
ول الصأههول فههي ل المههة هههذه في المجتهدين من المخطأ ثمأي ل
كههأبي الفتوى وأئمة السلف قول تيمية: هذا ابن قال ،الفروع في

الظههاهر) أهههل (إمههام علههي بههن وداود والثههوري والشافعي حنيفة
ًا يؤثمون وغيرهم: ل ًا مجتهد ول الصأههولية المسههائل في ل مخطئ

حنيفههة أبههو كان ولهذا وغيره، حزم ابن ذلك ذكر كما الفرعية، في
الخطابيههة إل الهههواء أهههل شهههادة يقبلههون وغيرهمهها والشههافعي

علههى شهههادته تقبههل ل والكههافر خلفهههم، الصههلة ويصههححون
خلفه. يصلى ول المسلمين

لهههم والتههابعين الصههحابة عههن المعههروف القههول هههو وقالوا: هههذا
يؤثمههون ول يفسههقون ول ليكفههرون أنهههم الههدين، وأئمة بإحسان

ًا علميههة. ول مسههألةعملية فههي ل المخطئين، المجتهدين من أحد
أقههوال مههن هههو إنمهها والفروع الصأول مسائل بين قالوا: والفرق

سههلك ومههن والجهميههة والمعتزلههة الكلم أهههل مههن البههدع أهههل
أصأههول فههي بههذلك تكلمههو أقههوام إلههى القول هذا سبيلهم. وانتقل

).1( غوره ول القول هذا حقيقة يعرفوا ولم الفقه
تكفيههر في السلف عن ورد فيما الله رحمه تيمية ابن فصل وقد
وأماقال:  حيث بعضها تكفير وعدم أعيانها أو الضالة الفرق بعض
تضههليلهم فههي تكلههم أنههه بلغنهها مههن فأقههدم الهالكههة الفههرق تعيين

جليلن إمامههان وهمها المبهارك بههن عبهدالله ثم أسباط بن يوسف
 الروافههض:أربعههة البههدع  أصأههول:قههال المسههلمين أئمة أجلء من

؟ والجهميههة:المبههارك لبههن فقيههل ،والمرجئة والقدرية والخوارج
لنحكههي إنهها يقههول وكههان ،محمد أمة من ليسوا أولئك بأن فأجاب

وهههذا ،الجهميههة كلم نحكي أن نستطيع ول والنصارى اليهود كلم
أحمههد أصأههحاب مههن العلمهاء مههن طائفههة عليههه اتبعههه قههاله الههذي

والسبعين الثنتين في يدخلون فل كفار الجهمية إن قالوا وغيرهم
الكفههر يبطنههون الههذين المنههافقون فيهههم يههدخل ل كمهها فرقههة

أحمههد أصأحاب من آخرون وقال ،الزنادقة وهم السلم ويظهرون
وجعلوا فرقة والسبعين الثنتين في داخلون الجهمية  بل:وغيرهم

مهن طائفهة كهل يكهون ههؤلء قهول فعلهى ،خمسهة البهدع أصأول
كههل يكههون الوليههن قول وعلى فرقة عشر اثنا الخمسة المبتدعة

 .فرقة عشر ثمانية الربعة المبتدعة من طائفة

أخههرج فمههن ،البههدع أهههل تكفيههر وهو آخر أصأل على يبني وهذا
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يجعلهم بل البدع أهل سائر ليكفر فإنه يكفرهم لم منهم الجهمية
فههي هههم: قههوله ويجعل ،والعصاة الفساق بمنزلة الوعيد أهل من

،وغيههره اليههتيم مههال أكههل مثل الذنوب سائر في جاء ما مثل النار
يأكلون إنما ظلما اليتامى أموال يأكلون الذين إن( تعالى قال كما
مههن منهم ،قولين على فهم فيهم أدخلهم ومن )،نارا بطونهم في

إلههى المنتسههبين المسههتأخرين بعض قاله إنما وهذا كلهم يكفرهم
عههدم فههي يتنازعوا فلم والئمة السلف وأما ،المتكلمين أو الئمة
نصههوص تختلف ولم ،ذلك ونحو المفضلة والشيعة المرجئة تكفير
فههي حكههى مههن أصأههحابه من كان وإن هؤلء يكفر ل أنه في أحمد
مذهبه في أو عنه خلفا وغيرهم هؤلء من البدع أهل جميع تكفير
مههذهبه علههى غلط وهذا ،وغيرهم هؤلء تخليد بعضهم أطلق حتى

لهههل إلحاقهها هههؤلء من أحدا يكفر لم من ومنهم ،الشريعة وعلى
السهنة أههل أصأهول مهن أن  فكمها:قهالوا ،المعاصأهي بأههل البدع

أحههدا يكفههرون ل فكههذلك بههذنب أحههدا يكفههرون ل أنهم والجماعة
 .ببدعة

الجهميههة بتكفيههر أقههوال إطلق والئمههة السههلف عههن والمههأثور
يتكلههم ل اللههه أن قولهم وحقيقية الصفات ينكرون الذين المحضة

ول بصههر ول سمع ول قدرة ول علم له ول الخلق يباين ول يرى ول
النار أهل يراه ل كما يرونه ل الجنة وأهل مخلوق القرآن بل ،حياة

تكفيرهههم ففههي والروافههض الخههوارج وأما ،المقالت هذه وأمثال
الكتابههة ينفههون الههذين القدريههة وأما ،وغيره أحمد عن وتردد نزاع

خلههق يثبههت ولههم العلههم أثبههت مههن يكفروا ولم ،فكفروهم والعلم
 قال: أن ...إلىالفعال

هههذا مثههل ويكههثر كههافر فهذا الزنديق المنافق فيهم البدع فأهل
انوا رؤسهاءهم فهإن ،والجهميهة الرافضهة في زنادقهة منهافقين ك

أصأهله فهإن التجهههم وكهذلك ،منافقهها كهان الرفض ابتدع من وأول
القرامطههة مههن المنههافقون الزنادقههة كههان ولهههذا ،ونفههاق زندقههة



والجهميههة الرافضههة إلههى يميلههون وأمثههالهم المتفلسههفة الباطنية
وظههاهرا باطنا إيمان فيه يكون من البدع أهل ومن ،منهم لقربهم

ليههس فهههذا السههنة مههن أخطههأ ما أخطأ حتى وظلم جهل فيه لكن
فاسههقا بههه يكون وظلم عدوان منه يكون قد ثم ،منافق ول بكافر

يكههون وقههد ،خطههأه له مغفورا متأول مخطئا يكون وقد ،عاصأيا أو
اللههه وليههة مههن معههه يكههون مهها والتقوى اليمان من معه ذلك مع

 .الصألين أحد فهذا وتقواه إيمانه بقدر

الصههلة وجههوب كجحههد كفههرا تكههون المقالة  أن:الثاني والصأل
ونكههاح والميسههر والخمههر الزنهها وتحليههل والحههج والصيام والزكاة

الخطههاب يبلغههه لههم بحيث يكون قد بها القائل ثم ،المحارم ذوات
ببادية نشأ أو بالسلم عهد حديث هو كمن جاحده به يكفر ل وكذا

شههيء بجحههد بكفره يحكم ل فهذا ،السلم شرائع تبلغه لم بعيدة
. الرسول على أنزل أنه يعلم لم إذا الرسول على أنزل مما

الفطههر وأهههل كلههها الملههل عليه اتفقت ما يخالفون أنهم الثالث
كههثير علههى مقالتهم من كثير يخفى قد هذا مع لكن كلها السليمة

مههن يههوردونه لمهها معهههم الحههق أن يظههن حههتى اليمههان أهههل من
باطنهها ورسههوله بههالله مههؤمنين المؤمنون أولئك ويكون ،الشبهات
غيرهههم علههى التبههس كما هذا واشتبه عليهم التبس وإنما وظاهرا

يكههون قههد بههل قطعها كفهارا ليسهوا فههؤلء ،المبتدعة أصأناف من
،لههه المغفههور المخطىء منهم يكون وقد والعاصأي الفاسق منهم
وليههة مههن بههه معههه يكههون ما والتقوى اليمان من معه يكون وقد
)1. اهه(وتقواه إيمانه بقدر الله

إلههى أضههاف مههن صل: وأمههافالله:  رحمه عياض اضيالق قالو
وقصههد الردة ول السب طريق على ليس به يليق ل ما ىالتع الله

إلههى المفضي خطأوال والجتهاد التأويل طريق على كنول الكفر،
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كمههال، صأههفة يفن وأ )1(بجارحة نعت أو يهبتش نم والبدعة الهوى
ومعتقههده، قههائله تكفيههر فههي والخلههف السههلف اختلههف ممهها فهذا
إذا قتههالهم يف والفيخت ولم ذلك في وأصأحابه مالك قول فواختل

في اختلفوا وإنما قتلوا، لوإ اوبات فإن يستتابون وأنهم فئة تحيزوا
بتكفيرهههم ولقههال كتههر وأصأحابه مالك قول فأكثر نهم،م المنفرد

)2قتلهم. اهه( وترك

شهههادة بههه ترد ما في اباب سننه في الله رحمه البيهقي عقد وقد
منهههم أظهههر من إظهار  هو:أصأحابنا بعض : قالقال ،الهواء أهل
السههنة ودلههت بههها الكتههاب ورد قههد الههتي تعههالى اللههه صأفات نفي

الكلم نحههو ،أثباتههها علههى المة هذه سلف إجماع مع المستفيضة
،مخلوقههة تعههالى للههه كلههها الفعال وإن والمشيئة والعلم والقدرة

مههن المههة هههذه سههلف وتههبرأ منكريههها بتكفيههر الخبار جاءت فقد
الههواردة الثههار من جملة ساق أن ...وبعدفيها الهواء أهل مذهب

عبههاس بههن أتيههته: لوق مجاهد عن ساق البدع وأهل القدرية في
،مني  ادنه:قال ،القدر في يكلمك هذا عباس بن  يا:فقلت ،برجل
أدنيته لو بيده نفسي والذي  إي:قال ؟تقتله أن تريد ذا  هو:فقلت
وروى ،أدقهها حهتى ييفهارقن فلهم عنقهه فهي يهدي لوضهعت مني

ينههزع وهههو عبههاس بههن  أتيت:قال رباح أبي بن عطاء عن البيهقي
،القههدر فههي مّههلُُكت  قد:له فقلت ،ثيابه أسافل ابتلت قد زمزم في

الية هذه نزلت ما  فوالله:قال ، نعم:فقلت ؟فعلوها قد  أو:فقال
 أولئههك)3)(بقههدر خلقنههاه شههيء كل إنا سقر مس ذوقوا( فيهم إل

إن ،موتههاهم علههى تصههلوا ول مرضاهم تعودوا ل ،المة هذه شرار
عههن بسههنده وسههاق ،هههاتين بأصأههبعي عينيه فأت منهم أحدا أرتني
إليه فكتب ،يكاتبه الشام أهل من صأديق عمر لبن  كان:قال نافع
فإياك القدر من شيء في تكلمت إنك بلغني أنه عمر بن الله عبد

علههى ولو حتى الصفات تباإث اهذ بمثل يعنون قد الشاعرة فإن ؛هّبنت) (1
أشعري. فالقاضي السنة، أهل طريقة
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فههي سيكون إنه( يقول    الله رسول سمعت فإني ،إلي تكتب أن
أنههه اليمههاني طههاوس إلههى وبسههنده )،بالقههدر يكذبون أقوام أمتي
شههيء  كههل:يقولههون    الله رسول أصأحاب من ناسا  أدركت:قال
رسههول  قال:يقول عمر بن الله عبد  وسمعت:طاوس قال ،بقدر
)1)والعجز الكيس(  أو)والكيس العجز حتى بقدر شيء كل(  الله

بههن عمر مع أسير  كنت:قال أنه مالك بن سهيل أبي عن وبسنده
أن  أرى:قلههت ؟القدريههة هههؤلء فههي رأيههك  ما:فقال   العزيز عبد

بههن عمههر فقههال ،السههيف علههى عرضتهم وإل قبلوا فإن تستتيبهم
إلههى وبسنده ،رأيي أيضا  وذلك:مالك قال ،رأيي  ذلك:العزيز عبد
 مهها:لهه قههال العزيههز عبههد بههن عمر أن ه سهيل أبو ه مالك بن نافع
تههابوا فههإن يسههتتابوا أن  أرى:قال ؟قدر ل يقولون الذين في ترى
إل تكههن لههم لههو ،فيهههم الرأي  ذاك:عمر قال ،أعناقهم ضربت وإل
عليههه أنتههم مهها تعبههدون ومهها فههإنكم( بههها كفههى الواحدة الية هذه

سههليمان بن الحكم عن وبسنده )،الجحيم صأال هو من إل بفاتنين
 ل:فقههال ؟القدريههة عههن وسههئل الوزاعههي  سههمعت:قههال سههنان

القههرآن أن فههي السههلف عن الثار بعض ذكر ان وبعد ،تجالسوهم
محمد بن يعني الرحمن عبد ثابت عن ساق مخلوق غير الله كلم

بههن خالههد  شهههدت:قال جده عن أبيه عن حبيب أبي بن حبيب بن
:فقههال بواسههط أضههحى يههوم فههي خطبهههم وقد القسري الله عبد

بههن بالجعد مضح فإني ،منكم الله تقبل فضحوا الناس أيها ارجعوا
موسههى يكلههم ولههم خليل إبراهيم يتخذ لم الله أن زعم فإنه درهم
نههزل  ثههم:قههال ،درهم بن الجعد يقول عما وتعالى سبحانه تكليما
،فذبحه
؟القههرآن عههن محمد بن جعفر  سألت:قال الربيع بن قيس وعن
فيمن تقول  فما:قلت ، ل:قال ؟ فمخلوق:قلت ،الله  كلم:فقال
خلههف بههن يحيههى وعههن ،يستتاب ول  يقتل:قال ؟مخلوق أنه زعم
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،فههاقتلوه كههافر  عنههدي:قههال ؟مخلههوق القههرآن يقول فيمن تقول
عمههن لهيعههة وابههن سههعد بن الليث  فسألت:خلف بن يحيى وقال
قههال: سههعيد بههن سههويد وعههن ، كههافر:فقال ؟مخلوق القرآن قال

والفضههيل عيينة بن وسفيان زيد بن وحماد أنس بن مالك سمعت
خالههد بههن ومسلم سليم بن ويحيى الله عبد بن وشريك عياض بن

بههن وعلههي الحميههد عبد بن وجرير المخزومي سليمان بن وهشام
ووكيههع غيههاث بههن وحفههص إدريههس بههن اللههه وعبههد وعبههدة مسهر

أبههي بههن العزيههز وعبد سليمان بن الرحيم وعبد فضيل بن ومحمد
وعبههد إسماعيل بن وحاتم جعفر بن وإسماعيل والداروردي حازم
وعمههل قول  اليمان:يقولون العلم عنهم حملت من يزيد بن الله

كههافر فهههو مخلوق إنه قال ومن ،الله كلم والقرآن وينقص ويزيد
ويزيد المبارك بن الله عبد عن رويناهالبيهقي:  قال ،العظيم بالله

بههن ومحمههد يحيههى بههن ويحيى مهدي بن الرحمن وعبد هارون بن
بههن القاسههم عبيههد وأبههي الحجههاج بههن ومسههلم البخاري إسماعيل

بن محمد إلى بسنده وساق ،الله رحمهم أئمتنا من وغيرهم سلم
الشههافعي كلههم ا لم:يقول الربيع  سمعتقال: خزيمة بن إسحاق
:الشههافعي لههه قههال ،مخلههوق  القههرآن:حفههص فقال الفرد حفص
:قال أنه الرملي سهل بن علي إلى وبسنده ،العظيم بالله كفرت
،مخلهوق غيههر اللهه  كلم:لهي فقال ؟القرآن عن الشافعي سألت

فقلههت ، كههافر:قههال ؟عنههدك هههو فمهها بههالمخلوق قال  فمن:قلت
:قال ؟قلت ما قالوا أستاذيك من لقيت  من:الله رحمه للشافعي

فهههو مخلههوق القههرآن فههي قههال  مههن:قال إل منهم أحدا لقيت ما
إن قال  من:قال المزني إبراهيم إلى بسنده وساق ،عندهم كافر

 .كافر فهو مخلوق القرآن
فههي اللههه رحمهههم أئمتنهها مههذهب  فهههذا:الله رحمه البيهقي قال

الكتههاب ظههاهر وتركههوا التوفيههق حرمههوا الههذين المبتدعههة هههؤلء
أبهها سمعت وقد ،المستنكرة وتأويلتهم المزخرفة بأرائهم والسنة

بههن زاهههر  سههمعت:يقههول الحههافظ العبههدوي أحمد بن عمر حازم



الحسههن أبههي أجههل حضههر قههرب لمهها يقههول السرخسههي أحمههد
أني علي أشهد فقال دعاني ببغداد داري في الله رحمه الشعري

معبههود إلههى يشههيرون الكههل لن القبلههة هذه أهل من أحدا أكفر ل
 فمههن:اللههه رحمههه الشههيخ قال ،العبارات اختلف هذا وإنما واحد
أل اللههه رحمههه الشههافعي مههذهب أيضا هذا أن زعم هذا إلى ذهب
أو والقيههاس والحههاديث القههرآن تأول من الناس ذهب: قال تراه
شههديدا تباينهها فيههها فتبههاينوا فيها اختلفوا أمور إلى منهم ذهب من

ذلههك وكل ،حكايته تطول ما بعض بعض من بعضهم فيها واستحل
نعلههم فلههم اليوم إلى وبعدهم السلف عهد في كان ما منه متقادم

ه يقتهدي المهة هذه سلف من أحدا رد بعهدهم التهابعين مهن ول ب
أن إلههى الكلم سههاق ثههم ،وضههلله خطههأه وإن بتأويههل أحد شهادة

يههوجب لههه معصههية أو بههالله شههركا الكذب يرى من  وشهادة:قال
يخفههف مههن شهههادة من عليها النفس يتطيب أن أولى النار عليها

الئمههة مههن وغيههره الشههافعي عن روينا  والذي:قالوا ،فيها المأثم
كمهها هههو ،كفر دون كفرا به أرادوا فإنما المبتدعة هؤلء تكفير من
هههم فأولئههك اللههه أنههزل بمهها يحكههم لههم ومههن( وجههل عز الله قال

إنههه إليه تذهبون الذي بالكفر ليس  إنه:عباس بن  قال)الكفارون
أرادوا فكههأنهم ،كفههر دون كفههر ولكههن ملههة عههن ينقههل بكفر ليس

تعههالى اللههه أثبتههها الههتي الصفات نفي من إليه ذهبوا ما بتكفيرهم
الله أثبت ما إثبات اعتقادهم مع بعيد بتأويل لها وجحودهم لنفسه
وإن الملههة عههن بههه يخرجوا فلم بتأويل الظاهر عن فعدلوا ،تعالى

فههي المعههوذتين إثبههات أنكههر مههن يخرج لم كما ،خطأ التأويل كان
وإن الشبهة من إليه ذهب لما الملة من السور كسائر المصاحف

القدريههة( قههوله مههن  النبي عن روينا والذي ،خطأ غيره عند كانت
مهها بعههض لمضههاهاة مجوسهها سههماهم  إنمهها)المههة هههذه مجههوس
النههور وهمهها بالصأههلين قههولهم فههي المجوس مذاهب إليه يذهبون

فعههل مههن الشههر وأن النههور فعل من الخير أن يزعمون ،والظلمة
اللههه إلههى الخيههر يضههيفون القدريههة كههذلك ،ثنوية فصاروا الظلمة



معهها والمههران والشههر الخيههر خالق تعالى والله ،غيره إلى والشر
فعل عبههاده مههن لهمهها الفههاعلين إلههى وإيجههادا خلقا إليه منضافان
،الخيههر على الله رحمه الخطابي سليمان أبي قول هذا ،واكتسابا

اللههه عبههد أبههو أخبرنا فيما الصبغي إسحاق بن أحمد بكر أبو وقال
 إن:المههة هههذه مجههوس القدرية أن على الدليل في عنه الحافظ

خلههق بعههض دون العههراض هههذه بعههض الله خلق قالت المجوس
بعههض اللههه خلههق القدريههة وقههالت الظلمههة أصأههحهما ولههم النههور

أحههدا يضههل ل اللههه إن المجههوس وقههالت ،بعههض دون العههراض
)يشههاء مههن يضههل( وجههل عههز اللههه قههال وقد مثله القدرية وقالت
وإنمهها اللههه رحمههه الشههيخ  قههال)يغههويكم أن يريههد( وقههال وغيرها
إلههى ذلهك مههع وأضهافهم بعضهها أو المعاني لهذه مجوس سماهم

المة
قههال:    اللههه رسههول أن   هريههرة أبههي عن الحديث ذكر ان وبعد

وتفرقههت ،فرقههة وسههبعين ثنههتين أو إحههدى علههى اليهود افترقت(
علههى أمههتي وتفترق ،فرقة وسبعين ثنتين أو إحدى على النصارى

فيمهها اللههه رحمههه الخطابي سليمان أبو  قال)فرقة وسبعين ثلث
 فيههه)فرقههة وسبعين ثلث على أمتي ستفترق(  قوله:عنه بلغني
جعلهههم  النبي إذ الدين من خارجين غير الفرق هذه أن على دللة
فههي أخطأ وإن الملة من يخرج ل المتأول أن وفيه ،أمته من كلهم
أن  إل:وضههوءال كتههاب فههي الشههافعي  قههال:قههال أن ...إلىتأويله
لنههه الرجههل علههى الههزور شهادة باستحلل يعرف من منهم يكون
يكههون أو ،بههالزور شهههادته فههترد ،المههال حلل أو الههدم حلل يراه

لههه فيحلههف بههه وثق إذا للرجل الشهادة يرى أو يستحل من منهم
فههترد ،يسههمعه ولههم يحضههره ولههم بههه بههالبت له ويشهد حقه على

مههن منهههم يكههون أو ،بههالزور الشهههادة استحلله قبل من شهادته
جهههة من شهادته فترد له العداوة مباينة له المخالف الرجل يباين

 سههمعتقههال: العلههى عبههد بههن يههونس إلههى وبسههنده ،العههداوة
فههإنه الرافضههة إل كلهم الهواء أهل شهادة  أجيز:يقول الشافعي



عههرف مههن  وكذلك:الله رحمه بيهقيال قال ،لبعض بعضهم يشهد
تقبل لم وصأدرها المة هذه سرج هم الذين الصحابة بسبب منهم

ل الجهالهة أو العصههبية وجهه علههى إياهم سبه كان ما متى شهادته
.شبهة أو تأويل على

الهههواء أهل شهادة به تجوز ما في اباب الله رحمه البيهقي وعقد
مستحل شيئا فأتى تأول من  كل:الله رحمه الشافعي قالوقال: 

ممههن أن تههرى أل ،بههذلك شهههادته تههرد لههم يكن لم أو حد فيه كان
،المتعههة أسههتحل قد من البلدان في علما ونصب الدين عنه حمل

قههد مههن ومنهههم ،بيههد يدا دنانير بعشرة الدينار يستحل من ومنهم
،الخمهر كهل فشرب تأول من ومنهم ،الدماء سفك فاستحل تأول

مهها مههع هههؤلء كان فإذا ،أدبارهم في النساء إتيان أحل من ومنهم
عليههه تههرك وقد عرفهم من ثم وقناعة دينهم في ثقة أهل وصأفت

منهههم كههان إذا الخطههأ بعظيم يخرجوا ولم فيه فأخطؤوا تأولوا ما
عههن وسههاق ،هذه في الهواء أهل جميع كان الستحلل وجه على
جلههس كلمهها يقههول كههان معههاذا أن معههاذ صأههاحب عميههرة بن يزيد

مجلس في يوما جبل بن معاذ فقال ،عدل حكم  الله:ذكر مجلس
حههتى القههرآن فيههها ويفتههح المههال فيههها يكههثر فتن  وراءكم:جلسه
والكههبير والمههرأة والرجههل والعبههد والحر والمنافق المؤمن يأخذه

وقههد يتبعههوني ل للنههاس  فمهها:يقههول أن قائههل فيوشههك ،والصغير
ومها فإيهاكم ،غيهره لههم أبتهدع حهتى بمتبعي هم ما القرآن قرأت
الشههيطان فههإن الحكيههم زيغهة واحذروا ،ضللة ابتدع ما فإن ابتدع

كلمههة المنافق يقول وقد ،الحكيم فم على الضلل كلمة يقول قد
كلمههة يقههول الحكيههم أن اللههه يرحمك يدريني  وما:له قلت ،الحق

كلم مههن  اجتنههب:قههال ؟الحههق كلمههة يقول المنافق وأن الضللة
فههإنه ،منههه ذلك ينئينك ول ،هذه ما تقول التي المشتبهات الحكيم

وفههي ،نورا الحق على فإن سمعه إذا الحق ويلقي يراجع أن لعله
زيغههة أن جبههل بن معاذ فأخبر ،عنه ذلك يثنينك  ول:القاضي رواية

ليههس مهها قههوله مههن يههترك ولكههن ،عنه العراض توجب ل الحكيم



أو كتبهها مههن دللة أعلم والله يعني ،نورا الحق على فإن ،نور عليه
)1. اهه(هذا بعض على قياس أو إجماع أو سنة

الله عبد الشيخ الله: قال رحمه سحمان بن سليمان الشيخ قال
جواب في تعالى الله رحمه الوهاب عبد بن محمد الشيخ ابن

ظلم عنك وأزال للصواب الله ألهمك فاعلم عليه ورد سؤال
أهل أن العلماء من المحققون عليه الذي أن والرتياب الشك
أن وذلك ، يكفرون ل ونحوهم والقدرية والمرجئة كالخوارج البدع
الجهمية وأما بالضرورة، علم ما بإنكار إل يكون ل الكفر

السنة أئمة وعامة الله رحمه أحمد مذهب من فالمشهور
من الرسل به جاءت ما مناقضة في صأريح قولهم فإن تكفيرهم

به أخبر ما وجحود الصانع جحود قولهم وحقيقة والسنة الكتاب
عبد قال ولهذا الرسل وجميع بل رسوله لسان وعلى نفسه عن
أن نستطيع ول والنصارى اليهود كلم لنحكي المبارك: إنا بن الله

وأن مخلوق القرآن يقول من كفروا وبهذا الجهمية، كلم نحكي
له ليس وأنه العرش على ليس الله وأن الخرة في يرى ل الله
وهم صأفاته من ذلك غير ول غضب ول رحمة ول قدرة ول علم
أسباط بن ويوسف المبارك ابن مثل السلف من كثير عند

التي فرقة وسبعين الثلث من ليسوا أحمد أصأحاب من وطائفة
: وقد النقل هذا بعد سحمان ابن قال انتهى المة عليها افترقت

شيخ أجوبة بعض في الله عبد الشيخ ذكره الذي الكلم هذا رأيت
).2( اهه روحه الله قدس تيمية ابن السلم

: المتأولين في السنة أهل من العلم أهل بعض أقوال

الفتنههة تعهالى: وقعهت اللهه رحمهه الزههري المههام - قههال1
فههأجمعوا متههوافرون، وسلم عليه الله صألى الله رسول وأصأحاب

منزلههة أنزلههوه هههدر، فههإنه القرآن بتأويل أصأيب مال أو دم كل أن
).3( الجاهلية
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المسههلم دم اسههتحل المسلم أن أي للمسلم، المسلم قتال فهذا
يضههمن لم كما المخطئ يضمن فلم تعالى الله لكتاب بتأويل لكن

التأويل. بسبب والضمان الثم فرفع المصيب

استحل من حكم عن تعالى الله رحمه أحمد المام - سئل2
ًا؟ ًا كههان إذا اللههه لحرمههة فقههال: المسههتحل محرمهه عليههها مقيمهه
ًا ول لذلك متأول غير لها باستحلل منههها، استتابته رأيت عنه نازع

بعينها الخمر لمثل فاقتل وإل تركته ورجع ذلك عن ونزع تاب فإن
علههى هههذا مههن شههيء علههى رجههل كههان فإن هذا، أشبه وما والزنا
ًا ول للستحلل، جهالة عليههه يقههام الحد فإن تعالى، الله لكتاب رد

ًا منها غشي إذا ).1( شيئ

الحههد قههوله: (فههإن وأمهها المتههأول، بعههذر الله رحمه منه قول فهو
ًا) فإنه منها غشي إذا عليه يقام قههاله مهها يخههالف ل أظن فيما شيئ

هههو اللههه رحمههه أحمههد فقههول المتقدم، القول في الزهري المام
علههى حههده حيههن مظعههون بن قدامة مع عنه الله رضي عمر فعل

علههى تعههالى: (ليههس قههوله متههأول لههه مستحل وهو الخمر شرب
]،93 طعمههوا)[المائههدة فيمهها جناح الصالحات وعملوا آمنوا الذين
الحههد بإقامههة إعههذارهم في المتأولين مراتب تعدد على يدل وهذا

هههذه مههع والتعامههل وإيههاك لههه فههانتبه مهههم أمههر وهههذا والتضمين
أفسههد مهن فإنههها عمومهات خلل مههن أو مطلقهة بحدية المسائل

الباب. هذا في شيء

أمههتي تعالى: قوله: ((سههتفترق الله رحمه الخطابي - قال3
كلههها الفههرق هههذه أن علههى دللة فيه فرقة))، وسبعين ثلث على
جعلهههم وسههلم عليههه اللههه صأههلى النبي إذ الدين، من خارجين غير

فههي أخطأ وإن الملة من يخرج ل المتأول أن وفيه أمته، من كلهم
فههي السههنة أهههل قههول هههو تعالى الله رحمه هذا ). وقوله2( تأوله
سواء وسلم عليه الله صألى لمته تنتسب التي الفرق تكفير عدم
ابههن الروافههض. قههال أو المرجئههة أو القدرية أو الخوارج من كانوا

بكفرهههم يحكمههوا لههم الفقهههاء تعههالى: أكههثر اللههه رحمههه قدامههة
لذلك وفعلهم وأموالهم المسلمين دماء استحللهم (الخوارج) مع

تعههالى: اللههه رحمههه تيمية ابن ).ويقول3( تعالى الله إلى متقربين
ًا منههم كهان مهن فرقة، وسبعين الثنتين سائر وكذلك فههو منافقه

ًا يكههن لهم ومههن البههاطن، فههي كافر ًا كهان بههل منافقهه بههالله مؤمنهه
ًا يكههن لم الباطن في ورسوله فههي أخطههأ وإن البههاطن فههي كههافر
ًا التأويل ).4( خطؤه كان ما كائن

لحههديث شههرحه السههنة" فههي "شههرح فههي البغههوي المام - قال4
سههيد هههذا ابنههي عنهمهها: ((إن اللههه رضههي علههي بن الحسن فضل

المسهلمين))[رواه مههن عظيمههتين طههائفتين بين به الله وسيصلح
ًا أن علههى دليههل الحههديث هذا رحمه: وفي البخاري]… قال واحههد

فعههل أو قههول مههن الفتنههة تلك في منه بما يخرج لم الفريقين من
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كلهههم جعلهههم وسههلم عليههه الله صألى النبي لن السلم، ملة عن
مخطئههة، والخههرى مصههيبة الطههائفتين إحههدى كههون مههع مسلمين

كههان إذا مههذهب أو رأي مههن يتعاطاه فيما متأول كل سبيل وهكذا
ًا كان وإن شبهة يتأوله فيما له اتفقههوا هههذا وعلههى ذلك في مخطئ

).1( قاضيهم قضاء ونفوذ ، البغي أهل شهادة قبوله على
المختههار الصحيح تعالى: المذهب الله رحمه النووي - قال5

كسههائر يكفههرون ل الخههوارج أن والمحققههون الكثرون قاله الذي
).2( البدع أهل

في اختلفوا العلماء أن وهو تفصيل من فيه لبد هذا النووي وقول
مهها فههي لختلفهههم ل؟ أم كفههر طائفههة هههم الخوارج: هههل تسمية
دخلوا بتأويل مكفرة بدعة في دخلوا فإن ل؟ أم مكفر أهو عندهم

م مهدخل فل وإل ههذا، بحثنها فهي طهائفتهم تسهمية لعهدم هنها له
إذ إطلقههه علههى فليههس البههدع، : كسههائر قههوله وأما كفر، بطائفة

ً لهههم أن علههى الئمههة أجمع ما الطوائف من هناك مكفههرة أقههوال
سههيأتي، كمهها أعيانهم تكفير في التوقف مع كفر طائفة فسموهم

وإياك. الله حفظني لهذا فتنبه

ًا، كثيرة هذا في الئمة فنصوص وهكذا الفحل المام ألف وقد جد
ًا الظاهري حزم ابن كفههر من على والرادع "الصادع سماه له كتاب
بالتقليههد" قههال مههن علههى والههرد المسلمين فرق من التأويل أهل
الخههرى كتبههه فههي هههذا إلههى أشههار ولكنه بعد، يطبع لم كتاب وهو

فهي ترجمتهه فهي الهذهبي " وذكهره…"الحكهام " و…ك"الفصل
إليه. فارجع السير

ًا المسألة هذه في فصل وقد الصهنعاني الهوزير ابهن بأدلتهها كهثير
إليهه ) فهارجع3والقواصأهم" ( "العواصأهم الهذكر متقهدم كتهابه في

لهميته.

السهلميين" يهدل "مقهالت الشهعري الحسن أبي كتاب وعنوان
هههذا علههى ونههص مسلمين المختلفين سمى أنه ذلك مراده، على

ة للشهعري الهذهبي: رأيهت المام قال فقد بقوله، أعجبتنهي كلم
سههمعت العبههدوي، حههازم أبهها الههبيهقي: سههمعت رواها ثابتة وهي
الحسههن أبههي أجههل قههرب يقههول: لمهها السرخسههي أحمد بن زاهر

ل أنههي علي فقال: أشهد فأتيته، دعاني ببغداد داري في الشعري

.127-14/126السنة شرح 1
. 2/50مسلم صأحيح شرح 2
لنقههاش فريههد نموذج هذا وكتابه بعدها،  وما2/316والقواصأم العواصأم 3

رحمههه الههوزير ابههن فههإن ومههذاهبهم، أئمتهم كتب خلل من الطوائف أهل
ًا نشأ الله وشههنوا مشههايخه فعههابه الحههق، إلههى فهههدي التقليد خلع ثم زيدي
أئمتهههم، ومههذاهب ،كتبهم خلل من الحق لهم يكشف فقام الحروب عليه

ًا المذاهب أصأحاب فليت مههذهب مههن مهها فإنه السبيل هذا يسلكون جميع
علههى لههدللتها كههاف فيها الذي الخير وإن بالشر، الخير فيه اختلط وقد إل

الموفق. والله غيرها في الخير بقية



ًا أكفر واحههد، معبههود إلههى يشههيرون الكل لن القبلة، أهل من أحد
العبارات.  في اختلف كله هذا وإنما
فههي تيميههة ابن شيخنا كان وكذا أدين، هذا (الذهبي):- وبنحو قلت

لزم فمههن مهؤمن، إل الوضهوء علهى يحافظ يقول: ل أيامه أواخر
).1( مسلم فهو بوضوء الصلوات

لن ذلههك واحههد، معبههود إلههى يشههيرون الشههعري: كلهههم وقههول
اللههه أسههماء موضههوع في أشهره كان يومذاك الناس بين الخلف

وصأفاته.

ً الههوزير ابههن المههام قال سههعد أبههو (اسههمه زيههدي إمههام عههن نقل
التمسههك رباط والتأويل الجهل كواته): مع بن محمد بن المحسن

).2( انحل فقد العلم مع أقدم فإذا ينحل لم بالديانة

راية له عقد وسلم عليه الله صألى الله رسول أن البراء وعن
) رواه 3ماله وخذ عنقه ضربأ أن أبيه امرأة نكح رجل إلى وبعثه

. صأحيحه في الجارود وابن والبيهقي والدارمي والنسائي داود أبو
مذهب كل أهل من العلماء ذكر ( وقد بطين ابا الشيخ قال و

والعتقادات والفعال القوال من حصرها يمكن ل كثيرة أشياء
مرتكب أن فالمدعي بالمعاند ذلك يقيدوا ولم صأاحبها يكفر أنه

مخالف معذور جاهل أو مقلدا أو مخطئا أو مجتهدا أو متأول الكفر
. النتصار ) رسالة شك بل والجماع والسنة للكتاب

السلم على استمروا منهم قسما فإن ، المرتدين قصة وفيه
الله صألى النبي بزمن خاصأة بأنها وتأولوا ، الزكاة جحدوا لكنهم
. قتالهم في بكر أبا عمر فيهم ناظر الذين وهم ، وسلم عليه
تقدم العرب وفود  وجعلت6/311 البداية في كثير ابن قال

من ومنهم ، الزكاة أداء من ويمتنعون بالصلة يقرون المدينة
من خذ(  بقوله احتج من ومنهم الصديق إلى دفعها من امتنع

صألته من إلى إل زكاتنا ندفع لسنا ) وقالوا صدقة أموالهم
 وقد4/336 الكبرى الفتاوى في تيمية ابن . وقال اهه لنا سكن
خذ(  بقوله الزكاة بأخذ نبيه أمر الله إن  قالوا أنهم عنهم حكى
. بموته تسقط )  وقد صدقة أموالهم من

أي ه لهم بقي تأويل  فأي4/352 الكبرى الفتاوى في مرة وقال
تأويل بل ، سائغا تأويلهم يكن لم متأولون أنهم قدر لو ثم ه التتار

.10/207للبيهقي الكبرى السنن في وهو ،5/88 النبلء أعلم سير 1
.2/329والقواصأم العواصأم 2
فعههدم ، العمههوم على يدل مما ل أم متأول هو هل منه يستفصل ولم ه  3

. العموم منزلة ينزل الستفصال



فإنهم الخوارج أما تأويلهم من أوجه الزكاة ومانعي الخوارج
. به العمل يجوز ل السنة من خالفه ما وأن القرآن اتباع ادعوا
خذ(  لنبيه قال الله إن  قالوا أنهم ذكروا فقد الزكاة مانعوا وأما
أن علينا فليس فقط لنبيه خطاب ) وهذا صدقة أموالهم من

. له يخرجونها ول بكر لبي يدفعونها يكونوا فلم لغيره ندفعها
عشر الخامس الفصل في المرسلة الصواعق في القيم ابن قال
من منعها من الزكاة منع تأويلالوب قال التأويل جنايات في

إنما وقالوا وسلم عليه الله صألى  الله رسول موت بعد العرب
تطهرهم صدقة أموالهم من خذ(  لرسوله الله قال

ل وهذا)   لهم سكن صلتك إن عليهم وصل بها وتزكيهم
وأهله السلم على الباطل التأويل هذا بسبب فجرى لغيره يكون

. جرى ما
هؤلء أن  والصواب4/355 الكبرى الفتاوى في تيمية ابن وقال
أصأل سائغ تأويل لهم ليس هؤلء فإن المتأولين البغاة من ليسوا
وأهل الزكاة ومانعي المارقين   الخوارج   جنس من هم وإنما

من عنه خرجوا ما على قوتلوا ممن ونحوهم والحرمية الطائف
من الناس من كثير على اشتبه موضع وهذا السلم شرائع

الزكاة مانعي قتال جعلوا البغي أهل قتال في المصنفين الفقهاء
لمعاوية وقتاله البصرة لهل علي وقتال   الخوارج   وقتال

المقصود. اهه به مأمور كله وذلك البغي أهل قتال من وأتباعه
وأهل المدينة أهل قول  إن4/599 الكبرى الفتاوى في وقال

وأنه ونحوهم كالحرورية الشريعة عن خرج من قتال الحديث
. يجب
وأهل الخوارج قتال باب في الوطار نيل في الشوكاني قال

معتقدهم في غل من ه الخوارج أي ه منهم حزم ابن : وقال البغي
بالغداة صألة الواجب واوقال الخمس الصلوات فأنكر الفاسد
الخأ وبنت البن بنت نكاح جوز من  ومنهم. بالعشي وصألة

وأن القرآن من يوسف سورة تكون أن أنكر من ومنهم ، والخت
، بقلبه الكفر اعتقد ولو الله عند مؤمن فهو الله إل إله ل قال من

. المذكورون الغلة حال أسوأهم حزم ابن وقال

:  حزم ابن قال



قاله بقول مسلم يفسق ول يكفر ل أنه إلى طائفة وذهبت  ه5/  أ
بما فدان ذلك من شيء في اجتهد من كل وان فتيا أو اعتقاد في
فأجران الحق أصأاب إن ، حال كل على مأجور فإنه الحق أنه رأى
حنيفة وأبي ليلى أبي ابن قول وهذا ، واحد فأجر أخطأ وإن

جميعهم عن الله رضي علي بن وداود الثوري وسفيان والشافعي
الصحابة من المسألة هذه في قول له عرفنا من كل قول وهو ،

ذكرنا ما إل ، أصأل خلفا ذلك في منهم نعلم ل عنهم الله رضي
، 1وقتها خرج حتى متعمدا صألة ترك من تكفير في اختلفهم من
أو ، رمضان صأيام ترك أو ، الحج ترك أو ، الزكاة أداء ترك أو

. الخمر شرب
على كان من كل أن قلنا بما فصح حزم ابن : قال قال أن إلى
أهل من 3تأول ومن 2كافر فهو السلم أمر بلغه وقد السلم غير

الحق له تبين ول الحجة عليه تقم لم كان فإن فأخطأ 4السلم
له مغفور إليه وقصده الحق لطلبه واحدا أجرا مأجور معذور فهو

جناح عليكم وليس(  تعالى الله لقول يعتمده لم إذ خطؤه
مصيبا كان ) وإن قلوبكم تعمدت ما ولكن به أخطأتم فيما

قامت قد كان وإن ، إياه لطلبه آخر وأجر لصأابته أجر أجران فله
تعالى له معارض غير 5الحق عن فعاند الحق له وتبين عليه الحجة

الله على لجراءته فاسق فهو وسلم عليه الله صألى لرسوله ول
لله معارضا الحق عن عاند فإن الحرام المر على بإصأراره تعالى

وا فلهم الصهحابة أمها ، الصحابة عصر بعد العلماء أي ه 1 ارك فهي يختلف ت
مبحههث فههي المحلههى فههي هههو نقههل ( وقد وقتها خرج حتى متعمدا الصلة
) وكههذلك متعمههدا واحههدة صألة ترك من كفر على الصحابة اجماع الصلة

، كفههره علههى الصههحابة اجمههع فهذا عنها الممتنع وهو الزكاة أداء ترك من
.  بعدهم حادث الخلف وانما

هههذا متههأول أو جههاهل كان ولو السلم غير على فهو الشرك فعل ومن ه 2
.  الله رحمه المصنف كلم

البههدع مسههائل وهههي العتقههاد مسائل وبين السلم أصأل بين فرق هنا ه 3
.  الخفية والمسائل

. لكههن صأههحيح عنده السلم أصأل بل ، مشركا وليس السلم أهل من ه 4
.   ذلك دون فيما أخطأ

فهي حهزم ابهن طريقهة عرفهت إذا الشكال يزول . لكن ؟ إشكال فيه ه 5
مسههائل مثههل والبههدع العقائههد مسههائل أن يههرى الله رحمه . فانه هذا مثل

لكههن وقههوله بقلبههه لذلك وأذعن الربا بتحريم أقر فمن والمعاصأي الكبائر
اقههر فمن والبدع العقائد في فكذلك ، بكافر وليس عاص فهذا الزنى فعل
.  بكافر ليس عاص فهذا وجوارحه بعمله ينقد لم لكن ولسانه بقلبه



الدم حلل مرتد كافر فهو وسلم عليه الله صألى ولرسوله تعالى
أي في 1العتقاد في الخطأ بين الحكام هذه في فرق ل والمال
كان شيء أي في الفتيا في الخطأ وبين الشريعة من كان شيء
.  قبل بينا ما على
صألى النبي أمر يبلغه حتى أحد يكفر ل أنه  فصح:  قال أن إلى
ثم 3به آمن فإن كافر فهو 2به يؤمن فلم بلغه فإن وسلم عليه الله

الله شاء ما عمل أو فتيا أو نحلة في يعتقده أن الله شاء ما اعتقد
عليه الله صألى النبي عن ذلك في يبلغه أن دون يعمله أن تعالى
عليه شيء فل عمل أو قال ما اعتقدوا ما بخلف حكم وسلم
لم فيما مجتهدا خالفه فإن عنده وصأح بلغه فإن يبلغه حتى أصأل
واحدة مرة مأجور معذور مخطئ فهو ذلك في الحق وجه له يبين
وإن أجران فله فأصأاب الحاكم اجتهد إذا السلم عليه قال كما

ذلك في حاكم فهو عامل أو قائل أو معتقد وكل أجر فله أخطأ
4به عمل ما بخلف معتقدا للحق معاندا بعمله خالفه وإن الشيء

كافر فهو قلبه أو بقوله معاندا خالفه وإن فاسق مؤمن فهو
أوردنا التي للنصوص والفتيا المعتقدات في ذلك سواء مشرك

تعالى وبالله نقول وبه وغيره راهويه بن إسحاق قول وهو
.   5الشاهد على والقتصار الختصار مع اهه التوفيق

. الخفية المسائل أي ه 1
.   المعطل ول المشرك فيه يدخل . فل والنبوة بالسلم أي ه 2
ائل فهي خهالف لكن صأحيح عنده السلم أصأل أي ه 3 وههي العتقهاد مس

.  الخفية المسائل
.  الجوارح عمل في خالف أي ه 4
أصأل السابق كلمه في يريد ل أنه حزم ابن كلم من الدليل أما ه  5

: التالية النصوص ، الدين أصأل في تأول من المسألة
السلم أهل غير من كان من  : وأما414/ 441 الدرة في حزم ابن قال
القائلين الباطنية أو الملل سائر أو مجوسي أو يهودي أو نصراني من

الله صألى الله رسول بعد الناس من أحد بنبوة أو الناس من إنسان بإلهية
حال كل على مشركون كفار هم بل أصأل بالتأويل يعذرون فل وسلم عليه

 .  اهه
على رد حيث أعله له للكلم تابع وهو الفصل في قاله ما أيضا عليه ويدل

عنهم أجاب ثم إشكال فأورد الدين أصأل في أنه الحكم هذا أن ظن من
اليهود فاعذروا أخطأوا إذا للمجتهدين عذرتم فإذا قائلهم وقال ه أ:  فقال

الخير قاصأدون مجتهدون أيضا فإنهم الملل وسائر والمجوس والنصارى
؟

من كفرنا ول بآرائنا عذرنا من نعذر لم أننا التوفيق تعالى وبالله  فجوابنا



في الكتاب آخر في الشفاء كتابه في عياض القاضي وقال ه ب
وما فيه يختلف أو يتوقف وما كفر المقالت من هو ما بيان فصل
:  قال بكفر ليس

جحههدها أو الذاتيههة اللههه صأههفات مههن صأههفة نفههى نمهه أمههاف  ه1
ول قههادر ول عههالمب ليههس كقوله)  معاندا ( أي ذلك في مستبصرا

تعههالى لههه الواجبههة الكمال صأفات من ذلك وشبه متكلم ول مريد

يدخل ول دونه أحد وجل عز الله يؤتها لم خطة وهذه أنا وهو بظننا كفرنا
باليمان نسمي ل فنحن شاء من يدخلها تعالى الله بل أحدا والنار الجنة

عليه الله صألى رسوله لسان على ذلك كل به تعالى الله سماه من إل
. وسلم

كل من بل المسلمين من نقول ل الرض أهل من اثنان يختلف ول  ه ب
كل أهل على بالكفر قطع وسلم عليه الله صألى الله رسول أن في ملة
عليه بها أتاهم التي حاشى ملة كل من أهله تبرأ الذين السلم غير ملة

. ذلك عند فوقفنا فقط السلم
كل على اليمان باسم قطع السلم عليه أنه في اثنان أيضا يختلف ول ه ج

أيضا فوقفنا ذلك سوي دين كل من وتبرأ به جاء ما بكل وصأدق اتبعه من
اسم حصول بعد السلم عن إخراجه في نص جاء فمن مزيد ول ذلك عند

وكذلك يجمع لم أو منه خروجه على أجمع سواء منه أخرجناه له السلم
الجماع اتباع فواجب السلم عن خروجه على السلم أهل أجمع من
له السلم حصول بعد السلم عن خروجه في نص ل من وأما ذلك في
يقينا صأح قد عما إخراجه يجوز فل عنه أيضا خروجه في إجماع ول

. فيه حصوله
أي في للحق المخالف على الحجة تقم لم ما : وأما حزم ابن قال ه هه

كمن ، عنده فيوقف بتكفيره نص يأتي أن إل كافرا يكون فل كان شيء
فيمسك فقط وسلم عليه الله صألى النبي ذكر الزنج أقاصأي في وهو بلغه
. كافر فإنه خبره عن البحث عن

أو بعينه لنسان فلن هو وجل عز الله إن قال من : وأما حزم ابن قال ه ز
الله صألى محمد بعد أن أو خلقه أجسام من جسم في يحل تعالى الله أن

تكفيره في اثنان يختلف ل فإنه  مريم بن عيسى غير نبيا وسلم عليه
يدين أحد يوجد أن أمكن ولو أحد، كل على هذا بكل الحجة قيام لصحة

.  عليه الحجة تقوم حتى  تكفيره وجب لما خلفه قط يبلغه لم بهذا
ل فإنه السلم عقد له ثبت من كل أن هو : والحق حزم ابن قالو ه ح

 . إجماع أو بنص إل عنه يزول
عن المر بلغه  : من414 ص اعتقاده يجب فيما الدرة في وقال ه ط

بلغه ما رد أو خلفه في فتأول مسلم وهو ثابتة طريق من الله رسول
الخذ وفي ترك ما ترك في خطئه في الحجة عليه تقم لم فما آخر بنص

عليه قامت وإن به وجهله الحق إلى لقصده معذور مأجور فهو أخذ بما
تأويل ل التفسيق أو التكفير في قبل ذكرنا فكما فعاند ذلك في الحجة



تعههالى عنههه نفههي مههن كفههر علههى الجمههاع علههى أئمتنهها نههص فقد
قههال مههن سههحنون قههول حمل هذا وعلى عنها وأعراه بها الوصأف

. قدمناه كما المتأولين يكفر ل ووه كافر فهو كلم لله ليس
نبرشههبو)4( أصأههملا نبههاو)3( الهههذيل أبا ذكر أن بعد حزم بنا لاقو

نبهه رفههعجو)7( بحههر نب رفعجو )6(سيار بن يمهارباو )5(رتمالمع

بعد أحد بنبوة وأقر آخر دين إلى السلم خالف من وأما ، الحجة قيام بعد
الله صألى الله رسول بعد كان فإن وسلم عليه الله صألى الله رسول

النص لن ، أصأل بتأويل يعذر ل كافر فهو النذارة بلغته ممن وسلم عليه
محمد بعد نبي ل وبأنه منه يقبل فلن دينا السلم غير يبتغ من بأن ورد

.  اهه  عليه شئ فل الدعوة تبلغه لم من وأما ، وسلم عليه الله صألى
كل وأهل الهواء  وأهل4/580 الحكام أصأول في الحكام في وقال ه ي

مالم أخطأوا مسلمون الحق خالف عمل كل وأهل الحق خالفت مقالة
بل عدالتهم في ول إيمانهم في هذا من شيء يقدح فل الحجة عليهم تقم
قامت إذا واحدا أجرا وعملوه ذلك من به دنوا ما على مأجورون هم

، نسخت ول تخص لم ما سنة أو قرآن نص من ذلك في الحجة عليهم
صألى الله رسول خلف أو وجل عز الله بخلف التدين على تمادى فأيما
بقلبه لذلك يدن لم وإن ، مرتد كافر فهو بذلك نطق أو وسلم عليه الله
فهو والسنة القرآن بخلف العمل على تمادى ولكن ، بلسانه نطق ول

، وغيره الداعية بين التفريق . وأنكر اهه وقوله بقلبه مؤمن بعمله فاسق
.  والنحلة الفتيا وبين

رؤوس مههن) هه236( يالبصر العلف الهذيل بن محمد هو هذيللا وبأ )3(
خال ،وهو اليونان كتب من ذلك ستمداو الكلم في بالجدل عني المعتزلة

. النظام
ر طبقة من البصري كيسان بن رحمنال دعب بكر أبو هو أصأملا نبا )4( بش

ولههذا هالفقبهه ةوعنايهه تفسير وله الكلم بعلم عني الفرد وحفص المريسي
نمهه وغيرهمهها لههرازيا كههرب أبههي وكتههب جريههر ابههن كتههب فههي هآراؤ تذكر

ل بههأن الحههاد خبر لقبول الشهادة نصاب اشتراط في شذ وقد ، قدمينألا
. يرد أو عدلين عن رواته يقل

ة شيخ الهللي سهل وبأ وه )5( ي المعتزل ان ف داد،ك ه بغ ي عمل الدب ف
هه).210( سنة حدود يف توفي،لاالعتز أهل طريقة على والكلم

. تقدم دوق يالمعتزل ظامنلا وه )6(
هه).236( سنة يفتو وزهد ورع صأاحب كان مدانيهلا وه )7(



من بتدعةم  –وكلهم)11(شياقرلاو )10(رافغابأو)9( ةمامثو )8(مبشر
مههن وهههم–  ةاضيبال وجهال والصفرية لزارقةوا ،- العتزال أهل

: ( .. قال الرفض -وأهل ذكرهم على سنأتي الخوارج فرق أشهر
بههل منهههم كثيرا نفسق ول ذكرنا منم كثيرا نكفر ل كنا وإن ونحن

..) أهه. منهم تكفيره على المة أجمعت من حاشا يعهمجم ىولنت
).15ص( جماعإلا راتبم
ول يكفر فيمن الكلم عند  الملل في الفصل في حزم ابن قال ه أ

: الباب هذا في الناس اختلف  قال247 / 3 يكفر
مسائل من شيء في خالفهم من أن إلى طائفة فذهبت  ه1

. كافر فهو الفتيا مسائل من شيء في أو العتقاد
كافر غير فاسق ذلك بعض في كافر أنه إلى طائفة وذهبت  ه2

. وظنونهم عقولهم إليه أدتهم ما حسب على بعضه في
فهو العتقاد مسائل في خالفهم من أن إلى طائفة وذهبت  ه3

كافرا فليس والعبادات الحكام مسائل في خالفهم من وأن كافر
. بنيته مأجور أخطأ إن معذور مجتهد ولكنه فاسقا ول
العبادات مسائل في خالفهم فيمن هذا بمثل طائفة وقالت  ه4

في الخلف كان إن العتقادات مسائل في خالفهم فيمن وقالوا
فاسق فهو ذلك دون فيما كان وإن كافر فهو وجل عز الله صأفات

.

ًا4/373( الجههرار السيل في يانوكشلا لوقي قههول علههى ) تعليقهه
كفر، وجه بأي والمرتد الحربي حد زهار: والقتلال حدائق صأاحب

مصهنفلا دارأ فقهد كفهر، وجهه قهوله: بهأي االله: وأمه رحمه قال
قههدم زلههة وهههذه الردة، مسمى في اصأطلحا التأويل كفار إدخال

صأههح ولو تغتفر، ل هفوةو لقات ل وعثرة وللفم لليدين عندها لقاي
،مرتههدين مسههلمينلا نم سيطةالب ظهر على من غالب لكان هذا

هه) .234( ةسن يتوف بالقياس الخذ يرى ل وكان المعتزلي قفيثلا وه )8(
( ةنس توفي بالخلعة معروف المعتزلي النميري أشرس بن مةامث وه )9(

).  هه213
. حظاالج صأاحب المعتزلي ) الرقى نعفا ( أبي من صحفم هعلل )10(
ه يحتج ل الرواية هياو ماجة ابن رجال من الواعظ ضلفلا وه )11( وههو ب

.  قتيبة ابن ذكر كما النحلة قدري
. الجماع مراتب هامش من كلها ومستفادة ختصرةم جمرالتا هذهو



يكفههرون وهههم وماتريديههة أشههعرية الربعههة ذاهبالمهه هههلأ نأل
مههن نزغهة ذلهك وكهل يكفرونهم، والمعتزلة تابعهم ومن المعتزلة
البههالغ التعصههب بضههاتن مههن ونبضههة الرجيههم الشههيطان نزغههات

ه. اهمالعظي والتعسف
:كالمرتد: أقههول والمتأول المتن صأاحب قول على عليقات لاقو
َنههاح العههبرات ُتسههكب انههه اههه ُي َنههاه بمهها وأهلههه لسههلما لههىع و َج

ل بههالكفر الههترامي مههن المسلمين غالب على الدين في بصالتع
َلْت َلّما بل لبرهان، لو الله من لبيان ول لقرآن ول ِلسنة جلَاَمر َغ

ّكههن الدين في لعصبيةا لمههةك تفريههق مههن الرجيههم الشههيطان وتم
َنهم المسلمين ّق فههي الهبههاء شبيه هو بما لبعض همبعض ِإلزامات َل

الههتي الفاقرة هذه من وللمسلمين فيالله بقيعة، والّسراب لهواءا
سههبيل بمثلههها ُرزئ مهها يلههتا والرزيههة الدين فواقر أعظم من هي

مراقبههة مههن وبقية عقل من نصيب فيك بقي إن وأنت المؤمنين،
كههل لههموع تعلمهه قههد السههلمية الغيرة من وحّصة لوج عز الله
بيههان فههي قال السلم عن ُسئل   النبي أن الدين بهذا علم له من

وحههج الزكههاة وإيتههاء صههلةال إقامههة مفهومه: إنههه وإيضاح حقيقته
ذابههه والحههاديث اللههه، إل إلههه ل أن وشهادة رمضان وصأوم البيت

حههق بههها وقههام الخمسة، الركان بهذه جاء فمن متواترة، المعنى
َبههى من أنف رغم على المسلم فهو القيام كههان، مههن كائنهها ذلههك أ
بههل علههمال وزائههف القههول سههاقط من هذا ُيخالف بما جاءك فمن

َذيانك تقههدم لههه: قههد وقههل وجهههه، فههي به فاضرب الجهل هههذا َههه
الله، عبد بن محمد برهان

ْو ُكّل اوَُعد ْند ٍلَق ْوِل ِع ٍد َق ِه ِفي آِمٌن اََفم        ُمحم ِن ِر. ِدي ِط َكُمَخهها

).4/584ج لجرارا ليسلا( اهه
فأخطههأ، السههلم أهههل من تأول الله: ومن رحمه حزم ابن قال

معههذور فهههو الحههق، لههه تههبين ول الحجههة، عليههه تقههم لم كان فإن
إذ خطههؤه، لههه مغفور إليه وقصده الحق لطلبه واحدا أجرا مأجور

بههه أخطههأتم فيما جناح عليكم (وليس تعالى الله لقول يتعمده لم
حزم: ابن قال أن ...إلى)1() قلوبكم تعمدت ما ولكن

.  5الية:  الحزاب، ) سورة(1



مرتههد كههافر فهههو  ولرسههوله تعالى لله معارضا الحق عاند فإن
فههي أو العتقاد في الخطأ بين هذا في فرق ل والمال، الدم حلل

شههيء أي فههي الفتيا في الخطأ وبين الشريعة، من كان شيء أي
ّهنا ما على كان )1( قبل. اهه بي

إكفههار فههي القههول اللههه: تحقيههق رحمههه عيههاض القاضههي وقال
يههؤديه قههول قههال فمههن والهههواء، البدع أصأحاب وإكفار المتأولين

إليههه، قههوله يههؤدي بما يقول ل عليه وقف إذا هو كفر، إلى مساقه
ّوب مههن فمنهههم ذلههك، فههي والمتكلمههون الفقهههاء اختلف فقد صأهه

يههر ولههم أبههاه مههن ومنهههم السههلف، جمهههور بههه قال الذي التكفير
الفقهههاء أكههثر قههول وهههو المسههلمين، سههواد مههن إخراجهههم

بأحكههام لهم ونحكم عصاة، ضلل فساق وقالوا: هم والمتكلمين،
الله: رحمه قوله المسلمين...إلى

يصههعب أنههه إلههى المسههألة عههن ُسههئل وكان المعالي أبو وذهب
منههها مسههلم إخههراج أو الملههة، فههي كههافر إدخههال لن فيها، الغلط
هههو يجههب : الههذي المحققيههن مههن غيههره وقههال الدين، في عظيم

دمههاء اسههتباحة فههإن الهههواء، أهههل فههي التكفيههر مههن الحههتراز
في الخطأ من أهون كافر ألف ترك في والخطأ خطر، الموحدين

الصههلة عليههه قههال وقهههد واحهههد، مسلهههم مههن َمْحَجمهههة سههفك
دمههاءهم منههي عصههموا ههه الشهههادة يعني ه قالهوها والسلم: (فإذا

فالعصههمة ،)2(تعههالى) اللههه علههى وحسههابهم بحقههها إل وأمههوالهم
0بقههاطع إل خلفههها ويهههستباح ترتفع ول الشهادة، مع بها مقطوع

،105 ،25 / 4 ج الفصل، راجع ،24 / 4 ج والنحل، الملل في ) الفصل(1
.  118 - 5/117ج الحكام،

ة، بألفاظ السنن أهل ورواه عليه ) متفق(2 د ورواه مختلف ن محم ر ب نص
وأبههي وأنههس عمههر ابههن عههن مههروي والحديث الصلة كتاب في المروزي

صأههلتنا صألوا أنس: ( فإذا حديث طرق بعض وفي  وغيرهم ومعاذ هريرة
مهها لهههم بحقههها إل دمههاؤهم علينهها حرمههت ذبيحتنهها وأكلوا قبلتنا واستقبلوا
السههيوطي قههال كمهها متواتر وهو المسلمين)، على ما وعليهم للمسلمين

الله.  رحمه



)1(اهه

متابعههة قصده الذي المتأول تعالى:- إن الله رحمه تيمية ابن قال
إجتهههد إذا يفسههق، ول يكفههر ل وسههلم عليههه اللهه صأهلى الرسههول
أمهها العمليههة، المسههائل فههي النههاس عنههد مشهههور وهههذا فأخطههأ،
القول وهذا فيها، المخطئين كفر الناس من فكثير العقائد مسائل

أحد عن ول بإحسان، لهم والتابعين الصحابة من أحد عن يعرف ل
البههدع أهههل أقههوال مههن الصأههل فههي هو إنما المسلمين، أئمة من

والمعتزلهة كهالخوارج خهالفهم من ويكفرون بدعة يبتدعون الذين
أصأههحاب كبعههض الئمههة أتبههاع مههن كثير في ذلك ووقع والجهمية،

).2( وغيرهم وأحمد والشافعي مالك

المتههأولين.... كفههروا السنة لهل المنتسبين المتكلمين من وكثير
الههدين":- المسههألة "أصأههول كتههابه فههي البغههدادي منصور أبو قال

وذبههائحهم الهههواء أهههل أنكحههة فههي الصأل هذا من عشر الرابعة
نبيح وكيف ذبائحهم أكل ليحل أنه على أصأحابنا ومواريثهم: أجمع

مههن الزارقههة مههع المعتزلههة وأكههثر ذبائحنهها، يسههتبيح ل مههن ذبائح
فينهها... قههولهم مههن أشههد فيهههم وقولنهها ذبائحنهها يحرمون الخوارج

).3( السنة أهل من يرثون ل الهواء أهل أن على أصأحابنا وأجمع

جعلهههم مههن قههال:- ومنهههم ردة، دار البههدع أهههل دار وسههمى بههل
بيههن خلف أولدهههم إسههترقاق وفههي الجزيههة، يقبههل ولههم مرتدين
).4( أصأحابنا

وكههذلك الجماعههة أهههل تكفر الله: والخوارج رحمه تيمية ابن قال
يكفههر لههم ومههن الرافضههة، وكههذلك خالفهم من يكفرون المعتزلة

ًا يبتههدعون الهههواء أهههل أكههثر وكههذلك فسق، مههن ويكفههرون رأيهه
بههه جههاء الههذي ربهههم مههن الحههق يتبعون السنة وأهل فيه، خالفهم

بههل فيههه، خههالفهم من يكفرون ول وسلم عليه الله صألى الرسول
).5( بالخلق وأرحم بالحق أعلم هم

وأهل الخوارج قتال باب في الوطار نيل في الشوكاني الق ه د
: الخوارج تكفير في العلم أهل اختلف : وقد البغي

الترمذي شرح في العربي بن بكر أبو القاضي بالكفر صأرح فقد
وسلم وآله عليه الله صألى لقوله كفار أنهم الصحيح فقال

لفظ وفي ،عاد قتل لقتلنهم ) ولقوله الدين من ( يمرقون
) الخلق شر ( هم ولقوله ، بالكفر هلك إنما منهما  وكل)ثمود(

الله إلى الخلق أبغض ( إنهم ولقوله ، الكفار إل بذلك يوصأف ول

.                   501 - 500 / 2 ج عياض، للقاضي الشفا ) شرح(1
.240-5/239النبوية السنة منهاج 2
بعدها.  وما240ص 3
.243 –242ص 4
.5/158السنة منهاج 5



والتخليد بالكفر معتقدهم خالف من كل على ) ولحكمهم تعالى
. منهم بالسم أحق هم فكانوا النار في

السبكي الدين تقي الشيخ المتأخرين من ذلك إلى جنح وممن
الروافض وغلة الخوارج كفر من احتج فتاويه في فقال

عليه الله صألى النبي تكذيب لتضمنه الصحابة أعلم بتكفيرهم
صأحيح احتجاج عندي وهو قال بالجنة لهم شهادته في وسلم وآله

تقدم يستدعي بتكفيرهم الحكم بأن يكفرهم لم من واحتج قال ،
تزكية نعلم لنا نظر وفيه قطعيا علما المذكورة بالشهادة علمهم

اعتقادنا في كاف وذلك موته حين إلى قطعيا علما كفروه من
باء فقد كافر يا لخيه قال ( من حديث ويؤيده كفرهم من تكفير

قال أو بالكفر مسلما رمى ( من لمسلم لفظ أحدهما) وفي بها
يرمون أنهم منهم تحقق قد وهؤلء ) قال عليه حاد إل الله عدو يا

يحكم أن فيجب بإيمانهم القطع عندنا حصل ممن بالكفر جماعة
سجد فيمن قالوه ما نحو وهو الشارع خبر بمقتضى بكفرهم
الكفر فسروا أن بعد بالجحود فيه تصريح ل ممن ونحوه للصنم

. بالجحود
وهذه قلنا ذلك فاعل تكفير على الجماع بقيام احتجوا فإن

يعتقدوا لم ولو كفرهم تقتضي هؤلء حق في الواردة الخبار
إجمال السلم اعتقاد ينجيهم ول ، قطعيا علما كفروه من تزكية

الساجد ينجي ل كما ، بكفرهم الحكم عن بالواجبات والعمل
المحب هذا بعض إلى جنح وممن الحافظ قال      ذلك للصنم

الرد فيه الباب أحاديث سرد أن بعد فقال تهذيبه في الطبري
بعد القبلة أهل من السلم من أحد يخرج ل قال من قول على

لقوله مبطل فإنه عالما منه الخروج بقصد إل حكمه استحقاقه
من ويمرقون القرآن ويقرؤون الحق ( يقولون الحديث في

يرتكبوا لم أنهم المعلوم ) ومن بشيء منه يتعلقون ول السلم
تأولوه فيما منهم لخطأ إل وأموالهم المسلمين دماء استحلل

تقدم ما بالكفر القول ويؤيد منه المراد غير على والقرآن آي من
ل أنه مسعود ابن حديث من ثبت ما مع وقتلهم بقتالهم المر من

المفارق لدينه التارك وفيه ثلث بإحدى إل مسلم امرئ دم يحل
. تقدم كما للجماعة

في ما بتكفيرهم القول : يؤيد المفهم في القرطبي وقال
كما بشيء منه يتعلقوا ولم السلم من خرجوا أنهم من الحاديث



من يتعلق لم بحيث راميه وقوة لسرعته الرمية من السهم خرج
. والدم الفرث سبق بقوله ذلك إلى أشار وقد بشيء الرمية
بكفر نقطع وكذا فيه قال أنه الشفاء صأاحب عن الفتح في وحكي

وحكاه الصحابة يرفتك أو المة تضليل إلى به يتوصأل قول قال من
. وأقره عنه الردة كتاب   في الروضة صأاحب
فساق الخوارج أن إلى السنة أهل من الصأول أهل أكثر وذهب

ومواظبتهم بالشهادتين لتلفظهم عليهم يجري السلم حكم وأن
إلى مستندين المسلمين بتكفير فسقوا وإنما السلم أركان على

وأموالهم مخالفيهم دماء استباحة إلى ذلك وجرهم فاسد تأويل
علماء أجمع الخطابي وقال ، والشرك بالكفر عليهم والشهادة

فرق من فرقة ضللتهم مع الخوارج أن على المسلمين
ما يكفرون ل وأنهم ذبائحهم وأكل مناكحاتهم وأجازوا المسلمين

. السلم بأصأل متمسكين داموا
إشكال أشد تكون أن المسألة هذه كادت عياض القاضي وقال
أبا المام الحق عبد الفقيه سأل حتى غيرها من المتكلمين عند

مسلم وإخراج الملة في كافر إدخال بأن فاعتذر عنها المعالي
الباقلني بكر أبو القاضي توقف وقد قال الدين في عظيم عنها
. الكفر إلى تؤدي أقوال قالوا وإنما بالكفر القوم يصرح ولم قال

ينبغي الذي والزندقة اليمان بين التفرقة كتاب في الغزالي وقال
دماء استباحة فإن سبيل إليه وجد ما التكفير عن الحتراز

في كافر ألف ترك في والخطأ خطأ بالتوحيد المقرين المسلمين
. واحد مسلم دم سفك في الخطأ من أهون الحياة

خارجين غير الخوارج أن إلى العلماء جمهور ذهب بطال ابن قال
النهروان أهل عن علي سئل وقد قال      المسلمين جملة من
عن ثبت إن وهذا الحافظ قال ،  فروا الكفر من فقال كفروا هل

أوجب الذي معتقدهم على يتحقق يكن لم أنه على حمل علي
. كفرهم من عند تكفيرهم

الحديث في أظهر بتكفيرهم والقول المفهم في القرطبي قال
وهو أموالهم وتغنم ويقتلون يقاتلون بتكفيرهم القول فعلى قال
القول وعلى الخوارج أموال في الحديث أهل من طائفة قول
العصا شقوا إذا البغي أهل مسلك بهم يسلك تكفيرهم بعدم

بالسلمة نعدل ول خطر باب التكفير وباب قال الحرب ونصبوا
.  مختصرا اهه شيئا



كل أن والصحيح المحرر صأاحب قال: ف فّرق السلف وبعض ه هه
بخلق يقول كمن فيها المقلد نفسق فإنا الداعية فيها كفرنا بدعة

أن أو مخلوق الله علم أن أو مخلوقه به ألفاظنا أن أو القرآن
أو تدينا الصحابة يسب أو الخرة في يرى ل أنه أو مخلوقة أسماء

في عالما كان فمن ذلك أشبه وما العتقاد مجرد اليمان أن
بكفره محكوم فهو عليه ويناظر إليه يدعو البدع هذه من شيء

في عنه واختلف قال مواضع في ذلك على صأريحا أحمد نص
في وله      روايتين على المعاصأي خلق بنفي القدرية تكفير

. روايتين تكفيرهم في يقتضي كلم الخوارج
ل الكفر توجب ل بدعة كل أن الصحيح المحرر صأاحب وقال

سائر على عليا يفضل من مثل لخفتها فيها المقلد يفسق
رواية ذكر ثم المبتدعة من كفرناه من تكفير عن ويقف الصحابة

قوما إن الله عبد لبي المروذي وقول المذكورة هانئ ابن
من طالب أبي رواية في وقوله فأنكره يكفر ل من يكفرون
القرآن يقول وهو يكفر ل من يعني كافر إنه يقول أن يجترئ

. خلوقمب ليس
رجب ابن قال ، وغيره الداعية بين التفريق وهي طريقة وهذه

امرئ دم يحل (ل مسعود ابن حديث : عند العلوم جامع في
العلماء من كثير قاله ما الباب هذا  ومن) . ثلث بإحدى إل مسلم

شبيه ذلك أن إلى نظروا فإنهم البدع إلى الداعية قتل في
بذلك استخفى فإن إليه ووسيلة ذريعة وهو الدين عن بالخروج

دعا وإذا استخفوا إذا المنافقين حكم حكمه كان غيره يدع ولم
. المة دين بإفساد جرمه تغلظ ذلك إلى
الداعي قتل جواز مالك مذهب عن وغيره البر عبد ابن حكى وقد
ابن حديث في ما إلى كلها القتل نصوص فرجعت البدعة إلى

. مختصرا اهه الحمد ولله التقدير بهذا عنه الله رضي مسعود

أحمههد المههام مههذهب من الله: المشهور رحمه تيمية ابن وقال
لصههفات المعطلههة وهههم ههه الجهميههة تكفيههر السههنة أهههل وعامههة
مههن الرسل به جاءت ما مناقضة في صأريح قولهم فإن ه الرحمن
بههن اللههه عبههد قههال ولهههذا اللههه، جحههود قههولهم وحقيقههة الكتههاب،
نحكههي أن نستطيع ول والنصارى اليهود كلم لنحكي : إنا المبارك



اليهههود مههن أكفههر الئمة: إنهههم من واحد غير وقال الجهمية، كلم
ل اللههه وإن مخلههوق، القههرآن إن يقههول من كفر ولهذا والنصارى،

لههه ليههس اللههه وأن ، العرش على ليس الله وأن الخرة، في ُيَري
صأفاته. من ذلك ونحو غضب ول رحمة ول قدرة ول علم

بههدعتهم فههإن يكفرهههم، ل أنههه نصوصأه تختلف فل المرجئة وأما
يعههود كلمهههم مههن وكههثير الفههروع، في الفقهاء اختلف جنس من

بأصأههل يتعلههق ولكههن والسههماء، اللفههاظ في نزاع إلى فيه النزاع
مبتدعا. فيه المنازع فكان الدين،

ل بكههر أبي على طالب أبي بن لعلى المفضلون الشيعة وكذلك
الفقهههاء مههن طائفههة قههول ذلك فإن يكفرون، ل أنهم قوله يختلف
ّدعون. كانوا وإن أيضا، َب ُي

مههن ليسههوا الههذين والروافههض بههالعلم المقههرون القدريههة وأمهها
َكر والخوارج، والجهمية الغالية ُيذ ثههم روايتان، تكفيرهم في عنه ف
مطلقهها البههدع أهههل تكفيههر فههي عنههه يحكههون أصأههحابه من طائفة

المههر وليههس ذلههك، فههي داخليههن المرجئههة يجعلههوا حههتى روايتان
الله: رحمه تيمية ابن قال أن كذلك...إلى

إلحاق توجب أدلة يرون فإنهم الدلة، تعارض النزاع هذا وسبب
المقههالت تلههك قههالوا الذين العيان من يرون إنهم ثم بهم، الكفر

عنههدهم فيتعههارض كههافرا يكون أن يمتنع ما اليمان من به قام ما
الدليلن.

الئمههة كلم فههي العمههوم ألفاظ في أصأابهم أنهم المر وحقيقة
كلمهها الشههارع، نصههوص فههي العمههوم ألفاظ في الولين أصأاب ما

هههذا أن المسههتمع اعتقههد كههافر فهههو كههذا قههال قالوا: مههن رأوهم
شههروط لههه التكفيههر أن يتههدبروا ولم ،قاله من لكل شامل اللفظ
يسههتلزم ل المطلههق تكفير وأن المعين، حق في تنتفي قد وموانع
هههذا يههبين الموانههع، وانتفت الشروط وجدت إذا إل المعين، تكفير

لههم العمومههات هههذه أطلقههوا الههذين الئمة وعامة أحمد المام أن
قال: أن بعينه...إلى الكلم بهذا تكلم من أكثر يكفروا



لههم أنهههم في صأريحة أقوالهم الئمة من وغيره أحمد المام إن
مخلوق، القرآن يقولون كانوا الذين الجهمية من المعينين يكفروا

ِقَل وقد الخرة، في يري ل الله وأن أنههه علههى يههدل ما أحمد عن ُن
معينين. قوما به كفر

َكر أن فأما ُيحَمههل أو نظههر، ففيههه روايتههان المسههألة فههي عنه ُيذ
ُيهقال التفصيل، على المر علههى الههدليل فلقيههام بعينه كفره من ف

يكفههره لههم ومههن مههوانعه، وانتفت التكفير شروط فيه ُوِجدت أنه
علههى بههالتكفير قههوله إطلق مههع هذا حقه، في ذلك فلنتفاء بعينه
.العموم سبيل

والعتبههار، والجمههاع والسههنة الكتههاب الصأههل هذا على والدليل
فيمهها جنههاح عليكههم (وليههس وتعههالى سههبحانه فقههوله الكتاب فأما

أو نسههينا إن تؤاخذنا ل (ربنا وتعالى سبحانه   وقوله)1(به) أخطأتم
.)2(أخطأنا)

قال: (قههد تعالى الله أن  النبي عن مسلم صأحيح في ثبت وقد
غفههر تعههالى الله أن بالسنة المفسر بالكتاب ثبت وإذا )،3فعلت)(

وليههس محفوظهها، عمومهها عههام فهذا والنسيان، الخطأ المة لهذه
المهة ههذه مهن يعههذب اللهه أن يههوجب مهها الشههرعية الدللهة في

السههلف فههإن الله: وأيضا رحمه قال أن خطئه...إلى على مخطئا
التكفيههر عدم على واتفقوا المسائل من كثير في منهم كثير أخطأ
بذلك.

.   5الية:  الحزاب، ) سورة(1
. 286الية:  البقرة، ) سورة(2
تبههدوا (وإن الية هذه نزلت قال: لما عباس ابن عن مسلم حديث ) نص(3

شههئ منههها قلوبهم الله) قال: دخل به يحاسبكم تخفوه أو أنفسكم في ما
وسههلمنا) وأطعنهها سههمعنا : (قولوا النبي فقال شئ من قلوبهم يدخل لم

إل نفسهها اللههه يكلف (ل تعالى الله فأنزل قلوبهم في اليمان قال: فألقي
أو نسههينا إن تؤاخههذنا ل ربنهها اكتسههبت مهها وعليههها كسههبت مهها لههها وسههعها

علههى حملتههه كمهها إصأههرا علينهها تحمههل ول فعلت) (ربنهها أخطأنا) قال: (قد
مولنهها) قههال: أنههت وارحمنهها لنا فعلت) (واغفر قبلنا) قال: (قد من الذين

وابههن الترمههذي مسههلم لفههظ مههن قريبههة بألفههاظ أيضا ورواه فعلت)، (قد
عوانة. وأبو والحاكم والنسائي حبان



إل أحههدا يعذب ل الله أن على دل قد والسنة الكتاب فإن  وأيضا
ّذب لم جملة تبلغه لم فمن الرسالة، إبلغا بعد بلغته ومن رأسا، ُيع

عليههه قههامت ما إنكار على إل يعذبه لم التفصيل، بعض دون جملة
علهى للنههاس يكهون (لئل تعهالى قوله مثل وذلك ،الرسالية الحجة

قوله: ...إلى)1(الرسل) بعد حجة الله
ّدم كان فمن بههه جههاء مهها بعههض يعلم ولم ورسوله بالله إيمان َق

مههن سههمعه أو يسمعه، لم أنه إما ه تفصيل به يؤمن فلم الرسول
التأويههل من لنوع آخر معنى اعتقد أو بها، التصديق يجب ل طريق
َذر الذي مهها وبرسههوله بههالله اليمههان من فيه جعل قد فهذا ه به ُيع

الحجههة عليههه تقههم فلههم به يؤمن لم وما عليه، الله يثيبه أن يوجب
كلمه:  آخر في الله رحمه قال أن مخالفها...إلى يكفر التي

ّهن فتكفيهر هذا، ُعهرف وإذا َعي ههه وأمثالههم الجهال هؤلء من الُم
َكم بحيث أن بعد إل عليه القدام يجوز ل ه الكفار من بأنه عليه ُيح
مخهالفون أنههم بهها يتبين التي الرسالية الحجة أحدهم على تقوم

كفر. أنها ريب ل المقالة هذه كانت وإن للرسل،
َعينين، جميع تكفير في الكلم وهذا البههدع هههذه بعههض أن مع الُم

ليههس مهها اليمان من فيه يكون المبتدعين وبعض بعض، من أشد
أخطههأ وإن المسههلمين، مههن أحههدا يكفر أن لحد فليس بعض، في

إيمههانه ثبت ومن المحجة، له ويتبين الحجة عليه تقوم حتى وغلط
الحجههة إقامههة بعههد إل يههزول ل بل بالشك، عنه ذلك يزل لم بيقين
)2(اهه0 الشبهة وإزالة

َعههل ل أن هنا المقصود الله: لكن رحمه أيضا تيمية ابن وقال ُيج
ههه إليههها النههاس دعهها ولو ه ابتدعها بدعهة ول يذنبه ذنب بمجرد أحد

منافقا. كان إذا إل الباطن في كافرا
غلههط وقههد بههه جاء وما بالرسول اليمان قلبه في كان من فأما

. 165الية:  النساء،  ) سورة(1
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والخههوارج أصأههل، بكهافر ههذا فليههس البههدع من تأوله ما بعض في
في يكن ولم لها، وتكفيرا للمة وقتال بدعة الناس أظهر من كانوا

حكمههوا بههل غيره، ول طالب أبي بن على ل يكفرهم من الصحابة
المعتدين. الظالمين المسلمين في بحكمهم فيهم

فهههو منافقهها منهم كان من فرقة، وسبعين الثنتين سائر وكذلك
بههالله مؤمنهها كههان بههل منافقهها يكههن لههم ومههن البههاطن، فههي كافر

كائنهها التأويههل في أخطأ وإن كافرا، يكن لم الباطن في  ورسوله
النفههاق شههعب مههن شههعبة بعضهههم في يكون وقد خطؤه، كان ما

النار. من السفل الدرك في صأاحبه يكون الذي
كفههرا يكفههر منهههم واحد كل فرقة وسبعين الثنتين إن قال ومن

الصههحابة وإجمههاع والسههنة الكتههاب خههالف فقههد الملههة، عن ينقل
وغيههر الربعههة الئمههة وإجمههاع بههل أجمعيههن، عليهههم اللههه رضوان
ّفهههر مههن فيهههم فليس الربعة، وسههبعين الثنههتين مههن واحههد كههل َك
)1.اهه( المقالت ببعض بعضا بعضهم يكفر وإنما فرقة،

تكفير في تنازعوا قد الله: والعلمهاء رحمه أيضا تيمية ابن وقال
ُحكههي إل الئمههة مههن ومهها النار، في وتخليدهم والهواء البدع أهل
وصأههار وغيرهههم، وأحمههد والشههافعي كمالههك قولن، ذلك في عنه

وفههي البههدع أهههل جميههع فههي النههزاع هههذا يحكههي أتبههاعهم بعههض
وفي بعينه، مبتدع أنه يعتقد من كل تخليدهم التزم حتى تخليدهم،

ل أنههه يظههن فصههار بعضهههم وقههابله ،ُيحَصههي ل مهها الخطأ من هذا
اللحههاد مههن أتههوا قههد كههانوا وإن الهههواء، أهل من أحد كفر ُيطلق

والتحاد. التعطيل أهل وأقوال
الجهميههة كمقههالت كفرا يكون قد القول هذا: أن في والتحقيق

يخفههى قههد ولكن الخرة، في ُيرى ول يتكلم ل الله إن قالوا الذين
قههال كمهها القائل، بتكفير القول فيطلق كفر أنه الناس بعض على

ه إن قهال ومن كافر، فهو مخلوق القرآن إن قال السلف: من الل
تقوم حتى المعين الشخص يكفر ول كافر، فهو الخرة في يرى ل
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واسههتحل والزكاة والصيام الصلة وجوب جحد كمن الحجة، عليه
المسهلمين بيههن الحكهام ههذه ظهههور فهإن وتهأول، والزنهها الخمر
هذه. ظهور من أعظم
َكههم ل تلههك فههي المخطههئ المتههأول كهان فإذا بعههد إل بكفههره ُيح
الههذين الطائفههة فههي الصههحابة فعههل كمهها ههه والسههتتابة لههه البيان

الحههديث يخههرج هههذا وعلى ،أولى ذلك غير ففي ه الخمر استحلوا
فههي اسحقوني ثم فأحرقوني مت أنا قال: (إذا الذي في الصحيح

مههن أحههدا عههذبه ما عذابا ليعذبني علّى الله قهدر لئن فوالله اليّم،
فههي الشههك مههن لههه حصل ما مع لهذا الله غفر وقد )،1العالمين)(

)2حرقوه.اهه( إذا وإعادته الله قدرة
والتفسههيق التكفيههر فههي بابهها اللههه رحمههه الههوزير ابههن عقد وقد

أنههه  الول:أقههوال أربعة بالتأويل التكفير  وفيقال: حيث بالتأويل
أحكههام عليهههم تجري ل ولكن به يكفر  أنه:الثاني ،بالتأويل كفر ل

،الحكههام فههي المههام إلههى أمرهههم  أن:الثههالث ،الههدنيا في الكفار
علههى النههاس آحاد إلى قتالهم فيكون بالتصريح كالكفر  أنه:الرابع

.بالتصريح الكفار في الصحيح

المتعمههد التكههذيب هو الكفر أصأل أن  واعلمالله: رحمه قال ثم

 النبي أحمد: (أن عند ونصه ماجة، وابن وأحمد ومسلم البخاري ) رواه(1
معناهها كلمهة ذكهر ثهم قبلكهم، كهان قال: فيمن أو سلف، فيمن رجل ذكر

كنههت أب لبنيههه: أي قال الموت، حضره قال: فلما وولدا، مال الله أعطاه
ففسههرها قال ه قط خيرا الله عند يبتئر لم قال: فإنه أب، قالوا: خير لكم،

مهت أنها فهإذا  هه يعهذبه عليه الله يقدر وإن خيرا، الله عند يدخر قتادة: لم
إذا ثههم قههال: فاسهههكوني أو فاسحقوني، فحما صأرت إذا حتى فأحرقوني

ذلههك، علههى مواثيقهم الله: فأخذ نبي قال فيها، فأذروني عاصأف ريح كان
ذروه ثم سهكوه أو سحقوه ثم أحرقوه مات فلما وربي ذلك قال: ففعلوا

اللههه: أي قال قائم، رجل هو فإذا له:كن الله قال: فقال عاصأف، يوم في
فرقهها أو مخافتههك رب فقال: يهها فعلت، ما فعلت أن على حملك ما عبدي
أن غيرههها تلفههاه فمهها أخههرى وقال: مرة رحمه، أن تلفاه قال: فما منك،

رحمه)
ه5/239ج السنة، منهاج راجع ،619  ه618 / 7 ج الفتاوى، ) مجموع( 2
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عليهههم رسههله مههن لحههد أو المعلومههة تعالى الله كتب من لشيء
بههه المكههذب المههر ذلههك كههان إذا بههه جاؤوا مما لشيء أو السلم
ومههن كفههر القههدر هههذا أن خلف ول ،الدين من بالضرورة معلوما

ول العقههل مختههل غيههر مختههارا مكلفا كان إذا ،كافر فهو عنه صأدر
بالضههرورة المعلوم ذلك جحد من كفر في خلف ل وكذلك ،مكره

في كالملحدة ،تأويله يمكن ل فيما التأويل   باسم وتستر للجميع
والمعههاد والشرائع القرآن جميع بل الحسنى السماء جميع تأويل

الشهكال يقهع وإنمها ،والنهار والجنهة والقيامة البعث من الخروي
علههى المنصههوص الخمسههة السههلم بأركههان قههام مههن تكفيههر في

ل للكههثر أو للبعهض ضههرورة المعلوم خالف إذا بها قام من سلمإ
أو ،التكههذيب قصههد مهها أنههه أحههواله قرائههن من وعلمنا له المعلوم

النبيههاء بجميع والتصديق التدين وأظهر حقه في علينا ذلك التبس
الدلههة ومضههادة العتقههاد في الفاحش الخطأ مع الربانية والكتب
،المقدمههة الزنادقههة مرتبههة يبلههغ لههم ولكههن ،وسههمعا عقل الجليههة
،المحققيههن عنههد بالجهميههة المعروفيههن الخلص كالمجبرة وهؤلء
أنههه علههى المجمههع التشبيه الذات في المشبهة المجسمة وكذلك
اثبههات مههع نقههص أنههه علههى مجمع فيه نقص ل عما احترازا تشبيه
كفههرا كههان وإل الكمههال صأههفات وجميههع وخواصأههها الربوبية كمال

فههان ،التفسههيرين كل علههى القدريههة وكههذلك ،عليه مجمعا صأريحا
كفههر ونفيههه نفههاه مههن فهههم السههابق الغيههب بعلههم فسر نإ القدر

ونفههى العبههاد عههن الختيههار ونفههى بههالجبر فسههر وإن ،بالجمههاع
اختلف معا والمجبرة المشبهة فهؤلء ،أثبته من فهم لهم التمكين

عقائههدهم تقبيههح علههى إجمههاعهم بعد تكفيرهم في السلم علماء
واحتههج ،كفههار غيههر أنههم التمهيد في يحيى المام فذكر ،وانكارها

المجتبى كتابه في مختار الشيخ وذكر ،فيه القول وجود ذلك على
مهن الهرازي وعهن المعتزلهة رؤوس مهن الحسين أبي الشيخ عن

مههن حجههة  لن:قههال ،يكفراهههم لههم معهها أنهمهها الشههعرية رؤوس
فههي قههدحا قههد وهمهها المصرحين المشركين على القياس كفرهم



بوجههود هههو القههدح وذلك ،قطعيا كونه عنك دع ،القياس هذا صأحة
بجميههع هؤلء إيمان وهو القياس صأحة من مثله يمنع الذي الفارق

،جهلههوه مههن إل وأسمائهم بأعيانهم رسله وجميع تعالى الله كتب
يصههدق مهها عليهههم ظهر ثم العلم عدم يدعون حين يخالفون وإنما
العظيمههة المشههاق وتحمههل السههلم أركههان اقامههة مههن ذلههك من

)1قوله( آخر ...إلىالسلم عليهم النبياء تصديق بسبب
المخطئين: والخطههأ من يعذر من بيان في أيضا تيمية ابن وقال

والعلميههة، الخبريههة المسههائل نههوعي في هو الجتهاد في المغفور
لدللة شيء ثبوت اعتقد كمن الموضع، هذا غير في ُبسط قد كما
يعرفه، ولم المراد يتبين ولم يعارضه ما لذلك وكان حديث، أو آية

اعتقد أو )،2ثبوته( اعتقد لحديث إسحاق الذبيح أن اعتقد من مثل
(ومهها ولقههوله )،3البصههار)( تههدركه (ل تعالى لقوله ُيرى ل الله أن

وكمهها )،4(حجههاب) وراء مههن أو وحيهها إل اللههه يكلمه أن لبشر كان
الرؤيههة انتفههاء علههى اليتين بهاتين عنها الله رضي عائشة احتجت

العموم. بطرق يدلن وإنما ،النبي حق في
قههوله وفسههروا ُيههَرى ل اللههه أن التههابعين بعههض عههن ُنِقههَل وكما

377: 1/376ج الخلق على الحق إيثار) ) 1

مسههعود بههن اللههه عبههد منهههم إسحاق هو الذبيح السلف: أن بعض ) قال(2
وعكرمههة طههالب أبههي بههن وعلههى المطلههب عبد ابن والعباس عباس وابن

كههثير ابههن تفسههير راجههع ،  وغيرهههم والشههعبي ومجاهههد جههبير بن وسعيد
.  107الية:  الصافات سورة

عن منقول المذكور القول هذا من وقريب ،103الية:  النعام، ) سورة(3
العقهول، تهدركه ل اليهة تفسير في قال فقد مكة قارئ الحصين بن يحيي
وتعهالى، تبهارك لربهههم المؤمنين رؤية نفي في المعتزلة القول بهذا وقال
ذلههك فههي راجههع السههلف، من جمع به قال فقد الدنيا في الرؤية نفي وأما

فههي اللههه رحمههه الههذهبي الحافظ قال وقد النجم، سورة كثير، ابن تفسير
فهي يعنهي هه ربهي بلفهظ( رأيهت  النبي عن المروي الحديث على تعليقه
قههال: أن الههدين...إلههى فههي السلمة الله نسأل منكر خبر ...): هم المنام
الحههديث بظههاهر يحتههج المعراج ليلة ربه رأى  النبي يقول: إن من وبعض
المسههألة. هههذه عن فنقف إمكانها، مع الرؤية عدم الدليل عليه دل والذي
.  114  ه10/113 ج النبلء أعلم سير (راجع

. 51الية:  الشورى، ) سورة(4



ربههها ثههواب تنتظههر ) بأنههها1(ناظرة) ربها إلى ناضرة يومئذ (وجوه
).2صأالح( وأبي مجاهد عن نـقل كما
أن لعتقههاده شريح، ذلك اعتقهد كما يعجب، ل الله أن اعتقهد أو

عهههن منهههزه واللهههه السهههبب، جههههل مهههن يكهههون إنمههها العجهههب

. 23  ه22الية:  القيامة، ) سورة(1
ال حيث مجاهد عن القول هذا ) نقل(2 ي ق وله ف الى ق وه تع ذ (وج يومئ

أبههي عههن أيضا منقول وهو ربها، ثواب تنتظر ناظرة) قال ربها إلى ناضرة
قههال ،4/451ج القيامههة سههورة تفسههير كههثير ابههن تفسههير راجههع صأههالح،

مههن اللههه عنههد لهههم مهها انتظههار هنا النظر الله: وقيل: إن رحمه القرطبي
ربههها، أمههر تنتظههر عكرمههة وقههال ومجاهههد عمههرو ابههن عن وروي الثواب،
عن خارج جدا ضعيف القول وهذا وحده مجاهد عن إل معروفا هذا وليس

مجاهههد الثعلههبي: وقههول قال: قههال أن إلى…والخبار الية ظاهر مقتضى
قال كما نظرته، قالوا النتظار بالنظر أرادت إذا العرب لن مدخول تأويل
إل ينظههرون تأويله) (مهها إل ينظرون الساعة) (هل إل ينظرون (هل تعالى
يكون فل الوجه وذكر إلى بذكر مقرونا النظر كان إذا فأما واحدة)، صأيحة

ثههواب تنتظههر مجاهههد قههول الزهههري: إن وقال والعيان، الرؤية بمعنى إل
 ط:106هه19/105ج القيامهة، سههورة القرطههبي تفسير راجع خطأ، ربها
لههه: يهها قيل أنه مالك عن حجر ابن الحافظ نقل وقد القاهرة، الحديث دار
فقال: ثوابه، إلى قوم ناظرة) يقول ربها (إلى تعالى الله قول الله عبد أبا

راجههع لمحجوبون)، يومئذ ربهم عن إنهم (كل الله قول عن هم فأين كذبوا
.   13/426ج الباري فتح



)2الله. اهه( رحمه قوله آخر )...إلى1الجهل(
جحههد فههإذا الربع الفرائض الله: أما رحمه أيضا تيمية ابن وقال
جحههد مههن وكههذلك كههافر، فهههو الحجة بلوغا بعد منها شيء وجوب

تحريمهههها المتهههواتر الظهههاهرة المحرمهههات مهههن شهههيء تحريهههم
ذلك. ونحو والخمهر والكذب والظلم كالفواحش

بالسلم عهد حديث يكون أن مثل الحجة عليه تقم لم من وأما
أو ذلههك، ونحههو السههلم شههرائع فيههها تبلغه لم بعيدة ببادية نشأ أو

تحريم من يستثنون الصالحات وعملوا آمنوا الذين أن فظن غلط
ذلههك، وأمثههال عمههر اسههتتابهم الههذين ذلههك فههي غلط كما الخمر،
ول حينئذ، كفروا أصأروا فإن عليهم، الحجة وتقام يستتابون فإنهم

عجبههُت) (بههل أي ههه الضم قراءة شريح الله: أنكر رحمه القرطبي ) قال(1
من يعجب ل الله وقال: إن ه المتعجب هو تعالى الله أن أي المتكلم بضم
إنكههارهم مههن عجبههت بههل وقيههل: المعنههى يعلههم، ل من يعجب وإنما شئ،

والفههراء عبيههد أبههو واختارههها التههاء بضم عاصأما إل الكوفيون وقرأ للبعث،
أبههي عههن العمههش عن شعبة ورواها مسعود، وابن علي عن مروية وهي
قههوله فههي الفههراء قال عجبُت)، (بل قرأ أنه مسعود بن الله عبد عن وائل

إلههّي أحب والرفع التاء بضم الناس ويسخرون) قرأها عجبت (بل سبحانه
للقهراءة شهريح إنكهار ذكر وقد العمش وقال عباس، وابن على عن لنها

إن رأيههه، يعجبههه كهان شههريحا إبراهيههم: إن فقال النخعي، لبراهيم بالضم
عجبههُت)انتهههى (بههل اللههه عبد يقرؤها وكان شريح، من أعلم كان الله عبد
حههديث مهها غير في تعالى الله إلى العجب إضافة ورد وقد القرطبي، كلم
ب  قوله منه السلسههل) رواه فههي الجنههة يههدخلون قههوم مههن اللههه :(عج

شههظية رأس فههي غنههم راعههي من ربك : (يعجب  ،وقوله وأحمد البخاري
هههذا عبههدي إلى وجل: انظروا عز الله فيقول ويصلي بالصلة يؤذن الجبل
الجنههة) رواه وأدخلتههه لعبههدي غفههرت قههد منههي يخاف الصلة ويقيم يؤذن

 الله رسول رجل أتى قال  هريرة أبي وعن وأحمد، داوود وأبو النسائي
عنههدهن يجههد فلههم نسائه إلى فأرسل الجهد، أصأابني الله رسول فقال: يا

فقههام الله)، يرحمه الليلة هذه يضيفه رجل : (أل  الله رسول فقال شيئا،
فقههال أهلههه، إلههى فههذهب اللههه، رسههول يهها فقههال: أنهها النصههار، من رجل

إل عنههدي مهها قههالت: واللههه شههيئا، تههدخريه ل  الله رسول لمرأته: ضيف
فههأطفئي وتعههالى، فنههوميهم العشههاء الصههبية أراد قال: فإذا الصبية، قوت

،  الله رسول على الرجل غدا ثم ففعلت الليلة، بطوننا ونطوي السراج،
عز الله فأنزل وفلنة، فلن من ضحك أو وجل، عز الله عجب فقال: (لقد

عليه. خصاصأة) متفق بهم كان ولو أنفسهم على (ويؤثرون وجل
. 36  ه33 / 20 ج تيمية، ابن فتاوى ) مجموع(2



َكم بههن قدامههة بكفههر الصحابة يحكم لم كما ذلك، قبل بكفرهم ُيح
)1التأويل. اهه( من فيه غلطوا فيما غلطوا لما وأصأحابه مظعون
الله: قال رحمه خزيمة ابن ترجمة في الله رحمه الذهبي وقال
خزيمههة ابن سمعت قال هانئ بن صأالح بن محمد سمعت الحاكم

سههبع فههوق اسههتوي قههد عرشههه علههى اللههه بأن يقر لم يقول: من
فيئا. ماله وكان الدم، حلل كافهر فهو سماواته

اللههه لكتههاب تصههديقا بههذلك أقههر اللههه: مههن رحمههه الذهبي قال
ورسههوله، الله إلى معناه مفوضا به وآمن  الله رسول ولحاديث

أنكههر ومههن المتبههع، المسههلم فهو عّمق ول التأويل في يخض ولم
يعفو والله مقصر فهو والسنة الكتاب في ذلك ثبوت يدر فلم ذلك
عنه.

الصههالح السههلف سههبيل غيههر وقـفـهها العلههم بعههد ذلك أنكر ومن
الضههلل مههن بههالله نعههوذ اللههه إلههى فههأمره النههص علههى وتمعقههل
فههي عظمههة خزيمههة ولبههن اللههه: رحمههه قههال أن ...إلههىوالهههوى
في وكتابه السنة واتباعه ودينه لعلمه القلوب في وجللة النفوس
َذر )،2الصورة( حديث ذلك في تأول وقد كبير، مجلد التوحيد ُيعهه فل

آمنههوا بل التأويل، في خاضوا فما السلف وأما الصفات، تأول من
أخطأ من كل أن ولو ، ورسوله الله إلى ذلك علم وفوضوا وكفوا

أهدرنهههاه ههه الحهههق لتبههاع وتههوخيه إيمانهههه صأحة مع ه اجتهاده في
ة مهن يسلهم من لقّل وبدعنههاه .الجميهع اللهه رحهم معنهها، الئمه

.286: 3/282ج ،619/  راجع ،610  ه609 / 7 ج الفتاوى، ) مجموع(1
السههتئذان كتههاب فههي صأههحيحه فههي البخههاري أخرجههه الصههورة ) حديث(2

فههي  خزيمههة وابههن المسههند فههي وأحمههد الجنههة وصأههف فههي مسلم ورواه
رواية ونص صأورته...)، على آدم الله (خلق خزيمة ابن عند ونصه التوحيد
الشههريعة فههي الجههري وأخرجههه صأورته)، على آدم خلق الله (فإن مسلم

وابن والبيهقي وأحمد لمسلم لفظ وفي والصفات، السماء في والبيهقي
الرحمههن) قههال صأههورة علههى خلههق آدم ابههن فههإن الوجه تقبحوا (ل خزيمة
فههي مخرج الحديث نصه: فهذا  ما5/450ج السير في الله رحمه الذهبي
يعنينهها ل فيما نخوض ول ونسلم ونفوض به فنؤمن ومسلم البخاري كتابي

البصير).  السميع وهو شيء كمثله (ليس الله بأن علمنا مع



)    1اهه(
عليههه تقههم ولههم الحههق خلف تأول من أن يبين سبق قلت: وما

مههن أطلههق من وأن كفرا، قاله ما كان وإن بعينه، يكفر فل الحجة
أو العمههوم، علههى التكفيههر فمقصودهم هؤلء بتكفير القول الئمة
.التعيين على فخالفها الحجة عليه قامت من تكفير

الله: رحمه قتادة ترجمة في الله رحمه الذهبي قال فقد ولذلك
البههاري تعظيههم بههها يريههد ببدعة تلبس ممن أمثاله يعذر الله ولعل

ُيسههأل ول بعبههاده، لطيههف عههدل حكم والله وسعه، وبذل وتنزبهه
وعلههم صأههوابه كههثر إذا العلههم أئمههة مههن الكههبير إن ثههم يفعل، عما

وورعههه صأههلحه وعههرف ذكههاؤه وظهههر علمههه واتسع للحق تحريه
وننسههى نطرحههه، ول نضههلله ول زللههه لههه اللههه يغفههر واتبههاعه،
التوبههة لههه ونرجههو وخطئههه، بدعته في به نقتدي ول نعم محاسنه،

)   2والمغفرة. اهه(

المتأولين أحكام في باب  ـ22
والبدع الهواء أهل من

:  التأويل أهل معاملة طريقة في العلم أهل اختلف
( آية على الكلم في القرآن أحكام في الجصاص ذلك ولخص
.   الية) الخير إلى يدعون أمة منكم ولتكم

:  الفاسدة المذاهب أهل من المتأول سائر في أصألال روذك
على وأقروا يقاتلوا لم مذاهبهم إلى داعين يخرجوا لم ما أنهم ه أ

إقرار جائز غير فإنه ، كفرا المذهب ذلك يكن لم ما عليه هم ما
كفر من إقرار يجوز وليس بجزية إل كفره على الكفار من أحد

التوحيد جملة لعطائه المرتد بمنزلة لنه الجزية على بالتأويل
. مرتدا صأار بالتفصيل ذلك نقض فمتى ، بالرسول واليمان
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كان كذلك ، الكتاب أهل بمنزلة يجعلهم من الناس ومن ه ب
أن للمسلمين يجوز ول مناكحتهم عنده فتجوز الحسن أبو يقول

لم وإن القرآن بحكم منتحلون لنهم ذبائحهم وتؤكل ، يزوجوهم
اليهودية أو النصرانية انتحل من أن كما به مستمسكين يكونوا

وقال شرائعهم بسائر مستمسكا يكن لم وإن حكمهم فحكمه
 .) منهم فإنه منكم يتولهم ومن(  تعالى
التي الهواء بعض في دخل رجل أن لو الزيادات في محمد وقال
يجوز ما منها يجوز المسلمين بمنزلة وصأاياه في كان أهلها يكفر
وهذا وصأاياهم من يبطل ما منها ويبطل المسلمين وصأايا من
بعض في الحسن أبو إليه يذهب الذي المذهب موافقة على يدل

. الوجوه
لم الذين المتأولة في ، الفرق بين الفرق كتابه في البغدادي قال

بدع جنس من بدعته كانت : وان فقال ، السلم عن يخرجهم
بدع من أو الزيدية أو المامية الرافضة أو الخوارج أو المعتزلة
في المة من فهو المجسمة أو الضرارية أو الجهمية أو النجارية

: الحكام بعض
من حظه يمنع أل وفى المسلمين مقابر في دفنه جواز وهو

الصلة من يمنع أل وفي المسلمين مع غزا إن والغنيمة الفيء
تجوز أل وذلك سواها أحكام في المة من وليس المساجد في

ول سنية لمرأة نكاحه ول ذبيحته تحل ول خلفه ول عليه الصلة
. اعتقادهم على كانت إذا منهم المرأة يتزوج أن للسني يحل
ل ثلث علينا للخوارج عنه الله رضي طالب أبي بن علي قال وقد

الله اسم فيها تذكروا أن الله مساجد نمنعكم ول بقتال نبدؤكم
.)  أعلم والله أيدينا مع أيديكم دامت ما الفيء من نمنعكم ول
في كانوا الذين المنافقين بمنزلة يجعلهم من الناس ومن ه ج

علم مع نفاقهم على فأقروا وسلم عليه الله صألى  النبي زمن
. ونفاقهم بكفرهم تعالى الله
يظن الفقهاء من كثيرا  فإن7/617 الفتاوى في تيمية ابن قال
ردة المرتد أحكام عليه تجري أن يجب فإنه كافر هو قيل من أن

على الحكام هذه أجروا حتى يناكح ول يورث ول يرث فل ظاهرة
قد فإنه كذلك المر وليس ، البدع أهل من بالتأويل كفروه من
للكفر مظهر وكافر مؤمن أصأناف ثلثة كانوا الناس أن ثبت

. اهه للكفر مبطن للسلم مظهر ومنافق



يكون ما كثيرا ولهذا 5/209 الكبرى الفتاوى في تيمية ابن قال
المؤمنين قتل استحلل في الكفار يشبهون القدرة مع البدع أهل

والجهمية والمعتزلة والرافضة   الخوارج   يفعله كما وتكفيرهم
والزيدية كالخوارج ممتنعة بطائفة يقاتل من فيهم لكن وفروعهم

إما مخالفيه من عليه المقدور قتل في يسعى من ومنهم
يستعملون المنافقين يشبهون العجز ومع بحيلته وإما بسلطانه

. المنافقين كحال والنفاق التقية
.  الكفر من مشتقة البدع لن وذلك

ففرق ، ذلك أبى ومن الذمة كأهل يجعلهم من الناس ومن ه د
ولم عليه نقرهم لم نفاقهم على وقفنا لو المنافقين بأن بينهما
. السيف أو السلم إل منهم نقبل
الكفار من الجزية أخذ جائز وغير بالجزية أقروا إنما الذمة وأهل

جزية بغير يقروا أن يجوز ول للسلم المنتحلين المتأولين
اعتقاد منهم واحد مذهب على وقفنا متى ذلك في فحكمهم

ول ، المرتدين أحكام عليه وأجري عليه إقراره يجز لم الكفر
يكون أن عسى لفظ إطلق على الكفار حكم إجرائه في يقتصر
عن لنا فيعرب ضميره عن يبين أن دون العتقاد دون فيه غلطه

من المرتدين أحكام عليه يجوز فحينئذ تكفيره يوجب بما اعتقاده
. بحروفه اهه أعلم والله ، قتل وإل تاب فإن الستتابة

الوطار نيل في الشوكاني : قال كالبغاة جعلهم من ومنهم ه هه
الوسيط في الغزالي قال:  البغي وأهل الخوارج قتال باب في
: وجهان الخوارج حكم في لغيره تبعا

. الردة أهل حكم حكمهم أن أحدهما
. الول الرافعي ورجح البغي أهل كحكم أنه والثاني

:  كالمسلمين يجعلهم من ومنهم ه و
( أي مرهاكفإ ترك والصواب الشفا في عياض القاضي قال

وإجراء بالخسران عليهم الختم عن ) ولعراض يعاندوا لم الذين
ودياتهم ومناكحتهم ووراثاتهم قصاصأهم في عليهم السلم حكم

معاملتهم وسائر المسلمين مقابر في ودفنهم عليهم والصلة
حتى والهجر الزجر وشديد الدب بوجع عليهم يغلظ لكنهم

فقد ، فيهم الول الصدر سيرة كانت وهذه ، بدعتهم عن يرجعوا
بهذه قال من التابعين في وبعدهم الصحابة زمن على نشأ كان

قبرا لهم زاحوا فما والعتزال الخوارج ورأي القدر من القوال



بالضرب وأدبوهم هجروهم لكنهم ميراثا منهم لحد قطعوا ول
عصاة ضلل فساق لنهم أحوالهم قدر على والقتل والنفي
بكفرهم يقل لم ممن السنة وأهل المحققين عند كبائر أصأحاب

للصواب. الموفق والله ذلك غير رأى لمن خلفا منهم
وفي ، الدال حرف في الثر غريب في النهاية الثير ابن قال

يريد الرمية من السهم مروق الدين من يمرقون الخوارج حديث
بشيء منه يتمسكوا لم منه خروجهم ثم السلم في دخولهم أن

يعلق ولم منها وخرج فيها نفذ ثم الرمية في دخل الذي كالسهم
. شيء منها به

على الخوارج أن على المسلمين علماء أجمع قد الخطابي قال
وأكل مناكحتهم وأجازوا المسلمين فرق من فرقة ضللتهم
فقيل طالب أبي بن علي عنهم وسئل ، شهادتهم وقبول ذبائحهم

إن قال ؟ هم أفمنافقون قيل فروا الكفر من . قال هم أكفار
بكرة الله يذكرون وهؤلء قليل إل الله يذكرون ل المنافقين

قال وصأموا فعموا فتنة أصأابتهم قوم قال هم ما فقيل ، وأصأيل
الدين من يمرقون وسلم عليه الله صألى قوله فمعن الخطابي

المفترض المام طاعة من يخرجون أنه أي الطاعة بالدين أراد
. أعلم والله منها وينسلخون الطاعة

وأخطؤوا ضلوا الذين القبلة أهل من المتأولين إن السعدي قال
بالرسول إيمانهم مع والسنة الكتاب في جاء ما فهمهم في

والتزموا حقا كان قاله ما وأن قال ما كل في صأدقه واعتقادهم
فهؤلء العملية أو الخبرية المسائل بعض في أخطؤوا لكنهم ذلك
الحكم وعدم الدين من خروجهم عدم على والسنة الكتاب دل قد

عليهم الله رضوان الصحابة وأجمع الكافرين بأحكام لهم
الرشاد . كتاب ذلك على السلف أئمة من بعدهم ومن والتابعون

. الحكام معرفة في
 قتالهم حكم في باب  ـ23

وأهل المدينة أهل قول  إن4/599 الكبرى الفتاوى في وقال
وأنه ونحوهم كالحرورية الشريعة عن خرج من قتال الحديث

.  اهه يجب
قتال يجب مسلم شرح  وفي6/148 الفروع في مفلح ابن قال

أن العلماء أجمع القاضي قال ثم ، إجماعا والبغاة الخوارج
على خرجوا متى والبغي  البدع   أهل من وشبههم الخوارج



والعذار النذار بعد قتالهم وجب الجماعة رأي وخالفوا المام
) الله أمر إلى تفيء حتى تبغي التي فقاتلوا(  تعالى قال
أعطوه ولو فل وإل أنظرهم مكيدة يخف ولم مدة استنظروه فإن
.  رهنا أو مال

نعم فقال إمام هناك يكن لم إذا البغاة قتال يجوز للقاضي وقيل
موجود وهذا والظلم البغي لمنع قتالهم له أبيح إنما المام لنه

. اهه إمام بدون
يحل ل( مسعود ابن حديث د: عن العلوم جامع في رجب ابن قال
) . ثلث بإحدى إل مسلم امرئ دم

ترك أنواع ثلثة بإحدى إل يستباح ل المسلم قتل أن منه فيؤخذ
النواع فهذه المحرم الفرج وانتهاك المحرم الدم وإراقة الدين
. غيرها دون المسلم دم تبيح التي هي الثلثة

إلى المؤدية الفتن إثارة مقامه يقوم فهل الحرام الدم سفك وأما
والمبايعة العصا وشق المسلمين جماعة كتفريق الدماء سفك
النزاع محل هو هذا المسلمين عورات على الكفار ودل ثان لمام
وكذلك هذا بمثل القتل إباحة على يدل ما عمر عن روي وقد

أم الدم إباحة في القتل مقام يقوم هل القتل لطلب السلح شهر
. ذلك في الحقيقي القتل مقام قائما رأياه وعائشة الزبير فابن ل

مظنة لنه ل أم القتل يبيح هل بمجرده الطريق قطع وكذلك
نفسا قتل من(   وجل عز الله وقال المحرمة الدماء لسفك
الناس قتل فكأنما الرأض في فساد أو نفس بغير

. بشيئين النفس قتل يباح إنما أنه على يدل )  جميعا
. بالنفس أحدهما
. الرض في بالفساد والثاني
كله ذلك فإن والزنا والردة الحرب الرض في الفساد في ويدخل
هو عليه والصأرار الخمر شرب يكون وكذلك الرض في فساد
عمر عهد في الصحابة أجمع وقد المحرمة الدماء سفك مظنة
الفتراء مظنة السكر وجعلوا ثمانين حده على عنه الله رضي

على عبدالقيس وفد قدم ولما الثمانين لجلد الموجب والقذف
في والنتباذ الشربة عن ونهاهم وسلم عليه الله صألى النبي

شرب إذا يعني عمه ابن إلى ليقوم أحدكم إن قال الظروف
ذلك من جراحة أصأابته قد رجل فيهم وكان بالسيف فيضربه

يرجع كله فهذا وسلم عليه الله صألى النبي من حياء يخبؤها فكان



هل لكن حقيقته مقام القتل لمظان إقامة بالقتل الدم إباحة إلى
. النزاع محل هو وهذا باق حكمه أم ذلك نسخ
إلى الداعية قتل في العلماء من كثير قاله ما الباب هذا ومن
وهو الدين عن بالخروج شبيه ذلك أن إلى نظروا فإنهم البدع
حكمه كان غيره يدع ولم بذلك استخفى فإن إليه ووسيلة ذريعة
جرمه تغلظ ذلك إلى دعا وإذا استخفوا إذا المنافقين حكم

. المة دين بإفساد
الخوارج بقتال المر وسلم عليه الله صألى النبي عن صأح وقد

كفار هم قال من فمنهم حكمهم في العلماء اختلف وقد وقتلهم
في لفسادهم يقتلون إنما قال من ومنهم لكفرهم قتلهم فيكون
مالك قول وهو لهم وتكفيرهم المسلمين دماء بسفك الرض

على والجهاز بقتالهم البتداء وأجازوا أصأحابنا من وطائفة
. جريحهم

ولم أظهروه وإن قوتلوا عليه هم ما إلى دعوا إن قال من ومنهم
وهو وإسحق الله رحمه أحمد عن نص وهو يقاتلوا لم إليه يدعوا
البداءة ير لم من ومنهم مغلظة بدعة إلى دعا من قتال إلى يرجع

دماء سفك من قتالهم يبيح وإنما بقتالنا يبدءوا حتى بقتالهم
الشافعي قول وهو عنه الله رضي على عن روي كما ونحوه
. أصأحابنا من وكثير
أمر وسلم عليه الله صألى النبي أن متعددة وجوه من روي وقد

وفي وآخرها فتنة أول لكان قتل لو وقال يصلي كان رجل بقتل
الدجال يخرج حتى أمتي من رجلن يختلف لم قتل لو رواية
قتل على بهذا فاستدل وغيره الله رحمه أحمد المام خرجه

مادة ويحسم المسلمين عن شره يكف قتله كان إذا المبتدع
. الفتن

الداعي قتل جواز مالك مذهب عن وغيره البر عبد ابن حكى وقد
ابن حديث في ما إلى كلها القتل نصوص فرجعت البدعة إلى

. مختصرا اهه الحمد ولله التقدير بهذا عنه الله رضي مسعود
السابع الفصل في الشرعية السياسة في تيمية ابن قال

أصأحاب من طائفة : وجوز مقدر حد فيها ليس التي المعاصأي
المخالفة البدع إلى الداعية قتل وغيرهما وأحمد الشافعي

جوز إنما وقالوا مالك أصأحاب من كثير وكذلك والسنة للكتاب
. الردة لجل ل الرض في الفساد لجل القدرية قتل وغيره مالك



من أباح تعالى الله : إن الكفار جهاد في الثامن الفصل في وقال
( تعالى قال كما الخلق صألح في إليه يحتاج ما النفوس قتل

شر فيه كان وإن القتل أن ) أي القتل من أكبر والفتنة
فمن منه أكبر هو ما والفساد الشر من الكفار فتنة ففي وفساد

إل كفره مضرة تكن لم الله دين إقامة من المسلمين يمنع لم
المخالفة البدع إلى الداعية إن الفقهاء قال ولهذا نفسه على

الحديث في وجاء الساكت به يعاقب ل بما يعاقب والسنة للكتاب
فلم ظهرت إذا ولكن صأاحبها إل تضر لم أخفيت إذا الخطيئة أن

توجب ولم الكفار قتل الشريعة أوجبت ولهذا العامة ضرت تنكر
أو القتال في منهم الرجل اسر إذا بل منهم عليهم المقدور قتل
يؤخذ أو الطريق يضل أو إلينا السفينة تلقيه أن مثل القتال غير

المن أو استبعاده أو قتله من الصألح المام فيه يفعل فإنه بحيلة
عليه دل كما الفقهاء أكثر عند نفس أو بمال مفاداته أو عليه

. والسنة الكتاب
وأهل الخوارج قتال باب في الوطار نيل في الشوكاني قال

قتل عن الكف مشروعية على دليل الباب أحاديث : وفي البغي
يستعد أو حربا لذلك ينصب لم ما المام على الخروج يعتقد من
وقد ، فاقتلوهم خرجوا فإذا وسلم وآله عليه الله صألى لقوله له

. باعتقاده يكفر ل من حق في ذلك على الجماع الطبري حكى
عليهم الصلةا في فصل

معه والصحابة طالب أبي بن علي لن قاتلوا إذا عليهم ُيصلى ول
في ،  النهروان معركة في الخوارج قتلى على صألى أنه ينقل لم

.   الجمل قتلى على صألى أنه حين
فصل

البدع أهل من المتأولة حكم وليس وأحول منازل أنهم والصحيح
:  سواء

المنافقين حكم حكمه فهذا زندقة أو بنفاق معروفا كان فمن ه أ
.  حكمه فيأتي أخرى ملة يبطن كان من إل
فهذا ونحوهم والرافضة كالجهمية أخرى ملة يبطن كان من ه ب

. حكمهم حكمه
في وتأول ، السلم أصأل وعنده ورسوله لله محبا كان من ه ج

عن يخرج ول ، مسلم فهذا ، ذلك دون إنما الظاهرة المسائل غير
. الشبهة وتزول فيفهمها الحجة عليه تقام حتى السلم



مع تركوا ، الشبهة وبقيت يفهمها لم لكن الحجة قامت فان ه د
ومجاهدتهم ، ضللهم من والتحذير هجرهم مع ، المسلمين

. يتقووا ل حتى وتفريقهم ، والفضح باللسان
الخوارج أحكام عليه أجريت النقاش بعد وظلموا حاربوا فإن ه هه
. والصحابة طالب أبي بن علي فعله وما ،

وتحذير ضللهم وبيان ، فضحهم من باللسان يجاهدون ذلك ومع
.  ذلك ونحو منهم الناس

. ردة أو نفاقا إما الكفر حكم عليه أجريت منهم عاند من ه و
منهم المنفرد وقتل قتلهم 1جواز باب  ـ24

والقدرأةا المصلحة حسب لكن بالبدعة
ينفر ولئل للتألف الخوارج قتال ترك من :  باب البخاري قال

صألى  النبي بينا ثم قال سعيد أبي إلى بسند ساق ثم ، عنه الناس
التميمي الخويصرة ذي بن الله عبد جاء يقسم  وسلم عليه الله

أعدل لم إذا يعدل ومن ويحك فقال الله رسول يا اعدل فقال
له فإن دعه قال عنقه فأضرب لي ائذن الخطاب بن عمر قال

يمرقن صأيامه مع وصأيامه صألته مع صألته أحدكم يحقر أصأحابا
يوجد فل قذذه في ينظر الرمية من السهم يمرق كما الدين من
إلى ينظر ثم شيء فيه يوجد فل نصله إلى ينظر ثم شيء فيه

شيء فيه يوجد فل نضيه في ينظر ثم شيء فيه يوجد فل رصأافه
مثل ثدييه قال أو يديه إحدى رجل آيتهم والدم الفرث سبق قد

فرقة حين على يخرجون تدردر البضعة مثل قال أو المرأة ثدي
عليه الله صألى  النبي من سمعت أشهد سعيد أبو قال الناس من

النعت على بالرجل جيء معه وأنا قتلهم عليا أن وأشهد  وسلم
ومنهم فيه فنزلت قال وسلم عليه الله صألى  النبي نعته الذي
شرح في النووي ذكره ، . ومسلم الصدقات في يلمزك من

. وصأفاتهم الخوارج ذكر باب الزكاة كتاب  في مسلم
عليه الله صألى النبي إلى علي بعث قال الخدري سعيد أبي عن

بن القرع بين فقسمها تربتها في بذهيبة باليمن وهو وسلم
الفزاري بدر بن عيينة وبين مجاشع بني أحد ثم الحنظلي حابس

الخيل زيد وبين كلب بني أحد ثم العامري علثة بن علقمة وبين
وقالوا والنصار قريش فغضبت قال نبهان بني أحد ثم الطائي

المحاربة وهو آخر مناط فله ، الوجوب في ل الجواز في فالكلم لحظ ه  1
.  عليهم والخروج للمسلمين



رجل فأقبل أتألفهم إنما فقال ويدعنا نجد أهل صأناديد يعطي
يا فقال الرأس محلوق اللحية كث الوجنتين ناتئ العينين غائر

أهل على أيأمنني عصيته إذا الله يطع من قال الله اتق محمد
ولى فلما فمنعه قتله القوم من رجل فسأل تأمنوني ول الرض

يجاوز ل القرآن يقرؤون يخرجون قوما هذا ضئضئ من إن قال
يقتلون الرمية من السهم مروق الدين من يمرقون حناجرهم

قتل لقتلنهم أدركتهم أنا لئن الوثان أهل ويدعون السلم أهل
ثم سيفه شهر من باب الدم تحريم كتاب في النسائي . رواه عاد

الناس.  في وضعه
أصأحاب من رجل ألقى أن أتمنى كنت قال شهاب بن شريك وعن
برزة أبا فلقيت الخوارج عن أسأله وسلم عليه الله صألى النبي

رسول سمعت هل له فقلت أصأحابه من نفر في عيد يوم في
سمعت نعم فقال الخوارج يذكر وسلم عليه الله صألى الله

رسول أتى بعيني ورأيته بأذني وسلم عليه الله صألى الله رسول
يمينه عن من فأعطى فقسمه بمال وسلم عليه الله صألى الله

ورائه من رجل فقام شيئا وراءه من يعط ولم شماله عن ومن
الشعر مطموم أسود رجل القسمة في عدلت ما محمد يا فقال
وسلم عليه الله صألى الله رسول فغضب أبيضان ثوبان عليه
ثم مني أعدل هو رجل بعدي تجدون ل والله وقال شديدا غضبا
ل القرآن يقرؤون منهم هذا كأن قوم الزمان آخر في يخرج قال

الرمية من السهم يمرق كما السلم من يمرقون تراقيهم يجاوز
مع آخرهم يخرج حتى يخرجون يزالون ل التحليق سيماهم
والخليقة الخلق شر هم فاقتلوهم لقيتموهم فإذا الدجال المسيح

.  المشهور بذلك ليس شهاب بن شريك النسائي قال ،
أن بدليل المروق القتل  علة183 ص الصارم في تيمية ابن قال

كان وان الخوارج من أنه علموا من قتل يرون كانوا الصحابة
لما لصبيغ قال أنه عمر عن وصأح ، عسل بن صأبيغ لحديث منفردا

الذي لضربت محلوقا رأيتك لو والله أما ، المتشابه عن يسأل رآه
. اهه عينيك فيه

 فإن) .... الرافضة عن(  28/474 فتاوى في تيمية ابن وقال
قاتل كما المرتدون يقاتل كما قتالهم وجب ممتنعة طائفة كانوا

قرى في كانوا وإذا الكذاب مسيلمة وأصأحاب والصحابة الصديق
والزموا التوبة بعد المسلمين بين وأسكنوا فرقوا المسلمين



مختصا هذا وليس المسلمين على تجب التي السلم بشرائع
يرزقه أنه وقال المشايخ من أحد فى غل من بل الرافضة بغالية

مستغن أنه أو النبى من أفضل شيخة أن أو الصلة عنه يسقط أو
طريقا الله إلى له وأن  وسلم عليه الله صألى النبى شريعة عن
المشايخ من أحدا أن أو وسلم عليه الله صألى النبى شريعة غير

موسى مع الخضر كان كما وسلم عليه الله صألى النبى مع يكون
الواحد وقتل المسلمين بإجماع قتالهم يجب كفار هؤلء وكل

الخوارج من عليه المقدور الواحد وأما منهم عليه المقدور
. اهه قتلهما وعلى عمر اعني عنهما روى فقد  والرافضة
.  المقصود
ه : أ الحجة وإقامة البينة إقامة بعد علتان له القتل أن والصحيح
ه . ب والقدرة والمصلحة الجواز على وهي ، الدين من المروق

.    الوجوب على المسلمين على والخروج والمحاربة
بالحجة جهادهم في باب  ـ25

إزالة تجب فهل قيل القرآن: فإن أحكام في الجصاص قال
التأويل وجه على الفاسدة المذاهب اعتقاد طريق من المنكر

 ؟ الفعال من المناكير سائر في وجب كما
:  وجهين على هذا له قيل

فإنه بشبهته الناس فيضل مقالته إلى داعيا منهم كان فمن ه أ
. أمكن بما ذلك عن إزالته تجب

فإنما إليها داع غير نفسه في ذلك معتقدا منهم كان ومن ه ب
فساد وتبين الحق قول صأحة على الدللة بإقامة الحق إلى يدعى
أصأحاب له ويكون بسفيه الحق أهل على يخرج لم ما شبهته
فهذا عليها مقاتل مقالته إلى داعيا خرج فإن المام عن بهم يمتنع

تعالى الله أمر إلى يفيء حتى بقتاله تعالى الله أمر الذي الباغي
المنبر على قائما كان أنه وجهه الله كرم علي عن روي وقد ،

لله إل حكم ل المسجد ناحية من الخوارج فقالت يخطب بالكوفة
ثلثا عندنا لهم أن أما باطل بها يراد حق كلمة وقال خطبته فقطع

ول أيدينا مع أيديهم كانت ما الفيء من حقهم نمنعهم ل أن
حتى نقاتلهم ول اسمه فيها يذكروا أن الله مساجد نمنعهم
. يقاتلونا



كرم علي ابتدأهم وكان يقاتلونا حتى قتالهم يجب ل أنه فأخبر
بعضهم رجع حتى وحاجهم حروراء نزلوا حين بالدعاء وجهه الله
. اهه

أهل من البدع أئمة  ومثل231 / 28 الفتاوى في تيمية ابن وقال
للكتاب المخالفة العبادات أو والسنة للكتاب المخالفة المقالت

باتفاق واجب منهم المة وتحذير حالهم بيان فان والسنة
ويصلى يصوم الرجل حنبل بن لحمد قيل حتى المسلمين

وصألى قام إذا فقال البدع أهل في يتكلم أو إليك أحب ويعتكف
هو فإنما البدع أهل في تكلم وإذا لنفسه هو فإنما واعتكف

دينهم في للمسلمين عام هذا نفع أن فبين أفضل هذا للمسلمين
ودينه الله سبيل تطهير إذ الله سبيل في الجهاد جنس من

واجب ذلك على وعدوانهم هؤلء بغى ودفع وشرعته ومنهاجه
ضرر لدفع الله يقيمه من ولول المسلمين باتفاق الكفاية على

العدو استيلء فساد من أعظم فساده وكان الدين لفسد هؤلء
وما القلوب يفسدوا لم استولوا إذا هؤلء فان الحرب أهل من
.   ابتداء القلوب يفسدون فهم أولئك وأما تبعا إل الدين من فيها
كان أم الهدهد أرأى ل لي ما فقال(  آية : عند كثير ابن قال
وفي هذا بنحو عباس بن الله عبد يوما )  حدث الغائبين من

كثير وكان الزرق ابن نافع له يقال الخوارج من رجل القوم
اليوم غلبت عباس ابن يا قف له فقال عباس ابن على العتراض

تخوم في الماء يرى أنه الهدهد عن تخبر إنك قال  ولم قال
ترابا الفخ على ويحثو الفخ في الحبة له ليضع الصبي وإن  الرض
ابن فقال الصبي فيصيده الفخ في فيقع ليأخذها الهدهد فيجئ
أجبته لما عباس ابن على دررت فيقول هذا يذهب أن لول  عباس

الحذر وذهب البصر عمى القدر نزل إذا إنه ويحك له قال ثم
. أبدا القرآن من شيء في أجادلك ل والله  نافع له فقال
الله رضي عليا الخوارج من رجل نادى قتادة : عن كثير ابن قال
وإلى إليك أوحي ( ولقد  فقال الغداة صألة في وهو عنه

ولتكونن عملك ليحبطن اشركت لئن قبلك من الذين
وهو فأجابه قاله ما فهم حتى علّي له ) فأنصتالخاسرين من
الذين يستخفنك ول حق الله وعد إن فاصبر(  الصلة في
جرير ابن رواه وقد  حاتم أبي وابن جرير ابن ) رواهيوقنون ل

عن شريك عن آدم بن يحيى حدثنا وكيع حدثنا فقال آخر وجه من



من رجل نادى  قال ربيعة بن علي عن زرعة أبي عن عثمان
( ولقد فقال الفجر صألة في وهو عنه الله رضي عليا الخوارج
ليحبطن اشركت لئن قبلك من الذين وإلى إليك أوحي
عنه الله رضي علي ) فأجابه الخاسرين من ولتكونن عملك

يستخفنك ول حق الله وعد إن فاصبر(  الصلة في وهو
أبي حدثنا حاتم أبي ابن أخرى] قال )  [طريقيوقنون ل الذين
أبي عن ظبيان بن عمران عن شريك أخبرنا الجعد بن علّي حدثنا
الفجر صألة عنه الله رضي طالب أبي بن علي صألى قال يحيى
عملك ليحبطن اشركت لئن( الخوارج من رجل فناداه

في وهو عنه الله رضي علي ) فأجابهالخاسرين من ولتكونن
ل الذين يستخفنك ول حق الله وعد إن فاصبر(  الصلة

) .يوقنون
سعد مر قال وقاص أبي بن سعد بن مصعب : وعن كثير ابن قال

سعد فقال الكفر أئمة من هذا الخارجي فقال الخوارج من برجل
. مردويه ابن رواه الكفر أئمة قاتلت أنا بل كذبت
يزيد حدثني قال أيوب أبي بن محمد إلى بسند مسلم وروى
في فخرجنا الخوارج رأي من رأي شغفني قد كنت قال الفقير
فمررنا قال الناس على نخرج ثم نحج أن نريد عدد ذوي عصابة

إلى جالس القوم يحدث الله عبد بن جابر فإذا المدينة على
ذكر قد هو فإذا قال وسلم عليه الله صألى الله رسول عن سارية

الذي هذا ما الله رسول صأاحب يا له فقلت قال الجهنميين
كلما  و    أخزيته فقد النار تدخل من إنك  يقول والله تحدثون

قال تقولون الذي هذا فما    فيها أعيدوا منها يخرجوا أن أرادوا
. جابر حدثه ثم نعم، قلت القرآن أتقرأ فقال
أي ه جاهدوهم  وإذا5/209 الكبرى الفتاوى في تيمية ابن قال

عنه الله رضي علي جاهد فكما ه البدع أهَل السنة أهُل جاهد
يستعملون كانوا ما وعامة الحجة وإقامة العذار بعد الحرورية

مثل بدعتهم بسببها تظهر التي المور من والمنع الهجران معهم
خمود إلى الطريق هو هذا لن ومجالستهم مخاطبتهم ترك

الحق على يصبرون بل ينافقوهم لم عنهم عجزوا وإذا بدعتهم
وكما يفعلون المؤمنين سلف كان كما نبيه به الله بعث الذي
ل بأن وأمرهم الحق على بالصبر أمرهم حيث كتابه في الله أمره

.  يعدلوا ل أن على قوم شنآن يحملهم



الهواء أهل مع طالب أبي بن علي سيرةا في باب  ـ26
والبدع

أمير سيرة إن كلم  بعد403 / 28 فتاوى في تيمية ابن قال
الحرورية قتال في عنه الله رضي طالب أبي بن على المؤمنين
من حالهم ونعت بقتالهم المر النبي عن تواتر الذين المارقين

. متعددة وجوه
أبى بن على حديث من أوجه عشرة الصحيح أصأحاب منها أخرج
الغفارى ذر وأبى حنيف بن وسهل الخدرى سعيد وأبى طالب
يحقر(  فيهم : قال النبي أصأحاب من وغيرهم عمرو بن ورافع
مع وقراءته صأيامهم مع وصأيامه صألتهم مع صألته أحدكم

السلم من يمرقون حناجرهم يجاوز ل القرآن يقرؤون قراءتهم
لو عاد قتل لقتلنهم أدركتهم لئن الرمية من السهم يمرق كما

عن لنكلوا محمد لسان على لهم ماذا يقاتلونهم الذين يعلم
القرآن يقرؤون الوثان أهل ويدعون السلم أهل يقتلون العمل

خير السماء أديم تحت قتلى شر عليهم وهو لهم انه يحسبون
.      )  قتلوه من قتلى
عنه الله رضى على المؤمنين أمير زمن هؤلء خرج ما وأول
مالم والزهادة والعبادة والقراءة والصيام الصلة من لهم وكان
الله رسول سنة عن خارجين كانوا لكن الصحابة لعموم يكن
عبد اسمه رجل المسلمين من وقتلوا المسلمين جماعة وعن
.  المسلمين دواب على وأغاروا خباب بن الله
ما ينهبوا أن لعسكره أباح قد طالب أبى بن على أن ذكر أن إلى
واقتصار بتصرف . اهه جميعهم قتلهم أنه مع الخوارج عسكر في

.  المراد على
قتال أن الثانية  والطريقة515 / 28 وفتاوى في أيضا قالو

وصأفين الجمل أهل كقتال ليس ونحوهم والخوارج الزكاة مانعي
الذي وهو المتقدمين الئمة جمهور عن المنصوص هو وهذا

المدينة أهل مذهب وهو والجماعة السنة أهل اعتقاد في يذكرونه
. وغيره كأحمد الحديث أئمة ومذهب وغيره كمالك

فإن الموال في حتى موضع وهذا هذا بين الفرق على نصوا وقد
أبى رواية في أحمد نص وقد الخوارج أموال غنيمة أباح من منهم

يقاتلون فخرجوا قرية في سهم لهم كان حرورية في طالب
فيقسم للمسلمين فيء فأرضهم المسلمون فقتلهم المسلمين



أو بينهم يقسم قاتلوا للذين أخماسه وأربعة خمسة على خمسة
عنوة أخذ ما مثل يقسم ول المسلمين على الخراج المير يجعل

إذا للخوراج التي الرض أحمد فجعل المسلمين على ووقفه
. الكفار أموال من غنم ما بمنزلة غنمت

النص فإن به المقطوع الصواب هي الطريقة فهذه وبالجملة
تفريق عنه الله رضى على وسيرة وهذا هذا بين فرق والجماع

ولم بذلك وفرح الله رسول بنص الخوارج قاتل فإنه وهذا هذا بين
منه ظهر فقد صأفين يوم القتال وأما الصحابة من أحد فيه ينازعه

وغيرهم الجمل أهل في وقال ظهر ما عليه والذم كراهته من
. الطائفتين قتلى على وصألى السيف طهرهم علينا بغوا إخواننا

القوم هؤلء يكونوا أن لرجو إني والله عنه الله رضي علي قال
فسيروا الناس سرح في وأغاروا الحرام الدم سفكوا قد فإنهم
بن الله عبد يومئذ الخوارج وعلى التقينا فلما قال الله اسم على
حقوتها من سيوفكم وسلوا الرماح القوا لهم فقل رئيسا وهب
فوحشوا فرجعوا حروراء يوم ناشدوكم كما أناشدكم فإني

وأقبل قال برماحهم الناس وسحرهم السيوف وسلوا برماحهم
. رجلن إل يومئذ الناس من أصأيب وما بعض على بعضهم

فلم فالتمسوه المخدج فيهم التمسوا  عنه الله رضى يعل فقال
على بعضهم أقبل قد ناسا أتى حتى سيفه على فقام يجدوه
صأدق قال ثم فكبر الرض يلي مما فوجدوه أخروهم قال بعض
. رسوله وبلغ الله
وتضليلهم الخوارج ذم على متفقون المة فإن:  تيمية ابن قال

مذهب في مشهورين قولين على تكفيرهم في تنازعوا وإنما
.  كفرهم في نزاع أيضا الشافعي مذهب وفى وأحمد مالك
الطريقة على وغيره أحمد مذهب في وجهان فيهم كان ولهذا

يجوز كالمرتدين كفار أنهم والثاني بغاة أنهم أحدهما الولى
منهم عليه قدر ومن مدبرهم وإتباع أسيرهم وقتل ابتداء قتلهم

مانعي في مذهبه أن كما قتل وإل تاب فإن كالمرتد أستتيب
بوجوبها القرار مع يكفرون هل عليها المام قاتلوا إذا الزكاة

. روايتين على
على وقتال الزكاة لمانعي الصديق قتال أن يبن مما كله وهذا

رضى يعل فكلم وصأفين الجمل يوم القتال مثل ليس للخوارج
كالمرتدين كفارا ليسوا أنهم يقتضي الخوارج في وغيره عنه الله



وغيره كأحمد الئمة عن المنصوص هو وهذا السلم أصأل عن
نوع هم بل وصأفين الجمل أهل كحكم حكمهم ذلك مع وليسوا

.  المقصود اهه فيهم الثلثة القوال أصأح وهذا ثالث
بن الرحمن عبد فعن ، أمية بني دولة في درهم بن الجعد وقتل
القسري الله ع بن خالد خطبنا قال جده عن أبيه عن حبيب

الله تقبل فضحوا ارجعوا الناس : أيها فقال الضحى يوم بواسط
يتخذ لم الله أن زعم إنه درهم بن بالجعد مضح فإني ومنكم منا

يقول عما الله وتعالى ، تكليما موسى يكلم ولم خليل إبراهيم
على الرد في الدارمي . رواه فذبحه نزل ثم كبيرا علوا الجعد

    .  العباد أفعال خلق كتابه في والبخاري الجهمية
قتال من لي يحل ما لعطاء قلت قال جريج ابن عن الرزاق عبد

.  المن وأخافوا السبيل قطعوا إذا قال ؟ الحروراء
خرجت قال ، الكريم عبد أخبرني قال جريج ابن عن الرزاق عبد

فلم ، بالشرك عليه وشهدوا وفارقوه عليا فتنازعوا الحروراء
من يتجهزون أنهم فأخبر فأتي حروراء إلى خرجوا ثم ، يهجم

شهرا فمكثوا بنهروان فنزلوا خرجوا ثم دعوهم فقال ، الكوفة
ويقطعوا الدماء يهريقوا حتى ل فقال ، الن اغزهم له فقيل

، فقتلوا فغزاهم قتلوا حتى يهجهم فلم ، المن ويخيفوا السبيل
فأخذوا يشركوا لم المسلمين من خرجت خارجة له فقلت قال
. ل قال أيقتلون يقربوا ولم
قال ، يقتلون ل قال الكريم عبد عن جريج ابن عن الرزاق عبد
عليه ولبس السيف توشح قد برجل طالب أبي بن علي أتي

قال ؟ لم قال ، نعم قال ؟ قتلي أردت له فقال قتله وأراد برنسه
قتلني فإن دعوه بل قال اقتله فقالوا ، لك نفسي في تعلم لما

.  فاقتلوه
خارجي خرج قال المغيرة بن عيسى عن الثوري عن الرزاق عبد

العزيز عبد بن عمر إلى فيه فكتب ، فأخذ بخراسان بالسيف
، فاقتلوه أحدا قتل وإن فاجرحوه أحدا جرح كان إن فيه فكتب

من يتوب حتى منه قريبا أهله واجعلوا السجن فاستودعوه وإل
. السوء رأي
قال العدوي هلل بن حميد عن أيوب عن معمر عن الرزاق عبد
.   خباب ابن قتلوا حتى الحروراء قتال علي يستحل لم



عن القيس عبد من واحد غير أخبرني قال معمر عن الرزاق عبد
قوم لحب وإنهم الخوراج أتيت لقد قال ، أبيه عن هلل بن حميد
لعلي فقيل ، اختلفوا حتى فيهم أزل فلم ، إلّي الرض وجه على

هيئته فاستنكروا رجل بهم فمر يقتلوا حتى ل فقال قاتلهم
سمعت ما حدثنا فقالوا ، خباب بن الله عبد هو فإذا إليه فساروا

إنه يقول سمعته قال وسلم عليه الله صألى النبي عن يحدث أباك
خير فيها القاعد فتنة تكن يقول وسلم عليه الله صألى النبي سمع

الساعي من خير والماشي الماشي من خير والقائم ، القائم من
النار في فذبحوهما ولده وأم فأخذوه قال ، النار في والساعي

كأنهما النهر في دماءهما رأيت ولقد قال النهر شط على جميعا
. شراكان

قتله كلنا قالوا خباب ابن من أقيدوني لهم فقال علي بذلك فأخبر
قتالهم.   استحل فحينئذ ،

ابن سليمان أن الزهري أخبرني قال معمر عن الرزاق عبد
، زوجها عند من خرجت امرأة عن يسأله إليه كتب هشام

ثم ، فتزوجت بالحرورية ولحقت بالشرك قومها على وشهدت
. تائبة أهلها إلى رجعت إنها
ثارت الولى الفتنة : فإن بعد أما إليه فكتبت الزهري قال

كثير بدرا شهد ممن وسلم عليه الله صألى الله رسول وأصأحاب
استحلوه فرج في حدا أحد على يقيموا ل أن على رأيهم فاجتمع
القرآن تأويل على أصأابوه قتل في قصاص ول ، القرآن بتأويل

على فيرد بعينه يوجد أن إل القرآن تأويل على أصأابوه ما يرد ول
. عليها افترى من يحد وأن ، زوجها إلى ترد أن أرى وإني صأاحبه



معهم العزيز عبد بن عمر سيرةا باب  ـ27
أهههل كههان  ولهههذا5/209 الكههبرى الفتههاوى فههي تيميههة ابن قال
عليهههم يعتههدون ل عليهم قدروا إذا بالعكس البدعة أهل مع السنة

أمهر الهذي العهدل معهم يستعملون بل ذلك وغير والقتل بالتكفير
والقدريههة بالحرورية عبدالعزيز بن عمر فعل كما ورسوله به الله

.
الههتي المناسبة العقوبةب بعقوبتهم القول من العذر هذا يمنع ول
مههن وهههؤلء لكفرهههم، ل شههرهم لدفع وذلك قتلهم إلى أدت ربما

َتل التي الصأناف ).1لكفرهم( ل شرهم بسبب ُتق
الكفههار فههي العلمههاء الله: اختلف رحمه العربي ابن قال ولذلك

القاضههي أصأغى وإليه السنة شيخ قولين: فمذهب على المتأولين
ليههس والمتههأول بالجاحههد، يختههص الكفههر قوليهمهها: أن أشهههر في

أعظمههها فمههن اليمان، أصأول أنكر من كفر نختاره والذي بكافر،
.كفر فقد أنكره فمن بالقدر، القول منصفا وأبينها  موقعا

من فالصريح قولين، على تكفيرهم في المالكية علماء واختلف
فقههال: قههال القدريههة نكههاح عن ُسئل ولقد تكفيرهم، مالك أقوال
أعجبكههم) ولههو مشههرك مههن خيههر مههؤمن (ولعبههد تعههالى اللههه

َكُحوا فل اللههه: رحمههه العربههي ابههن قههال أن الية...إلههى)2( َنهها ول ُي
ّلى الكلههب، يههدفن كما ُدفنوا الضيعة، عليهم ِخيَف فإن عليهم، ُيص

َذى قلنا: ل يدفنون؟ وأين قيل فإن قههدر وإن مسههلم، بجههوارهم ُيؤ
)3.اهه( كفرا قتلوا وإل تابوا فإن استتابهم، المام عليهم

وأمههر المههارة طلب من لكفرها ل شرها لدفع تقتل التي الصأناف ) من(1
حههديث ذلههك فههي وورد جماعتهم يفرق أن يريد خليفة على مجتمع الناس

وأمركههم أتههاكم يقهول: (مههن  اللههه رسههول سههمعت ولفظه: قال عرفجة
فههاقتلوه) جمههاعتكم يفرق أو عصاكم يشق أن يريد واحد رجل على جميع
فههاقتلوا لخليفههتين بويههع (إذا بلفههظ سعيد أبي عن أيضا وعنه مسلم، رواه
وقتههل البدعههة إلههى الههداعي قتههل علههى العلمههاء أجمههع منهما). وقد الخر

رحمههه تيمية ابن قول في وسيأتي أيضا، الباب هذا من المفسد المحارب
المعنى. لذلك تفصيل الله
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ِئهل بههالله يؤمنههون أنهههم يزعمون عمن الله رحمه تيمية ابن وُس
المام أن ويعتقدون الخر واليوم ورسله وكتبه وملئكته وجل عز

اللههه رسههول وأن طالب، أبي بن على هو  الله رسول بعد الحق
كفروا وأنهم حقه، ومنعوه ظلموه الصحابة وأن إمامته، على نص

ل؟ أم العتقاد بهذا ويكفرون قتالهم؟ يجب فهل بذلك
علمههاء أجمههع العههالمين، رب للههه اللههه: الحمههد رحمههه فأجههاب
شههرائع مههن شههريعة عههن ممتنعههة طائفههة كل أن على المسلمين

كله الدين يكون حتى قتالها يجب فإنه المتواترة الظاهرة السلم
الله: رحمه قال أن لله...إلى
قتالهم ويستحل وأموالهم المسلمين دماء حل يعتقد فالذي

من فسادا الرض في ساعيا ورسوله لله محاربا يكون بأن أولي
المسلمين دماء يستحل الذي الحربي الكافر أن كما ،هؤلء

الذي الفاسق من بالمحاربة أولي قتالهم جواز ويري وأموالهم،
شريعة بعض عن خرج الذي المبتدع وكذلك ذلك، تحريم يعتقد

رسول بسنة المتمسكين المسلمين دماء واستحل  الله رسول
وإن الفاسق، من بالمحاربة أولي هو وأموالهم وشريعته  الله
تتخذ والنصارى اليهود أن كما الله، إلى به يتقرب دينا ذلك اتخذ

الله إلى به تتقرب دينا المسلمين محاربة
مههن شههر المغلظههة البدع هذه أن على السلم أئمة اتفق ولهذا
اللههه: رحمههه قههوله ذنههوب...إلههى أنها أصأحابها يعتقد التي الذنوب

الصأههناف الشههيعة بعقوبههة وغيههره علههى المههؤمنين أميههر أمر وقد
بجلدهم. وعمر هو فأمر المفضلة وأخفهم الثلثة

اللوهية يعتقدون الذين وهم المسلمين باتفاق يهقتلون والغالية
الذين والسماعيلية النصيرية مثل وغيره طالب أبي ابن على في

ة مهن فيههم دخهل ومهن سين، وبيت صأاد لهم: بيت ُيَقال المعطل
ظههواهر ينكرون أو القيامة ينكرون أو الصانع وجود ينكرون الذين

/هه 8 فههي قههال أنههه مالههك عههن بسنده الله رحمه الذهبي أورد  حيث100 
قتلوا. وإل تابوا فإن يستتابوا أن فيهم القدرية: رأيي



الههبيت وحج رمضان شهر وصأيام الخمس الصلوات مثل الشريعة
وزيههارة وكتمانههها أسههرارهم معرفههة علههى ذلك ويتأولون الحرام،

َيَرون شيوخهم، حلل المحههارم ذوات ونكاح لهم حلل الخمر أن و
لهم.

لههم فههإن والنصههارى، اليهههود مههن أكفههر الكفار هؤلء جميع فإن
السفل الدرك في هم الذين المنافقين من كان أحدهم من يظهر

يجههوز فل كفههرا، الكافرين من أشد كان ذلك أظهر ومن النار، من
نسههائهم، نكههاح يحههل ول ذمههة، ول بجزية ل المسلمين بين يقر أن
ُهم تـؤكل ول قههوله ...إلههىالمرتههدين شههر من مرتدون لنهم ذبائُح

الله: رحمه
المشايخ أحد في غل من بل الرافضة، بغالية مختصا هذا وليس

مههن أفضههل شههيخه أن أو الصههلة، عنههه يسقط أو يرزقه إنه وقال
غيههر طريقهها لههه أن أو ، النههبي شريعة عن مستغن أنه أو ، النبي

كههان كمهها  النههبي مههع يكههون المشههايخ أحد أن أو ، النبي شريعة
بإجمههاع قتههالهم يجههب كفههار هههؤلء كههل موسههى، مههع الخضههر

)       1(المسلمين. اهه
البدعههة: إلههى الههداعي قتههل في أيضا الله رحمه تيمية ابن وقال

ْقتـل فقد البدع، إلى الداعية قتل وأما النههاس عههن ضههرره لكف يـ
افرا المهر نفهس فهي يكن لم وإن المحارب، يقتل كما فليهس ،ك
القدري غيلن قتل هذا وعلى ،لردته قتله يكون بقتله أمر من كل

)2الوجه. اهه( هذا على يكون قد وغيره
إل الرض فهي فسهاده ينهدفع لهم مهناللهه:  رحمهه أيضهها وقال
ِتهل، بالقتل البدع إلى والداعي المسلمين لجماعة المفرق مثل ُق

أنههه إسههرائيل بني على كتبنا ذلك أجل (من تعالى قال ،الدين في
النههاس قتههل فكأنما الرض في فساد أو نفس بغير نفسا قتل من
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).1(جميعا)
فههاقتلوا لخليفههتين بويههع قال: (إذا أنه  النبي عن الصحيح وفي
واحههد رجههل علههى وأمركههم جههاءكم :(من وقال )،2منهما)( الخر
كههان) مههن كائنهها بالسههيف عنقه فاضربوا جماعتكم يفرق أن يريد

الههديلمي ابههن وسأله )،4عليه( الكذب تعمد رجل بقتل  وأمر ),3(
ن فقههال الخمههر شههرب عههن ينته لم من عن عنههها ينتههه لههم : (م

)  6). اهه(5فاقتلوه)(
لههل الموافقههون البهدع أههل الله: وأمهها رحمه القيم ابن وقال

والقدريههة كالرافضة الصأول بعض في مخالفون ولكنهم السلم،
: أقسام فهؤلء ونحوهم المرجئة وغلة والجهمية

ول يكفههر ل فهههذا لههه، بصههيرة ل الههذي المقلههد أحههدها: الجاهههل
وحكمه الهدي، تعلم على قادرا يكن لم إذا شهادته ترد ول يفسق
ل الههذين والولههدان والنسههاء الرجههال مههن المستضههعفين حكههم

يعفههو أن اللههه عسههي فأولئههك سبيل، يهتدون ول حيلة يستطيعون
. قديرا عفوا الله وكان عنهم

. 32الية:  المائدة، ) سورة(1
سههعيد أبههي عههن والههبيهقي عوانههة وأبههو والطبراني وأحمد مسلم ) رواه(2

.   الخدري
.  عرفجة عن والطبراني والبيهقي عاونة وأبو مسلم ) رواه(3
بههأن كههذبا وأخبرهم قوم إلى ذهب رجل أن فيه ورد الذي الحديث ) لعله(4

مسنده. في أحمد رواه وقد ابنتهم يزوجوه بأن يأمرهم  النبي
ة وابهن داود وأبهو الترمذي وروى السنن، أهل ) رواه(5 معاويهة عهن ماج

فههي هههذا كههان الترمذي: إنما وقال الرابعة، بعد الخمر شارب قتل حديث
المنكدر بن محمد عن إسحاق بن محمد روى ذلك، بعد ُنسخ ثم المر أول
فههي عههاد فههإن فاجلههدوه الخمر شرب من قال: إن  النبي أن   جابر عن

فههي الخمههر شرب قد برجل ذلك بعد  النبي أتي ثم قال فاقتلوه، الرابعة
علههى والعمههل رخصة، وكانت القتل قال: فرفع يقتله، ولم فضربه الرابعة

فههي ذلههك فههي اختلف بينهههم نعلههم ل العلههم أهههل عامههة عند الحديث هذا
أنههه كههثيرة أوجه من  النبي عن روي ما هذا يقوي ومما والحديث، القديم
إل اللههه رسههول وأني الله إل إله ل أن يشهد مسلم امرئ دم يحل قال:(ل
المفههارق لههدينه والتههارك الزانههي والههثيب بههالنفس ثلث: النفههس بإحههدى

.  1364رقم/  حديث الترمذي سنن للجماعة. راجع
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ومعرفههة الهدايههة ومعرفة السؤال من الثاني: المتمكن القسم
ومعاشههه ولههذته ورئاسههته بههدنياه اشههتغال ذلك يترك ولكن الحق،
عليههه وجههب ما بترك آثم للوعيد، مستحق مفرط فهذا ذلك، وغير
مههن أمثههاله حكههم حكمههه فهههذا استطاعته، بحسب الله تقوي من

الواجبات. تاركي
السههنة مههن فيههه مهها علههى والهههوى البدعة من فيه ما غلب فإن

ما على والهدي السنة من فيه ما غلب وإن شهادته، ردت والهدي
شهادته. قبلت والهوى البدعة من فيه

أو تقليههدا ويههتركه الهههدي، لههه ويتههبين يسههأل الثالث: أن القسم
يكههون أن درجههاته أقههل فهههذا لصأحابه، معاداة أو بغضا أو ، تعصبا

وتفصيل. اجتهاد محل وتكفيره فاسقا،
القههدرة مع وأحكامه وفتاويه شهادته ردت داعية معلنا كان فإن
عنههد إل حكههم ول فتههوى ول شهههادة لههه تقبههل ولههم ذلههك، علههى

والمفههتين القضههاة وكههون واستيلئهم هؤلء غلبة كحال الضرورة،
كههبير، فسههاد ذاك إذ وأحكامهم شهادتهم رد ففي منهم، والشهود

)1(  اهه0للضرورة فتقبل ذلك يمكن ول
علههى أجِمهع شهيء حل اعتقد الله: ومن رحمه قدامة ابن وقال
للنصوص فيه الشبهة وزالت المسلمين بين حكمه وظهر تحريمه
لمهها كفههر فيههه خلف ل مما هذا وأشباه الخنزير كلحم فيه الواردة

الصلة. تارك في ذكرنا
ول شههبهة بغيههر أمههوالهم وأخههذ المعصههومين قتههل اسههتحل وإن
أكههثر أن ذكرنهها فقههد كههالخوارج بتأويههل كههان وإن فكههذلك، تأويههل

المسهلمين لههدماء اسههتحللهم مههع بكفرهههم يحكمهوا لهم الفقههاء
لههم وكههذلك تعههالى اللههه إلههى بههه متقربيههن ذلك وفعلهم وأموالهم

متقربهها زمنههه فههي الخلههق أفضههل قتلههه مع ملجم ابن بكفر يحكم
الخههوارج مههذهب مههن عههرف وقد الله: رحمه قال أن بذلك...إلى

وأمههوالهم دمائهم واستحلل بعدهم ومن الصحابة من كثير تكفير
. 156 - 155/  القيم لبن الشرعية السياسة في الحكمية ) الطرق(1



الفقهههاء يحكههم لههم هذا ومع ربهم، إلى بقتلهم التقرب واعتقادهم
بتأويههل استـههحل محههرم كهل فههي يخرج وكذلك لتأويلهم، بكفرهم

)1هذا. اهه( مثل
الخههوارج: وتبرأنهها علههى الكلم فههي الذهبي الحافظ قال ولذلك

الفريقيههن وكفههروا عليهها حههاربوا الههذين المههارقين الخههوارج مههن
نقطههع فل هههذا ومع الدين من مرقوا قد النار أهل كلب فالخوارج

والصههلبان. الصأههنام لعبههدة بهه نقطههع كمها النههار فههي بالخلود لهم
)2اهه(

باطنهها مؤمنهها يكههون الرجههل الله: فإن رحمه العز أبي ابن وقال
مههذنبا، مفرطا وإما مجتهدا إما فيه، أخطأ تأويل تأول لكن وظاهرا

دليههل ذلههك على يدل أن إل ذلك، لمجرد يحبط إيمانه إن يقال فل
ل نقههول ول والمعتزلههة، الخههوارج قول جنس من هذا بل شرعي،

وهو: الوسط هو العدل بل يكفر،
أثبتههه مهها نفههي المتضمنة المحرمة المبتدعة الباطلة القوال إن

أمههر عمهها النهي أو عنه نهي بما المر أو نفاه ما إثبات أو الرسول
َقال به، النصههوص عليههه دلههت الههذي الوعيد لها ويثبت الحق فيها ُي

َقال ،كفر أنها ويبين ُي يههذكر كمهها ذلههك، ونحههو كافر فهو قالها من و
كهثير قهال قهد وكمهها والمهوال، النفس في الظلم في الوعيد من
اللههه وأن القههرآن بخلق قال من بتكفير المشاهير السنة أهل من

وقوعها. قبل الشياء يعلم ول الخرة في يرى ل
الوعيد أهل من أنه تشهدون قيل: هل إذا المعين الشخص وأما

فههإنه الشهههادة، معههه تجوز بأمر إل عليه نشهد ل فهذا كافر؟ وأنه
َهد أن البغههي أعظههم من ول لههه يغفههر ل اللههه أن معيههن علههى ُيشهه

بعههد الكههافر حكههم هههذا فههإن النههار، فههي يخلههده بههل يرحمههه،
ل الخرة أمر في التوقف هذا لكن الله: رحمه قوله الموت...إلى

وإل تههاب فإن نستتيبه، وأن بدعته لمنع الدنيا في نعاقبه أن يمنعنا

. 83 / 10 ج قدامة، لبن ) المغني(1
. 128 / 3 ج النبلء، أعلم ) سير(2



لهه والقائهل كفر إنه قيل كفرا نفسه في القول كان إذا ثم ،قتلناه
الله: رحمه قال أن موانع...إلى وانتفاء بشروط يكفر

ّفر من فإن أن يلزمههه البههاطن في المبتدع القول قال من كل َك
البههاطن فههي هههم بههل منههافقين، البههاطن فههي ليسههوا أقواما يكفر

،مههذنبين كههانوا وإن ورسههوله بههالله ويؤمنون ورسوله الله يحبون
أن عمههر عن  عمر مولي أسلم عن البخاري صأحيح في ثبت كما

حمارا يلقب وكان الله عبد اسمه كان  النبي عهد على كان رجل
فههي جلههده  قههد اللههه رسههول وكههان ، اللههه رسههول يضحك وكان

ِتي الخمر القههوم: اللهههم مههن رجل فقال فُجلد، به فأِمر يوما به فأ
يحههب فإنه تلعنه : (ل الله رسول فقال به، يؤتي ما أكثر ما ألعنه
وأئمههة كههثيرة طوائههف في منه متيقن أمر وهذا )،1ورسوله)( الله
أو المرجئههة أو الجهميههة مقههالت بعههض وفيهههم والههدين العلم في

ل والههدين العلههم فههي الئمة ولكن الخوارج، أو الشيعة أو القدرية
)2منها. اهه( بفرع بل البدع هذه بجملة قائمين يكونون
الخههوارج، علههى يصههلي ل أنه أحمد كلم : ظاهر قدامة ابن قال

تصههلوا فل ماتوا وإن تعودوهم فل مرضوا إذا البدع قال: أهل فإنه
تههرك قههد عليهم، ُيصلي ل والرافضة أحمد: الجهمية وقال عليهم،

قال: أن ذلك...إلى من بأقل الصلة  النبي
أصأههحاب وسائر القدرية ول الباضية على يصلي مالك: ل وقال
بههن بكههر أبههو وقههال مرضههاهم، تـههعاد ول جنائزهم تـتبع ول الهواء

علههى ول كافر، عمر أن زعم لنه الرافضي على أصألي عياش: ل
بكر أبا شتم الفريابي: من وقال كافر،  عليا أن يزعم لنه حروري

يكفههرون أنهههم عليهههم الصلة ترك ووجه عليه، ُيصلي ل كافر فهو
كالكفههار عليهههم يصههلي فل عليهههم، الصلة يرون ول السلم أهل
)3الدين. اهه( من مرقوا ولنهم وغيرهم الذمة أهل من

والبزار. والبيهقي البخاري ) رواه(1
السلمي.  المكتب ط  ،320  ه318/  الطحاوية العقيدة ) شرح(2
   الكتب عالم  ط117 / 8 ج قدامة، لبن ) المغني(3



مههن طوائههف هناك أن يتبين العلماء أقوال من سبق قلت: مما
البههدع مههن اعتقههدوه أو قالوه بما يكفرون قد والضللة البدع أهل

وقههد بههل حقهههم، فههي التكفيههر مقتضههى لقيههام وذلههك المكفههرة،
غيره. أو القتل من بهم اللئقة الشرعية بالعقوبة يعاقبون
واحههدة بمنزلههة جميعا ليسوا والبدع الهواء أهل أن أيضا ويتبين

بكفره يحكم فل يعذر من فمنهم واليمان، الكفر أحكام حيث من
اليمان من به قام قد لنه أو حقه، في التكفير مقتضى قيام لعدم
ولم تكفيره من ويمنع المؤمنين جملة في يدخله ما ورسوله بالله

البدعههة مههن يعتقههده مهها بطلن علههى القاطعههة الحجههة تصههله
في تكفيرهم  من والمانع يكفرون، ول يعذرون فهؤلء والمخالفة

لنهههم بههل بكفههر، ليس قالوه ما لن وليس جهلهم هو الحالة هذه
تاركها. يكفر التي الحجة عليهم تقم لم جاهلون
ويكههون المكفههرة مقههالتهم بسبب يكفرون من البدع أهل ومن

مههن شههرعي مههانع وجود وعدم الحجة قيام من ه التكفير مقتضى
فههي الشههكال يزول التفصيل وبهذا حقهم، في قام قد ه تكفيرهم

تعالى.  الله شاء إن المسألة هذه

الدين أصل في التأويل باب  ـ7
إنهم الضللة عليهم حق وفريقا هدى فريقا(  تعالى قال

أنهم ويحسبون الله دون من أولياء الشياطين اتخذوا
أعمال بالخسرين ننبئكم هل قل ( تعالى ) وقال مهتدون

ويحسبون  وهم الدنيا الحياةا في سعيهم ضل الذين
ٌه( تعالى وقال ) صنعا يحسنون أنهم خاشعة يومئذ  وجو

لو وقالوا(  تعالى وقال.)  حامية نارأا تصلى ناصبة عاملة
وقالوا(  وقال ،  الية) آباؤنا ول نحن أشركنا ما الله شاء

 .) شئ من دونه من عبدنا ما الله شاء لو
بلغته من أن والجماع والسنة الكتاب في ثبت ( تيمية ابن قال

يقبل ل كافر فهو به يؤمن فلم وسلم عليه الله صألى النبي رسالة
الفتاوى النبوة) وأعلم الرسالة أدلة لظهور بالجتهاد العتذار منه

12/496 .



منعقد  الجماع( الوهاب عبد بن محمد بن الله عبد الشيخ وقال
يؤمن فلم وسلم عليه الله صألى الرسول دعوة بلغته من أن على
الرسالة أدلة لظهور بالجتهاد العتذار منه يقبل ول كافر فهو

 0 10/247) الدرر النبوة وأعلم
الرسول به جاء ما النصراني بلغ وإذا ( اللطيف عبد الشيخ وقال
ُلميين رسول أنه لظنه ينقد ولم وسلم عليه الله صألى فهو فقط ا
بلغته من كل كذلك المر نفس في الصواب له يتبين لم وإن كافر
لشبهة ذلك فرد والمقصود المراد فيه يعرف بلوغا الرسول دعوة

فيه) خلف ل وهذا المر عليه التبس وإن كافر فهو نحوها أو
 .326 ص الظلم مصباح
يعلم التي الظاهرة المور ( إن تيمية ابن كلم من بطين ابا ونقل

المر مثل السلم دين من أنها المسلمين من والعامة الخاصأة
والنصارى اليهود معاداة ومثل له شريك ل وحده الله بعبادة

ونحو والميسر والخمر والربا الفواحش تحريم ومثل والمشركين
 .10/372 الدرر من ) ملخصا 1مطلقا فيكفر ذلك
ص التأسيس منهاج كتابه في الرحمن عبد بن اللطيف عبد قال

اقتضت شبهة له عرضت أنه مشرك كل على  : والغالب102
أشركنا ما الله شاء لو وقالوا(  تعالى قال وشركه كفره
عبدنا ما الله شاء لو وقالوا(  وقال ،  الية) آباؤنا ول نحن
أمره فردوا القدرية شبهة لهم ) عرضت شئ من دونه من

هذا إطلق وعلى ، الكونية القدرية بمشيئته وشرعه ودينه تعالى
مانعة الشبهة هذه تكون وفهمه ه جرجيس بن داود أي ه العراقي

بالنبوة القول في شبهتهم والنصارى ، أعيانهم تكفير من
بالكلمة بل أب غير من خلق المسيح كون الثلثة والقانيم
الناسوت في تدرعت الكلمة أن فظنوا ، عليهم المر فاشتبه

.  اهه والمر الخلق بين يفرقوا ولم المسيح ذات وأنها
: وأما التأسيس منهاج  في104 ص أيضا اللطيف عبد وقال

التحريم وفاقية مسالة فهي الله مع ودعائها القبور عبادة مسألة
.  فيها الشبهة تعتبر : ول قال ، والتأثيم المنع واجماعية

عامة أن تقدم قد و(  الشبهتين كشف في سحمان ابن وقال
وتأولوا جهلوا هذا وقتنا إلى نوح عهد من والمشركين الكفار
والتلمساني الفارض وابن عربي كابن والتحاد الحلول وأهل

.  متأول غير أم كان متأول أي ه  1



هم الذين والمشركون القبور وعباد تأولوا الصوفية من وغيرهم
قبله وقاله)  تأولت قال- والنصارى أن إلىتأولوا-  النزاع محل

. 262 ص التأسيس منهاج في اللطيف عبد الشيخ
مذهب كل أهل من العلماء ذكر وقد ( بطين ابا الشيخ قال و

والعتقادات والفعال القوال من حصرها يمكن ل كثيرة أشياء
مرتكب أن فالمدعي بالمعاند ذلك يقيدوا ولم صأاحبها يكفر أنه

مخالف معذور جاهل أو مقلدا أو مخطئا أو مجتهدا أو متأول الكفر
. النتصار رسالة ) شك بل والجماع والسنة للكتاب

عشر الخامس الفصل في المرسلة الصواعق في القيم ابن قال
: وبالتأويل فقال اليهود تأويلت ذكر ثم  التأويل جنايات في

الباطل وبالتأويل آل ما إلى أمرهم آل حتى العجل عبدوا الباطل
أئمة فهم المآثم وارتكبوا المحارم واستحلوا التوراة حكم فارقوا
النبياء قتلوا : وبالتأويل قال أن . إلى والتبديل والتحريف التأويل

.
من النصارى دين فساد : وأما فقال النصارى تأويلت ذكر ثم

عمود هو الذي التوحيد في عرض ما ذلك فأول التأويل جهة
... بالتأويلت بالتثليث الربوبية في قالوا المثلثة سلف فإن الدين

المسيح شريعة عن ... وانسلخهم التوراة شرائع أبطلت
ثلثة ثالث الله جعلوا ... وبالتأويل والعمليات التوحيد في بالتأويل
الصليب عبدوا وبالتأويل...  الله هو وجعلوه ابنه المسيح وجعلوا
. والنجيل التوراة حكم فارقوا وبالتأويل والصور

المعلوم ذلك جحد من كفر في خلف ( ل الوزير ابن قال
، تأويله يمكن ل فيما التأويل باسم وتستر للجميع بالضرورة
القرآن جميع بل الحسنى السماء جميع تأويل في كالملحدة
) والنار والجنة والقيامة البعث من الخروي والمعاد والشرائع

 . 415 ص  الخلق على الحق إيثار
كشف في سحمان وابن اللطيف عبد آل وابراهيم الله عبد قال

الوهاب عبد بن محمد الشيخ عن قال من على الرد في الوهام
يكفر ول ونحوه الكواز قبة على كان من يكفر ل أنه الله رحمه
. الحجة وتبلغه يدعوه ما حتى الوثني
تعالى الله رحمه محمد الشيخ فإن نعم فيقال سحمان ابن فقال

ذاك إذ لنهم والدعوة الحجة قيام بعد إل ابتداء الناس يكفر لم
وعدم لجهلهم قال ولذلك الرسالة بآثار علم وعدم فترة زمن في



لم وإن تكفيرهم من مانع فل الحجة قامت إذا فأما ، ينبههم من
الحجة قامت قد جهتكم في خصوصأا الزمان هذه وفي يفهموها

من البلد تلك في يزل ولم المحجة لهم واتضحت هناك من على
السلف مذهب ويقرر عنه ويناضل ويقرره الله توحيد إلى يدعو
القدسية والسماء العلية الصفات من النصوص عليه دلت وما

حتى طريقتهم على ومن الجهمية أتباع بعض به يشبه ما ويرد
غيرها في منه أظهر البلد تلك في المسائل هذه في المر صأار
والحالة إشكال فل العوام على حتى والدلة النصوص تخفى ول

المبتدعة من جهتكم في من على وبلوغها الحجة قيام في هذه
. المقصود اهه الضلل والزنادقة

: الوهام كشف في سحمان ابن وقال
الجواب في أقمنا قد كما           جميعهم القبور عباد وتكفير

دلئله
تسامت قد إمام وكل         حنبل ابن المام هذا على أليس

فضائله
نجامله ل منهاجهم عن زاغا ومن          محمد دين أنصار هم أولئك

الحق يدفع ل ومبتدع           فهوغالط منهاجهم عن ضل ومن
باطله

الرسائل مجموعة في الوهاب عبد بن محمد بن الله عبد قال
وتفريج الحاجات قضاء في به والستغاثة الميت سؤال  إن1/79

واتفقت ورسوله تعالى الله حرمه الذي الشرك من الكربات
فاعله وتكفير تحريمه على النبوية والدعوات اللهية الكتب

ل الجهل وغلبة الفترات أزمنة ولكن ، ومعاداته منه والبراءة
بالرسالة الحجة عليه تقوم حتى بذلك المعين الشخص يكفر
الله حرمه الذي الكبر الشرك هو هذا أن ويعرف له ويبين

والحاديث القرآنية اليات عليه وتليت الحجة بلغته فإذا ورسوله
ذلك فعل من بخلف ، 2كافر فهو 1شركه على أصأر ثم النبوية
ل ولكن كفر فعله فالجاهل ، ذلك على ينبهه ولم منه جهالة
ثم الحجة عليه قامت فإذا إليه الحجة بلوغا بعد إل بكفره 3يحكم

بهه وقهام أشرك وقد إل شركه على يقال . ول شرك على سماه هنا ،  1
لمههن إل هههذا ُيقال ول ، شركه على أصأر يقول سوف أسطر وبعد ، الفعل

.   به وقام الشرك في وقع
.  عليه المعذب الكفر اسم وهو الشرك اسم عن زائد اسم هنا لحقه ه  2
.  السماء ل الحكام عن هنا الكلم ه  3



وأن الله إل اله ل أن يشهد كان ولو كفر فقد شركه على أصأر
. الستة بالصأول ويؤمن ويزكي ويصلي الله رسول محمدا

ومل وذاع وشاع أمره ظهر قد إليه ندعو الذي الدين وهذا
ّدعونا الناس واكثر طويلة مدة من السماع وعادونا وخّرجونا ب

سوي ذنب لنا يكن ولم وأموالنا دماءنا واستحلوا وقاتلونا عنده
وما ، بغيره والستغاثة الله غير دعوة عن والنهي التوحيد تجريد
أذعنوا ذلك فعند وقهروا غلبوا حتى والمنكرات البدع من احدث
عنادا ل 1جهل الشرك يفعل وهو مات من أما ، النكار بعد واقروا

عليه والترحم له الدعاء ينبغي ول تعالى الله إلى أمره نكل فهذا
بلغه من يقولون العلماء من كثيرا لن وذلك 2له والستغفار

به نذرأكم ل(  تعالى قال كما الحجة عليه قامت فقد القرآن
أوامره عن يبحث ولم عنه وأعرض القرآن بلغه ) فإذا بلغ ومن

عن اعرض ومن(  تعالى قال ، العقاب استوجب فقد ونواهيه
أعمى القيامة يوم ونحشره ضنكا معيشة له فان ذكري
عنه أعرض من ذكرى لدنا من آتيناك ( وقد تعالى ) وقال
) . فيه خالدين وزرأا القيامة يوم يحمل فانه
عبد الشيخ : قال واللتباس الوهام كشف في سحمان ابن قال
التي رسالته في الله رحمه الوهاب عبد بن محمد الشيخ ابن الله

من يلزم قال من جواب في المشرفة مكة دخول بعد كتبها
الشفاعة أسألك الله رسول يا قال من أن في وقطعكم تقريركم

لسيما المة غالب بكفر يقال أن الدم مهدر مشرك أنه
وشنوا مندوب ذلك أن المعتبرين علمائهم لتصريح المتأخرين

: الله رحمه فقال ذلك في خالف من على الغارة
ومثل مقرر هو كما بمذهب ليس المذهب لزم لن ذلك يلزم ل

ورد كما العلو بجهة قلنا وإن مجسمة نكون أن يلزم ل ذلك
) خلت قد أمة تلك(  مات فيمن نقول ونحن ، بذلك الحديث

وقامت المحجة له ووضحت للحق دعوتنا بلغته من إل نكفر ول
اليوم نقاتلهم من كغالب معاندا مستكبرا وأصأر الحجة عليه

حتى يكفر ل ولكن بمسلم ليس أنه جاهل أشرك من في المقطع هذا ه  1
.  سابقا قال كما الحجة عليه تقوم

فيههه قهامت فقهد بمسهلم ليههس لنهه والسههتغفار والترحم الدعاء أي ه  2
.  الشرك حقيقة



الواجبات فعل من ويمتنعون الشراك ذلك على يصرون
. المحرمات الكبائر بأفعال ويتظاهرون

به ورضاه حاله هذه لمن لمناصأرته نقاتله إنما الغالب وغير
حل في حكمه حينئذ فله ، معه والتأليب ذكر من سواد ولتكثير

لعدم معذورون مخطئون بأنهم مضى عمن ونعتذر قتاله
. قطعي ذلك في والجماع الخطأ من عصمتهم

هذا قلت فإن ه محمد بن عبدالله ه قال أن إلى سحمان ابن قال
على واطلع الدلة حرر فيمن القول فما انتبه نبه فلما ذهل فيمن
؟ مات حتى ذلك على مصرا واستمر القدوة الئمة كلم
نقول ول ذكر لمن نعتذر أن مانع ول ه محمد بن عبدالله أي ه قلت

لعدم خطئه على استمر وإن مخطئ أنه تقدم لما أول كافر إنه
فلم وسنانه وسيفه بلسانه وقته في المسألة هذه عن يناضل من
زمن على الغالب بل المحجة له وضحت ول الحجة عليه تقم

ذلك في السنة أئمة كلم هجر على التواطؤ المذكورين المؤلفين
يزل ولم قلبه في يتمكن أن قبل عنه أعرض عليه اطلع فمن

وصأولة ذلك في النظر مطلق عن أصأاغرهم تنهى أكابرهم
الله شاء من إل ذلك من شيء قلبه في وقر لمن قاهرة الملوك

. منهم
أمير منابذة عنهم الله رضي وأصأحابه معاوية رأى وقد هذا

ومناجزته وقتاله بل عنه الله رضي طالب أبي بن علي المؤمنين
ذلك في واستمروا بالجماع مخطئون ذلك في وهم الحرب
أحد تكفير السلف من أحد عن يشتهر ولم ماتوا حتى الخطأ
كانوا وإن الجتهاد أجر لهم أثبتوا بل تفسيقه ول بل إجماعا منهم

. السنة أهل عند مشهور ذلك أن كما مخطئين
وعلمه صألحه وشهر ديانته صأحت من بكفر نقول ل كذلك ونحن
نفسه ببذل المة نصحه من وبلغ سيرته وحسنت وزهده ورعه

هذه في مخطئا كان وإن فيها والتأليف النافعة العلوم لتدريس
الدار في كلمه نعلم فإنا الهيتمي حجر كابن غيرها أو المسألة
الربعين شرح مثل بكتبه نعتني ولهذا علمه سعة ننكر ول المنظم

علماء جملة من لنه نقل إذا بنقله ونأخذ وغيرهما والزواجر
انتهى المسلمين

في كما الوهاب عبد بن محمد ابنا الله وعبد حسين وجواب
البردة صأاحب عن سئل             لما1/47 الرسائل مجموعة



هذا اعتقد : من فقال ؟ وماتوا كلمه في الشرك يوجد مما وغيره
الله إلى أمره فيرد القائل وأما ، كافر مشرك فهو الظاهر على

 وتأخير وتقديم بتصرف اهه بكفره 1يحكم ول
كفره على الدعوة أئمة نص فقد العراقي جرجيس بن داود أما

بههن الرحمههن عبد ناقشه كما عناده فتبين وحاوره ناقشوه لنهم ،
وقههد النتصههار فههي وابههابطين ، النفيههس الفصل القول في حسن
مههن كههثير فههي اللطيف عبد وناقشه ، حوار بينهم وجرى به اجتمع

كفههره في شك  ل229 ص عنه قال بل التأسيس منهاج منها كتبه
. اهه  أمثاله وكفر

مذهب؟ ومآله المذهب لزم هل
* * * * * * *

أو ضرورة، المذهب أو الكلم من يلزم ما هو ومآله المذهب لزم
مكفر بقول لفمكال يصرح ال أن هوو ،لزوما الكلم إليه يؤول ما

يعتقد ل الحقيقة في وهو الكفر عنها لزمهي لاوقأب يصرح وإنما
على له خطر ول يعرفه ل كان اربم بل ،به يقول ول اللزم ذلك
ل أنهم بالمآل التكفير رشد: ومعنى ابن قال فقد ولذلط بال،

الكفر عنها يلزم بأقوال يصرحون ولكن كفر هو بقول يصرحون
) 2اللزوم. اهه( ذلك يعتقدون ل وهم

تعههالى اللههه أن هذا قوله فلزم مخلوق القرآن إن قال من فمثل
أهههل باتفههاق كفههر فقههد مخلههوق تعالى الله إن قال ومن مخلوق،
يقال: أن ذلك وتفصيل السلم،

سههبحانه لههه ثابتههة صأههفة والكلم تعههالى، اللههه كلم القههرآن إن
تعههالى اللهه ذات أن فكمهها الهذات، عهن فههرع والصهفات وتعهالى،

.  الحكم في الكلم أن حظ ل ه  1
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مخلههوق القههرآن إن قههال فمههن الصههفات، فكذلك مخلوقة ليست
سههبحانه لههه صأههفة هههو الههذي اللههه كلم أن هذا قوله من لزم فقد

مخلوقهة تعهالى اللهه صأهفات أن قوله من ويلزم مخلوقة، وتعالى
كفر فقد مخلوقة تعالى الله ذات إن قال ومن مخلوقة، الذات أن

الخالق هو تعالى فإنه القرآن، لظاهر تكذيب هذا لن ،تعالى بالله
)1(أحد) كفوا له يكن ولم يولد ولم يلد (لم

إذا أنههم أو قهولهم، لزم عهن يغفلهون قد الناس من كثيرا ولكن
ينسههب أن كذلك والحالة صأحيحا فليس به، يقولون ل عليه وقفوا
أهههل مههن كثيرا فإن ،بخلفه صأرحوا إذا وخاصأة القول، لزم إليهم
يقولههون السههوي المنهههج عههن المنحرفههة والفههرق والضللة البدع
الكفههر بمقتضههاها هههميلزم ولكن ،الكفر في صأريحة ليست اأقوال
عليههه ُوقفههوا إذا بههل الملههزوم، ذلههك الغههالب في يعتقدون ل وهم
إليهههم الكفههر نسههب ومههن يكفرون، ل هؤلء فمثل ،وأنكروه ردوه
 بينا. خطئا أخطأ فقد
الخههوارج تكفير في اءموالعل السلف خلف أيضا ذلك مثلةأ منو

يحةرالصهه بهابسههأ مههن سببا يرتكبوا ولم بالكفر ايصرحو لم الذين
قههالوا قد هم وإنما اللوازم، في النظر دون ارتكبها من يكفر التي

رحمههه عيههاض القاضي ذلك إلى أشار كما الكفر، إلى تؤدي أقوال
فههي العلمههاء قههوله: اختلههف اللههه رحمههه المازري عن ونقل الله،

مههن إشههكال أشههد تكههون المسألة هذه تكاد وقد الخوارج، تكفير
بههدع الفقيه إليه رغب وقد المعالي أبا أيتر ولقد المسائل، سائر
ذلههك، مههن لههه فرهههب عليههها كلملا في تعالى الله رحمهما الحق

الملههة فههي كافر إدخال لن موقعه يصعب فيها الغلط بأن واعتذر
قههول فيههها اضههطرب وقههد الههدين، في عظيم منها مسلم وإخراج
ابن أشارو الصأول، علم في به وناهيك الباقلني بكر أبي القاضي
بههالكفر، يصههرحوا لم القوم لن اتوصأالمع من أنها إلى الباقلني
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ً قالوا وإنما )  1إليه( تؤدي أقوال
بههأنه لليمههان تعريفهههم من يلزم هفإن الجهمية في الحال كذلوك

بههها واحههد(وج عنهههم تعههالى لقههوله وقومه فرعون إيمان فةالمعر
لقرعههون السهلم عليهه موسهى ولقهول  )،2()أنفسهم واستيقنتها

)،3()والرض السههموات رب إل هههؤلء أنههزل مهها لمههتع قههدل(
فههي تعههالى لقههوله والنصههارى اليهههود نمههاإي أيضا قولهم يقتضيو

)،4()نههاءهمأب يعرفههون كمهها يعرفونه الكتاب آتيناهم نلذيا( حقهم
ومعرفتههه تعههالى اللههه لمعرفتههه سبليههإ ناإيمهه كههذلك ويقتضههي
أجمعيههن) لغههوينهم قال: (فبعزتههك أنه عنه تعالى قال بوحدانيته،

ولكنههه تعالى، لله حكما يجحد ولم خبرا يكذب لم إبليس فإن )،5(
)،6طيههن)( مههن وخههاقته نار من خلقتني منه خير (أنا آدم عن قال

المعرفههة هههو اليمههان بههأن القههائلين الجهمية جهور كان لما ولكن
بجههرد كفههارا يكونههوا لههم ذكرنا من بإيمان القول يلتزمون ل فقط

صأههريح تكههذيب فيههه لن بههه لكفههروا هتزموالهه ولههو هههذه، مقالتهم
ذكرنا. لمن المكفرة الكتاب لنصوص

كوكيع السلف من هذا قولهم على الجمهية كفر من أن والغالب
قههولهم، بلزم قههولهم علههى اطلههع قههد حنبل بن وأحمد الجراح بن

كالتحاديههة منهههم اللههوازم هههذه لههتزما مههنف غلتهههم، يقههوله كمهها
مههاداموا بههها إلزامهههم يحههل فل وإل لههها، بههالتزامه كفههر والحلولية

تناقضوا. وإن ردونهاوي ايدفعونه
اءمههعل ضعههب أن ريههب اللههه: ل رحمههه لههذهبيا لقهها فقد ولذلك
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حههتى بزعمهههم، والتنزيههه والتحريف والرد النفي في بالغوا لنظرا
جماعههة نأ مههاك المعههدوم، بنعوت الباري نعت أو بدعة في وقعوا

جواهول والمنكر الضعيف وقبول الثبات في بالغوا ثرال علماء من
ّدع بغضاءال ووقعت الشغب فحصل  والتباع، بالسنة هههذا هههذا وبهه
نكفر وأن الدين في والمراء الهوى من بالله ذنعوو هذا، هذا وكفر

ويعظههم زهنههوي اللزم ذلك من يفر وهو قوله بلزم موحدا مسلما
)  1الرب. اهه(

صأههفات فههي لمعتزلههةا لقو الضلل أهل قول من ذكرنا ما مثلو
الو وحي ،هل علم ل ولكن عالم تعالى الله عن يقولون فإنهم الله،
ُيكههذبون ول تعههالى للههه والحياة العلم صأفة يثبتون فإنهم له، حياة

مقتضههاه هههذا قههولهم ولكههن الدلههة، مههن ذلك في ورد مما بشيء
ل أن منههه يلههزم لنههه تعههالى، اللههه عههن والحياة العلم نفي ولزمه
ردوه اللههزم هذا على أوقفتهم إذا ولكنك حيا، ول عالما الله يكون

شههك ل وقههولهم بههه، القائههل وبتكفير بخلفه وصأرحوا بل وأنكروه
ل لنهههم تكفيرهههم منههه يلههزم ل ولكن بين، وضلل تناقض أنه في

،تعههالى اللههه عههن والحياة العلم صأفتي نفي من مقتضاه يلتزمون
لمهها بالمههآل قههال فمن تعالى، الله صأفات سائر في هذا مثل قلو
تعهالى اللهه صأهفات نفهي في مذهبه إليه ويسوقه هقول يهإل هيدؤي

كفر.
إليههه تههؤول بمهها النههاس كفههر مههن الله: وأما رحمه حزم ابن قال

بهه. يقههل لهم ما له وتقويل الخصم على كذب لنه فخطأ، أقوالهم
)2(اهه

أن الشههيوخأ مههن نسههمعه كنهها الله: والذي رحمه الشاطبي وقال
بكفههر ليههس بالمههآل الكفههر أن الصأول أهل من المحققين مذهب

ويرمههي النكههار أشههد المههآل ذلههك ينكههر والكافر كيف الحال، في
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 )1(به. اهه مخالفه
الوصأههف أثبههت مههن اللههه: فأمهها رحمههه عيههاض القاضي قال وقد
بل ولكههن ومتكلههم علم، بل ولكن عالم فقال: أقول الصفة، ونفي
قههال فمههن ،المعتزلة مذهب على الصفات سائر في وهكذا كلم،

ّهره مذهبه إليه ويسوقه قوله إليه يؤديه لما بالمآل نفي إذا لنه كف
فكأنهم علم، له من إل بعالم يوصأف ل إذ عالم وصأف انتفي العلم

قولهم، بمآل أخذهم ير لم ومن قولهم، إليه أدي بما عنده صأرحوا
وقفههوا إذا قال: لنهههم إكفارهم، ير لم مذهبهم موجب ألزمهم ول

بالمآل القول من ننتفي ونحن بعالم ليس نقول قالوا: ل هذا على
نقهول: إن بهل كفهر، أنهه وأنتهم نحهن ونعتقهد إياه ألزمتمونا الذي
اختلههف المأخههذين هذين فعلى أصألناه، ما على إليه يؤول ل قولنا

المههوجب لههك اتضههح فهمتههه وإذا التأويههل، أهههل إكفههار في الناس
ذلك. في الناس لختلف

بالخسههران عليهم الحتم عن والعراض إكفارهم ترك والصواب
ومنههاكحتهم ووراثههاتهم قصاصأهم في عليهم السلم حكم وإجراء
وشههديد الدب بوجيههع عليهههم يغلظ ولكن عليهم، والصلة ودياتهم
الصدر سيرة كانت وهذه ،بدعتهم عن يرجعوا حتى والهجر الزجر
فههي وبعههدهم الصههحابة زمههن علههى نشههأ كههان فقههد فيهههم، الول

لخههوارجا ورأي رالقههد مههن القههوال بهههذه قههال مههن التههابعين
ميراثهها، نهههمم دلحهه قطعههوا ول قههبرا لهههم أزاحههوا فما والعتزال،

ردقهه علههى والقتههل والنفههي الضههربب همبههووأد هجروهههم لكنهههم
السههنة وأهههل المحققيههن عنههد عصاة ضلل فساق لنهم الهم،وحأ

ًا منهههم بكفرهههم يقههل لههم ممههن واللههه ذلههك غيههر رأى لمههن خلفهه
)2(. اههللصواب الموفق

ل؟ أم مههذهب المذهب لزم الله: هل رحمه تيمية ابن سئل وقد
لهم إذا لهه بمهذهب ليهس النسان مذهب لزم أن قال: فالصواب
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عليههه، كذبا إليه إضافته كانت ونفاه أنكره قد كان إذا فإنه يلتزمه،
الههتزامه غيههر المقههال، في وتناقضه قوله فساد على يدل ذلك بل

أكثر. هو مما والمحال الكفر قبيل من أنها يظهر التي اللوازم
لههم لكههن يلتزمههها، ل أنههه يعلم أقوال يلزمها بأقوال قالوا فالذين

كههل تكفيههر للههزم ، مههذهبا المذهب لزم كان ولو تلزمه، أنها يعلم
ه الصهفات مهن غيهره أو السهتواء عهن قال من وليهس مجهاز، أن

مههن شههيء يكههون ل أن يقتضههي القههول هههذا لزم فههإن بحقيقههة،
)1(اهه. حقيقة صأفاته أو أسمائه

نوعههان: أحههدهما: النسان الله: لزم رحمه أيضا تيمية ابن وقال
الحههق لزم فههإن يلههتزمه، أن عليه يجب مما فهذا الحق قوله لزم
مههن يمتنههع ل أنههه حههاله مههن علههم إذا إليههه يضههاف أن ويجههوز حق

الئمههة مههذهب إلههى النههاس يضيفه ما وكثيرا ظهوره، بعد التزامه
الباب، هذا من

أكههثر إذ التزامه، يجب ل فهذا بحق ليس الذي قوله الثاني: لزم
ِرف إن ثم تناقض، أنه فيه ما ظهههوره بعههد يلههتزمه أنه حاله من ُع

له ظهر لو قول، إليه يضاف أن يجوز فل وإل إليه، يضاف فقد له،
يشههعر لههم وهههو يلزمههه مهها قههال قههد لكههونه يلتزمه لم قوله فساد
يلزمه. ول القول ذلك بفساد
هههو هههل المههذهب لزم فههي النههاس اختلف فههي التفصههيل وهذا
كههان فمهها أحههدهما، إطلق مههن أجود هو بمذهب؟ ليس أو مذهب

يرضههاه ل وما قوله فهو له وضوحه بعد القائل يرضاه اللوازم من
  )2(بقوله. اهه فليس
الذي أن يظهر حجر: والذي ابن الله: قال رحمه السخاوي وقال
لزم كههان من وكذا قوله، صأريح الكفر كان من بالكفر عليه يحكم
ُعرض قوله ل فههإنه عنه وناضل يلتزمه لم من أما فالتزمه، عليه و

المذهب : لزم  مسألة219: 217 / 20 ج تيمية ابن فتاوى ) مجموع(1
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)1(كفرا. اهه اللزم كان ولو كافرا يكون

مزالق أعظم من باللزام يرفلتكاالله:  رحمه الشوكاني القو
)  2اهه( جنى. نفسه فعلى بدينه المخاطرة أراد فمن القدام،

الذي التحقيقوالسعدي:  صأران بن الرحمن عبد الشيخ لقاو
ولم صأاحبه به يصرح لم لذيا بالمذه لزم أن الدليل عليه دلي

وعلم معصوم غير القائل لن مذهبا، ليس يلتزمه ولم إليه يشر
لم بما للقائا نلزم برهان فبأي قاصأر، فإنه بلغ مهما المخلوق

فساد على اللزم دابفس نستدل ولكننا يقله، لم ما ونقوله يلتزمه
وضعفها اهتصأح على الدلة جملة من لقوالا لوازم فإن الملزوم،

لوازم له يكون والباطل حق لزمه الحق فإن فسادها، وعلى
يعترف الذي اللزم اصأخصو اللزم بفساد فيستدل تناسبه،
).3الملزوم. اهه( فساد على بفساده القائل
شههافيا تفصههيل المسههألة هههذه اللههه رحمههه القيم ابن فصل وقد
النونية: قصيدته في فقال

بلزومههها عههارف مههن
الحقههههههههههههههههههاني

ذو وهي اللوازم قصد
تبيههههههههههههههههههههههان

بل يعلمههه كههان قههد أو
نكهههههههههههههههههههههران

وذا سههههو ذا كهههان إذ
نسهههههههههههههههههههههيان

بل مهههذهبهم العلمهههاء
برههههههههههههههههههههههان

تههراد المعنههى ولههوازم
بهههههههههههههههههههههههذكره

فههي بلزم ليس وسواه
حقهههههههههههههههههههههههههه

لزومههها يكههون قههد إذ
المجههههههههههههههههههههول

غفلههههة عرتههههه لكههههن
بلزومهههههههههههههههههههههها

لزمهها يههك لههم ولههذاك
لمههههههههههههههههههههذاهب
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جهههل أولههوا مههذهبهم
العههههههدوان معههههههه

عهههن يهههذهلون قهههد
الههههههداني اللههههههزوم

لزومهههه يظهههن لكهههن
بجنهههههههههههههههههههههان

شهههادة تلزمههون مهها
البهتههههههههههههههههههههان

المعصهههههوم ونبينههههها
بالبرهههههههههههههههههههان

علههى تخفههي وخفيههة
الذههههههههههههههههههههان

بل رزقههها آيهههاته فهههي
حسهههههههههههههههههههبان

بل مههههذهبهم ذا لههههوا
برههههههههههههههههههههههان

مههن يلزمهههم ظنههوه
البهتههههههههههههههههههههان

ذو اللههه بههأن قههولهم
جثمههههههههههههههههههههان

قصههد غيههر مههن كلمه
معههههههههههههههههههههههان

وحصههره اللههه بتحيههز
بمكهههههههههههههههههههههان

عههن الله جل العضاء
بهتههههههههههههههههههههههان

للخلق التشهههبيه ههههو
بالنسههههههههههههههههههان

علهههههى فالمقهههههدمون
ذاك حكايهههههههههههههههههة

ظهههوره بيههن فههرق ل
وخفهههههههههههههههههههههائه

ليههس كههان ما إذا سيما
بلزم

بهههههالزور تشههههههدوا ل
علههههههههى ويحكههههههههُم

يقههول مهها لزم بخلف
إلهنههههههههههههههههههههههههها

النصههوص دللت فلههذا
جليهههههههههههههههههههههههههة

يشهاء مهن يهرزق والله
الفههههههههههههههههههههههههم

لربههاب حكايات واحذر
الكلم
بههاهتين عليهههم كههذبوا

بمههههههههههها لههههههههههههم
عههن المعطههل فحكههي

الثبهههههههات أولهههههههي
أنهههم المعطههل وحكههي

يجهههههههههوز قهههههههههالوا
أنهههم المعطههل وحكههي

قههههههههههههههههههههههههالوا
أنهههم المعطههل وحكههي

لهههههههههههه قهههههههههههالوا
أن المعطهههل وحكهههي

مههههههههههههههههههههذهبهم



أشههياخهم ول يقولههوه
بلسههههههههههههههههههههان

بهههالزور أتهههي فلهههذا
والعهههههههههههههههههدوان

البطلن متحقههق كلها
شههههادة ذاك وتمهههام

الكفههههههههههههههههههران
الشهههادة يههوم تخههف

الههههههديان سههههههطوة
ملزومهاتههههها قلت قد

)1(بهبيهههان

عنهههم المعطههل وحكي
لههههههههههههم مهههههههههههها

هههذا أن المعطههل ظههن
لزم

معههاذير هههذا في فعليه
ثلث
وقههذفهم اللههزوم ظههن

بلزومهههههههههههههههههههههه
ويحههك بالزور شاهدا يا

لهههههههههههههههههههههههههههم
غههط البهتههان قائههل يهها

اهههههههههلوازمه
قههول هههذا زماننا في أخطاء من بالبا اذه في حدث ومما قلت:
الطههواغيت الحكههام يكفههر لههم من أن السنة إلى المنتسبين بعض

عههدم مههن يلههزم لنههه كفههار، فإنهم الجهال القبور وعباد وأعوانهم
ّهميتههول منو( تعالى لقوله منهم البراءة وعدم موالتهم تكفيرهم

بالقاعههدة أيضهها قههولهم صأههحة علههى واسههتدلوا ،)منهم فإنه منكم
همضههلبعو كههافر، فهههو الكافر يكفر لم العلماء: من بين المعروفة

شههرط بالطههاغوت فههرالك اداميقول: مهه إذ الحكم لهذا آخر توجيه
ّفر لم فمن التوحيد، صأحة في ُفههر لههم تاغيوالط ُيك لههمف بهههم، َيك

تعههالى قال حيث السلم صأحة في شرط هو الذي التوحيد قحقي
روةبههالع استمسههك فقههد بههالله ويههؤمن بالطههاغوت يكفههر مههنف(

هنههم ويبرأ بالطاغوت كفري لم قالوا: فمن لها)، انفصام ل قىالوث
مختصههر هو هذا الوثقى، روةبالع يستمسك ولم التوحيد يحقق مل

قولهم.
المسههلمين جماعههات مههن كثير تكفير القول هذا على انبنى قدو

مههن خواصأهههم مههن كههثير تكفيههر إلههى ذهبههواو بههل رهم،يوجمههاه
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يكفروا لم لنهم وذلك والعلماء، لعلما وطلبة اةعدلاو المجاهدين
عينا. الطواغيت أعوان بعض

بههه يصههير النسههان فيههه يقههع للضهه كههل ليههس أنه المعلوم منو
غوتاالطهه تعريههف عليههه انطبههق ذاإ طاغوتهها يصههير وإنما طاغوتا،

مههن نوع بأي الله دون من دعب نم كل الشرع: وهو من تفادسالم
أو بههذلك، راٍض وهههو هللا لغير صأرفها من يكفر التي ةبادلعا أنواع
مهها بغيههر يحكههم قاضيا أو حاكما كان أو الله، دون من مشرعا كان

الشرعي. التعريف هذا تحت يندرج مما ذلك نحو أو الله، أنزل
ّفر ل من القول، هذا أصأحاب به ألزم ما فإن أخرى، جهة ومن يك

ل نهههم،م ةءاربالهه وعههدم موالتهم لزوم من صارهموأن الطواغيت
ممهها ذلههك بعد عليه يترتب وما يفعلونه، ول بل الناس أكثر يلتزمه
إذا أي صأههريح، عمههل أو بقههول بالتزامه صأرح من إل يلزم ل رتبوه

ٍر أتى لههم ومهها ،المكفرة الفعال أو القوال من رظاه صأريح بمكف
اللوازم. تلك من شيء مهيلز فل ذلك من بشيء يأت
بتلههك الناس أكثر التزام عدم على اليوم واقع من ةريثك المثلةو

يحكمون ل أنهم مع الطواغيت يوالون ل هؤلء من فكثير اللوازم،
ويههدعون أفعههالهم من ويتبرؤون يبغضونهم بل عينا، بعضهم بكفر

نفههس فههي ولكنهم فسقة، ظلمة باعتبارهم طاعتهم لعدم الناس
باطلة، أو واهية بأعذار لهم اعتذارا تكفيرهم في يتوقفون الوقت

عليهههم خههروجوال حكههامال قتههال جههواز يههرى هههؤلء ضعههب إن بههل
هههؤلء أمثههال ماإلههز يمكن فكيف يكفرهم، ل كونه مع ومنازعتهم

تكفيرهم؟ عدم زملوا من مكلز الحكام بتولي
حههال مههن كههان مهها هههذا علههى الصههارخة لواقيعههةا ةلههأمثال ومههن

كههان مههن بقيههة يعتبرون والذين معه كان ومن الله حمهر جهيمان
حههالهم وخههبر كتبهههم قرأ فمن الله، أطاع من إخوان عليهم ُيطلق
بلدهههم حكههام يكفههرون يكونههوا لههم أنهههم يعرف منهم قريبا وكان

واقعهههم معرفههة فههي خههبرتهم لضههعف أعلههم تعههالى واللههه وذلههك
ما على بالطلع اهتمامهم وعدم الكفرية وممارساتهم ينهمنوقوا



أشههد كههانوا معه كانوا ومن جهيمان نلكو حولهم، يجري مما كثير
ويجهههرون بيعتهم يبطلون وكانوا يكفرونهم، ممن كثير من عليهم
بعضهههم وكههان ووظههائفهم مدارسهههم ويعههتزلون منكراتهم بإنكار

مهن عليههم يهدخل مهن علهى ينكهرون وكهانوا بهل جزمها، يحرمها
حههتى مشهههور، معههروف وغيههره بههاز ابههن علههى وإنكارهم العلماء
عههام أمرهههم آخههر فههي همولاتوقهه الطههواغيت هههؤلء على خرجوا
يكفرونهم. كانوا وما هه،1400

كفههر يههرى كههان مهها أنههه من اللباني الشيخ عن اشتهر ما وكذلك
صأههحح أو بطههانتهم مههن كههان أنههه عنههه علمنا وما الطواغيت هؤلء

في ضلله مع حنودهم، من يصبحوا أن إلى الناس دعا أو منهجهم
وليس وزندقته كفره ظهر ممن القل على منهم كثير تكفير عدم
ريحةصأو واضحة أمثلة هذوه تكفيرهم، من يمنع شرعي عذر لهم

ُيكّفههر لههم مههن كههل على المتقدمة اللوازم تلك إطلق سادف ىلع
الطواغيت. 

علههى الكفههار نصههرة هههو المكفههر التولي أن علوممال فمن أيضاو
تكفيههر وعههدم حقيقتههه معرفههة مههع منهجهههم ةنصههر أو الموحههدين

مههوالتهم منههه يلههزم ل ووزرائههه جنوده أو الطواغيت من طاغوت
تكفيرهم. ترك مجرد على زائد أمر فهذا ونصرتهم،

فليههس كههافر فهههو الكههافر يكفههر لم من بقاعدة استدللهم وأما
لههم مههن حههق فههي تعمل إنما القاعدة هذه لن وذلك أيضا بصحيح

أجمههع من أو والحاد، الطوائف من عينا كفره على ُنص من يكفر
ويكون ذلك، اقتضى لدليل التعيين وجه على كفرهم على العلماء

فقههد هؤلء يكفر لم من فإن يكفرهم، لم لمن معلوم الجماع هذا
وهههذا ورده تكفيرهههم فههي الههوارد المحكم الشرعي النص عارض

بتكفيرهههم النههص ورد مههن يكفههر لههم مههن وأمهها تكفيره، مناط هو
بههداخل فليس كفره في الناس اختلف ومن التعيين، دون بالصفة

تكلههم من كل المعنى هذا على ينبه ولذلك يقينا، القاعدة هذه في
ومهها القاعهدة هههذه لهميهة ونظههرا القاعههدة، هذه في العلماء من

مههن بشههيء ونتناولههها قليل عندها فسنقف أحكام من عليها ينبني



والتفصيل. الشرح
فههي الكلم وعظههم بخطههورة الخههاص المبحههث فههي تقههدم وقههد

الخطورة في غاية شرعي أمر التكفير أن والكفر اليمان مسائل
أوضهح بينة معه يكون أن عليه يقدم من على يجب وأنه والهمية،

هامههة أحكههام مههن ذلههك علههى ينبنههي لما وذلك النهار، شمس من
إهماله. يجوز ول مراعاته يجب أساس فهذا وعظيمة،

قههد قاعههدة أنههها يجههد العلمههاء أقههوال في القاعدة هذه تتبع ومن
يظن كما محدثة أو جديدة وليست والئمة السلف من ثلة أطلقها
اللفههظ بنفههس تكههن لم وإن السابقين كلم في ثابتة فهي البعض،

م مهن حق في أطلقوها وأنهم المتأخرون، استعمله الذي يكفهر ل
كفهر يهرون مسهألة كهل فهي وليهس بعينههم، وأشهخاص طوائهف

مرجوحهها، فيههها مههذهبهم كههان وإن آخههرون فيههها ويخالفهم فاعلها
ذلك:  تفصيل وإليك

الكافر. يكفر لم من تكفير في والئمة السلف * أقوال
وجل عز الله كلم تعالى: القرآن الله رحمه عيينة بن فيانس قال
كههافر. فهههو كفههره فههي شههك ومههن كههافر، فهههو مخلههوق قههال من
القههرآن يقول عمن الله رحمه اشيع نب بكر بوأ سئل )،وقد1اهه(

).2كافر. اهه( فهو كافر إنه يقل لم ومن فقال: كافر مخلوق،
ابن قال ،نيسابوريال بيبش بن لمةس عن أيضا هذا مثل ورد قدو

أن يغنههبل الههبيهقي الحسههين بههن داود قههال: اللههه رحمههه حجههر
داود: فسههألت قههال القرآن، في وقف نم رفأك قال: ل يالحلوان
لههم مههن الُحههش، في فقال: يرمى الحلواني عن شبيب بن سلمة

لثم قلن وقد يح،صأح دبسن ةسنال في أحمد ابن الله عبد هروا) ) 1
رحشهه فههي جههاء كمهها المصههيفي سههعيد بن مصعب عن القول هذا

.2/256ج للللكائي والجماعة السنة أهل اعتقاد أصأول
.2/250ج كائيللل نةسلاراجع:  صأحيح، إسناده) ) 2



)  1كافر. اهه( فهو الكافر بكفر يشهد
مههناللههه:  رحمههه الرازي الكريم عبد بن الله يدبع ةعزر بوأ وقال

عههن ينقههل كفههرا العظيههم بههالله كافر فهو قولخم نالقرآ أن عمز
مثههل قههالو كافر. اهه، فهو فهمي منم كفره في شك ومن الملة،

).2(رازيال إدريس بن محمد حاتم بوأ ذلك
كتبههها الههتي رسالته في ذلك مثل أيضا أحمد مامإال عن ورد وقد
عههن فيها سأله التي البصري مسرهد بن مسدد رسالة على جوابا

فههي فجههاء القرآن، وخلق والعتزال فضوالر قدرال في الختلف
قههال فمههن ق،لههومخ رغيهه اللههه كلم قههوله: هههو لقرآنا عن جوابه

)3كافر. اهه( فهو فرهكي لم منو لعظيم،ا بالله رفاك وفه مخلوق

الثلثة القرون في الئمة عن ورد مما هي والالق فهذه
           . بعدها وما المفضلة

قههول هو العلم الئمة أولئك أصألها التي القاعدة هذه دليل وأما
انهبحسه هوقهول )،4()لكهافرونا إل بأياتنها يجحهد مهاو( تعهالى الله

جههاءه إذ بالصدق ذبوك هللا على كذب ممن أظلم منف( وتعالى
الدالههة الدلههة نمهه ونحوههها )5()للكههافرين وىمثهه منهج يف أليس
ّذب من كفر على كلولذ وأحكامه، الشرع أدلة من ثابت بشيء ك

نأ زعمهههم وثمامههة الجاحظ عن نقل نأ بعد اضعي القاضي نإف
موغيره والنصارى اليهود دةّلمقو والبله والنساء العامة من كثيرا

السههتدلل، معههها يمكههن طبههاع لهههم يكن لم إذ عليهم لهل جةح ال
التفرقههة كتههاب فههي المنحههى هذا من قريبا الغّزالي نحا قال: وقد

لبن التهذيب ،7/365ج البغدادي لخطيبل بغداد راجع: تاريخ) ) 1
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مههن حههداأ يكفههر لههم مههن كفههر على بالجماع كافر كله هذا وقائل
فههي فوقهه وأ المسههلمين ديههن فههارق من وكل  هوديال و لنصارىا

والجمههاع قيههفوالت لن: ربكهه وبههأ يضاقلا قال شك، أو تكفيرهم
ّذب فقههد ذلههك فههي توقههف فمههن كفرهههم، علههى اتفقهها النههص كهه

كافر. من إل يقع ل فيه الشك أو والتكذيب فيه، شك أو والتوقيف
)1اهه(
المعرفههة عههدب لإ يكونهها ال دحههجلوا التكههذيب أن المعلوم ومن- 

اللههه علههى كههذب ممههن أظلههم مههن(ف تعالى قوله من واضح وهذا
ّذ فهههذا ،)كههافرينلل ىوثههم جهنم في أليس جاءه إذ دقلصبا بوك
أبههو الشههيخ صأاغا وقد إليه، بلوغه بعد به كذب ثم الصدق جاءه قد

مانعههة جامعههة صأههياغة القاعههدة هذه الله حفظه المقدسي محمد
كفههري لههم مههنفقال:  والعلماء الئمة أقوال مجموع من مستفادة

فههي هفيههركت علههى الدللههة القطعههي تعههالى اللههه نههص بلغه كافرا
قطعههي ربخههب هريههتكف علههى   لوالرسهه نههص هلدي ثبت أو الكتاب،

ّذب فقد عنده، موانعه وانتفاء التكفير شروط توفر رغم لة،لدلا ك
ع.بالجما كفر فقد بذلك كذب ومن الثابتة، السنة أو الكتاب بنص

الههدليل يبلغههه لم لنه الكافر تكفير عن امتنع من أن يتبين وهكذا
أقههوى أنههه يظههن مما يعارضه ما وعنده بلغه أو كفره، على الدال

حينئذ المسألة فإن القاعدة، لهذه وفقا تكفيره يصح فل دللة منه
القههول لزم أن قههدمنا وقههد المههآل،و لزامبال التكفير إلى ستؤول

صأههاحبه يلههتزمه أن إل الصأههل، حيههث مههن بمذهب ليس والمذهب
فههي ذلههك يكههون أن لإ حينئههذ، يلزمه اللزم فإن التزامه،ب رحصيو

الجمههاع أو القههاطع بههالنص ثبههت الههذي الصههريح الواضههح الكفههر
فههركك المسههلمين ديههن مههن ضههرورة علههم أو المشهههور المههتيقن

لسههلم،ا ملة غير ملة على مه نمم أو ونحوهم والنصارى ليهودا
فههي الههوارد للنههص تكذيبا إما سيكون حينئذ لهم تكفيره عدم فإن

.281-2/280ج  الشفا)) 1



فيه، جدال ل كفر ذلك وكل لدينهم تصحيحا أو فيه شكا أو كفرهم
يبلغعههه لههم أو التأويههل كفر نوع من كان أو الخلف فيه وقع ما أما
تحهت ينههدرج ول فيههه المخهالف يكفههر فل لههم المكفر الدليل فيه
في يقم لم ه ورده النص تكذيب ه التكفير مناط لن القاعدة، هذه
أعلم.  تعالى والله حقه
أمثههال يكفههر لههم مههن يكفههروا لههم السههلف من كثيرا فإن ذلكول

القههرآن لدلههة تعطيل وأنه مذهبهم بحقيقة معرفته لعدم الجهمية
الله رحمه سلم بن لقاسما يدعب أبي هؤلء ومن لها، ورد والسنة

إنهيو منههم، كفرههم فهي أضهل قومها رأيهت عنهم: ما قال حيث
) 1كفرهم. اهه( يعرف ل من إل يكفرهم ل من جهلتلس

ايتههانرو المسههألة هههذه فههي أحمد المام عن تيمية ابن ذكر وقد
القدريههة مههن الهههواء أهههل تكفير في مذهبه ذكر سياق في وذلك

بمثههل ركفههي يكن لم أنه عنه تيمية ابن وصأحح ونحوهم، يةملجهاو
بههالعلم المقههرون القدريههة : وأمههااللههه رحمههه فقال القاعدة، هذه

فيههذكر والخههوارج والجهميههة الغاليههة مههن ليسوا الذين والروافض
ل مههن تكفيههر فههي وعنهقال:  أن ...إلىروايتان تكفيرهم في عنه

فههي الخلف بعضهههم جعههل وربما ،يكفر ل أصأحهما ،روايتان يكفر
أن وواضههح )،2. اهههه(محههض خطههأ وهههو مطلقهها يكفر ل من تكفير
دريهه: ييكفر ل أصأحهما روايتان يكفر ل من تكفير في وعنهقوله: 

وأمثالهم. هميةالج فروايك لم من تكفير عدم أعلم تعالى والله به
ةوحد أهل التحادية قول عن تعالى الله حمهر تيمية ابن الق وقد

الحههق مههن لجهلوا الصأنام عبادة تركوا لو المشركين إند: وجولا
المعلههوم الكفههر مههن  هههواللههه: رحمههه قههال ،منههها تركههوا ما بقدر

ج الفتاوى جموعم ،93 ،1ج الصأههفهانية العقيههدة ،1401ج/  المرسههلة ) راجههع: الصههواعق) 1
راجع الله، رحمه البخاري عن القول هذا مثل ورد وقد ،12/272
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أن علههى متفقههون الملههل أهههل فههإن ،الملل جميع من بالضطرار
،ذلههك يفعههل مههن وكفروا الصأنام عبادة عن نهوا جميعهم الرسل

وكههل الصأههنام عبههادة مههن يتههبرأ حههتى مؤمنا يكون ل المؤمن وأن
حسنة أسوة لكم كانت قد( تعالى الله قال كما ،الله سوى معبود

وممهها منكههم بههرءاء إنهها لقههومهم قههالوا إذ معه والذين إبراهيم فى
العههداوة وبينكههم بيننهها وبههدا بكههم كفرنهها اللههه دون مههن تعبههدون
أفرأيتههم( الخليل وقال )،1)(وحده بالله تؤمنوا حتى أبدا والبغضاء

رب إل لههى عههدو فههإنهم القههدمون وآبههاؤكم أنتههم تعبدون كنتم ما
إل تعبدون مما براء إننى( وقومه لبيه الخليل وقال )،2)(العالمين

الحنفههاء إمههام وهههو الخليل وقال )،3)(سيهدين فإنه فطرنى الذى
علههى الملههل أهل واتفق والكتاب النبوة ذريته فى الله جعل الذى

وجهههى وجهههت إنى تشركون مما برئ إنى قوم يا( لقوله تعظيمه
)،4)(المشههركين مههن أنهها وما حنيفا رضأوال السموات فطر للذى
عههن فضههل والنصارى اليهود من الملل أهل عند وأظهر أكثر وهذا

قههال فمن ،خاص بنص عليه يستشهد أن يحتاج أن من المسلمين
مههن تركههوا مهها بقدر الحق من لجهلوا تركوهم لو الصأنام عباد نإ

أكفر فهو يكفرهم لم ومن ،والنصارى اليهود من أكفر فهو ،هؤلء
عبههاد يكفههرون والنصههارى اليهههود فههإن ،والنصههارى اليهههود مههن

الحههق مههن جههاهل الصأههنام عبههاد تههارك يجعل من فكيف ،الصأنام
) 5. اهه(منها ترك ما بقدر

الية: س الممتحنة، ) سورة) 1
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يهبين رائعها نظمها والتحاد والحلول الوجود بوحدة القائلين معتقد
فقا: وحكمهم مذهبهم حقيقة

 والشيطان للنفس ل للرحمن           الحكمين مجلس في إذا فاجلس

 الرحمن وفطرة الصريح عقل           ال وبعده الصحيح النقل الول

 الكوان هذه فاطر يبغون           سافروا قد رفقة في إذا واحكم

 الحيران الطرق افتراق عند            وتفارقوا سيرهم في فترافقوا



بهيأ بهنا ليإسهماع دمهمح أبهو الدين شرف لمةعال الق لكولذ
ّده في تعالى الله مهحر يعفاالش اليمني المقري بكر أهل على ر

، فصوصأههه فههي المبثههوث عربههيال ناب كفر وبيان والتحاد الحلول
لرجههال غههةالدام جة" الح سماها التي الرائية منظومته في وذلك

الزائغة":  الفصوص

 وعيان بعينه الوجود هذا                وجدته قال ثم فريق فأتى

 موجودان فقال اللسان غلط                 وإنما سواه وجود ثم ما

 والقمران الفلك وكذلك            ونجومها بعينها السماء فهو

 حسبان ومع برد مع أمطار           وال والثلج بعينه الغمام وهو

 النيران ذي ونفس الثقيل ترب         والت والماء بعينه الهواء وهو

 شيئان هنا ما المظاهر هذي             تركبت ومنه بسائطه هذي

 للبدان الروح كفقر فيها            ظهوره لجل لها الفقير وهو

 الحقان ووجودها ذاتها هو             لنه إليه افتقرت التي وهي

 أوان كل والعدام إيجاد         ال في وذا وتخلعه تلبسه تظل

 بعيان يرى كي المظاهر        حكم وذا ويخلعها يلبسها ويظل

 حيوان ومن بشر من محسوس     ال في كالعضاء الموجود وتكثر

 المران به قامت متكثر واحد            ذلك النفس في كالقوى أو

 العرفان مدعي مقالة هذي             أجزاؤه هذه كل فيكون

 الثان الفريق قال كما جنس          في النواع كتكثر أنها أو

 قولن فهذه الوجود هذا             وجزيائاته كليا فيكون

 القولن وما سبعين ابن قول    وبعده الفصوص نص إحداهما

 والبهتان الكفر في غاية   هو الذي التلمساني العفيف عند

 النسان طبيعة وتلك وهم          وفي حس في الغلط من إل

 سلطان من فيه للتعدد ما            نفسه في واحد شيء والكل

 شيئان هنا ها يحسب والوهم         واحد شيء والمأكول فالضيف

   اثنان ذان يقول البعيد وهم        وال الوطء عين الموطوء وكذلك

 فرقان بل قولهما قال قد                  كما مقالته قال ولربما

 ومثان توحد ذات تجلوه مظاهر                  وقال ذا سواهم وأبى

 حسبان بل مظاهره لكن             واحد شيء المجلو فالظاهر

 العيان في قط غير ثم ما            مضمونها لهم عبارات هذي

 حيوان ول شجر ول جن         ول إنس عن صأانوه ما فالقوم

 كثبان ول جبل ول واد              ول سفل ول علو ول كل

 اللوان من لون ول صأوت            ول ريح ول طعم ول كل

 بالذان والمسموع مشموم          وال والملبوس المطعوم لكنه

 الزاني الغوي عين بل مذبوح         وال المنكوح أنه قالوا وكذاك

مههن خصههوا بمهها ضههلوا وإنمهها سههواه عبههدوا وما قالوا الوثان وعابدي المجوس دين           أنه ولو هدى عندهم والكفر

محقههق عنههد بالتسخصههيص المعبههود حقيقههة ستر فالكفر كفران من كان ما معبودة كلها وقالوا عموا أنهم ولو العيان
بهههذا مضههطلعا الحههق ن عي كان إذ قوله حقا كان بل الطغيان ذو فرعون ربكم أنا قوله في كافرا يك ولم قالوا رباني

لذي عجل من عبدوه لما موسى منكرا يك ولم قالوا والحسبان الوهام من هيرا تط البحر في تغريقة غدا ولذا الشان
قههومه فههي واسههعا يههك لم حيث الخأ بلحية جر ولذاك العطان ضيق وأصأبح معهم بعابد ليس كان من العلى الخوران

ذي ههو بالسهجود وى فهأه عهارفهم إبليهس رأى ولقهد غيهران وهمهه فهي سهرى لمها بينهم منه النكار فرق بل لبطان
م مها عميهان وأنتمها اللهه غيهر هل فقال صأنعت ماذا له قالوا خضعان جدوا غيهر ث والصأهنام للشهمس شهئتم إن فاس

ذا اللهههم سههبحانك فقههل عنههدهم هوالمعبههود هههذا العرفههان لههذي معبود والكل محقق عند الله عين لكل فا والشيطان



كههل الق مافي هالل على           واجترى ابّيََعرلا ابن هايف سراتج 
 التجاسر

بغيههر  مربههوب   فربههي            واحههد  والعبههد  برلهها ّ: بأن قالف
 تغاير

جائر  إنكار فهو    وعبد إله              عنده   العبد إذ  يفالكت  وأنكر
ّلههى           صأورة كل في الحق ليح وقال إحههدى فهههي عليههها تج

 رهمظالا
كههل  عههّم بههل وتهمهه دىلهه          هدوح رعونف باليمان ُّخص وما

 رفاوكلا
ْبف ّذ ّدقه وإل            مهؤمن خيهر  تكن  هذا يا هك شهّر   تكهن  فصه

 كافر

ّد تههرك إلههى        دعهها إذ نوَح ُيجب لم من ىلع وأثنى ٍعسههوا أو ٍو
 وناسر

الكفههور قههول كهههارت ىلع            أمره يطاوع من لوجه  وسمى
 رالمجاه

أمر عصى  ممن  بدااع اهل        يرى ول خيرا صأناملا على يثنيو
 آمر

الصأههنام عبههاد نأ ، التحادية قول من السلم شيخ كرهذ ما وهو
: ولهق .. إلى بذلك جهال لكانوا عبادتها تركوا لو

نههاركفيت وتكفيههره              ديننهها العرابههي ابههن يههند قلههت إنفهه
فالتحاذر

فههي ألقيتههها يذلهها توأنهه              نفسه  ّرَفُكالم  الن  إنك  أقل
التهاتر
الضههللة فههي جههوجل وكفههر              محمد  دين  غير  ندي  فذلك

ماهر
القيههم ابن ونيةن شرح عن نقل ؛ قصيدته من متفرقة اتأبي هيو

) هههو ابههيرالع ( ابن وقوله ، ) فصاعدا1/174( عيسى بن لحمد

.الكفران جملة يسير جزء كفرانها من صأار قد أمة يا الطعان وثغرة الله أين موطوؤها معبودها أمة يا السبحان



ُعّر638) (  الحكم صصو( ف حباصأ ؛ ائيطال عربي ابن فِهه) و
إلههى إشههارة الخيههرة الثلث أبياته وفي الشعر لضرورة ، هنا ُّدمو

مههن كفههر يهاف ذكر قدف..   منها قريب أو فيها نتكلم تيال ةالقاعد
..  بدينه ودان العربي بنا تكفير استنكر

قههال اكمهه ؛ تصانيفه بعض في هفي ةالقاعد وذكر بذلك صأرح وقد
) : العربههي ابن ةمجرت نع الُمنبي ( القول في اويسخال ظافحال

"ختصههر"الروض" م كتاب من الردة في المقري ابن قال (.. وقد
عربههي وابههن والنصههارى اليهههود تكفيههر يفهه تههردد نم " ؛ الروضة

)1/166( القيم ابن نونية شرح عن ا. نقل أهه)  كافر هوف طائفتهو
فههي المسههتفيد دفي( م في باالوه بدع بن محمد الشيخ كرهذو ،

ّثهه ما على ااءبن اهذو).  ديحوتلا تارك كفر كتبهه فهي عربهي ابهن ب
السههلمة الله نسأل ، الصريحة فرياتوالك الشنيعة المقالت من

عربي ابن تكفير أيضا تيمية ابن امالسل يخش ذكر .. وقد والعافية
ىإلهه أقههرب هههوو : ( هههذا .. وقههال علههملا لهههأ من واحد غير عن

مههن وأمثههاله لتلمسههانياو يونههوالق ومن سبعين ابن من لمإسال
كفههر مههن مأعظهه هههو الههذي الكفههر بهههذا القرب كان إذاف ، أتباعه
أصأف ولم ؟ السلم عن أبعد هم ذينلبا فكيف ؛ والنصارى اليهود
) .2/85( الفتاوى مجموع ) أهه الكفر من يذكرونه ما عشر

ابههن السلم شيخ ذلك في فوقت دفق لرجلا مات ماذا ىعل اأم
ذكههر أن ) بعههد2/284( فقههال ، فتههاواه مههن موضههع يرغ يف ةيتيم

قههول هههي كلههها المعههاني ه. : ( وهههذ. الكفريههة التحاديههة أقاويههل
) ؟؟ عليههه الرجههل مههات ابم أعلم تعالى . والله الفصوص صأاحب

ولق تأملف). حزم ابن راد ط) ( 2/91( أيضا نحوها . وانظر أهه
يعّرفك فإنه ، عربي نبا يف السابق كلمه مع ، هذا ملإسال خيش

ماللحتا عند خصوصأا التكفير حكم في العلم الئمة هؤلء بورع
يفهه عنههه نههانقولت لههىإ عجههنرو..  والمههآل الخاتمة وضوح عدم أو

) ..  الكافر يكفر لم ( من قاعدة
لك أن مقهالتهم فهي شهٌر الوحهدة أههل أن ّينب أن عدب قال يثح



وحده المسيح أن قالوا ذينلا ىراصالن من وأخبث ؛ الله هو ءشي
. بيراك علوا الظالمون يقول عما الله الله..!! تعالى هو
، عليه هم ما على والنصارى اليهود يقّرون ا: ( ولهذ الق
ّباد يجعلون كما ، حق على يجعلونهمو ، حق على الصأنام ع
محسنا نكا نوم ، فركال أعظم من هذه من واحدة لكو

، حالهم ُعّرف ، حالهم يعرف ال نهأ ادعىو ، بهم للظن
ُيظهر يباينهم لم فإن وجعل ، مبه قألح وإل ، النكار لهم و

، الشريعة يوافق تأويل  لكلمهم ؛ قال من . وأما منهم
فيعر فإنه ذكيا كان نإ فإنه ، وأئمتهم رؤوسهم من فإنه

وظاهرا باطنا لهذا اقدعتم كان وإن ، هلقا فيما نفسه كذب
وجعل هؤلء يكفر لم فمن ، لنصارىا نم رفأك فهو

والتحاد يثلتثلبا النصارى تكفير عن كان ، تأويل لكلمهم
). حزم ابن دار ) ( ط2/86) أهه. ( اعلم والله أبعد

هايفو ىالنصار أقوال من شر لءؤه أقوالو:اأيض قالو
يقولون ولهذا نصارىال لواأق في ما جنس من ضالتناق من
مذهب فإنه تارة وبالوحدة أخرى وبالتحاد رةات لولحبال

هذاف فهمهي لم من على يلبسون ولهذا نفسه في متناقض
في شك ومن مسلم كل بإجماع وظاهرا باطنا كفر كله
كافر فهو لمسال دين ومعرفة قولهم معرفة بعد هؤلء كفر

أهه()والمشركين لنصارىوا دهوالي كفر يف يشك نمك
2/223. (
يلي ما الثلث بمواضعه المثال هذا من لدينا تلخصفي   

 ..
بألفاظ اعدةالق هذه أطلق السلم شيخ ن: أ * أول

:  أخري أحيانا لةومفص اناأحي مجملة ، متقاربة
والنصارى ليهودا من أكفر فهو يكفرهم لم : ( من فقال -

 . (
ل هأن وادعى  بهم للظن محسنا انك نم: ( و وقال -



لهم ويظهر يباينهم لم فإن ، حالهم ُعّرف حالهم يعرف
امهم: لكل قال من وأما ، منهم وجعل بهم ألحق وإل النكار
.) . وأئمتهم رؤوسهم من فإنه الشريعة يوافق تأويل

قولهم معرفة بعد هؤلء كفر في شك ن: ( وم وقال -
اليهود كفر في يشك كمن فركا وفه السلم دين عرفةمو
ضوء على وفهمه ذلك من أجمل ما حمل يجبف) رىاصنلاو

وفئة متحد موضوع في ظاهر هو كما الكلم لن ، ُفّصل ما
. احدةو

(ظاهر بأنه وصأفه كفر في دةالقاع ذهه أطلق ّنهأ:  نيا* ثا
) بل الكفر مظأع من هنم احدو كل ( مسلم) و كل بإجماع

أقوال نم رش ( ) و والنصارى اليهود من ركفأ ( هو
اتحاده أو الله حلول بعقيدة دانوا النصارى فإن ) ، النصارى
جعلوا فقد اديةوالتح الحلولية هؤلء أما ، المسيح بشخص
وفجاره وكفاره وقاذوراته وحيواناته تهبجمادا هكل الوجود

رابيك علوا الظالمون يقوله عما الله ىعالت الله ذات من
كان هؤلء يكفر لم نم نإف: ( السلم شيخ قال ولذلك ،

)  و( من أبعد والتحاد بالتثليث والنصارى اليهود تكفير عن
) . والنصارى اليهود فرك في شك ... كمن كفرهم في شك

المذكورين كفر أن من  ذكره ما ومع مث:   * ثالثا
ل هرات ، والنصارى اليهود كفر من روأكف رش مهوأقوال

معها يتعامل من على يجب مهم ديقب إل القاعدة هذه ينفذ
عن الممتنع يكون أن وهو واعتباره مراعاته إليه وينسبها

الكفرية مقالتهم يلوتفص حالهم يعرف ممن ، تكفيرهم
. الشنيعة

ّك  ُأذ نيالرازي حاتم وأبي زرعة أبي بمقالة هنا ركو
حيث ، قلومخ نالقرآ أن قال من ريتكف في ةمتقدملا

فهمي منم يكون نأ كفره في كاشلا تكفير قبل اشترطا
، ترى كما ذلك على السلم يخش املويعرفه..وك مهكفر



: امالسل شيخ .قال واحدة مشكاة عن يصدرون فالقوم
وذلك)   مهحال ّرفع ، حالهم يعرف ل إنه دعى( ا وإن
، ذلك دبع رأصأ فإن ، وتكفيره ةالقاعد ههذ اذفإن قبل

ةمعرف عدب كفرهم في كش نم ( : .. وقال بهم ألحق
ّيد وقد ) ، ركاف فهو السلم دين ومعرفة قولهم هاهنا ق

بدين عرفةالم ؛ بقولهم المعرفة إلى إضافة واشترط
هو من القاعدة لهذه إطلقاته من بذلك جفخر ، امالسل

دملع بجهله يعذر ممن ذلك نحو أو  ماإسللبا عهد حديث
.  العلم من نهمكت

ّنه ، فاك نابي هذا فيو ّبق ل بأ ال التي – القاعدة هذه يط
إقامة عدب إل ؛ – الكفر أنواع أظهر في إل عادة يطلقها
طريق من كفري ل ثحي. ب المحجة يانوب والتعريف الحجة

ّذب إل القاعدة هذه يححصأ نص لقبو عن الممتنع أو المك
فيو) .  السلم دين عرفةبم(  ّديق ولذلك ، الدللة قطعي

) الشنيع قولهم ( بمعرفة قيد ولذلك محتمل غير ريحصأ كفر
المكّفر غير ذرع قد . فهو النصارى قول من شر هو الذي
الواقع وجهل ، يالشرع يلالدل جهل؛ ينبجهل هنا لهم

ّقع أو تيفالم فإن.)6( ذلك يمكنه ل ؛ مينللعاا رب عن المو
وأ نيتفرالمع كل نبي يجمع بأن لإ به قالح يصيب ول

أشار ما وهو ذلك في الله حكم أو الدليل معرفة ، العلمين
حقيقة ومعرفة ) ، السلم دين : ( معرفة بقوله إليه

بقوله إليه أشار ما وهو ، نهاع لمسؤولا مقالةال وأ الواقعة
حالهم يعرف ل إنه ( ادعى وإن:  ولهق) و قولهم : ( بمعرفة

يحرم لقسمينا نيذه من شيءب والجهل). مهحال ّرفع ،
، العالمين رب عن التوقيع من ويمنع ، الحق إصأابة من

ّفر لغير اذ! فه تنبه  )6( ذلك إلى فأضا من اأم ، فقط لهم المك
، العذار هذا في لاخد غير فإنه ، عنه لالجدا أو كفرهم تسويغ

يوافق تأويل : لكلمهم قال من : (وأما أعله هو ماك هيف لاق دوق
.) . وأئمتهم رؤوسهم من فإنه الشريعة



ّقع المتكلم لن كل.ولذ علم بل الله عن ويتكلم حينها ُيو
وعساكرهم التتار في فتواه يدي نبي الله رحمه قال

يجب نعم ، العالمين رب لله دمالح ( للسلم: المنتسبين
أئمة فاقتاو ، هرسول وسنة الله ابتبك لءهؤ لتاق

: أصألين على مبني وهذا ، المسلمين
. بحالهم معرفةل: ا حدهماأ-
   . ) أهه مثلهم في الله حكم معرفة:  والثاني -

فههي لذلك موضحا تعالى الله رحمه القيم ابن يذهملت ولويق   
من ماكلحا ول المفتي نكيتم اول): ( 88-1/87(نالموقعي اعلم

الفهم؛ من ينعونب الإ بالحق والحكم الفتوى
وقع ما حقيقة علم واستنباط فيه والفقه الواقع هم:  فهمادأح- 

ّتى والعلمات والمارات بالقرائن ا.علم به يحيط ح
اللههه حكههم فهههم وهههو الواقههع فههي الواجب ي: فهمالثان وع- والن
عليههه لهههال ى-صأههل رسههوله لسههان على أو كتابه في هب مكح الذي
) أهه. الخر على أحدهما بقيط ثّم  عالواق هذا م- فيلوس

أقوال بعض لك أنقل وتأكيده المر هذا توضيح يف ادةوزي
لالجها عذر في الصريحة ؛ تعالى الله رحمه السلم شيخ

هذه ويهحت لما إنفاذه وعدم ، التحادية هؤلء مذهب بحقيقة
، الجهال من يكفرهم لم منفي ؛ بالتكفير وعيد من القاعدة

بإقامة يعني أنه عرفت .. وقد عليهم الحجة امةقإ دعب إل
: المقام هذا في الحجة

كفر من تحويه وما التحادية أقوال شناعةب عريفهمت-
.   صأراح

يجهل ممن كانوا إن السلم لدين مصادمتهاب معريفهوت -
. بالسلم عهدلا ثيكحد ، ذلك
ءالهؤ : ( فأقوال أيضا وىاالفت في الله هرحم قال*  

قد فإنه ، ظاهرها من وإلحادا كفرا أعظم باطنها وهاحنو
أهل ، العارفين الشيوخأ كلم جنس من ظاهرها أن يظن



وكذبا كفرا عظمأ فإنه اطنهاب وأما ، والتوحيد التحقيق
من فكل ، صأنامأال دوعبا والنصارى اليهود كلم من وجهل

أظهر كان عليه ووافقهم المذهب اهذ بباطن أخبر كان
هؤلء بقول الظن يحسنون الذي الجهال أما ، إلحاداو ارفك

، المشايخ كلم جنس من أنه ويعتقدون ، يفهمونهم ول
من كثير يفهمه ل صأحيح كلمب يتكلمون الذين العارفين

للكتاب ومتابعة اناموإي إسلما فيهم تجد فهؤلء ، الناس
ءالؤهل إقرارا فيهم وتجد تقليديال منهإيما بحسب والسنة

وضللهم جهلهم بحسب لهم وتسليما ، بهم للظن وإحسانا
جاهل     أو     ملحد     كافر     إل     هؤلء     على     يثني     أن     ر  و  يتص     ول   ،

) . 2/222. (  أهه)  ضال
وباطن خفيا سرا هؤلء لقول أن قال :(ومناأيض قالو-

خواص صخوا إل عليها يطلع ل التي الحقائق نم نهأو حق
أهل الزنادقة كبار من يكون أن امإ نيلرج دأح وفه الخلق
والضلل الجهل أهل كبار من يكون أن وإما والمحال اللحاد

صأرأ إنف المر ةحقيق يعرف والجاهل قتله يجب الزنديقف
)(قتله بجو هيعل الحجة قيام بعد الباطل العتقاد هذا على

) 2/85(ضايأ وهنح انظر)و2/230
القاعدة لهذه المحققين العلماء يقبطت تعبتت اذإ ذاوهك

تحت هو مما أمثلة وهذه   غالبا، الجادة هذه على وجدته
:   الساعة يدي

وله:أجمعق سحنون بن محمد عن عياض يضالقا قلن
ّقص سلمو عليه الله صألى النبي شاتم أن ماءالعل له المتن

ةمألا عند وحكمه له الله عذابب يهعل جار عيدووال كافر
-2/215( اف.الش أهه)كفر وعذابه بكفره شك نوم القتل
اهذ تأملف 4 ص الصارم في السلم شيخ ) وذكره216

..  عنه يخرج ل قدمناه ام مع متسقا تراه الموضع
بن محمد ركذ امك وسلم عليه للها لىصأ بينال فشتم -



السلم شيخ نقل وقد ، اءلملعا ماعجبإ كفر هنفس سحنون
اسحاق المام عن المسلول الصارم في ذلك على عامجإلا

أنظر ، العلم أهل من واحد غير عن وحكاه ، راهويه بن
.   فصاعدا3 ) ص الولى ( المسألة

أن ضاأي لالمسلو الصارم في السلم شيخ قرر كما -
مغلظة ردة وسلم عليه الله صألى لولرسا شاتم ردة
لله الذى من فيها انو )وغيرها297( ص انظر ، دةائوز

ليس ما المؤمنين ولعباده وسلم عليه الله صألى ولرسوله
وأنها ، ) وغيرها294( صأفحة انظر والمحاربة الكفر في

عليه يقّرون الذين والنصارى يهودال وشرك كفر من أشد
ىعل رهميغ ول مه ل يقرون ول ، ةجزيلبا السلم ارد في
( ص أنظر.  لاحب موسل عليه الله صألى الرسول مشت

ّبهتت أن قيب.  )فصاعدا246 القاعدة إيراد أن إلى ن
ّقص الشتم في هو إنما هنا المذكورة في ل ، الصريح والتن
لك قدمناه ما بدليل ، الصريحة رغي حتملةالم الطلقات

القاضي مومنه العلماء ثبتت من السابقة واضعالم في
من فيركت يف موخلفه وتريثهم أعله نقلال باحصأ عياض
قبل واستفصالهم ، الباب هذا في محتمل قول منه صأدر

.. والعرف والقرائن بالقصد ونظرهم بالمحتملت التكفير
بالك !! فما المحتملة قالةالم صأاحب تكفير في لكذ لك

 ؟ .. يكفره لم من تكفير في
وهو35/98( وىتالفا في يميةت ابن املالس شيخ قالو (

فيه يختلف ل مما ءهؤل فرك: (  روزدلا ةفئطا في يتكلم
ل ، مثلهم كافر فهو كفرهم في شك من بل ، المسلمون

الكفرة هم بل ، المشركين ول الكتاب أهل بمنزلة هم
 ) .. الخ طعامهم أكل يباح فل لضالونا

فرك أن كورةذالم عدةاللق إطلقه بلق كرذ فيك فتأمل- 
..  نوملالمس فيه يختلف ل مما اءؤله



منهم شّر انهم يعني الكتاب أهل بمنزلة ليسوا مأنه ذكرو-
ّلهون أنهم نفسه الموضع في ذكر كان فقد (الحاكم) ُيأ

مطةاالقر من(العلم) وأنهم (الباري ويسمونه العبيدي
ومشركي النصارىو اليهود من كفرأ هم الذين الباطنية
تصب عليه قسف..كل هاقدمن ما مع سقمت افهذ هه) أالعرب

الله. شاء إن
تفصيل  ) في587-586( المسلول لصارما في قالو

ّبه اقترن من : ( أما الصحابة سب من في القول دعوى بس
في جبريل غلط وإنما ، النبي هو كان أنه أو ، لهإ عليا نأ

من ركف يف كش ل بل ، كفره في شك ال ذافه ، الةسالر
القرآن أن منهم زعم من كذلك .و)7( تكفيره في توقف
باطنة تأويلت له أن زعم أو ، وكتمت آيات منه نقص

يسمون وهؤلء ، ذلك ونحو ، المشروعة العمال تسقط
في خلف ل وهؤلء ، التناسخية ومنهم نيةوالباط ةالقرامط
في اول عدالتهم في يقدح ل سبا سبهم نم امأو. كفرهم
العلم قلة أو الجبن أو ، لخبلاب بعضهم فوصأ مثل – دينهم

التأديب يستحق الذي هو فهذا ، ذلك ونحو ، الزهد عدم وأ
مليح  هذا وعلى ، ذلك بمجرد بكفره نحكم ول ، والتعزير

وقبّح عنل من اأمو. العلم أهل من يكفرهم لم من كلم
لعن نبي رالم لتردد ؛ فيهم لخلفا حلم ذاهف اقمطل

زعم أن إلى ذلك جاوز نم اموأ  العتقاد ولعن البغض
نفرا إل وسلم عليه الله صألى الله رسول بعد ارتدوا نهمأ

متهمعا فسقوا أنهم ،أو نفسا عشرة بضعة يبلغون ل قليل
القرآن نصه لما مكذب لنه كفره في أيضا ريب ل ذا؛فه

من ل،بهمليع والثناء عنهم الرضى من ؛ موضع رغي يف

طالب أبي بن علي دعا : ( من قال أنه عنه قناعال في ذكره ام ومثله )7(
المسههتفيد دفيهه(م فههي كمهها)   كافر فهو كفره في كش من أنو كافر فهو
. لوهابا دبع بن دمحم ) للشيخ لتوحيدا ركتا كفر في



نومضم ،فإن متعين هرفك نإف هذا مثل كفر في كيش
وأن ، فساق أو كفار والسنة الكتاب نقلة أن لةاالمق ذهه)8(
)) للناس أخرجت أمة خير نتمك((  هي التي الية هذه

، فساقا أو كفارا عاّمتهم كان ؛ لوال قرنلا وه يرهاوخ
لمةا ذهه سابقي وأن ، المم شر لمةا هذه نأ اهومضمون

دين من بالضطرار لمعي امم هذا كفرو شرارها، هم
ّبة أصأناف فمن : ( وبالجملة الق أن إلى.. )  السلم السا

ومنهم ، بكفره يحكم ل من ومنهم ، كفره في ريب ل من
..) أهه. هيف تردد من

: فأقول سبق ما للخص بهذا كتفي* وا
الجلي ضحواال رالكف تأكيد في تستعمل عدةلقاا هذه أنب-

بحيث وأوضح أشد أو والنصارى دوهيلا كفر مثل هو الذي
ّذب يكون تكفيرهم عن الممتنع أن شرعي بنص كالمك

ةالنكت فتعر منهو. بالجماع كافر هذا ومثل الدللة قطعي
وغيره الوهاب عبد بن محمد كالشيخ العلم أهل ذكر في

.   القاعدة هلهذ إطلقهم دعن عالجما
جهال من مهريفكت عن الممتنع بها يكفر لف اذه ع- وم

مقالتهم بمعرفة عليه الحجة إقامة بعد إل المسلمين
مناقضتها وبمعرفة ، حالهم يجهل ممن كان إن الكفرية

. به العهد كحديث ذلك يجهل ممن انك إن لمالس لدين
من وتهح ماب القاعدة هذه أن لوالق فيمكن ذاه وعلى- 
سائر شأن اهنأش ؛ الكافر يكفر لم لمن كفيرلتا يدوع

القول يطلقون فهم ؛ العلماء إطلقات في الوعيد نصوص
أو الطوائف في عاما الكلم كان إذا القاعدة هذه في

السنة أهل منهج عن فةرالمنح تالمعتقدوا والقوال النحل
النظر من دب ل العيان على ةدقاعلا هذه تنزيل عند لكن ،

محتواههها أي ؛ المقالههة مضههمون عن هنا يتكلم  الله رحمه أنه ىإل تنبه )8(
. سيأتي كما ، يلتزموها ل دق التي الوازمه عن وليس ، وحقيقتها ااهومعن



سائر مع شأنهم ، هعنامو وانتفاء التكفير شروط ّروفت في
ّكر أن الضروري فمن ولذلك ؛ الوعيد نصوص بقول هنا أذ

التكفير بين التفريق ضرورة في قدمته الذي السلم شيخ
أو ، الشارع كلم فهم في سواء ينالمع فيروتك المطلق

بهذه هربط لضرورة ، واستعماله ئمةأال كلم تناول عند
. ةعدقاال

ألفاظ في أصأابهم : أنهم رمأال ةقوحقي : ( الله هرحم الق
العموم ألفاظ في الولين أصأاب ما الئمة كلم في العموم

فهو كذا قال : من قالوا رأوهم كلما ، الشارع نصوص في
قاله من لكل شامل اللفظ هذا أن المستمع دقاعت ، رفكا
في نتفيت قد عوموان روطش له التكفير أن تدبرواي لمو ،

المعين تكفير يستلزم ل لمطلقا ريفكت وأن ، المعين حق
المام أن هذا يبين ، الموانع وانتفت الشروط وجدت إذا إل

فروايك لم اتالعموم هذه أطلقوا الذين الئمة وعامة أحمد
تقدم دقو ىولفتاا من أهه)  بعينه الكلم هذا تكلم من أكثر

.
الغلة من كثير يفعله ذيال لالتسلس حيص لف ثم منو-

ل من يكفرون ل بها القائلون كان فإذا قاعدةلا هذه في
فمن الحجة إقامة بعد إل بأعيانهم ونحوهم التحادية يكفر
وهكذا يكفرهم لم نم فريك ال من يكفروا ل أن أولى باب
في  الغلة جهال بعض لقهطي البغيض التسلسل وهذا

لمآلاب ريفكوالت بالمحتملت التكفير ابوبأ يف مخالفيهم
وقد المشكلة المور من ونحوها الخفية بالمسائل والتكفير

ككفر كفر في العلم أهل من بها القائلين شروط رأيت
والحتياط التشديد هذا كان إذاف أظهر وأ والنصارى اليهود
احتياطهم أن شك فل ، أصألهاو لةسالسل أول في منهم
بعد يتأي نم تكفير في وأعظم أعظم ونسيك هميدوتشد
لم من يكفر لم ومن ، يكفرهم لم من يكفر لم ممن ذلك



به يسلسل ما آخر !!!!! إلى يكفرهم لم من يكفر
دافع مع لكنهو ، أعسرو سرأع هذا نأ شك لوالغلة..
.  يسير الهوى

لديك معلوما صأار فقد تقدم ام متهف قد كنت افإذ بعدو
تنزيلها أو اعدةقلا هذه مثل استعمال هذا بعد عقلي ل هأن

ممن للسلم المنتسبين بعض تكفير من امتنع من على
ظنها التي المعارضة الدلة بعض تكفيرهم على عنده قامت
لبعض فهمه من عليه الواردة لشبهاتا أو فيركللت موانع

.. النصوص
هأن إل اطئمخ كان وإن يكفره لم من فإن صلةلا كتارك- 
بها يؤمن بل ، بكفره القاضية ةحيحصلا الدلة يجحد ل

جحد فيمن يخصصها ،أو الصأغر بالكفر يؤولها ولكن ويصدق
لنصوصا بعض ظاهر لتعارض تكاسل تركها من دون الصلة

ادبالع على الله كتبهن صألوات (خمس كحديث معها أخرىلا
دعه الله عند له سليف بهن يأتي لم : ومن قوله فيهو.. 
وأبو أحمد المام ). رواه له غفر اءش نإو هعذب شاء إن

بذلك القائلين حجج من ذلك ونحو وغيرهم والنسائي داود
ممن يرهموغ شافعيوال كمالك جبال أئمة ومنهم كثير وهم

نم داحأ أن نسمع تكاسل..فلم تركها من يكفر لم
إحدى في أحمد ماملكا هبكفر القائلين لهم المخالفين

راهويه بن واسحاق مبارك بن الله وعبد ، هنع نييتالروا
ّبقوا أو بكفرهم قالوا وغيرهم الكافر يكفر لم (من قاعدة ط

لم من فيكفروا يسلسلوا أن عن فضل ؛ كافر) عليهم فهو
في  أنشال كذلكو!!!!! يكفرهم لم من يكفر لم من يكفر

يف الصحابة خلف هذا  ثلمو يانالمب سائر في خلفهم
في شك ل الدجال فإن ، ل أم الدجال هو هل صأياد نبا

.  بعضا بعضهم يكفر لم هذا ومع ، كفره
من لىتعا الله ذكره ما الباب هذا في عضبال ألحقو-



ما(فسبحانه: فقال المنافقين من طائفة في الصحابة افخل
أتريدون كسبوا بما همكسأر والله فئتين المنافقين يف لكم
)سبيل له تجد فلن الله يضلل ومن الله أضل نم اودته أن
لهم المخالفة الخرى الفئة الفئتين إحدى تكفر مل هذا معو

. نيالمنافق هؤلء في
لما الزكاة مانعي أمر في الفاروق عمر فوقت ذلك منو-

لتكأش فقد  –وسيأتي – تالهمق لىع الصديق عزم
إل إله ل نولوقي كونهم عنه الله رضي عمر ىعل ةألالمس

الشبهة له كشف بل الصديق يكفره لم هذا ومع ، لهال
هاهنا إيراده يصلح ل هذا أن يقال ول ، المحجة له وأبان

لن وذلك ، تكفيرهم ل قتالهم ليهع أشكل اإنم عمر لن
وسارت الصديق إليه دعا الذي لقتالا أن يعلم أحد كل

نحوهم أو اةغب لاتق ل ردة قتال كان ؛ فيه معهم تهسير
. عنه الله رضي عمر على أشكل الذي وه ذاوه

والطغاة الظلمة بعض تكفير في السلف لفخ ثله- وم
معروف فإنه الحجاج في افهملخك غيرهم أو الولة من

وصأح خلفه يصلون نوااوك هيكفرون  يكونوا لم السلف وأكثر
خرجت:  هل ليق جبير بن سعيد منهم فرهك نهأ بعضهم عن

كفر؟) حتى عليه خرجت ما للهوا يقال:(إن الحجاج؟ على
) رفالكا الشيخ عن : تسألني فقال عنه سأل هدجام مهمنو
مؤمن : ( الحجاج قال أنه الشعبي عن رعساك بنا روىو

اهيمبربإ رلما لغب العظيم) بل بالله فراك تووالطاغ بالجبت
أمر عن يعمى أن عمى لجرلاب ىقال: (كف أن النخعي

كفروا ممن غيره ول هو ل فيص فلم هذا الحجاج) ومع
أعمى بأنه  ذلك في خالفوهم ممن بعينه أحدا الحجاج

فهو الكافر يكفر لم (من قاعدة فيه يعملوا نأ على لفض
:(عجباالق نها طاووس نع صأح بها..بل سلسلواي ثم كافر)



.)9(! )  ؟ مؤمنا الحجاج يسّمون قارعلا لأه من لخواننا
ّية ل الذي الحق هو وهذا ، بإخوانه فوصأفهم .. لن فيه مر

حكم لنه توقف إنما العلم أهل من تكفيره في توقف من
بواح كفر عنه يبلغه ولم ، به يدين الذي التوحيد بأصأل له

ّذب لم ذلك في مجتهد .. فهو الشرع نصوص من بنص يك
كان إذا أما ، بهذا تكفيره يقصد طاووس كان إذا .هذا

أورد أن ) بعد5/44( السير في الذهبي ذكره ما يقصد
منهم،الذين المرجئة إلى قال: ( يشير ،حيث هذه مقالته

الدماء وسفكه عسفه مع اليمان كامل مؤمن يقولون:هو
الذين الفقهاء ةجئمر بذلك ييعن إنهف.  ) أهه الصحابه وسبه

اليمان تعريف في طئهمخ لمجرد لفسلا مهريكف يكن لم
الفاسق يرون كانوا وإن نهمفإ ، فيه العمال إدخال وعدم

هذا،و يمانهإ ذنوبه تنقص ل اليمان كامل مؤمنا الفاجر
ّوغون يكونوا لم إنهم إل ؛ الحجاج في قولهم رلكفا يس

ّقعونه الحجاج كفر عندهم بتث لوو إيمانا، يسمونه أو أوير
من وغيرهم هو يخرجهم لم ولذلك نا،مؤم هوّسم لما

ّوة من السلف غلة بخلف هذا ، ضللهم رغم اليمانية الخ
ّفرهم الذين المرجئة بن مدوأح جراحال بن كيعوك السلف ك

 . وغيرهم عبيد، وأبي حنبل
أهل من كثير تكفير في السلف زاعن في قالي لك- وكذ

ملتك وقد ، مهوحنو والجهمية والقدرية لخوارجكا ءوااله
روذك الفتاوى من كثيرة مواضع في ذلك في إسلملا شيخ

، العلماء بين الضطراب من فيها وقع ) ما12/260-261(
السنة أهل من وغيرهم وأصأحابه أحمد مامال مذهب وسرد

أن يذكر ولم ؛ الطوائف كلت ضعب تكفير في الخلف في
غيره لكذ ركذ اول ، المكفرين غير كفروا هممن نالمكفري

)هه 137-9/136(  والنهاية البداية من جميعها راثلا هذه )9( قبههل رظههوان 
. اهذ من بيقر هو ام هي) فف132-131( ذلك



ّين ذكر .. بل عنهم سببوفقال: الخلف ذلك في عذرهم وب
الكفر إلحاق توجب أدلة نوير إنهمف ، الدلة تعارض زعلتناا

المقالت تلك قالوا الذين العيان من يرون مإنه ثم ؛ بهم
تعارضفي ، اكافر يكون أن يمتنع ما اليمان نم به قام من

آخر موضع في القو) 261-12/260. ( هه) أ الدليلن عندهم
لم لرجلا ونكي دق قائلها يكفر التي القوال : ( وهكذا

عنده تكون وقد ، الحق لمعرفة الموجبة النصوص تبلغه
قد يكون وقد ، فهمها من يتمكن لم أو ، عنده تثبت ولم

من ناك فمن ، بها تعالى الله يعذره شبهات هل ضترع
يغفر هالل فإن ، وأخطأ قحلا بلط في مجتهدا المؤمنين

ريةالنظ المسائل في ناك سواء – كان ام كائنا – خطاه له
عليه الله صألى النبي أصأحاب عليه الذي . هذا العملية أو ،

) .196-23/195. ( ) أهه السلم أئمة وجماهير ، لموس
، الخبرية ئلسالما في الصحابة نزاع آخر موضع يف ركوذ

أن عمز : ( من نهاع الله رضي ةشئاع قول ذلك ومن
: ( قال ثم ) ؛ الفرية الله على أعظم فقد ربه رأى محمدا

؛ لها المنازعين من ونحوه عباس لبن نقول ال هذا معو
، ديالوع من هو التكفيرو: (  قال ثم)  الله على مفتر نهإ

الله صألى رسولال هالق لما تكذيبا القول كان وإن فإنه
أو ، بإسلم عهد حديث جلرال يكون دق نكل ، وسلم عليه
حتى يجحده ما دبجح يكفر ل هذا ومثل ، بعيدة ببادية نشأ

تلك معيس لم الرجل يكون وقد ، الحجة عليه تقوم
عنده عارضها أو ، عنده تثبت ولم سمعها أو لنصوصا

ًا كان وإن تأويلها أوجب رخآ ضرمعا . ( أهه)  مخطئ
3/148. (
، مداركك ّعستو ، مةهم فإنها ، عضاوملا هذه فتأمل
ّنت وتجنبك ، البواب هذه في وتفقهك يف وروالته التع
، مالعل أهل من المجتهدين على التطاول أو ، التكفير



ّقف من بأعذار ّفكوتعر المؤمنين من غيرهم ومن منهم يتو
، بها رارإقال وأ أحكامه أو الشرع أخبار بعض بعةامت نع

.. وقد ذلك غير في أم لتكفيرا باوبأ في أكانت سواء
)10(:  أعذار بخمسة هنا السلم شيخ حصرها

.  لبعضها تأويلهم يوجب مما عندهم دلةال عارضت-1
العهد لحداثة ءا،سو يهملإ النصوص ضبع بلوغا دمع-2

.  ذلك نحو أو ، بعيدة ةيباد في للنشوء أو ، بالسلم
. دهمعن هاتثبو دمع-3
ضعف أو ، إشكالها أو هائافخل افهمه من نكالتم دمع-4

متلقيها.  علم قلة أو إدراك
.  بها الحق البط ذريع التي الشبهات بعض روضع-5

ّو فمن ّده أو النص لأ من لسبب به خذال عن عامتن أو ، ر
ّذبا يعتبر ل فإنه ، السباب هذه ومن ، للنص حدااج وأ مك
رفيك لم ( من قاعدة مثله لىع ّقطبت أن يجوز فل ثم

..  بها التسلسل إطلق عن ..) فضل فراكلا
ّبه ّي هو كما يشمل الكلم هذا أن إلى * وتن لم من نب

باب فمن ؛ ذكورةملا للعذار الدلة بعض رادا الكافر يكفر
ّفر لم من فيه يدخل أن أولى سلناا بعض كفره من يك
لضعفهم ؛ فيرهمتك ىعل صأريحة أو صأحيحة أدلة إيراد دون
أو الستدلل بطرق معرفتهم لعدم أو ملعلا مفاتيح في

.. !! الحكم ذلك في لخطئهم
باب في الخلف فإن ومرعاته كله هذال ّهالتنب نم بد ول

مخالفيه إقناع رام ومن واسع كفيرتلا سائلمو السماء
طرق وليراِع الشرع بأدلة فعليه هو ميكفره من بتكفير

نذركمأ إنما ل: (( ق ىلاعت قال ، بها الصحيحة دللستلا
في له فلح ول خير فل ذلك من سأفل ومن))  بالوحي

الملم ( رفههع رسههالة أنظر العذار هذه أمثال في التفصيل نم مزيد ل)10(
.20ج الفتاوى في وهي السلم شيخ) ل العلم  الئمة عن



)) يؤمنون وآياته الله بعد ثحدي بأي: (( ف تعالى قال غيره
، التكفيري أو الفكري الرهاب بأساليب له ريخ ول ؟؟

ّنى فيمن خير ،ول صأاحبها إل رتض ال فإنها خوفا بهذهم تب
أقرب في ذلك يترك أن رعسأ امو..  بها تضررا أو منها

في هو فيه الله يبارك الذي ،فالحق شبهة ولدنى فرصأة
ّد المذهب في الشرع؛ل لدلة الموافق ّأَسدال المذهب الَش
عن يبحث أن همه كان إن هأن لمعليو.. للنزوات الموافق

تؤيد لهسور اموكل الله كلم غير في وإطلقات ليقاوأ
علي مّر ما بأعج ..فمن ذلك مدعي نلف ؛ وترقعه مذهبه

(الصولي) قول ، القاعدة هذه مع الناس لتعامل تتبعي في
قتل امهه) عند295هه-289( بالله المكتفي فةلخليا يمدح

:  القرمطي زكرويه بن يحيى رهكسع
كفر فقد صاكمع من           مؤمنا نأ رأى نم

روسلا محكم في قبل            ماكذ    هلال  أنزل
ّفر لم من أن ؛ معناهو خرج أو عصاكم من يفسق أو يك

القرآن ليهع دل الحكم هذا أن ويزعم ، كفر فقد عليكم،
  !! ..)11(

ّنه قولي إذ الجزائري لكذ جازفاتمب هذا ويذكرني )11( مسلم يوجد ل : (إ
ّ كهان، إسهلمي لهدب يأ فهيو اليمهان صأادق ؤمنم لو السلم، صأحيح إل

ّنه السعود ابن يحكمه أن قلبه بكّل ّىنمويت ًا مبههايعته إلى يدعى لو وإ ِلكهه َم
ان طرفة ّدترد لما نمسلميلل ليفًةخ أو ن لهكذ عيهن!! ك ههذه أّن لأجهه م

ّدولة ّثل ال العههزف بههأن ماالعل نمهه )أهه…إليه تدعوو به وتقوم إسلملا تم
ّدولههة ذهههه: ( ولقههوي ، ه ه1407ط ،57 ص حرام ناءغوال تناكهه ّلههتيا ال

ّد ذههههعشههر!!  الّرابههع القرن معجزة ّ يواليههها ل الههتي لههةوال ول مههؤمن إل
ّ يعاديها المرجههع . مههن ههأ ه!!..)الل بأمر ائمةق مادامت!!  كافر نافقم إل

ّ هاييوال ل:  أملت.  58ص ابق،سال ّ يعاديها ول مؤمن إل !! كافر قفمنا إل
ذلهك نهوع يعهرف نأ شهاء نم ؟؟ نفسك عدو يا هذا للها عشرب مقيا وأي

الدولهههة كفهههر فهههي الجليهههة (الكواشهههف كتابنههها القيهههام!!فليراجهههع
اننبالب يهلإ !! ويشار بارالك هيئة من وهو الخر قولب يذكرنيوالسعودية)

ّنج غضههبا ،انتفههض هههذا لكواشفا ابكت عن سئل عندما عاسههم عنههد وتشهه
الكههافر!! ) هههو نهههأ لصههاحبه ه: (قولههوالبقههو هرأيقهه أن دون وبادر ؛ مهسا
ومكفههري مخههالفيهم يرمههوا أن يستحيون ل ثم ، الطلقات هذهب تهوروني



؟؟ السور محكم في هذا عالىت الله لقا : أين هل فيقال
في الناس لدخال انه ةدالقاع استخدمت كيف فتأمل

.. اصعال وشق الخروج من إرهابهمو هميفوتخو ، الطاعة
.. العدل لهل غنية ذلك عن الشارع نصوص في أن عمو

من فإنه لهثمب راالغتر من فحذار ، الشعراء تهور ولكنه
الشعراء(( و:  مفيه عالىت قال وقد الشعراء مجازفات

ّبعهم ّنهم تر * ألم الغاوون يت )) !!  يهيمون واد كل يف أ
بن نمحرلا دعب بن اللطيف عبد الشيخ لائرس نم ةلرسا هذهو

بعههض الموضههوع هههذا حههول فيههها يخههاطب الشههيخ آل حسههن
بههن محمههد خيالشهه عوةد إلى انتسبوا ممن زمانه في المتسرعين

يتنبهههوا أن ،دون إطلقههاته بعههض مالاسههتع وأسههاءوا الوهاب عبد
(:  قههوله وهههو تقههدم فيمهها امللسهها شههيخ ذكههره الذي الصأل إلى

ما الئمة كلم في مومعلا ألفاظ في أصأابهم : أنهم رأملا ةوحقيق
كلمهها ، الشههارع نصههوص فههي العمههوم ألفههاظ فههي الوليههن أصأاب
افر فههو اذك لاق نم:  قالوا رأوهم ههذا أن المسهتمع اعتقهد ، ك
ه التكفيهر أن يتهدبروا ولم ، قاله من لكل املش اللفظ شهروط ل

يسههتلزم ل لمطلقا يركفت وأن ، المعين حق في تنتفي قد عنمواو
هههذا يههبين ، الموانههع وانتفت الشروط وجدت إذا الإ نيعمال تكفير

لههم مومههاتالع هههذه أطلقههوا الههذين الئمة وعامة أحمد المام أن
فههي يههادةز هههادأور…أهههه)  بعينه الكلم هذا تكلم من أكثر يكفروا

وأولده هههو الوهههاب عبههد بههن مههدحم خيالشهه فههإن وإل ؛ الفائههدة
عههن البههاب اذههه يفهه نيصههدرو قبههل مههن ذكرنهها قههد ماك دهفاوأح

. السلم شيخ مشكاة
العزيههز عبههد إلههى حسههن بههن الرحمههن عبد بن اللطيف عبد (من

رسههالتك رأتفقهه وبعههد الصههالحين اللههه عباد ىعل مسل الخطيب
فههي أسههأت لكههنو ، رالعتههذا مههن قصههدته وما مضمونها وعرفت

لوصأافا بهذه أحق من يشعر فليت!!  وتكفيريين خوارج منهبأ ، دولتهم
؟؟ النعوتو



داقههتعاو الحههق أهل تكفيركم من والدال اخنشي أنكره ما أن قولك
النقيههع أهههل مههن إخوانههك أن وتههذكر منكههم يصدر لم أنه إصأابتكم

عههن كوتالس إلى بونناسين أنهمو انشأن في وينازعونك يجادلونك
َا هههذا يههذكرون انهههم تعههرف تأنو ورالم بعض سههبيل علههى غالبهه
وارحيصهه لههم وإن ، الطريقههة فههي والطعههن ، ةدعقيههلا فههي القدح

بعههد الضههلل مههن لهلبهها نعههوذف.  ىمحلا حول حاموا فقد بالتكفير
ربههعأ سنة رأيت قدو والعمى الرشد سبيل عن الغي ومن ، الهدى

الجمعة عتزلا قد ساءبالح نارقيالم أشباهكم من رجلين نيوست
ّفرا والجماعة مههن وحجتهههم مسههلمينلا نم البلد تلك في من وك

، زوريههف نابه يجالسههون الحسهاء أهههل:  نلهوقوي حجتكههم جنهس
يصههرح     لههم  و ، بالطههاغوت يكفههر لههم ممههن وأمثههاله هو ويخالطونه

. قههال وعاداها يقبلها ملو محمد خالشي دعوة رد الذي جده     بتكفير
ومهن بالطهاغوت     يكفهر     لم     بالله     كافر     فهو     ره  بكف     رح  ص  ي     لم     ومن: 

نتيذبكههاال المقههدمتين هههاتين علههى ورتبههوا.  ثلهههم فهههو هسههجال
واكهتر حتى ، الحكام من لصريحةا ةدرلا على يترتب ما الضالتين

وأغلظههت ، وهههددتهم فأحضههرتهم ، أمرهم إلي . فرفع السلم رد
عبههد بههن محمههد شيخال يدةعق على أنهم أول . فزعموا لوالق لهم

تضههأدحو شههبهتهم فكشههفت ، عنههدهم رسههائله وأن ، الوهههاب
من الشيخ ببراءة مهوأخبرت ، المجلس في حضرني بما ، ضللتهم

على المسلمون أجمع بما إل يكفر ال فانه ، والمذهب قدتعملا اهذ
أو ورسههله اللههه تابآيهه كفههرلوا ، الكههبر الشههرك من فاعله تكفير
عبههد مههن كتكفيههر ، المعتههبر وبلوغها ةالحج يامق بعد ، منها بشيء

لههىع يسههتحقه فيمهها أنههدادا وجعلهههم ، للها مع ودعاهم الصالحين
العلههم َأهههل عنههد عليههه جمههعم اذهههو.  واللهية العبادات من لقهخ

مههاعوز والندم التوبة المذكوران الفارسيان رأظه قدو…واليمان
، المقالههة كتلهه إلههى اادوعهه بالساحل لحقا ،ثم لهما ظهر حقلا أن

، المصههريين الملههوك تبةابمك ، المسلمين أئمة تكفير عنهم وبلغنا
ّفروا بل عههوذنو ، نيالمسههلم مشههايخ مههن كههاتبهم نم لطخا من ك



عنكههم بلغنهها وقد ، الكور بعد والحور ، الهدى بعد الضلل من بالله
فههي كههالكلم ، البههاب هههذا من مسائل في وخضتم ، هذا من نحوا
المههوال وبههذل ، والمكاتبههات والمصههالحة ، والمعههاداة ةوالالمهه

، للتلضههوا هبههالل الشههرك أهههل مقالههة مههن ذلههك نحههوو يااوالهد
ل ، الجفههاة مههن ونحههوهم البههوادي عنههد الله أنزل ما بغير والحكم

اللههه عن الفهم رزق ومن ، اللباب ذوي من العلماء إل فيها يتكلم
علههى يتوقههف هههذا فههي كلموال ، الخطههاب وفصل الحكمة وأوتي
فههي الكلم يجههوز ل ليههةك عامههة أصأول ومعرفة قدمناه ما معرفة

، تفاصأههيلها وعههن عنها وأعرض ؛ جهلها لمن غيره وفي الباب هذا
الخطههاب مواقههع بمعرفههة العلههم وعههدم ، والطلق المههالج إنف

مهها الله عن الفقه وعدم طأخوال لبسلا من به يحصل ، وتفاصأيله
، القههرآن فهم وبين بينها ويحول ، الذهان يشتتو ، انديلا يفسد

: تعالى الله رحمه كافيته في لقيما بنا قال
دون  الجمالو  قالط            فال والتبيين تفصيللبا عليكف

بيان
زمان  كل   والراء   ذهان          ال وخبطا الوجود هذا أفسدا دق
أهههل مكفههرات مههن نتموهههاظن يالههت المههور بهههذه فيههركالت أماو

بههن علههي على نالخارجي نالمارقي الحرورية مذهب فهذا السلم
نكههرواأ مهنإفه ، الصهحابة من معه ومن ينمنمؤال أمير طالب أبي

الفتنههة فههي العاص بن وعمرو الشعري موسى أبى تحكيم عليهم
الخههوارج فههأنكرت ، لشههاما وأهههل ةيههمعاو وبيههن بينه وقعت التي
والبصههرة الكوفههة قراء من أصأحابه من صألال في موه ذلك عليه

ًامههروع معاويههة وواليههت ، اللههه ديههن فههي لرجههالا حكمههت وقالوا

المههدة ) وضههربت للههه إل كههمحلا نإ( : تعههالى قال وقد توليتهماو
أنزلههت منههذ والمهادنههة الموادعة هذه الله قطع وقد وبينهم بينكم
سههنأتي الههتي ارجالخههو أخبار بعض ) وسرد6-4.. ) ص(  …براءة
. الكتاب هذا آخر في عليها

(هه 7ص( قال مث والفجههور والفسههوق والمعصية لمظال ظولف): 



اللفههاظ مههن ذلههك وحههنو كوالشههر والركههون والمعاداة اةالمووال
المطلههق مسههّماها بههها يههراد قههد والسههنة الكتههاب فههي الههواردة
هههو والول ، الحقيقههة مطلههق بههها دايههر وقههد ، المطلقة وحقيقتها

بقرينههة إل عليههه الكلم يحمههل ل والثههاني الصأههوليين عنههد لأصأههال
السنة وتفسير لنبويا انبيبال ذلك يعرف وإنما ؛ معنوية أو ةفظيل

) لهههم ليبين قومه بلسان إل رسول من أرسلنا امو: (  ىلاعت قال
 …الية

):8ص( لقا أن لىإ
دفقهه روالكبائ الذنوب بعض على المرتب ديالوع اقلحإ ( وأما  
فههي والجهههاد ورسههوله اللههه كحههب المعين حق في مانع منه يمنع
شههفاعةو تهههحمور اللههه ومغفههرة الحسههنات ورجحههان هلسههبي

ال وكههذلك.  الثلثههة الههدور فههي ةرفههكملا والمصههائب المههؤمنين
عيهدوال أطلقههوا وإن ، نار ول بجنة القبلة أهل من لمعين يشهدون

، المطلههق العههام نبيهه يفرقههون فهههم والسههنة القههرآن أطلقه كما
بههه فههأتى لخمرا ربش) ي ( حمار الله دعب وكان ، المقيد والخاص

امهه رثكههأ مهها وقههال رجههل فلعنه وسلم هليع الله صألى الله رسول
صأههلى النههبي فقال وسلم عليه الله صألى الله رسول إلى به يؤتي
عههنل أنه مع))  ورسوله للها يحب نهإف تلعنه ال((  وسلم عليه الله

والمحمولههة وحاملههها ومعتصرها وعاصأرها ائعهاوب بهااروش الخمر
)..  إليه

):10ص( وقال
تجههد ال((  وقههوله))  منهم فإنه كممن همليتو منو((  لهوق ( وأما

))  ورسوله الله حاد من يوادون الخر واليوم بالله يؤمنون ماوق
اتخذوا الذين تتخذوا ل آمنوا لذينا اهأي اي((  الىعت وقوله 
والكفار قبلكم من الكتاب أوتوا الذين من لعباو زواه مكدين

السنة تهرفس فقد))  مؤمنين كنتم إن الله قواتوا ءأوليا
الموالة . وأصأل العامة مطلقةلا ةالابالمو وخصته وقيدته

متعددة مراتب ذلك دونو ، والصداقة والنصرة الحب هو



عند وهذا ، والذم الوعيد من سطهقو حظه بنذ لكلو
معروف والتابعين الصحابة من العلم في سخينالرا سلفلا

انيمعال توخفي ، المر أشكل وإنما ، وغيره بابلا هذا في
ل الذين والمولدين العجم نم فولخ على الحكام والتبست

السنة بمعاني لهم ممارسة ول ، الشان بهذا لهم دراية
ةمالعج : من عنه الله رضي الحسن قال ولهذا ، والقرآن

في ناظره لما عبيد بن لعمرو العلء بن عمرو قال. و تواأ
هذا أن بيدع بنا واحتج النار في الكبائر أهل خلود ألةسم

من القرآن في ما إلى يشير دهعو فلخي ل والله وعد
له فقال والخلود بالنار والذنوب الكبائر بعض على الوعيد

انشدو دعو ل وعيد هذا ، أتيت العجمة من:  العلء ناب
: الشاعر قول

موعدي ومنجز إيعادي خلفمل           وعدته أو أوعدته وإن إنيو
ادةعسهه نمهه نإ غيههره أو البخههاري نقههل مههافي ةئمههال بعض قالو

ِإن ، سههنة لصههاحب يوفقا أن أسلما إذا والعرابي العجمي مههن و
. وبدعة هوى لصاحب اروييس يمتحنا أن شقاوتهما

)(12-11ص(  قالو فههي تعههالى قههوله تههأولتم أنكههم يبلغن وقد 
اللههه نههزل مهها كرهههوا للههذين والقهها مبههأنه ( ذلههك محمههد سههورة
الوقت أمراء نم يرجي ما بعض المر) على بعض في معكسنطي

والملههوك ، الضههالين رؤساء لبعض هدنة أو مصالحة أو مكاتبة من
رتدواا الذين : ( إن قوله وهي الية أولل تنظروا ولم ، المشركين

مههن دمرالا اوتفقه لمو)  الهدى لهم تبين ما بعد من أدبارهم على
هلوق في المذكور )14( المعّرف رأمال من المراد ول ، الطاعة هذه

طلبههه ومهها الحديبيههة صألح قصة وفي الكريمة الية هذه في الىعت
عليههه اللههه صألى الله رسول إليه وأجابهم واشترطوه المشركون

صهارتباخ أهه..)أباطيلكم ودحض مفهومكم رد في يكفي ما وسلم
 ةالنجدي والمسائل الرسائل مجموعة نم ثلالثا الجزء من

. بالمعروف : المر وعبالمط في  )14(



كشههف فههي والتقههديس سيسههأتلا (منهههاج في الله مهحر دوأور
؛ الوهههاب عبههد نبهه محمد هلجد جرجيس) رسالة بن داود شبهات

فيها:  قال
ه جهلالر نكفهر عليهه،وعمها نقاتهل عما شريفال سألني(   ؟ ب

ًا له صدق،وبينتبال رتبأخف …داءعههال بههه يبهتنا الذي الكذب أيض

ّنهها تههانبهالو الكههذب قههال: ( وأمهها ممهها فكههان بههالعموم، نكفههر : أ
ّناودينه، إظهار على قدر من على إلينا الهجرة بجونو مههن فرنك أ

نمهه هههذا كههلفأضههعافه. وأضههعاف هههذا ل،ومثلتيقا ولم كفري لم
الصأههنام سههدنة مههن جهل أبي ثةور به صدي الذي والبهتان الكذب
ّنهها ورسههوله؛ للههها يند نع الناس؛ الكفر وأئمة نمهه إل نكفههر ل وإ

يعبههدون كالههذين لصأههناما دابع كينرالمش من،ورسوله الله رهكف
أحمههد قههبر علههى الههذي موالصههن ردالقا عبد قبر على الذي الصنم
الخههر واليوم ورسله وكتبه بالله آمنوا الذين أما وأمثالهما البدوي

لههم نإو نيالههد فههي إخواننهها فهههم جهههاده حههق اللههه فههي دواوجاه
عظيههم. ) بهتههان هههذا سههبحانك ؟اءؤله نكفر .فكيف إلينا يهاجروا

 ).             89 -88(ص.ههأ
تفصيل من لك قدمناه ما على اءانب نقول إنناف..  يراوأخ
طواغيت ريتكف في – لمينسالم من – خالفنا من .. أن

ذلك في فتوقف ، وأجنادهم ساكرهموع مأنصاره وأ الحكم
أو ،)12( عنده تعارضت لنصوص ، تكفيرهم نم عنامت أو

قدمهم ترسخ لم ممن ريثك جاجكاحت ، عليه أشكلت تاشبه

اذههه يفهه تتعههارض ل لصأأ الوحي صصون لن ) ، (عنده به انديق وإنما )12(
من فصلت ثم آياته أحكمت كتاب لرا: ((  ىلتعا قال ، غيره في ول بابلا

لوجههدوا اللههه رغيهه عنههد من كان لوو: ((  انهحسب وقال))  خبير حكيم لدن
مالفههه في لقصور الذهان في التعارض وهميت وإنما ،))  كثيرا اختلفا فيه

محله في لك لاوإعم ، النصوص بين جمعال قطر معرفة في لتقصير وأ ،
ممهها ثههابت هو ما ببعض الجهل أو ، بثابت وليس يصح ال بما جابالحتج أو ،

المتأخر من المتقدم وتمييز ، منسوخأوال الناسخ معرفة دملع أو ، يبلغه لم
مههةومعللا والترجيح الجمع طرق في يلزم مما ذلك غير أو ، النصوص من

 .



بأنهم ) أو الله إل إله ( ل يقولون بأنهم ، والفهم مالعل في
عليها رددنا التي الشبهات من ذلك نحو أو ، يصلون

نراهم كنا إنو فإننا ؛)13( الموضع هذا غير في اوكشفناه
.. ةميجهال تكفيرهم لعدم  الئمة استجهلهم نمم لأجه

تكفير في لتوقفهم بالعمى يعخنلا مرماه ممن عماية وأشد
ّفرهم ل ذلك مع أننا إل الحجاج القاعدة هذه نعمل ول ُنك

أصأل ندهمع دام ما – وحدها المخالفة هذه لجل – فيهم
وأ اتهشب لقيام أو الجهل عثالب قفهموت مدا اوم التوحيد
أو جحدا ذلك يف يسل .. إذ أذهانهم في نصوص تعارض
بتكفير القاضية الصريحة الصحيحة صوصنلل وردا تكذيبا

إلى بهم ذلك يؤدي ل أن بشرط ؛ وأنصارهم الطواغيت
همأجناد إلى كالنضمام الكفر أسباب من سبب اقتحام

تشريعاتهم نصرة أو صرتهمن في  والنخراط  هموعسكر
عيلهاتف وأ تشريعها في المشاركة أو ، لكفريةا همنوقواني

، الفصل هذا خاتمة في فصلهنس امك..  وحراستها وتحكيمها
لنا بل ، العلم أهل بين القول من بدعا ليست هذه ومقالتنا

..  سلف بمثلها
نلعبيدييا ) أن35/79(  اوىالفت في السلم شيخ ذكر فقد

وتغيير الردة من هعلي كانوا ما ومعلوم ، اسنال أكفر من
ّدعي ل هأن رذك .. ثم الشرائع ومصعملا مالما منهم أن ي

) هذا علم بل يقول زنديق أو الجهل مبسوط جاهل ( إل
لهم شهد من .. أما بعضهم في العصمة ادعى فيمن

أورد ول بتكفيره يحكم لم .. فإنه يكفرهم ولم باليمان
لها إطلقه تقدم يالت.) . الكافر يكفر لم ( من قاعدة هعلي

.. ) . مليع ل بما ( شهد بأنه فهوصأ ل. ب. شتى بمواضع

) العصر مرجئة اتهشب فشك يف النظر إمتاع ( تابناك لكذ في أنظر )13(
القههوانين وأنصار الشرك عساكر عن المجادلين شبهات ( كشف ورسالة

. (



 يشهد}ديينيالعب أي{ القوم لءهؤ) :و35/80( فقال  
منافقين كانوا أنهم وجماهيرها وأئمتها المة علماء يهملع

بعض نأ ّرُدق افإذ الكفر ويبطنون السلم يظهرون زنادقة
مشهور خلف إيمانهم في صأار كذل يف خالفهم الناس

) :81(ص القو..)  ملعي ل بما شاهد باليمان لهم داهلشفا
، إيمان أو نسب بصحة لهم شهد فمن كذلك كان إذا( و

له ليس ما قاف ، علم بل شاهد أنه شهادته في ما  فأقل
– هذا هقول تأملف أهه)  الئمة باتفاق حرام وذلك ، معل به
ّلون ل ينلذا العبيديين يكفر ل فيمن هو إذ ، همم هفإن يق

بك تزل أن إياك ثم وإياك ، لزمانا اذه تطواغي عن كفرا
أصأل القاعدة هذه جعل ممن فتصير والمغالة الفراط قدم

فيعقد  ، وعدما وجودا معها عنده السلم يدور ، الدين
، اءروالب الولء عقد فرهمكي من يرفتك على موافقته على

ولي له فهو رهمكفي من كفر فمن ، والمعاداة والمؤاخاة
في خالفه ومن ، والخليقة الخلق شر نم ناك وول ؛ حميم
أعداء من بل أعدائه من فهو ؛ اجتهاد أو جهل عن ذلك
مواقع اكوإي ّبنيُيجن أن تعالى الله !!   أسأل الكافرين الله

. أحسنه عونبفيت القول نتمعويس ممن يجعلنا وأن ، الزلل
إلى  أنتقل أن وقبل ، ضعموال هذا ختام في ركذكوأ
عيوب منف: (  الفتاوى في تعالى الله رحمه هلوقب هرغي

؛ العلم أهل ممادح ومن ، بعضا بعضهم تكفير البدع أهل
ّطؤون ّفرون ول يخ ليس ما يظن همأحد أن لكذ ببوس يك

تكذيٌب أنه هل نيبت نهل ، كفرا يكون دوق ، رافك بكفر
ملزي فل ذلك له يتبين لم خرلوا ، للخالق وسٌب للرسول

لم من يكفر أن ، قاله إذا يكفر بحاله العالم هذا كان إذا
).3/63( السنة جامنه أهه)  بحاله يعلم

لديك معلوما صأار فقد تقدم ما متهف قد كنت فإذا بعدو
تنزيلها أو القاعدة هذه مثل استعمال هذا بعد يعقل ل هأن



ممن للسلم المنتسبين بعض تكفير من امتنع من على
ظنها التي المعارضة الدلة بعض تكفيرهم على عنده قامت
لبعض فهمه من عليه الواردة الشبهات أو فيركللت موانع

.. النصوص
أنه إل طئامخ كان وإن يكفره لم من فإن الصلة كركتا- 
بها يؤمن بل ، بكفره القاضية يحةحصلا الدلة يجحد ل

جحد فيمن يخصصها ،أو الصأغر بالكفر يؤولها ولكن ويصدق
صولنصا بعض ظاهر لتعارض تكاسل تركها من دون الصلة
ادبالع على الله كتبهن صألوات (خمس كحديث معها الخرى
عهد الله عند له سليف بهن يأتي لم : ومن قوله .. وفيه

وأبو أحمد المام ). رواه له غفر شاء إنو هعذب شاء إن
بذلك القائلين حجج من ذلك ونحو وغيرهم والنسائي داود
ممن وغيرهم يشافعوال كمالك جبال أئمة ومنهم كثير وهم

من داحأ أن نسمع تكاسل..فلم تركها من يكفر لم
إحدى في أحمد كالمام هبكفر القائلين لهم المخالفين

راهويه بن واسحاق مبارك بن الله وعبد ، عنه نيالروايت
ّبقوا أو بكفرهم قالوا وغيرهم الكافر يكفر لم (من قاعدة ط

لم من فيكفروا يسلسلوا أن عن فضل ؛ كافر) عليهم فهو
في  الشأن ككذلو!!!!! يكفرهم لم من يكفر لم من يكفر

يف الصحابة خلف هذا  مثلو يانالمب سائر في خلفهم
في شك ل الدجال فإن ، ل أم الدجال هو هل صأياد ابن

.  بعضا بعضهم يكفر لم هذا ومع ، كفره
نم لىتعا الله ذكره ما الباب هذا في البعض قألحو-

ما(فسبحانه: فقال المنافقين من طائفة في الصحابة خلف
أتريدون كسبوا بما كسهمأر والله فئتين المنافقين في كمل

)سبيل له تجد فلن الله يضلل ومن الله أضل من اودته أن
لهم المخالفة الخرى الفئة الفئتين إحدى تكفر لم ذاه معو

. نيالمنافق هؤلء في



لما الزكاة مانعي أمر في الفاروق عمر توقف لكذ منو-
أشكلت دفق – أتييوس – قتالهم لىع الصديق عزم
إل إله ل ولونقي كونهم عنه الله رضي عمر على ةألالمس
الشبهة له كشف بل الصديق يكفره لم هذا ومع ، الله

هاهنا إيراده يصلح ل هذا أن يقال ول ، المحجة له وأبان
لن وذلك ، تكفيرهم ل قتالهم عليه كلأش اإنم عمر لن
وسارت الصديق إليه دعا الذي قتاللا أن يعلم أحد كل

نحوهم أو بغاة لاتق ل ردة قتال كان ؛ فيه معهم تهسير
. عنه الله رضي عمر على أشكل الذي هو وهذا

والطغاة الظلمة بعض تكفير في السلف خلف لهث- وم
معروف فإنه الحجاج في افهمكخل مهغير أو الولة من

وصأح خلفه يصلون وكانوا هيكفرون  يكونوا لم السلف وأكثر
: خرجت له ليق جبير بن سعيد منهم كفره نهأ بعضهم عن

كفر؟) حتى عليه خرجت ما والله قال:(إني الحجاج؟ على
) رفالكا الشيخ عن : تسألني فقال عنه سأل مجاهد هممنو

مؤمن : ( الحجاج قال أنه الشعبي عن عساكر ابن وىور
بإبراهيم رالم لغب العظيم) بل بالله كافر تووالطاغ بالجبت
أمر عن يعمى أن عمى الرجلب ىقال: (كف أن النخعي

كفروا ممن غيره ول هو ل يصف فلم هذا الحجاج) ومع
أعمى بأنه  ذلك في خالفوهم ممن بعينه أحدا الحجاج

فهو الكافر يكفر لم (من قاعدة فيه يعملوا أن لىع لفض
قال:(عجبا نها طاووس عن صأح بها..بل يسلسلوا ثم كافر)

.)9(! )  ؟ مؤمنا الحجاج يسّمون لعراقا لأه من لخواننا
ّية ل الذي الحق هو وهذا ، بإخوانه همففوصأ .. لن فيه مر

حكم أنهل قفتو إنما العلم أهل من تكفيره في توقف من
بواح فرك عنه يبلغه ولم ، به يدين الذي التوحيد بأصأل له

)هه 137-9/136(  والنهاية البداية من جميعها الثار هذه )9( قبههل وانظههر 
. هذا من قريب وه ام فيه) ف132-131( ذلك



ّذ لم ذلك في مجتهد .. فهو الشرع نصوص من بنص بيك
كان إذا أما ، بهذا هفيركت يقصد طاووس ناك ذاإ ذاه.

أورد أن ) بعد5/44( السير في الذهبي ذكره ما يقصد
ين،الذمنهم المرجئة إلى قال: ( يشير ،حيث هذه مقالته

الدماء وسفكه عسفه مع اليمان كامل مؤمن يقولون:هو
الذين الفقهاء جئةمر بذلك يعني إنهف.  ) أهه الصحابه بهسو

اليمان تعريف في مطئهخ لمجرد السلف مهريكف يكن لم
الفاسق يرون كانوا وإن فإنهم ، فيه العمال إدخال وعدم

،وهذا هيمانإ ذنوبه تنقص ل اليمان كامل مؤمنا الفاجر
ّوغون يكونوا لم إنهم إل ؛ الحجاج في قولهم لكفرا يس

ّقعونه الحجاج كفر عندهم ثبت لوو إيمانا، يسمونه أو أوير
من وغيرهم هو يخرجهم لم ولذلك مؤمنا، هوّسم لما

ّوة من السلف غلة بخلف هذا ، ضللهم رغم اليمانية الخ
ّفرهم الذين المرجئة بن وأحمد جراحال بن كوكيع فلالس ك

 . وغيرهم عبيد، وأبي حنبل
أهل من كثير تكفير في السلف زاعن في يقال لكذ- وك

ملتك وقد ، حوهمنو والجهمية والقدرية كالخوارج ءوااله
وذكر الفتاوى من كثيرة مواضع في ذلك في السلم خيش
، العلماء بين الضطراب من فيها وقع ) ما12/260-261(

السنة أهل من وغيرهم وأصأحابه أحمد مامال مذهب وسرد
أن يذكر ولم ؛ الطوائف تلك ضعب تكفير في الخلف في

غيره ذلك كرذ اول ، المكفرين غير كفروا منهم نالمكفري
ّين ذكر .. بل عنهم سببوفقال: الخلف ذلك في عذرهم وب

الكفر إلحاق توجب أدلة يرون مإنهف ، الدلة تعارض التنازع
المقالت تلك قالوا الذين العيان من يرون إنهم ثم ؛ بهم
فيتعارض ، اكافر يكون أن يمتنع ما اليمان من به قام من

آخر موضع في لوقا) 261-12/260. ( هه) أ الدليلن عندهم
لم الرجل ونكي دق قائلها يكفر التي القوال : ( وهكذا



عنده تكون وقد ، الحق لمعرفة الموجبة النصوص تبلغه
قد يكون وقد ، فهمها من يتمكن لم أو ، عنده تثبت ولم

من كان نمف ، بها تعالى الله يعذره شبهات له ضترع
يغفر الله فإن ، وأخطأ الحق بلط في مجتهدا المؤمنين

النظرية المسائل في كان ءاسو – كان ما نائكا – خطاه له
هعلي الله صألى النبي أصأحاب عليه الذي . هذا العملية أو ،

) .196-23/195. ( ) أهه السلم أئمة وجماهير ، وسلم
ومن ، الخبرية لمسائلا في الصحابة نزاع آخر موضع في كروذ
ربه رأى محمدا أن زعم من: (  نهاع الله رضي ئشةاع قول ذلك
لبن نقول ل ذاه معو: (  قال ثم ) ؛ الفرية الله على أعظم فقد

: ( الق ثم)  الله على مفتر إنه ؛ لها المنازعين من ونحوه عباس
هالق لما تكذيبا القول كان وإن فإنه ، ديالوع من هو فيركالتو

عهد ديثح جلرال يكون قد كنل ، وسلم عليه الله صألى الرسول
يجحده ما بجحد يكفر ل هذا ومثل ، بعيدة ببادية نشأ أو ، بإسلم

النصوص لكت معيس لم الرجل يكون وقد ، الحجة عليه تقوم حتى
أوجب آخر ضرمعا عنده عارضها أو ، عنده تثبت ولم سمعها أو

ًا كان وإن تأويلها ) .3/148. (  أهه)  مخطئ
، بعضا بعضهم تكفير البدع أهل يوبع منف: (  الفتاوى في
ّطؤون ؛ العلم أهل ممادح ومن ّفرون ول يخ أن كذل ببوس يك

له نيتب لنه ، كفرا يكون وقد ، رافك بكفر ليس ما يظن أحدهم
فل ذلك له يتبين لم والخر ، للخالق وسٌب للرسول تكذيٌب أنه

لم من يكفر أن ، قاله إذا يكفر بحاله العالم هذا كان إذا لزمي
).3/63( السنة منهاج أهه)  بحاله يعلم

من تكفير في العلماء خلف ذكر أن بعد عياض القاضي ليقو
ونفى الوصأف أثبت من تعالى:  (فأما الله صأفات بعض جهل
مكل ل ولكن ومتكلم له، علم ل ولكن عالم فقال:  أقول ةالصف

قال فمن معتزلة،ال مذهب على الصفات سائر في وهكذا له،



ّفره؛ مذهبه إليه ويسوقه قوله ليهإ هيدؤي لما بالمآل نفى إذا لنه َك
علم، له من إل بعالم يوصأف ل إذ عالم، وصأف انتفى العلم

سائر هذا عند وهكذا قولهم، هإلي أدى بما عنده صأرحوا فكأنهم
يأخذهم مل منووغيرهم. والقدرية ةالمشبه من التأويل أهل فرق

قال فارهم،كإ ري مل ،مذهبهم موجب ألزمهم ول قولهم لبمآ
ننتفي ونحن بعالم، ليس نقول ل قالوا، هذا على ُوقفوا إذا لنهم

كفٌر هأن موأنت نحن ونعتقد لنا، ألزمتموه الذي بالمآل القول من
هذين ىلفعأصألناه. ما على إليه يؤول ل قولنا إن نقول بل

حاتض فهمته وإذا التأويل، أهل ارإكف في الناس اختلف المأخذين
إكفارهم ترك ابصوالوذلك. في الناس لختلف بجلموا كل

السلم حكم وإجراء بالخسران، عليهم الحكم عن والعراض
والصلة ودياتهم، اكحاتهمومن ووراثاتهم قصاصأهم، في عليهم
ّنهم معاملتهم، وسائر نيالمسلم مقابر في ودفنهم عليهم لك
عن جعواري ىتح رجهوال الزجر وشديد الدب، بوجيع معليه يغلظ

على نشأ كان فقد فيهم، الول الصدر سيرة كانت وهذه بدعتهم،
من القوال بهذه قال من التابعين في وبعدهم الصحابة زمن
ًا، لهم أزاحوا فما والعتزال، الخوارج أيور رالقد قطعوا ول قبر
ًا، منهم لحد والنفي بالضرب همبووأد هجروهم لكنهم ميراث

كبائر أصأحاب عصاة ضلل فساق لنهم أحوالهم ردق على والقتل
ًا منهم بكفرهم يقل لم ممن السنة وأهل المحققين عند خلف
)295-2/293للصواب) أهه. ( الموفق والله ذلك غير رأى لمن

الشفا.



بتأويل غيره كفر من حكم
*******

اليمههان مسههائل فههي الكلم بعظههم خههاصال مبحههثال في تقدم
عدو يا له قال أو النفاق أو الكفر إلى مسلما نسب من أن والكفر

رجههع كههذلك الخههر يكههن لههم إن فههإنه عظيههم، خطر على فهو الله
الله دين يعظم لمسلم يجوز ل أنه بيان وتقدم ،القائل على الكفر
لمين وحرمهات تعالى ثبهت هه مسهلم اتههام علهى يقهدم أن المس

وتقههدم ،النهههار شههمس مههن أوضح ببينة إل بالكفر ه بيقين إسلمه
بههه يكفر ول الكفر ظاهره عمل المكلف من يقع قد أنه بيان أيضا
عليههه، الكفههر إطلق مههن مانع وجد أو التكفير شروط وجود لعدم

معذور. أنه إذ بحال تكفيره يصح ل وحينئذ
النفاق أو الكفر ظاهره عمل المسلمين من أحد من يقع وقد
موانع من مانع أو له صأحيح عذر على يطلع أن دون غيره فيراه

يراه لما النفاق أو الكفر إلى فينسبه حقه، في المعتبرة التكفير
إلى نسبه من يدخل فهل ،تكفيره يقتضي قول أو عمل من منه

كافر يا لخيه قال امرٍئ : (أيما النبي قول تحت النفاق أو الكفر
َء فقد فيه كانت (فإن عنه الخرى الرواية وفي أحدهما)، بها با
رجل رجٌل يرمي : (ل قوله تحت يدخل وهل ،)1(عليه) حارت وإل

صأاحبه يكن لم إن عليه ارتدت إل بالكفر يرميه ول بالفسوِق

رضهي عمهر ابهن عهن مختلفة بألفاٍظ والترمذي ومسلم البخاري ) رواه(1
عنهما. الله



ِم :(سباُبوقوله ،)1(كذلك) ُلُه فسوق المسل ؟)2(كفر) وقتا
الكفر إلى غيره نسب من أن الدلة عليه دلت الذي والصحيح

لنه أو ذلك صأحة على عنده قامت قوية قرينة أو لبينة النفاق أو
،به اتهامه يوجب ما على والنفاق الكفر إلى نسبه ممن اطلع قد
لله وحمية غضبا ذلك فعل إذا معذور هو بل يأثم ل بل يكفر فل

قد الحكم ذلك إلى ُنسب من يكون أن بشرط ولدينه،  ولرسوله
ّتهم لنفس يكون ول ،النسبة هذه يوجب ما فعل حظ ذلك في الُم

نصيب. ول
رضي عبادة بن لسعد حضير بن أسيد قاله ما الباب هذا ومن

وقد المنافقين، عن تجادل منافق : فإنكله قال حيث عنهما الله
وفيه: الفك قصة في عنها الله رضي عائشة عن هذا ورد

فههي وأحمههد المفههرد والدب الصههحيح فههي البخههاري رواه الحديث ) هذا(1
(أيمهها قال  الله رسول أن عنهما الله رضي عمر بن الله عبد عن المسند

بههن ثابت عن البخاري وروى أحدهما)، بها باء فقد كافر يا لخيه قال رجل
قههال، كما فهو كاذبا السلم غير بملة حلف (من قال  النبي عن الضحاك

ومههن كقتله، المؤمن ولعن جهنم، نار في به عذب بشيء نفسه قتل ومن
عهن الكهبير المعجههم فههي الطهبراني ورواه كقتلههه)، فهو بكفر مؤمنا رمى
ومهن كقتلهه المهؤمن (لعهن قهال  اللهه رسول أن أيضا الضحاك بن ثابت
أن أيضهها عمههر بههن عههن مسههلم ورواه أحههدهما)، بههها باء فقد مسلما أكفر
بهها بهاء فقههد أخهاه الرجهل كفهر (إذا قههال   وسههلم عليه الله صألى  النبي

قههال امههرئ (أيمهها بلفظ مرفوعا عمر بن عن أحمد وعند وعنده أحدهما)،
عليههه)، رجعههت وإل قههال كمهها كههان إن أحههدهما، بههها باء فقد كافر يا لخيه
قههال (إذا قال  النبي أن عمر ابن عن عوانة وأبي المسند في أحمد وعند
عمههر ابههن عههن أيضا عوانة ابي أحدهما) وعند به باء فقد كافر لخيه رجل
أحههدهما) ، علههى الكفر وجب كافر يا لخيه رجل قال (إن قال  النبي عن

قههال (مههن قههال  الله رسول أن عمر بن الله عبد عن ومالك أحمد ورواه
(إذا بلفههظ عمههر بههن عههن أحمههد وعنههد أحدهما)، بها باء فقد كافر يا لخيه

عنههه أيضهها أحمههد ورواه أحههدهما)، بههها بههاء فقههد كافر يا لخيه قال أحدكم
بها باء فقد أخاه كفر (من كافر)، فأحدهما رجل كفر رجل (أيما آخر بلفظ

الرجل كفر (إذا بلفظ صأحيح بإسناد اليمان في منده ابن ورواه أحدهما)،
أحدهما). بها باء فقد أخاه

قههال ذر أبي عن  عوانة أبي وعند اليمان، في مندة وابن البخاري ) رواه(
لههم إن ارتههدت إل بههالكفر رجل رجههل يرمي (ل يقول  الله رسول سمعت

كذلك).   صأاحبه يكن
والنسائي. والترمذي ماجة وابن وأحمد ومسلم البخاري ) رواه(2



َبي ابن الله عبد من فاستعذر يومه من  الله رسول فقام وهو أ
قد رجل من يعذرني من المسلمين معشر فقال: (يا المنبر، على

ولقد خيرا إل أهلي على علمت ما والله أهلي في أذاه عنه بلغني
إل أهلي على يدخل وما خيرا إل عليه علمت ما رجل ذكروا

الله رسول يا فقال: أنا معاذ بن سعد قالت: فقام معي)،
إخواننا من كان وإن عنقه، ضربت الوس من كان فإن أعذرك،

الخزرج من رجل قالت: فقام أمرك، ففعلنا أمرتنا الخزرج من
رجل ذلك قبل قالت: وكان الخزرج، سيد وهو عبادة بن سعد وهو

ل الله لعمر لسعد: كذبت فقال الحمية، احتملته ولكن صأالحا
يـقتل، أن أحببت ما رهطك من كان ولو قتله، على تقدر ول تقتله
عبادة: بن لسعد فقال سعد عم ابن وهو حضير بن أسيد فقام

)1(المنافقين عن تجادل منافق فإنك لنقتلنه الله لعمر كذبت

يجادل وأنه النفاق إلى آخر صأحابيا  الصحابة أحد نسب هنا فها
يسمع بينهما  والنبي ذلك، وجبُي ما منه سمع لما المنافقين عن

منافقا ليس بهذا ُرمي من كان وإن قوله عليه ينكر لمو ويرى
الحقيقة. على

الذي للرجل  زيد بن أسامة قتل قصة في ورد ما ذلك ومثل
يؤثمه ولم أسامة فقتله رقبته، فوق والسيف الله إل إله ل قال

أنه من حاله ظاهر من أسامة رأى لما قتله عليه أنكر وقد  النبي
)2(قلبه من مخلصا يسلم ولم القتل من متعوذا أسلم قد يكون قد

بني سرية في  الوليد بن خالد من وقع ما أيضا ذلك ومن
 عمر ابن حديثهم روى وقد إليهم،  النبي أرسله لما جذيمة

فقالوا: صأبأنا أسلمنا، يقولوا أن يحسنوا لم قوما فيه: (أن وورد
وأمر وأسروا، منهم فقتلوا أسلمنا، يقولوا أن يحسنوا ولم صأبأنا،
ابن فقال القوم، من معه من يقتل أن رجل كل الوليد بن خالد

حبههان وابههن وأحمههد ومسههلم البخههاري بتمههامه رواه الفههك ) حههديث(1
يعلى.  وأبو والطبراني والبيهقي والنسائي والترمذي

والبيهقي. حبان وابن وأحمد ومسلم البخاري ) رواه(2



حتى أسيره أصأحابي من أحد يقتل ول أسيري أقتل ل عمر: والله
إني قال: اللهم  النبي إلى رجعوا فلما ،  الله رسول إلى نرجع
وداهم: ومعنى ،)1() ووداهم مرات، ثلث خالد صأنع مما إليك أبرأ
قومهم. إلى ديتهم حمل أي

هؤلء قتلهم في بأمره ائتمر ومن خالدا  النبي يعاقب فلم
بالشهادتين النطق غير يجزئ ل أنه متأولين قتلوهم لنهم القوم

مقامها. يقوم ل غيرها وأن صأراحة
الذين أيها (يا تعالى قوله تفسير في ورد ما أيضا ذلك ومن

إليكم ألقي لمن تقولوا ول فتبينوا الله سبيل في ضربتم إذا آمنوا
وأن  الية،الدنيا...) الحياة عرض تبتغون مؤمنا لست السلم

ولم الله، إل إله ل قال الذي الرجل قتل  النبي أصأحاب بعض
القتل. من متعوذا قالها أنه تأولوا لنهم وذلك به،  النبي يقتلهم

ه هؤلء عن القتل سقط الله: وإنما رحمه القرطبي قال ولذلك
السلم، صأدر في كانوا أنهم لجل ه الرجل قتلوا الذين أي

قولها العاصأم وأن السلح من وخوفا تعوذا قالها أنه وتأولوا
)2(مطمئنا

فههي يصههلي جاءه النبي أن مالك بن عتبان حديث في ورد وقد
أيههن منهم قائل فقال الدار، أهل من رجال البيت في فثاب داره،
منافق بعضهم: ذاك فقال  ه الدخشن ابن أو ه الدخيشن بن مالك

تههراه أل ذلههك، تقل ( ل : الله رسول فقال ورسوله، الله يحب ل
ورسههوله قههال: اللههه اللههه؟)، وجه بذلك يريد الله إل إله ل قال قد

إلهههى ونصهههيحته وجههههه نهههري الرجهههل: فإنههها قهههال ثهههم أعلهههم،
)3(المنافقين...)الحديث

صأههحبته بقرينههة النفههاق إلههى نسههبه أنههه  النههبي عليههه ينكر فلم
حجههر ابههن قههال ولذلك هذه، نسبته خطأ  له بين ولكنه للمنافقين

. عمر ابن عن والبيهقي والنسائي حبان وابن والبخاري أحمد ) رواه(1
الحديث.  دار ط ،338 / 5 ج القرطبي ) تفسير(2
أيضهها ورواه البيوت، في المساجد باب الصلة كتاب في البخاري ) رواه(3

والطبراني. والبيهقي عوانة وأبو وأحمد حبان وابن مسلم



يظهههر مههن نسههب مههن الحههديث: وأن هههذا فوائههد فههي الله رحمه
ول بههذلك يكفههر ل عنههده تقههوم بقرينههة ونحوه النفاق إلى السلم
)1(اهه بالتأويل. يعذر بل يفسق

راسههل  بلتعههة أبههي ابن حاطب أن  طالب أبي بن على وروى
اعمههر قال وفيه  النبي بقدوم يخبرهم مكة مشركي رسههول : ي

فأضهههرب دعنهههي والمهههؤمنين ورسهههوله اللهههه خهههان قهههد اللهههه
خههان قد الله رسول ثانية: يا قال  عمر أن وفيه عنقه...الحديث،

عنههد روايههة وفههي عنقههه، فلضرب دعني والمؤمنين ورسوله الله
)2(نافق قد إنه عنقه أضرب : دعني عمر قال أيضا البخاري

 ولكنههه منههه ظهههر مهها رأى لمهها له تهمته عليه  النبي ينكر فلم
اللههه لن بذلك بدر أهل من رجل يتهم أن له ينبغي ل أنه لعمر بين

مههن للسههلم قدموه بما الخاتمة وحسن بالمغفرة أكرمهم تعالى
الههدين بههدر قههال ولههذلك بههدر، أهههل لغير ذلك وليس خدمة، جليل

مههن تأويههل بغيههر أخههاه أكفههر من باب شرح في الله رحمه العيني
َد تأويل بغير أخاه كفر البخاري: من صأحيح ّه في تأول إذا لنه به ُقي
نسههبه في عمر  النبي عذر ولذلك آثم، غير معذورا يكون تكفيره
أنهه ظههن عمههر أن وذلهك لتههأوله بلتعههة أبي بن حاطب إلى النفاق

أحههوال بيههان فيههه كتابهها المشههركين كههاتب أنههه بسبب منافقا صأار
)3(. اهه الله رسول عسكر

بتأويههل الطلق علههى مسلما كفر  ومن:الله رحمه البيهقي قالو
كتههاب فههي مضههى فقههد ،الملة عن بالتأويل إياه بتكفيره يخرج لم

خههرج الههذي الرجههل قصة في الله عبد بن جابر حديث في الصلة
إن ثههم ، منههافق:فقههال معههاذا ذلههك فبلههغ جبههل بن معاذ صألة من

ك ذكر الرجل م  والنهبي  للنهبي ذل أمهره أن علهى معهاذا يهزد ل
فههي وروينهها ،الصههلة  لتطههويله)أنت أفتان( وقال الصلة بتخفيف

الفكر.  دار ط ،523 / 1 ج الباري ) فتح(1
التفسههير وكتاب والمعاندين المرتدين استتابة كتاب في البخاري ) رواه(2

والطههبراني والههبيهقي داود وأبههو والترمههذي حبان وابن مسلم أيضا ورواه
يعلى.  وأبو

. 202 / 18 ج العيني، الدين لبدر البخاري صأحيح شرح القاري ) عمدة(3



 النههبي بمسههير قريش إلى كتب حيث بلتعة أبي بن حاطب قصة
عنههق أضرب دعني الله رسول  يا:قال    عمر أن الفتح عام إليهم

عمر على ينكر  ولم)بدرا شهد قد إنه(  النبي فقال ،المنافق هذا
وإنمهها ،النفههاق علههى ظاهرة علمة فعل ما كان إذا ،بذلك تسميته

أن عمههر بههن عههن بسنده وساق ،تأويل بغير مسلما كفر من يكفر
) 1)(أحدهما به باء فقد كافر لخيه قال رجل أيما( قال  النبي
لمهها زيههد بههن أسههامة يعاقب ولمالله:  رحمه تيمية ابن قال وقد

اعتقههد لمهها قتله جواز ظن لنه الله إل إله ل قال الذي الرجل قتل
إنههه قههال الههذي الرجل قتلت التي السرية وكذلك ،تعوذا قالها أنه

بههن خالد وكذلك ،متأولة كانت لنها يعاقبها لم ماله وأخذت مسلم
،لتههأويله يعههاقبه لههم صأههبأنا قههالوا لمهها جذيمههة بنههي قتل لما الوليد

لنههه نههويرة بههن مالههك قتههل على خالدا يعاقب لم الصديق وكذلك
لههم منههافق أنههت لهههذا هههذا قههال لمهها الصحابة وكذلك ،متأول كان

الههتي  الشههبهة:الفقهههاء قههال ولهذا ،متأول كان لنه  النبي يعاقبه
نكاحهها تههزوج فمههن ،ملههك شههبهة أو اعتقههاد شبهة الحد بها يسقط
،البههاطن فههي حرامهها كان وإن يحد لم فيه ووطىء جائز أنه اعتقد
 النههبي حههد كما ،يحد فإنه العقوبة يعلم ولم التحريم علم إذا وأما

أن يعلههم يكن لم ولكنه الزنا تحريم علم قد كان إذ مالك بن ماعز
وإن الفعههل بتحريههم لعلمه  النبي فرجمه ،يرجم المحصن الزاني

)2. اهه(يعاقب أنه يعلم لم
علههى تعليقههه في مكة فتح فوائد في الله رحمه القيم ابن وقال
النفههاق إلهى المسهلم نسهب إذا الرجهل أن حاطب: وفيههها حديث
ل فههإنه وحظههه لهههواه ل ودينههه ورسههوله لله وغضبا متأول والكفر

بخلف وهههذا وقصههده، نيته على يثاب بل به يأثم ل بل بذلك يكفر
أهههوائهم لمخالفههة ويبههدعون يكفههرون فههإنهم والبههدع الهواء أهل

)3(.اهه وبدعوه كفروه ممن بذلك أولي وهم ونحلهم

.208/ 10ج الكبرى البيهقي سنن) ) 1
.6/89ج النبوية السنة منهاج) ) 2
الرسالة.  ط: مؤسسة ،423 / 3 ج القيم، لبن المعاد ) زاد(3



صأههحيح مههن المتأولين في جاء ما باب شرح في حجر ابن الوق
لم أكفهر مهن أن البخاري: والحاصأل بغيهر كهان فهإن نـهظر المس

إن ُنظر بتأويل كان وإن الكافر، هو كان وربما الذم استحق تأويل
لهه يبين بل الكفر، إلى يصل ول أيضا الذم استحق سائغ غيهر كان
الجمهور. عند بالول يلتحق ول به، يليق بما ويزجر خطئه وجه

الحجههة عليههه تقههام بههل الههذم يسههتحق لم سائغ بتأويل كان وإن
بتههأويله معههذور متههأول العلماء: كل قال الصواب، إلى يرجع حتى
وجههه لههه وكههان العههرب لسههان في سائغا تأويله كان إذا بآثم ليس
)1(العلم. اهه في

آل حسن بن الرحمن عبد بن اللطيف عبد الشيخ وقال
هذه من لحد المكفر كان إن الله: وأما رحمه الشيخ
كتاب من وبرهان نص إلى له تكفيره في يستند المة
بالله كالشرك بواحا كفرا رأى وقد نبيه، وسنة الله

رسله أو بآياته أو تعالى به والستهزاء سواه ما وعبادة
الحق ودين الهدى من الله أنزل ما كراهة أو تكذيبهم أو
جلله ونعوت تعالى الله صأفات جحد أو الحق جحود أو

لله مطيع مأجور مصيب وأمثاله بهذا فالمكفر ذلك، ونحو
 )2( اهه.ورسوله

2

المتأولين.  في جاء ما باب ،318 / 12 ج الباري ) فتح(1
.30/الصحاف على الرد في التحاف) ) 2



 فيها الطبقات أنواع باب  ـ7

: والقادة الرؤساء : طبقة أول

:  فرعان : وهم والرؤساء القادة  ه1

.  واستبصار عناد أهل قادة ه أ

أهههل حكههم في التفصيل في النونية في الله رحمه القيم ابن قال
:    والبدع الهواء

الرحمن مخافة لجل فيكم           عادل    بحكم   نأتي   لكننا
الحكمان يستوي هل إذا وانظر    حكيمها منصفا يا إذا فاسمع

القسمان وذانك العناء .........        وذوو قسمان عندنا هم
يجتمعان شك ل بدعة في           هما نوعين بين وفرق جمع

............................          ظاهر كفر فأهل العناد وذوو
وإذا والخيههر للهدى محبون علم طلبة أو علماء عاجزون قادة ه ب

له والخضوع الحق لقبول استعداد وعندهم به أخذوا الخير علموا

:     تعالى الله رحمه الناظم قال
شيئان      علمه  عن صأدهم       لكن  الحق فطالبون والخرون

العرفان   إلى   وصأولهم منها       قصدهم   ومصنفات بحثهم مع



متسوري  أبوابها      سوى من الحقائق طلب أحداهما
الجدران

اليمان ومطلع     اليقين درك       إلى موصألة غير طرق وسلوك
الطرق   اشتباه مثل      عليهم     المور  تلك فتشابهت

بالحيران
الندمان    ناجذ يقرع  التيه في      كلها    حيارى   أفاضلهم فترى

العظم الطريق أدري    ل الطرق علّي كثرت  قد ويقول
السلطاني

حسبان  بل  حاصألة    الفات     بها  مخوفات   طرق   كلها  بل
الرحمن في منه شك غير من        أمره     وآخر   غايته  فالوقف

البدان         وقيامة   ولقائه      ورسوله      وكتابه      دينه أو
الغفران     واسع أو   إحداهما    أو 1والجرين   الذنب  بين فأولء

:  والجهال والمقلدين التباع : طبقة ثانيا

:  أنواع وهم

 الهدى من متمكنين وجهال مقلدة  ه1

:     تعالى الله رحمه الناظم قال
والمكان اليسر ذات لسباب      با والعلم الهدى من متمكنون

كالعميان التقليد واستسهلوا       أخلدوا الجهالة أرض إلى لكن
الشان بهذا تهوينا للحق            إدراكهم في المقدور يبذلوا لم

قولن عندنا فيه والكفر            تفسيقهم في شك ل اللى فهم
2اليمان ول أنعتهم بالكفر        الذي لست فيهم عندي والوقف

العلن حلة ظهارة ولنا            منهم     بالبطانة  أعلم  والله
والعدوان البغي لجل قطعا        عقابه     مستوجبون   لكنهم

أن الحديث نص أن مع أجران لهم ويكون بدعة أهل كيف إذ نظر فيه ه  1
بمههن يسههاوون فكيههف الباطههل أصأابوا وهؤلء ، الحق أصأاب لمن الجرين

.  أعلم والله ، الحديث لنص مخالف هذا ؟ الحق أصأاب
عههن القيههم ابههن توقههف وهؤلء:  الوهام كشف في سحمان ابن قال ه  2

. الشافية الكافية في بالسلم وصأفهم وعن بالكفر وصأفهم



والطغيان بالظلم تعذروا لن        إنكم  بالجهالة   عذرتم  هبكم
بالزور وشهادة              ودينه الرسول قول في والطعن          

  والبهتان

، والهههدى للخيههر محبههون ، الهدى عن عاجزون وجهال مقلدة  ه2
. علموه أو جاءهم إذا الهدى لتباع ومستعدون

:     تعالى الله رحمه الناظم قال
إيمان ومع قصد مع الحق غا      بلو عن عجز فأهل والخرون

...............................        ولقائه         رسوله ثم    بالله
أسنان ذوو      أشياخأ   قالته       بما     ظنهم حسن  دهاهم قوم

بأمان  بها فرضوا    أقوالهم     سوى يجدوا لم الناس في وديانة
البهتان    قائل  من  به بدل    يرتضوا لم الهدى على يقدرون لو

والعدوان   بالجهل  ويكفروا     يظلموا لم إن   معذورون فأولء
الله رحمه الناظم كلم  حاصأل404/ 2 عيسى ابن الشارح قال

والتعطيل الجهل أهل تقسيم بعده والذي الفصل هذا في تعالى
قسمين إلى الجهال قسم ثم وجهال عناد أهل قسمين إلى

المتيسرة بالسباب والعلم الهدى من متمكنون الول القسم
من الثاني والقسم التقليد واستسهلوا الجهالة إلى اخلدوا ولكن

بالله وإيمان قصد حسن مع الحق بلوغا عن عجز أهل الجهال
أحسنوا قوم الول حزبان ميزتهم إذا وهم قال ثم ولقائه ورسوله

سوى يجدوا ولم عندهم الديانة وأهل الشياخأ قالته بما الظن
. بها فرضوا أقوالهم

علمه عن صأدهم لكن الحق فطالبوا هؤلء من الثاني والضرب
موصألة غير طرقا وسلكوا أبوابهم سوى من الحقائق طلبوا انهم
. حيارى وصأاروا عليهم الطرق فتشابهت اليقين إلى
والعلم الهدى من المتمكنون وهم الجهال من الول القسم وأما

الحق طلب في وسعهم يبذلوا ولم التقليد إلى اخلدوا ولكنهم
واختار قولن ففيه الكفر وأما بفسقهم الناظم حكم فهؤلء



. الوقف
إيمانهم مع الحق بلوغا عن العجز أهل وهم الثاني القسم وأما
فيهم وقال الديانة وأهل المشايخ قلدوا ولكنهم ورسوله بالله

     الناظم

والعدوان بالجهل ويكفروا    يظلموا لم إن معذورون فأولء
والطغيان بالظلم معذورين غير فهم بالجهالة عذروا وان إنهم أي

في والبهتان بالزور والشهادة ودينه الرسول قول في والطعن
من ورسوله الله أتثبته ما اثبتوا الذين المثبتة من مخاليفهم
ودعوى تمثيل ول تكييف ول تعطيل ول تحريف غير من الصفات

. وكفر شرك أهل أنهم
العصيان من ارتكبوه لما إل قتالهم يحل لم الخوارج فان

وسلم عليه الله صألى الله رسول أصأحاب قتال واستحلل
صألى النبي فيهم قال كما العظيمة عبادتهم مع عليهم والطعن

مع وصأيامه صألتهم مع صألته أحدكم ( يحقر وسلم عليه الله
يمرق كما السلم من يمرقون قراءتهم مع وقراءته صأيامهم
أجرا قتلهم في فان فاقتلوهم لقيتموهم أينما الرمية من السهم

عشرة من الخوارج في الحديث  وجاء ) وقد قتلهم لمن الله عند
. وغيره أحمد المام قاله كما اوجه
مع الخوارج بقتل حكم قد وسلم عليه الله صألى النبي كان فإذا

دماء استحللتم إذا المقلدة الجهال أيها فأنتم العظيمة عبادتهم
. بالقتل الخوارج من أحق المثبتة

من لكن الحق طلبوا الذين فهم القسم هذا من الثاني والقسم
في شك غير من والوقف والحيرة الشك عليهم وغلب طرقه غير
:      فقال ولقائه كتابه أو دينه أو الله

الغفران واسع أو إحداهما    أو والجرين الذنب بين فاؤلء
أقسههام أربعههة إلههى قسههمهم الفصههل هذا في ذكره ما حاصأل هذا
بكفرهههم فحكههم بههالله والعيههاذ العنههاد أهل وهم الول القسم وقد
: النظم هذا في بقوله ذلك إلى أشار وقد



قول لجل الرسول قال         وردما العناد سوى ليس فالكفر
فلن

بين ه تيمية ابن أي ه 1تفريقه إلى : فانظر الشارح قال أن إلى
الخفية المقالت في فقال الظاهرة والمور الخفية المقالت

الحجة عليه تقم لم ضال مخطئ فيها إنه يقال قد كفر هي التي
حكمها الظاهرة المور في ذلك يقل ولم صأاحبها يكفر التي

فعل أو محرم كاستحلل جهل مسلم من منها يصدر وبما مطلقا
كالجهل جهل الخفية بالمور يكفر ول التعريف بعد شركي قول أو

كقوله داعية كان وان بها الجاهل يكفر فل الصفات ببعض
.     جهال لنكم تكفرون ل عندي أنتم للجهمية

إل والبدع الهواء أهل تكفير عدم يختار تيمية ابن إن الشارح قال
بكفار لستم أنكم : ( وعندي تيمية ابن قال ولذا عاندوا إذا

لكنه عليه مجمعا أمرا ليس تكفيرهم عدم أن ) يبين لجهلكم
المذهب في المشهور خلف المسألة هذه في وقوله اختياري

القول إلى الداعي المجتهد تكفير المذهب من الصحيح فان
المقلد وتفسيق ذلك ونحو الرفض أو الرؤية نفي أو القرآن بخلق
بدعة كل أن الصحيح الله رحمه تيمية ابن الدين مجد الشيخ قال

خلق في يقول كمن فيها المقلد نفسق فانا الداعية فيها كفرنا
ل أنه أو مخلوقة أسماءه أن أو مخلوق الله علم أن أو القرآن

مجرد اليمان إن يقول أو تدينا الصحابة يسب أو الخرة في يرى
يدعو البدع هذه من شيء في كان فمن ذلك أشبه وما العتقاد

في ذلك على أحمد نص بكفره محكوم فهو عليه ويناظر إليه
مضنة هي التي والمناظرة للدعوة تنزيل . ( قلت انتهى مواضع

)     العناد منزلة المعاندة
    

  وأحكامهم أسمائهم باب  ـ8

. الخفية وبين الظاهرة المسائل بين يفرق تيمية ابن أن على يدل هذا ه  1
! .  بدعة التفريق ! وأن يفرق ل إنه يقولون الذين فأين



بههل كالمرتههدين ل ، وحكمهها اسههما كفار فهم المعاندون القادة أما
. تأويل تكفير كفر من

ظاهر كفر فأهل العناد : وذوو القيم ابن قال
.......................        

وفيههم غهالطون مخطئههون فههم المحبهون العهاجزون القههادة أما
: قولين على خلف

أحمههد المههام عن البركات أبو نقله ، دعاة قادة لنهم تكفيرهم ه أ
 الحديث أهل من لطائفة قول وهو

أو الههذنب بيههن دائههر وأمرهههم معذورون  هم بل التكفير عدم ه ب
 القيم ابن . قال والمغفرة العفو أو الجر

الغفران     واسع أو   إحداهما    أو 1والجرين   الذنب  بين فأولء
:  أقوال على خلف ففيهم المتمكنة المقلدة أما

. تكفيرهم ه أ

.  التكفير عدم ه ب

مسهلمون وهههم ، حههالهم فههي أعلههم اللهه ويقال فيهم التوقف ه ج
  ببواطنهم أعلم والله ظاهرا

:  فيهم القيم ابن قال
قولن عندنا فيه والكفر            2تفسيقهم في شك ل اللى فهم

اليمان ول أنعتهم بالكفر        الذي لست فيهم عندي والوقف
أن الحديث نص أن مع أجران لهم ويكون بدعة أهل كيف إذ نظر فيه ه  1

بمههن يسههاوون فكيههف الباطههل أصأابوا وهؤلء ، الحق أصأاب لمن الجرين
.  أعلم والله ، الحديث لنص مخالف هذا ؟ الحق أصأاب

أهههل أصأههول غيههر علههى الههذين والهواء البدع أهل تفسيق في لشك ه  2
أصأههل وهههم الخههوارج ذم فههي كثيرة أحاديث وردت فقد ، والجماعة السنة

ل فهههذا السههنة أهههل أصأههول علههى وهههو ابتههدع أو تأول من أما ، البدع أهل
فههي حههزم ابن كلم ينزل وعليه ، المغفرة أو الجر بين دائر هو بل ُيفسق
والثههوري والشافعي حنيفة وأبي ليلى أبي ابن مذهب أن نقل بأنه الفصل
أو فتيهها فههي المتههأول تفسيق عدم في راهويه بن وإسحاق علي بن وداود
.   الفروع في مفلح ابن عنه نقل فيما تيمية ابن اختيار وهو ، عقائد



نههزل لنههه فالسههبب معانههدين غيههر أنهههم مههع كفرهههم من علة أما
منزلههة الههدعوة أراد لههو يههديه بيههن توفرههها مع الهداية من التمكن

. العناد
نههوع فههي الخلف هههو هنهها القيم ابن ذكر الذي : والخلف قاعدةا

غيههر في : المبتدعة وهم والبدع الهواء لهل التابعين الجهال من
منازعة قامت وقد سنة لهل المخالطون العائشون السلم أصأل

فههي مبتدعههة ههه : أ فأوصأههافهم.  والمبتدعههة السنة بين ومخاصأمة
عائشههون ههه . ب السههلم أصأههل فههي وليسههت خفيههة مسههائل

بههاب مههن معهم . ويدخل جهال عوام ه . ج سنة لهل ومخالطون
علههم طههالب أو عالمهها كههونه مع السابقة الوصأاف جمع من أولى
.     والبدع الهواء أهل من لكن

لهههل قائمة دعوة ووجود السنة أهل مخالطة أي التمكن معنى و
عبههد الشههيخ وفسههر.   مكانههها وحضههر وعاصأههرها عايشههها السههنة

سههحمان ابههن وفسههر ، الحق إدراك على بالقدرة التمكن اللطيف
كتههب علههى الطلع أو القههرآن معاني فهم على : بالقدرة التمكن

.  لهم وخلفهم السنة أهل بمنازعة ويعرفون ، العلم
فههي المخههالفون والبههدع الهههواء أهههل مههن هنا ونالمتمكن وهؤلء
والمخههالطون المعائشههون السلم أصأل في ليست خفية مسائل

: تكفيرهم في خلف وقع هؤلء ، معهم تنازعوا سنة لهل
ة الحهديث أههل مهن طائفهة قهول وههو التكفير ه أ  لمالهك ورواي
 وكههل. الخوارج كفر من وكل والسبكي العربي ابن وقول حمدأو

فههي أشههد الهداية من التمكن فمع البدعة بنفس المبتدع كفر من
 .  التكفير

الحههق معرفههة مههن بالتمكن ول البدعة بنفس ل التكفير عدم ه ب
وابههن وقههاص أبههي بههن وسعد طالب أبي بن علي فعل ظاهر وهو

عههدم فههي الجميههع عن الله رضي الصحابة من معهم ومن عباس
.  الخوارج تكفير

والشههافعي حنيفههة وأبههي ليلههى أبههي ابههن قههول وهو حزم ابن قال



اختههاره ثههم ، راهههويه بن وإسحاق علي بن وداود الثوري وسفيان
عيههاض القاضههي قههول وهههو ، وأحمد مالك عن رواية وهو ، اهه هو

الدعوة وأئمة والشوكاني تيمية وابن ، المالكي بكر أبي والقاضي
.  الوقف واختار القيم ابن وخالف ه ج

كتههاب فههي ذلههك بعههض ذكههرت وقههد ههه التفصههيل عنههدي والصحيح
:  هو والتفصيل ه الحقائق

السههلم أصأههل فههي المخههالفين غيههر والبههدع الهههواء أهههل أن ههه أ
في كان : إن الخفية المسائل في خالفوا إنما الظاهرة والمسائل

فههإنهم حاربوا لو وحتى لهم الول النقاش مع وحتى ظهورهم أول
علههي كلم ينههزل وعليههه ، بههالتمكن ول البدعة بنفس ل يكفرون ل

. الخههوارج فههي عنهههم اللهه رضههي الصحابة من معهم ومن وسعد
، الحههديث أهههل مههن المعتزلههة أوائههل عاصأر من كلم ينزل وعليه
.   وهكذا الغلة غير الشاعرة أوائل عاصأر من كلم ينزل وعليه

حههتى السههنة أهههل مههن لهم النقاش وكثر أمرهم استطال إذا ه ب
يكههون مهها أشههبه ظههاهرا علمهها ومههامعل وضههللهم خلفهههم أصأههبح

المعانههد حههال  هذه حالهم وينزل يكفرون فهنا الظاهرة بالمسائل
للخههوارج عنههه اللههه رضههي أمامههة أبههي تكفيههر ينزل وعليه ، حكما
أبههي عههن ماجههة ابن روى فقد الحرورية غير موه عاصأرهم الذين
قتلوا من قتيل وخير السماء أديم تحت قتلوا قتلى شر قال أمامة
أبهها يهها قلههت كفارا فصاروا مسلمين هؤلء كان قد النار أهل كلب
لى الله رسول من سمعته بل قال تقوله شيء هذا أمامة ه صأ الل
أبههو رأى قههال غالب أبي : عن فقال الترمذي . ورواه وسلم عليه

أمامههة أبههو فقههال دمشههق مسجد درج على منصوبة رؤوسا أمامة
ثههم قتلههوه مههن قتلههى خير السماء أديم تحت قتلى شر النار كلب

قلههت اليههة آخههر ) إلههى وجوه وتسود وجوه تبيض يوم(  قرأ
وسههلم عليههه اللههه صأههلى اللههه رسول من سمعته أنت أمامة لبي
سههبعا عد حتى أربعا أو ثلثا أو مرتين أو مرة إل اسمعه لم لو قال

القول هذا . وعلى حسن حديث هذا عيسى أبو قال حدثتكموه ما



بعههدما عاصأههروهم الههذين المعتزلههة مههع الحههديث أهههل صأنيع ينزل
أهههل مههن معههه ومههن أحمد زمن واضحا ظهورا وظهر الحق اتضح

شههدة زمههن الشههاعرة مههع  وكههذا, يكفرونهههم فكههانوا الحههديث
السنة فيها انتشرت التي الماكن بعض في لهم الحنابلة مخاصأمة

.  واضحا ظهورا
الرسههالة بآثار علم وقلة جهل ةوغلب فترة زمن الزمن كان إذا ه ج

المههاكن بعض في هذا زمننا وفي ، الدعوة وأئمة تيمية ابن كزمن
.  تكفير فل ،

بالجمههاع فالتكفير البدع أهل عاند إن أما ، العناد عدم مع كله هذا
وعلمههاء قضههاة بعههض عاند لما التسعينية رسالته في تيمية وابن ،

. مرتههدون يا زنادقة يا كفار يا صأوته بأعل وصأاح كفرهم الشاعرة
. أعلم والله

يكفههر عانههد مههن : أن المـسـألة ـهـذه في الكبرى والقاعدةا
والبدع الهواء أهل به يكفر العناد غير مناط هناك وهل ، بالجماع

هنههاك ههه . ب فقههط العنههاد إل مناط هناك ليس ه : أ قولين على ؟
ذلههك هههو مهها اختلفههوا : ثههم العنههاد حكههم في وهو العناد غير مناط

اللههزام جعههل وبعضهههم داعيههة كههونه جعلههه فبعضهههم  ؟ المنههاط
منههاط التمكههن جعههل وبعضهههم منههاط عليههها والعقوبههة بالبدعههة
وبعضهم مناط البدعة بطلن وظهور السنة انتشار جعل وبعضهم

.. والمههآل بههالزم كفههر مههن وهههو ومآله القول بلزم التكفير جعل
تفريههط وهههو إهههداره يمكههن ل منههاط التمكن أن . وصأحيح وهكذا
أم بههالتمكن والههذم والتبههديع التفسههيق ؟ عليههه يههترتب مههاذا لكههن

. خلف محل التكفير
:  القيم ابن قال

قولن عندنا فيه والكفر            تفسيقهم في شك ل اللى فهم
هههل تحديههد فههي يختلفون الناس : أن الثانية الكبرى القاعدةا

بالعنههاد المعين تكفير في يختلفون ولذا ؟ ل أم معاند المبتدع هذا
لههي يظهر لم يقول وبعضهم ، فيكفره معاند أنه له يظهر فبعضهم



بالعنههاد التكفيههر فههي واحد أصألهم الشخصين كل أن . مع معاندته
. اجتهههاد محههل لنه فيه يختلفون معين على العناد هذا إجراء لكن
أصأههلهم أن مههع العيههان بعههض في السلف اختلف سبب هو وهذا

 .  واحدة
 القواعد بقية كتاب  ه4

قاعدة  ه9
القبورأ عباد أو المحضة الجهمية يكفر لم فيمن

المام قال قد نعم : ويقال الوهام كشف في سحمان ابن قال ه أ
جهمههي فهههو القههرآن بخلههق قال من أن ذكر لما عقيدته في أحمد
زرعههة أبههو وقال ، مثلهم فهو القوم هؤلء يكفر لم ومن قال كافر
عن ينقل كفرا العظيم بالله كافر فهو مخلوق القرآن أن زعم من

وسههيأتي كافر فهو يجهل ول يفهم ممن كفره في شك ومن الملة
. المقصود اهه ذلك ذكر

مههن أحههدا أن قههدر : و الوهههام كشههف فههي سحمان ابن قال ه ب
المقلههدين الجهههال هههؤلء مههن أحد بكفر القول عن توقف العلماء

بأنه عنه نعتذر أن أمكن القبور لعباد المقلدين الجهال أو للجهمية
والجماع الخطأ من عصمته لعدم بكفره نقول ول معذور مخطئ

كمثههل منه خير هو من غلط فقد يغلط أن بدع ول قطعي ذلك في
وفههي المهههر مسههألة في رجع المرأة نبهته فلما الخطاب بن عمر
. الصحابة من غيره غلط وكما ذلك غير

عشههرة العلم الئمههة عههن الملم رفع في السلم شيخ ذكر وقد
. مجتهدون وهم وأخطأوا فيه غلطوا فيما لهم العذر في أسباب

واللههزام الكههذب مههن فهههو والغههالط المخطههئ أعني تكفيره وأما
أحد كفر في توقف إذا أحدا العلماء من أحد يكفر لم فإنه الباطل
عنههده يقههم ولم أخطأ إذا العالم بها يعذر التي السباب من لسبب

. به قام من به يكفر الذي الوصأف هذا به قام من كفر على دليل



اسههتحل لمهها ولهههذا ، 1وأصأههر وكابر عاند ذلك بعد ثم له بين إذا بل
شرب وأصأحابه مظعون بن كقدامة والتابعين الصحابة من طائفة
آيههة مههن فهمههوه مهها على صأالحا عمل لمن تباح أنها وظنوا الخمر

أنهههم علههى وغيرهمهها وعلههي كعمههر الصههحابة علماء اتفق المائدة
بههالتحريم أقههروا وإن كفروا الستحلل على أصأروا فإن يستتابون

عرضت التي الشبهة لجل ابتداء بالستحلل يكفروهم فلم جلدوا
. كفروا الجحود على أصأروا فإذا الحق لهم يبين حتى لهم

التههور فههي أوقعهك المحققون عليه بما العلم وعدم الجهل ولكن
العاطلههة والجهالت الباطلة باللزامات دليل ول حجة بغير بالقول
منههوالهم علههى فنسج البدع أهل طرائق من الطريقة هذه وكانت

   البل تورد سعد يا هكذا وما والسفسطة بالتمويه المتنطع هذا

العشرة السلم نواقض في : وقال سحمان ابن قال أن إلى
صأحح أو كفرهم في شك أو المشركين يكفر لم من الثالث

الجهمية كفر في بالشك الحال يكون فكيف كافر فهو مذهبهم
كماله لصفات والنافين للصانع الجاحدين ورسوله الله أعداء

. جلله ونعوت
من وأما واللتباس الوهام كشف في سحمان ابن قال ه ج

في شك من تكفير نرى ل فنحن  تكفيره في العلماء اختلف
.  مصيب غير مخطئ عندنا هو بل منهم كفره
في خلف ول القبور وعباد الجهمية كفر في شك من تكفير وذكر
فيهم فللعلماء  والبدع الهواء أهل من عداهم من وأما ذلك

الشيخ ذكره ما على فيهم ونحن السلم شيخ ذكر التي الروايتين
وإما جهل إما تكفيرهم من يمنع مانع لحتمال تكفيرهم عدم من

غلط وقد به جاء وما بالرسول اليمان قلبه في كان من فإن خطأ
بيانه تقدم كما أصأل بكافر ليس فهذا البدع من تأوله ما بعض في
. تعالى الله شاء إن سنبينه وكما العلم أهل عن

.  فعاند الحجة عليه قامت لنه ذلك بعد فيكفر أي ه  1



محاورة في المين من الصدق تمييز سحمان ابن وقال ه د
ه يكفرهم لم العلماء من أحدا أن قدر فلو ثانيا : ويقال الرجلين

أمكن تكفيرهم من له المانعة السباب من لسبب ه الجهمية أي
عصمته لعدم غالط مخطئ أنه نقول بل نكفره ول عنه نعتذر أن
عذر له كان وربما قطعي ذلك في والجماع والغلط الخطأ من
شيخ ذلك ذكر كما تكفيره من المانعة والسباب العذار من

عبد الشيخ ذكره وكما العلم الئمة عن الملم رفع في السلم
دخول بعد كتبها التي رسالته في الله رحمه محمد الشيخ بن الله
. معروفة مسائل في ذلك عن سئل لما المشرفة مكة

من وأما قوله : وأما الوهام كشف في سحمان ابن قال ه هه
يقال أن فالجواب     ذلك يكفره لم فيمن يقال فل فيه اختلفوا
لم الذين والبدع الهواء أهل في وتقديره الكلم هذا فرض

عتب ل أنه مع ونحوهم كالخوارج السلم من بدعتهم تخرجهم
ما صأحة معتقدا دليل معهم العلماء من طائفة بقول أخذ من على
ما إلى انتهى من أحسن وقد الدليل بهذا التكفير من إليه ذهبوا
كما الدين من (يمرقون قوله بدليل الخوارج كفر كمن سمع
السهم يعود كما إل إليه يعودون ل ثم الرمية من السهم يمرق

فوقه) . إلى
البدع أهل من وغيرهم الخوارج تكفير في القولين حكى وقد
ولم وأتباعهم الربعة الئمة عن ونقله تيمية ابن السلم شيخ
هذا شنع كما عليه شنع ول فسقه ول كفرهم من ويضلل يبدع

وعن أحمد المام عن الجهمية تكفير ذكر قد بل وأضرابه الجاهل
العلماء عن روايتين وذكر تكفيرهم في خلفا يذكر ولم السلف

. كفرهم في شك من كفر في
أمير عن روي لما الخوارج تكفير عدم يختار الله رحمه كان وإن

الصحابة من وغيره عنه الله رضي طالب أبي بن علي المؤمنين
القبور وعباد الجهمية وأما     تكفيرهم عدم من عنهم الله رضي

من العلماء أكثر أخرجهم بل تكفيرهم في العلماء يختلف فلم



عن المبارك بن الله عبد المام سئل وقد ، فرقة وسبعين الثلث
رحمه السلم شيخ عنه ذكره محمد أمة من ليسوا فقال الجهمية

إن كافر فهو كفره على العلماء أجمع من كفر في قال فمن الله
. وعاند وكابر أصأر ذلك بعد ثم ذلك علم قد كان
ل فنحن فيه العلماء اختلف من : وأما سحمان ابن قال أن إلى
غير مخطئ عندنا هو بل منهم كفره في شك من تكفير نرى

. مصيب
تشنع ممن أحد كلم في نر لم إنا : ثم سحمان ابن قال أن إلى

كفر في شك من تكفير إل تذكر مما شيئا القول بهذا عليهم
أهل من عداهم من وأما ذلك في خلف ول القبور وعباد الجهمية
كالمعتزلة لهم السماعون الجهمية اتباع أي ه  والبدع الهواء

ونحن السلم شيخ ذكر التي الروايتين فيهم فللعلماء ه وغيرهم
يمنع مانع لحتمال تكفيرهم عدم من الشيخ ذكره ما على فيهم
اليمان قلبه في كان من فإن خطأ وإما جهل إما تكفيرهم من

فهذا البدع من تأوله ما بعض في غلط وقد به جاء وما بالرسول
إن سنبينه وكما العلم أهل عن بيانه تقدم كما أصأل بكافر ليس
.  تعالى الله شاء
الكفار أتباع أن على المة اتفقت : وقد سحمان ابن قال أن إلى

آباءنا وجدنا إنا يقولون تبع معهم هم الذين لهم المقلدين الجهال
الجهمية بقول يقولون جهال أي ه بهم أسوة ولنا أمة على

فكيف لرؤسائهم مقلدين جهال كانوا وإن كفار أنهم ه المحضة
. المعاندين بالجهمية

الجهمية أي ه هؤلء كفر في يشك : ومن سحمان ابن قال أن إلى
يجهل ول يفهم ممن وهو كفرهم في يشك من كفر أو ه المحضة

فإنهم الساحل هذا جهمية وبالخصوص اليمان رائحة شم وهل
ويبينون الدلة لهم ويوضحون يجادلونهم المسلمين أظهر بين
عليهم وقامت الدعوة بلغتهم فقد الضلل من عليه هم ما لهم

وظهرت النبوية الحاديث وانتشرت الدلة لهم وتوضحت الحجة



في مباهت إل هذا ينكر ول والعناد المكابرة إل بعده ليس ظهورا
. الحسيات في مكابر الضروريات

مفهومه فساد مضى فيما بينا : وقد سحمان ابن قال أن إلى 
الجهال التباع كفر على بل كفرهم على أجمعوا العلماء وأن

. لهم المقلدين
الجهال أنواع من نوع في الخلف أن وبينا:  سحمان ابن قال ثم

. جميعهم في ل لهم المقلدين
شيخ حكى وقد واللتباس الوهام كشف في سحمان ابن قال ه و

قولين مالك عن ونحوهم الخوارج تكفير في الفتاوى في السلم
الحسن وأبو روايتين أيضا أحمد وعن كذلك الشافعي وعن

في أي ه اهه مشهور فيهم والخلف قولن لهم وأصأحابه الشعري
ه لهم المقلدة الجهمية اتباع

الرسالة في فتاويه مجموع في عتيق بن حمد الشيخ قال ه ز
ص سبعين وابن السلف مذهب بين المبين الفرق وهي الثانية
في الشبه وألقى الحلول وأهل التحادية يكفر لم  فيمن103
الشبهة ألقى الذي هذا : وأما فقال تبديعهم ول كفرهم عدم

وكلم تعالى الله بكلم عليه الحجة وإقامة تعريفه فيجب إليكم
اعترف فان الدين أئمة وكلم وسلم عليه الله صألى الله رسول
فهو وغيرهم التحادية من البدع أهل عليه ما وببطلن بالحق

لم إن ومفارقته هجره وجب يفعل لم وان لله والحمد المطلوب
أهل ريحه بنتن يتأذى لئل المزبلة على وإلقاؤه قتله يتيسر

.  اهه السلم
: ( الوجه المستفيد مفيد في الوهاب عبد بن محمد الشيخ قال

الشرك في وسلم عليه الله صألى الرسول معصية ) أن الثاني
والعقول بالفطر صأريح كفر العلم بلوغا بعد الوثان وعبادة

أجهل من ولو لرجل تقول أنك يتصور فل ، الضرورية والعلوم
عليه الله صألى الرسول عصى فيمن تقول ما وأبلدهم الناس
يدعى أنه مع والشرك الوثان عبادة ترك في له ينقد ولم وسلم



هذا بأن القول إلى الضرورية بالفطرة ويبادر إل متبع مسلم أنه
. العلماء من أحد سؤال أو الدلة في نظر غير من كافر
المسألة بهذه يتكلم من وكثرة العلم وغربة الجهل لغلبة ولكن

المسلمين من العوام بعض على فيها المر اشتبه الملحدين من
الدلة في النظر وأمعن تحقرها فل ، الحق يحبون الذين

ًا ويجعلك الثابت باليمان عليك يمن أن الله لعل التفصيلية أيض
.  اهه بأمره يهدون الذين الئمة من

ممن المتأولة بعض مع الرحمن عبد بن إسحاق قصة وفيه
في واضطرب وضل الوهاب عبد بن محمد الشيخ لدعوة انتسب

المعين.  تكفي كتابه في ذكرها . كما المسألة هذه
لدعوة انتسب ممن المتأولة بعض مع سحمان ابن قصة وفيه

. المسألة هذه في واضطرب وضل الوهاب عبد بن محمد الشيخ
كشف وكتاب المين من الصدق تمييز كتابيه في ذكرها كما

.  الوهام
: الوهام كشف في سحمان ابن وقال

الجواب في أقمنا قد كما              جميعهم القبور عباد وتكفير
دلئله

تسامت قد إمام وكل         حنبل ابن المام هذا على أليس
فضائله

ل منهاجهم عن زاغا ومن       محمد    دين   أنصار هم أولئك     
نجامله

الحق يدفع ل ومبتدع           غالط فهو منهاجهم عن ضل ومن
باطله

ّفر فيمن الجهمية من بالتأويل ُك

علو فمسألة هذا عرفت : إذا الوهام كشف في سحمان ابن قال



كماله صأفات وإثبات عرشه على واستوائه خلقه على الله
الدين من علم ومما الظاهرة الجلية المسائل من جلله ونعوت

فمن رسوله لسان وعلى كتابه في وضحها قد الله فإن بالضرورة
الحجة عليه قامت فقد النبوية والحاديث القرآنية اليات سمع
ل وأطم أعظم فالمر القرآن يقرأ ممن كان فإن يفهمها لم وإن

لم القرآن وأن الحق هو عليه كان ما أن وزعم عاند إن سيما
نحر في الشمس من أوضح كفره فهذا كافيا شافيا بيانا ذلك يبين

وأحكامه السلم عرف من كفره في يتوقف ول الظهيرة
هذا به وقام السلم دين غير بدين دان فمن وبالجملة وقواعده
بالنار معين على نحكم ول كافر فهو كافرا به يكون الذي الوصأف

هذا 1أمره باطن في وحكمه علمه وإلى الله إلى أمره نكل بل
على جارية فهي الدنيا أحكام في وأما والعقاب الثواب أحكام في

.  اهه المر ظاهر
:  ذلك في القيم ابن قال

العلن حلة ظهارة ولنا            منهم     بالبطانة  أعلم  والله
والعدوان البغي لجل قطعا        عقابه     مستوجبون   لكنهم

يظن الفقهاء من كثيرا  فإن617/ 7 الفتاوى في تيمية ابن قال
ردة المرتد أحكام عليه تجري أن يجب فإنه كافر هو قيل من أن

على الحكام هذه أجروا حتى يناكح ول يورث ول يرث فل ظاهرة
قد فإنه كذلك المر وليس ، البدع أهل من بالتأويل كفروه من
للكفر مظهر وكافر مؤمن أصأناف ثلثة كانوا الناس أن ثبت

من المنافقين في وكان ، للكفر مبطن للسلم مظهر ومنافق
ورثهم هؤلء مات فلما هذا ... ومع ودللت بعلمات الناس يعلمه

وكانت ميراثه آتوه ميت لهم مات إذا وكان المسلمون ورثتهم
يوجب بما أحدهم على الشرعية السنة تقوم حتى دماؤهم تعصم

الخرة وفي حاله ظاهر على الدنيا في التأويل كافر حكم هذا قلت ه  1
الهواء أهل جزء في المسألة هذه بسط الله يسر وقد ، أعلم الله يقال

.   النفاق وجزء ، والبدع



. اهه عقوبته
: قال لما الزهار كتاب صأاحب على الرد في الشوكاني قال

إدخال المصنف : أراد الشوكاني ) فقال كفر وجة بأي ( والمرتد
يقال قدم زلة وهذه الردة مسمى في اصأطلحا التأويل كفار

هذا صأح ولو تغتفر ل وهفوة تقال ل وعثرة وللفم لليدين عندها
) مرتدين المسلمين من البسيطة ظهر على من غالب لكان
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