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المقدمة
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا حامي جناب التوحيد.
اعلم  -رحمك هللا  -أن الناس كانوا يجلسون عند رسول هللا صلى هللا
الصمت والسمع
الطير ال يتكلمونِ ،س َمتُ ُهم
عليه وسلم وكأن على رءوسهم َ
ُ
والطاعة ،وكان صلى هللا عليه وسلم يقول(( :من كان يؤمن باهلل واليوم

خيرا أو ليصمت))[،]1
اآلخر ،ف ليَقُ ْل ً
لم تكن اعتراضات المنافقين في زمنه صلى هللا عليه وسلم إال بداية أي
كالبذور التي ظهرت منها الشبهات والفتن فيما بعد.
وبعد أن فُجعت األُمة بوف اته صلى هللا عليه وسلم فوجئت بفتنة الردة

ِِ
يق
في زمن أبي بكر  -رضي هللا عنه  -وحروبها التي استحل فيها الصد ُ
الم ْرتَ ِدين ،فما كان يفرق بين مانعي الزكاة
 رضي هللا عنه  -دماءَ ُوغيرهم من المرتدين؛ سبى نساءهم وذََرارِيَ ُهم ،واستحل أموالهم ،ف لوال
ان فتح هللا على ابي بكر بتكفير وقتال مانعي الزكاة لما ق امت لإلسالم

ق ائمة حتى يرث هللا االرض ومن عليها لكونها ركن من اركان االسالم.
وبعد كَ ْسرِ باب الفِتَن باستشهاد أمير المؤمنين عمر الف اروق  -رضي
()1رواه البخاري .
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ِ
المعادية لإلسالم تخرج كاألف اعي السامة بعد
هللا عنه  -بدأت الف َر ُق ُ
ُسبات طويل ،فكانت من أوائلها فرقةُ فتنة التشيُّع الوثني ،التي جاء بها

عبد هللا ابن سبأ اليهودي الذي كان أول من نادى بوالية آل البيت
للنيل من اإلسالم ،وتبعتها فرقة الخوارج ،ولكن هللا  -سبحانه  -نصر

الج ْبرِ واالختيار وايضاً القول
األمةُ عليهم ،وظهرت بعد ذلك مسألة َ
باإليمان الذي انتهى بتعطيل اركان االسالم في نهاية الخالفة الراشدة،
وجاءت بدعة ِ
الملوك على ديار اإلسالم ،وخاض
ضوض ،وتَ َسلَّطَ
ُ
ُ
المْلك َ
الع ُ

الناس في القضاء والقدر واألسماء والصف ات في زمن بني أُمية ،عندها
بدأ األئمة بجمع الحديث؛ خوفًا على ضياع السُّنَّة ،وروي أن معاوية بن
أمير أو مأمور أو متكلف))
أبي سفيان أمر ((أال يَقُ َّ
ص على الناس إال ٌ

[.]2

وهكذا ..وما ان مضى القرن االول المفضل حتى اشتد البالء على أمة
التوحيد بظهور المذاهب واآلراء والقياس الف اسد والهوى ،واختلف
الناس في دينهم وعم البالء وطم ،وكان أكثرها بالء عندما ج اء المأمون
للحكم وطلب إلى حاكم صق لية النصراني أن يرسل إليه بمكتبته الغنية
بالف لسفة اليونانية التي ترعرعت في محيط وثني كافر ،تردد الحاكم

()2رواه احمد 23/6

.
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فورا ،ق ائال له(( :ما
بإرسالها ولكن المطران األكبر أشار عليه أن يرسلها ً
دخلت هذه الكتب على أُمٍَّة إال أفسدتها)).

بديال عن عقيدة
غثاء الجاهلية اإلغريقي الذي أصبح عند أهل الترف ً
التوحيد ،ف انخدعوا بما فيها من عجمة وتعقيد وتَنَطٍُّع وتَشَدُّ ٍق وتَفَ ْي ُه ٍق،
وتالعُ ٍ
ب باأللف اظ ،وق ادهم هذا إلى إلباس عقيدة التوحيد لباسا غريبًا

عليها وعلى أهلها ،فسببت هذه الكتب تدف ق س يول أفكار الشرك

والكفر والبدع واآلراء واألهواء على األمة ،وكانت منها :تجدد فتنةُ
خلق القرآن التي تَ َزعََّم َها
المأمون بنفسه ،وعلى إثر ذلك أخذت ِخيرةُ
ُ
شعوب العرب وقبائلها – وكذلك األعاجم  -ترتد عن اإلسالم واحدة تلو
األخرى؛ فمن تلك الشعوب والقبائ ل من والى الطواغ يت ،ومن ها م ن
ف فكان من أصحاب الطرق ،ومنها من
صوَّ َ
تَشَ يََّع فعبد األوثان ،أو تَ َ
أصبح من المرجئة [ ]3المعطلة ألركان اإلسالم ،فوقع الذي أخبر به
الصادق المصدوق صلى هللا عليه وسلم :

()3طائفة المرجئة المعاصرة المعطلة ألركان اإلسالم وفرائضه  ،والتي
تقول  :إن تارك األركان األربعة الباقية وغير جاحد بها ليس بكافر وال

يخلد في النار! وهي من الفرق الضالة المضلة  ،وغير مكفرة ألكثر أهل

الشرك والكفر .
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ِ
((ال تقومُ الساعةُ حتى تَ ْل َح َق قبائلُ من أُمَّتي بالمشركين ،وحتى تَ ْعبُدَ
األوثان)) [.]4
قبائلُ ِمن أُمتي
َ
ديار اإلسالم كلها ((دار
وانتهى األمر بعصرنا هذا الذي أصبحت فيه ُ
ردة)) بعد غياب الحكم بما أنزل هللا من على األرض ،والذي يصبح فيه

كافرا من شدة الفتن! عصرنا هذا الذي تداخلت
الرجل مؤمنًا ،ويُمسي ً

فيه الخنادق مع المشركين ،واختلطت األوراق فيه م ع اليهود والنصارى

وهيمنت وسائلُ إعالمهم المسموعة والمرئية
وعبدة الطواغيت،
ْ
والمقروءة ،ف أصبح أكثر مدعي العلم ال يفرق بين الشرك والتوحيد،
وبات أكثرهم دعاةً لإلرجاء بتعطيل العمل بأركان اإلسالم وفرائضه؛
بلباس ((السلفية)) تارة ،وتحت أسماء أحزاب ومنظمات وجمعيات مدعية
لإلسالم موالية للطاغوت تارة أخرى.
ولكن الل ه  -سبحانه َ -وعَ دَنا بحف ظ هذا الدين إلى يوم القيامة ،ف أعان

ومؤَيَّدًا
 سبحانه  -على جمع ثالثين بابًا في نواقض اإلسالمً ،معززا باآلية ُ
بالحديث الصحيح بعيدًا عن اآلراء واألهواء ،فنسأل هللا  -تبارك اسمه -

أن نفْقَه ون ِعي ما فيه من حجة بالغة ٍ
صٍل على قول اليهود
َ
ُ
َ َ َ َ
ورد فَ ْ
()4رواه احمد  ،284/ 5والترمذي ،وق ال :حسن صحيح .
8

والنصارى والمشركين وأولياء الطواغيت والكف ار والملحدين وأهل
األديان الباطلة والشيعة عبدة األوثان والمتصوفة أصحاب الطرق،
والمرجئة المعاصرة المعطلة ألركان اإلسالم وفرائضه ،فه ؤالء ه م أع داء
هللا أع داء التوحيد ،وأعداء الرسل أعداؤنا.
واعلم  -رحمك هللا  -أن رأس األمر اإلسالم ،وهو شرط لصحة العبادات،
مثلما أن الوضوء شرط لصحة الصالة ،وأن اإلسالم ينتقض بالشرك مثلما أن
الوضوء يُنقض بنواقضه المعروفة ،ف اإلسالم معناه :عبادة هللا وحده ال
أيضا :التوحيد ،النور الذي يلقيه
شريك له ،وهو كلمة هللا العليا ،ومعناه ً

هللا في ق لب العبد إذا صدَّ َق هللاَ بشهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدًا
عبده ورسوله ،فيصبح له إسالمه نورا يمشي به في الناس ما لم ِ
يأت
ُ ً
جميعا؛ أُرسلوا به ُمبشرين ومنذرين،
بشرك ينقضه ،واإلسالم دين الرسل ً
فقد خاطب هللا سيد المرسلين صلى هللا عليه وسلم بقوله:

ِ
كون َّ ِ
ين ﴾[.]5
أَش َر ْ
ت لَيَ ْحبَطَ َّ
ن عَ َملُ َ
ك َولَتَ ُ َ
﴿ لَئِ ْن ْ
ن ا ْلخَاسرِ َ
نم َ
كَ

()5سورة الزمر ،من اآلية (.)65
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الباب األول
كفر من جحد بالربوبية ،ومَن ادعى هلل صاحبةً أو ولدًا أو شريكًا في
الملك

ِ
كنَا
وت َونَ ْحيَا َو َما يُ ْهلِ ُ
ي إَِّال حَيَاتُنَا الدُّ ْنيَا نَ ُم ُ
ق ال هللا سبحانهَ :
(وقَالُوا َما ه َ

6
ك مِن تُ َر ٍ
(أَ
ر
ف
ك
تعالى:
ال
وق
]،
إَِّال الدَّ ْه ُر  ...اآلية)[
َ
اب ثُمَّ
َ
ت بِالَّ ِذي خَلَقَ َ
َْ
اك رجًال)[ ،]7وق ال سبحانه أيضا( :قَالَت رسلُهم أَفِي ِ
ٍ
ِ
اّلل
ْ ُُ ُ ْ
من نُّطْفَة ثُمَّ سَوَّ َ َ ُ
8
ك فَ ِ
اطرِ السَّم ِ
َر ِ
(ولَئِن
شَ ٌّ
اوات َواأل ْ
ض  ...اآلية) [ ] ،وق ال تبارك اسمهَ :
ََ

سأَْلتَهم مَّن خَلَ َق السَّم ِ
يز ا ْل َعلِيمُ)[.]9
ن خَلَقَ ُه َّ
ض لَيَقُولُ َّ
ن ا ْل َعزِ ُ
اوات َو ْاأل ْ
َ ُ ْ
ََ
َر َ

ولكنهم يجحدون بألوهيته تبارك وتعالى.
واعلم  -رحمك هللا  -أن من الكفر ادعاء الزوجة والولد هلل؛ وذلك
ِ
صا ِحبَةً َوَال َولَدًا) [.]10
لقوله سبحانهَ :
(وأَنَّهُ تَ َعالَى َجدُّ َربنَا َما اتَّخَذَ َ

()6سورة الجاثية ،من اآلية.24 :

()7سورة الكهف ،من اآلية.37 :
()8سورة إبراهيم ،من اآلية.10 :
()9سورة الزخرف ،اآلية.9 :
()10سورة الجن ،اآلية.3 :
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وأن من الكفر ادعاء الشريك هلل في الملك واألمر والخلق؛ لقوله
يك فِي ا ْلمْل ِ
ك )[ ]11وقوله سبحانه( :أَالَ لَهُ ا ْلخَْل ُق
(ولَم يَ ُ
كن لَّهُ شَرِ ٌ
ُ
سبحانهَ :
ِ
ين) [.]12
ك اّللُ َر ُّ
ار َ
َواأل ْ
َم ُر تَبَ َ
ب ا ْل َعالَم َ

()11سورة اإلسراء ،من اآلية.111 :

()12سورة األعراف ،من اآلية.53 :
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الباب الثاني
شرك األسماء والصف ات ،وكفر من ق ال :إن هللا بذاته في كل مكان
ِ
ِِ
ون
ق ال هللا
ين يُ ْلِح ُ
َس َماء ا ْل ُح ْسنَى فَ ْ
د َ
ادعُوهُ بِ َها َوذَ ُرواْ الَّذ َ
سبحانه(:وّلل األ ْ
َ
فِي ِِ
ون)[.]13
ن َما كَانُواْ يَ ْع َملُ َ
أَس َمآئه َسيُ ْج َزْو َ
ْ
ِ
أسمائه وصف اته
اعلم  -رحمك هللا  -أنه من الشرك باهلل :القدح في
سبحانه وتعالى؛ وذلك بالتكييف أو التعطيل ،ونفي ما دلت عليه
األسماء والصف ات ،أو جحودها واإللحاد فيها [ .]14ففرق كثيرة ضلت عن
وأَحدُّ من السيف ،فمنها
هذا االعتق اد الذي هو أدق من الشعرة َ
المعتزلة ،واألشاعرة ،والجهمية ،وأهل اإلرجاء ،والحلولية ،واالتحادية،
والم َج ِسمة ،وأهل الكالم ،والمتصوفة أصحاب الطرق ،والشيعة عبدة
ُ
األوثان ،وغيرهم من الفرق الضالة ،ولكن أهل التوحيد أثبتوا هلل جميع
وأَم ُّروها على ظاهرها كما أثبتها هللا لنفسه ،أو
صف ات الجالل والكمالَ ،
أثبتها له رسوله صلى هللا عليه وسلم ،على الوجه الالئق به ،من غير

تكييف وال تشبيه وال تعطيل ،وأن صف اته سبحانه ال تدخل في صف ات
المخلوقين ،وال تدخل في ألف اظ التأويل والمشاركات اللفظية ،بل إن
()13سورة األعراف . 180

()14العدول عن القصد والميل .
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صف ات المخلوقين أعراض تموت بموتهم وتفنى بفنائهم ،وصف ات الخالق
 جل جالله  -الئقة به وحده؛ لقوله سبحانه( :لَيس َ ِ ِِيءٌ َو ُه َو
كم ْث له شَ ْ
َْ
ِ
ِ
ير) [.]15
السَّم ُ
يع البَص ُ
ومن الكفر باهلل :االعتق اد أو القول بأن هللا بذاته في كل مكان ،فهذا
ن عَلَى ا ْل َع ْر ِ
ش
االعتق اد ينافي العلو هلل؛ لقوله سبحانه:
َّ
(الر ْحمَ ُ
استوى)[ ،]16وق ال سبحانه أيضا( :إِلَي ِ
د ا ْلكَلِمُ الطَّيِ
ب  ...اآلية)[.]17
ع
ص
ي
ه
ْ َ َْ ُ
ً
ْ ََ
ُ
وفي حديث الجارية التي سألها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (( :أين

هللا؟ ق الت :في السماء ،فق ال :من أنا؟ ق الت :أنت رسول هللا؛ فق ال:
أعتِقْها؛ ف إنها مؤمنة))[.]18
ْ
ومن الكفر :جحود قدرة هللا ،والشك أو الجهل بها؛ لقوله سبحان ه( :أَلَ ْم
ك ِل ش ٍ ِ
ير) [.]19
تَ ْعلَ ْم َّ
يء قَد ٌ
ى ُ َْ
أَن اّللَ عَلَ َ

()15سورة الشورى .11
()16سورة طه 5

.

()17سورة ف اطر 10

.

()18رواه مسلم .
()19البقرة 105

.
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الباب الثالث
شرك من جعل هلل أندادًا ،ومَن عَبَدَ الدرهم والدينار

كفُر بِ َِّ
اّلل َونَ ْج َعلَ لَهُ أَندَادًا ...
ق ال هللا سبحانه( :إِذْ تَأ ُْم ُرونَنَا أَن نَّ ْ َ
اآلية) ]20[،وق ال سبحانه أيضا( :فَالَ تجعلُواْ ِ ِ
ون) []21
م
ل
ع
ت
م
أَنت
و
ا
اد
أَند
ّلل
َ
ً
َ
ُ
َْ َ
َ َ ْ ُْ َ
ً
ِ
أُدِخلَ النار)) []22
 .وق ال صلى هللا عليه وسلم (( :من مات يجعلُ هلل ندًّا ْ

.ف األنداد تعني :النظراء واألشباه ،فعن قُتَ ْي لةَ أن رجالً ق ال للنبي صلى

وشئت ،فق ال(( :أجعلتني هلل ندًّا؟! بل ما شاء
هللا عليه وسلم :ما شاء هللا
َ

23
أيضا :كل ما جذبك عن هللاِ :من
هللا وحده)) [ ]  .واألنداد تعني ً
َوثَ ٍن أو معبود من دون هللا ،ومن ولد ،أو مال ،أو ملك ،أو سلطان ،أو

ٍ
الم َعبَّد
المتَيَّمُ :
د هللا ،ف ُ
عشيرة ،وتتيم بامرأة ((يق ال :تَ ْيمُ هللا ،أي :عَ ْب ُ
لمحبوبه)) رسالة العبودية لشيخ اإلسالم ابن تيمية :ولقوله سبحانهِ :
ن
(وم َ
َ
ب ِ
ون ِ
ِ
ك ُح ِ
النَّا ِ
د ِ
اّلل  ...اآلية)[.]24
اّلل أَندَاداً يُِحبُّونَ ُه ْم َ
س َمن يَتَِّخذُ من ُ
وكقول بعضهم(( :لوال هللا وأنت لما كنا بخير)) ،ولم يق ل :لوال هللا ثم

()20سورة سبأ ،من اآلية.33 :

()21سورة البقرة ،من اآلية.22 :
()22رواه البخاري.

()23رواه النسائي وصححه.

()24سورة البقرة ،من اآلية.165 :
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أنت.
ك ْم َوَال
أَم َوالُ ُ
(ال تُ ْل ِه ُ
وإن من الشرك باهلل عبادة المال؛ لقوله سبحانهَ :
ك ْم ْ
ِ
كرِ َِّ
كم عَن ِ
ون) [.]25
ذْ
ك فَ ْأُولَئِ َ
اّلل َو َمن يَفْ َع ْل ذَلِ َ
د ُْ
أَوَال ُ
ك ُهمُ ا ْلخَاس ُر َ
ْ

وق ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

ِ
عبد القَ ِطيفة ،تعس عبد
د الدينار ،تعس عبد الدرهم ،تعس ُ
س عَ ْب ُ
((تَع َ

ِ
ِ
يك ف ال انت ق ش)) [ ،]26وهذا دعاء
وانتَكَس ،وإذا ِش َ
س ْ
الخَميصة ،تَع َ
عليه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
واعلم رحمك هللا انه من الكفر باهلل الدعوة لما يسمى هذه االيام
بالعلمانية إلق امة الحياة على الدساتير الوضعية والعق ل البشري وفصل
االسالم عن الحكم والدولة وهي دعوة لإللحاد بثوب جديد.

()25سورة المنافقون ،من اآلية.9 :
()26رواه البخاري.
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الباب الرابع
شرك عبادة الطواغيت
وت وي ْؤ ِمن بِ ِ
كفُر بِالطَّاغُ ِ
اّلل فَقَ ِد
ق ال هللا  -سبحانه وتعالى( :-فََم ْن يَ ْ ْ
َُ
استمس َ ِ ِ
ِ
صامَ لَ َها  ...اآلية)[ .]27فقد قدم سبحانه
َْْ َ
ك با ْل ُع ْرَوة ا ْل ُو ْثقَ َ
ى الَ انف َ
الكفر بالطاغوت[ ]28على اإليمان به ،ف اإليمان باهلل واإلقرار بالتوحيد

وحده ال يكفي أن يكون عاصما للدم والمال ِ
والع ْر ِ
كفر
ً
ض ،ولكن حتى يُ َ
بالطاغوت وبكل ما يعبد من دون هللا ،وحتى يُكفَّر الكافر والمشرك؛
عبد من
لقوله صلى هللا عليه وسلم(( :من ق ال ال إله إال هللا ،وكفر بما يُ ُ
دون هللا؛ حَ ُرمَ ماله ودمه ،وحسابه على هللا))[ ،]29أي :إذا لم يكفر بما

يعبد من دون هللا فدمه وماله حالل ،وال يغني عنه التلفظ بالشهادة

والقيام باألركان والفرائض!
واعلم  -رحمك هللا  -أن من عبادة الطاغوت :مشاركته في الحكم تحت
ما يسمونه في هذه األيام ب ((الديمقراطية)) التي تعني باليونانية
ِِ ِ
ن
((حكم الشعب)) وهللا سبحانه يقول( :أَفَ ُح ْ
أَحسَ ُ
ون َو َم ْن ْ
كمَ ا ْل َجاهليَّة يَ ْب ُغ َ
()27سورة البقرة ،اآلية.256 :
()28الطاغوت :جمعها طواغيت وتشمل جميع حكام العرب واألعاجم بعد
غياب الحكم بما أنزل هللا من على األرض.

()29رواه مسلم.
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30
ِمن ِ
اّلل ح ْ ِ ٍ ِ
(والَ تَ ْركَنُواْ إِلَى
ا:
أيض
سبحانه
ال
وق
]،
ون)[
ك ًما لقَ ْوم يُوقنُ َ
ُ
َ
ً َ
كم ِمن د ِ ِ ِ
ِ
ار َو َما لَ ُ
ين ظَلَ ُمواْ فَتََمسَّ ُ
أَولِيَاء ثُمَّ الَ
ُ
كمُ النَّ ُ
الَّذ َ
ون اّلل م ْن ْ
ون)[ ،]31وكذلك الخوض في انتخاباته والترشيح لها ،كما تفعل
نص ُر َ
تُ َ

األحزاب والمنظمات والجمعيات التي تطلق على نفسها أسماء إسالمية؛

إرضاء وتقربًا ألسيادهم من اليهود والنصارى والمشركين ،وهللا سبحانه

ِ
ِ ِ
يقول( :إِ َّ ِ
ن لَ ُهمُ ا ْل ُهدَى
ارتَدُّوا عَلَى ْ
ين ْ
أَدبَارِهم من بَ ْعد َما تَبَيَّ َ
ن الَّذ َ
أَملَى لَ ُه ْم)[ .]32وق ال سبحانه أيضا( :الَّ ِذين يتَِّ
ون
ذ
خ
ُ
ان َسوَّلَ لَ ُه ْم َو ْ
َ
الشَّ ْيطَ ُ
ً
ََ
العزَّةَ ِّللِ
ن ِ
كافِرِين ِ ِ
ِِ
د ِ
ون ِعندَ ُهمُ ا ْلعِزَّةَ فَإِ َّ
أَوليَاء من ُ
ين أَيَ ْبتَ ُغ َ
ون ا ْل ُم ْؤمن َ
ا ْل َ َ ْ

ِ
يعا) [. ]33
َجم ً

وإن من عبادة الطاغوت :االنضمام إلى أحزابه ومنظماته وجمعياته
اهمَةُ في مؤتمراته وندواته ومسيراته ،وهللا سبحانه
والم َس َ
ونواديهُ ،
ِ ِ
ِ
ك ْم
يما فَاتَّبِ ُعوهُ َوالَ تَتَّبِ ُعواْ السُّبُلَ فَتَفََّر َق بِ ُ
(و َّ
أَن َه ذَا ص َراطي ُم ْستَق ً
يقولَ :
عَن سبِي لِِه  ...اآلية)[ .]34وق ال سبحانه أيضا( :مثَل الَّ ِ
ين اتَّخَذُوا ِمن
ذ
ً َ ُ
َ
َ
()30سورة المائدة ،اآلية.50 :
()31سورة هود ،اآلية.113 :

()32سورة محمد ،اآلية.25 :

()33سورة النساء ،اآلية.139 :

()34سورة األنعام ،اآلية.153 :
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اّلل ِ
د ِ ِ
ِ
ِ
ت
ت بَ ْيتًا َوإِ َّ
ُ
أَو َه َ
ن ا ْلبُيُوت لَبَ ْي ُ
ن ْ
أَوليَاء كَ َمثَ ِل ا ْل َعنكَبُوت اتَّخَذَ ْ
ون َّ ْ
كب ِ
ون) [.]35
وت لَ ْو َ
كانُوا يَ ْعلَ ُم َ
ا ْل َعن َ ُ
وإن من عبادة الطاغوت :الدخول معه في حلف غير متكافئ ،له فيه
اليد العليا؛ فيكون هذا مواالةً له خالصة من دون هللا؛ وهللا سبحانه

يقول( :فَترى الَّ ِذين فِي قُلُوبِ ِهم مَّرض يسارِعُ ِ ِ
ون نَ ْخشَى أَن
ََ
ون فيه ْم يَقُولُ َ
َ ٌ َُ َ
َ
تُ ِصيبَنَا دَآئَِرةٌ  ...اآلية)[.]36

ويحتج أهل األهواء بحلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع يهود!
والجواب :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غزا ديار اليهود وقتلهم شَ َّر
قِ ْتلَة! سبى نساءهم وذراريهم ،وورث أرضهم وأموالهم بعدما غدروا به
وبالمسلمين ،فهل في استطاعة الذين حالفوا الطواغيت أن يفعلوا ذلك
بعد أن غدرت بهم وبأعراضهم وأموالهم ،وهللا سبحانه يقول( :يَا أَيُّ َها

ِ
الَّ ِذين آمنواْ قَاتِلُواْ الَّ ِذين ي لُون ُ ِ
ك ْم ِغْلظَةً ...
دواْ فِي ُ
ن ا ْل ُ
ََ َ
َ َُ
كفَّارِ َوليَِج ُ
كم م َ

اآلية) [.]37

()35سورة العنكبوت ،اآلية.41 :
()36سورة المائدة ،اآلية.52 :

()37سورة التوبة ،من اآلية.123 :
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وإن من عبادة الطاغوت :العمل في دوائره ومؤسساته المدنية
والعسكرية ،والتجنُّد في ِ
جيشه ،والخدمة في مكاتبه وشركاته ومعامله

ِ
ين
(احشُ ُروا الَّذ َ
ومصانعه ومزارعه وحقوله ،وهللا  -سبحانه  -يقولْ :
ِ
د ِ
اّللِ  ...اآلية) [.]38
ون َّ
ظَلَ ُموا َو ْ
ون * من ُ
اج ُه ْم َو َما كَانُوا يَ ْعبُ ُ
د َ
أَزَو َ
وزيرا عند
ويحتج أهل األهواء بأن نبي هللا يوسف  -عليه السالم  -كان ً

أحد ملوك مصر وطواغيتها ،والجواب :أن نبي هللا  -عليه الس الم -

ِ
وزيرا بعدما أسل م ذلك الملك[ ]39وهللا
ال ذي أرسله هللا بالتوحيد عَملَ ً

اّلل ال َ ِ
كيف يفْترون عَلَى ِ
ب ...
سبحانه يقول( :انظُ ْر َ َ َ َ ُ َ
كذ َ
اآلية)[.]40وكذلك العمل في خطه التربوي والتعليمي ،وعلى جميع

أصعدته التدريسية؛ لترويج أفكاره ومناهجه المعادية لإلسالم ،والهادفة
إلى إفساد الناس ،وهللا  -سبحانه  -يقول( :أَولَم ي ْ ِ
ك
أَنزْلنَا عَلَ ْي َ
كفِه ْم أَنَّا َ
َ َْ
ِ
[.]41
اآلية)
...
عَلَ ْي ِه ْم
يُ ْتلَى
اب
ا ْلكتَ َ

()38سورة الصاف ات ،اآلية.23 ،22 :

()39ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره لآلية ( )55من سورة يوسف ،عن
مجاهد إمام التفسير.

()40سورة النساء ،من اآلية.50 :

()41سورة العنكبوت ،من اآلية.51 :
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وإن من عبادة الطاغوت :تحرير ونشر صحفه ومجالته ،وإصدار كتبه
ومطبوعاته ومنشوراته ،والمساهمة والعمل في إعالمه المرئي والمقروء
والمسموع لترويج مبادئه وشعاراته وأكاذيبه وافتراءاته؛ لتضليل الناس
ِ
ون
ون فِ ْتنَةٌ َويَ ُ
وه ْم َحتَّى الَ تَ ُ
(وقَاتلُ ُ
ك َ
ك َ
عن الحق ،وهللا سبحانه يقولَ :
الدين ِ ِ
ِ
ّلل  ...اآلية)[ ]42ويحتج أهل األهواء بأن ((مؤمن آل فرعون))
ُ
مقيما بين أظهر الذين ظلموا ،والجواب :أن مؤمن آل فرعون
كان ً

ِ
وسى  ...اآلية)[]43
اصلَ الطاغوت بعد أن ق ال فرعون( :ذَ ُروني أَقْتُ ْل ُم َ
ف َ
الحرب على التوحيد وأهله ،فرد عليهم:
فرعون
أي :من بعد أن أعلن
ُ
َ
كم بِا ْلبيِنَ ِ
ِ
ك ْم )[.]44
ي َّ
ات ِمن َّربِ ُ
(أَتَقْتُلُ َ
اّللُ َوقَ ْد َجاء ُ َ
ون َر ُجًال أَن يَقُولَ َرب َ

وإن من عبادة الطاغوت :التجسس له ،والخدمة في دوائره األمنية
(وَال تَجَسَّ ُسوا  ...اآلية)[ .]45فيعود أهل
واالستخباراتية؛ لقوله سبحانهَ :
األهواء إلى االحتجاج ب ((اإلكراه)) على غير وجهه الصحيح ،وهللا سبح انه
ك بِالَّ ِذ ِ
ك ٍ
دونِهِ ...
س َّ
اّللُ بِ َ
اف عَ ْبدَهُ َويُخَوِفُونَ َ
ين من ُ
َ
يقول( :أَلَ ْي َ

()42سورة البقرة ،من اآلية.193 :
()43سورة غافر ،من اآلية.26 :
()44سورة غافر ،من اآلية.28 :
()45الحجرات ،من اآلية.12 :
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اآلية)[ .]46وق ال ابن عباس  -رضي هللا عنه(( : -ليس (التَّقِيَّةُ) بالعمل؛
إنما التقية باللسان)).
ب
واعلم  -رحمك هللا  -أن اإلنسان ال يكون ُم ً
كرها إال بعد أن يُ َعذَّ َ
عذابًا شديدًا يخاف منه على نفسه الهلكة؛ لقول رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم لعمار ب ن ياس ر(( :ف إن عادوا فَ ُع ْد))[ . ]47وهللا سبحانه يقول:

كم الشَّيطَان يخوِف ِ
ِ
وه ْم َوخَافُ ِ
كنتُم
ون إِن ُ
أَوليَاءهُ فَالَ تَخَافُ ُ
(إِنََّما ذَل ُ ُ ْ ُ ُ َ ُ ْ
ِِ
ين)[.]48
مُّ ْؤمن َ
ب عنه بالقول ،والقتال دونه؛ لقوله
وإن من عبادة الطاغوت :الذَّ َّ
ِ ِ
سبحانه( :الَّ ِذين آمنُواْ يقَاتِلُ ِ
ِ
ون فِي
ين كَفَُرواْ يُقَاتلُ َ
ون في َسبِي ِل اّلل َوالَّذ َ
َ
َ َ ُ
ِ ِ
أَولِيَاء الشَّ ْيطَ ِ
ان  ...اآلية)[.]49
َسبِي ِل الطَّاغُوت فَقَاتلُواْ ْ

خالصة القول :أن كل من وضع نفسه ليكون َحَج ًرا في هرم الطاغوت،
()46سورة الزمر ،من اآلية.36 :

()47رواه البيهقي وذكر شرحه ابن كثير في تفسيره لآلية ( )106من
سورة النحل.

()48سورة آل عمران ،اآلية.175 :
()49سورة النساء ،من اآلية.76 :
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ِ
فهو ُم َو ٍ
اجتَنَبُوا
ين ْ
(والَّذ َ
ال له وخارج من االسالم ،وهللا سبحانه ي ق ولَ :
الطَّاغُوت أَن يعبدوها وأَن ابوا إِلَى َِّ
اّلل لَ ُهمُ ا ْلبُ ْش َرى  ...اآلية)[.]50
َ َُْ ُ َ َ َ ُ

()50سورة الزمر ،من اآلية.17 :
22

الباب الخامس
شرك عبادة األوثان واألصنام واألنصاب وما شابهها
اّلل فَقَد ح َّرم اّلل عَلَ ِ
ك بِ ِ
يه ا ْل َجنَّةَ
ق ال هللا  -سبحانه وتعالى( :-إِنَّهُ َمن يُ ْشرِ ْ
ََْ ُ

51
َّ
ت َوا ْل ُعزَّى *
الال
م
ت
أَي
ر
(أَف
ا:
أيض
سبحانه
ال
وق
].
ار  ...اآلية﴾[
َ
ُ
َو َمأ َْواهُ النَّ ُ
ً
َْ ُ َ
52
ِ
ك ْم َوَال
سبحانه:
ال
وق
].
ُخ َرى﴾[
ن آلِ َهتَ ُ
(وقَالُوا َال تَذَ ُر َّ
َو َمنَاةَ الثَّالثَةَ ْاأل ْ
َ

وق َونَ ْس ًرا) وهؤالء رجال صالحون ماتوا
تَذَ ُر َّ
وث َويَ ُع َ
ن َودًّا َوَال ُس َواعًا َوَال يَ ُغ َ

فعكف المشركون على قبورهم وصَيَُّروها أوثانًا وعبدوها ،وأصل هذا

الضرب من الشرك هو الغلو في األنبياء والصالحين؛ فق ال رسول هللا صلى

قبور
ن هللاُ ً
قوما اتخذوا َ
هللا عليه وسلم(( :اللهم ال تَ ْج َعْل قبري َوثَنًا ،لَ َع َ
د)) ًً[.]53
أنبيائهم مسا ِج َ
وق ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (( :ال تُطْرونِي كما أَطْر ِ
ت النصارى
َ
ُ
ابن مريم)) [ .]54وإن من عبادة األوثان واألصنام :دعاء الغائبين

وم َحبَّةً ورجاءً ،وهللا
ورغَبًا َ
ودعاء األموات من األنبياء والصالحين َر َهبًا َ
سبحانه يأمرنا أن نَ ْدعُ َوهُ وحده ال شريك له بقوله تعالى( :لَهُ دَ ْع َوةُ ا ْل َح ِق
()51سورة المائدة ،اآلية.72 :
()52سورة النجم ،اآليتان.20 ،19 :
()53رواه أحمد وغيره.
()54رواه البخاري.
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والَّ ِذين يدعُون ِمن ِِ
ِ
ِ
يٍء  ...اآلية﴾ [ ]55وق ال
ُ
دونه الَ يَ ْستَجيبُ َ
َ َ َْ َ
ون لَ ُهم بشَ ْ

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :الدعاء هو العبادة)) "[.]56

وإن من الشرك باهلل :طلب الشف اعة من األنبياء والصالحين بعد موتهم،
(من ذَا الَّ ِذي يَ ْشفَ ُع عِ ْندَهُ إِالَّ بِإِذْنِِه  ...اآلية﴾[.]57
وهللا سبحانه يقولَ :
وإن من عبادة األوثان واألصنام :تَ َعلُّق الق لوب بقبور األنبياء والصالحين
وتأليههم ،وهللا سبحانه يقول( :أَإِلَه مَّع َِّ
ون﴾[.]58
اّلل تَ َعالَى َّ
اّللُ عَمَّا يُ ْشرِ ُ
ٌ َ
ك َ

كم آي ات ِ
اّلل ...
ف تَ ْ
(و َ
ك ْي َ
كفُ ُر َ
ون َوأَنتُ ْم تُ ْتلَى عَلَ ْي ُ ْ َ ُ
ويقول سبحانهَ :
اآلية﴾[.]59
وإن من عبادتها :تعظيمها والتذلل والتضرع لها ،وهللا سبحانه يقول:
ِ
ين ﴾[.]60
(ادعُواْ َربَّ ُ
ض ُّرعًا َوخُفْيَةً إِنَّهُ الَ يُِح ُّ
ْ
ب ا ْل ُم ْعتَد َ
ك ْم تَ َ
()55سورة الرعد ،من اآلية.14 :
()56رواه الترمذي ،وق ال :حسن صحيح.
()57سورة البقرة :آية الكرسي.

()58سورة النمل ،من اآلية.63 :
()59سورة آل عمران ،اآلية.101 :
()60سورة األعراف ،اآلية.55 :
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وإن من عبادة األوثان واألصنام :االستعانة باألموات من األنبياء
اك نعبد وإِيَّ َ ِ
ين﴾[ .]61أو
والصالحين واألولياء ،وهللا يقول( :إِيَّ َ َ ْ ُ ُ
اك نَ ْستَع ُ
ِ
ِ
االستعاذة بها؛ لقوله سبحانه( :فَاست ِعذْ بِ َِّ
ير﴾[.]62
َْ
اّلل إِنَّهُ ُه َو السَّم ُ
يع ا ْلبَص ُ
اث بي ،وإنما يستغاث باهلل
أو االستغاثة بغير هللا؛ لقوله (( :إنه ال يُ ْستَ َغ ُ

 ...اآلية))[.]63

وإن من عبادتها :التوسل باألموات من األنبياء والصالحين ،وهللا يقول:
ِ
ك الَّ ِذين يدعُون يبت ُغ ِ ِ ِ
ون
(أُولَئِ َ
ب َويَ ْر ُج َ
َ َ ْ َ َ َْ َ
ون إلَى َربهمُ ا ْل َوسيلَةَ أَيُّ ُه ْم أَقْ َر ُ
ون عَذَابَهُ﴾]64[.
َر ْح َمتَهُ َويَخَافُ َ
ويحتج أهل األهواء بالحديث الذي رواه عطية العوفي عن أبي سعيد:
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ق ال(( :أسألك بحق السائلين عليك)).
وهو ضعيف[.]65
()61سورة أم الكتاب.

()62سورة غافر ،اآلية.56 :
()63رواه الطبراني بإسناده.
()64سورة اإلسراء ،اآلية.57 :

()65ق ال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد :إسناده مسلسل بالضعف.
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شرك ال يغفره هللا.
ف االستغاثة والتوسل باألنبياء والصالحين بعد موتهم ٌ
أما حديث ف اطمة بنت أسد أم علي  -رضي هللا عنهم  -أن رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ق ال(( :بحق نبيك واألنب ياء الذين من قبلي))...
فهو ضعيف وباطل .وحديث األعمى فهو إن صح كان توسًُّال بدعاء
رسول هللا وليس بذاته[.]66
أما الذي صح عن عمر  -رضي هللا عنه – فهو أنه ق ام بالناس يستسقي،
ائال(( :اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ،وإنا نتوسل
فدعا هللا ق ً
إليك بعم نبينا ف اسقنا؛ فيسقون)) وفي رواية أخرى أنه ق ال للعباس:
استَ ْس ِق لنا)).
((قم ف ْ
وإن من عبادة األوثان تقديم القرابين إلى قبور األنبياء والصالحين،
صالَتِي َونُ ُس ِكي
ونحر الذبائح في ُسوِحها ،وهللا سبحانه يقول( :قُ ْل إِ َّ
ن َ

()66حديث ضعيف ،حديث عثمان بن حنيف ق ال في ((صيانة

اإلنسان)) :هو غير ثابت ،في سنده أبو جعفر الرازي ،وهو سيئ الحفظ،

كثيرا؛ ف ال يُحتج بما انفرد به.
يهم ً
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ِ
ومحي اي ومماتِي ِ ِ
ّلل َر ِ
يك لَهُ  ...اآلية﴾[ .]67ورسولُ هللا
ين * الَ شَرِ َ
ََ ْ َ َ َََ
ب ا ْل َعالَم َ
صلى هللا عليه وسلم يقول(( :لعن هللا من ذبح لغير هللا))[.]68

وإن من عبادة األوثان واألصنام :االعتكاف على القبور والنذر لها،
ون بِالنَّذْرِ  ...اآلية﴾[ .]69أي هلل وحده.
وهللا سبحانه يقول( :يُوفُ َ
وإن من عبادة األوثان :الطواف حول قبور األنبياء والصالحين ،وهللا
أمرنا بهذه العبادة له وحده بقوله( :وْليطَّوَّفُوا بِا ْلبي ِ
ت ا ْل َعتِ ِ
يق﴾[.]70
َْ
ََ
صب
وإن من عبادة األنصاب :تعظيم تماثيل المشاهير ،وصورهم ،والنُّ ُ

التذكارية.

وإن من الكفر باهلل :السجود والركوع لغير هللاِ :من بشر ،أو قبر نبي،
أو رجل صالح ،وكذلك يُ َحرِم اإلسالم االنحناء عند السالم على أحد؛ ألن
ذلك يعد ركوعًا.

()67سورة األنعام ،من اآليتان ،163 ،162 :و((نُ ُس ِكي)) تعني :ذبحي.
()68رواه مسلم.

()69سورة اإلنسان ،من اآلية.7 :
()70سورة الحج ،من اآلية.29 :
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وإن من عبادة األوثان :التبرك بشجر أو حجر أو غيره ،وقد رد رسولُ هللا

حديث عَ ْه ٍد بإسالم عندما سألوه
صلى هللا عليه وسلم على بعض من كان
َ

أن يجعل لهم ذات أَنو ٍ
اط يُعلقون عل يها س يوفهم تبركًا بها كما
َْ
للمشركين ذات أنواط  -بقوله(( :الل ه أكبر! إنها الس نن؛ قُلتم والذي

(اج َعل لَّنَا إِلَ ًها َ
ك َما لَ ُه ْم آلِ َهةٌ
نفسي بيده كما ق الت بنو إسرائيل لموسىْ :

 ...اآلية﴾[.]71

وإن من عبادة األوثان :تعلق الق لوب بلبس َحْلقة ،أو تعليق خيط؛ لقصد

رف ِع ٍ
بالء أو دَفْ ِع ِه ،وق ال (( :من عَلَّ َق تميمةً فقد أشرك))[ . ]72وق ال

بالرقَى ما لم تكن
صلى هللا عليه وسلم(( :اعرضوا عَلَيَّ ُرقَا ُ
كم ،ال بأس ُّ
ِش ْركًا))[.]73

وإن من عبادة األوثان :شد الرحال إلى قبور األنبياء والصالحين لدعائهم
وطلب الحوائج منهم ،والرسول صلى هللا عليه وسلم يقول(( :ال تُشد الرحال

()71سورة األعراف ،من اآلية.138 :
()72رواه أحمد مرفوعًا.
()73رواه مسلم.
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إال إلى ثالث :المسجد الحرام ،ومسجدي هذا ،والمسجد األقصى))[.]74
وقد كان أول من ق ام بدعوة الناس للعودة إلى الوثنية؛ ببناء المشاهد
وصيَّرها أوثانًا ،وصرف لها جميع
واألصنام على قبور األنبياء والصالحينَ ،
العبادات التي هي من حق هللا وحده ،وحارب التوحيد وأهله ،وصد عن

سبيل هللا  -هم الشيعة عبدة األوثان ،والمتصوفة أصحاب الطرق ،الذين
حولوا الناس عن المساجد والجوامع والجمعة والجماعات إلى ما أسمته
الشيعة ب ((الحسينية)) ،وما أسمته المتصوفة ب ((التكية)) مساجد
ِ
ِ
ِِ
ب اّللَ َو َر ُسولَهُ ...
ارا َو ُ
صادًا ل َم ْن َح َ
(ض َر ً
ن ا ْل ُم ْؤمن َ
كفْ ًرا َوتَفْرِيقًا بَ ْي َ
ار َ
ين َوإِ ْر َ

اآلية﴾[.]75

()74متفق عليه.

()75سورة التوبة ،من اآلية.107 :
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الباب السادس
شرك األهواء ،وكفر من استخف بشيء جاء به اإلسالم
اّللُ عَلَى
أَضلَّهُ َّ
ت َم ِن اتَّخَذَ إِلَ َههُ َه َواهُ َو َ
أَي َ
ق ال هللا سبحانه وتعالى( :أَفََر ْ
76
أَضلُّ ِممَّ ِن اتَّبَ َع َه َواهُ بَِغ ْيرِ
ن
م
(و
سبحانه:
هللا
ال
وق
].
ِعْلٍم  ...اآلية﴾[
ََ ْ َ
77
ِِ
ِ
هدى ِمن َِّ
أيضا:
سبحانه
ال
وق
]
ين﴾[
ن َّ
اّلل إِ َّ
ًُ
اّللَ َال يَ ْهدي ا ْلقَ ْومَ الظَّالم َ
َ
ً
ِ
ن َِ
أَه َوائِ ِهم بَِغ ْيرِ ِعْلٍم  ...اآلية﴾[.]78
(وإِ َّ
ون بِ ْ
كث ً
يرا لَّيُضلُّ َ
َ

ق ال الحسن(( :هو الذي ال يهوى شيئًا إال ر ِ
كبَهُ وكلما اشتهى شيئًا أتاه ،ال
َ

ِ
الن ،أي :سقط،
يَ ْحج ُزهُ عن ذلك َو َر ٌع وال تقوى)) ،ويق ال :هوى ف ٌ
واعلم  -رحمك هللا  -أنه من الكفر باهلل :االس تخف اف بش يء جاء به
اإلسالم؛ لقوله سبحانه( :وَال يستِخفَّنَّ َ ِ
ِ
ون﴾[.]79
َ َ َْ
ين َال يُوقنُ َ
ك الَّذ َ
وإن من الكفر باهلل :إضالل الناس عن سبيل هللا؛ لقول ه سبحان ه( :فََم ْن
ّلل كَ ِذب ا لِي ِ
أَظْلَم ِممَّ ِن افْترى عَلَى ا ِ
اس بَِغ ْيرِ ِعلٍْم  ...اآلية﴾[.]80
الن
ل
ض
َّ
َّ
ُ
ََ
ُ
ً
َ
()76سورة الجاثية ،اآلية.23 :

()77سورة القصص ،اآلية.50 :
()78سورة األنعام ،اآلية.119 :
()79سورة الروم ،اآلية.60 :

()80سورة األنعام ،اآلية.144 :
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ِِ
ِ
ضدًا ﴾[ ]81وق وله سبحانه:
﴿و َما ُ
نت ُمتَّخذَ ا ْل ُمضل َ
ين عَ ُ
ك ُ
وقوله سبحانهَ :
(وجعل َِِّ
ّلل أَندَادًا لِيُ ِضلَّ عَن َسبِي لِِه  ...اآلية﴾[.]82
َََ َ
وإن من الكفر باهلل تعالى :استحباب الحياة الدنيا على اآلخرة؛ لقوله
ِ
سبحانه( :من كَان يرِيد ا ْلحي اةَ الدُّ ْني ا وزِينَتَها نُو ِ
يها
ف إِلَ ْي ِه ْم ْ
أَع َمالَ ُه ْم ف َ
َ
َ َ َ َ
َ ُ ُ ََ

ِ ِ
وهم فِيها الَ يبخسون * أُولَئِ َ ِ
ِ
ار ...
س لَ ُه ْم في اآلخ َرة إِالَّ النَّ ُ
ك الَّذ َ
َ ُ ْ َ ُْ َ ُ َ ْ
ين لَ ْي َ
اآلية﴾[.]83

()81سورة الكهف ،اآلية.51 :
()82سورة الزمر ،اآلية.8 :

()83سورة هود ،اآليتان.16 ،15 :
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الباب السابع
كفر من لم يعبد هللا محبة ورجاء وخوفًا
الرِحي ِم * م الِ ِ
ِ
ق ال هللا سبحانه( :ا ْلحمد ِ
ّلل َر ِ
ك يَ ْوِم
الر ْحم ِن َّ
ين * َّ
َ
َْ ُ
ب ا ْل َعالَم َ
ِ
الد ِ
ين ﴾[ .]84تعني :أننا بالمحبة والرجاء والخوف نعبده سبحانه ،ولكن
المتصوفة أصحاب الطرق يعبدون هللا مدعين له المحبة وهم ال يرجونه
وال يخافونه ،والشيعة عبدة األوثان والمرجئة وأشياعهم يعبدونه رجاءً ال
يحبونه وال يخافونه ،والخوارج وعبدة الطواغيت يعبدونه خوفًا ال يحبونه
وال يرجونه ،ق اتلهم هللا جميعا .وأما أهل التوحيد فيعبدون هللا  -تبارك
اسمه  -محبة ورجاء وخوفًا سبحانه وتعالى علوا كبيرا عما يصفون[.]85
اعلم رحمك هللا ان كمال عبادة هللا ال تقوم إال بالثالثة أركان المذكورة.

()84سورة أم الكتاب .

()85ذكر بعضه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه هللا .
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الباب الثامن
كفر من لم يؤمن بالقدر خيره وشَرِه

ِ ِ
ب اّللُ لَنَا  ...اآلية﴾[ ]86وق ال
ق ال هللا سبحانه( :قُل لَّن يُصيبَنَا إالَّ َما كَتَ َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم((:اإليمان أن تؤمن باهلل ،ومالئكته،

وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،وتؤمن بالقدر خيره وشره))[ .]87وق ال
أيضا(( :احرص على ما ينفعك ،واستَعِ ْن باهلل وال
صلى هللا عليه وسلم ً
ك شيء ف ال تَقُ ْل :لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا،
إن أصابَ َ
تعجز ،ف ْ

تفتح عَ َملَ الشيطان))[.]88
ولكن ق ل :قدر هللا وما شاء فعل ،ف إن ((لو)) ُ

ك ،وما
أيضا(( :إن ما أصابك لم يكن لِيُ ْخ ِطئَ َ
وق ال صلى هللا عليه وسلم ً
أخطأك ل م يك ن ليصيبَك)) .وهذه األحاديث حجة على نف اة القدر من

المعتزلة وغيرهم ،ف القدر من أسرار هللا سبحانه ،وكانت الصحابة -

رضي هللا عنهم  -إذا ذُ ِ
كوا.
ك َر
أَم َس ُ
القدر ْ
ُ

()86سورة التوبة ،من اآلية.51 :
()87رواه مسلم .
()88رواه مسلم .
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الباب التاسع
كفر من والى اليهود والنصارى والمشركين
ِ
آمنُواْ الَ تَتَِّخذُواْ ا ْليَ ُهودَ
ين َ
ق ال هللا  -سبحانه وتعالى( :-يَا أَيُّ َها الَّذ َ
والنَّصارى ِ
أَولِيَاء بَ ْع ٍ
ن
ض َومَن يَتَ َولَّ ُهم ِمن ُ
ك ْم فَإِنَّهُ ِم ْن ُه ْم إِ َّ
أَوليَاء بَ ْع ُ
ض ُه ْم ْ
َ ََ ْ
ِِ
ِ
ين﴾[ .]89ف الوالية تعني الطاعة والتبعية
اّللَ الَ يَ ْهدي ا ْلقَ ْومَ الظَّالم َ
ِ
ِِ
ون
والمحبة ،وهي عكس العداوة لقوله سبحانه( :الَّ يَتَّخذ ا ْل ُم ْؤمنُ َ
ك فَلَيس ِمن ِ
ِ
كافِرِين ِ ِ
ِِ
اّلل فِي
أَوليَاء من ُ
ين َو َمن يَفْ َع ْل ذَل َ ْ َ َ
د ْو ِن ا ْل ُم ْؤمن َ
ا ْل َ َ ْ
ِ ِ
ير﴾[.]90
يٍء إِالَّأَن تَتَّقُواْ ِم ْن ُه ْم تُقَاةً َويُ َح ِذ ُر ُ
كمُ اّللُ نَفْ َسهُ َوإِلَى اّلل ا ْل َمص ُ
شَ ْ

وإن من مواالة المشركين :شهود أعيادهم ،وأكل ذبائحهم التي تنحر
ِ
ور  ...اآلية﴾ [.]91
ين َال يَ ْش َه ُ
ون الزُّ َ
د َ
(والَّذ َ
فيها ،وهللا سبحانه يقولَ :
وكذلك حبهم ومودتهم ومداهنتهم والتودد إليهم ،وهللا سبحانه يقول:
(ال تِجد قَوما ي ْؤ ِمنون بِ َِّ
ِ ِ
اّللَ َو َر ُسولَهُ َولَ ْو
ون َم ْن َحادَّ َّ
اّلل َوا ْليَ ْوم ْاآلخرِ يُ َوادُّ َ
َ َ ُ ًْ ُ ُ َ

()89سورة المائدة ،اآلية.51 :

()90سورة آل عمران ،اآلية.28 :

()91سورة الفرق ان ،من اآلية.72 :
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ِ
يرتَ ُه ْم  ...اآلية﴾[ .]92وق ال
أَبنَ ُ
كَانُوا آبَ ُ
أَو عَش َ
أَو إِ ْخ َوانَ ُه ْم ْ
اءه ْم ْ
اءه ْم ْ
أَو ْ
ك ْم  ...اآلية﴾[.]93
أُوالء تُِحبُّونَ ُه ْم َوالَ يُِحبُّونَ ُ
سبحانه وتعالىَ :
(هاأَنتُ ْم ْ
(والَ
وإن من مواالتهم :تزويجهم والتزوج منهم ،وهللا سبحانه يقولَ :
ِ
نكحواْ ا ْلم ْشرِكَ ِ
ك ْم
أَع َجبَ ْت ُ
ات حَتَّى يُ ْؤ ِم َّ
َمةٌ مُّ ْؤمِنَةٌ خَ ْي ٌر ِمن مُّ ْشرِكَ ٍة َولَ ْو ْ
ن َوأل َ
تَ ُ ُ

كين حتَّى ي ْؤ ِمنواْ ولَعبد مُّ ْؤ ِمن خير ِمن مُّشرِ ٍ
ِ ِ
ِ
ك َولَ ْو
ْ
َوالَ تُنك ُحواْ ا ْل ُمشرِ َ َ ُ ُ َ َ ْ ٌ
ٌ َْ ٌ
ك ْم﴾[]94
أَع َجبَ ُ
ْ
وقد استثنى اإلسالم من ذلك الزواج من الكتابية ،ولها الخيار أن تُ ْسلِمَ أو

تبقى على دينها.

واعلم  -رحمك هللا  -أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد نهى عن
تبدءوا اليهود والنصارى بالسالم))[.[95
مبادرتهم بالسالم بقوله(( :ال ُ
الشرع عن التشبه بهم والتََّزيِي بِزِيِ ِهم.
وقد نهى
ُ
()92سورة المجادلة ،اآلية.22 :
()93سورة آل عمران ،اآلية.119 :

()94سورة البقرة ،من اآلية.221 :
()95رواه مسلم.
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ِ
آمنُواْ الَ
ين َ
وقد نهى هللا سبحانه عن اتخاذهم بِطانة بقوله( :يَا أَيُّ َها الَّذ َ
ِ
ك ْم ًْ  ...اآلية ﴾[.]96
دونِ ُ
تَتَِّخذُواْ بِطَانَةً من ُ
كما ال يجوز االستغف ار لهم؛ لقوله سبحانه( :ما كَان لِلنَّبِ ِ ِ
آمنُواْ
ين َ
ي َوالَّذ َ
َ َ
ِ ِ ِ
أُولِي قُ ْربَى  ...اآلية﴾[.]97
أَن يَ ْستَ ْغف ُرواْ لْل ُم ْشرِك َ
ين َولَ ْو كَانُواْ ْ
وإن من الم واالة لغير هللا سبحانه :العصبية القومية والقبلية ،ومواالة
العش يرة وشيخها الذي ال يحكم بما أنزل هللا ،والذي يُ َعدُّ هو نفسه
ات
ون َوأَنتُ ْم تُ ْتلَى عَلَ ْي ُ
ف تَ ْ
(وكَ ْي َ
كفُ ُر َ
ك ْم آيَ ُ
طاغ وتًا ،وهللا سبحانه يقولَ :
ِ
اّلل  ...اآلية﴾[.]98
يورث بقوله صلى
وقد نهى صلى هللا عليه وسلم أن يورِث المشرك أو َّ
هللا عليه وسلم(( :ال يرث المسلم الكافر وال الكافر المسلم))[.]99
()96سورة آل عمران ،من اآلية.118 :
()97سورة التوبة ،من اآلية.113 :

()98سورة آل عمران ،من اآلية.111 :
()99متفق عليه.

36

أَولِيَاء بَ ْع ٍ
ض إِالَّ تَفْ َعلُوهُ تَ ُ
ذين َ
كن فِ ْتنَةٌ
(والَّ َ
كفَُرواْ بَ ْع ُ
ض ُه ْم ْ
وقوله تعالىَ :
ِ
َر ِ
ير  ...اآلية) سورة األنف ال  72أي :وجوب المف اصلة.
ض َوفَ َسادٌ َ
كبِ ٌ
في األ ْ
وقد ذكر ابن القيم في قدوم وفد بني المنتفق على رسول هللا ان
لقيط ق ال ق لت يا رسول هللا عالم أبايعك ؟ فبسط النبي صلى هللا عليه
وسلم يده وق ال على إق امة الصالة وإيتاء الزكاة و زيال المشرك .......
الحديث بطوله في كتاب زاد المعاد .
زيال المشرك  :مف ارقته ومعاداته ف ال تجاوره وال تواله وقد جاء في السنن
 :ال تراءى ناراهما يعني المسلمين والمشركين.
وخالصة القول :أن مواالة المشركين تُحدث مفسدة في تغيير االعتق اد
ضررا من أن يكفر الفرد بنفسه.
عند المسلمين ،وهو أعظم ً
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الباب العاشر
شرك الطاعة ،وكفر مَن قَدَّمَ قول أهل المذاهب واآلراء على الكتاب
والسنة

أَربَابًا ِمن دُ ِ
ون اّلل ...
ار ُه ْم َو ُر ْهبَانَ ُه ْم ْ
أَحبَ َ
ق ال هللا سبحان ه( :اتَّخَذُواْ ْ
ِ
اآلية﴾[ .]100أي :إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا بغير دليل وال بَيِنَة،
والمعنى :أن طاعة دعاة المذاهب والمشايخ وأهل العمائم المزيفة

واتباعهم من غير دليل من الكتاب والسنة  -هي عبادة لهم من دون
هللا ،وخاصة الذين والوا الطاغوت ف أصبحوا عنده وزراء ومستشارين
ك ْم
وه ْم إِنَّ ُ
(وإِ ْن أَطَ ْعتُ ُم ُ
وأعوانًا وأبواقًا إلصدار الفتاوى؛ لقوله سبحانهَ :
كبََراءنَا
ون﴾[ .]101وقوله سبحانهَ ( :وقَالُوا َربَّنَا إِنَّا أَطَ ْعنَا َسادَتَنَا َو ُ
لَ ُم ْشرِ ُ
ك َ
أَضلُّونَا السَّبِ َيال﴾[.]102
فَ َ

وإن من ش رك الطاعة :اتباع أهل المذاهب الذين بنوا قواعدهم على
الرأي والهوى ،والظنون واألوهام ،والقياس الف اسد؛ وتقديم أقوالهم

()100سورة التوبة ،اآلية.31 :
()101سورة األنعام ،اآلية ،121 :فقد ق ال ابن كثير في تفسيرها :حيث
عدلتم عن أمر هللا لكم وشرعه إلى قول غيره.

()102سورة األحزاب ،اآلية.67 :
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(أَم لَ ُه ْم شُ َركَاء شَ َرعُوا لَ ُهم
على الكتاب والسنة بعلم ،وهللا سبحانه يقولْ :

ِمن ِ
الد ِ
اّللُ  ...اآلية﴾[.]103
ين َما لَ ْم يَأْذَن بِِه َّ
َ

()103سورة الشورى ،من اآلية.21 :
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الباب الحادي عشر
ك فر من ت رك الصالة بالكلية وهو ق ادر عليها
امواْ الصَّالَةَ َوآتَ ُواْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ َسبِيلَ ُه ْم...
ق ال هللا سبحانه( :فَإِن تَابُواْ َوأَقَ ُ

اآلية﴾[ .]104واعلم  -رحمك هللا  -أنه ال فرق في الكفر باهلل م ن أن يترك

ادرا عليها؛ لقوله صلى
إنكارا أو جحودًا أو
العبد صالته
ً
تكاسال ما دام ق ً
ً
هللا عليه وسلم((:إن بين الرجل والكفر والشرك ترك الصالة))[.]105

وقوله صلى هللا عليه وسلم(( :أمرت أن أق اتل الناس حتى يشهدوا أن ال
إله إال هللا ،وأن محمدًا رسول هللا ،ويقيموا الصالة ،ويؤتوا الزكاة ،ف إذا
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إال بحق اإلسالم ،وحسابهم على

هللا))[.]106
فعصمة دمائهم وأموالهم مشروطة بإق امة الصالة.

()104سورة التوبة ،اآلية.5 :
()105رواه مسلم

()106رواه البخاري ومسلم.
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ك
(ما َسلَكَ ُ
ك ْم فِي َسقََر * قَالُوا لَ ْم نَ ُ
والقول الفصل في ذلك قوله سبحانهَ :
ِمن ا ْلم ِ
ين﴾[.]107
صل َ
َ َُ

()107سورة المدثر ،اآليتان.43 ،42 :
41

الباب الثاني عشر
كفر من لم ِ
مقتدرا
يؤت الزكاة بالكلية وكان
َ
ً
امواْ الصَّالَةَ َوآتَ ُواْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ َسبِيلَ ُه ْم ...
ق ال هللا سبحانه( :فَإِن تَابُواْ َوأَقَ ُ

اآلية﴾[ .]108وق ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أُمرت أن أُق ات ل
الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال هللا ،وأن محمدًا رسول هللا ،ويقيموا

الصالة ،ويؤتوا الزكاة؛ ف إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم

إال بحق اإلسالم ،وحسابهم على هللا)) [.]109
ِِ
يق  -رضي هللا عنه  -مانعي الزكاة قتال أهل ردة
فقد ق اتل الصد ُ
وكفر ،سبى نساءَهم واستحل دماءَهم وأموالهم ،ولم يعد ليسألهم عن
خال أو
سبب امتناعهم عن أداء الزكاة إن كان
إنكارا أو جحودًا أو ب ً
ً

غيره.

واعلم أنه ال فرق في الكفر باهلل في أن يمتنع فرد أو طائفة أو أمة عن
أداء الزكاة.

()108سورة التوبة ،اآلية.5 :
()109رواه البخاري .
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وأما الحديث الصحيح المروي عن أبي هريرة  -رضي هللا عنه  -فيمن
ترك زكاةً بقوله صلى هللا عليه وسلم ((...حتى يقضى بين العباد ،فيرى
سبيله :إما إلى الجنة وإما إلى النار))  -ف ال يشمل َمن ترك أداء الزكاة

ِ
الج َملُ في َس ِم الِخيَاط)).
بالكلية؛ ألن تاركها ال يرى الجنة ((حتى يَل َج َ
فقد كان قتال ابي بكر لمانعي الزكاة قتال كفر وردة سدا منيعا من
ان تضل االمة وحجة على من لم يعمل بها الى يوم القيامة وكان فضله
رضي هللا عنه على امة االسالم عظيماً وقد ف از بذلك بأشرف مق ام بعد
مق ام النبوة وقد بين بذلك أن االسالم ال يقوم اذا فقد احد اركانه
الخمسة.
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الباب الثالث عشر
كفر من أفطر رمضان بالكلية بغير عذر شرعي كسفر ومرض أو غيره
أَو
ق ال هللا سبحانه( :فَمَن شَ ِهدَ ِمن ُ
ص ْمهُ َو َمن كَ َ
ان َمرِ ً
يضا ْ
كمُ الشَّ ْه َر فَْليَ ُ
عَلَى َسفَرٍ فَِعدَّةٌ ِم ْن أَيَّاٍم أُخََر  ...اآلية﴾[.]110
وق ال رسوله هللا صلى هللا عليه وسلم في حديث جبريل(( :ما اإلسالم؟
أن تَ ْش َهدَ أن ال إله إال هللا ،وأن محمدًا رسول هللا ،وأن تقيم الصالة،
فق الْ :
سبيال))[.]111
وتؤتي الزكاة ،وتصوم رمضان ،وتحج البيت إن استطعت إليه ً

فتعريف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اإلسالم لجبريل بأنه التوحيد
والقيام باألركان األربعة األخرى وما دون ذلك ،فهو الخروج منه .وق ال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :من أفطر يوما من رمضان على غير
عذر وال مرض ،لم يَقْ ِض ِه الدهر وإن صامه)) [.]112
ويسعى أهل األهواء جاهدين إلى تعطيل هذا الركن بعدم تكفير تاركهِ
()110سورة البقرة ،اآلية.185 :
()111رواه البخاري .

()112رواه البخاري .
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ِ
أُولَئِ َ
ن ذَلِ َ
ك ُهمُ
(ويُرِ ُ
ون أَن يَتَّخذُواْ بَ ْي َ
يد َ
ك َسبِيالً * ْ
بالكلية من غير عذر َ
ا ْل َ ِ
ون َحقًّا)[.]113
كاف ُر َ
وهم يعلمون أيضا إن اإلسالم ال يقوم وقد فقد احد أركانه الخمسة.

()113سورة النساء ،من اآليتين.151 ،150 :
45

الباب الرابع عشر
كفْ ُر مَن مات ولم يحج وكان مستطيعًا
ُ
ق ال هللا سبحانه( :وِ ِ
ِ
ّلل عَلَى النَّا ِ ِ
اع إِلَ ْيهِ َسبِيالً َو َمن
استَطَ َ
س حجُّ ا ْلبَ ْيت َم ِن ْ
َ
ِ
ِ
ين﴾[.]114
كَفََر فَإِ َّ
ن هللا غَنيٌّ عَ ِن ا ْل َعالَم َ
اعلم  -رحمك هللا  -أن الذي مات ولم يحج متعمدًا ،وكان مستطيعا
ِ
كافرا ،وال يُناب عنه بالحج بعد
حابس  -فقد مات ً
ً
وصحيحا ،ولم يَ ْحب ْسهُ ٌ
وف اته ،وما من أحد مات على ذلك إال تمنى الرجعةَ عند الموت ،لقوله

ت قَالَ َر ِ
ارِج ُع ِ
ون * لَ َعلِي ْ
أَع َملُ
ب ْ
سبحانه( :حَتَّى إِذَا َجاء َ
أَحدَ ُهمُ ا ْل َم ْو ُ
ِ ِ
ت  ...اآلية﴾[.]115
يما تََر ْ
صال ًحا ف َ
كُ
َ

فقد بين رسولُ هللا صلى هللا عليه وسلم في حديث جبريل أن الحج وبقية

األركان األربعة األخرى هي(اإلسالم) بقوله ((ما اإلسالم؟ فق ال ان تشهد

أن ال إله إال هللا وان محمد رسول هللا وان تقيم الصالة وتؤتي الزكاة

()114سورة آل عمران ،اآلية( .97 :ذكره السيوطي في كفر من ترك
الحج في تفسيره لآلية الكريمة)

()115سورة المؤمنون ،اآليتان.100 ،99 :
46

وتصوم رمضان وتحج البيت لمن استطاع إليه سبيال))[ ، ]116وما دون
ذلك فهو الكفر بعينه.
وق ال أمير المؤمنين عمر الف اروق  :من أطاق الحج ف لم يحج فسواء عليه
يهوديا مات أو نصرانيا  :ذكره ابن كثير وق ال هذا إسناد صحيح إلى
عمر  :تفسير ابن كثير .97-2

()116رواه البخاري
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الباب الخامس عشر
كفر من لم يحكم بما أنزل هللا ومن تحاكم إلى الطاغوت
(و َمن لَّ ْم يَ ْح ُ
أَنزلَ اّللُ فَ ْأُولَئِ َ
كم بَِما َ
ك ُهمُ
ق ال هللا سبحانهَ :
117
ِ
احتجاج أهل األهواء بقول ابن عباس(( :هي به
أما
].ف
ون﴾[
ُ
ا ْلكَاف ُر َ
طاوس عن
كفر)) ،فقد ق ال اإلمام عبد الرزاق :أخبرنا َم ْع َمر ،عن ابن ُ

ِ
(و َمن لَّ ْم يَ ْح ُ
كم بِمَا َ
أَنزلَ اّللُ
أبيه ق الُ :سئلَ ابن عباس عن قوله سبحانهَ :
ك هم ا ْل َ ِ
ِ
ون) ق ال(( :هي به كفر)) .انتهى قول ابن عباس،
فَ ْأُولَئ َ ُ ُ
كاف ُر َ
رضي هللا عنه .ق ال ابن طاوس(( :وليس كمن كفر باهلل ومالئكته

وكتبه ورسله)) اه  ،فقول ابن طاووس ال يؤخذ به لمخالفته النص.
فقد ثبت من هذه الرواية الصحيحة التي ال يصح غيرها :أن القول األخير
طاوس ،ال من كالم ابن عباس ،كما قد يفهم من
ُمدرج من قول ابن ُ
ظاهر رواية سفيان عن معمر.
واعلم  -رحمك الل ه  -ان هللا قد أمرنا بإق امة الدين وان األمر في
قريش بقوله صلى هللا عليه وسلم فيما رواه البخاري  :ان هذا األمر في
قريش ال يعاديهم احد إال كبه هللا على وجهه ما أق اموا الدين.
()117سورة المائدة ،اآلية.44 :
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أيضا :التشريع للناس ،ووضع الدساتير واألنظمة
وإن من الكفر باهلل ً
طواغيت اليوم الذين يحكمون العالم بما تهوى
والقوانين بما يهوى
ُ
أنفسهم ،يُ َحلَّلُ فيها الحرام ويُ َح َّرم الحالل ،يحكمون بها في الناس بعد
(أَم لَ ُه ْم
غياب الحكم بما أنزل هللا من على األرض ،وهللا سبحانه يقولْ :

شركَاء شرعُوا لَهم مِن ِ
الد ِ
اّللُ  ...اآلية﴾[ .]118وق ال
ين َما لَ ْم يَأْذَن بِهِ َّ
ََ
َُ
ُ َ
أَنزلَ اّللُ َوإِلَى َّ ِ
ت
(وإِذَا قِيلَ لَ ُه ْم تَ َعالَ ْواْ إِلَى َما َ
سبحانه ً
أَي َ
أيضاَ :
الر ُسول َر ْ

ِِ
دودًا﴾ [.]119
ون عَ َ
صُ
صدُّ َ
ا ْل ُمنَافق َ
نك ُ
ين يَ ُ

وإن من الكفر باهلل :التحاكم إلى الطاغوت ،وهللا سبحانه يقول( :أَلَ ْم تََر
ِ
ون
ك َو َما أُنزِلَ ِمن قَْب لِ َ
آمنُواْ بَِما أُنزِلَ إِلَ ْي َ
ك يُرِ ُ
ون أَنَّ ُه ْم َ
يد َ
ين يَ ْزعُ ُم َ
إِلَى الَّذ َ
ِ
وت وقَد ِ
ِ
ان أَن
أُم ُرواْ أَن يَ ْ
كفُ ُرواْ بِه َويُرِ ُ
أَن يَتَ َحاكَ ُمواْ إِلَى الطَّاغُ َ ْ
يد الشَّ ْيطَ ُ

ِ
ضالَالً بَعِيدًا﴾[.]120
يُضلَّ ُه ْم َ

()118سورة الشورى ،من اآلية.21 :
()119سورة النساء ،اآلية.61 :

()120سورة النساء ،اآلية ،60 :نزلت في إنكارٍ من هللا على من يدعي

اإليمان بما أنزل هللا على رسوله ،وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل
الخصومات إلى غير الكتاب والسنة ( ذكره ابن كثير).
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واعلم  -رحمك هللا تعالى  -أنه من الكفر البَ َواح والشرك الصُّ َراح:
ممارسة مهنة المحاماة؛ وذلك بالعمل بأحكام الجاهلية ،والبعد عن حكم
هللا تعالى تحت ظل قوانين الطواغيت ودساتيرهم في فصل
الخصومات[.]121

()121كما يفعل المحامون وأكثر الناس في هذه األيام لدى محاكم

الطاغوت في فصل الخصومات.
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الباب السادس عشر
كفْ ُر من ادعى علمَ الغيب ،ومن عَمِلَ بسحر الشياطين
ُ

ق ال هللا سبحانه( :قُل َّال يعلَم من فِي السَّماو ِ
ات َو ْاأل ْ ِ
اّللُ ...
ب إَِّال َّ
َْ ُ َ
ََ
َرض ا ْل َغ ْي َ

اآلية﴾[.]122

اعلم  -رحمك هللا  -أنه من الكفر باهلل :ادعاء الغيب بالتنجيم أو غيره؛
فقد روى البخاري أن هللا سبحانه خلق النجوم ٍ
لثالث :جعلها زينةً للسماء،
َ

ورجوما للشياطين ،وع ٍ
المات يُهتدى بها ،ف النهي ليس عن علم التسيير
ُ ً
الذي هو علم االهتداء بالنجوم؛ وإنما كان عن علم التأثير ،وهو ادعاء

علم الغيب ،ف العراف يبني علمه على أخبار كاذبة تأتيه بها الشياطين،
والرمَّال وق ارئ الك ِ
ف و((الفِ ْن َجان))  -هم في الكفر
والمنَِجمُ َّ
ف الكاهن ُ
ُ
واحد.
(و َما
وإن من الكفر باهلل :تعلم سحر الشياطين ،والعمل به؛ لقوله سبحانهَ :
اطين كَفرواْ يعلِمون النَّاس ِ
ِ
الس ْح َر َو َما أُنزِلَ عَلَى
ان َولَ ِك َّ
ن الشَّ ْي َ َُ ُ َ ُ َ
كَفََر ُسلَ ْي َم ُ
َ

()122سورة النمل ،اآلية.65 :
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ان ِمن ٍ
ِ
ن
وت َو َم ُ
ا ْل َملَكَ ْي ِن بِبَابِلَ َه ُ
أَحد َحتَّى يَقُوالَ إِنََّما نَ ْح ُ
وت َو َما يُ َعل َم ِ ْ َ
ار َ
ار َ
كفُ ْر﴾[.]123
فِ ْتنَةٌ فَالَ تَ ْ
ِ ِ
كفر ،وهللا سبحانه
واعلم  -رحمك هللا :-أن الرقى الش ْركية والعزائم ٌ
يقول( :و ِمن شَرِ النَّفَّاثَ ِ
ات فِي ا ْل ُعقَ ِد﴾[ .]124يعني :السواحر الالئي ينفثن
َ
في سحرهن .فقد ((كتب عُمر  -رضي هللا عنه  -أن اقتلوا كل ساحر

وساحرة))[ .]125وسئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن النشرة :فق ال
((هي من الشيطان)) .والنشرة :حل السحر بالسحر عن المسحور ،وذلك
محرم علينا ،وال يكاد يقدر عليه أحد إال بالمعوذات واألذكار الشرعية،
وما ورد عن حامي جناب التوحيد صلى هللا عليه وسلم.

()123سورة البقرة ،من اآلية.102 :
()124سورة الف لق.

()125رواه البخاري
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الباب السابع عشر
كفر من اعت قد بأن اإليمان قول باللسان وإيمان بالق لب ،دون العمل
باألركان
ِ
ت أن أُق اتل الناس حتى
ق ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أُم ْر ُ
يشهدوا أن ال إله إال هللا ،وأن محمدًا رسول هللا ،ويقيموا الصالة ،ويؤتوا
الزكاة ،ف إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إال بحق اإلسالم،

كفَّار حلت
وحسابهم على هللا))[ .]126أي :إذا لم يفعلوا ذلك فهم ُ
أيضا:
دماؤهم وأموالهم ،وأصبحت أعراضهم َ
غير معصومة ،ويعني ً
وجوب القيام باألركان والفرائض التي تسعى المرجئةُ المعاصرة إلى
تعطيلها بعدم تكفير تاركها .وفي حديث جبريل  -عليه السالم(( :-ق ال:
ما اإلسالم؟ ق ال :أن تشهد أن ال إله إال هللا ،وأن محمدا رسول هللا ،وتقيم
الصالة ،وتؤتي الزكاة ،وتصوم رمضان ،وتحج البيت لمن استطاع إليه
سبيال))[.]127
ف أهل اإلرجاء في أيامنا هذه يلبسون لباس (السلفية) تارة ،أو تجدهم
متخفين وراء أسماء أحزاب وجمعيات مدعية لإلسالم موالية للطاغوت تارة
()126رواه البخاري .

()127رواه البخاري .
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أخرى ،مستهدفين أهل التوحيد والنيل من كلمة هللا العليا ،فقد ذكر
أحدهم أن(( :شهادة أن ال إله إال هللا تُنجي ق ائلها من الخلود في النار
يوم القيامة ولو كان ال يقوم بشيء من أركان اإلسالم األربعة األخرى
كالصالة وغيرها))[ .]128وهذا الكالم لم يجرؤ أن يصرح به أحد من أهل
اإلرجاء المتقدمين ،وال حتى غالتهم من الجهمية ،ورسول هللا صلى هللا
عليه وسلم يقول(( :إن بين الرجل والشرك ترك الصالة))[.]129
ف اإليمان واإلسالم لفظان مترادف ان على معنى واحد؛ لقوله سبحانه:
أَن
كم بَ ِل َّ
ن عَلَ ْي ُ
أَسلَ ُموا قُل َّال تَ ُمنُّوا عَلَيَّ إِ ْسَال َم ُ
اّللُ يَ ُم ُّ
ون عَلَ ْي َ
ك ْم ْ
ك ْ
(يَ ُمنُّ َ
أَن ْ
هدا ُ ِ
يم ِ
ان﴾[.]130
ك ْم لْإلِ َ
ََ
(والَ
وخالصة القول :فَْليَ ْس َم ِع المرجئة وأهل األهواء قوله سبحانه وتعالىَ :

()128سلسلة األحاديث الصحيحة ،باب :حكم تارك الصالة لأللباني :ق لت:
ف ال يغتر أحد بعلمه بصناعة الحديث والتفقه بالدين؛ ألن ذلك ال يعني
بالضرورة أن المذكور قد حقق التوحيد ،فقد أتحف المستشرقون
المكتبة اإلسالمية بما يعجز عنه أكثر مدعي العلم.

()129رواه مسلم .ف الشرك هنا هو المطلق المخرج من الملة.
()130سورة الحجرات ،اآلية.17 :
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اّلل من آمن بِهِ
وعدون وتصدُّون عَن سبِي ِل ِ
تقْعدواْ بِ ُ ِ ٍ ِ
َ ُُ
َْ ََ
ك ِل ص َراط تُ ُ َ َ َ ُ َ
َ
َوتَ ْب ُغونَ َها عِ َو ًجا﴾[.]131

()131سورة األعراف ،اآلية.86 :
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الباب الثامن عشر
كفر من جهل التوحيد ،ومن عذر المشرك لجهله
ن اّلل الَ ي ْغفِر أَن ي ْشر َ ِ ِ
ك لِمَن
ون ذَلِ َ
ك بِه َويَ ْغف ُر َما ُ
ق ال هللا سبحانه :إِ َّ َ َ ُ ُ َ
د َ
132
ك ِمن بَنِي آدَمَ ِمن
سبحانه:
هللا
ال
وق
]،
يَشَاء  ...اآلية﴾ [
(وإِذْ أَخَذَ َربُّ َ
َ

ِِ
ِ
ك ْم قَالُواْ بَلَى شَ ِه ْدنَا
ت بَِربِ ُ
ظُ ُهورِه ْم ذُرِيَّتَ ُه ْم َو ْ
أَش َهدَ ُه ْم عَلَى أَنفُسه ْم أَلَ ْس َ

ِِ
ِ
ك
ام ِة إِنَّا ُ
أَش َر َ
أَو تَقُولُواْ إِنََّما ْ
أَن تَقُولُواْ يَ ْومَ ا ْلقيَ َ
كنَّا عَ ْن َهذَا غَاف ل َ
ين * ْ
كنَّا ذُرِيَّةً مِن بَ ْع ِد ِه ْم﴾[ .]133وبعد ((آية العهد)) هذه
آبَاؤُنَا ِمن قَْب لُ َو ُ

ف على نفسه ،ف لما
يحتج أهل األهواء بالحديث الصحيح(( :كان رجلٌ يُ ْسرِ ُ
ت ف احرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني
حضره الموت ق ال لبنيه :إذا أنا ِم ُّ

ِ
فوهللا لئن قدر عليَّ ربي ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدًا ،ف لما
في الريح؛
ِ
ِ
ت
مات فُعلَ به ذلك ،ف أمر هللا األرض فق ال :اجمعي ما فيك منه ،فَفََعلَ ْ
ك،
ك على ما صنعت؟ ق ال :يا ربي ،خَ ْشيَتُ َ
ف إذا هو ق ائم ،فق ال :ما َح َملَ َ

فغفر له))[ ،]134وق ال غيره :مخافتك يا رب ،والجواب :قوله ((لئن قدر

علَيَّ ربي)) أي :ضيَّق عليَّ ،فكانت وصيته  -رحمه هللا  -لبنيه من
ِ
وصدق قوله ،ال كما
خشيته من هللا ال غير ،وقد اطلع هللا على ق لبه
()132سورة النساء ،اآلية.48 :

()133سورة األعراف ،اآلية.173 ،172 :
()134رواه البخاري .
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جاهال بقدرته سبحانه على إحيائه ،وإال
يدعي أهل األهواء أن الرجل كان ً
ما كان هللا ليغفر لمن يقدح في قدرته على إحياء الموتى.
ويعود أهل األهواء فيحتجون بسؤال الحواريين لعيسى بن مريم عليه
ِ ِ
ِ
ن السَّ َماء) ،والجواب :أن
يع َربُّ َ
السالمَ :
(ه ْل يَ ْستَط ُ
ك أَن يُنَزِلَ عَلَ ْينَا َمآئدَةً م َ

اآلية تعني :هل تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من

السماء؟[ ،]135وهنا نري أهل األهواء يطعنون بالحواريين ،فسبحان هللا
عما يصفون.
ف أهل األهواء يسعون جاهدين على تعطيل العلم ،وإبق اء الناس على
الجهل بالتوحيد؛ ليكون ذلك بزعمهم ُحجَّةً لهم يوم القيامة ،وهللا سبحانه

اّللُ ﴾[ .]136ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم
اعلَ ْم أَنَّهُ َال إِلَهَ إَِّال َّ
يقول( :فَ ْ

الم َعذَّب في قبره(( :كان الناس يقولون شيئًا
يقول في حديث ُ

()135سورة المائدة ،اآلية .112 :ذكر تفسيرها ابن كثير.
()136سورة محمد ،اآلية.19 :

57

جهال ،ف لم تَ ْع ِذ ْرهُ مالئكة العذاب .وق ال صلى هللا عليه
فقُْلتُهُ))[ .]137أيً :
وسلم أيضا(( :ورجل قضى للناس على جهل ،فهو في النار))[.]138

ويعود أهل األهواء إلعذار الجاهل بالتوحيد فيحتجون بالحديث المروي
جيش الكعبة ،ف إذا
عن أم المؤمنين عائشة  -رضي هللا عنها(( :-يغزو ٌ
ف بأولهم وآِخرِِهم ،ق الت :ق لت :يا رسول
كانوا ببيداء من األرض يُ ْخ َس ُ

هللا ،كيف يُخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقُهم ومن ليس منهم؟ ق ال:
يخسف بأولهم وآخرهم ،ثم يبعثون على نياتهم))[.]139

ِ
لجهله بالتوحيد ،وإنما كان سؤالها  -رضي هللا
والجواب :لم يُعذر أحد
عنها  -عن ((أسواقهم)) المكرهين بقوة السالح(( ،ومن ليس منهم))
مارا به ،و((ابن السبيل)) المار
أي :أهل المكان الذي كان الجيش ًّ
المستطرق ،ف العذاب يقع عامًّا لحضور آجالهم ،وفي رواية مسلم:

()137رواه أبو داود.

()138أخرجه ابن ماجه رقم ( ،)2315وأبو داود ( )5/4رقم (،)3573
والترمذي ( )613/3رقم ( ،)1322والحاكم في مستدركه (،)90/4
والبيهقي في السنن الكبرى ( )117/10والحديث إسناده صحيح.

()139رواه البخاري .
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ون مصادر شتى))[ .]140وهللا سبحانه
صُ
د ُر َ
((يهلكون مهلكًا واحدًا ،ويَ ْ
اعبدواْ اّلل و ِ
ك ِل أُمٍَّة َّر ُسوالً ِ
وت
(ولَقَ ْد بَ َع ْثنَا فِي ُ
أَن ْ ُ ُ
ََ ْ
اجتَنبُواْ الطَّاغُ َ
يقولَ :
 ...اآلية﴾[.]141

يونس  -عليه السالم  -بأنه جهل
ويحتج أهل األهواء ً
أيضا بما فعل نبيُّ هللا ُ

ون إِذ ذَّهب م َغ ِ
(وذَا النُّ ِ
ن أَن لَّن نَّقْ ِد َر عَلَ ْي ِه ...
اضبًا فَظَ َّ
ََ ُ
قدرة هللا عليهَ :

اآلية﴾[ ]142والجواب :أي نُضَيِق عليه في بطن الحوت ،وهنا أيضا يطعن
أهل األهواء بنبي هللا عليه السالم.

يسمع
نفس محمد بيده ،ال ُ
وق ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :والذي ُ
بي أحدٌ من هذه األمة  -يهودي ،وال نصراني  -ثم يموت ،ولم يؤمن
بالذي أُرسلت به؛ إال كان من أصحاب النار))[.]143

وإما ما وردة في الحديث الذي رواه اإلمام احمد في المسند عن
األسود بن سريع ان نبي هللا صلى هللا عليه وسلم ق ال  :أربعة يحتجون
()140ذكره ابن حجر في فتح الباري (.)338/4
()141سورة النحل ،من اآلية.36 :

()142سورة األنبياء ،من اآلية 87 :ذكره ابن كثير في تفسيره لالية.
()143رواه مسلم .
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يوم القيامة رجل أصم ال يسمع شيئا ورجل أحمق ورجل هرم ورجل مات في
فترة  ،ف أما األصم فيقول رب لقد جاء اإلسالم وما اسمع شيئا  ،وإما األحمق
فيقول رب لقد جاء اإلسالم والصبيان يحذفوني بالبعر  ،وإما الهرم فيقول
رب لقد جاء اإلسالم وما أعق ل شيئا  ،وإما الذي مات في الفترة فيقول
ربي ما أتاني لك رسول فيأخذ مواثيقهم ليطيعونه فيرسل إليهم إن
ادخلوا النار ،ق ال  :فو الذي نقس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم
بردا وسالما والجواب  :إن صح الحديث ،اولئك االربعة لم يشركوا باهلل
شيئا واال فما كان هللا ان يلقي لهم باال او يغفر لهم.
وخالصة القول :أنك إذا عذرت المشرك لجهله بالتوحيد ،ف إن ذلك
افتراءٌ على هللا ،بإدخاله في اإلسالم ،وواليةٌ له بمعاملته كسائر المسلمين.

60

الباب التاسع عشر
مخيرا
كفر من اعتقد بأن اإلنسان ُمسَيَّر في عمله وليس ً
اها * َوقَ ْد
اها * قَ ْد أَفْلَ َح َمن َزكَّ َ
ور َها َوتَقْ َو َ
ق ال هللا سبحانه( :فَأَْل َه َم َها فُ ُج َ
خاب من دسَّاها﴾[ .]144وق ال سبحانه أيضا( :إِنَّا هدين اه السَّبِيل إِمَّا ش ِ
اك ًرا
َ َ
َ َ َْ ُ
َ َ َ َ َ
ً

ورا﴾[.]145
َوإِمَّا كَفُ ً

ف اعلم  -رحمك هللا :-أنا ال نقول بقول الجبرية والمفوضة ،بأن أفعال
العباد ال تعدو أن تكون مثل حركات األشجار عند هبوب الريح ،وأنهم
ِِ
ن ألفعالهم على الحقيقة ،فقد ق ال صلى هللا عليه وسلم في
غير ُم ْحدثي َ
حديث قدسي(( :إن هللا  -سبحانه وتعالى  -يقول يوم القيامة :فمن

ِ
ن إال نفسه))[.]146
وم َّ
خيرا ف ْليَ ْح َمد هللا ،ومن وجد غير ذلك ف ال يَلُ َ
وجد ً
وق ال الحسن(( :ف لو أجبر هللاُ الخَْل َق على الطاعات ،ألسقط عنهم الثواب،

عجزا
ولو أجبرهم على المعاصي ألسقط عنهم العق اب ،ولو أهملهم لكان ً
في القدرة ،ولكن له فيهم المشيئة التي غيبها عنهم ،ف إن عملوا
()144سورة الشمس ،اآليات.10 - 8 :
()145سورة اإلنسان ،اآلية.3 :
()146رواه مسلم .
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بالطاعات كانت له ِ
المنَّةُ عليهم ،وإن عملوا بالمعصية كانت له الحجة
عليهم))[.]147
وخالصة القول :أن اإلنسان ف اعل مختار.

()147جمهرة رسائل العرب .
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الباب العشرون
كفْ ُر مَن عطَّلَ الِجهاد أو
كفْ ُر مَن ق اتَلَ أو قُتِلَ تحت غير راية اإلسالم و ُ
ُ
أَنكَره
ْ

ن الَّ ِذين توفَّاهم ا ْلمآلئِكَةُ ظَالِِمي ِ ِ
ِ
ق ال هللا سبحانه( :إِ َّ
ْ
أَنفُسه ْم قَالُواْ فيمَ
َ ََ ُ ُ َ
اّلل و ِ
كن أَرض ِ
كنَّا مستَضعفِ ِ
َر ِ
ُ
اسعَةً
ين في األ ْ
كنتُ ْم قَالُواْ ُ ُ ْ ْ َ َ
َ
ض قَا ْل َواْ أَلَ ْم تَ ُ ْ ْ ُ

ِ
ِ
يرا﴾[.]148
يها فَ ْأُولَئِ َ
ك َمأ َْو ُ
فَتُ َها ِج ُرواْ ف َ
اءت َمص ً
اه ْم َج َهنَّمُ َو َس ْ

كنتُ ْم ) تعني :مع أي فريق؛ نزلت في فريق من
فقول ه سبحانه ( :فِيمَ ُ
ِ
ارا ،ف لم
المسلمين قُتلُوا في بدر تحت راية قريش ،توفتهم المالئكة كف ً
يُ ْغ ِن عنهم إسالمهم من هللا شيئًا ،ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:
((من قتل تحت راية عمياء ففي النار))[.]149

تعني :الراية غير الواضحة؛ فكيف برايات الشرك في أيامنا هذه،
الواضحة وضوح الشمس ،التي يُق اتِلُ تحت لوائها الذين يدعون اإلسالم،

()148سورة النساء ،اآلية.97 :
()149رواه مسلم
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وهللا سبحانه يقول( :والَّ ِذين كَفَرواْ يقَاتِلُون فِي سبِي ِل الطَّاغُ ِ
وت فَقَاتِلُواْ
َ
َ
َ َ ُ ُ
ان ِ ...
أَولِيَاء الشَّ ْيطَ ِ
اآلية﴾[.]150
ْ
اعلم رحمك هللا ان الجهاد إلعالء كلمة هللا سنام اإلسالم وال تكاد سورة
من القران الكريم تخلو من األمر بجهاد الكف ار والمشركين وأوليائهم
ومن ظاهروهم.

()150سورة النساء ،من اآلية.76 :
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الباب الحادي والعشرون
كفْ ُر مَن كَفََّر مسلمًا
ُ
ِ
اب المسلم فسوق ،وقتاله
ق ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :سبَ ُ
151
أيضا(( :من رمى مؤمنًا بكفر فهو
وسلم
عليه
هللا
صلى
ال
وق
].
كفر))[
ُ
ً

كقتله))[ .]152وق ال صلى هللا عليه وسلم(( :من ق ال ألخيه :يا كافر؛ فقد

أحدهما ،ف إن كان كما ق ال؛ وإال رجعت عليه))[.]153
باء بها ُ
وال،
مسلما تكون قد افتريت على هللا أ ً
ت ً
وخالصة القول :أنك إذا كَفَّ ْر َ
ثم ظلمك باستحاللك دمه وماله وعرضه.

()151رواه مسلم .

()152رواه البخاري في األدب .
()153متفق عليه .
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الباب الثاني والعشرون
كفر من لم يُكَفِرِ الكافر والمشرك

ك ْم َوبَدَا بَ ْينَنَا َوبَ ْينَ ُ
ق ال هللا  -سبحانه وتعالى( :-كَفَ ْرنَا بِ ُ
اوةُ
كمُ ا ْل َعدَ َ
وا ْلب ْغضاء أَبدا حتَّى ت ْؤ ِمنوا بِ َِّ
اّلل َو ْحدَهُ  ...اآلية﴾[ ،]154ف العداوة بالظاهر
َ َ َ ًَ َ ُ ُ

والبغضاء بالق لب.

اعلم  -رحمك هللا  -أن تكفير الكف ار والمشركين وأوليائهم هو الركن
كفُر بِالطَّاغُ ِ
وت َويُ ْؤ ِمن
األول من أركان التوحيد؛ لقوله سبحانه( :فََم ْن يَ ْ ْ

بِاّلل ِ ...
الكفر بالطاغوت وأوليائه على
اآلية﴾[ ،]155فقد قَدَّمَ سبحانه
َ
اإليمان به ،وبخالف ذلك تختلط األوراق والخنادق مع الكف ار
والمشركين وأوليائهم ،ف ال تكون هنالك مف اصلة.
ومدَّعُو اإلسالم أن يجدوا ما يرمون به أهل التوحيد،
وقد عجز أهل األهواء ُ

ين على ق لوبهم أن يعوا أن تكفير أهل
غير أنهم ((مكفرون)) ،فقد رِ َ
ومن واالهم هو الركن األول من أركان التوحيد ،وان
الكفر والشرك َ
الخوارج يكفرون بالمعاصي والكبائر أما نحن لم نكفر إال بالشرك ولم

()154سورة الممتحنة ،من اآلية.4 :

()155سورة البقرة ،من اآلية.256 :
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نكفر إال من كفره هللا ورسوله بنص اآلية والحديث فمالي هؤالء القوم ال
يكادون يفقهون حديثا ،وهللا سبحانه يقول( :إِ َّ ِ
ارتَدُّوا عَلَى
ين ْ
ن الَّذ َ
ِ
ِ ِ
أَملَى لَ ُه ْم ...
ان َسوَّلَ لَ ُه ْم َو ْ
ْ
ن لَ ُهمُ ا ْل ُهدَى الشَّ ْيطَ ُ
أَدبَارِهم من بَ ْعد َما تَبَيَّ َ
اآلية﴾[ .]156واعلم رحمك هللا تكاد ال تخلو سورة في كتاب هللا من
تكفير الكف ار والمشركين وأوليائهم وكذلك حال السنة النبوية التي
تأمرنا بذلك.
وروي أن مصعب بن الزبير بعد قتله للمختار الكذاب استدعى أم ثابت
بنت سمرة بن جندب زوجة المختار ،فسألها عنه فق الت :إنه كافر ،فخَلَّى
َسبِيلَها ،واستدعى زوجته األخرى ،وهي عَ ْم َرةُ بنت الصحابي الجليل

النعمان بن بشير ،فسألها عنه ف لم تُكَفِ ْرهُ ،فكتب مصعب إلى أخيه عبد
هللا بن الزبير ،ف أمره األخير بقتلها؛ لعدم تكفيرها الكافر.

وروى البخاري أن بق ايا بني حنيفة لمَّا رجعوا لإلسالم ،وتبرءوا من ُم َس ْي لَِمة،

وأَقُّروا بكذبه ،كبر ذنبهم عند أنفسهم ،وتَ َحمَّلُوا بأهاليهم إلى الثغر
ألجل الجهاد في سبيل هللا؛ لعل ذلك يمحو عنهم ((الردة)) ،فنزلوا
الكوفة وصار لهم بها محلة معروفة ومسجد يسمى مسجدَ بني حنيفة ،فمر
بعض المسلمين ذات يوم بمسجدهم بين المغرب والعشاء ،فسمعوا منهم

()156سورة محمد ،اآلية.25 :
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كالما معناه :أن مسيلمة كان على حق ،وهم جماعة كثيرون ،ولكن من
ً

لم يَقُْلهُ لم يُ ْن ِك ْرهُ على َمن ق اله ،فرفع أمرهم إلى عبد هللا بن مسعود

فجم َع َمن عنده من الصحابة واستشارهم ،ف استتاب
رضي هللا عنهَ ،
بعضهم وقتل بعضهم من غير استتابة ،فشمل العق اب من سمع الكالم ولم

ينكره[.]157
فتَأَمَّ ْل  -رحمك هللا  -أنه لم يتوقف الصحابةُ في تكفيرهم كلهم –
المتكلم ،والحاضر الذي لم يُ ْن ِكر  -ولكن كان اختالفهم فقط في :هل
أو ال؟ فكان سبب قتل الحاضر :هو عدم إنكاره لكلمة
تقبل توبتهم ْ
الكفر التي سمعها منهم ،وعدم تكفيره لهم ،ولم يقم بإبالغ ذلك إلى

أولياء األمر ،واما ما روي من حادثة ابن بلتعة ( رض ) ف ان هللا قد
تجاوز عنه لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " لعل هللا اطلع على اهل
بدر فق ال  :اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم" .
وخالصة القول :أنك إذا لم تُ َ ِ
كفر الكافر ،فسيكون حصيلة ذلك افتراءً
على هللا ،بإدخاله في اإلسالم ،ومواالة له بمعاملته كسائر المسلمين من

()157ذُكرت الروايتان في مقدمة مختصر السيرة ،للشيخ محمد بن عبد
الوهاب رحمه هللا.
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تزويج ،وتوريث ،وأكل ذبيحته ،والصالة عليه بعد موته ،ودفنه في
مق ابر المسلمين.
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الباب الثالث والعشرون
كفر من أراد النف اق األكبر ،ومن أراد بعمله الدنيا
ِ
ِ
ن ا ْلمنَافِقِ ِ
ن النَّار ...
ق ال هللا سبحانه( :إِ َّ ُ
َسفَ ِل م َ
َ
ين في الدَّ ْرك األ ْ
ِ 158
ن اّلل ج ِ
امع ا ْلمنَافِقِين وا ْلكَافِ
ِ
ِ
ين فِي
ر
إ
(
ا:
أيض
سبحانه
ال
وق
]
اآلية﴾[
َّ
ََ ُ ُ
َ
ً
َ َ
ِ
يعا﴾[.]159
َج َهنَّمَ جَم ً

وروي عن حذيفة بن اليمان  -رضي هللا عنه  -أنه ق ال(( :إن الرجل
ليتكلم بالكلمة في عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيكون فيها
منافقًا)).
وقد روى البخاري عن ابن جرير بسنده المتصل عن شفي بن مانع عن
أبي هريرة  -رضي هللا عنه  -ق ال :ق ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
((إن هللا  -تبارك وتعالى  -إذا كان يوم القيامة نزل ليقضي بينهم
وكلُّ أُمٍَّة جاثية ،ف أوَّلُ من يدعو به :رجلٌ قد جمع القرآن ،ورجل قُتِلَ في
سبيل هللا ،ورجل كثير المال:

()158سورة النساء ،من اآلية.145 :
()159سورة النساء ،من اآلية.140 :
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لت على رسولي؟ ق ال :بلى يا
فيقول هللا تعالى للق ارئ :ألم أُعلمك ما أنز ُ

عملت فيما علمت؟ ق ال :كنت أقوم آناء الليل وآناء
رب ،ق ال :فماذا
َ
النهار ،فيقول هللا :كذبت ،وتقول له المالئكة :كذبت ،ويقول هللا
أردت أن يق ال :ف الن ق ارئ ،فقد قيل.
تعالى :بل
َ
أُو ِس ْع عليك حتى لم أدعك تحتاج
ويُؤتى بصاحب المال ،فيقول هللا له :ألم َ

ِ
إلى أحد؟ ق ال :بلى يا رب ،ق ال :فما عملت فيما آتيتُ َ
ك؟ ق ال :كنت أصلُ
الرحم وأتصدق ،فيقول هللا له :كذبت ،وتقول له المالئكة :كذبت ،بل

أردت أن يق ال عنك :ف الن َج َوادٌ ،فقد قيل ذلك.
ِ
ت؟ فيقول:
ويؤتى بالذي قُتل في سبيل هللا ،فيقول له :في ماذا قُتْل َ
اتلت حتى قُتلت ،فيقول هللا :كذبت،
َ
ت بالجهاد في سبيلك ،فق ُ
أَم ْر َ
أردت أن يق ال :ف الن جريء،
وتقول المالئكة :كذبت ،ويقول هللا :بل
َ

وقد قيل ذلك.

ثم ضرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على ركبتيَّ فق ال(( :يا أبا
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هريرة ،أولئك الثالثة أولُ خَْل ِق هللا تُسعر بهم النار يوم القيامة)) [.]160
كان يرِيد ا ْلحي اةَ الدُّ ْني ا وزِينَتَها نُو ِ
ف إِلَ ْي ِه ْم
وهللا سبحانه يقولَ :
َ َ َ َ
(من َ َ ُ ُ َ َ

أَعمالَهم فِيها وهم فِيها الَ يبخسون * أُولَئِ َ ِ
س لَ ُه ْم فِي اآلِخ َرِة إِالَّ
ك الَّذ َ
ْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ُْ َ ُ َ ْ
ين لَ ْي َ

ار﴾[.]161
النَّ ُ

وق ال صلى هللا عليه وسلم(( :إنما األعمال بالنيات ،وإنما لكل امرئ ما
نوى ))...الحديث[ ]162ف اعلم  -رحمك هللا :-أن هللا ال يقبل العملَ إال أن

وخالصا ،لوجهه الكريم.
وصالحا
يكون صائبًا
ً
ً

ومن راءَى؛ راءَى
((من سَمَّ َع؛ سَمَّ َع هللا بهَ ،
وق ال صلى هللا عليه وسلمَ :
هللا به)) [ .]163وق ال صلى هللا عليه وسلم(( :إن أخوف ما أخاف عليكم:
ِ
ك األصغر ،ق الوا :وما الشرك األصغر يا رسول هللا؟ ق ال:
الش ْر ُ
الرياء))[.]164

()160رواه البخاري

()161سورة هود ،اآليتان.16 ،15 :
()162متفق عليه .

()163رواه البخاري .

()164رواه أحمد بإسناد جيد .
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الباب الرابع والعشرون
ب أو أنكر شيئًا أَمَ َر  -أو أَ ْخبََر  -به هللاُ ورسوله ولو عَمِلَ به
ُ
كفْ ُر مَن كَذَّ َ

ق ال هللا  -س بحانه وتعالى( :-والَّ ِذين كَذَّبواْ بِآي اتِن ا ولِق اء اآلِخرِ
ِ
ت
ط
ب
ح
ة
َ
َ َ ُ َ َ ََ
َ َ ْ
أَع َمالُ ُه ْم  ...اآلية﴾[.]165
ْ
وإن من الكفر باهلل :إنكار شيء مما أخبر به هللا في كتابه العزيز أو
على لسان رسوله األمين من الغيب ،من بعث ،ونشور ،وحساب ،وجنة،
كتبِِه ورسلِهِ
ِ ِ ِِ
(و َمن يَ ْ
كفُ ْر بِاّلل َو َمالَئكَته َو ُ ُ َ ُ ُ
ونار ،وغيره؛ لقوله سبحانهَ :
166
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ون
ين يُ ْؤمنُ َ
ضالَالً بَعيدًا﴾[ ] وقوله سبحانه( :الَّذ َ
ضلَّ َ
َوا ْليَ ْوم اآلخرِ فَقَ ْد َ
ِ
ِ
بِا ْل َغي ِ ِ
ون﴾[.]167
ون الصَّالةَ َوممَّا َرَزقْنَ ُ
ب َويُق ُ
اه ْم يُنفقُ َ
يم َ
ْ

وإن من الكفر باهلل :أن يبغض شيئًا أنزله هللا في كتابه ،أو على لسان
رسوله صلى هللا عليه وسلم من األركان والفرائض ،حتى لو كان ُمقِ ًّرا أو

()165سورة األعراف ،من اآلية.147 :
()166سورة النساء ،من اآلية.136 :
()167سورة البقرة ،اآلية.3 :

73

أَع َمالَ ُه ْم
أَنزلَ َّ
ً
أَحبَطَ ْ
عامال بها؛ لقوله سبحانه( :ذَلِ َ
ك بِأَنَّ ُه ْم كَرُِهوا َما َ
اّللُ فَ ْ
 ...اآلية﴾[.]168
وإن من الكفر باهلل :إنك ار رؤيته ولق ائه يوم القيامة؛ لقوله سبحانه( :بَلْ
169
ِ
ِ ِ
ن
ون﴾[ ] .وق ال صلى هللا عليه وسلم(( :إنكم َستََرْو َ
ُهم بِلقَاء َربِه ْم كَاف ُر َ

ن هذا القمر ال تُضامون في رؤيته))[ ]170وعن ص َه ْي ٍ
ب-
ربكم كما تََرْو َ
ُ
رضي هللا عنه – ق ال :ق ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم...(( :فيكشف

ب إليهم من النظر إلى ربهم.]171[﴾)...
أَح َّ
الحجاب ،فما أُعطوا شيئًا َ
أَعداء َِّ
اّلل
وإن من الكفر باهلل جحود آياته؛ لقوله سبحانه( :ذَلِ َ
ك َج َزاء ْ َ
ِ
ِ
ِ
ون ﴾[.]172
ار ا ْلخُْلد َج َزاء بَِما كَانُوا بِآيَاتنَا يَ ْجَح ُ
ار لَ ُه ْم ف َ
يها دَ ُ
النَّ ُ
د َ

وإن من الكفر باهلل :اإللحاد في آياته؛ لقوله سبحانه( :إِ َّ ِ
ين
ن الَّذ َ
ي ْلِحد ِ
ِ
ن عَلَ ْينَا أَفََمن يُ ْلقَى فِي النَّارِ خَ ْي ٌر أَم مَّن يَأْتِي
ون في آيَاتنَا َال يَ ْخفَ ْو َ
ُ ُ َ
()168سورة محمد ،اآلية.9 :

()169سورة السجدة ،اآلية.10 :
()170رواه البخاري .

()171سورة فصلت ،اآلية.28 :

()172سورة فصلت ،من اآلية.40 :
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آمن ا يوم ا ْلقِي ام ِة﴾[ .]173وقوله سبحانه أيضا( :وإِن لَّم يعطَواْ ِ
ِ
نها إِذَا ُه ْم
م
ً َ ْ ُْ ْ َ
ً َْ َ َ َ
ون﴾[.]174
يَ ْسخَطُ َ
وإن من الكفر االعتق اد بأن للقرآن معنى باطن ا يخالِف ِ
ظاه َرهُ ،كما
ً
ً ُ ُ
تعتقد وتفتري بعض الفرق الضالة كالشيعة عبدة األوثان ،والمتصوفة
ِ
ين في قُلُوبِ ِه ْم َز ْي ٌغ
أصحاب الطرق وغيرهم لقوله سبحانه( :فَأَمَّا الَّذ َ
ِ ِ
فَيتَّبِعون ما تَشَابهَ ِم ْنهُ ِ
ابتِ َغاء تَأْوِي لِِه  ...اآلية﴾[]175
ابت َغاء ا ْلف ْتنَة َو ْ
ْ
َ ُ ََ َ

()173سورة النساء ،اآلية.65 :

()174سورة التوبة ،من اآلية.58 :
()175سورة آل عمران ،اآلية.7 :
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الباب الخامس والعشرون
كفْرٍ عامدًا
كفْ ُر مَن استهزأ بالل ه وآياته ورسله ،ومَن تَلَفَّظَ بكلمةِ ُ
ُ
وض
ن إِنََّما ُ
(ولَئِن َسأَْلتَ ُه ْم لَيَقُولُ َّ
ق ال هللا  -سبحانه وتعالىَ :-
كنَّا نَخُ ُ
ون ْلعب قُل أَبِ ِ
ون * الَ تَ ْعتَ ِذ ُرواْ قَ ْد كَفَ ْرتُم
اّلل َوآيَاتِِه َو َر ُسولِِه ُ
ََ َ ُ ْ
كنتُ ْم تَ ْستَ ْهزِؤُ َ
ك ْم﴾[.]176
يمانِ ُ
بَ ْعدَ إِ َ
وص ْحبٍَة مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
نزلت في رجال كانوا في جهاد ُ
في غزوة تبوك ،ق الوا  -معتذرين لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم :-كنا

كِ
ب؛ نقطع به عنا الطريق !...ف لم يُ ْغ ِن عنهم
نخوض ونتحدث
الر ْ
حديث َّ
َ

إسالمهم وال صحبتهم مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في
من هللا
ُ
الجهاد ،وال حتى ندمهم واعتذارهم  -من شيء.
ِ
ن
وإن من الكفر باهلل :مكر السيئ باإلسالم وأهل ه؛ لقول ه سبحان ه( :أَفَأَم َ
ِ
ِ
الَّ ِذين مكَرواْ السَّيِئَ ِ
ض  ...اآلية﴾[ .]177وق ال
ات أَن يَ ْخس َ
ف اّللُ بِهمُ األ ْ
َ َ ُ
َر َ
كفُر بِ َِّ
اّلل ...
أيضا( :بَ ْل َم ْ
ك ُر اللَّْي ِل َوالنَّ َهارِ إِذْ تَأ ُْم ُرونَنَا أَن نَّ ْ َ
سبحانه ً

()176سورة التوبة ،اآلية.66 ،65 :
()177سورة النحل ،من اآلية.45 :
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اآلية﴾[.]178
وإن من الكفر باهلل :التلفظ بكلمة كفر عامدًا؛ لقوله  -سبحانه وتعالى-

كفْرِ َوكَفَُرواْ بَ ْعدَ إِ ْسالَِم ِه ْم  ...اآلية﴾[.]179
(ولَقَ ْد قَالُواْ كَلَِمةَ ا ْل ُ
َ :

خالد بن
وإن من الكفر :أن يسب هللا سبحانه أو أحد رسله؛ فقد قَتَلَ ُ
رجال من غير استتابة؛ كان قد سب رسول هللا صلى هللا عليه
الوليد ً

وسلم.
ب رسولَ هللا صلى
ابن تيمية  -رحمه هللا  -قَْت لَ َر ُجٍل َس َّ
وأراد شيخُ اإلسالم ُ
هللا عليه وسلم[.]180

وق ال حذيفة بن اليمان  -رضي هللا عنه(( :-إن الرجل ليتكلم بالكلمة
في عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيكون فيها منافقًا)).
ت
أَي َ
وإن من الكفر باهلل :الخوض في آيات هللا؛ لقوله سبحانهَ :
(وإِذَا َر ْ
()178سورة سبأ ،من اآلية. 33 :

()179سورة التوبة ،من اآلية.74 :

()180كتاب الصارم المسلول في شاتم الرسول البن تيمية
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يث غَيرِهِ
أَعرِض عَ ْنهم حتَّى يخُوضواْ فِي ح ِد ٍ
الَّ ِذين يخُوض ِ
ِ
َ
ََ ُ َ
ون في آيَاتنَا فَ ْ ْ ُ ْ َ َ ُ
ْ
ِ
ِ ِِ
ك الشَّيطَان فَالَ تقْعد بعد ِ
ين﴾[.]181
الذ ْ
َوإِمَّا يُنسيَنَّ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ َ
ك َرى َم َع ا ْلقَ ْوم الظَّالم َ

()181سورة األنعام ،اآلية 68 :والخوض :التكذيب واالستهزاء .ذكره
ابن كثير.
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الباب السادس والعشرون
ن بالل ه السوء
ُ
ب على هللا ورسوله ،ومَن ظَ َّ
كفْ ُر مَن افت رى أو كَ ذَ َ

ق ال هللا  -سبحانه وتعالى( :-ومن أَظْلَم ِممَّ ِن افْترى عَلَى ِ
اّلل كَ ِذبًا
ُ
ََ
ََ ْ
ِ
ِ
ين كَذَبُواْ عَلَى
أُولَئِ َ
ون عَلَى َربِه ْم َويَقُولُ األ ْ
َش َه ُ
اد َه ؤُالء الَّذ َ
ض َ
ك يُ ْع َر ُ
ْ
ِِ
ِ
ِ
ين ﴾[.]182
َربِه ْم أَالَ لَ ْعنَةُ اّلل عَلَى الظَّالم َ

أَحلَّه؛ لقوله  -سبحانه
وإن من الكفر باهلل :تحليل ما َح َّرمَ هللا ،وتحريم ما َ
وتعالى( :-والَ تقولُواْ لِما ت ِصف أَْل ِ
كم ا ْلكَ ِ
ذ
ت
ن
س
ُ
َ َُ
ُ
َ
َ َ ُ
ب َه ذَا َحالَلٌ َو َه ذَا َح َرامٌ
ُ
َ

ِ ِ
ِ
ب  ...اآلية﴾[.]183
لتَفْتَ ُرواْ عَلَى اّلل ا ْلكَذ َ

وإن من الكفر باهلل :الكذب المتعمد على رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ،ووضع األحاديث عنه وترويجها بين الناس؛ لقوله صلى هللا عليه
كذَب عليَّ ِ
متعمدًا ف ليتبَوَّأْ مَقْ َعدَهُ ِمن النار)) [.]184
وسلمَ :
((من َ َ
ِ
ِِ
ين
ب ا ْل ُمنَافق َ
وإن م ن الكفر :ظن السوء باهلل؛ لقوله سبحانهَ :
(ويُ َعذ َ
()182سورة هود ،اآلية.18 :

()183سورة النحل ،اآلية.116 :
()184متفق عليه .
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ن السَّ ْوءِ عَلَ ْي ِه ْم
ين بِ َّ
اّللِ ظَ َّ
ين َوا ْل ُم ْشرِكَات الظَّان َ
َوا ْل ُمنَافقَات َوا ْل ُم ْشرِك َ
ِ
ِ ِ
ِ
اءت
ب َّ
اّللُ عَلَ ْيه ْم َولَ َعنَ ُه ْم َوأَعَدَّ لَ ُه ْم َج َهنَّمَ َو َس ْ
دَائ َرةُ السَّ ْوء َوغَض َ

َم ِصي ًرا﴾[.]185

وق ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ال يموتن أحدكم إال وهو يحسن
الظن باهلل))[.]186
(و َمن
وإن من الكفر باهلل :القنوط واليأس من رحمته؛ لقوله سبحانهَ :
187
ِ ِ
ِ
ِ
أَس ِمن
ي
ي
ال
ه
ن
إ
(
سبحانه:
وقوله
].
ون﴾[
َّ
َ
يَقْنَطُ من َّر ْحمَة َربِه إِالَّ الضَّآلُّ َ
ُ َْ ُ

َّرو ِح ِ
اّلل إِالَّا ْلقَوم ا ْل َ ِ
ون﴾[.]188
ُْ
كاف ُر َ
ْ

وإن من الكفر باهلل :األمن من مكر هللا؛ لقوله سبحانه( :أَفَ ِ
ك َر
أَمنُواْ َم ْ
189
ِ
اّلل فَالَ ي أْمن م ْ ِ
ِ
ت
غ
((ب
قتادة:
ال
وق
]
ون﴾[.
َ
ََُ َ
ك َر اّلل إِالَّ ا ْلقَ ْومُ ا ْلخَاس ُر َ
َ َ

أمر هللا)).
القومَ ُ

()185سورة الفتح ،اآلية.6 :
()186رواه مسلم .

()187سورة الحجر ،اآلية.56 :

()188سورة يوسف ،اآلية.87 :

()189سورة األعراف ،اآلية.99 :
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وإن من الكفر باهلل :كتم الحق والعلم ،وعدم تبيانه للناس عمدًا؛ لقوله
سبحانه( :إِ َّ ِ
أَنزْلنَا ِمن ا ْلبيِنَ ِ
ات َوا ْل ُهدَى ِمن بَ ْع ِد َما
ين يَ ْ
ون َما َ
كتُ ُم َ
ن الَّذ َ
َ َ
ك ي لعنهم اّلل وي ْلعنهم َّ ِ
س فِي ا ْل ِكتَ ِ ِ
بَيَّنَّاهُ لِلنَّا ِ
ون﴾[.]190
اب أُولَئ َ َ َ ُ ُ ُ ُ َ َ َ ُ ُ ُ
الالعنُ َ

ِ
وإن من الكفر باهلل :المجادلة في آيات هللا؛ لقوله سبحانهَ :
(ما يُ َجادلُ
ك تقَلُّبهم فِي ا ْلبَِال ِ
ِ
ات َِّ
فِي آي ِ
د﴾[ .]191وقوله
ين كَفَُروا فََال يَ ْغ ُرْر َ َ ُ ُ ْ
اّلل إَِّال الَّذ َ
َ
ِ ِ ِ
ان
ف َ
ضوا بِهِ ا ْل َح َّ
ق فَأَخَذْتُ ُه ْم فَكَ ْي َ
ك َ
(و َجادَلُوا بِا ْلبَاط ِل ليُ ْدح ُ
سبحان هَ :
ادل فِي َِّ
س من يج ِ
اب﴾[ .]192وقوله سبحانه أيضا( :و ِ
ِ
ِعقَ ِ
اّلل بِغَ ْيرِ
ا
الن
ن
م
َّ
َ َُ ُ
ً َ َ
ان مَّرِ ٍ
كلَّ شَ ْيطَ ٍ
يد ﴾[.]193
ِعْلٍم َويَتَّبِ ُع ُ

وإن من الكفر :المحاجَّة في هللا؛ لقوله سبحانه( :والَّ ِذين يحاجُّون فِي َِّ
اّلل
َ َ َُ َ
َُ

ِ
ِ
ِمن بع ِد ما استِجيب لَه حجَّتهم دا ِح ِ
ب َولَ ُه ْم
ضةٌ عندَ َربِه ْم َوعَلَ ْيه ْم غَ َ
َْ َ ُْ َ ُ ُ ُُ ْ َ َ
ضٌ
اب شَ ِديدٌ﴾[.]194
عَذَ ٌ

()190سورة البقرة ،اآلية.159 :
()191سورة غافر ،اآلية.4 :

()192سورة غافر ،اآلية.5 :
()193سورة الحج ،اآلية.3 :

()194سورة الشورى ،اآلية.16 :
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ِ
ِِ
ون
وإن من الكفر :مخادعة هللا؛ لقوله سبحانه( :إِ َّ
ين يُخَادعُ َ
ن ا ْل ُمنَافق َ
اّلل وهو خ ِ
ادعُ ُه ْم  ...اآلية ﴾[.]195
َََُ َ
وإن من الكفر :محاربة هللا ورسوله وأهل التوحيد؛ لقوله سبحانه( :إِنََّما
ج َزاء الَّ ِذين يحارِبون اّلل ورسولَهُ ويسعو ِ
َر ِ
أَو
ن في األ ْ
َ َُ ُ َ َ َ َ ُ ََ ْ َ ْ َ
َ
ض فَ َسادًا أَن يُقَتَّلُواْ ْ

ِ
يصلَّبواْ أَو تقَطَّع ِ ِ
ِ ِ ٍ
َر ِ
ك لَ ُه ْم
ض ذَلِ َ
ن األ ْ
أَيديه ْم َو ْ
أَو يُنفَ ْواْ م َ
أَر ُجلُ ُهم م ْن خالف ْ
َُُ ْ ُ َ ْ
196
ِ ِ ِ
ِخ ْز ِ
أيضا:
سبحانه
وقوله
]
اب عَ ِظيمٌ﴾[
ً
ٌ
ي في الدُّ ْنيَا َولَ ُه ْم في اآلخ َرة عَذَ ٌ

ِ ِ ِ
ِِ
س فَبَِش ْر ُهم بِعَذَ ٍ
ن النَّا ِ
اب أَلِيٍم *
ون بِا ْلق ْسط م َ
ين يَأ ُْم ُر َ
ون الذ َ
(ويَقْتُلُ َ
َ
أُولَئِ َ ِ
أَع َمالُ ُه ْم فِي الدُّ ْنيَا َواآلِخ َرِة َو َما لَ ُهم ِمن
ت ْ
ك الَّذ َ
ين َحبِطَ ْ
ِ
ين﴾[.]197
نَّاصرِ َ
ن الَّ ِذين فَتَنُوا ا ْلم ْؤ ِمنِين وا ْلم ْؤ ِمنَ ِ
ات ثُمَّ لَ ْم يَتُوبُوا فَلَ ُه ْم
وقول ه سبحانه( :إِ َّ
ََ ُ
ُ
َ
اب ا ْل َحرِ ِ
يق﴾[.]198
اب َج َهنَّمَ َولَ ُه ْم عَذَ ُ
عَذَ ُ

()195سورة النساء ،من اآلية.142 :
()196سورة المائدة ،اآلية.33 :

()197سورة آل عمران ،اآلية.22 ،21 :
()198سورة البروج ،اآلية.10 :
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وإن من الكفر باهلل :إبطال آياته ،وتثبيط الناس عن اإليمان بها؛ لقوله
ِ
ِ
ِ
ِ
اب ا ْل َجِحي ِم﴾[.]199
أُولَئِ َ
ين َسعَ ْوا في آيَاتنَا ُم َعاجزِ َ
(والَّذ َ
ين ْ
سبحانهَ :
أَص َح ُ
ك ْ

وان من الكفر األخذ بكتاب هللا وفي نفس الوقت إنكار سنته التي

وصلت لنا ووجوب بيان كفر من يطلق عليهم ( القرآنيون ) ،وهللا
ك ْم عَ ْنهُ فَ ْانتَ ُهوا ....
الر ُسولُ فَخُذُوهُ َو َما نَ َها ُ
(و َما آتَا ُ
كمُ َّ
سبحانه يقولَ :
اآلية).
وعن المقدام بن معدي كرب الكندي – رض  -أن رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم ق ال  :يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من
حديثي فيقول  :بيننا وبينكم كتاب هللا عز وجل  ،فما وجدنا فيه من
حالل استحللناه  ،وما وجدنا فيه من حرام حرمناه أال وإن ما حرم رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم مثل ما حرم هللا ( رواه الترمذي وابن ماجة وأبو
داود ).
وإن من الكفر باهلل الطعن في صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
وأمهات المؤمنين رضي هللا عنهن ،كما تفعل الشيعة عبدة األوثان،
فكل صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عدول ،وهم الذين نق لوا لنا
()199سورة الحج ،اآلية.51 :
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سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ف الطعن بهم يراد به الطعن
بالكتاب والسنة.
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الباب السابع والعشرون
ض عن دين هللا ،ومن استكبر عن عبادته
ُ
كفْ ُر مَن ْ
أَع َر َ

ِ
ِ
كر بِآي ِ
ض عَ ْن َها ...
ات َربِِه فَ ْ
ق ال هللا سبحانهَ :
(و َم ْن أَظْلَمُ ممَّن ذُ َ َ
أَع َر َ
اآلية﴾[ ،]200وذل ك باإلعراض عن دين هللا بترك العمل به ،ف ال يصدقه
وال يكذبه وال يواليه وال يعاديه.
وإن م ن الكف ر ب اهلل :االستنك اف واالستكب ار عن عبادته؛ لقوله سبحان ه:
ِ ِ
ِ
يعا﴾[.]201
ف عَ ْن ِعبَادَتِِه َويَ ْستَ ْ
(و َمن يَ ْستَنك ْ
كبِ ْر فَ َسيَ ْحشُ ُر ُه ْم إِلَيه َجم ً
َ
وإن من الكفر :التََّولِي عن دين هللا وما جاء به نبيه صلى هللا عليه
ِ
ين﴾[.]202
وسلم؛ لقوله سبحانه( :فإِن تَ َولَّ ْواْ فَإِ َّ
ن اّللَ الَ يُِح ُّ
ب ا ْلكَافرِ َ

ان ِآليَاتِنَا
وإن من الكفر :معاندة آيات هللا؛ لقوله سبحانهَ ( :
كَّال إِنَّهُ كَ َ

عَنِيدًا * َس ْأُر ِهقُهُ صَ ُعودًا﴾[ .]203وإن من الكفر باهلل الشك والتشكيك
فيما جاء به اإلسالم؛ لقوله سبحانه( :وإِنَّهم لَفِي ش ٍ
ك مِ ْنهُ ُمرِ ٍ
يب﴾[.]204
َ
َ ُْ
()200سورة الكهف ،من اآلية.57 :
()201سورة النساء ،من اآلية.172 :
()202سورة آل عمران ،اآلية.32 :

()203سورة المدثر ،اآلية.17 ،16 :
()204سورة فصلت ،من اآلية.45 :
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ك مِن ِ
وقوله سبحانه( :ب ل هم فِي ش ٍ
كرِي بَ ْل لَمَّا يَذُوقُوا عَذَ ِ
اب
ذْ
َ
َ ْ ُْ
﴾[.]205
وإن من الكفر باهلل :الصد عن سبيله ،لقوله سبحانه( :الَّ ِ
ون
ي
ين
ذ
صدُّ َ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ون ﴾[ ]206وقوله سبحانه
عَن سَبِي ِل اّلل َويَ ْب ُغونَ َها ع َو ًجا َو ُهم بِاآلخ َرة كَاف ُر َ
ِ
أيضا( :فَِمنهم مَّن آم ِِ ِ
يرا﴾[.]207
صدَّ عَ ْنهُ َوكَفَى بَِج َهنَّمَ َسع ً
ُْ ْ َ َ
ً
ن به َوم ْن ُهم مَّن َ

وإن من الكفر باهلل :الطغيان؛ لقوله  -سبحانه وتعالى( :-فَأَمَّا َمن طََغى
208
* وآثَر ا ْلحي اةَ الدُّني ا * فَإِ َّ ِ ِ
أيضا:
سبحانه
وقوله
].
ي ا ْل َمأ َْوى﴾[
ً
َْ
َ َ ََ
ن ا ْل َجحيمَ ه َ
ِ ِ
كانت ِ
ين َمآبًا﴾[.]209
ر
م
(إِ َّ
ْ
صادًا * لْلطَّاغ َ
ن َج َهنَّمَ َ َ ْ َ
دوًّا
ان عَ ُ
وإن من الكفر :عداوة هللا والمؤمنين؛ لقوله سبحانه( :مَن كَ َ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِِ
ن اّلل عَ ِ ِ
ين ﴾[ .]210وقوله
ّلل َو َمآلئكَته َو ُر ُسله َوِج ْبرِيلَ َوميكَالَ فَإِ َّ َ ُ
دوٌّ لْلكَافرِ َ
()205سورة ص ،اآلية.8 :
()206سورة األعراف ،اآلية.45 :
()207سورة النساء ،اآلية.55 :

()208سورة النازعات ،اآلية.39 - 37 :
()209سورة النبأ ،اآلية.22 ،21 :
()210سورة البقرة ،اآلية.98 :
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ِ
س عَد ِ ِ
ين
أيضا( :لَتَِجدَ َّ
ين َ
آمنُواْ ا ْليَ ُهودَ َوالَّذ َ
اوةً للَّذ َ
سبحانه ً
ن أَشَدَّ النَّا ِ َ َ
كواْ  ...اآلية﴾[.]211
أَش َر ُ
ْ
وإن من الكفر :إيذاء هللا سبحانه؛ لقوله( :إِ َّ ِ
ون َّ
اّللَ
ين يُ ْؤذُ َ
ن الَّذ َ
اّللُ فِي الدُّ ْنيَا َو ْاآلِخ َرِة﴾[.]212
َو َر ُسولَهُ لَ َعنَ ُهمُ َّ
ك بِأَنَّ ُه ْم شَاقُّوا
وإن من الكفر :أن يُشَ َّ
اق هللا ورسوله؛ لقوله سبحانه( :ذَلِ َ

ن َّ ِ
يد ا ْل ِعقَ ِ
اّللَ َو َر ُسولَهُ َو َمن يُشَ ِ
اب﴾[ .]213وقوله سبحانه
اق َّ
َّ
اّللَ فَإِ َّ
اّللَ شَد ُ

ِ
أيضا( :ومن يشاقِ ِق َّ ِ
ن لَهُ ا ْل ُهدَى َويَتَّبِ ْع غَ ْي َر َسبِي ِل
ً ََ ُ َ
الر ُسولَ من بَ ْعد َما تَبَيَّ َ

ِ
ا ْلم ْؤ ِمنِين نولِِه ما تولَّى ون ِِ
يرا﴾[.]214
ُ
اءت َمص ً
صله َج َهنَّمَ َو َس ْ
َ ُ َ َ ََ َ ُ ْ

العبد عن آيات هللا؛ لقوله
ص ِدف
ُ
وإن من الكفر باهلل سبحانه :أن يَ ْ
سبحانه( :فَمن أَظْلَم مِمَّن كَذَّ ِ ِ ِ
ف عَ ْن َهاَ ...اآلية﴾[.]215
صدَ َ
َْ ُ
َ
ب بآيَات اّلل َو َ
ات ثُمَّ هم ي ِ
ف اآلي ِ
ون﴾[.]216
وقوله سب حانه( :انظُ ْر َ
ك ْي َ
صدفُ َ
صرِ ُ َ
َُْ ْ
ف نُ َ

()211سورة المائدة ،اآلية.82 :

()212سورة األحزاب ،اآلية57 :
()213سورة الحشر ،اآلية.4 :

()214سورة النساء ،اآلية.115 :

()215سورة األنعام ،من اآلية.157 :
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وإن من الكفر باهلل :اإليمان ببعض ما جاء به اإلسالم والكفر ببعض؛
ِ
ون بِبَ ْع ٍ
ض ا ْل ِكتَ ِ
ون بِبَ ْع ِ
ض فََما َج َزاء َمن
اب َوتَ ْ
كفُ ُر َ
لقوله سبحانه( :أَفَتُ ْؤمنُ َ

اة الدُّني ا ويوم ا ْلقِي ِ
كم إِالَّ ِخزي فِي ا ْلحي ِ
يفْعل ذَلِ َ ِ
ون إِلَى
َْ ََ ْ َ َ َ
ك من ُ ْ
َ َُ
امة يُ َردُّ َ
ََ
ٌْ
أَشَ ِد ا ْل َعذَ ِ
اب﴾[.]217

وإن من الكفر باهلل :الحيلولة دون عم ارة بيوت هللا وإق ام الصالة وغيرها
فيها؛ لقوله سبحانه( :ومن أَظْلَم ِممَّن مَّنع مسا ِجد ِ
اّلل أَن يذْ َ ِ
يها
ك َر ف َ
ََ َ َ َ
ُ
ََ ْ
ُ
ِِ
ِ
له ْم
ك َما َ
أُولَئِ َ
ين ُ
ان لَ ُه ْم أَن يَ ْدخُلُ َ
وها إِالَّ خَآئف َ
ك َ
اس ُمهُ َو َس َعى في خََرابِ َها ْ
ْ
فِي الدُّني ا ِخزي ولَهم فِي اآلِخرِ
اب عَ ِظيمٌ [.﴾]218
ذ
ع
ة
َ
َ
َْ ْ ٌ َ ُ ْ
َ
ٌ
ِ
ين اإلسالم ،أو أن يُنتقص منه أو أن
وإن من الكفر باهلل :أن يُعاب د ُ

أَي َمانَ ُهم مِن بَ ْع ِد عَ ْه ِد ِه ْم
تنكث عهوده؛ لقوله تعالىَ :
(وإِن نَّكَثُواْ ْ
وطَعنواْ فِي ِ
ون
ك ْم فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ ا ْل ُ
دينِ ُ
َ َُ
ان لَ ُه ْم لَ َعلَّ ُه ْم يَنتَ ُه َ
أَي َم َ
كفْرِ إِنَّ ُه ْم الَ ْ

()216سورة األنعام ،من اآلية.46 :
()217سورة البقرة ،من اآلية.85 :
()218سورة البقرة ،اآلية.114 :
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﴾[ .]219وقوله سبحانه أيضا( :واسمع غَير مسمٍع ور ِ
اعنَا لَيًّا بِأَْل ِسنَتِ ِه ْم َوطَ ْعنًا
ً َ ْ َ ْ َْ ُ ْ َ ََ
ِ
فِي ِ
الد ِ
ان خَ ْي ًرا لَّ ُه ْم
اس َم ْع َوانظُ ْرنَا لَ َ
ك َ
ين َولَ ْو أَنَّ ُه ْم قَالُواْ َسم ْعنَا َوأَطَ ْعنَا َو ْ
ِ
وأَقْوم ولَ ِكن لَّعنهم اّلل بِ ُ ِ
ون إِالَّ قَلِيالً﴾[.]220
ََ ُ ُ ُ
كفْرِه ْم فَالَ يُ ْؤمنُ َ
َ ََ َ
وإن من الكفرُ :م َحادَّة هللا ورسوله؛ لقوله سبحانه( :أَلَ ْم يَ ْعلَ ُمواْ أَنَّهُ َمن
ِ
اد ِ
يح ِ
ِ ِ
يها ذَلِ َ ِ
د اّللَ َو َر ُسولَهُ فَ َّ
ي ا ْل َعظيمُ
ار َج َهنَّمَ خَالدًا ف َ
أَن لَهُ نَ َ
َُ
ك ا ْلخ ْز ُ

﴾[.]221

(وإِذَا
وإن من الكفر :اشمئزاز الق لب من ذكر هللا؛ لقوله سبحانهَ :
ِ
ِ
ذُ ِ
ون بِ ْاآلِخ َرِة  ...اآلية﴾[.]222
ك َر َّ
اّللُ َو ْحدَهُ ْ
ين َال يُ ْؤمنُ َ
وب الَّذ َ
اش َمأَزَّ ْ
ت قُلُ ُ

()219سورة التوبة ،اآلية.12 :
()220سورة النساء ،من اآلية.46 :
()221سورة التوبة ،اآلية.63 :

()222سورة الزمر ،من اآلية.45 :
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الباب الثامن والعشرون
كفْ ُر مَن ق الُ :م ِط ْرنَا بِنَ ْوءِ كذا وك ذا
ُ

ق ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أتدرون ماذا ق ال ربكم؟ ق الوا:
مؤمن بي وكافر :ف أما من
هللا ورسوله أعلم ،ق ال :ق ال :أصبح ِمن عبادي
ٌ

مؤمن بي وكافر بالكواكب؛ وأما
ق الُ :م ِط ْرنَا بفضل هللا ورحمته ،فذلك
ٌ

من ق الُ :م ِط ْرنَا بِنَ ْوءِ كذا وكذا ،فذلك كافر بي مؤمن

بالكواكب))[]223

ون
(وتَ ْج َعلُ َ
واعلم  -رحمك هللا  -أن ه ذا كف ٌر بالربوبي ة؛ لقول ه سبحانهَ :
ِ
ون﴾ [ ،]224أي :تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن
ك ْم أَنَّ ُ
رِْزقَ ُ
ك ْم تُكَذبُ َ
الكريم أنكم تكذبون .ق اله الحس ن.]225[﴾.

وإن من الكفر باهلل جحود نعمته والكفر بها؛ لقوله  -سبحانه وتعالى:-
226
ِ
ِ ِ ِ
ين
(أَفَبِن ْعمَة اّلل يَ ْجَح ُ
أيضا( :أَلَ ْم تََر إِلَى الَّذ َ
د َ
ون﴾[ ] وق ال سبحانه ً
بدَّلُواْ نِعمةَ ِ
ِ
س
اّلل ُ
َْ
أَحلُّواْ قَ ْو َم ُه ْم دَ َ
كفْ ًرا َو َ
َ
صلَ ْونَ َها َوب ْئ َ
ار ا ْلبَ َوارِ * َج َهنَّمَ يَ ْ

()223متفق عليه .
()224سورة الواقعة ،اآلية.82 :

()225سورة النحل ،من اآلية.71 :

()226سورة إبراهيم ،اآلية..29 ،28 :
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ار﴾[.]227
ا ْلقََر ُ
وإن من الشرك باهلل :االعتق اد أو القول بأن ما حصل للعبد من نعمة ومال
ورِزق ِ
وغنًى أو ملك وسلطان  -هو بفضل فِطْنَتِهِ ودهائه؛ لقوله سبحانه
على لسان ق ارون( :قَال إِنَّما أُوتِيته عَلَى ِعْلٍم ِع ِ
ندي  ...اآلية﴾[.]228
ُُ
َ َ
ف استحق بذلك غضب هللا عليه بقوله سبحانه وتعالى( :فخسفن ا بِِه وبِدارِهِ
َ َ َ َْ َ َ
ض﴾[.]229
ْاأل ْ
َر َ

وكذلك اعتق اد الرجل بأن ماله إنما ورثه عن آبائه وأجداده ،جاحدًا بما

اّلل ثُمَّ ي ِ
تفَضَّل هللا به عليه؛ لقوله سبحانه( :يعرِفُون نِعمت ِ
نك ُرونَ َها
َ َ ُ
َْ َ َْ َ
ُ
230
ِ
أيضا( :ثُمَّ إِذَا خَوَّْلنَاهُ نِ ْع َمةً ِمنَّا
َوأَ ْ
كثَ ُر ُهمُ ا ْلكَاف ُر َ
ون﴾[ ] .وق ال سبحانه ً
ٍِ ِ
ِ
ِ
ون﴾[.]231
ن أَ ْ
ي فِ ْتنَةٌ َولَ ِك َّ
كثََر ُه ْم َال يَ ْعلَ ُم َ
قَالَ إنََّما أُوتيتُهُ عَلَى عْلم بَ ْل ه َ

()227سورة النحل ،من اآلية.72 :
()228سورة القصص ،اآلية.78 :
()229سورة القصص ،اآلية.81 :
()230سورة النحل ،اآلية.83 :
()231سورة الزمر ،اآلية.49 :
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ون *
(وفِي السَّ َماء رِْزقُ ُ
ك ْم َو َما تُوعَ ُ
د َ
وخالصة القول في قوله سبحانهَ :
ق ِم ْث ل ما أَنَّ ُ ِ
َر ِ
فََو َر ِ
ون﴾[.]232
ض إِنَّهُ لَ َح ٌّ َ َ
ب السَّ َماء َو ْاأل ْ
ك ْم تَنطقُ َ

()232سورة الذاريات ،اآلية.23 ،22 :
92

الباب التاسع والعشرون
كفْر من أَص َّر على الحلِ ِ
ف بغير هللا تعظيماً
َ
ُ َُ َ
كثَرهم بِ ِ
ِ
ون
اّلل إِالَّ َو ُهم مُّ ْشرِ ُ
ن أَ ْ ُ ُ ْ
ك َ
(و َما يُ ْؤم ُ
ق ال هللا  -سبحانه وتعالىَ :-
﴾[.]233
تعظيما – بنبي ،أو
اعلم  -رحمك هللا  -أن اإلصرار على الحلف بغير هللا
ً
رجل صالح ،أو غيره  -هو تَأَلُّهُ الق لب وتعلقه وا ْلتِفَاتُهُ لغير هللا َر َهبًا

ورغَبًا ومحبةً ورجاء ،وهذا من الشرك األكبر باهلل؛ العتق اده بالضر
َ
والتأثير.
والنفع
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الباب الثالثون
ك ِ
الطيََرة
ِش ْر ُ
((الطيرةُ ِشركِ ،
ِ
الطيََرةُ ِش ْرك))[.]234
ق ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
ََ ْ

ِ
صفََر))[.]235
أيضا(( :ال عَ ْد َوى وال طيََرةَ وال َه َ
وق ال ً
امةَ وال َ
ف التطير من شهر صَفَر ومن بعض الطيور ،وبالسوانح والبوارح ...إلى
آخره ،هو الشرك إذا أصر العبد على االعتق اد بتأثيره على قَدَرِ هللا

وخلقه ،وبنى أمور حياته على ذلك ،ولم يو ِ
ك ْل أمره إلى هللا ليذهب ما
َُ
به من تطير؛ فقد ورد أن الصحابة كانت تقول(( :ما منا إال ...ولكن هللا

يُذْ ِهبُهُ بالتوكل)) ،وتؤخذ األحاديث المذكورة من غير تأويل.

()234رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه .
()235رواه مسلم .
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----------------------------تم الكتاب والحمد هلل رب العالمين
رب تقبل مني ونقي ق لبي من الشرك وتوفني مسلما والحقني بالصالحين
نجد في  22رمضان 1423
الشيخ ابو بكر النجدي
يطلب الكتاب من دار الحكمة للنشر ،لندن
www.islampath.net
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