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 مقدمة الطبعة الثالثة

 .. أما بعد: . سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

( بعد مرور  اإلمام األلباين وموقفه من اإلرجاء)كتاب  فهذه هي الطبعة الثالثة ل

 . عض الزيادات ها بًبا عىل الطبعة الثانية وقد زدت فيعرشين سنة تقري

أكتم كثرًيا    القاريء  وال  فرحت  للمراجعة  الرسالة  هذه  تصفح  مع  أين  رًسا 

أسأل اهلل  –أن هيأين للدفاع عن هذا العلم الشامخ واإلمام املجدد  بفضل اهلل علي 

 .-بالدفاع عنه أن يمن بالقبول والرضا  علي  كام مني 

 فإن للعالمة األلباين فضاًل عىل األمة اإلسالمية يف أبواب من الدين منها:

-  :  .، واالنتساب للسلفيةالدعوة لفهم السلف جتديدأوالا

 .ضبط مسائل اجلهاد بال إفراط وال تفريط ثانياا: -

 .، وتزييف شبهاهتمقصم ظهور التكفرييني ثالثاا: -

ا - املقيتة  :رابعا احلزبية  العرص  بدعة  والتبليغ   كرس  اإلخوان  بعلم    كحزب 

 . وتأصيل

ا: -  . تأصيل البدع اإلضافية العملية خامسا

ا: - وهو يف هذا الباب ال جيارى وال   ،تصحيح األحاديث وتضعيفها  سادسا

 .اإلسالمية ، زخرت هبا املكتبةيبارى، وخلف تركة عظيمة
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فقد   ،عبدالعزيز ابن باز واإلمام حممد بن صالح العثيمنياللهم اغفر له ولإلمام  

كثرًيا  اعتزت    ويف املقابل  ،ة يف زمن متقارب بفقد هؤالء األئمكثرًيا  خرست األمة  

 .–رمحهم اهلل رمحة واسعة وجعل اجلنة مثواهم   –بتعارصهم وتعاضدهم  

 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

 

 د.عبد العزيز بن ريس الريس

 هـ15/10/1442
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 ، أما بعد: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

يف بيان أن العالمة املجدد   وبينات  براهني – الكريم القارئ أهيا –فام بني يديك 

  من  الذئب  براءة  امرجئً   كونه  من  بريء   املحدث حممد نارص الدين األلباين  

  مما   بكر  أيب  بنت   عائشة  الصديق  بنت  الصديقة  املؤمنني  أم  أمنا  وبراءة  ،يوسف  دم

   .اخلاطئون به قذفها

  ،وألهل السنة السلفيني  ،دون أهل الظلم واجلور  ،كتبتها ألهل العدل والقسط

البدعة اخللفيني أهل  التبس عليهم األمر  دون  بان هلم احلق    ،ممن  إذا  فإن هؤالء 

من سخط الرب وما أعد  اوخوفً  ، يف رضا الرب وما أعد ألهل احلق ا اتبعوه طمعً 

   .ملخالفي احلق

أعراض   وعن  ،انّكارً   واجلور  وللظلم  ،اتّباعً   وللحق   ،اوّقافً   –  القارئ  أهيا  –وكن  

فمن رد عن عرض أخيه املسلم رد اهلل    ،ااملسلمني ال سيام العلامء الصادقني دّفاعً 

  .عن وجهه النار يوم القيامة

باحلق    ،والنجاة من النريان، للذب عن عرض هذا اإلمام  ،فهلموا طالب اجلنان

 ال بالباطل والبهتان. 
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مت ببعض الفصول املتضمنة تعريفً  بعقيدة السلف يف   اوقبل البيان والتدليل قدي

تصوره  ،اإليامن  عن  فرع  اليشء  عىل  احلكم  إذ  ؛  الضالة  املرجئة  عقيدة  ، وكذا 

 :وتتلخص فصول هذا الكتاب فيام يل

 . اعتقاد أهل السنة السلفيني يف اإليامن  الفصل األول /

  .التعريف باملرجئة  الفصل الثاين /

  .الفصل الثالث / دالئل الرباءة من اإلرجاء

 .رابع / الصالة وعالقتها باإلرجاءالفصل ال

 .الفصل اخلامس / احلكم بغري ما أنزل اهلل وعالقته باإلرجاء

 .الفصل السادس / رد فرية أن العالمة األلباين مرجئ

 .االفصل السابع / ست شبه وجواهب

ملحمد أبو   (حقيقة اإليامن عند الشيخ األلباين) الفصل الثامن/ الرد عىل كتيب  

  رحّيم

 وبعد هذا إليكم فصول الكتاب ومضامينه: 
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القرآن  به  جاء  الذي  االعتقاد  الصحيحة  ،هو  الصحابة   ،والسنة  عليه  كان  مما 

 :والتابعون بإحسان، وهو يتلخص فيام يل

والدليل عىل ذلك ما أخرجه  ،واعتقاد بالقلب  ،وعمل باجلوارح  ،قول باللسان

اهلل    :مسلم عن أيب هريرة قال أو بضع  »  :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول  اإليامن بضع وسبعون 

شعبة اهلل  ،وستون  إال  إله  ال  قول  الطريق    ،فأفضلها  عن  األذى  إماطة  وأدناها 

  ،"ال إله إال اهلل  "فاحلديث رصيح عىل أن القول كقول    «واحلياء شعبة من اإليامن 

  .(1)ن من اإليام "كاحلياء"، واالعتقاد "كإماطة األذى عن الطريق "والعمل 

 

قال الفضيل بن عياض: اإليامن املعرفة بالقلب،واإلقرار باللسان، والتفضيل بالعمل.ا.هـ )كتاب    (1)

((. وقال وكيع: أهل السنة يقولون: اإليامن قول وعمل ا.هـ )رشح  347/    1السنة لعبد اهلل بن أمحد ) 

أن الذي عليه    –كم  رمحنا اهلل وإيا   –((. وقال اآلجري: اعلموا  930/    4اعتقاد أهل السنة واجلامعة )

علامء املسلمني: أن اإليامن واجب عىل مجيع اخللق وهو تصديق بالقلب وإقرار بالسان وعمل باجلوارح  

 ( الرشيعة  )كتاب  ) 611/    2ا.هـ  التمهيد  يف  الرب  عبد  ابن  اإلمجاع  وحكى  عمر  238/  9((.  وأبو   )

 (. 332،  330/    7الطلمنكي كام نقله ابن تيمية يف جمموع الفتاوى ) 
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ومن مل يوجد يف   ،(1)ق  بكلمة التوحيد مع القدرة فهو كافر باالتفافمن مل ينطق  

 (2)ق  قلبه عمل القلب من أصل اخلوف والرجاء واحلب والتوكل فهو كافر باالتفا

ومن    (3)  وما زاد عىل أصل اخلوف واحلب والرجاء فهو ما بني واجب ومستحب

فهو  الواجبة عمره كله مع قدرته  من أعامل اجلوارح  ادخل اإلسالم ومل يعمل شيئً 

وأفراد أعامل اجلوارح بالنسبة لإليامن ما بني واجب يأثم املسلم  ؛    (4)  كافر باالتفاق

 

ا.هـ )جمموع    ( 1) املسلمني  باتفاق  القدرة فهو كافر  يتكلم هبام مع  مل  إذا  الشهادتان  تيمية: فأما  ابن  قال 

 ((. 609/   7الفتاوى ) 

قال ابن القيم: فأهل السنة جممعون عىل زوال اإليامن، وأنه ال ينفع التصديق، مع انتفاء عمل القلب    (2)

اتفاق املسلمني ابن تيمية راجع )جمموع    –  ا أيًض   –(. ونقل  54وحمبته وانقياده ا.هـ )كتاب الصالة ص  

هو ما ذكره الشيخ العالمة  فيقال:    ؟((. فإن قيل ما الفرق بني أقوال القلب وأعامله550/    7الفتاوى ) 

ملا قال: والفرق بني أقوال القلب وبني أعامله: أن أقواله هي العقائد التي    عبد الرمحن السعدي  

التنبيهات   ا.هـ كتاب  التي حيبها اهلل ورسوله  القلب: فهي حركته  القلب ويعتقدها، وأعامل  يعرتف هبا 

 . 85ملباحث املنيفة ص  اللطيفة عىل ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من ا

قال ابن منده: وقال أهل اجلامعة: اإليامن هي الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر اجلوارح، غري    (3)

، فأصله املعرفة باهلل والتصديق له وبه، وبام جاء من عنده بالقلب واللسان مع اخلضوع  ا وفرعً   أن له أصاًل 

ترك التكرب واالستنكاف واملعاندة، فإذا أتى هبذا األصل فقد  له واحلب له واخلوف منه والتعظيم له، مع  

له حتى يأيت بفرعه، وفرعه املفرتض عليه أو    دخل يف اإليامن، ولزمه اسمه وأحكامه، وال يكون مستكماًل 

 ((. 331/    1الفرائض واجتناب املحارم ا.هـ )كتاب اإليامن البن منده ) 

   قد حكى اإلمجاع مجع من العلامء منهم:   (4)

وُأخربت    : -1027( رقم 586/  3فيام أخرجه اخلالل يف السنة )-اإلمام احلميدي / قال  -1

=  حتى يموت،    ا يقولون َمْن أقر بالصالة والزكاة والصوم واحلج ومل يفعل من ذلك شيئً   ا أني ناًس 
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، إذا علم أن تركه ذلك فيه  احتى يموت: فهو مؤمن؛ ما مل يكن جاحدً   ويصىل مستدبر القبلة=  

فقلت: هذا الكفر الرصاح، وخالف كتاب اهلل  واستقبال القبلة.  بالفرائض    ا إيامنه؛ إذا كان مقرً 

 ﴾وما أمروا إال ليعبدوا اهلل خملصني له الدين﴿وسنة رسوله وعلامء املسلمني؛ قال اهلل تعاىل:  

سمعت أبا عبد اهلل أمحد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر باهلل، وردي عىل   اآلية. وقال حنبل 

/    7أمره، وعىل الرسول ما جاء به عن اهلل ا.هـ. ونقله عنه ابن تيمية كام يف جمموع الفتاوى ) 

209  .) 

2-  ( الفتاوى  كام يف جمموع  تيمية  ابن  عنه  نقله   / الشافعي  وقال  209/    7اإلمام  قال:  أنه   )

األم يف    ي  الشافع كتاب  الصالة"يف  النية يف  بنية    "باب  إال  بأن ال جتزئ صالة  حيتج 

، ثم قال: وكان اإلمجاع  «إنام األعامل بالنيات »:  ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي    بحديث عمر بن اخلطاب  

قول   يقولون: اإليامن  أدركناهم  والتابعني من بعدهم ومن  الصحابة  ونية ال جيزئ    وعملمن 

 واحد من الثالث إال باآلخر ا.هـ. 

(: »فلم جيعل اهلل لإليامن حقيقة  32أبو عبيد القاسم بن سالم / قال يف كتاب اإليامن )ص  -3

أنه بالقول خاصة جيعله مؤمنا حقا وإن مل يكن هناك إال بالعمل عىل هذه الرشوط، والذي يزعم  

فاألمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علامؤنا؟ -ثم قال -عمل فهو معاند لكتاب اهلل والسنة 

 مما اقتصصنا يف كتابنا هذا: أن اإليامن بالنية والقول والعمل مجيعا«. 

أني    –رمحنا اهلل وإياكم    –  (: ))اعلموا611/  2اإلمام اآلجري /قال يف كتاب الرشيعة ) -4

عليه وإقرار   الذي  بالقلب  تصديق  وهو  اخللق،  مجيع  عىل  واجب  اإليامن  أني  املسلمني:  علامء 

 وعمل باجلوارح.  باللسان

وال جتزئ معرفة  ،  ا اإليامن باللسان نطقً  ثم اعلموا أنه ال جتزئ املعرفة بالقلب والتصديق إال أن يكون معه

،  ا ، فإذا كملت فيه هذه اخلصال الثالث كان مؤمنًباجلوارح حتـى يكون عمــلبالقلب ونطـق باللسان  

 =  دلي عىل ذلك القرآن والسنة وقول علامء املسلمني ا.هـ. 
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(: )وهنا أصول تنازع الناس فيها؛ منها:  120/   14اإلمام ابن تيمية /قال كام يف جمموع الفتاوى )  -5=  

واجلوارح، وإنام يظهر نقيضه    اللسانأني القلب هل يقوم به تصديق أو تكذيب وال يظهر قط منه يشء عىل  

 من غري خوف؟ 

وجب ذلك عىل اجلوارح، فمن قال: أنه  فالذي عليه السلف واألئمة ومجهور الناس: أنه البدي من ظهور م 

من واجباته بال خوف فهذا ال   ا وال فعل شيئً   ومل يتكلم قط باإلسالميصدق الرسول وحيبه ويعظمه بقلبه  

ـ  ا يكون مؤمنً  يف الباطن، وإنام هو كافر ا.ه

ضغة إذا  أال وإن يف اجلسد م» قال:   ملسو هيلع هللا ىلص ويدل هلذا ما أخرجه الشيخان عن النعامن بن بشري: أن رسول اهلل  

القلب أال وهي  وإذا فسدت فسد اجلسد كله،  القلب أصل  «صلحت صلح اجلسد كله،  فإذا كان يف   .

اخلوف والرجاء واملحبة فعاش عمره ومل يعمل مع القدرة، فال بد أن يظهر أثر هذا الصالح عىل اجلوارح  

والقلب اخلايل من أعامل  من أصل اخلوف واملحبة والرجاء،    ا بمقدار ما يف القلب وإال صار القلب خاليً 

يف    ا ثابتً   ا إيامنً   ا ، قال ابن تيمية: ومن املمتنع أن يكون الرجل مؤمنً -كام سبق    –القلوب قلب كافر باإلمجاع  

قلبه بأن اهلل فرض عليه الصالة والزكاة والصيام واحلج ويعيش دهره ال يسجد هلل سجدة وال يصوم من  

، فهذا ممتنع وال يصدر هذا إال مع نفاق يف القلب وزندقة، ال مع  رمضان وال يؤدي زكاة، وال حيج إىل بيته 

((. وقال: ثم القلب هو األصل فإذا كان فيه معرفة وإرادة  611/    7إيامن صحيح ا.هـ )جمموع الفتاوى ) 

ثم ذكر حديث النعامن    –رسى ذلك إىل البدن بالرضورة، ال يمكن أن يتخلف البدن عام يريده القلب  

لزم رضورة صالح    ا قلبيً   وعماًل   بام فيه من اإليامن علاًم   ا فإذا كان القلب صاحلً   –ريرة ثم قال  أليب ه   وقواًل 

 ((. 187/   7اجلسد بالقول الظاهر والعمل باإليامن املطلق ا.هـ )جمموع الفتاوى )

 وينبغي أن يتنبه ملا يل: 

من جنس أعامل اجلوارح الواجبة، ولكن أهل    ا ( أنه ال يستطيع أحد أن حيكم عىل أحد أنه مل يعمل شيئً 1

 عىل املرجئة املخالفني يف إثبات قوة التالزم بني الظاهر والباطن. واهلل أعلم.   ا العلم يذكرون هذه املسألة ردً 

يعملوا خريً 2 النار ومل  أناس من  التي فيها إخراج  قط، كحديث أيب سعيد عند مسلم    ا( أن األحاديث 

 = ا عىل عدم كفر تارك جنس عمل اجلوارح الواجبة ألمور أربعة:  ونحوه ال يصح التمسك هب
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  ؟ هبذا العموم  اأن عموم هذا احلديث تدخل فيه أعامل القلوب، فهل من قائل به أخذً   األمر األول/=  

 فإن قيل باإلمجاع خصص أعامل القلوب فكذلك يقال يف جنس أعامل اجلوارح. 

من باب االستدالل باألمور املحتمالت، والدليل إذا توارد  أن االستدالل هبذا احلديث    األمر الثاين/

عليه االحتامل بطل االستدالل به، وذلك أن الذين ُأخرجوا من النار بغري عمل قد يكونون من األمم  

أمة حممد   أمة حممد وغريهم، ال سيام ويف بعض األحاديث    ملسو هيلع هللا ىلص املاضية غري  النار جامعة لعصاة  إذ 

سعيد:  أيب  والنبيونشفعت  »  كحديث  بأمر    ، «املالئكة  استدالل  احلديث  هبذا  فاالستدالل  وعليه 

 حمتمل، وال يصح لقائل أن يقول: األمم والرشائع متفقة يف املكفرات. 

أن هناك أحاديث فيها نفي العمل مع ذكر بعض األعامل يف احلديث نفسه، كحديث  األمر الثالث/

متفق عليه. مع    « قط  امل يعمل خريً » أيب سعيد اخلدري يف الذي قتل مائة نفس، قالت مالئكة العذاب:  

نفيً  النفي يف هذه األحاديث ليس  ابن   ا وجود أعامل صاحلة عملها كاهلجرة، فصار  للكل كام أفاده 

 (.  732/   2يف كتاب التوحيد ) خزيمة  

الرابع/ املكفر برتك جنس    األمر  النزاع، وذلك أن  االستدالل هبذا احلديث من االستدالل بمورد 

يف أمر كفري ملا    ا العمل وغري املكفر به متفقان أن هذا الرجل مل يقع يف أمر كفري ؛ إذ لو كان واقعً 

له ملا خرج    ا يرتك جنس العمل ؛ ألنه لو كان تاركً خرج من النار، فاملكفر بجنس العمل يقول: إنه مل  

 .  ا من النار، واملخالف يقول: بىل هو تارك ومع ذلك خرج من النار ألن ترك جنس العمل ليس كفرً 

أن االستدالل هبذا الدليل استدالل بمورد النزاع فكل منهام حمتاج ألدلة    –أهيا القارئ الكريم   –فالحظ  

 ؟ ان هل هو كفر أم الخارجية يف تقرير قوله وبي

 ( حاول بعضهم أن ينسب إىل ابن تيمية عدم التكفري برتك جنس العمل وهذا ال يمكن ألبته ألمرين: 3

أن أقواله رصحية كل الرصاحة يف تكفري تارك جنس العمل كقوله: وقد تقدم أن جنس األعامل    األول /

 (. 616/    7من لوازم إيامن القلب ا.هـ ) 

أن ابن تيمية ممن يكفر برتك الصالة، لكن بالرتك الكل. فكيف يكفر برتك الصالة وال يكفر برتك    الثاين /

(=  81)ص  ( ورشح العمدة قسم الصالة  617/    7(، )49/    22راجع جمموع الفتاوى ) -؟جنس العمل
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بعضها نزاع كاملباين األربعة من صالة وصوم وزكاة وحج ويف التكفري برتك    ،برتكه

فإن تكفري تارك املباين األربعة أو أحدها مسألة    ،أو أحدها عىل قول عند أهل السنة

 . وما بني مستحب يثاب عىل فعله امتثااًل   ،خالفية عند أهل السنة السلفيني أنفسهم

وكل ما يزيد فقد    ،﴾مع إيامهنم  اليزدادوا إيامنً ﴿وهو يزيد وينقص كام قال تعاىل  

، لذلك يصح االستثناء (2)  يتجزأ  ال  اواحدً   اشيئً   ليس  -  اإذً –فهو    (1)  اكان ناقًص 

 

. والذي أورث هذا اخلطأ عند بعضهم: أنه يرى ابن تيمية يقرر أنه يكفي يف اإليامن أعامل  - ا بعدها  =وم

القلوب وال يذكر أعامل اجلوارح فيظن أن ابن تيمية ال يشرتط جنس أعامل اجلوارح وهذا خطأ ألن ابن 

يلزم   أنه  يقرر  نفسه  وجود  تيمية  يوجب  الالزم  فذكر  اجلوارح  أعامل  وجود  القلوب  أعامل  من وجود 

بني الكالم    ا (. ثم البد من مالحظة أمر مهم وهو أن هناك فرقً 194/   7امللزوم. راجع جمموع الفتاوى )

كثريً  العلامء  كالم  فإن  األعامل  أفراد  وترك  العمل  ترك جنس  راجعً   اعىل  يكون  ال    ا ما  األفراد  ترك  إىل 

  ا ، وإنام يتكلمون عن ترك اجلنس عند الرد املرجئة، وإثبات أن العمل من اإليامن، وأن هناك تالزمً اجلنس

 بني الظاهر والباطن. 

وسئل اإلمام أمحد: عن اإلرجاء فقال: نحن نقول: اإليامن قول وعمل يزيد وينقص، إذا زنى ورشب    (1)

 ((. 307/    1اخلمر نقص إيامنه ا.هـ )كتاب السنة لعبد اهلل بن أمحد )

قال ابن تيمية: وأصل نزاع هذه الفرق يف اإليامن من اخلوارج واملرجئة واملعتزلة واجلهمية وغريهم،    (2)

إذا زال بعضه زال مجيعه، وإذا ثبت بعضه ثبت مجيعه فلم يقولوا بذهاب    ا واحدً   ا أهنم جعلوا اإليامن شيئً 

  –ثم قال    –  «خيرج من النار من كان يف قلبه مثقال حبة من اإليامن »  :ملسو هيلع هللا ىلص بعضه وبقاء بعضه، كام قال النبي  

أدخلنا فيه    قالوا: ألنا إذا  –ثم قال    –ال يتبعض    اواحدً   ا وقالت املرجئة واجلهمية: ليس اإليامن إال شيئً 

  –  510/    7ا.هـ )   …منه، فإذا ذهب بعضه فيلزم إخراج ذي الكبرية من اإليامن    ااألعامل صارت جزءً 

511 .) 
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  : منها  اعتبارات   عىل  ،اهلل  شاء  إن   مؤمن  أنا:  -مثاًل –؛ وذلك بأن يقول املسلم  (1)هفي

 الكامل   أي-  املطلق  اإليامن   به  أريد  أطلق  إذا  اإليامن   أن   أو  ،األعامل  بقبول  أعلم  اهلل

  أتى  يكون   أال  خشية  يستثني  فهو  ،املحرمات  وترك  الواجبات   فعل  يتضمن  الذي  -

باإليامن با  أو   ،املطلق  اإليامن   هبذا النفس  تزكية  ترك  استثنى  ،عتبار  أو   ،فلذلك 

ملا تيقنه من نفسه من    اباعتبار أن االستثناء عىل اليقني ال عىل الشك فيكون راجعً 

 . -وهو مطلق اإليامن  - (2)ن اإلتيان بأصل اإليام 

 

عن مجاعة من الصحابة والتابعني والسلف    –يعني االستثناء يف اإليامن    –قال البيهقي: وقد روينا هذا    ( 1)

. وقال ابن تيمية: وأما مذهب سلف أصحاب احلديث كابن ((212/  1الصالح ا.هـ )شعب اإليامن ) 

مسعود وأصحابه والثوري وابن عيينة، وأكثر علامء الكوفة وحييى بن سعيد القطان فيام يرويه عن علامء  

ا.هـ   عنهم  متواتر  اإليامن وهذا  يستثنون يف  فكانوا  السنة  أئمة  من  حنبل وغريه  بن  وأمحد  البرصة  أهل 

 ((. 439 – 438  /  7)جمموع الفتاوى ) 

 ألحد هذه األمور األربعة:  ا فصار االستثناء عند السلف راجعً  (2)

بالنظر إىل تقبل األعامل، فليس كل من عمل العمل تقبل منه. قال أمحد: كان سليامن بن حرب    األول /

 ((. 597/   3محل هذا عىل التقبل، يقول: نحن نعمل وال ندري يتقبل منا أم ال. )السنة للخالل )

كون أتى بالواجب  بالنظر إىل خشية أال يكون أتى باإليامن الكامل الذي يريده اهلل، وذلك بأن ال ي  الثاين /

كام يريده اهلل أو يكون اقرتف بعض املحرمات. قال أمحد: أقول مؤمن إن شاء اهلل، ومؤمن أرجو، ألنه ال  

 (. 601/   3يدري كيف أداؤه لألعامل عىل ما افرتض عليه أم ال. كتاب السنة للخالل ) 

ا  الثالث / البعد عن تزكية النفس. قال اإلمام أبو عبد اهلل  بن بطة: ولكن االستثناء يصح يف  بالنظر إىل 

  = وجهني: أحدمها / نفي التزكية لئال يشهد اإلنسان عىل نفسه بحقائق اإليامن وكوامله، فإن من قطع عىل 
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((، وملا ذكر ابن تيمية  865/ 2نفسه هبذه األوصاف شهد هلا باجلنة وبالرضا والرضوان ا.هـ )اإلبانة ) = 

 (. 473/   7لف الذين كانوا يستثنون ا.هـ جمموع الفتاوى ) هذا املنزع، قال: وهذا مأخذ عامة الس

لتدخلن املسجد احلرام إن  بالنظر لألمور املتيقن منها فيكون االستثناء عىل اليقني كقوله تعاىل    الرابع /

قال: نعم. االستثناء عىل غري    ؟، فلام سئل اإلمام أمحد بن حنبل عن االستثناء يف اإليامنشاء اهلل آمنني  

للعمل، وقد استثنى ابن مسعود وغريه وهو مذهب الثوري، قال اهلل عز وجل    ا معنى شك خمافة واحتياطً 

  لتدخلن املسجد احلرام إن شاء اهلل آمنني ( (. قال ابن تيمية موضحً 594/  3..ا.هـ )السنة للخالل) ا  

شك: يعني من غري شك مما يعلمه اإلنسان من نفسه، وإال  كلمة اإلمام أمحد هذه: وقال: عىل غري معنى  

فهو يشك يف تكميل العمل الذي خاف أن ال يكون كمله، فيخاف من نقصه، وال يشك يف أصله ا.هـ  

 ((.451/    7)جمموع الفتاوى ) 

وايف  ظن بعضهم أن السلف يستثنون يف اإليامن باعتبار حالة املوافاة، ألنه ال يدري عىل أي يشء ي   تنبيه /

كام يف    ربه، وهذا الظن أنكره ابن تيمية وبني أن السلف مل يقولوا به وإنام هو قول األشاعرة قال  

الفتاوى )  (: »وأما مذهب سلف أصحاب احلديث كابن مسعود وأصحابه والثوري  438/    7جمموع 

رصة وأمحد بن حنبل  وابن عيينة وأكثر علامء الكوفة وحييى بن سعيد القطان فيام يرويه عن علامء أهل الب 

وغريه من أئمة السنة فكانوا يستثنون يف اإليامن. وهذا متواتر عنهم لكن ليس يف هؤالء من قال: أنا أستثني  

ألجل املوافاة وأن اإليامن إنام هو اسم ملا يوايف به العبد ربه؛ بل رصح أئمة هؤالء بأن االستثناء إنام هو ألن  

شهدون ألنفسهم بذلك كام ال يشهدون هلا بالرب والتقوى؛ فإن ذلك  اإليامن يتضمن فعل الواجبات فال ي

فام   املوافاة؛  وأما  اهلل يف ذلك.  إن شاء  أقواهلم  تزكية ألنفسهم بال علم؛ كام سنذكر  يعلمونه وهو  مما ال 

علمت أحدا من السلف علل هبا االستثناء ولكن كثري من املتأخرين يعلل هبا من أصحاب احلديث من  

د ومالك والشافعي وغريهم؛ كام يعلل هبا نظارهم كأيب احلسن األشعري وأكثر أصحابه  أصحاب أمح

بالنظر   االستثناء  فيه صحة  قرر  بطة كالًما  أن البن  إال  قول سلف أصحاب احلديث.«  ليس هذا  لكن 

قال )  للموافاة  الكربى  »اإلبانة  عىل  865/  2يف  يقع  آخر  وجه  من  أيضا  االستثناء  (:»ويصح 

=  عامل ومستأنف األفعال وعىل اخلامتة، وبقية األعامر، ويريد إين مؤمن إن ختم اهلل يل بأعامل  مستقبل األ
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 .(1) والكفر عند أهل السنة السلفيني يكون بالقول والفعل واالعتقاد

 ،اوفسادً   اوأن الظاهر تبع للباطن صالًح   ،بالتالزم بني الظاهر والباطنويقرون  

؛ فال  (2)  فالقلب امللك واجلوارح جنوده، وأن فساد الظاهر دال عىل فساد الباطن

 

وهذا  = وينقص  ويزيد  يتجزأ  اإليامن  أن  قرر  األشاعرة؛ألنه  ملراد  مغاير  بطة  ابن  مراد  وقطًعا  املؤمنني« 

يقولوا باالستثناء عىل حقيقته يف احلال  بخالف معتقد األشاعرة الذين ال يرون أن اإليامن يتجزأ ؛ فلذا مل  

وإنام عىل املآل واملوافاة ليوافقوا السلف لفًظا وخيالفوهنم حقيقة أما ابن بطة فقرره كام يقرره السلف وزاد  

عىل ذلك باملوافاة وهذا ال إشكال فيه بام أنه قرره عىل املعنى الذي عند السلف، وإن كان األفضل أال يزيد  

 . -واهلل أعلم -ف عىل ما ذكر السل

تكفريه،    ( 1) بن راهويه: ومما أمجعوا عىل  قاله إسحاق  ما  املسلم  يكفر هبا  التي  األقوال واألفعال  ومن 

أو    ا وحكموا عليه كام حكموا عىل اجلاحد، فاملؤمن الذي آمن باهلل تعاىل، وبام جاء من عنده، ثم قتل نبيً 

، أو رد عليه قوله من  ا رم فهو كافر، وكذلك من شتم نبيً ويقول: قتل النبي حم  ا أعان عىل قتله، وإن كان مقرً 

 ((.  930/  2غري تقية وال خوف ا.هـ )تعظيم قدر الصالة ) 

كإبليس   ا. قال ابن تيمية: وهلذا قالوا: من عىص مستكربً اومن االعتقاد الكفري من مل يطع أمر اهلل استكبارً 

 ((. 970/  3كفر باالتفاق ا.هـ )الصارم املسلول ) 

ال ابن تيمية: ثم القلب هو األصل. فإذا كان فيه معرفة وإرادة رسى ذلك إىل البدن بالرضورة، وال  ق  ( 2)

أال وإن يف اجلسد مضغة  »  يف احلديث الصحيح:  ملسو هيلع هللا ىلص يمكن أن يتخلف عام يريده القلب، وهلذا قال النبي  

وقال أبو هريرة:    «القلبإذا صلحت صلح هلا سائر اجلسد، وإذا فسدت فسد هلا سائر اجلسد، أال وهي  

ثم    –  "القلب امللك، واألعضاء جنوده، فإذا طاب امللك طابت جنوده، وإذا خبث امللك خبثت جنوده"

إذا صلحت صلح  »  : ملسو هيلع هللا ىلصبخالف القلب فإن اجلسد تابع له ال خيرج عن إرادته قط، كام قال النبي    –قال  

  وعماًل   بام فيه من األعامل علاًم   ا القلب صاحلً فإذا كان    « هلا سائر اجلسد، وإذا فسدت فسد هلا سائر اجلسد

=    ، لزم رضورة صالح اجلسد بالقول الظاهر، والعمل باإليامن املطلق، كام قال أئمة احلديث: قول  ا قلبيً 
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 (1)  اوباطنً  افمن سب اهلل كفر ظاهرً   ،يقع كفر يف الظاهر إال ويلزم منه كفر الباطن

 .يتوقف تكفريه عىل معرفة باطنهومن وقع يف مكفر ظاهًرا مل 

 : (2) نوعان  من جهة تكفريه هباة األعامل الظاهرتنبيه: 

 

وعمل، قول باطن وظاهر، وعمل باطن وظاهر، والظاهر تابع للباطن الزم له متى صلح الباطن صلح =  

 (. 187/  7موع الفتاوى )الظاهر،وإذا فسد فسد ا.هـ جم 

من األعامل الظاهرة، كالسجود لألوثان وسب الرسول، ونحو ذلك،    اقال ابن تيمية: وما كان كفرً   (1)

لكفر الباطن، وإال فلو قدر أنه سجد قدام وثن، ومل يقصد بقلبه السجود له، بل    ا فإنام ذلك لكونه مستلزمً 

 ((. 120/  14ا.هـ )جمموع الفتاوى ) اقصد السجود هلل بقلبه مل يكن ذلك كفرً 

فصح أن من أعامل اجلسد ما يكون كفًرا مبطاًل إليامن فاعله   "(:220/  3قال ابن حزم يف الفصل )  (2)

 . "ون كفًرا لكن عىل ما حكم اهلل تعاىل به يف كل ذلك وال مزيد مجلة، ومنه ما ال يك

ألن الظاهر إنام يكون دلياًل صحيًحا معتمًدا إذا مل يثبت    "(:648/  3قال ابن تيمية يف الصارم املسلول ) 

 . "أن الباطن بخالفه، فإذا قام دليل عىل الباطن مل يلتفت إىل ظاهر قد علم أن الباطن بخالفه 

من األعامل الظاهرة، كالسجود لألوثان    ا(: وما كان كفرً 120/    14تيمية كام يف جمموع الفتاوى ) قال ابن  

لكفر الباطن، وإال فلو قدر أنه سجد قدام وثن،    ا وسب الرسول، ونحو ذلك، فإنام ذلك لكونه مستلزمً 

 ا.هـ   اومل يقصد بقلبه السجود له، بل قصد السجود هلل بقلبه مل يكن ذلك كفرً 

 . "وأما كفر العمل فينقسم إىل ما يضاد اإليامن وإىل ما ال يضاده  "  :55ابن القيم يف كتاب الصالة ص    قال

قال الشيخ حافظ احلكمي: اعلم أن هذه األربعة ليست من الكفر العمل إال من جهة كوهنا واقعة بعمل  

للكفر االعتقادي وال بد ا.هـ  اجلوارح فيام يظهر للناس، فهي وإن كانت عملية يف الظاهر، فإهنا مستلزمة 

 (. 181)أعالم السنة املنثورة ص 
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أو ما يتضمن ترك  ،أو ال حيتمل إال الكفر  ،ما يضاد اإليامن من كل وجه  األول /

  أو يدل عىل كفر الباطن، كالسب واالستهزاء وإهانة املصحف ونحو ذلك   ،اإليامن 

 .فهذه كفر لذاهتا ويكفر به

أو ما ال    ،أو ما هو حمتمل للكفر وغريه  ،ما ال يضاد اإليامن من كل وجه  الثاين /

الباطن كفر  عىل  يدل  ال  أو  اإليامن  ترك  بعد   ،يتضمن  إال  به  يكفر  ال  وهذا 

أن    :االستفصال، والدليل عىل ذلك بن أيب طالب  الشيخان عن عل  ما أخرجه 

ويف    ،  ملسو هيلع هللا ىلصحاطب بن أيب بلتعة كتب رسالة إىل قريش خيربهم بقدوم رسول اهلل  

إين   ،ال تعجل عل  :قال  «؟يا حاطب ما هذا»  :حلاطب  ملسو هيلع هللا ىلصقول رسول اهلل    احلديث

وكان من معك من املهاجرين    ،ومل أكن من أنفسهم  ،يف قريش  املصقً   اكنت امرءً 

فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أختذ   ،هلم قرابات حيمون أهليهم بمكة

عن ديني وال رضا   اوال ارتدادً   اوما فعلت ذلك كفرً   ،حيمون هبا قرابتي  افيهم يدً 

 .(1) «إنه صدقكم» :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل  ،بالكفر بعد اإلسالم

 

حديث حاطب بن أيب بلتعة ملا كاتب    –(: ويف هذا احلديث  250/    4قال الشافعي يف كتاب األم )  (1)

مع ما وضحنا لك من طرح احلكم باستعامل الظنون ألنه ملا كان    –  ملسو هيلع هللا ىلص قومه يف مكة بخرب قدوم رسول اهلل  

يف اإلسالم وأنه فعله ليمنع أهله،    ا الكتاب حيتمل أن يكون ما قال حاطب كام قال من أنه مل يفعله شاكً 

القول قوله فيام احتمل فعله،   املعنى األقبح كان  وحيتمل أن يكون زلة ال رغبة عن اإلسالم، واحتمل 

( فإن التكفري ال  963/    3بأنه مل يقتله ا.هـ وقال ابن تيمية يف الصارم املسلول )   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  وحكم رسول  

  = (: وكذلك ألفاظ الكفر املحتملة تصري114/  1يكون بأمر حمتمل ا.هـ وقال ابن رجب يف فتح الباري ) 
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فام كفرت   ،والضابط يف التمييز بني هذين النوعني من األعامل األدلة الرشعية

فر به األدلة الرشعية مبارشة  وما مل تك  ،به  دلة الرشعية من غري استفصال ُكفربه األ

 . ملسو هيلع هللا ىلصالكفر حق هلل و رسوله  مل يكفر به ؛ ألن 

 

 

  

 

إال بإرادة    اتكون كفرً ا.هـ يعني أن األقوال املحتملة للكفر وغريه ال يكفر هبا مبارشة، وال    ا بالنية كفرً =  

 االحتامل الكفري. 
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   .طائفة زائغة اتفقت كلمة السلف عىل ذمها والتحذير منهاهي 

يتجزأ ال  واحد  اإليامن يشء  أن  عىل  الطائفة  هذه  و(1)  وأمجعت  وال ،  يزيد  ال 

 (4) اإليامن ، وأن أعامل اجلوارح ليست من (3)ه ، وال يصح االستثناء في(2) ينقص

 

 وقد سبق بيان أن هذا أصل ضالهلم يف هذا الباب من كالم ابن تيمية فراجعه.  (1)

قال سفيان الثوري: خالفنا املرجئة يف ثالث، نحن نقول: اإليامن قول وعمل، وهم يقولون: قول بال    (2)

القبلة عندنا   أهل  نقول:  ينقص، ونحن  يزيد وال  يقولون: ال  يزيد وينقص، وهم  نقول:  عمل، ونحن 

ي يف كتاب االعتقاد  مؤمنون، أما عند اهلل فاهلل أعلم، وهم يقولون: نحن عند اهلل مؤمنون. )أخرجه البيهق

 ( وهذا مفرع عىل أن اإليامن يشء واحد ال يتجزأ. 121،  120واهلداية إىل سبيل الرشاد ص  

هم    –أي االستثناء يف اإليامن، وهو قول: أنا مؤمن إن شاء اهلل    –قال ابن تيمية: فالذين حيرمونه    (3)

يعلمه اإلنسان من نفسه كالتصديق بالرب ونحو    اواحدً   ا املرجئة واجلهمية ونحوهم ممن جيعل اإليامن شيئً 

  - ذلك مما يف قلبه، فيقول أحدهم: أنا أعلم أين مؤمن، كام أعلم أين تكلمت بالشهادتني، وقرأت الفاحتة  

ا، وكام أنه ال جيوز أن يقال: أنا قرأت  ونحو ذلك من األمور احلارضة التي أنا أعلمها وأقطع هب  –ثم قال  

الفاحتة إن شاء اهلل، كذلك ال يقول: أنا مؤمن إن شاء اهلل، لكن إذا كان يشك يف ذلك فيقول: فعلته إن  

 (. 429/  7شاء اهلل. قالوا: فمن استثنى يف إيامنه فهو شاك فيه وسموهم الشكاكة ا.هـ جمموع الفتاوى ) 

: نحن نقول: اإليامن قول وعمل، وهم يقولون: قول بال عمل، وقال  قد تقدم قول سفيان الثوري  (4)

قول بال عمل، واجلهمية   اإليامن  إن  يقولون:  اإليامن قول وعمل، واملرجئة  يقولون:  السنة  أهل  وكيع: 



 

 18 

 ،(1) باجلوارح يقع كفر ال عليهف

 

رقم) اإليامن  كتاب  يف  العدين  )أخرجه  املعرفة.  اإليامن  إن  واملرجئة  29يقولون:  تيمية:  ابن  وقال   .))

والسلف اشتد نكريهم عىل املرجئة ملا أخرجوا العمل من   –ثم قال  –ل الظاهر عن اإليامن أخرجوا العم

أي    –(. وقال: ظنهم  555  –  554/    7اإليامن، وقالوا: إن اإليامن يتامثل الناس فيه ا.هـ جمموع الفتاوى )

  7أن اإليامن الذي يف القلب يكون تاًما بدون العمل الظاهر، وهذا يقول به مجيع املرجئة ا.هـ )  –املرجئة  

 هذا ألن العمل ليس من اإليامن لذا تم بدونه. ( و364  /

فهم يرجعون التكفري باألعامل الظاهرة إىل أمر قلبي ، وال يصفون هذا العمل بأنه كفر ، فإذا اعرتض    (1)

عليهم باإلمجاع عىل كفر الساب هلل وهو قويل ال قلبي فجسب، قالوا : كفر لالستحالل ال للسب . قال  

شبهة التي أوجبت هذا الوهم من املتكلمني أو من حذا حذوهم من الفقهاء أهنم  ابن تيمية : ومنشأ هذه ال

رأوا أن اإليامن هو تصديق الرسول فيام أخرب به ورأوا أن اعتقاد صدقه ال ينايف السب والشتم بالذات ،  

 يرتك ما  كام أن اعتقاد إجياب طاعته ال ينايف معصيته ، فإن اإلنسان قد هيني من يعتقد وجوب إكرامه ، كام

يعتقد وجوب فعله ، ويفعل ما يعتقد وجوب تركه ، ثم رأوا أن األمة قد كفرت الساب فقالوا إنام كفر  

ألن سبه دليل عىل أنه مل يعتقد أنه حرام ، واعتقاد حله تكذيب للرسول ، فكفر هبذا التكذيب ال بتلك  

فس األمر ليس بمكذب كان يف نفس األمر  اإلهانة ، وإنام اإلهانة دليل عىل التكذيب ، فإذا فرض أنه يف ن

مؤمنًا ، وإن كان حكم الظاهر إنام جيري عليه بام أظهره ، فهذا مأخذ املرجئة ومعتضدهيم ، وهم  الذين  

يقولون : اإليامن هو االعتقاد والقول وغالهتم وهم الكرامية الذين يقولون هو جمرد القول وإن عري عن  

  "هو جمرد املعرفة والتصديق بالقلب فقط وإن مل يتكلم بلسانه  "يقولون :    االعتقاد ، وأما اجلهمية الذين

فلهم مأخذ آخر ، وهو أنه قد يقول بلسانه ما ليس يف قلبه ، فإذا كان يف قلبه التعظيم والتوقري للرسول مل  

ن ا.هـ )  يقدح إظهار خالف ذلك بلسانه يف الباطن كام ال ينفع املنافق إظهار خالف ما يف قلبه يف الباط

 (( .  966– 965/  3الصارم املسلول )  

تنبيهان : األول / أن هؤالء ال يصفون السب وغريه من األعامل املكفرة بالكفر ، فهم يقولون : ليس كفرًا  

ولكنه دال عىل الكفر ، أو عالمة عليه وقول أهل السنة السلفيني : أن السب كفر يف ذاته ، وهو مستلزم  



 

 19 

 .(1)ن ومعصية اهلل باجلوارح ال تكدر صفو اإليام

 :  (2)ة وهم أصناف ثالث

، وهو قول  جعلت اإليامن ما يف القلب فحسب فهؤالء اجلهمية  األول/الصنف  

 .(3)ة األشاعر

 . جعلت اإليامن جمرد القول فهؤالء الكرامية الثاين /الصنف 

 

  كام   –ل عىل كفر الباطن ، فال يقع كفر يف الظاهر إال وهو مستلزم لكفر يف الباطن  لكفر الباطن ، أو دلي

  العمل   الكفر   من   ليست   األربعة   هذه   أن  اعلم:    احلكمي   حافظ  الشيخ  وقال.  -  تيمية   ابن  عن  نقله   سبق

فإهنا مستلزمة  ة بعمل اجلوارح فيام يظهر للناس ، فهي وإن كانت عملية يف الظاهر ،  واقع  كوهنا   جهة  من  إال

 ( .   181للكفر االعتقادي وال بد ا.هـ ) أعالم السنة املنثورة ص 

  أوال  وجه  كل من اإليامن تضاد  التي  –الثاين / أن الذي ُأنكر عىل املرجئة عدم تكفريهم لألعامل الكفرية 

ية كالزنى  ات العمل كالسب ونحوه ، علاًم أن قول مثل هذا يف األعامل غري الكفرلذ  - الكفر  إال   حتتمل 

 والرسقة صحيح ، فال يكفر بالزنى إال بعد االستحالل ، ألن ذات العمل ليس كفريًا. 

  ا قال ابن تيمية: وقالت املرجئة عىل اختالف فرقهم: ال تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئً  (1)

يستوي فيه الرب والفاجر، ونصوص   اواحدً   ا من اإليامن، إذ لو ذهب يشء منه، مل يبق منه يشء فيكون شيئً 

ر من كان يف قلبه مثقال  خيرج من النا »  وأصحابه تدل عىل ذهاب بعضه وبقاء بعضه كقوله:   ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل  

 (. 223/   7ا.هـ جمموع الفتاوى ) "«ذرة من إيامن

 (. 195/ 7هذا التصنيف ذكره ابن تيمية يف جمموع الفتاوى )   (2)

والقايض أبو بكر الباقالين نرص قول جهم يف  "(:  119/  7)   ( جمموع الفتاوى)قال ابن تيمية كام يف    ( 3)

 ."األشعري وكذلك أكثر أصحابهمتابعة أليب احلسن  "مسألة اإليامن"
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جعلت اإليامن اعتقاد القلب وقول اللسان وهؤالء مرجئة   الثالث /الصنف  

 .(1)ب ،وابن كالالفقهاء

، فمن ثم لزمهم إدخال  (2)  وأكثر املرجئة عىل إدخال أعامل القلوب يف اإليامن 

كام قال رسول    ،القلب صالح اجلوارح، ألنه يلزم من صالح  (3)  أعامل اجلوارح فيه

وإذا فسدت فسد   ، أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله»  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  

 .«أال وهي القلب ،اجلسد كله

 

 

 

 

 

 

 

(1 )  ( الفتاوى«  »جمموع  يف  كام  كالب  119/  7قال  »وابن  البجل    - نفسه    - (:  الفضل  بن  واحلسني 

أيب   بن  الكوفيني كحامد  فقهاء  قاله من  ملن  موافقة  والقول مجيعا  التصديق  هو  يقولون:  كانوا  ونحومها 

 (. 95/ 1السبكي )  سليامن ومن اتبعه مثل أيب حنيفة وغريه.« وانظر طبقات

 (. 195،  548،  543/ 7ذكره ابن تيمية )  (2)

إذا مل يدخلوا أعامل القلوب يف اإليامن لزمهم قول جهم،    -أي مرجئة الفقهاء    –قال ابن تيمية: لكنهم    (3)

أيًض  اجلوارح  أعامل  لزمهم دخول  اإليامن  أدخلوها يف  )  ا وإن  الفتاوى  ا.هـ جمموع  هلا  /    7فإهنا الزمة 

194 .) 
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بمعنى أن من قال هبا برئ   ،قد ذكر العلامء السلفيون دالئل الرباءة من اإلرجاء

 : من وصف اإلرجاء املذموم

من أصوهلم    فمن قال هبذا نقض أصاًل  ،القول بأن اإليامن يزيد وينقص  األول:

 . (1)ه ربئ من اإلرجاء كلاإليامن يشء واحد ال يتجزأ، ف  وهو أن 

اإليامن   الثاين: يف  االستثناء  يصح  بأنه  أصاًل   ،القول  نقض  هبذا  قال  من   فمن 

 . (2) م وهو أن اإليامن يشء واحد ال يتجزأأصوهل

من    فمن قال هبذا نقض أصاًل   ،القول بأن الكفر يقع بأعامل اجلوارح  الثالث:

  .(3)  أصوهلم وهو إخراج أعامل اجلوارح من اإليامن 

 

قال: هذا بريء من اإلرجاء. )السنة    ؟سئل اإلمام أمحد بن حنبل: عمن قال: اإليامن يزيد وينقص  (1)

 ((. 600(، والسنة لعبد اهلل بن اإلمام أمحد رقم ) 581/ 2للخالل )

وقال اإلمام الربهباري : ومن قال: اإليامن قول وعمل ، يزيد وينقص فقد خرج من اإلرجاء كله أوله  

 ( . 132وآخره ا.هـ ) رشح السنة للربهباري ص 

ذا ترك االستثناء فهو أصل اإلرجاء )ذكره اآلجري يف كتاب الرشيعة  قال عبد الرمحن بن مهدي: إ  (2)

 ((. وقد سبق كالم ابن تيمية فراجعه. واملراد هنا ترك االستثناء ألن اإليامن ال يتجزأ. 2/664)

قال ابن تيمية مبينًا أن من مل يكفر بالسب لذاته من املرجئة ألن اإليامن يف القلب فحسب: ومنشأ هذه    (3)

التي أوجبت هذا الوهم من املتكلمني أو من حذا حذوهم من الفقهاء أهنم رأوا أن اإليامن هو    الشبهة
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 .(1)ه أن الذنوب ترض باإليامن وتنقص الرابع:

 .(2)ل القول بأن اإليامن قول وعم اخلامس:

 

 

تصديق الرسول فيام أخرب به ورأوا أن اعتقاد صدقه ال ينايف السب والشتم بالذات، كام أن اعتقاد إجياب  

  ما يعتقد وجوب فعله، طاعته ال ينايف معصيته، فإن اإلنسان قد هيني من يعتقد وجوب إكرامه، كام يرتك  

ويفعل ما يعتقد وجوب تركه، ثم رأوا أن األمة قد كفرت الساب فقالوا إنام كفر ألن سبه دليل عىل أنه مل  

يعتقد أنه حرام، واعتقاد حله تكذيب للرسول، فكفر هبذا التكذيب ال بتلك اإلهانة، وإنام اإلهانة دليل  

، وإن كان حكم الظاهر  ا ليس بمكذب كان يف نفس األمر مؤمنًعىل التكذيب، فإذا فرض أنه يف نفس األمر  

االعتقاد   هو  اإليامن  يقولون:  الذين  وهم  ومعتضدهيم،  املرجئة  مأخذ  فهذا  أظهره،  بام  عليه  جيري  إنام 

والقول وغالهتم وهم الكرامية الذين يقولون هو جمرد القول وإن عري عن االعتقاد، وأما اجلهمية الذين  

فلهم مأخذ آخر، وهو أنه قد    "رد املعرفة والتصديق بالقلب فقط وإن مل يتكلم بلسانه  هو جم "يقولون:  

يقول بلسانه ما ليس يف قلبه، فإذا كان يف قلبه التعظيم والتوقري للرسول مل يقدح إظهار خالف ذلك بلسانه  

 (( 966–  965/  3سلول ) يف الباطن كام ال ينفع املنافق إظهار خالف ما يف قلبه يف الباطن ا.هـ )الصارم امل 

 (. 966  – 965/    3راجع ما سبق نقله من الصارم املسلول )  

قال أمحد: اإليامن قول وعمل، يزيد وينقص، إذا زنى ورشب اخلمر نقص إيامنه ا.هـ )السنة لعبد اهلل    (1)

  –ي  كام سبق عن أمحد والربهبار  –((. فمن أقر بالنقص برئ من اإلرجاء كله  307/  1بن اإلمام أمحد ) 

  ا وكام قال ابن تيمية: وقالت املرجئة عىل اختالف فرقهم: ال تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئً 

 (. 233/    7. جمموع الفتاوى ) -وقد سبق نقله  –ا.هـ …من اإليامن 

قال: أنا أقول: اإليامن قول وعمل، وكيف أكون    ؟قال اإلمام أمحد: قيل البن املبارك: ترى اإلرجاء  (2)

 ((. وقد سبق كالم اإلمام أمحد والربهباري الدال عىل هذا.566/ 3. )السنة للخالل ) ا مرجئً 

 كثري من الكالم يف هذا الفصل تم تقريره بنقوالت سبق ذكرها يف الفصلني املاضيني فراجعها. تنبيه /
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بأنه  الصالة  برتك  املكفر  غري  فوصف  شنيع  خطأ  يف  الغالطني  بعض  وقع  قد 

وهذه من التهم التي منبعها إما اجلهل أو   .أو دخلت عليه شبهة اإلرجاء  ،مرجئ

  الدين   أئمة  كالم  يف   كثر  إذ  –  الرضر  غاية  بالدين  أرضا  قد  وكالمها  –اهلوى  

وهبذا قال بعض علامء   ،اافرً ك  ليس  جحود  غري  من  كساًل   الصالة  تارك  أن   ،السلفيني

  فهذا ليس قواًل   ،كالزهري ومالك والشافعي وأيب عبيد القاسم بن سالم  ،املسلمني

 . (1)ة بل قول ثان ألهل السن ،للمرجئة

 

من علامء أصحاب احلديث    –أي عدم كفر تارك الصالة    –قال املروزي: وكان ممن ذهب هذا املذهب    (1)

ثم ساق بإسناده هذا القول عن  -وأصحابه: وأبو ثور وغريه، وأبو عبيدة يف موافقيهم   الشافعي  

 ((. 956/  2ا.هـ )كتاب تعظيم قدر الصالة )  - الزهري 

: واختلفوا يف متعمدي ترك الصالة  - ذكره اعتقاد أئمة احلديث  يف معرض    -وقال أبو بكر اإلسامعيل  

النبي   أنه قال: بني العبد وبني    ملسو هيلع هللا ىلص املفروضة حتى يذهب وقتها من غري عذر فكفره مجاعة ملا روي عن 

  –  65هلا ا.هـ )اعتقاد أئمة احلديث ص    االكفر ترك الصالة، وتأول مجاعة منهم بذلك من تركها جاحدً 

، فكفره بذلك  ان الصابوين: اختلف أهل احلديث يف ترك املسلم صالة الفرض متعمدً (. وقال أبو عثام66

وذهب الشافعي وأصحابه ومجاعة من علامء السلف    - ثم قال   –أمحد بن حنبل، ومجاعة من علامء السلف  

=     وتأولوا اخلرب: من ترك  -ثم قال   –لوجوهبا    ا إىل أنه ال يكفر ما دام معتقدً   –رمحة اهلل عليهم أمجعني    –
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حتى لو    -مع إمكانه والمانع-صل فلم يصل   :إال أنه يتنبه أنه إذا قيل لرجل

. (1)ق  أال يصل فإن مثل هذا كافر باالتفا  وضع حتت السيف، ريض بالقتل عىل

 

(..ونقل اخلالف بني أهل  126  –  125ا.هـ )عقيدة السلف وأصحاب احلديث ص    االصالة جاحدً =  

( وابن عبد الرب كام يف  179/    2( والبغوي يف رشح السنة )270/    3كتاب اإلرشاف )   السنة ابن املنذر يف

) 610،  345/    5( واالستذكار )231  - 230/  4التمهيد ) الفتاوى  تيمية كام يف جمموع  وابن   ،)7  /

 وغريهم كثري.   33(،وابن القيم يف كتاب الصالة ص  302

 تنبيهان:  

بأنه مرجئ هتمة قديمة، وفرية غري جديدة، قد    -   كساًل   -اهتام من ال يكفر تارك الصالة    التنبيه األول/

هنا سمت أهل السنة واجلامعة مرجئة  نطق هبا بعض املبتدعة، كام نقل السكسكي عن الطائفة املنصورية أ 

يكن جاحدً  إذا مل  الصالة  تارك  لقوهلا:إن  املذهب. ويقولون: هذا    ا ؛  الصحيح من  لوجوهبا مسلم عىل 

 .  96-95يؤدي إىل أن اإليامن عندهم قول بال عمل ا.هـ الربهان يف معرفة عقائد أهل األديان ص

وعىل خطر   يرونه آثاًم   –من أهل السنة السلفيني   – كساًل  أن الذين ال يكفرون تارك الصالة  التنبيه الثاين/

النقيضان   عظيم، وهذا ما ال يتفق وال جيتمع مع مذهب املرجئة املبتدع إال إذا اجتمع الضدان وارتفع 

: ومما ال شك فيه أن التساهل بأداء ركن من هذه األركان  وهذا ما ال يكون وال كان، قال األلباين  

العملية مم الكفر  األربعة  للوقوع يف  فاعل ذلك  يعرض  قال –ا  أن -ثم  بالصالة  فيخشى عىل من هتاون 

(. بل إهنم يصفون تركه بالكفر  213–  212/ 1يموت عىل الكفر والعياذ باهلل ا.هـ السلسلة الضعيفة ) 

 . 55، ص 44األصغر كام فعل األلباين يف رسالة حكم تارك الصالة ص

  ا بوجوهبا، وال ملتزمً  ا قال ابن تيمية: ومتى امتنع الرجل من الصالة حتى يقتل مل يكن يف الباطن مقرً  ( 1)

بفعلها، وهذا كافر باتفاق املسلمني، كام استفاضت اآلثار عن الصحابة بكفر هذا ا.هـ جمموع الفتاوى  

ل هذا. )كتاب الصالة ص  (. وذكر ابن القيم أن الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة عىل كفر مث 48/  22)

63 .) 



 

 25 

 ا بل وأيًض   ،بالصالة  ا، وهذا ليس خاًص (1)  ومن مل يكفره دخلت عليه شبهة اإلرجاء

الدين أمور  باقي  حممدً   ،يف  أن  بشهادة  النطق  عىل  القتل  آثر  لو  اهلل   اكام    رسول 

 .(2)ا وهكذ...

 

  

 

قال ابن تيمية: فهذا موضع ينبغي تدبره فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة يف هذا    ( 1)

الباب، وعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب، وامتنع عن الفعل ال يقتل، أو يقتل مع إسالمه،  

 (. 219،  616/   7تاوى )فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت عىل املرجئة واجلهمية ا.هـ جمموع الف

من أهل السنة قيل له: ترض عن أيب بكر وعمر، فامتنع    قال ابن تيمية: ونظري هذا لو قيل: إن رجاًل  (2)

عن ذلك حتى قتل مع حمبته هلام واعتقاده فضلهام، ومع عدم األعذار املانعة من الرتيض عنهام، فهذا ال  

وقد طلب منه ذلك،    اوظاهرً   ا باطنً  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل    ايشهد أن حممدً   يقع قط، وكذلك لو قيل: إن رجاًل 

وليس هناك رهبة وال رغبة يمتنع ألجلها، فامتنع منها حتى قتل، فهذا يمتنع أن يكون يف الباطن يشهد  

 (. 219/    7ا.هـ جمموع الفتاوى ) …رسول اهلل  اأن حممدً 
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أكرب إال   اقد أخطأ بعضهم ملا وصف القول بأن احلكم بغري ما أنزل اهلل ليس كفرً 

استحل الضالة  إذا  املرجئة  قول  السنة  ،بأنه  أهل  به فضالء    ألنه قول  نطق  الذى 

 .(1)ة األم

 

  هي به"  ومن مل حيكم بام أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون    يف تفسري قوله تعاىل  -قال ابن عباس:    ( 1)

واليوم اآلخر   باهلل ومالئكته وكتبه ورسله  املروزي وإسناده صحيح.    "كفر، وليس كمن كفر  أخرجه 

وقال طاووس: ليس بكفر ينقل عن امللة. أخرجه املروزي وإسناده صحيح. وقال عطاء بن أيب رباح: كفر  

 دون كفر، وظلم دون ظلم، فسق دون فسق. أخرجه املروزي بإسناد صحيح.

(( وهبذا قال أبو عبيد القاسم  192/ 2د عىل أنه كفر ال ينقل من امللة )مسائل ابن هاين )ونص اإلمام أمح

أكرب، فمن ثم    ا . فدلت هذه األقوال عىل أن جمرد الفعل ليس كفرً 45بن سالم كام يف كتاب اإليامن ص  

واملراد    «وقتاله كفر »  :ملسو هيلع هللا ىلص صار احلكم بغري ما أنزل اهلل كالقتل الذي وصف بأنه كفر يف قول رسول اهلل  

. وقال ابن تيمية:  أكرب إال إذا احتف به اعتقاد كفري كاالستحالل مثاًل   اهنا كفر أصغر، وال يكون كفرً 

ملجمع عليه، أو بدل الرشع املجمع عليه، كان  واإلنسان متى حلل احلرام املجمع عليه، أو حرم احلالل ا

ومن مل حيكم بام أنزل اهلل فأولئك    ، باتفاق الفقهاء ويف مثل هذا نزل قوله عىل أحد القولني  امرتدً   اكافرً 

( ، وقال العالمة  267/  3أي هو املستحل للحكم بغري ما أنزل اهلل ا.هـ جمموع الفتاوى )  هم الكافرون  

الرمحن بن حسن: وإنام حيرم التحكيم إذا كان املستند إىل رشيعة باطلة ختالف الكتاب    عبد اللطيف بن عبد

  = والسنة، كأحكام اليونان واإلفرنج والترت وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهواؤهم، وكذلك سوالف
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 وبني  ،القول  هلذا  ترجيحك  عدم  بني  افرقً   هناك  أن   –  القارئ  أخي  –وتنبه  

 .  السنة أهل دون  للمرجئة قواًل  وصفه

قال اهلل   اوليتذكر يومً   ،فليتق اهلل امرؤ ِمن وْصِف هذا القول بأنه قول املرجئة

ينبأ اإلنسان يومئذ بام قدم    ،إىل ربك يومئذ املستقر  ،كال ال وزر  ،أين املفر  :فيه

 . ولو ألقى معاذيره ،بل اإلنسان عىل نفسه بصرية ،وأخر

 

ومن مل حيكم    البادية وعاداهتم اجلارية. فمن استحل احلكم هبذا يف الدماء أو غريها فهو كافر قال تعاىل=  

، وهذه اآلية ذكر فيها بعض املفرسين: أن الكفر املراد هنا كفر دون  بام أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون  

أنزل اهلل،   ما  تتناول من حكم بغري  أهنا  ، لكنهم ال  مستحل لذلك  وهو غريالكفر األكرب، ألهنم فهموا 

امللة   كفره خمرج عن  وأن  للمستحل،  والتقديس صينازعون يف عمومها  التأسيس  )منهاج  (.  71ا.هـ 

فهو كفر أكرب،   اوقالت اللجنة للبحوث العلمية واإلفتاء بالسعودية: لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزً 

( املفتون: الرئيس / سامحة الشيخ ابن باز، 5741وظلم أكرب، وفسق أكرب خيرج من امللة ا.هـ فتوى رقم )

 ونائبه / عبد الرزاق عفيفي، وعضو / عبد اهلل الغديان. 

اطلعت عىل اجلواب املفيد القيم الذي تفضل به صاحب    وقال سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز  

ا األلباين  الفضيلة  الدين  نارص  اهلل    –لشيخ حممد  األوسط وصحيفة    –وفقه  الرشق  جريدة  املنشور يف 

املسلمون الذي أجاب به فضيلته من سأله عن تكفري من حكم بغري ما أنزل اهلل من غري تفصيل، فألفيتها  

حد من الناس  أنه ال جيوز أل   –وفقه اهلل    –كلمة قيمة قد أصاب فيه احلق، وسلك سبيل املؤمنني،وأوضح  

ا.هـ جريدة    …أن يكفر من حكم بغري ما أنزل اهلل بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه  

احلكم    هـ( فهذه كلامت أهل العلم متواترة عىل أن1416/  5/  12( تاريخ )6156الرشق األوسط عدد ) 

ا بني كثري وال قليل ولو كان ثمة فرق  بغري ما أنزل اهلل كفر أصغر، وأنه ال يكفر بمجرد الفعل، ومل يفرقو

 ألبانوا.  - عندهم  –
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نارص   هبا  رموا  فرية  الغالطني  بعض  الزمان  تناقل  البدعة حمدث  وقامع  السنة 

الد نارص  األلباين  حممد  اجلهلة    مبتدع  مرجئأنه    وهي  ؛ين  بعض  قال  بل 

مل  ،!!إنه جهمي جلد  :املتعاملني بعضهم  انطوت عىل  الفرية  أن هذه  لوال  ا وواهلل 

 . ولكن هكذا كان  ،- بينة اهلزال ظاهرة البطالن  ألهنا -استحقت الرد وال الذكر

إىل  النظر    ألفت  –ق اهلل  بتوفي  –وقبل إيراد شبهة الرامني هبذه الفرية وتفنيدها  

كثرية وحتقيقات بديعة يف تقرير وتأييد ونرصة مذهب أهل السنة    أن لأللباين أقوااًل 

  :فمن ذلك ،واجلامعة السلفيني يف اإليامن 

كتب    /أوالا  ثالثة  أحاديث  وحقق  خّرج    –  أكثر  تكن   مل  إن   أعلم  فيام  –أنه 

 أيب  البن  اإليامن   كتاب   :وهي  أال  ؛  اإليامن   باب   يف  السلف  معتقد  بيان   يف  متخصصة

 فهل   ،تيمية  البن  اإليامن   وكتاب   ،سالم  بن  القاسم  عبيد  أليب  اإليامن   وكتاب   ،شيبة

 ؟باإلرجاء  يرمى هذا مثل

مرجئة   فمثاًل   ،بالرد عىل املبتدعة املخالفني يف هذا الباب   اأنه كان معتنيً   /ثانياا 

السنة معهم خالف   ،الفقهاء أهل  أن خالف  احلنفي وغريه  العز  أيب  ابن  ذكر  ملا 



 

 29 

هذا   ،لفظي يرتض  السلف    ،مل  من  طائفة  قول  هو  كام  حقيقي  اخلالف  أن  وبني 

 .(1) واخللف منهم؛ اإلمام ابن باز

  اإليامن   "  :الطحاوي  قول  عند  الطحاوية  العقيدة  عىل  تعليقه   يف   –قال األلباين  

  احلنفية  مذهب  هو  هذا  :قلت:  -  "  باجلنان   والتصديق  باللسان   اإلقرار  هو

 واألوزاعي   وأمحد  والشافعي  كاملك  األئمة  ومجاهري  للسلف  اخالفً   ،واملاتريدية

باألركان والتصدي  اإلقرار  عىل  زادوا  هؤالء  فإن   ،وغريهم العمل  وليس    ،ق 

 ا مجيعً   أهنم  بحجة  كام ذهب إليه الشارح    اصوريً   ااخلالف بني املذهبني اختالفً 

 إن   ،اهلل  مشيئة  يف  امجيعً   وأهنم  اإليامن   عن  خيرج  ال  الكبرية  مرتكب  أن   عىل  اتفقوا

نفية لو  احل  فإن   ،اصحيحً   كان   وإن   االتفاق  هذا  فإن   ،عنه  عفا   شاء  وإن   عذبه  شاء

اإليامن التفقوا  كانوا غري خمالفني للجامهري خمالفة حقيقية يف إنكارهم أن العمل من  

وأن زيادته بالطاعة ونقصه باملعصية مع تظافر   ،معهم عىل أن اإليامن يزيد وينقص

ص    وقد ذكر الشارح طائفة منها  ،أدلة الكتاب والسنة واآلثار السلفية عىل ذلك 

ن احلنفية أرصوا عىل القول بخالف تلك األدلة الرصحية يف ولك  ،(344  –  342)

والنقصان  تكلفً وتكلف  ،الزيادة  تأويلها  يف  باطاًل   ا ظاهرً   اوا  الشارح   ،بل    ذكر 

منها بل حكى عن أيب معني النسفي أنه طعن يف صحة حديث   انموذًج   342ص

ومنهم البخاري    ،مع احتجاج كل أئمة احلديث به  ،اإليامن بضع وسبعون شعبة

 

 املطبوع مع حاشية ابن مانع. 48كام يف تعليقه عىل العقيدة الطحاوية ص   (1)
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الصحيحة   يف  خمرج  وهو  صحيحيهام  يف  ألنه    ،(1369)ومسلم  إال  ذلك  وما 

وهم    اثم كيف يصح أن يكون اخلالف املذكور صوريً   ،رصيح يف خمالفة مذهبهم

يقول أن  منهم  الصديق  :جييزون ألفجر واحد  بكر  أيب  كإيامن  كإيامن    ؟إيامين  بل 

كيف وهم بناء عىل   ؟ماألنبياء واملرسلني وجربيل وميكائيل عليهم الصالة والسال

  إن  مؤمن  أنا  :يقول  أن   –  افاجرً   افاسقً   كان   مهام  –مذهبهم هذا ال جييزون ألحدهم  

إنام املؤمنون الذين  ﴿  :يقول  وجل  عز   واهلل  ؟احقً   مؤمن  أنا  : يقول  بل  ،تعاىل  اهلل  شاء

  ،وعىل رهبم يتوكلون  اإذا ذكر اهلل وجلت قلوهبم وإذا تليت عليهم آياته زادهتم إيامنً 

ينفقون  الصالة ومما رزقناهم  يقيمون  املؤمنون حقً   ،الذين    :وقوله  ﴾اأولئك هم 

 .﴾ومن أصدق من اهلل قياًل ﴿

  ، وا يف تعصبهم فذكروا أن من استثنى يف إيامنه فقد كفروبناء عىل ذلك كله اشتطّ 

 –وتسامح بعضهم    !وفرعوا عليه أنه ال جيوز للحنفي أن يتزوج باملرأة الشافعية

  أهل  منزلة  هلا  تنزياًل   :بقوله  ذلك  وعلل  العكس  دون   ذلك  فأجاز  –  زعموا

ابنته رجل من شيوخ الشافعية    خطب  احلنفية  شيوخ  من  اشخًص   وأعرف  !الكتاب

  ؟ فهل بعد هذا جمال للشك يف أن اخلالف حقيقي  !لوال أنك شافعي  :فأبى قائاًل 

ومن شاء التوسع يف هذه املسألة فلريجع إىل كتاب شيخ اسالم ابن تيمية اإليامن  
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فهل من رد عىل مرجئة الفقهاء بمثل   .(1)  فإنه خري ما ألف يف هذا املوضوع ا.هـ

   . سبحانك هذا هبتان عظيم ،هذا الرد يوصف بأنه مرجئ

  الرجل  أن :  -أمحد  اإلمام  مسند  يف  الطاعن  عىل  له  كالم  معرض  يف-  وقال  

  الكتاب   يف  جاء  بام  يقولون   ال  أهنم  املعلوم  ومن   ،املعتقد  ماتريدي  ،املذهب  حنفي

من  و  وينقص  يزيد  اإليامن   بأن   الترصيح  من  الصحابة  وآثار  والسنة األعامل  أن 

ما عدا احلنفية ؛ فإهنم ال يزالون يرصون    اوخلفً   اوعليه مجاهري العلامء سلفً   ، اإليامن 

رصح بأن    حتى إن منهم من  ،عىل املخالفة ؛ بل إهنم ليرصحون بإنكار ذلك عليهم

  البحر )  من  (الكراهية  باب )  يف  جاء  فقد  –  تعاىل  باهلل  والعياذ  –ذلك ردة وكفر  

 ينقص   وال  يزيد  ال  واإليامن "  :(205/  8)  نصه  ما  –بن نجيم احلنفي  ال–  (الرائق

 –  خيالف  وهذا  :-  األلباين  الشيخ  قال  ثم  –  "  األعامل  من  ليس   عندنا  اإليامن   ألن   ؛

  : قال  ؟أفضل  العمل  أي  :سئل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أن   ،هريرة  أيب   حديث  –  رصاحة

 معناه   ويف  ،-وغريه–  البخاري  أخرجه   –احلديث    -  «...  ورسوله  باهلل  إيامن »

  اإلسالم  شيخ فصل وقد .(107/ 2) (الرتغيب) يف بعضها ترى أخرى أحاديث

  يف   -عليه  مزيد  ال  بام  –  وينقص  يزيد  وأنه  ،األعامل  من  اإليامن   كون  وجه  تيمية  ابن

ن أكثر من  م  كتبته  كنت  ما  هذا  :أقول  .البسط  شاء   من  فلرياجعه  ،(اإليامن )  كتابه

 مسائل   يف  –  احلمد  وهلل  –وعقيدة أهل السنة    ،مذهب السلف  ا؛ مقررً   اعرشين عامً 

 

 . 62كتاب العقيدة الطحاوية رشح وتعليق األلباين ص   (1)
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  فريموننا  : الصغار  والناشئة  ،األغامر  اجلهلة  بعض  –  اليوم  –  يأيت  ثم  ،اإليامن 

 .(1)هـ.ا  وغثاء  وضاللة  جهالة  من  عليه  هم  ما  سوء  من  املشتكى  اهلل  فإىل!  !باإلرجاء

وقرر   ،ال يتجزأ  اواحدً   اليس شيئً رر أن اإليامن يزيد وينقص فيق  فها هو  

وقرر أن األعامل من اإليامن فهو هبذا حيظى بتزكية أئمة السلف    ،صحة االستثناء

مرجئً  ليس  أنه  والربهباري عىل  حنبل  بن  وأمحد  املبارك  هو    .اكابن   –  واهلل–بل 

ب التي تقرر اإليامن عىل طريقة السلف الكت  حقق  لذا  ،املرجئة  عىل  مسلول  سيف

ثم بني أن خالف مرجئة الفقهاء مع السلف يف اإليامن خالف حقيقي ال    ، األبرار

  .صوري

 : فقال  اأيًض   باألعامل  يكون   باالعتقاد  يكون  كام  الكفر  أن  أنه قرر    /ثالثاا

ألهنا تدل عىل كفره داللة    ،ااعتقاديً   ا كفرً   صاحبها  هبا  يكفر  قد  أعامل  األعامل  ومن

كمثل من    ،بحيث يقوم فعله هذا منه مقام إعرابه بلسانه عن كفره  ،قطعية يقينية

به املصحف مع علمه  له  ،يدوس  الصالة   (2)  ا.هـ  ،وقصده  ترك  بأن  وقد رصح 

أكرب وذلك إذا أرص عىل تركها واالمتناع عن فعلها مع هتديد احلاكم له    ايكون كفرً 

فقال هتديد   :بالقتل  مع  الصالة  عن  واالمتناع  الرتك  عىل  املرص  هذا  مثل  وعىل 

 

. وانظر ما قرره يف مقدمة حتقيقه لكتاب رفع  33  –  32كتاب الذب األمحد عن مسند اإلمام أمحد ص    ( 1)

 . 31،  30األستار إلبطال أدلة القائلني بفناء النار ص  

 .  72حاشية التحذير من فتنة التكفري ص    (2)
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  - ، (1) جيب أن حتمل كل أدلة الفريق املكفر للتارك للصالة ا.هـ :احلاكم له بالقتل

 .احلالة هذه مثل يف أكرب كفر  عنده الصالة ترك – اإذً 

قال بالدين  االستهزاء  عن  سئل  اعتقادي  :وملا  كفر  هذا  له   ،ال شك  كفر  بل 

ألن االستهزاء بآيات اهلل عز وجل ال يمكن أن يصدر من مؤمن مهام كان    ، قرنان 

وهذا النوع من الكفر هو الذي يدخل يف كالمنا السابق حينام كنا    . ضعيف اإليامن 

فهنا    ، إذا ظهر من لسانه يشء يدلنا عام وقر يف قلبهال جيوز تكفري مسلم إال  :نقول

 به   استهزأ  بام  يؤمن  ال  أنه  عىل  منه  إقرار  أكرب  هذا  …استهزاؤه بآيات اهلل عز وجل  

 لكن  ،حسنة  الرشك  مع  ينفع  ال:  نقول  نحن   –  قال  ثم  –  ااعتقاديً   اكفرً   كافر  اإذً   فهو

  ،يقبل الزيادة والنقصان   اواإليامن كام تعلمون مجيعً   . مع اإليامن املعصيةيرض  :نقول

وقد أفتى بأن قول الرجل أنا هيودي   ،(2)  وزيادته بالطاعة ونقصانه باملعصية ا.هـ

 .  (3)ة كفر خمرج من املل

  يف   حممد بن إبراهيم  العالمة  ويف جلسة علمية قرئت عليه فتوى للشيخ  

 .(4)  أنه هبذا يدين اهللها وبنيي تكفري الساب واملستهزئ فأقري 

 

 . 43رسالة حكم تارك الصالة ص   (1)

 (. 672رشيط رقم )  (2)

(. فائدة: ويف هذا الرشيط حكم الشيخ حممد نارص الدين األلباين بكفر  673برقم )  ا راجع رشيطً   (3)

 حسن بن عل السقاف املبتدع املعروف. 

 (. 743رشيط رقم )  (4)
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بالفعل يكون  الكفر  أن  قرر  أخرى  علمية  جلسة  كاالستهزاء  ،ويف   ،والقول 

 . تكذيب وجحود وعناد وإعراض ونفاق وشك  :وأن أنواع الكفر ستة  ،واالعتقاد

كل من كفره اهلل    :وأن املرجئة هم الذين حرصوا الكفر يف التكذيب بالقلب وقالوا 

 .(1) فالنتفاء التصديق يف القلب بالرب 

وكن عىل ذكر أن الشيخ حممد نارص الدين األلباين ممن يقرر كفر تارك الصالة  

  فهو  ،-  سبق  كام  –إذا وضع حتت السيف ودعي إىل الصالة فلم يصل حتى يقتل  

ل هذه احلالة كام  مث يف  يكفر مل ملا غريه عىل دخلت التي  اإلرجاء  شبهة من نجا  هبذا

 . - نقله سبق وقد –قرره ابن تيمية 

ذه الفرية التي رمي ه  وبطالن   هبزال  ايقينً  ازددت   إال  –أهيا املنصف    -فال أظنك  

 . - اوآخرً  أواًل  هلل واحلمد –السلفي   هبا هذا املجدد

 

 (. 856،  855رشيطان رقم )  (1)
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كمثل اإلمام عبد   ،مليئة بالثناء والتزكية  ،لذا كانت كلامت أئمة العرص فيه عطرة

باز   بن  العثيمني  (1)العزيز  بن صالح  وكفى هبام  .(2). واإلمام حممد 

 . لكل ذي دين وورع

 

باز    (1) بن  العزيز  عبد  الشيخ  لدينا بحسن  قال سامخة  املذكور معروف  الشيخ  أن  ونفيدكم   :

العقيدة والسرية ومواصلة الدعوة إىل اهلل سبحانه، مع ما يبذله من اجلهود املشكورة يف العناية باحلديث  

ا.هـ )كتاب حياة األلباين وآثاره العلمية  …الرشيف وبيان احلديث الصحيح من الضعيف من املوضوع  

 موجودة يف آخر الكتاب(.  ( وصورته 541/    2للشيباين ) 

: فالذي عرفته من الشيخ من خالل  قال فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمني يف األلباين    (2)

البدعة، سواء كانت يف العقيدة أم    ااجتامعي به، وهو قليل، أنه حريص جدً  عىل العمل بالسنة وحماربة 

وأنه ذو علم جم يف احلديث رواية ودراية،  العمل. أما من خالل قراءيت ملؤلفاته فقد عرفت عنه ذلك،  

من الناس من حيث العلم، ومن حيث املنهاج واالجتاه إىل علم احلدث،    اوأن اهلل تعاىل قد نفع فيام كتبه كثريً 

( وصورته موجودة يف آخر  543/  2وهذه ثمرة كبرية للمسلمني وهلل احلمد ا.هـ )كتاب حياة األلباين )

لة الشيخ حممد بن صالح العثيمني منذ أشهر نظمته إدارة األوقاف والشؤون  الكتاب(. ويف حوار مع فضي

األلباين   الشيخ  إن  البعض  يقول  يقول:  هذا سائل  اهلاتف:  قطر عرب  بدولة  قوله يف    اإلسالمية 

 مسائل اإليامن قول املرجئة فام قول فضيلتكم يف هذا؟  

 أو سدوا املكان الذي سدوا   ...  للوم أقول كام قال األول: أقلوا عليهم ال أبا ألبيكم من ا 

يدل عىل اإلرجاء    ا ، وال أعلم له كالمً ا أقوى منه فقيهً   ا عامل حمدث فقيه، وإن كان حمدثً   األلباين  

، لكن الذين يريدون أن يكفروا الناس يقولون عنه وعن أمثاله إهنم مرجئة، فهو من باب التلقيب  اأبدً 

وسئل   اإلنرتنت(،  )شبكة  ا.هـ  املعتقد  وسالمة  باالستقامة  األلباين  للشيخ  أشهد  وأنا  السوء،  بألقاب 

الشيخ األلباين يف    : ما هو ردكم عىل الذين يطعنون يف - حفظه اهلل    –الشيخ العالمة عبداملحسن العباد  

=  واهلل الشيخ األلباين عامل    - متع اهلل عمره  –هذا العرص مع العلم أهنم يزعمون أهنم سلفيون؟ أجاب  



 

 36 

 

 

 

 

 نارص  حممد  الشيخ  رمي  يف  الغالطني  شبه   –  الفطن  القارئ  أهيا  –وبعد هذا إليك  

   :وتفنيدها باإلرجاء  األلباين الدين

وإنام باالعتقاد وحده، فهو ال يكفر   اأنه ال يكفر باألعامل مطلقً الشبهة األوىل /  

 …بالسب واالستهزاء وإهانة املصحف وهكذا 

 

مشهور، وخدم السنة، وعقيدته طيبة، وله جهود يف العقيدة، وكتابات يف العقيدة السليمة    وحمدث   كبري، =

ندما يتكلم فيه يتكلم يف عامل كبري، والرسول عليه  ال يستغني طلبة العلم عن علمه وعن كتبه، فاإلنسان ع

وماذا يريد من الكالم؟    «من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خرًيا أو ليصمت » الصالة والسالم قال: 

هل يريد من هذا الكالم أن حيذر الناس من اخلري الذي كتبه األلباين، ومن اخلدمة التي خدمها األلباين  

؟ هل املقصود من ذلك قطع الطريق أمام طلبة العلم إىل أن ال يستفيدوا من هذا العلم؟  ملسو هيلع هللا ىلص  لسنة الرسول  

اإلنسان عليه أن يتقي اهلل عز وجل، وأن حيفظ لسانه عن الكالم يف مثل األلباين إال بخري. والطحاوي  

    فقه  أهل اخلرب واألثر، وأهل ال   –يقول: وعلامء السلف من السابقني ومن بعدهم من الالحقني

ال يذكرون إال باجلميل، ومن ذكرهم بسوء فهو عىل غري السبيل ا.هـ )درس سنن النسائي يوم    -والنظر 

 ( من تسجيالت املسجد النبوي. 23005هـ( رقم الرشيط) 1419/ 1/ 16الثالثاء ) 

القارئ    –ثم اعلم   أن األلباين عايش مجلة من العلامء األفذاذ كالشيخ حممد بن إبراهيم وحممد    –أخي 

ومل يصفه أحد منهم هبذه    - رمحهم اهلل–ألمني الشنقيطي وعبد الرزاق عفيفي ومحود التوجيري وغريهم  ا

 التهمة!! 
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فإن كلامته متكاثرة يف التكفري هبذه   ، الظلم العظيم هلذا اإلمام الكريممن  وهذا  

 ، أن كالمه سب    ايكون الناطق بكلمة السّب عاملً لكن برشط أن    ،األمور وأمثاهلا

كان  سبب  سّب ألي  كالمه  أن  يدر  ومل  أحد  لو سب  به حكم    ،وإال  يلحق  فال 

. وقد سبق إثبات أن الشيخ يقرر أن هذه (1)ن  وهذا ما قرره علامء الدي  ،التكفري

. إال أن  (2)  للشك والريب  أكرب وهو يكفر هبا بام ال يدع جمااًل   ااألعامل كفرية كفرً 

 

من غري أن يعلم صاحبه أنه يؤذيه، ومل يقصد صاحبه أذاه    ملسو هيلع هللا ىلص قال ابن تيمية: والفعل إذا آذى النبي    ( 1)

ذاه أو كان مما يؤذيه وصاحبه  فإنه ينهى عنه ويكون معصية، كرفع الصوت فوق صوته، فأما إذا قصد أ

ا.هـ   العمل  وحبوط  الكفر  يوجب  الذي  فهذا  العلم،  هذا  استحضار  مع  عليه  وأقدم  يؤذيه،  أنه  يعلم 

((. وقال ابن القيم: والكالم إذا مل يرد به قائله معناه، إما لعدم قصده له، أو  120/ 2)الصارم املسلول ) 

يلزمه ما مل يرد به كالمه. هذا دين اهلل الذي أرسل به رسله ا.هـ   لعدم علمه به، أو أنه أراد به غري معناه: مل

 (. 403/ 4أعالم املوقعني )

إذا   ملسو هيلع هللا ىلصومتسك أصحاب هذه الشبهة بكالم قاله يف بعض جمالسه العلمية من أن ساب اهلل أو رسوله   (2)

عن جهل أو عن سوء تربية أو عن غفلة فإنه ال يكفر، وإنام يكفر إذا كان عن قصد ومعرفة فإن    ا كان ناجتً 

 هذا هو الردة الذي ال إشكال فيه ا.هـ. 

أنه رصيح يف التكفري باألقوال وهو السب عن معرفة، فبهذا يسقط قول من    /   أوالا ففي هذا الكالم أمور:  

 قال: إن الشيخ ال يكفر إال بالقول. 

عليه بعض أهل العلم. سئل الشيخ    ومل يكفره. والقول بعذر الساب جهاًل   أنه عذر الساب جهاًل   /  اثانيا 

أو القرآن العظيم    ملسو هيلع هللا ىلص ما حكم املستهزئ بالدين أو ساب الدين أو الرسول  :  عبد الرزاق عفيفي  

م ويؤدب،  ؟ فقال الشيخ عبد الرزاق: هذا الباب كغريه من أبواب الكفر يعلهل يكفر ولو كان جاهاًل 

فإن علم وعاند بعد التعليم والبيان كفر. وإذا قيل: ال يعذر باجلهل، فمعناه يعلم ويؤدب وليس معناه  

 =   ((.173/  1يكفر ا.هـ )فتاوى ورسائل سامحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي )
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وهو الذي   «اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أنه عذر ما كان عن غفلة كسبق اللسان كام يف حديث:  /  اثالثا = 

 يقابل قوله: عن قصد. 

أنه عذر ما كان عن سوء تربية، وهذه عبارة مشكلة إذا نظر هلا وحدها، لكن إذا نظر هلا مع باقي    /  ا رابعا 

  نه ذكر اجلهل، وال يريد هبا العارف القاصد ألنه ال يريد هبا اجلاهل أل  ا الكالم فهم املراد منها، فهو قطعً 

  ا ،،إنام يريد هبذا أمرً ا ذكره، وال يريد املخطئ من سبق اللسان ألنه غري داخل يف التكليف وألنه ذكره أيًض 

غري هذه األمور الثالثة أال وهو َمن تكلم بكلمة السب غري مدرك أن هذا الكالم مؤداه سب هلل أو رسوله  

ما تقول   ا عندنا يف نجد الياممة كثريً  ما يقع عند العوام وسببه سوء الرتبية. فمثاًل  ا هذا كثريً أو الدين، و ملسو هيلع هللا ىلص

لكلمة )ال حول وال قوة إال باهلل( وهذه الكلمة استنقاص هلل، ألن فيها    االعامة )ال حول هلل( اختصارً 

سلب احلول عنه، وسبب انتشار هذه الكلمة سوء الرتبية، ومع هذا ال يصح ألحد أن يكفرهم. ومما جيعل  

أن كالمه يف تكفري الساب    - زيادة عىل السابق والالحق من كالمه  -اإلنسان جيزم بأن هذا مراد الشيخ  

. قال ابن تيمية: ومعلوم أن مفرس  ا وكالم العامل يفرس بعضه بعًض   –كام سبق نقل بعضه    –ستهزئ كثري  وامل

الكناية عىل  يقدم  جممله، ورصحيه  عىل  يقيض  املتكلم  البكري ص  …كالم  عىل  الرد  وانظر  324ا.هـ.   .

 (. 1/53( وشفاء العليل البن القيم ) 469/  2الصارم املسلول )

سب الدين فقال: ارضبوه بعرش عصيات.    هذه الشبهة أنه ذكر للشيخ أن رجاًل ومما متسك به أصحاب  

  ا فقال أصحاب هذه الشبهة: إن الشيخ ال يكفر الساب ألنه مل يكفر هذا، فيقال: إن يف كالمكم هذا جورً 

 ملا يل:  وظلاًم 

إليه ويتمسك    ( أن كالم الشيخ يف تكفري الساب واملستهزئ كثري، فكيف يرتك هذا الكثري وال يلتفت 1

 هبذه الكلمة وجتعل عقيدة للشيخ؟ 

( أن هذه الكلمة حادثة عني، وحوادث األعيان ال يصح أن يؤخذ منها عقيدة ألنه حيتف هبا ما جيعل  2

بحكم السب أو غري مدرك أن مدلول    احلكم يتغري بتغري األمور املحتفة، كأن يكون هذا الرجل جاهاًل 

 كالمه سب للدين. واهلل أعلم. 
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 يكفر  ال  أنه  : قوله  معنى   وليس  باعتقاد  إال  كفر  ال  أنه  يقرر  ما  ا كثريً   الشيخ  

ال ليس هذا املراد ؛ بدليل  ك.  أكرب  كفر  بأهنا   عليها  الرشيعة  حكمت  التي  باألعامل

  يف   عمل  كل  أن   بذلك  مراده  وإنام  –  سبق  كام  –أنه كفر بكثري من األعامل الكفرية  

  ، الباطن  يف  اعتقاده  كفر  عىل  دااًل   كان  إذا  إال  امللة  من  اخمرًج   اكفرً   يكون   ال  الظاهر

 ذلك   وضح  وقد  ، اكفرً   تكن  مل  وإال  ،كفر  فهي  الباطن  كفر  عىل  دلت   إن   واألعامل

 .وقد سبق نقل هذا عن علامء السنة ،(1) وأبانه هو نفسه فليس بعد بيانه بيان 

 ااعتقاديً   اكفرً   صاحبها  يكفر  قد  أعامل  األعامل  من  :-  نقله  سبق  كام  –وهو القائل  

 إعرابه   مقام  منه  هذا  فعله  يقوم  بحيث  ،يقينية  قطعية  داللة  كفره  عىل   تدل  ألهنا

 .(2) مع علمه به وقصده له ا.هـ ،س املصحفيدو من كمثل كفره عن بلسانه

وهذه األوجه ما بني   ،مّحالة أوجه  (ال كفر إال باعتقاد)ثم ليعلم أن هذه الكلمة 

أما الوجه الباطل هو أن    ،أوجه صحيحه وباطلة ؛ فالوجه الصحيح ما سبق ذكره

باجلوارح يقع  أكرب  كفر  ال  أنه  هنا  ،يظن  باالعتقاد  املراد  أن  ف  أو  يكون اإلرادة 

فإنه ال    ،فلو عمل املسلم ما عمل من املكفرات   ،ال كفر إال بإرادة الكفر  :معناها

وإنام   ،ألنه مل يرد الكفر  افيلزم عىل هذا أن إبليس ليس كافرً   ،لكفريكفر حتى يريد ا

واستكرب تعاىل  اوأيًض   ،أبى  قوله  فيهم  نزل  الذين  أن  هذا  عىل  أباهلل ﴿  :يلزم  قل 

 اليسوا كفارً   ﴾وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ال تعتذروا قد كفرتم بعد إيامنكم

 

 . 27برقم   ا راجع رشيطً  (1)

 . 72راجع حاشية التحذير من فتنة التكفري ص   (2)
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وكذا من عبد غري   ،أهنم غري مريدين الكفرألهنم غري معتقدين هلذا الكالم بمعنى 

 ...  ألنه مل يرد الكفر وهكذا ااهلل بطواف وصالة ليس كافرً 

استدالاًل  املرجئة  قرره  وقد  قدم  ومزلة  شنيع  خطأ  القول  تعاىل  وهذا    :بقوله 

بالكفر صدرً ﴿ تيمية  ،﴾اولكن من رشح  ابن  إال من أكره ﴿قال اهلل تعاىل    :قال 

فعليهم غضب من اهلل وهلم   اولكن من رشح بالكفر صدرً   وقلبه مطمئن باإليامن

فإنه جعل كل  ،وهذه اآلية مما يدل عىل فساد قول جهم ومن اتبعه ﴾عذاب عظيم

فإن    .إال من أكره وقلبه مطمئن باإليامن   ،من أهل وعيد الكفار  ،من تكلم بالكفر

بالكفر صدرً ﴿فقد قال تعاىل    :قيل وهذا موافق ألوهلا   :قيل  ﴾اولكن من رشح 

 ،وإال ناقض أول اآلية آخرها ،افإنه من كفر من غري إكراه فقد رشح بالكفر صدرً 

مل يستثن املكره    ،وذلك يكون بال إكراه  ،ولو كان املراد بمن كفر هو الشارح صدره

وإذا تكلم   ،بل كان جيب أن يستثني املكره وغري املكره إذا مل يرشح صدره  ،فقط

  :وقد دل عىل ذلك قوله تعاىل  ،وهي كفر  افقد رشح هبا صدرً   اعً بكلمة الكفر طو

قل استهزؤا إن اهلل    ، حيذر املنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بام يف قلوهبم﴿

أباهلل وآياته    ،خمرج ما حتذرون  إنام كنا نخوض ونلعب قل  ليقولن  ولئن سألتهم 

إن نعف عن طائفة    ،ال تعتذروا قد كفرتم بعد إيامنكم  ؟ورسوله كنتم تستهزئون 

كانوا جمرمني بأهنم  طائفة  نعذب  مع   .﴾منكم  إيامهنم  بعد  كفروا  أهنم  أخرب  فقد 

له  :قوهلم اعتقاد  غري  من  بالكفر  تكلمنا  ونلعب   ،إنا  نخوض  كنا  أن    ،بل  وبني 
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كفر اهلل  بآيات  إال  ،اإلستهزاء  هذا  يكون  َوآ﴿  وال  َأبِاهلليِ  ُكنُْتْم ُقْل  َوَرُسولِِه  َياتِِه 

ولو كان اإليامن يف قلبه    ،ممن رشح صدره هبذا الكالم  [65]التوبة:    ﴾َتْسَتْهِزُئونَ 

فإذا كانت هذه الكلمة مّحالة أوجه فإنه يتعني تركها   .(1)  منعه أن يتكلم هبذا ا.هـ

ومع كون هذه الكلمة جمملة إال أنه ال يعذر ألبته املتكلم   ،عن النزاع واخلالف  ابعدً 

العلم   أهل  جتاه  الواجب  ألن  املجملة  الكلمة  هذه  ألجل  األلباين  العالمة  يف 

حممل أحسن  عىل  كالمهم  محل  بخطئهم    ،والفضل  الفرح    فرض   عىل  –وعدم 

  ت االحتامال هذه  عىل قاض   اآلخر كالمه إن  ثم ،ذمهم يف والترسع  – اخلطأ  وجود

 ؟والبيان  النصح  باسم والعدوان  الظلم فلم ،هلا إرادته عدم ومبني ،اخلاطئة

 : أنه حيرص الكفر يف التكذيبالثانية /  الشبهة

  ، بني أن حرص الكفر يف التكذيب قول املرجئة  نسبة هذا للشيخ ظلم وخطأ: ألنه

 .- عنه نقله سبق كام  –وأنه مذهب باطل 

وهذا   أنه ال يكفر باحلكم بغري ما أنزل اهلل إال إذا كان استحالاًل   الشبهة الثالثة /

  :قول املرجئة دون أهل السنة

لكن اخلطأ كل اخلطأ يف جعله  ،وهو من أشد أنصاره ،ونسبة هذا القول له حق

وقد سبق نقل القول عن أهل السنة   -قول املرجئة الضالة دون أهل السنة الناجية  

 

 (. 220/    7جمموع الفتاوى )  (1)
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هذا    ،- أن  تذكروا  باز    اأيًض ثم  بن  العزيز  عبد  اإلمام    يصح   فهل  اختيار 

 . سّلـم سّلم اللهم ؟باإلرجاء يصفه أن  ظلوم جلاهل

ومن قال بذلك دخلت عليه شبهة    ،الصالةرتك  أنه ال يكفر ب  الشبهة الرابعة /

 :اإلرجاء

لكن الباطل والضالل اهتام من ال يكفر   ،وكونه ال يكّفر برتك الصالة صحيح 

 . برتك الصالة بأن شبهة اإلرجاء دخلت عليه

  أحد   يف  –هل اإلمام مالك والشافعي وأمحد    :أهيا املتهم / أال تعقل ما تقول

ا مل يكفروا مل  زهري وغريهم من األئمةسالم وال  بن  القاسم  عبيد   وأبو  –  أقواله

 سبحانك هذا هبتان عظيم.  ؟ك الصالة دخلت عليهم شبهة اإلرجاءبرت

ونسبة هذا القول إليه   :أنه ال يكفر برتك جنس عمل اجلوارحالشبهة اخلامسة /  

األعامل   :ويف كتاب حكم تارك الصالة إذ قال  ،فقد قّرره يف بعض حمارضاته  ،ثابت

لكن ليس كل من خالف معتقد أهل    ، وكبوة كبرية  ،وهذه زلة خطرية  .رشط كامل

 .(1) عنهم اخارًج  االسنة يف يشء صار مبتدعً 

 

: وأهل السنة متفقون عىل أن املعروفني باخلري كالصحابة املعروفني وغريهم  قال ابن تيمية    (1)

  ا (، وقال: وأيًض 495/    12عن أن يكفر. )  أهل اجلمل وصفني من اجلانبني ال يفسق أحد منهم فضاًل من  

فإن السلف أخطأ كثري منهم يف كثري من هذه املسائل واتفقوا عىل عدم التكفري بذلك مثل ما أنكر بعض  

حممد    بعضهم رؤية  الصحابة أن يكون امليت يسمع نداء احلي،وأنكر بعضهم أن يكون املعراج يقظة،وأنكر 

=             ربه. ولبعضهم يف اخلالفة والتفضيل كالم معروف. وكذلك لبعضهم يف قتال بعض ولعن بعض  
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  تفريعية   مسألة   العمل  جنس  برتك  التكفري  مسألة  أن   :-  النصف  أخي  –ثم اعلم  

  ممن  األلباين  واإلمام   ، والباطن  الظاهر  بني   التالزم  إثبات   يف  السنة  أهل  معتقد  عىل

ويستدل عىل ذلك    -يف كتبه وحمارضاته-ر والباطنالظاه  بني  التالزم  بكثرة  يقرر

 

وإطالق تكفري بعض أقول معروفة. وكان القايض رشيح ينكر قراءة من قرأ )بل عجبُت( ويقول: إن  =  

عجبه علمه، كان عبد اهلل أفقه منه وكان  اهلل ال يعجب، فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال: إنام رشيح شاعر ي

يقول: )بل عجبُت(. فهذا قد أنكر قراءة ثابتة،وأنكر صفة دل عليها الكتاب والسنة، واتفقت األمة عىل  

أنه إمام من األئمة. وكذلك بعض السلف أنكر بعضهم حروف القرآن مثل إنكار بعضهم قوله )أفلم  

تبني الذين آمنوا(، وإنكار اآلخر قراءة قوله )وقىض ربك أال تعبدوا  ييأس الذين آمنوا( وقال إنام هي )أومل ي

إال إياه( وقال: إنام هي )ووىص ربك(، وبعضهم كان حذف املعوذتني، وآخر يكتب سورة القنوت، وهذا  

خطأ معلوم باإلمجاع والنقل املتواتر. ومع هذا فلام مل يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك مل يكفروا، وإن  

(. وقد فرس أبو عيسى  493  –  492/  12كفر بذلك من قامت عليه احلجة بالنقل املتواتر ا.هـ ) كان ي

يف جامعه فوصف ابن تيمية تفسريه بأنه من جنس تأويالت اجلهمية قال   ا الرتمذي صاحب اجلامع حديًث 

يالت اجلهمية  ابن القيم: وأما تأويل الرتمذي وغريه له بالعلم فقال شيخنا: هو ظاهر الفساد من جنس تأو

الصواعق ص   … قرره  400ا.هـ خمترص  ما  وانظر  يبدعه.  بل ومل  بأنه جهمي  عليه  مل حيكم  ذلك  ومع   ،

أهل السنة    ا خمالفً   –(. وقد وافق اإلمام الربهباري اجلهمية  193/    1الشاطبي فإنه مفيد للغاية.االعتصام ) 

د اإلمامان السلفييان ابن تيمية وابن القيم  يف منزع نفي الظلم عن اهلل وهو أنه ال يستطيع الظلم، وقد ر –

 ( السنة  منهاج  البدع )راجع  القول ونسباه ألهل  (،  101/ 3)   ( 304،312/ 2( )139،  134/  1هذا 

، فهل بعد هذا  ( ومع هذا هو من أشهر أئمة أهل السنة  205- 190،204خمترص الصواعق ص

اين هبذه التهمة الشنيعة اإلرجاء. وانظر  كله يرجع أهل اإلنصاف واخلوف من اهلل عن وصف العالمة األلب

  ( 61/   6( فإنه مفيد للغاية، وجمموع الفتاوى البن تيمية ) 193/ 1ما قرره الشاطبي يف كتاب االعتصام )

(19 /191 .) 
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بشري بن  النعامن  السنة  -  (1)  بحديث  علامء  شأن  هو   هذه   تنزيل  يف  إنه  إال  –كام 

 .- عنه اهلل عفا –زل وأخطأ اجلزئية  الصورة هذه عىل العقيدة

العلامء وزالت  اثنان   ،فإياك  فيها  هيلك  ويفخمها  :األول  :فإنه  .  (2)  يعظمها 

  تبني  بأن   ،اجلادة  عىل  اوسطً   –رعاك اهلل    -. وكن  (3)  متعصب هلا وداع  إليها  :والثاين

 

الناس، وإن كان صار    ( 1) ومن ذلك قوله: يف هذين احلديثني دليل واضح عىل أمر ال يعلمه كثري من 

يف علم النفس، وهو أن فساد الظاهر يؤثر يف فساد الباطن، والعكس بالعكس، ويف هذا املعنى    ا معروفً 

ـ السلسلة الصحيحة  أحاديث كثرية، لعلنا نتعرض جلمعها وخترجيها يف مناسبة أخرى إن شاء اهلل تعاىل ا.ه 

أيًض 74/    1) وقال  وال صالح  ا (.  األعامل  بصالح  إال  القلب  تصور صالح  يمكن  ال  أنه  واحلقيقة   :

أال وإن  »  أمجل بيان يف حديث النعامن بن بشري:  ملسو هيلع هللا ىلص األعامل إال بصالح القلوب، وقد بني ذلك رسول اهلل  

وحديثه    «له أال وهي القلبيف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد ك

ليخالفن اهلل بني وجوهكم»  اآلخر:  أو  قلوبكم، وقوله    « لتسون صفوفكم  إن اهلل مجيل حيب  »  :ملسو هيلع هللا ىلص أي 

لظن الكثريين ا.هـ مقدمة رياض الصاحلني حتقيقه ص   ا وهو وارد يف اجلامل املادي املرشوع خالفً  « اجلامل

15 . 

ومن أمثلة تعظيم بعضهم هلذا اخلطأ أنه قال: الزم هذا القول أن األعامل ليست من اإليامن، وأن    (2)

املخاطبني   وعقول  الدين،  بمسائل  تالعب  قائله  من  القول  وهذا  يكفران.  ال  واملستهزئ  الساّب 

عدم   عالقة  ما  إذ  باب  والسامعني،  من  هذا  واالستهزاء؟  بالسب  بالتكفري  العمل  برتك جنس  التكفري 

  - عىل خطورته -السلب والرتك وذلك من باب الفعل، فهل من مدكر؟ ثم إن عدم التكفري بجنس العمل 

 تندرج حتته جزئيات أخرى بل هو جزئي مفرع عن عقيدة التالزم بني الظاهر والباطن. ا كليً  ا ليس أمرً 

تعصبً   ( 3) هلم  الظاهرة  الرشعية  األدلة  عىل  الشيخ  قول  يقدمون  الذين  هبؤالء  للشيخ    اوغلوً   ا واملراد 

 ًداخلبل لعله    ا وإن كان خمطئً   ا، وال يدخل يف هذا الكالم من عداهم ممن تبنى هذا القول اجتهاد =  
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 ،املرضية  السلفية  الطريقة  عىل  أصوهلم  الذين  والدين  الفضل  أويل  من  وتغفره  اخلطأ

أن األلباين من أكثر الناس دعوة إىل   علاًم   وأصحابه الكرام،  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  طريقة

وله يف ذلك عرشات املحارضات   ،فهم الكتاب والسنة عىل فهم السلف ليس غري

 قال    ، حتى عىل املسائل الفقهية ما استطاع إىل ذلك سبياًل   اوطبق هذا عمليً 

ومل يتنبهوا لقاعدة أن الفرد من أفراد العموم إذا مل جير    :- يف معرض كالم له    -

بهالعم منه  ،ل  مراد  أنه غري  الشاطبي    ، دليل  اإلمام  يسميها  التي  البدع  أكثر  وما 

القبيل  (بالبدع اإلضافية) العلم مردودة،    ،إال من هذا  أهل  ومع ذلك فهي عند 

  ، فريجى االنتباه هلذا  ،ألهنا مل تكن من عمل السلف وهم أتقى وأعلم من اخللف

 . (1) فإن األمر دقيق ومهم ا.هـ

السادسة مرجئة   /الشبهة  من  بأنه  األلباين  اإلمام  عنده هذا  علم  من ال  يرمي 

الفقهاء، وهذه الفرية منبعها الظلم أو اجلهل فإما أنه ظامل لإلمام األلباين أو جاهل 

، وعىل كل فشفاء الظلم التذكري ببدعة مرجئة الفقهاء أو جاهل بحال العامل األلباين

مظلمة عنده  تضيع  ال  من  ولقاء  العلم   ،باملعاد  اجلهل  شفاء  أهيا    –واعلم    ،أما 

 ملا يل:  يف ميزان العدل مردودةأن هذه الفرية مطرحة و – القارئ

 

نسأل اهلل    «إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر »  :ملسو هيلع هللا ىلص يف قول رسول اهلل  =  

 أن يبرصنا وإياهم باحلق وجيعلنا وإياهم من أنصاره. 

 (. 380/  5السلسلة الضعيفة )  (1)
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األعامل ليست ف  -كام سبق  –اإليامن عند مرجئة الفقهاء قول وتصديق  أن    /أوالا 

ذهب قوم إىل أن اإليامن    :بل ثمرة من ثمراته قال ابن حزم  -عندهم  –من اإليامن  

هو املعرفة بالقلب واإلقرار باللسان معا فإذا عرف املرء الدين بقلبه وأقر بلسانه  

رشائع   ولكنها  إيامنا  تسمى  ال  األعامل  وإن  واإلسالم  اإليامن  كامل  مسلم  فهو 

وقال    (1)حنيفة النعامن بن ثابت الفقيه ومجاعة من الفقهاءا.هـ  اإليامن وهذا قول أيب

واملرجئة الذين قالوا: اإليامن تصديق القلب وقول اللسان واألعامل "ابن تيمية:  

ليست منه كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها؛ ومل يكن قوهلم مثل قول  

فلم الظلم    –كام سبق نقله    –واإلمام األلباين عىل خالف هذا كله    (2)ا.هـ    "جهم

 ؟والبغي

السنة خالف قد بنيي   /ثانياا أهل  الفقهاء مع  األلباين أن خالف مرجئة   اإلمام 

فكيف بعد ذلك يلحق    –كام سبق   –حقيقي ال لفظي وال شبه لفظي كام قاله غريه  

 (3).سبحانك هذا هبتان عظيم .بمرجئة الفقهاء

 

 

 

 

 ( 106/ 3الفصل يف امللل واألهواء والنحل )  (1)

 ( 194/ 7جمموع الفتاوى )  (2)

 . وانظر رسالة مفيدة يف هذا الباب بعنوان )هذا إرجاء الفقهاء فأين األلباين من هذا اإلرجاء( (3)
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للذ الواقعية  العملية  األمثلة  األلباين  من  اإلمام  خطأ  ويعظمون  يفخمون  ين 

    كتيب العمل صاحب  الشيخ  حقيق)يف عدم تكفريه بجنس  ة اإليامن عند 

  –أسامء ليوهم  ةاملؤاخذة بعدم تكفريه لتارك جنس العمل بعدقد كرر لف (األلباين

 : أنه عدة مؤاخذات  –عمًدا أو جهاًل 

عنها بأن األعامل رشط كامل، ومرة قال: ال يفرق بني جنس العمل    فمرة عرب

  مل يفرق الشيخ  "  ، ومرة قال:(1)وآحاده فلكل منهام رشط يف كامل اإليامن  

بني ترك العمل بالكلية وبني ترك آحاده الواجبة واملستحبة، بل الكل عنده سواء 

 الخ (2)"من حيث اثر ذلك عىل اإليامن 

فبصنيعه هذا يوهم أن هذه ثالث مؤاخذات وزالت لإلمام األلباين يف مسألة  

بعدة أسامء، وما هذا   الكتيب  أنه زلة واحدة عرب عنها صاحب  اإليامن، والواقع 

األلباينبصني اإلمام  هذا  يف  وخصوصية  حمبة  يدعي  عمن  فضاًل  عادل  عدو    . ع 

ع أقوال األلباين يف اإليامن وأنه قدم منطوقها عىل  وألفت النظر أن الكاتب ادعى مج

 

 عىل وجه أنه خمالف لعقيدة السلف.  51( ص  1كام ذكره يف جدول رقم ) (1)

 . 53ص  (2)
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ومل حيسن (1)مفهومها   بل  رسالتي هذه،  الناظر يف  يدرك  كام  يلتزمه  مل  ما  وهذا   ،

 .تطبيقه كام سرتى

وقد رأيت يف هذا الكتيب عدة أخطاء تأصيلية وتطبيقية يف مسألة اإليامن جتعل  

 –القارئ املنصف يقنع بأنه ال يصح التعويل عىل هذا الكتيب، وإليك بعًضا منها  

 : عىل وجه االختصار – اوهي أحد عرش خطً 

تقدم  1 قد  نقلت من كالم  -/  اإليامن عنده قول   –الشيخ وتقريراته    فيام  أن 

وأن األعامل داخلة حقيقة يف مسمى اإليامن إال أن    ،وعمل واعتقاد يزيد وينقص

هبذا   أقر  وقد  واجباته،  من  واجًبا  كونه  مع  اإليامن  أركان  من  ركنًا  ليس  العمل 

 ملا قال: إن املتأمل يف منطوق كالم الشيخ    (حقيقة اإليامن )صاحب كتيب  

  .أن حقيقة اإليامن عنده هي قول واعتقاد وعمل -بام يل: أخيرج 

 أن العمل داخل يف مسمى اإليامن.  -ب 

 . أن من أخرج العمل من حقيقة اإليامن خمالف جلامهري السلف -ج

 .أن اإليامن ليس شيًئا واحًدا -د

  (2)أنه جيوز االستثناء يف اإليامن ا.هـ -هـ

إن املختار    :وبعد هذا كله جعل قول األلباين كقول البيجوري األشعري القائل

واجلامعة   السنة  أهل  كامل )عند  أهنا رشط  الصاحلة  األعامل  يف  األشاعرة(  وهم 

 

 . 10ص  (1)

 . 34،  33ص  (2)
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ة  ومعنى قول األشاعرة أنه رشط يف اإليامن أي أنه خارج عن ماهي  (1)هـ،اإليامن ا

جلوهرة  رشحه  يف  الباجوري  بذلك  رصح  كام  حقيقته  يف  داخل  ال  اإليامن 

 (2).التوحيد

وفرق جوهري كبري بني من يقول العمل من اإليامن كاإلمام األلباين السلفي، 

 ؟ منصففهل من  ،م األشاعرة الضالةومن ينكر كونه داخاًل يف ماهيته ومنه

للسلف يف القول بدخول العمل يف مسمى   قوله: إن موافقة الشيخ  /  2

 أما يف احلقيقة والثمرة فاخلالف قائم ملا يل: ،اإليامن ال تعدو اللفظ املجرد

من   اإن القول بدخول العمل يف مسمى اإليامن حقيقة الزمه أن يكون جزءً   -أ

يريد    (3).ا.هـفيه، وقد التزم السلف ذلك ومل يلتزم به الشيخ    ااملاهية وركنً

هبذا أن الشيخ إما أن يقول: إن العمل ركن يف اإليامن، أو هو ليس من اإليامن هبذا  

به ليس الزًما، وذلك يتضح باملثال فأهل السنة  زم املدعى واحلق أن ما ألزمه  الال

و الرواتب  السنن  يلزم  يقولون:  قال  فيه،  ركنًا  ليست  لكنها  اإليامن،  السواك من 

كون العمل داًخا يف ماهية اليشء أن يكون ركنًا فيه، وهذا أمر معروف مشهور 

عند العلامء حتى يف بقية أمور الدين كالصالة فرفع اليدين فيها عند تكبرية اإلحرام 

 

من كتيبه وال خيغى أن جوهرة    40، كام يف ص47وعزاه لتحفة املريد برشح جوهرة التوحيد ص    (1)

 التوحيد متن يف العقيدة األشعرية. 

 . 72،  71ص    (2)

 . 44  – 43ص    (3)
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ته بني فال تالزم البفيها،    اووضعها فوق الرسة داخل يف ماهية الصالة وليست ركنً

 ركنا فيه. دخول عمل يف املاهية وأن يكون 

عن املاهية، لكن   اقوله: إن القول بالرشطية الزمه أن يكون العمل خارًج /  3

مل يلتزمه، بل قال بدخوله )حقيقة( دخول رشط كامل، وهذا خمالف   الشيخ

 (1)لتعريف الرشط.ا.هـ

هذا كالم ال طائل حتته؛ ألن إلزام من يقول بالرشط أن يكون خارًجا عن املاهية  

فهو أعم  اللغوي  باملعنى  أما الرشط  به،  الناس  يلزم  اصطالح منطقي ال رشعي 

املاهية وخارجه ملا هو داخل  العمل  يصلح  بأن  نفسه  الشيخ  ا السيام وقد رصح 

 .داخل املاهية

له،    ايف ماهية يشء ما وإما أن يكون رشطً   اإن اليشء إما أن يكون ركنًقوله:    /4

لذات اليشء الذي هو ركن فيه، وكذا لو    افال يمكن أن يكون رشطً   افإن كان ركنً

من ذلك اليشء الذي هو رشط له ألن    اله فال يمكن أن يكون جزءً   ا كان رشطً 

 (2)الرشط خارج عن املاهية. ا.هـ

القول يف هذا كالقول يف الذي قبله، وأن هذا إلزام للناس بام مل يلزمه اهلل وال  

بوا باحلدود املنطقية السيام وقد به فليس واجًبا عىل العلامء أن يتخاط  ملسو هيلع هللا ىلصرسوله  

 

 . 44ص    (1)

 44ص  (2)
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إدخال  أن  وهبذا يتبني بطالن دعواه من    .بني الشيخ رصاحة ما ينقض هذا الالزم

 !!للعمل يف مسمى اإليامن ال يعدو اللفظ املجرد األلباين الشيخ

مغايًرا  /  5 اإليامن  يف  ونقصانه  اإليامن  لزيادة  الشيخ  تقرير  جيعل  أن  حاول 

القول   مبنى  فإن  املسألة؛  إىل أصل  ُيَتَفطين  أْن  ينبغي  لكن  فقال:  الصالح  للسلف 

خيتلف عن مبنى القول ذاته عند السلف؛ ألن    بالزيادة والنقصان عند الشيخ  

 (1)امن ا.هـقول كل منهام ناشئ عن فهم العمل يف مسمى اإلي

يقرر أن العمل داخل يف   -كام تقدم  –وحماولته هذه ال تنفعه شيًئا؛ ألن الشيخ  

اإليامن  زيادة  يف  خالف  السلف  وبني  بينه  فليس  وينقص  يزيد  اإليامن  مسمى 

إال يف صورة واحدة من النقصان وهي إذا انعدم جنس عمل   -كام تقدم  –ونقصانه  

  –اجلوارح، وهذا فرع عن عقيدة التالزم بني الظاهر والباطن الذي يقرره األلباين  

، ومثله يف هذا مثل الذي يثبت األسامء والصفات هلل عىل ما يليق به إال -كام تقدم 

أنه أول صفة واحدة وهي صفة الساق هلل، فخطؤه جزئي متعلق بصفة الساق ال  

 . كل كالذي منهجه تأويل األسامء والصفات 

يقرر أن تارك عمل اجلوارح آثم مل يأت باإليامن    –كام تقدم مراًرا    –الشيخ    /6

خالًفا    (حقيقة اإليامن )الواجب، وهذا ما قرر نسبته لإلمام األلباين صاحب كتيب  

بأن إيامنه الواجب تام غري ناقص، لكن بعد ذلك نقل قواًل    :ألهل البدع القائلني 

 

 . 45ص    (1)
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الضالة القائلة بتامم اإليامن الواجب بدون فعل واجب،    البن تيمية متعلًقا باملرجئة

الكتيب: قال صاحب  األلباين،  اإلمام  عىل  منصًبا  تيمية( )  فقال  وجعله  ابن   أي 

  :" من قال بحصول اإليامن الواجب بدون فعل يشء من الواجبات سواء

  ا خطئً   اكان خمطئً   - فهذا نزاع لفظي-منه    اله، أو جزءً   اجعل فعل الواجبات الزمً 

، وهذه بدعة اإلرجاء التي أعظم السلف واألئمة الكالم يف أهلها وقالوا فيها  ابّينً

وأعمّ  أعظمها  هي  والصالة  معروف،  هو  ما  الغليظة  املقاالت  وأوهلا  من  ها 

 ."وأجلُّها

يقول من  وكذا  األلباين(  قلت:  مطلقً   )أي  يعمل  ال  من  إيامن    فإنّ ،  ابنقص 

أرأيت كيف اخللط وحتميل الكالم ما ال   (1)ا.هـ اخلالف بينه وبني السلف حقيقي

 . ظلمحيتمل؟ اللهم إين أعوذ بك أن أظلم أو أُ 

جعل القول بعدم كفر تارك املباين األربعة أو الصالة قواًل للمبتدعة دون /  7

لف فقد خاَلفوا الشيخ   يف ذلك، وتضافرت أقواهلم    أهل السنة فقال: أما السي

بعًض  وإليك  الصالة،  لتاِرك  تكفريهم  َبْله  اإلسالم  أركان  تارِك  من   ابتكفري 

ا.هـ املؤيِّدة لذلك.  أ  (2)النُّصوص  أو وقد تقدم  القول بعدم كفر تارك الصالة  ن 

صاحب  تقرير  عىل  يلزم  وأنه  فلرياجع،  السنة  ألهل  قول  األربعة  املباين  أحد 

مل  بعضهم  ؛ ألهنم مل يكفروا برتك الصالة، بل  الكتيب هذا أن أئمة السلف مرجئة

 

 . 64ص    (1)

 . 72ص    (2)
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برتك املباين األربعة كاإلمام الزهري ومالك والشافعي وأيب عبيد القاسم بن  يكفر  

وكم متنيت لصاحب هذا    ،أمحد يف رواية وغريهم. وتقدم الكالم يف املسألةسالم و

الكتيب التعقل وترك التهور والتطاول عىل أئمة السلف، فمن املتقرر أن الطعن يف  

 . نسأل اهلل العافية .أئمة السنة طعن يف السنة

ومن عجائب هذا الكتيب: أن صاحبه ملا قرر فيه القول بأن تارك الصالة  /  8

استشهد بفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية    ،ال يكفر ليس قواًل ألهل السنة

غفر    –الرد عىل دعواه؛ ألن العلامء املفتني    –رصاحة    –فيها  وواإلفتاء بالسعودية،  

كفر تارك الصالة مسألة اجتهادية مما   رصحوا بأن القول بعدم  –اهلل مليتهم وحيهم  

وإن ترك الصالة وحدها   اختلف العلامء فيها، ومل جيعلوها قواًل ألهل البدع فقالوا:

 (1)كسال وفتورا فهو كافر كفرا خيرج به من ملة اإلسالم يف أصح قويل العلامء ا.هـ

فسبحان اهلل كيف أوردها   ،فهذه الفتوى من أقوى ما يرد به عىل صاحب الكتيب

 !!؟مستشهًدا هبا وهي من أقوى ما ينقض دعواه

 أنه ال يكفر باألعامل فقال: وقوله  –ظلًم وجهاًل   –نسب إىل الشيخ  /9

الكفر العمل غري خمرج من اإلسالم، وهذا خالف ما عليه أهل السنة   مبني عىل عدّ 

واجلامعة فقد أمجعوا عىل أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو االعتقاد أو الشك أو  
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عامل يكفر باأل وأن الشيخ   ،وقد سبق رد هذا بام ال مزيد عليه (1)الرتك.ا.هـ

 .ويقر أنواع الكفر الستة فلرياجع

حاول أن ينسب إىل الشيخ أنه ال يكفر إال إذا قصد الرجل الكفر، وإال لو /  10

العمل الكفري فإنه ال يكفر، فقال: قد    ل الكفر لكن مل يقصد الكفر مع نعمدفع

إن من األعامل أعامال قد يكفر هبا "قوله:    يقول قائل: لقد ثبت عن الشيخ  

يقينية بحيث يقوم فعله   صاحبها كفرا اعتقاديا ألهنا تدل عىل كفره داللة قطعية 

بلسانه عن كفره كمثل من يدوس املصحف مع علمه وقصده   إعرابه  هذا مقام 

 ."له

لو أن شخصا رصح أنه مل يقصد الكفر بفعله مع علمه، هل تتخلف هذه   أقول:

نقله    (2)الداللة؟!ا.هـ يرد هذا   –وقد تقدمت نقول أخرى    –كالم الشيخ الذي 

اإليراد الذي أورده تشكيًكا يف عقيدة هذا اإلمام إذ علق الكفر عىل وجود العمل 

ىل قصد الكفر ولو إيامء السيام الكفري الدال يقينًا عىل كفره االعتقادي ومل يرش إ

الظاملة اجلائرة  هتمته  تثبت  حجة  الكتيب  صاحب  يورد  يف   .ومل  التشكيك  فلم 

   ؟عقيدته يا من تدعي حبه

يقرر أن القول بعدم التكفري باحلكم بغري ما أنزل اهلل إال استحالاًل أنه قول /  11

أما احلكم بغري ما أنزل اهلل فقد    :-هداه اهلل   –غري أهل السنة من أهل البدعة فقال  
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اجتمع فيه ترك مأمور وفعل حمظور وتقييده باالستحالل االعتقادي خمالف ملنهج  

وهذا دليل جهله وهتوره، فقد ذكرت فيام سبق أن هذا   (1)أهل السنة واجلامعة ا.هـ

السنة   إمام  العرص  هذا  به يف  القائلني  أبرز  ومن  قدياًم وحديًثا،  السنة  قول ألئمة 

باز   ، فهل هو عىل قول أهل  وشيخ زمانه اإلمام عبدالعزيز بن عبداهلل بن 

ا هذا  أمثال  من  قريًبا  نسمعه  أن  أخشى  ما  هذا  مبتدع؟  هو  أم  ملتهور  البدع؟ 

 . املجازف، فإن كان فلن يرضوا إال أنفسهم. فاللهم سلم سلم

  (2).هذه خالصة ما أردت إيراده ليكون دلياًل عىل غريه
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وانظر كتاًبا مفرًدا يف مناقشة الكتيب والكتاب وبيان حاليهام وهو: الرد الربهاين يف االنتصار للعالمة    (2)

 اإلمام الشيخ حممد نارص الدين األلباين. 
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فيرضب بعضكم   ،إياكم وأن يغرر بكم احلزبيون  :االسلفيون عقيدة ومنهجً أهيا  

واحدة يف قمع أهل الفساد من صوفية   اوكونوا يدً   ،، ويرد بعضكم عىل بعضابعًض 

فقد كنا يف   ،أما آن لكم أن تتفطنوا إىل مكر غريكم بكم ،وأشعرية وعلمنة وحزبية

متكاتفني متعاونني  بعيدة  غري  احلزبية  ، أيام  بضعف  شوكتها  ،نتبارش    ،وانكسار 

   .ونرتقب زواهلا

أعىل رجل يشاركك   ،من ترد  وعىل  ،تطعن  فيمن  انظر  –  املوفق  –أهيا السلفي  

وحرهبم  املبتدعة  عداء  ويف  السلفي  املعتقد  باملعتقد ؟يف  يبايل  ال  رجل  عىل  أم   !

وليس معنى هذا   ؟بام أنه من أنصاره وحتت لواء حزبه السلفي وبالبدعة واملبتدعة

ال مع البغض    ، بل رد لكن مع النصح والتعاون   ،أال ترد عىل من أخطأ من السلفيني 

فإن املبتدعة الضالني    ،وأال جتعل شغلك الشاغل رصاعهم واحلط منهم  ،والتنافر

 . وعىل الدعوة السلفية قد وجهتوسهامهم قد صوبت  ،كثروا
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  البرص  وغض  ،الزلة  فاغفر  ،وهواها  النفس  حظوظ  عنك  دع  -أهيا السلفي-

الباطل  وع  ،تكالبوا  القوم  فإن   ،إخوانك  يد  يف  يدك  وضع  ،واهلفوة  اخلطأ   عن ىل 

 .﴾وعجلت إليك رب لرتىض﴿ وليكن لسان حالك ،تعاونوا

 وسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  

 

 أخوكم / عبد العزيز بن ريس الريس

 املرشف عىل موقع اإلسالم العتيق 

http://islamancient.com 

ـ  1421/  7/  15  ه

 

 

http://islamancient.com/

