمْ  َوْلَيِجُدوا اْلُكفَّارِ  ِمنَ 
 َواْغُلظْ  َواْلُمَناِفِقينَ  اْلُكفَّارَ  َجاِهدِ  النَِّبيُّ  َأي َُّها يَا}، وقال تعاىل: [123
 اللَّهَ  َأِطيُعوا ُقلْ } ،[73: التوبة] {اْلَمِصيرُ  َوبِْئسَ  َجَهنَّمُ  َوَمْأَواُهمْ  َعَلْيِهمْ 

ْلُتمْ  َما َوَعَلْيُكمْ  ُحمِّلَ  َما َعَلْيهِ  فَِإنََّما تَ َولَّْوا فَِإنْ  الرَُّسولَ  َوَأِطيُعوا  َوِإنْ  ُحمِّ
 الَِّذينَ  اللَّهُ  َوَعدَ .  اْلُمِبينُ  اْلَبَلغُ  ِإَلَّ  الرَُّسولِ  َعَلى َوَما تَ ْهَتُدوا ُتِطيُعوهُ 

 اْسَتْخَلفَ  َكَما  اْْلَْرضِ  ِفي َلَيْسَتْخِلَفن َُّهمْ  الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمُلوا ِمْنُكمْ  آَمُنوا
لَن َُّهمْ  َلُهمْ  اْرَتَضى الَِّذي ِدينَ ُهمُ  َلُهمْ  َوَلُيَمكَِّننَّ  قَ ْبِلِهمْ  ِمنْ  الَِّذينَ   ِمنْ  َوَلُيَبدِّ

 َذِلكَ  بَ ْعدَ  َكَفرَ   َوَمنْ  َشْيئاا ِبي ُيْشرُِكونَ  ََل  يَ ْعُبُدونَِني َأْمناا َخْوِفِهمْ  بَ ْعدِ 
فلما كان املسلمون هم الذين ، [55 ،54: النور] {اْلَفاِسُقونَ  ُهمُ  فَُأوَلِئكَ 

رفرفت على يغزون انتشر اإلسالم وساد الدنيا، فلما تعط لت هذه الفريضة 
وغزونا مبناهجهم وأفكارهم يف عقر دارنا بل إن  راية الكفار، اإلسالم أرض

الدول تبعث البعوث من الشباب املسلم ليتعلموا عندهم يف بالدهم، فريجع 
مناصًرا ودهم حماربًا للدين ودعاته، هذا الشاب وكأنه جندي من جن

وإن الذي تفعله احلكومات داعًيا إىل تطبيقها يف بالد املسلمني،  انيةمللعل
حكم الشعوب املسلمة من مواالة للكفار من النصارى دفة ت اليت تول  
يَا } العاجل، قال تعاىل:الك اهلومن معادات ألهل الدين مؤذن ب ،واليهود

 الَِّذينَ  ِمنَ  َوَلِعباا ُهُزواا ِديَنُكمْ  اتََّخُذوا الَِّذينَ  تَ تَِّخُذوا ََل  آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها
{ ُمْؤِمِنينَ  ُكْنُتمْ   ِإنْ  اللَّهَ  َوات َُّقوا َأْوِلَياءَ  َواْلُكفَّارَ  قَ ْبِلُكمْ  ِمنْ  اْلِكَتابَ  ُأوُتوا

ُهمْ  َكِثيراا  تَ َرى}  ، وقال سبحانه:[57: املائدة]  َكَفُروا  الَِّذينَ  يَ تَ َولَّْونَ  ِمن ْ
 ُهمْ  اْلَعَذابِ  َوِفي َعَلْيِهمْ  اللَّهُ  َسِخطَ  َأنْ  َأنْ ُفُسُهمْ  َلُهمْ  َقدََّمتْ  َما َلِبْئسَ 
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 اتََّخُذوُهمْ  َما ِإَلْيهِ  أُْنِزلَ  َوَما َوالنَِّبيِّ  بِاللَّهِ  يُ ْؤِمُنونَ  َكانُوا  َوَلوْ  . َخاِلُدونَ 
ُهمْ  َكِثيراا  َوَلِكنَّ  َأْوِلَياءَ  ، وإنك جتد [81 ،80: املائدة]{  فَاِسُقونَ  ِمن ْ

ممن مي عوا تطبيق منهج الوالء والرباء مع الكفار من النصارى، الكثريين 
 ِمنْ  َأْوِلَياءَ  اْلَكاِفرِينَ  اْلُمْؤِمُنونَ  يَ تَِّخذِ  ََل }واليهود، يستدل بقوله تعاىل: 

 تَ ت َُّقوا َأنْ  ِإَلَّ  َشْيءٍ  ِفي اللَّهِ  ِمنَ  فَ َلْيسَ  َذِلكَ  يَ ْفَعلْ  َوَمنْ  اْلُمْؤِمِنينَ  ُدونِ 
ُهمْ  ، قال الشيخ الشنقيطي يف "أضواء البيان" [28: عمران آل]{ تُ َقاةا  ِمن ْ

1/ 413: 
هذه اآلية الكرمية فيها بيان لكل اآليات القاضية مبنع مواالة الكفار مطلقا "

 ألن حمل ذلك يف حالة االختيار، وأما عند اخلوف والتقية، ،وإيضاح
فريخص يف مواالهتم، بقدر املداراة اليت يكتفي هبا شرهم، ويشرتط يف ذلك 

 سالمة الباطن من تلك املواالة:
 ومن يأيت األمور على اضطرار ... فليس كمثل آتيها اختيارا

اختيارا، رغبة فيهم  ويفهم من ظواهر هذه اآليات أن من توىل الكفار عمدا
 ."أنه كافر مثلهم

لكنه الذل واهلوان مبكان و وال أرى احلال الذي عليه هؤالء من االضطرار 
، ب احملافظة عليهاجياليت  ياتالضرور  أوىلعلى حساب دينهم الذي هو 

: النفس واملال سبيله يف يهون شيء وكل قومي وأمره عظيم الدين فإن
يف هذا  هتاونوا وحطام الدنيامن أجل املناصب والكراسي أف والعرض والعقل،

 ،لباًسا شرعًيا هلم باطلهم وألبسوه بطانة السوءوزينت هلم  ؟!اجلانب العظيم
 الَِّذينَ  َوَسيَ ْعَلمُ }، ، فال حول وال قوة إال باهللدينهم أَمرَ  الس ذ ج علىولبس وا 
َقَلبٍ  َأيَّ  َظَلُموا َقِلُبونَ  ُمن ْ   .[227: الشعراء] { يَ ن ْ
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 الناقض الرابع
 

، أو أن حكم غيره أكمل من هديه من اعتقد أن غير هدي النبي 
 –كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه  –أحسن من حكمه 

 فهو كافر
 

  الشرح
، أو من اعتقد أن هناك دينا أحسن من الدين الذي جاء به رسول اهلل 

أو ، أكمل من هديه  - الصحابة أو من التابعنيولو كان من  -هديا 
ب ما جاء يف ألنه كذ   ،فقد كفربه حكما أفضل من احلكم الذي أتى 

}ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن يَ ْهِدي فاهلل عز وجل يقول:  ،كتاب اهلل وسنة رسوله 
الصَّاِلَحاِت َأنَّ َلُهْم َأْجراا ِللَِّتي ِهَي َأقْ َوُم َويُ َبشُِّر اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن يَ ْعَمُلوَن 

}َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّه [، ويقول سبحانه وتعاىل: 9]اإلسراء:  َكِبيراا{
ا ِلَقْوٍم يُوِقُنوَن{ : "وخري اهلدي [، ويقول رسول اهلل 50]املائدة:  ُحْكما

 هدي حممد".
اهلل  وإن التشريع حق خالص هلل وحده ال شريك له، فمن شرع غري ما أنزل

أم لهم }فهو ممن نازع اهلل يف شيء منه، وإن فاعله مشرك، قال تعاىل: 
}َأَلْم  :تعاىلاهلل  وقال، شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به اهلل{

تَ َر ِإَلى الَِّذيَن يَ ْزُعُموَن َأن َُّهْم آَمُنوا ِبَما أُْنِزَل ِإَلْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن قَ ْبِلَك 
يُرِيُدوَن َأْن يَ َتَحاَكُموا ِإَلى الطَّاُغوِت َوَقْد أُِمُروا َأْن َيْكُفُروا ِبِه َويُرِيُد 
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ا{  فأخرب سبحانه [، 60]النساء: الشَّْيطَاُن َأْن ُيِضلَُّهْم َضلَلا بَِعيدا
إضالل من الشيطان، وهو  وتعاىل أن االحتكام إىل غري كتابه وسنة نبيه 

}َوِإَذا ِقيَل َلُهْم تَ َعاَلْوا ِإَلى َما َأنْ َزَل اللَُّه َوِإَلى الرَُّسوِل من صنيع املنافقني: 
قال الشيخ ابن  ،[61]النساء:  رََأْيَت اْلُمَناِفِقيَن َيُصدُّوَن َعْنَك ُصُدوداا{

 :75 /1اه" فتاو  جمموعباز كما يف 
 حممدا وأن اهلل، إال إله ال أن شهادة مقتضى من اهلل شرع إىل التحاكم"

 ينايف وحنوهم والعرافني والرؤساء الطواغيت إىل التحاكم فإن ورسوله، عبده
 َلمْ  َوَمنْ : }تعاىل اهلل يقول وفسق، وظلم كفر  وهو وجل، عز باهلل اإلميان
َنا} :ويقول ،{اْلَكاِفُرونَ  ُهمُ  فَُأوَلِئكَ  اللَّهُ  َأنْ َزلَ  ِبَما َيْحُكمْ   ِفيَها َعَلْيِهمْ  وََكَتب ْ

 َوالسِّنَّ  بِاْْلُُذنِ  َواْْلُُذنَ  بِاْْلَْنفِ  َواْْلَْنفَ  بِاْلَعْينِ  َواْلَعْينَ  بِالن َّْفسِ  الن َّْفسَ  َأنَّ 
 َيْحُكمْ  َلمْ  َوَمنْ  َلهُ  َكفَّارَة    فَ ُهوَ  ِبهِ  َتَصدَّقَ  َفَمنْ  ِقَصاص   َواْلُجُروحَ  بِالسِّنِّ 

ْنِجيلِ  َأْهلُ  َوْلَيْحُكمْ }: ويقول، {الظَّاِلُمونَ  ُهمُ  فَُأوَلِئكَ  اللَّهُ  َأنْ َزلَ  ِبَما  اْْلِ
 ".{اْلَفاِسُقونَ  ُهمُ  فَُأوَلِئكَ  اللَّهُ  َأنْ َزلَ  ِبَما َيْحُكمْ  َلمْ  َوَمنْ  ِفيهِ  اللَّهُ  َأنْ َزلَ  ِبَما

 ََل  َورَبِّكَ  َفَل } : ، منها قوله تعاىلةكثري الرابع  األدلة على هذا الناقض إن و 
نَ ُهمْ  َشَجرَ  ِفيَما ُيَحكُِّموكَ  َحتَّى يُ ْؤِمُنونَ   َأنْ ُفِسِهمْ  ِفي َيِجُدوا ََل  ثُمَّ  بَ ي ْ

ا ا َوُيَسلُِّموا َقَضْيتَ  ِممَّا َحَرجا  تعاىل اهلل فنفى ،[65: النساء]{  َتْسِليما
 السعدي: الشيخ ، قال هرسول كمحبينقاد ويرض اإلميان عمن مل 

أقسم تعاىل بنفسه الكرمية أهنم ال يؤمنون حىت حيكموا رسوله فيما شجر "
بينهم، أي: يف كل شيء حيصل فيه اختالف، خبالف مسائل اإلمجاع، فإهنا 
ال تكون إال مستندة للكتاب والسنة، مث ال يكفي هذا التحكيم حىت ينتفي 
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ال  احلرج من قلوهبم والضيق، وكوهنم حيكمونه على وجه اإلغماض، مث
موا حلكمه تسليًما بانشراح صدر، وطمأنينة نفس، يكفي ذلك حىت يسل  

 وانقياد بالظاهر والباطن.
فالتحكيم يف مقام اإلسالم، وانتفاء احلرج يف مقام اإلميان، والتسليم يف مقام 

 اإلحسان.
 ".فَمن استكمل هذه املراتب وكملها، فقد استكمل مراتب الدين كلها 

 َوُأوِلي الرَُّسولَ  َوَأِطيُعوا اللَّهَ  َأِطيُعوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّهايَا }وقال تعاىل: 
 ُكْنُتمْ   ِإنْ  َوالرَُّسولِ  اللَّهِ  ِإَلى فَ ُردُّوهُ  َشْيءٍ  ِفي تَ َناَزْعُتمْ  فَِإنْ  ِمْنُكمْ  اْْلَْمرِ 

ر   َذِلكَ  اآْلِخرِ  َواْليَ ْومِ  بِاللَّهِ  تُ ْؤِمُنونَ   ،[59: النساء] {تَْأِويلا  َوَأْحَسنُ  َخي ْ
 عند التنازع. االحتكام إىل كتابه وسنة نبيه وتعاىل سبحانه  أمر اهللف

َنة   ُتِصيبَ ُهمْ  َأنْ  َأْمرِهِ  َعنْ  ُيَخاِلُفونَ  الَِّذينَ  فَ ْلَيْحَذرِ } وقال سبحانه:   َأوْ  ِفت ْ
 ،من زاغ عن السنة متعمدا هلكف، [63: النور] { َألِيم   َعَذاب   ُيِصيبَ ُهمْ 

 َوات َُّقوا فَانْ تَ ُهوا َعْنهُ  نَ َهاُكمْ  َوَما َفُخُذوهُ  الرَُّسولُ  آتَاُكمُ  َوَما}وقال تعاىل: 
 الَِّذينَ  يَا أي َُّها}: ، وقال تعاىل[7: احلشر] {اْلِعَقابِ  َشِديدُ  اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهَ 

ُموا ََل  آَمُنوا  . َعِليم   َسِميع   اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهَ  َوات َُّقوا َوَرُسوِلهِ  اللَّهِ  َيَديِ  بَ ْينَ  تُ َقدِّ
 َلهُ  َتْجَهُروا َوََل  النَِّبيِّ  َصْوتِ  فَ ْوقَ  َأْصَواَتُكمْ  تَ ْرفَ ُعوا ََل  آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا

 {َتْشُعُرونَ  ََل  َوَأنْ ُتمْ  َأْعَماُلُكمْ  َتْحَبطَ  َأنْ  ِلبَ ْعضٍ  بَ ْعِضُكمْ  َكَجْهرِ   بِاْلَقْولِ 
 َصاِحُبُكمْ  َضلَّ  َما . َهَوى ِإَذا َوالنَّْجمِ }، وقال تعاىل: [2 ،1: احلجرات]

 1: النجم] { يُوَحى َوْحي   ِإَلَّ  ُهوَ  ِإنْ  . اْلَهَوى َعنِ  يَ ْنِطقُ  َوَما . َغَوى َوَما
 اْلُهَدى َلهُ  تَ بَ يَّنَ  َما بَ ْعدِ  ِمنْ  الرَُّسولَ  ُيَشاِققِ  َوَمنْ } ، وقال سبحانه: [4 -
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رَ  َويَ تَِّبعْ   { َمِصيراا َوَساَءتْ  َجَهنَّمَ  َوُنْصِلهِ  تَ َولَّى َما نُ َولِّهِ  اْلُمْؤِمِنينَ  َسِبيلِ  َغي ْ
 {ُمْؤِمِنينَ  ُكْنُتمْ   ِإنْ  َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  َوَأِطيُعوا} ، وقال تعاىل: [115: النساء]
 َوَأِطيُعوا اللَّهَ  َأِطيُعوا آَمُنوا الَِّذينَ  يَا َأي َُّها}  :، وقال سبحانه[1: األنفال]

 َوَأِقيُموا}، وقال تعاىل: [33: حممد] {َأْعَماَلُكمْ  تُ ْبِطُلوا َوََل  الرَُّسولَ 
، [56: النور] {تُ ْرَحُمونَ  َلَعلَُّكمْ  الرَُّسولَ  َوَأِطيُعوا الزََّكاةَ  َوآُتوا الصََّلةَ 

 َما َعَلْيهِ  فَِإنََّما تَ َولَّْوا فَِإنْ  الرَُّسولَ  َوَأِطيُعوا اللَّهَ  َأِطيُعوا ُقلْ } وقال تعاىل:
ْلُتمْ  َما َوَعَلْيُكمْ  ُحمِّلَ   اْلَبَلغُ  ِإَلَّ  الرَُّسولِ  َعَلى َوَما تَ ْهَتُدوا ُتِطيُعوهُ  َوِإنْ  ُحمِّ

 فَاتَِّبُعوِني اللَّهَ  ُتِحبُّونَ  ُكْنُتمْ   ِإنْ  ُقلْ }، وقال تعاىل: [54: النور] {اْلُمِبينُ 
 اللَّهَ  َأِطيُعوا ُقلْ  . َرِحيم   َغُفور   َواللَّهُ  ُذنُوَبُكمْ  َلُكمْ  َويَ ْغِفرْ  اللَّهُ  ُيْحِبْبُكمُ 
 ،31: عمران آل] {اْلَكاِفرِينَ  ُيِحبُّ  ََل  اللَّهَ  فَِإنَّ  تَ َولَّْوا فَِإنْ  َوالرَُّسولَ 

 بِاللَّهِ  يُ ْؤِمنُ  الَِّذي اْْلُمِّيِّ  النَِّبيِّ  َوَرُسوِلهِ  بِاللَّهِ  َفآِمُنوا} ، وقال سبحانه: [32
واآليات على هذا ، [158: األعراف] {تَ ْهَتُدونَ  َلَعلَُّكمْ  َواتَِّبُعوهُ  وََكِلَماتِهِ 

، قال ابن القيم يف ا أكثر من أن حتصر وأشهر من أن تذكركثرية جدً 
 :39 /1"اهلدي" 

تكون العزة والكفاية والنصرة، كما   املقصود أن حبسب متابعة الرسول"
أن حبسب متابعته تكون اهلداية والفالح والنجاة، فاهلل سبحانه علق سعادة 

الدارين مبتابعته، وجعل شقاوة الدارين يف خمالفته، فألتباعه اهلدى واألمن 
والفالح والعزة والكفاية والنصرة والوالية والتأييد وطيب العيش يف الدنيا 

خالفيه الذلة والصغار واخلوف والضالل واخلذالن والشقاء يف واآلخرة، ومل
 الدنيا واآلخرة.
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بأن )ال يؤمن أحدكم حىت يكون هو أحب إليه من ولده  وقد أقسم 
ووالده والناس أمجعني( وأقسم اهلل سبحانه بأن ال يؤمن من ال حيكمه يف كل 

حرجا مما حكم ما تنازع فيه هو وغريه، مث يرضى حبكمه، وال جيد يف نفسه 
 َوََل  ِلُمْؤِمنٍ  َكانَ   َوَما}به، مث يسلم له تسليما وينقاد له انقيادا. وقال تعاىل: 

 {َأْمرِِهمْ  ِمنْ  اْلِخيَ َرةُ  َلُهمُ  َيُكونَ  َأنْ  َأْمراا َوَرُسولُهُ  اللَّهُ  َقَضى ِإَذا ُمْؤِمَنةٍ 
فقطع سبحانه وتعاىل التخيري بعد أمره وأمر رسوله، فليس  [36: األحزاب]

 ...".، بل إذا أمر فأمره حتمملؤمن أن خيتار شيئا بعد أمره 

مة قالو   تعاىل اهلل رمحه  الشيخ آل اللطيف عبد بن إبراهيم بن حممد العال 
 :251 /12" ورسائله فتاواه" يف كما

 سواه، دون وحده عبادة اهلل"وحتكيم الشرع وحده دون كل ما سواه شقيق 
 وأن له، شريك ال وحده املعبود هو اهلل يكون أن الشهادتني مضمون إذ

 سيوف جردت وال فقط، به جاء ما احملكم املتبع هو  رسوله يكون
 ".النزاع عند وحتكيما وتركا فعالً  به والقيام ذلك أجل من إال اجلهاد
 :289-288 /12 ثراه اهلل طي ب وقال

 والظلم بالكفر اهلل أنزل ما بغري احلاكمني على تعاىل اهلل سجل كيف  فانظر"
( كافرا) اهلل أنزل ما بغري وتعاىل سبحانه اهلل يسمى أن املمتنع ومن والفسوق

 ...اعتقاد كفر  وإما عمل كفر  إما مطلقا كافر  هو بل كافرا  يكون وال
 : فقال االعتقادي، الكفر أنواع تعاىل اهلل رمحه عد د مث
 ألحكامه ومكابرة للشرع معاندة وأظهرها وأمشلها أعظمها وهو: اخلامس"

 وإرصادا وإمدادا إعدادا الشرعية باحملاكم ومضاهاة ولرسوله هلل ومشاقة
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 مستمدات، ومراجع وإلزاما، وحكما وتنويعا، وتشكيال وتفريعا، وتأصيال
 اهلل كتاب  إىل كلها  مرجعها مستمدات مراجع الشرعية للمحاكم أن فكما
 شرائع من امللفق القانون هي مراجع احملاكم فلهذه ، اهلل رسول وسنة
 والقانون األمريكي، والقانون الفرنسي، كالقانون  كثرية،  وقوانني شىت،

 إىل املنتسبني البدعيني بعض بمذاه ومن القوانني، من وغريها الربيطاين
 مهيأة اإلسالم، أمصار من كثري  يف اآلن احملاكم فهذه ذلك، وغري الشريعة
 حكامها حيكم أسراب، إثر أسراب إليها والناس األبواب، مفتوحة مكملة،

 وتلزمهم القانون، ذلك أحكام من والكتاب، السنة حكم خيالف مبا بينهم
 للشهادة مناقضة وأي هذا؟ فوق كفر  فأي عليهم، وحتتمه عليه، وتقرهم به

 !". املناقضة؟ هذه بعد اهلل رسول حممدا بأن
 :280 /12" ورسائله فتاواه جمموع" يف كما  أيضا وقال

 يراها وبعضهم وسائغة حاكمة أنه اعتقاد امللة، عن ناقل كفر  القوانني"
 أيضا اهلل إال إله وال اهلل، رسول حممد أن شهادة نقضوا فهؤالء أعظم

 أهنم كما  اهلل غري مطاع ال اهلل إال إله ال أن شهادة من فإن نقضوها،
 إىل حاَكمَ  إذا كفر،  دون كفر:  فيه قيل الذي وأما اهلل، غري بعبادة نقضوها

 منه يصدر الذي فهذا احلق هو اهلل حكم وأن عاص أنه اعتقاد مع اهلل غري
 قالوا وإن كفر،  فهو وختضيع برتتيب قوانني جعل الذي أما وحنوها، املرة

 هو جعلوه واملرجع واملثبت املقرر بني ففرق أعدل، الشرع وحكم أخطأنا
 ".امللة عن ناقل كفر  فهذا املرجع
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 إليه املنقاد له، امللتزم اهلل لشرع املثبت املقرر بني يفر ق تعاىل اهلل رمحه فالشيخ
 وجعل السمحاء اإلسالمية الشريعة بد ل من وبني وحنوها الواقعة يف بعصيانه
 .املرجع هي الوضعية القوانني

 :ثراه اهلل طيب فقال ،280 /12 التالية الفتوى يف واضحا هذا وجاء
 به تكتب الرسول مثل جعلوه الباب هذا من احملاكم يف املتخذة القوانني"

 جيعل فرنسا من جاء الذي والقانون لفالنة، واحلق لفالن، احلق أن الصكوك
 من جاء الذي فكيف العلماء كان  لو هذا كان  فإذا ، اهلل رسول مثل

 فيه ما أعظم، فهو احلكم باب من كان  وإذا! وفرنسا؟ وأمريكا الشياطني
 يف أشرك فقد اهلل مع مطاعاختذ  ا فمن ، الرسول به جاء مبا إال حكم

 فإهنا الواحدة املسألة خبالف كفر  منهما الواحد وهذان واأللوهية، الرسالة
 اليهودي من كفًرا  أغلظ وهو مرتد هذا فإن وحمكم مصمم الذي مثل ليست

 ".والنصراين
 :262 /12 وقال

 فيه اهلل حفظه امللك جلاللة وكتبت مسلم كل  واستنكره استنكرته الذي إن" 
 جبانب قانونيني أعضاء ختصيص هو بشأنه مرات عدة شفهيا وكلمته

 إىل أرسل الذي التبليغ عليه ينص كما  - اهليئة هذه يف الشرعيني األعضاء
 يف اإلشرتاك معناه الشرعيني مع القانونيني األعضاء وتعيني - األعضاء
 الشرعيني قبل من وتوقيعها املصاحلة باسم يصدروهنا اليت األحكام

 هؤالء راءآل خاضعة األحكام هذه جيعل شك بال وهذا مًعا، والقانونيني
 الشرع بني تسوية فيه وهذا الشرعيني، آلراء خاضعة أهنا كما  القانونيني
 الشريعة واستبدال الوضعية القوانني لتحكيم باب وفتح الوضعية، والقوانني
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 كل  ويأباه اهلل، حفظه املسلمني إمام يأباه ما وهذا هبا، السمحاء اإلسالمية
 الكفر معناه الناس بني الشريعة غري حبكم ألنه إسالمه، يف صادق مسلم

 .باهلل والعياذ اإلسالم من واخلروج
( ارونشمست) بأهنم نعتهم أو( اخلربة بأهل) القانونيني هؤالء تسمية وأما
 الرجال من اهليئة هذه تشكيل هو والواجب شيًئا، األمر من يغري ال فهذا

 به اهلل أمر ما وينفذون اهلل، بشرع الناس بني حيكمون الذين الشرعيني
 الشريعة هذه يف املتمثلني والعدل، باحلق الناس بني احلكم من  ورسوله

 جيوز ال ورجاله فالقانون وجناهتم، وفوزهم الناس مبصاحل الكفيلة السمحاء
 أمر يف حكموا إذا ألهنم الناس، بني حيكموا أن األحوال من حبال

 ال ألهنم وشرعه، اهلل لدين املخالفة الوضعية القوانني تقتضيه مبا فسيحكمون
 فهو الشرعي احلكم توافق اليت األحكام من منهم يصدر وما سواه، حيسنون

 ".الشرعي لألمر قصد غري وعن الصدفة، طريق عن جاء إمنا
 بالقانون؟ فيها حيكم اليت املسلمني بالد من اهلجرة جتب هل اهلل رمحه وس ئل

 اهلجرة جتب إسالم، بلد ليست بالقانون فيها حيكم اليت البلد: "فأجاب
 اهلجرة فتجب غريت وال نكري غري من الوثنية ظهرت إذا وكذلك منها،

 .كفر  بلد هذه وظهوره، الكفر بفشو فالكفر
 ،تظهر ال قليلة كفريات  وجود أو األفراد بعض فيها حيكم قد كان  إذا أما

 ... إسالم بلد فهي
 .باطل أنه أعتقد أنا: القانون حك م من قال لو: تقول أن ولعلك

 األوثان، أعبد أنا: أحد قال لو كما  للشرع، عزل هو بل له، أثر ال فهذا
 .باطل أهنا وأعتقد
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 ".ذلك وجب القوانني فيها تقام بالد من اهلجرة على قدر وإذا
" الشيخ آل اللطيف عبد بن إبراهيم بن حممد الشيخ مساحة ورسائل فتاوى"
6/ 188. 

 :328 /12 تعاىل اهلل رمحه وقال
 بالشرع احلكم إىل املنتسبون أيها أنتم ها: يقولون الوضعية القوانني أهل إن"

 وكثري األصول إىل ننظر وحنن مقلدين وكتب رأي كتب  هي كتب  أيديكم يف
 .الفقهية الكتب ويف الشرعية للنصوص موافق أوضاعنا من

 :ذلك يف حجة ال: فيقال
 ال أناس فأين أخطاء، هلم فصار الشرع على معولون املقلدين هؤالء إن: أوال

 من فيه ما مث أشياء، يرونه فيما يدخلون أناس من الشرع إال حاكما يرون
 يف وكذا كذا  الرعايا ينفع لكونه بل شرعي ألنه يأخذوه مل شرعيا كونه

 .زعمهم
 جنسه مما منها كثري  إمنا شرعي ومعظمه أكثره الفقهاء كتب  يف ما أيضا مث

 كفيلة  النصوص فإن( رأيي اجتهد: ) للنيب معاذ وقول للضرورة سائغ
 بعض يفهم قد النصوص من جنس مث األفهام بعض تقصر لكن باألحكام

 ".الكفرية القوانني هي الوضعية فاألحكام قصور، فيه الذي الفهم الناس
مة قر ره الذي وهذا  رمحه الشيخ آل اللطيف عبد بن إبراهيم بن حممد العال 

مة إليه ذهب ما هو تعاىل اهلل  شرح" يف كما  تعاىل اهلل رمحه عثيمني ابن العال 
 :قال فقد ،263-261 /2" الصاحلني رياض

 رسوله وسنة اهلل كتاب  وراءهم ويرتكون اآلن، القوانني حيكمون الذين إن"
 يؤمنون َل وربك فل}: تعاىل اهلل لقول مبؤمنني، ليسوا مبؤمنني، هم ما 
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 اهلل أنزل بما يحكم لم ومن}: ولقوله ،{بينهم شجر فيما يحكموك حتى
 قضية يف حيكموهنا ال للقوانني اْلم حكِّمون وهؤالء ،{الكافرون هم فأولئك

 الدين استبدلوا ولكنهم لظلم، أو هلوى والسنة، الكتاب فيها خالفوا معينة
 لو حىت كفر  وهذا اهلل شريعة حمل حيل القانون هذا وجعلوا القانون، هبذا

 - اهلل حكم عن عدلوا داموا ما كفار  فهم وحجوا، وتصدقوا وصاموا صلوا
 وربك فل} اهلل حلكم املخالفة القوانني هذه وإىل - اهلل حبكم يعلمون وهم

 أنفسهم في يجدوا َل ثم بينهم شجر فيما يحكموك حتى يؤمنون َل
 من إن: قلنا إذا تستغرب فال ،{تسليما ويسلموا قضيت مما حرجا

 ألن وصلى، صام ولو يكفر فإنه القوانني من بغريها اهلل شريعة استبدل
 به تؤمن إما يتبعض، ال فالشرع كله،  بالكتاب كفر  الكتاب ببعض الكفر
 كافر  فأنت ببعض، كفرت  ببعض آمنت وإذا مجيعا، به تكفر أن وإما مجيعا،

 ما وأما هواك، خيالف ال مبا إال تؤمن ال إنك: تقول حالك ألن باجلميع،
 اهلوى، اتبعت بذلك فأنت الكفر، هو هذا به، تؤمن فال هواك خالف

 .اهلل دون من إهلا هواك واختذت
 حلكام بالنسبة يكون ما أخطر من جدا، خطرية املسألة أن فاحلاصل
 الشريعة، يعرفون وهم الشريعة ختالف قوانني وضعوا قد فإهنم اليوم، املسلمني

 هذه سنوا الذين الكفرة من اهلل ألعداء تبعا - باهلل والعياذ - وضعوها ولكن
 وضعف هؤالء علم لقصور أنه والعجب عليها، الناس ومشى القوانني
 يف الكفار، من فالن بن فالن هو القانون واضع أن يعلمون أهنم دينهم،

 خيتلف مكان يف هو مث السنني، مئات من عنه العصور اختلفت قد عصر
 األمة شعوب عن خيتلف شعب يف هو مث اإلسالمية، األمة مكان عن
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 وال اإلسالمية، األمة على القوانني هذه يفرضون ذلك ومع اإلسالمية،
 وأين! اإلسالم؟ فأين ، اهلل رسول سنة إىل وال اهلل كتاب  إىل يرجعون
 وأين كافة؟  الناس إىل رسول وأنه  حممد برسالة التصديق وأين! اإلميان؟

 أن يظنون اجلهلة من كثري  شيء؟، كل  يف عامة وأهنا رسالته بعموم التصديق
 األحوال يف أو فقط، وجل عز اهلل وبني بينك اليت بالعبادة خاصة الشريعة

 الظن، هذا يف أخطئوا ولكنهم وشبهه، ومرياث نكاح من الشخصية
 هي ما فاسأل هذا، لك يتبني أن شئت وإذا شيء، كل  يف عامة فالشريعة

 أيها يا}: الدين آية: هي آية أطول إن لك سيقال اهلل؟ كتاب  يف آية أطول
 املعامالت، يف كلها[  282: البقرة]....{ بدين تداينتم إذا آمنوا الذين
 الشخصية، باألحوال أو بالعبادة خاص اإلسالمي الشرع إن نقول فكيف

 عن كان  وإن واستكبار، ضالل فهو عمد عن كان  إن وضالل، جهل هذا
 وهلم لنا اهلل نسأل ويعرف، اإلنسان لميتع أن والواجب قصور، فهو جهل

 ".اهلداية
مة وقال  :307-305 /1" فتاواه جمموع يف كما  باز ابن العال 

 دولة فهي ترضاه وال اهلل، حلكم تنصاع وال اهلل، بشرع حتكم ال دولة وكل"
 أهل على جيب احملكمات، اآليات هذه بنص فاسقة ظاملة كافرة،  جاهلية
 تؤمن حىت ومواالهتا مودهتا عليهم وحترم اهلل، يف ومعاداهتا بغضها اإلسالم

: وجل عز قال كما  وعليها، هلا بذلك وترضى شريعته، وحتكم وحده، باهلل
 ِإنَّا ِلَقْوِمِهمْ  قَاُلوا ِإذْ  َمَعهُ  َوالَِّذينَ  ِإبْ َراِهيمَ  ِفي َحَسَنة   ُأْسَوة   َلُكمْ  َكاَنتْ   َقدْ }

نَ َنا َوَبَدا ِبُكمْ  َكَفْرنَا  اللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ  تَ ْعُبُدونَ  َوِممَّا ِمْنُكمْ  بُ َرآءُ  َنُكمُ  بَ ي ْ  َوبَ ي ْ
ا َواْلبَ ْغَضاءُ  اْلَعَداَوةُ   زعماء على فالواجب ،{َوْحَدهُ  بِاللَّهِ  تُ ْؤِمُنوا َحتَّى َأَبدا
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 نتائج يف يفكروا وأن رأيهم، ويتهموا أنفسهم حياسبوا أن ودعاهتا، القومية
 إىل للدعوة جهودهم يكرسوا وأن الوخيمة، وغاياهتا املشئومة، دعوهتم
 من بدال حتكيمه إىل والدعوة بتعاليمه والتمسك حماسنه ونشر اإلسالم
 دينهم إىل يرجعوا مل إن أهنم يقينا وليعلموا وطنية، أو قومية إىل الدعوة

 ويفرق منهم، اهلل ينتقم فسوف بينهم، شجر فيما وحيكموه عليه ويستقيموا
 وحياربون بدينه يتمسكون غريهم، قوما ويستبدل نعمته، ويسلبهم مجعهم،

رَُكمْ  قَ ْوماا َيْسَتْبِدلْ  تَ تَ َولَّْوا َوِإنْ }: تعاىل قال كما  خالفه ما  َيُكونُوا ََل  ثُمَّ  َغي ْ
 ُكلِّ   َأبْ َوابَ  َعَلْيِهمْ  فَ َتْحَنا ِبهِ  ذُكُِّروا َما َنُسوا فَ َلمَّا}: تعاىل وقال ،{َأْمثَاَلُكمْ 

 فَ ُقِطعَ .  ُمْبِلُسونَ  ُهمْ  فَِإَذا بَ ْغَتةا  َأَخْذنَاُهمْ  ُأوُتوا ِبَما َفرُِحوا ِإَذا َحتَّى َشْيءٍ 
 ، النيب عن وصح ،{اْلَعاَلِمينَ  َربِّ  ِللَّهِ  َواْلَحْمدُ  َظَلُموا الَِّذينَ  اْلَقْومِ  َداِبرُ 

: قرأ مث: قال. يفلته مل أخذه إذا حىت للظامل ليملي اهلل إن: "قال أنه
 ".{شديد أليم أخذه إن ظالمة وهي القرى أخذ إذا ربك أخذ وكذلك}

 واشكروه عذابه وخافوا إليه، وتوبوا سبحانه، اهلل راقبوا: القوميني معشر فيا
 الناس ودعوة هبما والعمل ، نبيه وسنة كتابه  بتعظيم وذلك إنعامه، على
 أمر وصالح واآلخرة، الدنيا عز ذلك ففي خيالفه، مما وحتذيرهم ذلك، إىل

 واألمن واآلجلة، العاجلة والسعادة القلب، وطمأنينة الضمري وراحة اجملتمع،
 فهو الدعوات، من ذلك خالف ما وكل واآلخرة، الدنيا يف اهلل عذاب من

 وتسليط اجملتمع، واضطراب الضمائر قلق إىل وسبيل جهنم، إىل دعوة
 ".واآلخرة الدنيا يف واألمن السعادة وحرمان األعداء،
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، 40 /1يف "إعالم املوقعني"  معىن الطاغوتيف  اجامعً والبن القيم كالما 
 :قال

 ،به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاعكل ما جتاوز الطاغوت:  "
فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غري اهلل ورسوله، أو يعبدونه من دون 

اهلل، أو يتبعونه على غري بصرية من اهلل، أو يطيعونه فيما ال يعلمون أنه 
 ".فهذه طواغيت العامل إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها ،طاعة هلل

 

 فائدة
 

 يف أكثر األحباث اليت تتناول مسألة احلكم بغري ما أنزل اهلل يذكرون أثر 
 َيْحُكمْ  َلمْ  َوَمنْ } عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما يف تفسري قوله تعاىل 

كفر دون   أنه قال: [44: املائدة] {اْلَكاِفُرونَ  ُهمُ  فَُأوَلِئكَ  اللَّهُ  َأنْ َزلَ  ِبَما
 كفر.

 ( عن حممد570أخرجه املروزي يف "تعظيم قدر الصالة" )فأقول: هذا األثر 
( عن اإلمام أمحد 1420بن رافع، وحممد بن حيىي، واخلالل يف "السنة" )ا
(، وابن أيب حامت يف "التفسري" 12055بن حنبل، والطربي يف "التفسري" )ا
عن احلسن بن أيب الربيع  41 /1(، ووكيع يف "أخبار القضاة" 6435)

( من طريق أمحد بن 1009بن بطة يف "اإلبانة الكربى" )اجلرجاين، وا
( ( 713منصور الرمادي، مخستهم عن عبد الرزاق ) وهو يف "تفسريه" )
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عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: سئل ابن عباس، عن قوله 
قال: هي  }ومن لم يحكم بما أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون{،تعاىل: 
كفر".

 قال ابن طاووس: وليس كمن كفر باهلل ومالئكته ورسله.  

هكذا رواه كل الرواة عن عبد الرزاق، وهو يف تفسريه بلفظ "هي به كفر"، 
واضطرب يف هذا اللفظ احلسن بن أيب الربيع اجلرجاين فلم يقمه، فقال مرة: 

"هي به كفر" كما عند الطربي، وقال مرة "كفى به ك ْفره" كما يف "أخبار 
لقضاة"، وقال مرة "هي كبرية" كما عند ابن أيب حامت يف "التفسري"، ا

والثابت عن ابن عباس باإلسناد الصحيح "هي به كفر"، وما روي أنه قال: 
 كفر دون كفر، فهذا ال يثبت عنه، ودونك بيان ذلك:

(، واملروزي يف "تعظيم قدر 749أخرجه سعيد بن منصور يف "التفسري" )
 (، وابن أيب حامت يف1419خلالل يف "السنة" )(، وا569الصالة" )

 /2(، واحلاكم 1010(، وابن بطة يف "اإلبانة الكربى" )6434"التفسري" )
من  237 /4، وابن عبد الرب يف "التمهيد" 20 /8، وعنه البيهقي 313

 طريق هشام بن حجري، عن طاووس، عن ابن عباس يف قوله عز وجل:
ولئك هم الكافرون{ قال: ليس بالكفر الذي مل حيكم مبا أنزل اهلل فأ }ومن

 تذهبون إليه".
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 وقال احلاكم:

 "هذا حديث صحيح اإلسناد" وأقره الذهيب! 

قلت: بل إسناده ضعيف، هشام بن حجري: يصلح يف املتابعات وال حيتج 
به، قال حيىي بن سعيد: خليق أن أدعه، وأمر ابن املديين أن يضرب على 

 حديثه.

 ، وقال اإلمام أمحد: ليس هو بذاك.وضعفه جدا ابن معني

 وقال عبد اهلل: مسعت  أيب يقول: هشام بن حجري، مكي، ضعيف احلديث.

 وقال أبو حامت: يكتب حديثه.

وقال اآلجري: مسعت أبا داود قال: هشام بن حجري ضرب احلد مبكة. 
 قلت: يف ماذا؟ قال: فيما يضرب فيه أهل مكة. 

 . 337 /4وذكره العقيلي يف "الضعفاء" 

 ووثقه ابن سعد، والعجلي، وابن حبان!

ومل حيتج به الشيخان إمنا رويا له متابعة، قال احلافظ يف "مقدمة الفتح" )ص 
448:) 
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"ليس له يف البخاري سوى حديثه عن طاووس عن أيب هريرة قال سليمان 
 امرأة احلديث أورده يف بن داود عليهما السالم ألطوفن الليلة على تسعنيا

كفارة األميان من طريقه ويف النكاح مبتابعة عبد اهلل بن طاووس له عن 
 أبيه".

( 1246قلت: ورواه مسلم أيضا مبتابعة ابن طاووس له، وروى له أيضا )
من حديث ابن عباس أن معاوية قال له: "أعلمت أين قصرت من رأس 

لى أثره متابعة احلسن بن مسلم عند املروة مبشقص" مث ذكر ع رسول اهلل 
 له. 

(، واخلالل يف 572( و )571وأخرجه املروزي يف "تعظيم قدر الصالة" )
(، والطحاوي يف 12054(، والطربي يف "التفسري" )1414"السنة" )

(، وابن بطة يف "اإلبانة الكربى" 854( و )853"شرح مشكل اآلثار" )
ن ابن طاووس، عن أبيه ( من طريق سفيان الثوري، عن معمر، ع1005)

}ومن لم يحكم بما أنزل قال: قال رجل البن عباس يف هذه اآليات: 
فمن فعل هذا فقد كفر؟ قال ابن عباس: إذا فعل ذلك فهو به كفر،  اهلل{

 وليس كمن كفر باهلل واليوم اآلخر، وبكذا وكذا".

( عن ابن طاووس، عن أبيه به، 241وأخرجه سفيان الثوري يف "تفسريه" )
 ليس فيه معمر!
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وإن قوله )ليس كمن كفر باهلل واليوم اآلخر، وبكذا وكذا( ليس من كالم 
ابن عباس ولكن من كالم ابن طاووس، هكذا جاء مفصوال عند املروزي يف 

(، 6435(، وابن أيب حامت يف "التفسري" )570"تعظيم قدر الصالة" )
(، ووكيع 1420(، واخلالل يف "السنة" )12055والطربي يف "التفسري" )

( من 1009، وابن بطة يف "اإلبانة الكربى" )41 /1يف "أخبار القضاة" 
 ( ( عن معمر به.713طرق عن عبد الرزاق ) وهو يف "تفسريه" )

الكفر  معناه أن وعلى فرض ثبوته فليس معناه الكفر العملي، ولكن
لكن  –وإن كان كفرا أكرب  –عتقادي مراتب، فاحلكم بغري ما أنزل اهلل اال

 الكفر باهلل واليوم اآلخر أشد منه.

وله حممل آخر وهو أن هذا يف القضايا الرتكية كما تقدم عن مفيت بالد 
مة  مة ابن الشيخ آل اللطيف عبد بن إبراهيم بن حممداحلرمني العال  ، والعال 

 له، امللتزم اهلل لشرع املثبت املقرر بنيفقد فر قا  عثيمني رمحهما اهلل تعاىل
 اإلسالمية الشريعة بد ل من وبني وحنوها الواقعة يف بعصيانه إليه املنقاد

 .املرجع هي الوضعية القوانني وجعل السمحاء

( من طريق عبد الرزاق، عن 573وأخرجه املروزي يف "تعظيم قدر الصالة" )
 سفيان، عن رجل، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: 

 "كفر ال ينقل عن امللة".
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( 12056أهبم، وقد أخرجه الطربي يف "التفسري" )وهذا ضعيف، فيه من 
فأولئك }طاووس: عن عبد الرزاق قال، أخربنا الثوري، عن رجل،  من طريق

 قال: كفر ال ينقل عن امللة. هم الكافرون{

 فصار من كالم طاووس! 

( من طريق أيب 6450( و )6426وأخرجه ابن أيب حامت يف "التفسري" ) 
صاحل، حدثين معاوية بن صاحل، عن علي بن أيب طلحة، عن ابن عباس، 

يقول: من جحد احلكم مبا أنزل اهلل  }ومن لم يحكم بما أنزل اهلل{قوله: 
فقد كفر، ومن أقر به ومل حيكم به فهو ظامل فاسق.

 ود اهلل شيئا فقد كفر".يقول: من جحد من حد 

 وهذا إسناد ضعيف، فيه علتان:

األوىل: االنقطاع بني علي بن أيب طلحة وابن عباس، قال أبو حامت كما يف 
 (: 508"املراسيل" )

"علي بن أيب طلحة عن ابن عباس مرسل إمنا يروي عن جماهد، والقاسم بن 
 حممد، وراشد بن سعد، وحممد بن زيد".

 : 211 /7وقال ابن حبان يف "الثقات" 

 "يروى عن ابن عباس الناسخ واملنسوخ ومل يره".
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الثانية: أبو صاحل هو كاتب الليث بن سعد: صدوق كثري الغلط، ثبت يف 
 كتابه، وكانت فيه غفلة كما يف "التقريب".

 عن ابن مسعود إطالق الكفر على من حكم بغري ما أنزل اهلل:أيضا وجاء 
 و( 11960" )التفسري" يف والطربي ،(1412" )السنة" يف اخلالله أخرج

 امللك عبد طريق من( 1002" )الكربى اإلبانة" يف بطة وابن ،(12061)
 :ومسروق ،علقمة عن ،كهيل  بن سلمة عن ،سليمان أيب بنا

: فقاال: قال. السحت من هي: فقال الرشوة، عن مسعود ابن سأال أهنما"
 أنزل بما يحكم لم ومن} :اآلية هذه تال مث. الكفر ذلك: قال احلكم؟ أيف
 ".{الكافرون هم فأولئك اهلل

 وقول ،(مسروق) عن بدال( األسود) اخلالل وعند صحيح، إسناد وهذا
 ":التقريب" من سليمان أيب بن امللك عبد يف احلافظ

 ".أوهام له صدوق"

 وقال الشفعة، حبديث فيه تكلم شعبة أن أجل من( أوهام له) قال إمنا
 :الرتمذي

 شعبة حدث كان  قد: وقال شعبة، غري فيه تكلم أحدا نعلم ال مأمون، ثقة"
 ".به تفرد الذى الشفعة حلديث تركه إنه: ويقال تركه، مث عنه
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 : أمحد اإلمام وقال

 ".ثقة وهو منكر، الشفعة يف حديثه"

 سعد، وابن سفيان، بن ويعقوب والعجلي، عمار، وابن معني، ابن ووثقه
 يصفانه املبارك، بن اهلل وعبد الثوري، سفيان وكان والدارقطين، والنسائي،

" الثقات" كتاب  يف خلفون ابن ذكره وملا ضبطه،يف قوة  يعين – بامليزان
 .مسعود وابن ،منري ابن وثقه: قال

 :مسعود ابن عن طرق وله

" التفسري" يف والطربي ،(741" )التفسري" يف منصور بن سعيد أخرجه - 1
 يف والطرباين ،44/  1" القضاة أخبار" يف وكيع والقاضي ،(11950)
" الشعب" ويف ،139 /10 والبيهقي ،(2105) و( 2102" )الدعاء"
 مسروق، عن اجلعد، أيب بن سامل عن الدهين، عمار طريق من( 5116)

 : قال

 ومن} ،ال: قال احلكم؟ يف الرشوة أهو السحت، عن مسعود ابن سألت"
 والفاسقون، والظاملون، ،{الكافرون هم فأولئك اهلل أنزل بما يحكم لم

 فتقبله، لك، فيهدي مظلمة، على رجل يستعينك أن: السحت ولكن
 ".السحت فذلك
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 يروي فيمن اجلعد أيب بن سامل ذكر من أجد مل لكن صحيح، إسناد وهذا
 :اثنني لسببني حمتمل، منه ومساعه مسروق، عن

 .ممكن فاللقاء كويف  كالمها  ومسروقا ساملا أن: األول

 سنة فتويف سامل وأما وستني، ثالث أو اثنتني سنة تويف مسروقا أن: الثاين
 .مائة وقيل: سنة ،أو مثان وتسعني وتسعني سبع

 :سامل عن طرق وله

 وأبو ،(2187" )العالية املطالب" يف كما"  مسنده" يف مسدد أخرجه - أ
 والطربي خليفة، بن فطر طريق من 139 /10 والبيهقي ،(5266) يعلى

" السنة" يف واخلالل ،(11951) و( 11949) و( 11947" )التفسري" يف
 يف والطرباين ،44/  1" القضاة أخبار" يف وكيع والقاضي ،(1426)
 وابن ،197 /10" العالية املطالب" يف كما  واحلاكم ،(2103" )الدعاء"

 شعبة، طريق من 139 /10 والبيهقي ،(1013" )الكربى اإلبانة" يف بطة
 بن منصور عن ثالثتهم جرير، طريق من( 11969" )التفسري" يف والطربي
 : قال مسروق، عن اجلعد، أيب بن سامل عن املعتمر،

. الرشا: قال السحت؟ ما: رجل له فقال اهلل، عبد عند جالسا كنت"
 اهلل أنزل مبا حيكم مل ومن: }قرأ مث الكفر، ذاك: قال احلكم؟ يف: فقال

 [".44: املائدة{ ]الكافرون هم فأولئك
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: قال العمي، العزيز عبد طريق من( 1413" )السنة" يف اخلالل وأخرجه
 .به مسروق عن اجلعد، أيب عن سامل، عن املعتمر، بن منصور حدثين

 من( 9101) /9 والطرباين ،(11958" )التفسري" يف الطربي أخرجه - ب
 : قال مسروق عن اجلعد، أيب بن سامل عن جبري، بن حكيم طريق

: قال احلكم؟ يف: فقلت. الرشا: قال السحت؟ عن مسعود ابن سألت"
 ".الكفر ذاك

 بن حممد طريق من( 1004" )الكربى اإلبانة" يف بطة ابن وأخرجه
 .به مسروق عن ،اجلعد أيب عن ،سامل عن ،حكيم عن ،إسحاق

 .جبري بن حكيموإسناده ضعيف من أجل 
 
 وسليمان منصور عن شعبة، طريق من( 11951) الطربي أخرجه - ج 

 :قال أنه اهلل عبد عن مسروق، عن اجلعد، أيب بن سامل عن األعمش،
 ".الرشى: السحت"

 عن فضيل، ابن طريق من( 11946" )التفسري" يف الطربي وأخرجه
 : قال اجلعد أيب بن سامل عن كهيل،  بن سلمة عن األعمش،
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 ذاك: قال احلكم؟ يف: قالوا. الرشوة: قال السحت؟ ما: اهلل لعبد قيل"
 ".الكفر

 إسناده يف واحملفوظ كهيل،  بن سلمة إسناده يف ومضافا مسروق، فيه ليس
 (.مسروق) ذكر

 :مسروق عن طرق وله

 بن اهلل عبيد طريق من( 6382" )التفسري" يف حامت أيب ابن أخرجه: األول
 ،اجلعد أيب بن عبيد عن ،مرزوق بن بكري عن ،أنيسة أيب بن زيد عن ،عمرو

 : قال ،مسعود بن اهلل عبد عن ،مسروق عن

 هدية له فأهدى حقا، عليه يرد أو مظلمة عنه ليدفع لرجل شفع من"
 السحت نعد كنا  إنا ،الرمحن عبد أبا يا: فقلنا. السحت فذلك فقبلها،
 فأولئك اهلل أنزل بما يحكم لم ومن}: اهلل عبد فقال احلكم، يف الرشوة

 [".44: املائدة] {الكافرون هم

 !مرزوق بن بكري دومل أج
 

 من( 9098) /9 والطرباين ،(1411" )السنة" يف اخلالل أخرجه: والثاين
 .به مسروق عن الضحى، أيب عن السدي، عن شريك، طريق

 شريك: ضعيف.
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 عمرو بن اهليثم أيبعن  81 /6ابن سعد يف "الطبقات الكربى"  وأخرجه
 والطرباين حجاج، طريق من مطوال( 11961" )التفسري" يف الطربيو  ،قطن

 املسعودي، عن ثالثتهم موسى، بن أسد طريق من( 2104" )الدعاء" يف
 ابن مسعت: قال مسروق، عن الضحى، أيب عن بكري، أيب بن بكري عن

 : يقول مسعود،

 ".كفر  احلكم على األخذ"

 !بكري بن أيب بكريومل أجد 

 صبيح، بن مسلم عن الدهين، عمار طريق من( 11963) الطربي وأخرجه
 : قال مسروق عن

 مل من ال،: فقال احلكم؟ يف الرشى أهو السحت عن مسعود ابن سألت"
 على الرجل يستعينك: السحت ولكن فاسق، فهو اهلل أنزل مبا حيكم

 ".فتقبلها اهلدية لك فيهدي عليها، فتعينه املظلمة

 يف والطربي ،44/  1" القضاة أخبار" يف وكيع القاضي أخرجه: والثالث
 طريق من( 1003" )الكربى اإلبانة" يف بطة وابن ،(11948" )التفسري"

 .به مسروق عن ،الشعيب عن ،مطر أيب بن حريث

 .ضعيف: وحريث
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 الطرباين طريقه ومن ،(740" )التفسري" يف منصور بن سعيد أخرجه - 2
 بن محاد عن 44/  1" القضاة أخبار" يف وكيع والقاضي ،(9100) /9

 مسعود، بن اهلل عبد عن األحوص، أيب عن إسحاق، أيب عن األبح، حيىي
 :قال

 ".سحت الناس بني وهي كفر،  احلكم يف الرشوة"

 :200-199 /4" اجملمع" يف اهليثمي وقال

 ".الصحيح رجال ورجاله ،"الكبري" يف الطرباين رواه"

 من هو وليس حفظه، قبل من ضعف: حيىي بن محاد ضعيف، إسناده: قلت
 .الصحيح رجال

 .بالتحديث يصرح ومل مدلس: السبيعي هو إسحاق وأبو
 
 السدي، طريق من 44/  1" القضاة أخبار" يف وكيع القاضي أخرجه - 3

 : قال خري، عبد عن
 ذاك: قال احلكم؟ يف: قلنا الرشا،: قال السحت، عن مسعود ابن سئل"

 ".الكفر
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 الكفر عنه اهلل رضي مسعود ابن أطلق وقد املتابعات، يف صحيح وإسناده
 وال بعيد من ال يشر ومل الرشوة، أجل من اهلل أنزل ما بغري حكم من على
 (:17 ص" )اإلميان" يف سالم بن القاسم قالو  االستحالل، إىل قريب من

 الزكاة، العرب منع على واألنصار باملهاجرين الصديق بكر أيب جهاد"
 ،الدماء سفك يف بينها فرق ال سواء، الشرك أهل  اهلل رسول كجهاد

 غري - الزكاة يعين - هلا مانعني كانوا  فإمنا املال، واغتنام ،الذرية وسيب
 ".هبا جاحدين

 (:379 ص" )الشارق الضياء" يف سحمان بن سليمان الشيخ قال

 وإن التفريق، من زعم كما  األمر فليس الردة، أهل قتال من ذكره ما وأما"
 الصحابة عليه أمجع ما والصواب فاحلق العلماء، بعض به قال قد كان
 الكذاب مسيلمة وصد ق ،ارتد   من بني يفرقوا مل فإهنم عنهم اهلل رضي

 بل الزكاة، منع من وبني وسجاح، األسدي، وطليحة العنسي، واألسود
 أهل كلهم  ومسوهم وسبيهم، وأمواهلم، دماءهم واستحلوا كلهم  قاتلوهم

 يعهد مل هذا هلا، جاحد أو بوجوهبا، مقر أنت: الزكاة ملانع يقولوا ومل الردة،
: عنه اهلل رضي لعمر عنه اهلل رضي الصديق قال بل والصحابة، اخللفاء عن
. منعه على لقاتلتهم  هلل رسول إىل يؤدونه كانوا  عقاالً  منعوين لو واهلل

 .الوجوب جحد ال املنع، جمرد للقتال املبيح فجعل



94 
 

 هذا ومع هبا، خبلوا لكن بالوجوب، يقرون كانوا  منهم طوائف أن روي وقد
 ذراريهم، وسيب مقاتلتهم، قتل وهي واحدة، سرية مجيعا فيهم اخللفاء فسرية

 الردة، أهل مجيعهم ومسوهم بالنار، قتالهم على والشهادة أمواهلم، وغنيمة
 ومل قتاهلم، عند اهلل ثبته أن عنه اهلل رضي الصديق فضائل أعظم من وكان

 شيخ بينه كما  قوله، إىل رجعوا حىت فناظرهم غريه، توقف كما  يتوقف
 ".اهلل رمحه تيمية ابن اإلسالم

 : عنه اهلل رضي اخلطاب بن عمر قال وقد

 قد الوحي وإن ، اهلل رسول عهد يف بالوحي يؤخذون كانوا  أناسا إن"
 ".أعمالكم من لنا ظهر مبا اآلن نأخذكم وإمنا انقطع،

 (.2641) البخاري أخرجه

 

 ٭ ٭ ٭
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 الخامسالناقض 
 

 .ولو َعِمَل به كفر من أبغض شيئاا مما جاء به الرسول 
 

 الشرح
أو ما جاء به  االتفاق على كفر من أبغض الرسول نقل شيخ اإلسالم 

والدليل  ،326 /10 "اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالفكما يف "
 َأْعَماَلُهمْ  َوَأَضلَّ  َلُهمْ  فَ تَ ْعساا َكَفُروا  َوالَِّذينَ } على هذا الناقض قوله تعاىل:

 ،[9 ،8: محمد{ ] َأْعَماَلُهمْ  فََأْحَبطَ  اللَّهُ  َأنْ َزلَ  َما َكرُِهوا  بِأَن َُّهمْ  َذِلكَ . 
، وكل  على رسوله تعاىل أعماهلم، بسبب كراهيتهم ما أنزل اهللأحبط اهلل 

بغض وكراهية احلق ن ، ألكرهمن كره ما أنزل اهلل فعمله حابط وإن عمل مبا  
}َبْل َجاَءُهْم بِاْلَحقِّ َوَأْكثَ ُرُهْم ِلْلَحقِّ من صفات الكفار، قال تعاىل: 

[، وهو أيضا من صفات املنافقني الذين 70]املؤمنون: من اآلية َكارُِهون{
 يُ ْنِفُقونَ  َوََل  ُكَساَلى  َوُهمْ  ِإَلَّ  الصََّلةَ  يَْأُتونَ  َوََل }: فيهمقال اهلل عز وجل 

 ِبَمْقَعِدِهمْ  اْلُمَخلَُّفونَ  َفِرحَ }وقال تعاىل:  ،[54: التوبة]{ َكارُِهونَ   َوُهمْ  ِإَلَّ 
 َسِبيلِ  ِفي َوَأنْ ُفِسِهمْ  بَِأْمَواِلِهمْ  ُيَجاِهُدوا َأنْ  وََكرُِهوا اللَّهِ  َرُسولِ  ِخَلفَ 

 .[81: التوبة] {اللَّهِ 
حيث كرهه من   لكن عليه الفعل وجوب وليس من هذا الباب من اعتقد 

ُكِتَب } :كما يف قوله تعاىل  يهأوجب اهلل تعاىل عل ملا وليس كراهيةً  الطبع
 القتال أن اهلل تعاىل أخربف، [216: البقرة]{ َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْره  َلُكمْ 
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والتعرض  مكروه للنفوس، ملا فيه من التعب واملشقة، وحصول أنواع املخاوف
ومثله من يرفض القبول من الناهي عن املنكر بسبب طريقته يف  ،للمتالف

يف "شرح  النهي عن املنكر، وليس كراهيًة للحق، قال الشيخ ابن عثيمني
 :406 /2رياض الصاحلني" 

يعين من الذين يأمرون  -أن رجاًل من أهل احلسبة  -قدميا  -ي ذكر "
مر  على شخص يستخرج املاء من البئر على  -باملعروف وينهون عن املنكر 

إبله عند أذان املغرب، وكان من عادة هؤالء العمال أن حيدوا باإلبل، يعين 
عر، ي نشدون شعرا من أجل أن ختف اإلبل، ألن اإلبل تطرب لنشيد الش

فجاء هذا الرجل ومعه غريه، وتكلم بكالم قبيح على العامل الذي كان 
متعبا من العمل وضاقت عليه نفسه فضرب الرجل بعصا طويلة متينة كانت 

عامل من العلماء  -فشرد الرجل وذهب إىل املسجد والتقى بالشيخ  -معه 
ذا من أحفاد الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل وقال: إين فعلت ك

وكذا، وإن الرجل ضربين بالعصا، فلما كان من اليوم الثاين ذهب الشيخ 
بنفسه إىل املكان قبل غروب الشمس، وتوضأ ووضع مشلحه على خشبه 
حول البئر، مث أذن املغرب فوقف كأنه يريد أن يأخذ املشلح، فقال له: يا 

وأنت فالن ... يا أخي جزاك اهلل خريا، أنت تطلب اخلري يف العمل هذا، 
على خري، لكن اآلن أذن للمغرب، لو أنك تذهب وتصلي املغرب وترجع 

ما فاتك شيء، وقال له كالما هينا، فقال له: جزاك اهلل خريا، مر  على  
أمس رجل جلف قام ينتهرين، وقال يل كالما سيئا أغضبين، وما ملكت 
مث نفسي حىت ضربته بالعصا، قال: األمر ال حيتاج إىل ضرب، أنت عاقل، 
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تكلم معه بكالم لني، فأسند العصا اليت يضرب هبا اإلبل مث ذهب يصلي 
 بانقياد ورضا.

 ".وكان هذا ألن األول عامله بالعنف، والثاين عامله بالرفق

 الطعن مهمة توىل ممن فقط باهلوية لإلسالم ينتسب ملن األمثلة بعض وهذه
 بالكراهية تصرحيا أو تلميحا  النيب به جاء ما بعض على وجتر أ بالشريعة،

 هلم فزين الزمان، هلذا تصلح ال أهنا أو العقل أو للواقع، خمالفته حبجة
ته ربق وخلعوا اإلسالم ملة من خرجوا حىت باطلة حبجج أعماهلم الشيطان

 :منها رقاهبم، من

 نممو  الزمان، هذا منافقي من وغريهم امللحدين الكتاب من كثري  يقوله ما
 الدين، هلذا والكيد باخلبث واملوسومة املسمومة وكتاباهتم بأقواهلم اغرت  

 أدعياء له ويصغي األفكار هبذه الكفر بالد من ينبح أنه ذلك من واألعجب
 الشباب من البعوث تبعث فالدول العلمانية، ثدي من رضع ممن الثقافة
 من جندي وكأنه الشاب هذا فريجع بالدهم، يف عندهم ليتعلموا املسلم

 به جاء ما لبعض كارها  للفج ار مناصًرا ودعاته، للدين حماربًا جنودهم
 – املسلمة املرأة حقوق حمافلهم يف يرتدد شيء وأكثر ، الكرمي الرسول
 .الرجل من النصف على وشهادهتا املرأة مرياثو  كالتعدد،:  -زعموا 

 شارب وجلد والقصاص، السرقة، كحد  احلدود من اهلل أنزل ملا وكراهيتهم
 .ذلك وحنو اخلمر،
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 وساكنهم، املشركني جامع فيمن الشديد الوعيد لنا يتبني   وأمثاله هذا ومن
 : النيب قال

 مل؟ اهلل، رسول يا: قالوا املشركني، أظهر بني يقيم مسلم كل  من بريء أنا"
 ".نارامها تراءى ال: قال

 (.1604) والرتمذي ،(2645) داود أبو أخرجه

: معىن عن يسأل مسعته(: 1154" )أمحد لإلمام مسائله" يف كما  صاحل قال
 نارامها؟ تراءى ال

 أوقدوا وإذا نارك، فيه رأوا أوقدت إذا موضع يف املشركني من تنزل ال: "فقال
 ".عنهم تباعد ولكن نارهم، فيه رأيت

 (:522-521 ص" )املسلول الصارم" يف اإلسالم شيخ قال

 هلل انقياده واعتقاد عليه حرمه اهلل أن اعتقاد مع الذنب فعل إذا العبد إن"
 أنه أو حيرمه مل اهلل أن اعتقد إن فأما بكافر، ليس فهذا وأوجبه حرمه فيما

 إما فهو وينقاد هلل يذعن أن وأىب التحرمي، هذا قبول من امتنع لكن حرمه
 .معاند أو جاحد

 مشتهيا عصى ومن باالتفاق، كفر  كإبليس  مستكربا عصى من: قالوا وهلذا
 العاصي فإن ،اخلوارج   يكف ره وإمنا واجلماعة، السنة أهل عند يكفر مل
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 هذا تنايف وحمادته له معاندته فإن ربه اهلل بأن مصدقا كان  وإن املستكرب
 باالتفاق، كافر  فهو هلا مستحال احملارم فعل من أن هذا وبيان التصديق،

 فعل، بغري استحلها لو وكذلك حمارمه، استحل من بالقرآن آمن ما فإنه
 حرمها، اهلل أن اعتقاد بعدم وتارة حيرمها، مل اهلل أن اعتقاد واالستحالل

 ويكون بالرسالة، اإلميان يف خللل أو بالربوبية اإلميان يف خللل يكون وهذا
 أن ويعلم حرمها اهلل أن يعلم وتارة مقدمة، على مبين غري حمضا جحدا
 احملرم ويعاند التحرمي هذا التزام عن ميتنع مث اهلل حرمه ما حرم إمنا الرسول

 هذا يلتزم مل من إن علمه مع هذا يكون وقد قبله، ممن كفرا  أشد فهذا
 اعتقاد يف خللل إما واإلباء االمتناع هذا إن مث وعذبه، اهلل عاقبه التحرمي
 وقد صفاته، من بصفة التصديق عدم إىل هذا فيعود وقدرته اآلمر حكمة
 وحقيقته النفس لغرض إتباعا أو متردا به يصدق ما جبميع العلم مع يكون
 يصدق ما بكل ويصدق به أخرب ما بكل ورسوله هلل يعرتف ألنه هذا كفر،

 ومشتهاه ملراده موافقته لعدم ويسخطه ويبغضه ذلك يكره لكنه املؤمنون به
 نوع فهذا عنه، وأنفر احلق هذا وأبغض ألتزمه وال بذلك أقر ال أنا: ويقول

 والقرآن اإلسالم، دين من باالضطرار معلوم هذا وتكفري األول النوع غري
 الناس أشد: "قيل مثله ويف أشد، عقوبته بل النوع هذا مثل تكفري من مملوء
 سبيله، سلك ومن إبليس وهو" بعلمه اهلل ينفعه مل عامل القيامة يوم عذابا
 وحيب عليه الفعل ذلك وجوب يعتقد فإنه العاصي بني الفرق يظهر وهبذا
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 اإلميان من أََتى فقد املوافقة، من منعته والنفرة الشهوة لكن يفعله أنه
 ".العمل يكمل مل لكن وعمل قول وذلك واالنقياد واخلضوع بالتصديق

أو ، أو بغض الرسول ، أو بغض بعضه، ا جاء به الرسول ملبغض ال
، من كان عنده واحدة من الظهور لدين الكفارو  االنتصار ن يكونبأالفرح 

بأهنم يف الدرك  تعاىلخرب اهلل أالنفاق األكرب الذين أهل هذه األمور فهو من 
     .األسفل من النار

 

 

 

 ٭ ٭ ٭ 
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 الناقض السادس
َمن استهزأ بشيء من دين اهلل أو ثوابه أو عقابه كفر، والدليل قوله 

 َكَفْرُتمْ   َقدْ  تَ ْعَتِذُروا ََل  . َتْستَ ْهزُِئونَ  ُكْنُتمْ   َوَرُسوِلهِ  َوآيَاتِهِ  َأبِاللَّهِ  ُقلْ } تعالى: 
 .[66 ،65: التوبة{ ] ِإيَماِنُكمْ  بَ ْعدَ 
 

 الشرح
  :"كتاب التوحيد"يف رمحه اهلل تعاىل قال الشيخ 

وقول اهلل  (باب من هزل بشيء فيه ذكر اهلل أو القرآن أو الرسول )"
َسأَْلتَ ُهْم َليَ ُقوُلنَّ ِإنََّما ُكنَّا َنُخوُض َونَ ْلَعُب ُقْل َأبِاللَِّه َوآيَاتِِه }َوَلِئْن تعاىل: 

 ".[65التوبة: ] َتْستَ ْهزِئُوَن{ َوَرُسوِلِه ُكْنُتمْ 
به،  أص له، أو استهز ، أو تنق  تعاىل أ بكالم فيه غض من دين اهللن جتر  فم 

 به، كفر بإمجاع علماء املسلمني. أ، أو استهز أو تنقص رسول اهلل 
-535 ص) "تيسري العزيز احلميديف "الشيخ سليمان بن عبد اهلل  قالو 

536): 
فمن استهزأ باهلل، أو  ،أمجع العلماء على كفر من فعل شيئا من ذلك" 

 – ولو هازال مل يقصد حقيقة االستهزاء -ر بكتابه، أو برسوله، أو بدينه كف
 ."إمجاعا

 : (343ص:يف "التفسري" )السعدي  قالو 
ألن أصل الدين  ،فإن االستهزاء باهلل وآياته ورسوله كفر خمرج عن الدين"

وتعظيم دينه ورسله واالستهزاء بشيء من ذلك مناف  ،مبين على تعظيم اهلل
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وهلذا ملا جاءوا إىل الرسول يعتذرون ، ومناقض له أشد املناقضة ،هلذا األصل
}أَبِاللَِّه َوآيَاتِِه َوَرُسوِلِه ُكْنُتْم هبذه املقالة والرسول ال يزيدهم على قوله 

 ".َل تَ ْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم بَ ْعَد ِإيَماِنُكْم{ .َتْستَ ْهزُِئوَن 

 :سليمان بن عبد اهللوقال الشيخ 
أي: سألت املنافقني  }َوَلِئْن َسأَْلتَ ُهْم{: يقول تعاىل خماطًبا لرسوله "

 }َليَ ُقوُلنَّ ِإنََّما ُكنَّا َنُخوُض َونَ ْلَعُب{الذين تكلموا بكلمة الكفر استهزاء 
أي: يعتذرون بأهنم مل يقصدوا االستهزاء والتكذيب، إمنا قصدوا اخلوض يف 

، مل يعبأ ْم َتْستَ ْهزُِئوَن{}ُقْل َأبِاللَِّه َوآيَاتِِه َوَرُسوِلِه ُكْنتُ احلديث واللعب: 
باعتذارهم إما ألهنم كانوا كاذبني فيه، وإما ألن االستهزاء على وجه اخلوض 

واللعب ال يكون صاحبه معذوًرا، وعلى التقديرين فهذا عذر باطل، فإهنم 
 أخطئوا موقع االستهزاء.

ل وهل جيتمع اإلميان باهلل، وكتابه، ورسوله، واالستهزاء بذلك يف قلب؟! ب
}َل تَ ْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم ذلك عني الكفر فلذلك كان اجلواب مع ما قبله 

 .بَ ْعَد ِإيَماِنُكْم{

وقول من  {كفرتم بعد إيمانكم}قال شيخ اإلسالم: فقد أمره أن يقول: 
يقول: إهنم قد كفروا بعد إمياهنم بلساهنم مع كفرهم أواًل بقلوهبم ال يصح، 

فال يقال: قد كفرمت  ،كفر القلب قد قارنه الكفرألن اإلميان باللسان مع  
بعد إميانكم فإهنم مل يزالوا كافرين يف نفس األمر، وإن أريد: إنكم أظهرمت 
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الكفر بعد إظهاركم اإلميان، فهم مل يظهروا ذلك إال خلوضهم، وهم مع 
، {}َأْن تُ نَ زََّل َعَلْيِهْم ُسورَة  خوضهم ما زالوا هكذا، بل ملا نافقوا وحذروا 

[، تبني ما يف قلوهبم من النفاق وتكلموا باالستهزاء، 64]الت وبة، من اآلية: 
وال يدل اللفظ على أهنم ما زالوا منافقني إىل  ،أي: صاروا كافرين بعد إمياهنم

، فاعرتفوا }َوَلِئْن َسأَْلتَ ُهْم َليَ ُقوُلنَّ ِإنََّما ُكنَّا َنُخوُض َونَ ْلَعُب{أن قال تعاىل: 
}َل تَ ْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم بَ ْعَد ِإيَماِنُكْم ِإْن نَ ْعُف َعْن طَائَِفٍة ِمْنُكْم  وهلذا قيل:

على أهنم مل يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفًرا، بل  ، فدل  نُ َعذِّْب طَائَِفَة{
فتبني أن االستهزاء بآيات اهلل ورسوله كفر يكفر  ،بكفر ظنوا أن ذلك ليس

به صاحبه بعد إميانه، فدل على أنه كان عندهم إميان ضعيف، ففعلوا هذا 
ولكن مل يظنوه كفًرا وكان كفًرا كفروا به، فإهنم مل  ،احملرم الذي عرفوا أنه حمرم

 ..يعتقدوا جوازه.
يعلم أنه كفر ال يعذر ويف اآلية دليل على أن الرجل إذا فعل الكفر ومل 

بذلك، بل يكفر، وعلى أن الشاك كافر بطريق األوىل نبه عليه شيخ 
 ."اإلسالم

 ص) "النزول أسباب من املسند الصحيحقال الشيخ احملد ث الوادعي يف "
108) 

 َأبِاللَّهِ  ُقلْ  َونَ ْلَعبُ  َنُخوضُ  ُكنَّا  ِإنََّما َليَ ُقوُلنَّ  َسأَْلتَ ُهمْ  َوَلِئنْ }  :تعاىل قوله"
 63ص 4ج حامت أيب ابن ،[65: التوبة] { َتْستَ ْهزُِئونَ  ُكْنُتمْ   َوَرُسوِلهِ  َوآيَاتِهِ 
 بن هشام أخربين ،وهب بن اهلل عبد حدثنا ،األعلى عبد بن يونس حدثنا
 : قال ،عمر بن اهلل عبد عن ،أسلم بن زيد عن ،سعد
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 أرغب ال هؤالء قرائنا مثل رأيت ما: يوما جملس يف تبوك غزوة يف رجل قال"
 كذبت:  اجمللس يف رجل فقال اللقاء، عند أجنب وال ألسنة أكذب وال بطونا

 فبلغ وسلم، آله وعلى عليه اهلل صلى اهلل رسول ألخربن ،منافق ولكنك
 فأنا: اهلل عبد قال ،القرآن ونزل ،وسلم آله وعلى عليه اهلل صلى النيب ذلك
 اهلل رسول يا :يقول وهو احلجارة تنكبه اهلل رسول ناقة حبقب متعلقا رأيته
: يقول وسلم آله وعلى عليه اهلل صلى اهلل ورسول ونلعب، خنوض كنا  إمنا
احلديث رجاله رجال الصحيح إال . {تستهزئون كنتم  ورسوله وآياته أباهلل}

وأخرجه  "،امليزان"هشام بن سعد فلم خيرج له مسلم إال يف الشواهد كما يف 
وله شاهد بسند حسن عند ابن أيب  ،172ص 10الطربي من طريقه ج

 ."من حديث كعب بن مالك 64ص 4حامت ج

 عن 157 /2 ه"ورسائل اهفتاو  جمموعالشيخ ابن عثيمني كما يف " سئلو 
 ؟ ورسوله تعاىل اهلل بأوامر بامللتزمني االستهزاء حكم

 لكوهنم  ورسوله تعاىل اهلل بأوامر بامللتزمني االستهزاء: قائال فأجاب
 هلم كراهته  تكون أن خيشى ألنه املرء، على جًدا وخطري حمرم بذلك التزموا

 هبم استهزاؤه يكون وحينئذ اهلل دين على االستقامة من عليه هم ما لكراهة
 َوَلِئنْ : }عنهم اهلل قال من فيشبهون عليه هم الذي بطريقهم استهزاء
 ُكْنُتمْ   َوَرُسوِلهِ  َوآيَاتِهِ  َأبِاللَّهِ  ُقلْ  َونَ ْلَعبُ  َنُخوضُ  ُكنَّا  ِإنََّما َليَ ُقوُلنَّ  َسأَْلتَ ُهمْ 

 من قوم يف نزلت فإهنا {ِإيَماِنُكمْ  بَ ْعدَ  َكَفْرُتمْ   َقدْ  تَ ْعَتِذُروا ََل  َتْستَ ْهزُِئونَ 
 وأصحابه ، اهلل رسول يعنون - هؤالء قرائنا مثل رأينا ما: "قالوا املنافقني

 ".اللقاء عند أجنب وال ألسًنا، أكذب وال بطونًا، أرغب -
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 لكوهنم احلق أهل من يسخرون الذين فليحذر، اآلية هذه فيهم اهلل فأنزل 
 ِمنَ  َكانُوا  َأْجَرُموا الَِّذينَ  ِإنَّ }اهلل سبحانه وتعاىل يقول:  فإن ،الدين أهل من

 ِإَلى انْ َقَلُبوا َوِإَذا . يَ تَ َغاَمُزونَ  ِبِهمْ  َمرُّوا َوِإَذا.  َيْضَحُكونَ  آَمُنوا الَِّذينَ 
 ُأْرِسُلوا َوَما . َلَضالُّونَ  َهُؤََلءِ  ِإنَّ  قَاُلوا رََأْوُهمْ  َوِإَذا . َفِكِهينَ  انْ َقَلُبوا َأْهِلِهمُ 
 َعَلى .فَاْليَ ْوَم الَِّذيَن آَمُنوا ِمَن اْلُكفَّاِر َيْضَحُكوَن  . َحاِفِظينَ  َعَلْيِهمْ 

 29: المطففين{ ]َهْل ثُ وَِّب اْلُكفَّاُر َما َكانُوا يَ ْفَعُلوَن  .اْْلَرَاِئِك يَ ْنظُُروَن 
- 36]." 

 وقال رمحه اهلل:
هؤالء الذين يسخرون بامللتزمني بدين اهلل املنفذين ألوامر اهلل فيهم نوع "

 اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  اْلُمطَّوِِّعينَ  يَ ْلِمُزونَ  الَِّذينَ } نفاق ألن اهلل قال عن املنافقني:
ُهمْ  فَ َيْسَخُرونَ  ُجْهَدُهمْ  ِإَلَّ  َيِجُدونَ  ََل  َوالَِّذينَ  الصََّدقَاتِ  ِفي  اللَّهُ  َسِخرَ  ِمن ْ

ُهمْ  مث إن كانوا يستهزئون هبم من  ،[79: التوبة]{ َألِيم   َعَذاب   َوَلُهمْ  ِمن ْ
فإن استهزاءهم هبم استهزاء بالشريعة،  ،أجل ما هم عليه من الشرع

واالستهزاء بالشريعة كفر، أما إذا كانوا يستهزئون هبم يعنون أشخاصهم 
 ،وزيهم بقطع النظر عما هم عليه من اتباع السنة فإهنم ال يكفرون بذلك

ألن اإلنسان قد يستهزئ بالشخص نفسه بقطع النظر عن عمله وفعله، 
تشجيع من التزم بشريعة اهلل ومعونته،  لكنهم على خطر عظيم، والواجب

 ."وتوجيهه إذا كان على نوع من اخلطأ حىت يستقيم على األمر املطلوب

ولو أقرب قريب  –والواجب على كل مسلم مقاطعة ومفاصلة كل شخص 
وقع منه أي نوع من االستهزاء بدين اهلل لئال يكون منهم، قال اهلل تعاىل:  -
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ْعت مْ  ِإَذا َأنْ  اْلِكَتابِ  يف  َعَلْيك مْ  نَ زَّلَ  َوَقدْ }  هِبَا َوي ْستَ ْهَزأ   هِبَا ي ْكَفر   اللَّهِ  آيَاتِ  مسَِ
 اللَّهَ  ِإنَّ  ِمثْ ل ه مْ  ِإًذا ِإنَّك مْ  َغرْيِهِ  َحِديثٍ  يف  خَي وض وا َحىتَّ  َمَعه مْ  تَ ْقع د وا َفاَل 

يًعا َجَهنَّمَ  يف  َواْلَكاِفرِينَ  اْلم َناِفِقنيَ  َجاِمع   الراضي ف، [140: النساء] {مجَِ
من حضر جملسا يعصى اهلل به، فإنه يتعني عليه فباملعصية كالفاعل هلا، 

فإن مل يقدر اإلنكار عليهم وجب عليه أن يقوم اإلنكار عليهم مع القدرة، 
 .من هذا اجمللس الذي ي عصى اهلل تعاىل فيه

 :142 /3 "والنحل واألهواء امللل يف الفصلقال ابن حزم يف "
 بنيب أو ،املالئكة من مبلك أو ،تعاىل باهلل استهزأ من كل  أن بالنص وصح  

 ،الدين فرائض من بفريضة أو ،القرآن من بآية أو ،السالم عليهم األنبياء من
 بعد بنيب قال ومن ،كافر  فهو إليه احلجة بلوغ بعد تعاىل اهلل آيات كلها  فهي
 فهو قاله  النيب بأن عنده صح شيئا جحد أو والسالم الصالة عليه النيب
 ".خصمه وبني بينه شجر فيما  النيب محيك   مل ألنه كافر

 

 فائدة
 

 :268 /2" املفيد القولقال الشيخ ابن عثيمني يف "
 تقبل هل: كتابه  أو  رسوله أو اهلل سب فيمن اختلفوا العلماء أن اعلم"

 :قولني على توبته؟
 وال كافرا،  يقتل بل احلنابلة، عند املشهور وهو تقبل، ال أهنا: األول القول
 املسلمني، قبور عن بعيد حمل يف ويدفن بالرمحة، له يدعى وال عليه، يصلى
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 عظيم، أمرها الردة هذه إن: يقولون ألهنم ،أخطأ إنه أو تاب إنه: قال ولو
 .التوبة فيها تنفع ال وكبري،
 على وأقر اهلل، إىل توبته صدق علمنا إذا ،تقبل إهنا: العلم أهل بعض وقال
 وذلك التعظيم، صفات من يستحق مبا تعاىل اهلل ووصف باخلطأ، نفسه
 الَِّذينَ  ِعَباِديَ  يَا ُقلْ }: تعاىل كقوله  ،التوبة قبول على الدالة األدلة لعموم

 الذُّنُوبَ  يَ ْغِفرُ  اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهِ  َرْحَمةِ  ِمنْ  تَ ْقَنُطوا َل َأنْ ُفِسِهمْ  َعَلى َأْسَرُفوا
 ذلك ومع اهلل، يسبون من الكفار ومن ،[ 53 اآلية من: الزمر] {َجِميعاا 

 وجيب توبته تقبل  الرسول سابَّ  أن إال الصحيح، هو وهذا ،توبتهم تقبل
 دون اهلل حق ألن ال يقتل، وال توبته تقبل فإهنا ،اهلل سب من خبالف قتله،
 بأنه ،إليه العبد تاب إذا حقه عن بعفوه أخربنا اهلل ألن بل ، الرسول حق
 :أمران به يتعلق فإنه  الرسول ساب أما مجيعا، الذنوب يغفر

 إذا توبته تقبل الوجه هذا ومن ، اهلل رسول لكونه شرعي أمر: األول
 .تاب
 حلقه قتله جيب الوجه هذا ومن املرسلني، من لكونه ،شخصي أمر: الثاين
، وصلينا وكفناه، غسلناه، ،قتل فإذا مسلم، أنه على توبته بعد ويقتل 

 ألف وقد تيمية، ابن اإلسالم شيخ اختيار وهذا. املسلمني مع ودفناه عليه،
 :أو ،"الرسول ساب قتل حكم يف املسلول الصارم" امسه ذلك يف كتابا

، "الصارم املسلول على شامت الرسول"، وذلك ألنه استهان حبق الرسول 
 فإنه يقتل وال جيلد. ،وكذا لو قذفه

، وَقِبل منه فإن قيل: أليس قد ثبت أن من الناس من سب الرسول 
 وأطلقه؟
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، وقد أسقط حقه، أما أجيب: بلى، هذا صحيح، لكن هذا يف حياته 
 .فال ندري، فننفذ ما نراه واجبا يف حق من سبه  ،بعد موته

 ف؟فإن قيل: احتمال كونه يعفو عنه أو ال يعفو موجبا للتوق
ألن املفسدة حصلت بالسب، وارتفاع أثر  ،أجيب: إنه ال يوجب التوقف

 هذا السب غري معلوم، واألصل بقاؤه.
 عفا عمَّن سبه؟ فإن قيل: أليس الغالب أن الرسول 

قد حتصل املصلحة  ،إذا عفا أجيب: بلى، ورمبا كان يف حياة الرسول 
لئال  ،املنافقني ومل يقتلهميعلم أعيان  ويكون يف ذلك تأليف، كما أنه 

يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه، لكن اآلن لو علمنا أحدا بعينه من 
املنافقني لقتلناه، قال ابن القيم: إن عدم قتل املنافق املعلوم إمنا هو يف حياة 

 ."فقط الرسول 
 
 
 

 ٭ ٭ ٭
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 الناقض السابع
، والدليل رضي به كفر ، فمن فعله أوفُ طْ والعَ  فُ رْ السحُر، ومنه الصَّ 

َنة   َنْحنُ  ِإنََّما يَ ُقوََل  َحتَّى َأَحدٍ  ِمنْ  يُ َعلَِّمانِ  َوَما}قوله تعالى:  { َتْكُفرْ  َفَل  ِفت ْ
 .[102: البقرة]

 الشرح
السحر يف اللغة: عبارة عما خفي ولطف سببه، وهلذا جاء يف احلديث: "إن 

 من البيان لسحرا". 
 يقع خفًيا آخر الليل.حور سحوًرا، ألنه ومسي السَّ 

أخفوا عنهم  :[ أي116: األعراف] {النَّاسِ  َأْعُينَ  َسَحُروا}وقال تعاىل:  
 علمهم. 

 :64 /4 أمحد" اإلمام فقه يف الكايفقال أبو حممد املقدسي يف "
 قتل،ويَ  ض،مرِ في   والقلوب، األبدان، يف تؤثر وع َقد ورقى عزائم: السحر"
: تعاىل اهلل قال صاحبه، عن الزوجني أحد ويأخذ وزوجه، املرء بني فرقويَ 
ُهَما فَ َيتَ َعلَُّمونَ }  وقال ،[102: البقرة] {َوَزْوِجهِ  اْلَمْرءِ  بَ ْينَ  ِبهِ  يُ َفرُِّقونَ  َما ِمن ْ

 َشرِّ  َوِمنْ }: قوله إىل[ 1: الفلق] {اْلَفَلقِ  ِبَربِّ  َأُعوذُ  ُقلْ }: سبحانه اهلل
 يف يعقدن الاليت السواحر: يعين[ 4: الفلق] {اْلُعَقدِ  ِفي الن َّفَّاثَاتِ 
 باالستعاذة يأمر مل حقيقة، للسحر أن ولوال عقدهن، يف وينفثن سحرهن،

 إليه ليخيل إنه حىت س ِحرَ   النيب أن": رضي اهلل عنها عائشة وروت منه،
 فجلس ملكان، أتاين: يوم ذات هلا قال وأنه يفعله، ومل الشيء يفعل أنه

 ما: لآلخر رأسي عند الذي فقال رجلي، عند واآلخر رأسي، عند أحدمها
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بن األعصم يف  لَِبيد   :قال طبه؟ ومن: قال مطبوب،: قال الرجل؟ وجع
رواه أمحد، والبخاري،  "يف بئر ذي أروان م ْشٍط َوم َشاَطٍة، َوج فِّ طَْلَعِة ذََكرٍ 

 .(10) ومسلم
 ،إذا كان مسلماوتعلم السحر، والعمل به حرام، فإن فعله رجل وجب قتله 

 ،كنت كاتبا جَلْزء بن معاوية عم األحنف بن قيس"قال:  ،جَبَاَلةَ ملا روي عن 
قبل موته بسنة: أن اقتلوا كل ساحر  رضي اهلل عنهإذ جاءنا كتاب عمر 

 رواه أمحد وأبو داود.  "وساحرة، فقتلنا ثالث سواحر يف يوم
  .(11) وقتلت حفصة أمة هلا سحرهتا

                                                           

 طَْلَعٍة ذََكٍر، قَاَل َفأَْيَن ه َو؟ قَاَل: يف بِْئِر يف م ش ٍط َوم َشاَقٍة َوج فِّ ولفظ البخاري ) - 10
من مشاقة  :واملشاقة .أسنان ما ميشط به :واملشط .ما خيرج من الشعر :املشاطة( َذْرَوانَ 

بئر يف املدينة يف بستان  :بئر ذروانو . وعاء الطلع وغشاؤه إذا جف :وجف طلعة .الكتان
 .ألحد اليهود

 
عن عبدة بن سليمان،  135 /10و  416 /9ابن أيب شيبة أخرجه  - صحيح - 11

 /23الطرباين و  سعيد، بن حيىيمن طريق  (1543) عبد اهلل بن أمحد يف "مسائله ألبيه"و 
حممد بن من طريق أيب معاوية  136 /8والبيهقي  ( من طريق إمساعيل بن عياش،303)

حممد بن عبيد من طريق  :السلفي انتخاب –( 1049والطيوري يف "الطيوريات" ) ،خازم
 حفصة أن" عمر: ابن عن نافع، أخربين قال: ،بن عمر اهلل عبيد عن، مخستهم الطنافسي

 عثمان ذلك فبلغ فقتلها زيد بن الرمحن عبد فأمرت بسحرها، فاعرتفت جاريتها سحرهتا
 دونه". صنع أنه ذلك انكر إمنا عثمان وكان اجلارية. قال: خرب فأخربه اهلل عبد فجاء ،فأنكره

 على شرط الشيخني.صحيح وإسناده 
 عن نافع ،أو عبيد اهلل بن عمر ،عن عبد اهلل( 18747وأخرجه عبد الرزاق يف "املصنف" )

 = به.
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رجاًل يعمل سحرا بني يدي الوليد بن عقبة، فضربه  ورأى جندب بن كعب
 . (12) بالسيف

                                                           

عن نافع، عن عبد اهلل بن ( عن عبد اهلل بن عمر، 493= وأخرجه ابن وهب يف "املوطأ" )
 ".فقتلتسحرهتا، فأمرت هبا  أن جارية حلفصة زوج النيب "عمر: 

 عن نافع:  ،عن أيوب ،عن معمر( 18757وأخرجه عبد الرزاق يف "املصنف" )
  ".سحرت فأمرت عبيد اهلل أخاها فقتل ساحرتني أن حفصة"

عن  بالًغا عن حممد بن عبد الرمحن بن سعد بن زرارة 871 /1وأخرجه مالك يف "املوطأ" 
 .حفصة رصي اهلل عنها

 
 أمحد جده عن( 364" )الصحابة معجم" يف البغوي القاسم أبو أخرجه - صحيح - 12

  طريقه ومن ،121 /4 والدارقطين ،(364" )الصحابة معجم" يف أيضا والبغوي منيع، بنا
 ،أيوب بن زياد عن 309 /11" دمشق تاريخ" يف عساكر وابن ،136 /8 البيهقي

 ،هشيم عن ثالثتهم حممد، بن عمرو طريق من 222 /2" الكبري التاريخ" يف والبخاري
 :البجلي جندب عن ،النهدي عثمان أيب عن ،احلذاء خالد أخربنا

 {تبصرون وأنتم السحر أفتأتون}: قال مث ،عقبة بن الوليد عند كان  ساحرا قتل أنه"
 [".3: األنبياء]

 .صحيح إسناد وهذا
 عساكر وابن ،(1588" )الصحابة معرفة" يف نعيم أبو وعنه ،(1725) /2 الطرباين وأخرجه

 حدثنا القطيعي، معمر أيب إبراهيم بن إمساعيل طريق من 309 /11" دمشق تاريخ" يف
 :النهدي عثمان أيب عن احلذاء، خالد أخربنا هشيم،

 وال كذا  ويعمل نفسه ويذبح السيف يأخذ فكان عقبة بن الوليد عند يلعب كان  ساحرا، أن"
 وأنتم السحر أفتأتون}: قرأ مث عنقه، فضرب فأخذه السيف إىل جندب فقام يضره،

 = [".3: األنبياء] {تبصرون
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وقال: الشرك أعظم  ،نص عليه أمحد ،وأما ساحر أهل الكتاب، فال يقتل
 فلم يقتله. بيد بن األعصم النيب وقد سحر لَ . من ذلك

: ويكفر بتعلم السحر، والعمل به لقول -يعين: احلنابلة  – قال أصحابنا
}َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ الشََّياِطيَن َكَفُروا يُ َعلُِّموَن النَّاَس اهلل تعاىل: 

السِّْحَر َوَما أُْنِزَل َعَلى اْلَمَلَكْيِن بَِباِبَل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما يُ َعلَِّماِن ِمْن 
َنة  َفل َتْكُفْر{  فدل هذا  ،[102]البقرة: َأَحٍد َحتَّى يَ ُقوَل ِإنََّما َنْحُن ِفت ْ

 وهل يستتاب؟ فيه روايتان: ،على أنه يكفر بتعلمه
مل يستتيبوهم، وألن رضي اهلل عنهم ألن الصحابة  ،إحدامها: ال يستتاب

 علم السحر ال يزول بالتوبة.
ألن دينه ال يزيد  ،فإن تاب، قبلت توبته، وخلي سبيله ،والثانية: يستتاب

وعلمه بالسحر  ،فكذا الساحرواملشرك يستتاب، وتقبل توبته، ، على الشرك
ال مينع توبته، بدليل ساحر أهل الكتاب إذا أسلم، ولذلك صح إميان سحرة 

 ."فرعون وتوبتهم

 :41 /4 ن"البيا أضواءوقال الشنقيطي" يف "

 لكثرة ،مانع جامع حبد حده ميكن ال االصطالح يف السحر أن اعلم"
 هلا جامعا يكون بينها مشرتك قدر يتحقق وال حتته، الداخلة املختلفة األنواع
 ."متباينا اختالفا حده يف العلماء عبارات اختلفت هنا ومن ،لغريها مانعا

                                                           

 خالد عن الواسطي، خالد طريق من 222 /2" الكبري التاريخ" يف البخاري وأخرجه= 
 .به عثمان أيب عن احلذاء

 .624 /2" اإلسالم تاريخ" يف الذهيب احلافظ إسناده وصح ح
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 :(325 ص)احلميد"  العزيز تيسرييف " سليمان بن عبد اهللوقال 

 ليس وهذا له، حقيقة ال ختييل السحر أن وغريهم املعتزلة من قوم زعم وقد"
 ".حقيقة له ما ومنه ختييل، هو ما منه بل إطالقه، على بصحيح

 قلت: أما ما يدل على أن للسحر حقيقة، فمنها:
، فدلت اآلية أن [4: الفلق] {اْلُعَقدِ  ِفي الن َّفَّاثَاتِ  َشرِّ  َوِمنْ }قوله تعاىل: 

 .السحر له حقيقة خيشى من ضرره، ويستعاذ باهلل منه ومن أهله
ُهَما َما } : وقوله تعاىل يُ َفرُِّقوَن ِبِه بَ ْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِه َوَما ُهْم فَ َيتَ َعلَُّموَن ِمن ْ

قال ، [102 من اآلية :البقرة] {ِبَضارِّيَن ِبِه ِمْن َأَحٍد ِإَلَّ بِِإْذِن اللَّهِ 
 السعدي:

ُهَما َما يُ َفرُِّقوَن ِبِه بَ ْيَن اْلَمْرِء ذكر مفاسد السحر فقال: " }فَ َيتَ َعلَُّموَن ِمن ْ
مع أن حمبة الزوجني ال تقاس مبحبة غريمها، ألن اهلل قال يف  َوَزْوِجِه{

َنُكْم َمَودَّةا َوَرْحَمةا{حقهما:  ويف هذا دليل على أن السحر له  }َوَجَعَل بَ ي ْ
 حقيقة، وأنه يضر بإذن اهلل، أي: بإرادة اهلل، واإلذن نوعان:

 .إذن قدري، وهو املتعلق مبشيئة اهلل، كما يف هذه اآلية - 1
 َعَلى نَ زََّلهُ  فَِإنَّهُ } وإذن شرعي كما يف قوله تعاىل يف اآلية السابقة:  - 2

وما أشبهها أن األسباب  ،ويف هذه اآلية ،[97: البقرة]{ اللَّهِ  بِِإْذنِ  قَ ْلِبكَ 
مهما بلغت يف قوة التأثري، فإهنا تابعة للقضاء والقدر ليست مستقلة يف 

ق األمة غري القدرية يف أفعال التأثري، ومل خيالف يف هذا األصل من فر 
العباد، زعموا أهنا مستقلة غري تابعة للمشيئة، فأخرجوها عن قدرة اهلل، 

 ."فخالفوا كتاب اهلل وسنة رسوله وإمجاع الصحابة والتابعني
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 وأما ما دل  على النوع الثاين من السحر وهو التخييل، فقوله تعاىل:

: طه] {َتْسَعى َأن ََّها ِسْحرِِهمْ  ِمنْ  ِإَلْيهِ  ُيَخيَّلُ  َوِعِصي ُُّهمْ  ِحَباُلُهمْ  فَِإَذا} 
 ِبِسْحرٍ  َوَجاُءوا َواْستَ ْرَهُبوُهمْ  النَّاسِ  َأْعُينَ  َسَحُروا}، وقوله تعاىل: [66

 :46 /2، قال القرطيب يف "التفسري" [116: األعراف] { َعِظيمٍ 
 املعتزلة عامة وذهب ،حقيقة وله ثابت السحر أن إىل السنة أهل ذهب"

 حقيقة ال السحر أن إىل الشافعي أصحاب من باديااألسرت  إسحاق وأبو
 وأنه به، هو ما غري على الشيء لكون وإيهام وختييل متويه هو وإمنا له،

 أنها سحرهم من إليه يخيل} :تعاىل قال كما  والشعوذة، اخلفة من ضرب
 .إليه{ }يخيل: قال ولكن احلقيقة، على تسعى :يقل ومل{ تسعى

 .الناس{ أعين }سحروا :أيضا وقال 
 من وغريه التخييل يكون أن ننكر ال ألنا فيه، حجة ال وهذاقال القرطيب:  

 السمع، هبا وورد العقل جوزها أمور ذلك وراء ثبت ولكن السحر، مجلة
 له يكن مل ولو وتعليمه، السحر ذكر من اآلية هذه يف جاء ما ذلك فمن

 له أن على فدل الناس، يعلمونه أهنم تعاىل أخرب وال تعليمه، ميكن مل حقيقة
 ،{َوَجاُءوا ِبِسْحٍر َعِظيمٍ } :فرعون سحرة قصة يف تعاىل وقوله ،حقيقة
 سحر من كان  ما نزوهلا سبب أن على املفسرين اتفاق مع الفلق، وسورة

 رضي عائشة عن وغريمها ومسلم البخاري خرجه مما وهو األعصم، بن لبيد
 لبيد له يقال زريق بين يهود من يهوديٌ   اهلل رسولَ  سحر: قالت عنها اهلل

 اهلل إن: )السحر حل ملا قال،  النيب أن: وفيه. احلديث األعصم، بنا
 (.شفاين
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 وحقيقة، حقا له أن على فدل املرض، وزوال العلة برفع يكون إمنا والشفاء 
 هذا وعلى ،ووقوعه وجوده على ورسوله تعاىل اهلل بإخبار به مقطوع فهو
 حبثالة اتفاقهم مع عربة وال اإلمجاع، هبم ينعقد الذين والعقد احلل أهل

  ".احلق أهل وخمالفتهم املعتزلة

( أنواع من :ومنه( أيقوله ) صرف الرجل عما هو  السحر ) الصَّْرف 
عمل سحري ( )والَعْطف   كصرفه مثاًل عن حمبة زوجته إىل بغضها،يهواه

 .ال يهواه إىل حمبته بطرق شيطانية كالصرف، ولكنه يعطف الرجل عما

 "القول املفيد"قال الشيخ ابن عثيمني يف فمن فعله أو رضي به كفر( قوله )
2/30  : 
جيب أن نقتل السحرة سواء قلنا بكفرهم أو مل نقل، ألهنم ميرضون ويقتلون "

 ويفرقون بني املرء وزوجه، وكذلك العكس، فقد يعطفون فيؤلفون بني
ويتوصلون إىل أغراضهم، فإن بعضهم قد يسحر أحدا ليعطفه إليه األعداء 

وينال مأربه منه، كما لو سحر امرأة ليبغي هبا، وألهنم كانوا يسعون يف 
األرض فسادا فكان واجبا على ويل األمر قتلهم بدون استتابة ما دام أنه 

حد لضررهم وفظاعة أمرهم، فإن احلد ال يستتاب صاحبه مىت قبض عليه، 
ب أن ينفذ فيه احلد... والقول بقتلهم موافق للقواعد الشرعية، ألن مثل وج

هؤالء إذا تركوا وشأهنم انتشر فسادهم يف أرضهم وأرض غريهم، وإذا قتلوا 
 ".سلم الناس من شرهم، وارتدع الناس عن تعاطي السحر
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والتعوذات والدعوات وأما حل السحر عن املسحور فإنه يكون بالرقية 
، فقد ثبت أن النيب وال جيوز حل السحر بالسحر، ، املباحةواألدوية 

 .(13) عن النشرة فقال "هو من عمل الشيطان"سئل 

 :75 /4 "الصغري السننقال البيهقي يف "

                                                           

، 351 /9والبيهقي ، (3868أبو داود )وعنه  ،294 /3أخرجه أمحد  - صحيح - 13
من  315 /8، وابن حبان يف "الثقات" 242-241 /20واملزي يف "هتذيب الكمال" 

عن ( البيوردي شعثم بن أصيل، كالمها )أمحد بن حنبل، و شعثم بن أصيل البيورديطريق 
 به. عن جابر بن عبد اهلل ،ثنا عقيل بن معقل: مسعت وهب بن منبه حيدثحد عبد الرزاق

 :(296 ص) "التحصيل جامع" قال العالئي يف
 :آخر موضع يف وقال .كتاب  هو إمنا اهلل عبد بن جابر يلق مل معني بنا : قالوهب بن منبه"

 ".بشيء ليست صحيفة هو
 لعبد الرزاق موقوفا على جابر! (19762)وجاء يف "املصنف" 

 وله شاهد من حديث أنس:
من طريق  165 /7وأبو نعيم يف "احللية"  ، 418 /4(، واحلاكم 6709أخرجه البزار )

سألت أنس بن مالك " :قال ،عن احلسن ،مسكني بن بكري، حدثنا شعبة، عن أيب رجاء
 أهنا من عمل الشيطان". ذكروا عن النيب  عن النشرة؟ فقال :

 وقال أبو نعيم:
 ."ورواه غندر، وغريه عن شعبة مرسالً ، تفرد مسكني بن بكري برفعه عن شعبة"

"املراسيل"  حدثنا ابن عيينة، وأبو أسامة، وأبو داود يف 387 /7أيب شيبة أخرجه ابن 
 .( حدثنا علي بن اجلعد،، ثالثتهم عن شعبة، عن أيب رجاء، عن احلسن مرسال453)

 .( البنه2393)ورج ح إرساله أبو حامت كما يف "العلل" 
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 اجلن، من مس به يظن كان  من به يعاجل والعالج الرقية من ضرب والنشرة"
 فال جيوز مبا كانت  فإذا وذكره، اهلل كتاب  بغري الرقية كانت  إذا ذلك وكل
 ."اهلل بذكر التربك وجه على هبا بأس

 :220 /4 "السنن معاملقال اإلمام اخلطايب يف "و 
 ،اجلن مس به يظن كان  من به يعاجل والعالج الرقية من ضرب النشرة"

 ...الداء من خامره ما عنه حيل :أي ،عنه هبا ينشر ألنه نشرة مسيت :وقيل
 ".النشرة من السحرمث أسند عن احلسن البصري أنه قال: 

 :233 /10 "فتحوقال احلافظ يف "ال

 ".أصلها إىل إشارة الشيطان عمل من النشرة"

 وقال السندي:

ولعله كان مشتمال على أمساء الشياطني، أو كان بلسان غري معلوم، "
 ".البالء بهفلذلك جاء أهنا سحر، ومسي نشرة النتشار الداء، وانكشاف 

قلت لسعيد بن املسيب:  وأما ما جاء معلقا عند البخاري عن قتادة، قال:
رجل به طب، أو: يؤخذ عن امرأته، أحيل عنه أو ينشر؟ قال: ال بأس به، 

 ".إمنا يريدون به اإلصالح، فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه

 .فقال: ال بأس به ؟أمحد عمن يطلق السحر عن املسحوراإلمام سئل وملا 
، قال بالكتاب والسنة االستعانة بالرقى والتعاويذ املشروعةفهذا حممول على 

 :301 /4 "املوقعني إعالمابن القيم يف "
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 مثله، بسحر سحر حل: نوعان وهي املسحور، عن السحر حل: النشرة"
 الناشر إليه فيتقرب عمل من السحر فإن ،الشيطان عمل من الذي وهو

 .املسحور عن عمله فيبطل حيب، مبا واملنتشر
 جائز، فهذا املباحة، واألدوية والدعوات والتعوذات بالرقية النشرة: والثاين 

 إال السحر حيل ال" احلسن قول حيمل املذموم النوع وعلى مستحب، بل
 ".ساحر

 
 
 

 ٭ ٭ ٭

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

 الناقض الثامن
مظاهرة المشركين، ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: 

ُهمْ  فَِإنَّهُ  ِمْنُكمْ  يَ تَ َولَُّهمْ  َوَمنْ } { الظَّاِلِمينَ  اْلَقْومَ  يَ ْهِدي ََل  اللَّهَ  ِإنَّ  ِمن ْ
 [51: المائدة]
 

 الشرح
املواالة اليت ينبين عليها احملبة والنصرة واملعونة والتأييد حمصورة فقط يف 

}َواْلُمْؤِمُنوَن  كما قال تعاىل:   ال جيوز ملسلم أن يواىل كافراف ،املؤمنني
}يَا َأي َُّها [ وقال تعاىل: 71]التوبة:  َواْلُمْؤِمَناُت بَ ْعُضُهْم َأْوِلَياُء بَ ْعٍض{

بَ ْعٍض الَِّذيَن َآَمُنوا ََل تَ تَِّخُذوا اْليَ ُهوَد َوالنََّصاَرى َأْوِلَياَء بَ ْعُضُهْم َأْوِلَياُء 
ُهْم{  }ََل يَ تَِّخِذ [ وقال تعاىل: 51]املائدة: َوَمْن يَ تَ َولَُّهْم ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمن ْ

وإن  ،[28]آل عمران: اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن َأْوِلَياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنيَن{ 
 كان اإلسالم ال مينع الرب والقسط، مع أهل الكتاب املساملني له.

 يف اليوم الناس سواد فيها وقع اليت النواقض أعظم مناقض "وهذا الن
 ،إسالمية بأمساء ويتسمون اإلسالم على سبونحي   ذلك بعد وهم األرض،

 األمر زاد بل!! كافر  يا: للكافر يقال أن فيه يستحي عصر يف صرنا فلقد
 موضع وأصبحوا اهلل، ألعداء واملهابة والتعظيم واإلكبار اإلعجاب بنظرة عتوا
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 ملؤها انبهار نظرة اهلل أعداء إىل ينظرون اإلميان، لضعاف واألسوة القدوة
 .لدخلوه ضب جحر دخلوا لو حىت مثلهم يكونوا أن التمين

 اإلحلادية مذاهبهم انتحال إىل القليب امليل فمن شىت صورا أخذت مظاهرة
 صغري كل  إىل هلم، املسلمني عورات كشف  إىل تشريعاهتم، يف جماراهتم إىل

 أمر ونواقضها، العقيدة هذه حقيقة إدراك فإن هنا من...  حياهتم يف وكبري
 حسب ،والرباء الوالء عقيدة يف أمره من بصرية على املسلم جيعل بأن كفيل

 والء ال إنه ،البشر أهواء مقياس حسب وليس الصحيح، الشرعي املقياس
 مرهوب أو مرغوب أو متبوع كل  من والرباء ،واملؤمنني ودينه ولرسوله هلل إال

 (.14) "ورسوله اهلل حياد
ومن مث كانت مواالهتم  ،الرباءة من املشركني شرط لصحة التوحيد وقبولهف

ولقد عدَّ العلماء مظاهرة  ،ناقضة من نواقض التوحيد وردَّة عن ملة املسلمني
 .واليت تستوجب جهاد أهلها ،املشركني من أعظم أنواع املروق عن الدين

من كان يف سلطان ن ع الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن سئل
 املشركني، وعرف التوحيد وعمل به، ولكن ما عاداهم، وال فارق أوطاهنم؟
فأجاب: هذا السؤال صدر عن عدم التعقل لصورة األمر، واملعىن املقصود 

من التوحيد والعمل به، ألنه ال يتصور أنه يعرف التوحيد ويعمل به، وال 
يعادي املشركني، ومن مل يعادهم ال يقال له عرف التوحيد وعمل به، 

 والسؤال متناقض، وحسن السؤال مفتاح العلم.
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من مل يظهر العداوة ومل يفارق، ومسألة إظهار العداوة، : وأظن مقصودك
غري مسألة وجود العداوة، فاألول يعذر به مع العجز واخلوف، لقوله تعاىل: 

ُهْم تُ َقاةا{}ِإَلَّ َأن تَ ت َّقُ  [، والثاين ال بد منه، ألنه 28]آل عمران:  وْا ِمن ْ
يدخل يف الكفر بالطاغوت، وبينه وبني حب اهلل ورسوله تالزم كلي، ال 

 ،ينفك عنه املؤمن، فمن عصى اهلل برتك إظهار العداوة، فهو عاص هلل
فإذا كان أصل العداوة يف قلبه، فله حكم أمثاله من العصاة، فإذا انضاف 

}ِإنَّ الَِّذيَن تَ َوفَّاُهُم  إىل ذلك ترك اهلجرة، فله نصيب من قوله تعاىل:
[، لكنه ال يكفر، ألن اآلية فيها 97]النساء:  اْلَمآلِئَكُة ظَاِلِمي َأنْ ُفِسِهْم{

 .(15) "الوعيد ال التكفري
 :الشيخ عبد الرمحن بن حسنوقال 

}َوَلِكن أعداء اهلل كما قال تعاىل:  انشراح الصدر ملن أشرك باهلل، وموادَّة"
 مَّن َشَرَح بِاْلُكْفِر َصْدراا فَ َعَلْيِهْم َغَضب  مَِّن اهلِل َوَلُهْم َعَذاب  َعِظيم {

]النحل:  }َوَأنَّ اللََّه ََل يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِيَن{[، إىل قوله: 106]النحل: 
ل الشرك بنفسه، قال [، فمن فعل ذلك فقد أبطل توحيده ولو مل يفع107

}ََل َتِجُد قَ ْوماا يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اآْلِخِر يُ َوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّه اهلل تعاىل: 
 [.22]اجملادلة:  َوَرُسوَلُه{

قال شيخ اإلسالم: أخرب سبحانه أنه ال يوجد مؤمن يواد كافًرا، فمن واد ه 
 فليس مبؤمن.

 قال: واملشاهبة مظنة املوادة فتكون حمرمة. 
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قال العماد بن كثري يف تفسريه: قيل نزلت يف أيب عبيدة حني قتل أباه يوم 
}َأْو ، يف الصديق يومئٍذ همَّ بقتل ابنه عبد الرمحن، {َأْو َأبْ َناَءُهمْ }بدر، 

 تَ ُهْم{}َأْو َعِشيرَ ، يف مصعب بن عمري قتل أخاه عبيد بن عمري، ِإْخَوانَ ُهْم{
يف عمر قتل قريًبا له يومئٍذ أيًضا، ومحزة وعلي وعبيدة بن احلارث قتلوا عتبة 

 وشيبة والوليد بن عتبة يومئٍذ ...
مواالة املشركني بالنصرة واإلعانة ناقض وذكر الشيخ رمحه اهلل تعاىل أن 

مواالة املشرك، والركون إليه، ونصرته، وإعانته باليد، أو ، فقال: لإلسالم
 }َفَل َتُكوَننَّ َظِهيراا لِّْلَكاِفرِيَن{اللسان، أو املال، كما قال تعاىل: 

 َظِهيراا َأُكونَ  فَ َلنْ  َعَليَّ  َأنْ َعْمتَ  ِبَما َربِّ  قَالَ }وقال: ، [86]القصص: 
َهاُكمُ  ِإنََّما}  وقال: ،[17: القصص]{ ِلْلُمْجرِِمينَ   الَِّذينَ  َعنِ  اللَّهُ  يَ ن ْ

 َأنْ  ِإْخَراِجُكمْ  َعَلى َوظَاَهُروا ِديَارُِكمْ  ِمنْ  َوَأْخَرُجوُكمْ  الدِّينِ  ِفي قَاتَ ُلوُكمْ 
وهذا  ،[9: املمتحنة]{ الظَّاِلُمونَ  ُهمُ  فَُأوَلِئكَ  يَ تَ َولَُّهمْ  َوَمنْ  تَ َولَّْوُهمْ 

فانظر أيها السامع أين تقع  ،خطاب من اهلل تعاىل للمؤمنني يف هذه األمة
 من هذا اخلطاب وحكم هذه اآليات.

وملا أعانت قريش بين بكر على خزاعة سرا، وقد دخلوا يف صلح رسول اهلل 
 انتقَض عهدهم وغضب رسول اهلل ،  لذلك غضبا شديدا، وجَتَهََّز

ملا كتب هلم حاطٌب كتابا خيربهم بذلك إخبارا أنزل  ،همحلرهبم، ومل يَ ْنِبْذ إلي
}يَا أَي َُّها الَِّذيَن اهلل تعاىل يف ذلك هذه السورة بكماهلا، ابتدأها بقوله تعاىل: 

إىل قوله:  آَمُنوا َل تَ تَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم َأْوِلَياَء تُ ْلُقوَن ِإَلْيِهْم بِاْلَمَودَِّة{
 .ُه ِمْنُكْم فَ َقْد َضلَّ َسَواَء السَِّبيِل{}َوَمْن يَ ْفَعلْ 
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مث أمر تعاىل بالتأسي خبليله عليه السالم وإخوانه من املرسلني بالعمل بدينه 
 َوالَِّذينَ  ِإبْ َراِهيمَ  ِفي َحَسَنة   ُأْسَوة   َلُكمْ  َكاَنتْ   َقدْ }فقال:  ،الذي بعثهم به

 ِلَقْوِمِهمْ  قَاُلوا ِإذْ }أي: من إخوانه املرسلني: ، [4 من اآلية :املمتحنة] {َمَعهُ 
نَ َنا َوَبَدا ِبُكمْ  َكَفْرنَا  اللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ  تَ ْعُبُدونَ  َوِممَّا ِمْنُكمْ  بُ َرآءُ  ِإنَّا َنُكمُ  بَ ي ْ  َوبَ ي ْ

ا َواْلبَ ْغَضاءُ  اْلَعَداَوةُ   [4 من اآلية :املمتحنة]{ َوْحَدهُ  بِاللَّهِ  تُ ْؤِمُنوا َحتَّى َأَبدا
فذكر أموًرا مخسة ال يقوم التوحيد إال هبا علما وعمال، وعند القيام هبذه 

 . الم} اخلمسة َمي ََّز اهلل الناَس َلمَّا ابْ َتالهم بَعدوهم، كما قال تعاىل:
رَُكوا َأنْ  النَّاسُ  َأَحِسبَ   فَ تَ نَّا َوَلَقدْ  . يُ ْفتَ ُنونَ  ََل  َوُهمْ  آَمنَّا يَ ُقوُلوا َأنْ  يُ ت ْ

{ اْلَكاِذبِينَ  َوَليَ ْعَلَمنَّ  َصَدُقوا الَِّذينَ  اللَّهُ  فَ َليَ ْعَلَمنَّ  قَ ْبِلِهمْ  ِمنْ  الَِّذينَ 
وحذَّر تعاىل عباده عن تَ َولِّيِهْم َعدَُّوه م قال تعاىل: ، [3 - 1: العنكبوت]
 ِمنَ  َوَلِعباا ُهُزواا ِديَنُكمْ  اتََّخُذوا الَِّذينَ  تَ تَِّخُذوا ََل  آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا}

 ُكْنُتمْ   ِإنْ  اللَّهَ  َوات َُّقوا َأْوِلَياءَ  َواْلُكفَّارَ  قَ ْبِلُكمْ  ِمنْ  اْلِكَتابَ  ُأوُتوا الَِّذينَ 
 َعَذاباا َلُهمْ  بَِأنَّ  اْلُمَناِفِقينَ  َبشِّرِ } وقال تعاىل: ،[57: املائدة]{ ُمْؤِمِنينَ 

ا  َأيَ ْبتَ ُغونَ  اْلُمْؤِمِنينَ  ُدونِ  ِمنْ  َأْوِلَياءَ  اْلَكاِفرِينَ  يَ تَِّخُذونَ  الَِّذينَ  . َأِليما
 وقال تعاىل: ،[139 ،138: النساء] {َجِميعاا ِللَّهِ  اْلِعزَّةَ  فَِإنَّ  اْلِعزَّةَ  ِعْنَدُهمُ 

ُهمْ  َكِثيراا  تَ َرى}  َأنْ  َأنْ ُفُسُهمْ  َلُهمْ  َقدََّمتْ  َما َلِبْئسَ  َكَفُروا  الَِّذينَ  يَ تَ َولَّْونَ  ِمن ْ
 بِاللَّهِ  يُ ْؤِمُنونَ  َكانُوا  َوَلوْ  . َخاِلُدونَ  ُهمْ  اْلَعَذابِ  َوِفي َعَلْيِهمْ  اللَّهُ  َسِخطَ 
ُهمْ  َكِثيراا  َوَلِكنَّ  َأْوِلَياءَ  اتََّخُذوُهمْ  َما ِإَلْيهِ  أُْنِزلَ  َوَما َوالنَِّبيِّ  { فَاِسُقونَ  ِمن ْ

 .[81 ،80: املائدة]
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على هذا العمل من  هذه اآليات، وما رتب اهلل سبحانه وتعاىلفتأمل ما يف 
-وذكر ابن جرير  ،سخطه، واخللود يف عذابه، وسلب اإلميان وغري ذلك

}َوَمْن يَ ْفَعْل يف تفسري سورة آل عمران عند قوله تعاىل:  - رمحه اهلل تعاىل
-سورة حممد  ويف ،أنه ردة عن اإلسالم َذِلَك فَ َلْيَس ِمَن اللَِّه ِفي َشْيٍء{

 -  :ِإنَّ الَِّذيَن اْرَتدُّوا َعَلى َأْدبَارِِهْم{ما يدل على ذلك قال اهلل تعاىل{  
}َذِلَك بِأَن َُّهْم قَاُلوا ِللَِّذيَن َكرُِهوا َما نَ زََّل اللَُّه َسُنِطيُعُكْم ِفي إىل قوله: 

تفيد استقبال الفعل، فدل على أهنم  ،والسني: حرف تنفيس ،بَ ْعِض اَْلْمِر{
}َواللَُّه يَ ْعَلُم ِإْسَراَرُهْم َفَكْيَف ِإَذا ا بدليل قوله تعاىل: وهم ذلك سرً د  وعَ 

ُهُم اْلَملِئَكُة َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم َوَأْدبَاَرُهْم َذِلَك بِأَن َُّهُم ات َّبَ ُعوا َما  تَ َوف َّت ْ
واملقصود بيان  ،واآليات يف هذا املعىن كثرية ،نَُه{َأْسَخَط اللََّه وََكرُِهوا ِرْضَوا

، ِعَظم هذا الذنب عند اهلل، وما رتب عليه من العقوبات عاجال وآجال
 "نسأل اهلل الثبات على اإلسالم واإلميان، ونعوذ باهلل من اخليبة واخلذالن

(16.) 
مة  أهل مواالة حكم يف الدالئليف " سليمان بن عبد اهلل قال الشيخ العال 

 :(29 ص) "اإلشراك
 خوفا دينهم على املوافقة للمشركني أظهر إذا اإلنسان أن: اهلل رمحك اعلم"

 يكره كان  وإن مثلهم، كافر  فإنه ،شرهم لدفع ومداهنة هلم ومداراة منهم،
 ،ذلك إال منه يقع مل إذا هذا ،واملسلمني اإلسالم وحيب ويبغضهم، دينهم

 وأظهر طاعتهم يف ودخل هبم، واستدعى منعة، دار يف كان  إذا فكيف
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 وقطع وواالهم واملال، بالنصرة عليه وأعاهنم الباطل، دينهم على املوافقة
 بعدما وأهلها، والقباب الشرك جنود من وصار املسلمني، وبني بينه املواالة

 أنه مسلم يشك ال هذا فإن ،وأهله والتوحيد اإلخالص جنود من كان
 املكره إال ذلك من يستثىن وال ، ورسوله هلل عداوة الناس أشد من كافر،

عليه املشركون، فيقولون له: اكفر، أو افعل كذا وإال فعلنا  يستويل الذي وهو
فيجوز له املوافقة باللسان،  ،أو يأخذونه فيعذبونه حىت يوافقهم ،بك وقتلناك

بالكفر وقد أمجع العلماء على أن من تكلم ، مع طمأنينة القلب باإلميان
 ".فكيف مبن أظهر الكفر خوفا وطمعا يف الدنيا؟! ،هازاًل أنه يكفر

ن اإلسالم ال يقبل أن يقف وإ، ذلك علىمث ذكر أكثر من عشرين دليال  
املسلم يف خندق واحد مع الكافر ضد إخوانه املسلمني يقتلهم، ويشردهم، 

 .إرضاء للكافر وانصياعا لرغباته

 :"كشف الشبهات"يف  حممد بن عبد الوهاب اإلمامقال 

 عليك بفهم آيتني من كتاب اهلل:"

من  :التوبة] {ِإيَماِنُكمْ  بَ ْعدَ  َكَفْرُتمْ   َقدْ  تَ ْعَتِذُروا ََل }أوالمها: قوله تعاىل:  
 فإذا حتققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول  ،[66 اآلية

املزح واللعب، تبني لك أن الذي يتكلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه 
بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة ألحد، أعظم ممن 

 يتكلم بكلمة ميزح هبا.
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 ُأْكرِهَ  َمنْ  ِإَلَّ  ِإيَمانِهِ  بَ ْعدِ  ِمنْ  بِاللَّهِ  َكَفرَ   َمنْ }واآلية الثانية: قوله تعاىل:  
يَمانِ  ُمْطَمِئنٌّ  َوقَ ْلُبهُ   ِمنَ  َغَضب   فَ َعَلْيِهمْ  َصْدراا بِاْلُكْفرِ  َشَرحَ  َمنْ  َوَلِكنْ  بِاْْلِ

نْ َيا اْلَحَياةَ  اْسَتَحبُّوا بِأَن َُّهمُ  َذِلكَ  . َعِظيم   َعَذاب   َوَلُهمْ  اللَّهِ   َعَلى الدُّ
فلم يعذر اهلل من هؤالء إال من أكره مع  ،[107 ،106: النحل] {اآْلِخَرةِ 

كون قلبه مطمئنا باإلميان، وأما غري هذا فقد كفر بعد إميانه، سواء فعله 
خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشريته أو ماله، أو فعله على 

فاآلية تدل على هذا من  ،وجه املزح، أو لغري ذلك من األغراض إال املكره
فلم يستثن اهلل تعاىل إال املكره.  }ِإَلَّ َمْن ُأْكرَِه{ قوله: جهتني: األوىل

ومعلوم أن اإلنسان ال يكره إال على الكالم أو الفعل، وأما عقيدة القلب 
 فال يكره عليها أحد.

نْ َيا َعَلى اآلِخَرِة{والثانية قوله تعاىل:   }َذِلَك بِأَن َُّهُم اْسَتَحبُّوا اْلَحَياَة الدُّ
الكفر والعذاب مل يكن بسبب االعتقاد أو اجلهل أو البغض  فصرح أن هذا

للدين أو حمبة الكفر، وإمنا سببه أن له يف ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره 
 ."على الدين

  :(36-35)ص  "سبيل النجاة"يف  عتيق علي بن الشيخ محد بن وقال

 اعلم أن إظهار املوافقة للمشركني، له ثالث حاالت: "

 األوىل:احلال 
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أن يوافقهم يف الظاهر والباطن فينقاد هلم بظاهره، ومييل إليهم ويوادهم 
بباطنه، فهذا كافر خارج من اإلسالم، سواء كان مكرها على ذلك أو مل 

}ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم يكن وهو ممن قال اهلل فيه: 
 غضب من اهلل ولهم عذاب عظيم{.

 احلال الثاين:

ل إليهم يف الباطن، مع خمالفته هلم يف الظاهر، فهذا كافر أن يوافقهم وميي
 أيضا، ولكن إذا عمل باإلسالم ظاهرا عصم ماله ودمه، وهو املنافق. 

 احلال الثالث:

 أن يوافقهم يف الظاهر مع خمالفته هلم يف الباطن، وهو على وجهني: 

أو  أحدمها: أن يفعل ذلك لكونه يف سلطاهنم، مع ضرهبم أو تقييدهم له،
يتهددونه بالقتل، فيقولون له: إما أن توافقنا وتظهر اإلنقياد لنا، وإال قتلناك. 
فإنه واحلالة هذه جيوز له موافقتهم يف الظاهر مع كون قلبه مطمئن باإلميان، 

}إَل من أكره وقلبه مطمئن كما جرى لعمار حني أنزل اهلل تعاىل: 
فإن اآليتني متفقتني،  م تقاة{}إَل أن تتقوا منهوكما قال تعاىل:  باْليمان{

 كما نبه على ذلك ابن كثري يف تفسري آية آل عمران.
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الوجه الثاين: أن يوافقهم يف الظاهر مع خمالفته هلم يف الباطن، وهو ليس يف 
سلطاهنم، وإمنا محله على ذلك إما طمع يف رئاسة أو مال، أو مشحة 

يف هذه احلال يكون بوطن، أو عيال، أو خوف مما حيدث يف املآل. فإنه 
}ذلك بأنهم مرتدا، وال تنفعه كراهته يف الباطن، وهو ممن قال اهلل فيه: 

 استحبوا الحياة الدنيا على اآلخرة وأن اهلل َل يهدي القوم الكافرين{
فأخرب أنه مل حيملهم على الكفر اجلهل باحلق أو بغضه، وال حمبة الباطل، 

فآثروه على الدين. هذا معىن كالم أن هلم حظا من حظوظ الدنيا،  وإمنا هو
 شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل تعاىل وعفا عنه.

وأما ما يعتقده كثريا من الناس عذرا، فإنه من تزيني الشيطان وتسويله، 
وذلك أن بعضهم إذا خوفه أولياء الشيطان خوفا ال حقيقة له، ظن أنه جيوز 

 واالنقياد هلم. له بذلك إظهار املوافقة للمشركني،

وآخر منهم إذا زين له الشيطان طمعا دنيويا، ختيل أنه جيوز له موافقة 
املشركني ألجل ذلك، وشبه على اجلهال أنه مكره. وقد ذكر العلماء صفة 

 اإلكراه. 

قال شيخ اإلسالم: تأملت املذاهب، فوجدت اإلكراه خيتلف باختالف 
مة الكفر، كاإلكراه املعترب يف اهلبة فليس اإلكراه املعترب يف كل .املكره عليه

وحنوها، فإن أمحد قد نص يف غري موضع على أن اإلكراه على الكفر ال 
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يكون إال بالتعذيب من ضرب أو قيد، وال يكون الكالم إكراها. وقد نص 
على أن املرأة لو وهبت زوجها صداقها مبسكنه، فلها أن ترجع، بناءا على 

فجعل خوف  ،ن يطلقها، أو يسيء عشرهتاأهنا ال هتب إال إذا خافت أ
الطالق أو سوء العشرة، إكراها. ولفظه يف موضع آخر: ألنه أكرهها، ومثل 

هذا ال يكون إكراها على الكفر، فإن األسري إن خشي من الكفار أن ال 
 يزوجوه وأن حيولوا بينه وبني امرأته، مل يبح له التكلم بكلمة الكفر. اه . 

إلكراه على كلمة الكفر ال يكون إال بالتعذيب: من واملقصود منه: أن ا
ضرب أو قيد، وإن الكالم ال يكون إكراها، وكذلك اخلوف من أن حيول 

يكون إكراها. فإذا علمت ذلك وعرفت ما وقع  الكفار بينه وبني زوجته، ال
: )بدأ اإلسالم غريبا وسيعود من كثري من الناس، تبني لك قول النيب 

وقد عاد غريبا، وأغرب منه من يعرفه على احلقيقة، وباهلل غريبا كما بدأ( 
 ."التوفيق

 "الظالم مصباحيف " عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسنوقال الشيخ 
 َأنْ  يُرِيُدونَ  آَخرِينَ  َسَتِجُدونَ }عند الكالم على قوله تعاىل  -( 248 )ص

 على الداللة ظاهرة واآلية: "- [91: النساء] {قَ ْوَمُهمْ  َويَْأَمُنوا يَْأَمُنوُكمْ 
 معهم، صار بل الكفر أهل يعتزل ومل باإلسالم، تكلم من فإن املسألة، هذه

 نصها ومشله اآلية، تناولته الدنيوية أغراضه من لغرض التوحيد أهل وقاتل
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 اعتزال وهو إسالمه، به يتميز وفعال حدًّا دمه حلقن اهلل جعل وقد الصريح؟
 ".املسلمني قتال

 

 ٭ ٭ ٭
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 الناقض التاسع
كما وِسع   يسعه الخروج عن شريعة محمد ن اعتقد أن بعض الناس مَ 

 الِخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلم فهو كافر
 

 الشرح 
 وأخمالفته،  وأ باإلمكان اخلروج عن شريعة نبينا حممد  هأناعتقد من 

غالة  ، أو ما يقولهبعضها واالستغناء عن متابعته يف عموم أحواله أ
يف علم الظاهر دون علم الباطن، أو   حممدشريعة إىل  نه حمتاج: إالصوفية

إن من األولياء من يسعه اخلروج عن  ويف علم الشريعة دون علم احلقيقة، أ
عليه  موسى ةكما وسع اخلضر اخلروج عن شريع   ة نبينا حممد شريع

 السالم فإنه كافر، واألدلة على ذلك كثرية، منها:

 النَّاسِ  َأْكثَ رَ  َوَلِكنَّ  َوَنِذيراا َبِشيراا ِللنَّاسِ  َكافَّةا   ِإَلَّ  َأْرَسْلَناكَ  َوَما}: تعاىلقوله 
 اللَّهِ  َرُسولُ  ِإنِّي النَّاسُ  َأي َُّها يَا ُقلْ }، وقال تعاىل: [28: سبأ] {يَ ْعَلُمونَ  ََل 

 ُيْحِيي ُهوَ  ِإَلَّ  ِإَلهَ  ََل  َواْْلَْرضِ  السََّماَواتِ  ُمْلكُ  َلهُ  الَِّذي َجِميعاا ِإَلْيُكمْ 
 َواتَِّبُعوهُ  وََكِلَماتِهِ  بِاللَّهِ  يُ ْؤِمنُ  الَِّذي اْْلُمِّيِّ  النَِّبيِّ  َوَرُسوِلهِ  بِاللَّهِ  َفآِمُنوا َويُِميتُ 
 َأبَا ُمَحمَّد   َكانَ   َما}  وقال تعاىل:، [158: األعراف] {تَ ْهَتُدونَ  َلَعلَُّكمْ 

 َشْيءٍ  ِبُكلِّ  اللَّهُ  وََكانَ  النَِّبيِّينَ  َوَخاَتمَ  اللَّهِ  َرُسولَ  َوَلِكنْ  رَِجاِلُكمْ  ِمنْ  َأَحدٍ 
ا  .[40: األحزاب] { َعِليما
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 :وقال 

" متفق عليه من وكان النيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل الناس عامة "
كان كل نيب يبعث إىل قومه خاصة، وبعثت   حديث جابر، ولفظ مسلم "

 ".إىل كل أمحر وأسود

 :وقال 

من  (5-523)أخرجه مسلم  "وأرسلت إىل اخللق كافة، وختم يب النبيون"
 .حديث أيب هريرة

 ، قال: رضي اهلل عنه عن عبد اهلل بن مسعودو 
خطا، مث خط عن ميينه، وعن مشاله خطوطا، مث  خط لنا رسول اهلل "

وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه  ،سبيل اهلل قال: هذا
}وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وَل تتبعوا السبل، فتفرق بكم عن 

 (.17)" [153]األنعام:  سبيله{

                                                           

 والطيالسي ،(11109" )الكربى" يف والنسائي ،435 /1 أمحد أخرجه - صحيح - 17
 يف عاصم أيب وابن ،(935" )التفسري" يف منصور بن وسعيد ،(202) والدارمي ،(241)
" التفسري" يف والطربي ،(1718) والبزار ،(11" )السنة"  يف واملروزي ،(17" )السنة" 
 و( 6) حبان وابن ،(537) و( 536) و( 535" )مسنده" يف والشاشي ،(14168)
" الكربى اإلبانة" يف بطة وابن ،318 /2 واحلاكم ،(12" )الشريعة" يف واآلجري ،(7)
 =" االعتقاد أصول شرح" يف والاللكائي ،263 /6" احللية" يف نعيم وأبو ،(127)
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 شرح" يف والبغوي ،(1" )السنة أصول" يف َزَمِنني أيب وابن ،(94) و( 93) و( 92)= 
 أيب بن عاصم عن زيد، بن محاد عن طرق من( 902" )التفسري" ويف ،(97" )السنة

 .به مسعود بن اهلل عبد عن وائل، أيب عن النجود،
 .احلاكم وصححه حسن، إسناد وهذا

 يف وضاح وابن قيس، أيب بن عمرو طريق من( 8102" )التفسري" يف حامت أيب ابن وأخرجه
 .به عاصم عن كالمها  زيد، بن سعيد طريق من( 75" )عنها والنهي البدع"

 .زيادة فيه وضاح ابن وعند
  بن أمحد طريق من 318 /2 واحلاكم عامر، بن أسود حدثنا 465 /1 أمحد وأخرجه

 .به عاصم عن عياش، بن بكر أيب عن كالمها  اجلبار، عبد
 اإلبانة" يف بطة وابن ،239 /2 واحلاكم ،(11110" )الكربى" يف النسائي وأخرجه
 يف واآلجري ،(12" )السنة" يف واملروزي يونس، بن أمحد طريق من( 126" )الكربى

  عاصم، عن عياش، بن بكر أيب عن كالمها  الرفاعي، هشام أيب عن( 11" )الشريعة"
 .مسعود ابن عن حبيش، بن زر عن

 : احلاكم وقال
 .الذهيب وأقره" خيرجاه ومل اإلسناد، صحيح حديث هذا"

: قال احلماين، احلميد عبد بن حيىي طريق من( 128" )الكربى اإلبانة" يف بطة ابن وأخرجه
  عن زر، عن عاصم، حدثنا: قالوا زيد، بن ومحاد عياش، بن بكر وأبو عوانة، أبو حدثنا

 .اهلل عبد
 .احلديث بسرقة اهتموه أهنم إال حافظ: واحلماين
 عن األعمش، عن خازم، بن حممد حدثنا: قال موسى، أبو حدثنا( 1694) البزار وأخرجه

 .اهلل عبد عن وائل، أيب
 .املثىن بن حممد هو موسى أبو الشيخني، شرط على إسناد وهذا

 سفيان عن سعيد، بن حيىي حدثنا: قال علي، بن عمرو حدثنا( 1865) البزار وأخرجه
 .مسعود بن اهلل عبد عن خثيم، بن الربيع عن الثوري، منذر عن أبيه، عن الثوري،

 = .البخاري شرط على إسناد وهذا
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 :422 /3 الفتاوى" قال شيخ اإلسالم كما يف "جمموع

 مع اخلضر كان  كما   حممد مع يكون اهلل أولياء من أحدا أن اعتقد "من
 اخلضر ألن ،عنقه ضربت وإال تاب فإن ،يستتاب فإنه السالم عليه موسى

: له قال بل طاعته عليه جيب كان  وال السالم عليه موسى أمة من يكن مل
 اهلل علم من علم على وأنت ،تعلمه ال اهلل علمنيه اهلل علم من علم على إين

 .أعلمه ال اهلل علمكه
 : نبينا قال كما  ،إسرائيل بين إىل مبعوثا وكان 

                                                           

 :اهلل عبد بن جابر حديث من شاهد وله= 
 يف عاصم أيب وابن ،(1141) محيد بن وعبد ،397 /3 وأمحد ،(11) ماجه ابن أخرجه

 ،(8101" )التفسري" يف حامت أيب وابن ،(13" )السنة" يف نصر وابن ،(16" )السنة"
 خالد أيب طريق من( 129" )الكربى اإلبانة" يف بطة وابن ،(13" )الشريعة" يف واآلجري
 : قال جابر، عن الشعيب، عن جمالد، عن األمحر،

 ميينه، عن وخطني. اهلل سبيل هذا: فقال أمامه، هكذا خطا فخط  النيب عند جلوسا كنا"
 هذه تال مث األوسط، اخلط يف يده وضع مث .الشيطان سبيل هذه:  قال مشاله عن وخطني

 سبيله عن بكم فتفرق السبل، تتبعوا وَل فاتبعوه، مستقيما صراطي هذا وأن}: اآلية
 [".153: األنعام] {تتقون لعلكم به وصاكم ذلكم،
 أبو حدثنا( 14" )السنة" يف نصر ابن وأخرجه سعيد، بن جمالد أجل من ضعيف وإسناده

 الشعيب، عن جمالد، عن غياث، بن حفص حدثنا سليمان، بن سعيد حدثنا الرازي، حامت
 .به عباس ابن عن

 حدثنا ،الرفاعي هشام أيب طريق من( 95" )االعتقاد أصول شرح" يف الاللكائي وأخرجه
 .زيادة وفيه به، جابر عن ،الشعيب عن ،جمالد عن ،حفص
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 ."عامة الناس إىل وبعثت خاصة قومه إىل يبعث النيب وكان"
 يسوغ أنه اعتقد فمن وجنهم، إنسهم: الثقلني مجيع إىل مبعوث  وحممد 

 .قتله" جيب كافر  فهو وطاعته شريعته عن اخلروج ألحد
 

 شبهة وردها

أن اخلضر خالف  قصة موسى عليه السالم مع اخلضر،زعم احملتجون ب
قالوا:  ،موسى عليه السالم وخرج عن شريعته، وعن األمر والنهي الشرعيني

وكذلك يسوغ لبعض الناس اخلروج عن الشريعة النبوية كما ساغ للخضر 
 .اخلروج عن متابعة موسى عليه السالم

 والجواب:

: ن موسى عليه السالم مل يكن مبعوثا إىل اخلضر، وال كان على أ أوَلا
، واخلضر عليه خاصة بين إسرائيل مبعوثا إىلموسى بل كان ، اخلضر اتباعه

 السالم ليس من بين إسرائيل.
وموسى عليه السالم قصد اخلضر للعلم منه، واألخذ عنه، وحني لقيه قال 

فال يقاس  -كما يف "الصحيحني"  – له: "أتيتك لتعلمين مما علمت رشدا"
إذا للناس عامة، بل إن عيسى عليه السالم الذي أرسله اهلل  عليه رسولنا 

 .حممد نبينا يكون متبعا لشريعة  نزل من السماء

 قال شيخ اإلسالم:
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جيب اتباعه ونصره على من يدركه من األنبياء، فكيف مبن  فإذا كان "
 هنم؟!".دو 
 :335 /1 والنهاية" "البداية احلافظ ابن كثري يف قالو 
نبيا إال أخذ عليه امليثاق لئن بعث حممد وهو ما بعث اهلل ) :قال ابن عباس"

وأمره أن يأخذ على أمته امليثاق لئن بعث حممد  ،حي ليؤمنن به ولينصرنه
 .. ذكره البخاري عنه(وهم أحياء ليؤمنن به وينصرنه

 زمن يف حيا كان  فلو ،امليثاق هذا يف دخل فقد وليا أو نبيا كان  إن فاخلضر
 عليه اهلل أنزل مبا يؤمن يديه بني يكون أن أحواله أشرف لكان  اهلل رسول

 أفضل فالصديق وليا كان  إن ألنه ،إليه األعداء من أحد يصل أن وينصره
 "مسنده" يف أمحد اإلمام روى وقد ،منه أفضل فموسى نبيا كان  وإن ،منه

 جابر عن ،الشعيب عن ،جمالد أنبأنا ،هشيم حدثنا ،النعمان بن شريح حدثنا
 كان  موسى أن لو بيده نفسي والذي) :قال  اهلل رسول أن :اهلل عبد بنا

 .(يتبعين أن إال وسعه ما حيا
 هذه عليه دلت وقد ،الضرورة علم الدين من ويعلم به يقطع الذي وهذا 

 رسول زمن يف مكلفون أحياء أهنم فرض لو كلهم  األنبياء أن الكرمية اآلية
 صلوات أنه كما  شرعه عموم ويف أوامره وحتت له أتباعا كلهم  لكانوا  اهلل
 هبطوا وملا ،كلهم  فوقهم رفع اإلسراء ليلة معهم اجتمع ملا عليه وسالمه اهلل
 يؤمهم أن اهلل أمر عن جربيل أمره الصالة وحانت املقدس بيت إىل معه

 األعظم ماماإل أنه على فدل ،إقامتهم ودار واليتهم حمل يف هبم فصلى
 فإذا ،أمجعني وعليهم عليه وسالمه اهلل صلوات املقدم بجلامل اخلامت والرسول
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 من لكان حيا اخلضر كان  لو أنه علم مؤمن كل  عند معلوم وهو هذا علم
 بن عيسى هذا ذلك إال يسعه ال بشرعه يقتدي وممن  حممد أمة مجلة
 خيرج ال املطهرة الشريعة هبذه حيكم الزمان آخر يف نزل إذا السالم عليه مرمي
 بين أنبياء وخامت املرسلني اخلمسة العزم أويل أحد وهو عنها حييد وال منها

 ".إسرائيل

مل يكن خمالفا لشريعة موسى عليه  عليه السالم اخلضر ن ما فعلهأ ثانياا:
 ،علم العبد أسباهبا كما علمها اخلضر عليه السالمي أن السالم لكن يشرتط

أسباهبا، وافقه موسى  عليه السالم ملوسى عليه السالم  اخلضروهلذا ملا بني  
 .على ذلك، ولو كان ما فعله اخلضر خمالفا لشريعة موسى ملا وافقه حبال

وجل،  ن ما فعله اخلضر عليه السالم كان عن وحي من اهلل عزأ ثالثاا:
 د بعد رسولنا حوهذا ال ميكن أن يكون أل ،وليس جمرد خيال أو إهلام

 ومن ادعى حصوله كفر.، الوحي خامت األنبياء واملرسلني، الذي مبوته انقطع

 

 
 

 ٭ ٭ ٭
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 الناقض العاشر
اْلعراض عن دين اهلل َل يتعّلُمه وَل يعمُل به، والدليل قوله تعالى: 

َها َأْعَرضَ  ثُمَّ  رَبِّهِ  ِبآيَاتِ  ذُكِّرَ  ِممَّنْ  َأْظَلمُ  َوَمنْ }  اْلُمْجرِِمينَ  ِمنَ  ِإنَّا َعن ْ
 [22: السجدة{ ] ُمْنَتِقُمونَ 

 

 الشرح
-316 ص" )الظالم غياهب كشف" يف سحمان بن سليمان الشيخ قال

318:) 

 عراضاإل أن العلم أهل ذكر وقد املعرض، اجلاهل مسألة هي املسألة هذه"
 :نوعان

 ال اهلل دين عن عراضاإل فهو امللة من خيرج الذي فأما امللة، من خيرج نوع
 وهذا - العشرة اإلسالم نواقض يف مذكور هو كما  - به يعمل وال يتعلمه

 هو ما بغري نفسه حيدث وال الدين، تعل م يف له إرادة ال الذي هو املعرض
 وال غريه، يؤثر ال به واإلشراك باهلل الكفر من عليه هو مبا راض هو بل عليه

 .سواه نفسه تطلب
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 والعلم السؤال عن العاجز (18) املعرض فهو امللة من خيرج ال الذي وأما 
 له، وحمبته له وإيثاره للهدى إرادته مع واملعرفة العلم من به يتمكن الذي
 رمحه القيم ابن ذكر وقد ،املرشد لعدم طلبه على وال، عليه قادر غري لكنه

 طبقات ويف ،"الناجية للفرقة االنتصار يف الشافية الكافية" يف تعاىل اهلل
 عن العاجزين من الثاين القسم أن" اهلجرتني طريق" كتاب  من املكلفني
 :أيضا قسمان واملعرفة العلم من به يتمكن الذي والعلم السؤال

 لعدم طلبه على وال عليه قادر غري له حمب له مؤثر للهدى مريد :أحدمها
 .الدعوة تبلغه مل وممن الفرتات، أرباب حكم حكمه فهذا املرشد،

 . عليه هو ما بغري نفسه حيدث وال إرادة ال معرض :الثاين
 ما وتركت به لدنت عليه أنا مما خريا دينا لك أعلم لو رب يا: يقول فاألول

 يؤثر ال عليه هو مبا راض والثاين، معرفيت وهناية جهدي غاية فهو عليه، أنا
 وكالمها وقدرته، عجزه حال بني عنده فرق وال سواه، نفسه تطلب وال غريه

 كمن  فاألول الفرق، من بينهما ملا باألول يلحق أن جيب ال وهذا ،عاجز
 طلبه يف الوسع استفراغ بعد عنه فعدل به يظفر فلم الفرتة يف الدين طلب

شركه وإن كان لو طلبه  كمن مل يطلبه، بل مات يف  عجزا وجهال، والثاين

                                                           

إال أن يكون اإلعراض أتاه بعد استفراغ وسعه يف  تسميت هذا النوع باملعرض فيه نظر - 18
 طلب احلق عن عدلذي وهو الوذكر ابن القيم عجز الطالب،  ،طلب احلق فلم يظفر به

 فتأمل. ،عجزا وجهال طلبه يف استفراغ الوسع بعد
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 ذكره ما ملخص هذا ،لعجز عنه، ففرق بني عجز الطالب وعجز املعرض
 ... القيم ابن

 كان  ممن البوادي وكذلك املسلمني، من العوام أن يعلم أن أوالً  ينبغي لكن
 ما وتفاصيل ورسوله، باهلل اإلميان تفاصيل مبعرفة يكلفون ال اإلسالم ظاهره
 بل وسعهم، يف وال طاقتهم يف ليس ذلك ألن األحكام، من اهلل شرعه

 تيمية ابن اإلسالم شيخ ذلك قرر كما  اجململ العام باإلميان منهم يكتفي
 جيب أنه ريب ال": السنة منهاج" يف وقال" اإلميان" كتابه  يف روحه اهلل قدس
 ريب وال جممال، عاما إميانا  الرسول به جاء مبا يؤمن أن أحد كل  على

 فإن الكفاية، على فرض التفصيل على  الرسول به جاء ما معرفة أن
 القرآن تدبر يف وداخل ، رسوله به اهلل بعث ما تبليغ يف داخل ذلك

 الرب سبيل إىل والدعاء الذكر وحفظ واحلكمة، الكتاب وعلم وفهمه وعقله
 أوجبه مما - ذلك وحنو أحسن هي باليت واجملادلة احلسنة واملوعظة باحلكمة

 .منهم الكفاية على واجب فهو - املؤمنني على اهلل

 وما وحاجتهم، ومعرفتهم قدرهم بتنوع يتنوع فهذا أعياهنم على جيب ما وأما
 فهم عن أو العلم بعض مساع عن العاجز على جيب فال أعياهنم به أمر

 وفهمها النصوص مسع من على وجيب ذلك على القادر على جيب ما دقيقه
 واحملدث املفيت على وجيب يسمعها مل من على جيب ال ما التفصيل علم من

 ".كذلك  ليس من على جيب ال ما واجملادل
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 :44 /1" السعادة دار مفتاحاإلمام ابن القيم يف "وقال 

  الرَّس ول ِبهِ  َجاءَ  الَِّذي اْلَوحي َعن عراضاإل ضالهلم منشأ الَّذين لالَّ الضُّ "
َا ضل َفِإذا ،دىاهل َداِعي ات َِّباع َعن عراضهإب طمفر   َفِإنَّه   مهتد نهأ ظن َوَلو  َفِإمنَّ

 الرسالة ب  ل وغ لعدم ضالله كان  من خِبِاَلف وهذا ،عراضهإو  تفريطه من يتأ
َا اْلق ْرآن يف والوعيد ،آخر حكم َله   َفَذاك ،ليهاإ اْلو ص ول عن وعجزه  ِإمنَّ
 َعَلْيهِ  احْلجَّة ِإقَاَمة بعد ِإالَّ  احدً أ يعذب اَل  اهلل َفِإن الثَّاين  ماأو  األول، يتَ َناَول

بِينَ  ُكنَّا  َوَما}  :تَ َعاىَل  قال كما َعثَ  َحتَّى ُمَعذِّ ، [15: اإلسراء] {َرُسوَلا  نَ ب ْ
 ُحجَّة   اللَّهِ  َعَلى ِللنَّاسِ  َيُكونَ  ِلَئلَّ  َوُمْنِذرِينَ  ُمَبشِّرِينَ  ُرُسلا }  :تَ َعاىَل  َوَقالَ 
 َظَلْمَناُهمْ  َوَما} :النَّار هلأ يف  تَ َعاىَل  َوَقالَ  ،[165: النساء] {الرُُّسلِ  بَ ْعدَ 

 تَ ُقولَ  َأنْ } :تَ َعاىَل  َوَقالَ  ،[76: الزخرف] {الظَّاِلِمينَ  ُهمُ  َكانُوا  َوَلِكنْ 
.  السَّاِخرِينَ  َلِمنَ  ُكْنتُ   َوِإنْ  اللَّهِ  َجْنبِ  ِفي فَ رَّْطتُ  َما َعَلى يَاَحْسَرتَا نَ ْفس  

َأْو تَ ُقوَل ِحيَن تَ َرى  .ْو تَ ُقوَل َلْو َأنَّ اللََّه َهَداِني َلُكْنُت ِمَن اْلُمتَِّقيَن أَ 
بَ َلى َقْد َجاَءْتَك آيَاِتي  .اْلَعَذاَب َلْو َأنَّ ِلي َكرَّةا فََأُكوَن ِمَن اْلُمْحِسِنيَن 
ْبَت ِبَها َواْسَتْكبَ ْرَت وَُكْنَت ِمَن اْلَكاِفرِينَ   َوَهَذا، [59-56: الزمر{ ]َفَكذَّ

 ".اْلق ْرآن يف  كثري

 

 ٭ ٭ ٭
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 الخاتمة
جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف، إَل وَل فرق في 

 .المكره

فينبغي للمسلم  ،ا، وأكثر ما يكون وقوعاوكلها من أعظم ما يكون خطرا 
أن يحذرها، ويخاف منها على نفسه، نعوذ باهلل من موجبات غضبه 

 انتهى كلمه رحمه اهلل تعالى. .وأليم عقابه، وصلى اهلل على محمد

من باب  أو قاله ه، وإمنا فعلما يقول أو يفعل ال يقصداهلازل: هو الذي 
 .املزح واللعب

 :22 /6 "الكربى قال شيخ اإلسالم كما يف "الفتاوى
وهو محل األقوال واألفعال على اهلزل واللعب ال  ،هو السخرية :االستهزاء"

على اجلد واحلقيقة، فالذي يسخر بالناس هو الذي يذم صفاهتم وأفعاهلم 
ذمًّا خيرجها عن درجة االعتبار، كما سخروا باملطوِّعني من املؤمنني يف 

من املؤمنني يف الصدقات، والذين ال جيدون إال جهدهم بأن قالوا  الصدقات
 ".ولقد كان اهلل غنيا من صاع فالن هذا مراء،

 
 .هأو فعل قاله ِلَما القاصد هواجلاد: و 
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وقد بني  املصن ف اإلمام رمحه اهلل تعاىل ما مقصوده ب   )اخلائف(، فقد قال يف 
 (:57-55"كشف الشبهات" )ص 

د، من يعرف احلق ويرتك العمل به خلوف نقص دنيا أو جاه أو مداراة ألح"
ظاهرا ال باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو ال وترى من يعمل به 

}ََل أوالمها قوله تعاىل:  ولكن عليك بفهم آيتني من كتاب اهلل: ،يعرفه
فإذا حتققت أن بعض  ،[66]التوبة:  تَ ْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم بَ ْعَد ِإيَماِنُكْم{

قالوها على كفروا بسبب كلمة   الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول 
 لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من وجه املزح واللعب تبني  

واآلية  ،أعظم ممن يتكلم بكلمة ميزح هبا حدنقص مال أو جاه أو مداراة أل
}َمْن َكَفَر بِاللَِّه ِمْن بَ ْعِد ِإيَمانِِه ِإَلَّ َمْن ُأْكرَِه َوقَ ْلُبُه الثانية قوله تعاىل: 

يَماِن َوَلِكْن َمْن َشَرَح بِاْلُكْفِر َصْدراا فَ َعَلْيِهْم َغَضب  ِمَن اللَِّه ُمْطَمِئنٌّ بِ  اْْلِ
نْ َيا َعَلى اآْلِخَرِة{ -َوَلُهْم َعَذاب  َعِظيم    َذِلَك بِأَن َُّهُم اْسَتَحبُّوا اْلَحَياَة الدُّ

فلم يعذر اهلل من هؤالء إال من أكره مع كون  ،[107 - 106]النحل: 
ئنا باإلميان، وأما غري هذا فقد كفر بعد إميانه، سواء فعله خوفا أو قلبه مطم

أهله، أو عشريته أو ماله، أو فعله على وجه  مداراة أو مشحة بوطنه، أو
املزح، أو لغري ذلك من األغراض إال املكره، فاآلية تدل على هذا من 

، ىل إال املكرهفلم يستثن اهلل تعا }ِإَلَّ َمْن ُأْكرَِه{جهتني: األوىل قوله: 
وأما عقيدة القلب  ،ومعلوم أن اإلنسان ال يكره إال على الكالم أو الفعل

}َذِلَك بِأَن َُّهُم اْسَتَحبُّوا اْلَحَياَة والثانية قوله تعاىل:  ،فال يكره عليها أحد
نْ َيا َعَلى اآْلِخَرِة{ [ فصرح أن هذا الكفر والعذاب مل 107]النحل:  الدُّ
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أو اجلهل أو البغض للدين أو حمبة الكفر، وإمنا سببه  يكن بسبب االعتقاد
  ".أن له يف ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين

  
على أن يفعل ما ال يرضاه، وال خيتار مباشرته، لو ترك  هو اجملربواملكره: 

 ، واإلكراه يكون يف القول والعمل، وله شرطان:ونفسه
 يكرهه.أواًل: أن يعجز عن التخلص ممن 

 بِاللَّهِ  َكَفرَ   َمنْ } ه مطمئًنا باإلميان، ودليله قوله تعاىل: ثانًيا: أن يكون قلب  
يَمانِ  ُمْطَمِئنٌّ  َوقَ ْلُبهُ  ُأْكرِهَ  َمنْ  ِإَلَّ  ِإيَمانِهِ  بَ ْعدِ  ِمنْ   َشَرحَ  َمنْ  َوَلِكنْ  بِاْْلِ

: النحل] { َعِظيم   َعَذاب   َوَلُهمْ  اللَّهِ  ِمنَ  َغَضب   فَ َعَلْيِهمْ  َصْدراا بِاْلُكْفرِ 
106]. 

من غري  ذكرها اليت تقدمالعشرة كل من يأت بناقض من نواقض اإلسالم ف
فحكمهم واحد ال يستثىن من ذلك إال  خائف وأ جاد وأهازل  تفريق بني

، وإزالة عليه ال يكون إال بعد إقامة احل جةللمعني  وإن التكفري ، املكره
استيفاء الشروط وانتفاء املوانع، فليس كل من وقع الش بهة، فال بد فيه من 

 .يف الكفر ي كفَّر جملرد ذلك
 :232 /3كما يف "جمموع الفتاوى"   قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

،  فإنه وإن كان القول تكذيبا ملا قاله الرسول ،والتكفري هو من الوعيد"
ومثل هذا  ،لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسالم أو نشأ ببادية بعيدة
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وقد يكون الرجل ال  ،ال يكفر جبحد ما جيحده حىت تقوم عليه احلجة
أو عارضها عنده معارض  ،يسمع تلك النصوص أو مسعها ومل تثبت عنده

آخر أوجب تأويلها، وإن كان خمطئا، وكنت دائما أذكر احلديث الذي يف 
، مث يف الرجل الذي قال: "إذا أنا مت فأحرقوين مث اسحقوين "الصحيحني"

ذروين يف اليم فواهلل لئن قدر اهلل علي ليعذبين عذابا ما عذبه أحدا من 
: العاملني، ففعلوا به ذلك فقال اهلل له: ما محلك على ما فعلت. قال

 ". هفغفر ل ،خشيتك
فهذا رجل شك يف قدرة اهلل ويف إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه ال يعاد، 

جاهال ال يعلم ذلك وكان مؤمنا  وهذا كفر باتفاق املسلمني، لكن كان
واملتأول من أهل االجتهاد احلريص على  ،خياف اهلل أن يعاقبه فغفر له بذلك

 ".أوىل باملغفرة من مثل هذا  متابعة الرسول
 : 466 /12كما يف "جمموع الفتاوى"   وقال

"فليس ألحد أن ي كفِّر أحدا من املسلمني، وإن أخطأ وغلط، حىت ت قام 
احلجة، وت بنيَّ له احملج ة، ومن ثبت إسالمه بيقني، مل يزل عنه بالشك، عليه 

 بل ال يزول إال بعد إقامة احلجة، وإزالة الشبهة".
 

هجري، وسبحانك اللهم  1439 –رمضان  – 4تّم الفراغ منه بتاريخ 
 وبحمدك أشهد أن َل إله إَل أنت أستغفرك وأتوب إليك.

 

 ٭ ٭ ٭
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 68 ......................................................................................................................... الشرح

 80 ............................................................................................................................ فائدة

 95 ............................................................................................................... الخامس الناقض

لَ  ولو  الرسول به جاء مما شيًئا أبغض من  95 ............................................................... .كفر به َعمه
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 95 ......................................................................................................................... الشرح

 101 ............................................................................................................. السادس الناقض

 101 ................................................................... كفر عقابه أو ثوابه أو هللا دين من بشيء استهزأ َمن

 101 ....................................................................................................................... الشرح

 106 .......................................................................................................................... فائدة

 109 ............................................................................................................... السابع الناقض

فُ  ومنه السحُر، ر  ُف، الصَّ  109 .......................................................... كفر به رضي أو علهف فمن والَعط 

 109 ....................................................................................................................... الشرح

 119 ............................................................................................................... الثامن الناقض

 119 .......................................................................... المسلمين على ومعاونتهم المشركين، مظاهرة

 119 ....................................................................................................................... الشرح

 131 ............................................................................................................... التاسع الناقض

ع كما  محمد شريعة عن الخروج يسعه الناس بعض أن اعتقد َمن  عليه موسى شريعة عن الخروج الخهضر وسه

 131 .......................................................................................................... كافر فهو السالم

 131 ....................................................................................................................... الشرح

 135 .............................................................................................................. وردها شبهة

 138 .............................................................................................................. العاشر الناقض

 138 .......................................................................... به يعملُ  وال يتعل ُمه ال هللا دين عن اإلعراض

 138 ....................................................................................................................... الشرح

 142 ....................................................................................................................... الخاتمة

 142 .............................................المكره إال والخائف، والجاد الهازل بين النواقض هذه جميع في فرق وال
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