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المحتصر المفيد في 
عقيدة التوحيد

العرش ذي يريد، لما الفعال المعيد، المبدئ الله الحمد
المنهييج إلييى العبيييد صفوة الهادي الشديد، والبطش المجيد

شييهادة بعييد عليهييم المنعييم السييديد، والمسييلك الرشيييد
ات عن عقائدهم بحراسة التوحيد والتردييد، التشيكيك ظلم
صحبه آثار واقتفاء المصطفى رسوله اتباع إلى بهم السالك

فييي لهييم المتجلييى والتسييديد، بالتأييييد المكرمين الكأرمين
ألقييى من إل يدركأها ل التي أوصافه، بمحاسن وأفعاله، ذاته

ل واحييد ذاتييه فييي أنييه إييياهم المعييرف شييهيد، وهييو السمع
لييه، نييد ل منفييرد له، ضد ل صمد له، مثيل ل فرد له، شريك

الوجييود مستمر له، بداية ل أزلي له، أول ل قديم واحد وأنه
ل دائييم لييه، انقطيياع ل قيييوم ليه، نهاييية ل أبييدي ليه، آخيير ل

ل الجلل، بنعييوت موصييوفا يييزال ول يييزل لييم لييه، انصييرام
وانقييراض البيياد بتصييرم والنفصييال، بالنقضاء عليه يقضى
بكييل وهييو والبيياطن والظيياهر والخيير الول {هو بل الجال
عليم}. شيء

الظلم، ومصييباح النييام، خييير على والسلم الصلة ثم
الحييب كأييل منييا لهييم الكييرام، الطيييبين وصييحبه آلييه وعلييى

والحترام.

بعد: أما

أن إل أمرهييم ومييا ليعبييدوه، إل الخلييق اللييه خلييق مييا
فقييال يرزقييوه، أو يطعمييوه أن منهييم طلييب ومييا يوحييدوه،

منهييم أريد ما ليعبدون إل والنس الجن خلقت تعالى: {وما
اسييتكبروا النيياس ولكيين يطعمييون}، أن أريييد وما رزق من

هييدى ميين منهييم اللييه فهييدى اللييه، رحييم ميين إل وأعرضييوا
الييدين، أعبيياء حملييوا جيل لنا أخرج ثم الكثير، قلوب وأعمى

فييي والثمييين، الرخيييص بييذلوا المرسلين، سيد مع وجاهدوا
ودارت أجمعييين، عنهييم اللييه رضييي الحكيييم، العزيييز سبيل
نحيين الييذي عصييرنا جيياء حييتى السنين، ومرت دورتها اليام
ولكيين الوعيييد، عليهييم فحق جديد، من الناس وأعرض فيه،
حييق واعبييدوه توحيييده، فييي اللييه فيياتقوا بالعبيد، رحيم الله

فمييا البعييد، كأييل اللييه دييين عيين النيياس بعد لقد نعم عبادته،
أصييبحوا ومييا بييل والحييرام، الحلل بييين يميييزون أصييبحوا
الييتي عقيييدتهم وميياعرفوا والشييرك، التوحيييد بييين يميزون
والفلح، الصييلح أهييل علييى حقييا فصييار لهييم، اللييه وضييعها

ويرشدوهم.  الحق للناس يبينوا أن والدعاة، والعلماء

هييذا جميع مين تمكنيت وجييل عيز اللييه وبفضيل فلذلك
ل أنييه الفييترض ميين أنييه مييع العقيدة، في المختصر الكتاب
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يييترك ل كألييه يييدرك مييال ولكن السلم، عقيدة في مختصر
ومختصيير مفيييد هييو مييا كأييل الكتيياب هذا في ووضعت جله،

مييع "،التوحـيـد     عقيدة     في     المفيد     المختصر" وسميته
العلميياء ميين لعييدد كأتييب عييدة ميين جمعتييه بييأني العلييم

هييذا وسييتجد عندي، من بشيء آت لم أنني أي المعروفين،
إنييي ثييم اللييه، شيياء إن الكتيياب تقييرأ عنييدما أمامييك واضحا
أبواب:  أربعة إلى قسمته

العقيدة. في - أساسيات
السلم. - أركأان

- اليمان.
اليمان. - نواقض

خالصييا يجعلييه وأن قرأه، من كأل به ينفع أن الله أسأل
حسناتنا.  ميزان في يجعله وأن الكريم، لوجهه

الكتاب... مع أتركأك والن

الول الباب
العقيدة في أساسيات
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المهمة:     التعريفات     أول: بعض

بالتوحيييد للييه الستسييلم السييلم: هييو ) تعريييف1
وأهله. الشرك من والبراءة بالطاعة له والنقياد

والقييرار بييالقلب التصييديق اليمييان: هييو ) تعريييف2
والركأان. بالجوارح وعمل باللسان

لم فان تراه كأأنك الله تعبد أن الحسان: هو ) تعريف3
يراك. فانه تراه تكن

عيز الليه بيأن الجيازم العتقاد الربوبية: هي ) تعريف4
رب وهييو بالخلق المتصف وهو المالك وهو الخالق هو وجل
ومليكه. شيء كأل

ان الجيازم العتقاد اللوهية: هي ) تعريف5 عيز الليه ب
بالعبادة.  سبحانه وإفراده الحق الله هو وجل

سواه. بحق معبود ل الله: أي إل اله ل ) معنى6

أخييبر، فيمييا اللييه: تصييديقه رسول محمدا أن ) معنى7
اللييه يعبييد وأل وزجر، نهى عنه ما واجتناب أمر، بما وطاعته

وأمر. شرع بما إل

خلقك. وهو ندا لله تجعل أن ) الشرك: هو8

الرسول. به جاء ما بعض إنكار ) الكفر: هو9

فيه. الدخول بعد الدين عن الرجوع ) الردة: هي10

الكفر. وكأتم السلم إظهار ) النفاق: هو11

أساسية:     ثانيا: تلميحات

الله تعبد إبراهيم: أن ملة الحنيفية أن الله رحمك اعلم
النيياس جميييع اللييه أميير وبييذلك الييدين، لييه مخلصييا وحييده

إل والنييس الجيين خلقت تعالى: {وما قال كأما لها، وخلقهم
يوحدوني. أي يعبدوني ومعنى ليعبدون}،
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علييى يجييب الييتي الثلثيية الصييول لييك: مييا قيييل فييإذا
معرفتها؟ النسان

ونبيه. ودينه، ربه، العبد فقل: معرفة

ربك؟ لك: من قيل وإذا

بنعمه، العالمين جميع وربى رباني الذي الله فقل: ربي
رب للييه {الحمييد سييواه معبييود لييي ليييس معبييودي وهييو

العالمين}.

ربك؟ عرفت لك: بم قيل وإذا

والنهييار الليييل ءاييياته وميين ومخلوقيياته، فقييل: بآييياته
السييبع السييماوات مخلوقيياته وميين والقميير، والشييمس
بينهما. وما فيهن ومن السبع والرضون

بالعبادة، وحده بإفراده أمرنا الله أن الله رحمك واعلم
هي: الله بها أمر التي العبادة وأنواع

والخييوف ومنييه: الييدعاء والحسييان، واليمييان السلم
والخشييية والخشييوع والرهبيية والرغبيية والتوكأييل والرجيياء

والنذر... وغيرها. والذبح والستغاثة والستعانة والنابة

كأييافر، مشييرك فهييو اللييه لغييير شيييئا منهييا صرف فمن
برهييان ل آخيير إلهييا الله مع يدع تعالى: {ومن قوله والدليل

الكافرون}. يفلح ل انه ربه عند حسابه فإنما به له

مراتييب: السييلم، ثلثا فهو السلم دين معرفة وأما 
الحسان. اليمان،

خمييس: السييلم فأركأييان أركأييان، لهييا مرتبيية وكأييل
الحج. الصوم، الزكأاة، الصلة، الشهادة،

وكأتبييه وملئكتييه بييالله سييتة: اليمييان اليمييان وأركأييان
وشره. خيره وبالقدر الخر واليوم ورسله

تراه. كأأنك الله تعبد واحد: أن ركأن الحسان وأركأان

عبييد بيين اللييه عبييد بيين فهييو: محمييد النبي معرفة وأما
العرب، من قريش،وقريش من وهاشم هاشم، بن المطلب
ثلثا العمر من وله إبراهيم، بن إسماعيل ذرية من والعرب
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نبيييا وعشرون وثلثا النبوة، قبل أربعون منها سنة، وستون
بالنييذارة الليه بعثييه المدينيية، إلييى وهاجر بمكة ولد ورسول،

عشيير هييذا علييى أخييذ التوحيييد، إلييى والييدعوة الشييرك عن
الصييلة، عليييه وفرضييت السيماء إلييى بيه عييرج ثييم سيينين،
المدينيية، إلييى بييالهجرة أميير ثم سنين ثلثا مكة في وصلى

زكأيياة ميين السييلم شييرائع ببقييية أميير بالمدينة استقر فلما
ثييم سنين عشر هذا على أخذ وجهاد... وغيرها، وحج وصوم
وسلمه. عليه الله صلوات توفي

التوضيحات:     ثالثا: بعض

ولكيين الشييرك، تعريييف سييابقا ) الشييرك: ذكأرنييا1
فييي شخصييين يشتركأان أن كأما الشرك فان أكأثر، للتوضيح

واحد. شيء

أصغر. شرك أكأبر، الشرك: شرك أنواع

صيياحبه ويخلييد الملة، من صاحبه الكأبر: يخرج الشرك
العمال. جميع ويحبط والمال، الدم ويبيح النار، في

يخلييد ول الملية، مين صياحبه يخييرج الصغر: ل الشرك
العمييل ميين جييزء ويحبييط والمييال، الييدم يبيييح النييار،ول في

فقط.

للتوضيييح ولكيين الكفيير، تعريف سابقا ) الكفر: ذكأرنا2
سييب أو دينييه، سييب أو وجل عز الله سب يشمل فانه أكأثر،
اللييه رضييي الصييحابة أوسييب الملئكيية، أوسييب رسله، أحد

أو السييلم، بييدين السييتهانة أو بكتييابه، السييتهانة أو عنهم،
علم ادعاء أو الله، أنزل ما بغير الحكم أو الله، أعداء موالة

الغيب... وغيرها.

أصغر. كأفر أكأبر، الكفر: كأفر أنواع

صياحبه ويخليد الملية، مين صياحبه الكأبر: يخرج الكفر
العمال. جميع ويحبط والمال، الدم ويبيح النار، في

فيي يخليد ول الملة، من صاحبه يخرج الصغر: ل الكفر
فقط. العمل من جزء ويحبط والمال، الدم يبيح النار،ول

المليية ميين صيياحبه يخييرج ل أصييغر ) النفيياق: نفيياق3
السلم كأإظهار الملة من صاحبه يخرج أكأبر ونفاق كأالرياء،
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ميين السييفل الدرك في النفاق هذا وصاحب الكفر، وإبطان
النار. 

يحييل كأفر، الردة أكأبر، ول أصغر ل فيها ) الردة: ليس4
شيييئا فعل أو الله، دين بشتم الردة تقع وأحينا والمال، الدم
أنفا. ذكأرناه مما

الثاني الباب
السلما أركان

ل الييتي الخمسة، السلم أركأان على يحتوي الباب هذا
أنيه علييى الميية علميياء أجمييع وقد بها، إل امرئ إسلم يصح
مرتييد كأييافر فييإنه منهييا بركأن يأتي لم أو ركأنا، منها أنكر من
قييال والسيينة، الكتاب في واردة الركأان وهذه السلم، عن

أل شهادة خمس، على السلم وسلم: (بني عليه الله صلى
وإيتيياء الصييلة وإقييام اللييه، رسييول محمييد وأن اللييه إل إلييه
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الدليية ميين وغيرهييا ]،1رمضان) [ وصوم البيت وحج الزكأاة،
هناك أن أعتقد ل لنني كأثيرا، الباب هذا في نطيل لن ولكننا

سيينكتفي ولكننييا السييلم، أركأييان يعييرف ل مسييلم شييخص
بعيييض ميييع الركأيييان، هيييذه عليييى الدلييية بعيييض بإسيييراد

التوضيحات.

أول: الشهادتان:

إل لإلييه أنه الله تعالى: {شهد قوله القرءان من دليلها
العزيز هو إل إله ل بالقسط قائما العلم وأولوا والملئكة هو

جيياءكأم تعييالى: {لقييد وقييوله ]،18 عمييران الحكيييم} [آل
عليكييم حريييص عنتييم مييا عليييه عزيييز أنفسييكم ميين رسول

].128 رحيم} [التوبة رؤوف بالمؤمنين

مييا جميييع إلييه" نافيييا "ل الله، إل بحق معبود ل ومعناها
وحييده للييه العبييادة اللييه" مثبتييا "إل اللييه، دون ميين يعبييد

و ملكييه فييي لييه لشييريك إنييه عبييادته،كأمييا في له ،لشريك
أخييبر، فيمييا وتصديقه أمر، فيما الله" طاعته رسول "محمد

].2[ شرع بما إل الله يعبد وأل وزجر، نهى عنه ما واجتناب

نييواقض، ولها شروط لها الله إل إله ل شهادة أن واعلم
تعييالى، اللييه شاء إن الرابع الباب في فسنبينها نواقضها أما

وهي: سبعة، فهي شروطها وأما

إل لإلييه أنييه تعييالى: {فيياعلم قييوله ) العلييم: ودليلييه1
وسييلم: (ميين عليييه اللييه صلى وقال ]،19 الله...} [محمد

والميراد ]،3الجنيية) [ دخييل الليه إل إليه ل أن يعلم وهو مات
منهمييا كأل تستلزمه وما الشهادتين، بمدلول الحقيقي العلم

المشييركأين أوقييع الييذي وهييو الجهل العلم وضد العمل، من
اللييه معنييى جهلييوا حيث معناها، مخالفة في المة هذه من

الكلميية هييذه من القصد أن وفاتهم والثبات، النفي ومدلول
تييدل بمييا العييالمون المشييركأون خييالفه الييذي وهييو معناها،

عليه.

أو الظيين مجييرد أو التوقف أو الشك ) اليقين: وضده2
يييوقن أن فلبييد بالشييهادتين أتييى ميين أنييه والمعنى الريب،

تعييالى، اللييه ألهييية حقييية ميين يقييول، ما صحة ويعتقد بقلبه
اللييه صييلى قييال وسييلم، عليييه الله صلى محمد نبوة وصحة

 عليه متفق 1
الثلثة. الصول 2
مسلم رواه 3
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إل لإلييه أن يشييهد الحائط هذا وراء لقيت وسلم: (من عليه
].4بالجنة) [ فبشره قلبه بها مستيقنا الله

معنييى يعلييم ميين هنيياك للرد: فييإن المنافي ) القبول3
وحسييدا، كأييبرا يردهمييا ولكنييه بمييدلولهما ويوقن الشهادتين

اللييه، بألهية شهدوا فقد والنصارى، اليهود علماء حال وذلك
أبنييائهم، يعرفييون كأما وسلم عليه الله صلى محمدا وعرفوا

تييبين مييا بعييد ميين أنفسييهم من {حسدا يقبلوه لم ذلك ومع
الحق}. لهم

التعقييب وعييدم والذعييان، الستسييلم ) النقياد: هييو4
ربكييم إلييى تعييالى: {وأنيبييوا قييال اللييه، أحكييام ميين لشيء

].54 له} [الزمر وأسلموا

فييي ذلييك اشتراط ورد وقد الكذب، ) الصدق: وضده5
قييال وسلم: (من عليه الله صلى قوله من الصحيح الحديث

قالهييا ميين وأمييا الجنيية)، دخييل قلبه من صادقا الله إل إله ل
المنافقين. من فإنه بقلبه مدلولها وأنكر بلسانه

أن دون وحييده، للييه العبييادة تكون أن ) الخلصا: هو6
مرسيل، ولنيبي مقييرب ملييك ل لغييره، شييء منها يصرف
وسييلم عليييه اللييه صييلى محمييد اتبيياع فييي الخلصا وكأييذا

والمخالفييات، البييدع وتييرك وتحكيمه، سنته، على بالقتصار
الييدين لييه أل الييدين لييه مخلصييا اللييه تعييالى: {فاعبييد قييال

].23 الخالص} [الزمر

أوليييائه ومحبيية الله محبة العبد على ) المحبة: فيجب7
صلى النبي اتباع محبته لعلمة الله شرط وقد طاعته، وأهل
اللييه تحبييون كأنتم إن تعالى: {قل قوله في وسلم عليه الله

ذنوبكم}. لكم ويغفر الله يحببكم فاتبعوني

الصلة:     ثانيا: إقاما

أنكييره وميين السييلم، أركأييان من الثاني الركأن هو هذا
السنة. وفي القرءان في أدلتها لثبوت وذلك كأفر، فقد

الله أمر إذ مؤمن، كأل على الله فريضة حكمها: الصلة
تعييالى: {فييأقيموا قييال كأتييابه، من آية ما غير في بها تعالى

مسلم. رواه 4
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المحتصر المفيد في 
عقيدة التوحيد

موقوتييا} كأتابييا المييؤمنين علييى كأييانت الصييلة إن الصييلة
وسييلم: (خمييس عليييه اللييه صييلى وقييال ]،103 [النسيياء
].5العباد) [ على الله كأتبهن صلوات

كأييثير العلميياء فمن الصلة، تارك على الوعيد شدد وقد
فييي ذلييك تفصيييل - وسيأتي كأافر الصلة تارك قال: إن من

مييا تعييالى: {قييال لقييوله - وذلييك اللييه شاء إن الرابع الباب
،42المصييلين} [المييدثر من نك لم قالوا سقر في سلككم

الصييحيح: الحييديث في وسلم عليه الله صلى ولقوله ]،43
كأفيير)، فقييد تركأهييا فمن الصلة هو وبينهم بيني الذي (العهد

تييرك الكفيير أو الشييرك وبييين الرجييل أيضييا: (بييين ولقييوله
].6الصلة) [

لنيا بينهيا وكأميا جيائت كأمييا بهيا نيؤمن أن علينيا ويجييب
كأمييا قييال: (صييلوا إذ وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول

عليى واجيب الصلة أحكام تعلم ولئن ]،7أصلي) [ رأيتموني
العلييم وسييلم: (طلييب عليييه اللييه صييلى قييال إذ مييؤمن كأل

بعييض لييك نعييرض فلييذلك ]،8مسييلم) [ كأييل علييى فريضيية
فيها: التفصيلت

الصلة:      أول: تقسيم

وإلى الخمس، الصلوات مثل فرض إلى الصلة تنقسم
والكسييوف والعيييدان الفجيير ورغيبيية الييوتر مثييل سيينة

وغيره. الليل قيام مثل ونفل والستسقاء، والخسوف

الصلة:     ثانيا: شروط

)3 ) العقييل،2 ) السييلم،1وهييي:  وجوبهييا أ) شييروط
والنفاس. الحيض دم من ) النقاء5 وقتها، ) دخول4 البلوغ،

)2 الحدثان، من ) الطهارة1وهي:  صحتها ب) شروط
].9[ القبلة ) استقبال3 العورة، ستر

ومبطلتها:     وسننها     الصلة     ثالثا: فرائض

وغيره والنسائي أحمد المام رواه 5
مسلم. رواه 6
البخاري رواه 7
والبيهقي. ماجة ابن 8
المسلم.  منهاج كأتاب انظر 9
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المحتصر المفيد في 
عقيدة التوحيد

الحييرام، ) تكييبيرة2 القدرة، مع ) القيام1أ) فرائضها: 
) السييجود6 منييه، ) الرفييع5 ) الركأوع،4 الفاتحة، ) قراءة3

بييين ) الجلسيية8 منييه، ) العتييدال7 السييبعة، العضاء على
) الييترتيب،10 الركأييان، جميع في ) الطمأنينة9 السجدتين،

علييى ) الصييلة13 لييه، ) الجلييوس12 الخييير، ) التشهد11
].10[ ) التسليمتان14 النبي،

ب) سننها: 

سييمع ) قييول2 الفاتحة، بعد سورة ) قراءة1المؤكأدة: 
فيه، مبارك طيبا كأثيرا حمدا الحمد ولك ربنا حمده لمن الله

ربييي وسبحان ثلثا الركأوع في العظيم ربي سبحان ) قول3
تكييبيرة عييدا التكييبيرات ) جميييع4 ثلثا، السجود في العلى

) الجهر6 لهما، والجلوس والثاني الول ) التشهد5 الحرام،
علييى ) الصييلة7 السييرية، فييي والسيير الجهرية الصلة في

الخر. التشهد في وسلم عليه الله صلى النبي

) السييتعاذة2 السييتفتاح، ) دعيياء1المؤكأدة:  غير وأما
اليييدين ) رفييع3 ركأعة، كأل في والبسملة الولى الركأعة في

)5 الفاتحيية، بعييد ) التييأمين4 التكييبير، عنييد المنكييبين حييذو
والمغييرب العصيير فييي والتقصير الصبح في القراءة تطويل

السييجدتين، بييين ) الييدعاء6 والظهر، العشاء في والتوسط
)9، الجلييوس فييي والتييورك ) الفتراش8 القنوت، ) دعاء7

)11 السييجود، فييي ) الييدعاء10 الصييدر، علييى اليدين وضع
) التسييليمة13 بالسييلم، ) التيييامن12 السلم، قبل الدعاء
السلم. بعد ) الذكأار14 ، يساره عن الثانية

أو ) الكأييل2 أركأانهييا، ميين ركأيين ) تييرك1ج) مبطلتها: 
) العمييل5 ) الضييحك،4 إصييلحها، لغييير ) الكلم3 الشرب،

فيياتته قد قبلها صلة ) ذكأر7 بمثلها، الصلة ) زيادة6 الكثير،
]11.[

الزكاة:     ثالثا: إيتاء

أنكييره وميين السلم، أركأان من الثالث الركأن هو وهذا
جاحييدا الزكأيياة منييع وميين أدلتييه، لثبييوت كأفيير، فقييد أيضييا

آثييم، بوجبهييا إقراره مع بخل منعها ومن كأفر، فقد لفرضيتها

الوهاب. عبد محمد للشيخ وواجباتها وأركأانها الصلة شروط 10
المسلم منهاج كأتاب انظر 11
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المحتصر المفيد في 
عقيدة التوحيد

وأقاموا تابوا {فإن قوتل، دونها قاتل وإن كأرها، منه وأخذت
]،11 الييدين} [التوبيية فييي فييإخوانكم الزكأيياة وآتييوا الصلة
].12[ الزكأاة مانعي في عنه الله رضي بكر أبو فعل وكأذلك

حكمها:

المييال ميين نصابا ملك مسلم، كأل وعلى فريضة الزكأاة
أمييوالهم ميين بقييوله: {خييذ كأتابه في الله فرضها بشروطه،

وقييوله: ]،103 بهييا} [التوبيية وتزكأيهييم تطهرهييم صييدقة
صلى وقوله ]،20 الزكأاة} [المزمل وآتوا الصلة {وأقيموا

إلييه أل شييهادة خمييس، على السلم وسلم: (بني عليه الله
الزكأيياة، وإيتيياء الصلة وإقام الله، رسول محمد وأن الله إل

].13رمضان) [ وصوم البيت وحج

وغيرها:     المزكاة     الموال     أجناس

ميين بهمييا يقييوم ومييا والفضة، الذهب أ) النقدان: وهما
ومييا والركأيياز، المعييادن من بهما يلحق وما التجارة، عروض

تعييالى: {والييذين قييال المالييية، الوراق ميين مقامهما يقوم
اللييه سييبيل فييي ينفقونهييا ول والفضيية الييذهب يكنييزون
].34 أليم} [التوبة بعذاب فبشرهم

تعييالى: {يييا قييال والغنم، البقر البل ب) النعام: وهي
رزقنيياكأم} [البقييرة مييا طيبييات ميين أنفقوا آمنوا الذين أيها

كأثير. الدلة من وغيرها ]،267

من مقتات، مدخر كأل هي والحبوب: الحبوب ج) الثمر
وذرة وعييدس ولوبييياء وجلبانيية وحمييص وفييول وشعير قمح

ونحوه. وأرز وسلت

تعييالى: قييال والزبيييب، والزيتون التمر الثمر: فهو وأما
وممييا كأسييبتم مييا طيبييات ميين أنفقييوا آمنييوا الييذين أيها {يا

تعييالى: وقييال ]،267 الرض} [البقييرة ميين لكييم أخرجنييا
].14] [141 حصاده} [النعام يوم حقه {وآتوا

الفطر:      زكاة

المرجع. نفس 12
عليه.  متفق 13
المسلم. منهاج 14
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المحتصر المفيد في 
عقيدة التوحيد

لقييول المسييلمين، أعيييان على واجبة سنة الفطر زكأاة
عليه الله صلى الله رسول عنه: (فرض الله رضي عمر ابن

ميين صاعا أو تمر، من صاعا رمضان في الفطر زكأاة وسلم
والكييبير والصييغير والنثى، والذكأر والحر، العبد على شعير،

].15المسلمين) [ من

رمضان:     رابعا: صوما

وشييرعا: المسيياك المسيياك، الصيام: لغة: هو تعريف
وسييائر النسيياء، وغشيييان والشييرب الكأييل عيين التعبييد بنية

الشمس. غروب إلى الفجر طلوع من المفطرات

الصياما:      حكم

صييلى محمييد أميية علييى وجل عز الله فرضه فرض هو
ابقة، الميم عليى فرضيه كأميا وسيلم، علييه الليه قيال الس

كأتييب كأمييا الصيييام عليكييم كأتييب آمنوا الذين أيها تعالى: {يا
]،183 تتقييون} [البقييرة لعلكييم قبلكييم ميين الييذين علييى

والسيينة بالكتيياب ومسييلمة مسييلم كأل على واجب وصيامه
الشييهر منكييم شييهد تعييالى: {فميين قييال الميية، وإجميياع

].185 فليصمه} [البقرة

علييى السييلم وسييلم: (بنييي عليييه اللييه صييلى وقييوله
وإقييام اللييه، رسول محمد وأن الله إل إله أل شهادة خمس،
ومن ]،16رمضان) [ وصوم البيت وحج الزكأاة، وإيتاء الصلة

وسييلم: عليييه اللييه صييلى قييال كأفر، فقد رمضان شهر أنكر
من السلم، أسس علينه ثلثة الدين وقواعد السلم (عرى

إلييه ل أن شهادة الدم، حلل كأافر بها فهو منهن واحدة ترك
].17رمضان) [ وصوم المكتوبة، والصلة الله، إل

أولهما المرين، بأحد رمضان دخول الشهر: يثبت ثبوت
رؤييية والثيياني شييعبان، شييهر وهييو السييابق، الشييهر كأمييال
الهلل.

البيت:     خامسا: حج

ومسييلمة مسلم كأل على الله فريضة الحج: الحج حكم
حييج النيياس علييى تعييالى: {وللييه لقوله سبيل، إليه استطاع

النسائي. رواه 15
تخريجه.  سبق 16
الزوائد.  مجمع في الهيثمي أورده 17
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عيين غنييي اللييه فإن كأفر ومن سبيل إليه استطاع من البيت
تعليقيا العييثيمين الشيييخ يقول ]،97 عمران العالمين} [آل

عيين غنييي اللييه فإن كأفر {ومن قوله الية: (وفي هذه على
سبيل إليه استطاع ممن الحج ترك أن على العالمين} دليل

جمهييور قييول علييى المليية ميين يخييرج ل ولكنييه كأفرا، يكون
الله رسول أصحاب شقيق: كأان ابن الله عبد لقول العلماء،

كأفيير تركأيه العمييال من شيئا يرون ل وسلم عليه الله صلى
]. 18الصلة) [ غير

حاجيية تحبسييه لييم وسييلم: (ميين عليييه الله صلى وقال
يحييج، ولييم جائر سلطان من منع أو حابس مرض أو ظاهرة

].19نصرانيا) [ أو يهوديا يموت أن عليه فل

اللييه صييلى لقييوله العميير، فييي واحييدة مرة فرض وهو
وميين ]،20تطييوع) [ فهييو زاد فميين مييرة وسلم: (الحج عليه
كأفر. فقد البيت حج وجوب أنكر

)4 ) السييعي،3 ) الطواف،2 ) الحرام،1الحج:  أركأان
بعرفة. الوقوف

) السعي.3 ) الطواف،2 ) الحرام،1العمرة:  أركأان

)3 ) العقييل،2 ) السييلم،1الحييج:  وجييوب شييروط
) الستطاعة.4 البلوغ،

الثالث الباب
اليمان

القسييام وهييذه أقسييام، سييتة إلييى ينقسييم البيياب هذا
السييتة النقيياط هييذه وسيينطرح اليمييان، أركأييان هييي الستة
الله. شاء إن ركأن كأل وتفصيل بيان مع الخرى تلوى واحدة

أصول. الثلثة شرح 18
كأما بها حسن متابعات له فإن ضعيفا كأان وإن ، أحمد المام رواه 19

الشوكأاني قال
قطني. الدار رواه 20
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وجل:     عز     بالله     أول: اليمان

أنواع: ثلثة وفيه

الربوبية:     الول: توحيد     النوع

كأييل رب اللييه بييأن الجييازم العتقيياد الجمييالي ومعنيياه
المالييك هييو اللغة في الرب غيره. وبيانه: أن رب ول شيء،

فييي سييبحانه تفييرده تعنييي خلقييه علييى الله المدبر،وربوبية
الربوبيةهو في الله شؤونهم. فتوحيد وتدبير وملكهم خلقهم
ومحييهييم الخلييق،ومييالكهم، خييالق هييو سبحانه بأنه القرار

عنيييد دعيييائهم ومجييييب وضيييارهم، ونيييافعهم ومميتهيييم،
ولييه الخلق وله ومانعهم، والقادرعليه،ومعطيهم الضطرار،

اللييه تبييارك والميير الخلق له تعالى: {أل قال كأما كأله المر
].54 العالمين} [العراف رب

اللييه بأن معناه: القرار التوحيد هذا فان أخرى وبعبارة
والتغيييير، والتدبير، الكون: بالخلق، في الفاعل هو وجل عز

يشاركأه ول والماتة، والحياء، والنقص، والزيادة، والتسيير،
].21[ سبحانه فعله في أحد

يوحييدونه ول شيء، كأل رب الله بأن يقرون الذين وأما
يوحييدونه ول عبييادته، فييي غيره معه فيشركأون ألوهيته في

بصييفات يشييبهونها أو فيعطلونهييا وصييفاته، أسييمائه فييي
هييذا فييان لهييا، وجه ل فاسدة تأويلت يؤولونها أو المخلوق،

دائييرة إلييى الكفيير دائرة من يخرجهم ول ينفعهم، ل التوحيد
أنهم المشركأين عن وتعالى سبحانه الله حكى فقد اليمان،

ذلييك مع وظلوا شيء، كأل خالق وحده الله بأن مقرين كأانوا
].22[ مشركأين

أكأييثرهم يييؤمن {ومييا وجييل عييز اللييه عنهم قال ولذلك
مجاهييد قييال فقد ]،106 مشركأون} [يوسف وهم إل بالله
ويرزقنييا خلقنييا اللييه إن قولهم بالله الية: (إيمانهم هذه في

وقالت ]،23غيره) [ عبادتهم شرك مع إيمانهم فهذه ويميتنا،
والرض؟ السييماوات خلق من السلف: (تسألهم من طائفة

].24غيره) [ يعبدون هذا مع وهم الله، فيقولون

نعيم.  محمد للشيخ اليمان كأتاب 21
الطحاوية.  العقيدة شرح 22
الطبري. تفسير 23
كأثير.  ابن تفسير 24
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سييألتهم سبحانه: {ولئيين قوله في عنهم الله أخبر وقد
العليم} العزيز خلقهن ليقولن رض وال السماوات خلق من

خلقهييم ميين سييألتهم أيضييا: {ولئيين وقييال ]،9 [الزخييرف
].87 يؤفكون} [الزخرف فأنى الله ليقولن

اللوهية:     الثاني: توحيد     النوع

اللييه بييأن الجييازم إجمالييية: العتقيياد بعبييارة ومعنيياه
سييبحانه وإفييراده غيييره، اله ول الحييق، اللييه هييو سييبحانه
في والعبادة معبود، أي المألوه، هو اله وبيانه: أن بالعبادة،

].25[ والخضوع والتذلل النقياد هي اللغة

وحييده، للييه العبييادة إخلصا على مبني اللوهية فتوحيد
سييبحانه، لغيييره شيييء يكون ل بحيث وظاهرها، باطنها في

للييه فيخلييص غيييره، يعبييد ول وحده الله يعبد بالله فالمؤمن
والتذلل والطاعة والتوكأل والدعاء والرجاء والخوف المحبة

وأشكالها. العبادة أنواع وجميع والخضوع

بييين الفييارق هييو التوحيييد تيميييه: (وهييذا ابيين يقييول
فييي والثييواب الجييزاء يقييع وعليييه والمشييركأين، الموحييدين

].26المشركأين) [ من كأان به يأت لم فمن والخرة، الولى

في الله توحيد ويستلزم نعيم: (هذا محمد الشيخ يقول
وأشييكالها، العبادة أنواع بجميع وحده، إليه نتوجه أن ألوهيته

منها:  نذكأر كأثيرة، أمور فيها تدخل عبارة وهذه

نييدا العبييد يتخذ فل وجل، عز لله المحبة إخلصا وجوب
المحبيية فييي يقييدمه أو اللييه، يحييب كأمييا يحبه الحب في لله

ميين كأييان ذلييك فعييل فميين وجييل، عييز اللييه حييب علييى
دون ميين يتخذ من الناس وجل: {ومن عز قال المشركأين،

للييه} حبييا أشد ءامنوا والذين الله كأحب يحبونهم أندادا الله
إل اللييه يغفييره ل الييذي الكأبر الشرك فمن ]،165 [البقرة
يحييب كأمييا يحبييه نييدا الله دون من العبد يتخذ أن منه بالتوبة

].27وجل) [ عز الله

والرجيياء والتوكأييل الييدعاء فييي تعييالى الله افرد وجوب
من تدع عزوجل: {ول قال سبحانه، هو إل عليه يقدر ل فيما
ميين إذا فانييك فعلييت فييان يضييرك ول ينفعييك مال الله دون

للزمخشري. البلغة أساس انظر 25
تيمية. لبن والسيئة الحسنة رسالة 26
القيم.  ابن قصيدة شرح 27
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اللييه تعييالى: {وعلييى ) وقييال106 الظييالمين} [يييونس
تعالى: {إن وقال ]،23 مؤمنين} [المائدة كأنتم إن فتوكألوا

أولئييك اللييه سييبيل في وجاهدوا هاجروا والذين الذينءامنوا
].218 رحيم} [البقرة غفور والله الله من رحمة يرجون

أن اعتقييد فمن منه بالخوف وجل عز الله إفراد وجوب
فقييد منها فخاف وقدرتها، بمشيئتها تضره المخلوقات بعض

]،51 فارهبون} [النحييل تعالى: {فإياي لقوله بالله، أشرك
هييو إل لييه كأاشف فل بضر الله يمسسك أيضا: {وان وقوله

عباده من يشاء من به يصيب لفضله راد فل بخير يردك وان
].107 الرحيم} [يونس الغفور وهو

البدنييية العبادات أنواع بجميع سبحانه الله إفراد وجوب
وجميييع وطييواف، وذبييح وصييوم وسييجود وركأييوع صييلة من

فهييذه ذلييك، وغييير واسييتغفار نييذر ميين القولييية العبييادات
منهييا صييرف ومن وحده لله تكون أن يجب وغيرها العبادات

أن ليغفر الله تعالى: {إن لقوله أشرك، فقد الله لغير شيئا
بييالله يشييرك وميين يشيياء لمن ذلك مادون ويغفر به يشرك

].28]) [84 مبينا} [النساء إثما افترى فقد

والصفات:     السماء     الثالث: توحيد     النوع

عييز اللييه بييأن الجييازم العتقيياد إجمالييية بعبارة ومعناه
صييفات جميع عن ومنزه الكمال صفات بجميع متصف وجل

الكائنات. جميع عن متفرد وأنه النقص،

والصييفات السييماء توحيييد أن التعريف هذا من وواضح
في ربه موحدا يكن لم عنها حاد من أسس، ثلثة على يقوم

]:29[ وصفاته أسمائه

يشيبه أن عين وجل عز الله تنزيه الول: فهو فالساس
وهذاالصييل المخلييوقين، صييفات من شيئا صفاته من شيء
]،11شيء} [الشورى كأمثله تعالى: {ليس قوله عليه يدل

) وقييوله4أحد} [الخلصا كأفؤا له يكن تعالى: {ولم وقوله
].74المثال} [النحل لله تضربوا تعالى: {فل

يثبييت فيمييا القتصييار وجييوب الثاني: يقتضي والساس
القييرءان فييي منهييا ورد مييا علييى والصفات السماء من لله

نعيم. لمحمد اليمان كأتاب 28
الشيينقيطي للشيخ والصفات السماء ليات ودرسات منهج انظر 29
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السييمع، طريق عن تتلقى فهي الثابتة، السنة في أو الكريم
أو نفسه، به وصف بما إل وجل عز الله يوصف فل بالراء، ل

إل يسييمى ول وسييلمه، عليييه الله صلوات رسوله به وصفه
الصييلة عليييه رسييوله بييه سييماه أو نفسييه بييه سييمى بمييا

وأسييمائه، وصييفاته بنفسييه أعلم عزوجل الله لن والسلم،
].14 الله} [البقرة أم أعلم أأنتم تعالى: {قل قال

يؤمن أن المكلف العبد من الثالث: فيقتضي والساس
الكتيياب فييي عليهييا المنصييوصا والسييماء الصييفات بتلييك

كأنههييا عيين بحييث ول كأيفيتهييا، عيين سييؤال غييير من والسنة
كأيفييية معرفيية علييى متوقفة الصفة كأيفية معرفة لن وذلك
اللييه وذات موصييفاتها بيياختلف تختلف الصفات ،لن الذات

سبحانه صفاته فكذلك وكأيفيتها، كأنهها عن يسأل ل وجل عز
ميين كأييثير عيين أثيير ولييذلك كأيفياتهييا، عيين السييؤال يصييح ل

عييز اللييه اسييتواء كأيفية عن سئلوا عندما قالوا أنهم السلف
واجب، به واليمان مجهول، والكيف معلوم وجل: (الستواء

أن عليى السيلف هيؤلء فيياتفق ]،30بدعية) [ عنييه والسؤال
بدعة. عنه السؤال وأن لنا معلوم غير الكيف

بالملئكة:     ثانيا: اليمان

موجييودين ملئكة لله بأن الجازم العتقاد به والمقصود
وأنهييم أمرهييم، مييا اللييه يعصون ل وأنهم نور، من مخلوقين

].31[ بها بالقيام الله أمرهم التي بوظائفهم قائمون

فييي ورد وبمييا بوجودهم، يؤمن أن المؤمن على ويجب
وسيينة سييبحانه، اللييه كأتيياب فييي وأعمال صفات من حقهم

ول نقصييان أو زيييادة غييير من وسلم عليه الله صلى رسوله
ربييه ميين إليه أنزل بما الرسول تعالى: {ءامن قال تحريف،

ورسله} [البقييرة وكأتبه وملئكته بالله ءامن كأل والمؤمنون
رسييول عن ومسلم بخاري رواه الذي الحديث وفي ]،284
عيين جبريييل سييأله حينمييا والسييلم، الصييلة عليييه اللييه

هنييا ومن وكأتبه...)، وملئكته بالله تؤمن اليمان،فقال: (أن
تعييالى: قييال المسييلمين، بإجميياع كأفيير وجييودهم إنكار كأان

فقييد اءلخر واليوم ورسله وكأتبه وملئكته بالله يكفر {ومن
].135 بعيدا} [النساء ضلل ضل

ميين يخبرنييا لييم وجييل عييز الخييالق الخلقية: إن صفتهم
خلقوا أنهم سبحانه فأخبرنا النذرالقليل، إل الخلقية صفاتهم

الندية.  الروضة 30
الصولية.  والجوبة السئلة انظر 31
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إنييي للملئكة ربك قال تعالى: {وإذ قال ]،32[ أدم خلق قبل
خليفة}. الرض في جاعل

اللييه صلى أخبرنا فقد منها، خلقوا التي المادة عن وأما
عليييه اللييه صييلى فقييال نييور، ميين خلقييوا أنهييم وسلم عليه

من مارج من الجان وخلق نور، من الملئكة وسلم: (خلقت
].33لكم) [ وصف مما آدم وخلق نار،

بها، الله كألفهم وظائف للملئكة بأن اليمان يجب وكأما
هييذه وميين كأفيير، فقييد الوظييائف هييذه ميين شيييئا أنكر ومن

النيياس،{فالمقسييمات بييين الرزاق تقسيييم مثل الوظييائف
بقبييض الموكأليية الملئكة ومنها ]،34[ ]،4 أمرا} [الذاريات

]،35[ ]،2 نشطا} [النازعات {والناشطات المؤمنين أرواح
نزعييا} الكييافرين{والنازعييات أرواح بقبييض الموكأليية ومنها

،1 [النازعات ومنهييا "جبريييل"، الوحي ملك ومنها ]،36[ ] 
وغيره...الخ. الموت، ملك

وجل:     عز     الله     بكتب     ثالثا: اليمان

اللييه أنزلهييا الييتي بييالكتب تؤمن أن اليمان أركأان ومن
القرءان أنزل قد وجل عز الله أن فكما ورسله، أنبيائه على
قبييل ميين كأتبييه أنزل فقد وسلم عليه الله صلى محمد على
الرسل. سائر على

الكريييم، القرءان في لنا الله سماه ما الكتب هذه ومن
هو: وجل عز به أخبرنا والذي لنا، يسمه مالم ومنها

قييال السلم، عليه موسى على نزلت ) التوراة: التي1
بهييا يحكييم ونييور هييدى فيهييا التييوراة أنزلنييا سييبحانه: {إنييا

].46 هادوا} [المائدة للذين أسلموا الذين النبيئون

قييال السييلم، عليه عيسى على نزل ) النجيل: الذي2
النجيييل} وءاتينيياه مريييم بيين بعيسييى قفينييا سبحانه: {ثييم

].27 [الحديد

الباري. فتح 32
وأحمد.  مسلم رواه 33
للصابوني التفاسير صفوة كأتاب راجع 34
للصابوني التفاسير صفوة كأتاب راجع 35
للصابوني التفاسير صفوة كأتاب راجع 36
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قييال السييلم، عليييه داوود علييى أنزل ) الزبور: الذي3
].55 زبورا} [السراء داوود تعالى: {وءاتينا

عليييه وموسييى إبراهيييم على أنزلت ) الصحف: التي4
صييحف الولييى الصييحف لفي هذا تعالى: {إن قال السلم،
].19-14 وموسى} [العلى إبراهيم

فلييم الرسل سائر على أنزلت التي الخرى الكتب وأما
أن سييبحانه أخييبر وانمييا أسييمائها، عيين وجل عز الله يخبرنا

واحدة أمة الناس فقال: {كأان قومه، بلغها رسالة نبي لكل
الكتيياب معهييم وأنييزل ومنذرين مبشرين النبيئين الله فبعث
].211 فيه} [البقرة اختلفوا فيما الناس بين ليحكم بالحق

الكتب:      هذه     نحو     علينا     الواجب

ننسييب أن لنييا يجوز ول إجمال، بها نؤمن أن علينا يجب
سبحانه. لنفسه نسبه الذي سوى كأتابا لله

والهييدى والنييور بييالحق نزلت الكتب هذه بأن نؤمن أن
فهييو ذلييك دون إليهييا نسييب مييا وأن سييبحانه، اللييه وتوحيييد
وباطل. تحريف

الييتي الكتييب آخيير هييو الكريييم القييرءان بأن نؤمن وأن
تعييالى: قييال اللهية، التعاليم خلصة تضمن وأنه الله، أنزلها

الكتييب من يديه بين لما مصدقا بالحق الكتاب إليك {وأنزلنا
عاميية بشييريعة جيياء وأنييه ]،48 عليييه} [المائييدة ومهيمنييا

هيو وأنيه اليدارين، فيي للسيعادة يلزمهيم ما كأل للبشرفيها
فقييال بحفظييه، اللييه تعهييد الييذي الوحيييد الربيياني الكتيياب

لحافظون} [الحجيير له وإنا الذكأرى نزلنا نحن سبحانه: {إنا
9.[

الرض ظهيير على يوجد ل أنه فيه يمارى ل الذي والحق
القييرءان سييوى وتعالى تبارك الخالق إلى نسبته تصح كأتاب

لنه: وذلك الكريم،

ضيياعت قييد القييرءان قبييل نزلييت الييتي الكتييب أ) هذه
الصلية. نسخها

الناس. كألم مع الله كألم فيها اختلط قد ب) أنها
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ذليك عليى الدلية أعظيم ومين فيهيا، التحريف ج) وقع
لها. نسبوها التي الفاسدة واختلفها. د) العقائد نسخها تعدد

والمرسلين:     بالنبياء     رابعا: اليمان

وهييو ورسييله، بييالله اليمييان: اليمييان أركأييان وميين
وأنبيائه، رسله من كأتابه في تعالى الله سمى بمن التصديق

ول عييددهم يعلييم لييم سواهم رسل أرسل وجل عز الله وأن
رسييل أرسييلنا تعالى: {ولقد قال وجل، عز الله إل أسمائهم

نقصييص لييم ميين ومنهييم عليك قصصنا من فمنهم قبلك من
].77 عليك} [غافر

القرآن:     في     المذكورون     والرسل     النبياء

نبيئييا وعشييرين خمييس الكريييم كأتييابه في الله ذكأر لقد
وهييود وإبراهيييم وصييالح وإدريييس ونييوح هييم: آدم ورسييول

وأيوب ويوسف ويعقوب وإسحاق وإسماعيل ويونس ولوط
وداوود الكفيييل وذا واليسيييع وهيييارون وموسيييى وشيييعيب

صييلوات ومحمييد وعيسى ويحيى وإلياس وسليمان وزكأرياء
أجمعين. عليهم وسلمه الله

قيومه عليى إبراهيييم ءاتيناهيا حجتنا تعالى: {وتلك قال
لييه ووهبنييا عليييم حكيييم ربييك إن نشيياء ميين درجييات نرفييع

ذريتييه وميين قبييل من هدينا ونوحا هدينا كأل ويعقوب إسحاق
وكأييذالك وهييارون وموسييى ويوسف وأيوب وسليمان داوود
ميين كأييل وإلياس وعيسى ويحيى وزكأرياء المحسنين نجزي

فضييلنا وكأل ولوطييا ويييونس واليسييع وإسييماعيل الصالحين
الخرييين ذكأيير وورد ]،87  إلى84 العالمين} [النعام على
هييودا} أخيياهم عيياد تعالى: {والى فقال أخرى، مواضع في

]،60 صييالحا} [هييود أخاهم ثمود وقال: {والى ]،50 [هود
وقييال: {إن ]،83 شعيبا} [هود أخاهم مدين وقال: {والى

وقيييال: ]،33 عميييران ونوحيييا} [آل آدم اصيييطفى الليييه
الصييابرين} ميين كأييل الكفييل وذا وإدريييس {وإسييماعيل

].29 الله} [الفتح رسول وقال: {محمد ]،84 [النبياء

برسييالتهم اليمييان يجييب والنبييياء الرسييل فهييؤلء
بعييث ميين رسييالة أنكيير أو أحييدهم، نبوة أنكر فمن ونبوتهم،

كأفر. فقد برسالة، منهم

الرسل:      من     العزما     أولو
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العلمياء، مين كأيثير ذكأير كأمييا الرسيل، من العزم وأولو
عليييم عيسييى، نييوح، موسييى، إبراهيييم، هم: محمد، خمسة
قييوله: فييي تعييالى اللييه ذكأرهم والسلم. وقد الصلة أفضل
وإبراهيييم نييوح وميين ومنييك ميثاقهم النبيئين من أخذنا {وإذ

].7 مريم} [الحزاب ابن وعيسى وموسى

ولييم بشييرع إليييه اللييه أوحييى الييذي النييبي: هييو تعريف
بتبليغه. يأمره

وأمييره بشرع إليه الله أوحى الذي الرسول: هو تعريف
بتبليغه.

الخلييق إلى رسله أرسل تعالى الله بأن تأمن أن ويجب
وجنتييه وثييوابه اللييه برضوان تبشيرهم وإنذارهم، لتبشيرهم

غضييب ميين وإنييذارهم وأطيياعوه، ولرسالته له آمنوا هم إن
وعصوا. كأفروا هم إن الله

الرسل:     نحو     علينا     الواجب

نفييرق ل وأن جميعييا، اللييه رسييل تصييديق علينييا يجييب
كأفيير،قييال فقييد وكأفربييالخرين ببعضييهم آميين فميين بينهييم،

يفرقوا أن ويريدون ورسله بالله يكفرون الذين تعالى: {إن
نييأمن ويقولون ورسله الله بين يفرقوا أن ويريدون الله بين

سييبيل ذالييك بييين يتخييذوا أن ويريييدون ونكفرببعييض ببعييض
]. 150 حقا} [النساء الكافرون هم أولئك

تعييالى اللييه أرسييله رسييول كأل بأن نؤمن أن يجب كأما
علينييا ويجييب الكأمييل، الييوجه علييى رسالته وبلغ أمانته أدى

الرسييول يطييع تعييالى: {ميين مخالفتهم،قال وعدم طاعتهم
].79 الله} [النساء أطاع فقد

وأصييدقهم علمييا، الخلييق أكأمييل أنهييم نعتقييد أن ويجب
الكييذب ميين عصييمهم وجييل عييز اللييه وأن أخلقييا، وأكأملهم
كألهييا الكبييائر وعيين التبليييغ فييي التقصييير والكتمان والخيانة

؛ والصغائر

رجييال كأييانوا جميعييا اللييه رسل بأن نؤمن أن يجب وكأما
قييال إناثا، الله يبعث ولم الملئكة من يكونوا ولم البشر من

إليهييم} [النبييياء يييوحى رجييال إل قبلك أرسلنا تعالى: {وما
غيير أخيرى بطبيائع يخصيهم لم سبحانه الله أن ونؤمن ]،7

الباهرة. بالمعجزات أيدهم تعالى الله وأن البشرية،
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نييبي وسييلم عليييه الله صلى محمد بأن نؤمن أن ويجب
والمرسييلين، النبياء خاتم وأنه وصفيه، وعبده ورسوله الله
النييبيين} وخاتم الله رسول وجل: {ولكأن عز الله قال كأما

وسييلم: عليييه الله صلى قوله في ورد ولما ]،40 [الحزاب
].37النبيين) [ خاتم (وأنا

مبعييوثا والسييلم الصييلة عليييه انييه نؤمن أن يجب كأما
نييزل الييذي تعييالى: {تبييارك قييال جميعييا، والجيين للنيياس
].1 نذيرا} [الفرقان للعالمين ليكون عبده على الفرقان

المعجزات أييده تعيالى الليه بيأن نؤمن أن يجب وكأما ب
وأن وسييلم، عليييه اللييه صييلى صييدقه علييى بيقييين الداليية

عيين فعجييزوا العييالمين، بييه تحدى الباهرة معجزته القرءان
بمثله.  التيان

الخر:     باليوما     خامسا: اليمان

عز الله به أخبر ما بكل إجمالية: اليمان بصورة ومعناه
مما وسلم، عليه الله صلى رسوله به وأخبر كأتابه، في وجل
والبعييث ونعيمييه، وعييذابه القييبر فتنيية من الموت بعد يكون

والصييراط والحوض والميزان والحساب والصحف والحشر
جميعييا لهلهمييا تعييالى الله وماأعد والنار، والجنة والشفاعة

]38.[

وانتهيياء كألييه العييالم هييذا فنيياء هييو الخر باليوم والمراد
الخييرة، حييياة وهي جديدة، حياة وابتداء بأكأملها الحياة هذه
الحييياة،وعلييى هييذه في يوم آخر الخرعلى اليوم لفظ فدل
واحد. يوم هو إذ الثانية، الحياة في يوم أول

الله:     كتاب     من     الخر     اليوما     على     الدالة     اليات

وسيينة اللييه، كأتيياب الخيير، بيياليوم اليمان على دل لقد
العقييل عليييه يييدل كأمييا وسييلم، عليييه اللييه صييلى رسييوله

اليوم وجود أنكر أو منها، شيئا أنكر فمن السليمة، والفطرة
إل إله ل تعالى: {الله قوله منها ونستعرض كأفر، فقد الخر

]،87 فيييه} [النسيياء لريييب القياميية يوم إلى ليجمعنكم هو
تسعى} بما نفس كأل لتجزى أخفيها أكأاد آتية الساعة و{إن
المشييرق قبييل وجييوهكم تولييوا أن البر و{ليس ]،15 [طه

الخيير} [البقييرة واليييوم بالله آمن من البر ولكن والمغرب

عليه متفق 37
اليمان.  كأتاب 38
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واليييوم ورسييله وكأتبييه وملئكتييه بالله يكفر و{ومن ]،177
الييذين و{زعم ]،136 بعيدا} [النساء ضلل ضل فقد الخر
كأثير. هذه ]... وغير7 يبعثوا} [التغابن لن أن كأفروا

بعيض ليك ننقييل اليقيين ولزييادة السياس، هييذا وعلى
بها:  ويصدق العقل يقبلها التي العقلية الدلة

إعادته كأانت وأعدم، كأان ثم يكن، لم إذا الشيء ) أن1
ل هييدمها ثييم دارا بنى فالذي مرة، أول بدئه من على أسهل

بناؤها. إعادة عليه يستحيل

بها ينزل تماما، الحياة فيها تنعدم التي الميتة ) الرض2
وكأييذلك كأييانت، كأما الحياة إلى تعود بالماء، تسقى أو الغيث
البعث.

وذريتييه تييراب من آدم خلق بها التي الكافية ) القدرة3
اسييتطاعة اللييه) فييي القدرة) وهو هذه ،فصاحب نطفة من

الخلق. إعادة على

بالشيير، أو بييالخير الحييياة، هييذه فييي النيياس ) سلوك4
فيهييا يجزى أخرى حياة وجود على تدل بالفساد، أو بالصلح

شر. أو خير من عمل بما عامل كأل

يتييم أخرى، حياة وجود على الشرعية،تدل ) التكاليف5
بها.  القيام على الجزاء فيها

الخر:      باليوما     اليمان     تفصيل

اللييه صييلى اللييه رسييول به أخبر ما بكل تؤمن أن يجب
فييإن شيييئا، منييه ولتنكيير بييه، وتصدق حق، أنه وسلم، عليه

فييي ذكأيير مييا أهم لك وسنذكأر كأفرت، فقد شيئا منه أنكرت
وسلم: عليه الله صلى الله رسول به أخبر ما وأهم القرءان

الملكين:      وسؤال     القبر     ) فتنة1

البخيياري رواه مييا ذلييك علييى الداليية الحيياديث وميين
عنها الله رضي أسماء عن ومسلم

ميين قييال: (مييا وسييلم، عليييه الله صلى الله رسول أن
فييأوحي والنييار، الجنيية حتى مقامي، في أريته أكأن لم شيء
فتنيية ميين قريبييا أو مثييل قبييوركأم، فييي تفتنييون أنكييم إلييي
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المييؤمن فأما الرجل؟ بهذا علمك يقال: ما الدجال، المسيح
بالبينييات جائنييا اللييه، رسييول محمييد فيقول: هييو الموقن أو

صييالحا، نم ك فيقال ثلثا، محمد، هو واتبعنا، فأجبنا والهدى،
المرتيياب أو المنييافق وأمييا بييه، لموقنييا كأنييت أن علمنييا قييد

]. 39فقلته) [ شيئا يقولون الناس سمعت أدري، فيقول: ل

ونعيمه:      القبر     ) عذاب2

فييي هنيياك بييأن تؤمن أن فيجب القبر فتنة بعد ثم ومن
فرعييون: آل عين مخييبرا تعيالى قييال نعيييم، أو عييذاب القبر

غييدوا عليها يعرضون النار العذاب سوء فرعون بآل {وحاق
العيذاب} أشد فرعون آل أدخلوا الساعة تقوم ويوم وعشيا
].46 [غافر،

الساعة:     ) أشراط3

وأن فيهييا، ريييب ل آتييية السيياعة أن نييؤمن أن يجييب
لهييا أن أيضييا تييؤمن أن يجب ولكن الله، إل يعلمه ل موعدها
وقييد وسييلم، عليييه الله صلى الله رسول بها أخبرنا علمات

وكأبرى: صغرى علمات لها أن الله رسول عن صح

منها: فنذكأر الصغرى العلمات فأما

صييلى الرسييول قييول ميين ومسلم بخاري أخرجه أ) ما
وأشييار كأهيياتين)، والسيياعة أنييا وسييلم: (بعثييت عليييه اللييه

].40[ والوسطى بالسبابة

عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول جبريييل سأل ب) عندما
وأن ربتهييا، المة تلد فقال: (أن الساعة، آمارات عن وسلم

].41البنيان) [ في يتطاولون الشاء رعاء العراة الحفاة ترى

صييلى الله رسول أن عنه الله رضي هريرة أبي ج) عن
فئتييان تقتتييل حييتى السيياعة تقييوم قال: (ل وسلم عليه الله

واحييدة، دعوتهمييا عظيميية مقتليية بينهمييا يكييون عظيمتييان،
يزعييم كألهييم ثلثين، من قريب كأذابون دجالون يبعث وحتى

الييزلزل وتكييثر العلييم، يقبييض وحييتى اللييه، رسييول أنييه
القتييل، وهييو الهييرج ويكثر الفتن، وتظهر الزمان، ،ويتقارب

ميين المييال رب يهييم حتى فيفيض، المال، فيكم يكثر وحتى

عليه. متفق 39
عليه متفق 40
عليه. متفق 41
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عليييه: يعرضييه الييذي فيقييول يعرضييه، وحييتى صدقته، يقبل
يميير وحييتى البنيان، في الناس يتطاول وحتى به، لي لأرب
تطلييع وحيتى مكيانه، ليتنييي فيقييول: ييا الرجييل بقبر الرجل

آمنييوا النيياس ورآهييا طلعييت فييإذا مغربهييا، ميين الشييمس
ميين آمنت تكن لم إيمانها نفسا ينفع ل حين فذلك أجمعون،

نشيير وقد الساعة ،ولتقومن خيرا إيمانها في كأسبت أو قبل
ولتقييومن يطويييانه، ول يتبايعييانه، فل بينهما، ثوبهما الرجلن
يطعمييه، فل لقحتييه بلبيين الرجييل انصييرف وقييد السيياعة
ولتقومن منه، يسقى فل حوضه يليط وهو الساعة ولتقومن
].42يطعمها) [ فل فيه، إلى أكألته رفع وقد الساعة

صييلى النييبي أن عنييه الله رضي مالك بن أنس د) وعن
يرفييع أن السيياعة، أشييراط ميين قييال: (إن وسلم عليه الله

ويقييل النسيياء، ويكييثر الزنييا، ويفشييو الجهل، ويظهر العلم،
واحد). قيم امرأة لخمسين ليكون حتى الرجال،

وسييلم: مييتى عليييه اللييه صييلى اللييه رسول هي) وسئل
قييال: السيياعة)، فانتظر المانة ضيعت فقال: (إذا الساعة؟

فييانتظر أهله غير إلى المر أسند قال: (إذا إضاعتها؟ وكأيف
].43الساعة) [

عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول أن هريييرة أبييي و) وعن
اليهود، المسلمون يقاتل حتى الساعة تقوم قال: (ل وسلم

الحجيير وراء ميين اليهييودي يختبئ حتى المسلمون، فيقتلهم
هذا الله، عبد يا مسلم، الشجر: يا أو الحجر فيقول والشجر
شييجر ميين فييإنه الغرقييد إل فيياقتله، فتعييال خلفييي يهييودي

].44اليهود) [

صييلى اللييه رسييول لنييا ذكأر فقد الكبرى، العلمات وأما
لييك نييبين يلييي وفيمييا ]،45[ آيييات عشر منها وسلم عيه الله

العلماء:  ذكأره ما حسب أهمها

فييي علمة أول هي مغربها: هذه من الشمس أ) طلوع
يغلق العلمة هذه ظهور وعند ]،46[ ظهورا الكبرى العلمات

لينفييع ربييك آيات بعض يأتي تعالى: {يوم يقول التوبة، باب
إيمانهييا فييي كأسييبت أو قبييل من آمنت تكن لم إيمانها نفسا

البخاري.  42
البخاري. 43
عليه.  متفق 44
النووي.  بشرح مسلم صحيح 45
الباري.  فتح 46
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خروجيا اليات أول وسلم: (إن عليه الله صلى وقال خيرا}،
النيياس علييى الدابيية وخييروج مغربهييا، ميين الشييمس طلوع

إثرهييا علييى فييالخرى صيياحبتها قبل كأانت ما وأيهما ضحى،
].47قريبا) [

فييي عنهييا تعييالى اللييه أخييبر الدابيية: وقييد ب) خييروج
لهييم أخرجنييا عليهييم القييول وقع قال: {وإذا حيث القرءان،

يوقنييون} بآياتنييال كأييانوا النيياس أن تكلمهم الرض من دابة
اليييات أول وسييلم: (إن عليه الله صلى وقال ]،82 [النمل
علييى الدابيية وخييروج مغربهييا، ميين الشييمس طلييوع خروجا
علييى فييالخرى صيياحبتها قبل كأانت ما وأيهما ضحى، الناس
قريبا). إثرها

اللييه رضييي عميير بيين اللييه عبييد الدجال: عن ج) ظهور
فيي وسيلم علييه الليه صيلى الليه رسيول قال: قيام عنهما

فقييال: الييدجال ذكأر ثم أهله، هو بما الله عليه فأثنى الناس،
ولكنييي قييومه، أنييذره وقييد إل نييبي من وما لنذركأموه (إني

الله وإن أعور لقومه: إنه نبي يقله لم قول فيه لكم سأقول
].48بأعور) [ ليس

رضييي هريييرة أبييي السيلم: عين عليه عيسى د) نزول
وسييلم: وآلييه عليييه الله صلى الله رسول قال قال عنه الله

حكمييا مريم ابن فيكم ينزل أن ليوشكن بيده نفسي (والذي
].49الجزية) [ ويضع الخنزير، ويقتل الصليب، فيكسر عدل،

فتحت إذا تعالى: {حتى ومأجوج: قال يأجوج ه) خروج
الوعييد واقييترب ينسييلون حدب كأل من وهم ومأجوج يأجوج

].96 الحق} [النبياء

اللييه ذكأره ما بكل تؤمن أن الخر: يجب اليوم ) بداية4
كأييثير وهييو الخيير، اليييوم بداية من العزيز كأتبه في وجل عز
غييير الرض تبييدل تعييالى: {يييوم قييال الكريم، القرءان في

القهييار} [إبراهيييم الواحييد للييه وبييرزوا والسييموات الرض
والنفطار. التكوير سورتي أيضا ذلك ومن ]،48

بالنفخيية يييأمر سبحانه الله أن بعدها ) البعث: ونؤمن5
الكفييار{يييا يقييول إذن فحييين للموات، الحياة فتعود الثانية،

]. 52 مرقدنا} [يس من بعثنا من ويلنا

داود. أبو و مسلم 47
عليه.  متفق 48
عليه.  متفق 49
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قييال البعييث، بعييد الحشيير يكون أنه ) الحشر: ونؤمن6
ونسييوق وفييدا الرحميين إلييى المتقييين نحشيير تعالى: {يوم

].85 وردا} [مريم جهنم إلى المجرمين

بأعمالهم، مجزيون العباد أن العمال: ونؤمن ) جزاء7
ذرة مثقييال يعمييل وميين يييره، خيييرا ذرة مثقييال يعمل فمن
الحييق دينهييم اللييه يييوفيهم تعييالى: {يومئييذ يقول يره، شرا

].25 المبين} [النور الحق هو الله أن ويعلمون

بعييد يكييون الجييزاء أن والحسيياب: ونييؤمن ) العييرض8
عليهييم وتقييام ربهييم، عند الناس فيها يعرض عادلة محاكأمة
جئتمونييا لقد صفا ربك على تعالى: {وعرضوا يقول الحجج،

].48 مرة} [الكهف أول خلقناكأم كأما

الله صلى محمد نبينا يرده من أول ) الحوض: ويكون9
الكفييار عنييه ويطييرد أمتييه، بعييده مين تييرده ثم وسلم، عليه

]،50[ الكبييائر وأهييل العصاة من وطائفة الكفار، من وطائفة
ميياؤه شييهر مسيييرة وسلم: (حوضييي عليه الله صلى يقول
كأنجيوم وكأيزانيه المسك، من أطيب وريحه اللبن، من أبيض

].51أبدا) [ يضمأ فل منها شرب من السماء،

اللييه، بييه أخييبر بمييا نييؤمن أن ) الميييزان: ويجييب10
يييوم العبيياد أعمييال أن ميين وسلم، عليه الله صلى ورسوله
القسط الموازين تعالى: {ونضع قال بميزان، توزن القيامة

ميين حبيية مثقييال كأان وإن شيئا نفس تظلم فل القيامة ليوم
].47 حاسبين} [النبياء بنا وكأفى بها أتينا خردل

الميييزان الحسيياب بعد يكون أنه ) الصراط: ونؤمن11
المنصييوب الجسر فوق ليمروا الموقف من الناس انصراف

الييورود هييو المييرور وهييذا الصييراط، وهييو جهنييم، نييار علييى
واردهييا} [مريييم إل منكييم تعييالى: {وإن قوله في المذكأور

71،[ ]52.[

فييي ذكأرهمييا ورد والنييار والنييار: الجنيية ) الجنيية10
نييؤمن أن يجييب فلييذلك ليحصييى، يكيياد ممييا كأثيرا القرءان

ول والعقياب، لثواب أعدهما الله وأن بوجودهما، تعيالى: يق
وعييدنا مييا وجدنا قد أن النار أصحاب الجنة أصحاب {ونادى

الخالص. الدين 50
البخاري صحيح 51
كأثير. ابن تفسير راجع 52
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فييأذن نعييم قييالوا حقييا ربكم ماوعدكأم وجدتم فهل حقا ربنا
].44 علىالظالمين} [العراف الله لعنة أن ينهم مؤذن

وقدره:     الله     بقضاء     سادسا: اليمان

السادس الركأن وهو العقيدة، أركأان أحد بالقدر اليمان
وجييل، عييز اللييه دييين من خرج الله بقدر كأفر فمن لليمان،

]،49 بقيدر} [القميير خلقنيياه شيييء كأييل تعييالى: {إنيا قيال
المشييهور: جبريل حديث في وسلم، عليه الله صلى ويقول

وتييؤمن الخيير واليوم ورسله وكأتبه وملئكته بالله تؤمن (أن
].53وشره) [ خيره بالقدر

والقدر:     القضاء     تعريف

المخلوقييات عليييه تكييون بما تعالى الله علم القدر: هو
].54[ المستقبل في

علمييه حسييب الشييياء تعييالى اللييه إيجيياد القضيياء: هييو
وقدره.

اللييه: (اليمييان رحمييه تيميييه ابيين السييلم شيييخ يقول
شيئين: تتضمن درجة كأل درجتين، على بالقدر

الخلييق مييا علييم تعالى الله بأن الولى: اليمان الدرجة
وعلييم أزل، بييه موصييوف هييو الييذي القييديم بعلمه عاملون،

والجييال، والرزاق والمعاصييي الطاعات من أحوالهم جميع
الخلق. مقادير المحفوظ اللوح في الله كأتب ثم

النافييذة، الله بمشيئة اليمان الثانية: فهي الدرجة وأما
لييم ومييا كأييان الله شاء ما بأن اليمان وهو الشاملة، وقدرته

وطاعيية بطيياعته العبيياد أميير فقييد ذلييك ومييع يكيين، لييم يشأ
].55معصيته) [ عن ونهاهم رسوله

الكريم:     القرآن     في     القدر     آيات

عليه.  متفق 53
أيوب. لحسن السلمية العقائد تبسيط 54
الندية. الروضة في تيمية ابن كألم ملخص 55
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يخييبر وهييو تعييالى، اللييه قول إلى صاغية بآذان واستمع
سييبحانه بييه، وقضييائه له، ومشيئته فيه، وحكمته قدرته عن

فييي ول الرض فييي مصيييبة ميين أصيياب وتعالى: {ما تبارك
اللييه علييى ذالك إن نبرأها أن قبل من كأتاب في إل أنفسكم

ومييا خزائنه عندنا إل شيء من {وإن ]،21 يسير} [الحديد
شيييء كأييل {وخلييق ]،21 معلييوم} [الحجيير بقييدر إل ننزله

بمقييدار} عنييده شيء {وكأل ]،2 تقديرا} [الفرقان فقدره
].8 [الرعد

أن عبيياس: (واعلييم لبيين وسييلم عليييه الله صلى وقال
إل ينفعييوك لييم بشيييء ينفعييوك أن علييى اجتمعييت لو المة

يضييروك أن علييى اجتمعييوا ولييو لييك، اللييه كأتبييه قييد بشيء
علييك،رفعيت الليه كأتبيه قيد بشييء إل يضيروك ليم بشيء
اليييات ميين كأييثير وغيرهييا ]،56الصييحف) [ وجفييت القلم

والحاديث.

بالسباب:      الخذ     ينافي     ل     بالقدر     اليمان

بالخييذ مييأمورون أننييا بالنييا عيين يغيييب ل أن ويجييب
بيأن واليميان وجيل، عييز الليه علييى التوكأييل ميع بالسباب،
وتعالى. سبحانه الله بإذن إل النتائج لتعطي السباب

ترك فلو بالسباب، الخذ ترك المسلم على يحرم ولذا
بيد الرزق أن مع آثما، لكان الرزق طلب في السعي إنسان

عليييه اللييه صييلى اللييه رسول بين وقد وتعالى، سبحانه الله
لييه: فقيييل القييدر، ميين هييي مشييروعة السييباب أن وسييلم
قييدر ميين تييرد هل بها، نتقي وتقى بها، نسترقي رقى أرأيت

].57الله) [ قدر من فقال: (هي شيئا؟ الله

فيييي ميييؤثرة واعتبارهيييا السيييباب إليييى فاللتفيييات
تكييون أن السييباب ومحييو التوحيييد، فييي شييرك المسببات،

بها المأمور السباب عن والعراض العقل، في نقص أسبابا
].58[ الشرع في قدح

ّكت ولذا ن جماعية الخطياب ابن عمر ب اليمين، أهيل م
عميير معاوييية: لقييي قال فذمهم، زاد، غير من يحجون كأانوا
أنتييم؟)، فقييال: (ميين اليميين، أهييل مين ناسييا الخطيياب ابن

إنمييا المتييآكألون، أنتييم قييال: (بييل المتوكألييون، قييالوا: نحيين

الترمذي. سنن 56
المعاد.  زاد 57
تيمية. لبن الكبرى الفتاوى مجموع 58
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اللييه) علييى يتوكأييل ثييم الرض، في حبه يلقي الذي المتوكأل
]59 .[

بمباشييرة إل التوحيييد حقيقيية تتييم القيييم: (ل ابن يقول
فييي يقييدح تعطيلهييا تعييالى... وإن الله نصبها التي السباب

الييذي التوكأييل ينييافي عجييزا تركأهييا المتوكأييل... وإن نفييس
العبييد ينفييع ميا حصييول فييي الله على القلب اعتماد حقيقته

مييع بييد ول ودنييياه، دينييه في يضره ما ودفع ودنياه، دينه في
للحكميية معطل كأان وإل السباب، مباشرة من العتماد هذا

].60عجزا) [ توكأله ول توكأل، عجزه العبد يجعل فل والشرع،

والحكم.  العلوم جامع 59
المعاد. زاد 60
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الرابع الباب
اليمان نواقض

ونظرا وخطير، جدا مهم أمر اليمان نواقض معرفة إن
النيياس، - بييين وأكأبر أصغر بين - ما والكفر الشرك لنتشار

مخييافت معرفتييه علينييا يجب صار بالله، إل قوة ول حول ول
ولتسييتبين اليييات نفصل تعالى: {وكأذالك قال فيه، الوقوع
].55 المجرمين} [النعام سبيل

أنييواع عليييك نعييرض سييوف الله شاء إن الباب هذا في
].61[ منها نوع كأل تفصيل مع اليمان نواقض

القولية:     اليمان     الول: نواقض     النوع

التوحيد:     في     القولية     اليمان     أ) نواقض

وينيافيه يخيالفه التوحيييد الربوبيية: وهييذا توحيد ) في1
أهمها:  من كأثيرة، قولية نواقض

الربوبية:      في     الشرك

تعييالى اللييه لغييير يجعييل هو: (أن الربوبية في والشرك
ًا معه متعددة: ضروب ]. وله62ما( تدبير

شييرك وميين فرعون، كأشرك التعطيل، شرك ) فمنه1
ميين شييرذمة فيييه وقع كأما تعالى الله ربوبية التعطيل،إنكار

ًا. ً قديما الملحدة وحديث

أن يزعمييون الذين وهم الوجود، بوحدة القول ) ومنه2
ًا. علوا يقولون عما تعالى الخلق، عين هو تعالى الله كأبير

العالم:     بقدما     العتقاد

والفعلييية القولييية اليمييان نواقض كأتاب من مأخوذ كأله الباب هذا 61
علي. بن محمد بن العزيز عبد للشيخ

المستقيم. الصراط اقتضاء 62
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ًا يييزل لييم العالم ومعناه: (أن تعييالى، اللييه مييع موجييود
ً ًا له، ومعلول مسيياوقة بالزمان، عنه متأخر غير له، ومساوق
البيياري تقييدم وأن للشمس، النور ومساوقة للعلة، المعلوم

ل والرتبيية، بالييذات تقييدم وهييو المعلييول، على العلة كأتقدم
].63بالزمان) [

-: أن الفلسييفة – هييؤلء قول تيمية: (وأصل ابن يقول
في وقدرته بمشيئته يخلقها لم الله وأن أزلية قديمة الفلك

].64النبياء) [ به أخبرت كأما أيام ستة

ًا: (بل ويقول بل حييدثت الحييوادثا أن قولهم حقيقة أيض
يييوجب سييبب غييير ميين حييدوثها بعد عدمت وكأذلك محدثا،
].65أصلهم) [ على عدمها

اليردة، موجبيات فيي الميالكي الدردير أحمد أورد ولما
العييالم؛ بقدم فقال: (والقول العالم، بقدم منها: القول ذكأر
تعييالى الوجود واجب أن أو صانع، له ليس أنه إلى يؤدي لنه
فييي ظاهر وهو والرادة، القدرة نفي يستلزم وهو فيه، علة

وسيلم) علييه الليه صيلى الرسيول وتكيذيب القرآن تكذيب
]66.[

به:      والستهزاء     وجل     عز     الله     سب

والجلل التعظيييم علييى مبنييي تعييالى بييالله اليمان إن
بييه والسييتهزاء تعالى الله سب أن شك ول وجل، عز للرب

يجامعه. ول التعظيم هذا يناقض

بييه يقصييد الييذي الكلم هييو تيمييية: (السييب ابن ويقول
عقييول في السب منه يفهم ما وهو والستخفاف، النتقاصا

وهو ونحوه، والتقبيح كأاللعن اعتقاداتهم اختلف على الناس
َتعالى: { قوله عليه دل الذي ْا َول ّبو ِذيَن َتُسي ّلي ُعوَن ا ْد ن َي ِم
ِه ُدوِن ّل ْا ال ّبو َيُس ّلَه َف ًوا ال ْد ِر} َع ْي َغ ].67]) [108 آية  [النعامِب

َذُرتعالى:{ قال ُقوَن َيْحيي ِف َنييا ْلُم َنييّزَل َأن ا ِهييْم ُت ْي َل ٌة َع ُسييوَر
ُهْم ُئ ّب َن ِهم ِفييي ِبَمييا ُت ِب ُلييو ْا ُقييِل ُق ُؤو ِز ْه َت ّلييَه ِإّن اْسيي ِرٌج ال ّمييا ُمْخيي

َذُروَن ِئن * َتْح َل ُهْم َو َت ْل أ
َ ُلّن َس ُقو َي ّنَما َل ّنا ِإ َعييُب َنُخوُض ُكأ ْل َن ُقييْل َو

للغزالي.  الفلسفة تفاوت 63
الكبرى.  الفتاوى 64
الكبرى.  الفتاوى 65
الدسوقي.  حاشية 66
المسلول. الصارم 67
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ِه ّل ِبييال أ
ِه َ ِت َيييا ِه َوآ ِل ُتييْم َوَرُسييو ُؤوَن ُكأن ِز ْه َت َ * َتْسيي ْا ل ِذُرو َتيي ْع ْد َت َقيي

ُتم َفْر َد َكأ ْع ُكْم َب ِن ْعُف ِإن ِإيَما ٍة َعن ّن َف ِئ ُكْم َطآ ّذْب ّمن َعيي َفييًة ُن ِئ َطآ
ُهْم ّن أ

َ ْا ِب ُنو ِرِميَن َكأا ]. 66-64 اليات }[التوبة،ُمْج

بييالله السييتهزاء أن فييي نييص تيمييية: (وهييذا ابن يقول
].68الولى) [ بطريق المقصود فالسب كأفر وبرسوله وآياته

ًا كأفيير رسوله سب أو الله سب أيضا: (إن وقال ظيياهر
ًا، كأييان أو محييرم، ذلييك أن يعتقييد السيياب كأييان سواء وباطن

ً كأيان أو مسيتحلً، ذهب هيذا اعتقياده، عين ذاهل اء م الفقه
وقييد وعمييل، قييول اليمييان بييأن القائلين السنة أهل وسائر

أو اللييه سييب ميين أن المسلمون أجمع راهوية: قد ابن قال
وإن بييذلك، كأييافر والسييلم... أنييه الصلة عليه رسوله سب
ًا كأييان فييي يعلييي أبييو القاضييي وقييال اللييه، أنييزل بمييا مقيير

سييواء يكفيير، فإنه رسوله سب أو الله سب "المعتمد": من
].69يستحله) [ لم أو سبه استحل

والصفات:     السماء     توحيد     ) في2

الشييرك ويخييالفه يناقضييه والصييفات السييماء توحيييد
يكيون الصيفات فييي فالشرك وصفاته، أسمائه في واللحاد

فييي اللحاد وأما ذلك، في تعالى الله مع ند أو شريك باتخاذ
أسمائه.

العييدول هييو أسمائه في القيم: (اللحاد ابن يقول فكما
ميين مييأخوذ وهو لها الثابت الحق عن ومعانيها وبحقائقها بها

أسييمائه فييي واللحيياد د، ح ل مييادته عليييه يييدل كأما الميل،
أنواع:  تعالى

ميين اللت كأتسييميتهم بهييا، الصيينام يسييمي أحدها: أن
ًا، الصنم وتسميتهم العزيز، من والعزى الله، إلحاد وهذا إله

وآلهتهييم أوثييانهم إلييى أسييمائه عيين عييدلوا فييإنهم حقيقيية،
الباطلة. 

لييه النصارى كأتسمية بجلله يليق ل بما الثاني: تسميته
ًا، ًا له الفلسفة وتسمية أب بييالطبع فاعلة علة أو بذاته، موجب

ميين ويتقييدس عنييه يتعييالى بمييا الثييالث: وصييفه ذلييك ونحو
اسييتراح إنييه وقولهم فقير، إنه اليهود أخبث كأقول النقائص،

خلقه. خلق أن بعد

المرجع. نفس 68
المسلول.  الصارم 69
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حقائقهييا، وجحييد معانيهييا عيين السييماء الرابع: تعطيييل
ل مجييردة ألفاظ إنها وأتباعهم الجهمية من يقول من كأقول

معاني...  ول صفات تتضمن

عمييا اللييه تعالى خلقه، بصفات صفاته خامسها: تشبيه
ًا) [ علوا المشبهون يقول ].70كأبير

علم ما إنكار تعالى: (فهو الله صفات في الكفر ومعنى
المقصييود عيين بتحريفييه فيه اللحاد أو البلغ، بعد منها ثبوته
بمثلها).  يعذر شبهة بدون

العبادة:      توحيد     ) في3   

إليييه، الحاجة وعظم التوحيد هذا أهمية القيم ابن ويبين
ل وحييده اللييه يعبييد أن إلييى العبييد حاجيية أن فيقول: (اعلييم

ًا به يشرك ول رجييائه، في ول خوفه، في ول محبته، في شيئ
ول بييه، الحلييف فييي ول له، العمل في ول عليه، التوكأل في
والتعظيييم، التييذلل في ول له، الخضوع في ول له، النذر في

روحيه، إليى الجسييد حاجية مين أعظييم والتقرب والسجود،
بييه، تقيياس نظييير الحاجيية لهييذه ليس بل نورها، إلى والعين

ل الذي بإلهها إل لها صلح ول وقلبه، روحه العبد حقيقة فإن
إليييه كأادحيية وهييي بييذكأره، إل الييدنيا تطمئيين فل هييو، إل إله

ًا بمحبتهييا إل لها صلح ول لقائه، من لها ولبد فملقيته، كأدح
].71لها) [ وإكأرامه ورضاه له، وعبوديتها

يأتي أن الشرك حقيقة الدهلوي: (إن إسماعيل ويقول
وجعلهييا العلييية، بييذاته اللييه خصييها وأعمييال بخلل النسييان

ًا الذبييح لحييد،و كأالسييجود النيياس ميين لحد للعبودية، شعار
يثبت ذلك الشدة... كأل في به والستغاثة له والنذر باسمه،

ًا، بيه النسيان ويصبح الشرك به أن يعتقيد كأيان وإن مشيركأ
لييه، ينذر أو له، يسجد الذي الجن أو الملك، أو النسان، هذا
ًا، اللييه دون بييه يسييتغيث أو لييه، يذبييح أو هييو اللييه وأن شييأن

].72الخالق) [

النبوات:     في     القولية     اليمان     ب) نواقض

نتطييرف نقطتييان السييلم: وفيييه عليهم النبياء ) في1
حدى:  على منها واحدة بكل
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أن وسلم: ولشييك عليه الله صلى محمد نبينا أول: في
ًا الكريم النبي هذا تجاه علينا بهييا القيييام يجييب كأييثيرة حقوق

أميير، فيمييا وطيياعته أخبر، فيما تصديقه من فلبد وتحقيقها،
شرع.  بما إل الله يعبد ل وأن وزجر، عنه نهى ما واجتناب

الله صلى محمد حبيبنا تجاه علينا يجب ما أهم من وإن
ًا محبته نحقق أن وسلم عليه ً اعتقاد ونقييدمها وعملً، وقييول
أجمعين. والناس والوالد والولد النفس محبة على

الرسول:     سب

في التكلم(فقال:  وصوره السب أنواع تيمية ابن ساق
صييفته، وذكأيير وسلم عليه الله صلى الله رسول سب تمثيل
أن نتعيياظم ونحيين واللسييان، القلييب علييى يثقييل مما وذلك
ذلك، حكم في الكلم إلى للحتياج لكن ذاكأرين، بذلك نتفوه
ًا السب أنواع في الكلم نفرض نحن تعيييين، غييير من مطلق

نوعييان: دعيياء السييب فنقييول ذلييك، من حظه يأخذ والفقيه
أو الله، لغيره: لعنة القائل يقول أن فمثل الدعاء، أما وخبر،
اللييه رضييي ل أو اللييه، رحمييه ل أو الله، أخزاه أو الله، قبحه
للنبييياء سييب وأمثيياله فهييذا دابييره، اللييه قطييع أو عنييه،

ولغيرهم...

ًا الناس عده ما فكل الثاني: الخبر، النوع ًا أو شييتم سييب
ًا أو أو الحمييار باسييم كأالتسييمية القتييل، بييه يجب فإنه تنقص

بأنه الخبار أو والمهانة، والخزي بالمسكنة وصفه أو الكلب،
وكأييذلك ذلييك، ونحييو الخلئييق آثييام عليييه وأن العييذاب، فييي

وصييفه مثييل المكييذب في الطعن وجه على التكذيب إظهار
بييه جاء ما وأن اتبعه، من يضر وأنه محتال، خادع ساحر بأنه
].73) [ذلك ونحو وباطل زور كأله

ميين فإنه وسلم عليه الله صلى الرسول سب حكم أما
ًا الكفيير تييوجب التي يمان،إال نواقض ًا، ظيياهر سييواء وباطنيي
يستحله. لم أو ذلك استحل

كأفيير رسييوله سييب أو اللييه سب إن (تيمية: ابن ويقول
ًا ًا، أو ظاهر أو محييرم، ذلك أن يعتقد الساب كأان سواء باطن

ً كأان ً كأييان أو لييه، مسييتحل مييذهب هييذا اعتقيياده، عيين ذاهل
)وعمل قول اليمان بأن القائلين السنة أهل وسائر الفقهاء

]74.[
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ِذيَن ِإّن{: تعالى قال ّل ُذوَن ا ْؤ ّلَه ُي َلُه ال ُهييُم َوَرُسو َن َع ّلييُه َل ال
َيا ِفييي ْن ّد ِة اليي ّد َوالِخييَر َعيي َأ ُهييْم َو ًبا َل َذا ًنييا َعيي ِهي ِذيَن}57{ ّم ّليي َوا

ُذوَن ْؤ ِنيَن ُي ْؤِم ْلُم َناِت ا ْؤِم ْلُم ِر َوا ْي َغ ُبوا َما ِب َتَسيي ْكأ ِد ا َقيي ُلييوا َف َتَم اْح
ًنا َتا ْه ْثًما ُب ِإ ًنا َو ِبي .]58 ,57 آية الحزاب،} [ّم

عليييه اللييه صييلى النييبي أن عنييه اللييه رضي أنس وعن
نزعييه فلما المغفر رأسه وعلى الفتح، عام مكة دخل وسلم

فقييال: الكعبيية، بأسييتار متعلييق خطييل فقال: ابن رجل جاء
].75) [اقتلوه(

أهميية تظهيرالسيلم:  عليهيم النبيياء سيائر ثانيا: فيي
فل تعييالى، بيالله اليمييان إلييى الطريييق بأنه بالنبياء اليمان
عليهييم بييياءلنبا اليمييان بدون وجل عز بالله اليمان يتحقق

السلم.

أن يعلييم أن للعاقييل فينبغي وبالجملةتيمية: ( بن يقول
المرسييلين بواسييطة هييو إنمييا الرض فييي اللييه دييين قيييام

عبييد لمييا الرسل فلول أجمعين، عليهم وسلمه الله صلوات
يسييتحقه مييا أكأييثر النيياس علم ولما له، شريك ل وحده الله

لييه كأانت ول العلى، والصفات الحسنى السماء من سبحانه
].76) [الرض في شريعة

تصييديقهم، يتضييمن السييلم عليهييم بالرسل اليمان إن
أفضييل وأنهييم تعييالى اللييه شييرع كأمييا وتعظيمهم وإجللهم،

بييوحيه، تعييالى اللييه اختصييهم قييد تعييالى، اللييه عنييد الخلييق
أكأمييل وهييم دينييه، تبليغ في خلقه وبين بينه وسائط وجعلهم

ًا الخلق وعملً. علم

عليهييم بالنبييياء اليمييان تنيياقض الييتي القييوال وأمييا
سييبهم منهييا كأييثيرة، وأمثليية متعييددة، صييور فلهييا السييلم،
نبييوة إنكييار أو وتنقصييهم، بهييم والسييتهزاء فيهييم، والطعيين

إنكييار أو عليهييم، الئميية بتفضيييل القييول أو منهييم، واحييد
وآياتهم. هممعجزات

القاضييي قيياله بمييا المسييألة هييذه فييي القييول ونلخص
عليييه اللييه صييلى بمحمييد استخف منيقول: ( حيث عياض،
 فهييو...آذاهم أو عليهم، أزرى أو النبياء، من بأحد أو وسلم،

ًا:  ويقول ]،77) [بالجماع كأافر سييائر سييب ميين وحكييم(أيض
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بييه، آتييوا فيمييا كأييذبهم أو بهييم  واسييتخف...تعالى الله أنبياء
قييال. وسييلم.. عليه الله صلى نبينا حكم وجحدهم وأنكرهم

ِإّن ِذيَن تعالى: { ّل ُفُروَن ا ْك ِه َي ّل ِه ِبال ِل ُدوَن َوُرُس ِري ُي ْا َأن َو ُقو َفّر ُي
ْيييَن ِه َب ّليي ِه ال ِل ُلييوَن َوُرُسيي ُقو ْؤِمُن َوي ْعييٍض ُنيي َب ُفييُر ِب ْك َن ْعييٍض َو َب ِب

ُدوَن ِري ُي ْا َأن َو ُذو ّتِخ ْيَن َي ِلَك َب ً َذ ِبيل ِئييَك*  َس َل ْو ِفُروَن ُهييُم ُأ َكييا ْل ا
ّقَقا} [النساء، ُكأييّل  وقييال)151 ،150 آييية َح آَمييَن تعييالى: {

ِه ّل ِه ِبال ِت َك ِئ ِه َوَملَ ِب ُت ُكأ ِه َو ِل َ َوُرُس ُق ل َفّر ْيَن ُن ٍد َب ِه} ّميين َأَحيي ِل ّرُسيي
].78]) [285 آية [البقرة،

النبوة:      إدعاء     ) في2

وهييي وجييل، عييز منه وفضل تعالى، الله من منة النبوة
ًا تعالى الله واختيار اصطفاء الييوحي بتبليييغ عبيياده مين عبييد

ُتَك عليييه لموسييى تعالى قال إليه، ْي َف َط َلييى السييلم: {اْصيي َع
ّناِس ِتي ال َ ِرَسال َكلَِمي} [العراف، ِب ِب عييز وقييال ،]44 آية َو

ِئَك َل ْو ُأ ِذيَن وجل: { ّل َعَم ا ْن ّلُه َأ ِهم ال ْي َل ّييييَن ّمَن َع ِب ّن ِة ِميين ال ّييي ُذّر
َدَم َنييا َوِمّمييْن آ ْل َع َحَم ِة َوِميين ُنييوٍح َميي ّييي ِهيييَم ُذّر ْبَرا ِئيَل ِإ ِإْسييَرا َو

َنا َوِمّمْن ْي َد َنا} [مريم، َه ْي َب َت ].58 آية َواْج

ًا – النبوة ادعاء فإن كأذلك، المر كأان وإذا  ًا كأذب – وزور
الحنفييي العييز أبييي ابيين يقول كأما وأقبحه، الكذب أشنع من

أو الصييادقين، أصييدق يييدعيها إنمييا النبييوة إن(اللييه:  رحمييه
الجاهلين، أجهل على إل بهذا هذا يلتبس ول الكاذبين، أكأذب

بين والتمييز بهما، وتعرف عنهما، تعرب أحوالهما قرائن بل
النبييوة، دعييوى دون فيمييا كأييثيرة طرق له والكاذب الصادق
].79) [النبوة؟ بدعوى فكيف

لنفسييه النبوة شخص يدعي بأن يكون قد النبوة وإدعاء
ًا يكون وقد آخر، نبي مع شركأة أو استقللً، إما وافتراء، كأذب

بمحمييد ختمهييا بعييد بتجويزهييا القول أو ادعاها، من بتصديق
ادعييى أو اكأتسابها، يمكن أنه زعم أو وسلم، عليه الله صلى

عليييه اللييه صييلى بمحمييد النبوة ختم ينكر أو إليه، يوحى أنه
ميين – أمثالهييا ميين بهييا يلحق وما – الصور هذه وسلم. فكل

.النبوات في القولية اليمان نواقض

اللييه صييلى محمييد بعييد نييبي هنالييك بأن صدق من وأما
عبييد يقييول كأمييا كأفييره، على المة اجمعت فقد وسلم عليه

أن عليى الكتيياب وأهييل المسلمون أجمع(البغدادي:  القاهر
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عنييد وآخرهييم السييلم، عليييه آدم الناس من أرسل من أول
].80) [وسلم عليه الله صلى محمد المسلمين

محمييد مييع نييبي ل أنييه علييى واتفقوا(حزم:  ابن ويقول
ًا بعده ول وسلم عليه الله صلى موضع في ويقول ]،81) [أبد
ًا وسلم عليه الله صلى محمد بعد أن قال من وأما(آخر:  نبي

تكفيييره فييي اثنييان يختلييف ل فييإنه مريييم، ابيين عيسييى غير
].82) [أحد كأل على هذا بكل الحجة قيام لصحة

المنزلة:     الكتب     ) في3

اللييه عنييد ميين المنزليية بالكتب اليمان أن المعلوم من
اللييه قييال اليمييان أركأييان أحد هو السلم عليهم رسله على

ْا ُلييو ُقو ّنييا تعالى: { ِه آَم ّل ِزَل َوَمييآ ِبييال َنييا ُأنيي ْي َل ِزَل َوَمييا ِإ َلييى ُأنيي ِإ
ِهيَم ْبَرا ِإْسَماِعيَل ِإ َق َو ِإْسَح ُقييوَب َو ْع َي َباِط َو ِتييَي َوَمييا َوالْسيي ُأو
ِتَي َوَما َوِعيَسى ُموَسى ّيييوَن ُأو ِب ّن ِهييْم ِميين ال ّب َ ّر ُق ل َفييّر ْيييَن ُن َب

ٍد ُهْم َأَح ْن َنْحُن ّم ِلُموَن} [البقرة، َلُه َو ].136 آية ُمْس

ًا يعتبر الكتب، بهذه اليمان ووجوب ًا أمر بالنسييبة بدهي
ميين نزل بما صدق وقد تعالى، بالله يؤمن دام فما للمؤمن،

كأتييابه فييي يخييبره تعييالى اللييه أن دام وما الوحي، من عنده
ًا أنييزل قييد أنيه الكريييم والرسييل، النبييياء علييى سييابقة كأتبيي

ًا ويعتقييد المنزليية، الكتب بهذه يؤمن أن فالواجب أنهييا يقينيي
تعالى. الله عند من منزلة

لهييا المنزليية بييالكتب اليمييان تنيياقض الييتي القوال إن
منهييا: التكييذيب حصرها، يصعب كأثيرة وأمثلة متعددة، صور

أو فيهييا، والطعيين سييبها أو بغضييها، أو الكتييب لهذه والنكار
أوالدعيياء بهييا، والسييتخفاف وانتقاصييها بهييا السييتهزاء

- اليمان باب في ذلك شرحنا قد - وكأنا وافترائها هاقباختل

عميين سييئل أنييه الشييافعي عيين نقل(تيمية:  ابن يقول
واسييتدل كأييافر، قييال أنييه تعييالى، الله آيات من بشيء هزل

ُقْل بقوله ِه تعالى: { ّل ِبال أ
ِه َ ِت َيا ِه َوآ ِل ُتييْم َوَرُسو ُؤوَن ُكأن ِز ْه َت * َتْسيي

َ ْا ل ِذُرو َت ْع ْد َت ُتم َق َفْر َد َكأ ْع ُكْم َب ِن ].83}) [ِإيَما
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ُقييْل قييوله عن تيمية ابن ويقول ِه تعييالى: { ّل ِبييال أ
ِه َ ِت َيييا َوآ

ِه ِل ُتييْم َوَرُسييو ُؤوَن ُكأن ِز ْه َت َ * َتْسيي ْا ل ِذُرو َتيي ْع ْد َت ُتييم َقيي َفْر َد َكأ ْعيي َب
ُكْم} ِن ورسوله وآياته بالله الستهزاء أن في نص وهذا: (ِإيَما

...).كأفر

بالقرآن، استخف من أن عياض: (اعلم القاضي ويقول
ًا أو جحييده، أو سييبهما، أو منه، بشيء أو المصحف، أو حرفيي

ممييا بشيييء كأييذب أو منه، بشيء أو به، كأذب أو ،ةآي أو منه
مييا نفييى أو نفيياه، ما أثبت أو خبر، أو حكم، من فيه به صرح
فهييو ذلييك ميين شيييء في شك أو بذلك، منه علم على أثبته
ِه تعييالى: {ل اللييه قييال بإجميياع، العلييم أهييل عنييد كأافر ِتي ْأ َييي

ِطُل َبا ْل ْيِن ِمن ا ِه َب ْي َد ِه ِمْن َول َي ِف ْل ِزيٌل َخ ٍم ّمْن َتن ِكييي ٍد} َح َحِمييي
].42 [فصلت

أو المنزلة، الله وكأتب والنجيل التوارة جحد إن وكأذلك
كأافر. فهو بها استخف أو سبها، أو لعنها، أو بها، كأفر

ــواقض ــان     ج) ـن ــة     اليـم ــي     القولـي ســـائر     ـف
المغيبات:

:  والجن     الملئكة  أول:    

المييؤمنين، الله عباد صفات أهم من بالغيب اليمان إن
ِلييَك {الييم بقييوله هميعل تعالى الله أثنى حيث َذ َتيياُب *  ِك ْل َ ا ل
ْيَب ِه َر ًدى ِفي ِقيَن ُه ّت ْلُم ِذيَن ّل ّليي ُنييوَن * ا ْؤِم ْيِب ُي َغ ْل ُيِقيُمييوَن ِبييا َو

َة ُهْم َوِمّما الّصل َنا ْق ُقوَن َرَز ِذيَن* ُينِف ّليي ُنييوَن  وا ْؤِم ِزَل ِبَمييا ُي ُأنيي
ْيَك َل ِزَل َوَما ِإ ِلَك ِمن ُأن ْب ِة َق ِبالِخَر ُنوَن ُهْم َو ِق ِئَك ُيو َل ْو ُأ َلييى *  َع
ًدى ِهْم ّمن ُه ّب ِئَك ّر َل ْو ُأ ِلُحوَن} [البقرة، ُهُم َو ْف ْلُم ].5-1 آية ا

تعيالى قيوله فيي والغييب(الصيفهاني:  الراغيب يقول
ُنوَن ْؤِم ُي ْيِب} ما { َغ ْل بيدائه تقتضيه ول الحواس تحت يقع ل ِبا
وبييدفعه السييلم، عليهييم النبييياء بخبر يعرف وإنما العقول،

].84) [اللحاد اسم النسان على يقع

السييلم، عليهييم بالملئكة بالغيب: اليمان اليمان ومن
الجييازم القييرار فهييو بالملئكة اليمان فأما بالجن، واليمان

ٌد وهم تعالى، الله خلق من وأنهم بوجودهم، َبا ْكَرُمييوَن {ِع ّم
َنُه  ل* ُقو ِب ْوِل َيْس َق ْل ُهم ِبا ِه َو ِر َأْم ُلوَن} [النبياء، ِب ْعَم ,26 آييية َي

ْعُصييوَن {ل وأنهييم ،]27 ّلييَه َي ُهييْم َمييا ال ُلييوَن َأَمَر َع ْف َي َمييا َو
ْؤَمُروَن} [التحريم، .]6 آية ُي

المفردات.  84
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خلييق وأنهييم العييالم، في الجن بوجود اليمان يجب كأما
ومييأمورون عقلء، أحييياء وأنهييم تعييالى اللييه خلييق ميين

ًا ذلك وأن ومنهيون، ].85[ بالضطرار معلوم متواتر أمر

وسيينة الله، بكتاب ثابت الجن وجود(تيمية:  ابن ويقول
وأئمتهييا، المة، سلف واتفاق وسلم، عليه الله صلى رسوله
أهييل باتفيياق ثييابت النسييان بييدن فييي الجني دخول وكأذلك
].86) [والجماعة السنة

من جماعة أنكر وقد(الشأن:  هذا في القرطبي ويقول
وافييتراء، اللييه علييى اجييتراء الجن، والفلسفة الطباء كأفرة

].87) [عليهم ترد والسنة والقرآن

)يخفى ل كأما صريح كأفر الجن نفي(واللوسي:  ويقول
]88.[

السييلم عليهييم بالملئكيية اليمييان وجييوب تقييرر وإذا
كأإنكييار القييوال ميين يناقضييه مييا اليمييان لهييذا فإن والجن،

.بهم والستهزاء الملئكة سب أو الجن، أو الملئكة، وجود

بييالكتب لليمييان منيياقض والجيين الملئكة إنكار أن كأما
وتصييديقها، بهييا القييرار يتضييمن بييالكتب فاليمييان المنزلة،

تعييالى، اللييه ليات وجحود تكذيب هو والجن الملئكة وإنكار
اللييه توعييد فقييد ثم ومن والتصديق، القرار هذا يناقض فهو

المهييين بالعذاب بها المكذبين لياته، المنكرين أولئك تعالى
ِإّن قال جهنم. نار في والخلود ِذيَن سبحانه: { ّل ْا ا ُبو ّذ َنا َكأ ِت َيا ِبآ

ْا َبُرو ْك َت َهييا َواْس ْن َ َع ّتييُح ل َف ُهييْم ُت َواُب َل ْبيي َ الّسييَماء َأ ُلوَن َول ْدُخ َييي
ّنييَة ْلَج ّتييى ا ِلييَج َح ْلَجَمييُل َي َييياِط َسييّم ِفييي ا ْلِخ ِلَك ا َذ َكأيي ِزي َو َنْجيي

ِرِميَن} [العراف، ْلُمْج .]40 آية ا

الخر:     ثانيا: اليوما

لليمان، مناقض البعث إنكار أن شك لالبعث:  أ) إنكار
الرواح لبعييث إنكييار يكون فقد وأمثلته، صوره تنوعت مهما

العييتراف مييع الجسيياد لمعيياد إنكييار يكييون وقد والجساد،
بتناسييخ بييالقول البعييث إنكييار يكييون وتييارة الرواح، بمعيياد

هييذا يكييون أخييرى وتييارة أخرى، أجسام إلى ونقلها الرواح،

الكريم.  القرءان ألفاض 85
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صور العالمة. ومن دون الجاهلة النفوس معاد بإنكار النكار
أبدان خلق عن عبارة البعث أن بعضهم زعمه ما النكار هذا

ًا مغايرة جديدة الفانية. للبدان تمام

أن علييى المسييلمون أجمييع وقييد(البر:  عبد ابن ويقول
ينبغي ما ذلك وفي شهادة، ول له إيمان فل البعث، أنكر من

بعييد بييالبعث القييرار تأكأيييد ميين القييرآن فييي ما مع ويكفي،
].89) [ذلك في للنكار وجه فل ت،والم

حييوى قييد: بييه السييتهزاء أو الوعيييد أو الوعد إنكارب) 
بييالمغفرة يكييون فالوعييد ووعيييد، وعييد على الكريم القرآن

أنييواع ميين ذلييك ونحييو الجنان ودخول والتكريم والرضوان،
...نيار دخيول أو غضيب أو ةبلعنيي إميا يكون والوعيد الثواب،

َد اللييه قييال ،العقاب أنواع من ذلك وغير َعيي َو اللييه تعييالى: {
ِقيَن ِف َنا ْلُم َقاِت ا ِف َنا ْلُم ّفاَر َوا ُك ْل ّنَم} [التوبة، َناَر َوا َه ،]68 آية َج

َد وقييال َعيي َو ّلييُه سييبحانه: { ِنيَن ال ْؤِم ْلُميي َنيياِت ا ْؤِم ْلُم ّنيياٍت َوا َج
ِري َها ِمن َتْج ِت َهاُر} [التوبة، َتْح ْن ل

َ ].7 آية ا

بالجنيية والوعيييد: اليميان بالوعييد اليمان يتضمنه ومما
مخلوقتيييان وأنهميييا بوجودهميييا، التصيييديق وهيييو والنيييار،

الدلييية تيييواترت وقيييد تبييييدان، ول تفنييييان ل موجودتيييان،
ذكأرهمييا، فييي والسيينة الكتيياب ميين الصييريحة الصييحيحة

علييى السييلم علميياء أجمييع  كأمييا...وأحوالهمييا وأوصافهما،
.منهم كأبير عدد الجماع وحكى ذلك

اليمييان ومنه والوعيد، بالوعد اليمان وجوب تقرر وإذا
صييور عييدة لييه اليمييان هييذا يناقض ما ... فإن والنار بالجنة

الجنيية إنكييار ومنييه ،والوعيييد الوعييد فمنهييا: إنكييار وأمثليية،
ينتفع لكي للحقائق تخييل والوعيد الوعد بأن والقول ،والنار

صييور وميين-  الفلسييفة ملحييدة به يقول  كأما- الجمهور به
أن المتصييوفة ملحييدة يييدعيه مييا ،؛والسييتهزاء النكييار هذا

تألمهييا أو الرواح نعيييم بهييا يقصد باطنة معان النار أو الجنة
فييي يتنعمييون النييار أهييل أن بعضييهم يزعمييه مييا  أو...فقط
هييذا صيور  وميين...الجنيية فييي الجنيية أهييل يتنعييم كأما النار،
غير  إلى...بهما والستهزاء والوعيد بالوعد السخرية ؛الكفر
].90[ المثلة من ذلك

النكيياربالضييرورة:  الييدين ميين معلييوم حكييم د) إنكييار
والمقصييود القرار، وانتفاء العتراف وعدم الجحود، بمعنى

التمهيد.  89
تيمية. ابن فتاوى 90

)41(والجهاد التوحيد منبر



المحتصر المفيد في 
عقيدة التوحيد

ًا كأييان بالضرورة: ما الدين من معلوم بحكم ًا ظيياهر متييواتر
ًا الدين أحكام من عليه أجمع مما والعام، الخاصا عند معلوم

ًا العلميياء ًا إجماعيي السييلم مبيياني أحييد وجييوب مثييل قطعييي
الظياهرة المحرميات وتحرييم ونحوهميا، والزكأياة كأالصيلة
.وغيرهما والخمر الربا مثل المتواترة

الواجبييات بوجييوب اليمييان إن(تيمييية:  ابيين يقييول
المتييواترة الظاهرة المحرمات وتحريم المتواترة، الظاهرة

لهييا والجاحييد الييدين، وقواعييد اليمان، أصول أعظم من هو
].91) [بالتفاق كأافر

المعلييوم بالجميياع ثابتيية الحكام هذه أن النووي ويقرر
السييلم، دييين شيياع وقييد اليييوم فأمييا(فيقول:  ،العامة عند

عرفهييا حييتى الزكأيياة وجييوب علم المسلمين في واستفاض
أحييد يعييذر فل والجاهل، العالم فيه واشترك والعام، الخاصا
أنكيير ميين كأييل فييي الميير وكأذلك إنكارها، في يتأوله بتأويل

ًا علمييه كأييان إذا الدين أمور من عليه المة أجمعت مما شيئ
ًا رمضيييان، شيييهر وصيييوم الخميييس، كأالصيييلوات منتشييير

ذوات ونكيياح والخميير الزنييا وتحريييم الجنابة من والغتسال
ًا فيه الجماع كأان ما فأما... المحارم علم طريق عن معلوم
وأن وخالتهييا، عمتهييا علييى المييرأة نكيياح كأتحريييم الخاصيية

ًا القاتل من ذلك أشبه وما السدس للجدة وأن يرثا، ل عمد
لعييدم فيهييا يعييذر بييل يكفيير، ل أنكرهييا ميين فييإن الحكييام،
].92) [العامة في علمها استفاضة

الييدين ميين معلييوم حكييم إنكييار مفهييوم اتضييح وإذا
صيور عييدة ليه النكييار هييذا أن إلييى نشييير فإننييا بالضرورة،

ًا كأان فربما وأمثلة، ًا إنكار ًا صريح ً – يقول كأأن ظاهر – مثل
أو الربييا، بحييل يقييول الزكأيياة... أو أو الصييلة وجييوب بإنكار

ً كأييان مييا بتحريييم يقييول الخمر... أو كأييالخبز بالجميياع حلل
فاسد تأويل طريق عن النكار يكون ونحوهما... وقد والماء

أن القييائلين الباطنييية كأتأويييل العربييية، اللغة تأباه سائغ غير
أسييماء والمحرمييات بييوليتهم أمييروا رجال أسماء الفرائض

كأفيير علييى العلميياء أجمييع فقييد منهييم، بالبراءة أمروا رجال
الصوفية ملحدة يزعمه ما  وكأذلك]93[ المقالة تلك أصحاب

التكيياليف عنييه سييقطت فقد اليقين درجة إلى وصل من أن
يعيترف أن – بيالكفر الحكييم فيي – النكار بهذا يلحقو ]،94[
ععع 91 .  عع عععع ععع
عع 92 ع عع ع عع عع . عع عع عععع
ع 93 ععععع.  ععع
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... لكنه بالضرورة الدين من المعلوم الحكم بهذا ما شخص
تعييالى، للييه يييذعن أن ويييأبى الحكييم، لهذا قبوله عدم يعلن

ًا الحكم لهذا النقياد ويرفض ًا عناد .واستكبار

الفعلية:     اليمان     الثاني: نواقض     النوع

التوحيد:     في     العملية     اليمان     أ) نواقض

هييذا ميين مضييى فيمييا العبييادة: عرفنييا فييي ) الشرك1
لغيييره صييرفه وأن وحييده، للييه تكييون العبييادة أن الكتيياب
اللييه أمرنييا التي العبادة أنواع هي ما وعرفنا شرك، سبحانه

نكتفي ولكن الموضع، هذا في الحديث نطيل لن فلذلك بها،
بالقليل.

للييه حييق وأنها العبادات، من العمال هذه أن تقرر وإذا
ًا كأييانت سييواء له شريك ل وحده ًا أو ذبحيي ًا أو نيذر أو سيجود
ًا ًا أو ركأوع ًا جعل من فإن ونحوها، طواف لمخلييوق منهييا شيئ

ًا مييع واتخييذ عبادته، في تعالى بالله أشرك فقد كأان من كأائن
ًا. الله أنداد

شييرك تعييالى اللييه لغير النذر أو الذبح أن ذلك وبيان أ)
وحييده، تعييالى لله صرفهما يجب عبادتان لنهما تعالى، بالله
تعالى: {ُحّرَمْت الله يقول أشرك، فقد لغيره صرفهما فمن

ُكُم ْي َل َتُة َع ْي ْلَم ّدُم ا ْل َلْحُم َوا ِر َو ِزييي ْن ْلِخ ِهييّل َوَمييا ا ِر ُأ ْييي َغ ِه ِل ّليي ِه ال ِبيي
َقُة ِن ْنَخ ْلُم ُة َوا َذ ُقو ْو ْلَم َيُة َوا ّد َتَر ْلُم ِطيَحُة َوا ّن َكأييَل َوَما َوال ُع َأ ُب الّسيي

ّ ُتْم َما ِإل ْي ّكأ ِبَح َوَما َذ َلى ُذ ّنُصِب َع َأن ال ْا َو ْقِسييُمو َت ِم َتْس َ َلْزل ِبييا
ُكْم ِل ].3 آية ِفْسٌق} [المائدة َذ

اللييه لغييير الركأييوع أو السجود حكم إلى انتقلنا وإذا ب)
السييجود أن ريييب فل الظيياهر، الشييرك ميين فهييذا تعييالى،
ركأييع أو سييجد فمن له، شريك ل وحده لله عبادتان والركأوع

ِه الله يقول ،أشرك فقد تعالى الله لغير ّل ِل َو ُد تعالى: { َيْسييُج
َواِت ِفي َمن َلْرِض الّسَما ًعييا َوا ْو ًهييا َط َكأْر ُهييم َو ُل ِظل ّو َو ُد ُغيي ْل ِبا

بالسييجود تعييالى اللييه وأميير ،]5 آييية َوالَصيياِل} [الرعييد،
فقييال كأتييابه، من كأثيرة مواضع في وحده تعالى له والركأوع

َيا َها سبحانه: { ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُعوا آَم َكأ ُدوا اْر ُدوا َواْسُج ُب ْع ُكْم َوا ّب َر

ُلوا َع ْف ْيَر َوا ْلَخ ُكْم ا ّل َع ِلُحوَن} [الحج، َل ْف ].77 آية ُت
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الذي بالطواف المراد فإن الطواف، إلى انتقلنا ج) وإذا
ًا يكون لغييير التقييرب قصد مع الكعبة بغير الطواف هو شركأ
فييالطواف ونحوها، والمشاهد بالقبور كأالطواف ،تعالى الله

ُفوا لقوله عبادة ّو ّط َي ْل َو ْيِت تعلى: { َب ْل ِتيييِق} [الحييج، ِبا َع ْل آييية ا
29.[

ّياَك  قالد) ِإ ُد سبحانه: { ُب ْع ّياَك َن ِإ ِعيُن} [الفاتحيية، و َت َنْس
 ].5 آية

فالعبييادة بالجمليية(الييية:  هييذه فييي المقريييزي قييال
ّييياَك قييوله فييي المييذكأورة ِإ ُد} هييي تعييالى: { ُبيي ْع السييجود َن

والحلييف والنييذر والتوبيية والخشية والتقوى ةبانوال والتوكأل
وحلييق والسييتغفار والتحميييد والتهليييل والتكييبير والتسييبيح

ًا الرأس ًا، خضوع اللييه حييق محييض ذلييك كأل والدعاء، وتعبد
].95) [تعالى

الله:      أنزل     ما     بغير     ) الحكم2

إليييه التحيياكأم وعييدم تعالى، الله شرع تنحية أن شك ل
فييي نحييرافاال مظيياهر وأبييرز أخطر من الحياة شؤون في

مييا بغييير الحكييم عييواقب كأييانت ولقد المسلمين، مجتمعات
الفسيياد أنييواع ميين بهم حل ما المسلمين بلد في الله نزلأ

والمحق. والذل الظلم وصنوف

ًا وكأثرة جانب، من المسألة هذه وخطورة لهمية ونظر
علييى المسييألة هييذه فنفصييل آخيير، جييانب ميين فيها اللبس
التالي: النحو

 الدين:     من     الله     أنزل     بما     الحكم      منزلة  )1

علييى ذلييك وأوجييب بشييريعته، الحكم تعالى الله فرض
سييبحانه: فقييال الكتيياب، تنزيييل ميين الغاييية وجعلييه عبيياده،
َأنَزَل َو ُهُم { َع َتاَب َم ِك ْل ّق ا ْلَح ُكَم ِبا َيْح ْيَن ِل ّناِس َب ْا ِفيَما ال ُفو َل َت اْخ

ِه} [البقرة، ّنييااتعيي وقييال ،]213 آيييه ِفي ِإ َنييا لى: { ْل ْيييَك َأنَز َل ِإ
َتاَب ِك ْل ّق ا ْلَح ُكييَم ِبييا َتْح ْيييَن ِل ّنيياِس َب ّلييُه} َأَراَك ِبَمييا ال وقييال ،ال

َوَما ُتْم سبحانه: { ْف َل َت ِه اْخ ٍء ِميين ِفي ْكُمييُه َشييْي َلييى َفُح ِه} ِإ ّليي ال
]. 42 آية [الشورى،

المسلمين باتفاق ومعلومالله: ( رحمه تيمية ابن يقول
مييا كأييل فييي وسلم عليه الله صلى الرسول تحكيم يجب أنه

التوحيد.  تجريد 95

)44(والجهاد التوحيد منبر



المحتصر المفيد في 
عقيدة التوحيد

دينهييم أصييول فييي ودنييياهم دينهم أمر في الناس بين شجر
فييي يجييدوا ل أن بشيييء حكييم إذا كألهييم وعليهييم وفروعييه،

ًا أنفسهم ًا ويسلموا حكم مما حرج ].96) [تسليم

تعييالى: لقييوله تفسيييره عنييد رضييا رشيد محمد ويقول
َذا ِإ َو ُهْم ِقيَل { ْا َل ْو َل َعا َلى َت ّلييُه َأنييَزَل َمييا ِإ والييية(: } الييية...ال
ًا ورسوله الله حكم عن وأعرض صد من بأن ناطقة ول عمد
ًال يكييون فإنه به، وتذكأيره إليه دعوته بعد سيما يعتييد منافقيي

].97) [السلم من يدعيه وما اليمان، من يزعمه بما

ًا عمييا اللهييية نفييي علييى القييائم العبادة لتوحيد وتحقيق
يجييب تعالىوحييده،فييإنه للييه وإثباتهييا تعييالى، اللييه سييوى

َفَميين الكفربالطيياغوت،كأماقييال ُغوِت تعييالى{ ّطييا ِبال ُفْر ْك َي ْ
ْؤِمن ُي ِه َو ّل ِد ِبال َق َتْمَسَك َف ِة اْس َو ُعْر ْل َقَى ِبا ْث ُو ْل َ ا ِفَصاَم ل َهييا} ان َل

.]256 آية [البقرة،

ًا، شرعه بغير الحكم تعالى الله سمى وقد حيييث طاغوت
َلْم تعالى قال َأ َلى َتَر { ِذيَن ِإ ّل ُعُموَن ا ُهْم َيْز ّن أ

ْا َ ُنو ِزَل ِبَميا آَم ُأني
ْيَك َل ِزَل َوَما ِإ ِلَك ِمن ُأن ْب ُدوَن َق ِري ْا َأن ُي َكأُمو َتَحا َلى َي ُغوِت ِإ ّطا ال
ْد َق ْا َو ْا َأن ُأِمُرو ُفُرو ْك ِه َي ُد ِب ِري ُي َطاُن َو ْي ُهْم َأن الّش ّل ً ُيِضيي َضييلَل

ًدا} [النساء، ِعي من عبد ما عام. فكل والطاغوت ،]61 آية َب
في مطاع أو متبوع، أو معبود، من بالعبادة ورضي الله دون
حييال مثييل ]،98[طيياغوت.  فهييو ورسييوله، اللييه طاعيية غييير

اليوم. حكامنا

ًا بالله الرضا حقيقة أن كأما تعييالى اللييه إفراد توجب رب
قييال حيييث والميير، بييالخلق تعييالى واختصاصييه بييالحكم،

َ َأل ُق َلُه سبحانه: { ْل ْلَخ َلْمُر} [العراف، ا وقييال ،]54 آية َوا
ُقْل َلْمَر ِإّن سبحانه: { ّلييُه ا ِه} [آل ُكأ ّليي ،]154 آييية عمييران، ِل

ًا ًاأمر المر هذا كأان سواء وحده، تعالى لله كأله فالمر كأوني
ًا، ًا أو قدري ].99[ دينيا شرعي

بالطاعيية اللييه وتفييرد(عبدالسييلم:  بيين العييز يقييول
الييديني والصييلح والتغذييية والبقاء النشاء بنعم لختصاصه
هييو إل ضييير ميين ومييا جييالبه، وهيي إل خير من فما والدنيوي،

].100) [له إل حكم ل سالبه... وكأذلك
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َ الله لوقي  َفل ّبَك تعالى: { َ َوَر ُنوَن ل ْؤِم ّتَى ُي ّكُموَك َح ُيَح
ُهْم َشَجَر ِفيَما َن ْي َ ُثّم َب ْا ل ُدو ِهْم ِفي َيِج ُفِس ْيَت ّمّما َحَرًجا َأن َقَض

ْا ّلُمو ُيَس ِليًما} [النساء، َو ].65 آية َتْس

بنفسه سبحانه أقسم(الية:  هذه عن القيم ابن ويقول
ًا المقدسة ًا قسم الخلييق إيمان عدم على قبله بالنفي مؤكأد

الصييول ميين بينهييم شييجر مييا كأييل في رسوله يحكموا حتى
لهييم يثبييت ولييم المعيياد، وأحكييام الشييرع وأحكام والفروع،

وهييو الحييرج عنهييم ينتفييي حتى التحكيم هذا بمجرد اليمان
نشييراح،لا كأييل لحكمييه صييدورهم وتنشييرح الصييدر، ضيييق
ًا بييذلك اليمان لهم يثبت ولم القبول، كأل وتقبله حييتى أيضيي

وعييدم والتسييليم، بالرضييى حكمييه مقابليية إليييه ينضيياف
].101) [والعتراض المعارضة وانتفاء ةعالمناز

اللييه رسول سنة عن خرج من فكل(تيمية:  ابن ويقول
بنفسييه اللييه أقسييم فقييد وشييريعته، وسييلم عليه الله صلى

صييلى اللييه رسول بحكم يرضى حتى يؤمن ل أنه المقدسة،
أو الييدين أمور من بينهم شجر ما جميع في وسلم عليه الله

].102) [حكمه من حرج قلوبهم في يبقى ل وحتى الدنيا،

نصييوصا إلييى النييزاع ورد تعييالى اللييه شييرع وتحكيييم
ِإن اللييه قييال كأمييا اليمييان، فييي شرط الوحيين َفيي تعييالى: {
ُتْم ْع َنيياَز ٍء ِفييي َت ُه َشييْي ّدو َلييى َفييُر ِه ِإ ّليي ُتييْم ِإن َوالّرُسييوِل ال ُكأن
ُنييوَن ْؤِم ِه ُت ّل ِم ِبييال ْو َييي ْل ِر َوا ِلييَك الِخيي ْيييٌر َذ َأْحَسييُن َخ ِويلً} َو ْأ َتيي
].59 آية [النساء،

ِإن قييوله إن(القيييم:  ابيين يقييول ولذا َفيي ُتْم { ْع َنيياَز ِفييي َت
ٍء} نكييرة فيييه تنييازع مييا كأييل تعييم الشييرط سييياق فييي َشْي

لم ولو وخفيه، جليه وجله، دقة الدين مسائل من المؤمنون
ولييم فيييه، تنازعوا ما حكم بيان ورسوله الله كأتاب في يكن
ًا يكن تعييالى يييأمر أن الممتنع من إذ إليه، بالرد يأمر لم كأافي
ومنهييا النييزاع فصييل عنييده يوجد ل من إلى النزاع عند بالرد

انتفييى فإن ولوازمه، اليمان موجبات من الرد هذا جعل أنه
لنتفيياء الملييزوم انتفيياء ضييرورة اليمييان، انتفييى الييرد هييذا

ميين فييإنه المرييين هييذين بييين التلزم سيييما ول لزمييه،
أن أخييبرهم ثييم الخيير، بانتفيياء ينتفي منهما وكأل الطرفين،

].103) [عاقبة أحسن عاقبته وأن لهم، خير الرد هذا
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ًا تعييالى اللييه شييرع إلييى التحيياكأم كأان وإذا فييي شييرط
حكييم  وهيو- الشيرع هييذا غيير إليى التحيياكأم فيإن اليمييان،

علمييات ميين وهييو اليمييان، ينييافي – والجاهلييية الطيياغوت
.النفاق

َلييْم قييوله عند رضا رشيد محمد الشيخ يقول َأ تعييالى: {
َلى َتَر ِذيَن ِإ ّل ُعُموَن ا ُهْم َيْز ّن أ

ْا َ ُنو ِزَل ِبَما آَم ْيييَك ُأنيي َل ِزَل َوَمييا ِإ ُأنيي
ِلَك ِمن ْب ُدوَن َق ِري ْا َأن ُي َكأُمو َتَحا َلى َي ُغوِت ِإ ّطا ْد ال َق ْا َو َأن ُأِمُرو

ْا ُفيييُرو ْك ِه َي ُد ِبييي ِريييي ُي َطاُن َو ْي ُهْم َأن الّشييي ّل ً ُيِضييي ًدا َضيييلَل ِعيييي َب
(]60 آية  [النساء،{ وأعييرض صييد ميين بييأن ناطقة والية: 

ًا، ورسييوله اللييه حكييم عن إليييه دعييوته بعييد سيييما ول عمييد
ًا يكييون فييإنه بييه، وتييذكأيره ميين يزعمييه بمييا يعتييد ل منافقيي

].104) [السلم من يدعيه اليمان،وما

شييرعه ما غير المشرعين متبعي أن الشنقيطي ويقرر
ومنهييا ذلييك، علييى الدليية ويسوق بالله، مشركأون أنهم الله

فييي وعل جييل اللييه أن هييذا فييي الدليية أصييرح ومن(قوله: 
مييا غييير إلييى يتحاكأموا نأ يريدون من أن بين النساء سورة
إل ذلييك ومييا مؤمنون، نهمأ زعمهم من يتعجب الله، شرعه

بالغيية الطياغوت إليى التحاكأم إرادة مع اليمان دعواهم لن
تعييالى: قييوله فييي وذلييك العجب، منه يحصل ما الكذب من

َلْم َأ َلى َتَر { ِذيَن ِإ ّل ُعُموَن ا ُهْم َيْز ّن أ
ْا َ ُنو ِزَل ِبَمييا آَم ْيييَك ُأنيي َل َوَمييا ِإ

ِزَل ِلييَك ِميين ُأنيي ْب ُدوَن َق ِرييي ْا َأن ُي َكأُمو َتَحييا َلييى َي ُغوِت... ِإ ّطييا ال
].105}) [الية

تـعـالى     الـلـه     أنزل     ما     بغير     الحكم     يكون     متى  ) 2
ًا اليمان؟     نواقض     من     ناقض

تعييالى، اللييه ربوبييية خصييائص من التشريع أن تقرر إذا
وسييلم، عليييه اللييه صييلى ورسييوله اللييه حللييه مييا فييالحلل

اللييه شييرعه ميا والييدين ورسييوله، اللييه حرميه مييا الحرامو
ديين فييي شرع مما شيء عن يخرج أن لحد فليس رسوله،

تعييالى: الشييريعة. قييال هييذه اتبيياع الييواجب بل تعالى، الله
ْا ُعو ِب ّت ِزَل َما {ا ُكم ُأن ْي َل ُكْم ّمن ِإ ّب َ ّر ْا َول ُعو ِب ّت ِه ِميين َت ِنيي َييياء ُدو ِل ْو َأ

ً ِليل ّكأُروَن} [العراف، ّما َق َذ .]3 آية َت

إليييه التحيياكأم بعييدم وذلك بالطاغوت، الكفر يتعين كأما
َفَمييْن منييه. قييال والييبراءة بطلنييه واعتقيياد ُفييْر تعييالى: { ْك َي
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ُغوِت ّطا ْؤِمن ِبال ُي ِه َو ّل ِد ِبال َقيي َتْمَسييَك َف ِة اْس َو ُعْر ْل َقَى ِبييا ْث ُو ْليي َ ا ل
ِفَصاَم .]256 آية َلَها} [البقرة، ان

وهييو الجاهلييية، حكييم أو الطيياغوت إلى تحاكأم من وأما
المنييافقين شييأن هييو كأمييا كأاذبة دعوى فهذه اليمان، يدعي

َلييْم قوله في المذكأورين َأ َلييى َتييَر تعالى: { ِذيَن ِإ ّليي ُعُمييوَن ا َيْز
ُهْم ّن أ

ْا َ ُنو ِزَل ِبَما آَم ْيييَك ُأن َل ِزَل َوَمييا ِإ ِلييَك ِميين ُأنيي ْب ُدوَن َق ِرييي َأن ُي
ْا َكأُمو َتَحا َلى َي ُغوِت ِإ ّطييا ْد ال َقيي ْا َو ْا َأن ُأِمييُرو ُفييُرو ْك ِه َي ُد ِبيي ِرييي ُي َو
َطاُن ْي ُهْم َأن الّش ّل ً ُيِض ًدا} [النساء، َضلَل ِعي .]60 آية َب

شييرعه بغييير يحكمييون الييذين تعييالى اللييه سييمى وقييد
ًا، َوَمن فقال وفاسقين. وظالمين، كأفار ُكم ّلْم سبحانه: { َيْح

ّلُه َأنَزَل ِبَما ِئييَك ال َل ْو ُأ ِفُروَن} [المائييدة، ُهييُم َف َكييا ْل .]44 آييية ا
َوَمن وقال ُكييم ّلييْم تعالى: { ّلييُه أنييَزَل ِبَمييا َيْح ِئييَك ال َل ْو ُأ ُهييُم َف

ِلُموَن} [المائدة، ّظا َوَميين عز وقال .]45 آية ال ّلييْم وجل: {
ُكم ّلُه َأنَزَل ِبَما َيْح ِئَك ال َل ْو ُأ ُقوَن} [المائييدة، ُهييُم َف َفاِسيي ْل آييية ا

47[.

ًا تعالى الله أنزل ما بغير الحكم ويكون ً كأفيير عيين نيياقل
ًا الملة، وحييالت، صييور عييدة في اليمان نواقض من وناقض

التالي:  النحو على بعضها عن نتحدثا

حييق تعييالى: فالتشيريع اللييه أنييزل ميا غير شرع أ) من
فهييو منه شيء في نازعه له. من شريك ل وحده لله خالص

َأْم لقوله مشرك، ُهييْم تعييالى: { َكأاء َل ُعوا ُشييَر ُهييم َشييَر ّمييَن َل
ّديِن َذن َلْم َما ال ْأ ِه َي ّلُه} [الشورى، ِب .]21 آية ال

يتبعييون ل هم الية: (أي هذه تفسير في كأثير ابن يقول
لهييم شييرع ما يتبعون بل القويم، الدين من لك الله شرع ما

ا تحرييم مين والنس الجن من شياطينهم عليهيم حرميوا م
الميتيية أكأل وتحليل والحام، والوصيلة والسائبة البحيرة من

الباطليية والجهالة الضللت من ذلك نحو إلى والقمار والدم
والتحريم التحليل من جاهليتهم في اخترعوها قد كأانوا التي

].106) [الفاسدة والموال الباطلة والعبادات

الله، شرعه ما غير المشرعين أحكام متابعة كأانت وإذا
ًا، تعتبر كأميا بالشيرك، التباع هؤلء على الله حكم وقد شركأ
ِإْن قال َو ُهْم سبحانه: { ُتُمو ْع َط ُكْم َأ ّن ُكأوَن} [النعييام، ِإ ِر َلُمْشيي
المشرعين؟ هؤلء بحال  فكيف]107] [121 آية
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إنمييا تعييالى، اللييه بييه يييأذن لييم مييا المشييرعون وهؤلء
وأنفييع أصييلح أنهييا لعتقادهم الطاغوتية الحكام تلك وضعوا
تلييك ميين شيء اعتبار إن بل السلم، عن ردة وهذه للخلق

ورسييوله، اللييه بحكم رضا عدم القليل أقل في ولو الحكام
].108[ الملة عن ناقل كأفر فهو

ًا يعييد التشييريع هييذا أن إلييى إضييافة ًا تجييويز وتسييويغ
هييذه علييى الخروج سوغ ومن المنزل، الشرع على للخروج

].109[ بالجماع كأافر فهو الشريعة

خلل ميين – المسييلمين بلد تحكم التي النظمة وغالب
اللييه إفييراد عقيييدة من انسلخا هو نماإ – دساتيرها استقراء

للمة والسيادة التشريع جعلت حيث بالتشريع، وحده تعالى
ًا الحيياكأم جعلييت وربمييا الشييعب، أو سييلطة فييي مشيياركأ

وكأييل الحييوال، بعييض فييي بالتشييريع يسييتقل وقد التشريع،
والقبييول النقياد توجب التي السلم حقيقة على تمرد ذلك
المستعان.  والله تعالى، الله لدين

الحاليية إن (الوضيياع: تلييك عيين الصاوي د. صلح يقول
علييى النكييار حاليية هييي المعاصييرة مجتمعاتنا تواجهها التي

عليييه والحجيير الدوليية، بشييؤون صييلة لييه تكييون أن السلم
وتقرييير الجييوانب، هييذه لتنظيييم شييرائعه تتييدخل أن ابتييداء
للبرلمانييات المييور هييذه فييي المطلييق التشييريع فييي الحق

التشريعية. والمجالس

العليييا السيييادة فييي بييالحق يييدينون قييوم أمييام إننييا
أحلتييه، ما فالحلل التشريعية، للمجالس المطلق والتشريع
مييا والنظييام أوجبتييه، مييا والييواجب حرمتييه، مييا والحييرام
إل عليييه يعيياقب ول منهييا، بقانون إل فعل يجرم فل شرعته،
منها... الصادرة للنصوصا إل اعتبار ول منها، بقانون

لييدفعها يصييلح ل والتي اليوم، نواجهها التي المحنة هذه
وإنمييا اخييرى، علييى والنص المواد، بعض بإلغاء جزئي ترقيع

العليييا والحاكأمييية المطلقيية السيييادة بتقرير نبدأ أن يصلحه
معهييا يتعييارض مييا كأييل أن على والنص السلمية، للشريعة

].110) [باطل فهو اللوائح أو القوانين من

إبراهيم.  بن محمد الشيخ فتاوى انظر 108
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تعييالى اللييه أنييزل ميا بغير الحاكأم ينكر أو يجحد أنب) 
فييي: وسييلم عليه الله صلى ورسوله تعالى الله حكم أحقية
َوَميين تعييالى قييوله في عنهما الله رضي عباس لبن رواية }

ُكم ّلْم ّلُه َأنَزَل ِبَما َيْح ِئَك ال َل ْو ُأ ِفُروَن} [المائدة، ُهُم َف َكا ْل آييية ا
].111كأفر) [ فقد الله أنزل ما جحد قال: (من حيث ]،44

اللييه شييرح على اعتراض هو تعالى الله حكم جحود إن
علييى العلميياء أجمييع وقد الوحيين، لنصوصا وتكذيب تعالى،
ًا أنكر من تكفير ًا حكم وحكييى بالضييرورة، الدين من معلوم

ً جاء كأما العلم أهل من كأثير جمع الجماع هذا فيمييا مفصييل
مضى. 

حرم ما تحليل اعتقد ومن(يعلى:  أبو قاله ما ذلك فمن
المسييلمون أجمييع أو رسييوله، ميين أو الصييريح، بييالنص الله
الصلة ومنع الخمر شرب أباح كأمن كأافر، فهو تحريمه على

اللييه حللييه شيء تحريم اعتقد من وكأذلك والزكأاة، والصيام
مييع المسييلمون أو رسييوله أبيياحه أو الصريح، بالنص وأباحه
والشييراء والييبيع النكيياح حييرم كأميين كأييافر فهو بذلك، العلم
فييي أن فيييه والييوجه وجييل، عز الله أباحه الذي الوجه على

ًا ذلييك ًا خييبره، فييي ولرسييوله تعييالى للييه تكييذيب وتكييذيب
بإجميياع كأييافر فهييو ذلييك فعييل ومن خبرهم، في للمسلمين
].112) [المسلمين

المجمييع الحرام حلل متى تيمية: (والنسان ابن ويقول
المجمييع الشييرع بدل أو عليه، المجمع الحلل حرم أو عليه،
ًا كأان عليه ًا كأافر ].113) [بالتفاق مرتد

اللييه نييزلأ بمييا يحكييم لييم الشيينقيطي: (ميين ويقييول
ً للرسييل، معارضيية وفسييقه فظلمييه اللييه، لحكييام وإبطييال

].114) [الملة عن مخرج كألها وكأفره

قييد: تعالى الله حكم على الطاغوت حكم يفضل أنج) 
نييواقض ضمن الحالة هذه الوهاب عبد بن محمد الشيخ ذكأر

اللييه صييلى النييبي هييدي غييير أن اعتقد فقال: (من السلم،
ميين أحسيين غيييره حكييم أن أو هدييية، من أكأمل وسلم عليه

تفسيره.  في جرير بن أخرجه 111
الدين.  أصول ي المعتمد 112
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)كأافر فهو حكمه على الطواغيت حكم يفضل كأالذي حكمه،
]115.[

العباسييية الخلفة لدولة إسقاطهم بعد – التتار قام لقد
وفرضييه الياسييق حكييم بتقييديم وذلييك ،رالكفيي هذا بإظهار –

.تعالى الله حكم ونبذ المسلمين على

لقييوله تفسييره عنييد قعاولا هذا إلى كأثير ابن أشار وقد
ْكَم َفُح َأ ِة تعالى،: { ّي ِل ِه ْلَجا ُغوَن ا ْب ِه ِمَن َأْحَسُن َوَمْن َي ّل ْكًما ال ُح

ٍم ْو َق ُنوَن} [المائدة، ّل ِق على تعالى فقال: (ينكر ،]50 آية ُيو
خييير، كأييل عليى المشييتمل المحكم، الله حكم عن خرج من

والهييواء الراء من سواه ما إلى وعدل شر، كأل عن الناهي
شييريعة ميين مسييتند بل الرجال وضعها التي والصطلحات،

ميين التتييار بييه يحكمييون الجاهلييية أهييل كأييان كأمييا اللييه،
الييذي خان، كزينج ملكهم عن المأخوذة الملكية السياسات

أحكييام ميين مجموع كأتاب عن عبارة وهو الياسق، لهم وضع
والنصييرانية اليهودييية ميين شييتى، شييرائع عيين اقتبسييها قييد

ميين أخذها الحكام من كأثير وفيها وغيرها، السلمية والملة
ًا هبني في فصارت وهواه، هنظر مجرد ًا، شرع يقدمونها متبع
وسلم، عليه الله صلى رسوله وسنة الله بكتاب الحكم على
حكييم إلييى يرجييع حييتى قتاله يجب كأافر فهو ذلك فعل فمن
].116) [كأثير... ول قليل في سواه يحكم فل ورسوله، الله

كأفيير فييي تفسيره: (لشك في اللوسي محمود ويقول
أوفق هو ويقول عالشر على ويفضله القانون يستحسن من

ًا ويتميز للمة، وأصلح بالحكمة ًا ويتقصف غيظ قيل إذا غضب
بعييض في ذلك شاهدنا كأما كأذا، فيه الشرع أمر: أمر في له

ينبغييي فل أبصييارهم... وأعمييى فأصييمهم هلييال خييذلهم ميين
المخالفيية نّييبي هييو مييا يستحسيين ميين تكفييير فييي التوقييف
الشييرعية الحكام على  ويقدمه- القوانين أي-  منها للشرع
ًا ].117) [لها منتقص

:الطياغوت وحكيم تعيالى الليه حكيم بين ساوى مند) 
تسييوية ميين ذلييك يقتضيييه لمييا المليية، عيين ناقييل كأفيير هييذا

تعييالى: لقييوله والمعانييدة والمناقضيية بالخييالق المخلييوق
ْيَس َل ِه { ِل ْث ٌء} [الشورى، َكأِم عز ولقوله ]،118] [11 آية َشْي

َ َفل ْا وجل: { ُلو َع ِه َتْج ّل ًا ِل َداد ُتييْم َأن َأن َلُمييوَن} [البقييرة َو ْع آييية َت

الوهاب. عبد محمد الشيخ مؤلفات مجموع 115
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ً أسوأ ول أضل فل كأذلك المر كأان وإذا ]،22 هؤلء من حال
لحكمييه، معقييب ل الييذي تعييالى اللييه حكم بين ساروا الذين
القاصرين. العاجزين البشر حكم وبين

فهييذا اللييه، مييع يطيياع أن طلييب تيمية: (ميين ابن يقول
ًا اللييه دون ميين يتخييذوا أن النيياس ميين يريد يحبييونهم أنييداد

يكون ل وأن إياه، إل يعبد ل أن أمر سبحانه والله الله، كأحب
].119) [له إل الدين

)النار في وهم يقولون) النارأنهم أهل عن تعالى وأخبر
ِه ّل َتال ّنا ِإن للهتهم:{ ِبييٍن َضيلٍل َلِفي ُكأ ْذ* ّم ِإ ُكم   ّوي َرّب ُنَس ِب

َلِميَن} [الشعراء، َعا ْل ].98 ،97 آية ا

أو ورسييوله، اللييه حكييم يخالف بما الحكم يجوز أنهي) 
مخييير وأنييه واجب، غير تعالى الله أنزل بما الحكم أن يعتقد
بالنصييوصا علييم ما لتجويزه لليمان، مناقض كأفر فهذا فيه،

الله إفراد وجوب يعتقد لم حيث تحريمه، القطعية الصريحة
ًا يكن لم إن وهو بالحكم، تعالى مييا لكيين اللييه، لحكييم جاحد

وحييده، تعييالى اللييه أنييزل بما الحكم وجوب يعتقد ل أنه دام
ناقل كأفر فهذا تعالى، الله أنزل ما بغير الحكم بتجويز وذلك

].120[ الملة عن

عنييد ميين أنييه على عنده بما حكم القرطبي: (إن يقول
].121الكفر) [ يوجب له تبديل فهو تعالى، الله

مين أن رييب قائلً: (ول المسألة هذه تيمية ابن ويوضح
ا الحكيم وجيوب يعتقد لم فهيو رسيوله عليى الليه أنيزل بم

ً يييراه بما الناس بين يحكم أن استحل فمن كأافر، مين عييدل
وهييي إل أميية ميين ما فإنه كأافر، فهو الله أنزل لما اتباع غير
رآه مييا دينهييا فييي العييدل يكييون وقييد بالعييدل، بالحكم تأمر

يحكمييون السييلم إلييى المنتسييبين ميين كأييثير بييل أكأابرهم،
وال الليه ينزلهيا ليم اليتي بعاداتهم ة، فيكأس وكأيأوامر البادي

بييه الحكييم ينبغييي الييذي هو هذا أن ويرون فيهم، المطاعين
ًا فإن الكفر. هو وهذا والسنة، الكتاب دون النيياس ميين كأثير

لهييم الجارييية بالعادات إل يحكمون ل هذا مع ولكن أسلموا،
يجيوز ل أنيه عرفيوا إذا فهيؤلء المطياعون، بهيا ييأمر اليتي

أن اسييتحلوا بييل ذلييك وايلييتزم فلم الله، أنزل بما إل الحكم
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جهييالً) كأييانوا وإل كأفييار، فهييم اللييه أنييزل ما بخلف يحكموا
]122.[

ًا إبيياء تعييالى اللييه أنييزل بمييا يحكييم لييم منو)  وامتناعيي
اللييه حكم يكذب أو يجحد لم وإن: الملة عن خارج فهوكأافر

بغييير الحكييم وقبول تجويز السابقة الحالة كأانت وإذا تعالى،
فييي تكييون أن تعييدو ل الحاليية فهييذه تعييالى، اللييه أنييزل مييا

الحالة. تلك من المقابل

قييول اليمييان أن – الصالح السلف عند – المعلوم فمن
يصدقوا أن الخلق على يجب فكما وانقياد، وتصديق وعمل،
يطيعييوهم أن فعليهييم أخييبروا، فيمييا السييلم عليهم الرسل

والطاعية، النقيياد تيرك مييع اليمييان يتحقق فل أمروا، فيما
اللييه} بييإذن ليطيياع إل رسييول من أرسلنا تعالى: {وما قال

كأمييا – التصييديق مجييرد ليييس فاليمييان ،]64 آييية [النساء،
للطاعيية المسييتلزم التصييديق هييو نميياإ- و المرجئيية زعمت

].123[ والنقياد

-]124[ المسييلمين تفيياقبا – اليمييان عدم الكفر أن كأما
ًا ليس ثم ومن ًا يكون قد بل فحسب، تكذيب اتباع عن امتناع

الكفيير هييذا يكييون وقييد ]،125[بصييدقه...  العلم مع الرسول
ًا ًا، أو إعراض أنييزل بمييا الحكم ترك من يكون هذا وعلى شك

ًء الله ًا إبا ًا كأيان وإن مرتد، كأافر فهو ورد الحكيم، بهيذا مقير
لحكييم والذعان والطاعة النقياد وجوب يقتضي اليمان لن
.تعالى الله

َ قوله تفسير في الجصاصا يقول َفل ّبييَك تعييالى: { َ َوَر ل
ُنوَن ْؤِم ّتَى ُي ّكُموَك َح ُهييْم َشييَجَر ِفيَما ُيَح َن ْي َ ُثييّم َب ْا ل ُدو ِفييي َيِجيي
ِهْم ُفِس ْيَت ّمّما َحَرًجا َأن ْا َقَض ّلُمو ُيَس ِليًما} [النسيياء، َو آييية َتْس

ًا ّرد من أن على دللة الية هذه وفي(:يي ]65 أواميير من شيئ
فهييو وسييلم عليييه اللييه صييلى رسييوله أواميير أو تعالى، الله

فيه، الشك جهة من رده سواء السلم، من خارج من خارج
].126) [التسليم... من والمتناع القبول ترك جهة من أو

أنييزل مييا بغييير الحكم يكون التي الحالت ضمن ز) من
ًا، تعالى الله وهييو(إبراهيييم:  بيين محمييد الشيييخ قاله ما كأفر
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ومكييابرة للشييرع معانييدة وأظهرهييا وأشييملها أعظمهييا
بالمحيياكأم ومضيياهاة ورسييوله، للييه ومشيياقة لحكييامه،
ًا الشرعية ًا إعداد ًا وإمداد ً وإرصاد ً ًاعوتفري وتأصيل وتشكيل

ًا ًا وتنويع ًا وحكم ومستندات. ومراجع وإلزام

مرجعهييا مستمدات مراجع الشرعية للمحاكأم أن فكما
وسييلم، عليييه اللييه صييلى رسييوله وسنة الله كأتاب إلى كألها

شييرائع ميين الملفييق القييانون هييي مراجييع المحيياكأم فلهذه
والقييانون الفرنسييي، كأالقييانون كأييثيرة وقييوانين شييتى،

وميين القييوانين، من وغيرها البريطاني، والقانون المريكي،
ذلك. وغير الشريعة، إلى المنتسبين البدعيين بعض مذاهب

ةمهيييأ السييلم أمصار من كأثير في الن المحاكأم فهذه
أسييراب، إثر أسراب إليها والناس البواب، مفتوحة مكملة،

ميين والكتيياب، السيينة حكييم يخالف بما بينهم حكامها يحكم
وتحتمييه عليييه، وتقرهييم بييه، وتلزمهييم القانون، ذلك أحكام
أن لشييهادة مناقضيية وأي الكفر، هذا فوق كأفر فأي عليهم،
ًا ].127!) [المناقضة؟ هذه بعد الله رسول محمد

للييردة، الموجبيية السييابقة الحالت عرض خلل ح) من
بغير والحاكأم – الولى الحالة في كأما – المشرع حكم يظهر

ا موضيوع ويبقيى – الحيالت بقيية فيي كأميا – الليه أنيزل م
بقبوله متعلق كأفره فإن الطاغوتية، القوانين بتلك المحكوم

متابعيية فييإن ذلييك إلييى إضافة بها، ورضاه الله، شريعة لغير
إلييى تحيياكأمه خلل ميين الشريعة لغير وقبوله المحكوم هذا
حكييم قبييول عيين امتناع من يخلو ل تعالى، الله أنزل ما غير

أن أمييروا وقييد بالطيياغوت، للحكييم تجييويز أو وحييده، اللييه
تعالى، الله حكم على الطاغوت لحكم تفضيل أو به، يكفروا

بينهما... التسوية أو

َلييْم الله يقول َأ َلييى َتييَر تعالى: { ِذيَن ِإ ّليي ُعُمييوَن ا ُهييْم َيْز ّن أ
َ

ْا ُنو ِزَل ِبَما آَم ْيَك ُأن َل ِزَل َوَما ِإ ِلَك ِمن ُأن ْب ُدوَن َق ِري ْا َأن ُي َكأُمو َتَحا َي
َلى ُغوِت ِإ ّطا ْد ال َق ْا َو ْا َأن ُأِمُرو ُفُرو ْك ِه َي ُد ِب ِري ُي َطاُن َو ْي َأن الّشيي

ُهْم ّل ً ُيِض ًدا َضلَل ِعي َذا َب ِإ َو ُهْم ِقيَل *  ْا َل ْو َل َعا َلى َت ّلييُه َأنييَزَل َما ِإ ال
َلييى ِإ ْيييَت الّرُسييوِل َو َأ ِقيَن َر ِف َنييا ْلُم ّدوَن ا ًدا} َعنييَك َيُصيي ُدو ُصيي

التحاكأم إرادة أن على الية دلت كأما]،61 ،60 آية [النساء،
بييالله كأفر فهو ثم ومن الطاغوت، بهذا إيمان الطاغوت إلى

الكفيير عبيياده علييى فييرض قييد تعييالى اللييه إن حيث تعالى،
َفَمييْن قييال حيييث تعالى، به واليمان بالطاغوت، سييبحانه: {

ُفْر ْك ُغوِت َي ّطا ْؤِمن ِبال ُي ِه َو ّل ِد ِبال َق َتْمَسَك َف ِة اْس َو ُعْر ْل َقَى ِبا ْث ُو ْل ا
التحكيم. رسالة 127
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َ ِفَصيياَم ل وجييل: عييز ويقييول،]256 آييية َلَهييا} [البقييرة، ان
ْا ُذو ّتَخ ُهْم {ا َباَر ُهْم َأْح َن َبييا ْه ًبييا َوُر َبا ِه ُدوِن ّميين َأْر ّليي ْلَمِسيييَح ال َوا

ْبَن َيَم ا ْا َوَميا َمْر ّ ُأِميُرو ْا ِإل ُدو ُبيي ْع َي ًهيا ِل َل ًدا ِإ ّ َواِحي َليَه ل ّ ِإ َو ِإل ُهيي
َنُه ْبَحا ُكأوَن} [التوبة، َعّما ُس ِر ].31 آية ُيْش

ًا     الـلـه     أـنـزل     ما     بغير     الحكم     يكون     متى  ) 3 كـفـر
صغر؟  أ

ًا اللييه أنييزل مييا بغير الحكم يكون حكييم إذا أصييغر كأفيير
مييع ما واقعة في تعالى الله أنزل ما بغير القاضي أو الحاكأم
القضييية هذه في تعالى الله أنزل بما الحكم وجوب اعتقاده
ًا عنه فعدل المعينة بيأنه اعييترافه مييع وشهوة، ىووه عصيان

للعقوبة. مستحق ذلك، في آثم

المسألة:  هذه في العلم أهل كألم من جملة ونسوق

- اللييه أنييزل ما بغير أي-  به حكم القرطبي: (إن يقول
أهييل أصييل علييى المغفييرة تييدركأه ذنييب فهييو ومعصية هوى

].128) [للمذنبين الغفران في السنة

ًا كأييان مين تيمييية: (أمييا ابيين ويقول اللييه لحكييم ملتزميي
ًا ورسوله ًا، باطن بمنزلة فهذا هواه، واتبع عصى لكن وظاهر

].129) [العصاة من أمثاله

الله أنزل بما الحكم وجوب اعتقد القيم: (إن ابن يقول
ًا، عنييه وعييدل الواقعيية، هييذه فييي نهأبيي اعييترافه مييع عصيييان

].130) [أصغر كأفر فهذا للعقوبة، مستحق

الثيياني القسييم وأمييا(إبراهيم:  بن محمد الشيخ ويقول
ل الييذي وهييو اللييه، أنييزل مييا بغييير الحيياكأم كأفر قسمي من

علييى وهييواه شييهوته تحملييه أن  وذلييك.المليية.. عيين يخرج
حكييم أن اعتقيياده مييع اللييه أنزل ما بغير القضية في الحكم
بالخطييأ نفسييه علييى واعييترافه الحييق، هييو ورسييوله اللييه

فييإن المليية عيين كأفره يخرجه لم وإن الهدى. وهذا ةبومجان
الخميير وشييرب كأالزنييا الكبييائر ميين أكأييبر عظمييى معصيييته
الله سماها ًمعصية فإن وغيرها، الغموس واليمين والسرقة

ًا كأتابه في ًا يسمها لم معصية من أعظم كأفر ].131) [كأفر

القرطبي. تفسير 128
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ًا الله أنزل بما يحكم لم الشنقيطي: (من ويقول معتقد
ًا، مرتكب نهأ ًا، فاعل حرام غييير وفسقه وظلمه فكفره قبيح

].132) [الملة عن مخرج

الشييريعة تحكيييم أن إلييى نشييير العرض هذا ختام وفي
فيييه وسييلم عليييه اللييه صييلى ولرسوله تعالى، لله استجابة

َيا الله قال كأما والخير، والصلح الحياة َهييا تعالى: { ّي أ
ِذيَن َ ّليي ا

ْا ُنييو ْا آَم ُبو َتِجي ِه اْسيي ّليي ِللّرُسييوِل ِل َذا َو ُكأم ِإ َعييا ُكييْم} ِلَمييا َد ِيي ُيْح
].24 آية [النفال،

َذا{السعدي: (قوله:  الشيخ يقول ُكأم ِإ َعا ُكْم} ِلَما َد ِيي ُيْح
لفائييدته وبيييان إليه، ورسوله الله دعا ما لكل ملزم، وصف

اللييه بعبودييية والييروح والييروح، القلييوب حياة فإن وحكمته،
 ].133الدوام) [ على رسوله وطاعة طاعته، ولزوم تعالى،

تبيياعا لهييا السييتجابة وعييدم الشييريعة هييذه رفييض وإن
فييي شييديد وعييذاب الييدنيا، فييي شيينيع ضييلل فهييو للهييوى،
ِإن يقول الخرة، َفيي ُبوا ّلييْم تعالى: { َتِجي َلْم َلييَك َيْسيي ْع ّنَمييا َفييا َأ
ُعوَن ِب ّت ُهْم}. َي َواء ْه َأ

ًا القيم ابن ويحكي اللييه حكييم تنحييية عييواقب ميين شيئ
الكتيياب تحكيييم عيين النيياس أعييرض لمييا(فيقييول:  تعييالى
بهمييا، الكأتفيياء عييدم واعتقييدوا إليهمييا، والمحاكأميية والسنة
الشيييوخا، وأقييوال والستحسان والقياس الراء إلى وعدلوا
قلوبهم، في وظلمة فطرهم، في فساد ذلك من لهم عرض
المور هذه وعمتهم عقولهم، في ومحق أفهامهم، في وكأدر

).الكييبير.. عليها وهرم الصغير فيها ربى حتى عليهم وغلبت
]134.[

قييال: (يييا أنييه وسييلم عليه الله صلى عنه الحديث وفي
بكم ونزلن بهن ابتليتم إن خمس المهاجرين: خصال معشر

جعييل إل اللييه بكتيياب أئمتهييم تحكييم لييم -: وما امنه وذكأر –
أنييزل مييا بغير حكموا رواية: (وما وفي ]،135بينهم) [ بأسهم

].136) [الفقر فيهم فشا إل الله

البيان.  أضواء 132
السعدي.  تفسر 133
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فييإن وسلم، عليه الله صلى ورسوله تعالى الله وصدق
تلييك فييي وقييع مييا يرى – الن – المسلمين واقع إلى الناظر
فيمييا والعييداوة الفرقيية وميين والشرور، المصائب من البلد

والتييدهور الفقيير ظهيير كأمييا والتنيياحر، التقاتييل وكأييذا بينهم،
– معلييوم هييو كأمييا – المسييلمين بلد فييي أن مع قتصادي،اال

هو ذلك في سبب وأعظم النواع، وبمختلف واترالث أعظم
المستعان. والله الطاغوت إلى والتحاكأم الله، شرع ةتنحي

ول     يتعلـمـه     ل     الـلـه     دـيـن     عن     التاما     العراض  ) 3
:   به     يعمل

ًا يعييد والييذي – هاهنا – بالعراض والمقصود ميين ناقضيي
تعالى الله دين عن التام والعراض لية،مالع اليمان نواقض

الرسييول طاعيية عيين التييولي هييوو بييه، يعمييل ول يتعلمييه ل
الشييريعة، حكييم قبييول عيين والصييدود التباع، عن والمتناع

تركأييه فييإن اليمان، أصل من الظاهر العمل جنس كأان فإذا
فهييو ثم ومن العمل، هذا عن كألي إعراض به اللتزام وعدم

الملة. عن مخرج كأفر

قييول ميين فيه لبد يندال أن تبين وقدتيمية: ( ابن يقول
ًا الرجييل يكييون أن يمتنييع وأنه وعمل، ورسييوله بييالله مؤمنيي
ًا يؤد ولم ولسانه، بقلبه أو بقلبه، ًا، واجب ول صييلة ول ظيياهر
ًا، ول زكأاة، ].137الواجبات) [ من ذلك غير ول صيام

أصل معه يكون كأأن الملة، من يخرج ل إعراض وهناك
واجبيياتال ميين واجييب فعييل عيين يعييرض لكنييه اليمييان،
جنس عن الكلي العراض بين الفرق ندرك وبهذا الشرعية،

الجزئييي العييراض  وبين- التباع أو الطاعة-  الظاهر العمل
بالكلييية، وينفيييه اليمييان ينقييض فييالول العمييل، بعييض عن

 ].138بالكلية) [ ينفيه ل لكن اليمان، صينق والخر

وميين المليية، عيين مخييرج التام أو الكلي العراض فهذا
يحسيين أنه يحسب كأان وإن كأافر، فهو العراض بهذا تلبس
ًا، ًا كأان من لن صنع بييه جيياء عمييا فييأعرض طّفيير ثم متمكن

للواجب. تارك فهو الرسول

وبييين المفييرط المعييرض بييين الفييرق القيم ابن ويذكأر
هييو الذي بالوحي الهتداء عن اعرض من كأل(قائلً:  العاجز

َيييا يوم يقول أن فلبد الله ذكأر ْيييَت القيامة: { ِنييي َل ْي َنييَك َب ْي َب َو
الفتاوى.  مجموع 137
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َد ْع ْيِن ُب َق ِر ْلَمْش ْئَس ا ِب ِريييُن} [الزخييرف، َف َق ْل فييإن ]38 آييية ا
عليى أنيه يحسيب كأيان إذا ضيلله فيي عيذر لهيذا فهل قيل

ُبوَن قييال كأمييا هييدى، َيْحَسيي َو ُهييم تعييالى: { ّن أ
ُدوَن} َ َتيي ْه ّم

،]30 آية [العراف، الضييلل ميين وأمثيياله لهييذا عذر ل قيل 
بييه جيياء الييذي الييوحي عيين العييراض ضييللهم منشييأ الذين

فييإنه مهتييد، أنييه ظيين ووليي وسييلم، عليه الله صلى الرسول
أتييى فإنما ضل فإذا ،ىالهد داعي اتباع عن بإعراضه مفرط

لعييدم ضييلله كأييان ميين بخلف وإعراضه،وهييذا تفريطه من
آخر، حكم له فذاك إليها، الوصول عن وعجزه الرسالة بلوغ

اللييه فييإن الثاني وأما الول، يتناول إنما القرآن في والوعيد
ًا يعذب ل ].139) [.عليه.. الحجة إقامة بعد إل أحد

ًا: (إن ويقول بسييببين: أحييدهما: يسييتحق العييذاب أيضيي
).وبموجبها.. بها والعمل تهااإراد وعدم الحجة عن العراض

]140.[

بييأنه تعييالى، اللييه دييين عيين العراض حكم نوجز والن
ُلوَن الله قال كأما ويضاده، اليمان ينافي ُقو َي َو ّنييا تعالى: { آَم
ِه ّل ِبالّرُسوِل ِبال َنا َو ْع َط َأ ّلى ُثّم َو َو َت ٌق َي ِري ُهم َف ْن ِد ّمين ّم ْعي ِليَك َب َذ
ِئَك َوَما َل ْو ِنيَن} [النور، ُأ ْؤِم ْلُم ].47 آية ِبا

النفيياق. حقيقيية هييو وشييرعه اللييه دييين عن والعراض
َذا يقول ِإ َو ُهْم ِقيَل تعالى: { ْا َل ْو َل َعا َلى َت ّلييُه َأنييَزَل َما ِإ َلييى ال ِإ َو

ْيَت الّرُسوِل َأ ِقيَن َر ِف َنا ْلُم ّدوَن ا ًدا} [النسيياء، َعنييَك َيُصيي ُدو ُصيي
].61 آية

عمييا العييراض الية: (فجعييل هذه عن القيم ابن يقول
كأمييا النفيياق، حقيقة هو غيره إلى واللتفات الرسول به جاء
الصييدور عيين الحييرج وارتفيياع تحكيمه هو اليمان حقيقة أن

ًا ًىرض به حكم لما والتسليم بحكمه، فهييذا ومحبيية، واختيار
].141النفاق) [ حقيقة العراض وذلك اليمان، حقيقة

الييية: (والييية هذه تفسير يف رضا رشيد محمد ويقول
ًا ورسوله الله حكم عن وأعرض صد من بأن ناطقة ول عمد
ًا يكون فإنه به، وتذكأيره إليه دعوته بعد سيما يعتييد ل منافقيي

].142السلم) [ من يدعيه وما اليمان، من يزعمه بما

السعادة. دار مفتاح 139
الهجرتين. طريق 140
المرسلة.  الصواعق مختصر 141
المنار. تفسير 142
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وانقييياد، طاعيية أهييل المييؤمنين فييإن ذلييك، إلى إضافة
تعييالى الله دين عن العراض أما وتسليم استجابة وأصحاب

ذلييك جاء كأما المنافقين، وخصال الكافرين، صفات من فهو
ً القرآن. من كأثيرة آيات في مفصل

فييذلك اليمان نواقض من العراض هذا كأون وجه وأما
يلي:  ما منها نذكأر العتبارات من لجملة

عيين وتييولى أعييرض عمن اليمان نفى تعالى الله أن أ)
ُلييوَن تعييالى يقييول وجييل، عييز اللييه دييين ُقو َي َو ّنييا { ِه آَم ّل ِبييال

ِبالّرُسوِل َنا َو ْع َط َأ ّلى ُثّم َو َو َت ٌق َي ِري ُهم َف ْن ِد ّميين ّم ْعيي ِلييَك َب َوَمييا َذ
ِئَك َل ْو ِنيَن ُأ ْؤِم ْلُم َذا ِبا ِإ َو ُعوا *  َلى ُد ِه ِإ ّل ِه ال ِل ُكَم َوَرُسو َيْح ُهْم ِل َن ْي َب

َذا ٌق ِإ ِري ُهم َف ْن ِرُضوَن} [النور، ّم ْع ].48 ،47 آية ّم

محكمييات اليات هذهاليات: ( هذه عن حزم ابن يقول
فعييل صييفة فيهييا اللييه بين قد بها، يشغب علقة لحد تدع لم

وبالرسييول بييالله المؤمنون يقولون: نحن فإنهم زماننا أهل
القييرار هييذا بعد منهم طائفة يتولى ثم لهما، طائعون ونحن

اللييه صييلى ورسييوله وجل عز الله عن وردهم ما الفونخفي
ميؤمنين) ليسيوا تعيالى الليه حكييم بنص أولئك وسلم، عليه

]143.[

ًا، طاعيية يتضييمن اليمان كأان ب) إذا ًا وانقييياد وتسييليم
ًا واستجابة وقبولً، العييراض فييإن تعالى، الله لدين وخضوع

وهييو وامتنيياع، وتييرك وصييدود، تييول فهو وينافيه، ذلك يضاد
وقييد وبمييوجبه، به والعمل إرادته وعدم الهدى، عن إعراض

ًا لييس اليميان أن – السينة أهييل عنيد – تقرر ًا تصيديق قلبيي
نقياد.اوال الخضوع من فيه لبد بل فحسب،

ميين ورسييوله اللييه محبة بل الله تيمية: (محبة ابن قال
هييي بييل قواعده، وأجل أصوله وأكأبر اليمان واجبات أعظم
التصييديق أن كأما والدين، اليمان أعمال من عمل كأل أصل

].144) [والدين اليمان أقوال من قول كأل أصل به

الله طاعة عن والتولي العراض أن تعالى الله ج) ذكأر
ُقْل فقال كأفر، ْا تعالى: { ُعو ِطي ّلييَه َأ ِإن َوالّرُسييوَل ال ْا فيي ْو ّليي َو َت
ِإّن ّلَه َف َ ال ِريَن} [آل ُيِحّب ل ِف َكا ْل ].32 آية عمران، ا

الحكام.  فصول في الحكام 143
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ِإن في كأثير ابن يقول ْا} تفسيره: {ف ْو ّل َو تخالفوا أي: (َت
أن علييى فييدل }،الكييافرين يحييب ل اللييه فييإن{ أمييره، عن

بييذلك اتصييف ميين يحييب ل والله كأفر، الطريق في مخالفته
حييتى إليه ويتقرب لله محب أنه نفسه في وزعم ادعى وإن
إلييى اللييه ورسييول الرسييل خاتم المي النبي الرسول يتابع

].145) [الثقلين جميع

تعييالى الله دين عن العراض أن الكريم القرآن د) قرر
،النفيياق ميين طيياعته عن التولي وأن المنافقين، صفات من

َذا ِإ َو ُهْم ِقيَل { ْا َل ْو َل َعا َلى َت ّلُه َأنَزَل َما ِإ َلى ال ِإ ْيييَت الّرُسوِل َو َأ َر
ِقيَن ِف َنا ْلُم ّدوَن ا ًدا} [النساء، َعنَك َيُص ُدو ].61 آية ُص

عيين تييولى ميين أن سييبحانه تيمييية: (فييبين ابيين ويقول
المنييافقين، ميين فهييو حكمييه عيين وأعييرض الرسول، طاعة
وأطعنييا، سييمعنا يقول الذي هو المؤمن وأن بمؤمن، وليس

حكييم عيين العييراض بمجييرد اليمييان ويزول يثبت، فالنفاق
].146) [غيره إلى التحاكأم وإرادة الرسول

:  المسلمين     على     المشركين     مظاهرة  ) 4

متفاوتيية، شييعب علييى تقييع الكفييار مييوالة كأييانت ولما
ًا ليس فيها الحكم فإن لذا مختلفة، وصور ًا، حكم فيإن واحيد

اليمييان ونقييض الييردة، يييوجب ما والصور الشعب هذه من
].1[ المعاصي من ذلك دون هو ما ومنها بالكلية،

ًا تكييون قييد اليمييان، تناقض التي الموالة وهذا اعتقيياد
فييي يهمنييا وأعمييال. والييذي أقييوال في تظهر وقد فحسب،

مظيياهرة مسألة سنورد حيث لية،مالع الموالة المبحث هذا
أن وقبييل المييوالة، لتلييك كأمثييال المسييلمين علييى الكفييار
– باختصييار – نوضييح فإننييا المسألة، تلك عن الحديث نفصل
ًا لييية،مالع المييوالة تلك على المثلة من جملة لعظييم نظيير

ما منها فنذكأر فيها، الوقوع وكأثرة انتشارها، وسعة خطرها،
يلي: 

ًا رغبيية الكفيير ببلد أقييام أ) ميين لصييحبتهم، واختيييار
بعيييب يرضيهم أو يمدحه، أو الدين، من عليه هم ما ىفيرض

ّ لقييوله ورسوله، لله عدو كأافر فهذا المسلمين، تعييالى: {ل
ِذ ّتِخ ُنيوَن َي ْؤِم ْلُم ِريَن ا ِف َكيا ْل َيياء ا ِل ْو ْوِن ِمين َأ ِنيَن ُد ْؤِم ْلُمي َوَمين ا

كأثير.  ابن تفسير 145
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َعْل ْف ِلَك َي ْيَس َذ َل ِه ِمَن َف ّل ٍء} [آل ِفي ال ])28 آية عمران، َشْي
]2.[

والتحريييم، والتحليييل التشريع في الكفار أطاع ب) من
المليية، عيين وخييارج كأييافر فهييو ذلييك، فييي الموافقة ظهرأف

يقييول الشييأن. هييذا فييي القرآنييية النصييوصا بعييض وسنورد
َيا َهييا تعالى: { ّي أ

ِذيَن َ ّليي ْا ا َو ُنيي ْا ِإن آَم ُعييو ِطي ًقييا ُت ِري ِذيَن ّمييَن َف ّليي ا
ْا ُتو َتاَب ُأو ِك ْل ُكأم ا ّدو َد َيُر ْع ُكْم َب ِن ِريَن} [آل ِإيَما ِف آية عمران، َكأا
َيا عز ويقول ].100 َهييا وجل: { ّي أ

ِذيَن َ ّليي ْا ا َو ُنيي ْا ِإن آَم ُعييو ِطي ُت
ِذيَن ّل ْا ا َفُرو ُكأْم َكأ ّدو َلى َيُر ُكْم َع ِب َقا ْع ْا َأ ُبو ِل َق َتن ِريَن} [آل َف َخاِسيي

َ سبحانه ويقول ].149 آية عمران، َول ْا وتعالى: { ُلو ُكأ ْأ ِمّما َت
ِر َلْم َكأ ْذ ِه اْسُم ُي ّل ِه ال ْي َل ّنُه َع ِإ ٌق َو ِفْس ِإّن َل ِطيَن َو َيا ُيوُحييوَن الّش َل

َلى ِهْم ِإ ِئ َيآ ِل ْو ُكأْم َأ ُلو ِد ُيَجا ِإْن ِل ُهْم َو ُتُمييو ْع َط ُكييْم َأ ّن ُكأوَن} ِإ ِر َلُمْشيي
ِإّن تبارك وقال .]121 آية [النعام، ِذيَن وتعالى: { ّل ّدوا ا َتيي اْر

َلى ِهم َع ِر َبا ْد ِد ّمن َأ ْع ّيَن َما َب َب ُهييُم َت َدى َل ُهيي ْل َطاُن ا ْي ّوَل الّشيي َسيي
ُهْم َلى َل َأْم ُهْم َو ِلَك* َل َذ ُهْم   ّن أ

َ ُلوا ِب ِذيَن َقا ّل ُهوا ِل ِر ّلييُه َنّزَل َما َكأ ال
ُكْم ُع ِطي ُن ْعِض ِفي َس ِر َب َلْم ّلُه ا َلييُم َوال ْع ُهْم} [محمييد، َي ِإْسييَراَر

.]26, 25 آية

التحليييل فييي الكفييار ومتابعيية بطاعيية نلحق أن ويمكن
بعييض بييه أفييتى قييد مييا التشريع، في وموافقتهم والتحريم،

غييير أميية بجنسييية التجنييس مسييألة فييي العصيير هذا علماء
].147[ مسلمة

علييي الشيييخ برئاسيية مصيير لجنيية فتييوى فييي وجيياء
تعاقييد هييو مسييلمة غييير أمة بجنسية التجنس إن(محفوظ: 

لبعييض واسييتحلل واختيار، رضا عن السلم أحكام نبذ على
لقييوانين والييتزام اللييه، أحل ما لبعض وتحريم الله، حرم ما

أن شييك ول بفسادها، وينادي ببطلنها، السلم يقول أخرى
ًا ًا شيئ ينطبييق ول بالردة، إل تفسيره يمكن ل ذلك من واحد
مجتمعية الربعيية بهييذه بالييك فميا الردة، حكم إل حكم عليه
].148) [الممقوت؟ التجنس ذلك في

يييوجب فيمييا بهييم التشييبه  أو:بهييم المطلق التشبه ج)
عليييه اللييه صييلى النبي نهى وقد الملة. عن والخروج الكفر
فهييو بقييوم تشييبه فقييال: (ميين بالكفييار التشييبه عيين وسلم

].149[منهم) 

المسألة. هذه في بحثا النفير محمد الشيخ كأتب 147
السبيل. محمد للشيخ إسلمية غير بجنسية التجنس 148
داود.  أبو رواه 149
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أقييل الحييديث وهييذا(الحديث:  هذا عن تيمية ابن يقول
ظيياهره كأييان وإن بهييم، التشييبه تحريييم يقتضييي أن أحييواله
َوَميين فييي كأمييا بهييم، المتشبه كأفر يقتضي ُهم قييوله: { ّل َو َتيي َي

ُكْم ّنُه ّمن ِإ ُهْم} [المائدة، َف ْن علييى هييذا يحمل فقد ].51 آية ِم
أبعاض تحريم ويقتضي الكفر، يوجب فإنه المطلق، التشبيه

الييذي المشييترك القييدر في منهم، أنه على يحمل وقد ذلك،
ًا، كأان فإن فيه، شابههم ًا أو معصية أو كأفر كأييان لهييم، شعار

].150التشبه) [ تحريم يقتضي حال كأذلك. وبكل حكمه

أن بها فالمقصود المسلمين، على الكفار مظاهرة وأما
ًا أولئك يكون ًا أنصار ًا وظهور المسلمين، ضد للكفار وأعوان

والبيييان، والسيينان بالمييال عنهييم ويييذبون إليهم، فينضمون
].151[ اليمان يناقض كأفر فهذا

َيييا عز لقوله تفسيره عند كأثير ابن ويقول َهييا وجييل: { ّي أ
َ

ِذيَن ّل ُنوا ا ْوا ل آَم ّل َو َت ْوًما َت ّلُه َغِضَب َق ِهييْم..} [الممتحنيية، ال ْي َل َع
آخر في الكافرين موالة عن وتعالى تبارك ينهى]: (13 آية

َيييا فقييال أولها في عنها نهى كأما السورة، هذه َهييا تعييالى{ ّي أ
َ

ِذيَن ّليي ُنييوا ا ْوا ل آَم ّليي َو َت وتتخييذونهم توالييونهم فكيييف ،}...َت
].152) [وأخلء أصدقاء

َوَميين لقييوله تفسيييره عند البيضاوي ويقول سييبحانه: {
ُهم ّل َو َت ُكْم َي ّنُه ّمن ِإ ُهْم} [المائدة، َف ْن والهم من أي]: (51 آية ِم

وجييوب فييي للتشييديد وهييذا جملتهييم، فييي فييإنه منكييم،
].153) [مجانبتهم

العلييم أهييل كألم ميين جملة بإيراد المبحث هذا ونختم 
المسألة:  هذه في

أحييق كأييان التتييار إلى منهم قفز تيمية: (فمن ابن يقول
وغيير المكيره فيهيم التتيار فييإن التتار، من كأثير من بالقتال

ميين أعظييم المرتد عقوبة بأن السنة استقرت وقد المكره،
].154) [متعددة وجوه من الصلي الكافر عقوبة

المستقيم. الصراط اقتضاء 150
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الشيييخ: آل اللطيييف عبييد بيين اللييه عبييد الشيييخ ويقول
وإعييانتهم عنهييم كأالييذب وهييو الملة، من يخرج كأفر التولي(

].155والرأي) [ والبدن بالمال

علميياء أجميع بياز: (وقييد بين العزيييز عبد الشيخ ويقول
المسييلمين علييى الكفييار ظيياهر ميين أن علييى السييلم

مثلهييم، كأييافر فهو المساعدة من نوع بأي عليهم وساعدهم
َيييا سييبحانه قييال كأما َهييا { ّي أ

ِذيَن َ ّليي ْا ا ُنييو َ آَم ْا ل ُذو ّتِخيي َد َت ُهييو َي ْل ا
ّنَصاَرى َياء َوال ِل ْو ُهْم َأ ْعُض َياء َب ِل ْو ْعٍض َأ ُهم َوَمن َب ّل َو َت ُكْم َي ّنُه ّمن ِإ َف

ُهْم} [المائدة، ْن ].156 []51 آية ِم

النبوات:     في     العملية     اليمان     ب) نواقض

القولية:     أول: النواقض

عنهم:      الله     رضي     الصحابة     أ) سب   

ُقوَن الله يقول ِب َوالّسا ُلوَن تعالى: { ّو َل ِريَن ِمَن ا َهيياِج ْلُم ا
ِر َلنَصا ِذيَن َوا ّل ُهم َوا ُعو َب ّت ِإْحَساٍن ا ّلُه ّرِضَي ِب ُهييْم ال ْن ْا َع َوَرُضييو

ْنُه ّد َع َع َأ ُهْم َو ّناٍت َل ِري َج َهيا َتْج َت َهياُر َتْح ْن ل
َ ِديَن ا ِليي َهييا َخا ًدا ِفي َبيي َأ

ِلَك ْوُز َذ َف ْل ِظيُم} [التوبة، ا َع ْل ]100 آية ا

ل أصييحابي، تسييبوا وسييلم: (ل عليييه اللييه صييلى وقال
ًا أن لو بيده نفسي الذي فو أصحابي تسبوا مثييل أنفييق أحييد

ًا أحد ].157) [نصيفه ول أحدهم مد أدرك ما ذهب

عنهييم، اللييه رضييي الصحابة سب فيمن العلماء اختلف
].158[ بذلك؟ يكفر وهل

لييه بل واحدة، مرتبة على ليس الصحابة سب أن وذلك
فمنهييا ودركأييات، أنييواع الصييحابة سب فإن متفاوتة، مراتب

فييي الطعيين يييوجب ل سب ومنها عدالتهم، في يطعن سب
يكيون وقييد وأكأييثرهم لجميعهييم، السب يكون وقد عدالتهم،
هييممنو بفضله، النصوصا تواترت لمن سب وهناك لبعضهم،

ذلك. دون

السنية.  الدرر 155
باز. ابن فتاوى 156
البخاري.  رواه 157
عياض. للقاضي الشفا 158

)63(والجهاد التوحيد منبر



المحتصر المفيد في 
عقيدة التوحيد

عنهم الله رضي الصحابة سب أنواع نم جملة وسنورد
ًا يعد مما التالي:  النحو على اليمان نواقض من ناقض

ً كأان  إن)أ فهو عنهم الله رضي الصحابة لسب مستحل
].159[ كأافر

أن عرفييت فييإذا(الوهيياب:  عبييد بن محمد الشيخ يقول
المتييواترة والحيياديث فضييلهم فييي تكيياثرت القييرآن آيييات

سييبهم حقييية اعتقييد ... فميين كأمالهم على ناصة بمجموعها
كأفيير فقد حليته أو سبهم، حقية اعتقاد مع سبهم أو وإباحته،

أن إليى )،... فضيائلهم مين أخيبر فيميا ورسوله تعالى بالله
مييا لتكييذيبه ،كأفر فقد إباحته أو سبه حقية اعتقد فإن: (قال
ًا ثبت ومكييذبه وسييلم، عليه الله صلى الله رسول عن قطع

].160كأافر) [

أو الصييحابة، جميييع يسب اليمان: أن يناقض ومما ب)
ًا جمهورهم يرميهييم كأييأن وعييدالتهم، دينهييم فييي يقييدح سييب

الضلل:  أو الفسق، أو بالكفر،

قائيل كأيل بتكفيير نقطع عياض: (وكأذلك القاضي يقول
ً الصييحابة، جميييع وتكفييير الميية تضييليل إلى به يتوصل قول

النييبي بعييد الميية جميييع بتكفير الرافضة من الكميلية كأقول
إذ بأسييرها الشييريعة أبطلييوا  لنهم...وسلم عليه الله صلى

زعمهييم، على كأفرة ناقلوه إذ القرآن، ونقل نقلها انقطع قد
من بقتل قوليه أحد في مالك أشار – أعلم والله – هذا وإلى
].161الصحابة) [ كأفر

اليمييان: أن ينيياقض الييذي الصييحابة سب أنواع ج) من
ًا يسب دينييه فييي فيطعيين بفضييله، النصوصا تواترت صحابي

النصييوصا لهييذه تكييذيب ميين فيييه لمييا وذلييك وعييدالته،
الييدين ميين معلييوم لحكييم والمخالفيية والنكييار المتييواترة،
بالضرورة.

ًا شييتم الليه: (مين رحمييه مالك قال أصيحاب مين أحيد
أو عثمييان أو عميير أو بكيير أبييا وسييلم عليه الله صلى محمد

وكأفر ضلل على كأانوا قال فإن العاصا، بن عمرو أو معاوية
].162قتل) [

المسلول. الصارم 159
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أبييا شييتم عميين وسئل الفريابي يوسف بن محمد وقال
وسييأله: ،)ل(قال:  عليه؟ قيل: فيصلي ،)كأافر(قال: ف ؟بكر

تمسييوه ل(قييال:  اللييه؟ إل إلييه ل يقييول وهييو به يصنع كأيف
].163حفرته) [ في تواروه حتى بالخشب ادفعوه بأيديكم،

عائشيية كأنت فإن المؤمنين، أمهات إحدى قذف ) مند
ميين غيرهييا قييذف وميين بالجميياع كأافر فهو عنها الله رضي

ًا فهو المؤمنين أمهات القوال. أصح على كأافر أيض

تكييذيب عنهييا اللييه رضييي عائشيية قييذف أن ذلك وبيان
المطهييرة عائشيية رمييوا الفييك أهييل فييإن للقرآن، ومعاندة

فهو منه الله برأها بما سبها من فكل الله، فبرأها بالفاحشة
ُكييُم قييال تعييالى. للييه مكذب ُظ ِع َي ّلييُه تعييالى: { ُدوا َأن ال ُعييو َت
ِه ِل ْث ًدا ِلِم َب ُتم ِإن َأ ِنيَن} [النور، ُكأن ْؤِم ].17 آية ّم

لييه: قيل ،)قتل عائشة سب من(مالك:  المام قال كأما
].164القرآن) [ خالف فقد رماها من (قال: لم؟

ًا حزم ابن قال مالييك مالييك: (قييول مقاليية علييى معلقيي
هقطعيي فييي تعالى لله وتكذيب تامة، ردة وهي صحيح، هاهنا

].165ببراءتها) [

والصالحين:     بالعلماء     ب) الستهزاء

َفييِع قال َيْر ّلييُه سبحانه: { ِذيَن ال ّليي ُنييوا ا ُكييْم آَم ِذيَن ِمن ّليي َوا
ُتوا ْلَم ُأو ِع ْل ّلُه َدَرَجاٍت ا ُلوَن ِبَما َوال ْعَم ِبيٌر} [المجادليية، َت آييية َخ
رسول قال: سمعت عنه الله رضي الدرداء أبي وعن ]،11
ًا سلك يقول: (من وسلم عليه الله صلى الله يلتمييس طريق
ًا فيييه ًا لييه اللييه سييهل علميي العييالم وإن الجنيية، إلييى طريقيي

حييتى الرض، فييي وميين واتاالسييم فييي ميين لييه ليسييتغفر
القميير كأفضييل العابييد على العالم وفضل الماء، في الحيتان

النبييياء إن النبييياء، ورثيية العلميياء وإن الكواكأب، سائر على
ًا يورثوا لم ًا، ول دينار أخييذ أخذه فمن العلم ورثوا إنما درهم

ًا، كأيين(المعييروف:  الثيير وفييي ]،166افيير) [ بحييظ عالميي
ًا، ًا، أومتعلم ًا أومستمع فتهلك) الخامسة تكن ول لهم، أومحب

]167.[
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يضيياد الصييالحين أو بالعلميياء السييتهزاء أن شييك ول
بهييم السييخرية يعنييي بهييم فالسييتهزاء وإجللهييم، محبتهييم

].168بهم) [ والستخفاف

والسييخرية، اللوسييي: (السييتهزاء: السييتخفاف قييال
والتنييبيه والسييتهانة السييتحقار الستهزاء أن الغزالي وذكأر
يكييون منييه،وقييد يضييحك وجييه على والنقائص العيوب على
..واليميياء. والقييول،وبالشييارة الفعييل فييي بالمحاكأيياة ذلك

أي: تسييرع بييه تهييزأ يقييال: ناقيية الخفيية، المادة هذه وأصل
].169وتخف) [

صييفات ميين صييفة والصييلح العلييم بأهييل الستهزاء إن
ذلييك قييرر كأمييا المنييافقين، خصييال ميين وخصييلة الكافرين،

كأثيرة. آيات في القرآن

ّيييَن اللييه يقول ِذيَن تعييالى: {ُز ّليي ْا ِل َفييُرو ُة َكأ َيييا ْلَح َيا ا ْن ّد اليي
َيْسَخُروَن ِذيَن ِمَن َو ّل ْا ا ُنو ِذيَن آَم ّل ْا َوا َقو ّت ُهْم ا َق ْو ْوَم َف ِة َي َياَم ِق ْل ا

ّلُه ُق َوال ِر َيَشاء َمن َيْرُز ْي َغ ].212 آية ِحَساٍب} [البقرة، ِب

يلي: فلما اليمان، ضيناق الستهزاء هذا كأون وجه وأما

اسييتهزاء بالمؤمنين الستهزاء جعل وجل عز الله أ) أن
]،170[ وسييلم عليييه اللييه صييلى ورسييوله وآييياته تعالى بالله

ُقييْل تبييارك فقييال ِه وتعييالى: { ّل ِبييال أ
ِه َ ِت َيييا ِه َوآ ِل ُتييْم َوَرُسييو ُكأن

ُؤوَن ِز ْه َت َ*  َتْس ْا ل ِذُرو َت ْع ْد َت ُتم َق َفْر َد َكأ ْعيي ُكْم} [التوبيية، َب ِن ِإيَمييا
].66 ،65 آية

عبييد بيين محمييد بن حسن بن الرحمن عبد الشيخ يقول
النسان أن بيان وفيه: (الشأن هذا في الله رحمهم الوهاب

الباب هذا ومن.به. يعمل بعمل أو بها، يتكلم بكلمة يكفر قد
].171لجله) [ احترامهم وعدم وأهله بالعلم الستهزاء

والسييخرية السييتهزاء أن وجييل عييز اللييه ب) ذكأيير
منهييا. الخييروج وعييدم جهنم، نار دخول في سبب بالمؤمنين

َنا النار أهل ينادي فعندما ّب َنا قائلين: {َر ِرْج َها َأْخ ْن ِإْن ِم َنا َف ْد ُعيي
ّنا ِإ ِلُموَن} [المؤمنييون، َف تعييالى اللييه يقييول ].107 آييية َظا

ًا َقيياَل جواب ُؤوا عنهييم: { َهييا اْخَسيي ّلُمييوِن َول ِفي َك ّنييُه*  ُت َكأيياَن ِإ
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ٌق ِري ِدي ّمْن َف َبا ُلوَن ِع ُقو َنا َي ّب ّنا َر ِفْر آَم ْغ َنييا َفا َنييا َل َأنييَت َواْرَحْم َو
ْيُر ُهْم*  الّراِحِميَن َخ ُتُمو ْذ ّتَخ ّقَيا َفا ِر ّتييى ِسْخ ُكأْم َح ْو ِري َأنَسيي ْكأيي ِذ

ُتم ُكأن ُهْم َو ْن ُكوَن} [المؤمنون، ّم .]110-108 آية َتْضَح

إنمييا معنييى علييى قيييل: التعليييل(اللوسييي:  ويقييول
استهزأتم لنكم دعوتكم؛ إذ نحتفلكم ولم كأالكلب خسأناكأم

حييتى منكييم ذلك واستمر دعوا حين بأوليائي الستهزاء غاية
جزاؤكأم. فهذا عقابي تخافوا ولم بالكلية ذكأري نسيتم

عبييادي ميين فريييق كأييان إنييه الييية معنى وقيل: خلصة
تشيياغلكم واسييتمر سيياخرين، بهييم فتشيياغلتم يييدعون،

فلييم أوليييائي في ذكأري ترك إلى جركأم أن إلى باستهزائهم
.)بهم الستهزاء في تخافوني

عليييه هم ما لجل والصالحين بالعلماء الستهزاء ج) أن
النبوية والسنة الكريم للقرآن واتباعهم الشرعي، العلم من

تعييالى، اللييه بآيييات اسييتهزاء حقيقتييه فييي هييو الصييحيحة،
هييذا أن شييك ول وجييل، عييز اللييه نيييد بشييرائع وسييخرية
َذا الله يقول اليمان، يناقض كأفر الستهزاء ِإ َو ِلييَم تعالى: { َع

َنييا ِمييْن ِت َيا ًئا آ ْي َها َشيي َذ ّتَخيي ًوا ا ِئييَك ُهييُز َل ْو ُهييْم ُأ َذاٌب َل ِهيييٌن} َعيي ّم
فييي إل المهييين العييذاب إعييداد يجيء ولم ،]9 آية [الجاثية،

].172الكفار) [ حق

بييالله اسييتهزأ ميين كأل أن بالنص حزم: (صح ابن يقول
عليهييم النبييياء مين بنييبي أو الملئكيية، مين بملييك أو تعالى،

الييدين، فرائييض ميين بفريضة أو القرآن، من بآية أو السلم،
كأييافر) فهييو إليييه الحجيية بلوغ بعد تعالى الله آيات كألها فهي

]173.[

العملية:      ثانيا: النواقض

الصلة:     أ) ترك

أن يعلم أن فينبغي الصلة، ترك مسألة إلى انتقلنا وإذا
مييا ومنييه كأفيير، هييو ميا فمنييه متعددة، ضروب له الترك هذا

ًا الصلة ترك فمن فيه مختلف هو ما ومنه بكفر، ليس نسيان
ًا، يعييد الييذي الييترك وأمييا ]،174( الميية بإجماع يكفر فل كأفيير

يلي:  ما فمنه
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ًا الصلة ترك أ) من بإجميياع كأييافر فهييو لوجوبهييا جاحييد
].175[ فعلها يترك ولم وجوبها جحد إن وكأذا المسلمين،

ًا الصلة ترك ب) من ًا... فهييذا أو اسييتكبار كأييافر حسييد
بالتفاق.

ًا الحالة هذه تيمية ابن بين وقد ًا بيان ل أن(فقييال:  كأافييي
ًا، فعلها التزام من ممتنع لكنه وجوبها، يجحد ًا، وأ كأييبر حسييد

ًا أو علييى أوجبهييا اللييه أن أعلييم فيقييول ولرسييوله، لله بغض
ممتنييع لكنييه القيرآن، تبليغ في صادق والرسول المسلمين،

ًا، الفعل التزام عن ًا أو اسييتكبار عصييبية أو للرسييول، حسييد
ًا أو لدينه، فإن بالتفاق، كأافر فهذا الرسول، به جاء لما بغض
ًا يكن لم به المأمور السجود ترك لما إبليس لليمييان، جاحد

وكأييان واسييتكبر أبى وإنما بالخطاب، باشره تعالى الله فإن
ًا كأان طالب أبو وكأذلك الكافرين، من فيمييا للرسول مصدق

ًا لدينه، حمية اتباعه ترك لكنه بلغه، النقييياد، عييار من وخوف
ًا يتفطيين أن ينبغييي فهذا رأسه، أسته تعلو أن عن واستكبار
وجوبهييا يجحد من إل يكفر ل أنه الفقهاء من أطلق له. ومن

ً عنييده الجحييد فيكون ً باليجيياب، للتكييذيب متنيياول ومتنيياول
ُهْم قييال كأمييا واللتزام، القرار عن للمتناع ّن ِإ َفيي َ تعييالى: { ل

َنَك ُبو ّذ َك ِكّن ُي َل ِلِميَن َو ّظا َياِت ال ِه ِبآ ّل ُدوَن} [ا ال آييية نعام،لَيْجَح
ُدوا وقال ،]63 َوَجَح َها تعالى: { َها ِب ْت َن َق ْي َت ُهْم َواْس ُفُس ْلًمييا َأن ُظ

ّقَوا ُل ُع ُظْر َو ْيَف َفان َبة َكأاَن َكأ ِق ِديَن} َعا ْفِس ْلُم .]14 آية [النمل، ا
].176وكأفربالتفاق) [ قتل فعلها ويلتزم يقر لم فمتى وإل

ًا الصلة ترك ج) من .كأافر فهو بها واستهانة استخفاف

مسييتخف الصلة: (فكييل رسالة في أحمد المام وقال
ا مسيتهين بالصلة بيه، مسيتهين بالسيلم مسيتخف هيو به

الصييلة، ميين حظهييم قييدر علييى السييلم ميين حظهم وإنما
).الصلة في رغبتهم قدر على السلم في ورغبتهم

فهييو يقتييل حييتى تركأهييا علييى وأصر الصلة ترك د) من
ًا، كأافر يكيين لييم يقتييل، حتى الصلة من امتنع من فإن اتفاق
ًا الباطل في ًا ول بوجوبها، مقر بفعلها. ملتزم

الحاليية، بهييذه تلبييس ميين تكفييير عييدم القيم ابن يقول
علييى أصر من كأفر في الشك يقع أن العجب فيقول: (ومن

بارقيية يييرى وهييو المل رؤوس على فعلها إلى ودعي تركأها،
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لييه: وقيل عيناه، وعصبت للقتل، ويشد رأسه، على السيف
ًا، أصلي ول فيقول: اقتلوني، قتلناك، وإل تصلي، ل وميين أبد

ويصييلي يغسل، مسلم مؤمن يقول: هذا الصلة، تارك يكفر
ول: إنيه وبعضيهم المسيلمين، مقيابر فيي وييدفن عليه، يق
أفل وميكائيييل، جبريييل كأإيمييان إيمانه اليمان، كأامل مؤمن

بكفييره شييهد ميين تكفييير إنكيياره ميين قوله هذا من يستحي
].177الصحابة) [ واتفاق والسنة الكتاب

ًا الصلة ترك ) منيه ًا ل عنها، معرض ول بوجوبهييا، مقر
ًا .كأافر فهو منكر

يجحييد ول بوجوبهييا، يقيير  ول- الصييلة أي-  يتركأهييا أن(
ميين هييذا فهل الجملة، حيث من بالسلم مقر لكنه وجوبها،

ميين كأييثير كألم ولعييل الجميياع؟ موارد من أو النزاع، موارد
ًا ل عنها المعرض وهو لهذا، متناول السلف ًا، ول مقيير منكيير

قلنييا: يكفيير فييإن نظيير، فيييه فهييذا بالسلم متكلم هو وإنما
التعيييين علييى الواجبات هذه وجوب اعتقاد فيكون بالتفاق،

الخبريييات فييي كأما العام، العتقاد فيها يكفي ل اليمان من
المييأمور الفعييال أن بينهما والفرق والنار، الجنة أحوال من
بييل العييام، العتقيياد فيها يكفي ل الفعل فيها المطلوب بها،
اليمييان فييإن الخبرييية، المييور بخلف خاصا اعتقاد من لبد

المعيياد وأميير الرب صفات من الرسول به جاء بما المجمل
الشييرائع بالتفصيييل... بخلف الجملة ينقض مالم فيه يكفي

تفصيييلها من لبد بل بالجمل، فيها يكتفي ل فإنه بها المأمور
ًا ].178وعملً) [ علم

اختلييف فقييد وكأسييل تهاونييا الصييلة تييرك مسييألة وأمييا
ومنهم: كأافر، أنه قال من فمنهم صاحبها، تكفير في العلماء

العلييم أئميية ميين وكأييثير والتابعين عنهم، الله رضي الصحابة
القول: (وهذا هذا عن المروزي نصر بن محمد يقول ،وأهله

]،179الحديث) [ أصحاب جمهور مذهب

ضييير الخطيياب بن عمر عن فروينا(حزم:  ابن ويقول
الصييحابة ميين وجماعة مسعود وابن جبل بن معاذو هعن الله

حنبييل، بيين وأحمييد المبييارك، ابيين وعيين عنهييم اللييه رضييي
سييبعة تمييام وعيين عليهييم، اللييه رحميية راهوية بن وإسحاق

ً عشر من أن عنهم، الله ضير والتابعين الصحابة، من رجل
ًا فرض صلة ترك ًا عامد كأييافر فييإنه وقتها، يخرج حتى ذاكأر

الصلة. كأتاب 177
الفتاوى.  مجموع 178
الصلة. قدر تعظيم 179
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مالييك، صيياحب الماحشييون بن الله عبد يقول وبهذا ومرتد،
].180وغيره) [ الندلسي حبيب بن الملك عبد يقول وبه

الشيييخ ومنهييم المعاصرين، العلماء من أيضا كأثير وعند
بكييافر، ليييس أنييه قال من ومنهم العثيمين، صالح بن محمد
أدلته. ولكل

به:     يلحق     وما     ب) السحر

ودق، مأخييذه لطييف مييا كأييل هو العرب لغة في السحر
غيييره، إلييى حقيقتييه عيين الشيييء السييحر: صييرف وأصييل

برقتييه، بكلمييه:اسييتماله وسييحره خييدعه، بمعنييى وسييحره
].181[ تركأيبه وحسن

ًا تعريفه وأما ًا ليييس السييحر فييإن اصطلح ًا نوعيي واحييد
رحمييه الشييافعي أشار وقد غيره عن يميزه بحد حده يمكن

مختلفيية) لمعييان جييامع اسم بقوله: (والسحر ذلك إلى الله
]182.[

خفييي أمر بقوله: (كأل السحر الجصاصا بكر أبو فعرف
التمييويه مجييرى ويجييري حقيقتييه، غييير علييى وتخيييل سببه،

].183والخداع) [

َول قال ِلُح تعالى: { ْف ْيييُث الّسيياِحُر ُي َتييى} [طييه، َح آييية َأ
69.[

اللييه رسييول قال: قال عنه الله رضي هريرة أبي وعن
قالوا: يييا )،الموبقات السبع اجتنبوا(وسلم:  عليه الله صلى

وقتييل والسييحر، بييالله، قال: (الشرك هن؟ وما الله رسول
يييوم والتييولي الربييا، كألأو بالحق، إل الله حرم التي النفس

].184[ )المؤمنات الغافلت المحصنات وقذف الزحف،

البر.  عبد لبن التمهيد 180
المنير.  المصباح 181
الم. 182
للجصاصا.  القرءان أحكام 183
عليه. متفق 184
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نعلم ل حرام وتعليمه السحر تعلم قدامة: (إن ابن قال
ًا فيه السيياحر أصييحابنا: ويكفيير قييال العلييم، أهييل بييين خلف

عيين وروي بيياحته،إ أو تحريمييه اعتقييد سييواء وفعلييه بتعلمه
].185) [يكفر ل أنه على يدل ما أحمد المام

منها:  أسباب، لعدة كأفرا السحر ويعد

ْا أ) قوله ُعو َب ّت َوا ْا َما تعالى: { ُلو ْت ِطيُن َت َيا َلييى الّش ْلييِك َع ُم
ْيَماَن َل َفَر َوَما ُس ْيَماُن َكأ َل ِكّن ُس َل ِطيَن َو ْيا ْا الّشي َفيُرو ّلُميوَن َكأ َع ُي

ّناَس ِزَل َوَما الّسْحَر ال َلى ُأن ْيِن َع َك َل ْلَم ِبَل ا َبا َوَماُروَت َهاُروَت ِب
ّلَماِن َوَما َع ٍد ِمْن ُي ّتيى َأَحي َ َح ول ُق ّنَميا َي َنيٌة َنْحيُن ِإ ْت َ ِف ُفيْر َفل ْك َت

ّلُموَن َع َت َي ُهَما َف ْن ُقوَن َما ِم َفّر ِه ُي ْيييَن ِب ِء َب ْلَمييْر ِه ا ْوِجيي ُهييم َوَمييا َوَز
ِه ِبَضآّريَن ٍد ِمْن ِب ّ َأَح ْذِن ِإل ِإ ِه ِب ّل ّلُمييوَن ال َع َت َي ُهْم َمييا َو َ َيُضييّر َول
ُهْم ُع َف ْد َين َق َل ْا َو ِلُمو ُه َلَمِن َع َتَرا ِة ِفي َلُه َما اْش َخلٍَق ِمْن الِخَر
ْئَس ِب َل ْا َما َو ْو ِه َشَر ُهْم ِب ُفَس ْو َأن ْا َل ُنو َلُموَن} [البقرة، َكأا ْع آييية َي

102، 103[.

لم الوعيد ذلك: (وهذا في الحكمي حافظ الشيخ يقول
مين ميا فييإنه معيه، لليميان بقياء ل كأفير هييو فيما إل يطلق

ًا، الجنيية بييدخول وكأفييى الجنيية، ويييدخل إل مييؤمن ول خلقيي
].186مؤمنة) [ نفس إل الجنة يدخل

ْو بقييوله اسييتدل كأثير: (وقد ابن يقول َليي َو ُهييْم { ّن أ
ْا َ ُنييو آَم

ْوا.. َق ّت ].187) [الساحر تكفير إلى ذهب من }.وا

َول ب) قوله ِلُح تعالى: { ْف ْيييُث الّساِحُر ُي َتييى} [طييه، َح َأ
.]69 آية

اليية: (إن هيذه فيي الليه رحميه الشنقيطي قاله مماو
في تعالى العموم... فقوله صيغ من النفي سياق في الفعل

َول الكريمة الية هذه ِلييُح { ْف نفييي يعييم }؛الييية... الّسيياِحُر ُي
فييي بييالتعميم ذلييك وأكأييد السيياحر، عيين الفلح أنييواع جميع

ْيييُث بقييوله المكنة َتييى} وذلييك {َح لن كأفييره؛ علييى دليييل َأ
ًا بالكلية ينفى ل الفلح ًا نفييي وهييو فيييه خييير ل ميينع إل عاميي
.)الكافر

السييحر قييرن وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي ج) أن
ًا، سيماه الحياديث بعض وفي بالشرك، صيلى وحكييم شيركأ

المغني.  185
القبول.  معارج 186
كأثير. ابن تفسير 187
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ًا أتى من على بالكفر وسلم عليه الله كأمييا فصييدقه، سيياحر
والمسحور. الساحر من وسلم عليه الله صلى تبرأ

اللييه رسييول قال: قييال عنه الله رضي هريرة أبي فعن
فقييد فيهييا نفييث ثييم عقدة عقد وسلم: (من عليه الله صلى

ًا تعلييق ومن أشرك، فقد سحر ومن سحر، )إلييه وكأيل شيييئ
]188.[

أولئييك بقتييل أمييروا عنهييم اللييه رضييي الصييحابة أن د)
ًا تقرر وقد السحرة، إل محظييورة المسييلمين دماء أن شرع

دم يحييل ل: (وسلم عليه الله صلى لقوله الشرع استثناه ما
والنفييس الزانييي، ثلثا: الييثيب بإحييدى إل مسييلم امريييء
).للجماعة المفارق لدينه والتارك بالنفس،

ًا يعد الذي السحر ) أنيه ًا يتضمن كأفر ميين كأثيرة أنواع
نفييع يعتقييد كأييأن والعملييية، والقولييية العتقادييية المكفرات

أن يعتقييد أو تعييالى، اللييه إذن بغييير وضييررهم الشييياطين
ًًة الكواكأب كأسييب الكفيير بكلميية ينطق أو العالم، لمر مدبر

وسلم. عليه الله صلى برسوله الستهزاء أو تعالى، الله

الكهانيية، أقسام أحد وهو بالسحر: التنجيم، يلحق مماو
ًا المنجم بعضهم يسمي ولذا الييذي هييو ؛والكاهن ]،189[ كأاهن

الكييوائن. عيين النيياس ويخييبر الغيييب علييم مطالعيية يييدعي
]190...[

أعلم. والله هذا

النسائي.  أخرجه 188
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الخاتمة

بعد: أما

العقيدة، دراسة أهمية إلى نشير البحث هذا نهاية ففي
فهمها... على ونحث

فييي اللييه واتقييوا العقيييدة، شباب! الله... الله! في فيا
يأمنون. ل قوم شنآن يفتننكم ول عقيدتكم،

ميين عقيدتنا وعلى الموحدين، من يجعلنا أن الله نسأل
المحافظين. 

إل إلييه ل أن نشهد بأننا نختمه مسك ختامه نجعل ولكي
ورسوله.  عبده محمد وأن له، لشريك وحده الله

أنييت إل إلييه ل أن أشييهد وبحمييدك اللهييم سييبحانك
إليك. وأتوب أستغفرك
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