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معالم الطائفة المنصورة 
في بلدا الرافدين

المقدمة
الرحيم الرحمن الله بسم

بببالله وناعوذ وناستغفره وناستعينه ناحمده لله الحمد إن
فل اللببه يهببده مببن أعمالنببا سببيئات من و أنافسنا شرور من

وحده الله إل إله ل أن وأشهد هاداي فل يضلل ومن له مضل
.ورسوله عبده محمدا أن وأشهد له شريك ل

:بعد أما

الخأ وضببعه قببد كببان مختصببر الكتبباب هببذا أصببل فببان
يحبببه لمببا وإيبباه اللببه وفقنببا العراقببي الفضببل أببو الفاضببل
وحببتى والجماعببة، السببنة أهببل اعتقببادا يخص فيما ويرضاه،

ليكببون بإيجبباز بشببرحه قمببت المختصببر هببذا من النفع يعم
يعلببم أن أرادا لمببن اللببه، شبباء إن عليببه يعتمببد صحيحا أصل

.والجماعة السنة أهل معتقد حقيقة

. السبيل سواء إلى والهاداي الموفق والله

ربه عفو إلى الفقير
الناصاري اسلما أبو

1425/  / شوال25
هجرية
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معالم الطائفة المنصورة 
في بلدا الرافدين

في المنصورة الطائفة معالم
الرافدين بلدا

الرحيم الرحمن الله بسم

المببألوه وأناببه لببه، شببريك ل واحببد اللببه أن ) ناببؤمن1
سواه.  بحق معبودا ل وحده المعبودا

بيببده المببدبر المالببك الخببالق سبحاناه الله إن ) ناؤمن2
والمر.  الخلق

عليببا وصببفات أسببماء وتعببالى سبحاناه لله إن ) ناؤمن3
غيببر مببن الصحيحة والسنة الكتاب في جاءت كما له وناثبتها
تعطيل.  ول تأويل ول تمثيل ول تكييف ول تشبيه

اللببه، إل لببذاته محبببوب ول لببذاته مطاع ل أناه ) ناؤمن4
الله.  وفي لله هي إناما ومحبته فطاعته الله سوى ما وكل

وحببده، الله خصائص من والتشريع الحكم أن ) ناؤمن5
مرداودا، فظلم خالفه ما وكل المطلق، العدل هو حكمه وأن
حكببم إلببى المور ردا صحته وشروط اليمان لوازما من وان
وحكم الله حكم غير إلى أمرا ردا من كل وان وتشريعه، الله
فهببو اللببه بببه يببأذن لببم حاداثببا تشريعا اتبع الله انازل ما بغير
الجاهلية. حكم متبع السلما ملة عن خارج كافر

اللببه رسببول وسلم عليه الله صلى محمدا أن ) ناؤمن6
فبي وطباعته إتبباعه يجبب وجنهبم، اناسهم الخلق كافة إلى

بببه، أمببر ما جميع في له والتسليم وتصديقه به أمر ما جميع
صببلى طبباعته ومببن المرء، إيمان صحة لوازما من ذلك وان
فقببد حكمببه ردا في سنته والى إليه التحاكم وسلم عليه الله
كفر. فقد الله حكم ردا ومن الله حكم ردا

واللسببان القلب قول وعمل، قول اليمان أن ) ناؤمن7
اليمان أركان هي الربعة هذه وان والجوارح، القلب وعمل
بزوالها.  ويزول المرء إيمان ينتقض

مخببرج اكبر كفر الجوارح عمل جنس ترك أن ) ناؤمن8
الملة. من
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الله كتاب إلى مرداه شرعي حكم التكفير أن  ) ناؤمن9
المة. وسلم) وإجماع عليه الله (صلى ورسوله وسنته

داون بببذناب القبلببة أهل من أحد يكفر ل بأناه ) ناؤمن10
يستحله. لم ما الشرك

كفببر كفببر، هببو مببا فعببل أو قببال من كل أن ) ناؤمن11
بذلك. الكفر يقصد لم وان بذلك

والعمل.  واللسان بالقلب يكون الكفر أن ) ناؤمن12

الصببغر ومنببه الكبببر منببه العملي الكفر أن ) ناؤمن13
الصغر.  ومنه الكبر منه العتقاداي والكفر

والعببراض العنببادا هببو النبباس كفر عامة أن ) ناؤمن14
عليه. الناس الله رسول قاتل الذي الكفر وهو

بإسبلمه حكمنبا السبلما لنبا أظهبر من بان ) ناؤمن15
غيببر مببن الكفببر لنا أظهر ومن المسلمين، معاملة وعاملناه

معاملببة وعاملنبباه وباطنببا ظاهرا كفرنااه معتبر شرعي ماناع
الكافرين.

مببن مخببرج أكبر كفرا كافر الصلة تارك أن ) ناؤمن16
الملة.

العببباداة وجببوه مببن شببيئا صببرف مببن أن ) ناببؤمن17
والببدعاء، والسببتعاناة، والرجبباء والخببوف والمحبة كالطاعة

الملة. من مخرج أكبر كفرا كافر اناه الله بغير والستغاثة

المسببلمين علببى المشببركين ظبباهر من أن ) ناؤمن18
أكبر. كفرا كافر أناه المظاهرة أناواع من ناوع بأي

وطببائفته اللببه أناببزل مببا بغيببر الحبباكم أن ) ناببؤمن19
عليهببم والخببروج مرتببدون كفببار هببم للشببريعة المبببدلين

مسلم. كل على عين فرض والقوة بالسلح

ومسمياتها راياتها اختلف على العلماناية أن ) ناؤمن20
أو اعتقببدها الملببة،فمببن مببن مخببرج بواح كفر هي وأحزابها

مهمبا مشبرك كببافر فهبو بهبا حكبم أو نااصببرها أو إليهببا داعا
المسلمين. من اناه وزعم بالسلما تسمى
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ألوهيببة تكرس العصر فتنة الديمقراطية أن ) ناؤمن21
مببن والتشببريع الحكببم خاصببية لببه وتردا وحاكميته المخلوق

اعتقببدها فمببن الملببة مببن مخببرج اكبببر كفر فهي الله، داون
مرتببد فهببو بهببا حكم أو نااصرها أو إليها داعا أو هذا بمفهومها

المسلمين. من اناه وزعم السلما إلى اناتسب مهما

مبببدأ على اجتمعوا الناس من طائفة أي أن ) ناؤمن22
القوميببة كببالحزاب وكفببر رداة طائفببة هببي السببلما غيببر

والشتراكية. والبعثية والشيوعية والوطنية

وهببم ورداة كفر طائفة الروافض الشيعة أن ) ناؤمن23
السماء. أدايم تحت الخلق شر

عببذر دافعببه يمكن ل الذي المعجز الجهل أن ) ناؤمن24
بالمعين. المطلق الوعيد لحوق يمنع شرعا معتبر

شببروط ثبببوت على متوقف المعين كفر أن ) ناؤمن25
عنه. مواناعه واناتفاء حقه في التكفير

بأحكبباما حكمببت الببتي المسببلمين دايببار أن ) ناببؤمن26
الكفببر داار وصببف للوصببفين، جامعببة مركبة دايار هي الكفر

أهلها، جهة من السلما داار ووصف الجارية الحكاما جهة من
والصببل كببافر، والكببافر مسببلم فالمسلم فيها بحسبه وكل
الحال. المستور أو المعروف منهم سواء السلما أهلها في

القببدرة مع تركها يجوز ل سنن داار الدنايا أن ) ناؤمن27
اعتبارها وعدما معصية، وتركها شرك، إليها واللتفات عليها،

زنادقة. 

تبببدخل البببتي السبببلمية الجماعبببات أن ) نابببؤمن28
ناببرأ بدعيبة جماعبات هبي التشريعية والمجالس الناتخابات

أفعالها. من الله إلى

التجهببم أهببل الخبثبباء ضببللت مببن اللببه إلببى ) نابرأ30
علبى الحارسبة وعينهم المرتدين الطواغيت بطاناة والرجاء
وإفسبباداهم غيهببم ومببن منهببم وناحببذر وسببلمتهم أمنهببم

وإضللهم.

ومببن وغلببوهم الخببوارج ضللت من الله إلى ) نابرأ31
ومببن منهببم وناحببذر الزمان هذا في التكفير غلة من تابعهم

وإضللهم. إفساداهم ومن مجالستهم
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وسببنة اللببه كتبباب فببي اللهيببة الوعببودا أن ) ناببؤمن32
فببي والسعي أسبابها لتحصيل للمسلمين أوامر هي رسوله

إداراكها.

وجهادا. علم طائفة المنصورة الطائفة أن ) ناؤمن33

بببر كببل مع القيامة يوما إلى ماض الجهادا أن ) ناؤمن34
إمبباما داون ومببن وبإمبباما ومكببان زمببان كببل وفببي وفبباجر
ول الجببائرين جببور يببوقفه ل فببوق فمببا واحببد بفردا ويمضي
المثبطين. إرجاف

الطريببق هببو اللببه سبببيل فببي الجهببادا أن ) ناببؤمن35
حيبباة اسببتئناف مبن المببة يمكببن الببذي الصببحيح الشببرعي

النبوة. منهاج على راشدة خلفة وقياما إسلمية

الغيببب أمببور من الله رسول به جاء ما بكل ) ناؤمن36
والصببراط والعببرش والكرسي والنار، كالجنة الحقيقة على

والميزان.

فأفعالنببا والقدريببة، الجبريببة بين بالوسطية ) ناؤمن37
ومشيئة إراداة له مختار فاعل والناسان مخلوقتان ومشيئتنا

الحقيقة. على لفعاله فاعل وهو

مببن أحببد بيببن نافرق ل ورسله أنابياءه بجميع ) ناؤمن38
يعصببون ل واناهم وبملئكته رسله على المنزلة وبكتبه رسله

يؤمرون. ما ويفعلون أمرهم ما الله

عليببه اللببه صلى النبي أصحاب جميع على ) ناترضى39
الفتبح بعبد أسبلم ممن وغيرهم والمهاجرين الناصار وسلم،

ن وناوالي فنواليهم عبادااهم مبن وناعباداي وأحبهبم والهببم م
كلهببم واناهم كفرهم، من وناكفر لعنهم من ونالعن وأناغصهم،

والمرسلين. النابياء بعد الخلق خير وهم عدول

قرن وأصحابه النبي قرن بعد الناس خير أن ) ناؤمن40
الكببذب يفشببوا ثببم والثببالث الثبباناي بإحسببان لهببم التببابعين
الماناة. وتضعف

وحقهم فضلهم لهم وناعرف وناجلهم علمائنا ) ناحترما41
يخببالف فيمببا ولقوالهم لهم ناتعصب ول بعصمتهم ناعتقد ول

وهببو بالتباع أولى فالحق فيه أخطئوا فيما ناتابعهم ول الحق
سواه. مما إلينا أحب
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الشرح
الرحيم     الرحمن     الله     بسم

أو المصبباحبة منهببا معان لعدة ويأتي جر، حرفالباء: 
هنا.  المرادا وهو الستعاناة

العلمبباء اختلببف وقببد بمحببذوف، متعلق مجروراسم: 
أو كتببابتي، كقولببك اسم، قدره من فمنهم المحذوف بتقدير

أو اكتببب، أو أقببرا، كقولببك بفعببل قدره من ومنهم قراءتي،
ابتببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببدئ.

الفعال.  العمال في الصل لن الصواب وهو

لوهة. إ لهأي اله من مشتق وهو الجللة لفظالله: 

تعالى.  لله وصفان هماالرحيم:  الرحمن

تنبيه: 

اسببتعاض (ناببؤمن) ولقببد لفظببة فقببرة كببل في سيأتي
الشببرعية، باللفبباظ التزامببا ناعتقببد كلمة عن المتن صاحب
أو (ناعتقببد لفظببة بخلف شببرعية لفظببة اليمببان أن حيببث

لمببا أناهببم حيببث الكلما أهببل صببطلحهإ ممببا العتقادا) فهببي
اللفظببة لهببذه إحداثهم كان حصرا القلب في اليمان جعلوا

بلفظببة التعبببير الصببواب كببان ولببذلك لمببذهبهم، موافقببة
لجبريببل وسببلم عليه الله صلى (ناؤمن) لقوله وهي شرعية

واشببمل اعببم فقببال: (تببؤمن) ولناهبا اليمان، عن سأله لما
 فاليمبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببان

وعمببل قببول - هو الله شاء إن - وسيأتي السلف عرفه كما
ينطبببق وبهببذا والجوارح القلب وعمل واللسان القلب قول
القلببب فببي المنصببورة الطائفببة إيمببان أن إذ بببه ناببؤمن مببا

والجوارح.  واللسان
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*    *    *

وأناـه     ـلـه،     شـريك     ل     واحد     الله     أن      ناؤمن  )1
سواه.      بحق     معبودا     ل     وحده     المعبودا     المألوه

تكون بال وجل، عز الله توحيد وهو الدين، أصل هو هذا
ول شببيخا، ول وليا، ول نابيا، ول ملكا، يعبد فل الله، لغير عبدا
القسببم هببذا يسببمى ولهذا وحده، الله إل يعبد ل ،أبا ول أما،

وجببل عببز الله إفرادا وهي العباداة، توحيد أي اللوهية بتوحيد
خلببق العظيببم المر ولهذا بها، الله أمر التي العباداات بجميع

َلْقُت َوَما( الناس الله ْلِجّن َخ ِلنـاـَس ا ِناي ِإل َوا ُدو ـ ُـب َيْع )ِل
َنا َوَما( الرسل أرسل ولها ْل ِلَك ِمْن َأْرَس ْب َرـُسـوٍل ـِمـْن َق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِحي ِإل  ُنـا

ْيِه َل ّناُه ِإ َلَه ل َأ َناا ِإل ِإ ِناي َأ ُدو ُب ). َفاْع

إثبببات يتضمن إناما الرسل به جاءت الذي التوحيد وهذا
إيبباه، إل يعبد ل الله، إل اله ل أن يشهد بان وحده لله اللهية
والعمببل معناهببا معرفة داون بالشهاداة النطق المرادا وليس

والكفببر الخلصا من ثقال، بقيودا مقيدة هي إناما بمقتضاها،
هبو اللبه ومعنبى وجل، عز لله والمحبة والناقيادا بالطاغوت

يسببتحق وكوناه يعبد، أن يستحق الذي هو لوهأوالم لوه،أالم
أن تسببتلزما الببتي الصببفات مببن بببه اتصببف بمببا هو يعبد أن

الحب.  غاية المحبوب هو يكون

تببألهه الببذي (الله) هببوالله:  رحمه القيم ابن قال
وخضببوعا وذل وتعظيما وإكراما وإناابة، وإجلل محبة القلوب
وتوكل.  ورجاء وخوفا

عنهما: (أن الله رضي عباس ابن عن الحديث في وجاء
اليمببن إلببى معاذ بعث لما وسلم عليه الله صلى الله رسول

دعوهمت ما أول فليكن الكتاب أهل من قوما تأتي قال: اناك
،الله) يوحدوا (أن رواية وفي "، الله إل اله ل أن شهاداة إليه

البخاري.  صحيح من التوحيد كتاب في ثابتة الرواية وهذه

وهببو واجببب أول أن على الحديث بهذا العلماء واستدل
الصبل هبذا كبان فلمبا اللبه، توحيد هو الرسل إليه داعت ما
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الطائفبة اعتقبادا أصبل كبان المسبلمين، على واجبا العظيم
لي قببول أو رأي الصببل هببذا علببى يقببدمون ول المنصببورة

 مهمبببببببببببببببببببا كبببببببببببببببببببان إناسبببببببببببببببببببان
توحيببد هو الذي التوحيد من القسم هذا وأدالة منزلته، بلغت

ُهَو ُقْل( قوله منه وجل عز الله كتاب في متوافرة اللوهية
ّـلـُه ٌد ال ُـكـْم( ) وقببولهَأـَحـ َلُه ِإ َـلـٌه َو ٌد ِإ َـلـَه ل َواـِحـ ـُهـَو ِإل ِإ

).الّرِحيُم الّرْحَمُن

وهببو الربوبية، توحيد مجردابالتوحيد:  المرادا وليس
يظنببه مببن ذلببك يظن كما العالم، خلق وحده الله أن اعتقادا

ذلببك اثبتببوا إذا أناهم هؤلء ويظن والتصوف، الكلما أهل من
عببز اللببه بببان القببرار وهببو التوحيببد غاية اثبتوا فقد بالدليل

المميت.  المحي الرزاق الخالق هو وجل

محببذرا تعببالى فقال الجاهلية مشركي إقرار عين وهذا
ـْن( منهببم ذلببك ِـئ َل َتُهْم َو ْل َأ ـ ـْن ـَس ـَق ـَم َـل ـَماَواِت َخ الـّس

َلْرَض ْلَقَمَر الّشْمَس َوَسّخَر َوا ُلّن َوا َيُقو ـُه َل ّـل ـا ال ّنـا َأ َف
ُكوَن ).ُيْؤَف

إل السببلما فببي يببدخلهم ولببم ينفعهم لم القرار وهذا
يقولببون كبباناوا المعبودا. ولذلك الله هو الله أن يشهدوا أن

أن واحببدا إلهببا اللهببة أجعلت وسلم عليه الله صلى للنبي
بهببذه ينطقببوا أن المشببركون فببأبى عجبباب لشببيء هببذا

مببن الشببهاداة هببذه تحملببه بمببا علببم علببى ناهمل الشهاداة
العباداة.  توحيد

*    *    *
ـالق     سبحاناه     الله     إن      ناؤمن  )2 ـك     الـخ الماـل

والمر.      الخلق     بيده     المدبر

والتببدبير والملببك بببالخلق منفردا وعل جل الله لن ذلك
ـُق َلُه َأل( تعببالى قوله والمر الخلق وداليل ْـل ْلَخ ـُر ا َلـْم )َوا
مببن اليجببادا وهببو اليببة في صريح والخلق التدبير هو والمر
تعالى. بالله خاصا وهذا العدما

ّلِه( تعببالى قببوله داليلببه والملك ِل ْـلـُك َو الـّسـَماَواِت ُم
َلْرِض المنصببورة الطائفببة عنببد يسببمى القسببم ) وهببذاَوا

وجببل عز الله إفرادا هوالربوبية:  الربوبية. فتوحيد بتوحيد
المسبتحق السبيد وهبو البرب وهبو والتدبير والملك بالخلق
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ّيَها( تعببالى قببال كمببا للعببباداة َأ ّنـاُس َيا ُدوا ال ُـبـ ُكـْم اْع ّب َر
ّلِذي ُكْم ا َلَق ّلِذيَن َخ ُكْم ِمْن َوا ِل ْب ُكْم َق ّل ـوَن(َ َلَع ّتـُق )21َت
ّلِذي ُكْم َجَعَل ا َلْرَض َل َء ِفَراًشا ا ًء َوالّسَما َـنـا ْنـاـَزَل ِب َأ َو
ًء الّسَماِء ِمْن َأْخَرَج َما ّثـَمـَراِت ـِمـْن ِبِه َف ُـكـْم ِرْزـًقـا ال َل
ُلوا َفل ّلِه َتْجَع ًداا ِل َدا ُتْم َأنا ْنا َأ َلُموَن َو ).َتْع

النبببي قبباتلهم الببذين المشببركين أن الله رحمك واعلم
- التوحيبد مبن النبوع بهببذا مقببرون وسببلم عليببه اللبه صلى

الخببالق الببرزاق هببو تعببالى اللببه بببان - ومقببرون الربوبيببة
قببوله ذلببك وداليببل السلما في يدخلهم لم ذلك وان المدبر،

ُكـْم َمـْن ُقْل( تعالى َلْرِض الّسـَماِء ِمـْن َيْرُزُق َأّمـْن َوا
ِلُك ْبَصاَر الّسْمَع َيْم َل ْلَحّي ُيْخِرُج َوَمْن َوا ّـيـِت ِمْن ا ْلَم ا

ُيـْخــِرُج ّـيــَت َو ْلَم ْلـَحــّي ـِمــْن ا ّبُر َوـَمــْن ا َد َلـْمــَر ُـيــ ا
ُلوَن َيُقو ّلُه َفَس ّتُقوَن َأَفل َفُقْل ال ).َت

الربوبيببة بتوحيد مقرين يكوناوا لم المشركين أن واعلم
،اللوهيببة بتوحيد يؤمنوا لم الصل في لناهم الحكم جهة من
المحي الرزاق الخالق هو الرب بان حصرا إيماناهم كان إناما

مقريببن المشببركين أن مببن البعببض يظنه ما خلف المميت
الطلق.  على بالربوبية

*    *    *
أـسـماء     وتـعـالى     ـسـبحاناه     لله     إن      ناؤمن  )3

ـا     وـصـفات ـا     علـي ـه     وناثبتـه ـا     ـل ـفـي     ـجـاءت     كـم
ـر     من     الصحيحة     والسنة     الكتاب ول     تـشـبيه     غـي
تعطيل.      ول     تأويل     ول     تمثيل     ول     تكييف

ووجببودا بأوصبباف وتوصببف بأسماء تسمى الله ذات إن
صببفات وهببي مسببتحيل، أمببر الوصبباف عببن مجببرداة ذات

المببور مببن وهببي الصببحيحة، والحببادايث القرآن في جاءت
 الغيبيببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة،

على بها يؤمن أن الغيبية المور ناحو المسلم على والواجب
وناثبتهببا النصببوصا، سوى شيء إلى يرجع أن داون جاءت، ما
بما إل منها شيء لتأويل ناتعرض ل القرآن في جاءت كما له

الزهببري اللببه: سببئل رحمببه الوزاعببي قال الدليل عليه دال
وقببال جبباءت كمببا فقال: أمرها الصفات آيات عن ومكحول

والليببث وزاعببيلوا مالك الله: سئل رحمه مسلم بن الوليد
 سببببببببببببببببببببببببببببببببببعد بببببببببببببببببببببببببببببببببببن

فببي الببوارداة الخبببار عببن اللببه رحمهببم الثببوري وسببفيان
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وقببال كيببف، بل جبباءت كما جميعا: أمروها فقالوا الصفات،
أن ناقببول –متببوافرون - والتابعون الله: كنا رحمه الوزاعي

ؤمن عرشبه علبى سبحاناه الله ن السبنة فبي وردا بمبا ونا م
والصببفات السببماء بتوحيببد التوحيببد هببذا ويسمى الصفات،

بالتمثيل التعبير كان تمثيل) ولو (ل تشبيه) و غير (من قوله
ْيَس( به عبر القرآن لن أولى لكان ِلِه َل ْث ٌء َكِم ) وكببلـَشـْي

أولى. فهو القرآن به عبر ما

القببرآن. مببن المببرادا المعنببى علببى أدال هنالببك وليببس
تمثيببل مببن يتبرءون السنة أهل لن تمثيل، غير من والمرادا

صفاته.  في ول ذاته، في ل بخلقه، وجل عز الله

للشيء.  مماثل ذكروالتمثيل: 

الصبفات وجبل عببز للبه يثبتببون والجماعبة السببنة أهل
مثل وليست حياة له وجل عز الله إن يقولون مماثلة، بدون

بصرناا، مثل وليس بصر له علمنا، مثل وليس علم له حياتنا،
يماثببل ل وجببل عببز اللببه يقولون: إن الصفات، جميع وهكذا
اخبرناببا مببا ذلك على والدالة أبدا، نافسه به وصف فيما خلقه
ْيَس( وتعببالى تبارك ربنا ِـلـِه َل ْث ٌء َكِم الـّسـِميُع َوـُهـَو ـَشـْي

َبِصيُر َلُم َهْل( وقوله )،ال ّيا َلُه َتْع َلْم( وقوله )،َسِم ُكْن َو َي
ٌد ُكُفًوا َلُه َفل( تعببالى فقببال عنببه ناهاناببا مببا وكببذلك )،َأـَحـ

ُلوا ّلِه َتْجَع ًداا ِل َدا ). تكييف ول( وقوله أمثال ) أيَأنا

يسببأل والتكييببف الصببفة، كيفيببة تذكر أن هو والتكييف
تقببول: راكبببا. ؟ زيد جاء مثل: كيف قلت (كيف) فإذا بب عنه
صببفات يكيفببون ل والجماعة السنة وأهل مجيئه، كيف فهذا
تعببالى قببوله ذلببك مببن الدالببة إلببى ذلك في مستندين الله،

ّناَما ُقْل( ّبي َحّرمَا ِإ ْلـَفـَواِحَش َر ْنـَهـا َظـَهـَر ـَمـا ا َوـَمـا ِم
َطَن ْثَم َب ِل َبْغَي َوا ْل ْيِر َوا ْلَحّق ِبَغ َأْن ا ُكوا َو ـِر ّلِه ُتـْش ـال ِـب
َأْن ُكوا َو ّلِه ُتـْشـِر َـنـّزْل َـلـْم ـَمـا ِـبـال ًناا ِـبـِه ُي َطا ْل َأْن ـُسـ َو

ُلوا َلى َتُقو ّلِه َع َلُموَن ل َما ال ).َتْع

العببرش، علببى اسببتوى اللببه وقببال: إن رجببل جاء فإذا
قببال قببد ناقول: هببذا معينة، كيفية ووصف الكيفية هذه على
يعلم.  ل ما الله على

قببوله: عببن اللببه رحمببه مالببك المبباما سببئل لمببا ولهذا
َلى الّرْحَمُن( ْلَعْرِش َع َتَوىَ ا فاطرق ؟ استوى ) كيفاْس

رأسببه. وقببال: رفببع ثببم العببرق عله حببتى برأسببه مالببك
وقببال معلببوما المعنببى حيث من مجهول) أي غير (الستواء
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 واليمبببببببببان معقبببببببببول)، غيببببببببببر (والكيببببببببببف
ول تأويببل بدعببة. وقببوله: (ول عنببه والسببؤال واجببب بببه

تعطيل).

للمعنببى التغييببر سمى لمن مخالفة التأويل بلفظة أتى
التحريببف يسببمون السببنة لهببل المخببالفين أن إذ بالتأويببل

التأويببل أن واعلببم النفببوس، منببه تنفر ل التأويل لن تأويل،
 كلبببببببببببببببببببببببببببببببببه ليبببببببببببببببببببببببببببببببببس

التفسببير، بمعنبى يكبون عببدة معان له التأويل لن مذموما،
اللفظ صرف بمعنى ويكون والكمال، العاقبة بمعنى ويكون

السببنة لهببل المخببالفون التزمه الذي والتأويل ظاهره، عن
 مببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببن

باطببل وهذا داليل بغير تأويل هو إناما والتجهم الكلما أصحاب
ذلببك مثل التأويل من ابلغ فيه التحريف واستعمال بالتفاق،

َـلـى الّرْحَمُن( تعببالى قببوله ْلـَعـْرِش َع َتَوىَ ا ) ظبباهراـْسـ
عليببه، اسببتقر العببرش، علببى اسببتوى تعببالى الله إن اللفظ

(اسببتوى) بمعنببى أن يقولببون التحريببف أهببل عليببه وعل
الحقيقبة فببي تحريبف العببرش. فتقببول: هببذا على استولى

وهببو خلفببه، الدليل بل داليل، عليه دال ما لناه تأويل، وليس
واستقر.  (استوى) عل معنى أن

تعطيل). (ول وقوله

تعببالى كقببوله والببترك، التخليببة بمعنببىوالتعطـيـل: 
ٍر ئئ ِب َو ٍة).  ( َل ّط َع ُم

لنفسببه اللببه اثبببت ما إناكارهنا:  بالتعطيل والمرادا
كببان وسواء جزئيا، أو كليا كان سواء والصفات السماء من
تعطيل.  يسمى كله هذا بجحودا أو بتحريف ذلك

ُه َـبـْل( تعببالى قببوله معنببى فببي قببال مببن مثببل َدا ـ َـي
َتاِن َط ْبُسو اليببد اثبببت ل اللببه، إلى المر أفوض اداري ) لَم

معطببل. هببذا ناقببول اللفظ، إليها المحرف أين ول الحقيقية،
غيببر مببن لنفسببه الله أثبته ما يثبتون والجماعة السنة وأهل
صببفات تعطيل) لله ول تحريف غير (ومن تكييف، ول تمثيل
بجلله.  تليق

واعلم.  أعلى والله

*    *    *
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محـبـوب     ول     ـلـذاته     مـطـاع     ل     أنـاـه      ناؤمن  )4
فـطـاعته     الـلـه     ـسـوىَ     ـمـا     وـكـل     الـلـه،     إل     لذاته

الله.      وفي     لله     هي     إناما     ومحبته

ِطيـُعـوا( تعالى فقال به الله أمرناا ما ذلك لن َأ ـَه َو ّـل ال
ُكْم َوالّرُسوَل ّل ـْع َوَمْن( تعببالى ) وقولهُتْرَحُموَن َلَع ِـط ُي

ـَه ّـل َلُه ال ـو َيـْخـَش َوَرـُس ـَه َو ّـل ـِه ال ّتِقـي َي ـَك َو ِـئ َل ُأْو ـْم َف ـُه
ِئُزوَن ْلَفا عببباداة اللببه وطاعببة متوافرة، الباب هذا ) وآياتا

قببوله ذلببك وداليل أشرك فقد الله لغير صرفها فمن محضة،
ُذوا( تعالى ّتَخ َـبـاَرُهْم ا َناُهْم َأْح َـبـا ًـبـا َوُرْه َبا ُداوِن ـِمـْن َأْر
ّلِه ْلَمِسيَح ال ْـبـَن َوا َـيـَم ا أن الصببحيح الحببديث ) وفببيَمْر
حاتم بن عدي على الية هذه تل وسلم عليه الله صلى النبي

قببال: أليببس ناعبببدهم، لسببنا اللببه، رسول فقال: (يا الطائي
اللببه أحببل مببا ويحرمببون فتحلببوناه، الله حرما ما لكم يحلون

وسبلم: عليبه اللبه صبلى النببي قبال قال: بلى، فتحرموناه،
عباداتهم).  فتلك

طبباعتهم حسببن: فصببارت بن الرحمن عبد الشيخ قال
هببو كمببا أربابببا، اتخببذوهم وبها الله لغير عباداة المعصية في

المة.  هذه في الواقع

الله).  إل لذاته محبوب  (َول:قوله

لببه عببباداة اللببه محبببة فكذلك بمحبته، الله ناتعبد أنانا أي
وهببذا سببواه، محبببوب اللببه محبببة علببى يقببدما أن يجببب فل

وصفاته، بأسمائه بالله، معرفة عن إل يكون ول يتم ل الحب
يتخببذوناه مببن يحبببون الناس بعض أن سبحاناه الله بين ولقد
ّـنـاِس َوِمْن( تعببالى فقال الله كمحبة الله داون من ـَمـْن ال

ُذ ّتِخ ّلِه ُداوِن ِمْن َي ًداا ال َدا َناُهْم َأنا ّبو ّـلـِه َكُحّب ُيِح ) والنببدال
المحبوب.  بتوحيد النوع هذا العلماء سمى ولقد المثيل، هو

يتعببددا أل المحبببوب الله: فتوحيببد رحمه القيم ابن قال
فببي يبقببى أل الحببب وتوحيببد له، بعباداته الله مع أي محبوبه

عشببقا سبمي وإن الحببب فهذا له يبذلها حتى حب بقية قلبه
عينه.  وقرة وناعيمه العبد صلح غاية فهو

ه هبي إنامبا فطباعته اللبه سوى ما (فكل قوله وفبي لل
الله).

فبهذا التنزيل، بنص واجبة طاعته فان المير ذلك أمثال
أناببواع مببن أيضببا فهببي الله في الطاعة أما لله طاعته كانات
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مببن وسببلم: (ثلثا عليه الله صلى قوله ذلك وجميع المحبة
احببب ورسببوله اللببه يكببون اليمببان: أن حلوة وجد فيه كن
يكببره وان للببه، فل يحبه ل المرء يحب وان سواها، مما إليه
النببار) رواه فببي يقببذف أن يكببره كمببا الكفببر فببي يعببودا إن

البخاري. 

أقساما:  أربعة إلى المحبة العلم أهل قسم ولقد

من النجاة في وحدها تكفي ل وهذهالله:  محبة)1
وعبببادا المشببركين بثوابه. فان والفوز الله عذاب

الله.  يحبون وغيرهم واليهودا الصليب
فببي تدخله التي هي وهذهالله:  يحب ما محبة)2

إلببى النبباس واحببب الكفببر مببن وتخرجه السلما،
فيها.  وأشدهم المهمة بهذه أقومهم الله

يحب ما محبة لوازما من وهيوفيه:  لله الحب)3
وله.  فيه إل الله يحب ما محبة تستقيم ول الله،

عنهببا، اللببه ناهببى الببتي وهببيالله:  مع المحبة)4
ل الله مع شيئا أحب من فكل شركية، محبة وهي

نادا.  اتخذه فقد فيه ول اجله من ول لله

*    *    *
ــؤمن  )5 مـــن     والتشـــريع     الحكـــم     أن      نـا

ائص العـدل     هـو     حكمـه     وأن     وحـده،     اللـه     خص
وان     ـمـرداودا،     فظـلـم     ـخـالفه     ما     وكل     المطلق،

الـمـور     ردا     ـصـحته     وشروط     اليمان     لوازما     من
ـرا     ردا     من     كل     وان     وتشريعه،     الله     حكم     إلى أـم
الـلـه     انـاـزل     ـمـا     بغـيـر     وحكم     الله     حكم     غير     إلى
ـكـافر     فـهـو     الله     به     يأذن     لم     حاداثا     تشريعا     اتبع

الجاهلية.     حكم     متبع     السلما     ملة     عن     خارج

ناببهل الربوبيببة، توحيببد مببن تعببالى اللببه انازل بما الحكم
ملكببه وكمببال الربوبيببة، مقتضببى هببو الذي الله لحكم تنفيذ

انازل ما غير في المتبوعين تعالى الله سمى ولهذا وتصرفه،
 تعبببببببببببببببببببببببببببببببببالى اللبببببببببببببببببببببببببببببببببه

ُذوا( فقببال أربابا ّتَخ َـبـاَرُهْم ا َناُهْم َأْح َـبـا ًـبـا َوُرْه َبا ـِمـْن َأْر
ّلِه ُداوِن جعلببوا حيث أربابا المتبوعين تعالى الله ) فسمىال

لببم مببن أن فاعلم ذلك فهمت وإذا تعالى، الله مع مشرعين
اللببه غيببر إلببى التحبباكم يكون أن وأرادا الله، انازل بما يحكم
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بكفببره وآيببات عنببه، اليمببان بنفي آيات فيه وردات ورسوله
وفسقه.  وظلمه

اناببزل مببا بغيببر الحبباكم وتعببالى سبحاناه الله سمى وقد
ُكْم َلْم َوَمْن( بقوله كافرا الله ّلُه َأناَزَل ِبَما َيْح ِئَك ال َل ُأْو َف
َكاِفُروَن ُهْم ْل مببا كببل يببرداوا أن المسلمين على ) وواجبا

وتعببالى سبببحاناه اللببه قببال وتشببريعه اللببه حكببم إلى بينهم
ّـلـِه ِمْن َأْحَسُن َوَمْن( ْكـًمـا ال ٍما ُح ُـنـوَن ِلـَقـْو ) ومببنُيوِق

الخلببص المنافقين من فهو وجل عز الله تحكيم عن اعرض
َذا( تعالى قال ِإ َلْوا َلُهْم ِقيَل َو َـلـى َتـَعـا ّـلـُه َأناـَزَل ـَمـا ِإ ال

ـى َـل ِإ ـوِل َو ـَت الّرـُس ْـي َأ ـاِفِقيَن َر َـن ْلُم ّدوَن ا ـ ـَك َيـُص ْـن َع
ًداا ُدو مببن هببو وجببل عببز اللببه غيببر إلببى التحاكم ) وطلبُص
ْـكـَم( تعالى لقوله الجاهلية صفات ّـيـِة َأَفُح ِل ْلَجاِه ْبـُغـوَن ا َي
ّلِه ِمْن َأْحَسُن َوَمْن ْكًما ال ٍما ُح ُـنـوَن ِلَقْو ) والحبباكمُيوِق
عببز اللببه لشببرع المبببدل الول قسببمان، اللببه انازل ما بغير
عببن عدل ما لناه الملة من مخرج اكبر كفرا كافر فهذا وجل
الله، حكم من أحسن الحكم هذا أن اعتقد لناه إل الله شرع

لحكببم مسبباو وجببل عببز الله غير حكم أن اعتقد من وكذلك
اناببزل مببا بغير الحكم جواز اعتقد من وكذلك كافر، فهو الله

مكبابرة وأظهرهببا واشبملها أعظمهببا هبو نابوع الله. وهنالك
بالمحبباكم ومضاهاة ولرسوله، لله ومشاقة للشرع ومعانادة

الفرناسببية الحكبباما إلببى المسببتندة المحاكم هذه الشرعية،
السببلما أمصببار مببن كببثير في فهي والمريكية والبريطاناية

النبباس بيببن حكامهببا ويحكببم البواب مفتوحة مكملة، مهيأة
من الكفر هذا بعد يوجد فل والكتاب، السنة حكم يخالف بما

ه يحكبم ما الله عبادا بدلها التي الحكاما ومن كفر، رؤسباء ب
بقبباءا به فيحكمون وأجداداهم آبائهم من ورثوه مما العشائر

 اللببه حكببم عببن ورغبببة وأعراضببا الجاهليببة، أحكبباما علببى
ورسوله. 

مببا بغيببر الحبباكم كفببر قسببمي الثاناي: مببن القسم أما
بكتبباب حكمببه الملة. وهببو من يخرج ل الذي وهو الله، انازل
فببي أناببه إل وسببلم عليببه الله صلى نابيه وسنة وجل عز الله

القضببية بتلببك الحكببم على هواه أو شهوته حملته ما مسألة
كفر) مببع داون (كفر عباس ابن تفسير عليه ناص ما هو فهذا

المعينببة القضببية بهببذه الحكم استحل إذا إل بخطئه اعترافه
إذا كوناه عن يخرج ول الملة، من مخرج اكبر كفرا يكفر فاناه
والسببرقة، كالزناببا، الكبببائر مببن اكبببر ارتكب اناه يستحل لم

ذلك.  وغير الخمر وشرب
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*    *    *
وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى محـمـدا أن نـاـؤمن) 6

يـجـب وجنـهـم، اناسهم الخلق كافة إلى الله رسول
وتـصـديقه ـبـه أـمـر ـمـا جمـيـع ـفـي وـطـاعته إتـبـاعه

ـمـن ذـلـك وان ـبـه، أـمـر ـمـا جمـيـع في له والتسليم
الـلـه ـصـلى ـطـاعته وـمـن المرء، إيمان صحة لوازما
حكـمـه ردا ـفـي سنته والى إليه التحاكم وسلم عليه
كفر. فقد الله حكم ردا ومن الله حكم ردا فقد

َناَك َوَما( تعببالى قببوله ذلببك داليببل ْل َرْحـَمـًة ِإل َأْرـَسـ
َلِميَن ْلَعا صببلى النبي فبعثة والجن، الناس هم ) فالعالمينِل

الصببليبيون يببردادا كمببا خاصببة وليست عامة وسلم عليه الله
تحصر. أن من اكثر ذلك وأدالة واليهودا،

بشببهاداة ناطببق مببن كببل علببى وطبباعته إتباعه ووجوب
شببهاداة فمعنببى الله رسول اناه وسلم عليه الله صلى النبي
واليمببان باللسببان القببرار اللببه) هببي رسببول محمببدا (أن

القرشي الله عبد بن محمدا بان بالجوارح والمتابعة بالقلب
وسببلم عليببه الله صلى النبي ومتابعة الله، رسول الهاشمي

مسلمات أعظم ومن وأساسياته السلمي الدين ركائز أحد
استفاضببت بالضرورة. وقد منها المعلومة والمور الشريعة
َوَما( تعالى قوله ذلك من ذلك، بيان في الشرعية النصوصا

ُكْم َتا ُه الّرـُسـوُل آ ُذو ُكْم َوـَمـا َفـُخـ ْـنـُه َناـَهـا َتُهوا َع ْنا )ـَفـا
الرسول أطاع من فكل الله بطاعة مقترناة الرسول وطاعة
 شبببرعه مبلبببغ اللبببه رسبببول لنابببه اللبببه أطببباع فقبببد
ِطْع َمْن( تعالى قال ووحيه ْد الّرُسوَل ُي َـطـاَع َفـَقـ ّـلـَه َأ ال
ّلى َوَمْن َناَك َفَما َتَو ْل ْيِهْم َأْرَس َل ًظا َع النبي ) واتباعَحِفي
والقببوال والفعببال العتقبباداات فببي وسببلم عليه الله صلى

تعببالى قببال اللببه لمحبة الجالبة المور من واتباعه والتروك
ُتْم ِإْن ُقْل( ْن ّبوَن ُك ّـلـَه ُتِح ِناي ال ِبُعو ّت ُـكـْم ـَفـا ْب ِب ّـلـُه ُيْح )ال

رسببول تصببدق أن الله رسول محمدا بان اليمان ومقتضى
مببا تتجنببب وان أمببر، فيمببا أمببره تمتثل وان اخبر، فيما الله
إليببه بالتحاكم وسلم عليه الله صلى وطاعته وزجر عنه ناهى
يحكمببوا لببم مببن عن اليمان وتعالى سبحاناه الله نافى ولقد
مؤكبدا نافيبا بينهببم شببجر فيمبا وسببلم عليه الله صلى النبي

ّبَك َفَل( تعبببالى الله قال وبالقسم، النفي أدااة بتكرار َل َوَر
ُـنـوَن ّـتـى ُيْؤِم ّكـُمـوَك َح َنـُهـْم ـَشـَجَر ِفيـَمـا ُيَح ْي َل ُـثـّم َب

ُدوا ْيَت ِمـّمـا َحَرـًجـا َأناُفـِسـِهْم ِفي َيِج ّلُموا َقـَضـ ُيـَسـ َو
ِليًما ). َتْس
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*    *    *

القـلـب ـقـول وعمل، قول اليمان أن  ناؤمن)7
الربعة هذه وان والجوارح، القلب وعمل واللسان

وـيـزول الـمـرء إيـمـان ينتـقـض اليـمـان أرـكـان هي
بزوالها. 

ناقلبه كمببا عنهببم اللببه رضي الصحابة عليه اجمع ما هذا
قببال: حيببث الله رحمه الشافعي منهم الئمة، من واحد غير

ممببن بعببدهم مببن والتببابعين الصببحابة مببن الجمبباع (وكان
مببن واحببد ئيجببز ول ونايببة وعمببل، قببول، اليمان أن أداركنا
وهببو التمهيببد، في البر عبد ابن ناقله كما )،1(بالخر) إل الثلثة

الشببريعة، فببي والجببري منببده وابببن احمببد، الماما قاله ما
بقببوله: (اجمببع اللببه رحمببه تيميببة ابببن السببلما شيخ وأثبته

ومعنببى وينقببص، يزيد وعمل، قول اليمان أن على السلف
وعمببل اللسببان قببول ثببم القلببب وعمببل القلببب قببول ذلك

تعريفهببم فببي السببلف عبببارات اختلفببت  ولقببد).2(الجوارح)
 وعمبببببل، قبببببول يقولبببببون: هبببببو فتبببببارة لليمبببببان،

يقولببون: قببول وتببارة ونايببة وعمببل قببول يقولون: هو وتارة
هببذا وكببل بببالجوارح، وعمببل بببالقلب، واعتقببادا باللسببان،

 قببول القول في يدخل فاناه وعمل، قالوا: قول فإذا صحيح،
تعريببف هببو الببذي الكلما هببذا ومسببمى واللسببان، القلببب
فقط. اللفظ وليس جميعا والمعنى اللفظ يتناول اليمان

الخ.).... اليمان أركان هي الربعة هذه (وان وقوله

وعمببل اللسان، - وقول القلب - وعمل القلب قول أي
القيببم ابببن عليببه ناببص مببا وهببو أركببان أربعة فهذه الجوارح

العببباداة كببانات مببا والركن: هو الصلة، كتاب في الله رحمه
فببي دااخلببة الربعببة فهببذه فيهببا دااخببل وهببو عليببه، متوقفببة

 اليمبببببببببببببببببببببببببببببان مسبببببببببببببببببببببببببببببمى
السببماء مسببألة مببن الببباب هببذا فببي طوائببف ظلببت ولقد

القلببب تصببديق هببو اليمببان بببان قالوا والحكاما. فالجهمية
ذلببك بيببن كما اليمان من القلب أعمال يجعلوا ولم وعلمه،

 .178 تيمية لبن اليمان )(1
. السابق المصدر اناظر) 2(
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 السبببببببببببببببببببببببببببببببلما شبببببببببببببببببببببببببببببببيخ
قببول خطببأ يظهر هنا قال: (ومن حيث الله رحمه تيمية ابن

مجببردا اليمببان أن ظنببوا حيببث اتبعببه ومن صفوان بن جهم
اليمببان من القلب أعمال يجعلوا لم وعلمه، القلب تصديق
)2(بقلبببه) اليمببان كامببل مؤمنببا الناسان يكون قد اناه وظنوا

 السبببببببببببببببببببلف كفبببببببببببببببببببر ولقبببببببببببببببببببد
ول من ن وهبؤلء) 3(اليمبان فبي جهبم بقبول يق طوائبف م

المرجئة. 

فهببم غلتهم وهم الجهمية منهم أصناف ثلثا والمرجئة
من ثم ذكرهم مر وقد اليمان في القلوب أعمال يدخلون ل

فرق أكثر وهم القلوب أعمال فيه يدخل من المرجئة هؤلء
مجببردا يقببول: هببو مببن المرجئة من الثاناي والنوع المرجئة،

القلببب الكرامية. والثالث: تصديق هم وهؤلء اللسان، قول
والعببباداة الفقببه أهببل عن المشهور هو وهذا اللسان، وقول
الركان من المتن في المذكورة الربعة جعل ولهذا) 4( منهم

المبتدعة. للمرجئة مخالفة

شببرط الجببوارح أعمال يجعلون فهم العصر مرجئة أما
وناطببق بقلبببه صببدق إذا المببرء أن أي اليمببان فببي كمببال

مببا يضببره فل الشببهاداتين بمقتضببى يعمببل ولببم بالشهاداتين
بالضببطرار معلببوما القببول وهببذا السببلما فروض من تركه

 هببببببببذه العلمبببببببباء أناكببببببببر ولقببببببببد فسبببببببباداه
العزيببز عبببد الشيخ منهم التحذير اشد منها وحذروا المقولة

دااخببل العمببل يقول: أن عمن سئل عندما الله رحمه باز بن
بشببرط هببو مببا ل فأجاب: (ل، كمله شرط لكنه اليمان في

).5(المرجئة) قول هذا اليمان من جزء هو كمال،

فببي والماتريديببة الشاعرة مذهب تبنوا العصر ومرجئة
أقوالهم:  واليك اليمان مسألة

جببوهرة علببى شببرحه في البيجوري إبراهيم قال)1
عنببد المختببار علببى كمببال شببرط التوحيد: (وهذا

الكمبال حصبل فقبد بالعمبل أتى من السنة، أهل
نافسببه علببى فببوت لكنببه مببؤمن فهببو تركببه ومن

2
 .178 تيمية لبن اليمان) (

3
. السابق المصدر اناظر) (
4

.184 تيمية لبن  اليمان)(
5

. الثاناي ) العددا289( المشكاة  مجلة)(
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للشببرك عنادا أو استحلل ذلك يكن لم إذا الكمال
).6(مشروعيته)  في شك أو

الماتريديببة طيببب: (وعنببد محمببد احمببد قببال)2
التصببديق هببو الشبباعرة مببن الخببر والبعببض
لببه كمببال والعمببال عليه، داليل والنطق الباطني

ّـلــُه ـَشــَرَح َأَفـَمــْن( تعبببالى قبببال ُه ال ْدَر ـَصــ
ِما ِلْسل ).7(له)  كمال فالعمال هذا ) وعلىِل

في حدثت التي البدع أوائل من فهي الخوارج بدعة أما
اليمببان، مببن الطاعببات جميببع يجعلببون فهم الصحابة، عهد

الطاعببات هببذه أحببد ترك إذا المرء فان الساس هذا وعلى
عببن عببرف ولهببذا الملببة، مببن مخببرج اكبببر كفرا كافرا فهو

فببي بببالخلودا عليه ويحكمون بالكتاب يكفرون اناهم الخوارج
تأمببل مببن الله: (كببل رحمه تيمية ابن قال ولذلك جهنم، ناار
علببم اليمببان، معنببى فببي والمرجئببة الخببوارج تقببوله مببا

طاعة أن بالضطرار ويعلم للرسول، مخالف اناه بالضطرار
مببن كببل يجعببل يكببن لم واناه اليمان تماما من ورسوله الله

).8(كافرا)  ذنابا أذناب

*    *    *
الـجـوارح     عـمـل     جـنـس     ـتـرك     أن      نـاـؤمن  )8
الملة.     من     مخرج     اكبر     كفر

عببذر داون عليببه المفروضببة الواجبببات تببرك مببن وهببو
أحببج ول أزكببي، ول أصببوما، ول أصببلي ل أناا فيقول شرعي،
 وغير وزناا للخمر شرب من عنها المنهي المعاصي وارتكب

الكلما هببذا بالشهاداتين، اناطق لناي مسلم أناا ذلك ومع ذلك
سئل ولقد عنهم، الله رضي الصحابة عليه اجمع لما مخالف

للببه فأجبباب: (الحمببد سببؤال هكذا عن الله رحمه تيمية ابن
 رب

الكلمببة بهببذه الناسان تلفظ بمجردا اناه اعتقد العالمين: من
للكتبباب مخالف ضال، فهو بحال النار يدخل ول الجنة يدخل

المنببافقون بهببا تلفببظ قببد فبباناه المببؤمنين، وإجماع والسنة
بببل كببثيرون، وهببم النببار، مببن السفل الدرك في هم الذين

6
) .55( التوحيد جوهرة  شرح)(
7

سببنة أهببل مببذهب فببي الرطيببب الغصببن مببن الطيببب نافببح  متن)(
. طيب محمد / أحمد الحبيب

8
 .272 تيمية لبن  اليمان)(
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كفببره ثبببت وإنامببا ).9(ويصببلون) نيتصببدقو قببد المنببافقون
عليه. الله فرضه ما أدااء عن لمتناعه

شببيئا ترك من الله: (فكل رحمه العكبري بطة ابن قال
أكببدها أو كتببابه فببي وجل عز الله فرضها التي الفرائض من

سببيل علببى سببنته فبي وسبلم، عليبه اللببه صبلى الرسبول
 لهببببببببببببببببببببببببببببببببا الجحببببببببببببببببببببببببببببببببودا

عاقببل ذلببك فببي يشببك ل الكفر بين كافر فهو بها والتكذيب
ثبم بلسباناه وقببال ببذلك اقببر ومن الخر، واليوما بالله يؤمن
ومتبعببا المرجئببة لببرأي معتقببدا أو مجوناببا و تهاوناببا تركببه

ول قليببل منببه قلبببه فببي ليببس اليمببان تارك فهو لمذاهبهم
اللببه رسببول ناببافقوا الببذين المنببافقين جملببة في وهو كثير،
اللببه اعببد ومببا بوصفهم القرآن فنزل وسلم عليه الله صلى

 مببببببن السببببببفل الببببببدرك فببببببي وأناهببببببم لهببببببم
).10(الضالة) المرجئة مذاهب من بالله ناستجير النار

تببرك مببن كفر يرون ل لناهم المرجئة، مذاهب قال إناما
الببذناوب ارتكبباب ذلك إلى ويضيفوه مطلقا بالجوارح العمل

والمعاصي.

حتى المرجئة الله: "غلت رحمه راهويه بن اسحق قال
الصببلوات تببرك يقولببون: مببن قومببا قببولهم: أن مببن صببار

الفرائببض وعامببة والحببج والزكاة رمضان وصوما المكتوبات
هببو إذ بعببد الله، إلى أمره يرجع ناكفره ل لها، جحودا غير من

).11(مرجئة" اناهم في لشك الذين فهؤلء مقر،

العمببل، تببرك حبباله كان من السنة أهل أئمة كفر ولقد
يقولببون: أن أنااسببا أن أخبببرت الحميببدي حنبل: (حدثنا قال
ذلك من يفعل ولم والحج، والصوما والزكاة بالصلة اقر من

فهببو يمببوت، حتى القبلة مستدبرا ويصلي يموت، حتى شيئا
إيماناه، فيه ذلك ترك أن علم - إذا جاحدا يكن لم - ما مؤمن

وسببلم، عليببه اللببه صببلى رسببوله وسببنة اللببه كتاب وخلف
ِإل ُأـِمـُروا َوـَمـا( تعببالى اللببه قببال المسببلمين)، وعلمبباء

ُدوا ُبـــ َيْع ّلـــَه ِل ِلِصـــيَن ال ّديَن َلـــُه ُمْخ  وقببببال )،الـــ
قببال يقول: مببن حنبل ابن احمد الله عبد أبا حنبل: (سمعت

الرسببول وعلببى أمببره، علببى اللببه وردا بببالله، كفر فقد هذا
اء ما وسلم عليه الله صلى ه)  ج ال )،12(ب يخ وق لما ش الس

9
) .25/19( الفتاوى  مجموع)(
10

) .25/19( الفتاوى  مجموع)(
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) .1/32( رجب لبن الباري  فتح)(
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الببذكر: الناببف الئمببة لكلما تأكيده بعد الله رحمه تيمية ابن
فيمتنببع يقببع، ل ما فرض هذا لن هذا، بكفر الئمة قال (إناما

الصببلة مببن بببه اللببه أمر مما شيئا يفعل ل الرجل يكون أن
مثبل المحرمبات، مبن عليبه يقدر ما ويفعل والحج، والزكاة
مببع وهببو المهببات وناكبباح القبلة، غير والى وضوء بل الصلة

اليمببان لعببدما إل ذلببك يفعببل ل بل الباطن، في مؤمن ذلك
).13(قلبه) في الذي

*    *    *
ـمـرداه     ـشـرعي     حـكـم     التكفير     أن      ناؤمن  )9
الـلـه     ـصـلى     ورـسـوله     وـسـنته     الـلـه     كـتـاب     إلى

المة.     وإجماع     وسلم     عليه

ورسوله الله كفره من والكافر شرعي، حكم الكفر أن
النبباس، مببن لحببد حقا الكفر فليس وسلم، عليه الله صلى

للعقببل مببدخل ل محببض سمعي وهو تعالى، الله حق هو بل
وإضبافة قطعيبا، سمعيا إل الكفر على الدليل يكون ول فيه،
مببن وهو لذلك، أهل كان من إل يكون ل التكفير أن ذلك إلى

والحكبباما السببماء مسببالك أن إذ الشببرعية العلببوما امتلببك
والتحريبببم التحليبببل إن فكمبببا شبببائكة، والوعيبببد والوعبببد
مببردا كببان ولما التكفير، فكذلك ورسوله، الله إلى واليجاب

دال مببن إل تكفببر أن يجببز لم ورسوله الله إلى التكفير حكم
 الكتببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباب

ولببذلك أحد، فيه يختلف ل واضحة، داللة كفره على والسنة
علم، بغير الله على القول من التكفير، في الهوى إتباع كان
ـُقـْل( بقببوله علم بغير الله على القول العزة رب حرما وقد
ّناَما ّبي َحّرمَا ِإ ْلَفَواِحَش َر ْنـَهـا َظـَهـَر َما ا َـطـَن َوـَمـا ِم َب

ْثَم ِل َبْغَي َوا ْل ْـيـِر َوا ْلـَحـّق ِبَغ َأْن ا ُكوا َو ّلِه ُتـْشـِر َأْن ِـبـال َو
ُكوا ّلِه ُتْشِر َـنـّزْل َلْم َما ِبال ًناا ِـبـِه ُي َطا ْل َأْن ـُسـ ُـلـوا َو َتُقو

َلى ّلِه َع َلُموَن ل َما ال ).َتْع

العمل). جنس (تركقوله: 

(جنبس) بأناهبا كلمبة إيبرادا علبى العصر مرجئة يعترض
إثبببات فببي الله رحمه تيمية ابن تكلم ولقد مستحدثة، كلمة

قببال حيث الجنس بلفظة واتى اليمان لوازما من العمل أن
إيمببان لببوازما مببن العمال جنس أن تقدما الله: (وقد رحمه
العمببال مببن شببيء بببدون التبباما القلببب إيمببان وان القلب

13
) .206( السابق  المصدر)(
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أو اليمببان لببوازما مببن الظبباهر جعل سواء ممتنع، الظاهرة
).14(اليمان) من جزء

*    *    *
ـؤمن  )10 ـأناه      نـا أـهـل     ـمـن     أـحـد     يكـفـر     ل     ـب
يستحله.     لم     ما     الشرك     داون     بذناب     القبلة

الببذناوب لن السببنة أهببل عليهببا اتفببق مما العبارة هذه
وشببرب كالزناببا الكبببائر، مببن هببي إناما الشرك داون ما التي

تيميببة ابببن السببلما شببيخ ذلك وضح ولقد والسرقة، الخمر
اناببه علببى متفقون السنة أهل أن قلنا إذا الله: (وناحن رحمه

)،15(والشرب)  كالزناا المعاصي به ناريد فإناما بالذناب تكفر ل

غلة يظنببه كمببا وليببس المسببلمين علمبباء قصببده مببا هببذا
يرتكبببه مببا جميببع فببي شببرط السببتحلل أن مببن المرجئببة
وهببذه الشببرك، مببن أو الكبببائر مببن كببانات سببواء المسببلم
عينيببة ببن سببفيان قببال الجهميببة، مقالببة عيببن هي المقولة
بمنزلببة ذنابببا الفرائببض تببرك سببموا اللببه: (المرجئببة رحمببه
متعمببدا المحببارما ركببوب لن سواء، وليس المحارما، ركوب

ول جهببل غير من الفرائض وترك معصية، استحلل غير من
 ).16(كفر)  عذر

في عندهم خلف فل المنصورة الطائفة السنة أهل أما
عنببه يقببال ول مسببتحل، عنببه يقببال ل مثل الخمر شارب أن

ذلك، فعل فإذا حلل، الخمر أن على ناص أو قال إذا إل ذلك
الستتابة. فحكمه

هــو     ما     فعل     أو     قال     من     كل     أن      ناؤمن  )11
بذلك.     الكفر     يقصد     لم     وان     بذلك     كفر     كفر،

عليببه اللببه صببلى رسببوله أو تعالى الله سب ذلك مثال
يكفر فاناه رسوله أو تعالى الله بسب ناطقه فبمجردا وسلم،
لببه قاصببدا كببان أو يسببتحل، لببم أما مسببتحل كببان سببواء

ناقلببه المسببلمون عليببه اجمببع مببا وهببذا كفببر، لببه ومستحل
اللببه سب من أن على العلماء اجمع راهويه: "قد بن اسحق

شيئا دافع أو وسلم عليه الله صلى رسوله سب أو وجل، عز

14
 .7/616 الفتاوى  مجموع)(
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 .7/302 الفتاوى  مجموع)(
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وان بببذلك كببافر اناببه اللببه، أنابيبباء من نابيا قتل أو الله، أنازله
).17(الله"  أنازله ما بكل مقرا كان

فبباناه رسوله أو الله سب يعلى: "من أبو القاضي وقال
تحل سواء يكفر به اس م أو س تحل"  ل ذا) 18(يس ردا وه بمج

بقببراء اسببتهزؤا الببذين علببى حكم وجل عز الله فان النطق
يقبببل ولببم القببول بمجببردا وسببلم عليببه اللببه صببلى النبببي

َتِذُروا ل( فقال اعتذارهم ْد َتْع ُتْم َق َد َكَفْر ُكْم َبْع ِنا ).ِإيَما

إلقباء أو اللبه لغيبر سبجودا هببو مبا ذلبك مثل الفعل أما
أعيبباداهم، فببي الكنائس على التردادا أو الحش في المصحف

المرتد. حكم باب في الفقه كتب في اناتشار الفقرة ولهذه

الببذين المرجئببة علببى ردا يقصببد) فيببه لببم (وان وقببوله
الجازمبة، الراداة الكفبر. والقصبد: بمعنبى قصد يشترطون

الكفر.  قصد شرط بالتكفير للحكم المرجئة اشترط ولقد

قصببد وبيببن القببول أو الفعببل قصد بين يفرقوا لم وهم
بدعي شرط هذا القلبي، الستحلل هو الكفر فقصد الكفر،

رحمببه تيميببة ابببن أثبببت ولقببد المرجئة، غلة إل يشترطه ل
هببو ما فعل أو قال فمن فقال: (وبالجملة المسألة هذه الله

َفببببببببببببببببببَر ُكفببببببببببببببببببر  وإن بببببببببببببببببببذلك، َك
ـر أحدا يقصد ل إذ كافرا، يكون أن يقصد لم إل يكـف
).19(َالله) شاء ما

الفعببل وقصببد الكفببر قصببد بيببن يفرقببون السنة وأهل
معان:  لعدة يأتي فالقصد

القصببد الجازمببة: ويسبمى الراداة بمعنببى القصد)1
والقصد الفعل، على الباعث ويسمى الفعل، إلى

المعنببى بهببذا القصببد عببن الفعل تعرى وإذا إليه،
رجل مثل الخطأ) وصورته (باب تحت يدخل فاناه

 وهبببببببببو المصبببببببببحف منبببببببببه وقبببببببببع
انافكببت الصببورة، هببذه ففي مصحف اناه يدري ل

الجازمة.  الراداة
إتيببان في والطواعية الختيار ويرادا يطلق القصد)2

أتببى فيببه: (فمببن الفقهبباء ويقببول المكفر الفعل
وفقببداناه النوع مختارا). وهذا طائعا قاصدا الكفر

17
 .4 المسلول  الصارما)(
18

 .513.  السابق  المصدر)(
19

) .102-101( رشد العل لبي الجهل  عارض)(
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وتفصببيلت صببور، ولببه الشببارع، عنببد اعتبببار لببه
لكراه.ا عارض تحت تندرج واعتبارات

يبأتي أنابه بمعنببى والنيببة العتقببادا بمعنبى القصببد)3
الكفببر، فببي للوقببوع نااويببا كفر اناه معتقدا الفعل

ناناقشه أن يعنينا الذي هو الثالث بالمعنى والقصد
أحببد فيه يخالف لم والثاناي الول بالمعنيين أناه إذ

.)1(بأكمله اشتراطه حيث من ناعلم فيما

مببن الخلف فيببه حصببل الببذي هببو الثالث المعنى وهذا
بمعنبى وهو نافسه الكفر قصد يشترطون فهم المرجئة جهة

الستحلل.

*    *    *
ــؤمن  )12 ــر     أن      نـا ــون     الكـف ــالقلب     يـك ـب

والعمل.      واللسان

شببعبة وكببل متعببدداة، شببعب له أصل اليمان كان لما
أن فكمببا وشعب، أصل ذو الكفر إيماناا. وكذلك تسمى منها

مببن شعبة والحياء كفر، الكفر فشعب إيمان، اليمان شعب
شببعبة والصدق الكفر شعب من شعبة الحياء وقلة اليمان،

الكفر. الصببلة شعب من شعبة والكذب اليمان، شعب من
مببن وتركهببا اليمببان، شببعب مببن والصببياما والحببج والزكاة
مببن الكفببر شببعب مبن اللببه أنازل بما والحكم الكفر، شعب

الكفببر، شببعب مببن اللببه أناببزل مببا بغيببر والحكببم شببعب،
من كلها الطاعات أن كما الكفر، شعب من كلها والمعاصي

اليمان.  شعب

شببعب وكذلك وفعلية، قسمان: قولية، اليمان وشعب
القوليببة اليمببان شببعب ومببن وفعلية، ناوعان: قولية، الكفر
الفعلية شعبه من فكذلك اليمان، زوال زوالها يوجب شعبة

القولية، الكفر شعب اليمان. وكذلك زوال زوالها يوجب ما
وهببي اختيببارا الكفببر بكلمببة بالتيببان يكفببر فكمببا والفعلية،

شببعبه مبن شعبة بفعل يكفر فكذلك الكفر شعب من شعبة
بالمصحف.  والستهاناة للصنم السجوداك

1
) .102-101( رشد العل لبي الجهل  عارض)1(
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واليمببان العملببي، الكفببر يضبباداه العملببي فاليمببان
.)1(العتقاداي الكفر يضاداه العتقاداي

*    *    *
الـكـبر     مـنـه     العمـلـي     الكفر     أن      ناؤمن  )13

الـكـبر     مـنـه     العتـقـاداي     والكـفـر     الصغر     ومنه
الصغر.      ومنه

كببافرا الليببل وسببمي والتغطيببة، لغببة: السببترالكفر: 
 الصطلح وفي شيء كل لتغطيته

اللببه فرائببض مببن شببيئا جحببد من صفة الدين في وهو
بقلبه إليه الحق ببلوغ عليه الحجة قياما بعد به اليمان تعالى
عمل عمببل أو معببا بهما أو قلبه، داون بلساناه أو لساناه، داون
اليمان. اسم عن بذلك له مخرج بأناه النص في

ناوعين:  إلى الكفر السنة أهل علماء قسم ولقد

إلى:  عملي: وينقسم كفر) 1

الملة عن نااقل أكبر كفرا أناه اليمان: أي يضادا ما-1
وقتببل بالصببحف والستهاناة للصنم، السجودا مثل

اليمان، يضادا وسبه وسلم، عليه الله صلى النبي
 والحكببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببم

وتببرك السنة أهل قرره ما وفق الله أنازل ما بغير
يضببادا الببذي العملببي الكفر من كله فهذا ؛ الصلة

اليمان.

عببن ينقببل ل أصببغر أناببه اليمببان: أي يضببادا ل مببا-2
عليببه الله صلى قوله مثل الكبائر، من لكنه الملة

بعضببكم يضببرب كفببارا بعببدي ترجعببوا (ل وسببلم
قببوله وكببذلك عمببل، كفببر بعببض) فهببذا رقبباب
بيببن كفببر) ففببرق وقتاله فسوق المسلم (سباب
ل العملببي الكفببر أرادا أناه ومعلوما وسبابه، قتاله،

الببدائرة مببن يخرجببه ل الكفببر وهببذا ،العتقبباداي
الزاناببي يخببرج ل كمببا بالكليببة، والملببة السببلمية
اسببم عنه زال وإن الملة من والشارب والسارق

هم الذين الصحابة قول هو التفصيل وهذا اليمان
1

.  يسير ) بتصرف28-26( القيم لبن الصلة كتاب أناظر) 1(
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والكبببل وبالسبببلما اللبببه بكتببباب المبببة أعلبببم
) 1(ولوازمهما.

قسمين:  : وهوالعتقاداي الكفر) 2

بكفببر يسببمى مببا الملببة: وهببو مببن مخببرج أكبببر-1
علببم بمببا يكفببر أن الجحودا ؛فكفر والعنادا الجحودا

وعنبباداا، جحببوداا اللببه عند من به جاء الرسول أن
وهببذا وأحكامه، وأفعاله وصفاته الرب أسماء من

وجه. كل من اليمان يضادا الكفر
أيضببا القسببم الملببة: وهببذا مببن يخببرج ل أصببغر-2

اء وهبو أل القلبب ومنباطه بالعتقبادا، متعلق الري
الحببديث فببي وردا ولقببد القلببوب أعمببال من فهو

وسلم: (أخوف عليه الله صلى النبي عن الصحيح
الشرك وما قالوا الصغر الشرك عليكم أخاف ما

مبن الريباء) فالريباء قببال اللبه رسبول يا الصغر
دأ إذا وصورته الصغر الشرك طبرأ ثبم بالعمبل ب

اعتقادايببا كفببرا يكون الحالة هذه ففي الرياء عليه
وهببذه فببأناه رياء أصله من العمل كان وإذا أصغر،
.الكبر الشرك في يدخل الحالة

أعلم. والله

*    *    *
العـنـادا     هو     الناس     كفر     عامة     أن      ناؤمن  )14

الـلـه     رسول     قاتل     الذي     الكفر     وهو     والعراض
عليه.     الناس

العنببادا كفببر وهببو أل الكفببر أناببواع مببن آخببر ناببوع وهببذا
عنببه صببد أي عنببه، لغببة: أعببرض والعببراض. فببالعراض

وتولى.

ول يتعلمه ل الله داين عن التاما العراض هو والمقصودا
عببن والمتنبباع الرسببول طاعببة عببن التببولي وهببو به، يعمل
الكفببر مببن النوع هذا الله رحمه تيمية ابن وضح ولقد التباع

وأناببه وعمببل قببول مببن فيببه لبد الدين أن تبين فقال: "وقد
بقلبببه أو بقلبببه، ورسببوله بالله مؤمنا الرجل يكون أن يمتنع

1
. القيم لبن الصلة كتاب  أناظر)1(
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غيببر ول صببياما ول صلة، ول ظاهرا، حبا يؤداوا ولم ولساناه،
) 1(الواجبات". من ذلك

من جاءهم عما العراض هو الناس كفر عامة أن فتجد
ينببافي وأناببه النفبباق، حقيقببة مببن وهببو الحببق ودايببن الهببدى
ُلوَن( تعببالى قببال كمببا ويضاداه اليمان َيُقو ّـنـا َو ّلِه آَم ِـبـال

ِبالّرُسوِل َنا َو َطْع َأ ّلى ُثّم َو َتَو ْنُهْم َفِريٌق َي ـْن ِم ـِد ـِم َبـْع
ِلَك ِئَك َوَما َذ َل ِنيَن). ُأْو ْلُمْؤِم ِبا

اليببات: "هببذه هببذه عببن اللببه رحمببه حببزما ابببن يقول
اللببه بين قد بها، يشغب علقة لحد تدع لم محكمات اليات

المؤمنببون يقولببون: ناحببن فأناهم زمانانا أهل فعل صفة فيها
منهببم طائفة يتولى ثم لهما طائعون وناحن وبالرسول بالله
وجببل عببز اللببه عببن ورداهببم مببا فيخببالفون القرار هذا بعد

اللببه حكببم بنببص أولئببك وسببلم، عليببه اللببه صببلى ورسوله
 ).1(مؤمنين" ليسوا تعالى

فهببم الرجبباء داعبباة داعببوة مببن العراض هذا جاء وإناما
المببرض هببذا سببريان فببي الطويل الباع لهم كان الذين من

جعلوا الذين العلماناية داعاة وكذلك المة، جسد في العضال
أمببا يتلببى، رسببم أناببه علببى القرآن إلى ينظرون المسلمين

المرجئببة، قبواميس مبن ملغبى فهببذا اللبه أنابزل بما العمل
أناببزل مببا بغيببر يحكمببون الذين للحكاما كان ولقد والعلماناية

المسلمين. بين الكفر من النوع هذا اناتشار على العون الله

منهم فكثير المسلمين بين فتكه أشتد قد المرض وهذا
أو الزكبباة أو الصببياما أو للصببلة تركببه سبببب عببن سألته إن

ثبم ومببن واه، عبذر عبن فضببل شرعي عذر له تجد لم الحج
اليمان.  يدعي تجده

ناببوع: (مببن هكببذا حكم عن الله رحمه تيمية ابن ويقول
مببن اللببه بببان قلبببه فببي ثابتببا إيماناا مؤمنا يكون أن الممتنع

ل داهببره ويعيببش والحببج، والصببياما والزكبباة، الصببلة عليببه
زكبباة لله يؤداي ول رمضان من يصوما ول سجدة، لله يسجد

فببي نافاق مع إل هذا يصدر ول ممتنع، فهذا بيته، إلى يحج ول
).1(صحيح)  إيمان مع ل وزنادقة القلب

1
) .7/621( الفتاوى  مجموع)1(
1

) .1/92( ، الحكاما أصول في  الحكاما)1(
1

) .7/611( الفتاوى  مجموع)1(
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*    *    *
الـسـلما     لـنـا     أظـهـر     ـمـن     ـبـان      نـاـؤمن  )15
المســلمين،     معاملة     وعاملناه     بإسلمه     حكمنا
ـشـرعي     ـمـاناع     غـيـر     ـمـن     الكفر     لنا     أظهر     ومن

وعاملنــاه     وباطنــا     ظــاهرا     كفرناــاه     معتــبر
الكافرين.      معاملة

أن وهببي السببنة أهببل عنببد قاعببدة تحببت ينطبق وهذا
إلببى النظر داون الظاهر على معناها واليمان بالكفر الحكم

فقببد العلم أهل عند مقررة القاعدة وهذه والنيات المقاصد
هببذه علببى الجمبباع العسببقلناي حجببر ابببن الحببافظ ناقببل

الظبباهر، على الدنايا أحكاما أن على أجمعوا (وكلهم القاعدة
 ).2(السرائر)  يتولى والله

لببم حببديث: (إناببي شببرح فببي الله رحمه النووي وقال
احكم أن أمرت أناي الناس) معناه قلوب عن أناقب أن أؤمر

) 3(السرائر. يتولى والله بالظاهر،

النبباس علببى الحكببم فببي السببنة أهببل سببار هذا وعلى
علببى يحكمببون كبباناوا فقببد عنهم الله رضي بالصحابة أسوة

؛ المسببلمين معاملببة ويعامل مسلم، بأناه السلما أظهر من
فببي المسببلمين اسببم أن علببى العلمبباء اتفببق هببذا وعلببى
وأتوا ظاهرا، استسلموا لناهم المنافقين على يجري الظاهر

ذلك وغير الظاهرة بالصلة الظاهرة العمال من به أتوا بما
الظاهرة.  العباداات من

هي والمواناع شرعي ماناع غير من الكفر أظهر من وأما
والكببراه) كفرنابباه الشبببهة، أو والتأويببل، والخطببأ، (الجهل،

يببدخل أيضببا وهببذا الكافرين معاملة وعاملناه وباطنا ظاهرا
بببدليل به يكفر قول قال فمن بالظاهر، الحكم قاعدة ضمن

اب بكفبره يحكبم فبأناه صبريح شبرعي وجبل عبز اللبه كس
بببأمره عليببه يحكببم وسببلم. فببأناه عليببه اللببه صببلى والنبببي
الكفار. معاملة ويعامل

*    *    *
2

) .2/271(  الفتح)2(
3

) .1/184( مسلم على النووي  شرح)3(
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كـفـرا     ـكـافر     الـصـلة     ـتـارك     أن      نـاـؤمن  )16
الملة.     من     مخرج     أكبر

والسببنة، بالكتبباب وثبببت الصببحابة عليببه أجمع ما وهذا
الكتاب:  من والدالة

َلَف( تعالى قال) 1 ْـلـٌف َبْعِدِهْم ِمْن َفَخ َأـَضـاُعوا َخ
َة َبُعوا الّصل ّت ْلَقْوَن َفَسْوَف الّشَهَواِت َوا ّيا). َي َغ

ذكببر اللببه الله: (سمعت رحمه العزيز عبد بن عمر قال
إضبباعتهم تكببن الصلة). ولببم (أضاعوا فقال فعابهم أقواما

عببن أخروهببا ولكن كفارا لكاناوا تركوها ولو تركوها بأن إياها
) 1(وقتها).

ْيٌل( تعالى قال) 2 ّليَن َفَو ْلُمَص ّلِذيَن* ِل ـْن ُهْم  ا ـَع
ِتِهْم ) َساُهوَن َصل

أن أمببا الصببلة تارك الله: " فويل رحمه القيم ابن قال
الفسبباق، بويببل ملحقببا يكببون أو الكفببار، بويل ملحقا يكون
الوجهين.  أولى الكفار بويل إلحاقه لكن

هببذه فببي وقبباصا أبى بن سعد عن صح قد أحدهما: أناه
كفارا.  لكاناوا تركوها قال: لو اناه الية

).2( كفره على الدالة من سنذكره الثاناي: ما

ِإْن( تعالى  قال)3 ُبوا َف َأـَقـاُموا َتا َة َو ـْوا الـّصـل َـت َوآ
َة َكا ُكْم الّز ُنا ِإْخَوا ّديِن ِفي َف ).ال

اللببه: (وجببه رحمبه العببثيمين صبالح محمبد الشيخ قال
وبيببن بيننبا الخببوة الثببوت اشببترط الله أن الية من الدللة

شروط:  ثلثة المشركين

الشرك.  من يتوبوا أن)1
الصلة.  يقيموا أن)2
الزكاة. يؤتوا أن)3

1
. كثير ابن  تفسير)1(
2

) .35( الصلة  كتاب)2(
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يؤتبوا ولببم الصبلة، يقيمبوا ولبم الشرك، من تابوا فان
يخببرج بحيث إل تنتفي ل والخوةلنا.  بإخوان فليسوا الزكاة
بأكمله).  الدين من المرء

أبببى حببديث لثبببوت الزكبباة تببارك كفر هذا من يلزما ول
وفببي الزكاة ماناع عقوبة ذكر الذي مسلم صحيح في هريرة
النار).  إلى ماإو الجنة إلى ماإ سبيله يرى قال: (ثم آخره

السنة:  ومن

الصببلة قبباماإ اللببه: "أمببا رحمه الحنبلي رجب ابن قال
مببن خببرج تركهببا مببن أن علببى متعببدداة أحادايث وردات فقد

).1("  السلما

ابببن قببرأ وسببلم): "إذا عليببه الله صلى (النبي  قول)1
ابببن أمببر ويلببه ويقببول: يببا يبكي إبليس اعتزل السجدة آداما
فببأبيت بالسببجودا وأمببرت الجنببة، فلببه فسجد بالسجودا آداما
) 2(النار.  فلي

واسببحق احمببد استدل الله: (وقد رحمه رجب ابن قال
لداما السببجودا بببترك إبليببس بكفببر الصببلة تببارك كفببر على

) 3().أعظم لله السجودا وترك

الرجل وسلم: (بين عليه الله صلى الله رسول  قال)2
).4(الصلة)  ترك الشرك أو الكفر وبين

أن علببى الدالببة بأل الله: (فعبر رحمه نيعثيم ابن قال
كفببر كلمببة أو منكرا كفر كلمة بخلف حقيقته بالكفر المرادا
هذه في كفر اناه أو الكفر هذا أن على داال فاناه الفعل بلفظ

).1(السلما)  عن المخرج الكفر هو وليس الفعلة،

الذي وسلم: (العهد عليه الله صلى الله رسول  قال)3
).2(كفر)  فقد تركها من الصلة وبينهم بيننا

فببي كببان اناببه عنببه اللببه رضببي الببديلي نمحجبب  عن)4
بالصببلة فأذن وسلم عليه الله صلى الله رسول مع مجلس

1
) . 44-43( والحكم العلوما جامع)1(
2

. مسلم أخرجه)2(
3

) .44( والحكم العلوما  جامع)3(
4

. مسلم  أخرجه)4(
1

) .27( عثيمين لبن الصلة تارك  حكم)1(
2

.  الترمذي)2(
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رجببع، ثببم فصببلى وسببلم، عليببه الله صلى الله رسول فقاما
عليببه اللببه صببلى الله رسول له فقال مجلسه، في ومحجن

 تصبببببببببببلي أن منعبببببببببببك وسبببببببببببلم: مبببببببببببا
اللببه، رسببول يببا قال: بلى ؟ مسلم برجل ألست الناس مع

اللببه صببلى اللببه رسببول لببه فقببال رحلي في صليت ولكني
قببد كنببت وان النبباس مببع فصببل جئببت وسببلم: (إذا عليببه

صليت). 

وجببوه فيببه الحببديث الله: (هذا رحمه البر عبد ابن قال
الفقه:  من

مببا الببديلي لمحجببن وسببلم عليه الله صلى قوله أحدها
هببذا وفببي ؟ مسلم برجل ألست الناس مع تصلي أن منعك
وهببو بمسببلم ليببس يصببلي ل مبن أن علببى داليل أعلم والله

أحببدا أن الخطاب هذا وتقرير العلم أهل بين اختلف موضع
بمسببلم) فليببس يصل لم فمن يصلي أن إل مسلما يكون ل
)1.(

المسلمين:  وأئمة والتابعين الصحابة أقوال

لحظ اناه عنه: (أل الله رضي الخطاب بن عمر  قال)1
) 2(الصلة).  أضاع السلما في لحد

تببرك عنه: (مببن الله رضي وقاصا أبي بن سعد  قال)2
) 3(كفر).  فقد الصلة

وعبببد عمببر عببن جباء الله: (قد رحمه حزما ابن  قال)3
مببن وغيرهببم هريرة وأبي جبل بن ومعاذ عوف بن الرحمن
متعمببدا واحدا فرضا ترك من عنهم: أن الله رضي الصحابة

مببن لهببؤلء ناعلببم ل مرتببد، كببافر فهببو وقتهببا يخببرج حببتى
) 4(مخالفا). الصحابة

بببن ومعاذ الخطاب، بن عمر عن أيضا: (روينا  وقال)4
عنهببم، اللببه رضي الصحابة من وجماعة مسعودا وابن جبل،

عشر سبعة تماما وعن راهويه، بن واسحق حنبل، بن وأحمد

1
) .2/257( البر عبد لبن  التمهيد)1(
2

1/23(َ الموطأ) 2(
3

35 القيم لبن الصلة) 3(
4

2/242(َ ) المحلى4(
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فرضببا تببرك مببن أن عنهم الله رضي والتابعين الصحابة من
) 5(مرتد).  كافر فهو وقتها يخرج حتى ذاكرا عامدا

بببن اللببه عببن: عبببد والببترهيب الترغيب في جاء ولقد 
الببدردااء وأبببو اللببه عبببد بببن وجببابر عنهما الله رضي عباس
الصلة.  تارك بتكفير قولهم

أصببحاب العقيلببي: (كببان شببقيق بببن اللببه عبد  قال)5
العمال من شيئا يرون ل وسلم عليه الله صلى الله رسول

) 1(الصلة). إل كفر تركه

أن الصببيغة مببن الله: (والظاهر رحمه الشوكاناي قال 
أصببحاب كببان قببوله لن الصحابة، عليها اجتمع المقالة هذه

ه رسول ع الل اف جم و مض ن وه عرات م ذلك)  المش )،2(ب

خالف فقد خلفهم قوله كان فمن السلف أقوال وهذه قلت
(أي اليمان باب في الصلة تجعلون كيف قيل فان السلف،

أقببوال وجبودا عبن فضببل فقهيبة مسبألة أناهببا العتقبادا) مبع
ذلببك مببن أكبببر، كفببرا الصببلة تببرك أن يببرى لمببن مخالفببة

 مالبببببببك الهبببببببدى أئمبببببببة المبببببببذاهب أصبببببببحاب
التوفيق:  وبالله حنيفة. ناقول وأبو والشافعي

علببى نابنببي أن علينببا المسببألة هذه من أشكل ما لبيان
القلببب قول وعمل، قول اليمان أن وهو أل بين واضح أصل

مببذهب فهببذا تقببدما، وقببد والجوارح القلب وعمل واللسان
صببلى النبببي لببدن من العلم أهل قرره ما وفق السنة، أهل

 إلبببببببببببببى وسبببببببببببببلم عليبببببببببببببه اللبببببببببببببه
الخلف هببذا مببن الحنبباف مببذهب يخببرج وبهببذا هببذا، يومنا
فإناهببا العمال أما واعتقادا، قول هو عندهم اليمان أن حيث

اليمببان الله رحمه الطحاوي عرف وقد اليمان، من ليست
مببا الحسن بن ومحمد يوسف وأبي حنيفة، أبى مذهب نااقل

القببرار هببو فقببال: (واليمببان الببدين أصببول فببي يعتقببدون
بالجنان).  والتصديق باللسان

تعليقببه فببي اللببه رحمببه ببباز بن العزيز عبد الشيخ قال
وقصبور، ناظبر فيبه التعريبف الطحاوية: (هبذا العقيدة على

اليمان: قول أن والجماعة السنة أهل عليه الذي والصواب
على والدالة بالمعصية وينقص بالطاعة، يزيد واعتقادا وعمل

5
3/274 الفصل) 5(
1

 46 شيبة أبى لبن اليمان)1(
2

1/372 الوطار نايل) 2(
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بيببن وقببد )،1(تحصببر)  أن مببن أكببثر والسنة الكتاب من ذلك
الفقهبباء مرجئببة مذهب هو الحناف مذهب أن السلما شيخ

موافقببة جميعببا والقببول التصديق يقولون: هو فقال: (كاناوا
ومببن سببليمان أبببي بببن كحمببادا الكوفة فقهاء من قاله لمن
ويخببرج الفارق يظهر وبهذا )،2(وغيره)  حنيفة أبي مثل اتبعه

عنببدهم اليمان أصل لن الخلف هذا من حنيفة أبي مذهب
تبارك يفسبق ل حنيفبة أبو قال هذا وعلى ؛ واعتقادا قول هو

يقتل.  ول الصلة

اللببه رحمهببم وأحمببد والشافعي مالك بين الخلف وأما
كالتي:  فهو

مببن خببارج الصببلة أناكببر من أن على المسلمون أجمع
يخببالط ولببم بالسببلما، عهببد حببديث كان إذا إل السلما ملة

اختلفببوا ثببم عليببه الصببلة وجوب فيها يبلغه مدة المسلمين
لوجوبها.  معتقد وهو يصل ولم تركها فيمن

إجماعا. واحمد: يقتل والشافعي مالك فقال

كفرا.  أما حدا قتله هل واختلفوا

أصببحابه: مببن حبببيب ابببن وقببال حدا، يقتل مالك فقال
كفرا. يقتل

أمببوات حكببم وحكمببه حببدا الشببافعي: يقتببل وقببال
المسلمين.

غيببر وهببو كسببل متهاوناببا الصببلة تببرك أحمد: من وقال
واحدة. رواية يقتل فأناه وجوبها جاحد

يقتببل اناببه بالتفبباق الئمببة قببول أن يتبببين ههنببا مببن
لن بببذلك حكموا واناما رداة أما حد هو هل قتله في واختلفوا
فباناهم العصبر مبتدعبة بخلف وعمبل قبول عنبدهم اليمان

يسببتدلون فهببم الصببحابة، كإيمببان الصببلة تببارك يجعلببون
 هببببببببببببببببذه ويحملببببببببببببببببون بعمومببببببببببببببببات

ذلك من الصلة، تارك بكفر مخصوصة أدالة على العمومات
وسببلم: (أسببعد عليببه اللببه صببلى النبببي بحببديث استدللهم

أو قلبببه مببن خالصببا اللببه إل اله ل قال من بشفاعتي الناس
اسببتدلل هكببذا عببن السببلما شببيخ أجبباب نافسه) وقببد من

1
. الطحاوية العقيدة على باز بن  تعليق)1(
2

.  اليمان)2(
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الكلمببة بهببذه الناسببان تلفببظ بمجببردا اناه اعتقد فقال: (من
للكتبباب مخالف خال فهم بحال، النار يدخل ول الجنة يدخل

المسلمين). وإجماع والسنة

 (العتقادا): مسألة في المسألة هذه إيرادا سبب واما

عبدما فببي العصببر مرجئبة مبن البببدع لهل مخالفة) 1
للصلة.  تركه عن فضل مطلقا العمل تارك تكفير

الخفيببن علببى المسح جعلوا قدف ذلك في سلف لنا) 2
ابببن قرره ما ويكفي فقهية مسألة أناها مع العتقادا كتب في

قببد الصببلة تارك تكفير بعدما القول أن من الله رحمه تيميه
يكفبروا لبم البذين (فأمبا المرجئبة. قبائل شبهة عليه داخلت
للجاحببد متناولببة وهببي إل حجببة لهببم فليببس الصببلة بببترك

لهببم جوابا كان الجاحد عن جوابهم كان فما للتارك، كتناولها
كمببا بببالتولي الكفببر علقببت النصببوصا أن مببع التببارك، عببن

بهببا يحتببج الببتي بالعمومببات اسببتدللهم مثببل وهببذا تقببدما،
الببه ل أن شببهد وسلم: (من عليه الله صلى كقوله المرجئة

اللببه عبببد عيسببى وان اللببه، رسببول محمببدا وان اللببه إل
اللبه اداخلبه منبه وروح مريبم إلبى ألقاهبا وكلمتبه ورسبوله

علببى الجمبباع ناقببل  ولقببد)1(النصوصا من ذلك الجنة) وناحو
الئمة.  من واحد غير الصلة تارك كفر

*    *    *
وـجـوه     ـمـن     شيئا     صرف     من     أن      ناؤمن  )17
والرـجـاء     والـخـوف     والمحـبـة     كالطاعة     العباداة

الـلـه     بغـيـر     والـسـتغاثة     واـلـدعاء،     والستعاناة،
الملة.      من     مخرج     أكبر     كفرا     كافر     اناه

اللببه شببرعه وعمل قول كل هي معلوما هو كما العباداة
شببيئا صببرف مببن وهببو بالله والشرك للناس ويرضاه ويحبه

(كالطاعة).  وجل. وقوله عز الله لغير العباداات هذه من

اللببه أحلببه مببا تحريببم فببي اللببه غيببر أطاع من أن وهو
ذلببك وداليببل ربببا الله مع جعل قد فهو الله حرمه ما وتحليل

ُذوا( تعالى قوله ّتَخ َـبـاَرُهْم ا َناُهْم َأْح َـبـا ًـبـا َوُرْه َبا ـِمـْن َأْر
ّلِه ُداوِن صلى النبي بينه كما الطاعة بمعنى التخاذ ) وهذاال
مببا يحرمون بقوله: "أليسوا حاتم بن لعدي وسلم عليه الله

1
) .7/611(  المجموع)1(
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بلى فتحلوناه) قال الله حرما ما ويحلون فتحرموناه الله أحل
(كالمحبة).  عباداتهم) وقوله هي قال: (تلك

علببى وجببل عببز اللببه غيببر محبببة قببدما من كل أن وهي
يقببدما فل الموحببد بخلف ناببدا اللببه مببع جعل فقد الله محبة
تعببالى الناس. لقوله من أحد رسوله ومحبة الله محبة على

ّناِس َوِمْن( ُذ َمْن ال ّتِخ ّلِه ُداوِن ِمْن َي ًداا ال َدا َناُهْم َأنا ّبو ُيِح
ّلِه َكُحّب ّلِذيَن ال ُنوا َوا ّد آَم ّبا َأَش ّلِه ُح .)ِل

الخببوف غيببر يخبباف فالببذي (والخببوف) كببذلك وقببوله
أو ضببر ببدفع سبباحر أو رجل أو قبر من يخاف كأن الطبيعي

َتَخاُفوُهْم َفل( بقوله منه الله حذر قد أيضا فهذا نافع جلب
ِناي ُـتـْم ِإْن َوَخاُفو ْن ِنيَن ُك ل أن لليمببان ) فاشببترطـُمـْؤِم

الله.  غير يخافوا

والستغاثة). والدعاء (الستعاناة وقوله

يسببتعين أن المسببلم علببى يجببب ل عببباداات كلها فهذه
عليببه اللببه صببلى لقببوله الله، إل عليه يقدر ل فيما الله بغير

تعببالى لقببوله بالله) والدعاء فاستعن استعنت وسلم: (وإذا
ْدُعوا َفل( ّلِه َمَع َت ًدا ال ْذ( تعببالى لقببوله والسببتغاثة )،َأَح ِإ

ُثوَن َتِغي ُكْم َتْس ّب َتَجاَب َر ُكْم َفاْس ّناي َل ُكْم َأ ّد ـ ْلٍف ُمـِم َأ ـ ِـب
َكِة ِمْن ِئ ْلَمل ).ُمْردِاِفيَن ا

هببذا الملببة)، مببن مخببرج اكبببر كفببرا كببافر (اناببه وقوله
العببباداات هببذه مببن شيئا صرف من كل على ينطبق الحكم
عببذر عنببه منتببف السببلما، داار فببي نااشببئ وهببو اللببه لغيببر

ائل هبذه لن الجهبل، بالضبرورة البدين مبن معلومبة المس
الكفر. حكمه فكان

غل مببن الله: (فكببل رحمه تيمية ابن السلما شيخ قال
اللهيببة، مببن ناوعببا فيببه وجعببل صالح، رجل في أو حي، في

أو ارحمنببي، أو لببي، اغفببر فلن سببيدي يببا يقببول أن مثببل
عليببك، تببوكلت أو آجرناي، أو أغثني، أو ارزقني، أو اناصرناي،

القببوال هببذه ناحببو أو حسبببك، فببي أناببا أو حسبببي، أناببت أو
لله إل تصلح ل التي الربوبية خصائص من هي التي والفعال

 فكببببببببببببببببببببببببببببببببل تعببببببببببببببببببببببببببببببببالى،
فببان قتببل، وإل خبباب فببان صاحبه، ينتاب وضلل شرك هذا
ل وحببده اللببه لنعبببد الكتببب وأناببزل الرسل، أرسل إناما الله

).1(آخر)  إلها الله مع ناجعل ول له، شريك

1
) .3/395( الفتاوى  مجموع)1(
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*    *    *
عـلـى     المشركين     ظاهر     من     أن      ناؤمن  )18

ـاهرة     أناواع     من     ناوع     بأي     المسلمين ـه     المـظ أنـا
أكبر.     كفرا     كافر

.: المناصرةالمظاهرة

المسببلمين قبببل مببن ومعبباوناتهم المشركين ومظاهرة
ولرسببوله للببه ومعببادااة عظيمببة فتنببة المسببلمين علببى

عببن اللطيف عبد بن الله عبد الشيخ سئل وللمؤمنين. ولقد
اللببه: (أن رحمببه والتببولي: فأجبباب المببوالة بيببن الفببرق

وإعبباناتهم عنهببم، كالببذب وهببو الملة عن يخرج التولي: كفر
).1(والرأي)  والبدن بالمال

ببباز بببن العزيببز عبد الشيخ ذلك على الجماع ناقل ولقد
أن علببى السببلما علمبباء أجمببع قال: (وقد حيث الله رحمه

ناوع بأي عليهم وساعدهم المسلمين على الكفار ظاهر من
ّيَها( تعببالى قببال كمببا مثلهببم، كببافر فهو المساعدة من َأ َيا

ــــــــــــِذيَن ّـل ُنـــــــــــــوا ا ُذوا ل آَم ّتِخـــــــــــــ  َت
َدا َيُهو ْل ّنَصاَرىَ ا َء َوال َيا ِل ُء َبْعُضُهْم َأْو َيا ِل َوـَمـْن َبـْعـٍض َأْو
ّلُهْم َتَو ُكْم َي ْن ّناُه ِم ِإ ْنـُهـْم َف ّـلـَه ِإّن ِم ْلـَقـْومَا َيـْهـِدي ل ال ا

ِلِميَن ّظا ).2() ) ال

المسببلمين علببى الكفببار مظباهرة تجعببل البتي والدالة
هي:  الملة من مخرج أكبر كفرا

ّلُهْم َوـَمـْن( تعببالى اللببه  يقببول)1 َـتـَو ُـكـْم َي ْن ّناُه ِم ِإ ـَفـ
ْنُهْم ّلَه ِإّن ِم ْلَقْومَا َيْهِدي ل ال ِلِميَن ا ّظا ).ال

علبى وناصرهم تولهم تفسيره: (من في الطبري يقول
متببول يتببولى ل فبباناه وملتهم، داينهم أهل من فهو المؤمنين

ورضي رضيه وإذا راض، عليه هو وما وبدينه به وهو إل أحدا
).3(حكمه)  حكمه وصار وسخطه خالفه ما عاداى فقد داينه،

1
) .7/201( السنية  الدرر)1(
2

) .1/74( باز بن الشيخ  فتاوى)2(
3

) .6/160( الطبري  تفسير)3(
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منهببم، أي منهببم تفسببيره: (فبباناه في القاسمي ويقول
فهببو الببدين، فببي لهببم مخالف اناه زعم وان حكمهم وحكمه
).1(الموافقة)  كمال على لدللتها منهم الحال بدللة

مببا لبببئس كفببروا الببذين يتولببون منهببم كببثيرا  تببرى)2
هببم العببذاب وفي عليهم الله سخط أن أنافسهم لهم قدمت

َـلـْو( تعببالى قببال كمببا خالببدون، ُناوا َو ُـنـوَن َـكـا ّلِه ُيْؤِم ِـبـال
ِبّي ّن ْـيـِه ُأنـاـِزَل َوَما َوال َل ُذوُهْم ـَمـا ِإ ّتـَخـ َء ا َـيـا ِل ِـكـّن َأْو َل َو

ِثيًرا ْنُهْم َك َفاِسُقوَن). ِم

تقتضببي شببرطية جملة الله: ناذكر رحمه تيمية ابن قال
(لببو) الببتي بحببرف المشببروط وجببد الشببرط وجببد إذا اناببه

َلْو( فقببال المشببروط اناتفبباء الشببرط مع تقتضي ُناوا َو َـكـا
ُنوَن ّلِه ُيْؤِم ِبّي ِبال ّن ْـيـِه ُأنـاـِزَل َوَما َوال َل ُذوُهْم ـَمـا ِإ ّتـَخـ ا

َء َيا ِل أوليبباء اتخاذهم ينفي المذكور اليمان أن على ) فدلَأْو
ودال القلب، في أولياء واتخاذهم اليمان يجتمع ول ويضاداه،

مببن الببواجب اليمببان فعببل مببا أوليبباء أتخببذهم من أن ذلك
إليه. انازل وما بالله اليمان

ول حكببم، قببد سبببحاناه الله: (اناببه رحمه القيم ابن قال
منهبم فهبو والنصبارى اليهودا تولى من أن حكمه من أحسن

ّلُهْم َوَمْن( َتَو ُكْم َي ْن ّناُه ِم ِإ ْنـُهـْم َف أوليبباؤهم كببان ) فببإذاِم
).2(حكمهم)  لهم كان القران بنص منهم

رحمببه الوهبباب عبد محمد بن سليمان الشيخ ذكر ولقد
علببى الكفببار ظبباهر مببن رداة علببى داليل عشببرون اللببه

الشراك. أهل موالة رسالته في المسلمين

على عينة فرض والقوة بالسلح عليهم (والخروج قوله
بطائفببة ممتنعببة وطببائفته الحاكم كان إذا  وهذا:مسلم) كل

ذلببك، وداليببل عليهببم، والخببروج قتببالهم وجببب داوناببه، تقاتل
رسول قال: (داعاناا عنه الله رضي الصامت بن عباداة حديث

 (صببببببببببببببببببببببببببببببببلى اللببببببببببببببببببببببببببببببببه
بايعنبباه أن علينببا اخببذ فيما فكان وسلم) فبايعناه، عليه الله

وعسببرناا ومكرهنببا منشببطنا فببي والطاعببة السببمع علببى
تببروا أن اصببله: (إل المببر نانببازع ل وان علينببا وأثرة ويسرناا
عجببز  وإذا).1(برهببان)  فيببه اللببه مببن عنببدكم بواحببا كفببرا

اناعقببد وقببد ؛ والعببدادا الستعدادا وجب ذلك عن المسلمون

1
) .6/240( القاسمي  تفسير)1(
2

) .7/17( تيمية لبن الفتاوى  مجموع)2(
1

)1 (
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ه كمبا عليهبم الخبروج وجبوب علبى الجماع حجبر اببن ناقل
مفهبوما وهببو مسببلم كبل علببى عيببن فرض وهو الله، رحمه
الذكر. الناف الصامت بن عباداة حديث

*    *    *
الـلـه     أنـاـزل     ما     بغير     الحاكم     أن     ناؤمن  ) 19

كـفــار     ـهــم     للـشــريعة     المـبــدلين     وـطــائفته
والـقـوة     بالـسـلح     عليـهـم     والـخـروج     مرـتـدون

مسلم.     كل     على     عين     فرض

مببا منزلة اللعين القاناون تنزيل المستبين الكفر من إن
وسببلم عليببه اللببه صلى محمد قلب على المين الروح نازله

اللببه شببرع وتبديل مبين عربي بلسان المنذرين، من ليكون
تعالى الله حكم ولقد الفاسدة، عقولهم أفرزته بما وجل عز

تعببالى فقببال بببالكفر وجببل عببز الله شرع بدل من كل على
ـْم َوَمــْن( ـْم َـل ُـك ـَزَل ِبَمــا َيْح ـُه َأنـا ّـل ـَك ال ِـئ َل ُأْو ُهــْم َف

َكاِفُروَن ْل ).ا

بقببواناين وجببل عببز اللببه شببرع يبببدل الببذي فالحبباكم
يطلق الذين مبدلة وضعها أو الكافرة الدول وضعتها وضعية
بسببواء سببواء التشببريعي بببالمجلس أو بالمشببرعين عليهم

 أكببببببببببببببببببببببببببببببببر كفرهبببببببببببببببببببببببببببببببم
الملة.  من مخرج

الحببراما حلل متى الله: (والناسان رحمه تيمية ابن قال
الشببرع بببدل أو عليه، المجمع الحلل حرما أو عليه، المجمع
).1(الفقهاء)  باتفاق مرتدا كافرا كان عليه، المجمع

الشرع ترك (فمنالله:  رحمه كثير ابن وقال
النابيبباء خبباتم اللببه عبببد بببن محمببد علببى المنببزل المحكببم
بمن فكيف كفر، المنسوخة، الشرائع من غيره إلى وتحاكم
كفببر ذلببك فعببل مببن ؟ عليببه وقببدمها الياسببق إلببى تحبباكم
).2(المسلمين)  بإجماع

جنببس مببن هببي اللببه لشببرع المبدلببة الطائفببة وكفببر
الببوطني) (المجلببس التشببريعي) أو (المجلببس المشرعين

فهببؤلء وتفصببيل إسببهاب إلى يحتاج ل ظاهر كفر ذلك وغير
1

) . 168-3/167( تيمية لبن الفتاوى مجموعة) 1(
2

) .13/128( والنهاية  البداية)2(
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يقولون. قال عما وتعالى سبحاناه الله مع نادا أنافسهم جعلوا
ُء َلُهْم َأمْا( تعالى َكا ّديِن ِمْن َلُهْم َشَرُعوا ُشَر َلــْم َما ال
َذْن ْأ ّلُه ِبِه َي أن لكببافر يمكببن فل الحبباكم، أناصببار وهببم )،ال
علببى يعينببوه بببأعوان إل أمببة يظلببم أن أو الرض في يفسد
الببذي للحبباكم عببون خير هم الحاكم وطائفة وافساداه، ظله

داون مببن يشرعون الذين هم لناهم الله، أنازل ما بغير يحكم
سواء.  الحاكم ككفر كفرهم فكأن الله

*    *    *
اختلف     عـلـى     العلماناية     أن      ناؤمن  )20
كـفـر     ـهـي     وأحزابـهـا     ومـسـمياتها     راياتها

أو     اعتـقـدها     فـمـن     الملة،     من     مخرج     بواح
فـهـو     بـهـا     حـكـم     أو     نااـصـرها     أو     إليـهـا     داـعـا

ـافر ـرك     ـك ـا     مـش ـمى     مهـم ـلما     تـس بالـس
المسلمين.     من     اناه     وزعم

ما وليس بأكملها، الحياة عن الدين فصل هي العلماناية
الدولببة، عببن الببدين فصببل العلمانايببة أن مببن البعببض يظنببه

بواح:  كفر أناها على والدالة

وتعببالى سبببحاناه اللببه أناببزل بمببا الحكببم ترفض ) إناها1
بببالقواناين ذلببك وتبببديل الحيبباة، مجببالت كافببة عن وابعاداه

ورداة ورجعيببة تخلفببا اللببه أنازل بما الحكم واعتبار الوضعية،
 التقببببببببببببببببببببببببببببببببدما عببببببببببببببببببببببببببببببببن

والحضارة.

وجعببل الكفببر وأهل السلما أهل بين الفوارق  إذابة)2
تفضببيلهم الحقيقببة فببي كببان وان واحدة، منزلة في الجميع

الدعوة هذه ترويج ويحاولون السلما، أهل على الكفر لهل
للجميع. والوطن لله الدين طريق عن

الخبيثة:  ثمارها ومن

تحببت الناس وتجميع الوطنية أو القومية إلى  الدعوة)أ
السببلمي الببدين أمببا والمصببالح، والمكببان اللغببة عوامببل
التفرقة. عوامل من عامل اكبر فهو عندهم
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ناوعببا واعتبارها الله سبيل في الجهادا فريضة  إناكار)ب
العلمببانايين عنببد المشرع القتال لن والرهاب، الهمجية من
والرض. المال عن الدفاع هو

*    *    *
فتـنــة     الديمقراطـيــة     أن     ) نـاــؤمن21

ـــر ـــرس     العـص ـــة     تـك ـــوق     ألوهـي المخـل
ــاكميته ــردا     وـح ــه     وـت ــم     خاـصــية     ـل الحـك

اكــبر     كفر     فهي     الله،     داون     من     والتشريع
ــة     مـــن     مخـــرج اعتقـــدها     فمـــن     المـل

أو     نااصرها     أو     إليها     داعا     أو     هذا     بمفهومها
إـلـى     اناتـسـب     مهـمـا     مرـتـد     فـهـو     بها     حكم

المسلمين.     من     اناه     وزعم     السلما

إلببى تنقسببم يوناانايببة كلمببة أصببلها فببي الديمقراطيببة
أن أي الشببعب، حكببم (دايمببو- كراتببس) ومعناهببا قسببمين
فالببديمقراطيون المببة، حكببم أو يحكببم الببذي هببو الشببعب

فاسببدة، عقببول مببن بهببا يحكمون التي أحكامهم يستمدون
السببلما أداعيبباء مببن كبباناوا وان حببتى شيء في تنازعوا فلو

إلبببى أو وضبببعوها البببتي الحكببباما إلبببى سبببيرداوناه فببباناهم
بها.  يؤمنون التي الديموقراطية

الحكببم جهة من المخلوق) وذلك ألوهية (تكرس وقوله
كببانات فلمببا اللوهيببة، خصببائص مببن هببو الحكببم أن إذ

لببه مببن هببو سببيكون فبباناه الشعب حكم هي الديموقراطية
كفببر فهي ولهذا الحاكم، وهو الدولة رئيس أو الخاصية هذه
الحكببم وهببو لمفهومهببا اعتقببدها فمن الملة من مخرج اكبر
يببدعو فهببو إليهببا داعا أو مرتد، فهو وإباحته الله أنازل ما بغير
حكببم أو نااصببرها أو مرتدا، يكون فهكذا الله غير ألوهية إلى

 مرتببببببببببد فهببببببببببو بالديموقراطيببببببببببة أي بهببببببببببا
السلما. إلى اناتسب مهما

*    *    *
الـنـاس     ـمـن     طائـفـة     أي     أن      ناؤمن  )22

ـهـي     الـسـلما     غـيـر     مـبـدأ     عـلـى     اجتمـعـوا
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ـة ـر     رداة     طائـف ـالحزاب     وكـف ـة     ـك القومـي
ــــة ــــة     والشـــــيوعية     والوطنـي والبعثـي
والشتراكية.

اعتقببادا مببن يحملببوه لمببا ورداة كفببر طائفببة وكببوناهم
عنببد فالقوميببة لببه، ويببدعون عليببه ويعبباداون عليببه ويوالون
أهلببه، ويقتلببون السببلما يعاداون فهم يعتقدوناه داين أصحابها

اخببوة أن بببل السببلما اخوة على مقدمة القومية اخوة فان
 تببببببببببببببببببذكر تكببببببببببببببببببادا ل السببببببببببببببببببلما

والمسلم والصابئ واليهوداي النصراناي بين تجمع  والوطنية
عببز اللببه اخبرناببا الببذين فهببم الشيوعية، أما بينهم، وتساوي

َـنـا َوـَمـا( بقببوله كتابه في ومايعتقدوناه عنهم وجل ُك ِل ِإل ُيْه
ّدْهُر ويحلببون وعل، جببل اللببه بوجودا يعتقدون ل ) فهؤلءال

والمحارما. الخت إتيان

أن إذ شببيء فببي البعثيببة تفببارق تكببادا ل والشببيوعية
أكفببر مببن فالبعثيين العالمية؛ الماسوناية وهو واحد مصبهما

والبعثيببة والشيوعية المسلمين، على وطأة وأشد الله خلق
إذا ولهببذا ولهلببه، له المحاربين أشد ومن السلما أعداء ألد

طائفببة فهببم السلما غير مبدأ على الناس من طائفة اجتمع
َـتـِغ َوـَمـْن( يقببول وجببل عببز اللببه لن ورداة كفببر ْب ْـيـَر َي َغ

ِما ِلْسل ًنا ا َلْن دِاي َبَل َف ْنُه ُيْق ـَرِة ـِفـي َوُهَو ِم ـْن الـِخ ـِم
ْلَخاِسِريَن ).ا

*    *    *
ــؤمن  )23 ــض     الشـــيعة     أن      نـا الرواـف
تـحـت     الخـلـق     ـشـر     وهم     ورداة     كفر     طائفة

السماء.     أدايم

وال طببالب أبببي بببن علي في غلة طائفةالروافض: 
للصببحابة كرهببا وأشببدهم البببدع، أهل أضل من وهم البيت،
لضببلل،ا من عليه هم ما معرفة أرادا ومن عنهم، الله رضي
أحببدثه إنامبا والرفض أفعالهم، إلى ولينظر كتبهم في فليقرأ

فببي والقببدح السببلما، دايببن إبطببال قصببده زناببديق، منببافق
فببان العلمبباء، ذلببك ذكر كما وسلم عليه الله صلى الرسول

تنسببب واليببه الرفببض أظهببر الببذي هببو سبببأ بببن اللببه عبببد
ببن زيبد رفضبوا لناهبم ببالروافض وسموا السبئية، الطائفة

طالب. أبي بن علي بن الحسين بن علي
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بببن علببي في غلوهم من جاء وزنادقتهم كفرهم وأصل
ووصببفهم وسببلم عليببه الله صلى النبي بيت وال طالب أبي

كببذاو الغيب، ومعرفة ورزق ونافع، ضر من اللوهية بصفات
فببي قببدحا يعببد وهببذا لهببم، وتكفيرهببم للصببحابة سبهم من

وأمنبباؤه أصببحابه كببان فحيببث وسلم عليه الله صلى رسول
رسببول فببي قببدح وهو الخلق، شرار من أمته على وخلفاؤه

فيمببا تكببذيبه وهببو آخر، وجه من وسلم عليه الله صلى الله
 ومناقبهم فضائلهم من به أخبر

بيننببا الواسببطة فلن اللببه، شببريعة فببي قببدحا ويكون
الشببريعة ناقببل فببي وسببلم عليه الله صلى الله رسول وبين

ناقلببوه فيما ثقة يبق لم عدالتهم، سقطت فإذا الصحابة، هم
الشريعة. من

السماء أدايم تحت الخلق شر هم الرافضة فان  وبهذا
هببؤلء طريقببة مببن ناتبببرأ وناحببن يقولببوه، ومببا يعتقببدوه لما

اللبه صبلى النببي وأزواج الصبحابة يسببون الذين الروافض
وان عين، فرض محبتهم أن وناعتقد ويبغضوناهم، وسلم عليه

فرض. مساوئهم عن الكف

*    *    *
ـؤمن  )24 ـذي     المعجــز     الجهــل     أن      نـا ل     اـل
لـحـوق     يمـنـع     ـشـرعا     معـتـبر     ـعـذر     دافـعـه     يمكن

بالمعين.     المطلق     الوعيد

ماناعببا بالجهببل العذر المنصورة الطائفة السنة أهل يعد
لحببوق مببن يمنببع (ماناعببا وقببوله الوعيببد، لحببوق مببن يمنببع

مببن ماناعببا يقببل لببم فهببو الوعيببد كلمببة أطلق الوعيد) وهنا
 التكفيببببببببببببببببببببببببببببببر مواناببببببببببببببببببببببببببببببع

الذناوب يتضمن الوعيد لن الوعيد، لحوق مواناع من قال بل
المطلببق) والفببرق (الوعيببد وقوله المكفرة، وغير المكفرة

الشيء. ومطلق المطلق الشيء بين

هببو: الشببيء ومطلق الكمال، هو المطلق الشيء إن
العلببم، عببدما هببو الجهببل أن المعلببوما ومببن الشببيء، أصببل

شببرعيا عببذرا يكببون مببا هببو دافعببه يمكببن ل الببذي والمعجز
لببديه وصبباحبه معجببز غيببر الجهببل هببذا كببان إن أما ظاهرا،

كببان وان شببرعا معتبرا ماناعا يعد ل فهذا التعلم، على قدرة
عذرا.  يسمى الناس عرف في
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ناوعين:  إلى بالجهل العذر العلم أهل قسم ولقد

عنه:  الجهل دافع يستطيع ل الذي العاجز وهوالول: 

في نااشئا يكون أن الولى صورتين يتضمن النوع وهذا
العلببم آثببار انادثار أو السلما عهد حديث أو السلما دايار غير

التصبببوف علمببباء إل فيهبببا ُيعبببرف ل بلدا فبببي الشبببرعي
والناحراف.

نافسببه عببن الجهببل دافببع يسببتطيع الببذي هببوالثاناي: 
لحببوق من ماناعا يعتبر ل النوع هذا فصورة والتعلم بالسؤال
ومنهببا الهليببة العببوارض في عدة مصنفات وهنالك الوعيد،

 عبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببارض
رشد. العل لبي الجهل عارض كتاب أفضلها ومن الجهل

*    *    *
عـلـى     متوقف     المعين     كفر     أن     ناؤمن  ) 25
ـوت ـروط     ثـب ـر     ـش ـي     التكفـي ـه     ـف ـاء     حـق واناتـف
عنه.     مواناعه

تيميببة ابببن قببال وبهببذا المنصببورة الطائفة طريقة هذه
حق في تنتفي قد ومواناع شروط له التكفير الله: (إن رحمه

إذا إل المعيببن، تكفير يستلزما ل المطلق تكفير وان المعين،
 وجبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببدت

وعامببة أحمببد الماما أن هذا يبين المواناع، واناتفت الشروط،
مببن اكببثر يكفببروا لببم العمومببات، هذه أطلقوا الذين الئمة
عبببد بببن محمببد الشببيخ  ويقببول).1(بعينببه)  الكلما بهذا تكلم

قببال إذا معروفببة مسببألة المعيببن تكفيببر الوهاب: (ومسألة
فهببو القببول بهببذا قال من فيقال كفرا، به القول يكون قول

بكفببره يحكببم ل ذلببك، قال إذا المعين الشخص ولكن كافر،
).2(تاركها)  يكفر التي الحجة عليه تقوما حتى

هي:  المعين كفر وشروط

العمببل هببذا أن المسببلم يعلببم بان وذلكالعلم: )1
الجهببل اجل فمن الجهل المواناع من ويقابله كفر

1
) .12/466(الكيلناية) ( الفتاوى  مجموع)1(
2

) .8/244( السنية  الدرر)2(
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تنببزل فل المببر لببه يتبببين لم فمن التكفير، ارتفع
عليه. الوعيد ناصوصا

وليببسالكـفـري:  الفـعـل أو الـقـول قـصـد)2
وهببو قلبببي اسببتحلل الكفببر) لناببه (قصببد المرادا

المواناببع مببن ويقببابله الجهميببة، المرجئببة مببذهب
قصببد داون الفعببل أو القببول يقببع أي: أن الخطببأ،
تعببالى قببوله لبه ويببدل السببهو أو اللسبان كسبق

َنا( ّب َناا ل َر ْذ َنا ِإْن ُتَؤاِخ ـا َأْو َناِسي َنـا ْأ َط ) قببالَأْخ
رواه الببذي القدسببي الحديث في وتعالى سبحاناه
فعلت). (قد مسلم

تعالى قال الكراه المواناع من ويقابلهالختيار: )3
ّلِه َكَفَر َمْن( ِناِه َبْعِد ِمْن ِبال َه َمْن ِإل ِإيَما ْكِر ُأ

ُبُه ْل ِئّن َوَق ْطَم ِليَماِن ُم ).ِبا
المواناببع مببن ويقببابلهالـسـائغ:  غـيـر التأوـيـل)4

علببى الصببحابة اتفبباق لببه ويببدل السببائغ، التأويل
تببأولوا لناهببم الخمببر اسببتحلوا الببذين تكفير عدما

ـَس( سبببحاناه قببوله ْـي ـى َل َـل ـِذيَن َع ّـل ـوا ا ُـن آَم
ُلوا ِلَحاِت َوَعِم َنـاٌح الّصا َذا َطِعُمـوا ِفيَمـا ُج ِإ

ّتـَقـْوا ـَمـا ُـنـوا ا مببع الخمببر شببرب ) بجببوازَوآَم
الخمر أن على الرزاق، عبد رواه واليمان التقوى

لبببم الصبببحابة ولكبببن قاطعبببا تحريمبببا محرمبببة
لليببة تببأويلهم وهببي الشبببهة لوجببودا يكفروهببم
الكريمة.

اللببه إلببى مببرداه شببرعي، حكببم التكفيببر أن وأعلببم
اللبه إلبى واليجبباب والتحريبم التحليببل أن فكمبا ورسبوله،
مببن بببالكفر وصببف ما كل وليس التكفير، فكذلك ورسوله،

الملة. من مخرجا اكبر كفرا يكون فعل، أو قول

يجببز لببم ورسوله الله إلى التكفير حكم مردا كان ولما
واضحة، داللة كفره على والسنة الكتاب دال من إل ناكفر أن
علببى يببترتب لمببا والظببن الشبببهة مجردا ذلك في يكفي فل

تببدرأ الحببدودا كببانات وإذا الخطيببرة، الحكبباما مببن ذلببك
علببى يببترتب ممببا أقببل عليهببا يببترتب مببا أن مع بالشبهات،

حببذر ولببذلك بالشبببهات، يببدرأ أن أولببى فببالتكفير التكفيببر،
علببى بببالتكفير الحكببم مببن وسببلم عليببه اللببه صببلى النبببي

 قببببال امببببرئ فقببببال: (أيمببببا بكببببافر ليببببس شببببخص
وإل قببال كمببا كببان إن أحببدهما، بهببا ببباء فقد كافر لخيه: يا

عليه). رجعت
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هببذا أن منببه يفهببم مببا والسببنة الكتبباب فببي يببردا وقد
بببه، اتصببف مببن يكفببر ول كفببر، العتقادا أو العمل أو القول
الحكبباما من كغيره الحكم وهذا كفره، من يمنع ماناع لوجودا

مواناعهبا، واناتفباء وشبروطها، أسببابها بوجبودا إل تتم ل التي
لوجببودا بهببا يببرثا ل وقببد مثل، القرابة، سببه الرثا، في كما
والحكبباما السببماء مسببائل فببان وهكذا كفره من يمنع ماناع

إطلق يصح ول جدا الشائكة المسائل واليمان) من (الكفر
 بعينببببببببببببه شببببببببببببخص علببببببببببببى الكفببببببببببببر

في للحكم أهل هو من إل يصدر ول بتعيين ذلك ثبوت بعد إل
المببور عظببائم مبن المببر بهببذا والسببتهاناة المسبائل، هذه

ّناَما ُقْل( تعالى قوله في ويدخل ّبي َحّرمَا ِإ ْلَفــَواِحَش َر ا
ْنَها َظَهَر َما َطَن َوَما ِم ْثَم َب ِل َبـْغـَي َوا ْل ْـيـِر َوا ْلـَحـّق ِبَغ ا

َأْن ُكوا َو ّلِه ُتْشِر َأْن ِبال ُكوا َو ّلِه ُتْشِر َنّزْل َلْم َما ِبال ِبِه ُي
ًناا َطا ْل َأْن ُس ُلوا َو َلى َتُقو ّلِه َع َلُموَن ل َما ال ). َتْع

ــار     أن      نـاــؤمن  )26 اـلــتي     المـســلمين     داـي
جامـعـة     مركـبـة     دايار     هي     الكفر     بأحكاما     حكمت

الحكاما     جهة     من     الكفر     داار     وصف     للوصفين،
أهلـهـا،     جـهـة     من     السلما     داار     ووصف     الجارية

والـكـافر     مـسـلم     فالمـسـلم     فيها     بحسبه     وكل
منهم     سواء     السلما     أهلها     في     والصل     كافر،

الحال.     المستور     أو     المعروف

البلدا هببي السببلما داار أو المسببلمين دايببار إن أعلببم
وحكمهم. المسلمين لسلطات الخاضعة

الكببافرين لسلطان الخاضعة البلدا هي الكفر داار وان
الجمهببور: داار اللببه: (قببال رحمببه القيببم ابببن قال وحكمهم
أحكبباما عليهببا وجببرت المسببلمون نازلهببا الببتي هببي السلما

إسببلما داار يكن لم السلما أحكاما عليه تجر لم وما السلما،
).1(لصقها)  وان

الكفببر بأحكبباما حكمببت الببتي المسلمين دايار كون أما
فين جامعبة مركببة دايار هي هبذه فبي الصبل أن هبو للوص

رسببوله وسببنة اللببه بكتاب للمسلمين فيها الحكم كان الدار
مركبببة، صببارت والشرك الكفر لحكاما الغلبة أصبحت ولما
وكوناهببا الكفببر، حكببم وهو بها القائم الحكم باعتبار كفر دايار
الكببافر حكببم ويبقببى المسببلمون، أهلها جهة من إسلما داار

ظهببر فمببن بحسبببه كببل مجوسي أو كتابي أو مرتد من فيها
1

.  للمليين العلم داار ) ،1/366( الذمة أهل  أحكاما)1(
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شببعائر أظهر ومن المسلم فهو أحكامه والتزما السلما منه
اناهببم الببديار هذه أهل في والصل بكفره، يحكم فاناه الكفر

البببدع أهببل أما والجماعة السنة أهل مقولة وهذه مسلمون
كببانات ما فمتى الديار هذه أهل على باللزما يحكمون فاناهم

النبباس فببي الصببل فببان بأحكامهببا أي كفببر دايببار الببديار
ل الكفببر داار أن وأعلم الخوارج مذهب عين هو وهذا الكفر،
بببل عليهببا، الجاريببة الحكاما بسبب حصرا كفر بديار تسمى
أهببل ارتببد اللببه: (ومببتى رحمه قدامة ابن قال أهلها بارتدادا

أموالهم اغتناما في حرب داار صاروا أحكامهم فيه جرت بلدا
).1(الرداة)  بعد الحاداثتين ذراريهم وسبي

يتبين حتى السلما فيهم الصل بان أهلها على وناحكم
الخلف.  ذلك من ثبت بما يحكم ثم ذلك خلف

شرعية:  ومنها كوناية منها والسنن

السببنن اعتبببار عببدما بأسببباب منهببا يقببع مبباالكوناية: 
يقع ما ذلك مثال الكوناية، السنن دافع إلى للتوصل الشرعية

وقعببت السنن فهذه ومصائب، ابتلءات من المسلمين على
وجبل عبز اللبه بتقوى والتفريط الله داين عن البتعادا بسبب

فببإذا والمعاصببي، الببذناوب ارتكبباب فببي والتماداي والفراط
يجببوز فل اللببه أحكبباما الببتزاما علببى متببوفرة القببدرة كببانات

السنن هذه اعتبار وعدما معصية اللتزاما وترك عنها التخلف
إلببى كنسبببتها وجل، عز الله غير إلى ناسبتها جهة من زنادقة

السببنن بببان يعتقببدون السنة فأهل ذلك شاكل وما الطبيعة
باعتبار إل لدفعها سبيل ول محالة، ل ومحققة واقعة الكوناية
عليببه اللببه صببلى ورسببوله اللببه وطاعببة الشببرعية السببنن
.وسلم

 أعلم. والله

*    *    *
اـلـتي     الـسـلمية     الجماعات     أن      ناؤمن  )28
ـهـي     التـشـريعية     والمجالس     الناتخابات     تدخل

أفعالها.     من     الله     إلى     نابرأ     بدعية     جماعات

تتبنبى عبدة جماعببات الدعويبة السباحة فبي ظهبر لقد
الناتخابببات فببي داخولهم خلل من الصحيحة الدعوة بزعمها

1
) .10/95( الكبير الشرح مع  المعني)1(
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بحكببم التفببردا مببن للعلمببانايين المجببال فسببح عببدما بدعوى
أن بببل الدين، في لها أصل ل بدعية داعوة وهذه المسلمين،

ظبباهر ببه تقببوما ومببا تقببوله مببا بيبن الجماعات هذه تناقض
اللببه كتاب إلى التحكيم لرجاع داعوتها بان فاداعائها للجميع،

فببي الببدخول جببواز مببن لببه تروج لما مخالف رسوله وسنة
اللببه لشببرع المبببدلين مجببالس أو الشببركية البرلماناببات

مشبباركة إلببى ويببدعون التشببريعية، بالمجببالس المسببماة
لعقيببدة مخببالف وهذا وكفرهم دايمقراطيتهم في العلمانايين
 هببذه كببانات ولمببا المنصببورة، الطائفببة عقيببدة التوحيببد
تعببالى اللببه إلببى نابرأ فإنانا التوحيد لعقيدة مخالفة الدعوات

فبباناه السببلمي الحببزب هببؤلء أمثببال ومببن له، يدعون مما
فببي المهمشببة الكراسببي فتات من إليه يلقى ما وراء يلهث

داعببوة بينمببا الببوطني بالمجلس يسمى ما أو الحكم مجلس
وجبل، عبز اللبه حكبم إلبى العوداة هي الظاهرة الحزب هذا

مببن وبراءتنببا عقليببا، المعبباق الحببزب هببذا قناع سقط ولقد
جاء التي والبراء الولء لعقيدة تطبيقا الجماعات هذه أفعال

وسلم. عليه الله صلى النبي بها وجاء القران بها

*    *    *
ــؤمن  )29 ــة     أن      نـا ــوا     مقوـل ــة     (َأقيـم داوـل

أرـضـكم)     عـلـى     لكم     تقم     قلوبكم     في     السلما
ـي ـد     ـه ـى     أصــحابها     عـن ـى     عـل ـبري     معـن أو     ـج

إرجائي.

عنببد (هببي وقببوله الببدعاة، لحببد المقولببة هببذه أصببل
جبري). معنى على أصحابها

الذي الجبرية، عند هو ما على الدولة هذه قياما أن أي
الدولببة هببذه وقياما أفعاله، على مجبر الناسان أن يقولون

جهببة مببن عليهببا مجبببر المقولببة هببذه أصببحاب قلوب في
بأصل يتعلق وهو إرجائي)، معنى (على قوله واما العتقادا
حصبرا اليمبان جعلبوا عنبدما المرجئة أن وهو أل المسألة

هببذا أسبباس على الدولة هذه قياما تمني كذلك القلب في
بببأي للقيبباما المحاولببة داون المرجئة، عند هو الذي المعنى

 السلمية الدولة قياما أي التغيير ناحو عمل

*    *    *
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الخبـثـاء     ـضـللت     ـمـن     الـلـه     إـلـى      نابرأ  )30
ـل ـم     أـه ـاء     التجـه ـة     والرـج الطــواغيت     بطانـا

ـدين ـم     المرـت ـى     الحارســة     وعينـه ـم     عـل أمنـه
ــذر     وســـلمتهم ــم     وناـح ــن     منـه ــم     وـم غيـه

.  وإضللهم     وإفساداهم

بدعببة وقببدما البببدع أهببل مببن بببالبراءة المؤلببف شببرع
الكلما سببيأتي الببتي الخببوارج بدعببة علببى والتجهببم الرجاء
ذكببر كمببا المسببلمين علببى أشد المرجئة بدعة كون حولها،

الوزاعببي: كببان قبال اللبه، رحمهبم السببلف مبن واحد غير
عنببدهم أخوف شيء الهواء من يقولن: ليس وقتاداة يحيى
السببنة فاهببل منهببم البببراءة أمببا الرجبباء، مببن المببة علببى

 أهبببببببببببببببببببل مبببببببببببببببببببن يتببببببببببببببببببببرأون
لناهببم والرجبباء، التجهببم أهببل مببن والبببراءة ككببل البببدع

الدالببة ويحرفببون عنهببم ويببدفعون الطببواغيت عن يجادالون
جعلببت الببتي تلببك طببواغيت، وأي الطببواغيت أهواء لتوافق
لهببا العبيببد تعبيد وتريد الناس، بين الحكم في لله نادا نافسها
السببلف حببذر مثلمببا منهببم وناحببذر العبببادا، رب عباداة وترك

جبببير: بببن سببعيد قاله ما ذلك من أسلفهم من الله رحمهم
 يهببببببببببببببببببببببببببببببودا (المرجئببببببببببببببببببببببببببببببة

).2(الصابئين)  مثل المرجئة أيضا: (مثل وقال )،1(القبلة) 

أحببدثوه الببذي واضببللهم) والفسببادا (إفساداهم وقوله
اعتقببادا فببي المسببلمين شببباب مببن غفيببر جم يحمله ما هو

أبعببد الطببواغيت هذه أحد كفر وصل ولقد الطواغيت لهؤلء
الحببق ولبسببهم الشببباب لهببؤلء وإضببللهم ُيتصببور، ممببا

حببول ول دانايبباهم، علببى للمحافظة الحق وكتماناهم بالباطل
بالله.  إل قوة ول

*    *    *
الـخـوارج     ـضـللت     ـمـن     الـلـه     إلى     ) نابرأ31

ـفـي     التكفـيـر     غلة     ـمـن     تابعهم     ومن     وغلوهم
مجالـسـتهم     وـمـن     منـهـم     وناـحـذر     الزـمـان     هذا

.  وإضللهم     إفساداهم     ومن

1
) .377(  الباناة)1(
2

. السابق  المصدر)2(
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أهببل مببن البببراءة عببن تختلببف ل الخوارج من والبراءة
لناهببم سواء، السنة أهل ميزان في اناهم إذ والرجاء التجهم

السببلما، في ظهرت بدعة أول بدعتهم وان البدع، أهل من
قببوما الخببوارج أن علببى وحببديثا قببديما العلمبباء يختلف ولم

وسببلم عليببه اللببه صلى ولرسوله وجل عز لله عصاة سوء،
صاموا. وان صلوا وان

مببن مببذهبهم على كان ومن الناس، أشر هم والخوارج
إذ وحببديثا قببديما المببذهب هببذا يتوارثببون الخببوارج، سببائر

ومببن منهببم السببلف حببذر ولقببد المسلمين، قتل يستحلون
عليه الله صلى النبي أن حقهم في ويكفي الردايء، مذهبهم

لببم الزمان هذا في والخوارج النار، كلب بأناهم ناعتهم وسلم
فكرا منهجهم إلى أضافوا ولكن أسلفهم، عن كثيرا يختلفوا
الحكببم جهبة مبن المركبة البلدا في الناس أن وهو إل جديدا

 سببببببببببببببببببباكنيها جهبببببببببببببببببببة ومبببببببببببببببببببن
ولهببذا تقييببد، وداون الطلق علببى هكببذا الكفر فيهم الصل

من ناحذر بل إليه يدعون وما وأفعالهم أقوالهم من نابرأ فإنانا
شبههم. إلى والستماع مجالستهم

*    *    *
كـتـاب     ـفـي     اللهـيـة     الوعودا     أن      ناؤمن  )32

للمـسـلمين     أواـمـر     ـهـي     رـسـوله     وـسـنة     الـلـه
إداراكها.     في     والسعي     أسبابها     لتحصيل

اللببه وعببد فببان خلقه، في البالغة الله حكمة من وهذا
تعببد أسببباب هنبباك المقابببل فببي ولكببن يتخلف، ل وجل عز

حببتى وتحصببيلها إليهببا السببعي يجببب السببنة أهل عند أوامر
َدتعببالى: ( كقببوله الوعببد، يتحقق ّـلـُه َوَع ّـلـِذيَن ال ُـنـوا ا آَم
ُكْم ْن ُلوا ِم ِلَحاِت َوَعِم ّنُهم الّصا ِلَف َتْخ َيـْسـ َلْرِض ـِفـي َل ا
َلَف َكـَمـا َتْخ ّـلـِذيَن اـْسـ ِلـِهـْم ـِمـْن ا ْب َـنـّن َق ّك ُيَم َل َلـُهـْم َو

ـْم َنـُه ـِذي دِاي ّـل ـى ا َتـَض ـْم اْر ّنُهْم َلـُه َل ّد ـ َـب ُي َل ـْن َو ـِد ـِم َبـْع
ًنا َخْوِفِهْم ِني َأْم َنا ُدو ُب ُكوَن ل َيْع ًئا ِبي ُيْشِر ْي ـ ). فببإذاـَش

والعمببال اليمببان لهل فاناه الله وعد وتدبرت المة تدبرت
العمببال وترك اليمان فقد لمن الوعد يتحقق فل الصالحة،
بببي يشببركون ول يعبببدوناني تعالى قوله تدبر وكذا الصالحة،

السبباب وهذه بأسباب إل يتحقق ل اللهي الوعد فإذا شيئا،
يكوناوا:  أن فيجب للمسلمين أوامر هي المر حقيقة في

اليمان. أهل من)1
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الصالحات. يعملون الذين من)2
وأهله. للشرك النابذين الموحدين من)3

مثببال اليببة هببذه كببانات واناما اللهي، الوعد يتحقق بهذا
فتببدبرها اللهيببة الوعببودا فيببه متببوافر فببالقران وإل واحببدا
سدى. يخلق لم الناسان أن لتعلم وتأملها

*    *    *
ـة     المنصورة     الطائفة     أن      ناؤمن  )33 طائـف

وجهادا.     علم

فببي اللببه رحمببه مسببلم المبباما ومنهم المحدثون روى
صببلى قببوله منهببا مختلفببة بألفاظ الطائفة أحادايث صحيحه

علببى ظبباهرين أمببتي مببن طائفة تزال وسلم: (ل عليه الله
كببذلك) وهو الله أمر يأتي حتى خذلهم، من يضرهم ل الحق
تببزال وسببلم: (ل عليببه اللببه صببلى قوله آخر لفظ في وجاء

أو خببذلهم مببن يضببرهم ل الله، بأمر قائمة أمتي من عصابة
الناس). على ظاهرون وهو الله أمر يأتي حتى خالفهم،

هببذه فببي المقصببوداة الطائفببة أن البعببض يظببن وقببد
الكلما هببذا علببى وناعببترض العلمبباء، طائفببة هببي الحببادايث

أن ناقببول ولهببذا المقاتلببة، بالطائفببة المصببرحة بالحببادايث
ذلببك ذكببر كمببا وجهببادا علببم طائفببة هي المنصورة الطائفة

الطائفببة هببذه أن فقال: (ويحتمببل الله رحمه النووي الماما
ومنهببم مقبباتلون، شجعان منهم المؤمنين أناواع بين مفرقة
اء أن  ولشبك).20(محبدثون)  ومنهم فقهاء، العباملون العلم

مببن النبباس وبقيببة الطائفببة هببذه فببي داخول الناس أول هم
.لهم تبع وغيرهم المجاهدين

الحديث هذا ضمن العلماء ذكروا السلف إن قالوا فان
وكانات المسلمين، بين خلف عليه يكن لم الجهادا نإناقول: 
الحببرب، دايببار إلببى موجهة والجيوش بالجند مشغولة الثغور

والمجاهببدين العببالمين العلمبباء إلببى بحاجة فنحن اليوما أما
ابن قال كما وحده بالعلم يقوما ل الدين هذا لن المخلصين،

والحديببد الهاداي بالكتاب الدين قواما الله: (فان رحمه تيمية
).1(الناصر) 

20
) .13/59( النووي / شرح مسلم صحيح) (

1
) .28/396( الفتاوى  مجموع)1(
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*    *    *
ـؤمن  )34 ـادا     أن      نـا ـاض     الجـه ـى     ـم ـوما     إـل ـي

زـمـان     ـكـل     وـفـي     وـفـاجر     ـبـر     ـكـل     مع     القيامة
بـفـردا     ويمـضـي     إماما     داون     ومن     وبإماما     ومكان

ول     الـجـائرين     ـجـور     ـيـوقفه     ل     ـفـوق     فما     واحد
المثبطين.     إرجاف

مسائل:  وفيه

بببر كببل مببع القيامببة يببوما إلببى مبباض ) قوله: الجهببادا1
وفاجر.

اللببه صببلى النبببي أحببادايث علببى مبني الكلما هذا أصل
الفبباجر) بالرجببل الدين هذا يؤيد الله أولها: (إن وسلم عليه

السببنة أهببل عنببد الصببل لهم) وهببذا الخلق (بأقواما وروي
اللببه رضببي هريرة أبي عن قطني الدار خرج فقد والجماعة

وسببلم: (الصببلة عليببه الله صلى الله رسول قال: قال عنه
عمببل هببو وان فبباجر، أو بببر مسببلم كببل مببع عليكببم واجبببة

عمببل وان فبباجر، أو بر أمير كل مع واجب والجهادا بالكبائر،
الكبائر).

قببال: قببال مالببك، بن اناس حديث من دااودا أبو واخرج
اليمببان، أصل من وسلم: (ثلثا عليه الله صلى الله رسول
ناخرجببه ول بببذناب، ناكفره ول الله إل اله قال: ل عمن الكف

إلى إليه الله بعثني أن منذ ماض والجهادا بعمل، السلما من
عببدل ول جببائر، جببور يبطلببه ل الرجال، أمتي آخر يقاتل أن

بالقدار). واليمان عادال،

ومكان). زمان كل  قوله: (وفي)2

النبببي زمببن منذ ماض يتوقف ل الجهادا أن إلى إشارة
صلى قوله ذلك داليل القيامة يوما إلى وسلم عليه الله صلى
علببى يقبباتلون أمببتي مببن طائفببة تزال وسلم: (ل عليه الله

).1(القيامة)  يوما إلى ظاهرين الحق،

الستمرارية. تزال) تفيد (ل فكلمة

1
) .13/56( النووي / شرح مسلم  صحيح)1(
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إلببى مبباض الجهببادا هذا أن القيامة) أي يوما (إلى وقوله
القيامة. يوما

*    *    *
ـه     سبيل     في     الجهادا     أن      ناؤمن  )35 ـو     الـل ـه

ـن     الذي     الصحيح     الشرعي     الطريق ـة     يمـك الـم
خلـفـة     وقـيـاما     إـسـلمية     حـيـاة     اـسـتئناف     ـمـن

النبوة.     منهاج     على     راشدة

كببانات طالمببا الببتي البببدع أهببل أقوال مقابلة في وهذا
ابتببدعوها الببتي الطرق أن إذ وضعفها، المة هوان في سببا
الدخول بان أصحابها، ينعق ما منها الدين بهذا صلة لها ليس

أو التشببريعية المجببالس فببي الببدخول أو الناتخابببات فببي
اللببه، شببرع لقامببة الصحيح الطريق (الكفرية) هو الوطنية
سبببيل عببن الصببد فببي المنهزميببن المثبطيببن أقوال وكذلك
(الطريببق بقوله الفقرة هذه قيد ولذا الله، سبيل في الجهادا

شببرعية، غيببر ولكنهببا طببرق هنالببك الصحيح) لن الشرعي
سبببيل فببي الجهببادا أن المنصببورة الطائفببة إيمان من فكان
يقببول: سبببحاناه الله لن الصحيح، الشرعي الطريق هو الله

ْد( َنا َلَق ْل َنا َأْرَس َل َناِت ُرُس ّي َب ْل َنا ِبا ْل ْناَز َأ ـْم َو ـاَب َمَعـُه َـت ِك ْل ا
ْلِميَزاَن َيـُقـومَا َوا ّـنـاُس ِل ْلِقـْسـِط ال مببن ) فالمقصببوداِبا

في بالقسط الناس يقوما أن الكتب، وانازال الرسل، إرسال
َناتعالى: ( قال ثم خلقه، وحقوق الله، حقوق ْل ْناَز َأ َد َو ْلَحِدي ا

ْأٌس ِفيِه ٌد َب َـنـاِفُع َشِدي ّـنـاِس َوَم َـلـَم ِلل َيْع ِل ّـلـُه َو ـَمـْن ال
ُه ْنُصُر َلُه َي ْيِب َوُرُس ْلَغ فببي قبباما ما الدين هذا فان ) ولذاِبا

فببي بالجهببادا إل هببذا عصببرناا فببي يقببوما ول الصببحابة عصببر
السببلف وهببدي والسببنة، الكتبباب بعلم المقترن الله، سبيل

.الصالح

*    *    *
مــن     الله     رسول     به     جاء     ما     بكل      ناؤمن  )36
والـنـار،     كالجـنـة     الحقيـقـة     عـلـى     الغـيـب     أـمـور

والميزان.     والصراط     والعرش     والكرسي
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وامتثببال تحقيقا الغيب من الله رسول به جاء بما ناؤمن
وعل جبل اللبه عنهبم قبال الذين المؤمنين لصفات وتحصيل

ُنوَن( ْيِب ُيْؤِم ْلَغ ُيِقيُموَن ِبا َة َو ).الّصل

موجوداتببان مخلوقتببان اناهمببا علببى والنار بالجنة وناؤمن
تعببالى: قببوله وموجوداة مخلوقة الجنة أن على والدليل الن

ّدْت( ّتِقيَن ُأِع ْلُم ّدْتتعببالى: ( ) وقولهِل ّـلـِذيَن ُأِع ُـنـوا ِل آَم
ّلِه ِلِه ِبال اناببس حببديث مببن مسببلم صحيح في وجاء )،َوُرُس
رأيببت، مببا رأيتببم لو بيده، نافسي الذي (وأيم عنه الله رضي

؟ اللببه رسول يا رأيت ما قالوا كثيرا)، وبكيتم قليل لضحكتم
وداليببل تفنيببان ل والنار والجنة )،1(والنار)  الجنة قال: (رأيت

َأّما( تعببالى قببوله ذلببك ّـلـِذيَن َو ُدوا ا ّـنـِة َفـِفـي ـُسـِع ْلَج ا
ِلِديَن َلْرُض الـّسـَماَواُت َدااـَمـْت ـَمـا ِفيَها َخا ـَمـا ِإل َوا

َء ّبَك َشا ًء َر َطا ْيَر َع ُذوٍذ َغ قول وهو مقطوع، غير ) أيَمْج
قببوله ذلببك وداليببل (الكرسببي)، وقببوله الله رحمهم السلف
ّيُه َوـِسـَع( اللببه كتبباب فببي آيببة أعظببم فببي تعببالى ُكْرـِسـ

َلْرَض الّسَماَواِت رضببي عببباس ابببن قببال ) والكرسيَوا
هببو وليببس )،2(وجل)  عز الله قدمي موضع عنهما: (اناه الله

 بببببببببببببببببببببببببببببببببل العببببببببببببببببببببببببببببببببرش
اللببه صببلى النبببي عببن وردا وقببد الكرسي، من اكبر العرش

بالنسبة السبع والرضين السبع السماوات وسلم: (أن عليه
فضببل وان الرض، مببن فلة فببي ألقيببت كحلقببة للكرسببي

).3(الحلقة)  هذه على الفلة كفضل الكرسي على العرش

بمعنببى: فعببال، وزن علببى (والصببراط) وهببو وقببوله
الببذي الجسببر وهو جهنم، متن على منصوب وهو مصروط،

أعمببالهم: قدر على المؤمنون الناس ويمر والنار، الجنة بين
ومنهببم كالبرق، يمر من ومنهم البصر، كلمح يمر من فمنهم

من ومنهم الجوادا، كالفرس يمر من ومنهم كالريح، يمر من
يمشببي من ومنهم عدوا، يعدو من ومنهم البل، كركاب يمر

خطفببا يخطببف مببن ومنهببم زحفا، يزحف من ومنهم مشيا،
النبباس تخطببف كلليببب عليه الجسر فان جهنم، في ويلقى

بأعمالهم. 

َناَضُع( تعببالى لقببوله وقوله: (الميببزان)، ْلـَمـَواِزيَن َو ا
ْلِقْسَط ِما ا َيْو َياـَمـِة ِل ْلِق َـلـُم َفل ا ْظ ًئا َناـْفـٌس ُت ْي ِإْن ـَشـ َو

ْثَقاَل َكاَن ّـبـٍة ِم َداٍل ـِمـْن َح َـنـا ـَخـْر ْي َت َكـَفـى ِبـَهـا َأ َـنـا َو ِب

1
. مسلم  صحيح)1(
2

) .586( السنة كتاب في احمد الماما بن الله عبد  رواه)2(
3

. العرش كتاب في شبيبة أولي ابن  رواه)3(
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ِبيَن  السبببببببنة عليبببببببه دالبببببببت ) ولقبببببببدَحاِســــــ
مشاهدتان. حسيتان كفتان له العمال ميزان أن

*    *    *

ــؤمن  )37 ــطية      نـا ــن     بالوـس ــة     بـي الجبرـي
ـة، ـا     والقدرـي ـان     ومشــيئتنا     فأفعالـن مخلوقـت

وـهـو     ومشيئة     إراداة     له     مختار     فاعل     والناسان
الحقيقة.     على     لفعاله     فاعل

نابببين القببدر في السنة أهل قول بيان في الشروع قبل
والقدرية. الجبرية من المبتدعة قول

عملببه على مجبر العبد إن يقولون الذين : همالجبرية
قدرة. ول إراداة فيه وليس

فببي بعملببه مستقل العبد إن قالوا الذين : همالقدرية
اثر. فيه وقدرته تعالى الله بمشيئة وليس والقدرة، الراداة

أربعببة يتضببمن القببدر وهببي: إن بالوسطية ناؤمن ولهذا
أمور: 

جملببة شببيء بكل عالم تعالى الله بان اليمانالول: 
أو بأفعبباله يتعلببق ممببا ذلببك كببان سببواء وأبدا أزل وتفصيل،

عباداه. بأفعال

ـاناي:  اللببوح فببي ذلببك كتببب اللببه بببان اليمببانالـث
َلْمتعببالى: ( اللببه يقببول المريببن هببذين وفببي المحفببوظ، َأ

َلْم ّلَه َأّن َتْع َلُم ال َلْرِض الـّسـَماِء ِفي َما َيْع ِـلـَك ِإّن َوا َذ
َتاٍب ِفي ِلَك ِإّن ِك َلى َذ ّلِه َع ) َيِسيٌر ال

العاصا بن عمرو بن الله عبد - عن مسلم صحيح وفي
عليببه اللببه صببلى اللببه رسول سمعت قال عنهما الله رضي
 يخلببق أن قبببل الخلئببق مقبباداير اللببه يقببول: (كتببب وسلم

سنة). ألف بخمسين والرض السماوات

بمشيئة إل تكون ل الكائنات جميع بان اليمانالثالث: 
بفعببل يتعلق مما أما بفعله يتعلق مما كانات سواء تعالى الله
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ّبَكبفعله: ( يتعلق فيما تعالى قال المخلوقين ُلُق َوَر ـَمـا َيْخ
ُء َتاُر َيَشا َيْخ َلْوالمخلببوقين: ( بفعببل يتعلق فيما ) وقالَو َو
َء ّلُه َشا َطُهْم ال ّل ُكْم َلَس ْي َل ُكْم َع ُلو َت َلَقا ).َف

تعببالى لله مخلوقة الكائنات جميع بان اليمانالرابع: 
ّلُهتعببالى: ( اللببه قال وحركاتها، وصفاتها بذواتها، ِلُق ال ـَخـا

َلى َوُهَو َشْيٍء ُكّل ِكيٌل َشْيٍء ُكّل َع ).َو

*    *    *
ناـفـرق     ل     ورسله     أنابياءه     بجميع      ناؤمن  )38

رسله     على     المنزلة     وبكتبه     رسله     من     أحد     بين
أمرـهـم     ـمـا     الـلـه     يعـصـون     ل     واناـهـم     وبملئكته
يؤمرون.     ما     ويفعلون

بببان والنابيبباء الرسببل بجميببع النابياء): أي (بجميع قوله
منهببم واحببد برسالة كفر فمن تعالى، الله من حق رسالتهم

 وإبراهيببم اسببمه: ناببوح علمنا بمن وناؤمن بالجميع كفر فقد
وامببا وسببلم)، عليهببم اللببه (صلى ومحمد وموسى وعيسى

تعببالى: الله قال إجمال بهم فنؤمن منهم اسمه ناعلم لم من
ْد( َلَق َنا َو ْل ِـلـَك ِمْن ُرُسل َأْرَس ْب ْنـُهـْم َق َنا ـَمـْن ِم َقَصـْصـ

ْيَك َل ْنُهْم َع ْيَك َناْقُصْص َلْم َمْن َوِم َل ).َع

اللببه عنببد مببن نازلببت أناهببا المنزلة) وهو (بكتبه وقوله
والتببوراة، كالقران، من اسمه علمنا بما وناؤمن حق ونازولها

والزبور. والناجيل

عابببدون مخلوقببون، غيبببي عالم (بملئكته) وهم وقوله
شيء، واللوهية الربوبية خصائص من لهم وليس تعالى لله

والقببوة لمببره، التبباما الناقيببادا ومنحهم ناور، من الله خلقهم
هيئببة إلببى الملك يتحول وقد كثير، عدداهم وهم تنفيذه على

 ونابببببببببببببببببببببببببببببببؤمن رجبببببببببببببببببببببببببببببببل،
تعببالى اللببه بببأمر بهببا يقومببون الببتي أعمالهم من علمنا بما

قببال فتببور، ول ملببل بببدون وناهببارا ليل لببه والتعبد كتسبيحه
ُه َوـَمـْنتعببالى: ( َد ْـنـ ِبُروَن ل ِع ْك َت ِتِه ـَعـْن َيـْسـ َدا َـبـا َول ِع

َتْحِسُروَن ّبُحوَن* َيْس ُيَس ْيَل   ّل ّنَهاَر ال ُتُروَن ل َوال ).َيْف

*    *    *
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الـنـبي     أـصـحاب     جمـيـع     عـلـى      ناترضى  )39
والمـهـاجرين     الناـصـار     وسلم،     عليه     الله     صلى

فـنـواليهم     الفـتـح     بـعـد     أـسـلم     مـمـن     وغيرـهـم
ـوالي ـاداي     وأحبـهـم     والـهـم     ـمـن     ونـا ـمـن     وناـع
ـم     من     ونالعن     وأناغصهم،     عادااهم ـر     لعنـه وناكـف

خـيـر     وـهـم     ـعـدول     كلـهـم     واناـهـم     كفرهم،     من
والمرسلين.     النابياء     بعد     الخلق

وهببو أل والجماعببة السببنة أهببل أصببول مببن أصل وهذا
عليببه اللببه صلى الرسول لصحاب وألسنتهم قلوبهم سلمة
لمور:  وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب ويحبون وسلم

صببرح كمببا المببم، جميببع فببي القببرون خير أناهمأول: 
قببال: (خيببر حيببن وسببلم عليببه اللببه صلى الله رسول بذلك

يلوناهم). الذين ثم يلوناهم، الذين ثم قرناي، الناس

اللببه صببلى اللببه رسببول بيببن الواسطة هم اناهمثانايا: 
الشريعة. عنه المة تلقت فمنهم أمته، وبين وسلم عليه

الواسببعة الفتوحببات مببن أيببديهم علببى كببان مبباثالثا: 
 العظيمة

ضالين:  طريقين من ونابرأ يستحقون، بما عليهم وناثني

آل في ويغلون الصحابة يسبون الذين الروافض طريق
البيت. آل يبغضون الذين النواصب طريق ومن البيت

ِبُقوَنتعالى: ( قوله ذلك جميع وداليل ُلوَن َوالّسا َلّو ا
ْلُمَهاِجِريَن ِمْن َلناَصاِر ا ّلِذيَن َوا َبُعوُهْم َوا ّت ِإْحـَسـاٍن ا ِب

ّلُه َرِضَي ْنُهْم ال ّلُه َرِضَي َع ْنُهْم ال ْنُه َوَرُضوا َع ).َع

*    *    *
ـبي     قرن     بعد     الناس     خير     أن      ناؤمن  )40 الـن

ـاناي     بإحـسـان     لهم     التابعين     قرن     وأصحابه الـث
الماناة.     وتضعف     الكذب     يفشوا     ثم     والثالث

قرناببي، وسلم: (خيركببم عليه الله صلى قوله ذلك داليل
أداري عمببران: (ل قببال يلبوناهم)، الذين ثم يلوناهم، الذين ثم
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؟) قببال ثلثة أو قرناين بعد وسلم عليه الله صلى النبي أذكر
ول يخوناببون قومببا بعببدكم وسلم: (أن عليه الله صلى النبي

يفببون، ول وينببذرون يستشببهدون، ول ويشببهدون يؤتمنببون
).1(السمين)  فيهم ويظهر

بهبا زكببى وسلم عليه الله صلى النبي من تزكية ولناها
القببرن مببن واتببباعهم الثبباناي القببرن مببن وأتباعهم أصحابه
الثالث.

*    *    *
لـهـم     وناـعـرف     وناجلهم     علمائنا     ) ناحترما41

ول     بعصــمتهم     ناعتقــد     ول     وحقهــم     فضــلهم
ول     الحق     يخالف     فيما     ولقوالهم     لهم     ناتعصب

ـابعهم ـا     ناـت ـوا     فيـم ـه     أخطـئ ـالحق     فـي ـى     ـف أوـل
سواه.      مما     إلينا     أحب     وهو     بالتباع

أهببل يجببل أن المسلمين من أحد كل على واجب وهذا
لهببم، ويستغفر لهم، ويدعو قدرهم ويعرف ويحترمهم العلم

وناعتقببد فضببلهم نانكببر ول بببأقوالهم وناأخببذ بعلمهببم، ونانتفببع
فيهببم ناعتقببد ل ولكببن البببدع أهل من أناه منهم اناتقص فيمن

أئمببة ولن خطبباء، آداما ابببن كببل لن الخطببأ، مببن العصببمة
أئمببة من وغيرهم وأحمد والشافعي ومالك حنيفة أبو الهدى

كببل بببان وصاياهم كانات السنة، أهل عند المعتبرة المذاهب
 عليببببببببببه ويببببببببببردا منببببببببببه يؤخببببببببببذ أحببببببببببد

فببي العلمبباء أحد أخطأ وإذا وسلم، عليه الله صلى النبي إل
وبقببول بالدليل يثبت وهذا خطأه، على ناتابعه ل فإنانا مسألة

علببى الهلية له من وبتنظير المخطئ العالم تجاه آخر عالم
ويببترك الراجببح بالدليل يؤخذ فاناه الستدلل في وكذا ذلك،

المرجوح.  المعقول

1
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تم تنـزيل هذه الماداة من
منبر التوحيد والجهادا
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