احلمد هلل رب العاملني ،والعاقبة للمتقني ،والصالة والسالم األمتان األكمالن على عبده
ورسوله وخليله ،وأمينه على وحيه ،نبينا وإمامنا وسيدنا حممد بن عبد اهلل ،وعلى آله
وأصحابه ،ومن سلك سبيله ،واهتدى هبداه إىل يوم الدين ،أما بعد:
فال ريب أن سالمة العقيدة أهم األمور ،وأعظم الفرائض ،وهلذا رأيت أن يكون عنوان هذه
الكلمة" :القوادح يف العقيدة ووسائل السالمة منها".
العقيدة :هي ما يعتقده اإلنسان ويدين به من خري وشر ،من فساد وصالح .واملطلوب :هو
التمسك بالعقيدة الصحيحة ،وما جيب على العبد يف ذلك؛ ألن يف هذا العامل عقائد كثرية،
كلها فاسدة إال العقيدة اليت جاء هبا كتاب اهلل ،وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم ،وهي
العقيدة اإلسالمية الصافية النقية من شوائب الشرك والبدع واملعاصي ،هذه هي العقيدة اليت
جاء هبا كتاب اهلل ،ودلت عليها سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وهي اإلسالم.
ِ
ِّين ِعْن َد اللَّ ِه ِْ
اْل ْسالم ،1وقال عز وجل :الْيَ ْو َم أَ ْك َملْت لَك ْم ِدينَك ْم
قال اهلل تعاىل :إ َّن الد َ
وأَتْممت َعلَْيكم نِ ْعمتِي ور ِ
ضيت لَكم ِْ
الم ِدينًا  2فاإلسالم هو دين اهلل ال يقبل من
اْل ْس َ
َ َْ
ْ َ ََ
الم ِدينا فَلَن ي ْقبل ِمْنه وهو فِي ْاْل ِخرةِ
اْل ْس ِ
أحد سواه ،قال اهلل عز وجلَ :وَم ْن يَ ْبتَ ِغ غَْي َر ِْ
ً ْ ََ َ َ
َ
ِمن ال َ ِ
ين ،3وهو دين األنبياء كلهم.
ْخاس ِر َ
َ
فهو دين آدم أبينا عليه الصالة والسالم ،وهو دين األنبياء بعده نوح ،وإبراهيم ،وموسى،
وعيسى ،وداود ،وسليمان ،وإسحاق ،ويعقوب ،ويوسف ،ودين غريهم من األنبياء عليهم
الصالة والسالم ،وهو دين نبينا حممد عليه الصالة والسالم الذي بعثه اهلل به للناس عامة،
قال النيب عليه الصالة والسالم(( :األنبياء إخوة لعالت ،أمهاهتم شىت ودينهم واحد)) ،4ويف
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أيب هريرة رضي اهلل عنه قال يف (خمتار الصحاح) :بنو العالت :أوالد الرجل من نسوة شىت ،مسيت بذلك ألن الذي
تزوج أخرى على أوىل قد كانت قبلها ناهل ،مث عل من هذه ،والعلل :الشرب الثاين ،يقال َعلَل بعد هنل ا .هـ .قال

عالت))واملعىن :أن دين األنبياء واحد وهو توحيد اهلل ،واإلميان بأنه رب
لفظ(( :أوالد ا
العاملني ،وأنه اخلالق العليم ،وأنه املستحق للعبادة دون كل ما سواه ،واإلميان باآلخرة والبعث
والنشور ،واجلنة والنار وامليزان ،وغري هذا من أمور اآلخرة ،أما الشرائع فهي خمتلفة ،وهذا
لضرات ،كىن هبذا عن الشرائع ،كما قال سبحانه :لِك ٍّل َج َعلْنَا
معىن "أوالد ا
عالت" أوالد ا
ِ
ِ
ِ
اجا 8إخوة األب :أبوهم واحد وأمهاهتم متفرقات ،هكذا األنبياء دينهم
مْنك ْم ش ْر َعةً َومْن َه ً
واحد وهو توحيد اهلل واإلخالص له.
وهو معىن "ال إ له إال اهلل" ،وهو إفراد اهلل بالعبادة ،واإلميان باهلل ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله،
وباليوم اآلخر ،وبالقدر خريه وشره ،وما يتفرع بعد ذلك من البعث والنشور ،واجلنة والنار،
وامليزان واحلساب والصراط ،وغري هذا.
هكذا األنبياء دينهم واحد ،كلهم جاءوا هبذا األمر  -عليهم الصالة والسالم  -ولكن
الشرائع تفرقت ،مبثابة األوالد ألمهات العالت ،فشريعة التوراة فيها ما ليس يف شريعة
اإلجنيل ،ويف الشرائع اليت قبلها أشياء ليست فيها ،ويف شريعة نبينا حممد صلى اهلل عليه
وسلم أشياء غري ما يف التوراة واإلجنيل ،فقد يسر اهلل على هذه األمة وخفف عنها الكثري،
ت َعلَْي ِه ْم ،3وقال عليه
ص َره ْم َو ْاْلَ ْغ َ
الل الَّتِي َكانَ ْ
كما قال جل وعالَ :ويَ َ
ضع َعْن ه ْم إِ ْ
الصالة والسالم(( :بعثت باحلنيفية السمحة)) ،فاهلل بعثه بشريعة مسحة ليس فيها آصار،
وليس فيها أغالل ،وليس فيها حرج ،كما قال سبحانهَ :وَما َج َع َل َعلَْيك ْم فِي الدِّي ِن ِم ْن

َح َرج7كان أتباع الشرائع املاضية قبل شريعة نبينا صلى اهلل عليه وسلم ال يتيممون عند فقد

املاء ،بل يؤخرون الصلوات وجيمعوهنا حىت جيدوا املاء ،مث يتوضؤون ويصلون ،وجاء يف هذه
الشريعة احملمدية التيمم ،فمن عدم املاء أو عجز عنه تيمم بالرتاب وصلى ،وجاء يف ذلك
أنواع كثرية من التيسري والتسهيل.

احلفظ ابن حجر رمحه اهلل( :معىن احلديث :أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع) انظر فتح
الباري (.)451 /3
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وكان كل نيب يبعث إىل قومه خ اصة ،وبعث النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم إىل الناس
عامة ،إىل اجلن واإلنس ،والعرب والعجم ،وجعله اهلل خامت األنبياء .وكان من قبلنا ال يصلون
إال يف بيعهم ومساجدهم وحمالت صالهتم ،أما يف هذه الشريعة احملمدية فإنك تصلي حيث
كنت ،يف أي أرض اهلل حضرت الصالة صليت ،يف أي أرض اهلل من الصحاري والقفار،
كما قال عليه الصالة والسالم(( :وجعلت يل األرض مسجداً وطهوراً)).5
فالشريعة اإلسالمية اليت جاء هبا نبينا صلى اهلل عليه وسلم شريعة واسعة ميسرة ليس فيها
حرج وال أغالل ،ومن ذلك املريض ال يلزمه الصوم ،بل له أن يفطر ويقضي ،واملسافر يقصر
يضا
الصالة الرباعية ،ويفطر يف رمضان ،ويقضي الصوم ،كما قال اهلل عز وجلَ :وَم ْن َكا َن َم ِر ً
أ َْو َعلَى َس َفر فَ ِع َّدةٌ ِم ْن أَيَّام أ َخ َر  1واملصلي إن عجز عن القيام صلى قاعداً ،وإن عجز عن
القعود صلى على جنبه ،وإن عجز عن الصالة على جنبه صلى مستلقياً ،كما صحت بذلك
السنة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
وإذا مل جيد من األكل ما يسد رمقه من احلالل جاز له أن يأكل من امليتة وحنوها ما يسد
رمقه حىت ال ميوت.
فالعقيدة اإلسالمية هي توحيد اهلل واإلخالص له سبحانه ،واإلميان به ،وبرسله ،وبكتبه،
ومبالئكته ،وباليوم اآلخر من البعث والنشور ،ومن اجلنة والنار وغري ذلك من أمور اآلخرة،
واإلميان بالقدر خريه وشره ،وأنه سبحانه قدر األشياء ،وعلمها وأحاط هبا ،وكتبها عنده
سبحانه وتعاىل .ومن أركان اإلسالم الصالة ،والزكاة ،والصيام ،واحلج .ومن واجباته وفرائضه
اجلهاد يف سبيل اهلل ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وبر الوالدين ،وصلة األرحام،
وصدق احلديث ،وأداء األمانة ،إىل غري ذلك.
فاإلسالم :هو االستسالم هلل ،واالنقياد له سبحانه بتوحيده ،واإلخالص له والتمسك بطاعته
وطاعة رسوله عليه الصالة والسالم ،وهلذا مسي إسالماً؛ ألن املسلم يسلم أمره هلل ،ويوحده
 5جزء من حديث رواه البخاري ( ،)3122 ،435 ،338ومسلم (.)821
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سبحانه ،ويعبده وحده دون ما سواه ،وينقاد ألوامره ويدع نواهيه ،ويقف عند حدوده ،هكذا
اإلسالم.
وله أركان مخسة وهي :شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممداً رسول اهلل ،وإقام الصالة ،وإيتاء
الزكاة ،وصوم رمضان ،وحج البيت ملن استطاع إليه سبيالً.
والشهادتان معنامها :توحيد اهلل واإلخالص له ،واإلميان بأن حممداً رسوله عليه الصالة
والسالم إىل مجيع الثقلني اجلن واإلنس ،وهاتان ا لشهادتان مها أصل الدين ،ومها أساس امللة،
ك بِأ َّ
َن
فال معبود حبق إال اهلل وحده ،وهذا هو معىن ال إله إال اهلل ،كما قال عز وجلَ :ذلِ َ
َن ما ي ْدعو َن ِمن دونِِه هو الْب ِ
اطل.10
َ َ
ْ
ْح ُّق َوأ َّ َ َ
اللَّهَ ه َو ال َ
وأما شهادة أن حممداً رسول اهلل فمعناها أن تشهد عن يقني وعلم أن حممد بن عبد اهلل بن

عبد املطلب اهلامشي املكي مث املدين هو رسول اهلل حقاً ،وهو أشرف عباد اهلل ،وقرابته وأسرته
هم أفضل العرب على اإلطالق ،فهو خيار من خيار من خيار عليه الصالة والسالم ،وهو
أشرف اخللق وسيد ولد آدم صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله وأصحابه.

فعليك أن تؤمن بأن اهلل بعثه للناس عامة إىل اجلن واإلنس ،إىل الذكور واإلناث ،إىل العرب
والعجم ،إىل األغنياء والفقراء ،إىل احلاضرة والبادية ،هو رسول اهلل إىل اجلميع ،من اتبعه فله
اجلن ة ،ومن خالف أمره فله النار ،قال النيب صلى اهلل عليه وسلم(( :كل أميت يدخلون اجلنة
إال من أىب ،قيل :يا رسول اهلل ومن يأىب؟ قال :من أطاعين دخل اجلنة ومن عصاين فقد
11
أىب))خرجه البخاري يف صحيحه
فهذه العقيدة اإلسالمية العظيمة مضموهنا توحيد اهلل ،واإلخالص له ،واإلميان برسوله حممد
صلى اهلل عليه وسلم وأنه رسوله حقاً ،واإلميان جبميع املرسلني ،مع اإلميان بوجوب الصالة
والزكاة والصيام واحلج ،واإلميان باهلل ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،والقدر خريه

 10سورة احلج اآلية .32

 11صحيح البخاري (.)131 /5

وشره ،واإلميان بكل ما أخرب اهلل به ورسوله ،هذه هي العقيدة اإلسالمية احملمدية ،وقد وقع
من بعض الناس قوادح فيها ،ونواقض تنقضها جيب أن نبينها يف هذه الكلمة.
والقوادح قسمان:
قسم ينقض هذه العقيدة ويبطلها ،فيكون صاحبه كافراً نعوذ باهلل .وقسم ينقص هذه العقيدة
ويضعفها.
فاألول :يسمى ناقضاً ،وهو الذي يبطلها ويفسدها ،ويكون صاحبه كافراً مرتداً عن
اإلسالم ،وهذا النوع هو القوادح املكفرة ،وهي نواقض اإلسالم ،وهي املوجبة للردة ،هذه
تسمى نواقض.
والناقض يكون قوالً ،ويكون عمالً ،ويكون اعتقاداً ،ويكون شكاً ،فقد يرتد اإلنسان بقول
يقوله أو بعمل يعمله ،أو باعتقاد يعتقده ،أو بشك يطرأ عليه ،هذه األمور األربعة كلها يأيت
منها الناقض الذي يقدح يف العقيدة ويبطلها ،وقد ذكرها أهل العلم يف كتبهم ومسوا باهبا:
"باب حكم املرتد".
فكل مذهب من مذاهب العلماء ،وكل فقيه من الفقهاء ألف كتباً يف الغالب عندما يذكر
احلدود يذكر "باب حكم املرتد" ،وهو الذي يكفر بعد اإلسالم ،ويسمى هذا مرتداً ،يعين
أنه رجع عن دين اهلل وارتد عنه ،قال فيه النيب صلى اهلل عليه وسلم(( :من بدل دينه
فاقتلوه)) خرجه البخاري يف الصحيح.12
ويف الصحيحني(( :13أن النيب صلى اهلل عليه وسلم بعث أبا موسى األشعري إىل اليمن مث
أتبعه معاذ بن جبل رضي اهلل عنهما فلما قدم عليه قال :أنزل وألقي له وسادة ،وإذا رجل
عنده موثق قال :ما هذا؟ قال :هذا كان يهودياً فأسلم ،مث راجع دينه  -دين السوء -
 12صحيح البخاري (.)3017

[ 13صحيح البخاري ( ،)3123صحيح مسلم ( ،)18 ،1733واللفظ هنا ملسلم يف (باب النهي عن طلب اإلمارة
واحلرص عليها) ،من كتاب اإلمارة.

فتهود ،فقال معاذ :ال أنزل حىت يقتل قضاء اهلل ورسوله ،فقال :انزل ،قال :ال أنزل حىت
يقتل قضاء اهلل ورسوله ثالث مرات ،فأمر به أبو موسى رضي اهلل عنه فقتل)) ،فدل ذلك
على أن املرتد عن اإلسالم يقتل إذا مل يتب ،يستتاب فإن تاب ورجع فاحلمد هلل ،وإن مل
يرجع وأصر على كفره وضالله يقتل ،ويعجل به إىل النار؛ لقوله صلى اهلل عليه وسلم(( :من
بدل دينه فاقتلوه)). 14
فالنواقض اليت تنقض اإلسالم كثرية منها:
الردة بالقول:
مثل سب اهلل ،هذا قول ينقض الدين ،وهكذا سب الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،يعين
اللعن والسب هلل ولرسوله ،أو للعيب والتنقص ،مثل أن يقول :إن اهلل ظامل ،إن اهلل خبيل ،إن
اهلل فقري ،إن اهلل جل وعال ال يعلم بعض األمور ،أو ال يقدر على بعض األمور ،كل هذه
األقوال وأشباهها سب وردة عن اإلسالم.
فمن انتقص اهلل أو سبه أو عابه بشيء فهو كافر مرتد عن اإلسالم  -نعوذ باهلل من ذلك -
وهذه ردة قولية ،إذا سب اهلل أو استهزأ به أو تنقصه أو وصفه بأمر ال يليق ،كما تقول
اليهود إن اهلل خبيل ،إن اهلل فقري وحنن أغنياء ،وهكذا لو قال إن اهلل ال يعلم بعض األمور ،أو
ال يقدر على بعض األمور ،أو نفى صفات اهلل ومل يؤمن هبا ،فهذا يكون مرتداً بأقواله
السيئة.
أو قال مثالً :إن اهلل مل يوجب علينا الصالة فهذه ردة عن اإلسالم ،فمن قال :إن اهلل مل
يوجب الصالة فقد ارتد عن اإلسالم بإمجاع املسلمني ،إال إذا كان جاهالً بعيداً عن
املسلمني ال يعرف فيعلم ،فإن أصر كفر ،وأما إذا كان بني املسلمني ،ويعرف أمور الدين ،مث
قال :ليست الصالة بواجبة فهذه ردة ،يستتاب منها فإن تاب وإال قتل.
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أو قال :الزكاة غري واجبة على الناس ،أو قال :صوم رمضان غري واجب على الناس ،أو احلج
مع االستطاعة غري واجب على الناس ،من قال هذه املقاالت كفر إمجاعاً ،ويستتاب فإن
تاب وإال قتل نعوذ باهلل من ذلك ،وهذه األمور ردة قولية.
ومنها الردة بالفعل:
والردة الفعلية مثل ترك الصالة ،فكونه ال يصلي وإن قال :إهنا واجبة ،لكن ال يصلي هذه
ردة على األصح من أقوال العلماء؛ لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم(( :العهد الذي بيننا
وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر)) رواه اإلمام أمحد ،والرتمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد
صحيح 18وقوله صلى اهلل عليه وسلم(( :بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك
الصالة)) أخرجه مسلم يف صحيحه.13
وقال عبد اهلل بن شقيق العقيلي التابعي املتفق على جاللة قدره رمحه اهلل( :كان أصحاب
حممد صلى اهلل عليه وسلم ال يرون شيئاً من األعمال تركه كفر غري الصالة) رواه الرتمذي
17وإسناده صحيح .وهذه ردة فعلية ،وهي ترك الصالة عمداً.
ومن ذلك لو استهان باملصحف الشريف وقعد عليه مستهيناً به ،أو لطخه بالنجاسة عمداً،
أو وطأه بقدمه يستهني به ،فإنه يرتد بذلك عن اإلسالم.
ومن الردة الفعلية كونه يطوف بالقبور يتقرب ألهلها بذلك ،أو يصلي هلم أو للجن ،وهذه
ردة فعلية ،أما دعاؤه هلم واالستعانة هبم والنذر هلم فردة قولية.

 18املسند ( ،)343 /8سنن الرتمذي ( ،)2323سنن النسائي ( ،)232 ،231 /1سنن ابن ماجه ( )1071من
حديث بريدة رضي اهلل عنه.
 13صحيح مسلم ،كتاب اإلميان  38ـ باب بيان إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة برقم ( ،)53ورواه اإلمام
أمحد بلفظ)) بني الرجل وبني الشرك أو الكفر ترك الصالة)) املسند ()351 /3
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أما من طاف بالقبور يقصد بذلك عبادة اهلل ،فهو بدعة قادحة يف الدين ،ووسيلة من وسائل
الشرك ،وال يكون ردة ،إمنا يكون بدعة قادحة يف الدين إذا مل يقصد التقرب إليهم بذلك،
وإمنا فعل ذلك تقرباً إىل اهلل سبحانه جهالً منه.
ومن الكفر الفعلي كونه يذبح لغري اهلل ،ويتقرب لغريه سبحانه بالذبائح ،يذبح البعري أو الشاة
أو الدجاجة أو البقرة ألصحاب القبور تقرباً إليهم يعبدهم هبا ،أو للجن يعبدهم هبا ،أو
للكواكب يتقرب إليها بذلك ،وهذا مما أهل به لغري اهلل ،فيكون ميتة ،ويكون كفراً أكرب،
نسأل اهلل العافية من ذلك ،هذه كلها من أنواع الردة والنواقض عن اإلسالم الفعلية.
ومنها :الردة باالعتقاد:
ومن أنواع الردة العقدية اليت يعتقدها بقلبه وإن مل يتكلم هبا ومل يفعل ،بل بقلبه يعتقد ،إذا
اعتقد بقلبه أن اهلل جل وعال فقري ،أو أنه خبيل ،أو أنه ظامل ،ولو أنه ما تكلم ،ولو مل يفعل
شيئاً ،هذا كفر مبجرد هذه العقيدة بإمجاع املسلمني .أو اعتقد بقلبه أنه ال يوجد بعث وال
نشور ،وأن كل ما جاء يف هذا ليس له حقيقة ،أو اعتقد بقلبه أنه ال يوجد جنة أو نار ،وال
حياة أخرى ،إذا اعتقد ذلك بقلبه ولو مل يتكلم بشيء ،هذا كفر وردة عن اإلسالم نعوذ
باهلل من ذلك وتكون أعماله باطلة ،ويكون مصريه إىل النار بسبب هذه العقيدة.
وهكذا لو اعتقد بقلبه ولو مل يتكلم أن حممداً صلى اهلل عليه وسلم ليس بصادق ،أو أنه
ليس خبامت األنبياء وأن بعده أنبياء ،أو اعتقد أن مسيلمة الكذاب نيب صادق ،فإنه يكون
كافراً هبذه العقيدة.
أو اعتقد بقلبه أن نوحاً أو موسى أو عيسى أو غريهم من األنبياء عليهم السالم أهنم كاذبون
أو أحداً منهم هذا ردة عن اإلسالم ،أو اعتقد أنه ال بأس أن يدعي مع اهلل غريه كاألنبياء أو
غريهم من الناس ،أو الشمس والكواكب أو غريها ،إذا اعتقد بقلبه ذلك صار مرتداً عن
َن ما ي ْدعو َن ِمن دونِِه هو الْب ِ
ك بِأ َّ
اطل
اإلسالم؛ ألن اهلل تعاىل يقولَ :ذلِ َ
َ َ
ْ
ْح ُّق َوأ َّ َ َ
َن اللَّهَ ه َو ال َ

15وقال سبحانه:وإِلَهكم إِلَهٌ و ِ
اك
اك نَ ْعبد َوإِيَّ َ
الرِحيم 11وقال :إِيَّ َ
الر ْح َمن َّ
اح ٌد ال إِلَهَ إِال ه َو َّ
َ ْ َ
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20
َّ ِ ِ
ِ ِ
ين لَه
ضى َربُّ َ
نَ ْستَ ِعين  ،وقالَ :وقَ َ
ك أَال تَ ْعبدوا إال إيَّاه  ،وقال :فَا ْدعوا اللهَ م ْخلص َ
22
ِ
وحي إِلَي َ ِ َّ ِ
ِ
ك لَئِ ْن
ين ِم ْن قَ ْبلِ َ
ِّين َولَ ْو َك ِرَه الْ َكافرو َن  ،وقال سبحانهَ :ولََق ْد أ َ ْ
ك َوإلَى الذ َ
الد َ
ك ولَتكونَ َّن ِمن ال َ ِ
ين ،23واآليات يف هذا املعىن كثرية.
أَ ْش َرْك َ
ت لَيَ ْحَبطَ َّن َع َمل َ َ َ
ْخاس ِر َ
َ
فمن زعم أو اعتقد أنه جيوز أن يعبد مع اهلل غريه من ملك ،أو نيب ،أو شجر ،أو جن ،أو
غري ذلك فهو كافر ،وإذا نطق وقال بلسانه ذلك صار كافراً بالقول والعقيدة مجيعاً ،وإن فعل
ذلك ودعا غري اهلل واستغاث بغري اهلل صار كافراً بالقول والعمل والعقيدة مجيعاً ،نسأل اهلل
العافية من ذلك.
ومما يدخل يف هذا ما يفعله عباد القبور اليوم يف كثري من األمصار من دعاء األموات،
واالستغاثة هبم ،وطلب املدد منهم ،فيقول بعضهم :يا سيدي املدد املدد ،يا سيدي الغوث
الغوث ،أنا جبوارك اشف مريضي ،ورد غائيب ،وأصلح قليب ،خياطبون األموات الذين يسموهنم
األولياء ،ويسألوهنم هذا السؤال ،نسوا اهلل وأشركوا معه غريه  -تعاىل اهلل عن ذلك  -فهذا
كفر قويل وعقدي وفعلي.
وبعضهم ينادي من مكان بعيد ويف أمصار متباعدة يا رسول اهلل انصرين وحنو هذا ،وبعضهم
يقول عند قربه :يا رسول اهلل اشف مريضي ،يا رسول اهلل :املدد املدد ،انصرنا على أعدائنا،
أنت تعلم ما حنن فيه ،انصرنا على أعدائنا .والرسول صلى اهلل عليه وسلم ال يعلم الغيب ،إذ
ال يعلم الغيب إال اهلل سبحانه ،هذا من الشرك القويل والعملي ،وإذا اعتقد مع ذلك أن هذا
جائز وأنه ال بأس به صار شركاً قولياً وفعلياً وعقدياً نسأل اهلل العافية من ذلك .وهذا واقع يف
دول وبلدان كثرية ،وكان واقعاً يف هذه البالد ،كان واقعاً يف الرياض والدرعية قبل قيام دعوة
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الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل ،فقد كانت هلم آهلة يف الرياض والدرعية وغريمها،
أشجار تعبد من دون اهلل ،وأناس يقال :إهنم من األولياء يعبدوهنم مع اهلل ،وقبور تعبد مع
اهلل.
وكان قرب زيد بن اخلطاب رضي اهلل عنه موجوداً يف اجلبيلة حيث قتل يف حروب الردة أيام
مسيلمة ،كان قربه يعبد من دون اهلل حىت هدم ذلك القرب ونسي اليوم واحلمد هلل بأسباب
دعوة الشيخ حممد قدس اهلل روحه وجزاه عنا وعن املسلمني أفضل اجلزاء.
وقد كان يف جند واحلجاز من الشرك العظيم واالعتقادات الباطلة ،ودعوة غري اهلل ما ال يعد
وال حيصى ،فلما جاء الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل يف النصف الثاين من القرن
الثاين عشر ،أي قبل ما يزيد عن مائيت سنة ،دعا إىل اهلل ،وأرشد الناس ،فعاداه كثري من
العلماء اجلهلة وأهل اهلوى ،لكن اهلل أيده بعلماء احلق ،وبآل سعود  -رحم اهلل اجلميع -
فدعا إىل اهلل ،وأرشد الناس إىل توحيد اهلل ،وبني هلم أن عبادة اجلن واألحجار واألولياء
والصاحلني وغريهم شرك من عمل اجلاهلية ،وأهنا أعمال أيب جهل وأمثاله من كفار قريش يف
عبادهتم الالت والعزى ،ومناة ،وعبادة القبور ،هذه هي أعماهلم ،فبني رمحه اهلل للناس،
وهدى اهلل على يديه من هدى ،مث عمت الدعوة بالد جند واحلجاز وبقية اجلزيرة العربية،
وانتشر فيها التوحيد واإلميان ،وترك الناس الشرك باهلل وعبادة القبور واألولياء بعد أن كانوا
يعبدوهنا إال من رحم اهلل ،بل كان بعضهم يعبد أناساً جمانني ال عقول هلم ويسموهنم أولياء،
وهذا من عظيم جهلهم الذي كانوا واقعني فيه.
ومنها الردة بالشك:
عرضنا للردة اليت تكون بالقول ،والردة بالعمل ،والردة بالعقيدة ،أما الردة بالشك فمثل الذي
يقول :أنا ال أدري هل اهلل حق أم ال؟ أ نا شاك ،هذا كافر كفر شك ،أو قال :أنا ال أعلم
هل البعث حق أم ال؟ أو قال :أنا ال أدري هل اجلنة والنار حق أم ال؟ أنا ال أدري ،أنا
شاك.

فمثل هذا يستتاب ،فإن تاب وإال قتل كافراً لشكه فيما هو معلوم من الدين بالضرورة
وبالنص واإلمجاع.
فالذي يشك يف دينه ويقول :أنا ال أدري هل اهلل حق؟ أو هل الرسول حق؟ وهل هو صادق
أم كاذب؟ أو قال :ال أدري هل هو خامت النبيني؟ أو قال :ال أدري مسيلمة كاذب أم ال؟ أو
قال :ما أدري هل األسود العنسي  -الذي ادعى النبوة يف اليمن  -كاذب أم ال؟ هذه
الشكوك كلها ردة عن اإلسالم ،يستتاب صاحبها ويبني له احلق ،فإن تاب وإال قتل .ومثل
لو قال :أشك يف الصالة هل هي واجبة أم ال؟ أو الزكاة هل هي واجبة أم ال؟ وصيام
رمضان هل هو واجب أم ال؟ أو شك يف احلج مع االستطاعة هل هو واجب يف العمر مرة
أم ال؟ فهذه الشكوك كلها كفر أكرب يستتاب صاحبها ،فإن تاب وآمن وإال قتل؛ لقول النيب
24
صلى اهلل عليه وسلم(( :من بدل دينه فاقتلوه)) رواه البخاري يف الصحيح
فال بد من اإلميان بأن هذه األمور  -أعين الصالة والزكاة والصيام واحلج  -كلها حق
وواجب على املسلمني بشروطها الشرعية ،هذا الذي تقدم هو القسم األول من القوادح،
وهو القسم الذي ينقض اإلسالم ويبطله ،ويكون صاحبه مرتداً يستتاب ،فإن تاب وإال قتل.
أما النوع الثاين :فهو وجود القوادح دون الكفر ،لكنها تضعف اإلميان وتنقصه ،وجتعل
صاحبها معرضاً للنار وغضب اهلل ،لكن ال يكون صاحبها كافراً.
وأمثلة ذلك كثرية منها :الزنا إذا آمن أنه حرام ومل يستحله ،بل يزين ويعلم أنه عاص ،هذا ال
يكون كافراً وإمنا يكون عاصياً ،لكن إميانه ناقص ،وهذه املعصية قدحت يف عقيدته لكن
دون الكفر ،فلو اعتقد أن الزنا حالل صار بذلك كافراً.
وهكذا لو قال :السرقة حالل ،أو ما أشبه ذلك ،يكون كافراً؛ ألنه استحل ما حرم اهلل،
وكذلك الغيبة والنميمة وعقوق الوالدين وأكل الربا وأشباه ذلك ،كل هذه من القوادح يف
العقيدة املضعفة للدين واإلميان.
24

وهكذا البدع ،وهي أشد من املعاصي ،فالبدع يف الدين تضعف اإلميان ،وال تكون ردة ما مل
يوجد فيها شرك.
ومن أمثلة ذلك :بدعة البناء على القبور ،كأن يبين على القرب مسجداً أو قبة ،فهذه بدعة
تقدح يف الدين وتضعف اإلميان ،لكن إذا بناها وهو ال يعتقد جواز الكفر باهلل ،ومل يقرتن
بذلك دعاء امليتني واالستغاثة هبم والنذر هلم ،بل ظن أنه بفعله هذا حيرتمهم ويقدرهم ،فهذا
العمل حينئذ ليس كفراً ،بل بدعة قادحة يف الدين تضعف اإلميان وتنقصه ،ووسيلة إىل
الشرك.
ومن أمثلة البدع :بدعة االحتفال باملولد النبوي حيث حيتفل بعض الناس يف الثاين عشر من
ربيع األول مبولد النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فهذا العمل بدعة مل يفعله النيب صلى اهلل عليه
وسلم وال أصحابه وال خلفاؤه الراشدون ،ومل يفعلها أهل القرن الثاين وال الثالث ،بل هذه
بدعة حمدثة.28
أو االحتفال مبولد البدوي ،أو عبد القادر اجليالين ،أو غريمها ،فاالحتفال باملوالد بدعة من
البدع ،ومنكر من املنكرات اليت تقدح يف العقيدة؛ ألن اهلل ما أنزل هبا من سلطان ،وقد قال
النيب صلى اهلل عليه وسلم(( :وشر األمور حمدثاهتا وكل بدعة ضاللة)) رواه مسلم  ، 23وقال
عليه الصالة والسالم(( :من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق على صحته
 ،27أي فهو مردود عليه ،وقال عليه الصالة والسالم(( :من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو

رد))خرجه مسلم يف صحيحه  ،25وقال(( :إياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل
بدعة ضاللة))  ، 21فالبدع من القوادح يف الدين اليت دون الكفر ،إذا مل يكن فيها كفر ،أما
إذا كان يف االحتفال باملولد دعوة الرسول صلى اهلل عليه وسلم واالستغاثة به وطلبه النصر
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صار شركاً باهلل ،وكذا دعاؤهم يا رسول اهلل انصرنا ،املدد املدد يا رسول اهلل ،الغوث الغوث،
أو اعتقادهم أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم يعلم الغيب أو غريه ،كاعتقاد بعض الشيعة يف
علي واحلسن واحلسني أهنم يعلمون الغيب ،كل هذا شرك وردة عن الدين ،سواء كان يف
املولد أو يف غري املولد.
ومثل هذا قول بعض الرافضة :إن أئمتهم االثين عشر يعلمون الغيب ،وهذا كفر وضالل
َّ 30
ِ
السماو ِ
ات َو ْاْل َْر ِ
ب إِال الله
وردة عن اإلسالم؛ لقوله تعاىل :ق ْل ال يَ ْعلَم َم ْن في َّ َ َ
ض الْغَْي َ
 ،أما إذا كان االحتفال مبجرد قراءة السرية النبوية ،وذكر ما جرى يف مولده وغزواته ،فهذا
بدعة يف الدين تنقصه ولكن ال تنقضه.
ومن البدع :ما يعتقده بعض اجلهال يف شهر صفر من أنه ال يسافر فيه ،فيتشاءمون به ، 31
وهذا جهل وضالل ،فقد قال النيب صلى اهلل عليه وسلم(( :ال عدوى وال طرية وال صفر وال
هامة))متفق على صحته ،وزاد مسلم(( :وال نوء وال غول)) 32؛ ألن اعتقاد العدوى والطرية

والتعلق باألنواء ،أو الغول ،33كل هذه من أمور اجلاهلية اليت تقدح يف الدين.

ومن زعم أن هناك عدوى فهذا باطل ،ولكن اهلل جعل املخالطة لبعض املرضى قد تكون
سبباً لوجود املرض يف الصحيح ،ولكن ال تعدي بطبعها ،وملا مسع بعض العرب قول النيب
صلى اهلل عليه وسلم(( :ال عدوى ))..قال :يا رسول اهلل اإلبل تكون يف الرمال كأهنا الظباء
فإذا دخلها األجرب أجرهبا ،قال صلى اهلل عليه وسلم ((فمن أعدى األول))  34أي :من
الذي أنزل اجلرب يف األول  .38فاألمر بيد اهلل سبحانه وتعاىل إذا شاء أجرهبا بسبب هذا
اجلرب ،وإن شاء مل جيرهبا .وقد قال صلى اهلل عليه وسلم(( :ال يوردن ممرض على
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مصح)) 33يعين ال توردوا اإلبل املريضة على الصحيحة ،بل تكون هذه على حدة وهذه
على حدة ،وذلك من باب اتقاء الشر والبعد عن أسبابه ،وإال فاألمور بيد اهلل ،ال يعدي
ِ ِ
ب اللَّه لَنَا 37فاخللطة من أسباب
شيء بطبعه إمنا هو بيد اهلل :ق ْل لَ ْن يصيبَ نَا إال َما َكتَ َ
وجود املرض فال تنبغي اخللطة ،فاألجرب ال خيالط الصحيح ،هكذا أمرنا الرسول صلى اهلل
عليه وسلم من باب االتقاء واحلذر من أسباب الشر ،لكن ليس املعىن أنه إذا خالط فإنه
سيعدي ال ،قد يعدي وقد ال يعدي ،واألمر بيد اهلل سبحانه وتعاىل؛ وهلذا قال صلى اهلل
عليه وسلم(( :فمن أعدى األول؟)).
ومن هذا الباب قوله صلى اهلل عليه وسلم(( :فر من اجملذوم فرارك من األسد))،35
واملقصود :أن تشاؤم أهل اجلاهلية بالعدوى وبالتطري أو اهلامة وهي روح امليت ،يقولون :إهنا
تكون كأهنا طائر حول قربه يتشاءمون هبا ،وهذا باطل ال أصل له ،وروح امليت مرهتنة بعمله
إما يف اجلنة أو النار.
والطرية والتشاؤم باملرئيات والسمعيات من عمل اجلاهلية ،حيث كانوا يتشاءمون إذا رأوا شيئاً
ال يناسبهم مثل الغراب ،أو احلمار األسود ،أو مقطوع الذنب ،أو ما أشبه ذلك ،فيتشاءمون
به ،هذا من جهلهم وضالهلم ،قال اهلل جل وعال يف الرد عليهم :أَال إِنَّ َما طَائِره ْم ِعْن َد اللَّ ِه
31فاهلل بيده الضر والنفع ،وبيده العطاء واملنع ،والطرية ال أصل هلا ،ولكنه شيء جيدونه يف
صدورهم وال حقيقة له ،بل هو شيء باطل ،وهلذا قال صلى اهلل عليه وسلم(( :ال طرية))،
ولذا جيب على املسلم إذا رأى ما يتشاءم به أال يرجع عن حاجته ،فلو خرج ليسافر وصادفه
محار غري مناسب ،أو رجل غري مناسب أو ما أشبه ذلك ،فال يرجع ،بل ميضي يف حاجته
ويتوكل على اهلل ،فإن رجع فهذه هي الطرية ،والطرية قادحة يف العقيدة ولكنها دون الشرك
األكرب ،بل هي من الشرك األصغر.

33
37
35
31

وهكذا سائر البدع كلها من القوادح يف العقيدة ،لكنها دون الكفر ،إن مل يصاحبها كفر.
فهذه البدع مثل بدعة املوالد ،والبناء على القبور ،واختاذ املساجد عليها ،ومثل صالة
الرغائب هذه كلها بدع ،واالحتفال بليلة اإلسراء واملعراج اليت حيددوهنا بسبع وعشرين من
رجب ،هذه بدعة ليس هلا أصل ،وبعض الناس حيتفل بليلة النصف من شعبان ويعمل فيها
أعماالً يتقرب هبا ،ورمبا أحيا ليلها أو صام هنارها يزعم أن هذا قربة ،فهذا ال أصل له،
واألحاديث فيه غري صحيحة ،بل هو من البدع.
واجلامع يف هذا أن كل شيء من العبادات حيدثه الناس ومل يأمر به الرسول صلى اهلل عليه
وسلم ومل يفعله ومل يقره فهو بدعة؛ ألن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قال(( :من أحدث يف
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) ،وقال(( :من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد)) ،وكان
يقول يف خطبة اجلمعة(( :وشر األمور حمدثاهتا وكل بدعة ضاللة))  40حيذر الناس من البدع
ويدعوهم إىل لزوم السنة صلى اهلل عليه وسلم.
فالواجب على أهل اإلسالم أن يلزموا اإلسالم ويستقيموا عليه ،ويف هذا كفايتهم وكماهلم،
فليسوا حباجة إيل بدع ،يقول اهلل تعاىل :الْيَ ْو َم أَ ْك َملْت لَك ْم ِدينَك ْم َوأَتْ َم ْمت َعلَْيك ْم نِ ْع َمتِي
ور ِ
ضيت لَكم ِْ
الم ِدينًا ،41فاهلل أكمل الدين وأمته حبمده وفضله ،فليس الناس حباجة
اْل ْس َ
ََ
إىل بدع يأتون هبا ،وقد قال النيب صلى اهلل عليه وسلم(( :عليكم بسنيت وسنة اخللفاء
42
الراشدين من بعدي متسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ))
فليس الناس حباجة إىل بدع زيد وعمرو ،بل جيب التمسك مبا شرعه اهلل ،والسري على منهج
اهلل ،والوقوف عند حدوده ،وترك ما أحدثه الناس ،كما قال اهلل سبحانه وتعاىل ذماً للبدع
وأهلها :أ َْم لَه ْم ش َرَكاء َش َرعوا لَه ْم ِم َن الدِّي ِن َما لَ ْم يَأْذَ ْن بِ ِه اللَّه .43
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وفق اهلل اجلميع ملا فيه اخلري ،وأصلح أحوال املسلمني ،ووفقهم للفقه يف دينه ،وجنبهم
أسباب الزيغ والضالل واالحنراف ،وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد ،وآله وصحبه وأتباعهم
بإحسان إىل يوم الدين.

