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احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعلـى آلـه       
  .وصحبه أمجعني

  .شرك أكرب خيرج من امللة، وشرك أصغر: الشرك باهللا ينقسم إىل قسمني
  .كنه يكون ذريعة إىل الشرك األكربوالشرك األصغر هو الذي ال خيرج من امللة، ول

 ولكنه ينقص األجر    ، هذا ال خيرج من امللة     إذا كان عارضاً يف العمل    .  الرياء :ومن الشرك األصغر  
الشرك يف أميت أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الـصماء           «: �أو يذهبه، كما يف قوله      

   .� أو كما قال »يف الليلية الظلماء
                                                 

المية بالرياض، العدد السابع الصادر يف األشهر رجب وشعبان ورمضان وشوال عـام              نشر هذا املوضوع يف جملة البحوث اإلس       )١(
  .ـه١٤٠٣

جملة البحـوث اإلسـالمية     : أي-يف النسخة اليت شرح عليها الشيخ بعض الفروق الصغرية عن املوضوع األصل يف الة               :      قلت
  ).حممد عماد نوفل. (ه، ولكين أثبت ما شرح الشيخ علي-كزيادة مجلة أو حذف أخرى-بالرياض
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يعين بـأن ال    ،  -والعياذ باهللا -من الشرك األكرب    لرياء باعثاً على العمل فإنه يكون       أما إذا كان ا   
يعمل هذا العمل إال مدفوعاً بالرياء، وإن مل يكن هناك من يرائي مل يعمل هذا العمل، وهـذا كريـاء                    

رآؤونَ الناس والَ يذْكُرونَ    ﴿وِإذَا قَامواْ ِإلَى الصالَِة قَامواْ كُسالَى ي      :  عنهم �املنافقني الذي قال اهللا     
  .]١٤٢: النساء[﴾اللّه ِإالَّ قَِليالً

 يعترب من الشرك األكرب املخرج من امللة، كما يالحـظ أن بعـض              -يعين-فالباعث على العمل    
  .-والعياذ باهللا-الناس إذا كان مع الناس يصلي، وإذا مل يكن معهم ال يهمه صلى أو ما صلى 

م فهـذا  ءا العمل إال من أجل الرياء للناس مـرا        امال إذا كان ال يقوم إىل هذ      وهكذا سائر األع  
  .-والعياذ باهللا- )١(...يكون حمبطاً للعمل 

 -يعـين - إن كان جيري على اللسان من غـري  .احللف بغري اهللا  : النوع الثاين من الشرك األصغر    
 أو مساوياً له، بل جيري علـى        �  قصد أو يكون صاحبه ال يقصد تعظيم هذا احمللوف به أعظم من اهللا            

 ألن  ؛اللسان حبسب التعود أو ما أشبه ذلك، فهذا يعترب من الشرك األصغر وليس مبخـرج مـن امللـة                  
 يف أول اإلسالم كانوا حيلفون بغري اهللا، حبسب ما كـانوا يتعودونـه يف               -رضوان اهللا عليهم  -الصحابة  

أدرك عمر بن اخلطاب وهم يف ركب يسريون وهو          �اجلاهلية، كما جاء يف احلديث الصحيح أن النيب         
  .» من كان حالفاً فليحلف باهللا أو ليسكت،ال حتلفوا بآبائكم« :� فقال النيب ، أيبورأِس :يقول

 إنكـم أنـتم   : على قوم من اليهود فقال هلم      ر وأنه رأى أنه م    ،ترِك اليت ذُ  الطفيل وكذلك رؤيا 
 ما شـاء اهللا وشـاء   : وإنكم ألنتم القوم لوال أنكم تقولون: قالوا،القوم لوال أنكم تقولون عزير ابن اهللا     

 بعد ذلك خطيباً وقال      قام � ألن النيب    ؛ وهكذا هذا يعترب من الشرك األصغر      ، والكعبة : وتقولون ،حممد
 مث ذكر رؤيا الطفيل إىل آخر       »...إنكم لتقولون قوالً كان مينعين أن أاكم عنه كذا وكذا         « :ألصحابه

  . احلديثما ذكر يف
-املهم أن احللف بغري اهللا ال يكون من الشرك األكرب املخرج من امللة إذا جرى على اللـسان                   

 -يعين-أما إن كان احلالف     ه مثل تعظيم اهللا أو أكثر من ذلك،          ب احمللوف به  من غري لفظ لتعظيم      -يعين
 :ثالً يذكرنا بشيء فقيل لـه     يعظم غري اهللا أعظم من اهللا كما علم أن يف بعض اتمعات بعض الناس م              

 احلف بفالن   : احلف باهللا حلف وإن كان حانثاً، وإذا قيل له         :احلف حلف وإن كان حانثاً، إذا قيل له       
  . واعترضتلكأأو ما أشبه ذلك 

                                                 

 .كلمة غري مفهومة )١(
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هذا ال شك أنه يعد من الشرك األكرب املخرج من امللة؛ ألنه خاف من املخلوق أكثر من اخلالق،                  
  !؟ أكثر مساوياً له، فكيف إذا عظمهالق، حىت لو كانوعظم املخلوق أكثر من اخل

شـرك  عد شرك اإلسـناد؛  ت صغر من الشرك األتخرج هي اليت -أو املسألة الثالثة  - األمر الثالث 
 ولوال كـذا حلـصل      ، لوال فالن حلصل كذا    :يقولف ،� أن يسند اإلنسان النعمة إىل غري اهللا         :اإلسناد

ي ينبغي أن تسند النعمة     والذ،  �أن تسند النعمة إىل غري اهللا       ب يعين   ؛شرك اإلسناد : ، فهذا يقال له   كذا
  .�إىل اهللا 

 » بل ما شاء اهللا وحده؟أجعلتين هللا نداً« : قال، له ما شاء اهللا وشئت    : ملن قال  �وقد قال النيب    
  . نعم.هذا تشريك يف املشيئة وذاك تشريك يف اإلسناد

 مثـل   �قصد فيها تعظيم غـري اهللا        من غري أن ي    -يعين-فهذه األشياء إذا جاءت على اللسان       
تعظيم اهللا أو أعظم فإن هذا ال يخرج من امللةاملعد من الشرك األصغر غري عد من الشرك األكرب بل ي.  

 االستغاثة بغري اهللا واالستعاذة بغـري اهللا        -يعين-ما عدا ذلك من الذبح لغري اهللا والنذر لغري اهللا و          
﴿لَِئن أَشركْت لَيحبطَن عملُك     :� يقول لنبيه    �كرب املخرج من امللة، واهللا      هذه كلها من الشرك األ    
اِسِرينالْخ ِمن نكُونلَت٦٥: الزمر[﴾و[.  

: األنعـام [﴾﴿ولَو أَشركُواْ لَحِبطَ عنهم ما كَانواْ يعملُونَ       :وملا عدد األنبياء يف سورة األنعام قال      

  . نعم.]٨٨
}³½a{@ @
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كذلك أيضاً من جعل بيه وبني اهللا وسائط، وهذا يعترب من الشرك، وإن زعم أنه ال يعبد هؤالء                  

ما يتوسط الناس على امللوك      يتوسط على اهللا ك    -يعين-، وإن زعم أنه     �وإمنا يتخذهم وسائط إىل اهللا      
  .-والعياذ باهللا-وأصحاب السلطة وما أشبه ذلك فهذا كله يعترب من الشرك باهللا املخرج من امللة 



ƒî’ÜÛ@ZïàväÛa@óî°@åi@†»c 

  

U@@

 وجعلها من األشـياء  ،� ألنه من األمور اليت حرمها اهللا       ؛فينبغي للمسلم أن يبتعد عن مثل هذا      
 يزعمون بأم ال يدعون هـؤالء إال مـن      قد أخرب بأن بعض املشركني     �فاهللا   .اليت خترج من اإلسالم   

  .نعم. )١(�أجل أن يكونوا وسائط بينهم وبني اهللا 
}³½a{@ @
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  ر املشركني  فِّكَمن مل يأو شكيف كفرهم أو ص حمن اإلسالم قد كفر وخرج يعترب  مذهبم فإنه ح
 لكنـه مل ينكـر علـى        ، وداعية إىل اإلسالم   �م أنه داعية إىل اهللا      ، حىت ولو كان يزع    -والعياذ باهللا -

 يراهم يتطوفون ويستغيثون ويذحبون وينذرون ويدعون ويعملون كـل عمـل           ،املشركني الشرك األكرب  
 ؟ملـاذا ،  يكفر هؤالء فقد كفر    -يعين- فمن مل    ، فمثل هذا يعترب إقراراً    ،خيرج من اإلسالم ال ينكر عليهم     

ومن مل يكفرهم أو شك يف كفرهم فإنـه مل          ،  فاهللا حكم على هؤالء بالكفر    ،  �ألنه مل يقبل حكم اهللا      
  .نعم. � يف كتابه وعلى لسان رسوله �يؤمن مبا أنزل اهللا 

}³½a{@ @
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- فإنـه    ، أو حكمه أحسن من حكمه     ، أكمل من هديه   �كذلك من اعتقد أن هدي غري النيب        
  . قد كفر كفراً خمرجاً من امللة-والعياذ باهللا

 -يعين- و ،-على ما يقولون  - عصر الذرة    ؛كذلك إذا زعم بأن اإلسالم ما هو صاحل هلذا العصر         
 اإلسالم أصبح غري صاحل ما أصبح صاحلاً        : فيقولون . وما أشبه ذلك من األمور     ،الرتول على سطح القمر   

  .-والعياذ باهللا-الذي يعتقد هذا االعتقاد فهو كافر و ،هلذا الزمن
 وأن اإلنسان له أن يدين      ، حرية األديان  -على ما يقولون  - األديان   -يعين-كذلك من اعتقد أن     

 فهؤالء كفـار مـن   ، ما أشبه ذلك-يعين- أو جموسية سواء كان يهودية أو نصرانية أو  ،ن يشاء بأي دي 
  . نعم. كفرهم من أعظم الكفر،أعظم الكفر

                                                 

والَِّذين اتخذُوا ِمن دوِنِه أَوِلياء ما نعبدهم ِإلَّا ِليقَربونا ِإلَى اللَِّه زلْفَى ِإنَّ اللَّه ﴿:  يشري إىل قوله تعاىل-حفظه اهللا-وكأن الشيخ  )١(
خِفيِه ي ما هِفي م مهنيب كُمحيكَفَّار كَاِذب وه نِدي مهلَا ي ِلفُونَ ِإنَّ اللَّه٣: الزمر[﴾ت[.  
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آل [﴾ومن يبتِغ غَير اِإلسالَِم ِديناً فَلَن يقْبلَ ِمنه وهو ِفي اآلِخرِة ِمن الْخاِسِرين            ﴿:  يقول �اهللا  

  .]٨٥: عمران
هـذا   ميكن أن يصدر منـه        فإنه ال  � وآمن بكتابه الذي أنزل على رسوله        �ن آمن باهللا    فم

  .االعتقاد
 وإن شئت أن    ، إن شئت أن تتعبد باوسية     ، أن كل األديان صاحلة للتعبد ا      :والصوفية يقولون 

 يف بعـض     وهذا صدر عن ابن عريب     ،كلها واحدة و ، أو بأي دين تدين    ، أو بالنصرانية  ،تتعبد باليهودية 
هم الذين عظموا النار و الذين      م   أن الذي حكم عليه    :يقولف ، نظم يف ذلك شعراً    -يعين- وجعل   ،كتبه

 علـى  -يعين- كلهم يف اإلسالم أو غريهم � ]اًحممد[ الذين تابعوا  اه معن -يعين-عظموا الكعبة والذين    
  .نعم .افيةهذا كفر من أعظم الكفر، نسأل اهللا العفو والعنعم،  .ملل وكلها صحيحة

}³½a{@ @
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لدين أبغض شـرائع     فقد كفر، إذا أبغض ا     -والعياذ باهللا - �من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول        
  . نعم. كفر-والعياذ باهللا- وكم بأصحاا وسخر منهم هذا -والعياذ باهللا-الدين أو بعض شرائعه 
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 أو من الثواب والعقاب أو ما أشبه �كذلك من استهزأ وسخر من ما جاء به النيب          ،والعياذ باهللا 
  . ونسأل اهللا العفو والعافية، يكفر-والعياذ باهللا-ذلك فإنه 

ا  ما رأيت مثل قرائن : قال عن أولئك النفر الذين تكلموا بذلك الكالم حيث قال بعضهم           �واهللا  
ـ و � رسول اهللا    يقصد رسول  ، وال أجنب عند اللقاء    ، وال أحفظ ألسناً   ،أرغب بطوناً  ن معـه مـن     م

﴿ولَِئن سأَلْتهم لَيقُولُن ِإنمـا كُنـا    : اليت يف سورة التوبةات فيهم اآلي�فعند ذلك أنزل اهللا   ،  أصحابه
الَ تعتِذرواْ قَد كَفَرتم بعـد ِإميـاِنكُم ِإن          * كُنتم تستهِزئُونَ    نخوض ونلْعب قُلْ أَِباللِّه وآياِتِه ورسوِلهِ     
  . نعم.]٦٦-٦٥: التوبة[نعف عن طَآِئفٍَة منكُم نعذِّب طَآِئفَةً﴾
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 قد يستهزئ   ،� جاء به النيب     مما االستهزاءشعر، يعين    من الناس يقع فيه من حيث ال ي        ريهذا كث 
مبا يقع يف الكفر من حيـث ال        ر -والعياذ باهللا - فهذا ، أو ما أشبه ذلك    ، أو بثواب  ،ألحكامحبكم من ا  

  .يشعر
 ا يف النار    لُِّزضحك ا القوم ي   لقي هلا باالً ي   إن الرجل ليتكلم بالكلمة ال ي     « :�قول النيب   ف

  . نعم.نسأل اهللا أن يعافينا، »أبعد مما بني املشرق واملغرب
}³½a{@ @
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العمل به فقد    ال بأس به وأنه مزاح وإمنا يكفر ب        -يعين-علمه كفر، ومن زعم أن تعلمه       تالسحر  

، ال � السحر من يـؤمن بـاهللا    يحسنزعم باطالً، واحلق أن من تعلم السحر فقد كفر، وال ميكن أن             
 -يعين-إذا خرج من اإلسالم بعد ذلك ، نعم بالكليةال حيسن السحر إال بعد خروجه من اإلسالم    ميكن،  

  . نعم.يستطاع أنه يفعل السحر، أما قبل ذلك فال ميكن
واتبعواْ ما تتلُواْ الشياِطني ﴿: � منها أو من أمهها وأوضحها قول اهللا ؛لك واضحةاألدلة على ذ  
وما كَفَر سلَيمانُ ولَـِكن الشياِطني كَفَرواْ يعلِّمونَ الناس السحر          -يعين اليهود - علَى ملِْك سلَيمانَ  

باِبلَ هاروت وماروت وما يعلِّماِن ِمن أَحٍد حتى يقُوالَ ِإنما نحن ِفتنةٌ فَـالَ              وما أُنِزلَ علَى الْملَكَيِن بِ    
تكْفُر فَيتعلَّمونَ ِمنهما ما يفَرقُونَ ِبِه بين الْمرِء وزوِجِه وما هم ِبضآرين ِبِه ِمن أَحٍد ِإالَّ ِبـِإذِْن اللّـِه                    

اْ               وورا شم لَِبئْسالٍَق وخ ِة ِمنِفي اآلِخر ا لَهم اهرتِن اشواْ لَمِلمع لَقَدو مهنفَعالَ يو مهرضا يونَ ملَّمعتي
  .]١٠٢: البقرة[﴾ِبِه أَنفُسهم لَو كَانواْ يعلَمونَ

ِمن أَحٍد حتى يقُوالَ ِإنما نحـن ِفتنـةٌ فَـالَ    وما يعلِّماِن ﴿ففي هذه اآلية تصريح بكفر السحر   
كْفُرـالٍَق﴾          ﴿ :�وله  ق ويف آخر اآلية أيضاً      ،﴾تخ ِة ِمنِفي اآلِخر ا لَهم اهرتِن اشواْ لَمِلمع لَقَدإىل  و
حر أنه ليس له     دليل على أن من عمل بالس      -يعين- كذلك   -ونسأل اهللا العفو والعافية   - هذا أيضاً    ،آخره

  .حظ يف اآلخرة وال يف اجلنة
}³½a{@ @
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 سواء كان بإفشاء أسرار     ،كفار على املسلمني بأي نوع من أنواع املظاهرة       مظاهرة املشركني وال  

والعياذ - كل ذلك    ،كفاربالأو خبدعة املسلمني    ،   أو بإعانتهم يف القتال    ، أو بإعطائهم السالح   ،املسلمني
  . ونسأل اهللا العفو والعافية، ردةدع ي-باهللا

 ِذوما عللمشركني  ذلكم الرجل الذي كتب    -يعين- ر     بق له أنه اشترك يف بـدر       إال ألنه قد س، 
، » اعلموا ما شئتم فقد غفرت لكم      : لعل اهللا اطلع على أهل بدر فقال       ؟وما يدريك « :�وقال النيب   

 فأراد  ،قاً يف قريش ومل يكن منهم     صملاً  ئ أنه كان امر   : وهو ؛-وإن كان ليس مبعذِّر   -مث إنه أبدى عذره     
يا أَيها الَِّذين آمنوا لَا تتِخذُوا عدوي       ﴿ : قال � ولكن اهللا    ،مالهأن يتخذ عندهم يداً حيمون به أهله و       

وعدوكُم أَوِلياء تلْقُونَ ِإلَيِهم ِبالْمودِة وقَد كَفَروا ِبما جاءكُم من الْحق يخِرجونَ الرسولَ وِإياكُم أَن               
    كُمبوا ِباللَِّه رِمنؤاِتي﴾       تضراء مِتغابِبيِلي واداً ِفي سِجه متجرخ مإىل أن قال  ِإن كُنت :﴿   لْـهفْعـن يمو

  .-والعياذ باهللا- ]١: املمتحنة[﴾ِمنكُم فَقَد ضلَّ سواء السِبيِل
 ِسنتهم ِبالسوِء وودوا لَو تكْفُرونَِإن يثْقَفُوكُم يكُونوا لَكُم أَعداء ويبسطُوا ِإلَيكُم أَيِديهم وأَلْ﴿

  .ىل آخر اآليةإ ]٣-٢: املمتحنة[﴾...لَن تنفَعكُم أَرحامكُم ولَا أَولَادكُم يوم الِْقيامِة* 
 كونه أراد أن يتخذ     -يعين-  بأن ذلك الرجل كما قال إمنا دفعه إىل ذلك         �فهذا إخبار من اهللا     

  . وقد عاتبه يف ذلك معاتبة شديدة، مل يرض ذلك� ولكن اهللا ،ن به قرابتهعندهم يداً حيمو
إذن فإذا فعل ذلك من ليس له ظروف مثل ظروف ذلك الرجل حىت ولو كان له ظروف ال جيوز 

 كونه اشـترك يف     ؛� ولو فعله أيضاً فليس له سوابق كما كانت لذلك الرجل مع رسول اهللا               ،أن يفعله 
 لكن غريه من الناس لو     ، أهون  مما جعل األمر يف حقه     -يعين- كل ذلك    ،� وكونه جاهد مع النيب      ،بدر

  . نعم.-والعياذ باهللا-فعل ذلك فإنه يعترب يف حقه كفراً 
}³½a{@ @

É�bnÛaÉ�bnÛaÉ�bnÛaÉ�bnÛaZZZZ@@@@@@@@@@@@†àª@òÈíŠ‘@åÇ@xëŠ¨a@éÈ�í@÷bäÛa@œÈi@æc@†ÔnÇa@åß@�@@ŠÏb×@ìèÏ@@@@µb�Èm@éÛìÔÛ@[@Z
﴿w⁄a@flŠžîtË@wÍflnžjflí@åflßflëflåíwŠč�bfl‚}Ûa@flåčß@čñflŠč�Ła@ïčÏ@flìŽçflë@Žéžäčß@flÝflj}ÔŽí@åtÜtÏ@Gbäíč…@wâtýž�﴾}æaŠàÇ@Þe@ZXU{N@ @

}�Š’Ûa{@ @
من اعتقد أن بعض الناس يسعه أن خيرج من اإلسالم فهو كافر؛ ألن اإلسالم ال جيـوز ألحـد                   

 رساالت حق   هي  وإن كانت  �اخلروج عنه مهما كان، والرساالت السابقة اليت كانت قبل بعثة حممد            
ا قد نِسإال أخببعثة النيب ت �.  
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 مطابقة وما كان عمر إال متعجباً من      ،�وملا جاء عمر بن اخلطاب بورقة من التوراة وأخرب النيب           
أمتهوكون أنـتم يـا بـن       « :قال  وأخربه ورأى الورقة معه    � ولكن ملا جاء إىل النيب       ،التوراة للقرآن 

  .» حياً ما وسعه إال اتباعي عمران بن واهللا لو كان موسى؟اخلطاب
بالشريعة اليت   عندما يرتل يف آخر الزمان يرتل وحيكم يف هذه األمة            ؛كذلك عيسى بن مرمي     

  .نعم. � رسول اهللاجاء ا 
}³½a{@ @
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 ،يهـتم فيـه   أساً وال   ال يرفع به ر    وكون هذا اإلنسان     ، وعدم تعلمه  ،�اإلعراض عن دين اهللا     
 ويف دين   �له اخليار إن شاء اهللا أخذه وإن شاء تركه، علماً بأنه ال خيار ألحد يف شريعة حممد                  وكأنه  

﴿ومن يبتِغ غَيـر    :  يقول � واهللا   ،دين اإلسالم ال جيوز ألحد تركه وال اختيار شيء دونه         فاإلسالم،  
     هو هلَ ِمنقْبالَِم ِديناً فَلَن ياِإلس    اِسِرينالْخ ِة ِمنِفي اآلِخر واْ   ،]٨٥: آل عمران [﴾وكَفَـر الَِّذين دوا يمبر﴿

  ِلِمنيسواْ مكَان ونَ﴾        *لَولَمعي فولُ فَساَألم لِْهِهميواْ وعتمتيأْكُلُواْ وي مهإىل غري ذلك    ]٣-٢: احلجر[ذَر 
  .من اآليات

 إذا كان إعراضـاً كليـاً ال    ، إىل الكفر  -والعياذ باهللا -ام يؤدي بصاحبه    فاإلعراض وعدم االهتم  
  . ونسأل اهللا العفو والعافية، فهذا ال شك أنه كفر-والعياذ باهللا-يهتم بالدين وال يرفع به رأساً 

  اهللاكذلك من اعتقد أن األنظمة اليت سنها الكفار وأتوا ا من عند أنفسهم أا أحسن من حكم             
 ]٥٠: املائدة[﴾﴿ومن أَحسن ِمن اللِّه حكْماً لِّقَوٍم يوِقنونَ      :  يقول � فاهللا   ، اهللا فهذا أيضاً كفر    ومن شرع 

  .نعم.  يعين ال أحد أحسن من اهللا حكماً لقوم يوقنون، إنكاري؟هذا استفهام إيش
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 ألن شريعة حممد    ؛أن نظام اإلسالم انتهى وقته ما أصبح صاحلاً فهذا ال شك أنه كفر            باعتقد  إذا  

 الـذي شـرعها     ِن وم ، ال تتبدل وال تتغري    ، جعلها اهللا صاحلة لكل زمان وكل مكان إىل يوم القيامة          �
 يكن لو كان  وما مل، ويعلم ما يكون، فالذي علم ما كان   ، الذي يعلم السر وأخفى    ،� هو اهللا    ؟وأنزهلا

 وجعلها صاحلة لكل زمان     � الذي علم ماذا هو الذي أنزل هذه الشريعة على نبينا حممد             ،كيف يكون 
 ومن زعم أا ليست صاحلة جلميع األزمنة إىل يـوم     ، وال خيرج عنها مكان     زمان  ال خيرج عنها   ،ومكان

  . نعم.ونسأل اهللا العفو والعافية، فر قد ك-والعياذ باهللا-القيامة وجلميع األمكنة وجلميع اتمعات فإنه 
}³½a{@ @
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 ، زعم باطـل   ، الدين هو السبب يف ختلف املسلمني، وهذا زعم شيطاين         -يعين- يزعم أناس بأن  
  :والذي دفعه إليه أمران

 فزعموا أن اإلسـالم هـو       ،قهات الناس بربي   من احلضارة األوربية اليت غر     دِجما و : األمر األول 
غريهم من النصارى بأن املسيحية كان فيهـا سـبب           كما زعم    ،سبب التخلف وسبب تأخر املسلمني    

 وكانوا حيكمون   ، حاربت املخترعات هذه   -يعين  -يف أول األمر     ألن الكنيسة    ؛التخلف وسبب التأخر  
 فـشا االختـراع   -يعين-عد ذلك على من خيترع حيكمون عليه بالقتل أو بالسجن أو ما أشبه ذلك، وب    

وشوهذه األمم-والعياذ باهللا- التقدم وجعله اهللا فتنة هلذه األمة من الناس حصل هذاع حىت ج .  
 : اجلواب ؟هم أكرب من عقول من مضى     فحني إذن لو فكرنا مثالً هل هؤالء الذين اخترعوا عقولُ         

  .ال
  . ال: اجلواب؟وهل إدراكهم أعظم من إدراك من مضى

 ألف سنة وال مثامنئة سنة وال        منهم الذين يعيش الواحد   جتارم أعظم من جتارب من مضى     وهل  
  ؟ سنةتسعمئة
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ه مل يوجه    الذي بيده األمر كلُّ    �لكن اهللا   ،  ال شك أن جتارب هذا الذي يعيش هذا العمر أكثر         
-ي مـن صـنع     هذه املخترعات ه   فهل   ، يف هذا الزمن الذي أراده     إالالعقل البشري إىل هذا االختراع      

  ؟ الكفرمن صنع أو ؟ املسيحية مثالً-يعين
 مـن   ل أو ، وهي أصالً مبدؤها من عند العرب      ، ولكن اهللا وجه إليها العقل البشري      ، ال :اجلواب

 يقولـون   واآلن ، رجل عـريب   ؟ الذي اخترعها   هو  العربية من  : فمثالً ؛بدأ ذه االختراعات هم العرب    
،  العباس بن فرناس عريب من األندلس      ؟لطائرة من أول من اخترعها    ا.  حىت اآلن يسموها عربية    )١(...يف  

  .نعم. رتو ولكن طُ،وهكذا
 لكن املسلمني عندما كانوا تـاركني       ، املسلمني  من؟ من عند   فأصل االختراعات جاءت من عند    

 املـسلمني   ضعف فلما رأوا    ،�بهم اهللا   تلدينهم ومل يطبقوه يف أنفسهم وال فيمن حوهلم عند ذلك عا          
وإمنـا  ، -والعياذ باهللا-وتقدم أهل االختراعات وفشو احلضارة زعموا أن الكفر هو سبب يف هذا التقدم        

  . للعباداًا ابتالء من اهللا وامتحانالتقدم هذ
تأخر املسلمني وختلفهم وضعفهم ومهانتهم واستيالء الكافرين عليهم إمنا جـاء بـسبب             : ثانياً

 فعندما دخل فيهم الشرك ودخلت ،تمامهم به وعدم تطبيقهم له وعدم اه�رفضهم ملا جاء من عند اهللا  
عند ذلك عاتبـهم اهللا      واملعرض به معرض،   � منهم يتعبد بالبدع وبالشرك باهللا       دبعتمفيهم البدع والْ  

   .]١٤١: النساء[﴾﴿ولَن يجعلَ اللّه ِللْكَاِفِرين علَى الْمؤِمِنني سِبيالً: يقول �اهللا ف، �
  .اجلواب ال، ال يتخلف ا اخلرب الذي جاء من اهللا يتخلَّف؟ هذهل

  .]٧: حممد[﴾﴿ِإن تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم :هناك آية أخرى تقول مثالًطيب، 
  .ال: هل هذا يتخلف؟ اجلواب

 مـا هـو     :ن نفكر عندما ننظر يف حال املسلمني اآلن وجند أم مظلومني يف كل مكان جيب أ             
  ؟السبب الذي جعلهم مظلومني

 كانوا يقاتلون معه، م وبعده� الذين كانوا مع النيب املؤنني يف بدرمع  قد أنزل املالئكة �واهللا 
 عنـدما   احلضرمكما فعل العالء بن      ،مال وعلى اخليل وعلى األرجل    ِج الْ خاضوه على سخر هلم البحر    
فوعـد  ،   املدائن قطع الفرات وكما فعل سعد بن أيب وقاص عندما         ، إىل البحرين  الشرقيةقطع من املنطقة    

  ؟ كذا وال أل،نياهللا حمقق، ولكن السبب هو منا حنن املسلم

                                                 

 .كلمة غري مفهومة )١(
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 قد أخربنا عن بين إسرائيل بأم ملا أعرضوا عن كتـاب اهللا             �فاهللا  ،  نيالسبب منا حنن املسلم   
 عند ذلك عاتبهم اهللا وسلط عليهم       ودخل فيهم الفساد   م ملا أعرضوا عن شريعته    �وعن سنة رسول اهللا     

﴿وقَضينا ِإلَى بِني ِإسراِئيلَ ِفي الِْكتاِب لَتفِْسدنَّ ِفي اَألرِض مرتيِن ولَتعلُن علُواً             : حيث يقول  ،دوهمع
 شِديٍد فَجاسواْ ِخالَلَ الدياِر وكَـانَ       فَِإذَا جاء وعد أُوالهما بعثْنا علَيكُم ِعباداً لَّنا أُوِلي بأْسٍ         * كَِبرياً  

ِإنْ * ثُم رددنا لَكُم الْكَرةَ علَيِهم وأَمددناكُم ِبأَمواٍل وبِنني وجعلْناكُم أَكْثَـر نِفـرياً               * وعداً مفْعوالً 
     فَلَه مأْتِإنْ أَسو ِلأَنفُِسكُم منتسأَح منتسلُواْ          أَحخـدِليو كُمـوهجواْ ووؤسِة ِلياآلِخر دعاء وا فَِإذَا ج

عـسى ربكُـم أَن يـرحمكُم وِإنْ عـدتم     * الْمسِجد كَما دخلُوه أَولَ مرٍة وِليتبرواْ ما علَواْ تتِبرياً         
  .]٨-٤: اإلسراء[﴾عدنا

  . إىل التدمري؟عدنا إىل ماذا اإلفساد؛ وإن عدمت إىل ماذا؟ إىل
 يف � إمنا كان السبب يف ختلف النصر عنهم هو ختلفهـم عـن نـصر اهللا          �هكذا أمة حممد    

  . نعم. فعند ذلك ملا ختلف نصرهم هللا ختلف نصر اهللا هلم،أنفسهم ويف بيوم ويف جمتمعام
}³½a{@ @
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ما هللا هللا وما لقيصر لقيصر، فالذي يعتقد أن اإلسـالم       : هذا هو اعتقاد العلمانيني، الذين يقولون     
 أما غريها فلك أن تأخذ ما شئت وأن ختتار ما           ، دون غريها  �إمنا هو يف العبادات اليت بينك وبني اهللا         

  .-والعياذ وباهللا-قاد باطل وفاسد ويعترب كفراً  فهذا اعت، تعمل ما تريد-يعين- وأن ،شئت
﴿الْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم وأَتممت علَيكُم ِنعمِتي ورِضيت لَكُم اِإلسالَم          فشريعة اهللا كاملة    

  .]٣: املائدة[ِديناً﴾
  : هي تنقسم إىل قسمني�والعبادة اليت شرعها اهللا 

  . واإلسالم ما ترك شيئاً من هذا.سائر املخلوقاتب عالقتهو،  عبادة العبد لربهيف
 وجعل له ضوابط وأحكاماً ال خيرج عنـها         ، تنظيم ين جنسه نظمها اإلسالم أي    بب اإلنسان عالقة

 ، وعالقته جبريانـه ، وعالقته بأوالده ، وعالقته بزوجته  ،يه فعالقة العبد بوالد   ، وهي ضامنة للمسرح   ،شيء
 عالقة املـسلمني يف احلـرب       -يعين- وعالقته يف    ،البيع والشراء مثالً  يف  عالقته   و ،وعالقته بسائر الناس  

كل ذلك قد بينه اإلسالم ووضحه  أو مسلمني مثلهم،]اًكفار[ - يعين-كانوان حوهلم سواء والسلم مع م
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  العبد لربـه   يف عالقة  فحينئذ من زعم أن اإلسالم حمصور        ، ال جيوز تعديها   -يعين- ]اًأحكام[وجعل له   
  .؛ ألنه كفر باألحكام الشرعيةكفرقد فقط دون عالقته بالناس ولسائر املخلوقات فإنه 

 وما أشبه ذلك    ، وأحكام القضاء  ، واهلبات ، والطالق ، واألنكحة ، كالبيوع ؛هو املعامالت ويعين  
من األمور اليت تأ يف احلديث ويف كتب الفقهقر.  

 فإم حينئذ تطمـئن     ،حلياة الناس إذا ساروا عليها     ةًمظِِّن وجعلها م  �هذه األحكام شرعها اهللا     
- فعل ما    -يعين-إذا حصلت خمالفة من أحد ضعف إميانه أو          -يعين- حيث   ، فيهم األمن  ويسودحيام  

 متأثراً بشهوة أو متأثراً بطمع أو متأثراً وى أو ما أشـبه             -يعين- خيالف اإلميان وأحكام اإلميان      -يعين
  .وبات على من يفعل ذلك وخيرج عن طريقه ويشذ عنهافقد جعل اإلسالم عقذلك 

 عليه الرجم، وهكـذا     فالزاين مثالً البكر جعل عليه جلد مئة وتغريب عام، والزاين احملصن جعل           
 يعين أمور أخرى كلها ، وما أشبه ذلك، يعين حد احلرابة، شرب اخلمر،الفدية حد الفديةسائر األحكام، 

مبينعم.ة يف الدين اإلسالمين .  
-ربه فقط فإنه قد كفر ذه األحكام كلها         ب العبد   بعالقةن الدين اإلسالمي حمصور     أفمن زعم   

  .نعم. �وحكم رسوله اهللا م  حك-يعين- عن التواين وهذا ما جعلهم خيتارون ،-والعياذ باهللا
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 الزاين  رجممن زعم أن قطع يد السارق وحشية، ومن زعم أن           وإمنا هو وحشية، يدخل يف ذلك       

 مع أن الكفار    ،زعموا هذا  -والعياذ باهللا - إخوام   -يعين-احملصن وحشية، يعين كذا أوحى الكفار إىل        
 -يعـين -ر من ذلك، وهو     ث به، فيعلمون أك   يعاقبوم -مثالً- ما يعملون باملسلمني بدون ذنب    يعملون  

نسأل اهللا  و أصحاب االستقامة،    للمسلمنييعملونه  فالتعذيب البشري الذي يعملونه ويتعلمونه من الكفار        
  .نعم. العفو والعافية

  !؟ األحكام الشرعية وحشية وهذا ما هو وحشي؟كيف يكون ذاك وحشية
 ينفخـه  املنفاخ يعلقونه برجليه إىل السقف ويسلطون عليه        -عيني-عندما يسلطون على اإلنسان     
  .ريةة الكب اخليش-يعين- أو مثل -كما يقال-من دبره حىت يصري يعين مثل البالون 
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   والعيـاذ  -سون الواحد على كرسي كهربائي فيه مسمار يدخل يف دبره           جلِّكذلك أيضاً عندما ي
  .- ونسأل اهللا العفو والعافية،باهللا

  . ينفضه حىت يكاد ميوت ويتركونه يسلطون عليه الكهرب-يعين- عندما
ربد الشديد تيار    عارياً ليس عليه شيء ويسلطون عليه ال       -مثالً-  غرفة -يعين-عندما يتركونه يف    

،  يسلطون عليه كـذا    ، يسلطون عليه الكالب   ،أو ما أشبه ذلك من األمور ومن أنواع       كهربائي يربده،   
  !؟ يكون وحشيةالكيف يكون ذاك وحشية وهذا 

 على جرمية ارتكبها، وفيها رادع وفيه أمن للمجتمع، لكن أعماهلم           مع أن ذاك جزاء لفرد واحد     
كفـراً  وبغضاً وكفراً لإلسـالم واملـسلمني،        -والعياذ باهللا - ورغبام   شهوامهذه ما هي إال حبسب      

  .قونهنباإلسالم وبغضاً له وملن يعت
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 ، قد كفر بذلك   -والعياذ باهللا - فإنه   �غري حكم اهللا     أنه يأيت حلكم     -يعين-كذلك من استباح    

 ، لسان حاله كأنه يقول أن هذا احلكم أحسن من ذلـك حىت ولو مل يزعم بأنه أحسن من حكم اهللا فإنَّ    
 وهذا ميكن أن يكون يف األمور       ،�نسان حكماً غري حكم اهللا       عندما يعين خيتار هذا اإل     ؟أليس كذلك 

 اختلـف فيهـا     -يعين- أما إذا كان يف أمر من األمور االجتهادية الفرعية اليت            ، عليها شرع  نصصاليت  
 إن كان ممن جيوز     ، شيء حبسب ما ظهر له     -يعين-فيه   أو بدا له     ، واختار قوالً من هذه األقوال     ،الفقهاء

لكن كونه خيتار أمراً أو ،  فهذا ليس فيه شيء إن شاء اهللا،عنده من املبادئ ما يؤهله لذلك   و ،له االجتهاد 
  )١(. الواضح البني الصريح امع عليه فهذا ال شك أنه كفر� وحكم رسوله �حكماً غري حكم اهللا 

|||  
  ) ..هـ١٤٢٨صفر (فُرغ حبمد اهللا يف .. 

                                                 

  .بقية الشريط أسئلة أجاب عنها فضيلة الشيخ مل أقم بتفريها؛ لعدم وضوح الصوت فيها )١(


