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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 

 ... أما بعد:  سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

اإلسالم، عدلت فيها بعض التعديالت، وكان بودي أن  فهذه الطبعة الثانية لإلملام برشح نواقض 

إن    -ملسائل أكثر، لكن لعله يف وقت آخر إن كان خرًيا  تقوى العزيمة ويتسع الوقت لبسط بعض ا

 .بحول اهلل وقوته -شاء اهلل 

 . لوجهه الكريم مرضًيا له، إنه الرمحن الرحيم اوأن جيعله خالًص  ،أسأل اهلل أن ينفع هبذا الرشح

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

 

 د. عبد العزيز بن ريس الريس

 لعتيق املرشف عىل موقع اإلسالم ا

 هـ 1434 مجادى األوىل
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 : .. أما بعد.السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

د أهنا دعوة توحي  -رمحه اهلل  -عبد الوهاب فإن مما متيزت به دعوة اإلمام املجدد املصلح حممد بن 

فكانت   ،هلا  -رمحه اهلل    -وزاد قوة هذه الدعوة املباركة منارصة اإلمام حممد بن سعود    ،واتباع

ء ودعاة وتأثر هبا علام  ،دعوة سلفية بددت ظالم الرشك والبدعة يف جزيرة العرب وجهات أخرى

 وحي. جزيرة العرب وغريهم فآتت أكلها وأنارت ما وصلت إليه وقبلت فيه بنور ال

وكم قمعت من بدعة ونرصت من   ،وكم سدت من سبل الرشك  ،فكم هدمت من رصوح الرشك

 . وكم أنقذت من أسارى إبليس وجنده ،سنة

اإلمامني وأتباعهم عىل   أسأل اهلل أن جيزي هذين  .فلله ما أعظمها وأزكاها من دعوة سلفية مباركة 

 . هم وقرارهمىل عليني داروأن جيعل أع ،احلق ما جزى أئمة مصلحني جمددين عن قومهم

وإن أعداء هذه الدعوة حاولوا بالسيف والسنان القضاء عليها فام استطاعوا، فإهنا ما إن تسقط 

 عبد العزيزعىل يد اإلمام    -حرسها اهلل    -إال ويرجعها اهلل إىل أن استقرت الدولة السعودية الثالثة  

 . -رمحه اهلل  -آل سعود  عبد الرمحنبن 

أهنم عاجزون عن القضاء عليها بالسيف والسنان غريوا طريقة حرهبم ء هذه الدعوة  فلام علم أعدا

من حرب عسكرية إىل حرب أخرى من لون آخر وهي إنشاء مجاعات تتزين بزي اإلسالم والدين  

 مهاء.لريوج أمرها عىل العامة والد

كثريون   وفعاًل  هبم  وتأثر  واعو   ، فعلوا  وتالعبهم  خلططهم  آخرين  كثريين  زالوا   ،ن لكّن  فام 

قال شيخنا الشيخ   ،ويردون هجامهتم بنور الوحي والفرقان   ، يواجهوهنم باحلجة والبينة والربهان 

لم أن يقضوا عليها بالقوة ف صالح الفوزان: فقد حاول أعداء هذه الدعوة )أي دعوة التوحيد(  



 اإللـامم برشح نواقض اإلسالم 

  

7 

فام   ،ملنفرةوحاولوا أن يقاوموها بالتشكيك والتضليل والشبهات ووصفها باألوصاف ا  ،ينجحوا

 .  وإقبااًل  ،، وقبواًل ا، ووضوًح ازادها إال تألقً 

عىل أيدي   ،ومن آخر ذلك ما نعايشه اآلن من وفود أفكار غريبة مشبوهة إىل بالدنا باسم الدعوة

مجاعات تتسمى بأسامء خمتلفة مثل: مجاعة اإلخوان املسلمني، ومجاعة التبليغ ومجاعة كذا وكذا، 

   ،توحيد وحتل حملهايح دعوة الوهو أن تز ،وهدفها واحد

ويف الواقع أن مقصود هذه اجلامعات ال خيتلف عن مقصود من سبقهم من أعداء هذه الدعوة 

وإال لو كانت   ،-لكن االختالف اختالف خطط فقط    -ء عليها  كلهم يريدون القضا  ،املباركة

دت إلينا منها، وهي أحوج ما تريد الدعوة إىل اهلل فلامذا تتعدى بالدها التي وف  اهذه اجلامعات حقً 

واإلصال الدعوة  إىل  اإلصالحي   ؟حتكون  مسارها  تغيري  تريد  التوحيد  بالد  وتغزو  تتعداها 

 -ثم قال  -وإيقاع الفتنة والعداوة بينهم.  ،لتغرير بشباهباوتريد ا ،الصحيح إىل مسار معوج

شبابنا ببعض  غررت  قد  اجلامعات  هذه  كانت  بأفكارها  ،وإذا  ملجتمعهمتنو  ،فتأثروا   ، كروا 

وتشككوا يف قاداهتم وعلامئهم، وانطفأت الغرية عىل العقيدة فيهم، فرتكوا االهتامم هبا وصاروا 

يغارون   رجااًل   - وهلل احلمد    -فإن يف هذه البالد    .هيرفون بام ال يعرفون، وينعقون بام يسمعون

وال نحورهم،  يف  األعداء  كيد  ويردون  عقيدهتم،  عن  ويدافعون  باألسام   لدينهم  ء ينخدعون 

 .1  ا.هـ. الرباقة، وال يتأثرون باحلامس الكاذب 

 ا فصاروا أنصارهم ومحاهتم وجندً  ،إن مما زاد خطورهتم خديعة كثري من أبناء دعوة التوحيد هبمو

 ىل أحد أمور أربعة: يتمركز ع -هذه الدعوة املباركة  -وإن سعيهم إلسقاط دعوة التوحيد ،هلم

السلفيني  السنة  علامء  يف  الطعن  التنفريية  األول/  باأللقاب  حيض   ،وغريهم  علامء  كقوهلم: 

 .. .وعلامء السلطان وهكذا ،ونفاس

 

 . 4-3ص  "حقيقة الدعوة إىل اهلل  "مقدمة كتاب  1
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  (جامية)وصاروا يسمون من يسري عىل طريقة علامء السنة السلفيني    ،1فلله ما أكذهبم وأظلمهم  

 .(وهابية)كام فعل األعداء األولون لدعوة اإلمام املجدد  اهم متامً الناس منينفرون 

  .-وفقهم اهلل لكل خري -وحكامها  -حرسها اهلل  -الثاين/ طعنهم يف دولة التوحيد السعودية 

ومل   ،ولو أهنم تفكروا لعلموا أن الدولة السعودية الدولة الوحيدة الرافعة لراية التوحيد والسنة

بن باز   عبد اهللبن    عبد العزيزكام رصح هبذا مجع من العلامء منهم اإلمام    ،لها منذ قرونيوجد مث

 . العداء هلذه الدولة عداء للحق عداء للتوحيدالقائل:  2  -رمحه اهلل  -

لكْن هي الدولة الوحيدة الفريدة القائمة   .كال  ،وال أعني هبذا أنه ال يوجد نقص يف هذه الدولة

وإن إضعافها إضعاف للتوحيد الذي هو    ،عاقل يكمل النقص ويسد اخللل الف  ، باإلسالم احلق

فإن اهلل ملا أغناها تأثر بدعوة التوحيد خلق كثري ال   ،وقوهتا قوة للتوحيد  ،أحب األعامل إىل اهلل

 .حيصيهم إال اهلل سبحانه وتعاىل

 -عيّل أن أحكي ما جرى يف لقائي باإلمام العالمة حمدث اليمن مقبل الوادعي    اامً ا أجد لزهنوه

 ، فإنه ملا جاء إىل بالد السعودية ترشفت بلقائه وشهد اللقاء مجع من اإلخوة األفاضل  ،-رمحه اهلل  

ا  انتشار  وعند اللقاء سألته: ما سبب  لصنعايندعوتكم يف اليمن وقبول الناس هلا مع أن قبلكم 

  ؟كام استجاب الناس لدعوتكم يستجب الناس لدعوهتام ومل ،لشوكاينوا

ثم فرس ذلك بأن قال: إنه ملا صارت  ،بأن السبب هو الدولة السعودية -رمحه اهلل-فأجاب الشيخ

إليها اليمنيون  الدولة غنية ويفد  وأيًض   ،هذه  التوحيد والسنة،  فيها من دعوة  بام  دخلت   اتأثروا 

 

للشيخ زيد املدخيل، وكتاب    "اإلرهاب    "املالك رمضاين، و  للشيخ عبد  "مدارك النظر    "انظر ملعرفة كذهبم وظلمهم كتاب    1

 كشف الشبهات العرصية.   "وكتايب للعدناين،   "القطبية  "

 كتايب يف الرد عىل املقديس، فقد مجعت كثرًيا من كالم العلامء يف هذه الدولة املباركة.  انظر 2
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 ،لبالد إىل اليمن فتأثر الناس هبا، فلام جئت ودعوهتم مل تكن دعويت غريبةد من هذه ا كتب التوحي

   .-رمحه اهلل  -انتهى كالمه   .وقبلها كثريون 

  ( )دولة التوحيد السعودية   أفال يعترب املوحدون علامء ودعاة وعامة هبذا وحيافظون عىل هذه الدولة

وإن مل يقطنها   ،فإهنا يف الواقع دولة كل موحد  ،همسواء كانوا من أبنائها أو غري  ،ويذودون عنها

وإن قطنوها وتنعموا    ،وهي عدو كل مبتدع من احلزبيني والصوفيني وغريهم  ،ويتنعم بنعيمها

 . بنعيمها

 . وهذا ما أدركه علامء السنة من أهل هذا البلد وغريهم فدافعوا عنها وهلجوا بالدعاء حلكامها

 قدياًم   -وهذه فرية قديمة دحضها وبني زيفها    ،بأهنا تكفريية  ركةالثالث/ وصفهم هذه الدعوة املبا

إذ قال: وكذلك متوهيه عىل الطغام بأن ابن   -رمحه اهلل    -   عبد الوهاب اإلمام املجدد حممد بن    -

يقول الوهاب  كافر  :عبد  يدخل حتت طاعتي  ما  بل   ، ونقول سبحانك هذا هبتان عظيم  ،الذي 

فهو املسلم يف    ،وتربأ من الرشك وأهله  ،ا بأن من عمل بالتوحيدوبننشهد اهلل عىل ما يعلمه من قل

مكان  وأي  زمان  بطالن    ،أي  عىل  احلجة  له  تبني  ما  بعد  إهليته  يف  باهلل  أرشك  من  نكفر  وإنام 

  1.ا.هـ  .الرشك

ونوجب اهلجرة إلينا عىل من قدر   ،أنا نكفر بالعموم  :وأما الكذب والبهتان فمثل قوهلم  :وقال

فكل هذا من   ،ومثل هذا وأضعاف أضعافه  ،وأنا نكفر من مل يكفر ومن مل يقاتل  ،ينهد  عىل إظهار

ـ .الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين اهلل ورسوله   2.. ا.ه

بل إنك إذا أنصفت علمت أن جمدد هذه الدعوة وأتباعه عىل احلق هم الذين أشهروا الفرق بني  

ل احلكم عىل املعني توافر الرشوط وانتفاء املوانع تابعني يف إنزا  واشرتطوااحلكم عىل النوع والعني  

 

 . 170، وانظر دعاوى املناوئني ص 60/ 5جمموعة مؤلفات الشيخ  1

 . 171( وانظر دعاوى املناوئني ص11/ 3جمموعة مؤلفات الشيخ )  2
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 ،-رمحه اهلل    -يف ذلك كالم األئمة السابقني ومنهم اإلمام املصلح املجدد أبو العباس ابن تيمية

 . -إن شاء اهلل  -من كالمهم كام سيمر بك  اوقد نقلت يف ثنايا هذا الكتاب شيئً 

فإن ما يردده دعاة   ،وهذا من أخطر ما هيدد كيان التوحيد ورصحه  .ل البدعالرابع/ التميع مع أه

التوحيد وإحالل الرشك  إزاحة دعوة  البدع خطري غاية اخلطورة يف  أهل  التميع مع  الباطل من 

فام أرسع انتشار   .وبعد حني يتلبسون هبا  ،يألفوهنا  اوغدً   ،فاليوم خيالطون البدعة  ،والبدع حملها 

مت   ،البدع ورسياهنا الفإذا  الرشككنت  عقبها  الرشك  وسائل  هي  التي  نوح    ،بدع  قوم  قصة  وما 

 ..بخافية عن عارف

أال فليلبس دعاة التوحيد وعلامؤه المتهم وليصوبوا سهام التوحيد باألدلة الرشعية يف نحور دعاة 

املظلمة  ، الباطل شبهاهتم  الوحي  بنور  مم  ،وليكشفوا  هبؤالء  تأثر  ومن  العامة  هم وليتداركوا  ن 

َبْل َنْقِذُف بِاحْلَقِّ َعىَل اْلَباطِِل َفَيْدَمُغُه َفإَِذا ُهَو َزاِهٌق َوَلُكُم اْلَوْيُل ﴿قال تعاىل    ،العلم  وبون إىلمنس

ِذيَن آَمنُوا يِف احْلََياِة  ﴿وليعلموا أهنم منصورون قال تعاىل    ،﴾مِمَّا َتِصُفونَ  ا َلنَنرُْصُ ُرُسَلنَا َوالَّ ْنَيا إِنَّ الدُّ

ُْم هَلُُم امِلَْنُْصوُرونَ ﴿ وقال ﴾دُ َيُقوُم اأْلَْشَها َوَيْومَ   ﴾ َوإِنَّ ُجنَْدَنا هَلُُم اْلَغالُِبونَ  .إهنَّ

 

 

   قال ابن القيم يف الكافية الشافية:

  جاءت عـن املبعوث بالفـرقان   تيوانرص كتـاب اهلل والــسنـن ال

 ضــرب املجاهد فوق كل بنان  وارضب بسـيف الوحـي كل معطل 

 جبـان  غـــري هلل متجــــرد  وامحل بعزم الصـدق محـلة خملــص

 فإذا أصبت ففـي رضـى الرمحن  حتت ألوية اهلدى واثبت بصـــربك

 ثبتــت سالحك ثم صح بجنان  واجـعل كتـاب اهلل والسنـن الــتي
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 يـبد يف امليدان أو مــن يســابق   نفســه  فـليقـدم  يـبـارز ذا مــن

 واألعــوان مــن قــلة األنصار  الرسـول وال ختف قــال واصدع بام

 واهلل كـــاف عبـــده بأمــان  وكــتابـه  دينـــه ناصـــر فالــله

 فقتاهلم بالكــذب والبـــهتان   ال تـخـش مـن كيد العدو ومكرهم

 وجنودهـم فعـساكر الـشيطان  فجنـود أتبــاع الـرســول مـالئـك 

 فلينــظر الفــئتــان  امتحيـــزً   يـكن  ـعسكـرين فـمنشتـان بـني ال

 بثـواقب الشـهبان  وارجـمهم  وادرء بـلفظ النص يف نـحر الـعدى

 ؟وذبــابه أختـاف مــن ذبـــان   ال تـخش كثرهتم فـهم مهـج الورى 

 فذاك احلـزم للفــرسـان  ابعًض   ببـعــضهم واشغلهم عنـد اجلـدال

 وال بجبــان حلملتهم افــزعـً  لـيك فال تكن وإذا هـم حـملـوا ع

 تعــجــب فـهذي سنة الرمحن  منصـور ومــمتحن فــــال  واحلق

 وألجــل ذاك النـاس طائفـتان   وبــذاك يـظهر حـزبـه من حــزبه 

  الورى ســجالن كفــار مذ قام   وألجل ذاك احلرب بني الرسل وال

 فاتت هــنا كانت لـدى الـديان  نلكنام العقبـــى ألهــل الـحــق إ

 فاثبت فصيحتهم كمثل دخــان   وإذا تكاثرت اخلــصوم وصـّيحوا 

 هيوي إىل قعر احلضيض الــداين  يــرقى إىل األوج الــرفيع وبــعده 

 واخـشاه تــفز بأمــانفــي اهلل   فاصدع بأمر اهلل ال تــخش الـورى

 يف هـواك ونخوة الشيـــطان ال  واهجر ولو كـل الــورى يف ذاتــه 

 واصفح بغري عتاب من هو جان  واصرب بغـــري تسخــط وشكــاية 

 إن مل يـكن بــد مــن اهلــجران  واهجرهـم الـهجر اجلميل بال أذى
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وإن التوحيد الذي هو أحب األعامل إىل اهلل و من أجله أرسل رسله   ،فإن األمر جد ليس باهلزل

من جند وعساكر   اوعسكريً   اأفال حتب أن تكون جنديً   ، نخر أسواره وهدمها  مهدد قد قارب العدو

 ومتوت عىل ما مات عليه رسل اهلل وأنبياؤه؟ ،التوحيد

َفال خَتَاُفوُهْم َوَخاُفوِن ﴿  عن إرجاف الشيطان وحزبه  اوتعرض صفحً   ،أفال جتعل مهك رضا اهلل

ُفوَنَك بِالَّ ﴿  ﴾إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننِيَ  ِذيَن َقاَل هَلُُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس َقْد مَجَُعوا َلُكْم ﴿ ﴾ِذيَن ِمْن ُدونِهَوخُيَوِّ الَّ

َفاْنَقَلُبوا بِنِْعَمٍة ِمَن اهللَِّ َوَفْضٍل مَلْ َيْمَسْسُهْم   .َوَقاُلوا َحْسُبنَا اهللَُّ َونِْعَم اْلَوكِيل  اَفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم إِياَمنً 

َبُعوا   ﴾ِرْضَواَن اهللَِّ َواهللَُّ ُذو َفْضٍل َعظِيمٍ  ُسوٌء َواتَّ

وإبراهيم عليه   أفال تعترب برجاالت التوحيد ويف مقدمهم خليال الرمحن حممد صىل اهلل عليه وسلم

، وأئمة اإلسالم ومنهم اإلمام أمحد بن حنبل   ،ثم التابعون األخيار  ،السالم ثم الصحابة األبرار

ألنه ما   ؛ىل بغض أمحد بن حنبلأن هذه الطوائف كلها جممعة ع  الذي قال أبو زرعة فيه: واعلم

   ،1 منهم أحد إال ويف قلبه منه سهم ال برء منه

رد الكفر والبدعة فأعزه اهلل بالسنة يف حياته    ومصابرة يفاَ قد قىض حياته صرب ً  اإلمامفام أعظم هذا  

فألف يف   ،بدع والرد عىل املبتدعةومنهم اإلمام ابن تيمية الذي شغل عمره يف قمع ال  ،وبعد مماته

فبذلوا   ،هوأنصار عبد الوهاب إىل أن جاء اإلمام حممد بن  وهكذا.. اإن مل تكن كتبً  اكل طائفة كتابً 

والسنة للتوحيد  اهلل    -وألف    ،أعامرهم وأعراضهم نرصة  بني   -رمحه  اجلامعة  املفيدة  املؤلفات 

 السهولة واإلفادة.  واالختصار 

 

 . 657( املناقب ص 56  – 2/55طبقات احلنابلة )  1
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وقد يرس اهلل يل رشحها برشح متوسط   ،«نواقض اإلسالم»لة  ترصة املفيدة رساومن مؤلفاته املخ

وقد استهللت هذا الرشح بأربع   ،«اإلسالماإلملام برشح نواقض  »يف هذا الكتاب الذي أسميته  

 عرشة مقدمة مهمة تتعلق بالتكفري.  

  اأسأل اهلل أن يتقبله وجيعله مباركً 

  

  هوالسالم عليكم ورمحة اهلل وبركات 
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 (بسم اهلل الرمحن الرحيم)/  عبد الوهاب قال اإلمام حممد بن 

وهذا مذهب بعض املصنفني كام سيأيت، واجلمع   .وإنام اكتفى بالبسملة  ،مل يبدأ املصنف باحلمدلة

 : اوكان مستندهم يف ذلك أمورً  بينهام مذهب كثري من املصنفني

احل  -1 ثم  بالبسملة  بدأ  إذ  اهلل  بكتاب  بعضهم االقتداء  عن  الفتح  يف  حجر  ابن  نقله  مدلة. 

(1/14) . 

يه بسم اهلل الرمحن الرحيم فهو أبرت وبمثل هذا األحاديث التي فيها كل أمر ذي بال ال يبدأ ف  -2

 يف احلمد هلل. 

صنيع   هو  كام  احلمدلة  دون  بالبسملة  إال  فيها  يبدأ  ال  الكتب  أن  إىل  العلامء  من  طائفة  وذهب 

الصحي من البخاري يف جامعه  ما رأى تصانيف األئمة  قائل هذا  قال احلافظ: وكأن  ح وغريه، 

وعبد الرَزاق يف املصنف وأمحد يف   املوطأ رصه كاملك يف  شيوخه وأهل ع  شيوخ البخاري وشيوخ 

املسند وأيب داود يف السنن إىل ما ال حيىص ممن مل يقدم يف ابتداء تصنيفه خطبة ومل يزد عىل التسمية 

ـ  منهم من افتتح كتابه بخطبة  وهم األكثر، والقليل   1ا.ه

دون اخلطب   -إن شاء اهلل    -والقول إن الكتب ال يبدأ فيها إال بالبسملة دون احلمدلة هو الصحيح  

 فإَنه يبدأ فيها باحلمدلة دون البسملة.  

ويؤيد هذا هدي النبي صىل اهلل عليه وسلم، ففي اخلطب كان يبدأ باحلمدلة كام روى مسلم عن 

أنه   عليه  :قالجابر  اهلل  النبي صىل  اجلمعة  كانت خطبة  يوم  عليه.....   : وسلم  ويثني  اهلل  حيمد 

 احلديث. أما يف املراسالت فكان يبدأ بالبسملة دون احلمدلة،  

وقوع كتب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إىل امللوك وكتبه يف القضايا   اقال ابن حجر: ويؤيده أيًض 

 قصة هرقل يف هذا الباب،  ريها كام سيأيت يف حديث أيب سفيان يفمفتتحة بالتسمية دون محدلة وغ

 

 (. 14/ 1الفتح )  1



 اإللـامم برشح نواقض اإلسالم 

  

15 

وكام سيأيت يف حديث الرباء يف قصة سهيل بن عمرو يف صلح احلديبية وغري ذلك من األحاديث. 

فكأن   والوثائق  الرسائل  دون  اخلطب  يف  إليه  حيتاج  إنام  والشهادة  احلمد  لفظ  بأن  يشعر  وهذا 

 وتعلياًم   م لينتفعوا بام فيه تعلاًم بة أجراه جمرى الرسائل إىل أهل العلاملصنف ملا مل يفتتح كتابه بخط

ـ    .1ا.ه

وحديث هرقل هو ما أخرج الشيخان من طريق الزهري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن 

من حممد   ،بسم اهلل الرمحن الرحيم  :مسعود عن ابن عباس أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كتب

فبهذا   .... احلديث  :أما بعد   من اتبع اهلدى.لروم، سالم عىلسوله إىل هرقل عظيم اعبد اهلل ور

األول القول  أصحاب  به  متّسك  وما  الثاين،  القول  رجحان  يتضح   يتبني  وذلك  فيه،  داللة  فال 

  .دلياًل  باإلجابة عىل أدلته دلياًل 

 -: / بأن يقال ما ييل أما اإلجابة عىل الدليل األول

 فال يقاس عليه غريه.  احمًض   اوما كان تعبديً الوته فهو تعبدي حمض متعبد بت إن القرآن  -أ 

أنه ال يسلَّم أن سورة الفاحتة يف مقام االفتتاح باحلمدلة بل هي سورة مستقلة واالفتتاح هبا   -ب 

 ألهنا أم القرآن ويوضح ذلك أن السور التي بعدها مل يفتتح فيها إال بالبسملة. 

 

فهو أنه ال يصح حديث من هذه األحاديث فحديث الزهري عن   /  دليل الثاينبة عىل الأما اإلجا

كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه بسم اهلل » لمة عن أيب هريرة عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:أيب س

  -:حديث ضعيف فيه أكثر من علة ؛2«الرمحن الرحيم فهو أبرت 

 

 (. 14- 13/ 1الفتح )  1

 (. 6/ 1( والسبكي يف طبقات الشافعية ) 2/128رواه اخلطيب يف اجلامع)  2



 اإللـامم برشح نواقض اإلسالم 

  

16 

يب: كان يضعف يف ان املعروف بابن اجلندي، قال اخلطأن يف إسناده أمحد بن حممد بن عمر  -أ

ـ    1روايته ويطعن عليه يف مذهبه، وقال األزهري ليس بيشء ا.ه

يف   -رمحه اهلل    -كام بينه اإلمام األلباين    «احلمد هلل» أن يف احلديث اضطرابا ً إذ بعض ألفاظه    -ب 

أخرجه أمحد يف   «فهو أقطع  مد هللكل أمر ذي بال ال يبدأ فيه باحل»ث  أما حدي  000إرواء الغليل  

 -:ملا ييل املسند وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي وهذا ضعيف

أن قرة بن عبد الرمحن املعافري رواه عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة. وخالفه مجع من 

 رووه عن الزهري عن رسول اهلل مرساًل أصحاب الزهري الثقات مثل يونس وعقيل وشعيب ف

وقد جزم بصحة املرسل   ،بل رواية قرة بن عبد الرمحن منكرة  ،ا وقول هؤالء هو الصواب قطعً 

 4 .3والدار قطني  2النسائي 

 .اأن قرة بن عبد الرمحن قد ضعفه مجع من األئمة كابن معني وأمحد حيث قال: منكر احلديث جدً  

 . ونحوه قال أبو داود وأبو زرعة وغريمها

 

يف مصنفاته ال   -رمحه اهلل    -ما يأيت هبا    القارئ وكان كثريً مة لشد انتباه ايؤتى هبذه الكل  (اعلم) 

والصواب أنه شامل   ،علم يف القطعيات دون غلبة الظنسيام املخترصات، وقد حرص املتكلمون ال

تعاىل   قال  الظن كام  ارِ ﴿لغلبة  اْلُكفَّ إىَِل  َتْرِجُعوُهنَّ  َفال  ُمْؤِمنَاٍت  َعلِْمُتُموُهنَّ  بإيامن    ﴾َفإِْن  والعلم 

 

 (. 77/ 5تارخيه )  1

التحفة )  2 املزي يف  نقله عنه  الكشاف ) 11341/ 368/ 13كام  الزيلعي يف ختريج أحاديث  ( وكذلك 1/24( ونقله عنه 

 د والبيهقي والزيلعي. ( وأشار إىل ترجيح املرسل أبو داو151/ 3احلافظ يف التلخيص )

 ( 1391/ 29/ 8( ويف العلل ) 883يف السنة )  3

 (. 32/ 29/ 1يف كتاب اإلرواء ) - رمحه اهلل   -راجع حتقيق اإلمام نارص الدين األلباين  4



 اإللـامم برشح نواقض اإلسالم 

  

17 

أفاده أبو اخلطاب احلنبيل فيام نقله ابن تيمية    .ومع ذلك سامه اهلل علاًم   ،الظن الغالب  املهاجرات من

1. 

أما من مل يعمل بالعلم فوقع يف املعصية   ،وللعلم إطالق رشعي وهو إدراك املعلوم مع العمل به

وَء   اَم إِنَّ ﴿  كام قال  لذا سمى اهلل املعصية جهاًل   ؛فيسمى جاهاًل  السُّ َيْعَمُلوَن  ِذيَن  لِلَّ َعىَل اهللَِّ  التَّْوَبُة 

ومنه ما أخرجه البخاري عن أيب هريرة أن رسول اهلل صىل اهلل   ،﴾َجَهاَلٍة ُثمَّ َيُتوُبوَن ِمْن َقِريٍب بِ 

   « من مل يدع قول الزور والعمل به واجلهل فليس هلل حاجة أن يدع طعامه ورشابه»  عليه وسلم قال:

القرآن والسنة وإطالق السلف من  اب  قال القيم: قالوا: فهذا  الصحابة والتابعني يدل عىل أن  ن 

قالوا: ويدل عليه   .وأن عدم اهلداية دليل عىل اجلهل وعدم العلم  ،العلم واملعرفة مستلزم للهداية

نعيمها   وعذاهبا العظيم الدائم عىل  ،أن اإلنسان ما دام عقله معه ال يؤثر هالك نفسه عىل نجاهتا

إِنَّاَم ﴿أهل معصيته باجلهل يف قوله تعاىل    وهلذا وصف اهلل سبحانه  ،واحلس شاهد بذلك  ،املقيم

وَء بَِجَهاَلٍة ُثمَّ َيُتوُبوَن ِمْن َقِريٍب َفُأوَلِئَك َيُتوُب اهللَُّ ِذيَن َيْعَمُلوَن السُّ  َعَلْيِهْم َوَكاَن  التَّْوَبُة َعىَل اهللَِّ لِلَّ

  ﴾َحكِياًم  ياًم اهللَُّ َعلِ 

إن كان    ،اأو عاملً   سواء كان جاهاًل   ،لق اهلل فهو جاهلمن خ  اقال سفيان الثوري: كل من عمل ذنبً 

ُثمَّ َيُتوُبوَن ِمْن َقِريٍب َفُأوَلِئَك َيُتوُب  ﴿وقوله    .فمن أجهل منه؟ وإن كان ال يعلم فمثل ذلك  اعاملً 

: ذنب -ريض اهلل عنهام    - ابن عباس    وقال  .قال: قبل املوت   ﴾اًم كِيَح   اهللَُّ َعَلْيِهْم َوَكاَن اهللَُّ َعلِياًم 

قال قتادة: أمجع أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن كل يشء عيص اهلل  .املؤمن جهل منه

  .به فهو جهالة

العلم ال   .وقال السدي: كل من عىص اهلل فهو جاهل قالوا: ويدل عىل صحة هذا أن مع كامل 

املعصية العبد  تصدر  صبيً   ،من  رأى  لو  ملواقعه   افإنه  جوارحه  تتحرك  مل  كوة  من  عليه  يتطلع 
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وعقابه عىل الذنب ـ وحتريمه  ،ورؤيته له ،فكيف يقع منه حال كامل العلم بنظر اهلل إليه ،الفاحشة

فحينئذ يكون وقوعه يف   ،! فال بد من غفلة القلب عن هذا العلم وغيبته عنه؟ وسوء عاقبته  ،له

والذنب حمفوف بجهلني: جهل بحقيقة   ،ن مضاد للعلمعن جهل وغفلة ونسيا  اية صادرً املعص

وكل واحد من اجلهلني حتته جهاالت    .وجهل بحقيقة املفسدة املرتتبة عليه  .األسباب الصارفة عنه

ـ  .وما أطيع إال بالعلم ،فام عيص اهلل إال باجلهل ،كثرية  .1فهذا ما احتجت به هذه الطائفة ا.ه

 

فإذا وجد أحدها مع اإلسالم   ،وهو ما ينقض اإلسالم  (ناقض)مجع ومفرده    (اإلسالمقض  نوا)

 .انقض اإلسالم وأحبطه وصار صاحبه كافرً 

 

فقد ذكر   ،قال الشيخ ابن سحامن: فإذا علمت هذا  ،حرصها يف العرشة مشكل  (عرشة نواقض) 

ي أمجع عليه ولكن الذ .ضوذكر بعضهم أهنا قريب من أربعامئة ناق ،أهل العلم نواقض اإلسالم

ـ  ،العلامء هو ما ذكره شيخ اإلسالم  2وعلم اهلداة األعالم ا.ه

 ،ما يفيد أن سبب حرصها يف العرشة إمجاع العلامء عليها  -رمحه اهلل    -ففي كالم الشيخ ابن سحامن  

 لكن يف هذا نظر ملا ييل: 

 . -ء اهلل إن شا -أيت بيانه كالسحر عىل ما سي .أن بعض هذه النواقض مل جيمع عىل التكفري هبا

من الدين بعد علمه أو   اكمن أنكر شيئً   .عليها مل يذكرها املصنف  اأن هناك نواقض أخرى جممعً  

 .بعد علمه   ااستحل حمرمً 

 

 . (538، 22/ 7(. وانظر جمموع الفتاوى ) 1/320مفتاح دار السعادة )  1
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أنه خالف ما أشار إليه املصنف نفسه يف آخر هذه النواقض من أن الداعي إىل مجعها كثرة وقوع 

  فينبغي للمسلم أن حيذرها ا.هـ اوقوعً ل: وأكثر ما يكون الناس فيها إذ قا

 

وقبل البدء باملقدمات واملهامت املتعلقة بالتكفري أنبه أن املضان األساسية لبحث التكفري وضوابطه 

   .واملهامت املتعلقة به هو باب حكم املرتد من كتب الفقه وأبواب اإليامن من كتب العقائد

 

 مهامت متعلقة بالتكفري: 

إن الترسع يف تكفري أفراد املسلمني جناية عىل النفس والدين ال يصدر ممن     :طريالتكفري خ  /  أواًل 

اعلم أن احلكم عىل الرجل املسلم بخروجه    :-رمحه اهلل    -قال الشوكاين    ،خيشى اهلل حق خشيته

دين اإلسالم إال   ،من  يقدم عليه  أن  باهلل واليوم اآلخر  يؤمن  ينبغي ملسلم  الكفر ال  ودخوله يف 

فإنه قد ثبت يف األحاديث الصحيحة املروية من طريق مجاعة   ،وضح من شمس النهاربربهان أ

هكذا يف الصحيح ويف لفظ آخر يف   ،من الصحابة أن من قال ألخيه: يا كافر فقد باء هبا أحدمها

أي   «بالكفر أو قال: عدو اهلل وليس كذلك إال حار عليه  من دعا رجاًل » :  الصحيحني وغريمها

ففي هذه األحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر   «فقد كفر أحدمها »  : الصحيحويف لفظ يف  ،رجع

  -ثم قال  -واعظ عن الترسع يف التكفري  وأكرب

يسمح به فيام ال فائدة فيه وال    وال  ،فإن اإلقدام عىل ما فيه بعض البأس ال يفعله من يشح عىل دينه

يف عداد من سامه رسول اهلل صىل اهلل   فكيف إذا كان خيشى عىل نفسه إذا أخطأ أن يكون   ،عائدة

  1ا.هـ اه وسلم كافرً عليه وآل
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والتجارس عىل تكفري من ظاهره اإلسالم من   :بن حسن  عبد الرمحنبن    عبد اللطيفوقال الشيخ  

وهذه   ،غري مستند رشعي وال برهان مريض خيالف ما عليه أئمة العلم من أهل السنة واجلامعة

ومن عدم اخلشية والتقوى فيام يصدر عنه من األقوال   ،ع والضاللالطريقة هي طريقة أهل البد

  1واألفعال ا.هـ  

فكيف بتكفري اجلامعات والدول؟ ال شك أن األمر   ،األفرادهذا التشديد الرشعي هو يف تكفري  

القيام  وإضعاف  األمن  وزعزعة  األنفس  وإزهاق  الدماء  سفك  من  عليه  يرتتب  ملا  أخطر  فيه 

 .بالدين

ا بني حني وآخر أن التكفري من األلفاظ الرشعية فاملتكلم به متكلم باسم الدين ي تذكره مومما ينبغ

 . وإنام باحلامسة املفرطة ،ا ويل من تفوه فيه بال علمفي ،وموقع عن رب العاملني 

وقد حرم اهلل سبحانه القول عليه بغري علم يف الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم   :قال ابن القيم

َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنَْها ﴿فقال تعاىل    ،بل جعله يف املرتبة العليا منها  ،املحرمات  َم َريبِّ اَم َحرَّ ُقْل إِنَّ

ْل بِِه ُسْلَطانً وَ  ُكوا بِاهللَِّ َما مَلْ ُينَزِّ ْثَم َواْلَبْغَي بَِغرْيِ احْلَقِّ َوَأْن ُترْشِ ا ال َوَأْن َتُقوُلوا َعىَل اهللَِّ مَ   اَما َبَطَن َواأْلِ

 ثم ثنى بام هو أشد حترياًم  ، فرتب املحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش ﴾َتْعَلُمونَ 

ثم ربع بام هو    ، منهام وهو الرشك به سبحانه  ثم ثلث بام هو أعظم حترياًم   ، ثم والظلم منه وهو اإل

حانه بال علم يف أسامئه من ذلك كله وهو القول عليه بال علم، وهذا يعم القول عليه سب  أشد حترياًم 

َوال َتُقوُلوا ملَِا َتِصُف َأْلِسنَُتُكُم اْلَكِذَب َهَذا َحالٌل َوَهَذا ﴿وصفاته ويف دينه ورشعه، وقال تعاىل  

ِذيَن َيْفرَتُ  وا َعىَل اهللَِّ اْلَكِذَب إِنَّ الَّ  َعَذاٌب  يٌل َوهَلُمْ َمَتاٌع َقلِ   ،وَن َعىَل اهللَِّ اْلَكِذَب ال ُيْفلُِحونَ َحَراٌم لَِتْفرَتُ

ـ  ﴾َألِيمٌ    2ا.ه

 

 (. 3/20الرسائل واملسائل النجدية )  1
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ملن علم جهل نفسه باألحكام الرشعية العملية اليومية كالصالة وما يتعلق هبا من أركان    افوا عجبً 

به من مفسدا ت    ،وأحكام سجود السهو والتالوة  ، وواجبات ومستحبات  والصيام وما يتعلق 

رشوطه من  به  يتعلق  وما  والبيوع  ومستحبات،  فيه  وواجبات  البيع   ،ورشوط  بني  والتمييز 

  ،بترسعه وتكفريه للحكام والعلامء امتبجحً  اتراه يف التكفري مندفعً  الصحيح والفاسد، ثم

أَما وقف مع نفسه وذكرها بصعوبة وخطورة ما يقرتف وأن احلامسة والعجلة واألصحاب لن 

ُقوا َيْومً ﴿ينفعوه يوم القيامة قال تعاىل    ُثمَّ ُتَوَّفَّ ُكلُّ َنْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم يِه إىَِل اهللَُِّتْرَجُعوَن فِ   اَواتَّ

ِه َوَأبِيهِ  ،ْن َأِخيهِ َيْوَم َيِفرُّ املَْْرُء مِ ﴿وقال  ﴾ ال ُيْظَلُمونَ  لُِكلِّ اْمِرٍئ ِمنُْهْم َيْوَمِئٍذ  ،َوَصاِحَبتِِه َوَبنِيهِ  ،َوُأمِّ

 . ﴾َشْأٌن ُيْغنِيهِ 

ائل الطالق واحليض والبيوع سأل رفة أحكام الرشع يف نفسه كمسأليس أحدنا إذا احتاج إىل مع

فإذا كان احلال كذلك يف عامة   ؟العلامء الربانيني وأخذ عنهم وال يلتفت إىل خالف من خالفهم

 ؟ندع أقوال العلامء األجالء يف مسائل عظام كالتكفري إىل قول غريهم  افلامذا إذً   ،مسائل الرشع

  ،اخلفيمن اهلوى  األيس هذا نوعً 

أبو بطني: ومن العجب أن أحد هؤالء لو سئل عن مسألة يف   عبد الرمحنبن    عبد اهللقال الشيخ  

البيع ونحومه أو  عقلهالطهارة  فهمه واستحسان  بمجرد  يفت  مل  العلامء   ،ا  يبحث عن كالم  بل 

عىل   ارً فكيف يعتمد يف هذا األمر العظيم الذي هو أعظم أمور الدين وأشدها خط  ،ويفتي بام قالوه

واستحسانه فهمه  الطائفتني  ؟جمرد  هاتني  من  اإلسالم  مصيبة  البليتني،   ،فيا  تينك  من  حمنته  ويا 

ونسألك اللهم أن هتدينا الرصاط املستقيم رصاط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال 

ـ    1الضالني ا.ه
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ال اجلهال  هؤالء  من  العجب  كل  والعجب  سحامن:  بن  سليامن  الشيخ  يف وقال  يتكلمون  ذين 

بن   عبد اهللر ما بلغه من أشار إليهم الشيخ  وهم ما بلغوا يف العلم واملعرفة معشا  ،مسائل التكفري

من أن أحدهم لو سئل عن مسألة يف الطهارة أو   اأبو بطني يف جوابه الذي ذكرناه قريبً   عبد الرمحن

 ،يفتي بام قالوهالم العلامء وبل يبحث عن ك   ،البيع ونحومها مل يفت بمجرد فهمه واستحسان عقله

الذي   العظيم  األمر  يعتمد يف هذا  الدين وأشدها خطرً فكيف  أمور  أعظم  فهمه   اهو  عىل جمرد 

ـ  ؟واستحسان عقله   1ا.ه

 

 :تنبيهان

  ،اأو غلوً   اأن يكون التكفري بحق مذمومً   اليس معنى كون الترسع يف التكفري مذمومً   :التنبيه األول

رجعت من قال ألخيه يا كافر: فإن كان كام قال وإال  »  :اهلل عليه وسلم  فإن قول رسول اهلل صىل

وقد كفر اهلل املستهزئني به ورسوله صىل   ،رصيح يف أن التكفري بحق ال يرجع عىل صاحبه  «عليه

  ﴾ال َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد إِياَمنُِكمْ ﴿اهلل عليه وسلم كام قال 

الثاين: التكف  التنبيه  حمكثرة  ليست  اإلطالقري  عىل  دائاًم   .مدة  أين  مع  هذا  تيمية:  ابن  ومن   قال 

إال   ،أن ينسب معني إىل تكفري وتفسيق ومعصية  اجالسني يعلم ذلك مني: أين من أعظم الناس هنيً 

 ا وعاصيً   ،أخرى  اوفاسقً   ،تارة   اإذا علم أنه قد قامت عليه احلجة الرسالية التي من خالفها كان كافرً 

وذلك يعم اخلطأ يف املسائل اخلربية القولية   ،األمة خطأهاأن اهلل قد غفر هلذه  أقرر    وإنني  ،أخرى

ـ   2واملسائل العملية ا.ه
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  .بدعة فرقة اخلوارج  وطوائف  أول خالف وقع يف األمة فاختلف الناس عليه عىل هيئة فرق  /اثانيً 

وهو خالف اخلوارج   واالختالف يف مسمياهتا أول اختالف وقع يف هذه األمة،  :قال ابن رجب

املوحدين   عصاة  أخرجوا  حيث  الكفر للصحابة  دائرة  يف  وأدخلوهم  بالكلية،  اإلسالم  من 

بعدهم خالف  ثم حدث  وأمواهلم،  املسلمني  دماء  بذلك  واستحلوا  الكفار  معاملة  وعاملوهم 

ن كامل ملنزلتني؛ ثم حدث خالف املرجئة وقوهلم: إن الفاسق مؤماملعتزلة، وقوهلم باملنزلة بني ا

ـ   . 1اإليامن ا.ه

، وهذا مما تنازع الناس يف اسمه   :وهذا القسم قد يسميه بعض الناس  قال ابن تيميَّة: الفاسق امليلِّ

  2ا.هـ «أصول الدين» مسائل واخلالف فيه أول خالف ظهر يف اإلسالم يف وحكمه.

  

بأنه كفر إال   اأن يصف شيئ  فال يصح ألحد    التكفري حق هلل ورسوله صىل اهلل عليه وسلمأن    /  اثالث  

   .بدليل واضح وبرهان ساطع

وإن كان ذلك   ،فلهذا كان أهل العلم والسنة ال يكفرون من خالفهم  :-  اهلل  رمحه  -قال ابن تيمية  

كمن كذب عليك   ،ثلهألن الكفر حكم رشعي فليس لإلنسان أن يعاقب بم  ؛املخالف يكفرهم

وكذلك   ،بأهله ألن الكذب والزنا حرام حلق اهلل تعاىل  وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزين

  3التكفري حق اهلل تعاىل فال يكفر إال من كفره اهلل ورسوله ا.هـ

 : وقال ابن القيم يف النونية

 

 (. 114/ 1اجلامع ) 1

 (. 479/ 7( ) 379 - 330 - 3/182( وانظر ) 479/ 7)  2
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 بالرشع يثبت ال بقول فـالن   الكفر حـق اهلل ثم رسـولـه

 1قـد كفراه فذاك ذو الكفران    كان رب العاملني وعبدهمن 

 

إال بدليل فإن مل يستطع مدعي الكفر   احق العلم أن األصل يف كل أمر أنه ليس كفرً   يعلم  فبهذا

 .اإثبات الكفر فإن األمر يرجع ألصله وهو عدم كونه كفرً 

 

إن كان كام قال وإال رجعت   ،أيام امرئ قال ألخيه يا كافر فقد باء هبا أحدمها»أحاديث    فائدة/

 .وأخرجه البخاري عن أيب هريرة  ،وأيب ذرأخرجها الشيخان عن ابن عمر  «عليه

قال النووي:   .اختلف العلامء يف الكفر الذي يرجع عىل من كفر غريه هل هو كفر أكرب أو أصغر

وذلك أن مذهب    ،هذا احلديث مما عده بعض العلامء من املشكالت من حيث إن ظاهره غري مراد

له ألخيه كافر من غري اعتقاد بطالن وكذا قو   ، أهل احلق أنه ال يكفر املسلم باملعايص كالقتل والزنا

وإذا عرف ما ذكرناه فقيل يف تأويل احلديث أوجه: أحدها أنه حممول عىل املستحل   ،دين اإلسالم

وكذا حار عليه وهو معنى رجعت   ،أي بكلمة الكفر  (باء هبا)فعىل هذا معنى    ،وهذا يكفر  ،لذلك

  .ى واحدعليه أي رجع عليه الكفر فباء وحار ورجع بمعن

والثالث حممول عىل اخلوارج   ،والوجه الثاين معناه: رجعت عليه نقيصته ألخيه ومعصية تكفريه

عن اإلمام مالك بن أنس وهو   -رمحه اهلل   -املكفرين للمؤمنني وهذا الوجه نقله القايض عياض  

أن اخلوارج ال يك قاله األكثرون واملحققون  الذي  املختار  الصحيح  املذهب  فرون  ضعيف ألن 

   .ئر أهل البدعكسا

 

 . 494وانظر خمترص الصواعق ص  1
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وخياف   ،والوجه الرابع معناه أن ذلك يؤول به إىل الكفر وذلك أن املعايص كام قالوا بريد الكفر

عىل املكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها املصري إىل الكفر ويؤيد هذا الوجه ما جاء يف رواية أليب 

ويف   ،وإال فقد باء بالكفر  كام قال  عوانة االسفرايني يف كتابه املخرج عىل صحيح مسلم فإن كان 

   .«إذا قال ألخيه يا كافر وجب الكفر عىل أحدمها»رواية 

التكفري لكونه   ،فليس الراجع حقيقة الكفر  ،والوجه اخلامس: معناه فقد رجع عليه تكفريه  بل 

يكفره  وإما ألنه كفر من ال    ، ألنه كفر من هو مثله  ؛ فكأنه كفر نفسه إما  ،اجعل أخاه املؤمن كافرً 

  1واهلل أعلم ا.هـ ،بطالن دين اإلسالمإال كافر يعتقد 

فقد صدق   ارشعيً   اكفرً   اكالم القرطبي: واحلاصل أن املقول له إن كان كافرً   وقال ابن حجر ناقاًل 

كذا اقترص عىل   ،وإن مل يكن رجعت للقائل معرة ذلك القول وإثمه  ،القائل وذهب هبا املقول له

  2ن أعدل األجوبة ا.هـو موه ،هذا التأويل يف رجع

   أصغر ال أكرب لثالثة أدلة: اوالصواب أنه يكفر كفر  

 . فدل هذا عىل أنه مسلم غري كافر  «من قال ألخيه يا كافر»األول/ أن يف األحاديث أثبت أخوهتم  

 ، فقد سامه أخاه حني القول  «أحدمهامن قال ألخيه يا كافر فقد باء هبا  »قال ابن تيمية: وكذلك قوله  

 . 3فلو خرج أحدمها عن اإلسالم بالكلية مل يكن أخاه بل فيه كفر ا.هـ  ،وقد أخرب أن أحدمها باء هبا

-الثاين/ أن اخلوارج األوائل كفروا من هم جممع عىل إيامهنم وهم الصحابة كعيل بن أيب طالب  

الذي أن    فدل هذا عىل  ام مسلمون وليسوا كفارً ومع ذلك أمجع الصحابة عىل أهن  ،-ريض اهلل عنه  

باء هبا أي احتمل وزرها ومعناه أن الكافر إذا   :يرجع عليه إثم تكفريه بغري حق قال ابن عبد الرب

 

 (. 2/49رشح مسلم )  1

 (.  546/ 13فتح الباري )  2

 (. 355/ 7جمموع الفتاوى )  3
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قيل له يا كافر فهو حامل وزر كفره وال حرج عىل قائل ذلك له وكذلك القول للفاسق يا فاسق 

هبتانا عظيام إال أنه ال قائل ذلك بوزر الكلمة واحتمل إثام مبينا ووإذا قيل للمؤمن يا كافر فقد باء 

ـ   كفر ال يكون إال برتك ما يكون به اإليامن يكفر بذلك ألن ال قال ابن تيمية: واخلوارج كانوا    1ا.ه

ومل يكن يف الصحابة من يكفرهم ال عيل بن أيب   ،هلا  الألمة وتكفريً   من أظهر الناس بدعة وقتااًل 

 ظاملني املعتدين كام ذكرت اآلثار عنهم بل حكموا فيهم بحكمهم يف املسلمني ال  ،غريهطالب وال  

ـ    2بذلك يف غري هذا املوضع ا.ه

بن   عبد اهللوكان    ،وقال: ومما يدل عىل أن الصحابة مل يكفروا اخلوارج أهنم كانوا يصلون خلفهم

حيدثوهنم   اوكانوا أيًض   ،ريوغريه من الصحابة يصلون خلف نجدة احلرو  -ريض اهلل عنه    -عمر  

بن عباس جييب نجدة احلروري  عبد اهللكام كان  ،املسلمَ  هنم كام خياطب املسلمُ ويفتوهنم وخياطبو

  .وحديثه يف البخاري ،ملا أرسل إليه يسأله عن مسائل

وكان نافع يناظره يف أشياء بالقرآن كام يتناظر   ،وكام أجاب نافع بن األزرق عن مسائل مشهورة

 اهلل علوهم مرتدين كالذين قاتلهم الصديق ريضوما زالت سرية املسلمني عىل هذا ما ج  .املسلامن 

وما روي من   ،هذا مع أمر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بقتاهلم يف األحاديث الصحيحة  .عنه

رواه الرتمذي   ،من قتلوه يف احلديث الذي رواه أبو أمامة  أهنم رش قتىل حتت أديم السامء خري قتيل 

عىل املسلمني منهم ال اليهود   افإهنم مل يكن أحد رًش   ،موغريه أي أهنم رش عىل املسلمني من غريه

النصارى املسلمني   ،وال  لدماء  مستحلني  يوافقهم  مل  مسلم  كل  قتل  يف  جمتهدين  كانوا  فإهنم 

ومع   .وكانوا متدينني بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم املضلة  ،هلممكفرين    ،وأمواهلم وقتل أوالدهم 

 

 ( 548/  8ذكار ) االست 1
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فالصحابة ريض اهلل عنهم والتابعو  مل يكفروهم وال جعلوهم مرتديهذا  بإحسان  وال   ،نن هلم 

ـ  ،اعتدوا عليهم بقول وال فعل   1بل اتقوا اهلل فيهم وساروا فيهم السرية العادلة ا.ه

ء املسلمني عىل أن اخلوارج مع ضاللتهم فرقة من فرق فقال: أمجع علام2وحكى اإلمجاع اخلطايب  

ـ .املسلمني  .. ا.ه

 الم بالكفر كالقتل، والقتل ليس كفرً هلل عليه وسلم جعل رمي املسالثالث/ أن رسول اهلل صىل ا

فأخرج الشيخان واللفظ للبخاري عن ثابت بن الضحاك أن رسول اهلل صىل اهلل عليه ،  وإنام حمرم

 . «بكفر فهو كقتله اومن رمى مؤمنً ،لعن املؤمن كقتله»وسلم قال: 

 

 . خوة عىل اخلوارجمل يثبت عن عيل بن أيب طالب أنه أطلق األ: فائدة

املالك رمضاين: لقد أوهم الشيخ عدنان أن عيل بن أيب طالب قال يف اخلوارج   قال الشيخ عبد

 - ريض اهلل عنه   - اواستدل به عىل قوله هو )اخلوارج إخواننا !!( مع أن عليً  (إخواننا بغوا علينا)

( والبيهقي يف 15/256) كام روى ابن أيب شيبة يف مصنفه    ،قاله يف أصحاب اجلمل ال اخلوارج

( عن أيب البخرتي قال: سئل عيل عن 106-105( وأبو العرب يف املحن )173،  8/172سننه )

قيل: أمنافقون هم؟ قال: إن املنافقني   .قال قيل: أمرشكون هم؟ قال: من الرشك فروا  ،أهل اجلمل

   .قال: إخواننا بغوا علينا  ؟قيل: فام هم .ال يذكرون اهلل إال قلياًل 

( وابن 15/332( وابن أيب شيبة )10/150الرزاق )  عبد  ما جاء يف حق اخلوارج فقد روى  ماوأ

( عن طارق بن شهاب قال: كنت 8/174( والبيهقي )594-591) نرص يف تعظيم قدر الصالة

قيل: فمنافقون هم؟ قال: إن   ،قال: من الرشك فروا  ؟عند عيل فسئل عن أهل النهر أهم مرشكون 

 

 (  5/247،241منهاج السنة )  1

 . "من ترك قتال اخلوارج للتأليف ولئال ينفر الناس عنه  "ام نقله احلافظ يف فتح الباري عند باب ك 2
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الرزاق انقطاع    ويف سند عبد  .قال: قوم بغوا علينا  ؟مقيل: فام ه   ،رون اهلل إال قلياًل املنافقني ال يذك

ليس فيه كلمة   ،وهذا لفظه كام ترى  ، إال أن الذي عند ابن أيب شيبة وابن نرص صحيح موصول

   .(إخواننا)

لكنه   ،( رواية بلفظ )إخواننا( يف حق اخلوارج10/591وقد أورد ابن كثري يف البداية والنهاية )

من    اأحسن صنعً  بسندها  ساقها  اخلوارج)حيث  أيب   (كتاب  بن  إسامعيل  عن  عدي  بن  للهيثم 

ويدل عىل نكارة ما   ،(14/50كام يف ترمجته يف تاريخ بغداد )  ،واهليثم هذا منكر احلديث  ،خالد

لكن من طريق وكيع عن إسامعيل بن   ،( األثر نفسه593روى أن ابن نرص روى يف كتابه السابق )

إخواننا بغوا  )فدل عىل أن لفظ    ،وهو إسناد صحيح  (قوم حاربونا)إال أنه بلفظ    ،أيب خالد بإسناده

   .من منكرات اهليثم (علينا

: وقد ثبت عن 29ص  (فضل أهل البيت وحقوقهم)يف رسالة    رمحه اهلل  - ولذلك قال ابن تيمية  

 ، يسب هلم ذرية  قاتل أهل اجلمل ملمن وجوه أنه ملا    -ريض اهلل عنه    -املؤمنني عيل    أمري عن أمري

مااًل  هلم  يغنم  جريحومل  عىل  أجهز  وال  أسريً   ،،  قتل  وال  مدبر  أتبع  قتىل   ،اوال  عىل  صىل  وأنه 

واتبع   ،وأخرب أهنم ليسوا بكفار وال منافقني  ،(إخواننا بغوا علينا)وقال    ،الطائفتني باجلمل وصفني

عليه   اهلل  نبيه صىل  وسنة  اهلل  كتاب  قاله  سام  ،وسلمفيام  اهلل  يف فإن  مؤمنني  وجعلهم  أخوة  هم 

  . ﴾ َوإِْن َطاِئَفَتاِن ِمَن املُْْؤِمننَِي اْقَتَتُلوا﴿كام ذكر يف قوله  ،االقتتال والبغي

والقتىل الذين مل    (وال يستوي القتىل الذين صىل عليهم وسامهم )إخواننا):31يف ص  اوقال أيًض 

فقال:   ؟ان صنعً حلياة الدنيا وهم حيسبون أهنم حيسنوبل قيل له: من الذين ضل سعيهم يف ا  ،يصل

الذي سامه أمري املؤمنني يف خالفته   ،فهنا الفرق بني أهل حروراء وبني غريهم   .هم أهل حروراء

 وهو الصواب الذي ال معدل عنه ملن هدي رشده(.   ،لكتاب اهلل وسنة نبيه اموافقً  ،بقوله وفعله
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( وهذا من 7/406( و )4/497( ويف منهاج السنة )28/518وكذلك قال يف جمموع الفتاوى )

اهلل    -دقته   تفسريه   .-رمحه  القرطبي يف  اعتمدها  التي  الرواية  هو  هنا  تيمية  ابن  استصوبه  وما 

  1( ا.هـ16/323-324)

 

 :كام أن اإليامن ذو شعب الكفر ذو شعب ودرجاتمن املهامت املتعلقة بالتكفري:  / ارابعً 

فالصالة من   ،اوكل شعبة منها تسمى إيامنً   ،له شعب متعددة  كان اإليامن أصاًل قال ابن القيم: وملا  

الزكاة واحلج والصيام    ،اإليامن  قال    - وكذلك  فكام أن    ،وكذلك الكفر ذو أصل وشعب  -ثم 

وقلة احلياء شعبة من شعب   ،واحلياء شعبة من اإليامن   ،فشعب الكفر كفر  ،إيامن  شعب اإليامن 

م  ،الكفر شعبة  اإليامن والصدق  الكفر  ،ن شعب  من شعب  شعبة  والزكاة   ،والكذب  والصالة 

اإليامن  من شعب  الكفر  ،والصيام  من شعب  اإليامن   ،وتركها  من شعب  اهلل  أنزل  بام    ،واحلكم 

كام أن الطاعات كلها   ،واملعايص كلها من شعب الكفر  ،من شعب الكفر  واحلكم بغري ما أنزل اهلل 

 2من شعب اإليامن ا.هـ

بن حسن: أن اإليامن أصل له شعب متعددة كل شعبة منها   عبد الرمحنبن    يفاللطعبد  وقال  

فمنها ما يزول   ، وأدناها إماطة األذى عن الطريق  ،فأعالها شهادة أن ال إله إال اهلل  ا تسمى إيامنً 

كرتك إماطة األذى عن   اكشعبة الشهادتني، ومنها ما ال يزول بزواهلا إمجاعً   ا اإليامن بزواله إمجاعً 

فشعب   ،فكام أن شعب اإليامن إيامن   ،ذو أصل وشعب  الك الكفر أيًض وكذ  -ثم قال    -الطريق  

ـ واملعايص كلها من شعب الكف ،الكفر كفر   3ر كام أن الطاعات كلها من شعب اإليامن ا.ه

 

 . 344-342ص  "ختليص العباد من وحشية أيب القتاد الداعي إىل قتل النسوان وفلذات األكباد  "كتاب   1

 . 53صكتاب الصالة   2

 (. 3/13الرسائل واملسائل النجدية )  3
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وإن تفاوتت درجاهتم يف   ،وقال ابن تيمية: وهذا احلكم يشرتك فيه مجيع أنواع الكفار واملرتدين

اَم النَِِّسُء ِزَياَدٌة يِف اْلُكْفرِ ﴿  فر كام أخرب بزيادة اإليامن بقولهالردة فإن اهلل أخرب بزيادة الكالكفر و  ﴾إِنَّ

كام أخرب بزيادة عذاب بعض الكفار عىل   ،لصالة وغريها من األركان، أو مرتكبي الكبائروتارك ا

وا َعْن َسبِي﴿بعض يف اآلخرة بقوله   ِذيَن َكَفُروا َوَصدُّ   1ا.هـ ﴾َفْوَق اْلَعَذاب  اِل اهللَِّ ِزْدَناُهْم َعَذابً الَّ

 

 األعامل الظاهرة التي ال حتتمل إال الكفر األكربأن من املهامت والرضوريات التفريق بني    /  اخامًس 

واألعامل التي حتتمل الكفر   ،كقتل النبي وإهانة املصحف ونحو ذلك  ()تضاد اإليامن من كل وجه

 . (امن من كل وجهوغريه )ال تضاد اإلي

 . إذا توافرت يف حقه الرشوط وانتفت املوانع افإن النوع األول يكفر صاحبه مطلقً 

االحتامل الكفرّي فهو كافر   اأما النوع الثاين فال يكفر إال بعد سؤاله واستبانة حاله فإن كان مريدً 

  .وفعاًل  ه القاعدة قواًل ، وقد درج العلامء عىل هذااالحتامل الكفرّي فليس كافرً  اوإن مل يكن مريدً 

حديث حاطب بن أيب بلتعة ملا كاتب قومه يف مكة خيرب بقدوم   -يث  يف هذا احلد  :قال الشافعي

مع ما وضحنا لك طرح احلكم باستعامل الظنون ألّنه ملا كان  -رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  

يف اإلسالم وأّنه فعله ليمنع   ا الكتاب حيتمل أن يكون ما قال حاطب كام قال من أّنه مل يفعله شاكً 

كان القول قوله فيام   ،واحتمل املعنى األقبح  ،ن زّلة ال رغبة عن اإلسالموحيتمل أن يكو   ،أهله

ـ  وحكم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بأن مل يقتله ،احتمل فعله   2ا.ه

 إال بعد   ( من كل وجه  فهنا الشافعي يقرر أّن الكفر ال يكون يف األعامل املحتملة )ال تضاد اإليامن 

  .االستفصال

 

1  (7 /472 .) 

 (. 250/ 4ألم ) كتاب ا  2
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ـ  :يميةقال اإلمام ابن ت   1فإن التكفري ال يكون بأمر حمتمل ا.ه

من   وكذلك تكذيب الرسول بالقلب وبغضه وحسده واالستكبار عن متابعته أعظم إثاًم   :وقال

هرة من األعامل الظا   اوما كان كفرً   ،أعامل ظاهرة خالية عن هذا كالقتل والزنا والرشب والرسقة

وإال فلو    ،لكفر الباطن  افإنام ذلك لكونه مستلزمً   ،ثان وسب الرسول ونحو ذلك كالسجود لألو

 ا بل قصد السجود هلل بقلبه مل يكن ذلك كفرً   ،ومل يقصد بقلبه السجود له  ،قّدر أّنه سجد قدام وثن

ـ    .2ا.ه

  3يضاده ا.هـيامن وإىل ما ال فينقسم إىل ما يضاد اإل ،أما كفر العمل :وقال ابن القيم

ـ   اقال ابن رجب: وكذلك ألفاظ الكفر املحتملة تصري بالنية كفرً   افمعنى هذا أّنه ال يكفر مطلقً   4ا.ه

  .إال إذا أراد االحتامل الكفري وهذا ال إشكال فيه

ألهنا   ،اعتقاديً ا  اومن األعامل أعامل قد يكفر هبا صاحبها كفرً   :قال اإلمام حممد نارص الدين األلباين

كمثل   ،داللة قطعيًة يقينية بحيث يكون فعله هذا منه مقام إعرابه بلسانه عن كفرهعىل كفره    تدل

  5وقصده له ا.هـ ،مع علمه به ،من يدوس املصحف

 

 : يف املكفرات العملية املحتملة مجع من أهل العلم منهم باالستفصالوقد عمل 

سئل أمحد بن حنبل عن رجل سمع   ، ن يف الفنو  :قال ابن القيم: فائدة  .اإلمام أمحد بن حنبل   -1

ال يكفر جلواز أن    ،ال  :فقال  ؟هل يكفر  ،كذبت  فقال:  . رسول اهلل  اأشهد أن حممدً   :يقول  امؤذنً 

 

 (. 963/ 3الصارم املسلول )  1

 (. 120/  14جمموع الفتاوى )  2

 . 55كتاب الصالة ص 3

 (. 1/114فتح الباري )  4

 . 72حاشية التحذير من فتنة التكفري ص  5
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أنت ال تشهد هذه الشهادة    :ال يف أصل الكلمة فكأنه قال  ،قاليكون قصده تكذيب القائل فيام  

  .1ا.هـ ﴾واهلل يشهد إن املنافقني لكاذبون ﴿كقوله 

مل يكفر املمتنعني عن دفع الزكاة يف عهد الصحابة الحتامل   2يف كتابه املغني .  قدامة املقديسن  اب  -2

 . لوجوهبا ا ال إنكارً  أن يكون بخاًل 

 :قالت يف إحدى الفتاوى . العلمية لإلفتاء بالسعودية برئاسة الشيخ عبد العزيز بن بازاللجنة  -3

ومن طاف هبا يقصد بذلك التقرب إىل   ،املرشفةوال جيوز الطواف بالقبور بل هو خمتص بالكعبة  

أكرب وإن قصد بذلك التقرب إىل اهلل فهو بدعة منكرة فإن القبور ال يطاف   اأهلها كان ذلك رشكً 

ـ حوهل   .3ا وال يصىل عندها ولو قصد وجه اهلل ا.ه

لو من وأما الذبح الذي يوجد أثره يف داخل احلجرتني فال خي:  قال  .الشيخ حممد بن إبراهيم  -4

فإن كان هلل فهو معصية وال جيوز   . أن يكون لصاحب القرب  : والثاين  .أن يكون هلل  :أحدمها  :أمرين

وأما إذا كان لصاحب   ،سائل هلا حكم الغايات يف املنعألنه وسيلة إىل الذبح لصاحب القرب والو

  4ا.هـ القرب فهو رشك أكرب

إذ إنه مل يرصح   ؛وجب عىل سعٍد إقامَة احلدوقال ملا سئل عن رجل سب دين رجل: مل يظهر لنا ما ي

واحلدود    ،وهذا حيتمل أنه أراد أن تدين الرجل رديء  ،وإنام سب دين ذلك الرجل  ،بسب اإلسالم

بالشبهات  عليه   ،تدرأ  الالزم  التعزير  لتقرير  املستعجلة  قايض  إىل  املذكور  إحالة  تكون  وهبذا 

ـ  .سجنأما سجنه فإنه يكتفى بام مىض له يف ال ،اوجيهً    .5واهلل حيفظكم ا.ه

 

 (. 42/ 4البدائع )  1

2  (4 /9 .) 

 (. 9879رقم ) 3

 (. 132/ 1(، وبنحو هذا التفصيل قال يف الصالة عند القبور )131/ 1الفتاوى ) 4

 (. 12/186الفتاوى ) 5
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وهذا إذا كان الذبح هناك هلل   :ح عند القربقال يف حكم الذب  .الشيخ حممد نارص الدين األلباين  -5

، وأما إذا كان لصاحب القرب كام يفعله بعض اجلهال فهو رشك رصيح  (أي مذموم وبدعة)تعاىل  

 .1وأكله حرام وفسق ا.هـ

ثم إن كانوا يستهزئون    :قال يف حكم املستهزئني بامللتزمني  .الشيخ حممد بن صالح العثيمني  -  6

ه من الرشع فإن استهزاءهم هبم استهزاء بالرشيعة واالستهزاء بالرشيعة هبم من أجل ما هم علي 

يعنون أشخاصهم وزهيم  ،كفر يستهزئون هبم  كانوا  إذا  اتباع    ،أما  النظر عام هم عليه من  بقطع 

اإلنسان قد يستهزئ بالشخص نفسه، بقطع النظر عن عمله   نأل  ، فإهنم ال يكفرون بذلك  ،للسنة

ـ  ،وفعله  . 2لكنه عىل خطر عظيم ا.ه

إذا   ايكفر املتلبس هبا مطلقً   (تضاد اإليامن من كل وجه )قد بان أن األعامل غري املحتملة    :فإن قيل

  ( كل وجه  من  امن ال تضاد اإلي)توافرت يف حقه الرشوط وانتفت عنه املوانع وأن األعامل املحتملة  

  . ال يكفر املتلبس هبا إال إذا أراد االحتامل الكفري وتوافرت يف حقه الرشوط وانتفت عنه املوانع

  ؟لكن ما الضابط يف التفريق بني األعامل املحتملة وغري املحتملة

 من غري استفصال كفر به ومل   افام كفر به الرشع مطلقً   ،فاجلواب أن الضابط يف ذلك الرشع املطهر

. فمام كفر به الرشع من غري استفصال االستهزاء وما استفصل فيه الرشع صار حمتماًل   ،تماًل ن حميك

تعاىل   قال  كام  ُكنُْتْم  (﴿بالدين  َوَرُسولِِه  َوآَياتِِه  َأبِاهللَِّ  ُقْل  َوَنْلَعُب  َنُخوُض  ُكنَّا  اَم  إِنَّ َلَيُقوُلنَّ 

اآلية من  وقتل  ﴾(65َتْسَتْهِزُئوَن()التوبة:  وإها  فالسب  إذ هي  النبي  أوىل  باب  من  املصحف  نة 

  .أعظم من االستهزاء فمن ثم ال يستفصل فيها

 

 يف احلاشية.  203أحكام اجلنائز ص  1

 (. 65/  1املجموع الثمني )  2
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)يا   :فعل حاطب بن أيب بلتعة إذ قال رسول اهلل  ،ومما استفصل فيه الرشع ومل يكفر به بمجرد فعله 

وكان    ،يف قريش ومل أكن من أنفسهم  املصقً   اإين كنت امرءً   ،قال ال تعجل عيل  ؟حاطب ما هذا(

فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم   ،من املهاجرين هلم قرابات حيمون أهليهم بمكة  من معك

بالكفر   ا وال رًض   ،عن ديني  اوال ارتدادً   اوما فعلت ذلك كفرً   ، حيمون هبا قرابتي  ا أن أختذ فيهم يدً 

فلام  .ماجه رواه اجلامعة إال ابن «إنه صدقكم» فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،بعد اإلسالم

)يا حاطب ما  :بل سأله ،مل يكفره رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلَّم مبارشة كان فعل حاطب حمتماًل 

 .(؟هذا

 

ألن اإليامن الظاهر الذي جتري عليها   :قال ابن تيمية  :الفرق بني أحكام الدنيا واآلخرة  /  اسادًس 

صاحبه من أهل السعادة يف اآلخرة    األحكام يف الدنيا، ال يستلزم اإليامن يف الباطن الذي يكون 

ـ  ... ثم تكلم عن املنافقني وأن عبد اهلل بن سلول ورث ابنه عبد اهلل  1ا.ه

اهلل    -وقال   فإن كثريً   :-رمحه  الباب،  فإنه مهم يف هذا  ينبغي معرفته  ممن تكلم قي   افهذا أصل 

يميزوا بني احلكم الظاهر   مل يلحظوا هذا الباب، ومل  -لتكفري أهل األهواء    مسائل اإليامن والكفر

بل هو معلوم    ،واإلمجاع املعلوم  ،مع أن الفرق بني هذا وهذا ثابت بالنصوص املتواترة  ،والباطن

قد يكون    ،من أهل األهواء والبدع  اومن تدبر هذا علم أن كثريً   ،ر من دين اإلسالمباالضطرا

يظهر خالف ما   ازنديقيً  ان منافقً وقد يكو ،الرسول عن بعض ما جاء به ضااًل  جاهاًل  اخمطئً   امؤمنً

ـ  يبطن  2ا. ه

 

 (. 210- 209/ 7جمموع الفتاوى )  1

 (. 472/ 7الفتاوى ) 2
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فإذا تكلم    ،وكفر نفاق  ،كفر ظاهر  :وقال: وباجلملة فأصل هذه املسائل أن تعلم: أن الكفر نوعان

الكفار املنافق حكم  كان حكم  اآلخرة  أحكام  املنافق   ،يف  فقد جتري عىل  الدنيا  أحكام  وأما يف 

ـ 0أحكام املسلمني ا   1ه

 

وغريه فقال: وأما الكفر األكرب   2وأنواع ذكرها ابن القيم يف املدارج  ر خمتلفةكفالدوافع  /    اسابعً 

إعراض وكفر شك وكفر  التصديق وكفر  أنواع: كفر تكذيب وكفر استكبار وإباء مع  فخمسة 

ويف كتابه مفتاح دار السعادة زاد كفر اجلهل فقال: أحدها: كفر صادر عن جهل وضالل    نفاق ا.هـ

ـ  ،وتقليد األسالف   3وهو كفر أكثر األتباع والعوام ا.ه

 .أنواع الكفر اخلمسة بنحو ما ذكره ابن القيم يف املدارج  4عبد الوهابوقد ذكر الشيخ حممد بن  

وعرفت ما يراد هبا   ابالغً   اأما الشيخ حافظ احلكمي فقال: فإذا حتققت هذه األمور األربعة حتقيقً 

أنواع الكفر   أضدادها ونواقضها تبني لك أن   النظر يف  ثم أمعنت  اواضحً   وفهمت فهاًم   ،معرفة تامة

فأحدها    . وكفر نفاق  ،وكفر عناد واستكبار  ،وكفر جحود  ،ال خترج عن أربعة: كفر جهل وتكذيب

وإن اجتمعت يف شخص فظلامت بعضها فوق بعض والعياذ باهلل من ذلك   ،خيرج من امللة بالكلية

ـ    5ا.ه

 

 : ا واحد   افإليكها واحد   مهام   ولكون معرفة هذه الدوافع واألنواع

 

 (. 620/ 7الفتاوى ) 1

2  (1 /366 .) 

3  (1 /331 .) 
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 :: كفر التكذيباألول

فإن اهلل   ،وهذا القسم قليل يف الكفار  .قال ابن القيم: فأما كفر التكذيب: فهو اعتقاد كذب الرسل

  . وأزال به املعذرة  ، وأعطاهم من الرباهني واآليات عىل صدقهم ما أقام به احلجة  ،تعاىل أيد رسله

َأْنُفُسُهْم ُظْلاًم َوَجَحُدوا هِبَا َواْستَ ﴿  قومهقال اهلل تعاىل عن فرعون و وقال لرسوله   ﴾اَوُعُلو    ْيَقنَْتَها 

نَّ الظَّاملنَِِي بِآَياِت اهللَِّ جَيَْحُدونَ ﴿  صىل اهلل عليه وسلم
ُبوَنَك َوَلكِ ُْم ال ُيَكذِّ وإن سمي هذا كفر   ﴾َفإهِنَّ

 1إذ هو تكذيب باللسان ا.هـ  .فصحيح اتكذيب أيًض 

 

 :نيهاتنب

 اجلحود هو كفر التكذيب إال أن الفرق بينهام من وجهني:كفر  /التنبيه األول

وقال   .كام أشار له ابن القيم فيام تقدم  ،: أن اجلحود يكون باللسان مع إقرار القلبالوجه األول

   2: إنكار احلق بعد معرفته ا.هـ- اأيًض 

 .3ياخلفاجقاله  .بالعناد  اأن اجلحود يكون مصحوبً الوجه الثاين: 

ألنه كذب الرشع بأن حلل ما حرم   ؛التنبيه الثاين/ االستحالل كفر وهو نوع من كفر التكذيب

 اوحافظ احلكمي نوعً   عبد الوهاب مل يذكره ابن القيم واإلمام حممد بن    - واهلل أعلم    -لذا    ؛اهلل

   .واستحالل ما حرم اهلل كفر باألدلة الرشعية وإمجاع أهل العلم .مستقاًل 

م احلالل املجمع عليه أو بدل   -  ن تيمية: واإلنسان متى حلَّل احلراماب  قال املجمع عليه أو حرَّ

: باتفاق الفقهاء ويف مثل هذا نزل قوله تعاىل عىل أحد القولني   امرتدً   االرشع املجمع عليه كان كافرً 

 

 (. 366/ 1مدارج الساكني )  1

 (. 50/ 2شفاء العليل )  2

 (. 1101/ 2حاشية الشفاء للقايض عياض )  3
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ا.هـ   .أي هو املستحلُّ للحكم بغري ما أنزل اهلل  ﴾ حَيُْكْم باَِم َأْنَزَل اهللَُّ َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَكافُِرونَ َوَمْن مَلْ ﴿

1  

هلا فهو كافٌر باالتفاق فإنه ما آمن بالقرآن َمْن استحلَّ   وبيان هذا أن من فعل املحارم مستحاًل   :وقال

ـ    .2حمارمه ـ ا.ه

وال ريب أن من مل يعتقد وجوب احلكم بام أنزل اهلل عىل رسوله فهو كافٌر فمن استحل أن    :وقال

  3هـ .ا من غري اتباع ملا أنزل اهلل فهو كافرٌ  كم بني الناس بام يراه عداًل حي

 

 ما ييل:   اومما يدل عىل أن االستحالل كفٌر أيض   

تعاىل    -أ ا﴿قوله  يِف  ِزَياَدٌة  النَِِّسُء  اَم  َعامً إِنَّ حُيِلُّوَنُه  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ بِِه  ُيَضلُّ  َعامً   اْلُكْفِر  ُموَنُه    اَوحُيَرِّ

َم اهللَُّ َم اهللَُّ َفُيِحلُّوا َما َحرَّ َة َما َحرَّ وبحكم اللغة التي نزل هبا القرآن   :قال ابن حزم  ﴾…لُِيَواطُِئوا ِعدَّ

غريه من  ال  منه  إال  البتة  تكون  ال  اليشء  يف  الزيادة  كفرٌ   ،أن  النِسء  أن  من   ،فصحَّ  وهو عمل 

 ،وهو عاملٌ بأن اهلل تعاىل حرمه ،تعاىلا حرم اهلل فمن أحّل م  ،وهو حتليل ما حرم اهلل تعاىل ،األعامل

 .4هـ .فهو كافٌر بذلك الفعل نفِسِه ا

تعاىل  -ب  إِنَُّكْم ﴿  :قوله  َأَطْعُتُموُهْم  َوإِْن  لُِيَجاِدُلوُكْم  َأْولَِياِئِهْم  إىَِل  َلُيوُحوَن  َياطنَِي  الشَّ َوإِنَّ 

ُكونَ  كيف حكم عىل أن من   :بن حسن يف هذه اآليةقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن    ﴾ملرَُْشِ

 .  5ا.هـ أطاع أولياء الشيطان يف حتليل ما حرم اهلل أنه مرشك وأكـد ذلك بإن املؤكدة

 

 (. 267/ 3جمموع الفتاوى )  1

 (. 971/ 2الصارم املسلول )  2

 (. 5/130منهاج السنة )  3

 (. 204/ 3الِفَصل ) 4

ه ابن كثري يف تفسريه3/46الرسائل واملسائل النجدية )  5  (. 329/ 3)  (. وبنحو هذا فرسَّ
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َيْأَذْن بِِه اهللَُّ﴿قوله تعاىل    -ج يِن َما مَلْ  ُعوا هَلُْم ِمَن الدِّ َكاُء رَشَ إهنم ال   :قال ابن كثري  ﴾…َأْم هَلُْم رُشَ

بل يتبعون ما رشع هلم شياطينهم من اجلن واإلنس من   ،ويمهلل لك من الدين القيتبعون ما رشع ا

إىل   ...حتريم ما حرموا عليهم من البحرية والسائبة والوصيلة واحلام وحتليل امليتة والدم والقامر

  1هـ  .ا قوله من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة واألقوال الفاسدة

املرشكني باهلل رشكاء يف رشكهم وضاللتهم رشعوا  ىل ذكره أم هلؤالء  وقال ابن جرير: يقول تعا

ـ  .ا .هلم من الدين ما مل يأذن به اهلل يقول ابتدعوا هلم من الدين ما مل ُيبِح اهلل هلم ابتداعه   2ه

قال   .التنبيه الثالث/ حرص الكفر يف التكذيب صنيع اجلهمية والزمه أال يكفر أحد حتى إبليس

إذ هو خالف   ؛ اكان جمرد اجلحد أو إظهار اجلحد ملا كان إبليس كافرً هذا ألن الكفر لو  ابن تيمية: و

  3نص القرآن ا.هـ

 

 كفر اإلباء واالستكبار: الثاين/ 

باإلنكار قابله  وال  اهلل  أمر  جيحد  مل  فإنه  إبليس  كفر  فنحو  القيم:  ابن  باإلباء   ،قال  تلقاه  وإنام 

 اومل ينقد له إباءً   ،وأنه جاء باحلق من عند اهلل  ،ق الرسولهذا كفر من عرف صد  ومن  .واالستكبار

َأُنْؤِمُن ﴿كام حكى اهلل تعاىل عن فرعون وقومه    ،وهو الغالب عىل كفر أعداء الرسل  .اواستكبارً 

ْيِن ِمْثلِنَا َوَقْوُمُهاَم َلنَا َعابُِدونَ  َبْت ﴿  وقوله  ﴾اإِْن َأْنُتْم إاِلَّ َبرَشٌ ِمْثُلنَ﴿وقول األمم لرسلهم    ﴾لَِبرَشَ َكذَّ

َيْعِرُفوَنُه ﴿  وقال   ﴾َفَلامَّ َجاَءُهْم َما َعَرُفوا َكَفُروا بِهِ ﴿وهو كفر اليهود كام قال تعاىل    ﴾َثُموُد بَِطْغَواَها

 

 (. 7/198التفسري )  1

 (. 14/ 25التفسري )  2

 (. 1/331. وانظر ما ذكره ابن القيم يف مفتاح دار السعادة ) 86رشح العمدة قسم الصالة ص  3
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َأْبنَاَءُهمْ  َيْعِرُفوَن  أيًض   ﴾ َكاَم  ولكن أخذته   .صدقه ومل يشك يف صدقه  فإنه  .ا وهو كفر أيب طالب 

  1ويشهد عليهم بالكفر ا.هـ ،همأن يرغب عن ملتوتعظيم آبائه  ،احلمية

وغالب ما يقع هذا النوع   .ككفر من تقدم ذكره   ،وقال: الثاين كفر جحود وعناد وقصد خمالفة احلق

 ، أو من له مأكل وأموال يف قومه  ،فيمن له رياسة علمية يف قومه من الكفار أو رياسة سلطانية

ـ  افيؤثر الكفر عىل اإليامن عمدً   ،كلهفيخاف هذا عىل رياسته وهذا عىل ماله ومأ   2ا.ه

 

 كفر اإلعراض: /الثالث

 ، ال يصدقه وال يكذبه   ،بسمعه وقلبه عن الرسولقال ابن القيم: وأما كفر اإلعراض فأن يعرض  

وال يصغي إىل ما جاء به ألبته كام قال أحد بني عبد يا ليل للنبي صىل اهلل   ،وال يواليه وال يعاديه

وإن   .فأنت أجل يف عيني من أن أرد عليك   ،اإن كنت صادقً   .أقول لك كلمة  واهلل»  : عليه وسلم

   3ا.هـ «فأنت أحقر من أن أكلمك اكنت كاذبً 

 ،وال يواليه وال يعاديه  ،وال حيبه وال يبغضه  ،وقال: كفر إعراض حمض ال ينظر فيام جاء به الرسول

ـ    4بل هو معرض عن متابعته ومعاداته ا.ه

ـ من أعرض فليس يعتقوقال ابن تيمية: و   5د ال صدقه وال كذبه كافر وليس بمكذب ا.ه

 عن كفر اإلعراض عند الناقض العارشوسيأيت كالم مفصل 

 

 

 (. 366/ 1مدارج السالكني )  1

 (.1/331مفتاح دار السعادة )  2

 (.  366/ 1مدارج السالكني )  3

 (.1/331مفتاح دار السعادة )  4

 (. 2/674التسعينية )  5
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فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أيب واقد الليثي يف خرب  اتنبيه: ليس مطلق اإلعراض كفرً 

فاإلعراض   «أعرض اهلل عنه وأما اآلخر فأعرض ف» قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:    ،الثالثة

إن كان العمل املعرض   ايكون اإلعراض حمرمً ، بل بحسب العمل فقد  امطلقً   اعن العمل ليس كفرً 

 وهكذا... .اإن كان العمل املعرض عنه مستحبً  اوقد يكون مكروهً  ،اعنه واجبً 

 

 كفر الشك:  /لرابع ا

وهذا ال يستمر   .بل يشك يف أمره  ،بهقال ابن القيم: وأما كفر الشك: فإنه ال جيزم بصدقه وال يكذ

فال    ، نظر يف آيات صدق الرسول صىل اهلل عليه وسلم مجلةشكه إال إذا ألزم نفسه اإلعراض عن ال 

وأما مع التفاته إليها ونظره فيها فإنه ال يبقى معه شك ألهنا مستلزمة   .يسمعها وال يلتفت إليها

ـ للصدق وال سيام بمجموعها فإن داللتها عىل الصد  1ق كداللة الشمس عىل النهار ا.ه

 

فإن الوسوسة يشء يعرض ويدافعه املؤمن بخالف الشك فهو   ،والوسوسة: فرق بني الشك  تنبيه 

فهو مقر  ،يشء مستقر املوسوس  اختياره    ،فالشاك غري مقر بخالف  له ما ليس يف  لكن يعرض 

 . لزحزحة إقراره

 

 / النفاق:  اخلامس

فهذا   .وينطوي بقلبه عىل التكذيب  ،فهو أن يظهر بلسانه اإليامن   قال ابن القيم: وأما كفر النفاق

ـ   2هو النفاق األكرب ا.ه

 

 (. 367/ 1املدارج )  1

 . (367/ 1مدارج السالكني )  2
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 كفر اجلهل:  /السادس

فقال: كفر صادر عن جهل وضالل   وابن القيم  ،قد ذكر هذا النوع الشيخ حافظ احلكمي كام تقدم

ـ  ،وتقليد األسالف  1وهو كفر أكثر األتباع والعوام ا.ه

َوإِْن َأَحٌد ِمَن ﴿باإلسالم أو بصدقه فهو كافر كام قال تعاىل    اإلسالم جهاًل   فمن ترك الدخول يف 

اهللَِّ َكالَم  َيْسَمَع  َحتَّى  َفَأِجْرُه  اْسَتَجاَرَك  كنَِي  بعد  افسامه مرشكً   ﴾املرُْْشِ كالمه  يسمع  مل  أما   .وهو 

 ،ومنهم من يكفره  ،رهفقد اختلف العلامء يف تكفريه فمنهم من يعذ املسلم إذا وقع يف مكفر جهاًل 

  ،وكذا التصنيف ،وقد كثر الكالم فيها (وهذه هي املسألة املسامة )بالعذر باجلهل

 

 :2وإليك أشهر أدلة الطرفني

 وقبل إيراد املسألة أحرر حمل النزاع فيام ييل: 

فإنه كافر حتى ولو كان    ،أن املسألة مطروحة يف املسلم الذي وقع يف مكفر ال يف الكافر األصيل

َيْسَمَع َكالَم اهللَِّ﴿ كام قال تعاىل    جاهاًل  َفَأِجْرُه َحتَّى  كنَِي اْسَتَجاَرَك  َأَحٌد ِمَن املرُْْشِ وأخرج   ﴾َوإِْن 

والذي نفس حممد بيده ال يسمع يب »مسلم عن أيب هريرة أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال:  

من أصحاب  بالذي أرسلت به إال كان  رصاين ثم يموت ومل يؤمن  أحد من هذه األمة هيودي وال ن

 

 (.1/331مفتاح دار السعادة )  1

من حتريش الشيطان بني أهل اإليامن أن أورث بني بعضهم خصومة ووالء وبراء يف مسألة العذر باجلهل فأشغلهم هبا عن   2

األهم وهو مواجهة أهل البدع أو عىل أقل تقدير أضعف جهدهم وهذا ماال ينبغي فإن هذه من املسائل التي يسوغ اخلالف  

ذا عن سامحة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمني والشيخ العباد والشيخ مقبل  منهم سلفه ودليله كام سيأيت نقل هفيها ولكل 

 ، وعلمؤنا املعارصون عىل قولني فيها. -رمحهم اهلل –الوادعي 
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لكن حتقق دخول النار مبني عىل السامع بالدين   ،ونصارى قبل أن يسمعوا به  افسامهم هيودً   ،«النار

 -  إن شاء اهلل -ومن مل يسمع به خيترب يوم القيامة عىل أصح األقوال كام سيأيت بيانه  ،اإلسالمي

إن أهل الفرتة الذين مل تبلغهم الرسالة والقرآن ل  ب   :آل الشيخ  عبد الرمحنوقال الشيخ إسحاق بن   

يستغفر هلم باإلمجاع وال  مسلمني  يسمون  اجلاهلية ال  يف   ،وماتوا عىل  العلم  أهل  اختلف  وإنام 

ـ    1تعذيبهم يف اآلخرة ا.ه

الفهم    مطلق  اشرتاط  عىل  الفريقان  أعلم    -اتفق  احلجةلق  -فيام  رجل   ، يام  جاء  لو  أنه  وذلك 

أن    -فيام أحسب    -وتيل عليه القرآن فإنه ال قائل   ،العربية وال يفهمها وُكلم هبا أعجمي ال يعرف

لكن خمتلفون يف   ،هم متفقون عىل اشرتاط الفهم وإن جمرد السامع ال يكفي  اإذً   ،احلجة قامت عليه

  .مقدار الفهم

واملقصود من بن حسن: وإنام يشرتط فهم املراد للمتكلم    رمحنعبد البن    عبد اللطيفقال الشيخ   

هذا هو املستفاد من نص الكتاب والسنة وكالم أهل العلم   .فذاك طور ثان   ،ال أنه حق  ،اخلطاب 

ـ   2ا.ه

 

 القائلون ال يعذر باجلهل يف التكفري استدلوا بام ييل:

َوإِْن َأَحٌد ِمَن ﴿لوغ احلجة فقال تعاىل / أن اهلل تعاىل كفر كفار قريش وغريهم قبل ب الدليل األول

كنَِي اْسَتَجاَركَ املُْ  ومثله حديث   ،فسامهم مرشكني قبل بلوغ احلجة  ﴾َفَأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكالَم اهللَِّ   رْشِ

والذي نفس حممد بيده ال يسمع يب أحد من »أيب هريرة أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال:  

 

 رسالة تكفري املعني.  1

 . 123مصباح الظالم ص  2
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  « كان من أصحاب النار  الإ  ،ثم يموت ومل يؤمن بالذي أرسلت به  ،هذه األمة هيودي وال نرصاين

 . مثلهم  افهكذا كل من وقع يف الرشك فإنه يكون مرشكً 

َوإِْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبنِي آَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ﴿أن اهلل تعاىل أخذ عىل بني آدم امليثاق قال    /الدليل الثاين

ُكْم  َتُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعىَل َأْنُفِسِهْم َأَلْسُت بَِربِّ يَّ وأخرج الشيخان عن أنس أن  ﴾... َقاُلوا َبىَل َشِهْدَناُذرِّ

: لو كانت لك الدنيا ايقول اهلل تعاىل ألهون أهل النار عذابً »  رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال:

فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت يف صلب آدم:   .فيقول: نعم  ؟هبا  اوما فيها أكنت مفتديً 

 « فأبيت إال الرشك ،وال أدخلك النار»أحسبه قال:  «أن ال ترشك

 .األول إذ شهدوا عىل أنفسهم فارتفع اجلهل عنهم: أن احلجة قامت عليهم بامليثاق وجه الداللة

ْكَت ﴿  / عموم اآليات الدالة عىل أن من أرشك حيبط عمله كقوله تعاىل  الدليل الثالث َلِئْن َأرْشَ

َك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك ملَِْن  ال َيْغِفُر    إِنَّ اهللََّ﴿وكقوله    ﴾َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلك ومثله كالم   ﴾َيَشاءُ َأْن ُيرْشَ

 .العلامء العام يف باب حكم املرتد فمن عبد غري اهلل فقد كفر وهكذا

: وجه الداللة   ﴾أِلُْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن َبَلغَ ﴿يكفي البلوغ ولو بدون فهم كام قال تعاىل    / الدليل الرابع

 .  علق األمر بالبالغ ال بالفهماهلل أن 

َلْو ُكنَّا َنْسَمُع ﴿ومع ذلك عذهبم اهلل فقالوا    ، عن أنفسهم السامع  أن أهل النار نفوا   /الدليل اخلامس

ِعريِ   . ﴾َأْو َنْعِقُل َما ُكنَّا يِف َأْصَحاِب السَّ

كرب فهم كفار أن هؤالء ليسوا مسلمني يف األصل ألهنم متلبسون بالرشك األ  /الدليل السادس

 . أصليون

قال   .هلا  اتدين مع أن بينهم من مل يكن منكرً أن الصحابة سموا مانعي الزكاة مر  الدليل السابع/

: وقال الشيخ رمحه اهلل -عن ابن تيمية    نقاًل   -  عبد الوهاب بن الشيخ حممد بن    عبد اهللالشيخ  

 ؟ا: أنت مقر بوجوهبا أو جاحد هلاتعاىل يف آخر كالمه عىل كفر مانعي الزكاة: والصحابة مل يقولو 
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 ا: واهلل لو منعوين عناقً -ريض اهلل عنهام    -بل قال الصديق لعمر    ،هذا مل يعهد عن الصحابة بحال

فجعل املبيح للقتال جمرد   . كانوا يؤدوهنا إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم لقاتلتهم عىل منعها

ومع  ،كن بخلوا هباكانوا يقرون بالوجوب ل وقد روى أن طوائف منهم ، املنع ال جحد الوجوب 

في اخللفاء  فسرية  مقاتلتهمهذا  قتل  وهي  واحدة  سرية  ذرارهيم  ،هم  أمواهلم  ،وسبي    ،وغنيمة 

وكان من أعظم فضائل الصديق عندهم    .أهل الردة  ا والشهادة عىل قتالهم بالنار وسموهم مجيعً 

   .ى ناظرهم فرجعوا إىل قولهأن ثبته اهلل عىل قتاهلم ومل يتوقف كام توقف غريه حت

وهذه حجة من قال: إن قاتلوا    ، مسيلمة فهؤالء مل يقع بينهم نزاع يف قتاهلمأما قتال املقرين بنبوة  

الصحابة   ،عليها اإلمام كفروا وإال فال باتفاق  ثبت  قد  الردة  أهل  فإن كفر هؤالء وإدخاهلم يف 

يقاتل   مل  من  بخالف  والسنة  الكتاب  نصوص  إىل  عليهااملستند  انتهى.اإلمام  كالمه   ...  فتأمل 

وحيكم عليهم بالكفر والردة    ،ائفة املمتنعة عن أداء الزكاة إىل اإلمام أهنم يقاتلون وترصحيه بأن الط

اإلسالم ذرارهيم  ،عن  أمواهلم   ،وتسبى  الزكاة  ،وتغنم  بوجوب  أقروا  الصلوات    ،وإن  وصلوا 

وأن ذلك ليس بمسقط للقتال هلم واحلكم   ، اةوفعلوا مجيع رشائع اإلسالم غري أداء الزك  ، اخلمس

 - ريض اهلل عنهم    -وأن ذلك قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الصحابة    ،فر والردةعليهم بالك

 1واهلل أعلم ا.هـ

عن سعد بن أيب وقاص قال: جاء أعرايب إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم فقال: إن    /الدليل الثامن

الرحم قال:  ،ن وكان وكا  ،أيب كان يصل  النار»  فأين هو؟  فكأن  «يف   . األعرايب وجد من ذلك. 

قال: فأسلم األعرايب   «حيثام مررت بقرب كافر فبرشه بالنار»   فقال: يا رسول اهلل فأين أبوك؟ قال:

 

 . 17الكلامت النافعة يف املكفرات الواقعة ص  1
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 إال برشته بالنار   ،! ما مررت بقرب كافرا فقال: لقد كلفني رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم تعبً   ،بعد

   .بن عمر مثله عبد اهللبإسناده عن وأخرج ابن ماجه  1

 . أنه حكم عىل هؤالء بالكفر مع أنه قد يكون من بينهم من هو جاهل :وجه الداللة

إن  »  أخرج الشيخان عن أيب هريرة عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أنه قال:  الدليل التاسع/ 

البخاري وأخرج    «ني املرشق واملغرب العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبني فيها هيوي هبا يف النار أبعد ما ب

وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اهلل ال »  :عن أيب هريرة أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

 .«هيوي هبا يف جهنم يلقي هلا بااًل 

 .أنه هوى يف النار ومل يعذر بجهله  /وجه الداللة

نه أل  ؛لرشك ال يوصف بأنه موحدأن الناس ما بني موحد ومرشك وهذا املتلبس با/الدليل العارش

  .تلبس بالرشك فهو إذن مرشك واجلنة ال تدخلها إال نفس مسلمة ال مرشكة

/الذي يأيت إىل قرب ويذبح لصاحبه قد تلبس بالرشك فلو مات مل تصح الصالة    الدليل احلادي عرش

   !!!؟مبارشةذبح لغري اهلل ثم مات بعد ذبحه  تصيل عىل رجل وهل ،ألنه مات عىل الرشك ؛عليه

 .األدلة عمدة من ال يعذر باجلهلهذه 

 

 الرشك استدلوا بام ييل: القائلون بالعذر باجلهل يف

بنَِي َحتَّى َنْبَعَث َرُسواًل ﴿/ قوله تعاىل    الدليل األول  قال ابن تيمية: لكن من الناس   ﴾َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

تقوم عليه احلجة   فر أحد حتىكم بكفال حي  ،يعذر به  ببعض هذه األحكام جهاًل  من يكون جاهاًل 

ُسلِ ﴿من جهة بالغ الرسالة كام قال تعاىل   ٌة َبْعَد الرُّ وقال تعاىل   ﴾لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعىَل اهللَِّ ُحجَّ

 

الط   1 ) أخرجه  الكبري  املعجم  يف  )1/ 1/191رباين  رقم  والليلة  اليوم  عمل  يف  السني  وابن  يف  588(  املقديس  والضياء   )

 (.1/333األحاديث املختارة ) 
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بنَِي َحتَّى َنْبَعَث َرُسواًل ﴿ وهلذا لو أسلم رجل ومل يعلم أن الصالة واجبة عليه أو مل   ﴾َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

بل ومل يعاقب حتى تبلغه احلجة  ،مل يكفر بعدم اعتقاد إجياب هذا وحتريم هذام أن اخلمر حيرم يعل

ـ   1النبوية ا.ه

َ هَلُُم اهْلَُدى﴿قال تعاىل    /الدليل الثاين وا َعىَل َأْدَباِرِهْم ِمْن َبْعِد َما َتَبنيَّ ِذيَن اْرَتدُّ جعل الذم   ﴾إِنَّ الَّ

ال  امعلقً  العلم  التبني وهو  الشبهات عىل  يزيل  بيان احلكم  ،ذي  تبينه   فال يكفي من  بل البد من 

 . للمخاطب 

َ َلُه اهْلَُدى َوَيتَّبِْع َغرْيَ َسبِيِل املُْْؤِمننَِي ﴿قال تعاىل    /الدليل الثالث ُسوَل ِمْن َبْعِد َما َتَبنيَّ َوَمْن ُيَشاِقِق الرَّ

ِه َما َتَوىلَّ   .وجه الداللة منه كالذي قبله ﴾اَمِصريً َوُنْصلِِه َجَهنََّم َوَساَءْت ُنَولِّ

َبْعَت َأْهَواَءُهْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم إِنََّك إِذً ﴿قال تعاىل    / الدليل الرابع  ﴾ملََِن الظَّاملنِِيَ   اَوَلِئِن اتَّ

أهواء أن من اتبع    :فمفهوم املخالفة  ،العلمعلق الوصف بالظلم ملن اتبع أهواء الكفار بعد حصول  

 .ابغري علم ليس ظاملً  الكفار

ما أخرجه الشيخان عن أيب هريرة وأيب سعيد والبخاري عن حذيفة أن رسول   /الدليل اخلامس

إذا أنا    :فلام حرضه املوت قال لبنيه  ،كان رجل يرسف عىل نفسه»  :اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال

ما عذبه   اليعذبني عذابً قدر عيل ريب  فواهلل لئن    ،مت فاحرقوين ثم اطحنوين ثم ذروين يف الريح 

 ،فإذا هو قائم  ،ففعلت ،امجعي ما فيك منه :فقال ، فأمر اهلل األرض ،فلام مات فعل به ذلك .اأحدً 

 . «فغفر له .يا رب خشيتك :قال ،ما محلك عىل ما صنعت :فقال
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ابن   يعاقال  أنه ال  اعتقد  إذا ذري بل  فهذا رجل شك يف قدرة اهلل وإعادته  وهذا كفر   .دتيمية: 

فغفر اهلل له بذلك   ،خياف اهلل أن يعاقبه  اال يعلم ذلك وكان مؤمنً  لكن كان جاهاًل   ،باتفاق املسلمني

ـ    1ا.ه

يعيده أو جوز ذلك وكالمها وقال: فهذا اعتقد أنه إذا فعل ذلك ال يقدر اهلل عىل إعادته وأنه ال  

  2ر اهلل له ا.هـالفته فغفيكفر بمخ امل يتبني له احلق بيانً  لكن كان جاهاًل  ،كفر

التفرق تفرق هذا  إذا  يقدر عليه  اهلل ال  أن  الرجل ظن  فهذا  إذا صار   ،وقال:  يعيده  أنه ال  فظن 

لكنه كان مع   ،تفرقت كفروإنكار معاد األبدان وإن    ،وكل واحد من إنكار قدرة اهلل تعاىل  ،كذلك

  3فغفر اهلل له ذلك ا.هـ  .ايف هذا الظن خمطئً   ضااًل   ،بذلك  إيامنه باهلل وإيامنه بأمره وخشيته منه جاهاًل 

ذلك جهاًل  من جحد  وأما  القيم:  ابن  تأوياًل   وقال  به   أو  يكفر صاحبه  فال  فيه صاحبه:   ،يعذر 

ومع هذا فقد غفر اهلل   .قوه ويذروه يف الريحوأمر أهله أن حير  .كحديث الذي جحد قدرة اهلل عليه

فعله   .ورمحه جلهله  ،له الذي  ذلك  كان  عنادً   .مبلغ علمه  إذ  إعادته  اهلل عىل  قدرة  أو   اومل جيحد 

ـ   اتكذيبً  وقال ابن حزم: فهذا إنسان جهل إىل أن مات أن اهلل عز وجل يقدر عىل مجع رماده   4ا.ه

وقد قال بعض من حرف الكلم عن مواضعه إن    .وإحيائه، وقد غفر له إلقراره وخوفه وجهله

ا إَِذا َما اْبَتالُه َفَقَدرَ ﴿كام قال تعاىل    ،يق اهلل عيلإنام هو لئن ض  (لئن قدر اهلل عيل)معنى   َعَلْيِه   َوَأمَّ

قال أبو حممد: وهذا تأويل باطل ال يمكن ألنه كان يكون معناه حينئذ: لئن ضيق اهلل عيل   ﴾ِرْزَقهُ 

 

 ( 231/ 3جمموع الفتاوى )  1

 . 260الرد عىل البكري ص 2
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 وال شك يف أنه إنام   ،فلو كان هذا ملا كان ألمره بأن حيرق ويذر رماده معنى  اوأيًض   .ليضيقن عيل

ـ أمر بذلك ليفلت من    1عذاب اهلل تعاىل ا.ه

عبدالرب: وأما جهل هذا الرجل املذكور يف هذا احلديث بصفة من صفات اهلل يف علمه قال ابن  

أال ترى أن عمر بن اخلطاب وعمران بن حصني ومجاعة   ،فليس ذلك بمخرجه من اإليامن   ،وقدره

 ، ومعلوم أهنم إنام سألوه عن ذلك  ،القدر  من الصحابة سألوا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن

كافرين  ،بهوهم جاهلون   ذلك  بسؤاهلم عن  يكونوا  أن  املسلمني  أحد من  عند  أو   ،وغري جائز 

ـ    2يكونوا يف حني سؤاهلم عنه غري مؤمنني ا.ه

/ ثبت عند الرتمذي عن أيب واقد الليثي: أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ملا   الدليل السادس

ون عليها أسلحتهم فقالوا: يا رسول ىل خيرب مر بشجرة للمرشكني يقال هلا ذات أنواط يعلقخرج إ

فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم: سبحان اهلل هذا كام   .اهلل اجعل لنا ذات أنواط كام هلم ذات أنواط

 .  موالذي نفِس بيده لرتكبن سنة من كان قبلك ،كام هلم آهلة اقال قوم موسى: اجعل لنا إهلً 

كرب يف األلوهية ومل يعلموا أن نطقهم بكلمة أن هؤالء الصحابة طلبوا الرشك األ  /وجه الداللة

ومع ذلك ملا بان لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حاهلم مل    ،التوحيد ودخوهلم لإلسالم ينايف هذا

   .هلم بجهلهم  ايكفرهم ومل يطلب منهم جتديد إسالمهم بل أبقى هلم إسالمهم عذرً 

أن الناس  -ريض اهلل عنهام   -هريرة وأيب سعيد ما رواه البخاري ومسلم عن أيب  /دليل السابعلا

فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: هل تضارون   ؟قالوا: يا رسول اهلل هل نرى ربنا يوم القيامة

سحاب؟   قال: فهل تضارون يف الشمس ليس دوهنا  .يف القمر ليلة البدر؟ قالوا: ال يا رسول اهلل

   .احلديث «..رونه كذلك قال: فإنكم ت .قالوا: ال يا رسول اهلل

 

1  (3 /252 .) 
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ليس   ،اة عن اهلل ورسولهقال ابن تيمية يف إشارته إىل هذا الدليل: فإن اإليامن من األحكام املتلقَّ 

أي   -وال جيب أن حيكم يف كل شخص قال ذلك    . ذلك مما حيكم فيه الناس بظنوهنم وأهوائهم

التكفري  ،كافر   بأنه  - كلمة الكفر   إن    .موانعه  وتنتفي   ،حتى يثبت يف حقه رشوط  مثل من قال: 

ومل  ،أنكره اأو سمع كالمً  ،أو لنشوئه يف بادية بعيدة ،لقرب عهده باإلسالم ؛اخلمر أو الربا حالل

كام كان بعض السلف   ،وال أنه من أحاديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  ،يعتقد أنه من القرآن 

ا  ينكر أشياء وكام كان الصحابة يشكون يف   ،قاهلاهلل عليه وسلم  حتى يثبت عنده أن النبي صىل 

 1حتى يسألوا عن ذلك رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ا.هـ.   ،مثل رؤية اهلل وغري ذلك ،أشياء

 

واعرتض من ال يعذر باجلهل عىل الدليل األول بأنه عذر يف العذاب والعقاب يف اآلخرة ال يف 

كافرً   ،التسمية يعذب يف اآلخرة جلهله  اأو مرشكً   افعليه يسمى  التسمية   ،مع كونه ال  ففرق بني 

 . والعقوبة

بنَِي َحتَّى َنْبَعَث َرُسواًل ﴿: إنه لو قدر صحة توجيههم آلية  واجلواب عىل هذا أن يقال  ﴾ َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

االستدالل بأدلتكم وسيأيت فإنه ال يمكن توجيه األدلة األخرى ثم توجيهكم هذا مبني عىل صحة  

   .-إن شاء اهلل تعاىل  -قشتها منا

واعرتض بعضهم عىل االستدالل بحديث الشاك يف قدرة اهلل بأن غاية ما يفيد العذر يف اجلهل بام 

 .وقال بعضهم: هذا عذر يف أفراد وعموم القدرة ال أصل قدرة اهلل .يتعلق باألسامء والصفات 

 واجلواب من أوجه:

وهذا يقال يف كل   ،مع ذلك عذر هذا الرجل جلهله  ،فيها كفررة اهلل أو الشك  يشء من قد أن إنكار  

 . ومن أراد التفريق فعليه بالدليل ،أمر كفري إنه يعذر فيه باجلهل

 

 (. 166- 165/ 35الفتاوى )  جمموع  1
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ختصيصها بحالة الرجل وَمن   أن غفران اهلل هلذا الرجل باجلهل يف إنكاره أو شكه يف قدرته ال يفيد

ا التخصيص خالف  ألن  بدمثُله  إال  إليه  يصار  وال  أواًل ألصل  هذا  ثانيً   ،ليل  حادثة   اأما  فهذه 

 .ا وواقعة حدثت من غري تقصد فال تفيد ختصيًص 

 .أن النصوص األخرى بينت العذر يف أمور أخرى

 

 : وبعد فإليك توجيه أدلة القائلني بعدم العذر واإلجابة عليها

دليل خارج اب عليه: إن هذا اليف اجلوفيقال    .أما الدليل األول/ وهو أن اهلل كفر كفار قريش

فإن قيل: مل ال  .والبحث جار يف الكفر العريض ال األصيل ،مورد النزاع ألن هؤالء كفار أصليون 

بينه  الرشع  فرق  ما  بني  تسوية  بينهام  التسوية  إن  فيقال:  بينهام؟  الرشع سمى   ،يسوى  أن  وذلك 

ام ما سيأيت ذي عرض له الرشك كملسلم البخالف ا  ا املرشك األصيل الذي مل تبلغه احلجة مرشكً 

 . بيانه

أما الدليل الثاين/ وهو االكتفاء بامليثاق األول فريده كل نص فيه أن اهلل أرسل الرسل لئال يكون  

ٌة بَ  ُرُساًل ﴿للناس عىل اهلل حجة كام قال تعاىل  يَن َوُمنِْذِريَن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعىَل اهللَِّ ُحجَّ ِ ْعَد ُمَبرشِّ

ُسل ومما يدل عىل أن   .-كام سيأيت    -عن النصوص األخرى التي فيها العذر باجلهل    فضاًل   ﴾الرُّ

ية وكان قد نشأ يف باد  ،اآلية ليست عىل ظاهرها أن العلامء متفقون أن من كان حديث عهد بإسالم

الناس قد ينشأ يف   فإنه يعذر بجهله وال يكفي امليثاق األول قال اإلمام ابن تيمية: وكثري من  ،بعيدة

حتى ال يبقى من يبلغ ما بعث اهلل به  ،تاألمكنة واألزمنة الذي يندرس فيها كثري من علوم النبوا

الكتاب واحلكمة ي  افال يعلم كثريً   ،رسوله من  يبلغه مما يبعث اهلل به رسوله وال  كون هناك من 

  ،بعيدة عن أهل العلم واإليامن  وهلذا اتفق األئمة عىل أن من نشأ ببادية ،ومثل هذا ال يكفر ،ذلك
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من هذه األحكام الظاهرة املتواترة فإنه ال حيكم بكفره   افأنكر شيئً   ،وكان حديث العهد باإلسالم

 1هـ.حتى يعرف ما جاء به الرسول ا

الستدالل بعموم اآليات الدالة عىل حبوط عمل املرشك فريده أن هذه  أما الدليل الثالث/ وهو ا

وسيأيت الفرق يبن   ،تكفري النوع والفعل والبحث جار يف تكفري العني  نصوص عامة ترجع إىل

 . تكفري النوع والعني

 أما الدليل الرابع/ وهو االحتجاج بأن مطلق البلوغ يكفي فريده ما ييل:

 . -كام تقدم حترير حمل النزاع  -ن إبالغ من ال يفهم الكالم ال يكفي أهنم متفقون مع من يعذر بأ 

 . هل ترد االستدالل بمطلق البلوغفيها العذر باجلأن النصوص التي 

 

فمن استدل بأن البالغ يكفي وبآية   ،التمسك بعموم هذا النص يرد القول بأن امليثاق يكفي  /تنبيه

 . امليثاق فهو متناقض

 

  :فاجلواب من أوجه .أما الدليل اخلامس/ وهو أن اهلل نفى عن الكفار السامع 

وهذا   .فال يعذر لفقد عقله  ﴾َأْو َنْعِقُل ﴿ألنه قال    ،حكام الرشعيةالزمه أن املجنون مطالب باأل

 . خمالف لدالئل الرشع واإلمجاع

بنَِي َحتَّى ﴿وهذا يرده قول اهلل تعاىل    .الزمه أن من مل يسمع بالدين ألبته فإنه يعذب  َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

 . ة أما العذاب فمرشوط بالبالغوهبذا يناقضون قوهلم بأن اخلالف يف التسمي ،﴾َنْبَعَث َرُسواًل 

فقد استدللتم به عىل اشرتاط مطلق   ﴾أِلُْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن َبَلغَ ﴿أنه يناقض استدالهلم بقول اهلل تعاىل  

 . البالغ
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 ؟فإن قيل: عىل ماذا حتمل اآلية وتوجه

كان هو    وإن   -قال ابن تيمية: وكذلك لفظ العقل    . ابةفيقال: عىل سامع االستجابة وعقل االستج

فالبد أن يعترب   -وكثري من النظار جعله من جنس العلوم    ،يف األصل: مصدر عقل يعقل عقاًل 

وهلذا   ،والرش فرتكه  ،إال من عرف اخلري فطلبه  فال يسمى عاقاًل   ،مع ذلك أنه علم يعمل بموجبه

النار   أصحاب  َنْسَمعُ ﴿قال  ُكنَّا  ا  َلْو  َأْصَحاِب  يِف  ُكنَّا  َما  َنْعِقُل  ِعريِ َأْو  املنافقني   ﴾لسَّ عن  وقال 

َسُبُهْم مَجِيعً ﴿ ُْم َقْوٌم ال َيْعِقُلونَ   احَتْ فمثل هذا    ،ومن فعل ما يعلم أنه يرضه  ﴾َوُقُلوهُبُْم َشتَّى َذلَِك بَِأهنَّ

وخشيته تستلزم   ،م خشيتهفكام أن اخلوف من اهلل يستلزم العلم به: فالعلم به يستلز   ، ما له عقل

ثم قال   -  وهذا هو الذي قصدنا بيانه أواًل   ، وامره جمتنب لنواهيهاهلل ممتثل ألفاخلائف من    ،طاعته

-  

أي   ﴾ أَلْسَمَعُهمْ   اَوَلْو َعلَِم اهللَُّ فِيِهْم َخرْيً ﴿قال    ﴾مِمَّا َتُقوُل   اَيا ُشَعْيُب َما َنْفَقُه َكثرِيً ﴿وكذلك قالوا  

ْوا َوُهْم ُمْعِرُضونَ ﴿هم عليها    ثم قال: ولو أفهمهم مع هذه احلال التي  .ألفهمهم ما سمعوه  ﴾َلَتَولَّ

وصحة   ،فنفى عنهم صحة القوة العلمية   ،ولو فهموا مل يعملوا  ،فقد فسدت فطرهتم فلم يفهموا

َسُب َأنَّ َأْكَثَرُهْم َيْسَمُعوَن َأْو ﴿وقال  .القوة العملية لُّ َيْعِقُلوَن إِْن ُهْم إاِلَّ َكاأْلَْنَعاِم َبْل ُهْم َأَض َأْم حَتْ

ْنِس هَلُْم ُقُلوٌب ال َيْفَقُهوَن هِبَا َوهَلُْم َأْعنُيٌ ال   اَوَلَقْد َذَرْأَنا جِلََهنََّم َكثرِيً ﴿وقال    ﴾َسبِياًل  نِّ َواأْلِ ِمَن اجْلِ

وَن هِبَا َوهَلُْم آَذاٌن ال َيْسَمُعوَن هِبَا   وقال   ﴾اْلَغافُِلونَ ُأوَلِئَك َكاأْلَْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأوَلِئَك ُهُم  ُيْبرِصُ

ِذي َينِْعُق باَِم ال َيْسَمُع إاِلَّ ُدَعاًء َونَِداًء ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم ال﴿ ِذيَن َكَفُروا َكَمَثِل الَّ  ﴾ َيْعِقُلونَ َوَمَثُل الَّ

بالسمع   ومن الناس من يقول: ملا مل ينتفعوا  ﴾ُعْمٌي َفُهْم ال َيْرِجُعونَ ُصمٌّ ُبْكٌم  ﴿وقال عن املنافقني  

أو ملا أعرضوا عن السمع والبرص والنطق صاروا كالصم   ،اعميً   بكاًم   والبرص والنطق جعلوا صاًم 
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َا ﴿بل نفس قلوهبم عميت وصمت وبكمت، كام قال اهلل تعاىل    ،وليس كذلك  ،العمي البكم َفإهِنَّ

ُدورِ ال َتْعَمى ا تِي يِف الصُّ ْن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَّ
   ﴾أْلَْبَصاُر َوَلكِ

 ، وإذا فسد فسد سائر اجلسد  ،وإذا صلح صلح سائر اجلسد ،والقلب هو امللك واألعضاء جنوده

وإن فقه بعض الفقه مل يفقه    ،واملعنى: ال يفقهه  ،فيبقى يسمع باألذن الصوت كام تسمع البهائم

 حيصل فمتى مل  ،التام يستلزم تأثريه يف القلب حمبة املحبوب وبغض املكروه  فإن الفقه  ،اتامً   افقهً 

التام حاصاًل  التصور  نفيه  هذا مل يكن  ينفى  ،فجاز  يتم   :كقوله للذي أساء يف صالته  ،ألن ما مل 

تصل» مل  فإنك  الباب   «صل  هذا  من  نفي  حيث  اإليامن  قالوا    1ا.هـ  فنفى  ثم  َسِمْعنَا ﴿وقال: 

ال   ،ملتضمن للقبولومها السمع ا  ،فهذا إقرار منهم بركني اإليامن الذي ال يقوم إال هبام  ﴾َوَأَطْعنَا

والكفار املؤمنني  بني  املشرتك  اإلدراك  سمع  والقبول  ،جمرد  الفهم  سمع  الطاعة   ،بل  والثاين 

َوَعَصْينَا( ( َسِمْعنَ﴿وهذا عكس قول األمة الغضبية    ،املتضمنة لكامل االنقياد وامتثال األمر  ﴾ ا 

ـ    2ا.ه

الثاين   ،سمع إدراك ومتعلقه األصوات وقال ابن القيم: فعل السمع يراد به أربعة معاين: أحدمها  

املعاين ومتعلقه  وعقل  فهم  سئل  ،سمع  ما  وإعطاء  إجابة  سمع  قبول   ،والثالث:  سمع  الرابع 

ـ .وانقياد   3.. ا.ه

ِذيَن ال ﴿وقال: كام قال تعاىل يف هذا الصنف من الناس   الَّ اْلُبْكُم  مُّ  َوابِّ ِعنَْد اهللَِّ الصُّ إِنَّ رَشَّ الدَّ

فِيِهْم َخرْيً ﴿  فهؤالء هم اجلهال  ﴾َيْعِقُلونَ  أي ليس عندهم حمل قابل   ﴾أَلْسَمَعُهمْ   اَوَلْو َعلَِم اهللَُّ 

وإال   ،فالسمع ههنا سمع فهم  ،أي ألفهمهم  ﴾ْسَمَعُهمْ أَل ﴿للخري    ولو كان حملهم قاباًل   ،للخري
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الصوت حاصل هلم تعاىل    ،فسمع  قال  عليهم  اهلل  قامت حجة  كَ ﴿ وبه  َتُكوُنوا  َقالُ َوال  ِذيَن  وا  الَّ

ِذي َينِْعُق باَِم ال  ﴿وقال تعاىل    ﴾َسِمْعنَا َوُهْم ال َيْسَمُعونَ  ِذيَن َكَفُروا َكَمَثِل الَّ َيْسَمُع إاِلَّ ُدَعاًء َوَمَثُل الَّ

ويراد به فهم   ، والسمع يراد به إدراك الصوت   -ثم قال    -  ﴾ َونَِداًء ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم ال َيْعِقُلونَ 

تِي ﴿والثالثة يف القرآن: فمن األول: قوله    ،ويراد به القبول واإلجابة  ،املعنى َقْد َسِمَع اهللَُّ َقْوَل الَّ

اِدُلَك يِف َزْوجِ  اُوَرُكاَم إِنَّ اهللََّ َسِميٌع َبِصريٌ جُتَ    -ثم قال  - ﴾َها َوَتْشَتكِي إىَِل اهللَِّ َواهللَُّ َيْسَمُع حَتَ

فِيِهْم َخرْيً ﴿وله  والثاين: سمع الفهم كق َوَلْو َأْسَمَعُهْم ﴿أي ألفهمهم    ﴾أَلْسَمَعُهمْ   اَوَلْو َعلَِم اهللَُّ 

ْوا َوُهْم ُمْعِرُضونَ  الثالث:   -ثم قال  -يف قلوهبم من الكرب واإلعراض عن قبول احلق  ملا    ﴾ َلَتَولَّ

َوأَلَْوَضُعوا ِخالَلُكْم   إاِلَّ َخَبااًل َلْو َخَرُجوا فِيُكْم َما َزاُدوُكْم  ﴿سمع القبول واإلجابة كقوله تعاىل  

ُعوَن هَلُمْ  ُعوَن لِْلَكِذِب ﴿تعاىل    ومنه قوله  ،أي قابلون مستجيبون   ﴾َيْبُغوَنُكُم اْلِفْتنََة َوفِيُكْم َسامَّ  ﴾ َسامَّ

ـ    1أي قابلون له مستجيبون ألهله ا.ه

اقد الليثي والذين أن أبا وفالزمه    .أما الدليل السادس/ وهو زعم أهنم ليسوا مسلمني يف األصل

وكذا الرجل الذي شك يف قدرة   ،معه يوم حنني مل يدخلوا يف اإلسالم ألهنم طلبوا الرشك األكرب

لدعاهم رسول   افلو كانوا كفارً   ، وما كان كذلك فهو قول فاسد باطل  ،وهذا الزم باطل فاسد  .اهلل

ثم إن أبا واقد بني أهنم مسلمون غري   ،معىل كفرهاهلل صىل اهلل عليه وسلم إىل اإلسالم وملا تركهم  

السؤال كفارً  فليسوا وقت  كانوا حدثاء عهد بكفر  لذا  قرر نحو هذا    ،بل مسلمون   ،اكفار  وقد 

 عفيفي كام يف فتاواه.  عبد الرزاقالشيخ 

الشيخ   اللطيفقال  الرمحنبن    عبد  الذين    عبد  املرشكني  بالد  يف  الناس  تكلم  وإنام  بن حسن: 

أو يسندون إليهم الترصف   ، هلل رب العاملني  ائكة والصاحلني وجيعلوهنم أندادً اء واملالن األنبييعبدو

واملعروف املتفق   ،فهؤالء تكلم الناس يف كفرهم ورشكهم وضالهلم  ،والتدبري كغالة القبوريني
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بالشهادتني حيكم عليه بعد بلوغ احلجة بالك يأيت  العلم أن من فعل ذلك ممن  فر عليه عند أهل 

   .اأصليً   اعلوه كافرً ة ومل جيوالرد

املسمى   التوحيد  جتريد  رسالته  يف  إسامعيل  بن  حممد  سوى  ألحد  ذلك  رأيت  بتطهري )وما 

القول بأهنم مل يعرفوا ما دلت عليه كلمة اإلخالص  ،(االعتقاد فلم يدخلوا هبا يف   .وعلل هذا 

  1وشيخنا ال يوافقه عىل ذلك ا.هـ .اإلسالم مع عدم العلم بمدلوهلا

وجوابه أن يقال:   .ا الدليل السابع/ وهو تسمية الصحابة املمتنعني عن الزكاة مرتدين وقاتلوهممأ

فامتناعها مع قتاهلا يعترب   ،إن الطائفة إذا امتنعت عن شعرية ظاهرة وقاتلت عىل ذلك فإهنا تكفر

 اصحابة مرتدً يعذر به ومع ذلك سامه ال  جهاًل   اهاًل ومن أراد أن يثبت أن من بني هؤالء ج  .امكفرً 

   .أما االحتامالت والظنون فال يبنى عليها رشع .فعليه البينة والربهان 

فإذا   ،ويصري بذلك مسلاًم   ،بمجردمها تعصم من أتى هبام  .قال ابن رجب: فإن كلمتي الشهادتني

وعليه ما    ،إلسالم فله ما للمسلمنيدخل يف اإلسالم فان أقام الصالة وآتى الزكاة وقام برشائع ا

...ومما يدل عىل قتال   وان أخل بيشء من هذه األركان فان كانوا مجاعة هلم منعة قوتلوا  ،يهمعل

الَة ﴿ اجلامعة املمتنعني من إقامة الصالة وإيتاء الزكاة من القرآن قوله تعاىل   َفإِْن َتاُبوا َوَأَقاُموا الصَّ

َكاَة َفَخلُّو ينِ   ا َوَأَقاُمواَفإِْن َتاُبو ﴿وقوله    ﴾ا َسبِيَلُهمْ َوآَتُوا الزَّ َكاَة َفإِْخَواُنُكْم يِف الدِّ الَة َوآَتُوا الزَّ  ﴾ الصَّ

ُه هللَِِّ﴿وقوله تعاىل  يُن ُكلُّ   2ا.هـ ﴾َوَقاتُِلوُهْم َحتَّى ال َتُكوَن فِْتنٌَة َوَيُكوَن الدِّ

كل   أن  عىل  املسلمني  علامء  أمجع  تيمية:  ابن  اإلسالموقال  من رشائع  عن رشيعة  ممتنعة   طائفة 

أو نصيل   ،فلو قالوا: نصيل وال نزكي  .حتى يكون الدين كله هلل  ،الظاهرة املتواترة فإنه جيب قتاهلا

أو نقوم بمباين اإلسالم اخلمس وال نحرم دماء املسلمني   ،اخلمس وال نصيل اجلمعة وال اجلامعة
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ول اهلل صىل اهلل عليه أو نتبع القرآن وال نتبع رس  ،وال امليرس أو ال نرتك الربا وال اخلمر    ،وأمواهلم

 ،أو نعتقد أن اليهود والنصارى خري من مجهور املسلمني ،وال نعمل باألحاديث الثابتة عنهوسلم 

 ،وأن أهل القبلة قد كفروا باهلل ورسوله ومل يبق منهم مؤمن إال طائفة قليلة

لرشيعة رسول اهلل أو غري ذلك من األمور املخالفة    ، سلمنيأو قالوا: إنا ال نجاهد الكفار مع امل 

كام   ،فإنه جيب جهاد هذه الطوائف مجيعها  .وما عليه مجاعة املسلمني  ،وسلم وسنتهصىل اهلل عليه  

الزكاة مانعي  املسلمون  والقرامطة   ،جاهد  اخلرمية  وجاهدوا  وأصنافهم  اخلوارج  وجاهدوا 

وذلك ألن اهلل   .هواء والبدع اخلارجني عن رشيعة اإلسالموالباطنية وغريهم من أصناف أهل األ

ُه هللَِِّ﴿تعاىل يقول يف كتابه   يُن ُكلُّ فإذا كان بعض الدين   ﴾َوَقاتُِلوُهْم َحتَّى ال َتُكوَن فِْتنٌَة َوَيُكوَن الدِّ

الَة  َفإِْن  ﴿وقال تعاىل    .وجب قتاهلم حتى يكون الدين كله هلل  هلل وبعضه لغري اهلل  َتاُبوا َوَأَقاُموا الصَّ

َكاةَ  وبعد   ،فلم يأمر بتخلية سبيلهم إال بعد التوبة من مجيع أنواع الكفر  ﴾َفَخلُّوا َسبِيَلُهم  َوآَتُوا الزَّ

با  ﴿وقال تعاىل    .إقام الصالة وإيتاء الزكاة ُقوا اهللََّ َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن الرِّ ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ إِْن ُكنُْتْم  َيا َأهيُّ

فقد أخرب تعاىل أن الطائفة املمتنعة إذا مل تنته   ﴾َن اهللَِّ َوَرُسولِهِ َفْأَذُنوا بَِحْرٍب مِ   َفإِْن مَلْ َتْفَعُلوا   . ُمْؤِمننِيَ 

  1فام حرمه قبله أوكد ا.هـ ،والربا أخر ما حرم اهلل يف القرآن  ،عن الربا فقد حاربت اهلل ورسوله

أن   أصاًل وقال: والصواب  تأويل سائغ  ليس هلم  اخلوا  ،هؤالء  من جنس  املارقني وإنام هم  رج 

الز رشائع ومانعي  من  عنه  خرجوا  ما  عىل  قوتلوا  ممن  ونحوهم  واخلرمية  الطائف  وأهل  كاة 

فإن املصنفني يف قتال أهل البغي   ،وهذا موضع اشتبه عىل كثري من الناس من الفقهاء  .اإلسالم

اعه: من قتال جعلوا قتال مانعي الزكاة وقتال اخلوارج وقتال عيل ألهل البرصة وقتاله ملعاوية وأتب

البغي به  ،أهل  مأمور  كله  الناس  ،وذلك  بني  ذلك  يرى  من  تفريع  ذلك  مسائل  وقد   ،وفرعوا 

املد  ،غلطوا  وأهل  والسنة  احلديث  أئمة  عليه  ما  الصواب  والثوري بل  كاألوزاعي  النبوية  ينة 
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 فقتال عيل للخوارج ثابت بالنصوص   .ومالك وأمحد بن حنبل وغريهم: أنه يفرق بني هذا وهذا

وأما القتال يوم صفني ونحوه فلم يتفق   ،وسلم باتفاق املسلمني  الرصحية عن النبي صىل اهلل عليه

اص وحممد بن مسلمة وأسامة بن بل صد عنه أكابر الصحابة مثل سعد بن أيب وق ،عليه الصحابة

 ومل يكن بعد عيل بن أيب طالب يف العسكرين مثل سعد بن أيب  .بن عمر وغريهم  عبد اهللزيد و

  .وقاص

واألحاديث الصحيحة عن النبي صىل اهلل عليه وسلم تقتيض أنه كان جيب اإلصالح بني تينك 

 ي أنه خطب الناس واجليش معه فقال:كام ثبت عنه يف صحيح البخار  ،الطائفتني ال االقتتال بينهام

احلسن بني  فأصلح اهلل ب  «وسيصلح اهلل به بني طائفتني عظيمتني من املؤمنني  ،إن ابني هذا سيد»

مع   ،العراق وأهل الشام: فجعل النبي صىل اهلل عليه وسلم اإلصالح به من فضائل احلسن   أهل

  .أن احلسن نزل عن األمر وسلم األمر إىل معاوية

النبي صىل اهلل عليه فلو كا به دون ترك اخلالفة ومصاحلة معاوية مل يمدحه  املأمور  القتال هو  ن 

فعلم أن    .وال مدحه عىل ترك األوىل وفعل األدنى  ،ما مل يؤمر بهوسلم عىل ترك ما أمر به وفعل  

وقد ثبت يف الصحيح أن النبي صىل   .الذي فعله احلسن هو الذي كان حيبه اهلل ورسوله ال القتال

ويقول: فخذيه  بني  وأسامة  يضعه  كان  عليه وسلم  فأحبهام»  اهلل  أحبهام  إين  من   ،اللهم  وأحب 

فإن أسامة   ،ليه وسلم هلام بكراهتهام القتال يف الفتنةسول اهلل صىل اهلل عوقد ظهر أثر حمبة ر  «حيبهام

 ،يشري عىل عيل بأنه ال يقاتل  احلسن كان دائاًم   وكذلك  ،امتنع عن القتال مع واحدة من الطائفتني

وقد ثبت عنه صىل   .-ريض اهلل عنهم أمجعني    -وملا صار األمر إليه فعل ما كان يشري به عىل أبيه  

أناهلل   الصحيح  يف  وسلم  قال:عليه  املسلمني»   ه  من  فرقة  حني  عيل  مارقة  أوىل   ،مترق  تقتلهم 

   .وقاتلهم عيل بن أيب طالب ،وارجفهذه املارقة هم اخل «الطائفتني باحلق
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 ،وتبني أن قتلهم مما حيبه اهلل ورسوله ،وهذا يصدقه بقية األحاديث التي فيها األمر بقتال اخلوارج

فلم يأمر النبي   .ق من معاوية وأصحابه مع كوهنم أوىل باحلقم مع عيل أوىل باحلوأن الذين قاتلوه

الطا بالقتال لواحدة من  بقتال اخلوارج  ،ئفتنيصىل اهلل عليه وسلم  بل مدح اإلصالح   ،كام أمر 

الفتن والتحذير منها  .بينهام القتال يف  النبي صىل اهلل عليه وسلم من كراهة  من   ،وقد ثبت عن 

لياألحاديث   ما  القائم»كقوله:    ،س هذا موضعهالصحيحة  من  فيها خري  القاعد  فتن    ، ستكون 

يوشك أن يكون مال املسلم غنم »وقال:    «واملايش خري من الساعي  ،والقائم فيها خري من املايش

فالفتن مثل احلروب التي تكون بني   «ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن  ،يتبع هبا شعف اجلبال

ما    ملتزمة لرشائع اإلسالم مثلوطوائف املسلمني مع أن كل واحدة من الطائفتني    ملوك املسلمني 

  ،وإنام اقتتلوا لشبه وأمور عرضت ،كان أهل اجلمل وصفني 

فهؤالء يقاتلون    ،وأما قتال اخلوارج ومانعي الزكاة وأهل الطائف الذين مل يكونوا حيرمون الربا 

 ،وهؤالء إذا كان هلم طائفة ممتنعة  .ىل اهلل عليه وسلمحتى يدخلوا يف الرشائع الثابتة عن النبي ص

ق  فال أنه جيوز  مدبرهم ريب  واتباع  أسريهم  عىل جرحيهم  ،تل  كانوا   ،واإلجهاز  إذا  فإن هؤالء 

مقيمني ببالدهم عىل ما هم عليه فإنه جيب عىل املسلمني أن يقصدوهم يف بالدهم لقتاهلم حتى 

ـ    1يكون الدين كله هلل ا.ه

ال  وقال: عىل الذين جيب قتاهلم هم اخلارجوأن من  البغي  ن عىل فقهاء األئمة من يرى أن أهل 

وبني البغاة والتتار   ،وآخرون جيعلون القسمني بغاة  .اإلمام بتأويل سائغ ال اخلارجون عن طاعته

 ا فأما الذين ال يلتزمون رشائع اإلسالم الظاهرة املتواترة فال أعلم يف وجوب قتاهلم خالفً   ،فرق بني

ـ   2ا.ه

 

1  (28 /548  .) 

2  (28 /504 .) 
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قال النووي:  وأن الصحابة كفروا املمتنعني عن الزكاة وسموهم مرتدين  ، فتبني أن قتاهلم واجب

ومنهم   ،ة وغريهمنهم من ارتد عن امللة ودعا إىل نبوة مسيلم  ا وقد بينا أن أهل الردة كانوا أصنافً 

ولذلك   ،اكفارً   من ترك الصالة والزكاة وأنكر الرشائع كلها وهؤالء هم الذين سامهم الصحابة

سبي ذرارهيم وساعده عىل ذلك أكثر الصحابة واستولد عيل بن   -ريض اهلل عنه    -رأى أبو بكر  

 ،ابن احلنفية جارية من سبي بني حنيفة فولدت له حممد الذي يدعى -ريض اهلل عنه  -أيب طالب 

   ،ثم مل ينقض عرص الصحابة حتى أمجعوا عىل أن املرتد ال يسبى

ومل يسموا عىل االنفراد منهم   ،قيمون عىل أصل الدين فإهنم أهل بغي لزكاة منهم املفأما مانعوا ا

وذلك أن    ،وإن كانت الردة قد أضيفت إليهم ملشاركتهم املرتدين يف بعض حقوق الدين  ،اكفارً 

وقد وجد من هؤالء   ،عليه فقد ارتد عنه  لغوي وكل من انرصف عن أمر كان مقباًل الردة اسم  

وعلق هبم االسم   ،هم اسم الثناء واملدح بالدينف عن الطاعة ومنع احلق وانقطع عنالقوم االنرصا

ـ  االقبيح ملشاركتهم القوم الذين كان ارتدادهم حقً    1ا.ه

 هل فهو مطالب بإثبات أن من بينهم من كان جاهاًل ومن أراد أن يستدل هبذا عىل عدم العذر باجل

 !  ؟ايعذر به ومع ذلك سامه الصحابة مرتدً  جهاًل 

واجلواب عىل هذا احلديث من   «حيثام مررت بقرب كافر فبرشه بالنار»الدليل الثامن/ وهو حديث  

 :أوجه

 . وهذا خارج مورد النزاع ،أنه ال داللة فيه ألنه يف الكافر األصيل

إذً   .حصول ما برش به  أنه ال يلزم من التبشري املراد به  فيقال: التحذير من الكفر   ؟افإن قيل: ما 

 . اإليامن ار وقيام عقيدة الرباء لدى أهل والكف

 

 (. 2/318رشح مسلم )  1
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وذلك أن حديث ابن عمر املخرج عند   ،أنه ضعيف وال يصح عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

وحديث إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عامر بن   ،1اذ كام بينه اإلمام األلباين  ابن ماجه خطأ وش

أبيه ال يصح الز  ؛سعد عن  إبراهيم بن سعد عن  بن راشد عند    ،هريلتفرد  عبد وخالفه معمر 

. ثم إن الصواب يف طريق إبراهيم بن سعد هو ( فرواه عن الزهري مرساًل 10/454)  الرزاق

 .(1/56الصحيحة ) .الدارقطني فيام نقله عنه الضياءاإلرسال كام قال 

 

النار سبعني هتوي به يف  إن الرجل ليتكلم بالكلمة ال يلقي هلا بااًل » :الدليل التاسع/ وهو حديث

وهو  )بل قد حيمل    ،يف اجلهل  اليس رصحيً   «ال يلقي هلا بااًل »فهذا ال داللة فيه ألن قوله    «اخريفً 

وأقل ما يقال: إن االستدالل به حمتمل واالحتامل إذا تطرق   .مباالته  عىل علمه لكن عدم  (الظاهر

 .إىل النص أسقط االستدالل به

فهذا صحيح والبحث جار يف هل من تلبس   ،رشك وموحدالدليل العارش/وهو أن الناس ما بني م

   .وجهله مانع من إحلاق وصف الرشك به اأم يبقى موحدً  ايكون مرشكً  بالرشك جهاًل 

وأوردت عىل ذلك أدلة   ،ا فأنت تدعي أنه ليس مانعً   ،وبمعنى آخر: هل يعترب اجلهل مانع كاإلكراه

ومناقشتها ردها  بصدد  كاإلكر  ،وأنا  اجلهل  أن  املتلبسوبيان  من وصف  مانع   بالرشك جهاًل   اه 

وهذا ما    ،افعىل هذا دليلك هذا العارش هو مبني عىل صحة قولك بأن اجلهل ليس عذرً   .امرشكً 

بل هو مفتقر إىل الدليل، فأين هو إذ   طالبك بدليله وإعادتك املسألة بأسلوب آخر ال يعد دلياًل ن

 . تقدمت إجابتي عىل أدلتك كلها

مبني   افيقال: هذا أيًض   ،بالرشك ثم يموت ال يصىل عليهوهو أن املتلبس    /الدليل احلادي عرش

كافرً  جيعله  تلبسه  جمرد  بأن  القول  باجله  ،اعىل  يعذر  عليه  ،لوال  بالدليل  مطالب  وإال   ،وأنت 

 

 .  198ئز ص( وكتاب اجلنا 1/56السلسلة الصحيحة )  1
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 ، وأنا أرى أن اجلهل مانع  ووقوع هذا منه قد يكون جهاًل   ،للمخالف أن يقول: األصل إسالمه

 . اعينً  اما هو مشكوك فيه وهو أن يكون مرشكً ألصل وهو إسالمه إىل فعليه ال أخرجه عن ا

تلبس   إذا  للمعني  باجلهل  العذر  أدلة  رجحان  تبني  أن  أهل   ، بالرشكوبعد  أقوال  بعض  فإليك 

: سألت أيب وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة يف أصول الدين وما أدركا قال ابن أيب حاتم :العلم

األمص مجيع  يف  العلامء  ذلكعليه  من  يعتقدان  وما  األمصار   :فقاال  ؟ار  مجيع  يف  العلامء  أدركنا 

 - ثم قال    -اإليامن قول وعمل يزيد وينقص  :فكان من مذهبهم  (اويمنً  اوشامً   اوعراقً   احجازً )

  ، ومن شك يف كفره ممن يفهم  ،ينقل عن امللة  اومن زعم أن القرآن خملوق فهو كافر باهلل العظيم كفرً 

فيه يقول ال أدري خملوق أو غري خملوق   ا عز وجل فوقف شاكً  كالم اهللومن شك يف   .فهو كافر

فهام مل يكفرا من وقف يف   1دع، ومل يكفر ا.هـ  علم وب  ومن وقف يف القرآن جاهاًل   .فهو جهمي

 . مع كون عدم االعتقاد بأنه كالم اهلل غري خملوق كفر القرآن جاهاًل 

 ادعو أحدً سول نعلم بالرضورة أنه مل يرشع ألمته أن تقال ابن تيمية: فإنا بعد معرفة ما جاء الر 

االستغاثة بلفظ  ال  غريهم  وال  الصاحلني  وال  األنبياء  ال  األموات  بلفظ   من  وال  بغريها  وال 

بل إنه هنى   ،االستعاذة وال بغريها كام أنه مل يرشع ألمته السجود مليت وال لغري ميت ونحو ذلك 

بآثار علم الذي حرمه اهلل تعاىل لكن لغلبة اجلهل وقلة ال عن كل هذه األمور وأن ذلك من الرشك

الرسالة يف كثري من املتأخرين مل يكن تكفريهم بذلك حتى يتبني هلم ما جاء به الرسول صىل اهلل 

ا.هـ مما خيالفه  األلوهية  2عليه وسلم  توحيد  األكرب يف  الرشك  األمر    ،فهذا يف  علق  كيف  وانظر 

   .بالتبني للمخالف

 

 (. 176/ 1الاللكائي )  1
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نفوا أن اهلل فوق العرش ملا وقعت ت أقول للجهمية من احللولية والنفاة الذين  هلذا كنوقال: و

كافرً   :حمنتهم كنت  وافقتكم  لو  كفر  اأنا  قولكم  أن  أعلم  تكفرون ألنكم   ،ألين  عندي ال  وأنتم 

ـ   اوكان هذا خطابً   ،جهال الحظ أن اخلطاب لعلامء   1لعلامئهم وقضاهتم وشيوخهم وأمرائهم ا.ه

كفروا نوع اجلهمية فإهنم مل يكفروا وقد سبق نقل كالمه يف أن السلف وإن    .همية حلوليةوقضاة ج

 . كل أعياهنم

ُكونَ  قال طائفة من السلف: يسأهلم   (وقال: وقد قال تعاىل: )َوَما ُيْؤِمُن َأْكَثُرُهْم بِاهللَِّ إاِلَّ َوُهْم ُمرْشِ

ن غريه. وإنام كانت عبادهتم إيَّاهم أهنم َمن خلق الساموات واألرض؟ فيقولون: اهلل، وهم يعبدو

ويتخذوهنم وسائَط ووسائَل وُشفعاَء هلم، فمن سلَك هذا السبيَل فهو مرشك بحسب   يدعوهنم

 ما فيه من الرشك. 

وهذا الرشُك إذا قامت عىل اإلنسان احلجُة فيه ومل َينتِه، َوَجَب قتُله كقتِل أمثالِه من املرشكني، ومل 

مقابرِ  كان جاه  ُيدَفْن يف  إذا  ا  وإمَّ عليه.  ُيَصلَّ  ومل  َيعِرف حقيقَة   اًل املسلمني،  ومل  العلُم،  َيبُلْغه  مل 

َعَلْيِه َوَسلََّم    -الرشك الذي قاتَل عليه النبي   املرشكني، فإنه ال حُيَكم بُكْفِره، والِسيَّام   -َصىلَّ اهللَُّ 

َد مثَل هذا ُقربًة وطاعًة فإنه َضالٌّ باتفاِق وقد َكُثر هذا الرشُك يف املنتسبني إىل اإلسالم، ومن اعتق

ـ املس  2لمني، وهو بعد قياِم احلجة كافر.ا.ه

 

: ال أظن الشيخ يعني )حممد بن عبد -رمحه اهلل    - قال الشيخ املحقق حممد بن صالح العثيمني   

مثل أن  ال يرى العذر باجلهل اللهم إال أن يكون منه تفريط برتك التعلم    (-رمحه اهلل    -الوهاب  

ال يعذر باجلهل وإنام ال أظن ذلك من الشيخ ألن له فهذا    ،يسمع باحلق فال يلتفت إليه وال يتعلم
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وعام يكفر الرجل   ؟عام يقاتل عليه  -رمحه اهلل تعاىل    -آخر يدل عىل العذر باجلهل فقد سئل    اكالمً 

 به؟ 

وتركها   ،فاألربعة إذا أقر هبا  ،ثم األركان األربعة  ، أوهلا الشهادتان   ،أركان اإلسالم مخسة  :فأجاب 

من   فنحن وإن قاتلناه عىل فعلها فال نكفره برتكها؛ والعلامء اختلفوا يف كفر التارك هلا كساًل   اهتاونً 

نكفره بعد التعريف   :اوأيًض   . وال نكفر إال ما أمجع عليه العلامء كلهم وهو الشهادتان   ؛غري جحود

عبد الصنم الذي وإذا كنا ال نكفر من    - ثم قال    -. أنواع  أعداؤنا معنا عىل  :فنقول  ،إذا عرف وأنكر

 -  .ألجل جهلهم وعدم من ينبههم ،عىل عبد القادر والصنم الذي عىل قرب أمحد البدوي وأمثاهلام

 -ثم قال 

أن يكون من شخص يدين باإلسالم ولكنه عاش عىل هذا املكفر ومل خيطر بباله أنه   :النوع الثاين

أما يف اآلخرة فأمره   ،ام ظاهرً د عىل ذلك فهذا جتري أحكام اإلسالبهه أحوال ن  ،خمالف لإلسالم

قوله   :فمن أدلة الكتاب   : وقد دل عىل ذلك الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم  . إىل اهلل عز وجل

بنَِي َحتَّى َنْبَعَث َرُسواًل ﴿ تعاىل  / 1ففي صحيح مسلم )  :وأما السنة - ثم قال  - ﴾(( َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

والذي نفس حممد »  :أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال  -ريض اهلل عنه    -   ( عن أيب هريرة134

هيودي وال نرصاين ثم يموت ومل يؤمن  -يعني أمة الدعوة  -بيده ال يسمع يب أحد من هذه األمة 

   - (نيأي الشيخ ابن عثيم)ثم قال  - «بالذي أرسلت به إال كان من أصحاب النار

وأما التكفري فأنا أكفر من   :( من الدرر السنية56/ 1بن عبد الوهاب )سالم حممد  وقال شيخ اإل

 .عرف دين الرسول ثم بعد ما عرفه سبه وهنى الناس عنه وعادى من فعله فهذا هو الذي أكفره

وإذا كان هذا مقتىض نصوص الكتاب والسنة وكالم أهل العلم فهو مقتىض حكمة   - ثم قال    -

والعقول ال تستقل بمعرفة ما جيب هلل   ،حتى يعذر إليه  ارأفته فلن يعذب أحدً اهلل تعاىل ولطفه و

فاألصل فيمن   .تعاىل من احلقوق ولو كانت تستقل بذلك مل تتوقف احلجة عىل إرسال الرسل
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الرشعيينتسب   الدليل  بمقتىض  عنه  ذلك  زوال  يتحقق  بقاء إسالمه حتى  وال جيوز   ،لإلسالم 

 - ثم قال  -:ذلك حمذورين عظيمنيالتساهل يف تكفريه ألن يف 

داللة الكتاب والسنة عىل أن هذا   :األمر األول  :فالواجب قبل احلكم بالتكفري أن ينظر يف أمرين 

انطباق احلكم عىل الشخص املعني بحيث تتم رشوط   :الثاين  .مكّفر لئال يفرتي عىل اهلل الكذب 

املوانع يكو  .التكفري يف حقه وتنتفي  أن  الرشوط  التي أوجبت كفره   ان عاملً ومن أهم  بمخالفته 

َ َلُه اهْلَُدى َوَيتَّبِْع َغرْيَ َسبِيِل املُْْؤِمننَِي ﴿لقوله تعاىل  ُسوَل ِمْن َبْعِد َما َتَبنيَّ ِه َما َتَوىلَّ َوَمْن ُيَشاِقِق الرَّ ُنَولِّ

َمِصريً  َوَساَءْت  َجَهنََّم  املش  ﴾(اَوُنْصلِِه  أن تكون  بالنار  للعقوبة  أن فاشرتط  بعد  اقة للرسول من 

كام   ، اواحلاصل أن اجلاهل معذور بام يقوله أو يفعله مما يكون كفرً   -ثم قال    -  .هيتبني اهلدى ل

معذورً  فسقً   ايكون  يكون  مما  يفعله  أو  يقوله  واالعتبار  ،ابام  والسنة  الكتاب  من  باألدلة   وذلك 

ـ    1وأقوال أهل العلم ا.ه

مسألة العذر باجلهل كغريه   ة بني أهل السنة فقال: االختالف يفبل وذكر أن املسألة اجتهادية خالفي

 2من االختالفات الفقهية االجتهادية ا.هـ  

عبد النبوية  املدينة  العالمة حمدث  شيخنا  العبا  وقرر  اهلل  -د  املحسن  يف   -حفظه  باجلهل  العذر 

و   ط الصالة وأركاهنايف كتابه رشح رشو  طوياًل   االرشك األكرب من رصف العبادات لغري اهلل تقريرً 

 تقرير خالفية املسألة عند أهل السنة  ونقل  ،بعد أن بنّي أن املسألة خالفية بني أهل السنة  ،3واجباهتا 

 

 . 46- 35رشحه عىل كشف الشبهات ص 1

 (. 2/130جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمني )  2

 80- 70من ص  3
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 ،وعزا القول بالعذر إىل اإلمامني ابن تيمية  ،-  1  -رمحه اهلل    - بن باز    عبد العزيزعن سامحة الشيخ  

 .-رمحهام اهلل تعاىل-وحممد بن عبد الوهاب  

وقد أكد يل   .ما يقرر مسـألة العذر باجلهل  اكثريً   - رمحه اهلل تعاىل    -إلمام األلباين  معت اوقد س

 . -حفظه اهلل -الشيخ عيل حسن  هذا تلميذه

 2. حممد أمان بن عيل اجلامي وقرر هذا الشيخ

)هم   عن رأيه يف قول الصنعاين يف تطهري االعتقاد  -رمحه اهلل- وقد سئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي

أك صيانة   صليون(فار  صاحب  السهسواين  بشري  كالشيخ  العلامء  بعض  عليه  اعرتض  حيث 

 ؟االنسان وقال مرتدون 

هم مرتدون عن اإلسالم إذا أقيمت عليه احلجة وإال فهم معذورون   :-رمحه اهلل   -فقال الشيخ  

 3هـ   .. ا..بجهلهم كجامعة األنواط

فقال   الوادعي  مقبل  الشيخ  اليمن  اهلل    -وقرر هذا عالمة  باجلهل يف -رمحه  العذر  عدم  وأما   :

بل وأفاد أن يف املسألة   4فالذي يظهر أنه يعذر بجهله ا.هـ  وأما إذا كان جاهاًل   ،اإذا كان عاملً   التوحيد

قولني عند أهل السنة فقال: قد اختلف أهل السنة أنفسهم يف هذه القضية يف شأن العذر باجلهل 

 

وقد رصح أن قول القائل )مدد يا فالن( رشك أكرب، لكن تكفري املعني    "العاملني    سعة رمحة رب   "كام يف تقديمه لكتاب    1

ام ابن باز اخلالف عند أهل السنة يف مثل  اجلاهل خمتلف فيه عند أهل السنة. وقد بلغني أن بعضهم حاول خيصص حكاية اإلم

، وما يذكره هؤالء من األدلة يف عدم اإلعذار هذه املسألة فحسب، وهذا ما ال يصح؛ ألن مثل هذا القول من الرشك يف العبادة

خمتلفون   يشمل حتى هذه املسألة، ثم إن بعض من ال يعذر باجلهل ال يسلم بأن املسألة خالفية حتى يف مثل هذه املسألة فهم 

املأزق إال بالفزع   مل يستطع اخلروج عن هذا   – رمحه اهلل    –فيام يسوغ اخلالف فيه. وكأين ببعضهم ملا أحرج بكالم اإلمام ابن باز  

 املحسن العباد وهو َمن يف العلم جعل كالم اإلمام ابن باز عاًما. واهلل أعلم.   إىل إدعاء التخصيص، ثم إن الشيخ العالمة عبد

 عىل األسئلة الكويتية، رشيط مسجل. أجوبته  2

 (.172/ 1عفيفي ) عبد الرزاق فتاوى ورسائل سامحة الشيخ   3

 (. 297- 296/ 2)  " أهل اجلهل والسفسطة غارة األرشطة عىل  "كتاب   4
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بنَِي َحتَّى َنْبَعَث َرُسواًل ﴿باجلهل لقوله عز وجل  والذي يظهر أنه يعذر    ،يف التوحيد  ﴾َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

والذين ال يقولون بالعذر باجلهل ليس هلم أدلة   ،فهذه األدلة تدل عىل أنه يعذر باجلهل  -ثم قال    -

ثم بعد هذا حديث أيب هريرة واألسود بن رسيع كام يف مسند اإلمام أمحد أن النبي صىل   ،ناهضة

وال أستحرض   -أربعة خيتربون يوم القيامة: األبله واألصم وصاحب الفرتة  »عليه وسلم قال:  اهلل  

فمن اقتحمه منهم   ،اقتحموه  -وخيرج هلم عنق من النار    -فيقال هلم يف عرصات القيامة    -الرابع  

 « ا يانً ومن مل يقتحمه فيقول اهلل له: أنتم عصيتموين فأنتم لرسيل أشد عص  ،اعليه وسالمً   اكان بردً 

تفسري قول اهلل عز وجل   وأنصح بقراءة ما كتبه الشيخ الشنقيطي رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه عند

بنَِي َحتَّى َنْبَعَث َرُسواًل ﴿ َبْعَد إِْذ َهَداُهْم   اَوَما َكاَن اهللَُّ لُِيِضلَّ َقْومً ﴿أو عند قوله تعاىل    ﴾َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

يَ  َما  هَلُْم   َ ُيَبنيِّ لكن   ﴾تَُّقونَ َحتَّى  عليه  حيكم  ال  فاملخالف  السنة  أهل  بني  خالفية  املسألة  أن  فبام 

ـ   1الراجح أنه يعذر باجلهل ا.ه

 

 تتامت: 

وإن كان    ،فمن فرط مع إمكان العلم فال يعذر يف التأثيم  ،األوىل/ ليس كل جهل يعذر به اإلنسان 

التكفري عدم  به  ،يعذر يف  يعذر  ال  التكفري  حتى  اب  .وتارة  تيميةقال  األمر :  ن  بوقوع  أخرب  وإذا 

باملعروف والنهي عن املنكر منها مل يكن من رشط ذلك أن يصل أمر اآلمر وهني الناهي منها إىل 

فكيف يشرتط فيام هو من توابعها؟ بل  ،إذ ليس هذا من رشط تبليغ الرسالة ،كل مكلف يف العامل

سعوا يف وصوله إليهم مع طوا فلم ي ثم إذا فر  ،الرشط أن يتمكن املكلفون من وصول ذلك إليهم

ـ    2قيام فاعله بام جيب عليه كان التفريط منهم ال منه ا.ه

 

 (. 448  -447/ 2)  "غارة األرشطة عىل أهل اجلهل والسفسطة  "كتاب   1

2  (28 /125 .) 
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 ،فليس من رشط حجة اهلل علم املدعوين هبا  ،وقال: حجة اهلل برسله قامت بالتمكن من العلم

وكذلك   ،وهلذا مل يكن إعراض الكفار عن استامع القرآن وتدبره مانع من قيام حجة اهلل عليهم 

  1ن املنقول عن األنبياء وقراءة اآلثار املأثورة عنهم ال يمنع احلجة إذ املكنة حاصلة ا.هـعراضهم عإ

عن   اوإعراًض   ولكن جهاًل   ،وقال: من ترك الواجب أو فعل املحرم ال باعتقاد وال بجهل يعذر فيه

  ،اإعراًض لتزمه ومل ي ،أو أنه سمع إجياب هذا وحتريم هذا ،طلب العلم الواجب عليه مع متكنه منه

كفرً  كثريً   ،بالرسالة  اال  يقعان  نوعان  عليه  افهذان  الواجب  العلم  طلب  ترك  ترك   ، من  حتى 

 التزم اتباعه تعصبً ومل ي ،الواجب وفعل املحرم غري عامل بوجوبه وحتريمه أو بلغه اخلطاب يف ذلك 

ترك الكافر اإلسالم   امك  ، فإن هذا ترك االعتقاد الواجب بغري عذر رشعي   ،هلواه  ا ملذهبه أو اتباعً 

ـ    2ا.ه

وحرش األجساد، وعلم الرب تعاىل   ،كمن ينكر حدوث العامل)قال ابن القيم: من كفر بمذهبه  

فأما أهل   ،ته ألنه عىل غري اإلسالمفال تقبل شهاد  (وأنه فاعل بمشيئته وإرادته  ،بجميع الكائنات 

كالرافضة والقدرية واجلهمية )صول  البدع املوافقون ألهل اإلسالم، ولكنهم خمالفون يف بعض األ

فهذا ال يكفر   .فهؤالء أقسام: أحدها: اجلاهل املقلد الذي ال بصرية له  (وغالة املرجئة ونحوهم 

ِمَن ﴿وحكمه حكم املستضعفني    ،عىل تعلم اهلدى  اإذا مل يكن قادرً   ،وال يفسق وال ترد شهادته

َيْسَتطِ  َواْلِوْلَداِن ال   
ِ
َوالنَِّساء َجاِل  َسبِياًل الرِّ هَيَْتُدوَن  َوال  ِحيَلًة  َيْعُفَو   *  يُعوَن  َأْن  اهللَُّ  َعَسى  َفُأوَلِئَك 

 .﴾اَغُفورً  ا َعُفو  َعنُْهْم َوَكاَن اهللَُّ

بدنياه   ولكن يرتك ذلك اشتغااًل   ،القسم الثاين: املتمكن من السؤال وطلب اهلداية ومعرفة احلق 

آثم برتك ما وجب عليه من   ،لوعيدط مستحق لفهذا مفر   ، ورياسته ولذته ومعاشه وغري ذلك

 

   .الرد عىل املنطقيني 1

2  (22 /16 .) 
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فإن غلب ما   ،فهذا حكمه حكم أمثاله من تاركي بعض الواجبات   ،تقوى اهلل بحسب استطاعته

فيه من السنة واهلدى ردت شهادته البدعة واهلوى عىل ما  السنة   ،فيه من  فيه من  وإن غلب ما 

 ا تعصًب   اويرتكه تقليدً   ،له اهلدىبني  ويت  ،القسم الثالث: أن يسأل ويطلب  .واهلدى قبلت شهادته

فاسقً   ،أو معاداة ألصحابه  اأو بغًض  وتكفريه حمل اجتهاد وتفصيل   ا فهذا أقل درجاته أن يكون 

ـ    1ا.ه

يعرتض بعضهم فيقول: فال يشرتط فهم احلجة فمجرد بلوغها كاٍف يف إقامة احلجة حتى الثانية/  

 ، عرتاض خطأ خمالف ملا تقدم من األدلة والتقريرا االوهذ  .ولو مل يفهم الذي يراد إقامة احلجة عليه

لقول اإلمام ابن تيمية الذي نص عىل عدم تكفري من رصف عبادة لغري اهلل حتى   اوخمالف أيًض 

وجواب هذا االعرتاض   -كام سبق نقله    -يتبني له احلق، فعلق التكفري بالتبني ال بمجرد بيان املبني  

 :أن يقال

ِمْن  ﴿   الوعيد بالتبني كقولهإن آيات قرآنية علقت   ُسوَل  الرَّ ُيَشاِقِق  َلُه اهْلَُدىَوَمْن   َ َتَبنيَّ َما   ﴾ َبْعِد 

َل هَلُْم َوَأْمىَل ﴿وقوله   ْيَطاُن َسوَّ َ هَلُُم اهْلَُدى الشَّ وا َعىَل َأْدَباِرِهْم ِمْن َبْعِد َما َتَبنيَّ ِذيَن اْرَتدُّ  ﴾  هَلُمْ إِنَّ الَّ

يتبني له فال وعيد عليفمفهوم املخالفة أن من مل نامها مفرسة فتكون هاتان اآليتان وما يف مع  .ه 

بالتبني ال جمرده فالقرآن    ا فيكون البالغ مفرًس   ﴾أِلُْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن َبَلغَ ﴿لآليات األخرى كقوله  

  .اويصدق بعضه بعًض  ايفرس بعضه بعًض 

لذا ال   -ا مما ال ينبغي النزاع فيه  وهذ  -ثم إن بلوغ وسامع احلجة وسيلة لفهمها وليست غاية   

العربية بمجرد سامعه للقرآن وذلك ألنه مل جة  يقول عاقل بأن احل تقوم عىل أعجمي ال يعرف 

 :يفهم القرآن فدل هذا عىل أمرين

 

 . 184الطرق احلكمية ص 1
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فكيف يكتفى   اأن اإلسامع واإلبالغ وسيلة لغاية مقصودة وهي الفهم التي ال جتعل للعبد عذرً   -أ 

 .لغاية وهي الفهمع واإلبالغ مع حتقق عدم حصول ابالوسيلة وهي اإلسام

والفهم   ، وإنام اخلالف جار يف مقدار الفهم  ،-ملا سبق    -أن العلامء متفقون عىل اشرتاط الفهم    -ب 

للعبد عذرً  الذي ال جيعل  املانعة  االكايف هو  الشبهة  تزول عنه  بأن  للعلم  إ  ،يف عدم قبوله  ذا أما 

املتأولني   -كام سيأيت    -لذا عذر العلامء    البيان   تم املقصود منة مل يالشبه  حصل نوع فهم مل تزل به

وهبذا يعلم ملاذا اإلمام أمحد مل يكفر اخلليفة املعتصم وبعض أتباعه مع   من علامء ومقلدين هلم،

كفر ابن تيمية العلامء وعرفت ملاذا مل ي  ،كوهنم دعاة ملقولة كفرية وهو يناظرهم ويبني احلجة هلم

وتنبه أنه ليس معنى هذا   .نه يناظرهم ويبني هلم احلجة القائلني بالتجهم واحللول مع كو والقضاة  

عن غريهم وإنام   فإن هذا متعذر يف حق كثري من العلامء فضاًل   ؛اشرتاط فهم كفهم أيب بكر وعمر

  .املشرتط فهم تتبني األدلة وتزول به معه الشبهة

امليقالثالثة/   أن من كان يف بالد  فإنرر بعضهم  يعذر بخالف غريهم  يعذرسلمني فال  ومثله   .ه 

ويؤكد   فاصاًل   اوهذا التفريق تفريق أغلبي وليس ضابطً   ،التفريق بني حديث عهد بالكفر وغريه

   :ذلك أمران 

  ا أو أعجميً   ، ووقع يف الرشك فال يعذر حتى وإن كان حديث عهد بكفر  ،ا أن من كان عاملً   :األول

   .يف بالد نائية عن بالد املسلمني

اجلهل  :الثاين وانتفاء  العلم  وجود  العامل  تكفري  يف  احلكم  مناط  العلم صح   ،أن  وجد  ما  فمتى 

 . اوعدمً  افاحلكم يدور مع العلة وجودً  ،انتفى التكفري (اجلهل)ومتى ما وجد ضده  ،التكفري

 ران: وإنام املذموم أم ،اوهذا ليس مذمومً  .يفرقون بني أصول الدين وفروعه اأن كثريً  الرابعة/

 .أصول الدين دون املسائل العملية اجعلهم العقائد )املسائل العلمية( مطلقً 

 التكفري دون املسائل العملية.  (أهنم رتبوا عىل املسائل العلمية )العقائد
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ما    ايف طلب احلق وأخطأ، فإن اهلل يغفر له خطأه كائنً  اقال ابن تيمية: فمن كان من املؤمنني جمتهدً 

لعملية هذا الذي عليه أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم  املسائل النظرية أو اكان سواء كان يف  

ومسائل فروع ال   ،مسائل أصول يكفر بإنكارهاوما قسموا املسائل إىل    .ومجاهري أئمة اإلسالم

بإنكارها آخر وتسميته مسائل   .يكفر  التفريق بني نوع وتسميته مسائل األصول وبني نوع  فأما 

رق ليس له أصل ال عن الصحابة وال عن التابعني هلم بإحسان وال أئمة اإلسالم  الفروع فهذا الف

وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء يف كتبهم   ،لبدعذ عن املعتزلة وأمثاهلم من أهل اوإنام هو مأخو

 .1وهو تفريق متناقض ا.هـ

مل يدل  ،يف اإلسالم وقال: قالوا: والفرق يف ذلك بني مسائل األصول والفروع كام أنه بدعة حمدثة

السلف واألئمة  ،عليها كتاب وال سنة وال إمجاع قاهلا أحد من  باطلة عقاًل   ،بل وال  فإن    ،فهي 

بني  يميز  صحيح  بفرق  بينهام  يفرقوا  مل  فروع  ومسائل  أصول  مسائل  جعلوه  ما  بني  املفرقني 

  .بل ذكروا ثالثة فروق أو أربعة كلها باطلة ،النوعني 

  ،لم واالعتقاد فقطة االعتقادية التي يطلب فيها العل األصول هي العلميفمنهم من قال: مسائ

فإن املسائل العملية   ،قالوا: وهذا فرق باطل  .ومسائل الفروع هي العملية التي يطلب فيها العمل

مثل وجوب الصلوات اخلمس والزكاة وصوم شهر رمضان وحتريم الزنا    ،فيها ما يكفر جاحده

فيه    .شوالربا والظلم والفواح  املتنازعون  كتنازع الصحابة: هل ويف املسائل العلمية ما ال يأثم 

وما   ؟وكتنازعهم يف بعض النصوص: هل قاله النبي صىل اهلل عليه وسلم أم ال   ؟رأى حممد ربه 

وكتنازعهم يف بعض معاين   ؟أراد بمعناه؟ وكتنازعهم يف بعض الكلامت: هل هي من القرآن أم ال

الم: كمسألة اجلوهر ق الكد اهلل ورسوله كذا وكذا؟ وكتنازع الناس يف دقيالقرآن والسنة هل أرا

قالوا:    . فليس يف هذا تكفري وال تفسيق  ، ونحو ذلك  ،وبقاء األعراض  ،ومتاثل األجسام   ،الفرد
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فالتي فيها علم بال عمل أوىل أن    ، فيها  افإذا كان اخلطأ مغفورً   ،واملسائل العملية فيها علم وعمل

   .ايها مغفورً يكون اخلطأ ف

والفرعية ما ليس عليها دليل   ،األصولية هي ما كان عليها دليل قطعيومنهم من قال: املسائل  

من املسائل العملية عليها أدلة قطعية عند   افإن كثريً   ،اقال أولئك: وهذا الفرق خطأ أيًض   .قطعي

ووجوب    ،ات الظاهرةوفيها ما هو قطعي باإلمجاع كتحريم املحرم  ،وغريهم مل يعرفها  ،من عرفها

تقام عليه احلجة  ،الواجبات الظاهرة الرجل بجهل وتأويل مل يكفر حتى  أنكرها  لو  أن    ،ثم  كام 

عمر عهد  عىل  اخلمر  استحلوا رشب  قدامة  ،مجاعة  هلم  ،منهم  حالل  أهنا  يكفرهم   ،ورأوا  ومل 

 عليه وسلم وقد كان عىل عهد النبي صىل اهلل   .الصحابة حتى بينوا هلم خطأهم فتابوا ورجعوا 

ومل يؤثمهم النبي   ،جر حتى يتبني هلم اخليط األبيض من اخليط األسودوع الفطائفة أكلوا بعد طل

وقد قتل   ،وكذلك أسامة بن زيد  .وخطؤهم قطعي  ،عن تكفريهم  فضاًل   ، صىل اهلل عليه وسلم

املسلم الذين وجدوا رجاًل   . اوكان خطؤه قطعيً   ، الرجل  له  وكذلك  إين    ،يف غنم    ، مسلمفقال: 

ماله وأخذوا  وأخذ   .ا قطعيً كان خطؤهم    ،فقتلوه  جذيمة  بني  قتل  ملا  الوليد  بن  خالد  وكذلك 

وعامر الذي متعك يف الرتاب للجنابة   . وكذلك الذين تيمموا إىل اآلباط  .ا قطعً   اأمواهلم كان خمطئً 

ويف زماننا   . اطعً بل والذين أصابتهم جنابة فلم يتيمموا ومل يصلوا كانوا خمطئني ق   ،كام متعك الدابة

مل حيدوا عىل   ،أو مل يعلموا حتريم اخلمر  ،ومل يعلموا وجوب احلج  ،األطرافلو أسلم قوم يف بعض  

فلام أقرت به قال عثامن:    ،وقد زنت عىل عهد عمر امرأة   .وكذلك لو نشأوا بمكان جهل  .ذلك

 . تعرف التحريم مل حيدوها فلام تبني للصحابة أهنا ال  .إهنا لتستهل به استهالل من مل يعلم أنه حرام

 - ثم قال - اواستحالل الزنا خطأ قطعً 

بالعقل  املعلومة  املسائل األصولية هي  وقال:  ثالث  بفرق  فرق  فكل مسألة علمية   ،ومنهم من 

واملسائل الفروعية   .فهي من مسائل األصول التي يكفر أو يفسق خمالفهااستقل العقل بدركها  
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والثاين كمسائل الشفاعة وخروج   ،ائل الصفات والقدراألول كمسقالوا: ف  .هي املعلومة بالرشع

ليس   ،فإن الكفر والفسق أحكام رشعية  ،فيقال هلم: ما ذكرمتوه بالضد أوىل  .أهل الكبائر من النار

والفاسق من جعله   ،افالكافر من جعله اهلل ورسوله كافرً   .لتي يستقل هبا العقلذلك من األحكام ا 

 - ثم قال  - ومسلاًم  اكام أن املؤمن واملسلم من جعله اهلل ورسوله مؤمنً ،ااهلل ورسوله فاسقً 

مثل كون هذا املرض ينفع فيه الدواء   ،وأما األمور التي يستقل هبا العقل فمثل األمور الطبيعية

 .فإن مثل هذا يعلم بالتجربة والقياس وتقليد األطباء الذين علموا ذلك بقياس أو جتربة  ،الفالين

مسا احلساب  وكذلك  ذلكئل  ونحو  بالعقل  ،واهلندسة  يعلم  مما  اجلوهر    .هذا  مسألة  وكذلك 

فهذه ونحوها تعلم   ،وجواز بقاء األعراض وامتناع بقائها  ،ومتاثل األجسام أو اختالفها  ،الفرد

هو من املسائل الرشعية ال من   اوفاسقً   وعداًل   اوكافرً   ا وإذا كان كذلك فكون الرجل مؤمنً  .بالعقل

ومن خالف ما ادعى غريه   ، افكيف يكون من خالف ما جاء به الرسول ليس كافرً   ،لعقليةاملسائل ا

ـ  ؟اأنه معلوم بعقله كافرً    1وهل يكفر أحد باخلطأ يف مسائل احلساب والطب ودقيق الكالم ا.ه

وقالوا: احلق   اوفروعً   قال ابن القيم: فإهنم قسموا الدين إىل مسائل علمية وعملية وسموها أصواًل 

وأما مسائل الفروع فليس هلل تعاىل فيها   ،ومن خالفه فهو كافر فاسق  ،حدمسائل األصول وا  يف

وهذا   ،وكل جمتهد مصيب حلكم اهلل تعاىل الذي هو حكمه  ،ور فيها اخلطأ حكم معني وال يتص

فكيف وقد   ،امما سموه فروعً   التقسيم لو رجع إىل جمرد االصطالح ال يتميز به ما سموه أصواًل 

أحكامً وضعوا   وآرائهم  اعليه  بعقوهلم  دون    .وضعوها  باخلطأ يف مسائل األصول  التكفري  منها 

الفروع من    ، مسائل  سنذكرهوهذا  كام  الباطل  دون    .أبطل  اآلحاد  بأخبار  الفروع  إثبات  ومنها 

وكل تقسيم ال يشهد له الكتاب والسنة وأصول الرشع باالعتبار فهو تقسيم   ، األصول وغري ذلك

   .اؤهباطل جيب إلغ
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من أخطأ فيه عندهم    وهذا التقسيم أصل من أصول ضالل القوم فإهنم فرقوا بني ما سموه أصواًل 

عن إمام من أئمة   اوال حيفظ ما جعلوه إمجاعً   ،وادعوا اإلمجاع عىل هذا التفريق  ،أو فاسق  فهو كافر

اع عىل ما مل وهذا عادة أهل الكالم حيكون اإلمج  . املسلمني وال عن أحد من الصحابة والتابعني

  1إلسالم بل أئمة اإلسالم عىل خالفه ا.هـيقله أحد من أئمة ا

فإن أركان اإلسالم أصول يف اإلسالم بخالف   ،يعة بمنزلة واحدةوليس معنى هذا أن أحكام الرش

لذا استعمل ابن تيمية أصول الدين وفروعه فقال: والغرض هنا أن طريقة القرآن    ؛سنية السواك

  2لدين وفروعه يف الدالئل واملسائل بأكمل املنهاج ا.هـجاءت يف أصول ا

كثريً   اخلامسة/ وغريه  اأن  بالرضورة  الدين  من  معلوم  هو  ما  بني  إنكار   ،يفرقون  عىل  ويرتبون 

ويف تقسيم الرشع إىل هذين القسمني نظر فكيف   .املعلوم من الدين بالرضورة الكفر دون غريه

 !؟إذا بنى عليه التكفري

ال   ،اعىل اختالف أصنافها وتباين صفاهتا ال توجب اشرتاك العقالء فيه  ية: والعلومقال ابن تيم

 ،وإن زعم فرقة من أويل اجلدل أن الرضوريات جيب االشرتاك فيها  ،سيام السمعيات اخلربيات 

مجيعها يف  ال  الرضوريات  بعض  يف  حق  هذا  من   ،فإن  يشء  يف  االشرتاك  عدم  جتويزنا  مع 

االشرتالكن جرت س  ، الرضوريات  بعضهانة  االشرتاك يف   ،ك يف  أقوام فجعلوا وجوب  فغلط 

ـ   اكثريً  فجحدوا ،مجيعها   3من العلم الذي اختص به غريهم ا.ه

فحديث العهد باإلسالم ومن   ،من الدين رضورة أمر إضايف  ا فكون اليشء معلومً   اوقال: وأيًض 

وكثري من العلامء يعلم   ،بالرضورة  عن كونه يعلم  فضاًل   ،نشأ ببادية بعيدة قد ال يعلم هذا بالكلية
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وقىض أن الولد  ،وقىض بالدية عىل العاقلة ،سجد للسهوبالرضورة أن النبي صىل اهلل عليه وسلم 

ـ  ،للفراش وغري ذلك مما يعلمه اخلاصة بالرضورة   1وأكثر الناس ال يعلمه ألبته ا.ه

فيها العقالء  اشرتاك  جيب  الرضوريات  إن  القائل:  وقول  الرضوريات    . أ خط  ،وقال:  بل 

 2وتارة خيتص هبا من جعل له قوة عىل إدراكها ا.هـ ،تارة يشرتكون فيها ،كالنظريات 

التتامت    -السادسة   األفاضل  /-من  بعض  رأيت  اهلل-قد  ينقل   -وفقه  باجلهل  يعذر  ال  ممن 

ابن من ذلك أن ينقل كلامت عن    ،نقوالت ال تفيده وال تنفعه عند تقرير مسألة عدم العذر باجلهل

 ،وأمثاهلام يف عدم العذر باجلهل وعدم صحة التقليد يف أصول الدين  جرير واخلطيب البغدادي

 . وذلك أهنم يطردون هذا حتى يف أسامء اهلل وصفاته  ،وهذا الفاضل الناقل لقوهلم ال يلتزم كالمهم

 توحيد ت لغري اهلل أي يف الرشك يفوهذا الفاضل وأمثاله يقيدون عدم اإلعذار يف رصف العبادا 

أما إنكار األسامء والصفات والعلو بتأويل سائغ فيعذرون به، فهم ال يكفرون املعتزلة   ،اإلهلية

بخالف من رصف عبادة لغري اهلل فال   ،إنكار كالم اهلل ورؤيته  اواألشاعرة الذي مآل كالمهم أيًض 

   . اجلهلر عندهم تأويل سائغ فيه واليعذر سواء كان بتأويل أو بغري تأويل إذ ال يتصو 

: فأما الذي ال جيوز اجلهل به من دين اهلل ملن كان قلبه من أهل  (التبصري)قال ابن جرير يف كتاب  

التكليف لوجود األدلة متفقة يف الداللة عليه غري خمتلقة ظاهرة للحس غري خفيه فتوحيد اهلل تعاىل 

وعدله وصفاته  بأسامئه  والعلم  التكليف    وذلك  ،ذكره  حد  بلغ  من  كل  الصحة أن  أهل  من 

ويوضح له حقيقة   ،يدله عىل وحدانية ربه جل ثناؤه  اواضحً   اوبرهانً   يعدم دلياًل   والسالمة فلن

ثم -كان بالصفة التي وصفت باجلهل وبأسامئه    ا صحة ذلك، ولذلك مل يعذر اهلل جل ذكره أحدً 
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اته وعدله ئ يف وحدانيته وأسامئه وصفوذلك ملا وصفنا من استواء حال املجتهد واملخط  -قال

 .. ا.هـ  .ذلك يف ظهور األدلة الدالة املتفقة غري املفرتقة حلواسهام وحال املعاند يف

وقال اخلطيب البغدادي: باب الكالم يف التقليد وما يسوغ منه وما ال يسوغ قد ذكرنا األدلة التي 

ي يف العمل وهو  بيان ما يرجع إليه العاموبقي الكالم يف  ،يرجع إليها املجتهد يف معرفة األحكام

 .واألحكام عىل رضبني عقيل ورشعي  ،مجلته أن التقليد هو قبول القول من غري دليلالتقليد: و

كمعرفة الصانع تعاىل وصفاته ومعرفة الرسول صىل اهلل عليه   ،فأما العقيل: فال جيوز فيه التقليد

العقلية  ،وسلم وصدقه التي ذكرناها  وألن طريق األصول    -ثم قال-  وغري ذلك من األحكام 

ـ  ،العقل   1والناس كلهم يشرتكون يف العقل فال معنى للتقليد فيه ا.ه

يكون   فإنه  والعقل  السمع  الدال عليه  اهلل  يثبت علو  مل  أن من  ابن جرير واخلطيب  فالزم كالم 

 هو من قول املتكلمني ومن تأثر  ا أن القول بعدم اإلعذار بالتقليد يف أصول الدين مطلقً   علاًم   ،اكافرً 

 2. هبم يف هذا

وقال بعض األفاضل ممن ال يعذر باجلهل إن الضابط والفارق بني ما يعذر فيه باجلهل وما ليس 

 . كذلك هو العقل فام دل عليه دليل العقل ال يعذر به دون غريه

به العبد دون ما ال يعذر وهذا مع كونه يدل عىل أن غري العاذريني خمتلفون بينهم يف حتديد ما يعذر  

أنه ال دليل عنبه جله بنّي إال أن هذا الضابط والفارق مردود كذلك له مما يدلك عىل  فيه   ، دهم 

فكيف الرشيعة حتيل مثل   ،اوالناس متفاوتون يف اإلدراك العقيل ثانيً   وذلك أنه ال دليل عليه أواًل 

عند   ابن تيمية هذا الضابط كام تقدم  لذلك رد اإلمام  اهذه املسألة العظيمة عىل ما ليس منضبطً 

 . ل الدين وفروعهكالمه عىل التفريق بني أصو

 

 كتاب الفقيه واملتفقه.  1

 (.  203/ 20( الفتاوى البن تيمية )112/  5( والقواطع للسمعاين ) 275-267/ 1انظر لوامع األنوار ) 2



 اإللـامم برشح نواقض اإلسالم 

  

76 

أمرً  ببادية بعيدة وأنكر   ،فإنه ال يعذر  ،اعقليً   اوالزم هذا أن من كان حديث عهد بإسالم ونشأ 

وهذا خمالف لإلمجاع الذي حكاه اإلمام ابن تيمية إذ قال: وكثري من الناس قد ينشأ يف األمكنة 

حتى ال يبقى من يبلغ ما بعث اهلل به رسوله   ،لوم النبوات زمنة الذي يندرس فيها كثري من عواأل

ومثل   ،مما يبعث اهلل به رسوله وال يكون هناك من يبلغه ذلك  افال يعلم كثريً   ،من الكتاب واحلكمة

وكان حديث   ،وهلذا اتفق األئمة عىل أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم واإليامن   ،هذا ال يكفر

من هذه األحكام الظاهرة املتواترة فإنه ال حيكم بكفره حتى يعرف ما   ار شيئً فأنك  ،العهد باإلسالم

ـ    1جاء به الرسول ا.ه

وهذا مما يسع املسلم جهله( أنه عىل عمومه يشمل ) وممن خيطئ يف فهم كالم العلامء من يظن قوهلم  

مثل قوهلم   اامً مت  وهذا يف الواقع نسبي إضايف يطلق عىل العموم وال ُيلتزم يف كل معني  ،كل معني

 .وقد تقدم الكالم عليه (معلوم من الدين بالرضورة)

 

بالتكفري:  /  اثامنً املتعلقة  املهامت  )النوع(  من  الفعل  التكفري يفرق بني كفر  وكفر الشخص   ،يف 

الكفر عليه بداللة الكتاب والسنة واإلمجاع كام ذكره   فليس كل من وقع يف الكفر وقع   ،(العني)

سب الرسول   -ريض اهلل عنه    -  اواألدلة عىل ذلك كثرية منها أن عامرً   ،- سيأيت  فيام  -ابن تيمية  

ألنه مكره وقد قال تعاىل  ؛اصىل اهلل عليه وسلم فوقع يف الكفر النوعي لكن مل يقع الكفر عليه عينً

ياَمنِ َمْن َكَفَر بِاهللَِّ ِمْن َبْعِد إِياَمنِِه إاِلَّ َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ﴿ وهكذا ما سيأيت وما تقدم من ،﴾  بِاأْلِ

  .دلة يف اإلعذار باجلهل واخلطأ والتأويل السائغاأل

قال اإلمام ابن تيمية: وسبب هذا التنازع تعارض األدلة فإهنم يرون أدلة توجب إحلاق أحكام 

امن ما يمتنع أن  ثم إهنم يرون من األعيان الذين قالوا تلك املقاالت من قام به من اإلي  ،الكفر هبم
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وحقيقة األمر أهنم أصاهبم يف ألفاظ العموم يف كالم   ،يالنفيتعارض عندهم الدل  ،ايكون كافرً 

من قال كذا فهو   : كلام رأوهم قالوا  ،األئمة ما أصاب األولني يف ألفاظ العموم يف نصوص الشارع

وموانع التكفري له رشوط  ومل يتدبروا أن    ،اعتقد املستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله  ،كافر

وأن تكفري املطلق ال يستلزم تكفري املعني إال إذا وجدت الرشوط وانتفت   ،قد تنتفي يف حق املعني

يبني هذا أن اإلمام أمحد وعامة األئمة الذين أطلقوا هذه العمومات مل يكفروا أكثر من   ،املوانع

  . تكلم هبذا الكالم بعينه

اجلهمية الذين دعوه إىل خلق القرآن ونفي الصفات وامتحنوه   بارش   قد  -  مثاًل   -محد  فإن اإلمام أ

بالرضب واحلبس  التجهم  يوافقوهم عىل  مل  الذين  واملؤمنات  املؤمنني  وفتنوا  وقته  وسائر علامء 

العدو أيدي  من  ختليصهم  وترك  الشهادة  ورد  األرزاق  وقطع  الواليات  عن  والعزل   ؛ والقتل 

يكفرون كل من   :من الوالة والقضاة وغريهمذاك من اجلهمية    من أويل األمر إذبحيث كان كثري  

ومعلوم أن هذا    -ثم قال    -هلم عىل نفي الصفات مثل القول بخلق القرآن    اموافقً   امل يكن جهميً 

فإن الدعاء إىل املقالة أعظم من قوهلا وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من   ؛من أغلظ التجهم

   .ا أعظم من العقوبة بالرضب بة بالقتل لقائلهعاء إليها والعقوجمرد الد

ثم إن اإلمام أمحد دعا للخليفة وغريه ممن رضبه وحبسه واستغفر هلم وحللهم مما فعلوه به من 

الظلم والدعاء إىل القول الذي هو كفر ولو كانوا مرتدين عن اإلسالم مل جيز االستغفار هلم فإن  

وهذه األقوال واألعامل منه ومن غريه من   ،ة واإلمجاعوز بالكتاب والسناالستغفار للكفار ال جي 

القرآن خملوق، وإن اهلل   :األئمة رصحية يف أهنم مل يكفروا املعينني من اجلهمية الذين كانوا يقولون

من كّفر بعينه فلقيام الدليل   :فيقال  .أو حيمل األمر عىل التفصيل  -ثم قال    -ال يرى يف اآلخرة  

وانعه ومن مل يكفره بعينه فالنتفاء ذلك يف حقه هذا التكفري وانتفت مه وجدت فيه رشوط  عىل أن
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الكتاب والسنة واإلمجاع    :والدليل عىل هذا األصل   .مع إطالق قوله بالتكفري عىل سبيل العموم

ـ    1واالعتبارا.ه

كالوعيد )العام    أن التكفري  :واألصل الثاين  -ثم قال    -وقال: فهذا الكالم يمهد أصلني عظيمني  

فهذا   :وأما احلكم عىل املعني بأنه كافر أو مشهود له بالنار  .جيب القول بإطالقه وعمومه  (لعاما

ـ  ،يقف عىل الدليل املعني  . 2فإن احلكم يقف عىل ثبوت رشوطه وانتفاء موانعه ا.ه

 

عين    /  اتاسعً  فإنه ال يكفر  فعل كفري  املعني يف  أربعة رشوط  اإذا وقع  توافرت يف حقه  إذا   ، إال 

 :ت عنه أربعة موانعنتفوا

 فمن وقع يف الكفر جهاًل   ، وتقدم الكالم عليه  .واملانع الذي يقابله اجلهل  .العلم  /الرشط األول

 . افال يكفر عينً

فيصادف فعله   اوهو أن يقصد شيئً   ،قصد القول والفعل الكفري الذي يقابله اخلطأالرشط الثاين/  

ريض اهلل عنه   -روى مسلم عن أنس    ،تل مسلممثل أن يقصد قتل كافر فيصادف ق  ،غري ما قصده

بتوبة عبده حني يتوب إليه من أحدكم   اهلل أشد فرًح » قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:    -

ورشابه طعامه  وعليها  منه  فانفلتت  فالة  بأرض  راحلته  عىل  شجرة   ،كان  فأتى  منها  فأيس 

فأخذ بخطامها ثم   ،عنده  إذا هو هبا قائمةفبينام هو كذلك    ،فاضطجع يف ظلها قد أيس من راحلته

فهذا مل يكفر هبذا القول   «أخطأ من شدة الفرح  ،قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك

   .ومل يؤاخذ به ،الكفري
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 ( تقد فعل)وقول اهلل عز وجل  ﴾ُتَؤاِخْذَنا إِْن َنِسينَا َأْو َأْخَطْأَناَربَّنَا ال ﴿ومن األدلة قول اهلل تعاىل 

  .أخرجهام مسلم (نعم)ويف حديث أيب هريرة  ،يف حديث ابن عباس

وذلك يعم اخلطأ يف املسائل اخلربية   ،قال ابن تيمية: وإين أقرر أن اهلل قد غفر هلذه األمة خطأها 

ـ    1القولية واملسائل العملية ا.ه

ويف املسائل العملية   ،ةوقال: ثم اإلنسان قد يبلغ ذلك وال يعرف احلق يف املسائل اخلربية االعتقادي

نَا ال ُتَؤاِخْذَنا ﴿واهلل سبحانه قد جتاوز هلذه األمة عن اخلطأ والنسيان بقوله تعاىل    .االقتصادية َربَّ

. وقد ثبت يف صحيح مسلم من حديث ابن عباس ومن حديث أيب هريرة  ﴾إِْن َنِسينَا َأْو َأْخَطْأَنا

هنم مل يقروا وأ  ،(قد فعلت)  هلم هذا الدعاء وقال  عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أن اهلل استجاب 

  2بحرف منها إال أعطوه ا.هـ

وقال: فمن أخطأ يف بعض مسائل االعتقاد من أهل اإليامن باهلل وبرسوله وباليوم اآلخر والعمل 

أو يعذبه إن كان منه تفريط يف اتباع  ،فيغفر اهلل خطأه ، من هذا الرجل مل يكن أسوأ حااًل  ،الصالح

دينهاحل الغلط يف ذلك فعظيم  .ق عىل قدر  إيامنه بمجرد  فقد ثبت يف   .وأما تكفري شخص علم 

ومن   ،لعن املؤمن كقتله: »الصحيح عن ثابت بن الضحاك عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال

 3ا.هـ «بالكفر فهو كقتله ارمى مؤمنً

 

وبني القول   ،فيقع يف غريه خطأ   فرق بني عدم التكفري باخلطأ وهو أن يريد قول أو فعل أمر  :تنبيه

فيلزم   ،فإنه ال يكفر حتى يريد الكفر  ،فلو عمل املسلم من املكفرات   ،بأنه ال كفر إال ملن أراد الكفر
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عىل هذا أن الذين   يلزم  اوأيًض   ، وإنام أبى واستكرب  ،ألنه مل يرد الكفر  اعىل هذا أن إبليس ليس كافرً 

 ﴾ َرُسولِِه ُكنُْتْم َتْسَتْهِزُئوَن ال َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد إِياَمنُِكمْ  َوآَياتِِه وَ ُقْل َأبِاهللَِّ﴿نزل فيهم قوله تعاىل  

وكذا من عبد غري اهلل   ،ألهنم غري معتقدين هلذا الكالم بمعنى أهنم غري مريدين الكفر  اليسوا كفارً 

 .ألنه مل يرد الكفر وهكذا اوصالة ليس كافرً بطواف 

القول خ قدمطأ شنيع ومزلوهذا  استدالاًل   ،ة  املرجئة  قرره  تعاىل  وقد  َح ﴿  بقوله  رَشَ َمْن  َوَلكِْن 

َصْدرً  تيمية  ،﴾ابِاْلُكْفِر  ابن  تعاىل    :قال  اهلل  َمْن  ﴿قال  إاِلَّ  إِياَمنِِه  َبْعِد  ِمْن  بِاهللَِّ  َكَفَر  َوَقْلُبُه َمْن  ُأْكِرَه 

َح  ياَمِن َوَلكِْن َمْن رَشَ وهذه    ﴾َفَعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن اهللَِّ َوهَلُْم َعَذاٌب َعظِيمٌ   ابِاْلُكْفِر َصْدرً   ُمْطَمِئنٌّ بِاأْلِ

اتبعه فساد قول جهم ومن  يدل عىل  بالكفر  ،اآلية مما  تكلم  أهل وعيد   ،فإنه جعل كل من  من 

   .به مطمئن باإليامن إال من أكره وقل ،الكفار

َح بِ ﴿فقد قال تعاىل    : فإن قيل وهذا موافق ألوهلا فإنه من كفر   :قيل  ﴾ااْلُكْفِر َصْدرً َوَلكِْن َمْن رَشَ

وإال ناقض أول اآلية آخرها، ولو كان املراد بمن كفر هو   ،امن غري إكراه فقد رشح بالكفر صدرً 

بل كان جيب أن يستثني املكره وغري   ،ره فقطمل يستثن املك  ،وذلك يكون بال إكراه  ،الشارح صدره

وقد دل   ،وهي كفر  افقد رشح هبا صدرً   اوإذا تكلم بكلمة الكفر طوعً   ،املكره إذا مل يرشح صدره

َل َعَلْيِهْم ُسوَرٌة ُتنَبُِّئُهْم باَِم يِف ُقُلوهِبِْم ُقِل  ﴿عىل ذلك قوله تعاىل   اْسَتْهِزُئوا إِنَّ  حَيَْذُر املُْنَافُِقوَن َأْن ُتنَزَّ

َذُروَن َوَلِئْن َسَأْلَتُهمْ  اَم ُكنَّا َنُخوُض َوَنْلَعُب ُقْل َأبِاهللَِّ َوآَياتِ   اهللََّ خُمِْرٌج َما حَتْ ِه َوَرُسولِِه ُكنُْتْم  َلَيُقوُلنَّ إِنَّ

ُْم َكاُنوا    َتْسَتْهِزُئوَن ال َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد إِياَمنُِكْم إِْن َنْعُف َعنْ  ْب َطاِئَفَة بَِأهنَّ َطاِئَفٍة ِمنُْكْم ُنَعذِّ

بل كنا   ،إنا تكلمنا بالكفر من غري اعتقاد له  :فقد أخرب أهنم كفروا بعد إيامهنم مع قوهلم  .﴾جُمِْرِمنيَ 

ونلعب كفر  ،نخوض  اهلل  بآيات  االستهزاء  أن  هبذا   ،وبني  إال ممن رشح صدره  يكون هذا  وال 

  1اإليامن يف قلبه منعه أن يتكلم هبذا ا.هـ  ولو كان  ،الكالم
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َمْن َكَفَر بِاهللَِّ ِمْن َبْعِد إِياَمنِِه إاِلَّ ﴿قال تعاىل  .  يقابله اإلكراهع الذي  واملان  .الختيارالرشط الثالث/ ا

ياَمنِ  أما األعامل   ،واإلكراه إنام يتصور يف األعامل الظاهرة غري املحتملة  ﴾َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ بِاأْلِ

وإنام لكل : »قال صىل اهلل عليه وسلم  ،املحتملة فإن للمكره أن ينوي االحتامل اآلخر غري املكفر

  .متفق عليه «امرئ ما نوى

 منها:  ،ومسألة اإلكراه يتعلق هبا بعض األحكام

فليس املعترب يف كلامت   ،املذاهب فوجدت اإلكراه خيتلف باختالف املكره قال ابن تيمية: تأملت  

عىل أن اإلكراه عىل الكفر ال   الكفر كاإلكراه املعترب باهلبة ونحوها فإن أمحد قد نص يف غري موضع

وقد نص عىل أن املرأة لو وهبت   ، اوال يكون الكالم إكراهً   ،يكون إال بالتعذيب من رضب وقيد

 ، فلها أن ترجع عىل أهنا ال هتب إال إذا خافت أن يطلقها أو يِسء عرشهتا  ،بمسكنهزوجها صداقها  

ومثل هذا ال    ، آخر ألنه أكرههاولفظه يف موضع    ، افجعل خوف الطالق أو سوء العرشة إكراهً 

عىل الكفر فإن األسري إن خيش الكفار أن ال يزوجوه أو أن حيولوا بينه وبني امرأته   ا يكون إكراهً 

 1له التكلم بكلمة الكفر ا.هـمل يبح 

بغري خالف عىل رشط أن يلفظ وقلبه  (أي املكره)قال ابن العريب: وأما الكفر باهلل فذلك جائز له  

 ، ألن اإلكراه ال سلطان له يف الباطن   ؛ اكافرً   فإن ساعد قلبه يف الكفر لسانه كان آثاًم   ،امنمنرشح باإلي

  2هـ.وإنام سلطانه عىل الظاهر

 

 

 (. 490/ 5الفتاوى الكربى ) 1

 (. 1178/ 3أحكام القرآن ) 2



 اإللـامم برشح نواقض اإلسالم 

  

82 

واملانع املقابل له التأويل السائغ فإنه مانع من التكفري بداللة   .التأويل غري السائغالرشط الرابع/  

 . الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس

 :ذار بالتأويل السائغلة عىل اإلعاألدلة الدا

  :/ األدلة القرآنية ألوىل* ا

نَا ال ُتَؤاِخْذَنا إِْن َنِسينَا ﴿/ قوله تعاىل 1  ﴾ َأْو َأْخَطْأَنا َربَّ

فيدخل فيه املجتهد املخطئ   1فعل يف سياق الرشط فيفيد العموم  ﴾َأْخَطْأَنا ﴿وجه الداللة / أن  

ولو كان أخوه املسلم قد أخطأ يف يشء من أمور الدين   :ن تيميةقال اب  .له  ااملتأول ومن كان مقلدً 

بل قد عفا اهلل هلذه األمة عن اخلطأ والنسيان وقد قال   ،اوال فاسقً   افليس كل من أخطأ يكون كافرً 

الرسول صىل اهلل عليه وسلم واملؤمنني   كتابه يف دعاء  َأْو ﴿تعاىل يف  َنِسينَا  إِْن  ُتَؤاِخْذَنا  نَا ال  َربَّ  )

ـ   :وثبت يف الصحيح أن اهلل قال  ﴾َناَأْخَطأْ  وقال: لكن ليس كل خمطئ يكفر، ال سيام   2قد فعلت ا.ه

ـ   إذا قاله متأواًل    3باجتهاد أو تقليد ا.ه

َدْت ُقُلوُبُكمْ ﴿/ قوله تعاىل 2 ْن َما َتَعمَّ
 .﴾«( َوَلْيَس َعَلْيُكْم ُجنَاٌح فِياَم َأْخَطْأُتْم بِِه َوَلكِ

والظاهر أن أهل التأويل   ، كاثرت اآليات واألحاديث يف العفو عن اخلطأ : قد تالوزيرقال ابن  

قال اهلل  ،ألنه من علم الباطن الذي ال يعلمه إال اهلل تعاىل  ، وال سبيل إىل العلم بتعمدهم ،أخطأوا

أهل اإلسالم خاصة   بِهِ ﴿تعاىل يف خطاب  َأْخَطْأُتْم  فِياَم  ُجنَاٌح  َعَلْيُكْم  َولَ َوَلْيَس  مَ   َدْت  كِْن  َتَعمَّ ا 

نَا ال ُتَؤاِخْذَنا إِْن َنِسينَا َأْو َأْخَطْأَنا﴿  وقال تعاىل ﴾«ُقُلوُبُكمْ  ـ  ﴾َربَّ   .4ا.ه

 

 (. 453/ 28جمموع الفتاوى )  1
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فإن اخلطأ املراد هو عدم الصواب ال   ،تنبيه: اخلطأ املراد يف هذا الرشط غري اخلطأ يف الرشط الثاين

 . ايناخلطأ املقابل للقصد املذكور يف الرشط الث

 

 : / األدلة من السنة النبوية الصحيحة الثانية *

وهو ما ثبت يف الصحيحني عن عمرو   1وهي كثرية لكن أقترص عىل دليل واحد استدل به ابن تيمية

ثم أصاب فله   ،إذا حكم احلاكم فاجتهد»  :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  :بن العاص قال

 . 2« وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر ،أجران 

  :/ إمجاع السلف ثالثةلا *

قال ابن حزم: وبرهان رضوري ال خالف فيه وهو: أن األمة جممعة كلها بال خالف من أحد منهم 

آية من القرآن عامدً  وهو يدري أهنا يف املصاحف بخالف ذلك وأسقط   اوهو: أن كل من بدل 

ثم إن املرء خيطئ يف التالوة   ،فإنه كافر بإمجاع األمة كلها  اكذلك أو زاد فيها كلمة عامدً   اكلمة عمدً 

ويناظر قبل أن    ،أنه مصيب ويكابر يف ذلك  امقدرً   فيزيد كلمة وينقص أخرى ويبدل كالمه جاهاًل 

احلق له  بذلك    ،يتبني  يكون  كافر  وال  األمة  من  أحد  فاسقً   اعند  آثاًم   اوال  وقف    وال  عىل فإذا 

متادى عىل خطأه فهو عند األمة   إن ف  ،أو أخربه بذلك من القراء من تقوم احلجة بخربه  ،املصاحف

ـ    3كلها كافر بذلك ال حمالة وهذا هو احلكم اجلاري يف مجيع الديانة ا.ه

 

 (. 1/28االستقامة )  1

 (. 3/258انظر الفصل البن حزم )  2
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 ؛وحصل اضطراب يف املعقول به  ،وقال ابن تيمية: لكن مل يعرف هؤالء حقيقة ما جاء به الرسول

ال يقدر   ،وإن كان هذا النقص هو منتهى قدرة صاحبه  ،معرفة السمع والعقل  فحصل نقص يف

هذا قول   ؛لإلنسان يف أن اهلل ال يعذبه إذا اجتهد االجتهاد التام  افالعجز يكون عذرً   ،عىل إزالته

  1مل يعذب به ا.هـ إذا عجز عن معرفة بعض احلق ،يف أن من اتقى اهلل ما استطاع :السلف واألئمة

ما كان سواء   ا له خطأه كائنًفإن اهلل يغفر    ، يف طلب احلق وأخطأ   اوقال: فمن كان من املؤمنني جمتهدً 

كان يف املسائل النظرية أو العملية هذا الذي عليه أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم ومجاهري 

اإلسالم بإنكارها   .أئمة  يكفر  أصول  مسائل  إىل  املسائل  قسموا  ال  ،وما  فروع  يكفر ومسائل   

آخر وتسميته مسائل الفروع   فأما التفريق بني نوع وتسميته مسائل األصول وبني نوع  .بإنكارها

عن الصحابة وال عن التابعني هلم بإحسان وال أئمة اإلسالم وإنام هو  فهذا الفرق ليس له أصل ال  

كتبهم وهو تفريق   وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء يف  ،مأخوذ عن املعتزلة وأمثاهلم من أهل البدع

 . 2متناقض ا.هـ

 :آثار الصحابة /الرابعة  *

بإسناد صحيح يف قصة عمر بن اخلطاب مع قدامة بن مظعون ملا رشب    3بد الرزاقما أخرجه ع

فقال   ،لو رشبت كام يقولون ما كان لكم أن جتلدوين  :فقال  ،إين حادك  :اخلمر، فقال عمر لقدامة

احِلَاِت ُجنَاٌح ﴿عاىل  عمر: مل؟ قال قدامة: قال اهلل ت ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ فِياَم َطِعُموا    َلْيَس َعىَل الَّ

َقْوا َوآَمنُوا  ،إنك إذا اتقيت اجتنبت ما حرم اهلل عليك  ،أخطأت التأويل  :فقال عمر  ،اآلية  ﴾إَِذا َما اتَّ

  .ثم جلده ؟ماذا ترون يف جلد قدامة :ثم أقبل عمر عىل الناس فقال :قال

 

 (. 563/ 5جمموع الفتاوى )  1
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قوله تعاىل   أواًل واستحالهلا كفر لكنه ملا كان مت  ، وجه الداللة / أن قدامة استحل رشب اخلمر

احِلَاِت ﴿ ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ فدل   .وال الصحابة  -ريض اهلل عنه    -مل يكفره عمر   ﴾َلْيَس َعىَل الَّ

انع من التكفري. قال ابن تيمية: فإن كان املتأول املخطئ يف تلك هذا عىل أن التأويل عذر رشعي م

 ،فعل الصحابة يف الطائفة الذين استحلوا اخلمر   ام ك  ،ال حيكم بكفره إال بعد البيان له واستتابتة

 1ففي غري ذلك أوىل وأحرى ا.هـ

 ،وأصحابه رشب اخلمروقال: وهلذا ملا استحل طائفة من الصحابة والتابعني كقدامة بن مظعون  

آية املائدة  اوظنوا أهنا تباح ملن عمل صاحلً  الصحابة كعمر وعيل   اتفق علامء  ،عىل ما فهموه من 

فإن أرصوا عىل االستحالل كفروا وإن أقروا به جلدوا فلم يكفروهم    ،عىل أهنم يستتابون   وغريمها

ـ  حتى يتبني هلم احلقباالستحالل ابتداء ألجل الشبهة التي عرضت هلم   2ا.ه

 :(القياس)االعتبار  /اخلامسة  *

يعذرون يف   -كغريهم    -  هؤالء الذين ال يعذرون يف مسائل توحيد اإلهلية بالتأويل السائغ هم 

مع أن القائل يف مسألة بحكم وقد أخطأ    ،والفقه من باب أوىل  ،وحيد األسامء والصفات ريها كتغ

والتحليل والتحريم   ،هو يف واقع احلال حلل ما حرم اهلل أو حرم ما أحل اهلل  (ولو كانت فقهية)

 ئل الفقه مع أهنا يفلكن هذا املخطئ مغفور له لتأويله فإذا تبني هذا يف مسا  ،حق هلل من فعله كفر

الواقع راجعة للتوحيد ألهنا حتليل أو حتريم فغريها مثلها وال فرق خاصة إذا استحرضت ما سبق 

 .ذكره فيام يتعلق باملعلوم من الدين بالرضورة

بالتأويل  اإلعذار  عىل  واالعتبار  الصحابة  وآثار  واإلمجاع  والسنة  الكتاب  أن  هذا  من  فتلخص 

 . يد وال غريهالك بني مسائل التوحالسائغ ومل ُيفرق يف ذ

 

 (. 619/ 7جمموع الفتاوى )  1
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 : ضابط التأويل غري السائغ تنبيه/

 ينظر إىل التأويل غري السائغ من جهتني: 

 ،هذا يرجع إىل املقيم للحجة واملزيل للشبهة  .من تكفريه  ا املتأول متى يكون التأويل مانعً   /األوىل

اآلخر دون  يعذر  أحدمها  رجالن  بالشبهة  ينطق  إىل  ، فقد  يرجع  عل  وهذا  منها  املتأول قرائن  م 

لذا اإلمام أمحد مل يكفر املعتصم مع كونه كان يناظر بني   ؛واستطاعته ملعرفة اجلواب عىل الشبهة

ية عذر علامء وتقدم أن اإلمام ابن تيم  ،1وكفر ابن أيب دؤاد ألنه ذو علم كام يف مسائل اخلالل  ،يديه

 .ل إليه كالمهماجلهمية واحللولية وقضاهتم ألهنم ال يعلمون ما يؤو

ذكر ابن القيم عرشة أنواع فقال:   ،االتأويل يف نفسه بدون نظر إىل معني متى ال يكون سائغً   /الثانية

حتى »:  فالتأويل الباطل أنواع: أحدها ما مل حيتمله اللفظ بوضعه كتأويل قوله صىل اهلل عليه وسلم

ا ال يعرف يف يشء من لغة العرب  بأن الرجل مجاعة من الناس فإن هذ  «يضع رب العزة عليها رجله

ملَِا ﴿كتأويل قوله    اوإن احتمله مفردً   ، الثاين: ما مل حيتمله اللفظ ببنيته اخلاصة من تثنية أو مجع.  بتةال

بَِيَدّي  السياق   .بالقدرة   ﴾َخَلْقُت  ذلك  غري  احتمله يف  وإن  وتركيبه  سياقه  حيتمله  مل  ما  الثالث: 

ُم املَْالِئَكُة َأْو َيْأيِتَ َربَُّك َأْو َيْأيِتَ َبْعُض آَياِت َربَِّك َيْوَم َيْأيِت الَّ َأْن َتْأتَِيهُ َهْل َينُْظُروَن إِ ﴿كتأويل قوله  

ياته التي هي أمره وهذا يأباه السياق كل اإلباء بأن إتيان الرب إتيان بعض آ  ﴾ َبْعُض آَياِت َربَِّك 

   -ثم قال  -ع  فإنه يمتنع محله عىل ذلك مع التقسيم والرتديد والتنوي

الرابع: ما مل يؤلف استعامله يف ذلك املعنى يف لغة املخاطب وإن ألف يف االصطالح احلادث وهذا 

من ألفاظ النصوص   اولوا كثريً موضع زلت فيه أقدام كثري من الناس وضلت فيه أفهامهم حيث تأ 

طالح املتأخرين، وهذا وإن كان معهودا يف اص  ،بام مل يؤلف استعامل اللفظ له يف لغة العرب البتة 

 

 (. 117/ 5( )1757رقم ) 1
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كام تأولت طائفة قوله  ،مما ينبغي التنبه له فإنه حصل بسببه من الكذب عىل اهلل ورسوله ما حصل

وال يعرف يف اللغة التي   .ركته عىل بطالن ربوبيتهوقالوا: استدل بح  ،باحلركة  ﴾َفَلامَّ َأَفَل ﴿تعاىل  

  - ثم قال  - .احدنزل هبا القرآن أن األفول هو احلركة البتة يف موضع و

اخلامس: ما ألف استعامله يف ذلك املعنى لكن يف غري الرتكيب الذي ورد به النص فيحمله املتأول 

حيتمله وهذا من أقبح الغلط والتلبيس يف هذا الرتكيب الذي ال حيتمله عىل جميئه يف تركيب آخر  

وال ريب أن العرب    ،بالنعمة  ﴾َخَلْقُت بَِيَديَّ َما َمنََعَك َأْن َتْسُجَد ملَِا  ﴿كتأويل اليدين يف قوله تعاىل  

 . وقال عروة بن مسعود للصديق: لوال يد لك عندي مل أجزك هبا ألجبتك  . تقول: لفالن عندي يد

الذي أضاف سبحانه فيه الفعل إىل نفسه ثم تعدى الفعل إىل   ولكن وقوع اليد يف هذا الرتكيب

وجعل ذلك خاصة خص هبا صفيه آدم دون    ،ليداليد بالباء التي هي نظري كتبت بالقلم وهي ا

فهذا مما حييل   .وخص موسى بأنه كلمه بال واسطة  ،كام خص املسيح بأنه نفخ فيه من روحه  ،البرش

وإن كانت يف تركيب آخر تصلح لذلك فال يلزم من صالحية اللفظ   ،تأويل اليد يف النص بالنعمة

   -ل م قاث - .ملعنى ما يف تركيب صالحيته له يف كل تركيب

السادس: اللفظ الذي اطرد استعامله يف معنى هو ظاهر فيه ومل يعهد استعامله يف املعنى املؤول أو 

ف املعهود من استعامله باطل فإنه يكون  ومحله عىل خال  ،فتأويله حيث ورد  اعهد استعامله فيه نادرً 

حفوا  هذا يف غري معناه املعهود   بل إذا أرادوا استعامل مثل  ،يناقض البيان واهلداية  اوتدليًس   اتلبيًس 

به من القرائن ما يبني للسامع مرادهم به لئال يسبق فهمه إىل معناه املألوف ومن تأمل لغة القوم 

 . ني له صحة ذلكوكامل هذه اللغة وحكمة واضعها تب

يف وأما أهنم يأتون إىل لفظ له معنى قد ألف استعامله فيه فيخرجونه عن معناه ويطردون استعامله 

له تعاىل غريه مع تأكيده بقرائن تدل عىل أهنم أرادوا معناه األصيل، فهذا من أحمل املحال مثاله قو

ما منكم إال من سيكلمه ربه ليس بينه »وسلم:    وقوله صىل اهلل عليه  ﴾َوَكلََّم اهللَُّ ُموَسى َتْكلِياًم ﴿
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 «اإنكم ترون ربكم عيانً : »لم وقوله صىل اهلل عليه وس «وبينه ترمجان يرتجم له وال حاجب حيجبه

عىل  أنزل  بام  وفرح  لقبوهلا  صدره  اهلل  من رشح  تأملها  إذا  الصفات  نصوص  أكثر  شأن  وهذا 

  .الرسول منها يراها قد حفت من القرائن واملؤكدات بام ينفي عنها تأويل املتأول

: هلل عليه وسلم كتأويل قوله صىل ا  ،فهو باطل  ،السابع: كل تأويل يعود عىل أصل النص باإلبطال

فإن هذا التأويل مع   ،بحمله عىل األمة  «فنكاحها باطل  ،نكحت نفسها بغري إذن وليهاأيام امرأة  »

فإن دخل هبا فلها املهر بام  »شدة خمالفته لظاهر اللفظ يرجع عىل أصل النص باإلبطال وهو قوله  

   -ثم قال  -  .ومهر األمة إنام هو للسيد ،«استحل من فرجها

ر ال يفهم منه عند إطالقه سواه باملعنى اخلفي الذي ال ظ الذي له معنى ظاهأويل اللفالثامن: ت 

والعامة  اخلاصة  يفهمه  الذي  األحد  لفظ  كتأويل  والكالم  النظر  أهل  من  أفراد  إال  عليه  يطلع 

فإن هذا لو أمكن ثبوته يف اخلارج   ،بالذات املجردة عن الصفات التي ال يكون فيها معنيان بوجه ما

وإنام يفرضه الذهن   ،فكيف وهو حمال يف اخلارج  ، اصعبة جدً يعرف إال بعد مقدمات طويلة    مل

ثم يستدل عىل وجوده اخلارجي فيستحيل وضع اللفظ املشهور عند كل أحد هلذا املعنى   ،افرًض 

 . الذي هو يف غاية اخلفاء وستمر بك نظائره إن شاء اهلل تعاىل

ف وحيطه إىل معنى دونه ملعنى الذي هو يف غاية العلو والرشالتاسع: التأويل الذي يوجب تعطيل ا

سلطان  بعزل  شبيه  وهو  كثرية  تأويل   بمراتب  مثاله  بكثري  امللك  دون  مرتبة  وتوليته  ملكه  عن 

ُْم ِمْن َفْوِقِهمْ ﴿  وقوله  ﴾َوُهَو اْلَقاِهُر َفْوَق ِعَباِدهِ ﴿اجلهمية قوله   ونظائره بأهنا فوقية   ،﴾خَيَاُفوَن َرهبَّ

فتأمل تعطيل املتأولني حقيقة الفوقية   .الفلس والدينار فوق الدرهمرشف كقوهلم: الدرهم فوق  ال

ملطلقة التي هي من خصائص الربوبية وهي املستلزمة لعظمة الرب جل جالله وحطها إىل كون  ا

  -ثم قال  -  .قدره فوق قدر بني آدم وأنه أرشف منهم
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هذا ال يقصده  ليل من السياق وال معه قرينة تقتضيه فإن  العارش: تأويل اللفظ بمعنى مل يدل عليه د

بالكالم قرائن تدل عىل املعنى املخالف لظاهره حتى ال   املبني اهلادي بكالمه إذ لو قصده حلف

وهدى فإذا أراد به خالف ظاهره   افإن اهلل سبحانه أنزل كالمه بيانً   ،يوقع السامع يف اللبس واخلطأ

فهذه    ،وال هدى  ااملعنى الذي يتبادر غريه إىل فهم كل أحد مل يكن بيانً ومل حتف به قرائن تدل عىل  

ـ  بعض الوجوه التي يفرق   1هبا بني التأويل الصحيح والباطل وباهلل املستعان ا.ه

 

؛ ألن التكفري لألعيان  ال يكفر املعني يف املسائل املتنازع فيها بني أهل العلم من أهل السنة  /  اعارًش 

  .وألن اخلالف مانع من تكفري املعني ،ئل املتنازع فها بني أهل السنة أنفسهمال يكون يف املسا

 ،ثم األركان األربعة  ،أوهلا الشهادتان   ،: أركان اإلسالم مخسةعبد الوهاب قال اإلمام حممد بن  

هتاونً  وتركها  هبا  أقر  إذا  فعلها  ،افاألربعة  عىل  قاتلناه  وإن  برتكها  ،فنحن  نكفره  والعلامء:   ،فال 

وهو    ،وال نكفر إال ما أمجع عليه العلامء كلهم  ،جحودمن غري    التارك هلا كساًل تلفوا يف كفر  اخ

 2الشهادتان ا.هـ  

وتنازُع   .ال حيتمل تأوياًل   اأي ظاهرً   (ابواًح )يف تفسري    (رياض الصاحلني)وقال النووي يف كتابه  

اآلخرين بام أن اخلالف سائغ   ألن للمكفر أن يأخذ قول العلامء  ؛أهل العلم تأويٌل يمنع التكفري

وقد نص عىل أن الكفر ال يكون يف املتنازع فيه الشيخ حممد   . أهل السنة وهم من أهل السنة  بني

  .بن صالح العثيمني يف مواضع من اللقاء املفتوح 

 - اليوم  -املثىل(: وكثري من الناسرشح القواعد  )يف    اأيًض   -رمحه اهلل  -وقال الشيخ ابن عثيمني

عز   -جتدهم يكّفرون من مل يكّفره اهلل  -عز وجل  - سبون إىل الدين وإىل الغرية يف دين اهللممن ينت

 

 (. 1/187ق املرسلة ) الصواع 1

 (. 102/ 1الدرر السنية ) 2
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وحياولون    ،إن بعض الناس صاروا يناقشون يف والة أمورهم  -مع األسف  -بل  ،ورسوله  -وجل

الكفر، ملجرد أهنم فعلوا شيئا يعتقد هؤال أنه حرام، وقد يكون من املسائل أن يطلقوا عليهم  ء 

معذورً   ،يةاخلالف احلاكم  هذا  يكون  وصاحب   اوقد  اخلري  جيالسه صاحب  احلاكم  ألن  بجهله، 

بعض   يأتيه  -مثال  -الرش، ولكل حاكم بطانتان، إما بطانة خري، وإما بطانة رش، فبعض احلكام

ن، ويقولون: هذا حالل ولك أن  أهل اخلري ويقولون: هذا حرام، وال جيوز أن تفعله، ويأتيه آخرو

 تفعله! 

صىل اهلل   -مثال يف البنوك، اآلن نحن ال نشك بأن البنوك واقعة يف الربا الذي لعن النبي  رضب ولن

وسلم املعامالت    -عليه  هذه  واستبدال  إغالقها  جيب  وأنه  وكاتبه،  وشاهديه،  وموكله،  آكله، 

كام فالتعجيل يف تكفري احل  ...-اثانيً   -صادناديننا ثم اقت  -أواًل   -باملعامالت احلالل، حتى يقوم

فقد يمكن أن يكون احلاكم معذورا!    وال بد أن نصرب،  ذه األمور خطأ عظيماملسلمني يف مثل ه

لكن أرى أنه ال يصلح   ،فإذا قامت عليه احلجة وقال: نعم هذا هو الرشع، وأن هذا الربا حرام

 هذا الوقت ألنه اعتقد أن دين اهلل يف  ا ئذ يكون كافرً هذه األمة يف الوقت احلارض إال هذا الربا! حين

يعنى: الفقهاء قالوا كذا! وألن اهلل   -هذا حالل  -أما أن يشّبه عليه ويقال:  ، غري صالح للعرص

معذورً -كذا  -قال يكون  قد  فهذا  كثريً ا!!  ألن  األحكام   ا،  جيهلون  اآلن  املسلمني  احلكام  من 

وأن   األمر خطري،فأنا رضبت هذا املثل حتى يتبني أن  -عية من األحكام الرش اأو كثريً  -الرشعية

 التكفري جيب أن يعرف اإلنسان رشوطه قبل كل يشء ا.هـ  

فيه علامء السنة تنازع  فيام  التفسيق ال يكون  الربا يف األصناف   ،ومثله  فمن رأى أن علة جريان 

فليس له أن يفسق العامي املقلد لعامل معترب يف التعليل باالدخار   ، األربعة الطعم والكيل أو الوزن 

 ر.  الطعم والكيل أو الوزن إذا تبادل عىل وجه الزيادة فيام هو مطعوم غري مدخزيادة عىل



 اإللـامم برشح نواقض اإلسالم 

  

91 

 ، لتكفري من باب أوىل يدرأ عن املعني بشبهة اخلالف فا  ،ومما يؤكد هذا أن احلدود تدرأ بالشبهات 

   واهلل أعلم.

 

 الظاهر ع كفر يففال يق  ،ال ينفك  ايقرر أهل السنة التالزم بني الظاهر والباطن تالزم  /    احلادي عرش

فإذا كان فيه معرفة وإرادة رسى   .ثم القلب هو األصل  :إال ويلزم منه كفر الباطن قال ابن تيمية

وال يمكن أن يتخلف عام يريده القلب، وهلذا قال النبي صىل اهلل عليه   ،دن بالرضورةذلك إىل الب

وإذا   ،اجلسد  ا سائرأال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح هل: »وسلَّم يف احلديث الصحيح

 ، القلب امللك، واألعضاء جنوده :وقال أبو هريرة «أال وهي القلب ،هلا سائر اجلسد فسدت فسد 

بخالف القلب فإن    -ثم قال    -  .وإذا خبث امللك خبثت جنوده  ،فإذا طاب امللك طابت جنوده

إذا صلحت صلح هلا »  :كام قال النبي صىل اهلل عليه وسلَّم  ،اجلسد تابع له ال خيرج عن إرادته قط

 بام فيه من األعامل علاًم   الب صاحلً فإذا كان الق  ،«وإذا فسدت فسد هلا سائر اجلسد  ،سائر اجلسد

الظاهر  ،اقلبيً   وعماًل  بالقول  املطلق  ،لزم رضورة صالح اجلسد  باإليامن  أئمة   ،والعمل  قال  كام 

باطن الزم له متى تابع لل  والظاهر  ،وعمل باطن وظاهر  ،قول باطن وظاهر   ،قول وعمل   :احلديث

  1وإذا فسد فسد ا.هـ،صلح الباطن صلح الظاهر

 ، ونحو ذلك  ،كالسجود لألوثان وسب الرسول  ، من األعامل الظاهرة  اوما كان كفرً   :اوقال أيًض 

ومل يقصد بقلبه السجود   ، وإال فلو قدر أنه سجد قدام وثن  ،لكفر الباطن  افإنام ذلك لكونه مستلزمً 

ـ  ابه مل يكن ذلك كفرً جود هلل بقلبل قصد الس ،له   2ا.ه

 

 (. 187/  7جمموع الفتاوى )  1

 ( 120/    14جمموع الفتاوى )  2
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وإن كان    ،ن احلديثني دليل واضح عىل أمر ال يعلمه كثري من الناسوقال اإلمام األلباين: يف هذي

ويف   ،والعكس بالعكس  ،وهو أن فساد الظاهر يؤثر يف فساد الباطن  ،يف علم النفس  اصار معروفً 

ـ وخترجيها يف مناسبة ألعلنا نتعرض جلمعها    ،هذا املعنى أحاديث كثرية   . 1خرى إن شاء اهلل تعاىل ا.ه

قيقة أنه ال يمكن تصور صالح القلب إال بصالح األعامل وال صالح األعامل واحل  :اوقال أيًض 

وقد بني ذلك رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلَّم أمجل بيان يف حديث النعامن بن    ،إال بصالح القلوب 

فسدت فسد اجلسد كله أال صلحت صلح اجلسد كله وإذا    أال وإن يف اجلسد مضغة إذا: »بشري

القلب اآلخر  «وهي  »وحديثه  وجوهكم:  بني  اهلل  ليخالفن  أو  قلوبكم  «لتسون صفوفكم   ،أي 

 اوهو وارد يف اجلامل املادي املرشوع خالفً  «إن اهلل مجيل حيب اجلامل: »وقوله صىل اهلل عليه وسلَّم

 .  2لظن الكثريين ا.هـ

 

أنه   املعنى الصحيحف  ،وخطأ   افتحتمل معنى صحيحً   ؛ محالة أوجه (كفر إال باعتقاد  ال)تنبيه: قول  

واملعنى الباطل أنه ال كفر أكرب   ،فإن القلب األصل  ،ال كفر يف الظاهر إال ومسبوق بكفر الباطن

  .واجلوارح ال توصف بالكفر األكرب ، إال يف القلب

فإذا أطلقها السلفي فتحمل   ،فبام أهنا محالة أوجه ، كفرومن املعاين الباطلة: أنه ال كفر إال بإرادة ال

عن بعض   أنه أطلق أنه ال كفر إال باعتقاد املروزي نقاًل   علاًم   ،عىل املعنى الصحيح دون البدعي

 

 (. 74/  1السلسلة الصحيحة )  1

 . 15ة رياض الصاحلني حتقيقه ص مقدم  2
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عن بعض أهل السنة يف رشح العمدة    ، وابن تيمية نقاًل 1تعظيم قدر الصالة( )أهل السنة يف كتابه  

  .2قسم الصالة

 

وهكذا  ،وهو يزيد وينقص ،كون بالقول والعمل واالعتقاداإليامن عند أهل السنة ي / الثاين عرش 

واإلقرار   ، اإليامن املعرفة بالقلب  : الكفر عندهم بالقول والعمل واالعتقاد قال الفضيل بن عياض

ـ .والتفضيل بالعمل ،باللسان     .4اإليامن قول وعمل ا.هـ  :أهل السنة يقولون  :وقال وكيع .3ا.ه

أن اإليامن واجب عىل   :أن الذي عليه علامء املسلمني  - رمحنا اهلل وإياكم    -اعلموا    :آلجريوقال ا

وحكى اإلمجاع ابن عبد .  5مجيع اخللق وهو تصديق بالقلب وإقرار بالسان وعمل باجلوارح ا.هـ

 .7، وأبو عمرو الطلمنكي كام نقله ابن تيمية 6الرب 

 ،ومما أمجعوا عىل تكفريه  :قاله إسحاق بن راهويهم ما  املسلومن األقوال واألفعال التي يكفر هبا  

ثم قتل   ،وبام جاء من عنده  ،وحكموا عليه كام حكموا عىل اجلاحد، فاملؤمن الذي آمن باهلل تعاىل

أو   ،اوكذلك من شتم نبيً   ، قتل النبي حمرم فهو كافر  :ويقول  ا وإن كان مقرً   ،أو أعان عىل قتله  انبيً 

ـ  ة وال تقي رد عليه قوله من غري   .8خوف ا.ه

 

 (. 325  -323/ 7( ونقله ابن تيمية يف جمموع الفتاوى )519- 517/ 2)  1

 (. 350،  331/ 1تاب اإليامن )وانظر ما ذكره ابن منده يف ك 73-72ص  2

 (. 347/    1كتاب السنة لعبد اهلل بن أمحد )  3

 (. 930/   4رشح اعتقاد أهل السنة واجلامعة )  4

 (. 611/  2كتاب الرشيعة )  5

 (. 238/  9التمهيد )  6

 (. 332،  330/    7جمموع الفتاوى )  7

 (. 930/  2تعظيم قدر الصالة ) 8
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 ا من عىص مستكربً   : وهلذا قالوا  :قال ابن تيمية  .اومن االعتقاد الكفري من مل يطع أمر اهلل استكبارً 

 .1كإبليس كفر باالتفاق ا.هـ

 

: هؤالء يف أحكام الدنيا كفار الكافر األصيل الذي مل تبلغه الدعوة وأطفال املرشكني  /الثالث عرش

قال ابن القيم: الواجب عىل العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غري   ،حيكم هلم بناروال يلزم أن  

 ،إال بعد قيام احلجة عليه بالرسول  اوأن اهلل سبحانه وتعاىل ال يعذب أحدً   ،دين اإلسالم فهو كافر

وحكمه اهلل  علم  إىل  موكل  والتعيني  اجلملة  يف  والعقاب   ،هذا  الثواب  أحكام  يف  يف   ،هذا  وأما 

فأ الدنيا  الدنيا هلم   ، ظاهر األمرهي جارية عىل  حكام  الكفار وجمانينهم كفار يف أحكام  فأطفال 

ـ    2حكم أوليائهم ا.ه

واملسالة التي   ،اكثريً   اأما حكم اآلخرة فقد ذكر ابن القيم أن األمة اختلفت يف هذه الطبقة اختالفً 

ه عند قوله  يف تفسريوابن كثري  4والذي رجحه ابن القيم  ،3وسعوا فيها الكالم هي أطفال املرشكني

بنَِي َحتَّى َنْبَعَث َرُسواًل ﴿تعاىل  وابن تيمية يف درء  ،وكذا الشنقيطي عند اآلية نفسها ﴾َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

وأن هذا قول أمحد وهو  ، ، وذكر أن هذا قول أيب هريرة ثابت عنه وابن عباس رجع له5التعارض  

ويدل   ،مةاجلامعة هو أهنم يمتحنون يوم القيا أبو احلسن األشعري عن أهل السنة و  الذي حكاه

عن األسود بن رسيع قال: قال رسول اهلل   6لذلك أحاديث منها ما رواه أمحد والبيهقي واللفظ له 

 

 (. 970/    3الصارم املسلول )  1

 . 679جرتني ص طريق اهل 2

 . 634- 633طريق اهلجرتني ص  3

 . 652طريق اهلجرتني ص  4

5  (1 /401) . 

 . 202االعتقاد ص 6
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رجل أصم ال يسمع   -يعني يدلون عىل اهلل بحجة    - أربعة يوم القيامة  : »صىل اهلل عليه وسلم

فرتة  ورجل أمحق ا  ،ورجل هرم ورجل مات يف  فيفأما  لقد جاء اإلسالم وما  ألصم  قول: رب 

بالبعراأسمع شيئً  لقد جاء اإلسالم والصبيان حيذفونني  فيقول: رب  اهلرم   ،، وأما األمحق  وأما 

أتاين   ،افيقول: رب لقد جاء اإلسالم وما أعقل شيئً  يا رب ما  فيقول:  وأما الذي مات يف فرتة 

ادخ أن  إليهم  ويرسل  ليطيعنه  مواثيقهم  فيأخذ  النارالرسول  لو   ،لوا  بيده  حممد  نفس  فوالذي 

، 1نقل ابن القيم تصحيح عبداحلق الشبييل والبيهقي له   «اوسالمً   ادخلوها ما كانت عليهم إال بردً 

  .ويف الباب أحاديث

ذا ملا سئل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عمن يموت من أطفال املرشكني وهو  وهل  :قال ابن تيمية

ثم إنه قد   .أي اهلل يعلم من يؤمن منهم ومن يكفر لو بلغوا  «ملنيام كانوا عااهلل أعلم ب: »صغري قال

: جاء يف حديث إسناده مقارب عن أيب هريرة ريض اهلل عنه: عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال

فمن أجابه أدخله   ،يف عرصة القيامة  إذا كان يوم القيامة فإن اهلل يمتحنهم ويبعث إليهم رسواًل »

وجيزهيم عىل ما ظهر من   ،فهنالك يظهر فيهم ما علمه اهلل سبحانه  «عصاه أدخله النار  اجلنة ومن

وعليه تتنزل وهذا أجود ما قيل يف أطفال املرشكني    .العلم وهو إيامهنم وكفرهم ال عىل جمرد العلم

ـ    2مجيع األحاديث ا.ه

دة  يث املتقدمة املتعاضوقد رصحت به األحاد  ،قال ابن كثري: وهذا القول جيمع بني األدلة كلها

  3الشاهدة بعضها لبعض ا.هـ  

 

 . 655انظر ص   1

 (. 246/ 4جمموع الفتاوى )  2

وقد ذكر يف املسألة ثامنية أقوال ثم زاد يف اخلتام    "طريق اهلجرتني    "(، وابن القيم يف  116/ 18قد بسط املسألة ابن عبدالرب )   3

)كتاب اجلنائز باب ما قيل يف أوالد  أهنم يصريون تراًبا والتوقف وعدم اخلوض يف املسألة، وابن حجر يف الفتح    قولني وهو 

 املرشكني( أوصلها إىل أقوال وذكر أن اختيار البخاري أهنم يف اجلنة وهو ظاهر قوله، ورجحه النووي وعزاه إىل املحققني. 
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فام حال أطفال املسلمني؟ قال ابن كثري يف تفسريه   ،فائدة: ملا سبق احلديث عن أطفال املرشكني

بنَِي َحتَّى َنْبَعَث َرُسواًل ﴿عند قوله تعاىل   وليعلم أن هذا اخلالف خمصوص   (فصل):  ﴾َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

كام حكاه القايض أبو يعىل بن الفراء   ،فأما ولدان املؤمنني فال خالف بني العلامء  ،بأطفال املرشكني

 

 كون يف اجلنة، ومنهم من يكون يف النار، ويدل هلذا دليالن: وأظهر هذه األقوال أهنم يمتحنون فمنهم من ي

ويف حديث   "اهلل أعلم بام كانوا عاملني  "ج الشيخان عن أيب هريرة وابن عباس أنه صىل اهلل عليه وسلم قال:األول/ ما أخر

 ابن عباس التنصيص عىل أنه سئل عن أوالد املرشكني. 

أفاده ابن   أي أهنم لو عاشوا ال أن املراد هبذا احلديث اإلخبار عن التوقف فيهم كام   "اهلل أعلم بام كانوا عاملني    "فإن معنى  

 .وتقدم من كالم ابن تيمية مايدل عليه  637ص    "طريق اهلجرتني  "القيم يف  

رواه   الثاين/ أن مقتىض القياس الصحيح عىل حديث األربعة الذين حيتجون عىل اهلل يوم القيامة وهم أهل الفرتة ونحوهم كام

 األسود بن رسيع وغريه. 

فعىل هذا ما جاء من األدلة أهنم يف اجلنة فمحمول عىل من نجا، وما جاء من األدلة أهنم يف النار فمحمول عىل من هلك.  

وأصح ما جاء أهنم يف اجلنة ما خرج البخاري عن سمرة بن جندب وفيه: فأما الولدان الذين حوله )أي إبراهيم عليه السالم(  

   "وأوالد املرشكني   "املسلمني: يا رسول اهلل وأوالد املرشكني؟ فقال:لود مات عىل الفطرة فقال بعض فكل مو 

(: وفيه حديث عن أنس ضعيف أخرجه أبو داود الطيالِس وأبو  401/ 4قال احلافظ )   "خدم أهل اجلنة    "أما حديث أهنم  

عيف ا.هـ فقد أخرج حديث  وإسناده ض  "ني خدم أهل اجلنة  أوالد املرشك  "يعىل، وللطرباين والبزار من حديث سمرة مرفوًعا  

أنس البزار من طريق مبارك بن فضالة عن عيل بن يزيد عنه، وأخرجه الطيالِس والطرباين يف األوسط وأبو يعىل من طريق 

س، وعيل بن يزيد الرقايش عنه، واإلسناد األول ضعفه شديد ال يتقوى الجتامع أكثر من ضعيف وهو مبارك بن فضالة املدل

الروياين والطرباين يف األوسط عن سمرة بن يزيد، وأحسنها اإل الرقايش، وأخرجه  يزيد  فيه  الثاين وهو ضعيف ألن  سناد 

جندب لكنه ال يصح بل هو منكر ففي إسناده عباد بن منصور وأصل احلديث يف البخاري من رواية الثقات بدون هذه الزيادة  

وى. وجاء موقوًفا عن سلامن الفاريس وهو موجود يف مصنف  ناده أكثر من ضعيف فهو ال يتقوأخرجه ابن منده معلًقا ويف إس

 وكتاب العيال وال يصح إسناده فإنه ما بني منقطع وضعيف.   عبد الرزاق 

ني  طريق اهلجرت   "( وابن القيم يف  3898وقد جاءت أحاديث تدل أهنم يف النار بنّي ضعفها األلباين يف السلسلة الضعيفة رقم )

 وابن حجر يف الفتح.   "
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 ،شهور بني الناس وهذا هو امل ،احلنبيل عن اإلمام أمحد أنه قال: ال خيتلف فيهم أهنم من أهل اجلنة 

   .وهو الذي نقطع به إن شاء اهلل عز وجل

وأن الولدان كلهم   ،علامء أهنم توقفوا يف ذلكفأما ما ذكره الشيح أبو عمر ابن عبدالرب عن بعض ال

  ،عزا هذا القول حلامد بن سلمة وابن زيد وابن املبارك وإسحاق بن راهويه وغريهم ،حتت املشيئة

  .واهلل أعلم  ،االقرطبي يف كتاب التذكرة نحو ذلك أيًض   عبد اهللذكر أبو  وقد    ،افإن هذا غريب جدً 

دعي النبي صىل اهلل عليه وسلم   قالت:  -عنها    ريض اهلل  -  حديث عائشة  ا وقد ذكروا يف ذلك أيًض 

إىل جنازة صبي من األنصار فقلت: يا رسول اهلل طوبى له عصفور من عصافري اجلنة! مل يعمل 

يا عائشة ! إن اهلل خلق اجلنة وخلق هلا أهلها: »فقال  السوء ومل يدركه ! وهم يف   ،لو غري ذلك 

رواه مسلم وأمحد النسائي   «الب آبائهما أهلها وهم يف أصوخلق النار وخلق هل  ،أصالب آبائهم

  1وأبوداود وابن ماجه ا.هـ باختصار 

قال بعد ذلك: وذهب طائفة   ،2اإلمجاع الذي حكاه أمحد   (أهوال القبور)ملا نقل ابن رجب يف كتابه  

أنه يشهد ألطفال املؤمنني عمومً   ، ن راهويهوهو قول اب  ،أهنم يف اجلنة وال يشهد آلحادهم  اإىل 

ولعل هذا يرجع إىل الطفل املعني ال يشهد ألبيه   ،نقله عنه إسحاق بن منصور وحرب يف مسائلهام

فيكون الوقف يف آحادهم كالوقف يف إيامن    ،فال يشهد له حينئذ أنه من أطفال املؤمنني  ،باإليامن 

 آبائهم. 

منهم محاد بن زيد   ، مننيوحكى ابن عبدالرب عن طائفة من السلف القول بالوقف يف أطفال املؤ

 ،ولعله أخذ ذلك من عمومات كالم هلم  .اومحاد بن سلمة وابن املبارك وإسحاق وهو بعيد جدً 

وذكر   ،والبيهقي  وكذلك اختار القول بالوقف طائفة منهم: األثرم  .وإن أرادوا هبا أطفال املرشكني

 

 . وكتاب أطفال املسلمني يف اجلنة للشوكاين. 634انظر طريق اهلجرتني ص و 1

 . 97ص  2
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ذلك يف أطفال املرشكني وإنام واإلمام أمحد ذكر أن ابن عباس إنام ذال    .أن ابن عباس رجع إليه 

لنبي كام أنه روى يف بعض ألفاظ حديث أيب هريرة أن ا  ،ي من عموم لفظ روي عنهأخذه البيهق

ولكن احلفاظ الثقات    ،«اهلل أعلم بام كانوا عاملني »صىل اهلل عليه وسلم سئل عن األطفال فقال:  

ل  أخرجه مسلم من حديث فضيواستدل القائل بالوقف بام .ذكروا أنه سئل عن أطفال املرشكني

له طوبى  فقلت:  صبي  تويف  قالت:  املؤمنني  أم  عائشة  عن  طلحة  بنت  عائشة  عن  عمرو   ، بن 

اجلنةعصف اهلل صىل عليه وسلم  .ور من عصافري  اجلنة »  :فقال رسول  اهلل خلق  أن  تدرين  أوال 

  1ا.هـ «وهلذه أهاًل  فخلق هلذه أهاًل  ،وخلق النار

ومما يدل عىل ذلك أحاديث: حديث سمرة عند البخاري   ،جلنة النوويوحكى اإلمجاع أهنم يف ا

وكذلك حديث ابن عباس عند مسلم أن امرأة   ،أنه عليه السالم رأى مع إبراهيم أوالد املسلمني 

وما   ،وقلم الثواب ال جيري إال عىل املسلم  ،«نعم ولك أجر»قال:    ؟فقالت: أهلذا حج  ارفعت صبيً 

ما من مولود إال يولد »ل اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: هريرة أن رسوجاء يف الصحيحني عن أيب 

 وغريها   «...عىل الفطرة

ما يف صحيح مسلم قال: ملا تويف إبراهيم   (أي أهنم يف اجلنة)قال ابن رجب: ويدل عىل صحة ذلك  

الثدي»قال النبي صىل اهلل عليه وسلم:   ي  ، إن إبراهيم ابني وإنه مات يف  كمالن  وإن له لظئرين 

ما خرجه البخاري عن سمرة بن جندب أنه   اومما يستدل هلذا أيًض   -ثم قال    -  «جلنةرضاعه يف ا

فانطلقنا حتى انتهينا »وفيه:    ،طوياًل   اوذكر حديثً   ،به  رأى يف منامه جربائيل وميكائيل أتيا به فانطلقا

من الشجرة بني وإذا رجل قريب    ،إىل روضة خرضاء فيها شجرة عظيمة ويف أصلها شيخ وصبيان 

مل أر قط أحسن منها فيها رجال وشيوخ   افصعدا يب يف الشجرة وأدخالين دارً   ،ديه نار يوقدهاي

هي أحسن وأفضل   افأدخالين دارً   ،فصعدا يب الشجرةثم أخرجاين منها    ،وشباب ونساء وصبيان

 

 . 100ص  1
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يه السالم قاال: والشيخ يف أصل الشجرة إبراهيم عل -وذكر احلديث وفيه: -فيها شيوخ وشباب 

ولد   -ويف رواية:  -فكل مولود مات عىل الفطرة    -ويف رواية:  -والصبيان حوله فأوالد الناس  

ثم    -   «ار الشهداءوأما هذه الدار فد  ،والدار األوىل التي دخلت دار عامة املؤمنني  - عىل الفطرة  

مسلم يموت  ما من الناس  »ويف الصحيحني عن أنس عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال:    -قال  

وهلذا قال اإلمام أمحد:   «ثالثة من الولد مل يبلغوا احلنث إال أدخله اهلل اجلنة بفضل رمحته إياهم  له

  .1بسببه ا.هـ  يعني أنه يرجى ألبويه دخول اجلنة  ،هو يرجى ألبويه فكيف يشك فيه

 عنه يف رشح أما اإلجابة عىل حديث عائشة فقد قال القايض عياض: احلديث حمتمل كام نقله األيب

قال النووي: أمجع من يعتد به من علامء املسلمني عىل أن من مات من أطفال املسلمني فهو   .مسلم

أو   ، القطع من غري دليلواجلواب عن هذا احلديث أنه لعله هناها عن املسارعة إىل  ،من أهل اجلنة

ـ    2قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال املسلمني يف اجلنة ا.ه

 ، وقال: قد روى مناكري  ،د هذا احلديث من أجل طلحة بن حييىوقد ضعف أمح  قال ابن رجب:

وأما رواية فضيل بن عمرو له عن عائشة   .وقال ابن معني فيه: ليس بالقوي  ،وذكر له احلديث

حيث رواه عن عائشة   ،فقال أمحد: ما أراه سمعه إال من طلحة بن حييى يعني أنه أخذه عنه ودلسه

ويعارض هذا ما خرجه مسلم من    .حيفظ إال من حديث طلحة  ييل أنه الوذكر العق  .بنت طلحة

فام أنت بمحدثي   ،قد مات يل ابنان   حديث أيب السليل عن أيب حسان قال: قلت أليب هريرة: إنه

عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم تطيب به أنفسنا عن موتانا، قال: نعم صغارهم دعاميص أهل  

كام آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا  -فيأخذ بثوبه أو قال بيده  -أو قال أبويه  -اجلنة يتلقى أحدهم أباه  

ولعل النبي صىل اهلل عليه وسلم   ،« وأباه اجلنةأو قال: فال ينتهي حتى يدخله اهلل  ،فال يتناهى  -
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ألن الشهادة عىل ذلك حتتاج   ،عن الشهادة ألطفال املسلمني باجلنة قبل أن يطلع عىل ذلك  هنى أواًل 

  1واهلل أعلم ا.هـ ،ثم اطلع عىل ذلك فأخرب به ،م بهإىل عل

ألن إيامن   ؛زم يف خمصوصوقال السندي: فالتوقف أسلم عىل أن اإلمجاع لو تم وثبت ال يصح اجل

ـ  ،وهو املناط عند اهلل ،غيب ااألبوين حتقيقً    2واهلل تعاىل أعلم ا.ه

رته عائشة مطرد يف أطفال السبب الذي ذكأو يقال: إن  ،3- رمحه اهلل تعاىل  -وأشار هلذا ابن تيمية 

واهلل   ،فلذا أجاهبا هبذا اجلواب املجمل حتى ال يفهم أن أوالد الكفار كذلك  ،الكفار واملسلمني

 . اعلم

 

 : الكفر والرشك والنفاق نوعان /الرابع عرش

  .-إن شاء اهلل تعاىل  -أما الرشك فسيأيت الكالم عليه 

هو املوجب   :فالكفر األكرب .: كفر أكرب وكفر أصغرالكفر فنوعان   الكفر: فأماوقال ابن القيم يف 

وكان مما  -كام يف قوله تعاىل  .واألصغر: موجب الستحقاق الوعيد دون اخللود .للخلود يف النار

وقوله صىل اهلل عليه وسلم يف احلديث:   (فإنه كفر بكم  ،ال ترغبوا عن آبائكم)  -يتىل فنسخ لفظه  

من أتى امرأة يف دبرها  »وقوله يف السنن:    «عن يف النسب والنياحةهبم كفر: الط  ن يف أمتي مهااثنتا»

فصدقه بام يقول فقد    ،اأو عرافً   امن أتى كاهنً»  :ويف احلديث اآلخر  «فقد كفر بام أنزل عىل حممد

  «يرضب بعضكم رقاب بعض اال ترجعوا بعدي كفارً »وقوله:  «كفر بام أنزل عىل حممد
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عب ابن  تأويل  الصحابة  وهذا  تعاىل  اس وعامة  قوله  ُهُم ﴿يف  َفُأوَلِئَك  اهللَُّ  َأْنَزَل  باَِم  حَيُْكْم  مَلْ  َوَمْن 

وليس كمن كفر   ،بل إذا فعله فهو به كفر  ،قال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن امللة  ﴾اْلَكافُِرونَ 

وفسق   ، ظلموظلم دون    ،وقال عطاء: هو كفر دون كفر  .وكذلك قال طاووس  .باهلل واليوم اآلخر

فإهنا ضد الشكر الذي   .والقصد: أن املعايص كلها من نوع الكفر األصغر  -ثم قال    -دون فسق.  

واهلل أعلم   .ال من هذا وال من هذا  ،فالسعي إما شكر وإما كفر وإما ثالث  .هو العمل بالطاعة

ـ    1ا.ه

 

 تنبيهان: 

ا وهو األكرب كام أفاده ابن تيمية األول/ األصل يف هذه األسامء إذا أطلقت أهنا تنرصف إىل كامهل

بن حسن: ولفظ الظلم واملعصية والفسوق والفجور  عبد الرمحنبن  عبد اللطيفوقال الشيخ  .2

لفاظ الواردة يف الكتاب والسنة قد يراد ونحو ذلك من األ  ، واملواالة واملعاداة والركون والرشك

املطلقة وحقيقتها  املطلق  مسامها  مط  ،هبا  هبا  يراد  احلقيقةوقد  عند   ،لق  األصل  هو  واألول 

وإنام يعرف ذلك بالبيان    ،والثاين: ال حيمل الكالم عليه إال بقرينة لفظية أو معنوية  ،األصوليني

 3النبوي وتفسري السنة ا.هـ

لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب   قال ابن تيمية:  . عرف ينرصف إىل األكرباملالكفر  الثاين/  

كام أنه ليس كل من قام به شعبة من   ،حتى تقوم به حقيقة الكفر  ،املطلق  كفر ال  االكفر يصري كافرً 

 

( لعبد اللطيف  3/14، والرسائل واملسائل النجدية ) 55(، وانظر كتاب الصالة البن القيم ص1/364مدارج السالكني )   1

 بن عبد الرمحن بن حسن. 

 (. 668،669/  7)  جمموع الفتاوى 2
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كام يف قوله   ،وفرق بني الكفر املعرف بالالم  ،حتى يقوم به أصل اإليامن   ،اشعب اإليامن يصري مؤمنً

وبني كفر منكر يف    ،«ليس بني العبد وبني الكفر أو الرشك إال ترك الصالة»صىل اهلل عليه وسلم:  

وبني املعنى املطلق لالسم  ، بني معنى االسم املطلق إذا قيل: كافر أو: مؤمن اوفرق أيًض  .ات اإلثب

موارده مجيع  قوله  ،يف  يف  »كام  كفارً ال  :  بعدي  بعض  اترجعوا  رقاب  بعضكم  فقوله:   (يرضب 

بعض» رقاب  بعضكم  املوضع  «يرضب  هذا  يف  الكفار  كفارً   ، تفسري  يسمون  تسمية   اوهؤالء 

ـ لون يف ا وال يدخ ،مقيدة   1السم املطلق إذا قيل: كافر ومؤمن ا.ه

وشبه   «كفر باهلل»وقوله    «مها هبم كفر»  ،«وقتاله كفر»وقال: أن ذلك الكفر منّكر مبهم مثل قوله  

بقوله:    ،ذلك بالالم  عرف  الرشك»وهنا  قال  أو  الكفر  وبني  العبد  بني  املعرف   «ليس  والكفر 

ـ  ينرصف إىل الكفر املعروف وهو املخرج عن   2امللة ا.ه

 

يوجب اخللود يف النار يف دركها   فاألكرب  .القيم: وهو نوعان: أكرب وأصغرقال ابن    /أما النفاق

وهو يف الباطن   .وهو أن يظهر للمسلمني إيامنه باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر  .األسفل

 ، للناس    برش جعله رسواًل ال يؤمن بأن اهلل تكلم بكالم أنزله عىل  ،منسلخ من ذلك كله مكذب به

  3وخيوفهم عقابه ا.هـ ،وينذرهم بأسه ،هيدهيم بإذنه

 عبد اهللكنفاق  ،وقال ابن تيمية: فمن النفاق ما هو أكرب يكون صاحبه يف الدرك األسفل من النار

أو عدم اعتقاد   ،به أو بغضه  بأن يظهر تكذيب الرسول أو جحود بعض ما جاء  ،بن أيب وغريه
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فهذا   -ثم قال    -ونحو ذلك    ،أو املساءة بظهور دينه  ،أو املرسة بانخفاض دينه  ،وجوب اتباعه

ـ  ،النفاق األكرب   1وأما النفاق األصغر فهو النفاق يف األعامل ونحوها ا.ه

 ، وكفر ال ينقل   ،لةما يقال: كفر ينقل عن امل  اوهلذا كثريً   ،وقال: والنفاق كالكفر نفاق دون نفاق

  2. ا.هـ.كام يقال: الرشك رشكان أصغر وأكرب ،رونفاق أصغ ،ونفاق أكرب

: وإنام معنى هذا عند أهل  «.. .اأربع من كن فيه كان منافقً » :وقال الرتمذي يف جامعه بعد حديث

وإنام نفاق التكذيب عىل عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم هكذا ُروي عن  ،العلم نفاق العمل

 نفاق العمل ونفاق التكذيب ا.هـ   :فاق نفاقان من هذا أنه قال: الن يشءاحلسن البرصي 

 ،فإن كان يف اعتقاد اإليامن فهو نفاق الكفر  ،وقال ابن حجر: والنفاق لغة خمالفة الباطن للظاهر

  3وتتفاوت مراتبه ا.هـ ،ويدخل فيه الفعل والرتك  ،ملوإال فهو نفاق الع

 

  (األول: الرشك يف عبادة اهلل تعاىل)قول املصنف 

وهو تسوية غري اهلل باهلل يف يشء من خصائص   ،كرب ألنه هو الناقض لإلسالملرشك األومراده ا

يُكْم بَِربِّ اْلَعاملنَِيَ   .َتاهللَِّ إِْن ُكنَّا َلِفي َضالٍل ُمبنِيٍ ﴿والدليل قول اهلل تعاىل    ،اهلل يف االعتقاد  ﴾ إِْذ ُنَسوِّ

تعاىل   يَ ﴿وقوله  ِْم  بَِرهبِّ َكَفُروا  ِذيَن  الَّ من    ﴾ْعِدُلونَ ُثمَّ  الشيخان  رواه  أن وما  مسعود  ابن  حديث 

أن جتعل »  :قال  ؟قال يف جواب َمْن سأله أيُّ الذنب أعظم عند اهلل  الرسول صىل اهلل عليه وسلم

قني عىل هذا التعريف بلفظها أو بمعناها «وهو خلقك اهلل ندً     .وقد نص مجٌع من العلامء املحقِّ
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فإنه مل يعدل    ،ما يستحقه وحدهلوقاته يف بعض دل باهلل تعاىل خمأصل الرشك أن تع :قال ابن تيمية

ـ  ،من املخلوقات يف مجيع األمور اأحد باهلل شيئً    1فمن عبد غريه أو توكل عليه فهو مرشك به ا.ه

وهلذا قالوا آلهلتهم يف    .قال ابن القيم: وهو الرشك الذي تضمن تسوية آهلة املرشكني برب العاملني

يُكْم بَِربِّ اْلَعاملنَِيَ ُكنَّا َلِفي     إِنْ َتاهللَِّ﴿النار   مع إقرارهم بأن اهلل وحده خالق   ﴾ َضالٍل ُمبنٍِي إِْذ ُنَسوِّ

وإنام كانت هذه التسوية   ،وأن آهلتهم ال ختلق وال ترزق وال حتيي وال متيت  ،كل يشء وربه ومليكه

م ويعظموهنا  كلهم حيبون معبوداهت ل  ب  ،يف املحبة والتعظيم والعبادة كام هو حال أكثر مرشكي العامل

  2حيبون آهلتهم أعظم من حمبة اهلل ا.هـ -بل أكثرهم  -وكثري منهم   .ويوالوهنا من دون اهلل

عىل أن ابن القيم اجلوزية قال: قد يكون ذلك   :وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن

اهٌر ال خيفى إذا ا ظض من املالكية وهذوقاله القايض عيا  ،أكرب بحسب ما قام بقلب قائله  ارشكً 

ـ  .ا  .قصد تعظيَم من حلف به كتعظيم اهلل  .3ه

فهو  -مثل هذا  -وتسوية اخلالق باملخلوق رشك إن كان يف األصغر  :وقال عبد الرمحن بن حسن

ـ  .ا أصغر وإن كان يف األكرب فهو أكرب   4ه

ملا كان الكالم عىل قول ما شاء   :-اهلل    رمحه  -وقال العامل املحقق الشيخ حممد بن صالح العثيمني  

قد أنه يساوي اهلل عز وجل يف التَّدبري اهلل وشئت فيه رشٌك ألنه رّشَك غرَي اهلل مع اهلل بالواو فإن اعت

واملشيئة فهو رشٌك أكرب وأن مل يعتقد ذلك واعتقد أن اهلل سبحانه وتعاىل فوق كل يشء فهو رشٌك 

 5هـ   .ا .أصغر
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 رشٌك أكرب إن اعتقد أّن املحلوف به مساٍو هلل تعاىل يف التعظيم والعظمة بغري اهللواحللف  :  وقال 

  1هـ  .ا وإال فهو رشٌك أصغر

 

 مسائل تتعلق بالرشك:  

فاألكرب ال يغفره اهلل   .: قال ابن القيم: أما الرشك فهو نوعان: أكرب وأصغرأقسام الرشكاألوىل/  

وبعضهم يقسمه إىل ثالثة   2حيبه كام حيب اهلل ا.هـ  اهلل ندً وهو أن يتخذ من دون ا  ،إال بالتوبة منه

: واعلم أن ضد التوحيد -رمحه اهلل    -   عبد الوهاب قال اإلمام حممد بن    .أقسام فيزيد الرشك اخلفي

ـ  ،الرشك  3وهو ثالثة أنواع: رشك أكرب ورشك أصغر ورشك خفي ا.ه

 -  بن باز  عبد العزيزامحة الشيخ  ل سقا  ،والصواب أنه قسامن وأن اخلفي منه ما هو أكرب وأصغر

واحتج   ،ذكر بعض أهل العلم أنه قسم ثالث   ،: وهناك رشك يقال له: الرشك اخلفي-رمحه اهلل  

: عليه بقوله صىل اهلل عليه وسلم يف حديث أيب سعيد اخلدري أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال

الدجال» املسيح  من  عندي  عليكم  أخوف  هو  بام  أنبئكم  اهلل  «؟ أال  رسول  يا  بىل   :قال   .قالوا: 

  .خرجه اإلمام أمحد  «الرشك اخلفي: يقوم الرجل فيصيل فيزين صالته ملا يرى من نظر رجل إليه»

ألنه يقوم   اوهو قد يكون خفيً   ، بل هو من الرشك األصغر  ، اثالثً   والصواب: أن هذا ليس قساًم 

أو   ،روف وينهى عن املنكر يرائير باملعأو يأم  ،وكالذي يقرأ يرائي  ،بالقلوب كام يف هذا احلديث

من جهة احلكم الرشعي بالنسبة إىل بعض الناس   ا وقد يكون خفيً   .أو نحو ذلك  ، جياهد يرائي

السابق عباس  ابن  حديث  التي يف  خفيً   .كاألنواع  يكون  كاعتقاد   اوقد  األكرب  الرشك  من  وهو 
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إِنَّ املُْنَافِِقنَي ﴿ يف قوله تعاىل  هروه كامي مل يظاملنافقني فإهنم يراؤن بأعامهلم الظاهرة وكفرهم خف

الِة َقاُموا ُكَساىَل ُيَراُؤوَن النَّاَس َوال َيْذُكُرونَ  اهللََّ إاِلَّ   خُيَاِدُعوَن اهللََّ َوُهَو َخاِدُعُهْم َوإَِذا َقاُموا إىَِل الصَّ

 َوال إِ   .َقلِياًل 
ِ
 ىَل هَ ُمَذْبَذبنَِي َبنْيَ َذلَِك ال إىَِل َهُؤالء

ِ
واآليات يف كفرهم وريائهم كثرية   .اآلية  ﴾ُؤالء

العافية اهلل  السابقني  .نسأل  النوعني  أن الرشك اخلفي ال خيرج عن  يعلم  ذكرنا  أكرب   :وبام  رشك 

  1ورشك أصغر ا.هـ 

 وهذا التفريع حيتاج تدلياًل   ،/ إذا كانت التسوية يف اللفظ ال يف االعتقاد فهي رشك أصغر  الثانية

  .رشٌك ثم بعد ذلك إثباُت أنه رشٌك أصغر ال أكرب  اال اعتقادً  اأن التسوية لفظً  بات إث :عىل أمرين

الة عىل أن الرشك أما إثبات أن التسوية يف اللفظ ال يف االعتقاد رشٌك فهي عموم األدلة السابقة الدَّ 

   .مطلق التسوية يف أمٍر خاٍص باهلل ويدخل يف هذا التسوية اللفظية

 االعتقاد رشٌك أصغر ال أكرب فيدلُّ عليه ما رواه الشيخان عن وية يف اللفظ ال يفأما إثبات أن التس

بأبيه   ابن عمر عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أنه أدرك عمر بن اخلطاب يف ركٍب وعمُر حيلف

اهلل عليه وسلم   اهلل صىل  كان حالفً »فناداهم رسول  فمن  بآبائكم  أن حتلفوا  ينهاكم  اهلل  إن   اأال 

  «حلف باهلل أو ليصمتليف

َر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم تعليمه   اوجه الداللة / أن احللف بغري اهلل لو كان رشكً  أكرب ملََا أخَّ

َر تعليمه  الصحابة وملا وقع فيه مثل عمر بن اخلطاب فبام أنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أخَّ

إذ دعوته كلها قائمة عىل إزالته فهو مقصوده األول   ،اأكرب قطعً   اللصحابة دلَّ عىل أنه ليس رشكً 

 صغر. أ رشك - اإذً  -فهو 
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ومن الرشك به سبحانه الرشك به يف اللفظ   :قال ابن القيم  ،ويف كالم أهل العلم ما يبني صحة هذا

  1هـ  .ا ...كاحللف بغريه

مطلق   ف الواو فإهنا تقتيضتقتيض الرتتيب بخال  ( ُثمَّ )  وغاية ما ُيقال إن   :وقال سليامن بن عبد اهلل 

 اوهذا ال يغري صورة االشرتاك قبل النهي عن ذلك وإنام هو إذا أتى بصورة الترشيك مجيعً   ،اجلمع

فإذا ُأيت هبا زالت   ،اجلمع إنام تقتيض الرتتيب  فإهنا ال تقتيض  (وهذا ال حيصل إال بالواو بخالف )ُثمَّ 

   .لفظصورة الترشيك واجلمع يف ال

فلو ُأيت بثّم وأراد أنه رشيك   ،فلله تعاىل ما خيتص به من املشيئة وللمخلوق ما خيتص به  ،وأما املعنى

املشيئة كلوال اهلل ثم فالن مثاًل  باٍق بحاله  هلل تعاىل يف  فالنَّهي  بل يكون مع هذه    ،مل يوجد ذلك 

ـ  .ا .الصورة أشدَّ ممن أتى بالواو مع عدم هذا االعتقاد   2ه

فال ُيتوكل عىل غري اهلل فيام ال يقدر عليه إال   :ومنها التوكل  -ا  ة بتفريعيههذه القاعد   اال مطبقً وق

ُكنُْتْم ُمْؤِمننَِي(    (﴿  اهلل قال تعاىل   ُلوا إِْن  َفَتَوكَّ ِل   (﴿  وقال سبحانه    ،﴾َوَعىَل اهللَِّ  َفْلَيَتَوكَّ َوَعىَل اهللَِّ 

ل عىل غري اهلل فيام يقدر عليه  ﴾املُْْؤِمنُوَن(   ـ   . ا  رشك أصغر  والتوكُّ ل   3ه فالشيخ سليامن يرى أن التوكُّ

  4خاص باهلل 

للطحاوي يف إثبات أن    ابعدما نقل كالمً   -رمحه اهلل    -  وقال العالمة حممد نارص الدين األلباين

واألول حتريمه   ،ااعتقاديً   ايعني واهلل أعلم أنه رشٌك لفظي وليس رشكً   احللف بغري اهلل رشٌك أصغر:

ٌم لذاته ،ذرائعمن باب سدِّ ال ـ  .ا وهو كالٌم وجيه متني ،واآلخر حمرَّ  .5ه
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  :تنبيهات

 ذكر بعض أهل العلم أن التوكل عىل غري اهلل فيام يقدر عليه غري خاص باهلل مستداًل   :التنبيه األول

ثم قال: وتوكيل   ،بأن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وكل غريه من الصحابة عىل بعض األمور

يتضح بام  اوفيام ذكر نظٌر ألن بينهام فرقً  . فيام يقدر عليهعىل جواز التوكل عىل غري اهللهؤالء دليل 

 :ييل

عرب وإظهار العجز ليس أن التوكل فيه اعتامد القلب عىل غري اهلل مع إظهار العجز كام يف لسان ال

 . يف الوكالة ارشطً 

ل ا فعٌل الزمٌ  ()توكَّ  . ففعٌل متعد   ()َوَكَل  أمَّ

يف حصول   امل يتوكل عليه بل متوكل عىل اهلل لكن غاية ما فعل أّنه جعل املوكل سببً   ل غريهأن املوكِّ 

 ،املطلوب وهو يبارش السبب بخالف من ليس كذلك

ولكن ليس له   .اإلنسان يف فعٍل مقدوٍر عليه  1والوكالة اجلائزة هي توكل  : قال سليامن بن عبد اهلل

وّكله إن  عليه  يتوكل  عىل  ،أن  يتوكل  ويعتمبل  اهلل  ره شيخ   قرَّ كام  فيه  له  وكَّ ما  تيسري  عليه يف  د 

ـ  .ا .اإلسالم  .2ه

 

روى اإلمام مسلم من طريق إسامعيل بن جعفر عن أيب سهيل عن أبيه عن طلحة بن   :لتنبيه الثاينا

قصة الرجل النجدي الذي سأل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن اإلسالم   عبيد اهلل عن النبي  

واهلل ال أزيد عىل هذا وال أنقص منه فقال رسول اهلل صىل اهلل   :ه فأدبر الرجل وهو يقولويف آخر
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ففي ظاهر هذا احلديث أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم   ،1  « أفلح وأبيه إن صدق»عليه وسلم  

 ا ثم احتيج إىل اجلمع بينه وبني ما تقدم من النهي عن احللف بغري اهلل لكونه خاًص   حلف بأبيه فمن

  ؟باهلل

  :أجاب العلامء عن ذلك من وجهني

  :أن هذه اللفظة منكرة ال تصح يوضح ذلك ما ييل -1

ومالك بن أنس   ،2 (وأبيه)أن مالك بن أنس تابع إسامعيل بن جعفر عن أيب سهيل به بدون لفظة  

  سهيل عمُّ مالك فهو أعرف به من غريه فمن ثم تكون   أبو  اأوثق من إسامعيل بن جعفر وأيًض 

ر اإلمام مسلم  س رواية إسامعيل بن جعفر وقدم رواية مالك بن أن روايته مقّدمة عىل غريه لذا أخَّ

املعلمي الرمحن  عبد  اإلمام  هتا  :قال  قوَّ بحسب  احلديث  روايات  يرتِّب  أن  مسلم  م   ،عادة  يقدِّ

  .األصحَّ فاألصح

م األصحَّ فاألصّح   من عادة مسلم يف صحيحه أنه عند سياق الروايات املتَّفقة يف  :وقال  ، اجلملة يقدِّ

مة رة إمجاٌل أو خطٌأ تبّينه الرواية املُقدَّ  . 3هـ .ا .فقد يقع يف الرواية املؤخَّ

، فهذا يدل 4ومّرًة ال يأيت هبا   أن إسامعيل بن جعفر قد اضطرب يف احلديث فمّرًة يأيت هبذه الزيادة

 .عىل عدم ضبطه هلذه اللفظة

 ، فهذا يرجح كوهنا زيادة منكرة  ،5بة آخرين بدون هذه الزيادة  أن القصة جاءت من رواية صحا

ح بضعف هذه اللفظة ابن عبد الرب قال ابن حجر )هذه اللفظة غري   : قال ابن عبد الرب  :وممن رصَّ

 

 (. 11( رقم ) 40/ 1يف صحيحه ) 1

 ( وغريمها.11( رقم ) 40/ 1( واإلمام مسلم يف صحيحه )46( رقم )1/106وهذه الرواية أخرجها البخاري يف صحيحه )   2

 . 230ص   29األنوار الكاشفة ص   3

 ( وغريمها. 20/ 4( عن أيب سهيل به بدوهنا والنسائي من طريقه بدوهنا )181( رقم ) 021/ 4أخرج البخاري احلديث )  4

 ( من حديث أنس ابن مالك.  12( رقم ) 1/4142ه )أخرجها مسلم يف صحيح 5
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وهذا   :قال  «أفلح واهلل إن صدق»  وقد جاءت عن راوهيا هو إسامعيل بن جعفر بلفظ  ،حمفوظة

ومل تقع   ،ألهنا لفظٌة منكرٌة تردُّها اآلثار الصحاح  «أفلح وأبيه» من رواية من روى عنه بلفظ  أوىل

هييل أهنا ال تصح  (يف رواية مالك أصاًل  ألنه ال ُيظنُّ بالنبي صىل اهلل عليه   ؛ثم نقل احلافظ عن السُّ

ـ  .وال يقسم بكافر تاهلل إن ذلك لبعيٌد من شيمته ،وسلم أنه كان حيلف بغري اهلل   1ا. ه

نارص الشيخ  األحاديث   (وأبيه)قوله    :وقال  يف  حققُته  كام  وغريه  احلديث  هذا  يف  عندي  شاذٌّ 

  .3ا.هـ   2( 4992الضعيفة )

لفظة عىل فرض صحتها من املتشابه فرتدُّ إىل املحكم كام هي طريقة  اجلواب الثاين أن هذه ال-2

  .4الراسخني يف العلم بمثل هذا قال الشيخ حممد بن صالح العثيمني 

 

فهذا ال يرّض كام روى  اقد جيري احللف بغري اهلل ممن اعتاده عىل لسانه خطًأ ال عمدً  :الثالتنبيه الث

 بتوبة عبده حني يتوب إليه اهلل أشد فرًح » :مسلم عن أنس أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال

الفرح  -إىل قوله    -من أحدكم   أخطأ من شدة   ،اللهم أنت عبدي وأنا رّبك  :ثم قال من شدة 

  «لفرحا

ه  ،بذلك بعد بلوغه أنه رشكأما سبق لسانه   :ويف جمموعة الرسائل واملسائل النجدية فهذا ال يرضُّ

كام ثبت يف الصحيحني وغريمها من حديث   ،إن شاء اهلل تعاىل إذا تاب واستغفر وقال ال إله إال اهلل

 

 (. 452/ 11الفتح )  1

 أطال الشيخ نارص الكالم عىل هذه اللفظة يف هذا املوطن، ونقل يف آخره كالم ابن عبدالرب من التمهيد.  2

3   ( مسلم  صحيح  خمترص  عىل  )21التعليق  الصحيحة  السلسلة  وانظر  اجلديدة،  الطبعة  شذوذها  1/223(  بنيَّ  فقد   )

وانظراملرويات الواردة يف احللف باهلل أو بغريه، د. باسم اجلوابرة فقد رجح شذوذ هذه اللفظة بعد بحث نافع استفدت منه  

 يف كتابة هذه السطور. 

 .286كتاب فتاوى العقيدة ص 4
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فليقل  ،ت والعزىمن حلف فقال يف حلفه والال»أيب هريرة أن رسول صىل اهلل عليه وسلم قال:  

قال إله إال اهلل ومن قال لصاحبه تعال ُأقام فإذا كان جيري عىل ألسنة الصحابة فكيف   «رك فليتصدَّ

 .1ا.هـ  ؟ بغريهم

 

الرابع  2«من حلف بغري اهلل فقد كفر أو أرشك»قال:    حديث ابن عمر أن رسول اهلل    :التنبيه 

بخاري طريق نافع عن ابن عمر عند اليوضح ذلك أن احلديث جاء من    ،حديث ضعيف ال يثبت

(6108( ومسلم  البخاري)1646(  عند  عمر  ابن  عن  سامل  طريق  ومن  ومسلم 6647(   )

(3/1266( البخاري  عند  عمر  ابن  عن  دينار  بن  اهلل  عبد  طريق  ومن  ومسلم  6648(   )

فمن  ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم  أال إن اهلل»( بدون لفظة الرشك أو الكفر ولفظ مسلم  3/1267)

 ، وهؤالء أكثر وأوثق من سعد بن عبيدة ال سيام يف ابن عمر   «فليحلف باهلل أو ليصمت  اكان حالفً 

أن احلديثني حديث واحد فإذا كان كذلك فال بد    -  اأيًض   - فلام مل يأتوا هبا دلَّ عىل ضعفها، السيام  

   من الرتجيح بينهام

فإن    ،الذي اخُتلف يف إسناده حديٌث واحدٌ واعلم أن هذا كلَّه إذا ُعلم أن احلديث    :قال ابن رجب

وعالمة ذلك أن يكون يف أحدمها زيادٌة عىل   ،ظهر أنه حديثان بإسنادين مل حُيكم بخطأ أحدمها

ٌ ُيستدل به عىل أنه حديٌث آخر  ،اآلخر أو نقٌص منه ريه فهذا يقول عنه عيلِّ بن املديني وغ  ،أو تغريُّ

اظ كالدارقطني وغريه ال ُيراعون    وكثرٌي من  -ثم قال  -من أئمة الصنعة مها حديثان بإسنادين   احلفَّ

 

1  (1 /200 .) 

(  4/297تدرك ) ( واحلاكم يف املس2/67،69،86،125(، ) 34/ 2( وأمحد ) 3251( وأبو داود )1574رواه الرتمذي )   2

( كلُّهم من طريق سعد بن عبيدة عن ابن عمر به قال الرتمذي حديٌث حسٌن، وضعف احلديث عالمة  10/29والبيهقي )

(. وأعله بأنه مما مل يسمعه  268رقم )   "أحاديث معلة ظاهرها الصحة    "تابه  يف ك  - رمحه اهلل  –اليمن وحمدثها مقبل الوادعي  

 ة وهو الكندي )جمهول( وسبقه إىل إعالله بذلك البيهقي والطحاوي.سعد من ابن عمر بل بينهام واسط
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وابن   ، ذلك وحيكمون بخطأ أحد اإلسنادين وإن اختلف لفظ احلديثني إذا رجع إىل معنًى متقارب 

احلديث ُيروى املديني ونحوه إنام يقولون: مها حديثان بإسنادين إذا احُتمل ذلك وكان متن ذلك 

ـ  .. ا.م من وجوه متعددةعن النبي صىل اهلل عليه وسل  .1ه

وحديث ابن عمر بلفظ الرشك أو الكفر وبدوهنا متقاربان إذ كٌل منهام فيه النَّهي عن احللف بغري 

ويف كل  منهام أن عمر بن اخلطاب حلف بأبيه فنهاه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ويبعد   ،اهلل

ر هذا أقسم أنه مل يعد   -ريض اهلل عنه    -خلطاب  ويؤكد هذا أن عمر بن ا  ،من عمر بن اخلطاب  تكرُّ

قال: فواهلل ما حلفت هبا منذ سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه   ،إىل احللف بغري اهلل مرًة أخرى

آثرً   اوسلم هنى عنها ذاكرً  ل أن هناك طائفة من أه  علاًم   ،واملخرج يف كال احلديثني واحد  ،2اوال 

  .احلديث صححه وحسنوه

من طريق حممد بن عجالن عن نافع عن ابن   3ابن ماجه   يث الضعيفة ما رواهفائدة / ومن األحاد 

ال حتلفوا بآبائكم من حلف » حيلف بأبيه فقال    عمر قال: سمع النبي صىل اهلل عليه وسلم رجاًل 

   «ومن مل يرض باهلل فليس من اهلل ،باهلل فليصُدق ومن ُحلف له باهلل فلريض

كاملك والليث بن سعد وأيوب وغريهم    .الكبار عن نافع  فإن ابن عجالن خالف غريه من احلفاظ

وحديث هؤالء احلفاظ   «ومن ُحلف له باهلل فلريض »بلفظ النهي عن احللف بغري اهلل بدون زيادة  

فدلَّ هذا عىل نكارة هذه الزيادة    ،الكالكبار منها ما هو خمرج يف الصحيحني أو أحدمها أو موطأ م

فقد تكلم يف روايته عنه حييى بن   ،اظ املعتمدين خاصة يف نافعالسيام وابن عجالن ليس من احلف

 سعيد والعقييل. 

 

 (. 2/843رشح العلَّل )  1

 (. 1646( )4254مسلم ) 2

 (. 2101رقم ) 3
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وليس معنى ضعف هذين احلديثني أالّ يوصف احللف بغري اهلل بالرشك بل هذا الوصف ثابٌت يف 

فرصفه لغريه  -كام سبق يف حديث ابن عمر املتفق عليه  -باهلل احللف بغري اهلل ألن احللف خاص 

   .صغررشك أ الفظً 

 ؟  اختلف العلامء يف الرشك والكفر هل مها بمعنًى واحٍد أم بينهام فرٌق  الثالثة/

   :عىل قولني

، 1  ا. هـ  هو قول أيب حنيفة وغريه  :قال ابن حزم  اأن كلَّ رشٍك كفٌر وليس كلُّ كفٍر رشكً   :األول

 اهلل عليه وسلم  وهلذا ُيقال كل مرشٍك مكذٍب برسول اهلل صىل  :وهو ظاهر قول ابن تيمية إذ قال

فصار قوله   االرسول صىل اهلل عليه وسلم أو تنقصه يكون مرشكً   منتقٍص به وليس كل من كذب 

والناس متنازعون يف أهل الكتاب    -ال  إىل أن ق  -لتنقص الرسول مع الرشك عند منازعيه    امتضمنً

املُْرْشِ ﴿هل يدخلون يف املرشكني أم ال؟ كام يف قوله تعاىل   َتنْكُِحوا  ُيْؤمِ َوال  َحتَّى   اآلية   ﴾نَّ َكاِت 

من الرشك   ا والتحقيق أن أصل دينهم ليس فيه رشٌك لكن ابتدعوا نوعً   ؟وهل هم مرشكون أم ال 

كنِيَ مَلْ َيُكِن الَّذِ ﴿  قال تعاىل    وهلذا فجعل املرشكني غري أهل    ﴾..  .يَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب َواملرُْْشِ

 :أفاده ابن حزم دليالن كام، وهلؤالء 2هـ   .ا  الكتاب 

 . يف لغة العرب فمن ثم يكون يف الرشع إذ الرشع نزل بلغة العرب  اأن بينهام فرقً 

كنِيَ مَلْ ﴿قوله تعاىل   ِذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب َواملرُْْشِ اآلية وجه الداللة أنه عطف   ﴾... َيُكِن الَّ

 .يرةأهل الكتاب عىل املرشكني والعطف يقتيض املغا

 

 (. 222/ 3الفصل ) 1

 . 35وانظر حاشية ابن قاسم عىل ثالثة األصول ص 814الرد عىل البكري ص 2
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قال ابن عمر يف النرصانية: ال أعلم من .1روى البخاري  ويمكن أن ُيستدل هلم بقول ابن عمر كام

وجه الداللة أن ابن عمر ريض اهلل عنهام أورد    .أكرب من أن تقول املرأة رهبا عيسى  ااإلرشاك شيئً 

ليه ال ُيتزوج هذا الكالم ليثبت أن النرصانية صارت مرشكة بدل كوهنا كافرة من أهل الكتاب فع

 . ا احتاج إلثبات ذلكهبا ولوال أنه يرى الفرق مل

ثم   افمن هنا صار كل مرشك كافرً   أن من أرشك باهلل فقد كفر باألوامر التي جاءت بتوحيد اهلل

يكون الكفر أعم من الرشك وذلك يف مثل من ال يعبد إال هواه أو غريه من املعبودات الباطلة   اأيًض 

يدع أو حتى من  أحدً وحدها  يعبد  أنه ال  واحدً   اي  إال  يعبدوا  مل  إذ  مل يرشكوا  أال وهو    افهؤالء 

الباطلة ومل يتحقق الرشك فيهم إذ مل يعبدوا اهلل حتى يكون هناك تسوية فهنا   حصل معبوداهتم 

ويوضح ذلك ما قاله ابن تيمية: فاإلسالم يتضمن االستسالم هلل وحده فمن   ،الكفر دون الرشك

واملرشك به واملستكرب  ،عن عبادته اومن مل يستسلم له كان مستكربً  اكان مرشكً استسلم له ولغريه 

  2واالستسالم له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده ا.هـ. ،عن عبادته كافر

 

فهام سواء  :اينالث واحٍد  ملسمًى  اسامن  للشافعي وغريه ونرصه   .أهنام  القول  ابن حزم هذا  ، 3عزا 

اإل الديار  حمّدث  األوسمعت  الدين  نارص  حممد  أصحاب  مام  واستدل  القول  هذا  يرجح  لباين 

 : هؤالء بام ييل

اَعَة َقاِئَمًة َوَلِئْن ُرِدْدُت إىَِل َريبِّ أَلَِجَدنَّ    اَقاَل َما َأُظنُّ َأْن َتبِيَد َهِذِه َأَبدً ﴿أ( قال تعاىل    َوَما َأُظنُّ السَّ

ْك بَِريبِّ َأَحدً قُ َويَ ﴿ثم قال  ،﴾...اِمنَْها ُمنَْقَلبً  اَخرْيً   .  ﴾اوُل َيا َلْيَتنِي مَلْ ُأرْشِ

 

 (. 5285رقم ) 1

 . 169التدمرية ص  2

 (. 22/ 3كتاب الفصل ) 3
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 . اها رشكً أن هذه األشياء املذكورة عىل قول املفرقني كلها كفر ومع ذلك أطلق علي وجه الداللة

َك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك ملَِْن َيَشاءُ ﴿ب( قال تعاىل  ة أن القول وجه الدالل ﴾إِنَّ اهللََّ ال َيْغِفُر َأْن ُيرْشَ

 .بالفرق بينهام يلزم منه أن الكفر ُيغفر

ََذ إهَِلَُه َهَواُه َوَأَضلَُّه ﴿ت( قال تعاىل   ﴾اهللَُّ َعىَل ِعْلمٍ َأَفَرَأْيَت َمِن اختَّ

 ./ أنه كفره ملا اختذ إهله هواه وهو رشك وجه الداللة

 ..  .وهكذا «فقد كفر أو أرشك»ث( األحاديث التي فيها 

ألول إذ هو األصل الختالف املعنيني لغًة ولكون أدلة القول الثاين قولني القول اوالراجح من ال

 : بام ييل وهذا يتضحيمكن اإلجابة عليها 

وقع يف الرشك كام وقع يف  (البستان)أما اإلجابة عىل الدليل األول أن ُيقال بأن صاحب اجلنة    -

ألن    ؛ بالدوام رشك أكرب  (فوصفه اجلنة )البستان   ﴾ا َبدً َتبِيَد َهِذِه أَ َما َأُظنُّ َأْن  ﴿ الكفر وذلك بأن قال  

ألنه ساوى غري اهلل باهلل  ؛أكرب افإذا وصف به غريه صار رشكً  ،الدوام لألفراد خاص باهلل سبحانه

ْك بَِريبِّ َأَحدً ﴿فمن هذا ُيعلم أن قوله    ،يف الدوام وهو خاٌص به سبحانه مل ُيطلق   ﴾اَيا َلْيَتنِي مَلْ ُأرْشِ

َما ﴿قول الرجل    :فإن قيل   ،فبهذا يسقط االستدالل به  ،-كام سبق    - رشكي   ٍر كفري  بل أمرٍ عىل أم

لكنه ظن أن هناك ما يدوم وال يفنى من   :قيل  .وإنام كفر شك  ،ا ليس رشكً   ﴾اَأُظنُّ َأْن َتبِيَد َهِذِه َأَبدً 

 . جهة األفراد وهذا الظن رشك

له أو   افهو إن مل يكن مساويً   ،نسلِّم بأن الكفر دون الرشكأما اإلجابة عىل الدليل الثاين أنا ال    -

لكن ِيرشك غريه   ،فلن يكون دونه يوضح ذلك أن املرشك يثبت للربِّ ربوبيَّته ويعبده  ،أعظم منه

عن   منفصاًل -عندهم    -والكفر يتصور    ،كان كذلك فهو كافر حتى عىل القول األولومن    ،معه

فأدلة عدم   ، كب سبحانه وهذا ال شك أنه أعظم من الرشالرشك يف صور منها: جحد وجود الر 

  .غفران الرشك تستلزم عدم غفران الكفر من باب أوىل فبطل الالزم
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ة ال داللة فيها إذ هذا الذي اختذ إهله هواه ال خيلو من أما اإلجابة عىل الدليل الثالث أن هذه اآلي  -

وإما أنه يعبد اهلل   افهذا ال يكون إال كافرً حالتني: إما أنه ينكر الرب سبحانه ويعبد هواه وحده  

واآلية عىل كال احلالتني مل حتك لنا حاله هل هو مرشك أو كافر حتى   ،اوهواه وهذا يكون مرشكً 

  .يصح االستدالل هبا

  :ما اإلجابة عىل الدليل الرابع فمن وجهنيأ -

فال يصح   .مروية عىل الشكفتكون الرواية    أن الراوي مل يضبط أي اللفظني نطق به رسول اهلل  

 .االستدالل هبا إال بعد ضبط أي الروايتني أرجح

اجتمع فيه إن هذه الصور كرتك الصالة مما    :وإن كانت الرواية مروية عىل غري وجه الشك فُيقال

الرشك والكفر وذلك أن الرشك جاء من عبادة اهلل واهلوى معه والكفر جاء من جهة ترك أمر اهلل 

 .إذ كل رشك كفر -أي أداء الصالة  - يف هذه الصورة

 واختلفوا يف تسميتهم مرشكني  .اواتفقوا عىل تسمية اليهود والنصارى كفارً   :قال ابن حزم  :فائدة

ـ  .ا  .2بني أصل دينهم وما طرأ عليه وأن الرشك طارٌئ   ااهلم ابن تيمية مفرقً ولقد فصل يف ح ،1ه

 

 .3لفرق بني األصغر واألكرب رين واواألصغ الرابعة/ تعريف الرشك والكفر األكربين

 من خصائص اهلل وقد سبق الكالم عليه :الرشك األكرب 
ٍ
 .تسوية غري اهلل باهلل يف يشء

 

 . 120- 119يف مراتب اإلمجاع ص  1

د عىل البكري ص  2  ( حتقيق أيب براء وأيب أمحد. 399/ 1وأحكام أهل الذمة البن القيم )  149راجع الرَّ

( ورشح الثالثة األصول للشيخ ابن 265،141،139/ 1املفيد مع احلاشية ) والقول    50راجع حاشية كتاب التوحيد ص    3

 . 36عثيمني ص 
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ومل يصل إىل حد الرشك األكرب وما كان يف   اعليه رشكً   كل ما أطلقت الرشيعة  :الرشك األصغر

   .وليس بسبب  امعناه كظن اليشء سببً 

األكرب- حكمت   : الكفر  ما  كل  عليه    هو  بالدين الرشيعة  كالتكذيب  املّلة  من  خمرج  كفر  بأّنه 

  .واإلعراض التام ونحو ذلك

 . وما يف معناه ومل يصل إىل حد الكفر األكرب اكل ما أطلقت الرشيعة عليه كفرً  :الكفر األصغر-

 : والفرق بينهام من أوجه إليك بعضها

 من النَّار بخالف األصغر.  أن الرشك والكفر األكربين ال جيتمعان مع اإليامن املنجي

 . أن الرشك والكفر األكربين موجبان اخللود يف النَّار بخالف األصغر

 .1صاحب الرشك والكفر األكربين جتري عليه أحكام الكفر يف الدنيا بخالف األصغر أن 

 

بة  اختلف العلامء يف الرشك األصغر هل ُيغفر ويكون حتت املشيئة أو ال ُيغفر إال بالتو  اخلامسة /

   :عىل قولني

ُيغفر إال بالتوبة وهذا قول ابن تيمية قال    :األول وأعظم الذنوب عند اهلل :  -رمحه اهلل    -أنه ال 

الرشك به وهو سبحانه ال يغفر أن ُيرشك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء والرشك منه جليٌل ودقيق 

  2هـ .ا .وخفٌي وجيلٌّ 

 

 . 154،125العقيدة د. الربيكان ص  كتاب املدخل لدراسة  1

 (. 254/  2جامع الرسائل )  2
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آن وإن كان صاحب  ال أكرب وال أصغر عىل مقتىض القروقد ُيقال الرشك ال ُيغفر منه يشءٌ   :وقال

رشكه ال ُيغفر له بل ُيعاقب عليه وإن دخل بعد ذلك لكن    يموت مسلاًم   -األصغر  أي  -الرشك  

   .1هـ  .اجلنة ا

وإن كان   ،إن الرشك ال ُيغفر  -أي ابن تيمية    -وأما الرشك فقد قال    :وقال الشيخ عبد اهلل أبا بطني

(إِنَّ اهللََّ ﴿لعموم قوله تعاىل    - واهلل أعلم  -وذلك    ،2تلميذه صاحب الفروع   أصغر نقل عنه ذلك 

َك بِهِ ال َيْغفِ  ـ   .ا   ﴾(ُر َأْن ُيرْشَ (إِنَّ اهللََّ  ﴿، وعمدة هؤالء يف االستدالل التمسك بعموم قوله تعاىل  3ه

َك بِهِ    . رفقالوا هذا يعمُّ الرشك األكرب والرشك األصغ ،﴾(ال َيْغِفُر َأْن ُيرْشَ

فأما نجاسة :  -رمحه اهلل    -   انه حتت املشيئة وُيغفر بغري التوبة وهذا ظاهر قول ابن القيم  :الثاين

فةٌ   :الرشك فهي نوعان  فاملغلَّظُة الرشك األكرب الذي ال يغفره اهلل فإن    ،نجاسٌة مغلَّظٌة ونجاسٌة خُمفَّ

فة الرشك األصغر كيسري الر    4هـ  .ا .ياءاهلل ال يغفر أن ُيرشك به واملُخفَّ

إن الرشك األصغر ال يدخل    :وأما من قال:  وهذا ظاهر قول الشيخ عبد الرمحن السعدي إذ قال

ْك بِاهللَِّ ﴿يف الرشك املذكور يف هذه اآلية وإنام هو حتت املشيئة فهم حيتجون بقوله تعاىل  ُه َمْن ُيرْشِ إِنَّ

اجْلَنََّة   َعَلْيِه  اهللَُّ  َم  َحرَّ النَّارُ َوَمْأَواهُ َفَقْد  ال   ﴾...  األصغر  الرشك  أن  األئمة  بإمجاع  أنه  كام  فيقولون 

ْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك ﴿  وكذلك ال يدخل يف قوله تعاىل  ،يدخل يف تلك اآلية ألن    ؛﴾...َلِئْن َأرْشَ

ك األكرب وال حيبط األعامل الصاحلة كلَّها إال الرش  ،العمل هنا مفرٌد مضاٌف ويشمل األعامل كلَّها

 

د عىل البكري ص   1  . 146الرَّ

 (. 3/524الفروع )  2

دين ص  (. وإىل هذا القول ذهب الش5/474جمموعة الرسائل واملسائل )   3 ة عيون املوحِّ يخ عبد الرمحن بن حسن كام يف قرَّ

-50ونرصه ابن قاسم يف حاشية كتاب التوحيد ص    (388–  1/387وكذا الشيخ حممد صديق خان يف الدين اخلالص )   34

51 . 

 (. 59/  1إغاثة اللهفان )  4
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م أن املوازنة واقعٌة بني احلسنات والسيئات التي هي دون الرشك األكرب ألن الرشك يؤيِّد قوهلو

 هـ.   .ا .األكرب ال موازنة بينه وبني غريه فإنه ال يبقى معه عمٌل ينفع

قوله عموم  وأن  أرجح  الثاين  القول  أن  بِهِ ﴿  والظاهر  َك  ُيرْشَ َأْن  َيْغِفُر  ال  اهللََّ  ب   ﴾...إِنَّ  ه ُيراد 

ُيقال إن الرشك األصغر أعظم   اوأيًض   ،ص وهو الرشك األكرب ملا سبق من أدلة القول الثايناخلصو

ًة واحدًة بغري اهلل مع   اإذ من قتل مائة نفس أعظم ذنبً   ،اال فردً   امن باقي الذنوب جنًس  ممن حلف مرَّ

فمن ثم   ، ع أهل السنةوهذا القاتل ملائة نفس حتت املشيئة بإمجا  ،عدم اعتقاد التسوية يف التعظيم

   .يكون ما هو دونه من باب أوىل واهلل أعلم

 

  (يف عبادة اهلل)قول املصنف 

ُقْل إِنَّ َصاليِت َوُنُسكِي َوحَمَْياَي ﴿  العبادة من خصائص اهلل فرصفها لغري اهلل رشك أكرب كام قال تعاىل

اْلَعاملنََِي ال رشيك اهلل َأَحدً أَ وَ ﴿وقوله    ﴾َومَمَايِت هللَِِّ َربِّ  َتْدُعو َمَع اهللَِّ  َفال  وقوله   ﴾انَّ املََْساِجَد هللَِِّ 

اَم ِحَسابُ  اَوَمْن َيْدُع َمَع اهللَِّ إهَِلً ﴿ ُه ال ُيْفلُِح اْلَكافُِرونَ آَخَر ال ُبْرَهاَن َلُه بِِه َفإِنَّ ِه إِنَّ  ﴾ ُه ِعنَْد َربِّ

اهلل   حيبه  ما  لكل  جامع  اسم  هي  العبادة  تيمية:  ابن  الباطنة قال  واألعامل  األقوال  من  ويرضاه 

الوالدين وصلة   ،والظاهرة وبر  األمانة  وأداء  احلديث  والصيام واحلج وصدق  والزكاة  الصالة 

املنكر عن  والنهي  باملعروف  واألمر  بالعهود  والوفاء  واملنافقني  .األرحام  للكفار    ، واجلهاد 

واملم السبيل  وابن  واملسكني  واليتيم  اجلار  إىل  والبهائمواإلحسان  اآلدميني  من  والدعاء   ،لوك 

العبادة    ،قراءةوالذكر وال قال    -وأمثال ذلك من  يتضمن معنى اخلضوع والذل  -ثم   . والدين 

 ، أي: يعبد اهلل ويطيعه وخيضع له   .ويدين هلل  ،ويقال: يدين اهلل  ،يقال: دنته فدان يل أي ذللته فذل

   .فدين اهلل عبادته وطاعته واخلضوع له
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لكن العبادة    .قد وطئته األقدام  ن مذلاًل يقال: طريق معبد إذا كا  ،االذل أيًض صل معناها  والعبادة أ

 -ثم قال  -فهي تتضمن غاية الذل هلل بغاية املحبة له    ،املأمور هبا تتضمن معنى الذل ومعنى احلب 

 ،له  اومل خيضع له مل يكن عابدً   اولو أحب شيئً   ،له  اومن خضع إلنسان مع بغضه له ال يكون عابدً 

بل جيب أن يكون اهلل أحب   ،حدمها يف عبادة اهلل تعاىلولذا ال يكفي أ ،كام قد حيب ولده وصديقه

وأن يكون اهلل أعظم عنده من كل يشء بل ال يستحق املحبة والذّل التام   ،إىل العبد من كل يشء

ـ  ه والتعبُّد يتضمن غاية احلب بغاية الذّل  1إال اهلل ا.ه  .2ـ ا. ه .وقال: والتألُّ

 : وقال ابن القيم يف النونية الكافية الشافية

 

الشيخ  وقال 

عبد  الرمحن

حسن:   بن 

 يف الكافية الشافية  -ه اهللرمح -قد قال العالمة ابن القيم  وأما تعريف العبادة ف

 

أصل  فذكر:  

التي   العبادة 

العمل   يصلح 

والغاية تفوت    ،ومها: غاية املحبة هلل يف غاية الذل له  ،فذكر قطبيها  ،وهلا إذا كان عىل السنةمع حص

ففسد   ،والبد أن يذل له  ،ألن املرشك البد أن حيب معبوده  ؛وبه يبطل هذا األصل  ،بدخول الرشك

 

1  (10 /149-  153 .) 

 (. 16/ 1( والقول املفيد ) 1/84وفتح املجيد )   47  (، وانظر التيسري ص 31/ 6، وانظر اجلواب الصحيح ) 88لنبوات ص  ا  2

 مها قــطبان ذّل عــابده مع  الرمحن غاية حبه  وعبادة

 ال باهلوى والنفس والشيطان  وعليهام فلك العبادة دائرٌ 

 والنفس والشيطانال باهلوى   ومداره باألمر أمر رسوله

 مها قــطبان ذّل عــابده مع  الرمحن غاية حبه  وعبادة

 ال باهلوى والنفس والشيطان  وعليهام فلك العبادة دائرٌ 

 ال باهلوى والنفس والشيطان  رسولهومداره باألمر أمر 



 اإللـامم برشح نواقض اإلسالم 

  

121 

ب فيهاألصل  بانتفاء الرشك  ،وجود الرشك  الغاية فيهام إال  لل هلل وقرص املحبة والتذ  ،وال حتصل 

والدائر   ،وهي املراد بقوله: وعليهام فلك العبادة دائر  ،وهبذا تصلح مجيع األعامل املرشوعة  ،وحده

ـ  ،هي األعامل   1وال تصلح إال بمتابعة السنة ا.ه

 ، يقال: بعري معبد  ،أبا بطني: أما العبادة يف اللغة فهي من الذل  الرمحنعبد  بن    عبد اهللوقال الشيخ  

من الذل يقال:   ،اوكذلك الدين أيًض   ، قد وطأته األقدام  إذا كان مذلاًل   ،معبدوطريق    ،أي: مذلل

  ،أي ذللته فذل ،دنته فدان 

فعرفها طائفة بقوهلم:   .واملعنى واحد  ،وأما تعريفها يف الرشع فقد اختلفت عباراهتم يف تعريفها

أهنا: كامل احلب مع وال اقتضاء عقيل. وعرفها طائفة ب  ،طراد عريفامن غري    اهي ما أمر به رشعً 

: هي اسم جامع لكل ما حيبه اهلل ويرضاه من -رمحه اهلل تعاىل  -وقال أبو العباس  .كامل اخلضوع

وبر  ،وأداء األمانة  ،وصدق احلديث  ،الزكاة واحلجفالصالة و  .القوال واألعامل الباطنة والظاهرة

وجهاد الكفار   ،نهي عن املنكرواألمر باملعروف وال  ،والوفاء بالعهد  ،وصلة األرحام  ،الوالدين

والبهائم   ،واملنافقني اآلدميني  من  واململوك  واملسكني  واليتيم  اجلار  إىل  والدعاء   ،واإلحسان 

العباد من  ذلك  وأمثال  والقراءة  إليه   .ةوالذكر  واإلنابة  اهلل  وخشية  ورسوله  اهلل  وكذلك حب 

والرجاء   ،والتوكل عليه  ،ائهوالرضا بقض  ،والشكر لنعمته  ،والصرب حلكمه  ،وإخالص الدين له

 . فالدين كله داخل يف العبادة انتهى ،واخلوف من عذابه وأمثال ذلك ،لرمحته

يتضمن طاعة املحبوب واالنقياد   ،التام ومن عرفها باحلب مع اخلضوع فألن احلب التام مع الذل  

 ،ه له تكون طاعتهفبحسب حمبة العبد لربه وذل  ،فالعبد هو الذي ذهللّ احلب واخلضوع ملحبوبه  ،له

والعبادة املأمور هبا تتضمن معنى   ،فمحبة العبد لربه وذله له يتضمن عبادته وحده ال رشيك له

 

 (. 249/ 2الدرر السنية ) 1



 اإللـامم برشح نواقض اإلسالم 

  

122 

رمحه اهلل تعاىل   -كام قال ابن القيم    ،ية املحبة لهالذل ومعنى احلب، فهي تتضمن غاية الذل هلل بغا

-: 

 ـحبة مع خضوع القلب واألركان  ليس العبادة غري توحيد املـ

 وبغض مـا ال يرتـــىض بجـــنان   واحلب نفس وفاقه فيام حيب

 والقصد وجـه اهلل ذي اإلحســان   ووفاقه نفس اتبــاعك أمره

فقد تعبد   ،وخضع له  افمن أحب شيئً   ،املحبة مع خضوع القلب واجلوارح فعرف العبادة: بتوحيد   

له عبادة  ،قلبه  اخلضوع  عن  املنفردة  املحبة  تكون  عبادةاخل  وال  ،فال  حمبة  بال  فاملحبة   ،ضوع 

فمن خضع إلنسان مع بغضه له   ،فال يكون أحدمها عبادة بدون اآلخر  ،واخلضوع ركنان للعبادة

وهلذا ال   ،كام حيب ولده وصديقه  ،له  امل يكن عابدً   ،ومل خيضع له  اولو أحب شيئً   ،له  امل يكن عابدً 

وأن يكون    ،بد من كل يشءاهلل أحب إىل العبل جيب أن يكون    ،يكفي أحدمها يف عبادة اهلل تعاىل

  1والذل التام إال اهلل سبحانه ا.هـ ،بل ال يستحق املحبة الكاملة ،أعظم عنده من كل يشء

 ، وال اقتضاء عقيل   ،من غري اطراد عريف  اوقال: وأما العبادة فعرفها بعضهم بأهنا: ما أمر به رشعً 

خل يف ذلك فعل املأمور وترك املحظور من واجب يد ف  ،واملأثور عن السلف تفسري العبادة بالطاعة

  2ـوترك املنهي عنه من حمرم ومكروه ا.ه ،ومندوب 

  ، بن حسن: فهذا الكالم نشأ عن جهله باللغة والرشع  عبد الرمحنبن    عبد اللطيفوقال الشيخ   

 مذّلاًل   فإن العبادة تتضمن غاية اخلضوع والذّل ومنه طريق معبد إذا كان   ،وما جاءت به األنبياء

اهلل ويرضاه من وأما يف الرشع فهي اسم جامٌع لكل ما حيبه  ،  قد وطئته األقدام هذا أصلها يف اللغة

 

 (. 289/ 2الدرر السنية ) 1

 (. 312/ 2الدرر السنية ) 2
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من   اهي ما ُأمر به رشعً   : . وقال بعضهم1األقوال واألعامل الباطنة والظاهرة قاله شيخ اإلسالم 

سوله صىل اهلل عليه وسلم وقال بعضهم هي فعل ما أمر اهلل به ور   غري اقتضاء عقيل وال اطراد ُعريف

فدخل يف هذه   .اهلل والدار اآلخرةاهلل عنه ورسوله صىل اهلل عليه وسلم ابتغاء وجه    وترك ما هنى 

ـ   .2التعاريف واحلدود مجيع أنواع العبادات فال يقصد هبا غري اهلل وال ترصف لسواه ا.ه

  ، ةه رضا اهلل واألجر فهو عبادوكل ما يرجو العبد من ورائ  ،فعىل هذا كل ما حيبه اهلل فهو عبادة

وبينها ألن املخالفني يرصفون عبادات    وقد اعتنى أئمة الدعوة النجدية السلفية بتعريف العبادة

ويزعمون أن هذه املرصوفات ليست عبادة فاحتاجوا إىل بيان ضابط العبادة ليعلم أن    ،اهلل  لغري

 . أكرب افعل املخالفني من رصف العبادات لغري اهلل فيكون رشكً 

 

 تنبيهان: 

   ؟ل واملحبةوأهنا كامل الذ  ،كيف اجلمع بني تعريف العبادة بأهنا اسم جامع األول:

أما تعريف العبادة ،  أفاد بعض املحققني أن تعريف كامل الذّل مع كامل املحبة راجع إىل املتعبد نفسه

ن من أدى عبادًة  عىل هذا ألكن يشكل  ،  راجع إىل اليشء املتعبد به  ،بأهنا اسم جامع لكل ما حيبه اهلل

أن    -أعلم    واهلل  -الظاهر    ؟ مى عبادةفيها حٌب وذّل لكن مل يصال إىل الكامل فهل يقال إهنا ال تس

كامل احلب والذّل راجع إىل حب اهلل يف اجلملة ال إىل كل عبادة وحدها وهو ما قد ُيفهم من كالم 

 . ابن تيمية السابق

 ؟ بادةفإن قيل بأي يشء تعرف الع :الثاين

 

 (. 10/149راجع جمموع الفتاوى ) 1

 . 97كتاب حتفة الطالب واجلليس ص 2
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كالصالة والزكاة وبر الوالدين  فُيقال بكون اهلل حيب فعلها أو حيب تركها فام أحب فعله فهو عبادة  

عبادة كرتك الغيبة   وما أحب تركه فرتكه   .عىل حسب الدليل الرشعي  اأو مستحبً   اوقد يكون واجبً 

 .ليل الرشعيسب الدعىل ح اأو مستحبً  اواجبً  وقد يكون الرتك والنَّميمة والرسقة والرشب قائاًم 

هلل عليه وسلم أو ترتب األجر والثواب أو  وتعلم حمبة اهلل لفعل اليشء بأمره أو أمر رسوله صىل ا

ووصفه بأنه من الدين أو اإليامن أو اإلسالم أو اإلحسان وتعلم حمبة اهلل لرتك اليشء بأن ينهى عن 

العقاب والسخط عىل فعل أو ذم فعل   فعله أو ينهى عنه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلَّم أو ترتيب

 .1وهكذا 

 

 ( لغري اهلل كمن يذبح للجن والقربالذبح  )قول املصنف 

   :الذبح من حيث حكمه الرشعي له ثالث حاالت 

ومما    :2قاله الشيخ ابن عثيمني   .وهو إزهاق الروح بإراقة الدم عىل وجٍه خمصوص  :الذبح التعبُّدي

   :يفاء بالنذر وهذا الذبح التعبدي نوعان ي واإلواهلد والعقيقةاألضحية  :تكون فيه

 . واجٌب كاإليفاء بالنذرذبٌح  أ( 

أهنا   ب(  عىل  الصحابة  إمجاع  حزٍم  ابن  حكى  وقد  الصحيح  عىل  كاألضحية  مستحٌب  وذبٌح 

 .مستحبٌة غري واجبٍة كام يف املحىل

  ،ب فعله أمر حمدث وهو أن يتقرب إىل اهلل بإزهاق الروح بإراقة الدم ويصح  :الذبح البدعي  -2

به الرشيعة مثل   ترد  يتقرب بجنس مل  أن يالزم مكانً كأن  أو  الذبح العتقاد   امعينً  االدجاج  عند 

 .كأن يذبح هلل عند قرب رجٍل صالح أو غريه وهكذا ،الربكة

 

 للشيخ عبد الرمحن السعدي رمحه اهلل.   43ص  وانظر القول السديد  1

 . 62صول ص  رشح ثالثة األ 2
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متقربً   :الذبح الرشكّي األكرب-3 اهلل  الذبح لغري  أن َيرصف عبادة  أو   اوهو  يذبح للجن  له كأن 

 . لألحياء أو غريهم لألموات أو

 

 

 : تنبيهات 

 . اأصغر بل هو رشك أكرب مطلقً  اال يكون رشكً  االذبح لغري اهلل تقربً  :التنبيه األول

ب بإراقة الدم وإزهاق النفس وبني التقرب هلل باللحم فإن الثاين يكون    :التنبيه الثاين فرٌق بني التقرُّ

 أنواع الذبح ال يصح ذكر إكرام الكالم عىللذا عند    ،للضيف وصدقة وهديًة بخالف األول  اإكرامً 

وإنام املقصود به   ،اال قصدً   األن إراقة الدم فيه جاءت تبعً   ؛من أنواع الذبح  اف بالذبح نوعً الضي

واهلل   االتبعً   افإن إراقة الدم فيه جاءت قصدً   ،اللحم بخالف الذبح الذي ُيذكر يف أبواب التوحيد

 . أعلم

  :من سلطان أو غريه له أربعة أحوال ستقبال الرجلالذبح عند ا :التنبيه الثالث

ب به إىل القادم هبا :رشٌك أكرب -1  .إذا تقرَّ

ب إىل اهلل بالذبح عند مروره :بدعةٌ  -2   .إذا تقرَّ

مٌ  -3   . اللحم وكان يف فعله إرساٌف  اإذا ذبح مريدً  :حمرَّ

فإن اإلكرام   .قبال الضيفإذا كان من عادة القوم إظهار اإلكرام بالذبح عند است  : مستحٌب   -4

مثل صفة اللباس الذي تسرت به    ،صفته راجعٌة لعادة القوم إذ هو عبادٌة غري حمضةٍ   ا املمدوح رشعً 

كام تَّم بيان ذلك   ،وصفة التعزية وغري ذلك برشط أال يكون هناك هنيٌّ خاٌص من الرشيعة  ،العورة

امللوك ال للعظامء كأن هناك طائفة ال تفعله إ  إال أنه ينبغي التنبه إىل  ،يف قواعد البدعة واحلمد هلل

   .لذريعته عىل حسب فعلهم اأو سدً  اإما لكونه رشكً  ،واألمراء فمثل هذا حمرم 
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 اوذكر الشيخ إبراهيم املروزى من أصحابنا: أن ما يذبح عند استقبال السلطان تقربً   :قال النووي

بتحريمه بخارة  أهل  أفتى  ا  ؛إليه  لغري  به  أهل  مما  تعاىلألنه  يذبح  .هلل  إنام  هذا  الرافعى:  ونه قال 

ـ  ااستبشارً    1بقدومه فهو كذبح العقيقة لوالدة املولود ومثل هذا ال يوجب التحريم واهلل أعلم ا.ه

كام ذكر الرافعي   اإن كانوا يذبحون استبشارً   :بعد أن نقل كالم النووي  عبد اهللوقال سليامن بن  

ـ  اه تقربً وإن كانوا يذبحون ،فال يدخل يف ذلك  2إليه فهو داخل يف احلديث ا.ه

 

 :فائدة

أهنا   عىل  عالمة  الرجل  استقبال  عند  ُذبحت  التي  الذبائح  أكل  عدم  أن  العلم  أهل  بعض  ذكر 

وإن مل يكن مهُّهم أكلها   ،إذ قد يفعلون ذلك أمامه  ،وهذا عىل اإلطالق فيه نظرٌ   .له  اُذبحت تقربً 

م يف وليمة شياهً   رجاًل أن    كام  ،ألجل إظهار كرمهم وشدة فرحهم به كثريًة لضيوفه وهي   اقد يقدِّ

لكن يريد إظهار   ،لكوهنا زائدًة عن حاجتهم  ؛وهو يعلم أهنا لن تؤكل  ،أكثر بكثري من حاجتهم 

ألن هذا عالمٌة عىل   ؛ حقه مرشكفال أظن أنه ُيقال يف  ،ثم بعد ذلك ُيرمى هبا  -بزعمه    -  الكرم

 .للقادم  ا ال يصح جعل عدم األكل عالمًة عىل الذبح تقربً ن كذلك ففإذا كا  . لألضياف  اذبحها تقربً 

ومن املعلوم أن األمور املحتملة ال يقع فيها التكفري إال بعد االستفصال كام بينه أئمة الدين كام 

   .تقدم نقل بعض كالمهم

 

عليهم    ويتوكل   ،ويسأهلم الشفاعة  ،من جعل بينه وبني اهلل وسائط يدعوهم  الثاين:)قول املصنف  

   (اكفر إمجاع  

 

 (. 141/ 13رشح مسلم )  1

 (. 1/275، وانظر القول املفيد ) 191التيسري ص  2
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عبادة لغري اهلل أكرب  ،هذا رشك ألنه رصف  العبادات لغري اهلل رشك  ابن   .وتقدم أن رصف  قال 

تيمية: فمن جعل املالئكة واألنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسأهلم جلب املنافع ودفع 

فهو   ،الفاقات  سدو  ،وتفريج الكروب   ،مثل أن يسأهلم غفران الذنوب وهداية القلوب  ،املضار

  1كافر بإمجاع املسلمني ا.هـ

معلوم بالرضورة من   ،ع: وهو إمجاع صحيحعىل هذا اإلمجا  امعلقً   عبد اهللوقال الشيخ سليامن بن  

وقد نص العلامء من أهل املذاهب األربعة وغريهم يف باب حكم املرتد عىل أن من أرشك   ،الدين

ـ أي عبد مع اهلل غريه بنو ،باهلل فهو كافر   2ع من أنواع العبادة ا.ه

 

داخل فيه للتأكيد عليه ألمهيته فائدة/ وسبب إفراد املصنف هلذا الناقض بعد الناقض األول مع أنه  

 .وكثرة وقوع الناس فيه

 

 :- رمحه اهلل  -فإليك احلديث حول ثالثة أمور أشار إليها الشيخ  ،وقبل أن انتقل من هذا الناقض

 :  األول/ الدعاء

لغة به واستدعيته  انً : دعوت فال الدعاء  املصباح   ،قاله اجلوهري  ،أي صحت  الفيومي يف  وقال 

قد يتجرد النداء   ،وقال الراغب: الدعاء والنداء واحد  .ناديته وطلبت إقباله  ادً املنري: دعوت زي

يتجرد  ،عن االسم يكاد  النداء  .والدعاء ال  الدعاء  البحار:  استعامل   ،وقال يف جممع  ويستعمل 

ـ  ،التسمية   3والسؤال واالستغاثة ا.ه

 

 (. 124/ 1جمموع الفتاوى )  1

 . 229تيسري العزيز احلمد ص  2

 . 432 –  428منتقى من صيانة اإلنسان ملحمد بشري السهسواين ص  3
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ا َربَّهُ ﴿ومما يدل عىل أن الدعاء يطلق عىل النداء قوله تعاىل   ِذْكُر َرمْحَِت ﴿وقوله    ﴾ُهنَالَِك َدَعا َزَكِريَّ

ا ُه نَِداًء َخِفي    .َربَِّك َعْبَدُه َزَكِريَّ فسمى النداء   ﴾اَومَلْ َأُكْن بُِدَعاِئَك َربِّ َشِقي  ﴿إىل قوله    ﴾اإِْذ َناَدى َربَّ

امِحنِيَ ﴿  ىلوقوله تعا  ،دعاء ُّ َوَأْنَت َأْرَحُم الرَّ نَِي الرضُّ ُه َأينِّ َمسَّ لكن دعاء اهلل   ﴾ َوَأيُّوَب إِْذ َناَدى َربَّ

ـ   .وسيأيت إيضاح أكثر 1ونداؤه مغاير عن دعاء املخلوقني ونداؤهم ا.ه

 ويتعلق ببحث الدعاء مسائل: 

 : ة نوعانالدعاء يف الكتاب والسن: األوىل

 .وهو مطلق التعبُّد كالصالة والزكاة وهكذا :العبادةدعاء 

املسألة ما يرضه  :دعاء  الداعي وطلب كشف  ينفع  ما  يكون  2وهو طلب  ما  منه  املسألة  ، ودعاء 

   –-عىل ما سيأيت تفصيله -ومنه ما يصح لغري اهلل ، باهلل اخاًص 

. ومن القرائن ما أفاده 3ال بقرينٍة  لة والعبادة إوإذا ورد يف القرآن لفظ الدعاء فإنه يشمل دعاء املسأ 

كل موضع ذكر فيه دعاء املرشكني ألوثاهنم فاملراد به دعاء العبادة املتضمن لدعاء   : ابن تيمية بقوله

ُذَبابً ﴿كقوله تعاىل    ، هـ  . ا  .املسألة َلْن خَيُْلُقوا  ِذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ   ﴾ وا َلُه.. َوَلِو اْجَتَمعُ   اإِنَّ الَّ

 .4اآلية

ابن  عن  للبخاري  واللفظ  الشيخان  روى  ما  املسألة  دعاء  به  واملراد  الدعاء  إطالق  أمثلة  ومن 

ولكن   ،فإن اهلل هو السالم  ، ال تقولوا السالم عىل اهلل»  :فقال  التفت إلينا رسول اهلل    :مسعود قال

السالم علينا   ،ورمحة اهلل وبركاته  قولوا التحيات هلل والصلوات والطيبات السالم عليك أهيا النبي

 

 (  541/ 1الدرر السنية ) 1

وفتح املجيد   218والتيسري ص    432،431وصيانة اإلنسان ص    425( وجالء األفهام ص  10/ 15انظر جمموع الفتاوى )   2

 (. 296-295/ 1)  43والقول السديد ص   114( وحاشية كتاب التوحيد ص 1/301)

 . 254( وابن القيم يف جالء األفهام ص  11- 15/10ذلك ابن تيمية يف جمموع الفتاوى ) نص عىل  3
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فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد يف السامء أو بني السامء واألرض أشهد   .وعىل عباد اهلل الصاحلني 

فاملراد   ،«به إليه فيدعوثم يتخري من الدعاء أعج  ،عبده ورسوله   اأن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدً 

ومن أمثلة إطالق   ،ال زال يف دعاء العبادةول الصالة  ألنه من أ  ؛دعاء املسألة  :بقوله من الدعاء

 .  ﴾اَوَأنَّ املََْساِجَد هللَِِّ َفال َتْدُعو َمَع اهللَِّ َأَحدً ﴿الدعاء الذي يشمل املسألة والعبادة قوله تعاىل 

 

 مسألٍة متضمٌن دعاء العبادة   فائدة:
ِ
 عبادٍة مستلزٌم دعاء املسألة وكلُّ دعاء

ِ
 .  1كلُّ دعاء

 

هسواين   :يهتنب ذكر حممد بن بشري السَّ
 أما إطالقه عىل   ،أن إطالق الدعاء عىل دعاء املسألة حقيقي  2

فهو جمازي العبادة  والرازي  ،دعاء  القسطالين  اللغ  .ونقله عن  أنه ال جماز يف  وأن   ،ةوالصحيح 

ره ابن تيمية  القول باملجاز أمر حادٌث ال تعرفه العرب كام قرَّ
3 . 

 

وقرره يف التيسري والفتح وقد سبق العزو إليهم وقال ابن قاسم يف حاشية كتاب التوحيد: كالمها  هكذا قال ابن تيمية ونقله  1

 متالزمان. 

 . 433- 432صيانة اإلنسان ص  2

إليك خمترَص ما يدل عىل أن املجاَز ليس موجود ًا يف لغِة العرِب: وقبل ذلك أبني صورة املجاز عند أهله باختصار، وهو  و  3

وضعني وضًعا أولًيا ووضًعا ثانًيا. فقالوا: املجاز نقل الكالم من الوضع األول إىل الثاين لوجود قرينة مع   أهنم جعلوا للكلمة 

جماز إذ املراد باألسد هنا الرجل الشجاع فهذا هو الوضع   "رأيت أسًدا عىل فرس شاهًرا سيفه    "العالقة بني الوضعني. نقول:

املعروف. والقرينة الصارفة: أن كون األسد عىل فرس شاهًرا السيف ال يتصور    الثاين، أما الوضع األول: احليوان املفرتس

 لفظ الوضع   من احليوان املعروف فلم يبق إال الرجل الشجاع. والعالقة بني

األول ولفظ الوضع الثاين: الشجاعة والقوة. وبعد أن تبني لك معنى املجاز عند أهله فإليك ما يدل عىل عدم وجوده يف    5

عرب وهو: أن زعم املجازيني بوجود وضعني للكلمة دعوى ال دليل عليها؛ إذ لو كان كذلك لرأيت أئمة اللغة األولني  لغة ال

فلام مل يفعلوا دل عىل   –إذ عليه يرتتب فهم الكالم    –ي ونحومها من أشّد الناس بياًنا هلذا األمر  كاخلليل بن أمحد واألصمع

.هو موجود كام يف مقاييس اللغة ولسان العرب وتاج العروس وغريها ألن هذه عدم وجوده يف لغة العرب. وال تقل: بىل 
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تيمية عند ابن  ا  قال  املشرتك يف   :ملسألة والعبادةكالمه عىل دعاء  اللفظ  وليس هذا من استعامل 

بل هذا استعامله يف حقيقته املتضمنة لألمرين   ،أو استعامل اللفظ يف حقيقتة وجمازه  ،معنييه كليهام

له  ،اعً مجي ُيفطن  ما  وقلَّ  النفع  فإنه موضوع عظيم  املعنيني   ،فتأمله  دالٌة عىل  القرآن  آيات   وأكثر 

ـ   . ا  .فهي من هذا القبيل  افصاعدً  وهذا   ، والصواب أن الدعاء يعم النوعني  :، وقال ابن القيم1ه

   2هـ  .لفٌظ متواطٌئ ال اشرتاك فيه ا

 

 

اء فيها. فإن قلت: قد بان يل ما ذكرت لكنني عند سامع لفظة  الكتب تأثرت بعلم الكالم الفاسد املحدث فمن ثم ال حيتج بام ج

األول؟ فيقال: هذا ليس دلياًل عىل ذلك، وإنام  )أسد( ال ينرصف ذهني إال إىل احليوان املفرتس، أفليس هذا دلياًل عىل الوضع  

الواقع أن أهل البلدة إذا كثر  سبب انرصاف الذهن إىل احليوان املفرتس كثرة استعامل هذه اللفظة فيه، وهذا أمر مشاهد يف  

ب اللفظة نفسها عند أهل  بينام جتد  إليه  لدة أخرى إذا  استعامهلم للفظة عىل يشء معني مل تنرصف أذهاهنم عند اإلطالق إال 

 أطلقت انرصفت إىل معنى آخر لكثرة استعامهلم هلا يف هذا املعنى. واهلل أعلم. 

 إرادة  متنع  قرينة   بوجود  إال  يصح  ال  املجاز  أن  وذلك  وصفاته  اهلل   أسامء  باب  يف  يدخل  ال  –عند القائلني به  -فائدة / املجاز  

ال توجد يف أسامء اهلل وصفاته ألهنا أمور غائبة عنا، والغيبيات ال    ضع الثاين وهذه القرينة الو إىل ينتقل  ثم  فمن األول الوضع

إرادة الوضع األول وكنهه جمهول عنده؟ لذا غاية ما عندهم  يدخلها املجاز لعدم إدراك كنهها. فكيف يقول قائل: ال يصح  

هلم أن التشبيه ال يتصور هنا، وأنه ال  أن يقولوا: الوضع األول غري مراد ألن القرينة الصارفة عنه خشية التشبيه بخلقه، فيبني 

 سبحانه.  يلزم من إثبات صفة له أن يكون مشبًها بغريه إذ كل صفاته بحسب ذاته واهلل ليس كمثله يشء 

( وابن القيم يف  116- 7/87تنبيه / هذا اإلشارات املخترصة مأخوذة من كالم ابن تيمية املتفرق السيام يف جمموع الفتاوى ) 

وتكلم عن املجاز فيام يقرب من مائة صفحة واستدرك يف ثنايا    231ذ جعل الطاغوت الثالث املجاز ص خمترص الصواعق إ

 رد عىل ابن اجلني فلرياجع.  كالمه عىل اجلوهري صاحب الصحاح و

 (. 11- 10/ 15جمموع الفتاوى )  1

 . 254جالء األفهام ص   2
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َعُلوا ُدَعاَء ﴿الثانية: دعاء املسألة قد جاء إطالقه عىل اهلل فهو عبادة وعىل غري اهلل كام قال تعاىل   ال جَتْ

َبْينَُكْم َكدُ  ُسوِل   َبْعِضُكْم َبْعًض الرَّ
ِ
َأْبنَاَءَنا َوَأْبنَاَءُكْم َونَِساَءَنا َونَِساَءُكْم َوَأْنُفَسنَا ﴿وقوله    ﴾اَعاء َنْدُع 

 عىل أقسام مخسة:  افهو إذً  ،﴾...َوَأْنُفَسُكمْ 

م وحتته أنواع :القسم األول    :حمرَّ

 :حوالأن يكون الدعاء فيام خيتص باهلل عز وجل وله ثالثة أ  :الرشك األكرب (أ

يف املطلوب بأن يكون ال يقدر عليه إال اهلل عز وجل مثل أن ُيطلب من أحد إنزال   :احلالة األوىل

  .1الغيث وغفران الذنب وغري ذلك

كام   -يف طريقة الطلب بأن يكون بكامل الذّل وبكامل املحبة إذ كامهلام ال يكون إال هلل    : احلالة الثانية

فإن دعاء مثل   ،عن الداعي  اأو أن يكون املدعو بعيدً   .2ال هلل أو برغبة ورهبة ال ترصف إ  -سبق  

علم  وألنه يعتقد يف مثل هذا أنه ي   ،هذا رشك ألن اتساع السمع لسامع البعيد خاص باهلل سبحانه

له ترصفً  وأن  الكون   االغيب  تيمية  .يف  ابن  أصوات    :قال  يسمع  بحيث  يكون  هو  أنه  أراد  وإن 

ـ  .املني الذي يسمع أصوات العباد كلهم ا  هلل رب العفليس هذا إال ،اخلالئق من البعد   ،3ه

بام يقدر عليه مثل أن يقول يا فالن أطعمني    اومن دعا حيً   :وقال الشيخ حممد بن صالح العثيمني 

فإنه رشك ألن امليت أو الغائب ال   ،بمثل هذا   اأو غائبً   اومن دعا ميتً   ،يا فالن اسقني ال يشء فيه

 

1  ( الفتاوى  ) 109/ 1راجع جمموع  االنسان ص  72/ 27(  املفيد )و  154( وصيانة  ( واللمعة يف األجوبة  1/150القول 

 (. 22/ 1السبعة البن تيمية ص)

 (. 542/ 1والدرر السنية )  100وانظر كشف ما ألقاه إبليس ص   2

 البن عبد اهلادي.  210.وانظر الصارم املنكي ص  211الرد عىل األخنائي ص   3
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أنه يعتقد أن له ترصفً   ،يمكن أن يقوم بمثل هذا إياه يدل عىل  يف الكون فيكون بذلك   افدعاؤه 

   .1هـ  .ا امرشكً 

الثالثة اهلل  :احلالة  املطلوب من دون  إجياد  أنه يستقل يف  اعتقاد  ُيدعى غري اهلل مع  إجياد   .أن  فإن 

 .2خاص باهلل عز وجل اليشء استقالاًل 

وال   ،ومن الدعاء البدعي أن ال تدعو امليت  .3أو غريه    وهو الدعاء بجاه النبي    : بدعيٌّ   -ب 

 .4للحي ادع يل   ولكن تطلب أن يدعو لك كام تقول ،تطلب منه عند قربه الفعل

فيكون من باب ظن   ،وهو أن تدعو غري اهلل يف أمر ال يقدر عليه ذات املدعو  : ج( رشٌك أصغر

  . ا وليس سببً  االيشء سببً 

مٌ     .ا حمرمً  اأمرً  اقادرً  احيً وهو ماعدا ما سبق كأن يسأل  :د( حمرَّ

 الواجب كالدعاء يف صالة اجلنازة عىل أصح األقوال. :القسم الثاين

كالذي رواه   كالدعاء أدبار الصلوات املكتوبة بالثابت عن الرسول    .مستحٌب   :القسم الثالث

ت  م أنالله»  وقال  ااهلل ثالثً   صالته استغفر  إذا انرصف من  كان رسول اهلل    :مسلم عن ثوبان قال

  .«ل واإلكرامالسالم و منك السالم تباركت ذا اجلال

   .امكروهً  اأمرً  احارًض   اقادرً  اوهو أن يسأل حيً  .مكروهٌ  :القسم الرابع

 

األصول ص  رشح    1 اإلنسان ص    ،51ثالثة  صيانة  العقيدة وانظ238،  223،  206وانظر  من  ومنـزلته  الدعاء  كتاب  ر 

 (. 489_487/ 2)   اإلسالمية

 . 487والتيسري ص   159وصيانة اإلنسان ص  69انظر الدر النَّضيد للشوكاين ص   2

 . 201( وصيانة اإلنسان ص 83/ 27وانظر جمموع الفتاوى ) 3

ره األلويس وانظر    290،238،206( وانظر صيانة اإلنسان ص  76/ 27قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية جمموع الفتاوى )   4 وقرَّ

د عىل البكري البن تيمية ص   186صيانة اإلنسان ص  األجوبة واللمعة يف  291وقاعدة يف التوسل والوسيلة ص  57و الرَّ

 (. 494/ 2البن تيمية والدعاء ومنزلته يف العقيدة اإلسالمية )   36السبعة ص 
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   . امباًح  اأمرً  احارًض   اقادرً  اوهو أن تسأل حيً   .مباٌح : القسم اخلامس

 

 :فُيقال  ؟أكرب  ا يدعو له رشكً   قد يقول قائل ملاذا ال يكون طلب احلي من امليت عند قربه أن :  تنبيهٌ 

بب يف ذلك أن طلب الدعاء من اآلخرين ليس خاًص  ولو كان   فلذا جيوز طلبه من احلي ،باهلل االسَّ

أن بعض أهل العلم ذهب إىل كون هذه   علاًم   .باهلل  اباهلل ملا جاز طلبه من احلي لكونه خاًص   اخاًص 

مية واختيار وهو ترجيح ابن تي  -شاء اهلل    إن   -، والقول األول هو الصحيح  1أكرب    ااحلالة رشكً 

 ، 2بن باز يف تعليقه عىل الفتح عبد العزيزوالشيخ   -كام سبق  -اآللويس وحممد بشري السهسواين 

أصاب الناس قحط يف زمن عمر فجاء رجل :  وكان خازن عمر  -عىل قول مالك الدار    اقال معلقً 

فأيت   .م قد هلكوارسول اهلل استسق ألمتك فإهن  إىل قرب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقال: يا

: وأن ما فعله هذا الرجل منكر -رمحه اهلل    -قال    «.. احلديث.الرجل يف املنام فقيل له: ائت عمر

  بل قد جعله بعض أهل العلم من أنواع الرشك ا.هـ ،ووسيلة إىل الرشك

بور مثل قول عباد الق   ،و اهلل لهوالشيخ بكر أبو زيد إذ قال: سؤال حي مليت بحرضة قربه بأن يدع

فهذا ال خيتلف   .أو: أسألك أن تدعو اهلل يل بكذا وكذا  .خماطبني هلا: يا فالن ادع اهلل يل بكذا وكذا

ورصف   ،ودعاء األموات من دون اهلل  ،ووسيلة مفضية إىل الرشك  ،املسلمون بأهنا وساطة بدعية

أكرب يف حال ما إذا أراد الداعي من صاحب   االقلوب عن اهلل تعاىل، لكن هذا النوع يكون رشكً 

 

  الظالم   مصباح   كتاب   يف   اللطيف   عبد   وابنه   213–  131ليس ص كالشيخ عبد الرمحن بن حسن يف كتاب كشف ما ألقاه إب  1

 . 258ص

2  (2 /575 .) 
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ُبوَنا إىَِل اهللَِّ ُزْلَفى﴿القرب الشفاعة والوساطة الرشكية عىل حد عمل املرشكني    ﴾َما َنْعُبُدُهْم إاِلَّ لُِيَقرِّ

ـ    1ا.ه

سيلة مفضية إىل الرشك األكرب ال أهنا يف ذاهتا رشك فجعل جمرد الدعاء بالطلب من امليت الدعاء و

 : فكيف إذا وجد -رمحه اهلل    -قال    .ظاهره خيالف ما سبق نقله عنه  اأن البن تيمية كالمً   . علاًم أكرب

ما هو نوع الرشك من الرغبة إليهم سواء طلب منهم قضاء احلاجات وتفريج الكربات أو طلب 

ـ  منهم أن يطلبوا ذلك من اهلل تعاىل  . 2ا. ه

ووجه ذلك أنه علق الطلب هنا    ،ا سبق نقله عنهوعند النظر يف كالمه هذا يتضح أنه ال خيالف م

وهو يرى أن الرغبة خاصة هلل ال ترصف لغريه ورصفها   .عىل الرغبة إليهم بخالف كالمه السابق

، وهناك كلامت أخرى البن تيمية 3لغري اهلل رشك فبسبب وجود الرغبة وصف هذا الدعاء بالرشك 

 هذا النوع بأنه رشٌك أكرب وعىل كل حال سواء متسك هبا بعضهم يف إثبات أن ابن تيمية حيكم عىل

ال يدل إال عىل بدعيته -يف ظني  -يثبت فالعربة بالدليل والدليل    ثبت أن هذا قول ابن تيمية أو مل

   .واهلل أعلم

 

فقال عليه وسلَّم  اهلل  اهلل صىل  إلينا رسول  التفت  قال:  ابن مسعود  اهلل هو  »  :فائدة: حديث  إن 

والطيبات السالم عليك أهيا النبي ورمحة كم فليقل التحيات هلل والصلوات  السالم فإذا صىل أحد

سواء كانوا يصلُّون خلفه قريبني   ،فيه نداء الصحابة لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلَّم «ركاتهاهلل وب

وكذا املسلمون من بعدهم عىل القول بأن هذه الصيغة مرشوعٌة   ،منه أو بعيدين أو يف مكاٍن آخر

 

 . 251- 250تصحيح الدعاء ص 1

 (. 780/ 2االقتضاء ) 2

 . 84( واللمعة يف األجوبة السبعة ص  205/ 7)  انظر املنهاج 3
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وف عليه وسلَّمبعد  اهلل  اهلل صىل  ميٍت ال  ،اة رسول  نداُء  أو  يسمع  بعيٍد ال  نداُء  فام وهذا  يسمع   

  ؟اجلواب عنه

هسواين  يتضمن الدعاء والطلب بأن يقول يا رسول اهلل اكشف   :قال السَّ
ٍ
فإن النزاع إنام هو يف نداء

ـ   عني السوء أو اشف مرييض وقد يقول   ،عليه وسلَّمواملراد بعد وفاة رسول اهلل صىل اهلل    1ا.ه

املريض ليست السوء وشفاء  إن هذه األفعال من كشف  باهلل  قائل:ٌ  يقوم هبا بعض   ،خاصة  بل 

بب ال يكون   ،املخلوقني كالطبيب مثاًل  فجواب ذلك أن ُيقال إن إجياد املُسببات بدون مبارشة السَّ

َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َشْيئً ﴿فهو خاص به إذ هو يوجد املُسببات باألمر الكوين    ، إال هلل سبحانه اَم  َأْن    ا(إِنَّ

فطلب األفعال من امليِّت رشٌك أكرب ألنه يلزم من هذا أنه يوجد املسببات    ﴾َيُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن(

بب وهذا خاص باهلل  :   ؛2بدون مبارشة السَّ لذا عبارة ابن تيمية دقيقٌة إذ يقول يف الدعاء البدعيِّ

انظر كيف مل جيعل طلب   ا.هـ  .ولكن تطلب أن يدعو لك  ،الفعل وال تدعوه  وهو أن ال تطلب منه

   .بل جعله من القسم األول الرشك األكرب  ًًاالفعل من امليت بدعيَّ 

هً  وقوله يا حممد هذا وأمثاله نداٌء ُيطلب به استحضار   :حديث ابن مسعود  اوقال ابن تيمية موجِّ

بي ورمحة اهلل كام يقول املصيلِّ السالم عليك أهيا الن   ،املنادي يف القلب فيخاطب لشهوده يف القلب

خياطب من يتصوره يف نفسه وإن مل يكن يف اخلارج من سمع   اوبركاته واإلنسان يفعل هذا كثريً 

ـ   .3اخلطاب ا.ه

 

 

 . 366، وانظر ص  290صيانة اإلنسان ص  1

وكتاب الدعاء    367شيد رضا يف حاشية صيانة اإلنسان ص  وكالم حممد ر  40راجع التيسري يف تعريف خوف الرس ص    2

 (.2/489ومنزلته يف العقيدة ) 

 (. 3/367)  (، وانظر منهاج السنة793/ 2اقتضاء الرصاط املستقيم )  3
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 :الثاين / الشفاعة

 والشفع ضد الوتر.   ،الشفاعة لغة: اسم من شفع يشفع إذا جعل اليشء اثنني

 1.بجلب منفعة أو دفع مرضةللغري   التوسط :ااصطالًح 

قال رسول اهلل صىل   :ملا رواه الشيخان عن أيب هريرة قال  ،والشفاعة ألهل التوحيد دون غريهم

ل كل نبيٍّ دعوته»اهلل عليه وسلم   وإين اختبأت دعويت شفاعة  ألمتي    ،لكل نبيٍّ دعوٌة ُمستجابة َفَتعجَّ

ويف صحيح   .واللفظ ملسلم  «اتي ال ُيرشك باهلل شيئ  ات من أمهلل من مفهي نائلٌة إن شاء ا  ،يوم القيامة

من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة   :البخاري سأل أبو هريرة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

ويف الصحيحني واللفظ ملسلم من حديث أنس قال:   ،«من قلبه  امن قال ال إله إال اهلل خالص  »  :قال

قال: ليس ذلك لك ولكن   ، ارب ائذن يل فيمن قال ال إله إال اهللل: يفأقو»   :قال  إن رسول اهلل  

قال ابن تيمية يف الشفاعة   « وعزيت وكربيائي وعظمتي وجربيائي ألخرجنَّ من قال ال إله إال اهلل

اهلل  :املثبتة بإذن  اإلخالص  باهللفتلك ألهل  أرشك  ملن  تكون  وال  هذا   2ا.هـ    من  ُيستثنى  أنه  إال 

   :تكون ملن أرشك باهللشفاعتان فإهنا 

ألهل املوقف وفيهم املرشكون يف الفصل بينهم كام جاء يف حديث   : شفاعة رسول اهلل  األوىل

هذا النوع من الشفاعة خاص   :وقد يقال   .اال قصد    اأن هؤالء دخلوا تبع    علام    ،أيب هريرة املتفق عليه

 املوقف خري مما هم مقبلون إليه.  ألن الكفار ال يريدون احلساب إذ ما هم عليه يف ؛باملؤمنني

لعمه الكافر أيب طالب كام جاء يف الصحيحني من حديث العباس بن    رسول اهلل  شفاعةُ   :الثانية

  .3عبد املطلب فإنه يشفع له فُيخفَّف عنه العذاب

 

 (. 2/168( وانظر رشح الواسطية للشيخ حممد العثيمني ) 331/ 1القول املفيد )  1

 . 121 - 119يقة اإلسالم ص ( ورسالة الكالم عىل حق1/359انظر فتح املجيد )  2

 ( البن عثيمني. 177،  168/ 2( ورشح الواسطية )431،427/ 1راجع القول املفيد ) 3
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  :تنبيهات 

 : الشفاعة قسامن باعتبار املشفوع إليه :التنبيه األول

َمْن َيْشَفْع ﴿وما يرتتب عليها قال تعاىل    ،حسنة وسيئة بحسبها  :قسمني  إن كان غري اهلل فتنقسم  -أ  

:  قال الشوكاين  ﴾...َشَفاَعة  َحَسنَة  َيُكْن َلُه َنِصيٌب ِمنَْها َوَمْن َيْشَفْع َشَفاَعة  َسيَِّئة  َيُكْن َلُه كِْفٌل ِمنَْها

رون اعة من املخلوقني فيام يقدفال خالف بني املسلمني أنه جيوز طلب الشف  ، وأما التشفع باملخلوق

وثبت يف السنة املتواترة وإمجاع األمة عىل أن نبينا صىل اهلل عليه وسلَّم هو   .عليه من أمور الدنيا

وأن الناس يستشفعون به ويطلبون منه أن يشفع   ،وأنه يشفع للخالئق يوم القيامة  ،الشافع املشفع

ـ ... .هلم إىل ربه  .1ا.ه

والذي يظهر يف   .2أما أنواعها فقد اختلفوا يف تعدادها  ،لها أنواع ورشوط إن كان اهلل سبحانه ف -ب

  .التعداد أن كل نوع يمكن فصله عن اآلخر وجيعل وحده

الشفاعة ألهل املوقف حتى ُيقىض بينهم كام جاء يف حديث أيب هريرة الطويل يف    (النوع األول)

 .3هلل عليه وسلَّم  بالرسول صىل االصحيحني وكذا حديث أنس املتفق عليه وهذه الشفاعة خاصةٌ 

والدليل ما رواه مسلم عن انس ريض اهلل عنه   ،الشفاعة يف أهل اجلنة أن يدخلوها  (النوع الثاين)

وما   «اأنا أول الناس يشفع يف اجلنة وأنا أكثر األنبياء تبع  »قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلَّم:    :قال

 : قاال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلَّمفة ريض اهلل عنهام عن أيب هريرة وحذي ارواه مسلم أيض  

فيأتون آدم فيقولون يا أبانا   ،فيقوم املؤمنون حتى تزلف هلم اجلنة  ،جيمع اهلل تبارك وتعاىل الناس»

 

 . 16الدر النضيد ص   1

 ( وابن تيمية يف الواسطية وابن أيب العز احلنفي يف رشح الطحاوية. 134-133/ 7ذكرها ابن القيم يف هتذيب السنن )  2

 يم وابن أيب العز احلنفي. وذكر هذا النوع ابن تيمية وابن الق 3
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لنا اجلنة   الشفاعة خاصة برسول صىل اهلل   « ... فيقوم  -وذكر احلديث    -استفتح  احلديث وهذه 

  1ليه وسلَّمع

كام  ،شفاعة الرسول صىل اهلل عليه وسلَّم يف عمه أيب طالب أن خيفف عنه العذاب (ثالثع الالنو )

فإنه  ؟رسول اهلل هل نفعت أبا طالب بيشء يا يف الصحيحني عن العباس بن عبد املطلب أنه قال:

ولوال أنا لكان يف الدرك األسفل    ،قال: نعم هو يف ضحضاح من نار  .كان حيوطك ويغضب لك

النَّ  اهلل عليه   ،«ارمن  إن رسول صىل  قال:  اهلل عنه  الصحيحني عن أيب سعيد اخلدري ريض  ويف 

لعلَّه تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل يف ضحضاح من » فقال:    ، وسلَّم ذكر عنده عمه أبو طالب

 . 2وهذه خاصٌة بالرسول صىل اهلل عليه وسلَّم  « منه دماغهالنَّار يبلغ كعبيه يغيل

الباب األيمن  (ابعالنوع الر) فعن أيب هريرة    ،الشفاعة يف دخول من ال حساب عليهم اجلنَّة من 

فذكر احلديث   -بلحم فرفع إليه الذراع وكانت ُتعجبه    ايوم    أيت رسول اهلل    :ريض اهلل عنه قال

قال   أن  الباب األيمن من   - إىل  يا حممد أدخل اجلنَّة من أمتك من ال حساب عليهم من  فُيقال: 

وذكر هذه الشفاعة ابن    متفق عليه  «وهم رشكاء الناس فيام سوى ذلك من األبواب  ،ب اجلنَّةأبوا

 .  لظاهر أهنا خاصٌة برسول اهللوا ،3القيم وابن أيب العز احلنفي 

الشفاعة يف املستحقني للنَّار أن ال يدخلوها ذكر هذه الشفاعة ابن أيب العز يف رشح    (النوع اخلامس)

 وهذا النوع مل اقف إىل اآلن عىل حديٍث يدل عليه ا.هـ   :م يف هتذيب السننبن القي وقال ا  ،الطحاوية

 

 قاله ابن تيمية يف العقيدة الواسطية وأيًضا ذكر هذه الشفاعة ابن القيم وابن أيب العز احلنفي.  1

( وذكر هذا النوع من الشفاعة ابن 175/ 2( ورشحه للواسطية )427/ 1)   الشيخ حممد بن صالح العثيمني يف القول املفيد   2

د عىل البكري ص أيب العز احلنفي. وابن تيمية يف ا  . 62لرَّ

 (. 400-399/ 14وانظر جمموع الفتاوى ) 3
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إن اهلل »  قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  :وقد ُيَستَدلُّ له بام رواه الشيخان عن أيب سعيد قال

يه مل / أن ما شفعوا ف  وجه الداللة  «...تعاىل يقول شفعت املالئكة وشفع النبيِّون وشفع املؤمنون

قال رسول   :ل فيهم هؤالء وقد يدل عىل ذلك حديث ابن عباس يف صحيح مسلم قالُيذكر فيدخ

ال ُيرشكون   ما من رجل مسلم يموت فيقوم عىل جنازته أربعون رجال  »  اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

عهم اهلل فيه  اباهلل شيئ   ىل عليه دخل فيه كل رجل صوجه الداللة / أن هذا احلديث عاٌم ي  «إال شفَّ

العد هؤالء هذا  لشفاعة  يدخلها  فلم  النَّار  استوجب  من  العموم  هذا  يف  ويدخل  الصفة  هبذه  د 

 .املؤمنني فيه

الشفاعة ملن دخل النَّار أن خيرج منها وذكر هذه الشفاعة ابن تيمية وابن القيم    (النوع السادس)

وسلَّم قال: ي صىل اهلل عليه  بن حصني عن النب  وابن أيب العز احلنفي ملا روى البخاري عن عمران

وسلَّم» عليه  اهلل  صىل  حممد  بشفاعة  النَّار  من  قوٌم  اجلهنميني  ،خيرج  ون  ُيسمَّ اجلنَّة   ، «فيدخلون 

وذكر ابن تيمية أن اإلقرار هبذه الشفاعة هو قول الصحابة والتابعني   .واألحاديث يف هذا كثريةٌ 

 .1واألئمة األربعة وغريهم 

وقال ابن   ،ذكر هذا النَّوع ابن أيب العز احلنفي  ،رفع منزلة أهل اجلنَّةعة يف  الشفا  (النوع السابع)

اللهم اغفر أليب »وقوله    وقد ُيستدل عليه بدعاء رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلَّم أليب سلمة  :القيم

النَّوع   وما اسُتدلَّ به عىل  ،رواه مسلٌم عن أم سلمة  .ا.هـ واحلديث  «سلمة وارفع درجته يف املهديِّني

 .2وحكى ابن تيمية أن هذه الشفاعة ُمتفٌق عليها بني املسلمني  .دلَّ به عىل هذا النَّوعاخلامس ُيست

ذكر هذا النوع   ،الشفاعة يف أقواٍم تساوت حسناهتم مع سيئاهتم حتى يدخلوا اجلنَّة  (النوع الثامن)

  . ه عىل هذا النُّوعابن أيب العزِّ وما استدلُّوا به عىل النُّوع اخلامس ُيستدلُّ ب

 

 . 12قاعدٍة يف التوسل ص   1

 . 12كتاب قاعدة يف التوسل ص   2
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  :فثالثة رشوط - عةأي الشفا - :وأما رشوطها

  ﴾َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعنَْدُه إاِلَّ بِإِْذنِهِ ﴿قال تعاىل  ،اإلذن للشافع أن يشفع :الرشط األول 

ط الثَّاين  فال يأذن سبحانه إال ملن ريض عنه فعن أيب سعيد اخلدريِّ   ،رضاه ُسبحانه عن الشافع  :الرشَّ

إن اهلل تعاىل قال: شفعت املالئكة وشفع »  قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  :ريض اهلل عنه قال

مل   افُيخرج منها قوم    ،فيقبض قبضة  من النَّار  ،ومل يبق إال أرحم الرامحني  ،النبيون وشفع املؤمنون

يض ئكة والنبيُّون واملؤمنون قد ر متفٌق عليه واللفظ ملسلم واملال  «...ً اقط قد عادوا مُحَمَ   ايعملوا خري  

 عنهم. فإذا كان البد من الرضا عن املشفوع له، فمن باب أوىل الشافع. 

ملَِِن اْرَتىَض َوُهْم َوال َيْشَفُعوَن إاِلَّ  ﴿  كام قال تعاىل  ، رضاه سبحانه عن املشفوع له   : الرشط الثالث 

ويف شفاعة   ،عبادشفاعة العظمى للفصل بني الواسُتثني هذا الرشط يف ال  ،﴾ِمْن َخْشَيتِِه ُمْشِفُقونَ 

 .-كام سبق  -لعمه أيب طالب الكافر  رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

 

 : الرضا قسامن :التنبيه الثاين

  .رضا خاٌص  -أ 

   .رضا عام   -ب 

الرضا اخل املؤمننيأما   ا ال جتد قوم  ﴿ويدلُّ لذلك قوله تعاىل    ،اص ما كان لألنبياء واألولياء من 

يؤمنون باهلل واليوم اآلخر يوادُّون من حادَّ اهلل ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواهنم أو 

عشريهتم أولئك كتب يف قلوهبم اإليامن وأيدهم بروٍح منه ويدخلهم جنات جتري من حتتها األهنار 

أما   ﴾املفلحون  مخالدين فيها ريض اهلل عنهم ورضوا عنه أولئك حزب اهلل أال إن حزب اهلل ه

 .الرضا العامُّ فهو رضاه ُسبحانه عن كل موحٍد وهذا الرضا هو املراد يف آيات الشفاعة كام سبق
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ما من رجٍل  »قال:    ما جاء يف حديث ابن عباس أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  التنبيه الثالث

رجال   أربعون  جنازته  عىل  فيقوم  يموت  شيئ    مسلم  باهلل  ُيرشكون  فيه  اال  اهلل  َعهم  شفَّ رواه   «إال 

عوا يف هذا املسلم ،مسلم    ؟فأين رشط الرضا ورشط اإلذن ، وهؤالء األربعون ُشفِّ

-حفظه اهلل  -أما اإلذن فقال الشيخ حممد بن صالح العثيمني    ،واجلواب أما رشط الرضا فقد سبق

ى دعاءُ   ، نهفإن قيل إن الشفاعة ال تكون إال بإذنه ُسبحا  : ة وهو مل اإلنسان ألخيه شفاع  فكيف ُيسمَّ

  1ا.هـ  .اجلواب أن اهلل أمر بأن يدعو اإلنسان ألخيه امليت وأمره بالدعاء إذن وزيادة  ؟يستأذن من ربه

 

  ؟ ملاذا ال يغفر اهلل للمشفوع له مبارشة  بدون شفاعة أحد ؟قد ُيقال ما فائدة الشفاعة: التنبيه الرابع

وحقيقته أن اهلل سبحانه وتعاىل هو الذي    :الشافع قال ابن تيميةشفاعة فيها إظهار إكرام  ال  :فُيقال

املقام  وينال  ليكرمه  يشفع  أن  له  أذن  َمْن  دعاء  بواسطة  هلم  فيغفر  اإلخالص  أهل  عىل  يتفضل 

ـ  املحمود    2ا.ه

 

اخلامس تيمية:  التنبيه  ابن  نفي   ذكر  فيها  التي  باآليات  يستدل ون  الشفاعات  لبعض  املنكرين  أن 

تعاىل  الشفاعة   يُ ﴿ كقوله  َشَفاَعةٌ َوال  ِمنَْها  السنة محل    ، وهكذا  ﴾...ْقَبُل  أهل  أن جواب  ذكر  ثم 

  :اآليات عىل أحد حمملني 

  .أوهلام أهنا ال تنفع املرشكني

 

 (. 429/ 1القول املفيد )  1

 . 121- 119رسالة الكالم عىل حقيقة اإلسالم ص  2
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الناس  اهلل كام يشفع  إذن  بغري  مما تكون  يظنُّها املرشكون  التي  الشفاعة  نفي  منها  املراد  أن  الثاين: 

   .1هلذه الشفاعة  امفتقر  شفوع إليه ويكون امل ،بعضهم لبعض

 

بنيَّ ابن تيمية أن الشفاعة نوعان ُمثبتٌة ومنفية :  التنبيه السادس
. ودرج عىل هذا أئمة الدعوة النجدية 2

  .وعىل رأسهم اإلمام حممد بن عبد الوهاب ،يف كتبهم

 

 الثالث/ التوكل:

 .  (لسان العرب) التوكل لغة: إظهار العجز واالعتامد عىل الغري

ودفع ارشع   املصالح  استجالب  يف  عز وجل  اهلل  القلب عىل  اعتامد  ابن رجب: هو صدق  قال   :

 . 4لكن يضاف عليه مع فعل األسباب املأذون فيها  3املضار من أمور الدنيا واآلخرة كلها ا.هـ

ل أصل  . قال ابن القيم: فظهر أن التوك 5وكذا قال ابن القيم    .قال اإلمام أمحد: التوكل عمل القلب

واإل اإليامن  مقامات  اإلسالم  ،حسانجلميع  أعامل  من   ،وجلميع  الرأس  منها كمنزلة  منزلته  وأن 

فكذلك ال يقوم اإليامن ومقاماته إال عىل ساق التوكل    ، فكام ال يقوم الرأس إال عىل البدن  ،اجلسد

  6ا.هـ

 

 . 13-12قاعدة يف التوسل والوسيلة ص   1

 . 266ص   "ة قاعدٌة جليلٌة يف التوسل والوسيل  "كتاب   2

 (. 497/ 2جامع العلوم واحلكم ) 3

 (. 185/ 2انظر القول املفيد ) 4

 (. 114/ 2انظر مدارج السالكني ) 5

 املدارج.  6
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َوَقاَل ُموَسى ﴿قال تعاىل    ،نوأنه إذا انتفى انتفى اإليام  ،أن التوكل رشط يف اإليامن  وذكر ابن القيم

ُلوا إِْن ُكنُْتْم ُمْسلِِمنيَ    01 ﴾َيا َقْوِم إِْن ُكنُْتْم آَمنُْتْم بِاهللَِّ َفَعَلْيِه َتَوكَّ

 

أقسام   التوكل  العلم  أهل  بعض  الوكالة   ،اقسم  أقسامه  من  فرق    .وجعل  هناك  أن  بني   اوالظاهر 

بخالف الوكالة فإن فيها   ،بالعمل ومبارشة األسباب  فإن التوكل فيه قيام العبد  ،التوكل والوكالة 

العبد غريه ملبارشة أسباب العمل  الغري   ،إقامة  للسبب بإقامة  والعبد نفسه متوكل عىل اهلل فاعل 

ومن    ،وهو رشط يف اإليامن   ،لتوكل قسم واحد رصفه لغري اهلل رشك أكربفالذي يظهر أن ا  ، منه  بدال  

العبد توكلت عىل قول  فالن  ،فالن  ثم ال يصح  ثم عىل  اهلل  توكلت عىل  فإن هذا من رشك   ،أو 

 . األلفاظ 

 

فائدة/ ذكر ابن تيمية أن القول بأن األنبياء والرسل وسائط بيننا وبني اهلل لفظ جممل حمتمل ملعنى 

أما املعنى الباطل أن يعبدوا ليكونوا    ،أما الصحيح أهنم يبلغون أوامر اهلل  ؛عنى باطلصحيح ومل

ُبوَنا إىَِل ﴿وهذا رشك وهو فعل كفار قريش كام قالوا    ،وبني اهلل  وسطاء بيننا  ( َما َنْعُبُدُهْم إاِلَّ لُِيَقرِّ

ُزْلَفى اهلل    -قال    ﴾اهللَِّ  من  :-رمحه  بد  أنه ال  بالواسطة  أراد  املنافع ودفع   وإن  واسطة يف جلب 

 ، ويرجون إليه فيه  مثل أن يكون واسطة يف رزق العباد ونرصهم وهداهم يسألونه ذلك  ،املضار

فهذا من أعظم الرشك الذ كفر اهلل به املرشكني حيث اختذوا من دون اهلل أولياء وشفعاء جيتلبون  

  2ا.هـ رهبم املنافع وجيتنبون املضا

 

 

 املرجع السابق. 1

 (. 123/ 1جمموع الفتاوى )  2
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  (الثالث: من مل يكفر املرشكني أو شك يف كفرهم أو صحح مذهبهم كفرقول املصنف )

لكالم اهلل وكالم رسوله صىل اهلل   اوالدليل عىل هذا الناقض أن من مل يكفر املرشكني يعد مكذبً 

  ، 2كفرهم، وكذا من شك يف كفرهم يعد غري مصدق بكالم اهلل ورسوله الدال عىل  1عليه وسلم  

 ا لكالم اهلل ورسوله صىل اهلل عليه وسلم فهو أيًض   اأما من صحح مذهبهم زيادة عىل كونه تكذيبً 

َوإِْن َأَطْعُتُموُهْم إِنَُّكْم ﴿وهذا يصححها، قال تعاىل    ، استحالل ملا حرم اهلل ألن اهلل أبطلها وحرمها

ُكونَ     ﴾النَِِّسُء ِزَياَدٌة يِف اْلُكْفرِ  إِنَّاَم ﴿قال تعاىل  ،وذلك يف حتريم الوصيلة ﴾ملرَُْشِ

يف اليشء ال تكون ألبته إال منه ال من قال ابن حزم: وبحكم اللغة التي نزل هبا القرآن أن الزيادة  

واملرشكون الذين  3فصح أن النِسء كفر وهو عمل من األعامل وهو حتليل ما حرم اهلل ا.هـ ،غريه

أو   ،  عليه وسلم سواء بالتعيني لبعض أفرادهم كأيب هلبكفرهم اهلل يف كتابه وكذا رسوله صىل اهلل 

والذين خرج عليهم رسول اهلل صىل اهلل   ،ارىعىل سبيل العموم لبعض الطوائف كاليهود والنص

األصليني الكفار  من  السلف   ،عليه وسلم  بفهم  والسنة  الكتاب  من  باألدلة  كفره  تيقن  ممن  أو 

  .واألئمة من مل يكفرهم كفر

 4وقد حكى القايض عياض والباقالين املالكيان اإلمجاع عىل كفر من شك يف كفر اليهود والنصارى

 

 راجع كفر التكذيب.  1

 راجع كفر الشك.  2

 (. 245/ 3الفصل ) 3

 ( 281/  2وحاشية الشمني )  - الشفا بتعريف حقوق املصطفى  4

 وقائل هذا كله كافر باإلمجاع عىل كفر من مل يكذر أحدا من النصارى واليهود 

تكفري هم أوشك قال القايض أبو بكر ألن التوقيف واإلمجاع اتفقا عىل كفرهم فمن وكل من فارق دين املسلمني أو وقف يف  

 ( 194رأس احلسني )ص:  .  إال من كافروقف يف ذلك فقد كذب النص والتوقيف أو شك فيه والتكذيب أو الشك فيه ال يقع  

ن مل يكفرهم ويبغضهم فليس بمسلم  بدين اليهود والنصارى، بل م  -   صىل اهلل عليه وسلمبعد مبعثه    -ومن مل حيرم التدين  

 باتفاق املسلمني. 
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وفيها من التناقض من جنس   ،: وأقوال هؤالء رش من أقوال النصارى-ه اهلل  رمح  - قال ابن تيمية  

النصارى أقوال  يف  أخرى  ،ما  تارة  وباالحتاد  تارة  باحللول  يقولون  تارة  ،وهلذا  فإنه   ،وبالوحدة 

بإمجاع كل   اوظاهرً   افهذا كله كفر باطنً  ،وهلذا يلبسون عىل من مل يفهمه  ،مذهب متناقض يف نفسه

يف  كمن يشك   ،ومعرفة دين اإلسالم فهو كافر  ،شك يف كفر هؤالء بعد معرفة قوهلمومن    ،مسلم

ـ    1كفر اليهود والنصارى واملرشكني ا.ه

أو أهنم   ،قلياًل   اوقال فيمن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إال نفرً 

نصه القرآن يف غري موضع من الرىض ألنه مكذب ملا    ؛يف كفره  افسقوا عامتهم: فهذا ال ريب أيًض 

  2بل من يشك يف كفر مثل هذا فإن كفره متعني ا.هـ ،عنهم والثناء عليهم

بل   ،يصوب احلالج يف مجيع مقاله  -ال أوهلم وال آخرهم    -وقال: وليس أحد من مشايخ الطريق  

ه مصيب يف مجيع ومن قال: إن  ،افروإما ك  ،وإما فاسق  ،وإما عاص  ،اتفقت األمة عىل أنه إما خمطئ

ـ  ،هذه األقوال املأثورة   3فهو ضال بل كافر بإمجاع املسلمني ا.ه

: ومن مل يكفر الكافر فهو مثله إذا أقيمت عليه احلجة -رمحه اهلل-ابن باز  عبد العزيزقال شيخنا  

يوعيني أو نحوهم  كمن ال يكفر اليهود أو النصارى أو الش  ،وبني له الدليل فأرص عىل عدم التكفري

ـ مم  4ن كفره ال يلتبس عىل من له أدنى بصرية وعلم ا.ه

 

 

 (. 368/ 2جمموع الفتاوى )  1

 . 592-591الصارم املسلول ص  2

 . 116االستقامة ص  3

 (. 7/418ة ) جمموع فتاوى ومقاالت متنوع  4



 اإللـامم برشح نواقض اإلسالم 

  

146 

أو أن   ،الرابع: من اعتقد أن غري هدي النبي صىل اهلل عليه وسلم أكمل من هديه)قول املصنف  

 ( كالذي يفضل حكم الطواغيت عىل حكمه فهو كافر ،حكم غريه أحسن من حكمه

واحلكم بغري ما أنزل  .حكم اهلل وهذا ردة ألنه تكذيب للقرآن الناص عىل أنه ال حكم أحسن من

   :وقبل ذلك أحرر حمل النزاع ،اهلل له أحوال ومراتب إليكها مع الكالم عىل حكمها

 أو استحالاًل   امن امللة كأن يكون جحودً   اخمرًج   افرً اتفق العلامء عىل أن ِمْن احلكم بغري ما أنزل اهلل ك 

فإنه هبذا   ،لم األُب أحَد ابنيه وال يعدل بينهامكأن يظ  ،اومنه ما ليس كفرً   -عىل ما سيأيت تفصيله    -

فهو بام   فإن كان عداًل   ،يكون قد حكم بينهام بغري ما أنزل اهلل إذ احلكم بني األبناء من مجلة احلكم

 فهو بغري ما أنزل اهلل   ان ظلاًم أنزل اهلل وإن ك

أو   ، و متويل ديوان أ  ،سواًء كان صاحب حرب   ،وكل من حكم بني اثنني فهو قاضٍ   : قال ابن تيمية

 ،لالحتساب باألمر باملعروف والنهي عن املنكر حتى الذي حيكم بني الصبيان يف اخلطوط  امنتصبً 

ونه من احلكام ـ   .ا  فإن الصحابة كانوا يعدُّ لكن هناك حالٌة   ،واحلكم بغري ما أنزل اهلل حاالٌت   ،1ه

من نفسه بأن يضع قوانني    ،وشهوةً   كُثر الكالم فيها وهي إذا حكم احلاكم بغري ما أنزل اهلل هوًى 

فهل مثُل هذا ُيعد   ،أو يتبنى قوانني ُوضعت َقبله وهو مع هذه احلالة معرتٌف بالعصيان واخلطيئة

ر حمل النزاع ؟من امللَّة أم ال اخمرًج  اكفرً   وهو يتلخص فيام ييل:  وقبل ذكر أدلة كل طائفة أحرِّ

ب  أن جيحد احلاكُم حكَم اهلل سبحانه وتعاىل  -1 وينكر أن هذا حكم اهلل ومعنى اجلحود أنه يكذِّ

وقال   ﴾ ...اَوُعُلو    َوَجَحُدوا هِبَا َواْسَتْيَقنَْتَها َأْنُفُسُهْم ُظْلاًم )﴿عز وجل وهذا كفٌر باالتفاق قال تعاىل  

نَّ الظَّاملنَِِي بِآَياِت اهللَِّ جَيَْحُدونَ ﴿سبحانه 
ُبوَنَك َوَلكِ ُْم ال ُيَكذِّ    ﴾َفإهِنَّ

 

 (. 170/ 18جمموع الفتاوى )  1
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نوعان وك مقيٌَّد خاص  :فُر اجلحود  عامٌّ وكفٌر  املقيَّد  .كفٌر مطلٌق  فرًض   :واخلاص  من   اأن جيحد 

 1هـ  .ا  فروض اإلسالم أو حتريم حمرم من حمرماته

وتعاىل  -2 اهلل سبحانه  أنزل  ما  بغري  احلاكم احلكم  ز  كفٌر   -:أن جيوِّ هو االستحالل وهو  وهذا 

ُعوا  ﴿عىل ذكر آية  2رج مجاعٌة من العلامء  وللفائدة فقد د   -كام تقدم  -باالتفاق. َكاُء رَشَ َأْم هَلُْم رُشَ

يِن َما مَلْ َيْأَذْن بِِه اهللَُّ التي هي ترشيع أمور جديدة يزعم   -من األدلة عىل حتريم البدع    ﴾هَلُْم ِمَن الدِّ

تكفري من رشع   ومن هذا يتبني خطأ املستدلني باآلية عىل  ،-الدين لُيتعبد اهلل هبا    صاحبها أهنا من

ووجه خطأ استدالهلم أن اآلية كفرت من مجع بني وصف الترشيع والزعم   ،غري حكم اهلل  اأحكامً 

أما الترشيع وحده دون زعم أنه من الدين   ،-كام سيأيت  -أنه من الدين وهذا هو املسمى بالتبديل  

 . فتنبهحتِك اآلية كفره  فلم

ي احلاكم حكم غري اهلل بحكم اهلل-3  وهذا كفٌر خمرٌج من املّلة كام قال تعاىل  :جل جالله  أن يسوِّ

اأْلَْمَثاَل ﴿ ُبوا هللَِِّ  ء ٌ﴿وقال    ﴾َفال َترْضِ َفال ﴿وقال    ﴾اَهْل َتْعَلُم َلُه َسِمي  ﴿  وقال  ﴾َلْيَس َكِمْثلِِه يَشْ

َعُلوا   .  ﴾ اهللَِِّ َأْنَدادً جَتْ

ل حكم غري اهلل عىل حكم اهلل سبحانه وتعاىل-4 إذ هو أوىل من   هذا كفٌر خمرٌج من امللَّةو  :أن يفضِّ

لَِقْوٍم   َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اهللَِّ ُحْكاًم ﴿فهو تكذيٌب لكتاب اهلل سبحانه وتعاىل قال اهلل تعاىل    ،الذي قبله

 . ﴾َُيوِقنُون 

َكاُء َأْم هَلُْم رُشَ ﴿وهذا كفر أكرب باإلمجاع قال تعاىل    ،ما أنزل اهلل عىل أنه حكم هللأن حيكم بغري  -5

يِن َما مَلْ َيْأَذْن بِِه اهللَُّ ُعوا هَلُْم ِمَن الدِّ  . فجمعوا بني الترشيع وزعمه من الدين فهذا يسمى تبدياًل   ﴾رَشَ

 

 (. 367/ 1أفاده ابن القيم يف املدارج )  1

2  ( أوائل كتاب االستقامة  منها يف  تيمية يف مواضع  ابن  فعله  ) 5/ 1كام  اجلامع عند  2/582( واالقتضاء  ( وابن رجب يف 

 . "من أحدث   "حديث عائشة 



 اإللـامم برشح نواقض اإلسالم 

  

148 

ه اخلالف وهو إذا حكم احلاكم بغري ما أنزل وبعد حترير ما أظنُّه مورد النـزاع أنتقل إىل ما كُثر في

أو يتبنَّى قوانني وضعت قبله مع اعرتافه بالعصيان    ،هاهلل هوًى وشهوًة بأن يضع قوانني من نفس

سأورد املسألة    ؟عن الدين  ا مرتدً   ا فهل مثل هذا احلاكم يصري كافرً   ،وخمالفة أمر الرمحن سبحانه

ق)الدليل و، من ال يكفر يف هذه املسألة أصفه  عىل وجه املناظرة ليسهل تصورها من حيث    (باملفسِّ

ر أصفه  ر)ومن يكفِّ  .(باملكفِّ

 

ق املفسِّ إن األصل يف املعايص والذنوب عدم الكفر إال بدليل رشعي خاص، فإن ذكرت    :قال 

يدل عىل التكفري ومل أستطع اإلجابة عليه، فليس يل إال املصري إىل قولك ويكفيك يف إثبات    دلياًل 

وت أو وإن مل تصح أدلتك إما من جهة الثب  ،الكفر دليٌل واحٌد صحيٌح من جهة الثبوت والداللة

نٍب  فإنه يلزمك الرجوع إىل األصل وهو عدم التكفري مع اتفاقنا أنه واقٌع يف ذ   ،من جهة الداللة

 .تنازع الناس يف إخراجه من امللة   اخطري؛ حسب هذا الذنب خطورة تسمية الرشيعة صاحبه كافرً 

ر  عىل أن الكفر أكرب عندي أدلٌة كثرية متنوعٌة من الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل دالةٌ  :قال املكفِّ

اللة دليٍل واحٍد من فإن سلَّمَت بصحة د  ،ولكن لتكن طريقتنا يف املباحثة دراسة كلِّ دليٍل وحده

قد حصل املقصود  البحث ألن  فليتوقف  والداللة  الثبوت  دلياًل   .حيث  أن  ذكرَت   اواحدً   وقد 

 .يكفي إلثبات ما أريد

ق    .باهلل اهات األدلة مستعينً :قال املفسِّ

ر:ق  ﴾ َك ُهُم اْلَكافُِرونَ َوَمْن مَلْ حَيُْكْم باَِم َأْنَزَل اهللَُّ َفُأوَلئِ ﴿قوله تعاىل  الدليل األول ال املكفِّ

: أن اهلل حكم عىل الذي مل حيكم بام أنزل اهلل بأنه الكافر فرتَّب وصفه بالكافر عىل جمرد وجه الداللة

 عىل أن علَّة هذا احلكم كونه مل حيكم بام أنزل فحسب احلكم بغري ما أنزل اهلل دون نظٍر العتقاد فدلَّ 

عىل الكفر األصغر ألن احلافظ اإلمام ابن تيمية حكى وال يصحُّ لك أن حتمل وصف الكافر هنا  
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ف ال ينرصف إال إىل األكرب  ، ثم ذكر هو وغريه 1بعد االستقراء لنصوص الرشيعة أن الكفر املعرَّ

الكتاب    ف إىل األكرب إال بدليل إذ األصل يف اللفظ إذا ُأطلق يف أن األصل يف الكفر إذا أطلق انرص

  .2طلق وحقيقته املطلقة وكامله والسنة انرصف إىل مسامه امل

ق  :اثالثً  القد ذكرت يف ثنايا كالمك حججً  :قال املفسِّ

 .أن الشارع علَّق احلكم بمجرد التحكيم دون النظر لالعتقاد

 . انرصف إىل كامله إال بدليل أن اللفظ إذا ُأطلق يف الرشيعة 

  .ال تنرصف إال إىل األكرب دون األصغرأن ابن تيمية استقرأ لفظ الكفر يف الرشيعة وتبني له أهنا 

 :واجلواب عىل احلجة األوىل يكون بام ييل

الشارع عّلق احلكم بوصف أنزل اهلل لكنني   (الكافر)ال أخالفك أن  ما  التحكيم بغري  عىل جمرد 

 فر هنا أصغر ال أكرب لألدلة التالية: أقول بأن الك

أن األخذ بعموم اآلية يلزم منه تكفري املسلمني يف أي حادثٍة مل يعدلوا فيها بني اثنني حتى األب    -1

أبنائه بل والرجل يف نفسه إذا عىص ربه حيكم بام أنزل اهلل يف ألن واقعه أنه ملا عىص ربه مل    ؛مع 

 

 . ( 82( ورشح العمدة قسم الصالة )211/ 1انظر االقتضاء )  1

 . 82( ورشح العمدة قسم الصالة البن تيمية ص  3/7( والرسائل واملسائل النجدية ) 668/ 7انظر جمموع الفتاوى ) 2
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عامة تشمل كل ما ليس بعامل   (وما)  2عامٌة تشمل كل عامل   (نْ مَ )ووجه هذا الالزم أن لفظة    1نفسه

  .ما()ومن مل يعدل بني بنيه داخٌل يف عموم )من( ومسألته التي مل يعدل فيها داخلٌة يف عموم 

 لآلية من األكرب إىل األصغر  فالنصوص الدالة عىل عدم كفر مثل هذا وكل عاٍص تكون صارفةً 

م األخذ بعموم هذه اآلية، إذ اخلوارج هم املتمسكون بعمومها يف ألجل هذا أمجع العلامء عىل عد

   .تكفري أهل املعايص والذنوب ومل يلتفتوا إىل الصوارف من األدلة األخرى

هذا الباب فاحتجوا    وقد ضلَّت مجاعة من أهل البدع من اخلوارج واملعتزلة يف  : قال ابن عبد الرب 

َفُأوَلِئَك ُهُم  ﴿ل قوله تعاىل  بآيات من كتاب اهلل ليست عىل ظاهرها مث  ُكْم باَِم َأْنَزَل اهللَُّ  َوَمْن مَلْ حَيْ

 .3هـ    .. ا﴾اْلَكافُِرونَ 

د ذلك عاملً    4هـ.ا…به اوقال: أمجع العلامء عىل أن اجلور يف احلكم من الكبائر ملن تعمَّ

بل مل يقل به أحٌد   .ينأما ظاهر اآلية مل يقل به أحٌد من أئمة الفقه املشهور  ": رشيد رضاوقال حممد  

ـ   .ا  "قط   أيًض   5ه اخلوارج  يرى  بالصغائر   افلعلَّه ال  رون  يكفِّ لكوهنم ال  اآلية  بظاهر  متمسكني 

   .وظاهر اآلية تشمل حتى الصغائر

 

(: فإن اهلل عز وجل قال: ومن مل حيكم بام أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون، ومن مل حيكم  234/  3قال ابن حزم يف الفصل )   1

الظاملون. فليلزم املعتزلة أن يرصحوا بكفر كل عاص  هم  بام أنزل اهلل فأولئك    كم بام أنز اهلل فأولئك هم الفاسقون، ومن مل حي

 وظامل وفاسق ألن كل عامل باملعصية فلم حيكم بام أنزل اهلل ا.هـ  

درج كثري من العلامء أن يعرب بكلمة )عاقل( بدل )عامل( لكن عامل أدق ألن )َمْن( أطلقت عىل اهلل، فاهلل يوصف بالعلم وال    2

:ويف أسامئه العليم ومن صفته العلم، فال جيوز قياًسا عليه أن  113بالعقل.قال اخلطايب يف كتاب شأن الدعاء صصف  يو

 يسمى عارًفا ملا تقتضيه املعرفة من تقديم األسباب التي هبا يتوصل إىل علم اليشء وكذلك ال يوصف بالعاقل..ا.هـ.  

 (. 16/ 17التمهيد )  3

 (. 75-5/74التمهيد )  4

 (. 406/ 6املنار )ري تفس 5
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َك َوَمْن مَلْ حَيُْكْم باَِم َأْنَزَل اهللَُّ َفُأوَلئِ ﴿وقال اآلجري: ومما يتبع احلرورية من املتشابه قول اهلل عز وجل  

ِذيَن َكَفُروا  ﴿ويقرءون معها    ﴾ُهُم اْلَكافُِرونَ  ِْم َيْعِدُلونَ ُثمَّ الَّ فإذا رأوا اإلمام احلاكم حيكم   ﴾بَِرهبِّ

فقد أرشك، فهؤالء األئمة مرشكون   ،بغري احلق قالوا: قد كفر فيخرجون    ،ومن كفر عدل بربه 

 .1ألهنم يتأولون هذه اآلية ا.هـ ؛فيفعلون ما رأيت

زل اهلل من غري وقد تأولت اخلوارج هذه اآلية عىل تكفري من ترك احلكم بام أن  ":صوقال اجلصا

ـ  .جحود   2ا ه

واحتجت اخلوارج هبذه اآلية عىل أن كل من عىص اهلل تعاىل فهو كافٌر وقالوا    ":وقال أبو حيان 

ـ    3هي نص يف كل من حكم بغري ما أنزل اهلل فهو كافر ا.ه

، اخلوارج  مذهب  وأنه  اآلية  بعموم  األخذ   ذم  يف  األمة  علامء  كلامت   توارد  –  اهلل  رعاك  يا  –انظر  

 .احذرً  فكن

  فسري اآلية بالكفر األصغر دون األكرب وليس لنا أن نخالفهأنه ثبت عن ترمجان القرآن ت -2

ر   .ال أسلِّم لك صحة االستدالل بأثر ابن عباس ال من حيث السند وال املتن :قال املكفِّ

  "يف إرادة الكفر األصغر ال يثبت كقوله    اند فإن ما جاء عن ابن عباس رصحيً أما من حيث السَّ  

من طريق عبد الرزاق عن سفيان عن رجٍل   4فإن هذا األثر رواه ابن نرص  "كفٌر ال ينقل عن امللة  

ويف إسناده رجل ُمبهٌم فهو من أنواع املجهول ورواية املجهول   ،عن طاووس عن ابن عباس به

 ابن  رواه  فقد  "  إليه  تذهبون   الذي  بالكفر  ليس  "–   عنهام  اهلل  ريض  –وكقوله    تُج هباضعيفٌة ال حُي 

 

 . 27الرشيعة ص  1

 (. 534/ 2أحكام القرآن ) 2

 (. 493/ 3البحر املحيط ) 3

 (. 573تعظيم قدر الصالة رقم )  4
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من طريق ابن عيينة عن هشام بن حجري عن طاووس عن ابن عباٍس به وهشام بن حجري   1نرص

 عنهام  اهلل  ريض  –وكقوله    افعىل هذا يكون األثر ضعيفً   .قد ضعفه حييى القطان وابن معني وغريمها

 عن   طاووس  عن  حجري  بن  هشام  عن  عيينة  ابن  طريق  من  احلاكم  أخرجه  فقد  "  كفرٍ   دون   كفرٌ   "  –

  .حجري بن هشام لضعف ضعيٌف  األثر  وهذا به عباس ابن

عن معمر   2كام رواه عبد الرزاق   "هي به كفٌر    "وأما ما ثبت عن ابن عباس يف تفسري اآلية كقوله   

إذ قد حُيمل عىل األكرب ومثل    ،يف األصغر  احيً عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس به فليس رص

هذا ما أخرجه الطربي يف تفسريه من طريق سفيان عن معمر بن راشد عن ابن طاووس عن أبيه 

 . "باهلل ومالئكته وكتبه ورسله  اهي به كفٌر وليس كفرً  "عن ابن عباس قوله 

ققال امل   يكن اعتامدي عىل هذه اآلثار الضعيفة ما ذكرته من البحث اإلسنادي أنا مسلٌِّم به ومل   :فسِّ

أن هذين األثرين الصحيحني عن ابن   :يف تثبيت هذا القول عن ابن عباس وإنام ُمعَتمدي ما ييل

 فرجحت احتامل إرادة األصغر لثالثة أمور:  ،عباس حمتمالن للكفر األصغر أو األكرب

حوا بأن املراد باآلية ك  -أ   فر ال ينقل عن امللة بإسناد صحيح أن أصحاب ابن عباس كطاووس رصَّ

فهذا يغلِّب جانب احتامل إرادة الكفر األصغر فيصري من   .وابن جرير يف تفسريه  3رواه ابن نرص 

ُيعلُّ  قد  بل  قوله  ح  توضِّ الرجل  أصحاب  أقوال  فإن  لالستدالل  كاٍف  وهو  الغالب  الظن  باب 

حييى بن سعيد يف تضعيف قوٍل   ضعَّف قول الرجل إذا كان أصحابه عىل خالف قوله كام فعلويُ 

   .4البن مسعود ألن أصحابه عىل خالفه 

 

 (. 569رقم ) 1

 (. 713( رقم )1/186التفسري )  2

 (. 574كتاب تعظيم قدر الصالة رقم ) 3

 . 22انظر اإليامن أليب عبيد القاسم بن سالم ص  4
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من العلامء املاضني جعل قوال آخر البن عباس بناًء عىل هذه الرواية   اأنني ال أعرف أحدً   -ب  

أنه فرس اآلية باجلحود وإنام من جعل منهم البن عباس قوال آخر اعتمد عىل ما رو ي عنه من 

ي عدم إرادة ابن عباس الكفر األكرب أن فتنة اخلوارج يف زمانه    اوإسناده ضعيٌف ثم أيًض  مما يقوِّ

وكانوا متمسكني هبذه اآلية يف التكفري وكانت له معهم مناظراٌت فتفسري اآلية بالكفر األكرب ال 

شد  .فائدة منه يف الرد عليهم فتنبه ُهديت الرُّ

فإنه قد وثق   ،اكفر ليس ضعفها شديدً أن الرواية الضعيفة التي فيها الترصيح بأنه كفر دون    -ج

بعض أهل العلم هشام بن حجري فيعتضد هبا يف بيان معنى اآلثار الصحيحة وأن املراد هبا كفر 

  1.أصغر

 

يف تعليقه عىل كالم الشيخ األلباين: احتج األلباين هبذا األثر عن ابن عباس ريض اهلل    – رمحه اهلل    –   قال الشيخ ابن عثيمني  1

اهلل عليه   النبي صىل  قال  فقد  النصوص،  بالقبول لصدق حقيقته عىل كثري من  تلقوه  الذين  العلامء  عنهام وكذلك غريه من 

املسلم فسوق وقتاله كفر    "وسلم: قت   "سباب  امللة لقوله تعاىل  اله ال خيرج اإلومع ذلك فإن  ِمَن    نسان من  َطائَِفَتاِن  َوإِْن 

لكن ملا كان هذا ال يريض هؤالء املفتونني بالتكفري صاروا   إِنَّاَم املُْْؤِمنُوَن إِْخَوٌة    إىل أن قال  املُْْؤِمننَِي اْقَتَتُلوا َفَأْصلُِحوا َبْينَُهاَم  

س، فيقال هلم: كيف ال يصح؟ وقد تلقاه من هو أكرب منكم وأفضل  يصح عن ابن عبا   يقولون: هذا األثر غري مقبول، وال

 وأعلم باحلديث وتقولون ال يقبل؟!  

فاألثر   وينقلونه،  به  ويتكلمون  بالقبول،  تلقوه  وغريمها  وغريمها  القيم  وابن  تيمية  ابن  ا؟إلسالم  كشيخ  علامء  أن  فيكفينا 

فلدينا نصوص أخرى تدل عىل أن الكفر قد يطلق وال يراد به  صح عن ابن عباس  صحيح، ثم هب أن األمر كام قلتم أنه ال ي

املذكورة، وكام يف قوله صىل اهلل عليه وسلم: امللة كام يف اآلية  الطعن يف    "الكفر املخرج عن  الناس مها هبم كفر:  اثنتان يف 

يف أول كالمه:    –وفقه اهلل    –ين  ال الشيخ األلبا وهذه ال خترج عن امللة بال إشكال، لكن كام ق  "النسب، والنياحة عىل امليت  

قلة البضاعة من العلم، وقلة فهم القواعد الرشعية العامة هي التي توجب هذا الضالل، ثم يشء آخر نضيفه إىل ذلك وهو  

يريد ينتقل فهمه إىل ما  أن  يريد شيًئا لزم من ذلك  إذا كان  الفهم؛ ألن اإلنسان  التي تستلزم سوء  ه ثم حيرف  سوء اإلرادة 

ص عىل ذلك، وكان من القواعد املعروفة عند العلامء أهنم يقولون: استدل ثم اعتقد، وال تعتقد ثم تستدل فتضل،  النصو

 فاملهم أن األسباب ثالثة: 

 األوىل: قلة البضاعة من العلم الرشعي. 
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ر   ؟لقد أجبت عىل احلجة األوىل فام جوابك عىل احلجة الثانية  :قال املكفِّ

ق وقد ذكرُت لك   ،يرصفه عن ذلكإنك جتعل األصل يف الكفر أنه لألكرب إال بدليل    :قال املفسِّ

   .الدليل الصارف من األكرب إىل األصغر وهو فهم الصحايب أواًل 

ما   اغريه وأيًض  اعدل بل ومن ظلم مطلقً كل دليل يدل عىل عدم كفر من ظلم بني اثنني ومل ي اوثانيً 

   . الذنوب بل كبريًة من كبائر  اذكر ابن عبد الرب من اإلمجاع عىل أن اجلور يف احلكم ليس كفرً 

ر   ؟ما جوابك عىل احلجة الثالثة :قال املكفِّ

ق   :اجلواب من وجهني :قال املفسِّ

 امصدرً   ليسوهي مصدٌر والذي ورد يف اآلية    (الكفر) لفظة  عىل  كان   تيمية  ابن  استقراء  أن   –أ  

عىل  يدل  فهو  الفاعل  اسم  أما  وحده  احلدث  عىل  يدل  املصدر  إذ  بينهام  وفرق  فاعل  اسم  وإنام 

مة حممد بن صالح العثيمني   1دث والفاعلاحل  .2أفاده بمعناه العالَّ

ه جعل اآلية من الكفر ومما يدل عىل أن استقراءه راجع إىل املصدر دون اسم الفاعل أنه هو نفس 

 فكذلك  ،ونفاق  إيامن   فيه  يكون   اإلنسان   إن   :السلف  قول  من  كان   وإذا  ":-  اهلل  رمحه  –األصغر قال  

 عباس   ابن  قال  كام  ،املّلة  عن  ينقل  الذي  الكفر  هو   ليس   ،وكفر  إيامن   فيه   يكون   إنه  :قوهلم  يف

 

 الثانية: قلة الفقه يف القواعد الرشعية العامة. 

  24ص   "فتنة التكفري للشيخ األلباين    "انظر تعليق الشيخ ابن عثيمني يف كتاب    وء اإلرادة ا.هـالثالثة: سوء الفهم املبني عىل س 

– 25 . 

 

منكًرا، فأما    "كفر    "بني الكفر املعرفة ب )ال( وبني    –رمحه اهلل    –قال: وأما القول الصحيح عن شيخ اإلسالم فهو تفريقه    2

، بناء عىل ما اتصفوا به من الكفر الذي ال خيرج من "ؤالء الكافرون  أو ه   "هؤالء كافرون    "الوصف فيصلح أن نقول فيه  

 . 227امللة، ففرق بني أن يوصف الفعل، وأن يوصف الفاعل ا.هـ )فتاوى األئمة يف النوازل املدهلمة ص 
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ال  اكفروا كفرً   : قالوا  ﴾َأْنَزَل اهللَُّ َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَكافُِرونَ َوَمْن مَلْ حَيُْكْم باَِم  ﴿:  تعاىل   قوله  يف  وأصحابه

ـ وقد أتبعهم عىل ذلك أمحد بن حنبل وغريه من أئمة السنة  ،ينقل عن امللة   .1ا.ه

تيمية قارص   -ب   ابن  استقراء  فُسيقال إن  الفاعل  تيمية يشمل اسم  ابن  عىل فرض أن استقراء 

فًة وأريَد هبا الكفر األصغر دون األكرب ملا سبق من   اناقص ليس تامً  لكون هذه اآلية جاءت معرَّ

  .األدلة

  يا   – صغر ألفت نظرك  وبعد اإلجابة عىل حججك الثالث وإثبات أن اآلية حممولٌة عىل الكفر األ

وبعض ه  غري  بحكم  اهلل  حكم  بدل  من  حق  يف  وذلك  األكرب  الكفر  هبا  ُيراد  قد  اآلية  أن   إىل  –  صاحبي

ل يف كالم  الناس ال يعرف معنى كلمة بدل فيظنها تشمل كل من حكم بغري حكم اهلل وكلمة بدَّ

غري حكم اهلل   ن وضع حكاًم انه حكم اهلل أما م  غري حكم اهلل زاعاًم   أهل العلم هو أن يضع حكاًم 

   .ومل يزعم أنه حكم اهلل فليس مبداًل 

ده عىل أنه من عند اهلل فهو تبديل له يوجب الكفر وهذا خيتلف: إن حكم بام عن   ":قال ابن العريب

   2هـ.ا …

وإليه أشار اإلمام ابن تيمية فقال: ولفظ الرشع يقال يف عرف الناس عىل    3وبمثله قال القرطبي  

 ، وهذا جيب اتباعه  ،وهو ما جاء به الرسول صىل اهلل عليه وسلم  "الرشع املنزل    "ن:  ثالثة معا

وهو آراء العلامء املجتهدين فيها كمذهب   "الرشع املؤول  "والثاين    .ومن خالفه وجبت عقوبته

وال   ،وليس ألحد أن يلزم عموم الناس به  ،يسوغ اتباعه وال جيب وال حيرم  فهذا  .مالك ونحوه

وهو الكذب عىل اهلل ورسوله أو عىل الناس   "الرشع املبدل    "والثالث    . الناس منه  يمنع عموم

 

 ( 126/  1( وانظر فتح الباري البن رجب ) 312/ 7جمموع الفتاوى )  1
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 :كمن قال  .والظلم البني فمن قال إن هذا من رشع اهلل فقد كفر بال نزاع  ،بشهادات الزور ونحوها

ـ   –ولو قال هذا مذهبي  –ة حالل إن الدم وامليت   1ونحو ذلك ا.ه

 .  اعىل اهلل بزعم أنه من رشع اهلل ال تغيري احلكم مطلقً  فالحظ أنه جعل الرشع املبدل الكذب 

لنزول هذه اآلية من حديث الرباء بن عازب هو تبديٌل إذ زعم اليهود أهنم   اوما رواه مسلم سببً 

وا التحميم  كتاهبم  الزنى يف  إىل جيدون حد  لكنهم غريوه  الرجم  كتاهبم  الزنى يف  أن حد  لواقع 

التحميم حكم أن  أو عىل   التحميم مدعني  أن حتمل عىل األصغر كام سبق  إما  فاآلية  املنزل  اهلل 

 .األكرب يف حق املبدل

ابن تيمية بّدل    ":قال  أو  واإلنسان متى حلل احلرام املجمع عليه أو حرم احلالل املجمع عليه، 

كافرً الرشع   كان  عليه  الفقهاء  امرتدً   ااملجمع  القولني   ،باتفاق  أحد  قوله عىل  نزل  مثل هذا  ويف 

 .2أي هو املستحل للحكم بغري ما أنزل اهلل ا.هـ  ﴾َوَمْن مَلْ حَيُْكْم باَِم َأْنَزَل اهللَُّ َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَكافُِرونَ ﴿

 

أن من مل   – رمحه اهلل    – اإلمام أمحد بن تيمية  ما يذكر أهل العلم يف كالمهم ال سيام  ا كثريً   : فائدة  

  ، املداومة عىل ترك الواجب أو املداومة عىل فعل احلرامفظن بعضهم أنه يريد    .يلتزم هذا فهو كافر

وخطوة من خطوات الشيطان ليجعلهم عىل فكر   ،ويسمون هذا غري ملتزم، وهذا الظن خاطئ

 ورد هذا الظن من أوجه: ،اخلوارج يف مرتكب الكبرية

 ،-ه اهلل  رمح  – من كالم أهل العلم ال سيام اإلمام أمحد بن تيمية    (عدم االلتزام)/ بيان معنى  1

املستمر كام يتصوره بعضهم قال   يرادف الرتك  صالة هو : وتكفري تارك ال-رمحه اهلل    –وأنه ال 

 

1  (3 /268 ) 
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ومورد النزاع هو فيمن أقر بوجوهبا   .املشهور املأثور عن مجهور السلف من الصحابة والتابعني

ـ    1والتزم فعلها ومل يفعلها ا.ه

أن معنى االلتزام غري معنى املداومة عىل الفعل فقد  يفيد    "التزم فعلها ومل يفعلها    "الحظ قوله  

فااللتزام الذي ينبني عىل تركه الكفر أمر عقدي قلبي ال   ، هلا لكنه ال يفعلها  ايكون الرجل ملتزمً 

لذاته   اثم مل جيعله مكفرً   (لذا ملا أراد ابن تيميه التعبري بااللتزام الفعيل قيده بوصف )الفعيل  ؛فعيل

لكنه ممتنع من التزام فعلها  ،: أن ال جيحد وجوهبا- بعد النقل املتقدم  –فقال بل ألمر آخر عقدي  

والرسول صادق   ،فيقول: اعلم أن اهلل أوجبها عىل املسلمني  ،هلل ورسوله  اأو بغًض   اأو حسدً   اكربً 

أو   ،أو عصبية لدينه  ،للرسول  اأو حسدً   اولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكبارً   ،يف تبليغ القرآن 

فإن إبليس ملا ترك السجود املأمور به مل يكن    ،كفر باالتفاق  افهذا أيًض   ،ملا جاء به الرسول  اغًض ب

 وإنام أبى واستكرب وكان من الكافرين ا.هـ   ،فإن اهلل تعاىل بارشه باخلطاب ،لإلجياب  اجاحدً 

أنه مل جيعل ترك االلتزام الفعيل مكفرً  ي، وهو الكرب بل ملا احتف به اعتقاد كفر   ،لذاته  افالحظ 

 .واحلسد أو بغض اهلل ورسوله

فإن   ، لالعتقاد  بل ترك  ولو عىل وجه اإلرصارللفعل    ابني بجالء أن ترك االلتزام ليس تركً فبهذا يت

 ؟(عدم االلتزام)قيل: ما معنى 

معناه ترك املأمور لدافع عقدي كفري كاإلباء واالستكبار وهكذا...مع اعتقاد وجوبه عىل   :فيقال

أو   الكنه ممتنع من التزام فعلها كربً   :–  اقريبً   - املسلمني كام يف كالم ابن تيمية املتقدم  نفسه وعىل
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 عىل نفسه لكنه لغري امللتزم وهو موجب طاعة اهلل  هلل ورسوله. ثم ذكر إبليس مثااًل   اأو بغًض   احسدً 

 1 اترك إباء واستكبارً 

 لواجب أو فعاًل   اار عىل املعصية تركً / يلزم عىل قوهلم أن من املكفرات عند أهل السنة اإلرص2

بل إن كالمهم املسطور يف كتب املعتقد أنه ال يكفر أحد من أهل   ؟ملحرم فأين هو من كالمهم

 .ارج املكفرين بارتكاب الكبائر، وذلك رد عىل اخلو2القبلة بذنب ما مل يستحله 

 

كتابه  إذا عرفت معنى االلتزام بام تقدم بيانه عرفت معنى كالم اإلمام سفيان بن عيينة فقد روى عبد اهلل بن أمحد رمحه اهلل يف  1

ا « قال:348السنة يقولون اإليامن قول، ونحن نقول   ألرجاء فقال:حدثنا سويد بن سعيد قال سألن سفيان بن عيينة عن 

اجلنة ملن شهد أن ال إله إال اهلل مرًصا بقلبه عىل ترك الفرائض وسموا ترك الفرائض ذنًبا   اإليامن قول وعمل واملرجئة أوجبوا 

 جهل وال  بمنزلة ركوب املحارب وليس بسواء ألن ركوب املحارم من غري استحالل معصية وترك الفرائض متعمًدا من غري

يهود أما آدم فنهاه اهلل عز وجل عن أكل الشجرة  عذر هو كفر، وبيان ذلك يف أمر آدم صلوات اهلل عليه وإبليس وعلامء ال

وحرمها عليه فأكل منها متعمًدا ليكون ملًكا أو يكون من اخلالدين فسمي عاصًيا من غري كفر وأما إبليس لعنه اهلل فإنه فرض  

 ا متعمًدا فسمي كافًرا  عليه سجدة واحدة فجحده

م وأنه نبي رسول كام يعرفون أبناءهم وأقروا به باللسان ومل يتبعوا  وأما علامء اليهود فعرفوا نعت النبي صىل اهلل عليه وسل

 .رشيعته فسامهم اهلل عز وجل كفاًرا

كفر مثل كفر إبليس لعنه اهلل    فركوب املحارم مثل ذنب آدم عليه السالم وغريه من األنبياء وأما ترك الفرائض جحوًدا فهو

 لامء اليهود ) وتركها عىل معرفة من غري جحود فهو كفر مثل كفر ع

فمعنى اجلحود يف كالمه هو عدم االلتزام وهو ترك املأمور لدافع كفري كاإلباء واالستكبار ويؤكد ذلك أنه هو كفر إبليس  

(: ومن اطلق من الفقهاء أنه  20/98ا املعنى معروف قال ابن تيمية) كام أخربنا اهلل يف كتابه واستعامل اجلحود عند العلامء هبذ

جيحد وجوهبا فيكون اجلحد عنده متناوال للتكذيب باالجياب ومتناوال لالمتناع عن االقرار وااللتزام كام قال    ال يكفر إال من

واستيقنتها أنفسهم ظلام وعلوا فانظر   وجحدوا هبا وقال تعاىل )تعاىل )فإهنم ال يكذبونك ولكن الظاملني بآيات اهلل جيحدون( 

املفسدين(  يق  كيف كان عاقبة  مل  ا.هـ وأثر اإلمام سفيان وإن كان يف إسناده  واال فمتى  قتل وكفر باالتفاق  ر ويلتزم فعلها 

 وإال ملا نقله أئمة السنة يف كتب االعتقاد من غري نكري   ا ضعف إال أن معناه صحيح قطعً 
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جب كافر. وهذا خمالف ملا ثبت املرص عىل املعصية بفعل املحرم أو ترك الوا  / يلزم عىل قوهلم أن 3

أخرجه ابن أيب حاتم   .عن ابن عباس أنه قال: ال صغرية مع اإلرصار وال كبرية مع االستغفار

 ظور. ويدخل يف كالمه ترك املأمور وفعل املحوابن جرير يف تفسريمها لسورة النساء. 

الكتاب  4 أنه ال دليل من  التكفري بمجرد اإلرصار عىل الذنب/  ، والتكفري حق هلل والسنة عىل 

بل النصوص دلت عىل   ،ورسوله صىل اهلل عليه وسلم ال مدخل للعواطف وال للحامسات فيه

 .عدم تكفري املرص كحديث صاحب البطاقة وغريه

 . لذا املرجو التنبه خلطوة الشيطان هذه وأال ينساق وراءها

ريض اهلل عنه  –بن مسعود  بد اهللععن علقمة ومرسوق أهنام سأال  اثابتً  اهناك أثرً قال املكفر: إن  

ثم تال هذه اآلية   .قال: فقاال: أيف احلكم؟ قال: ذاك الكفر  .فقال: من السحت  ،عن الرشوة  –

فهذا يفيد التكفري   .أخرجه الطربي يف تفسريه ﴾َوَمْن مَلْ حَيُْكْم باَِم َأْنَزَل اهللَُّ َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَكافُِرونَ ﴿

 .أنزل اهللبمجرد احلكم بغري ما 

لعلمت أنه ال يدل عىل ما تريد وال ممسك   قال املفسق: إنك لو تأملت أثر ابن مسعود ولو قلياًل  

 وذلك لوجهني:  ،لك به

ا أنزل اهلل يف أن األخذ بظاهره عىل ما تظن يقتيض الكفر األكرب ملن أخذ الرشوة ليحكم بغري م 

به  .مسألة واحدة تقول  الظاهر ال  ابن غري    اوقطعً   ،وهذا  نقلها عن  التي سبق  مراد لإلمجاعات 

 . عبدالرب وغريه من أن هذا قول اخلوارج دون غريهم

املراد  الكفر  أي  يبني  ابن مسعود مل  أو األصغر  :أن  إرادة   .األكرب  ابن عباس فرصيح يف  أثر  أما 

فال األكرب  دون  مظنوناألصغر  هو  بام  الصحابة  بني  اخلالف  جعل  يصح  عدم   ،  األصل  فإن 

 .  لقلته بينهم خالفهم



 اإللـامم برشح نواقض اإلسالم 

  

160 

ر  أصغر  كفر  هذا  أنّ   عىل  بعدهم  ومن  الصحابة  من  العلامء  كالم  أوردت   –يا أخي    –إّنك    :قال املكفِّ

 يصح   فال  امؤخرً   إال  يوجد  مل   كلية  اهلل  رشع   تنحية  إذ   واقعنا  غري  واقع   يف   يتكلمون   العلامء  وهؤالء

   .فتنبه واقعنا عىل كالمهم تنزيل

الستدالل باآلية وكالم السلف عىل مسألتنا املطروحة ا  ترى ال  –خي يا أ  -إذا كنت  :قال املفسق

  ﴾َوَمْن مَلْ حَيُْكْم باَِم َأْنَزَل اهللَُّ َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَكافُِرون ﴿فكذلك ال يصح متسكك باآلية    ،لكوهنا حادثة

ل قانون وضعي عىل تكفري من وقع يف هذه األزمان املتأخرة من احلكم بغري ما أنزل اهلل بجع  دلياًل 

حممولة عىل   ألن هذه اآلية بفهم الصحابة والتابعني حتى عىل قولك  ،اوهو الذي نبحثه فكن يقظً 

 من خالف يف بعض الوقائع فهي ال خترج عن الكفر األصغر. 

ر املكفِّ ثانٍ عندي    :قال  تعاىل  دليل  قوله  َش ﴿  وهو  فِياَم  ُموَك  حُيَكِّ َحتَّى  ُيْؤِمنُوَن  ال  َوَربَِّك  َجَر َفال 

 ﴾ …َبْينَُهمْ 

/ أن األصل يف النفي هنا أن ينرصف إىل أصل اإليامن فمن ثم يكون احلاكم بغري ما    وجه الداللة

ون هناك دليل يدل عىل إال أن يك  .أكرب ألن اإليامن قد نفي عنه  اكفرً   اأنزل اهلل بمجرد حتكيمه كافرً 

الواجب كقول رسول اهلل صىل اهلل   املنفي كامل اإليامن  ال يؤمن أحدكم حتى   "عليه وسلم  أن 

متفق عليه من حديث أنس واللفظ ملسلم وأنا   "أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعني  

   .يرصفه إىل كامله الواجب ال أعلم دلياًل 

ق عىل هذا التأصيل القويم وعندي أكثر من دليل يدل عىل أن اإليامن    اجزاك اهلل خريً   :قال املفسِّ

 - :كامله الواجب ال أصله من ذلك املنفي هنا

من األنصار خاصم    / سبب نزول اآلية وهو ما رواه الشيخان عن عبد اهلل بن الزبري أن رجاًل 1

 يرض   مل  األنصاري  أن   وفيه  ،إلخ  …الزبري عند رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف رشاج احلرة  
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 :فقال ابن الزبري،  إلخ  …ن عمتك  كان اب  إن   صىل اهلل عليه وسلم فغضب ثم قال  اهلل  رسول  بحكم

 ﴾ ...َفال َوَربَِّك ال ُيْؤِمنُونَ ﴿واهلل إين ألحسب هذه اآلية ما نزلت إال يف ذلك 

 حلكم رسول اهلل    تسلياًم ومل يسلم    يف نفس األنصاري البدري حرج  أنه وجد /    وجه الداللة

هلم ذنوهبم كام يف حديث ويؤكد عدم كفره أن الرجل بدري والبدريون مغفورة    ومع ذلك مل يكفر

وما يدريك أن اهلل اطلع عىل أهل   ":عيل يف قصة حاطب ملا قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

فدل هذا عىل أن البدريني   ،والكفر األكرب ال يغفر  1  "اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم    :بدر فقال

ول اهلل صىل اهلل عليه وسلم مل . ثم إن رس2نص عليه ابن تيمية    ،اأن يكونوا كفارً معصومون من  

 .يطالبه باإلسالم

باليمن إىل   ما رواه الشيخان من حديث أيب سعيد اخلدري قال بعث عىل بن أيب طالب وهو   /2

ويلك   "  النبي صىل اهلل عليه وسلم بذهيبة فقسمها بني أربعة فقال رجل يا رسول اهلل: اتق اهلل فقال

وىل الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول اهلل أال أرضب   ألست أحق أهل األرض أن يتقي اهلل ثم

، قال خالد: وكم من مصٍل "ال لعلَّه أن يكون يصيل    ":عنقه؟ قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

إين مل أؤمر أن أنقب عن   "فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  ،يقول بلسانه ما ليس يف قلبه

 احلديث.  "قلوب الناس وال أشق بطوهنم 

الداللة به وجه  يرض  ومل  وسلم  عليه  اهلل  اهلل صىل  رسول  عىل حكم  اعرتض  الرجل  هذا  أن   :

ره الرسول صىل اهلل عليه وسلم  اووجد يف نفسه َحَرًج   ،ويسلِّم وامتنع عن قتله خشية أن   ، ومل يكفِّ

 

صحتها،وهي متواترة  (: وهذه القصة مما اتفق أهل العلم عىل  331/  4قال ابن تيمية يف املنهاج )   رواه الستة إال ابن ماجه  1

 عندهم، معروفة عند علامء التفسري، وعلامء احلديث، وعلامء املغازي والسري والتواريخ،وعلامء الفقه وغري هؤالء ا.هـ. 

 (. 490/  7جمموع الفتاوى )  2
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ا  اولو كان واقعً   ايكون مصليً  ألكربين حيبطان  يف أمٍر كفري  مل تنفعه صالته ألن الرشك والكفر 

  .تنفع الصالة معهام فال ،األعامل

 امما يدل عىل أن الرجل مل يقع يف أمر كفري عند رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن خالدً   اوأيًض 

أراد أن حييله عىل أمر كفري خفي يف القلب فلم يرتض هذا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ولو  

ؤمر أن  إين مل أ  : الوليد وملا قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلملتمسك به خالد بن    اكان قوله كفرً 

ومما يوضح أن هذه    ،قد ظهر منه  –  مكفر  أنه  املدعى–  القول هذا ألن   ".  .أنقب عن قلوب الناس 

أنه ثبت يف الصحيحني عن عائشة أن أزواج النبي صىل اهلل عليه وسلم جئنه   االكلمة ليست كفرً 

 . اومل يكن هذا منهن كفرً  ،قحافة يناشدنه العدل يف بنت أيب

من األنصار قالوا يوم حنني حني أفاء اهلل عىل   اأنس بن مالك أن ناًس ما روى الشيخان عن    /3

من قريش   رسوله من أموال هوازن ما أفاء فطفق رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يعطي رجااًل 

 ملا  رواية  ويف  "وسيوفنا تقطر من دمائهم    ااملائة من اإلبل فقالوا يغفر اهلل لرسول اهلل يعطي قريًش 

 دمائهم   من  تقطر  سيوفنا  إن   العجب  هلو  هذا  إن   األنصار  فقالت  قريش  يف  الغنائم  قسم  مكة  ُفتحت

… "  

 ا/ أن هؤالء استنكروا فعل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ووجدوا يف أنفسهم حرًج   وجه الداللة

رهم صىل اهلل عليه وسلم  .ومل يكفِّ

قال ابن تيمية: واملقصود هنا أن كل ما نفاه اهلل ورسوله من مسمى أسامء األمور الواجبة كاسم   لذا

اإليامن واإلسالم والدين والصالة والصيام والطهارة واحلج وغري ذلك فإنام يكون لرتك واجٍب 

َك فِياَم َشَجَر َبْينَُهْم ُثمَّ ال  ُموَفال َوَربَِّك ال ُيْؤِمنُوَن َحتَّى حُيَكِّ ﴿من ذلك املسمى ومن هذا قوله تعاىل  
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فلام نفى اإليامن حتى توجد هذه الغاية دل    ﴾مِمَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسلِياًم   ا جَيُِدوا يِف َأْنُفِسِهْم َحَرًج 

 . 1 هـ. ا …عىل أن هذه الغاية فرض عىل الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد 

 ، كيم اهلل ورسوله فيام شجر بينهم فقد أقسم اهلل بنفسه أنه ال يؤمنم حتفمن مل يلتز  :وقال ابن تيمية

فهذا بمنزلة أمثاله   ،لكن عىص واتبع هواه  ،اوظاهرً   احلكم اهلل ورسوله باطنً  ا وأما من كان ملتزمً 

مما حيتج هبا اخلوارج عىل تكفري والة األمر   ﴾...َفال َوَربَِّك ال ُيْؤِمنُونَ ﴿وهذه اآلية    .من العصاة

ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم اهلل. وقد تكلم الناس بام يطول  ،لذين ال حيكمون بام أنزل اهللا

ـ .وما ذكرته يدل عليه سياق اآلية ،ذكره هنا  2ا.ه

ر َأمَلْ َتَر إىَِل ﴿أال وهو قوله تعاىل    اثالث    دليال  دع عنك االستدالل هبذا الدليل فإن عندي    :قال املكفِّ

ِذيَن َيْزُعمُ  َيَتَحاَكُموا إىَِل الطَّاُغوِت  الَّ ُأْنِزَل ِمْن َقْبلَِك ُيِريُدوَن َأْن  ُأْنِزَل إَِلْيَك َوَما  ُْم آَمنُوا باَِم  وَن َأهنَّ

ُهمْ  ْيَطاُن َأْن ُيِضلَّ  ﴾ اَبِعيدً  َضالاًل  َوَقْد ُأِمُروا َأْن َيْكُفُروا بِِه َوُيِريُد الشَّ

 .  ام يريدون التَّحاكم إىل الطاغوت وجعل إيامهنم مزعومً : أهنم صاروا منافقني لكوهنوجه الداللة

عم لغتان وأكثر ما ُيستعمل يف قول ما ال تتحقق صحته. ا.هـ   ":قال ابن اجلوزي عم والزُّ  .3والزَّ

ق إن هذه اآلية عاريُة الداللة عن تكفري الواقِع يف احلكم بغري ما أنزل اهلل، وذلك يتضح   :قال املفسِّ

   :من أوجه

   :أن اآلية حمتملٌة ألمرين: ه األولالوج

 .لكوهنم أرادوا احلكم بالطاغوت وهذا ما متسكت به اأن إيامهنم صار مزعومً  -1

 

 . 61( والقواعد النورانية ص 530  /22( وانظر )37/ 7جمموع الفتاوى )  1

 (. 5/131املنهاج )  2

 . (120/ 2زاد املسري )  3
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 ومشاهبة   للطاغوت   التحاكم  يريدون   مكوهن  –  املنافقني  –أن من صفات أهل اإليامن املزعوم  -2

الكفراملناف أنزل اهلل فقد شابه   فعىل هذا من حكم بغري  ،1قني يف صفٍة من صفاهتم ال توجب  ما 

املنافقني يف صفٍة من صفاهتم وهذا ال يوجب الكفر إال بدليل آخر كمن شابه املنافقني يف الكذب  

رً   امل يكن كافرً  ر مل يكفر هبذا األمر   افمن ثمَّ إذا توارد االحتامل يف أمٍر بني كونه مكفِّ أو غري مكفِّ

 . متسكك باآلية يف التكفري لكوهنا من املحتملفالنـتيجة أنه ال يصح لكون األصل هو اإلسالم 

أن هؤالء يريدون احلكم بالطاغوت وليست إرادهتم هذه إرادًة مطلقًة بل هي إرادٌة    :الوجه الثاين

ومن مل يعتقد وجوب الكفر بالطاغوت فال شك يف كفره الكفر    ،االعتقادي  تنايف الكفر به الكفر

 ﴾لطَّاُغوِت َوُيْؤِمْن بِاهللَِّ َفَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقىَفَمْن َيْكُفْر بِا﴿ األكرب قال تعاىل

جرير ابن  يعظمونه   يريدون   ":قال  من  إىل  يعني  الطاغوت  إىل  خصومتهم  يف  يتحاكموا  أن 

أمرهم  ويصدرون عن قوله ويرضون بحكمه من دون حكم اهلل وقد أمروا أن يكفروا به يقول وقد  

ا.   "به الطاغوت الذي يتحاكمون إليه فرتكوا أمر اهلل واتبعوا أمر الشيطان   أن يكذبوا بام جاءهم

  2هـ

فإن أبيت إال أن حتملها عىل مطلق اإلرادة فُيقال إن اإلرادة هنا حمتملٌة ملا قلَت وقلُت والكفر ال 

 -كام سبق  -يكون يف األمور املحتملة 

ر ُكونَ َوإِنْ ﴿ قال تعاىل يل الرابعالدلإليك  :قال املكفِّ ُكْم ملرَُْشِ  ﴾  َأَطْعُتُموُهْم إِنَّ

 . : أن طاعة غري اهلل يف األحكام الوضعية رشكوجه الداللة

ق يل والتحريم التحل  إىل  راجعةٌ   اآلية  هذه  أن   بيان   سبق  قد  ؟نسيت  –  أخي  يا  –ملاذا أراك    :قال املفسِّ

يِن َما مَلْ َيْأَذْن بِِه َأْم هَلُْم رُشَ ﴿ثم إياك أن تنسى مرًة ثانيًة فتستدلَّ بقوله تعاىل   ُعوا هَلُْم ِمَن الدِّ َكاُء رَشَ

 

 (. 99/ 5انظر جامع البيان يف تفسري القرآن ) 1
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فقد سبق الكالم عنها وأن املراد هبا من مجع بني الترشيع وزعم أن هذا من الدين الذي   ﴾اهللَُّ(

  .و املسمى بالتبديلمؤداه إىل التحليل والتحريم وه

ر ُك يِف ﴿قوله تعاىل  الدليل اخلامس :قال املكفِّ  ﴾ا ُحْكِمِه َأَحدً َوال ُيرْشِ

ق  اهلل  حكم  هذا  يقولون   اهلل  أنزل  ما  بغري  حيكمون   الذين  هؤالء  هل  –يا أخي    -انتظر    :قال املفسِّ

سبق أن هذا كفٌر لك فقد  كذ  كانوا  إن   ؟وتعاىل  سبحانه  حكمه  وضع  يف  له  مشاركني  يكونوا  حتى

 تأمل!  ف .ال شك فيه وإن مل يكونوا كذلك فال يصح االستدالل عليهم باآلية

هذا يشمل احلكم الكوين القدري واحلكم الرشعي الديني فإنه   "قال الشيخ عبد الرمحن السعدي:

 . 1  هـ .ا…واحلاكم فيهم بأمره وهنيه وثوابه وعقابه  اوتدبريً  اوخلقً  ااحلاكم يف خلقه قضاًء وقدرً 

 ادة الكونية وهذا بال شك له أو غري حمٍب كاإلر  افحكم اهلل الكوين واقع سواًء كان اهلل سبحانه حمبً 

يشارك اهلل يف هذا فقد وقع يف الرشك األكرب إذ إنه سوى   اال أحد يشاركه فيه ومن اعتقد أن أحدً 

فإن أريد به التحليل   ،الربوبيَّة أما احلكم الرشعي  غري اهلل باهلل يف أمٍر خاٍص باهلل وهو رشك يف

شك   باخلطأ فهذا ال  االعرتافة أمر اهلل مع  وإن أريد خمالف  ،شك كفٌر كام سبق  والتحريم فهذا ال 

 – وإال كنا كاخلوراج مكفرين بالذنوب فألجل هذا    ،و احلال يف باقي الذنوب كام ه  اأنه ليس كفرً 

 . يةاآل هبذه االستدالل لك يصح ال – صاحبي يا

ر اهُ   إِِن احْلُْكُم إاِلَّ هللَِِّ َأَمَر َأالَّ ﴿قوله تعاىل    الدليل السادس  :قال املكفِّ وجه الداللة:   ﴾َتْعُبُدوا إاِلَّ إِيَّ

  . أكرب ا رشكً  فيكون وضعية نازعوا اهلل يف أمر خاٍص به سبحانه  اأن هؤالء الذين وضعوا أحكامً 

 

 كتاب تيسري الكريم الرمحن.  1
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ق القول يف هذا الدليل هو القول نفسه يف الدليل الذي قبله إذ احلكم هنا يشمل الكوين   :قال املفسِّ

  ما  مثل  –  والرشعي  الكوين  أي  –  احلكمني  جيمع  وقد  ":يةالقدري والرشعي الديني قال ابن تيم

ـ  ﴾إِِن احْلُْكُم إاِلَّ هللَِِّ﴿ تعاىل قوله يف   1ا. ه

خفيِّ هذا الباب مذهب اخلوارج يف زعمهم أن ال حتكيم ويمكن أن يكون من    ":وقال الشاطبي

أن اللفظ ورد بصيغة العموم فال يلحقه    فإنه مبنيٌّ عىل  ﴾ إِِن احْلُْكُم إاِلَّ هللَِِّ﴿ بقوله تعاىل    استدالاًل 

تعاىل   قوله  عن  أعرضوا  فلذلك  َحَكاًم ﴿ختصيٌص  َوَحَكاًم   َفاْبَعُثوا  َأْهلِِه  َأْهلَِها  ِمْن   وقوله   ﴾ِمْن 

قاعدة العرب يف أن العموم ُيراد به اخلصوص   اوإال فلو علموا حتقيقً   ﴾…حَيُْكُم بِِه َذَوا َعْدٍل ِمنُْكمْ ﴿

 .2. هـ  ا …لعلَّ هذا العام خمصوٌص فيتأولون  :إلنكار ولقالوا يف أنفسهممل يرسعوا إىل ا

ر:  َُذوا ﴿قوله تعاىل  الدليل السابعقال املكفِّ  ﴾ِمْن ُدوِن اهللَِّ ا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباهَنُْم َأْرَبابً اختَّ

من   اذوهم أربابً أن أهل الكتاب ملا أطاعوا علامءهم وعبَّادهم وصفهم اهلل بأهنم اخت  :وجه الداللة

  .دون اهلل

ق  أن طاعة هؤالء ال خترج عن حالتني:  :قال املفسِّ

وإال للزم منه تكفري   اقطعً   اطاعتهم يف معصية اهلل بدون حتليل وال حتريم وهذا ليس كفرً   :األوىل 

  .أهل الذنوب واملعايص ألهنم أطاعوا هواهم يف معصية اهلل سبحانه وتعاىل

أنه كفر خمرٌج من امللة كام سبق ذكره يف حترير ال شك  لتحليل والتحريم وهذا  طاعتهم يف ا  :الثانية

 .3النزاع حمل 

ر  َفُحْكُمُه إىَِل اهللَِّ﴿ قوله تعاىل الدليل الثامن :قال املكفِّ
ٍ
ء  ﴾َوَما اْخَتَلْفُتْم فِيِه ِمْن يَشْ

 

 (. 413/ 2جمموع الفتاوى )  1

 (. 303/ 1االعتصام )  2

 وى. ( جمموع الفتا 70/ 7هذا ملخص ما قرره أبو العباس ابن تيمية )  3
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 .ر اهلل جل وعال به: أن هؤالء حتاكموا لغري اهلل سبحانه وتعاىل فخالفوا ما أموجه الداللة

ق املفسِّ احلا  :قال  هؤالء  أن  أنملة  بقيد  ولو  معك  أختلف  آثمون  لست  اهلل  أنزل  ما  بغري  كمني 

وواقعون يف ذنٍب عظيٍم وأهنم من أسباب هزيمة أمتنا وضعفها لكن ليس يل أن أحكم عليهم 

رٌ   هو   كام  – ألن التكفري حٌق هلل سبحانه    ؛بكفٍر إال بدليلٍ   جيب   أنه  الدليل   هذا  يف  ما  وغاية  -  متقرِّ

  ا وليس فيه احلكم بكفرهم مطلقً   اهلل عليه وسلمرجوع إىل كتاب اهلل وسنة رسول اهلل صىل  ال  عليهم

  .عند ترك ذلك

ر: ال تظن    . والعقل  واإلمجاع  السنة  من  أدلةٌ   عندي  زالت  فال  انتهى   البحث  أن   –  أخي  يا  –قال املكفِّ

ُْم آَمنُوا باَِم  ﴿  : سبب نزول قوله تعاىلالدليل التاسع ِذيَن َيْزُعُموَن َأهنَّ قال   ﴾ ُأْنِزَل إَِلْيَك َأمَلْ َتَر إىَِل الَّ

 –الشعبي: كان بني رجل من املنافقني ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي نتحاكم إىل حممد  

 أهنم  علَّمهل  اليهود  إىل  نتحاكم  املنافق  وقال  الرشوة  يأخذ  ال  أنه  عرف  ألنه  –  وسلم   عليه  اهلل  صىل

ِذيَن ﴿  اآلية  فنزلت   إليه  فيتحاكام  جهينة  يف   اكاهنً   يأتيا   أن  فاتفقا،  الرشوة  يأخذون  الَّ إىَِل  َتَر  َأمَلْ 

ُْم آَمنُوا باَِم ُأْنِزَل إَِلْيَك َوَما ُأْنِزَل ِمْن َقْبلَِك   .1﴾…َيْزُعُموَن َأهنَّ

ق ة اإلسناد وال املتن ولعيلَّ أكتفي ببيان  إن هذا األثر ال يصح االستدالل به ال من جه  :قال املفسِّ

  .وهو من أنواع الضعيف   اضعف السند وهو واضٌح فإن الشعبي تابعي فمن ثم يكون األثر منقطعً 

ر  هناك سبب نزول آخر وهو أن رجلني اختصام فقال أحدمها: نرتافع إىل النبي صىل اهلل   :قال املكفِّ

م ترافعا إىل عمر فذكر له أحدمها القصة فقال  عليه وسلم وقال اآلخر إىل كعب بن األرشف ث

 "للذي مل يرض برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلَّم أكذلك قال نعم فرضبه بالسيف فقتله 

 

 (. 5/97أخرجه الطربي )  1
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ق من الذي قبله إذ هو من طريق الكلبي   ابل هو أشد ضعفً   اإن هذا األثر ال يصح أيًض   :قال املفسِّ

   .ا السند بني كذاب ومرتوك وانقطاعفقد مجع هذ 1أيب صالح باذام عن ابن عباس به  عن

ر يقيض بني اليهود   ا عن ابن عباس قال كان أبو بردة األسلمي كاهنً  2هناك سبب نزول  :قال املكفِّ

ِذيَن َيْزُعُمونَ َأمَلْ َتَر إىَِل  ﴿فيام يتنافرون إليه فتنافر إليه أناٌس من املسلمني فأنزل اهلل تعاىل    . اآلية ﴾الَّ

 . 3ه رجال الصحيحقال اهليثمي: رجال 

 . 4إسناده جيد :وقال احلافظ

الوادعي الشيخ مقبل  بن سعيد 5وقال  إبراهيم  تابعه  قد  لكنه  ترمجته  الطرباين ما وجدت  : شيخ 

   هـ .ا اجلوهري عند الواحدي

   ؟فبهذا يتبني صحة إسناده فام قولك فيه 

 ما نحن فيه وذلك ملا ييل:   قد سلمت بصحة هذا األثر لكن مل أسلِّم بداللته عىل :ققال املفسِّ 

/ أن هؤالء الذين أتوا أبا بردة منافقون كام يدل عليه سياق اآليات فمن ثم تكون اآلية ذاكرة 1

بب يف كوهنم يزعمون بل هم يزعمون اإليامن من قبل  صفة من صفاهتم وليس حتاكمهم هو السَّ

املنافقني يف صفٍة مل يكن منافقً   التحاكم بإثبات أن هذه الصفة مكفرٌة بنص   إال  افعليه من شابه 

  ؟خارجي  آخر فأين هو

 

 (. 242/ 2، والبغوي يف معامل التنـزيل ) 108 –  107كام علقه الواحدي يف أسباب النزول ص   1

 . 107  -106( والواحدي يف أسباب النزول ص 124/5رواه الطرباين يف الكبري ) 2

 (. 6/ 7جممع الزوائد )  3

 (. 18/ 7اإلصابة )  4

 . 69نزول ص بعد أن أورده يف الصحيح من أسباب ال 5
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أن هؤالء النفر يريدون التحاكم إىل غري ما أنزل اهلل وإرادهتم هذه ليست مطلقًة بل إرادٌة تنايف   /2

وال شك أن من مل َيَر وجوب الكفر   ،من أركان اإليامن   االكفر بالطاغوت الذي يعد الكفر به ركنً

  .-سبق كام  –بالطاغوت فهو كافر 

ر من مل حيكم بام أنزل اهلل 3 / أن استداللك هبذا األثر يلزم منه الزٌم ال تقول به أنت وهو أن تكفِّ

 .ولو يف مسالٍة واحدةٍ 

العارش  :قال املكفر : ما رواه اخلمسة وغريهم عن الرباء بن عازب ولفظه عند أيب داود  الدليل 

فقلت له أين تريد؟ قال: بعثني   ،عمي ومعه راية  –وعند النسائي أصبت    –لقيت    "والنسائي قال:

وعند   "رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إىل رجل نكح امرأة أبيه فأمرين أن أرضب عنقه وآخذ ماله  

ور ماجه  وابن  أنه  الرتمذي  للنسائي  حديث   ،"خاله    "واية  من  والطحاوي  النسائي  وأخرجه 

ففي هذا احلديث ما يفيد رصاحة بأن الرجل قتل   "وأصفى ماله    "معاوية بن قرة عن أبيه وفيه  

 ، ويضع له حماكم  ،ألنه أخذ ماله وهذا بمجرد عمل عمله، فكيف بمن حيكم بغري ما أنزل اهلل  اكافرً 

 وهكذا...  ؟أو بمن يضع الربا وحيميه ؟يهاويلزم الناس بالرجوع إل

صححه اإلمام   ،ه صحيحإن هذا احلديث من رواية معاوية بن قرة عن أبيه عن جد  :قال املفسق

لكن ثبوت احلديث ال يكفي لثبوت الدعوى بل البد من   –وكفى به من إمام    -1حييى بن معني 

وذلك أن   ،ال يدل عليها احلديث ألبته  – يا أخي    –والدعوى التي ادعيتها  -اأيًض –ثبوت الداللة  

قد    ، ااحلديث يف حق من استحل حمرمً  أبيه  بامرأة  املتزوج  الرجل  استحل فرجها بعقد فإن هذا 

أما التزوج هبا   اوتزوجها، فإن الزنى هبا حرام وليس كفرً وفرق بني الزنى بامرأة األب    ،الزواج 

 وهذا بخالف الزنى.   ألن الزواج معناه جعل فرجها حالاًل   ؛فهو كفر من جهة استحالل فرج حمرم

 

1   ( املعاد  ابن  5/15زاد  نقله  القيم يف  1/374القيم يف روضة املحبني )( واحتج باحلديث اإلمام أمحد كام  ابن  ( وصححه 

 (. 346/ 2اإلعالم )
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ستحالل، كام كانوا  عىل اال  ،فعل ما فعل ذلك  ،قال أبو جعفر الطحاوي: وهو أن ذلك املتزوج

فأمر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن يفعل به ما يفعل   ،ا دً فصار بذلك مرت  ،يفعلون يف اجلاهلية

ـ   1باملرتد ا.ه

ر   ا: هو إمجاع العلامء عىل كفر من حكم بغري ما أنزل اهلل وجعله قانونً الدليل احلادي عرش  :قال املكفِّ

ال: ويف ذلك كله خمالفٌة لرشائع اهلل املنـزلة عىل عباده األنبياء وقد حكى اإلمجاع احلافظ ابن كثري فق

عليهم الصالة والسالم فمن ترك الرشع املحكم املنزل عىل حممد بن عبد اهلل خاتم األنبياء وحتاكم 

من فعل ذلك كفر   ؟ليهإىل غريه من الرشائع املنسوخة كفر فكيف بمن حتاكم إىل الياسق وقدمها ع

ـ بإمجاع املسلمني  2 ا. ه

ق إن معرفتنا بحال الترت وواقع الياسق معني عىل فهم هذا اإلمجاع املحكي وذلك أهنم   :قال املفسِّ

 وقعوا يف التبديل الذي هو التحليل والتحريم  

تيمية ابن  إ  :قال  اليهود والنصارى وأن هذه كلها طرق  دين اإلسالم كدين  اهلل إهنم جيعلون  ىل 

املسلمني ثم منهم من يرجح دين اليهود أو دين النصارى ومنهم من بمنزلة املذاهب األربعة عند  

  3يرجح دين املسلمني ا.هـ

ثم   -وقد بني ابن تيمية كيف أهنم يعظمون جنكز خان ويقرنونه بالرسول صىل اهلل عليه وسلم  

اتباع   ( املسلمني أن من سوغ )أي جوز  ومعلوم باالضطرار من دين اإلسالم باتفاق مجيع  ":-قال  

 ري دين اإلسالم فهو كافر وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب ا.هـ  غ

 

 . 360( وانظر االختيارات الفقهية ص 149/ 3رشح معاين اآلثار )  1

 (. 128/ 13كتاب البداية والنهاية )  2

 (. 527 - 520/    28نظر ما يوضح حاهلم لك أكثر ) (. وا523/ 28جمموع الفتاوى )  3
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 :ومما يدل عىل أن اإلمجاع الذي حكاه ابن كثري راجٌع إىل التحليل والتحريم ما قاله ابن كثري نفسه

، الناهي عن كل رش وَعَدَل إىل ما  ينكر تعاىل عىل من خرج عن حكم اهلل املشتمل عىل كل خري

ه من اآلراء واألهواء واالصطالحات التي وضعها الرجال بال مستند من رشيعة اهلل كام كان  سوا

أهل اجلاهلية حيكمون به من الضالالت واجلهاالت مما يضعوهنا بآرائهم وأهوائهم وكام حيكم به 

ارٌة  جنكيز خان الذي وضع هلم الياسق وهو عب التتار من السياسات امللكية املأخوذة عن َملِكِِهْم  

عن كتاب جمموع من أحكام قد اقتبسها من رشائع شتى من اليهودية والنرصانية وامللة اإلسالمية 

يقدمونه   امتبعً   اوغريها وفيه كثري من األحكام أخذه من جمرد نظره وهواه فصارت يف بنيه رشعً 

 حيكم تاله حتى يرجع إىل حكم اهلل ورسوله فالعىل احلكم فمن فعل ذلك منهم فهو كافر جيب ق

ـ .ا  .سواه يف قليل وال كثري   1ه

ثم الذي كان عليه جنكيز خان يف التدين وجرى عليه   :وقال أمحد بن عيل الفزاري القلقشندي

 ، وهي قوانني ضمنها من عقله وقررها من ذهنه  ، أعقابه بعد ه اجلري عىل منهاج ياسة التي قررها

ل منها الرشيعة املحمدية وأكثره خمالف لذلك ربام وافق القلي  اوحدد فيها حدودً   اامً رتب فيها أحك

ـ .ا.…سامها الياسة الكربى    .2ه

أن اإلمجاع املحكيَّ فيمن وقع يف   فمن كالم ابن كثري وشيخه أيب العباس ابن تيمية وغريمها يتضح

إىل اهلل   التحليل والتحريم أي جتويز حكم غري حكم اهلل إذ جعلوا الياسق كدين اإلسالم موصاًل 

نا املطروحة فيمن حكم بغري ما أنزل اهلل مع االعرتاف بالعصيان ال مع القول بأنه جائز ال ومسألت

 . حمظور فيه أو بأنه طريق للرضوان 

 

 (. 3/131التفسري )  1

هم  عند  دين  بأنه  وصفه  أنه  كيف   –   القارئ  أهيا –(، وهذا القلقشندي من أعيان القرن الثامن. وتنبه  311-   310/  4اخلطط )   2

 وما كان كذلك فهو خارج حمل النزاع ألن مثل هذا كفر باإلمجاع وهو التبديل. 
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فكيف بمن حتاكم إىل الياسق وقدمها عليه ا.هـ هؤالء   :إىل قول ابن كثري  –ا القارئ  أهي  –ثم تنبه  

، فليس ذنبهم جمرد التحكيم الذي هو عمل مجعوا بني التحاكم إىل الياسق وتقديمه عىل رشع اهلل

 .بل قارنه االعتقاد وهو التقديم

ر َفُحْكَم اجْلَاِهلِيَِّة َيْبُغوَن َوَمْن َأْحَسُن أَ ﴿من كتاب اهلل وهو قوله تعاىل  قد تذكرت دلياًل  :قال املكفِّ

 . ﴾لَِقْوٍم ُيوِقنُونَ  ِمَن اهللَِّ ُحْكاًم 

ق إال    ااجلاهلية أو وصفه به ال يدل عىل الكفر فمن ثم ال يكون كفرً إضافُة اليشء إىل    :قال املفسِّ

إنك   "بدليٍل خارجي داٍل عىل الكفر ويوضح ذلك قول رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلَّم أليب ذر  

 من  أمتي  يف  أربع  "وقال يف حديث أيب مالك األشعري عند مسلم    متفق عليه  "امرٌؤ فيك جاهلية  

   " … هننيرتكو ال اجلاهلية أمر

سالم   بن  القاسم  عبيد  أبو  قوله  "قال  تسمع  َيْبُغونَ ﴿  أال  اجْلَاِهلِيَِّة  أهل   ﴾َأَفُحْكَم  عند  تأويله 

 ، التفسري أن من حكم بغري ما أنزل اهلل وهو عىل ملة اإلسالم كان بذلك احلكم كأهل اجلاهلية

ـ  .وإنام هو أن أهل اجلاهلية كذلك كانوا حيكمون ا   .1ه

املكفِّ  الذي  :رقال  الرجل  العقل هذا  ذكرَت ولكن بحكم  بام  الرشع وحيكم   سلَّمت لك  ي  ينحِّ

لكونه وقع يف كفر اإلعراض وفعله هذا يدل عىل استحالله؟ وإال   ابأحكام اإلفرنج أال يكون كافرً 

  ؟ملاذا يرتك أحكام رب األرباب 

 

 . 54اإليامن ص   1
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ق املفسِّ كفرُ   :قال  بأنه  فعله  تصف  لكونك  املسلم  هذا  تكفري  تريد  قبل   .إعراض  إنك  وأرجو 

لضابط كفر اإلعراض الذي هو اإلعراض   اتحرًض وصفك فعله بأنه كفر إعراض أن تكون مس

 . 1بالكلية عن أصل الدين أو ترك جنس العمل 

وعىل هذا من ترك احلكم بام أنزل اهلل مل يقع يف كفر اإلعراض ألنه مل يرتك جنس العمل أما إلزامك 

وال يدفع   أنه مستحٌل لذلك فهذا إلزاٌم غري صحيح وإن كان حمتماًل ملن ترك احلكم بام أنزل اهلل ب

ثم هذا    ؟الدين اليقيني بالكفر املحتمل ألن من دخل الدين بيقني مل خيرج إال بيقنٍي مثله فأين هو

بابً  املعايص  ايفتح  أهل  تكفري  ألنه   .يف  كافر  بأنه  عىل صاحبها  معصية حيكم  يستعظم  من  فكل 

 .هلاإذ فعل هذه املعصية عظيم ال تكون عند ه إال من مستحل  مستحل هلذه املعصية

أال ترى أن صحابة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كفروا العرب الذين امتنعوا عن   :قال املكفر

الزكاة بعد وفاة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وجعلوهم مرتدين وذلك لكوهنم مجاعة امتنعوا  

 . ثل هذا يقال يف اجلامعة التاركني للحكم برشيعة اهلل سبحانهعن رشيعة من رشائع الدين وم

قد اختلف العلامء يف حكم هؤالء هل هم كفار أم غري كفار عىل قولني مها روايتان    :قال املفسق

وهذا ترجيح ابن تيمية لكن ليس كفرهم   ،وإن كنت أوافقك أهنم كفار  ،–  اهلل  رمحه–عن أمحد  

اعة وقع من اخلوارج ومل يكفروا باتفاق الصحابة، ووقع من خيار ألجل كوهنم مجاعة إذ القتال مج

فأثبت   ﴾َوإِْن َطاِئَفَتاِن ِمَن املُْْؤِمننَِي اْقَتَتُلوا َفَأْصلُِحوا َبْينَُهاَم ﴿الفتن ومل يكفروا واهلل يقول    األمة يف 

 

. وكون  65- 64( ومنهاج أهل احلق البن سحامن ص 366/ 1( ومدارج السالكني ) 674/ 2راجع التسعينية البن تيمية ) 1

ترك جنس العمل كفًرا قد حكى اإلمجاع عليه مخسة من علامء الدين، والكتاب والسنة داالن عىل ذلك، وهؤالء اخلمسة هم:  

( وأبو عبيد القاسم  209/ 7ي كام نقله ابن تيمية عنهام يف الفتاوى ) شافع( واحلميدي وال 2/611اآلجري يف كتاب الرشيعة )

( وانظر كتايب اإلمام األلباين وموقفه  120/  14وابن تيمية نفسه يف جمموع الفتاوى )   19- 18بن سالم يف كتاب اإليامن ص 

 عىل اإلرجاء. 

 ( 616/  7فائدة/ قد رصح بلفظة جنس العمل اإلمام ابن تيمية)
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ل اهلل صىل اهلل من أجل الرتك املجرد ألن رسو اوليس الكفر أيًض  .اإليامن مع وجود القتال مجاعة

 الكفر ألجل عدم التزام هذا احلكم الذي  وإنام  عليه وسلم مل يكفر أبا مجيل الذي مل يدفعها بخاًل 

سببه عدم اإلقرار بوجوبه، إذ من املمتنع أن يقر أحد بوجوب حكم ثم يرتكه ويرص عىل تركه 

 ابن   كالم  من  سيأيت  امك  –حتى حتت التهديد بالقتل فمثل هذا ال يكون إال من غري مقر بوجوهبا  

  .فتأمل ال أنه السبب يف تكفريه عىل عدم إقراره هبذا احلكم قتل دلياًل ال يكون  فبهذا – تيمية

  ا يكون مؤمنً  وال يتصور يف العادة أن رجاًل   :قال ابن تيمية  .وتنبه أن هذا مطرد يف كل حكم رشعي

 ،لنبي صىل اهلل عليه وسلم وما جاء به لرشيعة ا  ابأن اهلل أوجب عليه الصالة، ملتزمً   امقرً   ،بقلبه

يف الباطن قط ال يكون إال   ا حتى يقتل، ويكون مع ذلك مؤمنً  ،بالصالة فيمتنعيأمره ويل األمر  

  1منه ا.هـ   ا، ولو قال أنا مقر بوجوهبا غري أين ال أفعلها كان هذا القول مع هذه احلال كذبً اكافرً 

لوجوهبا يمتنع أن يرص عىل تركها   االة يف الباطن، معتقدً بالص  افإن كان مقرً   :-رمحه اهلل    –وقال  

وال   ،حتى يقتل وال يصيل، هذا ال يعرف من بني آدم وعادهتم وهلذا مل يقع هذا قط يف اإلسالم

إن مل تصل وإال قتلناك وهو يرص عىل تركها مع إقراره    :يعتقد وجوهبا ويقال له  ايعرف أن أحدً 

ل من الصالة حتى يقتل: إن مل يكن يف ومتى امتنع الرج  .سالمفهذا مل يقع قط يف اإل  ،بالوجوب 

 . 2ا.هـ  بفعلها، فهذا كافر باتفاق املسلمني  اوال ملتزمً  ،بوجوهبا االباطن مقرً 

فإذا تبني أن هتديد املرص عىل ترك الطاعة بالقتل وإرصاره بعد ذلك عىل عدم فعل الطاعة دليل 

يفعلها ال ألجل ذات الطاعة وإنام   قوتل عىل فعل طاعة ومل  ا: لو أن أحدً فيقال  ،عىل عدم إقراره

عىل عدم إقراره بوجوهبا    من أجل خوفه ممن هو أقوى منه فهذا ال يكفر ألن القتال هنا ليس دلياًل 

إذ هو مقر لكنه خائف من غريه الذي هو أقوى منه وهذا مغاير ملن ترك لذات الطاعة نفسها وليس 

 

 (. 615/  7) اوى جمموع الفت 1

 . 63(.وانظر كتاب الصالة البن القيم ص48/ 22جمموع الفتاوى )  2
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ومثل هذا يقال فيمن   .دم إقراره بوجوهباكافر ألنه دليل عىل ع  هناك سبب آخر إذ هذا الصنف

 ترك احلكم بام أنزل اهلل وقوتل عىل ذلك فهم صنفان: 

–تارك لذات احلكم وهو مرص عىل الرتك مع مقاتلته عىل احلكم بام أنزل اهلل فهذا كافر    /األول

 .بوجوهبا إقراره عدم عىل  دليل ألنه – كرامة وال

إال أنه حمكوم من جهة من   من غريه إذ هو وإن كان حاكاًم   احلكم بام أنزل اهلل خوفً / تارك ا  الثاين

 واهلل أعلم.   .هو أقوى منه فمثل هذا ال يدل قتاله عىل أنه غري مقر بالوجوب 

بل وقرأت لبعضهم كسفر احلوايل يف كتابه ،  قد سمعت غري واحد  –  أخي  يا–لكن    :قال املكفر

أصغر ال أكرب إال إذا استحل   كفرمن قال بأن احلكم بغري ما أنزل اهلل    يقول بأن   ،1ظاهرة اإلرجاء

 .فهو مرجئ

 

(. ونص كالمه: جاء املرجئة املعارصون فقالوا: إن من كان ال حيكم بكتاب اهلل وسنة رسوله صىل اهلل عليه  696- 695/  2)  1

وما مل    –ثم قال    –هلل وامتثااًل له وإيامًنا بدينه  مر اوسلم وال يقيم من رشيعة اهلل إال جزًءا قد يقل أو يكثر، ال يقيمه ألنه من أ 

كل ذلك معاص ال خترجه من اإلسالم ما مل نطلع عىل ما يف    –ثم قال    –نطلع عىل ذلك فكل أعامله هي عىل سبيل املعصية  

كفر ويعتقده،  د القلبه فنعلم أنه يفضل رشًعا وحكاًم غري رشع اهلل وحكمه عىل رشع اهلل وحكمه، أو يرصح بلسانه أنه يقص

وأنه مستحل للحكم بغري ما أنزل اهلل !! فمرجئة عرصنا أكثر غلًوا من جهة أهنم مل حيكموا له بيشء من أحكام الكفر ال ظاهًرا  

واأللباين   باز  فابن  األوائل  املرجئة  غلًوا من  أشد  ا.هـ فالحظ جعلهم  باطنًا...  اهلل    –وال  املرجئة    – رمحهام  غلًوا من  أشد 

 إن يف هذا الكتاب عدة شنائع عقدية أذكر بعضها تنبيًها عىل غريها: ل، واألوائ

أ/ أمجع أهل السنة السلفيون عىل أن اإليامن يزول بزوال عمل القلب ولو بقي تصديق القلب، ومل خيالف يف ذلك إال جهم  

إليامن عند عامة املسلمني  هو ا(: فليس جمرد التصديق بالباطن 550/ 7بن صفوان، ومن شذ من أهل البدع، قال ابن تيمية ) 

إال من شذ من اتباع جهم والصاحلي، ويف قوهلم من السفسطة العقلية واملخالفة يف األحكام الدينية أعظم مما يف قول ابن كرام  

إال من شذ من أتباع ابن كرام، وكذلك تصديق القلب الذي ليس معه حب هلل وال تعظيم، بل فيه بغض وعداوة هلل ورسله  

: فأهل السنة جممعون عىل زوال اإليامن، وأنه ال ينفع  54ا باتفاق املسلمني ا.هـ قال ابن القيم يف كتاب الصالة ص يامنً ليس إ

التصديق، مع انتفاء عمل القلب وحمبته وانقياده ا.هـ، ومع كون هذا جممًعا عليه عند أهل السنة السلفيني إال أن سفًرا احلوايل  

تكب هذه الفاحشة بجوارحه فإن عمل قلبه مفقود بال شك، خاصة حني الفعل؛ ألن ن ار(: فم2/527خالف فيه وقال ) 
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إن التنابز باأللقاب ووصف اآلخرين بأوصاف أهل البدع سهل يستطيعه كل أحد   :قال املفسق

 وإنام األمر العرس وهو الذي عليه املعول إبانة الربهان عىل هذه الدعاوى إذ كيف يقال ذلك وقد

   ؟بالكفر األصغر ابن عباس وأصحابه واألئمة كأمحد وغريه فرس اآلية

عىل وهاء هذا الوصف اخلاطئ أن أكرب إمامني من أئمة أهل السنة يف هذا العرص   اثم مما يزيدك يقينً

  1عىل هذا القول كام تقدم نقله عنهام

 

ر:   ق  اسابق    –قال املكفِّ ق وأنا راجع عن قويل فقد اتضح يل احل  اخريً   اهلل  جزاك  –  احاض    واملفسِّ

َأْمرً ﴿فقد قال اهلل تعاىل    ،السابق  َوَرُسوُلُه  َقىَض اهللَُّ  إَِذا  ُمْؤِمنٍَة  ملُِْؤِمٍن َوال  َكاَن  هَلُُم   اَوَما  َيُكوَن  َأْن 

ُة ِمْن َأْمِرِهمْ  رَيَ
 ﴾ اخْلِ

 

ال يزين الزاين حني    "اإلرادة اجلازمة عىل الرتك يستحيل معها وقوع الفعل، فمن هنا نفى الشارع عنه اإليامن تلك اللحظة  

كله ا.هـ فريى أن الزاين ليس عنده يشء  امن  ، لكن وجود قول القلب عنده منع من احلكم بخروجه من اإلي"يزين وهو مؤمن  

من أعامل القلوب، ومع ذلك ال يزال مسلاًم، فهو هبذا يوافق اجلهم بن صفوان والصاحلي ونحومها من غالة املرجئة. فسبحان 

 اهلل املنتقم ألوليائه كابن باز واأللباين، فأظهر اإلرجاء الغايل فيمن رماهم زوًرا باإلرجاء!! 

(: وملا احتيج لالستدالل عىل كفرهم إىل قياس  2/632جحوًدا لاللتزام )   )أي عىل الرتك(ىل عدم الفعلار عب/ جعل اإلرص

وال غريه، إنام جحدوا االلتزام هبا، أي أرصوا عىل أال يدفعوها، مع اإلقرار بأهنا من الدين ا.هـ وهذه لوثة خارجية ألنه كفر  

ة، وتقدم رد هذا وبيان معنى االلتزام فلرياجع. وإن هبذا الكتاب عدة ورد  بكبرية اإلرصار عىل عدم الفعل، وجعله جحوًدا

الدرر املتأللئة بنقض اإلمام العالمة حممد بن نارص الدين األلباين   "أخطاء وشنائع بني مجلة منها اإلمام األلباين كام يف كتاب  

 . "فرية موافقة املرجئة 

-طالعت ملعايل الشيخ العالمة حممد بن حسن آل الشيخ   -املراجعة النهائية  بعد–وقبيل إرسال الكتاب إىل الدار لطباعته   1

)أحد أعضاء جلنة اإلفتاء يف السعودية وأحد كبار العلامء فيها( مقدمة عىل كتاب )احلكم بغري ما أنزل اهلل(ألخينا -فقه اهلل و

وكان   -رمحهام اهلل -اإلمامان ابن باز واأللباينوقد ونرصاملؤلف يف الكتاب ما قرره    -ه اهلل وفق- الشيخ بندر بن نايف العتيبي 

ما ذكره باألدلة    مما كتب يف املقدمة:وقد أجاد فيه وأفاد وبني موقف أهل السنة واجلامعة ممن حكم بغري ما أنزل اهلل مدعاًم 

ـ الرشعية من الكتاب والسنة وأقوال وقتاوى األئمة املعتربي  ني من علامء هذه األمة.....ا.ه
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أسأل اهلل أن وداللًة    االصحيح ثبوتً وبعد هذه املناظرة التي أردت منها بيان حكم املسألة بالدليل  

ر املحكم فإن به عزهم دنيا وأخرى قال تعاىل  يقرَّ أعيننا برجوع حكام املسلمني إىل الرشع املطهَّ

ِو اْسَتَقاُموا َعىَل الطَِّريَقِة أَلَْسَقْينَاُهْم َماًء َغَدقً ﴿  .﴾اَوَألَّ

 

، بل هو من العهود كم إىل غري ما أنزل اهللاالنضامم إىل هيئة األمم املتحدة ليس من التحا  فائدة:

 ، واملواثيق بني الدول كام فعل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم مع كفار قريش يف صلح احلديبية

هلذا مل ينكره أحد من علامئنا الكبار املعارصين له ويف مقدمهم سامحة   ؛ومع آخرين من الكفار 

 ،بن باز  عبد العزيزلشيخ  سامحة ا   بن عتيق وهكذا  سعد  الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ

الفوزان رصحا بأنه جائز ويف حكم العهود   ابل إن العالمة حممد بن صالح العثيمني والشيخ صاحلً 

واملواثيق فقد سئل الشيخ حممد بن صالح بن عثيمني: بعض الناس يقول إن االنضامم إىل األمم 

  ؟حفهل هذا صحي  ،إىل غري اهلل سبحانه وتعاىل ااملتحدة حتاكم أيًض 

إلسالم حيتكمون  فأهل ا  ،فكل حيكم يف بلده بام يقتضيه النظام عنده  ،هذا ليس بصحيح  فأجاب:

أن حيكم بغري ما حيكم به   اوال جترب األمم املتحدة أحدً   ،وغريهم إىل قوانينهم   ،إىل الكتاب والسنة

وقد   .،1لكفار ا.هـوليس االنضامم إليها إال من باب املعاهدات التي تقع بني املسلمني وا   ،يف بالده

للتكفري ي اهلالك   (لكواشف اجلليةا)بينت هذا بنوع من التطويل يف الكتاب الذي رددت به عىل  

 .أيب حممد املقديس

  

 

 ( ولو عمل به كفر  ،مما جاء به الرسول صىل اهلل عليه وسلم  امن أبغض شيئ  :  اخلامس )قول املصنف  

 

 م. 1997سبتمرب   11 - هـ  1418مجادى األوىل    10 –  1608العدد   –عوة جملة الد 1
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ُْم َكِرُهوا َما َأْنَزَل اهللَُّ َفَأْحَبَط  ﴿والدليل قوله تعاىل    (اإمجاعً )يف بعض النسخ   وقد   ﴾َأْعاَمهَلُمْ َذلَِك بَِأهنَّ

، والدليل عىل 1بن حسن أن من رشوط ال إله إال اهلل املحبة املنافية لضدها    عبد الرمحن ذكر الشيخ  

حُيِبُّوهَنُْم   اِن اهللَِّ َأْنَدادً َوِمَن النَّاِس َمْن َيتَِّخُذ ِمْن ُدو﴿هذا الرشط كام ذكر يف معارج القبول قوله تعاىل  

  ؟ومل حيب أمره ؟فكيف بمن مل حيبه ،ؤالء ملا ساووا حمبة غري اهلل به كفروافه ﴾...َكُحبِّ اهللَِّ

تعاىل   قوله  كفر  الناقض  هذا  أن  عىل  يدل  َكاِرُهونَ ﴿ومما  لِْلَحقِّ  َوَأْكَثُرُهْم  بِاحْلَقِّ  َجاَءُهْم   ،﴾ َبْل 

الَة إاِلَّ َوُهْم َوال  ﴿قال تعاىل  ،  ه الرشيعة من صفات املنافقنيوبغض بعض ما جاءت ب َيْأُتوَن الصَّ

   .﴾ُكَساىَل َوال ُينِْفُقوَن إاِلَّ َوُهْم َكاِرُهونَ 

امللة  ،وهناك فرق بني الكره الطبيعي أما األول فمن عالمته أن هذا الكره   ،والكره املخرج من 

الطبع   أو غري ذلك من  ،وذلك يعود إما إىل املشقة  ،م السواء علم أن الرشيعة جاءت به أ  ،موجود

 ،أما الثاين من عالمته أن ال تكون إال بعد العلم بأن اهلل أمر به فهو يعود إىل كون اهلل أمر به  .املجرد

 : وهو كره لكم أي شاق﴾ُكتَِب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكمْ ﴿قال اإلمام البغوي عند قوله تعاىل 

من حيث  ،عليكم الكره  هذا  املعاين:  أهل  بعض  عنه  قال  والطبع  املال    ؛النفور  مؤنة  من  فيه  ملا 

ـ    2ومشقة النفس وخطر الروح ال أهنم كرهوا أمر اهلل ا.ه

إنام كان اجلهاد كرهً  القرطبي:  الوطن واألهل   اوقال  املال ومفارقة  إخراج  فيه  والتعرض   ،ألن 

األ وقطع  واجلراح  للشجاج  النفسباجلسد  وذهاب  لذلك  ، طراف  كراهيتهم  أهن   ، فكانت  م ال 

 3كرهوا فرض اهلل تعاىل ا.هـ

 .. رواه مسلم«إسباغ الوضوء عىل املكاره » ريض اهلل عنه -ومن الكره الطبعي حديث أيب هريرة 

 

 (. 360/ 2الدرر السنية ) 1

 (. 1/246معامل التنزيل )  2

 (. 3/39التفسري )  3
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السادس: من استهزأ بيشء من دين الرسول صىل اهلل عليه وسلم أو ثواب اهلل أو )قول املصنف  

ال َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم   .َأبِاهللَِّ َوآَياتِِه َوَرُسولِِه ُكنُْتْم َتْسَتْهِزُئونَ ُقْل  ﴿  والدليل قوله تعاىل  ،عقابه كفر 

 (﴾َبْعَد إِياَمنُِكمْ 

والساب من   ،املستهزئ باهلل وبرسوله أو بيشء من الدين كافر بداللة الكتاب والسنة واإلمجاع

   .باب أوىل

 األدلة من القرآن / 

ِذيَن ُيْؤُذوَن النَّبِيَّ َوَيُقوُلوَن ُهَو ُأُذٌن ُقْل ُأُذُن َخرْيٍ ﴿: قال ابن تيمية: منها قوله تعاىل األول َوِمنُْهُم الَّ

ِذيَن ُيْؤُذوَن َرُسوَل اهللَِّ هَلُْم َعَذاٌب َألِيمٌ ﴿إىل قوله    ﴾َلُكمْ  ُه َمْن  ﴿  إىل قوله  ﴾َوالَّ حُيَاِدِد َأمَلْ َيْعَلُموا َأنَّ

ألن ذكر اإليذاء هو الذي اقتىض ذكر   ؛فعلم أن إيذاء رسول اهلل حمادة هلل ولرسوله  ،﴾اهللََّ َوَرُسوَلهُ 

إذا أمكن أن يقال: إنه ليس   ا ولوال ذلك مل يكن الكالم مؤتلفً   ،فيه  فيجب أن يكون داخاًل   ،املحادة

ومل يقل   ،فيها  اهنم خالدً ن له نار جألنه أخرب أ  ؛ودل ذلك عىل أن اإليذاء واملحادة كفر  ،بمحاد

فهو أغلظ    ،وذلك كفر وحماربة  ،بل املحادة هي املعاداة واملشاقة  ،وبني الكالم فرق  (هي جزاؤه)

هلل   احماربً   ،هلل ورسوله  اعدوً   ،افيكون املؤذي لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كافرً   ،من جمرد الكفر

ري كل واحد منهام يف حد كام قيل: املشاقة أن ينة بأن يصألن املحادة اشتقاقها من املبا  ؛ورسوله

  1يصري كل منهام يف شق. واملعاداة أن يصري كل منهام يف عدوة ا.هـ

َل َعَلْيِهْم ُسوَرٌة ُتنَبُِّئُهْم باَِم يِف  ﴿قال ابن تيمية: قوله سبحانه    الثاين: ُقُلوهِبِْم ُقِل حَيَْذُر املُْنَافُِقوَن َأْن ُتنَزَّ

َذُرونَ اْسَتْهِزُئوا   اَم ُكنَّا َنُخوُض َوَنْلَعُب ُقْل َأبِاهللَِّ َوآَياتِِه   .إِنَّ اهللََّ خُمِْرٌج َما حَتْ َوَلِئْن َسَأْلَتُهْم َلَيُقوُلنَّ إِنَّ

ْب َطاِئَفَة ْم إِْن َنْعُف َعْن َطاِئَفٍة مِ ال َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد إِياَمنِكُ   .َوَرُسولِِه ُكنُْتْم َتْسَتْهِزُئونَ  نُْكْم ُنَعذِّ
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جُمِْرِمنيَ  َكاُنوا  ُْم  كفر  ﴾ بَِأهنَّ وبرسوله  وبآياته  باهلل  االستهزاء  أن  يف  نص  املقصود   ،وهذا  فالسب 

أو  اوقد دلت هذه اآلية عىل أن كل من تنقص رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم جادً  ،بطريق األوىل

  1كفر ا.هـفقد  هازاًل 

 -لنسائي وأبو داود وأمحد عن أيب برزة قال: أغلظ رجل أليب بكر الصديق ومن األدلة ما أخرج ا

  . فانتهرين وقال: ليس هذا ألحد بعد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  ،فقلت: أقتله  - ريض اهلل عنه  

فاستدل األئمة هبذا   ،قال القايض عياض: قال القايض أبو حممد بن نرص: ومل خيالف عليه أحد

ـ احلديث عىل قتل    2من أغضب النبي صىل اهلل عليه وسلم بكل ما أغضبه أو آذاه أو سبه ا.ه

بن مطرف عن أيب برزة قال:   عبد اهلل قال ابن تيمية: ورواه أبو داود يف سننه بإسناد صحيح عن  

فقلت: تأذن يل يا خليفة   ،فاشتد عليه  ،فتغيض عىل رجل  - ريض اهلل عنه    -كنت عند أيب بكر  

الذي   ،فأرسل إيل  ،فقام فدخل  ،ه قال: فأذهبت كلمتي غضبهرسول اهلل أرضب عنق فقال: ما 

قال: ال واهلل   .ولو أمرتك؟ قلت: نعم  قال: أكنت فاعاًل   .قلت: ائذن يل أرضب عنقه  ؟اقلت آنفً 

   .ت لبرش بعد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلمما كان

بكر: ما كانت ألحد بعد رسول يسأل عن حديث أيب    عبد اهللقال أبو داود يف مسائله: سمعت أبا  

يقتل رجاًل   .اهلل صىل اهلل عليه وسلم ويف رواية:   .إال بإحدى ثالث   فقال: مل يكن أليب بكر أن 

التي قاهلا رسول اهلل صىل اهلل إيامن بإحدى الثالث  بعد  بعد إحصان  ، عليه وسلم: كفر   ،وزنى 

وقد استدل به عىل جواز قتل  .قتلوالنبي صىل اهلل عليه وسلم كان له أن ي  ،وقتل نفس بغري نفس

منهم أبو داود وإسامعيل بن إسحاق القايض   ،ساب النبي صىل اهلل عليه وسلم مجاعات من العلامء

وذلك ألن أبا برزة ملا رأى الرجل قد   ،وغريهم من العلامءوالقايض أبو يعىل    عبد العزيزوأبو بكر  
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 ،وأخربه أنه لو أمره لقتله  ، أن يقتله لذلكشتم أبا بكر وأغلظ له حتى تغيظ أبو بكر استأذنه يف

فعلم أن النبي صىل اهلل عليه وسلم كان له    .فقال: ليس هذا ألحد بعد النبي صىل اهلل عليه وسلم

يبيح دمه، وعىل   اوأن له أن يأمر بقتل من ال يعلم الناس منه سببً   ،أن يقتل من سبه ومن أغلظ له

بل من أطاعه   ،وال يأمر بمعصية اهلل قط  ،مر إال بام أمر اهلل بهألنه ال يأ   ،الناس أن يطيعوه يف ذلك

خصيصتني لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: إحدامها: أنه يطاع   فقد تضمن احلديث  .فقد أطاع اهلل

   .والثانية: أن له قتل من شتمه وأغلظ له .يف كل من أمر بقتله

فكل من شتمه أو أغلظ يف حقه كان قتله   ،تهوهذا املعنى الثاين الذي كان له باق يف حقه بعد مو

والتساهل يف عرضه بعد موته   ،وته أكملألن حرمته بعد م  ؛بل ذلك بعد موته أوكد وأوكد  ،اجائزً 

القتل  .غري ممكن يبيح  أن سبه يف اجلملة  يفيد  الكافر   ،وهذا احلديث  قتل  ويستدل بعمومه عىل 

ـ    1واملسلم ا.ه

وال خمالف   ،ذا قضاؤه صىل اهلل عليه وسلم وقضاء خلفائه من بعدهقال ابن القيم بعد أن ساقه: فه

ـ وقد أعاذهم اهلل ،هلم من الصحابة   2 من خمالفة هذا احلكم ا.ه

 أما اإلمجاع / 

أن مجيع من سب النبي صىل اهلل عليه وسلم أو   - وفقنا اهلل وإياك    -اعلم    قال القايض عياض:

أو عرض به أو شبهه بيشء  ،أو خصلة من خصاله ،أو دينهيف نفسه أو نسبه   اعابه أو أحلق به نقًص 

 ،فهو ساب له  ،والعيب له ،أو الغض منه  لشأنه  أو التصغري  ،أو اإلزراء عليه  ،عىل طريق السب له

وال   ،من فصول هذا الباب عىل املقصد  وال نستثني فصاًل   ،واحلكم فيه حكم الساب يقتل كام نبينه

أو نسب إليه   ،أو متنى مرضة له  ،وكذلك من لعنه أو دعا عليه  .اكان أو تلوحيً   انمرتي فيه ترصحيً 
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ومنكر   ،أو عبث يف جهته العزيزة بسخف من الكالم وهجر  ،ما ال يليق بمنصبه عىل طريق الذم

البالء واملحنة عليه  ،من القول وزور العوارض   ،أو عريه بيشء مما جرى من  أو غمصة ببعض 

 البرشية اجلائزة واملعهودة لديه. 

وقال   . ذا كله إمجاع من العلامء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان اهلل عليهم إىل هلم جراوه

وممن   ،أبو بكر بن املنذر: أمجع عوام أهل العلم عىل أن من سب النبي صىل اهلل عليه وسلم يقتل

ل: قال القايض أبو الفض  .والليث وأمحد وإسحاق وهو مذهب الشافعي  ،قال ذلك مالك بن أنس 

وبمثله   .وال تقبل توبته عند هؤالء املذكورين  -ريض اهلل عنه    -وهو مقتىض قول أيب بكر الصديق  

املسلم الكوفة واألوزاعي يف  أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأهل  قالوا: هي ردة   ،قال   .لكنهم 

ه وحكى الطربي مثله عن أيب حنيفة وأصحابه فيمن تنقص . روى مثله الوليد بن مسلم عن مالك

   .وقال سحنون فيمن سبه: ذلك ردة كالزندقة .أو برئ منه أو كذبه ىل اهلل عليه وسلمص

كام سنبينه يف الباب الثاين إن   ،وهل قتله حد أو كفر  ،وعىل هذا وقع اخلالف يف استتابته وتكفريه

غري   وقد ذكر  ،يف استباحة دمه بني علامء األمصار وسلف األمة  اوال نعلم خالفً   ،شاء اهلل تعاىل

وهو أبو حممد عيل بن أمحد الفاريس إىل   وأشار بعض الظاهرية  ،واحد اإلمجاع عىل قتله وتكفريه

قال ابن سحنون: أمجع العلامء أن شاتم النبي   ،واملعروف ما قدمناه  .اخلالف يف تكفري املستخف به

 ، األمة القتل  حكمه عندو  ، والوعيد جار عليه بعذاب اهلل  .صىل اهلل عليه وسلم املتنقص له كافر

واحتج إبراهيم بن حسني بن خالد الفقيه يف مثل هذا بقتل خالد  .ومن شك يف كفره وعذابه كفر

وسلم عليه  اهلل  النبي صىل  عن  لقوله  نويرة  بن  مالك  الوليد  سليامن    .صاحبكم  :بن  أبو  وقال 

ـ  من املسلمني اختلف يف وجوب قتله إذا كان مسلاًم   ااخلطايب: ال أعلم أحدً    1ا.ه
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ِذيَن ُيْؤُذوَن اهللََّ ﴿  قال اهلل تعاىل،  وقال: وأمجعت األمة عىل قتل متنقصه من املسلمني وسابه إِنَّ الَّ

ْنَيا َواآْلِخَرِة َوَأَعدَّ هَلُْم َعَذابً  ـ   ﴾اُمِهينً اَوَرُسوَلُه َلَعنَُهُم اهللَُّ يِف الدُّ  1ا.ه

ئمة األعالم: أمجع املسلمون عىل أن من راهويه أحد األقال ابن تيمية: وقال اإلمام إسحاق بن  

من   اأو قتل نبيً   ،مما أنزل اهلل عز وجل  اأو سب رسوله صىل اهلل عليه وسلم أو دفع شيئً   ،سب اهلل

وحترير القول فيها:  -ثم قال  -بكل ما أنزل اهلل  اأنه كافر بذلك وإن كان مقرً  ،أنبياء اهلل عز وجل

وقد   ،وهو مذهب األئمة األربعة وغريهم  ،ويقتل بغري خالففإنه يكفر    اًم أن الساب إن كان مسل

فإنه   ، اوإن كان ذميً   ،تقدم ممن حكى اإلمجاع عىل ذلك من األئمة مثل إسحاق بن راهويه وغريه

أيًض  املدينة  ايقتل  وأهل  مالك  مذهب  وفقهاء   ،يف  أمحد  مذهب  وهو  ألفاظهم،  حكاية  وسيأيت 

  2متعددة ا.هـذلك يف مواضع  احلديث وقد نص أمحد عىل

وسواء كان الساب يعتقد   ،اوباطنً  اوقال: وذلك أن نقول: إن سب اهلل أو سب رسوله كفر ظاهرً 

هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة   ، عن اعتقاده  له أو كان ذاهاًل   أو كان مستحاًل   ،أن ذلك حمرم

املعروف   ،راهيم احلنظيلقوب إسحاق بن إب وقد قال اإلمام أبو يع  القائلني بأن اإليامن قول وعمل.

: قد أمجع املسلمون أن من سب اهلل أو -وهو أحد األئمة يعدل بالشافعي وأمحد  -بابن راهويه  

من أنبياء اهلل أنه كافر   امما أنزل اهلل أو قتل نبيً   اسب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أو دفع شيئً 

   .بكل ما أنزل اهلل ابذلك وإن كان مقرً 

قال حممد مالك  -بن سحنون    وكذلك  من أصحاب  األئمة  أحد  هذه    ،وهو  من  قريب  وزمنه 

والوعيد جار عليه   ،: أمجع العلامء أن شاتم النبي صىل اهلل عليه وسلم املنتقص له كافر-الطبقة

عىل مثل   ومن شك يف كفره وعذابه كفر انتهى وقد نص  ،وحكمه عند األمة القتل  ،بعذاب اهلل
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أعني  -يف رجل قال لرجل يا ابن كذا وكذا   عبد اهللال أمحد يف رواية ق ،هذا غري واحد من األئمة

وأيب طالب: من   عبد اهللوقال يف رواية    .هذا مرتد عن اإلسالم يرضب عنقه  -أنت ومن خلقك  

 يشتم مسلم وال  ،وذلك أنه إذا شتم فقد ارتد عن اإلسالم  ، شتم النبي صىل اهلل عليه وسلم قتل

وكذلك  .لم فبني أن هذا مرتد، وان املسلم ال يتصور أن يشتم وهو مسلمالنبي صىل اهلل عليه وس

واستدل بقول   ،نقل عن الشافعي أن سئل عمن هزل بيشء من آيات اهلل تعاىل أنه قال: هو كافر

وكذلك   ﴾ْم َبْعَد إِياَمنِكمال َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرتُ   .ونَ ُقْل َأبِاهللَِّ َوآَياتِِه َوَرُسولِِه ُكنُْتْم َتْسَتْهِزئُ ﴿اهلل تعاىل  

وهذا هو الصواب    ،هلذه اآلية  اأو جادً   اسواء كان مازًح   ،قال أصحابنا وغريهم: من سب اهلل كفر

ـ    1املقطوع به ا.ه

التنبيه عىل أن االستهزاء بالقلب واالنتقاص ينايف اإليامن الذي يف   القلب وقال: والغرض هبذا 

والغرض هبذا التنبيه   .ن ينايف اإليامن الظاهر باللسان كذلكواالستهزاء باللسا  ،منافاة الضد ضده

هذا مذهب الفقهاء وغريهم من   .اوباطنً   اعىل أن السب الصادر عن القلب يوجب الكفر ظاهرً 

واجلامعة السنة  ه  ،أهل  اإليامن  بأن  القائلني  واملرجئة  اجلهمية  بعض  يقوله  ما  املعرفة  خالف  و 

ـ  ،من أنه إنام ينافيه يف الظاهروالقول بال عمل من أعامل القلب    2وقد جيامعه يف الباطن ا.ه

فعىل هذا السب واالستهزاء قوالن كفريان يف ذاهتام يضادان اإليامن من كل وجه حتى ولو كان  

ُقْل ﴿  قوله تعاىل  لذا الذين استهزءوا يف  .؛فهو قول ال حيتمل إال الكفر  ،غري جاد   االساب مازًح 

َوآَياتِِه   َتْسَتْهِزُئونَ َأبِاهللَِّ  ُكنُْتْم  إِياَمنِكم  .َوَرُسولِِه  َبْعَد  َكَفْرُتْم  َقْد  َتْعَتِذُروا  كانوا   ﴾ال  بأهنم  اعتذروا 

اهلل يكذهبم  ومل  ويلعبون  عىل صدقهم  ،خيوضون  كفرهم  ،فدل  ذلك  يف   .ومع  تيمية  ابن  أفاده 

  .الصارم
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 وههنا مسائل تتعلق هبذا الناقض: 

وتقدمت اإلشارة إىل كالم أيب   ،هور أهل العلم يف قتل الذمي بالسباألوىل/ خالف أبو حنيفة مج

 ،وقد رد ابن تيمية قول أيب حنيفة بعدة أدلة سبقت اإلشارة إىل بعضها  ،حنيفة فيام نقله ابن تيمية

بل بني ابن تيمية أن أبا حنيفة ومن وافقه    ،وكقتل كعب األرشف  ،أم ولده  كاألعمى الذي قتل

بإمجاع ساب دينه أو حمجوجون  أو  كتابه  أو  اهلل  الذمي بسب  انتقاض عهد  فقال: والداللة عىل  ق 

والتابعني   ،رسوله الصحابة  وإمجاع  والسنة  الكتاب  ذلك:  أتى  إذا  املسلم  وقتل  قتله  ووجوب 

 . 1واالعتبار ا.هـ

 

يدب فا اليأس  قارب  حتى  الكفار  فامتنع  الكفار  من  عدوهم  إذا حارصوا  املسلمون  كان  ئدة: 

   .فسب الكفار رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فإنه يفتح عىل املسلمني ،باملسلمني

الفقه واخلربة عام جربوه  قال ابن تيمية: ونظري هذا ما حدثناه أعداد من املسلمني العدول أهل 

ملا حرص املسلمون فيها بني   ،حرص احلصون واملدائن التي بالسواحل الشامية  مرات متعددة يف

قالوا: كنا نحن نحرص احلصن أو املدينة الشهر أو أكثر من الشهر وهو ممتنع   ،األصفر يف زماننا

والوقيعة يف  عليه وسلم  اهلل  اهلل صىل  لسب رسول  أهله  تعرض  إذا  منه حتى  نيأس  نكاد  علينا 

 ،ثم يفتح املكان عنوة ،أو يومني أو نحو ذلك احه وتيرس ومل يكد يتأخر إال يومً تعجلنا فت ،عرضه

قالوا: حتى إن كنا لنتبارش بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه   ،لحمة عظيمةويكون فيهم م

وهكذا حدثني بعض أصحابنا الثقات أن املسلمني   .عليهم بام قالوه فيه  ا مع امتالء القلوب غيظً 
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 ، ومن سنة اهلل أن يعذب أعداءه تارة بعذاب من عنده   ،من أهل املغرب حاهلم مع النصارى كذلك

ـ عباده املؤ وتارة بأيدي   1منني ا.ه

 

 اكفريً   افالرصيح يكون كالمً   .الثانية/ الكالم املتضمن للسب واالستهزاء نوعان: رصيح وحمتمل

وإال مل يكن    أكرب  ابخالف املحتمل فإنه إن أراد االحتامل الكفري صار كالمه كفرً   ،مبارشة  أكرب

وما    ايف السب صار سبً   ا اللغة رصحيً ثم إن الضابط يف معرفة ألفاظ السب اللغة فام كان يف  .اكفريً 

وعرف الناس عىل   ،يف اللغة  ايف احلكم عىل املعني فقد يكون رصحيً   اال فال إال أن لعرف الناس أثرً 

 خالفه فيعاملون بالعرف. 

 ،خياطبون بمثل ذلك قاصدين به اخلري  ملا كان املسلمون   اظاهرً   اقال ابن تيمية: ولو كان هذا سبً 

ـ   ابحيث يصري سبً  ،تكلم بكالم حيتمل االستهزاء ويومههحتى هنوا عن ال   2بالنية وداللة احلال ا.ه

للقتل  -  اأو تعريًض   ا ترصحيً   -وقال: وإذا ثبت أن كل سب   به   ،موجب  فالذي جيب أن يعتنى 

فنقول: هذا احلكم قد نيط   ،الفرق بني السب الذي ال تقبل منه التوبة والكفر الذي تقبل منه التوبة

وكذلك جاء   ،تاب والسنة باسم أذى اهلل ورسوله، ويف بعض األحاديث ذكر الشتم والسب يف الك

كن له حد يف اللغة كاسم األرض واالسم إذا مل ي  ، يف ألفاظ الصحابة والفقهاء ذكر السب والشتم

والقمر والشمس  والبحر  والرب  واإليامن    ،والسامء  واحلج  والزكاة  الصالة  كاسم  الرشع  يف  وال 

فيجب   ،فإنه يرجع يف حده إىل العرف كالقبض واحلرز والبيع والرهن والكرى ونحوها ،والكفر

أو   اأو عيبً   اأو انتقاًص   اف سبً فام عده أهل العر  ،أن يرجع يف حد األذى والشتم والسب إىل العرف

حكم   ،ليس بسب   افيكون كفرً   ،وما مل يكن كذلك وهو كفر به  ،ونحو ذلك فهو من السب  اطعنً
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وأذى للنبي صىل اهلل  اواملعترب أن يكون سبً  ،له وإال فهو زندقة ااملرتد إن كان مظهرً  صاحبه حكم

أو   ا بي صىل اهلل عليه وسلم أوجب تعزيرً فعىل هذا كل ما لو قيل لغري الن  ،عليه وسلم وأذى لغريه

ن فإنه من باب سب النبي صىل اهلل عليه وسلم كالقذف واللعن وغريمها م  ،بوجه من الوجه احدً 

عليها التنبيه  تقدم  التي  عدم   ،الصورة  إال جمرد  يتضمن  مل  فإن  النبوة  يف  بالقدح  ما خيتص  وأما 

 .ف واستهانة مع عدم التصديق فهو من السبفهو كفر حمض إن كان فيه استخفا  ،التصديق بنبوته

يس وهنا مسائل اجتهادية يرتدد الفقهاء هل هي من السب أو من الردة املحضة ثم ما ثبت أنه ل 

وإال فهو مرتد حمض واستقصاء   ،بسب فإن استرس به صاحبه فهو زنديق حكمه حكم الزندقة

ـ    1األنواع والفرق بينهام ليس هذا موضعه ا.ه

فام كان    ، مل يكن للسب حد معروف يف اللغة وال يف الرشع فاملرجع فيه إىل عرف الناس  وقال: وإذا

ـ  ،يه كالم الصحابة والعلامءللنبي فهو الذي جيب أن ينزل عل ايف العرف سبً    2وما ال فال ا.ه

 ،وقال: السب الذي ذكرنا حكمه من املسلم هو الكالم الذي يقصد به االنتقاص واالستخفاف 

وهو    ،وهو ما يفهم منه السب يف عقول الناس عىل اختالف اعتقاداهتم كاللعن والتقبيح ونحوه

ِذي﴿الذي دل عليه قوله تعاىل   فهذا   ﴾بَِغرْيِ ِعْلمٍ   اَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ َفَيُسبُّوا اهللََّ َعْدوً َوال َتُسبُّوا الَّ

 ،الكن من الناس من يعتقده دينً   ،يف احلقيقة واحلكم  افأما ما كان سبً   ،أعظم ما تفوه به األلسنة

إما  حكم صاحبه    ،فهذا نوع من الكفر  ،ويظن أن ليس فيه انتقاص وال تعييب  ،اوحقً   اويراه صوابً 

  ،حكم املرتد املظهر للردة أو املنافق املبطن للنفاق 
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ا يوجب منها الكفر وتفصيل االعتقادات وم  ،والكالم يف الكالم الذي يكفر به صاحبه أو ال يكفر

أو البدعة فقط وما اختلف فيه من ذلك ليس هذا موضعه، وإنام الغرض أن ال يدخل هذا يف قسم 

ـ  اوإثباتً  احبه نفيً السب الذي تكلمنا يف استتابة صا   1واهلل أعلم ا.ه

 

ومل يعلم أن مؤداه السب واالستهزاء فال يكفر كأن حيفظ   ،أو فعل فعاًل   االثالثة/ من قال كالمً 

والفعل إذا آذى النبي   :األعجمي كلامت يرددها مدلوهلا االستهزاء بيشء من الرشع. قال ابن تيمية

عليه وسلَّم اهلل  يعلم صاح  صىل  أن  يؤذيهمن غري  أنه  ينهى عنه   ،به  فإنه  أذاه  يقصد صاحبه  ومل 

فأما إذا قصد أذاه أو كان مما يؤذيه وصاحبه يعلم أنه   ،ق صوتهكرفع الصوت فو  ،ويكون معصية

ـ   ، وأقدم عليه مع استحضار هذا العلم  ،يؤذيه وقال   .2فهذا الذي يوجب الكفر وحبوط العمل ا.ه

أو أنه أراد به   ،أو لعدم علمه به  ،إما لعدم قصده له  ،معناه  والكالم إذا مل يرد به قائله  :ابن القيم

ـ  .لزمه ما مل يرد به كالمهمل ي :غري معناه  . 3هذا دين اهلل الذي أرسل به رسله ا.ه

عند أهل السنة السلفيني   -كام تقدمت اإلشارة إليه    -الرابعة/ السب واالستهزاء كفر يف ذاته  

التصدي  اخالفً  هو  اإليامن  جعل  املعرفةملن  أو  واالستهزاء  ،ق  بالسب  يكفرون  لكنهم   ،فإهنم 

ومنهم اإلمام أبو العباس ابن تيمية فقال:   ،وقد أنكر هذا أئمة السنة  ،يرجعونه إىل االستحالل

وجيب أن يعلم أن القول بأن كفر الساب يف نفس األمر إنام هو الستحالله السب زلة منكرة وهفوة 

وإنام   ،يعىل قد ذكر يف غري موضع من كتبه ما يناقض ما قاله هناويرحم اهلل القايض أبا    ،عظيمة

يف هذه املهواة ما تلقوه من كالم طائفة من متأخري املتكلمني وهم اجلهمية اإلناث  أوقع من وقع  
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الذين ذهبوا مذهب اجلهمية األوىل يف أن اإليامن هو جمرد التصديق الذي يف القلب وإن مل يقرتن  

 -   .ورصح القايض أبو يعىل بذلك هنا  ،يف القلب وال يف اجلوارح  يقتض عماًل   ومل  ،به قول اللسان 

 ، حتى يصدق بلسانه مع القدرة وبقلبه  اوقد ذكر القايض يف غري موضع أنه ال يكون مؤمنً  -ثم قال  

وأن اإليامن قول وعمل كام هو مذهب األئمة كلهم مالك وسفيان واألوزاعي والليث والشافعي 

ليس الغرض هنا استيفاء الكالم يف و  .من قبلهم ومن بعدهم من أعيان األمةوأمحد وإسحاق و

  ،وإنام الغرض التنبيه عىل ما خيتص هذه املسألة ،هذا األصل 

 ، وإال فال   ،كفر  أحدها: أن احلكاية املذكورة عن الفقهاء أنه إن كان مستحاًل   :وذلك من وجوه

ء وهؤال  ،تكلمني الذين حكوها عن الفقهاءليس هلا أصل وإنام نقلها القايض من كتاب بعض امل

أو بام قد سمعوه من بعض املنتسبني إىل الفقه ممن ال   ،يف أصوهلم  انقلوا قول الفقهاء بام ظنوه جاريً 

 ،وقد حكينا نصوص أئمة الفقهاء وحكاية إمجاعهم ممن هو أعلم الناس بمذاهبهم   ،يعد قوله قواًل 

ال   ،وإنام ذلك غلط  ،عل املسألة من مسائل اخلالف واالجتهادجي  افال يظن ظان أن يف املسألة خالفً 

   -ثم قال  - .يستطيع أحد أن حيكي عن واحد من الفقهاء أئمة الفتوى هذا التفصيل البتة

وإذا تبني أن مذهب سلف األمة ومن اتبعهم من اخللف أن هذه املقالة يف نفسها كفر استحلها 

من الدليل عىل كفر لك مجيع ما قدمناه يف املسألة األوىل  فالدليل عىل ذ  ،صاحبها أو مل يستحلها

تعاىل   قوله  مثل  النَّبِيَّ ﴿الساب  ُيْؤُذوَن  ِذيَن  الَّ تعاىل    ﴾ َوِمنُْهُم  اهللََّ ﴿وقوله  ُيْؤُذوَن  ِذيَن  الَّ إِنَّ 

 ،من األحاديث واآلثاروما ذكرناه    ﴾ال َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد إِياَمنُِكمْ ﴿وقوله تعاىل    ﴾َوَرُسوَلهُ 

 ،اوعدمً   امع قطع النظر عن اعتقاد التحريم وجودً   ، فإهنا أدلة بينة يف أن نفس أذى اهلل ورسوله كفر

وأنه حالل الدم   ،بل يف احلقيقة كل ما دل عىل أن الساب كافر  ،فال حاجة إىل أن نعيد الكالم هنا
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هو اعتقاد أن السب حالل مل جيز تكفريه   الكفر املبيحإذ لو كان    ،لكفره فقد دل عىل هذه املسألة

ـ  احتى يظهر هذا االعتقاد ظهورً  ،وقتله   1تثبت بمثله االعتقادات املبيحة للدماء ا.ه

البدع من اجلهمية واألشاعرة يكفرون بالسب واالستهزاء الساب كافرً   ،فأهل   الكنهم جيعلون 

وقوله: يدل عىل الكفر أو عالمة ستهزئ كافر.  فرتاهم يقولون: الساب وامل  ،دون السب يف نفسه

أن بعض أهل السنة قد يعرب بأن السب دليل عىل   علاًم   ،وال يصفون القول نفسه بالكفر  ،عىل الكفر

فهو يقول: السب كفر يف ذاته ودليل  ،ألنه يكفر بالسب نفسه ؛الكفر وال يكون قوله قول املرجئة

   ،باطنألجل عقيدة التالزم بني الظاهر وال ،عىل كفر الباطن

وقد عرب ابن تيمية نفسه بلفظة الدليل فقال: وإذا ثبت أنه كافر مستهني به فإظهار اإلقرار برسالته 

 ا معتمدً   اصحيحً   ألن الظاهر إنام يكون دلياًل   ؛بعد ذلك ال يدل عىل زوال ذلك الكفر واالستهانة

ظاهر قد علم أن الباطن   فإذا قام دليل عىل الباطن مل يلتفت إىل  ،إذا مل يثبت أن الباطن بخالفه

   2بخالفه ا.هـ

 ،من األعامل الظاهرة كالسجود لألوثان وسب الرسول ونحو ذلك  اوقال ابن تيمية: وما كان كفرً 

ر أنه سجد قدام وثن ومل يقصد بقلبه السجود وإال فلو قد  ،لكفر الباطن  افإنام ذلك لكونه مستلزمً 

  3ا.هـ اله بل قصد السجود هلل بقلبه مل يكن ذلك كفرً 
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بن اإلمام أمحد: سألت   عبد اهللاخلامسة/ ساب الرسول صىل اهلل عليه وسلم ال تقبل توبته قال  

خالد   ،ستتاب وال ي  ،قال: قد وجب عليه القتل  ؟يستتاب   ،أيب عمن شتم النبي صىل اهلل عليه وسلم

   .شتم النبي صىل اهلل عليه وسلم ومل يستتبه بن الوليد قتل رجاًل 

ـ   اية بعد أن أورد أثرً قال ابن تيم قال ابن تيمية: فقد تلخص أن    1آخر: روامها أبو بكر يف الشايف ا.ه

وهي التي نرصوها   ،أصحابنا حكوا يف الساب إذا تاب ثالث روايات: إحداهن: يقتل بكل حال

ة: والثاني  . وأكثر حمققيهم مل يذكروا سواها  ،ودل عليها كالم اإلمام أمحد يف نفس هذه املسألة  ،كلهم

وتوبة الذمي التي تقبل إذا قلنا   ، ل توبة املسلموالثالثة: تقبل توبة الكافر وال تقب  . اتقبل توبته مطلقً 

  2مل يعصم ذلك دمه رواية واحدة كام تقدم ا.هـ  افأما إذا أقلع وطلب عقد الذمة له ثانيً   ،هبا أن يسلم

 - ريض اهلل عنه  -هب الشافعي  قال: وأما مذ  ،وملا ذكر الروايات عن مالك يف عدم قبول التوبة

 ، ليه وسلم وجهان: أحدمها: هو كاملرتد إذا تاب سقط عنه القتل فلهم يف ساب النبي صىل اهلل ع

والثاين: أن حد   .وهو الذي حيكيه أصحاب اخلالف عن مذهب الشافعي ، وهذا قول مجاعة منهم

جب بسب النبي صىل اهلل فكام ال يسقط حد القذف بالتوبة ال يسقط القتل الوا   ، من سبه القتل

ووافقه الشيخ أبو بكر   ،وادعى فيه اإلمجاع  ،أبو بكر الفاريس  قالوا: ذكر ذلك  ،عليه وسلم بالتوبة

 ،يستوجب القتل للردة ال للسب  وهو أن الساب بالقذف مثاًل   ا ثالثً   وقال الصيدالين قواًل   .القفال

 -ثم قال  -ف فإن تاب زال القتل الذي هو موجب الردة وجلد ثامنني للقذ

النبي صىل اهلل عليه وسلم من اليهود والنصارى وذكر اخلطايب قال: قال مالك بن أنس: من شتم 

وقال الشافعي: يقتل الذمي إذا سب النبي صىل اهلل   ،وكذلك قال أمحد بن حنبل  ،قتل إال أن يسلم

وسلم األرشف  ،عليه  بن  كعب  بخرب  ذلك  يف  واحتج  الذمة  منه  هذا  ،وتربأ  النقل   وظاهر 
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وألن ابن األرشف كان    ،األنه مل حيك عنه شيئً   ؛يكف عنه إذا أظهر التوبة  أالواالستدالل يقتيض  

وقد ذكرنا أن املشهور عن مالك   -ثم قال    -  .إىل إظهار التوبة لو قبلت منه  اللذمة جميبً   امظهرً 

كر القايض عياض وذ  ،وهو قول الليث بن سعد ،وأمحد أنه ال يستتاب وال يسقط القتل عنه توبته

وحكي عن   ،وهو أحد الوجهني ألصحاب الشافعي  ، ءأنه املشهور من قول السلف ومجهور العلام

وهو املشهور من مذهب الشافعي بناء   ،وهو قول أيب حنيفة وأصحابه  ،مالك وأمحد أنه تقبل توبته

املرتد توبة  قبول  أواًل   ،عىل  توبته  فنتكلم  قبول  الع  ،يف  أهل  عامة  عليه  الصحابة والذي  من  لم 

  1لة ا.هـوالتابعني أنه تقبل توبة املرتد يف اجلم

يف موضع بعد أن ذكر عن مجاعة من املالكية عدم   - أي القايض عياض    -وقال ابن عابدين: وقال  

وأما عىل رواية الوليد عن   ، اال كفرً   اقبول توبته: وكالم شيوخنا هؤالء مبني عىل القول بقتله حدً 

ب منها فإن تاب قالوا: ويستتا  . ذلك من أهل العلم فقد رصحوا أنه ردةمالك ومن وافقه عىل

 والوجه األول أشهر وأظهر اهـ  افحكموا له بحكم املرتد مطلقً  ، نكل وإن أبى قتل

يعني أن قول مالك بعدم قبول التوبة أشهر وأظهر مما رواه عنه الوليد فهذا كالم الشفا رصيح يف 

قول   اأيًض   كام هو رواية الوليد عن مالك وهو  ،القول بقبول التوبةأن مذهب أيب حنيفة وأصحابه  

عهده   ينقض  ال  فإنه  سب  إذا  الذمي  بخالف  أي  املسلم  يف  واألوزاعي  الكوفة  وأهل  الثوري 

واملشهور   ،ثم إن ما نقله عن الشافعي خالف املشهور عنه  ،كام مر حتريره يف الباب السابق   ،عندهم

  .قبول التوبة عىل تفصيل فيه

السيف املسلول عىل من سب )قال اإلمام خامتة املجتهدين الشيخ تقي الدين السبكي يف كتابه  

ومتى أسلم فإن كان السب   ،احاصل املنقول عند الشافعية أنه متى مل يسلم قتل قطعً   :(الرسول

افعية للش  وإن كان غري قذف فال أعرف فيه نقاًل   ،فاألوجه الثالثة هل يقتل أو جيلد أو ال يشء  اقذفً 
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 .وللحنفية يف قبول توبته قريب من الشافعية وال يوجد للحنفية غري قبول التوبة   ، غري قبول توبته

وعنه رواية   .وأما احلنابلة فكالمهم قريب من كالم املالكية واملشهور عن أمحد عدم قبول توبته

  اهذا حترير املنقول يف ذلك اهـ ملخًص   .بقبوهلا فمذهبه كمذهب مالك سواء

وقد سبقه إىل نقل ذلك   ،رصيح يف أن مذهب احلنفية القبول وأنه ال قول هلم بخالفه  اا أيًض فهذ

الصارم املسلول عىل شاتم الرسول )شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن تيمية احلنبيل يف كتابه    ،اأيًض 

عة مجاكام رأيته يف نسخة منه قديمة عليها خطه حيث قال: وكذلك ذكر    (صىل اهلل عليه وسلم

آخرون من أصحابنا أي احلنابلة أنه يقتل ساب الرسول صىل اهلل عليه وسلم وال تقبل توبته سواء 

وقوهلام أي   ،أليب حنيفة والشافعي  اوعامة هؤالء ملا ذكروا املسألة قالوا خالفً   اأو كافرً   كان مسلاًم 

فإن تاب وإال قتل كاملرتد،    أيب حنيفة والشافعي إن كان مسلاًم  أبو    اكان ذميً   وإن يستتاب  فقال 

   .حنيفة ال ينتقض عهده

ويف   ،قال أبو اخلطاب: إذا قذف أم النبي صىل اهلل عليه وسلم ال تقبل توبته  :ثم قال بعد ورقة

 وقال أبو حنيفة والشافعي: تقبل توبته يف احلالني اهـ  ،الكافر إذا سبها ثم أسلم روايتان 

 ،مالك وأمحد أنه ال يستتاب وال يسقط القتل عنه  عن  ثم قال يف حمل آخر: قد ذكرنا أن املشهور

وهو قول الليث بن سعد وذكر القايض عياض أنه املشهور من قول السلف ومجهور العلامء وهو 

وهو قول أيب حنيفة   ،وحكى عن مالك وأمحد أنه تقبل توبته  ،أحد الوجهني ألصحاب الشافعي

 قبول توبة املرتد اهـ  وأصحابه وهو املشهور من مذهب الشافعي بناء عىل

فهذا رصيح كالم القايض عياض يف الشفاء والسبكي وابن تيمية وأئمة مذهبهم عىل أن مذهب  

ء وكفى هبؤال  ،وإنام حكوا اخلالف يف بقية املذاهب  ،احلنفية قبول التوبة بال حكاية قول آخر عنهم

  1حجة لو مل يوجد النقل ا.هـ
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القايض عياض: فاعلم أن مشهور م العلامء   ،ذهب مالك وأصحابهقال  وقول السلف ومجهور 

وال تنفعه استقالته وال فيئته كام  ،وهلذا ال تقبل عندهم توبته ،إن أظهر التوبة منه اال كفرً  اقتله حدً 

ـ    1قدمناه قبل ا.ه

 وقد ذكر ابن تيمية يف الصارم أدلة القولني:   ،ألةفعىل هذا للعلامء قوالن يف املس

  التوبة:أدلة القول بقبول 

  ،/ حديث ابن عباس يف املرأة التي كانت تسب النبي صىل اهلل عليه وسلم وكان ينهاها األعمى1

قال ابن تيمية: واألعمى الذي كانت له أم ولد تسب   2  .ثم أتى باملغول وقتلها وكانت أم ولده

فإن كانت   ،د ذلكفقتلها بع  ،ويزجرها فال تنزجر  ،اهلل عليه وسلم كان ينهاها فال تنتهي  النبي صىل

ـ  ،مسلمة فلم يقتلها حتى استتاهبا  .3وإن كانت ذمية وقد استتاهبا فاستتابة املسلم أوىل ا.ه

قال   .دواهلل يقبل توبة املرت  ،وقتله ألنه كفر وارتد بعد إسالمه  ،/ الساب يقتل باإلمجاع كام تقدم2

والثاين ال   ،و خلصوص السبأ  ،فإما أن يقتل الساب لكونه كفر بعد إسالمه  اابن تيمية: وأيًض 

ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهلل وأين : »جيوز ألن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال

وقد   ،«فيقتل هبارسول اهلل إال بإحدى ثالث: كفر بعد إسالم أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس  

متعددة وجوه  من  عنه  يقتل  ،صح  ومل  يزن  مل  الرجل  مل    ،وهذا  بعد فإن  الكفر  قتله ألجل  يكن 

وكل من كفر بعد إسالمه فإن توبته   ،فثبت أنه إنام يقتل ألنه كفر بعد إسالمه  ،اإلسالم امتنع قتله
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ِذيَن َتاُبوا ِمْن َبْعِد ﴿إىل قوله    ﴾إِياَمهِنِمْ َكَفُروا َبْعَد    ا َكْيَف هَيِْدي اهللَُّ َقْومً ﴿لقوله تعاىل    ،تقبل إاِلَّ الَّ

  1وملا تقدم من األدلة الدالة عىل قبول توبة املرتد ا.هـ ، اآلية  ﴾َلُحواَذلَِك َوَأْص 

فعموم    اقال ابن تيمية: وأيًض   ./ عموم النصوص الدالة عىل أن من أسلم غفر له كل ما تقدم3

ِذيَن َكَفُروا إِْن َينَْتُهوا ُيْغَفْر هَلُْم َما َقْد َسَلَف )قوله تعاىل   اإلسالم »ليه وسلم:  وقوله صىل اهلل ع  (ُقْل لِلَّ

يوجب أن من أسلم غفر له كل ما مىض   .رواه مسلم  «جيب ما قبله واإلسالم هيدم ما كان قبله

ـ    2ا.ه

إِْن َنْعُف َعْن َطاِئَفٍة ﴿اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقال تعاىل    / قبل اهلل توبة بعض املستهزئني برسول4

ْب َطاِئَفةَ  َوِمنُْهُم ﴿  فإن املنافقني الذين نزل فيهم قوله تعاىل   ،اوأيًض قال ابن تيمية:    .﴾ِمنُْكْم ُنَعذِّ

َخرْيٍ   ُأُذُن  ُقْل  ُأُذٌن  ُهَو  َوَيُقوُلوَن  النَّبِيَّ  ُيْؤُذوَن  ِذيَن  قوله    ﴾َلُكمْ الَّ َبْعَد ﴿ إىل  َكَفْرُتْم  َقْد  َتْعَتِذُروا  ال 

ْب َطاِئَفةَ إِْن َنْعُف َعْن َطاِئَفٍة ِمنُْكْم  ﴿وقد قيل فيهم    ﴾إِياَمنُِكمْ  مع أن هؤالء قد آذوه بألسنتهم   ﴾ُنَعذِّ

ومن   ،فعلم أن توبتهم مقبولة  ،وإنام يرجى العفو مع التوبة  ،ثم العفو مرجو هلم  ،اوأيدهيم أيًض 

ـ   3عفي عنه مل يعذب يف الدنيا وال يف اآلخرة ا.ه

اء فقد كذب برسول من األنبي  ا/ قال ابن عباس ريض اهلل عنهام: أيام مسلم سب اهلل أو سب أحدً 5

  .وهي ردة يستتاب فإن رجع وإال قتل ،اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

 أدلة القائلني بعدم قبول التوبة: 

ْنَيا َواآْلِخَرِة َوَأَعدَّ هَلُْم َعَذابً إِنَّ ﴿/ قال تعاىل 1 ِذيَن ُيْؤُذوَن اهللََّ َوَرُسوَلُه َلَعنَُهُم اهللَُّ يِف الدُّ   ﴾ اُمِهينً االَّ

ا تيمية:قال  قتله   بن  يقتيض  هذا  أن  تقدم  قتله  ،وقد  حتتم  األخذ  ،ويقتيض  بعد  تاب  ألنه   ؛وإن 
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ورسوله اهلل  يؤذون  الذين  ذكر  يؤذون   ،سبحانه  عقوبة   والذين  كانت  فإذا  واملؤمنات  املؤمنني 

ألن عقوبة كليهام عىل األذى   ؛أولئك ال تسقط إذا تابوا بعد األخذ فعقوبة هؤالء أوىل وأحرى

ـ  ،اله بلسانهالذي ق   1ال عىل جمرد كفر هو باق عليه ا.ه

وقال: إن قتله ليس ألحد بعد رسول اهلل صىل اهلل عليه   ،/ وتقدم الرجل الذي أغلظ أليب بكر2

 قال ابن تيمية: ويف حديث أيب بكر ملا استأذنه أبو برزة أن يقتل الرجل الذي شتمه من غري  .وسلم

فعلم أنه كان له قتل من شتمه   .رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم   استتابة قال: إهنا مل تكن ألحد بعد

ـ  من غري استتابة   2ا.ه

 ، إال ما روي عن ابن عباس  ،قال ابن تيمية: ومل يبلغنا عن أحد من الصحابة أنه أمر باستتابة الساب 

أحدً  أو سب  أيام مسلم سب اهلل  إسناد احلديث عنه مقال ولفظه:   فقد كذب   ،من األنبياء  اويف 

 -علم  واهلل أ  -وهذا    .فإن رجع وإال قتل  ، يستتاب   ،برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وهي ردة

أال ترى إىل قوله: فقد كذب   ،فيمن كذب بنبوة شخص من األنبياء وسبه بناء عىل أنه ليس بنبي

 وال ريب أن من كذب بنبوة بعض األنبياء وسبه بناء عىل ذلك  .برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

ا من فأم  ،فإن هذا أظهر أمره فهو كاملرتد  ،كمن كذب ببعض آيات القرآن   ، ثم تاب قبلت توبته

يؤيد هذا أنا قد  .كان يظهر اإلقرار بنبوة النبي صىل اهلل عليه وسلم ثم أظهر سبه فهذا هو مسألتنا

ريهن له وقاذف غ  ، روينا عنه أنه كان يقول: ليس لقاذف أزواج النبي صىل اهلل عليه وسلم توبة

ذهبه أن ساب  فعلم أن من م  ،ومعلوم أن ذلك رعاية حلق رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  .توبة
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وأن وجه الرواية األخرى عنه إن صحت ما ذكرناه   ، النبي صىل اهلل عليه وسلم وقاذفه ال توبة له

ـ   1أو نحوه ا.ه

 

والنصوص الدالة عىل   ،ةوالذي يرتجح عدم استتابته ألن النصوص التي فيها قبول التوبة عام

خاصة التوبة  قبول  أثر  ،عدم  أغضبه.    خاصة  فيمن  بكر  بعض أيب  لتوبة  اهلل  رسول  وقبول 

   .املستهزئني الذين نزلت فيهم اآليات راجع إليه فإنه حقه وتنازل عنه

 

اهلل عز وجل توبة ساب  قبول  العلامء يف  اختلف  بسطً   ،السادسة/  املسألة  تيمية  ابن  بسط    اوقد 

بنا وغريهم وعزا هذين القولني ألصحاهبام فقال: ثم اختلف أصحا  ،ومل جيزم بأحد القولني  ،امفيدً 

يف قبول توبته بمعنى أنه هل يستتاب كاملرتد ويسقط عنه القتل إذا أظهر التوبة من ذلك بعد رفعه 

عليه احلد  وثبوت  السلطان  الرسول  ؟إىل  بمنزلة ساب  أنه  أحدمها:  قولني:  الروايت   ،عىل  ان  فيه 

وهو    ،املتأخرينهذه طريقة أيب اخلطاب وأكثر من احتذى حذوه من    ،كالروايتني يف ساب الرسول

يعرض بذكر الرب تبارك وتعاىل   اشيئً   الذي يدل عليه كالم اإلمام أمحد حيث قال: كل من ذكر

يذكر فأطلق وجوب القتل عليه ومل    .وهذا مذهب أهل املدينة  ،اكان أو كافرً   مسلاًم   ، فعليه القتل

وقول أهل املدينة   ،بةومن وجب عليه القتل مل يسقط بالتو   ،وذكر أنه قول أهل املدينة  ، استتابته

فإن الناس جممعون عىل   ،ولو مل يرد هذا مل خيصه بأهل املدينة  ،املشهور أنه ال يسقط القتل بتوبته

يقتل املدينة يف   فلام أخذ  ،وإنام اختلفوا يف توبته  ، أن من سب اهلل تعاىل من املسلمني  بقول أهل 

  ،ف بني املدنيني والكوفيني يف املسألتنياملسلم كام أخذ بقوهلم يف الذمي علم أنه قصد حمل اخلال
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كام ذكرناه يف   ،وعىل هذه الطريقة فظاهر املذهب أنه ال يسقط القتل بإظهار التوبة بعد القدرة عليه

   .ساب الرسول

 ؟سئل أيب عن رجل قال: يا ابن كذا وكذا أنت ومن خلقك   قال:  عبد اهللوأما الرواية الثانية فإن  

فجعله من   ، قلت أليب: ترضب عنقه؟ قال: نعم ترضب عنقه  .إلسالمقال أيب: هذا مرتد عن ا

والرواية األوىل قول الليث بن سعد وقول مالك روى ابن القاسم عنه قال: من سب   .املرتدين

أن يكون افرتى عىل اهلل بارتداده إىل دين دان به وأظهره    إال  ،اهلل تعاىل من املسلمني قتل، ومل يستتب

 .امللك ومجاهري املالكية   وهذا قول ابن القاسم ومطرف وعبد  ،هره مل يستتبوإن مل يظ  ،فيستتاب 

وهذا قول القايض أيب يعىل والرشيف أيب   ،والثاين: أنه يستتاب وتقبل توبته بمنزلة املرتد املحض

وهذا قول طائفة   ، وابن عقيل مع قوهلم: إن من سب الرسول ال يستتاب جعفر وأيب عيل بن البناء  

قالوا: ال يقتل املسلم بالسب حتى   ،من املدنيني: منهم حممد بن مسلمة واملخزومي وابن أيب حازم

والنرصاين  ،يستتاب  اليهودي  تابوا    ،وكذلك  منهمفإن  من   ،قبل  والبد  قتلوا،  يتوبوا  مل  وإن 

 . لردةوذلك كله كا  ،االستتابة

قالوا:    -ريض اهلل عنه    -وكذلك ذكر أصحاب الشافعي    ،وهو الذي ذكره العراقيون من املالكية

توبته  ،سب اهلل ردة قبلت  تاب  الوجهني: وهذا   ،فإذا  الرسول عىل أحد  بينه وبني سب  وفرقوا 

ـ  افة أيًض مذهب اإلمام أيب حني   1ا.ه

تقبل توبته   القائلني: ال  أدلة  َوَرُسوَلُه ﴿قول اهلل تعاىل  وأقوى ما رأيت من  ُيْؤُذوَن اهللََّ  ِذيَن  الَّ إِنَّ 

ْنَيا َواآْلِخَرِة َوَأَعدَّ هَلُْم َعَذابً  وهذا من األدلة التي أوردها ابن تيمية يف   .﴾اُمِهينً  ا َلَعنَُهُم اهللَُّ يِف الدُّ

 .عدم قبول توبة من سب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

 : ثالثة أدلة ،ة القائلني: تقبل توبتهوأقوى ما رأيت من أدل
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 .أن الرسول صىل اهلل عليه وسلم مل يتوقف يف قبول توبة أحد ألنه سب اهلل بخالف سبه /األول 

ألن اهلل ال يتطرق   ؛ىل اهلل عليه وسلم ممكن أن يصدق بخالف سب اهللأن سب الرسول ص  الثاين/

 وسلم. إليه احتامل النقص بخالف رسول اهلل صىل اهلل عليه

قال القايض عياض: ومسألة ساب النبي صىل اهلل عليه وسلم   .أنه حق آدمي قد مات   /الثالث

املتقدم فيها اخلالف عىل األصل  يتصور  متعل  ؛أقوى ال  اهلل عليه وسلم  ألنه حق  للنبي صىل  ق 

 -ثم قال  - .وألمته بسببه ال تسقطه التوبة كسائر حقوق اآلدميني

لسقوط اعتبار توبته: والفرق بينه وبني من سب اهلل تعاىل   انرص حمتجً   وقال القايض أبو حممد بن

عرة إال من والبرش جنس تلحقه امل  ،عىل مشهور القول باستتابته أن النبي صىل اهلل عليه وسلم برش

وليس من جنس تلحق املعرة بجنسه،   ،اوالباري تعاىل منزه عن مجيع املعايب قطعً   ، أكرمه اهلل بنبوته

 ،ألن االرتداد معنى ينفرد به املرتد  ؛صىل اهلل عليه وسلم كاالرتداد املقبول فيه التوبة  وليس سبه

   .فقبلت توبته ،ال حق فيه لغريه من اآلدميني

فكان كاملرتد يقتل حني ارتداده أو   ،اهلل عليه وسلم تعلق فيه حق آلدميومن سب النبي صىل  

فإن توبة املرتد إذا قبلت ال تسقط ذنوبه   اوأيًض   .فإن توبته ال تسقط عنه حد القتل والقذف  ،يقذف

لكن ملعنى يرجع إىل   ،ومل يقتل ساب النبي صىل اهلل عليه وسلم لكفره  ، من زنا ورسقة وغريها

ـ   1تعظيم حرمته وزوال املعرة به، وذلك ال تسقطه التوبة ا.ه

 

سب اهلل   او ثبت أن أحدً لكن يمكن اإلجابة عىل هذين الدليلني بأنه إنام يصح االستدالل باألول ل

وكذا النصارى لكنه عىل   ،ا فإن اليهود سبوا اهلل بأن جعلوا له ولدً   .عىل غري وجه الدين وقبل توبته

  .وجه التدين
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ْنَيا ﴿أما اإلجابة عىل الدليل الثاين فإنه معارض بآية   ِذيَن ُيْؤُذوَن اهللََّ َوَرُسوَلُه َلَعنَُهُم اهللَُّ يِف الدُّ إِنَّ الَّ

 . اس كل فارق مؤثرً ولي  ﴾اُمِهينً اَواآْلِخَرِة َوَأَعدَّ هَلُْم َعَذابً 

فهو قوي السيام وقد عفا عن أناس   ،به  اأما الدليل الثالث وهو أنه حق آدمي ال يزال العبد مطالبً 

قال الشيخ حممد بن صالح العثيمني: إال أن    .يف حياته صىل اهلل عليه وسلم دون آخرين فقتلوا

فإهنا تقبل توبته  ،بخالف من سب اهلل ،ل صىل اهلل عليه وسلم تقبل توبته وجيب قتلهساب الرسو

بل ألن اهلل أخربنا بعفوه عن   ،ال ألن حق اهلل دون حق الرسول صىل اهلل عليه وسلم  ،وال يقتل

ق أما ساب الرسول صىل اهلل عليه وسلم فإنه يتعل   ،احقه إذا تاب العبد إليه بأنه يغفر الذنوب مجيعً 

 به أمران:  

 . ومن هذا الوجه تقبل توبته إذا تاب  ، صىل اهلل عليه وسلماألول: أمر رشعي لكونه رسول اهلل

 ،ومن هذا الوجه جيب قتله حلقه صىل اهلل عليه وسلم  ،الثاين: أمر شخيص لكونه من املرسلني 

وهذا   ،مع املسلمنيفإذا قتل غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه    ،ويقتل بعد توبته عىل أنه مسلم

الصارم املسلول يف حكم قتل ساب  )يف ذلك اسمه    ا وقد ألف كتابً   ،يميةاختيار شيخ اإلسالم ابن ت

وذلك ألنه استهان بحق الرسول صىل اهلل   ،(الصارم املسلول عىل ساب الرسول)  أو  (الرسول

  .وكذا لو قذفه فإنه يقتل وال جيلد ،عليه وسلم

قبل منه وأطلقه؟ من الناس من سب الرسول صىل اهلل عليه وسلم وفإن قيل: أليس قد ثبت أن  

أما بعد موته   ،وقد أسقط حقه  ،لكن هذا يف حياته صىل اهلل عليه وسلم  ،أجيب: بىل هذا صحيح

   .يف حق من سبه صىل اهلل عليه وسلم افننفذ ما نراه واجبً  ،فال ندري

أجيب: إنه ال يوجب التوقف ألن    ؟وقففإن قيل: احتامل كونه يعفو عنه أو ال يعفو موجب للت

بالسباملفسدة   معلوم  ،حصلت  السب غري  أثر هذا  بقاؤه  ،وارتفاع  أليس    .واألصل  قيل:  فإن 

وربام كان يف حياة الرسول   ،الغالب أن الرسول صىل اهلل عليه وسلم عفا عمن سبه؟ أجيب: بىل
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كام أنه صىل اهلل عليه وسلم    ،أليفصىل اهلل عليه وسلم إذا عفا قد حتصل املصلحة ويكون يف ذلك ت 

لكن اآلن لو علمنا   ،يقتل أصحابه  ايعلم أعيان املنافقني ومل يقتلهم لئال يتحدث الناس أن حممدً 

ن عدم قتل املنافق املعلوم إنام هو يف حياة الرسول قال ابن القيم: إ   .بعينه من املنافقني لقتلناه  اأحدً 

ـ    1صىل اهلل عليه وسلم فقط ا.ه

 

 : ﴾ُقْل َأبِاهللَِّ َوآَياتِِه َوَرُسولِِه ُكنُْتْم َتْسَتْهِزُئون ﴿ ابعة/ اختلف العلامء فيمن نزلت آيةالس

ية كابن عباس وابن وهذا ما نقل عن السلف عند تفسري اآل  ،: أهنا نزلت يف املنافقنيالقول األول

وغريهم وجماهد  وقتادة  من    ،مسعود  مواضع  عدة  يف  تيمية  ابن  قال  املسلولالص)وبه  ، 2  (ارم 

كتاب   يف  احلكمي  حافظ  الناجية)والشيخ  الفرقة  العثيمني    (عقيدة  بن صالح   -والشيخ حممد 

ومما يدل عىل أن   .جملداناملقصود وهي    يف آخر فتاوى العقيدة التي مجعها أرشف عبد  -حفظه اهلل  

 .اآليات نزلت يف املنافقني سياقها فهي متعلقة بالكالم عنهم

وهو قول آخر البن تيمية يف   ،أهنا نزلت يف أناس مسلمني كفروا ألجل استهزائهم  :القول الثاين

بن    ،(اإليامن )كتاب   الشيخ حممد  قال  الوهاب وبه  آخر    عبد  الشبهات )يف  الذي    ،(كشف  وهو 

، ( فتح املجيد)بن حسن يف    عبد الرمحنو  ،(تيسري العزيز احلميد)يف    عبد اهللليامن بن  اعتمده س

  . شيخ حممد بن صالح العثيمني يف رشح كتاب التوحيدوهو قول آخر لل

قال ابن تيمية: وقول من يقول عن مثل هذه اآليات أهنم كفروا بعد إيامهنم بلساهنم مع كفرهم 

فال يقال قد كفرتم بعد   ،ألن اإليامن باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر  ؛بقلوهبم ال يصح  أواًل 

 

 (.  33- 31/ 3القول املفيد )  1
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كافر  ،إيامنكم يزالون  ال  األمرفإهنم  نفس  يف  إظهاركم   ،ين  بعد  الكفر  أظهرتم  أنكم  أريد  وإن 

  1.. ا.هـ.وهم مع خواصهم ما زالوا هكذا ،فهم مل يظهروا للناس إال خلواصهم ،اإليامن 

عىل هذا بقوله:   -رمحه اهلل    -وما اعرتاضه    ،أظهرتم الكفر بعد إظهاركم اإليامن والظاهر أن املراد  

وهو عوف بن   ،بل أظهروه لغري خواصهم  ،اليس صحيحً   .اصهمفهم مل يظهروا للناس إال خلو

فلذا الراجح أن اآلية   ،افمن هنا خرج احلديث من كونه خلواصهم إىل غري خواصهم أيًض   ،مالك

   .نزلت يف املنافقني

  

تنبيه: عىل القول بأن اآلية نزلت يف املنافقني ال يصح أن يقال: إهنا ال داللة فيها عىل أن االستهزاء 

بل اآلية وإن نزلت يف املنافقني إال   .ألهنا نزلت يف املنافقني وهم كفار قبل وبعد االستهزاء  ،فرك

 وذلك ألوجه: ،أهنا دالة عىل أن االستهزاء كفر

فاملنافق يعامل معاملة املؤمن يف الدنيا، فام يكفر    ،ؤمنني يف أحكام الدنيا سواءأن املنافقني وامل-1

وانظر املقدمة يف التفريق بني   ،ما مل يظهر املنافق نفاقه  ،والعكس  ،به املنافق  به املؤمن يف الدنيا يكفر

   .أحكام الدنيا واآلخرة

 . يعني الظاهر ﴾َكَفْرُتْم َبْعَد إِياَمنُِكمْ َقْد ﴿أن اهلل علق التكفري عىل نطق الكلمة وقال -2

كان ألجل النفاق فعالم   فإن   ؟أم ألجل االستهزاء  ،أن يقال هل التكفري احلاصل ألجل النفاق  -3

من املنافقني وأخرب   افإن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم علم كثريً   ،تأخر إىل حصول االستهزاء

كام ثبت   ،بن أيب سلول فكفنه به  عبد اهللقميصه البن    ومع هذا مل يكفرهم بل أعطى  ،حذيفة هبم

 .يف الصحيحني من حديث ابن عمر ريض اهلل عنه
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ْب َطاِئَفةَ ﴿هم أن قوله تعاىل  الثامنة/ ظن بعض فيه داللة عىل عدم   ﴾إِْن َنْعُف َعْن َطاِئَفٍة ِمنُْكْم ُنَعذِّ

 والرد من أوجه:  .وذلك أنه عفي عن طائفة ،كفر املستهزئ

ومن مل يصدق مل يعف   ،فمن صدق يف توبته عفي عنه وقبلت منه  ، كل املستهزئني أظهروا التوبة  أن 

 . 1ومل تقبل منه   ،عنه

عنه هو الذي استمع أذاهم ومل يتكلم وهو خميش بن محري وهو الذي   املفرسين ذكروا أن املعفو  أن 

 .أما الذي تكلموا باألذى فلم يعف عن أحد منهم ،تيب عليه

 ،قال ابن تيمية: أنه سبحانه وتعاىل أخرب أنه ال بد أن يعذب طائفة من هؤالء إن عفا عن طائفة

ألن العفو معلق   ؛ يدل عىل وقوع العفو  وليس فيه ما  ، هبم ال حمالةوهذا يدل عىل أن العذاب واقع  

 ،وأما العذاب فهو واقع بتقدير وقوع العفو وهو بتقدير عدمه أوقع  ،بحرف الرشط فهو حمتمل

ـ   اأو خاًص ، ا إما عامً  ،فعلم أنه البد من التعذيب  2هلم ا.ه

 

العثيمني    :فائدة ا  -سئل الشيخ العالمة حممد بن صالح  الناس يسخرو   -هلل  رمحه  ن  عن بعض 

 ؟فام حكم هؤالء ،ويستهزئون هبم ،بامللتزمني بدين اهلل

فإن اهلل   ،: هؤالء الذين يسخرون بامللتزمني بدين اهلل املنفذين ألوامر اهلل فيهم نوع نفاقاجلواب

ِعنَي ِمَن املُْْؤِمننَِي يِف ﴿تعاىل قال عن املنافقني   ِذيَن َيْلِمُزوَن املُْطَّوِّ ِذيَن ال جَيُِدوَن إاِلَّ   الَّ َدَقاِت َوالَّ الصَّ

ثم إن كانوا يستهزئون هبم من أجل   ﴾ُجْهَدُهْم َفَيْسَخُروَن ِمنُْهْم َسِخَر اهللَُّ ِمنُْهْم َوهَلُْم َعَذاٌب َألِيمٌ 

أما إذا   .واالستهزاء بالرشيعة كفر  ،فإن استهزاءهم هبم استهزاء بالرشيعة  ،ما هم عليه من الرشع

فإهنم ال   ،يستهزئون هبم يعنون أشخاصهم وزهيم بقطع النظر عام هم عليه من اتباع السنة  وا كان
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لكنه عىل   ،ألن اإلنسان قد يستهزئ بالشخص نفسه بقطع النظر عن عمله وفعله  ؛يكفرون بذلك

ـ   1خطر عظيم ا.ه

 

متامً  كفر  األنبياء  نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم  االتاسعة/ سب  اإل  .كسب  تيمية: مقال  ابن  ام 

نبينا كاحلكم يف سب  األنبياء  سائر  نبيً   ،واحلكم يف سب  األنبياء   افمن سب  من  باسمه  مسمى 

فعل كذا أو قال   ا أن نبيً   ابالنبوة، مثل أن يذكر حديثً   ااملعروفني كاملذكورين يف القرآن أو موصوفً 

أو يسب نوع األنبياء   ،هو نوإن مل يعلم م  ،مع العلم بأنه نبي  ،فيسب ذلك القائل أو الفاعل  ،كذا

 ا وواجب اإليامن خصوًص   ،ا ألن اإليامن هبم واجب عمومً   ؛فاحلكم يف هذا كام تقدم  ،عىل اإلطالق

  .وحماربة إن كان من ذمي ،وسبهم كفر وردة إن كان من مسلم ،بمن قصه اهلل علينا يف كتابه

 ،فرق بينهام  اوما أعلم أحدً   ، عنىأو م  ا وقد تقدم يف األدلة املاضية ما يدل عىل ذلك بعمومه لفظً 

وأنه وجب   ،فإنام ذلك ملسيس احلاجة إليه  ،وإن كان أكثر كالم الفقهاء إنام فيه ذكر من سب نبينا 

كام أن    ،، وال ريب أن جرم سابه أعظم من جرم ساب غريهالتصديق له والطاعة له مجلة وتفصياًل 

ن النبيني واملرسلني يف أن ساهبم كافر انه موإن شاركه سائر إخو  ،حرمته أعظم من حرمة غريه

غري معتقد لنبوته فإنه يستتاب من ذلك إذا كان ممن علمت   افأما إن سب نبيً   . حمارب حالل الدم

وأما إن كان ممن ال جيهل  ،إن كان ممن جيهل أنه نبي ،ألن هذا جحد لنبوته  ؛نبوته بالكتاب والسنة

ـ   ين ملأنه نبي فإنه سب حمض وال يقبل قوله: إ وسيأيت كالم القايض عند حكم   2أعلم أنه نبي ا.ه

 . سب املالئكة
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قال ابن تيمية: فأما من سب أزواج النبي صىل   .العارشة/ سب أزواج النبي صىل اهلل عليه وسلم

وقد حكى   .اهلل عليه وسلم فقال القايض أبو يعىل: من قذف عائشة بام برأها اهلل منه كفر بال خالف

فروي عن مالك: من سب   .ورصح غري واحد من األئمة هبذا احلكم  ،1 واحد هذا غرياإلمجاع عىل  

وألن اهلل تعاىل   ،قيل له: مل؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن   .ومن سب عائشة قتل  ،أبا بكر جلد

َأَبدً ﴿قال   ملِِْثلِِه  َتُعوُدوا  َأْن  اهللَُّ  ُمْؤِمننِيَ   اَيِعُظُكُم  ُكنُْتْم  بن    ﴾إِْن  بكر  أبو  النيسابوري: وقال  زياد 

أحدمها  برجلني شتم  بالرقة  املأمون  أيت  بن إسحاق:  يقول إلسامعيل  بن حممد  القاسم  سمعت 

فقال إسامعيل: ما حكمهام إال  . فأمر بقتل الذي شتم فاطمة وترك اآلخر  ،واآلخر عائشة ،فاطمة

  .رد القرآن  ألن الذي شتم عائشة ؛أن يقتال

قال أبو السائب القايض: كنت   .علم من أهل البيت وغريهموعىل هذا مضت سرية أهل الفقه وال

ويأمر باملعروف وينهى عن   ،وكان يلبس الصوف  ،بحرضة احلسن بن زيد الداعي بطربستان  ايومً 

ا  ،املنكر دينار إىل مدينة السالم يفرق عىل سائر ولد   ،لصحابةويوجه يف كل سنة بعرشين ألف 

فقال له   .فقال: يا غالم ارضب عنقه  ،من الفاحشةوكان بحرضته رجل ذكر عائشة بذكر قبيح  

فقال: معاذ اهلل هذا رجل طعن عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم    .العلويون: هذا رجل من شيعتنا

تعاىل   اهلل  َوالطَّ ﴿ قال  لِْلَخبِيَثاِت  َواخْلَبِيُثوَن  لِْلَخبِيثنَِي  لِ اخْلَبِيَثاُت  يُِّبوَن  َوالطَّ يِّبنَِي  لِلطَّ يَِّباِت  يَِّباُت  لطَّ

ُأوَن مِمَّا َيُقوُلوَن هَلُْم َمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِريمٌ  فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي صىل اهلل عليه   ﴾ُأوَلِئَك ُمرَبَّ

  -ثم قال  - .رواه الاللكائي .فارضبوا عنقه، فرضبوا عنقه وأنا حارض ،فهو كافر ،وسلم خبيث

 عليه وسلم ففيه قوالن: أحدمها: أنه كساب غريهن وأما من سب غري عائشة من أزواجه صىل اهلل

والثاين: وهو األصح أن من قذف واحدة من أمهات املؤمنني فهو   .من الصحابة عىل ما سيأيت

وذلك ألن هذا فيه عار   ،وقد تقدم معنى ذلك عن ابن عباس   -نها  ريض اهلل ع  -كقذف عائشة  
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وقد تقدم   ،له أعظم من أذاه بنكاحهن بعدهوأذى    ، وغضاضة عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

ِذيَن ُيْؤُذوَن اهللََّ َوَرُسوَلهُ ﴿التنبيه عىل ذلك فيام مىض عند الكالم عىل قوله   واألمر فيه   ،اآلية  ﴾إِنَّ الَّ

   1هر ا.هـظا

قيل له:   .ومن سب عائشة قتل  ، وقال القايض عياض: وروي عن مالك: من سب أبا بكر جلد

َيِعُظُكُم اهللَُّ َأْن َتُعوُدوا ﴿وقال ابن شعبان عنه: ألن اهلل يقول    .فقد خالف القرآن   مل؟ قال: من رماها

وحكى أبو احلسن الصقيل أن القايض أبا بكر   .فمن عاد ملثله فقد كفر  ﴾إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننِيَ   املِِْثلِِه َأَبدً 

كقوله   ،ملرشكون سبح نفسه لنفسهبن الطيب قال: إن اهلل تعاىل إذا ذكر يف القرآن ما نسبه إليه ا

مْحَُن َوَلدً ﴿ ََذ الرَّ   ... يف آي كثرية. ﴾(ُسْبَحاَنهُ  اَوَقاُلوا اختَّ

َوَلْوال إِْذ َسِمْعُتُموُه ُقْلُتْم َما َيُكوُن َلنَا َأْن َنَتَكلََّم هِبََذا ﴿ىل عائشة فقال  وذكر تعاىل ما نسبه املنافقون إ

 . كام سبح نفسه يف تربئته من السوء  ،سبح نفسه يف تربئتها من السوء  ﴾ظِيمٌ ُسْبَحاَنَك َهَذا هُبَْتاٌن عَ 

أن اهلل ملا عظم سبها كام ومعنى هذا واهلل أعلم    ،وهذا يشهد لقول مالك يف قتل من سب عائشة

وملا كان حكم مؤذيه تعاىل القتل   ،وقرن سب نبيه وأذاه بأذاه تعاىل  ،لنبيه  اوكان سبها سبً   ،عظم سبه

فقدم إىل موسى بن عيسى العبايس   ،وشتم رجل عائشة بالكوفة  .ؤذي نبيه كذلك كام قدمناهكان م

ـ   . فقال: من حرض هذا؟ فقال ابن أيب ليىل: أنا   2فجلده ثامنني وحلق رأسه وأسلمه إىل احلجامني ا.ه

 

كته قال القايض عياض: وحكم من سب سائر أنبياء اهلل تعاىل ومالئ   .احلادية عرشة/ سب املالئكة

حكم نبينا صىل اهلل عليه وسلم عىل   ،وجحدهمأو أنكرهم    ،واستخف هبم أو كذهبم فيام أتوا به

ُقوا َبنْيَ اهللَِّ َوُرُسلِِه ﴿  قال اهلل تعاىل  ،مساق ما قدمناه ِه َوُيِريُدوَن َأْن ُيَفرِّ
ِذيَن َيْكُفُروَن بِاهللَِّ َوُرُسلِ إِنَّ الَّ
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ُأوَلِئَك ُهُم اْلَكافُِروَن    وا َبنْيَ َذلَِك َسبِياًل َوَنْكُفُر بَِبْعٍض َوُيِريُدوَن َأْن َيتَِّخذُ   َوَيُقوُلوَن ُنْؤِمُن بَِبْعضٍ 

تعاىل  ﴾اَحق   َوإِْسَحاَق ﴿  وقال  َوإِْساَمِعيَل  إِْبَراِهيَم  إىَِل  ُأْنِزَل  َوَما  إَِلْينَا  ُأْنِزَل  َوَما  بِاهللَِّ  آَمنَّا  ُقوُلوا 

ُق َبنْيَ َأَحٍد ِمنُْهْم َباِط َوَما ُأويِتَ ُموَسى َوِعيَسى َوَما ُأويِتَ َوَيْعُقوَب َواأْلَْس  ِْم ال ُنَفرِّ  النَّبِيُّوَن ِمْن َرهبِّ

ُق َبنْيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسلِهِ ﴿وقال    ﴾َوَنْحُن َلُه ُمْسلُِمونَ  ِه ال ُنَفرِّ
 ﴾ُكلٌّ آَمَن بِاهللَِّ َوَمالِئَكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسلِ

احلكم وأصبغ   وقال ابن القاسم وابن املاجشون وابن عبد  ،وحممد  ،ك يف كتاب ابن حبيبقال مال

ومن سبهم من أهل الذمة   . منهم أو تنقصه قتل ومل يستتب  ا وسحنون فيمن شتم األنبياء أو أحدً 

   .قتل إال أن يسلم 

به كفر   وروى سحنون عن ابن القاسم: من سب األنبياء من اليهود والنصارى بغري الوجه الذي

يس أن  إال  عنقه  بن   .لمرضب  سعيد  بقرطبة  القايض  وقال  األصل.  هذا  يف  اخلالف  تقدم  وقد 

من املالئكة   اوقال سحنون: من شتم ملكً   .سليامن يف بعض أجوبته: من سب اهلل ومالئكته قتل

بن وإنام كان النبي عيل    ،ويف النوادر عن مالك فيمن قال: إن جربيل أخطأ بالوحي  .فعليه القتل

الروافض  . ونحوه عن سحنون   . وإال قتل  أيب طالب استتيب فإن تاب   ، وهذا قول الغرابية من 

   .سموا بذلك لقوهلم: كان النبي صىل اهلل عليه وسلم أشبه بعيل من الغراب بالغراب 

منهم أو برئ   اوقال أبو حنيفة وأصحابه عىل أصلهم: من كذب بأحد من األنبياء أو تنقص أحدً 

لو عرف   ؟ الذي قال آلخر: كأنه وجه مالك الغضبان وقال أبو احلسن القابِس يف  .منه فهو مرتد

فيهم بام قلناه عىل مجلة   .أنه قصد ذم امللك قتل أبو الفضل: وهذا كله فيمن تكلم  القايض  قال 

 ،أو عىل معني ممن حققنا كونه من املالئكة والنبيني ممن نص اهلل عليه ويف كتابه  ،املالئكة والنبيني

املتواأ باخلرب  علمه  ومالك و حققنا  وميكائيل  القاطع كجربيل  باإلمجاع  عليه  املتفق  واملشتهر  تر 

ومن سمي فيه من  ،وخزنة اجلنة وجهنم والزبانية ومحلة العرش املذكورين يف القرآن من املالئكة
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بول اخلرب وكعزرائيل وإرسافيل ورضوان واحلفظة ومنكر ونكري من املالئكة املتفق عىل ق  ،األنبياء

  ،هبام

مل بتعيينهفأما من  األخبار  تثبت  األنبياء  ،  أو  املالئكة  من  كونه  اإلمجاع عىل  كهاروت    ،وال وقع 

وذي القرنني ومريم وآسية وخالد بن سنان املذكور أنه نبي   ،وماروت يف املالئكة واخلرض ولقامن 

يف ساهبم والكافر هبم   فليس احلكم  ،وزرادشت الذي يدعي املجوس املؤرخون نبوته  ،أهل الرس

ويؤدب بقدر    ،ولكن يزجر من تنقصهم وآذاهم  ،كم فيمن قدمناه إذ مل تثبت هلم تلك احلرمةكاحل

   .وإن مل تثبت نبوته ،حال املقول فيهم السيام من عرفت صديقيته وفضله منهم

 ؛ فال حرج   ،وأما إنكار نبوهتم أو كون اآلخر من املالئكة فإن كان املتكلم يف ذلك من أهل العلم

  ، فإن عاد أدب   ،وإن كان من عوام الناس زجر عن اخلوض يف مثل هذا  ،الختالف العلامء يف ذلك

وقد كره السلف الكالم يف مثل هذا مما ليس حتته عمل ألهل   .إذ ليس هلم الكالم يف مثل هذا

  1فكيف للعامة ا.هـ ،العلم

 

خاري من حديث أيب سعيد اللفظ للب وثبت يف الصحيحني و   . الثانية عرشة / سب الصحابة حمرم

ما    افلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبً   ،ال تسبوا أصحايب»أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال:  

   «بلغ مد أحدهم وال نصيفه

 أخلصه للفائدة والتقريب: –-رمحه اهلل  -أما التكفري بسبهم ففيه تفصيل ذكره اإلمام ابن تيمية 

قال ابن تيمية: أما من اقرتن بسبه   .بأمر كفري فهذا كفر  اسبهم مصحوبً ون  : أن يكاحلالة األوىل

بل ال   ،فهذا ال شك يف كفره  ،أو أنه كان هو النبي وإنام غلط جربيل يف الرسالة  ،إله  ادعوى أن عليً 

 شك يف كفر من توقف يف تكفريه ا.هـ
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قال   .ام فهذا حمرم وليس كفرً ينهال يقدح يف عدالتهم وال يف د  ا: أن يكون سبهم سبً احلالة الثانية

مثل وصف بعضهم بالبخل أو   ،ال يقدح يف عدالتهم وال يف دينهم  اابن تيمية: وأما من سبهم سبً 

وال حيكم   ،فهذا الذي يستحق التأديب والتعزير  ،اجلبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك

 ء ا.هـعلاموعىل هذا حيمل كالم من مل يكفرهم من ال ،بكفره بمجرد ذلك

قال اإلمام ابن تيمية: .  : أن يكفر أكثرهم أو يفسقهم فهذا كفر ألنه تكذيب للقرآن احلالة الثالثة

ال   قلياًل   اوأما من جاوز ذلك إىل أن زعم أهنم ارتدوا بعد رسول اله صىل اهلل عليه وسلم إال نفرً 

فإنه مكذب ملا نصه   ،كفره  يف   افهذا ال ريب أيًض   ،أو أهنم فسقوا عامتهم   ،ا يبلغون بضعة عرش نفًس 

بل من يشك يف كفر مثل هذا فإن كفره   ،القرآن يف غري موضع من الرىض عنهم والثناء عليهم

وأن هذه األمة التي هي    ،فإن مضمون هذه املقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق  ،متعني

لِلنَّاسِ ﴿ ُأْخِرَجْت  ٍة  ُأمَّ َخرْيَ  ال  ﴾ ُكنُْتْم  هو  األولوخريها  كفارً   ،قرن  عامتهم   ، ا وفساقً   اكان 

األمم رش  األمة  هذه  أن  رشارها  ، ومضموهنا  هم  األمة  هذه  سابقي  يعلم   ،وأن  مما  هذا  وكفر 

فإنه يتبني أنه   ،وهلذا جتد عامة من ظهر عنه يشء من هذه األقوال  ،باالضطرار من دين اإلسالم

إنام يسترتون بم  ،زنديق الزنادقة  بأن    ،رت هلل فيهم مثالت وقد ظه  ، ذهبهموعامة  النقل  وتواتر 

وممن صنف فيه احلافظ   ،ومجع العلامء ما بلغهم يف ذلك   ،وجوههم متسخ خنازير يف املحيا واملامت 

النهي عن سب األصحاب وما جاء فيه من )حممد بن عبدالواحد املقديس كتابه يف    عبد اهللأبو  

 ا.هـ (اإلثم والعقاب 

فهذا   اقال ابن تيمية: وأما من لعن وقبح مطلقً   .حمل تردد   ايح مطلقً اللعن والتقب  /احلالة الرابعة

لرتدد األمر بني الغيظ ولعن االعتقاد ا.هـ فلعن االعتقاد هو الكفر املخرج من   ، حمل اخلالف فيهم

 .امللة
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بالدين حمرمة ويستهزئون  يسبون  من  / جمالسة  تعاىل  ؛الثالثة عرش  َل ﴿  لقوله  َنزَّ َعَلْيُكْم  َوَقْد  يِف  

يِف َحِديٍث   اْلكَِتاِب َأْن إَِذا َسِمْعُتْم آَياِت اهللَِّ ُيْكَفُر هِبَا َوُيْسَتْهَزُأ هِبَا َفال َتْقُعُدوا َمَعُهْم َحتَّى خَيُوُضوا

ُكْم إِذً  ِه إِنَّ َوإَِذا َرَأْيَت ﴿وقال تعاىل    ﴾ا َم مَجِيعً ِمْثُلُهْم إِنَّ اهللََّ َجاِمُع املُْنَافِِقنَي َواْلَكافِِريَن يِف َجَهنَّ  اَغرْيِ

ْيطَ  ا ُينِْسَينََّك الشَّ ِه َوإِمَّ ِذيَن خَيُوُضوَن يِف آَياتِنَا َفَأْعِرْض َعنُْهْم َحتَّى خَيُوُضوا يِف َحِديٍث َغرْيِ اُن َفال الَّ

ْكَرى َمَع اْلَقْوِم الظَّاملنِِيَ  ِذيَن َيتَُّقوَن مِ َما َعىَل   َو  .  َتْقُعْد َبْعَد الذِّ  َوَلكِْن ِذْكَرى الَّ
ٍ
ء ْن ِحَساهِبِْم ِمْن يَشْ

ُهْم َيتَُّقونَ   ﴾ َلَعلَّ

 : وهؤالء اجلالسون الذين ال يستهزئون قسامن 

 . فهؤالء كفار مثلهم خارجون من ملة اإلسالم ،مقرون هلم ،: راضون بام يقول املستهزئون األول

السابقة:   اآلية  تفسري  عند  كثري  ابن  النهي  قال  ارتكبتم  إنكم  إليكمأي  وصوله  ورضيتم    ، بعد 

 ،وأقررمتوهم عىل ذلك  ،باجللوس معه يف املكان الذي يكفر فيه بآيات اهلل ويستهزأ وينتقص هبا 

: ألنكم -رمحه اهلل    -السعدي    عبد الرمحنفقد ساويتموهم يف الذي هم فيه ا.هـ وقال الشيخ  

ـ  ،رضيتم بكفرهم واستهزائهم  والرايض باملعصية كالفاعل هلا ا.ه

فهؤالء آثمون بجلوسهم معهم لكنهم   ،: كارهون ملا يقول املستهزئون غري راضني بأقواهلمثاينال

قال ابن اجلوزي: ويف ماذا   ،فهم مثلهم يف أصل معصية اهلل سبحانه  ،خارجني من ملة اإلسالم  غري

العصيان  أحدمها يف  فيه قوالن:  املامثلة  الكافروال  .تقع  الرىض بحاهلم ألن جمالس  ليس   ثاين يف 

ـ  فالتكفري ملن أقرهم وريض بقوهلم أما من جالسهم من غري إقرار وال رىض فال يكفر   .1بكافر ا.ه

آثاًم  يقال  مع كونه  دليل عىل هذا   :وال يصح أن  إذ ال  الكفري  بالقول  الرىض  إن الزم اجللوس 

ثم نسخ   اسلف ذهبوا إىل أن اجللوس معهم كان جائزً الالزم ويؤكد أنه غري الزم أن طائفة من ال

كثري ابن  قال  ملا جوزوه  الرىض  معهم  اجللوس  من  يلزم  كان  وإن   :فلو  معناه  بل  آخرون  وقال 
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باملدينة وهي   النساء  بآية  منسوخجلسوا معهم فليس عليهم من حساهبم من يشء وزعموا أن هذا  

كن ول  ( ن جريج وغريهم وعىل قوهلم يكون قولهقاله جماهد والسدي واب )إنكم إذا مثلهم    (قوله

أي ولكن أمرناكم باإلعراض عنهم حينئذ تذكريا هلم عام هم فيه لعلهم )ذكرى هلم لعلهم يتقون  

  يتقون ذلك وال يعودون إليه ا.هـ

 

والدليل قوله   ،فمن فعله أو ريض به كفر  ،السابع: السحر ومنه الرصف والعطف)قول املصنف  

اَمِن ِمْن َأَحٍد َحتَّى َيُقوال﴿ تعاىل اَم َنْحُن فِْتنٌَة َفال َتْكُفرْ  َوَما ُيَعلِّ    (﴾ إِنَّ

وسحره   ،وأصل السحر رصف اليشء عن حقيقته إىل غريه  .السحر لغة: كل ما لطف مأخذه ودق

 . وسحره بكالمه استامله برقته وحسن تركيبه ،بمعنى خدعه

الشنقيطي ارشعً  قال  لكثرة   : :  مانع  جامع  بحد  حده  يمكن  ال  االصطالح  يف  السحر  أن  اعلم 

ومن   ،لغريها  ا بينها مانعً   اوال يتحقق قدر مشرتك بينها يكون جامعً   ،نواع املختلفة الداخلة حتتهاأل

  1ا.هـ اينًب اهنا اختلفت عبارة العلامء يف حده اختالفً 

َوال ﴿ : السحر حمرم يف مجيع أديان الرسل عليهم السالم كام قال تعاىل  عبد اهللوقال سليامن بن  

اِحُر َح  ُح السَّ
ـ  ﴾ْيُث َأَتىُيْفلِ   2ا.ه

ـ  ِذيَن ِمْن ﴿   قال تعاىل  3وقال ابن تيمية: اسم الساحر معروف يف مجيع األمم ا.ه َكَذلَِك َما َأَتى الَّ

   .﴾َقْبلِِهْم ِمْن َرُسوٍل إاِلَّ َقاُلوا َساِحٌر َأْو جَمْنُونٌ 
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 : اختلف العلامء يف كفر الساحر عىل قولني :كفر الساحر

 . امالك وأمحد يف رواية وطائفٌة من السلف إىل كفر الساحر مطلق  ذهب أبو حنيفة و :األول

ذهب الشافعي إىل أنه ُيستفصل من الساحر فإن كان وقع يف مكفر من املكفرات املعلومة   :الثاين

فإن   ، فُيقال للساحر صف السحر الذي تسحر به  :كعبادة الشياطني َكَفر وإال مل َيكُفْر قال الشافعي

وكان   ،اال يكون كفر    اوإن كان ما يسحر به كالم    ،م كفر رصيٍح اسُتتيب منهان ما يسحر به كالك

من غري قتل    اوإن كان يعلم أنه يرض به أحد    ،هنى عنه فإن عاد عزر  اغري معروف ومل يرض به أحد  

  1فعمد أن يعمله عزر ا.هـ

ويف املبسوط   :عبد الربعن مالك قال ابن    وكذا أمحد يف رواية وداود الظاهري والظاهر أهنا روايةٌ  

ل   روى ابن نافع عن مالك يف املرأة ُتِقرُّ أهنا عقدت زوجها عن نفسها أو غريها من النساء أهنا ُتنكَّ

ُتقتل  ُمطلق    2.وال  بالكفر  القائلون  تعاىل    اواستدل  َياطنَِي ﴿بقوله  الشَّ َوَلكِنَّ  ُسَلْياَمُن  َكَفَر  َوَما 

ب إىل الكواكب وأجاب عىل هذا الشافع  ﴾...َكَفُروا ي وغريه بأن أهل بابل كانوا يعتقدون التقرُّ

  .السبع وأهنا تفعل ما ُيلتمس منها وهلم أدلٌة أخرى لعلَّ هذا أقواها

والبيهقي وابن حزم يف املحيل بإسناٍد صحيح  3عبد الرزاق   واستدل أصحاب القول الثاين بام رواه 

 ، ومن جهة النظر أن غاية األمر إضار للناس  ،د سحرهتاجارية  هلا دبَّرهتا ق  عن عائشة أهنا مل تقتل 

فلم يكفر بمجرد األذى. وأجاب أصحاب القول األول أن جارية عائشة قصٌة حمتملٌة فُيحتمل أهنا 

  . واألرجح واهلل أعلم ،ومل تبارشه ،تابت وحُيتمل أهنا تسببت يف السحر

 

 (. 257- 256/ 1األم )  1

 (. 244/    25االستذكار )  2
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وما ُذكر من األدلة يف كفر الساحر حممولٌة ر إال بدليل واضح شامل  القول الثاين واألصل عدم الكف 

ي هذا القول أثر عائشة قال الشافعي وأما بيع عائشة  :عىل السحر املشتمل عىل الكفر األكرب ويقوِّ

بقتلها تأمر  ومل  فباعتها  ، اجلارية  السحر  ما  تعرف  مل  تكون  أن  مل    ؛فيشبه  وإن  عندنا  بيعها  هلا  ألن 

ت عند عائشة أن  ول  ،تسحرها أو دفعتها إىل اإلمام   ،السحر رشٌك ما تركت قتلها إن مل تتبو أقرَّ

  1ا.هـ ليقتلها

ـ   :قال ابن عبد الرب   .  2وفيه أثر عائشة أن الساحر ال ُيقتل إذا كان عمله من الساحر مما ال يقتل ا.ه

 

  :قتل الساحر: اختلف العلامء يف قتل الساحر

قتلوا كل ساحر وساحرة قال: فقتلنا ثالث قال كتب عمر بن اخلطاب: أن اعن ُبجالة بن عبدة  

، وكذا ثبت عن جندب أنه قتل 4أهنا أمرت بقتل جارية هلا سحرهتا    :وجاء عن حفصة  ،3سواحر

اهلل عليه وسلَّم    .5  اساحر   قال صىل  بالسيف»أما حديث جندب اخلري  الساحر ضبٌة  فقد   «حدُّ 

الرتمذي فه  إساموكذ  6ضعَّ لكون  وغريمها  الرب  عبد  ابن  إسنادها  يف  املكّي  مسلم  بن  وهو   ،عيل 

 ضعيف  

 

 (. 257/ 1األم )  1

( الشنقيطي  78( التيسري ) 235/ 10( الفتح ال بن حجر )300/   12( راجع املغني ال بن ُقدامة )239/   25االستذكار )  2

 ( 242/   25( وأشار هلا يف االستذكار )442/ 4يف أضواء البيان ) 

) أبو داو أخرجه    3 )   35( وأبو عبيد يف األموال ص  191- 190/  1( وأمحد ) 343د  الرزاق  (  181  –  179/    10وعبد 

 ( وصححه ابن حزم وهو كذلك. 397/ 11( وابن حزم ) 136/ 8والبيهقي ) 

 ( وإسناده صحيح. 8/136( والبيهقي )1543أخرجه عبد اهلل بن اإلمام أمحد يف املسائل )  4

التاريخ    5 يف  البخاري  ) أخرجه  السلسلة  222/ 2الكبري  وانظر  به  النهدي  عثامن  أبى  عن  األحول  عاصم  طريق  من   )

 (. 1446الضعيفة)

 (. 1460جامعه )  6
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القتل  الساحر  قدامة: وحد  ابن  وابن عمر وحفصة   .قال  عفان  بن  وعثامن  عمر  ذلك عن  روي 

وهو قول أيب حنيفة   عبد العزيز.وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن    عبد اهللوجندب بن  

السحر  ،ومالك بمجرد  القتل  عليه  الشافعي  ير  اب  .ومل  قول  قد  وهو  أمحد  عن  ورواية  املنذر  ن 

ولو وجب   ،: باعت مدبرة سحرهتا-ريض اهلل عنها    -ووجه ذلك: أن عائشة    .ذكرناها فيام تقدم

 :مسلم إال بإحدى ثالث ال حيل دم امرئ  » قتلها ملا حل بيعها وألن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال:  

فوجب   ،ومل يصدر منه أحد الثالثة  ،«أو قتل نفس بغري حق  ،أو زنى بعد إحصان  ،كفر بعد إيامن

حد الساحر : »عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قال عبد اهللولنا ما روى جندب بن   .حيل دمه أال

  «ضبة بالسيف

وروى سعيد وأبو داود يف كتابيهام عن بجالة   .ضعيفقال ابن املنذر: رواه إسامعيل بن مسلم وهو  

األحنف بن قيس إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة: اقتلوا  جلزء بن معاوية عم اقال: كنت كاتب  

وقتلت حفصة جارية   .افقتلنا ثالث سواحر يف يوم. وهذا اشتهر فلم ينكر فكان إمجاع    .كل ساحر

وألنه كافر فيقتل    .كان يسحر بني يدي الوليد بن عقبة  اوقتل جندب بن كعب ساحر    .هلا سحرهتا

ـ    1للخرب الذي رووه ا.ه

ا أنه يقتل   ،بن تيمية: وكذلك قد قيل يف قتل الساحروقال  العلامء عىل  وقد روي عن   ،فإن أكثر 

وعن   .رواه الرتمذي   .أن حد الساحر ضبة بالسيف  :اومرفوع    اموقوف    -ريض اهلل عنه    -جندب  

 .2قتله ا.هـ -ريض اهلل عنهم  -بن عمر وغريهم من الصحابة  عبد اهللعمر وعثامن وحفصة و 
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والقتل أوىل ألثر عمر الذي ذكره املصنف وعمل به الناس يف خالفته بال   :بن عبد اهلل  قال سليامن

ـ  .انكري فكان إمجاع    .1ا.ه

أنه ال يلزم من القتل   علام  -ريض اهلل عنها -قول عمر مقدٌم عىل غريه من الصحابة كعائشة  اوأيض  

   .التكفري كام هو معلوم

احر عىل قولني قبول توبة الساحر: اختلف العلامء يف ق    :بول توبة السَّ

مل   ذهب اجلمهور وهو املشهور عن أمحد ومالك إىل أنه ال ُيستتاب ودليلهم أن الصحابة  :األول

 . يستتيبوا الساحر

ألن ذنبه ال يزيد عىل الرشك واملرشك ُيستتاب   ؛ذهب أمحد يف رواية والشافعي أنه ُيستتاب  :الثاين

األول اهلل  عبد  بن  سليامن  مستدال  و  ،ورجح  الثاين  القول  أدلة  عىل  يستتيبوا   ردَّ  مل  الصحابة  بأن 

قياسه عىل   امنه وأيض    األنه أكثر فساد    ؛بل قتلوهم وال يصحُّ قياس الساحر عىل املرشك   ،السحرة

وأما فيام بينه وبني   ،أن هذا يف أحكام الدنيا  ألن اإلسالم جيبُّ ما قبله علام    ؛الساحر الكتايبِّ ال يصح

ف  كان صادق  اهلل  توبته  اإن  بن   ،2ُقبلت  عمر  به  القائلني  بني  من  أن  ويكفي  أرجح  األول  والقول 

 . اخلطاب

 

 :املسحور السحر نوعان باعتبار

 

 . 394ري ص التيس 1
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 1ا.هـ  قال النَّووي ويدل عليه الكتاب والسنة املشهورة  :واملراد به ما ذكره ابن حجر بقوله   ،حقيقيٌّ 

القرطبي   وعزا  النَّووي  ومنهم  للجمهور  السنّة وعزاه  ألهل  القول  قدامة   ،2هذا  ابن   3ورجحه 

  :واألدلة عىل أن من السحر ما هو حقيقي كثرية منها ما ييل ،وأنكرت املعتزلة هذا النوع

ُقوَن بِِه َبنْيَ املَْْرِء َوَزْوِجهِ ﴿قوله تعاىل    أ(   : األوىل  ،وجه الداللة من جهتني  ﴾...َفَيَتَعلَُّموَن ِمنُْهاَم َما ُيَفرِّ

  .الثانية: أنه يفرق بني املرء وزوجه .ذكره القرطبي ،تعلَّمأنه يُ 

ج يف الصحيحني من سحر لبيد ابن األعصم اليهودي رسول اهلل صىل ب( حديث    عائشة املخرَّ

 ذكره القرطبي وغريه. ،اهلل عليه وسلم

فيه مستدلِّني إال إن املعتزلة حرصوا السحر    وهذا النوع قال به أهل السنة وعامة املعتزلة  :ختيييلٌّ 

َا َتْسَعى﴿بقوله تعاىل   َسَحُروا ﴿  اومل يقل تسعى عىل احلقيقة وقال أيض    ﴾ خُيَيَُّل إَِلْيِه ِمْن ِسْحِرِهْم َأهنَّ

ورد عىل هذا القرطبي وغريه بأن أهل السنة ُيثبتون هذا النوع وال يلزم منه إنكار   ﴾...َأْعنُيَ النَّاس

  .النوع احلقيقي كاملعتزلة

 

 ، أم ال؟ فمن قال إنه ختيييّل منع   ،لكن حمل النزاع هل يقع السحر انقالب عنيٍ :  قال ابن حجر  :فائدة

أو   ،من األمراض  افيكون نوع    ،اجومن قال: إنه حقيقي اختلفوا هل له تأثرٌي فقط بحيث يغري املز

  ؟وعكسه مثال   اينتهي إىل اإلحالة بحيث يصري اجلامد حيوان  

 

 (. 233/ 10الفتح )  1
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لٌم فالذي عليه اجلمهور هو   األول وذهبت طائفٌة إىل الثاين فإن كان بالنظر إىل القدرة اإلهليَّة فمسَّ

تطيع إقامة الربهان ممن يدعي ذلك ال يس  افإن كثري    ،وإن كان بالنظر إىل الواقع فهو حمل اخلالف

ـ    1عليه ا.ه

الشيخ حممد بن عثيمني أعياٍن أخرى   2وذهب  إىل  األعيان  قلب  الساحر ال يستطيع  أن  قال   ،إىل 

ِقه فلو كان   وال دليل   ،واحلق أن التغيري يف املاديات غري ممكن وال ُمتحقِّق بل   :مسفر الدميني عىل حتقُّ

ـ  وكانوا ملوك العاملأغنى الناس  السحرة لكان اذلك ممكن    .3ا.ه

ذهب عامة املعتزلة وأبو إسحاق االسرتاباذي من أصحاب الشافعي إىل أن السحر   :قال القرطبي

 ا.هـ .له ال حقيقة

 

اختلف العلامء يف حلَّ السحر عن املسحور بإتيان الساحر   :مسألة / حكم النرشة وهي حل السحر

  :عىل ثالثة أقوال

رجٌل به طب أو ُيؤخذ    :وهو قول ابن املسيب قال قتادة قلت البن املسيب  ،أنه جيوز  :القول األول 

 . فأما ما ينفع فلم ُينه عنه   ،يريدون به اإلصالح  إنام  ،قال: ال بأس به  ؟عن امرأته أحُيلُّ عنه أو ُينرش

وقد نفى بعض أهل العلم أن يكون يف كالم ابن املسيِّب داللٌة إذ كلمة   ،به  اعلَّقه البخاري جازم  

قية الرشعية   (ُينرش) ويردُّ كالمه ما رواه ابن جرير يف هتذيب اآلثار عن   ،قد حُتمل عىل النرشة بالرُّ

 

 (. 243/    25( انظر االستذكار ) 233  / 10فتح الباري )  1

 (. 7/  2القول املفيد )  2
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فقال:   ،إذا كان بالرجل سحر أن يميش إىل من ُيطلق عنه  انه كان ال يرى بأس  قتادة عن ابن املسيب أ

حه .هو صالح    :وهلؤالء أدلة منها 1نقله احلافظ وعزا هذا القول ألمحد بعد نقل نصٍّ له ثم رجَّ

أي   -فهال، تعني تنرشت    :ويف رواية  - أفال  »  :قول عائشة لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلَّم  (أ 

 .واه البخارير «تنرشت

يَن بِِه ِمْن َأَحٍد إاِلَّ بِإِْذِن اهللَِّ﴿ب( أن هذا ينفع واملنهي عنه هو الضاّر كام قال تعاىل    . ﴾َوَما ُهْم بَِضارِّ

وقال الشيخ حممد بن إبراهيم: قال   ،2وهو قول احلسن البرصي   اأنه ال جيوز مطلق    :القول الثاين

ثم   -القول اآلخر أنه ال حُيلُّ وهذا الثاين هو الصحيح  جيوز احلل بسحر ضورة  و  :بعض احلنابلة

حر حرام وكفر -قال   .  3ا.هـ  أفُيعمل الكفر لتحيا نفوٌس مريضٌة أو ُمصابةٌ  .والسِّ

 جامع املسانيد: النرشة حل السحر وقال ابن اجلوزي يف  ،وأجازها الطربي وغريه  :قال ابن مفلح 

وقد قال احلسن: ال يطلق السحر إال   .يعرف السحروال يكاد يقدر عليه إال من    ،عن املسحور

 ، وسئل سعيد بن املسيب عن حل العقد والنرش فقال: ال بأس به  .إال أنه ال جيوز ذلك  ،ساحر

وروى أبو بكر بن أيب   .ى كالمهانته  .وسئل أمحد عمن أطلق السحر عن املسحور فقال: ال بأس به

 4التامئم والرقى والنرش ا.هـشيبة بإسناده عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون 

الثالث أهله   : القول  عن  املؤخذ  عن  ُسئل  فإنه  اخلرساين  عطاء  قول  وهو  للرضورة  جيوز  أنه 

قف اإلمام أمحد وتو  :قال ابن مفلح 5قال: ال بأس بذلك إذا اضطر إليه  ؟واملسحور نأيت نطلق عنه

وفيه وجهان بسحرٍّ  احللِّ  يأتيه مسحورةٌ   ،يف  مهنَّا عمن  عنهاوسأله  فيْطلقه  بأس   .  قال    .قال: ال 

 

 (. 244/    10الفتح )  1

 . 423( ونرصه سليامن بن عبد اهلل يف التيسري ص  244/  10راجع الفتح ) 2

 (. 165/ 1الفتاوى ) 3

 (. 3/64اآلداب الرشعية ) 4
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ـ   ،ااخلالَّل إنام كره أمحد فعاله، وال يرى به بأس   كام بيَّنه مهنا وهذا من الرضورة التي يبيح فعلها ا.ه
1 

  :ويستدلُّ هلذا القول بام ييل

 :يف إثبات احلرمة ثم يف استثناء الرضورة أواًل 

عراف  »عموم حديث   أتى  تُ   امن  مل  يقول  بام  قه  يوم  فصدَّ أربعني  له صالٌة  بإسناٍد   «اقبل  أمحد  رواه 

ٌم كام سيأيت .صحيح د حمرَّ  . وجه الداللة / أن اإلتيان املجرَّ

م عليكم»وقال ابن مسعود   ق    «إن اهلل مل جيعل شفاءكم فيام حرَّ . وجه الداللة 2  اذكره البخاري معلَّ

م اهلل حر مما حرَّ  . فال شفاء فيه ،أن السِّ

 . اهية عن التداوي باحلرامالنصوص النَّ  -3

رواه أمحد   «النَّرشة من عمل الشيطان»يف حديث جابر    قول رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم  -4

 ،ه احلافظ والعيني يف رشحهام للبخاريوقد اختلف يف وصله وإرساله كام نقل  ،وأبو داود وغريمها

ا.هـ وجود إسناده ابن مفلح  .. . والذي قال احلافظ: ووصله أمحد وأبو داود بسند حسن عن جابر

3. 

   .أن ابن مسعود كرهه كام نص عىل ذلك اإلمام أمحد -5

ورة  اثانيً    :الدليل عىل استثناء الرضَّ

إاِلَّ َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُه ﴿وقوله تعاىل    ﴾َباٍغ َوال َعاٍد َفإِنَّ اهللََّ َغُفوٌر َرِحيمٌ َفَمِن اْضُطرَّ َغرْيَ  ﴿قوله تعاىل  

ياَمنِ ُمْطَمئِن   ٌز لإلنسان الوقوع يف اإلثم والكفر عند اإلكراه  .﴾ ... بِاأْلِ وذلك   .فإن عموم اآلية جموِّ

 

 ( فقد نقل نص أمحد وكالم ابن املسيب. 175/ 4ظر البدائع ) (.وان178/  6الفروع )  1

ابن أيب شيبة من طريق   2 )   ووصله غري واحد، منهم  ابن حجر: وسنده 5/37جرير عن منصور عن أيب وائل عنه  (، قال 

 (. 10/79صحيح عىل رشط الشيخني ا.هـ )

 (. 3/73اآلداب الرشعية ) 3
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واء الرشعيِّ  فإن قيل كيف جتعلون الشفاء فيها للمضطّر واهلل مل جيعل    .بعد السعي يف طلب الدَّ

ي إن اجَلْعَل قسامن رشعفُيقال اجَلْعل الذي نفاه اهلل اجلعل الرشعي ال الكوين ف   ؟الشفاء فيها أصال  

 .1وكوين  

 

 

 :فوائد

جوازه    :األوىل قوهلم  إن  ُيقال  قد  وغريمها  واحلسن  مسعود  كابن  للتحريم  ذهبوا  الذين  العلامء 

ورة أن يستثنوا االضطرار  ،للرضَّ مني ألمٍر  املحرِّ العلم  أهل  تكن عادة  مل  استثنائه عىل   ،إذ  لكون 

 .معتاد معروف عند أهل العلم

فاحلذر احلذر والنجاة   ،وال يصح لغريهم التجرؤ عىل ذلك  ،لذي حيدد الرضورة أهل العلما  :الثانية

 . النجاة

 

والدليل عىل ذلك ما رواه اإلمام أمحد يف مسنده بإسناٍد صحيٍح   إتيان السحرة والكهان كفرالثالثة:  

اف  »صىل اهلل عليه وسلَّم    عن بعض أزواج النبي قه بام يقول    امن أتى عرَّ مل ُتقبل له صالٌة أربعني فصدَّ

من أتى »  قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  :وأخرج احلاكم والبيهقي عن أيب هريرة قال  «ايوم  

اف   قه بام يقول فقد كفر بام أنزل عىل حممٍد صىل اهلل عليه وسلَّم  اأو كاهن    اعرَّ وهو صحيح   «فصدَّ

 

 (. 1/016كام أفاده ابن القيم يف شفاء العليل )  1
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املنَّاوي   ،بمجموع طرقه للحديث   1ونقل  العراقي  الذهبي:  ،تصحيح  قوي  وقال  ونقل    .إسناده 

ح احلديث 2كالم العراقي والذهبي الشيخ سليامن     .وصحَّ

أكرب هو  ما  ومنه  أصغر  هو  ما  منه  الكفر  هذا  ان لكنَّ  الكهَّ إتيان  أقسام  ذكر  عند  بيانه  وسيأيت   

افني  :وإتياهنم عىل أقساٍم خمتلفة  .والسحرة والعرَّ

لكن بدون اعتقاد أن   ،أو يف أمر غيبيٍّ غري مطلق  ، غيبيٍّ مطلقاإلتيان مع التصديق هلم يف أمٍر    -1

َوِعنَْدُه ﴿ألن علم الغيب خاٌص باهلل قال تعاىل    ؛فهذا كفٌر أكرب خمرٌج من امللَّة  ،الشياطني ختربهم

اَمَواِت  ﴿ وقال تعاىل   ﴾ َمَفاتُِح اْلَغْيِب ال َيْعَلُمَها إاِلَّ ُهوَ  َواأْلَْرِض اْلَغْيَب إاِلَّ ُقْل ال َيْعَلُم َمْن يِف السَّ

ق الكاهن إن اعتق  :قال املناوي  ﴾اهللَُّ د أنه يعلم الغيب كفر وإن اعتقد أن اجلنَّ ُتلقي إليه إن مصدِّ

قه من هذه اجلهة ال يكفر ا.هـ   3ما سمعته من املالئكة وأنه بإهلام فصدَّ

   :عقوبتان اطني ختربهم فهذا له اإلتيان مع التصديق هلم يف أمر غيبي نسبي مع اعتقاد أن الشي -2

 .امل ُتقبل له صالٌة أربعني يوم   (أ

ب( كفر بام أنزل عىل حممد صىل اهلل عليه وسلَّم الكفر األصغر قال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد 

وقوله   «يرضب بعضكم رقاب بعض  افار  ال ترجعوا بعدي ك» وكذلك قوله    :الرمحن بن حسن

 ، «ى امرأة  يف دبرها فقد كفر بام أنزل عىل حممد صىل اهلل عليه وسلَّم أو أت  ،فصدقه  امن أتى كاهن  »

وإن كان   ،فهذا من الكفر العميلِّ وليس كالسجود للصنم واالستهانة باملصحف وقتل النبي وسبِّه

 

 (. 6/23فيض القدير )  1

 . 412التيسري ص  2
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ومما يدل أن عقوبته الكفر األصغر منه ال األكرب أنه ال ُتقبل له صالٌة    ،1ا.هـ  الكل ُيطلق عليه الكفر

  . ما ُقبلت منه ألبتة حتى ُيسلم ويدخل الدين اولو كان كافر   اني يوم  أربع

 اإلتيان املجرد بدون تصديق فهذا حمرٌم من باب سدِّ الذرائع والدليل عىل ذلك ما رواه اإلمام  -3

يأتون الكّهان. قال   مسلٌم عن معاوية بن احلكم السلمي قال: قلت: يا رسول اهلل وإن منا رجاال  

 « فال تأهتم»عليه وسلَّم صىل اهلل 

امتحان  -4 إليهم ألجل سؤاهلم  به صدقه من   اهلم واختبار    ااإلتيان  لباطن أمرهم وعنده ما يميز 

فهذا جائز كام ثبت يف الصحيحني عن ابن عمر أن النبي صىل اهلل عليه وسلَّم سأل ابن صياد   ،كذبه

ماذا ترى يأتيني صادٌق وكاذب.   ؟فقال:  أيب  فقال:  ما ترىوملسلم عن  قال:  قال أرى   ؟ سعيد: 

املاء  اعرش   فإين قد خبأت لك   :قال  ن ابن عمر ومسلم عن ابن مسعود:وعند الشيخني ع  .عىل 

  .«اخسأ فلن تعدو قدرك»قال صىل اهلل عليه وسلَّم   .قال الدخ الدخ اخبيئ  

وسلم يف قد يعرتض معرتٌض بأن هذا القسم الرابع يتعارض مع قول رسول اهلل صىل اهلل عليه  

أتى عراف  »صحيح مسلم   له صالة أربعني يوم    امن  ُتقبل  الوعيد يف هذا   ،«افسأله عن يشء مل  إذ 

فُيقال اجلواب يكون من جهة   .احلديث ُمرتٌب عىل السؤال وظاهره يعمُّ سؤال االمتحان واالختبار

 الرواية والدراية.  

جاء من طريق حييى بن سعيد   «اراف  من أتى ع»اجلواب من جهة الرواية فإن هذا احلديث    :األول

بي صىل اهلل عليه وسلَّم فرواه اإلمام مسلٌم عن عبيد اهلل عن نافع عن صفية عن بعض أزواج الن

ورواه اإلمام أمحد عن شيخه حييى بن سعيد به بلفظ   «فسأله عن يشء»عن حممد بن املُثنى به بلفظ  

م روايته ويكون الوجه الصحيح لرواية فمن ثَ   ،واإلمام أمحد أوثق من ابن املُثنى  «فصدقه» مَّ ُتقدَّ

  .فعىل هذا ال يكون هناك تعارٌض  ،«فسأله عن يشءٍ »احلديث بدون لفظة 

 

 (. 3/15الرسائل واملسائل النجدية )  1
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عىل غري وجه    سؤااًل   «فسأله عن يشء»  اجلواب من جهة الدراية أن يكون املراد بحديث  :الثاين

 البن صياد.  ليه وسلماالمتحان واالختبار للجمع بينه وبني سؤال رسول اهلل صىل اهلل ع

قال ابن تيمية: وأما سؤال اجلن وسؤال من يسأهلم فهذا إن كان عىل وجه التصديق هلم يف كل ما 

احلكم   فهو حرام كام ثبت يف صحيح مسلم وغريه عن معاوية بن  ،خيربون به والتعظيم للمسئول

فال تأتوا »قال:    ، الكهانالسلمي قال: قلت: يا رسول اهلل أمورا كنا نصنعها يف اجلاهلية كنا نأيت

عن   عن عبيد اهلل عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبى    ا ويف صحيح مسلم أيض    «الكهان

وأما   ،«اأربعني يوم  من أتى عرافا فسأله عن يشء مل تقبل له صالة  »النبي صىل اهلل عليه وسلم قال:  

ا يميز به صدقه من كذبه فهذا جائز  إن كان يسأل املسئول ليمتحن حاله وخيترب باطن أمره وعنده م

  . سأل ابن صياد فقال: ما يأتيك؟ فقال: يأتينى صادق وكاذب  كام ثبت يف الصحيحني أن النبي

قال:    .قال: الدخ الدخ  «ائ  فإين قد خبأت لك خبي: »قال   .قال: ما ترى؟ قال: أرى عرشا عىل املاء

 «وا قدرك فإنام أنت من إخوان الكهانتعد  تعدوا قدرك فإنام أنت من إخوان الكهان  اخسأ فلن»

 1ا.هـ

 

 تنبيه: يوجد من طعن يف حديث عائشة املتفق عليه الذي فيه: أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

 ، اوحديث    وقد ردَّ أهل العلم عىل الطَّاعنني قديام    .ُسحر وأن الساحر له لبيد بن األعصم اليهودي 

دود الشيخ ا مة مقبل بن هادي الوادعي يف رسالٍة بعنوان  فجمع مجلة  من تلك الرَّ ردود أهل  )لعالَّ

سالة مع بعض الزيادات (العلم عىل الطَّاعنني يف حديث السحر  : فإليك ملخَص هذه الرِّ

 . صحيٌح باالتفاق مل يطعن أحٌد من أهل احلديث يف حرٍف من حروفه قاله ابن القيم  أن احلديث  -

 

 (. 62/ 19جمموع الفتاوى )  1
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ريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وجاء من طريق احلديث يف الصحيحني وغريمها من ط  -

 . امستور   لدالئل لكنَّ يف إسناده رجال  عمرة بنت عبد الرمحن عن عائشة عند البيهقي يف ا

حر برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلَّم ألنه   - بام أن احلديث صحيٌح فإن العقل ال يمنع وقوع السِّ

  . نة برٌش صىل اهلل عليه وسلَّم بنص القرآن والس

 .اضذكره القايض عي  ،نصَّ أهل العلم من قديٍم أنه يوجد بعض املبتدعة َطَعنُوا يف احلديث -

   :اعتمد من يطعن يف احلديث عىل دليلني -

واجلواب أنه ثبت عن رسول اهلل صىل   ﴾َواهللَُّ َيْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ ﴿أنه خمالٌف لقوله تعاىل    :أوهلام

اعيته ُكرست يف أحد إىل غري ذلك فُتحمل اآلية عىل أهنا ُمتأخرٌة أو يعصمك أن رب  اهلل عليه وسلم

   .الكيلِّ من التلف 

فإذا قلنا أنه سحٌر   ﴾اَمْسُحور    إِْن َتتَّبُِعوَن إاِلَّ َرُجال  ﴿: قول املرشكني الذي حكاه اهلل عنهم  ثانيهام

   :وافقناهم واجلواب من أوجه

ار يريدون أنه مسحوٌر من أول ما بلَّغ الدعوة والرسالة إىل أن مات واملراد يف احلديث وقتي     أن الكفَّ

   .أفاده عبد الرمحن املعلِّمي ،زال بنص احلديث

ار أنه مسحوٌر يف تبليغ الرسالة ومن قال إن هذا حصل للرسول صىل اهلل عليه وسلَّم   :أراد الكفَّ

سالة أم ال  :أثناء ِسحره فُيقال أثَّر هذا يف أداء الرِّ  ( وهو أنه أثر يف الرسالة) فإن قول األول    ؟هل 

 حُماٌل ألمور منها: 

 . وحٌي يوحى من اهللأن الرسالة -

حر عنه -  . أنه لو كان أثَّر لرأيت الرسول صىل اهلل عليه وسلَّم يستدرك بعد انفكاك السِّ

حر -   .وهو خييَّل إليه أنه يأيت أهله ومل يطلق ،أن احلديث ُذكر فيه أثر السِّ



 اإللـامم برشح نواقض اإلسالم 

  

225 

دم تأثريه يف وهو ع  - وإن كان الثاين .اهلل سبحانه تكفل بحفظ الدين فال يبقى يشٌء ليس منهأن  -

 . فهو املراد وقد زال واحلمد هلل ،الرسالة

والذين رووا عن  .1قد جاء احلديث من رواية عدة من الصحابة كابن عباس وزيد بن أرقم فائدة:

 .اهشام بن عروة ثالثة عرش راوي  

 

﴿َوَمْن :  والدليل قوله تعاىل  ،عىل املسلمني   لثامن: مظاهرة املرشكني ومعاونتهما)قول املصنف  

نَّ اهللََّ ال هَيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنَِِي ﴾
ُه ِمنُْهْم إِ ُْم ِمنُْكْم َفإِنَّ  (َيَتَوهلَّ

َبْعُضُهْم لَِبْعٍض َظِهريً ﴿املظاهرة هي اإلعانة كام قال تعاىل   َأُكوَن َظِهريً َفلَ ﴿وقال    ﴾اَوَلْو َكاَن   اْن 

وهل عطف اإلعانة عىل املظاهرة  .كام أفاده الراغب األصفهاين يف مفرداته اأي معينً ﴾لِْلُمْجِرِمنيَ 

العام عىل اخلاص باب عطف  أنه من  يفيد  املصنف  زائد عىل   ، يف كالم  املظاهرة يشء  أن  فيفيد 

  ، يف العبارة  أو أنه من باب التنوع  ،اإلعانة وهو إرادة ظهور دين الكفر عىل اإلسالم مع اإلعانة

 .آل الشيخ كام سمعته منه  عبد العزيزورجح االحتامل األول الشيخ صالح بن    ،هذا كله حمتمل

 . واهلل أعلم

 : التعامل مع الكفار ليس عىل درجة واحدة بل عىل درجات ثالث 

ُْم ِمنُْكمْ ﴿قال تعاىل  :(التويل)معاملة كفرية  :األوىل ُه  َوَمْن َيَتَوهلَّ قال ابن حزم: صح أن   ﴾ِمنُْهمْ َفإِنَّ

ِمنُْهمْ ﴿قوله تعاىل   ُه  َفإِنَّ ِمنُْكْم  ُْم  َيَتَوهلَّ إنام هو عىل ظاهره بأنه كافر من مجلة الكفار، وهذا    ﴾َوَمْن 

ـ    2حق ال خيتلف فيه اثنان من املسلمني ا.ه

 

حر للدكتور الدميني.  1  راجع كتاب السِّ

 (. 138/ 11املحىل )  2
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الكفري   الوالء  أل  : (التويل)وضابط  أو نرصهتم  دينهم  الكفار ألجل  والرضحمبة  بهجله  فإن    ،ا 

 .اوإنام حلظ دنيوي فهو حمرم وليس كفرً  ،وجدت نرصة بدون هذا الدافع

والدليل عىل هذا الضابط ما رواه الستة إال ابن ماجه من حديث عىل بن أيب طالٍب ريض اهلل عنه 

يه يف قصة حاطب بن أيب بلتعة إذ أرسل الرسالة إىل قريش خيربهم بقدوم رسول اهلل صىل اهلل عل

قال: ال تعجل عيل  إين كنت   «يا حاطب ما هذا»صىل اهلل عليه وسلم:    وسلم فقال له رسول اهلل

أنفسهم  اامرًأ ملصقً  املهاجرين هلم قرابات حيمون    ، يف قريش، ومل أكن من  وكان من معك من 

  وما  ،حيمون هبا قرابتي  افأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن اختذ فيهم يدً   ،أهليهم بمكة

صىل اهلل    فقال رسول اهلل  .بالكفر بعد اإلسالم  اعن ديٍن وال رًض   اوال ارتدادً   افعلت ذلك كفرً 

يف أن    فكالم حاطب مع إقرار رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم رصيح  ،«إنه صدقكم»  :عليه وسلم

د فعل حاطب ليس كفرً  فعل حاطب   ردولو كان جم  ،وال ردًة عن الدين  الذا قال: مل أفعله كفرً   ،اجمرَّ

كام أنه ال يصح ملستهزئ باهلل أن يقول  ،ألن جمرد الفعل كفرٌ  ؛املا احتاج إىل قوله مل أفعله كفرً  اكفرً 

  .ألن جمرد االستهزاء كفرٌ  ؛امل أقله كفرً 

بن حسن الرمحن  عبد  بن  اللطيف  عبد  الشيخ  اإليامن    :وقال  باسم  املخاطبة  فدخل حاطب يف 

بعمومه وله خصوص السبب الدال عىل إرادته مع أن يف اآلية الكريمة وتناوله النهي    ،ووصفه به

 ،فإن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل  ،ما يشعر أن فعل حاطب نوع مواالة وأنه أبلغ إليهم باملودة

باهلل ورسوله غري شاك   اظاهر يف أنه ال يكفر بذلك إذا كان مؤمنً  «صدقكم خلوا سبيله»  لكن قوله

ال يقال قوله صىل اهلل   ،«خلوا سبيله»فعل ذلك لغرض دنيوي ولو كفر ملا قيل  وإنام    ، مرتاب وال

 «وما يدريك لعل اهلل اطلع عىل أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»عليه وسلم لعمر  

فإن    ،امهألنا نقول لو كفر ملا بقي من حسناته ما يمنعه من حلاق الكفر وأحك  ،هو املانع من تكفريه
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ياَمِن َفَقْد َحبَِط َعَمُلهُ ﴿هيدم ما قبله لقوله تعاىل  الكفر   ُكوا ﴿وقوله تعاىل    ﴾َوَمْن َيْكُفْر بِاأْلِ َوَلْو َأرْشَ

   ،والكفر حمبط للحسنات واإليامن باإلمجاع فال يظن هذا ﴾حَلَبَِط َعنُْهْم َما َكاُنوا َيْعَمُلونَ 

ُْم ِمنُْكْم َفإِنَّهُ ﴿وأما قوله   وَن   اال جَتُِد َقْومً ﴿وقوله    ﴾ ِمنُْهمْ   َوَمْن َيَتَوهلَّ ُيْؤِمنُوَن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر ُيَوادُّ

َا  ﴿وقوله تعاىل    ﴾...َمْن َحادَّ اهللََّ َوَرُسوَلهُ  َُذوا ِدينَُكْم ُهُزوً َيا َأهيُّ ِذيَن اختَّ ِذيَن آَمنُوا ال َتتَِّخُذوا الَّ  ا الَّ

ِذيَن ُأوُتو  اَوَلِعبً  ُقوا اهللََّ إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننِيَ ِمَن الَّ اَر َأْولَِياَء َواتَّ ته   ﴾ا اْلكَِتاَب ِمْن َقْبلُِكْم َواْلُكفَّ فقد فرسَّ

وأصل املواالة هو احلبُّ والنُّرصة والصداقة ودون   ، العامة  السنَّة وقيَّدته وخصته باملواالة املطلقة

وهذا عند السلف الراسخني يف   ، د والذمذلك مراتب متعددٌة ولكل ذنٍب حظه وقسطه من الوعي

ـ   . 1العلم من الصحابة والتابعني معروٌف يف هذا الباب وغريه ا.ه

 .(بالكفر بعد اإلسالم  اوال رًض )ثم يف كالم حاطب بن أيب بلتعة إبانٌة للضابط الكفري إذ قال  

مجاع املحكي ما  فيقال: هذا اإل  ،فإن قيل: حكى بعض العلامء اإلمجاع عىل أن مطلق اإلعانة كفر

 : حالتني بني

َوَمْن   ( ﴿قوله تعاىل    صح أن   :-يف املحىل    -أن يكون خارج حمل النزاع مثل قول ابن حزم    /األوىل  

ُه ِمنُْهْم(  ُْم ِمنُْكْم َفإِنَّ إنام هو عىل ظاهره بأنه كافر من مجلة الكفار، وهذا حق ال خيتلف فيه   ﴾َيَتَوهلَّ

هذا حمل   ؟ومن املتويل  ؟أننا ال نختلف يف كفر املتويل لكن ما التويل  وذلك  ،اثنان من املسلمني ا.هـ

وهذا   ،وإنام أفاد كفر فاعله  ،يف بيان معنى التويل  اوكالم ابن حزم ال يفيد شيئً   ،البحث وفيه التنازع

فإنه يقال فيه ما يقال يف  اثم عىل افرتاض أن ابن حزم حكى إمجاعً  ،واضح ال إشكال فيه وال نزاع

 . لة الثانية اآلتيةاحلا

إمجاعً   /الثانية   الذين حكوا  القوليةجعلوا    ا أن  للكفار حتى  إعانة  الكفرية كل  وهذا   ، املظاهرة 

 : وبرهان خرم اإلمجاع املحكي ما ييل ،اإلمجاع خمروم بيقني وال يعول عليه منصٌف عامل بخرمه
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أن فعله إعانة قوية للكفار أمام مل يكفر مع    ارصح بأن حاطب    -رمحه اهلل    -  اإلمام الشافعي( أن  1

قيل للشافعي: أرأيت املسلم يكتب   ،جيش اإلسالم الذي يتقدمه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

إىل املرشكني من أهل احلرب بأن املسلمني يريدون غزوهم أو بالعورة من عوراهتم هل حيل ذلك 

   ؟دمه ويكون يف ذلك داللة عىل مماألة املرشكني

ال حيل دم من ثبتت له حرمة اإلسالم إال أن يقتل أو يزين بعد   :-رمحه اهلل تعاىل  -ي  قال الشافع

وال تأييد   ،ثم يثبت عىل الكفر وليس الداللة عىل عورة مسلم  ،بعد إيامن  ابين    اأو يكفر كفر    ،إحصان

فقلت   ،بنيسلمني بكفر  أو يتقدم يف نكاية امل  ،كافر بأن حيذر أن املسلمني يريدون منه غرة ليحذرها

هذا خرب    :للشافعي قياس    اأقلت  مسلام    : قال  ؟اأم  يسع  ال  بام  بالسنة   قلته  أن خيالفه  عندي  علمه 

ثم  -ثم ساق خرب حاطب    -املنصوصة بعد االستدالل بالكتاب فقيل للشافعي فاذكر السنة فيه  

   -قال 

ألنه   ؛باستعامل الظنون  لك طرح احلكميف هذا احلديث مع ما وصفنا    :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل

وأنه فعله   ،يف اإلسالم  اكام قال من أنه مل يفعله شاك    ،ملا كان الكتاب حيتمل أن يكون ما قال حاطب 

واحتمل املعنى األقبح، كان القول قوله   ،وحيتمل أن يكون زلة ال رغبة عن اإلسالم  ،ليمنع أهله

 يستعمل عليه األغلب وال أحد أتى يف مثل  مل يقتله ومل وحكم رسول اهلل فيه بأن ،فيام احتمل فعله

الظاهر من هذا مباين يف عظمته جلميع   ؛هذا أعظم يف  أمر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  ألن 

اآلدميني بعده فإذا كان من خابر املرشكني بأمر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ورسول اهلل صىل 

 ه األغلب مما يقع يف النفوس فيكون لذلك مقبوال  ه ما عاب علياهلل عليه وسلم يريد غرهتم فصدق

  ،كان من بعده يف أقل من حاله وأوىل أن يقبل منه مثل ما قبل منه

إن قال قائل إن رسول اهلل صىل اهلل عليه قال قد صدق إنام تركه ملعرفته   :قيل للشافعي أفرأيت 

ول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ه: قد علم رسفيقال ل  ؟بصدقه ال بأن فعله كان حيتمل الصدق وغريه
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فلو كان حكم النبي صىل اهلل عليه وسلم يف حاطب   ،أن املنافقني كاذبون وحقن دماءهم بالظاهر

بكذهبم بالعلم  القتل  املنافقني  كان حكمه عىل  بالظاهر   ،بالعلم بصدقه  إنام حكم يف كل  ولكنه 

له مثل ما وصفت من   يدع حكام  يكون حلاكم بعده أن    ولئال  ،وتوىل اهلل عز وجل منهم الرسائر

علل أهل اجلاهلية وكل ما حكم به رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فهو عام حتى يأيت عنه داللة 

أو يكون ذلك   ،أو عن مجاعة املسلمني الذين ال يمكن فيهم أن جيهلوا له سنة  اعىل أنه أراد به خاص  

  1.هـيف كتاب اهلل عز وجل ا اموجود  

بأن أي إعانة تويل وهي كفر باإلمجاع؟ وهذا الشافعي ينقض هذا اإلمجاع   :ذلكفكيف يقال بعد  

 .برصاحة ووضوح -رمحه اهلل  -

الكفار عىل عورات املسلمني ال يكفر إذا كان    طالعهإرصح بوضوح أن من كثر  القرطبي    ( أن 2

من كثر تطلعه   :-اهلل  رمحه  -مع أن هذه إعانة قوية للكفار قال    ا دنيويً   اودافعه أمرً   اعتقاده سلياًم 

: إذا كان فعله اعىل عورات املسلمني وينبه عليهم ويعرف عدوهم بأخبارهم مل يكن بذلك كافرً 

كام فعل حاطب حني قصد بذلك اختاذ اليد ومل ينو الردة    ؛لغرض دنيوي واعتقاده عىل ذلك سليم

  2عن الدين ا.هـ

   ؟دنى إعانة قولية أو فعلية توٍل كفري يف خرم اإلمجاع الذي ينص عىل أن أ اأفليس هذا رصحيً 

ُه ِمنُْهمْ ﴿قوله تعاىل    : ابن اجلوزي( قال  3 ُْم ِمنُْكْم َفإِنَّ من يتوهلم   : أحدمها  :فيه قوالن   ﴾ َوَمْن َيَتَوهلَّ

   3من يتوهلم يف العهد فإنه منهم يف خمالفة العهد ا.هـ :والثاين .فإنه منهم يف الكفر ،يف الدين

 

 (. 250- 924/ 4كتاب األم )  1
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بل مل   ،أن ابن اجلوزي بقوله هذا مل خيرم اإلمجاع املزعوم فحسب  -ئ الكريم  أهيا القار  -فالحظ  

مل   -كون بأدنى اإلعانة ولو قولية  أن التويل الكفري ي  :وهو  حيك القول الذي يدعي عليه اإلمجاع

املسألة ابن اجلوزي من األقوال يف  ابن اجلوزي    ، حيكه   -املعروف بسعة االطالع    -مع حماولة 

له عظم تفسريه   اومبينً  اكام كتب البنه ناصحً   ،زاد املسري()  :ال املفرسين يف تفسريهاستقصاء أقو

ـ وزاد املسري حاجة إىل يشء  ،فقال: وما ترك املغني   .1من التفاسري ا.ه

قال4 األلويس  (  الفضل حممود  ِمنُْهمْ ﴿املراد    : : وقيلأبو  ُه  َفإِنَّ ِمنُْكْم  ُْم  َيَتَوهلَّ مثلهم   ﴾ َوَمْن  كافر 

ولعل ذلك إذا كان توليهم من حيث   -ريض اهلل تعاىل عنهام    -وحكي عن ابن عباس    ،يقةحق

ـ .أو نصارى اكوهنم هيودً   2. ا.ه

أن  5 األربعة(  املذاهب  ومالكً   أئمة  حنيفة  وأمحد    اأبا  اهلل  -والشافعي  كفر   -رمحهم  يرون  ال 

ت  ،اجلاسوس الذي يفيش رس املسلمني إىل الكفار القيميميوهذا ما اختاره ابن  قال ابن   ، ة وابن 

سأله عمر ريض اهلل عنه رضب    ،ثبت أن حاطب بن أيب بلتعة ملا جس عليه  :-رمحه اهلل    -القيم  

اعملوا ما شئتم فقد غفرت    :فقال  ،ما يدريك لعل اهلل اطلع عىل أهل بدر»   :عنقه فلم يمكنه وقال

   .وقد تقدم حكم املسألة مستوَّف «لكم

الفقهاء يف ذلك ومل يستتب وماله   ،إذا كاتب املسلم أهل احلرب قتل  :فقال سحنون   ،واختلف 

ويطال حبسه وينفى من موضع   اوجيعً   اجيلد جلدً   :لورثته وقال غريه من أصحاب مالك رمحه اهلل

يقتل وال يعرف هلذا توبة وهو كالزنديق. وقال الشافعي   :وقال ابن القاسم  .يقرب من الكفار

اهلل رمحهم  وأمحد  حنيفة  يقتل  :وأبو  وجه    ، ال  ذكر  تقدم  وقد  بقصة حاطب  احتجوا  والفريقان 

 

 . 66تة الكبد ص رسالة لف 1
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ـ   وأصحابه  اووافق ابن عقيل من أصحاب أمحد مالكً   ،احتجاجهم بل نقل احلافظ يف الفتح   1ا.ه

ـ   . فدل هذا أنه ال يكفر 2عن الطحاوي أنه حكى اإلمجاع عىل أن اجلاسوس املسلم ال يقتل ا.ه

املحقق  6 الشيخ  السعدي(  الرمحن  آية    ،عبد  املائدة  سورة  تفسريه  ُه ﴿يف  َفإِنَّ ِمنُْكْم  ُْم  َيَتَوهلَّ َوَمْن 

والتويل القليل يدعو إىل الكثري ثم   ،نتقال إىل دينهمألن التويل التام يوجب اال   :حيث قال  ﴾ِمنُْهمْ 

حتى يكون العبد منهم ا.هـ، فهذا رصيح يف أن الكفر ال يكون إال بالتويل التام  افشيئً  ايتدرج شيئً 

 .والتويل التام راجع لألديان وهي أمور اعتقادية ،اوما عداه ليس كفرً 

الشيخ  7 واملفرس  األصويل  العالمة  ا(  األمني  تفسريه  لشنقيطي حممد  يف  قال  قوله   ،حيث  عند 

ُه ِمنُْهمْ ﴿  :سبحانه ُْم ِمنُْكْم َفإِنَّ  ا ويفهم من ظواهر اآليات أن من توىل الكفار عامدً   :قال  ﴾ َوَمْن َيَتَوهلَّ

ـ   .رغبة فيهم أنه كافر مثلهم  ،ااختيارً  بل قرنه بأمر   ،االتكفري مطلقً   -رمحه اهلل    -فلم جيعل    ،3ا.ه

  .أن يتوىل الكفار رغبة فيهم  :قلبي أو اعتقادي وهو

ُْم ﴿يف تفسريه سورة املائدة آية    -رمحه اهلل    -  حممد بن صالح العثيمني( الشيخ املحقق  8 َوَمْن َيَتَوهلَّ

ُه ِمنُْهمْ   ِمنُْكمْ  من »  كبائر الذنوب كقول رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلمذكر أن نرصهتم من    ﴾َفإِنَّ

املهم عىل كل حال من هنا تعرف أن كلمة املواالة التي هنى اهلل عنها هي  :ثم قال «غشنا فليس منا

بالنفع باملنارصة واملعاونة مما يعود عليهم  ال إذا عاوهنم إ  :فهذا حرام لكن قلت لكم  ،مواالهتم 

 - رمحه اهلل    -، فلم حيكم  4ذاء للمسلمني منهم فهذا ال بأس به ا.هـ  ونارصهم عىل من هو أشد إي

   .عىل النرصة بأهنا كفر

 

 (. 2/372( والصارم املسلول ) 941  - 939/  4( والبدائع ) 424- 3/422(. وانظر زاد املعاد ) 64/ 5زاد املعاد )  1

 الفتح: باب ما جاء يف املتأولني. 2

 (. 111/ 2أضواء البيان )  3

 (الوجه الثاين(. 51ائدة )رشيط رقم )امل 4
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الفوزانالشيخ    (9 الكفار عىل املسلمني  صالح بن فوزان  وهو خمتار غري   ،حيث قال: من يعني 

شك أنه فاعل لكبرية من كبائر الذنوب    فهذا ال  ،مكره مع بغضه لدين الكفار وعدم الرضا عنه

فهو عىل خطر شديد   ،وخيشى عليه من الكفر، ولوال أنه يبغض دينهم وال حيبهم حلكم عليه بالكفر

ـ   . فر خمرج من امللةوهذا ك  ،وقال أيضا: التويل عىل قسمني: األول: توليهم من أجل دينهم  1ا.ه

 .2ا.هـ .وهذا حمرم وليس بكفر ،الثاين: توليهم من أجل طمع الدنيا مع بغض دينهم

 

بأن هؤالء األئمة الكبار مل يكفروا اجلاسوس الذي يفيش   ا هذا اإلمجاع خمرومً   أليس  /  أهيا القراء

 . منيرس املسلمني إىل الكافرين الذي قد يكون مؤداه قتل عرشات بل مئات من املسل

 عليه عند أهل اإلنصاف العاملني  أن اإلمجاع املزعوم خمروم ال يصح التعويل  افبهذا يظهر لك جليً  

 . بخرمه

 

وحماولة بعضهم جعل مسألة اجلاسوس مسألة خاصة ال خيرم هبا اإلمجاع حماولة غري صحيحة 

 :لوجوه

ولو مرة صورة    ،ومل يستثن أحد منهم  ،أكدوا كل صورة حتى الصور القولية  اأن الذين حكوا إمجاعً 

الذي   ،انوها وما تركوها ألب  -عندهم  -  ولو كانت هذه مستثناة  ،اجلاسوس الوجه  ويؤكد هذا 

 يليه.

 فليس هو من األدلة املجملة حتى حيتاج إىل بيان.   ،أن مما يتاميز به دليل اإلمجاع أنه قطعي الداللة 

 

 حتقيق احلصني.   157الم ص دروس يف رشح نواقض اإلس  1

 . 168املرجع السابق ص 2
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ولو كان يف املسألة إمجاٌع ملا أغفله األولون من املفرسين   ،أن الذين نقلوا اإلمجاع علامء متأخرون  

 . قتهموالفقهاء مع كثرهتم ود

 ، لال عىل العم   -كام سبق    -أن يف كالم العلامء األوائل واملتأخرين من علق التكفري باالعتقاد   

ألهنم ال يكفرون بمجرد  اال ختصيًص  - اقطعً  - فهؤالء إذا ذكروا مسألة اجلاسوس ذكروها متثياًل 

 1العمل.  

 :  هذه الشبهة من أوجهوتفنيد  ،ولواله لكفر  كان متأواًل  ايردد بعضهم شبهة وهي أن حاطبً 

 ارشعيً   أنه تأول دلياًل مل يعتذر حاطب ب  ،عن عذره  ا أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ملا سأل حاطبً 

 . بل ذكر أنه فعل ما فعل حلظ دنيوي

لذلك مل يكشف شبهة كان حاطب   كان متأواًل   اأن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم مل يفهم أن حاطبً  

 الشبه كشفها.  ودواء ،هبا امتمسكً 

ر ال ألجل لكنه مغفور له لكونه من أهل بد  ،أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أقر بأنه عاص  -ج

 . التأويل

 

تغفر هبا   -بدر    كحضور  -وعليه فهم غري حمتاجني إىل حسنات   ، بيان ذلك أن املتأولني غري آثمني

 . 2وقد حكى ابن حزم اإلمجاع عىل ذلك ،سيئاهتم

 

 

قد استفدت من رسالة )الوقفات عىل يشء مما يف كتاب التبيان من املغالطات( الرد األول والثاين ملؤلفه أيب عبد اهلل اليمني    1

 . –جزاه اهلل خرًيا –

(  180/ 12( ) 284/ 3() 113/ 1( جمموع الفتاوى )143/  2( )وانظر كالم ابن تيميه يف االستقامة ) 702/  3الفصل )  2

 (. 145  -144( واألصفهانية ) 329،  259البكري ص)والرد عىل 



 اإللـامم برشح نواقض اإلسالم 

  

234 

كام تقدم   -وهذا خيتلف باختالف أصناف الكفار    :ملعاملة املحرمة وهي املواالة املحرمةاالثانية /  

النار  ، ادينيً   اإال أن مجيعهم يعادى ويبغض بغًض   - وهناك   ،ويعتقد بطالن دينهم وأن مصريهم 

  ، كحكم تعزية الكافر وحدود جزيرة العرب   امعتربً   امسائل فقهية اختلف فيها أهل العلم خالفً 

أن   ابل إن له حقً  ،لكن ال يشنع هبا عىل املخالف ،اهذه املسائل من اعتقد حرمتها فال يفعلهفمثل 

أيًض  قوله  ألن  إليه  ويدعو  قوله  فيها  ايبني  املخالفة  يسوغ  التي  املسائل  حيز  ضوابط    ،يف  وهلذا 

 . مذكورة يف مضاهنا من كتب وكالم أهل العلم 

ال ﴿قوله تعاىل    ،ب سنة لغري احلربيني واألصل يف هذا الباوهي املعاملة احل  :املعاملة جائزةالثالثة /  

وُهْم وَ  يِن َومَلْ خُيِْرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َترَبُّ ُيَقاتُِلوُكْم يِف الدِّ ِذيَن مَلْ  ُتْقِسُطوا إَِلْيِهْم َينَْهاُكُم اهللَُّ َعِن الَّ

ومنه   ،وأكل ذبائح أهل الكتاب   ،الكتابيات دون العكس  ، ومنه الزواج من﴾إِنَّ اهللََّ حُيِبُّ املُْْقِسطنِيَ 

ما هو أمر مستحب إن مل جيب وهو دعوهتم إىل اإلسالم وترك ما هم عليه من دين منسوخ حمرف 

 .. .وهكذا

 

فحالة القوة هلا أحكام مغايرة    ،من األحكام يف هذا الباب ختتلف بحسب املصلحة   اتنبيه / إن كثري  

 .حلالة الضعف

 

 ذا البحث عدة مسائل:  ويتعلق هب

تعاىل   قال  الوالء والتويل  الفرق بني  َأْولَِياءَ ﴿املسألة األوىل/  َوالنََّصاَرى  اْلَيُهوَد  َتتَِّخُذوا   ﴾.. .ال 

يل   التوِّ ِمنُْهْم  ﴿وقال يف  ُه  َفإِنَّ ِمنُْكْم  ُْم  َيَتَوهلَّ الظَّاملنِِيَ َوَمْن  اْلَقْوَم  هَيِْدي  ال  اهللََّ  ا  ﴾إِنَّ  لوالء فهل بني 

 ؟فرق والتويل
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َوَمْن ﴿وكذا السعدي عند قوله تعاىل    1أهنام بمعنًى واحٍد وهو ظاهر قول األلويس   :القول األول

ِمنُْهمْ  ُه  َفإِنَّ ِمنُْكْم  ُْم  املفرسين   ﴾َيَتَوهلَّ من  مجهرة  عن  والعملية  القولية  اإليامن  نواقض  يف  ونقله 

وذلك أن الوالء أعم من التويل وأن التويل كفٌر خمرٌج  ، عظياًم  اأن بينهام فرقً  :القول الثاين.2ورجحه 

فإن األول  ،ولعلَّ القول الثاين أرجح ألن اآليات فرقت بني وعيد الوالء ووعيد التويلِّ  ،3من امللة

   .أما الثاين فجاء فيه وعيٌد زائد وهو أنه منهم  ،ء فيه مطلق النهيجا

ار هل  :ا أحكام ثالثةاملسألة الثانية/ اإلقامة يف بالد الكفَّ

   .إذ قد سبق بيان أن التويل كفٌر خمرٌج من امللة ،هلم  اخمرٌج من امللة إذا كان املقيم متوليً كفٌر 

إذ اهلجرة واحلالة هذه واجبة بالكتاب والسنة  ،إذا مل يظهر دينه ويقيمه مع قدرته عىل اهلجرةحمرٌم 

 . واإلمجاع

تعاىل   فقال  الكتاب  َتوَ ﴿أما  ِذيَن  الَّ كُ إِنَّ  فِيَم  َقاُلوا  َأْنُفِسِهْم  َظاملِِي  املَْالِئَكُة  ُكنَّا فَّاُهُم  َقاُلوا  نُْتْم 

َجهَ  َمْأَواُهْم  َفُأوَلِئَك  فِيَها  َفُتَهاِجُروا  َواِسَعًة  اهللَِّ  َأْرُض  َتُكْن  َأمَلْ  َقاُلوا  اأْلَْرِض  يِف  نَُّم  ُمْسَتْضَعِفنَي 

   ﴾اَوَساَءْت َمِصريً 

أبيه عن جدهأما السنة فام رواه   أن   النسائي واللفظ له وابن ماجه من طريق هبز بن حكيم عن 

كل مسلم عىل مسلم حمرم أخوان نصريان ال يقبل اهلل عز »رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال  

وهو حديث حسن وما عداه   «أو يفارق املرشكني إىل املسلمني  ،وجل من مرشٍك بعدما أسلم عماًل 

وال   ،بل هي أحاديث ضعاف  ،اهلل وسمرة بن جندب وغريمها فال تـثبتمن حديث جرير بن عبد  

 

 (. 3/157تفسريه )  1

 . 384- 381ص   2

للطيف يف الدرر السنية جملد ( وعبد اهلل بن عبد ا474/ 1وهبذا قال عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن يف الدرر السنية ) 3

 (. 6/179ابن جرير يف تفسريه )  ( وظاهر قول 238- 237/ 1وهو ظاهر قول ابن تيمية يف االقتضاء ) 201اجلهاد ص  
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ه. وكذلك يدل عىل وجوب اهلجرة أن   يصح يف الباب إال حديث هبز بن حكيم عن أبيه عن جدِّ

 .اريالصحابة هاجروا وبعضهم قتل بسببها كام يف حديث عكرمة عن ابن عباس عند البخ 

فنـزلت هذه اآلية الكريمة عامة يف كل من أقام   بن كثري:  أما اإلمجاع فقد قال أبو الفداء إسامعيل

من إقامة الدين فهو ظامل لنفسه مرتكٌب   اوليس متمكنً  ،بني ظهراينِّ املرشكني وهو قادر عىل اهلجرة

وأما اهلجرة عن املواضع التي ال يتأتى   :. وقال العيني1ا.هـ  …باإلمجاع وبنص هذه اآلية    احرامً 

 . 2ا.هـ اواجبٌة اتفاقً فيها أمر الدين فهي 

اللطيف بن عبد الرمحن أنه من   -أي عدم اهلجرة  - ألن هذا ذنب ٌ    :وقال الشيخ عبد  قد تقرر 

دينه   العلم إال ملن أظهر  أ هل  القرآن وإمجاع  بالوعيد الشديد بنص  د صاحبها  املُتوعَّ . …الكبائر 

ـ ا.   3ه

يف هذه املسألة كثرٌي متفقون عىل   وكالم أهل العلم  "وقال الشيخ املحقق عبد الرمحن السعدي  

عىل ذلك وليس ألحٍد خروٌج عام   اواستحبابه إذا كان قادرً   ،الوجوب إذا عجز عن إظهار دينه

ـ  …قالوا واستدلوا عليه وعللوه   .4ا.ه

 

اُهُم املاَْلئَِكُة َظاملِِي َأْنُفِسِهْم( 1 ِذيَن َتَوفَّ  (. …يف تفسريه عند قوله تعاىل )(إِنَّ الَّ

 (. 80/ 14عمدة القاري )  2

 جملد اجلهاد.  146سنية ص  الدرر ال  3

 (. 69/ 7املجموعة الكاملة ) 4
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. وذهبت طائفة إىل 1يستطيع إظهار دينه وإقامته وهو قادر عىل اهلجرة    من  : وهو قسامن   جائز  (ج

 .2ى عىل من يستطيع إظهار الدين وجوب اهلجرة حت

 ا أي اجلواز( أظهر لعدم وجود الدليل الدال عىل وجوب اهلجرة ملن كان مستطيعً )والقول األول 

 ،ا لدينه فليس مستضعفً   ان مظهرً إذ اآلية رصحية يف املستضعفني دون غريهم، ومن كا  ،إظهار دينه

ال يقبل اهلل عز »اهلل عليه وسلم    أما حديث هبز بن حكيم عن أبيه عن جده عن رسول اهلل صىل

فهو يف من كان حديث عهٍد   «أو يفارق املرشكني إىل املسلمني  وجل من مرشك بعدما أسلم عماًل 

يف األرض ملفهوم املخالفة يف   الدينه ُمستضعفً   اثم حيمل عىل من مل يكن مظهرً   ،بكفٍر دون غريه

أنه قد تكون   علاًم   ،مهور وهو الصحيحاآلية إذ مفهوم املخالفة خمصص لعموم املنطوق عند اجل

ار مستحبًة إذا ترتب عليها مصالح كدخول  إقامة بعض املسلمني املظهرين لدينهم يف بالد الكفَّ

 .3ار يف الدين ونحو ذلك قاله املاوردي بمعناه بعض الكفَّ 

ملُْْسَتْضَعِفنَي ِمَن إاِلَّ ا﴿من يعجز عن اهلجرة إما ملرض أو إكراه عىل اإلقامِة أو لضعٍف لقوله تعاىل 

 َواْلِوْلَداِن ال َيْسَتطِيُعوَن ِحيَلًة َوال هَيَْتُدوَن َسبِياًل 
ِ
َجاِل َوالنَِّساء َعَسى اهللَُّ َأْن َيْعُفَو َعنُْهْم َفُأوَلِئَك    . الرِّ

 

(  220/ 6( وابن حجر يف الفتح )241/ 28ن تيمية يف جمموع الفتاوى ) ( واب13/151نص عىل هذا ابن قدامة يف املغني )  1

 ( اجلرار  السيل  الشوكاين يف  قول  الرمحن ص  576/ 4وظاهر  بن عبد  اللطيف  الشيخ عبد  والشيخ عبد 146(. وهو قول 

أبا بطني ص    136لرمحن بن حسن ص  ا السنية  136والشيخ عبد اهلل  الدرر  الدعوة يف  أئمة  أقوال  جملد    وغريهم. راجع 

وهذا قول الشيخ محد بن عتيق يف كتابه الدفاع عن أهل السنة    –اجلهاد، وهو قول الشيخ عبد الرمحن السعدي فيام سبق نقله  

 واالتباع. 

( ونقل هذا القول الشيخ عبد الرمحن بن حسن يف كتاب اجلهاد  26/ 8نيل األوطار )  وهو ظاهر قول الشوكاين اآلخر يف   2

 . 136الدرر السنية ص  

 (. 8/26راجع نيل األوطار )  3



 اإللـامم برشح نواقض اإلسالم 

  

238 

َعُفو    أال وهو: بامذا وقبل االنتقال من هذا التنبيه جيدر التنبيه إىل أمٍر مهمٍ   ،1  ﴾اَغُفورً   اَوَكاَن اهللَُّ 

   ؟حتصل إقامة الدين وإظهاره

 

نه إظهار من كالم أهل العلم قال ابن قدامة: من جتب عليه وهو من يقدر عليها وال يمك  ا إليك شيئً 

ار فهذا جتب عليه اهلجرة وألن   -  ثم قال  -  دينه أو ال متكنه إقامة واجبات دينه مع املقام بني الكفَّ

دينه واجٌب عىل يتم   ، من قدر عليه واهلجرة من رضورة الواجب وتتمتهالقيام بواجب  وما ال 

ـ    .2الواجب إال به فهو واجٌب ا.ه

بدار   افليس هذا الواجب خمتًص   ،اهلجرة عن دار الكفر  وإن كانت الفائدة وجوب   :وقال الشوكاين

جب األمر الكفر بل هو رشيعة قائمٌة وسنٌة ثابتة عند استعالن املنكر وعدم االستطاعة للقيام بوا

وعدم وجود من يأخذ عىل أيدي املنتهكني ملحارم اهلل فحق عىل العبد   ،باملعروف والنهي عن املنكر

 ،خاليًة من التظاهر ملعايص اهلل  ابدينه إن متكن من ذلك ووجد أرًض املؤمن أن ينجو بنفسه ويفر  

ـ .ا. فليس يف اإلمكان أحسن مما كان  ،فإن مل جيد ،وعدم التناكر عىل فاعلها   3.ه

فإن يقدر عىل إظهار التوحيد بحيث ُيظهر هلم القول بأن هذه األمور  :قال الشيخ عبد اهلل أبابطني

فمثل هذا ال   ،وأنا بريٌء منه وممن يفعله  ،الرشكية التي ُتفعل عند القبور وغريها باطل وضاللة

الرشك العظيم فهذا وأنه    ، وإن كان ال يقدر عىل إظهار ذلك مع اعتقاد بطالنه  ،جتب عليه اهلجرة

ـ   .وال يكفر بذلك ا عليه اترك واجبً    .4ه

 

 ( والشيخ محد بن عتيق وغريهم. 220/ 6( وابن حجر يف الفتح ) 13/151عليه ابن قدامة يف املغني )  1

 (. 13/151املغني ) 2

 (. 576/ 4السيل اجلرار )  3

 . 136تاب اجلهاد يف الدرر السنية صك 4
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ِذيَن ﴿ وقال الشيخ إسحاق بن حسني ملا ذكر قوله تعاىل َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسنٌَة يِف إِْبَراِهيَم َوالَّ

هذا    -هر  أي ظ  -  ﴾َوَبَدا َبْينَنَا﴿فانظر إىل هذا البيان الذي ليس بعده بيان حيث قال    :قال  ﴾َمَعهُ 

واملفارقة بالبدن ومعنى العداوة   ،افال بد من الترصيح بالعداوة وتكفريهم جهارً   ،هو إظهار الدين

فإهنا قد ختفى  ،إنام النزاع يف إظهار العداوة –ثم قال  - أن تكون يف عدوة والضدُّ يف عدوٍة أخرى

اهلل بصريته وزعم أن   ودعوى من أعمى  –ثم قال    –  وهو اإلكراه مع االطمئنان   ،لسبٍب رشعي  

وليهن  اورشعً  فزعمه مروٌد عقاًل  ،دعوى باطلةٌ  ار الدين هو عدم منعهم ممن يتعبد أو يدرسإظه

ألن الصالة واألذان والتدريس   ؛من كان يف بالد النصارى واملجوس واهلند ذلك احلكم الباطل

ـ  ل الرشادوهذا إبطاٌل للهجرة واجلهاد وصدٌّ للناس عن سبي ،موجوٌد يف بلداهنم   1ا.ه

أي ظهر وبان املراد من الترصيح باستمرار العداوة  (بدا)شيخ محد بن عتيق: ومعنى قوله وقال ال

وأما من مل يكن كذلك بل ظن أنه إذا ُتِرَك يصيل ويصوم   ،-ثم قال    -والبغضاء ملن مل يوحد ربه  

اهلجرة عنه  املرس  ،وحيج سقطت  رسالة  زبدة  عن  بالدين وغفول  قال    -لني  فهذا جهل   ،-ثم 

فليتأمل العاقل وليبحث الناصح لنفسه عن السبب احلامل لقريش عىل إخراج رسول اهلل صىل 

فإن من املعلوم أهنم ما أخرجوهم إال بعد  ،اعاهلل عليه وسلم وأصحابه من مكة وهي أرشف البق

آبائهم دينهم وضالل  الكف  ،ما رصحوا هلم بعيب  عن ذلك   فأرادوا منه صىل اهلل عليه وسلم 

هلم املرشكني  أذى  شدة  أصحابه  إليه  وشكا  باإلخراج  وأصحابه  بالصرب   ،وتوعدوه  فأمرهم 

دين املرشكني وتسفيه أحالمهم فاختار والتأيس بمن كان قبلهم ممن أوذي ومل يقل هلم اتركوا عيب  

ـ  اخلروج بأصحابه ومفارقة األوطان مع أهنا أرشف بقعة عىل وجه األرض  ، 2ا.ه
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فهذه   ،أنك تظهر دينك وتسب املرشكني  اوكذلك تزعم أيًض   :حممد بن عبد اللطيف  وقال الشيخ

وأمثالك فغلطتم   أشباهك  من الناس من  اطامٌة كربى ومصيبة عظمى قد دهى هبا الشيطان كثريً 

يف إظهار الدين وظننتم أنه جمرد الصلوات اخلمس واألذان والصوم وغري ذلك وأنكم إذا جلستم 

وليس معهم من الدين يشء وأهنم   ،خلاصة قلتم هؤالء كفار هؤالء مرشكون يف بعض املجالس ا

تم به وجوب  وأنا عىل طريقة الوهابية وتظنون أن هذا إظهار الدين فأبطل  ، يعلمون أنا نبغضهم

وأنه ليس ما    ،فليس األمر كام زعمتم فإن اهلل سبحانه ذكر يف كتابه املراد من إظهار الدين  ،اهلجرة

َا اْلَكافُِروَن ال َأْعُبُد َما َتْعُبُدونَ ﴿نبيه صىل اهلل عليه وسلم  تومهتم فقال ل إىل آخر السورة    ﴾ُقْل َيا َأهيُّ

وأهنم بريئون من عبادة اهلل وهو قوله   ، وإنه بريٌء من معبوداهتم  ،فأمره أن يقول هلم إنكم كافرون 

ثم ذكر   .ترصيح بالرباءة من دينهم  ﴾َويِلَ ِدينِ   َلُكْم ِدينُُكمْ ﴿وقوله    ﴾َوال َأْنُتْم َعابُِدوَن َما َأْعُبدُ ﴿

َا النَّاُس ﴿قوله تعاىل  ِذيَن َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ ُقْل َيا َأهيُّ  . 1﴾إِْن ُكنُْتْم يِف َشك  ِمْن ِدينِي َفال َأْعُبُد الَّ

ظهار ضد اإل  ؟يبقى علينا ما هو إظهار الدين وما هو الدين  :وقال الشيخ عبد الرمحن السعدي

ه والعاجز عن وال ُيضطهد عىل ذلك وال خُيفي ،اإلخفاء فاملظهر لدينه هو الذي يتمكن من إعالنه

وال   ،اإلظهار هو الذي ال يقدر عىل إظهار إيامنه وتوحيده وعقائد دينه ورشائعه والدين ال حيد

أحسن بتفسري  وسلم  ،يفرسَّ  عليه  اهلل  صىل  النبي  تفسري  من  أوضح  أمج  ،وال  فرسه وال  فإنه  ع 

  -إىل أن قال  -.. .بمجموع عقائد الدين ورشائعه وحقائقه حيث بني أن اإليامن 

 ،وعدم إخفاء يشء منها   ،فجعل ذلك كله هو الدين فمتى قدر اإلنسان عىل إظهار هذه األمور

 منها فهو عاجٌز عن إظهار دينه  ،فهو املظهر لدينه ومتى عجز عن إظهاره
ٍ
وهذا   ،أو إظهار يشء

لكن ال يقدر أن يظهر توحيده   ،فلو كان يقدر أن يصيل ويصوم  ،د اهلل واضح ال إشكال فيهبحم

 

( وجملد اجلهاد من الدرر  30/ 3وانظر كالًما للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن يف الرسائل واملسائل النجدية )   206ص    1

 . 50وكتاب مصباح الظالم ص  154ص  
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وقد تقدم أن بالد الكفر نوعان بالد حرب واضطهاد   ،عن إظهار دينه  اوإيامنه وعقيدته كان عاجزً 

  ،وبالد عهد وهدنة وأمن 

من مكة حيث كانت بالد   ويدل عىل هذا أن النبي صىل اهلل عليه وسلم أذن ألصحابه أن هُياجروا 

ولكنها بالد أمن واطمئنان    ، إىل بالد احلبشة وهي بالد كفركفر واضطهاد وأذية وفتنة للمؤمنني

متكن الصحابة من   وهلذا  ، وهي أخف بكثري من بالد الفتنة والرش القليل أهون من الرش الكثري 

دايا كثرية عاجلوا النجايش يف إظهار دينهم فيها حتى إن الوفد الذي أرسلته قريش إىل النجايش هب

إليهم ليقولون يف عيسى قواًل فل  ،تسليم املؤمنني  إهنم  له  قالوا  لتهييجه عىل   عظياًم   م يفعل حتى 

إهنم يقولون إن عيسى عبد اهلل ورسوله فلام دعا النجايش   ،الغضب عليهم لعلَّه يسلمهم إليهم 

حتى رصحوا بمقالتهم   -ريض اهلل عنهم    -فلم يسعهم    ،وأصحابه ليسأهلم عام قالوا عنهم  اجعفرً 

  ، فاعرتف النجايش باحلق وطرد الوفد وأرجعهم خائبني  ،نه عبد اهلل ورسولهبني يدي النجايش وأ

  . ومل يكن عند النجايش قبل هذا املجلس علم بام كانوا يقولونه يف عيسى

لنا من املاملك املذكورة فإذا نظرنا إىل ما حو  ،واملقصود أنه ال بد من إظهار أصول الدين ورشائعه

يف هذه األوقات وجدنا أنه يتمكن كل أحٍد من إظهار دينه ومعتقده النتشار احلرية فصار املؤمن 

فهو من كثرة الرش وال   ،والكافر والرب والفاجر كل يعلن بام اعتقده وإن حصل تقصري أو افتتان 

كالشيخ حممد رشيد واآللوسيني   ان الدعاة ملذهب السلفوهلذا ك  ،يؤتى العبد إال من ِقبل نفسه

والشيخ قاسم مهزع وغريهم يظهرون من مذهب السلف والدعوة إىل الدين اإلسالمي أصوله 

وكذلك من عنده ديٌن من أهل نجد   ، ورشائعه ما هو معروف معلوم من غري معارض وال ممانع

 -ذا أمر ال ُيشك فيه ن إظهار ما هم عليه وهفإهنم يتمكنون م  ،إذا ذهبوا لتلك األقطار املذكورة
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بال شك لكن   عن إظهار دينه ال حيل له املُقام  اوهبذا الذي ذكرناه ُيعلم أن من كان عاجزً   -   ثم قال

 . 1ا.هـ برشط قدرته عىل اهلجرة

يف تفصيل   وقد ذكر ابن كثري   .لكن بدون التفصيل املطول  ، وقصة النجايش أصلها يف الصحيحني

وهذا   -ابن كثري  -  استدل به الشيخ عبد الرمحن السعدي ثم قال  يف القصة ما  االنجايش ُموردً قصة  

ثم أورد بعد ذلك القصة بإسناد   .بعد أن ذكر إسناد اإلمام أمحد  ،إسناٌد جيد قوي وسياق حسن

 . 2أيب نعيم والبيهقي ثم قال وهذا إسناد صحيح

وال يلزم منه   ،هاحيصل بمجرد إقامة الصالة وغريأن إظهار الدين    -واهلل أعلم    -والذي يظهر  

ار  ،لكن إن سألوا أخربوهم مع عدم مالزمة إظهار التسفيه ،إعالمهم بتسفيه آهلة املرشكني والكفَّ

والدليل عىل ذلك   ،وهذا كاف  ،مسلم يعلمون أنه ال يوافقهم يف الدين  ا بمجرد علمهم أن فالنً 

َا اْلَكافِ ﴿ قصة الصحابة يف احلبشة أما قوله تعاىل َا النَّاُس إِْن ُكنُْتْم  ﴿وقوله  ﴾ُرونَ ُقْل َيا َأهيُّ ُقْل َيا َأهيُّ

ِدينِي ِمْن  َشك   هلم   .اآلية  ﴾...يِف  ويبني  يدعوهم  كان  وسلم  عليه  اهلل  الرسول صىل  ألن  فهذا 

مسلاًم   ،عقيدته الرجل  كون  أن جمرد  إذا علموا  املعاداة  أما  وانتفت   ،معناه  الدين  إظهار  تم  فقد 

 .للهجرةصورة االستضعاف املوجبة 

فقد    ، التفريق بني أصناف الكفار وعىل إثرها يكون التعامل مع كل صنف بحسبه  / املسألة الثالثة

أخرج البخاري عن ابن عباس قال: كان املرشكون عىل منزلتني من النبي صىل اهلل عليه وسلم 

ح أهل  مرشكي  كانوا  وال واملؤمنني،  يقاتلهم  ال  عهد  أهل  ومرشكي  ويقاتلونه،  يقاتلهم   رب 

 . يقاتلونه

 وأهل العهد ثالثة أصناف:  ،قال ابن القيم: الكفار إما أهل حرب، وإما أهل عهد

 

 (. 69/ 7ملة )املجموعة الكا  1
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 . وأهل أمان  -3 وأهل هدنة. -2 أهل ذمة. -1

الذمة )ظ  ولف  .: فقالوا: باب اهلدنة، باب األمان، باب عقد الذمةاوقد عقد الفقهاء لكل صنف بابً 

فإن الذمة من جنس لفظ العهد  ،(لفظ )الصلح وكذلك .يتناول هؤالء كلهم يف األصل (والعهد

عام يف كل صلح، وهو يتناول املسلمني بعضهم مع   (وهكذا لفظ )الصلح  -ثم قال    -والعقد  

عبارة عمن   (أهل الذمة)بعض، وصلحهم مع الكفار، ولكن صار يف اصطالح كثري من الفقهاء  

سلمني عىل أن جيري عليهم حكم اهلل يؤدي اجلزية، وهؤالء هلم ذمة مؤبدة، وهؤالء قد عاهدوا امل

فإهنم   ،ا حكم اهلل ورسوله، بخالف أهل اهلدنةورسوله، إذ هم مقيمون يف الدار التي جيري فيه

صاحلوا املسلمني عىل أن يكونوا يف دارهم، سواء كان الصلح عىل مال أو غري مال، ال جتري عليهم 

الكف عن حماربة املسلمني، وهؤالء يسمون  أحكام اإلسالم كام جتري عىل أهل الذمة، لكن عليهم  

 أهل العهد وأهل الصلح وأهل اهلدنة.

أقسام: رسل   وأما أربعة  هلا، وهؤالء  استيطان  املسلمني من غري  بالد  يقدم  الذي  فهو  املستأمن 

شاؤوا  وإن  فيه،  دخلوا  شاؤوا  فإن  والقرآن،  اإلسالم  عليهم  يعرض  حتى  ومستجريون  وجتار 

طالبوا حاجة من زيارة أو غريها، وحكم هؤالء أال هياجروا، وال يقتلوا،  رجعوا إىل بالدهم، و

منهم اجلزية، وأن يعرض عىل املستجري منهم اإلسالم والقرآن، فإن دخل فيه فذاك، وال تؤخذ  

 اوإن أحب اللحاق بمأمنه أحلق به، ومل يعرتض له قبل وصوله إليه، فإذا وصل مأمنه عاد حربيً 

  1كام كان ا.هـ

ق، كام حكاه ابن ال جتوز يف الرشيعة اهلدنة املؤبدة بني املسلمني والكفار باالتفا  /ألة الرابعةاملس

 ؛ ألنه يؤدي إىل إلغاء رشعية اجلهاد.2القيم  

 

 (. 2/873أحكام أهل الذمة )  1
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أما الصلح واهلدنة املؤقتة فهي جائزة، وقد فعلها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم مع كفار قريش 

 . نوات كام يف صلح احلديبية فصاحلهم عرش س

غري مؤقت   اصلحً   والصلح املطلق جائز عىل أصح القولني، ومعناه: أن يصالح املسلمون الكفار

 .ويف نيتهم متى ما تقووا نقضوا الصلح بعد إعالم الكفار

مطلقً  عقدها  تيمية: وجيوز  ابن  مل اومؤقتً   اقال  ما  به،  الوفاء  الطرفني: جيب  من  واملؤقت الزم   ،

جرد خوف اخليانة يف أظهر قويل العلامء. وأما املطلق فهو عقد جائز ينقضه العدو، وال ينقض بم

ـ   1يعمل اإلمام فيه باملصلحة ا.ه

 ، هلم عهد مطلق غري مؤقت، وهو عقد جائز غري الزم  اوقال: فإن املرشكني كانوا عىل نوعني: نوعً 

؛ ألن هذا العهد هلم عهد مؤقت، فأمر اهلل رسوله أن ينبذ إىل املرشكني أهل العهد املطلق  انوعً و

جائز غري الزم، وأمره أن يسريهم أربعة أشهر، ومن كان له عهد مؤقت فهو عهد الزم، فأمره اهلل 

وذهب بعضهم   ، وقد ذهب بعض الفقهاء إىل أن اهلدنة ال جتوز إال مؤقتة.ا أن يويف له إذا كان مؤقتً 

هو القول الثالث، وهو أهنا   إىل أنه جيوز لإلمام أن يفسخ اهلدنة مع قيامهم بالواجب، والصواب

جتوز مطلقة ومؤقتة. فأما املطلقة فجائزة غري الزمة خيري بني إمضائها وبني نقضها. واملؤقتة الزمة 

 .(13ثم ذكر صدر سورة براءة إىل آية ) 2ا.هـ  

ه  ال يقدر  امطلقً   اعرف هذا فهل جيوز لويل األمر أن يعقد اهلدنة مع الكفار عقدً   وقال ابن القيم: إذا

ومن أراد فسخ العقد فله ذلك إذا أعلم اآلخر ومل   ،(نكون عىل العهد ما شئنا)  بمدة، بل يقول

نعاهدكم ما شئنا ونقركم ما شئنا(؟ فهذا فيه للعلامء قوالن يف مذهب أمحد )يغدر به، أو يقول  

 وغريه: 

 

 .542الختيارات الفقهية ص ا 1

 (. 175/ 1اجلواب الصحيح ) 2
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كالقاأحدمها أمحد  أصحاب  من  طائفة  ووافقه  موضع،  يف  الشافعي  به  قال  جيوز،  ال  يف :  يض 

 .، ومل يذكروا غريه(املغني)املجرد( والشيخ يف )

املخترص(، وقد ذكر الوجهني يف مذهب ): جيوز ذلك، وهو الذي نص عليه الشافعي يف  والثاين

حنيفة أهنا ال تكون الزمة بل جائزة، فإنه جوز أمحد طائفة آخرهم ابن محدان. واملذكور عن أيب  

 . الطرف املقابل لقول الشافعي األوللإلمام فسخها متى شاء. وهذا القول يف

وأجاب الشافعي عن قول النبي صىل اهلل عليه وسلم   . : وسط بني هذين القولنيوالقول الثالث

هلل يف إقراركم بحكم الرشع. قال: بأن املراد: نقركم ما أذن ا  «نقركم ما أقركم اهلل: »ألهل خيرب

كأهنم   ،ىل اهلل عليه وسلم وأصحاب هذا القولوهذا ال يعلم إال بالوحي، فليس هذا لغري النبي ص

ظنوا أهنا إذا كانت مطلقة تكون الزمة مؤبدة كالذمة، فال جتوز باالتفاق، وألجل أن تكون اهلدنة 

وجل أمر بالوفاء وهنى عن الغدر، والوفاء ال الزمة مؤبدة فالبد من توفيتها، وذلك أن اهلل عز  

  .ايكون إال إذا كان العقد الزمً 

: أنه جيوز عقدها مطلقة ومؤقتة، فإذا كانت مؤقتة جاز أن جتعل -وهو الصواب  - ول الثاين والق

الزمة، ولو جعلت جائزة بحيث جيوز لكل منهام فسخها متى شاء كالرشكة والوكالة واملضاربة 

 .لك، لكن برشط أن ينبذ إليهم عىل سواءونحوها جاز ذ

التأبيد، بل متى شاء نقضها، وجيوز عقدها مطلقة، وإذا كانت مطلقة مل يمك ن أن تكون الزمة 

وذلك أن األصل يف العقود أن تعقد عىل أي صفة كانت فيها املصلحة، واملصلحة قد تكون يف  

يمكن فسخه إذا مل يمنع   اه أن يعقده جائزً من الطرفني، ول  اوللعاقد أن يعقد العقد الزمً   . هذا وهذا

إىل مدة    اا قد يكون هو املصلحة، فإنه إذا عقد عقدً من ذلك مانع رشعي، وليس هنا مانع، بل هذ

طويلة، فقد تكون مصلحة املسلمني يف حماربتهم قبل تلك املدة، فكيف إذا كان ذلك قد دل عليه 

 الكتاب والسنة؟ 
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ليه وسلم مع املرشكني كانت كذلك مطلقة غري مؤقتة، جائزة غري وعامة عهود النبي صىل اهلل ع

أهل خيرب، مع أن خيرب فتحت وصارت للمسلمني، لكن سكاهنا كانوا هم  الزمة، منها عهده مع 

اليهود، ومل يكن عندهم مسلم، ومل تكن بعد نزلت آية اجلزية، إنام نزلت يف )براءة( عام تبوك سنة 

قبل مكة بعد احلديبية سنة سبع. ومع هذا فاليهود كانوا حتت حكم   تسع من اهلجرة، وخيرب فتحت

يه وسلم، فإن العقار ملك املسلمني دوهنم. وقد ثبت يف الصحيحني أنه قال هلم: النبي صىل اهلل عل

يفرسه اللفظ اآلخر، وأن املراد: أنا متى   «ما أقركم اهلل»  وقوله  .«ما أقركم اهلل»أو    «نقركم ما شئنا»

وأنفذ   ،شئنا أخرجناكم منها. وهلذا أمر عند موته بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب 

 1يف خالفته ا.هـ -ريض اهلل عنه - ك عمرذل

اهلل    -وقال   اهلدنة مطلقً -رمحه  دليل عىل جواز عقد  القصة  توقيت، بل ما شاء   ا: ويف  من غري 

ومل جييء بعد ذلك ما ينسخ هذا احلكم البته، فالصواب جوازه وصحته، وقد نص عليه   ، اإلمام

األئمة، من  غريه  عليه  ونص  املزين،  رواية  يف  حتى   الشافعي  وحيارهبم  إليهم  ينهض  ال  ولكن 

ـ    2يعلمهم عىل سواء ليستووا هم وهو يف العلم بنقض العهد ا.ه

 

التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه اخلروج عن رشيعة حممد صىل اهلل عليه )صنف  قول امل

 (وسلم كام وسع اخلرض اخلروج عن رشيعة موسى عليه السالم فهو كافر 

 .  4واإلمام ابن تيمية 3إلمجاع كام حكاه القايض عياضوهذا ناقض لإلسالم با 

 

 (. 2/874أحكام أهل الذمة )  1

 (. 146/ 3زاد املعاد )  2

 (. 1074/ 2الشفاء ) 3

 (. 539/ 11جمموع الفتاوى )  4
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الصوفية أن يف أولياء اهلل تعاىل من هو أفضل من : ادعت طائفة من  -رمحه اهلل    -قال ابن حزم  

وقالوا: من بلغ الغاية من الوالية سقطت عنه الرشائع كلها من الصالة   ،مجيع األنبياء والرسل

واستباحوا    ،ه املحرمات كلها من الزنا واخلمر وغري ذلكوحلت ل  ،والصيام والزكاة وغري ذلك

ـ   ،ونكلمههبذا نساء غريهم وقالوا: بأننا نرى اهلل    1وكل ما قذف يف قلوبنا فهو حق ا.ه

َواْعُبْد َربََّك َحتَّى ﴿عن هذه الطائفة: من هؤالء من حيتج بقوله تعاىل    -رمحه اهلل    -وقال ابن تيمية  

فإذا حصل ذلك سقطت   ،ويقول معناه: اعبد ربك حتى حيصل لك العلم واملعرفة  ﴾َيْأتَِيَك اْلَيِقنيُ 

فإذا حصل لك حال تصويف سقطت   ،ضهم: اعمل حتى حيصل لك حالوربام قال بع  ،العبادة

وهؤالء فيهم من إذا ظن حصول مطلوبه من املعرفة واحلال استحل ترك الفرائض  ،عنك العبادة

  2.. ا.هـ.وارتكاب املحارم

 ،ووجه الداللة: أن اخلرض خرج عن متابعة موسى  .ام احتج بعضهم بقصة اخلرض مع موسىورب

  3.كذلك الويل له اخلروج عن متابعة الرسول صىل اهلل عليه وسلم

 والرد عىل هذه الطائفة من أوجه:  

 . وقد سبقت األدلة عند الناقض الثالث  ،/ أن مضمون القول بإسقاط الرشائع حتليل ما حرم اهلل1

فإنه ما آمن بالقرآن    ،هلا فهو كافر باالتفاق  فعل املحارم مستحاًل وقال ابن تيمية: وبيان هذا أن من  

   4من استحل حمارمه ا.هـ

 

 (. 226/ 4الفصل ) 1

 (. 417/ 11جمموع الفتاوى )  2

 (. 422- 11/420انظر جمموع الفتاوى ) 3

 (. 971/ 3الصارم املسلول )  4
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/ ال جيوز ملن بلغته دعوة الرسول حممد صىل اهلل عليه وسلم أن يتبع رشيعة رسول آخر كعيسى 2

َأْرَسْلنَاَك إاِلَّ َوَما  ﴿ىل اهلل عليه وسلم  قال تعاىل عن حممد ص  ،عليه السالم أو موسى عليه السالم

ًة لِلنَّاسِ  وثبت يف الصحيحني   ،، ووصف القرآن املنزل عليه بأنه مهيمن عىل غريه من الكتب﴾َكافَّ

كان النبي يبعث إىل »قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:    - ريض اهلل عنه  -  من حديث جابر

ىل باقي الرسل كام جاء يف  وهذه من خصائص رسولنا ع  ،«قومه خاصة وبعثت إىل الناس كافة

بل ثبت يف صحيح مسلم   .فذكر منها ما سبق   «مل يعطهن أحد قبيل  اأعطيت مخًس »احلديث نفسه:  

والذي نفس حممد : »من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

يؤمن بالذي أرسلت به إال ي وال نرصاين ثم يموت ومل  بيده ال يسمع يب أحد من هذه األمة هيود

بل ودين الرسل كلهم إىل   ،بمن خيرج عن دين خاتم النبيني   افكيف إذً   ،«كان من أصحاب النار

  1  .ما هتواه نفسه

 ،ا بعدهاملراد هنا باليقني املوت وم   ﴾َواْعُبْد َربََّك َحتَّى َيْأتَِيَك اْلَيِقنيُ ﴿/ أما استدالهلم بقوله تعاىل  3

 ملا ييل:

 2ما حكاه ابن تيمية من اتفاق العلامء. 

يِن َحتَّى َأَتاَنا  ﴿  قال تعاىل يف اآلية األخرى  ،أن خري ما يفرس القرآن بالقرآن  ُب بَِيْوِم الدِّ َوُكنَّا ُنَكذِّ

 . ومعلوم أنه ليس املراد باليقني ما يفرسه به أولئك الصوفية ألهنم يف النار ،﴾اْلَيِقنيُ 

نبياء واملرسلني خري الربية وعىل رأسهم رسولنا حممد صىل اهلل عليه وسلم غفر له ما تقدم أن األ

 « اشكورً   اأفال أكون عبدً » بل ازداد طاعة وقال:    ،ومع ذلك مل يرتك التكاليف  ،من ذنبه وما تأخر

 . متفق عليه من حديث عائشة واملغرية بن شعبة

 

 (. 422/ 11وانظر جمموع الفتاوى ) 1
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 ودة من أوجه:/ أما استدالهلم بقصة اخلرض مع موسى فمرد4

فإن    ،ومل يكن يلزم اخلرض اتباعه  ،إىل اخلرض   اإىل بني إرسائيل ومل يكن مبعوثً   اأن موسى كان مبعوثً 

 .فإن رسالته عامة االرسل كانت رسالتهم خاصة إال نبينا حممدً 

وموسى مل يكن علم األسباب التي   ،لرشيعة موسى عليه السالم  اعله اخلرض مل يكن خمالفً أن ما ف 

من   افإن حرق السفينة ثم ترقيعها ملصلحة أهلها خوفً   ،فلام بينها له وافقه عىل ذلك  ،ح ذلكتبي

ومن تكفريه   ،ا وإن كان صغريً   ، وقتل الصائل جائز  .وذلك جائز  ، إليهم  االظامل أن يأخذها إحسانً 

عن قتل   لنجدة احلروري ملا سأله  -ريض اهلل عنه    -قال ابن عباس    ،ألبويه ال يندفع إال بقتله جاز

 ،وإال فال تقتلهم  ،قال له: إن كنت علمت منهم ما علمه اخلرض من ذلك الغالم فاقتلهم  ،الغالم

فلم يكن يف ذلك   ،املوإما اإلحسان إىل اليتيم بال عوض والصرب عىل اجلوع فهذا من صالح األع

   .رشع اهلل ايشء خمالفً 

وهذا ال يمكن أن يكون بعد بعثة   ،وليس جمرد خيال  ،إن ما فعله اخلرض كان عن وحي من اهلل 

ومن   ،حممد صىل اهلل عليه وسلم ألحد من الناس إذ بموته صىل اهلل عليه وسلم انقطع الوحي

  1ادعى حصوله كفر ا.هـ

 

 

 والدليل قوله تعاىل  ،إلعراض عن دين اهلل تعاىل ال يتعلمه وال يعمل بهالعارش: ا)قول املصنف  

ا ِمَن املُْْجِرِمنَي ُمنَْتِقُمونَ َوَمْن َأْظَلُم مِمَّْن ُذكِّ ﴿ ِه ُثمَّ َأْعَرَض َعنَْها إِنَّ   (﴾َر بِآياِت َربِّ

 :اإلعراض الكفري ثالثة أقسام

 .وتقدم أنه كفر ،اإلعراض بأن ال يصدقه وال يكذبه

 

 (. 82- 81/ 2استفاده صاحب نواقض اإليامن االعتقادية من كالم ابن تيمية فنقلته بترصف ) 1
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بن حسن: أن اإلعراض عن   عبد الرمحنبن    عبد اللطيفقال الشيخ    .اإلعراض عن أصل الدين

ـ أصل اإليامن بال  .1كلية الذي يدخل به اإلنسان يف اإلسالم ا.ه

بأن ينطق بالشهادتني   امن أعامل اجلوارح مطلقً   ا اإلعراض عن عمل اجلوارح بأن ال يعمل شيئً 

 ،وال مانع يمنعه  ،من األعامل الصاحلة مع قدرته  اواجبً   عماًل   ويبقى عمره كله ال يعمل  ،فحسب

قد حكى اإلمجاع    .2املسألة املسامة برتك جنس العمل وهذه    . هذا كفر بإمجاع أهل السنة السلفيني

   :مجع من العلامء منهم

 . 4وذكره ابن تيمية يف جمموع الفتاوى. 3احلميدي / أخرجه اخلالل يف السنة

 .5الشافعي / ذكره ابن تيمية يف جمموع الفتاوى 

 .6أبو عبيد القاسم بن سالم / كتاب اإليامن   

 

 . 81منهاج أهل احلق للشيخ ابن سحامن ص 1

 ام سبق كان عندي خطأ يف تصوير جنس العمل من جهتني:  في 2

 يف صورة جنس العمل أقوال اللسان.  أواًل / أدخلت 

ثانًيا/ أدخلت األعامل املستحبة فمن عمل مستحًبا فقد أتى بجنس العمل، وهذا فيام يظهر خطأ قد بينت صوابه يف كتاب  

هـ وكذلك يف كتاب خمترص بعنوان )اإلمالء املخترص  1433/    6/  17)مقدمة يف التعليق عىل اإليامن األوسط( كتبته بتاريخ  

هـ( لكن أنبه أن كالم اإلمام أمحد يف شبابة بن سوار ليس ألجل  1433يامن عند أهل األثر( أمليته يف مجادى األوىل عام )يف اإل

 عىل اإليامن األوسط.  جنس العمل كام فهم هذا بعضهم من هذه املسالة. ويتبني هذا بالرجوع إىل مقدمة التعليق 

 ه.   1434/   2/   13 علاًم أين استعجلت إضافة هذا براءة للذمة يف 

 . 1027( رقم  586/    3)  3

4  (7    /209 .) 

5  (7    /209 .) 

 . 19، 18ص   6



 اإللـامم برشح نواقض اإلسالم 

  

251 

 .1اآلجري / كتاب الرشيعة 

 .2ن تيمية / كام يف جمموع الفتاوى اب 

أال »  :أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلَّم قال  :ويدل هلذا ما أخرجه الشيخان عن النعامن بن بشري

كله اجلسد  إذا صلحت صلح  مضغة  اجلسد  يف  كله  ،وإن  اجلسد  فسد  فسدت  وهي   ،وإذا  أال 

فال   ،وال مانع من العمل  ازمنً   فعاش  ،فإذا كان يف القلب أصل اخلوف والرجاء واملحبة  .«القلب

من أصل   ا القلب وإال صار القلب خاليً بد أن يظهر أثر هذا الصالح عىل اجلوارح بمقدار ما يف

ثم   –كام سبق    -والقلب اخلايل من أعامل القلوب قلب كافر باإلمجاع    ،اخلوف واملحبة والرجاء

واجبً  يكون  أن  بد  ال  ظهر يشء  الالزم ألصل  ا إذا  العمل  ال   ألن  الواجب  هو  القلوب  أعامل 

 وسيأيت يف كالم ابن تيمية أنه جعل جنس العمل يف الواجبات.   ،املستحب

يف قلبه بأن اهلل فرض عليه الصالة    اثابتً   اإيامنً   اومن املمتنع أن يكون الرجل مؤمنً  :قال ابن تيمية

 ،وال يؤدي زكاة   سجدة وال يصوم من رمضان والزكاة والصيام واحلج ويعيش دهره ال يسجد هلل  

ال مع إيامن صحيح   ،فهذا ممتنع وال يصدر هذا إال مع نفاق يف القلب وزندقة  ،وال حيج إىل بيته

ـ    .3ا.ه

ال يمكن  ،ثم القلب هو األصل فإذا كان فيه معرفة وإرادة رسى ذلك إىل البدن بالرضورة :وقال

فإذا كان    - أليب هريرة ثم قال    ذكر حديث النعامن وقواًل   ثم  - أن يتخلف البدن عام يريده القلب  

 

1  (2 /611 .) 

2  (14   /120 .) 

 (. 611/    7جمموع الفتاوى )  3



 اإللـامم برشح نواقض اإلسالم 

  

252 

لزم رضورة صالح اجلسد بالقول الظاهر والعمل   اقلبيً   وعماًل   بام فيه من اإليامن علاًم   االقلب صاحلً 

ـ   1باإليامن املطلق ا.ه

ابن تيمية التي خيتص   افال يكون الرجل مؤمنً "  قال  باهلل ورسوله مع عدم يشء من الواجبات 

  ".2يه وسلمبإجياهبا حممد صىل اهلل عل

.  

 :وينبغي أن يتنبه ملا ييل

حاول بعضهم أن حيرص جنس العمل يف عبارة ابن تيمية وغريه من أهل العلم باألركان األربعة   (1

 من حرصها يف األركان األربعة كوحرص هؤالء جلنس العمل يف بعض األعامل دون بعض غري  

 : فريد قوله أمران 

بعة أو كلها فهي  أهل العلم يف حكم تارك أحد املباين األرأن اإلمام ابن تيمية حكى اخلالف بني-أ

 من مسائل اخلالف بخالف ترك جنس العمل فقد ذكر اإلمجاع عىل التكفري به

 . أن هذا خمالف للفظة جنس العمل-ب 

 

ولكن أهل   ،من جنس أعامل اجلوارح  ا( أنه ال يستطيع أحد أن حيكم عىل أحد أنه مل يعمل شيئً 2 

واهلل   .من باب إثبات قوة التالزم بني الظاهر والباطن  ،عىل املرجئة  اهذه املسألة ردً العلم يذكرون 

 . أعلم

كحديث أيب سعيد عند   ، قط  ا( أن األحاديث التي فيها إخراج أناس من النار ومل يعملوا خريً 3

  :ألمور أربعة مسلم ونحوه ال يصح التمسك هبا عىل عدم كفر تارك جنس عمل اجلوارح
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فإن قيل   ؟هبذا العموم  افهل من قائل به أخذً   ،هذا احلديث تدخل فيه أعامل القلوب أن عموم  

 .باإلمجاع خصص أعامل القلوب فكذلك يقال يف جنس أعامل اجلوارح 

املحتمالت  إذا توارد عىل    ،أن االستدالل هبذا احلديث من باب االستدالل باألمور  واالحتامل 

االس بطل  بهدليل  الذين  ،تدالل  أن  األمم   وذلك  من  يكونون  قد  عمل  بغري  النار  من  أخرجوا 

ال سيام ويف   ،املاضية غري أمة حممد صىل اهلل عليه وسلَّم إذ النار جامعة لعصاة أمة حممد وغريهم

النبيون : »بعض األحاديث كحديث أيب سعيد وعليه فاالستدالل هبذا   «شفعت املالئكة وشفع 

 .األمم والرشائع متفقة يف املكفرات  :ل أن يقولأمر حمتمل، وال يصح لقائاحلديث استدالل ب

كحديث أيب سعيد   ،أن هناك أحاديث فيها نفي العمل مع ذكر بعض األعامل يف احلديث نفسه 

مع وجود   .متفق عليه  «قط  امل يعمل خريً »  :قالت مالئكة العذاب   ،اخلدري يف الذي قتل مائة نفس

  .1للكل كام أفاده ابن خزيمة  اه األحاديث ليس نفيً فصار النفي يف هذ   ،أعامل صاحلة عملها كاهلجرة

وذلك أن املكفر برتك جنس العمل وغري   ،االستدالل هبذا احلديث من االستدالل بمورد النزاع 

 ، ر كفري ملا خرج من الناريف أم  اإذ لو كان واقعً   ؛املكفر متفقان أن هذا الرجل مل يقع يف أمر كفري

يقول العمل  بجنس  العمل  إنه  :فاملكفر  يرتك جنس  تاركً   ؛مل  كان  لو  النار  اإذ  من  خرج  ملا   ،له 

   .ابىل هو تارك ومع ذلك خرج من النار ألن ترك جنس العمل ليس كفرً  :واملخالف يقول

القارئ الكريم    -فالحظ   الدليل    -أهيا  إذ كل منهام أن االستدالل هبذا  النزاع  استدالل بمورد 

 ؟وبيان هل هو كفر أم الحمتاج ألدلة خارجية يف تقرير قوله 

( حاول بعضهم أن ينسب إىل ابن تيمية عدم التكفري برتك جنس العمل وهذا ال يمكن ألبته 4

 :ألمرين

 

 (. 732/    2حيد )كتاب التو  1



 اإللـامم برشح نواقض اإلسالم 

  

254 

جنس   وقد تقدم أن   :/ أن أقواله رصحية كل الرصاحة يف تكفري تارك جنس العمل كقوله  األول

ـ   .1األعامل من لوازم إيامن القلب ا.ه

فكيف يكفر برتك الصالة وال   .لكن بالرتك الكيل  ،يكفر برتك الصالة  / أن ابن تيمية ممن  لثاينا

  2 ؟يكفر برتك جنس العمل 

أنه يرى ابن تيمية يقرر أنه يكفي يف اإليامن أعامل القلوب  :والذي أورث هذا اخلطأ عند بعضهم 

ن ابن  وهذا خطأ أل   ،فيظن أن ابن تيمية ال يشرتط جنس أعامل اجلوارح  ،ل اجلوارحوال يذكر أعام

يوجب  الالزم  فذكر  اجلوارح  أعامل  القلوب وجود  أعامل  يلزم من وجود  أنه  يقرر  نفسه  تيمية 

بني الكالم عىل ترك جنس العمل   ا. ثم البد من مالحظة أمر مهم وهو أن هناك فرقً 3وجود امللزوم  

كثريً  العلامء  كالم  فإن  األعامل  أفراد  راجعً   اوترك  يكون  ا  اما  ال  األفراد  ترك  وإنام ،  جلنسإىل 

بني   اوأن هناك تالزمً   ،وإثبات أن العمل من اإليامن   ،يتكلمون عن ترك اجلنس عند الرد املرجئة

 . الظاهر والباطن

 

 

اهلازل واجلاد واخلائفوال فرق يف مجيع هذ)قول املصنف   النواقض بني  يبلغ درجة   (ا  مل  الذي 

وقد   ،ومؤاخذ بام يقول ويفعل  ،غري معذورفاستثناء املكره دال عىل أن غريه    (إال املكره)اإلكراه  

فلعل هذا   (اومن أكثر ما يكون وقوع    ،اوكلها من أعظم ما يكون خطر  )  سبق الكالم عن هذا كله.

فإن إبراهيم عليه السالم كان    (فينبغي للمسلم أن حيذرها وخياف منها عىل نفسه)السبب إلفرادها  

 

1  (7    /616 .) 
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َواْجنُْبنِي َوَبنِيَّ َأْن َنْعُبَد ﴿قال تعاىل    ،ه وبنيه الرشكويدعو اهلل أن جينب  ،خياف عىل نفسه من الرشك

 .بعد إبراهيم   (أي الرشك)ومن يأمن البالء    قال إبراهيم التيمي:  .فغريه أوىل باخلوف  ﴾ اأْلَْصنَامَ 

نعوذ باهلل من موجبات غضبه وأليم عقابه وصىل اله عىل خري )أخرجه ابن جرير وابن أيب حاتم  

 . (صحبه خلق حممد وآله و 

 

   واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

  


