كمال الدين
احلمد هلل وحده ،وصلى اهلل وسلم على خري خلقه ،وأمينه على وحيه ،حممد بن عبداهلل وآله
وصحبه وسلم تسليما كثرياً ،أما بعد:
فقد كان من أواخر ما أنزل اهلل من كتابه قوله جل شأنه ( اليوم أكملت لكم دينكم) ،وقد
أنزل هذه اآلية على عبده ورسوله صلى اهلل عليه وسلم يف أفضل األيام وأفضل الشهور
وأفضل األماكن ومعه أفضل اخللق.
روى البخاري ومسلم عن طارق بن شهاب قال :جاء رجل من اليهود إىل عمر بن اخلطاب
رضي اهلل عنه فقال :يا أمري املؤمنني ،إنكم تقرءون آية يف كتابكم ،لو علينا معشر اليهود
ت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم
نزلت الختذنا ذلك اليوم عيدا .قال :وأي آية؟ قال قوله { :الْيَ ْوَم أَ ْك َم ْل ُ
ت َعلَْي ُك ْم نِ ْع َم ِِت } فقال عمر :واهلل ألعلم اليوم الذي نزلت على رسول اهلل صلى اهلل
َوأَْْتَ ْم ُ
عليه وسلم ،والساعة الِت نزلت فيها على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،نزلت َعشية َعَرفَة
يف يوم مجعة.
وعن ابن عباس قال :أخرب اهلل نبيَّه صلى اهلل عليه وسلم واملؤمنني أنه قد أكمل هلم اإلميان،
أبدا ،وقد رضيه اهلل فال
أبدا ،وقد أْته اهلل عز ذكره فال ينقصه ً
فال حيتاجون إىل زيادة ً
أبدا.
يَ ْس َخطه ً
أيها املؤمن الكرمي :وهذه أكرب نعم اهلل عز وجل على هذه األمة حيث أكمل تعاىل هلم
دينهم ،فال حيتاجون إىل دين غريه ،وال إىل نيب غري نبيهم ،صلوات اهلل وسالمه عليه؛ وهلذا
جعله اهلل خامت األنبياء ،وبعثه إىل اإلنس واجلن ،فال حالل إال ما أحله ،وال حرام إال ما
حرمه ،وال دين إال ما شرعه ،وكل شيء أخرب به فهو حق وصدق ال كذب فيه وال ُخ ْلف،
كما قال تعاىل { :وَْتَّ ِ
ك ِص ْدقًا َو َع ْدال } أي :صدقا يف األخبار ،وعدال يف
ت َربِّ َ
َ ْ
ت َكل َم ُ
األوامر والنواهي ،فلما أكمل الدين هلم ْتت النعمة عليهم؛ وملا رضي اإلسالم لنفسه وجب
عليهم أن يرضوه ألنفسهم.

األمة من جمموع العقائد ،واألعمال ،والشرائع ،والسلوك ،واألخالق،
وال ّدين :ما كلف اهلل به ّ
لكل شيء }
والنظم ،وقد بينه اهلل غاية البيان كما قال تعاىلّ { :
ونزلنا عليك الكتاب تبياناً ّ
لتبني للناس ما ّنزل إليهم } ( وتأمل كيف وصف الدين
وقال سبحانه ( وأنزلنا إليك الذكر ّ
الذي اختاره هلم بالكمال إيذانا بأنه ال نقص فيه وال عيب وال خلل وال شيء خارجا عن
احلكمة بوجه ،بل هو الكامل يف حسنه وجاللته ) مفتاح دار السعادة ( -ج  / 1ص
.)302
وقد دلت هذه اآلية على أصول جامعة ،هبا تعظيم اهلل جل شأنه ورسوله صلى اهلل عليه
وسلم ،وحفظ الدين يف األصول والفروع ،ونصر امللة ،وعز املؤمنني ،ومفارقة الكافرين ،ومن
هذه األصول:
األمة يف عبادهتا،
أوال  :إن جمموع التشريع احلاصل بالقرآن والسنّة ،كاف يف هدي ّ
ومعاملتها ،وسياستها ،يف سائر عصورها ،حبسب ما تدعو إليه حاجاهتا.
قال ابن القيم ( :أوامر الشرع حميطة بأفعال املكلفني ...فقد بني اهلل سبحانه على لسان
رسوله بكالمه وكالم رسوله مجيع ما أمر به ومجيع ما هنى عنه ومجيع ما أحله ومجيع ما حرمه
ومجيع ما عفا عنه وهبذا يكون دينه كامال ،ولكن قد يقصر فهم أكثر الناس عن فهم ما
دلت عليه النصوص وعن وجه الداللة وموقعها)( .أعالم املوقعني ).
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رهمه اهلل ( فلم يكرك صلى اهلل عليه و سلم شياا من أمور الدين
وقواعده وأصوله وشرائعه وفصوله إال بينه وبلغه على كماله وْتامه ) بيان تلبيس اجلهمية.
ويف صحيح مسلم :أن بعض املشركني قالوا لسلمان :لقد علمكم نبيكم كل شيء حىت
اخلراءة قال :أجل !
ثانيا ( :إن اهلل سبحانه قد ْتم الدين بنبيه وأكمله به ومل حيوجه وال أمته بعده إىل عقل وال
نقل سواه وال رأي وال منام وال كشوف  ..وهلذا أنكر على من مل يكتف بالوحي عن غريه
فقال أو مل يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن يف ذلك لرهمة وذكرى لقوم
يؤمنون ) الصواعق املرسلة ( -ج  / 3ص .)826

وهبذا تعلم أيها املؤمن ضالل من قدم العقل على الوحي ،ومن قضى على الشرع برأيه ،ومن
تعبد اهلل بالرؤى واملكاشفات من الصوفية وغريهم ،وخطأ من نصب خالف العلماء دليال
شرعيا ،وجعل التيسري يف أيسرمها على املكلف ظاهرا ،ولوكان معارضا للكتاب والسنة.
ثالثا :إن كل عبادة مل ترد يف الكتاب والسنة فهي بدعة وضاللة ،وتشريك يف التشريع،
واستدراك على اهلل تعاىل ،ولسان حال فاعلها أن الدين مل يكمل ،والرسول مل يبلغ البالغ
املبني ،شاء املبتدع هذا أو أىب ،وقد تعاىل إنكارا على كل حمدث يف دين اهلل ( أم هلم شركاء
شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهلل )
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رهمه اهلل يف كالم له جامع ( :وال جيوز ألحد أن يعدل عما جاء
يف الكتاب والسنة واتفق عليه سلف األمة وأئمتها إىل ما أحدثه بعض الناس مما قد يتضمن
خالف ذلك ،أو يوقع الناس يف خالف ذلك ،وليس ألحد أن يضع للناس عقيدة وال عبادة
من عنده بل عليه ان يتبع وال يبتدع ويقتدى وال يبتدى فإن اهلل سبحانه بعث حممدا باهلدى
ودين احلق ليظهره على الدين كله وكفى باهلل شهيدا وقال له قل هذه سبيلي ادعوا إىل اهلل
بصرية أنا ومن أتبعين وقال تعاىل اليوم أكملت لكم دينكم وأْتمت عليكم نعمِت ورضيت
لكم اإلسالم دينا والنيب علم املسلمني ما حيتاجون إليه يف دينهم ،فيأخذ املسلمون مجيع
دينهم من االعتقادات والعبادات وغري ذلك من كتاب اهلل وسنة رسوله وما اتفق عليه سلف
األمة وأئمتها وليس ذلك خمالفا للعقل الصريح فان ما خالف العقل الصريح فهو باطل وليس
يف الكتاب والسنة واإلمجاع باطل ولكن فيه ألفاظ قد ال يفهمها بعض الناس أو يفهمون
منها معىن باطال فاآلفة منهم ال من الكتاب والسنة فان هلل تعاىل قال وأنزلنا إليك الكتاب
تبيانا لكل شيء و هدى ورهمة وبشرى للمسلمني ) جمموع الفتاوى ( -ج  / 11ص
.)490
رابعا :إن ن مجيع الشرائع السابقة منسوخة بعد بعثة النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،وال جيوز
ألحد أن يتعبد اهلل إال باإلسالم؛ ألن اهلل رضي اإلسالم دينا للخالئق إىل يوم القيامة ،وجعل
القرآن مهيمنا على ما سبقه من الكتب ،وأمر رسوله صلى اهلل عليه وسلم أن يدعو الناس
مجيعا إىل اإلسالم ،وأن يقاتل عليه من أىب سواءً أكان يهوديا أو نصرانيا أو جموسيا أو وثنيا،

وأوجب على مجيع الناس اإلميان به ،وحقت كلمته على أن من مل يؤمن به فهو من أهل
النار .ونصوص الكتاب والسنة على هذا متظافرة متظاهرة ،والعلماء جممعون على ذلك،
حىت نبتت نابت سوء تزعم أن األديان السماوية مقبولة عند اهلل ،وجوز التعبد هبا بعد بعثته
عليه الصالة والسالم ،وال جيوز إطالق الكفر على أهل امللة اليهودية والنصرانية ،فكربت مل
خترج من أفواههم إن يقولون إال كذبا ،فما هذا إال رد على اهلل ،وتكذيب لرسوله ،بل لرسله
الذين بشروا ببعثته وأخذا اهلل عليهم امليثاق أن يؤمنوا به صلى اهلل عليه وسله لو بعث فيهم (
وإذ أخذ اهلل ميثاق النبيني ) بل كل من مل يكن مؤمنا مبحمد صلى اهلل عليه وسلم فهو
كافر إىل النار ،وباس القرار .ومن شك يف كفره فهو مثله .واهلل أعلم ،وصلى اهلل وسلم على
نبينا حممد وآله وصحبه.
كتبه  /د .عبد العزيز بن حممد السعيد
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