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 :ملسو هيلع هللا ىلصال رسول اهلل ق

إمناااألعمالااالأليا، وااا ألمإمناااألنواا فألواااأل اا   أل لاا ألألألألألألأل»

كا ااهألرت  اا ألإ ألعسألمه؛اا ، تأل إت  اا ألإ ألعسألألأل

ألمه؛اااا ،  ألمواااا ألكا ااااهألرت  اااا أل،اااا  واأل  ااااو إا ألأل

   .«أمألعو أةأل تزمجإاتأل إت   ألإ ألواألراج ألإ،و 

 .(1)متفق عليه     

ث اإلمام عبد الرحمن بنن مدند   أراد من  » :$قال المحدِّ

 .(2)«األعمال بالنيات»أن يصنف كتاًبا؛ فليبدأ بحديث: 

ر ارب نناره كتابننص » :$وقننال الحننابن ابننن ر نن   وبننص َّنندل

، وأقامص مقام ار طبة رص؛ إشارة منص إرى أن كن  ملن  «ارصحيح»

ال يننداد بننص وهللننص ا ؛ فلننال بارنن ، ال النندة رننص   ارنند يا، وال   

 .(3)اهن «اآلخدة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، كالهلنا من  ينديث -وارلفن  رنص  -( 1907لم )، ومالاضع(، ومسن1رواه ارب اره ) (1)

 .ڤأميد ارلؤمني  ملد ب  ار طاب 

 .(، وغيده3) «ارصغدى»رواه اربيلقي    (2)

 .(9)ص «هللامع ارعلالم وارحكم» (3)
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 د أن ال إرنننص إال ا ، وأشنننلد أن محلننندا مبنننده ور نننالرص؛ ارحلننند  ، وأشنننل

 َّلى ا  مليص وملى آرص و لم.

، ا ت ار ارعبد ارفقيد ربص   ارقيام بص،  ناالال «مذكدات ارلتالن»فلذا مشدوع 

 إياه اإلخالص، وارتالفيق، وارنفع، وارقبالل.

 * التعريف بالمشروع:

لا ارعبند ارفقيند، وهني هال مبارة م  مذكدات تالضع ملى ارلتالن ارتي يشدي

، وقد ُيضم إريلا غيدها، بحسن  منا (1)«ارعللي اررب امج»   -أَّارة-ارلالهللالدة 

 تظلد ارحاهللة إريص.

 * وصف المشروع:

يقننالم ملننى ت دينند ارلسنناال  ارعلليننة ارتنني اشننتل  مليلننا ارلننت  ارلعنني ، 

ر.  وتدتيبلا، وَّياغتلا بأ لالب م تصد  ل  محدل

َّالرة ارشدوح ارلعدوفة رللتالن، وإ لا تؤخنذ    -إذن-فليست ارلذكدات 

 ، ملى ارصالرة ارتي ذكدُتلا.- فسلا-فيلا ارلساال  

؛ فإهنننا تحتنناله ملننى «األَّننالل ارثالاننة»مننندما تالضننع مننذكدة ملننى بمنن: : 

ارلساال  ارتي وردت   هذا ارلت : األَّن  األول كنذا، وتحتنص مسناال : ارلسنأرة 

ل: قال ارلؤرف $ كذا، وشندح كالمنص األورى كذا، وتفصيللا كذا كذا؛ وال يقا

 كذا؛ ام ُتست لص ارلساال  بعد ذرك؛ فإن هذا إ لا يحدث   ارشدح ارصاليت.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اررب امج ينشد مرب قناة رلشيخ أبي يازم ملى تطبيق تيلي دام، بعنالان: ارتأَّي  ارعللني  (1)

(https://t.me/ScientificProgram.) 
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 * الددف من المشروع:

تسلي  وتقدي  ارلساال  ارعللية رطار  ارعلنم، بحينث يسنل  ملينص إتقاهننا، 

 ؛ ويسل  مليص اردهللالع إريلا متى شاء.-إن شاء-ب  يفظلا 

، منع -مباشندة-ا يكالن   َّالرة، ُتسدد فيلنا ارلسناال  وواضٌح أن هذا مندم

رلطارن ، وينالفد ملينص  -بكثيند-االختصار، و لالرة ارعبارة؛ فإن هذا يكالن أ فع 

هلللنندا ووقتننا كبينندا،   تفديننا ارشنندح ارصنناليت، وتليينن  ارلسنناال  منننص، ومحاورننة 

هنال إتقنان  -أَّنارة-اختصارها وهلللعلا؛ ومعلالم أن ارلدف من  درا نة ارلتنالن 

لساال  ارتي وردت فيلا؛ فعندما يحص  مليلنا ارطارن  هللناه ة ومحندرة، ومن  ار

  فس ارشيخ ارذه شدح ارلت ؛ ففاالدُة هذا ال ت فى.

 * هل تغني المذكرات عن االستماع للشروح الصوتية؟

 كال؛ ب    ك ٍّ منللا فاالدة:

فلنم مبنارات ارلنت ، وف نكف أرفاونص؛ و  ذرنك فالاالند  بفائدة الشرح الصنوتي:

 .-بال شك-وتنبيلات يحتاج إريلا ارطار  

 إتقان ارلساال  ارالاردة   ارلت ، ملى ارالهللص ارلبيل  آ ًفا. وبائدة المذكرة:

 * الخطة العملية للمذكرات، والربط بيندا وبين الشروح الصوتية:

أما ارلتالن ارتي  بق شديلا   ارلستالى األول م  اررب امج؛ فسالف ت ندج 

 .-إن شاء ا -ا تباما ارلذكدات ار اَّة هب

، انم -إن شناء ا -وأما ارلتالن ار ديدة؛ فسالف ينتلي شديلا ارصاليت أوال 

؛ أه: مننندما  نتلني منن  -إن شناء ا -بعند ذرنك ت نندج ارلنذكدات ار اَّننة هبنا 

 ارلت  ارلعي ؛ ت دج ارلذكدة ار اَّة بص.
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؛ -وخصالَّننا   ارفقننص-وهننذا   ارلتننالن ارصننغيدة، وأمننا ارلتننالن ارطاليلننة 

؛ أه: منندما  نتلني من  -إن شناء ا -فسالف ت دج منذكدااا   أانناء شندويلا 

 ارباب ارلعي ، أو م  مدة أبالاب منا بة؛ ت دج ارلذكدة.

أال يتعبننالا أ فسننلم   تفديننا ارشنندوح ار دينندة،  إلخننوا : -إذن-بالتو يننه 

وإ لننا يقتصنندون ملننى تنندوي  فالاالنند أو مسنناال ، بصننالرة م تصنندة، ملننى  ننبي  

رك  درس هللديد؛ ومنندما ت ندج ارلنذكدات؛ تبندأ  -فقط-لداهللعة ارلت ددة ار

 ارلذاكدة ارحقيقية.

، رإلمننام محلنند بنن  مبنند ارالهنناب $؛ «نننواقا اإلسنن م»وهننذم مننذكرة 

 وارشدح ارصاليت رلا مالهللالد ضل  اررب امج ارلحال مليص  لفا.

 رك. سأل ا  ارتالفيق، واال تعلال   ارطامة وار يد، واإلما ة ملى ذ

 وَّلى ا  و لم ملى  بينا محلد، وملى آرص وَّحبص أهلللعي . 
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 متهيد

ومننص:  ، واردهللنالع فينص؛إبطنال ارشنيء :وارننقض هنال اقض؛  هلللع: ارنالاقض

   ْقُض ارعلد، و الاقض ارالضالء.

 ؛  عالذ با  م  ذرك. بنواقا اإلس م هي: مفسداته ومبط ته

ملنى  نالاقض اإل نالم صند ال تقتوارلذكالر   هذا ارلت : مشندة  نالاقض، و

وهنذا بامتبنار أفدادهنا،  ال بعنض ارعللناء: هني أكثند من  ماالنة؛هذه ارعشدة، ب  ق

 ؛ ركا ت أق  م  ذرك.فلال ُأدرهللت   ارعلالمات ؛وإال
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 الناقض األول

 الشرك يف عبادة اهلل

هذا أول ارنالاقض وأمظللا؛ أل ص يننا  ينق ا  منافناة مباشندة؛ فنإن ينق ا  

؛ ورلنذا -مباشدة-أن يعبدوه، وال يشدكالا بص شيئا؛ فارشدك ينا  هذا  ملى ارعباد:

 قال: إن بقية ارنالاقض تدهللع إريص.، ويلك  أن ي-$- بدأ بص ارلؤرف

 وتحت هذا ارناقض مساال :

 : معربة العبادة:* المسألة األولى

 وار ضالع.  ،ارتذر  العبادة لغة:

قنالال واألملنال ارظناهدة األا م هللامع رك  ما يحبص ا  ويدضاه م   وشرعا:

 واربارنة.

فارصنالة مبنادة، وكننذرك ار كناة، وارصنيام، وارحننج، وارندماء، واال ننتعا ة، 

ا طبننق مليلننا ينند ارعبننادة ورلنن  ارعلننم، وار لنناد؛ ألن كنن  هننذه األشننياء قنند 

 ارلذكالر.

 * المسألة ال:انية: معربة التوحيد:

 ا. وايدً  ارشيء   ُ  عْ هلل   التوحيد لغة:

اد ا  بلا ي تص بص، وذرك   االاة أقسام: اردبالبينة، واألرالهينة، إفد وشرعا:

 واأل لاء وارصفات. 

 األرالهية.واركالم هنا ملى هللا   

ص  »؛ فإن واأللوهية ير ع معناها إلى معنى العبادة المذكور
ر   .  «مبد»بلعنى:  «أ 
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بنادة هنال إفنداد ا  بارعبنادة؛ فكن  منا ا طبنق ملينص معننى ارع بتوحيد األلوهينة:

ارلذكالر؛ فنال بند من  َّندفص   وينده، ال شنديك رنص؛ فارصنالة  ، وارصنيام  ، 

 واردماء  ؛ وهكذا. 

 : معربة الشرك: * المسألة ال:ال:ة

خننالف اال فننداد، تقننالل: اشننفك فننالن وفننالن   بيننت؛ أه: إن  الشننرك لغننة:

 .  -معا-، وإ لا هال رالاني  -فقط- اربيت ريس أليدهلا

. أو: إابنات خصالَّنية ا   :والشرك شنرعا رغينده،  نالاء  ۵أن ُي عن      ند 

 كان ذرك   اردبالبية، أو األرالهية، أو األ لاء وارصفات.

 على قسمين: وهو 

وهال ارذه ُي دج م  ملة اإل نالم، ملنا ينطبنق ملينص ارلعننى  شرك أكبر: -1

 ارسابق   تعديف ارشدك؛ كعبادة غيد ا .

ال  ارلؤدية إرى ارشندك األكنرب. أو: هنال منا أرلنق وهال ارال ا شرك أصغر: -2

 ، وال ُي دج م  ملة اإل الم؛ كارحلف بغيد ا .«ارشدك»مليص ارشدع رف  

 وارذه يعنينا هنا: اركالم ملى ارشدك األكرب؛ أل ص هال ارذه ينقض اإل الم.

 .-أيضا-وارلداد هنا: اركالم ملى هللا   األرالهية 

ال َّدف ارعبادة رغيند ا ؛ كلن  َّنلى رغيند ا ، ه بالشرك األكبر يف األلوهية:

 .أو  ذر رغيد ا ، أو دما غيد ا 

 والدليل:

  .﴾ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ :۵ ا  اللق -1

 [48النساء: ]



 مذكرة على نواقض اإلسالم

 

10 

 
ض اإل نالم أن ا  اليغفد ارشدك، وارذه ال ُيغفد: هنال منا يننق موطن الداللة:

 .-باركلية-

 ڎ  ڌ ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ ﴿:  ۵قالرص  -2

   .[72المائدة: ] ﴾ژ ڈ ڈ ڎ

مت مليص ار ننة، وار ننة ال تحندم إال ملنى  موطن الداللة: أن ارلشدك قد ُيدِّ

 غيد ارلسلم.

 ألة الرابعة: الك م على الذبح لغير اهلل، كم:ال للشرك األكبر:* المس

 وربيان ذرك:  طدح  ؤاري : 

 السؤال األول: هل الذبح عبادة؟ 

 السؤال ال:ا : هل الذبح لغير اهلل شرك؟ 

مليص تعديف ارعبادة ارذه  نظد: ه  ارذبح ينطبق  ولإل ابة عن السؤال األول؛

 ذكد اه؟

، ويقنننالل: [2الكنننو ر: ] ﴾ژ ژ ڑ ڑ﴿: ۵يقنننالل ا   والجنننوا :

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ٴۇ ۋ ۋ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿

 .(1)«َلَعَن اهللُ َمْن َذَبَح لَِغْيرِ اهللِ »ملسو هيلع هللا ىلص: ويقالل ارنبي ؛ [163-162األنعام: ] ﴾ې ې

؛ فلذا دري  ملى أ نص يحبنص ويدضناه؛ فا  أمد بارذبح، وأمد أن يكالن رص ويده

 مبادة. -إذن- وقد تأكد هذا ارلعنى بارحديث   رع  م  ذبح رغيد ا ؛ فارذبح

  دهللع إرى معنى ارشدك ارذه ذكد اه.  ولإل ابة عن السؤال ال:ا ؛

قد أابتننا أن ارنذبح مبنادة؛ وقد ذكد ا أن ارشدك هال: َّدف ارعبادة رغيد ا ، و

 رنتي ة: أن ارذبح رغيد ا  شدك.فا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رواه (1)
ٍّ
 .ڤمسلم، م  ملي
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ْدكي::وتلام ارلسأرة  باركالم ملى أ الاع ارذبح؛ يتى  عدف يقيقة ارذبح ارشِّ

وهال إراقة اردم ملى وهللنص ارتعظنيم وارتقندب؛ فلن  ذبنح : تعبد ال الذبح -1

 رغيد ا  ملى هذا ارالهللص؛ فلذا شدك أكرب.

ال إراقة اردم   معصية ا ، من  غيند تعظنيم وال تقندب وه :الذبح المحرم -2

 رغيد ا ؛ كارذبح   ارلنا بات واالهللتلامات ارلحدمة.

ومنص: ارذبح اربندمي، كلنا يعتقند اركثيندون منند شنفاء ارلنديض: أ نص ي ن  

؛ وإ لا ارصالاب: أ نص إن أراد ۵مليص أن يذبح   مقاب  ارشفاء، وإن كان ذبحص   

 ملى  علة ارشنفاء؛ فلنذا هللناال  ومسنتح ؛ ركن  ال ملنى  نبي  أن يذبح شكدا  

 ارالهللالب، أو امتقاد أ ص مدتبط بارشفاء، بحيث يل مص ذرك شدما.

وهال إراقة اردم   غيد معصية ا ، وم  غيند تقندب رغينده؛  الجائز: الذبح -3

كارننذبح رلكنن ، وإلكنندام ارضننيف؛ وقنند يكننالن هننذا ارننذبح واهللبننا، وقنند يكننالن 

 مستحبا.
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 الناقض الثاني

 من جعل بينه وبني اهلل وسائط

 يصرف إليهم العبادة والقربة

هذا ارناقض يدخ    ارناقض األول؛ ألن ارناقض األول هال: مبادة غيند ا ، 

 وهذا ارناقض معناه: م  هللع  بينص وبي  ا  و االط، يعبدهم م  دون ا . 

 :مظيلنة، وهننيبارنذكد؛ أل ننص يشنتل  ملنى مسنأرة  $وقند أفندده ارلؤرنف 

وقد قال بعنض ارعللناء: إن هنذه ارلسنأرة هني أَّن   ؛مسألة التوسط واالستشفاع

ارشنندك ارننذه وقننع   األرن، بلعنننى: أن ي عنن  ارعبنند بينننص وبنني  ا  و نناالط، 

 يصدف إريلم ارعبادة م  دون ا . 

ژ ﴿وهذا األمد بعينص هنال ارنذه وقنع رللشندكي ، كلنا قنال ا  مننلم: 

، فكا الا يقدون [3الزمر: ] ﴾ک ک گ گ گ گ ڳڑ ڑ ک ک 

   بننار لق وارنندزل وارتنندبيد؛ ركنننلم كننا الا يعبنندون األ ننداد، وي ملننالن أهنننم 

بذرك يت ذوهنم و االط وشفعاء مند ا ؛ أه: يتقدبالن إرنيلم يتنى يشنفعالا رلنم 

 .  مند ا 

أن ارعبنادة ال بند أن تكنالن  ودليل هذا الناقا هو ما ذكرننام يف النناقا األول:

  ويده، وأن َّدفلا رغيده شدك، ال فندل   ذرنك بني  و نارة أو شنفامة وبني  

 ، أيًّا كان ارلعبالد، وأيًّا كان ارسب . غيد ا : شدكٌ  فعبادةُ  ؛غيدهلا

 وأما مسألة الشفاعة؛ بالشفاعة على قسمين: 
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 وهي ما يتحقق فيص هذه ارشدوط:  القسم األول: الشفاعة الشرعية: *

 أن تكالن بعد إذن ا . -1

 ا بارشفامة، ال شديكا أو منازما  . مً د  كْ أن يكالن ارشافع مُ  -2

 أن يكالن ارشافع مل  رضي ا  قالرص ومللص.  -3

 ابقة. وهي ما اخت  فيص أيد ارشدوط ارس * القسم ال:ا : الشفاعة الشركية:
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 الناقض الثالث

 عدم تكفري الكفار

  الاء كان ذرك:

 بعدم تكفيدهم: أه: رم يحكم مليلم باركفد. -1

 أو بارشك   كفدهم: أه: رم ي  م بكفدهم. -2

 أه: يكم بأهنم ملى َّالاب ويق. يح مذهبلم:صحبتأو  -3

 ومن األدلة على أن هذا األمر ناقا لإلس م: 

ألن هنذه اركللنة فيلنا  فني ا نتحقال ارعبنادة حيد؛ أنه يتناىف مع كلمة التو -1

ملا  الى ا ، وإابات هذا اال نتحقال   وينده، وهنذا يقتضني اركفند بكن  منا 

 د اركفار ال يحقق هذا األمد.  الى ا  م  ارلعبالدات اربارلة، وارذه ال يكفِّ 

 وهنذا داخن  فيلنا  نبق؛ فنإنأنه يتناىف منع النوالء والبنراء علنى اإلسن م،  -2

اركفد بارلعبالدات اربارلة يقتضي اركفد بك  دي   الى اإل الم، قال ا  تعارى: 

ل آ] ﴾چچ چ چ ڃ ڃ﴿، [19آل عمننننران: ] ﴾چچ چ چ ڃ ڃ﴿

 ؛َمنْن ُدوِن اهللِ  ُيْعَبنُد  َمْن َقاَل: اَل إَِلنَه إاِل  اهللُ، َوَكَفنَر بَِمنا»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال ارنبي ، [85عمران: 

د اركفار يقندف بصنحة أديناهنم، فارذه ال يكفِّ  ؛(1)«َحُرَم َماُلُه، َوَدُمُه، َوِحَساُبُه َعَلى اهللِ 

 وال يتربأ منلا.

فنننإن ا  يكنننم بكفننند أن هنننذا األمنننر تكنننذي  للقنننرآن، ورد  لحكنننم اهلل؛  -3

، [72المائننندة: ] ﴾ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿اركنننافدي : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ڤمسلم، م  رارل ب  أ ْشي م  رواه (1)
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ھ ھ ھ ھ ے ﴿، [73المائننندة: ] ﴾گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ﴿

 ؛ فارنننذه[6البيننننة: ] ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

 ال يكفدهم يناقض هذا ارحكم ويدده. 

 وهنا تنبيه على مسألة مدمة، وهي قاعدة: )من لم يكفر الكابر؛ بدو كابر(. * 

هذه قامندة َّنحيحة، ودريللنا منا  نبق معننا   هنذا ارنناقض؛ ركن  ال بند   

 تن يللا م  ضالابط، وهذه ارضالابط ت تلع   أمدي : 

 األول: يف الكابر. 

 ر. يكفِّ ال:ا : يف الذ  ال

فل  أتى إرى  يكالن كفده قد ابت باردري  ارالاضح؛فيشفط أن  * بأما الكابر؛

من  رنم يكفنده فلنال »، وقنال: -كلدتكن  اركبيندة-ش ص رم يثبت كفنده أَّنال 

 ؛ فلذه رديقة ار الارج.«كافد

فيشفط أن يكالن قد قامت مليص ارح ة، بأن يتضنح رنص  ر؛* وأما الذ  ال يكفِّ 

 م ذرك ملى ارالهللص ارذه تقالم بص ارح ة.كفد اركافد، ويفل
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 الناقض الرابع

 تفضيل حكم غري الشرع على حكم الشرع

 ملسو هيلع هللا ىلصم ا ، أو تفضي  يكنم غيند ارنبني تفضي  يكم غيد ا  ملى يكوذرك ب

 .ملسو هيلع هللا ىلصملى يكم ارنبي 

  ۵: أ ننص فيننص إابننات ارنننقص   والنندليل علننى أن هننذا األمننر ننناقا لإلسنن م

 .  ملسو هيلع هللا ىلصورنبيص 

ه م  ك   قنص، ويكلنص ال بند أن ف ؛۵بأما اهلل  لال متصف بك  كلال، ومن ل

ن  يكنم غينده  يكالن كامال، وهذا يعني أن يكلص أيس  م  ك  يكنم؛ فلن  فضل

 ملى يكلص؛ فقد  س  ارنقص إريص، و سبة ارنقص إرى ا  كفد بالاح. 

 ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿، ۵يكنم ا   -  ارحقيقنة-لنص فحك ؛ملسو هيلع هللا ىلصوأما النبني 

أيسن  من   ملسو هيلع هللا ىلصيعنني أيضنا أن يكلنص ، وهذا [4-3النجم: ] ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

 ملسو هيلع هللا ىلص، وا تقاَّنص ملسو هيلع هللا ىلصيكم غيده ملى يكلنص؛ فقند ا تقصنص  يكم غيده؛ فل  فض 

 كفد بالاح. 

: ]   ﴾ىب   مب   خب   حب   جب   يئ   ىئ   مئ ﴿يقالل:  ۵وا   ئدة لما ، [ 50ا

 ى  ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ ﴿ويقالل: 

ء: ]   ﴾وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى  لنسا فبيل  أن يكلص ، [ 65ا

ال يكم أيس  م  يكلص  اتبامللا وارعل  هبلا، وأ ص واهللٌ   ملسو هيلع هللا ىلص ويكم ارنبي 

 .  ملسو هيلع هللا ىلصويكم  بيص 
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 ملى مسأرتي  مللتي :  -ناقضتحت اركالم ملى هذا ار-و نبِّص 

 * المسألة األولى: الحكم بغير ما أنزل اهلل: 

 مدفنننا أن اركفنند ارننذه ينننقض اإل ننالم هننال تفضنني  يكننم غينند ا  ملننى 

 يكم ا ، ال م دد ارحكم بغيد ما أ  ل ا . 

أن ارحكم بغيد منا أ ن ل ا  كبيندة  وهذا هو مذه  أهل السنة يف هذم المسألة:

 -إذن-، رنيس مثن  دمناء غيند ا ، أو ارنذبح رغيند ا ؛ فارتفصني  فينص م  اركبناالد

؛ كفد، وإال؛ رم يكفد.  الًّ  كارتفصي     االد اركباالد: م  فعلص ُمْست ح 

فقال أه  ارعلم: م  ا تح  ارحكم بغيد ما أ  ل ا ، أو فضل  يكنم غيند ا  

ى بينللا، أو ا تل أ بحكم ا ، أو ا تكرب م  قبالرنص؛ فكن   ملى يكم ا ، أو  الل

 هذه ارصالر كفد أكرب  اقض رإل الم. 

وأما م  يكم بغيد ما أ  ل ا  رللالى، أو اردشنالة، أو  حنال ذرنك؛ فلنذا كلنا 

كفند دون كفند، وولنم »وتبعص األاللة م  ارسلف وار لنف:  ،ڤقال اب  مباس 

 .  «دون ولم، وفسق دون فسق

 األنبياء: * المسألة ال:انية: تفضيل األولياء على 

قند خلنع  -  ارحقيقنة-وهذا يصدر م  بعنض من  ينتسن  رإل نالم، وهنال  

 ربقة اإل الم م  منقص. 

قد اَّطفى األ بياء من   ۵وهذا األمد كفد بالاح، ال يفدد فيص مسلم؛ ألن ا  

ارناس، وهذا يقتضي أهنم أفض  م  غيدهم، ورال كان غيدهم أفض  مننلم؛ ركنان 

، وربطلت ارد االت ارتي ُبعثنالا -تعارى ا  م  ذرك- فلا اختيار ا  رلم مبثا و

 هبا.
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مليللنا -وهني: مسنأرة ار ضند منع مال نى  وللقائلين بذلك شنبدة مشندورة،

 .-ارسالم

، وقد ذهن  مال نى رينتعلم من  ار ضند، 
 
، ومال ى  بي

 
يقالرالن: ار ضد وري

ضن  وارلع ار ضد ملى أمالر رم يطلع مليلنا مال نى؛ فلنذا يقتضني أن ارنالري أف

 م  ارنبي. 

 والجوا  عن ذلك من و وم: 

ۈئ ۈئ ېئ ﴿مننص:  ۵؛ رظناهد قنالل ا  -ملى ارنداهللح-أن ار ضد  بي  -1

 ، فلذا يقتضي أن ما فعلص كان باليي م  ا . [82الكدف: ] ﴾ېئېئ

أن مال ى رنم يكن  مبعالانا إرنى ار ضند، ورنم تكن  رامتنص واهللبنة ملينص؛  -2

فص مال ى بنفسص ق ، وقد قنال (1)«؟يَل ائِ رَ ْس ي إِ نِ ى بَ وَس مُ »ال رص ار ضد: ورلذا رلا مدل

ة  »: ملسو هيلع هللا ىلص بينا  نة   ،َوَكاَن الن بِيُّ ُيْبَعُث إَِلى َقْوِمِه َخاص  ؛ فللنذا (2)«َوُبِعْ:ُت إَِلنى الن ناِ  َعام 

يسننالل ألينند أن ي ننارف شننديعة   ننال رل ضنند أن ي ننارف شننديعة مال ننى، وال

 .  ملسو هيلع هللا ىلصمحلد 

رم ي نارف شنديعة مال نى؛ ألن مال نى منندما  -  ارحقيقة-أن ار ضد  -3

 ارلع ملى األ باب ارتي ألهللللا فع  ار ضد ما فع ؛ رم ينكد مليص. 

نأن ارعللاء متفقالن ملى أن مال ى أفضن  من  ار ضند، وكالُ ن -4 م من  ص تعلل

 ار ضد: أمد خاص، ال يعارن ارتفضي  ارعام.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هلل ء م  ارحديث ارطالي    قصة مال ى وار ضند، وهنال متفنق ملينص، من  ينديث ابن   (1)

 ڤ.مباس 

 ڤ.متفق مليص، م  يديث هللابد  (2)
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 الناقض اخلامس

 بغض شيء من الشرع

أ ص يتناىف مع مل  ارقلن ، وهنال ارلحبنة،  اقا اإلس م:الدليل على أنه من نو

 ؛ ذه  اإليلان كلص.-باركلية-وأملال ارقلالب إذا ذهبت 

، ودي  اإل الم وأيكامنص؛ وكينف ينؤم  ملسو هيلع هللا ىلص، وارنبي ۵فال بد م  محبة ا  

 ارعبد با  وهال يبغضص ويبغض يكلص؟! ويكم ا  يق؛ فل  ارحق ُيبغ ض؟!

ې ې ﴿: ۵ ننتدل بقننالل ا  ا $رلؤرننف أن ا ويف بعننا نسننم المننتن:

 .  [9محمد: ] ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ

أن ا  أيبط أملارلم رلا كدهالا ما أ  ل ا ، ويبالط األملال  وو ه الداللة:

يقتضنني اركفنند، وهننذا   ارحبننالط ارعننام، ارننذه يكننالن   هللليننع األملننال، وأمننا 

 ص، ارذه يكالن   بعض األملال؛ فلذا ال يقتضي اركفد. ارحبالط ار ا

 :اتتنبيد* 

داهنة ارنالاردة   قنالل ا  بي  اركداهة ارالاردة   اآلية ارسنابقة، وارك فدٌل  -1

ٱ ٻ ﴿، وقالرنننص: [5األنفنننال: ] ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴿: ۵

إِْسنننَباُا اْلُوُءنننوِء َعَلنننى »: ملسو هيلع هللا ىلصل ارنبننني ، وقنننال[216البقنننرة: ] ﴾ٻ ٻ ٻ پپ

ِت اْلَجن ُة بِاْلَمَكاِرمِ »وقالرص: ، (1)«اْلَمَكاِرمِ   .(2)«ُحف 

 .- فسص-هي بغض ارتكليف  بالكراهة التي تنقا اإلس م:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ڤ.رواه مسلم، م  أبي هديدة  (1)

 ڤ.متفق مليص، م  أبي هديدة  (2)
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هني  :-والتي ال تتناىف مع اإلسن م-والكراهة التي وردت يف النصوص السابقة 

 .ا تشعار ما   ارتكليف م  ارلشقة

اركفد يحص  ببغض أه شيء م  اردي ، ورنال كنان من  ارلسنتحبات، أو  -2

 غيدها.

اركفند يحصن  بل ندد ارنبغض، يتنى ورنال ملن  ارشن ص بلنا أبغضننص،  -3

 ؛ أل ص م  أملال ارقلالب.  ض  اقض مستق اربغف



 مذكرة على نواقض اإلسالم

21 

21 

 

 الناقض السادس

 االستهزاء باهلل، أو الرسول، أو الدين

ژ ڑ ڑ ﴿: ۵قننالل ا   النندليل علننى أن هننذا مننن نننواقا اإلسنن م:

؛ [66-65التوبنننننة: ] ﴾ڳگ گ گ گ ڳ ڳ ک ک ک ک

ينا ر نالل ا ، إ لنا »، وقنارالا: ڤوارصنحابة  ملسو هيلع هللا ىلص فد ا تل ءوا بارنبي   رت   

فلنم  ننا  لن ح؛يقيقنة اال نتل اء، وإ لنا ك، أه: رنم  قصند «كنا   نالن و لعن 

 .  ، ويكم مليلم باركفد۵يعذرهم ا  

 وننناهدا وبارننننا، اال نننتل اء كفننند، وأ نننص كفننند مسنننتق ،    أن فاآلينننة  نننص  

فلن  يصن  مننص اال نتل اء؛  أل فيص م  امتقاد؛وال يشفط فيص ا تحالل، وال ُيس

 .  «ه  أ ت مستح  أم ال؟»، وال: «ما امتقادك؟»، وال يقال رص: -مباشدة-كفد 

وهننال منافاتننص رعلنن  ارقلنن ، ارننذه هننال  ليننل آخننر علننى أن االسننتدزاء كفننر:ود

 ارتعظيم، وقد  بق اركالم ملى مالقة مل  ارقل  باإليلان.    
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 الناقض السابع

 السحر

 ارشيء ار في.  السحر لغة:

 أو ارضدر.  ،تعاويذ وُرق ًى يحص  هبا ارت يي  وشرعا:

 وهو على قسمين: 

 * األول: سحر التخييل:

هال ارذه ي ع  األشياء   ارظناهد ملنى خنالف منا هني ملينص؛ كنأن ينقلن  و

يل  اإل سان إرى ييالان، أو ارعكس؛ فاال قالب رم يحص  يق يقة، وإ لا هكذا ُي  

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿ومنص: ارسحد ارنذه وقنع من   نحدة مال نى  رلناود؛

 .[66طه: ] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 * ال:ا : سحر التأ ير:

، أو  نسِّ وهال ارذه يحص  بنص ارضندر ارحقيقني رللسنحالر، بنارلدن، أو ارل 

 ارلالت، أو  حال ذرك.

قنند درننت ، وهننذا امتقنناد أهنن  ارسنننة، و-شنندما، وواقعننا-وارقسننلان اابتننان 

 ارنصالص ملى وهللالد ارقسلي :

 .﴾ٿ ٿ ٹ ٹ﴿ لسابقة على وقوع سحر التخييل:ية ااآلبدلت 

ڤ ڤ ﴿ على وقوع سحر التأ ير: $لت اآلية التي استدل بدا المؤلف ود

 .[102البقرة: ] ﴾...ڄ ڃ ڃڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

 ُيننتعلم إال مننا رننص يقيقننة وتننأايد، وقنند  أن ارسننحد ُيننتعلم، وال :وو ننه الداللننة

 : ارتفديق بي  ار وهللي .ايأادا يقيق ۵ذكد ا  
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ارذه ذكده ارلؤرف؛ أه: َّدف اردهللن  من   «فرْ الص  »هذا هال ارلقصالد بنو

 زوهللتص.

 وهال: إقبارص مليلا. ،«فطْ العَ »ضده: و

فنننإن هننناروت ، ﴾ڄڄ ڄ﴿: ۵قالرنننص  والننندليل علنننى أن السنننحر كفنننر:* 

فندل ملنى أن ارسنحد كفند؛ وماروت كا ا ينليان من  ارندخالل فينص هبنذه ارعبنارة، 

 مالر كفدية؛ كعبادة ار  ، وإها ة ارلصحف. وغار  ارسحد يشتل  ملى أ

نن  اإلمننام -بننإرالل-وهللللننالر أهنن  ارعلننم ملننى أن ارسننحد كفنند  ، وقنند فصل

وإذا كنان    ارسنحد ملنى أمنالر كفدينة؛ فلنال كفند؛، فقال: إذا اشنتل$فعي ارشا

 بل دد ا تعلال األدوية ارضارة، م  غيد أمالر كفدية؛ فلذا ريس بكفد. 

 بي  ارقالري ؛ فنإن ار لينع متفنق ملنى أن ارسنحد  -  ارحقيقة-وال تعارن 

 كفد  اقض رإل الم.  -بصالرتص ارغاربة اركفدية-
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 الناقض الثامن

 مظاهرة املشركني على املسلمني

، وهنال: منا يحتلني بنص «ارظلند»منأخالذة من   ، وارتأييد؛ارنصدة المظاهرة هي:

 اإل سان، أو يستند إريص. 

 ٺ ٺ ٺ﴿: ۵قنالل ا   اإلسن م: والدليل على أن هذا األمر من ننواقا

 .[51المائدة: ] ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ

 : ومن يتولدم منكم يف الدين؛ بإنه كابر م:لدم.-عند العلماء-وتفسيرها 

 ، وهال مذه  أه  ارسنة   هذه ارلسأرة: $فلذا يالضح مداد ارلؤرف 

محبنة -إن كاننت يف الندين  -ومندا: المظناهرة والمعاوننة-ة المشركين بمواال

وإن كاننت يف  ؛ بدنذا كفنر نناقا لإلسن م؛-اإلس ملكفرهم، أو نصرا للكفر على 

 ؛ بليست بكفر. -من مال، أو ملك، أو نحو ذلك-الدنيا 

صي ،   يديث يار  ب  أبني بلتعنة ملى هذا ارتف -أيضا-وقد درت ارسنة 

رغن وهم منام ارفنتح،  ملسو هيلع هللا ىلصرى ارلشدكي  ي نربهم ب ندوج ارنبني   إ، رلا كتڤ

أردت أن أت نذ منندهم يندا »، فقنال: «منا يللنك ملنى ذرنك؟»: ملسو هيلع هللا ىلصفسأرص ارنبي 

بارنفال؛ قنال  ڤ، ورلا رماه ملد ملسو هيلع هللا ىلص، فقب  منص ارنبي «أيلي هبا قدابتي مندهم

 أمننا مللننت أن ا  قنند ارلننع ملننى أهنن  بنندر فقننال: امللننالا مننا شننئتم؛ فقنند»: ملسو هيلع هللا ىلص

 .     (1)«غفدت ركم؟

ينندخ    ارلظنناهدة وارلعاو ننة، وقنند  ننلاه ا   ڤفارننذه َّنننعص يارنن  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 معنى ارحد (1)
ٍّ
 ڤ.يث ارلتفق مليص، م  ملي
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،   أواال   الرة ارللتحننة، ارتني   رنت   تلنك ارالاقعنة؛ ومنع «مالدة»و «مالاالة»

م   ب  فعلص، وهذا يدل ملى مندم كفنده؛ ألن  ملسو هيلع هللا ىلصذرك فقد ا تفص  منص ارنبي 

، ورلا مندف -أرة اال تل اء بق   مس كلا-م  وقع   كفد ال ُيسأل م  ارسب  

لل ملنى أن ارلنالاالة إذا كا نت   غيند ق   ؛منذره ملسو هيلع هللا ىلصارنبي  بلنص مننص، ورنم يكفنده، ود 

 فليست بكفد.  ؛اردي 
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 الناقض التاسع

 جتويز خمالفة الشريعة

، وال ارتقيند بسننتص وبيا نص، وأ نص ملسو هيلع هللا ىلصامتقاد أ ص ال ي   اتبناع ارنبني  المقصود:

 وم ارفتص.  ،ي الز ار دوج م  ذرك

ن هنذه فنإ ؛«شندادة أن محمندا رسنول اهلل»وهذا ناقا مباشر للشندادة ال:انينة: 

 ، واالرت ام بسنتص، وارتقيد بشديعتص. ملسو هيلع هللا ىلصارشلادة تقتضي اإليلان بص 

ورال كان ذرك ال ي ن  ملنى ارنناس؛ رلنا كنان   إر نال ارد ن  فاالندة؛ ألن 

 اة ربيان هذا ارلداد رلناس. ، وارد   مبعال۵ك مداد ا  ارعقالل ال تستق  بإدرا

؛ فلذا يستل م إابات ارنبالة رص؛ ألن هنذه -مثال-وم  اتبع  نة أو رديقة فالن 

 خاَّة األ بياء.

وهننذا مالهللننالد مننند ارصننالفية ارغننالة، ارننذي  ال يتقينندون بأيكننام ارشننديعة 

، «ارحقناالق»وارسنة، وي ملالن أهنا خاَّة بارعالام، وأن هناك أمالرا أخدى تسلى 

 غيد األ بياء. تؤخذ م 

كلنا ذكنده -ورلذا يفضلالن األورياء ملى األ بياء، ويحت نالن بقصنة ار ضند 

 ، وقد  بق ارتعدن رلا.-رلصنف هناا

ننمف مننا ُيستحضنند هنننا: أن مال ننى وأ   كا ننت ر ننارتص خاَّننة  -مليننص ارسننالم-ه 

، فننإن ر ننارتص مامننة ملسو هيلع هللا ىلص  مبعالاننا إرننى ار ضنند؛ ب ننالف محلنند بقالمننص، ورننم يكنن

 هللليعا اتبامص، وارتقيد بشديعتص.   مليلمر ليع ار لق، وي 
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 الناقض العاشر

 اإلعراض عن الدين

 ال يتعللننص، »ذرننك فقننال: ارلؤرننف تنندك دينن  اإل ننالم، وقنند بننيل   المقصننود:

 .«وال يعل  بص

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿: ۵قنالل ا   والدليل على أنه نناقا لإلسن م:

 .[22السجدة: ] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹٺ ٿ ٿ

 أن يعدن اإل سان م  ارحق، بعدما تأتيص اررباهي  وارح ج.  :عنى ذلكوم

: أن يعندن بسنلعص $  ارقنيم وَّفة هذا اإلمندان كلنا يقنالل اإلمنام ابن

وقلبص م  ارد الل، فنال يصندقص، وال يكذبنص، وال يالارينص، وال يعادينص، وال يلتفنت 

 .  -أَّال-إريص 

أن يكتفنني بل نندد ارشننلادتي  بارلسننان، اننم  وصننفة وقننوع ذلننك مننن المسننلم:

 يعدن م  دينص، فال يباري بارتالييد وارشدك، وال ارحالل وارحدام. 

وقد قال غيد وايد من  ارعللناء   تفسنيد هنذا ارنناقض: هنال اإلمندان ملنا 

ملننى - نالم   دين  اإل دخ  ارلندء  يندخ  بنص ارلندء   دين  اإل نالم، وارنذه ُين

ريس م دد ارنطنق بارشنلادة؛ فنإن رلنا شندورا، ومنلنا:  -ارالهللص ارصحيح مند ا 

 .  - فيا وإاباتا-ارعلم بلعناها 

فلنن  اكتفننى بل نندد ارنطننق، اننم ه نند دينننص، وأمنندن منن  تعللننص وارعلنن  

ُد ا ، أم يشدك بنص، أم يحن  ارحنالل، أم يحندم ارحندام،  يِّ : أ ُيال  بأيكامص، فلم ُيب ال 

 لتنن م بارشننديعة، أم ال يلتنن م؛ فقنند كفنند بننذرك، وكفننده كفنند اإلمنندان ارننذه أم ي

  تكلم منص.  
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وهذا يقع   بعض م  يسلم   بالد اركفد، فيكتفي بل دد ارشنلادتي ، وهنال 

، وال يلتن م بأيكنام -منثال-ال ي ال ملى ملتص ارسابقة: يستح  ار لند وار ن يند 

 .-أَّال-اإل الم 

 * وهنا تنبيه مدم: 

إرننى ا تفناء ملنن  من  أملننال ارقلننالب،  -  ارحقيقننة-ذا ارننناقض يعنالد أن هن

وشندط منن  شندوط كللننة ارتاليينند، وهنال: االرتنن ام واال قيناد، بلعنننى: أن يعتقنند 

 ارلسلم وهللالب ا قياده ألمد ا ، واالرت ام بأيكام اإل الم. 

مللننا -فلن  يقنق ذرنك، وامتقند أ نص ملنن م باتبناع أمند ا ، وارتلسنك بديننص 

ع؛ فقد يقنق أَّن  اإل نالم ، وأ ص كللا أتاه يكم م  ا ؛ ا قاد رص وخض-وملال

وإذا تدك بعد ذرك ارعلم وارعل  تكا ال أو تفديطا؛ فليس ملنا  نتكلم  واإليلان؛

 كافد.فيص، وهال ماص، غيد 
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 اخلامتة

 التفريق يف مسائل الكفر بين النوع والعين. اعلم أنه ال بد من 

 .  - فسص-، أو ارعل  - فسص-، أو ارقالل - فسص-د يداد بص االمتقا بالنوع:

 .  - فسص-يداد هبا ارش ص  والعين:

فقنند يكننالن االمتقنناد أو ارقننالل أو ارعلنن  كفنندا، وال يتننن ل يكننم ذرننك ملننى 

لني  كنل منن وقنع »ارش ص ارلعي  ارذه يقع فيص، وهذا هال معنى قالل ارعللاء: 

 . «يف الكفر يصير كابرا

؛ فإ نص رتك  فيلا ارلسلم  اقضا م   الاقض اإل الم، إذا افلناك أيالال معينة

يكالن معذورا، وال ُيحكم بكفده مينا، وخدوهللص م  ارللة؛ كلنا أن هنناك أينالاال 

 أخدى ال ُيعذر فيلا ارلسلم، وُيحكم بكفده. 

 األيالال ارتي ال مذر فيلا:بعض  $وقد ذكد ارلؤرف 

وقد  نبق د وارعلد؛ فال فدل بينص وبي  ار  ،ع وارلح وهال ارل االدزل:  -1

ن ا  رننم يعننذر منن  معنننا   مسننأرة اال ننتل اء  ننص   منندم اإلمننذار بننارل ل، وأ

 مازيا.  ملسو هيلع هللا ىلصا تل أ بنبيص 

دٍّ ما، أو ضدر ما؛ فال فدل بينص وبي  ارطلأ ينة واألم . ف:الخو -2  م  ش 

 اإلكرام.إال أن ار الف قد يص  إرى يارة يثبت معلا ارعذر، وهي: 

إذا رنم يفعن  -ر ام بلا ال يديده اإل سان، مع ارتلديد بارضدر اإل واإلكرام هو:

 .-ما ُيل م بص
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وهنا يتضح ارفدل بي  ار نالف واإلكنداه، فناإلكداه َّنالرة خاَّنة من  َّنالر 

 ؛ ركنن  هننذا ارظننارم رننم يل مننك بشننيء، -مننثال-ار ننالف، فقنند ت نناف منن  وننارم 

يتحقنق  ورم يلددك بشيء؛ فال ي الز ارتكاب اركفد رل ندد هنذا ار نالف، يتنى

 .-بارلعنى ارلذكالر-اإلكداه 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿: ۵ قنننالل ا  واألصنننل يف  بنننوت العنننذر بننناإلكرام:

 .[106النحل: ] ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

* وخالَّة اركنالم   اإلكنداه ارنذه يسنالل بنص ارتكناب اركفند: أ ننا  نظند   

  اإللزام، والتدديد.: هللا بي 

 فإذا رم يالهللد إر ام؛ فال إكداه. 

، وقد يل مك أيد بفعن  شنيء؛ ركننص -أيضا-وإذا رم يالهللد اديد؛ فال إكداه 

 ال يلددك إذا تدكتص.

ارشديد، أو قطنع مضنال، أو  أن يكالن بارقت ، أو ارتعذي  والشرط يف التدديد:

ذرننك: منن  ضنندب، أو  فننال ي ننالز ارتكنناب اركفنند رلتلدينند بلننا دون  حننال ذرننك؛

 يبس، أو  حال ذرك. 

 * تنبيه مدم: 

ريس اإلكداه ويده هال ارذه يثبت بص ارعذر   مساال  اركفد؛ ب  هنناك أمنذار 

أخدى اابتنة   ارنصنالص ارشندمية، وإهلللناع ارعللناء؛ وهني: ار لن ، وار طنأ، 

  ؛ وفيلا تفاَّي  ريس مقاملا هنا.وارتأوي
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