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n 
 

 الدَّْرُس األوَّل

 ."نواقض اإلسالم عرشة نواقض اعلم أن  ": قال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الناس يف هذا الدين ينقسمون إىل قسمني: 

 . األصيل الكافر يسمى قسم  -1

 .الدين من خرج ارتد، ثم مسلما  كان يعني املرتد، يسمى وقسم  -2

من يوم أن أخرج عىل هذه  ،هو الذي نشأ عىل الكفر :الكافر األصيل

 الدنيا، وهو ناشئ عىل الكفر. 

 ؛ثم خرج عن اإلسالم ،: املسلم املرتد، يعني كان عىل اإلسالمالنوع الثاين

 لناقض من النواقض. 

والكافر املرتد أعظم إثما وعقوبة من الكافر األصيل؛ فالكافر األصيل إذا 

فهو أعظم وزراا وعقوبة الذي هو  دفع اجلزية ال يقتل، واملرتد إذا مل يتب يقتل،

والعياذ  -وال يلزم من الردة اإلتيان بجميع أمور الردة؛ إنم يكفي  ،الكافر املرتد

 لو أتى الشخص بأمر واحد من أمور الردة. - باهلل

واملصنف هنا ذكر نواقض للمنتسبني إىل اإلسالم، يعني من كان مسلما ثم 
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 حدث له ناقض فهو املرتد.

صدر املؤلف هذا املتن العظيم النافع املخترص الشامل  "اعلم"فقوله: 

ألهنا جتعل الشخص من املخلدين يف  ؛ألمهية هذه النواقض ؛اعلم :اجلامع بقوله

 فاعلمها وإياك أن جتهلها وتقع فيها.  ،النار

اعلم أن الذي ينقض  :مبطالت اإلسالم، يعني :يعني "أن نواقض"

 املبطل.  :نواقض، فالناقض يعني الشخص وخيرجه من اإلسالم عرشة

بقوله عرشة  بعض أهل العلم قال: ما ذكره الشيخ  "عرشة نواقض"

عرشة نواقض  :فقوله ،للتي أمجع العلمء عليها، لكن الصحيح ليس هذا السبب

عرشة منها، السبب ذكره يف آخرها  نقول: النواقض كثرية، وذكر املصنف 

 قال: 

يعني كأنه يقول: اعلم رمحك اهلل أن نواقض  "ومن أكثر ما يكون وقوعًا "

اإلسالم كثرية، وأكثر ما يكون وقوعاا من املنتسبني لإلسالم عرشة نواقض، 

 والنواقض التي ذكرها املصنف العرشة تنقسم إىل ثالثة أقسام: 

 . األول الناقض وهو إحلاد، حقيقته يف قسم  -1

 اهلل وبني بينه جعل من": بقوله وصدره الثاين، الناقض وهو رشك،  -2

 . " وسائط

 الناقض كان وإن العارش، إىل الثالث من الباقية السبعة األقسام وهي كفر  -3

 حتى يسحر أن يستطيع فال السحر، فيه يدخل السحر وهو السابع
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 ولكن ،(1)«أرشك فقد سحر ومن»:  النبي لقول يرشك،

 .  باهلل الكفر إىل مرده

 إذن األقسام التي ذكرها املصنف ثالثة أقسام: إحلاد، رشك، كفر. 

 فإذا قيل: ما الفرق بني الرشك والكفر واإلحلاد؟ 

مع املخلوق وإنم يطمس  : جحد يف الربوبية فال يدعى اهلل اإلحلاد

متاماا جناب الربوبية؛ كأن يقول الشخص: يا حسني، يا بدوي، فليس فيه ذكر 

چ  چ  چ  ژ اهلل، فهذا إحلاد وليس فيه ذكر اهلل يف الدعاء، كم قال فرعون: 

ژڇ  ڇ  ڇ  
(2)

 وسيأيت يف الناقض األول وهو اإلحلاد.  

احبها خملد يف النار، أما يف والرشك والكفر واإلحلاد مجيعها يف اآلخرة ص

 الدنيا اإلحلاد طمس املعامل الربوبية. 

 ،: مساواة غري اهلل باهلل فيم هو من خصائص اهللوالفرق بني الرشك والكفر

مساواة كأن يقول الشخص: يا بدوي ادُع لنا ربك يغفر لنـا، والكفـر لـيس فيـه 

فعل، كالصالة هتاون بالنسبة مساواة غري اهلل باهلل؛ وإنم جحد أو هتاون يف ذلك ال

يف الصالة فقط، والكفر يف األصل: السـ  والتغطيـة؛ فالشـخص يغطـي ذلـك 

 األمر وجيحده، وكل رشك كفر وال عكس. 

بجميـع  مل يـأت   : يا بدوي هذا رشك وكفـر، واملصـنف فمن قال مثالا 

                                                 

م، باب احلكم 1) نن، كتاب حتريم الدَّ حرة.( أخرجه النََّسائي يف السُّ  يف السَّ

 .38( سورة القصص: 2)
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النواقض؛ فمثالا الكفر باملالئكة مل يأت بـه، وكـذلك الكفـر بالرسـل، والكفـر 

بالكتب، والكفر باليوم اآلخر مل يـأت بـه املصـنف، يـا يـدل عـىل أن املصـنف 

ر عىل أكثر ما يكون وقوعاا يا يرتكبـه يـن دخـل وانتسـب إىل اإلسـالم، ـاقتص

 فقال: 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ژ تعاىل: األول: الرشك يف عبادة اهلل، قال  "

ژ ھ   ھ  ھ  ے
(1)

چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ژ ، وقال:   

ژڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
(2)

، ومنه الذبح لغري اهلل كمن يذبح للجن أو  

 القرب.

 
 

                                                 

 .48( سورة النساء: 1)

 .72( سورة املائدة: 2)
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 اعلم أن نواقض اإلسالم عرشة : 

 .الرشك يف عبادة اهلل: األول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .هذا هو الناقض األول: الرشك يف عبادة اهلل، ويف حقيقته إحلاد

 ،، ما ذبح هلل ولصاحب القرب"ومنه الذبح لغري اهلل"ولذلك قال يف آخره : 

رشك جتاوزاا يف احلكم، واإلحلاد أعظم من  :وإنم ذبح لصاحب القرب، لكن نقول

 الرشك، وإن كان اجلميع صاحبه خملد يف النار. 

 : الرشك يف عبادة اهلل

ومعنى الرشك: مساواة غري اهلل باهلل فيم هو من خصائص اهلل، أو تقول: 

دعوة غري اهلل مع اهلل، الشخص يدعو غري اهلل مع اهلل، يدعو صاحب القرب ورب 

ژۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ژ لذلك اهلل تعاىل يقول :  ،هذا الرشك ،العاملني
(1)

ند  

يساووهنم مع اهلل يف احلب، هذا  ژ ڌ  ڎ   ڎژ ،  ژۋ   ۅ  ژ للرب 

ژ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےژ هو الرشك، قال تعاىل: 
(2)

  

هاتني اآليتني ليبني  ساق املصنف  ژ...چ چ  چ  چ  ژ وقال تعاىل:  

 األحكام امل تبة عىل الرشك األكرب؛ فمم ي تب عىل الرشك األكرب: 

                                                 

 .165سورة البقرة:  (1)

 .48( سورة النساء: 2)
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 : أن اهلل ال يغفره، يعني مجيع الذنوب ترجتى مغفرهتا سوى الرشك. األمر األول

 ، املرشك املذكور ال يدخل اجلنة بحال.  ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ژ : األمر الثاين

ٿ  ژ ، يعني خالد خملد يف النار، قال سبحانه:  ژ ڍ  ڌژ : األمر الثالث

ژ ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ
(1)

 . 

: وهو مل يذكره املصنف، ولكنه يدخل يف اآليات؛ أن مجيع األمر الرابع

 األعمل الصاحلة التي يعملها املرشك باطلة، قال سبحانه: 

ژڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  ژ 
(2)

 . 

ڻ  ڻ  ۀ  ژ يف اآلثار امل تبة عىل الرشك األكرب: قال تعاىل:   لذلك قال 

من مات »وهذا لعظيم ذلك الذنب، ويف صحيح البخاري:  ژۀ   ہ  ہ  ہ 

يعني: مجيع الذنوب  ژ ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےژ ، «وهو يدعو هلل نداا دخل النار

إن شاء ال إذا شاء اهلل أن يغفرها بفضله غفرها، و ،دون الرشك حتت مشيئة اهلل

  .يغفرها بعدله

فمثالا: السارق حتت املشيئة، حتت مشيئة اهلل؛ إما أن اهلل يغفر له ذنبه 

ويدخل اجلنة، وال يدخل النار بسبب تلك، وإما أن يدخل النار بسبب ذلك 

 الذنب، أما الرشك فال يدخل صاحبه وال يرح رائحة اجلنة. 

يعني، املرشك ال يدخل اجلنة  ژ...چ    چ  چ  چ  ژ قال: وقوله تعاىل: 

                                                 

 .65-64سورة األحزاب:  (1)

 .23سورة الفرقان:  (2)
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،  ژ...چ    چ  چ  چ  ژ بحال، واملوحد مآله إىل اجلنة بكل حال، فقوله تعاىل: 

خالداا خملدا يف النار، ثم مثل مثاالا واحداا وهو الذبح لغري اهلل،   ژڍ  ڌژ 

 فقال: 

وهذا من أكثر ما يكون وقوعاا بالنسبة يف  "كمن يذبح لغري اهلل أو للقرب"

كمن  ،أو نحو ذلك ،أو طلب رجاءا منهم ،خوفاا منهم ؛اد؛ كم يذبح للجناإلحل

 يذبح للجن، وين يذبح للجن أيضاا السحرة. 

هذه لفظة عامة تشـمل قبـور األنبيـاء والصـاحلني واألوليـاء  "أو للقرب"

رك وهـي ـوالفاسقني ونحو ذلك، فهذه من أنواع الرشك، ومنها من أنـواع الشـ

  .اع الرشك وقوعاا هي الرشك يف الدعاءالدعاء؛ وأكثر أنو

  ." أكثر ما يرشك اخللق يف العبادة الدعاء ": كم قال ابن القيم 

فمثالا شخص يقول: يا رسول اهلل اغفر يل واشفني وتب عـيل، أو ارزقنـي 

وهـو الـذي صـاحبه خملـد يف النـار، ومثلـه  ،وغري ذلك، هذا هو الرشك األكرب

النذر؛ ينذر الشخص للبدوي واحلسـني ونحـو ذلـك، وكـذلك الطـوا  عـىل 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ژ القبور من أنواع الرشك األكرب، قال سبحانه: 

ژۆ   ۆ  ۈ  
(1)

، فتبني هبذا الناقض األول من نواقض اإلسالم الـذي وصـفه  

 . "ة اهلل الرشك يف عباد "املصنف بقوله: 

                                                 

 .62سورة األنعام:  (1)
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 :األسئلة
 

 : يقول: هل الرشك األصغر يغفره اهلل؟ 1س

وإنم يدخل حتت  ،ال يدخل حتت املشيئة :الصحيح: أنه ال يغفره اهلل، يعني

املوازنة، يعني ما هي خطيئة الرشك األصغر، وما هي احلسنات؛ فإذا كانت 

فريجح الرشك باحلسنات، فيدخل صاحبها النار، ولكن ال  ،احلسنات قليلة

وإنم بقدر تلك اخلطيئة، هذا معنى املوازنات، وإذا كانت له  ،خيلد فيها

لكن الصحيح أن الرشك األصغر ال  ،تغطي الرشك األصغر ةحسنات كثري

 . ژڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ ژ يدخل حتت املشيئة 

 : ما هو الضابط يف تعريف الرشك األكرب واألصغر؟. 2س

كل ما أطلق بلفظة الرشك فهي الرشك  :بعض أهل العلم جيعل الضابط

أخوف ما أخاف عىل أمتي الرشك »األكرب ما مل خيصص بذلك؛ مثل قول: 

 . «األصغر
: هل احلكمة من وضع اللثام عىل الفم عىل من خرج من الصالة لصربه عىل 3س

 لريح ؟. خروج ا

حديث  ،ال، وضع اللثام عىل الفم عند انتقاض الصالة واخلروج منها

 ضعيف. 

 : هل الكفر هو السرت والتغطية ؟، هل معنى الكفر باجلحود فقط ؟. 4س

ال، مثل ما أخربناكم؛ قد يقع الكفر بالتهاون والتكاسل، مثل التكاسل عن 

 أن ترك الصالة تكاسالا كفر.  :الصالة، الصحيح
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 إذا كان العبد ال يدري أنه مرشك، كيف العمل ؟.  :5س

حتى خيلص نفسه من األمر  ؛يطلب العلم لكي يعر  الرشك من التوحيد

 العظيم. 

 ل ورشك الناقض الثاين ؟. و: ما هو الفرق بني رشك الناقض األ6س

األول: طمس جناب الربوبية، والثاين: يذكر فيه الرب، يعني لو شخص 

ا رسول اهلل أطلب من اهلل أن يغفر يل، هذا فيه ذكر قال مليت مثالا: ي

للربوبية، فهذا الناقض الثاين، لكن لو قال شخص: يا رسول اهلل اغفر يل، 

چ  چ  چ  ڇ  ژ هذا فيه طمس للربوبية هذا إحلاد مثل ما قال فرعون: 

 . ژڇ  ڇ  

 : هل تأخري الصالة عن وقتها متعمدًا كفر ؟. 7س

فمن تركها حتى "نعم، من تركها حتى خرج وقتها كفر، وهو قوله: 

 . "خروج وقتها فقد كفر

: ما حكم الرجل إذا دعا وقال: اللهم استجب دعاائي ابباارك بربكاة هاذا 8س

 الويل الصالح ؟. 

هذا بدعة ال جتوز، واألنبياء يف القرآن إذا دعوا اهلل ال يقولون: بربكة أبناء 

، وحييى يقول:  ژ    ...حئ  مئ     ىئ  يئژ  ژ  ...گ  گ  گ ژآدم، قال تعاىل: 

 ، ال يوجد عندهم الغلو الزائد، يكفيك يا رب.  ژ..پ  پ  پ ژ 

 : هل كل إحلاد رشك، وليس كل رشك إحلاد ؟. 9س

عىل التفصيل ال نقول كل إحلاد رشك، والرشك نقول فيه نوع إحلاد إذا كان 

 من القسم األول. 
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 : هل جيوز أن أقول: بحبك للنبي افعل كذا ؟. 10س

افعل كذا، هذا  ،تقول: اللهم إن كان حبي لنبيك خالصاا لوجهك الكريم

 من التوسل بالعمل الصالح. 

 ؟.  "ومن يقتل مؤمنًا...  ": الذي يقتل مسلاًم خيلد يف النار، يقول تعاىل: 11س

ث الطويل لذلك ال توجد آية يف مل يذكر يف اآلية أبداا، املراد باخللود: املك

 لفظة أبداا إال يف الكفر أما يف املعايص ال.   ژ ھ  ھ  ھژ القرآن 

 

 



 13 الدرس الثاني

 

 الدَّْرُس الثاني 
 

فاعة، الثاين: مان جعال بيناه وباني اهلل وساائط يادعوهم ويساأ م ال ا"

 . "ويتوكل عليهم؛ كفر إمجاعاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ."الثاين: من جعل بينه وبني اهلل وسائط...  "قال املصنف: 

وذكر  ،هذا هو الناقض الثاين من نواقض اإلسالم التي ذكرها املصنف هنا

رك ـيف هذا الناقض رشكاا ظاهراا ورشكاا باطناا، وكالمهـا رشك أكـرب؛ فالشـ 

مثـل  ،فالدعاء رشك ظاهر ،يدعوهم ،يا ذكر املصنف ،الذي هو باللسانالظاهر 

: يا رسول اهلل اطلب من ربك يغيثنا، يعني يسـأل -والعياذ باهلل  -شخص يقول 

ج بنتـي هـذا رشك أكـرب، فـذكر  ،امليت مثالا، أو يا رسول اهلل اسـأل ربـك يـزوَّ

رشك يف الباطن يعني املصنف الرشك الظاهر وهو باللسان، وذكر قسما آخر وهو 

 "ويتوكال علايهم  "وهو رشك أكرب، وهو الذي ذكره املصنف بقولـه  ،بالقلب

  .، فمن رصفه لغري اهلل كفرفالتوكل عبادة قلبية ال يرص  إال هلل 

مثال ذلك: لو أن شخصاا مرض وقيل له: تعالج، فقال: ال، أنا متوكل عىل 

يظهر ذلك، فبمجرد اعتقاد ذلـك يف احلسني يشفيني، هذا هو رشك أكرب، وإن مل 

  .فهو رشك أكرب ،حتى ولو مل ُيظهر ذلك بلسانه ؛قلبه
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لو شخص قال آلخر: ال تذهب تدعو صاحب القرب،  ومثلها اخلو ؛ مثالا 

أو مـوت أوالدي ونحـو ذلـك،  ،فيقول: لو ما دعوتـه أخـا  ي ـين بمـرض

اخلـو  يف مثـل  وقوله: أخا  أن ي ين هذا عمل قلبي، وهذا رشك أكرب؛ ألن

وكذلك الرهبة والرغبـة، وكـذلك الرجـاء ،  هذه احلالة ال يرص  إال هلل 

هذه من أنواع الرشك األكرب وهي قلبية، مثل لو قال شخص: اطلب الرزق قال: 

 -ال، أنا أرجو من احلسني أن يرزقني، ويقول: أنا رجوت بقلبي أن يرزقني، هذا 

  .رشك أكرب قلبي -والعياذ باهلل 

مجع بني األمرين؛ رشك ظاهر ورشك قلب، بمعنـى أن  لك املصنف لذ

، ولو رص  شـيئاا مـن أعـمل القلـوب أو أعمل القلوب جيب رصفها هلل 

ر عـىل اللسـان ـرك ال يقتصـبمعنى أن الش ،اجلوارح الظاهرة لغري اهلل فهو رشك

مـن فقط، أو عىل اجلوارح، بل حتى الرشك يقـع يف القلـب، وهـذا جيهلـه كثـري 

  .الناس

وإنم  "الثاين: من جعل بينه وبني اهلل وسائط... ": لذلك قال املصنف 

دعا غري اهلل ونيس ربه، فلو قال شخص يا رسول اهلل ارزقني؛ نقول : هذا يعـود 

للناقض األول، ولو قال شخص يا رسول اهلل اطلب من ربك يرزقنـي، والنبـي 

  .نواقض اإلسالمميت؛ نقول: هذا يعود للناقض الثاين من  ملسو هيلع هللا ىلص

ج بنتي فجعل بينه  ،ومثله لو قال شخص مثالا: يا بدوي اسأل ربك أن يزوِّ

ج بنتي، فلـو قـال  وبني اهلل وسائط؛ ألن املطلوب أن الشخص يقول: يا رب زوِّ
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مليت: يا بدوي اسأل ربك، وهنا واسطة، فجعل بينه وبني اهلل أحـد املخلـوقني، 

ـــا  ـــال:  وزكري ڀٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀژ ق

ژ  ...ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ
(1)

، فالواجــب التوجــه إىل اهلل،  

ــراهيم  ژېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ژ قــال:  وإب
(2)

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ وقــال:  

ژڤ
(3)

وما جعل واسطة بينه وبني اهلل يف الدعاء، ومن جعل واسطة بينه وبني  

 فهو رشك أكرب لذلك.  ؛اهلل يف الدعاء

ثـم فصـل  ،، هنا ذكر ثالثـة أنـواع"من جعل بينه وبني اهلل وسائط"قال: 

وهو يعود للنوع األول، ويعود أيضاا للنوع الثـاين إن كـان فيـه قلبـاا؛  ،بنوع منها

وهو الدعاء والتوكل وسؤال الشفاعة، فمثل بثالثة أمثلة؛ الدعاء والتوكل هـذه 

  .عامة، وسؤال الشفاعة تعود للدعاء

ل الشفاعة ؟ فإذا قيل:   ملاذا فصَّ

نقول: لكثرة من يطلبها؛ يقول: يا رسول اهلل اشفع يل، أو يا رسول اهلل كن 

الشـفاعة، أو مـن األمـوات،  ملسو هيلع هللا ىلصشفيعاا يل، فهذا يكفر يف سؤال وطلـب النبـي 

ل لكثرهتا   .لذلك فصَّ

فإذا قيل: ملاذا املصنف ذكر عبادة الدعاء، يعنـي مثـل هنـا فقـال املصـنف 

                                                 

 .39-38سورة آل عمران: ( 1)

 .126سورة البقرة: ( 2)

 .35سورة إبراهيم: ( 3)
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 يدعو، ومل يقل يذبح هلم وينذر هلم ؟ 

: ألن أكثر رشك العـاملني يف الـدعاء؛ فيـذهب نقول كم قال ابن القيم 

للميت فيقول: يا فالن، ويذهب للصنم ويقول يا كذا، ويذهب للشجر ويقول: 

فعبـادة الـذبح والنـذر ليسـت  ،فأكثر رشك العـاملني يف عبـادة الـدعاء ،يا شجر

  .ركالدعاء، الدعاء أكث

، فقولـه: يـدعوهم تقـدير الكـالم؛ يدعوهم جيعلهم وساطاءلذلك قال: 

بدليل ما ذكره يف أول الناقض فقال: من جعل بينه وبني  ،جيعلهم وسطاء مع اهلل

اهلل وسائط يدعوهم، بأن يكونوا واسطة بينه وبني اهلل، مثل: يا رسول اهلل اطلب 

 وهو الرسـول عليـه الصـالة ربك أن يرزقني ماالا، فيجعل واسطة بينه وبني اهلل

  .والسالم، وهذا رشك، يدعوهم ويتوكل عليهم عبادة قلبية

ر، ـمثل أن يقول: يا رسول اهلل اشـفع يل يف املحشـ ،ويسأ م ال فاعةقال: 

  .رين معك يف اجلنةـوهذا رشك أكرب أو يقول: يا بدوي احش

سـأل ربـك ا -وهو ميت  -نقول: هذا رشك أكرب، ولو قال: يا رسول اهلل 

وهذا رشك أكرب، جعله واسطة، والذي جيوز أن تقول:  ،بأن يشفع يل يوم القيامة

روعة، أمـا أن ـيا رب اجعل النبي يشفع يل، فأنت طلبت من اهلل وهذه دعوة مش

  .هذا رشك أكرب يعود للناقض األول :فنقول ،تقول: يا رسول اهلل اشفع يل

يل نقول هذا رشك أكرب، وهـو  ولو قلت: يا رسول اهلل اسأل ربك أن تشفع

  .الناقض الثاين
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هـذا جـائز  :نقـول ،رـولو قلت: يا اهلل أسألك أن نبيك يشفع يل يف املحش

  .ألنك طلبت من اهلل وحده سبحانه

إن كان مـن أهـل اجلنـة،  ،يا اهلل احرشين مع والدي يف اجلنة :مثل أن تقول

يا اهلل اجعل النبـي  :يا اهلل احرشين مع الصحابة يف اجلنة، وتقول :ومثل أن تقول

 يشفع يل نقول جيوز. 

لكثرة من خيالف  ؛؛ هنا ساق اإلمجاع يف الناقض الثاين"كفر إمجاعًا  "

ويقول: إن هذا النوع من الرشك ليس برشك، لذلك قال املصنف كفر إمجاعاا، 

  .رشك أكربفعىل مجيع أقوال األئمة األربعة بأن هذا 

ويذكر العلمء هذا الناقض يف باب أحكام املرتد؛ فلو فتحت كتب 

األحنا  باب املرتد يقولون: هذا رشك أكرب، وعند املالكية والشافعية واحلنابلة 

أو باب أحكام الردة، ومل يقل يف الناقض  ،كذلك يذكرون يف باب أحكام املرتد

ول يظهر للمتأمل بأنه رشك أكرب، ألن من فعل الناقض األ ؛األول كفر إمجاعاا 

 فال حيتاج إىل اإلقناع. 

من باب أوىل إذا  ،فإذا جعل بينه وبني اهلل واسطة رشك أكرب باإلمجاع

  .دعوت ذلك من دون اهلل الناقض األول بأنه من باب أوىل رشك أكرب

هذا طلبه شيئاا من غري  ،يعني لو قال شخص مثالا: يا قمر أخرجي الشمس

هذا رشك أكرب، فإذا  ،اهلل فيم ال يقدر عليه إال اهلل، أو يا شمس أوقفي الزالزل

  .وال ينازع فيه ،قال مبارشة لغري اهلل فهو رشك أكرب
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ولو يذكر املصنف يف الناقض األول الكفر باإلمجاع؛ ألنه إذا كان الثاين 

الناقض األول كفر باإلمجاع، وهذا  وهو واسطة كفر باإلمجاع من باب أوىل أن

يكثر وقوعه، وأكثر منه يف هذا الزمن هو الناقض  -يعني الثاين  -الناقض 

 األول، والعياذ باهلل. 
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 :األسئلة
 

 : ما وجه تسميتها بالنواقض ؟ باذا ال تسمى أنواع الردة كام عليه العلامء ؟. 1س

حتى يف الفقه، بـاب  -ليس يف مسائل العقيدة فقط  -مجيع العلمء يذكرون 

نواقض الوضوء فيذكرون ما هو أقل من الرشك، فإذا كان العلـمء يقولـون 

باب نواقض الوضوء، باب نواقض الغسل، فيصح أن يقال: باب نـواقض 

اإلسالم يعني مبطل لإلسالم، مبطل للوضـوء، مبطـل للغسـل، وهكـذا، 

ارة أو تسمية علمية صحيحة ولغوية معنـى نـاقض: يعنـي مبطـل، فهي عب

ژ ...ڻ  ۀ  ۀ     ہ   ہ ژ واهلل تعاىل يقول: 
(1)

يعني امرأة تغزل   

ثم ملا انتهت أفسدته مبارشة، كذلك الـذي يعمـل عمـالا صـاحلاا ال يبطلـه 

بالسيئات أو باملّن ونحو ذلـك مـن املـبطالت، يعنـي فهـو تسـمية قرآنيـة 

 وتسمية رشعية صحيحة. 

 : ما حكم من يقول: والنبي، وحياة كذا وكذا ؟. 2س

حياة كذا وكذا إن كان حيـاة اهلل والنبي ال جيوز، رشك من أنواع ألفاظ الرشك، و

ژ ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہژ جيوز؛ ألن من صفات اهلل احلياة، يقول تعاىل: 
(2)

وإذا  

كان حلف بغري حياة اهلل ال جيوز، يعني ال جيوز احللـف بحيـاة أحـد سـوى اهلل 

                                                 

 .92سورة النحل: ( 1)

 .255سورة البقرة: ( 2)
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 سبحانه وتعاىل. 

إذا قال شخص: اهلل إين أسألك بم سألك به عبادك الصاحلون؛ هـذا جـائز 

ألنه قال: اللهم وتوّجه هلل، ومل يقل: يا رسول اهلل، أو يـا فـالن، وإنـم قـال 

 أدعوك بم دعاك به فالن. 

: ما حكم قول: بجاه النبي أو بحق النبي أو بحق الكعبة أو بجاه ال إله إال 3س

 النبوي ؟. اهلل أو بجاه ابسجد 

 ال جيوز؛ ألهنا ألفاظ بدعية ما ورد ال يف الكتاب وال يف السنة مثل هذه األدعية. 

 : ما حكم قول: يا شفيعنا يوم القيامة ؟. 4س

دعوته من ألفاظ الرشك، لكن لو قال شخص: وهو شـفيعنا يـوم القيامـة؛ 

هـو نقول لفظه جممله، لو قال: هو شفيع املـؤمنني يـوم القيامـة ال بـأس، و

 شفيعنا يوم القيامة جلميع اخلالئق. 

 : هل يعذر اجلاهل بجهله يف هذا الناقض ؟. 5س

كثري من أهل العلم يرون أنه ال يعذر باجلهل من وقع يف النـاقض؛ ألنـه جيـب 

ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ژ عليه أن يتعلم، اهلل تعاىل ملا ذكر اجلهال ما فعلوه يف قولـه:  

ژڌ  ڎ   ڎ  ڈ  
(1)

ـــاىل:    ـــال اهلل تع ژ  ژ  ڑ  ڑ  ژ ق

ژک   
(2)

ەئ        ەئ       وئ  وئ         ژ اعتـذروا باجلهـل وقـالوا:  ،وملا دخل أهل النار النار 

                                                 

 .67سورة األحزاب: ( 1)

 .68سورة األحزاب: ( 2)
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ژۇئ    ۇئ  ۆئ             ۆئ  ۈئ   ۈئ        
(1)

ژ...ېئ  ېئ  ىئ  ژ اهلل تعـاىل قـال:   
(2)

فـال  

ژ ٿ  ٿ ٿ  ٿ ژ خيرجون من النار، واهلل تعاىل يقول عن القـرآن: 
(3)

فمـن  

سمع بالقرآن فقد ُأنذر وبلغته احلجة، فيجب عليه أن خيلص نفسه من الرشـك 

 ومعرفة التوحيد كمن يسعى لطلب رزقه، وقد يسافر من أجل الرزق. 

 ؟. قرآن الكريم وابالئكة صفًا صفاً : هل من الرشك أن يقول الرجل: بجاه ال6س

القرآن كالم اهلل، لو قال شخص أتوسل إليك يا اهلل بكالمك نقول ال بأس، 

ولو قال شخص بجاه القرآن يقصد به ما بني الدفتني نقـول ال جيـوز، ولـو 

قال شخص بجاه املالئكة صفاا صفاا نقول من األمور البدعية ال جيوز، ولو 

قال نتوسل إليـك بكالمـك ال بـأس، مثـل أعـوذ برضـاك مـن سـخطك 

 عفوك من عقوبتك، وكذلك قوله برمحتك أستغيث. وب

 : ما حكم قول: إين أسألك بامء زمزم ألن فيه ال فاء ؟. 7س

 ال، قل اللهم ارزقني كذا وكذا، ادُع اهلل مبارشة يكفي. 

 : ما مصري من ال يعلم باإلسالم ومات عىل الكفر ؟. 8س

 ا غريهم التوحيد. هذا أمره إىل اهلل، لكن الواجب عىل طلبة العلم أن يعلمو

 

                                                 

 .10سورة امللك: ( 1)

 .11سورة امللك: ( 2)

 .19سورة األنعام: ( 3)
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 23 الثالثالدرس 

 

 الدَّْرُس الثَّالث 
 

 . "الثالث: من مل يكفر ابرشكني، أو شّك يف كفرهم كفر  "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . "ابرشكني... الثالث: من مل يكفر  "قال املصنف 

هذا الناقض الذي ذكر الشيخ حممد بن عبد الوهاب أن هذا النـاقض مـن 

  .النواقض التي يكثر وقوعها عند الناس

وأصـبح هـذا  ،نسخت مجيـع األديـان بعثة النبي  "من مل يكفر"قوله: 

ژڈ   ژژ قـال سـبحانه:  ،الدين مهيمناا عىل مجيع األديـان
(1)

يعنـي هـذا   

كـل  مهيمن عىل مجيع األديان والكتب السابقة، وببعثـة النبـي الدين والقرآن 

ژ ڃ  ڃ  چ   چ  چژ دين غري دين اإلسالم فهو باطل، قال سبحانه: 
(2)

  

ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ژ وقال: 
(3)

ويف   

راين ـوالذي نفيس بيده ال يسمع يب هيودي وال نص»: صحيح مسلم قال النبي 

وببطالن  وببعثة النبي  «يؤمن بالذي جئت به إال كان من أصحاب النارثم ال 

فإن دينه باطل، ويعترب من  مجيع األديان السابقة أصبح من مل يعتنق دين النبي 

                                                 

 .48سورة املائدة: ( 1)

 .19سورة آل عمران: ( 2)

 .85سورة آل عمران: ( 3)
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املرشكني، ومذهب أهـل السـنة واجلمعـة التكفـري باألفعـال واألوصـا ، أمـا 

  .باألعيان فيكون عند التقرير

أنـت كـافر ال تصـيل؛ وإنـم  :ال يقول لـه ،ال يصيل لو أن رأى رجالا  :مثالا 

يقول له مثالا: من ترك الصالة فهو كافر، وكذلك من استهزأ بالدين تقول: مـن 

استهزأ بالدين كفر، أما تكفره بذاته فهذا عند التقرير؛ فالقايض مـثالا يقـول لـه: 

مل  أنت فعلت كذا وكذا، هل هذا بطواعيتك ؟ ومن فعل ذلـك فهـو كـافر، فـإن

يرتدع عن ذلك الفعل حيكم القايض بكفره ثم بقتله، فيكـون التكفـري باألفعـال 

  .واألوصا  أما باألعيان يكون بالتقرير، حتى يبينه اإلمام أو نائبه وهو القايض

يف هـذا  واألديان السابقة ال ختلـو مـن قسـمني اللـذين ذكـرهم الشـيخ 

راين فهـو ـبالفعل فتقول: كل نصالناقض بتفنيدهم: إما أن يكون تكفريهم بجهلهم 

ركني ـكافر، وكل هيودي فهو كافر، وكل بوذي فهو كافر يف اجلملة من مل يكفر املشـ

الثاين: احلكم عىل الدين بالصحة أو البطالن؛ فيجب اعتقاد أن كل ديـن غـري ديـن 

ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ژ اإلسالم فهو باطل، قال تعـاىل: 
(1)

ڃ  ژ ،  

ژ چڃ  چ   چ  
(2)

 . 

ذكر لكم األمرين؛ تكفري األشـخا  الـذين مل يعتنقـوا  لذلك الشيخ 

 . وإبطال واعتقاد بطالن من مل يبتغ دين النبي ،  دين النبي 

                                                 

 .85سورة آل عمران: ( 1)

 .19عمران: سورة آل ( 2)
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ركني أو شـك يف كفـرهم هـذا يف ـلذلك قـال الثالـث: مـن مل يكفـر املشـ

 أشخا  مجلة. 

هذا احلكم عىل الدين، ولو أن  "أو صحح مذهبهم"قال املصنف: 

  .شخصاا اعتقد واحدة وأنكر األخرى فإنه يكفر

  .نقول: هذا كفر .فلو قال: املرشكني كفار لكن دينهم صحيح

ولو أن شخصاا قال: إن دين املرشكني باطل لكنهم مسلمون يكفر، فال بد 

ألشخا  من اإلتيان باالثنني؛ احلكم عىل الفعل باألوصا  بالنسبة فيم خيص ا

مجلة، واحلكم عىل الدين؛ فمثالا شخص يقول: دين البوذية باطل، ومن اعتقد 

  .دين البوذية فهو كافر، فال بد من اإلتيان باألمرين

لذلك قال: من مل يكفر املرشكني  يعني من مل يقل إن املرشكني كفار فإن 

 ىل: ذلك ناقض من نواقض اإلسالم، ملاذا ؟ ألنه قد نقض القرآن، قال تعا

ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ژ 
(1)

ڃ  ڃ  چ   چ  ژ وقال تعاىل:  

ژ چ
(2)

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ژ فمن مل يكفرهم نقض القرآن، وكقوله سبحانه:  

ژ ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ
(3)

 . 

من مل يكفر ": ويف القرآن كثري يف تكفري من مل يبتغ هذا الدين، قال 

                                                 

 .85سورة آل عمران: ( 1)

 .19سورة آل عمران: ( 2)

 .65-64سورة األحزاب: ( 3)
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أي: مجلة؛ كأن يقول اليهود كفار والنصارى كفار والبوذيون كفار  "ابرشكني

 واملجوس كفار. 

من مل يكفر املرشكني  :الشك يعني يف األصل "يف كفرهم أو شك  "قال: 

 هذا أمر واحد متعلق باألشخا ، وإنم أشار املصنف  ،أو شك يف كفرهم

يعني من مل يكفر املرشكني  ،من باب تأكيد األمر األول أو شك يف كفرهمبقوله: 

من كان  :مثل أن تقول ،يعني كفرهم بال تردد من تكفري؟ األفعال واألوصا 

جموسياا فهو كافر، من كان بوذياا فهو كافر، أما قول فالن كافر ال من يفعله ؟ 

اإلمام و نائبه بعد أن يستتيبه ويقرره، قال: أو شك يف كفرهم، يعني من مل يعتنق 

 مي فهو كافر بال شك أوال. الدين اإلسال

يعني دينهم أو معتقدهم؛ مثل أن يقول  "أو صحح مذهبهم"قال املصنف: 

دين النصارى صحيح، أو هم عىل حق ونحن عىل حق، أو من اتبع دين النرصانية 

فهو صحيح يدخل اجلنة ومن اتبع دين حممد فهو حق ويدخل اجلنة، هذا كفر 

ژ  ...ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئې  ژ والعياذ باهلل، قال سبحانه: 
(1)

  

ژ   ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ وقال تعاىل: 
(2)

پ  پ  ڀ  ڀ  ژ وقال:  

ژ     ...
(3)

فهو مرشك، لذلك قال: أو صحح مذهبهم؛  فمن مل يعتقد بملة النبي  

فال جيوز للشخص مطلقاا، بل من نواقض اإلسالم أن يقول: لكم دينكم ويل 

                                                 

 .111سورة البقرة:  (1)

 .135سورة البقرة:  (2)

 .135سورة البقرة:  (3)
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دين، هم يتبعون دينهم ويذهبون للكنائس، ونحن نتبع ديننا ونذهب للمساجد، 

ژھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ژ نقول: ال؛ اهلل تعاىل يقول: 
(1)

 

  ژ ڭ  ڭ  ۇ  ۇژ يعني اإلسالم، مجيعاا ادخلوا يف اإلسالم كافة 

ژۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ژ قال سبحانه: 
(2)

ڭ  ژ وقال سبحانه:   

ژڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   
(3)

مجيعاا، أعجمي وعريب، مجيع  

ژۅ  ۉ  ۉژ األديان، قال سبحانه: 
(4)

فجميع األديان كافة  

باطلة سوى دين اإلسالم، فال يقول شخص: النصارى عىل حق ونحن عىل 

، ال؛ هذا من نواقض حق، هم يتبعون نبيهم عيسى ونحن نتبع نبينا حممد 

لذلك قال: أو  اإلسالم، وإنم نقول مجيع األديان منسوخة بدين النبي حممد 

صحح مذهبهم كفر، وهذا باإلمجاع، وهو الذي جاء به الكتاب والسنة، فتبني يا 

سبق أن من نواقض اإلسالم تصحيح دين املرشكني، ولو مل يكفر أشخاصهم؛ 

يب  ژ فهو باطل، قال تعاىل:  دين النبي حممد فالواجب اعتقاد أن من مل يتبع 

ژ     ...جت  حت  خت  مت  ىت   يت  جث  مث  
(5)

 . 

 
 

                                                 

 .208سورة البقرة:  (1)

 .28سورة سبأ:  (2)

 .1سورة الفرقان:  (3)

 .36سورة التوبة:  (4)

 .256سورة البقرة:  (5)
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 :األسئلة
 

 : ما حكم من يدعو إىل وحدة األديان ؟. 1س

مثل مـا أخربنـاكم؛ الشـخص يتخـذ هـذه القاعـدة، وهـي: عـدم تكفـري 

األشخا ، يسلم له دينه وعقله، وليس مأموراا بذلك، وإنم يكفـر مجلـة، 

 أما األعيان فهذا أمره إىل القايض. 

: يقول من يقول: النرصانية اآلن برشائعها صحيحة لكن يعتقد أن دينهم ال 2س

 ؟.  يقبل وهو باطل منذ بعثة النبي 

ابن القيم يقول: تسعة أعشار ما يف دين النصـارى حمـر ، وحقـه منسـو  

وهو منسو ، لذلك جيوز أن  -إن وجد  -يعني ما فيه إال واحد من العرش 

يتوسد الشخص يعني ينام عىل كتاب التوراة واإلنجيل؛ ألنه ليس اآلن من 

حم مـة  الكتب املقدسة وإنم هي حمرفة، وجيوز أن جيلس عليها، وهي غـري

 وإنم هي تعامل ككتب التاريخ مع احلذر من قراءهتا. 

: نقول: هل من شك يف كفر من توسل بغري اهلل كمن يتوسل بالنبي وغريه 3س

 يكفر بذلك ؟. 

نقول: نعم؛ من طا  عىل القرب كافر، ومن دعا غري اهلل كافر، وهكذا لكـن 

علـك هـذا فعـل بذاته يقرره القايض؛ فنقول له: أنـت دعـوت غـري اهلل وف

 املرشكني، وهكذا. 

 : ما صحة حديث: إذا مررت بقرب كافر برشه بالنار ؟. 4س

هذا حديث ضعيف مثل ما أخربناكم، باألشخا  ما نكفر إال من جاءت 
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النصو  بتكفريه مثل أيب هلب، فرعون، أبو جهـل، مـثالا جـاءت بـه السـنة 

ءت به النصـو  أنـه وهكذا باألعيان، كذلك ال نشهد باجلنة ألحد إال ما جا

ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ژ من أهل اجلنة؛ الرسل كـم قـال تعـاىل: 
(1)

 

 ومن السنة العرشة املبرشين باجلنة. 

 : يقول: هل يف قراءة الكتب الساموية رضر ؟. 5س

فتـ ك، وال جيـوز للشـخص أن  هي حمرفة اآلن، وفيها طعـن يف النبـي 

يقرأها حتى ولو مل حتر  ال جيوز أن تقرأ حتى ولـو مل حتـر ، والـدليل يف 

ومعـه مـن التـوراة  عمر بن اخلطاب  مسند اإلمام أمحد ملا رأى النبي 

 .«يا ابن اخلطاب لو كان موسى حياا ما وسعه إال اتباعي»فقال له: 
 ودين النصارى ؟.   ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ : يقول كيف أفرق بني قوله تعاىل: 6س

ڤ  ڤ  ژ يف هنايتها   ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ اآلية 

ژڦ  ڦ  
(2)

إن مل تتبعوين فأنتم عىل الدين الباطل ومتوعدين بالنار ويل  

ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ژ دين: أي دين احلق كم قال سبحانه: 

ژڇ  
(3)

 . 

 
 

                                                 

 .69سورة النساء:  (1)

 .3-1سورة الكافرون:  (2)

 .24سورة سبأ:  (3)
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 الدَّْرُس الرَّابع 
 

أكمل من هديه، أو أن حكم  الرابع: من اعتقد أن غري هدي النبي  "

فهو  –كالذين يفضلون حكم الطواغيت عىل حكمه  –غريه أحسن من حكمه 

 . "كافر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

...، هذا هو الناقض الرابع من نواقض الرابع: من اعتقد أن غري هدي

اإلسالم التي ذكرها الشيخ حممد بن عبد الوهاب، وهذا الناقض يدور عىل 

ل يف هذا الناقض  اعتقاد أن غري رشع النبي  أفضل من رشعه، واملصنف فصَّ

 وجعله أمرين اثنني: 

 . : هدي النبي األمر األول

 احلكم والقضاء.  :األمر الثاين

واألمر الثاين يدخل يف األول؛ لكن ألمهيته، ولشديد خطر من اعتقد 

ذلك، وألن عدم العمل به يسبب الظلم والفوىض يف املجتمعات، أفرده املصنف 

بقوله: أن حكم غريه أحسن من حكمه، قال: الرابع من اعتقد...، هنا قال:  

مثل الصالة والزكاة،  اهلل  من اعتقد يعني: أن من عمل باهلدي أو برشع

لكن يعتقد أن صالة غري املسلمني أفضل من صالتنا أو أكمل هذا من نواقض 
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اإلسالم التي قال املصنف عنها: فهو كافر، يعني: أن جمرد االعتقاد ولو أن 

أو يوافق رشيعة اإلسالم فبمجرد االعتقاد، سواء  العمل يوافق رشع النبي 

د الفاسد أو أن العمل وافق احلق، فبمجرد االعتقاد العمل وافق هذا االعتقا

  .من هذا الدين، فيدلك عىل خطر ذلك األمر -والعياذ باهلل  -خيرج الشخص 

مثل شخص يعتقد أن ترشيع النصارى يف تسهيل أمر املرأة مثالا ونحو ذلك 

أفضل من حكم الرشيعة، وهو يأمر نساءه باحلجاب وعدم اخلروج نقول هذا 

كفر، حتى ولو كان يعمل، من اعتقده فبمجرد االعتقاد هذا من نواقض اإلسالم، 

يه، اهلل تعاىل يقول: أكمل من هد وهلذا قال: من اعتقد أن غري هدي النبي حممد 

ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ژ 
(1)

وال  وهنا قال: هدي النبي   

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ژ شك يدخل فيه ما جاء يف الكتاب، قال سبحانه: 

ژٿ   ٿ  
(2)

الذي  فهدي النبي  ژ...چ  چ  چ  ڇ  ژ وقال سبحانه:   

أتى به كامل ال يع يه نقص وال خلل، وال فيه غلو؛ بل هو العدل احلق، املحكم 

ژڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ژ التام وقال سبحانه: 
(3)

يعني: هو الكامل واحلق، وقال   

ژ ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺژ سبحانه: 
(4)

ژ ې   ىژ وقال سبحانه:   
(5)

فمن   

                                                 

 .3سورة املائدة:  (1)

 .4-3سورة النجم:  (2)

 .43سورة آل عمران:  (3)

 .120سورة البقرة:  (4)

 .11سورة اجلاثية:  (5)
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  .هو اهلدى أو أفضل من هديه فقد كفر اعتقد أن غري هدي النبي 

خري احلديث كالم اهلل، وخري »يقول:  ويف احلديث الصحيح: كان النبي 

فهو رش،  مفهوم احلديث: وكل هدي غري هدي النبي  « اهلدي هدي حممد 

فال أفضل وال أخري وال أكمل وال أحسن وال أجلَّ وال أعظم وال أيرس من هدي 

ژ... ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ يف مجيع الترشيعات، قال سبحانه:  النبي 
(1)

  

ژ ٺ  ٿ  ٿژ وقال: 
(2)

فبطاعته اهلداية والرشاد، لذا قال: من اعتقد أن   

غري هدي النبي، يعني: ترشيعه سواء يف سبيل اإلمجال كاملعتقدات، أو يف تفصيل 

مسألة دون مسألة، كأن يقول الربا يف رشيعة النصارى واليهود أفضل يف التعامل 

 هدي مع اآلخرين،  وهذا باطل ال شك، ومن اعتقد ذلك يكفر، ومن قال أن غري

 أكمل من هديه أو أفضل منه أو أحسن فهو كافر.  النبي 

 . أو أن حكم غريه أحسن من حكمهقال: 

 هذا الشق الثاين من الناقض األول يف اهلدي يف الرشع مجيعاا، وجه التفريق ألمرين: 

 : ألمهيته. األمر األول

ع، والشـق الثـاين : ألن اهلدي يتعلق فيها بني العبد وبني ربه من ترشياألمر الثاين

يتعلق فيم بني املخلوقني يف الفصل بني القضاء واخلصومات التـي 

 بينهم لذلك قال: أو أن حكم غريه أحسن من حكمه. 

                                                 

 .54سورة النور:  (1)

 .54سورة النور:  (2)
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 ، وقال إتباعاا ملا جاء به القرآن، قال سبحانه: أحسنوهنا قال املصنف: 

ژمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ژ 
(1)

أحسن  فمن اعتقد أن حكم غري النبي  

من حكمه؛ فمثالا يف الرسقة، من اعتقد بأن قطع السارق ليس بالسديد، وأن 

احلكم عليه بالغرامة والسجن أو اجللد هو أحسن يكفر، حتى ولو عمل بقطع 

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ژ يد السارق، فبمجرد االعتقاد يكفر؛ ألن اهلل تعاىل يقول: 

ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    
(2)

ې  ې  ې      ى  ژ التحكيم، وزاد لذلك  

ال يناقشون  ژەئ  وئ  ژ حكم تام، بل قال  ژى  ائ  ائ   ەئ  

فيه، فليس يف أنفسهم حرج وضيق من ذلك احلكم، وقلوهبم منرشحة إىل ذلك 

احلكم، فمن اعتقد أن فيه ضيم أو حرج أو مشقة يف ذلك احلكم يكفر الشخص، 

د أن عقوبة ، وكذلك من اعتقأو أن حكم غريه أحسن من حكمهلذلك قال: 

القاتل ليست هي القتل مثالا كالسجن والغرامة ونحو ذلك، هذا كفر، قال 

ژۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ژ سبحانه 
(3)

ې   ژ وقال تعاىل:  

ژى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  
(4)

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ وقال تعاىل:  

ژڃ   چ  چ  چ  چ  
(5)

 . 

                                                 

 .50سورة املائدة:  (1)

 .65سورة النساء:  (2)

 .44سورة املائدة:  (3)

 .45سورة املائدة:  (4)

 .47سورة املائدة:  (5)
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بمثال للشق الثاين من الذين يعتقدون أن حكم غريه أحسن  ثم مثَّل 

 . كالذين يفضلون حكم الطواغيت عىل حكمهمن حكمه، قال: 

الطواغيت: هم الذين حيكمون بغري ما أنزل اهلل؛ كالذين يفضلون حكم ما 

  .أنزل اهلل عىل حكمه

فمثالا يقولون: إن الزنا ال نجعل فيه عقوبة الرجم بالنسبة للمحصن 

اجللد والتغريب للبكر احلر، فلو قال إذا فعل رجل بامرأة برضاها ليس عليه و

من نواقض اإلسالم،  -والعياذ باهلل  -عقوبة، وهذه حرية شخصية نقول هذا 

بل نعتقد أن احلكم السديد العدل هو إقامة احلد التي ذكرها اهلل تعاىل يف كتابه، 

  .وما جاءت به السنة

، يفضلون يعني: يزعمون يفضلون حكم الطواغيتكالذين كذلك قال: 

لون باالعتقاد، ولو كان  أن حكم غري اهلل أفضل من حكم غريه، وهنا قال: يفضِّ

لو أن القايض حيكم بقطع يد السارق  -والعياذ باهلل  -حيكم برشع اهلل؛ فمثالا 

 فر. لكن يعتقد يف قرارة نفسه أن حكم غري الرشع أرحم وأيرس عىل اجلاين، هذا ك
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 :األسئلة
 

ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ژ : ما هو الواجب اجتاه اجلميع: 1س

 ؟.   ژەئ  وئ  

هذا هو الواجب، لذلك قال: فقد كفر، أي: فقد يا تقدم من الشقني 

 السابقني، والشقان السابقان يعودان إىل تفضيل رشع غري اهلل عىل رشعه. 

: أحيانًا يأيت لل خص وساوس يقول يف نفسه يف بعض العبادات م قة وهو 2س

 مكره يف قلبه يتكلم هل يدخل هذا الناقض ؟.     

التثاقل عن أداء الصالة مع اعتقاد كمل رشعيتها ونحو ذلك ال يدخل يف 

 . ژى  ائ  ائ     ەئ    ەئ  وئ  ژ هذا الناقض، وإنم يدخل يف وعيد 
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 الدَّْرُس اخَلامس 
 

 . "ولو عمل به، كفر  اخلامس: من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول  "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . "اخلامس: من أبغض شيئًا مما جاء به...  " قال 

، هذا هو الناقض اخلامس من نواقض اإلسالم التي ذكرها الشيخ 

بم رشعه من أحكام وقضاء، قال  الواجب عىل املسلم الفرح بترشيع اهلل 

ژک  گ    گ  گ   گ  ڳ  ژ سبحانه: 
(1)

الواجب عىل املسلم الرضا  

ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ژ والتسليم واملحبة والفرح بم رشعه اهلل، قال سبحانه: 

ژ ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ۋ  ۋ
(2)

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ژ وقال سبحانه:   

ژ ں
(3)

ې  ې         ې  ى  ى    ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     ژ وقال سبحانه:   

ژ وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ
(4)

فالواجب عىل املسلم هو الرضا والتسليم والفرح   

  .والعمل بم أمر به رشعاا  ،واإلتباع والتمسك

أن اهلل أثنى عليه بعلو اخلُلق ليس مع البرش  ومن أخص أوصا  النبي 

                                                 

 .58سورة يونس:  (1)

 .7سورة آل عمران:  (2)

 .285سورة البقرة:  (3)

 .51سورة النور:  (4)
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بالعمل، قال  فقط؛ إنم أهم من ذلك علو ُخلقه يف تنفيذ أوامر اهلل 

ژڱ  ڱ     ڱ  ں  ژ سبحانه: 
(1)

يعني: كم قال شيخ اإلسالم، يعني: يقوم إىل  

يفرح هبا،  العبادة وهو منرشح الصدر فرح هبا فإذا نودي للصالة كان النبي 

ا نودي إىل أي عبادة يفرح هبا ألن اهلل أمره هبا، وهكذا لو أن عندك خادم لو وإذ

 أمرته بأمر يفرح ويستبرش، واآلخر يفعل ولكن يتأفف من أمرك، أهيم أقرب ؟ 

يفرح بأوامر اهلل،  ال شك الذي يفرح بأوامرك لذلك كان 

عىل إبراهيم ألنه عمل بجميع ما أمر اهلل سبحانه به، قال سبحانه:  وأثنى اهلل 

ژېئ  ىئ  ىئ  ژ 
(2)

يعني: وىف ما أمر به من األوامر، وهلذا من ناقض هذا  

األمر وهو بغض وكره ما أمرت به الرشيعة فإنه والعياذ باهلل يكفر؛ سواءا عمل 

ل كفر، وفرق بني بذلك العمل أو مل يعمله؛ فلو َصاَحب العمل بحفظ ذلك العم

 البغض وبني التكاسل يف أدائه؛ التكاسل أو التثاقل ال خيرج من امللة. 

  .فمثالا لو أن شخصاا أمر بإخراج الزكاة فأخرجها بتثاقل

ال خيرج هذا من امللة لكن لو أن شخصاا ملا أمر بإخراج الزكاة  :نقول

ذّم  ، واهلل فأخرجها وهو مبغض لتلك الشعرية، يود أن مل تكن، هذا يكفر

ژڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ      ژ املنافقني بالتكاسل: 
(3)

وئ  ژ وقال تعاىل:  

                                                 

 .4سورة القلم:  (1)

 .37سورة النجم:  (2)

 .142سورة النساء:  (3)
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ژۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ           
(1)

فتكاسلهم مل يكن خمرج هلم من امللة، لكن هذا من  

  :صفاهتم، فالتكاسل أدى هبم إىل عدم الفعل إذا مل يكونوا عند البرش، ثم قال

ژوئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ           ژ 
(2)

أي: يبغض تلك الشعرية فهذا كفر، وكذلك   

لو أن شخصاا يصيل لكن يبغض تلك الشعرية يود لو أن مل تكن رشعت، هذا 

كفر، وكذلك املرأة لو كانت تبغض احلجاب وتتمنى عدم ترشيعه، نقول هذا 

ت، هذا من كفر، سواء حتجبت أو مل تتحجب، فبغض أي شعرية كانت مهم كان

نواقض اإلسالم، واإلسالم معناه: االستسالم، أن يستسلم الشخص ألوامر 

  .منقاد مطيع له اهلل، ما أمرت به تنفذه، مستسلم هلل 

ژۆ  ۈ  ژ لذلك يف وصف إبراهيم قال عنه: 
(3)

أي: سائر عىل  

الطريق ومستسلم ومذعن وخاضع لكل ما أمر به؛ فال يبغض شيئاا يا أمره اهلل 

  وهنا من أبغض شيئاً : اخلامس: به، ورشعه له، هلذا قال املصنف ،

شيئاا نكرة، سواء كان قليالا أو كثرياا، أو يف بغض أمر يسري؛ كبغض سواك مثالا، 

  .أو يف أمر عظيم كأركان اإلسالم من صالة وزكاة ونحوها

يف  يعني: أو ما ذكره اهلل   من أبغض شيئًا مما جاء به النبيقال: 

ڄ  ژ القرآن   ألن يا جاء به النبي  كتابه، واقترص عىل يا جاء به الرسول 

                                                 

 .54سورة التوبة:  (1)

 .54سورة التوبة:  (2)

 .67سورة آل عمران:  (3)
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ژڄ  ڄ  
(1)

ژڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ژ واهلل تعاىل قال:  
(2)

فمن  

 أبغض شيئاا من الكتاب أو من السنة يدخل يف ذلك الوعيد العظيم. 

، يعني: ال يش ط ترك ذلك العمل الذي بغضه للكفر؛ ولو عمل بهقال: 

وهذا باإلمجاع؛  ولو عمل به كفروإنم جمرد البغض بالقلب يكفر الشخص، قال: 

ألن الواجب الفرح بترشيع اهلل تعاىل، وليح ز املسلم من وقوع هذا الناقض يف 

م إين قلبه، اإلكثار من الدعاء فيكثر الشخص من الدعاء، مثالا بقوله: الله

أسألك إيمناا كامالا ويقيناا صادقاا، يقني بم أمرك به اهلل تعاىل، وحمبة وفرح، وأيضاا 

أن ال يبحث الشخص يف احلكم التي مل تظهر له؛ وإنم يعمل وينقاد ولو مل تظهر 

 احلكمة له، وهذا من متام إكمل التسليم. 

 

 

                                                 

 .29سورة  :  (1)

 .4-3سورة النجم:  (2)
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 :األسئلة
 

 والقيام لصالة الفجر ؟: ما الفرق بني التعب والتكاسل 1س

 قد يكون شخص متعباا ويصيل، وقد يكون شخص متكاسالا وال يصيل.

: إذا وجد عبد شيئًا من التضايق واالعرتاض عىل بعض التكاليف الرشعية، 2س

 يكفر بذلك ؟. 

احلديث عن البغض والكراهة أي: يتمنى عدم ترشيع ذلك األمر هذا 

 الناقض. 

كالصالة بعد  ف فيها العلامء، ثبوهتا عن النبي : ما حكم بغض عبادة اختل3س

 العرص، وصالة التسابيح ؟. 

هذا ال يطلق عليه بغض، يعني: تفعل ما هو الثابت، فلو ثبتت فعلت، 

وهذا ال يسمى بغضاا، فمثالا شخص يقول: يا ليت األذان ما رشع، هذا 

ذلك  " بغض لتلك الشعرية؛ ألن من ما يدل عىل الكفر مثل ما قال تعاىل:

فمن كره شيئاا يا أتى به الرشع  "بأهنم كرهوا ما أنزل اهلل فأحبط أعمهلم 

 حيبط العمل وهو كفر. 

 : هل التكاسل يعترب كفر أصغر ؟. 4س

إذا كان التكاسل يؤدي لل ك فعىل حسب تلك الشعرية؛ فإذا تركها ُكْفر 

يتكاسل عن  كـََفر، وإن كان تركها غري كفر مل يكفر؛ فمثالا لو كان شخص

الصالة وال يؤدهيا إىل بعد خروج وقتها هذا كفر، ولو كان يتكاسل عن 
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 الوتر مثالا وال يصيل الوتر ال نقول كفر. 

 : لو أبغض شخص شيئًا مما أمجعت عليه األمة، هل يكفر ؟. 5س

ې  ې   ى   ى  ائ  ژ كل ما جاءت به الرشيعة وأبغضه يكفر، قال تعاىل: 

 كفر والعياذ باهلل.   ژائ   ەئ  ەئ  
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 الدَّْرُس السَّادس 
 

أو ثواب اهلل أو عقابه كفر،  السادس: من استهزأ بيشٍء من دين الرسول  "

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ژ والدليل قوله تعاىل: 

ڑ   ک  ک              ک  ک  گ  گ  گ  گ            ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

ژڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  
(1)

" . 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 . "من استهزأ...  ": قال 

حفظ هذا الدين وأمر الدين هو دين اهلل، واهلل سبحانه قوي، وبقوته 

ڭ  ڭ   ژ بقطع الرقاب من أجل أن يبقى هذا الدين لقوته، قال سبحانه: 

ژ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ
(2)

قتل  ژڭ  ژ قال سبحانه   

فمن طعن  «ولن يشاد أحد هذا الدين إال غلبه»قال:  حتى يبقى هذا، والنبي 

يب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت  ژ هذا الدين أو ملزه ُيغلب وُيذل، وقال سبحانه: 

ژ حج  مج  جحژ وقال:   ژجث  
(3)

 . 

فالدين متني وشامخ وقوي، من تعرض له هلك، ومن هالكه خروجه من 

                                                 

 .66-65سورة التوبة:  (1)

 .39سورة األنفال:  (2)

 .21سورة املجادلة:  (3)
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دين اإلسالم إن كان مسلما ثم اخللد يف نار جهنم، فمن نواقض اإلسالم الطعن 

 واللمز يف هذا الدين. 

من القولية، فنواقض اإلسالم تنقسم إىل قسمني: اعتقادية وقولية، هذا 

حتى ولو كان يعتقد أن اإلسالم يف قلبه صحيح وعزيز وعظيم، لكن يسخر به 

  .ليضحك اآلخرين ونحو ذلك هذا كفر

فقال: من استهزأ بيشء  ،ناقضاا قولياا وهو االستهزاء فذكر الشيخ هنا 

من دين الرسول، استهزأ يعني: سخر أياا كان مقصده؛ سواء كان يقصد جاهاا أو 

أو ماالا بسبَّ الدين أو يكسب رفعة وتقرباا إىل شخص أو يقصد عدم  منصباا 

حمبته لإلسالم أو يقصد إضحاك اجلالسني أو الرياء يف إظهار مقدراته ونحو 

  .ذلك، بأي نوع من أنواع االستهزاء

: ، هنا قـال املصـنف من استهزأ بيشء من دين الرسول لذلك قال: 

؛ اح ازاا مـن السـخرية باألديـان السـابقة املنسـوخة السـموية، أو دين الرسول

االستهزاء بغري الكتب السموية، فمن استهزأ بتلك مل يكفر؛ فمـثالا مـن اسـتهزأ 

بصالة النصارى املحرفة ال يكفر، وصالة اليهود ال يكفـر، أو يسـخر بقـراءهتم 

و سخر شخص من دين للتوراة واإلنجيل ال يكفر ألهنا حمرفة ومبدلة، وكذلك ل

ألنـه  البوذية أو املجوسية ال يكفر، والذي يكفر السخرية من دين النبي حممد 

ل بحفظـه:  ڳ  ڳ  ژ دين حمفوظ غري منسو  وال حمر  وال مبدل اهلل تعاىل تكفَّ

ژڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  
(1)

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ژ ،   

                                                 

 .9سورة احلجر: ( 1)
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ژ ڍ  ڌ  ڌ
(1)

أن نتمسك باإلسالم ديناا، وأن حفظه  فمن...... اهلل   

لنا، قال املصنف: االستهزاء بيشء من دين الرسول، قال: أو ثواب اهلل أو عقابـه 

وإن كان الثواب والعقاب يدخل يف السخرية يف الدين لكـن أفردهـا مـن بـاب 

فهو قدح يف ديـن الرسـول؛  التفصيل؛ يعني: كل ما يقدح يف رشيعة الرسول 

العقاب أو يف إظهـار الشـعائر أو يف اللمـز يف متسـك املسـلمني  سواء الثواب أو

  .ونحو ذلك، فهو عائد لألمر األول

، مثل: لو شخص حفظ فرجه وقال: أطلب ما عند اهلل يف أو ثواب اهللقال: 

اجلنة من احلور العني ونحو ذلك، فلو استهزأ شخص بثواب مـن حفـظ فرجـه 

  .سخرية بالدين يكفر - والعياذ باهلل -بذلك التعويض، هذا 

ولذلك لو أن شخصاا قال أنا أتصدق ابتغاء وجه اهلل تعاىل ومن ثواب ذلك 

حفظ مايل ونمئه ونحو ذلك، فلو سخر شخص بذلك فقال: من قال لك أن اهلل 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ حيفظ مالك، نقول له: احلـديث بحفـظ املـال، ونقـول لـه: 

ژں  ں  ڻ  
(2)

 فالزكاة مطهرة للمل ونمء للـمل، والصـدقة قـال تعـاىل:   

ژ ی   ی  ی  ی  جئ  حئژ 
(3)

ـــــــال:    جث  مث    ىث  يث   حج  مج  جح  ژ وق

ژمح  جخ  
(4)

هذا من ثواب اهلل، ومثل ثواب اهلل لو أن شخصاا قـال: أريـد أن   

أقتل يف سبيل اهلل ألدخل اجلنة، فيسخر شخص بذلك، أو أن املسلم يقـول: أنـا 

                                                 

 .3سورة املائدة: ( 1)

 .103سورة التوبة:  (2)

 .39سورة سبأ:  (3)

 .11سورة احلديد:  (4)
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أحافظ عىل نفيس ألدخل اجلنة، وهذا من ثواب اهلل، أو لو أن شاباا قال: أنا أريـد 

أن أنشأ يف طاعة اهلل وعبادة اهلل وأنا شاب...... ثواب اهلل أن يظلني يف ظله حتت 

وهذا من ثواب اهلل وهكذا، يعنـي: سـواءا كـان الثـواب يف الـدنيا أو يف  ،عرشه

قال: أو عقابه، كذلك سخر بالعقـاب؛  اآلخرة، فمن سخر بيشء من ذلك كفر،

  .سواءا كان عقاباا دنيوياا 

مثل: لو أن شخصاا يسخر أن عقاب السارق القطع نقول ردة والعياذ باهلل، 

كذلك يسخر من عقاب شارب اخلمر اجللد نقول هـذه مـن نـواقض اإلسـالم، 

صـناا كذلك العقاب باجللد و التغريب يف الزنا عىل حسب، سواء كان بكراا أو حم

وهكذا، أو كان يسخر بالعقـاب يف اآلخـرة مثـل مـن رشب اخلمـر يف الـدنيا مل 

يرشهبا يف اجلنة، ومثل أن اللعـانني ال يكونـوا شـهداء وال شـفعاء يـوم القيامـة 

عقاب يف اآلخرة، ومثل من جير إزاره خيالء ال ينظر اهلل إليه وهكـذا، أو عقـاب 

: ومن قال لك أن الكفـار يف النـار، يف...... مثل سواءا أن شخصاا يسخر ويقول

ومن قال لك أهنم سيعذبون بالنار وهكذا، فمن سخر بيشء من ذلك فهو ناقض 

من نواقض اإلسالم، وكذلك يدخل يف هذا لعن الدين، وهذا يكثر عند الصبيان 

وعند الشباب؛ فيلعن الشخص دين الرجل اآلخر املسلم فيقول: اهلل يلعن دينك 

ردة عن دين اإلسالم، جيـب عـىل قائـل تلـك الكلمـة أن  - اهللوالعياذ ب -مثالا 

يغتسل ويتشهد ويدخل يف دين اإلسالم، وهي من نواقض اإلسالم حتـى ولـو 

كثر ورودها عىل املسامع، قال: كفر، يعني: من اسـتهزأ بيشـء يـا تقـدم يكفـر، 

 وهذا باإلمجاع، بل النصو  رصحية يف ذلك. 
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ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ژ  اىل:قال ابصنف: والدليل قوله تع

، ومن سخر بالصحابة يف غزوة يعني من سخروا بالنبي   ژ ...ڈ  ڈ

ائنا هؤالء أكذب ألسناا  وال أجبن  –يعني الصحابة  –تبوك ملا قالوا: ما رأينا مثل قرَّ

يعني يلمزون الصحابة،  –يعني يأكلون كثرياا  –عند اللقاء وال أرغب بطوناا 

فبتلك الكلمت التي ليس فيها ترصيح باالستهزاء وإنم فيها إمجال، ولكن 

قصدهم يسء، لكن يف حقيقته االستهزاء؛ نزل القرآن بكفرهم بعد أن كانوا 

مؤمنني، فخرجوا بتلك الكلمة وارتدوا، وإن كانوا عىل سبيل املزاح، بل حتى أتوا 

ون: ما نريد إال أن نقطع الطريق يعني: نسيل أنفسنا يف خيربونه يقول إىل النبي 

ژ  ژ السفر، وكان النبي عليه الصالة والسالم ال يلتفت إليهم وال يزيد عىل قوله: 

حتى لو كان مازحاا  سواء بالقول أو   ژڑ  ڑ   ک  ک      ک  

بالفعل، مثل الرسم؛ يسخر بالدين أو بالتمسك بالدين أو يسخر باحلجاب أو 

لصالة أو باألذان، هذا ردة عن الدين، وجيب عىل الشخص أن يتوب إىل اهلل با

  .توبة نصوحاا 

  ژڌ ژ من قال تلك الكلمة اخلبيثة للصحابة  ژڍ  ڌ   ژ قال: 

نتكلم يف احلديث ونمزح،   ژ ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ يعتذرون للنبي والصحابة 

وهذا من قوة الدين؛  ژژ  ڑ  ڑ   ک  ک   ک  ژ قال تعاىل: 

حتى من سخر به وهو مازح يكفر، فم أقوى الدين، وما أقوى وعز من يتمسك 
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ژ ۋ  ۋ    ۅ  ۅ    ۉ  ۉ          ېژ به، قال سبحانه: 
(1)

گ  گ    ژ وقال تعاىل:   

ژڳ  ڳ  
(2)

گ  گ            ژ يا قلتم ولو كنتم مازحني  ژگ  گ  ژ قال:  

 . ژ ڳ  ڳ

قول: اهلل تعاىل أخرب بكفرهم بعد إيمهنم نفإذا قيل: الدليل عىل أهنا ردة ؟ 

فيجب  ژڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ فخرجوا من الدين بعد أن كانوا مؤمنني فيه 

عىل الشخص أال جيعل يف لسانه للدين إال مدح وثناء وحمبة ودعوة إليه وحتذير 

ين يطعن فيه، وال جيعل يف سخريته للدين عليه سبيالا وإنم حيافظ عىل لسانه؛ 

 فالدين قوي ومتني وعظيم. 

 

 

                                                 

 .10سورة فاطر:  (1)

 .8سورة املنافقون:  (2)
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 :األسئلة

 

 : هل تكون الردة باالعتقاد وال ك كام تكون بالفعل والقول ؟. 1س

نعم كلها ذكرها الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف النواقض، تكون يف 

 "من اعتقد أن غري هدي النبي..."االعتقاد مثل ما سبق يف الناقض الرابع 

من مل يكفر ابرشكني أو شك يف "وبالشك مثل الناقض الثالث 

 "من جعل بينه وبني اهلل وسائط..."نقول أيضاا تكون بالفعل  "كفرهم...

 . "من استهزأ... "مثل هذا الناقض السادس والقول 

 : هل يكفر من يستهزأ بابتدينني؛ كمن يقول: ال تأخذ سيارة بعد متدين ؟. 2س

ال هذه سخرية ليس بالدين؛ وإنم سخرية بذاته، فالسخرية بالشخص ال 

يكفر؛ مثالا لو أن شخصاا رأى شخصاا آخر يتسوك فسخر به، نقول: أنت 

سخرت بطريقة تسوك هذا الرجل أو سخرت بسنة السواك ؟ يقول: ال، أنا 

ضحكت ملا رأيت هذا الرجل ملا يتسوك، أو رأيت السواك متعرج 

له، نقول: ال يكفر، وإذا قال سخرت من السنة، نقول: فضحكت من شك

هذا كفر، كذلك اللحية من يسخر باللحية هذا كفر، ومن سخر بلحية 

فالن مثل أن رأى فيها شيئاا نقول: هذا ليس بكفر، ولكنه ذنب عظيم 

ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  ژ بسبب سخريتك باملسلم، واهلل تعاىل يقول: 
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ژ ...وئ  
(1)

 وكذلك تقصري الثوب عىل التفصيل السابق.   

 : من شتم الدين وكان متزوجًا، ما حكم زوجته بعد خروجه من الدين؟.  3س

 يتوب إىل اهلل ويعلن الشهادة. 

 : هل هناك فرق بني االستهزاء بالدين وبذات ال خص ؟. 4س

نعم، ذات الدين يف أصل الترشيع، وذات الشخص بحيث ملا رأى ذلك 

تسوك ما ضحك، ولكن ملا رأى ذلك الرجل اآلخر ضحك، الشخص ي

 هذا خيتلف بحسب الشخص. 

 : هل من سب اهلل نقول له: ُتْب إىل اهلل وتلّفظ بال هادة واغتسل ؟. 5س

ُيقام عليه احلد، وال يستتاب؛ ألنه حق خملوق مات  نعم، ومن سب النبي 

 اب فال يقام عليه احلد. ، فيقام عليه احلد، أما من سبَّ اهلل ثم توهو النبي 

 هل يكفر ؟.  : جاهل استهزأ بسنة النبي 6س

يف القرآن يكفر، وما ذكر يف القرآن أهنم يعلمون أو ال يعلمون، من سخر 

يكفر؛ مثل من طلق زوجته وهو يمزح تطلق، ومن أعتق عبده وهو يمزح 

زوجتك بنتي فالنة وهو يمزح  -عنده شهود  -يعتق، ومن قال لصاحبه 

ج بنته. فق  د زوَّ

 
 

                                                 

 .11سورة احلجرات:  (1)
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 الدَّْرُس السَّابع 
 

السابع: السحر، ومنه الرصف والعطف، فمن فعله أو ريض به كفر، والادليل  "

 . ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄژ قوله تعاىل: 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 . "السابع: السحر ومنه الرصف...  "قال املصنف: 

هذا هو الناقض السابع من نواقض اإلسالم، وهو جممع عىل كفر من فعل 

  .ذلك، قال: السحر

يعتمد عىل اخلفاء بالفعل فيتمتم الساحر أو يتخذ  :والسحر هو يف األصل

اا ودخوناا ونحو ذلك ليصل إىل مراده، وكل ساحر فهو مرشك؛ ملا جاء يف أعشاب

فهذا نص يف أن الساحر  « ومن سحر فقد أرشك»قال:  سنن النسائي أن النبي 

 ،ال يتم له السحر إال بالرشك باهلل؛ من استغاثة باجلن أو باألموات أو الذبح هلم

 ،من االستهانة بالقرآن واالستخفا  باملساجد ،أو بفعل أمر من أمور الردة

  .ومثل ذلك من األمور الشنيعة يف اإلسالم

قال: السابع، السحر، السحر رشك وكفر؛ رشك باهلل ألن الساحر ال 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ يتوصل إىل سحره إال بالرشك، وهو كفر أيضاا لقوله تعاىل: 

ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ
(1)

اا دعوة مع غري اهلل، ففيه جحود، وفيه أيض  

                                                 

 .102سورة البقرة:  (1)
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ڳ  ژ وغالب استعانتهم بالشياطني؛ لذلك قال سبحانه حكاية عن أهل النار: 

ژڻ    ڻ  ژ قال سبحانه:   ژ ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں
(1)

 

 يف هذا الناقض:  والسحر ُيفعل ألمرين ذكرمها الشيخ 

: إما رص ، يعنـي: بغـض ودفـع، مـثالا يسـحر شـخص ليكـره النوع األول

زوجته، أو يفعل سحر ليكره الشخص الوظيفة أو الدار ونحـو ذلـك، 

 ُيرصــ  عــن ذلــك الفعــل وُيبعــد عنــه؛ والــدليل عــىل النــوع األول: 

هـــــذا رص    ژ ...ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چژ 

 وتفريق وبغض وإبعاد، هذا النوع األول.

: العكس، عطف؛ يعني: حمبة يعني: كأن مل يكـن هنـاك كـره مثـل؛ الثاين النوع

يفعل سحر ليحب الشخص تلك السيارة أو ذلك الدار، أو تلك املـرأة 

حتب ذلك الرجل، أو تفعل املرأة سحراا لرجل ليحبها، وهكذا هـذا يف 

 أصل السحر. 

 يعني: ملاذا يفعل السحر ؟ 

  .ألمرين؛ إما رص  وبغض أو حب، هذا هو األصل

ڃ  ڃ  ڃ  ژ والقرآن جاء بالرص  والعطف؛ مفهوم اآلية 

وأيضاا مفهوم اآلية: يتعلمون منهم ما حيبب   ژ ڃ  چ  چ  چ  چ

  .الرجل باملرأة ونحو ذلك

                                                 

 .128سورة األنعام:  (1)
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غالب  –وذكر يف كتاب اهلل من التفريق بني الرجل واملرأة ألن الغالب 

ُيفعل للتفريق بني الزوجني، والتفريق بني الزوجني بالسحر له أرضار  –السحر 

عديدة عىل الزوجني وعىل األوالد وعىل املجتمع؛ بانحرا  الزوجة أو الزوج 

واألوالد وهكذا، فهو من أعظم وأشنع وأبشع ما ُيفعل من السحر، والسحر 

من أكل ورشب أو الذي يفعله الساحر أنواع عىل ما يمليه عليه شيطانه املريد 

ت به البلوى يف األزمان املتأخرة؛ فمن أجل  عقد وغري ذلك، والسحر يا عمَّ

ضعف املعتقد، والبعد عن اهلل، وعدم اليقني بم كتبه اهلل عىل العبد من خري، 

وتسليم ملا قضاه اهلل وقدره، وقناعة بم كتب له يا هو مسطَّر يف اللوح املحفوظ، 

األمر باألرضار يا ُيفعل به املسحور، ولو علم الناس  أو احلسد اجلالب لذلك

 يقيناا بأن السحر ردة عن الدين الرتدع بإذن اهلل كثري من الناس. 

ر شخصان الشخص:   والسحر يفعله يكفَّ

 . «فمن سحر فقد أرشك»األول: الساحر؛ كم يف احلديث: 
  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦژ والثاين الذي يكفر: الذي طلب فعل السحر 

ال تطلب منا فتكفر يعني: ال تطلب منا أن نفعل السحر   ژ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

فتكفر، وهذا ذكره الشيخ يف هذا الناقض؛ قال: فمن فعله أي: الساحر، أو ريض 

به أي: املسحور له، فقد كفر يعني: كفر الساحر واملسحور له، وأخرب اهلل أن كال 

ر يشء يا فعاله يا فيه إرضار الرجلني عىل ضاللة، ولن حيقق أمرمها ولو ظه

ژڌ   ڎ  ڎ           ڈ  ڈ   ژ باملسحور، قال سبحانه: 
(1)

منفي الفالح عن الساحر   

                                                 

 .69سورة طه:  (1)
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بأن تربص بعبد من عباده  واملسحور له، بل إضافة إىل نفي الفالح وعده 

ژ ۉ  ې  ې      ې   ې  ىژ بأن كيده يعود عليه، قال سبحانه: 
(1)

يعني:   

ژڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ژ يعود عليه، وقال سبحانه: 
(2)

ٺ  ژ . وقال تعاىل: 

ژ ٺ  ٺ  ٿ
(3)

ژڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ  ژ وقال تعاىل:   
(4)

فال   

يوجد رجل أو امرأة سحرت آخر يف تفريق إال عاد ذلك الفعل عليه؛ فتجد من 

فعل سحراا يفرق بني زوجني تعجل هلا العقوبة فيفرق بينها وبني زوجها أو بني 

بنتها وزوجها ونحو ذلك، ومن فعل سحراا ليمرض آخر بإذن اهلل يمرض من فعل 

ژ ې      ې   ې  ى ۉ  ې ژ  ذلك السحر، وهذا يقني يف كتاب اهلل 
(5)

  . 

والسحر خطري جداا من ناحية املعتقد لكونه خروج ومروق من هذا 

الدين، وباإلضافة إىل ذلك عقوبة أخرى هي التعدي عىل حرمات املسلمني، 

ژ  ...ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈژ قال سبحانه: 
(6)

ۀ  ۀ   ہ  ژ وقال سبحانه:  

(7)«دمه وماله وعرضهابسلم عىل ابسلم حرام »: وقال النبي  ژہ   
فعرض  

                                                 

 .43سورة فاطر:  (1)

 .50سورة النمل:  (2)

 .21سورة يونس:  (3)

 .30سورة يونس:  (4)

 .43سورة فاطر:  (5)

 .10سورة الربوج:  (6)

 .4/1986(، 2563، )صحيح مسلم، رواه أبو هريرة  (7)
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املسلم حم م عند اهلل، وله مكانة، وله حرمة، ال جيوز أن يعتدي عليه ال ب ب 

وال بكذب وال نعيبه عليه وال بسحر ونحو ذلك، وإنم هو مقدس معظم بتعظيم 

من عادى يل »اهلل تعاىل له، ومن آذى مسلما انترص اهلل له كم يف احلديث القديس: 

  .(1)«آذنته باحلربوليًا فقد 
يعني: من نواقض اإلسالم السحر،  السابع، السحرلذلك قال املصنف: 

أن أكثر ما يوجد السحر عند النساء؛ لضعف الدين، ولقرص  وذكر القرطبي 

اطلعت عىل أهل النار »قال:  النظر يف العواقب، وقلة اخلو  من اهلل، والنبي 

لكثرة ما يفعلنه من معايص؛ من كفر العشري ونحو  «فرأيت أن أكثر أهلها النساء

 ذلك. 

؛ هذا من أنواعه األساسية منه السابع، السحر ومنه الرصف والعطفقال: 

الرص  والعطف، وذكر املصنف هذين النوعني الرص  والعطف لكثرة 

الوقوع، ويتفرع منهم أمور أخرى يفعلها الساحر مثل: املرض، لكن نقول: 

هذين الصنفني؛ مرض إما يكون رصفاا عم يقوم به من شؤون  املرض يعود إىل

احلياة فيمرض، ومثالا تبدد املال يعني: عدم مجع املال، ومنه الغضب والطيش، 

ومنه منكرات من اخلمور ونحوها يا يفعلها الساحر، ومنها ما يقتل، عىل ما 

غريمها يستهويه الشيطان، لكن ذكر املصنف هذين النوعني ألهنم األساس و

متفرع منهم، قال: ومنه يعني: من أنواعه الرص ، البغض والكراهة تسري عليه 

                                                 

 .8/105(، 6503، )صحيح البخاري، رواه أبو هريرة  (1)
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طباع النفس، أو العطف، نوع آخر العطف وهو أن حيبب الشخص بأمر بغري ما 

جبله عليه فطرته وأمره وما خلق عليه، قال: ومن فعله يعني: الساحر، أو ريض 

يعني:  ژڤ  ڤ  ژ له تعاىل: به يعني: املسحور له، فقد كفر، والدليل قو

 امللكني اللذين أنزهلم اهلل فتنة للناس. 

ڦ  ڦ  ژ امللكان حيذران من أراد السحر  ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ 

 فتنة يعني: ابتالء للبرش.  ژ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

فطلبك منا السحر كفر، وابن كثري قال: هذه اآلية تتىل عىل  ژ ڄ  ڄژ 

ظاهرها فلم يصح منها حديث يف تفسري اآلية، وإنم تتىل كم جاءت يف الكتاب 

بإظهار املعاين، وما يذكر فيها فجعله من اإلرسائيليات، املهم أن الناقض السابع 

عىل األفراد، من نواقض اإلسالم السحر؛ وهو خطري جداا عىل املجتمعات و

 يوجب العقوبة من اهلل تعاىل عىل من فعل ذلك. 
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 :األسئلة
 

 : هل يعاقب ابسحور سحرًا لوقوعه يف ابعايص ؟. 1س

 هذا أمره إىل اهلل، حكمه حكم املكره ألنه أكره عىل ذلك الفعل بالسحر. 

: بعض األشخاص يتعلق بالالعبني الرياضيني الكفرة، ويقول: أنا أحبه 2س

 ألجل الرياضة ؟. 

هذا خيشى عليه، يعني أمر عظيم، فالواجب البعد عن مثل هذه األمور، 

فإن املوالة يف الرياضة مثالا أو يف امللبس أو يف الشعر يفعله مثل ما يفعله 

ج من الدين، بل بعضهم لبس بعض الكفار، هذا خطر قد يؤدي إىل اخلرو

فعلوا أعظم يا فعلوا،  صليباا ألن ذلك الكافر لبس صليباا، والصحابة 

ەئ  ژ والرسل هم املثال الذي حيتذي هبم الشاب يف حياته، قال سبحانه: 

ژ ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ
(1)

والعاقل ال يتعلق باألسافل وإنم   

ژوئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ژ باألعايل 
(2)

 . 

 : ما هي أمارات العني والسحر وابس، وما الفرق بينهم ؟. 3س

كل مسحور ال بد أن يكون فيه جن يفعل تنفيذ ذلك السحر، يعني الذي 

يغري فعل ذلك الشخص هو اجلن الذين يدخلون يف ذلك الرجل، فمعناه 

                                                 

 .90سورة األنعام:  (1)

 .21سورة األحزاب:  (2)
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كل مسحور معناه دخل فيه جني ليقبح يف نظره ما فعل فيه من السحر، 

ج مسحور لكره زوجته؛ فمعناه أنه داخل فيه جني يبغض مثالا لو زو

رؤيته إليه والعكس بالعكس، وأما العني فال تتعلق باجلن وإنم هي رش 

خيرج من العائن إىل املعني، وعالمات املسحور أو الذي فيه مس أو املعيون 

 بالقراءة تظهر، أي: بالرقية الرشعية. 

 ساحر ؟. : كيف يعالج ابسحور من غري ذهاب لل4س

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ژ ليتجنب الذهاب للساحر بالقرآن، اهلل تعاىل يقول: 

ژڎ    ڎ  ڈ  ڈ  
(1)

ژۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ژ وقال:  
(2)

وحل  

السحر بالسحر كفر لذلك فعل السحر سواء لالعتداء أو الظلم أو الذهاب 

للساحر حلل السحر نفس احلكم؛ فأنت تطلب من الساحر أن يرشك باهلل 

ليعافيك، والعافية بعيدة عنه، والساحر ال يستطيع أن حيل السحر بأن خيرج 

مثالا لو اجلني ويفك السحر؛ ولكنه يفعل سحراا آخر ُيضار ذلك السحر، 

شخص وضع له سحر ليكره زوجته فذهب للساحر وقال فك سحري، ال 

يفك سحره وإنم يضع سحراا آخر لكي حيب زوجته، فأصبح الرجل 

مسحوراا بسحرين اثنني عقوبة من اهلل، فالساحر ال ينفعك يف إزالة السحر، 

 الذي ينفعك هو القرآن العظيم، والتوجه إىل اهلل بالدعاء. 

                                                 

 .57سورة يونس:  (1)

 .82سورة اإلرساء:  (2)
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 ؟. آن، وتكتب يف تلك آيات من القرآنز تعليق متيمة بعد قراءة القر: هل جيو5س

ال، ما جيوز، وتعليق التميمة ال جيوز سواءا من القرآن أو غري القرآن ال 

جيوز، وإذا كان فيها غري القرآن فتعليقها رشك، وإذا كان فيها قرآن فيها 

ن باهلل بأ وراد الصباح إهانة للقرآن وابتذال له، ما يفعل الشخص يتحصَّ

 واملساء. 

 : بعض السحرة يفعلون ما يسمى بالسريك، هل جيوز ؟. 6س

 ال ، ما جيوز التطلع للسحرة، والنظر إليهم ال جيوز. 
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 61 الدرس الثامن

 

 الدَّْرُس الثَّامن
 

 الثامن: مظاهرة ابرشكني ومعاونتهم عىل ابسلمني، والدليل قوله تعاىل:  "

(1)ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ژ 
 . 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

يعني: أن يكون الشخص ظهراا للمرشكني ضد  مظاهرة ابرشكني

 أو يمد املرشكني ضد املسلمني.  املسلمني؛ سواءا كان جاسوساا 

يعني: يعني املرشكني ضد املسلمني سواء كان بأخبار أو أسلحة  ومعاونتهم

 أو طعام لقتل املسلمني. 

وشيخ اإلسالم وغريه ذكر أنه من كان يعني التتار ضد املسلمني فهو من 

ا أهل الردة والنفاق، ويدخل يف هذا الناقض، وهذا هو الذي يسمى التويل عندن

مواالة، وعندنا تويل، التويل كفر، كم قال سبحانه يف اآلية التي استدل هبا 

من يتوالهم يف أمورهم ضد املسلمني   ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ژ املصنف: 

الذين أعانوا  ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ژ الدينية فإنه منهم يعني: كافر مثلهم 

 املرشكني ضد املسلمني. 

: املواالة؛ واملواالة يعني حمبة املرشكني من أجل الدنيا، مثل أن القسم الثاين

                                                 

 .23سورة التوبة:  (1)



 62 نواقض اإلسالمشرح 

يمدح شخصاا يف التعامل املايل، وحيب الكافر مثالا من أجل سيارته ومن أجل 

بيته أو ابتسامته، هذه مواالة فسق ال خترج من امللة، لكن خيشى عىل الشخص إن 

ڃ  ژ ، اهلل تعاىل يقول: استمر عىل ذلك أن حيبهم من أجل دينهم فيقع يف التويل

ژ  ...چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ
(1)

فإذا زادت املحبة ألجل الدنيا فسق؛   

مثل ما فعل حاطب بن أيب بلتعة ما كفر، وإنم فعل أمراا مفسقاا، أمر فيه فسق، 

  .وجيب عىل املسلم أن يكون معيناا للمسلمني يف رخائهم ويف شدهتم

ۈ  ژ وقال سبحانه  ،(2)«ابؤمن للمؤمن كالبنيان» مثل ما قال النبي 

ژٴۇ  ۋ   
(3)

 وإذا وقعت عىل املسلمني كربة يقف معهم ويشد أزرهم  

ژ ەئ  وئ  وئ  ۇئژ 
(4 )

وال يعني الكفار عليهم، فإن فهل فهو مثلهم يف  

 الكفر. 

 

                                                 

 .8سورة املمتحنة:  (1)

 (.481) 1/103صحيح البخاري، باب تشبيك األصابع يف املسجد وغريه،  (2)

 .(2584) 4/1999معرفة الركعتني اللتني كان.. ،  صحيح مسلم، باب

 .10سورة احلجرات:  (3)

 .2سورة املائدة:  (4)
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 :األسئلة

 

 : يقول: من عاون ابسلمني عىل ابسلمني هل هو داخل يف هذا الناقض ؟. 1س

 ال، من يعني املسلمني ضد دينهم هذا ناقض. 

 

 : ما هو ضابط التويل ؟. 2س

حمبتهم ألجل الدين؛ حتب النرصاين ألن دينه دين حق، وما ترى أنه دينه 

ا الكافر ألن دين باطل، هذا تويل، أما املوالة من أجل الدنيا؛ حتب هذ

ملبسه مجيل، هذه مواالة من أجل الدنيا، وخيشى إذا زادت أن تكون حمبة 

من أجل الدين؛ مثل قول بعض الناس: دين النصارى فيه صدق، ما جيوز، 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ژ وهذا من تعظيم دينهم، قال تعاىل: 

ژڃ  
(1)

 . 

 

 
 

                                                 

 .119سورة التوبة:  (1)
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 65 الدرس التاسع

 

 الدَّْرُس التَّاسع 
 

كام وسع  التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه اخلروج عن رشيعة حممد  "

 . "فهو كافر  اخلرض اخلروج عن رشيعة موسى 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

دين اإلسالم شامل جلميع أفراده؛ فكل مكلف مأمور باتباع هذا الدين 

ذكراا كان أو أنثى عابداا أم فاجراا صغرياا أو كبرياا أو هرماا ما دام العقل باق ٍ 

ھ  ے  ے  ۓ   ژ والرشوط متوفرة فيه ومنتفية املوانع، قال سبحانه: 

ژۓ  ڭ    ڭ  
(1)

: وقال  ،باتباعهيعني: يف اإلسالم واجلميع مكلفون  

ژڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ژ 
(2)

ۀ  ہ  ژ وقال تعاىل:  

ژہ  ہ  ہ    
(3)

، ومنه فضل اهلل عىل ال أحد خيرج عن أوامر اهلل   

يف مجيع حلظات حياهتم حتى املمت فال ُيعفى  الناس أهنم يتقربون إىل اهلل 

شخص عن أداء عبادة لبلوغ مرتبة مزعومة من التعبد، وإنم اجلميع مأمور 

ڍ  ژ بالعبادة حتى الوفاة وإن بلغ ما بلغ من الصالح والفسق قال سبحانه 
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ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
(1)

فليس أحد مستثنى من أحكام اإلسالم، فمثالا الزنا   

يع، والربا حمرم عىل اجلميع، يف املأمورات الزكاة واجبة عىل حمرم عىل اجلم

اجلميع، الصالة واجبة عىل اجلميع، فال يستثنى شخص من أداء تلك العبادات، 

ومن اعتقد أن أحد األشخا  لبلوغ مرتبة ما دينية أو دنيوية معفى عن أداء 

  .شعائر اإلسالم فإنه يكفر

لغ مرتبة عالية من الصوفية ال يصيل لو بعض الناس يقول: إن من ب :مثالا 

فتسقط عنه الصالة،  -بزعمهم عند اهلل  -معفى من الصالة ألنه بلغ منزلة عالية 

وكذا بعض األديان من بلغ عندهم، بعض املعتقدات املعارصة، من بلغ عندهم 

مرتبة يعفى من األحكام مثل: العلوية والبهائية ونحو ذلك، فمن اعتقد أن هناك 

  .سقط عنهم بعض التكاليف فهو ردةأشخا  ت

لذلك قال املصنف: من اعتقد أن بعض الناس يسعه اخلروج، يعني: جيوز 

له فعل ما هُني عنه يف هذه الرشيعة، أو ُمسقط عنه أمر من أمور الرشيعة، من 

اعتقد أن يسعه اخلروج، يعني: جيوز له اخلروج عن هذه الرشيعة، فيقول مثالا: 

إذا بلغت مرتبة عالية من العبادة ونحو ذلك، قال: وأنا أمثل  الصالة ال جتب عيلّ 

لك مثاالا من السابقني يبني ما معنى هذا الكالم وهو اخلروج عن أوامر رجل إىل 

فمن اعتقد أنه جيوز خروج هذا الرجل عن ذلك الرجل يف رشيعة  ،رجل آخر

  .فهو كافر حممد 

                                                 

 .99سورة احلجر:  (1)
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، قال ابن كثري قال: كم وسع اخل  اخلروج عن رشيعة موسى 

ژ ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئژ وغريه: واحلق أنه نبي لقوله تعاىل: 
(1)

يعني: بوحي، وقال   

ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ تعاىل: 
(2)

ژی  ی    ی    ی  ژ وقال:   
(3)

هذا يدل عىل  

أنه وحي، كيف خيرج هذا عن هذا، يعني: موسى واخل  كالمها نبيان يف زمن 

 واحد، لكن كل قوم هلم رسول، هذا له ترشيع وهذا له ترشيع، قال سبحانه: 

ژڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ 
(4)

كذلك إبراهيم ولوط يف زمن  

ژ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںژ واحد، هذا له ترشيع وهذا له ترشيع 
(5)

فلم أتى   

، اخل  خيالف موسى فقال له:  ۇ  ۇ  ۆ  ژ موسى إىل اخل  يتعلم منه علما

ژۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   
(6)

ما ُأمر باتباع موسى، فكان خيالف موسى،  

وخمالفته ملوسى ليست حمرمة ألن له ترشيع خا ، فمن ظن أنه جيوز له اخلروج 

من الرشائع فهو كافر،  كم جاز للخ  عدم اتباعه موسى عن رشيعة حممد 

قام موسى يف الناس فقال: »قال:  ويف صحيح البخاري أن النبي 

أيُّ الناس أعلم ؟ قال: أنا، فعتب اهلل عليه ألنه مل يرد العلم إليه فقال: أنا، فأمره 

                                                 

 .82سورة الكهف:  (1)

 .65سورة الكهف:  (2)

 .28سورة هود:  (3)

 .4سورة إبراهيم:  (4)

 .48سورة املائدة:  (5)
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اهلل باخلروج إىل رجل يتعلم منه علما هو أعلم منه وهو اخل ، فأخرج معه 

 املكتل، حوت يف إناء، فلم سأل موسى ربه: أين غالمه وأمره بأخذ حوته يف

ذلك الرجل ؟ قال: خذ حوتاا يف إناء وخذ معك فتاك يوشع بن نون فإذا فقدت 

هذا احلوت فالرجل بجانبه، فأخذ موسى غالمه واحلوت، فلم تعبا ناما، فلم ناما 

فقال: خرج احلوت إىل البحر، فلم سارا وأرادا طعاماا أمر موسى غالمه بطعام 

لقد لقينا يف سفرنا هذا نصباا فطلب من الطعام قال: إين نسيت احلوت، فلم نظر 

مل جيد احلوت قال: أين احلوت قال: يف ذلك املكان هرب احلوت ونحن نيام 

فقال موسى ملاذا ما أخربتني قال: نسيت وما أنسانيه إال الشيطان أن أذكره واختذ 

 ذلك املكان فوجد اخل  فلم وجده سبيله يف البحر عجباا، رجع موسى إىل

احتاجا أن يركبا سفينة إىل مكان آخر فلم ركبا السفينة ركبا بال مؤون بال كلفة 

جماناا فأول ما ركب أخذ اخل  خشبة فاقتلعها فعاتبه موسى فقال: تقلع خشبة 

لتغرق أهلها وهو أركبونا يف السفينة بال ثمن فقال: أنا قلت لك تتبعني برشط 

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ژ  وال تسأل قال: تصرب

ژی  جئ     حئ  مئ  ىئ  يئ  
(1)

ثم أتى طائر يف حافة السفينة فنقر يف البحر فقال  

اخل : ما علمي وعلمك من علم اهلل إال كم ينقص البحر من نقرة هذا الطري، 

يعني: هل البحر نقص من نقرة هذا الطري ؟ ما نقص فقال: ذلك علم اهلل بالنسبة 

من  لعلمنا وال يشء عدم ثم بعد ذلك نزل من السفينة فرأى رجالا فقلع رأسه

                                                 

 .73-72سورة الكهف:  (1)
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 . " ژ ...خت  مت ژ جسده فقال موسى  

فاآلن اخل  خرج عن أوامر  ژٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ژ فقال: 

موسى، يفعل هذه األوامر بدون موسى ألنه نبي ثم بعد ذلك رأى جداراا يريد 

أن ينقّض فأقامه فقال له موسى: ملاذا مل تأخذ منهم ماالا وهم رفضوا أن يضيفونا 

فاخل  خرج عن أوامر موسى ويفعل أمور   ژپ  ڀ   پ  پ  پ ژ قال: 

أخرى وموسى ينكر عليه واخل  ما يطيعه، فمن يعتقد يف هذه األمة بأن يفعل 

أفعاالا اإلسالم هنى عنها فهو كافر ألن الدين شامل للجميع للذكر واألنثى، 

  .وهذا هو الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس...، فحكمه كافر

سد لباب الصوفية وغريهم الذين يقولون: إن سادتنا وغريهم  ويف هذا

غري مكلفني، كذلك الرهبان واألحبار من اليهود والنصارى بعضهم ال يفعل 

 التكاليف ويعتدي عىل أعراض النساء ويقول: أنا بلغت مرتبة عالية. 
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 71 الدرس العاشر

 

 الدَّْرُس الَعاشر 
 

العارش: اإلعراض عن دين اهلل تعاىل؛ ال يتعلمه وال يعمل به، والدليل قوله  "

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ   ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ژ تعاىل: 

(1)ژٹ  
 . 

 وال فرق يف مجيع هذه النواقض بني ا ازل واجلاد واخلائف، إال اُبكره. 

 وكلها من أعظم ما يكون خطرًا، ومن أكثر ما يكون وقوعًا. 

فينبغي للمسلم أن حيذرها وخياف منها عىل نفسه، ونعوذ باهلل من موجبات 

 غضبه وأليم عقابه، وصىل اهلل عىل خري خلقه حممد وآله وصحبه وسلم. 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 . "اإلعراض عن دين اهلل ال يتعلمه وال يعمل به... العارش:  "

قوله: العارش، يعني: هذا الناقض من نواقض اإلسالم التي ذكرها 

، قال: اإلعراض عن دين اهلل ال يتعلمه وال يعمل به يف الرشع أو املصنف 

 اإلسالم. 

العلوم تنقسم إىل قسمني: علم رضوري ال بد لكل مسلم منه، وعلم 

تعلمه فرض كفاية، فالذي جيب عىل كل عبد سواء مسلم أو كافر أن يتعلمه؛ ما 

                                                 

 .22سورة السجدة:  (1)
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هو من املعلوم بال ورة من أمور الدين، وهي أصول الدين، وأركان اإلسالم، 

، ومن أعرض وأركان اإليمن، واإلحسان، فهذه جيب عىل كل مسلم أن يتعلمها

  .عن هذه األصول يكفر

يعني لو قيل لشخص: تعال تعلم أركان اإلسالم واإليمن ومن اإليمن 

  .باملالئكة والرسل، قال: ال أريد أن أتعلم الدين؛ فإعراضه كفر

ومن قال: أنا مسلم، ولكنه يأبى أن يتعلم أركان اإلسالم واإليمن ونحوه، 

  .فإن هذا ناقض من نواقض اإلسالم

لذلك قال: وهو اإلعراض عن دين اهلل...، وأما الذي من فروض الكفاية 

إن أعرض املسلم عنها ويوجد غريه يتعلمها ال يأثم؛ مثل: علم الفرائض، ومثل 

تغسيل امليت، ونحو ذلك، والذي يعنيه املصنف؛ ما هو معلوم من الدين 

، ومن دخل يف بال ورة؛ جيب عىل كل عبد مسلم أو كافر أن يتعلم هذا الدين

اإلسالم ويعرض ويأبى أن يتعلم هذا العلم يكفر، ولو تعلمه لكن ال يعمل به 

كذلك هو ناقض من نواقض اإلسالم؛ فلو أن شخصاا مثالا يشهد أال إله إال اهلل 

وأن حممداا رسول اهلل لكن ال يصيل وال يعمل ما هو معلوم من الدين بال ورة، 

عليه من اإليمن بالقضاء والقدر من الصرب، وال  أو ال يعمل مثالا بم هو واجب

يؤمن بذلك، نقول: هذا ناقض من نواقض اإلسالم، لذلك قال: ال يتعلمه وال 

 يعمل به. 

يعني: ال  ژڀ  ڀ  ژ ما هو الدليل عىل أنه ناقض؛ ورد يف قوله تعاىل: 



 73 الدرس العاشر

دخل ودعي إىل اإلسالم سواء دخل فيه أو مل ي ژڀ  ٺ      ٺ  ٺ   ژ أحد أظلم 

 ين يعرض عن آياتنا.  ژٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ژ ما يريد   ژ ٺ   ٿ  ٿژ فيه 

ہ  ژ إىل قوله:   ژ...ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ژ ويف اآليات األخرى: 

راض عن تعلم الدين كفر، وكذا لو حل شخص يف بلدة فاإلع ژہ  ہ  ہ  

أو جمتمع غري مسلمني ويدعوهم للدين ويعرضون، نقول: هذا إعراضهم حتى 

  .واقض اإلسالمنولو مل يشهدوا أال إله إال اهلل وأن حممداا رسول اهلل من 

ثم بعد أن ذكر تلك النواقض ذكر قاعدة جلميع تلك النواقض؛ قال: وال 

بني اهلازل واجلاد واخلائف إال املكره، عندنا هازل وجاد وخائف  فرق يف هذه

ومكره، أربعة أوصا ؛ الثالثة األوىل منها هلا حكم، والرابع له حكم؛ اهلازل 

يعني: املازح سواءا كان مزحه لطلب مال أو إلرضاء سلطان أو تقرب ألحد أو 

من فعل شيئاا للتزلف أو للضحك إلضحاك اآلخرين أو حب ثناء أو نحو ذلك، 

من النواقض املتقدمة وهو هازل يكفر، وال يش ط فيه اجلد حتى اهلازل يكفر؛ 

فمثالا من استهزأ بالدين وهو هازل يكفر، ومن ذهب إىل ساحر وقال: افعل يل 

كذا وكذا وأنا لست جاداا وأردت أن أنظر هل يقع سحره أو ال، هذا هزل لكنه 

به وال ُيستهزأ به، فمن فعل شيئاا من ذلك كفر، والدين متني وعظيم ال ُيسخر 

وهو هازل يكفر، واجلاد إذا كان معتقداا بذلك أو مكابراا أو معانداا أو جاحداا 

يكفر، فإذا كان اهلازل يكفر فمن باب أوىل اجلاد، وقال: واخلائف؛ واخلائف 

يعني: من يتوقع حصول عقوبة وليست تلك العقوبة متيقنة لكن خيشى أن أحداا 
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ضب عليه أو أن يناله يشء من العقاب ونحو ذلك، هذا لو فعل شيئاا من يغ

النواقض، أي: اخلائف يكفر؛ ألنه يشء مظنون وليس بمتيقن من حصول عقوبة 

  .عليه ين هو أقوى منه أو موافق له

لو أن شخصاا قال: اذبح لذلك القرب، وأنت ختا  أن يؤذيك من  :فمثالا 

تفعل، ومن فعل ذلك كفر؛ ألن جمرد اخلو  ال  قال وقد ال يؤذيك، نقول: ما

يمنع وقوع الردة، فليست بمندوح عن الكفر، قال: إال امُلكره، يعني: الذي ُيعلم 

من ذهاب ماٍل أو عضو من اجلسد أو القتل، فمن كان يعلم منه فعل ذلك فإنه 

  .حينذاك جعل اإلسالم له مندوحة

اب وقالوا: اذبح وإال لو أن شخصاا مرَّ بقرب وحوله سلط :فمثالا  ان أو حجَّ

قتلناك وهو يعلم أهنم يفعلون ذلك وهو القتل، نقول: جيوز له أن يذبح برشط 

أن يكون قلبه مطمئناا باإليمن، وإنم فعل ذلك أمر يف الظاهر ألكن يف الباطن 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ژ ضد ذلك، لذلك قال سبحانه: 

ژ...ڎ  ڎ  ڈ  
(1)

فاآلية ذكرت اإلكراه ومل تذكر اخلو ، إال من   

أكره برشط وقلبه مطمئن باإليمن، لكن الذي يفعل وقلبه راض ٍ بذلك الفعل: 

ژڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  ژ 
(2)

 

لذلك قال: وال فرق بني اهلازل واجلاد واخلائف إال املُكَره، قال: وكلها من 

                                                 

 .106سورة النحل:  (1)

 .106سورة النحل:  (2)
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هي اخلطر املحدق؛ ألهنا رشك، وكلها من أعظم ما أعظم ما يكون خطراا، بل 

ْن بيانية ٌ وليست تبعيضية، فهذه خطرها يعني: معناها؛ وأبنيِّ لكم أن 
يكون، م 

خطر هذه عظيم، فال أعظم منها إال ما كان مساوياا هلا يف الكفر، قال: ومن أكثر 

وبياهنا  ما يكون وقوعاا، كذلك بيان وليست بعض ما يكون وقوعاا، لكن حاهلا

 أكثر ما يكون وقوعاا من الناس. 

 فإذا قيل: ملاذا يقال: إن هذه النواقض كثرية ؟ 

ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ژ نقول: نعم كثرية؛ اهلل تعاىل يقول : 
(1)

  

ژخب  مب  ىب  يب   جت  حت  ژ وقال: 
(2)

ې  ې      ى    ى  ائ  ژ وقال:  

ژائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  
(3)

قال: ومن أكثر ما يكون وقوعاا، فوقوعها كثري  

 بني الناس؛ ألن املرشكني كم تعلمون أكثر أهل األرض. 

 فإذا قيل: ملاذا خص املصنف كثرة النواقض. 

ها ألهنا من أكثر ما يكون وقوعاا.   فنقول: خصَّ

قال: فعىل املسلم أن حيذرها وخيا  منها عىل نفسه، فينبغي للمسلم، كلمة 

ى  ى  ژ ينبغي يف كتاب اهلل أتت بمعنى: الوجوب املؤكد، كم قال سبحانه: 

يعني: يشء باطل، يعني: يتخذ له ولداا، وهنا قال: فينبغي   ژائ  ائ  ەئ  ەئ  

                                                 

 .17سورة هود:  (1)

 .103سورة يوسف:  (2)

 .73سورة النمل:  (3)
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فيها، وخيا  عىل نفسه  للمسلم، يعني: جيب وجوباا مؤكداا أن حيذرها لئال يقع

ر غريه من الوقوع فيها،  من الوقوع فيها، وإذا خا  عىل نفسه جيب عليه أن حُيَذِّ

قم قال: نعوذ باهلل من موجبات غضبه؛ ألن تلك النواقض وأمثاهلا يا يوجب 

  .غضب اهلل ألنه أعظم ذنب ُيعىص اهلل به عىل وجه األرض

أعظم ذنب عند اهلل أن جتعل هلل  "كم يف صحيح البخاري عن ابن مسعود: 

قال: وأليم عقابه؛ ألن أشد الناس عذاباا هم الكفار، كم قال  "نداا وهو خلقك 

ژۈئ  ېئ      ېئ      ژ سبحانه: 
(1)

ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ وقال:   
(2)

  

  .والعياذ باهلل

، هو ثم قال: وصىل اهلل وسلم عىل خري خلقه خري اخللق هو النبي 

ٴۇ   ۋ  ۋ  ژ أفضل من مجيع من خلق اهلل، وهذا باإلمجاع، واهلل تعاىل يقول: 

ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  
(3)

يعني: خري اخللق، وخري من خلق هو   

، ثم قال وعىل آله وصحبه وسلم، يعني: اللهم أثني وسلم، ندعو النبي 

 وصحابته.  بالسالمة من اآلفات والرشور، والثناء عىل أتباع النبي 

يف  وهذه النواقض عظيمة ومفيدة، ومل يسبق إليها أحد قبل الشيخ 

مجعها وتنظيمها وسياقها، وهذا يا منح اهلل به املصنف من حسن ال تيب، 

                                                 

 .8سورة اهلمزة:  (1)

 .11-10سورة القارعة:  (2)

 .7سورة البينة:  (3)
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والسهولة يف األسلوب مع جزالته ومتانته، ومجعه للمعاين الكثرية بأسلوب 

 عىل سياق األدلة.  خمترص يسري مع حرصه 
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 :سئلةاأل

 

ديث من العلم الواجب عىل كل : هل طلب علم الفقه والتفسري واحل1س

 ؟. أحد

ما هو موجود منها؛ أي: من أصول الدين من التفسري والفقه جيب عىل 

 املسلم تعلمه، وحيرم عليه اإلعراض عنه. 

 

: يقول: كيف يفرق بني اخلائف واُبكَره، عندما يأيت رجل ويكون خائفًا هل 2س

 يكون مكرهًا ؟. 

 كل مكره خائف، وال عكس، كل شخص ُيكره عىل يشء معناه خائف منه.    
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