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  مقدمة املؤلف
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

، »ال إله إال اهللا«احلمد هللا الذي مأل قلوب املوحدين من أنوار 
ال إلـه إال  «وأوضح الفرقان للمخلصني ملا أشرقت يف قلوهبم أنوار 

، خلـق  »إال اهللا إله ال«، خلق اجلنني من ماء مهني ليعبده بـ »اهللا
ل والتعليم والتفهيم ليعرفه بـ اإلنسان يف أحسن تقومي ومجله بالعق

  . »ال إله إال اهللا«
، وأشـهد أن  »ال إله إال اهللا«أمحده سبحانه أن جعلنا من أهل 

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وِأشهد أن حممًدا عبده ورسـوله  
  . صلى اهللا وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه

فرض إال بعد إن الصالة عمود اإلسالم ومع ذلك مل ت.. أما بعد
  . األمر بالتوحيد بنحو عشر سنني

فالتوحيد هو األصل واألساس، ذلك ألنه يوجد مـن يـدخل   
ن يقتـل، أو ميـوت قبـل أن    أاجلنة ولو مل يصلي ركعة واحدة ك

يتمكن من فعل الصالة؛ إذا اعتقد التوحيد وعمـل بـه ومـات    
  . متمسكًا به

وصام إذا مل وأما الصالة فإهنا ال تنفع وحدها ولو صلى وزكى 
فإنه ما هلك من هلك؛ إال بترك تعلـم التوحيـد   . يعتقد التوحيد

والعمل به، وما دخل الشيطان على من دخل وال مزق عقول مـن  
مزق، وال وقع ما وقع؛ إال من آفة قوهلم يكفي النطق بالشهادة ولو 

  . مل يعلم هبا
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نـادوا   !ذوي البصائر والفالح ويا !ذوي العقول الصحاح فيا
 ، ويا»ال إله إال اهللا«الغدو والرواح بالفالح، فال فالح إال ألهل يف 

جددوا إميانكم يف املساء والصباح، بتأمـل   !ذوي اإلميان والصالح
  . »ال إله إال اهللا«معىن 

ض، ائفما خلقت السموات واألرض، وال سنت السنن والفـر 
 سلت ، وال»ال إله إال اهللا«وال جناء من جنا يوم العرض إال من أجل 

ال إله «سيوف اجلهاد وال شرعت التكاليف على العباد إال حلقوق 
، وال أبيحت الدماء واألموال، وأحبطت أعمال كثريين من »إال اهللا

، وما أهلكت األمم »ال إله إال اهللا«العمال إال باخلروج عن حكم 
على األفراد والتعميم، وملئت بالعصاة نار اجلحيم إال بعدم العمـل  

  . »إله إال اهللاال «بـ 
غويت أحالم اجلاحدين وأضلت أفئدة املعاندين كيف جعلـوا  

، علم العتاة الفجرة »ال إله إال اهللا«إالهني اثنني وقد أشرقت مشس 
، أنه يلزم قائلها، »ال إله إال اهللا«واملتمردون الكفرة اآلبون عن قول 

  . اصدقًا وإمياًنا، توحيد اهللا وإخالص العبادة له سًرا إعالًن
: »ال إلـه إال اهللا «ملا قال هلـم قولـوا    فلذا قالوا للرسول 

  . ﴾أََجَعلَ الَْآِلَهةَ إِلًَها َواِحًدا﴿
جعلنا اهللا وإياكم ممن أخلصها وصـفاها، وقـام بشـرائطها    
واستوفاها، وأدى حقوقها، ووفاها وجانب نواقضـها وتوقاهـا،   

  . وفاضت عليها نفسه إذا توفاها
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دتني ومعرفة معنامها والعمل مبقتضـامها، إن  إن لإلقرار بالشها
لذلك آثاًرا واضحة يف حياة املسلم واملسلمة، من ذلك أن ينشئ يف 
قلب املؤمن املوحد من التوكل على اهللا والعزة ما ال يقـوم دونـه   
شيء، ألنه يعلم أنه ال نافع وال ضار إال اهللا وهو احملي واملميت، له 

القلب االعتماد علـى غـري اهللا،    اخللق واألمر، ومن مث يذهب من
  . ويذهب اخلوف من القلب إال من اهللا جل وعال

، ومن ذلك ينشأ من املؤمن مع عزة النفس تواضع من غري ذلٍّ
وترفع من غري كرب؛ ألنه يعلم ويستقني أن اهللا تعاىل الذي وهبه كل 

  . لى سلبه إياه إذا شاءعما عنده؛ قادر 
اهللا ومل يعمل هبا؛ فإنه يتكرب ويبطر أما من جهل معىن ال إله إال 

إذا حصلت له نعمة عاجلة، ومن ذلك أن العامل بال إله إال اهللا، ال 
ييأس من روح اهللا، وال يقنط من رمحته، وال يأمن مكر اهللا؛ ألنـه  
يؤمن أن اهللا تعاىل عليم حكيم، له خزائن السموات واألرض، ومن 

سراء شكر فكان خًريا له، مث فهو على طمأنينة وسكينة، إن أصابته 
  .وإن أصابته ضراء صرب فكان خًريا له، وليس ذلك إال للمؤمن

ومن ذلك أن اإلميان والعمل بكلمة التوحيد يسبب للمسـلم  
  . العزم والثبات والصرب والتوكل

ومن ذلك أن اإلميان والعمل بال إله إال اهللا يرفع قدر املـؤمن،  
ومة، والقناعة واالستغناء باهللا، وينشئ فيه الترفع عن األخالق املذم

ويطهر قلبه من أوساخ الطمع والشره واحلسد والكذب، واالفتراء 
والدناءة وغريها من الصفات القبيحة من البغي والعدوان والتحريش 
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بني املسلمني واإلفساد بينهم والغيبة والنميمة، وإن من متام العمـل  
دود اهللا، ال يرتكب ما حرم بال إله إال اهللا جيعل املؤمن وقافًا عند ح
ملسارعة يف اخلريات واملسـابقة  اهللا ال جهًرا وال سًرا، وحيمله على ا

األعمال الصاحلات، وحيب للمسلمني ما حيبه لنفسه ويكره مـا   إىل
  . يكرهه لنفسه

القول املنري يف معىن «لذا فإين مجعت ما تيسر يف ذلك، ومسيته 
والنفـاق والسـحر والسـحرة     ال إله إال اهللا والتحذير من الشرك

  . »واملشعوذين
أسأل اهللا تعاىل أن جيعله خالًصا لوجهه الكرمي، وأن جيعلين فيه 
متبًعا هدي سيد املرسلني، وأن ينفعين فيه وكل من قرأه أو مسعه إنه 

  . ويل ذلك القادر عليه
  . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه

  
  ه ــكتب
  اهيم بن عثمان عبد اهللا بن إبر

  القرعاوي
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  )فضل ال إله إال اهللا وشروطها أثر العمل هبا(

احلمد هللا الذي مل يتخذ ولًدا، ومل يكن له شريك يف امللـك،  
ومل يكن له ويل من الذل، وما كان معه من إله، الذي ال إلـه إال  

  . واع العبادةهو، وال خالق غريه، وال رب سواه، املستحق جلميع أن
ولذا قضى أن ال نعبد إال إياه، ذلك بأن اهللا هو احلق، وأن ما 

  . يدعون من دونه هو الباطل، وأن اهللا هو العلي الكبري
أمحده تعاىل على جزيل إنعامه وإفضاله، وأشهد أن ال إلـه إال  
اهللا وحده ال شريك له امللك احلق العلى الكبري، وأشهد أن حممـًدا  

الناس كافة بامللة احلنيفيـة   البشري النذير، املرسل إىلعبده ورسوله 
واهلدى املنري، بعثه اهللا عز وجل رمحة للعاملني والشرك مضـطرمة  

  . ناره، طائر شراره مرتفع غباره ال مغري له وال نكري
فقام بتبليغ الرسالة حق القيام، وجاهد يف اهللا حق جهاده إعالًء 

ء احلق وزهق الباطل، وأدبر ليـل  لكلمة اهللا امللك العالم، حىت جا
الكفر والضالل، وانفجر فجر اإلميان واإلسالم، ونشـرت أعـالم   
التوحيد، وعال بنيانه وأشرقت أنواره، ونكسـت رايـة الشـرك    
وانكسرت شوكته، ومخدت ناره ورمي بناؤه بالدمدمة والتكسـري  

وعلى آله وصـحبه أوعيـة العلـم     صلى اهللا عليه وسلموالتدمري، 
  . يوم الدين الدين القومي، وتابعيهم بإحسان إىل وأنصار

إىل  إن أول شيء بدأت به الرسل قومهم يف الـدعوة  :أما بعد
اهللا، هو التوحيد كما قال اهللا عز وجل عن نوح وهـود وصـاحل   
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أَِن اْعُبُدوا ﴿ولوط وشعيب وغريهم، أن أول شيء بدأوا به قومهم 
  . فهذه دعوة الرسل ﴾اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه

لذا فإن الواجب على املسلم أن يهتم مبعرفة التوحيد ومعرفة ما 
يضاده، فإنه جيب عليه معرفة أصل الدين إمجاالً قبل الواجب مـن  
الفروع، ألنه ال تصح الصالة وال الزكاة وال الصوم وال احلـج وال  

عرفة الصدقة قبل األصل، فال بد من معرفة أصل الدين إمجاالً، مث م
إنك «اليمن قال له إىل  فروعه تفصيالً، كما يف حديث معاذ ملا بعثه

تأيت قوًما من أهل الكتاب؛ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن 
ال إله إال اهللا؛ فإن هم أطاعوك لذلك فأعملهم أن اهللا افتـرض  

  . احلديث »عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة
التوحيد ومل يعملوا به فال يدعوهم  وهذا يفيد أهنم إذا مل يعلموا

للصالة، فإن الصالة ال تنفع، وال غريها بدون التوحيـد، فإنـه ال   
يستقيم بناء على غري أساس، وال فرع على غري أصـل، واألصـل   

إن شهادة أن ال إله إال اهللا هي الكلمة الـيت  . واألساس هو التوحيد
قت الدنيا واآلخرة أرسل اهللا هبا رسله وأنزل هبا كتبه، وألجلها خل

واجلنة والنار، ويف شأهنا تكون الشقاوة والسعادة وهبا تؤخذ الكتب 
باليمني أو الشمال، وهبا يثقل امليزان أو خيف، وهبا النجاة من النار 

ـ  ا هبعد الورود، وهبا أخذ اهللا امليثاق، وعليها اجلزاء واحملاسبة، وعن
  . السؤال يوم التالق

أنعم اهللا عز وجل هبا على عبـاده   هذه الكلمة هي أعظم نعمة
أن هداهم إليها، وهلذا ذكرها يف سورة النحل اليت هي سورة النعم 
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ُيَنزِّلُ الَْملَاِئكَةَ بِالرُّوحِ ِمْن ﴿: فقدمها أوالً قبل كل نعمة فقال تعاىل
 ﴾أََنـا فَـاتَّقُونِ   أَْمرِِه َعلَى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه أَنْ أَْنِذُروا أَنَُّه لَا إِلََه إِلَّا

وهي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة، وهـي أصـل الـدين    
وأساسه، ورأس أمره وساق شجرته وعمود فسطاطه، وبقية أركان 

  . الدين وفرائضه متفرعة عنها متشعبة منها مكمالت هلا
وهذه الكلمة مقيدة بالتزام معناها والعمل مبقتضـاها، فهـي   

فََمْن َيكْفُْر بِالطَّاغُوِت َوُيْؤِمْن ﴿:  عز وجلالعروة الوثقى اليت قال اهللا
قاله سعيد بـن   ﴾بِاللَِّه فَقَِد اْسَتْمَسَك بِالُْعْرَوِة الُْوثْقَى لَا اْنِفَصاَم لََها

لَا ﴿: جبري والضحاك، وهي العهد الذي ذكر اهللا عز وجل إذ يقول
قال ذلك عبـد   ﴾رَّْحَمنِ َعْهًداَيْمِلكُونَ الشَّفَاَعةَ إِلَّا َمنِ اتََّخذَ ِعْنَد ال

هو شهادة أن ال إلـه إال   :قال –رضي اهللا عنهما  –اهللا بن عباس 
اهللا، والرباءة من احلول والقوة إال باهللا، وأن ال يرجوا إال اهللا عـز  

   .وجل
* فَأَمَّا َمْن أَْعطَى َواتَّقَـى  ﴿: احلسىن اليت قال اهللا عز وجلوهي 

   .﴾فََسُنَيسُِّرُه ِللُْيْسَرى *َوَصدََّق بِالُْحْسَنى 
إِلَّـا  ﴿: كلمة احلق اليت ذكر اهللا عز وجل إذ يقول تعاىلوهي 

   .قال ذلك البغوي ﴾َمْن َشهَِد بِالَْحقِّ َوُهْم َيْعلَُمونَ
َوأَلَْزَمُهْم ﴿: كلمة التقوى اليت ذكر اهللا عز وجل إذ يقولوهي 

   .﴾َوأَْهلََهاكَِلَمةَ التَّقَْوى َوكَاُنوا أََحقَّ بَِها 
: القول الثابت الذي ذكره اهللا عز وجل إذ يقـول تعـاىل  وهي 

   .﴾الَْآِخَرِة ُيثَبُِّت اللَُّه الَِّذيَن َآَمُنوا بِالْقَْولِ الثَّابِِت ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َوِفي﴿
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: الكلمة الطيبة املضروبة مثالً قبل ذلك إذ يقـول تعـاىل  وهي 
كَِلَمةً طَيَِّبةً كََشَجَرٍة طَيَِّبٍة أَْصلَُها ثَابٌِت َوفَْرُعَها ِفي  َضَرَب اللَُّه َمثَلًا﴿

أصلها ثابت يف قلب املؤمن، وفرعها العمل الصـاحل يف   ﴾السَّـَماءِ 
   .اهللا عز وجلإىل  السماء صاعًدا

َمـْن َجـاَء   ﴿: احلسنة اليت ذكر اهللا عز وجل إذ يقـول وهي 
َمْن َجاَء بِالَْحَسَنِة فَلَـُه  ﴿: وقال تعاىل ،﴾ِلَهابِالَْحَسَنِة فَلَُه َعْشُر أَْمثَا

  . ﴾َخْيٌر ِمْنَها َوُهْم ِمْن فََزعٍ َيْوَمِئٍذ َآِمُنونَ
أن حيرص على تعلـم   »ال إله إال اهللا«حقيق مبن عرف فضل 

وأن يهتم بذلك غاية االهتمام ويعتين به غايـة  . معناها والعمل به
اهللا عليه موجود يف كتب العلماء  االعتناء، وإنه مليسر على من يسره

احملققني، كاإلمام اجملدد ملعامل اإلسالم يف القرن الثاين عشر اهلجري 
وذلك يف كتبه  –رمحه اهللا  –شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

األصـول  «، و»كتاب التوحيد الذي هو حق اهللا علـى العبيـد  «
سـالم  ، جزاه اهللا عنـا وعـن اإل  »كشف الشبهات«، و»الثالثة

 »فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد«واملسلمني خري اجلزاء، وكذلك 
للشيخ العالمة احملقق عبد الرمحن بن حسن بن الشيخ حممد بن عبد 

معارج القبـول  «، وكذلك -أمجعني ىل ااهللا تع مرمحه –الوهاب 
للشيخ حافظ بـن أمحـد    »علم األصولإىل  بشرح سلم الوصول

  . -رمحه اهللا –حكمي 
هللا تعاىل أن يرزقنا علًما نافًعا، وعمالً متقبالً، ورزقًا طيًبا أسأل ا

  . إنه مسيع الدعاء
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إن كلمة التوحيد ال إله إال اهللا، هلا شروط سبعة جيب أن يعمل 
هبا املسلم يف الباطن والظاهر، حىت يكون مؤمًنا حقًـا مسـتقيًما،   

  : وهذه الشروط هي
فَاْعلَْم أَنَُّه لَا إِلََه ﴿: وله تعاىللقالعلم مبعناها نفًيا وإثباًتا : األول

َوُهْم ﴿بال إله إال اهللا : أي ﴾إِلَّا َمْن َشهَِد بِالَْحقِّ﴿: ، ولقوله﴾إِلَّا اللَُّه
  . بقلوهبم ما نطقوا به بألسنتهم ﴾َيْعلَُمونَ

وهو كمال العلم هبا، املنايف للشـك والريـب،    اليقني: الثاين
ِمُنونَ الَِّذيَن َآَمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه ثُمَّ لَْم َيْرَتاُبوا إِنََّما الُْمْؤ﴿: لقوله تعاىل

، ﴾َوَجاَهُدوا بِأَْمَواِلهِْم َوأَْنفُِسهِْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه أُولَِئَك ُهُم الصَّـاِدقُونَ 
فاشترط يف صدق إمياهنم باهللا ورسوله كـوهنم مل يرتـابوا، أي مل   

  . نافقنييشكوا، فأما املرتاب فهو من امل
َوَما أُِمُروا إِلَّا ﴿: لقوله تعاىل اإلخالص املنايف للشرك،: الثالث

  . ﴾ِلَيْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن ُحَنفَاَء
: املانع من النفاق، لقوله تعاىل الصدق املنايف للكذب،: الرابع

* نَّا َوُهْم لَـا ُيفَْتُنـونَ   أََحِسَب النَّاُس أَنْ ُيْتَركُوا أَنْ َيقُولُوا َآَم* امل ﴿
َولَقَْد فََتنَّا الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فَلََيْعلََمنَّ اللَُّه الَّـِذيَن َصـَدقُوا َولَـَيْعلََمنَّ    

  . ﴾الْكَاِذبَِني
وملا دلت عليه والسـرور بـذلك    هلذه الكلمة احملبة: اخلامس
ْرَتدَّ ِمْنكُْم َعْن ِدينِِه فََسـْوَف  َيا أَيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َمْن َي﴿: لقوله تعاىل

َيأِْتي اللَُّه بِقَْومٍ ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّوَنُه أَِذلٍَّة َعلَـى الُْمـْؤِمنَِني أَِعـزٍَّة َعلَـى     
  . ﴾الْكَاِفرِيَن ُيَجاِهُدونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َولَا َيَخافُونَ لَْوَمةَ لَاِئمٍ



  
  ١٤ يف معىن ال إله إال اللــه..القول املنري     

مال الواجبة، إخالًصا هللا حبقوقها وهي األع االنقياد: السادس
فَلَا َوَربَِّك لَا ُيْؤِمُنونَ َحتَّى ُيَحكُِّمـوَك  ﴿: وطلًبا ملرضاته لقوله تعاىل

ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهْم ثُمَّ لَا َيجُِدوا ِفي أَْنفُِسهِْم َحَرًجا ِممَّا قََضْيَت َوُيَسلُِّموا 
  . ﴾َتْسِليًما

إِنَُّهْم كَاُنوا إِذَا ِقيلَ ﴿: اىللقوله تع ؛القبول املنايف للرد: السابع
َوَيقُولُونَ أَِئنَّا لََتارِكُوا َآِلَهِتَنا ِلَشـاِعرٍ  * لَُهْم لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َيْسَتكْبُِرونَ 

  . ﴾َمْجُنوٍن
  
  
  

* * * *  
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ال إله إال اهللا على أكمـل الوجـوه   إذا أردت أيها املسلم أن تأيت ب
  . عشر أمًراينبغي لك أن تالحظ فيها اثين

  . معناها :الثاين  . لفظها :األول
  .حقيقتها :الرابع  .حقها :الثالث
  . الزمها :السادس  . حكمها :اخلامس
  . نواقضها :الثامن  .مقتضاها :السابع
  .فائدهتا ومثرهتا :العاشر  . متمماهتا :التاسع

  . إعراهبا :الثاين عشر  . فضلها :احلادي عشر
ا، وأن جـد  »ال«لفظها أن ال ميد ألـف  وينبغي للذاكر هبا يف

 »يـا «؛ إذ كثًريا ما يلحن القائل فريددهـا  »إله«يقطع اهلمزة من 
؛ لكسر ما »إال اهللا«، وخيفف الم »إال«وكذلك يفصح اهلمزة من 

فال يزيد فيها علـى مقـدار املـد     »اهللا«قبلها، وأما لفظة اجلاللة 
لفظ اجلاللة، ويزيدون  الطبيعي، إذ كثري من املؤذنني يفرطون يف مد

يف املد وهذا خطأ، وال ينبغي أن يفعل هذا من يرجو ثواب ذلـك  
  . من ربه تبارك وتعاىل
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  )التحذير من الشرك والتنديد(

إن الشرك يف عبادة اهللا جل وعال أعظم ذنب عصي اهللا به ملـا  
سألت : قال –رضي اهللا عنه  –يف الصحيح عن عبد اهللا بن مسعود 

أن جتعل هللا نًدا وهو «: أي الذنب أعظم عند اهللا قال رسول اهللا 
  . احلديث »...خلقك

إِنَّ اللََّه لَـا  ﴿: وهلذا أخربنا سبحانه أنه ال يغفره فقال عز وجل
، وأخرب أنـه ال  ﴾َيْغِفُر أَنْ ُيْشَرَك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن َيَشـاءُ 

َوَمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فَقَْد َضلَّ َضلَالًا ﴿: فقال عز وجلأضل من فاعله، 
َوَمْن أََضلُّ ِممَّْن َيْدُعو ِمْن ُدوِن اللَِّه َمْن لَا َيْسَتجِيُب ﴿: ، وقال﴾َبِعيًدا

، وأخـرب أن فاعـل   ﴾لَُه إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة َوُهْم َعْن ُدَعاِئهِْم غَاِفلُونَ
نار أبًدا ال نصري له وال محـيم وال شـفيع   الشرك األكرب خملد يف ال
إِنَُّه َمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فَقَْد َحرََّم اللَُّه َعلَْيـِه  ﴿: يطاع، قال اهللا عز وجل

، وأخـرب سـبحانه أن   ﴾الَْجنَّةَ َوَمأَْواُه النَّاُر َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَْنَصارٍ
ارية ليالً وهناًرا مث أشرك فاعل الشرك األكرب لو قام هللا تعاىل قيام الس

مع اهللا تعاىل غريه شركًا أكرب، حلظة من اللحظات وما على ذلـك  
: فقد حبط عمله كله بتلك اللحظة اليت أشرك فيها، قال عز وجل

ذَِلَك ُهَدى اللَِّه َيْهِدي بِِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َولَْو أَْشَركُوا لََحـبِطَ  ﴿
لَِئْن أَْشَركَْت لََيْحـَبطَنَّ  ﴿: ، وقال سبحانه﴾ْعَملُونََعْنُهْم َما كَاُنوا َي

َبـلِ اللَّـَه فَاْعُبـْد َوكُـْن ِمـَن      * َعَملَُك َولََتكُوَننَّ ِمَن الَْخاِسرِيَن 
  . ﴾الشَّاِكرِيَن
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إنه ينبغي للمؤمن أن خياف من الشرك وحيذره ويعرف أسبابه 
: -رضي اهللا عنه  –ا قال حذيفة ذومبادئه وأنواعه لئال يقع فيه، وهل

عن اخلري، وكنت أسأله عـن   كان الناس يسألون رسول اهللا «
  . ]رواه البخاري[ »الشر خمافة أن أقع فيه

وذلك أن من مل يعرف الشرك قد يأتيه وهو ال يعرف أنه مـن  
الشرك فإما أن يقع فيه، وإما أنه ال ينكره كما ينكره الذي عرفـه،  

إمنا تنقض عـرى  «: - عنه رضي اهللا –كما قال عمر بن اخلطاب 
  . »اإلسالم عروة عروة؛ إذا نشأ يف اإلسالم من ال يعرف اجلاهلية

 وهلذا ذكر اإلمام اجملدد ملعامل اإلسالم شيخ اٍإلسالم حممد بـن 
ملعىن ال إله إال اهللا وملـا   املخالَف -رمحه اهللا تعاىل –الوهاب  عبد

  : يف ذلك أنواع واملخالف –رمحه اهللا  –دلت عليه وتقتضيه فقال 
فمن الناس من عبد اهللا وحده ومل ينكر الشرك ومل يعاد أهله، 
ومنهم من عاداهم ومل يكفرهم، ومنهم من مل حيب التوحيـد ومل  
يبغضه، ومنهم من مل يبغض الشرك ومل حيبه، ومنهم من مل يعـرف  

  . الشرك ومل ينكره فلم ينفعه
ك وتربأ منـه  قال الشارح وال يكون موحًدا إال من نفى الشر

وممن فعله وكفرهم، وباجلهل بالشرك ال حيصل شيء مما دلت عليه 
  . خلإ.. ال إله إال اهللا

من عرف أن الشرك األكرب ال يغفره اهللا، وأن فاعله إذا مات على 
لَا ُيقَْضى َعلَـْيهِْم  ﴿: اذلك ومل يتب، فإنه خالد خملد يف النار، أبًدا أبًد

  . ﴾كَفُورٍ َعْنُهْم ِمْن َعذَابَِها كَذَِلَك َنْجزِي كُلَّ فََيُموُتوا َولَا ُيَخفَُّف
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وجب له شده اخلوف من هذا الذنب الذي هذا شأنه عنـد  أ
اهللا، كما خاف من ذلك اخلليل على نفسه وبنيه، فدعا ربه أن جينبه 

َوإِذْ قَالَ إِْبَراِهيُم َربِّ اْجَعلْ َهذَا ﴿: عبادة األصنام، قال اهللا عز وجل
َربِّ إِنَُّهنَّ أَْضلَلَْن كَـِثًريا   *َد َآِمًنا َواْجُنْبنِي َوَبنِيَّ أَنْ َنْعُبَد الْأَْصَناَم الَْبلَ

، فدعا اخلليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصالة السالم ربه ﴾ِمَن النَّاسِ
مًنا ال خياف فيه آأوالً مبا يعينه على طاعة اهللا، وهو كون حمل العابد 

بادة اهللا تعاىل، مث دعا ثانًيا بأن جينب هو وبنوه إذ يتمكن فيه من ع
  . عبادة األصنام

يدل على شدة خوفه  –عليه السالم  –وهذا الدعاء من اخلليل 
على نفسه ومن هو دونه أن يعبد األصنام، فعلينا أن نتأسى بإبراهيم 
نيب اهللا ورسوله يف اخلوف من الشرك وطلب حسن اخلامتة، فقـد  

لسالم النداء وذكر السبب يف طلبه أن جينب هو كرر اخلليل عليه ا
، ﴾َربِّ إِنَُّهنَّ أَْضلَلَْن كَِثًريا ِمَن النَّـاسِ ﴿: وبنوه عبادة األصنام بقوله

إذا قد شاهد أباه وقومه يعبدون األصنام، ومعىن أضللن، أي كـن  
سبًبا إلضالل كثري من الناس، واملعىن أهنم ضلوا بعبادهتا كما يقال 

  . فتتنوا هبا واغتروا بسببهاانيا، أي فتنتهم الد
فاعتنوا رمحكم اهللا باقتناء الكتب اليت تبني ذلـك وتوضـحه،   

كتاب التوحيـد  «، و»األصول الثالثة«، و»كشف الشبهات«كـ
جمموعـة  «، و»فتح اجمليد«، وشرحه »الذي هو حق اهللا على العبيد

اليت تشتمل على ستة وعشرين رسـالة ألئمـة اهلـدى     »التوحيد
بن تيمية احلراين، وحممـد  ايارهم يف التقى شيخي اإلسالم أمحد وخ

ذا حذومها من علماء السلف رمحهـم اهللا  حبن عبد الوهاب، ومن 
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الَِّذيَن َيْسَتِمُعونَ الْقَْولَ * فََبشِّْر ِعَباِد ﴿: تعاىل أمجعني، قال اهللا تعاىل
  . ﴾فََيتَّبُِعونَ أَْحَسَنُه

الظلم، وأبطل الباطل، فهو هضم  إن الشرك أظلم :فيا عباد اهللا
للربوبية وتنقص لأللوهية وسوء ظن برب العـاملني، وهـو أقـبح    
املعاصي ألنه تسوية للمخلوق الناقص باخلالق الكامل سبحانه مـن  
مجيع الوجوه، وألنه مناقض للمقصود باخللق واألمر مناف له مـن  

اعتـه  كل وجه وذلك غاية املعاندة لرب العاملني واالستكبار عن ط
والذل له، واالنقياد ألوامره الذي ال صالح للعامل إال بذلك فمـىت  

ال تقوم الساعة حىت «: خال منه خرب وقامت القيامة كما قال 
  . ]رواه مسلم[ »اهللا اهللا :ال يقال يف األرض

فالشرك تشبيه املخلوق باخلالق تعاىل وتقـدس يف خصـائص   
نع، الذي يوجب تعلـق  اإلهلية من ملك الضر والنفع، والعطاء وامل

  . الدعاء واخلوف والرجاء، والتوكل وأنواع العبادة كلها باهللا وحده
من ال ميلك  فمن علق ذلك ملخلوق فقد شبهه باخلالق، وجعل

لنفسه ضًرا وال نفًعا وال موًتا وال حياًة وال نشوًرا فضالً عن غـريه  
لـه، وإليـه   كله، وبيده اخلري ك شبيًها مبن له اخللق كله، وله امللك
كلها بيديه، ومرجعها إليه فما شاء  يرجع األمر كله، فأزمة األمور

كان، وما مل يشأ مل يكن، ال مانع ملا أعطى وال معطي ملـا منـع،   
الذي إذا فتح للناس رمحة فال ممسك هلا، وما ميسك فال مرسل لـه  

فأقبح التشبيه تشبيه العـاجز الفقـري   . من بعده وهو العزيز احلكيم
  . ت بالقادر الغين بالذاتبالذا
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ومن خصائص اإلله جل وعال الكمال املطلق، من مجيع الوجوه 
الذي ال نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك جيب أن تكون العبادة 
كلها له وحده، والتعظيم واإلجالل واخلشية والـدعاء والرجـاء   
واإلنابة، والتوكل والتوبة واالستعانة، وغاية الذل، كل ذلك جيب 

 وشرًعا وفطرة أن يكون هللا وحده، وميتنع عقالً وشرًعا وفطرة عقالً
أن يكون لغريه، فمن فعل شيئًا من ذلك لغريه، فقد شبه ذلك الغري 
مبن ال شبيه له وال مثل له، وال ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطلـه؛  
فلهذه األمور وغريها أخرب سبحانه أنه ال يغفره مع أنه كتب علـى  

  . نفسه الرمحة
َضَرَب لَكُْم َمثَلًا ِمْن أَْنفُِسكُْم َهلْ لَكُْم ِمْن َمـا  ﴿: قال اهللا تعاىل

َملَكَْت أَْيَماُنكُْم ِمْن ُشَركَاَء ِفي َما َرَزقَْناكُْم فَأَْنُتْم ِفيِه َسَواٌء َتَخافُوَنُهْم 
  . ﴾نَكَِخيفَِتكُْم أَْنفَُسكُْم كَذَِلَك ُنفَصِّلُ الَْآَياِت ِلقَْومٍ َيْعِقلُو

هذا مثل ضربه اهللا تعاىل للمشركني به العابدين معـه غـريه،   
اجلاعلني له شركاء، وهم مع ذلك معترفون أن شركاءه من األصنام 

لبيك ال شريك لـك  : واألنداد عبيد له ملك له كما كانوا يقولون
َضَرَب لَكُـْم  ﴿: إال شريكًا هو لك متلكه وما ملك، فقال اهللا تعاىل

َهلْ لَكُْم ﴿تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم : أيٍ ﴾ْنفُِسكُْمَمثَلًا ِمْن أَ
 ﴾ِمْن َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم ِمْن ُشَركَاَء ِفي َما َرَزقَْناكُْم فَأَْنُتْم ِفيِه َسـَواءٌ 

يرضى أحدكم أن يكون عبده شريكًا له من ماله فهو وهو فيه : أي
ختـافون أن  : أي ﴾فَُسـكُمْ َتَخافُوَنُهْم كَِخيفَـِتكُْم أَنْ ﴿على السواء 

  . يقامسوكم األموال
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ن مملوكك ال ختاف أن يقامسك مالك وليس له إ: قال أبو جملز
ذاك كذلك اهللا ال شريك له، واملعىن أن أحدكم يأنف من ذلـك  

كَذَِلَك ُنفَصِّلُ الَْآَيـاِت ِلقَـْومٍ   ﴿فكيف جتعلون هللا األنداد من خلقه 
  . ﴾َيْعِقلُونَ

ون قبح الشرك ألنه تسوية للمالك باململوك، فأهل العقول يعرف
واخلالق باملخلوق، هذا إذا مل يتلطخ العقل بشعب الكفر والشـرك  
والنفاق، ومل يتدنس بدنس الذنوب والسيئات، ومل خيتل بـأمراض  
الشبهات والشهوات، فإنه يدل صاحبه على فطرة اهللا الـيت فطـر   

ودين حممد صـلوات اهللا  الناس عليها وهي امللة احلنيفية ملة إبراهيم 
  . وسالمه عليهم أمجعني

لو أن ملكًا من امللوك يف الدنيا أتاه مظلوم من رعاياه فدعاه مع 
يا أيها امللك ويا أيهـا   :عبد مملوك له يف أخذ مظلمته مثل أن يقول

اململوك خذا مظلميت من هذا؟ لكان ذلك من اخلطأ والقبح الـذي  
مللك مع مملوكه وشاركه معـه  ينكره كل ذي عقل سليم ألنه دعا ا

  . يف حكمه وأمره
إذا كان دعوة امللك مع مملوكه مجيًعا يف قضاء احلاجة خطـأ  
وقبيًحا، وهم من بين آدم إال أن اهللا تعاىل جعل اململوك حتت امللك، 

يدعى  ؛فكيف باألحد الصمد احلي القيوم، الذي ليس كمثله شيء
ميلك لنفسه ضـًرا وال   مع عبده املخلوق الضعيف العاجز، الذي ال

يا  «أو  »يا اهللا يا عيدروس« :كأن يقول !!؟نفًعا حًيا كان أو ميًتا
، وقد أعلمنا اهللا سبحانه أن »يا اهللا يا رسول اهللا«أو  »اهللا يا حسني
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َوَمْن َيْدُع َمَع اللَِّه إِلًَها َآَخَر ﴿: ، فقال تعاىلهذا من الكفر باهللا تعاىل
  . ﴾فَإِنََّما ِحَساُبُه ِعْنَد َربِِّه إِنَُّه لَا ُيفِْلُح الْكَاِفُرونَ لَا ُبْرَهانَ لَُه بِِه

لو أن غنًيا كرًميا ينفق من أصناف املـال سـًرا    :ومثال آخر
وجهًرا، وعنده مملوك ال يقدر على شيء ال لنفسه وال لغريه، فجاء 
حمتاج وطلب حاجته من العبد وترك الغين الكرمي، هل جيوزه العقل، 

يستنكره ويستقبحه؛ فإذا كان هذا يستقبح أن يفعله مع الغـين  بل 
  . الكرمي وعبده، وهم من بين آدم

فكيف برب الربايا والعاملني مالك امللـك وامللكـوت يتـرك    
ويعرض عنه ويدعى من دونه املخلوق الضعيف؛ بل املـوتى بـل   
األشجار واألحجار يف كشف الكربات ودفع امللمات، وقد ذكـر  

َضَرَب اللَُّه َمثَلًا َعْبًدا َمْملُوكًا لَا َيقِْدُر َعلَـى  ﴿: ذلك بقوله اهللا تعاىل
َشْيٍء َوَمْن َرَزقَْناُه ِمنَّا رِْزقًا َحَسًنا فَُهَو ُيْنِفُق ِمْنُه ِسـرا َوَجْهـًرا َهـلْ    

لًـا  َوَضَرَب اللَّـُه َمثَ ﴿، ﴾َيْسَتُوونَ الَْحْمُد ِللَِّه َبلْ أَكْثَُرُهْم لَا َيْعلَُمونَ
َرُجلَْينِ أََحُدُهَما أَْبكَُم لَا َيقِْدُر َعلَى َشْيٍء َوُهَو كَلٌّ َعلَى َمْولَاُه أَْيَنَمـا  
ُيَوجِّْهُه لَا َيأِْت بَِخْيرٍ َهلْ َيْسَتوِي ُهَو َوَمْن َيأُْمُر بِالَْعْدلِ َوُهـَو َعلَـى   

  . ﴾ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ
دابة فوقعت دابتـه   ولو أن أحًدا من الناس مر على مقربة ومعه

من احلفر، وحوله رجل حي قوي فتركـه ودعـا أهـل     ةيف حفر
القبور، يا فالن يا فالن يعدد املوتى ساعدوين على دابيت، هل جيوزه 

  . العقل، بل ينكره ويستقبحه، وكل عاقل يوخبه على فعله هذا
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فإذا كان هذا يستقبح من خملوق يترك خملوقًا حًيا، فيما يقـدر  
ف مبن يترك احلي القيوم، ويدعو يف كشـف الكربـات   عليه، فكي

كأن يقول يا عبد القادر اجليالين، يـا   ؟ودفع امللمات أهل القبور
إبراهيم الدسوقي، يا أمحد البدوي، وقد نبه اهللا تعاىل على ذلـك  

ِمْن َوالَِّذيَن َيْدُعونَ * َواللَُّه َيْعلَُم َما ُتِسرُّونَ َوَما ُتْعِلُنونَ ﴿: بقوله تعاىل
أَْمَواٌت غَْيُر أَْحَيـاٍء َوَمـا   * ُدوِن اللَِّه لَا َيْخلُقُونَ َشْيئًا َوُهْم ُيْخلَقُونَ 

  . ﴾إِلَُهكُْم إِلٌَه َواِحٌد* َيْشُعُرونَ أَيَّانَ ُيْبَعثُونَ 
فنسأل اهللا تعاىل أن يهدينا ويرشدنا ويدلنا ويثبتنا على صراطه 

  . املستقيم ودينه القومي

  
  

* * * *
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  سم اهللا الرمحن الرحيمب
  )التحذير من النفاق(

اتقوا اهللا حق تقاته وكونوا مع الصادقني، واجتنبوا الكذب يف 
الظاهر والباطن، يف اللسان والقلب، فإنه من صـفات املنـافقني   
احرصوا على إصالح الظاهر والباطن، وجتنب اإلمث والرذيلة ظاهًرا 

ما أمر بإصـالح الظـاهر،   وباطًنا، فلقد أمر اهللا بإصالح الباطن ك
فأصلح العقائد بالتوحيد فحصل به الصلة بني اخلالق واملخلـوق،  
حبيث يفرد املخلوق خالقه بالعبادة دون تشريك أو مزامحة، بكذب 

، وذلك من إصالح املخرب والبـاطن كمـا   ةأو نفاق أو رياء ومسع
 أصلح اإلسالم الروابط بني املسلمني باخللق القومي فحصل به الصلة
بني األفراد، حبيث ال يبغي أحد على أحد ويرى املسلم ألخيه مـا  
يراه لنفسه، من حقوق وواجبات واملعامالت وغريها، وذلك مـن  

  . إصالح املظهر والظاهر
وإن الطريق القومي إلصالح املظهر واملخرب والظاهر والبـاطن  
وإصالح الدين واخللق مًعا، هو اجتناب النفاق بنوعيه، فإنه الـداء  
العضال الباطن، الذي قد يكون اإلنسان ممتلئًا منه وهو ال يشـعر،  
فإنه أمر خفي على الناس، وكثًريا ما خيفى على من تلبس به فيزعم 

أَلَا إِنَُّهْم ُهـُم الُْمفِْسـُدونَ   ﴿: أنه مصلح وهو مفسد قال اهللا تعاىل
  . ﴾َولَِكْن لَا َيْشُعُرونَ

خلري واٍإلسالم وإبطـان  بتعريفه اجلامع، هو إظهار ا :والنفاق
َوِمَن النَّاسِ َمْن َيقُولُ َآَمنَّـا بِاللَّـِه   ﴿: قال اهللا تعاىل. الشر والكفر
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ُيَخاِدُعونَ اللََّه َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَمـا  * َوبِالَْيْومِ الَْآِخرِ َوَما ُهْم بُِمْؤِمنَِني 
  . ﴾َيْخَدُعونَ إِلَّا أَْنفَُسُهْم َوَما َيْشُعُرونَ

وزرع النفاق ينبت على ساقيتني ساقية الكذب وساقية الرياء، 
وخمرجهما من عينني عني ضعف البصرية، وعني ضعف العزمية، فإذا 

  . متت هذه األركان األربع استحكم نبات النفاق وبنيانه
  . أكرب وأصغر: والنفاق على نوعني

  : النوع األول النفاق األكرب
لود يف النـار، يف دركهـا   وهو النفاق االعتقادي، يوجب اخل

، ﴾إِنَّ الُْمَناِفِقَني ِفي الدَّْرِك الْأَْسفَلِ ِمَن النَّارِ﴿: األسفل قال اهللا تعاىل
وهو أن يظهر للمسلمني إميانه باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليـوم  
اآلخر، وهو يف الباطن منسلخ من ذلك كله مكذب به، يـبطن يف  

د وصف اهللا هؤالء املنافقني بصفات قلبه الكفر بذلك أو ببعضه، وق
الشر كلها، من الكفر وعدم اإلميان واالستهزاء بالـدين وأهلـه،   

  . أعداء الدين ويسعون يف إغراء العداوة بني املسلمنيإىل  وميلهم
ولقد هتك اهللا سبحانه أستار املنافقني، وكشف أسـرارهم يف  

ا على حذر، لعباده أمورهم، ليكونوا منها ومن أهله ىالقرآن، وجل
املؤمنني والكفار : فذكر طوائف العامل الثالثة، يف أول سورة البقرة

 ةواملنافقني ثالث عشرة آية، لكثرهتم وعموم االبتالء هبـم وشـد  
  . فتنتهم على اإلسالم وأهله

إىل فإن بلية اإلسالم هبم شديدة جًدا ألهنم منسـوبون إليـه و  
رجون عداوته يف كـل  نصرته ومواالته، وهم أعداؤه يف احلقيقة خي
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قالب يظن اجلاهل أنه علم وإصالح، وهو غاية اجلهل واإلفساد، فال 
وبلية، وال يزال يطرقه من شبههم  ةيزال اإلسالم وأهله منهم يف حمن

أَلَا إِنَُّهـْم ُهـُم   ﴿سرية بعد سرية، ويزعمون أهنم بذلك مصلحون 
  . ﴾الُْمفِْسُدونَ َولَِكْن لَا َيْشُعُرونَ

ب أهل اإلميان، على قلوب أهل الزيغ واخلسران رأس لبسوا ثيا
ماهلم اخلديعة واملكر، وبضاعتهم الكذب واخلتر وعنـدهم العقـل   

ُيَخـاِدُعونَ  ﴿املعيشي، أن الفريقني عنهم راضون وهم بينهم آمنون 
  . ﴾اللََّه َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَما َيْخَدُعونَ إِلَّا أَْنفَُسُهْم َوَما َيْشُعُرونَ

مساع قلوهبم قد أثقلها الوقر، فهي ال تسمع منادي اإلميـان،  ٍأ
وعيون بصائرهم عليها غشاوة العمى فهي ال تبصر حقائق القرآن، 

ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْمـٌي  ﴿وألسنتهم هبا خرس عن احلق فهم به ال ينطقون 
، هلم عالمات يعرفون هبا مبينة يف السنة والقرآن، ﴾فَُهْم لَا َيْرجُِعونَ

ن تدبرها من أهل بصائر اإلميان قام هبم الرياء؛ وهو أقـبح  بادية مل
اإلنسان، وقعد هبم الكسل عما أمروا بـه مـن أوامـر     همقام قام

َوإِذَا قَـاُموا إِلَـى   ﴿الرمحن؛ فأصبح اإلخالص عليهم لذلك ثقيال 
  . ﴾ِليلًاالصَّلَاِة قَاُموا كَُسالَى ُيَراُءونَ النَّاَس َولَا َيذْكُُرونَ اللََّه إِلَّا قَ

أسروا سرائر النفاق، فأظهرها اهللا على صفحات الوجوه منهم، 
وفلتات اللسان، وومسهم ألجلها بسيماء ال خيفون هبا علـى أهـل   
البصائر واإلميان، وظنوا أهنم إذ كتموا كفرهم وأظهـروا إميـاهنم   
راجوا على الصيارف والنقاد، كيف؟ والناقد البصري قد كشـفها  

الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم َمَرٌض أَنْ لَْن ُيْخرَِج اللَُّه أَْضَغاَنُهْم أَْم َحِسَب ﴿لكم 
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َولَْو َنَشاُء لَأََرْيَناكَُهْم فَلََعَرفَْتُهْم بِِسيَماُهْم َولََتْعرِفَنَُّهْم ِفي لَْحنِ الْقَْولِ * 
  . ﴾َواللَُّه َيْعلَُم أَْعَمالَكُْم

جالله للعباد، وقد  فكيف إذ مجعوا ليوم التالق، وجتلى اهللا جل
َخاِشـَعةً  ﴿السجود فـال يسـتطيعون   إىل  كشف عن ساق ودعوا

أَْبَصاُرُهْم َتْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ َوقَْد كَاُنوا ُيـْدَعْونَ إِلَـى السُّـُجوِد َوُهـْم     
  . ﴾َساِلُمونَ

جسر جهنم؟ وهو أدق من الشعرة إىل  حشروا اأم كيف هبم إذ
م ال يقطعه أحد إال بنور وأحد من احلسام، وهو دحض مزلة، مظل

يبصر به مواطئ األقدام، فقسمت بني الناس األنوار، وهم على قدر 
تفاوهتا يف املرور والذهاب، وأعطوا نوًرا ظاهًرا مع أهل اإلسـالم،  

الدار يأتون بالصالة والزكـاة والصـيام    هكما كانوا بينهم يف هذ
نفـاق،  واحلج، فلما توسطوا اجلسر عصفت على أنوارهم أهوية ال

فأطفأت ما بأيديهم من املصابيح فوقفوا حيـارى ال يسـتطيعون   
  . املرور، فضرب بينهم وبني أهل اإلميان بسور له باب
الـذي يلـي    –ولكن قد حيل بني القوم وبني املفاتيح، باطنه 

فيه الرمحة، وما يليهم من قبلهم العذاب والنقمة، ينادون  –املؤمنني 
ومشاعل الركب تلوح علـى بعـد   من تقدمهم من وفد اإلميان، 

 ﴾اْنظُُروَنا َنقَْتـبِْس ِمـْن ُنـورِكُمْ   ﴿كالنجوم، تبدوا لناظر اإلنسان 
لنتمكن يف هذا املضيق من العبور فقد طفئت أنوارنا، وال جـواز  

 ﴾ِقيلَ اْرجُِعوا َوَراَءكُْم فَالَْتِمُسوا ُنـوًرا ﴿اليوم إال مبصباح من نور 
قـوف ألحـد يف مثـل هـذا     حيث قسمت األنوار، فهيهات الو

  !. املضمار
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كيف نلتمس الوقوف يف هذا املضيق؟ فهل يلوي اليوم أحـد  
رفيـق؟  إىل  على أحد يف هذا الطريق؟ وهل يلتفت اليـوم رفيـق  

فذكروهم باجتماعهم معهم وصحبتهم هلم يف هذه الـدار، كمـا   
أَلَـْم َنكُـْن   ﴿يذكر الغريب صاحب الوطن بصحبته له يف األسفار 

؟ نصوم كما تصومون، ونصلي كما تصلوِن، ونقرأ كمـا  ﴾َمَعكُْم
ون، ونتصدق كما تصدقون، وحنج كما حتجون؟ فما الـذي  ؤتقر

، ولكنكم ﴾قَالُوا َبلَى﴿فرق بيننا اليوم؟ حىت انفردمت دوننا باملرور؟ 
كانت ظواهركم معنا وبواطنكم مع كل ملحـد، وكـل ظلـوم    

ْم َوَتَربَّْصُتْم َواْرَتْبُتْم َوغَرَّْتكُُم الْأََمـانِيُّ  َولَِكنَّكُْم فََتْنُتْم أَْنفَُسكُ﴿كفور
فَالَْيْوَم لَا ُيْؤَخذُ ِمْنكُْم ِفْدَيةٌ * َحتَّى َجاَء أَْمُر اللَِّه َوغَرَّكُْم بِاللَِّه الَْغُروُر 

   .﴾َولَا ِمَن الَِّذيَن كَفَُروا َمأَْواكُُم النَّاُر ِهَي َمْولَاكُْم َوبِئَْس الَْمِصُري
ال تستطل أوصاف القوم، فاملتروك واهللا أكثر من املذكور، كاد 
القرآن أن يكون كله يف شأهنم، لكثرهتم علـى ظهـر األرض ويف   
أجواف القبور، فلو خلت بقاع األرض منهم الستوحش املؤمنـون  
يف الطرقات، وتعطلت أسباب املعايش، وختطف الوحوش والسباع 

  . يف الفلوات
اللـهم أهلـك   : رجالً يقول – عنه رضي اهللا –مسع حذيفة 
يا ابن أخي، لو هلك املنافقون الستوحشـتم يف  «: املنافقني، فقال

  . »طرقاتكم من قلة السالك
لقد قطع خوف النفاق قلوب السابقني األولني، لعلمهم بدقـه  
وجله وتفاصيله ومجله، ساءت ظنوهنم بنفوسهم حـىت خشـوا أن   

  . يكونوا من مجلة املنافقني
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يـا   «: -رضي اهللا عنـهما  –مر بن اخلطاب حلذيفة قال ع
. ال: منهم؟ قـال  حذيفة نشدتك باهللا هل مساين لك رسول اهللا 

  . »وال أزكي بعدك أحًدا
 أدركت ثالثني من أصحاب حممـد  «: وقال ابن أيب مليكة

كلهم خياف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إن إميانه كإميان 
   .]البخاري ذكره[ »جربيل وميكائيل

ما أمنه إال منافق وما خافـه إال  «: وذكر عن احلسن البصري
: ولقد ذكر عن بعض الصحابة أنه كان يقول يف دعائـه . »مؤمن

اللهم إين أعود بك من خشوع النفاق، قيل وما خشوع النفاق؟ «
  . »أن يرى البدن خاشًعا والقلب ليس خباشع: قال

يقيًنا، وخوفهم من النفـاق  تاهللا لقد ملئت قلوب القوم إمياًنا و
ال جياوز إمياهنم  من منهم ،شديد، ومههم لذلك ثقيل، وسواهم كثري

  . حناجرهم، وهم يدعون أن إمياهنم كإميان جربيل وميكائيل
  : النفاق األصغر: النوع الثاين

وهو النفاق العملي وذلك بأن يظهر اإلنسان عالنية صـاحلة  
ة، وهذا النوع ال خيرج من الدين ويبطن ما خيالفها من الغدر واخليان

  !. النفاق األكرب بل زرعهإىل  بالكلية؛ إال أنه طريق
 اخلصال املذكورة، يف خرب النيب إىل  وأصول هذا النفاق ترجع

أربع من كن فيه كان منافقًا خالًصا، ومن كانت فيه خصلة «: بقوله
وإذا  ن خانِمُتخصلة من النفاق حىت يدعها، إذا أْ همنهن كانت في

  . ]متفق عليه[ »حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر
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فاخليانة يف األمانة يف أي نوع من األنـواع، أو شـكل مـن    
األشكال، وبأي وسيلة من الوسائل هي دليل واضح على خمالفـة  
مظهر اخلائن ملخربه وذلك من خلق املنافقني، من أجل ذلك حـذر  

لذميم، واستعاذ مـن اخليانـة   أتباعه من هذا اخللق ا رسول اهللا 
لعظم خطرها على املسلمني وملا يترتب عليها يف اآلخرة من سـوء  

  . »وأعوذ بك من اخليانة فإهنا بئست البطانة«: املصري، فقال
وأما الكذب فهو ظاهرة بينة خبلق الكاذب وضـعف نفسـيته   

عـن املـؤمن أن يكـون     واحنالل خلقه، ولقد نفى رسول اهللا 
 ،»نعـم « :قال ؟يا رسول اهللا أيكون املؤمن جباًنا :له قيل(كذاًبا، 
 )»ال« :قال ؟أيكون كذاًبا :قيل »نعم« :قال ؟أيكون خبيالً :قيل له

  . ]يف املوطأ مالك أخرجه[
وما ذاك إال ألن الكذب خصلة عار هتدم شخصية املسلم بني 
املسلمني الصادقني، وتعرضه لعقاب اهللا يوم تبيض وجوه الصادقني 

َولَُهْم َعـذَاٌب  ﴿:  وتسود وجوه الكاذبني، كما قال عز وجلوتغرب
إِنََّما َيفَْتـرِي الْكَـِذَب   ﴿: ، وقال سبحانه﴾أَِليٌم بَِما كَاُنوا َيكِْذُبونَ

  . ﴾الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بَِآَياِت اللَِّه َوأُولَِئَك ُهُم الْكَاِذُبونَ
إن الشيطان «: قال –رضي اهللا عنه  –وعن عبد اهللا بن مسعود 

ليتمثل يف صور الرجل، فيأيت القوم فيحدثهم باحلديث من الكـذب  
فيتفرقون، فيقول الرجل منهم مسعت رجالً أعرف وجهه وال أعرف 

رضي اهللا عنهما  –وعن عبد اهللا بن عمرو . »امسه حيدث كذا وكذا
إن يف البحر شياطني مسجونة أوثقهما يوشك أن ختـرج  «: قال –

  . ]كتابه الصحيح خرجهما مسلم يف مقدمة[ »اس قرآنفتقرأ على الن
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العهد بعد توكيد األميان، وعدم  ضوأما الغدر بعد األمان، ونق
الوفاء مبا تعاقد عليه املرء والتزمه؛ فليس ذلك من خلق املسلم بـل  
هو من خلق املنافقني الذي يبطنون خالف ما يظهرون، حيث أمر 

ما يلتزمه من حقـوق قـال اهللا    اهللا سبحانه الوفاء بالعهد ورعاية
َيـا  ﴿: ، وقال تعاىل﴾َوأَْوفُوا بِالَْعْهِد إِنَّ الَْعْهَد كَانَ َمْسئُولًا﴿: تعاىل

ومن الوعيد يف حق الغادر قولـه   ﴾أَيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا أَْوفُوا بِـالُْعقُودِ 
ُضـوا الْأَْيَمـانَ َبْعـَد    َوأَْوفُوا بَِعْهِد اللَِّه إِذَا َعاَهْدُتْم َولَا َتْنقُ﴿: تعاىل

إِنَّ الَِّذيَن َيْشَتُرونَ بَِعْهِد اللَِّه َوأَْيَمـانِهِْم  ﴿: ، وقوله تعاىل﴾َتْوِكيِدَها
ثََمًنا قَِليلًا أُولَِئَك لَا َخلَاَق لَُهْم ِفي الَْآِخَرِة َولَا ُيكَلُِّمُهُم اللَُّه َولَا َيْنظُـُر  

  . ﴾ا ُيَزكِّيهِْم َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌمإِلَْيهِْم َيْوَم الِْقَياَمِة َولَ
ويف . »لكل غادر لواء يوم القيامة يعـرف بـه  « :وقوله 

أال هـذه  : إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقـال « :ةرواي
  . ]متفق عليه[ »غدرة فالن

الغدر حرام يف كل عهد بني املسلم وغريه، وعهود املسـلمني  
ونقضها أعظم إمثًا ومن أعظمها نقـض   ،فيما بينهم الوفاء هبا ِأشد

  . عهد اإلمام
 عن النيب  –رضي اهللا عنه  –ففي الصحيحني عن أيب هريرة 

ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة، وال يزكيهم وهلم عذاب « :قال
ورجل بايع إماًما ال يبايعه إال لدنيا، فإن أعطاه  :فذكر منهم ،أليم

  . »هوإال مل يف ل ،له ما يريد وىف
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 –رضي اهللا عنـه   –وروى مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة 
من خرج عن الطاعة وفـارق اجلماعـة   «: أنه قال عن النيب 

فمات، مات ميتة جاهلية، ومن قاتل حتت راية عميـة يغضـب   
عصبية، أو ينصر عصبية؛ فقتـل فقتلتـه   إىل  لعصبية، أو يدعو

وال  هـا وفاجرهـا،  جاهلية، ومن خرج على أميت يضـرب برّ 
لذي عهد عهده فليس مين ولست  ييتحاشى من مؤمنها، وال يف

  . »منه
ولذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف السياسة الشرعية 
جيب أن يعرف أن والية أمور الناس من أعظم واجبات الدين بل ال 
قيام للدين والدنيا إال هبا، فإن بـين آدم ال تـتم مصـلحتهم إال    

بعض، وال بد هلم عند االجتماع من إىل  جة بعضهمباالجتماع حلا
فإن اهللا تعـاىل أوجـب األمـر     –رمجه اهللا  –أن قال إىل  رأس

باملعروف والنهي عن املنكر، وال يتم ذلـك إال بقـوة وإمـارة،    
وكذلك سائر ما أوجبه اهللا تعاىل من اجلهاد، والعدل وإقامة احلـج  

دود، وال يـتم ذلـك إال   واجلمع واألعياد ونصر املظلوم وإقامة احل
  . »أن السلطان ظل اهللا يف األرض« :ويربقوة وإمارة وهلذا 

ويقال ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحـدة بـال   
  . سلطان

وهلذا كان السلف، كالفضيل بن عياض وأمحد بـن حنبـل   
إىل  وغريمها يقولون لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا هبا للسلطان

فالواجب اختاذ اإلمارة دينا وقربة يتقرب «: -ه اهللا رمح –أن قال 
اهللا؛ فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضـل  إىل  هبا
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 »القربات، وإمنا يفسد فيها حال أكثر الناس البتغاء الرياسة واملـال 
  . -رمحه اهللا تعاىل –انتهي كالمه 

لطاعـة  وأما السمع وا: -رمحه اهللا تعاىل  –وقال ابن رجب 
لوالة املسلمني ففيها سعادة الدنيا، وهبا تنتظم مصـاحل العبـاد يف   

كما قال  –معاشهم وهبا يستعينون على إظهار دينهم وطاعة رهبم 
إن الناس ال يصـلحهم إال   –رضي اهللا عنه  –على بن أيب طالب 

إمام بًرا أو فاجر، إن كان فاجًرا عبد املؤمن فيها ربه ومحل الفاجر 
  . أجله فيها إىل

وقال احلسن يف األمراء يلون من أمورنا اجلمعة واجلماعة والعيد 
واهللا ال يستقيم الدين إال هبـم، وإن جـاروا أو   : والثغور واحلدود

ظلموا، واهللا ملا يصلح اهللا هبم أكثر مما يفسدون مع أن طاعتهم واهللا 
  . انتهى )لغيظ وإن فرقتهم لكفر

اإلدعاء على وة العدل فيها بوأما الفجور يف اخلصومة فهو جمان
اخلصم بالباطل وحشد شهود الزور، إلثبات احلق املزعوم، ولقد ذم 

اجلدل بالباطل يف اخلصومة قـال  إىل  اهللا يف حمكم كتابه من يذهب
َوِمَن النَّاسِ َمْن ُيْعجُِبَك قَْولُُه ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َوُيْشـهُِد  ﴿: اهللا تعاىل

أي شديد اخلصومة، كاذب  ﴾ي قَلْبِِه َوُهَو أَلَدُّ الِْخَصامِاللََّه َعلَى َما ِف
  . يف القول جادل بالباطل

فاتقوا اهللا عباد اهللا وجانبوا اخليانة يف األمانـة والكـذب يف   
توثيق العهود والفجور يف اخلصومة، يسلم  بعد تصوير الواقع والغدر

  . لكم الدين وتكونوا من املهتدين
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  لرحيمبسم اهللا الرمحن ا
  نواقص اإلسالم(

  وأن حل السحر عن املسحور ال جيوز من ساحر
  وما ذكر من بعض حيل الشياطني واملشعوذين

  )والتحذير منهم

الكفر تارة يكـون  إىل  عن دين اإلسالم دإن االرتدا :عباد اهللا
ملة من ملل الكفر، وتارة يكون بارتكاب إىل  بترك اإلسالم بالكلية

مع بقاء التسمي باإلسالم وأداء شعائره،  ناقض من نواقض اإلسالم
فيعده بعض الناس من مجلة املسلمني وهو ليس منهم وهـذا أمـر   

بصرية نافذة حيصل هبا الفرقان بني إىل  خطري، وموقف دقيق حيتاج
  . احلق والباطل واهلدى والضالل

تبس هذا األمر على كثري من الناس بسبب جهله لإذ كثًريا ما ي
وأسباب الردة، فيظن أن من أدى شيئًا من شعائر بنواقض اإلسالم 

اإلسالم صار مسلًما ولو ارتكب شيئًا من املكفرات، وهذا الظـن  
الفاسد إمنا نشأ من اجلهل حبقيقة اإلسالم وما يناقضه، وهذا واقـع  
مؤمل يعتقده بعض من الناس يف هذا الزمان؛ ممن ال مييزون بني احلق 

وا يطلقون مسمى اإلسالم علـى  والباطل، واهلدى والضالل؛ فصار
من يؤدي بعض شعائره ولو ارتكب مائة ناقض، ومل يعلم هؤالء أن 
من ادعى اإلسالم وأدى العبادات، مث ارتكب شيئًا من نواقضه فهو 
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مبثابة من يتوضأ مث حيدث؛ فهل يبقي لوضوئه أثر، وهكذا املسلم إذا 
  . مه أثرارتكب ناقًضا من نواقض اإلسالم فإنه ال يبقى إلسال

اإلسـالم مـع   إىل  إنه ال يكون العبد مسلًما مبجرد االنتساب
البقاء على ما يناقضه من األمور الكفرية، كما أنه ال يكفي مـدح  
اإلسالم والثناء عليه من غري متسك به وعمل بأحكامـه، فـاليوم   

كن املسلمني منهم باملعىن الصـحيح  لاٍإلسالم كثري، وإىل  املنتسبون
اهللا تعاىل أن جعلنا يف بـالد التوحيـد واإلسـالم    قليل، فنحمد 

واملسلمني يف هذه اململكة، نسأل اهللا أن حيفـظ والة أمرهـا وأن   
  . يوفقهم ملا حيبه ويرضاه

وإنه ملن الظلم الواضح والضالل املبني أن يطلق اسم اإلسـالم  
على من ال يستحقه؛ جملرد أنه يدعيه وهـو بعيـد عنـه بأفعالـه     

نه من الظلم الواضح والضالل املـبني أن نصـف   وتصرفاته، كما أ
باإلسالم من هو مرتكب ملا يناقضه من أنواع الردة؛ جملرد أنه يصوم 
أو يصلي أو يعمل شيئًا من شعائره، وهذا من اجلهل حبقيقة اإلسالم 

  . أو من إتباع اهلوى وكال األمرين خطري قبيح
ا نـذكر  إن نواقض اإلسالم كثرية وأسباب الردة متعددة، لكن

  . قد خيفى حكمه على بعض الناس ما منها
فمنها السحر، ومنها الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به 

َوَما ُيَعلَِّماِن ِمْن أََحٍد َحتَّى َيقُولَا إِنََّما َنْحُن ِفْتَنةٌ فَلَا ﴿: كفر لقوله تعاىل
  . ﴾َتكْفُْر
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عبارة عما خفي ولطف سـببه، ومسـي   : يف اللغة :والسحر
  . ر سحًرا ألنه يقع خفيا آخر الليلالسح

عقد ورقى، أي قراءات وطالسم يتوصـل هبـا   : ويف الشرع
استخدام الشياطني فيما يريد لتضر املسحور، وأدويـة  إىل  الساحر

وعقاقري تؤثر على بدن املسحور وعقله وإرادتـه وميلـه فتجـده    
ينصرف ومييل، وهو ما يسمي عندهم بالصرف والعطف، فيجعلون 

ن ينعطف على زوجته أو امرأة أخرى حىت يكون كالبهيمـة  اإلنسا
  . تقوده كما تشاء

والصرف بالعكس مع ذلك وهو صرف اإلنسان عما يهـواه  
بغضها ويف تصوره بـأن يتخيـل   إىل  كصرفه مثالً عن حمبة زوجته

اجلنـون  إىل  األشياء على خالف ما هي عليه، ويف عقله فرمبا يصل
  . والعياذ باهللا

يف مجيع شرائع الرسل فمن فعله أو رضي به كفر  والسحر حمرم
، ﴾َولَا ُيفِْلُح السَّاِحُر َحْيثُ أََتى﴿: ألن الراضي كالفاعل لقوله تعاىل

َولَقَْد َعِلُموا لََمنِ اْشَتَراُه َما لَُه ِفي الْـَآِخَرِة ِمـْن   ﴿: وقال عز وجل
  . ﴾َخلَاقٍ

اب فيما علم أهل الكت: من نصيب، وقال قتادة: قال ابن عباس
ليس له : عهد إليهم أن الساحر ال خالق له يف اآلخرة، وقال احلسن

أنـه يكفـر    –رمحهم اهللا تعاىل  –دين، وقد نص أصحاب أمحد 
  .بتعلمه وتعليمه
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قال رسول اهللا : وروى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم، قال
 :»  من تعلم شيئًا من السحر قليالً كان أو كثًريا كان آخـر

 –ويف الصحيحني عـن أيب هريـرة   . وهو مرسل »هللاعهده من ا
اجتنبوا السبع املوبقات، «: قال ن رسول اهللا أ –رضي اهللا عنه 

الشرك باهللا، والسحر، وقتـل  : قال ؟يا رسول اهللا وما هن: قالوا
النفس اليت حرم اهللا إال باحلق، وأكل مال اليتم، والتـويل يـوم   

  . »ناتالزحف، وقذف احملصنات الغافالت املؤم
عن  –رضي اهللا عنه  –وروى النسائي من حديث أيب هريرة 

من عقد عقدة مث نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد «: النيب 
  . »أشرك، ومن تعلق شيئًا وكل إليه

والساحر ال يتم لـه  : وقال الشيخ حممد بن إبراهيم يف فتاويه
السحر، وال ختربه الشياطني عن غائب، وال تساعده علـى قتـل   
شخص إال بعد ما يعبد غري اهللا بتقريبه للشياطني ما حيبونـه مـن   
الذبح هلم وحنو ذلك، حىت أن بعضهم ميكنهم من فعل الفاحشة به، 

، ﴾َربََّنا اْسَتْمَتَع َبْعُضَنا بَِبْعضٍ﴿وهذا من االستمتاع املذكور يف اآلية 
  . انتهى كالمه رمحه اهللا ،فيكون كفًرا

لـذا فـال جتـوز    .  املخرج من امللةفهو من الشرك باهللا تعاىل
االستعانة باجلن حبال من األحوال، ال باِألشياء املباحة وال باألشياء 

ن واحملرمة، وال جيوز حتضريهم ومجعهم، فمن فعل من الذين يقـرؤ 
على الناس شيئًا من ذلك فهو مشعوذ دجال ألن اجلن والشياطني ما 

  . به فقد ِأشركختدم أحًدا حىت تستمتع به، وإذا استمتعت 
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العيافة والطرق والطرية؛ حلديث قبيصة أنه  :ومن أنواع السحر
، قال »إن العيافة والطرق والطرية من اجلبت«: قال مسع النيب 

العيافة زجر الطري، والطرق اخلط خيط يف األرض، واجلبت : عوف
   .]رواه أمحد رمحه اهللا[رنة الشيطان : قال احلسن
وأما حل السحر عـن  . من السحرأي  »من اجلبت« :وقوله

املسحور فال جيوز إال بالرقية الشرعية والنشرة اجلائزة فهـو كمـا   
النشرة حـل   :حيث قال – رمحه اهللا تعاىل –وضح ذلك ابن القيم 

  : السحر عن املسحور وهي نوعان
وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه : أحدمها حل بسحر مثله

الشيطان مبـا حيـب   إىل  املنتشرحيمل قول احلسن فيتقرب الناشر و
  . فيبطل عمله عن املسحور

  . فهذا جائز: واألدوية املباحة الثاين النشرة بالرقية والتعوذات
أن  –رضي اهللا عنه  –حيمل حديث جابر : وعلى النوع األول

 »هي من عمل الشـيطان «: سئل عن النشرة فقال رسول اهللا 
  .]رواه أمحد[

بالرقية والتعوذات واألدوية املباحـة  وهي النشرة : وعلى الثاين
حيمل ما جاء عن سعيد بن املسيب عن قتادة قلت البن املسـيب  

قال ال بأس به  ؟ينشر ورجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أحيل عنه أ
فاملراد به عـالج  . إمنا يريدون به اإلصالح فأما ما ينفع فلم ينه عنه
بنوع من النشرة  أو. السحر برقية من راق ليس بساحر وال كاهن

  . اجلائزة كما تقدم
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اللهم إنا نعوذ بك من السحر والسحرة، اللهم إنا نعوذ بك من 
  . شرورهم وندرأ بك يف حنورهم

مث ليعلم أنه ال جيوز حل السحر عن املسحور بسحر، وال جيوز 
كاهن من أجل رقية أو إىل  ساحر أوإىل  للمسلم أن يأيت أو يذهب

  : عالج من وجوه
السحرة التماًسـا  إىل  لو كان جيوز للمسلم أن يذهب :األول

للدواء برقية أو حنوها ملا أمر بقتل الساحر، وفيه منفعة للناس، فقد 
: الثاين »حد الساحر ضربة بالسيف«: أنه قال روي عن النيب 

 ﴾َوَيَتَعلَُّمونَ َما َيُضرُُّهْم َولَا َيـْنفَُعُهمْ ﴿ :أن اهللا تعاىل قال يف السحرة
لفظ علم يبني أن السحر ليس فيه نفع بوجه من الوجوه، ألنه  وهذا

من الشرك باهللا، فإن الساحر ال يتم له سحره وال حيصل له حـل  
ور، حىت يعبد غري اهللا ويشرك مـع اهللا، وذلـك   السحر عن املسح

بتقريبه للجن والشياطني ما حيبون من ذبح أو سجود هلـم، وقـد   
إهانة لكالم اهللا عز وجل، لريضـي  يكون سًرا فيما بينه وبينهم، أو 

بذلك الشياطني، نعوذ باهللا من ذلك، أو كتابـة للفاحتـة أو آيـة    
  . الكرسي أو غري ذلك من آيات القرآن بشيء جنس

ومن كتب له ال يعلم بذلك ألنه ال يرى، وال يشاهد إال آيات 
من القرآن مكتوبة، وال يدري أن هذا الساحر أو املشعوذ الـدجال  

للشياطني بكتابتها بشيء جنس، فهم ليس فيهم نفع مطلقًا قد تقرب 
َوأَنَُّه كَانَ رَِجالٌ ِمَن الْإِْنسِ َيُعوذُونَ بِرَِجـالٍ ِمـَن   ﴿: كما قال تعاىل

كان إذا : ، وقال عكرمة يف تفسري هذه اآلية﴾الْجِنِّ فََزاُدوُهْم َرَهقًا
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نس نعوذ نزل اإلنس وادًيا هرب منهم اجلن فلما مسع اجلن بقول اإل
ينفرون منا كما ننفر منهم، فـدنوا مـن   : بأهل هذا الوادي، قالوا

اإلنس فأصابوهم باجلنون واخلبل فزاد اجلن تكًربا وطغياًنا بسـبب  
   .اإلنس استعاذة

ويشهد هلذا واقع كثري من الناس يف هذا الزمن ملا غفلوا عـن  
آالت كتابة العزيز، وأقبلوا علـى   ةطاعة اهللا وطاعة رسوله وتالو

اللهو والغناء واملزامري والتلفاز والدش واجلرائد واجملـالت اخلليعـة   
  . واملسارح

خف التوحيد يف قلوهبم فضعف إمياهنم وتوحيـدهم فتغلبـت   
عليهم اجلن وتسلطت على قلوهبم وأبـداهنم بـاهلموم والغمـوم    

إىل  واألمراض الومهية، فأخذ من أصيب بشيء من ذلـك يـذهب  
لدجالني والسحرة والكهان والعرافني، وهذه هي القراء املشعوذين وا

إخواهنم من األنس ليشركوا باهللا إىل  بغية الشياطني يؤذوهنم ليذهبوا
  . رعًبا وخوفًا: فزادوهم رهقًا أي
ما يفعله بعض القراء من توهيم املريض، وذكـر   :ومن ذلك

أشياء ال حقيقة هلا، أو يقول له إن فالن قد حنتك وعانك، وهـو  
حدث من ذلك زيادة مرض وتوهم وختيل هلذا الذي ذكر، كذب في

أو لغريه فيزداد مرضه مرًضا، ورعبه رعًبا، وخوفه خوفًا من كـل  
أحد، وحيصل بسبب ذلك عداوة وبغضاء وشحناء من أجل ذلك، 
وهذا هو مراد الشياطني وبغيتهم، وقد يذكر بعض القراء أن فالًنـا  

ذي به، وهذا مـن مكـر   شفي وأنه قرأ عليه أمام الناس وخرج ال
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الشياطني لتغر الناس هبذا املشعوذ الدجال؛ ألنك لو تتبعـت هـذا   
الذي حصل له ذلك ما وجدت أنه شفي بل جتد أنه يتردد علـى  
بعض القراء طول عمره، ألن بعضهم يعلق قلب املريض به، فـال  

اللـهم  «: كما يف حديث. يتعلق باهللا وإال لو تعلق باهللا شفاه اهللا
اذهب البأس واشف أنت الشايف ال شفاء إال شفاؤك  رب الناس

لذا فال جتوز االستعانة بـاجلن وال جيـوز   . »ال يغادر سقًماشفاء 
من يستعني باجلن وحيضره، ومن أفىت جبواز ذلك فقـد  إىل  الذهاب

كيف يقول بذلك . أخطأ وفتح على املسلمني باب سوء وفتنة وشر
َجالٌ ِمَن الْإِْنسِ َيُعوذُونَ بِرَِجالٍ ِمـَن  َوأَنَُّه كَانَ رِ﴿: واهللا تعاىل يقول

َوَيْوَم َيْحُشُرُهْم َجِميًعا َيا َمْعَشـَر  ﴿: ، ويقول﴾الْجِنِّ فََزاُدوُهْم َرَهقًا
الْجِنِّ قَِد اْسَتكْثَْرُتْم ِمَن الْإِْنسِ َوقَالَ أَْوِلَياُؤُهْم ِمَن الْإِْنسِ َربََّنا اْسَتْمَتَع 

َوَبلَْغَنا أََجلََنا الَِّذي أَجَّلَْت لََنا قَالَ النَّاُر َمثَْواكُْم َخاِلِديَن َبْعُضَنا بَِبْعضٍ 
  . ﴾ِفيَها إِلَّا َما َشاَء اللَُّه إِنَّ َربََّك َحِكيٌم َعِليٌم

خري من إىل  أرشدهم عن االستعاذة باجلن وأرشدهم والنيب 
 –ذلك، فقال فيما رواه مسلم يف صحيحه عن خولة بنت حكـيم  

من نـزل  «: يقول مسعت رسول اهللا : قالت –رضي اهللا عنها 
أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق مل يضره : منزالً فقال

  . »شيء
من ذبح للشيطان ودعاه «: -رمحه اهللا تعاىل  –قال ابن القيم 

واستعاذ به وتقرب إليه مبا حيب فقد عبده، وإن مل يسـمي ذلـك   
وصدق هو استخدام من الشيطان لـه،  . عبادة ويسميه استخداًما

فيصري من خدم الشيطان وعابديه وبذلك خيدمه الشـيطان لكـن   
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خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة فإن الشيطان ال خيضع له وال 
  . انتهى »يعبده كما يفعل هو به

السحرة من أجل إىل  مما يدل على أنه ال جيوز الذهاب :الثالث
 تعاىل قد بني بأن الساحر ال يفلح حل السحر عن املسحور، أن اهللا

حيث أتى ولو كان فيه فائدة ألحد لكان هذا نوع من الفالح وهو 
  . ﴾َولَا ُيفِْلُح السَّاِحُر َحْيثُ أََتى﴿ال يفلح بإطالق 

قد بني بأن اهللا مل جيعل شفاء أمته فيما  أن الرسول  :الرابع
  . حرم عليها والسحر حمرم باإلمجاع

من أتى كاهًنا أو عرافًـا  «: بني بأن رسول أن ال :اخلامس
  .رواه األربعة »فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد 

وال شك أن الساحر أشد من الكاهن والعراف، بل جاء النص 
مـن أتـى   «: -رضي اهللا عنه  –على الساحر يف أثر ابن مسعود 

  . »مد كاهًنا أو ساحًرا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل حم
تطري أو تطري له  من ليس منا«وعن عمران بن حصني مرفوًعا 

أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتـى كاهًنـا   
. ]رواه البـزار [ »فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد 

يسحر أو يتعاطى السحر فإن حده القتل ملا روى  هومن ثبت عليه أن
  . »ساحر ضربة بالسيفحد ال« :الترمذي عن جندب

كتب عمر  وروى البخاري يف صحيحه عن جبالة بن عبدة قال
فقتلنـا ثـالث    :، قـال ةبن اخلطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحر
أهنـا   –رضي اهللا عنـها   –سواحر، وصح عن حفصة أم املؤمنني 

  . أمرت بقتل جارية هلا سحرهتا
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ن عند وروى البخاري يف تارخيه عن أيب عثمان النهدي قال كا
الوليد رجل يلعب؛ فذبح إنساًنا وأبان رِأسه فعجبنا فأعاد رأسـه،  

 الساحر :أي -حيي املوتى فذهب يلعب  !سبحان اهللا :فقال الناس
إن كـان   :لعبه ذلك، فاخترط جندب سيفه فضرب عنقه، وقال -

  . ي نفسهيصادقًا فليح
صح قتل الساحر عن ثالثة من  –رمحه اهللا  –وقال اإلمام أمحد 

  . أصحاب النيب 
والواجب على من ويل األمر، وكـل  : وقال شارح الطحاوية

قادر أن يسعى يف إزالة هؤالء املـنجمني والكهـان والعـرافني،    
وأصحاب الضرب بالرمل واحلصى، والقرع والقاالت، ومنعهم من 
اجللوس يف احلوانيت والطرقات، أو يدخلوا على الناس يف منـازهلم  

حترمي ذلك وال يسعى يف إزالته مع قدرتـه   لذلك، ويكفي من يعلم
كَاُنوا لَا َيَتَناَهْونَ َعْن ُمْنكَرٍ فََعلُوُه لَبِئَْس َما ﴿: على ذلك لقوله تعاىل

رضـي   –برواية الصديق  ويف السنن عن النيب . ﴾كَاُنوا َيفَْعلُونَ
املنكر فلم يغريوه أوشك  اإن الناس إذا رأو«: أنه قال –اهللا عنه 
واهللا تعاىل أعلم، واحلمـد هللا الـذي   . »م اهللا بعقاب منهأن يعمه

  . بنعمته تتم الصاحلات
  /كتبه

  عبد اهللا بن إبراهيم القرعاوي
  ه٩/١١/١٤١٨يف 

 


