خطبة مختصرة عن نواقص اإلسالم  -الناقض الثاني (من لم ي ـك ـف ـر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح
دينهم)
إن الْحم َد لِلَّ ِه ،نَحم ُده ونَستَعِينُه ونَستَ ْغ ِفره ،ونَعوذُ بِاللَّ ِه ِمن ُشروِر أَنْ ُف ِسنَا وسيِئ ِ
ات أ َْعمالِنَا ،من َ ْ ِدهِ اللَّه َ ََ م ِ
ِ َّ َّ لَهُ،
ََ
َ َ ْ َْ
ْ َ ُ َ ْ ُ َ ْ ُُ َ ُ
َّ َ ْ
ُ ُ
ْ ُ
ومن َ ْ ِ
ِ
َك لَهَُ ،وأَ ْش َْ ُد أ َّ
ي لَهَُ ،وأَ ْش َْ ُد أَ ْن ََل إلٰه إََِّل اللَّهُ َو ْح َدهُ ََل َش ِر َ
َن ُم َح َّمدا َعْد ُدهُ َوَر ُسولُهُ
ََ ْ ُ
ِل ْ َّ َ ََ َهاد َ

َّ ِ
َن َآمنُواْ اتَّ ُقواْ اللهَ َح َّق تُ َقاتِِه َوَلَ تَ ُموتُ َّن إَِلَّ َوأَنتُم ُّم ْسلِ ُمون
ََا أََُّ َْا الذ َ

َّ ِ
ِ ِ
اح َدةٍ وخلَق ِمْن ْا زوجْا وب َّ ِ
س وِ
ِ
ث مْن ُْ َما ِر َجاَل ََِيرا َون َسا َواتَّ ُقواْ اللهَ
َ َ َ َ َْ َ َ َ َ
َّاس اتَّ ُقواْ َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُكم من نَّ ْف ٍ َ
ََا أََُّ َْا الن ُ
الَّ ِذي تَ َسا لُو َن بِِه َواأل َْر َح َام إِ َّن اللهَ ََا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيدا
ِ
َّ ِ
صلِ ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم َوََ ْغ ِفْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَمن َُ ِط ْع اللَّهَ َوَر ُسولَهُ َ َق ْد َ َاز
َن َآمنُوا اتَّ ُقوا اللَّهَ َوقُولُوا قَ ْوَل َسدَدا * َُ ْ
ََا أََُّ َْا الذ َ
َ ْوزا َع ِظيما
أما بعدَ ،إن أصدق الحدَث َتاب الله ،وأحسن الْدي هدي محمد ،وشر األمور محدثاتْا ،وَ َّ محدثة بدعة ،وَ َّ
بدعة ضَلة ،وَ َّ ضَلة َي النار



عداد الله ،اتقوا الله تعالى وعظموه ،وأطيعوه وَل تعصوه ،واعلموا أن مما اتفقت عليه جميع الشرائع السماوَة وجوب

الكفر بالطاغوت ،وهو اسم جامع لك َّ ما َعدد من دون الله ،وعليه َمن لم ي ـ ــكـ ــفر المشركين ،أو شك في كفـرهم،
أو صحح مذهبهم؛ كفر ،وارتكب ناقضا من نواقض اإلسالم ،ودلي َّ هذا الناقض قوله تعالى َمن يكفر
بالطاغوت وَؤمن بالله َقد استمسك بالعروة الوثقى َل انفصام لْا ،ومفْوم اآلَة أن من لم َكفر بالطاغوت
َإنه لم َستمسك بالعروة الوثقى التي هي دَن اإلسَم ،وهذا هو الشاهد
وعن طارق بن أشيم األشجعي رضي الله عنه عن الندي صلى الله عليه وسلم أنه قال( :من قال َل إلٰه إَل الله،
وكفر بما يعبد من دون الله؛ َح ُرم ماله ودمه ،وحسابه على الله) ،1ومفْوم الحدَث أن من لم ََكفر بما َعدد
من دون الله لم َحرم دمه وماله ،وهذا َل َكون إَل َي حق الكاَر
 عداد الله ،إن من لم َُ َك ِفر متدعي األدَان الداطلة َْو َاَر َي الحقيقة وليس بمسلم ،ألربعة أسداب:

األول :أن مدنى التوحيد على رَنين؛ األول :الدرا ة من عدادة غير الله ،والثاني :اإلقرار بعدادة الله وحدهَ ،من لم
َتدرأ من دَن المشرَين َإنه مؤمن به َي الحقيقة ،مع َون الله قد وصفه بالطاغوت
كفر من َفره الله ورسوله َإنه لم َصدق بخدر القرآن ،ومن لم َ ِ
الثاني :أن من لم َ ِ
صدق بخدر القرآن َْو َاَر
ُ
ُ
َ

َما هو معلوم
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الثالث :أن من لم َ ِ
كفر من َفره الله ورسوله َقد استح َّ ما حرمه الله من الشرك ،بعدم تكفير من وقع َيه ،وهذه
ُ

مصادمة ألمر الله الشرعي ،ب َّ منازعة له َي ذلك ،قال تعالى ﴿ق َّ تعالوا أت َّ ما حرم ربكم عليكم أال تشركوا به

شيئا﴾ اآلَة
الرابع :أن من لم َ ِ
كفر الكاَر َحقيقته أنه َل َعرف الفرق بين اإلسَم والكفر ،مع َون هذا األمر معلوما من
ُ

الدَن بالِرورةَ ،القرآن الكرَم طاَح بإنكار الكفر وذَر عقوبات الكفار َي الدنيا واآلخرة ،ومن َان َذلك –
َل َُ َك ِفر الكاَر َ -إنه َل َستحق أن َوصف بأنه مسلم حتى َع ِرف الفرق بينْما وَتدرأ من عقائد الكفر بالكلية
بقلده ولسانه


عداد الله ،ولما َان أمر الكفر بالطاغوت بْذه األهمية؛ جا ت اآلَة بتقدَم الكفر بالطاغوت على اإلَمان

بالله ،ليتحقق َي العدد التمسك بالعروة الوثقى ،وذلك َي قوله تعالى َمن يكفر بالطاغوت وَؤمن بالله َقد
استمسك بالعروة الوثقى َل انفصام لْا ،وهذا من باب تقدَم التخلية على التحلية ،أي التخلية من الشر ،ثم
التحلية بالخير


عداد الله ،والكفر باألدَان الداطلة َكون بخمسة أمور؛ اعتقاد بطَنْا ،وترك عدادتْا ،وبغِْا ،وتك ــفير

أهلها ،ومعاداتْم ،وهذا مستفاد من قول الله تعالى ﴿لقد َان لكم أسوة حسنة َي إبراهيم والذَن آمنوا معه إذ
قالوا لقومْم إنا بر ا منكم ومما تعددون من دون الله َفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والدغِا أبدا حتى تؤمنوا
بالله وحده﴾
َنصت اآلَة على ثَثة أمور؛ الدرا ة من أشخاص الكفار ،ومن َعلْم – وهو ارتكاب الشرك  ،-وعلى بغِْم
وعداوتْم
وأما اعتقاد بطَن عدادة آلْتْم َظاهر من اآلَة الكرَمةَ ،إنه لوَل اعتقاد بطَنْا لما حصلت هذه األمور الَِثة
وأما هجر عدادة آلْتْم وترَْا َمستفاد من قوله تعالى عن إبراهيم إذ قال لقومه ﴿وأعتزلكم وما تدعون من دون
الله وأدعوا ربي عسى أَل أَون بدعا ربي شقيا﴾


وَي اآلَتين َائدة لطيفة  ،وهي أن الدرا ة من الكفر تحص َّ بالقلب واللسان والجوارحَ ،أما برا ة القلب

َتكون بدغِْم واعتقاد َفرهم َما َي قوله ﴿َفرنا بكم﴾ ،وأما برا ة اللسان َفي تصرَح إبراهيم لقومه بلسانه
بقوله ﴿َفرنا بكم﴾ اآلَة ،وأما برا ة الجوارح َفي قوله ﴿وأعتزلكم وما تدعون من دون الله﴾


عباد الله ،والبراءة من الكفر ليست محصورة بالشرك في عبادة الله ،بل تشمل جميع أنواع الكفر،

َوصف الله بالنقائص ،أو اَلستْزا بالدَن ،أو الطعن َي عامة الصحابة ،أو الطعن َي أمْات المؤمنين ،أو زعم
أن جدرَ َّ خان الرسالة ،أو تصحيح دَن النصارى واليْود والدوذَين ،أو الوقوع َي غير ذلك من المكفرات ال ُمجمع

على َفر َاعلْا

قال ابن سعدي رحمه الله َّ َ( :من ح َكم الشرع بتكفيره َإنه َجب تكفيره ،ومن لم َ ِ
كفر من َفره الله ورسوله
ُ
َ

َْو َاَر مكذب لله ورسوله ،وذلك إذا ثدت عنده َفره بدلي َّ شرعي)  1انتْى

وقال الشيخ عدد العزَز بن باز رحمه الله( :ومن لم َُ َك ِفر الكاَر َْو مِله ،إذا أقيمت عليه الحجة وأُبين له الدلي َّ
َأصر على عدم التكفيرَ ،من َل َ ِ
كفر اليْود أو والنصارى أو الشيوعيين أو نحوهم ممن َُ ْف ُره َل َلتدس على من
ُ
له أدنى بصيرة وعلم)  3انتْى
وقال الشيخ صالح بن َوزان الفوزان حفظه اللهَ( :من لم َ ِ
كفر المشرَين َإنه َكون مرتدا َاَرا مِلْم ،ألنه تساوى
ُ

عنده اإلَمان والكفرَ ،ل َفرق بين هذا وهذاَْ ،ذا َاَر)  2انتْى


وبعد عداد اللهَ ،قد تدين من هذه المقدمة أهمية العلم بالتوحيد وضده ،ومعنى المواَلة َي التوحيد ،والدرا ة

من ضده ،وبْذا َكون القلب مستقيماَ ،إن الِد َل َعرف إَل بِدهَ ،ما قي َّ:
ِ
َالِد َظْر حسنه الِد

ِ
وبِدها تتدين األشيا

َمن لم َعرف الشرك لم َعرف التوحيد ،ومن لم َتدرأ من الشرك َما حقق التوحيد
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ،ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم ،أقول قولي هذا ،وأستغفر
الله لي ولكم فاستغفروه ،إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية



الحمد لله وحده ،والصَة والسَم على من َل ندي بعده ،أما بعدَ ،اتقوا الله عداد الله ،واعلموا أن من شك في

كفر المشركين ،فهو مثلهمَ ،من قال مََِ( :ل أدري ،ه َّ اليْود َفار أم َل) ،أو قالَ( :ل أدري ،ه َّ النصارى
َفار أم َل) ،أو قالَ( :ل أدري ،ه َّ من َدعو غير الله مسلم أم َل) ،أو قالَ( :ل أدري ،ه َّ َرعون َاَر أم َل)؛
َْذا َاَر أَِا ،ووجه ذلك أنه متردد بين كون الكفر نـ ـفسه حقا أو باطالَْ ،و لم َجزم بدطَن الكفر ،ولم
َكفر بالطاغوت ،مع أن الله قد حسم هذا األمر َي َتابه ،وبيَّ ن أن الكفر باط ََّ ،الذي َشك بعد هذا الديان
َحقيقته أنه ليس بمؤمن بحكم الله َي القرآن
ثم إن الشاك لم َعرف دَن اإلسَم حقا ،ولو َان َعرف دَن اإلسَم لتدين له ضده وهو الكفر ،ومن لم َعرف
دَن اإلسَم َكيف َحكم له بأنه مسلم ؟!

 « 1الفتاوى السعدَة » ،ص89 :
« 3مجموع َتاوى ومقاَلت متنوعة» ( ،)819/7دار القاسم – الرَاض
« 2شرح نواقض اإلسَم» ،ص78 :

قال الشيخ سليمان بن عدد الله بن محمد بن عدد الوهاب 1رحمْم الله جميعا َي َتابه «أوثق عرى اإلَمان»:
َإن َان شاَا َي َفرهم أو جاهَ بكفرهم؛ بُيِنت له األدلة من َتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم)

على َفرهمَ ،إن شك بعد ذلك أو تردد َإنه َاَر بإجماع العلما على أن من شك َي َفر الكاَر َْو َاَر
انتْى

3



عداد الله ،أما من صحح مذهب الكفار وديانتهم ،واستحسن دَن الكفار؛ َْو أض َّ من الشاك ،وَُفره

أعظم من َُفره ،ألن حقيقة أمره تخطئة دَن اإلسَم الذي حكم بدطَن دَن الكفار ،والدَاع عن الكفر ،والدعوة
إليه ونصرته ،ب َّ تْيئة المجال لنشره ،عياذا باللهَ ،من َستحسن شيئا من العقائد التي تناَي دَن اإلسَم من
َْودَة أو نصرانية أو اشتراَية أو علمانية أو غيرها من َرق الكفر


وبعد عباد الله ،فهذه مقدمة نافعة لفهم التوحيد وضده ،والتحذير من الشرك والوقوع فيه ،وفق الله الجميع

للثبات على التوحيد حتى الممات ،فإن من استقام على الشريعة ومات على التوحيد دخل الجنة بغير حساب وال
عذاب.

ِ
صلُّو َن َعلَى النَّدِ ِي ََا أََُّ َْا
 ثم اعلموا رحمكم الله أن الله سدحانه وتعالى أمرَم بأمر عظيم َقال إن اللَّهَ َوَم ََئ َكتَهُ َُ َ
َّ ِ
صلُّوا َعلَْي ِه َو َسلِ ُموا تسليما ،اللْم ص َّ وسلم على عددك ورسولك محمد ،وارض عن أصحابه الخلفا  ،األئمة
َن َآمنُوا َ
الذ َ
الحنفا  ،وارض عن التابعين ومن تدعْم بإحسان إلى َوم الدَن


اللْم إنا نسألك عيشا قارا ،ورزقا دارا ،وعمَ بارا



ربنا آتنا َي الدنيا حسنة وَي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار



سدحان ربنا رب العزة عما َصفون ،وسَم على المرسلين ،والحمد لله رب العالمين



اللْم ص َّ وسلم على ندينا محمد وآله وصحده
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